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اأداة على الإنرتنت حتدد خماطر الإ�سابة ب�سرطان الربو�ستات
يقول باحثون يف جامعة اأك�سفورد اإن اأداتهم اجلديدة عرب الإنرتنت 
املعر�سني  للمر�سى  الأول��وي��ة  اإع��ط��اء  يف  الأط��ب��اء  ت�ساعد  اأن  ميكن 

ملخاطر عالية للإ�سابة ب�سرطان الربو�ستات.
الأداة م�سممة لل�ستخدام لدى الرجال الذين ل يعانون من اأعرا�ض 
املر�ض، ومن املتوقع اأن توؤدي اإىل ت�سخي�ض املزيد من الأورام ب�سكل 
مبكر ع��ن��دم��ا ي��ك��ون ع��لج��ه��ا اأ���س��ه��ل. وت��ق��در الآل����ة احل��ا���س��ب��ة خطر 
املر�ض  من  وامل��وت  ال�سديدة  والأورام  الربو�ستات  ب�سرطان  الإ�سابة 

خلل العقد القادم.
ويقول اخلرباء اإن الأداة اأ كرث دقة من اختبار م�ست�سد الربو�ستات 
يف  احليوية  امل��وؤ���س��رات  عن  للبحث  روتيني  ب�سكل  امل�ستخدم  امل��ح��دد، 
الدم، وجتمع ال�سيغة بني نتيجة الختبار وعوامل مثل العمر والعرق 

وموؤ�سر كتلة اجل�سم واحلرمان الجتماعي وتاريخ العائلة.
 1.45 بيانات  كوك�ض  هيبي�سلي  جوليا  الربوفي�سورة  وا�ستخدمت 
مليون رجل يف اململكة املتحدة مت جمعها على مدى 20 عاًما لتطوير 
املعادلة  لت�سكيل  املجموعة  م��ن  ج���زًءا  وا�ستخدمت  احلا�سبة،  الآل���ة 

واختربت دقتها على الآخرين.
�سرطان  حالت  من   68.2% ت�سخي�ض  احلا�سبة  الآل��ة  وا�ستطاعت 
الربو�ستات، مقارنة ب� %43.9 فقط عند ا�ستخدام اختبار امل�ست�سد 
الربو�ستاتي النوعي. وكانت الآلة احلا�سبة اأكرث دقة يف الك�سف عن 
لختبار   40.3% مقابل   49.2% بن�سبة  الدرجة،  عالية  الأورام 
م�ست�سد الربو�ستات املحدد، و%67 من الوفيات مقابل 31.5 % 

للختبار، بح�سب �سحيفة ديلي ميل الربيطانية.

كيف تهاجم احلروق ال�سم�سية العني يف الربيع؟
العني  تعر�ض  خطورة  من  العيون  لأطباء  الأملانية  الرابطة  ح��ذرت 
مل���دة ط��وي��ل��ة ح��ت��ى خ���لل ف�سل  ال�����س��ارة  ف���وق البنف�سجية  ل��لأ���س��ع��ة 

الربيع.
ب��ح��روق �سم�سية،  ال��ع��ني  اإ���س��اب��ة  اأن��ه��ا  ق��د يت�سبب ذل���ك يف  وذك����رت 
تظهر  �سم�سية  بحروق  العني  اإ�سابة  اأعرا�ض  اأن  الرابطة  واأو�سحت 
بعد عدة �ساعات من التعر�ض لأ�سعة ال�سم�ض وتتمثل اأعرا�سها يف اآلم 
�سديدة بالعني وتورم ملتحمة العني وزيادة اإفرازات الدموع وانخفا�ض 
القدرة على الإب�سار. ويف بع�ض احلالت قد يوؤدي التعر�ض للأ�سعة 
فوق البنف�سجية ال�سارة على نحو مكثف اإىل عواقب وخيمة تتمثل يف 
اأ�سرار ب�سبكية العني، كما قد ُي�ساب اجللد املحيط بالعني ب�سرطان 
من  العني  حماية  ينبغي  اجل�سيمة،  العواقب  ه��ذه  ولتجنب  اجللد. 
"UV 400"، ما يعني  الرمز  ارت��داء نظارة �سم�سية حتمل  خلل 
املوجي  الطول  ال�سارة حتى  البنف�سجية  الأ�سعة فوق  تتم فلرتة  اأنه 

اإىل العني. الأ�سعة  و�سول  دون  احليلولة  ثم  ومن  نانومرت،   400
حلماية  �سميك  ذراع  على  ال�سم�سية  النظارة  ت�ستمل  اأن  ينبغي  كما 
العني من الأ�سعة ال�ساقطة عليها من اجلانب، بينما يكفي اأن تكون 

فئة تلوين العد�سات 2 اأو 3. 

يوني�سف: كورونا لها تداعيات فادحة على الأطفال واملراهقني
عام  عقب  اأن��ه  "يوني�سف"   للطفولة  املتحدة  الأمم  منظمة  ذك��رت 
واحد من الإغلق الأول خلفت جائحة كورونا تاأثريات فادحة على 

الأطفال واملراهقني يف اأملانيا.
وبح�سب تقديرات املنظمة، فاإن القيود املختلفة املفرو�سة على احلياة 
لها  بل  لل�سباب فح�سب،  التعليمي  النجاح  تهدد  واخلا�سة ل  العامة 

اأي�ساً عواقب بعيدة املدى على رفاهيتهم بوجه عام وتطورهم.
اإلكه  اأمل��ان��ي��ا،  يف  اليوني�سف  وراع��ي��ة  الأمل����اين،  الرئي�ض  زوج���ة  وق��ال��ت 
اأو�ساع  اليوني�سف عن  تقرير  تقدمي  اأثناء  الثلثاء  اليوم  بودنبندر، 
على  اأي�ساً  يوؤثر  هذا  اأن  "اأعتقد   2021: عام  يف  اأملانيا  يف  الأطفال 
والتوتر يف  الإح��ب��اط  زاد   ، اجلائحة  كلما طالت  الأط��ف��ال...  نف�سية 

املنزل".
اإن  ف��ال��درزي��ه،  ج��راف  ج��ي��ورج  ليوني�سيف،  التنفيذي  الرئي�ض  وق��ال 
امل�ستوى  على  متو�سطة  مرتبة  يف  اأملانيا  اأن  يظهر  اليوني�سف  تقرير 
الدويل من حيث ر�سا الأطفال، حتى قبل اجلائحة، مو�سحاً اأن اأوجه 
النق�ض التي كانت موجودة من قبل �سارت الآن وا�سحة دون مواربة، 

ممثًل على ذلك بالعجز يف املعدات الرقمية للمدار�ض.
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ت�سارك و�سفتها الب�سيطة 
للبطاط�س احللوة 

لتح�سري  الب�سيطة  و�سفتها  �سهرية  اأ�سرتالية  تغذية  اأخ�سائية  �ساركت 
البطاط�ض احللوة املح�سورة يف غ�سون دقائق.

وك�سفت جي�سيكا �سيبل من �سيدين عن و�سفتها املغذية، حيث تبداأ بحفر 
من البطاط�ض احللوة ور�سها بزيت الزيتون، ثم ت�سع البطاط�ض  حبات   4
يف �سينية يف فرن م�سخن م�سبًقا وترتكها تن�سج ملدة �ساعة تقريًبا حتى 

ت�سبح ناعمة امللم�ض.
التونة مع  ج��رام من   95 التونة، جتمع جي�ض عبوتني  ولتح�سري طبقة 
وكوب  الكرب،  نبات  كبرية من  وملعقة  اليوناين،  الزبادي  كوب من  ن�سف 
وق�سر  اخل��ردل  من  �سغريتني  وملعقتني  والنعناع،  وال��ث��وم  الريحان  من 
ن�سف ليمونة. ثم تقوم بخلط املكون مع بع�سها قبل تتبيلها بامللح والفلفل 

الأ�سود.
بني  القري�ض  اجل��ن  جي�ض  تق�سم  القري�ض،  اجل��ن  نكهة  على  وللح�سول 
مهرو�سة  اأفوكادو  حبة  ن�سف  ت�سيف  ثم  احللوة،  البطاط�ض  من  ن�سفني 
بع�سري الليمون وامللح والفلفل و 10 حبات طماطم كرزية ون�سف حفنة 

من الثوم املعمر املفروم.
ومبجرد اأن تن�سج البطاط�ض بالكامل، ترتكها جي�ض تربد يف ال�سينية ملدة 

10 دقائق.
 ومبجرد اأن تربد تقطع البطاط�ض اإىل ن�سفني وتزيل القليل من اللحم 
وهي  البطاط�ض  وتقدم  بالنكهتني،  الو�سط  جي�ض  حت�سو  ثم  امل��رك��ز،  من 

�ساخنة، بح�سب �سحيفة ديلي ميل الربيطانية.

اأوبرا وينفري تعلق على 
قاتل جورج فلويد

ع��ل��ق��ت الإع���لم���ي���ة الأم���ريك���ي���ة  اأوب�����را 
ال�سرطي،  اإدان�������ة  خ���رب  ع��ل��ى  وينفري  
ال��ذي ت�سبب مبقتل الأم��ريك��ي الأ���س��ود  
براحة  "اأ�سعر  وق���ال���ت:  فلويد ،  ج���ورج 
اأتوقعه،  مل  ب�����س��ك��ل  وم����ت����اأث����رة  ك���ب���رية 
لل�سهود  ���س��اك��رة  واأن����ا  ال��ف��رح  م��ن  بكيت 

ول�سهاداتهم".
وك����ان����ت ه��ي��ئ��ة حم��ل��ف��ني اأم���ريك���ي���ة قد 
�سوفني  ال�سابق،  ديريك  ال�سرطي  اأدانت 
، املتهم بقتل فلويد، لت�سدل ال�ستار على 

حماكمة اإ�ستمرت 3 اأ�سابيع.
باإدانته  املحلفني قرارها  واأ�سدرت هيئة 
بتهمة القتل املتعمد من الدرجة الثانية 
وج��م��ي��ع ال��ت��ه��م الأخ��������رى، ف��ي��م��ا عمت 
امل��ت��ظ��اه��ري��ن، الذين  اأو����س���اط  ال��ف��رح��ة 
لإ�سدار  ان��ت��ظ��ارا  املحكمة  اأم����ام  وق��ف��وا 

احلكم.
وكانت هيئة املحلفني، املوؤلفة من 7 ن�ساء 
و5 رج���ال، ق��د ب���داأت م��داولت��ه��ا، م�ساء 
امل��راف��ع��ات، اخلمي�ض  اآخ��ر  الث��ن��ني، بعد 
املا�سي، يف جل�سة رف�ض خللها �سوفني 

الإدلء باإفادته.

العلماء يكت�سفون اأدلة على اأن فريو�س 
كورونا اجلديد قد ي�سيب خاليا الفم �ص 23

امل�سي 30 دقيقة يف ال�سباح 
يحرق اأكرب كمية من الدهون

يعد اتباع نظام غذائي متوازن وممار�سة التمارين الريا�سية بانتظام اأمًرا اأ�سا�سًيا للتخ�سي�ض اأو احلفاظ 
على وزن �سحي.

مي�سيل  الدكتور  وحتدث  البدنية،  لياقتك  على  واحلفاظ  الريا�سة  ملمار�سة  الطرق  من  العديد  وهناك 
بها لتح�سني  بالقيام  البدء  للنا�ض  اأوىل ميكن  البودكا�ست اخلا�ض كخطوة  امل�سي يف  مو�سلي عن فوائد 
يف  وال�سحة  التمارين  اأ�ستاذة  م��وريف،  م��اري  ان�سمت  حديثة،  حلقة  ويف  والعقلية.  اجل�سدية  �سحتهم 
جامعة اأول�سرت، اإىل الدكتور مو�سلي، واأو�سحت اأن امل�سي يف ال�سباح قد يكون اأف�سل وقت جلني الفوائد 

املرجوة.
وقال الدكتور مو�سلي "هناك الكثري من الفوائد للتنزه يف اأي وقت من النهار اأو الليل، ولكن امل�سي يف 
ال�سباح ملدة 30 دقيقة ميكن اأن يكون له بالفعل بع�ض الفوائد الإ�سافية. واأثناء امل�سي يف ال�سباح، اقرتح 

اخلبري اأن هناك فوائد للقيام بذلك قبل الأكل اأو بعده.
و�سرحت ماري "الأدلة خمتلطة. اإذا م�سيت قبل الأكل فهناك القليل من الأدلة التي ت�سري اإىل اأنه ذلك 
قد يكون اأف�سل لفقدان الوزن. واقرتحت ماري اأن الذهاب يف نزهة �سباحية قبل الأكل ميكن اأن ي�سرع 
من فقدان الوزن. ومع ذلك يبقى الباحثون عن خ�سارة الوزن قادرين على ال�ستفادة من امل�سي �سواء اأكلوا 

اأو مل ياأكلوا.

املطاطية الكرة  با�ستخدام  ريا�سية  متارين   5
التمارين با�ستخدام الكرة املطاطي، ت�ستهدف بناء ع�سلت 
القدرة على  تعزيز  اإىل  بالإ�سافة  وتقويتها،  كافة،  اجل�سم 

الثبات. ويف الآتي، بع�ض منها.
Stability ball jackknife 1.مترين

ُيفيد هذا التمرين يف تقوية ع�سلت الفخذ، مبا يف ذلك 
ع�سلت البطن. وُيطّبق على ال�سكل الآتي: بعد ال�ستلقاء 
ع��ل��ى ال��ظ��ه��ر، م��ع ���س��ّد اجل�����س��م وف���رد ال���ذراع���ني مبحاذاة 
احلفاظ  مع  املطاطية،  الكرة  فوق  ال�ساقان  ُترفع  اجل�سم، 
ُتثنى الركبتان، فُتدحرج الكرة  على ا�ستقامة اجل�سم. ثم، 
اأ�سابع القدمني. ثّم، يرجع  باجتاه اليدين، حتى تلم�ض 

اإىل نقط البداية، ببطء.
ُيكّرر التمرين خلم�ض ع�سرة مّرة.

Stability ball hamstring curl  .2
هذا التمرين فّعال يف تقوية اأوتار الركبة، والردف، ويق�سي 
بال�ستلقاء على الأر�ض، مع احلفاظ على ا�ستقامة الظهر. 
الكرة  ُتدحرج  ثم  القدمني،  اأ�سفل  املطاطية  الكرة  تو�سع 
احلر�ض  م��ع  امل��وؤخ��رة،  اجت��اه  يف  القدمني  كعبي  بو�ساطة 
عن  ال��ورك��ني  لرفع  الأخ���رية  ع�سلت  على  ال�سغط  على 
الأر���ض، بحيث ي�سّكل اجل�سم خًطا م�ستقيًما من الكتفني 
يرجع  ث��واٍن،  بعد خم�ض  التمرين.  اأداء  اأثناء  الكعبني  اإىل 

اإىل نقطة البداية، ببطء.
ُيكّرر التمرين لع�سر مّرات.

Stability ball deadbug  .3
ُيفيد هذا التمرين يف تقوية ع�سلت الظهر واحلفاظ على 
الآت��ي: بعد  ال�سكل  وي��وؤدى على  الفقري.  العمود  ا�ستقرار 
ال�ساقني  وثني  الذراعني،  مّد  الأر���ض، مع  على  ال�ستلقاء 
ب��زاوي��ة 90 درج����ة، حُت��م��ل ال��ك��رة امل��ط��اط��ي��ة وُت��و���س��ع بني 
والركبة  الُيمنى  ال��ي��د  يف  ب��ال��ك��رة  مُي�سك  ث��م،  ال��رك��ب��ت��ني. 
ال��ي�����س��رى، وحُت�����ّرك ال�����س��اق ال��ُي��م��ن��ى م��ع ال�����ذراع الي�سرى 
نقطة  اإىل  فالعودة  الأم���ام،  نحو  بو�سات  �ست  م�سافة  اإىل 

البداية.
ُيكّرر التمرين خلم�ض ع�سرة مّرة، يف كل جانب.

Stability ball V-pass  .4
ومنحها  البطن،  ع�سلت  ���س��ّد  يف  التمرين  ه��ذا  ُي�ساعد   
�سكًل م�سطًحا. وُيطبق على ال�سكل الآتي: بعد ال�ستلقاء 
على الأر�ض، مع مّد ال�ساقني ب�سكل م�ستقيم، مُي�سك بالكرة 
املطاطية باليدين. ُترفع الذراعان وال�ساقان مًعا، لإم�ساك 
ال�سغط  على  احلر�ض  مع  الربلتني،  بني  املطاطية  الكرة 
بني  واإياًبا  ذهاًبا  الكرة  مترير  اأثناء  البطن  ع�سلت  على 

."V" اليدين وال�ساقني، للح�سول على �سكل
ُيكّرر التمرين لع�سر مّرات.

Stability decline push-up  .5
هذا التمرين ُمفيد يف تقوية ع�سلت اجل�سم كافة، و�سدها. 
مع  م�ستقيم،  ب�سكل  الأر����ض،  على  بال�ستلقاء  يق�سي  هو 
ومت�ساٍو  ح،  ُم�سَطّ ب�سكل  الأر����ض،  على  اليدين  كّفي  و�سع 
بحيث  اجل��ذع  خف�ض  مع  اجتاههما،  وبنف�ض  الكتفني  مع 
90 درج��ة. يجب احلر�ض على  ل مع املرفقني زاوي��ة  ُي�سِكّ
اإب��ق��اء املِ��رف��ق��ني ق��ري��ب��ني م��ن اجل�����س��د. ث���م، ت��و���س��ع الكرة 
املطاطية حتت اجل�سم، وُيرفع اجل�سم عن الأر�ض، بو�ساطة 
�سكُل  لي�سبح  ال��داخ��ل،  اإىل  البطن  �سحب  م��ع  ال��ذراع��ني، 
اجل�سم على هيئة خّط ُم�ستقيم من الراأ�ض اإىل القدمني. 
فُيخف�ض اجل�سم مع ُمراعاة ا�ستمرار بقائه على هيئة خٍطّ 
الرجوع  الكرة املطاطية ليدنو منها. يتم  باجّتاه  ُم�ستقيم 

بعد ذلك اإىل نقطة البداية.
ُيكّرر التمرين لع�سر مّرات.

كل  التمارين يف  اأداء  م��رات  بزيادة عدد  يو�سى  ملحظة: 
يوم تدريجيًّا، للو�سول اإىل 20 مّرة لكل مترين؛ لُتحقق 
املراأة النتيجة املرجوة يف �سّد ع�سلت اجل�سم بالكامل، بعد 

حوايل �سهر.

متارين تقوية ع�سالت احلو�ض
ال��ت��م��اري��ن ال��ري��ا���س��ي��ة اخلا�سة  ت��ت�����س��ل مب��ج��م��وع��ة م���ن 
بالق�سم ال�سفلي من اجل�سم، والهادفة اإىل تقوية ع�سلت 
عند  احلياة  نوعية  حت�سني  ومنها  جمة،  فوائد  احل��و���ض، 
الإطار،  امل��زم��ن. ويف ه��ذا  ب��اأمل احل��و���ض  امل�سابات  الإن���اث 

اأف�سل متارين تقوية  "�سيدتي. نت" القارئات على  يطلع 
على  اليوغا  متارين  فوائد  تقت�سر  ل  احلو�ض.  ع�سلت 
اإىل  فعاليتها  بل متتّد  امل��رون��ة،  وتعزيز  التوتر،  احل��ّد من 
عن  ف�سًل  ب��امل��ث��ان��ة،  وال��ت��ح��ّك��م  احل��و���ض،  ع�سلت  تقوية 
باأمل احلو�ض  امل�سابات  الإن��اث  حت�سني نوعية احلياة عند 
لتقوية  اليوغا  متارين  من  جمموعة  الآت���ي،  ويف  امل��زم��ن. 

ع�سلت احلو�ض.

متارين تقوية ع�سالت احلو�ض
على  وُيطّبق  احل��و���ض.  ع�سلت  تقوية  يف  التمرين  ُيفيد 
ال�سكل الآتي: بعد ال�ستلقاء على الأر�ض، مع مّد ال�ساقني، 
البطن  ي�سحب  ثم،  البطن.  اليدان  وتلف  الركبتان،  ُتثنى 
الع�سلت  على  القب�ض  م��ع  ال�سهيق،  اأث��ن��اء  ال��داخ��ل،  اىل 

املُتحكمة يف تلك املنطقة، فاإرخائها.
ال�سحيحة،  بالطريقة  التمرين،  ه��ذا  اأداء  اأن  اإىل  اإ���س��ارة 
اأ�سفل  منطقة  يف  ب�سيطة  بانقبا�سات  الريا�سية  ي�سعر 

احلو�ض.
ُيكّرر التمرين خلم�ض ع�سرة مّرة.

Apanasana" مترين ال� "اأبانا�سانا
يق�سي التمرين بال�ستلقاء على الر�ض، مع ثني الركبتني. 
مع  ال�����س��در،  اجت���اه  يف  فُت�سحبان  بال�ساقني،  مي�سك  ث���ّم، 
اأثناء  ث���واٍن  لع�سر  البطن  ع�سلت  قب�ض  على  احل��ر���ض 

ال�سهيق، فرُيجع اىل نقطة البداية عند الزفري.
هذه الو�سعية م�ساعدة يف التخفيف من اآلم اأ�سفل الظهر، 
قاع  ب�سعف  الدرا�سات  من  جمموعة  تربطها  التي  الآلم 

احلو�ض.
ُيكّرر التمرين لع�سر مّرات.

ُي�ساعد هذا التمرين يف تقوية ع�سلت احلو�ض الداخلية 
واخللفية، وُي��وؤدى وفق الآت��ي: بعد اجللو�ض على الأر�ض، 
الظهر، متاًما  بو�ساطة  اجل�سم،  العلوي من  اجل��زء  ُيحنى 
كو�سعية القطة. ثم، ُتقب�ض ع�سلت البطن اىل الداخل 
اأثناء ال�سهيق. ُيثبت يف هذه الو�سعّية لع�سر ثواٍن، فتتحقق 

العودة ببطء اإىل نقطة البداية خلل الزفري.

تلقيح 650 األف طفل 
اإفريقي �سد املالريا 

العاملية  ال�����س��ح��ة  منظمة  اأع��ل��ن��ت 
انطلق  ع���ل���ى  ع���ام���ني  ب���ع���د  اأن������ه 
امللريا،  �سد  لقاح  اختبار  برنامج 
مت النتهاء من حت�سني اأكرث من 
وغانا  كينيا  يف  ط��ف��ل  األ���ف   650

ومالوي �سد املر�ض.
هيئات  جت��ت��م��ع  اأن  امل��ت��وق��ع  وم����ن 
ا����س���ت�������س���اري���ة ع���امل���ي���ة خم��ت�����س��ة يف 
ملراجعة  الأول-اأك����ت����وب����ر  ت�����س��ري��ن 
والنظر  باللقاح  اخلا�سة  البيانات 
التو�سية  ي��ن��ب��غ��ي  ك����ان  اإذا  ف��ي��م��ا 

با�ستخدامه على نطاق اأو�سع.
ولقاح "ار تي ا�ض ا�ض" هو الوحيد 
امل���وج���ود ح��ال��ي��ا ال����ذي اأظ���ه���ر انه 
بامللريا،  الط��ف��ال  ا�سابة  يخفف 
طفيليات  �����س����د  ي���ع���م���ل  ان�������ه  اذ 
فال�سيبارم"  ال�"بلزموديوم 
امل�سببة للملريا الأكرث فتكا على 
انت�سارا  والأك���رث  ال��ع��امل  م�ستوى 
الأخرية  ال�سنوات  اإفريقيا. ويف  يف 
كان هناك توقف يف اإحراز اي تقدم 

يف مكافحة امللريا.
ال�سحة  مل��ن��ظ��م��ة  ت���ق���ري���ر  وق������ال 
 2020 عام  امللريا  العاملية حول 
ال����ذي  امل����ر�����ض  ����س���د  ال���ت���ق���دم  اإن 
خا�سة  م�ستقر،  ال��ب��ع��و���ض  ينقله 
يف البلدان الفريقية التي ت�سجل 

العدد الأكرب من الوفيات.
واأ����س���اف ال��ت��ق��ري��ر ال�����س��ن��وي الذي 
الثاين-نوفمرب  ت�سرين  يف  ُن�سر 
الوفيات منذ  اإن��ه بعد الرتاجع يف 
ت�سجيل  مت  ع��ن��دم��ا   2000 ع���ام 
عاد  ب��امل��لري��ا،  وف����اة  ال���ف   736
 411 نحو  بحياة  واودى  امل��ر���ض 
2018 و409  ع��ام  األ��ف �سخ�ض 

اآلف �سخ�ض عام 2019.

عدد �سكان اإ�سبانيا ينخف�س 
لأول مرة منذ 5 �سنوات

اأظهرت بيانات اأولية اأن عدد �سكان 
اإ�سبانيا انخف�ض يف 2020 للمرة 

الأوىل منذ خم�ض �سنوات.
كورونا  ف���ريو����ض  جل��ائ��ح��ة  وك�����ان 
امل�������س���ت���ج���د ت����اأث����ري ك���ب���ري يف ه���ذا 
الإح�ساء  م��ع��ه��د  وق����ال  ال�������س���دد. 
البلد  ���س��ك��ان  ع����دد  اإن  ال���وط���ن���ي 
انخف�ض بواقع 106146 ن�سمة 
مليون   47.34 اإىل   %  0.2 اأو 

ن�سمة العام املا�سي.
الإ�سبان  امل���واط���ن���ني  ع�����دد  وب���ل���غ 
41.94 مليون ن�سمة من اإجمايل 
عن   79815 بانخفا�ض  ال�سكان 
م�ستويات 2019، بينما انخف�ض 
 26331 املقيمني  الأجانب  عدد 

اإىل 5.41 مليون ن�سمة.
اأن  ب���ي���ان���ات ر����س���م���ي���ة،  واأظ�����ه�����رت 
كورونا  ب�سبب  ت��وف��وا   50837
بينما   2020 ع����ام  اإ���س��ب��ان��ي��ا  يف 
الزائدة مقارنة  الوفيات  ُقدر عدد 
 71 بال�سنوات الأخرية باأكرث من 

متارين ريا�سية با�ستخدام الكرة املطاطية.. تعريف عليها

ُت���ع���ّد ال��ت��م��اري��ن ال��ري��ا���س��ي��ة، 
من  املطاطية،  الكرة  با�ستخدام 
�سّد  يف  فعالية  ال��ت��م��اري��ن  اأك���ر 
اإحراق  و  اجل�سم،  ع�سالت  و�سقل 
اأداء  الدهون. ويف الآتي، طريقة 
جمموعة من التمارين الريا�سية، 

با�ستخدام الكرة املطاطية.
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�ش�ؤون حملية
من بني 615 ق�سمًا م�ساركًا من خمتلف اجلامعات حول العامل

جامعة اأبوظبي حت�سل على  جائزة »بيتا جاما �سيجما« الذهبية العاملية للعام 2021

بالتعاون مع هيئة اأبوظبي الرقمية

زايد للثقافة الإ�سالمية تطلق موقعها الإلكرتوين اجلديد

ا�ستمرار احلمالت التفتي�سية ل�سهر رم�سان املبارك

الزراعة وال�سالمة الغذائية تنفذ حملة تفتي�سية على املطاعم واملخابز مبدينة العني 

بح�سور عبداهلل ال�سرقي

الفجرية الثقافية متنح 8 اإماراتيني و�سام الثقافة

•• اأبوظبي - الفجر 

جامعة  يف  الأع���م���ال  اإدارة  ك��ل��ي��ة  ح�����س��دت 
�سيجما"  ج���ام���ا  "بيتا  ج���ائ���زة  اأب���وظ���ب���ي 
وذلك   ،2021 ل��ل��ع��ام  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ذه��ب��ي��ة 
تقديراً لتميزها الأكادميي يف برامج اإدارة 
 615 ت��ك��رمي��ه��ا م��ن ب��ني  الأع���م���ال، ليتم 
تعليم  �سبكة  �سمن  ع���اٍل  تعليم  موؤ�س�سة 
"AACSB" املعتمدة  الدولية  الأعمال 

يف 38 بلداً. 
على  ال�����س��وء  لت�سليط  اجل���ائ���زة  وت���ه���دف 
ب��رام��ج الأع���م���ال امل��ت��م��ي��زة ال��ت��ي تطرحها 
دولياً  بها  امل��ع��رتف  الأك��ادمي��ي��ة  املوؤ�س�سات 
والتي ت�ست�سيف فرع "بيتا جاما �سيجما". 
وك���ج���زء م���ن اجل���ائ���زة، ���س��ت��ح��ظ��ى جامعة 
اأبوظبي مبنحة درا�سية من اجلمعية لأحد 
الأعمال،  اإدارة  قطاع  يف  املتميزين  طلبتها 
ب��الإ���س��اف��ة اإىل ت��ك��رمي اجل��ام��ع��ة م��ن قبل 
من  ع��دد  يف  �سيجما"  جاما  "بيتا  جمعية 

الفعاليات الدولية على مدار العام. 
ويف ه���ذا ال�����س��دد، ق���ال ال��ربوف�����س��ور باري 

الأعمال  اإدارة  ك��ل��ي��ة  ع��م��ي��د  اأوم����اه����وين، 
اأبرز  " ك��واح��دة م��ن  اأب��وظ��ب��ي:  يف جامعة 
برامج  ت��وف��ر  ال��ت��ي  الأك��ادمي��ي��ة  املوؤ�س�سات 
دولة  يف  مرموقة  مب�ستويات  اأعمال  اإدارة 
الإمارات العربية املتحدة، نلتزم يف جامعة 
اأبوظبي بتحقيق اأعلى م�ستويات التميز يف 
اإثراء املعرفة وتعزيز اخلربات التي حتفز 
على التفكري الإبداعي والنمو امل�ستدام يف 

اإدارة  الأعمال، وتطوير برامج كلية  قطاع 
الأعمال وموا�سلة تزويد الطلبة بخربات 
تعليمية مبتكرة وجذابة تعك�ض الأولويات 

احلالية والنا�سئة يف �سوق العمل".  
كلية  " نعتز بح�سول  اأوماهوين:  واأ�ساف 
اإدارة الأعمال على هذه اجلائزة املرموقة، 
والتي توؤكد على متيز براجمنا الأكادميية 
وتعك�ض  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة،  وك����وادرن����ا  وط��ل��ب��ت��ن��ا 
التزامنا ببذل كافة اجلهود بكل قوة وعزم 
على  للح�سول  طلبتنا  ت��اأه��ي��ل  اأج����ل  م��ن 
الوظائف ودعم البتكار وريادة الأعمال." 
املتميزة  الأق�سام  تكرمي  يتم  ع��ام،  كل  ويف 
الأع�������س���اء يف اجل��م��ع��ي��ة بجوائز  ب���ني  م���ن 
ذهبية وف�سية وبرونزية، اإ�سافة اإىل جوائز 
تكرم الفئات املتميزة. ويتم من خلل هذه 
اجلوائز تكرمي الأق�سام التي ت�سم العديد 
من الأن�سطة والربامج والفعاليات املتوفرة 
اجلمعية.  اأه�������داف  ي���دع���م  مب���ا  ل��ل��ط��ل��ب��ة 
واأو�سحت الدكتورة فوزية جابني، الأ�ستاذ 
الأعمال  اإدارة  بكلية  الإدارة  يف  امل�����س��ارك 
وامل�����س��ت�����س��ارة يف ق�سم  اأب���وظ���ب���ي  ب��ج��ام��ع��ة 

ق�سم  اأن  اجل��ام��ع��ة  يف  �سيجما  ج��ام��ا  بيتا 
جامعة اأبوظبي ا�ستطاع اأن يغلف م�سريته 
 2015 ع��ام  يف  تاأ�سي�سه  منذ  الأك��ادمي��ي��ة 
والتكرميات  امل�سهودة  النجاحات  بعدد من 
امل��رم��وق��ة م���ن اجل��م��ع��ي��ة خ���لل العامني 
التزامها  من  وكجزء  و2020.   2018
جاما  "بيتا  جمعية  وجهود  مكانة  بتعزيز 
يف  الأع���م���ال  اإدارة  كلية  ق��ام��ت  �سيجما"، 

ج��ام��ع��ة اأب���وظ���ب���ي ب����اإط����لق ال���ع���دي���د من 
الأن�سطة واملبادرات الطلبية مبا يف ذلك 
البارزين  املتحدثني  م��ن  ع��دد  ا�ست�سافة 
وتنظيم �سل�سلة من املحا�سرات، والربامج 
�سيجما  " بيتا جاما  وم��ب��ادرة  الإر���س��ادي��ة، 
ترد اجلميل"، وبرنامج التدريب التنفيذي 
يف  �سيجما  جاما  بيتا  وتاأ�س�ست  وغ��ريه��ا.  
عام 1913، وهي جمعية دولية تقوم على 
تطوير برامج الأعمال املعتمدة من و�سبكة 
 ."AACSB" الدولية  الأع��م��ال  تعليم 
اجلمعية  ه������ذه  يف  ال���ع�������س���وي���ة  وت���ع���ت���رب 
ي��ت��م تخ�سي�سها  ح��ي��ث  ل��ل��غ��اي��ة،  ان��ت��ق��ائ��ي��ة 
من   5% اأف�سل  �سمن  املتميزين  للطلبة 
ويقوم  العامل.  ح��ول  الأع��م��ال  اإدارة  كليات 
اأع�ساء جمل�ض اجلمعية باإن�ساء وبناء عدد 
واأك��رثه��ا جناحاً حول  ال�سركات  اأك��رب  من 
اأكرث  بتوظيف  اجلمعية  وق��ام��ت  ال��ع��امل. 
اأنحاء  جميع  يف  ع�سو   830،000 م��ن 
العامل منذ تاأ�سي�سها يف عام 1913. ويقع 
املقر الرئي�سي للجمعية يف �سانت لوي�ض يف 

ولية مي�سوري الأمريكية.

•• العني - الفجر

الإ�سلمية  ل��ل��ث��ق��اف��ة  زاي�����د  دار  اأط���ل���ق���ت 
www. م��وق��ع��ه��ا الل���ك���رتوين اجل��دي��د
هيئة  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون   zhic.gov.ae
تلبي  خ��ط��وة  وذل���ك يف  الرقمية،  اأب��وظ��ب��ي 
واملهتمني  اجل������دد  امل���ه���ت���دي���ن  م��ت��ط��ل��ب��ات 

بالثقافة الإ�سلمية واأفراد املجتمع.
الطنيجي  حممد  ن�سال  الدكتورة  وقالت 
املدير العام لدار زايد للثقافة الإ�سلمية: 
للثقافة  زاي����د  دار  ق��ي��م  م���ن  ان��ط��لق��اً   "
الت�سامح  ن�����س��ر  ع��ل��ى  امل��ب��ن��ي��ة  الإ���س��لم��ي��ة 
والتعاي�ض واحرتام الآخر عملت الدار على 
ترجمة تطلعات وتوجهات حكومة اأبوظبي 
يف توفري حياة كرمية لأف��راد املجتمع من 
للتعريف  تعليمية  ب��رام��ج  ت��وف��ري  خ���لل 
بالثقافة الإ�سلمية وتعليم القراآن الكرمي 
بغريها  للناطقني  العربية  اللغة  وتعليم 
عاملية  بلغات  الإ�سلمية  الثقافة  وتر�سيخ 
املتنوع  ال�سكاين  التعدد  ت�ستوعب  خمتلفة 
العربية  الإم����ارات  دول��ة  اأر����ض  املقيم على 

املتحدة.
املوقع  ُي�����س��ه��م  اأن  "نتمنى  واأ�����س����اف����ت: 
الإل���ك���رتوين يف امل��زي��د م��ن ال��ت��وا���س��ل مع 
التي  ال��ف��ائ��دة  يحقق  واأن  املجتمع،  اأف����راد 
ن��ت��م��ن��اه��ا ل��ل��ج��م��ي��ع. ف��م��ن��ذ ان�������س���اء ال����دار 
العناية  ب��ت��وف��ري  ت��ه��ت��م  وه����ي   2005 يف 
اللزمة للمهتدين اجلدد وتقدمي الرعاية 
الجتماعية لهم، وتفعيل اأ�سلوب التعاي�ض 
املهتمني  امل�����س��ل��م، وت��ع��ري��ف  امل��ج��ت��م��ع  م���ع 
ون�سر  وج��وه��ره،  حقيقته  على  ب��الإ���س��لم 

روح الت�سامح والتعاي�ض مع الآخرين".
ب�������دوره، اأ�����س����اد ����س���ع���ادة امل��ه��ن��د���ض حممد 

لهيئة  ال��ع��ام  امل��دي��ر  الع�سكر،  عبداحلميد 
زايد  دار  ب��ني  بالتعاون  الرقمية  اأبوظبي 
اأبوظبي  وه���ي���ئ���ة  الإ����س���لم���ي���ة  ل��ل��ث��ق��اف��ة 
اأن هذا التعاون ياأتي يف  الرقمية، ، موؤكداً 
�سياق اجلهود التي تبذلها حكومة اأبوظبي 
خدمة  يف  املعلومات  تكنولوجيا  لتوظيف 
املجتمع وحتقيق ال�سعادة والرفاه لأفراده. 
اأن  اإىل  ال��ع�����س��ك��ر  امل��ه��ن��د���ض  ���س��ع��ادة  ول��ف��ت 
اأبوظبي  هيئة  حر�ض  يعك�ض  التعاون  هذا 
اجل��ه��ات احلكومية،  دع���م  ع��ل��ى  ال��رق��م��ي��ة 
م�سافة  ق��ي��م��ة  ت���ق���دمي  م����ن  ومت��ك��ي��ن��ه��ا 
للأفراد يف اإمارة اأبوظبي، موؤكدا اأهميته يف 
تنفيذ الأجندة الرقمية حلكومة اأبوظبي، 
احلكومية  اجل���ه���ات  مت��ك��ني  ع���رب  وذل�����ك 
العتماد  م��ن  اأب��وظ��ب��ي  اإم����ارة  يف  املختلفة 
باأحدث  وامل����زودة  امل�سرتكة  املن�سات  على 
التقنيات واحللول الرقمية، حيث يتم رفد 
قطاعات خمتلفة من اأفراد جمتمع الإمارة 
بخدمات حكومية ذات جودة وكفاءة عالية، 

عرب من�سة رقمية متكاملة واآمنة.

واأ�����س����اف����ت ال��ط��ن��ي��ج��ي ي��ع��م��ل ط���اق���م دار 
لإ�سعاد  بجهد  الإ���س��لم��ي��ة  للثقافة  زاي���د 
اجلدد  املهتدين  تهيئة  وعلى  املتعاملني، 
كل  وتوفري  امل�سلم،  املجتمع  يف  للندماج 
���س��ب��ل ال��دع��م ل��ه��م ع��ل��ى ال�����س��ع��ي��د الثقايف 
العمل  جانب  اإىل  والنف�سي،  والجتماعي 
ع��ل��ى ن�����س��ر ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة ب���ني املقيمني 
تعليمها  خ����لل  م���ن  الإم���������ارات  دول�����ة  يف 
الثقافة  وت��ر���س��ي��خ  ب��ه��ا،  ال��ن��اط��ق��ني  ل��غ��ري 
الإم���ارات���ي���ة وق��ي��م��ه��ا ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى روح 
اليوم  ا�ستطعنا  وق��د  املجتمعي،  التلحم 
اإلكرتونياً  ال��دار  لتوفري خدمات  ن�سل  اأن 
ي��ت��م��ا���س��ى مع  "مت" مب����ا  ع����رب م��ن��ظ��وم��ة 
ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة ال��ت��ح��ول ال��رق��م��ي حلكومة 
عملءنا  اح��ت��ي��اج��ات  يلبي  مم��ا  اأب��وظ��ب��ي، 
الإ�سلمية  ال��ث��ق��اف��ة  ب��ج��وه��ر  ل��ل��ت��ع��ري��ف 

للمهتمني بها.
الذي  الفني  ب��ال��دع��م  الطنيجي  واأ����س���ادت 
كان  مم��ا  الرقمية  اأب��وظ��ب��ي  هيئة  قدمته 
ل��ه الأث����ر يف اإط����لق م��وق��ع ال����دار بحلته 
الت�سفح  ب�سهولة  تتميز  ال��ت��ي  اجل��دي��دة 
حتاكي  ومعلومات  بيانات  قاعدة  وتقدمي 
ك���اف���ة امل��ع��ن��ي��ني وال�������س���رك���اء داخ������ل دول����ة 
الدار  دور  يعك�ض  مب��ا  وخارجها  الإم����ارات 

ومهامها وم�سوؤولياتها. 
اللكرتوين  امل���وق���ع  اأن  ب��ال��ذك��ر  وج���دي���ر 
فريدة  ل��زواره جتربة  يتيح  للدار  اجلديد 
اإىل  وال��و���س��ول  الت�سفح  �سهولة  لناحية 
واملعرفية  التفاعلية  وامل�����س��ارك��ة  املعلومة 
من خلل خطوات �سل�سة وب�سيطة ت�سمن 

الفعالية مبا يلبي تطلعات املتعاملني.
وي���اأت���ي ت��ط��وي��ر امل��وق��ع الإل���ك���رتوين لدار 
زايد للثقافة الإ�سلمية كجزء من مبادرة 

بتنفيذها  ال��رق��م��ي��ة  اأب��وظ��ب��ي  هيئة  ت��ق��وم 
اإمارة  يف  احلكومية  اجلهات  مع  بالتعاون 
معايري  توحيد  على  تقوم  والتي  اأبوظبي، 
للجهات  الإل��ك��رتون��ي��ة  امل��واق��ع  وت�ساميم 
احل��ك��وم��ي��ة،ح��ي��ث ي��ق��وم ف��ري��ق ال��ع��م��ل يف 
ت�سميم  بعمليات  الرقمية  اأبوظبي  هيئة 
املواقع  تلك  وا�ست�سافة  وت�سغيل  وتطوير 
الإلكرتونية  للمواقع  املوحدة  املن�سة  على 
ال��ع��م��ل يف اجلهة  ف���ري���ق  ي���ق���وم  ، يف ح���ني 
احلكومية بعمليات اإدارة املحتوى املعرو�ض 

اإع������داد ومراجعة  امل���وق���ع م���ن ح��ي��ث  ع��ل��ى 
يف  امل���ح���ت���وى  واإدراج  وت���دق���ي���ق  وت���رج���م���ة 
امل����ب����ادرة لتوفري  ال���ن���ظ���ام. وت���ه���دف ه����ذه 
وال�ست�سافة  والت�سغيل  التطوير  تكاليف 
اأ�سا�سي،  ب�سكل  احل��ك��وم��ي��ة  اجل��ه��ات  ع��ل��ى 
ك��م��ا ت��ق��دم ه���ذه امل���ب���ادرة جت��رب��ة موحدة 
جلميع املتعاملني من مواطنني ومقيمني 
يتيح  مما  املواقع،  تلك  ت�سفح  اأثناء  وزوار 
للمتعامل الو�سول اإىل املعلومة اأو اخلدمة 

املطلوبة ب�سكل �سريع ومي�سر.

•• اأبوظبي- الفجر

وال�سلمة  للزراعة  اأبوظبي  هيئة  توا�سل 
املو�سعة على  التفتي�سية  الغذائية حملتها 
اإم���ارة  العاملة يف  ال��غ��ذائ��ي��ة  امل��ن�����س��اآت  ك��اف��ة 
اأب���وظ���ب���ي خ����لل ���س��ه��ر رم�������س���ان امل���ب���ارك، 
وتفتي�سية  ت��وع��وي��ة  حملة  الهيئة  ون��ف��ذت 
واملخابز  ال�سعبية  وامل��ط��اب��خ  امل��ط��اع��م  على 
�سلمة  من  التاأكد  بهدف  العني  مدينة  يف 
الغذائية،  امل��ن�����س��اآت  يف  امل��ت��ب��ع��ة  الإج������راءات 
ال�سرتاطات  ب��ك��اف��ة  ال��ت��زام��ه��م  و���س��م��ان 
بالتدابري  اخل��ا���س��ة  وال��ت��ع��ام��ي��م  ال�سحية 
كوفيد19-  الوقاية من  ب�ساأن  الحرتازية 
لكافة  و�سليم  اآم���ن  غ���ذاء  و���س��ول  ل�سمان 

فئات املجتمع .
متداويل  توعية  على  الهيئة  مفت�سو  ورك��ز 
تطبيق  ل�سمان  املمار�سات  باأف�سل  ال��غ��ذاء 
ومعايري  ال�����س��ح��ي��ة  ال�����س����رتاط����ات  ك���اف���ة 
ال�����س��ح��ة وال�����س��لم��ة ال��غ��ذائ��ي��ة م���ن حيث 
الغذائية،  ل���ل���م���ادة  احل�����راري�����ة  امل���ع���ام���ل���ة 
ال��ت��ت��ب��ع وال�����س����رتداد ع��ن��د ا�ستلم  ون���ظ���ام 
ال�سليم  التخزين  وعملية  الأول���ي���ة،  امل���واد 
منا�سبة،  درجات حرارة  الغذائية يف  للمواد 
مناطق  �سلمة  م��ن  التاأكد  اإىل  بالإ�سافة 
ال���ت���داول وال��ت��ح�����س��ري وال��ت��غ��ل��ي��ف والطرق 
الآمنة لإعداد وحت�سري الطعام و�سوًل اإىل 

طريقة عر�سها  .
اللتزام  اأهمية  على  الهيئة  مفت�سو  و�سدد 

باحلفاظ على النظافة ال�سخ�سية و�سرورة 
واتباع  ال���وق���ائ���ي���ة،  ب������الإج������راءات  ال��ت��ق��ي��د 
الإر�سادات الواردة يف دليل متداويل الغذاء 
واملمار�سات  العمليات  جميع  على  وعك�سها 
داخل املن�ساأة، ل�سمان �سلمة الغذاء املتداول 
اأبوظبي  هيئة  وت��دع��و  امل�ستهلكني.  لكافة 
اإىل  اجلمهور  الغذائية  وال�سلمة  للزراعة 
اأي��ة ملحظات ب�ساأن  الإب���لغ ع��ن  ���س��رورة 
التح�سري  ممار�سات  اأو  الغذائية  املنتجات 
اخل���ط���اأ م���ن خ���لل الت�����س��ال ع��ل��ى الرقم 
اأبوظبي  ح��ك��وم��ة  ات�����س��ال  مل���رك���ز  امل���ج���اين 
عن  الإبلغ  �سرعة  اأن  حيث   ،  800555
يف  مماثلة  �سرعة  عليه  ي��رتت��ب  املخالفات 

اتخاذ اإجراءات الردع بحق املخالفني.

•• الفجرية- الفجر 

الثقافية،  الج��ت��م��اع��ي��ة  ال���ف���ج���رية  ج��م��ع��ي��ة  ك���ّرم���ت 
ع��دداً من  بالفجرية،  الأرب��ع��اء، يف مقرها  اأم�ض  م�ساء 
الإمارة،  يف  املوؤثرة  واملجتمعية  الثقافية  ال�سخ�سيات 
مبنحهم "و�سام الثقافة" من الطبقة الذهبية، وذلك  
ال�سرقي  �سيف  بن  حمد  بن  اهلل  عبد  ال�سيخ  بح�سور 
رئ��ي�����ض الحت�����اد الإم����ارات����ي ل��ب��ن��اء الأج�������س���ام والقوة 
اجلمعية،  رئي�ض  الظنحاين  خالد  و���س��ع��ادة  البدنية، 

واأع�ساء جمل�ض اإدارة اجلمعية.
الظنحاين،  خ���ال���د  الأدي�������ب  اإىل  ال���و����س���ام  م��ن��ح  ومت 
والأكادميية هدى الدهماين، والكاتبة حياة احلمادي، 
والإع����لم����ي ���س��ع��ي��د ال��ك��ي��اين، وال��ب��اح��ث��ة يف ال���رتاث 
والإعلم فاخرة بن داغر، والروائية �سلمى احلفيتي، 
الجتماعية  والنا�سطة  امل��زروع��ي،  �سليمة  وال�ساعرة 
موزة اليماحي؛ تثميناً جلهودهم واإ�سهاماتهم املتميزة 

يف املجالني الثقايف والجتماعي بدولة الإمارات.
واأ�ساد ال�سيخ عبداهلل بن حمد بن �سيف ال�سرقي بدور 
امل�سهد  تدعم  ثقافية  كموؤ�س�سة  الفجرية"  "جمعية 

براجمها  خ��لل  من  وخارجها  الإم���ارة  داخ��ل  الثقايف 
لفتاً  ك��اف��ة،  املجتمع  �سرائح  ت�ستهدف  التي  املتنوعة 
اإىل اأهمية دور اجلمعيات ذات النفع العام يف النهو�ض 

ب��ال��ع��م��ل ال��ث��ق��ايف، وت��ع��زي��ز ال���وع���ي امل��ج��ت��م��ع��ي، ودعم 
ميثلون  الذين  الدولة  اأبناء  من  واملوهوبني  املبدعني 
الرثوة احلقيقية للوطن. وقال �سعادة خالد الظنحاين 

رئي�ض جمل�ض اإدارة اجلمعية: "اإن و�سام الثقافة الذي 
الثقافية  لل�سخ�سيات  الثقافية"  "الفجرية  متنحه 
الدولة،  الأول من نوعه على م�ستوى  واملجتمعية هو 
وتقدير  العطاء  اأ�سحاب  اإجن��ازات  تثمني  اإىل  ويهدف 
جهودهم يف تنمية املجتمع ون�سر ثقافة املعرفة، ف�سًل 
عن ت�سليط ال�سوء على جتاربهم وب�سماتهم يف خدمة 
�سباب  ب��ه  يهتدي  و���س��راج��اً  ن��ربا���س��اً  ليكونوا  ال��وط��ن، 

الإمارات واأجيال امل�ستقبل".
على  الثقافية"  "الفجرية  ح��ر���ض  الظنحاين  واأك���د 
خربات  من  اكت�سبته  مبا  الوطنية،  جهودها  موا�سلة 
وكفاءات  اإم��ك��ان��ات  م��ن  متتلكه  وم��ا  ومعرفية،  عملية 
مل��واك��ب��ة روؤية  ال��ث��ق��ايف والج��ت��م��اع��ي،  العمل  ق��ي��ادة  يف 
وت��ط��ل��ع��ات ال��ق��ي��ادة ال��ر���س��ي��دة وامل�����س��اه��م��ة يف حتقيق 
خارطة  على  الدولة  مكانة  وتعزيز  الثقافية،  الريادة 

العامل الثقافية.
الظنحاين،  �سعادة خالد  قّدم  التكرمي  ويف ختام حفل 
�سيف  بن  ال�سيخ عبداهلل بن حمد  اإىل  تذكارية  هدية 
ملبادرات  امل�ستمر  ودع��م��ه  حل�سوره  تقديراً  ال�سرقي، 

اجلمعية.

اأمازون الإمارات تك�سف عن اأكرث خم�سة كتب 
مبيعًا �سمن احتفالها باليوم العاملي للكتاب
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Amazon.ae للعملء يف  احتفاًل باليوم العاملي للكتاب، يقدم موقع 
مع   15% اإىل  الإم��ارات العربية املتحدة فر�سة ال�ستمتاع بخ�سم ي�سل 
الكتب  من  وا�سعة  جمموعة  على  اإم��ارات��ي،  دره��م   100 يبلغ  اأق�سى  حد 
اأبريل وحتى   18 من  اعتباراً  وذل��ك  اأم���ازون،  قبل  تباع مبا�سرة من  التي 
 BKS15OFF اخل�سم  رم��ز  ا�ستخدام  للعملء  وميكن  اأب��ري��ل.   24
ال�سهرية  الكتب  اآلف  ال�سراء وال�ستمتاع باخل�سم على  اإمتام عملية  عند 
التي ُتباع مبا�سرًة على موقع Amazon.ae ويتم تو�سيلها اإىل عتبة 

منازلهم. 
عام  يف  اليون�سكو  منظمة  اأ�س�سته  عاملياً  حدثاً  للكتاب  العاملي  اليوم  وُيَعد 
1995، ويقام يوم 23 اأبريل من كل عام. ومن هذا املنطلق، تتيح اأمازون 
الإمارات للقراء يف الدولة فر�سة مثالية للتوفري عند �سراء الكتب واإ�سباع 
من  كبرية  جمموعة   Amazon.ae موقع  يقدم  اإذ  للقراءة،  ع�سقهم 
15 فئة ت�سمل  20 مليون كتاب �سمن  الكتب ي�سل عددها اإىل اأكرث من 
الأعمال  وكتب  امل�سورة،  وال��رواي��ات  اخليالية،  والق�س�ض  الأط��ف��ال،  كتب 

املتخ�س�سة، وكتب املال والأعمال، وغريها الكثري. 
وبهذه املنا�سبة، قال رونالدو م�سحور، نائب رئي�ض اأمازون ال�ّسرق الأو�سط 
للحتفال  مواتية  فر�سة  للكتاب  العاملي  اليوم  "ي�سكل  اإفريقيا:  و�سمال 
مبتعة القراءة مع عملئنا يف الإم��ارات، فنحن نتفهم مدى اأهمية الكتب 
يف املنطقة، وي�سعدنا م�ساعدة ع�ساق القراءة على تلبية �سغفهم من خلل 
املتوفرة لدينا على  الكتب  اأع��داد  وزي��ادة  التو�سع  و�سنوا�سل  هذا احل��دث. 
املحلية  الكتب  اأف�سل  بتقدمي  التزامنا  م��ن  كجزء   Amazon.ae
الغني  القراءة  عامل  اإىل  ب�سهولة  الو�سول  لهم  لنتيح  لعملئنا  والعاملية 

قائد عام �سرطة اأبوظبي يلتقي 
�سفري ت�سيلي
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التقى م��ع��ايل ال��ل��واء رك��ن ط��ي��ار ف��ار���ض خلف امل��زروع��ي ق��ائ��د ع��ام �سرطة 
اأبوظبي ، يف مكتبه، �سعادة جورج فايز دكرت  �سفري جمهورية ت�سيلي لدى 

الدولة.
 وجرى خلل اللقاء بحث �سبل تعزيز علقات التعاون   مبا يحقق الأهداف 
امل�سرتكة يف املجالت ال�سرطية والأمنية. ح�سر اللقاء اللواء حممد �سهيل 
اليبهوين  �سلطان  نا�سر  وال��ل��واء  اجلنائي  الأم���ن  قطاع  مدير  ال��را���س��دي 
مدير قطاع �سوؤون القيادة والعقيد خلفان عبداهلل املن�سوري مدير مركز 

ال�سرتاتيجية والتطوير املوؤ�س�سي ب�سرطة اأبوظبي.

موؤ�س�سات حممد بن خالد اآل نهيان الثقافية 
والتعليمية تطلق مبادرة اإ�سعاد الأع�ساء
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اأطلقت ال�سيخة الدكتورة �سما بنت حممد بن خالد اآل نهيان رئي�ض جمل�ض 
والتعليمية،  الثقافية  نهيان  اآل  خالد  بن  حممد  ال�سيخ  موؤ�س�سات  اإدارة 
وموظفات  اإدارة  مع  افرتا�سيا  الثالث  الإداري  الجتماع  تروؤ�سها  خ��لل 
حممد  وجمعية  الثقايف  نهيان  اآل  خالد  بن  حممد  ال�سيخ  مركز  من  كل 
ال�سعادة  ببث  منها  اإمي��ان��ا  الأع�ساء"  "اإ�سعاد  م��ب��ادرة  نهيان  اآل  خالد  بن 
والقيادة  ال��دول��ة  وا�سرتاتيجية  روؤي���ة  م��ن  ان��ط��لق��ا  املجتمع  ف��ئ��ات  ل��دى 
الر�سيدة وا�ستنادا للربنامج الوطني لل�سعادة والإيجابية والذي ي�سعى يف 
قيم  وتر�سيخ  املجتمع  اأف��راد  �سعادة جميع  اإىل توفري و�سمان  الأول  املقام 
الإمارات  جمتمع  يف  متكامل  حياة  اأ�سلوب  باعتبارها  وال�سعادة  الإيجابية 
الواجب  اخلدمات  على  التعرف  اإىل  املبادرة  تهدف  فيما  املتحدة  العربية 
تقدميها للأع�ساء مبا ي�سمن رفع م�ستوى �سعادتهم والعمل على توفريها 
بالإ�سافة اىل حتقيق تطلعات الأع�ساء، وتقدمي خدمات الدعم وامل�ساعدة 
لهم ، فيما �سيتم قيا�ض مدى �سعادة الأع�ساء جتاه اخلدمات التي تقدمها 
اآل نهيان لهم، كما �ستعمل املبادرة على  موؤ�س�سات ال�سيخ حممد بن خالد 
اإطلق العديد من الربامج والأن�سطة لتحقيق ال�سعادة والإيجابية جلميع 
الأع�ساء وممار�سة نهج ال�سعادة والت�سامح �سمن خطط وبرامج تتواءم مع 
ا�سرتاتيجيات وخطط الربنامج الوطني لل�سعادة والإيجابية وهو ما ت�سعى 
اإىل حتقيقه رئي�ض جمل�ض الإدارة عرب موؤ�س�ساتها من منظور و�سطي ين�سر 

اخلري واملحبة وال�سعادة وال�سلم والت�سامح .
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فريو�ض  اأن  على  دليال  العلماء  من  دويل  فريق  وجد 
SARS-CoV-2، امل�سبب ل�"كوفيد-19"، قد ي�سيب 

يف بع�ض الأحيان خاليا الفم.
العليا  الهوائية  امل�سالك  اأن  املعروف  من  اأنه  حني  ويف 
 ،2-SARS-CoV والرئتني هي مواقع اأولية لعدوى
ي�سيب  اأن  ميكن  الفريو�ض  اأن  على  اأدلة  هناك  اأن  اإل 
اجلهاز  مثل  اجل�سم،  م��ن  اأخ���رى  اأج���زاء  يف  اخل��الي��ا 
الدرا�سة  وتظهر  والكلى،  الدموية  والأوعية  اله�سمي 

اجلديدة اأنه ميكن اأن ي�سيب الفم اأي�سا.

اإ���س��اب��ة مناطق  على  ال��ف��ريو���ض  ق���درة  ت�ساعد  وق��د 
وا�سعة  الأع���را����ض  تف�سري  اجل�����س��م يف  م��ن  م��ت��ع��ددة 
"كوفيد19-"،  مر�سى  منها  يعاين  التي  النطاق 
مبا يف ذلك الأعرا�ض الفموية مثل فقدان التذوق 

وجفاف الفم والتقرح.
وعلوة على ذلك، ت�سري النتائج اإىل احتمال اأن يلعب 
الفم دورا يف نقل فريو�ض SARS-CoV-2 اإىل 
املحّمل  ال��ل��ع��اب  ع��رب  اله�سمي  اجل��ه��از  اأو  ال��رئ��ت��ني 

بالفريو�ض من خليا الفم امل�ساب.
لل�سحة  الوطنية  املعاهد  يف  باحثون  الفريق  وق��اد 

وجامعة نورث كارولينا يف ت�سابل هيل. 
امل�سابني  ل���ع���اب  اأن  ب��ال��ف��ع��ل  ال���ب���اح���ث���ون  وي���ع���رف 
م�ستويات  على  يحتوي  اأن  ميكن  ب�"كوفيد19-" 
الدرا�سات  SARS-CoV-2، وت�سري  عالية من 
تقريبا  عليه  العتماد  ميكن  اللعاب  اختبار  اأن  اإىل 
"كوفيد- لت�سخي�ض  للأنف  العميقة  امل�سحة  مثل 

اأين  19". لكن ما ل يعرفه العلماء متاما هو من 
ياأتي SARS-CoV-2 يف اللعاب.

الذين  ب�"كوفيد19-"  امل�سابني  الأ���س��خ��ا���ض  ويف 
الفريو�ض  ي��اأت��ي  ق��د  تنف�سية،  اأع��را���ض  م��ن  يعانون 
البلغم  اأو  الأن����ف  ت�����س��ري��ف  ال��ل��ع��اب ج��زئ��ي��ا م��ن  يف 
ال����ذي ي�����س��ع��ل م���ن ال��رئ��ت��ني. ل��ك��ن وف��ق��ا ل��ب��ل��ي��ك اإم 
وحدة  ورئي�ض  امل�ساعد  الإكلينيكي  الباحث  وارن���ر، 
لأبحاث  الوطني  املعهد  يف  اللعابية  ال���س��ط��راب��ات 
 ،)NIDCR( ال��وج��ه��ي ط��ب الأ���س��ن��ان وال��ق��ح��ف 
قد ل يف�سر ذلك كيفية و�سول الفريو�ض اإىل لعاب 
الأعرا�ض  ت��ل��ك  اإىل  ي��ف��ت��ق��رون  ال��ذي��ن  الأ���س��خ��ا���ض 

التنف�سية.
م��ن خمترباتنا،  ب��ي��ان��ات  ع��ل��ى  "بناء  وارن����ر:  وق���ال 
اللعاب  يف  املوجودة  الفريو�سات  بع�ض  اأن  يف  ن�ستبه 
الفم  يف  م�سابة  اأن�سجة  م��ن  ت��اأت��ي  ق��د  الأق���ل  على 

نف�سه".
مب�سح  الباحثون  ق��ام  الح��ت��م��ال،  ه��ذا  ول�ستك�ساف 
اأن�����س��ج��ة ال��ف��م م��ن الأ���س��خ��ا���ض الأ���س��ح��اء لتحديد 

مناطق الفم املعر�سة لعدوى ال�سار�ض.
احلم�ض  تعليمات  على  ال�سعيفة  اخلليا  وحتتوي 
دخول"  "بروتينات  ل�����س��ن��ع  ال���ري���ب���وزي  ال����ن����ووي 

يحتاجها الفريو�ض للو�سول اإىل اخلليا.
وع���رث ع��ل��ى ب��روت��ي��ن��ي دخ����ول رئ��ي�����س��ي��ني معروفني 
يف   ،TMPRSS2 واإن���زمي   ACE2 مب�ستقبل 
خليا معينة من الغدد اللعابية والأن�سجة املبطنة 

للتجويف الفموي.
واللثة،  اللعابية  الغدد  خليا  من  �سغري  ج��زء  ويف 
ال��ري��ب��وزي لكل  ال��ن��ووي  التعبري ع��ن احل��م�����ض  مت 
ACE2 وTMPRSS2 يف نف�ض اخلليا.  من 
وي�����س��ري ه���ذا اإىل زي�����ادة ال�����س��ع��ف لأن����ه ُي��ع��ت��ق��د اأن 
الدخول  ب��روت��ي��ن��ات  م��ن  ك��ل  اإىل  يحتاج  ال��ف��ريو���ض 

للو�سول اإىل اخلليا.
عوامل  التعبري عن  م�ستويات  "اإن  وارن��ر:  واأو���س��ح 
الدخول مماثلة لتلك املوجودة يف املناطق املعروفة 
مثل   ،SARS-CoV-2 لعدوى  معر�سة  باأنها 
الأن�����س��ج��ة ال��ت��ي تبطن امل��م��رات الأن��ف��ي��ة يف جمرى 

الهواء العلوي".
الفم  م���ن  اأج�����زاء  اأن  ال��ب��اح��ث��ون  اأك����د  اأن  ومب���ج���رد 

بحثوا   ،SARS-CoV-2 ب�  للإ�سابة  معر�سة 
اأن�سجة الفم  عن دليل على وج��ود ع��دوى يف عينات 

من الأ�سخا�ض امل�سابني ب�"كوفيد19-".
الوطنية  امل��ع��اه��د  يف  جمعها  مت  ال��ت��ي  العينات  ويف 
لل�سحة من مر�سى "كوفيد19-" الذين ماتوا، كان 
 SARS-CoV-2�ل الريبوزي  النووي  احلم�ض 
اللعابية التي مت  اأكرث من ن�سف الغدد  موجودا يف 

فح�سها.
الأ�سخا�ض  اأح���د  م��ن  اللعابية  ال��غ��دد  اأن�����س��ج��ة  ويف 
���س��خ�����ض ح���ي م�ساب  م����ات����وا، وك���ذل���ك يف  ال���ذي���ن 
ب�"كوفيد19-" احلاد، اكت�سف الباحثون ت�سل�سلت 
الفريو�سي  الريبوزي  النووي  احلم�ض  من  معينة 
الذي اأ�سار اإىل اأن اخلليا كانت ت�سنع ن�سخا جديدة 
اأكرب  ب�سكل  الأدل��ة  يعزز  ما  بن�ساط،  الفريو�ض  من 

للعدوى.
اأن�سجة  اإ�سابة  اأن وجد الفريق دليل على  ومبجرد 
الفم، ت�ساءلوا عما اإذا كانت هذه الأن�سجة ميكن اأن 
تكون م�سدرا للفريو�ض يف اللعاب. ويبدو اأن هذا هو 

احلال.
معديا،  اللعاب  يف  ال��ف��ريو���ض  ك��ان  اإذا  م��ا  ولتحديد 
م�سابني  اأ�سخا�ض  ثمانية  ل��ع��اب  الباحثون  ك�سف 
�سحية  خ��لي��ا  اإىل  اأع��را���ض  دون  ب�"كوفيد19-" 

منت يف طبق برتي.
واأدى لعاب اثنني من املتطوعني اإىل اإ�سابة اخلليا 
العدوى  انتقال  احتمالية  م��ن  ي��زي��د  م��ا  ال�سليمة، 
عن  الآخ��ري��ن  اإىل   SARS-CoV-2 بفريو�ض 
اللعاب، حتى الأ�سخا�ض الذين لي�ض لديهم  طريق 

اأعرا�ض.
وج��م��ع ال��ف��ري��ق ل��ع��اب��ا م��ن جم��م��وع��ة منف�سلة من 
لل�سحة م�سابني  الوطنية  املعاهد  35 متطوعا يف 
وم��ن بني  اأع��را���ض.  دون  اأو  ب�"كوفيد19-" خفيف 
امل�سابون  ك��ان  الأع��را���ض،  من  عانوا  �سخ�سا   27
ل��لإب��لغ عن  اأك���رث ع��ر���س��ة  ب��ال��ف��ريو���ض يف لعابهم 
فقدان حا�سة التذوق وال�سم، ما ي�سري اإىل اأن عدوى 

ل�"كوفيد- الفموية  الأعرا�ض  وراء  تكمن  قد  الفم 
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ت�سري  جمتمعة  الدرا�سة  نتائج  اإن  الباحثون  وق��ال 
يلعب  امل�سابة،  الفموية  اخلليا  عرب  الفم،  اأن  اإىل 
دورا اأكرب يف عدوى SARS-CoV-2  مما كان 

يعتقد �سابقا.
امل�ساب  ال��ل��ع��اب  اب��ت��لع  يتم  "عندما  ب���ريد:  واأ���س��ار 

من  اأن��ه  نعتقد  منه،  �سغرية  جزيئات  ا�ستن�ساق  اأو 
املحتمل اأن ينقل SARS-CoV-2  اإىل حلقنا، 

اأو رئتينا، اأو حتى اأح�سائنا".
و�ستكون هناك حاجة اإىل مزيد من البحث لتاأكيد 
اأك���رب م��ن ال��ن��ا���ض ولتحديد  ال��ن��ت��ائ��ج يف جم��م��وع��ة 
SARS- الطبيعة الدقيقة لتورط الفم يف عدوى

اجل�سم. وخارج  داخل  وانتقاله   CoV-2

العلماء يكت�سفون اأدلة على اأن فريو�س كورونا اجلديد قد ي�سيب خاليا الفم

وعندما  ليعمل،  بالأك�سجني  الغني  ال��دم  اإىل  القلب  يحتاج 
ترتاكم اللويحات )التي تتكون من الدهون والكولي�سرتول 
ومواد اأخرى( يف ال�سرايني، ميكن اأن ينقطع التدفق متاما.

الذي  ال�سرر  زاد  القلب،  ال��دم يف  انقطاع  وكلما طالت مدة 
يحدث.

اأن  ال�����س��ام��ت��ة ق��د مت��ر دون  ال��ق��ل��ب��ي��ة  ال��ن��وب��ات  ون��ظ��را لأن 
يلحظها اأحد، فاإنها ميكن اأن ت�سبب قدرا كبريا من ال�سرر، 

وللأ�سف من دون علج، وميكن اأن تكون مميتة.
التحذير  علمات   Penn Medicine موقع  وي�سرد 
من نوبة قلبية �سامتة، والتي ت�سمل: اأمل يف ال�سدر اأو �سعور 

بال�سغط اأو المتلء اأو عدم الراحة.

المتلء.  اأو  الن�سغاط  اأو  بال�سغط  ال�سخ�ض  ي�سعر  وقد 
وق���ال امل��وق��ع اإن ه��ذه الأع��را���ض ع���ادة م��ا ت��ب��داأ ب��ب��طء، وقد 

تختفي وتعود.
وتابع املوقع ال�سحي: "ميكن اأن يكون هذا معقدا لأن هذه 
الأعرا�ض قد تكون مرتبطة ب�سيء اأقل خطورة، مثل حرقة 
املعدة. اأنت اأف�سل من يعرف ج�سمك، رغم ذلك. واإذا �سعرت 
اأن �سيئا ما لي�ض على ما يرام، فاأنت بحاجة اإىل تقييم من 

قبل طبيب اأو حتى التوجه اإىل غرفة الطوارئ".

عدم الراحة يف اأجزاء معينة من اجل�سم
ت�سمل اأجزاء اجل�سم الأخرى التي قد تعاين من هذا الأمل، 

ما يلي:
كلهما(. اأو  )اأحدهما  • ذراعان 

• الظهر.
• الرقبة.

• الفك.

• املعدة.
هذه  تختلف  اأن  "ميكن   :Penn Medicine وق���ال 
الأعرا�ض من �سخ�ض لآخر. على �سبيل املثال، ي�سف بع�ض 
مثل  �سعور  اأنها  على  قلبية،  نوبة  من  ظهرهم  اآلم  النا�ض 
اأي�سا ب�سغط �سديد على  حبل مربوط حولهم. وقد ت�سعر 

ظهرك".

�سعوبة يف التنف�ض اأو دوار
يف  اأمل  دون  م��ن  اأو  م��ع  التنف�ض  يف  �سيق  ي��ح��دث  اأن  ميكن 

ال�سدر، وهو علمة �سائعة لنوبة قلبية �سامتة.
وقد ي�سعر ال�سخ�ض اأي�سا بالدوار عند ال�سعور بالإغماء.

الرجال  م��ن  ل��ك��ل  ه���ذا  ي��ح��دث  اأن  "ميكن  امل���وق���ع:  وح����ذر 
والن�ساء، ومن ال�سائع اأن تعاين الن�ساء من �سيق يف التنف�ض. 
واإذا كنت تواجه م�سكلة يف املهام التي مل تكن �سعبة من قبل، 
مثل ترتيب ال�سرير اأو مت�سية الكلب، فتاأكد من فح�سها يف 

حال كانت علمة خفية على نوبة قلبية".

الغثيان اأو التعّرق البارد
قد يكون ال�سعور وكاأنك قد متر�ض من دون �سبب، علمة 

على نوبة قلبية �سامتة.
عرقا  تت�سبب  واأن��ت  الليل  منت�سف  يف  ال�ستيقاظ  اأن  كما 
باردا هو علمة اأخرى اأقل �سهرة تدل على خطورة احلالة.

واأ�ساف املوقع: "ال�ستيقاظ يف عرق بارد وال�سعور بالغثيان 
والقيء قد تكون اأعرا�سا للإنفلونزا، ولكنها قد تكون اأي�سا 

علمات على نوبة قلبية �سامتة".

عالمات حتّذر من الإ�سابة بنوبة قلبية �سامتة!
ُتعرف النوبة القلبية ال�سامتة با�سم نق�ض الرتوية ال�سامت، وتختلف الدرا�سات حول 

فكرة اأن النوبات القلبية ال�سامتة اأكر �سيوعا عند الن�ساء منها عند الرجال.
فما هي العالمات التي حتذر من اإ�سابتك بنوبة قلبية �سامتة؟.
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منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العلمة التجارية: 

املودعة بالرقم 347264               تاريخ: 2021/03/18
بيانات الأولوية: 

ال�سم: ا بيو�سن�ض ويب�سرت، اإنك.
 وعنوانه: 31 تكنولوجي درايف، �سويت 200 اإرفني، كاليفورنيا، 92618 الوليات املتحدة الأمريكية.

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:10
الت�سوير  وم�سابري  الق�ساطر  حتديًدا  الق�ساطر  اأ�سا�سها  التي  ال�سوتية  ف��وق  باملوجات  الت�سوير  معدات 

واملو�سلت وجميعها لل�ستخدام يف عمليات ال�ستئ�سال القلبي.  
و�سف العلمة: العلمة عبارة عن كلمة NUVISIONباللغة الإجنليزية.

ال�سرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العلمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو 

اإر�ساله بالربيد امل�سجل، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ ا�سدار هذا الإعلن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ش 22 اإبريل 2021 العدد 13222

EAT 168896

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العلمة التجارية: 

املودعة بالرقم 346849              تاريخ: 2021/03/11
بيانات الأولوية: 

ال�سم: جون�س�ون اأند جون�س�ون
املتحدة  ال��ولي��ات    ،  08933   ، نيوجري�سي   ، برنزويك  نيو   ، ب��لزا  جون�سون  اأن��د  جون�سون  وان  وعنوانه:   

الأمريكية.   
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:5
الطبية  باملغاط�ض  ع��لج  م�ستح�سرات  للحكة،  م�سادة  ك��رمي��ات  احلفا�سات،  طفح  لعلج  طبية  ك��رمي��ات 

لتلطيف وتخفيف اأمل اجللد املتهيج واحلاك وامللتهب.
و�سف العلمة: العلمة عبارة عن كلمات ب�سرة منظرها �سحي. انها يف طبيعتنا باللغة العربية.

ال�سرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العلمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ ا�سدار هذا الإعلن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ش 22 اإبريل 2021 العدد 13222

EAT 168488

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العلمة التجارية: 

املودعة بالرقم 347862                 تاريخ: 2021/03/28
بيانات الأولوية: 

ال�سم: جون�س�ون اأند جون�س�ون
املتحدة  ال��ولي��ات    ،  08933   ، نيوجري�سي   ، برنزويك  نيو   ، ب��لزا  جون�سون  اأن��د  جون�سون  وان  وعنوانه:   

الأمريكية.   
�سورة العالمة            

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:10
جراحية  اأدوات  ا�سطناعية،  م��واد  م��ن  م�سنوعة  ل��لأك��ت��اف  غر�سات  حت��دي��ًدا  مف�سلية  جتبريية  غر�سات 

لل�ستخدام يف اجلراحات التجبريية للأكتاف.
و�سف العلمة: العلمة عبارة عن  كلمة  INHANCEباللغة الإجنليزية.

  ال�سرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العلمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ ا�سدار هذا الإعلن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ش 22 اإبريل 2021 العدد 13222

EAT 169772

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العلمة التجارية: 

املودعة بالرقم 348785               تاريخ: 2021/04/08
بيانات الأولوية: 

ال�سم: ام بي �سي اي بي منطقة حرة ذ.م.م
 وعنوانه: مبنى ام بي �سي ، الطابق اخلام�ض ، مدينة دبي للإعلم ، الإمارات العربية املتحدة.   

�سورة العالمة            

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:32
البرية )�سراب ال�سعري( واملياه املعدنية والغازية وغريها من امل�سروبات غري الكحولية، م�سروبات م�ستخل�سة 
غري  م�سروبات  غازية،  مياه  امل�سروبات،  لعمل  اأخ��رى  وم�ستح�سرات  �سراب  الفواكه،  وع�سائر  الفواكه  من 
كحولية،  غري  فواكه  ع�سري  م�سروبات  كحولية،  غري  فواكه  خل�سات  كحولية،  غري  كوكتيلت  كحولية، 
ع�سائر فواكه، �سراب فواكه غري كحويل، م�سروبات غري كحولية اأ�سا�سها الع�سل، ليمونا�سة، مياه معدنية 
خ�سراوات  ع�سري  )م�����س��روب��ات(،  طماطم  ع�سري  الينابيع(،  )م���اء  ال�سحية  ال�سرب  م��ي��اه  )م�����س��روب��ات(، 
ال��واردة يف هذه  )م�سروبات(، ماء الليثيا، مياه طبيعية فوارة، مياه )م�سروبات(، جميع املنتجات ولوازمها 

الفئة وغري واردة يف فئات اأخرى.
و�سف العلمة: العلمة عبارة عن ر�سم مميز ل�سخ�سية كرتونية ل�سخ�ض م�سن.

  ال�سرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العلمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ ا�سدار هذا الإعلن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ش 22 اإبريل 2021 العدد 13222

EAT 170478

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  املالك: التميمي وم�ساركوه

طلب لت�سجيل بيانات العلمة التجارية: 
املودعة بالرقم 348786             تاريخ: 2021/04/08

بيانات الأولوية: 
ال�سم: ام بي �سي اي بي منطقة حرة ذ.م.م

 وعنوانه: مبنى ام بي �سي ، الطابق اخلام�ض ، مدينة دبي للإعلم ، الإمارات العربية املتحدة.   
�سورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:35
خدمات الدعاية والإعلن، اإدارة الأعمال، توجيه الأعمال، تفعيل الن�ساط املكتبي، خدمات الإعلن بالراديو والتلفزيون، 
اخلدمات التي توؤديها موؤ�س�سات دعاية واإعلن متار�ض الت�سال باجلماهري اأو الإعلن اأو ال�سهار بكل و�سائل الإعلم فيما 
اأو تنظيم املرا�سلت والتج�سيلت اخلطية  اأو جتميع  اأو حترير  اأو ن�سخ  اأو اخلدمات، خدمات ت�سجيل  ال�سلع  يتعلق بكافة 
وكذلك ا�ستغلل اأو جتميع اية بيانات ح�سابية اأو اإح�سائية، خدمات الدعاية والإعلن فيما يتعلق بخدمات اأخرى كتلك 
املتعلقة بالدعاية والإعلن بالراديو والتلفزيون، وكالت الدعاية والإعلن، الدعاية والإعلن بالطلب الربيدي، حتديث 
مواد الدعاية والإعلن، تاأجري امل�ساحات الإعلنية، تنظيم الإ�سرتاكات يف خدمات الت�سالت ل�سالح الغري، اإدارة عر�ض 
ال�سلع، الإعلن  البيع بالتجزئة، عر�ض  اأعمال فناين التمثيل، ل�سق الإعلنات، عر�ض �سلع على و�سائط الإعلم لغايات 
اأو  التجارية  للغايات  التجارية  والعرو�ض  املعار�ض  تنظيم  الوثائق،  ن�سخ  والإع��لن،  الدعاية  م��واد  ن�سر  املبا�سر،  بالربيد 
اأو  اإعداد مناذج الدعاية والإع��لن  الإعلنية، التنبوؤات القت�سادية، خدمات العرو�ض لغايات الدعاية والإع��لن، خدمات 
ترويج املبيعات، خدمات اإقتطاع الأخبار اأو املعلومات املهمة يف ال�سحف، الإعلن والدعاية املبا�سرة على �سبكات احلا�سوب، 
ال��راأي، الدعاية والإع��لن اخلارجي، ن�سر ن�سو�ض الدعاية والإع��لن، الإعلن بالراديو والتلفزيون، تاأجري  اإ�ستطلعات 
مواد الدعاية والإعلن، ترويج املبيعات للآخرين، البحث عن كفالة، كتابة الن�سو�ض الإعلنية، خدمات جتميع ت�سكيلة 
من ال�سلع ل�سالح الغري، وذلك لتمكني عامة الزبائن من معاينتها و�سرائها عند احلاجة، )ول ينطوي ذلك على خدمة 

النقل(، وجميع اخلدمات الواقعة يف هذه الفئة.
و�سف العلمة: العلمة عبارة عن ر�سم مميز ل�سخ�سية كرتونية ل�سخ�ض م�سن.

  ال�سرتاطات: 
اإر�ساله بالربيد  اأو  اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العلمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد  فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك 

امل�سجل، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ ا�سدار هذا الإعلن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ش 22 اإبريل 2021 العدد 13222

EAT 170479

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العلمة التجارية: 

املودعة بالرقم 348754              تاريخ: 2021/04/08
بيانات الأولوية: 

ال�سم: ام بي �سي اي بي منطقة حرة ذ.م.م
 وعنوانه: مبنى ام بي �سي ، الطابق اخلام�ض ، مدينة دبي للإعلم ، الإمارات العربية املتحدة.   

�سورة العالمة       

                                                  
  وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:41

للعرو�ض  املقاعد  حجز  اجلمال،  م�سابقات  تنظيم  والثقافية،  الريا�سية  الأن�سطة  الرتفيه،  التدريب،  والتهذيب،  التعليم 
امل�سرحية، عرو�ض �سينمائية، خدمات الت�سوير الرقمي، اإعادة ت�سجيل ال�سوت، معلومات عن الرتفيه والرتبية والتعليم، 
اإنتاج الأفلم، خدمات العرو�ض بخلف ما كان منها لغايات الدعاية والإعلن، عر�ض متثيليات حية، الت�سوير بامليكروفلم، 
الت�سوير  امل�سورة،  التقارير  تقدمي  الأنباء،  مرا�سلي  خدمات  ال�سينما،  ُدور  جتهيزات  توفري  ال�سينمائية،  الأف��لم  تاأجري 
اإنتاج  امل�سرحية،  العرو�ض  اإنتاج  والتلفزيون،  الراديو  برامج  وعر�ض  واإع��داد  اإنتاج  )ترفيه(،  حفلت  تنظيم  الفوتوغرايف، 
الفيديو  تاأجري م�سجلت  وال�سينمائي،  والتلفزيوين  الإذاع��ي  والتلفزيون، الرتفيه  الراديو  اأجهزة  تاأجري  الفيديو،  اأفلم 
باحلافظات ال�سريطية، خدمات �ستديوهات الت�سجيل، توفري ت�سهيلت الرتفيه، تاأجري معدات اإر�سال وا�ستقبال ال�سوت، 
تاأجري  التلفزيون،  �ستوديوهات  اأو  للم�سارح  الإ�ساءة  اأجهزة  تاأجري  ال�سينمائية،  الأف��لم  تاأجري  الفيديو،  كامريات  تاأجري 
بروجكرتات )اآلت عر�ض( وملحقاتها، تاأجري م�ساهد العر�ض، تاأجري م�سجلت ال�سوت، تاأجري كامريات الفيديو، تاأجري 
ن�سر  الأفلم،  �سينمائية، ترجمة  ا�ستديوهات  الإذاعية والتلفزيونية،  ال�سيناريو والربامج  الفيديو، خدمات كتابة  اأ�سرطة 
وكتابة الن�سو�ض بخلف ن�سو�ض الدعاية والإعلن، الإنتاج امل�سرحي، خدمات وكالت التذاكر )ترفيه(، توقيت املنا�سبات 
اأ�سرطة الفيديو، تنظيم املباريات )ترفيه(، خدمات مو�سيقى الر�سوم  اأ�سرطة الفيديو، ت�سجيل  الريا�سية، ترجمة، اإعداد 
املتحركة الرتفيهية، تنظيم الرتفيه املو�سيقي واملرئي، خدمات الرتفيه ال�سمعي، خدمات تقدمي عرو�ض �سمعية ب�سرية 
لغايات الرتفيه، الرتفيه التفاعلي، تنظيم الأحداث الرتفيهية، اإعداد الربامج الرتفيهية للبث، توفري ت�سهيلت للرتفيه، 
خدمات الرتفيه عرب األعاب الفيديو والكمبيوتر، خدمات الألعاب املقدمة مبا�سرة )من �سبكة حا�سوب( اأو من خلل �سبكة 
ات�سال اأخرى، توزيع م�سل�سلت تلفزيونية للبث من خلل حمطات تلفزيونية م�ستقلة، اإخراج برامج الإذاعة والتلفزيون، 
اأو التلفزيون، توفري املطبوعات الإلكرتونية الفورية )غري القابلة للتنزيل(، ن�سر الكتب،  خدمات برامج الأنباء للراديو 
ن�سر الكتب وال�سحف اللكرتونية الفورية، توفري معلومات عن الأنباء، خدمات التاأليف املو�سيقى، تنظيم العرو�ض خدمات 
متعهدي احلفلت، تقدمي التقارير امل�سورة، الت�سوير الفوتوغرايف، الإنتاج املو�سيقي، خدمات �ستديوهات الت�سجيل، تاأجري 
اأ�سرطة الفيديو، جميع خدمات الإنتاج الواقعة يف الفئة، اخلدمات التي  م�ساهد م�سرحية، الرتفيه التلفزيوين، ت�سجيل 
اأو  اأو الأدبية املرئية للجمهور لغايات ثقافية  اأو ال�ستجمام، عرو�ض الأعمال الفنية  الت�سلية  اأو  هدفها الأ�سا�سي الرتفيه 

ترفيهية اأو تعليمية، اإنتاج ال�سور 
الكرتونية املتحركة، تاأليف ال�سور الكرتونية املتحركة، خدمات الرتفيهية املو�سيقية املتحركة، اإنتاج ال�سور املتحركة، اإنتاج 
الإنتاج  والفيديو، خدمات يف  للأفلم  املتحركة  للر�سوم  اخلا�سة  املوؤثرات  املتحركة، خدمات  ال�سينمائية  الأف��لم  مقاطع 
الر�سوم  برامج  اإنتاج  املتحركة،  الر�سوم  مغامرات  عرو�ض  من  متوا�سلة  م�سل�سلت  اإنتاج  املتحركة،  بال�سور  الرتفيهي 
اخلدمات  وجميع  اخليالية،  ال�سخ�سيات  على  املحتوية  الرتفيه  خدمات  والكابل،  التلفزيون  يف  ل�ستخدامها  املتحركة 

الواقعة يف هذه الفئة.
و�سف العلمة: العلمة عبارة عن ر�سم مميز ل�سخ�سية كرتونية ل�سخ�ض بدين.

  ال�سرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العلمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�ساله بالربيد 

امل�سجل، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ ا�سدار هذا الإعلن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ش 22 اإبريل 2021 العدد 13222

EAT 170467

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العلمة التجارية: 

املودعة بالرقم 348755                 تاريخ: 2021/04/08
بيانات الأولوية: 

ال�سم: ام بي �سي اي بي منطقة حرة ذ.م.م
 وعنوانه: مبنى ام بي �سي ، الطابق اخلام�ض ، مدينة دبي للإعلم ، الإمارات العربية املتحدة.  

�سورة العالمة         
                                                

  وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:9
الأجهزة والأدوات العلمية وامللحية وامل�ساحية واأجهزة واأدوات الت�سوير الفوتوغرايف وال�سينمائي والأجهزة 
اأجهزة  والتعليم،  والإنقاذ  )الإ�سراف(  واملراقبة  والإ�سارة  والقيا�ض  الوزن  واأدوات قيا�ض  الب�سرية  والأدوات 
واأدوات لو�سل اأو فتح اأو حتويل اأو تكثيف اأو تنظيم اأو التحكم يف الطاقة الكهربائية، اأجهزة ت�سجيل اأو اإر�سال 
اأقرا�ض فيديو  اأقرا�ض مدجمة،  اأقرا�ض ت�سجيل،  اأو ال�سور، حاملت بيانات مغناطي�سية،  اأو ن�سخ ال�سوت 
رقمية متعددة ال�ستعمالت، و�سائط ت�سجيل رقمية اأخرى، اآليات للأجهزة التي تعمل بالنقد، اآلت ت�سجيل 
اإخماد النريان،  اأجهزة  البيانات، برجميات حا�سوب،  اآلت حا�سبة، معدات واأجهزة حا�سوبية ملعاجلة  النقد، 
اأجهزة ت�سلية ُت�ستعمل مع اأجهزة اأو �سا�سات عر�ض خارجية، جميع برامج وبرجميات احلا�سوب بغ�ض النظر 
عن و�سائط الت�سجيل اأو و�سائل البث اأي برجميات م�سجلة على و�سائط مغناطي�سية اأو منقولة اأو مفرغة 
اآليات تعمل بقطع النقد لأجهزة التلفزيون، اأجهزة ت�سغيل الأقرا�ض املدجمة،  من �سبكات حا�سوب بعيدة، 
اأقرا�ض مدجمة )�سمعية-ب�سرية(، اأقرا�ض مدجمة )لذاكرة القراءة فقط(، برامج األعاب حا�سوب، اأجهزة 
للألعاب معدة لل�ستخدام مع اأجهزة اأو �سا�سات عر�ض خارجية، اأقرا�ض وبرامج وبرجميات األعاب حا�سوب، 
برامج األعاب حا�سوب )برجميات قابلة للتنزيل(، برامج األعاب حا�سوب  م�سجلة على اأ�سرطة )برجميات(، 
األعاب  للم�سابقات، برامج وبرجميات  التفاعلية و/اأو  التفاعلية و/اأو للألعاب  للتلفزيونات  برامج حا�سوب 
علب  )برجميات(،  مربجمة  فيديو  األعاب  تفاعلية،  الو�سائط  متعددة  حا�سوب  األعاب  برامج  الكرتونية، 
للنظارات، �سل�سل للنظارات، خيوط للنظارات، اأطر للنظارات، نظارات، قفازات للغوا�سني، قفازات للوقاية 
من احلوادث، نظارات واقية للألعاب الريا�سية، اأطقم غري يدوية للهواتف، �سماعات الراأ�ض، خوذ واقية، 
خوذ واقية للألعاب الريا�سة، خوذة للركوب، فواني�ض �سحرية، فواني�ض ب�سرية، مغناطي�سات، مغناطي�سات 
للزينة، اأقنعة واقية، فاأرة )معدات معاجلة بيانات(، لبادات الفاأرة، م�ساطر )اأدوات قيا�ض(، علب للنظارات، 
�سور  متحركة،  كرتونية  �سور  �سم�سية،  ن��ظ��ارات  )ب�سرية(،  ن��ظ��ارات  للنظارات،  عد�سات  للنظارات،  اأط��ر 
كرتونية متحركة قابلة للتنزيل، �سور كرتونية متحركة يف �سكل اأفلم �سنيمائية، اأفلم كرتونية متحركة، 
برامج الر�سوم املتحركة، اأقرا�ض واأ�سرطة فيديو م�سجل بها �سور كرتونية متحركة، اأ�سرطة فيديو م�سجلة 
م�سبًقا حمتوية على ق�س�ض خيالية متحركة، وجميع املنتجات ولوازمها الواقعة يف هذه الفئة وغري واقعة 

يف فئات اأخرى.
و�سف العلمة: العلمة عبارة عن ر�سم مميز ل�سخ�سية كرتونية ل�سخ�ض م�سن.

  ال�سرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العلمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو 

اإر�ساله بالربيد امل�سجل، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ ا�سدار هذا الإعلن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ش 22 اإبريل 2021 العدد 13222

EAT 170468

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العلمة التجارية: 

املودعة بالرقم 348760              تاريخ: 2021/04/08
بيانات الأولوية: 

ال�سم: ام بي �سي اي بي منطقة حرة ذ.م.م
 وعنوانه: مبنى ام بي �سي ، الطابق اخلام�ض ، مدينة دبي للإعلم ، الإمارات العربية املتحدة.   

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:16
الورق والورق املقوى واملنتجات امل�سنوعة من هذه املواد وغري واردة يف فئات اأخرى، املطبوعات، مواد جتليد 
لغايات منزلية، مواد  اأو  القرطا�سية  امل�ستعملة يف  الل�سق  القرطا�سية، مواد  الفوتوغرافية،  ال�سور  الكتب، 
الفنانني، فرا�سي الدهان اأو التلوين، الآلت الكاتبة واللوازم املكتبية )عدا الأثاث(، مواد التوجيه والتدري�ض 
الكلي�سيهات  الطباعة،  اأخ��رى(، حروف  ال��واردة يف فئات  البل�ستيكية )غري  التغليف  الأجهزة(، مواد  )عدا 
الكتب )معدات مكتبية(،  واآلت جتليد  اأجهزة  ن�ساف،  املعجن، ورق  الورق  )الرا�سمات(، هياكل �سغرية من 
حروف  م�سفات  كتالوجات،  بطاقات،  تقاومي،  كتب،  للكتب،  موؤ�سرات  كتيبات،  كتب،  م�ساند  كتب،   جتاليد 
مغلفات  كلي�سيهات،  حفر،  كلي�سيهات  نا�سخات،  بيانية،  ر�سوم  للنقل،  معدة  �سور  يوميات،  دفاتر  الطباعة، 
)قرطا�سية(، ن�سرات، مناذج مطبوعة، خرائط جغرافية، حم�سنات جتزيع )اأم�ساط تخطيط(، مطبوعات 
ن�سخ  )اآلت  )اأدل��ة(، هكتوغراف  وُن�سخ تخيطيطية، بطاقات تهنئة، كتب موجزة  بيانية  تخطيطية ور�سوم 
اأحرف  الر�سائل،  ���س��واين  ن�سيجية،  غ��ري  بطاقات  ف��ه��ار���ض،  )قرطا�سية(،  دليلية  بطاقات  باجليلتني(، 
اأ�سغال طباعة حجرية فنية، مطبوعات حجرية، جملت )دوريات(،  الطباعة، حجارة للطباعة احلجرية، 
اأرق��ام الطباعة، دفاتر  اإخبارية دوري��ة، �سحف، دفاتر،  اأدلة )كتب موجزة(، ن�سرات  ورق ن�سخ )قرطا�سية(، 
قطع للكتابة، دفاتر قطع )قرطا�سية(، كرا�سات، بنتوغراف )اأدوات ن�سخ الت�ساميم والر�سوم( )معدات ر�سم(، 
دوريات، �سور فوتوغرافية، �سور، اأجهزة لرتكيب ال�سور الفوتوغرافية، اإعلنات من الورق اأو الورق املقوى، 
طباعة  اأجهزة  مطبوعة،  من�سورات  كبرية،  اإع��لن��ات  بريدية،  بطاقات  بريد،  طوابع  )خمططات(،  ِخطط 
متنقلة )لوزام مكتبية(، حروف طباعة، �سور مطبوعة )مطبوعات(، بيانات اإعلنية، األبومات، لفتات من 
الورق اأو الورق املقوى، تقاومي للملحظات، تذاكر، م�سل�سلت كرتونية ومطبوعات كرتونية، مواد كرتونية 

مطبوعة، وجميع املنتجات ولوازمها الواقعة يف هذه الفئة وغري واقعة يف فئات اأخرى.
و�سف العلمة: العلمة عبارة عن ر�سم مميز ل�سخ�سية كرتونية ل�سخ�ض م�سن.

  ال�سرتاطات: 
اأو  التجارية يف وزارة الإقت�ساد  اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العلمات  فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك 

اإر�ساله بالربيد امل�سجل، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ ا�سدار هذا الإعلن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ش 22 اإبريل 2021 العدد 13222

EAT 170469

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العلمة التجارية: 

املودعة بالرقم 348773                تاريخ: 2021/04/08
بيانات الأولوية: 

ال�سم: ام بي �سي اي بي منطقة حرة ذ.م.م
 وعنوانه: مبنى ام بي �سي ، الطابق اخلام�ض ، مدينة دبي للإعلم ، الإمارات العربية املتحدة.   

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:20
الأثاث واملرايا واطارات ال�سور، املنتجات )غري الواردة يف فئات اأخرى( امل�سنوعة من اخل�سب اأو الفلني اأو الق�سب 
املحار  اأو  الكهرمان  اأو  ال�سدف  اأو  اأو عظم فك احلوت  العاج  اأو  العظام  اأو  ال�سندان  او  ال�سف�ساف  اأو  اأو اخليزران 
اأو من املواد البل�ستيكية، كرا�سي ذات ذراع��ني، ح�ُ�س�ُر لتغيري حفا�سات  اأو املر�سوم وامل��واد البديلة لكل هذه املواد 
الأطفال، من�سات لتغيري حفا�سات الأطفال، �ستائر من اخليزران، براميل غري معدنية، �سلل �سيد ال�سمك، �سلل 
معدنية  غري  تراكيب  للأ�سّرة،  معدنية  غري  دواليب  للديكور،  خرز  �ستائر  �سلل،  �سكل  على  اأ�سّرة  معدنية،  غري 
)اأث���اث(، ن�سد غري معدنية  اأ���س��ّرة )م��ن اخل�سب(، ن�سد  اأ���س��ّرة، هياكل  البيا�سات(،  ع��دا  ن��وم )م��ا  للأ�سّرة، فرا�ض 
للملزم، ن�سد العمل، �سناديق غري معدنية، �سناديق من اخل�سب اأو البل�ستيك، �ستائر داخلية للنوافذ )اأثاث(، 
�ستائر داخلية م�سلعة، و�سائد، م�ساند كتب )اأثاث(، اأغطية غري معدنية للقوارير، اأغطية من اخل�سب للقوارير، 
للفرا�سي،  م�ساند  البل�ستيك،  اأو  اخل�سب  من  �سناديق  للقوارير،  منا�سب  للقوارير،  معدنية  غري  اإغ��لق  اأدوات 
هياكل جذعية من اخل�سب اأو ال�سمع اأو اجلب�ض اأو البل�ستيك، اأ�سغال خ�سبية، خزانات كتب )اأثاث(، عربات لأجهزة 
معدنية،  غري  �سناديق  للدمى،  �سناديق  )مقاعد(،  كرا�سي  البل�ستيك،  اأو  اخل�سب  من  علب  )اأث��اث(،  الكمبيوتر 
خزانات ذات اأدراج، األواح فرم )طاولت(، اأغطية غري معدنية للأوعية، م�سابك غري معدنية للملب�ض، اأوعية غري 
ملب�ض  خزانات  ملب�ض،  خزانات  )ط��اولت(،  ن�سد  للأطفال،  اأ�سّرة  فلني،  �سدادات  والنقل(،  )للتخزين  معدنية 
لل�ستائر،  ق�سبان  لل�ستائر،  م�سابك  لل�ستائر،  قما�سية  غري  حوامل  خزانات،  للأطفال،  ه��زازة  اأ�سّرة  )للتخزين(، 
للطي، زخارف من  قابلة  كرا�سي  و�سائد،  لل�ستائر،  زينة  لل�ستائر، حبال  بكرات  لل�ستائر،  لل�ستائر، ق�سبان  حلقات 
)اأث��اث(، لوحات عر�ض، قوائم عر�ض، طاولت جتميل،  الغذائية، مكاتب قائمة، عربات طعام  للمواد  البل�ستيك 
اأو  اخل�سب  من  �سغرية  هياكل  ال�سخ�سي،  لل�ستخدام  كهربائية(  )غري  م��راوح  تطريز،  اإط��ارات  مريحة،  كرا�سي 
اأث��اث، حواجز من اخل�سب للأثاث، رفوف للأثاث، �سلل، مرايا  اإط��ارات �سور،  اأو البل�ستيك،  اأو اجلب�ض  ال�سمع 
م�سايات للأطفال، مواد  الأطفال،  لعب  ح�ُ�س�ُر حلظائر  عالية للأطفال،  كرا�سي  للزينة(،  باليد )مرايا  حممولة 
البل�ستيك  من  اأوعية  ال�سور،  لإط��ارات  قوالب  )للديكور(،  متحركة  قطع  مرايا،  فر�سات،  للنفخ،  قابلة  للدعاية 
اأكيا�ض نوم للتخييم، �سوفات،  اأثاث مدار�ض، مقاعد،  اأو البل�ستيك،  للتعبئة، خمدات، لوحات اإعلن من اخل�سب 
منا�سب للملب�ض، هياكل من اخل�سب اأو ال�سمع اأو اجلب�ض اأو البل�ستيك، هياكل �سغرية من اخل�سب اأو ال�سمع اأو 
للخياطني، خزانة منا�سف  اأغطية ط��اولت، ط��اولت، دمى  اأو م�ساند،  البل�ستيك، كرا�سي بدون ظهر  اأو  اجلب�ض 
)اأث��اث(، �سواين غري معدنية، م�ساند )اأث��اث(، قواعد للمظلت، اأ�سغال فنية من اخل�سب اأو ال�سمع اأو اجلب�ض اأو 

البل�ستيك، مكاتب كتابة، جميع املنتجات ولوازمها الواردة يف هذه الفئة وغري واردة يف فئات اأخرى.
و�سف العلمة: العلمة عبارة عن ر�سم مميز ل�سخ�سية كرتونية ل�سخ�ض م�سن.

  ال�سرتاطات: 
اإر�ساله  اأو  اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العلمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد  فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك 

بالربيد امل�سجل، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ ا�سدار هذا الإعلن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ش 22 اإبريل 2021 العدد 13222

EAT 170471

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العلمة التجارية: 

املودعة بالرقم 348782               تاريخ: 2021/04/08
بيانات الأولوية: 

ال�سم: ام بي �سي اي بي منطقة حرة ذ.م.م
 وعنوانه: مبنى ام بي �سي ، الطابق اخلام�ض ، مدينة دبي للإعلم ، الإمارات العربية املتحدة.   

�سورة العالمة       

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:28
اللعب واأدوات اللعب، اأدوات الريا�سة اجلمنازية والأدوات الريا�سية غري الواردة يف فئات اأخرى، زينة ل�سجرة عيد 
امليلد، اأكيا�ض م�سممة خ�سي�ساً للزلجات واألواح التزلج على املاء، بالونات لعب، كرات للعب، م�سارب للعب، قفازات 
األواح ج�سمية،  األعاب لوحية،  الريا�سية،  للتمارين  ثابتة  دراجات هوائية  البي�سبول )ملحقات للألعاب(،  م�سارب 
اأحذية تزلج مرتبط بها زلجات، اأقوا�ض للرماية، قفازات ملكمة، قوالب بناء )لعب(، األعاب بناء، حاملت �سموع 
ل�سجرة عيد امليلد، بطاقات بنغو، ورق لعب )�سدة(، لعب الداما، رقع �سطرجن، اأكيا�ض لعبة الكريكيت، ُدمى، اأ�سرة 
للُدمى، ملب�ض للُدمى، ر�ساعات للُدمى، بيوت للُدمى، غرف للُدمى، لعبة الداما، رقع الداما، لعبة الداما، اأثقال 
يدوية )متارين ريا�سية(، واقيات للكوع )اأدوات ريا�سية(، عجلت للدراجات الهوائية الثابتة اخلا�سة بالتمارين 
الريا�سية، ر�ساعات للُدمى، اأقرا�ض طائرة )لعب(، �ساحات للعبة كرة القدم الداخلية، اأدوات تقليد �سوت احليوانات 
للعبة ال�سيد، األعاب، اأجهزة للألعاب، كرات للعب، م�سارب للعب، عدادات )اأقرا�ض( للعب، كرات رخامية اأو زجاجية 
للعب، اأكيا�ض للعبة الغولف، مع اأو بدون عجلت، طائرات �سراعية يتعلق بها الراكب، مدافع ِحراب ال�سيد )اأدوات 
ريا�سية(، ع�سي هوكي، زلجات جليد، �ساحات للعبة كرة القدم الداخلية، زلجات م�ستقيمة ذات عجلت، اأحاجي 
ال�سور املقطوعة، طائرات ورقية، واقيات للركب )اأدوات ريا�سية(، اأقنعة لعب، هواتف نقالة )لعب(، مركبات �سغرية، 
ِحلي للحفلت وللرق�سات )هدايا للحفلت(، ح�سوات حماية )اأجزاء من امللب�ض الريا�سية(، بنادق الكرات امللونة 
َبالونات  )اأجهزة ريا�سية(، كرات ملونة )ذخرية لبنادق الكرات امللونة )اأجهزة ريا�سية(، قبعات ورقية للحفلت، 
لعب، ُكرات لعب، ورق لعب )�سدة(، األعاب م�سنوعة من املخمل، ُدمى متحركة، م�سارب، اأمعاء حيوانات للم�سارب، 
ذات عجلت، مناذج  )اأدوات لعب(، زلجات  التحكم فيها ل�سلكياً، خ�سخي�سات  يتم  للم�سارب، مركبات لعب  اأوت��ار 
األواح  م�سغرة ل�سخ�سيات كرتونية )األعاب(، مناذج م�سغرة ملركبات، �سكوترات )دراجات تدفع بالرجل( )األعاب(، 
تزلج، زلجات جليد، زلجات م�ستقيمة ذات عجلت، زلجات ذات عجلت، اأحذية تزلج مرتبط بها زلجات، نفاخات 
)اأدوات  ال�سباحة، برك �سباحة  اأثناء  األواح للعوم  الدوامة )لعب(، �سرتات لل�سباحة،  فقاقيع �سابون )لعب(، لعبة 
لعب(، وترات )زعانف( لل�سباحة، اأرجوحات، لعبة الدوامة )لعب(، اأقنعة لعب، م�سد�سات لعب، مركبات لعب، ُدمى، 
ُدمى للحيوانات الأليفة املنزلية، مركبات لعب يتم التحكم فيها ل�سلكياً، مناذج م�سغرة ملركبات، ُدمى �سخ�سيات 
من املطاط والبل�ستيك، األعاب متعلقة بال�سخ�سيات اخليالية، قفازات للألعاب، دمى حم�سوة، األواح ركوب الأمواج، 
زلجات ركوب الأمواج، حقائب م�سممة خ�سي�ساً للزلجات واألواح ركوب الأمواج، وجميع املنتجات ولوازمها الواقعة 

يف هذه الفئة وغري واقعة يف فئات اأخرى.
و�سف العلمة: العلمة عبارة عن ر�سم مميز ل�سخ�سية كرتونية ل�سخ�ض م�سن.

  ال�سرتاطات: 
اإر�ساله  اأو  الإقت�ساد  وزارة  يف  التجارية  العلمات  لإدارة  مكتوبا  به  يتقدم  اأن  ذلك  على  اعرتا�ض  لديه  من  فعلى 

بالربيد امل�سجل، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ ا�سدار هذا الإعلن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ش 22 اإبريل 2021 العدد 13222

EAT 170475

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العلمة التجارية: 

املودعة بالرقم 348788                تاريخ: 2021/04/08
بيانات الأولوية: 

ال�سم: ام بي �سي اي بي منطقة حرة ذ.م.م
 وعنوانه: مبنى ام بي �سي ، الطابق اخلام�ض ، مدينة دبي للإعلم ، الإمارات العربية املتحدة.   

�سورة العالمة    

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:41
للعرو�ض  املقاعد  حجز  اجلمال،  م�سابقات  تنظيم  والثقافية،  الريا�سية  الأن�سطة  الرتفيه،  التدريب،  والتهذيب،  التعليم 
امل�سرحية، عرو�ض �سينمائية، خدمات الت�سوير الرقمي، اإعادة ت�سجيل ال�سوت، معلومات عن الرتفيه والرتبية والتعليم، 
اإنتاج الأفلم، خدمات العرو�ض بخلف ما كان منها لغايات الدعاية والإعلن، عر�ض متثيليات حية، الت�سوير بامليكروفلم، 
الت�سوير  امل�سورة،  التقارير  تقدمي  الأنباء،  مرا�سلي  خدمات  ال�سينما،  ُدور  جتهيزات  توفري  ال�سينمائية،  الأف��لم  تاأجري 
اإنتاج  امل�سرحية،  العرو�ض  اإنتاج  والتلفزيون،  الراديو  برامج  وعر�ض  واإع��داد  اإنتاج  )ترفيه(،  حفلت  تنظيم  الفوتوغرايف، 
الفيديو  تاأجري م�سجلت  وال�سينمائي،  والتلفزيوين  الإذاع��ي  والتلفزيون، الرتفيه  الراديو  اأجهزة  تاأجري  الفيديو،  اأفلم 
باحلافظات ال�سريطية، خدمات �ستديوهات الت�سجيل، توفري ت�سهيلت الرتفيه، تاأجري معدات اإر�سال وا�ستقبال ال�سوت، 
تاأجري  التلفزيون،  �ستوديوهات  اأو  للم�سارح  الإ�ساءة  اأجهزة  تاأجري  ال�سينمائية،  الأف��لم  تاأجري  الفيديو،  كامريات  تاأجري 
بروجكرتات )اآلت عر�ض( وملحقاتها، تاأجري م�ساهد العر�ض، تاأجري م�سجلت ال�سوت، تاأجري كامريات الفيديو، تاأجري 
ن�سر  الأفلم،  �سينمائية، ترجمة  ا�ستديوهات  الإذاعية والتلفزيونية،  ال�سيناريو والربامج  الفيديو، خدمات كتابة  اأ�سرطة 
وكتابة الن�سو�ض بخلف ن�سو�ض الدعاية والإعلن، الإنتاج امل�سرحي، خدمات وكالت التذاكر )ترفيه(، توقيت املنا�سبات 
اأ�سرطة الفيديو، تنظيم املباريات )ترفيه(، خدمات مو�سيقى الر�سوم  اأ�سرطة الفيديو، ت�سجيل  الريا�سية، ترجمة، اإعداد 
املتحركة الرتفيهية، تنظيم الرتفيه املو�سيقي واملرئي، خدمات الرتفيه ال�سمعي، خدمات تقدمي عرو�ض �سمعية ب�سرية 
لغايات الرتفيه، الرتفيه التفاعلي، تنظيم الأحداث الرتفيهية، اإعداد الربامج الرتفيهية للبث، توفري ت�سهيلت للرتفيه، 
خدمات الرتفيه عرب األعاب الفيديو والكمبيوتر، خدمات الألعاب املقدمة مبا�سرة )من �سبكة حا�سوب( اأو من خلل �سبكة 
ات�سال اأخرى، توزيع م�سل�سلت تلفزيونية للبث من خلل حمطات تلفزيونية م�ستقلة، اإخراج برامج الإذاعة والتلفزيون، 
اأو التلفزيون، توفري املطبوعات الإلكرتونية الفورية )غري القابلة للتنزيل(، ن�سر الكتب،  خدمات برامج الأنباء للراديو 
ن�سر الكتب وال�سحف اللكرتونية الفورية، توفري معلومات عن الأنباء، خدمات التاأليف املو�سيقى، تنظيم العرو�ض خدمات 
متعهدي احلفلت، تقدمي التقارير امل�سورة، الت�سوير الفوتوغرايف، الإنتاج املو�سيقي، خدمات �ستديوهات الت�سجيل، تاأجري 
اأ�سرطة الفيديو، جميع خدمات الإنتاج الواقعة يف الفئة، اخلدمات التي  م�ساهد م�سرحية، الرتفيه التلفزيوين، ت�سجيل 
اأو  اأو الأدبية املرئية للجمهور لغايات ثقافية  اأو ال�ستجمام، عرو�ض الأعمال الفنية  الت�سلية  اأو  هدفها الأ�سا�سي الرتفيه 
املو�سيقية  الرتفيهية  خدمات  املتحركة،  الكرتونية  ال�سور  تاأليف  املتحركة،  الكرتونية  ال�سور  اإنتاج  تعليمية،  اأو  ترفيهية 
املتحركة  للر�سوم  املوؤثرات اخلا�سة  املتحركة، خدمات  ال�سينمائية  الأفلم  اإنتاج مقاطع  املتحركة،  ال�سور  اإنتاج  املتحركة، 
للأفلم والفيديو، خدمات يف الإنتاج الرتفيهي بال�سور املتحركة، اإنتاج م�سل�سلت متوا�سلة من عرو�ض مغامرات الر�سوم 
ال�سخ�سيات  على  املحتوية  الرتفيه  خدمات  والكابل،  التلفزيون  يف  ل�ستخدامها  املتحركة  الر�سوم  برامج  اإنتاج  املتحركة، 

اخليالية، وجميع اخلدمات الواقعة يف هذه الفئة.
و�سف العلمة: العلمة عبارة عن ر�سم مميز ل�سخ�سية كرتونية ل�سخ�ض م�سن.

  ال�سرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العلمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�ساله بالربيد 

امل�سجل، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ ا�سدار هذا الإعلن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ش 22 اإبريل 2021 العدد 13222

EAT 170481

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العلمة التجارية: 

املودعة بالرقم 348787                 تاريخ: 2021/04/08
بيانات الأولوية: 

ال�سم: ام بي �سي اي بي منطقة حرة ذ.م.م
 وعنوانه: مبنى ام بي �سي ، الطابق اخلام�ض ، مدينة دبي للإعلم ، الإمارات العربية املتحدة.   

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:38
الطرفيات  ع��رب  الإت�����س��الت  الكبلي،  بالتلفزيون  البث  بالتلفزيون،  وال��ب��ث  ب��ال��رادي��و  الإذاع���ة  الت�����س��الت، 
احلا�سوبية و�سبكات الألياف الب�سرية والربقيات والتلفون، نقل الر�سائل وال�سور عرب احلا�سوب، خدمات 
الأن��ب��اء، خدمات  وك��الت  الت�����س��الت،  ح��ول  اإت�����س��الت(، معلومات  )خ��دم��ات  الإلكرتونية  الن�سرات  لوحات 
النداء الآيل )عرب الراديو اأو التلفون اأو و�سائل الإت�سال الإلكرتونية الأخرى(، توفري غرف الدرد�سة عرب 
الإنرتنت، توفري قنوات اإت�سال للت�سوق عن بعد، توفري تو�سيلت خا�سة عرب �سبكة حا�سوب دولية، تاأجري 
ُبعد،  الإجتماعات عن  ال�سناعية،  الأقمار  البث عرب  الل�سلكي ومعدات  الت�سال  واأنظمة  الت�سال  معدات 
خدمات الت�سال الل�سلكي، خدمات البث والإر�سال عرب الكبلت والأقمار ال�سناعية، خدمات الإت�سالت 
اإر�سال  الت�سالت،  وربط  توجيه  الل�سلكي،  والت�سال  الت�سالت  معلومات حول  ال�سناعية،  الأقمار  عرب 
املرئي،  البث والإر�سال  ال�سوتي، خدمات  الربيد  والن�سو�ض عن بعد، خدمات  املرئية  الن�سو�ض  معلومات 
ال�سوتي،  البث  الل�سلكي،  البث  �سكلية،  املرئية، خدمات  الر�سائل  اإر�سال  املرئي، خدمات  الت�سال  خدمات 
البث عرب الأقمار ال�سناعية، البث املرئي، البث الل�سلكي، خدمات البث عرب النرتنت، ال�سرتاك يف البث 
التلفزيوين، البث ال�سوتي الرقمي، ت�سغيل مرافق البث، خدمات البث والت�سال التفاعلي، البث التلفزيوين 
املتعلقة بتلفزيون بروتوكول الإنرتنت، بث  البث  التفاعلي، بث الربامج عرب النرتنت، خدمات  والإذاع��ي 
اأفلم ال�سور املتحركة عرب النرتنت، البث ال�سوتي واملرئي وبث الو�سائط املتعددة عرب النرتنت وغريها 
من �سبكات الت�سالت، الت�سال عرب البث التلفزيوين، خدمات البث التلفزيوين، ت�سغيل �سبكات الكابلت 
عرب  التلفزيون  تدفق  والتلفزيوين،  وال�سوتي  املرئي  التدفق  خدمات  التلفزيون،  واأنظمة  التلفزيونية 
وجميع  والتلفزيونية،  الإذاع��ي��ة  الربامج  بث  من  اأ�سا�سية  ب�سفة  تتكون  التي  اخلدمات  جميع  الن��رتن��ت، 

اخلدمات الواقعة يف هذه الفئة.
و�سف العلمة: العلمة عبارة عن ر�سم مميز ل�سخ�سية كرتونية ل�سخ�ض م�سن.

  ال�سرتاطات: 
اأو  التجارية يف وزارة الإقت�ساد  اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العلمات  فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك 

اإر�ساله بالربيد امل�سجل، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ ا�سدار هذا الإعلن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ش 22 اإبريل 2021 العدد 13222

EAT 170480

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ش 22 اإبريل 2021 العدد 13222

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ش 22 اإبريل 2021 العدد 13222

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ش 22 اإبريل 2021 العدد 13222

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ش 22 اإبريل 2021 العدد 13222

ف�������ق�������د امل�����������دع�����������و/ روب�������������ال 
بنغلدي�ض   ، ك��ب��ري  ه��وم��اي��ون 
اجل��ن�����س��ي��ة ج�����واز ���س��ف��ره رقم 
)BR0667275( - يرجى 
ت�سليمه  ع���ل���ي���ه  ي���ع���رث  مم�����ن 
ب��ال�����س��ف��ارة ال��ب��ن��غ��لدي�����س��ي��ة او 
اقرب مركز �سرطة بالمارات.   

فقدان جواز �سفر
ف�������ق�������د امل��������������دع��������������و/  ج����ني 
الفلبني   ، اجن��ل��ي�����ض  دي���دي���ل 
اجل��ن�����س��ي��ة ج����واز ���س��ف��ره رقم 
يرجى   )P1876944A(
ت�سليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
اقرب  او  الفلبينية  بال�سفارة 

مركز �سرطة بالمارات.

فقدان جواز �سفر
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العدد 13222 بتاريخ 2021/4/22 
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

ا�سم ال�سركة : ايه ار اي لال�ستثمار - �ض ذ م م  
العنوان : مكتب رقم 807 ملك ايه كي ايه ار لل�ستثمار - بردبي - بزن�ض باي - ال�سكل 
بال�سجل  القيد  رق��م   77398  : الرخ�سة  رق��م   ، حم���دودة  م�سوؤولية  ذات   : القانوين 
قد  باأنه  بدبي  القت�سادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  1263617 مبوجب هذا   : التجاري 
مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها باإنحلل ال�سركة املذكورة اأعله ، وذلك مبوجب 
قرار حماكم دبي بتاريخ 2021/4/14 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 
املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�ض  اأي  لديه  من  وعلى   2021/4/14
رقم  مكتب   : ال��ع��ن��وان  العامري  عو�ض   - احل�سابات  لتدقيق  الو�سط  ال�سرق 
  04-5897971  : هاتف    - باي  بزن�ض   - عثمان  عبدال�سميع  حممد  ملك   1305
 )45( خلل  وذل��ك  الثبوتية  والأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً  فاك�ض :   

يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعلن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 13222 بتاريخ 2021/4/22 
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

ا�سم ال�سركة : فوك�ض رايت لتجارة املواد الغذائية - �ض ذ م م 
01 -115 ملك بنك دبي التجاري )���ض.م.ع( - بردبي - القوز  العنوان : مكتب رقم 
 : الرخ�سة  رق��م   ، حم���دودة  م�سوؤولية  ذات   : ال��ق��ان��وين  ال�سكل   - الثالثة  ال�سناعية 
دائرة  تعلن  ه��ذا  مب��وج��ب   69545  : ال��ت��ج��اري  بال�سجل  القيد  رق��م   560721
باإنحلل  لديها  التجاري  ال�سجل  يف  التاأ�سري  مت  ق��د  ب��اأن��ه  بدبي  القت�سادية  التنمية 
ال�سركة املذكورة اأعله ، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2021/4/8 واملوثق 
اأو  اعرتا�ض  اأي  لديه  من  وعلى   2021/4/8 بتاريخ  دبي  حماكم  العدل  كاتب  لدى 
مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني مبادئ ملراجعة احل�سابات العنوان : مكتب 411 
-8866575  : -  هاتف  - عود ميثاء  بردبي   - املو�سى  ملك عبداهلل حممد عبداهلل 
04  فاك�ض : 8866575-04 م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك 

خلل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعلن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 13222 بتاريخ 2021/4/22 
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

ا�سم ال�سركة : ال�سهد لال�ستثمار - �ض ذ م م  
العنوان :  مكتب رقم 807 ملك جمموعة مدى لل�ستثمار ال�سناعي والتجاري برج 
خليفة - بردبي - ال�سكل القانوين : ذات م�سوؤولية حمدودة ، رقم الرخ�سة : 745592 
التنمية  دائ����رة  ت��ع��ل��ن  ه���ذا  1198113 مب��وج��ب   : ال��ت��ج��اري  ب��ال�����س��ج��ل  ال��ق��ي��د  رق���م 
ال�سركة  باإنحلل  لديها  التجاري  ال�سجل  يف  التاأ�سري  مت  قد  باأنه  بدبي  القت�سادية 
امل��ذك��ورة اأع���له ، وذل���ك مب��وج��ب ق���رار حم��اك��م دب��ي ب��ت��اري��خ  2021/4/14 واملوثق 
اعرتا�ض  اأي  لديه  وعلى من    2021/4/14 بتاريخ  دب��ي  العدل حماكم  كاتب  ل��دى 
اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني ال�سرق الو�سط لتدقيق احل�سابات - عو�ض 
باي  بزن�ض   - 1305 ملك حممد عبدال�سميع عثمان  : مكتب رقم  العنوان  العامري 
-  هاتف : 5897971-04  فاك�ض :   م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق 

الثبوتية وذلك خلل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعلن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 13222 بتاريخ 2021/4/22 
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

ا�سم ال�سركة : النجمة ال�سندغة للخدمات الفنية - �ض ذ م م  
العنوان : مكتب رقم م 01 ملك حممد احمد حممد املر - بردبي ال�سوق الكبري - ال�سكل 
بال�سجل  القيد  رقم   571553  : الرخ�سة  رقم   ، ذات م�سوؤولية حم��دودة   : القانوين 
999501 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي باأنه قد مت  التجاري : 
مبوجب  وذل��ك   ، اأع��له  املذكورة  ال�سركة  باإنحلل  لديها  التجاري  ال�سجل  يف  التاأ�سري 
قرار حماكم دبي بتاريخ 2021/4/12 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 
املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�ض  اأي  لديه  من  وعلى   2021/4/12
914 ملك موؤ�س�سة حممد  العنوان : مكتب رقم  ات�ض ايه ام لتدقيق احل�سابات  
بن را�سد لدعم م�ساريع ال�سباب - ديرة - بور�سعيد - هاتف : 2973060-04  فاك�ض 
خلل  وذل��ك  الثبوتية  والأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً    04-2973071  :

)45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعلن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 13222 بتاريخ 2021/4/22 
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

ا�سم امل�سفي : ال�سرق الو�سط لتدقيق احل�سابات - عو�ض العامري 
  - باي  بزن�ض  1305 ملك حممد عبدال�سميع عثمان -  : مكتب رقم  العنوان 
هاتف : 5897971-04  فاك�ض :         مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية 
القت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور اأعله لت�سفية ايه ار اي 
لال�ستثمار - �ض ذ م م  وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  2021/4/14 
واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2021/4/14 وعلى من لديه 
اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على  اأو مطالبة التقدم  اأي اعرتا�ض 
العنوان املذكور اأعله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك 

خلل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعلن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 13222 بتاريخ 2021/4/22 
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

ا�سم امل�سفي : مبادئ ملراجعة احل�سابات
العنوان : مكتب 411 ملك عبداهلل حممد عبداهلل املو�سى - بردبي - عود 
ميثاء -  هاتف : 8866575-04  فاك�ض : 8866575-04  مبوجب 
هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور 
اأعله لت�سفية فوك�ض رايت لتجارة املواد الغذائية - �ض ذ م م  وذلك 
مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  2021/4/8 واملوثق لدى كاتب العدل 
حماكم دبي بتاريخ 2021/4/8 وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة 
التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور اأعله، 
م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خلل )45( يوماً 

من تاريخ ن�سر هذا الإعلن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 13222 بتاريخ 2021/4/22 
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

ا�سم امل�سفي : ال�سرق الو�سط لتدقيق احل�سابات - عو�ض العامري 
  - باي  بزن�ض  1305 ملك حممد عبدال�سميع عثمان -  : مكتب رقم  العنوان 
هاتف : 5897971-04  فاك�ض :         مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية 
ال�سهد  لت�سفية  اأع���له  امل��ذك��ور  امل�سفي  تعيني  مت  ق��د  ب��اأن��ه  بدبي  القت�سادية 
لال�ستثمار - �ض ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  2021/4/14 
واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2021/4/14 وعلى من لديه 
اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على  اأو مطالبة التقدم  اأي اعرتا�ض 
العنوان املذكور اأعله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك 

خلل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعلن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 13222 بتاريخ 2021/4/22 
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

ا�سم امل�سفي : ات�ض ايه ام لتدقيق احل�سابات
العنوان : مكتب رقم 914 ملك موؤ�س�سة حممد بن را�سد لدعم م�ساريع ال�سباب - 
ديرة - بور�سعيد - هاتف : 2973060-04  فاك�ض : 2973071-04 مبوجب 
هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور اأعله 
لت�سفية النجمة ال�سندغة للخدمات الفنية - �ض ذ م م  وذلك مبوجب قرار 
حماكم دبي بتاريخ 2021/4/12 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 
2021/4/12 وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني 
اأعله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات  يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور 

والأوراق الثبوتية وذلك خلل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعلن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 13222 بتاريخ 2021/4/22 
وزارة العدل - حمكمة ال�سارقة البتدائية الحتادية

 ق�سم احلجوزات والبيوع
الق�سية التنفيذية رقم 2563 ل�سنة 2016 

اإعالن بيع عقار باملزاد العلني )ن�سرا(
املنفذ �سده /  في�سل حميد عبداهلل املزروعي - حميد عبداهلل علي املزروعي - �سركة متيم للمقاولت - ذ م 

م  - ل�سالح  طالب التنفيذ / م�سرف الإمارات ال�سلمي 
الإمارات  موقع  على  علني  مزاد  �سينعقد  باأنه  للجميع  الإحتادية  الإبتدائية  ال�سارقة  حمكمة  تعلن 
للمزادات www.emiratesauction.ae يف متام ال�ساعة الثانية ع�سر ظهرا يوم الأربعاء املوافق 
على  العقار  واأو�ساف  عطاء(  )لأعلى  �سده  للمنفذ  ملكيته  العائد  العقارين  لبيع  وذلك   2021/4/28
التثمني  �سعر   ، ال�سارقة  باإمارة   )6( ال�سناعية  مبنطقة  ملك   2975 رقم  العقار   -  : التايل  النحو 

درهم(  الف  واربعون  ومائتان  مليون  وع�سرون  )ثلثة  درهم   23،240،000
يتوجب على الراغب بالإ�سرتاك باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او مبوجب �سيك م�سدق بقيمة %20 
من الثمن املقدر للعقار.  فعلى من يرغب بال�سراء او ال�ستف�سار عن ذلك مراجعة ق�سم احلجوزات والبيوع 
قبل  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  للإمارات  اللكرتوين  املوقع  او  باملحكمة 
موعد البيع. وعلى كل من له اعرتا�ض التقدم باعرتا�سه معززا اإياه مبا يربره من م�ستندات قبل املوقع 

املحدد للبيع بثلثة اأيام على الأقل. 
عن / رئي�ش ق�سم احلجوزات والبيوع 

حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13222 بتاريخ 2021/4/22 

الرخ�سة  برقم  للن�ساء(  �ستار  كريتورز  هري  )�سالون  يعلن 
ملالك  اآلت  انها   - دبي  اقت�سادية  عن  ال�سادرة   824940
جديد وهو ال�سيد/ لطفى بن حممد الكريي ، وعلى كل من 
القدامى  ال�سركاء  اأي حق على  او يدعي  يعرت�ض على ذلك 
تقدمي اعرتا�سهم مكتوبا خلل 15 يوم من تاريخ ن�سر هذا 

الإعلن مبقر ال�سالون. 
العنوان : حمل 07 - �سركة داماك �ستار العقارية - اخلليج 

التجاري - بردبي  - هاتف : 0506780600  

اإعـــــــــــــــالن 
العدد 13222 بتاريخ 2021/4/22 

 اعـــــــالن       
عمر  ال�سيد/   خورفكان  والت�سديقات-  العدل  الكاتب  ب��ادارة  العدل  الكاتب  انا  ايل  تقدم 
حممد علي ال�سويدي اليا�سي ، اجلن�سية : الإمارات  وطلب الت�سديق على حمرر يت�سمن 
الطبيعية  ال��زه��ور  ل��ت��ج��ارة  روؤى  ال��ت��ج��اري  ال���س��م  يف   %100 ال��ب��ال��غ��ة  ح�سته  يف  )ت���ن���ازل( 
الزهور  بيع   ، بالتجزئة   - الطبيعية  والنباتات  الزهور  بيع  الرخ�سة  اأن�سطة   ، وال�سناعية 
يف  القت�سادية  التنمية  دائ��رة  من  واملرخ�ض  بالتجزئة   - واملجففة  ال�سناعية  والنباتات 
التنمية  دائ���رة  يف   1999/6/16 بتاريخ  ال�����س��ادرة   501795 رق��م  جت��اري��ة  رخ�سة  خ��ورف��ك��ان 
: فل�سطني.  ليكن  ال�سيد/ ر�سوان حممد عتابا - اجلن�سية  الإقت�سادية بخورفكان.  اىل 
معلوما للجميع بان الكاتب العدل يف مدينة خورفكان �سيقوم بالت�سديق على توقيعات ذوي 

ال�ساأن يف املحرر املذكور بعد انق�ساء ا�سبوعني من تاريخ ن�سر هذا العلن.
مكتب الكاتب العدل خورفكان
عبيد الرويل 

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل
  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

الكاتب العدل- خورفكان
العدد 13222 بتاريخ 2021/4/22 

  اعالن بالن�سر
املرجع : 111

اجلن�سية   - احلو�سني  علي  جا�سم  حممد  ا�سماعيل  ال�سيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
 %100 البالغة  ح�سته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب   ، املتحدة  العربية  الإمارات 
وذلك اىل ال�سيد/ زبري بولينكانديل ، اجلن�سية الهند ، يف الرخ�سة امل�سماة )بقالة زينة 
الفريج( والتي تاأ�س�ست باإمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )551049( ال�سادرة من دائرة 
التنمية الإقت�سادية بال�سارقة ، تنازل �ساحب الرخ�سة لخر ، تغيري ال�سكل القانوين من 

موؤ�س�سة فردية اىل وكيل خدمات. 
وعملبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف 
�سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العلن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العلن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
   الكاتب العدل   

مركز ال�سقر خلدمات رجال الأعمال

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 13222 بتاريخ 2021/4/22 
حمكمة ال�سارقة  - املحكمة الإبتدائية املدنية 

)جزئي(  جتاري   SHCFICIPOR2021  يف الدعوى رقم 0001801/ 
حم�سر اإجتماع اإدارة الدعوى 

بالإجتماع املنعقد اليوم 2021/4/21 
بح�سور مدير الدعوى / �سمة احمد را�سد ال�سلمان 

قدمت الق�سية رقم SHCFICIPOR2021 / 0001801 / جتاري )جزئي( 
املرفوعة من / املدعي )ة( دار التمويل �ض م ع  - �سد / املدعي عليه : ا�سيا عبدالكرمي مبارك الر�سا�سي امليل 

الرقم  ، على  القانوين للمدعي / حممد حممود لدى مكتب �سيخة املحرزي  املمثل  التوا�سل  مع  املح�سر : مت 
، تبني ان عنوان  ، وبالإطلع على م�ستخرج بيانات املدعي عليه  0568262590  - ورد التحري من الهوية 
باإمارة ال�سارقة - الطلع - ال�سقة رقم 5 ، ول يوجد اي عنوان وا�سح ، حيث ل يوجد ا�سم ال�سارع او ا�سم البناية 
، وبالإت�سال على الرقم 0502074146 مل يرد احد  - تبني انه باإعلن املدعي عليها بعد البحث والتحري 
مل ي�ستدل ، ومت التحري عنها من خلل �سرطة املحاكم وهيئة الإمارات للهوية وتعذر الو�سول اىل عنوان وا�سح 
الجراء  تاريخه.  املدعي عليها حتى  احمد عن  يتوا�سل معنا  ، ومل  احد  يرد  الثابتة مل  الرقام  وبالإت�سال على 
املتخذ. بناء على ما تقدم :-  بعد عر�ض ملف الدعوى على القا�سي امل�سرف �سرح باإعلن املدعي عليها ن�سرا يف 

جريدة وا�سعة النت�سار - تاأجيل الإجتماع حتى تاريخ 2021/5/3  
مدير الدعوى   

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13222 بتاريخ 2021/4/22 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة - حمكمة التنفيذ املدنية  - علي عمران �سامل العوي�ش موؤ�س�سة اليونك 
ملقاولت الملنيوم والزجاج   

)جزئي(  جتاري   SHCEXCIPOR2020 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0003300/ 
اإىل املحكوم عليه : 1 - علي عمران �سامل العوي�ض  2 - موؤ�س�سة اليونك ملقاولت الملنيوم والزجاج 

حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 
املنفذ املا�سة الفريدة للأملنيوم والزجاج والديكور - ذ م م  

يف الق�سية امل�سار اليها اأعله 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب   

تنفيذه كالآتي :  املجموع الكلي �سامل الر�سوم وامل�ساريف 83369 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعله خلل )15( يوما من تاريخ اليوم التايل 

للن�سر. 
ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  

القا�سي /احمد طلعت عبدال�سادق حممد 
حمكمة ال�سارقة 

حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13222 بتاريخ 2021/4/22 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة - حمكمة التنفيذ املدنية  - �سركة اوال للمقاولت - ذ م م   
)جزئي(  جتاري   SHCEXCIPOR2021 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0000183/ 

�سارع  الغرير  ال�سارقة منطقة  اإمارة  الإمارات   - م  م  ذ   - للمقاولت  اوال  �سركة   : عليه  املحكوم  اإىل 
الزهراء  - حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ خالد علي بي�سوه - اجلن�سية : الإمارات العربية املتحدة  
يف الق�سية امل�سار اليها اأعله 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا ان 
احلكم املطلوب   تنفيذه كالآتي :  املجموع الكلي �سامل الر�سوم وامل�ساريف 175899 درهم

لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعله خلل )15( يوما من تاريخ 
بحقك  �ستتخذ  املحكمة  فاإن  ذلك  عن  )م(  تخلفك  حالة  ويف  الإخطار.   بهذا  اإعلنكم   / اإعلنك 

اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
القا�سي / احمد طلعت عبدال�سادق حممد 
حمكمة ال�سارقة
 حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13222 بتاريخ 2021/4/22 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة - حمكمة التنفيذ املدنية  - �سركة بون لتجارة الأدوات الريا�سية   
)جزئي(  عمايل   SHCEXCILABMIN2020 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0003370/ 

اإىل املحكوم عليه : �سركة بون لتجارة الأدوات الريا�سية 
العنوان اإمارة ال�سارقة ال�سناعية الوىل �سارع الوحدة ار�ض م�سورة 

حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 
املنفذ عمران حنيف �سودري - اجلن�سية : باك�ستاين  

اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم  اأعله  - ومبا  يف الق�سية امل�سار اليها 
املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب   تنفيذه كالآتي : 

املجموع الكلي �سامل الر�سوم وامل�ساريف 56399 درهم
 / اإعلنك  تاريخ  يوما من  اأعله خلل )15(  اليه  امل�سار  التنفيذي  ال�سند  ما جاء يف  بتنفيذ  انت مكلف  لذلك 
التنفيذ اجلربي  اإجراءات  �ستتخذ بحقك  املحكمة  فاإن  الإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك  بهذا  اإعلنكم 

املقررة قانونا.  
القا�سي /وائل احمد عبداهلل 
حمكمة ال�سارقة 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13222 بتاريخ 2021/4/22 
MOJ/FC/2021/0136 الرقم

التاريخ 2021/4/12 
املو�سوع : تغيري م�سمى القبيلة

 من )خمم�سى( اىل )اليماحي( 2021/761 توثيقات دبا الفجرية 
مقدمة الطلب : عائ�سة خمي�ض علي م�سبح خمم�سي – اإماراتية اجلن�سية.

يطيب مل�ح�كم�ة دب�ا الف�ج�ي�رة الحتادي�ة البتدائية اأن ت�هديك�م اأطيب حتي�اتها وعظيم تق�ديرها، 
وللتكرم بن�سر الإعلن اأدناه وبال�سيغة املذكورة بجريدتكم املوقرة وذلك على نفقة �ساحبة العلقة 

)) اإع�لن بالن�سر (( تعلن حمكمة دبا الفجرية الحتادية البتدائية اأنه تقدمت اإليه�ا : - املدعوة/ عائ�سة 
خمي�ض علي م�سبح خمم�سي - بطلب تغيري م�سمى القبيلة من )خمم�سي( اإىل )اليماحي( لي�سبح ال�سم 
م�راجع�ة  العرتا�ض  ح�ق  ل�ه  م�ن  وعلى  للعلم  هذا  اليماحي(.  م�سبح  علي  خمي�ض  )عائ�سة  التغيري  بعد 

حمكمة دبا الفجرية الحتادية البتدائية خ�لل خم�سة ع�سر يوماً من تاريخ الن�سر.
للتوا�سل / بدرية الظنحاين ، هاتف : 092086873 

للمحكمة الإلكرتوين  الربيد   dffcfi@moj.gov.ae
نادية را�سد حممد البادي / مدير اخلدمات الق�سائية - حمكمة دبا 

الفجرية الإحتادية الإبتدائية 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13222 بتاريخ 2021/4/22 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2021 /0001341 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : املدعي عليه الثاين : كومبيجا رميون تيتا فوجنني  
جمهول حمل الإقامة : العنوان : الإمارات اإمارة ابوظبي جزيرة ديلما  

نعلمك بان املدعية / ال�سيخه فاطمة را�سد بن حميد بن عبداهلل القا�سمي 
قد اقامت الدعوى املذكورة تطالب فيها : 1( الزام املدعي عليهما بدفع مبلغ وقدره )8000( ثمانية الف درهم 
الر�سوم  بدفع  عليه  املدعي  الزام   )2 التام.   ال�سداد  وحتى  املطالبة  تاريخ  من   12% بواقع  القانونية  والفائدة 
وامل�ساريف  3( اعلن املدعي عليه باجلل�سة ولئحة الدعاء. 4( �سمول احلكم بالنفاذ املعجل طبقا لحكام املادة 
اإدارة  مكتب  امام   2021/4/26 بجل�سة  بالرد  مكلف  انت  املدنية.   الإجراءات  قانون  من   5 الفقرة   )229(
11( عربا الوات�ساب  الدعوى حمكمة ال�سارقة املحكمة الإبتدائية املدنية -  مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى 
كافة  بها  مرفقا  الدعوى  على  جوابية  مذكرة  وتقدمي   ، معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا   065024274
امل�ستندات وذلك خلل مدة ل تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعله 

- بو�سفك مدعي عليه.  حرر بتاريخ  2021/4/19 م.   
مكتب اخلدمات الق�سائية      
�سمة اأحمد را�سد ال�سلمان 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13222 بتاريخ 2021/4/22 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  جتاري   SHCFICIPOR2021 /0001642 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : ملتيلن للعطلت - �ض ذ م م   
جمهول حمل الإقامة : دبي القرهود 

الزام املدعي عليه مببلغ )1769.67( درهم 
الزام املدعي عليه لدفع الر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة �سمول احلكم بالنفاذ املعجل 

ال�سارقة  حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2021/4/26 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  انت 
املحكمة الإبتدائية املدنية - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى 10( �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل 
معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خلل مدة ل 
تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعله - بو�سفك 

مدعي عليه. حرر بتاريخ  2021/4/14 م 
مكتب اخلدمات الق�سائية      
عائ�سة عبداهلل اآل علي 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13222 بتاريخ 2021/4/22 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2021 /0001777 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : روميو لل�سياحة - �ض ذ م م  
جمهول حمل الإقامة : دبي - نايف 0502508005  

الزام املدعي عليه مببلغ )4.048.67( درهم 
الزام املدعي عليه لدفع الر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة �سمول احلكم بالنفاذ املعجل 

ال�سارقة  حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2021/4/26 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  انت 
املحكمة الإبتدائية املدنية -  مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى 10( �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل 
معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خلل مدة ل 
تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعله - بو�سفك 

مدعي عليه. حرر بتاريخ  2021/4/14 م   
مكتب اخلدمات الق�سائية      
عائ�سة عبداهلل اآل علي 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13222 بتاريخ 2021/4/22 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  مدين   AJCFICIREA2021 /0001289 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : ال�سفري لتوريد اليدي العاملة  
جمهول حمل الإقامة : عجمان - الب�ستان - خلف بلدية عجمان ، هاتف رقم 0544381563، 

  4376410986 مكاين  رقم   ،  25522 ب  �ض   ،  0555229901
انت مكلف باحل�سور بجل�سة 2021/4/27 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان املحكمة 
الإبتدائية املدنية - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى 8( �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد ، 
وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خلل مدة ل تزيد على 
بو�سفك مدعي   - اعله  رقمها  املذكور  الدعوى  للنظر يف  وذلك  الن�سر  تاريخ  ايام من  ع�سرة 

عليه.  حرر بتاريخ  2021/4/15 م. 
مدير اخلدمات الق�سائية      
خلود �سامل ال�سويدي 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13222 بتاريخ 2021/4/22 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

جتاري    SHCEXCICOMS2020 /0000785 يف  الدعوى رقم
اىل املدعي عليه : الر�ض العظيمة ملقاولت البناء - ذ م م  

نعلمكم بان املدعي اخ�ساب دبي لتجارة مواد البناء - ذ م م  وميثلها ر�سا حممد ابراهيم 
عمر  - قد اقام الدعوى املذكورة اأعله للمطالبة 0.0 

لذا يجب عليكم احل�سور امام حمكمة ال�سارقة ، حمكمة التنفيذ املدنية املوافق ال�ساعة 
لتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستندات ، ويف حالة عدم ح�سوركم او ار�سال وكيل معتمد 

ينوب عنكم فاإن املحكمة �ستبا�سر الإجراءات القانونية يف غيابكم. 
حرر بتاريخ 2021/3/3 - حرر بوا�سطة املوظف 

مركز �سعادة املتعاملني 

القا�سي / وائل احمد عبداهلل 
حمكمة ال�سارقة 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13222 بتاريخ 2021/4/22 
مذكرة اإعالن حكم بالن�سر 

�سادرة من حمكمة عجمان  - املحكمة الإبتدائية املدنية   
)جزئي(  جتاري   AJCFICIPOR2021 /0000935 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه ال�سيخ / مروان بن حممد بن نا�سر النعيمي اإماراتي اجلن�سية وب�سفته مالك 
املوؤ�س�سة الفردية �سيدلية الرو�سة �سيدلية الرو�سة  

اأعله  بالرقم  الدعوى  املحكمة يف  بتاريخ 2021/4/8 قد حكمت عليك هذه  بانه  نحيطكم علما 
ل�سالح / �سركة نزية التجارية - ذ م م   بالتايل : حكمت املحكمة : بالزام املدعي عليهما )�سيدلية 
الرو�سة ومالكها( باأداء مبلغ 3.867.33 درهم )ثلثة الف وثمامنائة و�سبعة و�ستني درهما و�ستة 
ال�سداد  الدعوى يف 2021/3/8 وحتى متام  قيد  تاريخ  ت�سري من   %8 الفائدة  فل�سا( مع  و�ستني 
والزمتها بالر�سوم وامل�سروفات وخم�سمائة درهم اتعاب حماماة ورف�ض ما عدا ذلك. حكما قابل 

لل�ستئناف خلل املدة القانونية 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سره.
القا�سي / اأحمد عبدالرحمن الد�سوقي 
حمكمة عجمان    
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13222 بتاريخ 2021/4/22 
اعالن منفذ �سده بالن�سر   

ام القيوين - حمكمة التنفيذ املدنية - زنيب عبداهلل حممد عبداهلل الطنحاين 
    UAQCEXCICOM2021 / 0000110 يف  الدعوى

اإىل املنفذ �سدها : زينب عبداهلل حممد عبداهلل الطنحاين 
اإمارة ام القيوين منطقة خان �ساحب فيل رقم 281 جوار م�سجد خان �ساحب 

حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح 
املنفذ له / بنك راأ�ض اخليمة الوطني )�ض.م.ع(   يف الق�سية امل�سار اليها اأعله 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم 
املطلوب   تنفيذه كالآتي :  املجموع : 1443569.65 درهم بالإ�سافة اىل الر�سوم وامل�ساريف. 

لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعله خلل )15( يوما من تاريخ اإعلنك 
التنفيذ  اإجراءات  بحقك  �ستتخذ  املحكمة  فاإن  ذلك  )م( عن  تخلفك  حالة  ويف  الإخطار.  بهذا  اإعلنكم   /

اجلربي املقررة قانونا.  
القا�سي / خالد �سيف ال�سعايل 
اأم القيوين      

  حمكمة التنفيذ املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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املال والأعمال

•• طوكيو-رويرتز:

الأربعاء  اأم�ض  خ�سائرها  اليابانية  الأ�سهم  وا�سلت 
فيما تلقي خماوف امل�ستثمرين من اإغلقات حمتملة 
يف اأكرب مدن بالبلد بظللها على اإمكانية اإعادة فتح 
ليغلق  باملئة   2.03 نيكي  املوؤ�سر  وه��وى  القت�ساد. 
عند 28508.55 نقطة يف حني فقد املوؤ�سر توبك�ض 
الأو�سع نطاقا 1.98 باملئة اإىل 1888.18 نقطة. 

و�سجل املوؤ�سران اأكرب هبوط يف نحو �سهر.

“ل  �سيكيورتيز  داي��و  اإي�سيجورا من  وق��ال هيديوكي 
يجد امل�ستثمرون العامليون �سببا ل�سراء اأ�سهم اليابان 
م��ن حيث  الأخ���رى  ال���دول  ع��ن  اليابان متخلفة  لأن 

احتواء الفريو�ض.
ال��ي��اب��ان تخطط حاليا  اأك���رث لأن  امل��ع��ن��وي��ات  »ت�����س��وء 

لإعلن حالة الطوارئ من جديد«.
وقالت حمطة اإن.اإت�ض.كيه التلفزيونية اإن احلكومة 
اإعلن حالة الطوارئ يف طوكيو واأو�ساكا مع  تدر�ض 
ت�سمح  خ��ط��وة  وه��ي  بكوفيد-19  الإ���س��اب��ات  ت��زاي��د 

لوقف  �سعيا  قيود  بفر�ض  املقاطعتني  يف  لل�سلطات 
انت�سار الإ�سابات.

وك���ان���ت ���س��رك��ات ���س��ن��اع��ة ال�����س��ل��ب وق��ط��اع��ات امل���واد 
الأخرى الأكرث ت�سررا على املوؤ�سر نيكي.

�سهم  وت��راج��ع  باملئة   5.4 �ستيل  نيبون  �سهم  وه��وى 
�سهم  وخ�سر  باملئة   5.39 هولدينجز  ج���ي���ه.اإف.اإي 

كوبي �ستيل 4.87 باملئة.
ونزل �سهم تو�سيبا 3.3 باملئة بعد اأن رف�ست عر�ض 
 20 بقيمة  ب��ارت��رز  كابيتال  �سي.يف.�سي  م��ن  ���س��راء 

 5.5 راكوتني  جمموعة  اأ�سهم  وفقدت  دولر.  مليار 
عقب  نيكي،  املوؤ�سر  على  خا�سر  اأك��رب  لت�سبح  باملئة، 
�سرتاقبان  واليابان  املتحدة  الوليات  اأن  ذكر  تقرير 
على نحو م�سرتك �سركة التجارة الإلكرتونية بعد اأن 

اأ�سبحت وحدة تابعة لتين�سنت م�ساهما كبريا فيها.
�سوفت  جمموعة  �سهم  ارتفع  الآخ���ر،  اجلانب  وعلى 
بنك 1.03 باملئة و�سط اأنباء تتوقع على نطاق وا�سع 
اأن يعلن �سندوق روؤية التابع له وحجمه 100 مليار 

دولر عن اأرباح قيا�سية ال�سهر املقبل.

خ�سائر الأ�سهم اليابانية م�ستمرة مع ترقب م�ستثمرين اإجراءات عزل جديدة 

نظمت ندوة افرتا�سية ح�سرها اأكر من 160 م�ساركًا للتعريف مبزايا ال�ستثمار بدبي

 غرفة دبي تدعو امل�ستثمرين الأفارقة لالنتقال اإىل الإمارة واتخاذها وجهة للعمل والعي�س
•• دبي-الفجر:

يف اإطار جهودها للرتويج لدبي كمركز 
غرفة  م��وؤخ��راً  نظمت  للأعمال،  عاملي 
مبكاتبها  ممثلًة  دب��ي  و�سناعة  جت��ارة 
ال����ق����ارة  ال���ت���م���ث���ي���ل���ي���ة اخل����ارج����ي����ة يف 
الأفريقية بالتعاون مع دائرة ال�سياحة 
مع  وبدعم  بدبي  التجاري  والت�سويق 
دائرة الأرا�سي والأملك بدبي و�سركة 
الأعمال”،  خل���دم���ات  “بيزمو�سي�ض 
“النتقال  ب��ع��ن��وان  اف��رتا���س��ي��ة  ن����دوة 
جمتمع  تعريف  ا�ستهدفت  دبي”،  اإىل 
ومزايا  ب��ف��وائ��د  الأف���ري���ق���ي  الأع���م���ال 

تاأ�سي�ض الأعمال يف الإمارة.
كل  بالندوة  املتحدثني  قائمة  و�سملت 
من عمر خان، مدير املكاتب اخلارجية 
يف غرفة جتارة و�سناعة دبي، و�ستيل 
فوبارا اأوبونوا، مدير العمليات الدولية 
التجاري  والت�سويق  ال�سياحة  دائرة  يف 
املوؤ�س�ض  ب���ول���ب���وك،  وم���اري���ان���ا  ب���دب���ي، 

“بيزمو�سي�ض  ل���  التنفيذي  والرئي�ض 
اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  الأعمال”  خل���دم���ات 
الدكتور حممود الربعي، م�ست�سار اأول 

يف دائرة الأرا�سي والأملك بدبي. 
م�ساركة  الف��رتا���س��ي��ة  ال��ن��دوة  و�سهد 
اأك���رث م��ن 160 م�����س��ارك��اً م��ن ممثلي 
جمتمع الأعمال يف الأ�سواق الأفريقية 
الذي اطلعوا من املتحدثني على اأهمية 
واأ�سحاب  للم�ستثمرين  كوجهة  دب��ي 
بالتقاعد،  والراغبني  املهنية،  املهارات 
واملوظفني الذين يودون اتخاذها مقراً 

لعملهم عن بعد.
امل�ستثمرين  م��ن  امل�����س��ارك��ون  وت��ع��رف 
املبادرات  على  الأفارقة  الأعمال  ورواد 
امل��ت��ن��وع��ة ال��ت��ي اأط��ل��ق��ت��ه��ا دب���ي ودول���ة 
امل�ستثمرين،  ل���س��ت��ق��ط��اب  ام��������ارات 
وال����ت���������س����ه����ي����لت امل����ت����اح����ة اأم����ام����ه����م 
مل�ساعدتهم على ال�ستقرار يف الإمارة، 
وجهة  وات��خ��اذه��ا  اأع��م��ال��ه��م،  وتاأ�سي�ض 

للعي�ض والعمل.

املكاتب  م���دي���ر  خ������ان،  ع���م���ر  واأ������س�����ار 
ان  اإىل  دب����ي  غ��رف�����������������������ة  اخل���ارج���ي���ة يف 
تناف�س�������ية  مب���زاي���ا  ت��ت��م��ت��ع  الإم�������ارة 
الأعم�����ال  وج���ه���ة  ل���ت���ك���ون  ت���وؤه���ل���ه���ا 
الأول����ى يف املنطقة، حيث تتميز ببنية 
ومنظومة  ومتطورة،  ع�سرية  حتتية 
لنمو  وحم�����ف�����زة  م����رن����ة  ت�������س���ري���ع���ي���ة 
يتو�سط  ا�سرتاتيجي  وموقع  الأعمال، 
ان  معترباً  الرئي�سية،  ال��ع��امل  اأ���س��واق 
اأ�سدرتها  ال��ت��ي  الأخ������رية  ال����ق����رارات 
القيادة الر�سيدة ر�سخت مكانة الدولة 
والإمارة كوجهة اأعمال مثالية يف ظل 

حتديات كوفيد-19.
اإ�����س����دارا  ق������رار  اأن  اإىل  خ�����ان  ول���ف���ت 
ت��اأ���س��ريات ال��ع��م��ل الف��رتا���س��ي الذي 
ي�سمح للموظفني يف اأي مكان يف العامل 
يف الإقامة يف دولة الإمارات للعمل عن 
ل�ستقطاب  ه��ام��اً  ع��ام��ًل  ي�سكل  ب��ع��د، 
الكفاءات واملهارات واخلرباء،  اأ�سحاب 
وه�����و م����ب����ادرة ت��ت��ك��ام��ل م����ع الإق����ام����ة 

التي  القانونية  والتعديلت  الذهبية 
تتيح منح اجلن�سية واجلواز الإماراتي 
للم�ستثمرين واملوهوبني واملتخ�س�سني 
ان  م��وؤك��داً  للأعمال،  الكاملة  وامللكية 
الدولة  تناف�سية  تدعم  امل��ب��ادرات  ه��ذه 
عاملية  ك��وج��ه��ة  وم��ك��ان��ت��ه��ا  والإم��������ارة 

ملمار�سة الأعمال.
ودع������ا م���دي���ر امل���ك���ات���ب اخل���ارج���ي���ة يف 
ال��غ��رف��ة امل�����س��ت��ث��م��ري��ن الأف����ارق����ة اإىل 
�سرعة القدوم اإىل دبي التي توفر لهم 
بيئة حا�سنة لأعمالهم، م�سرياً اإىل اأن 
املكاتب التمثيلية اخلارجية للغرفة يف 
اأثيوبيا وموزمبيق وغانا وكينيا ميكنها 
على  التعرف  يف  امل�ستثمرين  م�ساعدة 
للتو�سع  املثالية  ال�ستثمارية  الفر�ض 
اإم����ارة  يف  وال��ع��م��ل  للعي�ض  والن��ت��ق��ال 

دبي.
اول  م�ست�سار  ال���ربع���ي،  حم��م��ود  ق���ال 
يف دائ��رة الأرا���س��ي والأم���لك يف دبي: 
غري  باإمكانات  اأفريقيا  ق��ارة  “تتمتع 

•• دبي-الفجر: 

مبنا�سبة ي��وم الأر����ض امل��واف��ق ي��وم 22 
التي  امل�ستدامة  املدينة  ان�سمت  اأبريل، 
يف  بالكامل  ُم�ستدام  جمتمع  اأول  ُت��ع��دٍّ 
دب��ي اإىل تعهد امل��ن��اخ، وه��و ال��ت��زام عاملي 
بحلول  الكربون  حيادية  اإىل  بالو�سول 
�سنوات   10 قبل  وذل��ك   ،2040 ال��ع��ام 
اتفاقية  اأه�������داف  حت��ق��ي��ق  م���وع���د  م���ن 
ب���اري�������ض. وي��ت��م��ا���س��ى ه����ذا ال��ط��م��وح مع 
ر  لت�سدُّ امل����دى  ط��وي��ل  ال�����س��رك��ة  ه����دف 
خاٍل من  م�ستقبل  نحو  العاملية  اجلهود 

كربون.
 2019 العام  املناخ يف  اإط��لق تعهد  مت 

و”جلوبال  “اأمازون”  �سركتي  قبل  من 
توحيد  منه  الهدف  وك��ان  اأوبتيميزم”، 
التوجه  ال���رائ���دة يف  ال��ع��امل��ي��ة  ال�����س��رك��ات 
والفعلي  الطموح  والل��ت��زام  امل�ستقبلي 
ل��ت��غ��ري املناخ  ال�������س���ارة  مل��ق��اوم��ة الآث������ار 
وعك�ض م�سارها مل�سلحة البيئة. وتعترب 
منطقة  يف  جهة  اأول  امل�ستدامة  املدينة 
التعهد  اإىل هذا  تن�سم  الأو�سط  ال�سرق 

العاملي.
والرئي�ض  املوؤ�س�ض  بيزو�ض،  جيف  وق��ال 
اأقل  “منذ  اأم����ازون:  ل�سركة  التنفيذي 
تاأ�سي�ض  يف  اأم���ازون  �ساركت  عامني،  من 
الأخرى  ال�����س��رك��ات  ودع���ت  امل��ن��اخ،  تعهد 
اإىل الو�سول اإىل اتفاقية باري�ض للمناخ 

هذه  على  وقع  اليوم،  �سنوات.   10 قبل 
تزيد  �سركة   100 من  اأك��رث  التفاقية 
 1.4 على  العاملية  ال�سنوية  اإي��رادات��ه��ا 
 5 اأك����رث م���ن  ت��ري��ل��ي��ون دولر، ول��دي��ه��ا 
مليني موظف. ونحن فخورون للغاية 
الآخرى  املوقعة  ال�سركات  مع  بالوقوف 
لبناء  ومعايرينا  مقايي�سنا  ل�ستخدام 
اق��ت�����س��اد ع��امل��ي خ���اٍل م��ن ال��ك��رب��ون عرب 
البتكار والقيام بتغيري حقيقي يف عامل 

الأعمال«. 
املناخ  تعهد  على  املوقعني  جميع  يوافق 
اأ���س��ا���س��ي��ة؛ الأول  ع��ل��ى ث��لث��ة ع��ن��ا���س��ر 
قيا�ض انبعاثات غازات الدفيئة والإبلغ 
تنفيذ  وال��ث��اين  منتظمة،  ب�سورة  عنها 

ا���س��رتات��ي��ج��ي��ات اإزال�������ة ال���ك���رب���ون عرب 
اإج��راء تغيريات حقيقية والرتكيز على 
واأن�سطة  مزيد من البتكار يف قطاعات 
انبعاثات  اأي  حتييد  واأخ����رياً  الأع��م��ال، 
وقابلة  م��وث��وق��ة  ب��ت��ع��وي�����س��ات  م��ت��ب��ق��ي��ة 

للقيا�ض.
املدينة  مت���ك���ن���ت   ،2020 ال�����ع�����ام  يف 
“ايجابية  حت���ق���ي���ق  م����ن  امل�������س���ت���دام���ة 
العامة  امل���ن���اط���ق  ج��م��ي��ع  يف  الطاقة” 
اإجمايل  150% من  اأنتجت  اإذ  باملدينة، 
الطاقة  األ���واح  م��ن  الكهرباء  ا�ستهلك 
ال�سم�سية على اأ�سطح مواقف ال�سيارات. 
دجمت  امل�����س��ت��دام��ة  امل���دي���ن���ة  اأن  ُي���ذك���ر 
والبيئية  الجتماعية  ال�ستدامة  ركائز 

حم�������دودة وت�����س��ك��ل حم�������وراً م����زده����راً 
ل��ل��م�����س��ت��ث��م��ري��ن. يف دائ������رة الأرا�����س����ي 
با�ستمرار  ن�سعى  دب���ي،  يف  والأم�����لك 
للعمل على خلق فر�ض �سراكة جديدة 
ومن  امل�ستثمرين،  تفيد  اأن  �ساأنها  من 
خ�����لل ه�����ذه ال����ن����دوة الف���رتا����س���ي���ة، 
الثقة  على  ال�سوء  ت�سليط  اإىل  نهدف 
بالإ�سافة  دب��ي  يف  العقارية  البيئة  يف 
اإىل الفوائد ال�ستثمارية الهائلة التي 
توفرها الإمارة يف هذا املجال، ون�سعى 
التي  ال��ف��ع��ال��ي��ات  يف  للم�ساركة  دائ��ًم��ا 
ال�����س��وء ع��ل��ى الفر�ض  ت��ع��زز وت�����س��ل��ط 
ال���س��ت��ث��م��اري��ة اجل����ّذاب����ة ال���ت���ي ميكن 
للم�ستثمرين احل�سول عليها يف �سوق 
ال���ع���ق���ارات يف دب�����ي، واط���لع���ه���م على 
الدائرة  تقدمها  التي  اخل��دم��ات  اأه��م 
للم�ستثمرين العقاريني بهدف ت�سهيل 
و�سعادتهم  ر���س��اه��م  وت��ع��زي��ز  العملية 
وتوفري بيئة ا�ستثمارية تناف�سية وذات 

كفاءة عالية ».

هذه  حتقيق  من  لتمكنها  والقت�سادية 
الدفيئة،  غ��ازات  انبعاثات  يف  انخفا�ض 
املتكاملة  التحتية  بالبنية  جمهزة  وهي 
مثل  امل��ن��اخ��ي؛  التحدي  لدعم  ال��لزم��ة 
املتجددة،  والطاقة  العمودية،  ال��زراع��ة 
واإع���������ادة ا����س���ت���خ���دام ال���ن���ف���اي���ات وامل���ي���اه 
النقل  ت��ق��ن��ي��ات  واع���ت���م���اد  وت����دوي����ره����ا، 
الكهربائي على نطاق وا�سع. ويعي�ض يف 
املدينة حالياً نحو 3000 �ساكن مبعدل 
مبوجب التوقيع على  اإ�سغال 100%. 
امل�ستدامة  امل��دي��ن��ة  ت��ر���س��ل  امل��ن��اخ،  تعهد 
التزامها  ع��ل��ى  ب��ال��ت��اأك��ي��د  مهمة  ر���س��ال��ة 
ال��ك��رب��ون يف  ح��ي��ادي��ة  بتحقيق  ال��ك��ام��ل 
ت�سميم وتطوير م�ساريعها امل�ستقبلية. 

بنك اأبوظبي الأول يبا�سر بنقل الأ�سهم لإمتام ا�ستحواذه 
% من راأ�سمال بنك عوده �س.م.م »م�سر«  على 100 

•• اأبوظبي-الفجر: 

اأعلن بنك اأبوظبي الأول عن بدء عملية نقل الأ�سهم ل�ستكمال ال�ستحواذ على 
ح�سة %100 من راأ�سمال بنك عوده �ض.م.م. )م�سر(، التابع ملجموعة عوده 
امل�سرفية اللبنانية، وذلك عقب احل�سول على املوافقات القانونية والتنظيمية 
اللزمة. وبعد اإمتام عملية نقل الأ�سهم، �سيبا�سر بنك اأبوظبي الأول يف دمج 
اأ�سول وعمليات كل من بنك عوده )م�سر( وبنك اأبوظبي الأول - م�سر، ومن 

املتوقع النتهاء من عملية الندماج خلل عام 2022. 
وعقب نقل الأ�سهم، �سي�ساهم ال�ستحواذ يف جعل بنك اأبوظبي الأول اأحد اأكرب 
التي  الأ�سول  العربية من حيث  العاملة يف جمهورية م�سر  الدولية  البنوك 
التجميع  بعد  دولر(  مليار  مليار جنيه م�سري )8.5   130 قيمتها  تتجاوز 
الر�ستماين،  هناء  قالت  ذل��ك،  على  وتعليقاً   2020. دي�سمرب   31 تاريخ  يف 
“متثل هذه اخلطوة اإجنازاً  اأبوظبي الأول:  الرئي�ض التنفيذي ملجموعة بنك 
امل�ستوى  على  التنموية  الأول  اأب��وظ��ب��ي  بنك  لطموحات  داع��م��اً  ا�سرتاتيجياً 
التي تتمتع  الأ���س��واق  اأه��م  اأح��د  اأعماله يف  �ساأنها ت�سريع تو�سع  ال��دويل، وم��ن 
حجم  تعزيز  يف  جوهرياً  دوراً  ال�ستحواذ  هذا  و�سيلعب  عالية.  منو  مبقومات 
التي  اإث���راء اخل��دم��ات  اإىل جانب  الأول يف م�سر،  اأبوظبي  بنك  اأع��م��ال  وزخ��م 
يف  قوي  بتواجد  يتمتع  البنك  ب��اأن  �سك  ول  وعاملياً.  حملياً  لعملئنا  نقدمها 
ال�سوق امل�سرية منذ عدة عقود؛ لذا نوؤكد من هذا املنطلق عمق التزامنا بدعم 
عملئنا احلاليني واجلدد من الأف��راد وال�سركات على حد �سواء، وباأن ندعم 
اأفريقيا  و�سمال  الأو�سط  ال�سرق  التجارية يف منطقة  والأن�سطة  ال�ستثمارات 
وخارجها، لإثراء القيمة املحققة للم�ساهمني ولتمهيد الطريق اأمام املزيد من 
الفر�ض التنموية الواعدة«.   و�ستقوم اخلدمات امل�سرفية املتميزة التي يقّدمها 
بنك عوده )م�سر( للأفراد وال�سركات، اإىل جانب �سبكة فروعه الوا�سعة، بدعم 
العمليات الت�سغيلية لبنك اأبوظبي الأول يف م�سر، والذي يتمتع بتواجد متميز 

يف ال�سوق امل�سرية منذ عام 1975.
التنفيذي  رئي�ض  من�سب  يف  تعيينه  ليتم  فايد  عبا�ض  حممد  اختيار  مت  وق��د 
للبنك املدمج، وذلك بعد اإمتام العناية الواجبة من قبل جهات م�ستقلة. وكان 
من�سَبي  �سابقاً  و�سغل   ،2019 ع��ام  الأول  اأبوظبي  بنك  اإىل  ان�سم  قد  فايد 
خربات  اأك�سبه  مما  )م�سر(  ع��وده  لبنك  املنتدب  والع�سو  التنفيذي  الرئي�ض 

وا�سعة على مدى ثلثة عقود يف القطاع ويف ال�سوق امل�سرية. 
 UBS( »اأيه جي “يو بي اإ�ض.  وقد عمل كّل من بنك اأبوظبي الأول و�سركة 
عملت  حني  يف  ال�ستحواذ،  لعملّية  مالّيني  كا�ست�سارّيني  لندن،  ف��رع   ،)AG
 Freshfields( ب��ي«  اإل  اإل.  دراي��ن��ج��ر  ب��روك��ه��او���ض  فيلدز  “فري�ض  م��ن  ك��ّل 
وحناوي”  ب�سيوين  “معتوق  و���س��رك��ة   ،)Bruckhaus Deringer LLP

كا�ست�سارّيني قانونّيني لبنك اأبوظبي الأول يف هذه ال�سفقة. 
)كال�ست�سارّي   )EFG Hermes( “هريم�ض«  املالّية  املجموعة  عملت  كما 
ك��ّل من  الوحيد لبنك ع��وده يف عملّية ال�ستحواذ ه��ذه، يف حني عملت  امل��ايّل 
�سركة “ديكرت اإل اإل بي« )Dechert LLP( و�سركة “ذو الفقار و�سركائهم” 
ق��ّدم ج ب مورغني  العملّية.  وقد  ع��وده يف هذه  كا�ست�سارّيني قانونّيني لبنك 
)JPMorgan( راأًيا حول عدالة �سعر هذه العملية لبنك عوده يف حني قدمت 
خدمات   ))Broadgate Advisors ���ض.م.ل«  اأدفاي�سرز  “برودجايت  �سركة 

ا�ست�سارية مت�سلة لهذه العملية.

اأ�سعار النفط تنخف�س وتزايد اإ�سابات 
كوفيد-19 بالهند ي�سعف توقعات الطلب 

•• �سنغافورة-رويرتز: 

باأن  الأربعاء حتت �سغط خماوف  اأم�ض  الثاين  لليوم  النفط  اأ�سعار  نزلت 
ارتفاع اإ�سابات كوفيد-19 يف الهند �سيدفع الطلب على اخلام للهبوط يف 

ثالث اأكرب دولة م�ستوردة للنفط يف العامل.
�سنتا   29 حزيران  يونيو  ت�سليم  برنت  خلام  الآجلة  العقود  �سعر  وتراجع 
ما يعادل 0.4 باملئة اإىل 66.28 دولر للربميل بحلول ال�ساعة 0645 

بتوقيت جرينت�ض عقب هبوط 48 �سنتا يوم الثلثاء.
وهبطت العقود الآجلة خلام غرب تك�سا�ض الو�سيط الأمريكي ت�سليم يونيو 
حزيران 34 �سنتا ما يعادل 0.5 باملئة اإىل 62.33 دولر للربميل. وانتهي 

اأجل عقد مايو اأيار الثلثاء منخف�سا 1.5 باملئة اإىل 62.44 دولر.
وقال رافيندرا راو نائب رئي�ض ال�سلع يف كوتاك �سيكيورتيز “الهند م�ستهلك 
رئي�سي للنفط اخلام، لذا فان تزايد الإ�سابات بالفريو�ض ومن ثم القيود 

للحد من النت�سار �سي�سعف توقعات الطلب«.
وتابع “ تظل الإم��دادات جيدة يف اأ�سواق اخلام العاملية يف حني من املقرر 
اإذا مل تتح�سن �سورة  املقبلة.  الأ�سهر  الإنتاج يف  اأوبك وحلفاوؤها  اأن ترفع 

الطلب كثريا، قد ت�سهد الأ�سعار حركة ت�سحيح اأكرب«.
زيادة  ع��ن  ال��ي��وم  العاملي،  يف  للنفط  م�ستهلك  اأك��رب  ثالث  الهند،  واأعلنت 
قيا�سية  وزي��ادة   2023 لتبلغ  كوفيد-19  من  اليومية  للوفيات  قيا�سية 

حلالت الإ�سابة اأي�سا اإذ جتاوزت 295 األفا.
كما يواجه البلد، الذي تخ�سع مناطق �سا�سعة فيه لإجراءات عزل ب�سبب 
الأك�سجني  اإم����دادات  يف  اأزم���ة  م��ن  اجل��ائ��ح��ة،  م��ن  الهائلة  الثانية  امل��وج��ة 

ملعاجلة املر�سى.
اأظهرت  التي  البرتول المريكي  بيانات معهد  اأكرث من  ال�سوق  وت�سررت 
اأبريل   16 املنتهي يف  الأ�سبوع  التقطري يف  ون��واجت  اخل��ام  منو خم��زون��ات 
ني�سان ح�سب م�سدرين يف ال�سوق مقارنة مع توقعات املحللني برتاجع يف 

املخزونات.
وذك��ر امل�����س��دران اأن املعهد اأع��ل��ن من��و خم��زون��ات اخل��ام ب��واق��ع 426 الف 
بواقع  تراجعها  روي��رتز  اأجرته  ا�ستطلع  يف  حمللون  توقع  بينما  برميل 

ثلثة مليني برميل.

دائرة الثقافة وال�سياحة – اأبوظبي تطلق اإطار 
معايري  اجلودة لالأن�سطة واخلدمات ال�سياحية يف اإمارة اأبوظبي

•• اأبوظبي-الفجر: 

اأط��ل��ق��ت دائ����رة ال��ث��ق��اف��ة وال�����س��ي��اح��ة – 
اأبوظبي اأم�ض مبادرتها اجلديدة “اإطار 
واخلدمات  للأن�سطة  اجل���ودة  معايري 
ال�سياحية . لقد مت تطوير هذه املبادرة 
ال�سياحي  القطاع  وتطوير  منو  لدعم 
ال��زوار، وخلق  من خلل تعزيز جتربة 
اإىل  بالإ�سافة  تناف�سية.   اأع��م��ال  بيئة 
التناف�سية  وال��ق��درة  ال�سفافية  تعزيز 
ال�ساملة  اجل��ودة  ُي�سهم يف حت�سني  مبا 

وحتفيز الطلب على هذه اخلدمات.
يت�سمن اإطار العمل ع�سرة اأدلة ملعايري 
اجلودة للخدمات والأن�سطة ال�سياحية 
اأف�سل  ع���ل���ى  ا����س���ت���ن���اداً  وال���رتف���ي���ه���ي���ة 

امل��م��ار���س��ات ال��ع��امل��ي��ة يف جم���ال اجل���ودة 
على    وت�ستمل  ال�����س��ي��اح��ي��ة.  ل��ل��خ��دم��ات 
ال�سياحية  ال��ث��ق��اف��ي��ة  وامل���راف���ق  امل��ع��امل 
والفعاليات  ال��رتف��ي��ه��ي��ة  واحل����دائ����ق 
الداخلية واخلارجية  والأن�سطة احلّية 
اإىل  ال�سياحي  القطاع  يحت�سنها  التي 
جانب العديد من اخلدمات ال�سياحية 

الأخرى. 
وق��ال��ت ن����وال را���س��د احل�����س��اين، املدير 
ال�سرتاتيجية  ل���ق���ط���اع  ال���ت���ن���ف���ي���ذي 
ال���ث���ق���اف���ة  دائ�����������رة  وال����ت����خ����ط����ي����ط يف 
وال�سياحة-اأبوظبي: “نحر�ض يف دائرة 
ال��ث��ق��اف��ة وال�����س��ي��اح��ة – اأب��وظ��ب��ي على 
توفري اأرقى اخلدمات مبا يتما�سى مع 
تلبية  اإىل  �سعياً  الدولية  املعايري  اأعلى 

تطلعات زوارن��ا من خمتلف اجلن�سيات 
العمل  اإط��ار  اإط��لق  وياأتي  والثقافات. 
اجلديد لإر�ساء معايري قيا�سية للجودة 
وم��ن��ح ال��رتاخ��ي�����ض م��ن خ���لل وثيقة 
�ساملة حتتوي على اإر�سادات خم�س�سة 
القطاع  ل��ت��ع��زي��ز  وم�����س��م��م��ة  ل���ل���ج���ودة 
جلميع  وت�سجيع  الإم���ارة،  يف  ال�سياحي 
هذه  تطبيق  على  واملوؤ�س�سات  ال�سركات 
البناء  املعايري.  ومن خلل موا�سلتنا 
ع��ل��ى اأ���س��ا���ض ال��ن��ج��اح��ات ال��ت��ي حققها 
نعزز  ال��واق��ع  يف  فاإننا  ال�سياحة،  قطاع 
مكانة العا�سمة كوجهة �سياحية عاملية 
امل�����س��ت��وى وم��دع��وم��ة مب��ع��اي��ري الأم���ن 
الأول  اخل��ي��ار  ب��ذل��ك  لن�سبح  والأم����ان 
املحلي  املجتمع  اأف��راد  جلميع  واملف�سل 

الإطار  ي�ستمل  ال��دول��ي��ني.«   ولل�سياح 
على عدد من املدخلت الأ�سا�سية التي 
80 م�سدراً  م��ن  اأك��رث  م��ن  مت جمعها 
اإىل جانب امللحظات واملدخلت  عاملياً 
ال��ت��ي مت ت��ق��دمي��ه��ا م���ن ق��ب��ل ع���دد من 
املخت�سني  ال���س��ت�����س��اري��ني  ���س��رك��ائ��ن��ا 
ب��ال��ق��ط��اع ال�����س��ي��اح��ي يف ور����ض ع��م��ل مت 

عقدها بهذا اخل�سو�ض. 
وت��ع��م��ل دائ����رة ال��ث��ق��اف��ة وال�����س��ي��اح��ة – 
ت��ع��م��ي��م املرحلة  ع��ل��ى  اأب��وظ��ب��ي ح��ال��ي��اً 
ع��دد من  العمل على  اإط���ار  م��ن  الأوىل 
ال�����س��ي��اح��ي��ة، وفور  امل���راف���ق وامل���ن�������س���اآت 
�سيتم  الأوىل،  امل��رح��ل��ة  م���ن  الن��ت��ه��اء 
نهاية هذا   الكاملة يف  تعميمه ب�سيغته 

العام.

مبنا�سبة يوم الأر�ض

املدينة امل�ستدامة تن�سم اإىل تعهد اأمازون لتحييد انبعاثات الكربون
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املال والأعمال

مليار درهم ت�سرفات العقارات يف دبي اأم�س  1.1
•• دبي-الفجر:

اأك��رث من  بلغت الت�سرفات العقارية يف دائ��رة الأرا���س��ي والأم��لك يف دبي 
1.1 مليار درهم حيث �سهدت الدائرة  اأم�ض ت�سجيل 277 مبايعة بقيمة 
460.56 مليون درهم، منها 23 مبايعة للأرا�سي بقيمة 97.82 مليون 

درهم و254 مبايعة لل�سقق والفلل بقيمة 362.75 مليون درهم. 
دره���م يف منطقة  مليون   23 بقيمة  الأرا���س��ي  مبايعات  اأه���م  ج���اءت  وق��د 
مدينة  منطقة  يف  دره��م  مليون   13 بقيمة  مبايعة  تليها  الأول  معي�سم 

املطار تليها مبايعة بقيمة 8 مليون درهم يف منطقة احلبية الثالثة. 
اإذ  املبايعات  ع��دد  حيث  من  املناطق  الثالثة  احلبية  منطقة  ت�سدرت  وق��د 
�سجلت 13 مبايعة بقيمة 33 مليون درهم وتلتها منطقة حدائق ال�سيخ 
19 مليون دره��م وثالثة يف  3 مبايعة بقيمة  بت�سجيلها  را�سد  حممد بن 

معي�سم الأول بت�سجيلها 2 مبايعة بقيمة 26 مليون درهم. 
اأما فيما يتعلق باأهم مبايعات ال�سقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 11 
 10 بقيمة  مبايعة  تلتها  املبايعات  كاأهم   2 دره��م مبنطقة جزيرة  مليون 
مليون درهم يف منطقة نخلة جمريا واأخريا مبايعة بقيمة 6 مليون درهم 
وقد ت�سدرت منطقة حدائق ال�سيخ حممد بن  يف منطقة وادي ال�سفا 6.  
را�سد املناطق من حيث عدد مبايعات ال�سقق والفلل اإذ �سجلت 47 مبايعة 
بقيمة 76 مليون درهم وتلتها منطقة الرب�ساء جنوب الرابعة بت�سجيلها 
بت�سجيلها  دب��ي  مر�سى  يف  وثالثة  دره���م  مليون   14 بقيمة  مبايعة   38
قدرها  قيمة  ال��ره��ون��ات  و�سجلت  دره���م.   مليون   48 بقيمة  مبايعة   23
378.54 مليون درهم منها 36 رهونات اأرا�سي بقيمة 50.69 مليون 
درهم و50 رهونات فلل و�سقق بقيمة 327.85 مليون درهم، وكان اأهمها 
219 مليون درهم واأخ��رى يف منطقة ند  مبنطقة الورقاء الأوىل بقيمة 
ح�سة بقيمة 29 مليون درهم.  واأما الهبات فقد �سهدت ت�سجيل 28 هبة 
بقيمة  الأوىل  احلبية  مبنطقة  اأهمها  ك��ان  دره��م  مليون   295.5 بقيمة 
4 مليون  التجاري بقيمة  واأخ��رى يف منطقة اخلليج  276 مليون دره��م 

درهم. 

% يف مار�س  الت�سخم الربيطاين يرتفع اإىل 0.7 
•• لندن-رويرتز:

اأظهرت اأرقام ر�سمية اأم�ض الأربعاء اأن ت�سخم اأ�سعار امل�ستهلكني الربيطانيني 
زاد اإىل 0.7 باملئة يف مار�ض اآذار من 0.4 باملئة يف فرباير �سباط، ب�سبب �سعود 
اأ�سعار الوقود وامللب�ض، ليقل قليل عن متو�سط التوقعات البالغ 0.8 باملئة 

يف ا�ستطلع اأجرته رويرتز لآراء خرباء يف القت�ساد.
يف  زاد  الت�سخم  “معدل  الوطنية  الإح�ساءات  مكتب  من  اأثو  جوناثان  وقال 
ظل ارتفاع اأ�سعار البنزين وامللب�ض ليتعافى من انخفا�سات �سجلها يف فرباير 

�سباط«. وانخف�ست اأ�سعار الأغذية عن م�ستواها قبل عام.
ب�سبب  املقبلة،  الأ�سهر  ب�سدة يف  الربيطاين  الت�سخم  يرتفع  اأن  املتوقع  ومن 
ني�سان، و�سعود  اأبريل  للتنظيم للأ�سر يف  الطاقة اخلا�سعة  زيادة يف فواتري 
اإجراءات  ت�سببت  حني  ع��ام  قبل  الأ�سعار  مع  واملقارنة  العاملية  النفط  اأ�سعار 
العزل العام ملكافحة كوفيد يف انخفا�ض الطلب. وتوقع بنك اإجنلرتا املركزي 
يف فرباير �سباط اأن يبلغ الت�سخم 1.9 باملئة بنهاية 2021 لكن العديد من 
خرباء القت�ساد يتوقعون الآن اأن يتجاوز هدفه البالغ اثنني باملئة قبل ذلك.

 الذهب يربح مع حت�سن الإقبال بف�سل 
انخفا�س الدولر والعوائد الأمريكية 

•• عوا�سم-رويرتز:

�سبعة  اأعلى م�ستوياتها يف  لتحوم قرب  الأربعاء،  اأم�ض  الذهب  اأ�سعار  ارتفعت 
اأ�سابيع الذي بلغته يف وقت �سابق من الأ�سبوع اجلاري، اإذ ارتفع الطلب على 

املعدن الذي يعترب ملذا اآمنا بفعل تراجع عوائد اخلزانة الأمريكية.
و�سعد الذهب يف املعاملت الفورية 0.5 باملئة اإىل 1786.80 دولر للأوقية 
)الأون�سة( بحلول ال�ساعة 0657 بتوقيت جرينت�ض، بعد اأن بلغ 1789.77 

دولر يوم الثنني وهو اأعلى م�ستوياته منذ 25 فرباير �سباط.
1786.90 دولر  اإىل  0.5 باملئة  وربحت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 
“الدولر  اأوان����دا  ل��دى  ال�سوق  حمللي  كبري  ه��ايل  جيفري  وق���ال  ل��لأوق��ي��ة. 
زخم  ا�ستمرار  ظل  يف  الأ�سعار،  يدعم  مما  ال�سباح،  ه��ذا  انخف�ض  الأمريكي 

�سعودي للذهب �سهده اأثناء الليل خلل التعاملت يف اآ�سيا«.
اأن  »ب�سرط بقاء عوائد اخلزانة الأمريكية لأجل ع�سر �سنوات �سعيفة، يبدو 
 1802 عند  ي��وم   100 يف  املتحرك  متو�سطه  لختبار  ق��وة  يكت�سب  الذهب 
لي�سجل  ال���دولر  ال�سعف موؤ�سر  واع��رتى  ال��ق��ادم«.  الأي���ام  دولر للأوقية يف 
اأدنى م�ستوى يف نحو �سبعة اأ�سابيع مقابل مناف�سيه، بينما نزلت عوائد �سندات 
اخلزانة الأمريكية لأجل ع�سر �سنوات دون 1.6 باملئة، لتقل�ض تكلفة الفر�سة 
البديلة حليازة املعدن الأ�سفر الذي ل يدر عائدا. ويرتقب املتعاملون بال�سوق 
الآن اجتماع البنك املركزي الأوروبي اليوم اخلمي�ض للح�سول على مزيد من 
الو�سوح ب�ساأن خطط التحفيز للتكتل. ومن املقرر اأن يعقد جمل�ض الحتياطي 

الحتادي الأمريكي اجتماعه ب�ساأن ال�سيا�سات الأ�سبوع القادم.
وُيعترب الذهب حتوطا يف مواجهة الت�سخم الذي قد يعقب تدابري التحفيز، 
لكن ارتفاع عوائد اخلزانة حما بع�ض جاذبية املعدن الذي ل يدر عائدا هذا 
اإىل  باملئة   0.9 الف�سة  ارتفعت  الأخ��رى،  النفي�سة  للمعادن  وبالن�سبة  العام. 
2786.94 دولر  اإىل  0.9 باملئة  26.09 دولر للأوقية. وربح البلديوم 

بينما ارتفع البلتني واحدا باملئة اإىل 1199.03 دولر.

 باول: الحتياطي الحتادي الأمريكي �سيحول دون 
»جتاوز كبري« للم�ستوى امل�ستهدف للت�سخم 

•• وا�سنطن-رويرتز: 

قال رئي�ض جمل�ض الحتياطي الحتادي جريوم باول يف ر�سالة اإىل ال�سناتور 
الأمريكي  القت�ساد  اإن  ني�سان  اأبريل  من  الثامن  يف  موؤرخة  �سكوت  ريك 
يتزايد  بينما  ال��ع��ام،  ه��ذا  موؤقتة  لفرتة  قليل”  “اأعلى  ت�سخما  �سي�سهد 
التعايف وتدفع القيود على الإمدادات الأ�سعار يف بع�ض القطاعات لل�سعود، 

لكنه ملتزم بتقييد اأي جتاوز كبري للم�ستوى امل�ستهدف للت�سخم.
ويف رد من خم�ض �سفحات على ر�سالة موؤرخى يف 24 مار�ض اآذار اأثار فيها 
الت�سخم  زي���ادة  حيال  خم��اوف  فلوريدا  ولي��ة  ع��ن  اجلمهوري  ال�سناتور 
ن�سعى  “ل  باول  قال  ال�سندات،  ل�سراء  الأمريكي  املركزي  البنك  وبرنامج 
ت�سخم  اإىل  ن�سعى  ول  باملئة،  الثنني  م�ستوى  كثريا  يتجاوز  ت�سخم  اإىل 
“مع ذلك، ي�سعني  فوق الثنني باملئة لفرتة طويلة«. واأ�ساف باول قائل 
كلتيهما..  امل��زدوج��ة  مهمتنا  بدعامتي  متاما  ملتزمون  اأننا  على  التاأكيد 

اأق�سى م�ستوى للتوظيف واأ�سعار م�ستقرة«.

لتعريف الطالب باأهمية القطاع البحري والفر�ض الواعدة التي يوفرها

الأكادميية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري فرع ال�سارقة تنظم جل�سات توجيهية افرتا�سية 

اللجنة ال�ست�سارية ملعر�س دبي للطريان 2021 تناق�س م�ستقبل قطاع الطريان يف اجتماعها الأول

•• ال�سارقة-الفجر: 

للعلوم  ال���ع���رب���ي���ة  الأك����ادمي����ي����ة  ن��ظ��م��ت 
وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا وال��ن��ق��ل ال���ب���ح���ري، فرع 
توجيهية  ج��ل�����س��ات  م����وؤخ����راً  ال�������س���ارق���ة، 
الكوادر  “توا�سل  عنوان  حتت  افرتا�سية 
بهدف  امل�ستقبل”،  ق����ادة  م���ع  ال��ب��ح��ري��ة 
احلكومية  املدار�ض  طلب  توا�سل  تعزيز 

مع قيادات بارزة يف القطاع البحري.
حتدث يف اجلل�سات نخبة من قادة القطاع 
البحري الذين �ساركوا اأفكارهم وخرباتهم 
تعريفهم  اإىل  اإ�����س����اف����ة  ال����ط����لب  م����ع 
بالعمليات املختلفة التي يت�سمنها القطاع 
يوفرها  التي  الفر�ض  وك��ذل��ك  البحري، 
ب�سرعة  ينمو  ال��ذي  ال��واع��د  القطاع  ه��ذا 
ك��ب��رية. وت��ه��دف الأك���ادمي���ي���ة م��ن خلل 
اجلديد  اجليل  ت�سجيع  اإىل  املبادرة،  هذه 
يف  والإ�سهام  البحري  بالقطاع  لللتحاق 

منوه وتطويره.

�سقل املواهب ال�سابة
التي  ال��ت��ع��ري��ف��ي��ة،  ����س���ارك يف اجل��ل�����س��ات 
ال�سيد  ي����وم����ني،  م�����دى  ع���ل���ى  ا����س���ت���م���رت 
مكتب  م��دي��ر  امل��ن�����س��وري،  يعقوب  يو�سف 
الأكادميية  ف����رع  اأم���ن���اء  جم��ل�����ض  رئ��ي�����ض 
والنقل  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  للعلوم  ال��ع��رب��ي��ة 
الدكتور  والأ���س��ت��اذ  ب��ال�����س��ارق��ة؛  ال��ب��ح��ري 
والت�سجيل  القبول  عميد  خ�سر،  حممد 
اأحمد  ال���رب���ان  ب��الأك��ادمي��ي��ة؛ وال��دك��ت��ور 
البحري  النقل  كلية  عميد  نائب  يو�سف، 
والتكنولوجيا؛ والقبطان مروة ال�سلحدار، 
تطوير  ق�سم  من�سق  ب��ح��ري،  اأول  �سابط 
الأعمال يف املنتدى الدويل للنقل البحري 
بالأكادميية العربية للعلوم والتكنولوجيا 
والنقل البحري. و�سارك املتحدثون خلل 
اجلل�سات، ق�س�ساً من حياتهم املهنية، مع 
التاأكيد على اأن الإعداد اجليد والتدريب 
اأ�سا�سيان  مل�سرية مهنية  املنا�سب عاملن 

ناجحة يف القطاع البحري.
اجلل�سات  ه����ذه  ت��ن��ظ��ي��م  ع��ل��ى  وت��ع��ق��ي��ب��اً 
الدكتور  الأ�ستاذ  �سعادة  ق��ال  التوجيهية، 
اإ�سماعيل عبدالغفار اإ�سماعيل فرج، رئي�ض 
والتكنولوجيا  للعلوم  العربية  الأكادميية 
الأكادميية  يف  “نوؤمن  البحري:  والنقل 
لطلبنا  الكامل  ال��دع��م  توفري  ب�سرورة 
وم�ساعدتهم على �سقل مواهبهم واإطلق 
فر�سالتنا  واإمكاناتهم،  لطاقاتهم  العنان 

ك���وادر بحرية  وت��خ��ري��ج  اإع����داد  تتمثل يف 
من  القطاع،  لهذا  قيمة  ت�سيف  متميزة 
متميزة  عملية  بخربات  تزويدهم  خ��لل 
الأطر  خ���ارج  التفكري  ع��ل��ى  وت�سجيعهم 
النمطية والرتكيز على الإبداع والبتكار، 
ونحن  م��ت��ط��ورة.  تقنية  ح��ل��ول  وت��ط��وي��ر 
على ثقة من اأن هذه اجلل�سات التفاعلية 
البحرية  ال��ك��وادر  من  نخبة  جمعت  التي 
احلكومية،  امل��دار���ض  ط��لب  م��ع  املتميزة 
بالقطاع  لللتحاق  ال�سباب  جيل  �ستلهم 

البحري.«
املن�سوري،  يعقوب  يو�سف  ال�سيد  وق���ال 
فرع  اأم��ن��اء  جمل�ض  رئ��ي�����ض  مكتب  م��دي��ر 
والتكنولوجيا  للعلوم  العربية  الأكادميية 
“القطاع  ب��ال�����س��ارق��ة:  ال��ب��ح��ري  وال��ن��ق��ل 
بالتناف�سية  يتميز  حيوي  قطاع  البحري 
امل�ستقبل  ه��ائ��ل��ة جل��ي��ل  اإم��ك��ان��ات  وي��وف��ر 
م��ن ح��ي��ث ال��ن��م��و وال��ت��ط��ور. ون��ه��دف من 
ت��ن��ظ��ي��م ه���ذه اجل��ل�����س��ات ال��ت��ع��ري��ف��ي��ة اإىل 
رفع وعي جيل امل�ستقبل من خلل تبادل 
الأف����ك����ار واخل�������ربات م���ع جم��م��وع��ة من 
نعمل  حيث  الناجحة،  البحرية  ال��ك��وادر 
القيادة  حددتها  ال��ت��ي  الأه����داف  اإط���ار  يف 
الر�سيدة لدولة الإمارات العربية املتحدة، 
لل�سباب  الوطنية  الأجندة  مع  وان�سجاماً 
يف دولة الإمارات والتي تهدف اإىل متكني 

ج��ي��ل ال�����س��ب��اب. ومل�����س��اع��دة ال��ط��لب على 
ومدرو�سة،  �سليمة  مهنية  ق���رارات  اتخاذ 
كاأكادميية  م�����س��وؤول��ي��ت��ن��ا  م��ن  اأن����ه  نعتقد 
نزودهم  اأن  امل��ن��ط��ق��ة  يف  رائ������دة  ب��ح��ري��ة 
ب��امل��ع��ل��وم��ات ال���لزم���ة وم�����س��اع��دت��ه��م على 
ال��ت��وا���س��ل م���ع ع���دد م���ن اأب�����رز ال���ق���ادة يف 

القطاع البحري.«

اأهمية التدريب العملي
التي  للمن�سة  ال��ع��دي��دة  ال��ف��وائ��د  وح���ول 
ت�������س���اع���د ال����ط����لب مم����ن ي���ط���م���ح���ون يف 
اللتحاق بالقطاع البحري، على احل�سول 
املخت�سني  م��ن  وامل��ع��ارف  امل��ع��ل��وم��ات  على 
واخل������رباء، ق���ال ال��دك��ت��ور ال���رب���ان اأحمد 
البحري  النقل  كلية  عميد  نائب  يو�سف، 
والتكنولوجيا: “توفر الأكادميية العربية 
البحري  وال��ن��ق��ل  والتكنولوجيا  للعلوم 
متكاملة  ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  جت���رب���ة  ب���ال�������س���ارق���ة 
الأكادميية  للدرا�سة  ك��ربى  اأهمية  ت��ويل 
باأن  ت��وؤم��ن  ال��وق��ت  نف�ض  ويف  وال��ن��ظ��ري��ة 
اخلربات العملية �سرورية للغاية. وي�سهم 
ال��ت��ف��اع��ل م���ع خ�����رباء ال��ق��ط��اع يف اإث�����راء 
العملية التعليمية واإعطاء الطلب �سورة 
وا�سحة عن القطاع والنجاح الذي ميكنهم 
اإلهام  خ���لل  وم���ن  خ��لل��ه.  م��ن  حتقيقه 
جناح  تعزيز  يف  ن�سهم  اأن  ن��اأم��ل  طلبنا، 

وعاملياً،  واإقليمياً  حملياً  البحري  القطاع 
حيث اإن هذا القطاع يف اأم�ض احلاجة اإىل 
واخلربات  املهارات  متتلك  متميزة  ك��وادر 
اللزمة.« خلل اجلل�سة، اأكدت القبطان 
بحري،  اأول  ���س��اب��ط  ال�����س��ل��ح��دار،  م����روة 
املنتدى  يف  الأع��م��ال  تطوير  ق�سم  من�سق 
بالأكادميية  ال���ب���ح���ري  ل��ل��ن��ق��ل  ال������دويل 
والنقل  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  للعلوم  ال��ع��رب��ي��ة 
ال��ب��ح��ري، ع��ل��ى اأه��م��ي��ة ام���ت���لك خربات 
عملية على منت ال�سفن، واأ�سافت: “على 
عامة  ب�سفة  ال��ذك��ور  هيمنة  م��ن  ال��رغ��م 
على القطاع البحري، اإل اأن املراأة جنحت 
اأن ترتك لها  خلل ال�سنوات الأخ��رية يف 
ب�����س��م��ات وا���س��ح��ة يف ه���ذا ال��ق��ط��اع. وقد 
اأ�سبح من ال�سروري اأن نلهم ال�سباب من 
جهوداً  الأك��ادمي��ي��ة  بذلت  وق��د  اجلن�سني 
كبرية يف ه��ذا الإط���ار، وم��ن الأم���ور التي 
تدعو للإعجاب اأن لديها اأعلى ن�سبة من 
يف  البحرية  الأك��ادمي��ي��ات  ب��ني  الطالبات 
اإفريقيا،  و�سمال  الأو�سط  ال�سرق  منطقة 
حيث ت�سكل الطالبات اأكرث من 43 باملئة 
م��ن اإج��م��ايل ع���دد ال��ط��لب. واإن��ن��ي على 
التوجيهية  اجلل�سات  ه��ذه  اأن  م��ن  يقني 
امل�ستقبل  ق�����ادة  ا���س��ت��ق��ط��اب  يف  ���س��ت��ن��ج��ح 
بالقطاع  لللتحاق  واملوؤهلني  املوهوبني 
البحري، مبا �سي�سهم يف رفع هذه الن�سبة 

قال  جهته،  من  املقبلة«.  ال�سنوات  خ��لل 
الأ�سطول  مدير  عجان،  حممد  القبطان 
ما  “نادراً  ال���دول���ي���ة:  م���اري���ن  زاخ�����ر  يف 
املدار�ض  يف  البحري  القطاع  عن  نتحدث 
وال���ك���ل���ي���ات. وت���ع���د ه����ذه امل�����ب�����ادرات مثل 
جل�سات التوجيه التي تنظمها الأكادميية 
ب��ال��غ الأه��م��ي��ة لتعزيز ال��وع��ي حول  اأم���راً 
للقت�سادات  بالن�سبة  املهم  القطاع  ه��ذا 
وه��ن��اك حاجة  ال���ع���امل.  اأن���ح���اء  يف جميع 
امل�سارات  ع��ل��ى  ال�����س��وء  لت�سليط  م��ل��ح��ة 
املهنية واخليارات الوظيفية التي يوفرها 
الذي �سهد منواً مطرداً  البحري  القطاع 
ع��ل��ى ال���رغ���م م���ن اجل��ائ��ح��ة ال��ت��ي يعاين 
منها ال��ع��امل اأج��م��ع. وت�����س��اع��د م��ث��ل هذه 
مبا�سرة  التوا�سل  على  الطلب  املبادرات 
والتعرف  املجال  هذا  يف  املتخ�س�سني  مع 

اإىل جتارب وخربات مناذج ناجحة.«
للعلوم  العربية  الأك��ادمي��ي��ة  اأن  اإىل  ي�سار 
وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا وال��ن��ق��ل ال��ب��ح��ري عقدت 
خ����لل ال�����س��ن��وات امل��ا���س��ي��ة، ال��ع��دي��د من 
ور�����ض ال��ع��م��ل واجل��ل�����س��ات ل��ل��م�����س��اع��دة يف 
جنحت  اجلائحة،  ورغم  طلبها.  تطوير 
التعلم  من�����وذج  ت��ط��وي��ر  يف  الأك����ادمي����ي����ة 
على  ال��ط��لب  ح�����س��ول  ل�سمان  ال��ه��ج��ني 
م�سريتهم  ب��دء  اأج���ل  م��ن  ال��ف��ع��ال  التعلم 

املهنية يف القطاع البحري.

•• دبي-الفجر:

ن��َظ��م��ت ال��ل��ج��ن��ة ال���س��ت�����س��اري��ة مل��ع��ر���ض دبي 
وب��ال��ت��ع��اون م��ع جمل�ض   2021 ل��ل��ط��ريان 
 )DSMC( ال����دف����اع  خ����دم����ات  ت�����س��وي��ق 
اجتماعها الأول وال��ذي ناق�ست من خلله 
وحتليل  امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة  ال����س���رتات���ي���ج���ي���ات 
و�سبل  والف�ساء  ال��ط��ريان  ق��ط��اع  توجهات 
حت��ق��ي��ق من����وه، وذل����ك ب��ح�����س��ور جمموعة 
يف  العاملني  امل�ستوى  رفيعي  الأع�ساء  من 

القطاع واجلهات احلكومية والأكادمييني.
وجدول  برنامج  و�سع  اإىل  اللجنة  وتهدف 
2021، من  للطريان  دبي  اأعمال معر�ض 
ال�����دويل و�سمان  ب���احل���دث  اأج����ل الرت���ق���اء 
القت�سادية  الأزم����ة  ب��ع��د  خ��ا���س��ًة  جن��اح��ه، 
والف�ساء،  الطريان  قطاع  وتعطل  العاملية 
من�سة  ي��ك��ون  اأن  اإىل  امل��ع��ر���ض  ي�سعى  ك��م��ا 
اإط���لق القطاع ور���س��م ملحمه يف  لإع���ادة 
امل�ستقبل، اإذ يعد املجل�ض ال�ست�ساري و�سبكة 
دعم  يف  اأ�سا�سياً  راف���داً  ل��ه  التابعة  القطاع 

وحتقيق اأهدافه املرجوة.
وي����ع����د م���ع���ر����ض دب������ي ل���ل���ط���ريان احل����دث 
القطاع  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى  ن���وع���ه  م���ن  الأول 
�سخ�سي  بح�سور  تنظيمه  �سيجري  ال��ذي 
)كوفيد-19(،  جائحة  خلل  اآم��ن  وب�سكل 
ا�سرتاتيجيات  ل��و���س��ع  احل����دث  ي�����س��ع��ى  اإذ 
جديدة للعام 2021 مدعومًة من حكومة 
اللجنة خلل  ناق�ست  كما  الإم���ارات.  دول��ة 
الق�سايا  من  متنوعة  جمموعة  اجتماعها 
الهامة التي تواجه قطاعي الطريان املدين 
الوقائية  التدابري  �سملت  وال��ت��ي  وال��دف��اع، 
تطبيقها  �سيجري  ال��ت��ي  ك��ورون��ا  ب��ف��ريو���ض 
اإىل ج��ان��ب موا�سيع  امل��ع��ر���ض،  اأي���ام  خ��لل 
مع  متا�سياً  التوريد  و�سل�سل  ال�ستدامة 
ا�سرتاتيجية “ا�سنع يف الإمارات” اجلديدة 
التي اأطلقتها وزارة ال�سناعة والتكنولوجيا 

.)MoIAT( املتقدمة بدولة الإمارات
التطوير  ���س��راك��ة  اإىل  اجل��ل�����س��ة  وت��ط��رق��ت 
والأب���ح���اث اجل��دي��دة ال��ت��ي اأب��رم��ه��ا جمل�ض 
وزارة  م��ع  “توازن”  الق��ت�����س��ادي  ال���ت���وازن 
مع  تن�سجم  والتي  امل�سلحة  والقوى  الدفاع 
نحو  والرامية  الإم���ارات  دول��ة  م�ستهدفات 
وال�ستثمارات  امل�ستقبلية  الطاقة  توجهات 
للطائرات  الأخ�سر”  “الهيدروجني  يف 

اجليل  اأن�سطة  وكذلك  النبعاثات،  عدمية 
والتكنولوجيا  ب��ال��ع��ل��وم  امل��ت��ع��ل��ق��ة  ال���ق���ادم 
 2021 وال��ه��ن��د���س��ة وال��ري��ا���س��ي��ات يف ع���ام 
الفعاليات  خ��لل  م��ن  دعمها  �سيتم  وال��ت��ي 
اخلا�سة بال�سركات النا�سئة خلل املعر�ض. 
امللحوظ  ال��ت��ق��دم  على  اجلل�سة  رك���زت  كما 
لدولة الإمارات يف قطاع الف�ساء مبا يف ذلك 
م�سروع الإمارات ل�ستك�ساف املريخ )م�سبار 
الف�ساء،  ل��رواد  الإم���ارات  وبرنامج  الأم���ل( 
وغريها من الربامج التي �ساهمت يف حتول 
ال��ع��دي��د م��ن ال��ق��ط��اع��ات الأ���س��ا���س��ي��ة لدفع 

عجلة التنمية القت�سادية يف الدولة.
وتراأ�ض اجتماع اللجنة عمران �سرف، مدير 
املريخ  ل�ستك�ساف  الإم���ارات  مهمة  م�سروع 
)م�سبار الأم��ل(، يف مركز حممد بن را�سد 
من  عمله  م�سار  ا�ستوحى  وال��ذي  للف�ساء، 
للطريان  دب��ي  معر�ض  من  املا�سية  الن�سخ 
حيث  يعر�سها،  ال��ت��ي  احلديثة  والتقنيات 
املواهب  ت�سجيع  اأه��م��ي��ة  اإىل  ���س��رف  اأ����س���ار 
امل�ساريع  خ����لل  م���ن  وحت��ف��ي��زه��ا  ال�����س��اب��ة 
الإم���ارات  دول���ة  تطلقها  ال��ت��ي  ال�ستثنائية 

با�ستمرار.
لبعثة  الرئي�سي  الهدف  “اإن  �سرف:  وق��ال 
الإمارات ل�ستك�ساف املريخ تكمن يف اإعطاء 
املواهب ال�سابة العربية ول �سيما الإماراتية 

والعمل  ال�سندوق  خ��ارج  للتفكري  الفر�سة 
ع��ل��ى ب��ن��اء اق��ت�����س��اد ق��ائ��م ع��ل��ى امل��ع��رف��ة يف 
الوطني  امل�����س��روع  ه���ذا  ي��ع��م��ل  اإذ  ال���دول���ة. 
ك��م��ح��ف��ز ل��ب��ن��اء ومت��ك��ني ق���درات���ن���ا، خا�سة 
خمتلف  اإدراج  فيه  ن�سهد  ال���ذي  ال��وق��ت  يف 
الربامج  م���ن  ال���ع���دي���د  ال����دول����ة  ج���ام���ع���ات 
على  ت�ساعدهم  التي  والهند�سية  العلمية 
ورفده  ال��ق��ط��اع  ه���ذا  يف  ب�سهولة  ال��دخ��ول 

باأحدث املوا�سيع الأكادميية«.
من جانبه، اأكد خالد الربيكي، رئي�ض قطاع 
دور  على  “اإيدج”  امل��ه��ام يف جمموعة  دع��م 
ت�سريع  يف  للمعر�ض  ال�ست�سارية  اللجنة 
مل�ستقبل  الطريق  ومتهيد  التعايف  مرحلة 
قطاع الطريان والف�ساء، م�سرياً اإىل اعتماد 
معظم العار�سني على هذا املعر�ض بو�سفه 

اأحد اأبرز الأحداث الدولية يف القطاع.
وقال الربيكي: “يعد معر�ض دبي للطريان 
2021 من�سة اأ�سا�سية ملرحلة تعايف القطاع 
تعطل  اإىل  اآل��ت  التي  العاملية  اجلائحة  من 
العامل،  القطاعات حول  �سبه كامل ملختلف 
ب�سكل  عانى  ال��ذي  الطريان  �سيما قطاع  ل 
كبري خلل العام املا�سي بعد اأن كان ي�سهد 
قبل ذلك مرحلة متيزت بالنمو والزدهار. 
نحو  القطاع  جهوزية  ن�سهد  ال��ي��وم  ونحن 
التعايف، نظراً ل�سرعة تبنيه لأحدث احللول 
ال�سطناعي،  ال���ذك���اء  ف��ي��ه��ا  مب���ا  ال��ت��ق��ن��ي��ة 
وتعلم الآلت، والأمن ال�سيرباين، واحللول 
اللتلم�سية، والروبوتات، وتقنيات اجليل 
اخلام�ض، والأمتتة، حيث �سيوفر تبني هذه 
ت�سمن  اأم��ان��اً  اأك��رث  �سفر  جتربة  التقنيات 
م�ستويات  وتعزيز  للم�سافرين  الثقة  ع��ودة 

ر�ساهم«.
كافة  من  الرغم  “على  الربيكي:  واأ���س��اف 
ال�����س��ع��وب��ات ال��ت��ي واج��ه��ه��ا ال��ق��ط��اع، عملت 
هذه احللول على توفري فر�ض جديدة على 
م�ستوى القطاع وتعزيز ال�سلمة والعمليات 
والإنتاجية والربحية، وخلل معر�ض دبي 
على  ال�سوء  امل�ساركني  �سي�سلط  للطريان، 

الإعلن  و�سيتم  الفر�ض  ه��ذه  من  العديد 
ت���ع���اون و���س��ف��ق��ات جديدة  ات��ف��اق��ي��ات  ع���ن 
للقطاع.  ال�سريع  التعايف  ومتكني  لت�سهيل 
يف  وخ��دم��ات��ن��ا  حلولنا  ع��ر���ض  اإىل  ونتطلع 
امل��ع��ر���ض من  يعد  وبينما  ال��ط��ريان،  ق��ط��اع 
العام،  ه��ذا  نوعها  م��ن  القليلة  الفعاليات 
جمموعة  للطريان  دب��ي  معر�ض  �سيجذب 
القطاع  تعايف  ملرحلة  املكر�سني  ال��ق��ادة  من 
والتقنيات  امل��ت��ب��ع��ة  الج������راءات  خ���لل  م��ن 
اجلديدة، حيث نتوقع اأن يكون من�سة رائعة 

للتعلم والتوا�سل«. 
وبهذا ال�سدد، قال ميكائيل هواري، رئي�ض 
�سركة اإيربا�ض يف ال�سرق الأو�سط واأفريقيا: 
من  وال�سركاء  ال��زم��لء  لقاء  اإىل  “نتطلع 
العامل والتفاعل معهم خلل  اأنحاء  جميع 
العام  ه��ذا  للطريان  دب��ي  معر�ض  فعاليات 
الذي ياأتي بالتزامن مع احتفالت الذكرى 
الإم�����ارات وم��ع��ر���ض دبي  ل��دول��ة  اخلم�سني 
اإك�سبو، كما اأنه �سيكون اأول معر�ض طريان 
عاملي يقام منذ انت�سار اجلائحة. اإذ �ستكون 
الدرو�ض  ل��ت��ق��ي��ي��م  ف��ر���س��ة  امل�����س��ارك��ة  ه����ذه 
امل�����س��ت��ف��ادة م��ن م��رح��ل��ة اجل��ائ��ح��ة، ومتهيد 
القطاع،  وت�سكيل م�ستقبل  للتعايف  الطريق 
هي  الأ�سا�سية  الأول���وي���ات  �ستبقى  ح��ني  يف 
على  واحل��ف��اظ  امل�سافرين  و�سلمة  �سحة 

الثقة يف قطاع النقل اجلوي«. 
ال����س���ت���دام���ة يف  ���س��ت��ك��ون  “كما  واأ������س�����اف: 
اأولويتنا وجدول اأعمالنا  القطاع على راأ�ض 
البيئة  حماية  على  يركز  نهًجا  نتبع  لأن��ن��ا 
وال�ستدامة، وهدفنا يف �سركة اإيربا�ض هو 
ت�سريع النتقال اإىل الطاقة املتجددة، حيث 
التطورات  اآخ��ر  م�ساركتنا  خ��لل  �سنعر�ض 
على  �سركز  كما  الهدف،  ه��ذا  نحو حتقيق 
داعماً  لتكون  ال�سباب  فئة  باإلهام  التزامنا 
اأ�سا�سياً لبناء القدرات يف م�ستقبل القطاع«.

ال�ست�سارية،  اللجنة  يف  ع�����س��ًوا  وب�سفته 
التنفيذي  الرئي�ض  مارديني،  ع��ادل  عر�ض 
على  امل��ج��ل�����ض  ق����درة  “جيتك�ض”،  ل�����س��رك��ة 
الو�سول اإىل قادة القطاع وكيفية احل�سول 
قدًما  امل�����س��ي  كيفية  ح���ول  ال��ن�����س��ائ��ح  ع��ل��ى 
واإع��ادة الإزده��ار القطاع. كما �سلط ال�سوء 
العاملية  ال�سبكات  مع  التوا�سل  فر�سة  على 
 ،2021 للطريان  دبي  معر�ض  خلل  من 
مما �سي�ساعد على اإعادة التفاوؤل اإىل قطاع 

الطريان يف جميع اأنحاء العامل.
اإف  “تار�سو�ض  م��دي��ر  ه��وي�����ض  ت��ي��م  وق����ال 
للطريان:  دب��ي  معر�ض  منظمو  اإي”،  اأن��د 
الرائدة  بال�سخ�سيات  الرتحيب  “ي�سرنا 
والف�ساء  ال��ط��ريان  جم���الت  خمتلف  م��ن 
القطاعات،  هذه  م�ستقبل  ملناق�سة  والدفاع 
حيث �سي�سع معر�ض دبي للطريان خارطة 
الرئي�سية  الق�سايا  من  ملجموعة  الطريق 
الرقمي  والتحول  ال�ستدامة  ذل��ك  يف  مب��ا 
وم�ستقبل  والب���ت���ك���ار  ال�����س��ب��اب  وم�����س��ارك��ة 
ال���ت���ج���ارة يف ف����رتة م���ا ب��ع��د ال����وب����اء، وذلك 
ال��ت��ف��اع��ل م���ع القادة،  ب��رن��ام��ج  م���ن خ���لل 
املعر�ض،  ب��دء  تاريخ  حتى  �سي�ستمر  وال��ذي 
يف  الثقة  لغر�ض  القطاع  ق��ادة  مع  و�سنعمل 
التعايف.  مرحلة  وت�سريع  ال��ط��ريان  ق��ط��اع 
فجوة  حتليل  ا  اأي�سً الربنامج  �سي�سمل  كما 
املهارات ال�سبابية، والذي ي�سهم يف حماولة 
للن�سمام  املهارات  من  جديد  جيل  لإلهام 

اإىل قطاع الطريان ور�سم م�ستقبله«.
املحتوى  على  ال�ست�سارية  اللجنة  و�ستعمل 
الطريان،  قطاع  يف  ال�ساملة  وامل��و���س��وع��ات 
التحديات  ع���ل���ى  ال�������س���وء  ت�����س��ل��ط  وال����ت����ي 
ف�سًل  القطاع،  �سمن  الرئي�سية  والفر�ض 
دبي  ملعر�ض  املحتملة  النتائج  تخطيط  عن 

للطريان وتاأثريه على قطاع الطريان.
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العدد 13222 بتاريخ 2021/4/22 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة - حمكمة التنفيذ املدنية    
)جزئي(  مدين   SHCEXCIREA2020 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0000445/ 

اإىل املحكوم عليه : 1 - يو�سف احمد حمدان ح�سن الزعابي  2 - �سيدلية يو�سف احمد 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ �سركة نزية التجارية - ذ م م - يف الق�سية امل�سار اليها اأعله 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم 

املطلوب   تنفيذه كالآتي :  املجموع الكلي �سامل الر�سوم وامل�ساريف 7640 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعله خلل )15( يوما من تاريخ اليوم 
التايل للن�سر.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة 

قانونا.  
القا�سي / وائل احمد عبداهلل 
حمكمة ال�سارقة 
 حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13222 بتاريخ 2021/4/22 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة - حمكمة التنفيذ املدنية  - فلك�ش ملقاولت الديكور - ذ م م   
)جزئي(  مدين   SHCEXCIREA2021 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0001183/ 

اإىل املحكوم عليه : فلك�ض ملقاولت الديكور - ذ م م
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ اخ�ساب دبي لتجارة مواد البناء - ذ م م 
يف الق�سية امل�سار اليها اأعله 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا ان 
احلكم املطلوب   تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �سامل الر�سوم وامل�ساريف 191201  درهم 

لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعله خلل )15( يوما من تاريخ  
التنفيذ  اإجراءات  اليوم التايل للن�سر.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ بحقك 

اجلربي املقررة قانونا.  
القا�سي /وليد خمي�ش عبداهلل اخلدمي 
حمكمة ال�سارقة 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13222 بتاريخ 2021/4/22 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة - حمكمة التنفيذ املدنية  - م�سنع القاد�سية للبيوت اجلاهزة وميثلها ال�سيد/ 
يو�سف عبداهلل حميدي   

)جزئي(  مدين   SHCEXCIREA2021 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0001184/ 
اإىل املحكوم عليه : م�سنع القاد�سية للبيوت اجلاهزة وميثلها ال�سيد/ يو�سف عبداهلل حميدي   

ال�سارقة - �سناعية 6 - �سارع ال�سيخ خليفة بن زايد 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ اخ�ساب دبي لتجارة مواد البناء - ذ م م  - اجلن�سية : الإمارات العربية املتحدة   يف الق�سية امل�سار اليها 
اأعله  - ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا 

ان احلكم املطلوب   تنفيذه كالآتي :  املجموع الكلي �سامل الر�سوم وامل�ساريف 6964 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعله خلل )15( يوما من تاريخ اإعلنك 
التنفيذ  اإجراءات  �ستتخذ بحقك  املحكمة  فاإن  الإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك  اإعلنكم بهذا   /

اجلربي املقررة قانونا.  
القا�سي / وائل احمد عبداهلل 
حمكمة ال�سارقة  / حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13222 بتاريخ 2021/4/22 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

)جزئي(  جتاري   SHCEXCIPOR2021 يف الدعوى رقم 0000942/ 
اإىل املحكوم عليه : فورزون ديكور ال�سناعية - ذ م م 

حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 
املنفذ اخ�ساب دبي لتجارة مواد البناء - ذ م م  

يف الق�سية امل�سار اليها اأعله 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا ان 

احلكم املطلوب   تنفيذه كالآتي :  املجموع الكلي �سامل الر�سوم وامل�ساريف 614506 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعله خلل )15( يوما من تاريخ  
التنفيذ  اإجراءات  اليوم التايل للن�سر.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ بحقك 

اجلربي املقررة قانونا.  
القا�سي /وائل احمد عبداهلل 
حمكمة ال�سارقة 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13222 بتاريخ 2021/4/22 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة - حمكمة التنفيذ املدنية  - دمياط لتنجيد الثاث   
)جزئي(  جتاري   SHCEXCIPOR2020 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0000781/ 

اإىل املحكوم عليه : دمياط لتنجيد الثاث 
ال�سارقة �سربة رقم 1 ملك نا�سر �سعيد الواحدي  00971507709584

حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 
املنفذ اخ�ساب دبي لتجارة مواد البناء - يف الق�سية امل�سار اليها اأعله 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا ان 
احلكم املطلوب   تنفيذه كالآتي :  املجموع الكلي �سامل الر�سوم وامل�ساريف 8688  

لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعله خلل )15( يوما من تاريخ 
بحقك  �ستتخذ  املحكمة  فاإن  ذلك  عن  )م(  تخلفك  حالة  ويف  الإخطار.   بهذا  اإعلنكم   / اإعلنك 

اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
القا�سي / احمد طلعت عبدال�سادق حممد 
حمكمة ال�سارقة 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13222 بتاريخ 2021/4/22 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة عجمان - حمكمة التنفيذ املدنية - �سركة حمي الدين لالعمال اخل�سبية ذ م م 
وميثلها ال�سيد/ بولر حممد ا�سرف 

اأداء   اأمر   AJCEXCICPL2021 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0000660/ 
اإىل املحكوم عليه : �سركة حمي الدين للعمال اخل�سبية ذ م م  وميثلها ال�سيد/ بولر حممد ا�سرف 

حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 
املنفذ / اأخ�ساب دبي لتجارة مواد البناء - ذ م م - اجلن�سية : الإمارات العربية املتحدة  

يف الق�سية امل�سار اليها اأعله. 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب 

تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �سامل الر�سوم وامل�ساريف : 339597.0 
 / اإعلنك  تاريخ  يوما من  اأعله خلل )15(  اليه  امل�سار  التنفيذي  ال�سند  ما جاء يف  بتنفيذ  انت مكلف  لذلك 
اجلربي  التنفيذ  اإجراءات  بحقك  �ستتخذ  املحكمة  فاإن  ذلك  عن  )م(  تخلفك  حالة  ويف  الإخطار.  بهذا  اإعلنكم 

املقررة قانونا.  
القا�سي / عبداهلل املر�سدي         
حمكمة عجمان    
حمكمة التنفيذ املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13222 بتاريخ 2021/4/22 
  اعالن بالن�سر

املرجع : 442
- يرغب يف  بنغلدي�ض   : - اجلن�سية  يورجنو  كوزماردي  �ساجموي  ال�سيد/  بان  للجميع  ليكن معلوما 
البيع والتنازل عن 50% من كامل ح�سته البالغة 100% يف الرخ�سة امل�سماة )�سالون ام خنور( ال�سادرة 
من دائرة التنمية الإقت�سادية بال�سارقة برخ�سة جتارية رقم )26932( اىل ال�سيد/ بيلتون �سندرا�سيل 
دولل �سندرا�سيل - اجلن�سية - اجلن�سية : بنغلدي�ض. ال�سيد/ �ساجموي كوز�ساردي يورجنو - اجلن�سية 
امل�سماة  الرخ�سة  يف   %100 البالغة  ح�سته  كامل  عن   %50 عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب   ، بنغلدي�ض   :
)�سالون ام خنور( ال�سادرة من دائرة التنمية الإقت�سادية بال�سارقة برخ�سة جتارية رقم )26932( اىل 
ال�سيد/ برونوتو�ض دى غوبال دى - اجلن�سية بنغلدي�ض.  وعملبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  
القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العلن للعلم 
وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العلن فمن لديه اي 

اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية

الكاتب العدل   

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 13222 بتاريخ 2021/4/22 

  اعالن بالن�سر
املرجع : 441

ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ توفازال ح�سني دين ا�سلم - اجلن�سية : بنغلدي�ض 
يرغب يف البيع والتنازل عن )34%( من كامل ح�سته البالغة )100%( وذلك اىل ال�سيد/ 
حممد اليا�ض كان�سون - اجلن�سية : بنغلدي�ض يف الرخ�سة امل�سماة )دار الفرج لتنجيد 
دائرة  من  ال�سادرة   )778743( رقم  رخ�سة  مبوجب  ال�سارقة  باإمارة  تاأ�س�ست  الثاث( 

التنمية الإقت�سادية بال�سارقة. تعديلت اخرى : ليوجد. 
وعملبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف 
�سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العلن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العلن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
الكاتب العدل   

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 13222 بتاريخ 2021/4/22 
 اإنذار قانوين  

برقم املحرر 2021/09616 
م�سغل اجلدول للخياطة وميثلها اأ�سد عبدالروؤوف – بنغايل اجلن�سية

 SH20201230D58728 بوكالة املحامي / جهاد �سعيد بن �ساحوه - اماراتي اجلن�سية – مبوجب الوكالة رقم
ال�سادره من الكاتب العدل بال�سارقة بتاريخ 31 / 12 / 2020

 العنوان املختار :  ال�سارقة - اخلان – التعاون – برج ا�سا�ض – مكتب رقم 602
هاتف رقم : 065553533 - 0507571232 - 0509412246

 advocate @ jehadadvocates . ae : ب�ريد الكرتونى
املنذر �سده:-�سركة ا�سربوك للتجارة العامة ذ م م

العن�وان:- الإمارات-دبي - عود ميثاء – منطقة رقم c319 3 ، - بناية نا�سر �سعيد - الطابق  الول – مكتب رقم 
رود �ستار لتاأجري ال�سيارات -  هاتف رقم :- 0504821873 البناية  – ا�سف   107

بريد الكرتونى :- ASHBROOK@EIM.AE - رقم مكانى : 3016393107
 املو�سوع :- انذار تكليف بال�سداد ملبلغ 362،798،00 درهم اإماراتي

وثمانية  و�سبعمائة  الف  و�ستون  واثنان  ثلثمائة  دره��م(   362،798( مببلغ  اليها  املنذر  املنذرهال�سركة  تداين 
�سالف  املبلغ   اليها  املنذر  اليها تر�سد يف ذمة  املنذره واملنذر  وت�سعون دره��م وذل��ك مبوجب تعاملت جتارية بني 

الذكر.
الكاتب العدل     

          الإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�سوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات )ال�سارقة(   

العدد 13222 بتاريخ 2021/4/22 
  اعالن بالن�سر

املرجع : 440
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ ثري افايحادان �سانكاران - الهند اجلن�سية ، يرغب 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100% يف الرخ�سة امل�سماة )العهدة لتجارة 
الدوات ال�سحية( ال�سادرة من دائرة التنمية الإقت�سادية بال�سارقة برخ�سة جتارية 
وعملبن�ض  الهند.    : اجلن�سية   - راما�ساندران  في�ساخ  ال�سيد/  اىل   )113062( رقم 
املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان الكاتب 
العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العلن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء 
امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العلن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
الكاتب العدل   

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 13222 بتاريخ 2021/4/22 

اعالن حكم بالن�سر        
يف  الدعوى 580/2020/18 عقاري جزئي

تفا�سيل الإعلن بالن�سر 
اإىل حمكوم عليه 1- قرادي فوزي  - جمهول حمل الإقامة 

مبا ان حمكوم له : املوؤ�س�سة العامة للعقارات ال�ستثمارية
وميثله : عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�سي 

اعله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف    2020/10/15 بتاريخ   املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم 
ل�سالح/ املوؤ�س�سة العامة للعقارات ال�ستثمارية بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ ومقداره 
)541.609( درهم والفائدة بواقع 9% �سنويا من تاريخ يف 2020/7/19 وحتى ال�سداد التام كما الزمته 
مبثابة  حكما  ذل��ك.   ع��دا  ما  ورف�ض  املحاماة  اتعاب  مقابل  دره��م  وخم�سمائة  وامل�ساريف  الر�سوم 
احل�سوري قابل لل�ستئناف خلل ثلثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العلن �سدر 

با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ش الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13222 بتاريخ 2021/4/22 
نخطركم نحن ، وي�ست زون جروب، من خلل هذا الإخطار ال�سادر باأن ال�سيدة بوجا جو�ض، 
التي حتمل جواز �سفر رقم J8034156 ، وهوية اإماراتية رقم 7 - 3768614 - 1981 
بعد  ال�سركة  م��ن  ج��زء  تكون  ل��ن  امل�سرتيات،  ق�سم  ال�سركة يف  ل��دى  تعمل  وال��ت��ي   ،  784  -
الآن، و�ستق�سي فقط فرتة اإخطارها. يجب عليا تزويد ال�سركة بالتفا�سيل التي تتعلق باأي 
اأو جميع املعاملت التي تقوم باإجرائها ب�سكل مبا�سر مع اأطراف خارجية نيابة عن ال�سركة 
خلل فرتة اإخطارها مع ال�سركة، وبعد 10 اأيام من تاريخ هذا الإخطار، لن يتم موا�سلة 
النظر فيه. وعلوة على ذلك، فاإن اأي معاملت تقوم بها ال�سيدة بوجا ب�سفتها ال�سخ�سية 
خلل فرتة عملها لدى ال�سركة، لن تتحمل ال�سركة م�سوؤوليتها، كما اأنه لن يتم النظر يف 
مثل هذه املطالبات يف اأي وقت يف املا�سي اأو احلا�سر اأو امل�ستقبل. اإذا كان اأي من موردينا/ 
عملئنا اأو الأطراف اخلارجية التي تتعامل مع ال�سيدة بوجا، لديه اأي مطالبة معلقة تتعلق 
بالعمل يف وي�ست زون جروب، يجب عليها الت�سال بال�سيدة/ تانفي جارج، امل�ست�سار القانوين 
على  مبا�سرة  الت�سال  اأو   tanvi@vestzone.com التايل  الربيد  على  للمجموعة 

الرقم التايل 971509641707 + 

اإخـــــــــــطار 

العدد 13222 بتاريخ 2021/4/22 
انذار عديل بالن�سر
رقم )2021/3640(

املنذر : �سركة هند�سة املدينة للمقاولت - ذ م م 
املنذر اليها : �سركة املتكاملة كابيتال - �ض م خ 

تنذر املنذرة املنذر اليها مبوجب هذا الخطار، رد وارجاع مبلغ ال�ستثمار البالغ مقداره )20،000،000 درهم( 
اآية ا�ستقطاعات و/اأو خ�سومات مهما كان نوعها و/اأو م�سدرها و/ اماراتياً كامل بدون  ع�سرون مليون درهماً 
اأو طبيعتها، والتنبيه عليكم ب�سرورة حل وت�سوية هذا النزاع واخللف ودياً خلل مدة اأق�ساها )30 يوما( من 
تاريخ هذا الخطار،  وال �سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والق�سائية الكفيلة بحفظ كافة حقوق املنذرة، 
واإبلغ  ال�سفر،  من  واملنع  واملمتلكات  الأم��وال  على  التحفظ  �سيما  ل  املوؤقتة  التحفظية  ل��لإج��راءات  وبالإ�سافة 
جهات و�سلطات التحقيق الق�سائية والرقابية بالدولة بهذه الواقعة كونها ت�سكل جرمية تعاقب عليها القوانني 
والتحكيمية  الق�سائية  وامل�ساريف  الر�سوم  كافة  حتميلكم  اىل  وبالإ�سافة  الدولة،  يف  بها  املعمول  والت�سريعات 
والفوائد القانونية بواقع 12% من تاريخ 2017/2/15 وحتى ال�سداد التام، والتعوي�ض عن ال�سرار املادية 

واملعنوية التي حلقت املنذرة جراء حرمانها من ال�ستفادة اأموالها بدون حق و/اأو مربر قانوين.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13222 بتاريخ 2021/4/22 
اعالن ن�سر انذار وتكليف بالن�سر

الرقم )2021/3587(
مر�سل من : املنذرة : �سركة �سيام التجارية �ض.ذ.م.م

بوكالة املحامي/ابراهيم مو�سي على
مر�سل اإيل : املنذر اليه الثاين: ماهاديف �سينغ – وجن�سية اململكة املتحده

وقدره  مبلغ  والبالغة  امل��ن��ذره  ل�سالح  بذمته  املرت�سدة  املبالغ  ب�سداد  اإليه  املنذر  تنذر  امل��ن��ذره  ف��ان 
درهم )ت�سعه وخم�سون الف وثمامنائة وخم�سة و�سبعون درهم وواحد وثلثون فل�ض(   59875.31
يف موعد غايته 5 اأيام )خم�سة اأيام عمل( من تاريخ العلن املاثل، وال �ست�سطر املنذره اإىل اتخاذ 
كافة الإجراءات القانونية قبل املنذر اإليه للمطالبة بحقها الثابت قبلهم ، مع اإلزامهم بالتعوي�سات 
والت�سمينات، وكافة امل�ساريف التي تتكبدها املنذرة يف �سبيل ذلك من ترجمه م�ستندات وغري ذلك 
من م�ساريف ، مع حفظ حق املنذر يف اتخاذ كافة الإجراءات التحفظية والوقتيه حلفظ حقه الثابت 
قبل املنذر اإليهم وغري ذلك من الجراءات التي اتاحها القانون للمنذر حلفظ حقه الثابت قبل املنذر 

اليهم. وذلك اجمع مع حفظ كافة حقوق املنذرة الخرى ،،، 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13222 بتاريخ 2021/4/22 
اإعالن بالن�سر

رقم )2021/3475(
املنذر / �سركة الدانوب ملواد البناء - ذ م م 

املنذر اإليه / �سمايل لتجارة مواد البناء - �ض ذ م م 
ينذر املنذر / املنذر اليه ب�سرعة �سداد املبلغ املرت�سد بذمتها بقيمة )63،599( 
درهم / ثلثة و�ستون الف وت�سعمائة وت�سعة وت�سعون درهم/ يف موعد اق�ساها 
خم�سة ايام من تاريخ ا�ستلمكم لهذا الإنذار ، واإل فاإننا �سن�سطر اأ�سفني للجوء 
القانونية  والفائده  بذمتكم  املرت�سد  ب�سداد  باإلزامكم  للمطالبة  الق�س�اء  اإىل 
الر�سوم  كافة   حتميلكم  مع   ، التام  ال�سداد  وحتى  ال�ستحقاق  تاريخ  منذ  عنه 

وامل�ساريف الناجمة عن ذلك.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13222 بتاريخ 2021/4/22 
انذار عديل بالن�سر
رقم )3612/2021(

املنذر / نا�سر لوتاه للعقارات �ض.ذ.م.م
املنذر اإليه / نايف حممد ح�سن حممد الر�ستماين

وقدرها  بذمته  املرت�سدة  الإي��ج��اري��ة  القيمة  �سداد  ب�سرورة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
تاريخ ن�سر هذا  من  يوماً   )30( ثلثون  خلل  وذلك  اإماراتي  درهم   ،  49.530
القانونية �سدكم للمطالبة  الإج��راءات  اتخاذ كافة  اإىل  املنذر  �سي�سطر  واإل  الإن��ذار، 
بالقيمة الإيجارية املرت�سدة بذمتكم وباإخلء العني املوؤجرة فوراً مع �سداد ما ي�ستجد 
من قيمة اإيجارية حتى تاريخ الإخلء الفعلي وت�سليم العني الإيجارية للمنذر خالية 
من ال�سواغل وباحلالة التي مت ت�سليمها لكم وت�سليم املنذر �سهادة براءة ذمة من هيئة 
الكهرباء واملياه مع اإلزامكم ب�سداد جميع الفواتري والر�سوم التي تكون م�ستحقة على 

العني املوؤجرة وفقا للثابت بالعقد والقانون.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13222 بتاريخ 2021/4/22 
انذار عديل بالن�سر
رقم )2021/2618(

املنذر: ان�ستانت اك�سي�ض لبيع وتاأجري املعدات الن�سائية ذ.م.م
املنذر اليه:- خالد عو�ض حممود عوده

فان املنذر ينذركم وفور تبليغكم الخطار اىل �سرورة تنفيذ ما جاء بالخطار 
العديل مع �سرورة �سداد مبلغ 37،130،63 )�سبعة وثلثون الف ومائة 
املنذراليها ل�سالح  وثلثون درهم وثلثة و�ستون فل�سا( املرت�سدة يف ذمة 
ا�سفني  �سن�سطر  وال  الخطار  ه��ذا  ت�سلمكم  من  اي��ام  �سبعة  خ��لل  املنذره 
املنذر  حقوق  كافة  حفظ  م��ع  �سدكم   القانوينة  الج����راءات  كافة  لت��خ��اذ 

الأخرى.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13222 بتاريخ 2021/4/22 
انذار قانوين 

رقم الإعالن بالن�سر )3626/2021(
املنذر / اأنطوان قد�سي - العنوان : مكتب العوي�ض واملطرو�سي للمحاماة وال�ست�سارات القانونية - 
دبي - ديرة بور �سعيد -خلف معر�ض ني�سان لل�سيارات - بناية بزن�ض بوينت - الطابق ميزانني مكتب 

ام 09 ، هاتف : 042595777 - فاك�ض : 042595666
املنذر اإليه / نادر حممد احمد احمد – م�سري اجلن�سية  

بطاقة هوية رقم / 784198627531357
املو�سوع : اإنذار تكليف بالوفاء خلل خم�سة اأيام على الأقل

 / وق���دره  للمنذر مبلغ  وي��رد  ي���وؤدى  اأن  اإل��ي��ه وينبه عليه ب�سرورة  امل��ن��ذر  ينذر  امل��ن��ذر  ف��اإن    : لذلك 
تاريخ  12% من  القانونية   بالفائدة  املطالبة  اإماراتي مع  األف درهم  وثمانون  مائة   180،000
اإ�ستلم املبلغ  يف تاريخ 2020/10/8 وذلك خلل خم�سة اأيام على الأقل واإل �سي�سطر املنذر اإىل 
اتخاذ كافة  الإجراءات القانونيه �سد املنذر اإليه مع حفظ كافة حقوق املنذر يف اإتخاذ كافة الإجراءات 

القانونيه
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13222 بتاريخ 2021/4/22 
انذار عديل بالن�سر
رقم )3613/2021(

املنذر/ امني احمد حممد ابراهيم
املنذر اإليها / نرج�ض عبداهلل ح�سن حممد

لذلك.
قدرها  البالغ  و  بذمتك  امل��رت���س��دة  املديونية  ���س��داد  ب�سرعة  ن��ن��ذرك  فاإننا 
درهم )ثمامنائة األف درهم( يف موعد اأق�ساه خم�سة اأيام تبداأ   800000
من تاريخ الن�سر ويف حال انتهاء املهلة وعدم ال�ستجابة لل�سداد خلل تلك 
ب�سداد  اأداء  �سدك لإلزامك  اأمر  اإىل رفع دعوى  �سي�سطر  املنذر  فاإن  املدة 

املديونية البالغ قدرها 80000 درهم.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13222 بتاريخ 2021/4/22 
اإعالن بالن�سر

رقم )2021/3472(
املنذرة / �سركة الدانوب لتجارة مواد البناء - ذ م م

املنذر اإليهم /  1 - تريو بارتنري�ض للمقاولت البناء - �ض ذ م م 
طيارة  غزوان  حممد   -  2

املو�سوع / طلب اإعلن بالن�سر يف اإنذار عدىل رقم )2021/1/49140( 
الف  )ع�سرون  دره��م��اً   )20،685،50( وق���دره  مبلغ  ب�سداد  اليهم  امل��ن��ذر   / امل��ن��ذرة  تنذر 
ت�اريخ  اأي�ام م�ن  اأق�ساه خم�سة  فل�سا( يف موعد  و�ستمائة وخم�سة وثمانون درهم وخم�سون 
ا�ستلمكم لهذا الإنذار ، واإل فاإننا �سن�سطر اأ�سفني للجوء اإىل الق�س�اء للمطالبة باإلزامكم 
ب�سداد املرت�سد بذمتكم والفائده القانونية بواقع 9% منذ تاريخ ال�ستحقاق وحتى ال�سداد 

التام ، مع حتميلكم كافة  الر�سوم وامل�ساريف الناجمة عن ذلك.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13222 بتاريخ 2021/4/22 
انذار عديل بالن�سر
رقم )2021/3619(

املنذر : �سيتال �سوري�ض كومار �سوين �سوين
�سد  - املنذر اإليهما : 1 - م�سطفي مو�سى باليبورات

ذ.م.م  ال�سحيه  الدوات  لتجارة  فازا  �سركة   -  2
نحن مكتب الكمايل للمحاماة وال�ست�سارات القانونية ب�سفتنا وكلء عن املنذر ننذر املنذر  اإليهما 
500،000 درهم اماراتي )خم�سمائة الف درهم اماراتي(  بالآتي : نخطركم ب�سرورة �سداد مبلغ 
 2021/1/5 يف  ال�سيك  ا�ستحقاق  تاريخ  من  تاريخ  من  �سنوياً   %9 بواقع  القانونيه  والفائدة 
اإعلن الإن��ذار وال �سن�سطر ا�سفني لتخاذ  اأيام من تاريخ  التام وذلك خلل خم�سة  ال�سداد  وحتى 
الجراءات القانونية اللزمة �سدكم عن طريق اأمر الأداء �سند للمادتني 62 ، 63 من قرار جمل�ض 
الوزراء رقم 57 ل�سنة 2018 ب�ساأن اللئحة التنظيمية لقانون الجراءات املدنية مع حتميلكم كافة 

الر�سوم وامل�ساريف الق�سائية واأتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13222 بتاريخ 2021/4/22 
اإعالن بالن�سر

رقم )2021/3474(
املنذرة / �سركة الدانوب لتجارة مواد البناء - ذ م م

املنذر اإليهم /  1 - �ساين قينوجويا لن ناير ،
ذ م م �ض   - جويري  اأند  وودوركينج  �سوبا   -  2

املو�سوع / طلب اإعلن بالن�سر يف اإنذار عدىل رقم )2021/1/49443( 
تنذر املنذرة / املنذر اليهم ب�سداد مبلغ وقدره )225،540،11( درهماً )مائتني وخم�سه 
اأي�ام  وع�سرون الف وخم�سمائة واربعون درهم واح�دى ع�سر فل�سا( يف موعد اأق�ساه خم�سة 
م�ن ت�اريخ ا�ستلمكم لهذا الإنذار ، واإل فاإننا �سن�سطر اأ�سفني للجوء اإىل الق�س�اء للمطالبة 
وحتى  ال�ستحقاق  تاريخ  منذ  عنه  القانونية  والفائده  بذمتكم  املرت�سد  ب�سداد  باإلزامكم 

ال�سداد التام ، مع حتميلكم كافة  الر�سوم وامل�ساريف الناجمة عن ذلك.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13222 بتاريخ 2021/4/22 
 اإنذار قانوين    

برقم املحرر 2021/11926
املنذرة / جمعية احتاد ملك برج الروز 1  و ميثلها مديرها / حممد ال�سافعي على ال�سافعي – م�سري اجلن�سية و ب�سفته وكيل عن ال�سيد / خالد 
خليل حممد �سميع املطوع – اإماراتي اجلن�سية مبوجب وكالة م�سدقة لدى الكاتب العدل باإمارة دبى برقم”2016/1/226989“ وميثله قانونا 
املحامي / �سعود حممد عبد احلميد - اإماراتي اجلن�سية و يحمل رقم القيد “3461“ مبوجب وكالة م�سدقة لدى الكاتب العدل باإمارة دبي برقم 

العنوان / المارات العربية املتحدة- ال�سارقة - اخلان – برج الروز 1  مكتب    - "2018/1/7673“
info@saoudlawyer.com / ت / 065530888 - ت / 0505914937 - الربيد اللكرتوين

املنذر اإليها / حممد فاروق ح�سن �سويدح - فل�سطيني اجلن�سية
العنوان / المارات العربية املتحدة - ال�سارقة - اخلان – برج الروز 1 - �سقة رقم 905 – موقف 95  - ت/ 0507141800

املو�سوع / اإنذار قانوين
بالإ�سارة اإىل املو�سوع اأعله فاإننا تنذركم و نخطركم بالإخطار القانوين

ب�سرعة �سداد و دفع املبالغ امل�ستحقة عليكم على الوحدة العقارية “ال�سقة” رقم / 905 - برج الروز 1 – منطقة اخلان - اإمارة ال�سارقة وذلك لقاء 
ر�سوم ال�سيانة واخلدمات ال�سنوية وقدرها مبلغ / 38702.84 درهم حتى تاريخ هذا الإنذار 

وحيث اأنكم قد تخلفتم عن �سداد و دفع ماعليكم من م�ستحقات لقاء ر�سوم اخلدمات واأعمال ال�سيانة ال�سنوبة رغم مطالبتكم مرارا وتكرارا” وبكافة 
الطرق الودية وعن طريق الهاتف والربيد الإلكرتوين لكن دون جدوى اأو اأي اإ�ستجابة منكم مما اأحلق باملنذرة اأ�سرارا” مادية بالغة قد ت�سر بامل�سلحة 
العامة للربج. الأمر الذي ا�ستوجب قيام املنذرة بتوجيه هذا الإنذار ب�سكل ر�سمي وقانوين متهيدا لتخاذ الإجراءات الق�سائية �سدكم وتوقيع الغرامة 
املقررة يف النظام الأ�سا�سي يف الفقرة رقم 2 من املادة رقم 49 منه وذلك يف حال عدم ا�ستجابتكم ملا جاء مب�سمون هذا الإنذار اإعمال للنظام الأ�سا�سي 
للربج والذي يوافق �سحيح القانون واإعمال ً لن�سو�ض قانون جمعيات احتاد امللك يف ال�سارقة رقم 4 ل�سنة 1980 واملر�سوم الأمريي رقم 1 ل�سنة 

“القانون املنظم للجزاء امل�سرتكة واملرافق امل�سرتكة للعقارات “ وتنظيم جمعيات امللك امل�سرتكة  العقارات  ملكية  تنظيم  ب�ساأن   1981
وبناء علي�ه ، فاإننا تنذركم ب�سكل ر�سمى وقانوين ب�سرعة �سداد ما عليكم من م�ستحقات مالية لقاء ر�سوم اخلدمات واعمال ال�سيانة ال�سنوية كما هو 

مو�سح بعاليه وكذلك �سداد ما ي�ستجد من ر�سوم حتى تاريخ ال�سداد الفعلي والتام وذلك خلل مدة 2019 اىل 2020
الكاتب العدل

          الإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�سوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات )ال�سارقة(   

العدد 13222 بتاريخ 2021/4/22 
اعالن بالن�سر        

يف الدعوى رقم 30/2021/26 عقاري كلي
مو�سوع الدعوى:  املطالبة التقرير مبلكية املدعية لقطعة الأر�ض بالرقم )992(، البالغة م�ساحتها )76،862 قدماً مربعاً( 
مبنطقة معي�سم الأول و اإعلن بطلن اإجراءات التنفيذ بالرقم: 2020/5868/ تنفيذ جتاري ب�ساأن قطعة الأر�ض بالرقم 
)992(، البالغة م�ساحتها )76،862 قدماً مربعاً( مبنطقة معي�سم الأول، وذلك مللكية املدعية لها. 4. اإلزام املدعى عليهما 

الأوىل والثانية بامل�ساريف والر�سوم والأتعاب يف كل الأحوال.
طالب العلن:  كو�سرتا هوم�ض بروبرتي ماجنمنت منطقة حرة - ذ. م. م - �سفته بالق�سية:  مدعى 

1- كو�سرتا جروب منطقة حرة ذ.م.م - �سفته بالق�سية:  مدعى عليه املطلوب اعلنهم:  
اأقام عليك� الدعوى ومو�سوعها املطالبة التقرير مبلكية املدعية لقطعة الأر���ض بالرقم )992(،  مو�سوع الإع��لن :  قد 
البالغة م�ساحتها )76،862 قدماً مربعاً( مبنطقة معي�سم الأول و اإعلن بطلن اإجراءات التنفيذ بالرقم: 2020/5868/ 
تنفيذ جتاري ب�ساأن قطعة الأر�ض بالرقم )992(، البالغة م�ساحتها )76،862 قدماً مربعاً( مبنطقة معي�سم الأول، وذلك 
مللكية املدعية لها. 4. اإلزام املدعى عليهما الأوىل والثانية بامل�ساريف والر�سوم والأتعاب يف كل الأحوال. وحددت لها جل�سة 
يوم الربعاء املوافق 28-4-2021 ال�ساعة 9:00 �سباحا ولغاية 12:30 ظ يف  لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا 

و عليك بتقدمي ما لديك� من مذكرات اأو م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة ب�ثلثة اأيام على القل.
) ويكون احل�سور عن بعد من خلل برنامج الت�سال املرئي عرب تطبيق بوتيم على الرقم0566039276 (

مدير دعوى

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
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العدد 13222 بتاريخ 2021/4/22 
اعالن بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  1861/2021/207 تنفيذ جتاري 
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 311 ل�سنة 2019 جتاري جزئي ، 

ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره ) 48.199 درهم( ، �سامل للر�سوم وامل�ساريف 
طالب الإعلن : مو�سار لنقل املواد العامة بال�ساحنات الثقيلة �ض.ذ.م.م -   �سفته بالق�سية 

: طالب التنفيذ - وميثله:يو�سف حممد ح�سن حممد البحر - �سفته بالق�سية:وكيل
عبد  عبداحلميد  2-�سمري  ذ.م.م  للمقاولت  الفهد  خليفه  �سركه   -1  : اإعلنهما  املطلوب 

املنعم عبد احلميد - �سفتهما بالق�سية : منفذ �سدهما -  جمهول حمل الإقامة 
مو�سوع الإعلن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامكم بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )48.199( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة 
املذكور خلل )15(  بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقكم يف حالة عدم  الج��راءات  �ستبا�سر 

يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن.
رئي�ش ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13222 بتاريخ 2021/4/22 

اعالن بالن�سر        
يف  الدعوى 1157/2020/18 عقاري جزئي 

مو�سوع الدعوى : دعوى بطلب ف�سخ وانهاء اتفاقية اليجار طويلة املربمة بني املدعية واملدعي عليها الوىل 
بتاريخ:22 اأكتوبر 2018 واخلا�سة بقطعة الر�ض رقم 4900-597 للبناء رقم )5( مب�ساحه وقدرها )12.090.32( 

مرت مربع والكائنة مبجمع دبي لل�ستثمار مع الزام املدعي عليها الوىل باأن ت�سدد للمدعية مبلغ وقدره 
)1.925.008.82( درهم مع الزام املدعي عليها بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل التعاب 

طالب الإعلن / 1-�سركة تطوير جممع دبي لل�ستثمار ذ.م.م -  �سفته بالق�سية : مدعي 
املطلوب اإعلنهم :  1-  ا�سيت�ض بل�ض للعقارات �ض.ذ.م.م -  �سفته بالق�سية : مدعي عليه  -   جمهول حمل القامة 

مو�سوع الإعلن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها دعوى بطلب ف�سخ وانهاء اتفاقية اليجار طويلة املربمة بني 
املدعية واملدعي عليها الوىل بتاريخ:22 اأكتوبر 2018 واخلا�سة بقطعة الر�ض رقم 4900-597 للبناء رقم )5( مب�ساحه 
وقدرها )12.090.32( مرت مربع والكائنة مبجمع دبي لل�ستثمار مع الزام املدعي عليها الوىل باأن ت�سدد للمدعية 
مبلغ وقدره )1.925.008.82( درهم مع الزام املدعي عليها بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل التعاب. وحددت لها جل�سة يوم 
اأو من ميثلك  الثلثاء  املوافق  2021/4/27  ال�ساعة 11.00 �ض بقاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على الأقل ، علما انه قد 

متت احالة الدعوى اىل الدائرة العقارية الكلية الوىل للخت�سا�ض.
رئي�ش ال�سعبة

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
العدد 13222 بتاريخ 2021/4/22 

اعالن بالن�سر        
يف  الدعوى 1188/2020/18 عقاري جزئي 

مو�سوع الدعوى : املطالبة بف�سخ وانهاء اتفاقية التاأجري طويلة المد والزام املدعي عليه 
الوىل مببلغ وقدره )1.915.596.17( درهم مع احلكم بطلن عقد رهن املربم بني املدعي 

عليها الوىل واملدعي الثاين والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة 
طالب الإعلن / 1-�سركة تطوير جممع دبي لل�ستثمار ذ.م.م -  �سفته بالق�سية : مدعي 

���ض.ذ.م.م -  �سفته بالق�سية : مدعي عليه   ا�سيت�ض بل�ض للعقارات    -1  : اإعلنهم  املطلوب 
-   جمهول حمل القامة 

مو�سوع الإعلن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بف�سخ وانهاء اتفاقية التاأجري 
احلكم  مع  دره��م   )1.915.596.17( وق��دره  مببلغ  الوىل  عليه  املدعي  وال���زام  الم��د  طويلة 
بطلن عقد رهن املربم بني املدعي عليها الوىل واملدعي الثاين والر�سوم وامل�ساريف واتعاب 
بقاعة  11.00 �ض  ال�ساعة  امل��واف��ق  2021/4/27   الثلثاء   ي��وم  لها جل�سة  وح��ددت  املحاماة. 
التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 
، علما انه قد متت  اأيام على الأقل  من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة 

احالة الدعوى اىل الدائرة العقارية الكلية الوىل للخت�سا�ض.
رئي�ش ال�سعبة

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
العدد 13222 بتاريخ 2021/4/22 

اعالن حكم بالن�سر        
749/2020/18 عقاري جزئي 

تفا�سيل الإعلن بالن�سر 
اإىل حمكوم عليه 1- امنه توحيد توحيد حميد  - جمهول حمل الإقامة 

مبا ان حمكوم له :موؤ�س�سة عقارات عجمان )عقار( 
اعله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف    2020/11/17 بتاريخ   املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم 
وقدره  مبلغ  للمدعية  ي���وؤدي  ب��ان  عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام  )ع��ق��ار(  عجمان  ع��ق��ارات  موؤ�س�سة  ل�سالح/ 
كما  التام  ال�سداد  وحتى  الق�سائية  املطالبة  تاريخ  من  �سنويا   %9 بواقع  والفائدة  درهم   )30.786(
املحاماة ورف�ست ماعدا ذلك من طلبات.  حكما  اتعاب  درهم مقابل  امل�ساريف وثلثمائة  الزمته 
مبثابة احل�سوري قابل لل�ستئناف خلل ثلثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العلن 

�سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ش الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13222 بتاريخ 2021/4/22 
اعالن بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  1610/2021/207 تنفيذ جتاري 
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 526/2021 اأمر اداء ، ب�سداد املبلغ 

املنفذ به وقدره ) 36901.62 درهم( ، �سامل للر�سوم وامل�ساريف 
طالب الإعلن : نازيل حم�سني -   �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 

وميثله:حممد عبداهلل حممد العامري - �سفته بالق�سية : وكيل
املطلوب اإعلنه : 1- تريي�سا مونويل ديلكروز - �سفته بالق�سية : منفذ �سده

 جمهول حمل الإقامة 
مو�سوع الإعلن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامكم بدفع املبلغ 
فان  وعليه   ، املحكمة  خزينة  اأو  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )36901.62( وق���دره  ب��ه  املنفذ 
املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل 

)15( يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن.
رئي�ش ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13222 بتاريخ 2021/4/22 

اعالن حكم بالن�سر        
602/2020/18 عقاري جزئي 

تفا�سيل الإعلن بالن�سر 
اإىل حمكوم عليه 1- حم�سن قوه عود  - جمهول حمل الإقامة 

مبا ان حمكوم له :املوؤ�س�سة العامة للعقارات ال�ستثمارية
وميثله:عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�سي 

اعله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف    2020/10/15 بتاريخ   املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم 
ل�سالح/ املوؤ�س�سة العامة للعقارات ال�ستثمارية بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ ومقداره 
)9.526.379( درهم والفائدة بواقع 9% �سنويا من تاريخ:2020/7/22 وحتى ال�سداد التام كما الزمته  
مبثابة  حكما  ذل��ك.   ماعدا  ورف�ض  املحاماة  اتعاب  مقابل  دره��م  وخم�سمائة  وامل�ساريف  الر�سوم 
احل�سوري قابل لل�ستئناف خلل ثلثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العلن �سدر 

با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ش الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13222 بتاريخ 2021/4/22 

اعالن حكم بالن�سر        
581/2020/18 عقاري جزئي 

تفا�سيل الإعلن بالن�سر 
اإىل حمكوم عليه 1- حممد م�سطفى ازده  - جمهول حمل الإقامة 

مبا ان حمكوم له :املوؤ�س�سة العامة للعقارات ال�ستثمارية
وميثله:عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�سي 

اعله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف    2020/9/28 بتاريخ   املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم 
ل�سالح/ املوؤ�س�سة العامة للعقارات ال�ستثمارية بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ ومقداره 
)465.847( درهم والفائدة بواقع 9% �سنويا من تاريخ يف:2020/7/19 وحتى ال�سداد التام كما الزمته  
الر�سوم وامل�ساريف وخم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ض ماعدا ذلك الج��راءات.  حكما 
مبثابة احل�سوري قابل لل�ستئناف خلل ثلثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العلن 

�سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ش الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13222 بتاريخ 2021/4/22 

اعالن بالن�سر
                         يف الدعوى رقم 32/2021/60 امر اداء    

مو�سوع الدعوى :املطالبة با�سدار المر بالزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ )44005( درهم وفائدة قانونية 
12% من تاريخ املطالبة والر�سوم وامل�ساريف  

الواحد م�ساهمه خا�سة  ال�سخ�ض  الوطنية �سركة  ال�سكوك  ملالكها �سركة  �سكاي كورت�ض   : الإع��لن  طالب 
�سركة ال�سخ�ض الواحد . �ض. ذ.م.م -  �سفته بالق�سية : مدعي

وميثله:احمد ح�سن حممد عبداهلل املازمي - �سفته بالق�سية : وكيل
املطلوب اإعلنه : 1- تو�سيف احمد األفت علي  - �سفته بالق�سية : مدعي عليه

 جمهول حمل الإقامة 
الزام  بتاريخ:2021/3/10  البتدائية  دبي  اأداء فقد قررت حمكمة  اأمر  ا�ست�سدار  : طلب  الإع��لن  مو�سوع 
املدعي عليه ان يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره )44.005( درهم والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ املطالبة 
الق�سائية احلا�سل يف:2020/12/23 وحتى ال�سداد التام وبالر�سوم وامل�ساريف ومبلغ ثلثمائة درهم مقابل 

اتعاب املحاماة ، ولكم احلق يف اإ�ستئناف الأمر خلل 15 يوم من اليوم التايل لن�سر هذا العلن.
رئي�ش ال�سعبة         

حماكم دبي

  حماكم دبي البتدائية

العدد 13222 بتاريخ 2021/4/22 
 اعالن بالن�سر

يف  الدعوى رقم 322/2021/523 ا�ستئناف عقاري 
مو�سوع الدعوى: اإ�ستئناف احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 1285/2021 عقاري جزئي مع الزام 

امل�ستاأنف �سدهما الر�سوم وامل�ساريف والتعاب  

طالب الإعلن : �سركة تطوير جممع دبي للإ�ستثمار ذ.م.م  - �سفته بالق�سية : م�ستاأنف

 املطلوب اإعلنه : 1- ا�سيت�ض بل�ض للعقارات �ض.ذ.م.م  - �سفته بالق�سية : م�ستاأنف �سده.

جمهول حمل الإقامة 

مو�سوع الإعلن : قد ا�ستاأنف احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 2020/1285 عقاري جزئي   وحددت 

لها جل�سه يوم اخلمي�ض املوافق 2021/5/20  ال�ساعة 10.00 �سباحا بقاعة التقا�سي عن بعد وعليه 

يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا

مدير دعوى

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 13222 بتاريخ 2021/4/22 

اعالن بالن�سر 
 651/2015/211 تنفيذ عقاري 

اإعلن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
تفا�سيل الإعلن بالن�سر 

اىل املنفذ �سده/1-  جمموعة 32 العقارية املحدودة -  جمهول حمل القامة
عن/عبداهلل  وكيل  ب�سفته   - اأجلو  رايف  كاماندرا  التنفيذ/ن�سيبوف  الطالب  ان  مبا 

ييف حاجي مراد كامل اأجلو 
وميثله / بدر حممد علي القرق 

نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�سة وهي عبارة عن وحدة �سكنية - املنطقة 
الوحدة 106+103  رقم   -  1 الكونكورد  برج  املبنى  ا�سم  الر���ض 28/0  رقم   - اخلام�سة 

للمبلغ املطالب به )3323813.82( درهم وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا. 
رئي�ش ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13222 بتاريخ 2021/4/22 

اعالن بالن�سر
                         يف الدعوى رقم 1602/2021/60 امر اداء    

مو�سوع الدعوى :املطالبة با�سدار المر بالزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ )10.000( درهم 
والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ ال�ستحقاق وحتى متام ال�سداد والر�سوم وامل�ساريف  

�سفته    - ذ.م.م  املعدنية  واملقاطع  ال�سقالت  ل�سناعة  العالية  التقنية  �سركة   : الإع��لن  طالب 
بالق�سية : مدعي - وميثله:عزة ابراهيم ح�سن ابراهيم املل - �سفته بالق�سية : وكيل

املطلوب اإعلنه : 1- بي ار يف جلوبال للمقاولت �ض.ذ.م.م  - �سفته بالق�سية : مدعي عليه
 جمهول حمل الإقامة 

مو�سوع الإعلن : طلب ا�ست�سدار اأمر اأداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:2021/3/12 
الزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ )10.000( درهم والفائدة القانونية بواقع 9% من 
وامل�ساريف  وبالر�سوم  التام  ال�سداد  وحتى  يف:2019/1/8  احلا�سل  ال�ستحقاق  املطالبة  تاريخ 
ومبلغ ثلثمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات ، ولكم احلق يف 

اإ�ستئناف الأمر خلل 15 يوم من اليوم التايل لن�سر هذا العلن.
رئي�ش ال�سعبة         

حماكم دبي

  حماكم دبي البتدائية
العدد 13222 بتاريخ 2021/4/22 

اعالن بالن�سر        
 726/2021/60 امر اأداء 

اإعالن اأمر اأداء بالن�سر
تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

اإىل املدعي عليه : 1- علي حممد عو�ض الب�سري   -  جمهول حمل الإقامة 
مبا ان املدعي :�سركة فواز للتجارة واخلدمات الهند�سية ذ.م.م

وميثله:خليفة عبداهلل �سعيد عبداهلل بن هويدن الكتبي 
طلب ا�ست�سدار اأمر اأداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:2021/2/3 بالزام 
املدعي عليهما بان يوؤديا للمدعي )372.954.76( درهم والفوائد القانونية بواقع %5 
�سنويا من تاريخ ا�ستحقاق كل �سيك وحتى ال�سداد التام مع الزامه بالر�سوم وامل�سروفات  

- ولكم احلق يف ا�ستئناف المر خلل 15 يوم من اليوم التايل لن�سر هذا العلن. 

رئي�ش الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13222 بتاريخ 2021/4/22 
 اعالن بالن�سر

يف  ال�ستئناف رقم 717/2020/361 ا�ستئناف اأمر اأداء 
مو�سوع ال�ستئناف: اإ�ستئناف احلكم ال�سادر يف اأمر الأداء رقم 4234/2020 والر�سوم 

وامل�ساريف والتعاب  
طالب الإعلن : معايل خمي�ض بطي خمي�ض الرميثي  - �سفته بالق�سية : م�ستاأنف

وميثله:عبري عبيد فار�ض غافان الدهماين - �سفته بالق�سية : وكيل
املطلوب اإعلنهما : 4- ثيكاتو ناريانان كي�سافان الياياث  - �سفته بالق�سية : اخل�سم 

املدخل. جمهول حمل الإقامة 
مو�سوع الإعلن : 

بقاعة  �سباحا   10.30 ال�ساعة    2021/5/3 امل��واف��ق  الث��ن��ني  ي��وم  جل�سه  لها  وح���ددت 
تخلفكم  حال  ويف  قانونيا  ميثلكم  من  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه  بعد  عن  التقا�سي 

�ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ش ال�سعبة

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 13222 بتاريخ 2021/4/22 

 اعالن بالن�سر
يف  ال�ستئناف رقم 717/2020/361 ا�ستئناف اأمر اأداء 

مو�سوع ال�ستئناف: اإ�ستئناف احلكم ال�سادر يف اأمر الأداء رقم 4234/2020 والر�سوم 
وامل�ساريف والتعاب  

طالب الإعلن : معايل خمي�ض بطي خمي�ض الرميثي  - �سفته بالق�سية : م�ستاأنف
وميثله:عبري عبيد فار�ض غافان الدهماين - �سفته بالق�سية : وكيل

املطلوب اإعلنهما : 5- حممد عبد الرحمن كامل العرت  - �سفته بالق�سية : اخل�سم 
املدخل. جمهول حمل الإقامة 

مو�سوع الإعلن : 
بقاعة  �سباحا   10.30 ال�ساعة    2021/5/3 امل��واف��ق  الث��ن��ني  ي��وم  جل�سه  لها  وح���ددت 
تخلفكم  حال  ويف  قانونيا  ميثلكم  من  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه  بعد  عن  التقا�سي 

�ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ش ال�سعبة

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 13222 بتاريخ 2021/4/22 

اعالن بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم  3704/2019/207 تنفيذ جتاري 
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2017/1477 جتاري جزئي ، 

ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره ) 182299 درهم( ، �سامل للر�سوم وامل�ساريف 
طالب الإعلن : بنك اأبوظبي التجاري - فرع -   �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 

املطلوب اإعلنه : 1- فاطمة علي احمد امل�سلمي زوجة مانع احمد حممد - �سفته بالق�سية 
: منفذ �سده -  جمهول حمل الإقامة 

مو�سوع الإعلن : قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:2021/4/8 اخطاركم ب�سداد املبلغ 
العقار رقم  بيع  وال  التبليغ  تاريخ  يوما من  دره��م خ��لل 15  وق��دره )182299(  به  املنفذ 
الر�ض 2625 منطقة م�سفوت 3 بعجمان والعائدة لكم بطريق املزايدة وفقا ملقت�سيات ن�ض 

املادة 295 من قانون الجراءات املدنية.
رئي�ش ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13222 بتاريخ 2021/4/22 

اعالن بالن�سر 
                      يف الدعوى رقم  2242/2021/207 تنفيذ جتاري 

طالب الإعلن : دانوب ملواد البناء �ض.م.ح -   �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 
بالق�سية :  البناء ذ.م.م - �سفته  ال�سناعية لتجهيزات  ال�سركة   -1 : اإعلنه  املطلوب 

منفذ �سده -  جمهول حمل الإقامة 
اأق��ام عليك  ���ض.م.ح قد  البناء  التنفيذ/دانوب ملواد  مو�سوع الإع��لن :مبا ان الطالب 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )40653.14( 
�ستبا�سر الجراءات  املحكمة  ، وعليه فان  املحكمة  اأو خزينة  التنفيذ  درهم اىل طالب 
تاريخ  املذكور خلل )15( يوما من  بالقرار  التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام 

ن�سر هذا العلن.
رئي�ش ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13222 بتاريخ 2021/4/22 
اعالن بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 1883/2021/60 امر اداء    
مو�سوع الدعوى :ا�سدار المر باأن توؤدي املطلوب �سدها مبلغ )339.764.22( درهم والفائدة 

القانونية عن هذا املبلغ بواقع 12% من تاريخ هذا الطلب وحتى متام ال�سداد مع حتميله بالر�سم 
وامل�ساريف  

طالب الإعلن : بنك دبي التجاري - �ض م ع -  �سفته بالق�سية : مدعي 
املطلوب اإعلنه : 1- لودميل فيكرتفنا ايفان يغورفا  - �سفته بالق�سية : مدعي عليه

 جمهول حمل الإقامة 
مو�سوع الإعلن : طلب ا�ست�سدار اأمر اأداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:2021/3/22 
بالزام املدعي عليه باأن توؤدي للبنك املدعي مبلغ )ثلثمائة وت�سعة وثلثني الف و�سبعمائة واربعة 
و�ستني درهم واثنني وع�سرين فل�سا( والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ املطالبة الق�سائية 
احلا�سل يف 2021/3/21 وحتى متام ال�سداد وبالزامه بامل�سروفات ومببلغ الف درهم مقابل اتعاب 

املحاماة ، ولكم احلق يف اإ�ستئناف الأمر خلل 15 يوم من اليوم التايل لن�سر هذا العلن.
رئي�ش ال�سعبة         

حماكم دبي

  حماكم دبي البتدائية
العدد 13222 بتاريخ 2021/4/22 

اعالن بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم  1316/2021/207 تنفيذ جتاري 
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 3216/2020 جتاري جزئي ، 

ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره ) 226067 درهم( ، �سامل للر�سوم وامل�ساريف 
طالب الإعلن : الأنفاق ملقاولت تركيب وحدات التكييف ذ.م.م -   �سفته بالق�سية : طالب 

التنفيذ  - وميثله:فتيحة حممد برجو قوراري - �سفته بالق�سية : وكيل
املطلوب اإعلنه : 3- هاى ليت الكرتوميكانيكل �ض.ذ.م.م - �سفته بالق�سية : منفذ �سده

 جمهول حمل الإقامة 
مو�سوع الإعلن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامكم بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )226067( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة 
املذكور خلل )15(  بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقكم يف حالة عدم  الج��راءات  �ستبا�سر 

يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن.
رئي�ش ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13222 بتاريخ 2021/4/22 

اعالن بالن�سر        
يف  الدعوى 1172/2021/16 جتاري جزئي 

مو�سوع الدعوى : احالة املطالبة اىل القا�سي امل�سرف للراأي اذ راأت عدالتكم او القا�سي امل�سرف ح�سب الحوال يف هذه 
املطالبة توافر �سروط ا�ست�سدار اأمر الأداء من عدمه - ثانيا:الزام املدعي عليهما بان يوؤديا للبنك املدعي بالتكافل 
والت�سامن فيما بينهما مبلغ وقدره )759.669.75( درهم بال�سافة اىل فائدة قانونية بواقع 12% مبثابة التعوي�ض 
اجلابر عن ال�سرار التي حلقت بالبنك طالب المر عن امتناع املطلوب �سده املرت�سد يف ذمته واملطل بال�سداد - 

ثالثا:ت�سمني املدعي عليهما بالتكافل والت�سامن الر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة - رابعا:�سمول احلكم بالنفاذ 
املعجل دون كفالة 

طالب الإعلن / 1-م�سرف الهلل �ض.م.ع -  �سفته بالق�سية : مدعي 
املطلوب اإعلنه :  1-  ماتو�سيان للتجارة العامة �ض.ذ.م.م -  �سفته بالق�سية : مدعي عليه  - جمهول حمل القامة 

مو�سوع الإعلن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها احالة املطالبة اىل القا�سي امل�سرف للراأي اذ راأت عدالتكم او القا�سي 
امل�سرف ح�سب الحوال يف هذه املطالبة توافر �سروط ا�ست�سدار اأمر الأداء من عدمه - ثانيا:الزام املدعي عليهما بان يوؤديا 
للبنك املدعي بالتكافل والت�سامن فيما بينهما مبلغ وقدره )759.669.75( درهم بال�سافة اىل فائدة قانونية بواقع %12 
مبثابة التعوي�ض اجلابر عن ال�سرار التي حلقت بالبنك طالب المر عن امتناع املطلوب �سده املرت�سد يف ذمته واملطل 
رابعا:�سمول   - املحاماة  اتعاب  ومقابل  وامل�ساريف  الر�سوم  والت�سامن  بالتكافل  عليهما  املدعي  ثالثا:ت�سمني   - بال�سداد 
احلكم بالنفاذ املعجل دون كفالة. وحددت لها جل�سة يوم الثلثاء  املوافق  2021/4/27  ال�ساعة 9.30 �ض يف قاعة التقا�سي 
عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل 

اجلل�سة بثلثة اأيام على الأقل
رئي�ش الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
العدد 13222 بتاريخ 2021/4/22 

اإعالن بالن�سر
يف الدعوى رقم 660/2021/11 مدين جزئي

مو�سوع الدعوى: املطالبة باإلزام املدعي عليه مببلغ 2،389،971.59 درهم وفوائده القانونية بواقع 9% تبداأ 
من تاريخ الإ�ستحقاق وحتى ال�س�داد الت�ام بالإ�س�افة اىل تعوي��ض مببلغ 500،000 دره�م وفوائ�ده الق�انونية 

بواق�ع 9% تطبق من تاري�خ الإ�ستحق�اق وحتى ال�س�داد الت�ام. و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بل كفالة.
طالب العلن:  بي ايه اإ�ض اإف )م.م.ح( - �سفته بالق�سية:  مدعى

املطلوب اعلنهم:  1- رودين جون دي �سوزا دي �سوزا دي �سوزا - �سفته بالق�سية:  مدعى عليه
2،389،971.59 درهم  باإلزام املدعي عليه مببلغ  اأق��ام عليك� الدعوى ومو�سوعها املطالبة  :  قد  الإع��لن  مو�سوع 
وفوائده القانونية بواقع 9% تبداأ من تاريخ الإ�ستحقاق وحتى ال�س�داد الت�ام بالإ�س�افة اىل تعوي��ض مببلغ 500،000 
دره�م وفوائ�ده الق�انونية بواق�ع 9% تطبق من تاري�خ الإ�ستحق�اق وحتى ال�س�داد الت�ام. و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل 
املرئي  الت�سال  برنامج  عرب  �سباحا   9 ال�ساعة   2021-4-27 املوافق  الثلثاء  يوم  جل�سة  لها  وح��ددت  كفالة.  بل 
تطبيق BOTIM اأمام اإدارة الدعوى البتدائية الرابعة ، على هاتف رقم ) 00971566039081 ( لذا فاأنت 
مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا و عليك بتقدمي ما لديك� من مذكرات اأو م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة ب�ثلثة 

اأيام على القل.
رئي�ش الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13222 بتاريخ 2021/4/22 
اإعالن بالن�سر

جزئي جتاري   2021/1088
كوفات�سيف.  ايفان   -  1

لتجارة القوارب )�ض.ذ.م.م( - جمهويل حمل الإقامة �سيهوري�ض  ذا    -2
مبا اأن املدعى / عبد اهلل عمر �سامل اجلوهي.

و ميثله  / روؤيا عبداهلل حممد العو�سي
2020/7/25 مع  امل��وؤرخ فى  البيع  البيع   املطالبة  ب�سحة ونفاذ عقد  الدعوى ومو�سوعها  اأق��ام عليك�م   قد 
فلوتينج  )ذا  القارب  امل�سمى   املبيع  ملكية  بنقل  والثانيه   الأول  بينهما  فيما  بالت�سامن   عليهما  املدعى  اإل��زام 
اإىل  وت�سليمه  مربع(  ق��دم   4004 م�ساحته  والبالغ   )  THOE ? SPO- FSH- 09( رقم �سيهور�ض( 
. العائمه  مبنطقة  وال��ك��ائ��ن   2018/6/30 ف��ى  امل����وؤرخ  و  عليهما  امل��دع��ى  ب��ني  امل��ح��رر  للعقد  طبقا   امل��دع��ى 

ثالثاً : الزام املدعى عليهما  الر�سوم وامل�ساريف ومقابل اأتعاب املحاماة.  وحددت لها جل�سة يوم الثلثاء املوافق 
11:30 �سباحا يف قاعة التقا�سي عن ُبعد &BUILDING_DESC لذا  ال�ساعة   2021-04-27
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا و عليك بتقدمي ما لديك� من مذكرات اأو م�ستندات للمحكمة قبل 

اجلل�سة ب�ثلثة اأيام على القل.
رئي�ش الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

Date 22/ 4/ 2021  Issue No : 13222
Real Estate Summary 749/2020/18
Details of service by publication

To the convicted party 1- Amna Tawheed Tawheed Humaid 
Unknown place of residence

The prevailing party / Ajman Properties Corporation (AQAAR)
We notify you that the court judged in its hearing held dated 17-11-
2020 in the above mentioned case in favour of Ajman Properties 
Corporation (AQAAR) ordering the defendant to pay the plaintiff 
an amount of (AED 30,786) and the interest of 9% per annum from 
the judicial claim date until the full payment, ordered him to pay the 
expenses and Three Hundred Dirhams as attorney's fees and rejected 
other claims. The verdict is issued in absentia and may be appealed 
within thirty days from the day following publishing this service. The 
verdict is issued in the name of His Highness Sheikh Mohammed 
Bin Rashid Bin Saeed Al Maktoum, Ruler of Dubai, and is read in 
public.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 22/ 4/ 2021  Issue No : 13222
Real Estate Summary 602/2020/18
Details of service by publication

To the convicted party 1- Mohsen Koua Oud - Unknown place of residence
The prevailing party / Real Estate Investment Public Corporation
Represented by Abdullah Marawan Abdullah Ahmed Bekhiet Al Matroshi
We notify you that the court judged in its hearing held dated 15-10-2020 in the 
above mentioned case in favour of Real Estate Investment Public Corporation 
ordering the defendant to pay the plaintiff an amount of AED 9,526,379 (Nine 
Million Five Hundred Twenty- Six Thousand Three Hundred and Seventy 
Nine Dirhams) and the interest of 9% per annum from 22-07-2020 until the 
full payment, ordered him to pay the charges, the expenses and Five Hundred 
Dirhams as attorney's fees and rejected other claims. The verdict is issued 
in absentia and may be appealed within thirty days from the day following 
publishing this service. The verdict is issued in the name of His Highness 
Sheikh Mohammed Bin Rashid Bin Saeed Al Maktoum, Ruler of Dubai, and 
is read in public.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 22/ 4/ 2021  Issue No : 13222
Announcement of the publication 

of a notice and an order of  payment  No. (3587/2021)
Submitted by: 
Notifying Party: Siam Trading CO. LLC
Represented by lawyer/ Ibrahim Mousa Ali
Sent to: Second Notified Party: Mahadiv Singh-British National
The Notifying Party demands from the Notified Party to pay the amounts owed by him in 
favor of the former, with an amount of AED 59,875.31 (fifty-one thousand eight hundred 
seventy five dirhams and thirty-one fils)
within a date not exceeding 5 days (five working days) from the date of the present 
announcement, otherwise the Notifying Party shall take all legal procedures before the 
Notified Party to demand its fixed right before
them, while obliging them to pay compensations, guarantees and all other expenses 
incurred by the Notifying Party including translation of documents and any other 
expenses. While preserving the right of the Notifying Party to take all precautionary 
and temporary measures to preserve his proven right before the Notified Parties and 
any other procedures stipulated by the law for the Notifying Party to preserve his right 
before the Notified Parties. And this combined with the preservation of all other rights 
of the Notifying Party,,,
Notary Public

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS
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مايو   3 وحتى  اأبريل   27 من  الفرتة  خالل  للكتاب،  ال�سارقة  هيئة  تنّظم 
املقبل، يف مقّرها بال�سارقة، معر�ض “كلمات من ال�سرق”، الذي يفتح املجال 
اأمام اجلمهور من 8:00 وحتى 12:00 لياًل  لالطالع والتعّرف على جمموعة 
املحلية  املقتنيات  النادرة من  الأثرية  والقطع  والوثائق  الكتب  وا�سعة من 

واأخرى مما تعر�سه متاحف العامل. 

ثقافة وفن�ن

30

فعاليات  ����س���م���ن  ال���ه���ي���ئ���ة  وت����ع����ق����د   
الثقافية  اجلل�سات  م��ن  ع��دد  امل��ع��ر���ض 
يقدمها نخبة من اخلرباء  وال��ن��دوات، 
وامل��ت��خ�����س�����س��ني يف ال���ت���اري���خ والآث�������ار، 
للوقوف عند دور املخطوطات والوثائق 
و�سري  وع��ل��وم  منجزات  ع��ن  الك�سف  يف 
ال�سعوب والثقافات حول العامل، واأهمية 

احلفاظ عليها للأجيال اجلديدة. 
الدكتور  م��ع��ايل  امل��ع��ر���ض  وي�ست�سيف 
العمل  وزي��ر  النملة،  اإب��راه��ي��م  ب��ن  علي 
ال�سعودي  الإج���ت���م���اع���ي���ة  وال���������س����وؤون 
الإماراتي  والكاتب  والباحث  الأ�سبق؛ 
ال����دك����ت����ور اأح�����م�����د حم���م���د ع���ب���ي���د، يف 
“م�ستقبل  ب���ع���ن���وان  ح����واري����ة  ج��ل�����س��ة 
التحديات  عن  للحديث  املخطوطات” 
امل��خ��ط��وط��ات يف عبورها  ت��واج��ه  ال��ت��ي 
ل�سمان  حفظها  واأه��م��ي��ة  للم�ستقبل، 
ب��ق��ائ��ه��ا ل��لأج��ي��ال امل��ق��ب��ل��ة، وذل����ك يوم 
ال�ساعة  ع���ن���د  اأب����ري����ل   28 الأرب�����ع�����اء 

العا�سرة م�ساًء.
ويعقد املعر�ض يوم اجلمعة 30 اأبريل 
ع��ن��د ال�����س��اع��ة ال��ع��ا���س��رة م�����س��اًء جل�سة 
بعنوان “املخطوطات يف ع�سر التحول 
يناق�ض فيها كٌل من معايل  الرقمي”، 
ال��دك��ت��ور ع��ب��د ال���واح���د ال��ن��ب��وي، وزير 
الثقافة امل�سري الأ�سبق، واأ�ستاذ التاريخ 
يف ج��ام��ع��ة الأزه�����ر؛ وال��دك��ت��ور حممد 
كامل، مدير املخطوطات يف مركز جمعة 
املاجد للثقافة والرتاث – دبي، مراحل 

تطور العمل املرتبط باملخطوط واآلية 
الواقع  ومعطيات  اأدوات  من  ال�ستفادة 
الرقمي الذي اأتاح العديد من الفر�ض 
حلفظ ن�سخ رقمية من املخطوطات اإىل 
جانب فر�ض تبادلها رقمياً بني مراكز 
والعديد  واملكتبات،  واجلامعات  البحث 

من النقاط ذات ال�سلة.
موؤ�س�ض  وي��ت�����س��ري��ك،  ه���وغ���و  وي��ل��ت��ق��ي 
“اأنتيكواريات اإنلربي�ض” للكتب النادرة، 
ب�سام داغ�ستاين، رئي�ض ق�سم  والدكتور 
مركز  يف  والرتميم  واملعاجلة  احلفظ 
دبي،   - وال��رتاث  للثقافة  املاجد  جمعة 
2 م���اي���و عند  ي����وم الأح������د  يف ج��ل�����س��ة، 
“حياة  بعنوان  م�ساًء،  العا�سرة  ال�ساعة 
جهود  ع���ن  ل��ل��ح��دي��ث  املخطوطات” 
حلماية  املتخ�س�سة  وامل��راك��ز  املتاحف 
وحفظ املخطوطات من خلل العر�ض 
�ست�ستعر�ض  حيث  والرتميم،  والبحث 
ع��رب��ي��ة وغ��رب��ي��ة يف  اجلل�سة جت��رب��ت��ني 

املجال.  
حول تنظيم احلدث، قال �سعادة اأحمد 
ب���ن رك���ا����ض ال���ع���ام���ري، رئ��ي�����ض هيئة 
من  الهيئة  “تروي  للكتاب:  ال�سارقة 
خلل املعر�ض جوانب مهمة من ذاكرة 
خلل  من  وجت�سد  الإن�سانية،  املعرفة 
ما ي�سمله برنامج املعر�ض من جل�سات 
دعائمها  و���س��ع  ال��ت��ي  ال�����س��ارق��ة  روؤي�����ة 
�سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
ال��ق��ا���س��م��ي، ع�����س��و املجل�ض  ب��ن حم��م��د 

الأع��ل��ى ح��اك��م ال�����س��ارق��ة، ال��داع��ي��ة اإىل 
النه�سة  املعرفة، وحتقيق  بناء جمتمع 
ج�سور  اإىل  ب���ال����س���ت���ن���اد  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
ال��ت��وا���س��ل ال��ث��ق��ايف م��ع م��ا���س��ي وراهن 

احل�سارات وال�سعوب«.
ال�����س��ارق��ة للكتاب  وت��اب��ع رئ��ي�����ض ه��ي��ئ��ة 
ر�سالة  امل��ع��ر���ض  خ����لل  م���ن  :”نوجه 
ل���لأج���ي���ال اجل����دي����دة، ن���وؤك���د ل��ه��م اأن 
ك��ل م��ا نعي�سه ال��ي��وم م��ن ت��ط��ّور ونقلة 

ليتحقق  تكنولوجية معا�سرة، مل يكن 
ل����ول م�����س��رية ط��وي��ل��ة خ��ا���س��ه��ا علماء 
خ�����لل مئات  وم���ف���ك���رون  وم���ب���دع���ون 
معارف  فيها  ق��دم��وا  املا�سية،  ال�سنني 
ن�ستكمل  اأن  ال���ي���وم  وم��ه��م��ت��ن��ا  ك���ب���رية، 
اإجن��ازات جديدة  امل�سرية ونحقيق  هذه 

ت�ساف اإىل تاريخ الإن�سانية«.
اإحرتازية  اإج������راءات  ال��ه��ي��ئ��ة  وو���س��ع��ت 
فرق  �ستتوىل  ح��ي��ث  امل��ع��ر���ض  لتنظيم 

خمت�سة عمليات تعقيم قاعات العر�ض 
اجلل�سات  ان��ع��ق��اد  واأم���اك���ن  وال���رده���ات 
مداخل  ج���ّه���زت  ف��ي��م��ا  دوري،  ب�����س��ك��ل 
وما�سحات  ب���ب���واب���ات  امل����ق����ّر  وخم�������ارج 
الوعي  ت��ع��زي��ز  ج���ان���ب  اإىل  ح����راري����ة، 
ارتداء  باأهمية  الر���س��ادات  وم�ساعفة 
وا�ستخدام  ال��واق��ي��ة  ال��ط��ب��ي��ة  الأق��ن��ع��ة 
امل��ع��ق��م��ات ط��ي��ل��ة ت���واج���د اجل��م��ه��ور يف 

املعر�ض.

املكان  خ�����س��و���س��ي��ة  ي��ع��ك�����ض  م�����س��ه��د  يف 
وث���ق���اف���ت���ه، ت���اأخ���ذ ق���ن���اة ال��و���س��ط��ى من 
للإذاعة  ال�سارقة  لهيئة  التابعة  الذيد، 
ثّرية  رحلة  يف  م�ساهديها  والتلفزيون، 
“�سوالف  ال����رتاث����ي  ب���رن���اجم���ه���ا  ع����رب 
واأ�سالة  بعبق  ي��ع��ّرف  ال���ذي  مل�سيان”، 
واملنطقة  ال�����س��ارق��ة  اإم������ارة  يف  ال���ب���ادي���ة 
الو�سطى، ويجول بهم نحو حياة النا�ض 
نخبة  م�ست�سيفاً  وطبيعتها،  املا�سي  يف 
الذي  اخل���ربات  اأ���س��ح��اب  ال�سيوف  م��ن 
ي��ط��ل��ون ع��ل��ى اجل��م��ه��ور ك���ّل ي���وم خلل 
 10 ال�ساعة  عند  املبارك  رم�سان  �سهر 

م�ساًء.  
وي�سرتجع الربنامج، الذي تعني ت�سميته 
امل�ساء”،  “حكايات  الإم��ارات��ي��ة  باملحكية 
الذكريات  م���ن  ال��ك��ث��ري  م�����س��اه��دي��ه  م���ع 
وامل�ساهد التي تروي �سرية املكان وتاريخ 
رج���الت���ه، يف ���س��رد اإع���لم���ي مي��ت��ّد على 
�سعيد  الإعلميان  يقّدمه  �ساعة،  م��دار 
اللذان  الكتبي،  الرحمن  وعبد  القمزي 
وامل�ساهدين  ���س��ي��وف��ه��م  م��ع  ي��ت��ح��اوران 
متثل  املرخ”  اأ���س��ج��ار  م��ن  “حظرية  يف 
الجتماعي  بطابعه  رم�����س��ايّن  جمل�ض 

ال�سعبي يعك�ض هوّية املنطقة.
حم�سن  ينتجه  ال��ذي  الربنامج  ومي��ت��از 
اأحد  ك��ون��ه  الكتبي،  اأروى  وت��ع��ده  خلف 

احلديث،  يف  احل��ّر  الطابع  ذات  الأعمال 
الربنامج  فيه مقدمو  ي�سرت�سل  وال��ذي 
باحلكايا  ل����ي����ذّك����روا  ����س���ي���وف���ه���م،  م����ع 
والأخبار والنوادر واملفارقات والق�س�ض 
واحلكايات التي مت حفظها و�سونها مبا 
املنطقة  لأه��ل  ال�سمعي  بالتوثيق  يعرف 
بني  م�ساغلهم،  تتنوع  الذين  الو�سطى، 
ال��زراع��ة واحل���رف والأك��ادمي��ي��ة وملك 
ملنا�سب  توليهم  اإىل جانب  اإب��ل،  ومربي 

ر�سمية وغريها. 
ويطرح الربنامج يف ختام كّل حلقة من 
يتمحور  للجمهور  �سوؤاًل خا�ساً  حلقاته 
حول املفردات والتعابري اللغوية املحلية 

البادية  ت���راث  م��ن  وامل�ستمدة  املختلفة 
الأ�سئلة  م��ن  جملة  اإىل  اإ�سافة  العريق 
والثقافية والجتماعية، مانحاً  الدينية 
ج���م���ه���وره ف���ر����س���ة امل�������س���ارك���ة واإر�����س����ال 
كاملة  للحلقات  ال�سحيحة  الإج���اب���ات 
للربنامج،  الإل����ك����رتوين  ال���ربي���د  ع���رب 
حيث �سيتم الإعلن عن اأ�سماء الفائزين 
مت  اإذ  املبارك،  رم�سان  �سهر  انتهاء  بعد 

ر�سد جوائز نقدية قيمة للفائزين. 
ق��ال �سعيد را�سد  ال��ربان��ام��ج  وع��ن ه��ذا 
الو�سطى  قناة  مدير  الكتبي،  فا�سل  بن 
الذي  مل�سيان  �سوالف  جن��ح  ال��ذي��د:  م��ن 
الربامج  م���ن  ل�سل�سلة  ام����ت����داًدا  مي��ث��ل 

الرتاثية التي قدمتها قناة الو�سطى من 
الذيد منذ انطلقتها يف العام 2016، 
اجلمهور  رب��ط  يف  خللها  من  وجنحت 
باملوروث العريق الذي حتظى به املنطقة 
من  امل�ساهدين  ا�ستقطاب  يف  الو�سطى، 
خم��ت��ل��ف ال��ف��ئ��ات والأع����م����ار، مل��ا ملحتواه 
من قيمة تراثية وثقافية اأ�سيلة ت�سلط 
ال�����س��وء ع��ل��ى ذاك�����رة امل���ك���ان الإم����ارات����ي 
يكون  اأن  ع��ل��ى  ح��ر���س��ن��ا  ح��ي��ث  واأه����ل����ه، 
ج�����س��راً ي��ع��رب ب��امل�����س��اه��دي��ن ن��ح��و عراقة 
املا�سي وخ�سو�سيته وقيمه واأخلقياته 

النبيلة«. 
وت���اب���ع ال��ك��ت��ب��ي: ال���ربن���ام���ج ي���ع���ّزز من 

ونقل  ن�سر  يف  املتمثلة  القناة  ر�سالة 
وتقاليدها،  املنطقة  عادات  وتوثيق 
وال���ت���ع���ري���ف ب��ط��ب��ي��ع��ت��ه��ا واآث����اره����ا 
واحل����ي����اة ال��ث��ق��اف��ي��ة لأه���ل���ه���ا، كما 
حر�سنا على اأن يكون نافذة يتعرف 
من خللها امل�ساهدون يف كل مكان 
ث��ق��اف��ة املنطقة  ال���ع���امل، ع��ل��ى  م���ن 
جنباً  الأ�سيلة،  وهويتها  الو�سطى 

اإب��راز الطابع الرتاثي  اإىل جنب مع 
واحل�ساري لها«. 

من  بدوية  حلظرية  اختيارنا  واأ���س��اف: 
التي  الب�سيطة  ومكوناتها  امل��رخ  اأ�سجار 
البعيد  املا�سي  اأي���ام  اأج���واء  م��ع  تتماهى 

الزمان،  ذاك  يف  ال�����س��ن  ك��ب��ار  وج��ل�����س��ات 
مي��ّث��ل ف��ر���س��ة ل��ت��ق��دمي اأج�����واء ال���رتاث 
ب�سورة  ال��و���س��ط��ى  للمنطقة  ال�����س��ع��ب��ي 
حية، ويعزز من ارتباط امل�ساهد مع تلك 
عا�ض  التي  الزمن  من  الفريدة  املرحلة 
فيها الآباء والأجداد، وناأمل يف اأن نكون 
الربنامج  اأهدافنا من خلل  قد حققنا 
يف رب���ط احل��ا���س��ر م��ع امل��ا���س��ي واإط����لع 

كنوز  على  اجلديدة  الأجيال 
تاريخهم الأ�سيل«.  

خالل الفرتة من 27 اأبريل وحتى 3 مايو املقبل

»ال�سارقة للكتاب« تعر�س خمطوطات وقطع اأثرية نادرة يف »كلمات من ال�سرق«
متخ�س�سة  حوارية  جل�سات  يف  وكّتابا  باحثني  • ت�ست�سيف 

يعر�ض خالل �سهر رم�سان املبارك

»�سوالف مل�سيان«.. �سهرة مع الآباء والأجداد
 على �سا�سة الو�سطى من الذيد

Date 22/ 4/ 2021  Issue No : 13222
Appeal Court
Public Notice

In Appeal No. 717/2020/361, Performance Order Appeal
Subject matter of the appeal: the appeal of the judgment issued in the performance order 

No. 4234/2020; and expenses, charges and attorney's fees.

Notifier: His Excellency Khamis Bin Butti Al Rumaithy Capacity in the case: Appellant

Represented by: Abeer Obaid Faris Gafan Al-Dahmani Capacity in the case: Attorney

Parties to notify: 4-Theikkattu Narayan Kesavan Elayath Capacity in the ease: Joined 

Litigant  - Their place of residence is unknown

Notice Subject:

A session is scheduled for Monday, 03-05-2021 at 10:30 a.m. in the Remote Litigation 

Chamber, and accordingly, the session must be attended by you or your legal 

representative. In the event of non attendance, your trial will be held in absentia.
Division Head
Abdullah Ahmed Suleiman

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 22/ 4/ 2021  Issue No : 13222
Legal Notice by Publication 

No. (3041/2021)
Exhibit No. 29593/1/2021

Notifying Party: AMEX (MIDDLE EAST) B.S.C (C) - EMIRATES 
(American Express previously) 
Notified Party: Babak Mansour Banihashemi, an Iranian national
1. The Notified Party has withdrawn from his account at Abu Dhabi Commercial 
Bank cheque No. (000241) for the Notifying Party in the sum of AED 25,000 
(Twenty-Five Thousand Arab Emirates Dirhams) that is payable on 22.06.2010. 
2. The said cheque was bounced upon submission to the Bank due to insufficient 
funds. Therefore, The Notifying Party hereby serves this Notice on the Notified 
Party, under which he is instructed to pay the said cheque amounting AED 
25,000 (Twenty-Five Thousand Arab Emirates Dirhams) within five days as 
of the date of receipt of such Notice, otherwise the legal procedures to claim 
such debt in addition to the legal interest, charges and judicial expenses shall 
be taken.
Notary Public

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 22/ 4/ 2021  Issue No : 13222
Appeal Court
Public Notice

In Appeal No. 717/2020/361, Performance Order Appeal
Subject matter of the appeal: the appeal of the judgment issued in the performance order 

No. 4234/2020; and expenses, charges and attorney's fees.

Notifier: His Excellency Khamis Bin Butti Al Rumaithy-Capacity in the case: Appellant

 Represented by: Abeer Obaid Faris Gafan Al-Dahmani -Capacity in the case: Attorney

Parties to notify: 5-MOHAMMED ABDELRAHMAN K ALETER  Capacity in the ease: 

Joined Litigant -  Their place of residence is unknown

Notice Subject: 

A session is scheduled for Monday, 03-05-2021 at 10:30 a.m. in the Remote Litigation 

Chamber, and accordingly, the session must be attended by you or your legal 

representative. In the event of non attendance, your trial will be held in absentia.
Division Head
Abdullah Ahmed Suleiman

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 22/ 4/ 2021  Issue No : 13222
Legal Notice by Publication 

No. (3037/2021)
Exhibit No. 27507/1/2021

Notifying Party: AMEX (MIDDLE EAST) B.S.C (C)- EMIRATES 
(American Express previously)
Notified Party: Monireh Gholamali Faghani, an Iranian national
1. The Notified Party has withdrawn from her account at HSBC cheque No. 
(461775) for the Notifying Party in the sum of AED 39,000 (Thirty-Nine 
Thousand Arab Emirates Dirhams) that is payable on 08.04.2009. 
2. The said cheque was bounced upon submission to the Bank due to insufficient 
funds. Therefore, The Notifying Party hereby serves this Notice on the Notified 
Party, under which she is instructed to pay the said cheque amounting AED 
39,000 (Thirty-Nine Thousand Arab Emirates Dirhams) within five days as of 
the date of receipt of such Notice, otherwise the legal procedures to claim such 
debt in addition to the legal interest, charges and judicial expenses shall be 
taken.
Notary Public

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS
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يا�سمني تقتحم امل�ساكل الزوجية ودنيا تنجح فى دور ال�سديقة والزوجة اخلائنة

 )اللى مالو�س كبري(..  
دراما اجتماعية متميزة

التي  الكوميديا  عباءة  وتخلع  جلدها  العزيز  عبد  يا�سمني  النجمة  تغري  الأح��داث  خلل  ومن 
اأرتدتها يف ال�سينما ل�سنوات، وقررت الجتاه للدراما الجتماعية وذلك للعام الثانى على التوايل، 

بعد م�سل�سلها "ونحب تانى ليه" الذى عر�ض خلل املو�سم الرم�سانى املا�سى.
 وتطرق م�سل�سل "ونحب تانى ليه" ملناق�سة امل�ساكل الزوجية التي توؤدى اإىل الطلق يف النهاية 
والأزمات النف�سية الذى ي�سببها، ودارت الق�سة حول "غالية" التي تتعر�ض مل�ساكل مع زوجها 
اأحد احلفلت  �ساب يدعى مراد �سدفة يف  تقابل  امل�سهور فينف�سل عن بع�سهما، ثم  املخرج 
ويُعجب بها فيحاول التقرب منها لكنها تخاف من خو�ض جتربة عاطفية فا�سلة مرة اأخرى، 
وامل�سل�سل من بطولة يا�سمني عبد العزيز و�سريف منري وكرمي فهمى، تاأليف عمرو حممود 

يا�سني، اإخراج م�سطفى فكرى، اإنتاج �سيرجى. 
 وجتدد اهتمامها بامل�ساكل الجتماعية ومناق�ستها يف م�سل�سل "اللى مالو�ض كبري" والذى 
"غزل" املتزوجة من رجل  الأح��داث حول  وت��دور  الزوجات،  العنف �سد  يناق�ض ق�سية 
اإىل  اإىل اللجوء  اأعمال معروف، وهو دائم العنف معها والتج�س�ض عليها، مما يدفعها 
احد القب�سايات ويدعى "اخلديوى" ليخل�سها من زوجها، وي�ساركها البطولة اأحمد 
العو�سى وخالد ال�ساوى ودينا فوؤاد، تاأليف عمرو حممود يا�سني، واإخراج م�سطفى 

فكرى، واإنتاج �سركة �سيرجى.

دنيا عبد العزيز ال�سديقة اخلائنة
من جهة اخرى لفتت الفنانة دنيا عبد العزيز انتباه اجلماهري لها خلل اأحداث 
اخلائنة  ال�سديقة  دور  جت�سيد  ف��ى  وجنحت  كبري"،  مالو�ض  "اللى  م�سل�سل 
العزيز"، وفاجاأت جمهورها  "يا�سمني عبد  حيث تظهر فى دور �سديقة غزل 
منزلها  فى  عابد   - ال�ساوى  خالد  مع  بظهورها  ال�5  احللقة  فى  وحمبيها 

بوجهها احلقيقي وهى تذم فى �سديقتها غزل، وو�سفتها بالعقربة.
والتى  عابد  وب��ني  بينها  امل�ساهد  ا�ستكملت  امل�سل�سل  من  ال�6  احللقة  وف��ى 
اأن يرتك غزل - يا�سمني  اأنها متزوجة منه �سًرا، وطلبت منه  ك�سفت عن 
عبد العزيز كما تبني اأنها مل تخن �سديقتها غزل فقط بل وتخون زوجها 
عابد وات�سح اأن هناك علقة غري معروفة ب�سقيق غزل الذى يتودد اإىل 

منزلها.
"خالد �سرحان" على  الذهبى  اتفق عابد مع رفعت  الأح��داث  وخ��لل 
عزبة اخلديوى وخطف غزل  اقتحام  اأج��ل  ي�سعها من  التى  اخلطة 
 " "خالد �سرحان  اأح��داث احللقة مبقابلة رفعت  من عنده، وتنتهى 
قدرية " دينا فوؤاد" زوجه اخلديوى واإبلغها اأن زوجها يحب غزل 

ويخبيئها عنده فى املزرعة.
حممود  ع��م��رو  تاأليف  كبري"  ملو�ض  "اللى  م�سل�سل  اأن  ي��ذك��ر 
يا�سني واإخراج م�سطفى فكرى واإنتاج �سركة �سيرجى، وبطولة 
يا�سمني عبد العزيز واأحمد العو�سى، وخالد ال�ساوى، ودينا 
فوؤاد، واأحمد �سعيد عبد الغنى، ودنيا عبد العزيز، وحممود 
حافظ، واإميان ال�سيد، واأحمد عبد اهلل حممود، وحممد 
زلط،  وح��ل  "جونيور"  يا�سني  وحم��م��ود  العظيم،  عبد 

وتدور اأحداثه فى اإطار اجتماعى اأك�سن.

ي�سلط ال�سوء على فرتات مهمة فى تاريخ م�سر

ه�سام �سليم: هجمة مرتدة خمتلف عن راأفت الهجان

ال�سابع":  ل�"اليوم  ت�سريحاته  خ��لل  �سليم  ه�سام  واأ���س��اف 
امللفات  بجانب  يتطرق  والعمل  زينا  ب�سر  املخابرات  "�سباط 
منازل  لهم  ب�سر  اأن��ه��م  اإىل  عليها  نظرة  يلقى  ال��ذى  ال�سائكة 
مع  يظهر  مثلما  ك��ب��رية،  ب�سورة  عملهم  اأج���ل  م��ن  وي�سحون 
الذهاب  ع��ن  اأح��ي��اًن��ا  يتخلى  ح��ي��ث  األ��ع��ب��ه��ا  ال���ذى  ال�سخ�سية 
جلل�سات ابنته التي تعالج بالكيماوى من اأجل عمله رغم تعلقه 

ال�سديد بها".
وبخ�سو�ض اأكرث ما اأعجبه ب�سخ�سية "رفعت امل�سريى" اأ�ساف: 
"حبه ال�سديد لوطنه وتفانيه يف العمل كلها اأمور اأعجبتنى منذ 

الوهلة الأوىل لقراءة ال�سيناريو".

هجمة مرتدة خمتلف عن راأفت الهجان
العامة  امل��خ��اب��رات  �سابط  دور  على  �سليم،  ه�سام  الفنان  علق 

"هجمة  م�سل�سل  اأح���داث  �سمن  يلعبه  ال��ذى  امل�سريى،  رفعت 
العمل  مرتدة"، والذى يتطرق لعامل اجلا�سو�سية حيث ميثل 
عودة للم�سل�سلت التي تدور حول املخابرات العامة وبطولت 

رجالها يف حماية الأمن القومى.
ومقارنة  مرتدة"  "هجمة  م�سل�سل  اإىل  �سليم  ه�سام  وت��ط��رق 
الهجان ودم��وع يف عيون  راأف��ت  اأعمال مثل  بينه وبني  البع�ض 
وقحة قائًل : "بالتاأكيد �ستبقى تلك الأعمال يف ذهن امل�ساهد 
اأ�سباب  وهناك من �سيقارن ولكن امل�سل�سل خمتلف متاماً لعدة 
اأهمها الزمن بني تلك الأعمال بالإ�سافة اإىل الظرف واملو�سوع 

التي تناق�سه".
اإىل  يتطرق  مو�سوعها  ك��ان  الأخ���رى  "امل�سل�سلت  وا�ستكمل: 
مرتدة  ه��ج��م��ة  م�سل�سل  ي��ع��ت��رب  ح��ني  يف   73 ون�����س��ر  النك�سة 
ي�ساهد  ال���ذى  اجل��ي��ل  عاي�سها  مننا  ق��ري��ب��ة  ل�����س��ن��وات  تو�سيح 

امل�سل�سل ويتعرف على اأمور للمرة الأوىل ويربطها معاً".
م�سل�سل "هجمة مرتدة" من تاأليف باهر دويدار واإخراج اأحمد 
علء الديب، وبطولة اأحمد عز، هند �سربي، ماجدة زكي، ه�سام 
ال�سافعي، �سلح عبد اهلل، ندى مو�سى، حممود  �سليم، ن�سال 
البزاوي، حممد عادل، خالد اأنور، نور حممود، حممد جمعة، 
فيدرا، اأحمد فوؤاد �سليم، يو�سف عثمان، هاجر ال�سرنوبي، مايان 

ال�سيد، �سمم احل�سن، ل�سينة ل�سني، علي قنديل.
�سل�ض  �سرد  خ��لل  م��ن  اجلا�سو�سية،  لعامل  امل�سل�سل  ويتطرق 
يعد  ح��ي��ث  الأوىل  ل��ل��م��رة  للعلن  تظهر  وم��ع��ل��وم��ات  لأح���داث���ه 
�سنوات  العامة عن  املخابرات  امل�سل�سل مبثابة ملف من ملفات 
على  وي���ذاع  برمتها،  واملنطقة  م�سر  بعمر  الأهمية  غاية  ف��ى 
ت�سدر  حيث  وا�سعة،  مبتابعة  يحظى  كما   ،dmc قناة  �سا�سة 

الرتيند مع عر�ض حلقاته.

ا�ستطاعت النجمة يا�سمني عبد العزيز، اأن جتذب النتباه مب�سل�سلها "اللى مالو�ض كبري" والذى 
يعر�ض خالل مو�سم دراما رم�سان احلاىل، خا�سة اأن اأحداث امل�سل�سل �سريعة وم�سوقة، ويناق�ض 

اأحد الق�سايا املهمة التي تخ�ض املجتمع ب�سكل عام، وتفوقت على نف�سها يف دور خمتلف ومميز.

ك�سف الفنان ه�سام �سليم، عن �سعادته بلعب �سخ�سية ال�سابط "رفعت امل�سريى" خالل اأحداث م�سل�سل "هجمة مرتدة" موؤكًدا اأن اأهمية 
امل�سل�سل هي تو�سيح وت�سليط ال�سوء على �سنوات مهمة يف تاريخ م�سر، حيث يك�سف عن خيوط عديدة واأمور عاي�سناها ولكننا مل نَر ما 

ح�سل يف اخلفاء، وهو الأمر الذى يتطرق له مو�سوع امل�سل�سل.

اخلميس   22    إبريل   2021  م   -   العـدد   13222  
Thursday    22   April   2021   -  Issue No   13222



ا�سطراب دماغي غام�س ي�سبب 
فقدان الذاكرة والهلو�سة 

يت�سابق امل�سوؤولون يف كندا للعثور على �سبب مر�ض الدماغ الغام�ض الذي 
لتقارير  وفقا  ب��رون��زوي��ك،  نيو  �سخ�سا يف مقاطعة   40 م��ن  اأك��رث  اأ���س��اب 

اإخبارية
وت�سبه اأعرا�ض املر�ض الغام�ض مر�ض كروتزفيلد جاكوب )CJD(، وهو 
املطاف. وي�سمل  نهاية  الوفاة يف  اإىل  ي��وؤدي  نادر  تنك�سي  ا�سطراب دماغي 

فقدان الذاكرة والهلو�سة و�سمور الع�سلت، وفقا ل�سحيفة "الغارديان".
ال��ك��ن��دي��ون الأط��ب��اء يف  امل�����س��وؤول��ون  ن��ّب��ه  ويف وق��ت �سابق م��ن ه��ذا ال�سهر، 
حالة   43 من  جمموعة  يراقبون  كانوا  اأنهم  اإىل  برونزويك  نيو  منطقة 
�سحيفة  ذك���رت  ح�سبما  م��ع��روف،  غ��ري  ل�سبب  الع�سبية  الأم���را����ض  م��ن 

"الغارديان".
وتعود احلالة الأوىل، التي مت حتديدها، اإىل عام 2015، لكن امل�سوؤولني 
لحظوا ارت��ف��اع ع��دد احل��الت يف ال�سنوات الأخ���رية، حيث مت الإب���لغ عن 
 CBC �24 حالة يف عام 2020 و�ستة حتى الآن يف عام 2021، وفقا ل

News. ومت ربط خم�ض وفيات باملر�ض.
وا�ستبه الأطباء يف البداية يف اأن احلالت كانت مر�ض كروتزفيلد جاكوب، 
الربيونات.  ت�سمى  ب�سكل غري طبيعي  ينتج عن بروتينات مطوية  وال��ذي 
دل��ي��ل على مر�ض  اأي  الآن ل تظهر  اأج��ري��ت حتى  ال��ت��ي  الخ��ت��ب��ارات  لكن 

كروتزفيلد جاكوب، ول على اأي مر�ض بريون اآخر ذي �سلة.
وقال الدكتور نيل كا�سمان، الأ�ستاذ يف جامعة كولومبيا الربيطانية، الذي 
ل�  اجلديدة،  الدرا�سة  يف  التحقيق  يف  وي�سارك  الربيونات  اأمرا�ض  يدر�ض 
CBC News: "ل يوجد دليل، ول تلميح، حتى يف عمليات الت�سريح 
ال���ث���لث ال��ت��ي مت اإج����راوؤه����ا، مل��ر���ض ال���ربي���ون ال��ب�����س��ري . ف���اج���اأين ذلك 

ب�سراحة".
يكون  ق��د  وال���ذي  ال�سبب،  يف  بالتحقيق  الآن  متعددة  بحثية  ف��رق  وت��ق��وم 

مر�سا جديدا متاما اأو عدة ا�سطرابات خمتلفة معروفة بالفعل.
احلالة  ه��ذه  من  يعانون  الذين  املر�سى  "الغارديان" اأن  �سحيفة  وذك��رت 
الآلم  �سهرا، من   36 اإىل   18 م��دى  اأ���س��واأ تدريجيا على  اأعرا�سا  ط��وروا 
و�سرير  الع�سلت  وه��زال  املعريف  التدهور  اإىل  امل��ربرة  غري  والت�سنجات 

الأ�سنان.
اأكاديان يف �سمال  ووق��ع حتديد معظم احل��الت حتى الآن يف �سبه جزيرة 
�سرق  وبالقرب من مونكتون، وهي مدينة يف جنوب  برونزويك  نيو  �سرق 

.CBC News �نيو برونزويك، وفقا ل
وبالنظر اإىل اأن احلالت تبدو مقت�سرة على منطقة معينة، فمن املحتمل 
 CBC اأن تكون هذه احلالت ناجتة عن �سموم بيئية، ح�سبما ذكرت �سبكة

.News
ي�سملون  امل���ح���ت���م���ل���ني  ب����ه����م  امل�������س���ت���ب���ه  ب���ع�������ض  اإن  ك����ا�����س����م����ان  وق���������ال 
وكلهما  الدومويك،  وحم�ض   B-methylamino-L-alanine
من ال�سموم التي ترتاكم يف بع�ض الأحيان يف الأ�سماك واملحار. ومع ذلك، 
�سدد على اأن هذه جمرد تكهنات يف الوقت احلايل واأن العثور على ال�سبب 

احلقيقي قد ي�ستغرق وقتا.
غ�سون  يف  ال�سبب  اجل��اري��ة  التحقيقات  تعطينا  اأن  املحتمل  "من  وق���ال: 

اأ�سبوع، اأو من املحتمل اأن تعطينا ال�سبب يف غ�سون عام".

الن�سبية؟ النظرية  �ساحب  هو  • من 
- العامل الأمريكي اأين�ستاين

 • من هو عامل الفلك العربي الذي قدر ن�سبة حميط 
الدائرة اإىل قطرها ب� 3.14؟

- غياث الدين الكا�سي
الرتوازي؟ بالبئر  املق�سود  • ما 

- هو البئر الذي يتدفق منه املاء تلقائياً
باري�ض؟ يف  اإيفل  برج  بناء  مت  • ملاذا 

- بنى يف باري�ض مبنا�سبة املعر�ض ال�سناعي يف الذكرى املئوية لقيام 
الثورة الفرن�سية

الأر�ض؟ اإىل  للو�سول  ال�سم�ض  �سوء  ي�ستغرق  دقيقة  • كم 
- حوايل ثماين دقائق

الأكل. ولي�ض  العلج  اأجل  من  اجلزر  زرعوا  من  اأول  هم  • الإغريق 
هاواي. من  ياأتي  الأنانا�ض  من  العامل  اإنتاج  ثلث  من  • اأكرث 

1920م. عام  يف  كان  املجمدة  للأطعمة  اإنتاج  • اأول 
يوم. كل  احلليب  من  طن  ينتجوا  اأن  ميكن  بقرة   60 •

الأرز. من  خمتلف  نوع   15.000 من  اأكرث  • هناك 
املتحدة. الوليات  يف  امل�ستهلكة  الغذائية  املواد  جميع  من   29% متثل  الألبان  • منتجات 

فقد  علمية.  بطريقة  الطريان  والغرب حاول  العرب  تاريخ  رجل يف  اأول  فرنا�ض  بن  عبا�ض  اأن  تعلم  • هل 
فتاأذى  �سقط  ث��م  بعيدة  م�سافة  اجل��و  يف  بهما  ط��ار  جناحني  ل��ه  وم��د  بالري�ض  فك�ساه  ج�سمه،  تطيري  اأراد 

ظهره وبذلك يعترب اأول طيار اخرتق الف�ساء. 
ال�سغرى. وقد  الدموية  الدورة  الطبيب هو مكت�سف  العامل  اأبي حزم  النفي�ض علي بن  ابن  اأن  تعلم  • هل 
التاجية.  وال�سرايني  احلوي�سلت  اإىل  اإ���س��ارات  اأي�ساً  وفيه  القانون(  )ت�سريح  امل�سهور  كتابه  يف  ذل��ك  ج��اء 
كما له اأي�ساً العديد من املوؤلفات الطبية اأ�سهرها: املوجز يف الطب وبه اخت�سر قانون ابن �سينا، وال�سامل يف 

الطب وهو كتاب كبري جداً وغريها من الكتب املختلفة.

البنت الك�سولة
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التني ال�سوكي

يلي  فيما  اإليكم  ال�سيف،  فواكه ف�سل  اأ�سهر  ال�سوكي من  التني  فاكهة  تعد 
اأبرز فوائدها ال�سحية:

- ت�ساعد ثمرة التني ال�سوكي على اله�سم، حيث ت�ستخدم كمهدئ للقولون 
الع�سبي ومطهر عام للجهاز اله�سمي.

من  التخل�ض  على  ت�ساعد  التي  الفواكه  اأك��رث  من  ال�سوكي  التني  يعترب   -
الكتئاب ومنح ال�سعادة والطمئنان.

على  قدرته  ب�سبب  وذل��ك  الزائد  ال��وزن  ال�سوكي يف خ�سارة  التني  ي�ساعد   -
امل�ساعدة يف ه�سم املواد الغذائية التي حتتوي على الدهون.

ون�سرة  الب�سرة �سحية  ما يجعل  بالكولجني  ال�سوكي اجللد  التني  - ميد 
و�سبابية.

- يعمل على خف�ض ن�سبة ال�سكر يف الدم، ما يجعله منا�سباً ملر�سى ال�سكري.

اإل  �سيئا  ..وه��ي ل تفعل  امل�ساعدة  امها لنها ك�سولة ول حتب  البيت غا�سبة، فقد نهرتها  �سعاد من  خرجت 
 ... ال�سغرى  واأحيانا ل تفعله بل تطلب من يقوم عنها بذلك، تنظيف غرفتها ترتكه لأختها  لنف�سها فقط 
ك�سولة جدا وانانية اي�سا، وعندما �سمع الب مبا حدث نوى لها على �سئ ..ح�سر اجلميع اإىل البيت وجل�سوا 
لتناول الطعام الب�سيط الذي اعدته الم التي ذهبت للنوم، ثم وقف الب ليقول ان امكم ت�سعر بوعكة لذلك ل 
ت�ستطيع ان جتهز لكم ال الطعام الب�سيط، ارجوكم نظفوا املائدة ثم رتبوا غرفكم وباقي الغرف وانت يا �سعاد 
عليك باملطبخ كله ثم ا�سريف على اخواتك.. اريد ان ا�سحو فاجدك قد نظفت كل �سئ ..  واختفى بعد ان اعطى 

اوامره امل�سددة.
وقفت �سعاد غا�سبة جدا وبدون تفكري كانت جتري وراء والدها لتقول له ابي انا ل�ست بخادمة لأقوم بتنظيف 
بكامل  الب  واندفع  اأفاقتها  قوية  تلقت �سفعة  وهنا  ل�ست خادمة..  انا  البيت،  تنظيف  ا�سرف على  او  املطبخ 
غ�سبه ليقول: ح�سنا، معنى ذلك ان امك خادمة.. فهي تذهب لعملها لتوفر لكم معي�سة اآمنة ثم تاأتي لتطبخ 
وتغ�سل وتنظف البيت وترتب كل �سي هنا وت�سرتي الطلبات ثم تاأتون لتناول الطعام والنوم وتقوم هي بتنظيف 
كل ما ا�ستعملتموه ثم تعيد كل ما فعلته �سابقا وعندما ت�ستيقظني حتمل لك ال�ساي ثم جتل�ض لتبا�سر معكم 
اأه��ذه هي  هذا جزاءها؟  متزوج من خادمة؟ هل  انا  هل  تفعلها، هل هي خادمة؟  كثرية  واأ�سياء  الواجبات... 
الرتبية ال�سحيحة وهذا ما تعلمته يف املدر�سة.. ح�سنا يا �سعاد، ل مدر�سة بعد اليوم وعليك ان تقومي بكل ما 

تقوم به امك ملدة 3 ايام بعدها �ساأقرر هل �ستبقني معنا ام تذهبني اإىل مكان جتدين فيه من يخدمك.
انق�ست ثلثة ايام كانت ام �سعاد ت�سغط على قلبها ليتحمل، ويف نهايتها نادى الب على �سعاد لي�ساألها ماذا 
قررت فبكت ب�سدة بكاء مرا ينطق مبا عانته ومبدى ا�سفها على كل ما بدر منها يف حق امها... والآن كل �سيء 

يف هذا البيت مق�سم على جميع اأفراده فلي�ض هناك خادم ول �سيد اجلميع هنا مت�ساوون.

ميكن اأن يوؤثر نق�ض فيتامني )D( على اجل�سم اأكرث مما قد يدركه 
الكثريون، وقد تكون املعاناة من اآلم الظهر ب�سبب نق�ض فيتامني 

اأ�سعة ال�سم�ض.
وي�ساعد فيتامني )D( يف احلفاظ على �سحة العظام بعدة طرق، 

حيث ي�ساعد اجل�سم على امت�سا�ض الكال�سيوم.
النق�ض  امللحظة، وج��ود علقة بني  قائمة على  درا���س��ات  ووج��دت 

واآلم اأ�سفل الظهر املزمنة.
 )v( فيتامني  م�ستويات  بني  العلقة  ال��درا���س��ات  اإح��دى  وفح�ست 

واآلم الظهر لدى اأكرث من 9000 امراأة م�سنة.
ووجد الباحثون اأن اأولئك الذين يعانون من نق�ض حاد، كانوا اأكرث 
عر�سة للإ�سابة باآلم الظهر، مبا يف ذلك اآلم الظهر ال�سديدة التي 

حتد من اأن�سطتهم اليومية.
ونظرت اإحدى الدرا�سات يف مكملت فيتامني )D( وكيف ميكن اأن 

 )D( حت�سن اآلم الظهر. واقرتحت الدرا�سة اأن مكملت فيتامني
قد حت�سن من اإعاقة اآلم الظهر لدى البالغني، الذين يعانون من 

نق�ض فيتامني )D( وزيادة الوزن اأو ال�سمنة.
ووجدت الدرا�سة انخفا�سا "ملحوظا" يف درجات اإعاقة اآلم الظهر 

يف جمموعة فيتامني )D( مقارنة مبجموعة الدواء الوهمي.
وتعليقا على النتائج التي تو�سلوا اإليها، كتب معدو الدرا�سة: "على 
الرغم من اأن علج نق�ض فيتامني )D( احلاد مو�سى به لتح�سني 
اأي�سا  اأنه قد يح�سن  اإىل  الدرا�سة ت�سري  اأن هذه  اإل  العظام،  �سحة 
اآلم الظهر. وبالتايل، قد يكون هناك ما يربر اختبار نق�ض فيتامني 
)D( يف الأ�سخا�ض الذين يعانون من اآلم الظهر، والذين يعانون 

من زيادة الوزن اأو ال�سمنة".
وتبني اأن الأ�سخا�ض الأكرث عر�سة خلطر الإ�سابة بنق�ض فيتامني 

)D(، هم كبار ال�سن والأ�سخا�ض الذين يعانون من زيادة الوزن.

D اآلم الظهر قد حتدث ب�سبب نق�س فيتامني

األي�سون ماكاتي خالل ح�سورها العر�ض الأول لفيلم Unearth يف �سمال هوليوود، كاليفورنيا.  ا ف ب


