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عالمة  ال تهملها.. جر�س 
اإنذار قبل حدوث نوبة قلبية

هي  القلب  نوبات  اأن   )BHF( الربيطانية  القلب  موؤ�س�سة  ذك��رت 
حاالت طارئة طبية خطرية ميكن منعها اإذا كان ال�سخ�ص على دراية 

بعالمات االإنذار املبكرة.
ال�سبب  ولهذا  ل��الأمل،  االأ�سخا�ص عتبات خمتلفة  اأن لدى  واأو�سحت 
اختالف  ي��ك��ون  م��ا  وغ��ال��ب��ا  ح��دت��ه��ا،  االأع���را����ص يف  اأن تختلف  ميكن 
حالة  ويف  املبكر،  االإن����ذار  ع��الم��ات  ظهور  يف  خلطاأ  �سببا  االأع��را���ص 
رئي�سي  خطر  عامل  اإىل  ذل��ك  ي�سري  فقد  وا���س��ح،  �سبب  دون  التعرق 

لالإ�سابة بنوبة قلبية.
واك��ت�����س��ف ب��اح��ث��ون اأن ال��ت��ع��رق ه��و ال��ع��ار���ص ال���ذي ي��دف��ع امل��زي��د من 
امل�ست�سفى،  اإىل  للو�سول  قلبية  نوبة  من  يعانون  الذين  االأ�سخا�ص 

وفقا ل�سحيفة "ديلي اإك�سربي�ص" الربيطانية.
امل�سدودة  ال�����س��راي��ن  ع��رب  ال����دم  "�سخ  ال��ط��ب��ي��ة  امل��وؤ���س�����س��ة  واأ���س��اف��ت 
اأكرث  ج�سمك  يتعرق  ل��ذل��ك  قلبك،  م��ن  اجل��ه��د  م��ن  امل��زي��د  يتطلب 
املجهود  اأثناء  ملحاولة احلفاظ على درجة ح��رارة ج�سمك منخف�سة 

االإ�سايف".
وذكرت: "اإذا كنت تعاين من تعرق بارد اأو جلد رطب، فعليك ا�ست�سارة 
طبيبك. التعرق الليلي هو اأي�سا عار�ص �سائع للن�ساء الالئي يعانن 
من م�ساكل يف القلب. وقد تخطئ الن�ساء يف هذا العار�ص ب�سبب تاأثري 

انقطاع الطمث".
النوم  ت�ستطع  اأو مل  وكانت مالءاتك مبللة  ا�ستيقظت  "اإذا  وتابعت: 
عند  قلبية، خا�سة  نوبة  على  يكون هذا عالمة  فقد  التعرق،  ب�سبب 

الن�ساء".
ويعد العرق الكثيف املفاجئ دون �سبب وا�سح من االأعرا�ص ال�سائعة 

للنوبة القلبية ولكن الكثريين ال يدركون ذلك.

املاجنو باملاء.. اأف�ضل 
عالج للب�ضرة 

يتميز املاجنو ب�سخونته من الداخل، فهو ذو حرارة طبيعية ميكن اأن 
اأن ي�سبب املزيد من  اأو ميكن  تكون �سارة للنظام الداخلي لل�سخ�ص 

حب ال�سباب.
احلديد  ي�سعف  ال��ذي  الفيتيك،  بحم�ص  اأي�ساً  غني  املاجنو  اأن  كما 

والزنك والكال�سيوم، وميكن اأن يعزز نق�ص املعادن.
ولكن احلل االأمثل للحد من احلرارة الزائدة ور�سح حم�ص الفيتيك 
هو و�سع املاجنو يف املاء ملدة ن�سف �ساعة فقط، وهذا هو احلل املثايل 

االأكرث �سهولة لوجه خال من البثور.
املاجنو  تناول  اإن  ديواكر(،  )روجوتا  ال�سهرية  التغذية  خبرية  تقول 
الذي ُيخزن يف املاء قبل اال�ستهالك؛ له فوائد كثرية يف التخل�ص من 

البثور وحب ال�ساب وزيادة توهج الب�سرة.
تنطوي و�سفة املاجنو هذه، على تنظيف املاجنو بحيث تتم اإزالة كل 

االأو�ساخ وال�سمية املوجودة فيه ليكون جاهزاً لال�ستخدام.
وهذه  للب�سرة  ال�سرورية  الهامة  الفيتامينات  على  املاجنو  يحتوي 
املواد امل�سادة لالأك�سدة جتلب توهجاً طبيعياً للوجه، اإ�سافة اإىل جعل 

الب�سرة اأكرث �سحة وخالية من العيوب.
وُيبقي  الدقيقة،  واخل��ط��وط  ال��داك��ن��ة  البقع   A الفيتامن  ي��زي��ل 
ال�سارة  البنف�سجية  ف��وق  االأ���س��ع��ة  م��ن  حممياً  ال��وج��ه   ،C فيتامن 

وي�ساعد على توهج الب�سرة.
من  والتخل�ص  املغني�سيوم  اإزال���ة  على  في�ساعد   ،B6 فيتامن  اأم���ا 
الب�سرة الدهنية. ويحافظ البوتا�سيوم على رطوبة الب�سرة، يف حن 

ينقذ "البيتا كاروتن" الب�سرة من البكترييا وال�سموم.
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درا�ضة تخربك مبا 
يفعله احلزن بالب�ضر

ك�سف علماء ال�سر وال�سبب الذي يوؤدي اإىل وفاة النا�ص يف بع�ص االأحيان، 
بعد انهيار عالقاتهم العاطفية اأو فقدان �سخ�ص عزيز.

وح�سب ما ذكرت �سحيفة "ديلي ميل" الربيطانية، فاإن علماء يف "اإمربيال 
كوليدج لندن" وجدوا اأن اأحداث احلياة املجهدة واالأليمة اأحيانا تزيد من 
م�ستويات جزيئن يف خاليا القلب، يلعبان دورا مهما يف تطور "متالزمة 

القلب املنك�سر".
ل�"خيارات  الطريق  ميهد  امل�سبوق  غري  االكت�ساف  هذا  اأن  امل�سدر  واأو�سح 

عالجية جديدة ميكن اأن متنع حدوث وفيات يف امل�ستقبل".
املواقف  بعد  تنتج  ما  غالبا  موؤقتة  قلبية  حالة  املنك�سر  القلب  ومتالزمة 
القلب  ع�سلة  اعتالل  اأي�سا  ت�سمى  ال�سديدة.  والعواطف  للتوتر  امل�سببة 

االإجهادي، اأو اعتالل تاكوت�سيبو لع�سلة القلب.
وقالت "ديلي ميل" اإن املتالزمة حتدث عندما ت�سعف ع�سلة القلب فجاأة 

ويتغري �سكل حجرة القلب الي�سرى.
 Cardiovascular" جم���ل���ة  يف  امل����ن���������س����ورة  ال�����درا������س�����ة  ووف�������ق 
Research"، فاإن العلماء ربطوا االآن هذه املتالزمة بجزيئات يف القلب 
طويلة  ال�سائقة  اأن  اإىل  ي�سري  مما  والتوتر،  والقلق  باالكتئاب  مرتبطة 
متالزمة  ح��دوث  اإىل  ت��وؤدي  اأن  ميكن  عاطفية،  �سدمة  تليها  التي  امل��دى 
النوبة  اأع��را���ص  املتالزمة  ه��ذه  اأع��را���ص  ت�سبه  ما  وغالبا  املنك�سر.  القلب 
اأن توؤدي اإىل  اآالما يف ال�سدر و�سيقا يف التنف�ص، وميكن  القلبية، وت�سبب 

توقف القلب عن النب�ص.

بايدن يف دائرة ا�ضتهداف 
اأ�ضاقفة .. فما الق�ضة؟

االأ�ساقفة  لت�سويت  االن��ت��ق��ادات  ت��وال��ت 
الكاثوليك يف الواليات املتحدة، للم�سي 
قدما بجهد قد يحرم الرئي�ص االأمريكي 
جو بايدن، من طق�ص "املناولة املقد�سة"، 
ب�سبب  الكني�سة،  �سعائر  اأه���م  م��ن  وه��و 

موقفه من االإجها�ص.
االأ�سبوع  االأ����س���اق���ف���ة  م���وؤمت���ر  و����س���وت 
املا�سي، ل�سالح �سياغة بيان ر�سمي حول 
اإذا  ما  �سيت�سمن  وال��ذي  املناولة،  معنى 
كان ينبغي حرمان ال�سيا�سين املوؤيدين 
حل��ق االإج��ه��ا���ص، مثل ب��اي��دن، م��ن هذا 
فران�سي�ص،  ال���ب���اب���ا  وح������ذر  ال���ط���ق�������ص. 
االأمريكين  االأ�ساقفة  املا�سي،  االأ�سبوع 
املناولة،  م��ن  ال�سيا�سين  ح��رم��ان  م��ن 
الكني�سة  ي�سع  ق��د  م��ا  �سيا�سي،  ك�سالح 
بايدن  ح�����ول  ن���ق���ا����ص حم���ت���دم  ق���ل���ب  يف 

واالإجها�ص والكاثوليكية.
وب��اي��دن، وه��و ث��اين رئي�ص كاثوليكي يف 
ت��اري��خ ال��والي��ات امل��ت��ح��دة، ي��واظ��ب على 
الذهاب اإىل الكني�سة وي�سف اإميانه باأنه 
وقال  حياته،  من  عميق  �سخ�سي  جانب 
اإن  االأ�ساقفة،  ت�سويت  خرب  على  تعليقا 
هذا  اأن  اأعتقد  وال  خا�سة  م�ساألة  "هذه 

�سيحدث".

قلة النوم عامل خطر لزيادة 
م�ضتويات ال�ضكر يف الدم �ص 23

الوجبات ال�ضريعة تهدد 
االأطفال ب�ضرطان القولون

حذر خبري التغذية االأملاين ماتيا�ص ريدل من خطورة الوجبات 
ترفع  اإذ  االأطفال،  �سحة  على  والربغر  البيتزا  مثل  ال�سريعة 
ب��ال��ب��دان��ة، وال�����س��ك��ري، وارت���ف���اع �سغط الدم،  خ��ط��ر االإ���س��اب��ة 

والكولي�سرتول، و�سرطان القولون.
ولتجنب هذه املخاطر ين�سح ريدل االآباء بدمج اخل�سروات يف 

م�سرياً  ال�سحي،  الطعام  على  االأطفال  ليتعرف  مبكرة  �سن 
اإىل اأن حا�سة التذوق لدى الطفل تت�سكل يف العامن االأول 

والثاين من عمره.
وبناء على ذلك، على الطفل تعلم حتمل املواد املرة يف 

النباتات، حتى ال يرف�ص اخل�سروات الحقا.
والأن املمنوع مرغوب، قال اخلبري االأملاين، اإنه ال 

باأ�ص من تناول الطفل وجبات �سريعة مبعدل ال 
يزيد عن مرة اأو مرتن، يف ال�سهر.

فوائد الهليون والعيوب اخللقية للمواليد
الن�ساء احلوامل ب�سكل عام بتناول  ُين�سح   -
من  له  ملا  نظراً  الفوليك؛  حم�ص  مكّمالت 
م��ن خطر  واجل��ن��ن  االأم  ق���درة على حماية 
بالعيوب اخللقية يف  االإ�سابة  اأو  االإجها�ص، 

اجلهاز الع�سبي للجنن.
ويعّد الهليون اأحد اأف�سل امل�سادر الطبيعية 
حلم�ص الفوليك. وظهرت يف وقت �سابق اأن 
لدى  ال�سحية  الفوليك  حم�ص  م�ستويات 
االأب، قد يكون لها دور كبري يف والدة جنن 

�سليم.

 الوقاية من االكتئاب
- يلعب حم�ص الفوليك دوراً كبرياً يف منع 
االإ�سابة باالكتئاب؛ وذلك عرب قيامه باإيقاف 
الهومو�سي�ستن  هرمون  اإن��ت��اج  عن  اجل�سم 
يت�سّبب  ق��د  اأم��ي��ن��ي  حم�ص  وه���و  ب���اإف���راط، 
مهمة  غذائية  وعنا�سر  ال��دم  و���س��ول  مبنع 

اإىل الدماغ.
ك���ب���رية من  ل��ك��م��ي��ات  اجل�����س��م  اإن����ت����اج  اإن   -
اإذ  امل���زاج،  على  �سلباً  ي��وؤث��ر  الهومو�سي�ستن 
ي��ق��ّل��ل م���ن اإن���ت���اج ه��رم��ون��ات ال�����س��ع��ادة مثل 
ال�سريوتينن والدوبامن، وهي هرمونات ال 
حت�ّسن املزاج فح�سب، بل تنّظم دورات النوم 

وال�سهية كذلك.

 �صحة القلب
اجل�سم  مينع  الهليون  تناول  اأن  اإىل  نظراً   
من اإنتاج كميات كبرية من الهومو�سي�ستن، 
ف��اإنَّ هذا بطبيعة احلال ينعك�ص على �سحة 
ال��ق��ل��ب، اإذ ت��رت��ب��ط امل�����س��ت��وي��ات ال��ع��ال��ي��ة من 
هرمون الهومو�سي�ستن مبتالزمة ال�سريان 

التاجي.
فوائد الهليون وه�سا�سة العظام

 K فيتامن  قليلة من  كميات  ا�ستهالك  اإن 
يرتبط عموماً بزيادة فر�ص تعّر�ص العظام 
ل��ك�����س��ور، وك����وب واح����د م���ن ال��ه��ل��ي��ون كفيل 
امل��و���س��ى بها  ال��ن�����س��ب��ة  %70 م���ن  ب��ت��وف��ري 
فيتامن  ويلعب  الفيتامن.  هذا  من  يومياً 
وذلك  ال��ع��ظ��ام؛  ���س��ح��ة  يف  م��ه��م��اً  دوراً   K
امت�سا�ص  على  اجل�سم  ق��درة  حت�سن  ع��رب 
الكال�سيوم ال�سروري، والتقليل من ن�سبة ما 
يتم اإخراجه عرب البول من الكال�سيوم. كما 
على  احلديد  من  الهليون  حمتوى  ي�ساعد 

تعزيز �سحة العظام واملفا�سل.

 فوائد الهليون وال�صرطان
- اإن تدين م�ستويات الفوليك يف ج�سم الن�ساء 

قد يلعب دوراً كبرياً يف زيادة فر�ص 
االإ���س��اب��ة ب�����س��رط��ان ال��ث��دي، بينما 

امل�����س��ت��وي��ات ال��ع��ال��ي��ة يف اجل�����س��م من 
تلعب  ق��د  ال��ف��ول��ي��ك  حم�ص 

التقليل  يف  مهماً  دوراً 
م����ن ف���ر����ص االإ����س���اب���ة 
ب���������س����رط����ان ال����ق����ول����ون 

واملعدة والبنكريا�ص.
ع��م��ل حم�ص  اآل��ي��ة  اأن  - رغ���م 

الفوليك حلماية اجل�سم من االإ�سابة 
بالن�سبة  مبهمة  ت���زال  ال  بال�سرطان 
اأن  ي��ع��ت��ق��دون  اأن���ه���م  اإال  ل��ل��ب��اح��ث��ن، 

يف  م��ه��م��اً  دوراً  ال��ف��ول��ي��ك  حل��م�����ص 
النووي  احل��م�����ص  اإن��ت��اج  عمليات 

واحلماية من الطفرات.
هذه  اأن  اإىل  ال��درا���س��ات  ت�سر  مل 

من  عليها  احل�سول  ميكن  ب��ال��ذات  الفوائد 
ح��م�����ص ال��ف��ول��ي��ك ال����ذي ي���اأت���ي ع��ل��ى هيئة 
م��ك��ّم��الت غ��ذائ��ي��ة، ب��ل رّك����زت ع��ل��ى حم�ص 
الفوليك املوجود يف م�سادره الطبيعية مثل 

الهليون.

 عمليات اله�صم
 - ي��ع��ت��رب ال��ه��ل��ي��ون غ��ن��ي��اً ب���االأل���ي���اف وامل����اء 
ع����م����وم����اً، ال���������س����روري����ن ل�����س��ح��ة اجل���ه���از 
االإ�سابة  ف��ر���ص  م��ن  والتخفيف  اله�سمي 
ب�سرطان القولون، كما اأنها تلعب دوراً كبرياً 
اليومية  التخل�ص  عملية  تنظيم  يف  ومهماً 

من الف�سالت وال�سموم.
- اإن تناول الكثري من االألياف يقّلل فر�ص 
االإ�سابة باأمرا�ص القلب وارتفاع �سغط الدم، 
ال�سكري، ال�سمنة، وبع�ص امل�ساكل اله�سمية. 
ك���م���ا متَّ رب�����ط ت����ن����اول ك���م���ي���ات ك���ب���رية من 
الكول�سرتول  م�ستويات  بتخفي�ص  االألياف 
لدى  ال��وزن  خ�سارة  عملية  وت�سريع  ال�ساّر 

االأ�سخا�ص الذين يعانون من ال�سمنة.

 للحامل واملر�صع
النباتات  م���ن  االأخ�������س���ر  ال��ه��ل��ي��ون  ن��ب��ات   -
للن�ساء خ��الل فرتة  ال��رائ��ع��ة وامل��ف��ي��دة ج��داً 
احلمل وبعد الوالدة وخالل فرتة الر�ساعة، 
واملكّونات  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة  امل������واد  ب��ف�����س��ل  ه����ذا 

الغذائية التي حتتويه.
- ال��ه��ل��ي��ون ف��ّع��ال يف ت��ق��وي��ة ع��ظ��ام اجلنن، 
الع�سبي  اجل���ه���از  ت��ع��زي��ز من���و  وي�����س��اه��م يف 
للحامل، كما يقوم بتنظيم م�ستويات �سغط 

الدم لديها.
- يعمل الهليون كعالج وقائي من التهابات 

جمرى البول لدى احلامل، ومينحها 
ال���ط���اق���ة وال���ن�������س���اط، وي��ق�����س��ي على 

ال�سعور بالتعب واالإرهاق.
اإنتاج  زي��ادة  يف  كبري  ب�سكل  الهليون  يفيد   -
احلليب لدى االأم املر�سع، يزيد من �سهيتها، 
لديها،  املناعي  اجلهاز  تقوية  على  وي�ساعد 

ويخّفف من التوتر والقلق واالنفعال.
 

حت�صني خ�صوبة املراأة
 - ميتلك الهليون قدرات فائقة، من خالل 
التي  الطبيعية  الكيميائية  واملرّكبات  امل��واد 
التنا�سلية  االأع�����س��اء  تقوية  على  يحتويها، 

االأنثوية وزيادة اخل�سوبة.
ويحافظ  املباي�ص،  بتقوية  الهليون  يقوم   -

على الرحم واملنطقة احل�ّسا�سة.
مل�سكلة  ال��ه��ل��ي��ون ع��الج��اً ط��ب��ي��ع��ي��اً  ي��ع��ت��رب   -
االإجن����اب ل���دى ال��ن�����س��اء؛ الأن���ه ي��ح��ت��وي على 
اال�سطرابات  م��ن  ل��ل��ح��ّد  ال��ع��ن��ا���س��ر  ب��ع�����ص 

النف�سية.
انقطاع  متالزمة  ع��الج  يف  فّعال  الهليون   -
الطمث وفقر الدم ال�سديد الذي تعاين منه 

الن�ساء بعد �سن الياأ�ص.
ال�سهرية  ال�����دورة  الآالم  ع���الج  ال��ه��ل��ي��ون   -
البطن  تقّل�سات  من  ويخّفف  الن�ساء،  لدى 
ع���ل���ى عن�سر  اح���ت���وائ���ه  ب�����س��ب��ب  وال�����رح�����م؛ 

املغني�سيوم.

 مكافحة اجلذور احلّرة
احلّرة،  اجل���ذور  مبحاربة  الهليون  يقوم   -  
التي ت�ساعد على حتويل خاليا اجل�سم اإىل 
خاليا �سرطانية، وهذا بف�سل احتوائه على 
الغلوتاثيون  ومادة  لالأك�سدة،  امل�ساّدة  املواد 
التي تعمل على الوقاية من خماطر االإ�سابة 

ب�����������س�����رط�����ان 
ال�������������ث�������������دي، 
ال���������������رح���������������م، 
امل���������ب���������ي�������������������ص، 

والقولون.
الهليون  ي��ح��ت��وي   -
ع��ل��ى جم��م��وع��ة كبرية 
ال�سابونن،  مرّكبات  من 
وهي عبارة عن مغّذيات 
كم�ساد  تعمل  نباتية 
ال�سرطانية  ل�������الأورام 

وم�سادة االلتهاب.

 الوقاية من الكول�صرتول
ن�سبة  ت��خ��ف��ي�����ص  يف  ال��ه��ل��ي��ون  ي�����س��ت��خ��دم   -
توؤدي  وال��ت��ي  ال���دم،  يف  ال�سار  الكول�سرتول 
وت�سّلب  القلب  باأمرا�ص  الن�ساء  اإ�سابة  اإىل 

ال�سراين.
من  ج���داً  منخف�سة  كمية  ع��ل��ى  ي��ح��ت��وي   -
ارتفاع  م��ن  متنع  ال��ت��ي  احل��راري��ة  ال�سعرات 

الكول�سرتول يف الدم.

لل�سعر والب�سرة
املراأة  جمال  يف  كبرياً  دوراً  الهليون  يلعب   -
واحل��ف��اظ ع��ل��ى اأن��وث��ت��ه��ا، وذل���ك م��ن خالل 
قدرته الطبيعية يف عالج اأي م�سكلة جمالية 

تتعّلق بال�سعر اأو الب�سرة.
- ي�ستخدم الهليون يف عالج م�سكلة ت�ساقط 
ال�����س��ع��ر ال��ت��ي ت��ع��اين م��ن��ه��ا م��ع��ظ��م الفتيات 
احتوائه  بف�سل  وذل��ك  املتزّوجات؛  والن�ساء 
ي�����س��اع��د على  ال������ذي   B3 ف��ي��ت��ام��ن  ع���ل���ى 
�سعفها  من  ويحّد  ال�سعر،  ب�سيالت  تقوية 

و�سقوطها.
- ي��ح��ت��وي ال��ه��ل��ي��ون ع��ل��ى جم��م��وع��ة كبرية 
من الربوتينات والفيتامينات االأخرى التي 
النعومة  وم��ن��ح��ه  ال�سعر  من��و  ع��ل��ى  ت�ساعد 

والتاأّلق.
من  وذل��ك  ك��ث��رياً،  الب�سرة  الهليون  يفيد   -
التي  ال�سباب  ح��ب  مل�سكلة  معاجلته  خ��الل 
ت��ع��اين م��ن��ه��ا ال���ك���ث���ريات، وي��ع��م��ل ع��ل��ى �سّد 
عالمات  ظهور  من  ومينع  الوجه،  جتاعيد 

ال�سيخوخة.

العامل على اأعتاب 
تداعيات مناخية 

كارثية 
���س��ّح م��ي��اه ون�����زوح و����س���وء تغذية 
اأن���واع م��ن احليوانات  وان��ق��را���ص 
التغرّي  ���س��ي��دّم��ر  وال���ن���ب���ات���ات... 
املناخي حتماً احلياة كما نعرفها 
ح��ال��ي��اً ع��ل��ى ك��وك��ب االأر��������ص، يف 
غ�سون ثالثن عاًما وحتى اأقّل، 
على ما حّذر م�سروع تقرير اأعّده 
املتحدة  االأمم  يف  امل���ن���اخ  خ����رباء 
وح�����س��ل��ت وك���ال���ة ف��ران�����ص بر�ص 

ح�سرياً على ن�سخة منه.
تخفي�ص  وت������رية  ك���ان���ت  م��ه��م��ا 
ان��ب��ع��اث��ات غ����ازات ال��دف��ي��ئ��ة، فاإن 
لالحرتار  امل����دّم����رة  ال���ت���اأث���ريات 
املناخي على الطبيعة والب�سرية، 
�ستت�سارع، بح�سب ما توؤكد الهيئة 
بتغري  املعنية  الدولية  احلكومية 
امل���ن���اخ ال���ت���ي ت���ت���اأرج���ح ب���ن نربة 
حتمل  واأخ���رى  للغاية  ت�ساوؤمية 
ب��ام��ك��ان��ي��ة تغيري  ل��ل��ن��ا���ص  اأم������اًل 
اإجراءات  تطبيق  عرب  م�سريهم 

فورية وجذرية.
الواقع  الفني  امللخ�ص  يف  وج���اء 
"احلياة  اأن  ���س��ف��ح��ة   137 يف 
على االأر�ص ميكن اأن تتعافى من 
تغرّي مناخي كبري عرب االنتقال 
اأنظمة  واإقامة  اأن��واع جديدة  اإىل 
"اأما  واأ����س���اف  جديدة".  بيئية 
الب�سرية فغري قادرة على ذلك".

الكامل  التقييم  تقرير  �ص  ُخ�سّ
�سفحة،  اآالف  اأرب��ع��ة  يف  ال��واق��ع 
وه����و اأك����رث ت�����س��اوؤم��اً ب��ك��ث��ري من 
ال��ت��ق��ري��ر ال�����س��اب��ق ال�����س��ادر العام 
معلومات  ل���ت���وف���ري   ،2014
ت���وؤخ���ذ ع��ل��ى ���س��وءه��ا ال���ق���رارات 
قبل  ين�سر  ل��ن  لكنه  ال�سيا�سية. 
بعد   2022 ����س���ب���اط/ف���رباي���ر 
ال�195  موافقة الدول االأع�ساء 
يف االأمم املتحدة باالإجماع عليه. 
اأن هذا  ال��ع��ل��م��اء  ب��ع�����ص  وي��ع��ت��رب 
اإىل  بالن�سبة  ج��داً  متاأخر  املوعد 
احلا�سمة  ال��دول��ي��ة  االج��ت��م��اع��ات 
حول املناخ والتنوع احليوي التي 

�سُتعقد يف اأواخر العام 2021.
ب��اري�����ص حول  ات��ف��اق  ع��رب توقيع 
املناخ العام 2015، تعّهد العامل 
ح�سر االحرتار املناخي باأقل من 
 1،5 حتى  اأو  مئويتن  درج��ت��ن 
درج�����ة م��ق��ارن��ة ب��ح��ق��ب��ة م���ا قبل 

الثورة ال�سناعية.

لن ت�ضدقي فوائد الهليون املذهلة للن�ضاء
الهليون نوع معروف من اخل�صروات ال�صهرية يف الكثري من دول العامل، وله العديد 
بالفيتامينات،  غنية  قلوية  مادة  اأنه  خ�صو�صًا  للن�صاء،  ال�صحية  الفوائد  من 
البوتا�صيوم،  املغني�صيوم،  الكال�صيوم،  مثل  الرئي�صية؛  واملعادن  الربوتينات، 
النحا�س، احلديد، والفو�صفور. كما ت�صتخدم جذور نبات الهليون يف عالج العديد 

من االأمرا�س املزمنة واخلطرية، فيما تتعّدد فوائده يف ال�صحة واجلمال.
حول  احلاج  �صينتيا  والغذاء  التغذية  علم  يف  الدكتورة  قالته  ما  تابعي 

اخل�صروات  من  نوعًا   20 اأف�صل  �صمن  و�صعته  الذي  الهليون،  فوائد 
ال�صحية حول العامل، يف االآتي:
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�ش�ؤون حملية

•• العني - الفجر

وق��ع��ت ج��ام��ع��ة االم������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة وهيئة 
اأب����و ظ��ب��ي ل��الإ���س��ك��ان م���ذك���رة ت��ف��اه��م ل��ل��ت��ع��اون بن 
امل�سرتكة  وال����ربام����ج  اخل��ط��ط  الإع������داد  ال���ط���رف���ن، 
الطرفن  ب��ن  والعملية  العلمية  اخل���ربات  وت��ب��ادل 
اأحمد بدر  ملدة خم�سة �سنوات، وذلك بح�سور �سعادة 
املنافع  تخ�سي�ص  لقطاع  التنفيذي  ،املدير  القبي�سي 
ال�سكنية ،والدكتورة منى املن�سوري املدير التنفيذي 
اال�سرتاتيجي  والتخطيط  ال�سيا�سات  لقطاع تطوير 
باالإنابة ،  واالأ�ستاذ الدكتور حممد ح�سن، نائب مدير 

اجلامعة لل�سوؤون االأكادميية باالإنابة.
توقيع  كلمته خالل  الدكتور حممد ح�سن يف  واأ�سار 
التوا�سل  ُب��ع��د ع��رب تقنيات  ال��ت��ي مت��ت ع��ن  امل��ذك��رة 

قائاًل:
اأن  املتحدة،  العربية  االإم���ارات  جامعة  يف  "ي�سعدنا 
اأبو  هيئة  م��ع  التفاهم  م��ذك��رة  توقيع  وُنعلن  نرحب 
ت�سعى  التي  ال��رائ��دة  املوؤ�س�سة  ه��ذه  لالإ�سكان،  ظبي 
اإىل تنفيذ اخلطط اال�سرتاتيجية حلكومة اأبو ظبي، 

للمواطنن  االإ�سكان  متطلبات  بتوفري  يتعلق  فيما 
وف���ق اأرق����ى امل��ع��اي��ري ال��ع��امل��ي��ة، ح��ي��ث ب����داأت اجلامعة 
القطاعن  الت�ساركية مع موؤ�س�سات  خطط براجمها 
العام واخلا�ص ،حيث مل تعد برامج اجلامعة اأكادميية 
فقط بحيث نكون قريبن من املواقع العملية الإتاحة 
الفر�سة  اأمام الطلبة لتاأهيلهم واالنخراط يف �سوق 

العمل وحتقيق امل�سلحة الوطنية امل�سرتكة "
واأ�ساف "ال�سك اأن جامعة االمارات  العربية املتحدة، 
ومبا متتلكه من خربات اأكادميية نوعية على م�ستوى 
،والبنية  املوؤهلة  الب�سرية  امل��وارد  توافر  ،وكذلك  عاٍل 
االأكادميية الرائدة واملتميزة على م�ستوى موؤ�س�سات 
�سراكة  ت�سكل  على  ،ق��ادرة  الدولة  يف  العايل  التعليم 
ا�سرتاتيجية متميزة مع هيئة اأبو ظبي لالإ�سكان وفق 
االت��ف��اق عليها ،يف جماالت  اآل��ي��ات عمل حم��ددة يتم 
االكادميية  ال��درا���س��ات  اإع�����داد  خ���الل  م���ن   خمتلفة 
التي قد حتتاج اإليها الهيئة ،وكذلك تدريب وتاأهيل 
واالإداري����ة  الفنية  اجل��وان��ب  يف  املخت�سن  املوظفن 
امل�سرتكة  وال��ن��دوات  ال����دورات  تنظيم  على  ،وال��ع��م��ل 
يف  ال��ف��ر���س��ة  يتيح  ،مم���ا  اجل��ان��ب��ن  ب��ن  املتخ�س�سة 

ت��ب��ادل اخل���ربات املهنية وامل��ع��رف��ي��ة خ��الل م��دة هذه 
5 �سنوات ،يعمل من خالل  املذكرة التي ت�ستمر ملدة 
امل�ساريع  اإع����داد  ع��ل��ى  اجل��ان��ب��ن   ك��ال  يف  املخت�سون 
واالأف���ك���ار امل��ط��ل��وب��ة ، وال��ع��م��ل ع��ل��ى در���س��ت��ه��ا واتخاذ 
القرارات واالجراءات املنا�سبة وفق القواعد واالأ�س�ص 
،وو�سع  اأبو ظبي  امارة  الناظمة للعمل يف  القانونية 
نقطة  املذكرة  هذه  تكون  اأن  اآملن   ، التنفيذ  خطط 
اليه  تتطلع  ال��ذي   ، ال��واع��د  امل�ستقبل  نحو  ان��ط��الق 

قيادتنا احلكيمة الر�سيدة للخم�سن عاما القادمة
من جانبه اأكد �سعادة ب�سري املحريبي مدير عام هيئة 
انطالقاً  ياأتي  املذكرة  توقيع  لالإ�سكان:"اأن  اأبوظبي 
والتوا�سل  ال��ت��ع��اون  تعزيز  على  الهيئة  ح��ر���ص  م��ن 
البحوث  م��راك��ز  م��ن  اال�سرتاتيجين  ال�����س��رك��اء  م��ع 
بهدف  البحثية  واملوؤ�س�سات  اجلامعات  يف  والدرا�سات 
اإجراء البحوث والدرا�سات حول ا�ست�سراف االجتاهات 
اأف�سل  على  واالط����الع  االإ���س��ك��ان  لقطاع  امل�ستقبلية 
املجتمعات  جم��ال  يف  العلمية  وال��درا���س��ات  املمار�سات 
القيادة  روؤي������ة  ي�����س��ه��م يف حت��ق��ي��ق  اال���س��ك��ان��ي��ة، مب���ا 
ورفع  االإ�سكانية  والربامج  املبادرات  وو�سع  الر�سيدة 

كفاءة وجودة اخلدمات والربامج املقدمة من الهيئة 
وحتقيق  اأبوظبي،  اإم��ارة  مواطني  احتياجات  لتلبية 

اال�ستقرار االأ�سري واالجتماعي للمواطنن."
من  اال���س��ت��ف��ادة  على  حري�سة  الهيئة  "باأن  واأ���س��اف 
جامعة  يف  واملعرفية  واالأك��ادمي��ي��ة  العلمية  اخل��ربات 
تبادل  ب��االإ���س��اف��ة اىل  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة  االإم�������ارات 
التعليمية  ال��ربام��ج  وتنظيم  واالأب���ح���اث  ال��دار���س��ات 
اي����ج����اد نتائج  ي��ح��ق��ق  امل�������س���رتك���ة مب����ا  االك����ادمي����ي����ة 
الهيئة  احتياجات  تلبي  مبتكرة  وحلول  وخم��رج��ات 
ومب����ا ي�����س��ب يف م�����س��ل��ح��ة امل��ت��ع��ام��ل��ن واخل���دم���ات 
املقدمة لتطوير وحت�سن عمل وبرامج الهيئة ورفع 

كفاءتها."
التعاون مع  تعزيز  املذكرة يف  اأهمية هذه  على  واأك��د 
من  تعترب  ال��ت��ي  امل��ت��ح��دة  العربية  االإم�����ارات  جامعة 
من  متلكه  ملا  وال��ع��امل،  املنطقة  يف  اجلامعات  اأف�سل 
بحثية،  وم���راك���ز  علمية  وخ����ربات  اك��ادمي��ي��ة  ك����وادر 
عملية  تدريبية  فر�ص  اإي��ج��اد  على  الهيئة  وح��ر���ص 
ل��ط��الب وخ��ري��ج��ي اجل��ام��ع��ة واإ���س��راك��ه��م يف اإع����داد 
الدرا�سات والبحوث االإ�سكانية والت�ساميم املعمارية.

•• اأبوظبي- الفجر

"�سحة"  ال�سحية  للخدمات  اأبوظبي  �سركة  جنحت 
يف  االإم�����ارات،  دول���ة  يف  ال�سحية  للرعاية  �سبكة  اأك���رب 
عالج الطفلة االإماراتية عفراء، البالغة من العمر 17 
�سهراً، والتي كانت تعاين من مر�ص ال�سمور الع�سلي 
يف العمود الفقري، والذي �سبب لها رخاوة يف اأطرافها 

وليونة يف العنق، ورخاوة جذعية. 
وجنح فريق طبي خمت�ص من اأطباء اأع�ساب االأطفال 
يف مدينة ال�سيخ خليفة الطبية، اإحدى من�ساآت �سركة 
وو�سع  النادر،  الوراثي  املر�ص  ت�سخي�ص  "�سحة" يف 
خطة قوية لعالج الطفلة ووقف تدهر حالتها حلن 
االإمارات  ا�سترياده من خارج  الذي مت  ال��دواء  و�سول 

خ�سي�ساً لعالج حالة الطفلة عفراء.
واأكدت الدكتورة مرمي بطي املزروعي املدير التنفيذي 
"�سحة"  �سركة  حر�ص  الطبية  خليفة  ال�سيخ  ملدينة 
الأفراد  امل�ستوى  عاملية  ال�سحية  الرعاية  توفري  على 
املجتمع، على اأيدي كوادرها الطبية والفنية واالإدارية 
والعالجات  ال��ت��ق��ن��ي��ات  ب���اأح���دث  م�ستعينة  امل��ت��م��ي��زة، 

املتوفرة عاملياً.
املتحدة، وف��رت كل  العربية  االإم���ارات  اإن دول��ة  وقالت 
الدعم وامل�ساندة للقطاع ال�سحي، ورفدت امل�ست�سفيات 
عالياً،  ت��اأه��ي��اًل  امل��وؤه��ل��ة  ب��ال��ك��وادر  ال�سحية  وامل���راك���ز 
املتطورة،  وال��ع��الج��ات  احلديثة  بالتقنيات  وجهزتها 

ال���ع���الج واالأدوي���������ة الالزمة  ت���وف���ري  وحت���ر����ص ع��ل��ى 
للمواطنن واملقيمن على اأر�سها.

واأ�سافت اأن عالج الطفلة االإماراتية عفراء يعد اإجنازاً 
ونافذة  "�سحة"،  �سركة  من�ساآت  اإح��دى  كبرياً حتققه 
يعانون  اأط��ف��ال  لديها  ال��ت��ي  االأخ����رى  للعائالت  اأم���ل 
ال��ذي يعد من االأم��را���ص الوراثية  امل��ر���ص،  من نف�ص 
للجينات  احلاملن  الوالدين  تنتقل من  التي  النادرة 
اإ�سماعيل  الدكتور عمر  اأكد  اأطفالهم. من جانبه  اإىل 
اأع�ساب  ق�سم  ورئ��ي�����ص  االأط���ف���ال،  اأع�����س��اب  ا�ست�ساري 
اأهمية  ال��ط��ب��ي��ة،  خليفة  ال�����س��ي��خ  م��دي��ن��ة  يف  االأط���ف���ال 
النخاعي،  الع�سلي  ال�سمور  ملر�ص  املبكر  الت�سخي�ص 
وتقدمي العالج مبكراً من اأجل املحافظة على اأع�ساب 
فكلما  للتلف،  تعر�سها  ومنع  �سليمة  امل�ساب  الطفل 
كانت ت�سخي�ص احلالة مبكراً كما كانت نتائج العالج 
اأي  دون  الطبيعية  ح��ال��ت��ه  اإىل  ال��ط��ف��ل  وي��ع��ود  ج��ي��دة 
الع�سلي  ال�سمور  مر�ص  اإن  وق��ال  ج�سدية.  م�ساكل 
الع�سبي  اجلهاز  ي�سيب  وراث��ي��اً  مر�ساً  يعد  ال�سوكي 
احلركي، ويوؤثر يف جميع اخلاليا الع�سبية، مبا يف ذلك 
اخلاليا امل�سوؤولة عن احلركة والبلع والتنف�ص، بحيث 
اأن  اإىل  ي�سبح الطفل غري قادر على احلركة، م�سرياً 
امل�سوؤولة عن  ينتج عن طفرة يف اجلينات  املر�ص  هذا 
بناء الربوتن، الذي يتوىل �سيانة اخلاليا الع�سبية 
جينيتن،  ن�سختن  الطفل  ي��رث  ما  وع��ادة  احلركية، 
كانت  ف����اإذا  االأم،  م��ن  واالأخ�����رى  االأب،  م��ن  اإح��داه��م��ا 

الطفل مبر�ص  ي�ساب  ال  الن�سختن مري�سة،  اإح��دى 
الن�سختان  كانت  اإذا  ولكن  ال�سوكي،  الع�سالت  �سمور 

املوروثتان مري�ستن حتدث االإ�سابة باملر�ص.
دواء  اإن  اإ�����س����م����اع����ي����ل  ع����م����ر  ال�����دك�����ت�����ور  واأ��������س�������اف 
Zolgensma  هو عالج جيني يتعامل مع ال�سبب 
الع�سبية  اخل���الي���ا  اإىل  وي�����س��ل  ل��ل��م��ر���ص،  اجل�����ذري 
احل��رك��ي��ة امل�����س��ت��ه��دف��ة ال��ت��ي ت��ف��ت��ق��د ه����ذا اجل����ن، ما 
يوؤدي بدوره اإىل حت�سن حركة الع�سالت ووظائفها، 
اإعطاء املورث ال�سليم خالل  ويعتمد هذا العالج على 
ن��اق��الت ال��ف��ريو���ص اخل��ا���ص ب�سمور ال��ع�����س��الت، من 
ملرة  ال��وري��د  ع��ن ط��ري��ق  املري�ص  الطفل  خ��الل حقن 
اخلاليا  ا�ستجابة  حت�سن  على  يعمل  بحيث  واح���دة، 
الع�سبية احلركية للطفل، ويتم حتديد جرعة العالج 
الطبي  الفريق  جناح  اإىل  واأ�سار  املري�ص.  وزن  ح�سب 
التعامل مع حالة  الطبية يف  ال�سيخ خليفة  يف مدينة 
الطفلة عفراء على الرغم من اأنها و�سلت للم�ست�سفى 
بف�سل  ولكن  كثرياً،  متاأثرة  اأطرافها  وكانت  متاأخرة 
اهلل ع��ز وج����ل، وال���دع���م ال��ك��ب��ري ال����ذي وف��رت��ه �سركة 
حالة الطفلة عفراء بنجاح  مع  التعامل  "�سحة" مت 
من  املوؤلف  االإ�سعايف  العالج  لها  وق��دم  و�سرعة،  كبري 
4 جرعات لوقف تدهور حالتها، اإىل اأن و�سل العالج 
النهائي الذي قدم لها مما �ساعد على حماية ع�سالت 
التنف�ص لديها، والتنف�ص ب�سكل طبيعي، دون احلاجة 
وكذلك  امل�ستقبل،  ف�ص  ا�سطناعي  تنف�ص  جهاز  الأي 

من  مّكنها  مم��ا  البلع  ع�سالت  على  املحافظة  مت��ت 
جانبها  م��ن  طبيعي.  ب�سكل  وال�����دواء  ال��ط��ع��ام  ت��ن��اول 
بال�سكر اجلزيل ل�سركة  تقدمت والدة الطفلة عفراء 
"�سحة" والفريق الطبي والتمري�سي واالإداري الذي 
حالتها  ومتابعة  لطفلتها،  العالج  توفري  على  اأ�سرف 
اأن  اإنها الحظت  وقالت  بال�سفاء.  عليها  اهلل  حتى منَّ 
�سهور   3 عمر  يف  وه��ي  طبيعية  غ��ري  طفلتها  ح��رك��ة 
وبعد  ع��ج��م��ان  اإم����ارة  االأط���ب���اء يف  اأح���د  اإىل  فتوجهت 
اأنها م�سابة مبر�ص  اإجراء الفحو�سات الالزمة تبن 
اإىل مدينة  فتم حتويلها  النخاعي،  الع�سلي  ال�سمور 
طبية  لها فحو�ساً  اأج��رت  التي  الطبية  ال�سيخ خليفة 
تكللت  للعالج  خطة  الطبي  ال��ف��ري��ق  وو���س��ع  دق��ي��ق��ة، 

بالنجاح بحمد اهلل.
ال�سيخ  مدينة  يف  االأط��ف��ال  اأع�ساب  طب  خدمة  وتعد 
واأكرثها  اخل��دم��ات  اأب���رز  م��ن  واح���دة  الطبية  خليفة 
�سمواًل يف اأبوظبي، اإذ يقدم خرباء طب اأع�ساب االأطفال 
يف املدينة الطبية التقييم والفحو�سات والعالج لكافة 
امل�ساكل الع�سبية لالأطفال، مبا يف ذلك اال�سطرابات 
ال�سائعة  وامل�ساعفات  االأعرا�ص  ذات  احل��ادة  الع�سبية 
وغري ال�سائعة. كما توفر مدينة ال�سيخ خليفة الطبية 
عيادات متخ�س�سة لالأع�ساب مثل عيادات البوتوك�ص 
امل�سقوق  ال�سلب  وع��ي��ادة  الكيتوجينيك  نظام  وع��ي��ادة 
الع�سبي  ال�سرع وعيادة اجلهاز  املعقدة من  واحلاالت 

الع�سلي.

••  ال�شارقة-الفجر

اأقامت جمعية مواليف االإماراتية التطوعية 
��ي ع��رب ب��رن��ام��ج زوم  ح��ف��ل ت��ك��رمي اف��رتا���سِ
والداعمن  ال��ف��اع��ل��ن  اجلمعية  الأع�����س��اء   ،
اإب����ان ال��ف��رتة امل��ن�����س��رم��ة وال����ذي �سمل 67 
اجلمعية  رئي�سة  وقالت  ومتطوعة  متطوعا 
د. موزة ال�سويهي : ال �سيَء َي�سْنَع باالإن�سان 
جمتهد  ل��ك��ِل   ، امل��ك��ت��وب��ة  الكلمة  ت�سنعه  م��ا 
اآجاًل  اأم  عاجاًل  يناله  اأن  والب��د  كان  ن�سيب 
ت�ستمِتُع  كالِعْطِر  االإط����راُء  اأن  اأذك���ر  لعلي   ،
مواليف  جمعية  اأع�ساء  فكان   ، با�ستن�ساِقِه 

االإماراتية التطوعية اأجدر بذلك االإطراء 
واجلمعيات  املوؤ�س�سات  جن��اح  اإن   : واأ�سافت 
واجلهات اأحد اأهم حمركاته الثناء واالإطراء 
املعنوي  ال���دع���م  ع���ن  ي��ن��م  ال�����ذي  اجل��م��ي��ل 
واحلافز لبذل اأق�َص درجات اجلهد واملثابرة 
 ، االأ���س��ع��دة  خمتلف  ع��ل��ى  املتميز  وال��ع��ط��اء 
االأكرُث  العملُة  ه��و  االإط���راء  اأن  على  فنتفق 

تداواًل للنجاح .
علي  اآل  يو�سف  �سعيد  د.  ت��ق��دم  جانبه  م��ن 
ن��ائ��ب رئ��ي�����ص اجل��م��ع��ي��ة اأع����رب خ��الل��ه��ا عن 
اأع�ساء  جل��م��ي��ع  وام���ت���ن���ان���ه  ���س��ك��ره  ع��ظ��ي��م 
، وجميع  ال��داع��م��ن  وال�����س��رك��اء  اجل��م��ع��ي��ة 

املدربن مبختلف مواقعهم ، وجاء يف كلمته 
الهمة مَل هو  االأع�ساء ب�سحِذ  كافة  م�سجعاً 
اآت من حتديات يف ق��ادم االأي��ام ، ال �سيما يف 
ظل اأزمة جائحة كوفيد - 19 و�سدد على اأن 
التعاون التاآزر التالحم والتاآلف لهو ال�سبيل 

االأمثل لتخطي كل املع�سالت.
واأ���س��اف اأن ال��ن��ج��اح ���س��ع��اٌع م��ن االأم���ل ينري 
الطريق ، فلنعمل على اأن النجاح يجعلنا ال 
نت�سامح مع الف�سل ، والف�سل يجعلنا ال نغفر 

للناجحن.
الع�سوين   : م���ن  ك���ال  ت���ك���رمي  ب��ع��ده��ا  مت 
االإعالمي   : وه���م���ا  ب��اجل��م��ع��ي��ة  ال��ذه��ب��ي��ن 
�سبكة  رئي�ص  الب�ستكي  نقي  ال��رح��م��ن  عبد 
الك�سفية  وال���ق���ائ���دة   االإخ���ب���اري���ة  االإم������ارات 
رئي�سة  ال�����س��ح��ي  ���س��ع��ي��د  ع����ب����داهلل  م������رمي  
النقيب   ، راأ���ص اخليمة   مفو�سية مر�سدات 
علي �سالح بالقيادة العامة �سرطة ال�سارقة 
اأول  ال�������س���ره���ان وامل�������الزم  ال����رائ����د ط�����ارق   ،
ل�سرطة  العامة  بالقيادة  اخل�سابي  حممد 
اأول عادل الطنيجي  امل�ساعد   ، راأ���ص اخليمة 
ب��االإدارة العامة للدفاع املدين راأ���ص اخليمة 
،  امل�ساعد اأول عبد العزيز عبد اهلل باالإدارة 
،امل��درب عبد  ال�سارقة  امل��دين  للدفاع  العامة 
للدفاع  العامة  ب����االإدارة  املن�سوري  ال�سالم 

املدين اأبوظبي ، م�ساعد اأول حمزة اإبراهيم 
ب�����االإدارة ال��ع��ام��ة ل��ل��دف��اع امل���دين ال��ف��ج��رية ، 
د.   ، الرئي�سي  امل��درب بدر   ، املاجد  اأمينة  اد. 
 ، ال��درا���س��ات  جمعية  رئي�ص  ال��درب��ي  فاطمة 
ب��وه��ارون  واملحامي حممد  املحامي حممد 
، مرمي  امل���ح���ام���ن  ب��ج��م��ع��ي��ة  ال���ق���ح���ط���اين 
الكا�ص مدير مركز ايكارو�ص لال�ست�سارات و 
التدريب ، امل�ست�سار القانوين عي�سي الهوتي 
ك�سافة  كرم مفو�سية  القائد عادل حممد   ،
زريقات  وهيثن  جالغيف  خ��ت��ام   ، ال�سارقة 
 ، االم��ري��ك��ي  القلب  بجمعية  العائد  وبا�سم 
االإعالمي  الرئي�سي  حليمة   : واالإعالميان 

واأحمد ماجد .
كما كرم احلفل كال من د. موزة �سامي �سرور 
اجلمعية  اإدارة  جم��ل�����ص  رئ��ي�����ص  ال�����س��وي��ه��ي 
ود.�سعيد يو�سف اآل علي نائب رئي�ص جمل�ص 
االإدارة و�سهد احلمادي اأمن ال�سر وفاطمة 
واأع�ساء  ال�����س��ن��دوق  اأم����ن  جم���دم  خمي�ص 
جمل�ص اإدارة اجلمعية : �سلطان كراين ورمي 

حارب مبارك  وكلثم ال�سميطي .
وك���رم احل��ف��ل ك��ال م��ن امل��درب��ن وامل�سرفن 
باجلمعية وهم : منى اليا�سي ،  را�سد املطوع 
امل��درب ناجي النعيمي -  م��وزة املعمري -   ،
ميثه حممد الهاجري - �سلمى �سامل �سوي�ص 

اأمينه   - ال�����س��ح��ي   ع��ائ�����س��ة   - ب�سري  ه��ن��اء   -
ال��دك��ت��ورة يا�سمن اخل��ال��دي -  ب��ن �سفيع - 
االأ�ستاذة اآمنة الزعابي- املدرب حممد �سعد  

- املدرب في�سل الزعابي .
كما مت  تكرمي املتطوعن باجلمعية وهم : 
رقية احلمادي - علي اأحمد احلمادي - عمر 
 - امل�سجري  عمر  حممد   - املنهايل  ح�سن 
حممد العلي - مرمي �سامل املرا�سدة - فاطمة 
مفتاح الكيبايل - �سمية �سعود �سهيل - جا�سم 

حممد املرا�سدة - حليمة عبد اهلل املطرو�سي 
- عبري حممد العالوي - علي حممد فتحي 
عي�سى  اهلل  عبد   - البلو�سي  عي�سى  اأحمد   -
البلو�سي - عبد اهلل �سريف - �ساري غامن اآل 
علي - جا�سم الق�ساب ال�سويدي - عبد اهلل 
 - كنف�ص  ابراهيم  را�سد   - الزعابي  ابراهيم 
علي �سقر �سمالك - ماجد الدليمي - قا�سم 
الرحمن  عبد  ن���ور-  يا�سن   - االإ���س��الم  ن��ور 

عبد العزيز - را�سد عبد الرحمن .

جامعة االإمارات وهيئة اأبو ظبي لالإ�ضكان توقعان مذكرة تعاون الإعداد الدرا�ضات وتبادل اخلربات العلمية والعملية

�صحة تنقذ حياة طفلة اإماراتية بالعالج اجليني 

اأطباء اأع�ضاب االأطفال يف مدينة ال�ضيخ خليفة الطبية ينجحون يف عالج طفلة من ال�ضمور الع�ضلي 

تكرمي 67 داعما ومتطوعا يف جمعية مواليف التطوعية

�ضرطة اأبوظبي تنقل م�ضابًا 
بكورونا جوًا اإىل طبية خليفة

••  اأبوظبي-الفجر

بقطاع  اأب��وظ��ب��ي  �سرطة  ط���ريان  اإدارة  يف  اجل���وي  االإ���س��ع��اف  ط��ائ��رة  نقلت 
العمليات مواطًنا �ستينياً اإىل م�ست�سفى مدينة ال�سيخ خليفة الطبية.

تلقت بالًغا من مركز  اأبوظبي قد  �سرطة   وكانت غرفة عمليات ط��ريان 
القيادة والتحكم يف اإدارة العمليات، بوجود �سخ�ص م�ساب بفريو�ص كورونا 

يف  م�ست�سفى مدينة زايد، ويف حالة حرجة جًدا وبحاجة اإىل رعاية.
امل�ساب من م�ست�سفى  لتنقل  الفور  االإ�سعاف اجلوي على  واأقلعت طائرة   
مدينة زايد اإىل م�ست�سفى مدينة ال�سيخ خليفة الطبية ووفرت له الرعاية 
الطبية الالزمة اأثناء نقله بالطائرة املروحية حتى و�سوله اإىل امل�ست�سفى.

 وتنفذ اإدارة طريان �سرطة اأبوظبي العديد من املهام االإن�سانية واملجتمعية 
واالنقاذ  وال��ب��ح��ث  االإ����س���ع���اف،  خ��دم��ات  ت��ق��دمي  يف  املتمثلة  املتخ�س�سة، 
املعدات  باأحدث  باال�ستعانة  وغريها،  الطرق  ومراقبة  اجل��وي  والت�سوير 

واالأجهزة واالآليات امل�ستخدمة يف اإنقاذ واإ�سعاف املر�سى وامل�سابن.

جناح فريق طبي مب�ضت�ضفى الزهراء يف 
اإعادة الب�ضر لطفل حديث الوالدة

•• دبي - الفجر

 جنح فريق طبي مب�ست�سفى الزهراء يف اإعادة الب�سر لطفل عماين اأ�سيب 
ال�سهرين  يتجاوز  مل  عمره  اأن  رغم  القرنية  زرع  طريق  عن  خلقي  بعيب 
الزهراء  اإىل م�ست�سفى  ُعمان  ال��والدة من  الطفل حديث  اإح�سار  حيث مت 
بدبي، ب�سبب تردي الب�سر، بحًثا عن عملية زرع القرنية. ويف عمر �سهرين 
فقط، وجد اأن الطفل يعاين من عيب خلقي يح�سل يف و�سط القرنية يوؤدي 
اجلنيني  التطور  خ��الل  يح�سل  املر�ص  ه��ذا  اإن  ب�سرعة.حيث  العمى  اإىل 
للجزء االأمامي ملقلة العن، وي�سيب حالًة واحدًة من كل مليون �سخ�ص، 
واإعتام  الزرقاء،  واملياه  الروؤية،  و�سوح  ت�سمل عدم  اآث��ار جانبية  وج��ود  مع 
ل هو زرع القرنية وهذا  عد�سة العن، واحتمال العمى. ليكون العالج املف�سَّ

عادة ما يبداأ يف �سن مبكرة ترتاوح  من �سهرين اإىل عامن.
وعلى الفور قرر الدكتور ميرتا اإجراء عملية ب�سيطة ت�سمى جتميل احلدقة 
للتعامل مع حالة املولود اجلديد. ترقيع احلدقة وهو اإجراء جراحي يتم 
على القزحية ل�سبط �سكل اأو وظيفة الُبوؤُبوؤ)اإن�سان العن(. ووفًقا للدكتور 
ميرتا، فاإن عملية جتميل احلدقة هي االإجراء االأن�سب ملثل هذه احلاالت؛ 
الأنها متنع حدوث م�ساعفات ما بعد اجلراحة، وت�سمح بدخول ال�سوء اإىل 
العن. ومبجرد االنتهاء من اجراء اجلراحة،ا�ستعاد الطفل ب�سره،ومتكن 

من التعرف على من حوله
العيون، م�ست�سفى  اأخ�سائي طب وجراحة  �سانديب ميرتا،  الدكتور  وقال 
الفر�سة  يتيح  ذكي  خيار  هي  احلدقة  جتميل  عملية  "اإن  بدبي:  الزهراء 
لعملية  باخل�سوع  بيرتز  ظ��اه��رة  م��ن  يعانون  ال��ذي��ن  االآخ��ري��ن  للمر�سى 
اأب�سط مع معدل جناح اأعلى. عالوة على ذلك، ميكن للعديد من االأطفال 
اأن يتجنبوا اخل�سوع جلراحات مراجعة  الذين يعانون من ظاهرة بيرتز 
متعددة، وميكنهم اإيجاد عالج فعال يف �سن مبكرة، مما ي�سمح لهم بالتطور 
القرنية عندما ي�سبح  اإج��راء عملية زرع  ب�سكل طبيعي. وميكن بعد ذلك 
الطفل بالًغا، عادًة يف �سن 18 عاًما، عندما تكون فر�ص النجاح اأعلى بكثري 

والفوائد اأكرب بكثري".



�شحة وتغذية

23

ال�صكري  م��ر���ص��ى  ي��ع��رف 
غذائي  نظام  اتباع  اأهمية 
الريا�صة  وممار�صة  �صحي 
م�صتويات  يف  التحكم  يف 
لكن  ال������دم،  يف  ال�����ص��ك��ر 
كيف  يدركون  ال  الكثريين 
النوم  قلة  توؤثر  اأن  ميكن 

يف ذلك اأي�صا.

ال��ذي يح�سل  ال��ن��وم  ب��ن م��ق��دار  وه��ن��اك عالقة مبا�سرة 
الواقع،  ويف  ال���دم.  يف  ال�سكر  وم�ستويات  ال�سخ�ص  عليه 
الدم.  يف  ال�سكر  ن�سبة  ت���زداد  ال��ن��وم،  كمية  انخفا�ص  م��ع 
ومع ارتفاع م�ستويات ال�سكر يف الدم، يزداد خطر االإ�سابة 

مبر�ص ال�سكري.
على  عميق  ت��اأث��ري  االأرق  اأو  ال��ن��وم  لقلة  يكون  اأن  وميكن 
�سحة الفرد. ووجدت درا�سة ُن�سرت يف اأبحاث ومراجعات 
االأرق  م��ن  يعانون  ال��ذي��ن  اأول��ئ��ك  اأن  ال�سكري  ا�ستقالب 
لديهم خطر االإ�سابة مبر�ص ال�سكري من النوع  الثاين.

اأعمارهم  تقل  الذين  ال�سباب،  اأن  اإىل  الدرا�سة  وتو�سلت 
مبر�ص  لالإ�سابة  خا�ص  ب�سكل  معر�سون  عاما،   40 عن 

ال�سكري اإذا كانوا يعانون من االأرق امل�ستمر.
بال�سكري كان  االإ���س��اب��ة  اأن خطر  ال��درا���س��ة  ول��وح��ظ م��ن 
اأعلى بن�سبة %16 لدى اأولئك الذين يعانون من االأرق 

مقارنة باأ�سخا�ص ينامون جيدا.
وك��ان��ت جم��م��وع��ة االأرب���ع���ن وم���ا دون����ه، ال��ت��ي ت��ع��اين من 
 31% بن�سبة  بال�سكري  لالإ�سابة  عر�سة  اأك��رث  االأرق، 
العمرية  الفئة  نف�ص  اإىل  ينتمون  الذين  باأولئك  مقارنة 

وال يعانون من االأرق.
41 و65  اأعمارهم بن  ت��رتاوح  الذين  االأ�سخا�ص  وك��ان 
لالإ�سابة  ع��ر���س��ة  اأك���رث  االأرق،  م��ن  ي��ع��ان��ون  ع��ام��ا مم��ن 
العمرية  بالفئة  مقارنة   24% بن�سبة  ال�سكري  مبر�ص 
الذين  اأول��ئ��ك  اأن  كما  االأرق،  م��ن  ت��ع��اين  ال  ال��ت��ي  نف�سها 
يبلغون من العمر 66 عاما اأو اأكرب، والذين يعانون من 
 6% بن�سبة  باملر�ص  لالإ�سابة  عر�سة  اأكرث  كانوا  االأرق، 
العمرية  الفئة  نف�ص  يف  هم  الذين  باأولئك  مقارنة  فقط 

ممن ال يعانون من ا�سطرابات النوم.
باملقارنة مع  االأرق مهمة  مدة  اأن  اأي�سا  الباحثون  ووج��د 

اأول��ئ��ك ال��ذي��ن مل ي��ع��ان��وا م��ن االأرق، ف���اإن اأول��ئ��ك الذين 
يعانون منه والذين وقع تتبعهم ملدة ثماين �سنوات على 
االأقل، لديهم خطر اأعلى بن�سبة %50 لالإ�سابة مبر�ص 
ملدة  االأرق  من  عانوا  الذين  اأولئك  اأن  حن  يف  ال�سكري. 
اأربع �سنوات اأو اأقل لديهم خماطر اأعلى بن�سبة %14 من 

اأولئك الذين ال يعانون من االأرق.
وعلى الرغم من اأن هذا يبدو متناق�سا، اإال اأن النوم ميكن 
موؤ�س�سة  ح�سب  اجللوكوز،  م�ستويات  ويخف�ص  يرفع  اأن 

.Sleep Foundation
واأ����س���اف م��وق��ع امل��وؤ���س�����س��ة: "متر اأج�����س��ام��ن��ا ب�����دورة من 

البيولوجية،  ال�ساعة  اإي��ق��اع  ت�سمى  ي���وم،  ك��ل  التغيريات 
يف  ال��دم  يف  ال�سكر  م�ستويات  طبيعي  ب�سكل  ترفع  وال��ت��ي 
الطبيعي  االرتفاع  وه��ذه  ال�سخ�ص.  ينام  عندما  اأو  الليل 
يوؤدي  وق��د  للقلق.  مدعاة  لي�ص  ال��دم  يف  ال�سكر  ن�سبة  يف 
اإىل خف�ص م�ستويات ال�سكر غري  اأي�سا  النوم الت�ساحلي 

ال�سحية يف الدم من خالل تعزيز االأنظمة ال�سحية.

قلة النوم عامل خطر لزيادة م�ستويات ال�سكر يف الدم
يقول املوقع: "حتى احلرمان اجلزئي من النوم على مدى 
ليلة واحدة يزيد من مقاومة االإن�سولن، ما يوؤدي بدوره 

اإىل زيادة م�ستويات ال�سكر يف الدم.
ون��ت��ي��ج��ة ل��ذل��ك، ارت��ب��ط��ت ق��ل��ة ال��ن��وم مب��ر���ص ال�سكري 

وا�سطراب �سكر الدم.
 US National Library يف  ن�سرت  درا���س��ة  ويف 
 of Medicine National Institutes of
من  يزيد  وكيف  النوم  فقدان  حتليل  وقع   ،  Health

عامل اخلطر ملقاومة االإن�سولن.
له  النوم  اأن  من  الرغم  "على  اأن��ه  اإىل  الدرا�سة  واأ���س��ارت 
تاأثريات تعديلية ملحوظة على ا�ستقالب اجللوكوز، وقد 
مت توثيق االآليات اجلزيئية للتفاعل بن النوم والتغذية، 
اإال اأن التاأثري املحتمل لتقل�ص النوم املتكرر على خماطر 
التحقيق فيه  ال�سكري وال�سمنة مل يتم  االإ�سابة مبر�ص 

اإال موؤخرا.
البالغن  املختربية على  الدرا�سات  "يف  الباحثون:  واأ�سار 
اجلزئي،  النوم  تقييد  لتكرار  يخ�سعون  الذين  االأ�سحاء 
مت اإثبات حدوث تغريات ملحوظة يف ا�ستقالب اجللوكوز 
وح�سا�سية  اجل���ل���وك���وز  حت��م��ل  ان��خ��ف��ا���ص  ذل����ك  يف  مب���ا 

االإن�سولن".

كما تاأثر تنظيم ال�سهية للغدد ال�سماء الع�سبية، و"االأهم 
من ذلك، اأن هذه اال�سطرابات الع�سبية ال�سماوية كانت 
مرتبطة بزيادة اجلوع وال�سهية، ما قد يوؤدي اإىل االإفراط 

يف تناول الطعام وزيادة الوزن".
عامل  هو  املزمن  النوم  فقدان  اأن  اإىل  الدرا�سة  وخل�ست 
خطر لزيادة الوزن ومقاومة االإن�سولن ومر�ص ال�سكري 

من النوع الثاين".
واأ�سارت الدرا�سات اإىل اأن االأ�سخا�ص الذين ينامون عادة 
متزايد  خطر  لديهم  الليلة  يف  ���س��اع��ات  خم�ص  م��ن  اأق���ل 
لالإ�سابة مبر�ص ال�سكري، ح�سبما اأ�سافت هيئة اخلدمات 

.)NHS( ال�سحية الوطنية الربيطانية
اأن فقدان النوم العميق قد يوؤدي  "يبدو  وتابعت الهيئة: 
اإىل االإ�سابة مبر�ص ال�سكري من النوع الثاين عن طريق 
تغيري طريقة معاجلة اجل�سم للجلوكوز الذي ي�ستخدمه 
اجل�سم للح�سول على الطاقة. واإذا مل حت�سل على ق�سط 
للتعوي�ص،  فقط  واح���دة  طريقة  هناك  ال��ن��وم،  م��ن  ك��اف 
ول��ن يحدث ذلك  ال��ن��وم.  م��ن  وه��ي احل�سول على مزيد 
مع ليلة واحدة، فاإذا كان نومك مقيدا الأ�سهر، ف�سترتاكم 
عليك ديون نوم كبرية، لذا توقع اأن ي�ستغرق التعايف عدة 

اأ�سابيع".

له تاأثري عميق على �صحة الفرد

قلة النوم عامل خطر لزيادة م�ضتويات ال�ضكر يف الدم

�سرورية  االأ���س��ن��ان،  لتنظيف  اليومية  الطقو�ص  تعترب 
للم�ساعدة يف احلفاظ على �سحة اأ�سنانك وفمك، وجتنب 
البالك )الرت�سبات( - طبقة من البكترييا تغلف اأ�سنانك 
البالك يف  تراكم  وي�ساهم  ب�سكل �سحيح.  تنظفها  اإذا مل 

االإ�سابة باأمرا�ص اللثة وت�سو�ص االأ�سنان.
بال�سرورة  القيام بذلك كل يوم ال يعني  ف��اإن  ذل��ك،  ومع 

اأنك تقوم به ب�سكل جيد.
وق���ال���ت ط��ب��ي��ب��ة االأ����س���ن���ان ال��ت��ج��م��ي��ل��ي��ة، ك��ي��ن�����س��ي��ال، ملوقع 
"اإك�سربي�ص": "ينظف الكثري من النا�ص اأ�سنانهم مبا�سرة 
بعد تناول الطعام، الأنهم يعتقدون اأنه من املهم التخل�ص 
اأن  ميكن  ذل��ك،  وم��ع  ب�سرعة".  اأ�سنانهم  من  الطعام  من 
االأ�سنان  تنظيف  الأن  وذل���ك  ينفع،  مم��ا  اأك���رث  ه��ذا  ي�سر 

بالفر�ساة مبا�سرة بعد االأكل ميكن اأن ي�سر مبينا االأ�سنان 
الرقيقة.

وُتعرف املينا باأنها املادة التي تغطي كل �سن وتوفر طبقة 
خ��ارج��ي��ة ���س��ل��ب��ة، وه���ي خ��ط ال���دف���اع االأول واالأه�����م �سد 

ت�سو�ص االأ�سنان.
االن��ت��ظ��ار ن�سف  االأف�����س��ل  م��ن  اأن���ه  واأو���س��ح��ت كين�سيال 
�ساعة على االأقل بعد تناول الطعام قبل تنظيف االأ�سنان 

بالفر�ساة، 
خا�سة بعد تناول االأطعمة احلم�سية، وهذا الأن االأطعمة 
اأن تلن مينا  التي حتتوي على حام�ص ال�سرتيك ميكن 

االأ�سنان لبع�ص الوقت،
 وتنظيف االأ�سنان بالفر�ساة بعد تناولها بوقت ق�سري جدا 

�سيتلف املينا عندما تكون �سعيفة.
االإم�ساك  وه��و  ال��ن��ا���ص،  فيه  يقع  اآخ���ر  �سائع  ف��خ  وه��ن��اك 

بفر�ساة اأ�سنانهم باإحكام عند تنظيف اأ�سنانهم.
وك�سفت الدكتورة كين�سيال: "عند ا�ستخدام فر�ساة اأ�سنان 
يدوية، مي�سكها الكثري من النا�ص باإحكام يف اأيديهم كما 
لو كانوا ي�سعون قب�سة يد حولها". ومنطق هذا االإجراء 

وا�سح: هذا ميّكن النا�ص من االإم�ساك بالفر�ساة بحزم.
ومع ذلك، 

اإىل  ي�سل  الفر�ساة  على  املطبق  ال�سغط  اأن  م��ن  ح��ذرت 
اأمرا خطريا الأنه  "ال�سغط املفرط يعد  اأن  االأ�سنان، كما 
ميكن اأن ي���وؤدي ب��ب��طء اإىل ت��اآك��ل مينا االأ���س��ن��ان، ال��ت��ي ال 

ميكنها اإ�سالح نف�سها".
اأي�����س��ا اإىل  ي����وؤدي  اأن  اأن ه���ذا االإج������راء مي��ك��ن  واأ���س��اف��ت 

احل�سا�سية، ويت�سبب يف تقل�ص اللثة وتاآكلها.
وت�سيف كين�سيال: "بدال من ذلك، اأن�سح االأ�سخا�ص دائما 
القب�سة  وا�ستخدام  النهاية،  من  اأ�سنانهم  فر�ساة  بحمل 

كما لو كانوا مي�سكون بقلم".
كما اأو�سحت، من خالل اإم�ساك الفر�ساة بهذه الطريقة، 
الفر�ساة  اأنك ال متار�ص �سغطا كبريا على  فاإنك ت�سمن 

واالأ�سنان، وبالتايل حتميها من التلف.

هل يجب اأن اأ�صتخدم فر�صاة اأ�صنان كهربائية اأم يدوية؟
وفقا ل� NHS، ال يهم ما اإذا كنت ت�ستخدم فر�ساة اأ�سنان 
قدم  على  جيد  "كالهما  وت��ق��ول:  ي��دوي��ة.  اأو  كهربائية 

امل�ساواة، طاملا اأنك تنظف كل اأ�سطح اأ�سنانك".

ال تنظف اأ�ضنانك مبا�ضرة بعد االأكل!
ميار�س اجلميع عادة تنظيف االأ�صنان بالفر�صاة ب�صكل يومي، اإال اأن هناك بع�س الن�صائح املهمة التي يجب اأن تكون على دراية بها.وك�صفت الدكتورة هانا كين�صيال، 

من Kiln Lane Dental، اأن تنظيف اأ�صنانك بالفر�صاة مبا�صرة بعد االأكل قد يكون حمفوفا باملخاطر، واإليك ال�صبب.
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�سيقة العنق، خالطات طعام غري كهربائية، خالطات غري كهربائية لغايات منزلية، ع�سارات فواكه غري كهربائية للغايات 
الكي  األ��واح  غ�سيل،  املطبخ، مالقط  لتب�سري( ال�ستخدام  )اأداة  مبا�سر  املطبخ،  كهربائية ال�ستخدام  املنزلية، مطاحن غري 

واالأغطية امل�سكلة لها، منا�سر جتفيف للغ�سيل، م�سارب ذباب، م�سائد ذباب
 الواق�عة بالفئة: 21

و�سف العالمة: عبارة عن كلمة Titiz بحروف التينية باللون االبي�ص على خلفية بااللوان الكحلي واالزرق 
 اال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل 
، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  24 يونيو 2021 العدد 13274

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
قم�سية للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 351861         بتاريخ: 2021/05/26
با�س��م: توفور54 منطقة حرة - ذ.م.م.

وعنوانه: �ص.ب. 2454 اأبو ظبي، االإمارات العربية املتحدة  
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

ال�سينمائية؛  االأفالم  اأقرا�ص ت�سجيل؛  بيانات مغناطي�سية؛  ال�سور؛ حامالت  اأو  ال�سوت  ن�سخ  اأو  اإر�سال  اأو  اأجهزة ت�سجيل 
االأفالم ال�سينمائية للبث على التلفزيون؛ اأ�سرطة �سمعية واأ�سرطة �سمع ب�سرية وكا�سيتات �سمعية ب�سرية واأقرا�ص �سمعية 
الكا�سيتات  م�سغالت  الت�سجيل؛  م�سبقة  دي(  )دي يف  اال�ستعماالت  متعددة  واأقرا�ص  دي(  )�سي  واأقرا�ص مدجمة  ب�سرية 
واإك�س�سواراته؛ برامج احلا�سوب؛ برجميات احلا�سوب وت�سمل برجميات  ال�سمعية واالأقرا�ص املدجمة؛ مكونات احلا�سوب 
املواد  لربط  برجميات  والبيانات؛  واملتحركة  الثابتة  وال�سور  والفيديو  ال�سمعية  املقاطع  وتنظيم  ون�سخ  وتخزين  لتنزيل 
احلا�سوب؛  واأل��ع��اب  الفيديو  األعاب  برامج  عاملية؛  حا�سوب  معلومات  �سبكة  اإىل  الرقمية  والب�سرية  ال�سمعية  االإعالمية 
برجميات احلا�سوب التي يتم توفريها من االإنرتنت؛ العاب فيديو واألعاب كمبيوتر قابلة للتحميل ؛ برامج األعاب الفيديو 
والكمبيوتر القابلة للتحميل عرب اأجهزة الكمبيوتر املحمولة والهاتف املحمول ؛ برامج الكمبيوتر املوفرة من االإنرتنت، 
واملجالت  والكتيبات  الكتب  وحتديدا"  للتحميل  قابلة  اإلكرتونية  من�سورات  للتحميل(؛  )قابلة  اإلكرتونية  من�سورات 
املو�سيقى  االإن��رتن��ت؛  من  توفريها  يتم  التي  للتحميل(  )القابلة  الرقمية  املو�سيقى  الفيديو؛  األعاب  جمال  يف  وال�سحف 
الرقمية )القابلة للتحميل( التي يتم توفريها من مواقع مو�سيقى الMP3 على االإنرتنت؛ قطع غيار وملحقات لكافة 

املنتجات املذكورة اأعاله 
الواق�عة بالفئة: 9

و�سف العالمة: كلمات YAS CREATIVE HUB باحرف التينية باللون اال�سود 
اال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل 
، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  24 يونيو 2021 العدد 13274

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

املودعة حتت رقم : 351865         بتاريخ: 2021/05/26
با�س��م: توفور54 منطقة حرة - ذ.م.م.

وعنوانه: �ص.ب. 2454 اأبو ظبي، االإمارات العربية املتحدة  
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

تنظيم واإدارة املوؤمترات والندوات واحللقات الدرا�سية؛ خدمات التعليم والتدريب والتدري�ص مب�ساعدة احلا�سوب تت�سمن 
باملرا�سلة؛  اأ�سا�سه احلا�سوب؛ دورات درا�سية  اإدارة االأعمال والتدريب  اأ�سا�سها احلا�سوب يف حقل  خدمات الرتبية والتعليم 
واالألعاب  الت�سلية  خ��دم��ات  امل��ه��ن��ي؛  وال��ت��وج��ي��ه  والفح�ص  وامل��ع��ل��وم��ات  االأك��ادمي��ي��ات  تت�سمن  والتعليم  ال��رتب��ي��ة  خ��دم��ات 
والريا�سية  وال�سفر  احلالية  وال�سوؤون  االأنباء  حقل  يف  والرتفيه  املعلومات  خدمات  االنرتنت؛  عرب  املقدمة  االلكرتونية 
عرب  ترفيهية  معلومات  توفري  االن��رتن��ت؛  اأو  احلا�سوب  معلومات  قاعدة  من  ف��وراً  املقدمة  اخل��دم��ات  تت�سمن  والثقافة 
األعاب  توفري  ؛  املحمول  الكمبيوتر  وحمطات  املحمول  الهاتف  عرب  الفيديو  واأل��ع��اب  الكمبيوتر  باألعاب  تتعلق  االإن��رتن��ت 
تفاعلية واألعاب كمبيوتر واألعاب فيديو واألعاب اإلكرتونية غري قابلة للتنزيل عرب االإنرتنت يف �سكل ال�سلكي متنقل ومن 
خالل من�سات برامج الكمبيوتر لل�سبكات االجتماعية التي ميكن الو�سول اإليها عرب االإنرتنت واأجهزة الكمبيوتر واالأجهزة 
الال�سلكية ، للعب على �سا�سات العر�ص اخلارجية واأجهزة التلفزيون وال�سا�سات واأجهزة اللعب ؛ اإنتاج برامج األعاب الفيديو 
والكمبيوتر ؛ ا�ستوديوهات �سناعة االأفالم ال�سينمائية اأو عرو�ص دور ال�سينما؛ خدمات مرا�سلي االأنباء؛ تنظيم املعار�ص 
لالأغرا�ص الثقافية اأو التعليمية؛ العرو�ص احلية واالإنتاج امل�سرحي؛ اإنتاج االأفالم ال�سينمائية والعرو�ص وبرامج الراديو 
التلفزيون؛ توفري جتهيزات املتاحف تت�سمن املعار�ص ون�سر الكتب واملعلومات ب�سكل الكرتوين وغري الكرتوين وخدمات 
ال�سوت واالأفالم  اإر�سال وا�ستقبال  تاأجري معدات  الت�سجيل؛  ا�ستوديوهات  الدليل واملجالت؛ خدمات  الن�سر تت�سمن ن�سر 
ال�سينمائية وم�سجالت ال�سوت؛ خدمات كتابة ال�سيناريو والربامج االإذاعية والتلفزيونية. توفري من�سورات اإلكرتونية على 
على  لالآخرين  الر�سومية  واالأع��م��ال  الن�سو�ص  ن�سر  وهي   ، االإل��ك��رتوين  الن�سر  ؛ خدمات  للتنزيل  قابلة  ، غري  االإنرتنت 
االإنرتنت ، والتي تت�سمن املقاالت ، والروايات ، والن�سو�ص ، والكتب امل�سورة ، وكتيبات االر�ساد املتعلقة باالإ�سرتاتيجيات 

، وال�سور ، واملواد املرئية
الواق�عة بالفئة: 41

و�سف العالمة: كلمات YAS CREATIVE HUB باحرف التينية باللون اال�سود 
اال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل 
، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  24 يونيو 2021 العدد 13274

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
قم�سية للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 342974         بتاريخ: 2021/01/11
با�س��م: ديجوتا لتجارة املالب�ص ذ.م.م

وعنوانه: مكتب رقم 302، ديرة، نايف، دبي، االإمارات العربية املتحدة 
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

املالب�ص ولبا�ص القدم واأغطية الراأ�ص
الواق�عة بالفئة: 25

زه��رة على  ر�سمة  نهايته  ا�سفلها خط منحني يف  Dejota بحروف التينية  كلمة  العالمة:  و�سف 
خلفية م�ستطيلة بااللوان النهدي اأو الوردى الفاحت والغامق والبنف�سجي  

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

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  24 يونيو 2021 العدد 13274

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
قم�سية للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 351640         بتاريخ: 2021/05/24
با�س��م: جونايدين يت �سانايى يف تيجاريت انونيم �سريكيتي

وعنوانه: م�سلك ماهالي�سي، بويوكديرى جاددي�سي، نو:2/249، �ساريري، ا�سطنبول، تركيا 
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

الوالئم  مرافق  تاأجري  املوؤقتة؛  االإقامة  اأماكن  املوؤقت؛ حجز  االإي��واء  وامل�سروبات،  االأطعمة  توفري  خدمات 
واملنا�سبات االجتماعية الجل املنا�سبات اخلا�سة واملعنى بها حفالت الزفاف واملوؤمترات واالجتماعات؛ ُدور 

احل�سانة النهارية؛ اإيواء احليوانات
 الواق�عة بالفئة: 43

 GUNAYDIN EXPRESS MEATERY ك���ل���م���ات  ع����ن  ع����ب����ارة  ال����ع����الم����ة:  و�����س����ف 
الربتقايل  االحمر  بااللوان  و�ساطور  �سكن  ر�سمة  مع  دائري  �سكل  داخل   QUALITY MEAT

واال�سود واالبي�ص 
اال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  24 يونيو 2021 العدد 13274

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
قم�سية للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 351862         بتاريخ: 2021/05/26
با�س��م: توفور54 منطقة حرة - ذ.م.م.

وعنوانه: �ص.ب. 2454 اأبو ظبي، االإمارات العربية املتحدة  
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

اأخ��رى؛ املطبوعات؛ ال�سور  امل��واد وغري واردة يف فئات  ال��ورق وال��ورق املقوى واملنتجات امل�سنوعة من هذه 
الكتابة  وورق  القرطا�سية  امل��ج��الت؛  الكتب؛  االأج��ه��زة(؛  )ع��دا  والتدري�ص  التوجيه  م��واد  الفوتوغرافية؛ 
واملظاريف واملفكرات ودفاتر اليوميات وبطاقات تدوين املالحظات وبطاقات التهنئة والبطاقات التجارية؛ 

اأدوات الكتابة؛ التقاومي. املطبوعات مبا يف ذلك الكتيبات والن�سرات والكتيبات يف جمال األعاب الفيديو
الواق�عة بالفئة: 16

و�سف العالمة: كلمات YAS CREATIVE HUB باحرف التينية باللون اال�سود 
اال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  24 يونيو 2021 العدد 13274

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
قم�سية للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 351866         بتاريخ: 2021/05/26
با�س��م: توفور54 منطقة حرة - ذ.م.م.

وعنوانه: �ص.ب. 2454 اأبو ظبي، االإمارات العربية املتحدة  
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

توفري اأماكن االإقامة واأماكن االإقامة املوؤقتة وتت�سمن خدمات الفنادق ال�سغرية )املوتيالت(؛ حجز 
الطعام  توفري  املطاعم؛  خدمات  التموين؛  خدمات  االآخ��ري��ن؛  عن  بالنيابة  املوؤقتة  االإق��ام��ة  اأماكن 
املطاعم  و�ساحات   ) )الكانتن  املتنقلة  واملطاعم  والكافيرتيات  املقاهي  وتت�سمن  لالآخرين  وال�سراب 

وحمالت لنقل الطعام خارجاً؛ توفري الت�سهيالت للمعار�ص؛ تاأجري غرف االجتماعات
الواق�عة بالفئة: 43

و�سف العالمة: كلمات YAS CREATIVE HUB باحرف التينية باللون اال�سود 
اال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو 
اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  24 يونيو 2021 العدد 13274

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
قم�سية للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 350822         بتاريخ: 2021/05/09
با�س��م: لوجميتام 

وعنوانه: رو ليون فران�سوا 6-8، 5170 بروفوندفيل )بوا - دي - فيلري(، بلجيكا  
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

امل�سنوع من اخل�سب  االأث��اث  البال�ستيك،  امل�سنوع من  االأث��اث  امل�سنوع من اخل�سب،  االأث��اث  االأث��اث، 
اأثاث املطبخ،  اأج��زاء االأث��اث املدجمة، وحدات اجل��دران )وح��دات يتم تثبيتها  بجدار(،  والبال�ستيك، 

اأثاث احلمام، اخلزائن
 الواق�عة بالفئة: 20

و�سف العالمة: عبارة عن كلمة اوغي مكتوبة ب�سكل مميز وا�سفلها كلمات للمطبخ واملنزل على خلفية 
بااللوان االبي�ص واالخ�سر الزيتي والربتقايل 

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

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  24 يونيو 2021 العدد 13274

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
قم�سية للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 351726         بتاريخ: 2021/05/24
با�س��م: �سامر �سليم املبخر 

وعنوانه: �سوريا - ريف دم�سق - عربن - طريق م�سرايا  
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

واملجمدو  حمفوظة  وخ�سروات  فواكه  اللحم؛  خال�سات  وال�سيد؛  ال��دواج��ن  وحل��وم  واالأ���س��م��اك  اللحوم 
والزبدة  البي�ص؛ احلليب واجلبنة  بال�سكر؛  وجمففة ومطهوة؛ هالم )جيلي( ومربيات وفواكه مطبوخة 
املكدو�ص؛  الزيتون؛  زي��ت  الزيتون؛  الطعام؛  الأج��ل  وال��ده��ون  ال��زي��وت  االأخ���رى،  احلليب  ومنتجات  واللنب 

املخلالت؛ جمففات الفواكه واخل�سراوات
 الواق�عة بالفئة: 29

و�سف العالمة: كلمة مبخر بالعربية ب�سكل زخريف ا�سفلها عبارة SINCE 1975  بحروف التينية داخل 
االبي�ص  ب��االل��وان  خط  ا�سفلها  التينية  بحروف   MOBAKHER كلمة  وا�سفله  بي�ساوي  �سبه  �سكل 

واالأخ�سر الداكن واالأخ�سر الزيتي 
اال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  24 يونيو 2021 العدد 13274

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
قم�سية للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 351863         بتاريخ: 2021/05/26
با�س��م: توفور54 منطقة حرة - ذ.م.م.

وعنوانه: �ص.ب. 2454 اأبو ظبي، االإمارات العربية املتحدة  
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

واالإع��الن اخلارجي  واالإذاع���ة والربيد  التلفزيون  االإع��الن عن طريق  االإع��الن والرتويج وت�سمل  خدمات 
واالإعالن املبا�سر على �سبكة حا�سوب؛ خدمات التقييم واال�ست�سارات واملعلومات واالإدارة واالأبحاث والتنظيم 
االأعمال؛  واإدارة  ومعلومات  وا�ست�سارات  توجيه  وت�سمل  االأعمال  خدمات  وال��رتوي��ج؛  والت�سويق  لالإعالن 
واالإعالن  االإع��الم  يف  املعايري  وتطبيق  توجيه  وت�سمل  ال�سناعية  اأو  التجارية  االأع��م��ال  اإدارة  يف  امل�ساعدة 
وكاالت  بالتجزئة؛  البيع  لغايات  االإع��الم  و�سائل  على  ال�سلع  عر�ص  بها؛  املت�سلة  اال�ست�سارية  واخل��دم��ات 
الت�سويق  ودرا���س��ات  اأبحاث  ال�سحف؛  يف  املهمة  املعلومات  اأو  االأخبار  اقتطاع  وخدمات  التجارية  املعلومات 
العامة؛  العالقات  دعائية؛  اأو  جتارية  لغايات  واملعار�ص  التجارية  املعار�ص  تنظيم  االإح�سائية؛  واخلدمات 
الدعاية واالإعالن ون�سر الن�سو�ص الدعاية واالإعالن؛ خدمات التاأجري املت�سلة بالدعاية واالإعالن واالأعمال 
والت�سويق؛ تاأجري وقت للدعاية واالإعالن يف و�سائل االإعالم؛ خدمات التجزئة واجلملة املتعلقة باالت�ساالت 

ونقل ال�سلع؛ توفري املعلومات وخدمات امل�سورة املتعلقة باأي من اخلدمات املذكورة اأعاله
الواق�عة بالفئة: 35

و�سف العالمة: كلمات YAS CREATIVE HUB باحرف التينية باللون اال�سود 
اال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  24 يونيو 2021 العدد 13274

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
قم�سية للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 352054         بتاريخ: 2021/05/30
با�س��م: لوكمات�سو جيدا بازارالما يف تيجاريت ليمتد �سريكيتي

وعنوانه: اأتاتورك ماه. �سيديف جاد. نو: 27 ا�ص كابي نو: 65 اأتا�سهري ا�سطنبول تركيا  
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

خدمات توفري االأطعمة وامل�سروبات، خدمات توفري اأماكن االإقامة املوؤقتة، خدمات حجز اأماكن االإقامة 
للموؤمترات  قاعات  توفري  الزفاف،خدمة  حلفالت  تاأجري غرف  ، خدمة  االآخرين  بالنيابة عن  املوؤقتة 

واالجتماعات املختلفة
الواق�عة بالفئة: 43

و�سف العالمة: كلمة "LOKMACHO"  باللون االأ�سود خمرتقة مثلث باللون االأ�سفر اأ�سفلها 
كلمة "CREAMERY"  باللون االأ�سود بخط مميز

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

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  24 يونيو 2021 العدد 13274

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
قم�سية للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 351244          بتاريخ: 2021/05/18
UK00003568094 : االأولوية
تاريخ االأولوية : 2021/12/15

بلد االأولوية: اململكة املتحدة
با�س��م: فاآ�سجم هولدينجز ليمتد 

وعنوانه: �سك�سث فلور، 1-4 اأرجايل �سرتيت، لندن دبليو 1 اأف 7 تي ايه، اململكة املتحدة  
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

م�ستح�سرات  اجللد؛  لعالج جفاف  التجميل  م�ستح�سرات  العالجية؛  بالب�سرة غري  العناية  م�ستح�سرات 
التجاعيد؛ مرطبات  بالب�سرة الإزالة  العناية  التجميل ال�ستخدامها يف عالج جتاعيد اجللد؛ م�ستح�سرات 
اأو  لتنغيم  اأو غ�سول  لو�سن  للوجه؛  اأو غ�سول  لو�سن  للج�سم؛  اأو غ�سول  لو�سن  للج�سم؛  زيوت  غري طبية؛ 
ان�سجم للوجه واجل�سم؛ اأحبار اجللد؛ حليب اجل�سم؛ كرميات اجل�سم؛ منظفات الوجه؛ غ�سوالت الوجه؛ 
كرميات الوجه؛ زيوت الوجه؛ مق�سرات الوجه )غري العالجية(؛ جل اأو هالم للعن؛ كرمي العن؛ اأم�سال 
اجللد غري العالجية؛ كرمي اجللد؛ فركات اأو دعكات اجل�سم؛ فركات اأو دعكات التق�سري للوجه؛ فركات اأو 

دعكات التق�سري للج�سم؛ جل اأو هالم للوجه؛ جل اأو هالم للج�سم 
 الواق�عة بالفئة: 3

و�سف العالمة: عبارة عن كلمة LIFTWEAR بحروف التينية باللون اال�سود
 اال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  24 يونيو 2021 العدد 13274

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
قم�سية للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 351860         بتاريخ: 2021/05/26
با�س��م: فيما�ص ميتال �سانايي يف تيجاريت انونيم �سريكيتي 

وعنوانه: اورجانزى �سانايي بوجلي�سي، 9. جاددى رقم: 17، ملكغازي - كاي�سريى / تركيا 
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

واالمداد  والتهوية  التجفيف  و  والطهي  البخار   توليد  و  التربيد  و  التدفئة  و  لالإ�ساءة  ومعدات  اجهزة 
مراوح  الهواء؛  تنقية  ومكنات  اجهزة  ه��واء؛  معقمات  الهواء؛  تكييف  من�ساآت  ال�سحية؛  ولالغرا�ص  باملياه 
الثلج؛  ل�سنع  واجهزة  اآالت  ه��واء؛ جممدات؛ ثالجات؛  الهواء؛ جمففات  اأجهزة تربيد  الهواء(؛  )لتكييف 
اجهزة  �سعر؛  جمففات  للغ�سيل؛  كهربائية  جمففات  ���س��واي��ات؛  طهو؛  اوع��ي��ة  كهربائية؛  تربيد  �سناديق 
لتجفيف اليدين عند املغا�سل؛ حمم�سات؛ حمم�سات خبز؛ مقاىل عميقة كهربائية؛ �سوايات )اجهزة طهو(؛ 
افران ما عدا امل�ستخدمة يف املختربات لالأغرا�ص املخربية ؛ مواقد )اجهزة ت�سخن(؛ اوتوكالف )طناجر 
�سغط كهربائية للطهي(؛ مكنات كهربائية ل�سنع القهوة؛ غاليات كهربائية؛ افران ما عدا امل�ستخدمة فى 

املختربات لالأغرا�ص املخربية، اغطية �سفط للمطابخ
 الواق�عة بالفئة: 11

و�سف العالمة: كلمة Femas باحرف التينية باللون الكحلي 
اال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  24 يونيو 2021 العدد 13274

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
قم�سية للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 351864         بتاريخ: 2021/05/26
با�س��م: توفور54 منطقة حرة - ذ.م.م.

وعنوانه: �ص.ب. 2454 اأبو ظبي، االإمارات العربية املتحدة  
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

التلفزيون  البث عرب  ال�سمعية والب�سرية؛ خدمات  املوؤمترات  خدمات االت�سال وو�سائل االت�سال؛ خدمات 
يت�سمن البث عرب االأقمار ال�سناعية املدفوع والهوائي املجاين وخدمات الكابالت؛ البث بالراديو؛ االت�سال 
والتلفون؛  التلغراف  الب�سرية وعرب  االألياف  �سبكات  املحطات  احلا�سوبية وعرب  بالتليفون اخللوي وعرب 
نقل الر�سائل وال�سور عرب احلا�سوب؛ خدمات �سب البيانات؛ خدمات لوحات الن�سرات االلكرتونية؛ الربيد 
االلكرتوين؛ خدمات الر�سائل والربيد ال�سوتي؛ وكاالت االأنباء؛ خدمات النداء االآيل عرب الراديو والتلفون 
احلا�سوب  معلومات  بقواعد  وال��رب��ط  التو�سيل  اإمكانية  توفري  االأخ���رى؛  الكرتونية  االت�سال  و�سائل  اأو 
واالنرتنت؛ البث اأو االإر�سال عرب االأقمار ال�سناعية؛ نقل الر�سائل وال�سور تت�سمن اإر�سال الفاك�سات والنقل 
خدمات  احلا�سوب؛  وبرامج  ال�سبكة  �سفحات  خالل  من  املعلومات  توفري  واالن��رتن��ت؛  احلا�سوب  مبعاونة 

االأبحاث يف حقل االت�ساالت
الواق�عة بالفئة: 38

و�سف العالمة: كلمات YAS CREATIVE HUB باحرف التينية باللون اال�سود 
اال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  24 يونيو 2021 العدد 13274

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

التميمي وم�ساركوه
 بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:

بتاريخ: 2016/02/10 املودعة بالرقم: 262813 
بتاريخ: 2017/02/06 امل�سجلة بالرقم: 262813 

باإ�سم املالك: جالك�سو �سميث كالين  كون�سيومر هيلثكري ليمتد
وعنوانه: باتياال رود،نبها 137201 ،بنجاب

 ا�سم املتنازل له: هندو�ستان  يونيليفر ليمتد.
وعنوانه: يونيليفر هاو�ص،بي. دي.  �ساوانت مارج ، �ساكاال ، اأندهريي  )اإي�ست( ، مومباي ،ماهارا�سرتا

 400099، الهند.
بتاريخ:  واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:  
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 29
تاري�خ انتقال امللكية: 

تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل : 2021/06/23   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  24 يونيو 2021 العدد 13274

EAT 173425

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

التميمي وم�ساركوه
 بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:

بتاريخ: 2016/02/10 املودعة بالرقم: 262814 
بتاريخ: 2017/02/06 امل�سجلة بالرقم: 262814 

باإ�سم املالك: جالك�سو �سميث كالين  كون�سيومر هيلثكري ليمتد
وعنوانه: باتياال رود،نبها 137201 ،بنجاب

 ا�سم املتنازل له: هندو�ستان يونيليفر  ليمتد.
وعنوانه: يونيليفر هاو�ص،بي. دي.  �ساوانت مارج ، �ساكاال ، اأندهريي 

)اإي�ست( ، مومباي ، ماهارا�سرتا  400099 ، الهند.
بتاريخ:  واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:  
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 30
تاري�خ انتقال امللكية: 

تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل : 2021/06/23   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  24 يونيو 2021 العدد 13274

EAT 173425

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  24 يونيو 2021 العدد 13274
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املال والأعمال

مليون عملية دفع بقيمة 108 مليارات   66
درهم عرب اأجهزة ال�ضراف االآيل يف الدولة

•• اأبوظبي-وام:

66 مليون  اأجهزة ال�سراف االآيل يف الدولة  بلغ عدد عمليات الدفع عرب 
وفقا  وذل���ك   2020 ال��ع��ام  خ���الل  دره���م  م��ل��ي��ارات   108 بقيمة  عملية 

لالإح�سائيات ال�سادرة عن م�سرف االإمارات املركزي .
ويعد نظام الدفع من خالل مق�سم االإمارات االإلكرتوين - الذي مت ت�سغيله 
يف  االآيل  ال�سراف  اأج��ه��زة  لربط  اخلا�سة  ال�سبكة  مبثابة   -  1996 ع��ام 
العربية عن طريق  اخلليج  ل��دول  التعاون  دول جمل�ص  بقية  ومع  الدولة 

.GCCNET ال�سبكة اخلليجية
ال�سرف  اأجهزة  اأما عدد  بنكا   43 النظام  امل�سرتكة يف  البنوك  ويبلغ عدد 
االإم����ارات  م�سرف  اح�سائيات  بح�سب  ج��ه��از   4500 ح���وايل  فهو  االآيل 
املركزي . وي�سل عدد عمليات الدفع ال�سهرية من خالل اأجهزة ال�سراف 
اإىل  باالإ�سافة  ، وذل��ك  7.9 مليار دره��م  5.2 مليون عملية بقيمة  االآيل 

1.3 مليون عملية ا�ستف�سار عن ر�سيد.
اأن��ظ��م��ة ال��دف��ع االأخ����رى امل��ع��م��ول بها يف الدولة  وك��م��ا ه��و احل���ال يف بقية 
الدفع من  على مقدمي خدمة  ي�سرتط  امل��رك��زي  االإم���ارات  ف��اإن م�سرف 
العديد  االإل��ك��رتوين  االإم����ارات  ع��رب مق�سم  االآيل  ال�سراف  اأج��ه��زة  خ��الل 
من  الالزمة  الرتاخي�ص  على  الطلب  مقدم  ح�سول  ومنها  ال�سروط  من 

امل�سرف املركزي واخل�سوع ل�سوابطه التنظيمية.
ك��م��ا ي��ج��ب اأن ي��ك��ون ل���دى م��ق��دم ال��ط��ل��ب ح�����س��اب��ا ج���اري���ا ل���دى م�سرف 
االإمارات املركزي وتوقيع اتفاقية الع�سوية يف �سبكة نظام مق�سم االإمارات 
وامل�سوؤوليات  واالأدوار  بالقواعد  االلتزام  اإىل  باالإ�سافة  وذلك  االإلكرتوين 
االإم����ارات  مق�سم  ن��ظ��ام  ا���س��ت��خ��دام  “�سوابط  وثيقة  يف  عليها  املن�سو�ص 

االإلكرتوين » .
وي�����س��رتط ع��ل��ى م��ق��دم اخل��دم��ة احل�����س��ول ع��ل��ى ح��ق��وق ال��ن��ف��اذ اإىل �سبكة 
ومبتطلباتها  بها  املوائمة  اإج���راءات  وا�ستكمال  امل��رك��زي  بامل�سرف  الربط 
بنجاح وكذلك على حقوق النفاذ اإىل تطبيقات امل�سرف املركزي وا�ستكمال 

اإجراءات املوائمة اخلا�سة بها.

ال�ضيولة توا�ضل تدفقها اإىل االأ�ضواق 
املالية و5.4 مليار درهم خالل 4 جل�ضات

•• اأبوظبي-وام:

حافظت اأ�سواق املال االإماراتية على مكا�سبها رغم عمليات امل�ساربة وجني 
االأرب����اح ال��ت��ي �سيطرت على ح��رك��ة ت��ع��ام��الت ع��دد م��ن االأ���س��ه��م وجنحت 
معطيات  تظهره  مل��ا  وفقا  وذاك  قوية  م�ستويات  عند  بالبقاء  موؤ�سراتها 

التحليل الفني.
اإجمايل  التداول مما رفع من  بقوة اىل قاعات  ال�سيولة تدفقها  ووا�سلت 
 1.38 ،منها  دره��م  5.4 مليار  4 جل�سات اىل نحو  التداول خالل  قيمة 
مليار درهم �سجلت يف جل�سة البوم قبل االأخري من التعامالت االأ�سبوعية.

وج���اء ال��دع��م االأك����رب ل��الأ���س��واق م��ن ق��ط��اع��ي ال��ع��ق��ار وال��ب��ن��وك ع��ل��ى وجه 
اخل�����س��و���ص وه��م��ا ال��ق��ط��اع��ان االث��ق��ل وزن���ا يف االأ����س���واق مم��ا �سكل دعما 

الحتفاظ املوؤ�سرات بقوتها.
%0.40 بالغا م�ستوى  وكان املوؤ�سر العام ل�سوق دبي املايل ارتفع بن�سبة 
2868 نقطة فيما اقفل املوؤ�سر العام بالقرب من م�ستواه ال�سابق 6642 
اىل  تاألقه مرتفعا  امل��ايل  دب��ي  �سوق  امل��درج يف  اعمار  �سهم  ووا���س��ل  نقطة. 
اع��م��ار مولز اىل  �سهم  نف�ص االجت���اه  ب��ه يف  دره��م وحل��ق   4.23 م�ستوى 

2.09 درهم و�سهم داماك اىل 1.30 درهم وارامك�ص 3.98 درهم.
و�سط  دره��م   3.83 اىل  العقارية  ال���دار  �سهم  ارت��ف��ع  العا�سمة  �سوق  ويف 
ا�ستمرار عمليات التجميع على ال�سهم كما �سعد �سهم بنك ابوظبي االأول 
 51.79 اىل  القاب�سة  العاملية  ال�سركة  �سهم  وارتفع  06.61 دره��م  اىل 
درهم. وا�ستحوذ �سوق العا�سمة كما جرت على العادة على اجلزء االأكرب من 
�سيولة التداول خالل جل�سة اأم�ص والتي بلغت قيمتها 51.1 مليار درهم.

اجلمعية العاملية لهيئات ترويج اال�ضتثمار بقيادة فهد القرقاوي تناق�س 
التطورات واال�ضرتاتيجيات على خلفية التحديات العاملية غري امل�ضبوقة

•• دبي-الفجر: 

العاملية  للجمعية  التنفيذية  ال��ق��ي��ادة  جلنة  عقدت 
اجتماعها موؤخرا  )وايبا(  اال�ستثمار  ترويج  لهيئات 
التي  امل�سبوقة  غري  العاملية  التحديات  خلفية  على 
عن  والناجمة  املبا�سر،  االأجنبي  اال�ستثمار  تواجه 

جائحة كوفيد-19 واآثارها االقت�سادية.
العاملية  اجلمعية  رئي�ص  ال��ق��رق��اوي،  فهد  وب��ق��ي��ادة 
ملوؤ�س�سة  التنفيذي  لهيئات ترويج اال�ستثمار واملدير 
القيادة  ن��اق�����س��ت جل��ن��ة  اال���س��ت��ث��م��ار،  ل��ت��ن��م��ي��ة  دب����ي 
التنفيذية املوقف الراهن وراجعت عدًدا من اأن�سطة 
اجلمعية والتوقعات امل�ستقبلية التي قدمها كل من 
ونائب  �سكاالر  بو�ستيان  للجمعية  التنفيذي  املدير 
وم�ست�سار  اإر���س��اه��ن  اإ���س��م��اع��ي��ل  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل��دي��ر 
اللجنة  ناق�ست  كما  مهلل.  ح�سن  وايبا  يف  الربامج 
للجمعية  امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة  واال���س��رتات��ي��ج��ي��ة  اخل��ط��ط 
االإقليمين  امل��دراء  وجميع  الرئي�ص  نائبي  بح�سور 
مل��ن��اط��ق ���س��رق وج��ن��وب ���س��رق اآ���س��ي��ا و���س��رق واأوروب����ا 
الو�سط  وال�����س��رق  اآ�سيا  االأوروب����ي وو���س��ط  واالحت���اد 
االفريقية  ال�سحراء  جنوب  ودول  افريقيا  و�سمال 

وو�سط امريكا والكاريبي وامريكا اجلنوبية. 
يف هذا ال�سياق قال فهد القرقاوي، رئي�ص اجلمعية 
العاملية لهيئات ترويج اال�ستثمار والرئي�ص التنفيذي 
هيئات  “تقود  اال���س��ت��ث��م��ار:  لتنمية  دب���ي  مل��وؤ���س�����س��ة 
االقت�سادي  التعايف  جهود  اليوم  اال�ستثمار  ترويج 
�سيا�سات  فيه  �ستلعب  ال��ذي  الوقت  العامل يف  ل��دول 
لال�ستثمار  ال��ن��ظ��ر  يف  حم���وري���ا  دورا  احل���ك���وم���ات 
اأ�سا�ص يف جهودها  كاأولوية وحجر  املبا�سر  االأجنبي 
الإعادة دفة احلياة الإقت�ساداتها املتاأثرة من تداعيات 

كوفيد19 عليها لتكون اأكرث اأ�ستعدادا لهدم الفجوة 
ال��ف��رتة املا�سية  امل��ف��ق��ودة خ���الل  ال��ع��م��ل  يف ف��ر���ص 
البالغة  االأه��م��ي��ة  ذات  ال��ق��ط��اع��ات  ع��ل��ى  وال��رتك��ي��ز 
ال�سحية والتكنولوجيا الطبية  الرعاية  حاليا مثل 
واالن���ت���اج ال��غ��ذائ��ي وت��ك��ن��ول��وج��ي��ا االأغ���ذي���ة م���رورا 
بالقطاع اللوج�ستي و�سال�سل التوريد اإىل االقت�ساد 

الرقمي واالبتكار.«
الوثيقة  ت��ط��وي��ر  ك��ذل��ك  ناق�ست  اللجنة  اأن  ي��ذك��ر 
الهيئات  حاجة  )ل��واي��ب��ا(  اجل��دي��دة  اال�سرتاتيجية 
ال��ع��امل��ي��ة احلالية،  ال��ت��ح��دي��ات  االأع�����س��اء يف م��واج��ه 
ال�سنوي  ملوؤمترها  اجلمعية  ال�ستعدادات  باالإ�سافة 
ال���ذي �سيعقد يف   2021 ال��ع��امل��ي  واي��ب��ا  ك��وجن��ر���ص 
موؤمتر  فعاليات  �سمن   2021 اأكتوبر  يف  اأبوظبي 

اأونكتاد العاملي لال�ستثمار.
واأ�ساف القرقاوي: “تعمل وايبا على الرتويج لقيم 
املعرفية وتبادل اخلربات  التعاون وامل�ساركة  ومزايا 
االإقليمي  والتكامل  للكفاءات  امل�ستمر  والتطوير 
ال���دول االع�ساء،  ال��واح��د م��ن  االإق��ل��ي��م  ب��ن هيئات 
ترويج  هيئات  اأن  ال��راه��ن��ة  االأزم����ة  لنا  اأث��ب��ت��ت  وق��د 
اال�ستثمار بو�سعها احلفاظ على تناف�سيتها يف الوقت 
الذي ت�ستطيع فيه ان تعمل مًعا من اأجل م�ستقبل 
م�سرتك مبا يعود بالنفع على املدن واالقاليم والدول 
وذلك  احلالية،  التحديات  مرحلة  وجتاوز  املختلفة 
االأجنبية  اال�ستثمارات  اإ�ستقطاب  على  العمل  عرب 
املوؤثرة يف ثالثي االقت�ساد واملجتمع والبيئة والتي 
ا اأف�سل مل�ستقبل اأكرث ا�ستدامة ومرونة  تخلق فر�سً

وازدهارا للعامل اأجمع.« 
اال�ستثمارية،  للتوجهات  العاملي  املر�سد  وبح�سب 
والذي ن�سره يف يناير 2021 موؤمتر االأمم املتحدة 

اللجنة  اأع�ساء  – اأحد  )اأونكتاد(  للتجارة والتنمية 
اال�ست�سارية يف وايبا – فقد �سهد اال�ستثمار االأجنبي 
العاملي  امل�ستوى  على  هبوطا   2020 ع��ام  املبا�سر 
بلغت ن�سبتة %42 من 1.5 تريليون دوالر اأمريكي 
اإىل   2019 ع��ام  اإم���ارات���ي(  دره���م  تريليون   5.5(
حوايل 859 مليون دوالر اأمريكي (3.15 تريليون 
دره��م اإم��ارات��ي(. ولوحظ هذا االنخفا�ص احل��اد يف 
فيها  مبا  املبا�سر،  االأجنبي  اال�ستثمار  اأ�سكال  كافة 
اجلديدة  وامل�ساريع  واال�ستحواذ  االندماج  �سفقات 
بالكامل ومتويل امل�ساريع، مما اأدى النخفا�ص حجم 
اال�ستثمار االأجنبي املبا�سر عاملًيا ملا دون 1 تريليون 

دوالر الأول مرة منذ عام 2005. 
ووفًقا لتقرير اال�ستثمار العاملي ال�سادر عن موؤمتر 
فمن  )اأون��ك��ت��اد(،  والتنمية  للتجارة  املتحدة  االأمم 
االأجنبي  اال���س��ت��ث��م��ار  ان��خ��ف��ا���ص  ا���س��ت��م��رار  امل��ت��وق��ع 
املبا�سر بواقع %5 اإىل %10 خالل العام 2021 
 ،2022 ع����ام  امل��ل��م��و���ص يف  ال��ت��ع��ايف  ي���ب���داأ  اأن  ق��ب��ل 
من  للتخفيف  الرامية  ال�سيا�سة  تدخالت  و�ستلعب 
يف  االأهمية  بالغ  دوًرا  للجائحة  االقت�سادية  االآث��ار 
االإج����راءات  على  ال�����س��وء  التقرير  و�سلط  ال��ت��ع��ايف. 
واال���س��رتات��ي��ج��ي��ات ال���ت���ي ت��ق��وده��ا امل��ن��ظ��م��ات غري 
احلكومية مثل وايبا، والتي ت�سجع على التعاون بن 
الو�سول  اإمكانية  وتعزيز  اال�ستثمار  ترويج  هيئات 
قرارات  باتخاذ  ت�سمح  التي  الدقيقة  املعلومات  اإىل 
�سائبة ت�ساهم يف التعايف بوترية ا�سرع خالل االزمة 
احلالية، ف�ساًل عن بناء وتعزيز القدرات واخلربات 
لالفراد والعاملن يف جذب اال�ستثمارات لبلدانهم.

عن  الناجمة  االقت�سادية  االأزم���ة  �ساهمت  وبينما 
العاملي،  الرتابط  مبدى  ال��دول  تذكري  يف  اجلائحة 

ف��ق��د اأّك����دت ك��ذل��ك ع��ل��ى اأه��م��ي��ة ال��ت��ع��اون ب��ن كافة 
والتنمية  وال��ت��ع��اون  امل��رون��ة  اإىل  واحل��اج��ة  املعنين 
القيادة  اأن جل��ن��ة  اإىل  االإ����س���ارة  امل�����س��ت��دام��ة.  جت���در 
عام  نهاية  ت�سّكلت  واي��ب��ا  ل��دى  احلالية  التنفيذية 
2019 مع توىل فهد القرقاوي، الرئي�ص التنفيذي 
ملوؤ�س�سة دبي لتنمية اال�ستثمار رئا�ستها. وي�سرتك يف 
من�سب نائبي الرئي�ص كل من ديباك باجال، املدير 
يف  اال�ستثمار  لهيئة  التنفيذي  والرئي�ص  االإداري 
الهند، وحممد عبد الوهاب، املدير التنفيذي للهيئة 
بينما  م�سر  يف  احل��رة  واملناطق  لال�ستثمار  العامة 
التنفيذي ال�ستثمر يف  املدير  امل�سرخ  يرتاأ�ص حممد 

ال�سارقة منطقة ال�سرق االأو�سط و�سمال اأفريقيا.

»هيئة كهرباء دبي«.. مركز االبتكار من�ضة عاملية لال�ضتدامة واملبادرات اخل�ضراء

نا�ضداك دبي ُترّحب باالإدراج املزدوج ل�ضندوق البيتكوين التابع ل�ضركة3iQ  الكندية 

•• دبي - وام:

ي��ع��د االب��ت��ك��ار رك��ي��زة اأ���س��ا���س��ي��ة لتعزيز 
اأبعادها  مبختلف  امل�ستدامة  التنمية 
والبيئية  واالق��ت�����س��ادي��ة  االج��ت��م��اع��ي��ة 
وحتر�ص هيئة كهرباء ومياه دبي على 
اال�ستثمار يف االبتكار ال �سيما يف قطاع 
الطاقة املتجددة والنظيفة ور�سخ مركز 
االبتكار التابع للهيئة يف جممع حممد 
ال�سم�سية  للطاقة  مكتوم  اآل  را�سد  بن 
تعزيز  ت�سهم يف  عاملية  كمن�سة  مكانته 

م�ستقبل الطاقة امل�ستدامة.
ويدعم املركز ا�سرتاتيجية دبي للطاقة 
اإىل  ت���ه���دف  ال���ت���ي   2050 ال��ن��ظ��ي��ف��ة 
االإنتاجية  ال��ق��درة  م��ن   75% ت��وف��ري 
ل��ل��ط��اق��ة يف دب���ي م��ن م�����س��ادر الطاقة 
وميكن   2050 ع��ام  بحلول  النظيفة 
ل��ل��ج��م��ه��ور زي����ارة م��رك��ز االب��ت��ك��ار بعد 
ال��ت�����س��ج��ي��ل وح��ج��ز م��وع��د م�����س��ب��ق من 
للمركز  االإل�����ك�����رتوين  امل���وق���ع  خ����الل 

.www.mbrsic.ae
الطاير  ���س��ع��ي��د حم��م��د  م���ع���ايل  وق�����ال 

التنفيذي  ال��رئ��ي�����ص  امل��ن��ت��دب  ال��ع�����س��و 
“ ت�سع  دب����ي..  وم��ي��اه  ك��ه��رب��اء  لهيئة 
راأ��������ص قائمة  ع���ل���ى  االب���ت���ك���ار  ال��ه��ي��ئ��ة 
اخلطط  اأه�����داف  لتحقيق  اأول��وي��ات��ه��ا 
واال���س��رتات��ي��ج��ي��ات احل��ك��وم��ي��ة مب���ا يف 
لالبتكار  الوطنية  اال�سرتاتيجية  ذلك 
االإمارات  دول��ة  تكون  الأن  تهدف  التي 
���س��م��ن ال������دول االأك������رث اب���ت���ك���اراً على 
م�����س��ت��وى ال���ع���امل واالن���ت���ق���ال ب��ه��ا اإىل 
ون�سر  ب��ن��اء  فيها  يتم  ج��دي��دة  مرحلة 
واالأفراد  املوؤ�س�سات  االبتكار بن  ثقافة 
والرتكيز على عدد من القطاعات التي 
�ستقود عملية االبتكار يف امل�ستقبل ومن 
بينها قطاع الطاقة املتجددة والنظيفة 
دب��ي من  وت��ه��دف هيئة كهرباء وم��ي��اه 
خالل مركز االبتكار يف جممع حممد 
ال�سم�سية  للطاقة  مكتوم  اآل  را�سد  بن 
اإىل دع��م االبتكار واالإب���داع يف خمتلف 
واملتجددة  النظيفة  ال��ط��اق��ة  جم���االت 
اال�ستدامة  الوعي حول  ورفع م�ستوى 
الوطنية  ال��ق��درات  �سقل  اإىل  اإ���س��اف��ة 

وتعزيز تناف�سية االأعمال«.

النائب  �سلمان  ول��ي��د  املهند�ص  واأ���س��ار 
ل��ق��ط��اع تطوير  ل��ل��رئ��ي�����ص  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
كهرباء  ه��ي��ئ��ة  يف  وال��ت��م��ي��ز  االأع����م����ال 
ومياه دبي اإىل اأن مركز االبتكار يعك�ص 
ج��ه��ود ال��ه��ي��ئ��ة يف ت��ع��زي��ز االب���ت���ك���ار يف 
جمال الطاقة النظيفة وتطوير حلول 
املتجددة  الطاقة  واإدارة  الإنتاج  مبتكرة 
اإ����س���اف���ة اإىل ���س��ق��ل وت��ط��وي��ر ق����درات 
جمال  يف  املبتكرين  م��ن  املقبل  اجليل 
الرتكيز  مع  النظيفة  الطاقة  تقنيات 
الوطنية  ال��ق��درات  وتعزيز  تنمية  على 
الطاقة  الوعي حول  ف�ساًل عن تعزيز 
الدكتورة عائ�سة  واأو�سحت  امل�ستدامة. 
االبتكار  م��رك��ز  اإدارة  م��دي��رة  النعيمي 
عاملية  حا�سنة  مبثابة  يعد  امل��رك��ز  اأن 
يف  الرئي�سية  مهمته  تتمثل  لالبتكار 
دعم االبتكارات يف جمال تقنيات الطاقة 
يف  واال�ستثمار  املعرفة  ون�سر  النظيفة 
خالل  م��ن  النظيفة  الطاقة  اب��ت��ك��ارات 
اجلامعات  م��ع  القوية  ال�سراكات  بناء 

واملوؤ�س�سات وال�سركات النا�سئة.
اجلامعات  مع  االبتكار  مركز  ويتعاون 

املحلية  النا�سئة  وال�سركات  واملوؤ�س�سات 
تعليمية  م��ن�����س��ة  ي��ع��د  ك��م��ا  وال��ع��امل��ي��ة 
ال���س��ت�����س��اف��ة ال��ف��ع��ال��ي��ات وامل����وؤمت����رات 
للزوار  ويوفر  العمل  وور���ص  والندوات 
جت���رب���ة ف����ري����دة ال���س��ت��ك�����س��اف اأح�����دث 
الطاقة  تقنيات  جم��ال  يف  االب��ت��ك��ارات 
النظيفة. وي�سم املركز قاعة موؤمترات 
لعقد الفعاليات واالجتماعات والدورات 
تتعلق  م��و���س��وع��ات  ال��ت��دري��ب��ي��ة ح����ول 
املتجددة  والطاقة  ال�سم�سية  بالطاقة 

واملبادرات التي تتعلق باال�ستدامة.
وي���ت���ك���ون م��ب��ن��ى م���رك���ز االب���ت���ك���ار من 
مرتا   4355 مب�ساحة  ط��واب��ق  اأرب��ع��ة 
م��رتا وحقق   88 نحو  وارت��ف��اع  مربعا 
نظام  ت�سنيف  وفق  البالتيني  التقييم 
البيئي  والت�سميم  الطاقة  يف  ال��ري��ادة 
احلكومي  امل��ب��ن��ى  وُي���ع���د   »LEED«
احلائز  ال��ع��امل  م�ستوى  على  ال��وح��ي��د 
املباين  ف��ئ��ة  ن���ق���اط يف  ر���س��ي��د  اأع���ل���ى 
 101 حقق  حيث  اجلديدة  احلكومية 
االأول  الربع  110 يف  اأ�سل  نقاط من 

من عام 2020.

امل�ضاريع  بجائزة  تفوز  دب��ي  بلدية 
االأعمال  جمل�س  من  املا�ضية  الفئة 
 2021 للعام  بجامعة هارفارد  الدويل 

•• دبي-وام:

ف����ازت ب��ل��دي��ة دب���ي ب��ج��ائ��زة امل�����س��اري��ع الفئة 
املا�سية من جمل�ص االأعمال الدويل بجامعة 
هارفارد للعام 2021، وذلك عن م�ساركتها 
ال�سرف  م���ي���اه  م��ع��اجل��ة  مب�����س��روع حم��ط��ة 
الثانية،  امل��رح��ل��ة   - ع��ل��ي  ج��ب��ل  ال�����س��ح��ي يف 
عمليات  يف  اال�سطناعي  ال��ذك��اء  وا�ستخدام 
اأحد  احليوي  امل�سروع  يعترب  حيث  املحطة، 
دبي  يف  التحتية  للبنية  اال�سا�سية  ال��رك��ائ��ز 
التي يتم تنفيذها باال�ستفادة من تطبيقات 
جمل�ص  ج��وائ��ز  وُت��ّع��د  اال�سطناعي.  ال��ذك��اء 
االأع����م����ال ال������دويل ب��ج��ام��ع��ة ه����ارف����ارد من 
تاأ�س�ست  ال��ت��ي  امل��رم��وق��ة  ال��دول��ي��ة  اجل��وائ��ز 
لتقدير اجلهود العاملية يف جمال اإدارة اجلودة 
يف  واملوؤ�س�سات  املنظمات  وم�ساعدة  ال�ساملة 
واعتماد  التنظيمية  ا�سرتاتيجياتها  حتقيق 
توفري  جم��ال  يف  العاملية  امل��م��ار���س��ات  اأف�سل 
وتلبية  اجل���ودة  عالية  منتجات  اأو  خ��دم��ات 
اح��ت��ي��اج��ات امل��ت��ع��ام��ل��ن وت��وق��ع��ات��ه��م. وتعزز 
اجلائزة االأهداف اال�سرتاتيجية لبلدية دبي 
لبلدية  االأول  اال�سرتاتيجي  امل��ح��ور  �سمن 
مبتكرة ورائدة عاملياً، وذلك من خالل الهدف 
اال�سرتاتيجي الرابع املتمثل يف تر�سيخ ثقافة 
املوؤ�س�سية، وكذلك املحور  الريادة واحلوكمة 
من  امل��دي��ن��ة  بيئة  ا�ستدامة  اال���س��رتات��ي��ج��ي: 
اأنظمة  تطبيق  اال�سرتاتيجي  الهدف  خالل 
ا���س��ت��دام��ة رائ�����دة. وي��ع��ت��رب م�����س��روع حمطة 
معاجلة مياه ال�سرف ال�سحي يف جبل علي، 
امل�سابقة  �سمن  دب��ي  بلدية  به  �ساركت  ال��ذي 
يف  احليوية  امل�ساريع  اأب��رز  بن  من  العاملية، 
اأث��ر بالغ يف خدمة منظومة  دب��ي مل��ا ل��ه م��ن 
ال�سرف ال�سحي من حيث املعاجلة اليومية 
مل��ي��اه ال�����س��رف مب��ا ي��ع��ادل 670 األ����ف مرت 
املبا�سر  االإيجابي  تاأثريه  اإىل  اإ�سافًة  مكعب، 
واملحافظة  العامة  وال�سالمة  ال�سحة  على 
البيئية من  اال�ستدامة  البيئة وحتقيق  على 

خالل ا�ستغالل الطاقة املتجددة.

•• دبي-الفجر: 

�سركة  اأك��رب   ،  3iQسركة� اأعلنت 
الرقمية  االأ����س���ول  الإدارة  ك��ن��دي��ة 
والتي تتجاوز قيمة اأ�سولها املُدارة 
اأم�ص  ك��ن��دي،  دوالر  م��ل��ي��ار   2.5
ل�سندوق  ال��ر���س��م��ي  االإدراج  ع���ن 
ال���ب���ي���ت���ك���وي���ن )رم��������ز ال�����ت�����داول: 
التابع لها يف بور�سة   )QBTC
الدولية  البور�سة  دب��ي،  نا�سداك 
للمنطقة. وُيعد هذا ال�سندوق اأول 
�سندوق بيتكوين رئي�سي ُمنظم يف 
العامل ُيدرج يف اأ�سواق راأ�ص املال يف 
و�سمال  االأو���س��ط  ال�سرق  منطقة 
بيئة  م����ن  م�����س��ت��ف��ي��ًدا  اأف���ري���ق���ي���ا، 
امل�ستوى  ع��امل��ي��ة  التنظيمية  دب���ي 
والداعمة لنمو اأعمال وا�ستثمارات 
االقت�ساد اجلديد. وتتوىل �سركة 
ال���ذي  ال�������س���ن���دوق،  اإدارة   3iQ
ُي��ت��ي��ح اال���س��ت��ث��م��ار غ��ري امل��ب��ا���س��ر يف 
عملة البيتكوين من خالل تداول 
مالية  اأ�سواق  بيئة  �سمن  وحداته 
اإمكانية  م���ع  و���س��ف��اف��ة،  م��ت��ط��ورة 

حت��ق��ي��ق م��ك��ا���س��ب راأ����س���م���ال���ي���ة يف 
ال��ذي يوفر  االأم���ر  البعيد،  امل��دى 
وُمي�سرة  بديلة  اأداة  للم�ستثمرين 
املبا�سر  اال���س��ت��ث��م��ار  ع���ن  ع��و���س��اً 
واحتفااًل  ال��رق��م��ي��ة.  ال��ع��م��ل��ة  يف 
ب���������االإدراج، ق����رع ف���ري���دري���ك باي، 
والرئي�ص  االإدارة  جمل�ص  رئي�ص 
جر�ص   ،  3iQل�سركة التنفيذي 
افتتاح التداول يف بور�سة نا�سداك 
دبي بح�سور حامد علي، الرئي�ص 
ونائب  دب��ي  ل��ن��ا���س��داك  التنفيذي 
ال��رئ��ي�����ص ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل�����س��وق دبي 
ع����دد من  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة  امل�����ايل، 
  3iQيف ال����ب����ارزي����ن  امل�������س���وؤول���ن 
املتعاونة  اال���س��ت�����س��ارات  و���س��رك��ات 

معها يف اإجناز هذه اخلطوة. وقال 
ب����اي، رئ��ي�����ص جمل�ص  ف���ري���دري���ك 
االإدارة والرئي�ص التنفيذي ل�سركة 
�سندوق  اإدراج  »ُي��د���س��ن   :3iQ
اليوم  دبي  نا�سداك  يف  البيتكوين 
ال���ت���و����س���ع ال���ر����س���م���ي ل��ل�����س��رك��ة يف 
منطقة ال�سرق االأو�سط. لقد كان 
املنطقة �سمن خطط  دخ��ول هذه 
ال�سندوق  اإط����الق  م��ن��ذ  ال�����س��رك��ة 
يف ت��ورون��ت��و ال��ع��ام امل��ا���س��ي، ونحن 
ف����خ����ورون ل��ل��غ��اي��ة ب����اإجن����از هذه 
اعتقادنا  ويف  دب�����ي.  يف  اخل���ط���وة 
فاإن �سندوق البيتكوين قادر على 
للم�ستثمرين  هائلة  قيمة  توفري 
تنويع  ال��راغ��ب��ن يف  االإق��ل��ي��م��ي��ن 

اال�ستثمارات  هياكل  اأو  التقليدية 
ال���ب���دي���ل���ة.«     ¬من ج��ه��ت��ه، قال 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����ص  ع��ل��ي،  ح��ام��د 
الرئي�ص  ون���ائ���ب  دب���ي  ل��ن��ا���س��داك 
التنفيذي ل�سوق دبي املايل: “اإننا 
 3iQ س���ع���داء ب��اخ��ت��ي��ار ���س��رك��ة����
التابع  البيتكوين  �سندوق  الإدراج 
ل��ه��ا يف ن���ا����س���داك دب�����ي، يف دالل���ة 
البور�سة  متتلكه  م��ا  ع��ل��ى  ق��وي��ة 
وم���ا ت��ت��ي��ح��ه دب���ي م���ن اأُط�����ر عمل 
اأ�سا�سية  وبنية  تنظيمية  وق��واع��د 
م���ت���ط���ورة وج�����اذب�����ة. وُت����ع����د هذه 
دبي  جلهود  مهمة  دفعة  اخل��ط��وة 
تلبيةوجتاوز  اأج��ل  من  املتوا�سلة 
ال�ساعن  امل�ستثمرين  متطلبات   ،

حمافظهم اال�ستثمارية من خالل 
و�سمن  االأ���س��ول  م��ن  الفئة  ه��ذه 

اإدراج منظم.«
امل�ستثمرين  مبقدور  اأ�سبح  وق��د   
امل���������زدوج  االإدراج  خ��������الل  م������ن 
ل���ل�������س���ن���دوق ن���ق���ل وح�����دات�����ه من 
نا�سداك  اإىل  ت���ورون���ت���و  ب��ور���س��ة 
اإ�سافة  �سحيح(،  )والعك�ص  دب��ي 
مبا�سرة  ال�����وح�����دات  �����س����راء  اإىل 
قامت  وق�����د  دب������ي.  ن����ا�����س����داك  يف 
دملا  ���س��رك��ة  بتعين   3iQ ���س��رك��ة 
جنيوتي  كناكورد  و�سركة  كابيتال 
للتو�سع  ُم�������س���ارك���ن  ك���م���دي���ري���ن 
)خا�سع  ل��ل�����س��ن��دوق  االإق���ل���ي���م���ي 
ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة(، كما  ل��ل��م��واف��ق��ات 

�سمن  ب�����س��ال���س��ة  اال���س��ت��ث��م��ار  اإىل 
هذه الفئة اجلديدة من االأ�سول، 
اال�ستثمارية  ال���ف���ر����ص  وت���ن���وي���ع 
اأم����ام����ه����م يف االإم���������ارات  امل���ت���اح���ة 
وخ�������ارج�������ه�������ا.« وق����������ال زاك����������اري 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����ص  ���س��ي��ف��ارات��ي، 
“لطاملا  ك���اب���ي���ت���ال:  دمل����ا  ل�����س��رك��ة 
�سندوق  يف  ك��ب��رية  ث��ق��ة  ام��ت��ل��ك��ن��ا 
لقينا  وق��د   3iQ من  البيتكوين 
من  العديد  ِقبل  من  كبرياً  دعماً 
ويف  املنطقة.  البارزة يف  املوؤ�س�سات 
البيتكوين  �سندوق  فاإن  اعتقادنا، 
للم�ستثمرين  ف��ع��ااًل  ح���اًل  ي��ق��دم 
هذه  اإىل  ل��ل��و���س��ول  االإق��ل��ي��م��ي��ن 
عرب  االأ���س��ول  م��ن  البديلة  الفئة 

��ن��ت اأي�����س��اً ���س��رك��ة ب���ي ات�����ص ام  ع��يَّ
كابيتال كمزّود �سيولة لل�سندوق. 
رئي�ص  الفهيم،  عبدالواحد  وق��ال 
دب����ي:  ن����ا�����س����داك  اإدارة  جم���ل�������ص 
“تعمل نا�سداك دبي بداأب لقيادة 
جهود تطوير اأ�سواق راأ�ص املال يف 
و�سمال  االأو���س��ط  ال�سرق  منطقة 
املمار�سات  اأف�����س��ل  وف���ق  اأف��ري��ق��ي��ا 
تطلعات  ي���واك���ب  ومب����ا  ال��ع��امل��ي��ة 

خمتلف املتعاملن. 
اأن بيئة العمل  ونحن واثقون من 
البور�سة  توفرها  التي  املتكاملة 
جلذب  مثالية  م��ك��ان��ة  يف  ت�سعها 
امل����زي����د م����ن االإدراج��������������ات ����س���واء 
م��ن اإ����س���دارات اأ���س��واق راأ����ص املال 

وبدوره  منظمة.«  ا�ستثمارية  اأداة 
رئي�ص  م���ه���اج���ان،  ���س��ا���س��ن  ق�����ال 
ال�سرق  يف  ج���ن���ي���وت���ي  ك����ن����اك����ورد 
وجنوب  اأفريقيا  و�سمال  االأو�سط 
جنيوتي  كناكورد  “�ساركت  اآ�سيا: 
تاأ�سي�سها  منذ   3iQ م�سرية  يف 
كمدير  �سواء  االآن  وحتى  كندا  يف 
ُم�سارك لطروحاتها يف  اأو  رئي�سي 
ونحن فخورون  تورونتو.  بور�سة 
ب��ال��ت��ع��اون م��ع��ه��م يف ت��ن��ف��ي��ذ هذه 
اخلطوة املهمة يف االإمارات العربية 
امل��ت��ح��دة.« جت��در االإ����س���ارة اإىل اأن 
عدًدا  ��ا  اأي�����سً عينت   3iQ �سركة 
خمتلفة  ب�سفات  امل�ست�سارين  من 
 01 ذل��ك؛  وي�سمل  االإدراج  لدعم 
ا�ست�سارات  ���س��رك��ة  وه���ي  ك��اب��ي��ت��ال 
ل��ل�����س��رك��ات م��ق��ره��ا لندن  م��ال��ي��ة 
و�سركة  االإدراج،  وتنفيذ  الإن�����س��اء 
�سركة  وه��ي   Razlin Capital
ا�ستثمارية مقرها لندن للح�سول 
على امل�سورة ب�ساأن االإدراج، و�سركة 
 Pinsent Masons LLP
كم�ست�سار قانوين لعملية االإدراج.
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املال والأعمال

 •• اأبوظبي-وام:

مل�سرف  التنفيذي  الرئي�ص  النقبي  حممد  اأح��م��د  اأك���د 
اأن امل�سرف يخطط الإط��الق �سندوق  االإم��ارات للتنمية 
لدعم   2022 ع��ام  دره��م  مليار  بقيمة  مبا�سر  ا�ستثمار 
ال�سناعية  وال�سركات  واملتو�سطة  ال�سغرية  املوؤ�س�سات 
ذات  القطاعات  يف  وا�ستثمارات  متويل  اإىل  حتتاج  التي 

االأولوية، اإ�سافة اإىل تعزيز ريادة االأعمال واالبتكار.
وق����ال ال��ن��ق��ب��ي يف ت�����س��ري��ح��ات ل��وك��ال��ة اأن���ب���اء االإم�����ارات 
ت�سكل  وامل��ت��و���س��ط��ة  ال�����س��غ��رية  امل��وؤ���س�����س��ات  اإن  “وام”.. 
 94% االإم��ارات ومتثل  دولة  الفقري القت�ساد  العمود 
تقريبا من اإجمايل ال�سركات التجارية يف الدولة م�سيفا 
املوؤ�س�سات  ق��درة  �سّكلت  املا�سية  ال�سنوات  م��دار  على  اأن��ه 
الو�سول  على  النا�سئة  وال�سركات  واملتو�سطة  ال�سغرية 
�ساهمت  وهو حتٍد  م�ستمراً  التمويل حتدياً  اإىل م�سادر 
جائحة كورونا يف مفاقمته لذلك، فاإن خيارات التمويل 
املتنامية �ست�ساعد املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة احلجم 
االقت�سادي  النمو  �ستعزز  كما  املرحلة  هذه  اجتياز  على 

عموماً.
واأ�ساف الرئي�ص التنفيذي مل�سرف االإمارات للتنمية اإن 
زيادة م�ساهمة املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة يف الناجت 
دولة  يف  النمو  خلطط  اأ�سا�سية  ركيزة  االإجمايل  املحلي 
من  مليار   300 ال���  م�سروع  مهمة  تعزز  كما  االإم����ارات 
املوؤ�س�سات  دور  وزي���ادة  لتعزيز  االإم����ارات  حكومة  جهود 

القطاع  ل���الرت���ق���اء مب�����س��اه��م��ة  وامل��ت��و���س��ط��ة  ال�����س��غ��رية 
ال�سناعي يف النمو امل�ستدام للدولة.

املوؤ�س�سات  وخ�����س��و���س��اً  االأع���م���ال  ق��ط��اع  اأن  اإىل  واأ����س���ار 
ال�سغرية واملتو�سطة وال�سركات النا�سئة يحتاج اإىل اأكرث 
من التمويل فقط لتحقيق االزدهار اإذ يحتاج القطاع اإىل 
الو�سول اإىل املعلومات واالبتكار واملعرفة والتكنولوجيا 
والكفاءة واملرونة وباالإ�سافة  االإنتاجية  لرفع م�ستويات 
ال��ك��ي��ان��ات اإىل جمموعة  ت��ل��ك  امل��ال��ي��ة، حت��ت��اج  ل��ل��م��وارد 
االأعمال  بيئة  لتزدهر يف  االأدوات واخلدمات  وا�سعة من 

احلالية.
300 مليار تركز  ال�  اأنه وكجزء من م�سروع  اإىل  ولفت 
ب�سفته  امل�ستقبل  يف  للم�سرف  النمو  ط��ري��ق  خريطة 
املحرك املايل ال�سرتاتيجية وزارة ال�سناعة والتكنولوجيا 
امل��ت��ق��دم��ة ع��ل��ى االرت���ق���اء ب��ال��ق��ط��اع ال�����س��ن��اع��ي يف دولة 
ومتو�سطة  �سغرية  موؤ�س�سة   13،500 ودع��م  االإم��ارات 
2031 و�سيقدم م�سرف االإم��ارات للتنمية  بحلول عام 
30 مليار درهم من التمويل ل�سالح املوؤ�س�سات ال�سغرية 
قطاعات  يف  وال��ك��ب��رية  النا�سئة  وال�����س��رك��ات  واملتو�سطة 
حمددة متتلك فر�سا كبرية للنمو من اأجل حتقيق ذلك 
االإم���ارات  مل�سرف  التنفيذي  الرئي�ص  واأو���س��ح  ال��ه��دف. 
من  وامل��ت��ن��وع��ة  ال��وا���س��ع��ة  اخل���ي���ارات  ق��ائ��م��ة  اأن  للتنمية 
ال�سغرية  للموؤ�س�سات  امل�سرف  يقدمها  التي  املنتجات 
واملتو�سطة وال�سركات الكبرية تتميز ب�سمولها للقرو�ص 
امل��ب��ا���س��رة، وال��ت��م��وي��ل ال��ق��ائ��م ع��ل��ى االأ����س���ول والقرو�ص 

اإىل جمموعة  اإ�سافة  امل��ال،  راأ���ص  املبا�سرة، ومتويل  غري 
والتوجيه  التدريب  مثل  املالية  غ��ري  ال��دع��م  اأوج���ه  م��ن 
واخل���دم���ات اال���س��ت�����س��اري��ة، وذل���ك ب��ه��دف ب��ن��اء منظومة 
املرحلة  عجلة  دف��ع  على  الكيانات  تلك  وم�ساعدة  قوية 
عرب  االإم���ارات  دول��ة  يف  ال�سناعي  النمو  من  امل�ستقبلية 

القطاعات املحددة ذات االأولوية.
ت�سمل  االأولوية  ذات  القطاعات  متويل  اإن  النقبي  وقال 
واالأمن  التحتية  والبنية  ال�سحية  والرعاية  الت�سنيع 
الغذائي والتكنولوجيا وهي جماالت م�ستقبلية رئي�سية 
�ستدعم رحلة التحول االقت�سادي لالإمارات وت�سمن لها 

م�ستقباًل جديداً مبنياً على ال�سناعة.
نتيجة  ياأتي  القطاعات  لهذه  املقدم  الدعم  اأن  واأو���س��ح 
ال�ساملة  العمل  وور���ص  ال���راأي  وا�ستطالعات  لالأبحاث 
التي عقدها امل�سرف للتو�سل اإىل حل واقعي الحتياجات 
النا�سئة  وال�����س��رك��ات  وامل��ت��و���س��ط��ة  ال�����س��غ��رية  امل��وؤ���س�����س��ات 
امل�سرف  اأن  م�سيفا  احلالية  االأعمال  بيئة  يف  والكبرية 
للقطاعات  امل��ايل  ال��دع��م  ت�سمل  م��ب��ادرات  بو�سوح  ح��دد 
ال�سغرية  املوؤ�س�سات  التي ال حت�سل على دعم كاٍف مثل 
ال��ن��ا���س��ئ��ة مب���ا ي�����س��م برنامج  وامل��ت��و���س��ط��ة وال�����س��رك��ات 
واملتو�سطة  ال�����س��غ��رية  للموؤ�س�سات  امل��ب��ا���س��رة  ال��ق��رو���ص 
دعم  اإن  وق��ال  ال�سركات.  تلك  احتياجات  تلبية  بهدف 
امل�سرف للموؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة ي�سمل تو�سيع 
احللول املالية عرب عدة جماالت، مثل قرو�ص املوؤ�س�سات 
املقيمون  وي��دي��ره��ا  ميلكها  ال��ت��ي  واملتو�سطة  ال�سغرية 

اململوكة  تلك  اإىل  اإ�سافة  االأول��وي��ة،  ذات  القطاعات  يف 
ملواطني دولة االإمارات وت�سم خدمات التمويل القرو�ص 
املبا�سرة وغري املبا�سرة، اإىل جانب توفري التمويل ل�سالح 
املن�سة الرقمية لتمويل امل�ستحقات، والتي تدعم �سل�سلة 
التوريد الوطنية. ويوفر امل�سرف اأي�ساً متوياًل راأ�سمالياً 

لل�سركات النا�سئة واملوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة.

 »االإمارات للتنمية« يخطط الإطالق �ضندوق ا�ضتثمار مبا�ضر بقيمة مليار درهم لدعم املوؤ�ض�ضات ال�ضغرية

% يف 2020 % يف 2015 اإىل 8  ارتفعت ح�صتها من اإجمايل �صوق التجزئة بالدولة من 2 

غرفة دبي: 3.9 مليار دوالر قيمة �ضوق جتارة التجزئة االإلكرتونية يف االإمارات يف 2020
•• دبي-الفجر: 

ك�سف حتليل حديث لغرفة جتارة و�سناعة 
“يورومونيرت”  بيانات  على  مبني  دب��ي، 
اأن �سوق جتارة التجزئة االإلكرتونية قد 
حققت يف دولة االإمارات اأعلى م�ستوياتها 
2020 م��دف��وع��ًة بالطلب  ال��ع��ام  خ��الل 
قيمتها  وو�سلت  ك��ورون��ا،  جائحة  ب�سبب 
وبن�سبة  امريكي،  دوالر  مليار   3.9 اإىل 
منو بلغت %53 مقارنًة بالعام 2019، 
م�سرياً اإىل اأن ح�سة التجارة االإلكرتونية 
من  ارتفعت  ب��ال��دول��ة  التجزئة  ���س��وق  يف 
%8 خالل  اإىل   2015 ال��ع��ام  يف   2%

العام 2020.
�سوق  ق��ي��م��ة  اأن  امل��ب��ن��ي  التحليل  وت��وق��ع 
جتارة التجزئة االإلكرتونية يف االإمارات 
 8 ح����وايل   2025 ع���ام  ب��ح��ل��ول  �ستبلغ 
منو  مبعدل  ترتفع  واأن  دوالر،  مليارات 
�سنوي مركب قدره %15.4 يف الفرتة 

.2025 ���� 2020

جتارة الهاتف النقال
واأ�سار التحليل اإىل دولة االإمارات تتمتع 
باأعلى معدل ال�ستخدام الهواتف الذكية 
و�سمال  االأو�����س����ط  ال�������س���رق  م��ن��ط��ق��ة  يف 
على  اأث��ر  مم��ا   66% بلغ  حيث  اإفريقيا 
من��و ال��ت��ج��ارة ع��رب ال��ه��وات��ف ال��ن��ق��ال��ة يف 
الدولة، الفتاً اإىل اأن ح�سة هذه التجارة 
من �سوق التجارة االإلكرتونية يف االإمارات 
اإىل   2015 يف   29% م��ن  ارتفعت  ق��د 
جتارة  قيمة  وبلغت   .2020 يف   42%
ال��ت��ج��زئ��ة ع��رب ال��ه��ات��ف ال��ن��ق��ال يف العام 
دوالر  مليار   1.6 االإم����ارات  يف   2020
ال�سابق.  العام  %56 عن  بزيادة قدرها 
ويتوقع اأن تبلغ قيمة هذه التجارة 3.9 
واأن   2025 ع���ام  ب��ح��ل��ول  دوالر  م��ل��ي��ار 
قدره  م��رك��ب  �سنوي  من��و  م��ع��دل  ت�سجل 

%18.9 يف الفرتة 2020 ���� 2025.
 

حمركات منو  �صوق جتارة
 التجزئة االإلكرتونية 

واأ�سار التحليل اإىل اأن املحركات الرئي�سية 
االإمارات  يف  االإلكرتونية  التجارة  ل�سوق 
تتمثل يف الدخل املرتفع لل�سكان، واملعدل 

 ،)99%( االإن��رتن��ت  ال�ستخدام  املرتفع 
للوج�ستيات  م���ت���ط���ورة  ���س��ب��ك��ة  ووج������ود 
النقل، واأنظمة الدفع الرقمية احلديثة، 
وتزايد عدد ال�سباب املتمر�سن يف جمال 
القوي  احلكومي  والدعم  التكنولوجيا، 

مثل مبادرة دبي الذكية 2021. 
عموماً  االإم���ارات  ان  اإىل  التحليل  ولفت 
التجارة  ل��ن��م��و  م��رك��زا  ودب����ي خ�����س��و���س��اً 
االأو�سط  ال�سرق  منطقة  يف  االإلكرتونية 
عادات  تغري  اأدى  حيث  اإفريقيا،  و�سمال 
وب����اء كورونا  اأزم�����ة  امل�����س��ت��ه��ل��ك��ن خ����الل 
الرقمي.  ال���ت�������س���وق  من����و  ت�����س��ري��ع  اإىل 
االقت�سادي  ال�سجل  من  لبيانات  وطبقا 
اأ�سدر قطاع التجارة  الوطني لالإمارات، 
يف  الرخ�ص  من  ع��دد  اأك��رب  االإلكرتونية 

مايو 2020 حيث بلغ 196 رخ�سة. 

حتديات �صوق التجزئة
 واأ�سار التحليل اإىل وجود بع�ص التحديات 
االإلكرتونية  التجارة  �سوق  تواجه  التي 
اأبرزها الدفع نقداً عند الت�سليم، يف حن 
الت�سليم  عند  ال��دف��ع  طريقة  انخف�ست 
الوباء،  تف�سي  ف��رتة  خ��الل  كبري  ب�سكل 
وذلك ب�سبب التدابري ال�سحية وتطوير 
يجد  ك��م��ا  التالم�سية.  غ��ري  امل��دف��وع��ات 
ب��ع�����ص جت����ار ال��ت��ج��زئ��ة ع���رب االإن���رتن���ت 
التكلفة  ب�سبب  االأرب���اح  جني  يف  �سعوبة 
نقل  تكلفة  عن  النظر  وب�سرف  العالية. 
اإحدى  ف��اإن  الب�سائع،  وت�سليم  وتغليف 
ال�سلع  حجم  ارت��ف��اع  هي  التكاليف  اأك��رب 
املعادة. وقد وجد اخلرباء اأن االأ�سخا�ص 
%40 مما  اإىل   15% ما بن  يعيدون 
ي�سرتونه عرب االإنرتنت، مقارنة ب� 5% 
املتجر.  داخ��ل  الت�سوق  عند   10% اإىل 
املتوقع  م���ن  ذل�����ك،  م���ن  ال���رغ���م  وع���ل���ى 
املنتج  ت��ف��ا���س��ي��ل  يف  ال��ت��ح�����س��ن  ي��ق��ل��ل  اأن 
ودعم  االإن���رتن���ت،  ع��رب  للبيع  امل��ع��رو���ص 
ال�سور،  عرب  املنتجات  وعر�ص  العمالء، 

من كمية ال�سلع املعادة. 

ح�صة فئات املنتجات 
يف التجارة االإلكرتونية

ه��ي��م��ن��ت ال���ت���ج���ارة االإل���ك���رتون���ي���ة خالل 
العديد  ب��ذل  حيث  ال��وب��اء،  تف�سي  ف��رتة 

الكثري من اجلهد يف  التجزئة  من جتار 
االإنرتنت  على  ملتاجرهم  م��واق��ع  اإن�����س��اء 
وحت�سينها والرتويج لها. كما قام العديد 
االإمارات  يف  ال�سغار  التجزئة  جت��ار  من 
االإنرتنت  الذين مل يديروا متاجر عرب 
قبل االإغالق، بتطوير حلول موؤقتة لبيع 
�سبيل  ع��ل��ى  االإن���رتن���ت،  ع��رب  منتجاتهم 
اأم����ازون  ع��ل��ى  منتجاتهم  ن�����س��روا  امل��ث��ال، 
وقدموا  االجتماعي  التوا�سل  و�سائل  اأو 
اأما  ال��ت��و���س��ي��ل.  اأو  اال����س���ت���الم  خ���دم���ات 
ال�سركات التي كانت تبيع منتجات عالية 
واأجهزة  ال��غ��ذائ��ي��ة  امل����واد  م��ث��ل  ال��ط��ل��ب، 
يف  ح�ستها  م��ن  زادت  ف��ق��د  ال��ك��م��ب��ي��وت��ر، 
االإمارات  يف  االإلكرتونية  التجارة  �سوق 

خالل فرتة الوباء.
وف��ًق��ا ل��ب��ي��ان��ات )ي��وروم��ون��ي��رت(، يف عام 
واالأحذية  املالب�ص  فئة  2020، ح�سلت 
���س��م��ن ق���ط���اع ال���ت���ج���ارة االإل���ك���رتون���ي���ة 
 1.3(  33% بن�سبة  ح�سة  اأع��ل��ى  على 
التجزئة  جت���ارة  ���س��وق  يف  دوالر(  م��ل��ي��ار 
الرغم  وعلى  االإم����ارات.  يف  االإلكرتونية 
زادت  فقد  االإغ����الق،  ت��داب��ري  بع�ص  م��ن 
ب�سكل  االإن��رتن��ت  ع��رب  الفئة  ه��ذه  ح�سة 
الطلب  ب�سبب   ،2020 ع���ام  يف  طفيف 

ال���ط���راز  ذات  امل���الب�������ص  ع���ل���ى  امل����ت����زاي����د 
امل�����ري�����ح، م���ث���ل ال���ق���م�������س���ان وال����ب����ل����وزات 
وال�سرتات. وجاءت االأجهزة االإلكرتونية 
�سمن  ال��ث��ان��ي��ة  امل��رت��ب��ة  يف  اال�ستهالكية 
ف��ئ��ات جت����ارة ال��ت��ج��زئ��ة االإل��ك��رتون��ي��ة يف 
مليار   1.2(  31% بن�سبة  االإم������ارات 
الطلب  ك�����ان  ال���ف���ئ���ة،  ه�����ذه  يف  دوالر(. 
الكمبيوتر  اأج��ه��زة  على  خا�سة  مرتفعاً 
ال�سخ�سية  الكمبيوتر  واأجهزة  املحمولة 
واالأجهزة اللوحية، ب�سبب العمل عن ُبعد 
والتعليم عرب االإنرتنت. وحلت االأطعمة 
 11% بلغت  )بح�سة  ثالثة  وامل�سروبات 
جتارة  ���س��وق  يف  دوالر(  مليون   400 اأو 
التجزئة االإلكرتونية يف االإمارات خالل 
2020. ك��ان الطلب ع��رب االإن��رتن��ت يف 
ب�سكل خ��ا���ص على  ال��ف��ئ��ة م��رت��ف��ع��اً  ه���ذه 
االأغذية االأ�سا�سية، وتلك اجلاهزة لالأكل 

واملنتجات الغذائية ال�سحية.
وقد قام العديد من كبار جتار التجزئة 
بتطوير وتعزيز تطبيقات الهاتف النقال 
االإنرتنت  ع��رب  مبيعاتهم  زي����ادة  ب��ه��دف 
اإىل  للو�سول  املتعاملن  ق��درة  وحت�سن 
البيانات  الأح�����دث  وط��ب��ق��اً  م��ن��ت��ج��ات��ه��م. 
االت�ساالت  تنظيم  هيئة  ع��ن  ال�����س��ادرة 

يف االإم������ارات ه��ن��ال��ك م��ا جم��م��وع��ه 52 
ال����دول����ة  ل���ل���م�������س���رتي���ات يف  ت���ط���ب���ي���ق���ات 
الغذائية  امل���ن���ت���ج���ات  يف  م��ت��خ�����س�����س��ة 
ال�سراء  ويعترب  واالأدوي�����ة.  وامل�����س��روب��ات 
مرتفعاً  النقالة  االأجهزة  تطبيقات  عرب 
ال��ذي يلي جيل  ب�سكل خا�ص بن اجليل 
ي�سعر  ك��ان  االأل��ف��ي��ة  لكن جيل  االأل��ف��ي��ة، 
اإج��راء معامالت ال�سراء  اأكرب يف  بارتياح 
ذكرت  ح�سبما  املكتب،  �سطح  اأجهزة  عرب 

)يورومونيرت(.

توقعات فئة املنتجات 
)يورومونيرت(  عن  �سادر  لتقرير  وفقاً 
ف����اإن خ����الل ف����رتة ت��ف�����س��ي وب����اء كورونا 
جت���ارة  ح��ق��ق��ت   ،)2020  �������  2019(
ال����ت����ج����زئ����ة االإل�����ك�����رتون�����ي�����ة ل����الأغ����ذي����ة 
االإلكرتونيات  وم��ن��ت��ج��ات  وامل�����س��روب��ات 
ثالثة  ذات  من��و  م��ع��دالت  اال�ستهالكية 
املنتجات  جم��م��وع��ات  وت�����س��م��ل  خ���ان���ات. 
االأخ��رى التي �سجلت معدالت منو تزيد 
والعناية  التجميل  منتجات   50% عن 
االأليفة  احل��ي��وان��ات  ورع��اي��ة  ال�سخ�سية 

واملالب�ص واالأحذية.
امل�ستلزمات  ت��ك��ون  اأن  التحليل  وت��وق��ع 
املنتجات  اأك���رث  وال��ن��ظ��ارات  ال�سخ�سية 
من���واً يف ���س��وق ال��ت��ج��ارة االإل��ك��رتون��ي��ة يف 
معدل  ت�سجل  اأن  يتوقع  حيث  االإم���ارات 
%20 خالل  ق���دره  م��رك��ب  �سنوي  من��و 
تليها   ،2025 اإىل   2020 من  الفرتة 
امل��ن��ت��ج��ات االإع��الم��ي��ة وم��ن��ت��ج��ات رعاية 

احليوانات االأليفة والعناية املنزلية. 
كما هو احلال يف االإم��ارات، فاإن الرقمنة 
ت��ن��م��و ب�����س��رع��ة م���ط���ردة، ول���ذل���ك �سوف 
ت���وف���ر ال���ت���ج���ارة االإل���ك���رتون���ي���ة جت����ارب 
اأكرث  ط��اب��ع  وذات  اأم����ان����اً  واأك�����رث  اأ����س���رع 
�سعود  و�سيوؤدي  للم�ستهلكن.  �سخ�سية 
الت�سوق ال�سوتي، والتجارة االجتماعية، 
االفرتا�سي،  ال���ف���وري  ال��ط��ل��ب  واإع�������ادة 
جنب  اإىل  جنباً  للمنتجات  واال�سرتاكات 
مع و�سائل الراحة مثل الت�سليم يف اليوم 
جذب  اإىل  التناف�سية،  واالأ���س��ع��ار  نف�سه 
التجارة  الختيار  امل�ستهلكن  م��ن  امل��زي��د 
القنوات  ع��ل��ى  وتف�سيلها  االإل��ك��رتون��ي��ة 
التقليدية وال�سراء من املتاجر مبا�سرة. 

القرية العاملية تو�ضع منظومة 
�ضركائها عرب القطاعات املختلفة

•• دبي -وام: 

اأعلنت القرية العاملية عن توقيع اتفاقية تعاون ح�سرية مع �سركة “اي ا�ص 
اإدارة املوقع واخلدمات. وياأتي االإعالن  املتخ�س�سة يف جمال  ام جلوبال” 
يف وقت توا�سل فيه الوجهة الرتفيهية جهودها يف توطيد اأ�س�ص العالقات 
بداية  ويعد  امل�ستقبل  با�ست�سراف  التزامها  يوؤكد  ما  الدولين  والتعاون 
ف�سل جديد وا�ستثنائي على م�ستوى فر�ص الرعاية. وقالت خديجة خليفة 
مدير اإدارة اأول لل�سوؤون التجارية والرعاية يف القرية العاملية : “ نتطلع 
تعاوننا  خالل  من  واال�ستثناية  اجلديدة  الفر�ص  من  العديد  ال�ستك�ساف 
اجلديد مع اأحد اأملع العالمات التجارية يف العامل التي ت�ساركنا روؤيتنا يف 
ال�ساد�ص  االبتكار يف الوقت الذي نقرتب فيه من موعد انطالق مو�سمنا 
والع�سرين ومتا�سياً مع �سعينا الدائم اإىل تو�سيع حمفظتنا التعاونية على 
يتجزاأ  ال  ج��زءاً  �سراكاتنا  منظومة  “ تعد   : واأ�سافت   .« العاملي  امل�ستوى 
“اي  بريادة  الرائعة ل�سيوفنا ونحن على ثقة  التجارب  يف �سمان تقدمي 
احليوي  ودوره�����ا  جلوبال”  ام  ا����ص 
حول  التجارية  العالمات  متكن  يف 
العامل من التوا�سل مع املالين من 
وملهمة«.  ه��ادف��ة  بطريقة  العمالء 
بع�ص  م��ع  العاملية  ال��ق��ري��ة  وت��ت��ع��اون 
املنطقة  التجارية يف  العالمات  اأكرب 
مثل طريان االإمارات و�سبكة االإذاعة 
العربية ما اأ�سهم بدوٍر فّعال يف خلق 
جمموعة وا�سعة من الفر�ص املبتكرة. 
جلوبال”  ام  ا�����ص  “اي  و���س��ت��ت��ع��اون 
مبحفظتها املتميزة و�سبكتها الدولية 
املرموقة مع القرية العاملية الختيار 
واجلهات  ال�����س��رك��اء  م���ن  جم��م��وع��ة 
الراعية للفر�ص التجارية والفعاليات العديدة واملتاحة يف الوجهة العائلية 
الفر�ص  مئات  اال�ستفادة من  التجارية  العالمات  ملختلف  االأك��رب. وميكن 
التجارية والرتويجية اال�ستثنائية التي توفرها لهم القرية العاملية بدءاً 
احل�سري  والتوزيع  والت�سويق  املنتجات  عر�ص  اإىل  وو�سواًل  الرعاية  من 

مدّعمًة باالإقبال الكبري من ال�سيوف الذي ت�سهده الوجهة.

�ضلطة دبي للخدمات املالية تفر�س 
قيوًدا على بنك » اإف اإف ايه اخلا�س«

•• دبي-الفجر: 

ايه  اإف  “اإف  بنك  على  قيود  فر�ص  املالية عن  للخدمات  دبي  �سلطة  اأعلنت 
معامالت  تنفيذ  اأو  ترتيب  اأو  تلقي  من  وحظره  )دب��ي(  املحدود”  اخلا�ص 
املالية  للخدمات  دب��ي  �سلطة  فر�ست  وق��د  عنهم.  نيابة  اأو  معّينن  لعمالء 
هذه القيود من خالل احلظر نتيجة خماوف لديها حول عدم كفاية اأنظمة 
و�سوابط البنك لتحديد وتقييم التداوالت واالإبالغ عنها، االأمر الذي يثري 
اإ�ساءة ا�ستخدام ال�سوق يف ما يتعلق بعمالء معّينن.  اإمكانية  ال�سكوك حول 
حيث �سيظل احلظر �سارًيا اإىل اأن ُيثبت البنك قدرته على عالج نقاط ال�سعف 
اإف ايه يتعاون مع �سلطة دبي للخدمات  اإف  تلك، وبناًء على ذلك فاإن بنك 
املالية حلل هذه امل�سكالت ويف هذا ال�سدد قال برايان �ستايروولت، الرئي�ص 
�سلطة دبي للخدمات  تتوانى  “لن  املالية:  ل�سلطة دبي للخدمات  التنفيذي 
املالية يف اتخاذ اإج��راءات �سارمة حلماية نزاهة ال�سوق املايل، ولن نرتدد يف 
تقييد اأن�سطة ال�سركات يف حال ظهور اأية خماوف حول عدم كفاية اأنظمتها 
يف منع اأو اكت�ساف اإ�ساءة ا�ستخدام ال�سوق. وتوؤكد �سلطة دبي للخدمات املالية 
التزامها التام بحماية م�سالح م�ستخدمي ال�سوق املايل.« مت حتديث ال�سجل 
العام ل�سلطة دبي للخدمات املالية ليعك�ص القيود املذكورة من خالل االإ�سارة 
اإ�سعار  و�سدر  اخلا�ص،  اإي��ه  اإف  اإف  بنك  رخ�سة  بجانب  “تقييد”  كلمة  اإىل 

تنظيمي ر�سمي بالقرار على موقعها االلكرتوين.

»اأبوظبي للجودة«: 7842 مهنيا متخ�ض�ضا 
يجتازون برنامج مطابقة التمديدات الكهربائية

•• اأبوظبي-وام:

اجتياز  �سهادة  متخ�س�ساً  7842 مهنياً  واملطابقة  للجودة  اأبوظبي  منح جمل�ص 
يف  للعمل  الكهربائية  التمديدات  يف  العاملن  االأف���راد  خدمات  مطابقة  برنامج 
يف  ي�سهم  مبا  اأبوظبي  اإم���ارة  م�ستوى  على  ذات��ه  املجال  يف  املتخ�س�سة  املوؤ�س�سات 

تفادي احلرائق وال�سرر على امل�ستهلكن وا�ستهالك املباين.
يف  املطابقة  تقييم  خدمات  اإدارة  مدير  �سميلي  بني  خمي�ص  ب��در  املهند�ص  وق��ال 
ت�سريحات لوكالة اأنباء االإمارات “وام” اإن برنامج مطابقة التمديدات الكهربائية 
يهدف اإىل التاأكد من كفاءة العمالة يف 6 مهن متخ�س�سة يف التمديدات الكهربائية 
الداخلية وهي “مهند�ص اأول كهرباء ومهند�ص كهرباء وم�ساعد مهند�ص وم�سرف 
فني وكهربائي وم�ساعد كهربائي«. واأ�ساف ال�سميلي اأن الربنامج �ساهم يف حتقيق 
رفع كفاءة العمالة يف اإمارة اأبوظبي من خالل ت�سنيف العمالة اإىل فئتن وهما 
املخاطر  م��ن  امل�ستهلك  حماية  اأج��ل  م��ن  ماهرة”  غ��ري  وعمالة  م��اه��رة  “عمالة 
احلرائق  لتفادي  العمالة  كفاءة  من  والتاأكد  الكهربائية  التمديدات  يف  املتواجدة 
فاإن  ول��ه��ذا  طويلة  زمنية  ل��ف��رتة  امل��ب��اين  وا���س��ت��ه��الك  امل�ستهلكن  على  وال�����س��رر 
لتطبيق الربنامج مردود اإيجابي كبري على االقت�ساد الوطني من خالل تطبيق 

اأعلى املعايري العاملية لالأمن وال�سالمة يف هذا املجال. 

يوم تف�ضلنا عن اإك�ضبو 2020 دبي و»�ضي�ضكو« توؤكد جاهزيتها الإثراء االت�ضاالت الب�ضرية والرقمية  100
•• دبي-وام: 

تتعاون  التي  “�سي�سكو”  �سركة  ت�ستعد 
ال�ست�سافة  دب����ي   2020 اإك�����س��ب��و  م���ع 
الناحية  وترابطاً من  اأكرث متيزاً  حدث 
العاملي  امل���ع���ر����ص  ت���اري���خ  يف  ال��رق��م��ي��ة 
لل�سبكة  ال��ر���س��م��ي  ال�����س��ري��ك  ب��اع��ت��ب��اره��ا 
بالزوار  للرتحيب  للمعر�ص،  الرقمية 
الرقمية  احل��ل��ول  ب��اأح��دث  وا�ستقبالهم 
مع بدء العد التنازيل ل� 100 يوم على 

انطالق احلدث املنتظر.
وحلول  ال��رق��م��ي��ة  ال�سبكة  بنية  ومُت��ث��ل 
يف  وامل���وزع���ة  �سي�سكو  م��ن  االأم����ن  اإدارة 
لل�سركة يف  اأكرب م�سروع  املعر�ص  موقع 

املنطقة حتى االآن.
وقال حممد الها�سمي الرئي�ص التنفيذي 
اإنه  2020 دبي  اإك�سبو  للتكنولوجيا يف 
عند اختيارنا ل�سريكنا يف اأعمال ال�سبكة 
الرقمية، و�سعنا يف االعتبار اأننا بحاجة 
اإىل جهة  احل���ج���م  ه����ذا  حل�����دٍث مب��ث��ل 
التكنولوجيا ال متتلك  رائ��دة يف جم��ال 
جيداً  تتفهم  بل  فح�سب،  حافاًل  �سجاًل 
ط��م��وح��ات��ن��ا وُت�����س��ارك��ن��ا ح��م��ا���س��ن��ا وقد 
اأثبتت �سي�سكو اأنها امتداد حقيقي قوي 
لفريقنا وبف�سلها و�سركائنا االآخرين يف 
بكل  بقولنا  نفخر  التكنولوجيا،  جم��ال 
ثقة اليوم اأن اإك�سبو 2020 دبي جاهزة 
اأكرب معر�ص  ال��زوار وتقدمي  ال�ستقبال 

متميز على م�ستوى العامل.
م���ن ج��ان��ب��ه، ق���ال ���س��ك��ري ع��ي��د الع�سو 
�سي�سكو..  يف  اخل��ل��ي��ج  مل��ن��ط��ق��ة  امل��ن��ت��دب 
اإك�سبو  ف���ري���ق  م���ع  ك��ث��ب  ع���ن  ن��ع��م��ل   “
لي�ص   2018 ع���ام  م��ن��ذ  دب���ي   2020
لنتجاوز  ولكن  فقط،  التطلعات  لتلبية 
رقمية  جت��������ارب  ون�����ق�����دم  ال����ت����وق����ع����ات 
فرتة  خ��الل  ال����زوار  مل��الي��ن  ا�ستثنائية 

الفعالية التي ت�ستغرق 6 اأ�سهر. تهدف 
تقنياتنا التي تتما�سى مع اأهداف اإك�سبو 
اإىل دعم بناء اقت�ساد قائم على املعرفة، 
ودعم قادة اليوم والغد باالأدوات والروؤى 
جديدة.  اإم��ك��ان��ي��اٍت  خل��ل��ق  ال�سحيحة 
الإثبات  م��ت��ح��م�����س��ون  “نحن  واأ�����س����اف: 
كيفية  وروؤي���ة  العالية،  تقنياتنا  ق��درات 
اال���س��ت��ف��ادة م��ن��ه��ا وت��وظ��ي��ف��ه��ا م���ن قبل 
على  وزواره  املعر�ص  واأجنحة  املنظمن 

حٍد �سواء«.
 Cisco>s �سي�سكو  �سبكات  حلول  وتقع 
قلب  يف   Intent-Based Network
والتي  دب���ي،   2020 اإك�سبو  جت��ه��ي��زات 
جتمع بن العمليات يف �سبكة بروتوكول 
ال�سبكة  وتتعلم  واح��دة   »IP« االنرتنت 
 Intelligent ال���ذك���ي���ة  ���س��ي�����س��ك��و 
وتتكيف  متوا�سل  ب�سكل   network
اآمنة  جت��رب��ة  ل�سمان  احل��م��اي��ة  وت��وف��ر 
و�سل�سة للزوار واأجنحة الدول واملوظفن 

على حٍد �سواء.
ونظراً ل�سخامة معر�ص اإك�سبو 2020 

دب����ي ال�����ذي ُي���ع���د االأك������رب م���ن ن���وع���ه يف 
نقطة  ال�سبكات  اأمن  اإدارة  ُتعد  املنطقة، 
�سي�سكو  توفر  ل��ذا،  فيه.  هامة  حمورية 
»حل   Cisco Umbrella اأم���ربي���ال 
اأم�����ان ���س��ب��ك��ات امل��وؤ���س�����س��ات امل�����س��ت��ن��د اإىل 
االأول  الدفاع  خط  ال�سحابية”  التقنية 
املحتملة  االإلكرتونية  التهديدات  �سد 
ميزات  ت��وف��ر  م��ع   ،  Cyberthreats
 DNS اأُخ���������رى ت�����س��م��ل اأم��������ان ط���ب���ق���ة
املُدجمة وجدران احلماية القوية. وقد 
مت توظيف هذه التقنية يف مركز ت�سغيل 
وال����ذي   ،2020 اإك�����س��ب��و  يف  ال�����س��ب��ك��ة 
اإدارته  �ساهمت �سي�سكو يف بنائه وتتوىل 
حالياً. باالإ�سافة اإىل ذلك، تدعم �سبكة 
االأمان املادي من �سي�سكو اأنظمة املراقبة 
 »Organiser« بالفيديو لتزويد املنظم
وتوفري  املوقع  عرب  لها  مثيل  ال  بروؤية 

اإدارة ُموحدة للتهديدات.
ومن اأجل تقدمي جتربة مميزة للزوار، 
واأجنحة  دب��ي   2020 اإك�سبو  ي�ستفيد 
ال������دول واجل����ه����ات ال���راع���ي���ة م���ن روؤي����ة 

رقمية  توفري حلول  املُتمثلة يف  �سي�سكو 
دي��ن��ام��ي��ك��ي��ة ���س��ام��ل��ة وع���ال���ي���ة ال���دق���ة. 
�سي�سكو  �سبكة  توفر  ذل��ك،  على  ع���الوًة 
ال�سلكياً  ات�����س��ااًل   Wi-Fi الال�سلكية 
اآم����ن����اً وع�����ايل ال�����س��رع��ة يف امل����وق����ع، مع 
�سُتمكن  عالية  وتنزيل  حتميل  �سرعات 
ال��زوار من االت�سال وم�ساركة جتاربهم 
مع االآخرين، باالإ�سافة اإىل دعم التكامل 

ال�سل�ص وتعزيز الواقع االفرتا�سي.
بدقة  ال��ت��ايل  اجل��ي��ل  �سبكة  اختبار  ومت 
واع��ت��م��اده��ا ج��اه��زة ل��ال���س��ت��خ��دام، حيث 
يف  دب���ي   2020 واإك�����س��ب��و  �سي�سكو  ت��ث��ق 
جتربة  توفري  على  التكنولوجيا  ق��درة 
وامل�سارك.  ل��ل��زائ��ر  و���س��ل�����س��ة  م��ت��ن��اغ��م��ة 
االختبار  ع��م��ل��ي��ت��ي  ت��ن��ف��ي��ذ  مت  اأي�������س���اً، 
“التطبيق  خ������الل  م����ن  وال���ت���ح�������س���ن 
 application mirroring »املنعك�ص
وا�ستخدام التحويل الفائق واأداة مراقبة 

AppDynamicsمن �سي�سكو.
كما عملت �سي�سكو على تعزيز قوة اإك�سبو 
2020 دبي من خالل تب�سيط عمليات 

ت�سغيل  مركز  طريق  عن  �سبكتها  اإدارة 
�سبكة متكامل، وهو اأمٌر �سروري ملراقبة 
من  احلجم.  بهذا  حدث  واإدارة  ال�سبكة 
وجاهزية  املراقبة  اأدوات  ت�سمن  جهتها 
الفرق  ج���اه���زي���ة  امل��ت��ق��دم��ة  ال��ت��ط��ب��ي��ق 
ل��ل��ت��ع��ام��ل م���ع امل��خ��اط��ر امل��ح��ت��م��ل��ة مثل 
حماوالت االخرتاق اأو انقطاع اخلدمة، 

وذلك بطريقة �سريعة وُمقا�سة.
املو�سوعات  مناطق  دع��م  اإىل  باالإ�سافة 
�سبكة  اإك�����س��ب��و، مت جت��ه��ي��ز  يف  ال��ث��الث��ة 
امل�ساحات  خل���دم���ة  ال���ذك���ي���ة  ���س��ي�����س��ك��و 
يف  مب��ا  االأخ���رى  والرتفيهية  التجارية 
ذلك مراكز الت�سوق والفنادق واملتنزهات 
وال�ساحات العامة يف جميع اأنحاء موقع 

معر�ص اإك�سبو 2020.
لتكنولوجيا  التحتية  البنية  ُتقدم  كما 
ال�سبكات  خدمات  �سي�سكو  يف  املعلومات 
يف  يقع  ال��ذي  للمعار�ص،  دب��ي  مركز  يف 
باالإ�سافة  اإك�سبو،  معر�ص  موقع  نف�ص 
اإىل ربط 30 جناًحاً على االأر�ص رقمياً، 

مما ي�سمن اال�ستعداد الت�سغيلي.

اخلميس  24  يونيو    2021  م   -    العـدد   13274  
Thursday    24   June   2021   -  Issue No   13274



27

املال والأعمال

تد�صني »جممع حممد بن زايد للطاقة ال�صم�صية« يف توغو با�صتثمارات 221 مليون درهم

�ضخبوط بن نهيان : امل�ضروع يج�ضد اهتمام دولة االإمارات بتعزيز ال�ضراكات مع الدول االأفريقية

•• بليتا -وام:

رئي�ص  جنا�سينجبي  ف��ور  فخامة  د���س��ن 
جممع   “ االأول  اأم�����ص  توغو  جمهورية 
 “ ال�سم�سية  ل��ل��ط��اق��ة  زاي���د  ب��ن  حم��م��د 
توغو  ج��م��ه��وري��ة  يف  بليتا  حم��اف��ظ��ة  يف 
 50 تبلغ  اإنتاجية  بطاقة  يعمل  وال��ذي 
اإىل  لت�سل  االأوىل  املرحلة  يف  ميجاوات 
ال��ع��ام بحجم  ن��ه��اي��ة  م��ي��ج��اوات يف   70

ا�ستثمار ي�سل اإىل 221 مليون درهم.
يف  للتنمية  اأب��وظ��ب��ي  ���س��ن��دوق  واأ���س��ه��م 
متويل املرحلة االأوىل من جممع حممد 
 55 بقيمة  ال�سم�سية  للطاقة  زاي��د  بن 
مليون درهم حيث ميثل املجمع اجلديد 
اأح�����د ع��ن��ا���س��ر ال�������س���راك���ة ال���ت���ي جتمع 
للطاقة  الدولية  الوكالة  مع  ال�سندوق 
م�سادر  دع���م  اإىل  وال���ه���ادف���ة  امل��ت��ج��ددة 
والعمل  وت��ط��وي��ره��ا  امل��ت��ج��ددة،  للطاقة 
التنمية  حتفيز  ع��ل��ى  نف�سه  ال��وق��ت  يف 
االقت�سادية امل�ستدامة يف الدول النامية 

يف خمتلف اأنحاء العامل.
وتولت �سركة “ اأمييا باور االإماراتية “ 
.. تطوير املجمع الذي يعد اأكرب م�سروع 
للطاقة املتجددة يف غرب اأفريقيا ويقع 
م�ساحة  ع��ل��ى  �سينرتالي�ص  منطقة  يف 
92 هكتاًرا - �سمن مبادرة دعم م�ساريع 
الطاقة املتجددة التي اأطلقها ال�سندوق 
للطاقة  الدولية  الوكالة  مع  بالتعاون 
من  وب��ت��م��وي��ل  “اآيرينا”،  امل���ت���ج���ددة 
غرب  وب��ن��ك  للتنمية  اأب��وظ��ب��ي  �سندوق 

اأفريقيا للتنمية .
�سعادة   .. امل��ج��م��ع  ت��د���س��ن  ح��ف��ل  ح�سر 
جمل�ص  رئي�ص  النوي�ص  جا�سم  ح�سن 
االإم���ارات���ي���ة  ب�����اور  اأمي���ي���ا  ���س��رك��ة  اإدارة 

املدير  ن��ائ��ب  القبي�سي  خليفة  و���س��ع��ادة 
العام ل�سندوق اأبوظبي للتنمية وممثلو 
املتجددة  ل��ل��ط��اق��ة  ال���دول���ي���ة  ال���وك���ال���ة 
م�ساريع  م��دي��ر  ب��در  واأح��م��د  “اآيرينا” 
الدولية  الوكالة  ل��دى  باالإنابة  امل��راف��ق 
امل�سوؤولن  من  وع��دد  املتجددة،  للطاقة 

يف حكومة توغو.
نهيان  بن  �سخبوط  ال�سيخ  وقال معايل 
بن مبارك اآل نهيان وزي��ر دول��ة - بهذه 
املنا�سبة - اإن هذا امل�سروع يج�سد اهتمام 
دولة االإمارات ببناء ال�سراكات وتعزيزها 
وياأتي  ال�سديقة،  االأفريقية  ال��دول  مع 
الر�سيدة  ال��ق��ي��ادة  ت��وج��ي��ه��ات  اإط�����ار  يف 
القارة  دول  التنموية يف  بتعزيز اجلهود 
االأف���ري���ق���ي���ة ل��ت��ح��ق��ي��ق االزده���������ار على 

امل�ستوى العاملي.
يف  ي�سهم  امل�����س��روع  اأن  معاليه  واأ����س���اف 
االعتماد  ن��ح��و  ال��ت��ح��ول  وت���رية  ت�سريع 
ل�سمان  املتجددة  الطاقة  م�سادر  على 
�سي�ساهم  كما  ا�ستدامة،  اأك��رث  م�ستقبل 
جممع حممد بن زايد للطاقة ال�سم�سية 
يف احلد من اآثار التغري املناخي يف غرب 
احتياجات  وتلبية  االأف��ري��ق��ي��ة،  ال��ق��ارة 

توغو من الطاقة النظيفة.
اأزيابل  ميال  معايل  قالت  جانبها،  م��ن 
وزي������رة ال���ط���اق���ة وامل����ع����ادن امل��ن��ت��دب��ة يف 
ت��ط��وي��ر م�سادر  “ اإن   : ت��وغ��و  ح��ك��وم��ة 
اأهدافنا  م���ن  ي��ع��د  امل���ت���ج���ددة  ال���ط���اق���ة 
حيوي  عن�سر  م��ن  ت�سكله  مل��ا  الوطنية، 
يف  وطموحاتنا  االجتماعية  تنميتنا  يف 
امل�ستدام”،  االق��ت�����س��ادي  النمو  حتقيق 
حممد  “ جممع  افتتاح  اأن  اإىل  م�سرية 
ي�سكل   “ ال�سم�سية  ل��ل��ط��اق��ة  زاي����د  ب��ن 
اإجنازاً مهماً للغاية بالن�سبة لبلدنا، وهو 

م�سارنا  يف  اإيجابية  خطوة  كذلك  ميثل 
نحو بناء نظام طاقة �سامل ونظيف«.

دولة  دع��م  اأهمية  اإىل  معاليها  واأ���س��ارت 
للتنمية  اأب��وظ��ب��ي  و���س��ن��دوق  االإم������ارات 
�ساهم  ال��ذي  امل�����س��روع  الإجن���از  املتوا�سل 
700 فر�سة عمل  م��ن  اأك��رث  يف توفري 
لل�سكان يف توغو، وح�سن و�سول الطاقة 
م�����س��ت��دام، ح��ي��ث مي��ك��ن مل�سادر  ب�����س��ك��ل 
الطاقة املتجددة اأن ت�سكل حقبة جديدة 
واإيجابية يف تطور اقت�ساد توغو وتنمية 

قطاعاته املتنوعة.
م���ن ج��ه��ت��ه ق���ال ���س��ع��ادة ح�����س��ن جا�سم 
النوي�ص اإن امل�سروع يتكون من مرحلتن 
بحيث يتم اإنتاج 50 ميجاوات يف املرحلة 
 36 نحو  تبلغ  اإج��م��ال��ي��ة  بكلفة  االأوىل 
132.5 مليون  يعادل  مليون دوالر ما 
اأبوظبي  �سندوق  اأن  اإىل  الفتا  دره���م.. 
 56% ي��ع��ادل  م��ا  بتوفري  ق��ام  للتنمية 
اخلارجية  ال���ت���م���وي���الت  اإج����م����ايل  م���ن 
ل��ه��ذه امل��رح��ل��ة ف��ي��م��ا ت����وىل ب��ن��ك غرب 
اأفريقيا للتنمية توفري باقي التمويالت 

املطلوبة.
االإن�سائية  االأعمال  اأن  النوي�ص  واأ�ساف 
للمرحلة االأوىل وبدء االإنتاج �سارت وفق 
وق���ال :” اأجنزنا   .. امل��و���س��وع  امل��خ��ط��ط 
 15 يتجاوز  مل  قيا�سي  وق��ت  يف  العمل 
ب���داأت  ال�����س��رك��ة  اأن  اإىل  الف��ت��ا  �سهراً”، 
التي  الثانية  املرحلة  تنفيذ  يف  بالفعل 
االإنتاج  وب��دء  منها  االنتهاء  املتوقع  من 
يف نهاية العام لرتتفع الطاقة االنتاجية 

للمجمع اإىل 70 ميجاوات.
األف   160 ن��ح��و  اأن  ال��ن��وي�����ص  واأو����س���ح 
هذه  م��ن  �سي�ستفيدون  �سكنية  وح����دة 
الطاقة  ع��ل��ى  و���س��ي��ح�����س��ل��ون  امل���رح���ل���ة 
الالزمة لهم يف حياتهم اليومية باأ�سعار 
الثانية  املرحلة  �ستوفر  فيما  منا�سبة، 
�سكنية  وح���دة  األ���ف   60 لنحو  ال��ط��اق��ة 
اإىل  امل�ستفيدين  ع��دد  يرفع  ما  اإ�سافية 

نحو 225 األف وحدة �سكنية .
واأكد اأن جممع حممد بن زايد للطاقة 
العديد  خ��ل��ق  يف  ���س��ي�����س��اه��م  ال�����س��م�����س��ي��ة 
م��ن ال��ف��ر���ص يف خمتلف ال��ق��ط��اع��ات يف 

جمهورية توغو، واحلد من انبعاثات غاز 
9.5 طن  ثاين اأك�سيد الكربون مبقدار 
املجتمعات  ف�ساًل عن متكن  ال�سنة،  يف 
ال�سرب  املحلية من احل�سول على مياه 
اإ�سافة  ال�سحية،  وال��رع��اي��ة  والتعليم 
يف  العمل  فر�ص  من  العديد  اإيجاد  اإىل 

املناطق املحيطة بامل�سروع.
اخلا�ص  ال���ق���ط���اع  اإن  ال���ن���وي�������ص  وق������ال 
الدولة،  ت��وج��ه��ات  ي���واك���ب  االإم�����ارات�����ي 
النظيفة  الطاقة  حلول  لن�سر  الهادفة 
الريادي  ال�����دور  م���وؤك���دا  ال���ع���امل،  ح���ول 
اال�ستدامة  ح��ل��ول  ن�����س��ر  يف  ل����الإم����ارات 
لروؤية  تنفيذا  عاملياً،  النظيفة  والطاقة 
وتوجيهات �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب 
القائمة  امل�سلحة  للقوات  االأعلى  القائد 
وتخ�سي�ص  م�سادرالطاقة،  تنويع  على 
مبا  النظيفة،  للطاقة  متنامية  ح�سة 
الغد،  الأج��ي��ال  اآم��ن��اً  م�ستقباًل  ي�سمن 
العديد من  النمو االقت�سادي يف  ويعزز 

الدول ال�سقيقة وال�سديقة.

»دبي اأوتودروم« تبداأ مو�ضمها ال�ضيفي 
مبجموعة متنوعة من االأن�ضطة

•• دبي-وام: 

التي  املتكاملة  والرتفيهية  الريا�سية  املن�ساأة  اأوتودروم”  “دبي  افتتحت 
متنوعة  مبجموعة  ال�سيفي  املو�سم  ال��دول��ة..  يف  نوعها  م��ن  االأوىل  تعد 
من  ال�����س��ي��ارات  ع�ساق  تطلعات  لتلبية  خ�سي�سا  امل�سممة  االأن�����س��ط��ة  م��ن 
خمتلف الفئات �سواء من حمبي ال�سباقات اأو ال�سائقن العادين اأو �سائقي 

الكارتينج املبتدئن.
املخ�س�سة  االأي��ام  اخلا�سة خالل  �سياراتهم  قيادة  ال�سيارات  ملالكي  وميكن 
املبتدئن  لل�سائقن  يتيح  ال��ذي  االأم��ر  اأوتودروم”  “دبي  حلبة  يف  �سهريا 
واملحرتفن اختبار ذروة اأداء �سيارتهم �سمن بيئة اآمنة وبعيدا عن القيود 

املفرو�سة على الطرق العامة.
وت�سم “دبي اأوتودروم” جمموعة متكاملة من �سيارات ال�سباق وال�سيارات 
التمتع  للجمهور  ميكن  وال��ت��ي  ال��ع��امل  ح��ول  ال�سرعة  فائقة  الريا�سية 
ال�سرعة”  الريا�سية فائقة  ال�سيارات  “جتربة  بقيادتها من خالل فعالية 
التي تقام مرتن اأ�سبوعيا وي�ستطيع ال�سائقون اأي�سا اال�ستمتاع ب�”فورموال 

جتربة  لهم  تتيح  التي  ماك�ص”  دبي 
امل��زودة مبقعد  ال�سباق  �سيارات  قيادة 
“فورموال  �سيارات  طابع  ذات  واح��د 
1” واملعروفة بقوة االأداء وان�سيابية 
“الديناميكا  ن��ظ��ام  بف�سل  احل��رك��ة 

الهوائية.
من  القيادة  حمبي  جميع  و�سيتمكن 
“كارتدروم”  ح��ل��ب��ة  ع��ل��ى  امل��ن��اف�����س��ة 
اأوتودروم”  “دبي  ل�  التابعة  ال�سهرية 
فعاليات  يف  امل�������س���ارك���ة  ج���ان���ب  اإىل 
العاملية«  ���س��ودي  �سل�سلة  “�سباقات 
 -  Sodi World Series  -
االأبرز  الكارتينج  بطولة  تعترب  التي 
و�سيحظى  ال���ع���امل  اأن���ح���اء  ج��م��ي��ع  يف 

ال�سائقون املتفوقون خالل املناف�سات بفر�سة امل�ساركة يف البطولة العاملية 
والتي تقام تاريخيا يف اأوروبا اأما بالن�سبة لل�سائقن املبتدئن فتقدم “دبي 
حمطة  ت�سكل  التي  املبتدئن”  �سباقات  “ليايل  فعالية  لهم  اأوتودروم” 
هامة النطالق ال�سائقن يف رحلة تطوير مهاراتهم يف القيادة واال�ستعداد 

خلو�ص ال�سباقات بكفاءة تامة.
نطلق   “ اأوتودروم”..  “دبي  حلبة  ع��ام  م��دي��ر  ال�سهالوي  في�سل  وق���ال 
ق��دوم ف�سل  اأوت���ودروم مع  دب��ي  والفعاليات اجلديدة على حلبة  االأن�سطة 
واالأ�سدقاء  ال��ع��ائ��الت  م��ن  بالزائرين  للرتحيب  قدما  ونتطلع  ال�سيف 
على  واالأطفال  الكبار  لتنا�سب  امل�سممة  الرتفيهية  باأن�سطتنا  لال�ستمتاع 

ال�سواء باعتبارنا اإحدى الوجهات الرتفيهية الرائدة يف اإمارة دبي .

املجمع يزود اأكرث من 225 األف اأ�صرة 
و�صركة �صغرية بالكهرباء من م�صادر م�صتدامة

العدد 13274 بتاريخ 2021/6/24 
اعالن بالن�صر

                يف  الدعوى رقم 11/2021/1025 مدين جزئي 
مو�سوع الدعوى : الزام املدعي عليهما بالت�سامن ب�سداد )57.300( درهم مع الفائدة بواقع 12% من 

تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام 
طالب االإعالن / 1-حممد علي �سعد بالل - �سفته بالق�سية : مدعي 

املطلوب اإعالنهم : 1- حممد حممود علي جرب 2- �سعيد مطر �سعيد حمر عن - �سفتهما بالق�سية 
: مدعي عليهما - جمهويل حمل االقامة 

مو�سوع االإعالن : الزام املدعي عليهما بالت�سامن ب�سداد )57.300( درهم مع الفائدة بواقع 12% من 
تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام. لذا يرجى التكرم بالعلم واحل�سور عرب برنامج االت�سال املرئي 
تطبيق BOTIM امام ادارة الدعوى االبتدائية الثانية على هاتف رقم:0566039232 يوم االربعاء 
او احل�سور املرئي عن  ال�ساعة 12:30 ظ  ال�ساعة 09:00 �ص ولغاية  امل��واف��ق:2021/6/30 وذلك من 
املعتمد )الع�سيد( لتقدمي جوابكم على �سحيفة  او مراكز تقدمي اخلدمة  القانوين  الوكيل  طريق 

الدعوى ومرفقاتها وما يفيد امكانية الت�سوية
مدير دعوى

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

العدد 13274 بتاريخ 2021/6/24 
اعالن بالن�صر

              يف الدعوى رقم 4515/2021/13 عمايل جزئي
مو�سوع الدعوى:  املطالبة مب�ستحقات عماليه وقدرها )280.140درهم( وتذكرة عوده مببلغ ) 4.000درهم( 
التام مع �سمول  ال�سداد  املطالبة وحتى  تاريخ  الفائدة 12 % من  و  املحاماة  اأتعاب  و  امل�ساريف  و  الر�سوم  و 

DMCC سادر من� )MB203419706AE( احلكم بالنفاذ املعجل بال كفاله . رقم ال�سكوى
طالب االعالن:  دافيد جورج كري�ستي - �سفته بالق�سية:  مدعى

م�����������و������������س�����������وع  املطلوب اعالنهم:  1- بيور ويل �سوليو�سونز م.د.م.�ص - �سفته بالق�سية:  مدعى عليه 
االإعالن :  قد اأقام عليك� الدعوى ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عماليه وقدرها )280.140درهم( وتذكرة 
عوده مببلغ ) 4.000درهم( و الر�سوم و امل�ساريف و اأتعاب املحاماة و الفائدة 12 % من تاريخ املطالبة وحتى 
 )MB203419706AE( ال�سكوى  رق��م   . كفاله  بال  املعجل  بالنفاذ  احلكم  �سمول  مع  التام  ال�سداد 
�سادر من DMCC وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 13-07-2021 ال�ساعة 11:00 �سباحا يف قاعة 
التقا�سي عن ُبعد  لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا و عليك بتقدمي ما لديك� من مذكرات اأو 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة ب�ثالثة اأيام على االقل
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

العدد 13274 بتاريخ 2021/6/24 
اعالن بالن�صر 

                      يف الدعوى رقم  145/2019/250 بيع عقار مرهون 
مو�سوع الدعوى : طلب اأذن بيع عقار مرهون عبارة عن عقار رقم:2206 - بناية فورت�سن 

ايكزبكتيف تاور - رقم االر�ص 1069 - امارة دبي - بردبي - الثنية اخلام�سة - طابق 22 
طالب االإعالن : بنك امل�سرق )�سركة م�ساهمة عامة( -  �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ

املطلوب اإعالنه : 1- هيتي�سكومار ت�سينوباى ميهتا - �سفته بالق�سية : منفذ �سده
جمهول حمل االإقامة 

ب���ت���اري���خ:2021/6/16 خماطبتكم ال�ستالم  االب��ت��دائ��ي��ة  دب��ي  ق���ررت حمكمة   : االإع����الن  م��و���س��وع 
املنقوالت الكائنة يف العقار )�سقة �سكنية - املنطقة الثنية اخلام�سة - رقم االر�ص 1069 - امل�ساحة 
98.45 مرتمربع - رقم املبنى 1 - ا�سم املبنى فورت�ص ايكزيكتيف تاور - رقم الوحدة 2206 ، خالل 

خم�سة ع�سر يوما واال �سيتم ت�سليمها للمزايد بعد �سداد قيمتها.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13274 بتاريخ 2021/6/24 

اعالن بالن�صر        
 3603/2021/60 امر اأداء 

اإعالن اأمر اأداء بالن�صر - تفا�صيل االإعالن بالن�صر 
اإىل املدعي عليه : 1- علي �سليمان نا�سورو

 جمهول حمل االإقامة 
مبا ان املدعي :�سركة الرافد لتجارة مواد البناء ذ.م.م

 وميثله:�سيف يون�ص حممد ا�سماعيل الرفاعي 
املدعي  ال��زام  ب��ت��اري��خ:2021/6/4  دب��ي االبتدائية  ق��ررت حمكمة  اداء فقد  ام��ر  ا�ست�سدار  طلب 
عليهم بالت�سامن بان يوؤدوا للمدعية مبلغ )394.750( درهم والفائدة القانونية بواقع 5% من 
تاريخ املطالبة الق�سائية يف:2021/5/25 وحتى متام ال�سداد مع الزامهم بامل�سروفات والر�سوم 

ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة 
ولكم احلق يف ا�ستئناف االمر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن. 

رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13274 بتاريخ 2021/6/24 
اعالن بالن�صر

يف الدعوى رقم 607/2020/11 مدين جزئي
مو�سوع الدعوى:  املطالبة باإلزام املدعي علي�هم مببلغ وقدره ) 500000درهم( و الر�سوم و امل�ساريف و اأتعاب املحاماة 

و الفائدة9% من تاريخ املطالبه وحتى ال�سداد التام.
رينا ، هندية اجلن�سية ب�سفتها ال�سخ�سيه وب�سفتها الو�سيه ال�سرعيه عن ابنها القا�سر / ادري�ص  طالب االعالن: 

، وب�سفتها من ورثة املتوفى / ابهيال�ص نانو نانو ، هندى اجلن�سية ) زوجة املتوفى( -  �سفته بالق�سية: مدعى 
املطلوب اعالنهم: 1- �سركة نيو ايج )ذ. م. م( 2- جلوبال جرين بريدج للمقاوالت ذ.م.م   3- حممد امن ماجور 

الرحمن  4- �ساتي�ص كومار �سريدهاران بيالرى  - �سفتهم بالق�سية: مدعى عليهم
اأعاله  املنعقدة بتاريخ 14-10-2020 يف الدعوى املذكورة  مو�سوع االإع��الن :  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها 
ل�سالح/ رينا ، هندية اجلن�سية ب�سفتها ال�سخ�سيه وب�سفتها الو�سيه ال�سرعيه عن ابنها القا�سر / ادري�ص ، وب�سفتها 
من ورثة املتوفى / ابهيال�ص نانو نانو ، هندى اجلن�سية ) زوجة املتوفى(:باإلزام املدعى عليهم بالت�سامن، باأن يوؤدوا 
للمدعين مبلغ وقدره 300.000 درهم تعوي�ساً عن االأ�سرار توزع على ح�سب االأن�سبة املبينة باالأ�سباب، والفائدة 
القانونية 9% من تاريخ �سريورة هذا احلكم نهائياًّ وحتى ال�سداد التام، مع اإلزامهم الر�سوم وامل�ساريف، ومبلغ 500 
درهم اأتعاب املحاماة. حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثن يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر 

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

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

العدد 13274 بتاريخ 2021/6/24 
اعالن بالن�صر

يف الدعوى رقم 1140/2021/60 امر اأداء
مبلغ  ب�����س��داد  بالت�سامن  عليهما  امل��دع��ى  ب��اإل��زام  االأم���ر  ب��اإ���س��دار  املطالبة  ال���دع���وى:   م��و���س��وع 
150،000درهم . اإلزام املطلوب �سدهما بالفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ االإ�ستحقاق وحتى 

ال�سداد التام. اإلزام املطلوب �سدهما اأمر االأداء بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
طالب االعالن:  ق�سر امللوك للعقارات �ص م خ - �سفته بالق�سية:  مدعى 

املطلوب اعالنهم:  1- ات كافيه �ص ذ م م 2- حممد اديب �سالح - �سفته بالق�سية:  مدعى عليه 
اأداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ 2-18- اأمر  ا�ست�سدار  مو�سوع االإع��الن :  طلب 

دره��م( مائه  وق��درة )150.000  للمدعية مبلغ  يوؤديا  باأن  بالت�سامن  املدعى عليهما  اإل��زام   2021
وخم�سون األف درهم، والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ ا�ستحقاق كل �سيك وحتى ال�سداد 
التام وبالر�سوم وامل�ساريف ومبلغ األف درهم مقابل اأتعاب املحاماة. ولكم احلق يف ا�ستئناف االأمر 

خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�سر هذا االإعالن.. 
 رئي�س  ال�صعبة                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

Date 24/ 6/ 2021  Issue No : 13274
Notice for Publication of Judgment

Issued by Sharjah Court, Civil Court of First Instance
In lawsuit No. SHCFICICPL2021/0004128 Payment Order

To the Judgement Debtor: NAHEED PARVEZE ABUL KASHAM,
Address : 9292864
We inform you that on No Date, this court ruled against you in the above-
mentioned case number for: MUNIR HUSSAIN SHEIKH SIKANDAR, 
therefore:
Judgment text
Dated: 19/05/2021
After looking at the papers : Order to obligate the defendant to pay the claimant 
an amount of AED 21.650 (Twenty one Thousand and Six Hundred Fifty) 
Dirhams as well as the expenses.
Judgment is subject to appeal within the legal period as from the day following 
its publication.
Judge
Dr. Mohammed Suleiman Mohammed Abdul Rahman
Sharjah Court
Civil Court of First Instance

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

Date 24/ 6/ 2021  Issue No : 13274
Notice for Publication of Judgment

Issued by Sharjah Court, Civil Court of First Instance
In lawsuit No. SHCFICICPL2021/0004128 Payment Order

To the Judgement Debtor : Nahed Barovez Abu al-Qasim, 
Address: 9292864
We inform you that on No Date, this court ruled against you in the above-
mentioned case number for: Munir Hussain Sheikh Sikandar, therefore:
Judgment text
Dated: 19/05/2021
After looking at the papers : Order to obligate the defendant to pay the claimant 
an amount of AED 21.650 (Twenty one Thousand and Six Hundred Fifty) 
Dirhams as well as the expenses.
Judgment is subject to appeal within the legal period as from the day following 
its publication.
Judge
Dr. Mohammed Suleiman Mohammed Abdul Rahman
Sharjah Court
Civil Court of First Instance

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

Date 24/ 6/ 2021  Issue No : 13274
Defendant's notification by publication

Case Management Office of Sharjah Court, the Federal Civil Court of First Instance
in Case No. SHCFICIREA2021/0004307 - Civil (Partial)

To the defendant: Harikrishna Kumal Shrijana
Unknown Place of residence : Sharjah Al Azra area Sheikh Salem Bin Sultan Al Qasimi 
Street Sharjah, Drivers Housing Building of Sharjah Taxi, mobile No. 0569510727
For notification by publication in both Arabic and English languages in front of the 
Case Management Office The plaintiff: Sharjah Taxi (LLC) filed the lawsuit against 
the defendant / Harikrishna Kumal Shrijana - Nepali national, requesting: - Obligate 
the defendant to pay an amount of (32446.08 dirhams) Thirty-two thousand four 
hundred forty-six dirhams and eight fils, and the legal interest at 12% from the date 
of the judicial claim until the date of full payment. - Obligate the defendant to pay 
charges and expenses and attorney fees.
You are assigned to attend the hearing 01/07/2021 in front of the Case Management 
Office of Sharjah Court of First Instance Civil Court - Office No. (Case Manager 
Office No. 4) in person or authorized agent/ attorney, and to submit a plea (rejoinder) 
to the case, accompanied by all the documents, within a period not exceeding ten 
days from the date of publication, in order to hear and examine the case mentioned 
above, as a you are the defendant.
Judicial Services Office / Hamda Muhammad Hassan Ali Al Ali

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

Date 24/ 6/ 2021  Issue No : 13274
Defendant's notification by publication

Case Management Office of Sharjah Court,
the Federal Civil Court of First Instance 

in Case No. SHCFICIREA2021/0003707 civil (partial)
To the defendant : Sumit Kumar
Place of residence : Sharjah Al Azra area Sheikh Salem Bin Sultan 
Al Qasimi Street Sharjah, Taxi Drivers residence building, contact: 
0556502219
As per the request from the Claimant / Sharjah Taxi LLC You are assigned 
to attend the hearing 11/07/2021 in front of the Case Management Office 
of Sharjah Court of First Instance Civil Court - Office No. (Case Manager 
Office No. 3) in person or authorized agent/ attorney, and to submit a plea 
(rejoinder) to the case, accompanied by all the documents, within a period 
not exceeding ten days from the date of publication, in order to hear and 
examine the case mentioned above, as a you are the defendant.
Judicial Services Office
Nojoud Taleb AlAmeeri

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

Date 24/ 6/ 2021  Issue No : 13274
 Summons by publication 

Number 11/2020/607 Civil Partial  
Subject of the case : Oblige the defendants to pay (AED 500,000.00), court charges, expenses, 
advocacy fees interest @ 9% from the date of claim until full settlement.
Applicant : REENA - Indian national, in her personal capacity & legal guardian of her minor 
son/ Adarsh, and one of the heirs of the deceased/ Abhilash Nanoo Nanoo - Indian national, (w/o 
of deceased) - Capacity  : Plaintiff 
Party to be notified:
1- NEW AGE COMPANY-LLC  Capacity: Defendant
2- Global Green Bridge Contracting LLC Capacity: Defendant
3- Muhammad Amin Major Ur Rehman Capacity: Defendant
4- Satheesh Kumar Sreedharan Pillai Capacity: Defendant
Subject of the summons: We would like to inform you that on 14/10/2020 the Court issued 
a judgment in the above mentioned case in favor of/ REENA- Indian national, in her personal 
capacity & legal guardian of her mionr son/ Idresh, and one of the heirs of the deceased/ 
Abhilash Nanoo Nanoo -Indian national, (w/o of deceased), obliging the defendants, to pay 
jointly, to the plaintiffs AED 300,000.00, as compensation for the damages sustained, to be 
distributed according to the shares stated in the reasons, plus legal interest @ 9% from the due 
date of this judgment becomes final until full settlement. Moreover, oblige the defendants to 
pay court charges, expenses, AED five hundred against advocacy fees. This judgment as after 
trial and appealable within 30 days from the next day of publishing this notice. Issued under 
the name of H. H. Sheikh Mohammed Bin Rashid Bin Saeed Al Maktoum, ruler of Dubai and 
announced publicly. Yours faithfully, 
Head of the section /Hamad Abdulla Ali Ahmed

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 24/ 6/ 2021  Issue No : 13274
Legal Notice by Publication No. (5484/2021)

Exhibit No.: 66408/1/2021
Notifying Party: EMIRATES NATIONAL FACTORY FOR PLASTIC IND LLC Notified 
Party: 1. RIVA FLEXIBLE PACKAGING LLC
Subject: Legal notice by publication serving on the Notified Party to make payment of an 
amount of AED 68,131,35 (Sixty-eight thousand, one hundred thirty-one Arab Emirates 
Dirhams and thirty-five Fils)
1. Based on the business between the Notifying Party and the Notified Party, the Notifying 
Party has supplied goods to the Notified Party. However, the Notified Party failed to make 
payment of an amount of AED 68,131,35 (Sixty-eight thousand, one hundred thirty-one 
Arab Emirates Dirhams and thirty-five Fils) due to the Notifying Party.
2. The Notifying Party hereby serve such Notice to instruct the Notified Party to make 
payment of an amount of AED 68,131,35 (Sixty-eight thousand, one hundred thirty-one 
Arab Emirates Dirhams and thirty-five Fils).

Accordingly
The Notifying Party hereby serve such Notice to instruct the Notified Party to make 
payment of an amount of AED 68,131,35 (Sixty-eight thousand, one hundred thirty-one 
Arab Emirates Dirhams and thirty-five Fils) within five days as of receipt of this Notice, 
otherwise the Notifying Party would recourse to the judiciary requesting that the Notified 
Party would be ordered to make payment of the amount, legal interests, charges, judicial 
expenses and attorney's fees.
Notary Public

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

العدد 13274 بتاريخ 2021/6/24 
مذكرة اإعالن حكم بالن�صر 

�صادرة من حمكمة ال�صارقة - املحكمة الإبتدائية املدنية
اأداء   اأمر   SHCFICICPL2021 /0004507 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / علي خليفة علي دملوك بني جتب ، العنوان : 9297899  
اأعاله  بالرقم  الدعوى  يف  املحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد  اليوجد  بتاريخ  بانه  علما  نحيطكم 

ل�سالح / كليفر لل�سناعات املعدنية - ذ م م - التايل :
ن�ص احلكم 

اأنه بتاريخ 2021/6/7 
بعد االإطالع على االوراق : 

الف ومائة وخم�سون درهم  �ستة وع�سرون   : يوؤدي للمدعية مبلغ  ان  املدعي عليه  بالزام  ناأمر 
والزمته بامل�سروفات.  

حكما قابال لال�ستئناف خالل املدة القانونية اعتبارا من اليوم التايل لن�سره.
القا�صي/ د.حممد �صليمان حممد عبدالرحمن 
حمكمة ال�صارقة 

املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13274 بتاريخ 2021/6/24 
مذكرة اإعالن حكم بالن�صر 

�صادرة من حمكمة ال�صارقة - املحكمة الإبتدائية املدنية
)جزئي(    مدين   SHCFICIREA2020 /0007167 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / ف�سل عثمان علي حممد ، العنوان : 9199347  
نحيطكم علما بانه بتاريخ 2021/2/1 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى بالرقم اأعاله 

ل�سالح / م�ست�سفى زليخة - ذ م م - بالتايل :
ن�ص احلكم 

حكمت املحكمة  مبثابة احل�سوري :
وع�سر  ومائتن  الفا  و�سبعن  وثمانية  مائتن  درهم   278210 مبلغ  بدفع  عليه  املدعي  بالزام 
درهما للمدعية ورف�ص ما عدا ذلك من طلبات والزمته بالر�سوم وامل�ساريف ومبلغ خم�سمائة 

درهم اتعاب حماماة.  
حكما قابال لال�ستئناف خالل املدة القانونية اعتبارا من اليوم التايل لن�سره.

القا�صي/ غالب احمد الكلوب 
حمكمة ال�صارقة 

املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13274 بتاريخ 2021/6/24 
مذكرة اإعالن حكم بالن�صر 

�صادرة من حمكمة ال�صارقة - املحكمة الإبتدائية املدنية
اأداء    اأمر   SHCFICICPL2021 /0004128 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / ناهد بارويز ابوالقا�سم - العنوان : 9292864  
اأعاله  بالرقم  الدعوى  يف  املحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد  اليوجد  بتاريخ  بانه  علما  نحيطكم 

ل�سالح / منري ح�سن �سيخ �سكندر  بالتايل :
ن�ص احلكم 

انه بتاريخ 2021/5/19 
بعد االإطالع على االوراق 

ناأمر بالزام املدعي عليه ان يوؤدي للمدعي مبلغ : واحد وع�سرون الف و�ستمائة وخم�سون درهم 
والزمته بامل�سروفات.  

حكما قابال لال�ستئناف خالل املدة القانونية يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سره.
القا�صي/ د.حممد �صليمان حممد عبدالرحمن 
حمكمة ال�صارقة 

املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13274 بتاريخ 2021/6/24 
اإعالن منفذ �صده بالن�صر 

حمكمة ال�صارقة - حمكمة التنفيذ املدنية  - دروي�س خالد ق�صاب   
مدين     SHCEXCICVS2021 اإخطار دفع يف الق�صية رقم 0001247/ 

اإىل املحكوم عليه : دروي�ص خالد ق�ساب 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ عامر حممود زيدان   - يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، 

ومبا ان احلكم املطلوب   تنفيذه كاالآتي :
املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 12884  درهم

لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا االإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
القا�صي / وليد خمي�س عبداهلل اخلدمي 
حمكمة ال�صارقة  / حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13274 بتاريخ 2021/6/24 
اإعالن منفذ �صده بالن�صر 

حمكمة ال�صارقة - حمكمة التنفيذ املدنية  - �صركة النخبة ملقاولت البناء - ذ م م   
)جزئي(  جتاري   SHCEXCIPOR2021 اإخطار دفع يف الق�صية رقم 0001084/ 

اإىل املحكوم عليه : �سركة النخبة ملقاوالت البناء - ذ م م 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ دبي بال�سرت دراي مك�ص - ذ م م - يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا 
ان احلكم املطلوب   تنفيذه كاالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 170382.0 درهم ، 

باالإ�سافة اىل الفائدة القانونية بواقع %5 من تاريخ 2020/2/26 وحتى متام ال�سداد. 
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ 
بحقك  �ستتخذ  املحكمة  فاإن  ذلك  عن  )م(  تخلفك  حالة  ويف  االإخطار.  بهذا  اإعالنكم   / اإعالنك 

اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا. 
القا�صي /احمد طلعت عبدال�صادق حممد 
حمكمة ال�صارقة 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13274 بتاريخ 2021/6/24 
اإعالن منفذ �صده بالن�صر 

حمكمة ال�صارقة - حمكمة التنفيذ املدنية  - مايكل تولينتينو بولنون   
)جزئي(  عمايل   SHCEXCILABMIN2021 اإخطار دفع يف الق�صية رقم 0001746/ 

اإىل املحكوم عليه : مايكل تولينتينو بولنون
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ �سالون الت�سذيب للحالقة - اجلن�سية : اخرى  
يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، 
ومبا ان احلكم املطلوب

تنفيذه كاالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 3243 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا االإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
القا�صي /معت�صم احمد �صمري ابو �صادي 

حمكمة ال�صارقة  / حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13274 بتاريخ 2021/6/24 
اإعالن مدعي عليه بالن�صر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�صارقة - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2021 /0004307 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : هاريكي�سنا كمال �سريجانا  
جمهول حمل االإقامة : ال�سارقة منطقة العزرة �سارع ال�سيخ �سامل بن �سلطان القا�سمي - بناية �سكن �سائقي اجرة ال�سارقة 

رقم الهاتف : 0569510727  
اعالن بالن�سر باللغة العربية واالجنليزية امام مكتب اإدارة الدعوى. 

ال�سارقة )ذ م م( �سد املدعي عليه / هاريكي�سنا كمال �سريجانا - نيبايل اجلن�سية - تطالب فيها  املدعية / اجرة  رفعت 
درهم  واربعون  و�ستة  واربعمائة  الفا  وثالثون  اثنان   )32446.08( وقدره  مبلغ  ب�سداد  عليه  املدعي  الزام   -: بالتايل 
وثمانون فل�سا ، والفائدة القانونية بواقع %12 من تاريخ املطالبة الق�سائية وحتى تاريخ ال�سداد التام. - الزام املدعي 
عليه بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.  انت مكلف باحل�سور بجل�سة 2021/7/1 اأمام مكتب اإدارة الدعوى 
4( �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد ،  حمكمة ال�سارقة املحكمة االإبتدائية املدنية - مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى 
وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ الن�سر 

وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�سفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2021/6/16  م.   

مكتب اخلدمات الق�صائية      
حمدة حممد ح�صن علي اآل علي 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13274 بتاريخ 2021/6/24 
اإعالن مدعي عليه بالن�صر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�صارقة - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2021 /0003707 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : �سوميت كومار  
جمهول حمل االإقامة : ال�سارقة منطقة العزرة �سارع ال�سيخ �سامل بن �سلطان القا�سمي بناية 

�سكن �سائقي اجرة ال�سارقة رقم الهاتف : 0556502219  
بناء على طلب املدعية / اجرة ال�سارقة - ذ م م 

ال�سارقة  حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2021/7/11 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  انت 
املحكمة االإبتدائية املدنية -  مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى 3( �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل 
معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال 
تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�سفك 

مدعي عليه. حرر بتاريخ  2021/6/22 م.   
مكتب اخلدمات الق�صائية      
جنود طالب العامري 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13274 بتاريخ 2021/6/24 
وزارة العدل - حمكمة ال�صارقة البتدائية الحتادية

 ق�صم احلجوزات والبيوع
الإنابة الق�صائية رقم 571 ل�صنة 2017 

اإعالن بيع عقار باملزاد العلني )ن�صرا(
املنفذ �سده / اياد ح�سن علي حممد احلب�سي  ، ل�سالح طالب التنفيذ/ دار التمويل - �ص م ح 

www. للمزادات  االإمارات  موقع  على  علني  مزاد  �سينعقد  باأنه  للجميع  االإحتادية  االإبتدائية  ال�سارقة  حمكمة  تعلن 
emiratesauction.ae يف متام ال�ساعة الثانية ع�سر ظهرا يوم االأربعاء املوافق 2021/6/30 وذلك لبيع العقارين العائدين 

للمنفذ �سده واملبن او�سافهما على النحو التايل :
- قطعة رقم )302( ملك )290-289 حكومي( مبنقطة الرماقية باإمارة ال�سارقة ، ب�سعر التثمن : 2،945،000 درهم )مليونان 

وت�سعمائة وخم�سة واربعون الف درهم( وهي عبارة عن وحدة �سكنية )طابق ار�سي + اول( + �سور 
- قطعة رقم 152/اأ ملك )136/اأ حكومي( مبنطقة الفلج باإمارة ال�سارقة ، ب�سعر التثمن : 2،160،000 درهم )مليونان ومائة 

و�ستون الف درهم( وهي عبارة عن وحدة �سكنية )طابق ار�سي + اول( + كراج + - �سور من جهة واحدة. 
 www.emiratesauction.ae وذلك ويف االيام التالية ان اقت�سى احلال وذلك على املوقع االلكرتوين لالإمارات للمزادات

يتوجب على الراغب باالإ�سرتاك باملزايدة ان يتقدم بتاأمن نقدي او مبوجب �سيك م�سدق بقيمة %20 من الثمن املقدر للعقار. 
فعلى من يرغب بال�سراء او اال�ستف�سار عن ذلك مراجعة ق�سم احلجوزات والبيوع باملحكمة او املوقع االلكرتوين لالإمارات للمزادات 
اإياه مبا  التقدم باعرتا�سه معززا  البيع وعلى كل من له اعرتا�ص  www.emiratesauction.ae وذلك قبل موعد 

يربره من م�ستندات قبل املوقع املحدد للبيع بثالثة اأيام على االأقل. 
عن / رئي�س ق�صم احلجوزات والبيوع 
حمكمة ال�صارقة الحتادية البتدائية 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13274 بتاريخ 2021/6/24 
وزارة العدل - حمكمة ال�صارقة البتدائية الحتادية

 ق�صم احلجوزات والبيوع
الإنابة الق�صائية رقم 571 ل�صنة 2017 

اإعالن بيع عقار باملزاد العلني للمنفذ �صده )ن�صرا(
املنفذ �سده / اياد ح�سن علي حممد احلب�سي  ، ل�سالح طالب التنفيذ/ دار التمويل - �ص م ح 

www. للمزادات  االإمارات  موقع  على  علني  مزاد  �سينعقد  باأنه  للجميع  االإحتادية  االإبتدائية  ال�سارقة  حمكمة  تعلن 
emiratesauction.ae يف متام ال�ساعة الثانية ع�سر ظهرا يوم االأربعاء املوافق 2021/6/30 وذلك لبيع العقارين العائدين 

للمنفذ �سده واملبن او�سافهما على النحو التايل :
- قطعة رقم )302( ملك )290-289 حكومي( مبنقطة الرماقية باإمارة ال�سارقة ، ب�سعر التثمن : 2،945،000 درهم )مليونان 

وت�سعمائة وخم�سة واربعون الف درهم( وهي عبارة عن وحدة �سكنية )طابق ار�سي + اول( + �سور 
- قطعة رقم 152/اأ ملك )136/اأ حكومي( مبنطقة الفلج باإمارة ال�سارقة ، ب�سعر التثمن : 2،160،000 درهم )مليونان ومائة 

و�ستون الف درهم( وهي عبارة عن وحدة �سكنية )طابق ار�سي + اول( + كراج + - �سور من جهة واحدة. 
 www.emiratesauction.ae وذلك ويف االيام التالية ان اقت�سى احلال وذلك على املوقع االلكرتوين لالإمارات للمزادات

يتوجب على الراغب باالإ�سرتاك باملزايدة ان يتقدم بتاأمن نقدي او مبوجب �سيك م�سدق بقيمة %20 من الثمن املقدر للعقار. 
فعلى من يرغب بال�سراء او اال�ستف�سار عن ذلك مراجعة ق�سم احلجوزات والبيوع باملحكمة او املوقع االلكرتوين لالإمارات للمزادات 
اإياه مبا  التقدم باعرتا�سه معززا  البيع وعلى كل من له اعرتا�ص  www.emiratesauction.ae وذلك قبل موعد 

يربره من م�ستندات قبل املوقع املحدد للبيع بثالثة اأيام على االأقل. 
عن / رئي�س ق�صم احلجوزات والبيوع 
حمكمة ال�صارقة الحتادية البتدائية 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13274 بتاريخ 2021/6/24 
وزارة العدل - حمكمة عجمان البتدائية الحتادية

 ق�صم احلجوزات والبيوع
التنفيذ الق�صائي رقم 446 ل�صنة 2021 

اإعالن بيع عقار باملزاد العلني )ن�صرا(
اإىل املنفذ �سده / يو�سف عبداهلل حممد ماجد الع�سم املزروعي 

ل�سالح املنفذ له / اأ�سيل للتمويل - �ص م خ 
تعلن حمكمة عجمان االإبتدائية االإحتادية للجميع باأنه �سينعقد مزاد علني يف متام ال�ساعة الثانية ع�سر ظهرا يوم االأربعاء 

املوافق 2021/6/30 ، وذلك لبيع العقار العائد ملكيته للمحكوم عليه واأو�ساف العقار على النحو التايل : 
العقار قطعة رقم )0949( مبنطقة املويهات )1( باإمارة عجمان ب�سعر ا�سا�سي مقداره )650،000.00( درهم، )�ستمائة 

وخم�سون الفا درهم(، وذلك ويف االيام التالية اإن اقت�سى احلال وذلك على املوقع االإلكرتوين لالإمارات للمزادات :
http: www.emiratesauction.ae 

20% من الثمن املقدر  يتوجب على الراغب باالإ�سرتاك باملزايدة ان يتقدم بتاأمن نقدي او مبوجب �سيك م�سدق بقيمة 
للعقار. 

فعلى من يرغب بال�سراء او اال�ستف�سار عن ذلك مراجعة ق�سم احلجوزات والبيوع باملحكمة او املوقع االلكرتوين لالإمارات 
للمزادات  http: www.emiratesauction.ae وذلك قبل موعد البيع.

اأيام على  للبيع بثالثة  املحدد  املوعد  اإياه مبا يربره من م�ستندات قبل  التقدم باعرتا�سه معززا  وعلى كل من له اعرتا�ص 
االأقل. 

مكتب اخلدمات الق�صائية 
حليمه اأحمد احلو�صني 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13274 بتاريخ 2021/6/24 
وزارة العدل - حمكمة عجمان البتدائية الحتادية

 ق�صم احلجوزات والبيوع
التنفيذ الق�صائي رقم 1473 ل�صنة 2019 

اإعالن بيع عقار باملزاد العلني )ن�صرا(
اإىل املنفذ �سده / �سيف ح�سن احمد عبداهلل ال�سفار 

ل�سالح املنفذ له / م�سرف االإمارات االإ�سالمي - �ص م ع 
تعلن حمكمة عجمان االإبتدائية االإحتادية للجميع باأنه �سينعقد مزاد علني يف متام ال�ساعة الثانية ع�سر ظهرا يوم االأربعاء 

املوافق 2021/6/30 ، وذلك لبيع العقار العائد ملكيته للمحكوم عليه واأو�ساف العقار على النحو التايل : 
)�ستمائة  درهم،   )950،000( مقداره  ا�سا�سي  ب�سعر  عجمان  باإمارة   )3( الرو�سة  مبنطقة   )1480( رقم  قطعة  العقار 

وخم�سون الفا درهم(، وذلك ويف االيام التالية اإن اقت�سى احلال وذلك على املوقع االإلكرتوين لالإمارات للمزادات :
http: www.emiratesauction.ae 

20% من الثمن املقدر  يتوجب على الراغب باالإ�سرتاك باملزايدة ان يتقدم بتاأمن نقدي او مبوجب �سيك م�سدق بقيمة 
للعقار. 

فعلى من يرغب بال�سراء او اال�ستف�سار عن ذلك مراجعة ق�سم احلجوزات والبيوع باملحكمة او املوقع االلكرتوين لالإمارات 
للمزادات  http: www.emiratesauction.ae وذلك قبل موعد البيع.

اأيام على  للبيع بثالثة  املحدد  املوعد  اإياه مبا يربره من م�ستندات قبل  التقدم باعرتا�سه معززا  وعلى كل من له اعرتا�ص 
االأقل. 

مكتب اخلدمات الق�صائية 
حليمه اأحمد احلو�صني 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13274 بتاريخ 2021/6/24 
وزارة العدل - حمكمة عجمان البتدائية الحتادية

 ق�صم احلجوزات والبيوع
التنفيذ الق�صائي رقم 107 ل�صنة 2019 

اإعالن بيع عقار باملزاد العلني )ن�صرا(
اإىل املنفذ �سده / موراليد هران ناير كري�سنان كوتي  

ل�سالح املنفذ له / بنك دبي التجاري - �ص م ع
تعلن حمكمة عجمان االإبتدائية االإحتادية للجميع باأنه �سينعقد مزاد علني يف متام ال�ساعة الثانية ع�سر ظهرا يوم االأربعاء 

املوافق 2021/6/30 ، وذلك لبيع العقار العائد ملكيته للمحكوم عليه واأو�ساف العقار على النحو التايل : 
درهم،   )8،000،000( مقداره  ا�سا�سي  ب�سعر  عجمان  باإمارة   )2( ال�سناعية  عجمان  مبنطقة   )550( رقم  قطعة  العقار 

)ثمانية مالين درهم(، وذلك ويف االيام التالية اإن اقت�سى احلال وذلك على املوقع االإلكرتوين لالإمارات للمزادات :
http: www.emiratesauction.ae 

20% من الثمن املقدر  يتوجب على الراغب باالإ�سرتاك باملزايدة ان يتقدم بتاأمن نقدي او مبوجب �سيك م�سدق بقيمة 
للعقار. 

فعلى من يرغب بال�سراء او اال�ستف�سار عن ذلك مراجعة ق�سم احلجوزات والبيوع باملحكمة او املوقع االلكرتوين لالإمارات 
للمزادات  http: www.emiratesauction.ae وذلك قبل موعد البيع.

اأيام على  للبيع بثالثة  املحدد  املوعد  اإياه مبا يربره من م�ستندات قبل  التقدم باعرتا�سه معززا  وعلى كل من له اعرتا�ص 
االأقل. 

مكتب اخلدمات الق�صائية 
حليمه اأحمد احلو�صني 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13274 بتاريخ 2021/6/24 
 �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة

ا�سم ال�سركة : لطفى جرين للطاقة ال�صم�صية - �س ذ م م  
العنوان : مكتب رقم 26 ملك مركز برجمان - بردبي - املنخول - ال�سكل القانوين : 
 : التجاري  بال�سجل  القيد  رقم   872029  : الرخ�سة  رقم   ، حم��دودة  م�سوؤولية  ذات 
1478165 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�سادية بدبي باأنه قد مت التاأ�سري يف 
ال�سجل التجاري لديها باإنحالل ال�سركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي 
بتاريخ 2021/6/13 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2021/6/13 
وعلى من لديه اأي اعرتا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعن حممد �صديق قا�صم 
العاملية لتدقيق احل�صابات العنوان : مكتب رقم 205 ملك ال�سيخ من�سور بن احمد 
 04-2219934  : فاك�ص    04-2219920  : هاتف   - ال��رق��ة   - دي��رة   - ث��اين  اآل 
تاريخ  من  يوماً  وذلك خالل )45(  الثبوتية  واالأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً 

ن�سر هذا االإعالن
دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 13274 بتاريخ 2021/6/24 
�صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي 

ا�سم امل�سفي : حممد �صديق قا�صم العاملية لتدقيق احل�صابات
العنوان : مكتب رقم 205 ملك ال�سيخ من�سور بن احمد اآل ثاين - ديرة - الرقة 
- هاتف : 2219920-04  فاك�ص : 2219934-04  مبوجب هذا تعلن دائرة 
التنمية االقت�سادية بدبي باأنه قد مت تعين امل�سفي املذكور اأعاله لت�سفية لطفى 
وذل��ك مبوجب ق��رار حماكم دبي بتاريخ  جرين للطاقة ال�صم�صية - �س ذ م م 
 2021/6/13 بتاريخ  دبي  حماكم  العدل  كاتب  لدى  واملوثق   2021/6/13
مكتبه  يف  امل��ع��ن  امل�سفي  اإىل  ال��ت��ق��دم  مطالبة  اأو  اع��رتا���ص  اأي  ل��دي��ه  م��ن  وع��ل��ى 
امل�ستندات واالأوراق  اأع��اله، م�سطحباً معه كافة  املذكور  العنوان  الكائن بدبي على 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا االإعالن
دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 13274 بتاريخ 2021/6/24 
يف  الدعوى رقم 2021/1861 جتاري جزئي - دبي 

املدعي /1 - احمد حممد املعت�سم حممد قطب  ، 2/ علي ح�سن �سلمان نا�سر  
املعلن اإليهم/ املدعي عليهم / 1- املركز الربيطاين لليزيك واجلراحة التجميلية 

فهمي  ح�سن   -2
يف الدعوى رقم )2021/1861( جتاري جزئي - دبي  

بناء على تكليفنا من قبل حمكمة دبي املوقرة العمال اخلربة يف الدعوى اعاله فقد حددنا 
يوم االربعاء املوافق 2021/6/30 يف متام ال�ساعة اخلام�سة ع�سرا لعقد االإجتماع االأول 
للخربة عن بعد وميكنكم التوا�سل معنا لتزويدكم برابط االإجتماع على العناوين التالية 

042555155  : تليفون   -  Exp.sehamalfalahi@.com
لذا يطلب ح�سوركم او من ميثلكم قانونا حل�سور االجتماع املذكور مع اإر�سال كافة امل�ستندات 

املتعلقة بالدعوى، وعليكم مراجعة اخلبري اوال باأول ب�ساأن اية ا�ستف�سارات وملتابعة تطورات 
اجراءات تنفيذ املاأمورية وا�ستالم امل�ستندات والتعقيب عليها. 

اخلبرية/ �صهام عبداهلل حمد بن يلوان الفالحي 
رقم القيد مبحاكم دبي 173

 دعوة حل�صور
   الجتماع الأول للخربة

العدد 13274 بتاريخ 2021/6/24 
اإعالن بالن�صر للح�صور اأمام اخلربة  

يف الدعوى رقم )2021/6( جتاري كلي - دبي   
اخل�سم املدخل االأول / �سركة اأي اي - ارما امل�ساهمة لالكرتوبانت�ص وااللكرتوميكانيك 

وال�سناعة واالعمال الهند�سية والتعهدات والتجارة 
اخل�سم املدخل الرابع / خليل دمري اوزكايا  - العنوان : جمهويل حمل االإقامة 

نحيطكم علما انه مت انتدابنا كلجنة خرباء ح�سابن بالدعوى اأعاله واملرفوعة �سدكم من املدعية / 
تران�سجارد جروب - �ص ذ م م 

املوافق  االإثنن  واملقرر عقده يوم  او من ميثلكم قانونا بح�سور اجتماع اخلربة  فاأنتم مكلفون  وعليه 
اخلا�ص  املحمول  الهاتف  طريق  عن  معنا  التوا�سل  يرجى  ظهرا.   1.00 ال�ساعة   2021/6/28
باخلبري واإر�سال كافة امل�ستندات املوؤيدة لدفاعكم بالدعوى عن طريق الربيد االإلكرتوين علما بانه يف 

حال تخلفكم عن احل�سور فاإن اخلربة �ستبا�سر اعمالها وفقا لل�سالحيات املخولة لها قانونا. 
missnahed@hotmail.com : لال�ستف�سار االإت�سال ب��� 6317417-050  / االمييل

عن اللجنة 
اخلبري احل�صابي / ناهد ر�صاد حممد      

اإجتماع خربة 

العدد 13274 بتاريخ 2021/6/24 
�سركة /الين جلف ، )رخ�سة رقم : 92762( والكائنة ب� املقر رقم: 406 ، املقر رقم : 410، 
الطابق: 04 ، املبنى : 02 دبي، االإمارات العربية املتحدة �ص.ب 503222، دبي، دولة االإمارات 
العربية املتحدة، واملرخ�سة لدى �سلطة دبي للتطوير، ترغب هذه ال�سركة املذكورة يف اإعالن قرارها 
للكافة والذي مت اإتخاذه بوا�سطة جمل�ص اإدارة �سركة/الين بل�ص كوربوري�سن )ال�سركة الرئي�سية( 

يف اإجتماعه الذي عقد بتاريخ  2021/04/26ب�ساأن اإغالق وحل ال�سركة.
وفقاً لذلك ، تهيب ال�سركة باأي طرف معني باالأمر ولديه اأى مطالبات فى مواجهتها عليه تقدمي 

هذه املطالبات خالل 45 يوماً من تاريخ هذا االإعالن عن طريق الربيد امل�سجل اأو االإت�سال ب� :
ال�سّيد/ فروزخان �سوزهيياتاتايل مانتيل

اإ�سم ال�سركة: برافاوند خدمات رجال العمال
�ص.ب : 117537

دبي ، دولة االإمارات العربية املتحدة 
هاتف رقم : 043206111

legal@arabianme.com :الربيد االإلكرتوين
لن يتم النظر فى املطالبات التى ترد بعد اإنتهاء فرتة االإ�سعار واملحددة ب�  45 يوماً.

ا�صعار ت�صفية
العدد 13274 بتاريخ 2021/6/24 

�سركة /مرياكل كوتور منطقة حرة )���ص.ذ.م.م( )رخ�سة رقم 95849(  والكائنة ب���� دبي ، 
�ص ب 74944، دبي ، دولة االمارات العربية املتحدة ، واملرخ�سة لدى �سلطة دبي للمجمعات 
االإبداعية ، ترغب هذه ال�سركة املذكورة يف اعالن قرارها للكافة والذى مت اتخاذه بوا�سطة 

جمل�ص االإدارة يف اإجتماعه الذي عقد بتاريخ  2021/4/4 ب�ساأن اغالق وحل ال�سركة.
وفقا لذلك ، تهيب ال�سركة باأى طرف معنى باالمر ولديه اى مطالبات فى مواجهتها عليه 
تقدمي هذه املطالبات خالل 45 يوما من تاريخ هذا االعالن عن طريق الربيد امل�سجل او 

االت�سال ب : ال�سيد / فيول رامنيكال كوتاري 
ا�سم ال�سركة / كوتاري لتدقيق احل�سابات  

�ص ب : 51504 ، دبي ، دولة االمارات العربية املتحدة.
هاتف رقم : 04-3526330  

sagar.mehta@gbsei.com :  الربيد االلكرتوين
لن يتم النظر يف املطالبات التى ترد بعد انتهاء فرتة اال�سعار واملحددة ب 45 يوما.

ا�صعار ت�صفية
العدد 13274 بتاريخ 2021/6/24 

انذار عديل بالن�صر
رقم الإنذار )4975/2021(

املنذر / بنك دبي االإ�سالمي ) �سركة م�ساهمة عامة (
DUBAI ISLAMIC BANK )PUBLIC JOINT STOCK COMPANY( 

�سد - املنذر اليها / ميثه حممد م�سبح عمر ال�سام�سي )اماراتية اجلن�سية(
Maitha Mohammed Musabbeh Omar

يتوجه املنذر بهذا االإنذار اىل املنذر اليه الإنذاره باالآتي :-
ونفاذ  ب�ه  ج�اء  مب�ا  للعل�م  االن���ذار  به�ذا  اليه�ا  املنذر  ويعل�ن  ينذر  و  بال�وف�اء  يكلف  املنذر  ف�اأن 
مفعوله قانونا ويطالبها ب�سرعة الوفاء ب�سداد قيمة املديونية البالغة وق�دره 265،331،01 
يف  ف�ل��ص"  وواح�����د  درهم�ا  وثالث�ون  وواح�����د  وثالثمائة  ال�ف  و�س�ت�ون  وخم�س�ة  "مائت�ان  دره��م 
موع�د غ�اي�ت�ه خ�م�س�ة اي�ام م�ن ت�اري�خ ه�ذا االإنذار. واإال ف��س�وف يتخ�ذ البنك املن�ذر جت�اه املن�ذر 

اليهاكاف�ة االإج�راءات القانوني�ة املنا�سبة ل�سداد املبلغ املذكور اأعاله. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13274 بتاريخ 2021/6/24 
انذار وتكليف بالوفاء بالن�صر

رقم )2021/4824(
املنذرة : نورث �ستار لتجارة الكمبيوتر �ص.ذ.م.م )موؤ�س�سة نورث �ستار لتجارة الكمبيوتر �سابقاً(

املنذر اإليهما :1- رايز ادمريال لنقل البرتول ومنتجاته بوا�سطة ناقالت البرتول �ص.ذ.م.م
حممد عبا�ص حممد - )جمهويل حمل االإقامة( اإبراهيم   -2

مبوجب هذا االإنذار تنذر املنذرة - املنذر اليهما وتكلفهما مبوجبه ب�سداد مبلغ 68،087.25 
اإماراتياً وخم�سة وع�سرون فل�ساً ال  درهما اإماراتيا )ثمانية و�ستون األف و�سبعة وثمانون درهماً 
اأيام من تاريخ هذا االإع��الن خالفاً لذلك، يتقدم  اأق�ساه خم�سة )5(  غري( للمنذرة، يف موعد 
املبلغ  بدفع  واإلزامكم  �سدكم  الالزمة  القانونية  االإج���راءات  جميع  التخاذ  الق�ساء  اإىل  املنذر 
تاريخ  من  ب��دءاً  12% �سنوياً  بن�سبة  القانوين  التاأخري  فائدة  ذل��ك  يف  )مب��ا  بالكامل  املذكور 
املطالبة القانونية وحتى الت�سوية الكاملة( باالإ�سافة اإىل التعوي�ص املنا�سب عن ال�سرر املعنوي 
دفع  وكذلك  اال�ستحقاق  تاريخ  يف  املبلغ  ه��ذا  �سدادكم  ع��دم  ب�سبب  باملنذرة  حلق  ال��ذي  وامل���ادي 

الر�سوم والنفقات الق�سائية )مبا يف ذلك اأتعاب املحاماة(.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13274 بتاريخ 2021/6/24 
اعالن بالن�صر

رقم )2021/5473(
املن����ذرة : م�سنع ال�سقر لل�سناعات الورقية )�ص.ذ.م.م(

املن�ذر اإليه : يغيا اآرام بربريان - لبناين اجلن�سية - ب�سفته مالك موؤ�س�سة / جرافيتي 360 
م.م.ح - )جمهول حمل االإقامة(

مبلغ  وق��دره  الدين  مبلغ  ب�سداد  وتكلفه  اإليه  املنذر   - امل��ن��ذرة  تنذر  االإن���ذار  ه��ذا  مبوجب 
)235،456،75( مائتان وخم�سة وثالثون األف واأربعمائة و�ستة وخم�سون درهم وخم�سة 
اأي��ام( من تاريخ هذا االإع��الن ، واإال �سوف تلجئ املنذرة اإىل  و�سبعون فل�ص )خالل خم�سة 
الق�ساء التخاذ كافة االإجراءات القانونية بحقكم واإلزامكم بكامل مبلغ الدين و بالفائدة 
التام  ال�سداد  ولغاية  الق�سائية  املطالبة  تاريخ  من  �سنويا   )%9( بواقع  عنه  التاأخريية 
وبالتعوي�سات املنا�سبة عن اال�سرار املادية واالأدبية التي حلقت بها وبالر�سوم وامل�ساريف 

واأتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13274 بتاريخ 2021/6/24 
انذار عديل بالن�صر
رقم )2021/5484(

رقم املحرر 2021/1/66408 
املنذر : م�سنع االإمارات الوطني لل�سناعات البال�ستيكية ذ.م.م

املنذر اإليه : 1- ريفا فليك�سيبل للتغليف ذ م م
الفا ومائة واحد  و�ستون  الف درهم )ثمانية  ب�سداد مبلغ /68،131،35  اليها  املنذر  بالتنبيه على  انذار قانوين   : املو�س�وع 

وثالثون درهما و 35 فل�سا(
املنذرة واملنذر اليها قامت املنذرة بتوريد ب�سائع للمنذر اليها.  بن  جتارية  تعامالت  مبوجب   -1

وقد تخلفت املنذر اليها عن �سداد املبالغ امل�ستحقة للمنذرة والبالغ مقدارها /68،131،35 الف درهم )ثمانية و�ستون 
فل�سا( الفا ومائة واحد وثالثون درهما و35 

املنذر اليها ب�سداد مبلغ/68،131،35 الف درهم )ثمانية و�ستون الفا ومائة  2 - واملنذرة مبوجب هذا االنذار تنبه على 
واحد وثالثون درهما و 35 فل�سا(

، تنبه املنذرة علي املنذر اليها ب�سداد مبلغ /68،131،35 الف درهم )ثمانية و�ستون الفا ومائة واحد وثالثون  لذلك 
درهما و 35 فل�سا(، وذلك خالل خم�سة ايام من تاريخ ا�ستالم االنذار. واإال يحق للمنذرة اللجوء للق�ساء بالزام املنذر اليها 

ب�سداد املبلغ والفوائد القانونية والر�سوم وامل�ساريف واأتعاب املحاماة. 

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13274 بتاريخ 2021/6/24 
اإعالن منفذ �صده بالن�صر 

حمكمة ال�صارقة - حمكمة التنفيذ املدنية  - حممد علي حممد ادري�س  
)جزئي(  مدين   SHCEXCIREA2021 اإخطار دفع يف الق�صية رقم 0001839/ 

اإىل املحكوم عليه : حممد علي حممد ادري�ص 
ال�سارقة - املرقاب بجانب بقالةعلي حممد 

حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 
املنفذ احمد بن حممد بن علي ال�سحي - اجلن�سية : عماين  

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

تنفيذه كاالآتي :  املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 75274 درهم
 / اإعالنك  تاريخ  يوما من  اأعاله خالل )15(  اليه  امل�سار  التنفيذي  ال�سند  ما جاء يف  بتنفيذ  انت مكلف  لذلك 
التنفيذ اجلربي  اإجراءات  �ستتخذ بحقك  املحكمة  فاإن  االإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك  بهذا  اإعالنكم 

املقررة قانونا.  
القا�صي /وائل احمد عبداهلل 
حمكمة ال�صارقة 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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العدد 13274 بتاريخ 2021/6/24 
مذكرة اإعالن حكم بالن�صر 

�صادرة من حمكمة ال�صارقة - املحكمة الإبتدائية املدنية
اأداء   اأمر   SHCFICICPL2021 /0004507 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / علي خليفة علي دملوك بني جتب ، العنوان : 9297899  
اأعاله  بالرقم  الدعوى  يف  املحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد  اليوجد  بتاريخ  بانه  علما  نحيطكم 

ل�سالح / كليفر لل�سناعات املعدنية - ذ م م - التايل :
ن�ص احلكم 

اأنه بتاريخ 2021/6/7 
بعد االإطالع على االوراق : 

الف ومائة وخم�سون درهم  �ستة وع�سرون   : يوؤدي للمدعية مبلغ  ان  املدعي عليه  بالزام  ناأمر 
والزمته بامل�سروفات.  

حكما قابال لال�ستئناف خالل املدة القانونية اعتبارا من اليوم التايل لن�سره.
القا�صي/ د.حممد �صليمان حممد عبدالرحمن 
حمكمة ال�صارقة 

املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13274 بتاريخ 2021/6/24 
مذكرة اإعالن حكم بالن�صر 

�صادرة من حمكمة ال�صارقة - املحكمة الإبتدائية املدنية
)جزئي(    مدين   SHCFICIREA2020 /0007167 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / ف�سل عثمان علي حممد ، العنوان : 9199347  
نحيطكم علما بانه بتاريخ 2021/2/1 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى بالرقم اأعاله 

ل�سالح / م�ست�سفى زليخة - ذ م م - بالتايل :
ن�ص احلكم 

حكمت املحكمة  مبثابة احل�سوري :
وع�سر  ومائتن  الفا  و�سبعن  وثمانية  مائتن  درهم   278210 مبلغ  بدفع  عليه  املدعي  بالزام 
درهما للمدعية ورف�ص ما عدا ذلك من طلبات والزمته بالر�سوم وامل�ساريف ومبلغ خم�سمائة 

درهم اتعاب حماماة.  
حكما قابال لال�ستئناف خالل املدة القانونية اعتبارا من اليوم التايل لن�سره.

القا�صي/ غالب احمد الكلوب 
حمكمة ال�صارقة 

املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13274 بتاريخ 2021/6/24 
مذكرة اإعالن حكم بالن�صر 

�صادرة من حمكمة ال�صارقة - املحكمة الإبتدائية املدنية
اأداء    اأمر   SHCFICICPL2021 /0004128 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / ناهد بارويز ابوالقا�سم - العنوان : 9292864  
اأعاله  بالرقم  الدعوى  يف  املحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد  اليوجد  بتاريخ  بانه  علما  نحيطكم 

ل�سالح / منري ح�سن �سيخ �سكندر  بالتايل :
ن�ص احلكم 

انه بتاريخ 2021/5/19 
بعد االإطالع على االوراق 

ناأمر بالزام املدعي عليه ان يوؤدي للمدعي مبلغ : واحد وع�سرون الف و�ستمائة وخم�سون درهم 
والزمته بامل�سروفات.  

حكما قابال لال�ستئناف خالل املدة القانونية يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سره.
القا�صي/ د.حممد �صليمان حممد عبدالرحمن 
حمكمة ال�صارقة 

املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13274 بتاريخ 2021/6/24 
اإعالن منفذ �صده بالن�صر 

حمكمة ال�صارقة - حمكمة التنفيذ املدنية  - دروي�س خالد ق�صاب   
مدين     SHCEXCICVS2021 اإخطار دفع يف الق�صية رقم 0001247/ 

اإىل املحكوم عليه : دروي�ص خالد ق�ساب 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ عامر حممود زيدان   - يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، 

ومبا ان احلكم املطلوب   تنفيذه كاالآتي :
املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 12884  درهم

لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا االإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
القا�صي / وليد خمي�س عبداهلل اخلدمي 
حمكمة ال�صارقة  / حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13274 بتاريخ 2021/6/24 
اإعالن منفذ �صده بالن�صر 

حمكمة ال�صارقة - حمكمة التنفيذ املدنية  - �صركة النخبة ملقاولت البناء - ذ م م   
)جزئي(  جتاري   SHCEXCIPOR2021 اإخطار دفع يف الق�صية رقم 0001084/ 

اإىل املحكوم عليه : �سركة النخبة ملقاوالت البناء - ذ م م 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ دبي بال�سرت دراي مك�ص - ذ م م - يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا 
ان احلكم املطلوب   تنفيذه كاالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 170382.0 درهم ، 

باالإ�سافة اىل الفائدة القانونية بواقع %5 من تاريخ 2020/2/26 وحتى متام ال�سداد. 
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ 
بحقك  �ستتخذ  املحكمة  فاإن  ذلك  عن  )م(  تخلفك  حالة  ويف  االإخطار.  بهذا  اإعالنكم   / اإعالنك 

اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا. 
القا�صي /احمد طلعت عبدال�صادق حممد 
حمكمة ال�صارقة 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13274 بتاريخ 2021/6/24 
اإعالن منفذ �صده بالن�صر 

حمكمة ال�صارقة - حمكمة التنفيذ املدنية  - مايكل تولينتينو بولنون   
)جزئي(  عمايل   SHCEXCILABMIN2021 اإخطار دفع يف الق�صية رقم 0001746/ 

اإىل املحكوم عليه : مايكل تولينتينو بولنون
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ �سالون الت�سذيب للحالقة - اجلن�سية : اخرى  
يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، 
ومبا ان احلكم املطلوب

تنفيذه كاالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 3243 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا االإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
القا�صي /معت�صم احمد �صمري ابو �صادي 

حمكمة ال�صارقة  / حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13274 بتاريخ 2021/6/24 
اإعالن مدعي عليه بالن�صر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�صارقة - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2021 /0004307 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : هاريكي�سنا كمال �سريجانا  
جمهول حمل االإقامة : ال�سارقة منطقة العزرة �سارع ال�سيخ �سامل بن �سلطان القا�سمي - بناية �سكن �سائقي اجرة ال�سارقة 

رقم الهاتف : 0569510727  
اعالن بالن�سر باللغة العربية واالجنليزية امام مكتب اإدارة الدعوى. 

ال�سارقة )ذ م م( �سد املدعي عليه / هاريكي�سنا كمال �سريجانا - نيبايل اجلن�سية - تطالب فيها  املدعية / اجرة  رفعت 
درهم  واربعون  و�ستة  واربعمائة  الفا  وثالثون  اثنان   )32446.08( وقدره  مبلغ  ب�سداد  عليه  املدعي  الزام   -: بالتايل 
وثمانون فل�سا ، والفائدة القانونية بواقع %12 من تاريخ املطالبة الق�سائية وحتى تاريخ ال�سداد التام. - الزام املدعي 
عليه بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.  انت مكلف باحل�سور بجل�سة 2021/7/1 اأمام مكتب اإدارة الدعوى 
4( �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد ،  حمكمة ال�سارقة املحكمة االإبتدائية املدنية - مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى 
وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ الن�سر 

وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�سفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2021/6/16  م.   

مكتب اخلدمات الق�صائية      
حمدة حممد ح�صن علي اآل علي 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13274 بتاريخ 2021/6/24 
اإعالن مدعي عليه بالن�صر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�صارقة - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2021 /0003707 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : �سوميت كومار  
جمهول حمل االإقامة : ال�سارقة منطقة العزرة �سارع ال�سيخ �سامل بن �سلطان القا�سمي بناية 

�سكن �سائقي اجرة ال�سارقة رقم الهاتف : 0556502219  
بناء على طلب املدعية / اجرة ال�سارقة - ذ م م 

ال�سارقة  حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2021/7/11 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  انت 
املحكمة االإبتدائية املدنية -  مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى 3( �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل 
معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال 
تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�سفك 

مدعي عليه. حرر بتاريخ  2021/6/22 م.   
مكتب اخلدمات الق�صائية      
جنود طالب العامري 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13274 بتاريخ 2021/6/24 
وزارة العدل - حمكمة ال�صارقة البتدائية الحتادية

 ق�صم احلجوزات والبيوع
الإنابة الق�صائية رقم 571 ل�صنة 2017 

اإعالن بيع عقار باملزاد العلني )ن�صرا(
املنفذ �سده / اياد ح�سن علي حممد احلب�سي  ، ل�سالح طالب التنفيذ/ دار التمويل - �ص م ح 

www. للمزادات  االإمارات  موقع  على  علني  مزاد  �سينعقد  باأنه  للجميع  االإحتادية  االإبتدائية  ال�سارقة  حمكمة  تعلن 
emiratesauction.ae يف متام ال�ساعة الثانية ع�سر ظهرا يوم االأربعاء املوافق 2021/6/30 وذلك لبيع العقارين العائدين 

للمنفذ �سده واملبن او�سافهما على النحو التايل :
- قطعة رقم )302( ملك )290-289 حكومي( مبنقطة الرماقية باإمارة ال�سارقة ، ب�سعر التثمن : 2،945،000 درهم )مليونان 

وت�سعمائة وخم�سة واربعون الف درهم( وهي عبارة عن وحدة �سكنية )طابق ار�سي + اول( + �سور 
- قطعة رقم 152/اأ ملك )136/اأ حكومي( مبنطقة الفلج باإمارة ال�سارقة ، ب�سعر التثمن : 2،160،000 درهم )مليونان ومائة 

و�ستون الف درهم( وهي عبارة عن وحدة �سكنية )طابق ار�سي + اول( + كراج + - �سور من جهة واحدة. 
 www.emiratesauction.ae وذلك ويف االيام التالية ان اقت�سى احلال وذلك على املوقع االلكرتوين لالإمارات للمزادات

يتوجب على الراغب باالإ�سرتاك باملزايدة ان يتقدم بتاأمن نقدي او مبوجب �سيك م�سدق بقيمة %20 من الثمن املقدر للعقار. 
فعلى من يرغب بال�سراء او اال�ستف�سار عن ذلك مراجعة ق�سم احلجوزات والبيوع باملحكمة او املوقع االلكرتوين لالإمارات للمزادات 
اإياه مبا  التقدم باعرتا�سه معززا  البيع وعلى كل من له اعرتا�ص  www.emiratesauction.ae وذلك قبل موعد 

يربره من م�ستندات قبل املوقع املحدد للبيع بثالثة اأيام على االأقل. 
عن / رئي�س ق�صم احلجوزات والبيوع 
حمكمة ال�صارقة الحتادية البتدائية 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13274 بتاريخ 2021/6/24 
وزارة العدل - حمكمة ال�صارقة البتدائية الحتادية

 ق�صم احلجوزات والبيوع
الإنابة الق�صائية رقم 571 ل�صنة 2017 

اإعالن بيع عقار باملزاد العلني للمنفذ �صده )ن�صرا(
املنفذ �سده / اياد ح�سن علي حممد احلب�سي  ، ل�سالح طالب التنفيذ/ دار التمويل - �ص م ح 

www. للمزادات  االإمارات  موقع  على  علني  مزاد  �سينعقد  باأنه  للجميع  االإحتادية  االإبتدائية  ال�سارقة  حمكمة  تعلن 
emiratesauction.ae يف متام ال�ساعة الثانية ع�سر ظهرا يوم االأربعاء املوافق 2021/6/30 وذلك لبيع العقارين العائدين 

للمنفذ �سده واملبن او�سافهما على النحو التايل :
- قطعة رقم )302( ملك )290-289 حكومي( مبنقطة الرماقية باإمارة ال�سارقة ، ب�سعر التثمن : 2،945،000 درهم )مليونان 

وت�سعمائة وخم�سة واربعون الف درهم( وهي عبارة عن وحدة �سكنية )طابق ار�سي + اول( + �سور 
- قطعة رقم 152/اأ ملك )136/اأ حكومي( مبنطقة الفلج باإمارة ال�سارقة ، ب�سعر التثمن : 2،160،000 درهم )مليونان ومائة 

و�ستون الف درهم( وهي عبارة عن وحدة �سكنية )طابق ار�سي + اول( + كراج + - �سور من جهة واحدة. 
 www.emiratesauction.ae وذلك ويف االيام التالية ان اقت�سى احلال وذلك على املوقع االلكرتوين لالإمارات للمزادات

يتوجب على الراغب باالإ�سرتاك باملزايدة ان يتقدم بتاأمن نقدي او مبوجب �سيك م�سدق بقيمة %20 من الثمن املقدر للعقار. 
فعلى من يرغب بال�سراء او اال�ستف�سار عن ذلك مراجعة ق�سم احلجوزات والبيوع باملحكمة او املوقع االلكرتوين لالإمارات للمزادات 
اإياه مبا  التقدم باعرتا�سه معززا  البيع وعلى كل من له اعرتا�ص  www.emiratesauction.ae وذلك قبل موعد 

يربره من م�ستندات قبل املوقع املحدد للبيع بثالثة اأيام على االأقل. 
عن / رئي�س ق�صم احلجوزات والبيوع 
حمكمة ال�صارقة الحتادية البتدائية 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13274 بتاريخ 2021/6/24 
وزارة العدل - حمكمة عجمان البتدائية الحتادية

 ق�صم احلجوزات والبيوع
التنفيذ الق�صائي رقم 446 ل�صنة 2021 

اإعالن بيع عقار باملزاد العلني )ن�صرا(
اإىل املنفذ �سده / يو�سف عبداهلل حممد ماجد الع�سم املزروعي 

ل�سالح املنفذ له / اأ�سيل للتمويل - �ص م خ 
تعلن حمكمة عجمان االإبتدائية االإحتادية للجميع باأنه �سينعقد مزاد علني يف متام ال�ساعة الثانية ع�سر ظهرا يوم االأربعاء 

املوافق 2021/6/30 ، وذلك لبيع العقار العائد ملكيته للمحكوم عليه واأو�ساف العقار على النحو التايل : 
العقار قطعة رقم )0949( مبنطقة املويهات )1( باإمارة عجمان ب�سعر ا�سا�سي مقداره )650،000.00( درهم، )�ستمائة 

وخم�سون الفا درهم(، وذلك ويف االيام التالية اإن اقت�سى احلال وذلك على املوقع االإلكرتوين لالإمارات للمزادات :
http: www.emiratesauction.ae 

20% من الثمن املقدر  يتوجب على الراغب باالإ�سرتاك باملزايدة ان يتقدم بتاأمن نقدي او مبوجب �سيك م�سدق بقيمة 
للعقار. 

فعلى من يرغب بال�سراء او اال�ستف�سار عن ذلك مراجعة ق�سم احلجوزات والبيوع باملحكمة او املوقع االلكرتوين لالإمارات 
للمزادات  http: www.emiratesauction.ae وذلك قبل موعد البيع.

اأيام على  للبيع بثالثة  املحدد  املوعد  اإياه مبا يربره من م�ستندات قبل  التقدم باعرتا�سه معززا  وعلى كل من له اعرتا�ص 
االأقل. 

مكتب اخلدمات الق�صائية 
حليمه اأحمد احلو�صني 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13274 بتاريخ 2021/6/24 
وزارة العدل - حمكمة عجمان البتدائية الحتادية

 ق�صم احلجوزات والبيوع
التنفيذ الق�صائي رقم 1473 ل�صنة 2019 

اإعالن بيع عقار باملزاد العلني )ن�صرا(
اإىل املنفذ �سده / �سيف ح�سن احمد عبداهلل ال�سفار 

ل�سالح املنفذ له / م�سرف االإمارات االإ�سالمي - �ص م ع 
تعلن حمكمة عجمان االإبتدائية االإحتادية للجميع باأنه �سينعقد مزاد علني يف متام ال�ساعة الثانية ع�سر ظهرا يوم االأربعاء 

املوافق 2021/6/30 ، وذلك لبيع العقار العائد ملكيته للمحكوم عليه واأو�ساف العقار على النحو التايل : 
)�ستمائة  درهم،   )950،000( مقداره  ا�سا�سي  ب�سعر  عجمان  باإمارة   )3( الرو�سة  مبنطقة   )1480( رقم  قطعة  العقار 

وخم�سون الفا درهم(، وذلك ويف االيام التالية اإن اقت�سى احلال وذلك على املوقع االإلكرتوين لالإمارات للمزادات :
http: www.emiratesauction.ae 

20% من الثمن املقدر  يتوجب على الراغب باالإ�سرتاك باملزايدة ان يتقدم بتاأمن نقدي او مبوجب �سيك م�سدق بقيمة 
للعقار. 

فعلى من يرغب بال�سراء او اال�ستف�سار عن ذلك مراجعة ق�سم احلجوزات والبيوع باملحكمة او املوقع االلكرتوين لالإمارات 
للمزادات  http: www.emiratesauction.ae وذلك قبل موعد البيع.

اأيام على  للبيع بثالثة  املحدد  املوعد  اإياه مبا يربره من م�ستندات قبل  التقدم باعرتا�سه معززا  وعلى كل من له اعرتا�ص 
االأقل. 

مكتب اخلدمات الق�صائية 
حليمه اأحمد احلو�صني 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13274 بتاريخ 2021/6/24 
وزارة العدل - حمكمة عجمان البتدائية الحتادية

 ق�صم احلجوزات والبيوع
التنفيذ الق�صائي رقم 107 ل�صنة 2019 

اإعالن بيع عقار باملزاد العلني )ن�صرا(
اإىل املنفذ �سده / موراليد هران ناير كري�سنان كوتي  

ل�سالح املنفذ له / بنك دبي التجاري - �ص م ع
تعلن حمكمة عجمان االإبتدائية االإحتادية للجميع باأنه �سينعقد مزاد علني يف متام ال�ساعة الثانية ع�سر ظهرا يوم االأربعاء 

املوافق 2021/6/30 ، وذلك لبيع العقار العائد ملكيته للمحكوم عليه واأو�ساف العقار على النحو التايل : 
درهم،   )8،000،000( مقداره  ا�سا�سي  ب�سعر  عجمان  باإمارة   )2( ال�سناعية  عجمان  مبنطقة   )550( رقم  قطعة  العقار 

)ثمانية مالين درهم(، وذلك ويف االيام التالية اإن اقت�سى احلال وذلك على املوقع االإلكرتوين لالإمارات للمزادات :
http: www.emiratesauction.ae 

20% من الثمن املقدر  يتوجب على الراغب باالإ�سرتاك باملزايدة ان يتقدم بتاأمن نقدي او مبوجب �سيك م�سدق بقيمة 
للعقار. 

فعلى من يرغب بال�سراء او اال�ستف�سار عن ذلك مراجعة ق�سم احلجوزات والبيوع باملحكمة او املوقع االلكرتوين لالإمارات 
للمزادات  http: www.emiratesauction.ae وذلك قبل موعد البيع.

اأيام على  للبيع بثالثة  املحدد  املوعد  اإياه مبا يربره من م�ستندات قبل  التقدم باعرتا�سه معززا  وعلى كل من له اعرتا�ص 
االأقل. 

مكتب اخلدمات الق�صائية 
حليمه اأحمد احلو�صني 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13274 بتاريخ 2021/6/24 
 �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة

ا�سم ال�سركة : لطفى جرين للطاقة ال�صم�صية - �س ذ م م  
العنوان : مكتب رقم 26 ملك مركز برجمان - بردبي - املنخول - ال�سكل القانوين : 
 : التجاري  بال�سجل  القيد  رقم   872029  : الرخ�سة  رقم   ، حم��دودة  م�سوؤولية  ذات 
1478165 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�سادية بدبي باأنه قد مت التاأ�سري يف 
ال�سجل التجاري لديها باإنحالل ال�سركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي 
بتاريخ 2021/6/13 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2021/6/13 
وعلى من لديه اأي اعرتا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعن حممد �صديق قا�صم 
العاملية لتدقيق احل�صابات العنوان : مكتب رقم 205 ملك ال�سيخ من�سور بن احمد 
 04-2219934  : فاك�ص    04-2219920  : هاتف   - ال��رق��ة   - دي��رة   - ث��اين  اآل 
تاريخ  من  يوماً  وذلك خالل )45(  الثبوتية  واالأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً 

ن�سر هذا االإعالن
دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 13274 بتاريخ 2021/6/24 
�صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي 

ا�سم امل�سفي : حممد �صديق قا�صم العاملية لتدقيق احل�صابات
العنوان : مكتب رقم 205 ملك ال�سيخ من�سور بن احمد اآل ثاين - ديرة - الرقة 
- هاتف : 2219920-04  فاك�ص : 2219934-04  مبوجب هذا تعلن دائرة 
التنمية االقت�سادية بدبي باأنه قد مت تعين امل�سفي املذكور اأعاله لت�سفية لطفى 
وذل��ك مبوجب ق��رار حماكم دبي بتاريخ  جرين للطاقة ال�صم�صية - �س ذ م م 
 2021/6/13 بتاريخ  دبي  حماكم  العدل  كاتب  لدى  واملوثق   2021/6/13
مكتبه  يف  امل��ع��ن  امل�سفي  اإىل  ال��ت��ق��دم  مطالبة  اأو  اع��رتا���ص  اأي  ل��دي��ه  م��ن  وع��ل��ى 
امل�ستندات واالأوراق  اأع��اله، م�سطحباً معه كافة  املذكور  العنوان  الكائن بدبي على 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا االإعالن
دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 13274 بتاريخ 2021/6/24 
يف  الدعوى رقم 2021/1861 جتاري جزئي - دبي 

املدعي /1 - احمد حممد املعت�سم حممد قطب  ، 2/ علي ح�سن �سلمان نا�سر  
املعلن اإليهم/ املدعي عليهم / 1- املركز الربيطاين لليزيك واجلراحة التجميلية 

فهمي  ح�سن   -2
يف الدعوى رقم )2021/1861( جتاري جزئي - دبي  

بناء على تكليفنا من قبل حمكمة دبي املوقرة العمال اخلربة يف الدعوى اعاله فقد حددنا 
يوم االربعاء املوافق 2021/6/30 يف متام ال�ساعة اخلام�سة ع�سرا لعقد االإجتماع االأول 
للخربة عن بعد وميكنكم التوا�سل معنا لتزويدكم برابط االإجتماع على العناوين التالية 

042555155  : تليفون   -  Exp.sehamalfalahi@.com
لذا يطلب ح�سوركم او من ميثلكم قانونا حل�سور االجتماع املذكور مع اإر�سال كافة امل�ستندات 

املتعلقة بالدعوى، وعليكم مراجعة اخلبري اوال باأول ب�ساأن اية ا�ستف�سارات وملتابعة تطورات 
اجراءات تنفيذ املاأمورية وا�ستالم امل�ستندات والتعقيب عليها. 

اخلبرية/ �صهام عبداهلل حمد بن يلوان الفالحي 
رقم القيد مبحاكم دبي 173

 دعوة حل�صور
   الجتماع الأول للخربة

العدد 13274 بتاريخ 2021/6/24 
اإعالن بالن�صر للح�صور اأمام اخلربة  

يف الدعوى رقم )2021/6( جتاري كلي - دبي   
اخل�سم املدخل االأول / �سركة اأي اي - ارما امل�ساهمة لالكرتوبانت�ص وااللكرتوميكانيك 

وال�سناعة واالعمال الهند�سية والتعهدات والتجارة 
اخل�سم املدخل الرابع / خليل دمري اوزكايا  - العنوان : جمهويل حمل االإقامة 

نحيطكم علما انه مت انتدابنا كلجنة خرباء ح�سابن بالدعوى اأعاله واملرفوعة �سدكم من املدعية / 
تران�سجارد جروب - �ص ذ م م 

املوافق  االإثنن  واملقرر عقده يوم  او من ميثلكم قانونا بح�سور اجتماع اخلربة  فاأنتم مكلفون  وعليه 
اخلا�ص  املحمول  الهاتف  طريق  عن  معنا  التوا�سل  يرجى  ظهرا.   1.00 ال�ساعة   2021/6/28
باخلبري واإر�سال كافة امل�ستندات املوؤيدة لدفاعكم بالدعوى عن طريق الربيد االإلكرتوين علما بانه يف 

حال تخلفكم عن احل�سور فاإن اخلربة �ستبا�سر اعمالها وفقا لل�سالحيات املخولة لها قانونا. 
missnahed@hotmail.com : لال�ستف�سار االإت�سال ب��� 6317417-050  / االمييل

عن اللجنة 
اخلبري احل�صابي / ناهد ر�صاد حممد      

اإجتماع خربة 

العدد 13274 بتاريخ 2021/6/24 
�سركة /الين جلف ، )رخ�سة رقم : 92762( والكائنة ب� املقر رقم: 406 ، املقر رقم : 410، 
الطابق: 04 ، املبنى : 02 دبي، االإمارات العربية املتحدة �ص.ب 503222، دبي، دولة االإمارات 
العربية املتحدة، واملرخ�سة لدى �سلطة دبي للتطوير، ترغب هذه ال�سركة املذكورة يف اإعالن قرارها 
للكافة والذي مت اإتخاذه بوا�سطة جمل�ص اإدارة �سركة/الين بل�ص كوربوري�سن )ال�سركة الرئي�سية( 

يف اإجتماعه الذي عقد بتاريخ  2021/04/26ب�ساأن اإغالق وحل ال�سركة.
وفقاً لذلك ، تهيب ال�سركة باأي طرف معني باالأمر ولديه اأى مطالبات فى مواجهتها عليه تقدمي 

هذه املطالبات خالل 45 يوماً من تاريخ هذا االإعالن عن طريق الربيد امل�سجل اأو االإت�سال ب� :
ال�سّيد/ فروزخان �سوزهيياتاتايل مانتيل

اإ�سم ال�سركة: برافاوند خدمات رجال العمال
�ص.ب : 117537

دبي ، دولة االإمارات العربية املتحدة 
هاتف رقم : 043206111

legal@arabianme.com :الربيد االإلكرتوين
لن يتم النظر فى املطالبات التى ترد بعد اإنتهاء فرتة االإ�سعار واملحددة ب�  45 يوماً.

ا�صعار ت�صفية
العدد 13274 بتاريخ 2021/6/24 

�سركة /مرياكل كوتور منطقة حرة )���ص.ذ.م.م( )رخ�سة رقم 95849(  والكائنة ب���� دبي ، 
�ص ب 74944، دبي ، دولة االمارات العربية املتحدة ، واملرخ�سة لدى �سلطة دبي للمجمعات 
االإبداعية ، ترغب هذه ال�سركة املذكورة يف اعالن قرارها للكافة والذى مت اتخاذه بوا�سطة 

جمل�ص االإدارة يف اإجتماعه الذي عقد بتاريخ  2021/4/4 ب�ساأن اغالق وحل ال�سركة.
وفقا لذلك ، تهيب ال�سركة باأى طرف معنى باالمر ولديه اى مطالبات فى مواجهتها عليه 
تقدمي هذه املطالبات خالل 45 يوما من تاريخ هذا االعالن عن طريق الربيد امل�سجل او 

االت�سال ب : ال�سيد / فيول رامنيكال كوتاري 
ا�سم ال�سركة / كوتاري لتدقيق احل�سابات  

�ص ب : 51504 ، دبي ، دولة االمارات العربية املتحدة.
هاتف رقم : 04-3526330  

sagar.mehta@gbsei.com :  الربيد االلكرتوين
لن يتم النظر يف املطالبات التى ترد بعد انتهاء فرتة اال�سعار واملحددة ب 45 يوما.

ا�صعار ت�صفية
العدد 13274 بتاريخ 2021/6/24 

انذار عديل بالن�صر
رقم الإنذار )4975/2021(

املنذر / بنك دبي االإ�سالمي ) �سركة م�ساهمة عامة (
DUBAI ISLAMIC BANK )PUBLIC JOINT STOCK COMPANY( 

�سد - املنذر اليها / ميثه حممد م�سبح عمر ال�سام�سي )اماراتية اجلن�سية(
Maitha Mohammed Musabbeh Omar

يتوجه املنذر بهذا االإنذار اىل املنذر اليه الإنذاره باالآتي :-
ونفاذ  ب�ه  ج�اء  مب�ا  للعل�م  االن���ذار  به�ذا  اليه�ا  املنذر  ويعل�ن  ينذر  و  بال�وف�اء  يكلف  املنذر  ف�اأن 
مفعوله قانونا ويطالبها ب�سرعة الوفاء ب�سداد قيمة املديونية البالغة وق�دره 265،331،01 
يف  ف�ل��ص"  وواح�����د  درهم�ا  وثالث�ون  وواح�����د  وثالثمائة  ال�ف  و�س�ت�ون  وخم�س�ة  "مائت�ان  دره��م 
موع�د غ�اي�ت�ه خ�م�س�ة اي�ام م�ن ت�اري�خ ه�ذا االإنذار. واإال ف��س�وف يتخ�ذ البنك املن�ذر جت�اه املن�ذر 

اليهاكاف�ة االإج�راءات القانوني�ة املنا�سبة ل�سداد املبلغ املذكور اأعاله. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13274 بتاريخ 2021/6/24 
انذار وتكليف بالوفاء بالن�صر

رقم )2021/4824(
املنذرة : نورث �ستار لتجارة الكمبيوتر �ص.ذ.م.م )موؤ�س�سة نورث �ستار لتجارة الكمبيوتر �سابقاً(

املنذر اإليهما :1- رايز ادمريال لنقل البرتول ومنتجاته بوا�سطة ناقالت البرتول �ص.ذ.م.م
حممد عبا�ص حممد - )جمهويل حمل االإقامة( اإبراهيم   -2

مبوجب هذا االإنذار تنذر املنذرة - املنذر اليهما وتكلفهما مبوجبه ب�سداد مبلغ 68،087.25 
اإماراتياً وخم�سة وع�سرون فل�ساً ال  درهما اإماراتيا )ثمانية و�ستون األف و�سبعة وثمانون درهماً 
اأيام من تاريخ هذا االإع��الن خالفاً لذلك، يتقدم  اأق�ساه خم�سة )5(  غري( للمنذرة، يف موعد 
املبلغ  بدفع  واإلزامكم  �سدكم  الالزمة  القانونية  االإج���راءات  جميع  التخاذ  الق�ساء  اإىل  املنذر 
تاريخ  من  ب��دءاً  12% �سنوياً  بن�سبة  القانوين  التاأخري  فائدة  ذل��ك  يف  )مب��ا  بالكامل  املذكور 
املطالبة القانونية وحتى الت�سوية الكاملة( باالإ�سافة اإىل التعوي�ص املنا�سب عن ال�سرر املعنوي 
دفع  وكذلك  اال�ستحقاق  تاريخ  يف  املبلغ  ه��ذا  �سدادكم  ع��دم  ب�سبب  باملنذرة  حلق  ال��ذي  وامل���ادي 

الر�سوم والنفقات الق�سائية )مبا يف ذلك اأتعاب املحاماة(.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13274 بتاريخ 2021/6/24 
اعالن بالن�صر

رقم )2021/5473(
املن����ذرة : م�سنع ال�سقر لل�سناعات الورقية )�ص.ذ.م.م(

املن�ذر اإليه : يغيا اآرام بربريان - لبناين اجلن�سية - ب�سفته مالك موؤ�س�سة / جرافيتي 360 
م.م.ح - )جمهول حمل االإقامة(

مبلغ  وق��دره  الدين  مبلغ  ب�سداد  وتكلفه  اإليه  املنذر   - امل��ن��ذرة  تنذر  االإن���ذار  ه��ذا  مبوجب 
)235،456،75( مائتان وخم�سة وثالثون األف واأربعمائة و�ستة وخم�سون درهم وخم�سة 
اأي��ام( من تاريخ هذا االإع��الن ، واإال �سوف تلجئ املنذرة اإىل  و�سبعون فل�ص )خالل خم�سة 
الق�ساء التخاذ كافة االإجراءات القانونية بحقكم واإلزامكم بكامل مبلغ الدين و بالفائدة 
التام  ال�سداد  ولغاية  الق�سائية  املطالبة  تاريخ  من  �سنويا   )%9( بواقع  عنه  التاأخريية 
وبالتعوي�سات املنا�سبة عن اال�سرار املادية واالأدبية التي حلقت بها وبالر�سوم وامل�ساريف 

واأتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13274 بتاريخ 2021/6/24 
انذار عديل بالن�صر
رقم )2021/5484(

رقم املحرر 2021/1/66408 
املنذر : م�سنع االإمارات الوطني لل�سناعات البال�ستيكية ذ.م.م

املنذر اإليه : 1- ريفا فليك�سيبل للتغليف ذ م م
الفا ومائة واحد  و�ستون  الف درهم )ثمانية  ب�سداد مبلغ /68،131،35  اليها  املنذر  بالتنبيه على  انذار قانوين   : املو�س�وع 

وثالثون درهما و 35 فل�سا(
املنذرة واملنذر اليها قامت املنذرة بتوريد ب�سائع للمنذر اليها.  بن  جتارية  تعامالت  مبوجب   -1

وقد تخلفت املنذر اليها عن �سداد املبالغ امل�ستحقة للمنذرة والبالغ مقدارها /68،131،35 الف درهم )ثمانية و�ستون 
فل�سا( الفا ومائة واحد وثالثون درهما و35 

املنذر اليها ب�سداد مبلغ/68،131،35 الف درهم )ثمانية و�ستون الفا ومائة  2 - واملنذرة مبوجب هذا االنذار تنبه على 
واحد وثالثون درهما و 35 فل�سا(

، تنبه املنذرة علي املنذر اليها ب�سداد مبلغ /68،131،35 الف درهم )ثمانية و�ستون الفا ومائة واحد وثالثون  لذلك 
درهما و 35 فل�سا(، وذلك خالل خم�سة ايام من تاريخ ا�ستالم االنذار. واإال يحق للمنذرة اللجوء للق�ساء بالزام املنذر اليها 

ب�سداد املبلغ والفوائد القانونية والر�سوم وامل�ساريف واأتعاب املحاماة. 

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13274 بتاريخ 2021/6/24 
اإعالن منفذ �صده بالن�صر 

حمكمة ال�صارقة - حمكمة التنفيذ املدنية  - حممد علي حممد ادري�س  
)جزئي(  مدين   SHCEXCIREA2021 اإخطار دفع يف الق�صية رقم 0001839/ 

اإىل املحكوم عليه : حممد علي حممد ادري�ص 
ال�سارقة - املرقاب بجانب بقالةعلي حممد 

حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 
املنفذ احمد بن حممد بن علي ال�سحي - اجلن�سية : عماين  

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

تنفيذه كاالآتي :  املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 75274 درهم
 / اإعالنك  تاريخ  يوما من  اأعاله خالل )15(  اليه  امل�سار  التنفيذي  ال�سند  ما جاء يف  بتنفيذ  انت مكلف  لذلك 
التنفيذ اجلربي  اإجراءات  �ستتخذ بحقك  املحكمة  فاإن  االإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك  بهذا  اإعالنكم 

املقررة قانونا.  
القا�صي /وائل احمد عبداهلل 
حمكمة ال�صارقة 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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العدد 13274 بتاريخ 2021/6/24 
اعالن بالن�صر

يف  الدعوى رقم 16/2021/791 جتاري جزئي  
مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )130.000.00( درهم والر�سوم 

وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام 
طالب االإعالن :  داود عيد حممد ملقاوالت التك�سية واالر�سيات  - �سفته بالق�سية : مدعي 
املطلوب اإعالنهم : 1- ماونت فيو لالعمال الفنية �ص.ذ.م.م - �سفته بالق�سية : مدعي عليه

 جمهول حمل االإقامة 
الدعوى  يف   2021/4/4 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم   : االإع���الن  مو�سوع 
املذكورة اأعاله ل�سالح/داود عيد حممد ملقاوالت التك�سية واالر�سيات بالزام ال�سركة املدعي عليها بان 
توؤدي للمدعية مبلغا وقدره )130.000( درهم م�سافا اليه فائدة قانونية ب�سيطة قدرها 5% �سنويا 
اعتبارا من تاريخ املطالبة الق�سائية احلا�سل يف 2021/3/1 وحتى متام ال�سداد والزمت املدعي عليها 
بامل�ساريف وخم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ،   حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل 
ثالثن يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 

را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

العدد 13274 بتاريخ 2021/6/24 
 اعالن بالن�صر

يف  الإ�صتئناف رقم 1513/2021/305 ا�صتئناف جتاري 
مو�سوع االإ�ستئناف: اإ�ستئناف احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 5183/2020 جتاري جزئي 

والر�سوم وامل�ساريف واالتعاب  
طالب االإعالن : الفهيم الينز �ص.ذ.م.م  - �سفته بالق�سية : م�ستاأنف

وميثله :  مها علي ا�سماعيل علي الفهيم - �سفته  بالق�سية : وكيل
املطلوب اإعالنهم : 1- �سركة الجاليا ريتيل ذ.م.م 4- �سركة براجما اليف �ستايل ماجنمنت 

 ليمتد 5- ان جيه ات�ص ليميتد  - �سفتهم بالق�سية : م�ستاأنف �سدهم.
جمهويل حمل االإقامة 

مو�سوع االإعالن : قد ا�ستاأنف القرار/احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 2020/5183 جتاري جزئي ، 
وحددت لها جل�سه يوم االربعاء املوافق 2021/7/14  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�صتئناف
العدد 13274 بتاريخ 2021/6/24 

اعالن بالن�صر
                يف  الدعوى رقم 3/2021/38 جتاري م�صارف جزئي 

مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليهما االوىل والثانيه بالت�سامن والتكافل مببلغ وقدره )8.030.243.47( درهم 
واملدعي عليه الثالث )ورثة املرحوم( خالد ابونيان ان يدفعوا مبوجب كفالته مبلغ )3.123.764.71( واملدعي عليه الرابع 
مبوجب كفالته مببلغ )401.512.17( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من املطالبة وحتى ال�سداد التام 

و�سم ملف احلجز التحفظي رقم:2021/213 حجز حتفظي جتاري واحلكم للبنك بكافة طلباته يف الالئحة 
طالب االإعالن / 1-بنك ات�ص ا�ص ب�ص �سي ال�سرق االو�سط املحدودة فرع دبي -  �سفته بالق�سية : مدعي 

املطلوب اإعالنهم :  1-  كولن باك�سرت -  �سفته بالق�سية : مدعي عليه  جمهول حمل االقامة 
مو�سوع االإعالن : قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما االوىل والثانيه بالت�سامن والتكافل 
مببلغ وقدره )8.030.243.47( درهم واملدعي عليه الثالث )ورثة املرحوم( خالد ابونيان ان يدفعوا مبوجب كفالته مبلغ 
)3.123.764.71( واملدعي عليه الرابع مبوجب كفالته مببلغ )401.512.17( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 
12% من املطالبة وحتى ال�سداد التام و�سم ملف احلجز التحفظي رق��م:2021/213 حجز حتفظي جتاري واحلكم للبنك 
بكافة طلباته يف الالئحة. وحددت لها جل�سة يوم االحد املوافق 2021/7/4 ال�ساعة 08:30 �سباحا يف قاعة التقا�سي عن 
او م�ستندات للمحكمة قبل  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور 

اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

العدد 13274 بتاريخ 2021/6/24 
اعالن بالن�صر

                يف  الدعوى رقم 215/2021/20 جتاري كلي 
والر�سوم  دره��م   )33210000( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي  ب��ال��زام  املطالبة   : ال��دع��وى  مو�سوع 

وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ اال�ستحقاق وحتى متام ال�سداد 
طالب االإعالن / 1-بابى دا�ص ترينات دا�ص -  �سفته بالق�سية : مدعي 

املطلوب اإعالنه :  1-  اناتوىل يونيتك�سى -  �سفته بالق�سية : مدعي عليه
جمهول حمل االقامة 

مو�سوع االإعالن : قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره 
اال�ستحقاق  تاريخ  من   %9 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م   )33210000(
وحتى متام ال�سداد. وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2021/6/29 ال�ساعة 09:30 �سباحا 
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 بثالثة اأيام على االأقل
مدير دعوى

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

العدد 13274 بتاريخ 2021/6/24 
اعالن بالن�صر

                يف  الدعوى رقم 11/2021/1389 مدين جزئي 
مو�سوع الدعوى : �سم ملف النزاع رقم:2021/1553 نزاع مدين والزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ وقدره 
)27134( درهم قيمة ما انفقته للمت�سرر من جراء احلادث الذي ت�سبب فيه املدعي عليه بخطته ونتيجة قيادته 
ال�سيارة حتت تاأثري امل�سروبات الكحولية والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام والزام 

املدعي عليه بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة 
طالب االإعالن / 1-�سركة التاأمن العربية �ص.م.ل - فرع دبي -  �سفته بالق�سية : مدعي 

املطلوب اإعالنهم :  1-  عمر بن ب�سري بن �سريف مو�سى ال�سنقيطى -  �سفته بالق�سية : مدعي عليه
جمهول حمل االقامة 

مو�سوع االإعالن : مو�سوع االإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها �سم ملف النزاع رقم:2021/1553 نزاع 
مدين والزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ وقدره )27134( درهم قيمة ما انفقته للمت�سرر من جراء احلادث 
الذي ت�سبب فيه املدعي عليه بخطته ونتيجة قيادته ال�سيارة حتت تاأثري امل�سروبات الكحولية والفائدة القانونية 
بواقع 9% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام والزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2021/6/29 ال�ساعة 08:30 �سباحا يف حماكم دبي لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
اأو من ميثلك قانونيا امام الدائرة الثامنة مبكتب ادارة الدعوى على برنامج االت�سال املرئي بوتيم:0565460830 

وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل
مدير دعوى

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
العدد 13274 بتاريخ 2021/6/24 

اعالن بالن�صر 
                      يف التنفيذ رقم  1825/2021/207 تنفيذ جتاري 

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2020/5156 امر اداء ،ب�سداد املبلغ 
املنفذ به وقدره )70696029( درهم �سامال الر�سوم وامل�ساريف 

طالب االإعالن : �سم�ص الفنية العاملية �ص.ذ.م.م -  �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ
وميثله:هاين رجب مو�سى عبداهلل اجل�سمي -  �سفته بالق�سية : وكيل

�سفتهما   - اأبوظبي   - ليمتد  كومباين  او�سانو�ص   -1 كيم  هيونوك   -2  : اإعالنهما  املطلوب 
بالق�سية : منفذ �سدهما - جمهويل حمل االإقامة 

املبلغ  املذكورة اعاله والزامكم بدفع  التنفيذية  اأقام عليكم الدعوى  مو�سوع االإعالن : قد 
املنفذ به وقدره )70696029( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة 
�ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما 

من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13274 بتاريخ 2021/6/24 
اعالن بالن�صر 

                      يف الدعوى رقم  8544/2020/207 تنفيذ جتاري 
مو�سوع الدعوى : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2020/2779 امر اداء ،ب�سداد 

املبلغ املنفذ به وقدره )106700( درهم �سامال الر�سوم وامل�ساريف 
طالب االإعالن : ح�سام �سالح -  �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ

املطلوب اإعالنهم : 1- جمال خليل ح�سن يو�سف - �سفته بالق�سية : منفذ �سده
جمهول حمل االإقامة 

والزامكم بدفع  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليكم  : قد  االإع��الن  مو�سوع 
وعليه   ، املحكمة  اأو خزينة  التنفيذ  اىل طالب  دره��م   )106700( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ 
فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور 

خالل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13274 بتاريخ 2021/6/24 

اعالن بالن�صر 
                      يف التنفيذ رقم  428/2021/211 تنفيذ عقاري 

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 910/2019 عقاري كلي، ،ب�سداد 
املبلغ املنفذ به وقدره )557398.45( درهم �سامال الر�سوم وامل�ساريف 

طالب االإعالن : عائ�سة فوؤاد عبدالعزيز زبيدي -  �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ
املطلوب اإعالنهما : 1- تاون �سنرت ماجنمنت ليمتد 2- �سون للو�ساطة العقارية �ص.ذ.م.م 

- �سفتهما بالق�سية : منفذ �سدهما - جمهويل حمل االإقامة 
والزامكم بدفع  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليكم  : قد  االإع��الن  مو�سوع 
املبلغ املنفذ به وقدره )557398.45( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه 
فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور 

خالل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13274 بتاريخ 2021/6/24 
اعالن بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2338/2021/60 امر اداء    
مو�سوع الدعوى :املطالبة با�سدار االمر بالزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ وقدره )30.000( مع 
الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ اال�ستحقاق احلا�سل يف 2020/10/18 درهم والر�سوم 

وامل�ساريف واتعاب املحاماة 
طالب االإعالن : غويو زهاجن لتجارة املواد الغذائية �ص.ذ.م.م وميثلها املدير/جويو زهاجن - �سفته 

بالق�سية : مدعي 
املطلوب اإعالنهم : 1- ح�سن احمد الكود - �سفته بالق�سية : مدعي عليه

 جمهول حمل االإقامة 
بتاريخ:2021/4/15  اداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية  اأمر  ا�ست�سدار  مو�سوع االإعالن : طلب 
بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ وقدره )30.000( درهم والفائدة القانونية بواقع 9% من 
تاريخ 2020/10/18 وحتى متام ال�سداد مع الزامه بالر�سوم وامل�ساريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب 

املحاماة ولكم احلق يف اإ�ستئناف االأمر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�صعبة         

حماكم دبي

  حماكم دبي البتدائية

العدد 13274 بتاريخ 2021/6/24 
اعالن بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2293/2021/60 امر اداء    
مو�سوع الدعوى :لكل ذلك يلتم�ص طالب االمر من املحكمة املوقره االتي:اوال:الزام املطلوب �سده 

االمر باأن ي�سدد للطالب االمر مبلغ وقدره )143.584.42( درهم وما ي�ستجد الفائدة القانونية 
وقدرها 12% من تاريخ قيد الدعوى وحتى ال�سداد التام - ثانيا:الزام املطلوب �سده بالر�سوم 

وامل�سروفات ومقابل اتعاب املحاماه 
طالب االإعالن : بنك دبي التجاري �ص.م.ع - �سفته بالق�سية : مدعي 

املطلوب اإعالنهم : 1- الدي فلورن�سي ايلن موليت لوريتو - �سفته بالق�سية : مدعي عليه
 جمهول حمل االإقامة 

بتاريخ:2021/4/8  االبتدائية  دبي  ق��ررت حمكمة  اداء فقد  اأم��ر  ا�ست�سدار  : طلب  االإع��الن  مو�سوع 
واربعه  وخم�سمائة  ال��ف  واربعن  وثالثه  )مائة  مبلغ  املدعي  للبنك  ي��وؤدي  ب��ان  عليه  املدعي  بالزام 
الق�سائية  املطالبة  تاريخ  من   %5 بواقع  القانونية  والفائدة  فل�سا(  واربعن  واثنن  دره��م  وثمانن 
اتعاب  مقابل  دره��م  ال��ف  ومببلغ  بامل�سروفات  وبالزامه  ال�سداد  مت��ام  وحتى   2021/4/6 يف  احلا�سل 

املحاماة ، ولكم احلق يف اإ�ستئناف االأمر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�صعبة         

حماكم دبي

  حماكم دبي البتدائية
العدد 13274 بتاريخ 2021/6/24 

اعالن بالن�صر
                         يف الدعوى رقم 2253/2021/60 امر اداء    

مو�سوع الدعوى :اوال:الزام املطلوب �سده االمر بان ي�سدد للطالب االمر مبلغ وقدره )300.000( 
درهم وما ي�ستجد الفائدة القانونية وقدرها 12% من تاريخ قيد الدعوى وحتى ال�سداد التام - 

ثانيا:الزام املطلوب �سده بالر�سوم وامل�سروفات ومقابل اتعاب املحاماه 
طالب االإعالن : بنك دبي التجاري �ص.م.ع - �سفته بالق�سية : مدعي 

املطلوب اإعالنهم : 1- رفيعه حفيظ يار حممد - �سفته بالق�سية : مدعي عليه
 جمهول حمل االإقامة 

بتاريخ:2021/4/8  االبتدائية  دبي  ق��ررت حمكمة  اداء فقد  اأم��ر  ا�ست�سدار  : طلب  االإع��الن  مو�سوع 
القانونية بواقع  بالزام املدعي عليها بان توؤدي للبنك املدعي مبلغ )ثالثمائة الف درهم( والفائدة 
بامل�سروفات  ال�سداد وبالزامها  الق�سائية احلا�سل يف 2021/4/5 وحتى متام  املطالبة  تاريخ  5% من 
ومببلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة ، ولكم احلق يف اإ�ستئناف االأمر خالل 15 يوم من اليوم التايل 

لن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�صعبة         

حماكم دبي

  حماكم دبي البتدائية

العدد 13274 بتاريخ 2021/6/24 
اعالن حكم بالن�صر        
1024/2021/16 جتاري جزئي 

تفا�سيل االإعالن بالن�سر 
اإىل حمكوم عليه 1- عبدالرحمن �سامل خمي�ص البا�ص ال�سويدي  - جمهول حمل االإقامة 

مبا ان حمكوم له : م�سرف االمارات اال�سالمي )م�ساهمة عامة(
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2021/5/4  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/
م�سرف االمارات اال�سالمي )م�ساهمة عامة( بالزام املدعي عليه بان يوؤدي اليه مبلغ )118.153.87( 
درهم والفائدة بواقع 9% �سنويا وذلك من تاريخ اال�ستحقاق تاريخ االنذار احلا�سل يف 2020/11/29 
املحاماة.  حكما مبثابة  اتعاب  مقابل  دره��م  الف  بامل�سروفات ومببلغ  والزمته  ال�سداد  وحتى متام 
احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثن يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13274 بتاريخ 2021/6/24 
اعالن بالن�صر        
 2344/2021/60 امر اأداء 

اإعالن اأمر اأداء بالن�صر - تفا�صيل االإعالن بالن�صر 
حممد  اب��راه��ي��م  حمريا   -2 العقارية  للو�ساطة  �سمارت  ت��وب   -1  : عليه  امل��دع��ي  اإىل 

ابراهيم - جمهويل حمل االإقامة 
مبا ان املدعي :املحيط االزرق لنقل الركاب باحلافالت املوؤجرة �ص.ذ.م.م

وميثله:جا�سم علي عبداهلل دمل الرئي�سي 
بتاريخ:2021/4/12  االب��ت��دائ��ي��ة  دب��ي  حمكمة  ق���ررت  فقد  اداء  ام��ر  ا�ست�سدار  طلب 
بالزام املدعي عليهما بالت�سامن بان يوؤديا للمدعية مبلغ وقدره )1.362.204( درهم 
مع الفائدة القانونية 9% من تاريخ ا�ستحقاق كل �سيك على حدا وحتى ال�سداد التام 

وبالر�سوم وامل�ساريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة 
ولكم احلق يف ا�ستئناف االمر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن. 

رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13274 بتاريخ 2021/6/24 
اعالن بالن�صر        
 1563/2021/60 امر اأداء 

اإعالن اأمر اأداء بالن�صر - تفا�صيل االإعالن بالن�صر 
اإىل املدعي عليه : 1- مطعم ومقهى وليمة - ملالكها طاهر خليفه �سالح

 جمهول حمل االإقامة 
مبا ان املدعي :مريا ال�سام جلوبال مطبخ وحلويات ملالكها جلوبال خلدمات التموين - �سركة 

ال�سخ�ص الواحد �ص.ذ.م.م - وميثله:نوال زايد �ساملن ظبيك احلو�سني 
اوال:بانفاذ  ب��ت��اري��خ:2021/3/14  االبتدائية  دب��ي  ق��ررت حمكمة  فقد  اداء  ام��ر  ا�ست�سدار  طلب 
العقد التجاري املربم بن طريف التداعي - ثانيا: بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ 
)�سبعة االف وخم�سمائة درهم وثمانية وع�سرين درهم والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ 
املطالبة الق�سائية احلا�سل يف 2020/6/22 وحتى متام ال�سداد وبالزامها بامل�سروفات ومببلغ 

ثالثمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة 
ولكم احلق يف ا�ستئناف االمر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن. 

رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13274 بتاريخ 2021/6/24 

اعالن بالن�صر 
 1984/2021/207 تنفيذ جتاري 

اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
تفا�سيل االإعالن بالن�سر 

اىل املنفذ �سده/1-  جلوبال جرين بريدج للمقاوالت ذ.م.م -  جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/املنار ملقاوالت النجاره امل�سلحة 

وميثله / �سامل خمي�ص �سعيد ح�سن اليماحي 
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 

)177846( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13274 بتاريخ 2021/6/24 
اعالن بالن�صر

                يف  الدعوى رقم 16/2021/2253 جتاري جزئي 
مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )28.733( درهم والر�سوم وامل�ساريف 
واتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ املطالبة القانونية وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ 

املعجل بال كفالة 
طالب االإعالن / 1-ريد دراجون لتجارة معدات البناء ذ.م.م -  �سفته بالق�سية : مدعي 

املطلوب اإعالنهم :  1-  كا�ست للبناء والتعمري �ص.ذ.م.م -  �سفته بالق�سية : مدعي عليه
جمهول حمل االقامة 

الدعوى  يف  بالوفاء  بتكليفكم  بتاريخ:2021/6/9  ال�سادر  املحكمة  قرار  مبوجب   : االإع��الن  مو�سوع 
املحكمة  او بخزينة  للمدعي  دره��م فقط  وق��دره )28.733(  ب�سداد مبلغ  فانت مكلف  اع��اله  املذكورة 
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل خم�سة ايام 
من تاريخ ن�سر هذا االعالن وا خزينة املحكمة وذلك خالل يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان 

املحكمة �ستتخذ االجراءات القانونية بحقكم
مدير دعوى

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

العدد 13274 بتاريخ 2021/6/24 
انذار عديل بالن�صر
رقم )2021/5546(

املنذرة : كوينز رينج للتجارة �ص.ذ.م.م
املنذر اإليهما /1 - جنمية للتجارة �ص.ذ.م.م
اجلن�سية  ايراين   - كلهر  اكرب  حممد   -2

)مليونن   2،958،600 وق����دره  مبلغ  ���س��داد  ب�سرعة  اليهما  امل��ن��ذر  امل��ن��ذرة  ت��ن��ذر 
وت�سعمائة وثمانية وخم�سون الف و�ستمائة درهم( قيمة ال�سيك رقم 000467 املوؤرخ 
يف 2021/2/15 امل�سحوب على بنك ابوظبي التجاري وذلك خالل خم�ص ايام من 
تاريخ اعالنهما بهذا االنذار واال �ست�سطر املنذرة ا�سفة اىل اتخاذ االجراءات القانونية 
بالر�سوم  اليهما مع حتميلهم  املنذر  العادية وامل�ستعجلة والتحفظية �سد  والق�سائية 
كافة  حفظ  مع  املحاماة  واتعاب  املدنية  والتعوي�سات  القانونية  والفوائد  وامل�ساريف 

حقوق املنذرة احلالية وامل�ستقبلية.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13274 بتاريخ 2021/6/24 
وزارة العدل - حمكمة ال�صارقة البتدائية الحتادية

ق�صم احلجوزات والبيوع
 اإخطار باحلجز التنفيذي 

يف الق�صية التنفيذية رقم 348 ل�صنة 2020 )ن�صرا(  
اإىل املنفذ �سده / ال�سيخ عبداهلل بن جا�سم بن حممد العبدالرحمن اآل ثاين 

ل�سالح املنفذ له / �سركة الوثبة ملقاوالت البناء - ذ م م 
قررت املحكمة )دائرة  التنفيذ( يف الق�سية التنفيذية اأعاله ، اإعالمكم بانه مت توقيع 

احلجز التنفيذي على العقار العائد للمنفذ �سده واملبن يف اجلدول اأدناه : 
قطعة رقم 20 ملك 306 حكومي مبنطقة النهدة باإمارة ال�سارقة

لذلك يتوجب عليكم مراجعة حمكمة ال�سارقة االإبتدائية االإحتادية ق�سم احلجوزات 
حال  ويف  اعرتا�ص.  اإي  وجود  حال  يف  االعالن  تاريخ  من  ايام  �سبعة  خالل  والبيوع 
تخلفكم عن احل�سور يف امليعاد والتاريخ املحدد فاإن املحكمة �ستبا�سر اإجراءات للبيع 

يف غيابكم. 
عن / رئي�س ق�صم احلجوزات والبيوع 
حمكمة ال�صارقة الحتادية البتدائية 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13274 بتاريخ 2021/6/24 
  اعالن بالن�صر

املرجع : 168
ليكن معلوما للجميع باأن ال�سيد : عمران ح�سن عبداحلي، اجلن�سية بنغالدي�ص، يرغب يف البيع والتنازل 
عن %51 من كامل ح�سته البالغة 100% و ذلك اىل ال�سيد: حممد ربيع �سليم ربيع الكتبي، اجلن�سية 
االمارات ، ويرغب يف البيع والتنازل عن ن�سبة 39% من كامل ح�سته البالغة 100%، وذلك اىل ال�سيد 
كامل  : نا�سر بيدياكل فاالبيل كونهيبا، اجلن�سية الهند، ويرغب يف البيع و التنازل عن ن�سبة 10% من 
يف  الهند،  اجلن�سية  عبداهلل،  باالفانثادوكام  الدين  بدر   : ال�سيد  اىل  ذلك  و   %100 البالغة  ح�سته 
الرخ�سة امل�سماه )دار االبداع لتجارة املفرو�سات وال�ستائر( والتي تاأ�س�ست باأم�ارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة 
رقم )614623( ال�سادرة من دائرة التنميه االقت�سادية ، تنازل �ساحب الرخ�سة الآخر، دخول �سركاء، 
تغيري ال�سكل القانوين من وكيل خدمات اىل ذ م م.  وعمالبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون 
االحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف 
يتم الت�سديق  على االجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعن من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ص حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

   الكاتب العدل   
مركز ال�صقر خلدمات رجال الأعمال

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد 13274 بتاريخ 2021/6/24 

  اعالن بالن�صر
املرجع : 699

ليكن معلوما للجميع باأن : ال�سيدة/كري�ستي جانى توباز مانيكاد اجلن�سية : الفلبن 
ال�سيدة/عائ�سة  اإىل   )%100( البالغة  ح�ستها  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  ترغب 
بنت  )�سالون  امل�سماه  الرخ�سة  يف  باك�ستان   : اجلن�سية   - ح�سن  مق�سود  جهانكري 
رقم  برخ�سة  بال�سارقة  االإقت�سادية  التنمية  دائرة  من  ال�سادرة  لل�سيدات(  البحر 
)608111( تعديالت اأخرى: اليوجد اأي تعديالت اأخرى.  وعمالبن�ص املادة )14( 
فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان الكاتب العدل 
. فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على االجراء امل�سار 
اي اعرتا�ص حيال ذلك عليه  تاريخ هذا االعالن فمن لديه  ا�سبوعن من  بعد  اليه 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
الكاتب العدل   

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد 13274 بتاريخ 2021/6/24 

  اعالن بالن�صر
املرجع : 698

ادري��ص - اجلن�سية : باك�ستان، يرغ�ب ف�ي  ام�ي�ن احل�ق م�حم�د   : ال�سيد  ب�اأن  للجمي�ع  ليكن معلوم�اً 
عبي�د  �س�عيد  م�ه�ي�ر   : ال�س�يد  اإل�ى  وذل�ك   )%100( البالغ�ة  ح��س�ته  ك�ام�ل  ع�ن  والتن�ازل  البي�ع 
لت�س�ليح  الق�س�وى  الق�وة  )ور�س�ة  امل�س�م�اه  الرخ�س�ة  ف�ي  االإم�ارات،   : اجلن�سية   - الطنيج�ي  خم�ي�ص 
م�س�اعدى ال�سيارات( تاأ�س�س�ت ب�اأم�ارة ال�س�ارقة مبوج�ب رخ�س�ة رق�م )568405( ال�س�ادرة م�ن دائ�رة 
اإىل  خدمات(  )وكيل  من  القانوين  ال�سكل  تغيري  اآخرى:  تعديالت  بال�سارقة.  االقت�سادية  التنمي�ة 
)موؤ�س�سة فردية(. تغيري االإ�سم التج�اري م�ن )ور�س�ة الق�وة الق�س�وى لت�سليح م�ساعدى ال�سيارات( 
اإىل )طري�ق اجلب�ال لتجارة مواد البناء(. تغيري الن�ساط التجاري من )ت�سليح م�ساعدى ال�سيارات( 
اإىل)بيع مواد البناء - بالتجزئة(. وعمالبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي 
رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم 
الت�سديق  على االجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعن من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ص حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
الكاتب العدل   

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

العدد 13274 بتاريخ 2021/6/24 
 اإخطار عديل بالغاء جميع الوكالت بوا�صطة الكاتب العدل  

برقم املحرر 2021/0007688
املخطر : �سامي  حممد موالنا - فل�سطيني اجلن�سية

 : رقم  هاتف   - امل�سرف   - ابوظبي   : العنوان   )784195757541594( رقم  هوية  بطاقة  يحمل  و 
)971504815122(

املخطر اإليه : عبدالرحمن حممد موالنا - فل�سطيني اجلن�سية
بن  بناية   - اخلان   - ال�سارقة   : عنوانه  و   - و يحمل بطاقة هوية رقم )784194849109502( 

غامن - مكتب رقم 404 - هاتف رقم : )971506320832(
املو�سوع : عزل من جميع الوكاالت

نخطركم مبوجبه باأننا قد الغينا جميع الوكاالت العامة اأو اخلا�سة املمنوحة من قبلنا لكم و عمال لن�ص 
املعدل بالقانون رقم : )1(  و   )1985(  : ل�سنة  رقم:)5(  املدنية  املعامالت  قانون   من  املادة : )955( 
ل�سنة : )1987( وعليه فاأن جميع ال�سلطات وال�سالحيات املمنوحة لكم مبوجبها تكون الغية وال يجوز 
جميع  باإلغاء  قمنا  قد  باأننا  اإعالمكم  نرجو   ، لذلك  االعالن،  ت�سلمك  تاريخ  من  الوكاالت  بهذه  التعامل 
والواجبات  وال�سلطات  ال�سالحيات  جميع  واأن  اأعاله  الكتاب  هذا  تاريخ  من  واخلا�سة  العامة  الوكاالت 

واحلقوق املرتتبة عليها قد فقدت حجيتها اعتباراً من تاريخ ا�ستالمك هذا االإخطار يعترب الغيا،
الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات )ال�صارقة(   

العدد 13274 بتاريخ 2021/6/24 
 اإخطار عديل 

برقم املحرر 2021/0007674
ب�سفتي   )784198773210624( رقم  اإماراتية  هوية  واحمل   ، �سورية  اجلن�سية:   - فرحان  حممد  عبدالرحمن   : املخط�ر 
بتاريخ   MOJAU_2021_0006713 برقم  العدل  الكاتب  من  م�سدقة  وكالة  مبوجب  ترك  فوؤاد  حمرم  ال�سيد  عن  وكيل 
2021/06/06 ب�سفته �سريك و مدير الرخ�سة التجارية امل�سماة القيا�ص ل�سناعة اخلر�سانة اجلاهزة ذ م م برخ�س�ة رق�م 733310 

ال�سادرة من دائرة التنمية االقت�سادية بال�سارقة - العن�وان : ال�سارقة - ال�سجعة - هاتف رقم : 0551221827
املخطر اإليه: املخطر اإليه : جا�سم �سالح ح�سن املخنن البلو�سي - اجلن�سية : االمارات،

واحمل هوية اإماراتية رقم )784197690249103( - العنوان : ال�سارقة - كلباء - املنطقة ال�سناعية 1
هاتف رقم : 0503900366

مو�سوع االإخطار : اخطار عدىل للوفاء مببلغ )27000( درهم
الوق�ائ�ع :- حيث ان املخطر اليه قد حررا عدد 1 �سيك بقيمة اجمالية و قدرها 27000 مقابل معامالت بن الطرفن.

وبيانات ال�سيك كاالتي :.
البنك ابوظبي الوطني. على  وامل�سحوب   2018/07/10 ا�ستحقاق  وتاريخ  درهم   )27000( بقيمة   )987119( رقم  �سيك   .1

اليه  ان املخطر  املبلغ املرت�سد بذمته ولكن دون جدوى. - وحيث  ب�سداد  اليهم مرارا وتكرارا وب�سورة ودية  - طالب املخطر املخطر 
ميتنع عن �سداد املبلغ املرت�سد بذمته دون مربر بالرغم من املطالبة الودية املتكررة مما ا�سر باملخطر - ان املخطر يخطر املخطر اليهم 
ب�سرورة �سداد املبلغ املرت�سد بذمته وامل�ستحق للمخطر وذلك يف موعد اق�ساه )5( ايام من تاريخ تبلغكم هذا االإخطار واال �سوف ي�سطر 
املخطر اىل اتخاذ كافة االجراءات القانونية للمطالبة باملبلغ امل�ستحق له مع الفائدة والتعوي�ص مع حفظ باقي احلقوق. لذلك فاملخطر 

يخطركم بهذا االخطار للعمل مبا جاء به ونفاذا ملفعولة ول�سريان كافة االثار القانونية املرتتبة عليه يف مواجهتكم. 
الكاتب العدل

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات )ال�صارقة(   

العدد 13274 بتاريخ 2021/6/24 
 اإخطار عديل 

برقم املحرر 2021/0007202
ب�سفتي   )784198773210624( رقم  اإماراتية  هوية  واحمل   ، �سوريا   : اجلن�سية   - فرحان  حممد  عبدالرحمن   : املخط�ر 
بتاريخ   MOJAU_2021_0006713 برقم  العدل  الكاتب  من  م�سدقة  وكالة  مبوجب  ترك  فوؤاد  حمرم  ال�سيد  عن  وكيل 
ب�سفته �سريك و مدير الرخ�سة التجارية امل�سما القيا�ص ل�سناعة اخلر�سانة اجلاهزة ذ م م برخ�س�ة رق�م 733310   2021/06/06

ال�سادرة من دائرة التنمية االقت�سادية بال�سارقة - العن�وان : ال�سارقة - ال�سجعة - هاتف رقم : 0551221827
املخطر اإليه : احمد حممد طاهر يا�سن - اجلن�سية: االردن ، واأحمل هوية اإماراتية رقم ) 784198714265315 (

العن�وان : ال�سارقة - مركز الفردان - �سقة رقم 404، هاتف رقم : 0522394524
مو�سوع االإخطار : اخطار عديل للوفاء مببلغ )48،600( درهم ،

الطرفن ، بن  معامالت  مقابل   48،600 قدرها  و  اجمالية  بقيمة  �سيك  الوق�ائ�ع : حيث ان املخطر اليه قد حررا عدد 2 
وبيانات ال�سيك كاالتي :

ا�ستحقاق2018/06/25 وامل�سحوب على البنك االمارات اال�سالمي،  1- �سيك رقم )000308( بقيمة)30600( درهم وتاريخ 
وامل�سحوب على البنك االمارات اال�سالمي ا�ستحقاق2018/04/27  وتاريخ  درهم   )18000( بقيمة   )000290( رقم  �سيك   -2

اليه  ان املخطر  املبلغ املرت�سد بذمته ولكن دون جدوى. - وحيث  ب�سداد  اليهم مرارا وتكرارا وب�سورة ودية  - طالب املخطر املخطر 
ميتنع عن �سداد املبلغ املرت�سد بذمته دون مربر بالرغم من املطالبة الودية املتكررة مما ا�سر باملخطر - ان املخطر يخطر املخطر اليهم 
ب�سرورة �سداد املبلغ املرت�سد بذمته وامل�ستحق للمخطر وذلك يف موعد اق�ساه )5( ايام من تاريخ تبلغكم هذا االإخطار واال �سوف ي�سطر 
املخطر اىل اتخاذ كافة االجراءات القانونية للمطالبة باملبلغ امل�ستحق له مع الفائدة والتعوي�ص مع حفظ باقي احلقوق. لذلك فاملخطر 

يخطركم بهذا االخطار للعمل مبا جاء به ونفاذا ملفعولة ول�سريان كافة االثار القانونية املرتتبة عليه يف مواجهتكم. 

الكاتب العدل

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات )ال�صارقة(   
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•• مدريد - الفجر:

اأكد م�سوؤولون يف قطاع الثقافة االإ�سباين اأن م�ساركة 
اإ�سبانيا �سيف �سرف على الدورة ال� 40 من معر�ص 
ال�����س��ارق��ة ال����دويل ل��ل��ك��ت��اب ���س��ت��ك��ون ن��وع��ي��ة وكبرية 
وتليق بحجم املعر�ص وقيمته وتاأثريه على احلراك 
الثقايف العاملي، وك�سفت وزارة الثقافة االإ�سبانية عن 
الثقافة  وراه���ن  ت��اري��خ  لنقل  عمل  ف��ري��ق  تخ�س�ص 
بوابة  خ��الل  م��ن  العربية  املنطقة  اإىل  االإ���س��ب��ان��ي��ة 
املعر�ص ومد ج�سور توا�سل وتبادل ثقايف عميق بن 

الثقافة العربية ونظريتها االإ�سبانية. 
جاء ذلك خالل اجتماع �سم وفداً من هيئة ال�سارقة 
للكتاب مع وزارة الثقافة االإ�سبانية، وتراأ�سه �سعادة 
ال�سارقة  هيئة  رئي�ص  ال��ع��ام��ري،  رك��ا���ص  ب��ن  اأح��م��د 
للكتاب، بح�سور �سعادة ماجد ال�سويدي، �سفري دولة 
اأنطونيو  و�سعادة  االإ�سبانية  اململكة  ل��دى  االإم���ارات 
دولة  لدى  االإ�سبانية  اململكة  �سفري  بارثي،  األفاريز 
االإمارات، وماريا خو�سيه غالفيز، املديرة التنفيذية 
للكتاب يف وزارة الثقافة والريا�سة االإ�سبانية، وبيالر 
توري فيالفريده، ع�سو ا�ست�ساري، يف وزارة الثقافة 

والريا�سة االإ�سبانية.
م�ساء  عقد  ال��ذي  االجتماع  خ��الل  اجلانبان  وبحث 
اآليات  م��دري��د،  االإ�سبانية  العا�سمة  يف  االأول  اأم�ص 
الفّعال  والتعاون  امل�سرتك  العمل  بفر�ص  النهو�ص 
التبادل  اأف��ق  وفتح  الثقافية،  القطاعات  خمتلف  يف 
الثقايف بن ال�سارقة واملوؤ�س�سات والهيئات االإ�سبانية 
م�ستدام  عمل  اإط���ار  يف  و�سناعته  بالكتاب  املعنية 
وممنهج يخدم ال�سناعات املعرفية واالإبداعية على 

امل�ستوى االإقليمي والعاملي. 
ا���س��ب��ان��ي��ا �سيف �سرف  ون��اق�����ص اجل��ان��ب��ان م�����س��ارك��ة 
ال�سارقة  ملعر�ص  االأرب��ع��ن  ال���دورة  فعاليات  خ��الل 
الدويل للكتاب والتي �ستكون اأكرب م�ساركة ا�سبانية 
العربية  املنطقة  يف  كتاب  معر�ص  يف  �سرف  ك�سيف 
اأن  اأكد اجلانب االإ�سباين  واالأوىل من نوعها، حيث 
�ستكون كبرية ونوعّية على م�ستوى حجم  امل�ساركة 
الفعاليات وعدد االأن�سطة وال�سيوف امل�ساركن من 

االأدباء والفنانن واملرتجمن واملبدعن االإ�سبان. 
بدوره قال �سعادة اأحمد بن ركا�ص العامري، رئي�ص 
ا�سبانيا  ا�ست�سافة  “جتدد  للكتاب:  ال�سارقة  هيئة 
الدويل للكتاب،  ال�سارقة  �سيف �سرف على معر�ص 

الروؤية املركزية الإمارة ال�سارقة التي و�سع دعائمها 
حممد  بن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
ال�سارقة،  ح��اك��م  االأع��ل��ى  املجل�ص  ع�سو  القا�سمي، 
اأح��د الركائز  ب��اأن الكتاب  والتي تتج�سد يف االإمي��ان 
االأ�سا�سية يف تعميق العالقات بن البلدان والثقافات 
وهو الو�سيط االأكرث متانة وجتذراً يف فتح جماالت 
عمل م�سرتك وتعاون نوعي طويل االأمد بن املدن 
ا�ست�سافة  “ت�سكل  والثقافات«.واأ�ساف:  والبلدان 
للكتاب،  ال������دويل  ال�������س���ارق���ة  م��ع��ر���ص  يف  ا���س��ب��ان��ي��ا 
اإىل  بالنظر  كبري  ثقل  وذات  ا�ستثنائية  ا�ست�سافة 
الزخم الثقايف واالأدبي االإ�سباين القدمي واملعا�سر، 
اللغة  باعتبارها  االإ�سبانية  اللغة  عند  وب��ال��وق��وف 
اخلام�سة االأكرث انت�ساراً يف العامل التي ُتعتمد لغًة 
ر�سمية يف 20 دولة، ويتحدث بها اأكرث من %6 من 
التنفيذية  املديرة  قالت  جانبها  العامل«.من  �سكان 
بالتعاون مع  الثقافة: نعمل حالياً  للكتاب يف وزارة 
اجلهات املعنية يف اإ�سبانيا على اإعداد برنامج نوعي 
ال�سارقة  م��ع��ر���ص  ���س��رف  �سيف  مل�ساركتنا  ومم��ي��ز 
ال����دويل ل��ل��ك��ت��اب، و���س��ي��ك��ون ال��ربن��ام��ج ك��ب��رياً بقدر 
يعد  ال��ذي  للكتاب  ال��دويل  ال�سارقة  معر�ص  اأهمية 

اأهم معار�ص الكتاب يف املنطقة العربية  واح��داً من 
اال�سبانية  الثقافة  وزارة  “اإن  وال��ع��امل«.واأ���س��اف��ت: 
ت�سعى دوماً لدعم �سناعة الكتاب االإ�سبانية وتو�سيع 
نطاقها عاملياً وم�ساركتنا ك�سيف �سرف يف ال�سارقة 
ن��ع��ت��ربه��ا ف��ر���س��ة ك��ب��رية ومم���ي���زة يف ه���ذه الفرتة 
من  ال�سارقة  متثله  مل��ا  ك��ورون��ا  جائحة  بعد  خا�سة 
الكتاب  معر�ص  خ��الل  من  وواع���دة  حقيقية  فر�ص 
ل��ي�����ص ف��ق��ط ع��ل��ى امل�����س��ت��وى االإم����ارات����ي واخلليجي 
وذلك  والعاملي  االآ�سيوي  امل�ستوى  على  اأي�سا  ولكن 
نظراً ملا �ست�سيفه املعر�ص والربنامج املهني املرافق 
ومبدعن  ومرتجمن  وك��ت��اب  نا�سرين  م��ن  �سنوياً 
امل�ساركة  اأن  ال���ع���امل«.واأك���دت  اأن���ح���اء  خم��ت��ل��ف  م��ن 
اأبواباً  �ستفتح  للكتاب  ال��دويل  ال�سارقة  معر�ص  يف 
و�ستكون  ا�سبانيا  يف  الكتاب  ل�سّناع  جديدة  واأ�سواقاً 
نافذة نوعية يطل منها االأدب والفن االإ�سباين على 
ال�سعب االإماراتي واجلاليات من خمتلف اجلن�سيات 
االإم��ارات.م��ن جانبه  ودول��ة  ال�سارقة  تقيم يف  التي 
االإمارات  دول��ة  �سفري  ال�سويدي  ماجد  �سعادة  ثمن 
تقوده  ال��ذي  الثقايف  ال��دور  االإ�سبانية  اململكة  ل��دى 
اإمارة ال�سارقة يف تعزيز العالقات الثقافية بن دولة 

الروابط  اأن  واأكد  العامل،  االإم��ارات وخمتلف بلدان 
بن االإمارات واإ�سبانيا متجذرة وممتدة، وتتجلى يف 
خطة االإمارات التي اعتمدتها موؤخراً الإدخال اللغة 
واحدة  باعتبارها  التعليمي،  املنهاج  اإىل  االإ�سبانية 
من اأهم اللغات العاملية وواح��دة من اللغات املنتجة 
اإ�سافة الأدوات  وي�سكل تدري�سها  واأدبياً  وفنياً  علمياً 

التعليم للطالب االإماراتي.
بدوره عرّب ال�سفري االإ�سباين يف االإمارات، اأنطونيو 
با�ست�سافة بالده �سيف  �سعادته  بارثي عن  األفاريز 
�سرف على معر�ص ال�سارقة الدويل للكتاب باعتباره 
اأحد اأكرب ثالث معار�ص للكتاب يف العامل، وانطالقاً 
م���ن ال��ث��ق��ل ال���ث���ق���ايف ال�����ذي مت��ث��ل��ه ال�����س��ارق��ة على 
اأن هذه  اإىل  العاملية، م�سرياً  الثقافية  املدن  خارطة 
العالقات  تعرّب عن واحدة من مالمح  اال�ست�سافة 
اإ�سبانيا بدولة االإم��ارات العربية  املتينة التي تربط 
امل��ت��ح��دة، وال��ت��ي ك��ان اآخ��ره��ا االإع���الن ع��ن االفتتاح 

القريب ملدر�سة اإ�سبانية يف العا�سمة اأبوظبي.
واأه���دى �سعادة اأح��م��د ب��ن رك��ا���ص ال��ع��ام��ري املديرة 
االإ�سبانية  ال��ث��ق��اف��ة  وزارة  يف  ل��ل��ك��ت��اب  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة 
ال�سمو  ل�ساحب  امل�سرحية  امل��وؤل��ف��ات  م��ن  جمموعة 

ل��الإ���س��ب��ان��ي��ة يف ختام  امل���رتج���م���ة  ال�����س��ارق��ة  ح���اك���م 
الزيارة.

لقاء مع احتاد النا�صرين االإ�صبان
للكتاب  ال�سارقة  هيئة  وف��د  التقى  اآخ��ر،  جانب  من 
اأع�ساء  العامري  رك��ا���ص  ب��ن  اأح��م��د  �سعادة  برئا�سة 
احتاد النا�سرين االإ�سبان، وح�سر االجتماع كل من 
مانويل غونزالي�ص مورينو، رئي�ص احتاد النا�سرين 
التنفيذي  املدير  اأف��ي��ال،  ماريا  واأنتونيو  مدريد  يف 
اجلانبان  االإ����س���ب���ان.ون���اق�������ص  ال��ن��ا���س��ري��ن  الحت�����اد 
النا�سرين  م�ساركة  حجم  تو�سيع  االجتماع  خ��الل 
ال�سارقة  معر�ص  من  االأرب��ع��ن  ال���دورة  يف  االإ�سبان 
الدويل للكتاب، وتعزز فر�ص م�ساركتهم يف موؤمتر 
على  للكتاب  ال�سارقة  هيئة  تنظمه  الذي  النا�سرين 
ه��ام�����ص امل��ع��ر���ص، واأك����د اجل��ان��ب االإ���س��ب��اين اأهمية 
النا�سرين اال�سبان مبختلف تخ�س�ساتهم،  م�ساركة 
واأبدا اهتماماً كبرياً يف ترجمة اإ�سدارات النا�سرين 
االإ�����س����ب����ان ال���ع���ام���ل���ن يف ���س��ن��اع��ة ك���ت���ب االأط����ف����ال 
جديدة  اأ�سواق  وفتح  العربية،  اللغة  اإىل  واليافعن 
للقارئ العربي من خالل معر�ص ال�سارقة الدويل 

للكتاب، وموؤمتر النا�سرين.

خالل اجتماع مع وفد من هيئة ال�صارقة للكتاب

وزارة الثقافة االإ�ضبانية: ا�ضت�ضافة اإ�ضبانيا �ضيف �ضرف ال�ضارقة 
الدويل للكتاب �ضتكون كبرية وتليق باأهمية املعر�س ومكانته عامليًا

•• ال�شارقة - الفجر:

الدويل  ال�سينمائي  ال�سارقة  مهرجان  ينظم 
عند  ف��ن،  ملوؤ�س�سة  التابع  وال�سباب  لالأطفال 
 26 ال�سبت  ي��وم  م�ساء  م��ن  الثامنة  ال�ساعة 

يونيو اجلاري،
ب��ع��ن��وان ن�ساء  ن��ق��ا���س��ي��ة اف��رتا���س��ي��ة   ح��ل��ق��ة 
اأفالم  �سانعات  ت�ست�سيف  ال�سينما،  احت�سن 
اإماراتيات �ساهمن يف ارتقاء بالفن ال�سابع يف 

الدولة،
والفتيات  ال��ن�����س��اء  م���ن  غ���ريه���ن  واأل���ه���م���ن   
من�سة  ال�سينما  اخ��رتن  الالتي  االإم��ارات��ي��ات 

للتعبري عن ق�ساياهن واأفكارهن. 
ال��ت��ي ت��دي��ره��ا بلقي�ص  وت�����س��ارك يف اجل��ل�����س��ة 

�سابر، كل من ال�ساعرة واملخرجة االإماراتية 
واملوؤ�س�ص  االإماراتية  الغامن، واملخرجة  جنوم 
وال�سينمائي  التلفزيوين  االإنتاج  ل��دار  املالك 

بيوند �ستوديوز نهلة الفهد، 
واملخرجة االإماراتية واملدير التنفيذي ل�سركة 

دي �سيفن مو�سن بيكت�سرز نايلة اخلاجة.
�سناعة  يف  جتاربهن  املتحدثات  وت�ستعر�ص 

االأفالم، 
من البدايات اإىل االح��رتاف، م��روراً بخو�ص 

عامل االإخراج واالإنتاج،
 واإىل التداخل بن ال�سينما والفنون االأخرى، 
وال�����س��ع��وب��ات ال��ت��ي ت��واج��ه��ه��ا امل������راأة يف هذا 
عامل  يف  امل�ستقبلي  دوره��ا  وا�ست�سراف  املجال 

ال�سينما. 

تقام يوم ال�صبت املقبل عند الثامنة م�صاًء

ال�ضارقة ال�ضينمائي الدويل لالأطفال وال�ضباب ينظم جل�ضة حوارّية لثالث �ضانعات اأفالم من االإمارات

•• اأبوظبي-الفجر:

ويف  اخلا�ص،  واالإنتاج  التكليف  اأعمال  �سمن 
»امل�ستقبل  �سعار  حتت  ع�سرة،  الثامنة  دورت��ه 
يبداأ االآن«، وبرعاية ال�سريك الرئي�سي �سركة 
يقدم مهرجان  »مبادلة«،  لال�ستثمار  مبادلة 
»موؤ�س�سة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون   ،2021 اأب��وظ��ب��ي 
يونيو   29 ال��ث��الث��اء،  الثقافية،  بينيديتي« 
عازفة  الكمان«، مع  »حكاية  فعالية  اجل��اري، 
على  واحل��ائ��زة  اأق��ران��ه��ا  ب��ن  االأ�سهر  الكمان 
الربيطانية«  »و�سام االمتياز لالإمرباطورية 
افرتا�سياً  ُتعر�ص  والتي  بينيديتي،  نيكوال 

عرب املن�سات الرقمية للمهرجان.
الكمان«،  »ح��ك��اي��ة  يف  »بينيديتي«  و���س��رتوي 
مقطوعات  الأربعة  تاريخية  وحقائق  ق�س�ساً 
ث��الث��ة قرون  اأك���رث م��ن  اأُل��ف��ت م��ن��ذ  للكمان 
وكان لها االأثر االأكرب على تاريخ هذه االآلة 
املقطوعات  هذه  �ستعزف  ثّم  ومن  ال�ساحرة. 
امل��و���س��ي��ق��ي��ة مل�����س��اه��ري ع���امل امل��و���س��ي��ق��ى بيرب 
عزف  اإىل  اإ�سافة  واإي�ساييه،  وباجانيني  وباخ 
اأ�سطورة  ت��األ��ي��ف  م��ن  مو�سيقية  م��ق��ط��وع��ة 
بعزفها  �سيقوم  مار�سالي�ص  وي��ن��ت��ون  اجل���از 
للجمهور  لتقدم  املو�سيقين،  من  جمموعة 
الكمان،  اآالت  بن  متناغماً  مو�سيقياً  ح��واراً 
وتبحر بع�ساق املو�سيقى الكال�سيكية االأ�سيلة 

يف اأم�سية فنية �ساحرة.
اإبراهيم  ���س��ع��ادة ه���دى  ق��ال��ت  م���ن ج��ان��ب��ه��ا، 

اخلمي�ص، موؤ�س�ص جمموعة اأبوظبي للثقافة 
ملهرجان  الفني  وامل��دي��ر  امل��وؤ���س�����ص  وال��ف��ن��ون، 
ما  ظ��ل  يف  وال��ف��ن��ون،  الثقافة  »اإّن  اأب��وظ��ب��ي، 
ب�سبب  حت��دي��ات  م��ن  ال��ع��امل  �سعوب  يعاي�سه 
كوفيد 19، �ساهما ب�سكل كبري يف التخفيف 
الثقايف  بالقطاع  لتنه�ص  اجلائحة  اأث��ر  من 
�سعادتها،  عنها«.واأ�سافت  الناجت  الركود  من 
»ننطلق اليوم يف اإطار �سراكتنا اال�سرتاتيجية 
لتقدمي  ال��ث��ق��اف��ي��ة،  بينيديتي  موؤ�س�سة  م��ع 
نيكوال  ع�سرها،  يف  االأ���س��ه��ر  ال��ك��م��ان  ع��ازف��ة 
املو�سيقية  امل���وؤل���ف���ات  ع��زف��ه��ا  يف  ب��ي��ن��ي��دي��ت��ي، 
من  العاملين  املو�سيقى  موؤلفي  م��ن  لنخبة 
م�سافاً  واإ���س��اي،  باغانيني،  ب��اخ،  بيرب،  اأمثال 
لها  األ��ف��ه��ا خ�سي�سا  ال��ت��ي  امل��ق��ط��وع��ة  اإل��ي��ه��ا 
اجلاز،  اأ���س��ط��ورة  ال�سهري  ال��ع��امل��ي  املو�سيقار 
وي��ن��ت��ون م��ار���س��ال��ي�����ص، م��وؤك��دي��ن ع��ل��ى روؤي���ة 
اآف�����اق جديدة  ف��ت��ح  اأب���وظ���ب���ي، يف  م��ه��رج��ان 
الثقافة  خل���دم���ة  وال���ت���ك���ام���ل  ال���ت���ع���اون  م���ن 
اإقليمياً  االإم����ارات  دور  وتعزيز  واالإن�����س��ان��ي��ة، 
وعاملياً، يف ا�ستدامة االإبداع وحوار الثقافات، 
وحت���ف���ي���ز احل�������راك ال���ث���ق���ايف واالإب������داع������ي«.

تعرب  ال��ك��م��ان  حكاية  »اأن  �سعادتها،  وت��اب��ع��ت 
االإبداعية  واآفاقها  الكمان  اآلة  تاريخ  اإىل  بنا 
مبدعة  ع��ازف��ٍة  واأحا�سي�ص  اأداء  يف  جم�����س��دًة 
�سي�سل بكل ما فيه من  تقّدم عماًل تاريخياً 
االأجيال  اإىل  اإت��ق��ان،  م��ن  يحمله  وم��ا  �سغف 
على  افرتا�سياً  الفعالية،  القادمة«.�سُتعر�ص 

اأب��وظ��ب��ي الرقمية  ق��ن��وات م��ه��رج��ان  ج��م��ي��ع 
بالتعاون مع موؤ�س�سة بينيديتي من العا�سمة 
م�ساًء   8 ال�ساعة  مت��ام  يف  لندن  الربيطانية 
حيث  امل��ت��ح��دة؛  ال��ع��رب��ي��ة  االإم�����ارات  بتوقيت 
تقدم الفاعلية عر�ساً منفرداً ورائعاً يت�سمن 
املو�سيقى من خمتلف  ع��امل  مل�ساهري  اأحل��ان��اً 
اأنحاء العامل، اإ�سافة اإىل االحتفاء بتاريخ اآلة 
الكمان واآفاقها االإبداعية وقدرتها على اإثارة 

العواطف واالأحا�سي�ص.
م���ن ج��ان��ب��ه، ق����ال ���س��ع��ادة م��ن�����س��ور عبداهلل 
اململكة  ل��دى  ال��دول��ة  �سفري  بالهول،  خلفان 
املتحدة  العربية  االإم��ارات  دولة  »اإنَّ  املتحدة، 
من  طويل  بتاريخ  تتمتعان  املتحدة  واململكة 

املبادرات  يف  ينعك�ص  وال��ذي  الثقايف،  التعاون 
امل��ع��ار���ص الفنية  ت�����س��م��ل  ال��ت��ي  وال�����س��راك��ات 
والفنون  واملو�سيقى  الثقايف  التبادل  وبرامج 

امل�سرحية«.
مهرجان  بتقدمي  »ف��خ��ور  �سعادته،  واأ���س��اف 
ال��ف��ع��ال��ي��ة جل���م���ه���ور عاملي  اأب���وظ���ب���ي ه�����ذه 
بالتزامن مع احتفالنا مبرور 50 عاًما على 
متابعاً  املتحدة«،  اململكة  مع  القوية  عالقتنا 
»من املوؤكد اأن فعالية نيكوال بينيديتي �ستكون 
ف��ه��ي م��و���س��ي��ق��ي��ة موهوبة  ُي�����س��ن��ى،  ال  ح���دث���اً 
اأن هذا العر�ص  ب�سكل ال ي�سدق، واأنا متاأكد 
من  املو�سيقى  وع�����س��اق  املو�سيقين  �سُيلهم 
نيكوال  قالت  الفعالية،  االأعمار«.وعن  جميع 
هذا  مل�ساركة  ج��ًدا  متحم�سة  »اأن��ا  بينيديتي، 
هذا  اأبوظبي،  مهرجان  جمهور  مع  امل�سروع 
هذه  بتاريخ  يحتفل  وفريد  �سخ�سي  عر�ص 
االآلة ال�سحرية وقوتها العاطفية، ومن خالل 
اأُلفت  التي  االأربعة،  االأ�سا�سية  االأعمال  هذه 
منذ نحو 350 عاًما، ن�ستك�سف ق�سة و�سوت 
الكمان غري العادين«، م�سيفة »ي�سعدين اأننا 
متكنا من خالل موؤ�س�سة بينيديتي الثقافية، 
من العمل مع طالب الكمان من جميع اأنحاء 
ا من قبل  العامل على قطعة موؤلفة خ�سي�سً

وينتون مار�سالي�ص«.
ال�سفري  م��������ودي،  ب���ات���ري���ك  ����س���ع���ادة  وق�������ال 
الربيطاين يف االإمارات، »اأنا متحم�ص للغاية 
عر�ساً  �ستقدم  بينيديتي  نيكوال  اأن  ل�سماع 

اأبوظبي  مهرجان  فعاليات  �سمن  مو�سيقياً 
يف وقت الحق من هذا ال�سهر«.وتابع �سعادته، 
على  حائزة  بريطانية  كمان  عازفة  »نيكوال 
ال���ع���دي���د م���ن اجل����وائ����ز وواح�������دة م���ن اأك���رث 
الفنانن الكال�سيكين تاأثرياً يف جيلها، وهي 
ومدافعة متحم�سة عن املو�سيقى الكال�سيكية 
والتعليم املو�سيقي«، موؤكداً »لي�ص لدي اأدنى 
ملهرجان  االف���رتا����س���ي  اجل���م���ه���ور  اأن  ���س��ك 
املو�سيقي«. نيكوال  ب����اأداء  �سينبهر  اأب��وظ��ب��ي 
يونيو   29 يف  الكمان  حكاية  عر�ص  �سيبداأ 
االإم����ارات  بتوقيت  م�����س��اًء   08:00 ال�ساعة 
افرتا�سية  جتربة  لي�سكل  املتحدة،  العربية 
احرتايف؛  ب�سكل  م�سورة  نوعها  م��ن  ف��ري��دة 
العاطفية  وقوتها  الكمان  اآلة  بتاريخ  احتفاًء 

وموؤلفاتها املو�سيقية املميزة
بالفعالية  اال���س��ت��م��ت��اع  يف  ل��ل��راغ��ب��ن  ومي��ك��ن 
املعلومات،  م����ن  امل����زي����د  ع���ل���ى  االط�������الع  اأو 
للمهرجان  االإل�������ك�������رتوين  امل�����وق�����ع  زي���������ارة 
 ،https ://bit .ly/2SgFoZ4
وم�����ن�����������س�����ات�����ه ال������رق������م������ي������ة: ف����ي���������س����ب����وك 
@( وتويرت   ،)abudhabifestival(
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.)abudhabifestival
جدير بالذكر، اأن فعاليات مهرجان اأبوظبي 
الثامنة ع�سرة حتت �سعار  2021، يف دورته 
»امل�ستقبل يبداأ االآن« ت�ستمر- على مدار عام 
التقليدية  العرو�ص  بن  يدمج  كامل- حيث 

اأحدث  على  املعتمدة  االفرتا�سية  والعرو�ص 
مبجموعة  يتميز  ك��م��ا  ال��رق��م��ي��ة،  التقنيات 

واملعار�ص،  االأداء  ع���رو����ص  م���ن  ف���ري���دة 
 50 م��ن  اأك��رث  م��ن  500 فنان  مب�ساركة 
للمرة  عاملياً  16 عر�ساً  بلداً، ف�ساًل عن 
للمهرجان،  جديداً  اإنتاجاً  و12  االأوىل، 

اإىل  م�سرتكة،  عاملي  اإنتاج  اأعمال  و8 
ح�سري،  تكليف  اأع��م��ال   4 ج��ان��ب 

وجولة غنائية حول العامل.
ويدمج مهرجان اأبوظبي 

ن�سخته  يف   ،2021
ال��ث��ام��ن��ة ع�����س��رة، بن 

التقليدية  العرو�ص 
وال�������������ع�������������رو��������������ص 

االف���������رتا����������س���������ي���������ة 
امل������ع������ت������م������دة ع���ل���ى 

التقنيات  اأح��دث 
ال�����رق�����م�����ي�����ة، يف 
اإط���������������ار روؤي����������ة 
ملواكبة  وا���س��ح��ة 

ال����������ت����������ح����������ول 
ال��������رق��������م��������ي 
امل�����ت�����������س�����ارع، 
وا�����س����ت����دام����ة 
امل�����������ب�����������ادرات 

واالأن���������������س�������ط�������ة 
الثقافية.

احتفاء بتاريخ اآلة الكمان واآفاقها االإبداعية

مهرجان اأبوظبي يقدم اأم�ضية مو�ضيقية ح�ضرية للعازفة العاملية نيكوال بينيديتي يف 29 يونيو

اأحمد العامري: الكتاب ركيزة ال�صارقة االأ�صا�صية يف تعميق عالقتها مع ثقافات وبلدان العامل 
ال�صفري االإ�صباين يف االإمارات: ال�صارقة ذات ثقل ثقايف وا�صح على خارطة املدن الثقافية العاملية
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الفيلم به ر�صائل مهمة للغاية تهم االأ�صرة

ليلى علوي: فكرة )ماما حامل(
 يف حد ذاتها مميزة جدًا

حامل". "ماما  اجلديد  فيلمك  مع  جتربتك  عن  • حدثينا 
با�ستمتاع  �سعرت  ال��ت��ي  ال��ت��ج��ارب  وم��ن  ج���داً،  مم��ي��زة  جت��رب��ة  الفيلم   -
غريب من بداية التوا�سل معي يف التلفون، فحن عرفت ا�سم الفيلم 
اأمتالك نف�سي من ال�سحك، واأحببت الفيلم ب�سكل كبري،  مل 
وجدت  ال�سيناريو  ق���راءة  وم��ع  التجربة.  خ��و���ص  وق���ررت 
وال  عنا�سرها،  بكل  متاما  خمتلفة  جتربة  اأم���ام  نف�سي 
ميكن اأن اأتركها، وهو ما حدث بالفعل حتى مت تقدمي 

العمل وطرحه للجمهور بال�سينمات.
حامل"؟ "ماما  و�سيناريو  جتربة  يف  املختلف  • ما 

ال�سينما  على  املختلفة متاما  التجارب  الفيلم من   -
امل�سرية بكل ما فيها، وكان طاقم العمل مميزا جداً، 
ومن العوامل املمتعة يف العمل بالرغم من اأنها من 
�سغار  اأطفال  تواجد  الفيلم،  يف  ال�سعوبة  عوامل 
ان تكون هناك �سعوبات  العمل، فطبيعي  جداً يف 
ك���ب���رية، ل��ك��ن ع��ل��ى امل�����س��ت��وى ال�����س��خ�����س��ي اأعترب 
اأنهم  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة  للغاية،  ممتعا  ت��واج��ده��م 
�سيكون  حن يكربون ويعرفون تواجدهم معنا 
الو�سع خمتلفا، و�سيكونون �سعداء جداً لذلك.

• هل كانت مغامرة بالن�سبة لك لتقدمي دور 
ل�سباب كبار مثل حمدي املريغني وحممد  اأم 

�سالم؟
-على االإط��الق، من البداية رحبت بالفكرة، 
و�سبق اأن قدمت دور اأم ل�ساب كبري من فرتة، 
معهما مم��ي��زة وممتعة  ال��ت��ج��رب��ة  ك��ان��ت  ب��ل 
ل��ل��غ��اي��ة، وه����و م���ا ظ��ه��ر ع��ل��ى ال�����س��ا���س��ة يف 
ال�سينمات ودور العر�ص، فالفكرة يف حد 

ذاتها مميزة جداً.
طاقم  ع���ن  ع���ب���ارة  ال��ع��م��ل  ط���اق���م   •

كوميدي، كيف كانت الكوالي�ص؟
التي  ال���ك���وال���ي�������ص  اأم�����ت�����ع  م�����ن   -
بداية من  العمل  ح�سرتها، حيث 
الفنان املميز بيومي فوؤاد �ساحب 
والقادر  للغاية،  الطيبة  ال��روح 
واال�ستعداد  ال��ت��غ��ي��ري  ع��ل��ى 
ب�����س��ك��ل خم��ت��ل��ف مت���ام���ا، اإذ 
كانت الكوالي�ص معه اأكرث 
باالإ�سافة  رائ��ع��ة،  م��ن 
اإىل وجود جمموعة 
م�������ن ال���������س����ب����اب 
اأ�سحاب  م���ن 
يا  ميد لكو ا
الرائعة، 

الكوالي�ص  فكانت  �سالح،  ونان�سي  �سالم  وحممد  املريغني  حمدي  مثل 
مليئة بال�سحك والكوميديا. ورغم التواجد يف اللوكي�سن لوقت طويل 

اإال اأن احلديث معهم كان ممتعا للغاية ومل يخل من الكوميديا.
• ماذا عن ردود الفعل حول طرح الفيلم يف الو�سع احلايل بال�سينمات، 

مع تقلي�ص العدد؟
- ردود الفعل كانت اإيجابية ومميزة جداً حول الفيلم لعدة اأ�سباب، وعلى 
الفيلم منا�سب  ال�سينمات؛  اإىل  االأ�سر  ال�سخ�سي �سعيدة لعودة  امل�ستوى 
جداً لالأ�سرة ب�سكل عام، وهو ما اأعادهم واأ�سعدهم، وبالتايل كان اأهم رد 
فعل يل، وبالن�سبة ل� )كورونا( وا�ستمرار االإجراءات االحرتازية واقت�سار 
دخول اجلمهور على ن�سف عدد القاعات، فمن الطبيعي اأننا كنا خائفن 
من الفريو�ص والعمل يف هذه الفرتة، وقد جند الكثري خائفا من طرح 
اأعماله بال�سينمات، اإال اأن االأمور يجب اأن ت�سري، وهو ما حدث بالفعل، 
ومت طرح الفيلم يف ال�سينمات ودور العر�ص وحقق مردودا هائال، خالل 
الفرتة املا�سية، خا�سة اأن العمل يقدم كوميديا راقية على كل ال�سعد، 
�سارات  حتى  واإخ����راج،  وكتابة  متثيل  م��ن  مم��ي��زة  عنا�سره  ك��ل  واأع��ت��رب 
العمل اجلديد  املبذول يف  الكبري  املجهود  اأن  واأعتقد  والنهاية،  البداية 

جعله ي�ستحق النجاح بال �سك.
اجلديد؟ الفيلم  يف  تقدميها  اأردمت  التي  الر�سائل  • ما 

فدائما  بالطبع،  امل�سرية  االأ�سرة  تهم  للغاية  ر�سائل مهمة  به  الفيلم   -
ما جند �سباباً ال يتحملون امل�سوؤولية، وكيف و�سلوا اإىل ذلك، باالإ�سافة 
اإىل اأن العمل يتطرق اإىل تاأثري "ال�سو�سيال ميديا" والتكنولوجيا على 
�سيئا عن  نف�سها ال يعرف كل فرد فيها  االأ�سرة  اأ�سبحت  االأ�سرة وكيف 
االآخر، واأ�سبح مرتبطا بهاتفه اأكرث من �سقيقه، وهو ما ظهر يف عالقة 
�سالم وحمدي خالل اأحداث الفيلم، اإال اأنهما خارج الت�سوير كانا دائمي 

املرح مع بع�سها وروحهما كانت مميزة جدا.
اأنك قدمِت ق�سة من  الق�سرية، خا�سة  امل�سل�سالت  • كيف ترين فكرة 

القمر"؟ "زي  م�سل�سل  يف  حلقات   5
امل�سل�سالت  تقدمي  يف  طويلة  ف��رتة  منذ  الرغبة  ل��دي  كانت  بالفعل   -
مميز،  ب�سكل  املا�سية  الفرتة  خ��الل  انت�سرت  والتي  احللقات،  ق�سرية 
الهوامن" من م�سل�سل زي  "�ست  املا�سية قدمت حكاية  الفرتة  وخ��الل 
القمر، واملميز يف االأمر اأن العمل كان فقط 5 حلقات، ولكن ا�ستطاعت 
احلكاية اأن ت�سف كل ال�سعور واالأحا�سي�ص التي كانت ال�سخ�سية تريد اأن 
تقولها يف العمل، ب�سكل بعيد عن املط والتطويل، وكانت جتربة مميزة 
مف�سلة  اأ�سبحت  حاليا  املنت�سرة  املن�سات  م�سل�سالت  فتجربة  للغاية، 
لدى امل�ساهدين ويحبها اجلمهور، م�سرية اإىل اأن فكرة االأعمال الطويلة 

مل تعد تروق للكثري على غرار الفرتة املا�سية.
رم�سان؟ خارج  موجود  • النجاح 

املا�سية  اأعمال درامية حققت جناحا كبريا خالل الفرتة  - هناك عدة 
خارج ال�سباق الرم�ساين،

املو�سم الدرامي هو الوحيد  امل�ساهدة، ومل يعد   ونالت قدرا كبريا من 
اأعماال  وت��ف��رز  ج��داً  ناجحة  رم�سان  خ��ارج  الغزير  االإن��ت��اج  فكرة  فقط، 

مميزة.

�ضريين عبدالنور 
ُمالِكمة يف )دور العمر(

من  فيديو  ب�"تويرت"  �سفحته  ع��رب  فقيه  نا�سر  اللبناين  الكاتب  ن�سر 
�سريين  ال��ف��ن��ان��ة  ي�ساعد  وه���و  العمر"،  "دور  م�سل�سل  ت�سوير  ك��وال��ي�����ص 

عبدالنور يف التمرن على املالكمة.
وعلَّق فقيه على امل�سهد، قائاًل: "كانت وّرمتلي عيني ب�ص تنزل �سريين عا 

احللبة زيحوا من دربها".
امل�سل�سل اجلديد من 10 حلقات، ُيعر�ص قريباً على من�سة "�ساهد"، وهو 
من تاأليف نا�سر فقيه، واإخ��راج �سعيد امل��اروق، وي�ساركها يف بطولة العمل 

الفنان اللبناين عادل كرم.
من  واخل��ي��ان��ة  واجل��ن��ون  واحل��ب  واحل��رك��ة  الغمو�ص  اجلمهور  و�سينتظر 
خالل امل�ساهد التي ُعر�ست يف االإعالنات الرتويجية �سمن حبكة درامية 
ب�"لوك" خمتلف،  امل�ساهد  اأح��د  وب��دت �سريين يف  وت�سويقية ج��دا،  مثرية 
وب�سعر لونه اأ�سقر مل نعتد عليه من قبل، كما بدت يف حو�ص اال�ستحمام 

املليء بالدم.

تاأييد  ال�سابع"، تعقيًبا على  "اليوم  تليفزيون  اأحمد فلوك�ص، يف مداخلة هاتفية مع  الفنان  قال 
حب�سه اأ�سبوًعا: "اأنا اأحرتم اأحكام الق�ساء، واأثق فى ق�ساء م�سر العادل، وهذا احلكم درجة من 

درجات التقا�سى، و�سوف اأ�ستاأنف احلكم واإنا �ساء اهلل، الق�ساء لن ي�سمح بالظلم".
اأن  اأحت��دث عن ظروف �سخ�سية، خا�سة  "اأنا عادة ال   واأ�ساف فى حديثه قائال: 

والدى علمنى اأال اأحتدث فى االأمور ال�سخ�سية، وتربيت على ذلك، وطول عمرنا 
م�ص بتوع م�ساكل، واأنا اأغلقت ال�سفحة ال�سابقة، وعدت البنى وزوجتى واأجهز 

للعودة للفن بقوة، ولي�ص لدى م�ساكل مع اأى �سخ�ص، واأنا على يقن اأن 
�ساقتنى  الظروف  ولكن  على حق،  دائًما  الذى  هو  ال�سامت  ال�سخ�ص 

وامل�ساكل، وال  واملحاكم  الق�سايا  لي�ص ىل يف طريق  واأن��ا  للتحدث، 
اإليها، واأنا طوال حياتى ملتزم بعملى فقط، وهى حملة  اأ�سعى 

ممنهجة لت�سويه �سمعتى.
"املمر"،  بفيلم  بعتز  "اأنا  قائاًل:  حديثه  فلوك�ص  وتابع 

الذى قدمته من قبل، واعتربه م�سئولية، وحينما اأفكر 
اأن اأقدم عمل اآخر البد اأن يكون بنف�ص قوة هذا العمل، 
وعلى نف�ص ثقل الر�سالة التى قدمها الفيلم، خا�سة 

اإننا يف وقت �سعب، والفنان مثل اجلندى البد اأن 
يراعى ما يقدمه للجمهور وما يليق بهم وما 

يحبوه، وفى ختام لقائه، وجه فلوك�ص ر�سالة 
جلمهوره: "وح�ستونى جًدا و�ساحمونى على 

لتقدمي  بقوة  �ساأعود  اهلل  �ساء  واإن  التق�سري 
اأعمال تنول اإعجابكم هذا العام".

اأعرب الكينج حممد منري، عن �سعادته بنجاح اأغنيته االأخرية "الباقي من ال�سحاب" واأ�سار 
يف ت�سريحات خا�سة ل�"اليوم ال�سابع" اإىل اأن النجاح يولد لديه طاقة اإيجابية جتعله يريد 
ال�سيف  اأغ��اٍن جديدة تنا�سب  اأغ��اين وحفالت، ولذلك فاإنه ب�سدد تقدمي  الدنيا  اأن ميالأ 
كما اأنه يجهز لعدد من احلفالت �سوف يعلن عنها قريًبا، واأكد اأن القادم بالن�سبة له اأقوى 

بكثري.
ح�سن  اأحمد  كلمات  ال�سحاب" من  من  "الباقى  اأغنية  اأن  يذكر 

املنعم، وهي  و���س��ام عبد  وت��وزي��ع  زع��ي��م  اأح��م��د  اأحل���ان  راوؤول، 
خام�ص اأغاين األبومه "باب اجلمال"، وتتحدث عن ال�سداقة 

راوؤول  ح�سن  اأح��م��د  ال�ساعر  وق��ال  القدمية  وال��ذك��ري��ات 
اأ�سحابى"  من  باقى  "اللى  اأغنية  اإن  ال�سابع"  ل�"اليوم 
اأهم االأغانى التي كتبها يف م�سواره الغنائى،  تعترب من 
خا�سة اأن فكرتها تدور حول ال�سحاب وما يدور بينهم، 
وحتمل عددا من املفاجاآت، ومن املقرر طرحها خالل 

االأيام املقبلة.
وقد ك�سف النجم حممد منري من قبل يف ت�سريحات 
�سابقة ل�"اليوم ال�سابع" عن �سبب تغيبه عن ح�سور 

حفل تكرميه من مهرجان املركز الكاثوليكى اأم�ص 
االأول، حيث قال اإنه ب�سحة جيدة، وال يعانى من 
اأى اأزمات �سحية، واإمنا جاء تغيبه ب�سبب تزامن 
فريو�ص  لقاح  من  الثانية  اجلرعة  تلقيه  موعد 
الوحيد  ال�سبب  كورونا، مع موعد احلفل، وهو 

الذى منعه من احل�سور وت�سلم تكرميه.

اأحمد فلوك�س: لي�س لدي 
م�ضاكل مع اأي �ضخ�س

حممد منري: النجاح 
يولد لدّي طاقة اإيجابية 

�صينمائية  جتربة  علوي  ليلى  النجمة  قدمت 
هامة، اإذ تتواجد خالل املو�صم احلايل من خالل 
منذ  لل�صينما  اأعادها  الذي  حامل(،  )ماما  فيلم 
واخل�صرة  )املاء  اأعمالها  اآخر  بعد  طويل،  وقت 
والوجه احل�صن(. وظهرت علوي يف فيلمها اجلديد 
ب�صكل مميز، والذي يحمل فكرًة ومع طاقم عمل 
الفرتة  خالل  قدمته  وعما  متاما  عليها  خمتلف 
خالل  جيدة  اإي���رادات  الفيلم  وحقق  املا�صية، 
ال�صينمات  اإىل  االأ�صر  اأعاد  كما  املا�صية،  الفرتة 

جمددا، وهو ما اأ�صعد النجمة ليلى علوي... 
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فرط التعرق قد ي�ضري 
اإىل خماطر �ضحية

ال�سميك  ال��ل��ح��اف  ي�سبب  ق��د  واغنكنخت،  يان�ص  االأمل����اين  للدكتور  وف��ق��ا 
ومالب�ص النوم الدافئة التعرق ليال. ولكن يف بع�ص احلاالت، ي�سري التعرق 

الليلي اإىل خماطر �سحية.
وي�سري الطبيب، اإىل اأن التعرق غري املنظم، ميكن اأن يكون ب�سبب االإفراط 
يف تناول الطعام اأو �سرب الكحول قبل النوم. ولكن يجب ا�ست�سارة الطبيب 

املخت�ص يف حال ا�ستمرار حالة التعرق الليلي فرتة طويلة.
ويقول، "ميكن اأن ي�سري فرط التعرق، اإىل وجود التهابات مزمنة اأو اأورام 
باإجراء  ب�سهولة  الليلي  التعرق  ف��رط  �سبب  حت��دي��د  ومي��ك��ن  اجل�سم.  يف 

الفحو�ص الالزمة، وعند ال�سرورة اإجراء حتليل الدم".
ويوؤكد اخلبري، على اأن فقدان الوزن اأو نوبات احلمى اأثناء النوم، هي اأي�سا 

من اأعرا�ص اأمرا�ص خطرية

تعرف على ف�ضيلة الدم االأقل عر�ضة 
الأمرا�س القلب واالأوعية الدموية

حديث  يف  ال���دم،  اأم��را���ص  اأخ�سائية  نينا�سيفا،  يوليا  ال��دك��ت��ورة  اأو�سحت 
تلفزيوين، تاأثري ف�سيلة الدم يف ميل اجل�سم وا�ستعداده لالإ�سابة باأمرا�ص 

القلب واالأوعية الدموية والتخرث.
اأق���ل عر�سة  O ه��م  ال���دم  ال��ذي��ن لديهم ف�سيلة  ل��ه��ا، االأ���س��خ��ا���ص  ووف��ق��ا 

لالإ�سابة بهذه االأمرا�ص.
لت�سكل  عر�سة  اأق��ل  فاإنهم  معينة،  م�سببات  اإىل  تعر�سهم  "عند  وت��ق��ول، 

جلطات دموية، واحت�ساء ع�سلة القلب اأو اجللطة الدماغية".
اأق��ل من م�سببات  ع��دد  االأ�سخا�ص  ه��وؤالء  دم  وت�سيف مو�سحة، يوجد يف 

تخرث الدم يف عامل التخرث الثامن وعوامل فون ويلرباند.
واأعربت اخلبرية، عن اأملها اأن ت�سبح معرفة خ�سائ�ص ف�سيلة الدم م�ساألة 
وطرق  الغذائية  امل��واد  اختيار  يتم  خ�سائ�سها  اإىل  ا�ستنادا  الأن��ه  �سرورية، 

العالج والوقاية.
عامل  هو   Factor VIII-Factor VII الثامن   التخرث  وعامل 
الدم  لهيموفيليا  امل��ك��اف��ح  بالعامل  اأي�����س��اً  امل��ع��روف  ال���دم  لتخرث  اأ���س��ا���س��ي 
Anti-hemophilic factor. ويتم ترميز واإنتاج العامل الثامن 

.F-8 بوا�سطة اجلن
هو   ،Von Willebrand factor ب��ران��د  وي���ل  ف���ون  ع��ام��ل  اأم���ا 
�سل�سلة من بروتن �سكري متعدد، وهو كبري ن�سبياً بالن�سبة لعوامل تخرث 
الدموية  ال�سفائح  براند يف  ويل  فون  عامل  ت�سنيع  ويتم  االأخ��رى،  ال��دم 
باقي عوامل  على عك�ص  الدموية  لالأوعية  املكّونة  االأندوثيلية  واالأن�سجة 

التخرث التي ت�سّنع يف الكبد.

من هم اأول من ا�صتخدم التفريخ اال�صطناعي للدواجن؟
امل�سريون القدماء

ما املق�صود باحلكم العريف؟
احلكم الذي ال تراعى فيه قواعد القانون العام

ما املق�صود باال�صتاطيقا؟
علم اجلمال وكل ما هو جميل

ما هو معنى ا�صم اأدي�س اأبابا؟
الزهرة اجلديدة

من مكت�صف معدن اليورانيوم ؟
الكيميائي االملاين مارتن كالبروت هو مكت�سف اليورانيوم .

العربية باللغة  تاأثراً  اللغات  اأكرث  هي  املالطية  اللغة  اأن  تعلم  • هل 
العطور �سناعة  يف  قيمة  مادة  وهو  العنرب  حوت  اأمعاء  من  ي�ستخرج  العنرب  اأن  تعلم  • هل 

العرب االأطباء  هم  املثانة  يف  احل�سى  تفتيت  اإىل  اأ�ساروا  من  اأول  اأن  تعلم  • هل 
الهدف على  النظر  لت�سديد  اإدارتهما  و  العينن  حتريك  تعني   - الراأراأة   - اأن  تعلم  • هل 

االأر�ص على  اجلاذبية  �سد�ص  ت�ساوي  القمر  على  اجلاذبية  اأن  تعلم  • هل 
بالقرياط املا�ص  و  باجلرام  يوزن  الذهب  اأن  تعلم  • هل 
بح�راً ع�سر  �س�تة   : هو  ال�سعر  بحور  عدد  اأن  تعلم  • هل 

م  400 من  اأكرث  البحر  مياه  يتخلل  ال  ال�سم�ص  �سوء  اأن  تعلم  • هل 
و�سيع  بحر  يف  ي�سقط  الكوكب  هذا  جعلت  لو  انك  بحيث  جدا  قليلة  زحل  كوكب  كثافة  اأن  تعلم  هل   •

لطفا على �سطحه
اجلرافيت  من  م�سنوع  الر�سا�ص  قلم  اأن  تعلم  • هل 

الكواكب  ارتفاع  لقيا�ص  فلكية  اآلة  االإ�سطرالب  الة  اأن  تعلم  • هل 
الدينا�سور هو  التاريخ  يف  قدميه  على  �سار  حيوان  اول  اأن  تعلم  • هل 

فرنا�ص بن  عبا�ص  وا�سمه  عربي  ا�سل  من  هو  الطريان  حاول  ان�سان  اول  اأن  تعلم  • هل 
اجلراحة  يف  اخليوط  ا�ستخدم  من  اأول  الرازي  اأن  تعلم  • هل 
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امل�صم�س 

الكبد احليواين يف  الغذائية  امل�سم�ص يعادل قيمته  اأن  اإىل  تو�سل باحثون 
�سنع كريات الدم احلمراء يف الدم.

اجل�سم  قوة  من  ويزيد  االإب�سار،  حدة  تن�سيط  يف  ي�ساعد  امل�سم�ص  اأن  كما 
الدفاعية �سد االأمرا�ص لوجود فيتامن "ايه" فيه بن�سب عالية جداً.

اأنه  كما  ال��دم،  بفقر  للم�سابن  ج��داً  امل�سم�ص مفيد  اأن  الباحثون  واأو���س��ح 
جيد  ومكافح  لل�سهية  ف��احت  وه��و  اجللد  وخاليا  واالأوردة  لالأع�ساب  مقٍو 

لالإم�ساك ومهدئ لالأع�ساب ومزيل لالأرق.
ويو�سف امل�سم�ص لالأ�سخا�ص الذين يبذلون جهداً ذهنياً؛ وذلك الإحتوائه 

على عن�سرين مهمن للمخ وهما الفو�سفور واملاغن�سيوم. 

كان هناك رجل يتنكر يف ثياب الهائمن يف حب اهلل فكانت النا�ص تلجاأ اليه ليباركها من املر�ص ومن اإحدى 
ال�سوداء الأنهم كانوا يت�سحون بال�سواد فال ترى منهم غري عيون  الع�سابة  التي كان يطلق عليها  الع�سابات 
النا�ص وقد قتلت ورميت يف  البنات ثم يجدها  اإحدى  بارزه �سريرة ي�سلبونهم ما ميلكون واأحيانا يختطفون 

اجلبل بعد ايام من اختطافها.
 ا�ستمر احلال هكذا مع هذه القرية ال�سعيفة ياأتي افراد الع�سابة ي�سرخون طالبن مااًل وغالاًل وحيوانات ثم 
يختفون حتى جاء وقت اقرتب احد ال�سباب من ابيه وقال: ابي اريد ان اأ�سرح لك ب�سيء يف �سدرى.. ان �سوت 

زعيم هذه الع�سابة ي�سبه �سوت واعظ القرية، واق�سم اين عندما �سمعته ظننته هو، فانا ابداً مل ارحت اليه.
 فنظر االأب العجوز وقال: كان يف �سدري هذا ال�سئ ومل ا�ستطع البوح به.. لن نتكلم كثرياً ، اذهب واجمع من 

اأ�سدقائك من حتب ودعهم ياأتون �سراً .
واتفق اجلميع على خطة تتطلب  ي��زداد عددهم  يوم  ايام وكل  لعدة  �سراآً  واأ�سدقائه يجتمعون  ال�ساب  ا�ستمر 
احلر�ص التام، ويف اليوم املنتظر كان احد احلمالن يجر عربته وعليها كمية كبرية من الق�ص، ف�سقطت على 
االأر�ص وتفرقت وامتالأ املكان بها، كان املكان هو مركز مرور اأفراد الع�سابة، انه مكاناً �سيق ملدخل �ساحة وا�سعة 
هي القرية و�سوقها.. جاء من �سكب الزيت على الق�ص وبع�ص املواد التي ت�ستعل، وجاء من ذر البارود ووقفوا 
على املدخل ال�سيق ليمنعوا خروج النا�ص، وهنا اندلعت النريان فجاأة من حتت اأرجلهم لتطوقهم بخيولهم 
التي �سرخت و�سهلت كثريا واألقت بهم على االأر�ص و�سط النريان، وقاموا يجرون م�سرعن ليطفئوا النار 
اأم�سكت به  راأ�سه الذي  اأم�سكت بهم و�سط طلقات ر�سا�ص �سباب القرية، وحن نزع زعيمهم عنه غطاء  التي 
النريان فاذا به واعظ القرية، وهنا فقط عرف النا�ص ما ع�سوا فيه من خداع وغ�ص، يومها مل ينجو احد من 

تلك الع�سابة بل حر�ص ال�سباب على قتلهم جميعاً وقتل ذلك الكابو�ص الذي عا�سوا فيه زمناً. 

وفقا خلرباء املعهد الوطني االأمريكي لل�سيخوخة، ميكن 
اأن ي�سري فقدان الذاكرة، وارتباك الوعي، و�سعوبة القيام 

باأعمال روتينية، اإىل تطور مر�ص الزهامير.
و ت�سري �سحيفة Daily Express ، اإىل اأنه بح�سب 
اخل����رباء، اأك���رث اأع���را����ص م��ر���ص ال��زه��امي��ر ان��ت�����س��ارا هو 
قبل فرتة  ال�سخ�ص  عليها  التي ح�سل  املعلومات  ن�سيان 
التواريخ  وكذلك  �ساهده  اأو  �سمعه  ما  فيها  ق�سرية، مبا 
واالأ�سماء اجلديدة. وبالطبع االأ�سخا�ص الذين ال يعانون 
من الزهامير، يتذكرون عادة هذه املعلومات املن�سية بعد 

بع�ص الوقت.
يفقدوا  اأن  ال��زه��امي��ر  ملر�سى  ميكن  اخل���رباء،  وي�سيف 

وجودهم  مكان  وحتى  وال��وق��ت  وامل��وا���س��م  االأي���ام  معرفة 
اأحيانا وكيف اأتوا اإليه.

وين�سب اخلرباء �سعوبة تنفيذ املهام املناطة بال�سخ�ص، 
اأن املر�سى كانوا  اليومية، مع  املهام  اإىل �سعوبات تنفيذ 
ي��ق��وم��ون ب��ه��ا خ���الل ف���رتة زم��ن��ي��ة ط��وي��ل��ة. فعلى �سبيل 
واالإياب  ال��ذه��اب  طريق  املري�ص  ين�سى  اأن  ميكن  امل��ث��ال، 
الذي كان ي�سلكه يوميا اإىل مكان عمله. اأو ين�سى قواعد 

لعبته املحبوبة. بح�سب االأطباء.
وي�����س��ري اخل�����رباء، اإىل اأن���ه ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن ع���دم توفر 
االأدوية لعالج هذا املر�ص، اإال اأن الت�سخي�ص املبكر �سيمنح 

املري�ص ما يلزم من الوقت لتنظيم وترتيب �سوؤونه.

الك�ضف عن االأعرا�س املبكرة ملر�س الزهامير

ممثلة بوليوود �صريلني ت�صوبرا متار�س اليوغا يف منزلها يف مومباي خالل االحتفال باليوم العاملي لليوجا. ا ف ب 


