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�سغوط العمل واملخاوف املالية قاتلة بن�سبة 30 %
حذرت درا�ضة جديدة من اأن �ضغوط العمل واملخاوف املالية قد تزيد 
اإىل  ت�ضل  بن�ضبة  قلبية  نوبة  اأو  دماغية  ب�ضكتة  الإ�ضابة  خطر  من 
%30. وربط فريق من الباحثني ال�ضويديني بني خماطر الإ�ضابة 
من  العالية،  التوتر  وم�ضتويات  الدموية  والأوع��ي��ة  القلب  باأمرا�ض 

خالل درا�ضة عينة دولية ت�ضم اأكرث من 100 األف �ضخ�ض.
اإليه ب�ضكل قاطع،  الرابط الذي تو�ضلوا  ول ي�ضتطيع اخلرباء �ضرح 
القلب  اأمرا�ض  �ضبب  العالية هي  التوتر  كانت م�ضتويات  اإذا  اأو حتى 
والأوعية الدموية. ومع ذلك، ت�ضري الدرا�ضات ال�ضابقة بالفعل اإىل اأن 
امل�ضتويات املرتفعة من الكورتيزول الناجتة عن الإجهاد طويل الأمد 
الثالثية  والدهون  ال��دم  يف  الكولي�ضرتول  ن�ضبة  من  تزيد  اأن  ميكن 
اأنيكا روزينجرين،  الدرا�ضة  الدم. وقالت موؤلفة  الدم و�ضغط  و�ضكر 
الذي  ما  بال�ضبط  معروفا  "لي�ض  جوتنربج:  بجامعة  الطب  اأ�ضتاذة 
الدموية  والأوع��ي��ة  القلب  باأمرا�ض  الإ�ضابة  خماطر  ارتفاع  ي�ضبب 
بني الأ�ضخا�ض الذين يعانون من الإجهاد ال�ضديد. لكن العديد من 
الدم،  وجتلط  ال�ضرايني  ت�ضلب  مثل  اجل�ضم،  يف  املختلفة  العمليات 
الإ�ضابة  خماطر  من  احل��د  اأردن��ا  "اإذا  وتابع:  بالإجهاد".  تتاأثر  قد 
فنحن  ال��ع��امل،  م�ضتوى  على  ال��دم��وي��ة  والأوع���ي���ة  القلب  ب��اأم��را���ض 

بحاجة اإىل اعتبار الإجهاد عامل خطر اآخر قابل للتعديل".
واأمرا�ض القلب والأوعية الدموية هو م�ضطلح ي�ضري اإىل جميع اأنواع 
ذلك  الدموية، مبا يف  الأوع��ي��ة  اأو  القلب  على  توؤثر  التي  الأم��را���ض 
ت�ضبب  اأن  ميكن  والتي  ال�ضرايني(،  )ان�ضداد  التاجية  القلب  اأمرا�ض 
القلب  واأم��را���ض  ذل��ك.  وغ��ري  الدماغية  وال�ضكتة  القلبية  ال��ن��وب��ات 
والأوعية الدموية هي ال�ضبب الأول للوفاة على م�ضتوى العامل، حيث 

تودي بحياة ما يقدر بنحو 17.9 مليون �ضخ�ض كل عام.

�سر املناعة الفائقة من متحورات كورونا
�ضلطت درا�ضة طبية حديثة ال�ضوء على فائدة "العدوى الخرتاقية" 

بالن�ضبة للمناعة من متحور كوورونا "اأوميكرون"
"اأوريغون لل�ضحة  اأجراها باحثون من جامعة  التي  الدرا�ضة  وقالت 
مت  ال��ذي��ن  الأ�ضخا�ض  ل��دى  الخرتاقية"  "العدوى  ف��اإن  والعلوم"، 
تطعيمهم �ضد كوفيد19-، توؤدي اإىل "مناعة فائقة" �ضد متحورات 
الخرتاقية"،  و"العدوى  "اأوميكرون".  فيها  التاجي، مبا  الفريو�ض 
الذي  امل��ر���ض  بنف�ض  للقاح  املتلقي  ال�ضخ�ض  فيها  ي�ضاب  حالة  ه��ي 
التي  درا�ضتهم  الباحثون يف  وتو�ضل  الوقاية منه.  اإىل  اللقاح  يهدف 
ن�ضرت نتائجها يف جملة اجلمعية الطبية الأمريكية، اإىل اأن الأج�ضام 
امل�ضادة يف دم الأ�ضخا�ض امل�ضابني بعدوى اخرتاق، كانت فعالة متاما، 
مقارنة بالأج�ضام امل�ضادة التي مت اإنتاجها بعد اأ�ضبوعني من اجلرعة 
الثانية من لقاح "فايزر". وتعليقا على الدرا�ضة، قال املوؤلف امل�ضارك 
الباب  تفتح  الدرا�ضة  "نتائج  كريلني:  مار�ضيل  الدكتور  الدرا�ضة  يف 
"الدرا�ضة  كريلني:  واأ���ض��اف  املتحورات".  تف�ضي  وق��ف  خيارات  اأم��ام 
توؤكد على �ضرورة اأخذ اللقاح وذلك لكونه ال�ضالح الأقوى للحماية 

من كورونا ومتحوراته"، ح�ضبما نقلت وكالة "يو بي اآي" لالأنباء.

�سبب غري متوقع لت�سكل ق�سرة ال�سعر
 Malassezia دائًما ما يكون �ضبب ظهور الق�ضرة هو فطر ي�ضمى
ب�ضبب عدد من خيارات منط احلياة  globose ولكنه يزداد �ضوءاً 
الراأ�ض  العامل من ق�ضرة  واح��د من كل �ضخ�ضني يف  ال�ضيئ. ويعاين 
 Malassezia ف��ط��ر  ول��دي��ن��ا جميعاً  ح��ي��ات��ه،  م��ن  م��ا  م��رح��ل��ة  يف 
globose على فروة راأ�ضنا يعي�ض على الزيوت التي ينتجها اجللد، 
الأوليك  لديهم ح�ضا�ضية جتاه حم�ض  النا�ض  بع�ض  فاإن  ذلك،  ومع 

الذي تنتجه هذه الفطريات وهذا ما ي�ضبب ق�ضرة الراأ�ض.
وه��ن��اك اأ���ض��ي��اء اأخ����رى مي��ك��ن اأن جت��ع��ل الأم����ر اأ����ض���واأ، م��ن التغريات 
الطق�ض.  وتغري  ال�ضعر  ت�ضفيف  منتجات  اإىل  والتوتر،  الهرمونية 
لكن هل تعلم اأن قلة النوم ميكن اأن تلعب دوًرا يف �ضحة فروة الراأ�ض 
وظهور الق�ضرة؟ وقالت عاملة ال�ضعر �ضتيفاين �ضي ل�ضحيفة اإك�ضربي�ض 
الربيطانية "يقوم اجل�ضم بجميع اأعمال الإ�ضالح اخلا�ضة به اأثناء 
النوم، ولهذا ال�ضبب من املهم للغاية �ضمان ح�ضولك على نوم جيد 
اخلاليا  واإ���ض��الح  اجل�ضم  �ضبط  اإع����ادة  على  ال��ن��وم  وي�ضاعد  ل��ي��اًل، 

والأن�ضجة واأعمال ال�ضيانة الأ�ضا�ضية التي يحتاجها اجل�ضم".
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حتذير من اأ�سرار م�ستح�سرات التجميل على احلوامل
ا�ضتخدام بع�ض  تاأثري  اأن ر�ضدت  ناقو�ض اخلطر بعد  درا�ضة جديدة  دقت 
بني  الهرمونات  م�ضتويات  على  احلمل  اأثناء  ال�ضخ�ضية  العناية  منتجات 

الن�ضاء احلوامل.
 Environmental" وبح�ضب الدرا�ضة التي ن�ضرت موؤخرا يف دورية 
Research"، فاإن العلماء بحثوا العالقة بني ا�ضتخدام منتجات العناية 
ال�ضخ�ضية وم�ضتويات هرمونات ال�ضتريويد اجلن�ضية، مبا يف ذلك هرمون 
الإ���ض��رتوج��ني وال��ربوج�����ض��رتون وه��رم��ون��ات ال��غ��دة ال��درق��ي��ة ب��ني الن�ضاء 

احلوامل.
وب�ضكل عام، حتتوي منتجات العناية ال�ضخ�ضية والتجميل على جمموعة 
كبرية من املواد الكيميائية امل�ضببة ل�ضطرابات الغدد ال�ضماء مثل الفثالت 
الهرمونات،  م��ع  تتفاعل  التي  ال�ضامة،  وامل��ع��ادن  وال��ب��اراب��ني  والفينولت 

وتت�ضرر منها ال�ضيدات احلوامل على وجه اخل�ضو�ض.
ويقول الباحثون اإنهم جمعوا بيانات لعينات الدم من 1070 امراأة حامل 
لختبارات  امل�ضاركات  اإخ�ضاع  ومت  عاما،  و40   18 بني  اأعمارهن  ت��رتاوح 
ال�ضكانية،  ال��رتك��ي��ب��ة  ت��و���ض��ح  ال��ت��ي  ال���ض��ت��ب��ي��ان��ات  م��ن  و�ضل�ضلة  ج�����ض��دي��ة 
مثل  ال�ضخ�ضية  العناية  منتجات  وا�ضتخدام  احلياة  واأ�ضلوب  والوظيفة، 
احلالقة،  وك���رمي  الأظ���اف���ر،  وط���الء  التجميل،  وم�ضتح�ضرات  ال��ع��ط��ور 

وغ�ضول الفم، وال�ضامبو ومنتجات ال�ضعر الأخرى.
ال�ضعر،  �ضبغات  وخا�ضة  ال�ضعر،  منتجات  ا�ضتخدام  اأن  الباحثون  ووج��د 
واملبي�ضات، واملرطبات، يرتبط بانخفا�ض م�ضتويات هرمونات ال�ضتريويد 
اجلن�ضية، والتي لها دور حا�ضم يف احلفاظ على احلمل ومنو اجلنني، وقد 
ي�ضاهم ا�ضطراب هذه الهرمونات يف نتائج �ضلبية على اجلنني مثل تاأخر 

النمو والولدة املبكرة وانخفا�ض الوزن عند الولدة.

ميزة جديدة على وات�ساب
للتوا�ضل  "وات�ضاب"  ت��ط��ب��ي��ق  ي�ضتعد 
ل��ط��رح م��ي��زة ج���دي���دة �ضتفيد  ال���ف���وري 
امل����ج����م����وع����ات، حيث  ع���ل���ى  امل�������ض���رف���ني 
الإ�ضدار  على  اخ��ت��ب��اره��ا  حاليا  ي��ج��ري 

.2.22.1.1
وات�ضاب  اإن  مينت"  "ليف  موقع  وق��ال 
امليزات  م��ن  ك��ب��ريا  ع���ددا  ح��ال��ي��ا  يخترب 
اجل�����دي�����دة، م����ن ب��ي��ن��ه��ا حت���دي���ث مثري 
مل���دراء  ي�ضمح  اأن  ���ض��اأن��ه  م��ن  ل��اله��ت��م��ام 
جميع  ر�����ض����ائ����ل  ب�����ح�����ذف  امل����ج����م����وع����ة 

الأع�ضاء.
ال�ضهري  التطبيق  اأن  امل�����ض��در  واأو����ض���ح 
داخلي،  ب�ضكل  اخلا�ضية  حاليا  يخترب 
وق����د ي��ط��رح��ه��ا ق��ري��ب��ا ل��ل��ع��م��وم �ضمن 

الإ�ضدار 2.22.1.1.
امل�������ض���رف���ني على  ب����اإم����ك����ان  و���ض��ي�����ض��ب��ح 
امل��ج��م��وع��ات ح���ذف ك��ل ال��ر���ض��ائ��ل، حتى 
اإر�ضالها من قبل الأع�ضاء  تلك التي مت 
عبارة  املجموعة  يف  و�ضتظهر  العاديني. 
قبل  م���ن  ال���ر����ض���ال���ة  ه����ذه  ح����ذف  "مت 
للجميع.  م��رئ��ي��ة  و���ض��ت��ك��ون  امل�ضوؤول"، 
اإىل منح  وت��ه��دف اخل��ا���ض��ي��ة اجل���دي���دة 
جديدة،  �ضلطة  امل��ج��م��وع��ات  م�����ض��وؤويل 
يتحكمون من خاللها يف الر�ضائل التي 

تن�ضر على جمموعاتهم.

الإ�سابة  خطر  من  تزيد  عوامل   7
باأكثـر اأمرا�ض اخلرف �سيوعا �ص 23

ملاذا تزيد البدانة من 
خطورة اأعرا�ض كورونا؟

يعانون  الذين  الأ�ضخا�ض  تعر�ض  �ضبب  ال�ضوء على  درا�ضة جديدة  �ضلطت 
من ال�ضمنة املفرطة خلطر الإ�ضابة باأعرا�ض فريو�ض كورونا ال�ضديدة، مما 

يتطلب دخول امل�ضت�ضفى وحتى املوت من الفريو�ض.
اخلاليا  مع  ك��ورون��ا  فريو�ض  تفاعل  كيفية  الباحثني  من  جمموعة  وح��دد 
الباحثون  وفح�ض  ال�ضحمية،  اخل��الي��ا  با�ضم  ��ا  اأي�����ضً وامل��ع��روف��ة  ال��ده��ن��ي��ة، 
الأن�ضجة الدهنية لبع�ض املر�ضى الذين ماتوا ب�ضبب فريو�ض كورونا، ووجدوا 

اأن جزيئات الفريو�ض كانت موجودة يف الدهون املحيطة باأع�ضائهم.
كيفية  وجربوا  ال�ضمنة،  جراحات  من  الدهنية  الأن�ضجة  الباحثون  وجمع 
ميكن  ال�ضحمية  اخلاليا  اأن  العلماء  ووج��د  ك��ورون��ا.  فريو�ض  مع  تفاعلها 
اللتهاب.  من  منخف�ض  م�ضتوى  اإىل  تتطور  وحتى  بالفريو�ض،  ت�ضاب  اأن 
ا  اأي�ضً ال�ضامة  الدهنية،  الأن�ضجة  يف  امل��وج��ودة  املناعية  اخلاليا  واأ�ضبحت 

عر�ضة لالإ�ضابة بفريو�ض كورونا واأنتجت تفاعاًل مناعًيا اأكرث كثافة.
وقاد هذا الكت�ضاف الفريق اإىل التكهن باأن فريو�ض كورونا ميكن اأن يجعل 

الأن�ضجة الدهنية خزاًنا من نوع ما عندما يختبئ من جهاز املناعة.

الزجنبيل  .1
يعد الزجنبيل واحًدا من اأف�ضل الأطعمة لعالج ال�ضعال، 
ن�����ض��ط��ة م��ث��ل اجلنجرول  لأن�����ه ي��ح��ت��وي ع��ل��ى م��رك��ب��ات 
وي�ضاعد  لاللتهابات.  امل�����ض��ادة  القوية  اخل�ضائ�ض  ذات 
ال�ضعب  ع�ضالت  وتهدئة  ا�ضرتخاء  يف  اأي�ضا  الزجنبيل 
امل�ضادة  خ�ضائ�ضه  ب�ضبب  الل��ت��ه��اب��ات  وع���الج  ال��ه��وائ��ي��ة 

للميكروبات.

الثوم  .2
ي�ضتهر الثوم بخ�ضائ�ضه امل�ضادة للفريو�ضات ولاللتهابات. 
ويحتوي الثوم على مركب الألي�ضني الذي يكافح ال�ضعال 
ب�ضكل ف��ع��ال. وي��ع��د ال��ث��وم م��ن اأف�����ض��ل اأن����واع ال��ت��واب��ل يف 
املطبخ وميكن اإ�ضافته اإىل اأي اأطعمة ملنحها مذاق متميز 

ا. واحل�ضول على الفوائد اأي�ضً
ا دهن الثوم مو�ضعياً عن طريق اإ�ضافة عدد  وميكن اأي�ضً
قليل من ف�ضو�ض الثوم اإىل زيت ال�ضم�ضم والت�ضخني ثم 
ال�ضعال.  من  للتخفيف  القدمني  اأو  ال�ضدر  على  و�ضعه 
كما اأن م�ضغ عدد قليل من ف�ضو�ض الثوم يخدم الغر�ض 

ا خالل اأ�ضهر ال�ضتاء الباردة. اأي�ضً

الدجاج ح�ضاء   .3
اإن حل�ضاء الدجاج طريقة �ضحية ولذيذة لعالج ال�ضعال. 
فوفًقا لدرا�ضة حديثة، يعترب ح�ضاء الدجاج عالًجا للعديد 

من التهابات اجلهاز التنف�ضي العلوي مثل ال�ضعال.
وعند طهي الأطعمة الغنية بالربوتني مثل الدجاج، فاإنها 
تطلق احلم�ض الأميني ال�ضي�ضتني الذي ي�ضاعد يف عالج 

ال�ضعال احلاد.
املناعة،  ج��ه��از  تعزيز  يف  ��ا  اأي�����ضً ال��دج��اج  ح�ضاء  وي�ضاعد 
واإزالة احتقان الأنف وتخفيف املخاط حتى ميكن ال�ضعال 

ب�ضهولة.

حم�ضية فواكه   .4
والليمون  ال��ربت��ق��ال  م��ث��ل  ال��ف��واك��ه احل��م�����ض��ي��ة  مت��ت��ل��ئ 
بفيتامني C، وهو اأحد م�ضادات الأك�ضدة القوية وميكن 

اأن ي�ضاعد يف عالج اأعرا�ض ال�ضعال.
ا اأن فيتامني C املوجود يف احلم�ضيات  ومن املعروف اأي�ضً
الإنفلونزا  م�ضاكل  ويعالج  املناعة  جهاز  يعزز  ال�ضتوية 
تت�ضبب يف  ال��ت��ي  ال��ه��وائ��ي��ة،  ال�ضعب  وال��ت��ه��اب  وال�����ض��ف��ري 

املعاناة من ال�ضعال.

الكركم حليب   .5
ُيعد حليب الكركم، اأو ما ي�ضمى باحلليب الذهبي، اختياًرا 
رائًعا لعالج ال�ضعال خالل ف�ضل ال�ضتاء. ي�ضاعد الكركم 
ب�ضكل  والأك�ضدة  امل�ضادة لاللتهابات  من خالل مركباته 
اجلهاز  ان�����ض��داد  ت�ضبب  ال��ت��ي  ال�����ض��م��وم  ط���رد  يف  طبيعي 

التنف�ضي.

اخل�ضائ�ض  بف�ضل  ال��ك��رك��م  حليب  ي�����ض��اع��د  اأن  ومي��ك��ن 
امل�ضببة  اللتهابات  على  الق�ضاء  يف  للميكروبات  امل�ضادة 

لل�ضعال والتهاب احللق.

ال�ضردين  .6
من  للغاية  عالية  ن�ضبة  على  ال�ضردين  اأ���ض��م��اك  حتتوي 
اأحما�ض اأوميغا3- الدهنية، التي ت�ضاعد يف تقليل فر�ض 
جهاز  وتعزيز  ع��ام  ب�ضكل  اجل�ضم  يف  الفريو�ضات  انت�ضار 

املناعة.
الدهنية  الأحما�ض  تناول  يرتبط  لدرا�ضة علمية،  ووفقا 
اجلهاز  اأم��را���ض  اأع��را���ض  م��ن  العديد  بعالج  اأوميغا3- 

التنف�ضي، من بينها ال�ضعال.

الفطر  .7
مثل  ال�ضتوية  الأط��ع��م��ة  اُ�ضتخدمت  ال��ق��دمي،  ال��ط��ب  يف 
الفريو�ضية  اللتهابات  لعالج  طبيعية  كو�ضيلة  الفطر 
وتعزيز املناعة. وميكن اأن يكون الفطر فعاًل �ضد العديد 
من اللتهابات الفريو�ضية التي ت�ضبب ال�ضعال يف ال�ضتاء 

كما مينع تكاثره.
اأن���واع  بع�ض  اأن  اإىل  ت�ضري  الأدل����ة  اأن  م��ن  ال��رغ��م  وع��ل��ى 
اأخ��رى مثل  اأن��واًع��ا  اأن  اإل  ���ض��ارة،  اأن تكون  الفطر ميكن 
اأف�ضل  تكون  اأن  ميكن  وامل��ح��ار  وال�ضيتاكي  الأزرار  فطر 

خيار لعالج ال�ضعال.

نوع حمدد  من 
العنب يطيل العمر

العنب لذيذ، وعالوة على ذلك فهو 
اأعمارهم،  اإطالة  يف  الب�ضر  ي�ضاعد 
هذه  يف  ج��ي��دة  ب�ضحة  التمتع  م��ع 

ال�ضنوات، بح�ضب موقع اأمريكي.
 "womansworld" وذكر موقع
الأمريكي الذي يعنى ب�ضاأن املراأة، 
اأظهرت  الدرا�ضات  من  العديد  اأن 
"عنب  ن���وع  ���ض��ي��م��ا  ول  ال��ع��ن��ب  اأن 
امل�ضتنقعات"  "عنب  اأو  امل�ضكدين" 
ي��رت��ب��ط ب��اإط��ال��ة ال��ع��م��ر. وموطن 
هذ العنب يقع يف اجلزء اجلنوبي 
املتحدة،  ال����ولي����ات  يف  ال�����ض��رق��ي 
ف�16  الفواكه اخلارقة،  ويعد من 
�ضعرة   55 على  حتتوي  منه  حبة 
املغذية  بالعنا�ضر  غنية  ح��راري��ة 
درا�ضة  وت��ط��رق��ت  اأف�����ض��ل.  ل�ضحة 
"م�ضادات  ن�ضرت حديثا يف جملة 
الأك�ضدة" اإىل الفوائد الغذائية يف 
يحتوي  اإنه  اإذ  امل�ضكدين"،  "عنب 
ال�ضحة،  ت����ع����زز  ج����زئ����ي����ات  ع���ل���ى 
م�ضوؤولة  البوليفينول  م��ادة  مثل 
ع��ن تخفيف ح���دة الل��ت��ه��اب��ات يف 
اأي�ضا  امل��ادة  هذه  وت�ضاعد  اجل�ضم. 
خطر  وتقلي�ض  ال���وزن  خ�����ض��ارة  يف 
الباركن�ضون  مب���ر����ض  الإ����ض���اب���ة 
واحلفاظ على �ضحة القلب، وكلها 
عمر  على  للحفاظ  مهمة  عنا�ضر 
اأطول. ويحتوي العنب على حم�ض 
الغاليك وحم�ض الإيالغيك، وهي 
اأظهرت  التي  لالأك�ضدة  م�ضادات 
باأنها حت�ّضن �ضحة العظام وتكافح 

�ضيخوخة اجللد املبكرة.
هذا  ف��ب��ذور  فح�ضب،  ذل��ك  ولي�ض 
على  ال��ع��ن��ب حت��ت��وي  م��ن  ال�ضنف 
الق�ضرة،  من  اأكرث  مغذية  عنا�ضر 
اإ�ضافة  املجمل  يف  الفاكهة  وه���ذه 

�ضحية لأي نظام غذائي متوازن.

لقطات مده�سة لأول 
م�سبار لم�ض ال�سم�ض

للخيال  اأق����رب  م��ده�����ض��ة  م�����ض��اه��د 
علمي، التقطتها املركبة الف�ضائية 
تتحرك  ك��ان��ت  ب��ي��ن��م��ا  "باركر"، 
واحدة  وه��ي  ال�ضم�ض،  ه��ال��ة  نحو 
م���ن اأك����رث امل�����ض��اه��د ال���ن���ادرة التي 
وتتكون  زمن.  منذ  العلماء  تابعها 
اللقطات من �ضور فردية اأُلتقطت 
م��ن هذا  اأغ�����ض��ط�����ض  8 و12  ب��ني 
ال����ع����ام، يف ال��ن��ق��ط��ة الأق�������رب من 
بوا�ضطة  ال��ت��ق��اط��ه��ا  مت  ال�����ض��م�����ض. 
املجال  )ت�ضوير   WISPR اأداة 
ال�ضم�ضي(  ل��ل��م�����ض��ب��ار  ال����وا�����ض����ع 
وتظهر  ب��ارك��ر.  مب�ضبار  اخل��ا���ض��ة 
امل�ضبار  ي��ق��وم  خ��ط��وط  ال�����ض��ور  يف 
ب���ت���ك���ب���ريه���ا ع����ب����ارة ع����ن جم����اري 
اإك��ل��ي��ل��ي��ة، وه���ي ع��ب��ارة ع��ن حلقات 
امل�ضحون  ال�����غ�����از  م�����ن  ����ض���خ���م���ة 
تربط  ال��ت��ي  وال��ب��الزم��ا  كهربائيا 
القطبية  م�����ن  م��ن��ط��ق��ت��ني  ب�����ني 

املعاك�ضة على ال�ضم�ض.

ثوم وفطر وزجنبيل.. اأف�سل 7 اأطعمة لعالج ال�سعال خالل ال�ستاء

املر�ضية  احل��االت  من  ملجموعة  الرئي�ضية  االأع��را���ض  اأح��د  هو  ال�ضعال  اإن 
وااللتهابات  والربو.  الربد  مثل  ال�ضتاء،  ف�ضل  خالل  كبري  ب�ضكل  تنت�ضر  التي 
الفريو�ضية تعترب ال�ضبب الرئي�ضي لل�ضعال خالل ف�ضل ال�ضتاء، وهي التي ت�ضبب 
ن�ضره موقع  ال�ضعال، بح�ضب ما  املعاناة من  اإىل  الهوائية وتوؤدي  ال�ضعب  التهاب 

والتغذية. ال�ضحة  ب�ضوؤون  املعني   Boldsky "بولد�ضكاي"
نظام  ويعمل  ال�ضتاء.  ف�ضل  خالل  وتتكاثر  الفريو�ضات  معظم  وتن�ضط 

املناعة، ملحاربة تلك العدوى الفريو�ضية، على رفع درجة حرارة اجل�ضم 
االأوعية  يو�ضع  اأنه  كما  الفريو�ضات.  لنمو  مواتية  غري  البيئة  جلعل 

اأن  املناعية  اخلاليا  من  ق��در  الأك��رب  ميكن  بحيث  الدموية 
يوؤدي  اأن  وميكن  امل�ضابة،  املناطق  اإىل  ب�ضرعة  ينتقل 

هذا اأحياًنا اإىل التهاب ال�ضعب الهوائية، مما 
واحتقان  االأنف  ان�ضداد  اإىل  يوؤدي 

الرئة وبالتايل ال�ضعال.
وي���وج���د ب��ع�����ض ال��ع��ن��ا���ض��ر 

ال��غ��ذائ��ي��ة ال��ت��ي مي��ك��ن اأن 
االأعرا�ض  عالج  يف  ت�ضاعد 

اخل��ف��ي��ف��ة ل���ن���زالت ال���ربد 
وتوفري  بال�ضعال،  امل�ضحوبة  واالإن��ف��ل��ون��زا 

الراحة ال�ضريعة باالإ�ضافة اإىل تعزيز املناعة، وهي كما يلي:
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�ش�ؤون حملية

البو�سنة والهر�سك حتتفل بيومها الوطني يف اإك�سبو

عقد يف جناح دولة االإمارات اإك�ضبو دبي 2020

جمل�ض جامعة زايد يناق�ض عددًا من ال�سيا�سات والإجراءات لالرتقاء بروؤية متكاملة مل�ستقبل عامر بالإجنازات خالل الـ 50 عامًا املقبلة

اأقيمت يف ملتقى االأمم املتحدة - اإك�ضبو 2020 دبي

جل�سة نقا�سية عن ال�سيا�سات التعليمية على هام�ض »موؤ�سر املعرفة العاملي 2021«
نتها من اجتياز اجلائحة ح�ضني احلمادي: جاهزية منظومة التعليم يف االإمارات مكَّ

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

حممد معني الدين

للبو�ضنة  ال��وط��ن��ي  ب��ال��ي��وم  دب����ي   2020 اإك�����ض��ب��و  اح��ت��ف��ل 
وال��ه��ر���ض��ك، وب���داأ الح��ت��ف��ال مب��را���ض��م رف��ع العلم يف �ضاحة 
ال��و���ض��ل، واإل���ق���اء ال��ك��ل��م��ات ال��رتح��ي��ب��ي��ة، وم���ن ث���م تقدمي 

جمموعة منوعة من العرو�ض الفنية والثقافية.
لرئي�ض  الأول  النائب  الرحومي،  اأحمد  حمد  �ضعادة  وك��ان 
الدكتور  م��ع��ايل  ا�ضتقبال  يف  الحت�����ادي،  ال��وط��ن��ي  املجل�ض 
دي��ن��ي�����ض زف��ي��زدي��ت�����ض، رئ��ي�����ض جم��ل�����ض ال���ن���واب يف اجلمعية 

رئي�ض  فورتو،  اإدين  ومعايل  والهر�ضك،  للبو�ضنة  الربملانية 
وال��ه��ر���ض��ك، ومعايل  ال��ب��و���ض��ن��ة   - ���ض��راي��ي��ف��و  ك��ان��ت��ون  وزراء 
البو�ضنة   - �ضراييفو  كانتون  اقت�ضاد  وزير  ديليت�ض،  عدنان 
وال��ه��ر���ض��ك. وق���ال م��ع��ايل حمد اأح��م��د ال��رح��وم��ي يف كلمته 
خالل الحتفال: "اإننا اإذ نحتفل معكم اليوم باليوم الوطني 
للبو�ضنة والهر�ضك، فاإننا نوؤكد معاً عمق عالقات ال�ضداقة 
التي تربط بني بلدينا و�ضعبينا، وهي العالقات التي ت�ضعى 
قيادتينا اإىل تعزيزها وتنميتها مبا يخدم امل�ضالح امل�ضرتكة، 
وم�ضرية التنمية يف بلدينا، بالإ�ضافة اإىل دعم ثوابت ومبادئ 

ال�ضلم والأمن الدوليني".
دولة  "ن�ضكر  زفيزديت�ض:  ديني�ض  م��ع��ايل  ق��ال  جانبه  م��ن 

هذا  ن�ضارك يف  اأن  لنا  املهم  ا�ضت�ضافتنا، من  على  الإم���ارات 
احلدث ال��دويل بني نحو 200 دول��ة، نحن هنا ومعنا 50 
فر�ض  لعر�ض  والهر�ضك  البو�ضنة  يف  ال�ضركات  ممثلي  من 

التعاون وال�ضتثمار التي منتلكها يف بلدنا".
واأ�ضاف معاليه: "ندرك اأن خلق مناخ عمل اإيجابي وحت�ضني 
التناف�ضية  ال���ق���درة  ل���زي���ادة  اأم�����ران م��ه��م��ان  ب��ي��ئ��ة الأع���م���ال 
الأجانب.  امل�ضتثمرين  جذب  ولت�ضجيع  القت�ضادي  للقطاع 
ي�ضعدين اأن اأخربكم اأن الأبحاث تظهر اأن هناك ا�ضتثماراً يف 
البو�ضنة والهر�ضك ب�ضبب املزايا املهمة التي تتمتع بها، مثل 
الطبيعية،  مواردها  وجودة  ال�ضرتاتيجي،  اجلغرايف  املوقع 
واخلدمات  امل�ضتقرة،  والعملة  املتعلمة،  العاملة  وال��ق��وى 

امل�ضرفية املتطورة، بالإ�ضافة لتحقيق درجة عالية من ر�ضا 
امل�ضتثمرين الأجانب عن الأرباح املحققة واأهداف ال�ضتثمار 

يف البو�ضنة والهر�ضك".
دائما  م�ضاركا  والهر�ضك  البو�ضنة  جمهورية  كانت  لطاملا 
منذ  وذل���ك  واملتخ�ض�ضة،  ال��دول��ي��ة  امل��ع��ار���ض  يف  ومنتظما 
ويدعونا   .2000 ال���دويل  ه��ان��وف��ر  اإك�ضبو  يف  م�ضاركتها 
جناح البو�ضنة والهر�ضك يف اإك�ضبو 2020 دبي، عرب �ضعاره 
ف على روح هذا البلد وكرم  "فر�ضة على �ضكل قلب"، للتعرُّ
التي  الطرق  عن  ف�ضال  ترابطه،  ومدى  وطبيعته  �ضيافته 
ي�ضتخدمها لتحقيق التوا�ضل والبتكار وتنوع الثقافات التي 
جتمع بني جمتمعاته امللهمة، ويعترب اجلناح م�ضاحة غامرة 

متتزج فيها الطبيعة والتقنية ب�ضكل مذهل، كما مينح زواره 
الفر�ضة لت�ضميم قلوب ثالثية الأبعاد وطباعتها.

منطقة  يف  ال��واق��ع  وال��ه��ر���ض��ك  البو�ضنة  ج��ن��اح  وي�ضتعر�ض 
ملتقى  مفهوم  ال��دول��ة  بها  جت�ضد  ال��ت��ي  الكيفية  ال��ف��ر���ض، 
من  امل�ضتمد  الغني  تاريخها  اإىل  فبالنظر  والغرب،  ال�ضرق 
الثقافات العثمانية والنم�ضاوية املجرية، حتظى هذه الدولة 
للعامل  لرتويها  للغاية  ف��ري��دة  بق�ضة  وال��رائ��ع��ة  ال�ضغرية 
اجلناح  ويدعوكم  والأم���ل.   النهو�ض  على  ال��ق��درة  عنوانها 
لزيارته للتعرف اإىل املكانة الفريدة التي تتمتع بها البو�ضنة 
والهر�ضك يف التاريخ الأوروبي والآ�ضيوي، اإىل جانب الطالع 

على الكثري من الق�ض�ض احلديثة عن البتكار والطموح.

•• دبي -   الفجر

للعام  والأخ���ري  ال��راب��ع  اجتماعه  زاي��د  عقد جمل�ض جامعة 
بنت  ن����ورة  م��ع��ايل  ب��رئ��ا���ض��ة   2022  2021- الأك���ادمي���ي 
حممد الكعبي وزيرة الثقافة وال�ضباب، رئي�ضة جامعة زايد، 
ال��زوار يف جناح دول��ة الإم��ارات العربية املتحدة  بقاعة كبار 
املتواجد يف احلدث العاملي اإك�ضبو دبي 2020، وذلك بهدف 
اأعماله  املدرجة على جدول  املوا�ضيع  ا�ضتعرا�ض جملة من 

للعام الأكادميي القادم.  
وا�ضتهلت رئي�ضة اجلامعة بداية الجتماع بالرتحيب باأع�ضاء 
الإم�����ارات عامه  دول���ة  احت���اد  ب��و���ض��ول  وتهنئتهم  امل��ج��ل�����ض، 
اخلم�ضني، ونوهت خالل الجتماع اإىل �ضرورة توحيد املهام 
والريادة  بالإجناز  عامر  مل�ضتقبل  متكاملة  روؤي��ة  يحقق  مبا 
يف  لي�ضعها  املقبلة  عاماً  اخلم�ضني  خ��الل  الإم���ارات  لدولة 
واأ���ض��ادت معاليها  املجالت،  كافة  املتقدمة يف  ال��دول  طليعة 
جامعة  جمل�ض  اأع�����ض��اء  بها  ي��ق��وم  ال��ت��ي  املخل�ضة  باجلهود 
زايد ومتابعتهم املتوا�ضلة مل�ضريتها وتقدمها يف املراتب بني 
ت�ضنيفات اجلامعات العاملي، حيث اأ�ضارت اإىل تقارير تاميز 

والذي   2022-2021 الأك��ادمي��ي  للعام  العايل  للتعليم 
اأ�ضار اإىل ارتقاء جامعة زايد اإىل نطاق اأف�ضل 800-601 
جامعة على م�ضتوى العامل من نطاق 801-1000 يف عام 

.2020
وتناول املجل�ض خالل اجتماعه عدداً من املوا�ضيع الأكادميية 
زايد  بجامعة  التو�ضيات  م��ن  ع��دد  تنفيذ  واأق���ر  والإداري�����ة 
املبتكرة  ال��ربام��ج  اأدراج  على  املوؤ�ض�ضة  حر�ض  من  انطالقاً 
يف  ت�ضمن  وال��ت��ي  ال�ضلة  ذات  العلمية  ب��امل��واد  وت��زوي��ده��م 
اإع��داد جيل من اخلريجني يتمتعون بالتميز  نهاية املطاف 
عمل  �ضوق  يف  للتطبيق  قابلة  قيادية  وم��ه��ارات  الأك��ادمي��ي 
ديناميكي للغاية. وكذلك تر�ضيخ ثقافة البتكار بني ال�ضباب 
لتحقيق ومواكبة توجهات دولة الإمارات العلمية يف توظيف 
العلوم املتقدمة يف جمال البحث العلمي للم�ضاهمة بو�ضع 

احللول املنا�ضبة للتحديات امل�ضتقبلية. 
كما ناق�ض اأع�ضاء جمل�ض جامعة زايد عدداً من ال�ضيا�ضات 
والإج��������راءات امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��اع��ت��م��اد ب��ع�����ض ال��ب��ن��ود امل���درج���ة يف 
عن  ال�����ض��ادرة  ب��ال��ق��رارات  واملتعلقة  املجل�ض  اأع��م��ال  ج���دول 
واملخاطر  التدقيق  وكذلك جلنة  الأكادميية  ال�ضوؤون  جلنة 

والمتثال باجلامعة.
وقام اأع�ضاء املجل�ض بجولة داخل اجلناح الذي يروي ق�ضة 
دولة الإمارات وحلم قادة الحتاد قبل خم�ضني عام، واطلعوا 
يف  املعرو�ضة  الإماراتية  والإجن���ازات  الثقافة  معار�ض  على 

خمتلف اأق�ضام اجلناح.
�ضارة  م��ع��ايل  اجل��ام��ع��ة؛  جمل�ض  اأع�����ض��اء  الج��ت��م��اع  ح�ضر 
املتقدمة  للتكنولوجيا  الدولة  وزيرة  الأم��ريي،  يو�ضف  بنت 
�ضامل  مطر  حميد  و�ضعادة  اجلامعة،  جمل�ض  رئي�ض  نائب 
اأبوظبي  ���ض��رك��ة  ملجموعة  التنفيذي  ال��رئ��ي�����ض  ال��ظ��اه��ري، 
الوطنية للمعار�ض )اأدنيك(، و�ضعادة عبد النا�ضر ال�ضعايل 
اخلارجية  ب����وزارة  الق��ت�����ض��ادي��ة  ل��ل�����ض��وؤون  ال��وزي��ر  م�ضاعد 
وال��ت��ع��اون ال���دويل، و���ض��ع��ادة م��وزة اإب��راه��ي��م حممد الأكرف 
�ضذى  و���ض��ع��ادة  امل��ج��ت��م��ع،  ت��ن��م��ي��ة  وزارة  وك��ي��ل  ال�����ض��وي��دي، 
مكتب  التنفيذية،  ال�ضت�ضارات  وح��دة  م�ضت�ضارة،  الها�ضمي 
�ضعيد  وال�ضيد  ال��وزراء،  رئا�ضة جمل�ض  ، مكتب  العام  املدير 
اأ�ضتاذ  وي��الن،  روب��رت  د.  و  اأعمال،  الظاهري، رجل  �ضلطان 
ح�ضن  و�ضعادة  ال�ضرتاتيجي،  التخطيط  يف  وخبري  فخري 

النجار، موؤ�ض�ض �ضركة انفوك�ض ميديا لالإعالم.

•• دبي- الفجر

اآل مكتوم  را����ض���د  ب���ن  �����ض��ة حم��م��د  م��وؤ���ضَّ ن��ّظ��م��ت 
الإمن���ائ���ي  امل���ت���ح���دة  الأمم  وب���رن���ام���ج  ل��ل��م��ع��رف��ة 
جل�ضة نقا�ضية خالل فعاليات الإعالن عن نتائج 
»موؤ�ضر املعرفة العاملي 2021«، والتي اأقيمت يف 
اإك�ضبو   - الفر�ض  املتحدة مبنطقة  الأمم  ملتقى 

دبي.  2020
نع ال�ضيا�ضات  وجاءت اجلل�ضة النقا�ضية بعنوان »�ضُ
الدكتور هاين  املعرفة«. وتوىل  يف ع�ضر جمتمع 
ت���رك���ي، م��دي��ر »م�������ض���روع امل���ع���رف���ة« ل����دى املكتب 
الإمن���ائ���ي  امل��ت��ح��دة  الأمم  ل��ربن��ام��ج  الإق��ل��ي��م��ي 
قائمة  نت  وت�ضمَّ اجلل�ضة.  اإدارة  العربية،  بالدول 
ح�ضني  امل��ه��ن��د���ض  م��ع��ايل  اجلل�ضة  يف  امل��ت��ح��دث��ني 
الإماراتي،  والتعليم  ال��رتب��ي��ة  وزي���ر  احل���م���ادي، 
وم��ع��ايل ال��دك��ت��ور ط���ارق ���ض��وق��ي، وزي���ر الرتبية 
وزير  الهناندة،  اأحمد  ومعايل  امل�ضري،  والتعليم 
القت�ضاد الرقمي وريادة الأعمال باململكة الأردنية 
الها�ضمية، ومعايل الدكتورة فادية كيوان، مدير 
د معايل املهند�ض  عام منظمة املراأة العربية.  واأكَّ

ح�ضني احلمادي خالل اجلل�ضة اأنَّ اجلاهزية التي 
تتمتَّع بها املنظومة التعليمية يف الإمارات مكَّنت 
ت�ضبَّبت فيها  ال��ت��ي  الأزم����ة  اج��ت��ي��از  م��ن  ال��دول��ة 
التعليم  واإع���ادة  ب�ضالمة،  »كوفيد19-«  جائحة 

احل�ضوري يف املدار�ض واجلامعات.
وق����ال م��ع��ال��ي��ه: »ي��ت��م��ي��ز ال��ت��ع��ل��ي��م ب��ق��درت��ه على 
كالتقنية  ����ن����ات،  املُ����َم����كِّ ب��ع�����ض  م����ن  ال����ض���ت���ف���ادة 
اتخذ �ضاحب  الإم����ارات،  دول��ة  والت�����ض��ال؛ ففي 
نائب  مكتوم،  اآل  را�ضد  بن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو 
رئ��ي�����ض ال���دول���ة رئ��ي�����ض جم��ل�����ض ال�������وزراء حاكم 
باإطالق   ،2012 ع��ام  ق���راًرا يف  رع���اه اهلل،  دب���ي، 
التعليم  قطاع  التقنية يف  لتمكني  م�ضروع وطني 
الدولة.  يف  ال��ذك��ي  التعليم  م��ن��ظ��وم��ة  واإط�����الق 
للم�ضتقبل  ا�ضت�ضراف  على  القرار  هذا  وينطوي 
اإىل قدرة  ق معاليه  لع�ضره«.  وتطرَّ �ضابق  وفكر 
التجاوب مع  على  الإم���ارات  التعليم يف  منظومة 
»كّنا م�ضتعدين  19، فقال:  اأزم��ة جائحة كوفيد 
مت���ام���اً، ول��دي��ن��ا ال��ب��ن��ي��ة اجل���اه���زة ال���الزم���ة، لذا 
املدر�ضية  الربيع  ُعطلة  تقدمي  �ضوى  نحَتْج  مل 
من  د  نتاأكَّ كي  الر�ضمي،  موعدها  قبل  اأ�ضبوعني 

قدرة املُعلمني على التعامل مع منظومة التعليم 
عن ُبعد. وكررنا الأمر نف�ضه مع اجلامعات. لذا، 
بحمد هلل مل يحدث لدينا اأي توقيف يف التعليم 

بالإمارات". 

ال��دك��ت��ور ط���ارق �ضوقي، عن  فيما حت��دث م��ع��ايل 
اإطالقه  متَّ  ال��ذي  امل�ضري،  املعرفة  بنك  جتربة 
املعرفة من خمتلف  نقل  بهدف   ،2016 عام  يف 
امل�ضري،  لل�ضعب  جماناً  واإتاحتها  العامل  اأن��ح��اء 

الفقري للنه�ضة  العمود  البنك ميثِّل  اأنَّ  معترباً 
العربية  م�ضر  جمهورية  ت�ضهدها  التي  املعرفية 
حالياً، ويحظى بدعم كامل من احلكومة امل�ضرية، 
ل اإليه العلم �ضواء يف  ويحتوي على اأحدث ما تو�ضَّ
التعليم  اأو  الإلكرتونية  والكتب  العلمي  البحث 
م���ا ق��ب��ل اجل��ام��ع��ي واجل��ام��ع��ي وال���ع���ايل ويف كل 
امل�ضري  املعرفة  لبنك  اأنَّ  م��وؤك��داً  �ضات،  التخ�ضُّ
�ضي�ضتمُرّ  واأنه  املعرفة  ن�ضر  يف  ومهماً  كبرياً  دوراً 

بلعب هذا الدور يف امل�ضتقبل. 
م معايل اأحمد الهناندة بالتهنئة اإىل  وبدوره، تقدَّ
دولة الإمارات لفوزها باملركز الأول على م�ضتوى 
منطقة ال�ضرق الأو�ضط و�ضمال اإفريقيا وال�� 11 
ع��امل��ي��اً ع��ل��ى »م��وؤ���ض��ر امل��ع��رف��ة ال��ع��امل��ي، 2021«، 
تتمتَّع  اأن  يجب  والت�ضريعات  ال�ضيا�ضات  اإنَّ  وقال 
ل الرقمي الذي  باملرونة الكافية ل�ضتيعاب التحوُّ
ال��ي��وم ع�ضر  يعي�ض  ال��ع��امل  اأنَّ  م���وؤك���داً  ن�����ض��ه��ده، 
ل  التحوُّ على  هذا  يقت�ضر  ول  بالكامل،  ل  التحوُّ
ل  الرقمي فح�ضب، اإمنا ميتد اأي�ضاً لي�ضمل التحوُّ
م�ضرياً  واملعريف،  والعلمي  والقت�ضادي  ال�ضيا�ضي 
ل الرقمي هو املمكِّن جلميع علميات  اإىل اأنَّ التحوُّ

ل التي ميرُّ بها العامل يف الوقت الراهن.  التحوُّ
فيما حت��دث��ت ال��دك��ت��ورة ف��ادي��ة ك��ي��وان ع��ن و�ضع 
امل����راأة يف ال��ع��امل ال��ع��رب��ي، ب��امل��ق��ارن��ة م��ع و�ضعها 
على  »كوفيد19-«  ج��ائ��ح��ة  وت��اأث��ري  ال��ع��امل،  يف 
املراأة  و�ضع  »ُي��ع��دُّ  فقالت:  املنطقة،  يف  ال�ضيدات 
يف العامل العربي اأ�ضواأ ن�ضبياً، مقارنة مع و�ضعها 
املجالت، ولكن يف  العامل يف بع�ض  على م�ضتوى 
بع�ض املجالت الأخرى قد يكون اأف�ضل. وخالفاً 
العامل  يف  امل���راأة  ع��ن  النمطية  ال�ضلبية  لل�ضورة 
مواقع  يف  العربيات  الن�ضاء  تكون  فقد  ال��ع��رب��ي، 
�ضبيل  فعلى  امل��ج��الت؛  م��ن  ال��ع��دي��د  يف  متقدمة 
املثال، الن�ضاء العربيات متقدمات يف املهام الطبية 
ال�ضفوف  فيها  وي�ضغلن  وال��رتب��وي��ة،  وال�ضحية 

الأمامية«.
اأرقاماً  قت  حقَّ العربي  اخلليج  »دول  اأنَّ  واأ�ضافت 
�ضات  للتخ�ضُّ البنات  اختيار  يف  للغاية  متقدمة 
والعلوم  ال��ط��ب،  كالهند�ضة،  والتقنية  العلمية 
ذلك  م  ُنعمِّ اأن  ميكننا  ل  اأننا  اإل  والتكنولوجيا، 
على �ضائر الدول العربية؛ لأنَّ الظروف ال�ضائدة 

يف كل دولة تختلف عن الأخرى«.

جناح نيكزو�ض يف اإك�سبو 2020 دبي يقدم لعبة التعليم يف كل مكانحممد رم�سان يتاألق يف احلفل اجلماهريي يف اإك�سبو 2020 دبي
•• دبي - الفجر

جن���اح ومت��ي��ز و اخ���ت���الف ج��دي��د ق��دم��ه الفنان 
"اإك�ضبو  يف  ح��ف��ل��ه  رم�����ض��ان يف  امل�����ض��ري حم��م��د 
جتّمع  ك��ب��ري  ج��م��ه��ور  بح�ضور  دبي"،   2020
مع  التفاعل  ع��ن  يتوقف  مل  اليوبيل،  م�ضرح  يف 
�ضاركه  ال��ذي  احلفل  وا�ضتعرا�ض  اغنيات  جميع 
دولة الإمارات  فيها الفرق ال�ضتعرا�ضية، �ضاكراً 
دبي على   2020 اإك�ضبو  واإدارة معر�ض معر�ض 
التنظيم والهتمام الكبري الذي يقدمه املعر�ض 
تفا�ضيل  جميع  على  مثنياً  اأج��م��ع،  ال��ع��امل  اأم���ام 
ال��ت��ن��ظ��ي��م والع������داد ل��ل��ي��ا���ض��ري ل��الإن��ت��اج الفني، 
لالإمارات  والزده�����ار  ال��ت��ق��دم  اإ���ض��ت��م��رار  متمنياً 
ق���ي���ادة و���ض��ع��ب وم��ق��ي��م��ني م���ن ج��م��ي��ع اجلاليات 

العربية والأجنبية.
وتنقل حممد رم�ضان بني جمموعة من اأغنياته 
ال��ت��ي حققت جن��اح��اً وان��ت�����ض��اراً ب��ني اجل��م��ه��ور يف 
وتفاعل  �ضيحات  و�ضط  العربي،  وال��ع��امل  م�ضر 
اأغنياته  ج��م��ي��ع  ي��ح��ف��ظ��ون  ال����ذي����ن  اجل���م���ه���ور 

وي���رددون���ه���ا م��ع��ه دون ت��وق��ف ع��ل��ى م����دار حفله 
كاماًل، لي�ضجل ذكرى رائعة له �ضخ�ضياً وجلميع 

من ح�ضر احلفل ال�ضخم.
وراف����ق امل��ن��ت��ج وامل��خ��رج ���ض��الح ال��ي��ا���ض��ري رئي�ض 
الفنان  الفني،  ل��الإن��ت��اج  اليا�ضري  ادارة  جمل�ض 
حم��م��د رم�����ض��ان ال����ذي ���ض��اه��م يف جن���اح احلفل 
الفنان وتعاقده، من يوم و�ضوله  وتنظيم وجود 

دبي اىل وقت وجوده على خ�ضبة م�ضرح اليوبيل، 
الكبري  امل�ضتوى  اىل  احل��ف��ل  اأج����واء  نقل  ب��ه��دف 
تواجد  ال��ذي  الغفري  اجلماهري  احل�ضور  لقوة 
 " �ضركة  وت�ضتعد  ه��ذا  امل�ضرح.  جوانب  جميع  يف 
الفنان  حفل  لتنظيم  الفني"  لالإنتاج  اليا�ضري 
 2020 "اإك�ضبو  يف  املقبل  ح�ضني  تامر  امل�ضري 

دبي" يوم 23 دي�ضمرب اجلاري .

•• دبي- الفجر

وكوكب  ل��الإن�����ض��ان  نيكزو�ض  ق��اع��ة  ا�ضت�ضافت 
مميزا  عر�ضا  دب��ي،   2020 اإك�ضبو  يف  الأر����ض 
الألعاب  ت�ضميم  بني  ما  جتمع  تفاعلية  للعبة 
الالعبني  لتعليم  وت��ه��دف  امل�����ض��رح��ي،  وال��ف��ن 
والثقافية،  ال��ل��غ��وي��ة  ال��ع��وائ��ق  جت����اوز  ك��ي��ف��ي��ة 
لإيجاد  جماعي  ب�ضكل  الت�ضرف  م��ن  للتمكن 

حل للتحديات العاملية.
لدعوة  مكان"  ك��ل  يف  "التعليم  ل��ع��ب��ة  ت��ه��دف 
ال����الع����ب����ني ل����ل����دخ����ول يف ع������امل اف����رتا�����ض����ي، 
الرفاهية  املجتمعات على حتقيق  اأحد  مل�ضاعدة 
اأوق����ات الأزم�����ات، وذل���ك من  طويلة الأج���ل يف 
الفيديو  األعاب  من  مرتابطة  جمموعة  خالل 
على  احل��ا���ض��رون  �ضي�ضهد  ح��ي��ث  وال���ع���رو����ض، 
و�ضكانها،  املدينة  بها  �ضتتفاعل  التي  الطريقة 
الالعبون،  يتخذها  التي  الختيارات  على  بناء 
فيما يدركون ببطء عواقب تلك القرارات التي 
مت اتخاذها، والتي قد تبدو ب�ضيطة يف البداية.

كارلو�ض بييز هو فنان م�ضرحي وم�ضمم األعاب 
"التعليم يف كل  من فنزويال وهو اأي�ضا خمرج 
خطة  م��ن  ال��ف��ك��رة  ه���ذه  "نبعت  ق���ال:  مكان"، 
ل�ضتك�ضاف  ���ض��ن��وات   5 م���دى  ع��ل��ى  ا���ض��ت��م��رت 
املناطق التي ميكن اأن متثل نقاط التقاء ما بني 
الفن امل�ضرحي وت�ضميم الألعاب. حيث وجدنا 
لالأ�ضخا�ض  ي�ضمح  للم�ضاركة،  ج��دي��دا  نظاما 
ا�ضتخدام  بدون  البع�ض  بع�ضهم  مع  بالتحدث 
الكلمات للتوا�ضل فيما بينهم، مما ميكنهم من 
جتاوز احلواجز اللغوية والثقافية، وي�ضمح لهم 
بالتوا�ضل بطرق مفهومة وذات مغزى، وتاأتي 
هذه القطعة حتديدا من رغبتنا يف ا�ضتك�ضاف 
اأف����ك����ار ج���دي���دة ل��ت��ق��دمي ال��ت��ع��ل��ي��م م���ن خالل 

التعبري الفني".
البداية،  يف  �ضهلة  اللعبة  تبدو  "قد  واأ���ض��اف: 
اإنقاذ  وه��ي  �ضعبة  مهمة  على  تنطوي  ولكنها 
التعاون  ف��ي��ه��ا ه���و  ال��ن��ج��اح  ال���ع���امل، وو���ض��ي��ل��ة 
اأف����راد ال��ف��ري��ق، ل��ذا يجب اأن يوازن  ب��ني ك��اف��ة 
لأنها  �ضيتخذها،  التي  القرارات  بني  اجلمهور 

امل��دي��ن��ة ب��ط��رق ق��د تكون  ت��وؤث��ر على �ضكان  ق��د 
اأو �ضارة، فعلى �ضبيل املثال، يف حني اأن  مفيدة 
لتطوير  مفيًدا  يكون  قد  البيئية  امل��وارد  جمع 
اأنه قد يزعج الت�ضال بني  البنية التحتية، اإل 

�ضكان املدينة والطبيعة على املدى البعيد". 
ع��ب��ارة عن  ه��ي  ال��ل��ع��ب��ة  :"هذه  بييز  واأو����ض���ح   
القوة  ب��ن��اء  كيفية  يف  للتفكري  للجميع  دع���وة 
توؤثر على  اأن  املجتمعية، وكيف ميكن لأفعالنا 
دب��ي، هو مكان   2020 اإك�ضبو  اأن  واأرى  ذل��ك. 
مثايل لتقدمي هذه اللعبة، حيث ميكن للفريق 
الواحد اأن يتكون من جمموعة خمتلفة متاما 
والثقافات  اجلن�ضيات  حيث  من  الالعبني  من 
على  بينهم  فيما  �ضيتفقون  لكنهم  والأع��م��ار، 
ط��ري��ق��ة ال��ل��ع��ب والأ�����ض����ل����وب الأم����ث����ل لإع�����ادة 
الأزمات  اأو  ل��ل��ك��وارث  تعر�ضها  بعد  امل��دن  بناء 
ال������زوار على  ي��ح�����ض��ل  اأن  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة. ون���اأم���ل 
اللعبة واأن جتعلهم يفكرون  متعة جتربة هذه 
واختربوه  ���ض��اه��دوه  م��ا  ح��ول  اأخ���رى  بطريقة 

اأثناء اللعب". 
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من املتوقع اأن يرتفع عدد االأ�ضخا�ض امل�ضابني باخلرف من 50 مليونا اإىل 152 مليونا بحلول عام 2050.
ويعد اخلرف م�ضطلحا �ضامال لالأمرا�ض التي ت�ضبب �ضعف القدرة على التذكر اأو اتخاذ القرارات ويتعار�ض 
حتى مع اأب�ضط االأن�ضطة. ومر�ض األزهامير هو ال�ضكل االأكرث �ضيوعا للخرف، حيث ي�ضاهم يف 60% اإىل %70 
مبر�ض  اإ�ضابتك  احتمالية  من  تزيد  اأن  ميكن  التي  العوامل  من  العديد  وهناك  اخلرف،  حاالت  جميع  من 
"اإك�ضربي�ض" الربيطاين مع خبرية التغذية الرائدة يف اململكة املتحدة واملوؤلفة  األزهامير. وحتدث موقع 
لتقليل  اأهم �ضبعة عوامل خطرية وما ميكن فعله  الدكتورة مارلني غلينفيل، ملعرفة  احلائزة جوائز عدة، 

احتمالية االإ�ضابة مبر�ض األزهامير.

�ضحي: غري  غذائي  نظام   1-
ع��ق��ل��ك وج�ضمك  لأن  ج���ي���دا،  ت���اأك���ل  اأن  ل��ل��غ��اي��ة  امل��ه��م  م���ن 

مرتبطان ارتباطا وثيقا.
تناول  اأن  الأب��ح��اث  من  "نعلم  غلينفيل:  الدكتورة  وقالت 
اأو  اأق��ل و/  اإىل فقدان ذاك��رة  نظام غذائي متو�ضطي ي��وؤدي 
البحر  حمية  اأن  اأي�ضا  نعلم  كما  الرتكيز.  يف  اأق��ل  م�ضاكل 
للم�ضاعدة يف احلفاظ على �ضحة  املتو�ضط مهمة  الأبي�ض 

القلب، وهذا ل يقل اأهمية عن العقل".
واأ�ضافت: "تزداد خماطر الإ�ضابة مبر�ض األزهامير ب�ضبب 
والأوعية  بالقلب  ت�ضر  التي  نف�ضها  احل��الت  من  العديد 
الدموية .. لذلك من املهم اأن تبذل ق�ضارى جهدك لتباع 

نظام غذائي متوازن و�ضحي لتقليل املخاطر".

النوم: قلة   2-
لذا  األزهامير،  الإ�ضابة مبر�ض  تزيد من خطر  النوم  قلة 
فقد حان الوقت للتاأكد من ح�ضولك على ق�ضط كاف من 

النوم كل ليلة".
بروتني  من  التخل�ض  "يتم  غلينفيل:  الدكتورة  واأو�ضحت 
الدماغي  ال�ضائل  يغ�ضل  عندما  النوم  اأث��ن��اء  اأميلويد  بيتا 
النوم من  اأن حتاول  ال�ضموم من ج�ضمك. ويجب  ال�ضوكي 

�ضت اإىل ثماين �ضاعات معظم الليايل".

الريا�ضة ممار�ضة  عدم   3-
الن�ضاط البدين مهم جدا لوظيفة الدماغ ال�ضحية، ف�ضال 
عن اللياقة البدنية. وا�ضت�ضهدت الدكتورة غلينفيل باإحدى 
الدرا�ضات التي تتبعت جمموعة من الأ�ضخا�ض على مدار 

ثماين �ضنوات.
ويقرتح الباحثون اأن الآثار الإيجابية للتمارين الريا�ضية 
اأن  ميكن  ال��ت��م��اري��ن  لأن  حت��دث  الإدراك���ي���ة  الوظيفة  على 
تزيد من حجم احُل�ضني، ما يعك�ض فقدان احلجم املرتبط 
بالعمر ملدة عام اإىل عامني. )احُل�ضني هو جزء من دماغك 

يتقل�ض كعر�ض من اأعرا�ض مر�ض األزهامير(.
وتن�ضح الدكتورة غلينفيل باحلفاظ على لياقة الدماغ من 
خالل لعب الورق واألعاب ال�ضطرجن اأو قراءة الكتب اأو حل 
الكلمات املتقاطعة اأو تعلم اآلة اأو لغة جديدة اأو بب�ضاطة عن 

طريق ممار�ضة هواية جديدة.

االأدوية:  4-
دواء م�ضاعد يف  الربوتون )PPIs( هي  مثبطات م�ضخة 
خطر  من  تزيد  اأنها  الآن  ويعتقد  احلم�ض،  ارت��داد  تقليل 
م�ضتوى  من  تزيد  لأنها   44% بن�ضبة  باخلرف  الإ�ضابة 

بيتا اأميلويد يف الدماغ.

الأدوية  من  العديد  "هناك  غلينفيل:  الدكتورة  واأ�ضافت 
الأخرى التي ل ت�ضتلزم و�ضفة طبية والتي ت�ضمل م�ضادات 
ال���ربد والإنفلونزا  ن���زلت  امل��وج��ودة يف ع��الج��ات  ال��ك��ول��ني، 
الأ�ضيتيل  م��ادة  متنع  والتي  النوم،  وم�ضاكل  املعدة  وحرقة 
النب�ضات  لنقل  ج�ضمك  يحتاجها  التي  الكيميائية  كولني 

الكهربائية بني اخلاليا الع�ضبية.
وت��ظ��ه��ر الأب���ح���اث احل��دي��ث��ة اأن ه����وؤلء الأ���ض��خ��ا���ض الذين 
)املعروف  امل��خ  حجم  من  قللوا  قد  الأدوي���ة  ه��ذه  يتناولون 
اأداوؤه������م اأق���ل يف اختبارات  ب��ا���ض��م ان��ك��م��ا���ض ال���دم���اغ( وك���ان 

الذاكرة.

العائلة: تاريخ   5-
لالإ�ضابة  العائلي  التاريخ  يف  ق��وي  خطر  لديك  يكون  ق��د 
مبر�ض األزهامير، لذلك من املهم التفكري يف التغيريات يف 
النظام الغذائي ومنط احلياة التي ميكنك اإجراوؤها لتقليل 

فر�ض اإ�ضابتك بهذه احلالة بنف�ضك.
اأن مر�ض  م���ن  ت��ق��ل��ق  "قد  غ��ل��ي��ن��ف��ي��ل:  ال���دك���ت���ورة  وق���ال���ت 
تت�ضبب  اجلينات  بع�ض  واأن  جيناتك،  يف  موجود  األزهامير 
يوؤثر  الذي  املبكر  األزهامير  ب�ضكل مبا�ضر يف ظهور مر�ض 
 60 و   30 ب��ني  اأع��م��اره��م  ت���رتاوح  ال��ذي��ن  الأ�ضخا�ض  على 
 5% اأقل من  فاإن اجلينات م�ضوؤولة عن  عاما. ومع ذلك، 

من جميع حالت مر�ض األزهامير".

:D فيتامني  نق�ض   6-
ل�ضحة  مهم   D فيتامني  اأن  ع��دي��دة  ���ض��ن��وات  منذ  عرفنا 

العظام والوقاية من ه�ضا�ضة العظام.
اأ�ضعة  م��ن   D فيتامني  م��ن  ح�ضتنا  معظم  على  ونح�ضل 

ال�ضم�ض لأن م�ضادر الغذاء الطبيعية قليلة.
اإذا كنت تعاين من نق�ض معتدل يف  اأنه  الأبحاث  واأظهرت 

،D فيتامني
 69%  فاإن خطر الإ�ضابة مبر�ض األزهامير يزيد بن�ضبة 
يعانون من  الذين  اأولئك  %122 يف  اإىل  وي��زداد اخلطر 

نق�ض حاد.

-7االإجهاد:
ل�����ض��وء احل���ظ، ي��زي��د ال��ت��وت��ر م��ن خ��ط��ر اإ���ض��اب��ت��ك مبر�ض 

األزهامير، لذا �ضتحتاج اإىل تقليله قدر الإمكان.
وقد تعتقد اأنه ل ميكنك التحكم يف التوتر، لكن الدكتورة 
تاأثريه عليك  التحكم يف كيفية  اإنه ميكنك  غلينفيل تقول 

ج�ضديا وميكنك التاأكد من اأنك ل توؤدي اإىل تفاقمه.
واأ�ضارت الدكتورة غلينفيل: "هناك احتمال اأن يكون منطك 
يف الأكل يخرب ج�ضمك ب�ضكل ل �ضعوري اأنه يتعر�ض ل�ضغط 

اأكرب".وال�ضبب هو اأنه اإذا تقلبت م�ضتويات ال�ضكر يف الدم، 
نف�ض  وهما  والكورتيزول،  الأدري��ن��ال��ني  يفرز  ج�ضمك  ف��اإن 

الهرمونات التي يطلقها عندما تكون حتت ال�ضغط.
ولذلك، حاول اأن حتافظ على ا�ضتقرار م�ضتويات ال�ضكر يف 
الدم عن طريق تناول �ضيء ما كل ثالث �ضاعات وكن حذرا 
اإذا كنت ت�ضرب الكثري من القهوة. و"�ضيوؤدي هذا اإىل اإيقاف 
الرت��ف��اع��ات والن��خ��ف��ا���ض��ات وال��رغ��ب��ة ال�����ض��دي��دة يف تناول 

الأطعمة احللوة".

االأ�ضباب التي تزيد من خطر اإ�ضابتك به

�سيوعا اخلرف  اأمرا�ض  باأكرث  الإ�سابة  خطر  من  تزيد  عوامل   7

واالأداء  ب��ال��ك��اف��ي��ني  اخل��ا���ض��ة  ال��ب��ي��ان��ات  ه��ي  م��ا 
الريا�ضي؟

من  الريا�ضة  علوم  يف  اخلبري  ك��الرك،  نيل  الدكتور  يقول 
اأحد  "الكافيني هو  اإن  املتحدة،  اململكة  جامعة كوفنرتي يف 
اأكرث املواد التي جرى البحث عنها مل�ضاعدة الريا�ضيني على 
اأطول واأكرث �ضعوبة.  اأف�ضل والتدريب لفرتة  الأداء ب�ضكل 
املحرتفون  الريا�ضيون  يعتربه  م��ا  غالبا  ل��ذل��ك،  ونتيجة 

"مولدات  ي�ضاعد  اأنه  على  والهواة 
ل���الأداء  امل��ع��ززة  الطاقة" 

من  وا���ض��ع��ة  ملجموعة 

الأن�ضطة".
يح�ضن  الكافيني  اأن  البحثية  الأوراق  من  العديد  واأظهرت 
الأداء يف اجلري وركوب الدراجات وكرة القدم وكرة ال�ضلة 

والتن�ض والغولف ورفع الأثقال.
حمدودة  حت�ضينات  ع��ل��ى  "ُعرث  ك����الرك:  ال��دك��ت��ور  وي��ق��ول 
لالأحداث التي ت�ضتغرق اأقل من ثالث دقائق. ولكن بالن�ضبة 
لل�ضباقات التي ت�ضتغرق حوايل ع�ضر ثوان، ميكن للكافيني 

حت�ضني ذروة اإنتاج الطاقة وال�ضرعة والقوة".

هل �ضرب القهوة له تاأثري حبوب 
الكافيني نف�ضه؟

تاأثري  على  الدرا�ضات  تركز معظم 
ح��ب��وب ال��ك��اف��ي��ني ب���دل م��ن �ضرب 
القهوة. ويعد قيا�ض تاأثري القهوة 
على الأداء الريا�ضي اأكرث تعقيدا 
حمتوى  ي��خ��ت��ل��ف  ح���ي���ث 
ال������ك������اف������ي������ني م���ن 
اإىل  ف������ن������ج������ان 
اآخ������������ر. وم����ع 
كانت  ذل������ك، 
بع�ض  ه��ن��اك 
ال������درا�������ض������ات 
تبحث  ال����ت����ي 
ع����������ل����������ى وج����������ه 
تاأثري  التحديد يف 

القهوة.

ويقول الدكتور كالرك: "اأظهر عدد متزايد من الدرا�ضات 
اأنه ميكن ا�ضتخدام القهوة كبديل للكافيني لتح�ضني  اأي�ضا 
نتائج  وحتقيق  التناف�ضي،  اجل��ري  واأداء  ال��دراج��ات  رك��وب 
مماثلة للكافيني النقي. ويف الواقع، قد تكون القهوة اأكرث 

فعالية يف حت�ضني املقاومة من الكافيني وحده".

هل هناك اأي حماذير؟
املحاذير  غ��ذائ��ي، هناك بع�ض  اأي بحث  م��ع  ه��و احل��ال  كما 

وامل�ضاعفات التي يجب و�ضعها يف العتبار.
ويقول الدكتور نيل �ضوارتز، اخلبري يف علوم الريا�ضة من 
جامعة �ضاوث األباما يف الوليات املتحدة، "يختلف الأفراد 
حتملها  مت  اإذا  ال��ك��اف��ي��ني/ال��ق��ه��وة.  ل��ت��ن��اول  ا�ضتجابتهم  يف 

جيدا، 
ميكن للقهوة اأن ت�ضاعد يف الأداء العقلي واجل�ضدي". ويكمن 
الختالف بني كيفية ا�ضتجابة الأف��راد للكافيني يف كل من 

جيناتهم ويف تناولهم املعتاد للكافيني.
ل�ضرب  ال�ضلبية  اجل��وان��ب  بع�ض  اأي�����ض��ا  ه��ن��اك  ت��ك��ون  وق���د 
القهوة. ويرتبط الكافيني بالقلق وقلة النوم ما قد يكون له 

تاأثري �ضار على الأداء الريا�ضي.
بال�ضعور  الأم����ر  ب��ك  ينتهي  "قد  ك���الرك  ال��دك��ت��ور  وي��ق��ول 
بالغثيان والتوتر يف وقت ت�ضعر فيه بالقلق بالفعل، اإذا كنت 

تناف�ض".
وتقول اخلال�ضة: ثبت اأن الكافيني باأ�ضكال متعددة يح�ضن 

الأداء الريا�ضي، لكن التاأثريات تختلف بني الأفراد.
وت�ضتند املقالة اإىل 3 اإجابات خرباء على هذا ال�ضوؤال: هل 

ت�ضاعد القهوة يف تعزيز اأداء التمرين؟.

هل تعتقد اأن القهوة تعزز اأداء التمرين الريا�سي؟ 
ي�ضرب الكثريون القهوة يف ال�ضباح الباكر اأو اأثناء يوم العمل لتح�ضني االأداء العقلي، وقد يكون للكافيني اأي�ضا تاأثريات حمفزة تعمل على حت�ضني 
االأداء البدين اأثناء التمرين.وبهذا ال�ضدد، �ُضئل ثالثة خرباء يف علوم الريا�ضة واأمرا�ض القلب: "هل ت�ضاعد القهوة يف تعزيز اأداء التمرين؟"، 

للح�ضول على االإجابة الوافية.
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل/

قم�ضية للملكية الفكرية

بن�ضر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 179801

با�ض��م: كاو كابو�ضيكي كاي�ضا )وتتاجر اي�ضا با�ضم كاو كوربوري�ضن(

وعنوانه: 14 - 10 نيهونبا�ضي كايابات�ضو 1- ت�ضوم، ت�ضو- كو، طوكيو، اليابان

وامل�ضجلة حتت رقم : )179801(  بتاريخ: 2014/04/24

و�ضتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�ضر �ضنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 

احلماية يف : 2022/09/25 وحتى تاريخ : 2032/09/25

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  20 دي�سمرب 2021 العدد 13421

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل/

قم�ضية للملكية الفكرية

بن�ضر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 179802

با�ض��م: كاو كابو�ضيكي كاي�ضا )وتتاجر اي�ضا با�ضم كاو كوربوري�ضن(

وعنوانه: 14 - 10 نيهونبا�ضي كايابات�ضو 1- ت�ضوم، ت�ضو- كو، طوكيو، اليابان

وامل�ضجلة حتت رقم : )179802(  بتاريخ: 2014/12/10

و�ضتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�ضر �ضنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 

احلماية يف : 2022/09/25 وحتى تاريخ : 2032/09/25
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  20 دي�سمرب 2021 العدد 13421

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل/
قم�ضية للملكية الفكرية

بن�ضر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 179803
با�ض��م: كاو كابو�ضيكي كاي�ضا )وتتاجر اي�ضا با�ضم كاو كوربوري�ضن(

وعنوانه: 14 - 10 نيهونبا�ضي كايابات�ضو 1- ت�ضوم، ت�ضو- كو، طوكيو، اليابان
وامل�ضجلة حتت رقم : )179803(  بتاريخ: 2014/04/24

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �ضنوات  ع�ضر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�ضتظل 
احلماية يف : 2022/09/25 وحتى تاريخ : 2032/09/25

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  20 دي�سمرب 2021 العدد 13421

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل/

قم�ضية للملكية الفكرية

بن�ضر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 168391

با�ض��م: ال�ضيد �ضعد اهلل �ضماين بن حممد جميل 

وعنوانه: �ض ب 5935 ، حلب ، �ضوريا 

وامل�ضجلة بالرقم )168391( بتاريخ 2012/07/10

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �ضنوات  ع�ضر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�ضتظل 

احلماية يف : 2022/01/26 وحتى تاريخ : 2032/01/26

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  20 دي�سمرب 2021 العدد 13421

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل/

قم�ضية للملكية الفكرية

بن�ضر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 171081

با�ض��م: بريندورف اآكتينجي�ضيل�ضافت

وعنوانه: ليوبري�ضدورفر �ضرتا�ضه 26، 2560 بريندورف، النم�ضا

وامل�ضجلة بالرقم )171081( بتاريخ 2013/05/23

و�ضتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�ضر �ضنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية 

يف : 2022/03/26 وحتى تاريخ : 2032/03/26

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  20 دي�سمرب 2021 العدد 13421

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل/

قم�ضية للملكية الفكرية

بن�ضر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 171084

با�ض��م: بريندورف اآكتينجي�ضيل�ضافت

وعنوانه: ليوبري�ضدورفر �ضرتا�ضه 26، 2560 بريندورف، النم�ضا

وامل�ضجلة بالرقم )171084( بتاريخ 2013/05/23

و�ضتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�ضر �ضنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية 

يف : 2022/03/26 وحتى تاريخ : 2032/03/26

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  20 دي�سمرب 2021 العدد 13421

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل/

قم�ضية للملكية الفكرية

بن�ضر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 171087

با�ض��م: بريندورف اآكتينجي�ضيل�ضافت

وعنوانه: ليوبري�ضدورفر �ضرتا�ضه 26، 2560 بريندورف، النم�ضا

وامل�ضجلة بالرقم )171087( بتاريخ 2013/05/23

و�ضتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�ضر �ضنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية 

يف : 2022/03/26 وحتى تاريخ : 2032/03/26

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  20 دي�سمرب 2021 العدد 13421

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل/

قم�ضية للملكية الفكرية

بن�ضر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 171090

با�ض��م: بريندورف اآكتينجي�ضيل�ضافت

وعنوانه: ليوبري�ضدورفر �ضرتا�ضه 26، 2560 بريندورف، النم�ضا

وامل�ضجلة بالرقم )171090( بتاريخ 2013/05/23

و�ضتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�ضر �ضنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية 

يف : 2022/03/26 وحتى تاريخ : 2032/03/26

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  20 دي�سمرب 2021 العدد 13421

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل/

قم�ضية للملكية الفكرية

بن�ضر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 168392

با�ض��م: ال�ضيد �ضعد اهلل �ضماين بن حممد جميل 

وعنوانه: �ض ب 5935 ، حلب ، �ضوريا 

وامل�ضجلة بالرقم )168392( بتاريخ 2012/07/25

و�ضتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�ضر �ضنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية 

يف : 2022/01/26 وحتى تاريخ : 2032/01/26

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  20 دي�سمرب 2021 العدد 13421

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل/

قم�ضية للملكية الفكرية

بن�ضر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 170191

با�ض��م: �ضركة اأبناء اأديب ديروان ) املراعي(

وعنوانه: الك�ضوة – مرانة 82 – ريف دم�ضق – �ضورية

وامل�ضجلة بالرقم )170191( بتاريخ 2013/07/21

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �ضنوات  ع�ضر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�ضتظل 

احلماية يف : 2022/03/06 وحتى تاريخ : 2032/03/06

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  20 دي�سمرب 2021 العدد 13421

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل/

قم�ضية للملكية الفكرية

بن�ضر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 171077

با�ض��م: بريندورف اآكتينجي�ضيل�ضافت

وعنوانه: ليوبري�ضدورفر �ضرتا�ضه 26، 2560 بريندورف، النم�ضا

وامل�ضجلة بالرقم )171077( بتاريخ 2013/05/23

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �ضنوات  ع�ضر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�ضتظل 

احلماية يف : 2022/03/26 وحتى تاريخ : 2032/03/26

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  20 دي�سمرب 2021 العدد 13421

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل/

قم�ضية للملكية الفكرية

بن�ضر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 171079

با�ض��م: بريندورف اآكتينجي�ضيل�ضافت

وعنوانه: ليوبري�ضدورفر �ضرتا�ضه 26، 2560 بريندورف، النم�ضا

وامل�ضجلة بالرقم )171079( بتاريخ 2013/05/23

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �ضنوات  ع�ضر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�ضتظل 

احلماية يف : 2022/03/26 وحتى تاريخ : 2032/03/26

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  20 دي�سمرب 2021 العدد 13421

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل/

قم�ضية للملكية الفكرية

بن�ضر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 171095

با�ض��م: بريندورف اآكتينجي�ضيل�ضافت

وعنوانه: ليوبري�ضدورفر �ضرتا�ضه 26، 2560 بريندورف، النم�ضا

وامل�ضجلة بالرقم )171095( بتاريخ 2013/05/23

و�ضتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�ضر �ضنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية 

يف : 2022/03/26 وحتى تاريخ : 2032/03/26

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  20 دي�سمرب 2021 العدد 13421

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل/

قم�ضية للملكية الفكرية

بن�ضر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 171096

با�ض��م: بريندورف اآكتينجي�ضيل�ضافت

وعنوانه: ليوبري�ضدورفر �ضرتا�ضه 26، 2560 بريندورف، النم�ضا

وامل�ضجلة بالرقم )171096( بتاريخ 2013/05/23

و�ضتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�ضر �ضنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية 

يف : 2022/03/26 وحتى تاريخ : 2032/03/26

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  20 دي�سمرب 2021 العدد 13421

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل/

قم�ضية للملكية الفكرية

بن�ضر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 171097

با�ض��م: بريندورف اآكتينجي�ضيل�ضافت

وعنوانه: ليوبري�ضدورفر �ضرتا�ضه 26، 2560 بريندورف، النم�ضا

وامل�ضجلة بالرقم )171097( بتاريخ 2013/05/23

و�ضتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�ضر �ضنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية 

يف : 2022/03/26 وحتى تاريخ : 2032/03/26

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  20 دي�سمرب 2021 العدد 13421

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل/

قم�ضية للملكية الفكرية

بن�ضر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 171101

با�ض��م: بريندورف اآكتينجي�ضيل�ضافت

وعنوانه: ليوبري�ضدورفر �ضرتا�ضه 26، 2560 بريندورف، النم�ضا

وامل�ضجلة بالرقم )171101( بتاريخ 2013/05/29

و�ضتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�ضر �ضنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية 

يف : 2022/03/26 وحتى تاريخ : 2032/03/26

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  20 دي�سمرب 2021 العدد 13421

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / 
قم�ضية للملكية الفكرية

بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 359795         بتاريخ: 2021/09/19
با�ض��م: �ضينزهني اي يف بي ا�ض تكنولوجي كو. ال تي دي.

�ضب- فنغهواجن  تاجنوي كوميونتي،  زون،  اند�ضرتيال  ليانتاجن  بلدج.،  �ضك�ضث  �ضيفنتي   ،201 روم  وعنوانه: 
دي�ضرتيكت، جواجنمينج دي�ضرتيكت، �ضينزهني، جواجندوجن 518000، ال�ضني

 وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :
�ضناديق  البطاريات؛  �ضناديق  ؛  الإلكرتونية  الإ���ض��ارات  مر�ضالت  لل�ضوء؛  الباعثة  الإلكرتونية  املوؤ�ضرات 
املراكمات؛ لوحات اأو �ضفائح للبطاريات؛ �ضواحن البطاريات؛ خاليا غلفانية؛ بطاريات كهربائية؛ مراكمات 

كهربائية؛ بطاقات الدوائر املتكاملة )البطاقات الذكية(؛ البطاقات الذكية )بطاقات الدوائر املتكاملة(.
الواق�عة بالفئة: 9

و�ضف العالمة: كلمة SMOK مكتوبة ي�ضكل خا�ض ومميز بحروف لتينية باللون ال�ضود.
ال�ض��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد ، اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  20 دي�سمرب 2021 العدد 13421

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / 
قم�ضية للملكية الفكرية

بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 361913         بتاريخ: 2021/10/13
با�ض��م: �ضينزهني اي يف بي ا�ض تكنولوجي كو. ال تي دي. 

�ضب- فنغهواجن  تاجنوي كوميونتي،  زون،  اند�ضرتيال  ليانتاجن  بلدج.،  �ضك�ضث  �ضيفنتي   ،201 روم  وعنوانه: 
دي�ضرتيكت، جواجنمينج دي�ضرتيكت، �ضينزهني، جواجندوجن 518000، ال�ضني

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :
تبغ امل�ضغ؛ �ضيجارة حتتوى على بدائل تبغ لي�ضت لالأغرا�ض الطبية؛ �ضجائر؛ ال�ضجائر الإلكرتونية؛ املنكهات 
ال�ضجائر  يف  لال�ضتخدام  العطرية  الزيوت  بخالف  املنكهات  تبغ؛  يف  لال�ضتخدام  العطرية  الزيوت  بخالف 
الإلكرتونية؛  ال�ضجائر  يف  لال�ضتخدام  �ضائلة  حماليل  املدخنني؛  ولع��ات  للتدخني؛  اأع�ضاب  الإلكرتونية؛ 

املبخرات الفموية للمدخن.
الواق�عة بالفئة: 34

و�ضف العالمة: كلمة IGEE بحروف لتينية باللون ال�ضود.
ال�ض��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد ، اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  20 دي�سمرب 2021 العدد 13421

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / 
قم�ضية للملكية الفكرية

بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 364433         بتاريخ: 2021/11/14
با�ض��م: اأي اأيه توباكو املحدودة

وعنوانه: وحدة البلدية رقم 5، �ضارع ا�ضماعيل كمايل، مدخل رقم 2، الطابق الثاين �ضقة 2، تريانا ، األبانيا
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :

�ضجائر، اأعواد ثقاب، علب �ضجائر، ورق �ضجائر، غليون، ولعات.
الواق�عة بالفئة: 34

وعلى  مر�ضاه  ر�ضمة   S و   D احلرفني  بني   DS DURRES SPECIAL كلمات  العالمة:  و�ضف 
SNICE 1924 بحروف لتينية باللوان الزرق الفاحت  ي�ضارها ر�ضمة موجات وا�ضفلها خط حتته كلمات 

والغامق والحمر والبي�ض.
ال�ض��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد ، اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  20 دي�سمرب 2021 العدد 13421

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / 
قم�ضية للملكية الفكرية

بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 365023         بتاريخ: 2021/11/20
با�ض��م: �ضركة رنني لل�ضناعات الغذائية ذ.م.م.

وعنوانه: بناية رقم 402 ب، �ضارع رقم 16، مدينة امللك عبداهلل الثاين ال�ضناعية، �ضحاب، الأردن
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :

املرتديال; ال�ضو�ضج; اللحوم  الرائب،  واللنب  واللبنة  احلليب  ومنتجات  املطبوخ  واجل��نب  والأج��ب��ان  الألبان 
املعلبة; اللحوم املجمدة; اللحوم املربدة; اللحوم املطبوخة.

الواق�عة بالفئة: 29
باللوان  اط��ار  داخ��ل  لتينية  بحروف    MEATLAND كلمة  ا�ضفلها  ميتالند  كلمة  العالمة:  و�ضف 

الحمر والربتقايل.
ال�ض��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد ، اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  20 دي�سمرب 2021 العدد 13421
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / 
قم�ضية للملكية الفكرية

بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 365056         بتاريخ: 2021/11/21
با�ض��م: ال�ضيد بالل حممد احلموي  

وعنوانه: عقار رقم 5668، �ضارع الربعني احلي ال�ضمايل، مع�ضمية ال�ضام، ريف دم�ضق، �ضوريا
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :

جميع اأنواع القهوة والقهوة الباردة والقهوة املثلجة والقهوة ال�ضائلة؛ بدائل القهوة؛ امل�ضروبات التي اأ�ضا�ضها 
الأرز؛  ال�ضكر؛  الكاكاو؛  اأ�ضا�ضها  التي  امل�ضروبات  الكاكاو؛  ال�ضاي؛  اأ�ضا�ضها  التي  امل�ضروبات  وال�ضاي؛  القهوة 
والقهوة ال�ضطناعية؛املتة؛ الدقيق )الطحني(؛ اخلبز؛ الكعك؛ الفطائر واملعجنات؛ احللويات؛ اخلمرية؛ 
م�ضحوق اخلبيز؛ احلالوة؛ املثلجات والثلج والبوظة؛ الع�ضل، دب�ض ال�ضكر؛ امللح؛ اخلردل؛ الفلفل؛ التوابل؛ 
علكة  ال�ضكاكر؛  الب�ضكويت؛  ال�ضوكولتة؛  اأ�ضا�ضها  التي  امل�ضروبات  ال�ضوكولتة؛  الزعرت؛  ال�ضل�ضة؛  اخلل؛ 

امل�ضغ؛ الراحة )حلقوم(.
الواق�عة بالفئة: 30

و���ض��ف ال��ع��الم��ة: ع��ب��ارة ع��ن ك��ل��م��ات اجل���وه���رة ال�����ض��ق��راء ب��ال��ع��رب��ي��ة اع���اله ر���ض��م ج��وه��رة وا���ض��ف��ل��ه��ا كلمات 
البي�ض. و  ال�ضود  باللوان  بالالتينية   ALJAWHARA ALSHAKRAA

ال�ض��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد ، اأو اإر�ضاله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  20 دي�سمرب 2021 العدد 13421   

 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /  
 كاليد اند كو ال ال بي  

بطلب انتقال ملكية ت�ضجيل العالمة التجارية التالية:

تاريخ الإيداع : 2019/01/15  املودعة حتت رقم  : 304706 
 2019/05/22 : تاريخ الت�ضجيل 

با�ض��م : كابري�ض هولدينجز ليمتد 
وعنوانه : 26-28 كونواي �ضرتيت، لندن، دبليو1تي 6بي كيو، اململكة املتحدة

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :  
الكافيهات  خدمات  امل���اآدب؛  خدمات  املطاعم؛  خدمات  املوؤقتة؛  الإق��ام��ة  وال�����ض��راب؛  الطعام  توفري  خدمات 
اأو خارج املحل؛  واملقاهي والكافيرتيات؛ خدمات القاعات؛ توفري الطعام وال�ضراب لال�ضتهالك �ضواء داخل 
خدمات اإعداد وتخطيط وعر�ض الطعام؛ خدمات الكافيرتيات؛ خدمات الفنادق؛ توفري املعلومات والن�ضائح 

وال�ضت�ضارات فيما يتعلق بكافة اخلدمات املذكورة اأعاله.
43 : الواق�عة بالفئة 

بيانات التعديل 
ا�ضم من اإنتقلت له امللكية : �ضن�ضاين فيوت�ضر بروجيكت�ض ليمتد

وعنوانه : 180 ذا �ضرتاند، لندن، دبليو �ضي2ار 1ئي ايه، اململكة املتحدة 
تاري�خ انت�قال امللكية : 2021/12/14

تاريخ التا�ضري : 2021/12/16

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  20 دي�سمرب 2021 العدد 13421

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 24 اأكتوبر 2021 املودعة حتت رقم:  362582  
با�ض��م:  ايه تي جي �ضيلون )بي يف تي( ليمتد

وعنوانه: �ضبور رود 7، فيز 2، اأي بي زد، َكتوناَيكي، �ضريالنكا
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات:

قفازات اأمان؛ قفازات اأمان �ضناعية.
الواق�عة بالفئة:  9

و�ضف العالمة:  كتبت كلمة  " VIROSAN "  باأحرف لتينيه
ال�ض��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد 
اأو اإر�ضاله بالربيد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  20 دي�سمرب 2021 العدد 13421

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:   25 اأكتوبر 2021  املودعة حتت رقم:  362646  
با�ض��م:  �ضي اأرت�ض درينك�ض ال تي دي

وعنوانه: 36ايه اوك�ضلي رود، توركواي، تي كيو1 2ات�ض اف، اململكة املتحدة
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات: 

م�ضروبات غري كحولية؛ امل�ضروبات )غري الكحولية(؛ م�ضروبات غازية غري كحولية؛ م�ضروبات غري 
كحولية؛ امل�ضروبات الغازية غري الكحولية املنكهة؛ امل�ضروبات الغازية غري الكحولية؛ كوكتيالت غري 

كحولية.
الواق�عة بالفئة:  32

و�ضف العالمة:  كتبت عبارة " SEA ARCH "  باللغة الجنليزية. 
ال�ض��رتاطات: 

اأو  فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد 
اإر�ضاله بالربيد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  20 دي�سمرب 2021 العدد 13421

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:
بتاريخ:   31 اأكتوبر 2021 املودعة حتت رقم:  363311  

19 مايو 2021 تاريخ الولوية  با�ض��م:  ابريكرومبي اند فيت�ض يورب ا�ض ايه جي ال 
فيا موري، 6850 مندري�ضيو، �ضوي�ضرا  وعنوانه: 

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات: 
الدعاية والإعالن؛ اإدارة الأعمال؛ توجيه الأعمال؛ تفعيل الن�ضاط املكتبي؛ خدمات متاجر التجزئة املتعلقة 
التجميل  وم�ضتح�ضرات  العطرية  وال��زي��وت  والعطور  وال�ضابون  ال��راأ���ض  واأغطية  القدم  ولبا�ض  باملالب�ض 
الهواتف  واإك�����ض�����ض��وارات  الب�ضرية  وال��ن��ظ��ارات  ال�ضم�ضية  وال��ن��ظ��ارات  وال�ضموع  لل�ضعر  )ل��و���ض��ن(  والغ�ضول 
واأ�ضناف  واملجوهرات  واملرئية  ال�ضمعية  الإلكرتونية  الأجهزة  واإك�ض�ضوارات  احلا�ضوب  اأجهزة  واإك�ض�ضوارات 
املتعلقة  املبا�ضرة  التجزئة  ال�ضعر؛ خدمات متاجر  واإك�ض�ضوارات  الن�ضيجية  واملنتجات  القرطا�ضية واحلقائب 
التجميل  وم�ضتح�ضرات  العطرية  وال��زي��وت  والعطور  وال�ضابون  ال��راأ���ض  واأغطية  القدم  ولبا�ض  باملالب�ض 
الهواتف  واإك�����ض�����ض��وارات  الب�ضرية  وال��ن��ظ��ارات  ال�ضم�ضية  وال��ن��ظ��ارات  وال�ضموع  لل�ضعر  )ل��و���ض��ن(  والغ�ضول 
واأ�ضناف  واملجوهرات  واملرئية  ال�ضمعية  الإلكرتونية  الأجهزة  واإك�ض�ضوارات  احلا�ضوب  اأجهزة  واإك�ض�ضوارات 
القرطا�ضية واحلقائب واملنتجات الن�ضيجية واإك�ض�ضوارات ال�ضعر؛ تنظيم وت�ضغيل والإ�ضراف على برامج ولء 
املتعاملني؛ ت�ضويق ال�ضلع وهوية العالمات التجارية والرتويج لها عرب ا�ضتعمال �ضفراء العالمات التجارية 

وو�ضائل الت�ضال الجتماعي
35 الواق�عة بالفئة:  

تتكون العالمة من الأحرف الالتينية "GH" و "GO" و�ضكل ي�ضبه �ضاعقة يف املنت�ضف و�ضف العالمة:  
ال�ض��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  20 دي�سمرب 2021 العدد 13421

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم:  363585  بتاريخ:   3 نوفمرب 2021 
10 اأغ�ضط�ض 2021  تاريخ الولوية   با�ض��م:  اوجاوا اند كو.، ال تي دي. 

وعنوانه: 4 – 1 – 11  نيهونبا�ضي هون�ضو ت�ضو-كو، طوكيو 103 – 0023 اليابان
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات: 

م�ضتح�ضرات م�ضادة لل�ضوا�ض للغايات املنزلية؛ مزيالت دهون بخالف امل�ضتخدمة يف العمليات الت�ضنيعية؛ 
والكي؛  للغ�ضيل  قا�ضر  والكي؛  للغ�ضيل  اأقم�ضة  ملطفات  للبقع؛  مزيل  بنزاين  ال�ضداأ؛  اإزال��ة  م�ضتح�ضرات 
مزيالت الروائح الكريهة للحيوانات الأليفة؛ منع�ضات لرائحة الفم؛ مزيالت الروائح الكريهة للحيوانات؛ 
�ضابون ومنظفات؛ غ�ضولت فم غري طبية؛ م�ضتح�ضرات لتنظيف اأطقم الأ�ضنان؛  غ�ضولت فم لي�ضت لغايات 
طبية؛ منظفات اأ�ضنان؛ مزيالت الروائح الكريهة لال�ضتخدام ال�ضخ�ضي؛ خال�ضات اأع�ضاب لغايات التجميل؛ 
بخالف  بل�ضم  )عطور(؛  زهور  خال�ضات  طبية؛  لغايات  لي�ضت  ا�ضتحمام  م�ضتح�ضرات  معطر؛  ماء  عطور؛ 
ما يكون لغايات طبية؛ م�ضتح�ضرات جتميل؛ عطور طبيعية حم�ضرة من احليوانات؛ عطور  ا�ضطناعية؛  
العطرية؛ منكهات  الزيوت  عطور طبيعية معدة من اخل�ضروات؛ زيوت اثريية؛ منكهات للطعام م�ضنوعة 
عطور  عطرية(؛  )زي��وت  للم�ضروبات  منكهات  عطرية(؛  )زي��وت  للطعام  منكهات  عطرية(؛  )زي��وت  للكعك 
)زيوت عطرية(؛ عطور ممزوجة؛ عطور؛ روائح طيبة؛ خ�ضب معطر؛ م�ضتح�ضرات تعطري الهواء؛ البخور.

3 الواق�عة بالفئة:  
كتبت عبارة " Sense Japan " باللغة الجنليزية.  و�ضف العالمة:  

ال�ض��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد اأو اإر�ضاله 

بالربيد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  20 دي�سمرب 2021 العدد 13421

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم:  363586  بتاريخ:   3 نوفمرب 2021
10 اأغ�ضط�ض 2021  تاريخ الولوية  با�ض��م:  اوجاوا اند كو.، ال تي دي. 

وعنوانه: 4 – 1 – 11  نيهونبا�ضي هون�ضو ت�ضو-كو، طوكيو 103 – 0023 اليابان
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات: 

الهند؛ حليب  ال�ضوفان؛ حليب جوز  اللوز؛ حليب  الألبومني؛ حليب  املعدة لالأكل؛ حليب  الزيوت والعطور 
الفول ال�ضوداين؛ حليب الربوتني؛ حليب الأرز؛ حليب مكثف؛ منتجات احلليب؛ خال�ضات اللحم؛ خال�ضات 
الأع�ضاب البحرية للطعام؛ حلوم مطبوخة؛ ماأكولت بحرية م�ضنعة؛ خ�ضروات وفواكه م�ضنعة؛ مركزات 
اأ�ضا�ضها الفواكه للطهي؛ مركزات اأ�ضا�ضها اخل�ضروات للطهي؛ ع�ضري طماطم للطهي؛ ع�ضري ليمون لغايات 

الطبخ؛ ع�ضائر خ�ضروات للطهي.
29 الواق�عة بالفئة:  

كتبت عبارة " Sense Japan " باللغة الجنليزية.  و�ضف العالمة:  
ال�ض��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  20 دي�سمرب 2021 العدد 13421

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم:  363587  بتاريخ:   3 نوفمرب 2021 
10 اأغ�ضط�ض 2021  تاريخ الولوية  با�ض��م:  اوجاوا اند كو.، ال تي دي. 

وعنوانه: 4 – 1 – 11  نيهونبا�ضي هون�ضو ت�ضو-كو، طوكيو 103 – 0023 اليابان
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات: 

عوامل متا�ضك البوظة؛ مطريات حلوم للغايات املنزلية؛ م�ضتح�ضرات لتكثيف الكرمية املخفوقة؛ منكهات 
منكهة  م�ضتح�ضرات  العطرية؛  ال��زي��وت  بخالف  للم�ضروبات  منكهات  العطرية؛  ال��زي��وت  بخالف  للكعك 
اأ�ضا�ضها  املحم�ض؛ م�ضروبات  ال�ضعري  �ضاي  الأخ�ضر؛  ال�ضاي  الأ�ضود؛  ال�ضاي  للطعام؛ منقوعات غري طبية؛ 
ال�ضاي؛ ال�ضاي؛ م�ضتح�ضرات نباتية ت�ضتخدم كبدائل للقهوة؛ النب؛ الكاكاو؛ توابل؛ بهارات؛ خالئط البوظة 

)الآي�ض كرمي؛ خالئط ال�ضربات؛ اأطعمة للفرد اأ�ضا�ضها ال�ضوكولتة. 
30 الواق�عة بالفئة:  

كتبت عبارة " Sense Japan " باللغة الجنليزية.  و�ضف العالمة:  
ال�ض��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  20 دي�سمرب 2021 العدد 13421

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:   31 اأكتوبر 2021 املودعة حتت رقم:  363299  
با�ض��م:  تيكوم لالإ�ضتثمارات منطقة حرة-ذ.م.م

وعنوانه: مبنى رقم 4، الطابق الول، دبي، الإمارات العربية املتحدة 
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات: 

اأعمال مراكز  اإدارة  التجارية؛  املجمعات  اأعمال  اإدارة  الأعمال؛  ت�ضغيل مراكز  املكتبية؛  املرافق  واإدارة  توفري 
اأعمال املجمعات ال�ضناعية؛ خدمات الدعاية والإعالن؛ خدمات وكالت الدعاية والإعالن؛  اإدارة  الأعمال؛ 
خدمات اإدارة الأعمال التجارية؛ امل�ضاعدة يف اإدارة الأعمال التجارية؛ تقييم الأعمال؛ ا�ضت�ضارات اإدارة الأعمال 
التجارية وال�ضت�ضارات التنظيمية؛ اإدارة الأعمال التجارية للفنادق؛ اإدارة م�ضاريع الأعمال التجارية؛ اإدارة 
الأعمال )لالآخرين(؛ امل�ضاعدة يف الإدارة التجارية اأو ال�ضناعية؛ خدمات تفعيل الن�ضاط املكتبي، خدمات اإدارة 
جمموعة  جتميع  العامة؛  والعالقات  الدعاية  خدمات  الت�ضويق؛  خدمات  املكتبية؛  املعدات  وتاأجري  املكاتب، 
و�ضرائها  ال�ضلع  تلك  معاينة  من  العمالء  لتمكني  الآخرين،  ل�ضالح  نقلها(،  )با�ضتثناء  ال�ضلع  من  متنوعة 
املعار�ض واملعار�ض التجارية لغايات جتارية  ال�ضراء لالآخرين؛ الإدارة ال�ضناعية؛ تنظيم  ب�ضهولة؛ خدمات 
اأبحاث  اأو اإعالنية؛ تاأجري امل�ضاحات الإعالنية؛ تاأجري وقت للدعاية والإع��الن يف و�ضائل الإع��الم؛ خدمات 
الت�ضويق املتعلقة بالإعالم؛ خدمات التعهيد )كونها م�ضاعدة جتارية(؛ بيع املمتلكات باملزاد العلني؛ توفري 
املعلومات فيما يتعلق بجميع اخلدمات املذكورة اأعاله، مبا يف ذلك توفري املعلومات عن هذه اخلدمات عرب 

�ضبكة كمبيوتر عاملية. 
35 الواق�عة بالفئة:  

"Q" و  "D" تتكون العالمة من ت�ضميم مميز ي�ضبه احلرفني الالتينني املت�ضابكني و�ضف العالمة:  
ال�ض��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  20 دي�سمرب 2021 العدد 13421

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم:  363300  بتاريخ:   31 اأكتوبر 2021 
با�ض��م:  تيكوم لالإ�ضتثمارات منطقة حرة-ذ.م.م

وعنوانه: مبنى رقم 4، الطابق الول، دبي، الإمارات العربية املتحدة 
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات: 

العقارات  وتاأجري  �ضوؤون  وت�ضيري  اإدارة  خدمات  وال�ضكنية؛  التجارية  العقارات  خدمات  العقارات؛  اإدارة  العقارات؛  خدمات 
للمجمعات  بالن�ضبة  واإدارت��ه��ا  تقدميها  يتم  التي  العقارية  وال�ضتئجار  التاأجري  خدمات  ال�ضكنية؛  وال��ع��ق��ارات  التجارية 
التجارية واملجمعات ال�ضناعية لل�ضقق وال�ضقق الفندقية والفيالت واملكاتب ومنتجعات املياه املعدنية واملنتجعات ومالعب 
للم�ضتاأجرين؛  الإدارة  خدمات  الت�ضوق؛  وق��رى  الت�ضوق  ومراكز  ال�ضناعية  واملمتلكات  والنزل  والفنادق  واملارينا  اجلولف 
العقارية؛ خدمات  الو�ضاطة  املعدة لالإيجار؛ خدمات  والفيالت  التجارية  واملرافق  واملكاتب  وال�ضقق  الفندقية  ال�ضقق  اإدارة 
حت�ضيل الإيجارات؛ خدمات تثمني العقارات؛ ا�ضتثمارات روؤو�ض الأموال؛ اخلدمات املالية؛ خدمات اإدارة الأ�ضول؛ خدمات 
ال�ضتثمار؛ خدمات ال�ضتثمار اجلماعي؛ خدمات اإدارة ال�ضناديق؛ خدمات ال�ضتثمار يف الأ�ضهم؛ خدمات ال�ضناديق العقارية؛ 
خدمات التاأمني؛ اخلدمات البنكية؛ خدمات التمويل العقاري؛ خدمات التقييم العقاري؛ خدمات اإدارة العقارات وخدمات 
اإدارة املحافظ العقارية؛ خدمات ال�ضتثمار العقاري؛ خدمات الو�ضاطة العقارية؛ خدمات التاأمني العقاري؛ خدمات تطوير 
الأرا�ضي وحتديدا خدمات ا�ضتمالك الأرا�ضي؛ تاأجري م�ضاحات مكتبية موؤقتة؛ تاأجري املكاتب؛ تقييم واختيار وا�ضتمالك 
العقارات  اإدارة  الأع��م��ال؛  ملجمعات  العقارات  اإدارة  لتاأجريها؛  الأرا���ض��ي  �ضراء  وال�ضتثمار؛  التطوير  لأغ��را���ض  العقارات 
للمجمعات واملباين ال�ضناعية؛ توفري املعلومات فيما يتعلق بجميع اخلدمات املذكورة اأعاله، مبا يف ذلك توفري املعلومات عن 

هذه اخلدمات عرب �ضبكة كمبيوتر عاملية.
36 الواق�عة بالفئة:  

 "Q" و  "D" تتكون العالمة من ت�ضميم مميز ي�ضبه احلرفني الالتينني املت�ضابكني و�ضف العالمة:  
ال�ض��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد اأو اإر�ضاله بالربيد امل�ضجل 
للق�ضم امل�ضار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  20 دي�سمرب 2021 العدد 13421

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:   31 اأكتوبر 2021  املودعة حتت رقم:  363307  
با�ض��م:  ابريكرومبي اند فيت�ض يورب ا�ض ايه جي ال 

وعنوانه: فيا موري، 6850 مندري�ضيو، �ضوي�ضرا
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات: 

م�ضتح�ضرات  العطرية؛  والزيوت  العطور  طبية؛  غري  اأ�ضنان  منظفات  طبية؛  غري  تواليت  وم��واد  جتميلية  م��واد  م�ضتح�ضرات 
تبيي�ض الأقم�ضة ومواد اأخرى ت�ضتعمل يف غ�ضل وكي املالب�ض؛ م�ضتح�ضرات تنظيف و�ضقل وجلي وك�ضط؛ كرميات ا�ضتحمام )غري 
طبية( وكرميات �ضعر وكرميات جتميلية وكرميات ال�ضم�ض وكرميات بعد التعر�ض لل�ضم�ض وكرميات ما بعد احلالقة وكرميات 
التنظيف وكرميات معطرة وكرميات ال�ضتحمام؛ غ�ضول )لو�ضن( للعناية باجلمال؛ هالم )جيل( للوجه؛ م�ضتح�ضرات حالقة؛ 
م�ضتح�ضرات ما بعد احلالقة؛ م�ضتح�ضرات للعناية بالب�ضرة؛ كرمي اجل�ضم؛ غ�ضول )لو�ضن( اجل�ضم؛ زيوت اجل�ضم )لال�ضتخدام 
مرهم  لليدين؛  )لو�ضن(  غ�ضول  لليدين؛  كرميات  جتميل(؛  )م�ضتح�ضرات  للوجه  مق�ضرات  للج�ضم؛  مق�ضرات  التجميلي(؛ 
مرطب لل�ضفاه )غري طبي(؛ كرميات العناية بالب�ضرة )م�ضتح�ضرات جتميل(؛ غ�ضول العناية بالب�ضرة )م�ضتح�ضرات جتميل(؛ 
م�ضتح�ضرات جتميل للعناية باجلمال؛ حجر ال�ضبة لأغرا�ض التجميل؛ م�ضاحيق للج�ضم؛ كرمي للعينني؛ كرميات وغ�ضول لت�ضمري 
الب�ضرة؛ م�ضحوق التالك للزينة؛ ماء الورد واملياه املعطرة؛ عبوات ملء موزع العطور غري الكهربائي؛ م�ضتح�ضرات تعطري اجلو؛ 
اأوراق الورد املجففة املعطرة )روائح(؛ نا�ضرات عطر من الق�ضب؛ م�ضتخرجات عطرية؛ خال�ضات اأثريية؛  بخور؛ مزيجات من 
وغ�ضول  ال�ضعر  ت�ضفيف  جل  لل�ضعر؛  وعالجات  م�ضتح�ضرات  للبيا�ضات؛  معطرة  اأكيا�ض  �ضائلة؛  عطور  كولونيا؛  طيبة؛  روائ��ح 
ت�ضفيف ال�ضعر؛ مو�ض ت�ضفيف ال�ضعر؛ م�ضتح�ضرات العناية بال�ضعر لي�ضت لأغرا�ض طبية؛ �ضامبو؛ بل�ضم ال�ضعر؛ �ضبغة �ضعر؛ 
م�ضتح�ضرات تنظيف ال�ضعر )�ضامبو-بل�ضم(؛ مواد تواليت؛ زيت ا�ضتحمام؛ م�ضتح�ضرات ا�ضتحمام، لي�ضت لغايات طبية؛ م�ضادات 
للعرق لال�ضتخدام ال�ضخ�ضي؛ مزيل الروائح الكريهة لال�ضتخدام ال�ضخ�ضي )عطور(؛ بخاخات للج�ضم؛ مكياج؛ لوا�ضق لتثبيت 
الرمو�ض امل�ضتعارة؛ رمو�ض م�ضتعارة؛ اأظافر م�ضتعارة؛ لوا�ضق لتثبيت ال�ضعر امل�ضتعار؛ ملمع ال�ضفاه؛ م�ضتح�ضرات املكياج للوجه 
العيون؛ م�ضحوق  واجل�ضم؛ غ�ضولت للج�ضم؛ غ�ضولت للفم؛ لآلئ للحمام؛ فقاقيع للحمام؛ م�ضاحيق جتميلية للوجه؛ ظالل 

براق للوجه واجل�ضم؛ طالء ال�ضفاه؛ م�ضكرة؛ مل�ضقات فنية لالأظافر؛ طالء الأظافر؛ مزيل طالء الأظافر؛ جل ال�ضتحمام
3 الواق�عة بالفئة:  

كتبت كلمة " ELLWOOD " باأحرف لتينيه و�ضف العالمة:  
ال�ض��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد اأو اإر�ضاله بالربيد امل�ضجل للق�ضم 
امل�ضار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  20 دي�سمرب 2021 العدد 13421

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:   31 اأكتوبر 2021  املودعة حتت رقم:  363308  
19 مايو 2021  تاريخ الولوية  با�ض��م:  ابريكرومبي اند فيت�ض يورب ا�ض ايه جي ال 

وعنوانه: فيا موري، 6850 مندري�ضيو، �ضوي�ضرا 
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات:

بلوزات؛  )مالب�ض(؛  اأحزمة  ا�ضتحمام؛  اأرواب  ا�ضتحمام؛  �ضراويل  ا�ضتحمام؛  اأثواب  لالأطفال )مالب�ض(؛  �ضراويل  املالب�ض؛ 
اأطفال؛  ن�ضوية ق�ضرية(؛ عباءات؛ مالب�ض  �ضراويل ق�ضرية حتتية؛ قمي�ضولت )�ضرتات  �ضفلية )مالب�ض(؛  قطع مالب�ض 
معاطف؛ مالب�ض رق�ض؛ جينز من قما�ض الدنيم؛ اأثواب؛ اأغطية لالأذنني )مالب�ض(؛ �ضراويل �ضوفية ق�ضرية؛ جاكيتات من 
ال�ضوف؛ قطع مالب�ض �ضفلية من ال�ضوف؛ �ضديرات ن�ضائية من ال�ضوف؛ مالب�ض من الفرو )مالب�ض(؛ قفازات )مالب�ض(؛ 
�ضديرات ن�ضائية مفتوحة؛ لفاعات راأ�ض؛ كنزات �ضوفية ذات قلن�ضوة؛ �ضرتات قطنية ذات قلن�ضوة؛ برن�ض )اأغطية للراأ�ض( 
للمواليد؛  داخلية؛ مالب�ض  ن�ضائية  )مالب�ض(؛ جوارب مالب�ض حمبوكة؛ جاكيتات )مالب�ض(؛ قم�ضان حمبوكة؛ مالب�ض 
كنزات  )بناطيل(؛  طماقات  لل�ضاق؛  اأغطية  داخلية؛  ن�ضائية  مالب�ض  مريحة؛  مالب�ض  جلدية؛  جاكيتات  جلدية؛  مالب�ض 
�ضوفية طويلة الأكمام؛ قم�ضان طويلة الأكمام؛ �ضراويل طويلة لال�ضتعمال املنزيل؛ مالب�ض لال�ضتعمال اليومي؛ مالب�ض 
ياقات  حول  اأ�ضرطة  عنق؛  لفاعات  )مالب�ض(؛  خمارات  للنقود؛  اأحزمة  للعرق؛  مقاومة  ريا�ضية  قم�ضان  رجالية؛  داخلية 
املالب�ض؛ ربطات عنق؛ مالب�ض ليلية؛ مالب�ض خارجية؛ بيجامات؛ قبعات للحفالت )مالب�ض(؛ جاكيتات مقلن�ضة؛ قم�ضان 
�ضالت؛  لفاعات؛  اأرواب؛  جاهزة؛  مالب�ض  للمطر؛  مقاومة  مالب�ض  للمطر؛  معاطف  مطبوعة؛  كم  ن�ضف  قم�ضان  بولو؛ 
ثقيلة؛  طويلة  �ضراويل  ���ض��رتات؛  ق�ضرية؛  �ضورتات  ثقيلة؛  �ضرتات  ريا�ضية؛  مالب�ض  ق�ضرية؛  ج��وارب  تنانري؛  قم�ضان؛ 
اأكمام؛ قم�ضان ن�ضف كم؛ قطع مالب�ض علوية )مالب�ض(؛  مالب�ض �ضباحة للرجال؛ مالب�ض �ضباحة للن�ضاء؛ بلوزات بدون 
بناطيل؛ قم�ضان حتتية؛ مالب�ض داخلية؛ مالب�ض م�ضادة للرياح؛ لبا�ض القدم؛ �ضبا�ضب باإ�ضبع؛ لبا�ض قدم لغري ا�ضتخدامات 
الريا�ضة؛ �ضنادل؛ اأحذية؛ �ضبا�ضب؛ اأغطية الراأ�ض؛ قبعات )اأغطية للراأ�ض(؛ قبعات؛ قبعات ا�ضتحمام؛ اأغطية وجه )خمار 

اأو حجاب( )مالب�ض( ؛ اأقنعة للنوم
25 الواق�عة بالفئة:  

تتكون العالمة من الأحرف الالتينية "GH" و "GO" و�ضكل ي�ضبه �ضاعقة يف املنت�ضف و�ضف العالمة:  
ال�ض��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد اأو اإر�ضاله بالربيد امل�ضجل 
للق�ضم امل�ضار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  20 دي�سمرب 2021 العدد 13421

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم:  363588  بتاريخ:   3 نوفمرب 2021 
10 اأغ�ضط�ض 2021  تاريخ الولوية  با�ض��م:  اوجاوا اند كو.، ال تي دي. 

وعنوانه: 4 – 1 – 11  نيهونبا�ضي هون�ضو ت�ضو-كو، طوكيو 103 – 0023 اليابان
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات: 

كحولية  غري  م�ضتح�ضرات  امل�ضروبات؛  لتح�ضري  كحولية  غري  خال�ضات  كحولية؛  غري  فواكه  خال�ضات 
لتح�ضري امل�ضروبات؛ م�ضروبات غازية؛ ع�ضائر الفواكه؛ ع�ضائر اخل�ضروات )م�ضروبات(؛ م�ضروبات م�ضل 

اللنب.
32 الواق�عة بالفئة:  

كتبت عبارة " Sense Japan " باللغة الجنليزية.  و�ضف العالمة:  
ال�ض��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  20 دي�سمرب 2021 العدد 13421

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:   3 نوفمرب 2021  املودعة حتت رقم:  363652  
10 اأغ�ضط�ض 2021  تاريخ الولوية  با�ض��م:  اوجاوا اند كو.، ال تي دي. 

وعنوانه: 4 – 1 – 11  نيهونبا�ضي هون�ضو ت�ضو-كو، طوكيو 103 – 0023 اليابان 
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات: 

التي  ال�ضاي  خال�ضات  ال�ضيدلنية؛  امل�ضتح�ضرات  ت�ضنيع  يف  ت�ضتخدم  التي  ال�ضاي  خال�ضات  مقطر؛  ماء 
ت�ضتخدم يف ت�ضنيع م�ضتح�ضرات التجميل؛ الكيماويات ال�ضناعية؛ الإ�ضافات الكيميائية ملبيدات الفطريات؛ 
ال�ضاي  ملبيدات احل�ضرات؛ م�ضتح�ضرات ناجتة من تقطري كحول اخل�ضب؛ خال�ضات  الكيميائية  الإ�ضافات 
العطور؛  ت�ضنيع  يف  ت�ضتخدم  التي  الكيميائية  املنتجات  للدباغة؛  خ�ضب  الأغ��ذي��ة؛  �ضناعة  يف  امل�ضتخدمة 

حمليات ا�ضطناعية )م�ضتح�ضرات كيميائية(.
1 الواق�عة بالفئة:  

كتبت عبارة " Sense Japan " باللغة الجنليزية.  و�ضف العالمة:  
ال�ض��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  20 دي�سمرب 2021 العدد 13421

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

16نوفمرب 2021  املودعة حتت رقم:  364703  بتاريخ:   
با�ض��م:  كابو�ضيكي كاي�ضا  �ضوي�ضا )كذلك تعمل حتت اإ�ضم �ضوي�ضا انك.(

تاريخ الولوية 
وعنوانه: 5-10، هيتوت�ضوبا�ضي 2-ت�ضومي، ت�ضيودا-كو، طوكيو، اليابان 

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات: 
اأغ�ضية  الفيديو؛  األعاب  اأجهزة  اأجهزة لالألعاب؛  ال�ضائلة؛  بالبلورات  ب�ضا�ضات عر�ض  األعاب حممولة  األعاب؛ 
واقية خم�ض�ضة ل�ضا�ضات الألعاب املحمولة؛ لعب؛ لعب على هيئة �ضخ�ضيات اأفالم احلركة؛ دمى؛ اإك�ض�ضوارات 
اأفالم؛  ل�ضخ�ضيات  لعب  متاثيل  لعب؛  متاثيل  املخمل؛  من  م�ضنوعة  لعب  حم�ضوة؛  اأطفال  لعب  للدمى؛ 
التحكم  يتم  لعب  للتماثيل؛ مركبات  احلركة؛ مناذج م�ضغرة  اأفالم  ل�ضخ�ضيات  اللعب  اإك�ض�ضوارات متاثيل 
ال�ضور  اأحاجي  لالألعاب؛  )لعب(؛ حلي  اأقنعة  )األعاب(؛  كرتونية  ل�ضخ�ضيات  بعد؛ مناذج م�ضغرة  فيها عن 
املقطوعة؛ األعاب البطاقات؛ ورق اللعب )�ضدة(؛ األعاب البطاقات التجارية؛ األعاب لوحية؛ األواح تزلج؛ زينة 

ل�ضجرة عيد امليالد، ما عدا مواد الإ�ضاءة وال�ضموع واحللويات. 
28 الواق�عة بالفئة:  

تتكون العالمة من كلمة " BUSTERCALL "   مكتوبة بحروف لتينية. و�ضف العالمة:  
ال�ض��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  20 دي�سمرب 2021 العدد 13421
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العدد 13421 بتاريخ 2021/12/20 
تريد �ضيفت منطقة حرة - ذ.م.م، و هي �ضركة منطقة حرة ذات م�ضوؤولية حمدودة ، م�ضجلة لدى �ضلطة 
دبي للتطوير مبوجب الرخ�ضة رقم 96371 وعنوانها امل�ضجل يف املقر رقم 1502، الطابق اخلام�ض 
املتحدة،  العربية  الإم��ارات  دب��ي،   ،503019 ���ض.ب.  دبي لالإعالم،  �ضنرتال، مدينة  بزن�ض  برج  ع�ضر، 
اختياريا  ال�ضركة  حل  �ضيتم  2021؛  دي�ضمرب   9 بتاريخ  ال�ضركاء  لقرار  وفقا  اأن��ه  تعلن  )»ال�ضركة«(، 
املجمعات  يف  اخلا�ضة  لل�ضركات  املنظمة  اللوائح  من   101 امل��ادة  يف  عليه  املن�ضو�ض  الإج���راء  مبوجب 

الإبداعية بدبي ل�ضنة 2016.
اأي طرف معني لديه مطالبة �ضد ال�ضركة عليه بتقدميها يف غ�ضون 45 يوما من تاريخ هذا الإ�ضعار عن 

طريق الربيد امل�ضجل اأو الت�ضال ب� :
امل�ضفي : �ضركة ار ا�ض ام دحمان ملراجعة احل�ضابات

عنوان ال�ضركة : 3109-3110، برج برلنغتون، اخلليج التجاري
دبي، الإمارات العربية املتحدة

هاتف رقم:  7423 554 4)0( 971+ 
Admin@rsm.ae :بريد اللكرتوين

لن ُتقبل املطالبات التي ُتقدم بعد انق�ضاء مدة  45 يوما.

ا�سعار بالت�سفية
70021

دولة الإمارات العربية املتحدة
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العدد 13421 بتاريخ 2021/12/20 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/بردج كورب للتجارة العامة ذ.م.م

قد تقدموا الينا بطلب  CN  رخ�ضة رقم:4019910 
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع 

 معمر �ضعيد عبداهلل �ضالح اخلليفى من �ضريك اإىل مالك
 تعديل ن�ضب ال�ضركاء / معمر �ضعيد عبداهلل �ضالح اخلليفى من 51 % اإىل %100

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف راميز حممد منري
تعديل �ضكل قانوين / من �ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة اإىل �ضركة ال�ضخ�ض الواحد ذ م م

تعديل اإ�ضم جتاري من/ بردج كورب للتجارة العامة ذ.م.م
BRIDG CORP GENERAL TRADING L.L.C

اإىل/ بردج كورب لتجارة العامة ذم.م. - �ضركة ال�ضخ�ض الواحد ذ م م
BRIDG CORP GENERAL TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�ضادية 
خالل اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13421 بتاريخ 2021/12/20 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/للمقاولت العامة - �ضركة ال�ضخ�ض الواحد ذ م م   

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�ضة رقم:1059222 
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / اإ�ضافة حممد عبداهلل حممد عمر العيدرو�ض %20

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / عبدالعزيز عبدالواحد حممد العطا�ض الها�ضمى من مالك اإىل �ضريك
 تعديل ن�ضب ال�ضركاء / عبدالعزيز عبدالواحد حممد العطا�ض الها�ضمى من 100 % اإىل %80

تعديل راأ�ض املال / من 150000 اإىل 15000
تعديل لوحه الإعالن / اإجمايل من م�ضاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل �ضكل قانوين / من �ضركة ال�ضخ�ض الواحد ذ م م اإىل �ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة
تعديل اإ�ضم جتاري من/ ال�ضادة للمقاولت العامة �ضركة ال�ضخ�ض الواحد ذ م م

ALSADA FOR GENERAL CONTRACTING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

اإىل/ ال�ضادة للمقاولت العامة ذ.م.م
ALSADA FOR GENERAL CONTRACTING L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�ضادية خالل 
اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13421 بتاريخ 2021/12/20 

اإلغاء اعالن �ضابق
بخ�ضو�ض   القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
للمقاولت  ال�ضبكة  موؤ�ض�ضة   CN رقم:1114199 
الكهربائية وامليكانيكية ، بالغاء طلب تعديل الرخ�ضة 

واعادة الو�ضع كما كان عليه �ضابقا.
العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�ضبوع  خالل  القت�ضادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�ضر  تاريخ  من 
م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة 

حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة .
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13421 بتاريخ 2021/12/20 
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2021/13351

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�سرَا (
تعلن االمارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ض املنازعات االإيجارية يف دبي باأنه �ضينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  االم��ارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2021/12/22 االربعاء  يوم  م�ضاءا   6:00 ال�ضاعة 

�ضده �ضاحة واير وورلد الألعاب الت�ضلية الريا�ضية و او�ضاف املحجوزات على النحو التايل :
�ضعر التقييم                                                        الو�ضف  

 30،020                                                    األعاب 
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�ضيك �ضمان وللمزيد من املعلومات التف�ضل 
بزيارة املوقع االلكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�ض التقدم 

باعرتا�ضه معززا اإياه مبا يربره من م�ضنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على االأقل .
االمارات للمزادات

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

70363 العدد 13421 بتاريخ 2021/12/20 
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2021/12856

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�سرَا (
تعلن االمارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ض املنازعات االإيجارية يف دبي باأنه �ضينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  االم��ارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2021/12/22 االربعاء  يوم  م�ضاءا   6:00 ال�ضاعة 

�ضده الغالبي للتجارة العامة �ض.ذ.م.م و او�ضاف املحجوزات على النحو التايل :
�ضعر التقييم                                                      الو�ضف  

 45،180                                                    عطور 
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�ضيك �ضمان وللمزيد من املعلومات التف�ضل 
بزيارة املوقع االلكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�ض التقدم 

باعرتا�ضه معززا اإياه مبا يربره من م�ضنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على االأقل .
االمارات للمزادات

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

70363

العدد 13421 بتاريخ 2021/12/20 
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2021/13722

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�سرَا (
تعلن االمارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ض املنازعات االإيجارية يف دبي باأنه �ضينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  االم��ارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2021/12/22 االربعاء  يوم  م�ضاءا   6:00 ال�ضاعة 

�ضده ترافيك ميديا - منطقه حره - ذ.م.م و او�ضاف املحجوزات على النحو التايل :
�ضعر التقييم                                                          الو�ضف  

 60،400                                           طابعات واثاث مكتبي 
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�ضيك �ضمان وللمزيد من املعلومات التف�ضل 
بزيارة املوقع االلكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�ض التقدم 

باعرتا�ضه معززا اإياه مبا يربره من م�ضنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على االأقل .
االمارات للمزادات

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

70363

Date 20/ 12/ 2021  Issue No : 13421
Dubai Court of First Instance

Notification by Publication (Appeal)
In the Execution No. 211/2021/825- real estate execution
Considered at : 4th Execution Department No. 186
Subject of Appeal : Executing the judgment issued in the Case No. 567/2020- partial 
real estate by paying the amount executed which is (AED 819809) including the fees 
and expenses.
Appellant : Real Estate Investment General Est.
Address : Emirate of Dubai Port Saeed areal Business Point Building Mezzanine 
Office No. 9 Tel: 0504643947| Email : execution1 @omalc.ae Makkani: 3244594826| 
IBAN: AE090500000000020106942| Tel: 042595777
Notifiee : 1- Moniruzzaman Ashrafi, his capacity : Respondent
Subject of Notification has filed the abovementioned execution case against you 
and obliges you to pay the amount executed which is (AED 819809) to execution 
applicant or to court's treasury. 
Accordingly, the court will proceed forward the execution procedures against you 
if you fail to be obliged with the said judgment within (15) days from the date of 
publication hereof.
Prepared by/Halima Mohammed Al Balooshi

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70530

Date 20/ 12/ 2021  Issue No : 13421
M/S. Humaid Yousuf Advocates & Legal Consultants

Subject: Notice of Invitation by Publication
In the matter of the Criminal Case No.16036/2021, 
appealed by the Criminal Appeal  No. 5392/2021.

The Civil Claimant: (SBA Gold & Diamonds Co.)
As the Public Prosecution has filed the criminal case No.16036/2021, appealed 
by the criminal appeal No. 5392/2021 against the judgment rendered by the judge 
mentioned above and according to the instruction issued to the expert in this regard. 
Therefore, the expert/ Muhammad Hussain Mahmoud, the Appointed Expert notifies 
you or your legal representative under Power of Attorney attested by the competent 
authorities, to attend the expertise meeting on Thursday 23/12/2021 at 9:30 am via 
Zoom Application. Please contact the expert on mobile No. 0502675383 or Email: 
expmhm@gmail.com to provide you with meeting link. You are required to submit 
the documents or memorandums in your possession in this regard.
With regards.
Muhammad Hussain Mahmoud
Securities and Commodities Expert
Ministry of Justice Registration No. 541

Notice of Invitation
by Publication

70608

Date 20/ 12/ 2021  Issue No : 13421
Notification Request in the Execution Case
Respondent Notification by Publication
Issue date: 12/12/2021

Ajman Federal Court - Civil Execution Court -
Orian Intl Real Estates LLC-Mukhamadrozik Nematov -Notice of Payment

in Case No. AJCEXCICPL2020/0001099 - Writ of Debt
To: Convict: Orian Intl Real Estates LLC 
Address: Ajman, Al Swan District, Sheikh Mohammed bin Rashid Al Nuaimi Building, Apartment No. 
102, Telephone No. 0553782443, Tel: 067479333, Makkani: 4214109258
Mukhamadrozik Nematov,Address: Ajman, Al Swan District, Sheikh Mohammad bin Rashid Al Nuaimi 
Building, Apartment No. 102, Mob No. 0553782443, Mob No. 0502940909, Makkani: 421410958
On....... the judgment, a copy of which is attached herewith, has been issued against you in favor of 
the plaintiff (Aqaar-Ajman) in its capacity as the legal successor of the Real Estate Investment General 
Est. in the case referred to hereinabove. As the said judgment creditor has applied a request for the 
execution of the judgment in question, and has paid the fees the specified for this execution, and since 
the judgment required to be executed is as follows: The total amount, including fees and expenses: 
4577746.0, therefore, you are required to execute what was stated in the executive document referred 
to hereinabove within....... (duration] days from the date of this notification. If you fail to do so, you are 
requested to attend the hearing which shall be held on __corresponding to at before the aforementioned 
court. If you fail, the court will take forced execution procedures legally prescribed against you.
The Judge/Wajdi Al Shazali bin Ahmed
Ajman Federal Court
Civil Execution Court

NOTIFICATION

70608

Date 20/ 12/ 2021  Issue No : 13421
Notification by Publication of a Defendant

Before Case Management Office, Sharjah Federal Court, 
Federal Civil Appeal Court

In Lawsuit No. SHCAPCICIVS2021/0002091 Civil
To Defendant: SADJI HAMOU
Residence unknown: Indonesia - Kuala Lumpur
You are required to attend the hearing on 27/12/2021 before the Case 
Management Office, Sharjah Federal Court, Federal Civil Appeal Court 
Office No. (Case Manager Office) personally or through a legal proxy, and 
submit an answer note to the Lawsuit accompanied with all documents 
within a period not exceeding ten days from the date of the publication to 
consider the above-mentioned Lawsuit - in your capacity as a Defendant.

Judicial Services Office
Mira Hassan AlSweedy

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70392
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العدد 13421 بتاريخ 2021/12/20 
اعالن مدعي عليه بالن�سر   

يف الدعوى SHCFICICPL2021 / 0008715 اأمر اداء  
اىل املدعي عليه : حفيف فالنغاتيل حنيف فالنغاتيل - هندي اجلن�ضية 

نعلمكم بان املدعي جمموعة �ضلطان للعناية ال�ضحية الإمارات العربية املتحدة 
/ اجلن�ضية - قد اقام الدعوى املذكورة اأعاله للمطالبة 

بعد الطالع على الوراق 
ناأمر بالزام املدعي عليه ان يوؤدي للمدعي مبلغ : �ضبعة وثالثون الف ت�ضعمائة 

واحد وت�ضعون درهم والزمته بامل�ضروفات. 
حرر بتاريخ 2021/12/16 - حرر بوا�ضطة املوظف

مركز �ضعادة املتعاملني
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13421 بتاريخ 2021/12/20 
اعالن مدعي عليه بالن�سر   

يف الدعوى SHCFICICIV2021 / 0001535 مدين )كلي( 
اىل املدعي عليه : 1- خليفة عبيد علي القطي النعيمي اإماراتي اجلن�ضية 

2- احللم ال�ضعيد لال�ضتثمار العقاري  3- دائرة الت�ضجيل العقاري بال�ضارقة 
نعلمكم بان املدعي ان�ض فوؤاد دب�ضي �ضوري اجلن�ضية 

قد اقام الدعوى املذكورة اأعاله للمطالبة 0.0 
لذا يجب عليكم احل�ضور اأمام حمكمة ال�ضارقة الإحتادية ، املحكمة الإبتدائية املدنية 
يوم اخلمي�ض املوافق 2021/12/23 ال�ضاعة 8.30 لتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ضتندات 
�ضتبا�ضر  املحكمة  فاإن  عنكم  ينوب  وكيل معتمد  اإر�ضال  او  ، ويف حالة عدم ح�ضوركم  

الإجراءات القانونية يف غيابكم. 
حرر بتاريخ 2021/12/14 - حرر بوا�ضطة املوظف

مركز �ضعادة املتعاملني
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392 العدد 13421 بتاريخ 2021/12/20 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - هارون اكرم اكرم خان   
)جزئي( مدين   SHCEXCIREA2021 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0005028/ 

اإىل املحكوم عليه : هارون اكرم اكرم خان  
حيث انه بتاريخ قد �ضدر احلكم املرفق �ضورة عنه �ضدك ل�ضالح املدعي 

املنفذ زرير �ضيف الدين جيواخان �ضيف الدين ، اجلن�ضية هندي  
يف الق�ضية امل�ضار اليها اأعاله 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�ضم املحدد لذلك ، 
ومبا ان احلكم املطلوب   تنفيذه كالآتي :

املجموع الكلي �ضامال الر�ضوم وامل�ضاريف 4967  
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�ضند التنفيذي امل�ضار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ضتتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197 العدد 13421 بتاريخ 2021/12/20 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - الفداء خلدمات تنظيف املباين   
)جزئي( مدين   SHCEXCIREA2021 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0004725/ 

اإىل املحكوم عليه :  الفداء خلدمات تنظيف املباين 
حيث انه بتاريخ قد �ضدر احلكم املرفق �ضورة عنه �ضدك ل�ضالح املدعي 

املنفذ اورنكزيب حممد خان ، اجلن�ضية : باك�ضتاين  
يف الق�ضية امل�ضار اليها اأعاله 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�ضم املحدد لذلك ، 
ومبا ان احلكم املطلوب   تنفيذه كالآتي :

املجموع الكلي �ضامال الر�ضوم وامل�ضاريف 750  
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�ضند التنفيذي امل�ضار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ضتتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535

العدد 13421 بتاريخ 2021/12/20 
انذار عديل بالن�سر

رقم )2021/10010(
املنذرة :  فالكون باك لل�ضناعة ذ.م.م  وعنوانها : دبي - ديرة - بور�ضعيد - مبنى قرية الأعمال B - الطابق 

ال�ضابع مكتب 706 - هاتف  042566800 
املنذر اإليها : مركز احلمرء للهدايا - موؤ�ض�ضة فردية ملالكها عبداهلل حممد ح�ضني العلي

وعنوانها : )جمهولة العنوان( 
املخطرة  لكم  وردت  ب�ضاعة على احل�ضاب ومبوجبه  لكم  ت��ورد  اأن  املخطرة على  وتعاقدمت مع  �ضبق  وحيث 

ب�ضائع باإجمايل مبلغ قدره 17،386.57 درهم.
وحيث مل تقوموا ب�ضداد مقابل توريد الب�ضائع رغم حلول اأجل ا�ضتحقاقه ح�ضب املتفق عليه معكم.

لذلك يرجى التكرم وال�ضتجابة لهذا التكليف و�ضداد املبلغ امل�ضتحق يف ذمتكم ل�ضالح املخطرة مبلغاً قدره 
وذلك  فل�ضاً(،  وخم�ضني  و�ضبعة  درهماً  وثمانني  و�ضتة  وثالثمائة  األفاً  ع�ضر  )�ضبعة  درهم   17،386.57
ف��اإن املخطرة  املهلة  اأي��ام من تاريخ تبليغكم بهذا الإخ��ط��ار ويف ح��ال ع��دم الإ�ضتجابة خ��الل  خ��الل خم�ضة 
�ضت�ضرع يف اإتخاد كافة الإج��راءات القانونية يف مواجهتكم لإلزامكم ب�ضداد املبلغ مع التعوي�ضات والفوائد 

القانونية من تاريخ ال�ضتحقاق وحتى متام ال�ضداد.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197

العدد 13421 بتاريخ 2021/12/20 
انذار قانوين وتكليف بالوفاء بالن�سر

رقم )2021/9964(
املن���������ذرة : ايه جي ئي �ضتيل

املنذر اإليه : ديباك �ضا�ضيدهاران �ضا�ضيدهاران جوفيندان - هندي اجلن�ضية
)جمهول حمل الإقامة(

مبوجب هذا الإن��ذار تنذر املنذرة - املنذر اإليه وتكلفه باأن يوؤدي لها كامل مبلغ الدين 
وت�ضعون  واأرب��ع��ة  ومائتان  األفاً  وخم�ضون  و�ضتة  مئة  دره��م   )156،294،25( وق��دره 
�ضوف  واإل   ، الإع���الن  ه��ذا  تاريخ  اأي��ام من  خ��الل خم�ضة  فل�ضاً  دره��م��اً خم�ضة وع�ضرون 
ب�ضداد  واإلزامكم  بحقكم  القانونية  الإج���راءات  كافة  لتخاذ  الق�ضاء  اإىل  املنذرة  تلجئ 
مبلغ الدين و الفائدة التاأخريية عنه بواقع )5%( �ضنويا من تاريخ املطالبة الق�ضائية 

ولغاية ال�ضداد التام وبالر�ضوم وامل�ضاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70459

العدد 13421 بتاريخ 2021/12/20 
انذار عديل بالن�سر
رقم )9946/2021(

 املنذرة / املوارد الفنية - )�ض.ذ.م.م(
املنذر اليها/ بالل للنقل العام )�ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة(

ال��ب��ال��غ قدرها  امل��دي��ون��ي��ة  ب�����ض��داد  امل��ن��ذرال��ي��ه��ا  ي��ن��ت��ه��ي اىل ع��ل��م  اأن  امل���ن���ذر  ي����ود 
وت�ضعون  دراهم  و�ضتة  الفا وخم�ض مائة  واربعون  )43506،90( درهم )ثالثة 
فل�ض( مع الفائدة القانونية بواقع 9%خالل مدة اأق�ضاها خم�ضة اأيام من تاريخ 
 ، املذكورة  امل��دة  املديونية خالل  ن�ضر هذا الن��ذار ويف حال ف�ضلكم يف �ضداد كامل 
املنذرة ايل رفع الأمر ايل املحكمة املخت�ضة واإتخاذ كافة الجراءات  فاإنه �ضتبادر 

القانونية �ضدكم مع حتميلكم الأتعاب ور�ضوم التقا�ضي. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13421 بتاريخ 2021/12/20 70197
انذار قانوين وتكليف بالوفاء بالن�سر

رقم )2021/9965(
املن����������ذرة : ايه جي ئي �ضتيل

املنذر اإليهما : 1- راجي�ض كومار كري�ضنا - هندي اجلن�ضية
)ذ.م.م( - )جمهويل حمل الإقامة( امللونة  الفالم  الحتاد  �ضركة   -2

مبوجب هذا الإنذار تنذر املنذرة - املنذر اإليهما وتكلفهما باأن توؤدوا لها كامل الدين 
درهما  و�ضتون  وت�ضعة  واربعمائة  اآلف  و�ضبعة  مائة  مبلغا قدره )107،469،00( 
اأيام من تاريخ تبلغكم لهذا الإن��ذار، واإل �ضوف تلجئ املنذرة اإىل  وذلك خالل خم�ضة 
مبلغ  ب�ضداد  بالت�ضامن  واإلزامكم  بحقكم  القانونية  الإج��راءات  كافة  الق�ضاء لتخاذ 
بواقع )%5(  عنه  التاأخريية  والفائدة  املرجتعة  ال�ضيكات  قيمة  فيه  م�ضمول  الدين 
�ضنويا من تاريخ املطالبة الق�ضائية ولغاية ال�ضداد التام وبالر�ضوم وامل�ضاريف ومقابل 

اأتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70459 العدد 13421 بتاريخ 2021/12/20 
انذار عديل بالن�سر
رقم )2021/9947(

املنذرة / ب�ضت ارتزن بيكري -)ذ.م.م(
املنذر اليها / جنانه الوطنية لدارة امل�ضاريع )ذ.م.م(

ال��ب��ال��غ قدرها  امل��دي��ون��ي��ة  ب�����ض��داد  امل��ن��ذرال��ي��ه��ا  ع��ل��م  اأن ينتهي اىل  امل��ن��ذر  ي���ود 
)41124،06( درهم )واحد واربعون الفاومائة واربعة وع�ضرون درهم و�ضته 
اأي��ام من تاريخ ن�ضر ه��ذا الن��ذار ويف حال  اأق�ضاها خم�ضة  فل�ض( خ��الل م��دة 
ف�ضلكم يف �ضداد كامل املديونية خالل املدة املذكورة ، فاإنه �ضتبادر املنذرة ايل 
رفع الأمر ايل املحكمة املخت�ضة واإتخاذ كافة الجراءات القانونية �ضدكم مع 

حتميلكم الأتعاب ور�ضوم التقا�ضي. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197

العدد 13421 بتاريخ 2021/12/20 
املو�سوع : اإعالن بالن�سر حل�سور الدعوة

الق�سية رقم : 2021/16036 جزاء
وامل�ستاأنفة بال�ستئناف رقم : 5392/2021 ا�ستئناف جزاء

املدعي باحلق املدين )�ضركة ا�ض بي بيه للذهب وااأملما�ض( مبا اأن النيابة العامة قد اأقامت الدعوي 
الق�ضية رقم : 2021/16036 جزاء وامل�ضتاأنفة بال�ضتئناف رقم : 5392/2021 ا�ضتئناف 
جزاء على احلكم ال�ضادر من عدالتها امل�ضار اإليها اأعاله والتكليف ال�ضادر للخربة يف هذا ال�ضاأن 
فاإن اخلبري/ حممد ح�ضني حممود - اخلبري املنتدب يف الدعوي- يعلنكم حل�ضور موعد اجتماع 
�ضباحاًعن  اخلربة الأول ليكون يوم اخلمي�ض املوافق 23 /2021/12 يف متام ال�ضاعة 9:30 
او   0502675383 املتحرك  الهاتف  على  اخل��ربة  مع  التوا�ضل  يراعي  زووم  برنامج  طريق 
وكالت  مبوجب  قانوناً  ميثلكم  اأوم���ن   expmhm@gmail.com الإل��ك��رتوين  ال��ربي��د 
ما  وتقدمي  الجتماع  ح�ضور  برابط  تزودكم  ميكن  حتي  املخت�ضة  اجلهات  من  م�ضدقة  قانونية 

لديكم من م�ضتندات اومذكراتفي هذا ال�ضاأن.
حممد ح�سني حممود 
خبري الأوراق املالية وال�سلع 
قيد وزارة العدل رقم  541      

اإجتماع خربة 

70608
العدد 13421 بتاريخ 2021/12/20 

مذكرة اإعالن حكم بالن�سر 
�سادرة من حمكمة عجمان الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية   
)جزئي(  جتاري   AJCFICIPOR2021 /0003136 يف  الدعوى رقم

اإىل املحكوم عليه / جريمن للمقاولت املعدنية )ذ.م.م(،
املذكورة  الدعوى  يف  عليك  حكمت  قد   2021/11/25 بتاريخ  باأنه  علما  نحيطكم 
بالرقم اأعاله ل�ضالح اأك�ض�ض هاير ميدل اإي�ضت ���ض.ذ.م.م، بالتايل : حكمت املحكمة : 
بالزام ال�ضركة املدعى عليها باأداء مبلغ 280.996.98 درهم )مائتني و ثمانني الف 
و ت�ضعمائة و �ضتة و ت�ضعني درهما و ثمانية و ت�ضعني فل�ضا( لل�ضركة املدعية مع الفائدة 
6% ت�ضري من تاريخ قيد الدعوى يف 2021/8/18  او حتى متام ال�ضداد و الزامها 
بالر�ضوم و امل�ضروفات و األفي درهم اأتعاب حماماة. حكما قابال لال�ضتئناف خالل املدة 

القانونية 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضره.
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13421 بتاريخ 2021/12/20 70197
 اعالن بالن�سر

مقدمة من :- املنذرة : - �ضركة اإطارات الدبوي ذ م م - وميثلها قانونا عزيز بوفان �ضاليل - هندي اجلن�ضية 
بوكالة املحامية / مروه الريامي

�ضد / املنذر �ضدها : - دلتا جلويل للمقاولت
مو�ضوع الأخطار

النحو  على  وتف�ضيلها  دره��م��ا(  واأربعمائه  األ��ف  واأرب��ع��ة  )م��ائ��ة  دره��م   104.400 مبلغ  ���ض��داد  عليكم  يتوجب  اإن��ه  حيث 
التايل:-

بتاريخ  دره��م   30.870 مببلغ  عليكم  الدفع  م�ضتحق  املتحد  العربي  البنك  على  م�ضحوب   000326 رق��م  1-�ضيك 
الر�ضيد. كفاية  لعدم  ال�ضيك  وارجتع   12/2/2020

بتاريخ  دره��م   30.870 مببلغ  عليكم  ال��دف��ع  م�ضتحق  التجاري  دب��ي  بنك  على  م�ضحوب   000327 رق��م  2-�ضيك 
الر�ضيد. كفاية  لعدم  ال�ضيك  وارجتع   23/2/2020

بتاريخ  دره���م   41.160 مببلغ  عليكم  ال��دف��ع  م�ضتحق  ال��ت��ج��اري  دب���ي  ب��ن��ك  ع��ل��ى  م�ضحوب   000359 رق���م  3-�ضيك 
كفاية الر�ضيد لعدم  ال�ضيك  وارجتع   28/3/2020

وذلك يف مده اأق�ضاها خم�ضه اأيام من تاريخ ا�ضتالمكم لهذا الأخطار ويف حالة امتناعكم عن �ضداد هذا املبلغ �ضوف ن�ضطر 
اأ�ضفني ايل اتخاذ الإجراءات القانونية التي ت�ضمن للمنذرة حقها القانوين وذلك با�ضت�ضدار اأمر اأداء وفق ن�ض املادة 143 
من قانون الإجراءات املدنية، مع حتميلكم منذ تاريخ ا�ضتحقاق هذا املبلغ كامل امل�ضئولية واأي م�ضاريف اأخري قد تن�ضاأ عن 

اأيه مالحقات قانونية اأخرى، مع حفظ كافة حقوق املنذرة الأخرى.
كاتب العدل بعجمان   

          الإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات   

70608

العدد 13421 بتاريخ 2021/12/20 
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

ا�ضم ال�ضركة : انرتنا�ضيونال بيزني�ض فينت�ضرز  
رقة   - مكتوم  ال  جمعة  ب��ن  مكتوم  بطي  ال�ضيخ  ملك   2003 رق��م  مكتب   : ال��ع��ن��وان 
البطني- ال�ضكل القانوين : ذات م�ضوؤولية حمدودة ،  رقم الرخ�ضة : 301300 رقم 
1125251 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�ضادية  القيد بال�ضجل التجاري : 
اأعاله  املذكورة  ال�ضركة  باإنحالل  لديها  التجاري  ال�ضجل  التاأ�ضري يف  باأنه قد مت  بدبي 
، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2021/10/13 واملوثق لدى كاتب العدل 
اأو مطالبة التقدم  اأي اعرتا�ض  2021/10/13 وعلى من لديه  حماكم دبي بتاريخ 
رقم  مكتب   : العنوان  قانونيون   حما�ضبون  اأ�ض  اأر  بي  كودو�ض  املعني  امل�ضفي  اإىل 
 : هاتف   - القرهود   - ديرة   - الفال�ضي  �ضلوم  بن  �ضعيد  على  �ضفيان  ملك   BM07
الثبوتية وذلك  والأوراق  امل�ضتندات  كافة  معه  :   م�ضطحباً  فاك�ض   04-2822936

خالل )45( يوماً من تاريخ ن�ضر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

70021 العدد 13421 بتاريخ 2021/12/20 
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

ا�ضم امل�ضفي : كودو�ض بي اأر اأ�ض حما�ضبون قانونيون
العنوان : مكتب رقم BM07 ملك �ضفيان على �ضعيد بن �ضلوم الفال�ضي - ديرة - 
القرهود - هاتف : 2822936-04 فاك�ض :       مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية 
القت�ضادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�ضفي املذكور اأعاله لت�ضفية انرتنا�ضيونال 
 2021/10/13 بتاريخ   ق��رار حماكم دبي  بيزني�ض فينت�ضرز  وذل��ك مبوجب 
واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2021/10/13 وعلى من لديه اأي 
اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�ضفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان 
املذكور اأعاله، م�ضطحباً معه كافة امل�ضتندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( 

يوماً من تاريخ ن�ضر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

70021
العدد 13421 بتاريخ 2021/12/20 

اإعالن منفذ �سده بالن�سر 
حمكمة ال�سارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - حممد فاروق عبد الرحمن عي�سى  

اأداء    اأمر   SHCEXCICPL2021 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0005226/ 
اإىل املحكوم عليه : حممد فاروق عبدالرحمن عي�ضى 

حيث انه بتاريخ قد �ضدر احلكم املرفق �ضورة عنه �ضدك ل�ضالح املدعي 
املنفذ �ضري احمد لتجارة ال�ضقالت - ذ م م   

يف الق�ضية امل�ضار اليها اأعاله 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�ضم املحدد لذلك ، 

ومبا ان احلكم املطلوب   تنفيذه كالآتي :
املجموع الكلي �ضامال الر�ضوم وامل�ضاريف 97310 درهم

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

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392 العدد 13421 بتاريخ 2021/12/20 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية
مكمل �ساه نواز خان الركن الرابح ملقاولت البناء - ذ م م    

اأداء  اأمر   SHCEXCICPL2021 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0005074/ 
اإىل املحكوم عليه : مكمل �ضاه نواز خان - الركن الرابح ملقاولت البناء - ذ م م 

حيث انه بتاريخ قد �ضدر احلكم املرفق �ضورة عنه �ضدك ل�ضالح املدعي 
املنفذ �ضري احمد لتجارة ال�ضقالت - ذ م م  

يف الق�ضية امل�ضار اليها اأعاله 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�ضم املحدد لذلك ، 

ومبا ان احلكم املطلوب
تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �ضامال الر�ضوم وامل�ضاريف 9672 درهم

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

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392

العدد 13421 بتاريخ 2021/12/20 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
مدين   SHCAPCICIVS2021 /0002091 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : �ضادجي هامو  
جمهول حمل الإقامة : اندوني�ضيا - كوالملبور  

الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2021/12/27 بجل�ضة  باحل�ضور  مكلف  انت 
مدير  )مكتب  رقم  مكتب   - املدنية  الإبتدائية  املحكمة  ال�ضارقة  حمكمة 
على  جوابية  مذكرة  وتقدمي   ، معتمد  وكيل  بوا�ضطة  او  �ضخ�ضيا  الدعوى( 
الدعوى مرفقا بها كافة امل�ضتندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�ضرة ايام 
بو�ضفك   - اعاله  رقمها  املذكور  الدعوى  يف  للنظر  وذلك  الن�ضر  تاريخ  من 

مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2021/12/16 م.  

مكتب اخلدمات الق�سائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392

العدد 13421 بتاريخ 2021/12/20 
انذار عديل بالن�سر

  املنذر / ليث حكمت جنيب �ضلوم . عراقي اجلن�ضية

املنذر اليها / راك بريكا�ضت �ض م ح
الكاتب  لدي  وامل�ضجل   2021/1/263731 رقم  الخطار  مبوجب 
�ضداد  ب�ضرورة  اليه  املنذر  ينذر   2021/12/7 بتاريخ  بدبي  العدل 
واثني  واربعمائة  مليونان  )فقط  دره��م   2.412.205 وق��دره  مبلغ 
ع�ضر الف ومائتني وخم�ضة  درهما لغري( وذلك خالل اأ�ضبوع من تاريخ 
ن�ضر هذا الخطار وال �ضوف جند انف�ضنا م�ضطرين لتخاذ الإجراءات 
ايل  بالإ�ضافة  باملبلغ  ملطالبتك  دع��وي  برفع  وذل��ك  حيالكم  القانونية 

الر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70408 العدد 13421 بتاريخ 2021/12/20 
انذار عديل بالن�سر

  املنذر / حامد البلو�ضي للمقاولت �ض ذ م م
املنذر اإليها  / �ضركة اخلليج للقوالب اخلر�ضانية اجلاهزة  ذ م م

الكاتب  لدي  وامل�ضجل   2021/1/263722 رقم  الخطار  مبوجب 
�ضداد  اليه ب�ضرورة  املخطر  ينذر   2021/12/7 بتاريخ  بدبي  العدل 
الف  723.883.00 ) فقط �ضبعمائة وثالثة وع�ضرون  مبلغ وقدره 
وثمامنائة وثالثة وثمانون درهم لغري ( وذلك خالل اأ�ضبوع من تاريخ 
ن�ضر هذا الخطار وال �ضوف جند انف�ضنا م�ضطرين لتخاذ الإجراءات 
ايل  بالإ�ضافة  باملبلغ  ملطالبتك  دع��وي  برفع  وذل��ك  حيالكم  القانونية 

الر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70408
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اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - يو�سف ه�سام الوا�سطي   
)جزئي(  جتاري   SHCEXCIPOR2021 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0004988/ 

اإىل املحكوم عليه :  يو�ضف ه�ضام الوا�ضطي 
حيث انه بتاريخ قد �ضدر احلكم املرفق �ضورة عنه �ضدك ل�ضالح املدعي 

املنفذ م�ضرف ال�ضارقة الإ�ضالمي  
يف الق�ضية امل�ضار اليها اأعاله 

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

تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �ضامال الر�ضوم وامل�ضاريف 145126 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�ضند التنفيذي امل�ضار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ضتتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13421 بتاريخ 2021/12/20 
مذكرة اإعالن حكم بالن�سر 

�سادرة من حمكمة عجمان الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية   
اأداء  اأمر   AJCFICICPL2021 /0002085 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / �ضعيد حممود يو�ضف عبداهلل البلو�ضي  
نحيطكم علما بانه بتاريخ ليوجد قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى بالرقم 

اأعاله ل�ضالح / معو�ض �ضياء الدين ب�ضفته مالك م�ضغل الوحدة للحدادة   
)�ضعيد  �ضده  املطلوب  الطرف  بالزام  ناأمر   / القا�ضي  قرار   - احلكم  ن�ض   : بالتايل 
الدين  الطالب )معو�ض �ضياء  يوؤدي للطرف  بان  البلو�ضي(  حممود يو�ضف عبداهلل 
ب�ضفته مالك م�ضغل الوحدة للحدادة( مبلغا وقدره  28.500 درهما )ثمانية وع�ضرون 
املوافق  املطالبة  تاريخ  من   %7 بواقع  القانونية  والفائدة  درهما(  وخم�ضمائة  الفا 
2021/6/2 وحتى متام ال�ضداد ، مع الإلزام بامل�ضروفات. حكما قابال لال�ضتئناف خالل 

املدة القانونية 15 يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضره.
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70608 العدد 13421 بتاريخ 2021/12/20 
تريد �ضيفت منطقة حرة - ذ.م.م، و هي �ضركة منطقة حرة ذات م�ضوؤولية حمدودة ، م�ضجلة لدى �ضلطة 
دبي للتطوير مبوجب الرخ�ضة رقم 96371 وعنوانها امل�ضجل يف املقر رقم 1502، الطابق اخلام�ض 
املتحدة،  العربية  الإم��ارات  دب��ي،   ،503019 ���ض.ب.  دبي لالإعالم،  �ضنرتال، مدينة  بزن�ض  برج  ع�ضر، 
اختياريا  ال�ضركة  حل  �ضيتم  2021؛  دي�ضمرب   9 بتاريخ  ال�ضركاء  لقرار  وفقا  اأن��ه  تعلن  )»ال�ضركة«(، 
املجمعات  يف  اخلا�ضة  لل�ضركات  املنظمة  اللوائح  من   101 امل��ادة  يف  عليه  املن�ضو�ض  الإج���راء  مبوجب 

الإبداعية بدبي ل�ضنة 2016.
اأي طرف معني لديه مطالبة �ضد ال�ضركة عليه بتقدميها يف غ�ضون 45 يوما من تاريخ هذا الإ�ضعار عن 

طريق الربيد امل�ضجل اأو الت�ضال ب� :
امل�ضفي : �ضركة ار ا�ض ام دحمان ملراجعة احل�ضابات

عنوان ال�ضركة : 3109-3110، برج برلنغتون، اخلليج التجاري
دبي، الإمارات العربية املتحدة

هاتف رقم:  7423 554 4)0( 971+ 
Admin@rsm.ae :بريد اللكرتوين

لن ُتقبل املطالبات التي ُتقدم بعد انق�ضاء مدة  45 يوما.

ا�سعار بالت�سفية
70021

العدد 13421 بتاريخ 2021/12/20 
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

ا�ضم ال�ضركة : جيفت زي للتجارة - �ض ذ م م   
ميثاء   ع��ود   - بردبي   - الوهيبي  �ضعيد  �ضامل  �ضعيد  ملك   107 رق��م  مكتب   : العنوان 
القيد  715387 رقم   : الرخ�ضة  ، رقم  ذات م�ضوؤولية حم��دودة   : القانوين  ال�ضكل   -
القت�ضادية بدبي  التنمية  دائرة  تعلن  1142509 مبوجب هذا   : التجاري  بال�ضجل 
باأنه قد مت التاأ�ضري يف ال�ضجل التجاري لديها باإنحالل ال�ضركة املذكورة اأعاله ، وذلك 
العدل حماكم  كاتب  ل��دى  واملوثق   2021/11/9 بتاريخ  دب��ي  ق��رار حماكم  مبوجب 
دبي بتاريخ 2021/11/9 وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�ضفي 
املعني كودو�ض بي اأر اأ�ض حما�ضبون قانونيون  العنوان : مكتب رقم BM07 ملك 
 04-2822936 �ضفيان على �ضعيد بن �ضلوم الفال�ضي - ديرة - القرهود - هاتف : 
فاك�ض :   م�ضطحباً معه كافة امل�ضتندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من 

تاريخ ن�ضر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

70021 العدد 13421 بتاريخ 2021/12/20 
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

ا�ضم امل�ضفي : كودو�ض بي اأر اأ�ض حما�ضبون قانونيون
العنوان : مكتب رقم BM07 ملك �ضفيان على �ضعيد بن �ضلوم الفال�ضي - ديرة 
دائرة  تعلن  ه��ذا  :       مبوجب  فاك�ض   04-2822936  : - هاتف  ال��ق��ره��ود   -
التنمية القت�ضادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�ضفي املذكور اأعاله لت�ضفية جيفت 
زي للتجارة - �ض ذ م م  وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  2021/11/9 
اأي  2021/11/9 وعلى من لديه  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 
اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�ضفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان 
املذكور اأعاله، م�ضطحباً معه كافة امل�ضتندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( 

يوماً من تاريخ ن�ضر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

70021



العدد 13421 بتاريخ 2021/12/20 

تنازل/ بيع
اإعالن بالن�ضر 

ليكن معلوماً للجميع باأن :  ال�ضيد/ عادل راتب �ضكري الغ�ضني - اجلن�ضية : الأردن 
- يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�ضته البالغة )100%( وذلك اإىل ال�ضيد/

امل�ضماه )الطراز  الرخ�ضة  الأردن، يف   : بلعاوي - اجلن�ضية  مامون خالد حممود 
لال�ضت�ضارات الهند�ضية( ال�ضادرة من دائرة التنمية الإقت�ضادية بال�ضارقة برخ�ضة 
رقم )218967(، تعديالت اأخرى: ليوجد،  وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( 
من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�ضنة 2013 يف �ضان الكاتب العدل. فقد 
اقت�ضى ن�ضر هذا العالن للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على الجراء امل�ضار اليه 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�ض  اي  لديه  فمن  العالن  هذا  تاريخ  من  ا�ضبوعني  بعد 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70555 العدد 13421 بتاريخ 2021/12/20 

تنازل/ بيع
اإعالن بالن�ضر

ليكن معلوما للجميع باأن ال�ضيد : معني تركي جنبالط - اجلن�ضية : اجلمهورية العربية 
ال�ضورية، يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�ضته البالغة )50%( وذلك اإىل ال�ضيد: 
امل�ضماه  الرخ�ضة  يف  ال�ضورية،  العربية  اجلمهورية   : اجلن�ضية   - عزام  حمد  عبدو  �ضالم 
 )553001( رقم  رخ�ضة  مبوجب  ال�ضارقة  باأمارة  تاأ�ض�ضت  لال�ضنان(  الأملاين  )املخترب 
الن�ضاط  تغيري  اخرى:-  تعديالت  بال�ضارقة،  القت�ضادية  التنمية  دائرة  من  ال�ضادرة 
التجاري من )معمل اأطقم اأ�ضنان( اإىل )معمل �ضنع ال�ضنان وتعوي�ضاتها(،  وعمالبن�ض 
املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�ضنة 2013 يف �ضان الكاتب 
العدل. فقد اقت�ضى ن�ضر هذا العالن للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على الجراء امل�ضار 
اليه بعد ا�ضبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة 

مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70555 العدد 13421 بتاريخ 2021/12/20 
مذكرة اإعالن حكم بالن�سر 

�سادرة من حمكمة ال�سارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية   
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2021 /0005121 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / ادم يو�ضف ادم جمعه - العنوان : 9316552  
الدعوى  املحكمة يف  عليك هذه  قد حكمت   2021/12/12 بتاريخ  بانه  علما  نحيطكم 

بالرقم اأعاله ل�ضالح / اجرة ال�ضارقة )ذ م م ( - بالتايل :   
ن�ض احلكم 

حكمت املحكمة مبثابة احل�ضوري : 
1 - بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ )3303 درهم( ثالثة اآلف وثالثمائة 

وثالثة دراهم عن املخالفات املرورية ، وقيمة الأعطال. 
2 - برف�ض ما زاد علي ذلك من طلبات.  

حكما غري قابال لال�ضتئناف.
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70522

العدد 13421 بتاريخ 2021/12/20 
طلب اإعالن يف الق�سية التنفيذية بالن�سر

اإعـالن منفذ �سده بالن�سـر
تاريخ الإ�ضدار: 12/12/021 

حمكمة عجمان الحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية
�سركة اورين انرتنا�سيونال للعقارات ذ م م حممد روزيك نيما توق 

اإخطار دفع يف الق�سية رقم AJCEXCICPL2020 /0001099 - اأمر اأداء
ال�ضيخ حممد بن  بناية  ال�ضوان  العنوان: عجمان منطقة  م  م  ذ  اوري��ن انرتنا�ضيونال للعقارات  : �ضركة  املحكوم عليه  اإىل 
 4214109258 067479333 مكاين  0553782443 وهاتف رقم  102 هاتف رقم  النعيمي �ضقة رقم  را�ضد 
102 هاتف  �ضقة رقم  النعيمي  را�ضد  ال�ضيخ حممد بن  بناية  ال�ضوان  العنوان: عجمان منطقة  نيما توق  روزي��ك  حممد 
رقم 0553782443هاتف رقم 0502940909 مكاين 421410958 - حيث اإنه بتاريخ قد �ضدر احلكم املرفق 
�ضورة عنه �ضدك ل�ضالح املدعي املنفذ موؤ�ض�ضة عقارات عجمان )عقار( ب�ضفتها اخللف القانوين للموؤ�ض�ضة العامة للعقارات 
ال�ضتثمارية - يف الق�ضية امل�ضار اإليها اأعاله. ومبا اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور، و دفع الر�ضم 
املحدد لذلك، ومبا اأن احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي: املجموع الكلي �ضامال الر�ضوم وامل�ضاريف : 4577746.0 لذلك 
اأنت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�ضند التنفيذي امل�ضار اإليه اأعاله خالل املدة يوما من تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. 
ويف حالة تخلفك)م( عن ذلك فاأنت)م( مكلف)ين( بح�ضور جل�ضة يوم - املوافق- ال�ضاعة - اأمام املحكمة املذكورة ويف حال 

تخلفك)م( عن ذلك فاإن املحكمة �ضتتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.

حمكمة عجمان الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70530

العدد 13421 بتاريخ 2021/12/20 
اإعالن بالن�سر حل�سور اجتماع جلنة اخلربة

يف الدعوى رقم : 4093 ل�سنة 2021 - جتارى جزئى دبى
)ت�ضعمائة  درهم   980،266.88 وق��دره  مبلغ  للمدعية  ت��وؤدي  باأن  عليها  املدعي  باإلزام  املطالبة   : الدعوي  مو�ضوع 
الق�ضائية  املطالبة  تاريخ  وثمانون األفا ومائتان و�ضتة و�ضتون درهما و88 فل�ض( والفائدة القانونية بواقع 12% من 
اأتعاب املحاماه. املدعية : �ضركة وود �ضتوك  وحتى متام ال�ضداد مع حتميل املدعي عليها بالر�ضوم وامل�ضاريف ومقابل 
للتجارة ذ.م.م - عنوانها املختار : اإمارة دبي - بر دبي - �ضارع اخلليج التجاري - برج املنارة ط� 30 - مكتب 3006. 
ومو�ضوعها  الدعوي  املدعية  اأقامت  قد   : الإع��الن  م.م.ح. مو�ضوع  اجلاهزة  للخر�ضانة  بيفر جلف   : اإعالنه  املطلوب 
املطالبة باإلزام املدعي عليها باأن توؤدي للمدعية مبلغ وقدره 980،266،88 درهم )ت�ضعمائة وثمانون األفاً ومائتان 
و�ضتة و�ضتون درهماً و88 فل�ض( والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ املطالبة الق�ضائية وحتى متام ال�ضداد مع 
املحاماه. وقد �ضدر فيها حكم مقام حمكمة دبي البتدائية  اأتعاب  بالر�ضوم وامل�ضاريف ومقابل  املدعي عليها  حتميل 
بجل�ضة 12/12/2021، بندب خربة ح�ضابية. فقد تقرر خماطبتكم حل�ضور اجتماع اخلربة بالت�ضال املرئي عرب 
12:00 ظهراً   ال�ضاعة   : الجتماع  28/12/2021 وقت  املوافق  الثالثاء   : الجتماع  تاريخ   :  )zoom( برنامج

عرب الرابط التايل :-
https://us05web.zoom.us/i/89853635033?pwd=NVE4cmZ6dUN5dVFsYzBERk9vYTIBUT09
اآملني ح�ضوركم الجتماع باملوعد املحدد وتقدمي ما لديكم من م�ضتندات ومذكرات عرب الربيد الإلكرتوين، ويف حالة 

عدم ح�ضور اأي من الطرفني فاإن اخلربة �ضتبا�ضر اأعمالها وفقاً لل�ضالحيات املخولة لها.
اخلبري احل�سابي / عادل عبداجلبار اآل علي
للتوا�سل 045916664  

اإجتماع خربة 

70448

العدد 13421 بتاريخ 2021/12/20 
انذار عديل بالن�سر

للمحر رقم )2021/1/10031(
املنذر : يو�ضف يعقوب يو�ضف عبداهلل ال�ضركال

بوكالة املحامي / حممد ال�ضركال للمحاماة والإ�ضت�ضارات القانونية
املنذر اإليها : بولن لتجارة الهواتف املتحركة �ض ذ م م

وعليه ، يكلف املنذر املنذر اإليها ب�ضرعة �ضداد ما تر�ضد يف ذمتها مبلغ وقدره 152،500 درهم )مائة واأثنان 
وخم�ضون األف وخم�ضمائة درهما( اإجمايل قيمة بدلت الإيجار املرت�ضدة يف ذمتها لعقد الإيجار الذي ينتهى 
يف 2021/12/14 لل�ضقق اأرقام GF-9،1،2،5،6 الكائنة ببناية يو�ضف يعقوب يو�ضف ال�ضركال مبنطقة 
املطينة باإمارة دبي - لل�ضيكني رقما 000024، 000025 املحررين بتاريخ 2021/9/15 وامل�ضحوبني 
على بنك امل�ضرق ، على اأن يتم �ضداد املبلغ مو�ضوع الإنذار يف خالل ثالثون يوماً من تاريخه الإعالن بالن�ضر 
، واإل �ضيحق للمنذر اإتخاذ كافة الإجراءات القانونية الالزمة للمطالبة باإخالء املاأجور وت�ضليمه له خالياً 
من ال�ضواغل وباحلالة التي ت�ضلمتها عليه مع اإ�ضالح ما قد يكون حلق بها من �ضرر وتلف ، واإلزامها ب�ضداد 
بدلت الإيجار املتاأخرة وما ي�ضتجد حتى تاريخ الإخالء الفعلي ، مع حفظ كافة حقوق املنذر ب�ضائر اأنواعها 

بالإ�ضافة اإىل حتملكم كافة الر�ضوم وامل�ضاريف ومقابل اأتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70533 العدد 13421 بتاريخ 2021/12/20 
انذار عديل بالن�سر

رقم )2021/1/10034(
املنذر : يو�ضف يعقوب يو�ضف عبداهلل ال�ضركال

بوكالة املحامي / حممد ال�ضركال للمحاماة والإ�ضت�ضارات القانونية
املنذر اإليها : بولن لتجارة الهواتف املتحركة �ض ذ م م

30،500 درهم )ثالثون  اإليها ب�ضرعة �ضداد ما تر�ضد يف ذمتها مبلغ وق��دره  املنذر  املنذر  ، يكلف  وعليه 
ينتهي يف  ال��ذي  الإي��ج��ار  املرت�ضدة يف ذمتها لعقد  الإي��ج��ار  ب��دلت  اإجمايل قيمة  دره��م��اً(  وخم�ضمائة  األفاً 
باإمارة  املطينة  مبنطقة  ال�ضركال  يو�ضف  يعقوب  يو�ضف  ببناية  الكائنة   4 رق��م  لل�ضقة   2022/1/31
بتاريخ  امل���وؤرخ   000013 رق��م  ولل�ضيك   2021/8/15 بتاريخ  امل���وؤرخ   000012 رق��م  لل�ضيك   - دب��ي 
يتم �ضداد املبلغ مو�ضوع الإنذار يف  اأن  على   ، الإ�ضالمي  الإمارات  بنك  على  امل�ضحوبني   2021/11/15
القانونية  الإج���راءات  كافة  اإتخاذ  للمنذر  �ضيحق  واإل   ، بالن�ضر  الإع��الن  تاريخه  من  يوماً  ثالثون  خالل 
الالزمة للمطالبة باإخالء املاأجور وت�ضليمه له خالياً من ال�ضواغل وباحلالة التي ت�ضلمتها عليه مع اإ�ضالح 
تاريخ  ي�ضتجد حتى  وم��ا  املتاأخرة  الإي��ج��ار  ب��دلت  ب�ضداد  واإلزامها   ، وتلف  بها من �ضرر  يكون حلق  ما قد 
الإخالء الفعلى ، مع حفظ كافة حقوق املنذر ب�ضائر اأنواعها بالإ�ضافة اإىل حتملكم كافة الر�ضوم وامل�ضاريف 

ومقابل اأتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70533 العدد 13421 بتاريخ 2021/12/20 
اإعالن بالن�سر

رقم )2021/9762(
املنذر : �ضكندر حيات حممد منري - لالإر�ضاد 0555391296 

املنذر اإليه : ريجينا كون�ضامار اكام ب�ضري كون�ضامارا  اكام
رقم  مكاين  ج��م  ق��و  دب��ي  ريا�ضية  �ضالة   - بناية38  ب��غ��داد  ال�����ض��ارع   -  1 ال�ضناعية  الق�ضي�ض   : ال��ع��ن��وان 

  2021/1/221449  : املحرر  رقم  )3679697076( رقم املنذر اليه : 0555040622  
املو�ضوع / �ضيغة الت�ضريح باإعالن املنذر اإليه بالن�ضر لالإنذار رقم )2021/1/221443( 

املنذر قد حرر اإنذار عديل للمنذر اإليه ومت ت�ضديقه لدى كاتب العدل بدبي حتت رقم حمرر  اإن  حيث   )1
)2021/1/221449( لذلك : فاإن املنذرة تنذر املنذر اليه ب�ضداد مبلغ ال�ضيك املرت�ضد بذمته والبالغ 
الإن��ذار وال  ا�ضتالمه  تاريخه  اأي��ام من  اأق�ضاها خم�ضة  الف درهم وذلك خالل مدة  )20،000( ع�ضرون 
�ضت�ضطر املنذرة لتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي حتفظ لها حقها مبا فيها اإقامة الدعاوي احلقوقية 
واملدنية للمطالبة باأ�ضل احلق مع حتميل املنذر اليه بكافة ر�ضوم م�ضاريف التقا�ضي واتعاب املحاماة. وحيث 
اإن املنذر يرغب يف اإعالن املنذر اإليه بالإنذار مرة اأخرى بالن�ضر باإحدى ال�ضحف اليومية. لذلك ، يلتم�ض 
بالن�ضر  اأخرى  بالإنذار مرة  اإليه  املنذر  بتبليغ  اأوامركم  اإ�ضدار  باملوافقة على  التف�ضل  �ضعادتكم  املنذر من 

باإحدى ال�ضحف اليومية
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70392
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اإعالن بالن�سر

رقم )2021/9761(
املنذر :�ضكندر حيات حممد منري  - لالإر�ضاد 0555391296

املنذر اإليه : �ضري�ضاه تايو لتيل رزاق كونهيبارال  
رقم  م��ك��اين  ج��م  ق��و  دب���ي  ري��ا���ض��ي��ة  ���ض��ال��ة   -38 ب��ن��اي��ة   - ب��غ��داد  ���ض��ارع   -1 ال�ضناعية  الق�ضي�ض   : ال��ع��ن��وان 

)3679697076(  رقم املنذر اليه : 0528747000 - رقم املحرر :  2021/1/221443 
املو�ضوع / �ضيغة الت�ضريح باعالن املنذر اإليه بالن�ضر لالإنذار رقم  )2021/1/221443(

رق��م حمرر     بدبي حتت  العدل  كاتب  ل��دى  ت�ضديقه  اإليه ومت  للمنذر  ع��ديل  اإن���ذار  ح��رر  قد  املنذر  اإن  حيث   )1
والبالغ  بذمته  املرت�ضد  ال�ضيك  مبلغ  ب�ضداد  اليه  املنذر  تنذر  امل��ن��ذرة  ف��اإن   : لذلك   .)2021/1/221443(
)50،000( خم�ضون الف درهم وذلك خالل مدة اأق�ضاها خم�ضة اأيام من تاريخه ا�ضتالمه الإنذار وال �ضت�ضطر 
املنذرة لتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي حتفظ لها حقها مبا فيها اإقامة الدعاوي احلقوقية واملدنية للمطالبة 
باأ�ضل احلق مع حتميل املنذر اليه بكافة ر�ضوم م�ضاريف التقا�ضي واتعاب املحاماة.  و حيث اإن املنذر يرغب يف اإعالن 
التف�ضل  �ضعادتكم  املنذر من  يلتم�ض    ، اليومية.  لذلك  ال�ضحف  باإحدى  بالن�ضر  اأخ��رى  بالإنذار مرة  اإليه  املنذر 

باملوافقة على اإ�ضدار اأوامركم بتبليغ املنذر اإليه بالإنذار مرة اأخرى بالن�ضر باإحدى ال�ضحف اليومية. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70392 العدد 13421 بتاريخ 2021/12/20 
MOJAU_2021- 0038693 رقم املعاملة

اإعالن بالن�سر    
اماراتي  ال��زرع��وين-  عبدالرحيم  عبداهلل  احمد  عبداهلل   / ال�ضيد  ب��اأن  للجميع  معلوما  ليكن 
والتنازل  البيع  ، يرغب يف  واأحمل بطاقة هوية رقم )784199564203638(  اجلن�ضية 
عن كامل ح�ضته البالغة )100% ( وذلك لكل من : لل�ضيد / انور بن خري بن اني�ض بدر - 
بن  ولل�ضيد/خالد   %50 بن�ضبة   )Z287724( ضعودي اجلن�ضية ، واحمل جواز �ضفر رقم�
انور بن خري بدر - �ضعودي اجلن�ضية ، واحمل جواز �ضفر رقم )Y834861( بن�ضبة %50 
يف الرخ�ضة امل�ضماه )الرثيا للزهور( موؤ�ض�ضة فردية و املرخ�ضة من دائرة التنمية الإقت�ضادية 
باإمارة ال�ضارقة برقم )785868(، حيث مت تغيري ال�ضم التجاري من )الرثيا للزهور( اىل 
)الرثيا للزهور ذ م م( - حيت مت تغيري ال�ضكل القانوين من )موؤ�ض�ضة فردية( اىل )�ضركة ذات 
م�ضوؤولية حمدودة( و عمال لن�ض املادة )14 ( فقره 5 من القانون الحتادي رقم )4( ل�ضنة 
الكاتب العدل ،فقد اقت�ضى ن�ضر هذا الإعالن للعلم و انه �ضوف يتم الت�ضديق  �ضاأن  يف   2013
على الأج��راءات امل�ضار اإليه بعد ا�ضبوعني من تاريخ هذا الإع��الن فمن لديه اأي اعرتا�ض على 

ذلك عليه اتباع ال�ضبل القانونية حيال ذلك ،
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70533 العدد 13421 بتاريخ 2021/12/20 
)جزئي( مدين   AJCAPCIREA2020 /0000587 يف  الدعوى رقم

بالن�سر 
امل�ضتاأنف �ضده : حممد نا�ضر حممد اقبال

عنوانه : اإمارة عجمان منطقة احلليو - قطعة رقم 21 و23 و23/1 و 27 و 28 و 29 قرية 
الإحتاد العقارية ذ.م.م �ض.ب 30177 ل نعرف رقم مكاين امل�ضروع مل يتم ان�ضاوؤه اقرب رقم 

مكانى 3512298517  هاتف 0097167433438 فاك�ض 0097167433860
ليكن معلوما لديك اأن امل�ضتاأنف : حممد �ضعيد عبدالرحيم - قد ا�ضتاأنف احلكم ال�ضادر بتاريخ 
 AJCAPCIREA2020/0000587 رقم  الإبتدائية  الدعوى  يف   ،  20.../..../...
امام  او ح�ضور من ميثلك  فيقت�ضي ح�ضورك  - مدين )جزئي(  املدنية  الإ�ضتئنافية  املحكمة 
 9.00 ال�ضاعة   2022/2/1 املوافق  الثالثاء  يوم  عجمان  الق�ضاء  بدار  عجمان  حمكمة 
قانونا  ميثلك  من  ح�ضور  او  ح�ضورك  عدم  حالة  ويف  بينات  من  لديك  ما  وتقدمي  �ضباحا 

ف�ضتنظر املحكمة الدعوى يف غيبتك.
مكتب اخلدمات الق�سائية 

ميثاء النعيمي 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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)جزئي( مدين   AJCAPCIREA2020 /0000587 يف  الدعوى رقم

بالن�سر 
امل�ضتاأنف �ضده : قرية الإحتاد العقارية 

عنوانه : اإمارة عجمان منطقة احلليو - قطعة رقم 21 و23 و 23 1 27 و 28 و 29 قرية 
الإحتاد العقارية ذ.م.م �ض.ب 30177 ل نعرف رقم مكاين امل�ضروع مل يتم ان�ضاوؤه اقرب رقم 

مكانى 3512298517  هاتف 0097167433438 فاك�ض 0097167433860
ليكن معلوما لديك اأن امل�ضتاأنف : حممد �ضعيد عبدالرحيم - قد ا�ضتاأنف احلكم ال�ضادر بتاريخ 
 AJCAPCIREA2020/0000587 رقم  الإبتدائية  الدعوى  يف   ،20.../..../...
امام  او ح�ضور من ميثلك  فيقت�ضي ح�ضورك  - مدين )جزئي(  املدنية  الإ�ضتئنافية  املحكمة 
 9.00 ال�ضاعة   2022/2/1 املوافق  الثالثاء  يوم  عجمان  الق�ضاء  بدار  عجمان  حمكمة 
قانونا  ميثلك  من  ح�ضور  او  ح�ضورك  عدم  حالة  ويف  بينات  من  لديك  ما  وتقدمي  �ضباحا 

ف�ضتنظر املحكمة الدعوى يف غيبتك.
مكتب اخلدمات الق�سائية 

ميثاء النعيمي 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392
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وزارة العدل - حمكمة ال�سارقة البتدائية الحتادية

 ق�سم احلجوزات والبيوع
اعالن بال�سداد حتت طائلة بيع العقار باملزاد العلني )ن�سرا( 

يف الق�سية التنفيذية رقم 296 ل�سنة 2017
اىل املنفذ �ضده / عبدالعزيز حممد زمان احمد اآل علي

ل�ضالح طالب التنفيذ / بنك دبي التجاري �ض.م.ع
حيث تقدم طالب التنفيذ بطلب بيع العقار املدين اأبناء عن طريق املزاد العلني.

قطعة رقم 427 ملك مبنطقة احلو�ضي باإمارة ال�ضارقة
لذا قررت املحكمة )دائرة التنفيذ( يف الق�ضية التنفيدية 296 ل�ضنة 2017 اخطاركم بوجوب �ضداد 
15 يوما من  اأعالء ب�ضندوق املحكمة وذلك خالل  التنفيذية  الدين املرتتب يف ت�ضتكم يف الق�ضية 
تاريخ تبليغك بخطفنا هذا، وال فان املحكمة �ضتتخذ القرار املنا�ضب بندان طرح العقار املذكور اأعاله 
البيع وفق الأ�ضول وتلك عملها لن�ض املادة )152( فقرة )2( من الالئحة التنفينية )57( ل�ضنة 
رقم )11( ل�ضنة 1992 ب�ضان قانون الجراءات املدنية ... يقت�ضي عليكم  النحي  للقانون   2018

تنفيذ القرار خالل املهلة املنوه عنها اأعاله...
رئي�ض ق�سم احلجوزات والبيوع 
حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13421 بتاريخ 2021/12/20 
اعالن حكم بالن�سر        
18/2020/585 عقاري جزئي 

تفا�ضيل الإعالن بالن�ضر 
اإىل حمكوم عليه 1- حممد عرفان حممد زكريا  - جمهول حمل الإقامة 

مبا ان حمكوم له : املوؤ�ض�ضة العامة للعقارات ال�ضتثمارية
املذكورة  الدعوى  يف    2020/9/7 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ضتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم 
1.121.832( درهم )مليون  وق��دره  للمدعية مبلغ  ي��وؤدي  بان  املدعي عليه  بالزام  اعاله 
ومائة واحد وع�ضرون الف وثمامنائة اثنني وثالثون درهم( والفائدة القانونية عنه بواقع 
من  ذلك  ماعدا  ورف�ضت  ال�ضداد  متام  وحتى  الق�ضائية  املطالبة  تاريخ  من  �ضنويا   %9
طلبات والزمته بالر�ضوم وامل�ضاريف وخم�ضمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة 
احل�ضوري قابال لال�ضتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضر هذا العالن 
�ضدر با�ضم �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13421 بتاريخ 2021/12/20 
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2021/11210
رقم  وكالة  مبوجب  وميثله   784198814364752 رقم  هوية  بطاقة  ويحمل  باك�ضتان  اجلن�ضية  جان  مع�ضوم  �ضاه  عزت   / املخط�ر 
ال�ضيد / نا�ضر على رند حاجى �ضاه �ضوار باك�ضتاين اجلن�ضية ويحمل بطاقة هوية رقم 784197041546926  -   53836/1/2021

العن�وان / ال�ضارقة - هاتف رقم / 0504856777
املخطر اإليه / �ضركة الكرتوفو�ض اليكرتوميكانيكال ذ م م وميثله املدير �ضوري�ض

العن�وان/ دبي - بالقرب من مدر�ضة كلداري لتعليم ال�ضيارات - هاتف رقم / 0559973383 / 0526084602
املو�ضوع / اإخطار عديل للوفاء مببلغ 53،750 درهم ثالث وخم�ضون الف و �ضبعمائة وخم�ضون درهم

املخطر اإليه حرر ثالثة �ضيكات للمخطر مببلغ 53،750 درهم ثالث وخم�ضون الف و �ضبعمائة وخم�ضون درهم مو�ضوع ال�ضيكات املحرر من 
قبل املخول بالتوقيع عن املدعي عليه

حيث انه بتاريخ ا�ضتحقاق ال�ضيكات توجه املدعى ل�ضرف ال�ضيكات اإل اأنه ارتدو دون �ضرف لعدم وجود ر�ضيد كايف قابل لل�ضحب
وبيانه كالتايل : ال�ضيك رقم001319 مببلغ20،000 درهم بتاريخ ا�ضتحقاق 2020/10/25 وامل�ضحوب على بنك ابوظبي التجاري

�ضيك رقم 001320 مببلغ 20،000 درهم بتاريخ ا�ضتحقاق 2020/11/12 وامل�ضحوب على بنك ابوظبي التجاري
�ضيك رقم 001325 مببلغ 13،750 درهم بتاريخ ا�ضتحقاق 2020/12/25 وامل�ضحوب على بنك ابوظبي التجاري

وحيث اإن املدعي عليه قد تقوم بالوفاء باملبلغ رغم م�ضي تاريخ ا�ضتحقاقه واملطالبة الودية مرارا وتكرارا ولكن دون جدوى.
لذلك ، 

فاأننا نخطركم ب�ضرورة �ضداد مبلغ املذكور خالل خم�ضة اأيام من تاريخ اإخطاركم وال �ضن�ضطر لتخاذ الإجراءات القانونية.
واطلب من ال�ضيد الكاتب العدل التوثيق على هذا الإخطار للعلم مبا جاء به.

وهذا اإخطار منا بذلك
الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات )ال�سارقة(   

70533 العدد 13421 بتاريخ 2021/12/20 
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2021/0032788
ح�ضن  عادل   : ال�ضيد  املالك  وميثلها   )506526( برقم  بال�ضارقة  القت�ضادية  التنمية  دائرة  من  �ضادرة  جتارية  رخ�ضة  للتجارة  عمان  زهرة   : املخطرة 
رقم  اماراتي�ة  ه�وي�ة  ويحم�ل  الردن   : اجلن�ضية   - ن�ض�وره  عب�دالرحيم  ب�ض�ام  احم�د   : ال�ض�يد  عن�ه  وكيال  الم�ارات   : اجلن�ضية   - احلو�ض�نى  احم�د  حممود 
)784197617047424( مبوجب الوكاله امل�ضدق عليها من ال�ضيد الكاتب العدل برقم )MOJAU-2021-0000056( بتاريخ 2021/04/14 
       0097150/6958579 متحرك:   - للمعدات  فاريتي  �ضركة  بجوار   - الرابع  الدائري  –،الطريق   11 ال�ضناعية   - ال�ضارقة  اأمارة  اإمارة   : عن�وانها 

E-mail : zahrat_amman@hotmail.com
 ASPIN( دبي   - زايد  ال�ضيخ  �ضارع  التج�اري  ا�ضبني  برج   : العنوان   - )�ض،ذ،م،م(  الغذائية  املواد  لتجارة  الزعابي  را�ضد   : الأول  اإليه  املخطر 

00971555477727 متحرك   هاتف   043305570 املكتب  هاتف   )COMMERCIAL TOWER
لتجارة  الزعابي  را�ضد  �ضركة  عن  بالتوقيع  املخول  وب�ضفته  ال�ضخ�ضية  ب�ضفته   - اجلن�ضية  اردين   - الزغول  ربه  عبد  نعيم  اهلل  عبد   : الثاين  اإليه  املخطر 
52- بالقرب من جممع زايد الدور الول - هاتف متحرك  – �ضارع رقم   27 – فيال  – الرب�ضاء اجلنوبي  اإمارة دبي  املواد الغذائية )�ض،ذ،م،م( - العنوان : 

74502  21212 مكاين  رقم   00971555477727
املو�ضوع : تكليف بالوفاء مببلغ 100،000 درهم )مائة الف درهم(

- نخطركم مبوجبه - بوجوب �ضداد مببلغ 100،000 درهم )مائة الف درهم( والذي ميثل قيمة ال�ضيك رقم )000899( املحرر من ح�ضاب املنذر اليهما 
عن �ضداد قيمة ال�ضيك  امل�ضئولني  اأنكم  حيث   - للتجارة  عمان  زهرة   / املخطرة  ل�ضالح  لدى بنك اأبو ظبي التجاري وامل�ضتحق ال�ضداد منذ 2021/10/20 
املذكور او�ضافه اأعاله ، وعليه فاإننا ناأ�ضف لإعالمك بعزمنا على اإتخاذ الإجراءات القانونية للمطالبة بقيمة ال�ضيك اإذا مل يتم �ضداد قيمته للمخطرة خالل مدة 
اأق�ضاها )5( اأيام من تاريخ تبلغكم بهذا الإخطار، بناء عليه ، تنبه املخطرة على املخطر اليهما باملبادرة ل�ضداد مببلغ 100،000 درهم )مائة الف درهم( ، وذلك 
خالل خم�ضة اأيام من ا�ضتالمكم هذا الإخطار وحتى ل ي�ضطر املخطر لتخاذ الإجراءات القانونية �ضدكم للمطالبة بقيمة ال�ضيكات والفائدة القانونية بواقع 

تاريخ ال�ضداد الفعلي م�ضافا اليه الر�ضوم وامل�ضاريف واأتعاب املحاماة، وحتى   2021/10/20 ال�ضتحقاق  تاريخ  من  9% �ضنويا 
الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات )ال�سارقة(   
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 اإخطار عديل   

برقم املحرر 2021/0030564
املخط�ر : ال�ضيخ خالد بن في�ضل بن �ضلطان بن �ضامل القا�ضمي - اجلن�ضية: الإمارات ، واأحمل هوية اإماراتية رقم )784197237508375( 
الوكالة  رقم )784199161479847( مبوجب  ويحمل هوي�ة  اليمن   : – اجلن�ضية  �ضامل  عثمان  احمد  وليد   / ال�ضيد  عنه  وكيال 

امل�ضدق�ة من ال�ضيد الكاتب العدل امل�ض�دق برقم )2017/1/57537( بتاريخ 2017/03/12 
العنوان : ال�ضارقة - مويلح التجارية - هاتف رقم : 0502401070 

املخطر اإليه : خال�د �ض�مبى احم�د �ض�قاوي البلو�ض�ي – اجلن�ضية : الإمارات - يحمل هوية اماراتية رقم - )784197808515361(
العنوان : دبي - هاتف رقم : 0507988803 / 0552351545

مو�ضوع الإخطار : اخطار عديل للوفاء مببلغ )58000( درهم ،
الوق�ائ�ع : حيث ان املخطر اليه ا�ضتلم من املخطر مبلغ )58000( درهم مقابل معاملة وقام املخطر اليه بتحرير �ضيك وعند تقدمي 

ال�ضيك للبنك اعيد لغالق احل�ضاب وعند مراجعته ماطل يف ال�ضداد وبيانات ال�ضيك كالتي :- 
وتاريخ ا�ضتحقاق 2018/02/08 وامل�ضحوب على بنك دبي ال�ضالمي درهم   )58000( بقيمة   )100006( رقم   -  1

- طالب املخطر اليه مرارا وتكرارا وب�ضورة ودية ب�ضداد املبلغ املرت�ضد بذمته ولكن دون جدوى ، 
- وحيث ان املخطر اليه ممتنع عن �ضداد املبلغ املرت�ضد بذمته دون مربر بالرغم من املطالية الودية املتكررة مما ا�ضر باملخطر

تبلغك�م  تاريخ  من  ايام  اأن املخطر يخطر املخطر اليه ب�ضرورة �ضداد املبلغ املرت�ضد بذمته وامل�ضتحق للمخطر وذلك يف موعد اق�ضاه )5( 
مع  والتعوي�ض  الفائدة  مع  له  امل�ضتحق  باملبلغ  للمطالبة  القانونية  الجراءات  كافة  اتخاذ  اىل  املخطر  ي�ضطر  وال�ضوف  الإخطار  ه�ذا 
،  فاملخطر يخطركم بهذا الخطار للعمل مبا جاء به ونفاذا ملفعولة ول�ضريان كافة القانونية املرتتبة عليه  حفظ باقي احلقوق لذلك 

يف مواجهتكم. 

الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات )ال�سارقة(   

70533 العدد 13421 بتاريخ 2021/12/20 
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2021/0034085
اخطار عديل للوفاء مببلغ 18،073 درهم

 552767 برقم  بال�ضارقة  القت�ضادية  التنمية  دائرة  وال�ضادرة من   - م  م  ذ  والزجاج  الالملنيوم  لت�ضنيع  العجوبة  �ضركة   : املخطر 
وميثلها ال�ضيد / ماتيو جيورج كامبادام - هندي اجلن�ضية ب�ضفته �ضريك ومدير يف الرخ�ضة املذكورة اعاله وميثله بالوكالة ال�ضيد / 
ديني جاكوب - هندي اجلن�ضية ويحمل بطاقة هوية  رقم 784199294859790 مبوجب وكالة م�ضدقة من كاتب العدل بامارة 

دبي برقم 210777/1/2021 العنوان : ال�ضارقة - �ضناعية 11 - هاتف رقم : )0558788586( )0503218376(
املخطر اليهم : ال�ضادة / العابر لل�ضناعات �ض ذ م م - واملرخ�ضة برقم : 639434 و�ضادرة من دائرة التنمية القت�ضادية بامارة دبي

ال�ضيد/ وائل جنم حممد - �ضوري اجلن�ضية ويحمل بطاقة هوية رقم 784197685030252  - العنوان دبي - اخلليج التجاري - 
مكتب رقم 301-302-303-304-305 - هاتف رقم )9715255255( )042677161(

مو�ضوع الإخطار بدفع قيمة ال�ضيكات الوقائع : - حيث اأن املخطر اليه حرر �ضيكات و بياناتهم كالتايل:
2020/09/22 مببلغ وقدره )4373( درهم )اأربعة اآلف وثالثمائة و ثالثة �ضبعون درهم(  بتاريخ   )000309( برقم  �ضيك   -1
م�ضحوب على م�ضرف عجمان 2- �ضيك برقم )000333( بتاريخ 2020/11/11 مببلغ وقدره )13700( درهم )ثالثة ع�ضر 
اأن املخطر  الف و�ضبعمائة درهم( م�ضحوب على م�ضرف عجمان - علما ان تلك ال�ضيكات ل يقابلهم ر�ضيد قابلني لل�ضحب. - وحيث 
الرغم  على  درهم(  و�ضبعون  وثالثة  الف  ع�ضر  )ثمانية  درهم   )18،073( ب�  تقدر  والتي  ال�ضيكات  قيمه  اجمايل  �ضداد  يرف�ض  اإليه 
من ا�ضتنفاذ كافة الطرق الودية  - وعليه فان املخطر يرغب يف انذار املخطر اليه ب�ضرورة دفع قيمة ال�ضيكات يف فرتة اق�ضاها خم�ضة 
ايام من تاريخ ا�ضتالم الخطار وال �ضوف ي�ضطر ا�ضفا لتخاذ الجراءات القانونية �ضده. - وعليه يلتم�ض املخطر من �ضعادة الكاتب 

العدل اإخطاركم بهذا ر�ضميا
الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات )ال�سارقة(   

70533

العدد 13421 بتاريخ 2021/12/20 
MOJAU_2021- 0038789 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
البيع  يف  يرغب   ، اجلن�ضية  الهند   - �ضريف  اآدم  عبداملجيد   / ال�ضيد  باأن  للجميع  معلوما  ليكن 
– بنغالدي�ض  مياه  كبري  اهلل  �ضاهد   / ال�ضيد  اىل  وذلك   )%100( ح�ضته  كامل  عن  والتنازل 
اجلن�ضية  بنغالدي�ض   - باكري  حممد  املامون  عبداهلل  ال�ضيد/  واىل   )%50( بن�ضبة  اجلن�ضية 
بن�ضبة )50%( يف الرخ�ضة التجارية امل�ضماه )التوحيد خلدمات املطابع( تاأ�ض�ضت باأمارة ال�ضارقة 
مبوجب رخ�ضة رقم )513962( ال�ضادرة من دائرة التنمية القت�ضادية بال�ضارقه، التعديالت : 
مت التغري ال�ضكل القانوين من )موؤ�ض�ضة فردية بوكيل خدمات( اىل )�ضراكة اعمال مهنية بوكيل 
خدمات(. وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�ضنة  2013 
يف �ضان الكاتب العدل. فقد اقت�ضى ن�ضر هذا العالن للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على الجراء 
امل�ضار اليه بعد ا�ضبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة 

مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70555 العدد 13421 بتاريخ 2021/12/20 

تنازل/ بيع
ليكن معلوما للجميع باأن : ال�ضيد/ عبداهلل عبداللطيف عبداهلل ال�ضيبه النعيمي - 
اجلن�ضية المارات - يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�ضته البالغة 100% يف 
الرخ�ضة امل�ضماه )الدجاج العربي ا ف �ض( ال�ضادرة من دائرة التنمية القت�ضادية 
بال�ضارقة برخ�ضة جتارية رقم )746309(، اإىل ال�ضيد / منري �ضيو ادام كاندييل 
كونهاميد - اجلن�ضية الهند ، تعديالت اخرى : تغري ال�ضكل القانوين من فردية 
اىل وكيل خدمات. وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي 
العالن  هذا  ن�ضر  اقت�ضى  فقد  العدل.  الكاتب  �ضان  يف   2013 ل�ضنة   )4( رقم 
للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على الجراء امل�ضار اليه بعد ا�ضبوعني من تاريخ 
هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل 

املذكورة لتباع الجراءات القانونية
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70555 العدد 13421 بتاريخ 2021/12/20 

تنازل/ بيع
اإع�الن بالن�ض�ر

اجلن�ضية   - النقبي  ال�ضرب  جمعه  �ضامل  هدى  ال�ضيد/   : باأن  للجميع  معلوما  ليكن 
الرخ�ضة  يف   %51 البالغة  ح�ضته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب   - المارات 
التنمية  دائرة  من  ال�ضادرة  املباين(  تنظيف  خلدمات  الذكية  )النقطة  امل�ضماه 
انور  زويب  ال�ضيد/  اإىل   ،)790654( رقم  جتارية  برخ�ضة  بال�ضارقة  القت�ضادية 
خان انور جعفر خان - اجلن�ضية الهند. تعديالت اخرى : ل يوجد. وعمالبن�ض املادة 
)14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�ضنة 2013 يف �ضان الكاتب 
العدل. فقد اقت�ضى ن�ضر هذا العالن للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على الجراء 
امل�ضار اليه بعد ا�ضبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70555 العدد 13421 بتاريخ 2021/12/20 

تنازل/ بيع

اجلن�ضية   - عبدالرزاق  بابو  بارو�ض  ال�ضيد/حممد   : باأن  للجميع  معلوما  ليكن 
الرخ�ضة  10% يف  البالغة  والتنازل عن كامل ح�ضته  البيع  - يرغب يف  بنغالدي�ض 
القت�ضادية  التنمية  دائرة  من  ال�ضادرة  للحالقة(  ح�ضني  اقبال  )�ضالون  امل�ضماه 
بال�ضارقة برخ�ضة جتارية رقم )771941(، اإىل ال�ضيد / عمران موله �ضونو موله   
اجلن�ضية بنغالدي�ض. تعديالت اخرى : ل يوجد.  وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( 
فقد  العدل.  الكاتب  �ضان  يف   2013 ل�ضنة   )4( رقم  الحتادي  القانون  احكام  من 
اليه  امل�ضار  الجراء  الت�ضديق  على  يتم  �ضوف  وانه  للعلم  العالن  ن�ضر هذا  اقت�ضى 
بعد ا�ضبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة 

مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70555

العدد 13421 بتاريخ 2021/12/20 
اعالن بالن�سر 

 2021/8937 تنفيذ جتاري 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 

تفا�ضيل الإعالن بالن�ضر 
اىل املنفذ �ضده/1-  اميت فريي�ض كومار موهيندرا -  جمهول حمل القامة

مبا ان الطالب التنفيذ/فيفيك لك�ضمي نارا�ضيمهان 
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به 

وقدره )677154.99( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن. 
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197 العدد 13421 بتاريخ 2021/12/20 

اعالن بالن�سر 
 9007/2021/207 تنفيذ جتاري 

اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 
تفا�ضيل الإعالن بالن�ضر 

اىل املنفذ �ضده/1-  كيلني لتجارة الديزل �ض.ذ.م.م -  جمهول حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/بردى لنقل املواد البرتولية �ض.ذ.م.م 

قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )93761.43( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 

وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 
بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن. 

رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70392
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املال والأعمال
االثنني   20  ديسمبر    2021  م   -    العـدد   13421  
Monday     20   December   2021   -  Issue No   13421

بالتعاون مع املركز االحتادي للتناف�ضية واالإح�ضاء

دائرة الإح�ساء والتنمية املجتمعية تطلق م�سح ال�ستثمار الأجنبي يف ال�سارقة

•• ال�سارقة-الفجر: 

والتنمية  الإح�������ض���اء  دائ������رة  اأط���ل���ق���ت 
م�ضح  م��وؤخ��راً  ال�����ض��ارق��ة  يف  املجتمعية 
ال�ضارقة  اإم��ارة  يف  الأجنبي  ال�ضتثمار 
ب����ال����ت����ع����اون م�����ع امل�����رك�����ز الحت���������ادي 
واقع  مل��ع��رف��ة  والإح�����ض��اء،  للتناف�ضية 
ب�ضفة  الإم����ارة  اقت�ضاد  وح��ج��م  واأداء 
الأج���ن���ب���ي ب�ضفة  وال���ض��ت��ث��م��ار  ع��ام��ة 
خا�ضة، من خالل توفري بيانات دقيقة 
عن املوؤ�ض�ضات التي يوجد فيها ا�ضتثمار 

اأجنبي.
الدائرة  تنفذه  الذي  امل�ضح  وي�ضتهدف 
�ضنوي،  ب�ضكل  يتم  اأن  على  م��رة  لأول 
التعرف على حجم ال�ضتثمار الأجنبي 
باأنواعه املختلفة يف الإم��ارة، والتعرف 
والبلدان  القت�ضادية  الأن�ضطة  على 
امل�ضدرة لهذه ال�ضتثمارات، بالإ�ضافة 
الدولة  يف  ال���ق���رار  ���ض��ّن��اع  ت��زوي��د  اإىل 
ب��ق��اع��دة ب��ي��ان��ات ح��دي��ث��ة ودق��ي��ق��ة عن 

حجم ال�ضتثمار الأجنبي.

البيانات  ع��ل��ى ج��م��ع  ال���دائ���رة  وت��ع��م��ل 
من املن�ضاآت التي يوجد فيها ا�ضتثماراً 
اأجنبياً، وذلك بعد اأن عملت على ح�ضر 
ا�ضتثمار  املحتمل وجود  املن�ضاآت  جميع 

اأجنبي فيها.
وت�ضمل الية تنفيذ امل�ضح اإر�ضال ر�ضائل 
املن�ضاآت  اىل  الل��ك��رتوين  الربيد  عرب 
ر�ضالة  مت�ضمنة  ب��امل�����ض��ح  امل�����ض��ت��ه��دف��ة 
ا�ضتمارة  على  يحتوي  ورابطاً  معتمدة 
ت��ت��ن��اول جم��م��وع��ة م��ن الأ���ض��ئ��ل��ة حول 
العاملة  املوؤ�ض�ضات  خ�ضائ�ض ومكونات 
يف القطاع اخلا�ض وحجم ال�ضتثمارات 
واجلن�ضية  القت�ضادي  الن�ضاط  ح�ضب 

وملكية راأ�ض املال.
وق�����ال ال�����ض��ي��خ حم��م��د ب���ن ح��م��ي��د بن 
حممد القا�ضمي رئي�ض دائرة الإح�ضاء 
ال�ضارقة:  يف  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة  وال��ت��ن��م��ي��ة 
الدائرة  حر�ض  اإط��ار  يف  امل�ضح  “ياأتي 
ملتخذي  الالزمة  البيانات  توفري  على 
ال������ق������رارات ورا�����ض����م����ي ال�������ض���ي���ا����ض���ات و 
اأنواعها،  بجميع  بالدرا�ضات  املهتمني 

امل�ضوح  اأه��م  اأح��د  امل�ضح  حيث يعد ه��ذا 
التي تنفذها الأجهزة الإح�ضائية على 
دور مهم يف  له من  ملا  العامل  م�ضتوى 
وتنويع  الق��ت�����ض��ادي��ة  التنمية  عملية 
م�����ض��ادر دخ����ل الق��ت�����ض��اد يف خمتلف 
حممد  ال�����ض��ي��خ  واأو�����ض����ح  املجالت”. 
الأجنبي  ال�ضتثمار  اأن م�ضح  القا�ضمي 
وحتليل  لفهم  اأ�ضا�ضية  رك��ي��زة  ي�ضكل 
ميزان املدفوعات واحل�ضابات الوطنية 
وت��وث��ي��ق امل��ت��غ��ريات ال��ت��ي ت��ط��راأ عليه 
امل�ضوؤولة  للجهات  بحيث تكون مرجعاً 
واملخت�ضة يف الإمارة، بالإ�ضافة اإىل اأن 
هذا امل�ضح يعطي �ضورة كاملة عن واقع 
القت�ضاد وتفاعله مع العامل اخلارجي، 
م�ضرياً اإىل اأن امل�ضح ينفذ بالتن�ضيق مع 
والإح�ضاء  للتناف�ضية  املركز الحتادي 
يف دول��ة الإم��ارات بهدف الو�ضول اىل 
على  الأجنبي  ال�ضتثمار  ح��ول  بيانات 

م�ضتوى المارة والدولة.
واأك������د ال�����ض��ي��خ حم��م��د ال��ق��ا���ض��م��ي اأن 
عليها  احل�ضول  �ضيتم  التي  البيانات 

���ض��ري��ة على  امل�����ض��ح �ضتكون  م��ن خ���الل 
لأغرا�ض  ف��ق��ط  ا���ض��ت��خ��دام��ه��ا  ي��ت��م  اأن 
واح���ت���ي���اج���ات ال���ع���ام���ل���ني يف جم����الت 
التنموية  ال�ضيا�ضات  ور�ضم  التخطيط 
ال�ضتثمار  اأن  اإىل  ي�����ض��ار  الإم�����ارة.  يف 
من  ال�ضتثمارات  هو  املبا�ضر  الأجنبي 
قبل مقيم يف دولة اأخرى ميتلك ح�ضة 
ال�ضارقة  اإم��ارة  داخل  اإدارة موؤ�ض�ضة  يف 
من   %  10 ع�����ن  ت���ق���ل  ل  ق��ي��م��ت��ه��ا 
ُتعرف  حني  يف  ال�ضركة.  م��ال  راأ�ضمال 
باأنها  الأجنبية  احلافظة  ا�ضتثمارات 
الدين  واأدوات  �ضندات  ال�ضتثمارات يف 
ال��ت��ي مت اإ���ض��داره��ا م��ن ط���رف جهات 
ال�ضارقة ومت حيازتها  اإمارة  مقيمة يف 
مقيمني  غ��ري  م�ضتثمرين  ط��رف  م��ن 
الأجنبية  ال�ضتثمارات  اأما  الدولة،  يف 
الأخرى فهي ا�ضتثمارات غري املقيمني 
عدا تلك املدرجة يف ال�ضتثمار املبا�ضر 
وا�ضتثمارات احلافظة وتت�ضمن كل من 
العملة والودائع والقرو�ض الإئتمانات 

التجارية.

ملدققي  املح�سن  العمل  ــار  اإط  
اأبوظبي  ل�سوق  التابع  احل�سابات 
التنفيذ حيز  يدخل  العاملي 

•• اأبوظبي- وام:

اأعلن �ضوق اأبوظبي العاملي عن دخول اإطار 
ال��ع��م��ل امل��ح�����ض��ن مل��دق��ق��ي احل�����ض��اب��ات حيز 
من  الأول  م��ن  اع��ت��ب��اًرا  بالكامل  التنفيذ 
دي�ضمرب 2021. وياأتي ذلك بعد موافقة 
على  العاملي  اأب��وظ��ب��ي  �ضوق  اإدارة  جمل�ض 
العام،  ه��ذا  م��ن  اأغ�ضط�ض  يف  العمل  اإط���ار 
�ضوق  لدى  الت�ضجيل  �ضلطة  �ضتقوم  حيث 
اأبوظبي العاملي بالإ�ضراف على اإطار العمل 
العاملي  اأبوظبي  �ضوق  عزز  وقد  وتنفيذه. 
اإط����ار ع��م��ل م��دق��ق��ي احل�����ض��اب��ات لأ�ضباب 
عدة منها �ضمان التكافوؤ الدويل يف جمال 
ال��رق��اب��ة ع��ل��ى ال��ت��دق��ي��ق م��ن ج��ان��ب �ضوق 
اأب��وظ��ب��ي ال��ع��امل��ي، وت��ع��زي��ز ج���ودة عمليات 
التدقيق وحماية امل�ضتثمرين، مبا ينعك�ض 
اأبوظبي  ����ض���وق  يف  ال��ث��ق��ة  م�����ض��ت��وى  ع��ل��ى 
ل���دي���ه. وت�ضمل  الأع����م����ال  وب��ي��ئ��ة  ال��ع��امل��ي 
التغيريات الرئي�ضية يف اإطار عمل مدققي 
العاملي،  اأبوظبي  ل�ضوق  التابع  احل�ضابات 
حيث  ت�ضجيل مكثفة”  “معايري  يلي:  ما 
ي��ت��وج��ب ع��ل��ى ج��م��ي��ع امل��دق��ق��ني ومديري 
ال��ت��دق��ي��ق ا���ض��ت��ي��ف��اء ه����ذه امل���ع���اي���ري قبل 
الت�ضجيل، و الذي ي�ضمل اإبراز املدققني ما 
يوؤكد كفاءتهم، والمتثال للمعايري املهنية 
والأخالقية الدولية، اإىل جانب احل�ضول 
على حيازة تاأمني تعوي�ض مهني منا�ضب. 
“ت�ضاريح  ال��ع��م��ل  اإط������ار  ي��ت�����ض��م��ن  ك��م��ا 
مدققي  ع��ل��ى  �ضيتعني  ح��ي��ث  اإ�ضافية” 
اأبوظبي  �ضوق  �ضمن  العاملني  احل�ضابات 
يرغبون  الذين  التدقيق  ومديري  العاملي 
العامة  لل�ضركات  التدقيق  مهام  قبول  يف 
ت�ضريح  على  احل�ضول  املالية  واملوؤ�ض�ضات 
�ضوق  ل���دى  الت�ضجيل  �ضلطة  م��ن  اإ���ض��ايف 
للمعايري  ا�ضتيفائهم  بعد  العاملي  اأبوظبي 

واملتطلبات الأهلية.

نظمت ندوة اقت�ضادية ناق�ضت فيها امل�ضهد االقت�ضادي وتعزيز �ضادرات االإمارة

حتليل غرفة دبي: ال�سياحة والتجزئة �ستقود منو اقت�ساد الإمارة يف 2022
•• دبي-الفجر: 

توقع حتليل حديث لغرفة دبي اأن ي�ضهد 
العام  يف  م�ضتداماً  من��واً  الإم���ارة  اقت�ضاد 
ن�ضاطات  يف  ب��ال��ن��م��و  م��دع��وم��اً   ،2022
قطاعي ال�ضياحة والتجزئة، يف حني توقع 
التحليل كذلك اأن ي�ضهد اقت�ضاد الإمارات 
�ضنوياً يف  تقديرياً  2022 من��واً  العام  يف 
ال��ن��اجت امل��ح��ل��ي الإج���م���ايل ي��ب��ل��غ 3.4% 
املحلي،  الطلب  يف  امل��ت��وق��ع  النمو  ب�ضبب 
وت���ع���ايف اأ����ض���ع���ار ال��ن��ف��ط ال��ع��امل��ي��ة، وع����ودة 
ال��ب�����ض��ائ��ع وال�ضلع  ع��ل��ى  ال��ع��امل��ي  ال��ط��ل��ب 
 2020 ال��ع��ام  منت�ضف  منذ  واخل��دم��ات 

وما بعده.
القت�ضادية  ال����ن����دوة  خ����الل  ذل����ك  ج����اء 
مقرها  يف  م��وؤخ��راً  الغرفة  نظمتها  ال��ت��ي 
امل�ضهد  اأم��ام��ن��ا:  امل�ضتقبل  عنوان”  حت��ت 
الق���ت�������ض���ادي ل����دول����ة الإم�����������ارات ودب����ي 
وذل����ك  دبي”،  ������ض�����ادرات  يف  وال���ف���ر����ض 
بح�ضور ح�ضد من ممثلي القطاع اخلا�ض 

يف دبي.
اأن ي�ضاهم  اأنه يتوقع  اإىل  واأ�ضارت الغرفة 

تعديل نظام العمل الأ�ضبوعي يف حت�ضني 
ف��ر���ض جت���ارة ال�����ض��رك��ات يف الإم�����ارات مع 
الق�ضري  امل����دى  ع��ل��ى  ال��ع��امل  دول  ���ض��ائ��ر 
ت�ضاهم  اأن  يتوقع  ح��ني  يف  املتو�ضط،  اإىل 
والتجارة  والت�������ض���الت  ال��ن��ق��ل  ق��ط��اع��ات 
الأعمال  وخ��دم��ات  وال��ع��ق��ارات  وال�ضيافة 

ل��ت��ع��ايف القت�ضاد  ق��وي��ة  دف��ع��ة  اإع��ط��اء  يف 
-2022 ال����ف����رتة  خ������الل  الإم�������ارات�������ي 
2025.   وت�ضمل العوامل الأخرى التي 
�ضتدعم القت�ضاد الإماراتي التعايف القوي 
واخلا�ض،  ال��ع��ام  القطاعني  ل�ضتثمارات 
ب�ضبب  ال���ق���وي  ال��ت�����ض��دي��ري  وال���ن�������ض���اط 

تعايف التجارة العاملية مع التذليل املتوقع 
العاملي، وحمالت  ملعوقات �ضل�ضلة الإمداد 
النفط  اأ�ضعار  وتعايف  الناجحة،  التطعيم 
وال�����ض��ي��ا���ض��ات ال��ن��ق��دي��ة امل��ي�����ض��رة، وحت�ضن 

توقعات وثقة امل�ضتهلكني والأعمال. 
اأن  ي��ت��وق��ع  اإىل ذل����ك، ف���اإن���ه  وب��الإ���ض��اف��ة 

توؤدي الإج��راءات اجلديدة التي اعتمدها 
وت�ضهيل  الأع����م����ال  ل��ت��ح��ف��ي��ز  احل���ك���وم���ة 
احلكومية  الر�ضوم  خف�ض  مثل  التجارة 
وك���ل���ف���ة مم���ار����ض���ة الأع������م������ال، واإط�������الق 
واعتماد  للتجارة،  جديدة  ا�ضرتاتيجيات 
ال�ضتثمار  قوانني  يف  ت�ضريعية  تغيريات 
والعمل، اإىل اإحداث تاأثريات اإيجابية على 
القت�ضاد يف املدى الق�ضري اإىل املتو�ضط.

واإعادة  �ضادرات  اأن  اإىل  البيانات  وك�ضفت 
�ضادرات دبي تعافت خالل الن�ضف الأول 
ما  م�ضتويات  اإىل  وو���ض��ل��ت   2021 م��ن 
قبل اجلائحة. ووجدت اأبحاث الغرفة اأن 
زيادة �ضادرات املنتجات اجلديدة املتنوعة 
ارتكازاً  وذل���ك  دب���ي،  جت���ارة  من��و  �ضيدعم 
على ا�ضرتاتيجية دبي ال�ضناعية 2030 

يف تنويع �ضادرات املنتجات.
ووفقاً لنموذج غرفة دبي لالقت�ضاد الكلي 
)DCMM(، فاإن اقت�ضاد دولة الإمارات 
بداأ بالتعايف يف 2021 عرب ت�ضجيله منواً 
تقديرياً �ضنوياً يف الناجت املجلي الإجمايل 
بلغ %3.1، و%3.8 يف الناجت الإجمايل 

املحلي با�ضتثناء القطاع النفطي.

التناف�سية والإح�ساء يطلق جدارية توثق 
جتارة الإمارات عامليا على مدى 50 عاما

•• دبي-وام:

خريطة  �ضكل  على  جدارية  والإح�ضاء  للتناف�ضية  الحت��ادي  املركز  اأطلق 
الإمارات  لدولة  النفطية  غري  اخلارجية  التجارة  تطور  تو�ضح  �ضخمة 
على مدى 50 عاما من عمر الحتاد والنمو الكبري الذي حققته التجارة 

اخلارجية من خالل قفزات متالحقة على مدى ن�ضف قرن.
وتظهر اجلدارية ارتفاع التجارة اخلارجية للدولة من 1.14 مليار درهم 

يف العام 1971 لتتجاوز 1.4 تريليون درهم يف العام 2020.
الدولية  التجارة  على  بظاللها  األ��ق��ت  التي  كوفيد-19  تداعيات  ورغ��م 
وعلى اقت�ضادات العامل فقد جتاوزت جتارة دولة الإمارات اخلارجية حاجز 
1.28 تريليون درهم خالل الأ�ضهر الت�ضعة الأوىل من العام اجلاري بنمو 
قدره %26.5 مقارنة بالفرتة املا�ضية من العام 2020 ما ميثل قفزة 

يف النمو مقارنة بباقي دول املنطقة والعامل.
وقال معايل الدكتور ثاين بن اأحمد الزيودي وزير دولة للتجارة اخلارجية : 
تعترب التجارة اخلارجية رافعة رئي�ضية لنمو القت�ضاد الوطني وما �ضهدته 
التجارة اخلارجية لدولة الإمارات من منو وتطور خالل م�ضرية اخلم�ضني 
يعك�ض اهتمام روؤية وتوجيهات القيادة الر�ضيدة يف اإيالء القت�ضاد والتجارة 
اأهمية كربى وما حققته دولة الإم��ارات من مكانة مرموقة على خارطة 

التجارة العاملية حيث تتبادل الدولة التجارة مع 239 �ضوقا عاملية.
واأ�ضاف معاليه اإن التطور امل�ضتمر الذي ت�ضهده التجارة اخلارجية للدولة 
يعك�ض التوجهات التي اأعلنت عنها حكومة دولة الإمارات موؤخرا للم�ضاهمة 
املقبلة  املرحلة  التجاري للدولة خالل  الأداء  يف حتقيق قفزات جديدة يف 
يف  مهما  دورا  املرنة  احلكومية  وال�ضرتاتيجيات  املبتكرة  املبادرات  وتلعب 
تعزيز اأداء التجارة اخلارجية للدولة كربنامج 10×10 لتنمية ال�ضادرات 
العاملية  الأ���ض��واق  من  ع��دد  مع  ال�ضاملة  القت�ضادية  التفاقيات  وتو�ضيع 
الأن�ضطة  اأم��ام  م�ضتمرة  ب�ضورة  جديدة  جتارية  اأ���ض��واق  وفتح  امل�ضتهدفة، 
التجارية للدولة لتوا�ضل التجارة اخلارجية غري النفطية للدولة اأداءها 

الإيجابي خالل اخلم�ضني القادمة.
للتناف�ضية  الحت����ادي  امل��رك��ز  م��دي��ر  اأه��ل��ي  ح��ن��ان من�ضور  ���ض��ع��ادة  وق��ال��ت 
والإح�ضاء بالإنابة اإن ما حققته دولة الإمارات من منٍو غري م�ضبوق يف كافة 
القطاعات احليوية خالل اخلم�ضني عاما من عمر الدولة خري دليل على 
الروؤية الثاقبة للقيادة الر�ضيدة وعلى النهج التنموي امل�ضتدام الذي خطته 
الدولة لنف�ضها منذ بدايات عمر الحتاد فقد متكنت الإمارات وخالل فرتة 
وجيزة من عمر الأمم من م�ضاعفة حجم جتارتها اخلارجية غري النفطية 
50 عاما وحجزت لنف�ضها  1400 �ضعفاً خالل ال��  مع العامل لأكرث من 

مكانا على خارطة الالعبني الكبار عامليا يف جمال التجارة اخلارجية.
املوؤ�ضرات  م��ن  العديد  ال��ع��امل يف  دول  الإم����ارات  دول��ة  اإىل ت�ضدر  واأ���ض��ارت 
�ضادرات  منو  موؤ�ضر  يف  عاملياً  الأول  املركز  يف  فجاءت  بالتجارة  اخلا�ضة 
الناجت  اإجمايل  من  “الن�ضبة  التجارة  موازنة  وموؤ�ضر  التجارية  اخلدمات 
 2021 العاملية  ال�ضنوي للتناف�ضية  الكتاب  وذلك بح�ضب تقرير  املحلي” 
تبوئها  جانب  اإىل   IMD الإداري����ة  للتنمية  ال���دويل  املعهد  ع��ن  ال�ضادر 
مركز ال�ضدارة اإقليميا يف العديد من موؤ�ضرات التناف�ضية العاملية املرتبطة 
على  اخلارجية  التجارة  بنمو  اخلا�ضة  اجل��داري��ة  اإن  واأ�ضافت  بالتجارة. 
مدى 50 عاما والتي اأقامها املركز الحتادي للتناف�ضية والإح�ضاء تعك�ض 
اإمياننا املطلق باأهمية البيانات املوّثقة على مدى 50 عاما يف اإبراز التطور 
قطاع  ومنها  احليوية  القطاعات  كافة  يف  ال��دول��ة  �ضهدته  ال��ذي  امل�ضتدام 

التجارة اخلارجية.

تقديرا ملا قدموه من جهد لتعزيز دور الغرفة يف خدمة االقت�ضاد الوطني

غرفة ال�سارقة ُتكرم روؤ�ساء واأع�ساء جمال�ض الإدارات ال�سابقة احتفاًل بيوبيلها الذهبي

دورها يف خدمة القت�ضاد الوطني.

لقاء �ضنوي
�ضكرهم  ع����ن  امل����ك����رم����ون  واأع���������رب 
حملت  ال��ت��ي  الطيبة  اللفتة  ل��ه��ذه 
النبيلة  القيم  ع��ن  م��ع��ربة  م�ضاعر 
واملعاين ال�ضادقة التي تقدر اجلهد 
املخل�ض وتثمن العطاء الإيجابي يف 
واأ�ضادوا  ال��ع��م��ل،  وجم����الت  م��واق��ع 

•• ال�سارقة-الفجر:

و�ضناعة  جت��������ارة  غ����رف����ة  اأك����������دت 
بارزة  اأ���ض��م��اء  ت��ك��رمي  اأن  ال�����ض��ارق��ة، 
والقواعد  الأ����ض�������ض  و���ض��ع��وا  مم���ن 
وترجموا  ال�ضارقة  لغرفة  الر�ضينة 
ال��ت��ي ر�ضمها  ال����روؤى وال��ت��وج��ي��ه��ات 
الدكتور  ال�����ض��ي��خ  ال�����ض��م��و  ���ض��اح��ب 
ع�ضو  القا�ضمي  حممد  بن  �ضلطان 
هو  ال�ضارقة،  حاكم  الأعلى  املجل�ض 
اأقل تقدير ملا قدموه من جهد وعمل 
دور  ت��ف��ع��ي��ل  يف  ل��ل��م�����ض��اه��م��ة  دوؤوب 
الغرفة يف تر�ضيخ مكانة الإمارة على 
والعاملي  املحلي  الق��ت�����ض��اد  خ��ارط��ة 
وال���ن���ه���و����ض ب���ق���ط���اع���ات الأع����م����ال 
وتعزيز  الوطني،  القت�ضاد  وخدمة 
التنمية  ب��رام��ج  تنفيذ  يف  امل�ضاهمة 
ال�ضاملة.   والجتماعية  القت�ضادية 
لقاء نظمته غرفة  جاء ذلك خالل 
بنادي  )الأح��������د(  اأم�������ض  ال�������ض���ارق���ة 
اجلولف والرماية بال�ضارقة لتكرمي 

الإدارات  جمال�ض  واأع�����ض��اء  روؤ���ض��اء 
احتفالتها  مب��ن��ا���ض��ب��ة  ال�����ض��اب��ق��ة 
عاما  ومرور50  الذهبي  باليوبيل 
اللقاء معايل  و�ضهد  تاأ�ضي�ضها،  على 
العوي�ض  حممد  ب��ن  ال��رح��م��ن  عبد 
املجتمع،  ووق����اي����ة  ال�����ض��ح��ة  وزي�����ر 
العوي�ض  �ضلطان  اهلل  عبد  و���ض��ع��ادة 
جتارة  غ��رف��ة  اإدارة  جمل�ض  رئ��ي�����ض 
�ضعادة  وح�ضره  ال�ضارقة،  و�ضناعة 
وليد عبد الرحمن بوخاطر النائب 
الثاين لرئي�ض غرفة ال�ضارقة وعدد 
الغرفة،  اإدارة  جمل�ض  اأع�����ض��اء  م��ن 
و�ضعادة حممد اأحمد اأمني العو�ضي 
م��دي��ر ع��ام ال��غ��رف��ة، و���ض��ع��ادة اأحمد 
حممد املدفع رئي�ض جمل�ض الإدارة 
ال�ضابق للغرفة، وعدد من الأع�ضاء 
ال�ضابقني ومدراء الإدارات وموظفي 

الغرفة.

جهود متميزة ورائدة
�ضلطان  اهلل  ع��ب��د  ����ض���ع���ادة  ورح�����ب 

ال���ع���وي�������ض، ب��احل�����ض��ور م����وؤك����دا اأن 
واأع�������ض���اء جمال�ض  روؤ����ض���اء  ت��ك��رمي 
اأقل  هو  للغرفة  ال�ضابقني  الإدارات 
ما ميكن تقدميه لتقدير �ضخ�ضيات 
الأ�ضا�ضية  اللبنة  و�ضع  يف  اأ�ضهمت 
القت�ضادي  ال�ضرح  ه��ذا  لتاأ�ضي�ض 
عاما   50 م�����دار  ع��ل��ى  اأدى  ال�����ذي 
والرائدة  املتميزة  جهودهم  بف�ضل 
نوعية يف  نقلة  باإحداث  فاعال  دورا 
خدمة القطاع اخلا�ض يف ال�ضارقة، 
و�ضناعية  جت��اري��ة  بنية  وت��اأ���ض��ي�����ض 
ا�ضتثمارية  بيئ�����ة  وخ��ل��ق  ف��اع��ل��ة، 
جاذبة واآمنة �ضجعت الكثريين من 
اأب��ن��اء ال�����ض��ارق��ة والإم�����ارات والدول 
لال�ضتثمار  وال�����ض��دي��ق��ة  ال�ضقيقة 
الكرمي�����ة  بالرعاي����ة  الإم�����ارة  يف 
والدعم امل�ضتمر من �ضاحب ال�ضمو 
حممد  بن  �ضلطان  الدكتور  ال�ضيخ 
الأعلى،  املجل�ض  ع�ضو  ال��ق��ا���ض��م��ي، 

حاكم ال�ضارقة..
ال�����ض��ارق��ة توا�ضل  ت���زال غ��رف��ة   ول 

ع��ل��ى ت��ق��دي��ر اأ����ض���ح���اب الإجن������ازات 
ال��ت��ي قدمها  امل��ت��م��ي��زة  وال��ب�����ض��م��ات 
الإدارات  جمال�ض  واأع�����ض��اء  روؤ���ض��اء 
ال�����ض��اب��ق��ة، م�����ض��ي��دا مب���ا ب���ذل���وه من 
قطاع  م�������ض���ال���ح  ل���ت���ع���زي���ز  ج����ه����ود 
القطاع  م���ع  وال���ت���ع���اون  الأع����م����ال، 
ب���ي���ئ���ة عمل  ل��ت��ح�����ض��ني  احل���ك���وم���ي 
القطاع اخلا�ض يف ال�ضارقة، وتذليل 
ال���ت���ح���دي���ات ومت���ك���ني ال���غ���رف���ة من 
وم�ضوؤولياتها  ب��دوره��ا  ال���ض��ط��الع 
مبختلف  التنمية  ب��رام��ج  اإن��ف��اذ  يف 
التوا�ضل  ج�ضور  وت��ع��زي��ز  امل��ج��الت 
وال�ضراكات  امل�������ض���رتك  وال���ت���ع���اون 
بالتجارة  للنهو�ض  ال�ضرتاتيجية 
وال�ضناعة والأعمال القت�ضادية يف 
الإمارة، م�ضريا اإىل اأن تلك اجلهود 
ال�50  خالل  كبرية  ب�ضورة  اأثمرت 
ال�ضارقة  وبواأت غرفة  املا�ضية  عاما 
موقعها الريادي البارز كواحدة من 
اأك���رب واأع�����رق ال��غ��رف ال��ت��ج��اري��ة يف 
وكر�ضت  واملنطقة،  الإم����ارات  دول���ة 

البّناءة  واإ�ضهاماتها  الريادي  دوره��ا 
وت��ع��اون��ه��ا ال���رام���ي ل��ت��ق��وي��ة اأرك����ان 
والتجارية  الق��ت�����ض��ادي��ة  امل��ن��ظ��وم��ة 
�ضكر  عن  معربا  ال�ضارقة،  اإم���ارة  يف 
لالإ�ضهامات  وت���ق���دي���ره���ا  ال���غ���رف���ة 
القّيمة والعطاء ال�ضخي من اأع�ضاء 
امل��ج��ال�����ض ال�����ض��اب��ق��ني وال���ت���ي اأث���رت 
ال�ضعيدين  على  ال��غ��رف��ة  اإجن����ازات 

املحلي واخلارجي.

قيم الوفاء والتالحم
املدفع،  حممد  اأحمد  �ضعادة  واألقى 
واأع�ضاء  روؤ���ض��اء  عن  بالنيابة  كلمة 
اأكد  ال�����ض��اب��ق��ني،  الإدارات  جم��ال�����ض 
ي��ع��رب عن  ال��ت��ك��رمي  اأن ه����ذا  ف��ي��ه��ا 
ع���م���ق ق���ي���م ال�����وف�����اء وجت�����ذره�����ا يف 
معاين  ويج�ضد  الإم��ارات��ي  املجتمع 
القيادات  بني  تربط  التي  التالحم 
امل��ت��ت��اب��ع��ة ل��ل��غ��رف��ة، م���ا ي��ع��د عامال 
للقيام  الغرفة  دور  تعزيز  يف  رئي�ضا 

مب�ضوؤولياتها..

 م���ع���رب���ا ع����ن ال���ف���خ���ر والع�����ت�����زاز 
العريق  ال��ك��ي��ان  ه��ذا  اإىل  ب��الن��ت��م��اء 
مدى  على  جن�ح  ال�����ذي  وال��ط��م��وح 
50 ع���ام���ا م���ن ال��ت��م��ي��ز والإجن������از 
والعطاء يف تنمية القت�ضاد الوطني 
ال�ضتثمارات  جم������الت  وت���ن���وي���ع 
ال�ضابقني  الأع�ضاء  اأن  موؤكدا  فيه، 
�ضيظلون يف خدمة الغرفة واقت�ضاد 
�ضواء  عموما،  والإم�����ارات  ال�ضارقة 
اأو  الإدارة  جم��ل�����ض  داخ�����ل  اأك����ان����وا 
خ��ارج��ه، ول��ن ي��ت��اأخ��روا يف اأي وقت 
من اأجل تلبية نداء الغرفة، متمنيا 
التوفيق  كل  احل��ايل  الإدارة  ملجل�ض 

والنجاح.

تقدير 
اأ�ضحاب االإجنازات

اأحمد  اأكد �ضعادة حممد  من جانبه 
احلفل  ه�����ذا  اأن  ال���ع���و����ض���ي  اأم������ني 
واأخ����وي وودي،  اأ���ض��ري  حمل ط��اب��ع 
الدائم  الغرفة  انطالقا من حر�ض 

التوا�ضل  ل�ضتمرار  الغرفة  بدعوة 
م��ع��ه��م ح��ي��ث رح���ب���وا ب��امل�����ض��ارك��ة يف 
اإطار  يف  ج��دي��دة  اإ�ض��هامات  ت��ق��دمي 
اإدارتها احلايل  التعاون مع جمل�ض 
اإ���ض��اف��ة ثرية  اأن مي��ث��ل  مب��ا مي��ك��ن 
وفعالة يف خدمة الوطن ومواطنيه 
الإم���ارات من  اأر���ض  واملقيمني على 
الواجب  اأداء  على  احلر�ض  منطلق 

من اأي موقع.
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الإمارات لل�سحن اجلوي ت�سجل رقما قيا�سيا يف التوزيع 
العاملي للقاحات كورونا بنقل 600 مليون جرعة

•• دبي-وام:

التوزيع  يف  قيا�ضي  رق��م  ت�ضجيل  عن  اجلوي”  لل�ضحن  “الإمارات  اأعلنت 
العاملي للقاحات “كوفيد-19” بنقل 600 مليون جرعة مع توزيعها منذ 
اأكتوبر 2020 اأكرث من 2.8 مليون كيلوجرام 2800 طن من اللقاحات 

من 35 دولة اإىل اأكرث من 80 وجهة.
الإمارات:  ط��ريان  يف  ال�ضحن  دائ��رة  اأول  رئي�ض  نائب  �ضلطان  نبيل  وق��ال 
للقاحات كوفيد-19  ال�ضريع  بالتوزيع  لل�ضحن اجلوي ملتزمة  الإم��ارات 
اإىل املجتمعات املحتاجة يف جميع اأنحاء العامل، وي�ضعدين اأن اأعلن اأن نحو 
واآ�ضيا  اأفريقيا  يف  وجهات  اإىل  كانت  نقلناها  التي  اللقاحات  اإجمايل  ثلثي 
وال�ضرق الأو�ضط و�ضوف نبقى بف�ضل انت�ضارنا عرب القارات ال�ضت وقدرتنا 
الوا�ضعة وخرباتنا يف لوج�ضتيات �ضل�ضلة النقل املربد �ضريكا موثوقا لتوزيع 

لقاحات كوفيد-19 يف الأ�ضهر املقبلة.
منوا م�ضطردا يف الطلب على نقل  “الإمارات لل�ضحن اجلوي”  و�ضجلت 
لقاحات “كوفيد-19” يف الن�ضف الثاين من عام 2021 نتيجة لنت�ضار 
حمالت التطعيم على نطاق وا�ضع عرب العامل ففي اأكتوبر ونوفمرب 2021 
وحدهما نقلت “الإمارات لل�ضحن اجلوي” اأكرث من 200 مليون جرعة 
لقاح اأي نحو ثلث اإجمايل اللقاحات التي نقلتها الناقلة منذ بداية جائحة 
“كوفيد-19”. وحول برنامج “الإمارات لل�ضحن اجلوي” لنقل لقاحات 
مليون   2.8 نحو  الإم�����ارات  ط���ريان  رح���الت  نقلت  فقد  “كوفيد-19” 
كيلوغرام 2800 طن من اللقاحات اأي ما يعادل 600 مليون جرعة منذ 

اأكتوبر 2020 وذلك من 35 دولة اإىل 80 وجهة عرب القارات ال�ضت .
وحملت الرحلة الواحدة عامة ما معدله 7 ماليني جرعة وتوزعت عمليات 
النقل لت�ضمل الأ�ضواق ذات الأولوية لإي�ضال اللقاحات: اآ�ضيا /185 مليون 
جرعة ، واأفريقيا 150 مليون جرعة ، وال�ضرق الأو�ضط 70 مليون جرعة 
للقاحات  الرئي�ضيتني  املن�ضاأ  منطقتا  هما  واأوروب����ا  ال�ضمالية  واأم��ريك��ا   ،
“كوفيد-19” التي تنقلها . وتعاملت مرافق “الإمارات لل�ضحن اجلوي” 
الحتاد  معايري  مبوجب  املعتمدة  �ضيكاغو  يف  ال��دوائ��ي��ة  املنتجات  ملناولة 
الأوروبي للتوزيع الآمن مع اأكرث من 160 مليون جرعة لقاح “كوفيد-

19” نقلت من الوليات املتحدة اإىل خمتلف دول العامل.

مليار درهم اإجمايل قيمة الت�سرفات   1.5
العقارية يف عجمان خالل نوفمرب

•• عجمان-وام: 

والتنظيم  الأرا�����ض����ي  دائ�����رة  اأع��ل��ن��ت 
ال�ضوق  اأن  ع���ج���م���ان  يف  ال����ع����ق����اري 
العقاري يف الإم��ارة �ضهد منوا كبريا 
 %  85 بن�ضبة  نوفمرب  �ضهر  خ��الل 

مقارنة باأكتوبر املا�ضي .
 - ال�ضهري  ال��ع��ق��اري  التقرير  وذك���ر 
ال�ضهر  اأن   - ال��دائ��رة  ت�����ض��دره  ال���ذي 
ت�ضرفاً   822 ت�ضجيل  �ضهد  املا�ضي 
عقارياً بقيمة اإجمالية قدرت ب� 1.5 
اإجمايل  ب��ل��غ  ح���ني  دره�����م يف  م��ل��ي��ار 
حجم التداولت العقارية 1.2 مليار 
 656 دره��م مت ت�ضجيلها من خالل 

املهند�ض  �ضعادة  واأك��د   . ت��داول  عملية 
العقاري يف  والتنظيم  الأرا���ض��ي  دائ��رة  ع��ام  املهريي مدير  بن عمري  عمر 
اأن الإنتعا�ض الكبري الذي حققه ال�ضوق العقاري يعود يف الدرجة  عجمان 
اإىل حتفيز  الرامية  الناجعة  اإىل جهود حكومة عجمان وخططها  الأوىل 
بالعديد من  ا�ضتفاد  ال��ذي  العقاري  القطاع  ذلك  املحلي مبا يف  الإقت�ضاد 
الت�ضهيالت واملحفزات امل�ضجعة باإعتباره حمركا اأ�ضا�ضيا لدفع عجلة النمو 
يف الإمارة. وك�ضف التقرير عن ت�ضجيل اأعلى قيمة مبايعة يف “اليا�ضمني” 
بقيمة 400 مليون درهم يف حني مت ت�ضجيل اأعلى قيمة رهن بقيمة 20 
مليون درهم يف منطقة “احلميدية 1”، وجاء حي “اليا�ضمني” على راأ�ض 
 “  11 “املنامة  و  “الزاهية”  ت��داوًل يليه كل من  قائمة الأح��ي��اء الأك��رث 

على التوايل.

مليار درهم ت�سرفات العقارات يف دبي اأم�ض  1.2
•• دبي - وام:

 1.2 اأكرث من  بلغت الت�ضرفات العقارية يف دائرة الأرا�ضي والأم��الك يف دبي 
مليار درهم حيث �ضهدت الدائرة ام�ض ت�ضجيل 260 مبايعة بقيمة 750.85 
مليون درهم، منها 28 مبايعة لالأرا�ضي بقيمة 203.94 مليون درهم و232 
مبايعات  اأه��م  وج��اءت  دره��م.  مليون   546.91 بقيمة  والفلل  لل�ضقق  مبايعة 
الأرا�ضي بقيمة 53 مليون درهم يف منطقة نخلة جمريا تلتها مبايعة بقيمة 
38 مليون درهم يف منطقة الثنيه الرابعة ثم مبايعة بقيمة 33 مليون درهم 
يف منطقة حدائق ال�ضيخ حممد بن را�ضد. وت�ضدرت منطقة جبل علي الأوىل 
اإذ �ضجلت 8 مبايعات بقيمة 20 مليون درهم  املناطق من حيث عدد املبايعات 
20 مليون درهم  بقيمة  5 مبايعات  بت�ضجيلها   5 ال�ضفا  وادي  وتلتها منطقة 
فيما  اأم��ا  دره��م.  4 ماليني  بقيمة  3 مبايعات  بت�ضجيلها   2 اليفره  وثالثة يف 
يتعلق باأهم مبايعات ال�ضقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 30 مليون درهم 
مبنطقة الثنيه اخلام�ضة كاأهم املبايعات تلتها مبايعة بقيمة 21 مليون درهم 
يف منطقة برج خليفة واأخريا مبايعة بقيمة 15 مليون درهم يف منطقة اخلليج 

التجارى.
 وقد ت�ضدرت منطقة اخلريان الأوىل املناطق من حيث عدد مبايعات ال�ضقق 
والفلل اإذ �ضجلت 29 مبايعة بقيمة 83 مليون درهم وتلتها منطقة مر�ضى دبي 
بت�ضجيلها 29 مبايعة بقيمة 70 مليون درهم وثالثة يف برج خليفة بت�ضجيلها 

24 مبايعة بقيمة 85 مليون درهم.

كهرباء دبي اأول موؤ�س�سة خدماتية حكومية يف العامل تتيح خدماتها عرب األيك�سا من اأمازون باللغة العربية
•• دبي-وام: 

خدماتها  توفري  عن  دب��ي  ومياه  كهرباء  هيئة  اأعلنت 
الذكية عرب اأجهزة األيك�ضا من اأمازون باللغة العربية 
على  حكومية  خدماتية  موؤ�ض�ضة  اأول  ب��ذل��ك  لتكون 
من  العربية  باللغة  خدماتها  ت��ق��دم  ال��ع��امل  م�ضتوى 

خالل هذه التقنية املبتكرة.
تفا�ضيل  على  الط��الع  الآن  املتعاملني  باإمكان  وب��ات 
الفواتري  و�ضجل  العربية  باللغة  ال�ضهرية  ال��ف��ات��ورة 
ال�ضابقة وتفا�ضيل ا�ضتهالك الكهرباء واملياه وب�ضمتهم 
الكربونية اإىل جانب ربط ح�ضاباتهم لدى الهيئة مع 
ح�ضاباتهم الأخرى يف اأمازون. كما ميكن للمتعاملني 
الفرتا�ضي  الهيئة  موظف  »رم��ا���ض«  م��ن  ال�ضتفادة 
األيك�ضا  اأجهزة  عرب  ال�ضطناعي  الذكاء  على  املعتمد 
اأ�ضئلتهم  ع��ن  اأج��وب��ة  على  للح�ضول  العربية  باللغة 
وا�ضتف�ضاراتهم بجانب ال�ضتفادة من خ�ضائ�ض مبادرة 
اخليارات  اتخاذ  من  متكنهم  التي  الذكية”  “احلياة 
وذاتي  ا�ضتباقي  ب�ضكل  ال�ضتهالك  لرت�ضيد  الذكية 
ت�ضبب  التي  واملعوقات  امل�ضكالت  جميع  وح��ل  ورقمي 

زيادة الهدر وال�ضتهالك دون الرجوع اإىل الهيئة.
املنتدب  ال��ط��اي��رال��ع�����ض��و  حم��م��د  �ضعيد  م��ع��ايل  وق���ال 
ال��رئ��ي�����ض ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ه��ي��ئ��ة ك��ه��رب��اء وم���ي���اه دب����ي: “ 
ومواكبة  امل�ضتقبل  و�ضناعة  ل�ضت�ضراف  دائماً  ن�ضعى 
اآليات  لتطوير  الذكية  والتقنيات  العاملية  التطورات 
�ضعادتهم  ويحقق  املتعاملني  جتربة  يرثي  مبا  العمل 
ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  وتوجيهات  روؤي��ة  مع  ان�ضجاماً 
حممد بن را�ضد اآل مكتوم نائب رئي�ض الدولة رئي�ض 

لتطوير  اهلل”  “رعاه  دب���ي  ح��اك��م  ال������وزراء  جم��ل�����ض 
مدن  �ضتطبقه  ما  اليوم  لتطبق  دبي  حكومة  خدمات 

العامل الأخرى بعد 10 �ضنوات”.
موؤ�ض�ضة  اأول  الهيئة  ت��ك��ون  ب���اأن  نفخر   “  : واأ����ض���اف 
باللغة  خدماتها  توفر  ال��ع��امل  يف  حكومية  خدماتية 
ذلك  يج�ضد  حيث  اأم����ازون  م��ن  األيك�ضا  ع��رب  العربية 
من  الق�ضوى  ال�ضتفادة  لتحقيق  املتوا�ضلة  جهودها 
الإحاللية  والتقنيات  ال�ضطناعي  ال��ذك��اء  تقنيات 
لتوفري اأف�ضل اخلدمات الذكية للمتعاملني وقد كانت 
الدولة ت�ضيف موظفها  اأول جهة حكومية يف  الهيئة 
منذ  املبتكرة  التقنية  ه��ذه  اإىل  »رم��ا���ض«  الف��رتا���ض��ي 
ال�ضتف�ضار  م���ن  امل��ت��ع��ام��ل��ني  ل��ت��م��ك��ني   2017 ع����ام 

ع��ن ف��وات��ريه��م يف اأي وق���ت. ع���الوة ع��ل��ى ذل���ك تتيح 
ملتعامليها اإمتام معامالتهم يف اأي وقت ومن اأي مكان 
الإلكرتوين  موقعها  خ��الل  م��ن  واأم���ان  �ضهولة  وبكل 
مبا  الذكية  القنوات  م��ن  والعديد  ال��ذك��ي  وتطبيقها 
يوفر وقتهم وجهدهم ويعزز �ضعادتهم وم�ضاهمتهم يف 
حماية البيئة واحلفاظ على املوارد الطبيعية وتقليل 
اإريك �ضارنيو  النبعاثات الكربونية.” من جانبه قال 
 “ اأم��ازون:  نائب رئي�ض الأجهزة واخلدمات يف �ضركة 
متحم�ضون جداً لروؤية هيئة كهرباء ومياه دبي توفر 
الأوىل  للمرة  وتقدم  األيك�ضا  ملتعامليها عرب  خدماتها 
املوؤ�ض�ضات  ل��ع��م��ل  ا���ض��ت��دام��ة  واأك����رث  م��ب��ت��ك��رة  ط��ري��ق��ة 
اخلدماتية احلكومية. ونتيح عرب األيك�ضا للمتعاملني 

ال�ضتفادة من باقة وا�ضعة من خدمات الهيئة املبتكرة 
من خالل الأوامر ال�ضوتية مما ي�ضهم يف توفري وقتهم 
ويحافظ على املوارد اإىل جانب حتفيز اتباع منط حياة 
اأكرث ا�ضتدامة.” جدير بالذكر اأن ن�ضبة التبني الذكي 
الربع  نهاية  حتى   98.9% بلغت  الهيئة  خل��دم��ات 
الثالث من عام 2021 كما ح�ضلت الهيئة على ختم 
تقديراً  الرقمية  دب��ي  هيئة  /%100 لورق��ي��ة/ من 
ال��رق��م��ي جلميع  ال��ت��ح��ول  م��ن  الن��ت��ه��اء  لنجاحها يف 
الهيئة  وتقدم   .100% بن�ضبة  وخدماتها  عملياتها 
العربية  باللغتني  ال�ضاعة  »رما�ض« على مدار  خدمات 
الإلكرتوين  الهيئة  م��وق��ع  خ���الل  م��ن  والإجن��ل��ي��زي��ة 

وتطبيقها الذكي وح�ضاب الهيئة على موقع التوا�ضل

املنظمة العاملية للجمارك ت�سيد مبمار�سات جمارك اأبوظبي يف اإدارة مواردها الب�سرية عامليا

بنك اأم القيوين الوطني ينال �سهادة المتثال ملعايري اأمن البيانات لبطاقات الدفع

•• اأبوظبي-وام:

اأبوظبي  العامة جلمارك  الإدارة  حققت 
منظومة  م�ضتوى  على  متميزاً  اإجن���ازاً 
اجلمارك  ومنظمة  ال��دول��ي��ة  اجل��م��ارك 
واإدراج  اع��ت��م��اد  يف   WCO ال��ع��امل��ي��ة 
جتربتها “كق�ضة جناح” من بني اأف�ضل 
ال��ع��امل يف جمال  يف  ال��رائ��دة  املمار�ضات 
“اإدارة املوارد الب�ضرية يف بيئة جمركية 
خالل اأوقات الأزم��ات وما بعدها” وهو 
املنظمة  ق���ام���ت  ال�����ذي  ال��دل��ي��ل  ع���ن���وان 

باإ�ضداره يف نوفمرب املا�ضي.
ياأتي هذا الجناز يف اإطار خطة جمارك 
اأبوظبي للتحول الإ�ضرتاتيجي 2019 
الطموحة  لروؤيتها  وحتقيقاً   2023  -
امل�ضتويات  اأف���������ض����ل  اإىل  ل���ل���و����ض���ول 
اجلمركي  الأداء  يف  والعاملية  الإقليمية 
تطوير  يف  الأم��ث��ل  بال�ضكل  وامل�ضاهمة 
اأبوظبي  لإم�������ارة  ال��ت��ن��اف�����ض��ي��ة  ال��ب��ي��ئ��ة 
على  العاملية  اجل��م��ارك  منظمة  وعملت 
ت��ط��وي��ر ه����ذا ال���دل���ي���ل مب�����ض��اه��م��ة من 
اجلمركية  والإدارات  الدولية  املنظمات 
القطاع  م���ن  ال���ض��ت�����ض��اري��ة  وال�����ض��رك��ات 

اأك��ادمي��ي��ة يف جميع  اخل��ا���ض واأو����ض���اط 
الدليل  ي��غ��ط��ي  ح��ي��ث  ال����ع����امل،  اأن����ح����اء 
من  ملجموعة  والعاملي  ال�ضامل  املنظور 
امل��ب��ادئ الإر���ض��ادي��ة يف جم���الت رئي�ضية 
القيادة  على  ترتكز  الب�ضرية،  ل��ل��م��وارد 
وال���ت���وا����ض���ل، وا����ض���ت���م���راري���ة الأع����م����ال، 
وت�ضميم مناذج العمل واملرونة، والتعلم 
املمار�ضات  م����ن  وغ����ريه����ا  وال���ت���ط���وي���ر 
الرائدة، وكما يهدف اإىل تقدمي مبادئ 
ملختلف  اأ���ض��ا���ض��ي��ة  وت��و���ض��ي��ات  توجيهية 
لدعم  ال���ع���امل  يف  اجل��م��رك��ي��ة  الإدارات 
مهامها ال�ضرتاتيجية وتعزيز مرونتها 
املال  راأ�����ض  اإدارة  ح��ي��ث  م��ن  التنظيمية 
الب�ضري خالل الأزمات وما بعدها وتبني 
ح��ل��ول ف��ع��ال��ة وم��ب��ت��ك��رة .. وي��ع��ت��رب هذا 
لأدوات  ومكملة  هامة  اإ�ضافة  الإ���ض��دار 
منظمة اجلمارك العاملية يف جمال اإدارة 
كيوتو  لتفاقية   J5 “امللحق  ال��ط��وارئ 
املعدلة” والنتقال الناجح اإىل التدريب 

الإفرتا�ضي املبا�ضر.
توجيهات  بف�ضل  الجن����از  ه���ذا  وي��اأت��ي 
العليا  الإدارة  ودع���م  ال��ر���ض��ي��دة  ال��ق��ي��ادة 
امل�����ض��ي نحو  اأب���وظ���ب���ي، يف  يف ج���م���ارك 

•• اأبوظبي-الفجر: 

م�ضارف  احت������اد  اإدارة  جم��ل�����ض  ع���ق���د 
متثل  التي  امل�ضرفية  الهيئة  الإم���ارات، 
يف  عاملة  مالية  وموؤ�ض�ضة  م�ضرفاً   51
الدولة وال�ضوت املوحد للقطاع امل�ضريف 
الإماراتي، اجتماعه ال�ضنوي الثاين لهذا 
ال�ضخ�ضي  العام، والذي عقد باحل�ضور 
والفرتا�ضي، حيث ا�ضتعرا�ض امل�ضاركون 
 ،2021 اأبرز اإجن��ازات الحتاد يف العام 
كما مت حتديد الأولويات ال�ضرتاتيجية 

للعام املقبل.
عبدالعزيز  م��ع��ايل  الج��ت��م��اع  وت���راأ����ض 
الغرير، رئي�ض احتاد م�ضارف الإمارات، 
املوا�ضيع  م���ن  جم��م��وع��ة  ن��اق�����ض  ح��ي��ث 
اخلدمات  لقطاع  احليوية  الأهمية  ذات 
امل�ضرفية واملالية يف دولة الإمارات، مبا 

يف ذلك اإجنازات احتاد م�ضارف الإمارات 
خالل العام 2021، والأهداف وامل�ضاريع 
ال�ضرتاتيجية التي يعتزم القيام بها يف 
العام 2022، بالإ�ضافة اإىل زيادة ن�ضبة 
واجلهود  امل�ضريف  القطاع  يف  التوطني 
امل��ب��ذول��ة لإن�����ض��اء ن��ظ��ام ف��ع��ال للتدريب 
الإماراتيني  املوظفني  والتوجيه لإر�ضاد 
يف  املهنية  م�ضريتهم  خ��الل  امل��وه��وب��ني 
وق��ال معايل عبدالعزيز  امل��ايل.  القطاع 
امل����واط����ن����ني  مت����ك����ني  “اإن  ال�����غ�����ري�����ر: 
الإم������ارات������ي������ني واخل�����ري�����ج�����ني اجل�����دد 
امل�����ض��ريف احلاليني  ال��ق��ط��اع  وم��وظ��ف��ي 
ل ي����زال مي��ث��ل اأح����د اأه����م اأول��وي��ات��ن��ا يف 
احتاد م�ضارف الإم��ارات. ويعترب اإيجاد 
املهارات والفر�ض التي �ضت�ضمح ملواطني 
دولة الإمارات بامل�ضاركة يف بناء القت�ضاد 
اأم��راً يف غاية الأهمية، كما يعمل احتاد 

ال���ت���ح���ول ال���رق���م���ي ال�����ض��ام��ل م���ن اأج���ل 
حلول  ت��ق��دم  خفية  جمركية  منظومة 
ذكية متكاملة، حيث مت تطوير وتنفيذ 
بوظائف  للتحول  مبتكرة  اإ�ضرتاتيجية 
موؤمتت  ن���ظ���ام  اإىل  ال��ب�����ض��ري��ة  امل�������وارد 
اأف�����ض��ل احللول  ب��اإ���ض��ت��خ��دام  ب��ال��ك��ام��ل 
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة، ك���ان ل��ه��ا الأث����ر الكبري 
نتائج  وحتقيق  العمل  من��وذج  تغيري  يف 
واإنتاجية  اأداء  اإيجابية غري م�ضبوقة يف 
امل���وظ���ف���ني، وم�����ض��ت��وى الإ����ض���ت���ج���اب���ة يف 
و�ضمان  الأزم���������ة  حت����دي����ات  م���واج���ه���ة 
يف  كبرية  بفعالية  الأع��م��ال  ا�ضتمرارية 
ال��ت��ج��ارة واحل��ف��اظ على  ت�ضهيل ح��رك��ة 
اأبوظبي  اأم���ن امل��ج��ت��م��ع. وت��ع��د ج��م��ارك 
اأول جهة حكومية يف ال�ضرق الأو�ضط يف 
تنفيذ اإدارة راأ�ض املال الب�ضري عن طريق 
اأوراك��ل ال�ضحابة والأوىل عاملياً يف  نظام 
ب�ضكل  الرقمي  امل�ضاعد  مهارات  اإعتماد 
زيادة  ت�ضجيل  للنظام، حيث مت  م�ضتقل 
يف اإن��ت��اج��ي��ة امل��وظ��ف��ني ب��ح��وايل 15% 
وال��ذي مت من  النظام  ه��ذا  اعتماد  منذ 
من  نظاماً   14 وا�ضتبدال  دم��ج  خالله 
بتوفري  ويقوم  الب�ضرية،  امل��وارد  اأنظمة 

•• دبي-الفجر: 

الذي  الوطني،  القيوين  اأم  بنك  اأم�ض  اأعلن 
خدمات  لتقدمي   1982 ال��ع��ام  يف  تاأ�ض�ض 
من  وال�����ض��رك��ات  ل���الأف���راد  رائ����دة  م�ضرفية 
العربية  الإم�������ارات  ب���دول���ة  ف���روع���ه  خ����الل 
المتثال  ب�ضهادة  البنك  ف��وز  ع��ن  امل��ت��ح��دة، 
مل��ع��اي��ري اأم���ن ال��ب��ي��ان��ات ل��ب��ط��اق��ات ال��دف��ع - 
م�ضتقل  تقييم  خ��الل  م��ن   PCI DSS
 QSA(( – من قبل مقيم الأم��ان املوؤهل
SISA –.  ومتثل �ضهادة المتثال ملعايري 
اأم���ن ال��ب��ي��ان��ات ل��ب��ط��اق��ات ال��دف��ع جمموعة 
تطويرها  مت  ال���ت���ي  الأم�������ان  م��ع��اي��ري  م���ن 

م�ضارف الإمارات مع م�ضرف الإمارات 
العربية املتحدة املركزي وجميع اأع�ضاء 
لزيادة  متعددة  م�ضتويات  على  الحت��اد 

الذاتية  اخل����دم����ة  م����ي����زات  اإ����ض���ت���خ���دام 
للموظفني للتعامل مع املهام الروتينية، 
الب�ضرية  امل����وارد  اأدوات  اإىل  وال��و���ض��ول 
املحمولة،  الأج��ه��زة  ع��رب  بهم  اخل��ا���ض��ة 
مبيزات  التلقائي  بالتحديث  يقوم  كما 
على  للحفاظ  اأ�ضهر  ثالثة  كل  جديدة 
واإمكانيات  املمار�ضات  اأف�ضل  توافقه مع 

التكنولوجيا النا�ضئة.
اأب���وظ���ب���ي اجلهة  ك��م��ا ت��ع��ت��رب ج���م���ارك 
امل��ن��ط��ق��ة التي  احل��ك��وم��ي��ة ال��وح��ي��دة يف 
ت�ضتخدم اللغة العربية يف تقييم املحادثة 

تخزين  عملها  يتطلب  ال��ت��ي  ل��ل��م��وؤ���ض�����ض��ات 
بيانات حاملي بطاقات الدفع، اأو اإداراتها اأو 
ت�ضلميها، وهي وفق معايري عالية من قبل 
جمل�ض معايري اأمان �ضناعة بطاقات الدفع 
)PCI SSC(، وتَعد هذه ال�ضهادة واحدة 
م��ن اأك����رث ال�����ض��ه��ادات ال��ع��امل��ي��ة ال��ت��ي تطبق 
وال�ضمولية  ال�ضارمة  الأم��ان  معايري  اأعلى 
البنك  ح�����ض��ول  ويعك�ض  ال��دف��ع،  ل��ب��ط��اق��ات 
الرائد على هذه ال�ضهادة اللتزام املتوا�ضل 
تتمتع  م�ضرفية  خ��دم��ات  اأف�����ض��ل  ب��ت��ق��دمي 

بالأمان واملوثوقية جلميع عمالئه. 
التنفيذي  الرئي�ض  العو�ضي،  واأعرب عدنان 
بفوز  فخره  عن  الوطني  القيوين  اأم  لبنك 

ال��ق��ط��اع امل�ضريف،  امل��واط��ن��ني يف  ت��واج��د 
بدوره  الإم��ارات��ي  املواطن  قيام  و�ضمان 
م�ضتقبل  بناء  يف  للم�ضاركة  فّعال  ب�ضكل 

التقييم  اأداة  كخا�ضية  ال�ضيكومرتية 
واإ�ضتخدام  اجلمارك  ملوظفي  ال�ضلوكي 
على  الفرتا�ضي  الواقع  على  التدريب 
العمليات التي تعني جميع املنافذ، حيث 
قامت باإ�ضتغالل فرتة اجلائحة كفر�ضة 
لبناء الأداء وحت�ضني مهارات املوظفني، 
الإفرتا�ضي  ال��ت��دري��ب  ع��ل��ى  ب��الإع��ت��م��اد 
التفا�ضيل  ب��ك��ل  ال���واق���ع  ي��ح��اك��ي  ال����ذي 
امل��ط��ل��وب��ة م��ن الإج������راءات اجل��م��رك��ي��ة و 
التواجد  اإىل  احل���اج���ة  دون  ال��ت��ف��ت��ي�����ض 

امليداين يف املوقع.

على  موؤكداً  املرموقة،  ال�ضهادة  بهذه  البنك 
التزام البنك واحلر�ض امل�ضتمر على �ضمان 
اخل�ضو�ضية  ح��م��اي��ة  م��ع��اي��ري  اأع��ل��ى  ات��ب��اع 
والأم�����ان مل��ع��ل��وم��ات ال��ع��م��الء، وال��ت��ي تعترب 
اأهمية ق�ضوى ومن املجالت الرئي�ضية التي 
واأ�ضاف  البنك.   عمليات  يف  اأول��وي��ة  ت�ضكل 
عدنان العو�ضي: “نحر�ض دائماً على �ضمان 
حتظى  لعمالئنا  م�ضرفية  خدمات  تقدمي 
بالأمان واملوثوقية ال�ضاملة، وذلك لتحقيق 
ر�ضا العمالء الذين يولون عملنا ثقة كبرية 
والبيانات  ال��ت��ج��اري��ة  امل��ع��ل��وم��ات  ب��ت��ق��دمي 
اخلا�ضة بهم التي تتيح لنا موا�ضلة توفري 

اأف�ضل اخلدمات امل�ضرفية لهم. 

الق���ت�������ض���اد، وذل�����ك م���ن خ����الل اإط����الق 
ال��دول��ة يف  م�ضتوى  ع��ل��ى  ت��وع��ي��ة  حملة 

الربع الأول من العام 2022”.

جمل�ض اإدارة احتاد م�سارف الإمارات يجتمع ملراجعة اأداء عام 2021 وحتديد اخلطط ال�سرتاتيجية لعام 2022

•• دبي-وام:

“احل�ضن”  م���ع  ���ض��راك��ة  الإم��������ارات  وق���ع���ت ط�����ريان 
باختبارات  اخل��ا���ض��ة  ال��ر���ض��م��ي��ة  ال��رق��م��ي��ة  امل��ن�����ض��ة   -
“كوفيد-19” يف دولة الإمارات - تهدف اإىل توفري 

راحة اأكرب ورحالت اأكرث �ضال�ضة لعمالئها.
من  امل�ضافرين  لعمالئها  الإم�����ارات  ط���ريان  وت��وف��ر 
الدولة اإىل دول الحتاد الأوروبي مزيدا من الفر�ض 
بثقة  �ضفرهم  رح��الت  م��ن  ا�ضتفادة  اأق�ضى  لتحقيق 
حيث �ضتعمل الناقلة بالتعاون مع تطبيق “احل�ضن” 
للعمالء  ال�ضحية  الع��ت��م��اد  ب��ي��ان��ات  ق���راءة  لتمكني 
املعتمدة من   QR رم��وز  والتعرف عليها من خالل 
“كوفيد- الحت��اد الأوروب���ي مبا يف ذل��ك حالة لقاح 

“جواز  تطبيق  على   PCR اخ��ت��ب��ار  ون��ت��ائ��ج   ”19
�ضفر اياتا”.

“جواز  تنزيل  الإم���ارات  ويتعني على عمالء ط��ريان 
 QR ال�ضريعة  ال�ضتجابة  رم��ز  وم�ضح  اياتا”  �ضفر 
واإعادة  “احل�ضن”  ال�ضفر اخلا�ضة بتطبيق  ببطاقة 
و�ضوف   .. التطبيق  على  اأخ��رى  النتائج مرة  حتميل 
اأي�ضا  الإم��ارات  دولة  واملقيمون يف  املواطنون  يتمكن 
و�ضهادات  ال�ضلبية   PCR اختبار  نتائج  حتميل  من 
خمتربات  زي�����ارة  اإىل  احل���اج���ة  دون  م���ن  ال��ت��ط��ع��ي��م 

حمددة.
طريان  ع��م��الء  على  اجل��دي��دة  التح�ضينات  وت�ضهل 
واحل�ضول  اياتا  �ضفر  ج��واز  ال�ضتفادة من  الإم���ارات 
قبل   ”Ok to Travel ال�ضفر  “موافقة  على 

عرب  الأوروب����ي  الحت���اد  يف  وجهة  اأي  اإىل  مغادرتهم 
�ضبكة خطوط الناقلة.

ي�ضافرون  ال��ذي��ن  الإم����ارات  لعمالء ط���ريان  ومي��ك��ن 
ا�ضتخدام  اأي�ضا  اإىل الحت��اد الأوروب���ي  من الإم���ارات 
ب�ضكل  ال�ضحية  حالتهم  لإثبات  “احل�ضن”  تطبيق 
اأماكن  اإىل  ب�ضهولة  ال��دخ��ول  على  وال��ق��درة  م��وث��وق 
ال�ضروع  اأو  الأح���داث  ح�ضور  اأو  والرتفيه  ال�ضيافة 
اأو  اأخ��رى تتطلب نتيجة �ضلبية لالختبار  يف جت��ارب 
اإثبات التطعيم ويقلل ذلك من ا�ضتخدام التطبيقات 
امل��ت��ع��ددة لإث���ب���ات ح��ال��ة الخ��ت��ب��ار وال��ت��ط��ع��ي��م اأثناء 
ي�ضمح بتحرك  ك��م��ا  الأوروب�����ي  ال��ت��واج��د يف الحت����اد 

مريح واآمن لعمالء طريان الإمارات.
املا�ضي  ب��ادرت يف يوليو  وكانت ط��ريان الإم���ارات قد 

ال�ضحاب  الوطني عرب  ال�ضحي  نظام احل�ضن  بدمج 
اأتاح  ما  ال�ضفر  اإج���راءات  الوطني يف نظامها لإجن��از 
ال�ضجالت  من  والتحقق  ال�ضريع  الرقمي  ال�ضرتداد 
عن  النظر  بغ�ض  ب�”كوفيد-19”  اخلا�ضة  الطبية 
ويتم  الفح�ض  اإج��راء  اأو موقع  التطعيم  تلقي  مكان 
ال�ضلة بطريقة  ذات  ال�ضحية  املعلومات  التعامل مع 
ب���روت���وك���ولت خ�ضو�ضية  م���ع  ت��ت��ف��ق  ل��ل��غ��اي��ة  اآم���ن���ة 
اأنظمة  م��ن  ف���ورا  منها  التخل�ض  يتم  كما  البيانات 

طريان الإمارات بعد اكتمال التحقق.
وتعد ط��ريان الإم����ارات واح���دة م��ن اأوائ���ل الناقالت 
“جواز  وف��رت  التي  العاملية  ال�ضناعة  م�ضتوى  على 
�ضفر اياتا” للعمالء الذين ي�ضافرون اإىل 50 مدينة 

عرب خطوطها.

 طريان الإمارات تتعاون مع احل�سن لتب�سيط ال�سفر اإىل الحتاد الأوروبي
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3277-2021  

 
46,555.00   

 
3,636.00  

  
10,908.00  

  
35,647.00  

41        39,624.00      
3277-2021  

 
39,624.00   

 
17,280.00  

  
39,624.00  

                - 
   

42      278,157.00     
3277-2021  

 
278,157.00  

 
22,096.00  

  
66,288.00  

  
211,869.00 

43     9,875.00      
3277-2021  

 
9,875.00   

 
5,882.00  

  
9,875.00  

                - 
   

44       623,847.00     
3277-2021  

 
623,847.00  

 
48,240.00  

  
144,720.00 

  
479,127.00 

45        52,987.00      
3277-2021  

 
52,987.00   

 
17,349.00  

  
52,047.00  

  
940.00  

46      1,987.00      
3277-2021  

 
1,987.00   

 
650.00  

  
1,950.00  

  
37.00  

47       37,333.00      
3277-2021  

 
37,333.00   

 
5,031.00  

  
15,093.00  

  
22,240.00  

48        87,672.00            

5

       
 ( )           

           

3277-2021  87,672.00   21,930.00  65,790.00  21,882.00  

49     8,625.00      
3277-2021  

 
8,625.00   

 
8,477.00  

  
8,625.00  

                - 
   

50      246,652.00     
3277-2021  

 
246,652.00  

 
22,597.00  

  
67,791.00  

  
178,861.00 

51     179,168.00     
3277-2021  

 
179,168.00  

 
21,149.00  

  
63,447.00  

  
115,721.00 

52 
    

   31,306.00      
3277-2021  

 
31,306.00   

       
7,249.00  

  
21,747.00  

  
9,559.00  

53      28,522.00      
3277-2021  

 
28,522.00   

 
22,550.00  

  
28,522.00  

                - 
   

54 
     

  48,002.00      
3277-2021  

 
48,002.00   

 
6,321.00  

  
18,963.00  

  
29,039.00  

55      3,818.00      
3277-2021  

 
3,818.00   

 
2,016.00  

  
3,818.00  

                - 
   

56        8,110.00      
3277-2021  

 
8,110.00   

       
2,000.00  

  
6,000.00  

  
2,110.00  

57     159,738.00     
3277-2021  

 
159,738.00  

 
15,767.00  

  
47,301.00  

  
112,437.00 

58     102,107.00     
3277-2021  

 
102,107.00  

 
44,340.00  

  
102,107.00 

                - 
   

59      7,249.00      
3277-2021  

 
7,249.00   

 
2,200.00  

  
6,600.00  

  
649.00  

60       61,991.00      
3277-2021  

 
61,991.00   

 
12,142.00  

  
36,426.00  

  
25,565.00  

61        4,787.00                          - 

6

       
 ( )           

           

3277-2021  4,787.00   2,242.00  4,787.00     

62      6,345.00      
3277-2021  

 
6,345.00   

 
3,780.00  

  
6,345.00  

                - 
   

63       5,393.00      
3277-2021  

 
5,393.00   

 
2,242.00  

  
5,393.00  

                - 
   

64     236,478.00     
3277-2021  

 
236,478.00  

 
19,620.00  

  
58,860.00  

  
177,618.00 

65      86,648.00      
3277-2021  

 
86,648.00   

 
13,296.00  

  
39,888.00  

  
46,760.00  

66      2,695.00      
3277-2021  

 
2,695.00   

 
4,500.00  

  
2,695.00  

                - 
   

67     44,884.00      
3277-2021  

 
44,884.00   

 
3,394.00  

  
10,182.00  

  
34,702.00  

68      4,702.00      
3277-2021  

 
4,702.00   

 
1,200.00  

  
3,600.00  

  
1,102.00  

69       5,277.00      
3277-2021  

 
5,277.00   

 
1,200.00  

  
3,600.00  

  
1,677.00  

70     229,073.00     
3277-2021  

 
229,073.00  

 
24,642.00  

  
73,926.00  

  
155,147.00 

71       3,470.00      
3277-2021  

 
3,470.00   

         
650.00  

  
1,950.00  

  
1,520.00  

72        11,809.00      
3277-2021  

 
11,809.00   

 
2,410.00  

  
7,230.00  

  
4,579.00  

73        64,664.00      
3277-2021  

 
64,664.00   

 
16,000.00  

  
48,000.00  

  
16,664.00  

74       9,793.00                              - 

7

       
 ( )           

           

  3277-2021  9,793.00   17,200.00  9,793.00     

75      168,605.00     
3277-2021  

 
168,605.00  

 
13,841.00  

  
41,523.00  

  
127,082.00 

76     82,825.00      
3277-2021  

 
82,825.00   

       
8,650.00  

  
25,950.00  

  
56,875.00  

77       52,253.00      
3277-2021  

 
52,253.00   

 
5,950.00  

  
17,850.00  

  
34,403.00  

78        81,286.00      
3277-2021  

 
81,286.00   

 
8,380.00  

  
25,140.00  

  
56,146.00  

79         63,566.00      
3277-2021  

 
63,566.00   

 
12,224.00  

  
36,672.00  

  
26,894.00  

80      5,390.00      
3277-2021  

 
5,390.00   

 
2,720.00  

  
5,390.00  

                - 
   

81        5,337.00      
3277-2021  

 
5,337.00   

 
2,584.00  

  
5,337.00  

                - 
   

82       111,514.00     
3277-2021  

 
111,514.00  

 
1,170.00  

  
3,510.00  

  
108,004.00 

83        73,315.00      
3277-2021  

 
73,315.00   

 
31,550.00  

  
73,315.00  

                - 
   

84        10,113.00      
3277-2021  

 
10,113.00   

 
5,614.00  

  
10,113.00  

                - 
   

85 
       

  114,168.00     
3277-2021  

 
114,168.00  

 
26,300.00  

  
78,900.00  

  
35,268.00  

86        40,019.00      
3277-2021  

 
40,019.00   

 
8,680.00  

  
26,040.00  

  
13,979.00  

87       3,854.00            

8

       
 ( )           

           

3277-2021  3,854.00   1,200.00  3,600.00  254.00  

88     40,248.00      
3277-2021  

 
40,248.00   

 
20,232.00  

  
40,248.00  

                - 
   

89       111,392.00     
3277-2021  

 
111,392.00  

 
25,150.00  

  
75,450.00  

  
35,942.00  

90     110,435.00     
3277-2021  

 
110,435.00  

 
11,216.67  

  
33,650.00  

  
76,785.00  

91    140,117.00     
3277-2021  

 
140,117.00  

 
32,715.00  

  
98,145.00  

  
41,972.00  

92        74,015.00      
3277-2021  

 
74,015.00   

 
4,411.00  

  
13,233.00  

  
60,782.00  

93      102,450.00     
3277-2021  

 
102,450.00  

 
30,450.00  

  
91,350.00  

  
11,100.00  

94    80,490.00      
3277-2021  

 
80,490.00   

 
90,502.00  

  
80,490.00  

                - 
   

95 
    

  12,856.00      
3277-2021  

 
12,856.00   

 
17,603.00  

  
12,856.00  

                - 
   

96    75,180.00      
3277-2021  

 
75,180.00   

 
35,800.00  

  
75,180.00  

                - 
   

97       70,154.00      
3277-2021  

 
70,154.00   

 
10,216.00  

  
30,648.00  

  
39,506.00  

98     58,795.00      
3277-2021  

 
58,795.00   

 
10,184.00  

  
30,552.00  

  
28,243.00  

99         246,579.00     
3277-2021  

 
246,579.00  

 
22,613.00  

  
67,839.00  

  
178,740.00 

100     13,149.00                          - 

9

       
 ( )           

           

  3277-2021  13,149.00   6,585.00  13,149.00     

101 
   

    
 14,574.00      

3277-2021  
 

14,574.00   
 

14,290.00  
  

14,574.00  
                - 

   

102      44,395.00      
3277-2021  

 
44,395.00   

 
5,661.00  

  
16,983.00  

  
27,412.00  

103      51,016.00      
3277-2021  

 
51,016.00   

 
8,092.00  

  
24,276.00  

  
26,740.00  

104      75,215.00      
3277-2021  

 
75,215.00   

 
6,164.00  

  
18,492.00  

  
56,723.00  

105     12,924.00      
3277-2021  

 
12,924.00   

 
3,543.00  

  
10,629.00  

  
2,295.00  

106     68,780.00      
3277-2021  

 
68,780.00   

 
32,325.00  

  
68,780.00  

                - 
   

107      8,741.00      
3277-2021  

 
8,741.00   

 
16,770.00  

  
8,741.00  

                - 
   

108      85,708.00      
3277-2021  

 
85,708.00   

 
30,228.00  

  
85,708.00  

                - 
   

109      181,998.00     
3277-2021  

 
181,998.00  

 
22,331.00  

  
66,993.00  

  
115,005.00 

110     33,801.00      
3277-2021  

 
33,801.00   

 
3,141.00  

  
9,423.00  

  
24,378.00  

111      85,211.00      
3277-2021  

 
85,211.00   

 
8,192.00  

  
24,576.00  

  
60,635.00  

112        10,722.00      
3277-2021  

 
10,722.00   

       
9,775.00  

  
10,722.00  

                - 
   

113       36,062.00            

10

       
 ( )           

           

  3277-2021  36,062.00   5,199.00  15,597.00  20,465.00  

114      3,810.00      
3277-2021  

 
3,810.00   

 
1,250.00  

  
3,750.00  

  
60.00  

115    81,932.00      
3277-2021  

 
81,932.00   

 
28,880.00  

  
81,932.00  

                - 
   

116 
      

  184,607.00     
3277-2021  

 
184,607.00  

 
18,815.00  

  
56,445.00  

  
128,162.00 

117       43,644.00      
3277-2021  

 
43,644.00   

 
4,180.00  

  
12,540.00  

  
31,104.00  

118     16,536.00      
3277-2021  

 
16,536.00   

 
1,400.00  

  
4,200.00  

  
12,336.00  

119        366,003.00     
3277-2021  

 
366,003.00  

 
45,621.00  

  
136,863.00 

  
229,140.00 

120       120,964.00     
3277-2021  

 
120,964.00  

 
15,725.00  

  
47,175.00  

  
73,789.00  

121 
    

    
 53,643.00      

3277-2021  
 

53,643.00   
 

9,692.00  
  

29,076.00  
  

24,567.00  

122       9,317.00      
3277-2021  

 
9,317.00   

 
1,083.00  

  
3,249.00  

  
6,068.00  

123       47,275.00      
3277-2021  

 
47,275.00   

 
22,355.00  

  
47,275.00  

                - 
   

124     37,201.00      
3277-2021  

 
37,201.00   

 
14,725.00  

  
37,201.00  

                - 
   

125      61,002.00      
3277-2021  

 
61,002.00   

 
32,300.00  

  
61,002.00  

                - 
   

126     245,424.00           

11

       
 ( )           

           

3277-2021  245,424.00  19,752.00  59,256.00  186,168.00 

127      43,086.00      
3277-2021  

 
43,086.00   

 
18,248.00  

  
43,086.00  

                - 
   

128      99,187.00      
3277-2021  

 
99,187.00   

 
12,887.00  

  
38,661.00  

  
60,526.00  

129 
      

    
 31,109.00      

3277-2021  
 

31,109.00   
 

25,300.00  
  

31,109.00  
                - 

   

130      118,256.00     
3277-2021  

 
118,256.00  

 
15,560.00  

  
46,680.00  

  
71,576.00  

131     11,233.00      
3277-2021  

 
11,233.00   

 
990.00  

  
2,970.00  

  
8,263.00  

132     75,265.00      
3277-2021  

 
75,265.00   

 
7,746.00  

  
23,238.00  

  
52,027.00  

133        220,833.00     
3277-2021  

 
220,833.00  

     
21,879.00  

  
65,637.00  

  
155,196.00 

134        67,184.00      
3277-2021  

 
67,184.00   

 
11,397.00  

  
34,191.00  

  
32,993.00  

135       193,175.00     
3277-2021  

 
193,175.00  

 
17,958.00  

  
53,874.00  

  
139,301.00 

136      41,470.00      
3277-2021  

 
41,470.00   

 
4,205.00  

  
12,615.00  

  
28,855.00  

137     108,616.00     
3277-2021  

 
108,616.00  

 
16,057.00  

  
48,171.00  

  
60,445.00  

138      81,743.00      
3277-2021  

 
81,743.00   

 
7,695.00  

  
23,085.00  

  
58,658.00  

139       360,421.00           

12

       
 ( )           

           

3277-2021  360,421.00  60,421.00  181,263.00 179,158.00 

140      27,477.00      
3277-2021  

 
27,477.00   

 
7,657.00  

  
22,971.00  

  
4,506.00  

141     54,520.00      
3277-2021  

 
54,520.00   

 
5,031.00  

  
15,093.00  

  
39,427.00  

142     3,101.00      
3277-2021  

 
3,101.00   

 
1,000.00  

  
3,000.00  

  
101.00  

143      38,392.00      
3277-2021  

 
38,392.00   

 
1,700.00  

  
5,100.00  

  
33,292.00  

144     333,805.00     
3277-2021  

 
333,805.00  

 
22,353.00  

  
67,059.00  

  
266,746.00 

145       58,065.00      
3277-2021  

 
58,065.00   

 
7,350.00  

  
22,050.00  

  
36,015.00  

146       63,341.00      
3277-2021  

 
63,341.00   

 
6,485.00  

  
19,455.00  

  
43,886.00  

147      59,289.00      
3277-2021  

 
59,289.00   

 
6,113.00  

  
18,339.00  

  
40,950.00  

148     39,388.00      
3277-2021  

 
39,388.00   

 
5,160.00  

  
15,480.00  

  
23,908.00  

149     363,507.00     
3277-2021  

 
363,507.00  

 
26,376.00  

  
79,128.00  

  
284,379.00 

150     342,891.00     
3277-2021  

 
342,891.00  

 
24,748.00  

  
74,244.00  

  
268,647.00 

151      66,427.00      
3277-2021  

 
66,427.00   

 
14,067.00  

  
42,201.00  

  
24,226.00  

152       37,621.00            

13

       
 ( )           

           

 3277-2021  37,621.00   8,585.00  25,755.00  11,866.00  

153     50,686.00      
3277-2021  

 
50,686.00   

 
4,173.00  

  
12,519.00  

  
38,167.00  

154    323,198.00     
3277-2021  

 
323,198.00  

 
43,883.00  

  
131,649.00 

  
191,549.00 

155     226,727.00     
3277-2021  

 
226,727.00  

 
32,520.00  

  
97,560.00  

  
129,167.00 

156     55,691.00      
3277-2021  

 
55,691.00   

       
8,127.00  

  
24,381.00  

  
31,310.00  

157     127,460.00     
3277-2021  

 
127,460.00  

 
12,495.00  

  
37,485.00  

  
89,975.00  

158     72,215.00      
3277-2021  

 
72,215.00   

 
6,620.00  

  
19,860.00  

  
52,355.00  

159    12,824.00      
3277-2021  

 
12,824.00   

 
1,200.00  

  
3,600.00  

  
9,224.00  

160     45,144.00      
3277-2021  

 
45,144.00   

 
6,840.00  

  
20,520.00  

  
24,624.00  

161      73,479.00      
3277-2021  

 
73,479.00   

       
5,989.42  

  
17,968.26  

  
55,510.74  

162      12,784.00      
3277-2021  

 
12,784.00   

 
11,440.00  

  
12,784.00  

                - 
   

163     2,417.00      
3277-2021  

 
2,417.00   

 
1,050.00  

  
2,417.00  

                - 
   

164       123,727.00     
3277-2021  

 
123,727.00  

 
18,145.00  

  
54,435.00  

  
69,292.00  

165       33,110.00            

14

       
 ( )           

           

3277-2021  33,110.00   5,676.00  17,028.00  16,082.00  

166      58,865.00      
3277-2021  

 
58,865.00   

 
4,505.00  

  
13,515.00  

  
45,350.00  

167      256,794.00     
3277-2021  

 
256,794.00  

 
24,811.00  

  
74,433.00  

  
182,361.00 

168 
     

  57,086.00      
3277-2021  

 
57,086.00   

 
19,955.00  

  
57,086.00  

                - 
   

169     46,820.00      
3277-2021  

 
46,820.00   

 
8,256.00  

  
24,768.00  

  
22,052.00  

170      168,257.00     
3277-2021  

 
168,257.00  

 
13,857.00  

  
41,571.00  

  
126,686.00 

171     118,471.00     
3277-2021  

 
118,471.00  

 
9,875.00  

  
29,625.00  

  
88,846.00  

172         41,877.00      
3277-2021  

 
41,877.00   

 
5,127.00  

  
15,381.00  

  
26,496.00  

173     27,115.00      
3277-2021  

 
27,115.00   

 
8,044.00  

  
24,132.00  

  
2,983.00  

174     104,853.00     
3277-2021  

 
104,853.00  

 
6,599.00  

  
19,797.00  

  
85,056.00  

175      18,118.00      
3277-2021  

 
18,118.00   

 
1,620.00  

  
4,860.00  

  
13,258.00  

176      81,618.00      
3277-2021  

 
81,618.00   

 
7,918.00  

  
23,754.00  

  
57,864.00  

177       51,682.00      
3277-2021  

 
51,682.00   

 
6,105.00  

  
18,315.00  

  
33,367.00  

178        44,832.00                

15

       
 ( )           

           

3277-2021  44,832.00   13,551.00  40,653.00  4,179.00  

179      235,658.00     
3277-2021  

 
235,658.00  

 
21,653.00  

  
64,959.00  

  
170,699.00 

180         37,146.00      
3277-2021  

 
37,146.00   

 
5,354.00  

  
16,062.00  

  
21,084.00  

181      182,117.00     
3277-2021  

 
182,117.00  

 
19,720.00  

  
59,160.00  

  
122,957.00 

182     108,906.00     
3277-2021  

 
108,906.00  

 
9,396.00  

  
28,188.00  

  
80,718.00  

183     65,921.00      
3277-2021  

 
65,921.00   

 
10,696.00  

  
32,088.00  

  
33,833.00  

184     134,504.00     
3277-2021  

 
134,504.00  

 
16,240.00  

  
48,720.00  

  
85,784.00  

185      96,359.00      
3277-2021  

 
96,359.00   

 
10,033.00  

  
30,099.00  

  
66,260.00  

186 
     

   6,956.00      
3277-2021  

 
6,956.00   

 
2,016.00  

  
6,048.00  

  
908.00  

187      278,148.00     
3277-2021  

 
278,148.00  

 
23,337.00  

  
70,011.00  

  
208,137.00 

188     43,381.00      
3277-2021  

 
43,381.00   

 
10,335.00  

  
31,005.00  

  
12,376.00  

189     42,196.00      
3277-2021  

 
42,196.00   

 
2,959.00  

  
8,877.00  

  
33,319.00  

190     7,198.00      
3277-2021  

 
7,198.00   

 
1,000.00  

  
3,000.00  

  
4,198.00  

191      43,827.00            

16

       
 ( )           

           

3277-2021  43,827.00   2,663.00  7,989.00  35,838.00  

192      66,769.00      
3277-2021  

 
66,769.00   

 
5,100.00  

  
15,300.00  

  
51,469.00  

193       58,597.00      
3277-2021  

 
58,597.00   

 
22,704.00  

  
58,597.00  

                - 
   

194       79,653.00      
3277-2021  

 
79,653.00   

 
10,765.00  

  
32,295.00  

  
47,358.00  

195       226,917.00     
3277-2021  

 
226,917.00  

 
26,650.00  

  
79,950.00  

  
146,967.00 

196      144,935.00     
3277-2021  

 
144,935.00  

 
8,309.00  

  
24,927.00  

  
120,008.00 

197     40,116.00      
3277-2021  

 
40,116.00   

 
3,614.00  

  
10,842.00  

  
29,274.00  

198 
     

  
 59,720.00      

3277-2021  
 

59,720.00   
 

15,592.00  
  

46,776.00  
  

12,944.00  

199       52,111.00      
3277-2021  

 
52,111.00   

 
8,809.00  

  
26,427.00  

  
25,684.00  

200     37,636.00      
3277-2021  

 
37,636.00   

 
3,400.00  

  
10,200.00  

  
27,436.00  

201        44,269.00      
3277-2021  

 
44,269.00   

 
6,740.00  

  
20,220.00  

  
24,049.00  

202 
    

  34,020.00      
3277-2021  

 
34,020.00   

 
10,631.00  

  
31,893.00  

  
2,127.00  

203       86,131.00      
3277-2021  

 
86,131.00   

 
6,938.00  

  
20,814.00  

  
65,317.00  

204     20,703.00            
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 ( )           

           

3277-2021  20,703.00   2,459.00  7,377.00  13,326.00  

205         87,961.00      
3277-2021  

 
87,961.00   

 
13,963.00  

  
41,889.00  

  
46,072.00  

206     57,821.00      
3277-2021  

 
57,821.00   

 
8,520.00  

  
25,560.00  

  
32,261.00  

207      8,426.00      
3277-2021  

 
8,426.00   

         
900.00  

  
2,700.00  

  
5,726.00  

208 
    

  26,737.00      
3277-2021  

 
26,737.00   

 
5,520.00  

  
16,560.00  

  
10,177.00  

209      5,901.00      
3277-2021  

 
5,901.00   

 
775.00  

  
2,325.00  

  
3,576.00  

210     154,980.00     
3277-2021  

 
154,980.00  

 
22,486.00  

  
67,458.00  

  
87,522.00  

211      44,112.00      
3277-2021  

 
44,112.00   

 
7,632.00  

  
22,896.00  

  
21,216.00  

212    156,034.00     
3277-2021  

 
156,034.00  

 
58,175.00  

  
156,034.00 

                - 
   

213       25,324.00      
3277-2021  

 
25,324.00   

 
2,000.00  

  
6,000.00  

  
19,324.00  

214       53,455.00      
3277-2021  

 
53,455.00   

 
10,262.00  

  
30,786.00  

  
22,669.00  

215       45,902.00      
3277-2021  

 
45,902.00   

 
6,504.00  

  
19,512.00  

  
26,390.00  

216     28,076.00      
3277-2021  

 
28,076.00   

 
2,509.00  

  
7,527.00  

  
20,549.00  

217      3,856.00            

18

       
 ( )           

           

3277-2021  3,856.00   800.00  2,400.00  1,456.00  

218       2,628.00      
3277-2021  

 
2,628.00   

 
1,000.00  

  
2,628.00  

                - 
   

219      66,359.00      
3277-2021  

 
66,359.00   

 
11,944.00  

  
35,832.00  

  
30,527.00  

220     126,559.00     
3277-2021  

 
126,559.00  

 
12,110.00  

  
36,330.00  

  
90,229.00  

221     87,824.00      
3277-2021  

 
87,824.00   

     
14,970.00  

  
44,910.00  

  
42,914.00  

222      46,374.00      
3277-2021  

 
46,374.00   

 
4,477.00  

  
13,431.00  

  
32,943.00  

223        76,289.00      
3277-2021  

 
76,289.00   

 
12,906.00  

  
38,718.00  

  
37,571.00  

224       41,353.00      
3277-2021  

 
41,353.00   

 
11,130.00  

  
33,390.00  

  
7,963.00  

225      94,011.00      
3277-2021  

 
94,011.00   

 
13,444.00  

  
40,332.00  

  
53,679.00  

226     28,429.00      
3277-2021  

 
28,429.00   

 
7,735.00  

  
23,205.00  

  
5,224.00  

227       50,973.00      
3277-2021  

 
50,973.00   

 
13,750.00  

  
41,250.00  

  
9,723.00  

228      47,080.00      
3277-2021  

 
47,080.00   

     
10,592.00  

  
31,776.00  

  
15,304.00  

229     68,322.00      
3277-2021  

 
68,322.00   

 
4,900.00  

  
14,700.00  

  
53,622.00  

230     54,595.00            
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 ( )           

           

3277-2021  54,595.00   9,329.00  27,987.00  26,608.00  

231        121,911.00     
3277-2021  

 
121,911.00  

 
15,503.00  

  
46,509.00  

  
75,402.00  

232      133,040.00     
3277-2021  

 
133,040.00  

 
11,029.00  

  
33,087.00  

  
99,953.00  

233     72,210.00      
3277-2021  

 
72,210.00   

 
7,182.00  

  
21,546.00  

  
50,664.00  

234      127,811.00     
3277-2021  

 
127,811.00  

 
18,225.00  

  
54,675.00  

  
73,136.00  

235     86,494.00      
3277-2021  

 
86,494.00   

 
5,550.00  

  
16,650.00  

  
69,844.00  

236    14,010.00      
3277-2021  

 
14,010.00   

 
10,272.00  

  
14,010.00  

                - 
   

237        151,141.00     
3277-2021  

 
151,141.00  

 
21,735.00  

  
65,205.00  

  
85,936.00  

238      34,643.00      
3277-2021  

 
34,643.00   

 
6,060.00  

  
18,180.00  

  
16,463.00  

239       164,849.00     
3277-2021  

 
164,849.00  

 
35,300.00  

  
105,900.00 

  
58,949.00  

240      64,555.00      
3277-2021  

 
64,555.00   

 
9,546.00  

  
28,638.00  

  
35,917.00  

241      4,333.00      
3277-2021  

 
4,333.00   

       
1,600.00  

  
4,333.00  

                - 
   

242      2,527.00      
3277-2021  

 
2,527.00   

 
900.00  

  
2,527.00  

                - 
   

243      50,997.00            
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 ( )           

           

3277-2021  50,997.00   8,406.00  25,218.00  25,779.00  

244     58,795.00      
3277-2021  

 
58,795.00   

 
6,124.00  

  
18,372.00  

  
40,423.00  

245      3,981.00      
3277-2021  

 
3,981.00   

 
800.00  

  
2,400.00  

  
1,581.00  

246    151,026.00     
3277-2021  

 
151,026.00  

 
118,750.00 

  
151,026.00 

                - 
   

247     80,505.00      
3277-2021  

 
80,505.00   

 
7,880.00  

  
23,640.00  

  
56,865.00  

248        78,257.00      
3277-2021  

 
78,257.00   

 
16,260.00  

  
48,780.00  

  
29,477.00  

249      41,655.00      
3277-2021  

 
41,655.00   

 
3,400.00  

  
10,200.00  

  
31,455.00  

250       52,917.00      
3277-2021  

 
52,917.00   

 
5,041.00  

  
15,123.00  

  
37,794.00  

251      65,285.00      
3277-2021  

 
65,285.00   

 
5,553.00  

  
16,659.00  

  
48,626.00  

252     32,477.00      
3277-2021  

 
32,477.00   

 
7,338.00  

  
22,014.00  

  
10,463.00  

253      3,318.00      
3277-2021  

 
3,318.00   

 
1,000.00  

  
3,000.00  

  
318.00  

254       7,934.00      
3277-2021  

 
7,934.00   

 
1,800.00  

  
5,400.00  

  
2,534.00  

255     36,867.00      
3277-2021  

 
36,867.00   

 
3,817.00  

  
11,451.00  

  
25,416.00  

256        19,935.00                          - 

21

       
 ( )           

           

3277-2021  19,935.00   14,650.00  19,935.00     

257       53,930.00      
3277-2021  

 
53,930.00   

 
6,292.00  

  
18,876.00  

  
35,054.00  

258      48,257.00      
3277-2021  

 
48,257.00   

 
4,769.00  

  
14,307.00  

  
33,950.00  

259 
      

 
 36,022.00      

3277-2021  
 

36,022.00   
 

8,301.00  
  

24,903.00  
  

11,119.00  

260     173,663.00     
3277-2021  

 
173,663.00  

 
24,625.00  

  
73,875.00  

  
99,788.00  

261       6,945.00      
3277-2021  

 
6,945.00   

 
1,000.00  

  
3,000.00  

  
3,945.00  

262     22,128.00      
3277-2021  

 
22,128.00   

 
6,327.00  

  
18,981.00  

  
3,147.00  

263     85,468.00      
3277-2021  

 
85,468.00   

 
7,700.00  

  
23,100.00  

  
62,368.00  

264      5,095.00      
3277-2021  

 
5,095.00   

 
1,400.00  

  
4,200.00  

  
895.00  

265       169,280.00     
3277-2021  

 
169,280.00  

     
37,300.00  

  
111,900.00 

  
57,380.00  

266       322,253.00     
3277-2021  

 
322,253.00  

 
65,050.00  

  
195,150.00 

  
127,103.00 

267       2,444.00      
3277-2021  

 
2,444.00   

 
900.00  

  
2,444.00  

                - 
   

268     25,673.00      
3277-2021  

 
25,673.00   

 
5,977.00  

  
17,931.00  

  
7,742.00  

269      4,171.00                          - 

22

       
 ( )           

           

3277-2021  4,171.00   1,600.00  4,171.00     

270     78,953.00      
3277-2021  

 
78,953.00   

 
11,044.00  

  
33,132.00  

  
45,821.00  

271       2,585.00      
3277-2021  

 
2,585.00   

 
1,000.00  

  
2,585.00  

                - 
   

272     44,356.00      
3277-2021  

 
44,356.00   

 
8,520.00  

  
25,560.00  

  
18,796.00  

273     49,221.00      
3277-2021  

 
49,221.00   

 
4,229.00  

  
12,687.00  

  
36,534.00  

274     3,796.00      
3277-2021  

 
3,796.00   

 
800.00  

  
2,400.00  

  
1,396.00  

275     2,601.00      
3277-2021  

 
2,601.00   

 
1,000.00  

  
2,601.00  

                - 
   

276     6,192.00      
3277-2021  

 
6,192.00   

 
725.00  

  
2,175.00  

  
4,017.00  

277      19,925.00      
3277-2021  

 
19,925.00   

 
11,100.00  

  
19,925.00  

                - 
   

278 
   

  49,141.00      
3277-2021  

 
49,141.00   

 
7,689.00  

  
23,067.00  

  
26,074.00  

279    3,450.00      
3277-2021  

 
3,450.00   

 
800.00  

  
2,400.00  

  
1,050.00  

280      43,133.00      
3277-2021  

 
43,133.00   

 
13,500.00  

  
40,500.00  

  
2,633.00  

281     244,922.00     
3277-2021  

 
244,922.00  

 
36,570.00  

  
109,710.00 

  
135,212.00 

282      3,963.00            
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 ( )           

           

3277-2021  3,963.00   800.00  2,400.00  1,563.00  

283      7,705.00      
3277-2021  

 
7,705.00   

 
1,100.00  

  
3,300.00  

  
4,405.00  

284     73,519.00      
3277-2021  

 
73,519.00   

 
5,470.00  

  
16,410.00  

  
57,109.00  

285      26,324.00      
3277-2021  

 
26,324.00   

 
2,700.00  

  
8,100.00  

  
18,224.00  

286     28,866.00      
3277-2021  

 
28,866.00   

 
12,502.00  

  
28,866.00  

                - 
   

287      57,370.00      
3277-2021  

 
57,370.00   

 
8,101.00  

  
24,303.00  

  
33,067.00  

288     16,256.00      
3277-2021  

 
16,256.00   

 
2,001.00  

  
6,003.00  

  
10,253.00  

289       9,153.00      
3277-2021  

 
9,153.00   

 
2,104.00  

  
6,312.00  

  
2,841.00  

290 
      

  78,817.00      
3277-2021  

 
78,817.00   

 
14,260.00  

  
42,780.00  

  
36,037.00  

291       26,390.00      
3277-2021  

 
26,390.00   

 
58,000.00  

  
26,390.00  

                - 
   

292     44,307.00      
3277-2021  

 
44,307.00   

 
7,934.00  

  
23,802.00  

  
20,505.00  

293 
    

  
 6,650.00      

3277-2021  
 

6,650.00   
 

3,725.00  
  

6,650.00  
                - 

   

294     52,926.00      
3277-2021  

 
52,926.00   

 
13,528.00  

  
40,584.00  

  
12,342.00  

295     3,901.00                          - 

24

       
 ( )           

           

3277-2021  3,901.00   3,278.00  3,901.00     

296      2,692.00      
3277-2021  

 
2,692.00   

 
2,143.00  

  
2,692.00  

                - 
   

297      49,586.00      
3277-2021  

 
49,586.00   

 
3,681.00  

  
11,043.00  

  
38,543.00  

298      10,726.00      
3277-2021  

 
10,726.00   

 
2,145.00  

  
6,435.00  

  
4,291.00  

299      86,688.00      
3277-2021  

 
86,688.00   

 
13,545.00  

  
40,635.00  

  
46,053.00  

300      285,940.00     
3277-2021  

 
285,940.00  

 
32,495.00  

  
97,485.00  

  
188,455.00 

301      80,957.00      
3277-2021  

 
80,957.00   

 
12,161.00  

  
36,483.00  

  
44,474.00  

302     24,217.00      
3277-2021  

 
24,217.00   

 
13,221.00  

  
24,217.00  

                - 
   

303     90,895.00      
3277-2021  

 
90,895.00   

 
10,932.00  

  
32,796.00  

  
58,099.00  

304     90,766.00      
3277-2021  

 
90,766.00   

 
15,792.00  

  
47,376.00  

  
43,390.00  

305      4,615.00      
3277-2021  

 
4,615.00   

 
1,400.00  

  
4,200.00  

  
415.00  

306     264,741.00     
3277-2021  

 
264,741.00  

     
78,210.00  

  
234,630.00 

  
30,111.00  

307      99,674.00      
3277-2021  

 
99,674.00   

 
14,939.00  

  
44,817.00  

  
54,857.00  

308      17,427.00                          - 

25

       
 ( )           

           

3277-2021  17,427.00   16,202.00  17,427.00     

309     64,814.00      
3277-2021  

 
64,814.00   

 
9,985.00  

  
29,955.00  

  
34,859.00  

310     170,632.00     
3277-2021  

 
170,632.00  

 
26,251.00  

  
78,753.00  

  
91,879.00  

311     101,363.00     
3277-2021  

 
101,363.00  

 
23,182.00  

  
69,546.00  

  
31,817.00  

312      29,868.00      
3277-2021  

 
29,868.00   

 
6,840.00  

  
20,520.00  

  
9,348.00  

313     51,669.00      
3277-2021  

 
51,669.00   

 
3,867.00  

  
11,601.00  

  
40,068.00  

314     51,926.00      
3277-2021  

 
51,926.00   

 
3,867.00  

  
11,601.00  

  
40,325.00  

315      501,274.00     
3277-2021  

 
501,274.00  

 
38,050.00  

  
114,150.00 

  
387,124.00 

316      94,168.00      
3277-2021  

 
94,168.00   

 
20,677.00  

  
62,031.00  

  
32,137.00  

317      92,446.00      
3277-2021  

 
92,446.00   

 
12,162.00  

  
36,486.00  

  
55,960.00  

318     43,392.00      
3277-2021  

 
43,392.00   

 
8,453.00  

  
25,359.00  

  
18,033.00  

319 
     
  117,455.00     

3277-2021  
 

117,455.00  
     

26,500.00  
  

79,500.00  
  

37,955.00  

320       58,667.00      
3277-2021  

 
58,667.00   

 
6,073.00  

  
18,219.00  

  
40,448.00  

321     45,362.00            

26

       
 ( )           

           

3277-2021  45,362.00   1,700.00  5,100.00  40,262.00  

322     30,096.00      
3277-2021  

 
30,096.00   

 
17,882.00  

  
30,096.00  

                - 
   

323      77,473.00      
3277-2021  

 
77,473.00   

 
4,758.00  

  
14,274.00  

  
63,199.00  

324     73,351.00      
3277-2021  

 
73,351.00   

 
7,196.00  

  
21,588.00  

  
51,763.00  

325       130,555.00     
3277-2021  

 
130,555.00  

 
29,100.00  

  
87,300.00  

  
43,255.00  

326       54,995.00      
3277-2021  

 
54,995.00   

     
28,450.00  

  
54,995.00  

                - 
   

327     15,601.00      
3277-2021  

 
15,601.00   

 
7,840.00  

  
15,601.00  

                - 
   

328      84,857.00      
3277-2021  

 
84,857.00   

 
12,683.00  

  
38,049.00  

  
46,808.00  

329     454,246.00     
3277-2021  

 
454,246.00  

 
33,796.00  

  
101,388.00 

  
352,858.00 

330      77,202.00      
3277-2021  

 
77,202.00   

 
12,824.00  

  
38,472.00  

  
38,730.00  

331      71,801.00      
3277-2021  

 
71,801.00   

 
6,327.00  

  
18,981.00  

  
52,820.00  

332      225,269.00     
3277-2021  

 
225,269.00  

     
21,413.00  

  
64,239.00  

  
161,030.00 

333     97,043.00      
3277-2021  

 
97,043.00   

 
6,321.00  

  
18,963.00  

  
78,080.00  

334     31,957.00                  
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 ( )           

           

3277-2021  31,957.00   2,435.00  7,305.00  24,652.00  

335       29,120.00      
3277-2021  

 
29,120.00   

 
13,396.00  

  
29,120.00  

                - 
   

336     30,155.00      
3277-2021  

 
30,155.00   

 
2,470.00  

  
7,410.00  

  
22,745.00  

337      3,386.00      
3277-2021  

 
3,386.00   

 
650.00  

  
1,950.00  

  
1,436.00  

338      534,529.00     
3277-2021  

 
534,529.00  

 
37,163.00  

  
111,489.00 

  
423,040.00 

339      83,883.00      
3277-2021  

 
83,883.00   

 
29,025.00  

  
83,883.00  

                - 
   

340     107,818.00     
3277-2021  

 
107,818.00  

 
19,651.00  

  
58,953.00  

  
48,865.00  

341      33,684.00      
3277-2021  

 
33,684.00   

 
2,908.00  

  
8,724.00  

  
24,960.00  

342      67,877.00      
3277-2021  

 
67,877.00   

 
12,045.00  

  
36,135.00  

  
31,742.00  

343     46,424.00      
3277-2021  

 
46,424.00   

 
3,480.00  

  
10,440.00  

  
35,984.00  

344     31,140.00      
3277-2021  

 
31,140.00   

 
3,019.00  

  
9,057.00  

  
22,083.00  

345      53,979.00      
3277-2021  

 
53,979.00   

 
4,632.00  

  
13,896.00  

  
40,083.00  

346       47,756.00      
3277-2021  

 
47,756.00   

 
9,354.00  

  
28,062.00  

  
19,694.00  

347      112,591.00           

28

       
 ( )           

           

3277-2021  112,591.00  14,960.00  44,880.00  67,711.00  

348    235,722.00     
3277-2021  

 
235,722.00  

 
32,071.00  

  
96,213.00  

  
139,509.00 

349       218,087.00     
3277-2021  

 
218,087.00  

 
31,304.00  

  
93,912.00  

  
124,175.00 

350      60,696.00      
3277-2021  

 
60,696.00   

 
6,745.00  

  
20,235.00  

  
40,461.00  

351       44,339.00      
3277-2021  

 
44,339.00   

       
7,922.00  

  
23,766.00  

  
20,573.00  

352      56,346.00      
3277-2021  

 
56,346.00   

 
12,649.00  

  
37,947.00  

  
18,399.00  

353      60,027.00      
3277-2021  

 
60,027.00   

     
11,233.00  

  
33,699.00  

  
26,328.00  

354     31,912.00      
3277-2021  

 
31,912.00   

 
10,910.00  

  
31,912.00  

                - 
   

355     8,210.00      
3277-2021  

 
8,210.00   

 
1,100.00  

  
3,300.00  

  
4,910.00  

356      10,845.00      
3277-2021  

 
10,845.00   

 
5,081.00  

  
10,845.00  

                - 
   

357 
     

   9,239.00      
3277-2021  

 
9,239.00   

 
8,032.00  

  
9,239.00  

                - 
   

358        212,591.00     
3277-2021  

 
212,591.00  

 
38,888.00  

  
116,664.00 

  
95,927.00  

359       65,498.00      
3277-2021  

 
65,498.00   

 
11,843.00  

  
35,529.00  

  
29,969.00  

360       94,800.00            

29

       
 ( )           

           

 3277-2021  94,800.00   20,914.00  62,742.00  32,058.00  

361    245,465.00     
3277-2021  

 
245,465.00  

 
89,943.00  

  
245,465.00 

                - 
   

362         126,880.00     
3277-2021  

 
126,880.00  

 
39,100.00  

  
117,300.00 

  
9,580.00  

363 
     

   97,332.00      
3277-2021  

 
97,332.00   

 
8,744.00  

  
26,232.00  

  
71,100.00  

364     60,495.00      
3277-2021  

 
60,495.00   

 
4,479.00  

  
13,437.00  

  
47,058.00  

365      71,299.00      
3277-2021  

 
71,299.00   

 
4,456.00  

  
13,368.00  

  
57,931.00  

366       76,338.00      
3277-2021  

 
76,338.00   

 
13,533.00  

  
40,599.00  

  
35,739.00  

367       30,750.00      
3277-2021  

 
30,750.00   

 
8,575.00  

  
25,725.00  

  
5,025.00  

368      3,924.00      
3277-2021  

 
3,924.00   

 
1,016.00  

  
3,048.00  

  
876.00  

369     69,872.00      
3277-2021  

 
69,872.00   

 
50,000.00  

  
69,872.00  

                - 
   

370     70,622.00      
3277-2021  

 
70,622.00   

 
16,182.00  

  
48,546.00  

  
22,076.00  

371     228,003.00     
3277-2021  

 
228,003.00  

 
22,855.00  

  
68,565.00  

  
159,438.00 

372       45,890.00      
3277-2021  

 
45,890.00   

 
10,772.00  

  
32,316.00  

  
13,574.00  

373      4,750.00                          - 

30

       
 ( )           

           

3277-2021  4,750.00   2,209.00  4,750.00     

374     801,233.00     
3277-2021  

 
801,233.00  

 
57,095.00  

  
171,285.00 

  
629,948.00 

375      70,856.00      
3277-2021  

 
70,856.00   

 
13,275.00  

  
39,825.00  

  
31,031.00  

376     67,197.00      
3277-2021  

 
67,197.00   

 
4,505.00  

  
13,515.00  

  
53,682.00  

377    220,367.00     
3277-2021  

 
220,367.00  

 
34,255.00  

  
102,765.00 

  
117,602.00 

378       86,245.00      
3277-2021  

 
86,245.00   

 
13,730.00  

  
41,190.00  

  
45,055.00  

379     15,388.00      
3277-2021  

 
15,388.00   

 
7,819.00  

  
15,388.00  

                - 
   

380      66,530.00      
3277-2021  

 
66,530.00   

 
12,159.00  

  
36,477.00  

  
30,053.00  

381      82,811.00      
3277-2021  

 
82,811.00   

 
10,964.00  

  
32,892.00  

  
49,919.00  

382 
     

    48,992.00      
3277-2021  

 
48,992.00   

 
7,782.00  

  
23,346.00  

  
25,646.00  

383      275,264.00     
3277-2021  

 
275,264.00  

 
24,524.00  

  
73,572.00  

  
201,692.00 

384        26,688.00      
3277-2021  

 
26,688.00   

 
13,100.00  

  
26,688.00  

                - 
   

385      93,446.00      
3277-2021  

 
93,446.00   

     
13,300.00  

  
39,900.00  

  
53,546.00  

386     98,652.00            

31

       
 ( )           

           

3277-2021  98,652.00   12,835.00  38,505.00  60,147.00  

387    44,118.00      
3277-2021  

 
44,118.00   

 
44,710.00  

  
44,118.00  

                - 
   

388      220,291.00     
3277-2021  

 
220,291.00  

     
69,427.78  

  
208,283.34 

  
12,007.66  

389     975,857.00     
3277-2021  

 
975,857.00  

 
56,820.00  

  
170,460.00 

  
805,397.00 

390     128,509.00     
3277-2021  

 
128,509.00  

 
9,910.00  

  
29,730.00  

  
98,779.00  

391       46,021.00      
3277-2021  

 
46,021.00   

 
6,806.00  

  
20,418.00  

  
25,603.00  

392     68,443.00      
3277-2021  

 
68,443.00   

 
6,799.00  

  
20,397.00  

  
48,046.00  

393      56,547.00      
3277-2021  

 
56,547.00   

 
4,545.00  

  
13,635.00  

  
42,912.00  

394 
     

 
 89,130.00      

3277-2021  
 

89,130.00   
 

8,816.00  
  

26,448.00  
  

62,682.00  

395       59,189.00      
3277-2021  

 
59,189.00   

 
12,553.00  

  
37,659.00  

  
21,530.00  

396       66,399.00      
3277-2021  

 
66,399.00   

 
5,142.00  

  
15,426.00  

  
50,973.00  

397      372,896.00     
3277-2021  

 
372,896.00  

 
26,943.00  

  
80,829.00  

  
292,067.00 

398 
     

  33,542.00      
3277-2021  

 
33,542.00   

 
7,472.00  

  
22,416.00  

  
11,126.00  

399     50,899.00                  

32

       
 ( )           

           

3277-2021  50,899.00   6,275.00  18,825.00  32,074.00  

400    124,603.00     
3277-2021  

 
124,603.00  

 
75,060.00  

  
124,603.00 

                - 
   

401       126,076.00     
3277-2021  

 
126,076.00  

 
30,600.00  

  
91,800.00  

  
34,276.00  

402        53,613.00      
3277-2021  

 
53,613.00   

 
22,260.00  

  
53,613.00  

                - 
   

403     58,356.00      
3277-2021  

 
58,356.00   

 
20,096.00  

  
58,356.00  

                - 
   

404      193,972.00     
3277-2021  

 
193,972.00  

 
14,714.00  

  
44,142.00  

  
149,830.00 

405     85,281.00      
3277-2021  

 
85,281.00   

 
12,954.00  

  
38,862.00  

  
46,419.00  

406       119,740.00     
3277-2021  

 
119,740.00  

 
18,046.00  

  
54,138.00  

  
65,602.00  

407       132,816.00     
3277-2021  

 
132,816.00  

     
16,350.00  

  
49,050.00  

  
83,766.00  

408     100,070.00     
3277-2021  

 
100,070.00  

 
7,975.00  

  
23,925.00  

  
76,145.00  

409      94,427.00      
3277-2021  

 
94,427.00   

 
14,407.00  

  
43,221.00  

  
51,206.00  

410       53,711.00      
3277-2021  

 
53,711.00   

 
10,125.00  

  
30,375.00  

  
23,336.00  

411     307,379.00     
3277-2021  

 
307,379.00  

 
25,959.00  

  
77,877.00  

  
229,502.00 

412     187,395.00           

33

       
 ( )           

           

3277-2021  187,395.00  35,000.00  105,000.00 82,395.00  

413       206,584.00     
3277-2021  

 
206,584.00  

 
36,415.00  

  
109,245.00 

  
97,339.00  

414 
      

  
 34,048.00      

3277-2021  
 

34,048.00   
     

25,900.00  
  

34,048.00  
                - 

   

415    87,236.00      
3277-2021  

 
87,236.00   

     
15,738.00  

  
47,214.00  

  
40,022.00  

416      173,035.00     
3277-2021  

 
173,035.00  

 
15,480.00  

  
46,440.00  

  
126,595.00 

417     239,734.00     
3277-2021  

 
239,734.00  

 
52,650.00  

  
157,950.00 

  
81,784.00  

418     81,451.00      
3277-2021  

 
81,451.00   

 
10,331.00  

  
30,993.00  

  
50,458.00  

419     30,589.00      
3277-2021  

 
30,589.00   

 
17,775.00  

  
30,589.00  

                - 
   

420        62,896.00      
3277-2021  

 
62,896.00   

 
13,410.00  

  
40,230.00  

  
22,666.00  

421 
    

   158,085.00     
3277-2021  

 
158,085.00  

 
23,660.00  

  
70,980.00  

  
87,105.00  

422     69,148.00      
3277-2021  

 
69,148.00   

 
9,198.00  

  
27,594.00  

  
41,554.00  

423      183,600.00     
3277-2021  

 
183,600.00  

     
19,194.67  

  
57,584.01  

  
126,015.99 

424     67,744.00      
3277-2021  

 
67,744.00   

 
11,680.00  

  
35,040.00  

  
32,704.00  

425        129,082.00           

34

       
 ( )           

           

3277-2021  129,082.00  30,300.00  90,900.00  38,182.00  

426        61,966.00      
3277-2021  

 
61,966.00   

     
20,275.00  

  
60,825.00  

  
1,141.00  

427      313,279.00     
3277-2021  

 
313,279.00  

 
35,105.00  

  
105,315.00 

  
207,964.00 

428 
        

    147,158.00     
3277-2021  

 
147,158.00  

 
30,704.00  

  
92,112.00  

  
55,046.00  

429       78,791.00      
3277-2021  

 
78,791.00   

 
9,296.00  

  
27,888.00  

  
50,903.00  

430      154,415.00     
3277-2021  

 
154,415.00  

 
19,598.00  

  
58,794.00  

  
95,621.00  

431        67,205.00      
3277-2021  

 
67,205.00   

 
15,496.00  

  
46,488.00  

  
20,717.00  

432 
    

 
 81,420.00      

3277-2021  
 

81,420.00   
 

23,775.00  
  

71,325.00  
  

10,095.00  

433      83,849.00      
3277-2021  

 
83,849.00   

 
11,460.00  

  
34,380.00  

  
49,469.00  

434 
    

  
 51,079.00      

3277-2021  
 

51,079.00   
 

12,210.00  
  

36,630.00  
  

14,449.00  

435      53,280.00      
3277-2021  

 
53,280.00   

 
4,988.00  

  
14,964.00  

  
38,316.00  

436     89,780.00      
3277-2021  

 
89,780.00   

 
9,296.00  

  
27,888.00  

  
61,892.00  

437 
       

  137,861.00     
3277-2021  

 
137,861.00  

 
17,614.00  

  
52,842.00  

  
85,019.00  

438     88,246.00            

35

       
 ( )           

           

3277-2021  88,246.00   8,229.00  24,687.00  63,559.00  

439       136,273.00     
3277-2021  

 
136,273.00  

 
21,852.00  

  
65,556.00  

  
70,717.00  

440     50,845.00      
3277-2021  

 
50,845.00   

 
16,684.00  

  
50,052.00  

  
793.00  

441      119,798.00     
3277-2021  

 
119,798.00  

 
15,567.00  

  
46,701.00  

  
73,097.00  

442      120,405.00     
3277-2021  

 
120,405.00  

 
10,512.00  

  
31,536.00  

  
88,869.00  

443       57,831.00      
3277-2021  

 
57,831.00   

 
8,485.00  

  
25,455.00  

  
32,376.00  

444        83,308.00      
3277-2021  

 
83,308.00   

 
9,977.00  

  
29,931.00  

  
53,377.00  

445      32,049.00      
3277-2021  

 
32,049.00   

 
9,598.00  

  
28,794.00  

  
3,255.00  

446      268,224.00     
3277-2021  

 
268,224.00  

 
60,140.00  

  
180,420.00 

  
87,804.00  

447      74,255.00      
3277-2021  

 
74,255.00   

 
7,589.00  

  
22,767.00  

  
51,488.00  

448       123,541.00     
3277-2021  

 
123,541.00  

 
33,195.00  

  
99,585.00  

  
23,956.00  

449       22,406.00      
3277-2021  

 
22,406.00   

 
8,677.00  

  
22,406.00  

                - 
   

450      821,913.00     
3277-2021  

 
821,913.00  

 
50,776.00  

  
152,328.00 

  
669,585.00 

451      58,898.00            

36

       
 ( )           

           

3277-2021  58,898.00   7,740.00  23,220.00  35,678.00  

452      30,178.00      
3277-2021  

 
30,178.00   

 
19,141.00  

  
30,178.00  

                - 
   

453     155,755.00     
3277-2021  

 
155,755.00  

 
36,000.00  

  
108,000.00 

  
47,755.00  

454     64,710.00      
3277-2021  

 
64,710.00   

 
14,400.00  

  
43,200.00  

  
21,510.00  

455       104,428.00     
3277-2021  

 
104,428.00  

 
14,488.00  

  
43,464.00  

  
60,964.00  

456      42,200.00      
3277-2021  

 
42,200.00   

 
2,554.00  

  
7,662.00  

  
34,538.00  

457     54,634.00      
3277-2021  

 
54,634.00   

 
10,055.00  

  
30,165.00  

  
24,469.00  

458     184,025.00     
3277-2021  

 
184,025.00  

     
13,944.00  

  
41,832.00  

  
142,193.00 

459      324,304.00     
3277-2021  

 
324,304.00  

 
29,970.00  

  
89,910.00  

  
234,394.00 

460       53,188.00      
3277-2021  

 
53,188.00   

 
12,500.00  

  
37,500.00  

  
15,688.00  

461        76,151.00      
3277-2021  

 
76,151.00   

     
13,455.00  

  
40,365.00  

  
35,786.00  

462        72,924.00      
3277-2021  

 
72,924.00   

 
13,405.00  

  
40,215.00  

  
32,709.00  

463       44,625.00      
3277-2021  

 
44,625.00   

 
8,324.00  

  
24,972.00  

  
19,653.00  

464       51,610.00                

37

       
 ( )           

           

 3277-2021  51,610.00   11,150.00  33,450.00  18,160.00  

465      97,383.00      
3277-2021  

 
97,383.00   

 
24,045.00  

  
72,135.00  

  
25,248.00  

466     134,421.00     
3277-2021  

 
134,421.00  

 
25,800.00  

  
77,400.00  

  
57,021.00  

467     329,280.00     
3277-2021  

 
329,280.00  

 
26,435.00  

  
79,305.00  

  
249,975.00 

468       92,333.00      
3277-2021  

 
92,333.00   

     
20,150.00  

  
60,450.00  

  
31,883.00  

469      148,390.00     
3277-2021  

 
148,390.00  

     
31,770.00  

  
95,310.00  

  
53,080.00  

470        95,640.00      
3277-2021  

 
95,640.00   

 
16,373.00  

  
49,119.00  

  
46,521.00  

471        233,367.00     
3277-2021  

 
233,367.00  

 
20,475.00  

  
61,425.00  

  
171,942.00 

472      395,750.00     
3277-2021  

 
395,750.00  

 
29,814.00  

  
89,442.00  

  
306,308.00 

473      394,511.00     
3277-2021  

 
394,511.00  

 
32,649.00  

  
97,947.00  

  
296,564.00 

474     323,498.00     
3277-2021  

 
323,498.00  

 
24,463.00  

  
73,389.00  

  
250,109.00 

475     152,890.00     
3277-2021  

 
152,890.00  

 
11,200.00  

  
33,600.00  

  
119,290.00 

476          75,642.00      
3277-2021  

 
75,642.00   

 
13,843.00  

  
41,529.00  

  
34,113.00  

477     32,420.00            

38

       
 ( )           

           

3277-2021  32,420.00   3,194.00  9,582.00  22,838.00  

478     89,783.00      
3277-2021  

 
89,783.00   

 
6,609.00  

  
19,827.00  

  
69,956.00  

479     37,959.00      
3277-2021  

 
37,959.00   

 
2,908.00  

  
8,724.00  

  
29,235.00  

480 
     

  53,781.00      
3277-2021  

 
53,781.00   

 
4,933.00  

  
14,799.00  

  
38,982.00  

481       52,238.00      
3277-2021  

 
52,238.00   

 
5,805.00  

  
17,415.00  

  
34,823.00  

482      80,095.00      
3277-2021  

 
80,095.00   

 
4,883.00  

  
14,649.00  

  
65,446.00  

483        35,991.00      
3277-2021  

 
35,991.00   

 
15,320.00  

  
35,991.00  

                - 
   

484     57,253.00      
3277-2021  

 
57,253.00   

                - 
   

                - 
   

  
57,253.00  

485       166,038.00     
3277-2021  

 
166,038.00  

                - 
   

                - 
   

  
166,038.00 

486       85,596.00      
3277-2021  

 
85,596.00   

                - 
   

                - 
   

  
85,596.00  

487     62,269.00      
3277-2021  

 
62,269.00   

 
16,905.00  

  
50,715.00  

  
11,554.00  

488       38,064.00      
3277-2021  

 
38,064.00   

 
13,035.00  

  
38,064.00  

                - 
   

489     173,596.00     
3277-2021  

 
173,596.00  

 
27,905.00  

  
83,715.00  

  
89,881.00  

490     100,950.00                             - 

39

       
 ( )           

           

3277-2021  100,950.00  70,000.00  100,950.00    

491 
    

   44,612.00      
3277-2021  

 
44,612.00   

 
8,315.00  

  
24,945.00  

  
19,667.00  

492        42,660.00      
3277-2021  

 
42,660.00   

 
3,535.00  

  
10,605.00  

  
32,055.00  

493     50,251.00      
3277-2021  

 
50,251.00   

 
3,761.00  

  
11,283.00  

  
38,968.00  

494       64,165.00      
3277-2021  

 
64,165.00   

 
4,900.00  

  
14,700.00  

  
49,465.00  

495 
   

  46,581.00      
3277-2021  

 
46,581.00   

     
10,150.00  

  
30,450.00  

  
16,131.00  

496     65,938.00      
3277-2021  

 
65,938.00   

 
3,867.00  

  
11,601.00  

  
54,337.00  

497      73,416.00      
3277-2021  

 
73,416.00   

 
13,520.00  

  
40,560.00  

  
32,856.00  

498        55,568.00      
3277-2021  

 
55,568.00   

 
8,750.00  

  
26,250.00  

  
29,318.00  

499      51,765.00      
3277-2021  

 
51,765.00   

 
10,035.00  

  
30,105.00  

  
21,660.00  

500       30,564.00      
3277-2021  

 
30,564.00   

 
10,320.00  

  
30,564.00  

                - 
   

501     105,755.00     
3277-2021  

 
105,755.00  

 
7,103.00  

  
21,309.00  

  
84,446.00  

502      68,801.00      
3277-2021  

 
68,801.00   

 
5,372.00  

  
16,116.00  

  
52,685.00  

503       39,257.00            

40

       
 ( )           

           

3277-2021  39,257.00   5,888.00  17,664.00  21,593.00  

504     29,670.00      
3277-2021  

 
29,670.00   

 
3,377.00  

  
10,131.00  

  
19,539.00  

505     62,230.00      
3277-2021  

 
62,230.00   

 
4,711.00  

  
14,133.00  

  
48,097.00  

506     5,612.00      
3277-2021  

 
5,612.00   

 
1,150.00  

  
3,450.00  

  
2,162.00  

507       58,526.00      
3277-2021  

 
58,526.00   

 
9,317.00  

  
27,951.00  

  
30,575.00  

508      104,126.00     
3277-2021  

 
104,126.00  

     
31,286.00  

  
93,858.00  

  
10,268.00  

509     7,185.00      
3277-2021  

 
7,185.00   

 
2,093.00  

  
6,279.00  

  
906.00  

510     43,963.00      
3277-2021  

 
43,963.00   

                - 
   

                - 
   

  
43,963.00  

511      117,120.00     
3277-2021  

 
117,120.00  

                - 
   

                - 
   

  
117,120.00 

512       116,454.00     
3277-2021  

 
116,454.00  

                - 
   

                - 
   

  
116,454.00 

513      41,003.00      
3277-2021  

 
41,003.00   

 
8,167.00  

  
24,501.00  

  
16,502.00  

514      35,091.00      
3277-2021  

 
35,091.00   

 
9,592.00  

  
28,776.00  

  
6,315.00  

515      39,035.00      
3277-2021  

 
39,035.00   

 
7,611.00  

  
22,833.00  

  
16,202.00  

516     216,887.00           

تنويه للمدينة ولكل دائن ورد ا�ضمه اأو مل يرد اأ�ضمه يف قائمة الديون اأن يتظلم لدى املحكمة على املطالبات املدرجة بها خالل �ضبعة اأيام عمل من تاريخ ن�ضر القائمة بال�ضحيفة
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اإعــــــــــالن للــدائنيـن

41

       
 ( )           

           

3277-2021  216,887.00  14,138.00  42,414.00  174,473.00 

517      102,349.00     
3277-2021  

 
102,349.00  

 
14,576.00  

  
43,728.00  

  
58,621.00  

518      325,825.00     
3277-2021  

 
325,825.00  

 
27,947.00  

  
83,841.00  

  
241,984.00 

519       21,669.00      
3277-2021  

 
21,669.00   

 
13,809.00  

  
21,669.00  

                - 
   

520       48,111.00      
3277-2021  

 
48,111.00   

 
9,441.00  

  
28,323.00  

  
19,788.00  

521 
    

  5,600.00      
3277-2021  

 
5,600.00   

 
4,100.00  

  
5,600.00  

                - 
   

522      3,696.00      
3277-2021  

 
3,696.00   

 
1,375.00  

  
3,696.00  

                - 
   

523 
     

  5,264.00      
3277-2021  

 
5,264.00   

 
3,859.00  

  
5,264.00  

                - 
   

524      3,612.00      
3277-2021  

 
3,612.00   

 
2,665.00  

  
3,612.00  

                - 
   

525     88,744.00      
3277-2021  

 
88,744.00   

 
18,285.00  

  
54,855.00  

  
33,889.00  

526 
      

  92,076.00      
3277-2021  

 
92,076.00   

 
17,956.00  

  
53,868.00  

  
38,208.00  

527 
     

  9,378.00      
3277-2021  

 
9,378.00   

 
5,423.00  

  
9,378.00  

                - 
   

528      7,950.00      
3277-2021  

 
7,950.00   

 
2,000.00  

  
6,000.00  

  
1,950.00  

529    2,461.00            

42

       
 ( )           

           

3277-2021  2,461.00   800.00  2,400.00  61.00  

530 
     

  19,866.00      
3277-2021  

 
19,866.00   

     
14,315.00  

  
19,866.00  

                - 
   

531       2,423.00      
3277-2021  

 
2,423.00   

 
800.00  

  
2,400.00  

  
23.00  

532       104,887.00     
3277-2021  

 
104,887.00  

 
23,579.00  

  
70,737.00  

  
34,150.00  

533        2,226.00      
3277-2021  

 
2,226.00   

 
775.00  

  
2,226.00  

                - 
   

534        15,354.00      
3277-2021  

 
15,354.00   

 
2,250.00  

  
6,750.00  

  
8,604.00  

535      25,754.00      
3277-2021  

 
25,754.00   

 
11,105.00  

  
25,754.00  

                - 
   

536       59,414.00      
3277-2021  

 
59,414.00   

 
12,078.00  

  
36,234.00  

  
23,180.00  

537     77,634.00      
3277-2021  

 
77,634.00   

 
20,000.00  

  
60,000.00  

  
17,634.00  

538      5,420.00      
3277-2021  

 
5,420.00   

 
2,049.00  

  
5,420.00  

                - 
   

539     23,865.00      
3277-2021  

 
23,865.00   

     
10,905.00  

  
23,865.00  

                - 
   

540        4,894.00      
3277-2021  

 
4,894.00   

 
3,570.00  

  
4,894.00  

                - 
   

541       2,600.00      
3277-2021  

 
2,600.00   

 
800.00  

  
2,400.00  

  
200.00  

542      20,088.00                          - 

43

       
 ( )           

           

3277-2021  20,088.00   10,276.00  20,088.00     

543        43,670.00      
3277-2021  

 
43,670.00   

 
15,568.00  

  
43,670.00  

                - 
   

544       9,379.00      
3277-2021  

 
9,379.00   

 
9,430.00  

  
9,379.00  

                - 
   

545 
   

  163,100.00     
3277-2021  

 
163,100.00  

 
31,800.00  

  
95,400.00  

  
67,700.00  

546      7,538.00      
3277-2021  

 
7,538.00   

 
2,651.00  

  
7,538.00  

                - 
   

547     9,231.00      
3277-2021  

 
9,231.00   

 
10,050.00  

  
9,231.00  

                - 
   

548       2,456.00      
3277-2021  

 
2,456.00   

 
650.00  

  
1,950.00  

  
506.00  

549 
    

   39,875.00      
3277-2021  

 
39,875.00   

 
14,542.00  

  
39,875.00  

                - 
   

550     2,381.00      
3277-2021  

 
2,381.00   

 
800.00  

  
2,381.00  

                - 
   

551    2,712.00      
3277-2021  

 
2,712.00   

 
850.00  

  
2,550.00  

  
162.00  

552      2,290.00      
3277-2021  

 
2,290.00   

 
800.00  

  
2,290.00  

                - 
   

553    101,415.00     
3277-2021  

 
101,415.00  

 
67,340.00  

  
101,415.00 

                - 
   

554    2,780.00      
3277-2021  

 
2,780.00   

 
850.00  

  
2,550.00  

  
230.00  

555    2,771.00            

44

       
 ( )           

           

3277-2021  2,771.00   850.00  2,550.00  221.00  

556    2,303.00      
3277-2021  

 
2,303.00   

 
775.00  

  
2,303.00  

                - 
   

557     2,744.00      
3277-2021  

 
2,744.00   

 
850.00  

  
2,550.00  

  
194.00  

558      2,728.00      
3277-2021  

 
2,728.00   

 
850.00  

  
2,550.00  

  
178.00  

559      3,216.00      
3277-2021  

 
3,216.00   

 
2,450.00  

  
3,216.00  

                - 
   

560     152,858.00     
3277-2021  

 
152,858.00  

 
15,916.00  

  
47,748.00  

  
105,110.00 

561     2,694.00      
3277-2021  

 
2,694.00   

 
850.00  

  
2,550.00  

  
144.00  

562     2,828.00      
3277-2021  

 
2,828.00   

 
850.00  

  
2,550.00  

  
278.00  

563     2,389.00      
3277-2021  

 
2,389.00   

 
800.00  

  
2,389.00  

                - 
   

564    2,853.00      
3277-2021  

 
2,853.00   

 
850.00  

  
2,550.00  

  
303.00  

565     2,740.00      
3277-2021  

 
2,740.00   

 
850.00  

  
2,550.00  

  
190.00  

566    2,195.00      
3277-2021  

 
2,195.00   

 
775.00  

  
2,195.00  

                - 
   

567    
2,385.00   

   
3277-2021  

 
2,385.00   

 
800.00  

  
2,385.00  

                - 
   

568                            - 

45

       
 ( )           

           

2,391.00   3277-2021  2,391.00   800.00  2,391.00     

569     
2,364.00   

   
3277-2021  

 
2,364.00   

 
800.00  

  
2,364.00  

                - 
   

570     
54,583.00   

   
3277-2021  

 
54,583.00   

 
17,273.00  

  
51,819.00  

  
2,764.00  

571      
2,408.00   

   
3277-2021  

 
2,408.00   

 
800.00  

  
2,400.00  

  
8.00  

572      
1,882.00   

   
3277-2021  

 
1,882.00   

 
650.00  

  
1,882.00  

                - 
   

573     
2,378.00   

   
3277-2021  

 
2,378.00   

 
800.00  

  
2,378.00  

                - 
   

574      
2,160.00   

   
3277-2021  

 
2,160.00   

 
775.00  

  
2,160.00  

                - 
   

575      
2,387.00   

   
3277-2021  

 
2,387.00   

 
800.00  

  
2,387.00  

                - 
   

576      
2,410.00   

   
3277-2021  

 
2,410.00   

 
800.00  

  
2,400.00  

  
10.00  

577       
2,516.00   

   
3277-2021  

 
2,516.00   

 
800.00  

  
2,400.00  

  
116.00  

578      
2,170.00   

   
3277-2021  

 
2,170.00   

 
775.00  

  
2,170.00  

                - 
   

579      
2,336.00   

   
3277-2021  

 
2,336.00   

 
800.00  

  
2,336.00  

                - 
   

580      
2,545.00   

   
3277-2021  

 
2,545.00   

 
800.00  

  
2,400.00  

  
145.00  

581                             - 

46

       
 ( )           

           

2,127.00   3277-2021  2,127.00   775.00  2,127.00     

582       
2,385.00   

   
3277-2021  

 
2,385.00   

 
800.00  

  
2,385.00  

                - 
   

583     
3,648.00   

   
3277-2021  

 
3,648.00   

 
1,100.00  

  
3,300.00  

  
348.00  

584      
2,500.00   

   
3277-2021  

 
2,500.00   

 
650.00  

  
1,950.00  

  
550.00  

585      
1,907.00   

   
3277-2021  

 
1,907.00   

 
650.00  

  
1,907.00  

                - 
   

586      
2,339.00   

   
3277-2021  

 
2,339.00   

 
800.00  

  
2,339.00  

                - 
   

587      
2,332.00   

   
3277-2021  

 
2,332.00   

 
800.00  

  
2,332.00  

                - 
   

588     
2,312.00   

   
3277-2021  

 
2,312.00   

 
800.00  

  
2,312.00  

                - 
   

589      
2,318.00   

   
3277-2021  

 
2,318.00   

 
800.00  

  
2,318.00  

                - 
   

590      
2,303.00   

   
3277-2021  

 
2,303.00   

 
800.00  

  
2,303.00  

                - 
   

591      
2,399.00   

   
3277-2021  

 
2,399.00   

 
800.00  

  
2,399.00  

                - 
   

592      
2,214.00   

   
3277-2021  

 
2,214.00   

 
775.00  

  
2,214.00  

                - 
   

593      1,862.00      
3277-2021  

 
1,862.00   

 
650.00  

  
1,862.00  

                - 
   

594      1,858.00                          - 

47

       
 ( )           

           

3277-2021  1,858.00   650.00  1,858.00     

595      1,841.00      
3277-2021  

 
1,841.00   

 
650.00  

  
1,841.00  

                - 
   

596      1,799.00      
3277-2021  

 
1,799.00   

 
650.00  

  
1,799.00  

                - 
   

597      1,858.00      
3277-2021  

 
1,858.00   

 
650.00  

  
1,858.00  

                - 
   

598       2,664.00      
3277-2021  

 
2,664.00   

 
775.00  

  
2,325.00  

  
339.00  

599      2,294.00      
3277-2021  

 
2,294.00   

 
800.00  

  
2,294.00  

                - 
   

600    2,633.00      
3277-2021  

 
2,633.00   

 
850.00  

  
2,550.00  

  
83.00  

601     2,685.00      
3277-2021  

 
2,685.00   

 
850.00  

  
2,550.00  

  
135.00  

602    2,693.00      
3277-2021  

 
2,693.00   

 
850.00  

  
2,550.00  

  
143.00  

603      1,794.00      
3277-2021  

 
1,794.00   

 
650.00  

  
1,794.00  

                - 
   

604      1,837.00      
3277-2021  

 
1,837.00   

 
650.00  

  
1,837.00  

                - 
   

605    1,857.00      
3277-2021  

 
1,857.00   

 
650.00  

  
1,857.00  

                - 
   

606     1,934.00      
3277-2021  

 
1,934.00   

 
650.00  

  
1,934.00  

                - 
   

607    2,477.00            

48

       
 ( )           

           

3277-2021  2,477.00   650.00  1,950.00  527.00  

608     1,883.00      
3277-2021  

 
1,883.00   

 
650.00  

  
1,883.00  

                - 
   

609     2,680.00      
3277-2021  

 
2,680.00   

         
850.00  

  
2,550.00  

  
130.00  

610     2,646.00      
3277-2021  

 
2,646.00   

 
850.00  

  
2,550.00  

  
96.00  

611      2,127.00      
3277-2021  

 
2,127.00   

 
775.00  

  
2,127.00  

                - 
   

612      2,268.00      
3277-2021  

 
2,268.00   

 
800.00  

  
2,268.00  

                - 
   

613     2,163.00      
3277-2021  

 
2,163.00   

 
775.00  

  
2,163.00  

                - 
   

614    2,167.00      
3277-2021  

 
2,167.00   

 
775.00  

  
2,167.00  

                - 
   

615    2,264.00      
3277-2021  

 
2,264.00   

 
800.00  

  
2,264.00  

                - 
   

616      2,272.00      
3277-2021  

 
2,272.00   

 
800.00  

  
2,272.00  

                - 
   

617      1,847.00      
3277-2021  

 
1,847.00   

 
650.00  

  
1,847.00  

                - 
   

618      1,823.00      
3277-2021  

 
1,823.00   

 
650.00  

  
1,823.00  

                - 
   

619    2,358.00      
3277-2021  

 
2,358.00   

 
800.00  

  
2,358.00  

                - 
   

620      2,153.00                          - 

49

       
 ( )           

           

3277-2021  2,153.00   775.00  2,153.00     

621     2,071.00      
3277-2021  

 
2,071.00   

 
775.00  

  
2,071.00  

                - 
   

622     2,180.00      
3277-2021  

 
2,180.00   

 
775.00  

  
2,180.00  

                - 
   

623     2,162.00      
3277-2021  

 
2,162.00   

 
775.00  

  
2,162.00  

                - 
   

624      128,619.00     
3277-2021  

 
128,619.00  

 
48,132.00  

  
128,619.00 

                - 
   

625     2,717.00      
3277-2021  

 
2,717.00   

 
850.00  

  
2,550.00  

  
167.00  

626    2,282.00      
3277-2021  

 
2,282.00   

 
800.00  

  
2,282.00  

                - 
   

627     2,218.00      
3277-2021  

 
2,218.00   

 
775.00  

  
2,218.00  

                - 
   

628      2,291.00      
3277-2021  

 
2,291.00   

 
775.00  

  
2,291.00  

                - 
   

629      2,261.00      
3277-2021  

 
2,261.00   

 
800.00  

  
2,261.00  

                - 
   

630     2,497.00      
3277-2021  

 
2,497.00   

 
775.00  

  
2,325.00  

  
172.00  

631    2,093.00      
3277-2021  

 
2,093.00   

 
775.00  

  
2,093.00  

                - 
   

632     2,256.00      
3277-2021  

 
2,256.00   

 
775.00  

  
2,256.00  

                - 
   

633     2,118.00                          - 

50

       
 ( )           

           

3277-2021  2,118.00   775.00  2,118.00     

634    2,297.00      
3277-2021  

 
2,297.00   

 
800.00  

  
2,297.00  

                - 
   

635    2,257.00      
3277-2021  

 
2,257.00   

 
800.00  

  
2,257.00  

                - 
   

636     2,282.00      
3277-2021  

 
2,282.00   

 
800.00  

  
2,282.00  

                - 
   

637     2,636.00      
3277-2021  

 
2,636.00   

 
850.00  

  
2,550.00  

  
86.00  

638     2,621.00      
3277-2021  

 
2,621.00   

 
850.00  

  
2,550.00  

  
71.00  

639     2,632.00      
3277-2021  

 
2,632.00   

 
850.00  

  
2,550.00  

  
82.00  

640    2,623.00      
3277-2021  

 
2,623.00   

 
850.00  

  
2,550.00  

  
73.00  

641       2,288.00      
3277-2021  

 
2,288.00   

 
800.00  

  
2,288.00  

                - 
   

642    2,755.00      
3277-2021  

 
2,755.00   

 
850.00  

  
2,550.00  

  
205.00  

643    2,608.00      
3277-2021  

 
2,608.00   

 
850.00  

  
2,550.00  

  
58.00  

644    1,896.00      
3277-2021  

 
1,896.00   

 
650.00  

  
1,896.00  

                - 
   

645    
1,918.00   

   
3277-2021  

 
1,918.00   

 
650.00  

  
1,918.00  

                - 
   

646                             - 

51

       
 ( )           

           

2,316.00   3277-2021  2,316.00   800.00  2,316.00     

647      
2,065.00   

   
3277-2021  

 
2,065.00   

 
775.00  

  
2,065.00  

                - 
   

648      
2,288.00   

   
3277-2021  

 
2,288.00   

 
800.00  

  
2,288.00  

                - 
   

649      
1,844.00   

   
3277-2021  

 
1,844.00   

 
650.00  

  
1,844.00  

                - 
   

650    
2,649.00   

   
3277-2021  

 
2,649.00   

 
850.00  

  
2,550.00  

  
99.00  

651    
2,621.00   

   
3277-2021  

 
2,621.00   

 
850.00  

  
2,550.00  

  
71.00  

652      
2,372.00   

   
3277-2021  

 
2,372.00   

 
775.00  

  
2,325.00  

  
47.00  

653      
2,396.00   

   
3277-2021  

 
2,396.00   

 
650.00  

  
1,950.00  

  
446.00  

654      
2,612.00   

   
3277-2021  

 
2,612.00   

 
850.00  

  
2,550.00  

  
62.00  

655      
1,825.00   

   
3277-2021  

 
1,825.00   

 
650.00  

  
1,825.00  

                - 
   

656       
1,818.00   

   
3277-2021  

 
1,818.00   

 
650.00  

  
1,818.00  

                - 
   

657      
2,167.00   

   
3277-2021  

 
2,167.00   

 
775.00  

  
2,167.00  

                - 
   

658      
2,035.00   

   
3277-2021  

 
2,035.00   

 
775.00  

  
2,035.00  

                - 
   

659                                 - 

52

       
 ( )           

           

34,998.00   3277-2021  34,998.00   15,666.25  34,998.00     

660     
2,145.00   

   
3277-2021  

 
2,145.00   

 
775.00  

  
2,145.00  

                - 
   

661      
2,135.00   

   
3277-2021  

 
2,135.00   

 
775.00  

  
2,135.00  

                - 
   

662      
2,427.00   

   
3277-2021  

 
2,427.00   

 
800.00  

  
2,400.00  

  
27.00  

663    
2,274.00   

   
3277-2021  

 
2,274.00   

 
800.00  

  
2,274.00  

                - 
   

664    
1,894.00   

   
3277-2021  

 
1,894.00   

 
650.00  

  
1,894.00  

                - 
   

665        
27,170.00   

   
3277-2021  

 
27,170.00   

 
11,190.00  

  
27,170.00  

                - 
   

666    
2,106.00   

   
3277-2021  

 
2,106.00   

 
775.00  

  
2,106.00  

                - 
   

667    
2,162.00   

   
3277-2021  

 
2,162.00   

 
775.00  

  
2,162.00  

                - 
   

668      
2,056.00   

   
3277-2021  

 
2,056.00   

 
775.00  

  
2,056.00  

                - 
   

669      
2,127.00   

   
3277-2021  

 
2,127.00   

 
775.00  

  
2,127.00  

                - 
   

670     
2,312.00   

   
3277-2021  

 
2,312.00   

 
800.00  

  
2,312.00  

                - 
   

671      
2,239.00   

   
3277-2021  

 
2,239.00   

 
800.00  

  
2,239.00  

                - 
   

672                              - 

53

       
 ( )           

           

2,164.00   3277-2021  2,164.00   775.00  2,164.00     

673      
2,423.00   

   
3277-2021  

 
2,423.00   

 
800.00  

  
2,400.00  

  
23.00  

674      
2,118.00   

   
3277-2021  

 
2,118.00   

 
775.00  

  
2,118.00  

                - 
   

675     
2,291.00   

   
3277-2021  

 
2,291.00   

 
800.00  

  
2,291.00  

                - 
   

676    
1,809.00   

   
3277-2021  

 
1,809.00   

 
650.00  

  
1,809.00  

                - 
   

677          
23,389.00   

   
3277-2021  

 
23,389.00   

 
9,115.00  

  
23,389.00  

                - 
   

678    
2,077.00   

   
3277-2021  

 
2,077.00   

 
775.00  

  
2,077.00  

                - 
   

679     
1,810.00   

   
3277-2021  

 
1,810.00   

 
650.00  

  
1,810.00  

                - 
   

680     
2,083.00   

   
3277-2021  

 
2,083.00   

 
775.00  

  
2,083.00  

                - 
   

681     
2,138.00   

   
3277-2021  

 
2,138.00   

 
775.00  

  
2,138.00  

                - 
   

682      
2,094.00   

   
3277-2021  

 
2,094.00   

 
775.00  

  
2,094.00  

                - 
   

683      
2,177.00   

   
3277-2021  

 
2,177.00   

 
800.00  

  
2,177.00  

                - 
   

684      
2,270.00   

   
3277-2021  

 
2,270.00   

 
800.00  

  
2,270.00  

                - 
   

685                                      - 

54

       
 ( )           

           

2,272.00   3277-2021  2,272.00   800.00  2,272.00     

686     
2,190.00   

   
3277-2021  

 
2,190.00   

 
775.00  

  
2,190.00  

                - 
   

687       
2,270.00   

   
3277-2021  

 
2,270.00   

 
800.00  

  
2,270.00  

                - 
   

688    
2,231.00   

   
3277-2021  

 
2,231.00   

 
800.00  

  
2,231.00  

                - 
   

689      
2,588.00   

   
3277-2021  

 
2,588.00   

 
850.00  

  
2,550.00  

  
38.00  

690      
2,194.00   

   
3277-2021  

 
2,194.00   

 
800.00  

  
2,194.00  

                - 
   

691      
2,277.00   

   
3277-2021  

 
2,277.00   

 
800.00  

  
2,277.00  

                - 
   

692    
1,802.00   

   
3277-2021  

 
1,802.00   

         
650.00  

  
1,802.00  

                - 
   

693      
1,797.00   

   
3277-2021  

 
1,797.00   

 
650.00  

  
1,797.00  

                - 
   

694      
1,797.00   

   
3277-2021  

 
1,797.00   

 
650.00  

  
1,797.00  

                - 
   

695      
1,808.00   

   
3277-2021  

 
1,808.00   

 
650.00  

  
1,808.00  

                - 
   

696       
2,211.00   

   
3277-2021  

 
2,211.00   

 
800.00  

  
2,211.00  

                - 
   

697     
2,246.00   

   
3277-2021  

 
2,246.00   

 
800.00  

  
2,246.00  

                - 
   

698                             - 

55

       
 ( )           

           

1,799.00   3277-2021  1,799.00   650.00  1,799.00     

699      
1,783.00   

   
3277-2021  

 
1,783.00   

 
650.00  

  
1,783.00  

                - 
   

700      
2,296.00   

   
3277-2021  

 
2,296.00   

 
800.00  

  
2,296.00  

                - 
   

701      
2,278.00   

   
3277-2021  

 
2,278.00   

 
800.00  

  
2,278.00  

                - 
   

702     
1,781.00   

   
3277-2021  

 
1,781.00   

         
650.00  

  
1,781.00  

                - 
   

703    
2,234.00   

   
3277-2021  

 
2,234.00   

 
800.00  

  
2,234.00  

                - 
   

704     
2,222.00   

   
3277-2021  

 
2,222.00   

 
800.00  

  
2,222.00  

                - 
   

705      
1,748.00   

   
3277-2021  

 
1,748.00   

 
650.00  

  
1,748.00  

                - 
   

706     
1,804.00   

   
3277-2021  

 
1,804.00   

 
650.00  

  
1,804.00  

                - 
   

707       
2,244.00   

   
3277-2021  

 
2,244.00   

 
800.00  

  
2,244.00  

                - 
   

708      
69,058.00   

   
3277-2021  

 
69,058.00   

 
14,863.00  

  
44,589.00  

  
24,469.00  

709      
2,280.00   

   
3277-2021  

 
2,280.00   

 
800.00  

  
2,280.00  

                - 
   

710      
2,081.00   

   
3277-2021  

 
2,081.00   

 
775.00  

  
2,081.00  

                - 
   

711                             - 

56

       
 ( )           

           

1,980.00   3277-2021  1,980.00   775.00  1,980.00     

712       
1,778.00   

   
3277-2021  

 
1,778.00   

 
650.00  

  
1,778.00  

                - 
   

713       
87,318.00   

   
3277-2021  

 
87,318.00   

 
18,285.00  

  
54,855.00  

  
32,463.00  

714      
1,727.00   

   
3277-2021  

 
1,727.00   

 
650.00  

  
1,727.00  

                - 
   

715     
2,036.00   

   
3277-2021  

 
2,036.00   

 
775.00  

  
2,036.00  

                - 
   

716    
2,016.00   

   
3277-2021  

 
2,016.00   

 
775.00  

  
2,016.00  

                - 
   

717    
2,246.00   

   
3277-2021  

 
2,246.00   

 
800.00  

  
2,246.00  

                - 
   

718      
1,804.00   

   
3277-2021  

 
1,804.00   

 
650.00  

  
1,804.00  

                - 
   

719     
39,422.00   

   
3277-2021  

 
39,422.00   

 
12,578.00  

  
37,734.00  

  
1,688.00  

720     
2,050.00   

   
3277-2021  

 
2,050.00   

         
775.00  

  
2,050.00  

                - 
   

721    
2,073.00   

   
3277-2021  

 
2,073.00   

 
775.00  

  
2,073.00  

                - 
   

722    
2,038.00   

   
3277-2021  

 
2,038.00   

 
775.00  

  
2,038.00  

                - 
   

723    2,067.00      
3277-2021  

 
2,067.00   

 
775.00  

  
2,067.00  

                - 
   

724     2,053.00                          - 
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 ( )           

           

3277-2021  2,053.00   775.00  2,053.00     

725    2,095.00      
3277-2021  

 
2,095.00   

 
775.00  

  
2,095.00  

                - 
   

726      2,305.00      
3277-2021  

 
2,305.00   

 
800.00  

  
2,305.00  

                - 
   

727     2,230.00      
3277-2021  

 
2,230.00   

 
800.00  

  
2,230.00  

                - 
   

728    1,788.00      
3277-2021  

 
1,788.00   

 
650.00  

  
1,788.00  

                - 
   

729      1,783.00      
3277-2021  

 
1,783.00   

 
650.00  

  
1,783.00  

                - 
   

730     2,209.00      
3277-2021  

 
2,209.00   

 
800.00  

  
2,209.00  

                - 
   

731      2,186.00      
3277-2021  

 
2,186.00   

 
800.00  

  
2,186.00  

                - 
   

732      2,353.00      
3277-2021  

 
2,353.00   

 
800.00  

  
2,353.00  

                - 
   

733      2,501.00      
3277-2021  

 
2,501.00   

 
800.00  

  
2,400.00  

  
101.00  

734    2,214.00      
3277-2021  

 
2,214.00   

 
800.00  

  
2,214.00  

                - 
   

735     2,213.00      
3277-2021  

 
2,213.00   

 
800.00  

  
2,213.00  

                - 
   

736     1,799.00      
3277-2021  

 
1,799.00   

 
650.00  

  
1,799.00  

                - 
   

737      2,226.00                          - 
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 ( )           

           

3277-2021  2,226.00   800.00  2,226.00     

738     2,562.00      
3277-2021  

 
2,562.00   

 
775.00  

  
2,325.00  

  
237.00  

739      2,224.00      
3277-2021  

 
2,224.00   

 
800.00  

  
2,224.00  

                - 
   

740      3,100.00      
3277-2021  

 
3,100.00   

 
650.00  

  
1,950.00  

  
1,150.00  

741       2,258.00      
3277-2021  

 
2,258.00   

 
800.00  

  
2,258.00  

                - 
   

742      2,162.00      
3277-2021  

 
2,162.00   

 
800.00  

  
2,162.00  

                - 
   

743      2,235.00      
3277-2021  

 
2,235.00   

 
800.00  

  
2,235.00  

                - 
   

744        2,204.00      
3277-2021  

 
2,204.00   

 
800.00  

  
2,204.00  

                - 
   

745      1,765.00      
3277-2021  

 
1,765.00   

 
650.00  

  
1,765.00  

                - 
   

746       2,196.00      
3277-2021  

 
2,196.00   

 
800.00  

  
2,196.00  

                - 
   

747     2,183.00      
3277-2021  

 
2,183.00   

 
800.00  

  
2,183.00  

                - 
   

748    2,210.00      
3277-2021  

 
2,210.00   

 
800.00  

  
2,210.00  

                - 
   

749    2,209.00      
3277-2021  

 
2,209.00   

 
800.00  

  
2,209.00  

                - 
   

750     2,224.00                          - 

59

       
 ( )           

           

3277-2021  2,224.00   800.00  2,224.00     

751     2,039.00      
3277-2021  

 
2,039.00   

 
775.00  

  
2,039.00  

                - 
   

752     2,125.00      
3277-2021  

 
2,125.00   

 
775.00  

  
2,125.00  

                - 
   

753    2,287.00      
3277-2021  

 
2,287.00   

 
800.00  

  
2,287.00  

                - 
   

754      2,281.00      
3277-2021  

 
2,281.00   

 
800.00  

  
2,281.00  

                - 
   

755      1,717.00      
3277-2021  

 
1,717.00   

 
650.00  

  
1,717.00  

                - 
   

756      2,516.00      
3277-2021  

 
2,516.00   

 
850.00  

  
2,516.00  

                - 
   

757      2,138.00      
3277-2021  

 
2,138.00   

 
800.00  

  
2,138.00  

                - 
   

758      2,174.00      
3277-2021  

 
2,174.00   

 
800.00  

  
2,174.00  

                - 
   

759     2,242.00      
3277-2021  

 
2,242.00   

         
800.00  

  
2,242.00  

                - 
   

760      2,263.00      
3277-2021  

 
2,263.00   

 
800.00  

  
2,263.00  

                - 
   

761      2,493.00      
3277-2021  

 
2,493.00   

 
800.00  

  
2,400.00  

  
93.00  

762     2,158.00      
3277-2021  

 
2,158.00   

 
800.00  

  
2,158.00  

                - 
   

763       2,315.00                          - 

60

       
 ( )           

           

3277-2021  2,315.00   800.00  2,315.00     

764        2,223.00      
3277-2021  

 
2,223.00   

 
800.00  

  
2,223.00  

                - 
   

765      1,748.00      
3277-2021  

 
1,748.00   

 
650.00  

  
1,748.00  

                - 
   

766      1,754.00      
3277-2021  

 
1,754.00   

 
650.00  

  
1,754.00  

                - 
   

767        2,236.00      
3277-2021  

 
2,236.00   

 
800.00  

  
2,236.00  

                - 
   

768     1,750.00      
3277-2021  

 
1,750.00   

 
650.00  

  
1,750.00  

                - 
   

769      4,025.00      
3277-2021  

 
4,025.00   

       
1,200.00  

  
3,600.00  

  
425.00  

770      2,702.00      
3277-2021  

 
2,702.00   

 
900.00  

  
2,700.00  

  
2.00  

771      2,567.00      
3277-2021  

 
2,567.00   

 
900.00  

  
2,567.00  

                - 
   

772       2,456.00      
3277-2021  

 
2,456.00   

 
800.00  

  
2,400.00  

  
56.00  

773       2,261.00      
3277-2021  

 
2,261.00   

 
800.00  

  
2,261.00  

                - 
   

774       2,129.00      
3277-2021  

 
2,129.00   

 
800.00  

  
2,129.00  

                - 
   

775      
3,588.00   

   
3277-2021  

 
3,588.00   

 
1,200.00  

  
3,588.00  

                - 
   

776                             - 

61

       
 ( )           

           

3,576.00   3277-2021  3,576.00   1,200.00  3,576.00     

777     
3,562.00   

   
3277-2021  

 
3,562.00   

 
1,200.00  

  
3,562.00  

                - 
   

778       
3,642.00   

   
3277-2021  

 
3,642.00   

 
1,200.00  

  
3,600.00  

  
42.00  

779       
3,770.00   

   
3277-2021  

 
3,770.00   

       
1,200.00  

  
3,600.00  

  
170.00  

780      
2,168.00   

   
3277-2021  

 
2,168.00   

 
800.00  

  
2,168.00  

                - 
   

781       
2,183.00   

   
3277-2021  

 
2,183.00   

 
800.00  

  
2,183.00  

                - 
   

782      
2,055.00   

   
3277-2021  

 
2,055.00   

 
775.00  

  
2,055.00  

                - 
   

783      
2,967.00   

   
3277-2021  

 
2,967.00   

 
800.00  

  
2,400.00  

  
567.00  

784      
2,178.00   

   
3277-2021  

 
2,178.00   

 
800.00  

  
2,178.00  

                - 
   

785      
1,795.00   

   
3277-2021  

 
1,795.00   

 
650.00  

  
1,795.00  

                - 
   

786      
2,199.00   

   
3277-2021  

 
2,199.00   

 
800.00  

  
2,199.00  

                - 
   

787      
2,074.00   

   
3277-2021  

 
2,074.00   

 
800.00  

  
2,074.00  

                - 
   

788      
2,449.00   

   
3277-2021  

 
2,449.00   

 
800.00  

  
2,400.00  

  
49.00  

789                             - 

62

       
 ( )           

           

3,045.00   3277-2021  3,045.00   1,200.00  3,045.00     

790       
2,451.00   

   
3277-2021  

 
2,451.00   

 
800.00  

  
2,400.00  

  
51.00  

791     
2,181.00   

   
3277-2021  

 
2,181.00   

 
800.00  

  
2,181.00  

                - 
   

792      
2,181.00   

   
3277-2021  

 
2,181.00   

 
800.00  

  
2,181.00  

                - 
   

793       
2,132.00   

   
3277-2021  

 
2,132.00   

 
800.00  

  
2,132.00  

                - 
   

794      
2,097.00   

   
3277-2021  

 
2,097.00   

 
800.00  

  
2,097.00  

                - 
   

795      
2,138.00   

   
3277-2021  

 
2,138.00   

 
800.00  

  
2,138.00  

                - 
   

796      
2,153.00   

   
3277-2021  

 
2,153.00   

 
800.00  

  
2,153.00  

                - 
   

797 
      

 
 

4,108.00   
   

3277-2021  
 

4,108.00   
 

2,871.00  
  

4,108.00  
                - 

   

798     
2,211.00   

   
3277-2021  

 
2,211.00   

 
800.00  

  
2,211.00  

                - 
   

799     
43,915.00   

   
3277-2021  

 
43,915.00   

 
11,958.00  

  
35,874.00  

  
8,041.00  

800     
3,766.00   

   
3277-2021  

 
3,766.00   

 
1,200.00  

  
3,600.00  

  
166.00  

801      3,361.00      
3277-2021  

 
3,361.00   

 
1,200.00  

  
3,361.00  

                - 
   

802                             - 

63

       
 ( )           

           

3,347.00   3277-2021  3,347.00   1,200.00  3,347.00     

803     
3,319.00   

   
3277-2021  

 
3,319.00   

 
1,200.00  

  
3,319.00  

                - 
   

804      
2,134.00   

   
3277-2021  

 
2,134.00   

 
800.00  

  
2,134.00  

                - 
   

805       
2,150.00   

   
3277-2021  

 
2,150.00   

 
800.00  

  
2,150.00  

                - 
   

806      
2,090.00   

   
3277-2021  

 
2,090.00   

 
800.00  

  
2,090.00  

                - 
   

807      
2,183.00   

   
3277-2021  

 
2,183.00   

 
800.00  

  
2,183.00  

                - 
   

808      
2,190.00   

   
3277-2021  

 
2,190.00   

 
800.00  

  
2,190.00  

                - 
   

809      
91,298.00   

   
3277-2021  

 
91,298.00   

 
19,220.00  

  
57,660.00  

  
33,638.00  

810       
2,114.00   

   
3277-2021  

 
2,114.00   

 
800.00  

  
2,114.00  

                - 
   

811     
18,842.00   

   
3277-2021  

 
18,842.00   

 
19,221.00  

  
18,842.00  

                - 
   

812      
2,412.00   

   
3277-2021  

 
2,412.00   

         
850.00  

  
2,412.00  

                - 
   

813     
2,175.00   

   
3277-2021  

 
2,175.00   

 
800.00  

  
2,175.00  

                - 
   

814       
2,215.00   

   
3277-2021  

 
2,215.00   

 
800.00  

  
2,215.00  

                - 
   

815                            - 

64

       
 ( )           

           

2,067.00   3277-2021  2,067.00   800.00  2,067.00     

816        
2,122.00   

   
3277-2021  

 
2,122.00   

 
800.00  

  
2,122.00  

                - 
   

817     
30,573.00   

   
3277-2021  

 
30,573.00   

 
14,662.00  

  
30,573.00  

                - 
   

818      
2,057.00   

   
3277-2021  

 
2,057.00   

 
800.00  

  
2,057.00  

                - 
   

819      
2,037.00   

   
3277-2021  

 
2,037.00   

 
800.00  

  
2,037.00  

                - 
   

820       
2,085.00   

   
3277-2021  

 
2,085.00   

 
800.00  

  
2,085.00  

                - 
   

821       
2,037.00   

   
3277-2021  

 
2,037.00   

 
800.00  

  
2,037.00  

                - 
   

822      
2,041.00   

   
3277-2021  

 
2,041.00   

 
800.00  

  
2,041.00  

                - 
   

823      
2,156.00   

   
3277-2021  

 
2,156.00   

 
800.00  

  
2,156.00  

                - 
   

824      
2,174.00   

   
3277-2021  

 
2,174.00   

 
800.00  

  
2,174.00  

                - 
   

825      
2,501.00   

   
3277-2021  

 
2,501.00   

 
800.00  

  
2,400.00  

  
101.00  

826    
2,069.00   

   
3277-2021  

 
2,069.00   

 
800.00  

  
2,069.00  

                - 
   

827      
2,251.00   

   
3277-2021  

 
2,251.00   

 
800.00  

  
2,251.00  

                - 
   

828                             - 

65

       
 ( )           

           

2,206.00   3277-2021  2,206.00   800.00  2,206.00     

829      
2,117.00   

   
3277-2021  

 
2,117.00   

 
800.00  

  
2,117.00  

                - 
   

830      
2,138.00   

   
3277-2021  

 
2,138.00   

 
800.00  

  
2,138.00  

                - 
   

831       
1,817.00   

   
3277-2021  

 
1,817.00   

 
650.00  

  
1,817.00  

                - 
   

832      
2,118.00   

   
3277-2021  

 
2,118.00   

 
800.00  

  
2,118.00  

                - 
   

833 
      

 
 

20,341.00   
   

3277-2021  
 

20,341.00   
 

13,150.00  
  

20,341.00  
                - 

   

834      
2,090.00   

   
3277-2021  

 
2,090.00   

 
800.00  

  
2,090.00  

                - 
   

835     
13,433.00   

   
3277-2021  

 
13,433.00   

 
11,186.00  

  
13,433.00  

                - 
   

836     
11,286.00   

   
3277-2021  

 
11,286.00   

 
5,194.00  

  
11,286.00  

                - 
   

837     
11,651.00   

   
3277-2021  

 
11,651.00   

       
7,960.56  

  
11,651.00  

                - 
   

838      
2,109.00   

   
3277-2021  

 
2,109.00   

 
800.00  

  
2,109.00  

                - 
   

839      
2,297.00   

   
3277-2021  

 
2,297.00   

 
800.00  

  
2,297.00  

                - 
   

840      
2,761.00   

   
3277-2021  

 
2,761.00   

 
900.00  

  
2,700.00  

  
61.00  

841                             - 
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 ( )           

           

2,069.00   3277-2021  2,069.00   800.00  2,069.00     

842      
2,115.00   

   
3277-2021  

 
2,115.00   

 
800.00  

  
2,115.00  

                - 
   

843 
   

 
 

2,447.00   
   

3277-2021  
 

2,447.00   
 

850.00  
  

2,447.00  
                - 

   

844     
2,082.00   

   
3277-2021  

 
2,082.00   

 
800.00  

  
2,082.00  

                - 
   

845      
3,969.00   

   
3277-2021  

 
3,969.00   

 
1,300.00  

  
3,900.00  

  
69.00  

846      
2,153.00   

   
3277-2021  

 
2,153.00   

 
800.00  

  
2,153.00  

                - 
   

847      
2,061.00   

   
3277-2021  

 
2,061.00   

 
800.00  

  
2,061.00  

                - 
   

848     
1,645.00   

   
3277-2021  

 
1,645.00   

 
650.00  

  
1,645.00  

                - 
   

849      
2,034.00   

   
3277-2021  

 
2,034.00   

 
800.00  

  
2,034.00  

                - 
   

850      
1,641.00   

   
3277-2021  

 
1,641.00   

 
650.00  

  
1,641.00  

                - 
   

851       
1,667.00   

   
3277-2021  

 
1,667.00   

 
650.00  

  
1,667.00  

                - 
   

852      
1,653.00   

   
3277-2021  

 
1,653.00   

 
650.00  

  
1,653.00  

                - 
   

853      58,579.00      
3277-2021  

 
58,579.00   

 
17,600.00  

  
52,800.00  

  
5,779.00  

854      7,920.00                          - 
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 ( )           

           

3277-2021  7,920.00   6,380.00  7,920.00     

855      1,634.00      
3277-2021  

 
1,634.00   

         
650.00  

  
1,634.00  

                - 
   

856     117,094.00     
3277-2021  

 
117,094.00  

 
57,423.00  

  
117,094.00 

                - 
   

857     92,424.00      
3277-2021  

 
92,424.00   

 
38,300.00  

  
92,424.00  

                - 
   

858     73,670.00      
3277-2021  

 
73,670.00   

 
17,490.00  

  
52,470.00  

  
21,200.00  

859      107,240.00     
3277-2021  

 
107,240.00  

 
23,040.00  

  
69,120.00  

  
38,120.00  

860     65,625.00      
3277-2021  

 
65,625.00   

                - 
   

  
65,625.00  

                - 
   

861     80,692.00      
3277-2021  

 
80,692.00   

                - 
   

  
80,692.00  

                - 
   

862       36,525.00      
3277-2021  

 
36,525.00   

 
11,200.00  

  
33,600.00  

  
2,925.00  

863      6,863.00      
3277-2021  

 
6,863.00   

 
5,212.00  

  
6,863.00  

                - 
   

864     45,896.00      
3277-2021  

 
45,896.00   

 
30,765.00  

  
45,896.00  

                - 
   

865     28,541.00      
3277-2021  

 
28,541.00   

 
14,441.00  

  
28,541.00  

                - 
   

866     33,866.00      
3277-2021  

 
33,866.00   

 
3,781.00  

  
11,343.00  

  
22,523.00  

867     85,174.00                          - 
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 ( )           

           

3277-2021  85,174.00   99,251.00  85,174.00     

868       75,978.00      
3277-2021  

 
75,978.00   

 
26,850.00  

  
75,978.00  

                - 
   

869       39,741.00      
3277-2021  

 
39,741.00   

 
24,510.00  

  
39,741.00  

                - 
   

870      113,743.00     
3277-2021  

 
113,743.00  

 
48,300.00  

  
113,743.00 

                - 
   

871    168,391.00     
3277-2021  

 
168,391.00  

 
38,355.00  

  
115,065.00 

  
53,326.00  

872     222,488.00     
3277-2021  

 
222,488.00  

 
50,100.00  

  
150,300.00 

  
72,188.00  

873      18,431.00      
3277-2021  

 
18,431.00   

 
10,932.00  

  
18,431.00  

                - 
   

874       153,447.00     
3277-2021  

 
153,447.00  

 
66,172.00  

  
153,447.00 

                - 
   

875      23,646.00      
3277-2021  

 
23,646.00   

 
24,542.00  

  
23,646.00  

                - 
   

876      72,579.00      
3277-2021  

 
72,579.00   

 
17,005.00  

  
51,015.00  

  
21,564.00  

877      26,246.00      
3277-2021  

 
26,246.00   

 
22,839.00  

  
26,246.00  

                - 
   

878     72,217.00      
3277-2021  

 
72,217.00   

 
42,551.00  

  
72,217.00  

                - 
   

879      39,130.00      
3277-2021  

 
39,130.00   

 
21,678.00  

  
39,130.00  

                - 
   

880     20,770.00                          - 
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 ( )           

           

3277-2021  20,770.00   54,778.00  20,770.00     

881         28,586.00      
3277-2021  

 
28,586.00   

 
16,015.00  

  
28,586.00  

                - 
   

882       58,038.00      
3277-2021  

 
58,038.00   

 
14,310.00  

  
42,930.00  

  
15,108.00  

883     79,775.00      
3277-2021  

 
79,775.00   

 
25,150.00  

  
75,450.00  

  
4,325.00  

884      15,971.00      
3277-2021  

 
15,971.00   

 
17,550.00  

  
15,971.00  

                - 
   

885      37,675.00      
3277-2021  

 
37,675.00   

 
11,745.00  

  
35,235.00  

  
2,440.00  

886     29,705.00      
3277-2021  

 
29,705.00   

 
34,816.00  

  
29,705.00  

                - 
   

887      87,815.00      
3277-2021  

 
87,815.00   

 
38,918.00  

  
87,815.00  

                - 
   

888      63,816.00      
3277-2021  

 
63,816.00   

 
15,900.00  

  
47,700.00  

  
16,116.00  

889      63,973.00      
3277-2021  

 
63,973.00   

 
67,114.00  

  
63,973.00  

                - 
   

890    34,913.00      
3277-2021  

 
34,913.00   

 
50,828.00  

  
34,913.00  

                - 
   

891     40,968.00      
3277-2021  

 
40,968.00   

 
17,978.00  

  
40,968.00  

                - 
   

892 
      

  13,615.00      
3277-2021  

 
13,615.00   

 
13,100.00  

  
13,615.00  

                - 
   

893    65,484.00                          - 
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 ( )           

           

3277-2021  65,484.00   43,195.00  65,484.00     

894     43,219.00      
3277-2021  

 
43,219.00   

 
26,927.00  

  
43,219.00  

                - 
   

895         81,080.00      
3277-2021  

 
81,080.00   

     
20,758.00  

  
62,274.00  

  
18,806.00  

896    147,216.00     
3277-2021  

 
147,216.00  

 
32,300.00  

  
96,900.00  

  
50,316.00  

897 
   

    13,300.00      
3277-2021  

 
13,300.00   

 
15,780.00  

  
13,300.00  

                - 
   

898       42,497.00      
3277-2021  

 
42,497.00   

 
12,584.00  

  
37,752.00  

  
4,745.00  

899      53,450.00      
3277-2021  

 
53,450.00   

 
30,700.00  

  
53,450.00  

                - 
   

900     18,357.00      
3277-2021  

 
18,357.00   

 
27,751.00  

  
18,357.00  

                - 
   

901      37,990.00      
3277-2021  

 
37,990.00   

     
11,745.00  

  
35,235.00  

  
2,755.00  

902 
     

  29,413.00      
3277-2021  

 
29,413.00   

 
38,300.00  

  
29,413.00  

                - 
   

903     54,862.00      
3277-2021  

 
54,862.00   

 
29,921.00  

  
54,862.00  

                - 
   

904     42,263.00      
3277-2021  

 
42,263.00   

 
14,000.00  

  
42,000.00  

  
263.00  

905       35,364.00      
3277-2021  

 
35,364.00   

     
22,763.89  

  
35,364.00  

                - 
   

906     2,390.00                          - 
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 ( )           

           

3277-2021  2,390.00   1,725.00  2,390.00     

907       1,463.00      
3277-2021  

 
1,463.00   

 
650.00  

  
1,463.00  

                - 
   

908 
    

  6,163.00      
3277-2021  

 
6,163.00   

       
7,330.00  

  
6,163.00  

                - 
   

909       87,516.00      
3277-2021  

 
87,516.00   

 
28,800.00  

  
86,400.00  

  
1,116.00  

910      82,422.00      
3277-2021  

 
82,422.00   

 
27,825.00  

  
82,422.00  

                - 
   

911     118,720.00     
3277-2021  

 
118,720.00  

 
54,585.00  

  
118,720.00 

                - 
   

912    1,410.00      
3277-2021  

 
1,410.00   

 
650.00  

  
1,410.00  

                - 
   

913     70,457.00      
3277-2021  

 
70,457.00   

     
38,740.97  

  
70,457.00  

                - 
   

914      194,537.00     
3277-2021  

 
194,537.00  

     
47,700.00  

  
143,100.00 

  
51,437.00  

915     14,200.00      
3277-2021  

 
14,200.00   

 
18,385.00  

  
14,200.00  

                - 
   

916     50,451.00      
3277-2021  

 
50,451.00   

 
41,000.00  

  
50,451.00  

                - 
   

917        70,151.00      
3277-2021  

 
70,151.00   

 
17,600.00  

  
52,800.00  

  
17,351.00  

918      8,849.00      
3277-2021  

 
8,849.00   

 
7,175.00  

  
8,849.00  

                - 
   

919     19,648.00                          - 
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 ( )           

           

3277-2021  19,648.00   7,445.00  19,648.00     

920     8,947.00      
3277-2021  

 
8,947.00   

 
27,000.00  

  
8,947.00  

                - 
   

921     3,947.00      
3277-2021  

 
3,947.00   

 
3,200.00  

  
3,947.00  

                - 
   

922         1,983.00      
3277-2021  

 
1,983.00   

 
2,526.00  

  
1,983.00  

                - 
   

923     179,148.00     
3277-2021  

 
179,148.00  

 
49,010.00  

  
147,030.00 

  
32,118.00  

924        10,951.00      
3277-2021  

 
10,951.00   

 
25,060.00  

  
10,951.00  

                - 
   

925    1,266.00      
3277-2021  

 
1,266.00   

 
520.00  

  
1,266.00  

                - 
   

926     1,266.00      
3277-2021  

 
1,266.00   

 
520.00  

  
1,266.00  

                - 
   

927     1,243.00      
3277-2021  

 
1,243.00   

 
520.00  

  
1,243.00  

                - 
   

928     1,266.00      
3277-2021  

 
1,266.00   

         
520.00  

  
1,266.00  

                - 
   

929     1,243.00      
3277-2021  

 
1,243.00   

 
520.00  

  
1,243.00  

                - 
   

930     1,243.00      
3277-2021  

 
1,243.00   

 
520.00  

  
1,243.00  

                - 
   

931      53,392.00      
3277-2021  

 
53,392.00   

     
19,875.00  

  
53,392.00  

                - 
   

932     1,002.00                          - 
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 ( )           

           

3277-2021  1,002.00   520.00  1,002.00     

933     1,025.00      
3277-2021  

 
1,025.00   

         
520.00  

  
1,025.00  

                - 
   

934    1,025.00      
3277-2021  

 
1,025.00   

 
520.00  

  
1,025.00  

                - 
   

935     1,025.00      
3277-2021  

 
1,025.00   

 
520.00  

  
1,025.00  

                - 
   

936     52,503.00      
3277-2021  

 
52,503.00   

 
35,475.00  

  
52,503.00  

                - 
   

937     1,289.00      
3277-2021  

 
1,289.00   

 
800.00  

  
1,289.00  

                - 
   

938       1,002.00      
3277-2021  

 
1,002.00   

 
520.00  

  
1,002.00  

                - 
   

939    979.00      
3277-2021  

 
979.00   

 
520.00  

  
979.00  

                - 
   

940    1,002.00      
3277-2021  

 
1,002.00   

 
520.00  

  
1,002.00  

                - 
   

941    1,002.00      
3277-2021  

 
1,002.00   

 
520.00  

  
1,002.00  

                - 
   

942      3,542.00      
3277-2021  

 
3,542.00   

 
50,600.00  

  
3,542.00  

                - 
   

943     11,375.00      
3277-2021  

 
11,375.00   

 
65,000.00  

  
11,375.00  

                - 
   

944     31,959.00      
3277-2021  

 
31,959.00   

 
3,302.00  

  
9,906.00  

  
22,053.00  

945      226,877.00           
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 ( )           

           

3277-2021  226,877.00  24,483.00  73,449.00  153,428.00 

946      92,509.00      
3277-2021  

 
92,509.00   

 
8,175.00  

  
24,525.00  

  
67,984.00  

947      8,632.00      
3277-2021  

 
8,632.00   

 
800.00  

  
2,400.00  

  
6,232.00  

948      9,955.00      
3277-2021  

 
9,955.00   

 
880.00  

  
2,640.00  

  
7,315.00  

949      93,698.00      
3277-2021  

 
93,698.00   

       
8,750.00  

  
26,250.00  

  
67,448.00  

950      140,234.00     
3277-2021  

 
140,234.00  

 
15,158.00  

  
45,474.00  

  
94,760.00  

951     175,018.00     
3277-2021  

 
175,018.00  

 
14,196.00  

  
42,588.00  

  
132,430.00 

952     11,476.00      
3277-2021  

 
11,476.00   

 
1,100.00  

  
3,300.00  

  
8,176.00  

953     53,075.00      
3277-2021  

 
53,075.00   

 
6,600.00  

  
19,800.00  

  
33,275.00  

954      8,866.00      
3277-2021  

 
8,866.00   

 
800.00  

  
2,400.00  

  
6,466.00  

955     26,637.00      
3277-2021  

 
26,637.00   

 
3,405.00  

  
10,215.00  

  
16,422.00  

956     107,061.00     
3277-2021  

 
107,061.00  

 
10,485.00  

  
31,455.00  

  
75,606.00  

957     14,284.00      
3277-2021  

 
14,284.00   

 
1,400.00  

  
4,200.00  

  
10,084.00  

958     33,495.00            
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 ( )           

           

3277-2021  33,495.00   2,951.00  8,853.00  24,642.00  

959     13,250.00      
3277-2021  

 
13,250.00   

 
1,000.00  

  
3,000.00  

  
10,250.00  

960      68,306.00      
3277-2021  

 
68,306.00   

 
5,613.00  

  
16,839.00  

  
51,467.00  

961       53,087.00      
3277-2021  

 
53,087.00   

 
6,850.00  

  
20,550.00  

  
32,537.00  

962     283,100.00     
3277-2021  

 
283,100.00  

 
33,727.00  

  
101,181.00 

  
181,919.00 

963      191,051.00     
3277-2021  

 
191,051.00  

 
20,217.00  

  
60,651.00  

  
130,400.00 

964     57,123.00      
3277-2021  

 
57,123.00   

 
5,700.00  

  
17,100.00  

  
40,023.00  

965     10,578.00      
3277-2021  

 
10,578.00   

 
1,100.00  

  
3,300.00  

  
7,278.00  

966     339,583.00     
3277-2021  

 
339,583.00  

 
29,015.00  

  
87,045.00  

  
252,538.00 

967     110,358.00     
3277-2021  

 
110,358.00  

 
11,858.00  

  
35,574.00  

  
74,784.00  

968       24,269.00      
3277-2021  

 
24,269.00   

 
2,727.00  

  
8,181.00  

  
16,088.00  

969      15,147.00      
3277-2021  

 
15,147.00   

 
1,850.00  

  
5,550.00  

  
9,597.00  

970      175,896.00     
3277-2021  

 
175,896.00  

 
16,300.00  

  
48,900.00  

  
126,996.00 

971       12,931.00                    
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 ( )           

           

3277-2021  12,931.00   960.00  2,880.00  10,051.00  

972      13,017.00      
3277-2021  

 
13,017.00   

 
990.00  

  
2,970.00  

  
10,047.00  

973      8,550.00      
3277-2021  

 
8,550.00   

 
800.00  

  
2,400.00  

  
6,150.00  

974 
     

    68,401.00      
3277-2021  

 
68,401.00   

 
7,689.00  

  
23,067.00  

  
45,334.00  

975      31,416.00      
3277-2021  

 
31,416.00   

 
3,671.00  

  
11,013.00  

  
20,403.00  

976      8,365.00      
3277-2021  

 
8,365.00   

 
880.00  

  
2,640.00  

  
5,725.00  

977      210,030.00     
3277-2021  

 
210,030.00  

 
19,010.00  

  
57,030.00  

  
153,000.00 

978    19,444.00      
3277-2021  

 
19,444.00   

 
2,653.00  

  
7,959.00  

  
11,485.00  

979      6,500.00      
3277-2021  

 
6,500.00   

 
1,500.00  

  
4,500.00  

  
2,000.00  

980     221,820.00     
3277-2021  

 
221,820.00  

 
19,056.00  

  
57,168.00  

  
164,652.00 

981      11,151.00      
3277-2021  

 
11,151.00   

 
1,935.00  

  
5,805.00  

  
5,346.00  

982    39,590.00      
3277-2021  

 
39,590.00   

 
5,450.00  

  
16,350.00  

  
23,240.00  

983       217,955.00     
3277-2021  

 
217,955.00  

 
28,806.00  

  
86,418.00  

  
131,537.00 

984     175,398.00           
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 ( )           

           

3277-2021  175,398.00  16,460.00  49,380.00  126,018.00 

985     6,248.00      
3277-2021  

 
6,248.00   

 
650.00  

  
1,950.00  

  
4,298.00  

986      44,852.00      
3277-2021  

 
44,852.00   

 
6,596.00  

  
19,788.00  

  
25,064.00  

987       154,535.00     
3277-2021  

 
154,535.00  

 
14,297.00  

  
42,891.00  

  
111,644.00 

988      7,662.00      
3277-2021  

 
7,662.00   

 
880.00  

  
2,640.00  

  
5,022.00  

989     67,982.00      
3277-2021  

 
67,982.00   

 
7,820.00  

  
23,460.00  

  
44,522.00  

990      78,287.00      
3277-2021  

 
78,287.00   

 
8,930.00  

  
26,790.00  

  
51,497.00  

991     48,218.00      
3277-2021  

 
48,218.00   

 
4,321.00  

  
12,963.00  

  
35,255.00  

992     6,086.00      
3277-2021  

 
6,086.00   

 
650.00  

  
1,950.00  

  
4,136.00  

993        53,847.00      
3277-2021  

 
53,847.00   

 
7,396.00  

  
22,188.00  

  
31,659.00  

994      6,980.00      
3277-2021  

 
6,980.00   

 
800.00  

  
2,400.00  

  
4,580.00  

995       7,104.00      
3277-2021  

 
7,104.00   

 
800.00  

  
2,400.00  

  
4,704.00  

996      7,994.00      
3277-2021  

 
7,994.00   

 
880.00  

  
2,640.00  

  
5,354.00  

997     7,045.00            
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 ( )           

           

3277-2021  7,045.00   800.00  2,400.00  4,645.00  

998 
     

  79,604.00      
3277-2021  

 
79,604.00   

 
11,191.00  

  
33,573.00  

  
46,031.00  

999      20,125.00      
3277-2021  

 
20,125.00   

 
2,390.00  

  
7,170.00  

  
12,955.00  

1000    83,271.00      
3277-2021  

 
83,271.00   

 
12,677.00  

  
38,031.00  

  
45,240.00  

1001     7,876.00      
3277-2021  

 
7,876.00   

 
880.00  

  
2,640.00  

  
5,236.00  

1002
    

  64,371.00      
3277-2021  

 
64,371.00   

 
14,235.00  

  
42,705.00  

  
21,666.00  

1003     126,250.00     
3277-2021  

 
126,250.00  

 
15,100.00  

  
45,300.00  

  
80,950.00  

1004     5,718.00      
3277-2021  

 
5,718.00   

 
650.00  

  
1,950.00  

  
3,768.00  

1005      7,444.00      
3277-2021  

 
7,444.00   

 
800.00  

  
2,400.00  

  
5,044.00  

1006      36,744.00      
3277-2021  

 
36,744.00   

 
5,293.00  

  
15,879.00  

  
20,865.00  

1007     25,355.00      
3277-2021  

 
25,355.00   

 
1,045.00  

  
3,135.00  

  
22,220.00  

1008      181,929.00     
3277-2021  

 
181,929.00  

 
18,971.00  

  
56,913.00  

  
125,016.00 

1009    7,206.00      
3277-2021  

 
7,206.00   

 
800.00  

  
2,400.00  

  
4,806.00  

1010     6,988.00            
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 ( )           

           

3277-2021  6,988.00   800.00  2,400.00  4,588.00  

1011     211,143.00     
3277-2021  

 
211,143.00  

 
21,055.00  

  
63,165.00  

  
147,978.00 

1012    18,243.00      
3277-2021  

 
18,243.00   

 
935.00  

  
2,805.00  

  
15,438.00  

1013    6,910.00      
3277-2021  

 
6,910.00   

 
800.00  

  
2,400.00  

  
4,510.00  

1014     11,681.00      
3277-2021  

 
11,681.00   

 
1,100.00  

  
3,300.00  

  
8,381.00  

1015     7,485.00      
3277-2021  

 
7,485.00   

 
800.00  

  
2,400.00  

  
5,085.00  

1016    7,069.00      
3277-2021  

 
7,069.00   

 
800.00  

  
2,400.00  

  
4,669.00  

1017     11,293.00      
3277-2021  

 
11,293.00   

 
1,100.00  

  
3,300.00  

  
7,993.00  

1018     6,823.00      
3277-2021  

 
6,823.00   

 
800.00  

  
2,400.00  

  
4,423.00  

1019     114,417.00     
3277-2021  

 
114,417.00  

 
15,693.00  

  
47,079.00  

  
67,338.00  

1020     5,991.00      
3277-2021  

 
5,991.00   

 
650.00  

  
1,950.00  

  
4,041.00  

1021     7,550.00      
3277-2021  

 
7,550.00   

 
800.00  

  
2,400.00  

  
5,150.00  

1022     6,778.00      
3277-2021  

 
6,778.00   

 
800.00  

  
2,400.00  

  
4,378.00  

1023     7,355.00            
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 ( )           

           

3277-2021  7,355.00   800.00  2,400.00  4,955.00  

1024     201,338.00     
3277-2021  

 
201,338.00  

 
18,862.00  

  
56,586.00  

  
144,752.00 

1025     8,015.00      
3277-2021  

 
8,015.00   

 
850.00  

  
2,550.00  

  
5,465.00  

1026     8,095.00      
3277-2021  

 
8,095.00   

 
1,000.00  

  
3,000.00  

  
5,095.00  

1027    115,351.00     
3277-2021  

 
115,351.00  

 
16,228.00  

  
48,684.00  

  
66,667.00  

1028     6,071.00      
3277-2021  

 
6,071.00   

 
775.00  

  
2,325.00  

  
3,746.00  

1029     5,389.00      
3277-2021  

 
5,389.00   

 
650.00  

  
1,950.00  

  
3,439.00  

1030      11,152.00      
3277-2021  

 
11,152.00   

 
1,200.00  

  
3,600.00  

  
7,552.00  

1031      20,888.00      
3277-2021  

 
20,888.00   

 
3,241.00  

  
9,723.00  

  
11,165.00  

1032     7,318.00      
3277-2021  

 
7,318.00   

 
825.00  

  
2,475.00  

  
4,843.00  

1033     8,729.00      
3277-2021  

 
8,729.00   

 
880.00  

  
2,640.00  

  
6,089.00  

1034    104,863.00     
3277-2021  

 
104,863.00  

 
9,833.00  

  
29,499.00  

  
75,364.00  

1035       45,609.00      
3277-2021  

 
45,609.00   

 
4,855.00  

  
14,565.00  

  
31,044.00  

1036     12,899.00            
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81

       
 ( )           

           

3277-2021  12,899.00   750.00  2,250.00  10,649.00  

1037     7,434.00      
3277-2021  

 
7,434.00   

 
825.00  

  
2,475.00  

  
4,959.00  

1038   11,142.00      
3277-2021  

 
11,142.00   

 
1,200.00  

  
3,600.00  

  
7,542.00  

1039     11,087.00      
3277-2021  

 
11,087.00   

 
1,200.00  

  
3,600.00  

  
7,487.00  

1040    65,193.00      
3277-2021  

 
65,193.00   

 
15,000.00  

  
45,000.00  

  
20,193.00  

1041    8,642.00      
3277-2021  

 
8,642.00   

 
880.00  

  
2,640.00  

  
6,002.00  

1042     6,563.00      
3277-2021  

 
6,563.00   

 
600.00  

  
1,800.00  

  
4,763.00  

1043    8,895.00      
3277-2021  

 
8,895.00   

 
935.00  

  
2,805.00  

  
6,090.00  

1044       7,486.00      
3277-2021  

 
7,486.00   

 
825.00  

  
2,475.00  

  
5,011.00  

1045    11,191.00      
3277-2021  

 
11,191.00   

 
1,200.00  

  
3,600.00  

  
7,591.00  

1046     6,947.00      
3277-2021  

 
6,947.00   

 
800.00  

  
2,400.00  

  
4,547.00  

1047     7,280.00      
3277-2021  

 
7,280.00   

 
825.00  

  
2,475.00  

  
4,805.00  

1048     6,833.00      
3277-2021  

 
6,833.00   

         
950.00  

  
2,850.00  

  
3,983.00  

1049    5,614.00            

82

       
 ( )           

           

3277-2021  5,614.00   650.00  1,950.00  3,664.00  

1050     8,084.00      
3277-2021  

 
8,084.00   

 
825.00  

  
2,475.00  

  
5,609.00  

1051    509,726.00     
3277-2021  

 
509,726.00  

 
35,095.00  

  
105,285.00 

  
404,441.00 

1052     11,336.00      
3277-2021  

 
11,336.00   

 
1,200.00  

  
3,600.00  

  
7,736.00  

1053     6,619.00      
3277-2021  

 
6,619.00   

 
800.00  

  
2,400.00  

  
4,219.00  

1054      6,649.00      
3277-2021  

 
6,649.00   

 
853.00  

  
2,559.00  

  
4,090.00  

1055     6,598.00      
3277-2021  

 
6,598.00   

 
800.00  

  
2,400.00  

  
4,198.00  

1056    7,980.00      
3277-2021  

 
7,980.00   

         
825.00  

  
2,475.00  

  
5,505.00  

1057    27,087.00      
3277-2021  

 
27,087.00   

 
4,309.00  

  
12,927.00  

  
14,160.00  

1058    6,737.00      
3277-2021  

 
6,737.00   

 
825.00  

  
2,475.00  

  
4,262.00  

1059     7,344.00      
3277-2021  

 
7,344.00   

 
825.00  

  
2,475.00  

  
4,869.00  

1060    8,076.00      
3277-2021  

 
8,076.00   

 
880.00  

  
2,640.00  

  
5,436.00  

1061       5,989.00      
3277-2021  

 
5,989.00   

 
775.00  

  
2,325.00  

  
3,664.00  

1062     6,694.00            
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 ( )           

           

3277-2021  6,694.00   800.00  2,400.00  4,294.00  

1063    11,006.00      
3277-2021  

 
11,006.00   

 
1,100.00  

  
3,300.00  

  
7,706.00  

1064   7,315.00      
3277-2021  

 
7,315.00   

 
880.00  

  
2,640.00  

  
4,675.00  

1065     7,208.00      
3277-2021  

 
7,208.00   

 
880.00  

  
2,640.00  

  
4,568.00  

1066     25,649.00      
3277-2021  

 
25,649.00   

 
4,052.00  

  
12,156.00  

  
13,493.00  

1067    49,829.00      
3277-2021  

 
49,829.00   

 
7,595.00  

  
22,785.00  

  
27,044.00  

1068     157,337.00     
3277-2021  

 
157,337.00  

 
23,621.25  

  
70,863.75  

  
86,473.25  

1069       6,551.00      
3277-2021  

 
6,551.00   

 
800.00  

  
2,400.00  

  
4,151.00  

1070       104,063.00     
3277-2021  

 
104,063.00  

 
18,349.00  

  
55,047.00  

  
49,016.00  

1071   8,653.00      
3277-2021  

 
8,653.00   

 
935.00  

  
2,805.00  

  
5,848.00  

1072     6,635.00      
3277-2021  

 
6,635.00   

 
853.00  

  
2,559.00  

  
4,076.00  

1073     44,025.00      
3277-2021  

 
44,025.00   

       
8,319.00  

  
24,957.00  

  
19,068.00  

1074   5,685.00      
3277-2021  

 
5,685.00   

 
650.00  

  
1,950.00  

  
3,735.00  

1075     61,401.00            
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 ( )           

           

3277-2021  61,401.00   10,331.00  30,993.00  30,408.00  

1076    36,069.00      
3277-2021  

 
36,069.00   

 
5,704.00  

  
17,112.00  

  
18,957.00  

1077    66,638.00      
3277-2021  

 
66,638.00   

 
7,244.00  

  
21,732.00  

  
44,906.00  

1078     8,648.00      
3277-2021  

 
8,648.00   

 
880.00  

  
2,640.00  

  
6,008.00  

1079     6,050.00      
3277-2021  

 
6,050.00   

 
600.00  

  
1,800.00  

  
4,250.00  

1080     7,260.00      
3277-2021  

 
7,260.00   

 
880.00  

  
2,640.00  

  
4,620.00  

1081    8,485.00      
3277-2021  

 
8,485.00   

 
825.00  

  
2,475.00  

  
6,010.00  

1082     9,295.00      
3277-2021  

 
9,295.00   

 
825.00  

  
2,475.00  

  
6,820.00  

1083     6,454.00      
3277-2021  

 
6,454.00   

 
800.00  

  
2,400.00  

  
4,054.00  

1084       11,471.00      
3277-2021  

 
11,471.00   

 
1,320.00  

  
3,960.00  

  
7,511.00  

1085     7,591.00      
3277-2021  

 
7,591.00   

 
750.00  

  
2,250.00  

  
5,341.00  

1086     10,309.00      
3277-2021  

 
10,309.00   

 
1,100.00  

  
3,300.00  

  
7,009.00  

1087       10,696.00      
3277-2021  

 
10,696.00   

 
1,200.00  

  
3,600.00  

  
7,096.00  

1088        7,691.00            

85

       
 ( )           

           

3277-2021  7,691.00   750.00  2,250.00  5,441.00  

1089    5,967.00      
3277-2021  

 
5,967.00   

 
600.00  

  
1,800.00  

  
4,167.00  

1090       8,450.00      
3277-2021  

 
8,450.00   

 
750.00  

  
2,250.00  

  
6,200.00  

1091     8,080.00      
3277-2021  

 
8,080.00   

 
750.00  

  
2,250.00  

  
5,830.00  

1092     7,539.00      
3277-2021  

 
7,539.00   

 
750.00  

  
2,250.00  

  
5,289.00  

1093   7,148.00      
3277-2021  

 
7,148.00   

 
750.00  

  
2,250.00  

  
4,898.00  

1094       6,494.00      
3277-2021  

 
6,494.00   

 
800.00  

  
2,400.00  

  
4,094.00  

1095     7,451.00      
3277-2021  

 
7,451.00   

 
750.00  

  
2,250.00  

  
5,201.00  

1096    7,882.00      
3277-2021  

 
7,882.00   

 
750.00  

  
2,250.00  

  
5,632.00  

1097    6,503.00      
3277-2021  

 
6,503.00   

 
800.00  

  
2,400.00  

  
4,103.00  

1098     7,006.00      
3277-2021  

 
7,006.00   

 
800.00  

  
2,400.00  

  
4,606.00  

1099       6,626.00      
3277-2021  

 
6,626.00   

 
800.00  

  
2,400.00  

  
4,226.00  

1100    6,459.00      
3277-2021  

 
6,459.00   

 
800.00  

  
2,400.00  

  
4,059.00  

1101    59,177.00            
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 ( )           

           

3277-2021  59,177.00   6,249.00  18,747.00  40,430.00  

1102     8,450.00      
3277-2021  

 
8,450.00   

 
800.00  

  
2,400.00  

  
6,050.00  

1103      118,139.00     
3277-2021  

 
118,139.00  

 
19,551.00  

  
58,653.00  

  
59,486.00  

1104      62,133.00      
3277-2021  

 
62,133.00   

       
8,850.44  

  
26,551.33  

  
35,581.67  

1105   8,400.00      
3277-2021  

 
8,400.00   

 
750.00  

  
2,250.00  

  
6,150.00  

1106    8,139.00      
3277-2021  

 
8,139.00   

 
750.00  

  
2,250.00  

  
5,889.00  

1107    7,958.00      
3277-2021  

 
7,958.00   

 
750.00  

  
2,250.00  

  
5,708.00  

1108       5,233.00      
3277-2021  

 
5,233.00   

 
650.00  

  
1,950.00  

  
3,283.00  

1109     72,612.00      
3277-2021  

 
72,612.00   

 
11,856.00  

  
35,568.00  

  
37,044.00  

1110     7,601.00      
3277-2021  

 
7,601.00   

 
750.00  

  
2,250.00  

  
5,351.00  

1111       7,443.00      
3277-2021  

 
7,443.00   

 
750.00  

  
2,250.00  

  
5,193.00  

1112     6,350.00      
3277-2021  

 
6,350.00   

 
600.00  

  
1,800.00  

  
4,550.00  

1113    88,406.00      
3277-2021  

 
88,406.00   

 
14,744.00  

  
44,232.00  

  
44,174.00  

1114     12,322.00            

87

       
 ( )           

           

3277-2021  12,322.00   1,300.00  3,900.00  8,422.00  

1115    68,492.00      
3277-2021  

 
68,492.00   

       
7,875.00  

  
23,625.00  

  
44,867.00  

1116    28,053.00      
3277-2021  

 
28,053.00   

 
4,580.00  

  
13,740.00  

  
14,313.00  

1117    5,736.00      
3277-2021  

 
5,736.00   

 
775.00  

  
2,325.00  

  
3,411.00  

1118    67,608.00      
3277-2021  

 
67,608.00   

 
11,331.00  

  
33,993.00  

  
33,615.00  

1119       210,387.00     
3277-2021  

 
210,387.00  

 
31,943.00  

  
95,829.00  

  
114,558.00 

1120     354,202.00     
3277-2021  

 
354,202.00  

 
37,199.00  

  
111,597.00 

  
242,605.00 

1121    92,203.00      
3277-2021  

 
92,203.00   

 
13,814.00  

  
41,442.00  

  
50,761.00  

1122     94,165.00      
3277-2021  

 
94,165.00   

 
12,426.00  

  
37,278.00  

  
56,887.00  

1123    39,212.00      
3277-2021  

 
39,212.00   

 
10,055.00  

  
30,165.00  

  
9,047.00  

1124     87,989.00      
3277-2021  

 
87,989.00   

 
10,814.00  

  
32,442.00  

  
55,547.00  

1125     293,171.00     
3277-2021  

 
293,171.00  

 
46,970.00  

  
140,910.00 

  
152,261.00 

1126     106,760.00     
3277-2021  

 
106,760.00  

 
13,913.00  

  
41,739.00  

  
65,021.00  

1127    96,397.00                

88

       
 ( )           

           

3277-2021  96,397.00   13,680.00  41,040.00  55,357.00  

1128    49,463.00      
3277-2021  

 
49,463.00   

 
5,814.00  

  
17,442.00  

  
32,021.00  

1129    33,224.00      
3277-2021  

 
33,224.00   

 
7,687.00  

  
23,061.00  

  
10,163.00  

1130     33,616.00      
3277-2021  

 
33,616.00   

 
6,463.00  

  
19,389.00  

  
14,227.00  

1131    67,064.00      
3277-2021  

 
67,064.00   

 
12,521.00  

  
37,563.00  

  
29,501.00  

1132    32,936.00      
3277-2021  

 
32,936.00   

 
7,775.00  

  
23,325.00  

  
9,611.00  

1133    37,352.00      
3277-2021  

 
37,352.00   

 
6,574.00  

  
19,722.00  

  
17,630.00  

1134    80,994.00      
3277-2021  

 
80,994.00   

 
16,496.00  

  
49,488.00  

  
31,506.00  

1135     4,657.00      
3277-2021  

 
4,657.00   

 
800.00  

  
2,400.00  

  
2,257.00  

1136      5,912.00      
3277-2021  

 
5,912.00   

 
880.00  

  
2,640.00  

  
3,272.00  

1137     5,157.00      
3277-2021  

 
5,157.00   

 
880.00  

  
2,640.00  

  
2,517.00  

1138     4,026.00      
3277-2021  

 
4,026.00   

 
650.00  

  
1,950.00  

  
2,076.00  

1139     5,363.00      
3277-2021  

 
5,363.00   

 
880.00  

  
2,640.00  

  
2,723.00  

1140     5,118.00            

89

       
 ( )           

           

3277-2021  5,118.00   880.00  2,640.00  2,478.00  

1141    37,434.00      
3277-2021  

 
37,434.00   

 
3,494.00  

  
10,482.00  

  
26,952.00  

1142     28,102.00      
3277-2021  

 
28,102.00   

 
6,440.00  

  
19,320.00  

  
8,782.00  

1143     29,273.00      
3277-2021  

 
29,273.00   

 
6,381.00  

  
19,143.00  

  
10,130.00  

1144       46,055.00      
3277-2021  

 
46,055.00   

 
17,378.00  

  
46,055.00  

                - 
   

1145     64,947.00      
3277-2021  

 
64,947.00   

 
13,791.00  

  
41,373.00  

  
23,574.00  

1146     5,127.00      
3277-2021  

 
5,127.00   

 
880.00  

  
2,640.00  

  
2,487.00  

1147     136,724.00     
3277-2021  

 
136,724.00  

 
18,233.00  

  
54,699.00  

  
82,025.00  

1148   74,891.00      
3277-2021  

 
74,891.00   

 
18,928.00  

  
56,784.00  

  
18,107.00  

1149      49,504.00      
3277-2021  

 
49,504.00   

 
14,930.00  

  
44,790.00  

  
4,714.00  

1150       118,378.00     
3277-2021  

 
118,378.00  

 
21,940.00  

  
65,820.00  

  
52,558.00  

1151    18,988.00      
3277-2021  

 
18,988.00   

 
4,596.00  

  
13,788.00  

  
5,200.00  

1152     157,513.00     
3277-2021  

 
157,513.00  

 
34,213.00  

  
102,639.00 

  
54,874.00  

1153      68,120.00            
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3277-2021  68,120.00   9,262.00  27,786.00  40,334.00  

1154    37,832.00      
3277-2021  

 
37,832.00   

 
5,816.00  

  
17,448.00  

  
20,384.00  

1155
    

   75,741.00      
3277-2021  

 
75,741.00   

 
9,635.00  

  
28,905.00  

  
46,836.00  

1156   21,261.00      
3277-2021  

 
21,261.00   

       
5,121.00  

  
15,363.00  

  
5,898.00  

1157     40,891.00      
3277-2021  

 
40,891.00   

 
10,124.00  

  
30,372.00  

  
10,519.00  

1158    24,032.00      
3277-2021  

 
24,032.00   

 
4,800.00  

  
14,400.00  

  
9,632.00  

1159      142,099.00     
3277-2021  

 
142,099.00  

 
23,365.00  

  
70,095.00  

  
72,004.00  

1160    153,246.00     
3277-2021  

 
153,246.00  

 
29,907.00  

  
89,721.00  

  
63,525.00  

1161      75,663.00      
3277-2021  

 
75,663.00   

 
15,695.00  

  
47,085.00  

  
28,578.00  

1162
   

    92,432.00      
3277-2021  

 
92,432.00   

 
24,524.00  

  
73,572.00  

  
18,860.00  

1163     19,278.00      
3277-2021  

 
19,278.00   

 
5,187.00  

  
15,561.00  

  
3,717.00  

1164
      

  53,518.00      
3277-2021  

 
53,518.00   

 
2,200.00  

  
6,600.00  

  
46,918.00  

1165    56,480.00      
3277-2021  

 
56,480.00   

 
14,152.00  

  
42,456.00  

  
14,024.00  

1166     4,097.00            
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3277-2021  97,984.00   16,125.00  48,375.00  49,609.00  

1180     4,435.00      
3277-2021  

 
4,435.00   

 
880.00  

  
2,640.00  

  
1,795.00  

1181     4,051.00      
3277-2021  

 
4,051.00   

 
853.00  

  
2,559.00  

  
1,492.00  

1182         137,754.00     
3277-2021  

 
137,754.00  

 
37,236.00  

  
111,708.00 

  
26,046.00  

1183     72,267.00      
3277-2021  

 
72,267.00   

 
12,255.00  

  
36,765.00  

  
35,502.00  

1184       4,010.00      
3277-2021  

 
4,010.00   

 
853.00  

  
2,559.00  

  
1,451.00  

1185    4,084.00      
3277-2021  

 
4,084.00   

 
853.00  

  
2,559.00  

  
1,525.00  

1186        82,134.00      
3277-2021  

 
82,134.00   

 
22,550.00  

  
67,650.00  

  
14,484.00  

1187      132,009.00     
3277-2021  

 
132,009.00  

 
27,270.67  

  
81,812.01  

  
50,196.99  

1188     43,083.00      
3277-2021  

 
43,083.00   

 
8,531.00  

  
25,593.00  

  
17,490.00  

1189      101,491.00     
3277-2021  

 
101,491.00  

 
23,376.00  

  
70,128.00  

  
31,363.00  

1190
     

   39,538.00      
3277-2021  

 
39,538.00   

 
5,670.00  

  
17,010.00  

  
22,528.00  

1191    27,040.00      
3277-2021  

 
27,040.00   

 
5,318.00  

  
15,954.00  

  
11,086.00  

1192    45,888.00            
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3277-2021  4,097.00   853.00  2,559.00  1,538.00  

1167      4,154.00      
3277-2021  

 
4,154.00   

 
853.00  

  
2,559.00  

  
1,595.00  

1168      4,113.00      
3277-2021  

 
4,113.00   

 
853.00  

  
2,559.00  

  
1,554.00  

1169     3,730.00      
3277-2021  

 
3,730.00   

 
775.00  

  
2,325.00  

  
1,405.00  

1170     4,450.00      
3277-2021  

 
4,450.00   

 
775.00  

  
2,325.00  

  
2,125.00  

1171     4,573.00      
3277-2021  

 
4,573.00   

 
880.00  

  
2,640.00  

  
1,933.00  

1172
     

   70,850.00      
3277-2021  

 
70,850.00   

 
9,820.00  

  
29,460.00  

  
41,390.00  

1173     4,855.00      
3277-2021  

 
4,855.00   

 
853.00  

  
2,559.00  

  
2,296.00  

1174      4,029.00      
3277-2021  

 
4,029.00   

 
853.00  

  
2,559.00  

  
1,470.00  

1175     52,582.00      
3277-2021  

 
52,582.00   

 
7,663.00  

  
22,989.00  

  
29,593.00  

1176     141,262.00     
3277-2021  

 
141,262.00  

 
19,950.00  

  
59,850.00  

  
81,412.00  

1177
    

     107,687.00     
3277-2021  

 
107,687.00  

 
15,849.00  

  
47,547.00  

  
60,140.00  

1178     4,869.00      
3277-2021  

 
4,869.00   

 
880.00  

  
2,640.00  

  
2,229.00  

1179     97,984.00            
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3277-2021  45,888.00   8,743.00  26,229.00  19,659.00  

1193     179,203.00     
3277-2021  

 
179,203.00  

 
24,008.00  

  
72,024.00  

  
107,179.00 

1194      65,516.00      
3277-2021  

 
65,516.00   

 
15,319.00  

  
45,957.00  

  
19,559.00  

1195      6,160.00      
3277-2021  

 
6,160.00   

 
935.00  

  
2,805.00  

  
3,355.00  

1196     5,359.00      
3277-2021  

 
5,359.00   

 
935.00  

  
2,805.00  

  
2,554.00  

1197     4,030.00      
3277-2021  

 
4,030.00   

 
775.00  

  
2,325.00  

  
1,705.00  

1198     5,340.00      
3277-2021  

 
5,340.00   

 
935.00  

  
2,805.00  

  
2,535.00  

1199      4,403.00      
3277-2021  

 
4,403.00   

 
880.00  

  
2,640.00  

  
1,763.00  

1200     5,277.00      
3277-2021  

 
5,277.00   

 
935.00  

  
2,805.00  

  
2,472.00  

1201    37,087.00      
3277-2021  

 
37,087.00   

 
5,031.00  

  
15,093.00  

  
21,994.00  

1202      35,059.00      
3277-2021  

 
35,059.00   

 
16,722.00  

  
35,059.00  

                - 
   

1203
   

    63,903.00      
3277-2021  

 
63,903.00   

 
18,358.00  

  
55,074.00  

  
8,829.00  

1204      5,859.00      
3277-2021  

 
5,859.00   

 
935.00  

  
2,805.00  

  
3,054.00  

1205     3,901.00            
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3277-2021  3,901.00   800.00  2,400.00  1,501.00  

1206     3,686.00      
3277-2021  

 
3,686.00   

 
775.00  

  
2,325.00  

  
1,361.00  

1207    78,169.00      
3277-2021  

 
78,169.00   

 
11,384.00  

  
34,152.00  

  
44,017.00  

1208     3,888.00      
3277-2021  

 
3,888.00   

 
800.00  

  
2,400.00  

  
1,488.00  

1209     4,311.00      
3277-2021  

 
4,311.00   

         
880.00  

  
2,640.00  

  
1,671.00  

1210   31,829.00      
3277-2021  

 
31,829.00   

 
9,124.00  

  
27,372.00  

  
4,457.00  

1211     4,271.00      
3277-2021  

 
4,271.00   

 
880.00  

  
2,640.00  

  
1,631.00  

1212     4,487.00      
3277-2021  

 
4,487.00   

 
880.00  

  
2,640.00  

  
1,847.00  

1213     4,327.00      
3277-2021  

 
4,327.00   

 
880.00  

  
2,640.00  

  
1,687.00  

1214     4,400.00      
3277-2021  

 
4,400.00   

 
880.00  

  
2,640.00  

  
1,760.00  

1215    3,915.00      
3277-2021  

 
3,915.00   

 
800.00  

  
2,400.00  

  
1,515.00  

1216     4,717.00      
3277-2021  

 
4,717.00   

 
800.00  

  
2,400.00  

  
2,317.00  

1217      
3,872.00   

   
3277-2021  

 
3,872.00   

 
800.00  

  
2,400.00  

  
1,472.00  

1218               
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3,873.00   3277-2021  3,873.00   800.00  2,400.00  1,473.00  

1219     
3,901.00   

   
3277-2021  

 
3,901.00   

 
800.00  

  
2,400.00  

  
1,501.00  

1220     
3,552.00   

   
3277-2021  

 
3,552.00   

 
775.00  

  
2,325.00  

  
1,227.00  

1221     
3,875.00   

   
3277-2021  

 
3,875.00   

 
800.00  

  
2,400.00  

  
1,475.00  

1222     
3,941.00   

   
3277-2021  

 
3,941.00   

 
800.00  

  
2,400.00  

  
1,541.00  

1223    
3,948.00   

   
3277-2021  

 
3,948.00   

 
800.00  

  
2,400.00  

  
1,548.00  

1224     
3,858.00   

   
3277-2021  

 
3,858.00   

 
800.00  

  
2,400.00  

  
1,458.00  

1225     
3,929.00   

   
3277-2021  

 
3,929.00   

 
800.00  

  
2,400.00  

  
1,529.00  

1226     
4,026.00   

   
3277-2021  

 
4,026.00   

 
800.00  

  
2,400.00  

  
1,626.00  

1227     
4,067.00   

   
3277-2021  

 
4,067.00   

 
800.00  

  
2,400.00  

  
1,667.00  

1228        
3,584.00   

   
3277-2021  

 
3,584.00   

 
650.00  

  
1,950.00  

  
1,634.00  

1229     
3,844.00   

   
3277-2021  

 
3,844.00   

 
800.00  

  
2,400.00  

  
1,444.00  

1230     
3,585.00   

   
3277-2021  

 
3,585.00   

 
775.00  

  
2,325.00  

  
1,260.00  

1231              
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3,517.00   3277-2021  3,517.00   775.00  2,325.00  1,192.00  

1232     
3,964.00   

   
3277-2021  

 
3,964.00   

         
800.00  

  
2,400.00  

  
1,564.00  

1233     
3,893.00   

   
3277-2021  

 
3,893.00   

 
800.00  

  
2,400.00  

  
1,493.00  

1234    
4,263.00   

   
3277-2021  

 
4,263.00   

 
775.00  

  
2,325.00  

  
1,938.00  

1235     
6,519.00   

   
3277-2021  

 
6,519.00   

 
1,200.00  

  
3,600.00  

  
2,919.00  

1236     
3,875.00   

   
3277-2021  

 
3,875.00   

 
800.00  

  
2,400.00  

  
1,475.00  

1237     
4,398.00   

   
3277-2021  

 
4,398.00   

 
800.00  

  
2,400.00  

  
1,998.00  

1238      
3,986.00   

   
3277-2021  

 
3,986.00   

 
800.00  

  
2,400.00  

  
1,586.00  

1239    
32,234.00   

   
3277-2021  

 
32,234.00   

 
3,306.00  

  
9,918.00  

  
22,316.00  

1240      
77,090.00   

   
3277-2021  

 
77,090.00   

     
10,724.00  

  
32,172.00  

  
44,918.00  

1241
     

  
 

3,877.00   
   

3277-2021  
 

3,877.00   
 

800.00  
  

2,400.00  
  

1,477.00  

1242     
3,149.00   

   
3277-2021  

 
3,149.00   

 
650.00  

  
1,950.00  

  
1,199.00  

1243      4,089.00      
3277-2021  

 
4,089.00   

 
800.00  

  
2,400.00  

  
1,689.00  

1244      3,867.00            
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3277-2021  3,867.00   800.00  2,400.00  1,467.00  

1245      3,933.00      
3277-2021  

 
3,933.00   

 
800.00  

  
2,400.00  

  
1,533.00  

1246      3,957.00      
3277-2021  

 
3,957.00   

 
800.00  

  
2,400.00  

  
1,557.00  

1247      3,863.00      
3277-2021  

 
3,863.00   

 
800.00  

  
2,400.00  

  
1,463.00  

1248     3,942.00      
3277-2021  

 
3,942.00   

         
800.00  

  
2,400.00  

  
1,542.00  

1249     3,582.00      
3277-2021  

 
3,582.00   

 
775.00  

  
2,325.00  

  
1,257.00  

1250     3,515.00      
3277-2021  

 
3,515.00   

 
775.00  

  
2,325.00  

  
1,190.00  

1251     3,869.00      
3277-2021  

 
3,869.00   

 
800.00  

  
2,400.00  

  
1,469.00  

1252   3,988.00      
3277-2021  

 
3,988.00   

 
800.00  

  
2,400.00  

  
1,588.00  

1253     3,526.00      
3277-2021  

 
3,526.00   

 
775.00  

  
2,325.00  

  
1,201.00  

1254     3,982.00      
3277-2021  

 
3,982.00   

 
800.00  

  
2,400.00  

  
1,582.00  

1255     3,865.00      
3277-2021  

 
3,865.00   

 
800.00  

  
2,400.00  

  
1,465.00  

1256    3,594.00      
3277-2021  

 
3,594.00   

 
775.00  

  
2,325.00  

  
1,269.00  

1257     3,740.00            
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3277-2021  3,740.00   775.00  2,325.00  1,415.00  

1258     3,901.00      
3277-2021  

 
3,901.00   

 
800.00  

  
2,400.00  

  
1,501.00  

1259      3,935.00      
3277-2021  

 
3,935.00   

 
800.00  

  
2,400.00  

  
1,535.00  

1260       3,971.00      
3277-2021  

 
3,971.00   

 
800.00  

  
2,400.00  

  
1,571.00  

1261
     

    3,919.00      
3277-2021  

 
3,919.00   

 
800.00  

  
2,400.00  

  
1,519.00  

1262      3,991.00      
3277-2021  

 
3,991.00   

 
800.00  

  
2,400.00  

  
1,591.00  

1263     3,975.00      
3277-2021  

 
3,975.00   

 
800.00  

  
2,400.00  

  
1,575.00  

1264      3,576.00      
3277-2021  

 
3,576.00   

 
775.00  

  
2,325.00  

  
1,251.00  

1265     4,006.00      
3277-2021  

 
4,006.00   

 
800.00  

  
2,400.00  

  
1,606.00  

1266     110,519.00     
3277-2021  

 
110,519.00  

     
24,008.00  

  
72,024.00  

  
38,495.00  

1267        3,566.00      
3277-2021  

 
3,566.00   

 
775.00  

  
2,325.00  

  
1,241.00  

1268      3,717.00      
3277-2021  

 
3,717.00   

 
650.00  

  
1,950.00  

  
1,767.00  

1269     
4,561.00   

   
3277-2021  

 
4,561.00   

 
800.00  

  
2,400.00  

  
2,161.00  

1270              
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3,553.00   3277-2021  3,553.00   775.00  2,325.00  1,228.00  

1271      
64,263.00   

   
3277-2021  

 
64,263.00   

 
10,421.00  

  
31,263.00  

  
33,000.00  

1272    
46,496.00   

   
3277-2021  

 
46,496.00   

 
12,092.00  

  
36,276.00  

  
10,220.00  

1273     
3,836.00   

   
3277-2021  

 
3,836.00   

 
800.00  

  
2,400.00  

  
1,436.00  

1274     
4,634.00   

   
3277-2021  

 
4,634.00   

 
800.00  

  
2,400.00  

  
2,234.00  

1275     
4,048.00   

   
3277-2021  

 
4,048.00   

 
800.00  

  
2,400.00  

  
1,648.00  

1276     
3,885.00   

   
3277-2021  

 
3,885.00   

 
800.00  

  
2,400.00  

  
1,485.00  

1277     
3,988.00   

   
3277-2021  

 
3,988.00   

 
800.00  

  
2,400.00  

  
1,588.00  

1278       
3,800.00   

   
3277-2021  

 
3,800.00   

 
800.00  

  
2,400.00  

  
1,400.00  

1279     
3,644.00   

   
3277-2021  

 
3,644.00   

 
775.00  

  
2,325.00  

  
1,319.00  

1280
   

 
 

28,706.00   
   

3277-2021  
 

28,706.00   
 

6,599.00  
  

19,797.00  
  

8,909.00  

1281     
4,023.00   

   
3277-2021  

 
4,023.00   

 
775.00  

  
2,325.00  

  
1,698.00  

1282     
3,826.00   

   
3277-2021  

 
3,826.00   

 
775.00  

  
2,325.00  

  
1,501.00  

1283              
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3,552.00   3277-2021  3,552.00   775.00  2,325.00  1,227.00  

1284     
3,908.00   

   
3277-2021  

 
3,908.00   

 
800.00  

  
2,400.00  

  
1,508.00  

1285     
3,819.00   

   
3277-2021  

 
3,819.00   

 
800.00  

  
2,400.00  

  
1,419.00  

1286     
3,866.00   

   
3277-2021  

 
3,866.00   

 
800.00  

  
2,400.00  

  
1,466.00  

1287      
4,271.00   

   
3277-2021  

 
4,271.00   

 
800.00  

  
2,400.00  

  
1,871.00  

1288       
3,886.00   

   
3277-2021  

 
3,886.00   

 
800.00  

  
2,400.00  

  
1,486.00  

1289      
3,892.00   

   
3277-2021  

 
3,892.00   

 
800.00  

  
2,400.00  

  
1,492.00  

1290     
3,803.00   

   
3277-2021  

 
3,803.00   

 
800.00  

  
2,400.00  

  
1,403.00  

1291     
3,131.00   

   
3277-2021  

 
3,131.00   

 
650.00  

  
1,950.00  

  
1,181.00  

1292     
3,526.00   

   
3277-2021  

 
3,526.00   

 
775.00  

  
2,325.00  

  
1,201.00  

1293      
3,913.00   

   
3277-2021  

 
3,913.00   

 
800.00  

  
2,400.00  

  
1,513.00  

1294
      

  
 

32,433.00   
   

3277-2021  
 

32,433.00   
 

8,892.00  
  

26,676.00  
  

5,757.00  

1295    3,795.00      
3277-2021  

 
3,795.00   

 
800.00  

  
2,400.00  

  
1,395.00  

1296      3,109.00            
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3277-2021  3,109.00   650.00  1,950.00  1,159.00  

1297   4,408.00      
3277-2021  

 
4,408.00   

 
800.00  

  
2,400.00  

  
2,008.00  

1298      3,545.00      
3277-2021  

 
3,545.00   

 
775.00  

  
2,325.00  

  
1,220.00  

1299     4,044.00      
3277-2021  

 
4,044.00   

 
800.00  

  
2,400.00  

  
1,644.00  

1300    77,048.00      
3277-2021  

 
77,048.00   

 
20,950.00  

  
62,850.00  

  
14,198.00  

1301     31,596.00      
3277-2021  

 
31,596.00   

 
9,446.00  

  
28,338.00  

  
3,258.00  

1302     3,627.00      
3277-2021  

 
3,627.00   

         
775.00  

  
2,325.00  

  
1,302.00  

1303     3,861.00      
3277-2021  

 
3,861.00   

 
800.00  

  
2,400.00  

  
1,461.00  

1304     3,783.00      
3277-2021  

 
3,783.00   

 
800.00  

  
2,400.00  

  
1,383.00  

1305     3,521.00      
3277-2021  

 
3,521.00   

 
775.00  

  
2,325.00  

  
1,196.00  

1306     3,548.00      
3277-2021  

 
3,548.00   

 
775.00  

  
2,325.00  

  
1,223.00  

1307     3,507.00      
3277-2021  

 
3,507.00   

         
775.00  

  
2,325.00  

  
1,182.00  

1308     3,775.00      
3277-2021  

 
3,775.00   

 
800.00  

  
2,400.00  

  
1,375.00  

1309    9,992.00            
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3277-2021  9,992.00   825.00  2,475.00  7,517.00  

1310     3,878.00      
3277-2021  

 
3,878.00   

 
800.00  

  
2,400.00  

  
1,478.00  

1311     3,563.00      
3277-2021  

 
3,563.00   

         
775.00  

  
2,325.00  

  
1,238.00  

1312    3,465.00      
3277-2021  

 
3,465.00   

 
775.00  

  
2,325.00  

  
1,140.00  

1313      3,818.00      
3277-2021  

 
3,818.00   

 
800.00  

  
2,400.00  

  
1,418.00  

1314      3,768.00      
3277-2021  

 
3,768.00   

 
800.00  

  
2,400.00  

  
1,368.00  

1315     4,163.00      
3277-2021  

 
4,163.00   

 
800.00  

  
2,400.00  

  
1,763.00  

1316      3,846.00      
3277-2021  

 
3,846.00   

 
800.00  

  
2,400.00  

  
1,446.00  

1317      3,555.00      
3277-2021  

 
3,555.00   

 
775.00  

  
2,325.00  

  
1,230.00  

1318    3,835.00      
3277-2021  

 
3,835.00   

 
800.00  

  
2,400.00  

  
1,435.00  

1319     3,779.00      
3277-2021  

 
3,779.00   

 
800.00  

  
2,400.00  

  
1,379.00  

1320    155,012.00     
3277-2021  

 
155,012.00  

 
31,418.00  

  
94,254.00  

  
60,758.00  

1321    
41,096.00   

   
3277-2021  

 
41,096.00   

 
7,936.00  

  
23,808.00  

  
17,288.00  

1322              
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4,103.00   3277-2021  4,103.00   800.00  2,400.00  1,703.00  

1323     
3,716.00   

   
3277-2021  

 
3,716.00   

 
800.00  

  
2,400.00  

  
1,316.00  

1324      
3,824.00   

   
3277-2021  

 
3,824.00   

 
800.00  

  
2,400.00  

  
1,424.00  

1325      
3,948.00   

   
3277-2021  

 
3,948.00   

 
800.00  

  
2,400.00  

  
1,548.00  

1326    
3,839.00   

   
3277-2021  

 
3,839.00   

 
800.00  

  
2,400.00  

  
1,439.00  

1327     
6,304.00   

   
3277-2021  

 
6,304.00   

 
1,200.00  

  
3,600.00  

  
2,704.00  

1328     
3,859.00   

   
3277-2021  

 
3,859.00   

 
800.00  

  
2,400.00  

  
1,459.00  

1329      
4,592.00   

   
3277-2021  

 
4,592.00   

 
800.00  

  
2,400.00  

  
2,192.00  

1330
       

   
 

3,756.00   
   

3277-2021  
 

3,756.00   
 

800.00  
  

2,400.00  
  

1,356.00  

1331     
3,837.00   

   
3277-2021  

 
3,837.00   

 
800.00  

  
2,400.00  

  
1,437.00  

1332     
3,808.00   

   
3277-2021  

 
3,808.00   

 
800.00  

  
2,400.00  

  
1,408.00  

1333      
3,917.00   

   
3277-2021  

 
3,917.00   

 
825.00  

  
2,475.00  

  
1,442.00  

1334       
3,773.00   

   
3277-2021  

 
3,773.00   

 
800.00  

  
2,400.00  

  
1,373.00  

1335             
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3,851.00   3277-2021  3,851.00   800.00  2,400.00  1,451.00  

1336     
3,844.00   

   
3277-2021  

 
3,844.00   

 
800.00  

  
2,400.00  

  
1,444.00  

1337      
3,842.00   

   
3277-2021  

 
3,842.00   

         
800.00  

  
2,400.00  

  
1,442.00  

1338     
3,774.00   

   
3277-2021  

 
3,774.00   

 
800.00  

  
2,400.00  

  
1,374.00  

1339     
4,274.00   

   
3277-2021  

 
4,274.00   

 
800.00  

  
2,400.00  

  
1,874.00  

1340      
3,814.00   

   
3277-2021  

 
3,814.00   

 
800.00  

  
2,400.00  

  
1,414.00  

1341       
3,824.00   

   
3277-2021  

 
3,824.00   

 
800.00  

  
2,400.00  

  
1,424.00  

1342      
4,545.00   

   
3277-2021  

 
4,545.00   

 
850.00  

  
2,550.00  

  
1,995.00  

1343     
3,921.00   

   
3277-2021  

 
3,921.00   

 
800.00  

  
2,400.00  

  
1,521.00  

1344     
3,558.00   

   
3277-2021  

 
3,558.00   

 
775.00  

  
2,325.00  

  
1,233.00  

1345     
3,840.00   

   
3277-2021  

 
3,840.00   

 
800.00  

  
2,400.00  

  
1,440.00  

1346       
4,295.00   

   
3277-2021  

 
4,295.00   

 
800.00  

  
2,400.00  

  
1,895.00  

1347     3,902.00      
3277-2021  

 
3,902.00   

 
800.00  

  
2,400.00  

  
1,502.00  

1348    92,778.00            
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3277-2021  92,778.00   15,492.00  46,476.00  46,302.00  

1349      3,915.00      
3277-2021  

 
3,915.00   

 
800.00  

  
2,400.00  

  
1,515.00  

1350    3,822.00      
3277-2021  

 
3,822.00   

 
800.00  

  
2,400.00  

  
1,422.00  

1351     3,843.00      
3277-2021  

 
3,843.00   

 
800.00  

  
2,400.00  

  
1,443.00  

1352    63,302.00      
3277-2021  

 
63,302.00   

 
11,304.00  

  
33,912.00  

  
29,390.00  

1353     3,516.00      
3277-2021  

 
3,516.00   

         
775.00  

  
2,325.00  

  
1,191.00  

1354     3,737.00      
3277-2021  

 
3,737.00   

 
800.00  

  
2,400.00  

  
1,337.00  

1355     3,772.00      
3277-2021  

 
3,772.00   

 
800.00  

  
2,400.00  

  
1,372.00  

1356     3,949.00      
3277-2021  

 
3,949.00   

 
800.00  

  
2,400.00  

  
1,549.00  

1357    4,028.00      
3277-2021  

 
4,028.00   

 
800.00  

  
2,400.00  

  
1,628.00  

1358     3,941.00      
3277-2021  

 
3,941.00   

 
800.00  

  
2,400.00  

  
1,541.00  

1359      6,437.00      
3277-2021  

 
6,437.00   

 
1,200.00  

  
3,600.00  

  
2,837.00  

1360
    

  141,626.00     
3277-2021  

 
141,626.00  

 
20,243.00  

  
60,729.00  

  
80,897.00  

1361      3,855.00            
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3277-2021  3,855.00   800.00  2,400.00  1,455.00  

1362    14,625.00      
3277-2021  

 
14,625.00   

 
4,721.00  

  
14,163.00  

  
462.00  

1363      3,803.00      
3277-2021  

 
3,803.00   

 
800.00  

  
2,400.00  

  
1,403.00  

1364    3,758.00      
3277-2021  

 
3,758.00   

 
800.00  

  
2,400.00  

  
1,358.00  

1365    115,303.00     
3277-2021  

 
115,303.00  

 
16,695.00  

  
50,085.00  

  
65,218.00  

1366     3,813.00      
3277-2021  

 
3,813.00   

 
800.00  

  
2,400.00  

  
1,413.00  

1367    158,425.00     
3277-2021  

 
158,425.00  

 
23,850.00  

  
71,550.00  

  
86,875.00  

1368     3,826.00      
3277-2021  

 
3,826.00   

 
800.00  

  
2,400.00  

  
1,426.00  

1369      3,839.00      
3277-2021  

 
3,839.00   

 
800.00  

  
2,400.00  

  
1,439.00  

1370     3,797.00      
3277-2021  

 
3,797.00   

 
800.00  

  
2,400.00  

  
1,397.00  

1371      3,807.00      
3277-2021  

 
3,807.00   

 
800.00  

  
2,400.00  

  
1,407.00  

1372     3,716.00      
3277-2021  

 
3,716.00   

 
775.00  

  
2,325.00  

  
1,391.00  

1373      3,796.00      
3277-2021  

 
3,796.00   

 
800.00  

  
2,400.00  

  
1,396.00  

1374     3,762.00            
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3277-2021  3,762.00   800.00  2,400.00  1,362.00  

1375     3,968.00      
3277-2021  

 
3,968.00   

 
825.00  

  
2,475.00  

  
1,493.00  

1376       3,567.00      
3277-2021  

 
3,567.00   

 
775.00  

  
2,325.00  

  
1,242.00  

1377     3,848.00      
3277-2021  

 
3,848.00   

 
800.00  

  
2,400.00  

  
1,448.00  

1378     3,929.00      
3277-2021  

 
3,929.00   

 
800.00  

  
2,400.00  

  
1,529.00  

1379      3,963.00      
3277-2021  

 
3,963.00   

 
800.00  

  
2,400.00  

  
1,563.00  

1380      3,424.00      
3277-2021  

 
3,424.00   

 
775.00  

  
2,325.00  

  
1,099.00  

1381     3,147.00      
3277-2021  

 
3,147.00   

 
650.00  

  
1,950.00  

  
1,197.00  

1382     6,832.00      
3277-2021  

 
6,832.00   

 
1,200.00  

  
3,600.00  

  
3,232.00  

1383      3,413.00      
3277-2021  

 
3,413.00   

 
775.00  

  
2,325.00  

  
1,088.00  

1384    3,534.00      
3277-2021  

 
3,534.00   

 
775.00  

  
2,325.00  

  
1,209.00  

1385     3,799.00      
3277-2021  

 
3,799.00   

 
800.00  

  
2,400.00  

  
1,399.00  

1386     6,590.00      
3277-2021  

 
6,590.00   

 
1,200.00  

  
3,600.00  

  
2,990.00  

1387     3,732.00            
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3277-2021  3,732.00   800.00  2,400.00  1,332.00  

1388     3,650.00      
3277-2021  

 
3,650.00   

 
650.00  

  
1,950.00  

  
1,700.00  

1389     4,420.00      
3277-2021  

 
4,420.00   

 
850.00  

  
2,550.00  

  
1,870.00  

1390     3,790.00      
3277-2021  

 
3,790.00   

 
775.00  

  
2,325.00  

  
1,465.00  

1391      3,853.00      
3277-2021  

 
3,853.00   

 
800.00  

  
2,400.00  

  
1,453.00  

1392     3,765.00      
3277-2021  

 
3,765.00   

 
800.00  

  
2,400.00  

  
1,365.00  

1393     3,508.00      
3277-2021  

 
3,508.00   

 
775.00  

  
2,325.00  

  
1,183.00  

1394     3,788.00      
3277-2021  

 
3,788.00   

 
800.00  

  
2,400.00  

  
1,388.00  

1395     3,480.00      
3277-2021  

 
3,480.00   

 
775.00  

  
2,325.00  

  
1,155.00  

1396     3,689.00      
3277-2021  

 
3,689.00   

 
775.00  

  
2,325.00  

  
1,364.00  

1397   3,799.00      
3277-2021  

 
3,799.00   

 
800.00  

  
2,400.00  

  
1,399.00  

1398     4,384.00      
3277-2021  

 
4,384.00   

 
800.00  

  
2,400.00  

  
1,984.00  

1399     3,801.00      
3277-2021  

 
3,801.00   

         
800.00  

  
2,400.00  

  
1,401.00  

1400     3,806.00            
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3277-2021  3,806.00   800.00  2,400.00  1,406.00  

1401    3,854.00      
3277-2021  

 
3,854.00   

 
800.00  

  
2,400.00  

  
1,454.00  

1402     3,749.00      
3277-2021  

 
3,749.00   

 
800.00  

  
2,400.00  

  
1,349.00  

1403      4,268.00      
3277-2021  

 
4,268.00   

 
800.00  

  
2,400.00  

  
1,868.00  

1404       4,020.00      
3277-2021  

 
4,020.00   

 
800.00  

  
2,400.00  

  
1,620.00  

1405     3,533.00      
3277-2021  

 
3,533.00   

 
775.00  

  
2,325.00  

  
1,208.00  

1406   4,037.00      
3277-2021  

 
4,037.00   

 
800.00  

  
2,400.00  

  
1,637.00  

1407     3,740.00      
3277-2021  

 
3,740.00   

 
800.00  

  
2,400.00  

  
1,340.00  

1408      3,474.00      
3277-2021  

 
3,474.00   

 
775.00  

  
2,325.00  

  
1,149.00  

1409       3,816.00      
3277-2021  

 
3,816.00   

 
800.00  

  
2,400.00  

  
1,416.00  

1410     4,513.00      
3277-2021  

 
4,513.00   

 
850.00  

  
2,550.00  

  
1,963.00  

1411     3,446.00      
3277-2021  

 
3,446.00   

 
775.00  

  
2,325.00  

  
1,121.00  

1412    218,187.00     
3277-2021  

 
218,187.00  

 
28,525.00  

  
85,575.00  

  
132,612.00 

1413     3,819.00            
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3277-2021  3,819.00   800.00  2,400.00  1,419.00  

1414     3,803.00      
3277-2021  

 
3,803.00   

 
800.00  

  
2,400.00  

  
1,403.00  

1415     3,097.00      
3277-2021  

 
3,097.00   

 
650.00  

  
1,950.00  

  
1,147.00  

1416   3,746.00      
3277-2021  

 
3,746.00   

 
800.00  

  
2,400.00  

  
1,346.00  

1417     3,775.00      
3277-2021  

 
3,775.00   

 
800.00  

  
2,400.00  

  
1,375.00  

1418     6,197.00      
3277-2021  

 
6,197.00   

 
1,100.00  

  
3,300.00  

  
2,897.00  

1419     3,784.00      
3277-2021  

 
3,784.00   

 
800.00  

  
2,400.00  

  
1,384.00  

1420     4,349.00      
3277-2021  

 
4,349.00   

 
800.00  

  
2,400.00  

  
1,949.00  

1421     3,819.00      
3277-2021  

 
3,819.00   

 
800.00  

  
2,400.00  

  
1,419.00  

1422     3,440.00      
3277-2021  

 
3,440.00   

 
775.00  

  
2,325.00  

  
1,115.00  

1423   3,787.00      
3277-2021  

 
3,787.00   

 
800.00  

  
2,400.00  

  
1,387.00  

1424   4,550.00      
3277-2021  

 
4,550.00   

 
800.00  

  
2,400.00  

  
2,150.00  

1425    
3,797.00   

   
3277-2021  

 
3,797.00   

 
775.00  

  
2,325.00  

  
1,472.00  

1426              
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3,793.00   3277-2021  3,793.00   800.00  2,400.00  1,393.00  

1427     
3,821.00   

   
3277-2021  

 
3,821.00   

 
800.00  

  
2,400.00  

  
1,421.00  

1428     
3,832.00   

   
3277-2021  

 
3,832.00   

 
800.00  

  
2,400.00  

  
1,432.00  

1429      
4,550.00   

   
3277-2021  

 
4,550.00   

 
800.00  

  
2,400.00  

  
2,150.00  

1430   
3,748.00   

   
3277-2021  

 
3,748.00   

         
800.00  

  
2,400.00  

  
1,348.00  

1431     
3,745.00   

   
3277-2021  

 
3,745.00   

 
800.00  

  
2,400.00  

  
1,345.00  

1432     
3,804.00   

   
3277-2021  

 
3,804.00   

 
800.00  

  
2,400.00  

  
1,404.00  

1433   
3,946.00   

   
3277-2021  

 
3,946.00   

 
800.00  

  
2,400.00  

  
1,546.00  

1434    
3,479.00   

   
3277-2021  

 
3,479.00   

 
775.00  

  
2,325.00  

  
1,154.00  

1435       
64,398.00   

   
3277-2021  

 
64,398.00   

 
16,150.00  

  
48,450.00  

  
15,948.00  

1436      
4,368.00   

   
3277-2021  

 
4,368.00   

 
850.00  

  
2,550.00  

  
1,818.00  

1437      
4,550.00   

   
3277-2021  

 
4,550.00   

 
800.00  

  
2,400.00  

  
2,150.00  

1438      
4,026.00   

   
3277-2021  

 
4,026.00   

 
800.00  

  
2,400.00  

  
1,626.00  

1439              
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3,783.00   3277-2021  3,783.00   800.00  2,400.00  1,383.00  

1440     
3,408.00   

   
3277-2021  

 
3,408.00   

 
775.00  

  
2,325.00  

  
1,083.00  

1441     
3,769.00   

   
3277-2021  

 
3,769.00   

 
800.00  

  
2,400.00  

  
1,369.00  

1442     
3,385.00   

   
3277-2021  

 
3,385.00   

 
775.00  

  
2,325.00  

  
1,060.00  

1443     
3,923.00   

   
3277-2021  

 
3,923.00   

 
800.00  

  
2,400.00  

  
1,523.00  

1444      
3,840.00   

   
3277-2021  

 
3,840.00   

 
800.00  

  
2,400.00  

  
1,440.00  

1445     
3,845.00   

   
3277-2021  

 
3,845.00   

 
800.00  

  
2,400.00  

  
1,445.00  

1446
     

 
 

3,712.00   
   

3277-2021  
 

3,712.00   
 

800.00  
  

2,400.00  
  

1,312.00  

1447     
3,758.00   

   
3277-2021  

 
3,758.00   

 
800.00  

  
2,400.00  

  
1,358.00  

1448     
3,748.00   

   
3277-2021  

 
3,748.00   

 
800.00  

  
2,400.00  

  
1,348.00  

1449      
4,417.00   

   
3277-2021  

 
4,417.00   

 
850.00  

  
2,550.00  

  
1,867.00  

1450     
53,646.00   

   
3277-2021  

 
53,646.00   

 
8,426.00  

  
25,278.00  

  
28,368.00  

1451      
3,746.00   

   
3277-2021  

 
3,746.00   

 
800.00  

  
2,400.00  

  
1,346.00  

1452               
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 ( )           

           

3,747.00   3277-2021  3,747.00   800.00  2,400.00  1,347.00  

1453       
3,337.00   

   
3277-2021  

 
3,337.00   

 
775.00  

  
2,325.00  

  
1,012.00  

1454       
59,000.00   

   
3277-2021  

 
59,000.00   

 
24,588.00  

  
59,000.00  

                - 
   

1455     
3,779.00   

   
3277-2021  

 
3,779.00   

 
800.00  

  
2,400.00  

  
1,379.00  

1456      
3,709.00   

   
3277-2021  

 
3,709.00   

 
800.00  

  
2,400.00  

  
1,309.00  

1457       
3,838.00   

   
3277-2021  

 
3,838.00   

 
800.00  

  
2,400.00  

  
1,438.00  

1458     
3,910.00   

   
3277-2021  

 
3,910.00   

 
800.00  

  
2,400.00  

  
1,510.00  

1459     
3,324.00   

   
3277-2021  

 
3,324.00   

 
775.00  

  
2,325.00  

  
999.00  

1460       
3,892.00   

   
3277-2021  

 
3,892.00   

 
800.00  

  
2,400.00  

  
1,492.00  

1461     
3,779.00   

   
3277-2021  

 
3,779.00   

 
800.00  

  
2,400.00  

  
1,379.00  

1462     
3,934.00   

   
3277-2021  

 
3,934.00   

 
800.00  

  
2,400.00  

  
1,534.00  

1463      
3,521.00   

   
3277-2021  

 
3,521.00   

 
775.00  

  
2,325.00  

  
1,196.00  

1464      
3,873.00   

   
3277-2021  

 
3,873.00   

 
800.00  

  
2,400.00  

  
1,473.00  

1465              
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 ( )           

           

4,049.00   3277-2021  4,049.00   800.00  2,400.00  1,649.00  

1466     
3,835.00   

   
3277-2021  

 
3,835.00   

 
800.00  

  
2,400.00  

  
1,435.00  

1467     
3,470.00   

   
3277-2021  

 
3,470.00   

 
775.00  

  
2,325.00  

  
1,145.00  

1468    
3,859.00   

   
3277-2021  

 
3,859.00   

 
800.00  

  
2,400.00  

  
1,459.00  

1469     
4,509.00   

   
3277-2021  

 
4,509.00   

 
800.00  

  
2,400.00  

  
2,109.00  

1470
     

 
 

15,158.00   
   

3277-2021  
 

15,158.00   
 

3,096.00  
  

9,288.00  
  

5,870.00  

1471     
3,814.00   

   
3277-2021  

 
3,814.00   

 
800.00  

  
2,400.00  

  
1,414.00  

1472        
90,743.00   

   
3277-2021  

 
90,743.00   

 
14,715.00  

  
44,145.00  

  
46,598.00  

1473      
32,900.00   

   
3277-2021  

 
32,900.00   

 
10,572.00  

  
31,716.00  

  
1,184.00  

1474      
3,775.00   

   
3277-2021  

 
3,775.00   

 
800.00  

  
2,400.00  

  
1,375.00  

1475     
3,657.00   

   
3277-2021  

 
3,657.00   

 
800.00  

  
2,400.00  

  
1,257.00  

1476    
34,645.00   

   
3277-2021  

 
34,645.00   

 
10,701.00  

  
32,103.00  

  
2,542.00  

1477    57,504.00      
3277-2021  

 
57,504.00   

 
11,817.00  

  
35,451.00  

  
22,053.00  

1478      5,777.00            
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 ( )           

           

3277-2021  5,777.00   800.00  2,400.00  3,377.00  

1479    23,781.00      
3277-2021  

 
23,781.00   

 
7,373.00  

  
22,119.00  

  
1,662.00  

1480     61,139.00      
3277-2021  

 
61,139.00   

 
11,771.00  

  
35,313.00  

  
25,826.00  

1481     31,956.00      
3277-2021  

 
31,956.00   

 
5,676.00  

  
17,028.00  

  
14,928.00  

1482      27,134.00      
3277-2021  

 
27,134.00   

 
9,111.00  

  
27,134.00  

                - 
   

1483    70,611.00      
3277-2021  

 
70,611.00   

 
10,286.00  

  
30,858.00  

  
39,753.00  

1484     3,637.00      
3277-2021  

 
3,637.00   

 
800.00  

  
2,400.00  

  
1,237.00  

1485     3,572.00      
3277-2021  

 
3,572.00   

 
800.00  

  
2,400.00  

  
1,172.00  

1486     51,198.00      
3277-2021  

 
51,198.00   

 
8,067.00  

  
24,201.00  

  
26,997.00  

1487      67,996.00      
3277-2021  

 
67,996.00   

 
14,578.00  

  
43,734.00  

  
24,262.00  

1488    3,652.00      
3277-2021  

 
3,652.00   

 
800.00  

  
2,400.00  

  
1,252.00  

1489    57,745.00      
3277-2021  

 
57,745.00   

 
9,288.00  

  
27,864.00  

  
29,881.00  

1490     5,684.00      
3277-2021  

 
5,684.00   

 
1,100.00  

  
3,300.00  

  
2,384.00  

1491     52,802.00            
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 ( )           

           

3277-2021  52,802.00   12,039.00  36,117.00  16,685.00  

1492     172,925.00     
3277-2021  

 
172,925.00  

 
27,695.00  

  
83,085.00  

  
89,840.00  

1493
    

  24,534.00      
3277-2021  

 
24,534.00   

 
10,905.00  

  
24,534.00  

                - 
   

1494     55,160.00      
3277-2021  

 
55,160.00   

 
8,475.00  

  
25,425.00  

  
29,735.00  

1495    347,625.00     
3277-2021  

 
347,625.00  

 
96,600.00  

  
289,800.00 

  
57,825.00  

1496     82,668.00      
3277-2021  

 
82,668.00   

 
13,356.00  

  
40,068.00  

  
42,600.00  

1497     91,484.00      
3277-2021  

 
91,484.00   

 
20,033.00  

  
60,099.00  

  
31,385.00  

1498      3,822.00      
3277-2021  

 
3,822.00   

 
1,016.00  

  
3,048.00  

  
774.00  

1499       51,440.00      
3277-2021  

 
51,440.00   

 
17,350.00  

  
51,440.00  

                - 
   

1500     70,336.00      
3277-2021  

 
70,336.00   

 
12,816.00  

  
38,448.00  

  
31,888.00  

1501    69,343.00      
3277-2021  

 
69,343.00   

 
9,810.00  

  
29,430.00  

  
39,913.00  

1502        99,802.00      
3277-2021  

 
99,802.00   

 
28,095.00  

  
84,285.00  

  
15,517.00  

1503     33,409.00      
3277-2021  

 
33,409.00   

 
28,067.00  

  
33,409.00  

                - 
   

1504    3,482.00            
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 ( )           

           

3277-2021  3,482.00   1,016.00  3,048.00  434.00  

1505      33,958.00      
3277-2021  

 
33,958.00   

 
11,305.00  

  
33,915.00  

  
43.00  

1506    5,073.00      
3277-2021  

 
5,073.00   

 
1,200.00  

  
3,600.00  

  
1,473.00  

1507     58,128.00      
3277-2021  

 
58,128.00   

 
9,143.00  

  
27,429.00  

  
30,699.00  

1508      24,269.00      
3277-2021  

 
24,269.00   

 
7,811.00  

  
23,433.00  

  
836.00  

1509     35,917.00      
3277-2021  

 
35,917.00   

 
6,545.00  

  
19,635.00  

  
16,282.00  

1510     84,978.00      
3277-2021  

 
84,978.00   

 
8,949.00  

  
26,847.00  

  
58,131.00  

1511    44,411.00      
3277-2021  

 
44,411.00   

 
14,241.00  

  
42,723.00  

  
1,688.00  

1512      22,480.00      
3277-2021  

 
22,480.00   

 
8,397.00  

  
22,480.00  

                - 
   

1513      17,178.00      
3277-2021  

 
17,178.00   

 
5,050.00  

  
15,150.00  

  
2,028.00  

1514      42,160.00      
3277-2021  

 
42,160.00   

 
9,081.00  

  
27,243.00  

  
14,917.00  

1515    17,616.00      
3277-2021  

 
17,616.00   

 
6,000.00  

  
17,616.00  

                - 
   

1516    37,407.00      
3277-2021  

 
37,407.00   

 
10,055.00  

  
30,165.00  

  
7,242.00  

1517       174,025.00           

تنويه للمدينة ولكل دائن ورد ا�ضمه اأو مل يرد اأ�ضمه يف قائمة الديون اأن يتظلم لدى املحكمة على املطالبات املدرجة بها خالل �ضبعة اأيام عمل من تاريخ ن�ضر القائمة بال�ضحيفة
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127

       
 ( )           

           

1619     16,642.33   

   
   
  

 – . 

 
16,642.33   

 
7,746.00  

  
16,642.33  

                - 
   

1620     48,451.00   

   
   
  

 – . 

 
48,451.00   

 
4,346.00  

  
13,038.00  

  
35,413.00  

1621     29,568.00   

   
   
  

 – . 

 
29,568.00   

 
5,447.00  

  
16,341.00  

  
13,227.00  

1622     66,105.00   

   
   
  

 – . 

 
66,105.00   

 
12,000.00  

  
36,000.00  

  
30,105.00  

1623       43,153.64   

   
   
  

 – . 

 
43,153.64   

 
9,000.00  

  
27,000.00  

  
16,153.64  

1624     113,513.26  

   
   
  

 – . 

 
113,513.26  

 
13,959.00  

  
41,877.00  

  
71,636.26  

1625      280,674.00     
  

 
280,674.00  

 
27,670.00  

  
83,010.00  

  
197,664.00 

128

       
 ( )           

           

12559  
2020. 

1626      101,592.00  

    
   
  

 – . 

 
101,592.00  

 
34,090.00  

  
101,592.00 

                - 
   

1627    261,928.00  
    

5238/2021 
.   

 
261,928.00  

 
55,000.00  

  
165,000.00 

  
96,928.00  

1628     55,440.00   

    
   
  

 – . 

 
55,440.00   

 
7,475.00  

  
22,425.00  

  
33,015.00  

1629      326,019.00  
    

12348-2020 
.   

 
326,019.00  

 
29,171.00  

  
87,513.00  

  
238,506.00 

1630      39,355.80   

    
   
  

 – . 

 
39,355.80   

 
5,831.94  

  
17,495.82  

  
21,859.98  

1631   39,121.00   

   
   
  

 – . 

 
39,121.00   

 
7,450.00  

  
22,350.00  

  
16,771.00  

1632    99,889.00      
   

 
99,889.00   

 
9,650.00  

  
28,950.00  

  
70,939.00  
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 ( )           

           

  
 – . 

1633     -         
   

                - 
    

                - 
   

                - 
     

1634     22,213.52      
  

 
22,213.52   

 
8,255.00  

  
22,213.52  

                - 
   

1635     48,451.00   

   
   
  

 – . 

 
48,451.00   

 
4,346.00  

  
13,038.00  

  
35,413.00  

1636       55,225.00   

   
   
  

 – . 

 
55,225.00   

 
11,421.00  

  
34,263.00  

  
20,962.00  

1637      75,807.88   

   
   
  

 – . 

 
75,807.88   

 
15,700.00  

  
47,100.00  

  
28,707.88  

1638

    
    61,383.00   

   
   
  

 – . 
 

61,383.00   
 

9,160.00  
  

27,480.00  
  

33,903.00  

1639      37,569.00   

   
   
  

 – . 

 
37,569.00   

 
5,970.00  

  
17,910.00  

  
19,659.00  
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 ( )           

           

1640     -     
   

   
  

                - 
    

                - 
   

                - 
   

                - 
   

  

2- (  )   

        
   

           

1     . . .              
265,144.00          246,610.68                          -   

   
 3307/2021 

  

   5% 
    

  

2     
. . . 

           
259,374.00          259,374.00                          -   

   
    
   
   

JCB   
 

                               
-    

131

                

3  . . .       367,349.25257,486.25  69,622.00

  
  

 67  
 

257,486.25 
   .
   

.    

    
   

327,108.25  

4     –     13,053,697.27  6,643,875.44  6,409,821.83  

   
  42 

  
6,643,875.44 

   

    
   
13,955,827.88 

 

5     –   509,249.96 509,249.96

   
   
. 

  
  

 282,891 
.   

    
   
13,955,827.88 

 

6 . . .      2,442,444.23  1,878,803.70  563,640.53

  
  

 18  
 

1,878,803.7 
  

 

132

                

7  . .      97,126.7597,126.75   
     2702 
 /2021  

  
 

8  . .       621,918.05621,918.05   
     3350 
 /2021  

   
 

9 . . .       1,826,566.59   1,826,566.59  

   
 2647/2021 

   

   9% 
   005 

   
.  

10 . . .        321,567.28321,567.28   
     4437 
 /2021  

   
 

11 . . .         1,543,248.41   1,543,248.41  

   
 2020/4954 

   

   
 9%   

   
   

12  . .     1,148,722.93  288,947.40  520,920.05

   
36  /2021  

   
  
-   

   
 36  /2021 

   
   
   

      
    

809,867.45  

133

                
 288,947.4 

. 
  
-   

  
   
 

860,225.53  
   
   

   
   

.    

13     
  . .  .    83,313.9837,656.48  45,657.50

  
  

  
 5    

37656.48    

    
   

101,854.6   

14  . .      62,075.0062,422.50   

 3  
   

 
  

    
   

57,122.5   

15 . . .       567,175.74 567,175.74

   
   
    

 - . 
   

    
    
549,438.91  

134

                
   

16  . .       537,405.29537,405.29   

    
  
   
  

   

    
    

552,185.03   

17       30,922.5030,922.50   

   
   
  

   

   
   
  

 

18 . . .       259,011.90259,011.90   

   
   
  

   

   
   
  

 

19       
. . .  1,776,875.31   1,776,875.31  

  
  
   

 -  
-   

606/2021  
 . 

    
  
  
   
(    

    
    

252   

135

                
   

    
2457/2021  

   

20         

   
   
  
   

    

    
   

  - 
 

21 . .      153,871,557.56  153,874,557.65   
  

2021/3128  
.  

 

22  . .       734,619.77534,315.06  196,404.71

    
  
  

534,315.06  

    
    
730,719.77  

23  . .      1,466,501.46  418,128.58  1,039,883.75  

   
   

31   
418,158.58  

    
    

.751,458,012  

24   . .        665,376.6276,860.25  588,517.00

    
   

7   
 76,860.25 

   

    
   

694,438.53  

25        275,281.99101,304.26  126,176.76  
   

    
   

136

                
17   

 101,304 
   

227,480.76   

26      
.  .  186,624.39 176,932.35

   
   
  
   
  

186,624    
    
  

    

    
   

932.35,176 
 

27     
( )   3,505,725.69  3,505,725.69   

  ENF
061 2021  

  
. 

    
 CFI 113

2020.  

 

28    . .  1,535,811.48  1,535,811.48   

   
  

2021/3040  
   

-     

 

29  ( . . . )    66,737.5931,348.55  11,192.60
  
   

3   

    
   

42,541.15  
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 31,348.55  

30 . . .       1,077,678.52  764,038.59  275,885.42

  
  

 56  
  

764,038.59  

    
   

1,039,924.01   

31 . . .        753,221.32 753,221.32

   
   
  

 -   

   
   
  

 

32       
. . .    994,713.63994,619.13   

    
 48/2021  
  

   
 9%  

  

33 . .       5,405,260.32  4,753,739.74   

   
 976  /2020 

  –  
.  

  
  

  

34       
. . .    164,041.98164,041.98   

   
 4421 -2020 

.    

   
 9%  

  

35 . . .       3,424,348.14  3,424,348.14   
   

 4620 /2020 
.    

   
 9%  

  

138

                

36 . . .       6,063,658.08  6,063,658.08   
    

1989-2021  
  

   
 9%  

  

37 . . .       93,729.3030,895.20  62,834.10

   
  

  6 
   

30,895.2   

   
   
  

 

38 . . .       356,153.74231,241.50  33,500.25

   
  

  11 
   

231,241.50  

    
   

264,741.75   

39 . .        504,152.66504,152.66   

      
 - 

2021/650  
.  

 

40 . . .       409,093.00200,633.44  208,459.56

  
  

  9 
   

200,633.44  

    
   

529,191.5   

139

                

41  . . .       20,027.7020,027.70   

  
  

  2 
  

20,027.7 
   

  
  

   
   
  

 

42  . . .    300,599.78 176,116.81
   
   

.  

    
   

1176,116.8  

43    . . .   1,498,579.96   1,498,579.96  

   
   

.  

    
   

3,096,667.31   

44  . . .     294,649.15274,890.00   

   
240/2021/15 

   
 

-    
  374  /

2020  
   

   
 9%  

  

45      134,209.9366,432.86  50,310.39

  
  

 12  
  

66,432.86   

    
   

116,743.25 

140

                

46 . . .       4,504,198.00  4,504,198.27   
      

 797  /2021 
   

   
 9%  

  

47 . . .     7,587,110.32  3,628,271.34  5,163,344.98  

   
  

   
  

    
   

8,791,616.32 

48 . . .      1,132,796.70  1,132,796.70   
   

 2021/123 
.    

   
 9%  

  

49 . . .      5,565,535.68  5,565,535.68   
   

207/2020/7995 
   

 

50 . .       8,032,381.43  8,032,381.43   
   

 34  /2021 
   

   
 9%  

  

51     
( )   3,505,725.69  3,505,725.69   

   
240/2021/54 

   
. 

      
 CFI 113

2020.  

 

52 . . .      435,868.70419,217.53   

  
   

7   
 419,217.53 

    
   

226,378.4 

141

                
.  

53 . . .         257,102.79246,691.79   

  
2021/19  

  
. 

  
      

 2020/388 
   

.    

 

54      
 . . .  2,214,012.16  2,214,012.16   

   
207/2020/8847 
    

55      . .  77,058.0166,150.01   

  2021-
003   

.   
   

  SCT
372 2020  

.    

 

56  . . .      1,735,675.20  1,463,851.20  163,536.00
    

  
1,627,387.20   

    
   

1,463,851.2  

57 . . .       291,494.6199,857.50  179,998.00
 8   

    
  8  

    
   

279,855.5  

142

                
 

99,857.50   

58       
. . .    1,821,150.62  722,259.10  1,053,290.15  

 81  
   
 

722,259.10  

    
   

1,775,549.25 

59      1,424,568.79    
  

   
   

 – 
  . .  

  – 
   

    
   
    
   

  31 
 2020.  

60        
  . .     31,066.9331,066.93   

      
 601  /2021 

.    

   
 5%  

  

61     44,533.5044,533.50   
      

2021/1552  
  

   
 9%  

  

62      
. .  788,363.00788,363.00   

    
  119  /

2021    

143

                
   

.  

63 . .       132,342.01 132,342.01
  
   

   

   
   
  

 

64      
. .  3,959,959.51  3,959,959.51   

   
   
   
   

    

    
   

5,574,826.39  

65 . . .      257,440.5060,418.05  191,516.72

   
   18 

  
60,418.05    

    
   

251,934.77  

144

                

66      
. . .    1,893,354.12  1,893,354.12   

   
  

2020/5483  
  

 

67       33,580,253.00   33,580,253.00  

      
87-2021  

20,460,624.58 
      

   
   
  .
   
   
  
13,119,628.42 

  

    
   
   

 

145

                

68  . . .      496,429.00496,429.00   

  
2021/1585  

. 
    
  

2020/5641  
  

 

69 . .      133,141.8047,710.93  81,362.76

   
   

2   
 47,710.93 
.   

    
   

129,073.69 

70  (  )    638,233.22638,233.22   

  135-
2020   

.   
       
   
   

  SCT
206 2020  

  
  136-

2020   
.   

 

146

                
      
   
   

  SCT
210 2020.  

71         131,250.00 131,250.00

   
   
  

.  

    
   

9,602,733.48  

72 . . .         1,433,403.00  524,700.00  908,703.00
   
  

524,700   

    
   

1,279,535.03 

73 . . .       753,797.63753,797.63   
   

 2129 /2021 
.    

   
 5%  

  

74 . . .       800,623.76701,196.76   
   

2021/153  
.  

   
 9%  

  

75 . . .      4,388,068.18  4,388,068.18   
   

207/2021/2762 
    

76     
 . . .    155,936.10155,936.10   

  
207/2021/2359 
    

77 . . .        90,122.1490,122.14   
   

2021/3079  
  

   
 9%  

  

147

                

78  . .      73,886.4073,886.40   
   
  

  

   
   
  

 

79       20,814.00  
      

2021/2505  
  

   
 5%  

  

80  . .      470,229.78283,681.84  186,547.94

  
   

 283,681.84 
.   

    
   

482,499.87 

81 . . .     73,127.6173,127.61   
   

2020/5587  
.  

   
 9%  

  

82 . . .     196,462.92196,462.92   
   

2021/1736  
.  

   
 5%  

  

83 . . .     144,503.69144,503.69   
   

 2020/381 
    

  
  

84      
 . . .  219,311.00219,311.00      

2021/77 .    

   
 9%  

  

85  . . .       1,394,663.67  1,394,663.67   
   

2021/5796  
.  

   
 9%  

  

148

                

86  . .      53,020.8053,020.80   
   

2021/1635  
.  

   
 9%  

  

87      
.  1,310,604.00  1,310,604.00   

   
2021/1196  

.  

   
 5%  

  

88  . .         391,449.61391,449.61   
   

2021/266  
.  

   
 9%  

  

89  . . .       285,442.53285,442.53   
      

2020/4557  
.  

   
 9%  

  

90 . . .       59,472.0059,472.00   
      

2020/3253  
.  

   
 5%  

  

91  . .      12,644.63 12,644.63
   

   
.  

   
   
  

 

92 . .      4,061,157.13  4,061,157.13   
  

/2021/2458  
.   

93 . .      844,349.18880,932.28   
  

/2021/2693  
.   

94 . . .      547,583.00547,583.00     
2021/122   

149

                
.  

95    . .   243,348.00243,348.00   
  
  

  

   
   
  

 

96        
 . .  3,690,794.80  624,155.50  2,511,931.73  

7    
 
624,155.5 

   

    
    

3,136,087.23 

97  . .       1,878,802.80  1,878,802.80   
  

   
 9%  

  

98      
 . . .  1,088,803.16  1,088,803.16      

     

    
   

811,524.21  

99 . . .       13,407,060.45   13,407,060.45  

   
 2021/186 

   
  

    
  

100  . . .      1,792,190.00  583,080.75  622,963.77

  
  

 583,080.75 
   

    
   

1,206,044.52  

150

                

101  . .     741,605.56408,600.90  327,477.51

  
  
  

408,600.9    

   
   

 –  
 

    
  

  
 

736,078.41  

102      463,938.75364,392.00  96,271.35

  
  
  

364,392   

    
   

460,663.35 

103  . .     718,100.50718,100.50   
  

2020/8172  
.   

104      
. .  68,250.00  

   
   
 

68,250  
   
  
  

    
   

  - 
 

151

                
.    

105  . .      5,454,317.08  5,454,317.08   
  

2021/1664  
      

106  . .     418,791.42 418,791.42  
   

    
   

192,884  

107      
 . .    5,869,234.00   2,874,309.35  

  
 2021/858 

  
   

   
  

    
   

2,874,309.35 

108     
.  1,169,334.52  1,169,334.52   

    
   

 14  

    
   

580,272.41  

109  . .      160,671.7547,786.29  75,389.96

  
  

 47,786.29 
   

    
   

6.25123,17  

110     
 . . .  38,447.499,336.60  22,485.39

  
  

 9,336.6 
   

    
   

31,821.99  

152

                

111        436,564.2629,739.99  408,541.02

  
  

 29,739.99 
   

    
   

438,281.01  

112  . . . .       4,230,322.29  4,230,322.29   
  

2020/7664  
.    

113       2,241,764.13  991,856.27  284,525.41

  
   
  

991,856.27  
   
  
  
 

1,761,262.6  

    
   

1,276,381.68 

153

                

114  . . . ( )     10,437,743.66  10,437,743.66   

  
   

 2021/100 
   
   
  
   ( )

6,739,532.19 
    
   

3,201,176.06 
   
   

   
  

2021/11/17.  
   
   

2021/100  
   
  
10,437,743.66 

.   

    
   

3,422,440.13 
 
 
 
 
 
 
 
 

115  . . .      44,215.5817,430.00  23,933.70

  
  
  

17,430 .   

    
   

41,363.7 
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116       300,940.5094,825.40  206,115.10

  
  
  

94,825.4    

   
   
  

 

117     
 . . .    132,519.4581,246.85  51,272.60

  
  

  
81,246.85   

    
   

441,684.89 

118       614,862.24382,518.78   

  
  
  

382,518.78  

    
   

154,831.07 

119   )   
(  167,550,657.56  167,550,657.56   

  
207/2021/4494 

     

120  . .        4,571,973.35  4,373,386.35   
   

169-2021  
  

   
 9%  

  

121      2,422,805.10  1,096,874.30  202,051.52

  
  
  

1,096,874.3 

    
   

1,298,925.82  

122 . . .         7,747,466.11  1,649,252.64  196,339.60

  
  
  

1,649,252.64 
  

    
   

1,845,592.24 

155

                

123 . . .       6,808,108.15  6,808,108.15   
  

2021/651  
.   

124 . . .       5,575,000.00    
  

2021/68   
.    

   
   

125  . .      1,532,551.00  1,382,254.00  94,648.77
26   

   
1,382,254   

    
   

2.771,476,90  

126     
 . . .    255,289.75255,289.75   

   5320 
 2020  

   

127        187,912.53177,088.53   
   3660 

 2021  
.   

128 . . .       177,341.85177,341.85   

  
  
  

 177,341.85  

    
   

13,664.7 

129 . .       51,804.7046,970.00   
  

2021/4971  
.   

130  . .       71,321.257,103.25  64,218.00

  
   

4   
7,103.25    
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131     34,893,973.00   34,893,973.00  
   

    

   
 

    
   
21,706,772.36 
  

132      
 . . .  11,584,306.61  11,584,306.61   

  

   9% 
    

 

133 . .      365,309.49326,984.49  19,425.49

  
  
  

326,984.49  
.  

    
   

346,409.49  

134 . .       2,638,794.55   1,461,693.62  

  
   

    

    
   

1,461,693.62  

135       735,157.62 735,157.62
   
   

  

    
   

745,013.44   

136   ( . . )   386,962.40386,962.40   
  

2021/4280  
.   

121

       
 ( )           

           

3277-2021  367.00   7,700.00  367.00     

1557      579.00      
3277-2021  

 
579.00   

 
15,000.00  

  
579.00  

                - 
   

1558      438.00      
3277-2021  

 
438.00   

 
7,000.00  

  
438.00  

                - 
   

1559       2,098.00      
3277-2021  

 
2,098.00   

 
20,000.00  

  
2,098.00  

                - 
   

1560      3,549.00      
3277-2021  

 
3,549.00   

 
39,000.00  

  
3,549.00  

                - 
   

1561     679.00      
3277-2021  

 
679.00   

 
12,000.00  

  
679.00  

                - 
   

1562       5,052.00      
3277-2021  

 
5,052.00   

 
20,000.00  

  
5,052.00  

                - 
   

1563      2,655.00      
3277-2021  

 
2,655.00   

 
16,000.00  

  
2,655.00  

                - 
   

1564      1,632.00      
3277-2021  

 
1,632.00   

 
18,000.00  

  
1,632.00  

                - 
   

1565      9,083.00      
3277-2021  

 
9,083.00   

 
20,000.00  

  
9,083.00  

                - 
   

1566       4,107.00      
3277-2021  

 
4,107.00   

 
15,000.00  

  
4,107.00  

                - 
   

1567      1,029.00      
3277-2021  

 
1,029.00   

 
15,000.00  

  
1,029.00  

                - 
   

1568      4,615.00      
3277-2021  

 
4,615.00   

 
20,000.00  

  
4,615.00  

                - 
   

1569      9,548.00                          - 

122

       
 ( )           

           

3277-2021  9,548.00   20,000.00  9,548.00     

1570      7,943.00      
3277-2021  

 
7,943.00   

 
30,000.00  

  
7,943.00  

                - 
   

1571      11,006.00      
3277-2021  

 
11,006.00   

 
20,000.00  

  
11,006.00  

                - 
   

1572      8,098.00      
3277-2021  

 
8,098.00   

 
20,000.00  

  
8,098.00  

                - 
   

1573     10,471.00      
3277-2021  

 
10,471.00   

 
20,000.00  

  
10,471.00  

                - 
   

1574      4,410.00      
3277-2021  

 
4,410.00   

 
10,000.00  

  
4,410.00  

                - 
   

1575     769.00      
3277-2021  

 
769.00   

 
20,000.00  

  
769.00  

                - 
   

1576      8,580.00      
3277-2021  

 
8,580.00   

 
16,255.00  

  
8,580.00  

                - 
   

1577       18,415.00      
3277-2021  

 
18,415.00   

 
30,000.00  

  
18,415.00  

                - 
   

1578      29,690.00      
3277-2021  

 
29,690.00   

 
53,200.00  

  
29,690.00  

                - 
   

1579      3,068.00      
3277-2021  

 
3,068.00   

 
5,000.00  

  
3,068.00  

                - 
   

1580      37,287.00      
3277-2021  

 
37,287.00   

 
39,000.00  

  
37,287.00  

                - 
   

1581      362,155.00     
3277-2021  

 
362,155.00  

 
85,000.00  

  
255,000.00 

  
107,155.00 

1582      41,568.00                          - 

123

       
 ( )           

           

3277-2021  41,568.00   22,000.00  41,568.00     

1583       7,703.00      
3277-2021  

 
7,703.00   

 
18,000.00  

  
7,703.00  

                - 
   

1584     85,075.00      
3277-2021  

 
85,075.00   

 
50,000.00  

  
85,075.00  

                - 
   

1585    3,867.00      
3277-2021  

 
3,867.00   

 
7,700.00  

  
3,867.00  

                - 
   

1586      59,520.00      
3277-2021  

 
59,520.00   

 
21,000.00  

  
59,520.00  

                - 
   

1587    205,379.00     
3277-2021  

 
205,379.00  

 
38,825.00  

  
116,475.00 

  
88,904.00  

1588   196,489.00     
3277-2021  

 
196,489.00  

     
47,039.00  

  
141,117.00 

  
55,372.00  

1589   126,228.00     
3277-2021  

 
126,228.00  

 
30,000.00  

  
90,000.00  

  
36,228.00  

1590   419,221.00     
3277-2021  

 
419,221.00  

 
90,700.00  

  
272,100.00 

  
147,121.00 

1591   146,250.00     
3277-2021  

 
146,250.00  

 
33,150.00  

  
99,450.00  

  
46,800.00  

1592   43,994.00      
3277-2021  

 
43,994.00   

 
6,000.00  

  
18,000.00  

  
25,994.00  

1593    4,338.00      
3277-2021  

 
4,338.00   

 
775.00  

  
2,325.00  

  
2,013.00  

1594   15,697.00      
3277-2021  

 
15,697.00   

 
7,356.00  

  
15,697.00  

                - 
   

1595     140,228.00           

124

       
 ( )           

           

3277-2021  140,228.00  32,115.00  96,345.00  43,883.00  

1596   48,721.00      
3277-2021  

 
48,721.00   

 
5,392.00  

  
16,176.00  

  
32,545.00  

1597    47,927.00      
3277-2021  

 
47,927.00   

     
10,880.00  

  
32,640.00  

  
15,287.00  

1598   162,688.00     
3277-2021  

 
162,688.00  

 
71,424.00  

  
162,688.00 

                - 
   

1599    191,157.00     
3277-2021  

 
191,157.00  

 
41,594.00  

  
124,782.00 

  
66,375.00  

1600    126,360.00     
3277-2021  

 
126,360.00  

 
19,440.00  

  
58,320.00  

  
68,040.00  

1601    64,821.00   
 12117 /

2020  
  

 
64,821.00   

 
23,000.00  

  
64,821.00  

                - 
   

1602     108,843.00  
   

2396/2021  
 

 
108,843.00  

 
13,216.00  

  
39,648.00  

  
69,195.00  

1603    62,939.00   

   
 

2020/12268 
.   

 
62,939.00   

 
17,440.00  

  
52,320.00  

  
10,619.00  

1604    102,951.00  
   

 14292-
2020. 

 
102,951.00  

 
13,685.00  

  
41,055.00  

  
61,896.00  

1605     77,182.00      
14342-2020 

 
77,182.00   

 
11,373.00  

  
34,119.00  

  
43,063.00  

125

       
 ( )           

           

.   

1606     205,624.00  
    

13001-2020 
.   

 
205,624.00  

 
38,667.00  

  
116,001.00 

  
89,623.00  

1607      60,360.00   
  

623/2021  
. 

 
60,360.00   

 
12,313.00  

  
36,939.00  

  
23,421.00  

1608     371,490.00  

    
   
  

 – . 

 
371,490.00  

 
47,430.00  

  
142,290.00 

  
229,200.00 

1609      91,234.00   
   

209/2021/2164 
.   

 
91,234.00   

                - 
   

  
91,234.00  

                - 
   

1610      54,600.00   

   
   
  
.   
    

4484/2021 
  

 
54,600.00   

                - 
   

                - 
   

                - 
   

1611      29,833.00   

    
   
  

 – . 

 
29,833.00   

 
9,000.00  

  
27,000.00  

  
2,833.00  

126

       
 ( )           

           

1612     534,016.00  
   

   
 1447/2020 

 
534,016.00  

 
41,580.00  

  
124,740.00 

  
409,276.00 

1613     105,007.00  

    
   
  

 – . 

 
105,007.00  

 
40,915.00  

  
105,007.00 

                - 
   

1614     303,301.50  
     

290/2021/3394 
..   

 
303,301.50  

 
31,620.00  

  
94,860.00  

  
208,441.50 

1615    172,349.00  
  

209/2021/2414 
  

 
172,349.00  

 
23,290.00  

  
69,870.00  

  
102,479.00 

1616     96,933.00   

    
   
  

 – . 

 
96,933.00   

 
26,961.00  

  
80,883.00  

  
16,050.00  

1617      41,678.02   

    
   
  

 – . 

 
41,678.02   

 
9,540.00  

  
28,620.00  

  
13,058.02  

1618     60,260.00   

   
   
  

 – . 

 
60,260.00   

 
7,354.00  

  
22,062.00  

  
38,198.00  

118

       
 ( )           

           

3277-2021  174,025.00  30,210.00  90,630.00  83,395.00  

1518      101,407.00     
3277-2021  

 
101,407.00  

 
29,096.00  

  
87,288.00  

  
14,119.00  

1519    129,130.00     
3277-2021  

 
129,130.00  

 
20,813.00  

  
62,439.00  

  
66,691.00  

1520
    

   40,500.00      
3277-2021  

 
40,500.00   

 
15,940.00  

  
40,500.00  

                - 
   

1521   2,929.00      
3277-2021  

 
2,929.00   

 
700.00  

  
2,100.00  

  
829.00  

1522     2,953.00      
3277-2021  

 
2,953.00   

 
800.00  

  
2,400.00  

  
553.00  

1523    211,169.00     
3277-2021  

 
211,169.00  

 
44,251.00  

  
132,753.00 

  
78,416.00  

1524     3,696.00      
3277-2021  

 
3,696.00   

 
800.00  

  
2,400.00  

  
1,296.00  

1525     3,212.00      
3277-2021  

 
3,212.00   

 
800.00  

  
2,400.00  

  
812.00  

1526     10,709.00      
3277-2021  

 
10,709.00   

 
6,555.00  

  
10,709.00  

                - 
   

1527   2,922.00      
3277-2021  

 
2,922.00   

 
800.00  

  
2,400.00  

  
522.00  

1528     53,820.00      
3277-2021  

 
53,820.00   

 
2,420.00  

  
7,260.00  

  
46,560.00  

1529     125,084.00     
3277-2021  

 
125,084.00  

 
25,844.00  

  
77,532.00  

  
47,552.00  

1530     36,646.00                              - 

119

       
 ( )           

           

3277-2021  36,646.00   14,040.42  36,646.00     

1531   2,761.00      
3277-2021  

 
2,761.00   

 
800.00  

  
2,400.00  

  
361.00  

1532      50,387.00      
3277-2021  

 
50,387.00   

 
21,465.00  

  
50,387.00  

                - 
   

1533     75,472.00      
3277-2021  

 
75,472.00   

 
13,515.00  

  
40,545.00  

  
34,927.00  

1534     34,113.00      
3277-2021  

 
34,113.00   

 
9,320.00  

  
27,960.00  

  
6,153.00  

1535       29,519.00      
3277-2021  

 
29,519.00   

 
9,369.00  

  
28,107.00  

  
1,412.00  

1536     38,953.00      
3277-2021  

 
38,953.00   

 
11,331.00  

  
33,993.00  

  
4,960.00  

1537     35,747.00      
3277-2021  

 
35,747.00   

 
11,145.00  

  
33,435.00  

  
2,312.00  

1538     2,583.00      
3277-2021  

 
2,583.00   

 
650.00  

  
1,950.00  

  
633.00  

1539    57,891.00      
3277-2021  

 
57,891.00   

 
10,790.00  

  
32,370.00  

  
25,521.00  

1540
      

    16,706.00      
3277-2021  

 
16,706.00   

 
8,356.00  

  
16,706.00  

                - 
   

1541      56,333.00      
3277-2021  

 
56,333.00   

 
22,212.00  

  
56,333.00  

                - 
   

1542     2,809.00      
3277-2021  

 
2,809.00   

 
2,025.00  

  
2,809.00  

                - 
   

1543        14,056.00                              - 

120

       
 ( )           

           

 3277-2021  14,056.00   12,270.00  14,056.00     

1544     109,630.00     
3277-2021  

 
109,630.00  

 
19,875.00  

  
59,625.00  

  
50,005.00  
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3277-2021  
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462,874.00 

                - 
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3277-2021  

 
32,550.00   
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32,550.00  

                - 
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3277-2021  
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259,628.00 

                - 
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80,275.00  

  
240,825.00 
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                - 
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142      2,640.00   2,640.00  
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2,718,008.85 

160
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148  . .     2,760,561.69  988,227.62  1,772,334.07  
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4,357,149.18   
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 . .  409,205.49109,102.36  300,103.00
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488,197.73   
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 941,768.63  
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40,627.47 
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6,230,521.06 
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4,926,771.81
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864,037.59  
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178. . .      4,326.004,326.00
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179. .        369,976.20369,976.20

   
   

.  

    
   

1,018,589.37

180. . .      486,672.97116,956.60140,125.44

  
  
  

 116,956.6 
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257,082.04 

181 . . .     2,221,755.51265,363.43    
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182     . .  591,268.72591,268.72
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183. .       252,641.21252,641.21  
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  312,481.00312,481.00
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185 . . .    456,399.63456,399.63
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.  

   9% 
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194     . .  2,200,276.452,200,276.45
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195     –      3,535,842.123,535,842.12

   
 557  /

2021  
  

196    –       588,100.10588,100.10  4352  /
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197       1,603,920.801,603,920.80  4113  /
2021 .    
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   5% 
    

199 . .     817,686.66817,686.66

       67 
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202       39,028.2539,028.25
     

5633/2021  
  

203. . .         404,764.61404,764.61
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203. . .         404,764.61404,764.61
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211       17,482.50  17,482.50   
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. .  114,165.01   74,300.02  
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216  . . .       21,478.97   21,478.97  
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217  . . .        313,429.00  262,157.83  23,591.73  

  
  
  

 262,157.83 
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172
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   . 
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220 . . .     585,624.93  253,736.11  331,888.82  

  
  
  

253,736.11  
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221 . . .       913,416.00  801,940.00   
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105,000  
  

  

293 . .       468,740,580.51    

   
  
   
  

  
  

   
    
    

  

   
   
9,268,946.99 

 

294 . .     2,248,037,555.68 2,248,037,555.68

   
   

  
    

295  . .      –
  756,406.20  756,406.20   

   
1,217,963.89 

   
   
  

    

   
   
1,217,963.87 
  

296 . .     3,034,329.82  1,401,888.491,632,441.33  

  
  
   
 .  

   
   
1,401,888.49 

 

189

                
   
  

  

297      
. . .    2,500,000.00  2,500,000.00 

   
   
   
   

   

   
   
  

 

298 . . .     1,222,974.30   1,222,974.30  

   
   
  .  
   
   
   
   

  

   
   

248,538.65  

299      
. . .      207,600.00  98,815.50  108,784.50  

    
  

98,815.5  
    
  .  

  2  
    
  

.  

   
  

98,815.5   

300 . . .      13,619,667.70  2,465,221.0011,154,446.70  
 2   
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 2,465,221 

   
26,277,068.93 

 

301       50,078.48  1,512.00  48,566.48  

   
   

1,512  
   
   
   

  

   
   
  

 

302      
. .  9,854.25   9,014.00  

   
  
   

    

   
   

9,014.25   

303     5,286,039.98  5,000,000.00 
   
   

   

304      
. . .     912,277.86  912,277.86   

   
CFI 014 2021 

   
   

    
   

  - 
 

305 . . .       8,042,204.74  8,042,204.74 
 10   

   
   

   
   

2,074,605.44  

306  . . .     58,800.15  58,800.15   
 2  

   
   

    
   

81,745.15   
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307   . .    
(   )   

43,970,600.42

(11,964,789.23
 )

 

  

   
  

   
    
   
  
  .
   
    
   .
   
  
    
   
   

   

    
   

  - 
 

308      -  
   9,544,119.86   9,544,119.86  

   
   
   
   
   
 .  
  
   
   
   
   

    
   

  - 
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309 . .     741,605.56  413,695.28  322,383.13  

 75  
   

 
413,695.28  

   
   
   

  

    
  

736078.41   

310     
   67,827.38    

  
  
  

    

    
   

  - 
 

311     
   100,454.55    

  
  
  

    

    
   

  - 
 

312 . .     123,727.00   29,481.80  

    
   
   
   
   

  

   
   

29,481.8   

313       
( . . . )  163,092.83   160,437.91  

   
    

192572  

   
   

160,437.91   
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163,092.83  

    
   

  

314         113,705.87  113,705.87      
   

   
   

106,683.37   

315      -  
.  398,301,351.00   398,301,351.00  

   
   

   
   
   
 .  
  
   
   
   
   

  

    
   

  - 
 

316    
. .    917,041.00      

      

317 . .        7,285,253.68  1,839,424.955,445,828.73  

   
   

1,839,424.95 
   
   
   

   
   

9,209,246.69  
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318 . .     2,033,752.51  2,017,450.25 

   
   

 CFI 105
2020  

   
  

319 . .    635,847.78   537,093.29  

  
  
  

    

   
   

537,093.29  

320  . .     1,119,239.40   537,093.29  

  
  
  

    

   
   

537,093.29   

321      687,275.16   665,829.13  

    
  
   
   
    
   
   

  

   
   

665,829.13   

322        438,840.99  438,840.15   

   
   

417,943  
   

    
   

  - 
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323      396,679.00  396,679.00      
   

   
   
  

 

324 . . .     88,449.90  88,449.90      
   

   
   
  

 

325 . . .      1,455,769.72  1,405,769.72 

   
2777-2020 

  
  

 

326        784,389.42  784,389.42   

  
  
  

784,389.42  

   
   

1,141,103.78  

327      710,733.42  510,970.88   

  
  

  
223,677.75  

      
2021/1057 

   
 

456,975.76  

   
   

510,970.88  

328     
  87,445.23   87,445.23  
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87,445.23   
87,445.23  

329       1,776,683.00  1,776,683.00 

   
 

2020/5231  
  

 

330      118,396.50    
   
   

  

    
   

  - 
 

     40,726,156.85  
     41,061,479.10  

     692,647,582.76  
     4,140,939,281.35  

تنويه للمدينة ولكل دائن ورد ا�ضمه اأو مل يرد اأ�ضمه يف قائمة الديون اأن يتظلم لدى املحكمة على املطالبات املدرجة بها خالل �ضبعة اأيام عمل من تاريخ ن�ضر القائمة بال�ضحيفة
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•• العني - الفجر

ا����ض���ت���ع���داداً لإق����ام����ة ال�������دورة ال���راب���ع���ة م���ن م���ه���رج���ان »العني 
ال�ضينمائي«، التي من املقرر اأن تنطلق يف مدينة العني 23 اإىل 
املهرجان جولته  عام  موؤ�ض�ض ومدير  بداأ   ،2022 يناير   27
ال�ضينمائية للبدء يف عمليتي الإ�ضراف واختيار الأفالم املتميزة 
الأخرى  العربية  الأف��الم  واختيار  العامل«،  »�ضينما  برنامج  يف 
املهرجان،  املختلفة  ال��ر���ض��م��ي��ة  امل�����ض��اب��ق��ات  يف  �ضتعر�ض  ال��ت��ي 

جهات  م��ع  وم��ب��ادرات  اتفاقيات  لتنفيذ  التح�ضري  جانب  اإىل 
ومهرجانات �ضينمائية خمتلفة، وتبادل الآراء والأفكار مع اأبرز 
�ضناع ال�ضينما يف املنطقة، بهدف ا�ضتمرارية »العني ال�ضينمائي« 
اأف�ضل الإنتاجات الفنية اخلليجية والعربية  يف نهجه بتقدمي 

والعاملية ودعم مواهب »الفن ال�ضابع« يف املنطقة. 
الرئي�ضي  وامل���ح���رك  ال��دي��ن��ام��و  ي��ع��ت��رب مب��ث��اب��ة  ال�����ذي  امل�����ري 
الفنية  عالقاته  خ��الل  م��ن  ع��ام  ك��ل  ي�ضعى  ك��ون��ه  للمهرجان، 
ال�ضابع،  بالفن  املعنية  واجلهات  ال�ضناع  اأب��رز  مع  وال�ضينمائية 

يف اإقامة العديد من املبادرات التي تخدم امل�ضهد ال�ضينمائي يف 
اأقامها موؤخراً يف  التي  اأنه ومن خالل جولته  املنطقة، ك�ضف 
ترتيب وحت�ضري  والعاملية، فقد مت  الدولية  املهرجانات  بع�ض 
بع�ض التفاقيات واملبادرات ت�ضهم يف خدمة ال�ضينما والتي �ضيتم 
الإعالن عنها يف الدورة الرابعة من »العني ال�ضينمائي«، حيث 
ال�ضرقي،  الفيلم  ق�ضم  يف  »جينيف«  مهرجان  مع  التن�ضيق  مت 
عرب  ال�ضينمائي«  »العني  اأف��الم  لعر�ض  املهرجان  مع  للتعاون 
الآخر  ي��ت��ع��رف  ل��ك��ي  الإم���ارات���ي���ة،  الأف����الم  خ�ضو�ضاً  من�ضته، 
الإنتاج  ناحية  املحلي من  الفيلم  اإليه  الذي و�ضل  التطور  اإىل 
تاريخ  ت�ضتعر�ض  التي  الق�ض�ض  وكذلك  والإخ��راج،  والت�ضوير 
املحلي  الفيلم  الإم���ارات،  وذل��ك �ضعياً منه لنقل  واإرث  وثقافة 
واإي�ضاله اإىل العاملية، اإىل جانب حت�ضري مذكرة تفاهم مع اأحد 
اأول  تفا�ضيلها  عن  الإع��الن  �ضيتم  والتي  الدولية  املهرجانات 
املهرجان من خ��الل موؤمتر  الرابعة من  ال��دورة  اأي��ام فعاليات 
الدورة  فعاليات  م��وؤخ��راً  ح�ضوره  اإىل  بالإ�ضافة  ه��ذا  �ضحفي، 
ال���دويل«، حيث  ال�ضينمائي  »ال��ق��اه��رة  م��ن مهرجان  اجل��دي��دة 
كانت فر�ضة منا�ضبة للتن�ضيق وتبادل الآراء مع �ضناع الأفالم 
التعاون  لإمكانية  ج��دي��دة  م��ب��ادرة  اإىل  للو�ضول  وامل��خ��رج��ني، 
بني كال املهرجانني، وكذلك ح�ضوره بدعوة ر�ضمية لفعاليات 
ال�ضينمائي  الأح���م���ر  »ال��ب��ح��ر  م��ه��رج��ان  م���ن  الأوىل  ال�����دورة 
ل�ضناعة  متميزة  خ��ط��وة  امل��ه��رج��ان  ه��ذا  اأن  معترباً  ال����دويل«، 
الواقع«  اأر���ض  على  »احللم حتقق  وق��ال:  ال�ضينما،  ال�ضينما يف 
ال�ضعودية  ال�ضينما  تدعم  ج��دة،  يف  �ضينمائية  من�ضة  ب��وج��ود 
واخلليجية واملواهب الواعدة، ما يثمر عن اإحداث نقلة نوعية 
بتنظيم  م�ضيداً  ال�ضعودية،  ال�ضينمائية يف  الأعمال  م�ضتوى  يف 

اأنحاء  خمتلف  من  املنتقاة  اأفالمه  وعرو�ض  املتميز  املهرجان 
العامل، والدعم الكبري الذي يقدمه ل�ضناع ال�ضينما ال�ضعوديني 
يف  �ضليمة،  وقواعد  حقيقية  بخطوات  ال�ضابع  بالفن  للنهو�ض 

ظل وجود هيئات وجهات معنية بالفن.
واأو�ضح املري اأن هذه التفاقيات اجلديدة التي ي�ضعى لتنفيذها، 
تاأتي ملوا�ضلة التميز الذي حققه »العني ال�ضينمائي« يف تقدمي 
ك��ل م��ا ه��و مميز وخم��ت��ل��ف، مثل م��ب��ادرة »الحت����اد الأوروب����ي« 
الثالثة، لعر�ض باقة من الأفالم  ال��دورة  اأبرم اتفاقها يف  التي 
�ضفراء  بح�ضور  امل��ه��رج��ان  يف  امل��م��ي��زة  الأوروب���ي���ة  ال�ضينمائية 
وتقدمي  امل��ج��ال  والثقافات يف  اخل���ربات  ت��ب��ادل  بهدف  ال���دول، 
فر�ضة مل�ضاهدة اأفالم خمتلفة ذات قيمة فنية رفيعة للجمهور 
الإماراتي واخلليجي، وقال: لقدت تعود جمهور وزوار و�ضيوف 
»العني ال�ضينمائي« على ا�ضتقطاب اأبرز الأفالم يف عر�ضها الأول 
من بداية املهرجان، ففي افتتاح الدورة الأوىل منه عر�ض الفيلم 
امل�ضري »الكنز« للمخرج �ضريف عرفة، يف اأول عر�ض عاملي، ويف 
الثانية عر�ض الفيلم ال�ضوداين »�ضتموت يف الع�ضرين«  الدورة 
اأول عر�ض يف مهرجان خليجي  يف  العال،  اأب��و  اأجم��د  للمخرج 
جعفر  للمخرج  »هليوبولي�ض«  اجلزائري  الفيلم  وك��ان  عربي، 
قا�ضم يف افتتاح ال��دورة الثالثة من املهرجان يف عر�ضه العاملي 
الأول، بالإ�ضافة اإىل الأفالم اخلليجية والعربية الأخرى التي 
ور�ضح  الأويل،  للمرة  ال�ضينمائي«  »العني  �ضا�ضات  على  عر�ضت 
اأو�ضكار2021،  منها يف ال��دورة املا�ضية عدداً من الأف��الم اإىل 
وهي الفيلم ال�ضعودي »�ضيدة البحر« واجلزائري »هليوبولي�ض« 
وامل�ضري »ملا بنتولد« والتون�ضي »الرجل الذي باع ظهره«، وهذا 
اإن دل فيدل على اأن »العني ال�ضينمائي« ينجح يف كل دورة منه يف 

ا�ضتقطاب اأميز الأفالم على امل�ضتويني العربي والعاملي.
من  كبرياً  ع��دداً  تلقى  قد  ال�ضينمائي«  »العني  اأن  امل��ري  ولفت 
واملقيمني  واخلليجيني  الإم��ارات��ي��ني  لل�ضينمائيني  الأف����الم، 
ال��ل��ج��ن��ة املتخ�ض�ضة يف  ���ض��ي��ب��داأ م��ع  ال��ت��ي  يف دول����ة الإم�������ارات، 
اأبرز الأفالم يف فئات الأفالم الروائية  عملية الختيار، انتقاء 
والوثائقية الطويلة والق�ضرية لعر�ضها يف م�ضابقات املهرجان 
اخلليجي  و»ال�ضقر  الق�ضري«  الإم���ارات���ي  »ال�ضقر  املختلفة، 
ال��ط��وي��ل« و»ال�����ض��ق��ر اخل��ل��ي��ج��ي ال��ق�����ض��ري« و»ال�����ض��ق��ر لأف���الم 

املقيمني« و»ال�ضقر لأفالم الطلبة«. 

•• ال�سارقة –الفجر:

ال�����ض��ع��ودي��ة بدولة  ال��ث��ق��اف��ي��ة  امل��ل��ح��ق��ي��ة  ن��ظ��م��ت 
الإم�������ارات ب��ال��ت��ع��اون م���ع امل���رك���ز ال���رتب���وي للغة 
اللغة  وجممع  بال�ضارقة  اخلليج  ل��دول  العربية 
للغة  العاملي  اليوم  احتفالية  بال�ضارقة  العربية 
والتوا�ضل  ال��ع��رب��ي��ة  “اللغة  ب��ع��ن��وان:  ال��ع��رب��ي��ة 

احل�ضاري« .
اعتمدته  ال���ذي  ل��ل��ع��ن��وان  وف��ًق��ا  الفعالية  وت��اأت��ي 
والعلوم  وال��ث��ق��اف��ة  ل��ل��رتب��ي��ة  ال��ع��امل��ي��ة  امل��ن��ظ��م��ة 
)اليون�ضكو( لهذا العام انطالًقا من دور اللغة يف 

متكني التوا�ضل احل�ضاري.
اأقيم احلفل يف مقر املركز الرتبوي للغة العربية 
اجلامعية  امل���دي���ن���ة  يف  مب���ق���ره  اخل���ل���ي���ج  ل������دول 
يف  العربية  باللغة  احتفاًء  اأم�ض  م�ضاء  بال�ضارقة 

يومها العاملي.
وح�ضر الحتفالية �ضعادة الأ�ضتاذ بدر بن حممد 
الثقافية  امل��ل��ح��ق��ي��ة  ب��اأع��م��ال  ال��ق��ائ��م  ال��ع��ا���ض��م��ي 
ال�����ض��ع��ودي��ة ب���الإم���ارات و���ض��ع��ادة ال��دك��ت��ور عي�ضى 
���ض��ال��ح احل���م���ادي م��دي��ر امل���رك���ز ال���رتب���وي للغة 
العربية لدول اخلليج بال�ضارقة ، وجمموعة من 
الطلبة ال�ضعوديني امللتحقني بجامعات الإمارات 
كجامعة ال�ضارقة والأمريكية بال�ضارقة وعجمان 
بدولة  اجلامعات  من  وغريها  الطبية  واخلليج 

الإمارات.و ت�ضمنت الحتفالية جولة يف معر�ض 
اخلط العربي امل�ضاحب للخطاط واملقرئ م�ضعود 
اللوحات  م���ن  ع���ر����ض جم��م��وع��ة  ال�����ذي  ال�����دايل 
ببع�ض  التعريف  م��ع  ال��ع��رب��ي  للخط  الإب��داع��ي��ة 
الإ�ضدارات التي اأ�ضدرها يف تعليم اخلط العربي. 
بعد ذلك جتول احل�ضور باملعر�ض اللغة العربية 
ال��دائ��م ب��امل��رك��ز ال��رتب��وي مت ف��ي��ه الط����الع على 

اأركان املعر�ض الذي ي�ضم اأهم املوؤلفات من اأمهات 
الكتب يف خمتلف جمالت اللغة العربية وكذلك 
املعلقات و�ضرية تعريفية لأ�ضحابها بالإ�ضافة اإىل 
وع�ضوره  العربي  ب���الأدب  بالتعريف  خا�ض  رك��ن 
التاريخية وركن خا�ض بالتعريف باحتاد املجامع 
وتعريف  اللغوية  واملراكز  املجامع  من  واأع�ضائه 
ل��ك��ل م��ن��ه��ا، وك��ذل��ك ت��ع��ري��ف ب��اأه��م اأن�����واع اخلط 

اإىل �ضا�ضات  ب��الإ���ض��اف��ة  ب��ه��ا،  ال��ع��رب��ي وال��ت��ع��ري��ف 
ا للتعريف مبنجزات املركز  اإلكرتونية ت�ضم عر�ضً
واللغة العربية، وكذلك معر�ض ال�ضور لفعاليات 

واأن�ضطة املركز.
وت�ضمنت  احل��ف��ل  ق��اع��ة  اإىل  احل�����ض��ور  ت��وج��ه  و 
للمملكة  ال���وط���ن���ي  ال�������ض���الم  احل����ف����ل  ف����ق����رات 
العربية  الإم�������ارات  ال�����ض��ع��ودي��ة ودول�����ة  ال��ع��رب��ي��ة 

امل��ت��ح��دة  ث��م ال��ق��راآن ال��ك��رمي، ث��م رح��ب��ت عريفة 
بلغتنا  “نعتز  اأننا  اإىل  واأ�ضارت  بال�ضيوف  احلفل 
مع  احل�����ض��اري  وتوا�ضلنا  اأ�ضالتنا  تعك�ض  وه��ي 
العا�ضمي  ب��در  الأ�ضتاذ  �ضعادة  ق��دم  ثم  العامل”، 
ال�ضعودية  ال��ث��ق��اف��ي��ة  امل��ل��ح��ق��ي��ة  ب��اأع��م��ال  ال��ق��ائ��م 
اأ�ضار  كما  باحل�ضور.  ترحيبية  كلمة  ب��الإم��ارات 
العربية  اللغة  خدمة  يف  اململكة  جهود  اإىل  فيها 
للغة  ال��ع��امل��ي  �ضلمان  امل��ل��ك  جممع  �ضمنها  وم��ن 
العربية، بالإ�ضافة اإىل جهود اململكة يف دعم اللغة 
.بعدها  العامل  ح��ول  ون�ضرها  وتعليمها  العربية 
مت ع��ر���ض ف��ي��ل��م م��رئ��ي م��ن اإن���ت���اج جم��م��ع امللك 
وجهود  العربية  اللغة  رحلة  ع��ن  العاملي  �ضلمان 
املجمع يف خدمتها، كما قدم ال�ضكر والتقدير اإىل 
املركز الرتبوي بال�ضارقة على التعاون يف تنظيم 
ال�ضكر  مقدًما  باملركز،  اأقيمت  والتي  الحتفالية 
ال�ضارقة  ح��اك��م  ال�����ض��م��و  ���ض��اح��ب  اإىل  وال��ت��ق��دي��ر 
اأحد  املركز  يعد  وال��ذي  العربية  اللغة  دع��م  على 
مناذج الدعم ال�ضخي ل�ضموه الكرمي الذي يدعم 
قد  كما  م��ك��ان،  ك��ل  ويف  با�ضتمرار  العربية  اللغة 
واملنظمني  احلوارية  اجلل�ضة  �ضيوف  اإىل  ال�ضكر 
والقائمني على هذا احلفل.بعد ذلك متت دعوت 
بها، حيث  للبدء  املتحدثني يف اجلل�ضة احلوارية 
احلمادي  �ضالح  عي�ضى  ال��دك��ت��ور  ���ض��ع��ادة  حت��دث 
ح��ول اإجن���ازات امل��رك��ز ال��رتب��وي واأه���م اإ�ضداراته 

يف  العربية  اللغة  دور  اإىل  واأ�ضار  2021م.  لعام 
احل�ضارة الإن�ضانية والثقافة العاملية، كما حتدث 
العام  الأم��ني  امل�ضتغامني  حممد  الدكتور  �ضعادة 
اإجن���ازات  ح��ول  بال�ضارقة  العربية  اللغة  ملجمع 
مقدمتها  ويف  بال�ضارقة  العربية  اللغة  جممع 
اإجن��از لغوي  اأعظم  املعجم التاريخي وال��ذي يعد 
ال�ضمو  �ضاحب  ورعاية  بدعم  املعا�ضر  الوقت  يف 
حاكم ال�ضارقة، اأما �ضعادة الأ�ضتاذ الدكتور ماأمون 
يف  العربية  اللغة  جماليات  اإىل  اأ�ضار  فقد  وجيه 
اللفظ واملعنى والدللة م�ضت�ضهًدا مبجموعة من 
اجلمال  لذلك  الأدبية  والآث��ار  ال�ضعرية  الأبيات 
اجلل�ضة  واختتمت  لغة،  اأية  فيها  لتناف�ضه  الذي 
بختام امل�ضك وبالرتمن باأبيات ال�ضعر التي قدمها 
ق�ضيدة  ق��دم  حيث  ال�ضيخ  ع��ارف  الدكتور  �ضعادة 
بهذه  اح���ت���ف���اًء  ال�ضامدة”  “ال�ضاد  ب���ع���ن���وان: 
املنا�ضبة العاملية للغة العربية.كما ت�ضمنت فقرات 
الحتفالية م�ضابقة لغوية لطلبة اجلامعات ومت 
ت��وزي��ع اجل��وائ��ز على ال��ف��ائ��زي��ن وامل�����ض��ارك��ني من 
امل�ضاركني  ت��ك��رمي  مت  احل��ف��ل  خ��ت��ام  ويف  الطلبة، 
احلفل  من  النتهاء  وبعد  احل��واري��ة،  اجلل�ضة  يف 
لل�ضيوف  ال���ت���ذك���اري���ة  ال���������ض����ورة  اإل����ت����ق����اط  مت 
وامل�����ض��ارك��ني وامل��ن��ظ��م��ني واجل��م��ه��ور ال��ك��رمي من 
الطلبة ال�ضعوديني امللتحقني باجلامعات يف دولة 

الإمارات.

بالتعاون مع املركز الرتبوي للغة العربية لدول اخلليج وجممع اللغة العربية بال�ضارقة

امللحقية الثقافية ال�سعودية تنظم احتفالية اليوم العاملي للغة العربية 

•• ال�سارقة-الفجر:

حاورت جملة “النا�ضر الأ�ضبوعي” الفائز بجائزة 
ال���رزاق ق��رن��ح، يف  ال��روائ��ي عبد  ن��وب��ل يف الآداب، 
ال�ضارقة، ون�ضرت احلوار كاماًل يف عددها اجلديد، 
اليومية  الن�ضرة  يف  منه  مقتطفات  ن�ضرت  بعدما 
و�ضل”.  “همزة  للكتاب  ال��دويل  ال�ضارقة  ملعر�ض 
ال�ضحف  اأوائ��ل  ومن  عربياً،  الأوىل  املجلة،  وتعد 
الأديب  التي حظيت بحوار مع  العاملية  واملجالت 
ال��ت��ن��زاين ال��ربي��ط��اين م���ن اأ����ض���ول ع��رب��ي��ة، بعد 

اإعالن فوزه باجلائزة الأدبية الأهم يف العامل.
وحتدث قرنح عن ق�ضايا الهجرة والهوية واأهمية 
ال�ضعب  “يحتفي  وق����ال:  ال�ضفاهية  ال�����ض��ردي��ات 
مثلما  ل���الآداب،  نوبل  بجائزة  بفوزي  الربيطاين 
يحتفي بي العرب والأفارقة”، م�ضيفاً: “ل يوجد 
خطاأ يف حيازة هويات متعددة، ولكن ميكن حتديد 
اأه��م��ي��ة احل��ك��اي��ات التي  اأك���د  ك��م��ا  ت��رات��ب��ي��ة لها”، 
ال�ضرديات  تظّل  م��ا،  “بطريقة  النا�ض:  يتناقلها 
الأحداث”،  لفهم  ج��داً  مثمراً  م�ضدراً  ال�ضفاهية 
وا�ضفاً الق�ض�ض ال�ضفاهية باأنها: “طرق لو�ضف 

العامل«.
بدور  ان���ب���ه���اره  ع���ن  “النوبلي”  الأدي������ب  وع����رّب 
“اأنا معجب  قائاًل:  الثقايف وم�ضروعها،  ال�ضارقة 
لل�ضارقة”،  ال��ث��ق��ايف  ب���ال���دور  الن���ب���ه���ار  ل���درج���ة 
الذي  العمل  عن  الكثري  على  “تعرفت  م�ضيفاً: 
تقوم به ال�ضارقة، مبا يف ذلك جمموعة وا�ضعة من 

الأن�ضطة وامل�ضاريع واملبادرات«.
للكتاب،  ال�ضارقة  هيئة  رئي�ض  كتب  جانبه،  م��ن 
رئي�ض التحرير، �ضعادة اأحمد بن ركا�ض العامري، 
الإجن��������ازات اجلديدة  ع���ن  ال���ع���دد  اف��ت��ت��اح��ي��ة  يف 
ال�ضارقة  “معر�ض  ت�ضنيف  وم��ن��ه��ا  ل��ل�����ض��ارق��ة، 
ال��دويل للكتاب” الأك��رب يف العامل من حيث بيع 
النا�ضرين  من  العاملية  وامل�ضاركة  احلقوق  و�ضراء 
للمعر�ض  امل��ه��ن��ي  ال���ربن���ام���ج  ���ض��م��ن  وال����وك����الء 

)موؤمتر النا�ضرين(. 
كتابة  ال�����ض��ارق��ة  “توا�ضل  الف��ت��ت��اح��ي��ة:  يف  وذك���ر 
اإجنازاتها  ���ض��ج��ّل  يف  ج��دي��دة  م�����ض��رق��ة  ���ض��ف��ح��ات 
الثقايف  م�����ض��روع��ه��ا  ���ض��م��ن  ال���ك���ربى،  ال��ث��ق��اف��ي��ة 
�ضاحب  احلكيم،  احلاكم  يقوده  ال��ذي  التنويري 
ال�����ض��م��و ال�����ض��ي��خ ال���دك���ت���ور ���ض��ل��ط��ان ب����ن حممد 

ال�ضارقة،  حاكم  الأعلى  املجل�ض  ع�ضو  القا�ضمي، 
منذ اأكرث من اأربعة عقود تتالألأ يف �ضرية عا�ضمة 
الإ�ضالمية،  الثقافة  وعا�ضمة  العربية،  الثقافة 

والعا�ضمة العاملية للكتاب«.
الثقافية  الإجن��ازات  متواليًة  “تتوا�ضل  واأ�ضاف: 
ال��ك��ربى ب��ق��ي��ادة احل��اك��م احل��ك��ي��م، وال��ت��ي و�ضعت 
العاملية، من  الثقافية  ال�ضارقة يف قلب اخلريطة 

خالل دورها املوؤثر وم�ضروعاتها ومبادراتها«.
“النا�ضر  كتب مدير حترير  ويف زاويته “رقيم”، 
عن  انطباعاته  ع��ن  العامري  علي  الأ�ضبوعي”، 
معه،  احل���وار  خ��الل  ل���الآدب  نوبل  بجائزة  الفائز 
عبد  ال��روائ��ي  م��ع  دقيقًة   34 “اأم�ضينا  بقوله: 
23 دقيقًة للحوار ال�ضحايف،  الرزاق قرنح، منها 
لكن يف داخله  الأدي��ب )النوبلي( هادئاً  اإذ بدا يل 
الذكاء،  حاّد  بدقة،  م�ضغياً  عميقاً،  مّتقدة،  �ضعلة 
نقدية  روح  البديهة، مع  الذهن، وحا�ضر  متوّقد 
ال�ضوؤال،  �ضجاعة وح��اّدة ووا�ضحة؛ ي�ضرب ما وراء 

ويحفر يف مدونة الأمل، وذاكرة النزوح«.
وك���ان ق��د اأج���رى احل���وار م��ع عبد ال����رزاق قرنح، 
مدير التحرير املجلة علي العامري وال�ضحافية 

���ض��روق زك���ري���ا، ك��م��ا ت�ضمن ال��ع��دد اجل��دي��د من 
ومقالت  الن�ضر  �ضناعة  ع��ن  مو�ضوعات  املجلة 
ودرا�ضات وحوارات وتقارير، ف�ضاًل عن مراجعات 

الكتب واأخبار الإ�ضدارات اجلديدة.

»النا�سر الأ�سبوعي« حتاور الفائز
 بجائزة نوبل يف الآداب

يقوم بجوالت �ضينمائية يف املهرجانات الدولية

عامر �ساملني املري.. ُيح�سر لـ »العني ال�سينمائي 4«
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دجمُت االأرمني مع اللبناين مع ال�ضوري و�ضار يل نَف�ضي اخلا�ض

جورج مارديرو�سيان: كل اأحلاين لها 
روح واحدة، ولكنها غري مت�سابهة

غري  ت�ضابهاً  هناك  اإن  ال��ق��ول  ميكن  ه��ل   •
م��ت��ع��ّم��د ب���ني اأغ���ن���ي���ة م���ريي���ام ع���ط���ااهلل )ما 
�ضفت النوم( و)ل�ضحد حبك( و)ورود الدار(، 

كونك �ضاحب الأحلان الثالثة؟
- هذا لي�ض ت�ضابهاً، بل هي روحي كملّحن. كل 
ملّحن لديه )هانك( وروح و�ضكة ل يغرّيها، 
واإذا فعل ذلك ل يعود هو. كل اأحلاين لها روح 

واحدة، ولكنها غري مت�ضابهة.
�ضوت  دون  م��ن  ال��ن��وم(  �ضفت  )م���ا  ل��ك��ن   •
وهذا  ك���رم،  جن��وى  لأغنيتْي  مت��ام��اً  مطابقة 

لي�ض جمرد انعكا�ض للروح؟
ن��وت��ة )ل�ضحد حبك(  ب��ني  ي��وج��د اخ��ت��الف   -
وبني نوتة اأغنية مرييام عطااهلل، ولكن الروح 
اللحن  واحدة و)الهانك( واحد. وَمن ي�ضمع 
يعرف اأنه يل كما ُيعرف حلن اأي ملحن اآخر.

الأحلان  يف  مماثل  َتطاُبق  يوجد  ل  • ولكن 
التي اأعطيَتها للكثري من الفنانني؟

ميكن  ول  جبلي  لونها  ال��ث��الث  الأغ��ن��ي��ات   -
واأنا حّلنُتها على مقام  اللعب به لأنه تراثي، 
احلزين  البعلبكي  ال��ل��ون  وتعك�ض  احل��ج��از، 

الذي ل ُيقّدم بطريقة اأخرى.
هي  لنف�ضك  تقليدك  تهمة  اأن  ترى  • وهل 

جمرد افرتاء؟
- الكل يقول هذا الكالم كونه ل يعرف. ولكن 
الأعمال  ه���ذه  ي�ضمع  ف��ن��ان  اأو  مو�ضيقي  اأي 
الأرمني  دجم���ُت  روح����ي.  تعك�ض  اإن��ه��ا  ي��ق��ول 
م��ع ال��ل��ب��ن��اين م��ع ال�����ض��وري و���ض��ار يل نَف�ضي 

اخلا�ض.
روح  م���ن  ع���ط���ااهلل  م���ريي���ام  اأخ�����ذت  • وك����م 

جنوى كرم يف اأغنيتها اجلديدة؟
اأن��ا و�ضعُت �ضوتي على  - بل هي �ضخ�ضيتي. 
اأنا  ق��ّل��دْت��ن��ي.  مل��ريي��ام وه��ي  الأغ��ن��ي��ة وغنيُتها 
اإياه،  اأعادت ما حّفظتها  الأغنية وهي  لّقنُتها 
ب��ل ت�ضبح هي،  اأن���ا  اأع����ود  ع��ن��ه ل  زاح���ت  واإذا 
مَل��ا كانت غّنْته.  اللون  ه��ذا  اأنها مل حتب  ول��و 
لكن اأي���ن جن��وى واأي���ن م��ريي��ام ع��ط��ااهلل مع 
اح����رتام����ي ل���ه���ا، جن����وى جن��م��ة ك���ب���رية فوق 

ومرييام جديدة.
اإىل  وت�����ض��ع��ى  ج����دي����دة  ل��ي�����ض��ت  م����ريي����ام   •

النطالق جمدداً؟
اأغ��ن��ي��ات��ه��ا م���ع���دودة، وه���ي ق�ضدْتني  - ول��ك��ن 
اأن تعاملُت معها يف  �ضبق  الأغنية.  واأعطيُتها 
ب��اأن روحي  ي�ضعر  ي�ضمعها  وَم��ن  ع��دة،  اأعمال 

فيها.
• تعاملَت مع جنوى كرم وديانا حداد ونوال 
ال��زغ��ب��ي و���ض��ادي جميل واأل���ني خ��ل��ف، فكيف 

تقّيم التجربة مع مرييام؟
- اإن���ه���ا م��ه��ن��ت��ي. ع��ن��دم��ا ت��ع��ام��ل��ُت م���ع نوال 
الزغبي كانت يف بدايتها وجنحنا معاً، وديانا 
حداد مل تكن �ضيئاً وجنحنا معاً، ورمبا اأجنح 
جمدداً مع مرييام عطااهلل. وظيفتي �ضناعة 

النجوم.
وديانا  ال��زغ��ب��ي  ن����وال  ���ض��ن��ع��َت  اأن����ك  اأي   •

حداد؟
- بل �ضاعدُتهما. كما �ضنعُت غريي اأنا �ضنعت 
من  اأغنية  اأي  ت�ضرب  وعندما  اأي�ضاً،  نف�ضي 
اأحل����اين لأي ف��ن��ان ف��اإن��ن��ا ن��ن��ج��ح م��ع��اً، وهذا 
تكن  مل  ح���داد  دي��ان��ا  �ضنعُته.  اأن��ن��ي  يعني  ل 

و)اأمانيه(  )�ضاكن(  غنت  وعندما  معروفة، 
جنحنا معاً.

بعدك؟ من  حداد  ديانا  جتد  • كيف 
التي  ال��ط��ري��ق  ف��ن��ان يختار  ك��ل  اأع����رف.  - ل 
تنا�ضبه ورمب���ا ه��ي وج���دت الأج���م���ل، واأن����ا ل 

ميكن اأن اأق�ضدها واأ�ضّدها من يدها.
معك؟ ينجح  دام  ما  الفنان  يبتعد  • وملاذا 

ه له. - هذا ال�ضوؤال يجب اأن ُيوجَّ
لنوال  ع��ل��ي��ك(  ان�����دم  )م����ا  ح��ق��ق��ت  م�����اذا   •

الزغبي؟
- الأغنية �ضربت وجنحنا معاً.

ال�ضاحة  األني خلف عن  ابتعاد  اأن  • هل جتد 
ترك فراغاً فيها؟

- لونها مميز. كما توجد طروب توجد األني 
اأّث����ر ع��ل��ى ال�����ض��اح��ة الفنية.  اأي�����ض��اً، وغ��ي��اب��ه��ا 
نف�ضها  وثبتت  متيناً  فنياً  اأ�ضا�ضاً  األني �ضنعت 

وا�ضمها موجود ومل ين�ضها النا�ض.
ال�ضاحة؟ اىل  بالعودة  تن�ضحها  • هل 

- ل اأعرف ظروفها. 
لأن��ن��ي متَعب  ع��ام��ني  اأن���ا مبتعد منذ  م��ث��اًل، 
ن��ف�����ض��ي��اً. ُي��ط��ل��ب م��ن��ي اأحل������ان واأق�������ول نعم، 
ولكنني ل اأم�ضك الكمنجة اأو العود ول اأفتح 
ك��وم��ب��ي��وت��ر. م����ررت ب��ظ��روف ع��ائ��ل��ي��ة �ضعبة 

و�ضاأعود جمدداً.
املقبلة؟ للفرتة  حت�ضر  • ماذا 

- اأعماًل لنجوى كرم.
�ضتقّدمها؟ • وكيف 

�ضكًة  �ضن�ضلك  ال�ضائد.  عن  بعيدة  باأعمال   -
جديدًة.

اإحدى  يف   - متثيل  كمدربة   - امل�ضاركة  على  ب��در،  �ضو�ضن  الفنانة  تعاقدت 
�ضركات الإنتاج لتدريب ال�ضباب املقبل على التمثيل يف دول الوطن العربي.

ومن املقرر اأن تبداأ اإلقاء املحا�ضرات بعد النتهاء من ت�ضوير اجلزء الثالث 
من م�ضل�ضل "اأبو العرو�ضة" الذي  ت�ضوره حالًيا للعر�ض على �ضا�ضة "دي 
اإم �ضي" نهاية العام اجلاري، مب�ضاركة عدد كبري من النجوم على راأ�ضهم 
فريد  وران��ي��ا  الفقي،  ونرمني  �ضالح،  مدحت  والفنان  رج��ب،  �ضيد  الفنان 

�ضوقي، وحممد عادل،
 وديانا ه�ضام، وحممد ال�ضعدين.

ويجري حالًيا املنتج واملوؤلف يو�ضف ح�ضن يو�ضف، جل�ضات عمل مغلقة مع النجمة 
الكبرية �ضو�ضن بدر، والفنانة وفاء عامر، والفنان اأحمد بدير، بالإ�ضافة 
انطالق  لبدء  ا�ضتعداًدا  وذلك  الفن،  اإىل نخبة كبرية من جنوم 

اجلاري. ال�ضهر  "الأكادميية" خالل 
عن  "عبارة  "الأكادميية  اأن  يو�ضف،  ح�ضن  يو�ضف  املنتج  واأك��د 
املجالت  يف  ال��ك��ور���ض��ات  م��ن  ملجموعة  �ضخم  ا�ضتثنائي  ح��دث 
الفنية املختلفة، وحتديًدا يف كل من جمال التمثيل والإخراج 
وكتابة ال�ضيناريو، وي�ضارك فيها كل من ميتلك موهبة حقيقية 

من جميع اأنحاء الوطن العربي.
وفاء  والفنانة  ب��در،  �ضو�ضن  النجمة  من  كل  مع  التعاقد  ومت 
الفنان  التفاق مع كل من  بدير، وج��ار  اأحمد  والفنان  عامر، 

فتحي عبدالوهاب،
الذين  النجوم  ف��واز، وغريهم من  ري��ة، و�ضربي  اأب��و  وكمال   
اأثرت يف الدراما امل�ضرية والعربية على  اأعماًل متميزة  قدموا 

حد �ضواء.
وتنطلق الأكادميية، يف توقيت واحد يف الريا�ض والبحرين 
املحا�ضرات  بتقدمي  النجوم  يتناوب  اأن  على  اأي���ام،  خ��الل 
الأك��ادمي��ي��ة فكرة  ال��ب��ل��دي��ن. وتعترب  الآخ���ر يف  تلو  جن��ًم��ا 
مبتكرة يتم تقدميها للمرة الأوىل بالوطن العربي، وي�ضارك 
لتخريج  وت��ه��دف  ال��ف��ن مب�ضر،  اأمل���ع جن��وم  م��ن  كوكبة  فيها 
دف��ع��ة م��ن حم��رتف��ني يف جم���ال التمثيل 
ال�ضيناريو، وذلك  والإخراج وكتابة 
ب��ع��د اج��ت��ي��ازه��م ال��ك��ور���ض��ات التي 
الفن  تقدم لهم من خالل جنوم 

امل�ضري.

نف�ضه  بتقليد  مارديرو�ضيان  ج��ورج  اللبناين  امللحن  ��ه��م  اتُّ
التي  النوم(  �ضفت  )ما  اأغنية  عطااهلل  مرييام  طرحْت  بعدما 
اأغنيتْي جنوى كرم )ل�ضحد حّبك( و)ورود  مع  مت�ضابهة  اأتت 

الدار(.
مارديرو�ضيان يرّد على هذه التهمة متحدثًا كذلك عن االأ�ضباب 
اأنه  اإىل  اأبعدته لعامني عن العمل، الفتًا يف الوقت ذاته  التي 
ر للفرتة املقبلة اأعمااًل لنجوى كرم، و�ضفها بال� )بعيدة  يح�ضّ

عن ال�ضائد و�ضن�ضلك �ضكًة جديدًة(.

�سو�سن بدر مدربة متثيل بعد 
النتهاء من )اأبوالعرو�سة 3( 

باإطالق  الغنائية  لل�ضاحة  زعبالوي  نان�ضي  ال�ضورية  املطربة  تعود 
باأحدث األبوماتها )حمطة 40( بعد غيابها لفرتة طويلة.

وال�ضورية  امل�ضرية  باللهجتني  اجلديد  الألبوم  )زعبالوي(  تقدم 
وي�ضمل �ضبع اأغان، 

وملحنني  �ضعراء  م��ع  الغنائية،وتعاونت  م�ضريتها  يف  الثالث  وه��و 
تباعا عرب  اأغنياته  ط��رح  يتم   اأن  امل��ق��رر  وم��ن  و���ض��وري��ني،  م�ضريني 

طريقة  على  الجتماعي  التوا�ضل  مواقع  على  و�ضفحاتها  يوتيوب 
ال�ضينجل.

وتطرح نان�ضي اأوىل اأغنياتها )يا ما رحنا(، كلمات جورج ع�ضي واأحلان 
)م�ضتحيل(  هما  غنائيني  البومني  اأ���ض��درت   ق��د  وك��ان��ت  ح��م��دي،  نعيم 

و)احلكاية(
امنك.

وعربت زعبالوي عن �ضعادتها بلقاء جمهورها والعودة بعد الغياب ومتنت 
اأن تالقي الأغنيات اعجابهم خ�ضو�ضا اأنها ق�ضت وقتا طويال يف اختيارها 

وتنفيذها بال�ضكل الالئق.
يذكر اأن نان�ضي زعبالوي ولدت يف عائلة مو�ضيقية ورثت موهبة الغناء من 

والدها العازف وع�ضو نقابة الفنانني يف �ضوريا،
 ا�ضرتكت يف �ضوبر �ضتار وحققت ح�ضورا لفتا،

"ال�ضمري  اأوبريت  يف  فينا" �ضاركت  لذكرك  "�ضو  بعنوان  اأغنية  ولها   
العربي".

�ضنوات   8 قبل  اطلقتها  كانت  التي  ال�ضينجل  اأغنياتها  من  وكانت   
وقت  كبري  ب�ضكل  انت�ضرت  اأمي"  قلب  ه��ي��دا   " الأم  عيد  مبنا�ضبة 
ت��ه��دي الأغ��ن��ي��ة لكل  اأن  اأن  ن��ان�����ض��ي زع���ب���الوي  ط��رح��ه��ا وف�����ض��ل��ت 

ال�ضوريات ب�ضكل خا�ض واأمهات العامل ب�ضكل عام.

نان�سي زعبالوي 
تعود لل�ساحة 

الغنائية من خالل 
)حمطة 40(
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درا�سة تك�سف عن معاناة اأ�سا�سية قد 
يواجهها الأفراد لدى احلرمان من النوم!

ال��ن��وم ميكنهم يف  امل��ح��روم��ني م��ن  اأن الأ�ضخا�ض  اأظ��ه��رت درا���ض��ة ج��دي��دة 
الواقع حت�ضني طريقة م�ضيهم من خالل زيادة �ضاعات النوم لديهم ب�ضكل 

منا�ضب حلياتهم اليومية.
ووجدت الدرا�ضة، التي قادها علماء يف معهد ما�ضات�ضو�ضت�ض للتكنولوجيا 
وجامعة �ضاو باولو الربازيلية، اأن الأ�ضخا�ض الذين يح�ضلون على ق�ضط 
النهاية  يوؤثر يف  امل�ضي، ما  به يواجهون �ضعوبة يف  املو�ضى  النوم  اأقل من 

على خطوات ال�ضخ�ض اأو م�ضيته.
الباحثون  يوما، وجد   14 الطالب على مدار  وبا�ضتخدام متطوعني من 
اأنه كلما قل النوم الذي يح�ضل عليه الطالب )يف املتو�ضط ، �ضت �ضاعات يف 

الليلة(، تقل قدرته على التحكم على جهاز امل�ضي.
وبالن�ضبة للطالب الذين مل يناموا على الإط��الق، فقد انخف�ض التحكم 

يف امل�ضي.
املثايل" خالل  "اأقل من  الذين ح�ضلوا على نوم  فاإن الطالب  ومع ذلك، 
الأ�ضبوع، ولكنهم كانوا قادرين على النوم يف عطالت نهاية الأ�ضبوع، كان 

اأداوؤهم اأف�ضل من اأولئك الذين ح�ضلوا على نوم اإ�ضايف.
وقال اأحد معدي الدرا�ضة، هريمانو كريب�ض، يف بيان: "علميا، مل يكن من 
اأن الأن�ضطة التلقائية تقريبا مثل امل�ضي �ضتتاأثر بقلة النوم. كما  الوا�ضح 
ا�ضرتاتيجية مهمة. وعلى  يكون  اأن  النوم ميكن  التعوي�ض عن  اأن  وجدنا 
�ضبيل املثال، بالن�ضبة لأولئك الذين يعانون من احلرمان املزمن من النوم، 
ببناء  قاموا  اإذا  الع�ضكريني،  الأف��راد  وبع�ض  والأط��ب��اء  املناوبة  عمال  مثل 

تعوي�ض نوم منتظم، فقد يكون لديهم �ضيطرة اأف�ضل على م�ضيتهم".
ويتطلب امل�ضي يف الواقع تدخال دماغيا اأكرث قليال مما كان يعتقد �ضابقا، 
امل�ضي يف حماولة للم�ضاعدة يف  واآليات  النا�ض  الباحثون م�ضية  حيث حدد 
اإن�ضاء روبوتات ملر�ضى ال�ضكتة الدماغية اأو غريهم ممن عانوا من م�ضاكل 

منهكة.
اأو  اأن احلرمان اجلزئي  اإىل  "ت�ضري نتائجنا  الباحثون يف الدرا�ضة:  وكتب 
اإىل انخفا�ض يف الأداء يف التحكم احل�ضي احلركي  الكلي من النوم يوؤدي 

يف امل�ضي".
وي�ضري الأداء املتفوق ملجموعة النوم املزمن عند مقارنته باملجموعة احلادة، 

اإىل وجود اآلية تعوي�ضية ت�ضاعد على حت�ضني الأداء احلركي.
قليال  م�ضيتهم  "الأ�ضحاء" يغريون  الأ�ضخا�ض  اأن  �ضابقا  كريب�ض  ووج��د 
اإىل  ي�ضري  وه��ذا  اإليها.  النظر  ذل��ك، مبجرد  يفعلون  اأنهم  يدركوا  اأن  دون 

وجود م�ضتوى معني من التاأثري الواعي.
واأو�ضح كريب�ض اأن "هذا ي�ضري اإىل اأن مفهوم امل�ضية جمرد عملية تلقائية 

لي�ض ق�ضة كاملة. هناك الكثري من التاأثري ياأتي من الدماغ".
كما يقرتح الباحثون ا�ضرتاتيجيات للتخفيف من اآثار احلرمان من النوم. 
الليلة.  يف  �ضاعات  ثماين  �ضخ�ض  كل  ينام  اأن  يجب  املثالية،  الناحية  ومن 
ولكن اإذا مل نتمكن من ذلك، فعلينا اأن نعو�ض اأكرب قدر ممكن وبانتظام 

قدر الإمكان.
.Scientific Reports ون�ضرت الدرا�ضة يف جملة

اليابان؟ ت�ضكل  التي  اجلزر  بني  جزيرة  اأكرب  • ما 
جزيرة هون�ضو

اجلزر؟ من  عدد  اأكرب  يوجد  حميط  اأي  • يف 
يف املحيط الهادي

الذاكرة؟ فقدان  يعني  الذي  الطبي  امل�ضطلح  • ما 
اأميبيا

االت�ضاع؟ حيث  من  العامل  يف  حميطات  ثالث  اأكرب  هي  • ما 
املحيط الهادي - املحيط الأطل�ضي - املحيط الهندي

والكتلة؟ احلجم  يف  االأر�ض  يقارب  الذي  الكوكب  • ما 
الزهرة

ال�ضكان. من  ن�ضمة  ماليني   4 مقابل  نيوزيلندا  يف  غنم  راأ�ض  مليون   70 هناك  اأن  تعلم  • هل 
كوبا. يف  عليه  العثور  ومت  النحل  طنان  طائر  هو  العامل  يف  طائر  • اأ�ضغر 

فقط. اأ�ضنان   4 لديه  الأفريقي  • الفيل 
1755م. عام  يف  كتب  الجنليزية  اللغة  يف  قامو�ض  • اأول 

الأخ�ضر. املا�ض  هو  املا�ض  من  نوع  • اأندر 
.Master Charge �ضابقا  ت�ضمى  كانت  كارد  ما�ضرت  • �ضركة 

الن�ضاء. من  مرات   7 ب�  اأكرث  الربق  ب�ضعقات  ي�ضابون  • الرجال 
يوماً.  25 اإىل   10 بني  ما  املنزلية  للذبابة  الإفرتا�ضي  العمر  اأن  تعلم  • هل 

ال�ضاعة. يف  ميل   37 ال�ضاعة،  يف  مرت  كيلو   60 تبلغ  للدلفني  الق�ضوى  ال�ضرعة  اأن  تعلم  • هل 
ت�ضيهواهوا. هو  كالب  نوع  اأ�ضغر  اأن  تعلم  • هل 

ال�ضاعة. يف  ميل   44 ال�ضاعة،  يف  مرت  كيلو   70 هي  القر�ض  لأ�ضماك  الق�ضوى  ال�ضرعة  اأن  تعلم  • هل 

كركور ال�صغري 
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فوائد املوز 
حت����ت����وي امل�����ائ�����ة غ�����رام 
م���ن امل�����وز ع��ل��ى 70% 
م��ن وزن���ه م���اء وحوايل 
و2%  ن�������ض���ا   25%
م����ن وزن������ه ���ض��ك��ر عنب 
و���ض��ك��ر ق�����ض��ب وده����ون 
والياف وبروتني - ومن 
الم�����الح امل��ع��دن��ي��ة 60  
مليغرام حديد وحوايل 
كال�ضيوم  مليغرام   40
وفيتامني  وب��وت��ا���ض��ي��وم 

 .B2 وفيتامني   C

فوائده: 
- ي�ضتعمل يف مكافحة زيادة امالح ال�ضوديوم. 

- مينع ت�ضلب الكلى وال�ضرايني. 
-مقاوم لالإ�ضهال. 

وجود   اىل  نظرا  امللح  اف���راز  يف  وي�ضاعده  ال��دم  فقر  م��ن  اجل�ضم  يحمي   -
البوتا�ضيوم فيه. 

- مزج ع�ضري املوز مع احلليب ي�ضاعد على تهدئة قرح املعدة. والكال�ضيوم 
املوجود يف املوز اجود من الكال�ضيوم املوجود يف اجلنب واحلليب. 

يحكي انه يف قدمي الزمان كان يعي�ض رجل طيب القلب هادئ النف�ض حلو الكالم يحبه كل من يعرفه لكنه كان 
فقريا ووحيدا مل يرزق من زوجته بطفل لكنه كان يحبها فبقي عليها.. ويف احد اليام دعت الزوجة ربها ان 

يرزقها بطفل حتى لو كان قزما او اقل من القزم لكنه طفل، فهل من جميب؟
 حملت الزوجة واجنبت بعدها طفال �ضغريا بحجم الكف ا�ضماه وال��ده كركور، عا�ض كركور وبقي على هذا 
املقا�ض ل يكرب ابدا لكنه كان ميتاز بخا�ضية عجيبة وغريبة، فبعد ان امت الع�ضر �ضنوات امتنع عن ال�ضتحمام 
ال عند اول �ضوء للفجر، وقال لو و�ضعتوا املاء على ج�ضدي �ضاأكرب جدا ول ي�ضعني هذا البيت، ف�ضحكت الم 
و�ضحك الب. فقال كركور: ح�ضنا هيا �ضريوا خلفي وعند نبع النهر و�ضعت الم على كركور ملء كفيها ماء ويف 
احلال انتف�ض كركور وانتف�ض ليكرب ويكرب وي�ضبح بحجم الب والم ا�ضعاف املرات، ثم قال ب�ضوت جهوري 
الن هذا �ضري و�ضركم.. كتم الب هذا ال�ضر حتى جاء وقت طلب فيه احلاكم من اهايل القرية ان يرتكوها 
ويرحلوا لنه �ضيجعل منها ق�ضرا عظيما وحدائق غناء ف�ضيحة لبنته المرية، فغ�ضب النا�ض وث��اروا، لكنه 
اطلق عليهم كالبه وحرا�ضه. واول من تاأذى من ذلك كان والد كركور.. فقد �ضربه احد احلرا�ض فادمى راأ�ضه، 
ال�ضرر من عينيه،  فثار وتطاير  بعيد جاء كركور يجري وعرف ماحدث..  ام كركور و�ضرخت، ومن  ففزعت 
واق�ضم ان يهد ق�ضر احلاكم على راأ�ضه. فوقف احلرا�ض ي�ضحكون ورف�ضه اأحدهم بقدمه والقى به عند النهر، 
وبالطبع مل متر ال حلظات حتى كان كركور ينتف�ض ويكرب وا�ضبحت قدمه وحدها بحجم ثالثة رجال، فمد 
يده وجمع حرا�ض احلاكم وم�ضى اإىل الق�ضر واألقاهم ثم مد كفيه واخذ ي�ضرب الق�ضر حتى هده هدا ودكه 
دكا وجعله مثل فطرية، واخذ يرفع الرتاب واحلجارة ويلقي بها بعيدا حتى نظف املكان ثم �ضرخ وقال: الن ل 
يوجد حاكم فاحلاكم بينكم هو اهلل، عي�ضوا يف �ضالم وا�ضكروا اهلل، وم�ضى كركور واختفى يف الظالم، حتى جف 

املاء وعاد كما كان كركور ال�ضغري.

املمثلة كاري اآن مو�ض لدى و�ضولها حل�ضور العر�ض االأول لفيلم The Matrix Resurrections يف �ضان فران�ضي�ضكو ، كاليفورنيا.رويرتز

اأع��ل��ن ال��دك��ت��ور اأن���دري���ه زول���وت���اري���وف، اأخ�����ض��ائ��ي التغذية 
الرو�ضي، اأن امللفوف املخلل اأكرث فائدة لل�ضحة من امللفوف 

الطازج.
اأن  اإىل  "�ضبوتنيك"،  ل��رادي��و  ح��دي��ث  يف  الطبيب  وي�����ض��ري 
امللفوف مادة غذائية غنية بالفيتامينات مبا فيها فيتامني 
لذلك  املخّمر.  امللفوف  يف  ن�ضاطا  اأك��رث  ي�ضبح  ال��ذي   ،С
رحالتهم  يف  املخمر  امللفوف  معهم  ي��اأخ��ذون  البحارة  ك��ان 
ال�ضقربوط  مبر�ض  الإ�ضابة  لتجنب  الطويلة،  البحرية 
ونق�ض الفيتامينات. كما اأن للملفوف املخمر فوائد اأخرى.

املخمر،  للملفوف  فريدة  خا�ضية  نن�ضى  ما  "غالبا  ويقول، 
لأن��ه يحتوي على  الأم��ع��اء.  وهي حت�ضني حالة ميكروبيوم 
تعترب مفيدة  ال��ت��ي  ال��غ��ذائ��ي��ة،  الأل���ي���اف  م��ن  ع��ال��ي��ة  ن�ضبة 

املناعة  منظومة  تعتمد  حيث  الأمعاء،  مليكروبيوم  ومغذية 
اإىل حد كبري على عمل الأمعاء".

لتقليل  تناوله،  املخمر قبل  امللفوف  وي�ضيف، يف�ضل غ�ضل 
ملوحته واإزالة اخلل قدر الإمكان. كما قد يحتوي امللفوف 
املواد  من  عالية  ن�ضبة  على  الأ���ض��واق  يف  يباع  ال��ذي  املخمر 
مدة  لإط��ال��ة  ت�ضتخدم  ال��ت��ي  النكهة  وحم�ضنات  احل��اف��ظ��ة 

�ضالحيته.
اإ�ضافة  اأكرث فائدة عند  امللفوف  الأخ�ضائي، ي�ضبح  وي�ضري 

اجلزر اإليه عند تخمريه.
ويوؤكد الطبيب، على اأن امللفوف املخمر لي�ض مفيدا للجميع، 
املعدة والقرحة واأمرا�ض  التهاب  حيث على من يعاين من 

اجلهاز اله�ضمي الأخرى تناوله بحذر.

امللفوف املخلل يح�سن ميكروبيوم الأمعاء


