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النظام الغذائي النباتي يعالج �ضعف ع�ضلة القلب
اأن هناك الكثري من  اإىل  "هايلرباك�سي�س.نت" الأملانية  اأ�سارت بوابة 
الأ�سخا�س يعانون من مر�س �سعف ع�سلة القلب اأو ما يعرف با�سم 
ق�سور القلب، وهو مر�س غري قابل لل�سفاء يف الوقت الراهن، لكن 
النظام  يلعب  اأن  اأي�سا  وميكن  ب��الأدوي��ة،  جيدا  معه  التعاي�س  ميكن 

الغذائي اأي�ساً دوراً مهما يف العالج.
ميكن  ف��اإن��ه  بو�سطن  بجامعة  ال��ط��ب  كلية  يف  ج��دي��د  لبحث  ووف��ق��اً 
من  املزيد  ا�ستهالك  خ��الل  من  القلب  ق�سور  اأم��را���س  من  الوقاية 
الأط��ع��م��ة ال��ن��ب��ات��ي��ة م��ث��ل ال��ت��وت واخل�����س��روات ال��ورق��ي��ة واحل���د من 

ا�ستهالك الأطعمة الغنية بالدهون امل�سبعة واملنتجات احليوانية.
وبالإ�سافة اإىل اآثار �سعف ع�سلة القلب ال�سارة على اأنظمة الأع�ساء 
امل��ت��ع��ددة، ف��اإن��ه يرتبط ب��زي��ادة خماطر اخللل امل��ع��ريف واخل���رف، ويف 
على  يوؤثر  القلب  اأن �سعف  اأمل��ان  باحثون  ذكر  موؤخراً،  ن�سرت  درا�سة 
القلب،  الإدراك. وللوقاية من ق�سور ع�سلة  اإىل فقدان  وي��وؤدي  املخ 
يو�سى باتباع اأ�سلوب حياة اأكرث �سحة مع نظام غذائي متوازن يعتمد 

يف اجلزء الأكرب منه على اخل�سروات.

زيت بذور الورد.. كنز من الفوائد جلمال الب�ضرة
ال��ع��دي��د من  ��ر  ي��وفِّ ال���ورد  ب���ذور  زي��ت  "فرويندين" اأن  ذك���رت جملة 
واللتهابات  ال�سوائب  من  التخل�س  يف  ي�ساعد  اإذ  للب�سرة،  الفوائد 

والبثور.
واأو�سحت املجلة الأملانية اأن زيت بذور الورد، الذي يعزز من مقاومة 
الأ�سا�سية،  الدهنية  الأحما�س  من  باثنني  ميتاز  الب�سرة،  �سيخوخة 
حم�س  وه��م��ا  ال��غ��ذائ��ي،  التمثيل  ط��ري��ق  ع��ن  اإنتاجهما  يتم  ل  ال��ت��ي 

اللينوليك وحم�س األفا لينولينيك.
غري  الثالثية   6 اأوم��ي��ج��ا  اأح��م��ا���س  م��ن  اللينوليك  حم�س  ويعترب 
الب�سرة  اإىل  التوازن  ويعيد  الزهم  اإنتاج  تنظيم  على  ويعمل  امل�سبعة، 
ومينع  الوجه  على  ال�سوداء  وال��روؤو���س  البثور  ظهور  ومينع  اجلافة، 
األفا لينولينيك، وهو  الراأ�س، وميتاز حم�س  الق�سرة يف فروة  ظهور 

من اأحما�س اأميجا 3 الدهنية، بتاأثريه امل�ساد لاللتهابات.
الباملتيك،  الورد على حم�س  اإىل ذلك يحتوي زيت بذور  وبالإ�سافة 
على  "ه�"  فيتامني  ويعمل  وال��ن��داوة،  النعومة  الب�سرة  مينح  ال��ذي 
وت�ساعد  والبكرتيا،  اللتهابات  ومينع  احل��رة  اجل��ذور  من  التخل�س 
الب�سرة،  وتنعيم  اخلاليا  جتديد  عملية  تقوية  على  كاروتني  البيتا 

بالإ�سافة اإىل تاأثريها امل�ساد لاللتهابات وامل�ساد لالأك�سدة.
الطبقة  واإ�سالح  الكولجني  اإنتاج  تعزيز  "ج" على  فيتامني  ويعمل 
التجاعيد، مع حتفيز عملية جتديد  الب�سرة ومنع ظهور  العليا من 
ال��ت��م��دد، ويتم  وال��ب��ث��ور وع��الم��ات  ال�سبغية  البقع  واإخ��ف��اء  اخل��الي��ا 
ا�ستعمال زيت بذور الورد من خالل و�سع كمية �سغرية )قطرتان اأو 

ثالث قطرات( على الب�سرة النظيفة والرطبة وتدليكها.

هذه خماطر انقطاع النف�س االن�ضدادي النومي 
النف�س  "انقطاع  من  يعانون  الذين  الأ�سخا�س  اأن  الأبحاث  اأظهرت 
ب�سكل  التنف�س  ينقطع  عندما  يحدث  ال��ذي  النومي"،  الن�����س��دادي 
متكرر اأثناء النوم، لديهم خماطر متزايدة لالإ�سابة ب�سعف الإدراك 
ومر�س الزهامير، اإل اأنه من املمكن معاجلة ذلك ال�سطراب بح�سب 

ما ذكره موقع "ميديكال اإك�سربي�س" اللكرتوين.
ا�سطراب  اأن  الح���د،  اأم�����س  اأول  اأول  ن�سرت   اأول��ي��ة  درا���س��ة  وتو�سلت 
الن�سدادي النومي"، �سائع لدى الأ�سخا�س الذين  النف�س  "انقطاع 
الذاكرة  الذي يت�سمن وجود م�ساكل يف  الإدراك،  يعانون من �سعف 
وال��ت��ف��ك��ري، ت���وؤث���ر ع��ل��ى ال��رتك��ي��ز وات���خ���اذ ال����ق����رارات وت��ع��ل��م الأم����ور 
ال�سنوي  الجتماع  يف  الدرا�سة  عر�س  يتم  اأن  املقرر  ومن  اجلديدة. 
الثالث وال�سبعني ل� "الأكادميية الأمريكية لطب الأع�ساب"، والذي 
اأبريل  م��ن   22 اإىل   17 م��ن  ال��ف��رتة  الن��رتن��ت خ��الل  �سيعقد على 
اأعمارهم  متو�سط  �سخ�ساً،   67 الدرا�سة  و�سملت  املقبل.  )ني�سان( 
الإدراك، الذي يزداد خطر الإ�سابة  �سعف  من  ويعانون  عاماً،   73

به مع تقدم العمر.
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ما خماطر احل�ضول على 
جرعة اأكرب من لقاح كورونا؟

�سجلت دول عدة تلقي اأ�سخا�س باخلطاأ جرعات اأكرب من لقاح فريو�س 
كورونا مقارنة بالكمية التي حددتها ال�سركات امل�سنعة.

وجميع احلالت التي ح�سلت على جرعات اأكرب من لقاح "كوفيد19-" 
كانت تابعة ل�سركة فايزر، التي يحتوي لقاحها على مادة وراثية ت�سمى 
اإ�سافة   ،)SARS-CoV-2 ال�سار�س  لربوتني  )ترمز   mRNA

اإىل حفنة من املكونات ال�سيدلنية التي ت�ساعد على ا�ستقراره.
املنا�سبة من  ووفقا للجهة امل�سنعة للقاح فايزر/بيونتك، فاإن اجلرعة 

امل�سل هو 30 ميكروجراما على جرعتني بينهما مدة 21 يوًما.
تناولوا  الذين  الأ�سخا�س  ف��اإن   Pfizer ل�سركة  املبكرة  التجارب  يف 
تورم يف موقع  اأو  اأكرث عر�سة لالإبالغ عن احمرار  كانوا  اأعلى  جرعة 

احلقن واأمل �سديد من امل�ساركني الذين تلقوا جرعات اأقل.
يف  عمال  يف 5 دي�سمرب-كانون الأول، ك�سفت ال�سلطات الأملانية تلقي 8 
دار رعاية امل�سنني يف مدينة �سرتال�سوند، جرعة زائدة من لقاح فايزر 

امل�ساد لفريو�س كورونا تقدر ب�5 اأ�سعاف املقررة.
وخ���الل ف��رباي��ر-���س��ب��اط، اأع��ل��ن��ت احل��ك��وم��ة الأ���س��رتال��ي��ة تلقي 2 من 
املقيمني يف دار رعاية امل�سنني باخلطاأً جرعة اأعلى من املو�سى بها من 
على  �سلبي  فعل  رد  اأو  عالمات  اأي  عليهما  تظهر  مل  لكن  فايزر،  لقاح 

الإطالق.

فاوت�ضي يحذر من اإجراء 
خطري مع لقاح كورونا

اأب��ل��غ كبري خ���رباء الأم���را����س امل��ع��دي��ة يف 
الوليات املتحدة اأنتوين فاوت�سي �سحيفة 
لوا�سنطن  ب��د  ل  ب��اأن��ه  بو�ست  وا�سنطن 
من  اجل��رع��ت��ني  با�سرتاتيجية  الل��ت��زام 
للوقاية  ومودرنا  فايزر/بيونتك  لقاحي 
م���ن ف���ريو����س ك���ورون���ا امل�����س��ت��ج��د. وقال 
فاوت�سي اإن تاأجيل جرعة ثانية من اأجل 
ينطوي  الأم��ريك��ي��ني  م��ن  مزيد  تطعيم 
على خماطر. وحذر من اأن التحول اإىل 
يحد  قد  الواحدة  اجلرعة  ا�سرتاتيجية 
من مدى وقاية املواطنني من الفريو�س 
ومي��ك��ن م��ن ان��ت�����س��ار ���س��اللت��ه اجلديدة 
الأك���رث ق��درة على ال��ع��دوى ورمب��ا يزيد 
بالفعل  امل��رتددي��ن  الأم��ريك��ي��ني  �سكوك 
من اأخذ اللقاح. واأفاد فاوت�سي يف تقرير 
متاأخر  وق��ت  يف  بو�ست  وا�سنطن  ن�سرته 
من م�ساء الثنني: "نحن نبلغ النا�س باأن 
)اجلرعتني( هما ما ينبغي لكم اأخذه. ثم 
نقول عفوا. غرينا راأينا". وكان فاوت�سي 
قال، الأحد، اإنه ي�سجع الأمريكيني على 
املتاحة،  الثالثة  اللقاحات  اأي من  قبول 
اآند جون�سون الذي نال  ومنها جون�سون 

املوافقة يف الآونة الأخرية.

القرفة.. اأ�ضرارها على احلامل 
واجلرعة اليومية املنا�ضبة لها �ص 23

الريا�ضة حتافظ على 
اللياقة الذهنية

قال الربوفي�سور اإنغو فروبوزه اإن الريا�سة حتافظ على اللياقة 
تقوية  يف  املتمثلة  الأخ���رى  م��زاي��اه��ا  جانب  اإىل  اأي�����س��اً،  الذهنية 
التوازن  مهارات  وتنمية  التحمل  على  القدرة  وزي��ادة  الع�سالت 

وحماربة التوتر النف�سي.
واأو�سح عامل الريا�سة الأملاين اأن درا�سات كثرية اأثبتت وجود �سلة 
بني الن�ساط البدين واملهارات املعرفية، خا�سة يف مرحلة الطفولة 
وال�سباب، نظراً لأن معظم خاليا املخ تتكون وتت�سابك مع بع�سها 

البع�س يف هذه املرحلة.
على  احل��ف��اظ  ال��ري��ا���س��ة يف  امل��واظ��ب��ة على مم��ار���س��ة  ت�ساعد  كما 
اللياقة الذهنية يف الِكرب، ومن ثم حتمي كبار ال�سن من الإ�سابة 

باخلرف واألزهامير.
امل�سي مبعدل  ريا�سة  يكفي ممار�سة  املزايا  ولال�ستفادة من هذه 
مرتني اإىل ثالث مرات اأ�سبوعياً ملدة 45 دقيقة يف املرة الواحدة.

جتل�س  اأن��ك  املحتمل  فمن  امل��ن��زل،  م��ن  تعمل  كنت  واإذا 
اإ�سايف  ب�سغط  ت�سعر  اأن��ك  املحتمل  وم��ن  اأك���رث،  لوقت 
العامة  �سحتك  ع��ل��ى  ي��وؤث��ر  ه���ذا  وك���ل  ال���وب���اء،  ب�سبب 
اأكرث  تناول  اإىل  ا  اأي�سً يدفعك  وقد  اله�سمي،  وجهازك 
مما ينبغي من الطعام، مما يجعلك ت�سعر بالتعب وعدم 

الراحة وعدم القدرة على الرتكيز.
يكون هناك وقت  اأن  الأهمية مبكان  ال�سبب من  ولهذا 
بني وجباتك للحفاظ على طاقتك وم�ستويات تركيزك 
تاأكل  اأن  يجب  متى  ومل��ع��رف��ة  امل��ن��زل.  م��ن  العمل  اأث��ن��اء 
الأكل  اإ�سارات اجلوع وع��ادات  اأن تفهم  بال�سبط، عليك 

واله�سم.

تعرف على اإ�شارات اجلوع
من  العديد  اإن  البو�سي  رهف  التغذية  اأخ�سائية  تقول 
العوامل توؤثر على عدد املرات والوقت الذي حتتاج فيه 
لتناول الطعام، مثل مراحل احلياة واحلمل وم�ستويات 
الن�ساط واجلن�س والأهداف ال�سحية واحلالت ال�سحية 

املزمنة وغري ذلك.
ذلك،  وم��ع  ه��ام.  اأم��ر  للوجبات  هيكل  "وجود  وت�سيف 
اإ���س��ارات اجل��وع يف  اإىل  اأن يقرتن ذلك بال�ستماع  يجب 
لكل  اجل��وع خمتلفة  اإ���س��ارات  تكون  اأن  ج�سدك، وميكن 
�سخ�س وميكن اأن ت�سمل م�ستويات طاقة اأقل، اأو �سعوراً 
اأو ال�سعور  املزاج،  اأو تقلباً  اأو هديراً يف املعدة،  بال�سداع، 

باأن املعدة فارغة".
ا�ستخدام  ح��اول  ب��ك،  اجل��وع اخلا�سة  اإ���س��ارات  ولقيا�س 
الوجبات  وب��ع��د  ق��ب��ل   10 اإىل   1 م��ن  اجل����وع  م��ق��ي��ا���س 
لتحديد موعد الوجبات وكمية الطعام، وتقول اأخ�سائية 
التغذية األي�سا بايك "من املثايل اأن تاأكل عندما تكون يف 
املرحلة 4 )جائع قلياًل( وتتوقف عند املرحلة 6 )ت�سعر 

بال�سبع قلياًل(".
يف  ال��ي��وم  يف  الأوىل  وجبتك  تكون  اأن  البو�سي  وت��ق��رتح 
60 دقيقة من ال�ستيقاظ للم�ساعدة  اإىل   30 غ�سون 
ال��ط��اق��ة، ث��م �سع  ت��غ��ذي��ة ج�سمك واحل�����س��ول ع��ل��ى  يف 

قبل  الوجبة  ه�سم  ي�ستغرقها  ال��ت��ي  امل���دة  اع��ت��ب��ارك  يف 
تناول وجبة اأخرى، فعندما تكون املعدة ن�سف ممتلئة، 
�ساعات.  اأرب���ع  ح��وايل  ال�سلبة  الوجبة  ه�سم  ي�ستغرق 
لذلك، حاول تناول الغداء )اأو وجبة خفيفة( بعد ثالث 

اإىل خم�س �ساعات من الإفطار.
بال�سبع،  ال�����س��ع��ور  والأل���ي���اف يف  ال��ربوت��ي��ن��ات  وت�����س��اع��د 
ل��ذا ف���اإن ال��وج��ب��ات ال��ت��ي حت��ت��وي على ه��ذه املجموعات 
اأطول،  لفرتة  بال�سبع  ال�سعور  على  ت�ساعدك  الغذائية 
العقلية  و�سحتك  مزاجك  على  ا  اأي�سً تاأكله  ما  ويوؤثر 
ون�ساطك. ولتح�سني بكترييا الأمعاء، اقرتحت البو�سي 
الزبادي  م��ث��ل  ب��ال��ربوب��ي��وت��ي��ك،  الغنية  الأط��ع��م��ة  دم���ج 
وخملل امللفوف، والربيبايوتك�س، مثل احلبوب الكاملة 

واخل�سروات واملك�سرات يف وجبات الطعام.

ال تنتظر طوياًل بني الوجبات
تناول  دون  طويلة  ل�ساعات  البقاء  اأو  املتقطع  ال�سيام 
الطعام هو نظام غذائي �سائع، لكن الأدلة على فوائده 
الطعام  ت��ن��اول  اإىل  ال��ن��ا���س  معظم  وي��ح��ت��اج  خمتلطة، 

بانتظام طوال اليوم للحفاظ على طاقتهم.
ويحول اجل�سم معظم ما تاأكله اإىل جلوكوز، مما يزيد 
البقاء يف  على  وي�ساعدك  لديك  الطاقة  م�ستويات  من 
حالة تاأهب، لذلك عندما مت�سي وقًتا طوياًل دون تناول 
م�ستويات  تنخف�س  ال��وج��ب��ات،  تخطي  عند  اأو  الطعام 
وتركيزك،  طاقتك  ا  اأي�سً وتنخف�س  لديك،  اجللوكوز 

بح�سب �سحيفة هافينغتون بو�ست الأمريكية.

اآثار جانبية خطرية لتناول اخلبز االأبي�ض
عليها،  ينطوي  التي  ال�سلبية  الآث���ار  من  الرغم  على    
يعترب اخل��ب��ز الأب��ي�����س اأح���د اأه���م امل���واد ال��غ��ذائ��ي��ة التي 

ي�ستهلكها الكثريون يف جميع اأنحاء العامل.
فيما يلي خم�س م�سكالت �سحية قد تواجهنا عند تناول 
اإ�س  “اإم  اأورد موقع  اخلبز الأبي�س باإفراط، بح�سب ما 

اإن” الإلكرتوين:

االإم�شاك
الأرز  مثل  امل�سنعة  احل��ب��وب  م��ن  الأب��ي�����س  اخل��ب��ز  ي�سنع 
الأب��ي�����س وامل��ع��ك��رون��ة ال��ب��ي�����س��اء وال��ع��دي��د م��ن املعجنات 
اأنه  يعني  تتم معاجلة احلبوب، فهذا  واملخبوزات. عندما 
قد متت اإزالة اأجزاء النخالة والبذرة من احلبوب، والتي 
ت�سهل عملية  التي  الألياف  حتتوي على كمية كبرية من 
اله�سم وخروج الف�سالت من الأمعاء. لذا فاإن خلو اخلبز 

الأبي�س من النخالة قد ي�ساهم بالإ�سابة بالإم�ساك.

ارتفاع م�شتويات ال�شكر يف الدم
م�ستويات  يف  ارت��ف��اع��اً  الأب��ي�����س  اخل��ب��ز  ي�سبب  اأن  مي��ك��ن 
ب�سرعة.  )ال�����س��ك��ر(  ال��غ��ل��وك��وز  ي��ف��رز  ال���دم لأن���ه  ال�سكر يف 
ال�سكر  ن�سبة  منخف�سة  الأطعمة  ف��اإن  اأخ��رى،  ناحية  من 
تطلق الغلوكوز ببطء، مما ي�سمح مل�ستويات ال�سكر يف الدم 
اأو  بالبقاء ثابتة. اإذا كنت م�ساًبا بداء ال�سكري من النوع 1 
اأم��ًرا خطرًيا  غالًبا  الأبي�س  اخلبز  تناول  يكون  فقد   ،2

لأنه قد يوؤدي اإىل ارتفاع منتظم يف ن�سبة ال�سكر يف الدم.

زيادة الوزن
ذات  الأط��ع��م��ة  ت���ن���اول  اأن  اإىل  ال���درا����س���ات  اإح�����دى  ت�����س��ري 
الأبي�س  املرتفع )GI(، مثل اخلبز  املوؤ�سر اجلالي�سيمي 
واحللويات، ميكن اأن يوؤدي اإىل زيادة اجلوع، الذي ميكن 
ال��ط��ع��ام وزيادة  ت��ن��اول  اإىل الإف����راط يف  ب���دوره  ي���وؤدي  اأن 
اأخ��رى وجود عالقة بني الأطعمة  اأظهرت درا�سة  ال��وزن. 
يف  �سع  اجل�سم.  وزن  وزي���ادة  اجلالي�سيمي  املوؤ�سر  عالية 
خطر  لتجنب  الأبي�س  اخلبز  ت��ن��اول  م��ن  احل��د  اعتبارك 

ا�ستهالك �سعرات حرارية اأكرث مما يتطلبه ج�سمك.

تهيج الب�شرة وحب ال�شباب
اجللدية  الأمرا�س  جلمعية  الأمريكية  لالأكادميية  وفًقا 
)AAD(، ت�سري العديد من الدرا�سات ال�سغرية اإىل اأن 
اتباع نظام غذائي يحتوي على ن�سبة �سكر كبرية قد يزيد 

من كمية حب ال�سباب التي تعاين منها.

درا�ضة: ال�ضاللة الربازيلية لكورونا 
قادرة على التهرب من جهاز املناعة

الفريو�سي  احل����م����ل  ي����ك����ون  ق�����د 
لكورونا،  ال���ربازي���ل���ي���ة  ل��ل�����س��الل��ة 
 ،)P.1( ا���س��م  عليها  يطلق  ال��ت��ي 
ع�سرة اأ�سعاف، كما اأنها قادرة على 
لأولئك  املناعة  جهاز  من  التهرب 
بالفعل  لديهم  الذين  الأ�سخا�س 
فريو�س  ����س���د  م�������س���ادة  اأج���������س����ام 
اأف���ادت  ح�سبما  امل�ستجد،  ك��ورون��ا 
درا�ستان اأوليتان اأجراهما باحثون 

برازيليون وبريطانيون.
كلية  يف  الأ������س�����ت�����اذة  و�����س����رح����ت 
ال����ط����ب ب���ج���ام���ع���ة �����س����او ب����اول����و، 
جمموعة  ومن�سق  �سابينو،  اإ���س��رت 
�ساركت  التي  الربازيلية  اجلامعة 
'مركز  ط�����وره  ال�����ذي  ال��ب��ح��ث  يف 
ال�������ربازي�������ل وامل����م����ل����ك����ة امل���ت���ح���دة 
الفريو�سات  وت�سخي�س  لكت�ساف 
"من  ب���اأن���ه   )Arbovirus(
الثالثة  الأ�سياء  تفعل  اأن  املحتمل 
اأكرث قابلية  اإنها  يف الوقت نف�سه: 
ل��الن��ت��ق��ال، وت��ه��اج��م ج��ه��از املناعة 
ب�سكل اأكرب، ومن املحتمل اأن تكون 

م�سببة للمر�س ب�سكل اأكرب".
وت�����س��ري ال���درا����س���ة الأول����ي����ة، التي 
ُن�����س��رت ي���وم اجل��م��ع��ة امل��ا���س��ي، اإىل 
ال�ساللة اجلديدة التي ظهرت  اأن 
يف ولية الأمازون قابلة لالنت�سار 
من  اأك���رث  م���رة   2.2 اأو   1.4 ب��� 
و''رمبا''  �سبقتها،  التي  ال�ساللت 
وراء  الكامنة  العوامل  اأح��د  تكون 
املوجة الثانية من فريو�س كورونا 

امل�ستجد يف الربازيل.
كما خل�س العلماء اإىل اأن ال�ساللة 
التهرب  ع���ل���ى  ق��������ادرة  اجل�����دي�����دة 
م���ن ج���ه���از امل���ن���اع���ة وال��ت�����س��ب��ب يف 
بالفعل  م�سابني  اأ�سخا�س  اإ�سابة 
كوف2-(،  )�����س����ار�����س  ب���ف���ريو����س 

وحتديدا بني 25 و61%.
وقال �سابينو، الذي ن�سق الدرا�سة 
مع الباحث نونو فاريا، من جامعة 
اأك�سفورد "ل ميكن تف�سري الكثري 

من احلالت اإل بفقدان املناعة".
عا�سمة  اأن  اإىل  الإ����س���ارة  وجت���در 
ولي��ة الأم���ازون كانت ب��وؤرة الوباء 
املوجتني  ك��ل��ت��ا  يف  ال�����ربازي�����ل  يف 
انهيارا  وت�سهد  وال��ث��ان��ي��ة،  الأوىل 

�سحيا منذ نهاية العام املا�سي.
ال��ب��ح��ث، الذي  ت��ت��م م��راج��ع��ة  ومل 
لالأبحاث  اأم��ب��ارو  موؤ�س�سة  دعمته 
 ،)Fapesp( باولو  �ساو  بولية 
ين�سر  اآخرين ومل  علماء  قبل  من 
بعد يف جمالت علمية، ولكنه متاح 

على الإنرتنت.
وب���امل���ث���ل، اأ�����س����ارت درا�����س����ة اأخ����رى 
���س��درت ي���وم اجل��م��ع��ة امل��ا���س��ي من 
قبل باحثني من موؤ�س�سة اأوزوالدو 
اأن  اإىل  الأم�����ازون  مبنطقة  ك���روز 
احلمل الفريو�سي يف ج�سم الأفراد 
امل�سابني ب� )P.1( ميكن اأن ي�سل 

اإىل ع�سرة اأ�سعاف.

ما اأف�ضل وقت لتناول الغداء 
خالل العمل من املنزل؟

فر�شت اأزمة كورونا على الكثريين العمل من املنزل، مع العديد من التغريات 
يف العادات الغذائية واأمناط احلياة اليومية.

ويت�شاءل البع�ض اإن كان هناك وقت مثايل لتناول وجبات الطعام 
لزيادة االإنتاجية خالل العمل من املنزل؟

يقول جريارد مولني اخت�شا�شي اأمرا�ض اجلهاز اله�شمي واأ�شتاذ 
الطب امل�شاعد يف كلية جونز هوبكنز للطب وموؤلف كتاب "ثورة 

توازن االأمعاء": "هذا هو �شوؤال املليون دوالر".
يختلف  الوجبات  لتناول  وق��ت  اأف�شل  اإن  مولني  واأو���ش��ح 
احلرارية  ال�شعرات  احتياجات  ح�شب  الآخر،  �شخ�ض  من 
خالل  بذله  يتم  ال��ذي  البدين  الن�شاط  وم��دى  وال�شهية 

النهار، وتلعب عادات العمل من املنزل واجلداول الزمنية دوًرا 
ا يف حتديد وقت وجبات الطعام. اأي�شً
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�ش�ؤون حملية

جامعة االإمارات تعزز االأبحاث العلمية ذات ال�ضلة باأهداف االأمم املتحدة للتنمية امل�ضتدامة

بتوجيهات �شما بنت حممد بن خالد اآل نهيان

جمعية حممد بن خالد اآل نهيان الأجيال امل�ضتقبل تطلق فعاليات �ضهر القراءة عرب الربنامج االفرتا�ضي القرائي

الإجراءعمليات العمود الفقري

فيليب�س تطلق ClarifEye للتوجيه اجلراحي املكاين بتقنية الواقع املعزز للحد االأدنى من التدخل اجلراحي
يجمع بني الت�ضوير والتوجيه املكاين بتقنية الواقع املعزز يف نظام واحد �ضمن غرفة عمليات هجينة  بال�ضور  واملوّجه  نوعه  من  االأول  العالجي  • احلل 

التوجيه اأثناء اجلراحة يف تعزيز الدقة ال�ضريرية واحلد من حاجة املر�ضى جلراحات املراجعة دور  ُتثبت  • الدرا�ضات 

•• العني - الفجر

املتحدة  العربية  الإم�����ارات  جامعة  ت��ق��وم 
ومواكبة  حتقيق  يف  واإي��ج��اب��ي  فعال  ب��دور 
اأه������داف ال���س��ت��دام��ة ال��ع��امل��ي��ة م���ن خالل 
التي  البحثية  وامل�����س��اري��ع  امل���ب���ادرات  دع���م 
وذلك  الأه����داف.  ه��ذه  حتقيق  اإىل  ت�سعى 
انطالقاً من اإعالن دولة الإمارات العربية 
ال�ستعداد  "عام   2020 ع����ام  امل��ت��ح��دة 
للخم�سني  ا���س��ت��ع��داداً  وذل���ك  للخم�سني"، 
الدولة،  م�ستويات  كافة  على  املقبلة  عاماً 
وبف�سل روؤية وتوجيهات القيادة الر�سيدة 
للتنمية  امل��ت��ح��دة  الأمم  اأه����داف  لتحقيق 
امل�ستدامة ال� 17 وغاياتها ال� 169 خلطة 
اأكد   .2030 ل��ع��ام  امل�����س��ت��دام��ة  ال��ت��ن��م��ي��ة 

الأ�ستاذ الدكتور اأحمد علي مراد - النائب 
اأهمية  ع��ل��ى   – العلمي  للبحث  امل�����س��ارك 
التنمية امل�ستدامة يف ع�سرنا احلايل على 
يف  وخ�سو�ساً  وال��ع��امل��ي  ال���دويل  امل�ستوى 
الطبيعية  وامل��وارد  والبيئة  الطاقة  جمال 
دور  اأه���م���ي���ة  اإىل  م�������س���رياً  وال���ب�������س���ري���ة. 
لدعم  ال�سرتاتيجي  التعليمية  املوؤ�س�سات 
وتكري�س  ال��ت��ح��دي��ات  مل��واج��ه��ة  املجتمعات 
خرباتها العاملية يف اإيجاد احللول املالئمة 

للم�سكالت التي تواجه املجتمع. 
العلمي  للبحث  امل�سارك  النائب  واأ���س��اف 
البحثية جلامعة  العلمية  الأوراق  اأن عدد 
التنمية  ب���اأه���داف  ت��ه��ت��م  ال��ت��ي  الإم�������ارات 
العلمية  املجالت  يف  واملن�سورة  امل�ستدامة 
 - 2017 ال���ف���رتة م���ن  ال��ع��امل��ي��ة خ����الل 

وهو  بحثية  ورق���ة   1836 ه��و   2020
م���ا ي���ع���ادل %40 م���ن جم���م���وع الإن���ت���اج 

ال��ب��ح��ث��ي يف ج��م��ي��ع ال��ت��خ�����س�����س��ات خالل 
مراد  اأحمد  الدكتور  واأ���س��ار  الفرتة.  تلك 
والرفاهية  اجل���ي���دة  ال�����س��ح��ة  ه���دف  ب����اأن 
من   60% ن�سبة  على  ا�ستحوذت  التامة 
ال�سلة  ذات  ال��ب��ح��ث��ي��ة  امل��ن�����س��ورات  ن�����س��ب��ة 
الفرتة  خالل  امل�ستدامة  التنمية  باأهداف 
ن�سبة  بلغت  فيما    .2020-2017 من 
باأهداف  ال�سلة  ذات  البحثية  امل��ن�����س��ورات 
النظيفة  الطاقة  ع��ن  امل�ستدامة  التنمية 
البحثية  املن�سورات  ن�سبة  وبلغت   ،11%
ع��ن امل���دن وامل��ن��اط��ق امل�����س��ت��دام��ة 5.5%، 
للهدف  البحثي  الن�سر  ن�سبة  بلغت  بينما 
امل��ت�����س��ل ب��ال���س��ت��ج��اب��ة ل��ل��م��ن��اخ  %5 من 
وذات  امل��ن�����س��ورة  الأب���ح���اث  جم��م��وع جميع 
امل�ستدامة  ال��ت��ن��م��ي��ة  ب�����اأه�����داف  ال�����س��ل��ة 

الأ�ستاذ  واأو�����س����ح  ال����ف����رتة.   ت��ل��ك  خ����الل 
م����راد ح��ر���س اجلامعة  اأح���م���د  ال���دك���ت���ور 
ارتباطها  وتعزيز  التعاون  ديناميكية  على 
وت��ف��اع��ل��ه��ا م��ع امل��ج��ت��م��ع ل��ت��ق��دمي خدمات 
للتحديات  تتطرق  ومتكاملة  م�ستدامة 
خالل  من  وذل��ك  املجتمع،  يواجهها  التي 
واملجتمعية  ال��ف��ردي��ة  امل���ب���ادرات  ت�سجيع 
لإق���ام���ة امل�����س��اري��ع ال��ب��ح��ث��ي��ة ال���ت���ي تهتم 
ب����الأه����داف ال�����س��ب��ع��ة ع�����س��ر ف��ي��م��ا يخ�س 
التعليم اجليد، ال�سحة اجليدة والرفاهية 
النظيفة،  املياه  النظيفة،  الطاقة  التامة، 
ال�سناعة والبتكار والبنية التحتية، وخلق 
رابطة اإيجابية بني الإن�سان والبيئة وزيادة 
ال���وع���ي ح����ول ال��ط��اق��ة امل���ت���ج���ددة كطاقة 

الرياح وال�سم�س وغريها.

•• العني - الفجر

اإدارة  جم��ل�����س  رئ���ي�������س  م����ن  ب��ت��وج��ي��ه��ات 
م��وؤ���س�����س��ات ال�����س��ي��خ حم��م��د ب���ن خ��ال��د اآل 
ال�سيخة  وال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  ال��ث��ق��اف��ي��ة  ن��ه��ي��ان 
اآل  خ��ال��د  ب��ن  �سما بنت حممد  ال��دك��ت��ورة 
ب��ن خالد  اأط��ل��ق��ت جمعية حم��م��د  ن��ه��ي��ان 
�سهر  فعاليات  امل�ستقبل  لأجيال  نهيان  اآل 
2021 عرب  م���ار����س  ال��وط��ن��ي  ال����ق����راءة 
مكتبة  يف  القرائي  الفرتا�سي  الربنامج 

اأجيال امل�ستقبل م�ساء  اأم�س الأول الثنني 
الأول من مار�س 2021 حيث ا�ست�سافت 
نخبة من املتميزين من اأع�سائها يف لقاء 
مفتوح اأداره اأمين النقيب حول مدى اأثر 
واحلياتي  الأك��ادمي��ي  متيزهم  يف  القراءة 

واملعريف.
ال��ل��ق��اء عن  ب���ني ���س��ي��وف  ودار احل���دي���ث 
الكتب  ع����امل  يف  ال�����س��خ�����س��ي��ة  جت���ارب���ه���م 
ال�������س���اح���ر وع�����ن امل���ن���اف���ع ال���ع���دي���دة التي 
القراءة  ح�سدوها من ممار�ستهم لهواية 

الإلهام  عليهم  انعك�س  وم��ا  الط��الع  عرب 
والتحفيز الذي وجدوه بني دفتي الكتاب، 
على جوائز  ثماره ح�سولهم  ك��ان  وال��ذي 

التميز يف الدولة.
الدكتورة  ال�سيخة  اأن  ب��ال��ذك��ر  واجل��دي��ر 
�سما بنت حممد بن خالد اآل نهيان تويل 
القرائية  ال��ربام��ج  بدعم  خا�سا  اهتماما 
وحت��ف��ي��زه��م وحت���ر����س ع��ل��ى دع���م جميع 
وظهر  لهم،  واملعرفية  القرائية  امل��ب��ادرات 
والتي  ك��ورون��ا  جائحة  خ��الل  جليا  ذل��ك 

ح��ر���س��ت خ��الل��ه��ا ع��ل��ى ا���س��ت��م��رار جميع 
براجمها و�سمان و�سولها لأكرب عدد من 
امل�ستفيدين لتحقيق اأعظم منفعة لأجيال 

الوطن.
وكانت قد افتتحت مكتبة اأجيال امل�ستقبل 
مكتبة  ك�����اأول   2005 ع���ام  م��ن��ت�����س��ف  يف 
عامني  بعد  واأتبعتها  للطفل  متخ�س�سة 
باملكتبة املتنقلة التي جتوب اأنحاء الإمارات 

لتن�سر املعرفة اأينما وجد القارئ.
امل�ستقبل  اأج��ي��ال  مكتبة  فعاليات  ومت��ت��د 

ط�������وال ����س���ه���ر ال������ق������راءة خ������الل ال���ف���رتة 
احلكومية  املدار�س  م�ستهدفة  ال�سباحية 
م�ستهدفة  امل�سائية  وال��ف��رتة  واخل��ا���س��ة 
عرب  العمرية  فئاتهم  مبختلف  الأط��ف��ال 
ال���ربن���ام���ج ال���ق���رائ���ي الف���رتا����س���ي الذي 
وج���ه���ت ال�����س��ي��خ��ة ال���دك���ت���ورة ���س��م��ا بنت 
حممد بن خالد اآل نهيان باإطالقه خالل 
الذي  ل�سعارها  تطبيقا  اجل��ائ��ح��ة  ف���رتة 
توقفهم  املعرفة ل  "الباحثون عن  رفعته 

الأزمات" .

•• دبي- الفجر

يف  عاملياً  الرائدة  ال�سركة  فيليب�س،  اأعلنت 
يف  واملدرجة  ال�سحية  التكنولوجيا  جمال 
 NYSE:( بور�سة نيويورك حتت الرمز
 ClarifEye عن اإطالق حل ،)PHG
بتقنية  امل���زود  امل��ك��اين  اجل��راح��ي  للتوجيه 
ال���واق���ع امل��ع��زز ل��الرت��ق��اء ب��ك��ف��اءة عمليات 
ال��ع��م��ود ال��ف��ق��ري ذات احل����د الأدن������ى من 
العمليات  غ��رف  داخ��ل  اجل��راح��ي  التدخل 
 Philips’ Hybrid مثل  الهجينة، 
Suite. وبالعتماد على تقنية الت�سوير 
منخف�سة  بجرعة  الأب��ع��اد  وثالثي  ثنائي 
الواقع  وتقنية   "3" ال�سينية  الأ�سعة  من 
امل���ع���زز ث��الث��ي��ة الأب����ع����اد، ي�����س��ت��ط��ي��ع احلّل 
املبتكر توفري �سوٍر مبا�سرة اأثناء العمليات 
لتعزيز دقة الزرع ال�سحيح للم�سامري اأثناء 
ال��ف��ق��رات. وي��ت��م خ��الل هذا  عمليات دم��ج 
اأكرث  اأو  اثنتني  و�سل  العمليات  من  النوع 
دائم  ال��ف��ق��ري ب�سكل  ال��ع��م��ود  ف��ق��رات  م��ن 
للم�ساعدة على حت�سني التوازن اأو ت�سحيح 
ويندمج  الآلم.  م��ن  احل��د  اأو  الت�سوهات 
احل����ّل اجل���دي���د ب�����س��ك��ل ك��ام��ل م���ع من�سة 
بال�سور  امل���وج���ه  ل��ل��ع��الج   Azurion
العمل  �سري  فعالية  لتعزيز  فيليب�س،  من 
اجلراحي من خالل التوجيه املكاين اأثناء 
الدقيقة  ال��زراع��ة  من  والتحقق  العمليات 
جل�سات  اإىل  احلاجة  وتقلي�س  للم�سامري 
اإجراء  بعد  املقطعية  ب��الأ���س��ع��ة  الت�سوير 

العمليات.
ال�سيد  ق���ال  امل��و���س��وع،  ه���ذا  ع��ل��ى  وتعليقاً 

الرئي�س  ف��ي��ن��رتي��ت�����س��ي��ل��ي،  ف��ي��ن��ت�����س��ي��ن��زو 
التنفيذي ل�سركة فيليب�س ال�سرق الأو�سط 
وتركيا واأفريقيا: "يتج�سد التمّيز يف حلول 
للتحديات  الدقيقة  معرفتنا  يف  فيليب�س 
ال��ت��ي ن��واج��ه��ه��ا واإدراك���ن���ا ل��ل��ت��غ��رّيات التي 
ال�سحية  ال���رع���اي���ة  ق��ط��اع��ي  ع��ل��ى  ت���ط���راأ 
على  قدرتنا  يف  توؤثر  والتي  والتكنولوجيا 
عالية  ال�سحية  بالرعاية  املر�سى  ت��زوي��د 
على  ونحر�س  ي�ستحقونها.  التي  اجل��ودة 
ت�سميم حلولنا مبا يعزز من قدرتنا على 
م�ستوى  ورف���ع  ال�سحية  ال��رع��اي��ة  ت��وف��ري 
ُقمنا بتطوير  املنطلق،  كفاءتها؛ ومن هذا 
واملوّجه  ن��وع��ه  م��ن  الأول  العالجي  احل��ل 

ال��ت�����س��وي��ر وتقنية  ب���ني  ل��ي��ج��م��ع  ب��ال�����س��ور 
يف  املعزز  بالواقع  املدعوم  املكاين  التوجيه 
نظام واحد �سمن غرفة العمليات الهجينة، 
خ����ربات فيليب�س  ع��ل��ى  ب��الع��ت��م��اد  وذل����ك 

العريقة يف جمال الت�سوير الطبي".
باآثار  ال��ف��ق��ري  ال��ع��م��ود  اأم��را���س  وتت�سبب 
بل  وجودتها،  املري�س  حياة  على  ملمو�سة 
وق���د ت�����وؤدي احل�����الت احل���رج���ة م��ن��ه��ا اإىل 
اأو حتى  امل�سي  على  امل��ري�����س  ق���درة  اإع��اق��ة 
ت��ت�����س��م اخلطوات  ل����ذا  ال���ف���را����س،  م���غ���ادرة 
بتعقيدها  ع���ادًة  احل���الت  لهذه  العالجية 
اإيالء  اإذ تتطلب م��ن اجل��ّراح��ني  ودّق��ت��ه��ا؛ 
عناية خا�سة ت�سمح لهم بتجنب اأذّية البنى 

العمود  من  القريبة  والوعائية  الع�سبية 
الفقري. وتقدم منهجية احلد الأدنى من 
العمود  عمليات  اأث��ن��اء  اجل��راح��ي  التدخل 
ال��ف��وائ��د للمر�سى  ال��ع��دي��د م��ن  ال��ف��ق��ري 
وتقلي�س  العملية  بعد  ما  اآلم  من  كاحلد 
ف����رتة ال���س��ت�����س��ف��اء وت��ق��ل��ي��ل ف���اق���د ال���دم 
الأن�سجة  ُت�سيب  التي  الأ���س��رار  وخف�س 
ال��ل��ي��ن��ة وال���ن���دب���ات ال��ن��اج��م��ة ع��ن��ه��ا "4". 
التوجيه  تقنية  تت�سم  ذل��ك،  اإىل  واإ���س��اف��ًة 
توفرها  ال��ت��ي  اجل��راح��ة  اأث��ن��اء  بالت�سوير 
بقدرتها   ClarifEye م���ث���ل  ح���ل���ول 
ال�سريرية،  ال��دق��ة  م�ستويات  تعزيز  على 
واإ���س��ه��ام��ه��ا يف احل����د م���ن ح��اج��ة خ�سوع 

مع  باملقارنة  امل��راج��ع��ة  جل��راح��ات  املر�سى 
معيار الرعاية احلايل "1،2". 

ومن جانبه، قال الدكتور بيرتو �سكاروين، 
اأخ�سائي جراحة الأع�ساب لدى م�ست�سفى 
من  بد  "ل  ب�سوي�سرا:  لوغانو  يف  كانتون 
العمود  ع��م��ل��ي��ات  اإج������راء  ت��غ��ي��ري ط��ري��ق��ة 
الفقري عند اعتماد منهجية احلد الأدنى 
ال��ت��دخ��ل اجل���راح���ي، ح��ي��ث �سيتوجب  م��ن 
حينها اإيجاد و�سيلة اأخرى لروؤية ما يجري 
يف موقع العملية ب�سكل وا�سح متاماً. ومن 
هنا تربز اأهمية حّل ClarifEye الذي 
لحتياجات  التقنيات  تلبية  حول  يتمحور 
اجل�����راح، ب����دًل م���ن اإج���ب���ار ال��ط��ب��ي��ب على 

التكّيف مع املتطلبات التقنية".
كامريات  اأربع  اجلديد  البتكار  وي�ستخدم 
ب�����س��ري��ة ع��ال��ي��ة ال���دّق���ة ل��ت��ع��زي��ز روؤي�����ة ما 
يح�سل �سمن املجال اجلراحي من خالل 
املخروطية ثالثية  املقطعية  الأ�سعة  �سور 
الأبعاد، دون احلاجة اإىل ا�ستخدام الأ�سعة 
النظام  ويعمل  اإ���س��ايف.  ك��اإج��راء  ال�سينية 
املجال  ي��ظ��ه��ر يف  م����ا  ب����ني  ال����دم����ج  ع���ل���ى 
اجل���راح���ي م��ع ال�����س��ور ال��داخ��ل��ي��ة ثالثية 
الأبعاد للمري�س لتطوير �سورة ت�سريحية 
بتقنية  الأب��ع��اد  ثالثية  وخارجية  داخلية 
ل��ل��ج�����س��م. ومُي���ك���ن �سمان  امل���ع���زز  ال���واق���ع 
املتابعة امل�ستمرة حلالة املري�س من خالل 
املثبتة  ال��ع��الم��ات غ���ري اجل��راح��ي��ة  ت��ت��ب��ع 
يقوم  اإذ  ال��ف��ي��دي��و،  بوا�سطة  الب�سرة  على 
جهاز  اإب���رة  راأ����س  بت�سوير  عندها  النظام 
على  حتركيها  يتم  بينما   ClarifEye

طول امل�سار املحدد يف العمود الفقري.

�ضرطة دبي حت�ضد 6 جوائز يف جائزتي 
اأفكار االإمارات واالأفكار العربية

•• دبي-الفجر:

اأفكار  6 جوائز متيز يف جائزة  على  دبي  ل�سرطة  العامة  القيادة  ح�سدت 
العربية  الأف��ك��ار  وج��ائ��زة   ،2020 لعام  التا�سعة  دورت��ه��ا  �سمن  الإم���ارات 
ُتنظمها جمموعة دبي  2020، والتي  ال��دورة اخلام�سة ع�سر لعام  �سمن 
5 م�ساريع ومبادرات نوعية وابتكارية ل�سرطة دبي يف  للجودة، وذلك عن 

خمتلف املجالت، اإىل جانب الفوز بجائز فردية عن "القيادة التنفيذية".
اأن  دب��ي  ل�سرطة  العام  القائد  امل��ري  خليفة  اهلل  عبد  الفريق  معايل  واأك��د 
اإىل �سرطة  واإ�سافياً  6 جوائز ُيعد اإجن��ازاً نوعياً  ح�سول �سرطة دبي على 
دبي يعك�س مدى احلر�س على التميز والتفاين والإخال�س يف العمل من 

اأجل خدمة الوطن واملناف�سة بقوة يف املحافل واجلوائز العاملية واملحلية.
العامة  القيادة  الدائم يف  العمل  اأن حر�س فرق  املري على  الفريق  و�سدد 
�سرطة دبي على التميز يف اأداء مهامهما الوظيفية جعلها منوذجاً ُيحتذى 
به يف العمل ال�سرطي الحرتايف، ل�سيما مع حتقيق العديد من الإجنازات 

الأمنية وال�سرطية املتتالية امل�سهود لها على امل�ستويني املحلي والعاملي.
واأ�ساد معاليه باجلهود الكبرية التي بذلها موظفو خمتلف الإدارات العامة 
الإداري��ة والقائمني  لل�سوؤون  العامة  ل�سرطة دبي وخا�سة موظفي الدارة 
على اإعداد ملفات املناف�سة يف جائزة اأفكار الإمارات، وجائزة الأفكار العربية 
التميز  ال�سديد على  العالية واحلر�س  يوؤكد على مدى احلرفية  وهو ما 

والإبداع يف العمل لديهم. 
من جانبه، اأثنى �سعادة اللواء الدكتور عبد القدو�س عبد الرزاق العبيديل 
م�ساعد القائد العام ل�سوؤون التميز والريادة، على ح�سول �سرطة دبي على 
6 جوائز جديدة، م�سرياً اإىل اأن احل�سول على اجلوائز ياأتي يف اإطار حر�س 
القيادة العامة ل�سرطة دبي الدائم على تطبيق اأحدث البتكارات والأفكار 
اأحدث  وا�ستخدام  العاملية  املمار�سات  اأف�سل  تطبيق  جانب  اإىل  عملها  يف 

التقنيات احلديثة عرب الكوادر املواطنة املوؤهلة.
واأ����س���اف ���س��ع��ادت��ه اأن���ه رغ���م ال���ظ���روف ال���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة ال��ت��ي واك��ب��ت تطبيق 
الإجراءات الحرتازية من فايرو�س كورونا هذا العام، حافظت �سرطة دبي 
على ر�ساقتها الوظيفية و�سخرت كافة اإمكانياتها وطبقت اأف�سل املمار�سات 
يف  للمناف�سة  الإع���داد  يف  املرئي  الت�سال  عرب  والعمل  ُبعد  عن  العمل  يف 
العديد من اجلوائز املحلية والعاملية ومنها جائزة اأفكار الإمارات، وجائزة 
العدد من  ه��ذا  على  دب��ي  �سرطة  اأن ح�سول  اإىل  العربية، م�سرياً  الأف��ك��ار 
العمل �سواء  اإليها يف جودة  التي و�سلت  املتميزة  املكانة  اجلوائز يدل على 
يف جتهيز ال�ستمارات والإعداد للمناق�سات واإجراء املقابالت وغريها، ويف 
الإ�سرار على ال�ستمرار يف النجاحات املتوا�سلة والإبداع يف العمل وح�سد 

اجلوائز.

تفا�شيل اجلوائز ... القيادة التنفيذية واإ�شعاد املتعاملني 
العامة  الإدارة  مدير  رفيع  اأحمد  العميد  اأو�سح  اجلوائز،  تفا�سيل  وحول 
امل��زروع��ي عن  الرائد خالد  بها  ف��از  الأوىل  اجلائزة  اأن  الإداري���ة،  لل�سوؤون 
فئة "القيادة التنفيذية" وذلك بعد اأن اأظهر مهارات ا�ستثنائية يف القيادة 
التنفيذية يف مقر عمله، فيما فازت �سرطة دبي يف اجلائزة الثانية عن فئة 
"�سفر متعامل" يف مراكز اإ�سعاد  "اإ�سعاد املتعاملني" وذلك عن م�سروعها 
اإيقاف تقدمي العديد من اخلدمات يف مركز  املتعاملني، وال��ذي �ساهم يف 
الذكي وخف�س  التحول  دبي يف  اإم��ارة  مع جهود  املتعاملني متا�سياً  اإ�سعاد 
عدد املراجعني وتقدمي كافة اخلدمات بطريقة ذكية عرب عدة قنوات وعلى 

مدار ال�ساعة.

نظام Alert الذكي
ولفت العميد اأحمد رفيع اإىل اأن م�سروع نظام Alert الذكي فاز باجلائزة 
تقييم  الذكي متخ�س�س يف  امل�سروع  اأن  "البتكار"، مبيناً  فئة  الثالثة عن 
كفاءة ومهارات الكا�سفني الأمنيني يف املطارات واملنافذ البحرية وتاأهيلهم 
وتطبيق  وال�سحنات  والأمتعة  امل�سافرين  تاأمني  يف  �ساهم  ما  وهو  �سنوياً، 

املعايري الدولية لأمن املطارات يف هذا ال�ساأن.

الطلبة املتعاونني
باجلائزة  املتعاونني" ف��ازت  "الطلبة  مبادرة  اأن  رفيع  اأحمد  العميد  وبني 
اأن  مو�سحاً  املواطنني"،  ومتكني  وامل�ساركة  "الت�سجيع  فئة  ع��ن  الرابعة 
املبادرة ُتتيح لطلبة اجلامعات املُعتمدة يف دولة المارات للعمل يف �سرطة 
اجلن�سيات  خمتلف  من  الطلبة  ا�ستقطاب  يتم  حيث  املكافاآت،  بنظام  دبي 
حُمددة  وم�ساريع  مهام  يف  ال�ساعات  بنظام  للعمل  التعليمية  واملوؤ�س�سات 
العمل  منظومة  خل��دم��ة  وتخ�س�ساتهم  اإمكانياتهم  توظيف  ت�ستهدف 

ال�سرطي وامل�ساهمة يف ا�ست�سراف امل�ستقبل الأمني.

خمترب االبتكار االأمني
واأو�سح العميد اأحمد رفيع اأن خمترب البتكار الأمني فاز بخام�س اجلوائز 
عن فئة "الخرتاعات"، مو�سحاً اأن بداية فكرة امل�سروع كانت روؤية معايل 
الفريق عبد اهلل خليفة املري، القائد العام ل�سرطة دبي، باإيجاد بيئة عمل 
حُمفزة وجاذبة للمبتكرين واملبدعني ملوظفي �سرطة دبي و�سركاء ال�سرطة، 
التي  واإمكانات  و�سائل  تت�سمن  واملعاهد،  اجلامعات  طلبة  اإىل  بالإ�سافة 
البتكار  اأن خمترب  مبيناً  البتكارية،  امل�ساريع  اإجن��از  املُبتكرين من  مُتكن 
الأمني يف �سرطة دبي يعر�س جمموعة من اأبرز البتكارات الذكية وتقنيات 

الذكاء ال�سطناعي يف مبناه.

اعتماد مركز دبي للطريان املدين
الإب���داع يف جمال  ال�ساد�سة والأخ���رية والتي كانت عن فئة  واأم��ا اجل��ائ��زة 
اأح��م��د رفيع  ف��اأك��د العميد  ال��دول��ة،  ت�سويق ومتثيل دول��ة الإم����ارات خ��ارج 
ال��دويل ملركز دبي  "العتماد  بها عن ح�سولها على  ف��ازت  دب��ي  اأن �سرطة 
لأم��ن ال��ط��ريان امل��دين ال��دويل من قبل منظمة ال��ط��ريان امل��دين الدويل 
الدويل  امل���دين  ال��ط��ريان  لأم���ن  دب��ي  م��رك��ز  اأن  مو�سحاً   ،"ICAO  –
ير�سخ ا�سم الدولة على اخلارطة الدولية لأمن الطريان، وي�ساهم بزيادة 
امل�سافرين وا�ستقطاب الوفود من خارج الدولة ويحقق عائد مايل وداعم 

لل�سياحة وال�ستثمار.
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التي  ال�شائعة  التوابل  من  التا�شع،  ال�شهر  يف  للحامل  القرفة 
واالأدوي���ة  للطبخ  رئي�شي  كم�شدر  ق��رون  لعدة  ا�شتخدمت 
الع�شبية. وهي م�شنوعة من حلاء اأ�شجار القرفة التي تتميز 

برائحتها الغزيرة، ومذاقها احللو احلار يجعلها مكوًنا وا�شع االنت�شار يف االأطباق وامل�شروبات واحللويات، 
ومن خالل الدكتورة هند ماأمون خبرية التغذية تو�شح لنا فوائد �شرب القرفة للحامل بال�شهر التا�شع والكمية 

امل�شموح بها وا�شتخدامات القرفة خالل ال�شهر التا�شع.
القرفة للحامل يف ال�شهر التا�شع

تاأكل  اأن  ميكن  احلامل  امل���راأة  اأن  من  الرغم  على 
الأطعمة التي حتتوي على القرفة كعن�سر منكه، 
تناول  ب��ع��دم  ي��ن�����س��ح��ون  الأط���ب���اء  م��ع��ظ��م  اأن  اإل 
اأثناء  بكرثة  القرفة  على  حتتوي  التي  املكمالت 
احلمل، ميكن ا�ستخدام القرفة للحامل يف ال�سهر 
كعامل  اأو  كمذاق  ح��دود  لها  يكون  عندما  التا�سع 
اآم��ن، فتناول  منكه، بحيث تكون احلامل يف و�سع 
لها  ي�سرها،  اأن  ميكن  القرفة  من  كبرية  كميات 
الأك�سدة  وم�����س��ادات  الل��ت��ه��اب  م�����س��ادات  ف��وائ��د 
وعامل تنظيم ن�سبة ال�سكر يف الدم وعامل النكهة 

الطبيعية.
على الرغم من اأن القرفة لها العديد من الفوائد 
ا اآثاًرا جانبية خطرية  ال�سحية، اإل اأنها ت�سبب اأي�سً
عند تناولها بكميات اأكرب، حيث تعمل على خف�س 
الدم،  جتلط  ومت��ن��ع  ال���دم  يف  اجل��ل��وك��وز  م�ستوى 
وي��ج��ب ع��ل��ى ال��ن�����س��اء احل��وام��ل ال��ل��وات��ي يتناولن 
اأدوي������ة ال�����س��ك��ري وخم��ف��ف��ات ال����دم ت��وخ��ي احلذر 
ال�سديد، خا�سًة اأثناء اجلراحة، كما حتفز القرفة 
اأن توؤدي الكميات  ال�سهرية، وميكن  ال��دورة  تدفق 
كنت  اإذا  ل��ذا،  اإجها�س،  ح��دوث  اإىل  منها  الكبرية 
تت�ساءلني هل القرفة مفيدة للحمل، فاجلواب هو 
نعم ولكن ذلك يعتمد على مقدار ما تاأكلينه، قد 
للمراأة  �سارة  للقرفة  اجليدة  اخل�سائ�س  ت�سبح 
احلامل يف ال�سهر التا�سع، لذا فاإن جتنب املكمالت 
اأنه  كما  جيدة.  فكرة  بالقرفة  املحملة  والأطعمة 
من الأف�سل للمراأة التي تعاين من �سعوبة احلمل 

جتنب القرفة متاًما.

كمية القرفة التي تتناولها احلامل يف ال�شهر 
التا�شع

ل توجد درا�سات تثبت وجود كمية اآمنة من القرفة 
اأثناء احلمل، ت�سري الدرا�سات العامة التي اأجريت 
على البالغني العاديني اإىل اأن اجلرعة ترتاوح بني 

يومًيا. القرفة  حلاء  من  جرام  و1.5   1
ك��ث��رًيا دون  ه��ذا  الأ���س��ح��اء حتمل  للبالغني  ميكن 

اآثار جانبية.
�سالمة  الدرا�سات  من  العديد  تقييم  لعدم  نظًرا 
القرفة اأثناء احلمل، فاإن معظم املخاطر املعروفة 
ل تزال نظرية، بناًء على ما هو معروف عن بع�س 

مكوناتها.
للحامل  القرفة  من  كميات  تناول  اخل��ط��ورة  من 
اأكرب من عدم  يف ال�سهر التا�سع، حيث يوجد قلق 
م��ن اجلنني  ال�سموم  لإزال���ة  ن��ظ��ام متطور  وج���ود 
واإزالة املواد ال�سارة. اإنها ح�سا�سة لل�سموم املوجودة 

يف الغذاء والدواء.

ال�شهر  يف  للحامل  القرفة  تناول  طريقة 
التا�شع

ل ين�سح احلوامل بتناول كميات كبرية من القرفة 
يومياً.

اأق��ل من  اأو  ل مانع من تناول القليل من القرفة 
ن�سف ملعقة �سغرية.

الطهي للح�سول على  القرفة يف  ا�ستخدام  ميكن 
نكهة غنية يف اأطباق مثل الفول والربياين.

وج���وده���ا يف احل��ل��وي��ات وال��ف��ط��ائ��ر وغ���ريه���ا من 
منتجات املخابز �سغري مبا يكفي لعدم الت�سبب يف 

اأي �سرر للجنني.

وقت  من  ا  اأي�سً مفيد  احلمل  اأث��ن��اء  القرفة  �ساي 
ا على زيوت ميكن  اأي�سً لآخر، كما حتتوي القرفة 
اأن  اأنها ميكن  اأن ت�سكل خطًرا على اجلنني، حتى 
التوقف  الأف�����س��ل  م��ن  ل��ذل��ك  الإج��ه��ا���س،  ت�سبب 
القرفة  زيوت  ت�ستخدم  التي  بالروائح  العالج  عن 

الأ�سا�سية اأثناء احلمل.

اأثناء تناول  االحتياطات الواجب اتخاذها 
القرفة خالل ال�شهر التا�شع من احلمل

عدم  م��ن  تعانني  كنت  اإذا  ال��ق��رف��ة  ت�ستخدمي  ل 
حتملها اأو تعانني من م�ساكل يف الولدة.

لنكهتها  للطهي  �سيالن  قرفة  با�ستخدام  ُين�سح 
اخلفيفة.

اأو  الرديئة  اجل��ودة  ذات  التوابل  ا�ستهالك  جتنب 
منتهية ال�سالحية.

اخل��ط��ورة، يجب جتنب  عالية  احل��م��ل  ح���الت  يف 
خطر الإجها�س متاًما.

التي حتتوي  التجميلية  الو�سفات  ا�ستبدال  يجب 
زيت  يعترب  اأخ����رى، حيث  ال��ق��رف��ة مب��ك��ون��ات  على 

القرفة الأ�سا�سي �ساًرا اأثناء احلمل.

ال�شهر  خ��الل  للقرفة  اجلانبية  االأع��را���ض 
التا�شع من احلمل

مي��ك��ن اأن ي����وؤدي الإف�����راط يف ت��ن��اول ال��ق��رف��ة اإىل 
تعطيل تنظيم اجللوكوز اأثناء احلمل. لقد لوحظ 
يومًيا ميكن  ج��رام��ات   6 اإىل  ي�سل  م��ا  ت��ن��اول  اأن 
م�سل  يف  اجللوكوز  م�ستوى  متو�سط  يخف�س  اأن 
ال�����س��ي��ام ل���دى م��ر���س��ى ال�����س��ك��ري يف اأق���ل م��ن 40 

يوًما،
يخ�سعن  الالتي  للن�ساء  م�ساكل  ي�سبب  اأن  ميكن 
م�ساكل يف  ي�سبب  اأن  كما ميكن  قي�سرية،  لعملية 
ال�سيطرة على ن�سبة ال�سكر يف الدم اأثناء اجلراحة 

وبعدها.
ح��ت��ى ل���و ك��ن��ت ت��خ��ط��ط��ني ل�����ولدة ط��ب��ي��ع��ي��ة، فقد 
عملية  تتطلب  م�����س��اع��ف��ات  واج��ه��ت  اإذا  تقلقني 

طارئة.
تزيد  اأن  ميكن  ال���دم،  مميعات  تتناولني  كنت  اإذا 

القرفة من خطر النزيف.
ولدة  اأو  ط���ارئ���ة  ج���راح���ة  اإىل  احل���اج���ة  ح��ال��ة  يف 
قي�سرية اأثناء الولدة، فاإن القرفة يف النظام تزيد 

من خطر النزيف.
م�سادات  مثل  ال��دم  مميعات  م��ن  تعانني  كنت  اإذا 
ميكن  ال��ت��خ��رث،  م�����س��ادات  اأو  ال��دم��وي��ة  ال�سفائح 
للقرفة اأن تقلل من عدد ال�سفائح الدموية، لذلك 
قليلة  اأ�سابيع  قبل  القرفة  بتجنب  الأطباء  ين�سح 

من اأي عملية جراحية.
اإذا كنت تتناولني نوًعا من الأدوي��ة، فقد تتداخل 

القرفة معه وت�سبب م�ساعفات.
القرفة  اأن  ال�سكري  اأدوي���ة  بع�س  يف  ل��وح��ظ  كما 
لها دور يف وظيفة الدواء، ومبا اأنه ل توجد اأدوية 
قبل  طبيبك  ا�ست�سريي  ال�سدد،  ه��ذا  يف  معروفة 

تناولها اأثناء احلمل.
ح�سا�سية القرفة هي اأكرث اأنواع ح�سا�سية التوابل 
يجعلك  احلمل  اأن  ومبا  الأ�سخا�س،  لدى  �سيوًعا 
ح�سا�سة جتاه بع�س الأطعمة، فابحثي عن عالمات 
مثل الإح�سا�س باحلرقان يف الفم اأو التهاب الل�سان 
اأو اخلدين اأو احللق عند تناول القرفة. اإذا وجدته، 

فتوقفي عن تناولها على الفور.
ا�ستخدام  الأط��ب��اء احل��د م��ن  العديد م��ن  ي��ق��رتح 

القرفة اأثناء احلمل.

الفوائد ال�شحية للقرفة للحامل
حتتوي القرفة على العديد من الفوائد ال�سحية، 

وهي كالتايل:
م�سادات الأك�سدة الطبيعية

تعترب القرفة من بني الأع�ساب الأكرث قيمة، لأنها 
غنية مب�سادات الأك�سدة مثل البوليفينول.

اأ�سرار  مكافحة  ع��ل��ى  الأك�����س��دة  م�����س��ادات  تعمل 
اجلذور احلرة التي تلحق باجل�سم، وتعزز ال�سحة، 
ت�سببها  التي  العدوى  مكافحة  يف  دوًرا  تلعب  كما 

الفطريات والبكترييا والطفيليات.
ملر�س ال�سكري اأثناء احلمل

القرفة على مكونات ن�سطة ميكنها  يحتوي حلاء 
تنظيم م�ستويات ال�سكر يف الدم.

اأن  عند تناوله بكميات �سغرية مع الطعام، ميكن 
الن�ساء  ل��دى  ال��دم  يف  ال�سكر  م�ستويات  يف  يتحكم 

امل�سابات ب�سكري احلمل.
ال�سكري  ومع ذلك، فاإن دوره يف عالجات ما قبل 

يحتاج اإىل مزيد من البحث.
عامل النكهة الطبيعية

الأذواق  م��ن  متنوعة  جمموعة  يف  ال��ق��رف��ة  ت��اأت��ي 
لعوامل  مم���ت���اًزا  ب��دي��اًل  يجعلها  مم��ا  وال����روائ����ح، 

النكهة ال�سطناعية يف م�ستح�سرات الطعام.
القرفة لها خ�سائ�س م�سادة لاللتهابات

لاللتهابات  امل�����س��ادة  ال��ع��وام��ل  اأن  امل���ع���روف  م���ن 
كا�سيا  مثل  القرفة  معينة من  اأن���واع  يف  امل��وج��ودة 
حت����ارب الإن����زمي����ات ال��ت��ي ت�����وؤدي اإىل ال��ت��ه��اب يف 

اجل�سم.
عند تناولها مع الطعام، ميكن اأن تخفف من اآلم 

املفا�سل وتورم اجل�سم لإعطاء اجل�سم الراحة.

القرفة تخف�س �سغط الدم
الطعام يعمل على  للقرفة يف  املنتظم  ال�ستهالك 
من  للوقاية  جيد  اأم���ر  وه��و  ال���دم،  �سغط  �سبط 

ارتفاع �سغط الدم لدى الن�ساء احلوامل.
اأث��ن��اء احلمل  ب��الرجت��اع  الإ�سابة  تقلل من خطر 

ب�سبب ارتفاع �سغط الدم.
ميكن جتنبه عن طريق ت�سمني القرفة يف نظامك 

الغذائي.
القرفة لها فوائد غذائية

الكربوهيدرات  م��ن  الكثري  على  القرفة  حت��ت��وي 
والأحما�س الدهنية امل�سبعة.

غنية بفيتامينات C وE مع النيا�سني
من  عالية  ن�سبة  على  حت��ت��وي  ال��ت��ي  تلك  خا�سة 

الكولني والبرييدوك�سني وحم�س البانتوثنيك.
الكال�سيوم  مثل  اأثرية  معادن  تتكون من  اأنها  كما 
وال�سوديوم  والفو�سفور  والبوتا�سيوم  واملغني�سيوم 

واحلديد واملنغنيز والزنك.

اأنواع القرفة
 يوجد العديد من اأنواع القرفة، ومنها:

ا بالتوابل الهندية،  القرفة ال�سينية: وت�سمى اأي�سً
ولها طعم ورائحة حادة.

قرفة �سيالن: م�سدرها �سيالن والربازيل والهند 
واإندوني�سيا، وهي من التوابل احللوة التي تعطي 

طعًما حاًرا ولها نكهة لطيفة ورائعة.
قرفة مالبار: لها طعم حار لكن مّر قلياًل.

من التوابل ال�شائعة وم�شدر رئي�شي للطبخ واالأدوية الع�شبية

القرفة.. اأ�ضرارها على احلامل 
واجلرعة اليومية املنا�ضبة لها

 كرثة الربد
اإذا كنِت ت�سابني بنزلت الربد ب�سكل متكرر اأو تتكرر اأعرا�س 
�سعيفاً،  مناعياً  جهازاً  لديك  اأن  الوا�سح  فمن  لديِك،  ال��ربد 
وميكن يف الغالب التعايف من الربد واللتهابات ذات ال�سلة يف 

غ�سون 7 اإىل 10 اأيام.

اأمرا�ض املناعة الذاتية
ن�ساطاً  اأو  زائ���داً  ن�ساطاً  املناعي  اجل��ه��از  اأم��را���س  ت�سبب  ق��د 

النظام  ف��اإذا كان  املناعة،  ب�سكل غري طبيعي جلهاز  منخف�ساً 
يوؤدي  مما  اأن�سجته،  اإت��الف  يف  اجل�سم  يبداأ  الن�ساط،  مفرط 
قدرة  الأمرا�س من  وتقلل هذه  الذاتية،  املناعة  اأمرا�س  اإىل 
اجل�سم على حماربة الأمرا�س الأخرى، وت�سبب ال�سعف جتاه 

بع�س اأنواع العدوى.

تاأخر النمو
قد يوؤدي �سعف املناعة اإىل تاأخر النمو والتطور عند الأطفال، 

فاأنت  طبيعي،  مبعدل  ينمو  ل  طفلك  اأن  لحظت  اإذا  لذلك 
بحاجة اإىل فح�سه من قبل طبيب اأطفال.

ويف بع�س الأحيان يكون التاأخري يف النمو ب�سبب �سوء التغذية، 
باتباع  الأط��ف��ال  يو�سي طبيب  ف�سوف  الأم��ر كذلك،  ك��ان  اإذا 
اأن  وي��ج��ب  ب��ال��ربوت��ني لطفلك،  غ��ن��ي  منا�سب  غ��ذائ��ي  ن��ظ��ام 
ي�ستمل نظامهم الغذائي اأي�ساً على جميع العنا�سر الغذائية 
ال�سرورية، مبا يف ذلك فيتامني A وفيتامني �سي وفيتامني

املغذيات.. من  وغريها   B

ا�شطرابات الدم
بع�س ا�سطرابات الدم ال�سائعة التي ت�سري اإىل �سعف اجلهاز 
املناعي، هي ا�سطرابات النزيف مثل الهيموفيليا وفقر الدم 
واجل��ل��ط��ات ال��دم��وي��ة و���س��رط��ان��ات ال���دم مثل ���س��رط��ان الغدد 

الليمفاوية و�سرطان الدم والورم النخاعي.

طفح جلدي
اأن  اأول حاجز للج�سم ملحاربة اجلراثيم، وميكن  ب�سرتك هي 
يعك�س مظهرها اأي�ساً مدى جودة عمل جهاز املناعة يف اجل�سم، 
عالمة  هو  اجللد  جفاف  اأو  متكرر  جلدي  طفح  ظهور  ويعد 
على وجود التهاب، وقد ي�سري اأي�ساً اإىل �سعف يف جهاز املناعة 

اإذا تكرر ظهور الطفح اجللدي وي�سبب الذئبة على اجللد.

التهاب االأع�شاء
ميكن اأن يوؤدي التهاب الأع�ساء اأي�ساً اإىل اإبطاء جهاز املناعة 
يف اجل�سم، وحتدث ال�ستجابة اللتهابية للع�سو اأو اللتهاب؛ 
ب�سبب الأن�سجة امل�سابة بال�سموم اأو البكترييا اأو ال�سدمات اأو 
احلرارة اأو اأ�سباب اأخرى؛ اأي اإ�سابة لأن�سجة اجل�سم قد توؤدي 

اإىل اللتهاب وهي عالمة على �سعف جهاز املناعة.

بطء التئام اجلروح
اأط��ول من  اأن جروحك على اجللد ت�ستغرق وقتاً  اإذا لحظت 

املعتاد لل�سفاء، 
املناعة  ن��ظ��ام  ي�ساعد  اإذ  �سعيف؛  ل��دي��ك  امل��ن��اع��ة  ج��ه��از  ف���اإن 
ال�سحي اجللد على اللتئام وحماربة البكترييا اأو اجلراثيم 

ال�ساّرة مع تقليل خماطر العدوى.
ومع ذلك، فاإن �سعف اجلهاز املناعي يعيق اأداء اجللد الطبيعي، 

ول ي�سمح له مبكافحة العدوى ب�سكل اأ�سرع كما ينبغي.

التعب امل�شتمر
احلياة  يف  طبيعي  اأم��ر  اجل��اّد  العمل  بعد  بالتعب  ال�سعور  اإن 
ق�سط  على  احل�سول  بعد  التعب  ا�ستمر  اإذا  ولكن  اليومية، 
منا�سب من الراحة، فقد يكون ذلك موؤ�سراً على �سعف جهاز 
املناعة لديك ويتطلب دعماً اإ�سافياً. وعندما ل يعمل اجلهاز 
املناعي بج�سمك بكفاءة، يبداأ ج�سمك يف التاآكل ب�سكل اأ�سرع؛ 
مما  با�ستمرار،  ال�ساّرة  والبكترييا  الطفيليات  يحارب  لأن��ه 

يجعلك مرهقة طوال اليوم.

اأ�ضباب واأعرا�س نق�س املناعة.. وطرق عالجها
يعمل نظام املناعة على مدار ال�شاعة للحفاظ على اجل�شم، حمميًا من غزو الكائنات احلّية والقوى البيئية االأخرى، ويعد مبثابة ويل االأمر الدائم حلماية اجل�شم من االأمرا�ض املعدية 
املختلفة،كما اأنه يقلل من خطر الوفاة، لذلك فهو مهم جدًا لبقائك على قيد احلياة، لكن عندما يكون جهاز املناعة �شعيفًا، ال ميكنه العمل ب�شكل فّعال حلماية اجل�شم من االأمرا�ض 

."protinex" اخلطرية.اليكم عالمات تدل على �شعف اجلهاز املناعي، بح�شب موقع
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فقدان �سهادةاأ�سهم
فقدت �سهادة ا�سهم م�سرف ابوظبي الإ�سالمي 

با�سم / ودمية حممد عبيد خلفان �سام�سى برقم 
ال�سهادة 1013779 وعدد ا�سهم 151 فمن 

يعرث عليها ت�سليمها مل�سرف ابوظبي ال�سالمي 
او الإت�سال على 0504447272

فقدان �سهادةاأ�سهم
فقدت �سهادة ا�سهم م�سرف ابوظبي الإ�سالمي 

با�سم / هدى خليفة �سامل ، برقم ال�سهادة 
1013780 وعدد ا�سهم 151 فمن يعرث عليها 
ت�سليمها مل�سرف ابوظبي ال�سالمي او الإت�سال 

على 0504447272
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Date 03/ 03/ 2021  Issue No : 13179
Ref.No:FF/2406

In the name of Allah, The Merciful
Clearance by M/s:
1) Upscale Design Building Contracting
2) Ibn Sina Health Care Center
3) Fire Falcon Protection Systems and all of its branches inside the United Arab Emirates, 
On behalf of owners and managers of the company, I would like to announce that there 
will be a change in the officials of the company, so, we would like you if you have 
any incomplete commercial transactions with the company, debts or claims, please 
contact the no.: 0553555581, within three months from the date of the declaration for 
clearance of the owners of the following licenses: -
1- Upscale Design Building Contracting, Dubai, License No.: 706146
2- Fire Falcon Protection Systems, Branch: Umm Al Quwain, License No.: 4727
3- Fire Falcon Protection Systems, Branch: Al Sharjah, License No.: 744673
4- Fire Falcon Protection Systems, Branch: Ras Al Khaimah, License No.: 47624
5- Fire Falcon Protection Systems, Branch: Ajman, License No.: 71206
6- Fire Falcon Protection Systems, Branch: Dubai, License No.: 811464
7- Ibn Sina Health Care Center, Dubai, License No.: 713802
from the date of issue of the declaration for a period of 3 months in order to clear the 
owners of the company.

 )Signed and Sealed)
  Fire Falcon Protection Systems. SHJ.BR - Sharjah - U.A.E

NOTICE 
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5 مليارات مكا�ضب االأ�ضهم 
وال�ضيولة تتجاوز 1.1 مليار درهم

•• اأبوظبي-وام:

ارتفعت وترية التح�سن يف اأ�سواق املال الإمارتية خالل جل�سة اأم�س الثالثاء 
والتي جتاوزت قيمتها  التداول  قاعات  اإىل  ال�سيولة  ا�ستمرار تدفق  و�سط 

1.1 مليار درهم بدعم من م�سرتيات املوؤ�س�سات املحلية والأجنبية .
وربحت القيمة ال�سوقية لأ�سهم ال�سركات املتداولة نحو 5 مليارات درهم يف 
ختام التعامالت التي جنحت فيها املوؤ�سرات بالرتفاع اىل م�ستويات متهد 
بح�سب معطيات التحليل الفني ل�سعودها بن�سب اعلى خالل الأيام املتبقية 

من الأ�سبوع .
 %  0.84 وكان املوؤ�سر العام ل�سوق ابوظبي لالأوراق املالية ارتفع بن�سبة 
بالغا 5710 نقاط يف حني اغلق املوؤ�سر العام ل�سوق دبي املايل عند م�ستوى 

2569 نقطة بزيادة ن�سبتها %0.68مقارنة مع اليوم ال�سابق .
وتوا�سلت عمليات ال�سراء الن�سطة على �سريحة من اأ�سهم قطاعي العقار 
القطاعات  �سمن  واملدرجة  املنتقاة  الأ�سهم  بع�س  اىل  بالإ�سافة  والبنوك 

الأخرى ..الأمر الذي عزز من مكا�سب الأ�سواق املالية .
وجنح �سهم �سركة الدار العقارية بالرتفاع اىل 3.75 درهم وبلغت قيمة 
بنك  �سهم  �سعد  كما  دره��م.  مليون   267 ال�سهم  على  املربمة  ال�سفقات 
ابوظبي الأول اىل 14.92 درهم بتداولت و�سلت قيمتها اىل نحو 256 

مليون درهم ،و ارتفع �سهم ادنوك للتوزيع اىل 4.39 درهم .
اأما يف �سوق دبي املايل فقد ارتفع �سهم اعمار اىل 3.63 دراهم قبل اأن يتم 
ال�سركة  اإدارة  انتهاء اجتماع جمل�س  اإيقافه يف منت�سف اجلل�سة اىل حني 
بنك  �سهم  �سعد  .كما  املالية  الأ���س��واق  يف  بها  املعمول  للتعليمات  تنفيذا 
11.20 درهم و�سهم بنك دبي الإ�سالمي اىل  الإم��ارات دبي الوطني اىل 

4.83 درهم ودبي لال�ستثمار اىل 1.54 درهم ودار التكافل 94 فل�سا .
وبلغ عدد الأ�سهم املتداولة يف الأ�سواق املالية 254 مليون �سهم نفذت من 

خالل 6228 �سفقة.

املتو�ضط ال�ضعري ل�ضلة اأوبك 
يتجاوز 61 دوالرا خالل فرباير

•• اأبوظبي-وام:

قفز املتو�سط ال�سعري ل�سلة “اأوبك” اإىل فوق م�ستوى 61 دورا للربميل 
%12.3 مقارنة مع متو�سط  خالل �سهر فرباير2021 بزيادة ن�سبتها 
�سعره امل�سجل يف �سهر يناير من العام ذاته وذلك وفقا لأح��دث التوقعات 

ال�سادرة عن منظمة الدول امل�سدرة للنفط.
“ خالل  “ اأوب���ك  ال��ت��ي حققها خ��ام  ال��ك��ب��رية  ال��ق��ف��زات ال�سعرية  ويف ظ��ل 
الأ�سهر املا�سية، فقد توقعت املنظمة ارتفاع املتو�سط ال�سعري ال�سنوي اإىل 
57.72 دولر خالل عام 2021 بنمو ن�سبته %39.2 مقارنة مع العام 

.  2020
�سهر  ارت��ف��اع��ات كبرية خ��الل  الآج��ل��ة حققت  اخل��ام  النفط  اأ�سعار  وك��ان��ت 
فرباير من العام اجلاري حيث ارتفع خام برنت بن�سبة %18.3 مقارنة 
بن�سبة  الأمريكي  تك�سا�س  غرب  خام  ارتفع  فيما  ذات��ه  العام  من  يناير  مع 

.  17.8%
وجاء الرتفاع املتوا�سل لأ�سعار النفط يف ال�سوق العاملي مدعوما با�ستمرار 
باإعالن  تعززت  والتي  الإن��ت��اج  خف�س  باتفاقية  الل��ت��زام  يف  اأوب��ك  منظمة 
من  اعتبارا  يوميا  برميل  مليون  مبقدار  طوعي  تخفي�س  عن  ال�سعودية 
اأعلنت عنها  فرباير املا�سي وذلك بالإ�سافة اإىل حزم التحفيز املايل التي 
بن�سب  الطلب  حت�سن  يف  بدورها  و�ست�ساهم  الأمريكية  املتحدة  ال��ولي��ات 

اأكرب على النفط خالل الأيام القادمة.
كذلك فقد دعم تو�سع الدول يف التطعيم �سد فريو�س “كورونا” حت�سن 
على  الطلب  زي���ادة  يف  ب���دوره  ي�ساهم  ال��ذي  الأم���ر  القت�سادية  الأن�سطة 

النفط اخلام.

االحتاد للماء والكهرباء تلحق ميناء العرب والدانة 
مببادرة دعم القطاع اال�ضتثماري وال�ضياحي

•• عجمان-وام:

براأ�س  العرب”  “ميناء  م�سروعي  والكهرباء”  للماء  “الحتاد   اأحلقت 
ال�ستثماري  القطاع  لدعم  مببادرتها  الفجرية،  و”الدانة” بدبا  اخليمة، 
وال�سياحي، وهي املبادرة التي قامت باإطالقها خالل �سهر يونيو من العام 
املا�سي، و�سعت منذاك لإحلاق جمموعة من اأهم امل�ساريع اجلارية ب�سمال 
القطاع  والكهرباء” لدعم  للماء  “الحتاد  مبادرة  فيها.  وتتيح  الإم���ارات 
اإعفاء  من  وال�ستفادة  تخدمها،  التي  املناطق  يف  وال�سياحي  ال�ستثماري 
85 يف املئة للفنادق واملراكز التجارية و80 يف املئة للمجمعات  ي�سل اإىل 
تكلفة  ت�سكل  التي  الر�سوم  وه��ي  التو�سيل،  ر���س��وم  اإج��م��ايل  م��ن  ال�سكنية 
راأ�سمالية، حيث يتم ا�ستبدالها بر�سم ا�ستخدام ال�سبكة الذي يتم اإ�سافته 

اإىل الفاتورة ال�سهرية ملطوري امل�سروع.
 وت�سعى “الحتاد للماء والكهرباء” من خالل هذه املبادرة، اإىل امل�ساهمة يف 
تخفيف الأعباء املالية على القطاعني ال�سناعي وال�سياحي، نتيجةانت�سار 
يف  ي�ساهم  القطاعات  هذه  ا�ستقرار  واأن  �سيما  ل  “كوفيد19-”،  جائحة 

حتقيق التكامل املن�سود ل�ستدامة القت�ساد الوطني.

اأكرث من 2.6 مليون زائر ومت�ضوق يف �ضوق اجلبيل خالل 2020  •• ال�شارقة - وام: 

ي�ستقطب �سوق اجلبيل يف اإمارة ال�سارقة 
- الذي مت افتتاحه يف دي�سمرب 2015 
ق����دم مربع  األ�����ف   400 م�����س��اح��ة  ع��ل��ى 
وجزيرة  ال�����س��ارق��ة  ك��ورن��ي�����س  متو�سطا 
األ��ف زائ��ر يوميا   12 اأك��رث من  العلم - 
ويرتفع هذا الرقم ليرتاوح ما بني 17 
نهاية  زائ���ر خ��الل عطلة  األ���ف   18 اإىل 
الأ�سبوع ويف املنا�سبات والعطل الر�سمية 
املا�سي  ال��ع��ام  حتى و���س��ل الإج��م��ايل يف 
زائرا  األف و689  اإىل مليونني و602 

ومت�سوقا .
����س���وق اجل���ب���ي���ل جتربة  ومت���ث���ل زي�������ارة 
املواطنني  ل��زواره كافة من  ت�سوق ثرية 
اأق�سام  ث��الث��ة  ي�����س��م  ح��ي��ث  وامل��ق��ي��م��ني 
والأ�سماك  وال���ف���واك���ه  “اخل�سراوات 
ال�سوق  زوار  وي�����س��ت��ط��ي��ع  واللحوم” 
تذوق  الإ���س��الم��ي  ال��ط��اب��ع  وف���ق  امل�سيد 
البحرية الطازجة يف  املاأكولت  خمتلف 

اإ�سافة  بالأ�سماك  اخلا�س  ال�سواء  ركن 
ل���وج���ود ه���اي���رب م���ارك���ت ي���وف���ر جتربة 
مزاد  م��ت��اب��ع��ة  ب��ج��ان��ب  متكاملة  ت�����س��وق 
الأ�سماك الذي يقام يومياً خالل الفرتة 
املنطقة  امل���غ���رب يف  ح��ت��ى  ال��ع�����س��ر  م���ن 

املخ�س�سة بال�سوق.
وقال حامد الزرعوين مدير اإدارة اأول يف 
�سركة ال�سارقة لأدارة الأ�سول – الذراع 
حوار  يف  ال�سارقة  حلكومة  ال�ستثماري 
خا�س لوكالة اأنباء الإم��ارات / وام / .. 
كافة  بتطبيق  التزمت  ال�سوق  اإدارة  اإن 
الإج�����راءات الإح���رتازي���ة وف��ق��ا لقرارات 
وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع واجلهات 
�سالمة  على  حفاظا  املخت�سة  ال�سحية 
فريو�س  انت�سار  م��ن  وال����زوار  العاملني 
نقطة   52 ال�سوق  وف��رت  حيث  ك��ورون��ا 

للتعقيم بجانب تعقيمها عربات الت�سوق 
وممرات ال�سوق واإجراء فحو�سات دورية 
للعاملني يف ال�سوق للتاأكد من �سالمتهم 
اإ�سافة لتنظيم حمالت التوعية واملتابعة 
بالتباعد  اللتزام  اأهمية  على  والتاأكيد 

اجل�سدي وارتداء الكمامات.
اجلبيل  �سوق  يف  يتوافر  اأن��ه  اإىل  ولفت 
 3 على  م��وزع��اً  250 منتجاً  اأك��رث م��ن 
260 حماًل هي  اأق�سام حتوي جميعها 
ق�سم اخل�سروات والفواكه وي�سم 160 
وق�سم  للتمور  حم��اًل   40 منها  حم��اًل 
60 حم��اًل وق�سم  ال���ذي ي�سم  ال��ل��ح��وم 
30 حماًل  وي�سم  ال��ط��ازج��ة  الأ���س��م��اك 
الع�سل وغريهم لبيع  و3 حمالت لبيع 
اإ�سافة  ال�����س��واء  ق�سم  بجانب  املك�سرات 
الأ�سماك  وتقطيع  تنظيف  ق�سمي  اإىل 
ل��ت��ل��ب��ي��ة ط��ل��ب��ات ع���م���الء ال�������س���وق لهذه 
اخل��دم��ة وب��اأ���س��ع��ار رم��زي��ة .. لف��ت��ا اإىل 
متنوعة  خ��دم��ات  ال�سوق  يف  يتوافر  اأن��ه 
وم��راف��ق اأخ���رى كمن�سة “ ات�����س��الت “ 

واأجهزة ال�سراف الآيل وغريها.
مدير  العليلي  حميد  اأو���س��ح  جهته  من 
ل� / وام  ق�سم الأ�سماك يف �سوق اجلبيل 
/ اأن من اأبرز الأ�سماك املحلية الطازجة 
التي تباع يف �سوق اجلبيل هي “ال�سايف 
واخلباط  وال��ك��وف��ر  والكنعد  وال�سعري 
واجل�س وغريها” فيما تتنوع الأ�سماك 
امل�ستوردة واأبرزها ال�سوبرمي وال�سلمون 
اأن  اإىل  م�سريا   .. وغ��ريه��ا  وال�سيبا�س 
اأ�سعار الأ�سماك تتغري وفق املو�سم حيث 

يف  ترتفع  حني  يف  بثباتها  حاليا  تتميز 
فرتة ال�سيف بجانب اأن اآلية دفع قيمة 
م�سرتيات الأ�سماك تختلف عن نظرائها 
من الأ�سواق فاملت�سوق يح�سل على و�سل 
لكل كمية م�سرتاة من الأ�سماك و�سول 
اإىل دفع قيمتها الإجمالية عند �سندوق 

ق�سم الأ�سماك.
الأ�سماك  كمية  اإج��م��ايل  اأن  اإىل  واأ���س��ار 
 2858 امل��ا���س��ي  ال��ع��ام  امل��ب��اع��ة بلغت يف 
طنا، فيما بلغت كميتها امل�سرتاة 2950 
ملتزمة  ال�سوق  اإدارة  اأن  م��وؤك��دا   .. طنا 
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ����س���اح���ب  ب��ت��وج��ي��ه��ات 
القا�سمي  حممد  ب��ن  �سلطان  ال��دك��ت��ور 
ال�سارقة  ح��اك��م  الأع��ل��ى  املجل�س  ع�سو 
ل��دع��م م��ه��ن��ة ���س��ي��ادي الأ����س���م���اك حيث 
اإن�����س��اء م�����س��اري��ع تطويرية  ت��ع��م��ل ع��ل��ى 

وخ���دم���ي���ة ت�����س��ه��م يف حت�����س��ني اأو�����س����اع 
يوجد  كما  امل�ستمر  ودعمهم  ال�سيادين 
ا�ستقبال  حيث  من  كبري  والتزام  تعاون 
مع  املتطابقة  املوا�سفات  ذات  الأ�سماك 
التغري  وزارة  ح��ددت��ه��ا  ال���ت���ي  امل��ع��اي��ري 

املناخي والبيئة.
يف  الأ���س��م��اك  ق�سم  اأن  العليلي  واأو���س��ح 
ال�سوق حائز على �سهادة اجلودة لالآيزو 
�سوق  اأول  وه��و  ���س��ن��وات  اأرب���ع  نحو  منذ 
على م�ستوى املنطقة يحقق ذلك ويلقى 
املت�سوقني  م��ن  لف��ت��اً  اإق��ب��اًل  با�ستمرار 
عن  دوم��اً  يعربون  الذين  ال�سوق  وزوار 
ث��ق��ت��ه��م مب�����س��ت��وى اخل���دم���ات واجل����ودة 
ال��ع��ال��ي��ة وال���ن���ظ���اف���ة وق����د ���س��ك��ل ق�سم 
عموماً  لل�سوق  م�سافة  قيمة  ال�����س��واء 
مزود  وه��و  خ�سو�ساً  الأ���س��م��اك  ولق�سم 
ب��اأف�����س��ل م��ع��دات ال��ط��ه��ي العاملية  دوم����اً 
معايري  واأع��ل��ى  النظافة  معايري  واأع��ل��ى 
اجلودة بالإ�سافة اإىل توافر اأحدث نظم 

ال�سالمة املعروفة عامليا.

خالل ندوة اإلكرتونية نظمتها بالتعاون مع كاليد اند كو بح�شور 540 م�شاركًا 

غرفة دبي ت�ضتعر�س التعديالت اجلديدة لقانون ال�ضركات التجارية يف االإمارات 
•• دبي-الفجر:

يف اإط������ار اجل���ه���ود امل�����س��ت��م��رة لط���الع 
اأحدث  ع��ل��ى  دب���ي  يف  الأع���م���ال  جمتمع 
العمل،  ب��ي��ئ��ة  ال��ق��ان��ون��ي��ة يف  امل��ت��غ��ريات 
ممار�سة  ع��ل��ى  ال�������س���رك���ات  وم�������س���اع���دة 
جتارة  غرفة  نظمت  ب�سهولة،  الأعمال 
و���س��ن��اع��ة دب���ي م���وؤخ���راً ب��ال��ت��ع��اون مع 
“كاليد اند كو” ندوة اإلكرتونية حول 
ال�سركات  لقانون  اجلديدة  التعديالت 
الإم��������ارات، وذلك  ال��ت��ج��اري��ة يف دول����ة 
و����س���ط م�����س��ارك��ة وا���س��ع��ة م���ن خمتلف 
اإىل  و�سلت  الأع��م��ال  جمتمع  قطاعات 

540 م�ساركاً.
وه����دف����ت ال����ن����دوة الإل����ك����رتون����ي����ة اإىل 

م�ساعدة اأ�سحاب ال�سركات وامل�ستثمرين 
على فهم التعديالت الت�سريعية الهامة 
التي اأدخلتها دولة الإمارات على قانون 
لرواد  يتيح  ال��ت��ج��اري��ة، مم��ا  ال�����س��رك��ات 
الأعمال وامل�ستثمرين الأجانب اإمكانية 
تاأ�سي�س ال�سركات ومتلكها ب�سكل كامل. 
تعزيز  يف  ال��ت��ع��دي��الت  ه��ذه  و�ست�ساهم 
جاذبة  كوجهة  وريادتها  الدولة  مكانة 
لال�ستثمار و�سهولة ممار�سة الأعمال. 

حوايك،  ن��اج��ي  م��ن  ك��ل  ال���ن���دوة  واأدار 
وبنجامني �سميث، ال�سركاء يف “كاليد 
برين�ستون،  وب���ري���ام���ف���ادا  كو”،  ان����د 
كو”،  ان��د  “كاليد  يف  �سركات  خمت�س 
ح��ي��ث ���س��ل��ط امل��ت��ح��دث��ون ال�����س��وء على 
وح�سة  الأجنبية  امللكية  يف  ال��ت��غ��ريات 

التعديالت  يف  الإم������ارات������ي  امل����واط����ن 
وال����ت����اأث����ري  ال�����ق�����ان�����ون،  اجل������دي������دة يف 
ال�����س��رك��ات وامل��ع��ام��الت يف  ع��ل��ى هيكلة 
ال�سركات،  تاأ�سي�س  واإج���راءات  ال��دول��ة، 
بالإ�سافة اإىل تغيريات اأخرى كحوكمة 

ال�سركات. 
واأ����س���ارت ج��ه��اد ك��اظ��م، ن��ائ��ب رئ��ي�����س - 
اخل���دم���ات ال��ق��ان��ون��ي��ة يف غ��رف��ة جتارة 
التعديالت  اأن  اإىل  دب�����ي  و����س���ن���اع���ة 
التجارية  ال�سركات  قانون  يف  اجلديدة 
يف دولة الإمارات جاءت لتعزز تناف�سية 
الأع��������م��������ال، وحت���������س����ن ثقة  جم���ت���م���ع 
العمل خا�سة خالل  ببيئة  امل�ستثمرين 
اأن  موؤكدًة  ال�ستثنائية،  الظروف  هذه 
ه���ذه ال��ت��ع��دي��الت ت�����س��ب ل�����س��ال��ح بيئة 

الدولة  وري���ادة  مكانة  وتعزز  الأع��م��ال، 
كوجهة جاذبة لال�ستثمار. 

ولفتت كاظم اإىل اأن الندوة الإلكرتونية 
العمل  �سوق  يف  ه��ام��اً  مو�سوعاً  تغطي 
ال���ي���وم، خ�����س��و���س��اً واأن���ه���ا جت��ي��ب على 
وامل�ستثمرين  الأعمال  رواد  ا�ستف�سارات 
الأجانب حول اإمكانية تاأ�سي�س ال�سركات 
الأمر  الدولة،  يف  كامل  ب�سكل  ومتلكها 
الذي من �ساأنه ا�ستقطاب ال�ستثمارات 
حيوية  قطاعات  يف  املبا�سرة  الأجنبية 
ان  اإىل  لف���ت���ًة  م�ستقبلية،  وا���س��ا���س��ي��ة 
ال��ن��دوة تن�سجم م��ع ال��ت��زام غ��رف��ة دبي 
بكافة  الأع���م���ال  جمتمع  وع���ي  بتعزيز 
امل��وا���س��ي��ع ال��ق��ان��ون��ي��ة ال��ت��ي ت��وؤث��ر على 

اأعمالهم ون�ساطاتهم.

•• اأبوظبي - وام:

وقعت �سركة �سيجنال - املتخ�س�سة يف توفري احللول املتعلقة باحلرب 
 MBDA �سركة  م��ع  تفاهم  م��ذك��رة  وال���س��ت��خ��ب��ارات..  الإل��ك��رتون��ي��ة 
املتخ�س�سة يف اأنظمة ال�سواريخ والتي توفر جمموعة منتجات دولية 
الفرن�سية   CILAS و�سركة  املتقدمة،  البتكارات  اأحدث  ت�سم  �ساملة 
الليزر  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  يف  وامل��ت��خ�����س�����س��ة   Ariane مل��ج��م��وع��ة  ال��ت��اب��ع��ة 
والب�سريات. وتعتزم ال�سركات الثالثة ا�ستك�ساف فر�س تطوير اأنظمة 
للت�سدي  ا�سرتاتيجية متقدمة  اإط��ار  الطاقة يف  عالية  الليزر  اأ�سلحة 
�سركة  عن  بالنيابة  التفاقية  وق��ع  امل��اأه��ول��ة.  غري  اجلوية  للمركبات 
“�سيجنال” �سعادة في�سل البناي، الرئي�س التنفيذي والع�سو املنتدب 
ل�سركة  التنفيذي  الرئي�س  ب��رياجن��ر،  اإري���ك  اإىل  اإ���س��اف��ة  “ايدج”  يف 
MBDA، وممثل عن �سركة CILAS، وذلك بح�سور م�سوؤولني من 
ال�سركاء  يتوىل  التفاهم،  مذكرة  ل�سروط  ووفقا  الثالثة.  ال�سركات 
مهمة حتديد فر�س التعاون املحتملة يف عدة جمالت واأن�سطة متعلقة 

بالليزر عايل الطاقة، مثل التحليل الت�سغيلي وبنى الأنظمة، مع الأخذ 
الأداء. وتاأتي هذه  بعني العتبار نقاط ال�سعف املحتملة وا�ستعرا�س 
بني  توقيعها  مت  التي  الثنائية  التعاون  اتفاقية  اأعقاب  على  اخلطوة 
 .2019 للطريان  دبي  معر�س  و”توازن” خالل  الفرن�سية  الهيئات 
نوفر  اأن  واي���دج  �سيجنال  يف  “ ي�سعدنا  ال��ب��ن��اي  في�سل  ���س��ع��ادة  وق���ال 
القدرات والكفاءات الهامة يف جمال الطاقة املوجهة للبالد واملنطقة 
الت�سدي  بحلول  لال�سطالع  املو�سعة  ا�سرتاتيجيتنا  اإط���ار  يف  ككل 
�سركتي  مع  تعاوننا  ب��اأن  ثقة  وكلنا  امل��اأه��ول��ة.  غري  اجلوية  للمركبات 
CILAS وMBDA �سي�سهم يف تعزيز اجلاهزية الدفاعية الإماراتية 
اإري��ك برياجنر،  وق��ال  اآم��ن«.  تقني  بناء م�ستقبل  البالد من  ومتكني 
الرئي�س التنفيذي ل�سركة MBDA .. » ت�سارك �سركتنا للمرة الأوىل 
الليزر  ح��ول  يتمحور  الغربية  اأوروب���ا  منطقة  خ��ارج  طموح  ت��ع��اون  يف 
عايل الطاقة. اإن التعاون ي�سكل م�سلحة م�سرتكة، خا�سة واأن قدرات 
ال�سركتني الأوروبيتني وخرباتهما يف جمال الليزر عايل الطاقة لأكرث 

من 30 عاما �ستكمل اخلربات واملعرفة القوية لدى �سيجنال«.

وبدوره قال بنجامني �سميث، ال�سريك 
“لقد كان جمتمع  يف “كاليد اند كو”: 
الأعمال وامل�ستثمرين بانتظار التغيريات 
الأخرية على قانون ال�سركات التجارية 
اأظهرت الندوة  يف دولة الإم��ارات، وقد 
الإلكرتونية التاأثري الإيجابي واجلذب 
اأن حتدثه هذه التطورات  الذي نتوقع 

على اقت�ساد الدولة. 
العديد من  بانتظام  وتنظم غرفة دبي 
ال��ور���س ال��ت��دري��ب��ي��ة وال��ت��ع��ري��ف��ي��ة التي 
تهم قطاع الأعمال يف الإمارة، وت�ساهم 
التطورات  ب����اآخ����ر  وع���ي���ه���م  ت���ع���زي���ز  يف 
والت�سريعية  ال��ق��ان��ون��ي��ة  وامل�����س��ت��ج��دات 
التي تنظم بيئة الأعمال وت�ساهم بخلق 

بيئٍة حمفزٍة لها.

•• اأبوظبي-وام: 

وث��ق��ت م���وؤ����س���رات ال��ت��ن��اف�����س��ي��ة ال��ع��امل��ي��ة خ���الل العام 
دول����ة  ال���ت���ي ح��ق��ق��ت��ه��ا  2020 ح���زم���ة الجن���������ازات 
ال��ق��ط��اع��ات ويف مقدمتها  ال��ع��دي��د م��ن  الإم�����ارات يف 
قطاع القت�ساد والأعمال مما عزز من مكانة الدولة 
التي تدخل اخلم�سني الثانية من مئويتها وهي ترنو 
ملراكمة املزيد يف �سجل الريادة والتفوق الذي �سطرته 

خالل ال�سنوات املا�سية.
وي���ظ���ه���ر ال���ر����س���د ال������ذي ي���ن���ف���ذه امل����رك����ز الحت������ادي 
العاملية  التناف�سية  لتقارير  والح�����س��اء  للتناف�سية 
قيا�س  يف  املتخ�س�سة  الدولية  املرجعيات  كربيات  اأن 
العربية  الم����ارات  دول��ة  �سنفت  الق��ت�����س��ادي،  الأداء 
امل��ت��ح��دة �سمن ن���ادي ال��ع�����س��رة ال��ك��ب��ار ع��امل��ي��ا يف 24 
بالقطاع  اخلا�سة  التناف�سية  م��وؤ���س��رات  م��ن  موؤ�سرا 
القت�سادي وممار�سة الأعمال عن عام 2020. علما 
باأن هذه الإجنازات ل ت�سمل ما مت الإعالن عنه منذ 

. بداية العام 2021 

ال�سادر  ال��ع��امل��ي��ة  للتناف�سية  ال�����س��ن��وي  ال��ك��ت��اب  ف��ف��ي 
تقرير  يف  كما  الإداري����ة،  للتنمية  ال��دويل  املعهد  عن 
الذي  الزده�����ار  وم��وؤ���س��ر   ،4.0 ال��ع��امل��ي  التناف�سية 
ي�����س��دره م��ع��ه��د ل��ي��ج��امت، اح��ت��ل��ت الإم��������ارات موقع 
تت�سل  للتناف�سية  م��وؤ���س��رات  يف  ال��ع��امل��ي��ة  ال�����س��دارة 

بالقطاع القت�سادي وال�ستدامة.
وت�سمل هذه املوؤ�سرات ال�سراكة بني القطاع احلكومي 
ال��ت�����س��خ��م و�سروط  واخل����ا�����س، وان��خ��ف��ا���س م��ع��دل 
امل�ستغرق  الوقت  قلة  تغطي  كما  التجاري.  التبادل 
ت��ه��دي��دات تغيري مواقع  ال�����س��رائ��ب، وق��ل��ة  ل��ت��ق��دمي 
الأعمال على القت�ساد، وقلة التهرب من ال�سرائب 
وقلة التبذير يف الإنفاق احلكومي، كذلك قلة �سريبة 

الدخل ال�سخ�سية املح�سلة بالن�سبة املئوية.
وج������اءت دول�����ة الإم���������ارات ���س��م��ن ن�����ادي الأوائ��������ل يف 
موؤ�سرات مرونة ال�سركات، و�سهولة ممار�سة الأعمال، 
التكتالت  تنمية  وحالة  املحلية،  املدخرات  واإجمايل 

القت�سادية.
القت�ساد  جم��الت  التناف�سية  امل��ق��ارن��ات  �سملت  كما 

و�سمعة  التهديدات،  وغياب  الفر�س  وتوافر  امل��وازي 
الدويل  التوثيق  اأهمية  وتتمثل  اخل���ارج.  يف  ال��دول��ة 
للريادة القت�سادية الإماراتية يف عام 2020، كونه 
كان عاما مليئة بالتحديات فر�ستها جائحة كوفيد-

19 التي زعزعت ال�ستقرار العاملي واختربت املالءة 
القت�سادية يف قدرتها على التحوط والتاأقلم و�سرعة 
التعايف. ..الأمر الذي عزز ا�ستمرارية الأعمال بزخم 
والنمو  املناف�سة  على  وق��درة  التجارية  الأن�سطة  يف 

�سملت خمتلف القطاعات احليوية واملحركة.
وكانت جملة “فورب�س” الأمريكية، �سنفت يف وقت 
�سابق دولة الإمارات يف املرتبة الأوىل عربيا واملرتبة 
التا�سعة على م�ستوى العامل يف موؤ�سر الدول الأكرث 
متثل  م���ا  وه���و  “كوفيد19”،  ف���ريو����س  م���ن  اأم���ان���ا 
ال�ستثمارات  ا�ستقطاب  برامج  يف  بالتو�سع  اإجرائيا 
اخلارجية كا�سرتاتيجية عمل لعام 2021 واأظهرت 
م�سوحات ختام عام 2020 اأن الإمارات، وقد �سكلت 
التعايف  مرحلة  وحوكمة  لإدارة  وطنية  جلنة  مبكرا 
وع���ززت هذا   .  ”19  - “ كوفيد  اأزم���ة جائحة  م��ن 

الإجراء باإحدى ع�سرة برنامج ومبادرة داعمة.
الداعمة تعيني ثالثة وزراء  ال�سيا�سات  و�سملت هذه 
ل��دع��م ال��ق��ط��اع الق���ت�������س���ادي، ووزي�����ر دول����ة لريادة 
الأعمال وامل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة.. كما عدلت 
جديدة،  اقت�سادية  ملرحلة  تاأ�سي�سا  ال�سركات  قانون 
واأ�سدرت قوانني وت�سريعات اقت�سادية لدعم م�ساريع 

ال�سباب ورواد العمال.
وت�سمنت الربامج واملبادرات الداعمة، تاأ�سي�س املناطق 
ال��وط��ن��ي لالأ�سول،  وال�����س��ج��ل  امل��ت��خ�����س�����س��ة،  احل����رة 
ل��ل��م��ع��ل��وم��ات الئ��ت��م��ان��ي��ة وقانون  ���س��رك��ة  وت��اأ���س��ي�����س 
خ�سو�سيات  جمملها  يف  وه��ي  الأجنبي،  لال�ستثمار 
العاملي  التناف�س  قيا�س  مرجعيات  جعلت  اقت�سادية 
موؤ�سرات   8 يف  ال�����س��دارة  م��رك��ز  الإم�����ارات  متنح  اأن 

اقت�سادية حيوية.
“موديز”  ال��دول��ي��ة  الت�سنيف  وك��ال��ة  اأن  اإىل  ي�����س��ار 
 AA2 منحت دولة الإمارات يف عام 2020 ت�سنيف
يف اجلدارة الئتمانية، وهو الت�سنيف ال�سيادي الأعلى 

يف املنطقة مع نظرة م�ستقرة لالقت�ساد الوطني.

االإمارات �ضمن الع�ضرة الكبار عامليا يف 24 موؤ�ضرا تناف�ضيا يف االأداء االقت�ضادي خالل 2020

�ضيجنال توقع مذكرة تفاهم مع �ضركتي MBDA وCILAS االأوروبيتني
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العاملية القاب�ضة ت�ضتثمر يف �ضندوق
 Falcon CI IV LP و�ضركة الف�ضاء �ضبي�س اإك�س

•• اأبوظبي-وام:

املالية  ل��الأوراق  اأبوظبي  املُدرجة يف �سوق  القاب�سة  العاملية  ال�سركة  اأعلنت 
الف�ساء  و���س��رك��ة   »Falcon CI IV LP  « ���س��ن��دوق  يف  ا���س��ت��ث��م��اره��ا 

“�سبي�س اإك�س«.
وكانت �سركة �سبي�س اإك�س قد اأكدت عرب ملفها املُقدم لهيئة الأوراق املالية 
متويل  جولة  اأكملت  اأنها   2021 فرباير   23 يف  الأمريكية  والبور�سات 
 74 ح��وايل  اإىل  ال�سركة  قيمة  لرتفع  دولر  مليون   850 بقيمة  اأ�سهم 
الأخرية  التمويلية  اجلولة  بعد  ال�سركة  قيمة  ارتفعت  وقد  دولر..  مليار 
بن�سبة %60 مقارنًة باأخر جولة متويلية قامت بها يف اأغ�سط�س من عام 

2020، حيث بلغت قيمة “�سبي�س اإك�س” اآنذاك 46 مليار دولر.
القاب�سة  العاملية  ال�سركة  ا�ستحوذت   ،2020 الثاين من عام  الن�سف  ويف 
على %94 من راأ�س مال » Falcon CI IV LP« وهو �سندوق اأ�سهم 
الف�ساء  �سركة  يف  امل�ستثمرين  اإح���دى  ك��امي��ان  ج��زر  يف  مقره  يقع  خا�س 

“�سبي�س اإك�س” الأمريكية.
وتقوم �سركة “�سبي�س اإك�س” بت�سميم وت�سنيع واإطالق �سواريخ ومركبات 
ف�سائية م��ت��ط��ورة. وت��ع��م��ل ح��ال��ي��اً ع��ل��ى ب��ن��اء من���اذج ج��دي��دة م��ن �ساروخ 
لإعادة  القابلة  ال�سواريخ  م��ن  ال��ت��ايل  اجليل  ميثل  ال��ذي  “�ستار�سيب” 
دراغون  هما  ن�سطتني  ف�سائيتني  مركبتني  متتلك  وال�سركة  ال�ستخدام. 
وفالكون 9 وتعمل حالياً على بناء �ستارلينك، �سبكة الأقمار ال�سناعية التي 
�ستعمل على توفري الإنرتنت الف�سائي عرب اأكرث من 12 األف قمر �سناعي 

يغطي العامل.
وقال بيرت اأبرام، رئي�س ال�سرتاتيجية والنمو يف ال�سركة العاملية القاب�سة: 
ال�ستثماري �سمن م�ساعينا  امل��ال  راأ���س  ع��دد من �سفقات  ا�ستثمرنا يف   “
الرامية اإىل موا�سلة الأعمال يف امل�ساريع التكنولوجية �سريعة النمو والقابلة 
 Falcon CI« للتطوير. واأ�سبح لدينا اطالع اأو�سع بعد ا�ستحواذنا على
نانوبور  اأك�سفورد  مثل  الأخ���رى،  ال�سفقات  اكتملت  ح��ني  يف   ،»IV LP
من  مبا�سرة  مو،  وييلد  الت�سويقية،  لال�ست�سارات  وامل�ساعفة  تكنولوجيز، 
خالل جولت ال�ستحواذ والتمويل.” واأ�ساف: “ يقف فريق الإدارة لدينا 
على راأ�س عمله، وي�سارك دوماً يف اأن�سطة جميع ال�سركات التابعة ملحفظتنا، 
ويواظب على بناء �سراكات حقيقية مع املوؤ�س�سني وم�ساعدة �سركاتهم على 
ن�ستهدف  حيث  امل�ستقبلية،  ال�سفقات  من  ملزيد  م�ستعدون  نحن  النمو. 

تطوير من�سة م�ساريعنا ب�سكل اأكرب«.

الغالرييا جزيرة املارية ي�ضتقبل
 اأكرث من 22 مليون زائر خالل 2020

•• اأبوظبي-وام:

22 مليون  اأكرث من  املاريه” باأبوظبي  “الغالرييا جزيرة  ا�ستقبل مركز 
زائر خالل العام 2020 ومتكن من اإثراء خيارات الت�سوق لرواده بافتتاح 

اأكرث من 86 متجراً جديداً، كما حقق منواً م�ساعفاً يف املبيعات.
والتدابري  الإج�����راءات  الل��ت��زام بجميع  ال��ق��وي يف ظ��ل  الأداء  ه��ذا  وج���اء 
الأمر  وال�سالمة،  ال�سحة  معايري  باأعلى  والتقيد  والح��رتازي��ة  الوقائية 
الذي اأ�سهم يف تر�سيخ مكانة الغالرييا كوجهة رائدة للت�سوق والرتفيه يف 

اإمارة اأبوظبي.
�سجل الغالرييا منواً م�ساعفاً خالل عام 2020 ، على الرغم من الظروف 
ال�ستثنائية التي ي�سهدها العام جراء جائحة “كورونا” وقد توا�سل هذا 
املركز،  ورواد  امل�ستهلكني  بثقة  مدعوماً  العام  نهاية  حتى  الإيجابي  امل�سار 
وكذلك حر�س الغالرييا على اعتماد اأعلى معايري ال�سحة وال�سالمة، اإىل 
جانب الربنامج املتكامل من احلمالت الرتويجية والعرو�س املتميزة التي 
طرحها املركز. وقد �سهدت الأ�سهر الأربعة الأخرية من عام 2020 “من 
�سبتمرب اإىل دي�سمرب” اأعلى معدل للمبيعات، بن�سبة زيادة 18 يف املائة عن 

مثيالتها لنف�س الفرتة من عام 2019.
الغالرييا وعلى  ا�ستطعنا يف  الغالرييا:  عام  روبن�سون، مدير  ديفيد  وقال 
الرغم من التحديات الكبرية التي �سهدها العامل خالل عام 2020، جراء 

جائحة كوفيد19- حتقيق اأداء اإيجابي من حيث منو املبيعات .

م�ضتخدمًا لـعربة عجمان  89717
•• عجمان-الفجر:

اأعلنت هيئة النقل-عجمان اأن عدد م�ستخدمي النقل البحري »العربة« بلغ 
نحو 89717 راكب خالل عام 2020

اأكدت ال�سيدة ر�سا خلف ال�سام�سي املدير التنفيذي لقطاع تطوير امل�ساريع 
كورونا  اأزم���ة  حت��دي��ات  جت���اوز  ا�ستطاعت  الهيئة  ان  امل�ساندة  واخل��دم��ات 
وتبعاتها وماترتب عليها من اإغالق جزئي او كلي  لو�سائل النقل يف الإمارة 
وذلك  بتطبيق احللول ال�سريعه واملبتكره  واإتباع  الجراءات الحرتازيه 
وال�سالمه مبا ي�سمن �سالمة  الأم��ن  العامليه يف  املعايري  تتوافق مع  التي 

الركاب وال�سائقني
او�سح ال�سيد را�سد عتيق الكواي  مدير اإدارة تطوير امل�ساريع : باأن الهيئة 
تعمل جاهدة يف تطوير النقل البحري ب�سكل م�ستمر وتوفري خدمات ذات 

جودة عالية تتوافق مع متطلبات اجلمهور.

بال�شراكة مع جامعة خليفة والوكالة الدولية للطاقة املتجددة »اآيرينا«

وزارة الطاقة والبنية التحتية تطلق النموذج الوطني املتكامل للطاقة
•• ابوظبي- الفجر:

بال�سراكة مع  التحتية  والبنية  الطاقة  اأطلقت وزارة 
املتجددة  للطاقة  الدولية  وال��وك��ال��ة  خليفة  جامعة 
الذي  للطاقة،  املتكامل  الوطني  النموذج  “اآيرينا”، 
الإم�����ارات  ل��دول��ة  ال��ط��اق��ة  ي��دع��م ���س��ي��اغ��ة م�ستقبل 
املقبلة يف  املتحدة، وت�سميم اخلم�سني عاماً  العربية 
وميثل  امل�ستقبل،  حكومة  روؤي���ة  وف��ق  الطاقة  قطاع 
قطاع  ا�ستدامة  م��ن  ج��دي��دة  ملرحلة  طريق  خريطة 

الطاقة.
وت��اأت��ي اأه��م��ي��ة ال��ن��م��وذج م��ن ك��ون��ه ي��وف��ر اإط����ار عمل 
م�����س��رتك ي��ج��م��ع امل��ع��ن��ي��ني ب��ق��ط��اع ال��ط��اق��ة، ويحدد 
م��الم��ح امل�����س��ت��ق��ب��ل، ���س��م��ن م�����س��اع��ي دول����ة الإم�����ارات 
ال��ق��ط��اع، عرب  م��ن  ال���س��ت��ف��ادة  اإىل تعظيم  ال��رام��ي��ة 
القطاع  هذا  يف  العمل  واأ�س�س  ا�سرتاتيجيات  تطوير 
احل���ي���وي خ���الل امل��رح��ل��ة امل��ق��ب��ل��ة، مب���ا ي��ت��م��ا���س��ى مع 
والتي   ،2050 ل��ل��ط��اق��ة  ال��وط��ن��ي��ة  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
ت�ستهدف ح�سول اجلميع على طاقة اأمنة وم�ستدامة 
الفردي  ال�ستهالك  كفاءة  ورف��ع  تناف�سية،  وباأ�سعار 
واملوؤ�س�سي بن�سبة %40 بحلول العام 2050، ورفع 
الطاقة  مزيج  اإجمايل  يف  النظيفة  الطاقة  م�ساهمة 

املنتجة يف الدولة اإىل 50%.
وب��ال��ت��وازي م��ع اإط����الق ال��ن��م��وذج ال��وط��ن��ي املتكامل 
ل��ل��ط��اق��ة، مت ال��ت��ف��اه��م ع��ل��ى ت��ط��وي��ر ق����درات منذجة 
الطاقة مع جامعة خليفة والوكالة الدولية للطاقة 
اجلهات  جتمع  ���س��راك��ة  وت�سكيل  “اآيرينا،  امل��ت��ج��ددة 
الثالث، بحيث يتم العمل من خالل ذلك على تطوير 
من���وذج ال��ط��اق��ة الإم���ارات���ي ال���ذي ميكنه دع��م توجه 
القطاع احل��ي��وي، و�ست�ساهم  ه��ذا  الإم����ارات يف  دول��ة 
الدولية  ال��وك��ال��ة  خ��ربة  م��ن  ال���س��ت��ف��ادة  ال�سراكة يف 
للطاقة املتجددة، والقدرات البحثية جلامعة خليفة 
الطاقة  ا�سرتاتيجية  مراجعة  لدعم  برنامج  لإن�ساء 
يف دولة الإم��ارات العربية املتحدة، واإ�سراك ال�سركاء 
يف  الطاقة  �سيا�سة  تطوير  ملوا�سلة  ال�سرتاتيجيني 

الدولة.
وزارة  وك��ي��ل  العلماء،  �سريف  املهند�س  �سعادة  وق���ال 
الطاقة والبنية التحتية ل�سوؤون الطاقة والبرتول:” 
رئي�سي  داع��م  للطاقة،  املتكامل  الوطني  النموذج  اإن 
اإطالقها  مت  التي  للطاقة  الوطنية  لال�سرتاتيجية 
على تطوير  العمل حالياً  ج��اري  واأن��ه   ،2017 ع��ام 
التطورات  ملواءمة  للطاقة  الوطنية  ال�سرتاتيجية 
املحلي  امل�ستويني  على  ال��ط��اق��ة  ق��ط��اع  يف  احلا�سلة 
والعاملي، كما يراعي توجه دولة الإمارات نحو تنويع 
م�����س��ادر ال��ط��اق��ة وت��ط��وي��ر ال��ق��ط��اع، واإي���ج���اد حلول 
يدعم  مب��ا  التقليدية  ال��ط��اق��ة  ج��ان��ب  اإىل  م��ت��ن��وع��ة 

وعبور  الوطنية،  والقت�سادات  امل�ستدامة،  التنمية 
الدولة للخم�سني عاما املقبلة من الإجنازات، و�سول 

ملئوية الإمارات 2071«. 
واأ�ساف �سعادته:” الطاقة النظيفة متثل جزءاً اأ�سا�سياً 
تاأخذه  ال���ذي  الأم���ر  امل�ستقبلي،  الطاقة  خليط  م��ن 
الإمارات يف احل�سبان عند �سياغتها لال�سرتاتيجيات 
تقنيات  اأن  يقني  على  ونحن  الوطنية،  والت�سريعات 
تقدماً  �سهدت  الهيدروجني،  ومنها  النظيفة  الطاقة 
احلديثة،  التكنولوجيا  ا�ستخدام  بف�سل  ملحوظاً 
التقليدية  ل��ل��ق��ط��اع��ات  رئ��ي�����س��اً  م��ن��اف�����س��اً  واأ���س��ب��ح��ت 
�سباقة يف  الإم����ارات  دول��ة  ت��زال  وك��ان��ت ول  للطاقة، 
الطاقة،  قطاع  يف  العاملية  املمار�سات  اأف�سل  اعتماد 
التكنولوجية  ال��ت��ط��ورات  اآخ���ر  م��ع  ج��ن��ب  اىل  جنبا 
اعتمدت  التي  ال��دول  اأوائ���ل  والإم����ارات من  العاملية، 

الطاقة املتجددة كجزء مهم من مزيج الطاقة«.
احلمادي،  �سلطان  ع���ارف  ال��دك��ت��ور  ق��ال  جانبه،  م��ن 
للعلوم  خليفة  جامعة  يف  التنفيذي  الرئي�س  ن��ائ��ب 

والتكنولوجيا: “تت�سرف جامعة خليفة بهذه ال�سراكة 
ال��ت��ح��ت��ي��ة، وال��ت��ي تركز  ال��ط��اق��ة وال��ب��ن��ي��ة  م��ع وزارة 
ي�سعى  حيث  ال��ط��اق��ة،  و�سيا�سة  منذجة  بحوث  على 
التطوير يف  تعزيز عملية  اإىل  امل�سرتك  التعاون  هذا 
وتطوير  دعمها  وامل�ساهمة يف  امل�سرتكة  ال�ستثمارات 
منوذج الطاقة يف دولة الإمارات من خالل ال�ستعانة 
الدولية  ال��وك��ال��ة  ع��ن  املنبثقة  الأدوات  مبجموعة 
للطاقة املتجددة، اإ�سافة لتاأ�سي�س القدرات يف جمال 
حتظى  خليفة  جامعة  واأن  �سيما  ل  الطاقة،  منذجة 
املهمات  ت���ويل  ع��ل��ى  ق����ادرة  متميزة  بحثية  ب��خ��ربات 
البنية التحتية الرامية  املوؤ�س�سية والإداري��ة وق�سايا 

اإىل حتديد م�ستوى جاهزية الطاقة املتجددة. 
الأكادميية  اجل��ام��ع��ة  خ����ربات  ت�����س��اه��م  واأ�ساف:” 
تطوير  على  الدولة  ق��درة  تقييم مدى  والبحثية يف 
العوامل  بع�س  على  الرتكيز  مع  املتجددة،  الطاقة 
والقت�سادية  البيئية  املنظومة  ت�سمل  والتي  املهمة 
الطاقة  �سيا�سة  ت�سكل  التي  واملوؤ�س�سية  واحلكومية 

وت��ع��زز م��ك��ان��ة ال���دول���ة ال��ري��ادي��ة يف جم���ال الطاقة 
�سعادة  اأك��د  جانبه،  من  وا���س��ع«.  نطاق  على  املتجددة 
الدولية  الوكالة  ع��ام  مدير  كامريا،  ل  فران�سي�سكو 
القائم  الطاقة  نظام  اأن  “اآيرينا”،  املتجددة  للطاقة 
على م�سادر الطاقة املتجددة هو يف �سميم اأي التزام 
املناخ،  تغري  ب�����س��اأن  ب��اري�����س  اتفاقية  مب��وج��ب  وط��ن��ي 
والذي بدوره �سيدعم النمو القت�سادي وخلق فر�س 
عمل جديدة، واحلفاظ على البيئة، مع تعزيز التوجه 

العاملي نحو ا�ستقرار املناخ وزيادة اأمن املوارد. 
واأكد اأن دولة الإم��ارات يف طليعة الدول التي �سهدت 
حت����ولت ن��وع��ي��ة يف جم���ال ال��ط��اق��ة، ت�����س��ت��ه��دف من 
الطاقة  جمال  يف  ريادتها  على  احلفاظ  اإىل  خاللها 
اعتزازه  عن  معرباً  القادمة”،  ال�سنوات  يف  املتجددة 
خالل  م��ن  الإم�����ارات  م��ع  الوثيقة  ال�����س��راك��ة  بتعزيز 
اأن  اأماًل   ،2050 اإج��راء حتليل لتحول الطاقة لعام 
ي�ساعد التعاون مع الإمارات يف ت�سريع اإجناز �سيا�سة 

الطاقة النظيفة بحلول منت�سف القرن.

تفاهم بني االحتاد للطريان وHUB71 لدعم تو�ضع اأ�ضحاب امل�ضاريع املبتكرة
•• اأبوظبي-وام:

مذكرة  للطريان  الحت��اد  �سركة  وقعت 
تفاهم مع من�سة HUB71 منظومة 
لدعم  اأبوظبي،  يف  العاملية  التكنولوجيا 
ت��و���ّس��ع اأ����س���ح���اب امل�����س��اري��ع امل��ب��ت��ك��رة يف 

اأبوظبي.
ت�سبح  ال���ت���ف���اه���م،  م����ذك����رة  ومب����وج����ب 
الر�سمي  ال����ط����ريان  ����س���ري���ك  الحت�������اد 
لأك��رث من  يتيح  ما   HUB71 ملن�سة 
100 �سركة عاملية نا�سئة تن�سوي حتت 
اأ�سعار  على  احل�سول  اإمكانية  مظلتها، 
تخ�سي�س  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  ت��ف�����س��ي��ل��ي��ة 
لت�سهيل  خ���ا����س���ة  ح�����ج�����وزات  م��ن�����س��ة 

متطلبات �سفرهم.
وق���ع م��ذك��رة ال��ت��ف��اه��م حم��م��د عبداهلل 
للعمليات  التنفيذي  الرئي�س  البلوكي، 
جمموعة  يف  وال���ت���ج���اري���ة  ال��ت�����س��غ��ي��ل��ي��ة 
هرهره  وح����ن����ان  ل����ل����ط����ريان،  الحت�������اد 
ملن�سة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����س  ال��ي��اف��ع��ي، 

.Hub71

•• اأم القيوين-وام:

» ال��ك��اي��ت ���س��ريف “ اأو رك���وب الأم����واج 
ب��ات��ت ال��ي��وم واح����دة م��ن اأه���م الألعاب 

املائية املنت�سرة على �سواطئ الإمارات.
واللياقة  البدين  وال�ستعداد  الر�ساقة 
ال��ذه��ن��ي��ة م���ن ب���ني اأه�����م ����س���روط من 
ي��رغ��ب يف مم��ار���س��ت��ه��ا ف��ه��ي م��زي��ج من 
متكاملة  وجوية  بحرية  ريا�سات  ع��دة 

عنوانها الإثارة .
بالعديد  ال��ق��ي��وي��ن  اأم  ���س��اط��ئ  وي��زخ��ر 
من الأ�سخا�س الذين يركبون الأمواج 
با�ستعمال  ال�����س��ائ��ح��ني  م����ن  خ���ا����س���ة 
ل���وح���ة ت��زح��ل��ق م�������س���دودة ب��ح��ب��ال اإىل 
حتكم  عرب  دوراً  تلعب  �سراعية  طائرة 
اإذ   ، وتوجيهها  ال�سراعية  ال��ط��ائ��رة  يف 
يقوم الالعب بحركات بهلوانية كالقفز 
اأنظار  ل��ت�����س��د  اأم���ت���ار  ب��ع��دة  والرت����ف����اع 

امل�ساهدين.
الأمواج  راكبي  من  الكثري  يتدرب  كما 
ع���ل���ى رك������وب الأم���������واج ب����اجل����ري على 
بالطفو  الأم�������واج  وب���رك���وب  ال�����س��اط��ئ 
ذلك  ميكنهم  وح��ت��ى   ، باجل�سم  عليها 
ت���ب���داأ موجة  ي��ن��ت��ظ��روا ح��ت��ى  اأن  ع��ل��ي��ه 
ثم  ال�ساطئ  باجتاه  التحرك  يف  عالية 
باأداء ما يعرف برف�سة املق�س  يقومون 

يف اجتاه ال�ساطئ.
ويعترب مركز الكايت بيت�س الذي زارته 
اأهم  واح��د من  الإم���ارات..  اأنباء  وكالة 

اأماكن ممار�سة تلك الريا�سة .

وق������ال حم���م���د ع����ب����داهلل ال���ب���ل���وك���ي : “ 
مع  للتعاون  ل��ل��ط��ريان  الحت���اد  تتطّلع 
الرئي�سية  امل��ب��ادرة   ،HUB71 من�سة 
التنموية  للم�سرعات  اأبوظبي  لربنامج 
فمن خالل هذا التعاون   .  ”21 “غًدا 
حيوي  دور  لعب  من  اجلهتان  �ستتمكن 
يف دف����ع ع��ج��ل��ة ال���ت���ط���ّور وال��ت��ن��م��ي��ة يف 

بالأعمال  ال�ستثمار  خالل  من  الإم��ارة 
مذكرة  و�ستدعم  والأف����راد.  واملبتكرات 
التفاهم جهود احلكومة يف تعزيز التنّوع 
وحتفيز  ت�سجيع  خالل  من  القت�سادي 
املبتكرات  بتطوير  تهتم  التي  ال�سركات 
واأ�ساف  اأبوظبي.”  يف  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة 
والبتكار  التكنولوجيا  اأن   “ البلوكي: 

را�سد  بن  �سعود  برنامج  يف  ع�سو  وه��و 
اأحد   .. ال�سباب  م�ساريع  لرعاية  املعال 
م�ساريع  اأول��ت  التي  الداعمة  ال��ربام��ج 
خا�سة  ال�������س���ب���اب  وف����ئ����ة  امل����واط����ن����ني 
اإع����داد درا�سات  ب��داي��ًة م��ن  ..امل�����س��ان��دة 
اجل�������دوى وت��خ��ط��ي��ط امل�������س���روع حتى 

ترويج املنتج.
�ساحب  العظم  حممد  �سلطان  ويقول 
القيوين  اأم  بيت�س  ال��ك��اي��ت  اإن  امل��رك��ز 
اأول مركز تدريبي وترفيهي يف ريا�سة 
الواقف  وال��ت��ج��دي��ف  امل���اء  ال��ت��زل��ج على 
الكثريين من  وه��و يجتذب  ب��الإم��ارات 
حم��ب��ي ال��ل��ع��ب��ة ..خ���ا����س���ة م���ن جانب 
املمار�سني وال�سائحني الذين ت�ستهويهم 
اللعبة وتعد على راأ�س زيارتهم لل�ساطئ 

.
�سريف  ال���ك���اي���ت  ل��ع��ب��ة  اأن  اإىل  ون������وه 

اأمواج البحر بوا�سطة  عبارة عن ركوب 
ت�سمح  خ��ا���س��ة  م���ادة  م��ن  ل���وح م�سنوع 

بالتزحلق فوق املاء ب�سال�سة..
وهي من اأكرث الريا�سات البحرية منواً 
 .. للممار�س  فوائدها  واأه��م   ، وانت�ساراً 

تن�سيط جميع الع�سالت باجل�سم .
ويرى اأن هذه الريا�سة اأنع�ست ال�سياحة 
لراكب  ميكن  اذ  الإم���ارة  �سواطئ  على 
اأعلى  م��ن  ال�سواطئ  م�ساهدة  الم���واج 
واملياة  الطبيعة  ب��ج��م��ال  وال���س��ت��م��ت��اع 

الزرقاء ال�سافية.
ت�ستخدم  التي  الأدوات  اإن  العظم  وقال 
لكن  ب�سيطة  الأم�����واج  رك���وب  مل��م��ار���س��ة 
اأ�سا�سيا  ال�سراعية تعترب �سيئا  الطائرة 
ملمار�سة التزلج ، م�سرياً اإىل اأن الطائرة 
لكن  الأحجام  خمتلفة  تاأتي  ال�سراعية 
النوع الأكرث ا�ستعمال هو القابل للنفخ 

اجلهود  دع���م  يف  حم��وري��ا  دورا  ت��ل��ع��ب��ان 
قطاع  �سعيد  على  العمليات  ل�ستئناف 
ال��ط��ريان يف ظ��ل ج��ائ��ح��ة ك��وف��ي��د 19. 
مع  للعمل  ل��ل��ط��ريان  الحت����اد  وتتطلع 
وال�سركات  والب��ت��ك��ارات  الأع��م��ال  رواد 
النا�سئة عرب من�سة Hub71، بهدف 
امل�ساريع  ومت���ك���ني  ودع������م  ا���س��ت��ق��ط��اب 
ال��ت��ج��ري��ب��ي��ة امل��ت�����س��ارع��ة واب��ت��ك��ار حلول 
واعدة لقطاع الطريان.” وتبداأ الحتاد، 
ع��رب ه���ذه ال�����س��راك��ة يف ال���س��ت��ف��ادة من 
للتوا�سل  العاملية   Hub71’s �سبكة 
ال�سركات  م���ن  وا����س���ع���ة  جم��م��وع��ة  م���ع 
على  قائمة  م��ب��ادرات  لإط���الق  النا�سئة 
البتكار، كما �ستبحث يف اإيجاد مزيد من 
فر�س التوجيه والإر�ساد، وتنظيم ور�س 

عمل وفعاليات جمتمعية متنوعة.
من جانبها قالت حنان هرهره اليافعي 
: “ ي�سكل التوا�سل العاملي اأهمية كربى 
املتنامي من موؤ�س�سي  بالن�سبة ملجتمعنا 
ال�سركات النا�سئة يف حني ي�ستعد العامل 
والتجارة.  والتنقل  ال�سفر  اأب���واب  لفتح 

وت��ع��ك�����س ���س��راك��ت��ن��ا ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة مع 
نوليها  التي  الأهمية  للطريان  الحت��اد 
لتوفري الفر�س لرواد الأعمال لتو�سيع 
اأ�سواق  اإىل  امل��ب��ت��ك��رة  اأع��م��ال��ه��م  ن��ط��اق 
اأبوظبي. و�سن�ساهم  انطالقاً من  عاملية 
التكنولوجيا  موؤ�س�سات  تنمية  يف  م��ع��اً 
ال��ق��ادرة على دع��م ق��ط��اع ال��ط��ريان من 
اجلديدة  الب���ت���ك���ارات  ت�����س��دي��ر  خ����الل 
عدد  اأن  ب��ال��ذك��ر  اجل��دي��ر  واجلريئة.” 
ال�سركات النا�سئة املن�سوية حتت مظلة 
اإىل  �سركة   35 م��ن  ارت��ف��ع   Hub71
102 منذ يناير 2020، ما ميّثل منًوا 
املائة خالل عام واحد،  191 يف  بن�سبة 
ي�سل  م��ا  جمع  م��ن  املن�سة  متكنت  كما 
اأي ما  اإم��ارات��ي  185 مليون دره��م  اإىل 
اأمريكي”  دولر  مليون   50.4“ يعادل 
لل�سركات النا�سئة خالل العام 2020. 
وي�سم جمتمع Hub71 اليوم �سركات 
اجلنوبية  وك��وري��ا  اإ�سرائيل  م��ن  نا�سئة 
الت�سيك ونيجرييا، ان�سمت  وجمهورية 

اإىل املن�سة يف �سهر دي�سمرب 2020.

تعاون بني غرفة اأم القيوين 
وجمل�س �ضيدات اأعمال �ضربيا 

•• اأم القيوين-وام: 

القيوين  اأم  و���س��ن��اع��ة  جت���ارة  غ��رف��ة  بحثت 
اأع���م���ال �سربيا  م���ع وف����د جم��ل�����س ���س��ي��دات 
اإطار  اب��رام��وف��ي��ت�����س يف  ���س��ان��درا  ب��رئ��ا���س��ة - 
القت�سادية  ال��ع��الق��ات   ، ل��الإم��ارات  زي��ارت��ه 
امل�سرتكة وفتح جمالت ال�ستثمار والتنمية 
القت�سادية بني اجلانبني . وكان يف ا�ستقبال 
���س��ع��ادة عائ�سة را���س��د ليتيم  ال��وف��د ك��ل م��ن 
القيوين  اأم  اأع��م��ال  ���س��ي��دات  جمل�س  رئي�س 
والدكتورة �سفيقة العامري املدير التنفيذي 
حامت  وم��وزة  اأبوظبي  اأع��م��ال  �سيدات  ملكتب 
، ونبيلة  النائبة الأوىل للمجل�س  ال�سام�سي 
يا�سمني  و  الدارة  جم��ل�����س  ع�����س��و  حم��م��د 
 . الم�����ارات  ���س��ي��دات  اأزه����ري ع�سو جمل�س 
القيوين  اأم  اأعمال  �سيدات  جمل�س  وحر�س 
بالقطاع  ال�����س��رب��ي  ال���وف���د  ت��ع��ري��ف  ع��ل��ى 
قام  حيث  ب��الإم��ارة  وال�ستثماري  ال�سناعي 
بزيارة  ليتيم  عائ�سة  �سعادة  ترافقهم  الوفد 
لتعريفهم  و  ال�سناعية  الثعوب  اأم  منطقة 
و�سملت   ، الإم���ارة  يف  ال�سناعات  بع�س  على 
ل�سناعة  الفاخر”  “اخلط  م�سنع  اجلولة 
املنطقة  الوفد  زار  كما   ، اجللدية  املنتجات 
اأباريل”  “اأمكو  احلرة باأم القيوين وم�سنع 
 . وامل��الب�����س اجل��اه��زة  امل��ن�����س��وج��ات  ل�سناعة 
واأكد �سعادة خلفان اأحمد م�سفر رئي�س اإدارة 
القيوين  اأم  �سناعة  و  جت��ارة  غرفة  جمل�س 
الغرفة  اأن  ال�����س��رب��ي  ال���وف���د  ل���ق���اء  خ����الل 
والت�سهيالت  م��ن اخل��دم��ات  ال��ع��دي��د  ت��ق��دم 
خلدمة قطاع العمال وتوفري املناخ املنا�سب 
التعاون  خ����الل  م���ن  ودع���م���ه  ل��ال���س��ت��ث��م��ار 

والتن�سيق مع كافة الأجهزة املعنية .

الذى ي�ساعد ممار�س ركوب الموج على 
بالطائرة  والتحكم  ال�سيطرة  �سهولة 

بفعل خفة وزنها.
لوح  ال�سراعية  ال��ط��ائ��رة  اإىل  وي�����س��اف 
ال��ت��زل��ج وه����و ث��ن��ائ��ي الجت������اه وميكن 
هو  احل���زام  ويعترب   ، ب�سهولة  ارت����داوؤه 

اآخر الدوات لربط املتزلج بالطائرة .
بوا�سطة  الأم������واج  رك����وب  اأن  واأو����س���ح 
املحببة  الريا�سات  م��ن  تعترب  ال�سراع 
لل�سغار قبل الكبار ، وهي ريا�سة �سهلة 

اإذا مت اللتزام بقوانني ال�سالمة .
وت�سهم ريا�سة ركوب الأم��واج يف جذب 
خلو�س  القيوين  اأم  اإم���ارة  اإىل  ال�سياح 
نوعها على  الفريدة من  التجربة  هذه 
وجود  مع  لالإمارة  ال�ساحرة  ال�سواطئ 
يف  الريا�سة  بهذه  واملخت�سني  املدربني 

مركز الكايت بيت�س.

 �شريف العلماء: النموذج يعزز توجه االإمارات لتطوير القطاع وتنويع م�شادره
 فران�شي�شكو ال كامريا: االإمارات ت�شتهدف احلفاظ على ريادتها يف ال�شنوات القادمة
عارف احلمادي: التعاون �شي�شاعد يف تطوير منوذج االإمارات للطاقة من خالل جمموعة من االأدوات املبتكرة

الكايت �ضريف جتتذب ال�ضائحني اإىل �ضواطى اأم القيوين
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العدد 13179 بتاريخ 2021/3/3 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ليتل لبيال للمالب�س اجلاهزة

قد تقدموا الينا بطلب   CN   رخ�سة رقم:3674717 

تعديل لوحه الإعالن / اإجمايل من م�ساحة 0*0 اىل 1*1

تعديل اإ�سم جتاري من/ ليتل لبيال للمالب�س اجلاهزة

LITTLE LA BELLA READY MADE GARMENTS

اإىل / ليتل بيال للمالب�س اجلاهزة

LITTLE BELLA READY MADE GARMENTS -   

التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

فان  وال  العالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية 

حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

اعالن جتديد
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 

بطلب لتجديد ت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 155255 
با�سم: نور اآ�سيا للتجارة العامة ذ. م. م.

 وعنوانه: �س ب 119960 ، دبي ، المارات العربية املتحدة
للدعاية  الر�سمي  ال�سعار   : املنتجات   / اخل��دم��ات   / الب�سائع  لتمييز  وذل��ك   

والإعالن ، اإدارة وتوجيه الأعمال، تفعيل الن�ساط املكتبي.
الواق�عة بالفئة: 35

وذلك ملدة ع�سر �سنوات اعتباراً من انتهاء احلماية بتاريخ :  04  / 04 /   2021
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  3  مار�س 2021 العدد 13179

العدد 13179 بتاريخ 2021/3/3 
اعالن بالن�سر

يف  الدعوى رقم 747/2020/18 عقاري جزئي  
مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )128589( درهم والر�سوم وامل�ساريف 

واتعاب املحاماة والفائدة 12% من املطالبة وحتى ال�سداد التام 
طالب الإعالن :  موؤ�س�سة عقارات عجمان )عقار(  - �سفته بالق�سية : مدعي 

املطلوب اإعالنه : 1- ليربتي ايكو�سو اركو  -  �سفته بالق�سية : مدعي عليه
جمهول حمل الإقامة 

الدعوى  يف   2020/10/14 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم   : الإع���الن  مو�سوع 
املذكورة اأعاله حكمت املحكمة مبثابة احل�سوري بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ )28.589( 
درهم والفائدة 9% �سنويا من تاريخ املطالبة احلا�سل يف 2020/9/3 وحتى ال�سداد التام والزمته الر�سوم 
وامل�سروفات والف درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ست ماعدا ذلك من طلبات   حكما مبثابة احل�سوري 
قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب 

ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س ال�سعبة                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  التجارية  

العدد 13179 بتاريخ 2021/3/3 
اعالن بالن�سر        

يف الدعوى رقم 5160/2020/16 جتاري جزئي
مو�سوع الدعوى:  املطالبة باإلزام املدعي عليه مببلغ وقدره )143،068.49 درهم( و الر�سوم و امل�ساريف و اأتعاب 

املحاماة و الفائدة 9 % من تاريخ ال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.
�سركة واتر�سيل ملقاولت املواد العازلة ) ذ م م ( - �سفته بالق�سية:  مدعى

1- طائف املدينة للمقاولت )�س ذ م م( - �سفته بالق�سية:  مدعى عليه
مو�سوع الإعالن :  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 17-01-2021 يف الدعوى املذكورة اأعاله 
ل�سالح/ �سركة واتر�سيل ملقاولت املواد العازلة ) ذ م م ( بوحيث انه وبعد الطالع على اوراق الدعوى وم�ستنداتها 
و�سنداً لن�س املادة 22 من الالئحة التنظيمية لقانون الجراءات املدنية وعماًل بن�س املادة 50 من قانون الثبات 
وامل��ادة 269 من قانون الإج��راءات اجلزائية وملا كانت املحكمة طالعت �سحيفة الدعوى وم�ستنداتها العقد املربم 
بني الطرفني و ك�سف احل�ساب والفواتري املقدمة تبني للمحكمة ان املدعى عليها طلبت من املدعية القيام باعمال 
مقاولة وتر�سد يف ذمتها مبلغ متبقيا وهو143068.49 درهم ومل ت�سدده املدعى عليها وعليه قررت املحكمة مبثابة 
احل�سوري الزام املدعى عليها بان نوؤدي للمدعية مبلغ143068.49 درهم )مئة ثالثة واربعون الف و�ستة وثمانون 
درهم وت�سعة واربعون فل�سا ( والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام والزمتها الر�سوم 
وامل�ساريف وخم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة .. حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما 

اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن.
�سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.

رئي�س ال�سعبة

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

العدد 13179 بتاريخ 2021/3/3 
اعالن بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  5112/2020/207 تنفيذ جتاري 
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2019/2565 جتاري جزئي ، ب�سداد 

املبلغ املنفذ به وقدره ) 639740 درهم( ، �سامال للر�سوم وامل�ساريف 
طالب الإعالن : البنك العربي املتحد -  �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 

وميثله:موزة عبيد ربيع اخلظر - �سفته بالق�سية : وكيل
حممد  حممود  احمد   -2 قطمان  بركات  عبداهلل  حممد  عبدالنا�سر   -1  : اإعالنهم  املطلوب 
: منفذ �سدهم-  بالق�سية  والتغليف - �سفتهم  للطباعة  روي��ال بال�ست  ابو وطفة 3- مطبعة 

جمهويل حمل الإقامة 
مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر  به وقدره )639740( درهم اىل طالب التنفيذ 
الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13179 بتاريخ 2021/3/3 
اعالن بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 620/2021/60 امر اأداء
مو�سوع الدعوى:  املطالبة با�سدار المر بالزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ )47.000.00( درهم 
مع الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ ال�ستحقاق حتى متام ال�سداد الزام املطلوب �سدور 

المر �سدها بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.
طالب العالن:  �سيد احمد خان للنقليات �س.ذ.م.م - �سفته بالق�سية:  مدعى

املطلوب اعالنهم:  1- املبدع املحلي للمقاولت �س.ذ.م.م - �سفته بالق�سية:  مدعى عليه
اأداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ 2-10- مو�سوع الإعالن :  طلب ا�ست�سدار اأمر 
الزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ )47.000( درهم �سبعة واربعون الف درهم    2021
وبالر�سوم  ال��ت��ام  ال�سداد  وحتى  �سيك  ك��ل  ا�ستحقاق  ت��اري��خ  م��ن   %9 ب��واق��ع  القانونية  وال��ف��ائ��دة 
وامل�ساريف ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة . ولكم احلق يف ا�ستئناف الأمر خالل 

15 يوم من اليوم التايل لن�سر هذا الإعالن.
رئي�س ال�سعبة         

حماكم دبي

  حماكم دبي البتدائية

العدد 13179 بتاريخ 2021/3/3 
اعالن بالن�سر 

         9124/2020/207 تنفيذ جتاري 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اىل املنفذ �سده/1-  التطوير للمقاولت �س.ذ.م.م

 جمهول حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/الزهرة لتجارة ال�سقالت ذ.م.م 

املبلغ املنفذ به  اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع  قد 
وقدره )893279.66( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 

اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه 
بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 

رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13179 بتاريخ 2021/3/3 
Ref.No:FF/2404

ب�شم اهلل الرحمن الرحيم
 براءه ذمه من قبل ال�ساده ا�سحاب �سركة / فاير فالكون لنظمة احلماية بجميع فروعها بالإمارات العربية املتحدة 
نلتم�س من  لذلك  امل�سئولني عنها  يتم تغري  �سوف  انه  او�سح  ان  اود  ال�سركه  بال�سم عن مالكي ومديري  
ح�سراتكم انه اذا وجد اي معامالت جتاريه مع ال�سركه مل تكتمل او ديون او مطالبات برجاء التوا�سل علي 
املالكني عن  تاريخ العالن وذلك لرباءه ذمه عن  ا�سهر من   3 0553555581 وذلك يف خالل   : رقم 

الرخ�س التاليه :
1- فاير فالكون لنظمه احلمايه فرع ام القوين رقم رخ�سه 4727

2- فاير فالكون لنظمه احلمايه فرع ال�سارقه  رقم رخ�سه 744673
3- فاير فالكون لنظمه احلمايه فرع راأ�س اخليمه رقم رخ�سه 47624

4- فاير فالكون لنظمه احلمايه فرع عجمان رقم رخ�سه 71206
5- فاير فالكون لنظمه احلمايه فرع دبي رقم رخ�سه 811464

وذلك من تاريخ ا�سدار العالن ملده 3 ا�سهر وذلك براءه ذمه من ا�سحاب ال�سركه 

)ختم وتوقيع( 
فاير فالكون النظمة احلماية - فرع ال�شارقة 

اإعـــــــــــــــــالن

Date 03/ 03/ 2021  Issue No : 13179
Notification of Defendant by Publishing

At Case Management Offer - Sharjah Federal Civil Court of First Instance
In the case No. SHCFICIREA2021/0000700 Civil (Partial)

To the Defendant: Sebrain Jumaa Matchanguh
Unknown Place of Residence: Kenyan national, Dubai, Zabeel
Notification by publishing in the Newspaper in Arabic & English Languages
Whereas the Plaintiff: Mohammed Ali Murad Sheer Alblooshi - UAE National, 
has instituted this case against the defendant / Sebrain Jumaa Matchanguh, Kenyan 
national in which he is demanding:
1) Obligating the defendant to pay an amount of Dhs. 17,500.
2) Obligating the defendant to pay the expenses, fees and advocacy fees.
Therefore, you are required to attend on 18/03/2021, before the case management 
office - Sharjah Federal Civil Court of First Instance office No. (Case Manager 
Office4) personally or by approved attorney, in order to give your reply against this 
case and submit what you have of documents within a maximum period ten days from 
date of publishing this notification in order to review the above mentioned case as 
you are a defendant.
Judicial Services Office
Hamada Mohamed Hassan Ali Al Ali

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

Sharjah Federal Court of First Instance

Date 03/ 03/ 2021  Issue No : 13179
Service through publication 

In Case No. 18/2020/747 Real Estate Summary
Case Subject:A claim to order the defendant to pay an amount of (AED 128589), the 
charges, the expenses, the attorney's fees and the interest of 12% from the claim until the 
full payment.
Service Applicant: Ajman Real Estate Corporation (AQAAR) Capacity in the Case: Plaintiff
Parties to be notified: 1- Liberty Icosho Arco - Capacity in the Case: Defendant
Service Subject:We notify you that the court judged in its hearing held dated 14-10-2020 in 
the above mentioned case. The court judged in absentia ordering the defendant to pay the 
plaintiff an amount of (AED 28,589) Twenty Eight Thousand Five Hundred Eighty Nine 
Dirhams and the interest of 9 % per annum from the claim date of 03-09-2020 until the 
full payment and the court ordered the defendant to pay the charges, the expenses and One 
Thousand Dirhams as attorney's fees and rejected other claims. The verdict was in absentia 
and may be appealed within thirty days from the day following publishing this service.
 Issued in the name of His Highness Sheikh Mohammed Bin Rashid Bin Saeed Al 
Maktoum, Ruler of Dubai and it was read in public.
Head of Department
Noura Mohammed Alhammadi

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS
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دولة الإمارات العربية املتحدة - وزارة القت�ساد - اإدارة العالمات التجارية   

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ �سيدر وايت براديل
لال�ست�سارات بطلب لت�سجيل العالمة التجارية التالية :

بتاريخ : 26 / 12 / 2020 املودعة حتت رقم : 341908 
با�سم : تويرت، انك.

كاليفورنيا  فران�سي�سكو،  �سان   ،  900 �سويت  �سرتيت،  ماركت   1355 العنوان: 
94103 ، الوليات املتحدة الأمريكية

ذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات التالية: الفئة 42 :
 ت�سميم وتطوير اأجهزة الكمبيوتر وبرامج الكمبيوتر

وتطبيقات الهاتف املحمول؛ برجمة الكمبيوتر؛ اإن�ساء و�سيانة مواقع
الويب لالآخرين؛ خدمات ت�سميم الويب؛ خدمات ا�ست�سافة الويب؛

اإن�ساء جمتمع عرب الإنرتنت للم�ستخدمني للم�ساركة يف �سبكات
التوا�سل الجتماعي؛ اإن�ساء جمتمعات افرتا�سية للم�ستخدمني

امل�سجلني للم�ساركة يف املناق�سات واحل�سول على التعليقات وت�سكيل
جمتمعات افرتا�سية وامل�ساركة يف �سبكات التوا�سل الجتماعي

وم�ساركة وبث الر�سائل ور�سائل الفيديو والر�سائل ال�سوتية ومعلومات
املوقع وال�سور والر�سومات والر�سوم املتحركة وال�سور املتحركة

بتن�سيق (جي اآي اإف) والروابط والن�سو�س و�سحف املدونات عرب
الإنرتنت ومقاطع الفيديو التي يحملها امل�ستخدم ومقاطع ال�سوت التي

يحملها امل�ستخدم والأفالم والربامج التلفزيونية والفيديو املبا�سر
والفعاليات الريا�سية املبا�سرة وعرو�س الأزياء املبا�سرة واحلفالت

املو�سيقية املبا�سرة والفعاليات املبا�سرة والأخبار يف الوقت الفعلي
واملو�سيقى ومقاطع الفيديو املو�سيقية وغريها من املحتويات التي

ين�سئها امل�ستخدمون؛ توفري الربامج غري القابلة للتنزيل وتطبيقات
الربامج عرب الإنرتنت لت�سهيل الت�سال ونقل البيانات والو�سول اإىل

املعلومات واملحتوى واإر�سالها واإدارتها وتلقيها على �سبكة كمبيوتر
عاملية؛ توفري برامج غري قابلة للتنزيل وتطبيقات برامج عرب

الإنرتنت للتوا�سل الجتماعي؛ توفري الربامج غري القابلة للتنزيل
وتطبيقات الربامج عرب الإنرتنت لإن�ساء املدونات ون�سرها؛ توفري
برامج غري قابلة للتنزيل وتطبيقات برامج عرب الإنرتنت لإن�ساء

جمتمع عرب الإنرتنت واإدارته والتفاعل معه؛ توفري الربامج غري
القابلة للتنزيل وتطبيقات الربامج عرب الإنرتنت لإن�ساء ال�سور

ومقاطع الفيديو واملعلومات ال�سخ�سية والعامة وم�ساركتها ون�سرها
لأغرا�س التوا�سل الجتماعي وال�سخ�سي واملهني؛ توفري برامج

وتطبيقات اإلكرتونية غري قابلة للتنزيل لإر�سال الإخطارات والتنبيهات
والتذكريات الإلكرتونية؛ توفري برامج موؤقتة غري قابلة للتنزيل

للر�سائل والربيد الإلكرتوين؛ توفري برامج موؤقتة غري قابلة للتنزيل
للمرا�سلة الفورية؛ توفري برامج غري قابلة للتنزيل وتطبيقات الربامج

عرب الإنرتنت لت�سليم الر�سائل يف الوقت الفعلي ور�سائل الفيديو
والر�سائل ال�سوتية ومعلومات املوقع وال�سور والر�سومات والر�سوم

املتحركة وال�سور املتحركة بتن�سيق (جي اآي اإف) والروابط
والن�سو�س وجمالت املدونات الإلكرتونية ومقاطع الفيديو التي

يحملها امل�ستخدم ومقاطع ال�سوت التي يحملها امل�ستخدم والأفالم
والربامج التلفزيونية ومقاطع الفيديو املبا�سرة والفعاليات الريا�سية

املبا�سرة وعرو�س الأزياء املبا�سرة واحلفالت املو�سيقية املبا�سرة
والفعاليات املبا�سرة والأخبار يف الوقت الفعلي واملو�سيقى ومقاطع

الفيديو املو�سيقية وغريها من املحتويات التي ين�سئها امل�ستخدمون؛
توفري برامج وتطبيقات برامج عرب الإنرتنت غري قابلة للتنزيل

لالإن�ساء والتحرير والتحميل والتنزيل والو�سول والعر�س والت�سفح
والن�سر وال�ستعرا�س وو�سع العالمات والتدوين والبث والربط

والتعليق والإ�سارة اإىل امل�ساعر والتعليق والت�سمني والنقل والتنظيم
والإدارة وامل�ساركة للر�سائل ور�سائل الفيديو والر�سائل ال�سوتية

ومعلومات املوقع وال�سور والر�سومات والر�سوم املتحركة وملفات
ال�سور املتحركة بتن�سيق (جي اآي اإف) والروابط والن�سو�س وجمالت

املدونات عرب الإنرتنت ومقاطع الفيديو التي مت يحملها امل�ستخدم
واملقاطع ال�سوتية التي يحملها امل�ستخدم والأفالم والربامج
التلفزيونية والفيديو املبا�سر، والفعاليات الريا�سية املبا�سرة،

وعرو�س الأزياء املبا�سرة، واحلفالت املو�سيقية املبا�سرة،
والفعاليات املبا�سرة، والأخبار يف الوقت الفعلي، واملو�سيقى،

ومقاطع الفيديو املو�سيقية، واملحتويات الأخرى التي ين�سئها
امل�ستخدمون، عرب �سبكات الكمبيوتر العاملية، والإنرتنت و�سبكات

الت�سالت الأخرى؛ توفري برامج موؤقتة غري قابلة للتنزيل للو�سول
اإىل املعلومات وت�سفحها وعر�سها وحتميلها واإر�سالها وا�ستالمها

وم�ساركتها وتو�سيلها يف جمالت الهتمام العام و�سبكات التوا�سل
الجتماعي والأخبار والفعاليات اجلارية واملدونات عرب ال�سبكات

الآمنة وال�سبكات اخلا�سة و�سبكات الكمبيوتر العاملية، والإنرتنت؛
توفري برامج موؤقتة غري قابلة للتنزيل للتفاعل مع اإخطار الر�سائل،

ور�سائل الفيديو، والر�سائل ال�سوتية، ومعلومات املوقع، وال�سور،
والر�سومات، والر�سوم املتحركة، وملفات ال�سور املتحركة بتن�سيق

(جي اآي اإف)، والروابط، والن�سو�س، وجمالت املدونات عرب
الإنرتنت، ومقاطع الفيديو التي يحّملها امل�ستخدم، ومقاطع ال�سوت

التي يحّملها امل�ستخدم، والأفالم والربامج التلفزيونية والفيديو
املبا�سر والفعاليات الريا�سية املبا�سرة وعرو�س الأزياء املبا�سرة

واحلفالت املو�سيقية املبا�سرة والفعاليات املبا�سرة والأخبار يف
الوقت الفعلي واملو�سيقى ومقاطع الفيديو املو�سيقية واملحتويات

الأخرى التي ين�سئها امل�ستخدمون؛ توفري الربامج غري القابلة للتنزيل
وتطبيقات الربامج عرب الإنرتنت لإن�ساء ا�ستطالعات الراأي التي

ين�سئها امل�ستخدمون وحتريرها والو�سول اإليها وعر�سها وت�سفحها
ون�سرها والطالع عليها والإ�سارة اإىل توجهها والتعليق عليها

وت�سمينها ونقلها وتنظيمها واإدارتها وم�ساركتها؛ توفري برامج
وتطبيقات برامج عرب الإنرتنت غري قابلة للتنزيل لتنظيم الفعاليات؛

توفري برامج غري قابلة للتنزيل وتطبيقات برامج عرب الإنرتنت للتقاط
ال�سور وت�سجيل ال�سوت والفيديو واملحتوى ال�سمعي الب�سري؛ توفري
برامج غري قابلة للتنزيل وتطبيقات الربامج عرب الإنرتنت لت�سجيل

وبث ال�سوت املبا�سر والفيديو املبا�سر واملحتوى ال�سوتي واملرئي
املبا�سر والفعاليات الريا�سية املبا�سرة وعرو�س الأزياء املبا�سرة

واحلفالت املو�سيقية املبا�سرة والفعاليات املبا�سرة والأخبار
املبا�سرة؛ توفري برامج وتطبيقات برامج عرب الإنرتنت غري قابلة

للتنزيل لتمكني بث مقاطع الفيديو التي يحملها امل�ستخدم، ومقاطع
ال�سوت التي يحملها امل�ستخدم، والأفالم، والربامج التلفزيونية،

والفيديو املبا�سر، والفعاليات الريا�سية املبا�سرة، وعرو�س الأزياء
املبا�سرة، واحلفالت املبا�سرة، والفعاليات املبا�سرة، واأخبار الوقت

الفعلي واملو�سيقى ومقاطع الفيديو املو�سيقية واملحتويات الأخرى
التي ين�سئها امل�ستخدمون؛ توفري برامج وتطبيقات برامج عرب

الإنرتنت غري قابلة للتنزيل لتعديل ال�سور الفوتوغرافية والر�سومات
والر�سوم املتحركة وملفات ال�سور املتحركة بتن�سيق (جي اآي اإف)

ومقاطع الفيديو التي يحملها امل�ستخدم ومقاطع ال�سوت التي يحملها
امل�ستخدم والفيديو املبا�سر واملحتويات الأخرى الذي ين�سئها

امل�ستخدم مع فالتر فوتوغرافية وتاأثريات الواقع املعزز، وهي
الر�سومات والر�سوم املتحركة والن�سو�س واملخططات والعالمات

اجلغرافية وعالمات البيانات الو�سفية والرتباطات الت�سعبية؛ توفري
برامج غري قابلة للتنزيل وتطبيقات الربامج عرب الإنرتنت لتعديل
وحترير ومتكني نقل الر�سائل ور�سائل الفيديو والر�سائل ال�سوتية

ومعلومات املوقع وال�سور والر�سومات والر�سوم املتحركة وال�سور
املتحركة بتن�سيق (جي اآي اإف) والروابط والن�سو�س وجمالت

املدونات الإلكرتونية ومقاطع الفيديو التي يحملها امل�ستخدم ومقاطع
ال�سوت التي يحملها امل�ستخدم والأفالم والربامج التلفزيونية ومقاطع

الفيديو املبا�سرة والفعاليات الريا�سية املبا�سرة وعرو�س الأزياء
املبا�سرة واحلفالت املو�سيقية املبا�سرة والفعاليات املبا�سرة والأخبار

يف الوقت الفعلي واملو�سيقى ومقاطع الفيديو املو�سيقية وغريها من
املحتويات التي ين�سئها امل�ستخدمون؛ توفري برامج غري قابلة للتنزيل

وتطبيقات الربامج عرب الإنرتنت لو�سع عالمات على الر�سائل ور�سائل
الفيديو والر�سائل ال�سوتية ومعلومات املوقع وال�سور والر�سومات

والر�سوم املتحركة وال�سور املتحركة بتن�سيق (جي اآي اإف) والروابط
والن�سو�س وجمالت املدونات الإلكرتونية ومقاطع الفيديو التي

يحملها امل�ستخدم ومقاطع ال�سوت التي يحملها امل�ستخدم والأفالم
والربامج التلفزيونية ومقاطع الفيديو املبا�سرة والفعاليات الريا�سية

املبا�سرة وعرو�س الأزياء املبا�سرة واحلفالت املو�سيقية املبا�سرة
والفعاليات املبا�سرة والأخبار يف الوقت الفعلي واملو�سيقى ومقاطع

الفيديو املو�سيقية وغريها من املحتويات التي ين�سئها امل�ستخدمون
مع البيانات، اأي التاريخ واملوقع والأ�سخا�س واملو�سوع؛ توفري

برامج غري قابلة للتنزيل وتطبيقات برامج عرب الإنرتنت لعر�س
وم�ساركة موقع امل�ستخدم؛ توفري برامج وتطبيقات برامج عرب
الإنرتنت غري قابلة للتنزيل للعثور على امل�ستخدمني الآخرين

واأماكنهم وحتديد مواقعهم والتفاعل معهم؛ توفري برامج وتطبيقات
برامج عرب الإنرتنت غري قابلة للتنزيل لربامج الإعالنات القائمة على

املوقع اجلغرايف والرتويج للمنتجات واخلدمات؛ توفري برامج
وتطبيقات برامج عرب الإنرتنت غري قابلة للتنزيل جلمع املعلومات
وحتريرها وتنظيمها وتعديلها وو�سع اإ�سارة مرجعية عليها ونقلها

وتخزينها وم�ساركتها، مثل الر�سائل ور�سائل الفيديو والر�سائل

ال�سوتية ومعلومات املوقع وال�سور والر�سومات والر�سوم املتحركة
وال�سور املتحركة بتن�سيق (جي اآي اإف) والروابط والن�سو�س

وجمالت املدونات الإلكرتونية ومقاطع الفيديو التي مت حتميلها
مبعرفة امل�ستخدم ومقاطع ال�سوت التي مت حتميلها مبعرفة امل�ستخدم

والأفالم والربامج التلفزيونية ومقاطع الفيديو املبا�سرة والفعاليات
الريا�سية املبا�سرة وعرو�س الأزياء املبا�سرة واحلفالت املبا�سرة

والفعاليات املبا�سرة والأخبار يف الوقت الفعلي واملو�سيقى ومقاطع
الفيديو املو�سيقية واملحتويات التي ين�سئها امل�ستخدمون وقوائم

الأ�سدقاء وتف�سيالت امل�ستخدمون وملفات تعريف امل�ستخدمني
والبيانات ال�سخ�سية للم�ستخدمني واملعلومات عرب �سبكات الكمبيوتر

العاملية والإنرتنت وغريها من �سبكات الت�سالت؛ توفري برامج
وتطبيقات برامج عرب الإنرتنت غري قابلة للتنزيل جلمع التربعات

لالأعمال اخلريية وجمع التربعات وتوزيعها لالأغرا�س اخلريية؛ توفري
ال�ستخدام املوؤقت للربامج غري القابلة للتنزيل عرب الإنرتنت والتي

تن�سئ تو�سيات خم�س�سة للر�سائل ور�سائل الفيديو والر�سائل ال�سوتية
ومعلومات املوقع وال�سور والر�سومات والر�سوم املتحركة وال�سور

املتحركة بتن�سيق (جي اآي اإف) والروابط والن�سو�س وجمالت
املدونات الإلكرتونية ومقاطع الفيديو التي مت حتميلها مبعرفة

امل�ستخدم ومقاطع ال�سوت التي مت حتميلها مبعرفة امل�ستخدم والأفالم
والربامج التلفزيونية ومقاطع الفيديو املبا�سرة والفعاليات الريا�سية

املبا�سرة وعرو�س الأزياء املبا�سرة واحلفالت املو�سيقية املبا�سرة
والفعاليات املبا�سرة والأخبار يف الوقت الفعلي واملو�سيقى ومقاطع

الفيديو املو�سيقية وغريها من املحتويات التي ين�سئها امل�ستخدمون
بناًء على تف�سيالتهم؛ مزود خدمة التطبيقات (اإيه اإ�س بي) الذي يتميز

بربنامج لت�سهيل الت�سال ونقل البيانات والو�سول اإىل املعلومات
واملحتوى واإر�سالها واإدارتها وتلقيها على �سبكة كمبيوتر عاملية؛

مزود خدمة التطبيقات (اإيه اإ�س بي) الذي يتميز بربنامج لل�سبكات
الجتماعية؛ مزود خدمة التطبيقات (اإيه اإ�س بي) الذي يتميز

بربجميات لإن�ساء املدونات ون�سرها؛ مزود خدمة التطبيقات (اإيه اإ�س
بي) الذي يتميز بربنامج لإن�ساء جمتمع عرب الإنرتنت واإدارته

والتفاعل معه؛ مزود خدمة التطبيقات (اإيه اإ�س بي) الذي يتميز
بربنامج لإن�ساء وم�ساركة ون�سر ال�سور ومقاطع الفيديو واملعلومات

ال�سخ�سية والعامة لأغرا�س التوا�سل الجتماعي وال�سخ�سي واملهني؛
مزود خدمة التطبيقات (اإيه اإ�س بي) الذي يتميز بربنامج لإر�سال

الإخطارات والتنبيهات والتذكريات الإلكرتونية؛ توفري برامج موؤقتة
غري قابلة للتنزيل للربيد الإلكرتوين والر�سائل؛ توفري برامج موؤقتة
غري قابلة للتنزيل للمرا�سلة الفورية؛ مزود خدمة التطبيقات (اإيه اإ�س

بي) الذي يتميز بربنامج للت�سليم يف الوقت الفعلي للر�سائل ور�سائل
الفيديو، والر�سائل ال�سوتية، ومعلومات املوقع، وال�سور،

والر�سومات، والر�سوم املتحركة، وملفات ال�سور املتحركة بتن�سيق
(جي اآي اإف)، والروابط، والن�سو�س، وجمالت املدونات عرب

الإنرتنت، ومقاطع الفيديو التي يحملها امل�ستخدم، ومقاطع ال�سوت
التي يحملها امل�ستخدم، والأفالم، والربامج التلفزيونية، والفيديو

املبا�سر، والفعاليات الريا�سية املبا�سرة، وعرو�س الأزياء املبا�سرة،
واحلفالت املو�سيقية املبا�سرة، والفعاليات املبا�سرة، والأخبار يف

الوقت الفعلي واملو�سيقى ومقاطع الفيديو املو�سيقية واملحتويات
الأخرى التي ين�سئها امل�ستخدمون؛ مزود خدمة التطبيقات (اإيه اإ�س

بي) الذي يتميز بربنامج لالإن�ساء والتحرير والتحميل والتنزيل
والو�سول والعر�س والت�سفح والن�سر وال�ستعرا�س وو�سع العالمات

والتدوين والبث والربط والتعليق والإ�سارة اإىل امل�ساعر والتعليق
والت�سمني والنقل والتنظيم والإدارة وامل�ساركة للر�سائل ور�سائل

الفيديو والر�سائل ال�سوتية ومعلومات املوقع وال�سور والر�سومات
والر�سوم املتحركة وال�سور املتحركة بتن�سيق (جي اآي اإف) والروابط
والن�سو�س وجمالت املدونات الإلكرتونية ومقاطع الفيديو التي مت

حتميلها مبعرفة امل�ستخدم ومقاطع ال�سوت التي مت حتميلها مبعرفة
امل�ستخدم والأفالم والربامج التلفزيونية والفيديو املبا�سر والفعاليات

الريا�سية املبا�سرة وعرو�س الأزياء املبا�سرة واحلفالت املو�سيقية
املبا�سرة والفعاليات املبا�سرة والأخبار يف الوقت الفعلي واملو�سيقى

ومقاطع الفيديو املو�سيقية واملحتويات الأخرى التي ين�سئها
امل�ستخدمون، عرب �سبكات الكمبيوتر العاملية، والإنرتنت و�سبكات

الت�سالت الأخرى؛ وفري برامج موؤقتة غري قابلة للتنزيل للو�سول اإىل
املعلومات وت�سفحها وعر�سها وحتميلها واإر�سالها وا�ستالمها

وم�ساركتها وتو�سيلها يف جمالت الهتمام العام و�سبكات التوا�سل
الجتماعي والأخبار والفعاليات اجلارية واملدونات عرب ال�سبكات

الآمنة وال�سبكات اخلا�سة و�سبكات الكمبيوتر العاملية، والإنرتنت؛
مزود خدمة التطبيقات (اإيه اإ�س بي) يتميز بربنامج للتفاعل مع اإخطار

للر�سائل ور�سائل الفيديو والر�سائل ال�سوتية ومعلومات املوقع
وال�سور والر�سومات والر�سوم املتحركة وملفات ال�سور املتحركة

بتن�سيق (جي اآي اإف) والروابط والن�سو�س وجمالت املدونات عرب
الإنرتنت ومقاطع الفيديو التي مت يحملها امل�ستخدم واملقاطع ال�سوتية

التي يحملها امل�ستخدم والأفالم والربامج التلفزيونية والفيديو
املبا�سر، والفعاليات الريا�سية املبا�سرة، وعرو�س الأزياء املبا�سرة،

واحلفالت املو�سيقية املبا�سرة، والفعاليات املبا�سرة، والأخبار يف
الوقت الفعلي، واملو�سيقى، ومقاطع الفيديو املو�سيقية، واملحتويات

الأخرى التي ين�سئها امل�ستخدمون؛ مزود خدمة التطبيقات (اإيه اإ�س
بي) الذي يتميز بربنامج لإن�ساء ا�ستطالعات الراأي التي ين�سئها
امل�ستخدمون وحتريرها والو�سول اإليها وا�ستعرا�سها وت�سفحها

ون�سرها وعر�سها والإ�سارة اإىل امل�ساعر ب�ساأنها والتعليق عليها
وت�سمينها ونقلها وتنظيمها واإدارتها وم�ساركتها؛ مزود خدمة

التطبيقات (اإيه اإ�س بي) الذي يتميز بربنامج لتنظيم الفعاليات؛ مزود
خدمات التطبيقات (اإيه اإ�س بي) الذي يتميز بربنامج للتقاط ال�سور

وت�سجيل ال�سوت والفيديو واملحتوى ال�سمعي الب�سري؛ مزود خدمة
التطبيقات (اإيه اإ�س بي) الذي يتميز بربنامج لت�سجيل وبث ال�سوت

املبا�سر والفيديو املبا�سر واملحتوى ال�سمعي الب�سري املبا�سر
والفعاليات الريا�سية املبا�سرة وعرو�س الأزياء املبا�سرة واحلفالت

املو�سيقية املبا�سرة والفعاليات املبا�سرة والأخبار املبا�سرة؛ مزود
خدمة التطبيقات (اإيه اإ�س بي) الذي يتميز بربنامج لتمكني بث مقاطع

الفيديو التي يحملها امل�ستخدم ومقاطع ال�سوت التي يحملها
امل�ستخدم، والأفالم والربامج التلفزيونية والفيديو املبا�سر والفعاليات

الريا�سية املبا�سرة وعرو�س الأزياء املبا�سرة واحلفالت املو�سيقية
املبا�سرة والفعاليات املبا�سرة والأخبار يف الوقت الفعلي واملو�سيقى

ومقاطع الفيديو املو�سيقية واملحتويات الأخرى التي ين�سئها
امل�ستخدمون؛ مزود خدمة التطبيقات (اإيه اإ�س بي) الذي يتميز

بربنامج لتعديل ال�سور الفوتوغرافية والر�سومات والر�سوم املتحركة
وملفات ال�سور املتحركة بتن�سيق (جي اآي اإف) ومقاطع الفيديو التي

يحملها امل�ستخدم ومقاطع ال�سوت التي يحملها امل�ستخدم والفيديو
املبا�سر واملحتويات الأخرى التي ين�سئها امل�ستخدم مع فالتر ال�سور

الفوتوغرافية وتاأثريات الواقع املعزز، وهي الر�سومات والر�سوم
املتحركة والن�سو�س واملخططات والعالمات اجلغرافية وعالمات

البيانات الو�سفية والرتباطات الت�سعبية؛ مزود خدمة التطبيقات (اإيه
اإ�س بي) الذي يتميز بربنامج لتعديل وحترير ومتكني نقل الر�سائل

ور�سائل الفيديو والر�سائل ال�سوتية ومعلومات املوقع وال�سور
الفوتوغرافية والر�سومات والر�سوم املتحركة وملفات ال�سور

املتحركة بتن�سيق (جي اآي اإف) والروابط والن�سو�س وجمالت
املدونات عرب الإنرتنت ومقاطع الفيديو التي يحملها امل�ستخدم

واملقاطع ال�سوتية التي يحملها امل�ستخدم والأفالم والربامج
التلفزيونية والفيديو املبا�سر والفعاليات الريا�سية املبا�سرة وعرو�س

الأزياء املبا�سرة واحلفالت املبا�سرة والفعاليات املبا�سرة والأخبار يف
الوقت الفعلي واملو�سيقى ومقاطع الفيديو املو�سيقية واملحتويات

الأخرى التي ين�سئها امل�ستخدمون؛ مزود خدمة التطبيقات (اإيه اإ�س
بي) الذي يتميز بربنامج لو�سع عالمات على الر�سائل ور�سائل الفيديو

والر�سائل ال�سوتية ومعلومات املوقع وال�سور والر�سومات والر�سوم
املتحركة وملفات ال�سور املتحركة بتن�سيق (جي اآي اإف) والروابط

والن�سو�س وجمالت املدونات عرب الإنرتنت ومقاطع الفيديو التي
يحملها امل�ستخدم ومقاطع ال�سوت التي يحملها امل�ستخدم والأفالم

والعرو�س التلفزيونية والفيديو املبا�سر والفعاليات الريا�سية
املبا�سرة وعرو�س الأزياء املبا�سرة واحلفالت املو�سيقية املبا�سرة

والفعاليات املبا�سرة والأخبار يف الوقت الفعلي واملو�سيقى ومقاطع
الفيديو املو�سيقية واملحتويات الأخرى التي ين�سئها امل�ستخدمون، مع

البيانات، اأي التاريخ واملوقع والأ�سخا�س واملو�سوع؛ مزود خدمة
التطبيقات (اإيه اإ�س بي) الذي يتميز بربنامج لعر�س موقع امل�ستخدم

وم�ساركته؛ مزود خدمة التطبيقات (اإيه اإ�س بي) الذي يتميز بربنامج
للعثور على امل�ستخدمني الآخرين واأماكنهم وحتديد مواقعهم والتفاعل

معهم؛ مزود خدمة التطبيقات (اإيه اإ�س بي) الذي يتميز بربنامج
لالإعالن امل�ستند اإىل املوقع اجلغرايف وترويج املنتجات واخلدمات؛

مزود خدمة التطبيقات (اإيه اإ�س بي) الذي يتميز بربنامج للتجميع
والتحرير والتنظيم والتعديل وو�سع اإ�سارة مرجعية والنقل والتخزين

وامل�ساركة للمعلومات، اأي الر�سائل ور�سائل الفيديو والر�سائل
ال�سوتية ومعلومات املوقع وال�سور والر�سومات والر�سوم املتحركة

وملفات ال�سور املتحركة بتن�سيق (جي اآي اإف) والروابط والن�سو�س
وجمالت املدونات عرب الإنرتنت ومقاطع الفيديو التي يحملها

امل�ستخدم واملقاطع ال�سوتية التي يحملها امل�ستخدم والأفالم والربامج
التلفزيونية والفيديو املبا�سر والفعاليات الريا�سية املبا�سرة وعرو�س

الأزياء املبا�سرة واحلفالت املو�سيقية املبا�سرة والفعاليات املبا�سرة
والأخبار يف الوقت الفعلي واملو�سيقى ومقاطع الفيديو املو�سيقية

واملحتويات الأخرى التي ين�سئها امل�ستخدم وقوائم الأ�سدقاء
وتف�سيالت امل�ستخدم وملفات تعريف امل�ستخدم والبيانات ال�سخ�سية

للم�ستخدمني واملعلومات عرب �سبكات الكمبيوتر العاملية والإنرتنت
و�سبكات الت�سالت الأخرى؛ مزود خدمة التطبيقات (اإيه اإ�س بي)

الذي يتميز بربنامج جلمع التربعات لالأعمال اخلريية وجمع التربعات
وتوزيعها لالأغرا�س اخلريية؛ خدمات مزود خدمة التطبيقات والتي

ت�سم برامج والتي تن�سئ تو�سيات خم�س�سة للر�سائل ور�سائل الفيديو
والر�سائل ال�سوتية ومعلومات املوقع وال�سور والر�سومات والر�سوم

املتحركة وال�سور املتحركة بتن�سيق (جي اآي اإف) والروابط
والن�سو�س وجمالت املدونات الإلكرتونية ومقاطع الفيديو التي مت

حتميلها مبعرفة امل�ستخدم ومقاطع ال�سوت التي مت حتميلها مبعرفة
امل�ستخدم والأفالم والربامج التلفزيونية ومقاطع الفيديو املبا�سرة
والفعاليات الريا�سية املبا�سرة وعرو�س الأزياء املبا�سرة واحلفالت

املو�سيقية املبا�سرة والفعاليات املبا�سرة والأخبار يف الوقت الفعلي
واملو�سيقى ومقاطع الفيديو املو�سيقية وغريها من املحتويات التي

ين�سئها امل�ستخدمون بناًء على تف�سيالتهم؛ خدمات الربجميات كخدمة،
مثل ا�ست�سافة الربامج لي�ستخدمها الآخرين يف التوا�سل بني

الأ�سخا�س واملوؤ�س�سات، با�ستخدام ال�سبكات ال�سلكية والال�سلكية، من
خالل اأجهزة الكمبيوتر والأجهزة املحمولة؛ خدمات الربجميات كخدمة

والتي ت�سم برامج متنح امل�ستخدمني القدرة على حتميل ال�سور
ومقاطع الفيديو وتبادلها وم�ساركتها؛ توفري اأدوات تطوير الربامج

غري القابلة للتنزيل عرب الإنرتنت؛ خدمات مزود خدمة التطبيقات، مثل
ا�ست�سافة تطبيقات برامج الكمبيوتر لالآخرين؛ خدمات مزود خدمة

التطبيقات والتي ت�سم برامج واجهة برجمة التطبيقات؛ خدمات مزود
خدمة التطبيقات والتي ت�سم برنامج واجهة برجمة التطبيقات لدمج
حمتوى الن�س وال�سوت والفيديو يف مواقع الويب والتطبيقات وبرامج

الأطراف اخلارجية؛ خدمات مزود خدمة التطبيقات والتي ت�سم برامج
واجهة برجمة التطبيقات ل�ستخدامها يف اإن�ساء تطبيقات الربامج؛

خدمات مزود خدمة التطبيقات والتي ت�سم برامج واجهة برجمة
التطبيقات لتمكني م�ساركة كود برجمة الكمبيوتر مع برامج كمبيوتر

اأخرى؛ خدمات مزود خدمة التطبيقات والتي ت�سم برامج واجهة
برجمة التطبيقات لربامج الطرف اخلارجي؛ خدمات مزود خدمة
التطبيقات والتي ت�سم برامج واجهة برجمة التطبيقات ل�سرتجاع
البيانات وحتميلها وتنزيلها والو�سول اإليها واإدارتها؛ خدمات مزود

خدمة التطبيقات، مثل توفري وا�ست�سافة واإدارة وتطوير و�سيانة
التطبيقات والربامج وقواعد البيانات يف جمالت التجارة الإلكرتونية

واملدفوعات الإلكرتونية وترتيب الطلبيات وتخزين البيانات وتو�سيع
نطاق �سعة احلو�سبة امل�سرتكة وخدمات املرا�سلة وح�ساب ت�سنيف

موقع الويب على اأ�سا�س عدد مرات دخول امل�ستخدمني؛ توفري
الربامج غري القابلة للتنزيل وتطبيقات الربامج الإلكرتونية لإدارة

تطبيقات الكمبيوتر لالآخرين؛ توفري ال�ستخدام املوؤقت لربامج
الكمبيوتر غري القابلة للتنزيل والر�سائل الإلكرتونية لتمكني

امل�ستخدمني من الو�سول اإىل برامج الكمبيوتر وتنزيلها؛ توفري
ال�ستخدام املوؤقت لربامج الكمبيوتر غري القابلة للتنزيل عرب الإنرتنت

والتي تن�سئ تو�سيات خم�س�سة لتطبيقات الربامج وتطبيقات الهاتف
املحمول بناًء على تف�سيالت امل�ستخدمني؛ توفري من�سة اإلكرتونية

لت�سجيل الإح�ساءات الت�سغيلية لتطبيقات برامج الكمبيوتر وتطبيقات
هواتف املحمول التابعة لأطراف خارجية وحتليلها واإعداد تقارير

عنها؛ توفري برامج غري قابلة للتنزيل وتطبيقات برامج عرب الإنرتنت
ل�ستخدامها يف الإعالن عن �سلع وخدمات الطرف اخلارجي؛ توفري

برامج غري قابلة للتنزيل وتطبيقات برامج عرب الإنرتنت لتي�سري
الإعالن عرب الإنرتنت والرتويج لالأعمال من خالل ربط م�ستخدمي

�سبكات التوا�سل الجتماعي بالأعمال التجارية بغر�س مطابقة
امل�ستهلكني مع مزودي ال�سلع واخلدمات؛ توفري برامج غري قابلة

للتنزيل وتطبيقات برامج عرب الإنرتنت لال�ست�سارات التجارية، مثل
توفري ا�سرتاتيجية الأعمال والروؤى واإر�سادات الت�سويق لالآخرين؛

توفري برامج غري قابلة للتنزيل وتطبيقات برامج عرب الإنرتنت لربط
م�ستخدمي �سبكات التوا�سل الجتماعي بالأعمال التجارية؛ توفري

برامج غري قابلة للتنزيل وتطبيقات برامج عرب الإنرتنت ل�ستيعاب
البيانات ل�ستخدامها يف الإعالنات؛ توفري برامج غري قابلة للتنزيل

وتطبيقات برامج عرب الإنرتنت لتح�سني واإدارة الت�سويق عرب الإنرتنت
والهاتف املحمول لالأطراف اخلارجية؛ توفري برامج غري قابلة للتنزيل

وتطبيقات برامج عرب الإنرتنت لإن�ساء واإدارة وقيا�س ون�سر اإعالنات
الآخرين؛ توفري برامج غري قابلة للتنزيل وتطبيقات برامج عرب
الإنرتنت لتمكني التحميل واإن�ساء ون�سر وعر�س واإظهار وتدوين

والو�سول ونقل وتنظيم واإدارة وم�ساركة الر�سائل وال�سور
والر�سومات والر�سوم املتحركة وال�سور املتحركة بتن�سيق (جي اآي

اإف) والروابط والن�سو�س وجمالت املدونات الإلكرتونية والفيديو
وال�سوت ومقاطع الفيديو املبا�سرة وغري ذلك من املحتويات التي

ين�سئها امل�ستخدمون يف جمالت الإعالن والت�سويق وتطوير الربامج
وحتليالت الويب وتطبيقات املحمول عرب �سبكات الكمبيوتر العاملية
والإنرتنت وغريها من �سبكات الت�سالت؛ توفري برامج غري قابلة

للتنزيل وتطبيقات برامج عرب الإنرتنت لال�ستالم يف الوقت الفعلي
للر�سائل وال�سور الفوتوغرافية والر�سومات والر�سوم املتحركة

وال�سور املتحركة بتن�سيق (جي اآي اإف) والروابط والن�سو�س
وجمالت املدونات الإلكرتونية والفيديو وال�سوت ومقاطع الفيديو

املبا�سرة وغريها من املحتويات التي ين�سئها امل�ستخدمون يف
جمالت الإعالن والت�سويق وتطوير الربجميات وحتليالت تطبيقات
الويب واملحمول؛ توفري برامج غري قابلة للتنزيل وتطبيقات برامج
عرب الإنرتنت لإن�ساء اإعالنات وحمالت اإعالنية لالآخرين واإدارتها

وتوزيعها وتقدميها وعر�سها عرب الإنرتنت؛ توفري الربامج غري
القابلة للتنزيل وتطبيقات الربامج عرب الإنرتنت ملراقبة ن�ساط مواقع
الويب وتطبيقات الهاتف اجلوال واإدارة ومراقبة وحت�سني اأداء وفعالية

مواقع الويب وتطبيقات الهاتف اجلوال وحمالت الت�سويق الإلكرتونية؛
توفري الربامج غري القابلة للتنزيل وتطبيقات الربامج عرب الإنرتنت

جلمع البيانات واملعلومات وحتريرها وتنظيمها وتعديلها وو�سع
اإ�سارات مرجعية عليها ونقلها وتخزينها وم�ساركتها يف جمالت

الإعالن والت�سويق وتطوير الربامج وحتليالت الويب وتطبيقات
الهاتف اجلوال؛ توفري برامج غري قابلة للتنزيل وتطبيقات برامج عرب

الإنرتنت لتتبع امل�ستخدمني والإعالن عن الآخرين لتوفري
ال�سرتاتيجية والتفا�سيل والن�سائح الت�سويقية والتنبوؤ ب�سلوك

امل�ستهلك؛ توفري برامج غري قابلة للتنزيل وتطبيقات برامج عرب
الإنرتنت لإن�ساء واإدارة وتوزيع وعر�س واإظهار الإعالنات واحلمالت

الإعالنية لالآخرين عرب الإنرتنت وجمع البيانات واإن�سائها وتخزينها
واإدارتها ومراقبتها وحتليلها وتقدمي تقارير بها، املُتمثلة يف بيانات

الإعالن واإح�ساءات امل�ستخدم واإح�ساءات الإعالنات وبيانات
املخزون وبيانات الدفع وبيانات التجارة الإلكرتونية وبيانات مو�سع

الإعالن واإح�ساءات اأداء الربامج واإح�ساءات اأداء تطبيقات الهاتف
اجلوال يف جمال الت�سويق والرتويج واملبيعات واخلدمات ومعلومات

العمالء؛ توفري برامج غري قابلة للتنزيل وتطبيقات برامج عرب
الإنرتنت لالإر�سال الفوري لبيانات الإعالن واإح�ساءات امل�ستخدم

واإح�ساءات الإعالنات وبيانات املخزون وبيانات الدفع وبيانات
التجارة الإلكرتونية وبيانات مو�سع الإعالن واإح�ساءات اأداء الربامج
واإح�ساءات اأداء تطبيقات الهاتف اجلوال؛ توفري الربامج غري القابلة

للتنزيل وتطبيقات الربامج عرب الإنرتنت لأغرا�س املبيعات والت�سويق
وترويج الأعمال؛ توفري برامج غري قابلة للتنزيل وتطبيقات برامج

عرب الإنرتنت لإن�ساء واإدارة وا�ستثمار احلمالت الإعالنية والت�سويقية
املتعلقة مبواقع الويب وتطبيقات الهاتف اجلوال؛ ُيقدم مزود خدمة

التطبيقات (اإيه اإ�س بي) برناجًما لال�ستخدام يف الإعالن عن �سلع
وخدمات الطرف الثالث؛ ٌيقدم مزود خدمة التطبيقات (اإيه اإ�س بي)

برنامج لت�سهيل الإعالن عرب الإنرتنت والرتويج لالأعمال من خالل
ربط م�ستخدمي ال�سبكات الجتماعية بالأعمال التجارية بغر�س مطابقة

امل�ستهلكني مع مزودي ال�سلع واخلدمات؛ ُيقدم مزود خدمة التطبيقات
(اإيه اإ�س بي) برنامج لال�ست�سارات التجارية حيث يوفر ا�سرتاتيجية

لالأعمال والتفا�سيل واإر�سادات الت�سويق لالآخرين؛ يتميز مزود خدمة
التطبيقات (اإيه اإ�س بي) بربنامج لربط م�ستخدمي ال�سبكات الجتماعية

بالأعمال التجارية؛ يتميز مزود خدمة التطبيقات (اإيه اإ�س بي)
بربنامج لدمج البيانات ل�ستخدامها يف الإعالنات؛ يتميز مزود خدمة

التطبيقات (اإيه اإ�س بي) بربنامج لتح�سني واإدارة الت�سويق عرب
الإنرتنت والهاتف اجلوال لالأطراف الثالثة؛ يتميز مزود خدمة

التطبيقات (اإيه اإ�س بي) بربنامج لإن�ساء اإعالنات الآخرين واإدارتها
وقيا�سها ون�سرها؛ يتميز مزود خدمة التطبيقات (اإيه اإ�س بي) بربنامج

لتمكني حتميل واإن�ساء ون�سر وعر�س واإظهار وتدوين والو�سول
واإر�سال وتنظيم واإدارة وم�ساركة الر�سائل وال�سور والر�سومات

والر�سوم املتحركة وال�سور املتحركة بتن�سيق (جي اآي اإف) والروابط
والن�سو�س وجمالت املدونات الإلكرتونية والفيديو وال�سوت والفيديو

املبا�سر واملحتويات الأخرى التي ين�سئها امل�ستخدمون يف جمالت

الإعالن والت�سويق وتطوير الربامج وحتليالت الويب وتطبيقات
الهاتف اجلوال عرب �سبكات الكمبيوتر العاملية والإنرتنت و�سبكات
الت�سالت الأخرى؛ يتميز مزود خدمة التطبيقات (اإيه اإ�س بي)

بربنامج لالإر�سال الفوري للر�سائل وال�سور الفوتوغرافية والر�سومات
والر�سوم املتحركة وال�سور املتحركة بتن�سيق (جي اآي اإف) والروابط

والن�سو�س وجمالت املدونات الإلكرتونية والفيديو وال�سوت والفيديو
املبا�سر واملحتوى الآخر الذي ين�سئه امل�ستخدم يف جمالت الإعالن

والت�سويق وتطوير الربامج وحتليالت الويب وتطبيقات الهاتف
اجلوال؛ يتميز مزود خدمة التطبيقات (اإيه اإ�س بي) بربنامج لإن�ساء
واإدارة وتوزيع وعر�س الإعالنات واحلمالت الإعالنية لالآخرين عرب

الإنرتنت، يتميز مزود خدمة التطبيقات (اإيه اإ�س بي) بربنامج ملراقبة
ن�ساط مواقع الويب وتطبيقات الهاتف اجلوال واإدارة ور�سد وحت�سني

اأداء وفعالية مواقع الويب وتطبيقات الهاتف اجلوال وحمالت الت�سويق
الإلكرتونية؛ يتميز مزود خدمة التطبيقات (اإيه اإ�س بي) بربنامج جلمع

البيانات واملعلومات وحتريرها وتنظيمها وتعديلها وو�سع اإ�سارة
مرجعية عليها ونقلها وتخزينها وم�ساركتها يف جمالت الإعالن
والت�سويق وتطوير الربامج وحتليالت الويب وتطبيقات الهاتف

اجلوال؛ يتميز مزود خدمة التطبيقات (اإيه اإ�س بي) بربنامج لتتبع
امل�ستخدمني والإعالن عن الآخرين لتوفري ال�سرتاتيجية والتفا�سيل

والن�سائح الت�سويقية والتنبوؤ ب�سلوك امل�ستهلك؛ يتميز مزود خدمة
التطبيقات (اإيه اإ�س بي) بربنامج لإن�ساء واإدارة وتوزيع وتقدمي

وعر�س الإعالنات واحلمالت الإعالنية لالآخرين عرب الإنرتنت وجمع
البيانات واإن�سائها وتخزينها واإدارتها ومراقبتها وحتليلها والإبالغ

عنها، اأي بيانات الإعالن وامل�ستخدم الإح�سائيات واإح�ساءات
الإعالنات وبيانات املخزون وبيانات الدفع وبيانات التجارة

الإلكرتونية وبيانات مو�سع الإعالن واإح�ساءات اأداء الربامج
واإح�ساءات اأداء تطبيقات الهاتف اجلوال يف جمال الت�سويق والرتويج

واملبيعات واخلدمات ومعلومات العمالء؛ يتميز مزود خدمة التطبيقات
(اإيه اإ�س بي) بربنامج للت�سليم الفوري لبيانات الإعالن واإح�ساءات

امل�ستخدم واإح�ساءات الإعالنات وبيانات املخزون وبيانات الدفع
وبيانات التجارة الإلكرتونية وبيانات مو�سع الإعالن واإح�سائيات اأداء

الربامج واإح�سائيات اأداء تطبيقات الهاتف اجلوال؛ يتميز مزود خدمة
التطبيقات (اإيه اإ�س بي) بربنامج لأغرا�س املبيعات والت�سويق

والرتويج لالأعمال؛ يتميز مزود خدمة التطبيقات (اإيه اإ�س بي)
بربنامج لإن�ساء واإدارة وا�ستثمار احلمالت الإعالنية والت�سويقية
املتعلقة مبواقع الويب وتطبيقات الهاتف اجلوال؛ تتميز خدمات

الربنامج كخدمة (اإ�س اإيه اإيه اإ�س) بربنامج لال�ستخدام يف اتخاذ
القرار والدعم والتحليالت وحت�سني اإعالنات الهاتف اجلوال والو�سائط

الرقمية وا�ستخدامها يف ت�سهيل و�سع اإعالنات وحمتوى الهاتف
اجلوال امل�ستهدف؛ يتميز الربنامج كخدمة (اإ�س اإيه اإيه اإ�س) بربنامج

ُي�ستخدم يف اإن�ساء وتقدمي واإدارة وا�ستهداف ومراقبة وحتليل وبيع
الإعالنات وتنفيذ احلمالت الإعالنية؛ تتميز خدمات الربنامج كخدمة

(اإ�س اإيه اإيه اإ�س) بربنامج ل�ستخدام حتليالت الويب وت�سخي�سات
مواقع الويب وحتليالت الأجهزة الهاتف اجلوالة وت�سخي�سات تطبيقات

الهاتف اجلوال؛ يتميز الربنامج كخدمة (اإ�س اإيه اإيه اإ�س) بربنامج
ُي�ستخدم كنظام اأ�سا�سي لتحقيق الدخل لالإعالن عرب الإنرتنت لالآخرين؛

توفري برامج غري قابلة للتنزيل وتطبيقات برامج عرب الإنرتنت
لي�ستخدمها امل�ستهلكون لت�سهيل املدفوعات الإلكرتونية واملعامالت

التجارية؛ توفري برامج غري قابلة للتنزيل وتطبيقات برامج عرب
الإنرتنت لل�سماح للم�ستخدمني باإجراء املعامالت التجارية الإلكرتونية

عرب �سبكات الهاتف اجلوال والإنرتنت و�سبكات الكمبيوتر العاملية؛
توفري برامج غري قابلة للتنزيل وتطبيقات اإلكرتونية ملعاجلة

املدفوعات الإلكرتونية؛ توفري برامج غري قابلة للتنزيل وتطبيقات
اإلكرتونية جلمع البيانات واملعلومات وحتليلها وتخزينها ونقلها يف

جمال معامالت الدفع الإلكرتوين؛ توفري برامج غري قابلة للتنزيل
وتطبيقات برامج عرب الإنرتنت ل�ستخدامها يف تقدمي خدمات البيع

بالتجزئة والطلب ملجموعة متنوعة من ال�سلع ال�ستهالكية واخلدمات
لالآخرين؛ توفري برامج غري قابلة للتنزيل وتطبيقات برامج عرب

الإنرتنت لتمكني التجار من تقدمي معلومات حول العمالء واحل�سول
على خ�سومات وتخفي�سات ومكافاآت وق�سائم واأر�سدة والعرو�س

اخلا�سة لل�سلع واخلدمات؛ توفري برامج غري قابلة للتنزيل وتطبيقات
برامج عرب الإنرتنت لت�سغيل برامج ولء العمالء واإدارتها وامل�ساركة

فيها ومراقبتها؛ ُيقدم مزود خدمة التطبيقات (اإيه اإ�س بي) برامج
لي�ستخدمها امل�ستهلكون لت�سهيل املدفوعات الإلكرتونية واملعامالت

التجارية؛ ُيقدم مزود خدمة التطبيقات (اإيه اإ�س بي) برامج لتمكني
امل�ستخدمني من اإجراء املعامالت التجارية الإلكرتونية عرب �سبكات

الهاتف اجلوال والإنرتنت و�سبكات الكمبيوتر العاملية؛ ُيقدم مزود
خدمة التطبيقات (اإيه اإ�س بي) برنامج ملعاجلة املدفوعات

الإلكرتونية؛ ُيقدم مزود خدمة التطبيقات (اإيه اإ�س بي) برامج جلمع
وحتليل وتخزين ونقل البيانات واملعلومات يف جمال معامالت الدفع

الإلكرتوين؛ ُيقدم مزود خدمة التطبيقات (اإيه اإ�س بي) برناجًما
ل�ستخدامه يف توفري خدمات البيع بالتجزئة والطلب ملجموعة

متنوعة من ال�سلع ال�ستهالكية واخلدمات لالآخرين؛ ُيقدم مزود خدمة
التطبيقات (اإيه اإ�س بي) برناجًما لتمكني التجار من تقدمي معلومات

عن العمالء واحل�سول على خ�سومات وتخفي�سات ومكافاآت وق�سائم
واأر�سدة والعرو�س اخلا�سة لل�سلع واخلدمات؛ ُيقدم مزود خدمة

التطبيقات (اإيه اإ�س بي) برناجًما لت�سغيل برامج ولء العمالء واإدارتها
وامل�ساركة فيها ومراقبتها؛ توفري برامج غري قابلة للتنزيل وتطبيقات

برامج عرب الإنرتنت لإدارة قواعد البيانات؛ توفري برامج غري قابلة
للتنزيل وتطبيقات برامج عرب الإنرتنت للو�سول اإىل قواعد البيانات

على الإنرتنت وت�سفحها والبحث فيها؛ توفري برامج غري قابلة للتنزيل
وتطبيقات برامج عرب الإنرتنت ملزامنة البيانات؛ توفري الربامج غري

قابلة للتنزيل وتطبيقات الربامج عرب الإنرتنت لتكامل املعلومات
والبيانات وحتليلها واإدارتها؛ توفري برامج غري قابلة للتنزيل

وتطبيقات برامج عرب الإنرتنت للتعرف على احلروف؛ توفري برامج
غري قابلة للتنزيل وتطبيقات برامج عرب الإنرتنت للتعرف على

ال�سوت؛ توفري برامج غري قابلة للتنزيل وتطبيقات الربامج عرب
الإنرتنت ل�ستخدامها يف ت�سهيل مكاملات نقل ال�سوت عرب بروتوكول

الإنرتنت (يف اأوه اآي بي) واملكاملات الهاتفية ومكاملات الفيديو
والر�سائل الن�سية والر�سائل الإلكرتونية والر�سائل الفورية وخدمات

ال�سبكات الجتماعية عرب الإنرتنت؛ ُيقدم مزود خدمة التطبيقات (اإيه
اإ�س بي) برنامج لإدارة قواعد البيانات؛ ُيقدم مزود خدمة التطبيقات

(اإيه اإ�س بي) برناجًما للو�سول اإىل قواعد البيانات عرب الإنرتنت
والت�سفح والبحث فيها؛ ُيقدم مزود خدمة التطبيقات (اإيه اإ�س بي)

برناجًما ملزامنة البيانات؛ ُيقدم مزود خدمة التطبيقات (اإيه اإ�س بي)
برناجًما لتكامل املعلومات والبيانات وحتليلها واإدارتها؛ ُيقدم مزود

خدمة التطبيقات (اإيه اإ�س بي) برناجًما للتعرف على احلروف؛ ُيقدم
مزود خدمة التطبيقات (اإيه اإ�س بي) برناجًما للتعرف على ال�سوت؛

توفري برامج غري قابلة للتنزيل وتطبيقات الربامج عرب الإنرتنت
ل�ستخدامها يف ت�سهيل مكاملات نقل ال�سوت عرب بروتوكول الإنرتنت

(يف اأوه اآي بي) واملكاملات الهاتفية ومكاملات الفيديو والر�سائل
الن�سية والر�سائل الإلكرتونية والر�سائل الفورية وخدمات ال�سبكات

الجتماعية عرب الإنرتنت؛ اإن�ساء من�سة على الإنرتنت للتجارة
الإلكرتونية؛ ا�ست�سافة موقع ويب تفاعلي ي�سم خدمة البحث والطلب

املحو�سبة عرب الإنرتنت التي تعر�س التوزيع بالتجزئة للمو�سيقى
والكتب والأفالم والربامج التلفزيونية والألعاب والُدمى وال�سلع
الريا�سية والإلكرتونيات والعرو�س التقدميية للو�سائط املتعددة

ومقاطع الفيديو واأقرا�س الفيديو الرقمي وغريها من ال�سلع املنزلية
وال�ستهالكية لالآخرين؛ توفري قاعدة بيانات عرب الإنرتنت يف جمال

معاجلة املعامالت لتحميل بيانات املعامالت وتقدمي التحليل الإح�سائي
واإعداد الإ�سعارات والتقارير؛ توفري موقع ويب تفاعلي، وهو من�سة

على الإنرتنت لت�سهيل التوا�سل بني امل�ستخدمني؛ توفري نظام اأ�سا�سي
ميكن امل�ستخدمني من حتميل ون�سر وعر�س وتبادل وم�ساركة

الر�سائل ور�سائل الفيديو والر�سائل ال�سوتية ومعلومات املوقع
وال�سور الفوتوغرافية والر�سومات والر�سوم املتحركة وال�سور
املتحركة بتقنية (جي اآي اإف) والروابط والن�سو�س وجمالت

املدونات الإلكرتونية ومقاطع الفيديو املحملة بوا�سطة امل�ستخدم؛ قام
امل�ستخدم بتحميل املقاطع ال�سوتية والأفالم والربامج التلفزيونية

والفيديو املبا�سر والفعاليات الريا�سية املبا�سرة وعرو�س الأزياء
املبا�سرة واحلفالت املو�سيقية املبا�سرة والفعاليات املبا�سرة والأخبار

الفورية واملو�سيقى ومقاطع الفيديو املو�سيقية واملحتوى الآخر الذي
ين�سئه امل�ستخدم يف املجالت العامة التي حتظى بالهتمام والرتفيه

والثقافة ال�سعبية والريا�سة واملو�سة وال�ستجمام والفعاليات اجلارية
والراديو والأفالم والتلفزيون واملو�سيقى والكتب والفن وامل�سرح

والرق�س والعرو�س الفنية املبا�سرة واحلفالت املو�سيقية والكوميديا
وعرو�س ت�سليم اجلوائز وعرو�س الأزياء واملهرجانات والألعاب

وامل�سابقات والبطولت واملتاحف واملعار�س والعلوم والتكنولوجيا
وتطوير الربجميات والدين واحلياة الأ�سرية والأبوة والطعام والطبخ

والأعمال التجارية والتمويل والوظائف والتعليم وال�سبكات الجتماعية
واملهنية والتجارية والإعالن والت�سويق؛ توفري موقع ويب يتميز

بربامج غري قابلة للتنزيل متكن امل�ستخدمني من امل�ساركة يف

ال�سبكات الجتماعية؛ توفري موقع ويب يتميز بربامج غري قابلة
للتنزيل؛ توفري موقع ويب ي�سم برامج غري قابلة للتنزيل لتمكني

التحميل واإن�ساء وت�سجيل ون�سر وحترير وعر�س واإظهار وتدوين
وبث وم�ساركة ونقل الر�سائل ور�سائل الفيديو والر�سائل ال�سوتية
ومعلومات املوقع وال�سور والر�سومات والر�سوم املتحركة وال�سور

املتحركة بتن�سيق (جي اآي اإف) والروابط والن�سو�س وجمالت
املدونات الإلكرتونية ومقاطع الفيديو املُحملة مبعرفة امل�ستخدم
واملقاطع ال�سوتية املُحملة مبعرفة امل�ستخدم والأفالم والربامج

تلفزيونية والفيديو املبا�سر والفعاليات الريا�سية املبا�سرة وعرو�س
الأزياء املبا�سرة، واحلفالت املو�سيقية املبا�سرة والفعاليات املبا�سرة
والأخبار الفورية واملو�سيقى ومقاطع الفيديو املو�سيقية واملحتوى

الآخر الذي ين�سئه امل�ستخدم؛ توفري موقع ويب ميّكن امل�ستخدمني من
الإر�سال والتخزين املوؤقت وال�ستالم والتنزيل والبث والإذاعة

والعر�س والتن�سيق ونقل وم�ساركة الر�سائل ور�سائل الفيديو والر�سائل
ال�سوتية ومعلومات املوقع وال�سور والر�سومات والر�سوم املتحركة
وال�سور املتحركة بتن�سيق (جي اآي اإف) والروابط والن�سو�س عرب
الإنرتنت وجمالت املدونات الإلكرتونية ومقاطع الفيديو التي مت

حتميلها مبعرفة امل�ستخدم ومقاطع ال�سوت التي مت حتميلها مبعرفة
امل�ستخدم والأفالم والربامج التلفزيونية والفيديو املبا�سر والفعاليات

الريا�سية املبا�سرة وعرو�س الأزياء املبا�سرة واحلفالت املبا�سرة
والفعاليات املبا�سرة والأخبار يف الوقت الفعلي واملو�سيقى ومقاطع

الفيديو املو�سيقية والبيانات وامللفات وامل�ستندات واملحتويات
الأخرى التي ين�سئها امل�ستخدم؛ توفري من�سة ا�ست�سافة ويب تتميز

بتوفري برامج غري قابلة للتنزيل وتطبيقات برامج عرب الإنرتنت تتيح
للم�ستخدمني ن�سر وعر�س وبث وم�ساركة الر�سائل ور�سائل الفيديو
والر�سائل ال�سوتية ومعلومات املوقع وال�سور والر�سومات والر�سوم

املتحركة وال�سور املتحركة بتن�سيق (جي اآي اإف) والروابط
والن�سو�س عرب الإنرتنت وجمالت املدونات ومقاطع الفيديو التي مت
حتميلها مبعرفة امل�ستخدم ومقاطع ال�سوت التي مت حتميلها مبعرفة
امل�ستخدم والأفالم والربامج التلفزيونية والفيديو املبا�سر والفعاليات

الريا�سية املبا�سرة وعرو�س الأزياء املبا�سرة واحلفالت املبا�سرة
والفعاليات املبا�سرة والأخبار يف الوقت الفعلي واملو�سيقى ومقاطع

الفيديو املو�سيقية واملحتوى الآخر الذي ين�سئه امل�ستخدم؛ ا�ست�سافة
املحتوى الرقمي وتوفري الت�سهيالت عرب الإنرتنت لإدارة وم�ساركة

الر�سائل ور�سائل الفيديو والر�سائل ال�سوتية ومعلومات املوقع
وال�سور والر�سومات والر�سوم املتحركة وال�سور املتحركة بتن�سيق

(جي اآي اإف) والروابط والن�سو�س وجمالت املدونات عرب الإنرتنت
ومقاطع الفيديو التي مت حتميلها مبعرفة امل�ستخدم ومقاطع ال�سوت

التي مت حتميلها مبعرفة امل�ستخدم والأفالم والربامج التلفزيونية
والفيديو املبا�سر والفعاليات الريا�سية املبا�سرة وعرو�س الأزياء

املبا�سرة واحلفالت املو�سيقية املبا�سرة والفعاليات املبا�سرة والأخبار
يف الوقت الفعلي واملو�سيقى ومقاطع الفيديو املو�سيقية واملحتوى

الآخر الذي ين�سئه امل�ستخدم؛ ا�ست�سافة قاعدة بيانات تفاعلية لنقل
الر�سائل بني م�ستخدمي الكمبيوتر وامل�سرتكني يف جمال املو�سيقى
والكتب والأفالم وال�سور املتحركة والربامج التلفزيونية والألعاب

والُدمى وال�سلع الريا�سية والإلكرتونيات والعرو�س التقدميية للو�سائط
املتعددة ومقاطع الفيديو واأقرا�س الفيديو الرقمي وغريها من ال�سلع

املنزلية وال�ستهالكية ومراجعات املنتجات ومعلومات ال�سراء على
الإنرتنت؛ توفري من�سة ا�ستثمار الإعالنات عرب الإنرتنت؛ توفري من�سة

عرب الإنرتنت لتكامل املعلومات والبيانات وحتليلها واإدارتها يف
جمالت الإعالن والت�سويق وتطوير الربامج وحتليالت الويب

وتطبيقات الهاتف اجلوال؛ ا�ست�سافة موقع على �سبكة الويب لغر�س
التوا�سل الجتماعي؛ ا�ست�سافة موقع ويب ي�سم ر�سائل ور�سائل فيديو

ور�سائل �سوتية ومعلومات املوقع وال�سور والر�سومات والر�سوم
املتحركة وال�سور املتحركة بتن�سيق (جي اآي اإف) والروابط

والن�سو�س وجمالت املدونات عرب الإنرتنت ومقاطع الفيديو التي مت
حتميلها مبعرفة امل�ستخدم ومقاطع ال�سوت التي مت حتميلها مبعرفة
امل�ستخدم والأفالم والربامج التلفزيونية والفيديو املبا�سر والفعاليات

الريا�سية املبا�سرة وعرو�س الأزياء املبا�سرة واحلفالت املو�سيقية
املبا�سرة والفعاليات املبا�سرة والأخبار يف الوقت الفعلي واملو�سيقى

ومقاطع الفيديو املو�سيقية واملحتوى الآخر الذي ين�سئه امل�ستخدم؛
ا�ست�سافة؛ موقع ويب تفاعلي وبرامج غري قابلة للتنزيل عرب الإنرتنت

للتحميل والتنزيل والن�سر والعر�س واإظهار وو�سع العالمات
وامل�ساركة والر�سائل ور�سائل الفيديو والر�سائل ال�سوتية ومعلومات

املوقع وال�سور والر�سومات والر�سوم املتحركة وال�سور املتحركة
بتن�سيق (جي اآي اإف) والروابط والن�سو�س وجمالت املدونات عرب

الإنرتنت ومقاطع الفيديو التي مت حتميلها مبعرفة امل�ستخدم ومقاطع
ال�سوت التي مت حتميلها مبعرفة امل�ستخدم والأفالم والربامج

التلفزيونية والفيديو املبا�سر والفعاليات الريا�سية املبا�سرة وعرو�س
الأزياء املبا�سرة واحلفالت املو�سيقية املبا�سرة والفعاليات املبا�سرة
والأخبار يف الوقت الفعلي واملو�سيقى ومقاطع الفيديو املو�سيقية

واملحتوى الآخر الذي ين�سئه امل�ستخدم؛ ا�ست�سافة موقع ويب تفاعلي
وبرامج غري قابلة للتنزيل عرب الإنرتنت متكن امل�ستخدمني من الن�سر

والبحث وامل�ساهدة وامل�ساركة والنقد والتقييم والتعليق على الر�سائل
ور�سائل الفيديو والر�سائل ال�سوتية ومعلومات املوقع وال�سور

والر�سومات والر�سوم املتحركة وال�سور املتحركة بتن�سيق (جي اآي
اإف) والروابط والن�سو�س وجمالت املدونات عرب الإنرتنت ومقاطع
الفيديو التي مت حتميلها مبعرفة امل�ستخدم ومقاطع ال�سوت التي مت
حتميلها مبعرفة امل�ستخدم والأفالم والربامج التلفزيونية والفيديو

املبا�سر والفعاليات الريا�سية املبا�سرة وعرو�س الأزياء املبا�سرة
واحلفالت املو�سيقية املبا�سرة والفعاليات املبا�سرة والأخبار يف

الوقت الفعلي واملو�سيقى ومقاطع الفيديو املو�سيقية واملحتوى الآخر
الذي ين�سئه امل�ستخدم عرب �سبكة كمبيوتر عاملية و�سبكات الكمبيوتر

والت�سالت الأخرى؛ ا�ست�سافة موقع ويب ميكن امل�ستخدمني من
مراجعة خمتلف املطبوعات وال�سور الفوتوغرافية والر�سم/ال�سورة

وحمتوى ال�سوت والفيديو وا�ستخدام قالب خم�س�س لتمكني املدخالت
والإعجاب وعدم الإعجاب والتعديل والتغيريات والتعديالت والآراء

والقرتاحات والتعليقات وامل�ساركة يف ال�سبكات الجتماعية والتجارية
واملجتمعية؛ ا�ست�سافة موقع ويب تفاعلي وبرامج غري قابلة للتنزيل

عرب الإنرتنت لت�سليم الر�سائل يف الوقت الفعلي ور�سائل الفيديو
والر�سائل ال�سوتية ومعلومات امل وال�سور والر�سومات والر�سوم

املتحركة وال�سور املتحركة بتن�سيق (جي اآي اإف) والروابط
والن�سو�س وجمالت املدونات عرب الإنرتنت ومقاطع الفيديو التي مت
حتميلها مبعرفة امل�ستخدم ومقاطع ال�سوت التي مت حتميلها مبعرفة
امل�ستخدم والأفالم والربامج التلفزيونية والفيديو املبا�سر والفعاليات

الريا�سية املبا�سرة وعرو�س الأزياء املبا�سرة واحلفالت املو�سيقية
املبا�سرة والفعاليات املبا�سرة والأخبار يف الوقت الفعلي واملو�سيقى

ومقاطع الفيديو املو�سيقية واملحتوى الآخر الذي ين�سئه امل�ستخدم؛
توفري موقع تفاعلي يعر�س معلومات يف جمالت الإعالن والت�سويق

وتطوير الربامج وحتليالت الويب وتطبيقات الهاتف اجلوال؛ توفري
موقع ويب ي�سم �سجالت وحتليالت وتقارير اأعطال برامج الكمبيوتر

وتطبيقات الهاتف اجلوال التابعة جلهات خارجية؛ توفري حمركات
بحث على الإنرتنت؛ توفري من�سات ملحركات البحث لتمكني

امل�ستخدمني من طلب وا�ستقبال الر�سائل ور�سائل الفيديو والر�سائل
ال�سوتية ومعلومات املوقع وال�سور والر�سومات والر�سوم املتحركة

وال�سور املتحركة بتن�سيق (جي اآي اإف) والروابط والن�سو�س
وجمالت املدونات عرب الإنرتنت ومقاطع الفيديو التي مت حتميلها

مبعرفة امل�ستخدم ومقاطع ال�سوت التي مت حتميلها مبعرفة امل�ستخدم
والأفالم والربامج التلفزيونية والفيديو املبا�سر والفعاليات الريا�سية

املبا�سرة وعرو�س الأزياء املبا�سرة واحلفالت املو�سيقية املبا�سرة
والفعاليات املبا�سرة والأخبار يف الوقت الفعلي واملو�سيقى ومقاطع

الفيديو املو�سيقية واملحتوى الآخر الذي ين�سئه امل�ستخدم من
الفهار�س وقواعد البيانات القابلة للبحث؛ توفري خوادم قواعد البيانات

ذات ال�سعة املتغرية لالآخرين؛ ا�ست�سافة قواعد البيانات عرب الإنرتنت
وحتجيمها واحلفاظ عليها؛ توفر احلو�سبة ال�سحابية برامج لإدارة

قواعد البيانات وخدمات اخلرائط؛ ا�ست�سارات يف جمال ت�سميم
الربجميات وتطبيقات الهاتف اجلوال؛ ا�ست�سارات الكمبيوتر و�سبكات

الكمبيوتر واأمان الإنرتنت؛ خدمات ا�ست�سارية يف جمال حتليالت الويب
والهاتف اجلوال؛ خدمات حتليل البيانات يف جمال ت�سغيل برامج

احلا�سوب واأدائها؛ خدمات الدعم الفني املُتمثلة يف ا�ستك�ساف اأخطاء
برامج الكمبيوتر وتطبيقات الهاتف اجلوال واإ�سالحها؛ تخزين

البيانات؛ خدمات الدعم والت�سخي�س القائمة على الويب لربامج
الكمبيوتر وتطبيقات الهاتف اجلوال؛ �سيانة وحتديث برامج الكمبيوتر

وتطبيقات الهاتف اجلوال؛ مراقبة البيانات املحو�سبة واأنظمة
الكمبيوتر وال�سبكات لأغرا�س اأمنية.

و�سف العالمة: العبارة " TWITTER AMPLIFY " مكتوبة
باأحرف لتينية عادية.

بيانات الأولوية: 80771 ، 26 / 06 / 2020 ، جامايكا ،
فعلى من لديه اإعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�سم العالمات

التجارية يف وزارة القت�ساد اأو ار�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار
اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا العالن.
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العدد 13179 بتاريخ 2021/3/3 
ق�سم التنفيذ 

اخطار دفع بالن�سر يف الق�سية التنفيذية رقم  3908 ل�سنة 2019 
اىل املحكوم عليه / �سوال لتنظيف املباين 

ا�سدرت  قد  الإبتدائية  الحت��ادي��ة  ال�سارقة  حمكمة  ب��ان  لديكم  معلوما  ليكن 
عمايل   2019 ل�سنة   1386 رق��م  الق�سية  يف   2019/7/17 بتاريخ  حكما   بحقكم 
جزئي ، بالزامكم بدفع مبلغ وقدره )20899( درهم. بالإ�سافة اىل تذكرة العودة 

اىل وطنه.  ل�سالح املحكوم له/ حممد قمر ال�سيخ 
لذا يتوجب عليكم تنفيذ القرار خالل 15 يوما من تاريخ اليوم التايل للن�سر. 
امليعاد والتاريخ املحدد فان املحكمة �ستبا�سر  ويف حال تخلفك عن احل�سور يف 

النظر الق�سية يف غيابك
رئي�س ق�سم التنفيذ 
حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية                   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

  حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية         

العدد 13179 بتاريخ 2021/3/3 
اىل من يهمه االمر

م�سوؤولية  ذات  حرة  منطقة  �سركة    - م  م  ذ   - حرة  منطقة  هو�سبيتاليتي  ميلون  نحن: 
لل�سركات  املنظمة  اللوائح  لأحكام  وفقا  تاأ�س�ست   ،  96209 رقم  جتارية  رخ�سة  حمدودة 
لل�سركات  املنظمة  )اللوائح  وتعديالتها   2016 ل�سنة  للتطوير  دبي  �سلطة  يف  اخلا�سة 
اخلا�سة( ، نعلن باأننا ومبوجب املادة )17( من اللوائح املنظمة لل�سركات اخلا�سة، قررنا 

تغيري ا�سم ال�سركة اىل :
ميلون مايندر منطقة حرة - ذ م م 

على كل من يرغب بالعرتا�س على تغيري ا�سم ال�سركة اأن يتقدم باإعرتا�س خطي خالل 
مدة ل تتجاوز اأربعة ع�سر )14( يوما من تاريخ ن�سر هذا الإ�سعار على العنوان التايل : 

مدير اإدارة الت�سجيل والرتاخي�س
�سلطة دبي دبي للتطوير - �س ب : 478844 -  دبي المارات العربية املتحدة.

 info@dda.gov.ae : الربيد الإلكرتوين
ميلون هو�سبيتاليتي منطقة حرة - ذ م م

ا�سعار بتغيري ا�سم �سركة
منطقة حرة ذات م�سوؤولية حمدودة  

العدد 13179 بتاريخ 2021/3/3 
يف الق�سية رقم 4312/2020 جتاري جزئي 

املرفوعة من : بنك دبي ال�سالمي )�سركة م�ساهمة عامة( 
بوكالة : ابيك�س جوري�س للمحاماة وال�ست�سارات القانونية 

�سد املدعي عليه :  رئيف حريق خري اهلل 
تكليفي خبريا  واملت�سمن   2021/3/2 يف  امل��وؤرخ  دبي  كتاب حمكمة  اىل  بال�سارة 
يف الق�سية املذكورة اعاله نحيطكم علما بانه تقرر عقد اجتماع خربة يف الق�سية 
املذكورة يوم اخلمي�س املوافق 2021/3/11 ال�ساعة 12.00 ظهرا  على ان يلتزم 
املدعي عليه بالإت�سال بهاتف مكتب اخلبري لعالمه باجراءات والآلية املتبعة لعقد 
الجتماع املراد عقده بالتاريخ والتوقيت املبني اأعاله ... علما اأن بيانات التوا�سل مع 

مكتب اخلبري هي : هاتف رقم 04/2999000 
experts@alhilalcapital.ae : بريد اإلكرتوين

اخلبري/ احمد ماجد لوتاه- رقم قيد )111(

الهالل كابيتال
   اعالن ن�سر اجتماع خربة

العدد 13179 بتاريخ 2021/3/3 
اإعالن بالن�سر باللغتني العربية والجنليزية 

املو�سوع  الدعوى 2020/624 جتاري كلي 
اىلاملدعي عليه الرابع / كوكينادي براديب كومارراي - هندي اجلن�سية 

مبا اأن هنالك دعوى مرفوعة �سدكم من قبل املدعي / بنك دبي التجاري - �س م ع وكيال 
عنه/ منى ال�سباغ للمحاماة وال�ست�سارات القانونية  واأنه مت تكليفنا خبريا م�سرفيا مبوجب 
احلكم ال�سادر بالدعوى اأعاله فاإننا ندعوكم حل�سور اإجتماع خربة مرئي بوا�سطة برنامج 
زووم يوم الإثنني القادم املوافق 2021/3/8 يف متام ال�ساعة 11.00 �سباحا وعليه يرجى 
التواجد واحل�سور عن طريق الفيديو )برنامج زووم( باملوعد املحدد كما يرجى تزويدنا 
للخربة  الإلكرتوين  الربيد  على  لدفاعكم  املوؤيدة  امل�ستندات  بكافة  الإجتماع  موعد  قبل 
هاتف   0589323011 الهاتف  على  الإت�سال  يرجى  معنا  للتوا�سل   - ادناه  واملبني 

intrafinance@intra.ae  : 042206244 - بريد الكرتوين 
مكتب اخلبري املحا�سبي وامل�سريف 
د. علي را�سد الكيتوب 

اإجتماع خربة 
العدد 13179 بتاريخ 2021/3/3 

 اإخطار عديل 
 رقم الت�سديق 2021/1626  

املخطر : بنك اإت�س اإ�س بي �سي ال�سرق الو�سط املحدود وميثلها بالتوقيع ال�سيد/ كمال �سالح �سرحان - فل�سطيني 
اجلن�سية ، مبوجب الوكالة القانونية رقم 2018/1/49717 ، العنوان : راأ�س اخليمة - الظيت اجلنوبي - بناية 

ماجد الفطيم - رقم الهاتف املتحرك 0505527981 
املخطر اليه : قي�سر حممود �سراغ دين - باك�ستاين اجلن�سية وعنوانه : اإمارة ابوظبي - بالقرب من هيئة ال�سياحة 
و   0525532889  : املتحرك  الهاتف  رق��م   ،  1201 رق��م  �سقة   -  1 رق��م  ط��اب��ق   - خليفة  جممع   - والثقافة 

 0506416328 و   026454887
املو�شوع : اإخطار ب�شداد مبلغ وقدره 80. 43،342 درهم اإماراتي 

، لننبهكم اىل �سرعة �سداد مبلغ  اإ�س بي �سي ال�سرق الو�سط املحدود نوجه هذا الإخطار اليكم  اإت�س  نحن يف بنك 
وقدره 80. 43،342 درهم اإماراتي ، قيمة املرت�سد بذمتكم نتيجة التاأخري يف �سداد الأق�ساط ال�سهرية املتعلقة 
بعقد متويل املركبة هوندا بايلوت ، لون رمادي ، �سنة ال�سنع 2013 ، و�سف املركبة ا�ستي�سن ، رقم اللوحة 93729 

خ�سو�سي 13 اأبوظبي واملمولة ل�ساحلكم. 
اإماراتي  43،342 درهم   .80 وحر�سا منا على العالقة الودية بيننا وبينكم نخطركم ب�سرورة �سداد املبلغ  لذا: 
اإلينا وذلك يف موعد اأق�ساه �سبعة اأيام من تاريخ تبليغكم بهذا الإخطار واإل �سوف ن�سطر اآ�سفني لتخاذ اإجراءات بيع 

املركبة املذكورة مع حتميلكم كافة ما ينتج عن ذلك من فوائد ور�سوم وم�ساريف. 
املخطر / كمال �شالح �شرحان 

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13179 بتاريخ 2021/3/3 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

)كلي(  مدين   AJCEXCICIV2020 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0000248/ 
اإىل املحكوم عليه : �سامل �سعيد �سامل �سالح الك�ساري الك�ساري  

حيث انه قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 
املنفذ بنك اأبوظبي التجاري -  يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله. 

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

تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف : 982286.0 
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
القا�سي /عبداهلل املر�سدي 
حمكمة عجمان    

حمكمة التنفيذ املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13179 بتاريخ 2021/3/3 
مذكرة اإعالن حكم بالن�سر 

�سادرة من حمكمة عجمان  - املحكمة الإبتدائية املدنية   
اأداء اأمر   AJCFICICPL2021 /0000353 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / اطل�س لل�سناعات املعدنية - ذ م م  
ل�سالح  اأعاله  بالرقم  املذكورة  الدعوى  املحكمة يف  بانه قد حكمت عليك هذه  علما  نحيطكم 

املدعي / فاراي�ست �ستيل )فرع من �سركة فاراي�ست التجارية )�س ذ م( 
يوؤدي  بان  م(  م  ذ   - املعدنية  لل�سناعات  )اطل�س  �سده  املطلوب  الطرف  بالزام  ناأمر   : بالتايل 
للطرف الطالب )فاراي�ست �ستيل )فرع من �سركة فاراي�ست التجارية )�س ذ م(( مبلغا وقدره 
وخم�سون  وخم�سة  درهما  وع�سرون  واثنان  اربعمائة  الفا  وخم�سون  )�سبعة  درهما   57.422.55
فل�سا( والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ املطالبة املوافق 2021/1/31 وحتى متام ال�سداد ، 
مع اللزام بامل�سروفات والف درهما مقابل اتعاب املحاماة.  حكما قابال لال�ستئناف خالل املدة 

القانونية 15 يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سره.
مكتب اإدارة الدعوى 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13179 بتاريخ 2021/3/3 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة - حمكمة التنفيذ املدنية - اجلوهرة لعمال الديكور 
مدين    SHCEXCICIVS2020 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0003162/ 

اإىل املحكوم عليه : اجلوهرة لعمال الديكور 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ عبدالعزيز حممد حممد - اجلن�سية : فل�سطني  يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله. 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، 

ومبا ان احلكم املطلوب 
تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف : 20420 

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

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  

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

حمكمة اخلدمات الق�سائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13179 بتاريخ 2021/3/3 
مذكرة اإعالن حكم بالن�سر 

�سادرة من حمكمة ال�سارقة - املحكمة الإبتدائية املدنية
)جزئي( جتاري   SHCFICIPOR2020 /0003997 يف  الدعوى رقم

املدعي / حممد يح�سان بوليفيتى 
اإىل املحكوم عليه / 1- اخل�سم املدخل : ا�سرت لل�سياحة - �س ذ م م  

2- املدعي عليه / �سهناز بابو �سهول موجات  
نحيطكم علما بانه بتاريخ 2021/1/28 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى بالرقم اأعاله 

ل�سالح  التايل : حكمت املحكمة مبثابة ح�سوري :  1- بعدم قبول طلب اإدخال خ�سم 
2- بالزام املدعي عليه بان يوؤدي مبلغ 1048400 درهم )مليون وثمانية واربعون الف واربعمائة 
والزامه  التام  ال�سداد  وحتى  الق�سائية  املطالبة  تاريخ  من   %5 بواقع  عنه  والفائدة  درهم( 

بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة ورف�س طلب النفاذ املعجل. 
حكما قابال لال�ستئناف خالل املدة القانونية 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سره.

القا�سي/ ناجم نقيلة 
حمكمة ال�سارقة 

املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13179 بتاريخ 2021/3/3 
مذكرة اإعالن حكم بالن�سر 

�سادرة من حمكمة ال�سارقة - املحكمة الإبتدائية املدنية
اأداء   اأمر   SHCFICICPL2021 /0000724 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / املروان لتجارة مواد البناء - ذ م م 
  9225724

نحيطكم علما بانه بتاريخ ليوجد قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى بالرقم اأعاله ل�سالح 
/ فاراي�ست �ستيل )فرع من �سركة فاراي�ست التجارية( )�س ذ م(   بالتايل :

ن�س احلكم 
بالفائدة  والزمتها  درهم(   68476.4( وقدره  مبلغا  للمدعية  توؤدي  ان  عليها  املدعي  بالزام  ناأمر 

مبقدار 5% �سنويا من تاريخ قيد الدعوى وحتى متام ال�سداد والزمتها بامل�سروفات.  
حكما قابال لال�ستئناف خالل املدة القانونية ...... يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سره.

القا�سي/ه�سام احمد عو�سني 
حمكمة ال�سارقة 
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13179 بتاريخ 2021/3/3 
مذكرة اإعالن حكم بالن�سر 

�سادرة من حمكمة ال�سارقة - املحكمة الإبتدائية املدنية
اأداء  اأمر   SHCFICICPL2021 /0000727 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / �سركة الغرب لت�سنيع ال�سناديق والنابيب - ذ م م  
 9166320

اأعاله  بانه بتاريخ ليوجد قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى بالرقم  نحيطكم علما 
ل�سالح / فاراي�ست �ستيل )فرع من �سركة فاراي�ست التجارية( )�س ذ م(   بالتايل :

ن�س احلكم 
بالزام املدعي عليها ان توؤدي للمدعية مبلغا وقدره )91270 درهم( والزمتها بالفائدة  ناأمر 

مبقدار 5% �سنويا من تاريخ قيد الدعوى وحتى متام ال�سداد والزمتها بامل�سروفات.  
حكما قابال لال�ستئناف خالل املدة القانونية - 

القا�سي/ه�سام احمد عو�سني 
حمكمة ال�سارقة 

املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13179 بتاريخ 2021/3/3 
مذكرة اإعالن حكم بالن�سر 

�سادرة من حمكمة ال�سارقة - املحكمة الإبتدائية املدنية
)جزئي( جتاري   SHCFICIPOR2021 /0000320 يف  الدعوى رقم

املدعي : كيور للتجهيزات الطبية - ذ م م  
اإىل : املحكوم عليه / �سيدلية �سحر - ذ م م  

نحيطكم علما بانه بتاريخ 2021/2/17 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى بالرقم اأعاله. 
بالتايل :  ن�س احلكم 

حكمت املحكمة : مبثابة احل�سوري :  الزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ 41.982.92 
درهم والفائدة التاأخريية بقيمة 14% �سنويا من بتاريخ 2019/1/29 وحتى متام ال�سداد وعلى 
، والزام املدعي عليها بالر�سوم وامل�ساريف ومبلغ ثالثمائة درهم  اأ�سل مبلغ الدين  األ يجاوز 
مقابل اتعاب املحاماة ، ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات.   حكما قابال لال�ستئناف خالل املدة 

القانونية اعتبارا من اليوم التايل لن�سره.
القا�سي/ الدين ح�سن م�سطفى حممد خ�سر 
حمكمة ال�سارقة 

املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13179 بتاريخ 2021/3/3 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة املحكمة الإبتدائية املدنية الإحتادية 
)جزئي(  جتاري   SHCFICIPOR2021 /0000805 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : املحفظة للتجارة 
جمهول حمل الإقامة : اإمارة ال�سارقة - الرولة - �سوق الغوير - هاتف : 0506772468 

اإىل املدعي عليها : املحفظة للتجارة ملالكها / علي احمد علي الورد ال علي 
بناء على طلب املدعية /   ام تي بي لتجارة الإلكرتونيات حاليا )�سركة كندور تيك لتجارة اللكرتونيات �سابقا وميثلها 
مديرها خالد ع�سام حممد �سلبي -  قد رفعت الدعوى املذكورة اأعاله تطالبكم ب : - الزام املدعي عليها ب�سداد مبلغ 
وقدره )3360 درهم( ثالثة الف وثالثمائة و�ستون درهما، مع الفائدة بواقع 12% من تاريخ ال�ستحقاق وحتى ال�سداد ، 
قيمة املبالغ املرت�سدة يف ذمة املدعي  عليها ح�سب الفواتري وك�سف احل�ساب املرفق بالأوراق. - الزام املدعي عليها بالر�سوم 
اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة  وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.  انت مكلف باحل�سور بجل�سة 2021/3/9 امام مكتب 
املحكمة الإبتدائية املدنية - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى رقم 2( �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد - وتقدمي مذكرة 
جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر يف 

الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�سفك مدعي عليه. حرر بتاريخ  2021/3/1 م 
مدير اخلدمات الق�سائية      

حممد ح�سني امني املال 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13179 بتاريخ 2021/3/3 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة املحكمة الإبتدائية املدنية الإحتادية 
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2021 /0000700 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : �سيربيان جمعة مات�ساجنوه 
جمهول حمل الإقامة : كيني اجلن�سية دبي زعبيل 

اعالن بالن�سر باللغتني العربية والجنليزية 
رفع املدعي / حممد علي مراد �سيوؤ البلو�سي - اإماراتي اجلن�سية 

�سد املدعي عليها / �سيربيان جمعه مات�ساجنوه - كيني اجلن�سية يطالب فيها بالتايل : 
1( الزام املدعي عليه مببلغ )17500( درهم 

2( الزام املدعي عليه لدفع الر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة. 
انت مكلف باحل�سور بجل�سة 2021/3/18 امام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة املحكمة الإبتدائية املدنية - مكتب 
رقم )مكتب مدير الدعوى رقم 4( �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد - وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها 
كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - 

بو�سفك مدعي عليه.  حرر بتاريخ 2021/2/23 م. 
مدير اخلدمات الق�سائية      

حمدة حممد  ح�سن علي اآل علي 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13179 بتاريخ 2021/3/3 
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

ا�سم ال�سركة : فيجو االيز للخدمات الفنية - ذ م م  
 -  1 ال�سناعية  القوز   - بردبي   - العقارية  دب��ي  موؤ�س�سة  10 ملك  رق��م  ور�سة   : العنوان 
ال�سكل القانوين : ذات م�سوؤولية حمدودة ،  رقم الرخ�سة : 804889 رقم القيد بال�سجل 
مت  قد  باأنه  بدبي  القت�سادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  ه��ذا  مبوجب   1340040  : التجاري 
التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها باإنحالل ال�سركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب قرار 
حماكم دبي بتاريخ 2021/2/8 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2021/2/8 
االو�شط  ال�شرق  املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�س  اأي  لديه  من  وعلى 
لتدقيق احل�شابات - عو�ض العامري )فرع( العنوان : مكتب رقم 103 - 400 ملك 
ر�سي�س للتطوير - الرب�ساء الوىل -  هاتف :      فاك�س :     م�سطحباً معه كافة امل�ستندات 

والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 13179 بتاريخ 2021/3/3 
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

ا�سم امل�سفي : ال�شرق االو�شط لتدقيق احل�شابات - عو�ض العامري )فرع( 
العنوان : مكتب رقم 103 - 400 ملك ر�سي�س للتطوير - الرب�ساء الوىل -  هاتف 
:      فاك�س :        مبوجب هذا تعلن دائ��رة التنمية القت�سادية بدبي باأنه قد مت 
تعيني امل�سفي املذكور اأعاله لت�سفية فيجو االيز للخدمات الفنية - ذ م م وذلك 
مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  2021/2/8 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي 
بتاريخ 20201/2/8 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني 
اأعاله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات  يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور 

والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 13179 بتاريخ 2021/3/3 
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

ا�سم ال�سركة : اإفزا بيزن�ض �شنرت - �ض ذ م م  
العنوان : مكتب رقم 2801 + 2804 ملك جيان جون - احلبيه الوىل  ال�سكل القانوين : 
ذات م�سوؤولية حمدودة ، رقم الرخ�سة : 865619 رقم القيد بال�سجل التجاري : 1469735 
ال�سجل  يف  التاأ�سري  مت  ق��د  ب��اأن��ه  بدبي  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن  ه��ذا  مبوجب 
التجاري لديها باإنحالل ال�سركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 
2021/2/16  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2021/2/16  وعلى من لديه 
ام لتدقيق احل�شابات  ات�ض ايه  املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم  اأو مطالبة  اأي اعرتا�س 
العنوان : مكتب رقم 914 ملك موؤ�س�سة حممد بن را�سد لدعم م�ساريع ال�سباب - ديرة - 
بور �سعيد -  هاتف : 2973060-04  فاك�س : 2973071-04  م�سطحباً معه كافة امل�ستندات 

والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 13179 بتاريخ 2021/3/3 
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

ا�سم امل�سفي : ات�ض ايه ام لتدقيق احل�شابات 
م�ساريع  لدعم  را�سد  بن  حممد  موؤ�س�سة  ملك   914 رق��م  مكتب   : العنوان 
ال�سباب - ديرة - بور �سعيد -  هاتف : 2973060-04  فاك�س : 04-2973071  
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي 
وذل��ك مبوجب  م  اإف��زا بيزن�ض �شنرت - �ض ذ م  اأع���اله لت�سفية  امل��ذك��ور 
العدل حماكم  كاتب  ل��دى  وامل��وث��ق   2021/2/11 بتاريخ   دب��ي  ق��رار حماكم 
دبي بتاريخ 2021/2/11 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل 
امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور اأعاله، م�سطحباً 
تاريخ  من  يوماً   )45( وذل��ك خالل  الثبوتية  والأوراق  امل�ستندات  كافة  معه 

ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 13179 بتاريخ 2021/3/3 
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�سم ال�سركة : جاماتك ميدل اي�شت جرنال تريدينج )�ض ذ م م(  
 - B العنوان : مكتب رقم 2901 ملك برامي 28 ليميتد - اخلليج التجاري - ا�ستدامة 
ال�سكل القانوين : ذات م�سوؤولية حمدودة. رقم الرخ�سة: 573600  رقم القيد بال�سجل 
التجاري : 76375 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي باأنه قد مت التاأ�سري 
يف ال�سجل التجاري لديها باإنحالل ال�سركة املذكورة اأعاله، وذلك مبوجب قرار حماكم 
 2021/2/11 بتاريخ   دب��ي  حماكم  العدل  كاتب  ل��دى  وامل��وث��ق   2021/2/11 بتاريخ  دب��ي 
وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني اجلريودي للتدقيق 
العنز  ه��ور   - دي��رة   - ال�سعايل  عبداهلل  ملك   -  204 رق��م  مكتب   : العنوان  واملحا�شبة 
امل�ستندات والأوراق  -  هاتف  2389721-04 فاك�س: 2389722-04 م�سطحباً معه كافة 

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

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 13179 بتاريخ 2021/3/3 
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�سم ال�سركة : دارك�شتار للو�شاطة التجارية - �ض ذ م م  
العنوان : مكتب رقم 5. 4. 3. 2. 1 ملك كمران رادي��وال - بردبي - اخلليج التجاري - 
رقم  الرخ�سة: 645842   رقم  م�سوؤولية حم��دودة.  ذات   : القانوين  ال�سكل   B ا�ستدامة 
القيد بال�سجل التجاري : 1066527 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي 
باأنه قد مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها باإنحالل ال�سركة املذكورة اأعاله، وذلك 
دبي  العدل حماكم  واملوثق لدى كاتب  بتاريخ 2021/1/24   ق��رار حماكم دبي  مبوجب 
اإىل امل�سفي املعني  التقدم  اأو مطالبة  اأي اعرتا�س  بتاريخ 2021/1/24 وعلى من لديه 
ال�سعايل  - ملك عبداهلل  رقم 204  : مكتب  العنوان  للتدقيق واملحا�شبة  اجلريودي 
- ديرة - هور العنز -  هاتف  2389721-04 فاك�س: 2389722-04  م�سطحباً معه كافة 

امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 13179 بتاريخ 2021/3/3 
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

ا�سم امل�سفي/اجلريودي للتدقيق واملحا�شبة 
العنوان : مكتب رقم 204- ملك عبداهلل ال�سعايل - ديرة - هور العنز - هاتف : 
2389721-04 فاك�س: 2389722-04 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية 
جاماتك ميدل  لت�سفية   اأع����اله  امل���ذك���ور  امل�����س��ف��ي  ت��ع��ي��ني  ق��د مت  ب��اأن��ه  ب��دب��ي 
بتاريخ  دب��ي  ق��رار حماكم  وذل��ك مبوجب  ذ م م(  اي�شت جرنال تريدينج )�ض 
2021/2/11 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2021/2/11  وعلى من 
اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي  لديه اأي اعرتا�س 
الثبوتية  امل�ستندات والأوراق  ، م�سطحباً معه كافة  اأعاله  املذكور  العنوان  على 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 13179 بتاريخ 2021/3/3 
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

ا�سم امل�سفي/اجلريودي للتدقيق واملحا�شبة 
 - العنز  ه��ور   - دي��رة   - ال�سعايل  204- ملك عبداهلل  رق��م  : مكتب  العنوان 
هاتف : 2389721-04 فاك�س: 2389722-04 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية 
القت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور اأعاله لت�سفية   دارك�شتار 
بتاريخ  دب��ي  حم��اك��م  ق���رار  مب��وج��ب  وذل���ك  م  م  ذ  �ض   - التجارية  للو�شاطة 
2021/1/24 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2021/1/24 وعلى 
من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن 
بدبي على العنوان املذكور اأعاله ، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق 

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

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 13179 بتاريخ 2021/3/3 
  اعالن بالن�سر

املرجع : 66
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ حممد حليم حممد نظيم - اجلن�سية : افغان�ستان ، 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 50% وذلك اىل ال�سيد/ ر�سول الدين 
لونكني ، اجلن�سية افغان�ستان ، يف الرخ�سة امل�سماة )خمبز ر�سول الدين( والتي تاأ�س�ست 
باإمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )732687( ال�سادرة من دائرة التنمية الإقت�سادية يف 

ال�سارقة. ان�سحاب �سريك ، تنازل �ساحب الرخ�سة لخر. 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف 
�سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال 

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

مركز ال�سقر خلدمات رجال الأعمال

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 13179 بتاريخ 2021/3/3 

  اعالن بالن�سر
املرجع : 65

ليكن معلوما للجميع بان ال�سيدة/ �ساجيتا بينو ، اجلن�سية : الهند ، ترغب يف البيع والتنازل عن 
كامل ح�ستها البالغة 100% وذلك اىل ال�سيدة : جوما بوخاريل ، اجلن�سية نيبال ، يف الرخ�سة 
امل�سماة )�سالون �سياء ال�سم�س لل�سيدات( والتي تاأ�س�ست باإمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم 
الرخ�سة لخر  تنازل �ساحب  ال�سارقة.  الإقت�سادية يف  التنمية  دائرة  ال�سادرة من   )617015(

، تغيري وكيل خدمات. 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان 
الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�س  اي  لديه  فمن  العالن  هذا  تاريخ  من  ا�سبوعني  بعد  اليه  امل�سار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
   الكاتب العدل   

مركز ال�سقر خلدمات رجال الأعمال

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
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العدد 13179 بتاريخ 2021/3/3 
انذار بالن�سر

رقم )2021/1994(
اإماراتي اجلن�سية ، ميثله   ، املنذر : ال�سيد/ �سام�س بن �سيف بن حممد بن عبداهلل ال�سام�سي 
بالوكالة / ها�سم ابو القا�سم عبداللطيف عبدالغفار ، برقم املحرر )2018/1/252009( 

العنوان : دبي - الرب�ساء 1  بناية ي�س بزن�س �سنرت مكتب رقم 110 خلف اللولو هايرب ماركت 
ومقابل اكادميية دبي المريكية - ت : 044478808  

املنذر اليه : �سوي�س خلدمات ا�ستيقاف و�سف ال�سيارات - �س ذ م م 
 : ، ه��ات��ف   3262397039 2 - رق��م م��ك��اين  1 - فيال رق��م  العنز  دب��ي - ه��ور   : ال��ع��ن��وان 

 055/3146466
تاريخ  من  �سهر  اق�ساها  مدة  يف  اليجار  متاأخرات  كامل  دفع  ب�سرورة  اليه  املنذر  املنذر  ينذر 
الزامه  اليه مع  املنذر  الالزمة �سد  القانونية  الإج��راءات  املنذر لتخاذ  �سي�سطر  واإل   ، الن�سر 

بجميع امل�سروفات والر�سوم الق�سائية وفوائد التاأخري واتعاب املحاماة وبدل العطل وال�سرر.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13179 بتاريخ 2021/3/3 
انذار عديل بالن�سر
رقم )2021/1995(

اإماراتي اجلن�سية ، ميثله بالوكالة /   ، املنذر : ال�سيد/ �سيف بن حممد بن عبداهلل ال�سام�سي 
ها�سم ابو القا�سم عبداللطيف عبدالغفار ، برقم املحرر )2018/1/252009( 

العنوان : دبي - الرب�ساء 1  بناية ي�س بزن�س �سنرت مكتب رقم 110 خلف اللولو هايرب ماركت 
ومقابل اكادميية دبي المريكية - ت : 044478808  

املنذر اليهما الأول : درمي اك�سبريين�س و�سيط تاجري ال�سفن )�س ذ م م ( 
الثاين / اورنزو ابيفايل - )ايطايل اجلن�سية(  - العنوان : دبي - الرب�ساء الوىل - بناية ي�س 

بزن�س �سنرت مكتب 1212 - هاتف 052/9101191 
ينذر املنذر املنذر اليهما ب�سرورة دفع كامل متاأخرات اليجار يف مدة اق�ساها �سهر من تاريخ 
الزامه  اليه مع  املنذر  الالزمة �سد  القانونية  الإج��راءات  املنذر لتخاذ  �سي�سطر  واإل   ، الن�سر 

بجميع امل�سروفات والر�سوم الق�سائية وفوائد التاأخري واتعاب املحاماة وبدل العطل وال�سرر.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13179 بتاريخ 2021/3/3 
 اإعالن  بالن�سر

 رقم  2020/7262
املنذر : الدلل للعقارات 

املنذر اليه : كونهي حممد �سر 
ي��ن��ذر امل��ن��ذر / امل��ن��ذر ال��ي��ه ب��دف��ع القيمة الي��ج��اري��ة ع��اج��ال حتى 
لي�����س��ط��ر امل��ن��ذر جم���ربا م��ن ات��خ��اذ م���اي���راه م��ن��ا���س��ب��ا م���ن  كافة 
الإجراءات القانونية  يف خالل فرتة اق�ساها )ثالثون يوما( �سهرا 
ا�سفا اىل اتخاذ  املنذر  الإن��ذار  واإل �سي�سطر  من تاريخ ن�سر هذا 
التعاب  كافة  حتميله  م��ع  اليه  امل��ن��ذر  �سد  القانونية  الإج����راءات 

وامل�سروفات. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13179 بتاريخ 2021/3/3 
اإعالن بالن�سر

رقم )2021/1967(
املخطر : احمد علي ح�سن الزرعوين

وميثله بالتوقيع اأحمد احل�سيني عبداملنعم ال�سويني مبوجب وكالة م�سدقة اأ�سول بالكاتب العدل يف دبي 
مبحرر رقم )2017/1/159588( بتاريخ 2017/7/19 

املخطر اليه : اك�سيتا للخدمات الفنية - �س ذ م م - رخ�سة جتارية رقم 862943
الرباحة  بناية  يف  الكائن   ،  )410( رق��م  املكتب  املخطر  من  اليه  املخطر  ا�ستاأجر  �سابق  بتاريخ   : املو�سوع 
والقائمة على قطعة ار�س رقم )242( - رقم البلدية )666- 117( يف منطقة املرر بدبي ، مبوجب عقد 
اليجار  بدل  ب�سداد  الإخطار  هذا  مبوجب  نخطركم  فاإننا   ،  2020/11/30 بتاريخ  فعليا  انتهى  ايجار 
املتاأخر عن عقد اليجار للمخطر بواقع مبلغ )31.376( واحد وثالثون الف وثالثمائة و�ستة و�سبعون 
درهم عن الفرتة اليجارية من تاريخ 2020/2/2 وحتى الخالء الفعلي بتاريخ 2020/12/16 وذلك 
خالل مدة اأق�ساها خم�سة اأيام من ا�ستالمكم الخطار املاثل  وفق املقرر ب�سريح املادة )25/اأ( من القانون 
رقم 2008/33 ،  واإل �سن�سطر اآ�سفني اىل اتخاذ الجراءات القانونية بحقكم ملطالبتكم ب�سداد املتاأخر من 

بدل اليجار والخالء، مع الزامكم بالر�سوم وامل�سروفات. 

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13179 بتاريخ 2021/3/3 
انذار عديل بالن�سر
رقم )2021/1954(

املنذر : بنك ابوظبي التجاري )بنك الإحتاد الوطني �سابقا(
املنذر اليه : غيث مطر �سبت مبارك املري - اإماراتي اجلن�سية 

ب�سداد مبلغ )367.454.42( درهم وذلك  اليه  املنذر   / املنذر  ينذر   : املو�سوع 
، واإل �سوف ي�سطر  اأيام من تاريخ ا�ستالمهم الإن��ذار  اأق�ساها خم�سة  خالل مدة 
اإقامة  ل��ه حقه مب��ا فيها  ال��ت��ي حتفظ  القانونية  الإج�����راءات  ك��اف��ة  امل��ن��ذر لت��خ��اذ 
اأمر الأداء للمطالبة باملبلغ بالإ�سافة اىل الفوائد  الدعوى الق�سائية وا�ست�سدار 

القانونية مع حتميله بكافة ر�سوم وم�ساريف التقا�سي واتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13179 بتاريخ 2021/3/3 
 اإعالن  بالن�سر

 رقم  2020/7263
املنذر : الدلل للعقارات 

املنذر اليه :  نبع ك�سمري لتجارة املواد الغذائية 
ي��ن��ذر امل��ن��ذر/ امل��ن��ذر ال��ي��ه ب��دف��ع القيمة الي��ج��اري��ة ع��اج��ال حتى 
لي�����س��ط��ر امل��ن��ذر جم���ربا م��ن ات��خ��اذ م���اي���راه م��ن��ا���س��ب��ا م���ن  كافة 
الإجراءات القانونية  يف خالل فرتة اق�ساها )ثالثون يوما( �سهرا 
ا�سفا اىل اتخاذ  املنذر  الإن��ذار  واإل �سي�سطر  من تاريخ ن�سر هذا 
التعاب  كافة  حتميله  م��ع  اليه  امل��ن��ذر  �سد  القانونية  الإج����راءات 

وامل�سروفات. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13179 بتاريخ 2021/3/3 
 اإعالن  بالن�سر
 رقم  2019/912

املنذر : الدلل للعقارات 
املنذر اليه : حارث �سم�سور عبدالعلي 

املو�سوع : 
ي��ن��ذر امل��ن��ذر / امل��ن��ذر ال��ي��ه ب�����س��داد ك��اف��ة امل�ستحقات الي��ج��اري��ة يف خالل 
فرتة اق�ساها )30( يوم من تاريخ الن�سر ، واإل �سي�سطر املنذر اىل اتخاذ 
الإج��راءات الق�سائية الالزمة للمطالبة مبا ذكر وما ي�ستجد من قيمة 
بكافة  اليه  املنذر  ، وحتميل  والتعوي�س اجلابر للعطل وال�سرر  ايجارية 

ر�سوم وم�ساريف التقا�سي واتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13179 بتاريخ 2021/3/3 
  اعالن بالن�سر

املرجع : 64
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيدة: جي�سنا فارجي�س فارجي�س فادوكوت جاكوب - اجلن�سية 
الهند ترغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�ستها البالغة 100% وذلك اىل ال�سيد/ رينتو 
مروكى ورغي�س ورغي�س اجلن�سية الهند يف الرخ�سة )الهناء وال�سعادة للتجارة( والتي 
التنمية  دائرة  من  ال�سادرة   )768255( رقم  رخ�سة  مبوجب  ال�سارقة  باإمارة  تاأ�س�ست 

الإقت�سادية ، تنازل �ساحب الرخ�سة لخر. 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف 
�سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال 

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

مركز ال�سقر خلدمات رجال الأعمال

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 13179 بتاريخ 2021/3/3 
انذار عديل بالن�سر

)1942(  
املنذر : بنك م�سر )فرع دبي(

بوكالة املحامي : خليفة بن هويدن الكتبي 
�سد املنذر اليهم : دي تي �سي كوموديتي )م.د.م.�س(

ناري�س �ساليك رام تريباثي - هندي اجلن�سية 
وقدره  ذمتك  على  املرت�سد  املبلغ  ل�سداد  الإن��ذار  هذا  لكم  ن�سدر  بهذا 
اأيام من تاريخ ن�سر هذا الإنذار   7 )1.350.000.00( درهم خالل 
امل�ستحق واحل�سور ، واإل �سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية امام املحاكم 

يف الدولة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13179 بتاريخ 2021/3/3 
انذار عديل بالن�سر

)1944(  
املنذر : بنك م�سر )فرع دبي(

بوكالة املحامي : خليفة بن هويدن الكتبي 
�سد املنذر اليهم : دي تي �سي كوموديتي )م.د.م.�س(

اأ�سوين ناريندرا لودها - هندي اجلن�سية 
وقدره  ذمتك  على  املرت�سد  املبلغ  ل�سداد  الإن��ذار  هذا  لكم  ن�سدر  بهذا 
اأيام من تاريخ ن�سر هذا الإنذار   7 )2.341.000.00( درهم خالل 
امل�ستحق واحل�سور ، واإل �سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية امام املحاكم 

يف الدولة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13179 بتاريخ 2021/3/3 
انذار عديل بالن�سر

)1943(  
املنذر : بنك م�سر )فرع دبي(

بوكالة املحامي : خليفة بن هويدن الكتبي 
�سد املنذر اليهم : دي تي �سي كوموديتي )م.د.م.�س(

اأ�سوين ناريندرا لودها - هندي اجلن�سية 
وقدره  ذمتك  على  املرت�سد  املبلغ  ل�سداد  الإن��ذار  هذا  لكم  ن�سدر  بهذا 
اأيام من تاريخ ن�سر هذا الإنذار   7 )5.005.014.00( درهم خالل 
امل�ستحق واحل�سور ، واإل �سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية امام املحاكم 

يف الدولة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13179 بتاريخ 2021/3/3 
انذار عديل بالن�سر
رقم )2020/1/1998(

املنذر : بنك الفجرية الوطني - �س م ع 
املنذر اليهم / 1- بن بطي لال�ستثمار - ذ م م 
2- �سنتوريون لال�ستثمارات - موؤ�س�سة فردية 

3- انفنت لال�ستثمار - ذ م م 
4- �سعيد حممد بن بطي بن حممد خلفان القبي�سي 

5- خليفة بطي عمري يو�سف املهريي 
تنذر املنذرة املنذر اليهما ب�سداد مبلغ 555416000 درهم اإماراتي )خم�سمائة وخم�سة وخم�سون 
مليون واربعمائة و�ستة ع�سر الف درهما اإماراتي( حتت طائلة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية 
فوائده  مع  اليه  امل�سار  املبلغ  حت�سيل  جلهة   املنذرة  حقوق  حلفظ  والكفيلة  بحقكم  الالزمة 

القانونية وذلك �سمن مهلة خم�سة اأيام بعد اإعالن الإنذار املاثل. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13179 بتاريخ 2021/3/3 
انذار عديل بالن�سر
رقم )2020/1/1997(

املنذر : �سركة التجهيزات الطبية املتحدة - �س ذ م م  
املنذر اليهم / 1-  قي�س علي ملحم - �سوري اجلن�سية 

2- م�ستودع كري تات�س الطبي - �س ذ م م 
3- �سركة �سيدلية كري تات�س - �س ذ م م 

)ع�����س��رة ماليني  اإم��ارات��ي  دره���م   10537666.64 مبلغ  ب�����س��داد  اليهما  امل��ن��ذر  امل��ن��ذرة  ت��ن��ذر 
وخم�سمائة و�سبعة وثالثون الف و�ستمائة و�ستة و�ستون درهم واربعة و�ستون فل�سا( حتت 
املنذرة  حقوق  حلفظ  والكفيلة  بحقكم  الالزمة  القانونية  الإج���راءات  كافة  اتخاذ  طائلة 
اأيام بعد  جلهة  حت�سيل املبلغ امل�سار اليه مع فوائده القانونية وذلك �سمن مهلة خم�سة 

اإعالن الإنذار املاثل. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13179 بتاريخ 2021/3/3 
  اعالن بالن�سر

املرجع : 254
 ، الهند   : اجلن�سية   - ابوبكر  بورات  تيال  عبدال�سالم  ال�سيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
رفيق  ال�سيد/  اىل  وذلك   )%100( البالغة  ح�سته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب 
امل�سماة )بقالة برج  الرخ�سة  ، يف  الهند   : كاكريميال كاكريميال كونه احمد - اجلن�سية 
دائرة  من  ال�سادرة   )738984( رقم  رخ�سة  مبوجب  ال�سارقة  باإمارة  تاأ�س�ست  الدراري( 
التنمية الإقت�سادية بال�سارقة.   تعديالت اخرى :  وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من 
احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر 
هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من 
تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل 

املذكورة لتباع الجراءات القانونية
  الكاتب العدل
ت�سهيل ال�سعادة �سمنان   

وزارة العدل
 ال�سئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات   
العدد 13179 بتاريخ 2021/3/3 

  اعالن بالن�سر
املرجع : 255

 ، الإمارات   : اجلن�سية   - يوعان  خليفه  عبيد  ال�سيدة/مرمي  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
ترغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�ستها البالغة )51%( وذلك اىل ال�سيد/ زعل �سلطان 
احمد لوتاه - اجلن�سية : الإمارات ، يف الرخ�سة امل�سماة )مركز ال�سورى لالطارات وميزان 
دائرة  من  ال�سادرة   )532557( رقم  رخ�سة  مبوجب  ال�سارقة  باإمارة  تاأ�س�ست  ال�سيارات( 

التنمية الإق�سادية بال�سارقة.  تعديالت اخرى : ل يوجد. 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان 
الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء 
امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
الكاتب العدل
ت�سهيل ال�سعادة �سمنان   

وزارة العدل
 ال�سئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات   
العدد 13179 بتاريخ 2021/3/3 

  اعالن بالن�سر
املرجع : 253

ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ عابده �سوكت �سوكت ريا�س عبا�س - اجلن�سية : باك�ستان 
، ترغب يف البيع والتنازل عن )50%( من كامل ح�ستها البالة )100%( وذلك اىل ال�سيد: 
�سوكت ريا�س عبا�س حممد ريا�س - اجلن�سية : باك�ستان ، يف الرخ�سة امل�سماة )باب باري�س 
للخياطة والتطريز( تاأ�س�ست باإمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )533002( ال�سادرة من 

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

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
الكاتب العدل
ت�سهيل ال�سعادة �سمنان   

وزارة العدل
 ال�سئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات   

العدد 13179 بتاريخ 2021/3/3 
 اعالن بالن�سر

يف  الإ�ستئناف رقم 115/2021/315 ا�ستنئاف عمايل 
مو�سوع الإ�ستئناف: اإ�ستئناف احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2020/2847 عمايل 

جزئي والر�سوم وامل�ساريف والتعاب  
طالب الإعالن : �سانة ملوك  - �سفته بالق�سية : م�ستاأنف

املطلوب اإعالنه : 1- دار املهارة لتنظيم املعار�س - موؤ�س�سة فردية  - �سفته بالق�سية : 
م�ستاأنف �سده. جمهول حمل الإقامة 

مو�سوع الإعالن : قد ا�ستاأنف احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 2847/2020 عمايل جزئي 
بتاريخ:2021/1/14   وحددت لها جل�سه يوم الربعاء املوافق 2021/3/10  ال�ساعة 10.00 
�سباحا بقاعة التقا�سي عن بعد وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س ال�سعبة

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 13179 بتاريخ 2021/3/3 
اعالن بالن�سر        

يف  الدعوى 500/2021/16 جتاري جزئي 
مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�سامن والت�سامم والتكافل مببلغ وقدره 

)420810.66( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ ال�ستحقاق وحتى 
ال�سداد التام

طالب الإعالن / 1-بنك ال�ستثمار �س.م.ع -  �سفته بالق�سية : مدعي 
املطلوب اإعالنهم :  1-  بتالة للتجارة العامة �س.ذ.م.م 2- ميان �سجاد احمد ميان حممد �سريف 3- 

خديجه �سجاد ميان �سجاد احمد -  �سفتهم بالق�سية : مدعي عليهم  -  جمهول حمل القامة 
بالت�سامن  عليهم  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد    : الإع��الن  مو�سوع 
والت�سامم والتكافل مببلغ وقدره )420810.66( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 
املوافق  2021/3/7   الح��د   لها جل�سة يوم  التام. وح��ددت  ال�سداد  ال�ستحقاق وحتى  تاريخ  12% من 
ال�ساعة 9.30 �س يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 

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

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
العدد 13179 بتاريخ 2021/3/3 

اعالن بالن�سر        
يف  الدعوى 635/2021/16 جتاري جزئي 

مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املطلوب �سده باداء )111.314.22( درهم اماراتي والفائدة 
القانونية بواقع 12% �سنويا وذلك اعتبارا من تاريخ املطالبة والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب 

املحاماة
طالب الإعالن / 1-بنك المارات دبي الوطني �س.م.ع -  �سفته بالق�سية : مدعي 

املطلوب اإعالنهم :  1-  يا�سر باكار فيتاكاتارايل باكار -  �سفته بالق�سية : مدعي عليه
 جمهول حمل القامة 

م��و���س��وع الإع����الن :  ق��د اأق����ام عليك ال��دع��وى وم��و���س��وع��ه��ا امل��ط��ال��ب��ة ب��ال��زام امل��ط��ل��وب ���س��ده باداء 
)111.314.22( درهم اماراتي والفائدة القانونية بواقع 12% �سنويا وذلك اعتبارا من تاريخ املطالبة 
والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة. وحددت لها جل�سة يوم الحد  املوافق  2021/3/7  ال�ساعة 
9.30 �س يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 

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

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
العدد 13179 بتاريخ 2021/3/3 

اعالن بالن�سر        
                يف  الدعوى 24/2020/18 رد الق�ساة او اخلرباء او املحكمني 

مو�سوع الدعوى : حتديد موعد لتكليف اخلبري املطلوب رده املعني يف ال�ستئناف رقم:1478/2017 
ا�ستئناف جتاري للمثول امام املحكمة وفقا لحكام املادة )78( من قانون الثبات يف املعامالت املدنية 
والتجارية ومتهيدا ل�سدار احلكم برد اخلبري وذلك يف مواجهة �سركة دلتا المارات ملقاولت البناء 

�س.ذ.م.م وبالنتيجة الق�ساء ببطالن تقرير اخلربة ال�سادر عن اخلبري املطلوب رده
طالب الإعالن / 1-دميارا العاملية -  �سفته بالق�سية : طالب الرد 

املطلوب اإعالنهم :  1-  غ�سان حممد جابر -  �سفته بالق�سية : املطلوب رده - جمهول حمل القامة 
املطلوب  اخلبري  لتكليف  موعد  حتديد  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د    : الإع���الن  مو�سوع 
املادة  امام املحكمة وفقا لحكام  ا�ستئناف جتاري للمثول  رده املعني يف ال�ستئناف رق���م:1478/2017 
املدنية والتجارية ومتهيدا ل�سدار احلكم برد اخلبري وذلك  املعامالت  )78( من قانون الثبات يف 
يف مواجهة �سركة دلتا المارات ملقاولت البناء �س.ذ.م.م وبالنتيجة الق�ساء ببطالن تقرير اخلربة 
ال�سادر عن اخلبري املطلوب رده. وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء  املوافق  2021/3/16  ال�ساعة 9.30 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما  التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور  �س يف قاعة 

لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س ال�سعبة

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

العدد 13179 بتاريخ 2021/3/3 
اعالن بالن�سر        

13 / 2020 / 11423 عمايل جزئي
تفا�سيل الإعالن بالن�سر

اإىل املدعى عليه/1علي حق جنيث ) مالك وم�ستثمر املدر�سه �سابقا ( - جمهول حمل الإقامة
مبا اأن املدعى/مدر�سة اخلليج النموذجية )�س ذ م م  (

و ميثله /عبدالكرمي اأحمد عبداهلل عيد
قد اأقام عليك�  الدعوى ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عماليه وقدرها ) 49.600 درهم( وتذكرة 

.) MB207248931AE ( و الر�سوم و امل�ساريف . رقم ال�سكوى )عوده مببلغ )2000 درهم
وحددت لها جل�سة يوم الربعاء املوافق 10-03-2021 ال�ساعة 10:00 �سباحا يف قاعة التقا�سي عن 
ُبعد  لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا و عليك بتقدمي ما لديك� من مذكرات اأو 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة ب�ثالثة اأيام على القل..
رئي�س ال�سعبة

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
العدد 13179 بتاريخ 2021/3/3 

اعالن بالن�سر        
يف الدعوى رقم 393/2021/60 امر اأداء

ثمانية  دره��م   38795 مبلغ  ب�سداد  عليه  املدعى  ب��اإل��زام  الأم��ر  باإ�سدار  املطالبة  ال��دع��وى:   مو�سوع 
وثالثون األفاً و�سبعمائة وخم�س وت�سعون درهم والفوائد القانونية بواقع 9% من تاريخ ا�ستحقاق كل 

من ال�سيكات وحتى متام ال�سداد والر�سوم وامل�ساريف
طالب العالن:  �سركة التاأمني فيدلتي املتحدة �س.م.ع. فرع دبي - �سفته بالق�سية:  مدعى 

- �سفته بالق�سية:  مدعى عليه  املطلوب اعالنهم:  1- اأي تي ان دي لتاأجري ال�سيارات �س.ذ.م.م. 
اأداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ 2021-1-23  اأمر  مو�سوع الإعالن :  طلب ا�ست�سدار 
بالزام املدعى عليها بان توؤدى للمدعية مبلغ ثمانية وثالثني الف و�سبعمائة وخم�سة وت�سعني درهم 
والفائدة القانونية بواقع 5% �سنويا من تاريخ ال�ستحقاق احلا�سل فى 2020/3/31وحتى متام ال�سداد 
بالنفاذ  الم��ر  ب�سمول  وام��رت  املحاماة  اتعاب  مقابل  دره��م  خم�سمائة  ومببلغ  بامل�سروفات  والزامها 

املعجل بال كفالة . ولكم احلق يف ا�ستئناف الأمر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�سر هذا الإعالن..
رئي�س ال�سعبة

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

العدد 13179 بتاريخ 2021/3/3 
اعالن بالن�سر        
 1192/2021/60 امر اأداء 

اإعالن اأمر اأداء بالن�شر
تفا�شيل االإعالن بالن�شر 

اإىل املدعي عليه : 1- فرا�س مي�سر احمد   -  جمهول حمل الإقامة 
مبا ان املدعي :عمر دياب حممد 

طلب ا�ست�سدار امر اأداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:2021/2/22 بالزام 
والفائدة  دره��م  الف  دره��م مائتان  للمدعي مبلغ )250.000(  ي��وؤدي  بان  املدعي عليه 
القانونية بواقع 9% من تاريخ ال�ستحقاق احلا�سل يف:2020/6/7 وحتى ال�سداد التام 

وبالر�سوم وامل�ساريف ومبلغ األف درهم مقابل اتعاب املحاماة 
ولكم احلق يف ا�ستئناف المر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�سر هذا العالن. 

رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13179 بتاريخ 2021/3/3 
انذار عديل للتكيف بالوفاء برقم املحرر:2021/01154 

مقدم من املنذر:دار امل�ستقبل لتجارة ال�ستائر وميثلها ال�سيد عبداللطيف حممد �سعيب جنديل الرفاعي اجلن�سية �سوريا 
احمل هوية اماراتية رقم 784198560436200 ب�سفته مالك املوؤ�س�سة وعنوانها: ال�سارقة ال�سناعية 4 �سارع ال�سيخ �سقر بن 
خالد القا�سمي ت: 0502028217. �سد املنذر اليه: ال�سيخ احمد بن خالد القا�سمي اجلن�سية: المارات عنوانه دبي ند ال�سبا 
اأن يوؤديا للمنذر  اليه  توبي رزيندن�س �سقة رقم 401 ت: 0502048888- 0561000005 املو�سوع انذار عديل لتكليف املنذر 
مبلغ 119.050 درهم  1- مبوجب تعامالت جتارية بني املنذر واملنذر اليه قام املنذر اليه ب�سراء ب�ساعة من املنذر بقيمة 
مبلغ مايل قدره 157050 مائة �سبعة وخم�سون الف وخم�سون درهم. 2- حيث ان املنذر اليه ا�ستلما كامل الب�ساعة بحالة 
جيدة وواقع مبوجب ا�ستلمه على عدد 2 فاتورة م�ستحقة ال�سداد بالكامل بقيمة  ثمن الب�ساعة و�سداد مبلغ 38 األف درهم 
من اجمايل املبلغ واأوعد املنذر اليه يف �سداد باقي املبلغ على دفعتني وامتنع عن �سداد م�ستحقات املنذر املرت�سده بذمته 
والبالغ قدره بعد خ�سم املبلغ املدفوع من اجمايل املبلغ يكون مرت�سد بذمة املنذر مبلغ 119050 درهم مائة وت�سعة ع�سر 
الف وخم�سون درهم. 3- مبطالبة املنذر اليه مراراً وتكراراً ب�سداد هذا املبلغ املرت�سد بذمته مل جند ال عدم الرد بعدما 
اأن  األف وخم�سون درهم. 4- حيث  �سدد مبلغ 38000 درهم ومازال باقي املبلغ املرت�سد بذمته 119050 مائة وت�سعة ع�سر 
املنذر اليه يرغب يف احل�سول على املبلغ املرت�سد بذمة املنذر اليهما ب�سكل ودي دون اللجوء للق�ساء فلجاء اىل هذا النذار 

كبداية اىل الجراءات القانونية اىل �ستتخذها م�ستقباًل.
لذلك: فاإننا نوجه هذا النذار لكم لتكليفكم ب�سداد مبلغ 119050 مائة وت�سعة ع�سر األف وخم�سون درهم للمنذر خالل 
خم�سة ايام من تاريخ هذا النذار ويف حال تخلفكم �سن�سطر لرفع المر للق�ساء ل�ست�سدار امر اداء ب�سداد ذلك املبلغ 
حجه  ليكون  عليه  ا�ستمل  وما  النذار  هذا  يف  جاء  مبا  نخطركم  فاننا  لذا  الق�سائية  وامل�ساريف  الر�سوم  اىل  بال�سافة 

مبدلوله يف مواجهتكم.
الكاتب العدل      

    المارات العربية املتحدة 

وزارة العدل - ال�سوؤون الفنية والتعاون الدويل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات )ال�سارقة( 
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العدد 13179 بتاريخ 2021/3/3 
اعالن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده   

فى الدعوى رقم  2020/49 بيع عقار مرهون   
طالب التنفيذ:بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س ذ م ع 

عنوانه : اإمارة دبي - �سارع 5 متفرع من �سارع دم�سق - بناية نهال - الق�سي�س 2 - الطابق الر�سي - بجوار فندق تاميز 
املنفذ �سده : جمتبى جعفر منزوي 

عنوانه : اإمارة دبي - احلبية اخلام�سة - جممع رمرام - مبنى الثمام 2 - �سقة رقم 303  
بيع  �سيجرى  احل��ال  اقت�سى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  م�ساء   5.00 ال�ساعة   2021/3/10 امل��واف��ق  الأرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
www.( العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين

emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة 
البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  

عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�ساف املمتلكات  : 
نوع العقار : �سقة �سكنية - رقم الر�س : 43 - املنطقة : احلبية اخلام�سة - رقم املبنى : 2  - ا�سم املبنى : الثمام 2 - رقم الطابق 

عطاء.  لعلى  يباع  درهم   )635.823(  : التقييم   - مربع  مرت    107.40  : امل�ساحة   -  303  : العقار  رقم   -  3
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13179 بتاريخ 2021/3/3 
اعالن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده   

فى الدعوى رقم  2020/138 تنفيذ عقاري   
طالب التنفيذ: البنك العربي - �س م ع 

عنوانه : اإمارة دبي - بجوار دبي مول - بناية اعمار ا�سكوير رقم 2 - الطابق ال�ساد�س وحمله املختار الثقة للمحاماة وال�ست�سارات 
القانونية الكائن بال�سارقة - اخلان - �سارع كورني�س اخلان - برج الهند - مقابل قناة الق�سباء - م 

املنفذ �سده : جيهان ن�سر عبده �سليم - عنوانه :  الإمارات - اإمارة دبي - مدينة : دبي - بردبي - منطقة معي�سم الوىل - مبنى 
ليك �سايد دي - مبنى رقم 2 - طابق رقم 11 - �سقة رقم 1103 - رقم العقار لدى بلدية دبي 685 - 4304 

املنفذ �سده / جيهان ن�سر عبده �سليم 
بيع  �سيجرى  احل��ال  اقت�سى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  م�ساء   5.00 ال�ساعة   2021/3/10 امل��واف��ق  الأرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
www.( العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين

emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة 
البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  
عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�ساف املمتلكات  : �سقة 
�سكنية - املنطقة : معي�سم الأول - رقم الر�س : 23 - رقم املبنى : 2 - ا�سم املبنى : ليك �سايد بي - رقم العقار : 1103 - 

امل�ساحة : 34.75 مرت مربع - املقدرة ب��� )224.427.00( درهم -  مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13179 بتاريخ 2021/3/3 
اعالن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده   

فى الدعوى رقم  2018/2019 تنفيذ جتاري   
طالب التنفيذ:بنك امل�سرق - �س م ع - عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - الرقة - �سارع الرقة بالقرب مركز الغرير التجاري بجانب فندق ارجان من 
 روتانا بناية بنك امل�سرق ، �س ب 1250 - الهاتف : 04/2223333 - فاك�س رقم 04/2215720 - رقم مكاين : 30467 95772  
املنفذ �سده : �ساكيت جينتال �سوبا�س �سانت جيندال - واآخرون - عنوانه :  اإمارة دبي - ديرة - منطقة الرا�س ، �سارع رقم 40 الحمدية ، 
القطعة رقم 258 - 112 ملك عقارات را�س اخليمة ، حمل رقم 2 ، بجوار �سركة امل�ستقبل ال�ساطع للتجارة العامة ، �س ب : 125720 

، هاتف رقم : 0506506390 - مكاين رقم / 2842295886  
منفذ �سده / براتيك للتجارة العامة )�س ذ م م( - منفذ �سده / �سوبا�س �ساند جوروالل جندال 

انه يف يوم الأربعاء املوافق 2021/3/10 ال�ساعة 5.00 م�ساء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع العقار املو�سحة 
www.emiratesauction.( او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين
ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع 
التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية 
وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد 
على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س 
وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�ساف املمتلكات  :  �سقة �سكنية - املنطقة : الثنية اخلام�سة - رقم الر�س : 910 - رقم 
املبنى : 1 - ا�سم املبنى : جمريا باي تاور اك�س 2 - رقم العقار : 3301 - امل�ساحة : 99.71 مرت مربع - املقدرة ب��� )751.287( درهم 
يباع لعلى عطاء.  �سقة �سكنية - املنطقة : بور�سعيد - رقم الر�س : 493 - رقم املبنى : 1 - ا�سم املبنى : بور �سعيد ايه 1 - رقم العقار : 

فورا. املبلغ  يدفع   : مالحظة  عطاء.   لعلى  يباع  درهم   )1.688.683( ب���  املقدرة   - مربع  مرت   120.68  : امل�ساحة   -  305

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13179 بتاريخ 2021/3/3 
اعالن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده   

فى الدعوى رقم  2020/1338 تنفيذ جتاري   
طالب التنفيذ: بنك اأبوظبي التجاري 

ال�ساد�س هاتف :  606 الطابق  دب��ي - مبنى قرية العمال بلوك بي - �سقة  دي��رة -  دب��ي - بور�سعيد -  اإم��ارة  الإم���ارات -  عنوانه : 
 3143194981 مكاين   info@arnhadvocates.com  : بريد   042525273 فاك�س   97142525270

املنفذ �سده : �سريف حممد فخري حنفي يون�س - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - بردبي - بناية عود ميثاء - بالقرب من لم�سي بالزا 
  2936092251  : مكاين  رقم   shakhry64@gmail.com  : الكرتوين  بريد   -  0554538000  : متحرك  هاتف 
بيع  �سيجرى  احل��ال  اقت�سى  ان  التالية  ال��ث��الث  الي���ام  ويف  م�ساء   5.00 ال�ساعة   2021/3/10 امل��واف��ق  الأرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه   -
www.( الل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  للمزادات  الم���ارات  البيع)�سركة  بها  انيط  التى  اجلهة  ل��دى  ادن��اه  او�سافه  املو�سحة  العقار 

emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من 
لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 
من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س 
غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على 
ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�ساف املمتلكات  :  نوع العقار : �سقة - رقم الر�س 
: 650  - املنطقة : ور�سان الوىل - ا�سم املبنى : اي �سي 1 اإماراتي  20 - رقم الوحدة 306 - رقم املبنى : 1 - امل�ساحة : 64.33 

مرت مربع - القيمة التقديرية : 324.812.49 درهم.  مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13179 بتاريخ 2021/3/3 
اعالن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده   

فى الدعوى رقم  2014/1441 تنفيذ جتاري   
الوطنية  بناية دبي   - بور�سعيد  �سارع   - دي��رة   - اإم��ارة دبي   : واآخ���رون  عنوانه   - التنفيذ: ه�سام حممد عفيفي عبدالكرمي  طالب 

للتاأمني - مقابل �سيتي �سنرت - الطابق 6 - �سقة 602 
املنفذ �سده : طارق حممد ال�سيد ح�سني - عنوانه : اإمارة دبي - �سارع ال�سيخ زايد - بناية ال�سيخ احمد بن �سعيد نف�س بناية بنك 
نور الإ�سالمي - جمموعة العربية لال�ستثمار املحدودة - الطابق 9 - �سقة رقم 910 ارابيان جروب - املنفذ �سده / طارق حممد 
ال�سيد ح�سني - انه يف يوم الأربعاء املوافق 2021/3/10 ال�ساعة 5.00 م�ساء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى 
www.( بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين

emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 
301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل 
�سخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر 
الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�ساف املمتلكات  : نوع العقار : وحدة 
 Moon : ا�سم املبنى - Moon Tower : عقارية )حتت الإن�ساء( - املنطقة اخلليج التجاري - رقم الر�س 46 - رقم املبنى
Tower - رقم الوحدة : 904 - امل�ساحة : 74.23 مرت مربع واملقدرة قيمتها ب�� )743030.70( درهم ،  نوع العقار : وحدة 
 Moon : ا�سم املبنى - Moon Tower : عقارية )حتت الإن�ساء( - املنطقة اخلليج التجاري - رقم الر�س 46 - رقم املبنى

درهم  )1388417.01( ب��  قيمتها  واملقدرة  مربع  مرت   140.38  : امل�ساحة   -  1303  : الوحدة  رقم   -  Tower
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13179 بتاريخ 2021/3/3 
اعالن بيع  عقار بالن�سر 

فى الدعوى رقم 2020/49 بيع عقار مرهون   
طالب التنفيذ:بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س ذ م ع 

عنوانه : اإمارة دبي - �سارع 5 متفرع من �سارع دم�سق - بناية نهال - الق�سي�س 2 - الطابق الر�سي - بجوار فندق تاميز 
املنفذ �سده : جمتبى جعفر منزوي 

عنوانه : اإمارة دبي - احلبية اخلام�سة - جممع رمرام - مبنى الثمام 2 - �سقة رقم 303  
بيع  �سيجرى  احل��ال  اقت�سى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  م�ساء   5.00 ال�ساعة   2021/3/10 امل��واف��ق  الأرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
www.( العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين
emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة 
البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  

عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�ساف املمتلكات  : 
نوع العقار : �سقة �سكنية - رقم الر�س : 43 - املنطقة : احلبية اخلام�سة - رقم املبنى : 2  - ا�سم املبنى : الثمام 2 - رقم الطابق 

عطاء.  لعلى  يباع  درهم   )635.823(  : التقييم   - مربع  مرت    107.40  : امل�ساحة   -  303  : العقار  رقم   -  3
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13179 بتاريخ 2021/3/3 
اعالن بيع  عقار بالن�سر 

فى الدعوى رقم  2020/138 تنفيذ عقاري   
طالب التنفيذ: البنك العربي - �س م ع 

عنوانه : اإمارة دبي - بجوار دبي مول - بناية اعمار ا�سكوير رقم 2 - الطابق ال�ساد�س وحمله املختار الثقة للمحاماة وال�ست�سارات 
القانونية الكائن بال�سارقة - اخلان - �سارع كورني�س اخلان - برج الهند - مقابل قناة الق�سباء - م 

املنفذ �سده : جيهان ن�سر عبده �سليم - عنوانه :  الإمارات - اإمارة دبي - مدينة : دبي - بردبي - منطقة معي�سم الوىل - مبنى 
ليك �سايد دي - مبنى رقم 2 - طابق رقم 11 - �سقة رقم 1103 - رقم العقار لدى بلدية دبي 685 - 4304 

بيع  �سيجرى  احل��ال  اقت�سى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  م�ساء   5.00 ال�ساعة   2021/3/10 امل��واف��ق  الأرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
www.( العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين
emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة 
البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  
عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�ساف املمتلكات  : �سقة 
�سكنية - املنطقة : معي�سم الأول - رقم الر�س : 23 - رقم املبنى : 2 - ا�سم املبنى : ليك �سايد بي - رقم العقار : 1103 - 

امل�ساحة : 34.75 مرت مربع - املقدرة ب��� )224.427.00( درهم -  مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13179 بتاريخ 2021/3/3 
اعالن بيع  عقار بالن�سر 

فى الدعوى رقم  2018/2019 تنفيذ جتاري   
طالب التنفيذ:بنك امل�سرق - �س م ع - عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - الرقة - �سارع الرقة بالقرب مركز الغرير التجاري بجانب فندق ارجان من 
 روتانا بناية بنك امل�سرق ، �س ب 1250 - الهاتف : 04/2223333 - فاك�س رقم 04/2215720 - رقم مكاين : 30467 95772  
املنفذ �سده : �ساكيت جينتال �سوبا�س �سانت جيندال - واآخرون - عنوانه :  اإمارة دبي - ديرة - منطقة الرا�س ، �سارع رقم 40 الحمدية ، 
القطعة رقم 258 - 112 ملك عقارات را�س اخليمة ، حمل رقم 2 ، بجوار �سركة امل�ستقبل ال�ساطع للتجارة العامة ، �س ب : 125720 

، هاتف رقم : 0506506390 - مكاين رقم / 2842295886  
منفذ �سده / براتيك للتجارة العامة )�س ذ م م( - منفذ �سده / �سوبا�س �ساند جوروالل جندال 

انه يف يوم الأربعاء املوافق 2021/3/10 ال�ساعة 5.00 م�ساء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع العقار املو�سحة 
www.emiratesauction.( او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين

ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع 
التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية 
وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد 
على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س 
وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�ساف املمتلكات  :  �سقة �سكنية - املنطقة : الثنية اخلام�سة - رقم الر�س : 910 - رقم 
املبنى : 1 - ا�سم املبنى : جمريا باي تاور اك�س 2 - رقم العقار : 3301 - امل�ساحة : 99.71 مرت مربع - املقدرة ب��� )751.287( درهم 
يباع لعلى عطاء.  �سقة �سكنية - املنطقة : بور�سعيد - رقم الر�س : 493 - رقم املبنى : 1 - ا�سم املبنى : بور �سعيد ايه 1 - رقم العقار : 

فورا. املبلغ  يدفع   : مالحظة  عطاء.   لعلى  يباع  درهم   )1.688.683( ب���  املقدرة   - مربع  مرت   120.68  : امل�ساحة   -  305

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13179 بتاريخ 2021/3/3 

اعالن بيع  عقار بالن�سر   
فى الدعوى رقم  2019/7155 تنفيذ جتاري   

طالب التنفيذ: حممد عبداهلل جمعه ال�سري 
عنوانه : الإمارات - اإمارة ال�سارقة - اخلان - ال�سارقة - �سارع كورني�س اخلان - مبنى برج ا�سا�س - �سقة الثالث - 305  

 p62 املنفذ �سده : اتاكان كولك - عنوانه :  الإمارات - اإمارة دبي - تالل الإمارات - دبي - �سارع �سارع ن�سرين - مبنى فيال
انه يف يوم الأربعاء املوافق 2021/3/10 ال�ساعة 5.00 م�ساء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع العقار املو�سحة 
www.emiratesauction.( او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين

ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع 
التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية 
وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد 
على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س 

وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�ساف املمتلكات  : 
نوع العقار : �سقة �سكنية - املنطقة : الثنية الوىل - رقم الر�س : 71 - امل�ساحة : 128.86 مرت مربع - رقم املبنى : 1  - ا�سم املبنى 

: ايكزيكتيف  هايت�س - رقم الوحدة : 2004 - التقييم : 1021050.07  درهم 
نوع العقار : �سقة �سكنية - املنطقة : الثنية الوىل - رقم الر�س : 71 - امل�ساحة : 221.57 مرت مربع - رقم املبنى : 1  - ا�سم املبنى 

: ايكزيكتيف  هايت�س - رقم الوحدة : 2003 - التقييم : 1786973.28  درهم
نوع العقار : �سقة �سكنية - املنطقة : الثنية الوىل - رقم الر�س : 71 - امل�ساحة : 304.63 مرت مربع - رقم املبنى : 1  - ا�سم املبنى : 

ايكزيكتيف  هايت�س - رقم الوحدة : 2001 - التقييم : 2446102.67  درهم -  مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13179 بتاريخ 2021/3/3 
اعالن بيع  عقار بالن�سر   

فى الدعوى رقم  2019/264 تنفيذ عقاري   
طالب التنفيذ: �سركة داماك للتطوير - ذ م م - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - املركز التجاري الثانية - دبي - بناية ايك�سكيتيف 

هايت�س - تيكوم - بجانب اعمار بيزن�س بارك - الطابق ال�ساد�س - رقم مكاين : 1571176733 
املنفذ �سده : حممد ابو القا�سم ح�سن �سديق 

عنوانه :  اإمارة دبي - �سركة حممد عبدالقا�سم - مكتب رقم 108 قطعة رقم 335/123 - ديرة - مدينة دبي - �س ب 7636 
mogasim@hotmail.com : ديرة - هاتف متحرك رقم 056/3527728 بريد الكرتوين

بيع  �سيجرى  احل��ال  اقت�سى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  م�ساء   5.00 ال�ساعة   2021/3/10 امل��واف��ق  الأرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
www.( العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين

emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة 
البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  

عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�ساف املمتلكات  : 
�سقة - رقم الر�س : 342  - رقم الوحدة : 4606 - املنطقة : برج خليفة - ا�سم املبنى : ذا دي�ستنك�سن - امل�ساحة : 155.89 

مرت مربع - القيمة التقديرية : 3.258.237.24 درهم - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13179 بتاريخ 2021/3/3 
اعالن بيع  عقار بالن�سر    

فى الدعوى رقم  2019/234 بيع عقار مرهون   
طالب التنفيذ: ابوظبي للتمويل - �س م خ  - عنوانه : حملها املختار : مكتب علي حبيب وم�ساركوه - اإمارة دبي - منطقة بردبي 

- �سارع ال�سيخ زايد - بناية �سما تاور - الطابق الأول - مكتب رقم 105 - هاتف رقم : 043588444 
املنفذ �سده : كو�سرتا جروب منطقة حرة - ذ م م  - عنوانه :  مقر �سركة / كو�سرتا جروب الكائن باإمارة دبي - بردبي - �سارع 
رقم  هاتف متحرك   -  16 دي  اأن  اأي  رق��م  ار���س  - قطعة   0016 رق��م  - مكتب   IMPZ لالنتاج  دب��ي  - مدينة  زاي��د  ال�سيخ 

 1720469433  / مكاين  رقم   -  044472525 ثابت  هاتف   -  0528339999
بيع  �سيجرى  احل��ال  اقت�سى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  م�ساء   5.00 ال�ساعة   2021/3/10 امل��واف��ق  الأرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
www.( العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين
emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة 
البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  
عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�ساف املمتلكات  :  نوع 
366 - املنطقة : معي�سم الأول - رقم  2040/8/15 - رقم الر���س  اللى   2010/8/16 البناء وحق منفعة من   : العقار 

البلدية : 0 - 685 - امل�ساحة : 6000 مرت مربع - القيمة التقديرية : 15000000 درهم لعلى عطاء 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13179 بتاريخ 2021/3/3 
اعالن بيع  عقار بالن�سر    

فى الدعوى رقم  2019/311 بيع عقار مرهون   
طالب التنفيذ: ابوظبي للتمويل - �س م خ -  عنوانه : حملها املختار : مكتب علي حبيب وم�ساركوه - دبي �سارع ال�سيخ زايد - �سما 

 dubai@ahlegal.ae : تاور - الطابق الأول - مكتب رقم 105 هاتف رقم 043588444 -الربيد الإلكرتوين
املنفذ �سده : فورزون ديكور ال�سناعية - ذ م م - عنوانه : اإمارة دبي - منطقة القوز ال�سناعية الثالثة - �سارع رقم 28 )ب( - رقم 

مكاين 20385 78905  - هاتف رقم 04/3413920 - فاك�س رقم 04/3413921 
بيع  �سيجرى  احل��ال  اقت�سى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  م�ساء   5.00 ال�ساعة   2021/3/10 امل��واف��ق  الأرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
www.( العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين
emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة 
البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  

عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�ساف املمتلكات  : 
نوع العقار : حق منفعة على ار�س وما عليها من بناء - حتت الإن�ساء - املنطقة : �سيح �سعيب 2 - رقم الر�س 382 - رقم البلدية 

: 525 - 531 - امل�ساحة : 11249.19 مرت مربع - القيمة الكلية 12000000 درهم يباع لعلى عطاء 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13179 بتاريخ 2021/3/3 

اعالن بيع  عقار بالن�سر    
فى الدعوى رقم  2020/157 بيع عقار مرهون   

طالب التنفيذ: م�سرف ابوظبي ال�سالمي 
عنوانه : اإمارة ابوظبي حي البطني املركز الرئي�سي بجوار امل�سرف املركزي ، �س ب : 313  ابوظبي بوكالة املحامي / خلفان 

الكعبي للمحاماة وال�ست�سارات القانونية دبي بردبي عود ميثاء بناية عود ميثاء 99 الطابق 2 رقم 204 
املنفذ �سده : لدن حممود خدادايان  - عنوانه :  اإمارة دبي - منطقة املرابع العربية - ار�س رقم 37  

بيع  �سيجرى  احل��ال  اقت�سى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  م�ساء   5.00 ال�ساعة   2021/3/10 امل��واف��ق  الأرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
www.( العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين
emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة 
البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  

عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�ساف املمتلكات  : 
816.25 مرت مربع - التقييم  37 - املنطقة : وادي ال�سفا 6 امل�ساحة :  نع العقار : ار�س وما عليها من بناء - رقم الر�س 

)4.500.000( درهم -  مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13179 بتاريخ 2021/3/3 
اعالن بيع  عقار بالن�سر  

فى الدعوى رقم  2020/1338 تنفيذ جتاري   
طالب التنفيذ: بنك اأبوظبي التجاري 

ال�ساد�س هاتف :  606 الطابق  دب��ي - مبنى قرية العمال بلوك بي - �سقة  دي��رة -  دب��ي - بور�سعيد -  اإم��ارة  الإم���ارات -  عنوانه : 
 3143194981 مكاين   info@arnhadvocates.com  : بريد   042525273 فاك�س   97142525270

املنفذ �سده : �سريف حممد فخري حنفي يون�س - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - بردبي - بناية عود ميثاء - بالقرب من لم�سي بالزا 
  2936092251  : مكاين  رقم   shakhry64@gmail.com  : الكرتوين  بريد   -  0554538000  : متحرك  هاتف 
بيع  �سيجرى  احل��ال  اقت�سى  ان  التالية  ال��ث��الث  الي���ام  ويف  م�ساء   5.00 ال�ساعة   2021/3/10 امل��واف��ق  الأرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه   -
www.( الل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  للمزادات  الم���ارات  البيع)�سركة  بها  انيط  التى  اجلهة  ل��دى  ادن��اه  او�سافه  املو�سحة  العقار 

emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من 
لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 
من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س 
غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على 
ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�ساف املمتلكات  :  نوع العقار : �سقة - رقم الر�س 
: 650  - املنطقة : ور�سان الوىل - ا�سم املبنى : اي �سي 1 اإماراتي  20 - رقم الوحدة 306 - رقم املبنى : 1 - امل�ساحة : 64.33 

مرت مربع - القيمة التقديرية : 324.812.49 درهم.  مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13179 بتاريخ 2021/3/3 
اعالن بيع  عقار بالن�سر  

فى الدعوى رقم 2014/1441 تنفيذ جتاري   
الوطنية  بناية دبي   - بور�سعيد  �سارع   - دي��رة   - اإم��ارة دبي   : واآخ���رون  عنوانه   - التنفيذ: ه�سام حممد عفيفي عبدالكرمي  طالب 

للتاأمني - مقابل �سيتي �سنرت - الطابق 6 - �سقة 602 
املنفذ �سده : طارق حممد ال�سيد ح�سني - عنوانه : اإمارة دبي - �سارع ال�سيخ زايد - بناية ال�سيخ احمد بن �سعيد نف�س بناية بنك نور 

الإ�سالمي - جمموعة العربية لال�ستثمار املحدودة - الطابق 9 - �سقة رقم 910 ارابيان جروب
بيع  �سيجرى  احل���ال  اقت�سى  ان  التالية  ال��ث��الث  الي���ام  ويف  م�ساء   5.00 ال�ساعة   2021/3/10 امل��واف��ق  الأرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
www.( اللكرتوين  وعلى موقعها  للمزادات  الم��ارات  البيع)�سركة  بها  انيط  التى  اجلهة  لدى  ادن��اه  او�سافه  املو�سحة  العقار 

emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 
301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل 
�سخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر 
الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�ساف املمتلكات  : نوع العقار : وحدة 
 Moon : ا�سم املبنى - Moon Tower : عقارية )حتت الإن�ساء( - املنطقة اخلليج التجاري - رقم الر�س 46 - رقم املبنى
Tower - رقم الوحدة : 904 - امل�ساحة : 74.23 مرت مربع واملقدرة قيمتها ب�� )743030.70( درهم ،  نوع العقار : وحدة 
 Moon : ا�سم املبنى - Moon Tower : عقارية )حتت الإن�ساء( - املنطقة اخلليج التجاري - رقم الر�س 46 - رقم املبنى

درهم  )1388417.01( ب��  قيمتها  واملقدرة  مربع  مرت   140.38  : امل�ساحة   -  1303  : الوحدة  رقم   -  Tower
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13179 بتاريخ 2021/3/3 
اعالن بيع  عقار بالن�سر   

فى الدعوى رقم  2019/81 بيع عقار مرهون     
طالب التنفيذ: بنك ابوظبي الأول - �س م ع 

عنوانه : اإمارة دبي - منطقة ديرة - �سارع ابوبكر ال�سديق - بجوار مركز القبائل للتخفي�سات وعنوانه املختار : مكتب علي 
حبيب وم�ساركوه الكائن باإمارة دبي منطقة بردبي - �سارع ال�سيخ زايد �سما تاور - الطابق الأول مكتب رقم 105  

املنفذ �سده : داوود �سيف الدين يعقوب اليعقوب  - عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - منطقة منخول - �سارع رقم 8B - لندن 
كراون 1 لل�سقق الفندقية - هاتف رقم 050/7777779 

اقت�سى احلال �سيجرى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  5.00 م�ساء ويف  ال�ساعة   2021/3/10 املوافق  الأربعاء  انه يف يوم 
بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من 
الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات 
قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع 

كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع. وفيما يلي بيان او�ساف املمتلكات  : 
قطعة ار�س وما عليها من بناء - رقم الر�س : 663  - املنطقة : املنخول - امل�ساحة : 2971.04 مرت مربع - املقدرة ب�� 

)120.000.000( درهم يباع لعلى عطاء. 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13179 بتاريخ 2021/3/3 
اعالن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده   

فى الدعوى رقم  2019/215 بيع عقار مرهون   
اأبوظبي الأول - �س م ع  - عنوانه : وحمله املختار : مكتب علي حبيب للمحاماة وال�ست�سارات القانونية  طالب التنفيذ: بنك 

الكائن باإمارة دبي - منطقة بردبي - �سارع ال�سيخ زايد - بناية �سما تاور - الطابق الأول مكتب رقم 105 
املنفذ �سده : �ساجناي بوكريال بهايراف اف دوت - واآخرون - عنوانه :  اإمارة دبي - بردبي - منطقة جبل علي - قطعة ار�س رقم 

�سابري  رام�ساندرا  فانيتا   / �سده  املنفذ   -  112 رقم  �سقة   - الأول  الطابق   -  1 رقم    MED 56 مبنى   -  4826
بيع  �سيجرى  احل��ال  اقت�سى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  م�ساء   5.00 ال�ساعة   2021/3/10 امل��واف��ق  الأرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
www.( العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين

emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة 
البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  

عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�ساف املمتلكات  : 
نوع العقار : �سقة �سكنية - رقم الر�س : 28 - املنطقة : جبل علي الوىل - ا�سم املبنى : MED 65 - رقم الوحدة : 112 - 

امل�ساحة : 89 مرت مربع - رقم البلدية : 0 - 591 - القيمة التقديرية : 622.691.00 درهم 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13179 بتاريخ 2021/3/3 
اعالن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده   

فى الدعوى رقم  2017/3687 تنفيذ جتاري   
طالب التنفيذ: بنك  دبي التجاري - �س م ع 

عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - منطقة بور �سعيد - �سارع املنخول - بجوار ديرة �سيتي �سنرت - بناية ملك بنك دبي التجاري - �سندوق 
بريد رقم 2668 - هاتف رقم : 042121423 - فاك�س رقم : 04/2121911 

املنفذ �سده : حممد عبدالرحيم عبداهلل ح�سن العو�سي - عنوانه : اإمارة دبي - الرب�ساء - خلف مول الإمارات ، بجوار مدر�سة 
دبي الوطنية  - فيال رقم 33 ، �سندوق بريد : 500354 ، هاتف رقم 042235895 

بيع  �سيجرى  احل��ال  اقت�سى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  م�ساء   5.00 ال�ساعة   2021/3/10 امل��واف��ق  الأرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
www.( العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين

emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة 
البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  

عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�ساف املمتلكات  : 
نوع العقار : ار�س وما عليها من بناء - املنطقة : عود املطينة الثانية - رقم الر�س : 257 - امل�ساحة : 1394.57 مرت مربع 

واملقدرة قيمتها ب��� )5700000( درهم -  مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13179 بتاريخ 2021/3/3 
اعالن بيع  عقار بالن�سر  للمنفذ �سده   

فى الدعوى رقم 2019/2 بيع عقار مرهون   
الثانية - �سارع رقم  اإم��ارة دبي - دبي - الق�سي�س  راأ���س اخليمة الوطني - �س م ع - عنوانه : الإم���ارات -  طالب التنفيذ: بنك 

 3700095802 مكاين  رقم  غراند  تامي  فندق  بجنب   - نيهال  مبنى   -  5
املنفذ �سده : مانوج جايكي�سن بهوجواين - واآخرون - عنوانه :  الإمارات - اإمارة دبي - دبي - بردبي - مدينة دبي لالعالم - �سارع 

ال�سفوح - مكاتب لوفت�س 2 - الطابق الأول رقم مكاين 1421176928 
املنفذ �سده / مانوج جايكي�سن بهوجواين 

بيع  �سيجرى  احل��ال  اقت�سى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  م�ساء   5.00 ال�ساعة   2021/3/10 امل��واف��ق  الأرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
www.( العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين
emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة 
البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  

عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�ساف املمتلكات  : 
�سقة �سكنية - املنطقة : احلبية الرابعة - رقم العقار : 9 - الوحدة رقم 702 - امل�ساحة : 150.36 مرت مربع - ا�سم املبنى : 

اوملبيك بارك 3 - القيمة التقديرية : 1.006.299.32 درهم 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13179 بتاريخ 2021/3/3 
اعالن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده   

فى الدعوى رقم  2018/508 تنفيذ عقاري   
طالب التنفيذ: خالد حممد عبدالرحمن القا�سمي 

عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - �سارع ال�سيخ زايد برج لطيفه - الطابق 6 مكتب رقم 608 الرقم املكاين )2684890630( 
املنفذ �سده : �سركة ذا ديفلوبر للعقارات - �س ذ م م  - عنوانه :  اإمارة دبي - بردبي - عود ميثاء - اوفي�س كورت بلدجن - الطابق 

الرابع - مكتب رقم 405 - الرقم املكاين )3025893160( 
بيع  �سيجرى  احل��ال  اقت�سى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  م�ساء   5.00 ال�ساعة   2021/3/10 امل��واف��ق  الأرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
www.( العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين
emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة 
البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  

عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�ساف املمتلكات  : 
نوع العقار : �سقة �سكنية - املنطقة : اخلليج التجاري - رقم الر�س : 87 - رقم املبنى : 1 - ا�سم املبنى : B2B - امل�ساحة : 

درهم   593609.52  : التقييم   -  913 الوحدة  رقم   - مربع  مرت   67.58
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13179 بتاريخ 2021/3/3 
اعالن بيع  عقار بالن�سر 

فى الدعوى رقم  2019/215 بيع عقار مرهون   
اأبوظبي الأول - �س م ع  - عنوانه : وحمله املختار : مكتب علي حبيب للمحاماة وال�ست�سارات القانونية  طالب التنفيذ: بنك 

الكائن باإمارة دبي - منطقة بردبي - �سارع ال�سيخ زايد - بناية �سما تاور - الطابق الأول مكتب رقم 105 
املنفذ �سده : �ساجناي بوكريال بهايراف اف دوت - واآخرون - عنوانه :  اإمارة دبي - بردبي - منطقة جبل علي - قطعة ار�س رقم 

�سابري  رام�ساندرا  فانيتا   / �سده  املنفذ   -  112 رقم  �سقة   - الأول  الطابق   -  1 رقم    MED 56 مبنى   -  4826
بيع  �سيجرى  احل��ال  اقت�سى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  م�ساء   5.00 ال�ساعة   2021/3/10 امل��واف��ق  الأرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
www.( العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين
emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة 
البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  

عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�ساف املمتلكات  : 
نوع العقار : �سقة �سكنية - رقم الر�س : 28 - املنطقة : جبل علي الوىل - ا�سم املبنى : MED 65 - رقم الوحدة : 112 - 

امل�ساحة : 89 مرت مربع - رقم البلدية : 0 - 591 - القيمة التقديرية : 622.691.00 درهم 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13179 بتاريخ 2021/3/3 
اعالن بيع  عقار بالن�سر  

فى الدعوى رقم  2017/3687 تنفيذ جتاري   
طالب التنفيذ: بنك  دبي التجاري - �س م ع 

عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - منطقة بور �سعيد - �سارع املنخول - بجوار ديرة �سيتي �سنرت - بناية ملك بنك دبي التجاري - �سندوق 
بريد رقم 2668 - هاتف رقم : 042121423 - فاك�س رقم : 04/2121911 

املنفذ �سده : حممد عبدالرحيم عبداهلل ح�سن العو�سي - عنوانه : اإمارة دبي - الرب�ساء - خلف مول الإمارات ، بجوار مدر�سة 
دبي الوطنية  - فيال رقم 33 ، �سندوق بريد : 500354 ، هاتف رقم 042235895 

املنفذ �سده : حممد عبدالرحيم عبداهلل ح�سن العو�سي
بيع  �سيجرى  احل��ال  اقت�سى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  م�ساء   5.00 ال�ساعة   2021/3/10 امل��واف��ق  الأرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
www.( العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين
emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة 
البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  

عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�ساف املمتلكات  : 
نوع العقار : ار�س وما عليها من بناء - املنطقة : عود املطينة الثانية - رقم الر�س : 257 - امل�ساحة : 1394.57 مرت مربع 

واملقدرة قيمتها ب��� )5700000( درهم -  مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13179 بتاريخ 2021/3/3 
اعالن بيع  عقار بالن�سر  

فى الدعوى رقم 2019/2 بيع عقار مرهون   
الثانية - �سارع رقم  اإم��ارة دبي - دبي - الق�سي�س  راأ���س اخليمة الوطني - �س م ع - عنوانه : الإم���ارات -  طالب التنفيذ: بنك 

 3700095802 مكاين  رقم  غراند  تامي  فندق  بجنب   - نيهال  مبنى   -  5
املنفذ �سده : مانوج جايكي�سن بهوجواين - واآخرون - عنوانه :  الإمارات - اإمارة دبي - دبي - بردبي - مدينة دبي لالعالم - �سارع 

ال�سفوح - مكاتب لوفت�س 2 - الطابق الأول رقم مكاين 1421176928 
بيع  �سيجرى  احل��ال  اقت�سى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  م�ساء   5.00 ال�ساعة   2021/3/10 امل��واف��ق  الأرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
www.( العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين
emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة 
البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  

عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�ساف املمتلكات  : 
�سقة �سكنية - املنطقة : احلبية الرابعة - رقم العقار : 9 - الوحدة رقم 702 - امل�ساحة : 150.36 مرت مربع - ا�سم املبنى : 

اوملبيك بارك 3 - القيمة التقديرية : 1.006.299.32 درهم 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13179 بتاريخ 2021/3/3 
اعالن بيع  عقار بالن�سر  

فى الدعوى رقم  2018/508 تنفيذ عقاري   
طالب التنفيذ: خالد حممد عبدالرحمن القا�سمي 

عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - �سارع ال�سيخ زايد برج لطيفه - الطابق 6 مكتب رقم 608 الرقم املكاين )2684890630( 
املنفذ �سده : �سركة ذا ديفلوبر للعقارات - �س ذ م م  - عنوانه :  اإمارة دبي - بردبي - عود ميثاء - اوفي�س كورت بلدجن - الطابق 

الرابع - مكتب رقم 405 - الرقم املكاين )3025893160( 
بيع  �سيجرى  احل��ال  اقت�سى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  م�ساء   5.00 ال�ساعة   2021/3/10 امل��واف��ق  الأرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
www.( العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين
emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة 
البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  

عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�ساف املمتلكات  : 
نوع العقار : �سقة �سكنية - املنطقة : اخلليج التجاري - رقم الر�س : 87 - رقم املبنى : 1 - ا�سم املبنى : B2B - امل�ساحة : 

درهم   593609.52  : التقييم   -  913 الوحدة  رقم   - مربع  مرت   67.58
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية



فــن عــربـــي

39
مت ت�شويره فى اأماكن م�شابهة متاًما لالأحداث احلقيقية

)ال�ضرب(.. ملحمة �ضينمائية فى طريقها اإىل ال�ضا�ضة
امل�سلحة  القوات  �سنتها  التى  الثاأر  ملحمة  الفيلم  ويج�سد 
درنة  حمافظة  ف��ى  الإره��اب��ى  داع�����س  تنظيم  عنا�سر  على 
بليبيا فى عام 2015، ثاأًرا لذبح 21 م�سرًيا من الأقباط 
وطالب  الليبية،  �سرت  مدينة  ف��ى  داع�����س  تنظيم  ي��د  على 
ت�سوير  ومت  كثرًيا،  يتاأخر  مل  الذى  بالق�سا�س  امل�سريون 

الفيلم فى اأماكن م�سابهة متاًما لالأحداث احلقيقية.
ِقبل منتجه  الفيلم والك�سف عنه من  الإع��الن عن  وجرى 
 15 يوم  لالإعالم،  املتحدة  املجموعة  رئي�س  مر�سى،  تامر 
ال��ق��وات اجلوية  ِقبل  ال��ث��اأر من  ذك��رى  املا�سي، فى  فرباير 

�سد ممار�سات تنظيم داع�س الإرهابى.
عبداملغنى،  حممود  ال�سقا،  اأح��م��د  بطولة  )ال�����س��رب(  فيلم 
اآ�سر يا�سني، كرمي فهمى، اأحمد حامت، ويظهر فيه ك�سيوف 
�سرف �سريف منري، هند �سربى، منى زكى، حممد دياب، 

اإنتاج تامر مر�سى، تاأليف عمر عبداحلليم، اإخراج 
اأحمد نادر جالل، ومن املقرر عر�سه قريًبا.

�شناعة حرفية
ال��ف��ن��ان اأح���م���د ال�����س��ق��ا ق���ال ع���ن دوره فى 

م�����س��ن��وع بحرفية  )ال�������س���رب(  ال��ف��ي��ل��م: 
م�سريا  ط��وي��ل،  روائ���ى  وبطابع  �سديدة 
اأن يوثق الأح��داث لو  اأن دور الفن  اإىل 

كانت اقت�سادية اأو �سيا�سية اأو اجتماعية 
ال��ظ��روف احلربية �سد  ف��ى  اأو كما ح��دث 

الإره�����اب وال��ت��ى ك��ان��ت مب��ث��اب��ة حرب 
الرئي�س  اأن  ويكفى  حقيقية، 

ال�سي�سى  ع��ب��دال��ف��ت��اح 
وق�������ت�������ه�������ا وع�������د 

بالق�سا�س، 
مل  و

متر 24 �ساعة حتى انطلقت الطائرات فجًرا لتدك مراكز 
ت��دري��ب الإره��اب��ي��ني ف��ى ليبيا وخم���ازن ال��ذخ��رية اخلا�سة 

بالدواع�س.
واأ�ساف: )ا�سم ال�سرب م�ستق من دور القوات اجلوية املعتاد 
وهو فيلم يوثق هذه الواقعة، والفيلم يوثق احلالة العامة 
اإرهابية  الفرتة من عمليات  اإّب��ان هذه  عا�ستها م�سر  التى 
واغتيالت وانفجارات وما جرى على احلدود ودور القوات 

امل�سلحة ومهامها احلربية بكل فئاتها.
فى  مهما  �سيكون  الفيلم  فى  دوره  اأن  اإىل  )ال�سقا(  واأ���س��ار 

م�سريته الفنية جًدا.
الرغبة  كان عندى وحميمية  الوقت  واأو�سح: )لأنى طول 
تناق�س  حقيقية  اأحداثا  يحاكى  ما  اأو  العمل  هذا  مثل  فى 
اأمت��ن��اه عرب  م��ا  ف��وق  وج��اىل احلمد هلل  الوطنية،  امل�ساعر 
اأكون على قدر امل�سوؤولية  الفيلم، واأمتنى 
مبا يوازى الدعم املقدم له من جهات 

الدولة املختلفة(.

الفيلم م�شرف فى ق�شته
وحت����دث ال��ف��ن��ان ���س��ري��ف منري 
اجلزء  )دورى  م�����س��ارك��ت��ه:  ع��ن 
بق�سف  ي���ت���ع���ل���ق  ب�����ى  اخل�����ا������س 
القوات اجلوية وق�سينا اأياما مع 
نا�س  و�سفنا  احلقيقيني  الأب��ط��ال 
رجالة ورحبوا بنا جًدا وقدموا لنا 
واأمانة، ونحن  الت�سهيالت بكل حب 
املواطن  بحاجات  ن�ستمتع  كممثلني 
مثلما  بي�سوفها  م�����س  ال���ع���ادى 
الت�سوير  اأث���ن���اء  ت��ف��رج��ن��ا 
 F 16�ال ط���ائ���رات  ع��ل��ى 
وكذلك حني راأينا قائد 
�سعرنا  اأمامنا  الطيارة 
وتابع  كبرية(.  ب�سعادة 
)م���ن���ري(: )اأح����ب هذه 
الأدوار  م���ن  ال��ن��وع��ي��ة 
والأف�������������الم لأن��������ه من 
خاللها اأقول للنا�س اأنا 
بحب م�سر، وه��ذه هى 
نظهر  التى  اللحظات 
م�سر  ح������ب  ف����ي����ه����ا 
ببلدى،  و���س��ع��ورى 
اجلديدة  وم�����س��ر 
الآن  نعي�سها  التى 
حتقيق  ت�������س���ه���د 
ناجحة  خ���ط���وات 
وعظيمة  وم��ه��م��ة 
بالثبات  ت���ت�������س���م 

والثقة(.
وع������������ن ط���ب���ي���ع���ة 
الفيلم،  ف��ى  دوره 
ق�������������ال ������س�����ري�����ف 

حدوتة  لي�ست  لأن��ه��ا  ق�سته،  ف��ى  م�سرف  )الفيلم  م��ن��ري: 
بالثاأر،  واأخ��ًذا  جم��زرة  متثل  حقيقية  ق�سة  لكنها  مفتعلة، 
وكلنا �سمعنا عن الق�سا�س الذى حدث، لكننا مل نره على 
جزءا  النا�س  �سُنى  العمل  هذا  خالل  ومن  الواقع،  اأر���س 
ب�سيط مم��ا حدث  ج��زء  وه��و  على مقدرتنا  الق�سا�س  م��ن 
فعلًيا، والنا�س �ستخرج بعد م�ساهدة الفيلم �ساعرة بالفخر 
بال�سينما امل�سرية وببلدها(.واأكمل )منري(: )اأحمد ال�سقا 
بطل الفيلم ويلعب دوًرا مهًما جًدا ج�سده ب�سكل قوى جًدا، 
الكامريا  وكل من خلف  ماي�سرتو  كان  ن��ادر جالل  واأحمد 
لآ�سر  وبالن�سبة  ���س��رف،  ك�سيف  واأظ��ه��ر  ه��اي��ل،  �سغل  عمل 
لينا  كلنا �سرف  اإح��ن��ا  واأح��م��د ح��امت،  وك��رمي فهمى  يا�سني 
ن�ستغل فى الفيلم، ول نعترب �سيوًفا، وكل واحد حمطوط 
فيلم  ف��ى  دورى  ق��دم��ت  مثلما  هين�ساه،  حم��د���س  حتة  ف��ى 
)املمر( وكان موؤثر(.واأ�ساف: )اأحب الأدوار الوطنية مثل 
)ولد العم( وكان عماًل جيًدا، وعلى الرغم من قيامى بدور 
اإ�سرائيلى لكن كنت �سعيدا به، لأنه بنّي ر�سالة مهمة مفادها 
وتدير  البلد  على  وحتافظ  حاكمة،  الأمنية  موؤ�س�ساتنا  اأن 

املنظومة ب�سكل جيد(.

ملحمة بطولية
وقال الفنان حممود عبداملغنى: )فيلم ال�سرب قدم امللحمة 
ُت�سعرك  ت�سويق  وم�ساهد  �سياق  فى  للجماهري،  البطولية 
الفيلم ماأخوذة عن بطولة  اأن ق�سة  باأنها حقيقية، خا�سة 
حقيقية قريبة لالأذهان، حيث وقعت اأحداثها فى 2015، 

وتابعها واآملت كل امل�سريني والراف�سني لالإرهاب(.
واأو�سح عبد املغني، اأن فيلم "ال�سرب" قدم امللحمة البطولية 
للجماهري، يف �سياق وم�ساهد ت�سويق ت�سعرك باأنها حقيقة 
خا�سة واأن ق�سة الفيلم ماأخوذة عن بطولة حقيقية قريبة 
واآملت  وتابعها   2015 يف  اأح��داث��ه��ا  وق��ع��ت  حيث  ل��الأذه��ان 
اأن  املغني  واأو�سح عبد  والراف�سني لالإرهاب  امل�سريني  كل 
"الغرافيك"، خالل  اأن��واع  اأي نوع من  النتاج مل ي�ستخدم 
م�سرح  يف  ك��اأن��ه��ا  امل�����س��اه��د  ل��ت��ب��دو  الفيلم  م�ساهد  ت�سوير 

العمليات احلقيقي.
بجدية  الق�سة  تعاملوا مع  الفيلم  "جميع جنوم  واأ�ساف: 
�سديدة، وتفوقوا على اأنف�سهم، لأن الأحداث الإرهابية التي 
امل�سريني  م�ساعر  ا�ستفزت  الفيلم  اإن��ت��اج  مت  اأ�سا�سها  على 
وراف�����س��ي الإره�����اب يف ك��اف��ة رب���وع الأر������س، وك��ان��ت كلمات 
لنف�سها  حتتفظ  م�سر  ب��اأن  ال�سي�سي،  الفتاح  عبد  الرئي�س 
تقدمي  على  وحت��ف��زن��ا  اجل��م��ي��ع،  م�ساعر  تلهب  ال���رد  بحق 
اأف�سل ما لدينا".وحول موعد طرح الفيلم اأكد عبد املغني، 
وفرت  التي  املنتجة،  لل�سركة  ترجع  الت�سويقية  الأم��ور  اأن 
الالئق،  بال�سكل  ال��ن��ور  اإىل  الفيلم  ل��و���س��ول  ال�سبل  ك��اف��ة 
م�سرياً اإىل اأن امل�ساهد التي يحتويها الفيلم رمبا تكون اأول 
املوجودة  املعدات  حيث  من  ال�سينما  �سا�سة  على  ت��رى  م��رة 

فيها، واأماكن الت�سوير، وم�سارح العمليات.
 واأ�سار عبد املغني، اإىل اأن املنتج تامر مر�سي، وفر كل ال�سبل 
البطويل للجماهري  العمل  ه��ذا  اإخ���راج  اأج��ل  وال��دع��م من 
الفيلم  يف  ظهرت  التي  امل��ع��دات  كافة  واأن  الأم��ث��ل،  بال�سكل 
حقيقة، واأنه على ثقة باأن اأحا�سي�س املمثلني ال�سادقة �سوف 
ت�سل اإىل اجلمهور مبجرد م�ساهدة الفيلم، الذي �سي�سفي 

غليل الكثري من امل�سريني.
وتابع: "ا�ستمتعت خالل الفيلم مب�ساركة العمل مع املخرج 
املوهوب اأحمد جالل، لأنه خمرج يعرف كيف ميتلك اأدواته 
الذي  الفنانني  اأن  م��وؤك��داً  ال�سحيح،  التوظيف  ويوظفها 
اأو  ح��امت  اأحمد  اأو  ال�سقا  اأحمد  �سواء  البطولة  يف  �ساركوا 
�سريف منري، قدموا مباريات متثيلية رائعة وتفوقوا على 
اأنف�سهم"، م�سريا اإىل اأنه يعترب هذا الفيلم اإ�سافة حقيقة 

اإىل تاريخه الفني.

الرتكيز على االرهاب
الكاتب  الفيلم  �سيناريو  و�ساحب  م��وؤل��ف  لفت  جهته  م��ن 
امل�سري عمر عبداحلليم اإىل اأن )ال�سيناريو يحكي بطولة 
من بطولت اأبطالنا يف اجلي�س، ووجدت دعماً معنوياً وفنياً 
القوات  يف  املعنوية  وال�سوؤون  امل�سرية،  الرئا�سة  من  كبرياً 
امل�سلحة(، اأ�ساف: )بداأت الكتابة يف العام 2019، وعدلنا 
لإ�سافة  م��رات،  ع�سر  من  اأك��رث  الت�سوير  اأثناء  ال�سيناريو 
جديد، واأعدنا ت�سوير م�ساهد عدة، وحالياً ن�سّور الن�سخة 

الفيلم(. �سيناريو  من   12

وك�سف عمر عبد احلليم، تفا�سيل فيلمه اجلديد "ال�سرب"، 
اإن العمل يركز ب�سكل رئي�سي على الإره��اب كخطر  وق��ال: 
منت�سر يف العامل، ويتناول ق�س�س حقيقة حدثت ويعر�سها 
ق�ساياه  �سمن  يتناول  العمل  اأن  املوؤلف  للم�ساهدين.واأكد 
ليبيا،  دول���ة  يف  الأق��ب��اط  امل�سريني  وذب���ح  اختطاف  واق��ع��ة 

م�سرًيا اإىل اأنها لي�ست الق�سة الرئي�سية للعمل.
وتابع عبد احلليم، اأنه بداأ يف كتابة فيلم "ال�سرب" يف �سهر 
الختيار،  م�سل�سل  ع��ر���س  قبل  اأي   ،2019 ل��ع��ام  اأك��ت��وب��ر 

موؤكًدا اأنه مت عمل 12 ن�سخة للفيلم.
التي  التجربة  بهذه  �سعيد  اأن��ه  اإىل  احلليم  عبد  اأ���س��ار  كما 
ت�سيف له الكثري، قائاًل: "الأعمال التاريخية ال�سينمائية 

هي اللي بتف�سل عاي�سة مع اجلمهور طول العمر".
وقال املخرج اأحمد نادر جالل: )حظي كبري، اأن اأعمل على 
امل�سري، يف )ال�سرب(،  اإخ��راج بطولة من بطولت اجلي�س 
واأن  امل�سريني،  دم  قيمة  توؤكد  البطولة  ه��ذه  اأن  خ�سو�ساً 

الإرهاب لن ينال من م�سر، ول من امل�سريني(.
اإ�سافية  م�ساهد  وه��ن��اك  م�ستمر،  )ال��ت�����س��وي��ر  واأ����س���اف: 

وتعديالت، تتنا�سب وحجم العمل ال�سخم(.

���س��ارك��ت امل��م��ث��ل��ة امل�����س��ري��ة  
جديد  ف��ي��دي��و  الزاهد   ه��ن��ا 
على  اخلا�سة  �سفحتها  يف 
موقع التوا�سل الإجتماعي، 
الثالثة  للق�سة  فيه  روج��ت 
م����ن م�����س��ل�����س��ل��ه��ا اجل���دي���د 
ال�سكر"،  ال���دن���ي���ا  "حلوة 
وظ��ه��رت يف ال��ف��ي��دي��و وهي 
كجزء  العلكة  مب�سغ  تقوم 
الق�سة  يف  �سخ�سيتها  م��ن 
الفيديو  واأرف��ق��ت  الثالثة، 
ب���ت���ع���ل���ي���ق ك���ت���ب���ت ف����ي����ه :" 
هتتب�سطوا ان �ساء اهلل. اول 
مرة اعمل الدور ده و يارب 
التالتة  احل��دوت��ة  يعجبكم 

املتخ�س�سة".
"حلوة  م�سل�سل  اأن  ي��ذك��ر 
من  �سكر" م���وؤل���ف  ال��دن��ي��ا 
كل  خم��ت��ل��ف��ة،  ق�����س�����س   9
حلقات   5 يف  تعر�س  ق�سة 
فريق  ق�سة  ولكل  مت�سلة، 
ع���م���ل خم���ت���ل���ف م����ن حيث 
ال���ك���ات���ب والأب�������ط�������ال، مع 
وجود هنا الزاهد يف جميع 
الق�س�س باأحداث امل�سل�سل.

الذى  )ال�شرب(،  فيلم  عن  الك�شف  منذ 
القوات  بطولة  على  ال�����ش��وء  ي�شلط 
اجلوية ومواجهة االإرهاب، توالت ردود 
ملزيد  والدعوات  الفيلم  حول  االأفعال 
من تقدمي االأعمال الوطنية التى تربز 
ما تواجهه م�شر من حروب �شد االإرهاب 
وما يقوم به رجال القوات امل�شلحة فى 
والفن  ال��درام��ا  دور  واإب���راز  مكان،  كل 

كاأداة توثيق مهمة لالأحداث.

دينا  النجمة  م�سل�سل  م�ساهد  ن�سف  ت�سوير  اك��ت��م��ال  ح��ول 
ال�سربيني "ق�سر النيل" رغم القاء القب�س على املنتج واإ�سابة 
اأك���رث م��ن جن��م ب��ف��ريو���س ك��ورون��ا، ق��ام��ت دي��ن��ا ب���اأول مداخلة 
هاتفية،  لنفي �سائعة مت ترويجها موؤخرا، اأكدت اأن م�سل�سلها 

���س��ي��غ��ادر م��و���س��م درام���ا 
 ،2021 رم�����س��ان 

ل�������������س������ع������وب������ة 
ا�������س������ت������ك������م������ال 

ت�سويره.
و�سعت  دي����ن����ا 
���س��رط��ا واح����دا 
الدلء  ق����ب����ل 
ب������ت�������������س������ري������ح 
 ET ل��ربن��ام��ج

ب��ال��ع��رب��ي عن 
م�����������س�����ري 

وقالت  نهائيا حلياتها اخلا�سة،  التطرق  م�سل�سلها، وهو عدم 
اىل  امل�سل�سل  تاجيل  ب�ساأن  ت��ردد  ما  كل  اإن  هاتفية  يف مداخلة 
حيث  ال�سحة  من  متاما  وع��ار  �سحيح  غري   2022 رم�سان 

يجري حاليا الت�سوير على قدم و�ساق.
العمل  % من   50 ت�سوير  من  "انتهينا  دينا:  واأ�سافت 
ي�ستمر  ان  املتوقع  ومن  رم�سان  �سيعر�س يف  ال��ذي 
ال��ت�����س��وي��ر يف ���س��ه��ر رم�����س��ان ول��ك��ن ب�سغط 
تاأثر  الذي  املا�سي  املو�سم  اأقل من  عمل 
ب�سبب اإيقاف الت�سوير لظروف انت�سار 

فريو�س كورونا".
وتابعت دينا قائلة: "العام املا�سي تعر�سنا 
ل�سغط كبري اثناء ت�سوير م�سل�سل "لعبة 
فريو�س  ان��ت�����س��ار  ازم���ة  ب�سبب  الن�سيان" 
الت�سوير  وق���ف  ومت  امل�����س��ت��ج��د  ك���ورون���ا 
اأثر �سلبيا على  اأكرث من مرة وبالتايل 
الأي���ام  ح��ت��ى  ا�ستمر  ال���ذي  الت�سوير 
الأخ�����رية م���ن ���س��ه��ر رم�����س��ان اي�سا 
ول��ك��ن ه��ذا ال��ع��ام نحن اك��رث راحة 

من العام املا�سي".
يعد  النيل"  "ق�سر  م�����س��ل�����س��ل 
املطلقة  الرم�سانية  البطولة 
ال�سربيني  ل���دي���ن���ا  ال����راب����ع����ة 
دراما  مو�سم  يف  ال��ت��وايل  على 
يكتب  اأول عمل  وهو  رم�سان، 

املا�سية على مت�سري  ال�سنوات  اعتمادها يف  بعد  لها  خ�سي�سا 
عبد  �سليمان  حممد  ت��األ��ي��ف  م��ن  وال��ع��م��ل  ع��امل��ي��ة،  م�سل�سالت 

امللك.
وي�سارك دينا بطولة العمل كل من النجوم ريهام عبد الغفور 
واأحمد جمدي و�سالح عبد اهلل و�سربي فواز وحممد حممود 
عي�سى  ونبيل  حامت  وحممد  �سالح  خالد  واأحمد  العزيز  عبد 
وعمر ال�سعيد وناردين فرج ومرمي اخل�ست وحممود البزاوي 

و�سامي مغاوري ونبيل عي�سى.
اإط���ار من  املا�سي يف  ال��ق��رن  �ستينات  العمل يف  اأح���داث  وت���دور 
الإثارة والت�سويق من خالل جرمية كبرية مراحل حل لغزها، 
امل�سل�سل مت بناء ديكور خا�س له، خ�سو�سا اأنه يدور يف مرحلة 
وا���س��ت��ع��ان مدير  ع��ام��ا  �ستني  م��ن  ي��ق��رب  م��ا  م��ر عليها  زمنية 
التقنية  الو�سائل  من  بالعديد  احل�سيني  هيثم  العمل  ت�سوير 

التي جتعل ال�سورة تنتمي لزمن الأحداث.
يذكر اأن قوات الأمن امل�سرية األقت القب�س على املنتج ال�سوري 
يف  باإدانته  ق�سائي  حكم  �سدور  تبني  بعدما  م�سي�س،  حممد 
ق�سية تزوير، رقم 23984 لعام 2018، جنايات ق�سم �سربا 
اخليمة، والتي �سدر فيها حكم غيابي عليه بال�سجن 3 �سنوات، 

وكان وقتها خارج م�سر.
ومن حق م�سي�س العرتا�س على احلكم لكونه غيابيا، ودفع 
له  ت�سمح  وق��د  ج��دي��د،  م��ن  حماكمته  لبدء  ال��الزم��ة  الكفالة 
عدم  من  تاأكدت  اإذا  ال�سجن،  مبغادرة  امل�سرية  العامة  النيابة 
يوؤثر  لن  ال�سجن  خ��ارج  تواجده  اأن  وتيقنت  للبالد،  مغادرته 

على �سري العدالة.

دينا ال�ضربيني: مل ان�ضحب من مو�ضم 
رم�ضان وحياتي خط اأحمر

هنا الزاهد تروج للحكاية 
الثالثة من حلوة الدنيا �ضكر
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كم مرة يجب عليك تنظيف اأذنيك؟!
الوقت، ما ي�سبب  الأذن��ني مب��رور  ال�سمع يف  اأو  الأو���س��اخ  اأن ترتاكم  ميكن 
م�ساكل �سحية اإذا تركت دون عالج، فكم مرة يجب عليك تنظيف اأذنيك؟.

من  ال��رغ��م  على  ال��ي��وم��ي،  روتينهم  يف  اآذان��ه��م  ال��ن��ا���س  يتجاهل  م��ا  غالبا 
الأذنني  لأن  وذل��ك  ال�ستحمام.  عند  خلفها  للتنظيف  ال��ق��دمي  التحذير 
تنظف نف�سها بنف�سها، مع تدوير �سمع الت�سحيم حول القنوات الداخلية. 
الذي يتعذر  ال�سمع  الكثري من  الأحيان، يكون هناك  ومع ذلك، يف بع�س 

على اجل�سم معاجلته، ما يوؤدي اإىل م�ساكل �سحية.
ويو�سي اأخ�سائيو الأذن والأنف واحلنجرة الأ�سخا�س برتك تنظيف اآذانهم 

يف معظم احلالت، ما مل يكن لديهم تراكم غري عادي لل�سمع.
ويعاين بع�س الأ�سخا�س من الإفراط يف تواجد ال�سمع، والذي ميكن اأن 

ي�سبب م�ساكل يف ال�سمع اإذا ُترك دون عالج.
وقد ت�سمل امل�ساكل الناجتة عن الإفراط يف تراكم ال�سمع ما يلي:

ال�سمع. • فقدان 
• ال�سعال.

الأذن. بامتالء  • �سعور 
الأذن. يف  • حكة 

• الدوخة.
الأذنني(. )رنني  الأذن  • طنني 

الأذن. • اأمل 
 ،Alexandra ،واأو�سى اأخ�سائيو ال�سمعيات املقيمون يف الوليات املتحدة

يجب اأن يرى النا�س اأخ�سائي �سمع اإذا كان لديهم اأي من هذه امل�سكالت.
ومي��ك��ن اأن ت��ك��ون ال��ع��دي��د م��ن ه���ذه امل�����س��ك��الت م��ن��ه��ك��ة، وت��ت��ط��ل��ب رعاية 

متخ�س�سة.
وميكن لأخ�سائيي ال�سمع ت�سخي�س امل�سكالت ب�سكل فعال ومعاجلة ال�سمع 

الزائد اأو امل�سغوط اإذا كان هذا هو ال�سبب اجلذري.
اإزع���اج، ويف هذه  اأك��رث م��ن جم��رد م�سدر  ولكن يف بع�س احل���الت، تكون 

احلالة يكون التنظيف الذاتي ممكنا.
تنظيف  خاللها  من  للنا�س  ميكن  طريقة   Alexandra مركز  وق��دم 
الأذن بقطعة قما�س  باأمان. ويتطلب تنظيف اجلزء اخلارجي من  اآذانهم 

مبللة.
ويوؤدي القيام بذلك اإىل اإزالة الأو�ساخ وال�سمع الزائدة، خا�سة اإذا ا�ستخدم 

النا�س زيت الأطفال اأول.
اأثناء التنظيف،  اأي�سا فيما يجب على النا�س جتنبه  وتو�سع علماء ال�سمع 
ب��ه بع�س اخل���رباء يف  اأو���س��ى  ال���ذي  ال��ه��ي��دروج��ني،  اإن بريوك�سيد  وق��ال��وا 

املا�سي، يجب األ يدخل يف تنظيف الأذن.
اأن  اأعواد القطن، والتي ميكن  اأي�سا بعدم ا�ستخدام  ويو�سي املتخ�س�سون 

تدفع ال�سمع اأكرث اإىل داخل الأذن.
ويف احلالت الأكرث �سدة، يخاطر الأ�سخا�س بثقب طبلة الأذن والت�سبب يف 

فقدان ال�سمع والغثيان وحتى فقدان التذوق.

عام  مات  الذي  االجنليزي  العاملي  االديب  هو  • من 
؟ امل�شرح  خ�شبة  على  1870م 

ت�سارلز ديكنز
؟ اجلوالن  معنى  ما  �شوريا  يف  اجلوالن  ه�شبة  • تقع 

الرتاب واحل�سى
رئا�شة  تتوىل  االأمريكي  التاريخ  يف  امراأة  اأول  من   •

جمل�ض النواب وذلك اإثر انتخابات نوفمرب 2006م؟
نان�سي بيلو�سي. 

اأقدم  ومل  كرمًا  اأبي  )اأعطاين  املثل  هذا  ا�شل  •  ما 
له عنقودًا واحدًا( ؟

ارميني
الفنلندية؟ توروكو  ت�شتهر  •  مباذا 

�سناعة ال�سفن

اأن  قبل  ولكن  بال�سلل  لإ�سابتها  ب�سرعة ومييل  الأع�ساب  يدخل خاليا  الكحول هو خمدر،  اأن  تعلم  • هل 
يقوم املخدر بال�سلل فاإنه ينبه خاليا الأع�ساب وي�سعها يف حالة من الإث��ارة والتهيج. كيف يوؤثر الكحول 
على الدماغ؟ التاأثري الأول هو ال�سعور بالتنبه فيت�سارع العمل والكالم وتزداد الب�سرة احمراراً ويرتفع �سغط 
بالأمزجة  التحكم  فقوة  بال�سلل  للدماغ  العليا  الوظائف  ت�ساب  ثم  والتنف�س.  القلب  دق��ات  وتت�سارع  ال��دم 

ت�سيع. 
اأربعة.  الإن�سان  ج�سم  يف  القلب  �سمامات  عدد  اأن  تعلم  • هل 

حتى  لالأعلى  رجاله  ترفع  ثم  ظهره  على  باإ�سجاعه  يكون  عليه  للمغمى  الأويل  ال�سعاف  اأن  تعلم  • هل 
ينزل الدم اإىل الراأ�س وتعود الدورة الدموية للعمل من جديد، وين�سق حملول الن�ساء اإن وجد اأو اأي عطور 
اأخرى. ويحدد �سبب الإغماء بوا�سطة النظرة املتفح�سة للم�ساب وما حوله ومن لون وجه امل�ساب. وبعد اأن 
واإذا بدا على وجه املغمى عليه  اأفاق  اإذا  ميدد امل�ساب يفح�س بدقة، ثم يدفاأ قلياًل ويعطي �سوائل �ساخنة 

الإرهاق فهذا يعني اأنه م�ساب بالختناق فيقت�سي ذلك نقله اإىل مركز �سحي. 
• يحتوي ال�ساي الأخ�سر على ن�سبة %50 من فيتامني C اأكرث من ال�ساي الأ�سود.

العامل. حول  �سعبية  اخل�سروات  اأكرث  هو  • اخل�س 
الربد. نزلت  يف  الت�سبب  عن  امل�سوؤولة  الفريو�سات  من  نوع   100 من  اأكرث  • يوجد 

جرداء. �سخرية  كتلة  عن  عبارة   2% والباقي  جليد   98% عن  عبارة  هي  اجلنوبية  • القارة 

الفار�س واحلاكم 
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فوائد امللوخية 
ن��ظ��را لح���ت���واء امل��ل��وخ��ي��ة ع��ل��ى ن�سبة 
عالية من الفيتامينات فاأن لها فوائد 

عديدة على اجل�سم وهي :
عالية  ن�سبة  على  امللوخية  1:حتتوي 
م���ن ال��ف��ي��ت��ام��ي��ن��ات ال���ت���ي ت��ع��م��ل على 
ت��ع��زي��ز ���س��ح��ة اجل���ه���از امل��ن��اع��ي وحتد 
بالفريو�سات  الإ�����س����اب����ة  خ���ط���ر  م����ن 

والعدوى.
على  يعمل  ال��ذي  البوتا�سيوم  من  عالية  ن�سبة  على  امللوخية  2:حتتوي 
بتناول  املرتفع  ال�سغط  مر�سى  ين�سح  لذلك  ال��دم،  �سغط  م�ستوى  �سبط 

امللوخية دائما.
تعمل  فهي  الفيتامينات  من  عالية  ن�سبة  على  امللوخية  لحتواء  3:نظرا 

على عالج فقر الدم وتعو�س احلديد الناق�س يف اجل�سم.
على  تعمل  التي  الفيتامينات  من  عالية  ن�سبة  على  امللوخية  4:حتتوي 
تعزيز �سحة اجل�سم واجلهاز اله�سمي وحمايته من ال�سطرابات اله�سمية 

وع�سر اله�سم.
من  والوقاية  الدم  يف  ال�سكر  م�ستوى  �سبط  على  يعمل  امللوخية  5:تناول 

امل�ساكل التي يتعر�س لها مر�سى ال�سكر.
القلب  تقوية  على  تعمل  لأن��ه��ا  وذل���ك  دائ��م��ا  امللوخية  ب��ت��ن��اول  6:ين�سح 
ال�سرايني واجللطات، حيث حتتوى  والأوعية الدموية وحمايته من ت�سلب 

على ن�سبة كبرية من الفيتامينات الهامة ل�سحة القلب.
الغذائية  والعنا�سر  الفيتامينات  من  عالية  ن�سبة  على  امللوخية  7:حتتوي 
ال��ت��ي ت��ع��م��ل ع��ل��ى ت��ع��زي��ز ���س��ح��ة ون�����س��ارة ال��ب�����س��رة وح��م��اي��ت��ه��ا م��ن عالمات 

التجاعيد والهالت ال�سوداء.

يف احدى املدن ال�سينية حدث قدميا ان جاءهم حاكما ظاملا اراد ان ميتلك اهل املدينة مثلما ميتلك اخليول 
واجلواهر والموال فاأعلن احكاما قا�سية عليهم وا�ستعبدهم، ولنهم �سعفاء وفقراء مل ي�ستطع ان يقف امامه 
احد. وجاء يوم �سمع اجلميع عن فار�س خرج يف الليل على قافلة احلاكم ونهب كل مافيها وعندما انتهى هذا 
الفقراء نقودا لي�سرتوا بها ما ي�سد جوعهم ومينحهم دواء  الب��واب ليال ليعطي  النهار كان هناك من يدق 
ي�سفي امرا�سهم، وا�ستمر احلال هكذا.. هناك من ي�سرق احلاكم ويعطي الفقراء امل�ساكني لكنهم مل ينطقوا 
باية كلمة فقد اخفى كل منهم ال�سر ظنا انه ياأتي اليه وحده فقط، بعد ذلك ا�سبح ذلك الغريب يدفع اليهم 
باوراق كتب فيها من يف ا�ستطاعته ان يقف معه وي�سانده للق�ساء على الظلم والظامل فلياأتي اإىل ا�سفل اجلبل 

وينتظر هناك فجرا.
قبيل الفجر كان الفار�س يختبئ هناك فهو يعرف مبدى اخلوف الذي يتلب�س قلوب اهل املدينة ولذلك فهو 
اي�سا يعرف متاما انه لن ياأتي اليه احد وان اأتي �سيكون احلاكم نف�سه.  وبالفعل هناك خائن اخرب امللك عن كل 
�سيء فخرج امللك املغرور القا�سي لي�ستمتع -كما قال- بذبح ذلك الفار�س ال�سجاع، بل اق�سم انه �سيقطعه ا�سالء 
رجاله اخلونة فوقف  وج��اء احلاكم مبجموعة من  الفار�س،  املدينة كال منهم قطعة من ج�سد  اهل  و�سمنح 
يلتفت ميينا وي�سارا بحثا عن الفار�س لكن احد رجاله قال: الوقت مبكر يامولي لنختباأ ونفاجاأهم جميعهم، 
الذي يعرف عمله جيدا، وعندما مر  الفار�س  وتفرق اجلميع ليختباأ كل منهم يف مكان وهذا ما كان يريده 
الوقت وبداأ نور النهار يظهر، كان هناك رجال يجرجر جثثا ويرمي بها فوق بع�سها البع�س، لكنه كان قد قيد 
احدهم وتركه جانبا ثم جره خلف ح�سانه حتى و�سط املدينة واعلن لهم موت امللك، وقال: اما هذا فانتم احرار 
فيه انه اخلائن الذي ينقل ا�سراركم اإىل احلاكم فاأنهالت اليدي ت�سرب وته�سم عظام ذلك اخلائن وذهب رجال 
كرث اإىل ا�سفل اجلبل لينظروا احلاكم م�سرجا يف دمائه فهللوا وتكاثفوا وخرجوا جميعهم اإىل ق�سره لينظفوه 

من باقي اخلونة واق�سموا وتعاهدوا على عدم اخلوف وانه لن يحكمهم ظامل منذ ذلك الوقت.

اكت�سف علماء جامعة كوينزلند الأ�سرتالية وزمالوؤهم من اأملانيا، كيف 
يوؤثر تناول التفاح، يف تطوير الذاكرة لدى الب�سر.

اجلامعة،  علماء  اأن  اإىل   ،Stem Cell Reports جملة  وت�سري 
بالتعاون مع علماء املركز الأملاين لالأمرا�س الع�سبية التنك�سية، اأجروا 
فئران  دم��اغ  من  جذعية  خاليا  زراع��ة  ت�سمنت  الفئران،  على  درا���س��ة 
بالغة، وبعد ذلك اأ�سافوا لها املغذيات النباتية املوجودة يف التفاح: مادة 

كري�سيتني اأو حم�س 2-هيدروك�سي بنزويك.

اأن الرتكيز العايل للمغذيات النباتية يف التفاح،  وقد اأظهرت النتائج، 
يحفز تكوين خاليا ع�سبية جديدة.

اأن يكون للمغذيات النباتية مثل ري�سفرياتول  "ميكن  ويقول العلماء، 
يف  مفيدا  اإيجابيا  تاأثريا   ،epigallocatechin-3-gallateو

خمتلف اأع�ساء اجل�سم مبا فيها الدماغ".
وي�سري الباحثون، اإىل اأن التاأثر احلا�سل، كان مماثال لتاأثري التمرينات 

الريا�سية، التي كما هو معروف حتفز ولدة خاليا ع�سبية جديدة.

اكت�ضاف فائدة جديدة لتناول التفاح

اأنا�شتا�شيا ديدوروك ، ر�شامة ونحاتة وفنانة مكياج من مدينة اأودي�شا االأوكرانية حا�شلة على دبلوم قيا�شي وطني بعد تقدمي 
لوحتها ، وهي عبارة عن عمل فني مقا�ض 150 × 100 �شم مت ر�شمه با�شتخدام م�شتح�شرات جتميل احرتافية. )ا ف ب(


