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امل�سروبات املحالة تهدد الن�ساء ب�سرطان الأمعاء 
�ُشرب  �إن  "GUT" �لطبية،  دوري���ة   ن�شرتها  ج��دي��دة  در����ش��ة  قالت 
�ثنني �أو �أكرث من �مل�شروبات �ملحالة يومياً يف مرحلة �لبلوغ مرتبط 
مب�شاعفة خطر �لإ�شابة ب�شرطان �لأمعاء قبل �شن �خلم�شني، على 

�لأقل لدى �لن�شاء.
�أعلى  مبخاطر  مرتبطة  يومية  ح�شة  ك��ل  �أن  �إىل  �لنتائج  وت�شري 
�شنو�ت  يومية خالل  لكل ح�شة   32% �إىل  وترتفع   ،16% بن�شبة 

�ملر�هقة.
قبل  ت�شخي�شها  مت  �لتي  �لأمعاء  ب�شرطان  �لإ�شابة  حالت  وتز�يدت 
�شن �خلم�شني، و�ملعروفة با�شم �شرطان �لقولون و�مل�شتقيم �ملبكر، يف 
�لعديد من �لبلد�ن ذ�ت �لدخل �ملرتفع خالل �لعقدين �ملا�شيني. لكن 

�ل�شبب ور�ء تلك �لزيادة غري معروف على وجه �لدقة.
ويف �لوليات �ملتحدة على �شبيل �ملثال، يتعر�ض �لبالغون �ملولودون يف 
عام 1990 �إىل �شعف خطر �لإ�شابة ب�شرطان �لقولون و4 �أ�شعاف 
خطر �لإ�شابة ب�شرطان �مل�شتقيم مقارنة بالبالغني �لذين ولدو� عام 
�لغازية  �مل�شروبات  مثل  بال�شكر،  �ملحالة  �مل�شروبات  وت�شكل   .1950
�لرئي�شي  �مل�شدر  و�لطاقة،  �لريا�شة  وم�شروبات  �ملنكهة  و�مل�شروبات 
وي�شرب  �لأمريكية،  �لغذ�ئية  �لأنظمة  يف  �مل�شاف  لل�شكر   )39%(
�أون�شات90- مل( كل  3 ح�ش�ض )8  �أكرث من  �ل�شكان  %12 من 
�لإ�شابة  خماطر  ب��زي��ادة  �ملفرط  �ل�شتهالك  �لباحثون  ورب��ط  ي��وم. 
زيادة  �لرغم من  �لثاين. وعلى  �لنوع  �ل�شكري من  بال�شمنة ومر�ض 
�شعبية هذه �مل�شروبات خ�شو�شاً بني �ملر�هقني و�ل�شباب، فاإن من غري 
ب�شرطان  �لإ�شابة  خطر  بزيادة  �أي�شاً  مرتبطة  كانت  �إذ�  ما  �ملعروف 

�لأمعاء يف منت�شف �لعمر.

اإلم ت�سري برودة اليدين؟
بافيل خورو�شيف، يف حديث  �ملعروف  �لرو�شي  �لأع�شاب  قال طبيب 
�لأوعية  ت�شنج  �إىل  د�ئ��م��ا  �إ���ش��ارة  �ل��ب��اردت��ني  �ل��ي��دي��ن  �إن  ت��ل��ف��زي��وين، 

�لدموية يف �جل�شم.
و�أ�شاف �خلبري: "ولي�ض هناك من �شبب �آخر. لكن �شبب هذ� �لت�شنج 
قد يكون متنوعا للغاية. فقد يكون رد فعل �جل�شم على برودة �لو�شط 

�ملحيط، كو�حد من �لأ�شباب وهو مر�ض رينود".
على  �جل�شم  فعل  رد  �أي�شا  �لظاهرة  ه��ذه  تعني  �أن  ميكن  ل��ه،  ووفقا 
�نخفا�ض �شغط �لدم، �أو على �لأدوية. وتابع �لطبيب: "�إذ� �نخف�ض 
�لدم يف مكان  �أنه يفقد  �ملري�ض  �لدم ل�شبب ما، يعتقد ج�شم  �شغط 
ما ب�شكل جدي. وبعد ذلك يظهر ت�شنج يف �أوعية �لأطر�ف للحد من 
تدفق �لدم �إليها، �أي جتري �لت�شحية بها موؤقتا. ويظهر �لت�شنج قويا 

ب�شكل كاف لت�شبح �ليد�ن باردتني".

ما نوع العرق الذي ي�سري اإىل خطر على ال�سحة؟
�لذي  �ل��ب��ارد  �ل��ع��رق  �أن  لب��ا،  لودميال  �لرو�شية  �ل��دك��ت��ورة  �أو�شحت 

ير�فقه �رتفاع درجة �حلر�رة، ي�شري �إىل �شرورة مر�جعة �لطبيب.
�إىل  ي�شري  �ل��ت��ع��رق  �أن  �إىل  ت��ل��ف��زي��وين،  ح��دي��ث  �ل��دك��ت��ورة يف  وت�شري 
�شيئني: �لت�شمم �أو �رتفاع درجة حر�رة �جل�شم �لد�خلية، و�لعرق قد 

يكون بارد� �أو �شاخنا، وكل حالة تدل على �أمر حمدد.
�إىل حالة �لرئتني.  "عندما يكون �لعرق بارد� يجب �لنتباه  وتقول، 
لأنه قد ي�شري �إىل بد�ية �لتهابات فيها، �أو تفاقم مر�ض مزمن. لذلك 
��شتدعاء  �أنها مرتفعة يجب  ف��اإذ� ظهر  يجب قيا�ض درج��ة �حل��ر�رة، 

�لطبيب فور�، لأن هذ� موؤ�شر خطري".
�إىل  �جل�شم  تعر�ض  �إىل  غالبا  �ل�شديد،  �لتعرق  ي�شري  قد  وت�شيف، 
هجمة فريو�شية قوية، ويف هذه �حلالة يجب ��شت�شارة �لطبيب �أي�شا، 

لتحديد �لإجر�ء�ت �لالزمة.
وتقول، عموما، يجب �لنتباه لهذه �مل�شكلة، ومر�جعة �لطبيب، لأنها 
حالة  يف  �جلميع  يفعل  كما  �ل�شماء.  �لغدد  منظومة  ي�شيب  مر�ض 

�ل�شعور بت�شارع �شربات �لقلب. لأنها م�شكلة جدية فعال.
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ماذا تفعل اإذا ان�سكبت ال�سوائل 
على حا�سوبك املحمول؟

كورونا،  فريو�ض  جائحة  ب�شبب  �ملنزل  من  للعمل  �لكثريين  ��شطر�ر  مع 
�لكمبيوتر،  �أج��ه��زة  على  �ل�شو�ئل  وغ��ريه من  �مل��اء  �ن�شكاب  ح��و�دث  ت��زد�د 
وتربز �حلاجة �إىل و�شائل ملنع تلف �جلهاز وجتفيفه ليعمل ب�شكل طبيعي 
من جديد. �إذ� كانت لديك بطارية قابلة لالإز�لة، فقم باإز�لتها على �لفور. 
ت�شغيل جهازك. و�تبع �خلطو�ت  �إيقاف  �لطاقة حتى يتم  زر  ��شغط على 

�لتالية، بح�شب موقع ديجيتال تريندز:
قم باإز�لة جميع �ملكونات �لقابلة للف�شل ب�شهولة. �ف�شل �ملاو�ض و�أي   1-

كبالت، وقم باإز�لة �أي حمركات �لأقر��ض �لثابتة و�أقر��ض دي يف دي.
�لكمبيوتر �ملحمول  �فتح  جهازك.  من  �خلارجي  �جلزء  بتجفيف  قم   2-
بت�شريف  لل�شماح  على عقب  ر�أ�ًشا  �أم�شكه  ت�شتطيع،  ما  بقدر  بك  �خلا�ض 
�أي �شائل مرت�كم، و��شتخدم من�شفة �أو قطعة قما�ض ما�شة مل�شح �لأ�شطح 
�ملبللة حتى جتف. ل حتاول جتفيف �لكمبيوتر با�شتخد�م �لهو�ء �ل�شاخن 

�لق�شري من م�شد�ض حر�ري �أو جمفف �شعر.
يز�ل  ل  ك��ان  �إذ�  �ل�شمان  من  بال�شتفادة  نو�شيك  �ملرحلة،  ه��ذه  يف   3-
�شارًيا �أو ��شطحاب جهازك �إىل ور�شة �إ�شالح. �إذ� كانت عالمتك �لتجارية 
�بحث  �أو  �لفور  بهم على  فات�شل  �أبل  �إ�شالح خم�ش�ض مثل  لديها متجر 
للكمبيوتر  �لتجارية  �لعالمة  �ملتخ�ش�شة يف  �ملحلية  �لإ�شالح  عن متاجر 
بينما  �لأق��ل حم�شية،  هو  و�مل��اء  �ملن�شكب مهم،  �ل�شائل  ن��وع   4- �ملحمول. 
تاآكاًل،  و�أك���رث  �لتو�شيل  على  ق��درة  �أك��رث  و�لكحولية  �ل�شكرية  �ل�شو�ئل 
وميكن �أن ت�شبب �شرًر� د�ئًما ب�شرعة. يف كلتا �حلالتني، �لهدف هو تخفيف 

�آثار هذه �ل�شو�ئل قدر �لإمكان، عن طريق جتفيف �لكمبيوتر على �لفور.

حبة نادرة تعيد الأمل 
ل�سناعة القهوة يف �سرياليون

�أع����اد �ك��ت�����ش��اف ج��دي��د، �لأم����ل يف �إحياء 
قد  ���ش��ري�ل��ي��ون  دول���ة  يف  مهمة  �شناعة 
ت��ال���ش��ت م��ن��ذ �أك�����رث م���ن ن�����ش��ف ق���رن، 
م��ي��ل جنوب   200 ح����و�يل  ب��ع��د  ف��ع��ل��ى 
�لباحث  عرث  �شري�ليون،  عا�شمة  �شرق 
�كت�شاف  على  ���ش��ارم��و،  د�نييل  �ل��زر�ع��ى 
مهم فى تالل كامبوى �لرطبة و�شديدة 
 ،2018 ع�����ام  ف����ى  وذل������ك  �لن�����ح�����د�ر، 
ع��ن��دم��ا �ن��ط��ل��ق ����ش���ارم���و وب���اح���ث���ان من 
باململكة  �لنباتية  �مللكية  "كيو"  حد�ئق 
قهوة  ع��ل��ى  للعثور  مهمة  ف��ى  �مل��ت��ح��دة، 
طويلة  ف��رتة  منذ  �مل��ف��ق��ودة  �شتينوفيال 

فى �شري�ليون.
ومل ُي�شاهد نبات �لنب �لأفريقى �لغربى 
�لنادر فى �لربية هناك منذ عام 1954، 
ب�شكل متقطع فى غينيا  ُر�شد  �أن��ه  رغم 
�ل�شنني، وجددت  �لعاج على مر  و�شاحل 
�إعادة �كت�شاف هذه �لقهوة فى �شري�ليون 
�إمكانية زر�ع��ة �ملح�شول غري  �آم��اًل فى 
�ملاألوف و�إنتاجه جتارياً، مع �مل�شاعدة فى 
�إحياء �شناعة �لنب بالبالد، و�لتى ُدمرت 

جر�ء 11 عاًما من �حلرب �لأهلية.

�سودا اخلبز.. لتح�سني 
عمل اجلهاز اله�سمي �ص 23

تغيريات على نظامك الغذائي 
للتغلب على ال�سداع الن�سفي

ي��ع��اين �مل��الي��ني ح���ول �ل��ع��امل م��ن ن��وب��ات م��ت��ك��ررة م��ن �ل�����ش��د�ع �لن�شفي، 
ويلجوؤون �إىل �لعقاقري �مل�شكنة للتخفيف من حدة هذه �لآلم دون عالجها 

ب�شكل نهائي.
�أن �لتغيري�ت يف �لنظام �لغذ�ئي ومنط �حلياة  ويعتقد �لعديد من �خلرب�ء 
ميكن �أن توؤدي �إىل حت�شن كبري يف �لأعر��ض، وفيما يلي �أهم هذه �لتغيري�ت، 

بح�شب �شحيفة مريور �لربيطانية:
�لع�شبية  �خلاليا  يف  كيماوية  تغري�ت  عن  ناجت  �لن�شفي  �ل�شد�ع  �أن  ُيعتقد 
�أو  �لكيماوية  �مل���و�د  بع�ض  تكون  �أن  ميكن  منا،  للبع�ض  وبالن�شبة  للدماغ، 
�لبع�ض ح�شا�شني  ي��ك��ون  ذل���ك، وق��د  �مل�����ش��وؤول ع��ن  �مل��رك��ب��ات يف طعامنا ه��ي 
�إ�ض جي، وهي حم�شن �لنكهة �ملوجود يف �لعديد من �لأطعمة  �إم  جتاه مادة 

�مل�شنعة.
�أميني  حم�ض  وه��و  �ل��ت��ري�م��ني،  ع��ن  �لن�شفي  �ل�����ش��د�ع  ينتج  �أن  ميكن  كما 
موجود يف �لأجبان و�لفول �ل�شود�ين و�ل�شوكولتة و�لفول و�لأطعمة �ملخمرة 

مثل خملل �مللفوف.
�جللو�ض �أمام �ل�شا�شة طو�ل �ليوم يف و�شعية �لنحناء لالأمام ي�شبب �آلًما يف 
ظهرك ورقبتك وكتفيك، مما قد يوؤدي �إىل �ل�شد�ع وحتى �ل�شد�ع �لن�شفي، 
و�إذ� كنت تعمل ل�شاعات طويلة، خا�شة من �ملنزل، فمن �ملهم حتريك ج�شمك 

وممار�شة �لريا�شة بانتظام.

�ل�شكر  -  1
فهو  �لعامة،  لل�شحة  �شار  هو  كما  �ل�شكر 
�أظهرت  فقد  �ل�شعر.  ل�شحة  ��ا  �أي�����شً ���ش��ار 
�لتي  �لأن�����ش��ول��ني  م��ق��اوم��ة  �أن  �ل��در����ش��ات 
�ل�شكري  مب���ر����ض  �لإ����ش���اب���ة  �إىل  ت������وؤدي 
و�ل�شمنة ميكن �أن توؤدي �أي�شا �إىل ت�شاقط 
ت��وؤدي �إىل �ل�شلع لدى كل  �أو حتى  �ل�شعر 

من �لرجال و�لن�شاء.
مقاومة  ور�ء  �لأ�شا�شي  �لعامل  �أن  وُيذكر 
�لأن�����ش��ول��ني ه��و �ت��ب��اع ن��ظ��ام غ��ذ�ئ��ي غني 
و�لكربوهيدر�ت  و�ل��ن�����ش��وي��ات  ب��ال�����ش��ك��ر 

�ملكررة.

�لأن�شولني م�شتوى  ترفع  �أطعمة   -  2
�ملكرر  �ل��دق��ي��ق  يف  �لأط��ع��م��ة  ه��ذه  وتتمثل 
موؤ�شر  ذ�ت  �أطعمة  وكلها  و�ل�شكر،  و�خلبز 
ت�����ش��ب��ب هذه  �أن  ���ش��ك��ري م��رت��ف��ع، ومي��ك��ن 
�جل�شم،  يف  هرمونية  �خ��ت��اللت  �لأطعمة 
كما وت�شبب �رتفاًعا مفاجًئا يف �لأن�شولني 
بب�شيالت  ترتبط  �ل��ت��ي  و�لأن��دروج��ي��ن��ات 

�ل�شعر ما يرتتب عليه ت�شاقطه �ل�شعر.

�لد�يت �لغازية  �مل�شروبات   -  3
على  �ل��د�ي��ت  �لغازية  �مل�شروبات  وحت��ت��وي 
"�لأ�شبارتام"،  مادة حتلية �شناعية ت�شمى 
و�لتي وجد �لباحثون �أنها ميكن �أن تلحق 
�ل�شعر، فاإذ� كنت تعاين  �ل�شرر بب�شيالت 
�لأف�شل  فمن  موؤخًر�  �ل�شعر  ت�شاقط  من 

�أن تتجنب �مل�شروبات �لغازية �لد�يت.
�ل�شريعة �لوجبات   -  4

فوود"  �ل�"جانك  �أو  �ل�شريعة،  �ل��وج��ب��ات 
�ل�شمنة فقط،  ت�شبب  Junk Food ل 
ب��اأم��ر����ض �لقلب  ت����وؤدي �إىل �لإ���ش��اب��ة  ب��ل 

ت�شاقط  ت�شبب  وق���د  �ل��دم��وي��ة  و�لأوع���ي���ة 
لالأطعمة  مي��ك��ن  ح��ي��ث  ���ا،  �أي�������شً �ل�����ش��ع��ر 
�لدهنية �أن جتعل فروة �لر�أ�ض دهنية، وقد 
توؤدي �إىل �ن�شد�د �مل�شام وت�شغري ب�شيالت 

�ل�شعر، وبالنهاية ت�شاقطه.

�لنيئ �لبي�ض  بيا�ض   -  5
يجب  ل  لكن  لل�شعر،  ج��د�  مفيد  �لبي�ض 
بيا�ض  ي�شبب  �أن  ميكن  حيث  نيئا،  تناوله 
�ل��ب��ي�����ض �ل��ن��ي��ئ ف���ى ن��ق�����ض �ل��ب��ي��وت��ني يف 
يف  ي�شاعد  �ل��ذي  �لفيتامني  وه��و  �جل�شم، 
�إن  حيث  لل�شعر،  �مل��غ��ذي  �لكري�تني  �إن��ت��اج 
�لبي�ض  مادة �لأفيدين �ملوجودة يف بيا�ض 
�لنيئ تتحد مع �لبيوتني وتعيق �مت�شا�شه 

يف �لأمعاء مبا ي�شر ب�شحة �ل�شعر.

�لأ�شماك من  �لإكثار   -  6
مي��ك��ن �أن ت����وؤدي �مل�����ش��ت��وي��ات �ل��ع��ال��ي��ة من 
�لزئبق، �ملتو�جد يف �لأ�شماك، �إىل ت�شاقط 
�لأكرث  و�مل�����ش��در  م��ف��اج��ئ،  ب�شكل  �ل�����ش��ع��ر 
�شيوًعا للتعر�ض للزئبق هى �لأ�شماك، حيث 
�إن تركيز ميثيل �لزئبق يف �لأ�شماك �زد�د 
خالل �لعقود �لقليلة �ملا�شية ب�شبب تغري 
�لأ�شماك  و�أم��ث��ل��ة  �جل��ائ��ر،  و�ل�شيد  �مل��ن��اخ 
�مل��اك��ري��ل و���ش��م��ك �لقر�ض  ع��ال��ي��ة �ل��زئ��ب��ق 

وبع�ض �أنو�ع �لتونة �لغنية بالزئبق.

تعرف على �أطعمة تقوي �ل�شعر
�لتي ي�شعى  �لأمور  �أحد  �ل�شعر�لقوي  يعد 
�أن  �جل��م��ي��ع ل��ل��ح�����ش��ول ع��ل��ي��ه��ا، ول ���ش��ك 
�لع��ت��ن��اء ب��ف��روة �ل���ر�أ����ض م��ه��م ج���ًد� ولكن 
�ل�شعر،  �لغذ�ئي دور يف تعزيز قوة  للنظام 
�إل���ي���ك ه���ذ� �مل���ق���ال مل��ع��رف��ة �أط��ع��م��ة تقوي 

�ل�شعر:

�أطعمة تقوي �ل�شعر
يوجد �لكثري من �لأطعمة �لتي تعد �أمثلة 
ت�شاهم يف  �ل�شعر حيث  �أطعمة تقوي  على 
هذه  وتت�شمن  ومن��وه،  �ل�شعر  ق��وة  تعزيز 

�لأطعمة ما ياأتي:
�لبي�ض  .1

�لطبيعية  �مل�شادر  �أك��رث  م��ن  �لبي�ض  يعد 
�لغذ�ئية  و�ل��ع��ن��ا���ش��ر  ب��ال��ربوت��ني  �ل��غ��ن��ي��ة 
وبع�ض  �ل�����ك�����ول�����ني،  م�����ث�����ل:  �لأخ��������������رى، 

�لفيتامينات.
لبناء  �لأ�شا�شية  �للبنة  �ل��ربوت��ني  يعد  �إذ 
�ل�شعر، لذ� من �ملهم تعزيز �لنظام �لغذ�ئي 
بكميات منا�شبة من �لربوتني ل�شمان منو 

�ل�شعر وتقويته.
�لرب�زيلية �ملك�شر�ت   .2

�ل����رب�زي����ل����ي����ة على  �مل����ك���������ش����ر�ت  حت����ت����وي 
�أحد  وه��و   ،)Selenium( �ل�شيلينيوم 
�ل�شعر  منو  تعزيز  يف  ت�شاعد  �لتي  �ملعادن 

وقوته.
زي�����ادة  �أن  �إىل  �ل���ت���ن���وي���ه  ي��ن��ب��غ��ي  ول���ك���ن 
�ل�����ش��ي��ل��ي��ن��ي��وم ع���ن �حل����د �مل��ط��ل��وب ت�شبب 
وم�شكالت  وت�����ش��اق��ط��ه،  �ل�����ش��ع��ر  ت��ق�����ش��ف 

عديدة يف �جلهاز �له�شمي.
�ليو�شفي  .3

غالًبا ما يتم ربط ت�شاقط �ل�شعر مع نق�ض 
�إنه من �ملهم ��شتهالك كميات  �إذ  �حلديد، 
�مت�شا�شه،  وحت�شني  �حل��دي��د  م��ن  كافية 
�لنظام  يف  �����ش����روري  ج  ف��ي��ت��ام��ني  وي���ع���د 
حت�شني  على  ي�شاعد  لأن��ه  وذل��ك  �لغذ�ئي 
وبالتايل  �جل�����ش��م  �حل��دي��د يف  �م��ت�����ش��ا���ض 

تعزيز قوة �ل�شعر.

�أحد  �ل��ي��و���ش��ف��ي  �أن  ب��ال��ذك��ر  وم���ن �جل��دي��ر 
وذلك  �ل�شعر،  ت��ق��وي  �أطعمة  على  �لأم��ث��ل��ة 
لحتو�ئه على كميات جيدة من فيتامني ج.

�ل�شبانخ  .4
ي��ع��د �ل�����ش��ب��ان��خ �أح����د �لأم��ث��ل��ة ع��ل��ى �أطعمة 
تقوي �ل�شعر، وذلك لحتو�ئه على فيتامني 
يف   )Sebum( �ل���زه���م  لإن���ت���اج  �ل�����الزم  �أ 
ف����روة �ل���ر�أ����ض مل��ن��ع ح����دوث �جل��ف��اف فيها. 
م�شدًر�  �ل�شبانخ  يعد  ذلك  �إىل  وبالإ�شافة 
�ملهمة  �لأخ��رى  و�ملعادن  للفيتامينات  جيًد� 

ل�شحة �ل�شعر.
�لكتان بذور   .5

�مل�������ش���ادر �لغنية  �أح�����د  �ل���ك���ت���ان  ب�����ذور  ت��ع��د 
ب���الأح���م���ا����ض �ل���ده���ن���ي���ة �ل���ت���ي ت�����ش��اه��م يف 
ت��غ��ذي��ة ف���روة �ل���ر�أ����ض وم��ن��ع ج��ف��اف��ه، ميكن 
��شتعمال بذور �لكتان �ملطحون مع �لزبادي 

لال�شتفادة منه.
�لأ�شماك  .6

ت��ع��د �لأ���ش��م��اك �أح���د م�����ش��ادر �لأوم��ي��غ��ا 3، 
�لدهنية  �لأح��م��ا���ض  وب��ع�����ض  د،  وف��ي��ت��ام��ني 
�لربوتينات يف  بع�ض  ن�شاط  تعزز من  �لتي 
�جل�شم، وبالتايل حت�شني منو �ل�شعر وقوته 

وتقلل من ت�شاقط �ل�شعر.
وم���ن �لأم��ث��ل��ة ع��ل��ى ه���ذه �لأ���ش��م��اك �شمك 

�ل�شاملون، و�لتونة، و�ل�شمك �ململح.
�لأزرق �لتوت   .7

منا�شبة  كميات  على  �لأزرق  �لتوت  يحتوي 
�لكولجني،  لإن��ت��اج  �ل���الزم  ج  فيتامني  م��ن 

�لذي يعد �أحد �أنو�ع بروتينات �ل�شعر.
خ�شائ�ض  على  �لأزرق  �ل��ت��وت  يحتوي  كما 
م�����ش��ادة ل��الأك�����ش��دة و�ل��ت��ي حت���ارب �جلذور 
�ل�شعر  ت��ق�����ش��ف  يف  ت��ت�����ش��ب��ب  �ل���ت���ي  �حل�����رة 

وتدمريه.

ال�ساروخ ال�سيني يتفكك 
فوق املحيط الهندي 

�أم�ض  �ل�شينية   �ل�شلطات  �أعلنت 
�أّن جزء� كبري� من �شاروخ  �لأح��د 
ف�شائي �شيني تفّكك فوق �ملحيط 
�ل���ه���ن���دي ب���ع���د دخ����ول����ه �ل���غ���الف 
�جلوي لالأر�ض بطريقة ع�شو�ئية، 
ما ي�شع حد� للتكّهنات حول مكان 
وزنه  �ل��ب��ال��غ  �جل�شم  ه��ذ�  �شقوط 

طّناً.  18
حتدثو�  بكني  يف  م�شوؤولون  وك��ان 
�شقوط حر  م��ن  �شئيل  ع��ن خطر 
5بي"  م��ارت�����ض  "لونغ  ل��ل�����ش��اروخ 
م��ك��ون��ات حمطة  �أول  ن��ق��ل  �ل����ذي 
�إىل  �جل���دي���دة  �ل�شينية  �ل��ف�����ش��اء 
ن��ي�����ش��ان/  29 يف  �لأر���������ض  م������د�ر 

�أبريل.
ون���ق���ل �ل��ت��ل��ف��زي��ون �ل��ر���ش��م��ي عن 
للهند�شة  �ل�������ش���ي���ن���ي  "�ملكتب 
�إّن���ه  ق��ول��ه  �ملاأهولة"  �ل��ف�����ش��ائ��ي��ة 
يف  و�ل���ت���ح���ل���ي���ل،  �مل����ر�ق����ب����ة  "بعد 
ت   02:24(  10:24 �ل�����ش��اع��ة 
عاد   ،2021 �أي��ار-م��اي��و   9 يف  غ( 
حطام �ملرحلة �لأخرية من مركبة 
بي   5 م���ارت�������ض  "لونغ  �لإط�������الق 

ياو2-"" �إىل �لغالف �جلوي".
تقع  �لهبوط  "منطقة  �أن  و�أ�شاف 
درجة   72.47 �ل��ط��ول  خ��ط  عند 
�شرًقا وخط �لعر�ض 2.65 درجة 
�شماًل"، وهي �إحد�ثيات نقطة تقع 

يف �ملحيط �لهندي.
�جلزء  �أن  نف�شه  �مل�����ش��در  و�أو���ش��ح 
ودمر  تفكك  �ل�شاروخ  من  �لأك��رب 

�أثناء �لعودة.
"�شبي�ض  �مل��ر�ق��ب��ة  خ��دم��ة  و�أك�����دت 
بيانات  ت�����ش��ت��خ��دم  �ل���ت���ي  تر�ك" 
ع�شكرية �أمريكية دخول �ل�شاروخ 
�لغالف �جلوي. وكتبت على تويرت 
دخول  يتابع  �شخ�ض  لأي  "ميكن 
5 بي" �لطمئنان.  "لونغ مارت�ض 

�ل�شاروخ �شقط".
منف�شلة  ت���غ���ري���دة  يف  و�أ����ش���اف���ت 
يف  ���ش��ق��ط  �ل�������ش���اروخ  �أن  "نعتقد 
ننتظر  ل��ك��ن��ن��ا  �ل���ه���ن���دي  �مل���ح���ي���ط 
وحدة  م���ن  �لر�شمية"  �ل��ب��ي��ان��ات 

تابعة لقوة �لف�شاء �لأمريكية.
ي�شقط  �أن  ت��وق��ع��و�  خ����رب�ء  وك����ان 
�حل��ط��ام يف �مل��ح��ي��ط �ل��ه��ن��دي لأن 
�مل���ي���اه ت��غ��ط��ي ���ش��ب��ع��ني ب��امل��ئ��ة من 
�شطح �لأر������ض. ل��ك��ن �ل��ع��ودة غري 
هذ�  م��ن  ك��ب��ري  جل�شم  �مل�شبوطة 
�ل��ن��وع �أث���ارت خم���اوف م��ن �أ�شر�ر 
�لرغم  ع��ل��ى  وخ�����ش��ائ��ر حم��ت��م��ل��ة، 
هذ�  �أن  �إىل  �أ���ش��ارت  ح�شابات  م��ن 

�لحتمال �شئيل.

�سكر واأ�سماك وخبز.. 6 اأطعمة 
تت�سبب يف ت�ساقط �سعرك!

دائمًا ما نقراأ عن الأطعمة التي تزيد من كثافة ال�شعر ونحاول دائمًا معرفة املزيد 
اأو  اأننا ل نتطرق اإىل الأطعمة التي قد تت�شبب يف فقدان ال�شعر  يف هذا املجال، اإل 
اأمر مزعج للغاية، ويف بع�ض الأحيان حتى اأغلى منتجات  �شقوطه. فت�شاقط ال�شعر 

العناية بال�شعر ل تفيد فى عالجه، لذلك ميكن اأن ي�شاعد اتباع نظام غذائي �شحي 
الذى يعترب موؤ�شرًا على تغذية اجل�شم ب�شكل  ال�شعر،  العناية ب�شحة  ومفيد يف 

جيد.
لذا فاإن هناك بع�ض الأطعمة والعنا�شر الغذائية 

منها  التقليل  اأو  عنها  الب��ت��ع��اد  ُيف�شل  التي 
بح�شب  ال�شعر،  �شحة  على  احلفاظ  اأج��ل  من 

تو�شيات الأطباء وخرباء التغذية.
 NDTV فوود"  يف  ت��ي  دي  "اإن  م��وق��ع  وبح�شب 

 6 هناك  فاإن  وال�شحة،  التغذية  ب�شوؤون  املعني   ،Food
عنا�شر اأ�شا�شية ت�شاهم يف فقدان ال�شعر:
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وتعزيز  �لعلمي،  �لبحث  دع��م  يف  �لتز�مها  م��ن  ك��ج��زٍء 
م�شتوى  على  و�لإبد�عية  �لبتكارية  �لإم���ار�ت  ب�شمة 
متويل  على  �لعربية  �لإم���ار�ت  جامعة  عملت  �ل��ع��امل، 
ب��در����ش��ة �خل�شائ�ض  ُي��ع��ن��ى  ت��ع��اوين  ب��ح��ث��ي  م�����ش��روٍع 
�مل�شادة لل�شكري حلليب �لإبل و�لذي يعد �أحد �ملنتجات 
�ملتوفرة بكرثة لدى دول��ة �لإم��ار�ت وغريها من دول 
�لعامل. كما ي�شتهر حليب �لإبل بخ�شائ�شه �لعالجية 
و�ل�شرطان،  كال�شكري  �لأم��ر����ض  مقاومة  يف  �لنافعة 
خف�ض  ع��ل��ى  ي�شاعد  �لإب����ل  حليب  �أن  �مل��ع��روف  ف��م��ن 
جرعة �لإن�شولني �لالزمة للتحكم مب�شتوى �ل�شكر يف 
�لدم ويعمل على حت�شني ن�شبة غلوكوز �لدم �ل�شامي 
يف �جل�شم. وعلى �لرغم من �أن �لعديد من �لباحثني 
من خمتلف دول �لعامل تطرقو� �إىل در��شة �خل�شائ�ض 
�ملكونات  �أن ماهية  �إل  �لإب��ل،  �مل�شادة لل�شكري حلليب 
�ل�شكري و�آلية عملها على  �لفعالة يف مكافحة مر�ض 

�مل�شتوى �جلزيئي و�خللوي ما ز�لت غري و��شحة.
ومن هنا، �أجرى خمترب �لدكتور حممد �أيوب من ق�شم 

�لعربية  �لإم��ار�ت  لدى جامعة  �لعلوم  بكلية  �لأحياء، 
علوم  ق�شم  م��ن  مق�شود  ���ش��اج��د  و�ل��دك��ت��ور  �مل��ت��ح��دة، 
�ل��غ��ذ�ء، بكلية �لأغ��ذي��ة و�ل��زر�ع��ة يف جامعة �لإمار�ت 
�جلزيئية  "�لآليات  بعنو�ن  در����ش��ة  �ملتحدة،  �لعربية 
�ل�شكري حلليب  �مل�شادة ملر�ض  للخ�شائ�ض  و�خللوية 
حيوًيا  �لن�شطة  �لببتيد�ت  مالمح  حتديد  عرب  �لإب��ل 
ون�شاط  �لبيبتيد�ز4-  �أن�����زمي  د�ي��ب��ي��ب��ت��ي��دي��ل  ع��ل��ى 
بن  ز�ي���د  م��رك��ز  م��ن  ب��دع��ٍم  �لأن�شولني".  م�شتقبالت 
�لعربية  �لإم��ار�ت  جامعة  يف  �ل�شحية  للعلوم  �شلطان 
�ملتحدة.  وهدفت �لدر��شة �إىل حتديد �لعامل/ �لعو�مل 
بروتينات  �أج��ز�ء  يف  حيوًيا  �لن�شطة  لل�شكري  �مل�شادة 
ح��ل��ي��ب �لإب�����ل و�آل���ي���ة ع��م��ل��ه��ا ع��ل��ى �مل�����ش��ت��وى �خللوي 
و�لدكتور  �أي��وب  حممد  �لدكتور  ك��ان  حيث  �جلزيئي. 
تثبت  موؤخًر�  ُن�شرت  در��شًة  �أجريا  قد  مق�شود  �شاجد 
�أن �لببتيد�ت �مل�شتخل�شة من حليب �لإبل توؤثر ب�شكل 
وعلى  �لب�شرية  �لأن�شولني  م�شتقبالت  على  �إيجابي 
نقل �جللوكوز يف �خلاليا. وقد ك�شفت �لدر��شة ولأول 
م��رة ع��ن �لأمن����اط و�ل��ت��اأث��ري�ت �ل��دو�ئ��ي��ة لربوتينات 
�مل�شتقة منها على  �لببتيد  م�شل حليب �لإبل و�أج��ز�ء 

�ملوؤثرة  وم�شار�تها  �لب�شري  �لأن�����ش��ول��ني  م�شتقبالت 
على تو�زن �جللوكوز. وت�شلط هذه �لكت�شافات مزيًد� 
من �ل�شوء على خ�شائ�ض حليب �لإبل �مل�شادة ملر�ض 
�لآل��ي��ة �جلزيئية  �إي�����ش��اح  �ل�شكري، وذل���ك م��ن خ��الل 
قوًيا  منطقًيا  م�شِوًغا  ت�شكل  و�لتي  لعملها  و�خللوية 
�ل�شكري.  م��ر���ض  �إد�رة  يف  �لإب����ل  ح��ل��ي��ب  ل���ش��ت��خ��د�م 
�لإبل  �أن حليب  �أخرى  در��شة  �أثبتت  �إىل ذلك،  �إ�شافًة 
يتمتع بخ�شائ�ض م�شادة ملر�ض �ل�شكري، حيث �أف�شت 
نتائجها �إىل �أن بروتينات حليب �لإبل لها تاأثري م�شاد 
�ل�شكر يف دم جرذ�ن م�شابة م�شبقاً  �رتفاع ن�شبة  على 
مبر�ض �ل�شكري. وقد تقود هذه �لنتائج �لو�عدة �إىل 

�إجناز�ت �شخمة يف �حلرب على مر�ض �ل�شكري. 
�إىل ظهور جيل  �لأب��ح��اث  �لنوع من  ه��ذ�  فقد يف�شي 
�مل�����ش��ادة لل�شكري و�ل��ت��ي ميكن  �مل��رك��ب��ات  ج��دي��د م��ن 
��شتخد�مها يف ت�شنيع �أغذية ومنتجات وظيفية قائمة 
على مكونات حليب �لإبل. وبالتايل قد ت�شاهم در��شة 
خ�شائ�ض حليب �لإبل يف مكافحة هذ� �ملر�ض �ملزمن 
و�حلد من تد�عياته يف دولة �لإمار�ت و�لعامل. عالوًة 
على ما �شبق، تلعب هذه �لكت�شافات دوًر� هاًما يف �لنمو 

�لقت�شادي لدولة �لإمار�ت، ل �شيما يف جمال �كت�شاف 
و�شناعة �لأدوي��ة �مل�شادة لل�شكري من مكونات حليب 
�أهم م�شادر �لرثوة  �أحد  �أن �لإبل تعد  �لإب��ل، وخا�شًة 
�لق��ت�����ش��ادي��ة يف دول���ة �لإم������ار�ت. �لأم����ر �ل���ذي يوؤدي 
�لأمو�ل  ل��روؤو���ض  جديدة  ��شتثمارية  فر�ض  فتح  �إىل 
برب�مج  �ملهتمة  �لأدوي���ة  و�شركات  و�لدولية  �لوطنية 

مكافحة مر�ض �ل�شكري.
جتدر �لإ�شارة �إىل �أن هذه �لدر��شة متثل �أحد �لتقارير 
حول  �لعلمية  �لنتائج  م��ن  �مل��زي��د  تقدم  �لتي  �لقليلة 
خمرجات �لتحلل �ملائي لربوتني م�شل �حلليب و�لتي 
وق��د مت  �ل�شكري.  �أث��ًر� م�شاًد� على مر�ض  قد حتمل 
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�أحد �أهم �ملجالت �لعلمية �ل�شادرة يف هذ� �ملجال على 
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هيئة  م���ن  بتنظيم  ع��ط��اي��ا،  م���ب���ادرة  ت��ك��رم 
�ل��ه��الل �لأح���م���ر �لإم���ار�ت���ي وحت���ت رعاية 
وروؤية �شمو �ل�شيخة �شم�شة بنت حمد�ن �آل 
نهيان، م�شاعد �شمو رئي�ض �لهيئة لل�شوؤون 
�ل��ن�����ش��ائ��ي��ة، رئ��ي�����ش��ة �ل��ل��ج��ن��ة �ل��ع��ل��ي��ا ملبادرة 
�لتمري�ض  جم����ال  يف  �ل��ع��ام��ل��ني   ، ع��ط��اي��ا 
�ليوم  �ل���ع���امل مب��ن��ا���ش��ب��ة  �أن���ح���اء  يف ج��م��ي��ع 
مايو.   12 يو�فق  �ل��ذي  للتمري�ض  �لعاملي 
�حلدث  من  �لعا�شرة  �لن�شخة  تنظيم  وم��ع 
�خلريي �ل�شنوي، و�لذي يهدف هذ� �لعامل 
يف  �ل��و�ع��دي��ن  للممر�شني  �ل��دع��م  لتقدمي 
�ل���ع���امل، ت��ق��دي��ر�ً جلهودهم  �أن���ح���اء  ج��م��ي��ع 
كوفيد19-،  جائحة  مو�جهة  يف  �ملبذولة 
فاإن �ملبادرة �ل�شنوية تكرم هذ� �لعام �لفرق 
�لتمري�ض،  جم��ال  يف  تعمل  �لتي  �ملتفانية 
�ملمر�شني  �ل��ت��ز�م  على  �ل�شوء  ت�شلط  كما 

و�ملمر�شات وت�شحياتهم.
و�حتفاًل مبنا�شبة �ليوم �لعاملي للتمري�ض، 
�ل�����ش��وء ع��ل��ى �خلدمات  ت�����ش��ل��ي��ط  وب���ه���دف 
�ل��ت��ي ي��ق��دم��ه��ا �مل��م��ر���ش��ون و�مل��م��ر���ش��ات يف 
ممر�شتان  ���ش��ارك��ت  �ل��ع��امل،  �أن��ح��اء  جميع 
من �شركة دميتكو للرعاية �ملنزلية �لطبية 
�أب���وظ���ب���ي م����ع ع���ط���اي���ا ت��ف��ا���ش��ي��ل حول  يف 
�ل��وظ��ي��ف��ة مم��ي��زة للغاية  م���ا ي��ج��ع��ل ه����ذه 
�إن  م��ريك��ادو  �إي��ري��ن  وقالت  لهما.  بالن�شبة 
�ل��ت��و����ش��ل م��ع �مل��ري�����ض ه��و �ل����ذي يلهمها 
يف  �أع��م��ل  كنت  "لقد  �ل�شعبة:  �لأوق����ات  يف 
وغالباً  �شنو�ت.   10 �لتمري�ض منذ  جمال 
�لفر��ض  طريحي  �ملر�شى  معظم  يكون  ما 
ول ي�شتطيعون �لتو��شل لفظياً، لذلك فاإن 
�لأمر �ملجزي بالن�شبة يل يف هذه �لوظيفة 
هو عندما يتمكن �ملري�ض من �لتعرف علي. 
هذه هي طريقتنا �خلا�شة يف �لتو��شل مع 

بع�شنا بع�شاً".
م�شاب  �مل���ر����ش���ى  �أح�����د  "كان  و�أ�����ش����اف����ت: 
فقط.  يل  ي�شتجيب  وك��ان  دماغية،  ب�شكتة 
�ل����دو�ء، فاإنه  �أح�����ش��ر لأع��ط��ي��ه  وك��ن��ت كلما 
�ل�شخ�ض  �أن��ا  �أنني  يعلم  لأن��ه  �شوتاً  ي�شدر 
�لذي  �ملري�ض  تقدير  �إن  ب��ه.  �أعتني  �ل��ذي 
به يعد مكافاأة  بالهتمام  �أق��وم  �أنني  يعرف 
كبرية بالن�شبة يل. هذ� �أف�شل ما ميكن �أن 
�أن يكون لدي  �لإط����الق، وه��و  �أمت��ن��اه على 
ه���ذ� �ل��ت��و����ش��ل م��ع ك��ل م��ري�����ض ق��دم��ت له 
للممر�شة جاي�شيز  بالن�شبة  �أما  �خلدمة". 

هيويت، �لتي تعر�شت هي نف�شها لالإ�شابة 
عملها  تو��شل  فهي  كوفيد19-،  مبر�ض 
�لذي  �لآخرين  �ملر�شى  لدعم  هائل  بتفاٍن 
كوفيد19-.  مبر�ض  �لإ�شابة  من  يعانون 
بالعدوى  �أ���ش��ب��ت  "لقد  جاي�شيز:  ت��ق��وي��ل 
م��ن م��ري�����ض م�����ش��اب ب��ك��وف��ي��د، ل��ذل��ك كنت 
بحاجة �إىل �لعمل يف عزلة تامة ملدة ثالثة 
�لعتناء  من  لأمتكن  �مل�شت�شفى  يف  �أ�شابيع 
ب���ه. ون���ظ���ر�ً لأن��ن��ا ك��ن��ا م�����ش��اب��ني بفريو�ض 
على  �حل��ف��اظ  �إىل  ����ش��ط��ررت  فقد  كوفيد، 
و�أنا  �أف�����ش��ل رع��اي��ة مم��ك��ن��ة.  ط��اق��ت��ي ملنحه 
مم��ت��ن��ة جل��م��ي��ع �لأ���ش��خ��ا���ض �ل��ذي��ن عربو� 
�أن��ن��ي كنت  ع��ن دعمهم يل على �ل��رغ��م م��ن 
عطايا،  معر�ض  وك��ان  �شعبة".  ظ��روف  يف 
�لإمار�تي،  �لأح��م��ر  �ل��ه��الل  ينظمه  �ل���ذي 
ق���د ���ش��اه��م ب��ت��ق��دمي �ل���دع���م ل��ل��ع��دي��د من 

�لعامل،  �أن��ح��اء  جميع  يف  �خلريية  �مل�شاريع 
�لرعاية  وم��ر�ك��ز  �مل�شت�شفيات  �إن�����ش��اء  مثل 
تكاليف  وتغطية  �لتخ�ش�شية،  �ل�شحية 
�لعالج لآلف �ملر�شى، بالإ�شافة �إىل �إن�شاء 
�ملنتجات  وم���ن خ���الل  و�مل����ن����ازل.  �مل���د�ر����ض 
�مل��ب��اع��ة و�ل���ت���ربع���ات �مل��ق��دم��ة مل���ب���ادرة هذ� 
�ل��ع��ام، ي��ه��دف م��ع��ر���ض ع��ط��اي��ا �إىل تقدمي 
200 منحة ممولة بالكامل للممر�شني يف 
جامعات خمتارة يف �لهند و�لفلبني وم�شر 
و�لإم���ار�ت  وموريتانيا  و�لبو�شنة  و�ألبانيا 
�مل��ت��ح��دة. وق��ال��ت ه��ن��د �ملحريبي،  �ل��ع��رب��ي��ة 
�لأحمر  �ل��ه��الل  يف  �لت�شويق  �إد�رة  م��دي��رة 
�ملمر�شني  ن��ك��رم  �أن  "ي�شعدنا  �لإم���ار�ت���ي: 
و�أن  �ل��ع��امل،  �أن��ح��اء  و�مل��م��ر���ش��ات يف جميع 
�ليوم  ه��ذ�  يف  وتفانيهم  بالتز�مهم  ن�شيد 
للحفاظ  بجهودهم  يحتفي  �ل��ذي  �خلا�ض 

على �شالمتنا. يعد �ليوم �لعاملي للتمري�ض 
فر�شة مثالية لتقدير من يو�جه �جلائحة 
�ل��ع��ام �ملا�شي،  يف �ل��وق��ت �حل����ايل. وخ���الل 
عرفاننا  عن  �لتعبري  يف  معاً  متحدين  كنا 
جتاه �لدور �لذي يقوم به �ملمر�شون �لذين 
وتخفيف  �لأرو�ح  لإن���ق���اذ  ك��ل��ل  ب��ال  ع��م��ل��و� 
كافة  عطايا  مبادرة  ت�شجع  و�لآن،  �ملعاناة. 
�أف�����ر�د �مل��ج��ت��م��ع ع��ل��ى �مل�����ش��اه��م��ة يف تقدمي 
�ل��دع��م م��ن خ��الل �ل��ت��ربع��ات، حتى نتمكن 
من توفري فر�ض �إ�شافية للجيل �لقادم من 
�ملمر�شني و�ملمر�شات.  و�أ�شافت: "نت�شرف 
10 جامعات  �ل�����ش��ر�ك��ة م��ع  ب��اإط��الق ه���ذه 
يف �ل����دول �ل��ت��ي ه��ي يف �أم�����ض �حل��اج��ة �إىل 
�ملقدمة،  �لتربعات  ومن خالل  م�شاعدتنا. 
تدريبية  منحة   200 ت��ق��دمي  �إىل  ن��ه��دف 
و�ملمر�شات  للممر�شني  ب��ال��ك��ام��ل  مم��ول��ة 

و�لفلبني  �ل��ه��ن��د  يف  خم���ت���ارة  ج��ام��ع��ات  يف 
وموريتانيا  و�ل��ب��و���ش��ن��ة  و�أل��ب��ان��ي��ا  وم�����ش��ر 
نوؤمن  نحن  �مل��ت��ح��دة.  �لعربية  و�لإم�����ار�ت 
�ليوم،  �أن���ه م��ن خ���الل دع���م �شخ�ض و�ح���د 
يقدم  غد�ً".  باأكمله  جمتمع  رعاية  ميكننا 
معر�ض عطايا هذ� �لعام جتربة �فرت��شية 
فريدة ليكت�شفها �جلميع، كما يحتفي �أي�شاً 
مبوهبة �لإب��د�ع، حيث يقدم جمموعة من 
�لقطع �مل�شنوعة يدوياً و�لفريدة من نوعها 
م��ن �إب���د�ع �مل��وه��وب��ني يف �لإم����ار�ت �لعربية 
�لعامل من  �أنحاء  �ملتحدة و�ملنطقة وجميع 
�لعليا  �للجنة  وت��ويل  وفنانني.  م�شممني 
�أثناء  �له��ت��م��ام  م��ن  �لكثري  عطايا  مل��ب��ادرة 
عالمات  م��ن  �مل�����ش��ارك��ني،  ب��اخ��ت��ي��ار  قيامها 
و�لإك�ش�شو�ر�ت  �مل���ج���وه���ر�ت  �إىل  �مل��و���ش��ة 

�ملنزلية و�لديكور و�لأثاث.

باحثون من جامعة الإمارات : مكونات حليب الإبل ذات فاعلية يف مكافحة مر�ض ال�سكري

مبادرة عطايا تكرم املمر�شني يف جميع اأنحاء العامل مبنا�شبة اليوم العاملي للتمري�ض

متويل 200 منحة درا�سية للعاملني يف جمال التمري�ض يف خط الدفاع الأول يف الإمارات وجميع اأنحاء العامل
لتح�شري قادة منطقة ال�شرق الأو�شط و�شمال اأفريقيا للم�شتقبل
اأيكون  للتدريب والإر�ساد تعقد 

�سراكة ا�سرتاتيجية مع كلية اإدارة 
الأعمال يف جامعة ييل 
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�ل�شرق  منطقة  يف  �لتنفيذي  �لتدريب  جم��ال  يف  �ل��ر�ئ��دة  �ل�شركة  عقدت 
�لتحولت  �إح��د�ث  و�ملتخ�ش�شة يف  و�لإر���ش��اد،  "�أيكون" للتدريب  �لأو�شط، 
�لتنفيذي  �لتعليم  ق�شم  م��ع  ��شرت�تيجية  �شر�كة  �ل��ق��ي��ادة،  م�شتوى  على 
�لقيادة  �لأعمال يف جامعة ييل، وذلك بهدف تقدمي بر�مج  �إد�رة  يف كلية 

�لتنفيذية يف منطقة �ل�شرق �لأو�شط و�شمال �أفريقيا. 
و�لإر�شاد  "�أيكون" للتدريب  �شتتمّكن  �ل�شرت�تيجي،  �لتعاون  هذ�  بف�شل 
من �ل�شتفادة من �أف�شل بر�مج �لتدريب �لتنفيذي يف كلية �إد�رة �لأعمال 

يف جامعة ييل، ونقلها �إىل قادة منطقة �ل�شرق �لأو�شط و�شمال �أفريقيا. 
تعليقاً على هذه �خلطوة، قالت �لرئي�شة �لتنفيذية ل�شركة "�أيكون" �شلمى 
�ل�شخنيني: "نحن متحم�شون لهذ� �لتعاون مع ق�شم �لتعليم �لتنفيذي يف 
كلية �إد�رة �لأعمال يف جامعة ييل لنقل �أف�شل �لرب�مج �إىل منطقة �ل�شرق 
قادة  تزويد  يف  "نرغب  �ل�شخنيني  و�أ�شافت  �أفريقيا".  و�شمال  �لأو���ش��ط 
�ملنطقة بالأدو�ت و�ل�شرت�تيجيات �لتي متكنهم من حت�شني �أد�ء �أعمالهم. 
وياأتي هذ� �لتعاون يف مرحلة حرجة يف �ملنطقة يف ظل �لتحديات و�لفر�ض 

�لتي تو�جهها معظم �ل�شركات و�ملوؤ�ش�شات �حلكومية فيها".  
يهدف هذ� �لتعاون �إىل ��شتغالل �أف�شل �خلرب�ت و�ملعارف �لتقنية �ملتوفرة 
�لقيادة  تطوير  قطاع  يف  هاماً  تقدماً  د  وُيعَّ عليها،  و�لبناء  �ملوؤ�ش�شتني  يف 
�لتنفيذية يف �ملنطقة. و�شيتم تقدمي بر�مج �لقيادة ملجموعة خمتارة من 

�لتنفيذيني من �لقطاع �خلا�ض و�ملوؤ�ش�شات �حلكومية. 
�لتعليم  لق�شم  �لتنفيذية  و�مل��دي��رة  �مل�شاعدة  �لعميدة  قالت  جهتها،  م��ن 
"�لقيادة  �إن  �إد�رة �لأعمال يف جامعة ييل كافيثا بيندر�  �لتنفيذي يف كلية 
�ل��ت��ي ق��د تو�جهها  �ل��ت��ح��دي��ات  م��ن �ل�شتجابة لأي م��ن  ه��ام��اً  ��د ج���زء�ً  ُت��عَّ
�ملنظمات و�ملوؤ�ش�شات. نحن متحم�شون للتعاون مع "�أيكون" ونقل خربتنا 

�إىل منطقة �ل�شرق �لأو�شط و�شمال �أفريقيا".  
و�أ�شافت بيندر� "يحفزنا يف عملنا �إمياننا باأن �لقادة �لعظام ي�شتمرون يف 
�ملهنية، يخلق  �أي مرحلة من مر�حل م�شري�تهم  �لتعلم مدى �حلياة. يف 
و�لهتمام  و�لطاقة  �لدقيق  بالتحليل  �مل�شكالت  يو�جهون  �لذين  �لقادة 

�لأثر �لعميق يف �ملجتمع". 
"�إن  وختمت �لرئي�شة �لتنفيذية ل�شركة "�أيكون" �شلمى �ل�شخنيني بالقول 
دخولنا يف هذ� �لتعاون �ل�شرت�تيجي مع ق�شم �لتعليم �لتنفيذي يف كلية 
�إد�رة �لأعمال يف جامعة ييل ُي�شرفنا وُي�شعرنا بالفخر. وهذه بالتاأكيد ما 

هي �إل خطوة �أوىل نحو تعاون طويل �لأمد".  

حديقة احليوانات بالعني تر�سد 100 طائر مهاجر وت�سارك للمرة الأوىل يف التعداد الدويل للطيور املائية
•• العني - الفجر

للطيور  �ملالئمة  �لبيئية  �حلياة  على  �حلفاظ  يف  جهودها  �شمن 
�ملهاجرة مبختلف �أ�شكالها ر�شدت حديقة �حليو�نات بالعني 100 
نوع من �لطيور �لربية منها مهاجر و�آخر مقيم منذ عام 2017، 
ح��ي��ث �ت��خ��ذت م��ن �حل��دي��ق��ة م��وط��ن��اً �آم���ن���اَ ل��ه��ا و���ش��ط تهديد�ت 

�لنقر��ض �لتي تو�جهها يف خمتلف �نحاء �لعامل.
�لعام يف  �لأوىل هذ�  للمرة  �شاركت �حلديقة  و�شمن هذه �جلهود 
مع  �ملعلومات  مل�شاركة  بالإ�شافة  �ملائية،  للطيور  �ل��دويل  �لتعد�د 
من�شقي �لتعد�د �لدويل للطيور، وهيئة �لبيئة – �أبوظبي وقاعدة 
ت�شاهم يف  لتوفر بذلك قاعدة معلوماتية مهمة  �إي بريد،  بيانات 
نوًعا   16 �لعمل  فريق  ر�شد  كما  �ل��ط��ي��ور.  على  �حل��ف��اظ  جهود 
�لتعد�د،  بيانات  �لطيور و223 طرًي� م�شجلة على يف قاعدة  من 

ل�شرت�حة  �جل��اذب��ة  �لبيئة  ت��وف��ري  على  �حل��دي��ق��ة  حت��ر���ض  فيما 
�لطيور �ملهاجرة، وتكاثر �أنو�ع �لطيور �ملحلية من خالل بحري�تها 
�لطويل  و�لق�شب  �لأع�شاب  من  �لنباتي  وغطائها  �ل�شطناعية 

و�لأ�شجار.
وقالت ح�شة �لقحطاين رئي�ض وحدة تطوير بر�مج �شون �لطبيعة 
" لقد كثفنا جهودنا لدر��شة �لتنوع  يف حديقة �حليو�نات بالعني 
من  لحظناه  مل��ا   2017 ع��ام  منذ  �ملهاجرة  للطيور  �لبيولوجي 
هجرتها �ملتز�يدة �إىل �حلديقة كونها موقع مثايل ل�شتقطاب هذ� 
�لنوع من �حليو�نات، فقمنا مبر�قبتها �شهرياً با�شتخد�م كامري�ت 
ومناظري �لر�شد بعد تق�شيم �حلديقة �إىل �ربعة مو�قع للدر��شة 
�لالزمة  و�لبيانات  �ملعلومات  على جمع  فعملنا  �مليد�ين،  و�لبحث 

مثل �أعد�د �لطيور و�شلوكياتها".
و�أ�شافت �لقحطاين " متتلك �لطيور قدرة ر�ئعة على عبور �لدول 

و�لقار�ت عن طريق هجرتها �لتي غالبا ما تتطلب رحالت طويلة 
�لفرتة  لق�شاء  �ملهاجرة  �لطيور  وتاأتي هذه  باملخاطر،  وحمفوفة 
و�شط  �إىل  �أغلبها  تعود  عندما  وحتى  و�ل��رب��ي��ع،  �خل��ري��ف  ب��ني  م��ا 
�آ�شيا لق�شاء �أ�شهر �ل�شيف، فيما تعد �لأنو�ع �لأخرى من �لطيور 

�ملحلية �لتي تقيم يف �ملنطقة على مد�ر �لعام".
هذ� وتعد حماية �لبيئة من �لأهد�ف �ل�شا�شية �لتي �أن�شئت لأجلها 
باذن  �ملغفور له  53 عاما على يد  بالعني منذ  حديقة �حليو�نات 
يف  جهودها  ب���د�أت  عندما  نهيان  �ل  �شلطان  ب��ن  ز�ي���د  �ل�شيخ  �هلل 
حماية طائر �حلبارى �ملهدد بالنقر��ض، ف�شال عن �ملها �لعربي، 
�ل��وع��ي حول  ن�شر  على  �حل��ني  ذل��ك  منذ  حيث حر�شت �حلديقة 
�أهمية �حلفاظ على �لتنوع �لبيئي و�شرورة حماية �لأنو�ع �ملهددة 
ب��الن��ق��ر����ض و�ل��ت��ح��ذي��ر م��ن �ل��ت��ه��دي��د�ت �ل��ت��ي ت��و�ج��ه��ه��ا وتاأكيد 

�أهميتها �لبيئية و�حلاجة �إىل �لتعاون �لدويل حلمايتها.
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يحتوي بيكربونات ال�شوديوم على عدد من الفوائد 
ال�شحية املده�شة التي قد ل يعرفها الكثريون، بدءا 

من عالج اآلم الع�شالت وحتى مكافحة التعب.
�شودا  با�شم  اأي�شا  ال�شوديوم  بيكربونات  وُيعرف 
اخلبز، وقد مت ا�شتخدامه كعالجات �شحية طبيعية 
منذ فرتة طويلة جدا. ويقال اإنه ميكن اأن ي�شاعد يف 
حت�شني  وكذلك  الكريهة،  الفم  رائحة  من  التخل�ض 

عمل اجلهاز اله�شمي.

ورمبا ترتبط �شود� �خلبز بالطهي �أو �لتنظيف 
�أكرث من �أي �شيء �آخر. ولكن، مت ربطها �أي�شا 
يف  و��شتخد�مها  �ل�شحية  �لفو�ئد  من  بعدد 

طرق �أ�شلوب �حلياة.
وُيزعم �أن �إ�شافة �ملزيد من �شود� �خلبز 
�إىل �لنظام �لغذ�ئي ميكن �أن يوؤدي �إىل 
حلياتك  �مللمو�شة  �ل��ف��و�ئ��د  م��ن  ع���دد 

�ليومية.
 :Dr Axe �ل��ط��ب��ي  �مل���وق���ع  وق�����ال 
"�شود� �خلبز هي �أد�ة ر�ئعة لتنظيف 
و�إز�ل�����ة �ل��ب��ق��ع، ول��ك��ن ه��ن��اك �ل��ع��دي��د من 
با�شتخد�م  �مل��رت��ب��ط��ة  �ل�شحية  �ل��ف��و�ئ��د 

�شود� �خلبز �أي�شا".
و�أ�شاف: "ت�شتخدم بيكربونات �ل�شوديوم 
ك��م��ك��م��ل غ����ذ�ئ����ي لأن����ه����ا توفر  �أح����ي����ان����ا 
ب��ي��ك��رب��ون��ات غ��ذ�ئ��ي��ة. وع��ن��دم��ا ي��وؤخ��ذ عن 
�مل�شل  م�شتويات  يرفع  �أن  ميكن  �لفم،  طريق 

من �لبيكربونات".
و�أ�شار �ملوقع �لطبي �إىل �أن �لبيكربونات ت�شنعه �لكلى 

عادة، ويعمل كمو�د عازلة للحم�ض يف �جل�شم.
وهذه �أهم خم�ض طرق ميكن �أن توؤدي �إ�شافة �ملزيد 
من �شود� �خلبز �إىل نظامك �لغذ�ئي �إىل حت�شني 

�شحتك �لعامة.

- التهابات امل�شالك البولية:
ت��ك��ون عالجا  ق��د  ���ش��ود� �خل��ب��ز  �أن  �لعلماء  زع��م 
�لبولية  �مل�������ش���ال���ك  ل����ع����دوى  وف����ع����ال  رخ���ي�������ش���ا 

.)UTIs(
وت��ع��د ع���دوى �مل�����ش��ال��ك �ل��ب��ول��ي��ة �أح���د �أك���رث �أن���و�ع 
جميع  يف  ت�شخي�شها  ي��ت��م  �ل��ت��ي  �شيوعا  �ل��ع��دوى 

�أنحاء �لعامل.
معادلة  يف  �خلبز  �شود�  �شاعدت  �أ�شابيع،  ع��دة  وبعد 

حمو�شة �لبول لدى مر�شى �مل�شالك �لبولية. 
و�أدى ذلك �إىل �لتخفيف من �لأعر��ض �ملوؤملة �ملرتبطة 

بعدوى �مل�شالك �لبولية.

- اله�شم:
ميكن حت�شني ت��و�زن �لأ���ض �لهيدروجيني يف معدتك 
عن طريق �إ�شافة �ملزيد من �شود� �خلبز �إىل نظامك 

�لغذ�ئي.
ي�شتخدم كعالج طبيعي لرجت��اع �حلم�ض  ما  وغالبا 

�أو حرقة �ملعدة.

- الكلى:
زعم �ملوقع �لطبي �أن مر�شى �لكلى قد ي�شتفيدون من 
�إبطاء  على  ي�شاعد  �إن��ه  وق��ال  �خلبز.  �شود�  مكمالت 

تقدم �ملر�ض، مع حت�شني �لتغذية �لعامة للمر�شى.

- م�شاد للجراثيم:
�شود� �خلبز هي م�شاد طبيعي للفطريات و�لبكترييا، 
�لكائنات �حلية  �أنو�عا معينة من  �أنها تقتل  ما يعني 

�لدقيقة.
وتعد �شود� �خلبز من �لعالجات �لرخي�شة و�لفعالة 
�ملعروفة  �لأ�شنان،  بت�شو�ض  �ملرتبطة  �لبكترييا  �شد 
 Streptococcus( �ل��ط��اف��رة  �ل��ع��ق��دي��ة  ب��ا���ش��م 

.)mutans

- الإعياء:
�ملزيد من  �إ�شافة  �لريا�شيني من  بع�ض  ي�شتفيد  قد 
�أن  ميكن  حيث   ، �لغذ�ئي  نظامهم  �إىل  �خلبز  �شود� 
بعد  �لع�شالت  ب��اأمل  �لإ���ش��اب��ة  م��ن فر�ض  ذل��ك  يقلل 

�لتمرين.
�لبدنية  �ل��ل��ي��اق��ة  �أد�ء  ب��ت��ح�����ش��ني  لح��ق��ا  رب��ط��ه  ومت 

و�لرك�ض.

م�شاد للجراثيم وعالج للتهابات امل�شالك البولية

�سودا اخلبز.. لتح�سني عمل اجلهاز اله�سمي

 The جملة  يف  �لأ�شبوع  هذ�  ُن�شرت  �لتي  �لدر��شة،  وت�شري 
Lancet Respiratory Medicine، �إىل �أنه على 
�لرغم من �أن �لدر��شة كانت يف �ملجندين �لبحريني �ل�شباب، 
�لذكور،  عالية، ومعظمهم من  بدنية  بلياقة  يتمتعون  ممن 
�أخ��رى �شينطبق على �لعديد من  �أن خطر �لإ�شابة مرة  �إل 

�ل�شباب.
ومع ذلك، �أقر �لباحثون باأن معدل �لإ�شابة مرة �أخرى قد 
ل ينطبق يف حميط �آخر ب�شبب ظروف �ملعي�شة �ملزدحمة يف 
قاعدة ع�شكرية، ومن �ملحتمل �أن ي�شهم �لت�شال �ل�شخ�شي 
�لوثيق �ملطلوب للتدريب �لأ�شا�شي يف معدل �إ�شابة �إجمايل 

�أعلى من �أي مكان �آخر.

�أربعة ماليني  على  �أجريت  در��شة  �ملثال، وجدت  �شبيل  على 
�أع��ل��ى بخم�ض  �أن خطر �لإ���ش��اب��ة ك��ان  �ل��دمن��ارك  �شخ�ض يف 

مر�ت لدى �لأ�شخا�ض �لذين مل ي�شابو� باملر�ض من قبل.
ووجد �لباحثون هناك �أن %0.65 فقط من �لدمناركيني 
من  �لأوىل  �مل��وج��ة  خ��الل  كوفيد  بفريو�ض  �أ�شيبو�  �ل��ذي��ن 
�لثانية،  �مل��وج��ة  خ��الل  �أخ���رى  م��رة  �إ�شابتهم  ثبتت  �ل��ب��الد 
مقارنة ب� %3.3 من �لأ�شخا�ض �لذين ثبتت �إ�شابتهم بعد 

�أن كانت �شلبية يف �لبد�ية.
�إىل ذلك، وجدت در��شة ما قبل �لطباعة �شملت  وبالإ�شافة 
عمال رعاية �شحية بريطانيني �أن �أولئك �لذين مل ي�شابو� 
م��ن ق��ب��ل ك��ان��و� �أك����رث ع��ر���ش��ة ل��الإ���ش��اب��ة خ��م�����ض م����ر�ت من 

�لأ�شخا�ض �لذين �أ�شيبو� بعدوى �شابقة.
وقال �لربوفي�شور �شتيو�رت �شيلفون، من كلية �إيكان للطب 
�إنه  �لدر��شة،  �شيناي، يف نيويورك، وكبري موؤلفي  يف ماونت 
على �لرغم من طرح �للقاحات يف جميع �أنحاء �لعامل، فمن 
�ملهم �أن نتذكر �أنه حتى لو �أ�شيبو� من قبل، "ميكن لل�شباب 
�ل��ت��ق��اط �ل��ف��ريو���ض م���رة �أخ����رى ورمب���ا ي�����ش��ت��م��رون يف نقله 

لالآخرين".
�لفل�شطينية:  �لأنباء  لوكالة  �شيلفون  �لربوفي�شور  و�شرح 
هناك  تز�ل  وما  �ل�شابقة،  بالعدوى  م�شمونة  غري  "�ملناعة 
لأولئك  �إ�شافية  حماية  توفر  �لتي  �لتطعيمات  �إىل  حاجة 

�لذين �أ�شيبو� بكوفيد19-".
�لثانية  بالعدوى  �إ�شابتهم  ثبتت  �لذين  �ملجندين  عزل  ومت 

�أثناء �لدر��شة وتبعهم �لباحثون باختبار�ت �إ�شافية.
ومت �أي�شا �أخذ م�شتويات �لأج�شام �مل�شادة �ملتعادلة من �أولئك 
�لذين مل  ب�"كوفيد19-" و�مل�شاركني  �شابقا  �أ�شيبو�  �لذين 

ُي�شابو� مرة �أخرى خالل فرتة �لدر��شة.
كافية  ل��ف��رتة  متابعتهم  مت��ت  م�����ش��ارك��ا   2346 ب��ني  وم���ن 
�إيجابية يف  نتيجة  �أعطو�   189 كان  �لتحليل،  هذ�  لإج��ر�ء 
نتائج  قدمو�  و2247  فريو�ض  لوجود  �ل��دم  م�شل  �ختبار 
بد�ية  يف  ق��ب��ل(  م��ن  ي�شابو�  مل  �ل��ذي��ن  )�مل�����ش��ارك��ون  �شلبية 

�لدر��شة.
ويف كال �ملجموعتني، كان هناك 1098 �إ�شابة جديدة خالل 

�لدر��شة، بنحو 45%.
ومن بني �مل�شاركني �مل�شابني بالفريو�ض، تبني �أن 19 م�شاركا 
�ملجندين  م��ن   1079 و�أ���ش��ي��ب  �لثانية،  للعدوى  �إيجابيا 

�لذين قدمو� نتائح �شلبية يف �ل�شابق.
للم�شاركني  �مل�����ش��ادة  �لأج�����ش��ام  ��شتجابات  �مل��وؤل��ف��ون  ودر����ض 
�لعدوى  ه��ذه  ح��دوث  �شبب  لفهم  �مل�شابني  وغ��ري  �مل�شابني 
�أنه من بني �ملجموعة �لإيجابية، كان  �أخ��رى. ووج��دو�  مرة 

�لذين  �مل�������ش���ارك���ني  ل�����دى 
�أ�شيبو� بالعدوى مرة �أخرى 

م�����ش��ت��وي��ات �أج�����ش��ام م�����ش��ادة �شد 
�ل��ف��ريو���ض �أق���ل م��ن �أول��ئ��ك �ل��ذي��ن مل 

ي�شابو� �شابقا.
�مل�شاركني  ب���ني  �جل����دي����دة  �لإ�����ش����اب����ات  ومب���ق���ارن���ة 

�مل���وج���ودي���ن، وج���د �مل��وؤل��ف��ون �أن �حل��م��ل �ل��ف��ريو���ش��ي، كمية 
�لفريو�ض �لقابل للقيا�ض، يف �ملجندين �حلا�شلني على نتيجة 
فح�ض م�شلي �إيجابية، كان يف �ملتو�شط 10 مر�ت فقط �أقل 

من �مل�شاركني �حلا�شلني على نتيجة فح�ض م�شلي �شلبية.
ما  ب��ال��ع��دوى  �مل�شابني  �لأف����ر�د  بع�ض  �أن  �إىل  ه��ذ�  وي�شري 

�أ�شارو�  �لباحثني  لكن  �لفريو�ض،  نقل  على  قادرين  يز�لون 
�إىل �أن هذ� �شيحتاج �إىل مزيد من �لتحليل.

�أعر��ض،  دون  �لدر��شة  يف  �جل��دي��دة  �حل��الت  معظم  وكانت 
�مل�شلي �لإيجابي، و%68 يف  %84 يف جمموعة �لفح�ض 
�أعر��ض  �أو كانت لديهم  �ل�شلبي،  �مل�شلي  �لفح�ض  جمموعة 

خفيفة. ومل يقع �إدخال �أي منهم �إىل �مل�شت�شفى.

عدوى "كوفيد- 19" ال�سابقة ل حتمي ال�سباب 
ب�سكل كامل من الإ�سابة مرة اأخرى

حذر باحثون، و�شط بيانات جديدة، من اأن ال�شباب الذين اأ�شيبوا بالفعل بفريو�ض كورونا لي�شوا بال�شرورة حمميني من الإ�شابة 
به مرة اأخرى.

ووجدت درا�شة ر�شدية لأكرث من 3000 جمند يف �شالح م�شاة البحرية الأمريكية، ترتاوح اأعمارهم بني 18 و20 عاما، بني مايو 
ونوفمرب 2020، اأن نحو 10% من امل�شاركني )19 من اأ�شل 189( الذين اأ�شيبوا �شابقا ب� SARS-CoV-2، تعر�شوا لالإ�شابة 

مرة اأخرى بالفريو�ض، مقارنة بالعدوى اجلديدة يف 50% )1079 من اأ�شل 2247( من امل�شاركني الذين مل ي�شابوا من قبل.
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منوذج اإعالن الن�شر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية: 

�ملودعة بالرقم 347983                     تاريخ: 2021/03/29
بيانات �لأولوية: 

�ل�شم: ويلي ليمتد
 وعنو�نه: 3 كوين �شرتيت ، مايفاير ، لندن ، دبليو 1 جيه 5 بيه �إيه ، �ململكة �ملتحدة.

�شورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:9
بر�مج كمبيوتر لتن�شيق خدمات �لنقل حتديًد� بر�مج للجدولة �لآلية و�إر�شال �ملركبات ذ�ت �ملحركات.

و�شف �لعالمة: �لعالمة عبارة عن كلمة   WHEELY باللغة �لإجنليزية.
  �ل�شرت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ��شد�ر هذ� �لإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 10 مايو 2021 العدد 13237

EAT 166258

منوذج اإعالن الن�شر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية: 

�ملودعة بالرقم 347987                  تاريخ: 2021/03/29
بيانات �لأولوية: 

�ل�شم: ويلي ليمتد
 وعنو�نه: 3 كوين �شرتيت ، مايفاير ، لندن ، دبليو 1 جيه 5 بيه �إيه ، �ململكة �ملتحدة.

�شورة العالمة       

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:38
�إىل  �ملنبثقة  و�لإ�شعار�ت  �لق�شرية  �لن�شية  �لر�شائل  و�إر���ش��ال  �ملكاملات  توجيه  حتديًد�  �لت�شالت  خدمات 
�لهو�تف  با�شتخد�م  للمت�شل  �ملجاورة  �ملناطق  يف  للغري  �لتابعني  �ملحليني  �ملحركات  ذ�ت  �ملركبات  مر�شلي 

�ملتحركة.
و�شف �لعالمة: �لعالمة عبارة عن كلمة   WHEELY باللغة �لإجنليزية.

  �ل�شرت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ��شد�ر هذ� �لإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 10 مايو 2021 العدد 13237

EAT 166259

منوذج اإعالن الن�شر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية: 

�ملودعة بالرقم 347991                تاريخ: 2021/03/29
بيانات �لأولوية: 

�ل�شم: ويلي ليمتد
 وعنو�نه: 3 كوين �شرتيت ، مايفاير ، لندن ، دبليو 1 جيه 5 بيه �إيه ، �ململكة �ملتحدة.

�شورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:39
توفري مو�قع �لكرتونية ت�شتمل على معلومات متعلقة بخدمات �لنقل وحجز خدمات �لنقل.

و�شف �لعالمة: �لعالمة عبارة عن كلمة   WHEELY باللغة �لإجنليزية.
�ل�شرت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ��شد�ر هذ� �لإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 10 مايو 2021 العدد 13237

EAT 166260

منوذج اإعالن الن�شر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية: 

�ملودعة بالرقم 347994                  تاريخ: 2021/03/29
بيانات �لأولوية: 

�ل�شم: ويلي ليمتد
 وعنو�نه: 3 كوين �شرتيت ، مايفاير ، لندن ، دبليو 1 جيه 5 بيه �إيه ، �ململكة �ملتحدة.

�شورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:42
توفري ��شتخد�م موؤقت لرب�مج غري قابلة للتنزيل عرب �لنرتنت لتوفري خدمات �لنقل وحجز خدمات �لنقل 

و�إر�شال �ملركبات ذ�ت �ملحركات �إىل �لزبائن.
و�شف �لعالمة: �لعالمة عبارة عن كلمة   WHEELY باللغة �لإجنليزية.

  �ل�شرت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ��شد�ر هذ� �لإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 10 مايو 2021 العدد 13237

EAT 166261

منوذج اإعالن الن�شر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية: 

�ملودعة بالرقم 346540                 تاريخ: 2021/03/08
بيانات �لأولوية: 

�ل�شم: مطعم دنكا �ض. ذ.م.م
 وعنو�نه: مطعم دي بر�يت �شتارت ، بردبي ، جمري� �لثانية ، دبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

�شورة العالمة   
وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:43

خدمات توفري �لأطعمة و�مل�شروبات، �لإيو�ء �ملوؤقت، مكاتب تاأمني �لإقامة )�لفنادق و�لُنزل(، خدمات �مل�شارب، 
خدمات �لنزل، حجز �لنزل، خدمات �ملقاهي، خدمات �لكافترييات، توفري ت�شهيالت �أر��شي �ملخيمات، خدمات 
�ملطاعم �ملوؤقتة �أو �ملتنقلة )�لكانتينات(، تاأجري �لكر��شي و�ملو�ئد وبيا�شات �ملو�ئد و�لأو�ين �لزجاجية، تاأجري 
�أجهزة �لطبخ، تاأجري �أوعية مياه �ل�شرب، �لتزويد بالطعام و�ل�شر�ب، �لنحت على �لأطعمة، خدمات خميمات 
�لعطالت )�أماكن �إقامة(، خدمات �لفنادق، حجز �لفنادق، تاأجر �أجهزة �لإ�شاءة، تاأجري غرف �لجتماعات، 
خدمات �لفنادق �ل�شغرية )موتيالت(، خدمات �ملطاعم، خدمات مطاعم �خلدمة �لذ�تية، خدمات مطاعم 
تقدمي �لوجبات �خلفيفة، تاأجري �أماكن �لإقامة �ملوؤقتة، حجز �أماكن �لإقامة �ملوؤقتة، تاأجري �خليم، خدمات 

�أماكن �إقامة �ل�شياح.
و�شف �لعالمة: �لعالمة عبارة عن  كلمات  MIMI KAKUSHI باللغة �لإجنليزية بخط مميز.

  �ل�شرت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ��شد�ر هذ� �لإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 10 مايو 2021 العدد 13237

EAT 167756

منوذج اإعالن الن�شر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية: 

�ملودعة بالرقم 346678               تاريخ: 2021/03/10
بيانات �لأولوية: 

�ل�شم: مطعم ��ض �ر بي جيه ذ.م.م
 وعنو�نه: �آر 1090 ، �لو�شل 51 ، قطعة دي ، �ض.ب 504904 ، دبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

�شورة العالمة      
وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:43

خدمات توفري �لأطعمة و�مل�شروبات، �لإيو�ء �ملوؤقت، مكاتب تاأمني �لإقامة )�لفنادق و�لُنزل(، خدمات �مل�شارب، 
خدمات �لنزل، حجز �لنزل، خدمات �ملقاهي، خدمات �لكافترييات، توفري ت�شهيالت �أر��شي �ملخيمات، خدمات 
�ملطاعم �ملوؤقتة �أو �ملتنقلة )�لكانتينات(، تاأجري �لكر��شي و�ملو�ئد وبيا�شات �ملو�ئد و�لأو�ين �لزجاجية، تاأجري 
�أجهزة �لطبخ، تاأجري �أوعية مياه �ل�شرب، �لتزويد بالطعام و�ل�شر�ب، �لنحت على �لأطعمة، خدمات خميمات 
�لعطالت )�أماكن �إقامة(، خدمات �لفنادق، حجز �لفنادق، تاأجر �أجهزة �لإ�شاءة، تاأجري غرف �لجتماعات، 
خدمات �لفنادق �ل�شغرية )موتيالت(، خدمات �ملطاعم، خدمات مطاعم �خلدمة �لذ�تية، خدمات مطاعم 
تقدمي �لوجبات �خلفيفة، تاأجري �أماكن �لإقامة �ملوؤقتة، حجز �أماكن �لإقامة �ملوؤقتة، تاأجري �خليم، خدمات 

�أماكن �إقامة �ل�شياح.
و�شف �لعالمة: �لعالمة عبارة عن  كلمات LANA LUSA باللغة �لإجنليزية بخط مميز وحمدد.

  �ل�شرت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ��شد�ر هذ� �لإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 10 مايو 2021 العدد 13237

EAT 167755

منوذج اإعالن الن�شر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية: 

�ملودعة بالرقم 348093                   تاريخ: 2021/03/31
بيانات �لأولوية: 

�ل�شم: �لعمرية لل�شيافة ذ.م.م
 وعنو�نه: مبني ب 449 ، طريق 330، جممع 338، �لق�شيبية، �ملنامة، مملكة �لبحرين.

�شورة العالمة  

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:43
خدمات توفري �لأطعمة و�مل�شروبات، �لإيو�ء �ملوؤقت.

و�شف �لعالمة: �لعالمة عبارة عن كلمة SASSO باللغة �لإجنليزية.
�ل�شرت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ��شد�ر هذ� �لإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 10 مايو 2021 العدد 13237

EAT 167194

منوذج اإعالن الن�شر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية: 

�ملودعة بالرقم 346858                 تاريخ: 2021/03/11
بيانات �لأولوية: 

�ل�شم: �شركة حممد حمود �ل�شايع  ذ.م.م
 وعنو�نه: �ض.ب. 181 ، �ل�شفاة 13002 ، �لكويت.

�شورة العالمة            

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:43
خدمات توفري �لأطعمة و�مل�شروبات، �أماكن �لإقامة �ملوؤقتة، �ملقاهي، �لكافترييات، �لفنادق، �لفنادق �ل�شغرية 
�ملتنقلة  �أو  �ملوؤقتة  �ملطاعم  �خلفيفة،  �لوجبات  مطاعم  �ل��ذ�ت��ي��ة،  �خل��دم��ة  مطاعم  �ملطاعم،  )م��وت��ي��الت(، 
و�حلجز  �حل��ج��وز�ت  خ��دم��ات  للعطالت،  �إق��ام��ة  �أم��اك��ن  توفري  و�ل�����ش��ر�ب،  بالطعام  �لتزويد  )�لكانتينات(، 
للمطاعم و�أماكن �لإقامة �ملوؤقتة للعطالت، مكاتب تاأمني �لإقامة )�لفنادق و�لُنزل(، تاأجري �أماكن �لإقامة 

�ملوؤقتة، بيوت �ل�شياح، حجز �لفنادق.
و�شف �لعالمة: �لعالمة عبارة عن  كلمات BU BURGER  باللغة �لإجنليزية بخط مميز وحمدد.

�ل�شرت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ��شد�ر هذ� �لإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 10 مايو 2021 العدد 13237

EAT 166806

منوذج اإعالن الن�شر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية: 

�ملودعة بالرقم 348002                تاريخ: 2021/03/29
بيانات �لأولوية: 

�ل�شم: ثريي مي�شال ف جاكوب�ض
 وعنو�نه: �شي.بيه كوجنونتو ماليبو، بورتال 9، �أبارتامنتو 72،�أوربانيز��شيون روديو بيت�ض ��ض/�ن، 29660 

ماربيال، �إ�شبانيا
�شورة العالمة          

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:41
خدمات �لرتفيه.

�إط��ار مزخرف حتتها  ZOZOI بخط وطريقة مميزة د�خل  و�شف �لعالمة: �لعالمة عبارة عن كلمة   
كلمة RESTAURANT  �لعالمة باأكملها باللغة �لإجنليزية باللون �لذهبي.

  �ل�شرت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ��شد�ر هذ� �لإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 10 مايو 2021 العدد 13237

EAT 169297

منوذج اإعالن الن�شر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية: 

�ملودعة بالرقم 348003               تاريخ: 2021/03/29
بيانات �لأولوية: 

�ل�شم: ثريي مي�شال ف جاكوب�ض
 وعنو�نه: �شي.بيه كوجنونتو ماليبو، بورتال 9، �أبارتامنتو 72،�أوربانيز��شيون روديو بيت�ض ��ض/�ن، 29660 

ماربيال، �إ�شبانيا
�شورة العالمة         

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:43
خدمات توفري �لأطعمة و�مل�شروبات، خدمات �ملطاعم.

�إط��ار مزخرف حتتها  ZOZOI بخط وطريقة مميزة د�خل  و�شف �لعالمة: �لعالمة عبارة عن كلمة   
كلمة RESTAURANT  �لعالمة باأكملها باللغة �لإجنليزية باللون �لذهبي.

  �ل�شرت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ��شد�ر هذ� �لإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 10 مايو 2021 العدد 13237

EAT 169298

العدد 13237 بتاريخ 2021/5/10 

اإعالن ت�شفية �شركة
نوع �ل�شركة:�شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة

�ل�شم �لتجاري:ي�شار �وزكان للهند�شة و�ملقاولت ذ.م.م
خليفة  �شامل  �ل�شيد  وحدة   0.5 �شرق  �أبوظبي  �ل�شركة:جزيرة  عنو�ن 

يو�شف �حمد و�خرين
CN 2569225 :رقم �لقيد يف �ل�شجل �لقت�شادي

التعديل الذي طراأ على ال�شركة:
- حل وت�شفية �ل�شركة  1

- تعيني �ل�شادة/�ليوت هادي �شاهد، كم�شفي قانوين لل�شركة   2
بتاريخ:2021/5/5 وذلك بناء على قر�ر حم�شر �جلمعية �لعمومية 

تاريخ  غري �لعادية �ملوثق لدى كاتب �لعدل بالرقم:2055015505 
�لتعديل:2021/5/9

فعلى كل من له حق �و �عرت��ض على هذ� �لعالن مر�جعة �مل�شفي 
�ملعني خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.

 اإدارة الرتاخي�ض التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 10 مايو 2021 العدد 13237

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 10 مايو 2021 العدد 13237

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 10 مايو 2021 العدد 13237

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 10 مايو 2021 العدد 13237

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 10 مايو 2021 العدد 13237
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 10 مايو 2021 العدد 13237

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 10 مايو 2021 العدد 13237

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 10 مايو 2021 العدد 13237

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 10 مايو 2021 العدد 13237

�لعدد 13237 بتاريخ 2021/5/10

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد - اإدارة العالمات التجارية

�لعدد 13237 بتاريخ 2021/5/10

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد - اإدارة العالمات التجارية

�لعدد 13237 بتاريخ 2021/5/10

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد - اإدارة العالمات التجارية

�لعدد 13237 بتاريخ 2021/5/10

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد - اإدارة العالمات التجارية

�لعدد 13237 بتاريخ 2021/5/10

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد - اإدارة العالمات التجارية

العدد 13237 بتاريخ 2021/5/10 
 اإنذار عديل بالن�سر

 رقم 2021/8146
�ملنذر :  بنك �أبوظبي �لتجاري �ض.م.ع  .

�ملنذر �إليه :  �مني عمر عثمان �حلاج .
نتيجة  دره��م   )43،749.00( وق��درة  مبلغ  �شد�د  ب�شرعة  �إليه  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
�لإخالل ب�شد�د �لأق�شاط �ل�شهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�شيط  وذلك خالل 
�أ�شبوع من تاريخ �لن�شر و�إل �شي�شطر �ملنذر لتخاذ �لإجر�ء�ت �لتنفيذية ل�شرف 
�ملبلغ لل�شيارة �ملباعة  باملز�د �لعلني  �ملودع يف خزينة �ملحكمة على �ل�شيارة رقم ) 
76382 / خ�شو�شي /P/ دبي ( من نوع )  كيا �شورينتو   _  ��شتي�شن ( موديل 
كافة  حفظ  مع  �ملنذر  قبل  من  ل�شاحلكم  و�ملمولة  �أبي�ض(   ( ل��ون   _  )2015(

حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�ض اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13237 بتاريخ 2021/5/10 
 اإنذار عديل بالن�سر

 رقم 2021/8141
�ملنذر      :  بنك �أبوظبي �لتجاري �ض.م.ع  .

�ملنذر �إليه :  بالل رفيق حممد رفيق .
نتيجة  دره��م   )102،526.00( وق��درة  مبلغ  �شد�د  ب�شرعة  �إليه  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
�لإخالل ب�شد�د �لأق�شاط �ل�شهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�شيط  وذلك خالل 
�أ�شبوع من تاريخ �لن�شر و�إل �شي�شطر �ملنذر لتخاذ �لإجر�ء�ت �لتنفيذية ل�شرف 
�ملبلغ لل�شيارة �ملباعة  باملز�د �لعلني  �ملودع يف خزينة �ملحكمة على �ل�شيارة رقم ) 
CR-V  _  ��شتي�شن   (  36141 / خ�شو�شي /S/ دبي ( من نوع )  هوند� 
�ملنذر مع حفظ  و�ملمولة ل�شاحلكم من قبل  �أ�شود(   ( موديل )2016( _ لون 

كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�ض اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13237 بتاريخ 2021/5/10 
  اإنذار عديل بالن�سر 

 رقم 2021/7966
�ملنذر :  بنك �بوظبي �لول .

�ملنذر �إليه :  طاهر عبد�لنبي �شوهاين .
نتيجة  دره��م   )62،056.86( وق��درة  مبلغ  �شد�د  ب�شرعة  �إليه  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
�لإخالل ب�شد�د �لأق�شاط �ل�شهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�شيط  وذلك خالل 
�أ�شبوع من تاريخ �لن�شر و�إل �شي�شطر �ملنذر لتخاذ �لإج��ر�ء�ت �لتنفيذية على 
 TOYOTA ( من نوع )خ�شو�شي/  دبي/ U ل�شيارة رقم ) 16541/ �لفئة�
CAMRY _ �شالون( _ موديل ) 2020( لون )ذهبي( و�ملمولة ل�شاحلكم 

من قبل �ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�ض اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13237 بتاريخ 2021/5/10 
 اإنذار عديل بالن�سر

 رقم 2021/8144
�ملنذر :  بنك �أبوظبي �لتجاري �ض.م.ع  .

�ملنذر �إليه :  حمد �بر�هيم �شيف �بر�هيم  .
نتيجة  دره��م   )126،230.00( وق��درة  مبلغ  �شد�د  ب�شرعة  �إليه  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
�لإخالل ب�شد�د �لأق�شاط �ل�شهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�شيط  وذلك خالل 
�أ�شبوع من تاريخ �لن�شر و�إل �شي�شطر �ملنذر لتخاذ �لإجر�ء�ت �لتنفيذية ل�شرف 
�ملبلغ لل�شيارة �ملباعة  باملز�د �لعلني  �ملودع يف خزينة �ملحكمة  على �ل�شيارة رقم ) 
60922 / خ�شو�شي /R/ دبي ( من نوع )  ني�شان باترول _ ��شتي�شن  ( موديل 
كافة  حفظ  مع  �ملنذر  قبل  من  ل�شاحلكم  و�ملمولة  �بي�ض(   ( ل��ون   _  )2016(

حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�ض اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13237 بتاريخ 2021/5/10 
 اإنذار عديل بالن�سر

 رقم 2021/8145
�ملنذر :  بنك �أبوظبي �لتجاري �ض.م.ع  .

�ملنذر �إليه :  �شيز�ر �وغو�شتو �شوجي مياهري�.
نتيجة  دره��م   )40،207.00( وق��درة  مبلغ  �شد�د  ب�شرعة  �إليه  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
وذلك  بالتق�شيط   �لبيع  بعقد  �ملتعلقة  �ل�شهرية  �لأق�����ش��اط  ب�شد�د  �لإخ���الل 
خالل �أ�شبوع من تاريخ �لن�شر و�إل �شي�شطر �ملنذر لتخاذ �لإجر�ء�ت �لتنفيذية 
ل�شرف �ملبلغ لل�شيارة �ملباعة  باملز�د �لعلني  �ملودع يف خزينة �ملحكمة على �ل�شيارة 
رقم ) 72390 / خ�شو�شي /16/ �أبوظبي ( من نوع )  بيجو �ر �شي زد  _  كوبيه  
( موديل )2015( _ لون ) �أ�شود( و�ملمولة ل�شاحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ 

كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�ض اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13237 بتاريخ 2021/5/10 
 اإنذار عديل بالن�سر

 رقم 2021/8143
�ملنذر :  بنك �أبوظبي �لتجاري �ض.م.ع  .

�ملنذر �إليه :  للين بول�شكو بريالنت�ض.
نتيجة  دره��م   )18،746.00( وق��درة  مبلغ  �شد�د  ب�شرعة  �إليه  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
�لإخالل ب�شد�د �لأق�شاط �ل�شهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�شيط  وذلك خالل 
�أ�شبوع من تاريخ �لن�شر و�إل �شي�شطر �ملنذر لتخاذ �لإجر�ء�ت �لتنفيذية ل�شرف 
�ملبلغ لل�شيارة �ملباعة  باملز�د �لعلني  �ملودع يف خزينة �ملحكمة على �ل�شيارة رقم ) 
75190 / خ�شو�شي /Q/ دبي ( من نوع )  ميت�شوبي�شي لن�شر  _  �شالون   ( 
موديل )2015( _ لون ) رمادي( و�ملمولة ل�شاحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ 

كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�ض اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13237 بتاريخ 2021/5/10 
 اإنذار عديل بالن�سر

 رقم 2021/8147
�ملنذر :  بنك �أبوظبي �لتجاري �ض.م.ع  .

�ملنذر �إليه :  مارك ت�شارل�ض هاروب .
نتيجة  دره��م   )24،148.00( وق��درة  مبلغ  �شد�د  ب�شرعة  �إليه  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
وذلك  بالتق�شيط   �لبيع  بعقد  �ملتعلقة  �ل�شهرية  �لأق�����ش��اط  ب�شد�د  �لإخ���الل 
خالل �أ�شبوع من تاريخ �لن�شر و�إل �شي�شطر �ملنذر لتخاذ �لإجر�ء�ت �لتنفيذية 
ل�شرف �ملبلغ لل�شيارة �ملباعة  باملز�د �لعلني  �ملودع يف خزينة �ملحكمة على �ل�شيارة 
رقم ) 92125 / خ�شو�شي /5/ �بوظبي ( من نوع )  دودج ت�شالنجر _  �شالون  
( موديل )2013( _ لون ) �حمر( و�ملمولة ل�شاحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ 

كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�ض اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13237 بتاريخ 2021/5/10 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/موؤ�ش�شة خولة للفن و �لثقافة

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN  رخ�شة رقم:2718351 

 تعديل ر�أ�ض �ملال / من null �إىل 300000

 تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية �إىل �شركة �ل�شخ�ض �لو�حد ذ م م

تعديل �إ�شم جتاري من/ موؤ�ش�شة خولة للفن و �لثقافة

KHAWLA ART AND CULTURAL FOUNDATION EST

�إىل / خولة للفن و�لثقافة - �شركة �ل�شخ�ض �لو�حد ذ م م

KHAWLA ART AND CULTURE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C  

فعلى كل من له حق �و �عرت��ض على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 

خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

Date 10/ 5/ 2021  Issue No : 13237
Defendant's notification by publication

Case Management Office of Sharjah Court, the Federal Civil Court of First Instance
in Case No. SHCFICIREA2021/0003189- Civil (Partial)

To the defendant: Charles Talemwa
Unknown Place of residence: Sharjah Al Azra area Sheikh Salem Bin Sultan Al Qasimi Sharjah, 
Drivers Housing Building of Sharjah Taxi
For notification by publication in both Arabic and English languages
The plaintiff: Sharjah Taxi (LLC) filed the lawsuit against the defendant/ Charles Talemwa 
- Uganda, requesting: Obligate the defendant to pay an amount of (40919.79 dirhams) Forty 
Thousand Nine Hundred Nineteen dirhams and Seventy-Nine fils, and the legal interest at 12% 
from the date of the judicial claim until the date of full payment. - Obligate the defendant to 
pay charges and expenses and attorney fees. You are assigned to attend the hearing 25/05/2021 
in front of the Case Management Office of Sharjah Court of First Instance Civil Court - Office 
No. (Case Manager Office No. 4) in person or authorized agent/ attorney, and to submit a plea 
(rejoinder) to the case, accompanied by all the documents, within a period not exceeding ten 
days from the date of publication, in order to hear and examine the case mentioned above, as 
a you are the defendant.
Judicial Services Office 
Hamda Muhammad Hassan Ali Al Ali

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

Date 10/ 5/ 2021  Issue No : 13237
Defendant's notification by publication 

Case Management Office of Sharjah Court, the Federal Civil Court of First Instance 
in Case No. SHCFICIREA2021/0003079- Civil (Partial)

To the defendant: Muhammad Ameer Hamza Khalid Mahmood Unknown Place of 
residence: Sharjah Al Azra area Sheikh Salem Bin Sultan Al Qasimi Street Sharjah, 
Drivers Housing Building of Sharjah Taxi - Mobile No. 0506053034
You are assigned to attend the hearing 17/05/2021 in front of the Case Management 
Office of Sharjah Court of First Instance Civil Court - Office No. (Case Manager 
Office No. 6) in person or authorized agent/ attorney, and to submit a plea (rejoinder) 
to the case, accompanied by all the documents, within a period not exceeding ten 
days from the date of publication, in order to hear and examine the case mentioned 
above, as a you are the defendant.
Claims: -Obligate the defendant to pay an amount of (8977.18 dirhams) Eight 
Thousand Nine Hundred Seventy-Seven dirhams and Eighteen fils, and the legal 
interest at 12% from the date of the judicial claim until the date of full payment. - 
Obligate the defendant to pay charges and expenses and attorney fees.
Judicial Services Office
Aisha Ibrahim Al-Harmoodi

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

Date 10/ 5/ 2021  Issue No : 13237
Defendant's notification by publication

Case Management Office of Sharjah Court, the Federal Civil Court of First Instance 
in Case No. SHCFICIREA2021/0003263-Civil (Partial)

To the defendant: Naveed Khan Aslam Khan
Unknown Place of residence: Sharjah Al Azra area Sheikh Salem Bin Sultan Al Qasimi Street 
Sharjah, Drivers Housing Building of Sharjah Taxi
For notification by publication in both Arabic and English languages 
The plaintiff: Sharjah Taxi (LLC) filed the lawsuit against the defendant/Naveed Khan Aslam 
Khan - Pakistan, requesting:  - Obligate the defendant to pay an amount of (13440.09 dirhams) 
Thirteen Thousand Four Hundred Forty dirhams and Nine fils, and the legal interest at 12% 
from the date of the judicial  claim until the date of full payment. - To issue your order to forbid 
the defendant / Naveed Khan Aslam Khan - Pakistani nationality from traveling and to deposit 
his Passport which holds the No. (QS4130301) as an assurance in the court, and to issue a 
circular in all the country exits to assure that he pays the amount of (13440.09 dirhams) Thirteen 
Thousand Four Hundred Forty dirhams and Nine fils. - Obligate the defendant to pay charges 
and expenses and attorney fees. 
You are assigned to attend the hearing 24/05/2021 in front of the Case Management Office of 
Sharjah Court of First Instance Civil Court - Office No. (Case Manager Office No. 4) in person 
or authorized agent/ attorney, and to submit a plea (rejoinder) to the case, accompanied by all 
the documents, within a period not exceeding ten days from the date of publication, in order to 
hear and examine the case mentioned above, as a you are the defendant.
Judicial Services Office / Hamda Muhammad Hassan Ali Al Ali

United Arab Emirates
Ministry of Justice 
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املال والأعمال
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رئي�ض الغرفة التجارية العربية الربازيلية: ميكننا تعلم الكثري من جتربة الإمارات يف تطوير املدن الذكية

غرفة ال�سارقة تعلن عن ان�سمام 1882 �سركة جديدة خالل الربع الأول 

غرفة اأبوظبي تبحث �سبل تعزيز ال�سراكة القت�سادية مع كو�ستاريكا

•• دبي-وام:

�لغرفة  رئ��ي�����ض  ���ش��ح��ف��ة،  �أو����ش���م���ار  �أ�����ش����اد 
حققته  مبا  �لرب�زيلية  �لعربية  �لتجارية 
دولة �لإمار�ت على �شعيد �لبنية �لتحتية 
.كما  �ل��ذك��ي��ة  �مل���دن  وت��ط��وي��ر  �للوج�شتية 
�مل��ت��ط��ورة وت�شجيع  �لأع���م���ال  ب��ب��ي��ئ��ة  ن���وه 
�أنظمة متطورة  �ل�شتثمار وخا�شة توفري 
�لتجارية  �ل���رخ�������ض  ط���ل���ب���ات  ل���ت���ق���دمي 
"��شتثمر  من�شة  مثل  �لأع��م��ال  وتاأ�شي�ض 
على  �ل�شريبي  �لزدو�ج  وم��ن��ع  دبي"؛  يف 
�ل�شتثمار�ت؛ وبناء مناطق حرة ذ�ت بنية 
�ملبادر�ت  ه���ذه  �إن  وق����ال  ح��دي��ث��ة.  حت��ت��ي��ة 
م�شتقبلي  حتالف  بناء  �أم���ام  �مل��ج��ال  تفتح 
�أكرث حيوية بني �لرب�زيل ودولة �لإمار�ت 
مقابلة  يف  �شحفة  و�أك��د  �ملتحدة.  �لعربية 
�ملتحدة  �لعربية  �لإم�����ار�ت  �إن  "و�م"  م��ع 
تعد بو�بة للرب�زيل للو�شول �إىل �لأ�شو�ق 
�ل��ع��رب��ي��ة �ل��رئ��ي�����ش��ي��ة �لأخ�������رى و�ل�����دول 
�لأوروب����ي����ة و�لآ���ش��ي��وي��ة وح��ت��ى �ل�����دول يف 
�لتحتية  �لبنية  بف�شل  �ل�شمالية  �أمريكا 
و�ملناطق  �مل�����ش��ت��وى،  ع��امل��ي��ة  �ل��ل��وج�����ش��ت��ي��ة 
�حل����رة �ل��ت��ي ت��زخ��ر ب��ه��ا �ل���دول���ة، و�ملوقع 
�تفاقيات  وتنوع  �ل�شرت�تيجي  �جل��غ��ر�يف 
طرفاً  �لدولة  تعد  �لتي  �لدولية  �لتجارة 
�ل��ع��الق��ات م��ع دولة  �أن ه��ذه  فيها م��وؤك��د� 
للرب�زيل  ك��ب��رية  ف��ر���ش��ة  ت��ع��د  �لإم�������ار�ت 
لال�شتفادة من تنامي �لطلب �لعاملي على 

�ملنتجات �حلالل.
و�أ�شاف �أو�شمار �شحفة :لطاملا ُعرفت دولة 
�أنها وجهة  �لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة على 
ب�شبب  �مل��ن��ط��ق��ة  ل��ال���ش��ت��ث��م��ار�ت يف  ر�ئ����دة 
�لعو�مل حيث ت�شاهم �لعديد  �لعديد من 

�مل�شتثمرين  ��شتقطاب  يف  �لعنا�شر  م��ن 
�أب��رزه��ا جودة  �ل��دول��ة، وم��ن  �إىل  �لعامليني 
�لتكنولوجيا  ع���ل���ى  و�لإق�����ب�����ال  �حل����ي����اة، 
بالتنمية  �ل��ر����ش��خ  و�لل����ت����ز�م  �مل���ت���ط���ورة، 
�حل�شرية  �مل����ر�ك����ز  د  وت����ع����دُّ �مل�������ش���ت���د�م���ة، 
لبناء  �ملبذولة  �جلهود  ل  وتو��شُ �حلديثة، 
�أن دولة  �إىل  ولفت  �زده��ار�ً  �أكرث  م�شتقبل 
�لإمار�ت ت�شعى با�شتمر�ر �إىل �إيجاد طرق 
�أع���م���ال م�شجعة  ب��ي��ئ��ة  ل��ت��وف��ري  م��ب��ت��ك��رة 
�مل�شافة  �لقيمة  ل�شمان  م��الءم��ة  و�أك���رث 
�مل�شتثمرين  م��ن  �أك����رب  ع���دد  و����ش��ت��ق��ط��اب 

و�أف�شل �ملو�هب �لعاملية.
ل��ل��رب�زي��ل، وخا�شة  �أن���ه ميكن  �إىل  و�أ���ش��ار 
�ملدن �لكربى فيها، تعلم �لكثري من جتربة 
�لإم���ار�ت فيما يتعلق بتطوير  دبي ودول��ة 
�ملدن �لذكية وحت�شني �لقطاعات �لأخرى 
يتمثل  �لنحو،  ه��ذ�  وع��ل��ى  �لأول���وي���ة.  ذ�ت 
�لتجارية  �ل��غ��رف��ة  �أه��د�ف��ن��ا يف  م��ن  ج���زء 
�لتعاون  ت�شهيل  يف  �ل��رب�زي��ل��ي��ة  �ل��ع��رب��ي��ة 
�ل���ع���رب���ي و�ل�����رب�زي�����ل، �شو�ء  �ل���ع���امل  ب���ني 
و�خل���رب�ت  �ل��ت��ج��ارب  ب��ت��ب��ادل  يتعلق  فيما 
يف  مب��ا  للحلول،  �مل�شرتك  �لتطوير  يف  �أو 
ذل��ك �ل��زر�ع��ة وتقنيات �إن��ت��اج �لأغ��ذي��ة، �أو 
يف ت��ب��ادل �ملنتجات و�خل��دم��ات وك��ذل��ك يف 
�لرتفيهية  و�لفعاليات  للثقافة  �ل��رتوي��ج 

وغريها.
�لعربية  �ل���ت���ج���اري���ة  �ل���غ���رف���ة  وت�������ش���ع���ى 
�لتعاون  �آف�����اق  ت��و���ش��ي��ع  �إىل  �ل���رب�زي���ل���ي���ة 
يف �ل��ع��دي��د م��ن �مل���ج���الت �لأخ�����رى، ومن 
لتعزيز  ج��دي��دة  م�����ش��ار�ت  �إن�����ش��اء  �شمنها 
�لتجارية،  و�لت��ف��اق��ي��ات  �لتقني  �ل��ت��ع��اون 
�لأن�شطة  وزيادة  �لذكية  للمدن  و�لرتويج 

�ل�شتثمارية.

موؤخر�ً  �إ�شد�رها  مت  �لتي  �لقو�نني  وع��ن 
�ملتحدة  �لعربية  �لإم����ار�ت  دول��ة  قبل  م��ن 
ودعم  �ل�شتثمار�ت  و��شتقطاب  لت�شجيع 
بالقو�نني  ���ش��ح��ف��ة  رح�����ب  �مل�����ش��ت��ث��م��ري��ن 
�لإمار�ت  دولة  �أ�شدرتها  �لتي  و�ل�شيا�شات 
�إن��ه��ا �شتعزز م��ن �لعالقات  م��وؤخ��ر�ً، وق��ال 
�ل��ت��ج��اري��ة ل��ل��دول��ة م���ع �ل����رب�زي����ل. فعلى 
�ل�شتثمار  ق��ان��ون  �شي�شاهم  �مل��ث��ال،  �شبيل 
�لأجنبية  ل��ل�����ش��رك��ات  �مل��ب��ا���ش��ر  �لأج���ن���ب���ي 
م��ل��ك��ي��ة م��ب��ا���ش��رة ت�����ش��ل ل��ن�����ش��ب��ة 100% 
و�ل�شعري  و�ل���ذرة  �لقمح  �إن��ت��اج  من�شاآت  يف 
�إىل  و�ل��زه��ور  �ل�شكر  وق�شب  و�لبقوليات 
�لرب�زيل  ب��ني  �أق���وى  �قت�شادية  ع��الق��ات 
ودول���ة �لإم����ار�ت. وع���الوة على ذل��ك، فاإن 
دولة �لإم��ار�ت قادرة على تر�شيخ مكانتها 
كحلقة �إمد�د عاملية بف�شل تو�جد �لعديد 

من �ملناطق �حلرة �حلديثة فيها.
وقطاع  �ل���زر�ع���ي���ة  �ل�����ش��ن��اع��ات  �أن  و�ك�����د 
�لأغ���ذي���ة و�مل�����ش��روب��ات يف �ل���رب�زي���ل تعد 
�مل���ج���الت �ل��رئ��ي�����ش��ي��ة ذ�ت �لأول���وي���ة  م���ن 

يف �ل���ع���الق���ات �ل���ت���ج���اري���ة ل���ل���رب�زي���ل مع 
ي���ز�ل ه��ن��اك �لكثري  دول���ة �لإم������ار�ت. ول 
م���ن �لإم���ك���ان���ات غ���ري �مل�����ش��ت��غ��ل��ة يف جمال 
�إىل جانب  وج��ه �خل�شو�ض  �ل��زر�ع��ة على 
�لرقمية  و�حل��ل��ول  �لتطبيقات  جم���الت 
و�لتكنولوجيا  �مل��ال��ي��ة  �لتكنولوجيا  مثل 
�لزر�عية و�لتكنولوجيا �ل�شحية. و�شيتيح 
�لرب�زيلية  ل��ل�����ش��رك��ات  �مل��ح��ل��ي  �ل���ت���و�ج���د 
و�لعناية  و�لتجميل  �لأزي�����اء  جم���الت  يف 
�ل�شخ�شية فر�شاً كبرية �أي�شاً، خا�شة مع 
�لدوليني  �ل�شياح  عدد  يف  �ملتوقعة  �لزيادة 

�لقادمني �إىل دولة �لإمار�ت.
�لعربية  �لتجارية  �لغرفة  يف  :نحن  وق��ال 
�إط���الق م�شروع / �ل��رب�زي��ل��ي��ة على و���ش��ك 

من  ي��ت��األ��ف  و�ل����ذي   ،/Lab CCAB
ح��ا���ش��ن��ة ل��ل�����ش��رك��ات �ل���ر�غ���ب���ة يف دخ���ول 
لعبته  �ل��ذي  �ل��دور  وع��ن  �لعربية.  �ل�شوق 
�لتفاقيات �ملوقعة بني �لبلدين يف ت�شجيع 
�ل�شتثمار وزيادة عدد �ل�شركات �لرب�زيلية 
يف دول��ة �لإم���ار�ت ق��ال :يف �لعام 2018، 
�ل��رب�زي��ل ودول��ة �لإم���ار�ت �تفاقية  وقعت 
�لدخل  ع���ل���ى  �ل�����ش��ري��ب��ي  �لزدو�ج  مل���ن���ع 
�ل�شماح  مت  كما  �ل�شريبي.  �لتهرب  ومنع 
لل�شناديق �ل�شيادية �لإمار�تية، و�لتي تعد 
من �أكرب �ل�شناديق يف �لعامل، بال�شتثمار 
يف �لرب�زيل، ومتكني �ل�شركات �لرب�زيلية 
�لر�غبة بدخول �ملنطقة �لعربية من جذب 

��شتثمار�تها �إىل دولة �لإمار�ت.
و�أكد �أن هذه �لتفاقية بالغة �لأهمية على 
�لإمار�تية،  �لرب�زيلية  �لعالقات  �شعيد 
للو�شول  ُق��ُدم��اً  �مل�شي  مو��شلة  وميكننا 
بعالقات �إىل م�شتوياٍت جديدة من �لتميز، 
مثل  للتعاون  �أخ��رى  جم��الت  و��شتك�شاف 

و�لتي  �لقليمية  �لتعرفة  تخفي�ض  تنفيذ 
ت�شمل �ل�شلع �لو�شيطة و�مل�شنعة، بالإ�شافة 

�إىل �إن�شاء م�شار�ت بحرية مبا�شرة.
رت  �مل��ا���ش��ي، �شدَّ �ل��ع��ام  �ن���ه يف  و����ش��ار �ىل 
ب�  قيمتها  تقدر  ومنتجات  �شلعا  �ل��رب�زي��ل 
�لإمار�ت.  دول��ة  �إىل  دولر  مليار   2.06
دولر  مليون   733.99 و�رد�ت��ه��ا  وبلغت 
خالل نف�ض �لفرتة. وبلغ �إجمايل �لتدفق 

�لتجاري 2.79 مليار دولر.
من  �لأوىل  �ل���ث���الث���ة  �لأ����ش���ه���ر  وخ������الل 
�ل��ع��ام �جل����اري، و���ش��ل حجم �ل��ت��ج��ارة بني 
 430.98 �إىل  �لإم���ار�ت  �لرب�زيل ودول��ة 
رت �لرب�زيل ما قيمته  مليون دولر. و�شدَّ
�أنها  ح��ني  يف  دولر،  م��ل��ي��ون   352.20
��شتوردت ما قيمته 78.78 مليون دولر 

خالل �لربع �لأول من �لعام 2021.
��ل��ت دول����ة �لإم������ار�ت خ���الل �لعام  ك��م��ا ���ش��كَّ
لل�شادر�ت  �ل��رئ��ي�����ش��ي��ة  �ل��وج��ه��ة  �مل��ا���ش��ي 
للو�رد�ت  ُم�����ش��ّدر  �أك��رب  ور�ب���ع  �لرب�زيلية 
�لعربية.  �لدول  �لرب�زيل على �شعيد  �إىل 
�لعاملية  �ل���ت���ج���ارة  لإج����م����ايل  وب��ال��ن�����ش��ب��ة 
للرب�زيل، جاءت دولة �لإم��ار�ت يف �ملرتبة 
24 يف �إجمايل �ل�شادر�ت و�ملرتبة 37 يف 

�إجمايل �لو�رد�ت يف �لعام 2020.
ويف �لفرتة من يناير �إىل مار�ض 2021، 
كانت دولة �لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة ر�بع 
�لرب�زيلية  ل���ل�������ش���ادر�ت  رئ��ي�����ش��ي��ة  وج���ه���ة 
و�شاد�ض م�شدر للو�رد�ت �إىل �لرب�زيل على 
�مل�شتوى  وعلى  �لعربية.  �ل���دول  م�شتوى 
�ل��ع��امل��ي، ج���اءت دول���ة �لإم�����ار�ت يف �ملرتبة 
�لرب�زيلية  �ل�������ش���ادر�ت  �إج���م���ايل  يف   34
و�مل��رت��ب��ة 55 يف �إج��م��ايل �ل����و�رد�ت خالل 

�لفرتة ذ�تها.

كهرباء دبي تفوز بجائزة البتكار املتميز
•• دبي-وام: 

ف����ازت ه��ي��ئ��ة ك��ه��رب��اء وم���ي���اه دبي 
�شمن  �ملتميز"  "�لبتكار  بجائزة 
"جو�ئز �لتميز �لعاملية يف �لأعمال" 
موؤ�ش�شة  تنظمها  �ل��ت��ي   2021
 Awards Intelligence
ومقرها �ململكة �ملتحدة عن مبادرة 
�أطلقتها  �ل��ت��ي  �لذكية"  "�حلياة 
�ل��ه��ي��ئ��ة ل��ت��م��ك��ني �مل��ت��ع��ام��ل��ني من 

تبني منط حياة م�شتد�م ومر�قبة 
��شتهالكهم  يف  و�ل��ت��ح��ك��م  و�إد�رة 
��شتباقي  ب�شكل  و�مل��ي��اه  للكهرباء 
�مل�شاكل  كافة  ورقمي وحل  وذ�ت��ي 
و�ملعوقات �لتي ت�شبب زيادة �لهدر 
�إىل  �ل���رج���وع  دون  و�ل���ش��ت��ه��الك 

�لهيئة.
و قال معايل �شعيد حممد �لطاير 
�لع�شو �ملنتدب �لرئي�ض �لتنفيذي 
�جلائزة  ه���ذه  "ت�شاف  ل��ل��ه��ي��ئ��ة: 

�ملرموقة �إىل ر�ية برنامج حمد�ن 
�حلكومية  للخدمات  حممد  ب��ن 
بها  ب��ف��وزن��ا  ن��ع��ت��ز  �ل��ت��ي   2020
"�حلياة  م�����ب�����ادرة  ع����ن  م�����وؤخ�����ر�ً 

�لذكية" �أي�شاً.
�جلائزة  حت��ك��ي��م  جل��ن��ة  و�أ�����ش����ادت 
مبادرة  توفرها  �لتي  بال�شفافية 
ونوهت   .. �لذكية"  "�حلياة 
توفرها  �ل��ت��ي  �مل��ت��ط��ورة  ب��امل��ز�ي��ا 
م�شتوى  رف�����ع  وم���ن���ه���ا  �مل�����ب�����ادرة 
مفاهيم  ح����ول  �مل��ت��ع��ام��ل��ني  وع����ي 
�لفوترة و�ل�شتهالك عرب تقدمي 
�لفو�تري  ع��ن  و��شحة  معلومات 
ومر�قبة  �لرئي�شية؛  ومكوناتها 
و�لأ�شبوعي  �ل�شهري  ��شتهالكهم 
��شتهالك  مع  ومقارنته  و�ليومي 
�ملنازل �ملجاورة �إ�شافة �إىل ��شتالم 
�ل�شتهالك  �رت��ف��اع  عند  تنبيهات 
كيفية  ح��ول  و�إر����ش���اد�ت  ون�شائح 
ع���������الوة على  �مل������������و�رد  ت���ر����ش���ي���د 
�ملقدمة  و�خل�����ش��وم��ات  �ل��ع��رو���ض 

على �لأجهزة �ملوفرة للطاقة.
وحققت �ملبادرة نتائج ملفتة حيث 
��شتفاد منها 618،913 متعامل 
منذ �أطلقتها �لهيئة يف �شهر يوليو 
من �لعام �ملا�شي وحتى �شهر يناير 
�ملبادرة وفور�ت  2021. وحققت 
مليون   179.5 �إىل  و����ش���ل���ت 
ك��ي��ل��وو�ت ���ش��اع��ة م��ن �ل��ك��ه��رب��اء و 
�ملياه  م��ن  ج��ال��ون  مليون   67.7
 52.6 مبا يعادل وف��ور�ت بقيمة 

مليون درهم.

•• ال�شارقة-الفجر

�ل�شارقة  �إم�����ارة  ج��اذب��ي��ة  ع��ل��ى  دلل����ة  يف 
للمزيد  و��شتقطابها  �لأع��م��ال  ملمار�شة 
من �ل�شتثمار�ت وبرغم �لتحديات �لتي 
منوه،  وتباطوؤ  �لعاملي  �لقت�شاد  تو�جه 
�ل�شارقة  و�شناعة  جت���ارة  غ��رف��ة  �أع��ل��ن��ت 
جديدة  ���ش��رك��ة   1882 �ن�����ش��م��ام  ع���ن 
�ل�شارقة خالل  �لأع��م��ال يف  �إىل جمتمع 
�جل��اري، حمققة  �لعام  �لأول من  �لربع 
�ملا�شي  �ل���ع���ام  ع���ن  من����و�   52% ن�����ش��ب��ة 
بزيادة قدرها 647 �شركة، وذلك يف رقم 
قيا�شي جديد يعك�ض �لإقبال �لعاملي من 

�مل�شتثمرين على دخول �شوق �ل�شارقة.  
ويف تقرير حديث �أ�شدرته غرفة �ل�شارقة 
حول ن�شاطها و�إح�شائياتها خالل �لثالث 
�أ�شهر �لأوىل من �لعام 2021 يف �ملركز 
وكلباء  خورفكان  يف  وفروعها  �لرئي�شي 
و�لذيد، �شجلت �لغرفة منو� بن�شبة 9% 
بنف�ض  �أع�شائها مقارنة  �إجمايل عدد  يف 
قدرها  ب��زي��ادة  �ملا�شي  �لعام  من  �لفرتة 
جمموع  ب��ل��غ  ح��ي��ث  ع�����ش��وي��ة،   1377
�لأع�����ش��اء �جل���دد و�مل��ج��ددي��ن 16198 
كما  �مل��ا���ش��ي،  �ل��ع��ام   14821 ب���  مقارنة 
 14316 �مل��ج��ددة  �لع�شويات  ع��دد  بلغ 
بلغ  فيما   ،5% ق��دره��ا  ب��زي��ادة  ع�شوية 
 18222 �ل�شادرة  �ملن�شاأ  �شهاد�ت  ع��دد 
�شهادة و607 �شهادة عن �ملناطق �حلرة.

ثقة متزايدة من امل�شتثمرين
و�أكد �شعادة حممد �أحمد �أمني �لعو�شي 

مدير عام غرفة جتارة و�شناعة �ل�شارقة، 
�إيجابي  موؤ�شر  �لع�شويات  ع��دد  منو  �أن 
على �لثقة �ملتز�يدة من قبل �مل�شتثمرين 
ببيئة �لأعمال يف �ل�شارقة، وقدرتها على 
و�لتطور  �لنجاح  درج���ات  �أق�شى  توفري 
ل�����ش��رك��ات��ه��م، معترب�  �مل��وؤ���ش�����ش��ي  و�ل��ن��م��و 
�ل�شركات  ع���دد  يف  �ل��ك��ب��رية  �ل��ن�����ش��ب��ة  �أن 
�جل���دي���دة �مل��ن�����ش��م��ة ل��ل��غ��رف��ة دل��ي��ل على 
�لأث����ر �لإي��ج��اب��ي ل��ل��دور �ل���ري���ادي �لذي 
تقوم فيه غرفة �ل�شارقة، و�لأد�ء �ملتميز 
يف تقدمي خدمات عالية �مل�شتوى وعاملية 
�لكفاءة يف جمال دعم �لأع�شاء وت�شهيل 
��شتقطاب  �أن  م��وؤك��د�  �لأع��م��ال،  ممار�شة 
�لعاملية،  �ل��ت��ح��دي��ات  �أع�����ش��اء ج���دد رغ���م 
�إل  �لأع�شاء لع�شويتهم ما هو  وجتديد 
�ل�شارقة  غرفة  �لتز�م  على  �إ�شايف  دليل 
بالرتقاء مب�شتوى خدماتها ومبادر�تها 
يف  �لقت�شادية  �ل�شارقة  مكانة  وتوطيد 
وتعزيز م�شريتها نحو  �لدولية،  �ملحافل 

�قت�شاد �ملعرفة و�لبتكار.

تفاوؤل يف املرحلة املقبلة
تطوير  م�شاريع  "�إن  �لعو�شي:  و�أ�شاف 
و�مل�شاريع  و�ل����ط����رق  �ل��ت��ح��ت��ي��ة  �ل���ب���ن���ى 
�شاحب  و�فتتحها  د�شنها  �لتي  �لتنموية 
�ل�شمو �ل�شيخ �لدكتور �شلطان بن حممد 
حاكم  �لأع��ل��ى  �ملجل�ض  ع�شو  �لقا�شمي 
وكلباء  خ��ورف��ك��ان  م���وؤخ���ر� يف  �ل�����ش��ارق��ة 
�لتفاوؤل خالل  ودبا �حل�شن، تبعث فينا 
�ملرحلة �ملقبلة با�شتمر�ر �لرب�مج �ملحفزة 
لال�شتثمار�ت �خلارجية و�رتفاع معدلت 

يف  من��و�  وب��ال��ت��ايل  �ل�شارقة  �إىل  تدفقها 
ف�شال  و�لتجارية،  �لقت�شادية  �حلركة 
لل�شناعة  �لوطنية  �ل�شرت�تيجية  ع��ن  
 300 "م�شروع  �ملتقدمة  و�لتكنولوجيا 
�لنهو�ض  يف  ���ش��ت�����ش��اه��م  �ل���ت���ي  مليار" 
�إمارة  بالقطاع �ل�شناعي �لذي تتميز به 
يف  �شت�شهم  �ل��ع��و�م��ل  ه��ذه  ك��ل  �ل�شارقة، 
و�إق���ب���ال متناميا  �أع�����ش��ائ��ن��ا  ع���دد  زي����ادة 
�لأعمال  تاأ�شي�ض  على  �مل�شتثمرين  م��ن 
هذ�  م��ن  لال�شتفادة  �ل�����ش��ارق��ة  �إم����ارة  يف 

�لتطور �ل�شرت�تيجي �لنوعي".

خمتلف  من  وجتارية  ر�شمية  وفود 
دول العامل

و���ش��ه��دت �ل��غ��رف��ة ك��ذل��ك ح��رك��ة ن�شطة 
و�لتقت  ��شتقبلت  حيث  �ل��ز�ئ��رة  للوفود 
�حلايل  �ل���ع���ام  م���ن  �لأول  �ل���رب���ع  خ���الل 
وف������ود ر���ش��م��ي��ة وجت����اري����ة م����ن خمتلف 
ب��ل��د�ن �ل��ع��امل، ك��م��ا �أع��ل��ن��ت �ل��غ��رف��ة عن 
و�لذي  �لت�شال  مركز  حتديث  م�شروع 
�أعمال  عن  �شخمة  بيانات  قاعدة  ي�شم 
�لتو��شل مع  تعزيز  �إىل  �لغرفة ويهدف 
لت�شهيل  �لذكية  �لتقنيات  عرب  �لأع�شاء 
�مل��ق��دم��ة، وم�����ش��اع��دة �ملعنيني  �خل��دم��ات 
وم�شاريع  در������ش����ات  ب��و���ش��ع  �ل��غ��رف��ة  يف 
كما  �مل�شتقبلية،  �لق��ت�����ش��ادي��ة  �جل���دوى 
�أع��ل��ن��ت �ل��غ��رف��ة ع��ن �إجن����از ن��ح��و 85% 
م�������ش���روع ت���ط���وي���ر �ل��ب��ن��ي��ة �ل��ت��ح��ت��ي��ة يف 
تنفذه  �لذي  �لعا�شرة  �ل�شناعية  �ملنطقة 
م��ن �جلهات  ع��دد  م��ع  بالتعاون  �ل��غ��رف��ة 

�حلكومية.

و�شهد �لربع �لأول �إطالق غرفة �ل�شارقة 
ل�شرطة  �ل��ع��ام��ة  �ل��ق��ي��ادة  م��ع  بال�شر�كة 
لأف�شل  �ل�������ش���ارق���ة  جل����ائ����زة  �ل�������ش���ارق���ة 
كفئة  �لأمنية،  للمعايري  مطابقة  من�شاأة 
جائزة  ف���ئ���ات  �إىل  ت�����ش��اف  م�����ش��ت��ح��دث��ة 
�أول  تكرمي  عن  ف�شال  للتميز،  �ل�شارقة 
ل����رو�د �لأعمال  �ل�����ش��ارق��ة  ب��ج��ائ��زة  ف��ائ��ز 
وتعترب   2021-2020 �لإع��اق��ة  ذوي 
هذه �لفئة �إحدى فئات "جائزة �ل�شارقة 
حديثا  �ل��غ��رف��ة  �أطلقتها  �ل��ت��ي  للتميز" 

بهدف دعم وتطوير قطاع ريادة �لأعمال 
يف �إمارة �ل�شارقة و�إيالء �لأ�شخا�ض ذوي 
�لإع���اق���ة �ه��ت��م��ام��ا خ��ا���ش��ا �ن��ط��الق��ا من 
ملجتمع  �لأول  �مل��م��ث��ل  ب��اع��ت��ب��اره��ا  دوره����ا 
و�لتز�مها مببادىء  �لإم���ارة  �لأع��م��ال يف 
ذلك  جانب  �إىل  �لجتماعية،  �مل�شوؤولية 
�ل��ع��دي��د م���ن �لرب�مج  �ل��غ��رف��ة  �أط��ل��ق��ت 
و�مل���ب���ادر�ت �ل��ت��ي ق��دم��ت��ه��ا �ن��ط��الق��ا من 
لالأعمال  حم��ف��زة  بيئة  بخلق  �ل��ت��ز�م��ه��ا 

ودعم منوها.

•• اأبوظبي- وام: 

ب��ح��ث ���ش��ع��ادة حم��م��د ه���الل �مل��ه��ريي مدير 
خالل  �أبوظبي  و�شناعة  جت��ارة  غرفة  ع��ام 
نائبة  ب��ولن��و���ض  �أدري���ان���ا  ���ش��ع��ادة  ��شتقباله 
�ملر�فق  و�ل��وف��د  كو�شتاريكا  خارجية  وزي��ر 
لها، �شبل تعزيز �ل�شر�كة �لقت�شادية و�آفاق 
�لأعمال  بيئة  يخدم  مبا  وتطورها،  دعمها 
بني �لبلدين �ل�شديقني، عالوة على تبادل 

�مل�شتجد�ت  م��ن  ع��دد  ح��ول  �لنظر  وج��ه��ات 
�له���ت���م���ام  ذ�ت  �ل���ث���ن���ائ���ي���ة  �لق���ت�������ش���ادي���ة 

�مل�شرتك.
وث��م��ن ���ش��ع��ادة حممد ه��الل �مل��ه��ريي زيارة 
للغرفة،  كو�شتاريكا  خ��ارج��ي��ة  وزي���ر  ن��ائ��ب 
م�����ش��ي��د� مب���ا ي��رب��ط �ل��ب��ل��دي��ن م���ن �شر�كة 
متميزة ت�شمل خمتلف �جلو�نب �لقت�شادية 
�مل�شرتكة  ب��ال��رغ��ب��ة  م��دف��وع��ة  و�ل��ت��ج��اري��ة، 
لتطوير م�شتويات �لتعاون على �لعديد من 

��شتثمارية  و�آف����اق  ف��ر���ض  �لأ���ش��ع��دة، وف��ت��ح 
�أبوظبي  �لأع���م���ال يف  ب���ني جم��ت��م��ع  �أو����ش���ع 
ك��و���ش��ت��اري��ك��ا ع��ل��ى ح���د �شو�ء.  وج��م��ه��وري��ة 
من  باقة  �للقاء  خالل  �ملهريي  و��شتعر�ض 
�خلدمات �لتي تقدمها �لغرفة للم�شتثمرين 
�إمارة  يف  و�لقطاع �خلا�ض  �لأعمال  ورج��ال 
�أبوظبي، عالوة على �ملبادر�ت �ملبتكرة �لتي 
�لقت�شادي،  �لعمل  جم��الت  لدعم  تنفذها 
�ل�شتعد�د  �أمت  على  �ل��غ��رف��ة  �أن  �إىل  لف��ت��ا 

�لعالقات  وتعزيز  �ملتبادل  �لتعاون  لتكثيف 
�ل��ت��ج��اري��ة و�ل���ش��ت��ث��م��اري��ة، مب��ا ي��خ��دم بيئة 

�لأعمال و�مل�شتثمرين لدى �جلانبني.
�أدري���ان���ا بولنو�ض  �أ����ش���ادت ���ش��ع��ادة  ب���دوره���ا، 
�إىل  م�����ش��رية  �ل���ش��ت��ق��ب��ال،  وح���ف���اوة  بح�شن 
لتوثيق  �لعملية  �جل��ه��ود  مو��شلة  �أه��م��ي��ة 
�لتعاون و��شتك�شاف فر�ض جديدة  عالقات 
ل��ل��ت��ع��اون خ���الل �مل��رح��ل��ة �مل��ق��ب��ل��ة، وذل���ك يف 
�لعديد من �ملجالت ذ�ت �لهتمام �مل�شرتك، 

مثل �لتحول �لرقمي و�لتكنولوجيا �حليوية 
ن��ائ��ب��ة وزي����ر خارجية  و�أع����رب����ت  وغ���ريه���ا. 
وتبادل  ب��ت��ك��ث��ي��ف  �أم���ل���ه���ا  ع���ن  ك��و���ش��ت��اري��ك��ا 
�لإمار�تيني  �لأع���م���ال  رو�د  ب��ني  �ل���زي���ار�ت 
كو�شتاريكا،  ج���م���ه���وري���ة  يف  ون���ظ���ر�ئ���ه���م 
 . �مل�شرتكة  �مل�شالح  يخدم  �ل��ذي  وبال�شكل 
ح�شر �للقاء .. هالل حممد �لهاملي نائب 
مدير عام غرفة �أبوظبي للمر�كز و�ملجال�ض 

�ل�شت�شارية.

تنظيم الت�سالت بني الأف�سل 
اأو�سطيا يف جمال البتكار

•• دبي-وام:

حققت هيئة تنظيم �لت�شالت و�حلكومة �لرقمية �إجناز�ً جديد�ً بت�شنيفها 
من بني �أف�شل 3 جهات يف جمال �لبتكار يف منطقة �ل�شرق �لأو�شط وذلك 
�شمل �جلهات  و�ل���ذي  �ل��ع��امل��ي  �لب��ت��ك��ار  ع��ن معهد  �ل�����ش��ادر  �لتقرير  وف��ق 

�مل�شجلة باملعهد يف �ل�شرق �لأو�شط و�شمال �أفريقيا.
وياأتي هذ� �لإجناز نتيجة تلبية �لهيئة للمعايري �لتي و�شعها معهد �لبتكار 
�لعاملي للح�شول على �شهادة �لعتماد كجهة مبتكرة وح�شول �لهيئة على 
م�شادقة �ملعهد على عدد من �لبتكار�ت �لتي �أُن�ِشئت ونفذت على �مل�شتوى 

�ملحلي �أو �لدويل.
�مل�شاندة  �خل��دم��ات  لقطاع  �لعام  �ملدير  نائب  �لكتبي  حممد  �شعادة  وق��ال 
�أهمية  �لبتكار  ت��ويل  �لهيئة  " �إن  بالهيئة  لالبتكار  �لتنفيذي  �لرئي�ض  و 
�لتي   2021 �لإم��ار�ت  لروؤية  �لوطنية  �ملحاور  من  عن�شر�ً  كونه  ق�شوى 
�قت�شاد  حتقيق  ين�شد  و�ل��ذي  �ملعرفة"  يف  "متحدون  عنو�ن  حتت  تندرج 
معريف ومتنوع ومرن تقوده كفاء�ت �إمار�تية ماهرة وتعززه �أف�شل �خلرب�ت 
مبا ي�شمن �لزدهار بعيد �ملدى لدولة �لإمار�ت و�شعبها ومن هذ� �ملنطلق 
�لعمل  �لبتكار يف  تعزز  �لتي  �ملبادر�ت  و�إط��الق  تبني  �لهيئة على  حر�شت 
حتقيق  وبالتايل  �خل��دم��ات  �أف�شل  تقدمي  �شاأنه  من  �ل��ذي  �لأم��ر  و�لأد�ء 

�شعادة �أفر�د �ملجتمع �لإمار�تي".
و�أ�شار �لكتبي �إىل �أن ح�شول �لهيئة على هذ� �لرتتيب �ملتقدم �أمر حمفز 
�ل��ري��ادة يف قطاع  �أن  �إىل  ، م�شري�  �لبتكارية  �مل��ب��ادر�ت  �ملزيد من  لتقدمي 
�ملعلومات تعتمد ب�شكل كبري على �لبتكار و�لإب��د�ع يف  �لت�شالت وتقنية 
ومنها  �لهيئة  تبنتها  �لتي  �مل��ب��ادر�ت  من  �لكثري  يف  يتجلى  ما  وه��و  �لعمل 
بالإ�شافة  بالهيئة  �لرقمي �خلا�ض  �لبتكار  �لرقمي ونظام  �لإب��د�ع  مركز 
للتعاون �مل�شتمر بني �لهيئة و�شركائها �لإ�شرت�تيجيني و�ملنظمات �لعاملية 

لتفعيل مبادر�ت �لبتكار وتطويرها لتحقيق �أف�شل �لنتائج".
و�أك��دت �لهيئة �أن حتقيقها لهذ� �لإجن��از جاء نتيجة �ل��دور �ملهم ملنظومة 
عامليا  �ملعتمدة  �ل�شهاد�ت  على  �لهيئة  وح�شول  �لهيئة  يف  �لبتكار  لإد�رة 
و�ختبار  ل��الب��ت��ك��ار  �مل��الئ��م��ة  للبيئة  �ل��ه��ي��ئ��ة  وت��وف��ري  �لب��ت��ك��ار  يف جم���ال 
�ل�شر�كات  و�إقامة  �لبتكار  على  وقدرتها  �لب�شرية  �مل��و�رد  وكفاءة  �لأفكار 
�لكادميية  �مل��وؤ���ش�����ش��ات  م�شتوى  ع��ل��ى  و�ل��دول��ي��ة  �ملحلية  �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة 

و�لعملية.
ولفتت �لهيئة �إىل �أن هذ� �لإجناز �شي�شاهم بالرتقاء مبنظومة �لبتكار يف 
هيئة تنظيم �لت�شالت و�حلكومة �لرقمية لتكون من رو�د �إد�رة �لبتكار 

على نطاق �لعمل �ملوؤ�ش�شي.

موانئ دبي العاملية تعتزم البدء يف 
تطوير ميناء بنانا يف جمهورية الكونغو

•• كين�شا�شا - وام:

�أعلنت مو�نئ دبي �لعاملية- �ملزود �لعاملي �لر�ئد للحلول �للوج�شتية �لذكية 
باملياه  �لبحري  بنانا  ميناء  تطوير  يف  للبدء  ��شتعد�د�تها  عن  �ملتكاملة- 
�لعميقة بعد �لتفاق على تعديالت �لعقد �لأويل بني �ملجموعة وحكومة 

جمهورية �لكونغو �لدميقر�طية.
�لعقد و�لتي وقع عليها  �لتعديالت على  �إع��د�د مذكرة �شروط توجز  ومت 
يف كين�شا�شا كل من غيلني نيمبو مبويزيا رئي�ض ديو�ن رئي�ض �جلمهورية 
�لعاملية يف  دبي  ل�شركة مو�نئ  �لعام  و�ملدير  �لتنفيذي  �ملدير  �لبنا  و�شهيل 
�لطرفني  مر�جعة  من  كجزء  .وت��اأت��ي  و�أفريقيا  �لأو���ش��ط  �ل�شرق  منطقة 
لبع�ض بنود �مل�شتند�ت �لتعاقدية �حلالية �لتي مت �لتوقيع عليها يف مار�ض 
30 عاًما لتطوير  2018 عندما فازت مو�نئ دبي �لعاملية بامتياز مدته 
يف  �لعميقة  باملياه  بحري  ميناء  �أول  �مليناء  و�شيكون  و�إد�رت���ه.  بنانا  ميناء 
كيلو   37 ط��ول��ه  �لبالغ  �شاحلها  على  �لدميقر�طية  �لكونغو  جمهورية 
ُيتوقع  �ل��ذي  بنانا  ميناء  تطوير  و�شيحقق  �لأطل�شي.  �ملحيط  على  م��رًت� 
�لبالد حيث  �لتكلفة و�لوقت لتجارة  ي�شتغرق عامني توفرًي� كبرًي� يف  �أن 
�آ�شيا  م��ن  �ل�شفن  �أك��رب  م��ن  �ملبا�شرة  �لتوقف  طلبات  م��ن  �مل��زي��د  �شيجذب 
�لدميقر�طية  �لكونغو  جلمهورية  لي�ض  �لقت�شاد  منو  و�شيعزز  و�أوروب���ا 
ديو�ن  رئي�ض  نائب  و�مي�شو  �أندريه  وق��ال  باأ�شرها.  وللمنطقة  بل  فح�شب 
رئي�ض �جلمهورية �مل�شوؤول عن �ل�شوؤون �لقت�شادية و�ملالية �أن هذ� �لتوقيع 
يج�شد وعد رئي�ض �جلمهورية بجعل ت�شييد ميناء بنانا باملياه �لعميقة �أحد 
�لكونغو  �إب��ر�م عقد ير�عي م�شالح جمهورية  �أولويات وليته. فقد متنى 

�لدميقر�طية وهذ� ما يحدث �لآن.
من جانبه قال �شهيل �لبنا �ملدير �لتنفيذي و�ملدير �لعام ملو�نئ دبي �لعاملية 
تعترب  �ل�شروط  م��ذك��رة  توقيع  �إن  و�أفريقيا  �لأو���ش��ط  �ل�شرق  منطقة  يف 
جمهورية  وحكومة  �لعاملية  دب��ي  م��و�ن��ئ  ب��ني  �ل�شر�كة  يف  ف��ارق��ة  مرحلة 

�لكونغو �لدميقر�طية يف �شبيل �مل�شي قدًما يف �مل�شروع .

اأم�ض دبي  عقارات  ت�سرفات  درهم  مليون   719
•• دبي-وام:

�أكرث  �أم�ض  بدبي  و�لأم��الك  �لأر��شي  د�ئ��رة  �لعقارية يف  �لت�شرفات  بلغت 
من 719 مليون درهم حيث �شهدت �لد�ئرة ت�شجيل 265 مبايعة بقيمة 
458.75 مليون درهم منها 24 مبايعة لالأر��شي بقيمة 77.58 مليون 

. درهم  مليون  درهم و241 مبايعة لل�شقق و�لفلل بقيمة 381.16 
9 ماليني درهم يف منطقة حد�ئق  �أهم مبايعات �لأر��شي بقيمة  وج��اءت 
دره��م يف منطقة  9 ماليني  بقيمة  تليها مبايعة  ر��شد  بن  �ل�شيخ حممد 
يف  دره��م  ماليني   9 بقيمة  مبايعة  تليها  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  حد�ئق 

منطقة حد�ئق �ل�شيخ حممد بن ر��شد .
وت�شدرت منطقة �حلبية �لثالثة �ملناطق من حيث عدد �ملبايعات �إذ �شجلت 
درهم وتلتها منطقة حد�ئق �ل�شيخ حممد  مليون   25 بقيمة  مبايعة   12
39 مليون درهم وثالثة يف �لثنية  5 مبايعات بقيمة  بن ر��شد بت�شجيلها 

�خلام�شة بت�شجيلها مبايعتني بقيمة 5 ماليني درهم .
وفيما يتعلق باأهم مبايعات �ل�شقق و�لفلل جاءت مبايعة بقيمة 17 مليون 
درهم مبنطقة حد�ئق �ل�شيخ حممد بن ر��شد كاأهم �ملبايعات تلتها مبايعة 
بقيمة 14 مليون درهم يف منطقة و�دي �ل�شفا 3 و�أخ��ري� مبايعة بقيمة 
13 مليون درهم يف منطقة مر�شى دبي . وت�شدرت منطقة �لثنية �خلام�شة 
�ملناطق من حيث عدد مبايعات �ل�شقق و�لفلل �إذ �شجلت 37 مبايعة بقيمة 
بت�شجيلها 24  �لثالثة  جنوب  �لرب�شاء  منطقة  وتلتها  درهم  مليون   27
مبايعة بقيمة 11 مليون درهم وثالثة يف �لرب�شاء جنوب �لر�بعة بت�شجيلها 

. درهم  مليون   13 بقيمة  مبايعة   23

نيويورك اأبوظبي تطلق خمترب 
ال�ستثمار التحويل

•• اأبوظبي-وام:

�أطلقت جامعة نيويورك �أبوظبي خمترب �ل�شتثمار �لتحويل بالتعاون مع 
�شركة مبادلة لال�شتثمار وجمموعة �مل�شكري �لقاب�شة.

�أ�شتاذ �لقت�شاد  �لذي يديره برناردو بورتولوتي  �ملخترب �جلديد،  وميثل 
�لز�ئر، �أول م�شروع بحثي متكامل تنظمه �جلامعة بال�شر�كة مع موؤ�ش�شات 
مالية يف �أبوظبي.  وي�شكل �ملخترب مبادرة بحثية تهدف �إىل تر�شيخ مكانة 
�لتمويل  جم��ال  يف  و�خل���رب�ت  للتميز  كمركز  �أب��وظ��ب��ي  ن��ي��وي��ورك  جامعة 
على  خا�ض  تركيز  مع  و�حلوكمة  و�لجتماعية  �لبيئية  و�لبحوث  �لفاعل 
وجنوب  و�أفريقيا  �لأو�شط  �ل�شرق  منطقة  يف  �لأم��د  طويلة  �ل�شتثمار�ت 
�آ�شيا. ويحظى �ملخترب بتمويل م�شرتك من قبل مبادلة وجمموعة �مل�شكري 
ويهدف �إىل تلبية �أعلى �ملعايري �لأكادميية وطرح �أفكار �إ�شرت�تيجية وحلول 

قابلة للتنفيذ للم�شتثمرين يف قطاع �لتمويل �لعاملي �لنا�شئ.
وي�شعى خمترب �ل�شتثمار �لتحويل بالدرجة �لأوىل �إىل تعريف �ملوؤ�ش�شات 
�حلوكمة  وت��اأث��ري�ت  خماطر  و�إد�رة  لقيا�ض  ب��اإط��اٍر  �لعاملية  �ل�شتثمارية 
�ل�شرق  منطقة  على  ون�شاطاتها  �ل�شركات  وحوكمة  و�لبيئية  �لجتماعية 
دعم مكانة  ي�شاهم يف  ما  �آ�شيا  و�أفريقيا وجنوب  �أفريقيا  و�شمال  �لأو�شط 
�لتنمية  �شوؤون  ومعاجلة  لال�شتثمار�ت  ولوج�شتية  مالية  كبو�بة  �أبوظبي 
جامعة  يف  �ل��ز�ئ��ر  �لقت�شاد  �أ�شتاذ  بورتولوتي  ب��رن��اردو  وق��ال  �مل�شتد�مة. 
" �إن �لعام �ملا�شي �شلط �ل�شوء على �شرورة �لتحول  �أبوظبي :  نيويورك 
�ل�شتد�مة  على  قائم  جديد  منط  �إىل  �لتقليدي  �لقت�شادي  �لنمط  من 

�لبيئية و�لندماج �لجتماعي و�لزدهار �مل�شرتك " .
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ارتفاع الطلب على الطاقة يف ال�سرق الأو�سط بن�سبة 3.35 % �سنوًيا حتى عام 2035

بريد الإمارات تن�سم اإىل اإي.زي.دبي لدعم النمو ال�سريع للتجارة الإلكرتونية يف الإمارات

•• دبي-الفجر: 

�لأو�شط  �ل�����ش��رق  م��ع��ر���ض  ي�شلط  ���ش��وف 
�لطلب  ع��ل��ى  �ل�����ش��وء   2021 ل��ل��ط��اق��ة 
�مل��ت��ز�ي��د على �ل��ط��اق��ة، و�ل���ذي م��ن �ملقرر 
على  ���ش��ن��وًي��ا   3.35% بن�شبة  ي��ن��م��و  �أن 
م�����د�ر �خل��م�����ش��ة ع�����ش��ر ���ش��ن��ة �ل���ق���ادم���ة يف 
عدد  ينمو  �أن  �ملتوقع  م��ن  حيث  �ملنطقة، 
�إفريقيا  و���ش��م��ال  �لأو���ش��ط  �ل�����ش��رق  �شكان 
بن�شبة %20 لي�شل �إىل 581 مليوًنا يف 
عام  بحلول  �أخ��رى  و24%   2030 ع��ام 
وفًقا  مليوًنا،   724 �إىل  لت�شل   2050

لآخر و�أحدث �لإح�شاء�ت.
�مللحة  و�حل��اج��ة  �ملتز�يد  �لطلب  �شوء  يف 
��شتجابًة  و�ل��ت��ف��اع��ل  �ل����رت�ب����ط  ل����زي����ادة 
حالة  ه��ن��اك  ف���اإن  كوفيد19-،  جل��ائ��ح��ة 
�لتعاون  وتو�شيع  لتعميق  قوية  �قت�شادية 

�لإقليمي يف �إمد�د�ت �لطاقة.
هذ� وتبد�أ �لأ�شبوع �ملقبل فعاليات �لن�شخة 
�لأو�شط  �ل�����ش��رق  مل��ع��ر���ض  �لف��رت����ش��ي��ة 
لأربعة  مت��ت��د  و�ل���ت���ي   2021 ل��ل��ط��اق��ة 
 4 �إىل  مايو   17 بني  ما  بالفرتة  �أ�شابيع 
يونيو 2021 وتت�شمن عقد �شل�شلة من 
�شيتم  �لإنرتنت  و�ملوؤمتر�ت عرب  �لندو�ت 
ت�شهيل  على  خاللها  من  �ل�شوء  ت�شليط 
�ل��ع��امل��ي و�لإقليمي  �ل��ط��اق��ة  ن��ظ��ام  ت��ق��ارب 
وربط حمرتيف �لطاقة من مناطق بعيدة 
�مل����دى م��ن �ل��ع��امل لك��ت�����ش��اب ف��ه��م �أعمق 

لفو�ئد �لرت�بط لنظام �لطاقة.
كونيت�شنا،  كلوديا  قالت  �ملنا�شبة  هذه  ويف 

مديرة معر�ض �ل�شرق �لأو�شط للطاقة:" 
�أن��ظ��م��ة �ل��ط��اق��ة �ملتز�يد  ���ش��ي��وؤدي ت��ك��ام��ل 
�ل�شرق  كمنطقة  �ل��رئ��ي�����ش��ي��ة  �مل��ن��اط��ق  يف 
فيها  �لطاقة  م���و�رد  تكون  �لتي  �لأو���ش��ط 
�ل�شوق  ت��ك��ام��ل  زي����ادة  �إىل  غ��ري م��ت��و�زن��ة، 
�أو�شع ودفع �لتنمية �مل�شتد�مة  على نطاق 

نحو �لأمام".
و�أ�شافت كونيت�شنا قائلة: " ي�شهل معر�ض 
�لتو��شل  فر�ض  للطاقة  �لأو�شط  �ل�شرق 
و�ل�����ش��ر�ك��ة �لإي��ج��اب��ي��ة م��ن خ���الل �جلمع 
بني �لقطاع �خلا�ض و�حلكومات و�ملر�فق 
حدًثا  باعتباره  �لإقليمي  �لتكامل  لتعزيز 
 75% �مل��ع��ر���ض  ي�شتقطب  ح��ي��ث  دول���ًي���ا، 
من �لز�ئرين من خارج �لإمار�ت �لعربية 

�ملتحدة، وميثلون 112 دولة."
�لتكامل  ع��ل��ى  �حل���دي���ث���ة  �لأم���ث���ل���ة  وم����ن 
�مل��ت��ز�ي��د لإم������د�د�ت �ل��ط��اق��ة ه��و ت�شريع 
�لعربي  �لكهرباء  �شوق  لتاأ�شي�ض  �لتحرك 
بهدف  كوفيد19-  جل��ائ��ح��ة  ����ش��ت��ج��اب��ًة 
�إحد�ث ثورة يف قطاع �لكهرباء يف �ل�شرق 
�لكهرباء  زيادة جتارة  �لأو�شط من خالل 
من %2 �إىل %40 بحلول عام 2035، 
ا  ��ا فر�شً �أي�����شً �مل��ت��ك��ام��ل  �ل�����ش��وق  ي��وف��ر  �إذ 
كبرية مل�شادر �لطاقة �ملتجددة و�ل�شتثمار 

�خلا�ض يف �إمد�د�ت �لكهرباء �لإقليمية.
ت��ب��د�أ ف��ع��ال��ي��ات م��ع��ر���ض �ل�����ش��رق �لأو�شط 
للطاقة يف 17 مايو باأ�شبوع قطاع �لطاقة 
�ملتجددة و�لنظيفة، و�لذي �شيوفر من�شة 
�لعاملي نحو �لطاقة  �لتحول  لتعزيز زخم 
�مل��ت��ج��ددة. ع��ل��ى وج���ه �خل�����ش��و���ض، حيث 

م�شادر  �أن  �لدولية  �لطاقة  وكالة  تتوقع 
ع��ل��ى �لطريق  ت�����ش��ري  �مل���ت���ج���ددة  �ل��ط��اق��ة 
جديدة  قيا�شية  �أرق���ام  لتحقيق  �ل�شحيح 
�ل�شم�شية  �ل��ط��اق��ة  م��ن   2021 ع���ام  يف 
ت�شاهم  �أن  �مل��ق��رر  وم���ن  �ل��ك��ه��رو���ش��وئ��ي��ة، 

�لرياح بثلثي منو �لطاقة �ملتجددة.
�مل���ت���ح���دث���ني تركي  ب����ني  م����ن  و����ش���ي���ك���ون 
ل�شركة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �ل��رئ��ي�����ض  �ل�����ش��ه��ري، 
�إىل  "�ل�شباق  �شيقدم جل�شة  �ل��ذي  �إجن��ي، 
�ل�شركات  ���ش��ت��ن��ت��ق��ل  ك��ي��ف  ���ش��ف��ر:  ���ش��ايف 
يوم  "�لطاقة �جلديدة" يف  �شيناريو  نحو 

�لثالثاء 18 مايو.
مايو   24 يف  و�لتوزيع  �لنقل  قطاع  يقام 
��شتجابًة للفر�ض �لهائلة يف �شناعة �لنقل 
و�ل��ت��وزي��ع. ب��ال��ت��ز�م��ن م��ع �ل��ت��وق��ع��ات باأن 
كوفيد19-  بعد  ملا  �لتعايف  تد�بري  ت��وؤدي 
�لعاملي،  �لطاقة  د�ئ��م يف مزيج  �إىل حت��ول 

حيث �شيكون �لتوليد �ملوثوق به جنًبا �إىل 
جنب مع �شبكات �لنقل و�لتوزيع �ملتو�زنة 
�أمًر� حا�شًما يف دفع �لنتعا�ض �لقت�شادي 

يف مرحلة ما بعد كوفيد19-.
و����ش���ي���ك���ون م����ن ب����ني �مل���ت���ح���دث���ني خ���الل 
�أ���ش��ب��وع �ل��ق��ط��اع ك���اًل م���ن: خ���و�ن ماركو، 
مدير �لحت��اد �لأوروب��ي لل�شبكات �لذكية 
�أثناء  �ل�شبكات  مو�زنة  يف  �شي�شارك  �لذي 
�لبديلة  �لطاقة  م�شادر  �لطاقة:  حت��ول 
)�ل�شبكة �لذكية ، �إنرتنت �لأ�شياء ،�لذكاء 
�أوتوبو، رئي�ض وحدة  و�أنيتا  �ل�شطناعي( 
�ملتجددة  �ل��ط��اق��ة  ووح����دة  �مل�����ش��روع  �إد�رة 
�جلل�شة  يف  �شتتحدث  و�لتي  نيجرييا،  يف 
�ملو�رد  ذ�ت  م�شتقرة  �ل�شبكات  �إن�شاء  عن 
�لبديلة يف  �لطاقة  ودمج م�شادر  متغرية 

نظام �ل�شبكة �حلايل.
�حلرجة  �ل��ط��اق��ة  ق��ط��اع  �أ���ش��ب��وع  �شيجمع 
 31 يف  �شيبد�أ  �ل��ذي  �لحتياطي  و�لن�شخ 
�إمد�د�ت  �أهمية  تز�يد  مع  بالتز�من  مايو 
وقت  �أي  من  �أك��رث  �لآن  �مل�شتمرة  �لطاقة 
�مل�شت�شفيات  مثل  �ملهمة  للمر�فق  م�شى 
�ملعلومات  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ب��ي��ان��ات  وم���ر�ك���ز 
�لتحتية  و�لبنية  �ل�شناعية  و�ل���وح���د�ت 
و�إع��د�د�ت �لطاقة �أهم و�أبرز �لالعبني يف 
�شوق �لطاقة �لحتياطية �لعاملي لت�شليط 

�ل�شوء على حلول �لطاقة �لتقدمية.
�لتاأثري  �أبحاث  رئي�ض  �شام،  �شيقود جويل 
ل���دى ���ش��رك��ة �أف��ري��ك��ان ج��ري��ن ك���و، جل�شة 
�لفر�ض  و�أه����م  للجميع  �ل��ط��اق��ة  �إت���اح���ة 
و�ل���ت���ح���دي���ات �مل��ت��ع��ل��ق��ة ب���ال���ط���اق���ة خ����ارج 

�ل�شبكة.
ت�شتمر  �لتي  �مل��وؤمت��ر�ت  �شل�شلة  �شتختتم 
لأربعة �أ�شابيع با�شتهالك �لطاقة و�إد�رتها 
�عتباًر� من 7 يونيو، حيث �شيتم �لرتكيز 
ع��ل��ى ���ش��وق �لإ����ش���اءة �ل��ذك��ي��ة �مل���زده���ر يف 
�إفريقيا،  و�شمال  �لأو�شط  �ل�شرق  منطقة 
2 مليار  ب��اأك��رث م��ن  ت��ق��در قيمتها  و�ل��ت��ي 
تلعب  و�ل��ت��ي   ،2030 ع��ام  بحلول  دولر 
�إم����د�د�ت  و�شيانة  حماية  يف  ك��ب��ري�ً  دور�ً 
�ل���ط���اق���ة وحت�������ش���ني ك����ف����اءة �ل���ط���اق���ة يف 
�ملنطقة. هذ� و�شيكون �شتيفان لو جنتيل، 
�لتنفيذي  و�ل��رئ��ي�����ض  �ل��ع��م��ل��ي��ات  رئ��ي�����ض 
بالإنابة ل�شركة �أبوظبي خلدمات �لطاقة، 
متحدًثا خالل جل�شة �حلد من ��شتهالك 

�لطاقة يف �ملباين.
قائلة:  ح��دي��ث��ه��ا  ك��ون��ي��ت�����ش��ن��ا  و�خ��ت��ت��م��ت 
�ملوؤمتر�ت  �شل�شلة  خالل  من  �أنه  "نتوقع 
و�ملفيدة  �ملف�شلة  و�جل��ل�����ش��ات  و�ل���ن���دو�ت 
�ل���ت���ي ن��ق��دم��ه��ا وف���ر����ض �ل��ت��و����ش��ل �لتي 
ل ت�����ش��اه��ى ل��دي��ن��ا، ف���اإن م��ع��ر���ض �ل�شرق 
�لفرت��شية  بن�شخته  للطاقة  �لأو���ش��ط 
عرب �لإنرتنت �شيكون كمحفز قوي وهام 
و�شمال  �لأو�شط  �ل�شرق  منطقة  مل�شاعدة 
�أه��د�ف��ه��ا يف جمال  �إف��ري��ق��ي��ا على حتقيق 
�ل���ط���اق���ة، ب��ي��ن��م��ا ن�����ش��ت��ع��د ل���ع���ودة �حل���دث 
�حل�شوري بن�شخته �ل�شاد�شة و�لأربعني يف 
غ�شون �أيام قليلة، حيث نتطلع من خالله 
�إىل عر�ض �لفر�ض �لهائلة لل�شناعة �لتي 
�لأوق���ات �لقت�شادية  �شمدت خ��الل ه��ذه 

�ل�شعبة".

•• دبي -الفجر:

�أعلنت "�إي.زي.دبي"، �ملنطقة �ملخ�ش�شة 
ب��ال��ك��ام��ل ل��ل��ت��ج��ارة �لإل��ك��رتون��ي��ة، و�لتي 
قلب  يف  �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي  مبوقعها  مت��ت��از 
�جلنوب،  ب���دب���ي  �ل��ل��وج�����ش��ت��ي��ة  �مل��ن��ط��ق��ة 
�لإم���ار�ت،  بريد  بان�شمام  ترحيبها  عن 
للخدمات  �ل����ر�ئ����دة  �ل��ر���ش��م��ي��ة  �جل���ه���ة 
يف  �ل�شريع   �لتو�شيل  وحلول  �لربيدية 
�ل���دول���ة. وك��ان��ت ���ش��رك��ة ب��ري��د �لإم����ار�ت 
خم�ش�شاً  م��رك��ز�ً  م���وؤخ���ر�ً  �فتتحت  ق��د 
مربعاً  ق��دم��اً   33،475 م�شاحته  تبلغ 
للتعامل مع �لطرود و�ل�شحنات �ل�شريعة 
�ملحلية و�لدولية. ويعّد هذ� �ملرفق ثاين 
ل��ل��ف��رز و�ل��ت�����ش��ل��ي��م لل�شركة  �أك����رب م��رك��ز 
�أن يتعامل  �لإم���ار�ت، حيث يتوقع له  يف 

�إجمايل حجم  %25 من  �أك��رث من  مع 
�ل�شريعة  و�ل�����ش��ح��ن��ات  �ل���ط���رود  �أع���م���ال 

خالل �ل�شنو�ت �لثالث �ملقبلة.
�ملقومات  كافة  "�إي.زي.دبي"  ومتتلك 
�إط��الق �ملركز �جلديد، من خالل  لدعم 
تزويد متعاملي بريد �لإمار�ت يف �ملناطق 
�لدولية  �ل�����ش��ح��ن  مب��ت��ط��ل��ب��ات  �مل���ج���اورة 
و�شيعزز  �إليها.  يحتاجون  �لتي  و�ملحلية 
هذ� �ملرفق مكانة بريد �لإمار�ت كالعب 
�لإلكرتونية،  �ل��ت��ج��ارة  ���ش��وق  يف  رئي�شى 
�خلا�شة  ق�����در�ت�����ه  خم���ت���ل���ف  وت���ط���وي���ر 
و�لتخزين  �لأخ����ري  و�مل��ي��ل  �لأول  ب��امل��ي��ل 
مبتطلبات  و�لوفاء  �ملتكاملة  و�خلدمات 
و�شي�شم  �لأم��ث��ل.  �لنحو  على  متعامليه 
�ملركز �أي�شاً فريقاً متخ�ش�شاً للتخلي�ض 
�جل��م��رك��ي وذل���ك ل��دع��م ح��رك��ة عمليات 

�ل�شوق  �إىل  �حل��رة  �ملنطقة  من  �لت�شليم 
�ملحلية وبقية �أنحاء �لعامل.

�لتنفيذي  �مل��دي��ر  �أح��م��د،  حم�شن  وق���ال 
�جلنوب:  دب��ي  يف  �للوج�شتية  للمنطقة 
عن  د�ئ���م���اً  "�إي.زي.دبي"  يف  "نبحث 
�ل�������ش���رك���ات حمليا  �أف�������ش���ل  ����ش��ت��ق��ط��اب 
�لإلكرتونية.  �لتجارة  �شناعة  يف  وعامليا 
حيث  �لإم���ار�ت،  بريد  �ن�شمام  وي�شعدنا 
تناول  عمليات  �جلديد  مرفقها  �شيدعم 
�لقادمة و�ملغادرة عرب  ومعاجلة �لطرود 
�ل�����دويل وج��ب��ل علي،  �آل م��ك��ت��وم  م��ط��ار 
�لربي  �لنقل  �شبكة  تطوير  ج��ان��ب  �إىل 
�ل�شنو�ت  يف  �مل��ن��ط��ق��ة  �أن���ح���اء  ج��م��ي��ع  يف 
مر�فق  وج������ود  و���ش��ي�����ش��م��ن  �ل����ق����ادم����ة. 
�جلمركية  وغري  �جلمركية  �مل�شتودعات 
يف دبي �جلنوب تلبية طلبات �لعمالء من 

�ملحلية  �ل�شركات  خالل م�شاعينا جلذب 
و�لعاملية يف جمال �خلدمات �للوج�شتية 
هذ�  وتعزيز منو  �لإلكرتونية،  و�لتجارة 

�لقطاع عموماً".
�لتنفيذي  �مل��دي��ر  ���ش��وم��رز،  ب��ي��رت  وق����ال 
مركزنا  �ف��ت��ت��اح  "�إن  �لإم������ار�ت:  ل��ربي��د 
�جلديد يدعم خطتنا لتحويل �لأعمال، 
�أجل زيادة تعزيز م�شتويات �خلدمة  من 
وتطوير  �ملتعاملني،  بتجربة  و�لرت��ق��اء 
�لطرود  مب��ع��اجل��ة  �مل��ت��ع��ل��ق��ة  �لأع����م����ال 
�ل�شريعة  �لتجارية  �لعمليات  وخمتلف 
�لأخ������������رى، و�ل�����ش����ت����ث����م����ار يف �لأمت����ت����ة 
و�ل��رق��م��ن��ة ل��ت��ق��دمي �أف�����ش��ل ح��ل��ول �مليل 
�لأول و�لأخري يف �لدولة. ومبا �أن �شعادة 
��شرت�تيجيتنا،  جوهر  متثل  �ملتعاملني 
جتربة  بتقدمي  �ملرفق  ه��ذ�  لنا  �شي�شمح 

ومو��شلة  عمالئنا،  توقعات  مع  تتو�فق 
خدمة متعاملينا من �لأفر�د و�ل�شركات 
و�لت�شليم بطريقة  �أكرث كفاءة،  بطريقة 

�أ�شرع و�أكرث مرونة."
�أول  ت��ع��د  "�إي.زي.دبي"،  �أن  �إىل  ي�����ش��ار 
�لإلكرتونية  للتجارة  منطقة من نوعها 
قدرها  م�شاحة  على  �لأو���ش��ط  �ل�شرق  يف 
مربعاً، وقد جرى  9،902،797 قدماً 
�لتجارة  �شركات  لإ�شتقطاب  ت�شميمها 
�أنحاء  �شتى  م��ن  �ل���ر�ئ���دة  �لإل��ك��رتون��ي��ة 
�لعامل. وتهدف هذه �ملنطقة �لتي �أطلقها 
�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل 
مكتوم، نائب رئي�ض �لدولة رئي�ض جمل�ض 
�لوزر�ء حاكم دبي – "رعاه �هلل" يف يناير 
2019 �إىل تر�شيخ مكانة �لإمارة كمركز 

للتجارة �لإلكرتونية �لعاملية.

الهالل للم�ساريع ُت�ساعف ا�ستثماراتها يف ال�سركات 
النا�سئة لتبلغ مليار درهم بحلول عام 2022 

•• الإمارات-الفجر:

�ملخت�شة  للم�شاريع  �ل��ه��الل  من�شة  �ل��ن��ا���ش��ئ��ة،  للم�شاريع  �ل��ه��الل  �أع��ل��ن��ت 
��شتثمار�تها  حجم  م�شاعفة  عزمها  عن  �ملوؤ�ش�شي،  �ل�شتثماري  �ملال  بر�أ�ض 
دولر  مليون   272( �إمار�تي  دره��م  مليار  �إىل  لت�شل  �لنا�شئة  �ل�شركات  يف 
منذ  �لنا�شئة  للم�شاريع  �لهالل  ��شتثمرت   .2022 ع��ام  بحلول  �أمريكي( 
�إن�شائها يف عام 2017 �أكرث من 500 مليون درهم �إمار�تي )136 مليون 
دولر �أمريكي( يف 32 من �ل�شركات �لنا�شئة و�شناديق ر�أ�ض �ملال �ل�شتثماري 
وجنوب  و�لهند  �ملتحدة،  و�ل��ولي��ات  �إفريقيا،  و�شمال  �لأو���ش��ط  �ل�شرق  عرب 

�شرق �آ�شيا. 
عاملية  �شركة  ه��ي  للم�شاريع  �ل��ه��الل 
مقرها دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 
ات،  من�شَّ �أرب������ع  خ����الل  م���ن  وت��ع��م��ل 
�لتطويرية،  للم�شاريع  �ل��ه��الل  ه��ي: 
�ل�شتثمارية،  ل��ل��م�����ش��اري��ع  و�ل���ه���الل 
و�لهالل للم�شاريع �لنا�شئة، و�لهالل 
متتد  �إذ  �لب����ت����ك����اري����ة،  ل���ل���م�������ش���اري���ع 
�أن�شطتها عرب قطاعات متنوعة مبا يف 
�للوج�شتية،  �مل��و�ن��ئ و�خل��دم��ات  ذل��ك 
�لهند�شية،  و�لأع������م������ال  و�ل����ط����اق����ة 
و�لنقل  و�مل���������ش����روب����ات،  و�لأغ������ذي������ة 
�إىل جم���الت  ب���الإ����ش���اف���ة  �مل�������ش���ت���د�م، 

�لأعمال.  و�حت�شان  �ل�شتثماري،  �ملال  ور�أ���ض  �خلا�شة،  �لأ�شهم  �أخرى مثل 
ويعمل لدى �ل�شركة �أكرث من 2،600 موظف وموظفة يف 15 دولة.

�لتنفيذي  �لرئي�ض  بدر جعفر،  قال  �ل�شتثماري،  �لإجن��از  على هذ�  وتعليقاً 
ل�شركة �لهالل للم�شاريع: "عند �إطالق �لهالل للم�شاريع �لنا�شئة قبل ب�شع 
�لهادفة  و�مل�شاريع  �لأعمال  ُرّو�د  يف  �ل�شتثمار  عاتقنا  على  �تخذنا  �شنو�ت، 
�مل�شاريع  يف  �ل�شتثمار  �ملال  ر�أ���ض  مب�شاعفة  �لتز�منا  و�إن  للتغيري،  �ملُحدثة 
�لنا�شئة هو دليل على �إمياننا �لر��شخ بالأثر �لجتماعي و�لقت�شادي �ملهم 

لالأعمال �لقائمة على �لتكنولوجيا و�شريعة �لنمو". 
و�أ�شاف: "وتعزيًز� ل�شرت�تيجية �لرقمنة ل�شركة �لهالل للم�شاريع، �شن�شعى 
يف  جمالهم  يف  �لبارعني  �لأعمال  ُرّو�د  مع  �شر�كاتنا  مو��شلة  �إىل  جاهدين 
وخ�شو�شاً  �أخ���رى،  ومناطق  �إفريقيا  و�شمال  �لأو���ش��ط  �ل�شرق  �أن��ح��اء  كافة 
�لأعمال �لتي ن�شتطيع م�شاعدتها على �لتو�شع و�لزدهار من خالل خرب�تنا 
�لعملية و�لت�شغيلية ووجودنا يف �ل�شوق �لعاملي، لن�شاهم معاً يف خلق فر�ض 

عمل تتيح لالآخرين و�شع �شغفهم ومهار�تهم فيها".
توجهات  تو�كب  ��شتثماٍر  ��شرت�تيجية  �لنا�شئة  للم�شاريع  �لهالل  وتتبنى 
�ل�شوق وتلبي متطلباته، م�شتفيدًة من مقومات �لنمو �لهائلة لدى خمتلف 
�لقطاعات �لتكنولوجية �لفرعية مبا يف ذلك �لتكنولوجيا �ملالية، وتكنولوجيا 
�لطاقة، وتكنولوجيا �لغذ�ء، وتكنولوجيا �لزر�عة، بالإ�شافة �إىل تكنولوجيا 

�لربجميات �خلدمية لل�شركات.
�لنا�شئة يف خم�ض  ��شتثمرت �لهالل للم�شاريع  �ملا�شية،  �لقليلة  ويف �لأ�شهر 
�شركات نا�شئة يف جمال �لتكنولوجيا �ملالية يف منطقة �خلليج و�لعامل، وهي 
 Hippo"و "هيبو للتاأمني ،)Tarabut( Gateway"بو�بة تر�بط"
 ،)China Union Pay( "و "يونيون باي �ل�شني ،)  )Insurance
 .)Turtlemint( "و"تريتل مينت ،)Nerdwallet( "و "نريد و�ليت
من   82٪ تخطط   ،)PwC( كوبرز"  ووت��ره��او���ض  "بر�ي�ض  ل�شركة  وفقاً 
�ل�شركات �ملالية �لتقليدية لتعزيز �لتعاون مع قطاع �لتكنولوجيا �ملالية يف 
�ل�شنو�ت �لثالث �إىل �خلم�ض �ملقبلة، ما يوؤكد �إقبال �مل�شتهلكني �لقوي على 

�خلدمات �مل�شرفية �لرقمية على م�شتوى �لعامل.
�ل�شركات  يف  �لعاملية  �ل�شتثمار�ت  بلغت   ،2021 ع��ام  من  �لأول  �لربع  يف 
�لنا�شئة 450 مليار درهم �إمار�تي، حمققة زيادة بن�شبة %50على �أ�شا�ض 
"كر�ن�شباي�ض"  لبيانات موقع  �شنوي، وفقاً  �أ�شا�ض  �شنوي و%94 على  ربع 

 .)Crunchbase(
ورئي�ض  �لتنفيذي  �لرئي�ض  ن��ائ��ب  �شينغفي،  ت��و���ش��ار  �ل�����ش��دد  ه��ذ�  يف  وق���ال 
من  �جلائحة  فر�شته  م��ا  "مع  للم�شاريع:  �ل��ه��الل  �شركة  يف  �ل�شتثمار�ت 
للجميع،  ق�شوى  �أول��وي��ة  �ل�شحية  �لرعاية  م��ن  جعلت  ��شتثنائية  ظ��روف 
قطاعات  يف  مهمة  ��شتثمارية  فر�شاً  تعترب  �لعلمية  �ل��ت��ط��ور�ت  �أ�شبحت 
�لتكنولوجيا �لفرعية كالتكنولوجيا �لعميقة و�لتكنولوجيا �حليوية، و�لتي 
للم�شاريع  �ل��ه��الل  تركيز  على  ت�شتحوذ  �لتي  �مل��ج��الت  �أب���رز  م��ن  �أ�شبحت 

�لنا�شئة". 
�لتكنولوجية  �ل��ق��ط��اع��ات  ه��ذه  يف  بال�شتثمار  ملتزمون  "نحن  و�أ����ش���اف: 
ميكننا  �لتي  �لتحويلية  �لتقنيات  �أح��دث  �نت�شار  لندعم  �لنا�شئة  �لفرعية 
رو�د  م�شاعدة  يف  �ل��وق��ت  نف�ض  يف  ون�شتمر  �ملنطقة،  دول  �إىل  ��شتقد�مها 

�لأعمال �لإقليميني على تو�شيع نطاق �أعمالهم".
وخالفاً مل�شادر ر�أ�ض �ملال �ل�شتثماري �ملوؤ�ش�شي �لتي جتمع �لتمويل �خلارجي 
�لأجل  طويل  �شريكاً  �لنا�شئة  للم�شاريع  �لهالل  تعد  �ل�شتثمار�ت،  لتنفيذ 
لل�شركات �لنا�شئة وُرّو�د �لأعمال على م�شتوى �لعامل، �إذ ت�شتثمر ر�أ�ض مالها 
�ملر�حل  على  ُم��رّك��زة  منوها  مر�حل  خمتلف  عرب  �ل�شركات  لدعم  �خلا�ض 
�لتمويل،  بعد  ما  �إىل  �لنا�شئة  للم�شاريع  �لهالل  دعم  للنمو. وميتد  �ملبكرة 
�إذ ت�شاعد �ل�شركات �لنا�شئة �لدولية يف دخول �شوق �ل�شرق �لأو�شط و�شمال 
�لأ�شو�ق  �لتو�شع يف  �لنا�شئة �ملحلية على  �ل�شركات  �إفريقيا، وباملثل، ت�شاعد 
�لآن  �لنا�شئة حتى  �لعاملية. وقد جمعت �شركات حمفظة �لهالل للم�شاريع 
�لتمويل  �أمريكي( من  �إمار�تي )1 مليار دولر  3.6 مليار درهم  �أكرث من 

�لإ�شايف من �شناديق �مل�شاريع �لكربى على م�شتوى �لعامل.
و�لتباطوؤ  كورونا  جائحة  من  �لرغم  "على  قائاًل:  �شينغفي  تو�شار  و�ختتم 
�لقت�شادي �لذي تبعها، و��شلت �شركات حمفظة �لهالل للم�شاريع �لنا�شئة 
م�شاهمات  ت��ق��دمي  يف  �ل�����ش��رك��ات  ه��ذه  وت�شتمر  و�زده���اره���ا،  من��وه��ا  م�شرية 
�جتماعية وبيئية قّيمة مثل توفري فر�ض �لعمل �ملبا�شرة وغري �ملبا�شرة عرب 
�شال�شل �لتوريد �خلا�شة بها، و�شقل مهار�ت �ملوظفني، بالإ�شافة �إىل متكني 

�ل�شركات �ملحلية �لأخرى من خالل منتجاتها وخدماتها �ملبتكرة".
�لنا�شئة  �لتقنيات  من  و��شع  نطاق  على  �لنا�شئة  للم�شاريع  �لهالل  وتركز 
و��شعة �لنت�شار عرب �لقطاعات، مثل �لذكاء �ل�شطناعي و�إنرتنت �لأ�شياء 
و�لروبوتات. وت�شمل �ل�شتثمار�ت �لتكنولوجية للمن�شة �شركة "فيكاريو�ض" 
�ل�شطناعي  �لذكاء  بر�مج  لتطوير  حديث  نظام  وهي   ،)Vicarious(
 ،)Cohesity( "يعمل على ت�شغيل �لروبوتات �لذكية؛ و�شركة "كوهي�شتي
�ل�شحابات  متعددة  ومن�شة  �لبيانات  لإد�رة  �شامل  �أ�شا�شي  نظام  �أول  وه��ي 
تب�شط �إد�رة �ملوؤ�ش�شات لبياناتها؛ و�شركة "تر�يفاكتا" )Trifacta(، وهي 
�أكرث من  �لبيانات �لتي ي�شتخدمها  �إعد�د  �شركة ر�ئدة عاملياَ يف تكنولوجيا 
�ألف من رعاة �لبيانات �لذين يتعاملون مع تنقية �لبيانات وحتويلها عرب   50
12 �ألف �شركة؛ بالإ�شافة �إىل �شركة "�أنومايل" )Anomali(، وهي من�شة 
�لتي تتعر�ض لها �شبكات  �لتهديد�ت �لإلكرتونية  �ملبكر عن  ُت�شتخدم للك�شف 

�ملوؤ�ش�شات و�لتعرف على م�شادرها.

الإمارات �سمن اأف�سل 20 دولة عامليا يف 13 موؤ�سرا تناف�سيا خا�سا بريادة الأعمال خالل 2020
•• اأبوظبي -وام:

�شنفت خم�ض موؤ�ش�شات دولية متخ�ش�شة 
�لإمار�ت �شمن قائمة �أف�شل ع�شرين دولة 
13 موؤ�شر� خا�شا بقطاع  حول �لعامل يف 
ري��ادة �لأع��م��ال خ��الل �لعام 2020 ،مما 
�تبعته  فيما  �ل��دول��ة  نهج  ���ش��و�ب  يعك�ض 
من �شيا�شات خالل �لفرتة �ملا�شية لتنمية 

�لقطاع وتعزيز ريادته.
منحت  �ل��ت��ي  �ل��دول��ي��ة  �ل��ت��ق��اري��ر  و�شملت 
موؤ�شر�ت  يف  م��ت��ق��دم��ة  م��ر�ك��ز  �لإم������ار�ت 
ت��ن��اف�����ش��ي��ة ق���ط���اع ري�������ادة �لأع�����م�����ال على 
�ملركز  ك��م��ا ر���ش��ده��ا  �ل���ع���امل -  م�����ش��ت��وى 
كال   - و�لإح�����ش��اء  للتناف�شية  �لحت����ادي 

�لعاملية  للتناف�شية  �ل�شنوي  �لكتاب  م��ن 
وتقرير   ، و�ل�����ش��ف��ر،  �ل�شياحة  وتناف�شية 
تقارير  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة   4.0 �لتناف�شية 
و�شهولة  �ل��ع��امل��ي��ة  �ل��رق��م��ي��ة  �ل��ت��ن��اف�����ش��ي��ة 

ممار�شة �لأعمال.
�ملوؤ�ش�شات  ت���ق���اري���ر  خ����الل  م���ن  وي��ظ��ه��ر 
�لإم��ار�ت يف  �إجماعها على جناح  �لدولية 
�لتي  و�لإج����ر�ء�ت  �لت�شريعات  ك��ل  توفري 
من �شاأنها دع��م ري��ادة �لأع��م��ال يف �لدولة 
�أو  �ل�شركات  م��رون��ة  م�شتوى  على  ���ش��و�ء 
�مل����ال �ل���ش��ت��ث��م��اري و�لبيئة  ر�أ�����ض  ت��و�ف��ر 
�ل�شغرية  �مل�������ش���اري���ع  ل��ت��اأ���ش��ي�����ض  �مل���م���ي���زة 
و�مل��ت��و���ش��ط��ة وع��ل��ى ن��ح��و ف����اق م���ا توفره 
�ل��ت��ي ت�شنف �شمن  �ل����دول  م��ن  �ل��ع��دي��د 

قائمة �لقت�شاديات �لعاملية �لكربى ومن 
و�ململكة  وكند�  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  �شمنها 
�مل��ت��ح��دة و�ل�����ش��ني و�ل��ي��اب��ان وغ��ريه��ا من 

�لدول �لأخرى.
�لتناف�شية  م��وؤ���ش��ر�ت  خ��الل  م��ن  ويت�شح 
�ل���ت���ي مت ر����ش���ده���ا يف   13 �ل������  �ل���دول���ي���ة 
�ملركز  �إح���ر�ز  �لإم����ار�ت يف  �لقطاع، جن��اح 
�ل��ث��اين ع��امل��ي��ا يف ري����ادة �لأع���م���ال بح�شب 
للتناف�شية  �ل�����ش��ن��وي  �ل��ك��ت��اب  ت�شنيفات 
�لعاملية �ل�شادر عن �ملعهد �لدويل للتنمية 
فيما   ،  2020 �ل���ع���ام  خ����الل  �لإد�ري���������ة 
�شنفها تقرير �ملنتدى �لقت�شادي �لعاملي 
باملرتبة �لر�بعة يف موؤ�شر تو�فر ر�أ�ض �ملال 
�ل���ش��ت��ث��م��اري و�مل��رت��ب��ة �خل��ام�����ش��ة يف منو 

�ل�شركات �ملبتكرة .
عامليا  �ل�شاد�شة  باملرتبة  �لإم��ار�ت  وج��اءت 
�ملال  ور�أ���ض  �ل�شركات  مرونة  موؤ�شر�ت  يف 
�لتناف�شية  ل��ت��ق��ري��ر  وف��ق��ا  �ل���ش��ت��ث��م��اري 
�ل��رق��م��ي��ة �ل��ع��امل��ي��ة وب��امل��رت��ب��ة ن��ف�����ش��ه��ا يف 
موؤ�شر تغري ظروف �ل�شوق. وحلت �لدولة 
جتاه  �ملو�قف  موؤ�شر  يف  �ل�شابعة  باملرتبة 
�لثامنة  و�ملرتبة  �لأع��م��ال  ري���ادة  خماطر 
ل��ب��دء عمل جتاري  �لأي���ام  ع��دد  موؤ�شر  يف 
و�ل�شفر  �ل�شياحة  تناف�شية  بح�شب تقرير 
�لتا�شع عامليا يف  �مل��رك��ز  �ل��دول��ة  ، وح���ازت 
و�ملتو�شطة  �ل�����ش��غ��رية  �مل�����ش��اري��ع  م��وؤ���ش��ر 
و�ملرتبة نف�شها يف موؤ�شر تكلفة ر�أ�ض �ملال 
�لعا�شرة يف موؤ�شر  يف حني جاءت باملرتبة 

ديون �ل�شركات و�حلادية ع�شرة يف موؤ�شر 
�ملر�حل  يف  �لأعمال  ري��ادة  ن�شاط  �إجمايل 

�ملبكرة.
حققتها  �ل��ت��ي  �ل��ن��ج��اح��ات  �أن  �إىل  ي�����ش��ار 
دول���ة �لإم�����ار�ت يف ري���ادة �لأع��م��ال خالل 
�شمن  ت�شنيفها  يف  �أ�شهمت  �ملا�شي  �لعام 
ق��ائ��م��ة �أف�����ش��ل �ل���ت���ج���ارب �ل����ر�ئ����دة على 
م�شتوى �لعامل يف �لقطاع و�لتي مت دعمها 
متكاملة  و  ج��اذب��ة  ت�شريعية  مب��ن��ظ��وم��ة 
ومبادر�ت وبر�مج �بتكارية هدفها ت�شجيع 
وعلى  منوها  وت�شريع  �لريادية  �مل�شاريع 
وم�شاهما  للنمو  قاطرة  منها  يجعل  نحو 
�لإجمايل  �ملحلي  �ل��ن��اجت  زي���ادة  يف  رئي�شا 

غري �لنفطي للدولة.
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  اعالن بالن�سر

�ملرجع : 122
ليكن معلوما للجميع بان �ل�شيد/ عامل خان بري حممد خان - �جلن�شية : �فغان�شتان ، 
يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل حت�شه �لبالغة 50٪ وذلك �ىل �ل�شيد/ �شم�ض �لزمان 
و�لتي  �لأول(  �خلط  )كافرتيا  �مل�شماة  �لرخ�شة  يف   ، باك�شتان  �جلن�شية   ، خان  عي�شى 
�لتنمية  د�ئرة  من  �ل�شادرة   )612481( رقم  رخ�شة  مبوجب  �ل�شارقة  باإمارة  تاأ�ش�شت 

�لإقت�شادية بال�شارقة ، تغيري وكيل �خلدمات ، تنازل �شاحب �لرخ�شة لخر. 
وعمالبن�ض �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف 
�شان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�شى ن�شر هذ� �لعالن للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق  على 
�لجر�ء �مل�شار �ليه بعد ��شبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��ض حيال 

ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
   الكاتب العدل   

مركز ال�سقر خلدمات رجال الأعمال

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 13237 بتاريخ 2021/5/10 

اإعالن مدعي عليه بالن�سر 
لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية

)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2021 /0003298 يف  الدعوى رقم
�إىل �ملدعي عليه : فهد �عظم حممد �عظم - جمهول حمل �لإقامة : �ل�شارقة - منطقة �لعزره - �شارع �ل�شيخ �شامل بن 

�شلطان �لقا�شمي - بناية �شكن �شائقي �جرة �ل�شارقة رقم �لهاتف 0568087856  
�عالن بالن�شر باللغة �لعربية �أمام مكتب �إد�رة �لدعوى 

رفعت �ملدعية/ �أجرة �ل�شارقة )ذ م م( �شد �ملدعي عليه /  فهد �عظم حممد �عظم - باك�شتاين �جلن�شية ، تطالب فيها 
بالتايل : �أول : قيد �لدعوى وحتديد موعد لنظرها و�عالن �ملدعي عليه 

ثانيا : �لز�م �ملدعي عليه ب�شد�د مبلغ وقدره)18979.25( ثمانية ع�شر �لف وت�شعمائة وت�شعة و�شبعون درهم و 25 فل�شا 
، و�لفائدة �لقانونية بو�قع %12 من تاريخ �ملطالبة �لق�شائية وحتى تاريخ �ل�شد�د �لتام. 

ثالثا : �لز�م �ملدعي عليه بالر�شوم و�مل�شاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة. 
�نت مكلف باحل�شور بجل�شة 2021/5/25 �أمام مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة �ل�شارقة �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية -  مكتب 
رقم  )مكتب مدير �لدعوى 4( �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جو�بية على �لدعوى مرفقا بها كافة 
 - �عاله  رقمها  �ملذكور  �لدعوى  يف  للنظر  وذلك  �لن�شر  تاريخ  من  �يام  ع�شرة  على  تزيد  ل  مدة  خالل  وذلك  �مل�شتند�ت 

بو�شفك مدعي عليه. حرر بتاريخ  2021/5/9م   
مكتب اخلدمات الق�سائية
حمدة حممد ح�سن علي اآل علي  

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13237 بتاريخ 2021/5/10 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2021 /0003515 يف  الدعوى رقم

�إىل �ملدعي عليه : م�شعب في�شل �لفكي حمي �لدين - جمهول حمل �لإقامة : �ل�شارقة - منطقة �لعزره - �شارع �ل�شيخ 
�شامل بن �شلطان �لقا�شمي - بناية �شكن �شائقي �جرة �ل�شارقة 

�عالن بالن�شر باللغة �لعربية 
رفعت �ملدعية/ �أجرة �ل�شارقة )ذ م م( �شد �ملدعي عليه / م�شعب في�شل �لفكي حمي �لدين - �شود�ين �جلن�شية ، تطالب 

فيها بالتايل : �أول : قيد �لدعوى وحتديد موعد لنظرها و�عالن �ملدعي عليه 
و�لفائدة   ، درهم  وثالثون  وو�حد  وخم�شمائة  �آلف  ع�شرة    )10531( وقدره  مبلغ  ب�شد�د  عليه  �ملدعي  �لز�م   : ثانيا 

�لقانونية بو�قع %12 من تاريخ �ملطالبة �لق�شائية وحتى تاريخ �ل�شد�د �لتام. 
ثالثا : �لز�م �ملدعي عليه بالر�شوم و�مل�شاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة. 

�نت مكلف باحل�شور بجل�شة 2021/5/26 �أمام مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة �ل�شارقة �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية -  مكتب 
رقم  )مكتب مدير �لدعوى 4( �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جو�بية على �لدعوى مرفقا بها كافة 
 - �عاله  رقمها  �ملذكور  �لدعوى  يف  للنظر  وذلك  �لن�شر  تاريخ  من  �يام  ع�شرة  على  تزيد  ل  مدة  خالل  وذلك  �مل�شتند�ت 

بو�شفك مدعي عليه. حرر بتاريخ  2021/5/9م   
مكتب اخلدمات الق�سائية
حمدة حممد ح�سن علي اآل علي  

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13237 بتاريخ 2021/5/10 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  جتاري   SHCFICIPOR2021 /0002988 يف  الدعوى رقم

�إىل �ملدعي عليه : لي�شا هارود
جمهول حمل �لإقامة : �ملنطقة �حلرة مطار �ل�شارقة قطعة �ر�ض جيه 2-6 �ض ب 120071 

�عالن بالن�شر باللغتني �لعربية و�لجنبية 
بناء على طلب �ملدعية : �شركة حممود �شعيد فخري و�بناءه �لت�شامنية - قد رفعت �لدعوى �ملذكورة �أعاله 
تطالبكم ب : - �لز�م �ملدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره 75000 درهم ح�شتها من ر�أ�ض مال �ملنفذ 
%12 من تاريخ  2018/256 باعتبارها �شريكه فيها ومديره لها و�لفائدة بو�قع  �شدها يف �لتنفيذ رقم 
�لز�م �ملدعي عليها بالر�شوم و�مل�شروفات ومقابل �تعاب �ملحاماة.  �نت مكلف  �لتام. -  �ل�شد�د  �ملطالبة وحتى 
  - �ملدنية  �لإبتد�ئية  �ملحكمة  �ل�شارقة  حمكمة  �لدعوى  �إد�رة  مكتب  �أمام   2021/5/19 بجل�شة  باحل�شور 
مكتب رقم  )مكتب مدير �لدعوى 2( �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جو�بية على �لدعوى 
مرفقا بها كافة �مل�شتند�ت وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�شرة �يام من تاريخ �لن�شر وذلك للنظر يف �لدعوى 

�ملذكور رقمها �عاله - بو�شفك مدعي عليه.  حرر بتاريخ  2021/5/5 م  
مكتب اخلدمات الق�سائية      

حممد ح�سني امني املال 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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مذكرة اإعالن حكم بالن�سر 

�سادرة من حمكمة الفجرية ، املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى FUCFICICPL2020 / 0001033 ، اأمر اأداء  

�ىل �ملحكوم عليه فريديل تريدر�ض ��ض �ي نيكولو�ض كوفاكي�ض 
)جمهول حمل �لإقامة(

نحيطكم علما باأنه بتاريخ 2021/2/14 قد حكمت عليك هذه �ملحكمة يف �لدعوى �ملذكورة بالرقم 
ل�شالح �شندوق ر�شملة للتمويل �لتجاري بالتايل : 

بعد �لطالع 
ناأمر يف مادة جتارية بالز�م �ملعرو�ض �شدهم / �شركة فري ديل تريدر�ض ��ض �ى و نيكولو�ض كوفاكي�ض بالت�شامن فيما 
بينهما بان يوؤديا �ىل �لطالبة / �شركة �شندوق ر�شملة للتمويل �لتجاري مبلغ 3830000 دولر �مريكي ثالثة ماليني 
وثمامنائة وثالثني �لف دولر �مريكي وما يعادله بالدرهم �لإمار�تي يف تاريخ �ل�شتحقاق وفائدة بو�قع %9 �شنويا من 
تاريخ �ل�شتحقاق يف 2020/3/9 وحتى متام �ل�شد�د و�لز�مهما بالر�شوم و�مل�شاريف ومائتي درهم مقابل �تعاب �ملحاماة. 

حكما قابال لال�شتئناف خالل �ملدة �لقانونية 15 يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شره. 
القا�سي / حممد علي عبدال�سكور 
حمكمة الفجرية 
املحكمة الإبتدائية املدنية   

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

��شم �ل�شركة : مقهى جي ار ا�ض - ذ م م  
�ل�شكل   - �حلمرية   - م  م  ذ  �ض  �ل�شيف  مر�شى  ملك   -  P3-34-4 رق��م  حمل   : �لعنو�ن 
بال�شجل  �لقيد  رق��م    805222  : �لرخ�شة  رق��م  حم����دودة.  م�شوؤولية  ذ�ت   : �ل��ق��ان��وين 
مت  قد  باأنه  بدبي  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ��رة  تعلن  ه��ذ�  مبوجب   1340901  : �لتجاري 
�لتاأ�شري يف �ل�شجل �لتجاري لديها باإنحالل �ل�شركة �ملذكورة �أعاله، وذلك مبوجب قر�ر 
حماكم دبي بتاريخ 2021/5/6 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ  2021/5/6 
وعلى من لديه �أي �عرت��ض �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�شفي �ملعني اجلريودي للتدقيق 
�لعنز  ه��ور   - دي��رة   - �ل�شعايل  عبد�هلل  ملك   -  204 رق��م  مكتب   : �لعنو�ن  واملحا�شبة 
�مل�شتند�ت و�لأور�ق  -  هاتف  2389721-04 فاك�ض: 2389722-04 م�شطحباً معه كافة 

�لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 13237 بتاريخ 2021/5/10 
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

��شم �مل�شفي/اجلريودي للتدقيق واملحا�شبة 
 - �لعنز  ه��ور   - دي��رة   - �ل�شعايل  204- ملك عبد�هلل  رق��م  : مكتب  �لعنو�ن 
هاتف : 2389721-04 فاك�ض: 2389722-04 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية 
مقهى  �أع��اله لت�شفية  �ملذكور  �مل�شفي  باأنه قد مت تعيني  �لقت�شادية بدبي 
بتاريخ 2021/5/6  دب��ي  ق��ر�ر حماكم  وذل��ك مبوجب  م  ار ا�ض - ذ م  جي 
و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 2021/5/6 وعلى من لديه �أي 
�أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�شفي �ملعني يف مكتبه �لكائن بدبي على  �عرت��ض 
�لثبوتية  و�لأور�ق  �مل�شتند�ت  كافة  معه  م�شطحباً   ، �أع��اله  �ملذكور  �لعنو�ن 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 13237 بتاريخ 2021/5/10 
 اعـــــــالن       

تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات- خورفكان
�ل�شيد/ حممد ر�تان �شاركري حممد موهون �شاركري - �جلن�شية : بنغالدي�ض 

�ل�شم  يف   ٪100 �لبالغة  ح�شته  يف  )ت���ن���ازل(   يت�شمن  حم��رر  على  �لت�شديق  وط��ل��ب 
�لتنمية  د�ئ��رة  من  و�ملرخ�ض   ، بقالة  �لرخ�شة  ن�شاط   ، �لزبارة  �أ�شو�ء  بقالة  �لتجاري 
يف   2020/5/3 بتاريخ  �ل�شادر   777508 رق��م  جتارية  رخ�شة  خورفكان  يف   �لقت�شادية 
 - عبد�لرز�ق  ف��اروق  عمر  حممد  �ل�شيد/  �ىل  بخورفكان.  �لإقت�شادية  �لتنمية  د�ئ��رة 
�لعدل يف مدينة خورفكان  �لكاتب  بان  للجميع  ليكن معلوما  بنغالدي�ض.    : �جلن�شية 
�شيقوم بالت�شديق على توقيعات ذوي �ل�شاأن يف �ملحرر �ملذكور بعد �نق�شاء ��شبوعني من 

تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
مكتب الكاتب العدل خورفكان
د. عائ�سة حممد علي 

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

الكاتب العدل- خورفكان

العدد 13237 بتاريخ 2021/5/10 
اعالن بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 1886/2021/60 امر اداء    
مو�شوع �لدعوى : �إ�شد�ر �لأمر بان توؤدي �ملطلوب �شدها مبلغ 237،002،05 )مائة و�شبعة 

وثالثون �لفا ودرهما وخم�شة فلو�ض( و�لفائدة �لقانونية عن هذ� �ملبلغ بو�قع 12٪ من تاريخ 
هذ� �لطلب وحتى متام �ل�شد�د مع حتميله بالر�شوم و�مل�شاريف. 

طالب �لإعالن : بنك دبي �لتجاري )�ض.م.ع(  �شفته بالق�شية : مدعي 
�ملطلوب �إعالنه : 1- �شاتر�باتي �شيفاجي - �شفته بالق�شية : مدعي عليه  

مو�شوع �لإعالن : طلب ��شت�شد�ر �أمر �أد�ء فقد قررت حمكمة دبي �لبتد�ئية بتاريخ 2021/3/24 
�لفا  وثالثون  و�شبعة  )مائة   237،002،05 وق��دره  مبلغ  للمدعي  يوؤديا  بان  عليه  �ملدعي  بالز�م 
ودرهما وخم�شة فلو�ض( و�لفائدة �لقانونية عنه بو�قع 5٪ �شنويا من تاريخ �ملطالبة حتى �ل�شد�د 
�لتام ، مع �لز�مه بالر�شوم و�مل�شروفات وخم�شمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة.  ولكم �حلق يف 

�إ�شتئناف �لأمر خالل 15 يوم من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعالن.
رئي�ض الق�سم         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13237 بتاريخ 2021/5/10 

اعالن بالن�سر
                         يف الدعوى رقم 60/2021/894 امر اداء

درهم   6000 مبلغ  ب�شد�د  عليه  �ملدعي  بالز�م  �لأم��ر  با�شد�ر  �ملطالبة   : �لدعوى  مو�شوع 
و�لفائدة �لقانونية بو�قع 12٪ من تاريخ �ل�شتحقاق �حلا�شل يف 2019/5/2 وحتى �ل�شد�د 

�لتام مع �لز�م �ملدعي عليه بالر�شوم و�مل�شاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة. 
طالب �لإعالن : �شامر �شليمان �شليبي - �شفته بالق�شية : مدعي 

�ملطلوب �إعالنه : 1- �شليم جميل �بويزبك  - �شفته بالق�شية : مدعي عليه  
بتاريخ  �لبتد�ئية  دب��ي  حمكمة  ق��ررت  فقد  �أد�ء  �أم��ر  ��شت�شد�ر  طلب   : �لإع���الن  مو�شوع 
�لقانونية  و�لفائدة  دره��م   6000 مبلغ  للمدعي  ي��وؤدي  بان  عليه  �ملدعي  �ل��ز�م   2021/2/11
و�لر�شوم  �لتام  �ل�شد�د  وحتى   2019/5/2 يف  �حلا�شل  �ل�شتحقاق  تاريخ  من   ٪12 بو�قع 
و�مل�شاريف ومبلغ �لف درهم   مقابل �تعاب �ملحاماة. ولكم �حلق يف �إ�شتئناف �لأمر خالل 15 

يوم من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعالن.
رئي�ض الق�سم         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13237 بتاريخ 2021/5/10 

اعالن بالن�سر        
يف  الدعوى 1589/2021/16 جتاري جزئي  

مو�شوع �لدعوى : �لز�م �ملدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ ومقد�ره 103،005 درهم )مائة وثالثة 
�لف وخم�ض درهم( قيمة �لعمال �مليد�نية توريد �لعمالة - �لتي مت تنفيذها من قبل �ملدعية وفقا 
للعقد �شند �لتد�عي �و �لتعوي�ض عادل مع �لفائدة �لقانونية بو�قع 9٪ من تاريخ ت�شجيل �لدعوى 
وحتى �ل�شد�د �لتام.  �لز�م �ملقدم �شدها �لطلب �لر�شوم و�مل�شاريف و�لتعاب مع �شمول �لمر بالنفاذ 

�ملعجل وبال كفالة و�لز�م �ملطلوب �شدها ب�شد�د ر�شوم �لرتجمة �لقانونية  
طالب �لإعالن :  يونك بريل للخدمات �لفنية - �ض ذ م م - �شفته بالق�شية : مدعي  

�ملطلوب �إعالنه : 1- �شوبا للهند�شة و�ملقاولت - �ض ذ م م - �شفته  بالق�شية : مدعي عليه
جمهول حمل �لإقامة 

مو�شوع �لإعالن : مبوجب �لقر�ر �ل�شادر من �لقا�شي �مل�شرف يف �لدعوى �ملذكورة �أعاله فاأنت مكلف 
بالآتي 103005 درهم و�لفائدة �لقانونية بو�قع 9٪ �و خزينة �ملحكمة وذلك خالل 5 يوما من تاريخ 

ن�شر هذ� �لإعالن و�إل فاإن �ملحكمة �شتتخذ �لإجر�ء�ت �لقانونية بحقكم جلل�شة 2021/5/18
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13237 بتاريخ 2021/5/10 
اعالن بالن�سر        

يف  الدعوى 971/2021/11 مدين جزئي  
مو�شوع �لدعوى : �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهما مببلغ وقدره )11،579 درهم( و�لر�شوم 

و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 9٪ من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�شد�د �لتام.  
طالب �لإعالن :  �شركة �لإحتاد للتاأمني م�شاهمة عامة - �شفته بالق�شية : مدعي  

�شفتهما    - ����ش��اك  ت�شجاى  2-ي��ون�����ض  يهويت   غيرب  مي�شماى  ه��اب��ني   -1  : �إع��الن��ه��م  �ملطلوب 
بالق�شية : مدعي عليهما

�ملدعي عليهما مببلغ  بالز�م  �ملطالبة  �لدعوى ومو�شوعها   �أق��ام عليك  : قد  �لإع��الن  مو�شوع 
�ملطالبة  تاريخ  9٪ من  و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  دره��م(   11،579( وق��دره 
وحتى �ل�شد�د �لتام. وحددت لها جل�شة يوم �لأربعاء  �ملو�فق  2021/5/19  �ل�شاعة 8.30 �شباحا 
يف قاعة �لتقا�شي عن بعد لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13237 بتاريخ 2021/5/10 
اعالن بالن�سر        

يف  الدعوى 130/2021/20 جتاري كلي  
مو�شوع �لدعوى : تطلب �ملدعية من �ملحكمة �ملوقرة �حلكم بالز�م �ملدعي عليهما على �شبيل �لت�شامن بان 
يوؤديا لها مبلغ )40،932،758،66 درهما( و�لفائدة �لقانونية عن هذ� �ملبلغ بو�قع 9٪ من تاريخ رفع �لدعوى 

وحتى �ل�شد�د �لتام مع حتميلهما بالر�شم و�مل�شاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة.  
طالب �لإعالن : �شركة م�شانع �لأ�شباغ �لوطنية �ملحدودة  - �شفته بالق�شية : مدعي  

�ملطلوب �إعالنهما : 1- �ل�شركة �ملتحدة �لوطنية �لتجارية - ذ م م 2- عي�شى ر��شد حمد علي �ل�شام�شي - 
�شفتهما بالق�شية : مدعي عليهما - جمهويل حمل �لإقامة 

بالز�م  �حلكم  �ملوقرة  �ملحكمة  �ملدعية من  تطلب  ومو�شوعها  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد   : �لإع��الن  مو�شوع 
�ملدعي عليهما على �شبيل �لت�شامن بان يوؤديا لها مبلغ )40،932،758،66 درهما( و�لفائدة �لقانونية عن هذ� 
�ملبلغ بو�قع 9٪ من تاريخ رفع �لدعوى وحتى �ل�شد�د �لتام مع حتميلهما بالر�شم و�مل�شاريف ومقابل �تعاب 
�ملحاماة. وحددت لها جل�شة يوم �لحد  �ملو�فق  2021/5/16  �ل�شاعة 9.30 �شباحا يف قاعة �لتقا�شي عن بعد 
لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة 

قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13237 بتاريخ 2021/5/10 
اعالن بالن�سر        

يف  الدعوى 1668/2021/16 جتاري جزئي  
مو�شوع �لدعوى : �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليها مببلغ وقدره )677،696.25 درهم( و�لر�شوم 

و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 9٪ من تاريخ رفع �لدعوى وحتى �ل�شد�د �لتام.  
طالب �لإعالن :  �شويز ميدل �ي�شت لإعادة �لتدوير - �ض ذ م م - �شفته بالق�شية : مدعي

�ملطلوب �إعالنه : 1- �م ��ض لالن�شاء�ت �ض ذ م م - منطقة -حرة - �شفته بالق�شية : مدعي عليه
جمهول حمل �لإقامة 

وقدره  عليها مببلغ  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  �لدعوى ومو�شوعها  عليك  �أق��ام  قد   : �لإع��الن  مو�شوع 
)677،696.25 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 9٪ من تاريخ رفع �لدعوى وحتى 
�ل�شد�د �لتام.    وحددت لها جل�شة يوم �لثالثاء  �ملو�فق  2021/5/18  �ل�شاعة 10.30 �شباحا يف قاعة 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذ�  بعد  عن  �لتقا�شي 

مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13237 بتاريخ 2021/5/10 

 اعالن بالن�سر
يف  الدعوى رقم 305/2021/776 اإ�ستئناف جتاري  

مو�شوع �لإ�شتئناف: �إ�شتئناف �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2408/2020 جتاري جزئي و�لق�شاء 
جمدد� باإلغائه و�لق�شاء بالز�م �مل�شتاأنف �شدهم جميعا من �لأول للخام�شة بالت�شامن و�لت�شامم 
فيما بينهم بان يوؤدو� للمدعي �إجمايل �ملبلغ �لثابت بالتقرير وقدره 1،472،725 دولر �مريكي �و ما 

يعادله بالدرهم �لإمار�تي مبلغ وقدره 5،419،628 درهم )خم�شة ماليني و�ربعمائة وت�شعة ع�شر �لف 
و�شتمائة وثمانية وع�شرون درهم( و�لفائدة بو�قع 9٪ من تاريخ �ل�شتحقاق �حلا�شل يف 2018/7/16 

وحتى متام �ل�شد�د، مع �لز�م �ملدعي عليهم �لر�شوم و�مل�شاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة.   
طالب �لإعالن : فيليب جيورجيو  - �شفته بالق�شية : م�شتاأنف

م�شتاأنف   : بالق�شية  -  �شفتهما   لالإ�شت�شار�ت  2-ك��ان��دور  مارتني لنك�شرت     -1  : �إعالنهم  �ملطلوب 
  ، جزئي  جت��اري   2020/2408 رقم  بالدعوى  �ل�شادر  �حلكم  ��شتاأنف  قد   : �لإع��الن  مو�شوع  �شدهما. 
بعد  عن  �لتقا�شي  بقاعة  �شباحا   10.00 �ل�شاعة   2021/5/24 �ملو�فق  �لإثنني  يوم  جل�شه  لها  وح��ددت 

وعليه يقت�شي ح�شوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 13237 بتاريخ 2021/5/10 
اعالن بالن�سر 

 2723/2021/207 تنفيذ جتاري  
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

تفا�شيل �لإعالن بالن�شر 
�ىل �ملنفذ �شده/1-  موؤ�ش�شة �ملحرتفني لتاأجري �ل�شيار�ت -  جمهول حمل �لقامة

مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/رويال رود لتاأجري �ل�شيار�ت - �ض ذ م م  
قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 

)18653( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة. 
وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر 

�ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13237 بتاريخ 2021/5/10 
اعالن بالن�سر        

 13/2020/14027 عمايل جزئي  
تفا�شيل الإعالن بالن�شر 

�إىل �ملدعي عليه : -1 تازهي فيتيل ماموتي كونهي عبد�هلل   - جمهول حمل �لإقامة 
مبا �ن �ملدعي :مطعم جولدن كر�ت�شي  

قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )11.680 
دره���م( وت��ذك��رة ع���ودة مببلغ )2000 دره���م( و�ل��ر���ش��وم و�مل�����ش��اري��ف ورق���م �ل�شكوى 
)MB205672683AE(   وحددت لها جل�شة يوم �لثنني �ملو�فق 2021/6/7 
�ل�شاعة 10.00 �شباحا يف قاعة �لتقا�شي عن بعد لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من 
قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك 

�جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل. 
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13237 بتاريخ 2021/5/10 
اعالن بالن�سر        

 18/2021/516 عقاري جزئي  
تفا�شيل الإعالن بالن�شر 

�إىل �ملدعي عليه : 1- �شاجد �شليمان فاليكت �حمد �شليمان - جمهول حمل �لإقامة 
مبا �ن �ملدعي : موؤ�ش�شة عقار  

قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها  �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )764،979 
درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 12٪ من �ملطالبة وحتى �ل�شد�د 
�لتام و�شمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة.   وحددت لها جل�شة يوم �لثنني �ملو�فق 
2021/5/17 �ل�شاعة 10.00 �شباحا يف قاعة �لتقا�شي عن بعد لذ� فاأنت مكلف باحل�شور 
�أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل 

�جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل. 
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13237 بتاريخ 2021/5/10 

اعالن بالن�سر        
 18/2021/447 عقاري جزئي  

تفا�شيل الإعالن بالن�شر 
�إىل �ملدعي عليه : 1- م�شباح �حلق قري�شي  - جمهول حمل �لإقامة 

مبا �ن �ملدعي : موؤ�ش�شة عقار  
وميثله : عبد�هلل مرو�ن عبد�هلل �حمد بخيت �ملطرو�شي  

قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )244635 
�ل�شد�د  وحتى  �ملطالبة  من   ٪12 و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  درهم( 
�لتام.   وحددت لها جل�شة يوم �لربعاء �ملو�فق 2021/5/26 �ل�شاعة 8.30 �شباحا يف قاعة 
�أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما  �لتقا�شي عن بعد لذ� فاأنت مكلف باحل�شور 

لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل. 
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13237 بتاريخ 2021/5/10 

اعالن بالن�سر
يف الدعوى رقم 1529/2021/16 جتاري جزئي

مو�شوع �لدعوى: �ملطالبة باإلز�م �ملدعى عليهم بالتكافل و�لت�شامن فيما بينهم باأن يوؤدو� للمدعي مبلغاً 
�لقانونية  �لفائدة  مع  �مار�تي(  درهم  �ألف وخم�شمائة  و�شبعة وخم�شون  )مئة  د.�إ.  وقدره /157،500/ 
بو�قع 12% من تاريخ �ل�شتحقاق �حلا�شل يف 2020/9/15 وحتى متام �ل�شد�د. بت�شمني �ملدعى عليهم 

�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة.
طالب �لعالن:  �شكري �شامل م�شبح �ملهريي  - �شفته بالق�شية:  مدعى

�ملطلوب �عالنهم: 1- و�يز هولدينج دبي ليميتد - �شفته بالق�شية: مدعى عليه
مو�شوع �لإعالن :  قد �أقام عليك� �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة باإلز�م �ملدعى عليهم بالتكافل و�لت�شامن فيما 
�ألف وخم�شمائة درهم  د.�إ. )مئة و�شبعة وخم�شون  وقدره /157،500/  يوؤدو� للمدعي مبلغاً  باأن  بينهم 
�مار�تي( مع �لفائدة �لقانونية بو�قع 12% من تاريخ �ل�شتحقاق �حلا�شل يف 2020/9/15 وحتى متام 
�ل�شد�د. بت�شمني �ملدعى عليهم �لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة. وحددت لها جل�شة يوم �لثالثاء �ملو�فق 
 BUILDING_DESC& 11:30 �شباحا يف قاعة �لتقا�شي عن ُبعد 04-05-2021 �ل�شاعة 
لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا و عليك بتقدمي ما لديك� من مذكر�ت �أو م�شتند�ت للمحكمة 

قبل �جلل�شة ب�ثالثة �أيام على �لقل.
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13237 بتاريخ 2021/5/10 
اعالن بالن�سر        

يف  الدعوى 20/2020/760 جتاري كلي  
مو�شوع �لدعوى : �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهم بالت�شامن و�لتكافل فيما بينهم بان يوؤدو� للبنك مبلغ 
وقدره )14579625.50 درهم( و�لر�شوم و�مل�شارف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 12٪ من تاريخ �ل�شتحقاق 

وحتى �ل�شد�د �لتام  
طالب �لإعالن :  بنك �لإ�شتثمار - �ض م ع  - �شفته بالق�شية : مدعي  

�ملطلوب �إعالنه : 1- �شانات كاندها�شريي بار�ييل - �شفته بالق�شية : مدعي عليه
جمهويل حمل �لإقامة 

�أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهم بالت�شامن و�لتكافل  مو�شوع �لإعالن : قد 
�ملحاماة  و�ت��ع��اب  و�مل�����ش��ارف  و�ل��ر���ش��وم  دره���م(  وق���دره )14579625.50  للبنك مبلغ  ي���وؤدو�  ب��ان  بينهم  فيما 
و�لفائدة 12٪ من تاريخ �ل�شتحقاق وحتى �ل�شد�د �لتام. وحددت لها جل�شة يوم �لحد �ملو�فق 2021/5/16 
�ل�شاعة 9.30 �ض بقاعة �لتقا�شي عن بعد لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 

ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13237 بتاريخ 2021/5/10 
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

��شم �ل�شركة : اوربن يوغا - �ض ذ م م  
�لعنو�ن : مكتب 3701 ملك مرمي علي حممد مر�شد - بردبي - برج خليفة - �ل�شكل 
بال�شجل  �لقيد  رقم   689421  : �لرخ�شة  رقم   ، ذ�ت م�شوؤولية حم��دودة   : �لقانوين 
قد  باأنه  بدبي  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ��رة  تعلن  1116188 مبوجب هذ�   : �لتجاري 
مت �لتاأ�شري يف �ل�شجل �لتجاري لديها باإنحالل �ل�شركة �ملذكورة �أعاله ، وذلك مبوجب 
بتاريخ  دبي  �لعدل حماكم  كاتب  و�ملوثق لدى   2021/5/6 بتاريخ  دبي  قر�ر حماكم 
2021/5/6 وعلى من لديه �أي �عرت��ض �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�شفي �ملعني كو�شت 
للمحا�شبة والتدقيق �لعنو�ن : مكتب رقم 503 ملك م�شطفى عبد�لرحيم برهان 
م�شطفوى - بردبي - �ملنخول - هاتف : 3888438-04  فاك�ض : 04-3888439 
تاريخ  من  يوماً  وذلك خالل )45(  �لثبوتية  و�لأور�ق  �مل�شتند�ت  كافة  معه  م�شطحباً 

ن�شر هذ� �لإعالن
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 13237 بتاريخ 2021/5/10 
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

��شم �مل�شفي : كو�شت للمحا�شبة والتدقيق
�لعنو�ن : مكتب رقم 503 ملك م�شطفى عبد�لرحيم برهان م�شطفوى - بردبي - 
�ملنخول - هاتف : 3888438-04 فاك�ض : 3888439-04  مبوجب هذ� تعلن 
�أعاله لت�شفية  �ملذكور  �مل�شفي  باأنه قد مت تعيني  �لتنمية �لقت�شادية بدبي  د�ئرة 
 2021/5/6 وذل��ك مبوجب ق��ر�ر حماكم دبي بتاريخ  اوربن يوغا - �ض ذ م م 
�أي  لديه  وعلى من    2021/5/6 بتاريخ  دبي  �لعدل حماكم  كاتب  لدى  و�ملوثق 
�عرت��ض �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�شفي �ملعني يف مكتبه �لكائن بدبي على �لعنو�ن 
�ملذكور �أعاله، م�شطحباً معه كافة �مل�شتند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( 

يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 13237 بتاريخ 2021/5/10 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى حمكمة ال�سارقة الإبتدائية املدنية الإحتادية 
م�ستعجل    SHCFICIINJ2021 /0003185 يف  الدعوى رقم

�ىل : �شركة �لتاأمني �ملتحدة  - جمهول حمل �لإقامة : �إمارة دبي - بردبي - �لقوز - �ملنطقة �ل�شناعية �لر�بعة - هاتف 
   97143307722 رقم  فاك�ض   97143307711

نعلمكم باأن �ملدعي )ة( / عامل كل �شري مت خان - �لعنو�ن /حمل �لإقامة : �إمارة دبي - ديرة - �شارع بني يا�ض  - برج 
�مل�شرف - 1407 - رقم �لهاتف : 971508858805    

قد �أقام �لدعوى �ملذكورة �أعاله للمطالبة ب������ : يلتم�ض �ملدعي من �ملحكمة �ملوقرة :-  �أول : ت�شجيل �لدعوى وحتديد �أقرب 
جل�شة لنظرها مع �إعالن �ملدعي عليها بالئحة �لدعوى و�ملرفقات وفقا لالأ�شول . ثانيا : ندب �لطبيب �ل�شرعي مبحكمة 
�ل�شارقة لتوقيع �لك�شف �لطبي على �ملدعي لثبات حالته وما به من �إ�شابات وحتديد ن�شبة �لعجز �ل�شحي �لد�ئم �لذي 
حلق به جر�ء �ل�شابة. - �لز�م �ملدعي عليها بالر�شوم و�مل�شروفات ومقابل �تعاب �ملحاماة.  لذ� يتوجب عليكم �حل�شور 
 8.30 �ل�شاعة   2021/5/23 �ملو�فق   ..... يوم  �شباح  �ل�شارقة  حمكمة  �لوىل  �مل�شتعجلة  �لأمور  د�ئرة  �لد�ئرة  �أمام 
لتقدمي ما لديكم من دفاع وم�شتند�ت ، ويف حالة عدم ح�شوركم �أو �إر�شال وكيل معتمد ينوب عنكم فاإن �ملحكمة �شتبا�شر 

�لإجر�ء�ت �لقانونية يف غيابكم.  حرر بتاريخ  2021/5/9 م. 
مكتب اخلدمات الق�سائية 
حممد ر�سا يون�ض 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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العدد 13237 بتاريخ 2021/5/10 
اعالن بالن�سر

الدعوى رقم 2021/976 جتارى كلی 
حمكمة دبي- الدائرة التجارية الكلية

�ملدعيني/ 1 - عبد�هلل على �بر�هيم �ل�شعدي  ، 2 - علي عبد�هلل على �بر�هيم �ل�شعدي 
�شد - �ملدعى عليهم/ 1 - حم�شن قا�شي قا�شي نا�شر 

�ض.ذ.م.م  - �لآيل  �حلا�شب  لتقنية  بوك�ض  درمي   -  2
�ل�شيد/ حم�شن قا�شي نا�شر و�ل�شادة/ �شركة درمي بوك�ض لتقنية �حلا�شب �ليل بال�شارة �ىل حكم �ملحكمة �لتمهيدي بتاريخ  
يف �لدعوى �ملذكورة �أعاله ب�شاأن ندب خبري متخ�ش�ض يف تقنية �ملعلومات و�من �شبكات �لت�شالت فانكم   2021/2/24
مدعوين للح�شور ب�شخ�شكم �و وكيلكم �ملعتمد لجتماع �خلربة �لهند�شية و�ملقرر عقده يوم �لحد �ملو�فق 2021/5/16 
�ل�شاعة �لو�حدة ظهر� 1:00 ظهر� ل�شماع وجهة نظركم وتقدمي ما لديكم من م�شتند�ت ، وذلك �أونالين عرب �لكونفر�ن�ض 

كول تطبيق زووم ر�بط �لدخول
 Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/i/83081988535?pwd=SWgOcnVKSkdDaiNDd0RKQlpaSm0xdz09
Meeting ID: 830 8198 8535
Passcode: bAbKT4

اخلبري الهند�سي م/ اأحمد بهجت ح�سن
خبري تقنية املعلومات واأمن �سبكات الت�سالت

اإجتماع خربة 

العدد 13237 بتاريخ 2021/5/10 
اإعالن بالن�سر 

لدى حمكمة دبي الإبتدائية 
الق�سية رقم )2021/576( جتاري جزئي  

�ملرفوعة من : جى دبليو �شى جلوبال لل�شحن و�لنقليات �ض.ذ.م.م
�شد : تيكنوفا �ند �شرتيز �ض.ذ.م.م

�ملدعى عليه : تيكنوفا �ند �شرتيز �ض.ذ.م.م
وذلك   - ع    )03:00( �لثالثة ع�شر�  �ملقرر عقده  �حل�شابيه  �خل��ربة  لإجتماع  للح�شور  مدعو� 
يوم �لأحد �ملو�فق 2021/5/16 م  وذلك عن طريق برنامج zoom �إجتماع عن بعد )مكاملة 

فيديو( وحر�شا على �لغر�ض من �إجتماع �خلربة.
�لرجاء �لتو��شل مع �خلبري : 0589796040 لإر�شال ر�بط �لإجتماع.

salemoffice123@gmail.com :أو عن طريق �لربيد �لإلكرتوين �ملعتمد� 
اخلبرياحل�سابي 
�سامل حممد �سامل بالعمی 
رقم القيد 144 

اإجتماع خربة 

العدد 13237 بتاريخ 2021/5/10 
اعالن بالن�سر
)4196/2021( 

�ملنذر : �حمد جملي حممد
�ملنذر �إليه : رمي �لطاعي

رقم �ملحرر : 2021/1/21895 
 -  0586979770  : �ليه  �ملنذر  رقم   -  0505270555  : لالإر�شاد   - بالتحري(  -)عنو�ن  �لبدع   - دبي   : �لعنو�ن 

-  0586979770
�ملو�شوع / �شيغة �لت�شريح باإعالن �ملنذر �إليه بالن�شر لالإنذ�ر رقم )2021/1/21895( 

ل��ل��م��ن��ذر �إل��ي��ه ومت ت�����ش��دي��ق��ه ل���دى ك��ات��ب �ل��ع��دل ب��دب��ي حت��ت رق���م حمرر  ع���ديل  �إن�����ذ�ر  ح���رر  ق��د  �مل��ن��ذر  �إن  ح��ي��ث   )1
)2021/1/21895(  لذلك: يخطركم �ملخطر باحل�شور يف عنو�نه �ملختار �و �لت�شال به علي هاتفه و�ح�شار مبلغ 
دبي  �لم���ار�ت  بنك  علي  و�مل�شحوب   )000015( رق��م  �شيك  مبوجب  و�لثابت  دره��م  وخم�شمائة  �لف  �شبعة   )7500(
به  �ملطالب  �ملبلغ  وت�شليمنا  ��شتجابتكم  �لخطار ويف حالة عدم  بهذ�  �عالنكم  تاريخ  �أي��ام من  �لوطني خالل مدة خم�شة 
�أعاله خالل �ملوعد �ملذكور �أعاله �شيرتتب عليكم �لتي :- �لرجوع عليكم بالتعوي�ض بالإ�شافة �يل قيمة �ل�شيك ويف حال 
عدم �ن�شياعكم لطلبات �ملخطر يف هذ� �لخطار �شوف ي�شطر �ملخطر �آ�شفا �يل رفع دعوي ق�شائية �شدكم باملطالبة �ملالية 
و�لز�مكم بالر�شوم و�مل�شروفات و�تعاب �ملحاماة.  2( و حيث �إن �ملنذر يرغب يف �إعالن �ملنذر �إليه بالإنذ�ر مرة �أخرى بالن�شر 
�إليه  �أو�مركم بتبليغ �ملنذر  �إ�شد�ر  ، يلتم�ض �ملنذر من �شعادتكم �لتف�شل باملو�فقة على  باإحدى �ل�شحف �ليومية.  لذلك 

بالإنذ�ر مرة �أخرى بالن�شر باإحدى �ل�شحف �ليومية.

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13237 بتاريخ 2021/5/10 
انذار عديل بالن�سر
رقم )2021/4125(

�ملنذر / حممد خالد �لعبد - فل�شطيني �جلن�شية.
وعنو�نه وحمله �ملختار )�مارة �ل�شارقة - كورني�ض �لبحرية - بناية �لبطحاء – �لدور �لعا�شر مكتب 1006 

هاتف رقم  / 0543190891 ، 065740840  - بوكالة �ملحامية / حنان �شامل
�شد / �ملنذر �ليه: �شركة كري�شتينا�ض كون�شالتن�شى دى دبليو �شى �ض.ذ.م.م وب�شفتها �ملخولة بالتوقيع عن �ل�شركة 

مبوجب �لرخ�شة �لتجارية - كري�شتينا ز�بروفا - كاز�خ�شتانية �جلن�شية.
�لعنو�ن : جام تاور – بعد فندق �ل�شوفتيل – بجو�ر حمطة مرتو برج خليفة - �لطابق 1502

هاتف رقم : 0503006731 / 0504592427 
�ملو�شوع / 

رقم  بال�شيك  وذل��ك  دره��م  �أربعة مليون  وق��دره )4،000،000(  �شد�د مبلغ  ب�شرورة  �إليها  �ملنذر   - �ملنذر  يكلف 
كافة  �مل��ن��ذر لت��خ��اذ  �شي�شطر  و�ل  �لن���ذ�ر  ه��ذ�  ن�شر  ت��اري��خ  م��ن  �أي���ام  �أق�شاها خم�شة  م��ده  )000055( خ��الل 
�لجر�ء�ت �لقانونية �لتي حتفظ له حقه و��شت�شد�ر �أمر �لد�ء و�ملطالبة بالتعوي�ض �ملنا�شب عن �ي عطل �و �شرر 

تعر�ض له �ملنذر مع حتميل �ملنذر �لية بكافة ر�شوم وم�شاريف �لتقا�شي و�أتعاب �ملحاماة.

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13237 بتاريخ 2021/5/10 
انذار عديل بالن�سر

رقم )2021/1/4205(
�ملنذر : �ل�شادة/ د�نية لالإد�رة و�ل�شت�شار�ت �لعقارية )ذ.م.م( وميثلها �ل�شيد/ عبد�ل�شمد ح�شن �أبكر �لأهدل، مبوجب 

وكالة قانونية م�شدقة ، رقم �ملحرر )2019/1/15448( بتاريخ )2019/6/21م( 
�لعنو�ن : �لمار�ت �لعربية �ملتحدة ، دبي ، �لرب�شاء �لأوىل، بناية د�شلدولف بيزن�ض بوينت ، ت : 0553977093 

�ملنذر �إليه : �شركة �شولت�ض �نرتيرز �ض.ذ.م.م ، وحتمل رخ�شة رقم : )693561(
وعنو�نها : �لإمار�ت - دبي - �لرب�شاء �لأوىل بناية د�شلدولف بزن�ض بوينت - مكتب رقم )502( ت : 043475999

فاإن �ملخطرة تخطركم باأمر �لتكليف بالوفاء لكي تقومو� ب�شرورة �شد�د قيمة �لإيجار �مل�شتحق يف ذمتكم مببلغ وقدره 
2020/3/14 وحتى  �أل��ف ومائة ثمانية و�شبعون دره��م( وذل��ك عن �لفرتة من  ع�شر  �أح��د  )فقط  دره��م   11178

على �إعتبار �لقيمة �لإيجارية 85000 درهم �شنويا ،   2020/4/30
�ل��ف��رتة م��ن تاريخ  559 )خم�شمائة وت�����ش��ع��ة وخ��م�����ش��ون دره����م( ع��ن  �مل�����ش��اف��ة مببلغ وق����دره  �ل��ق��ي��م��ة  ���ش��د�د ���ش��ري��ب��ة 
�إ�شتالم ذلك  �أي��ام( من تاريخ  �أق�شاها )5( )خم�شة  2020/1/30  وذلك خالل مهلة  تاريخ  وحتي   2020/3/14
�لتكليف بالوفاء عمال لحكام ن�ض �ملادة 144 من قانون �لجر�ء�ت �ملدنية و�ملادة 63 من قر�ر جمل�ض �لوزر�ء )57( 
ل�شنة 2018 ، يف �شاأن �لالئحة �لتنظيمية لقانون �لإجر�ء�ت �ملدنية، و�إل �ننا �شوف ن�شطر �ىل �إتخاذ كافة �لإجر�ء�ت 
، مع حتملكم كافة �لر�شوم و�مل�شاريف  ب��الأد�ء بكامل قيمة �لدين �مل�شتحق يف ذمتكم  �أمر  �لقانونية �شدكم و��شت�شد�ر 

�لق�شائية لغرم �لتقا�شي ور�شم �لخطار �لعديل بالن�شر

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13237 بتاريخ 2021/5/10 
اإعالن بالن�سر

 اإخطار عديل 
مقدمة من :- 

�ملخطر : حممد ب�شري �شعيد ب�شري �ملهريي - �مار�تي �جلن�شية  - بوكالة �ملحامية / مروه �لريامي
�شد / �ملخطر �ليه : ح�شن �أحمد �ل�شيد م�شطفي �ل�شيد ح�شن �لها�شعي

مو�شوع �لإخطار
حيث �أنه قد ��شتلمتم مبلغ 164،000 درهم وذلك نظري �شر�ء لوحة �شيارة رقم J392 دبي �ل �أننا 
فوجئنا باأن لوحة �ل�شيارة م�شروقه وقيام �ل�شرطة خماطبتنا لوجود �شرقة للوحة وعند خماطبتكم 
�ملبلغ �ملذكور يف  باإرجاع  �أجد �شوي �ملماطلة ولذلك �خطركم قانونا  �ملبلغ مل  بهذ� �لأمر وبا�شرتد�د 
مده �أق�شاها خم�شه �أيام من تاريخ ��شتالمكم لهذ� �لأخطار ويف حالة �متناعكم عن �شد�د هذ� �ملبلغ 
مع �لتعوي�ض �ملنا�شب �شوف ن�شطر �أ�شفني �يل �تخاذ �لإجر�ء�ت �لقانونية �لتي ت�شمن للمخطر حقه 
�لقانوين وفق ن�ض �ملادة 143 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية، مع حتميلكم منذ تاريخ ��شتحقاق هذ� 
�ملبلغ كامل �مل�شئولية و�أي م�شاريف �أخري قد تن�شاأ عن �أيه مالحقات قانونية �أخري ، مع حفظ كافة 

حقوق �ملنذر �لأخرى.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13237 بتاريخ 2021/5/10 
انذار عديل بالن�سر
رقم )4151/2021(

موجه من �ملنذرة : موؤ�ش�شة �ملهرجان للمقاولت و�ل�شيانة �لعامة ملالكها/ حمد مطر ر��شد بن م�شيعد 
 �لنيادي ، وميثله قانونا �ل�شيد / نا�شر �حلجار ، �أوكر�ين �جلن�شية ، يحمل هوية رقم 1959-784

وكالة رقم 2017/251845 و�ل�شادرة بتاريخ 2017/11/19  مبوجب   8471-0210
�ملنذر �ليها : �شركة عرب �لإمار�ت للمقاولت �ض.ذ.م.م.

بذمتها  �ملتوجب  �ملبلغ  ب�شد�د  �ملبادرة  ب�شرورة  �إليها  �ملنذر  �ىل  �لن��ذ�ر  �ملنذرة هذ�  توجه   : �ملو�شوع 
وخم�شة  وخم�شمائة  �ل��ف  وت�شعون  وت�شعة  )�شبعمائة  �م��ار�ت��ي  دره��م   /799،555،76  / وق��دره 
وخم�شون درهم �مارتي و�شتة و�شبعون فل�ض فقط ل غري(، وذلك خالل خم�شة �أيام من تاريخ �لعالن 
�للجوء للق�شاء و�تخاذ كافة �لإج��ر�ء�ت �لقانونية �لالزمة  �ملنذرة �ىل  �لإن��ذ�ر، و�إل �شت�شطر  بهذ� 
لتح�شيل �ملبلغ �ملتوجب �أد�وؤه بال�شافة �ىل �لفائدة �لقانونية بو�قع 9% من تارخ �ل�شتحقاق وحتى 

متام �ل�شد�د مع حفظ كافة حقوق �ملنذر �لخرى.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13237 بتاريخ 2021/5/10 
انذار عديل بالن�سر

)4179/2021( 
�ملنذرة : عبد �لغفور لتجارة �لديزل �ض ذ م م

�ملنذر �إليها : 1 - طريق �لنخبة للنقليات �ض ذ م م.
�جلن�شية هندي   - نات  �شوم  �شينغ  بر�جميت   -  2

تدعو �ملنذرة �ملنذر �إليهما �إىل وجوب �شد�د �ملبلغ �ملرت�شد بذمتهما �لبالغ قدره 
12% م�ن  بو�قع  �مل�شتحقة  �لقانوني�ة  �لفائ�دة  م�ع  دره�م   129،336.61
�ملنذرة  فاإن  �متناعهما  حالة  ويف  �لتام،  �ل�شد�د  تاريخ  حتى  �ل�شتحقاق  ت�اريخ 
�شت�شطر �إىل �تخاذ كافة �لإجر�ء�ت �لقانونية �لتي ت�شمن حقوقها مع حتميل 
هذه  عن  ترتتب  قد  م�شاريف  و�أي��ة  �مل�شوؤولية  كامل  �لآن  منذ  �إليهما  �ملنذر 

�لإجر�ء�ت �لقانونية.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13237 بتاريخ 2021/5/10 
اإخطار عديل  

رقم املحرر )2021/1/96346(
�ملخطر : حممد �بر�هيم حممد �حمد بوملحه - �مار�تي �جلن�شية وميثله �ملحامي/فهد بن ر��شد بن عي�شى  �ل�شركال - �إمار�تي �جلن�شية 
ر��شد  بن  فهد  مكتب   : �ملختار  �لعنو�ن   2021/03/22 بتاريخ   64112 برقم  بدبي  �لعدل  كاتب  لدى  م�شدقة  وكالة  مبوجب 
�ل�شركال للمحاماة و�لإ�شت�شار�ت �لقانونية - �إمارة �ل�شارقة - منطقة  بو�شغارة - �شارع �مللك في�شل - مكتب M38 - ملك نا�شر بن 

info@alserkallawyer.ae عبد�للطيف �ل�شركال  - هاتف : 068845540 فاك�ض 068845539 - �مييل
�شد �ملخطر �ليه : حممد ح�شن م�شتوين ب�شري �أحمد م�شتوين - عنو�نهما : �إمارة دبي - �شارع نايف - مكتب رقم : 302

info@landscaping ae هاتف متحرك : 3144303 055  - 5817656 055- �مييل
رقم  �ل�شيك  بتحرير  �ليه  �ملخطر  قام  �ملو�شوع : �خطار عديل :- ب�شفتنا وكالء قانونيني عن �ملخطر نود �أن نخطرك بالآتي :- 1. 
قام   31/10/2020 بتاريخ   -  2  ، �ملخطر   دره��م ل�شالح   20،000 وق��دره  باجمايل مبلغ  ر����ض �خليمة  بنك  �مل�شحوب على   )21(
�ملخطر بتقدمي �ل�شيك لدى �لبنك �مل�شحوب عليه �ل �نه �رجتع دون �شرف ب�شبب عدم وجود ر�شيد كايف يغطي قيمة �ل�شيك.  3 - بتاريخ 
قام �ملخطر برفع �لق�شية رقم 4666/2021 جز�ء دبي �شيك ب�شوء نية �شد �ملخطر �ليه وقدر �شدر حكم فيها ق�شي بتغرمي �ملخطر 
�ليه مببلغ وقدره 2000 درهم مع حفظ حقوق �ملخطر �ملدنية. بناء� عليه فاإن �ملخطر يخطر �ملخطر �ليه بالآتي :-  �أوًل : ب�شرورة 
�أد�ء �ملبلغ �مل�شتحق و�ملرت�شد بذمتكم ل�شالح �ملخطر و�لبالغ قدرة 20،000 درهم )ع�شرون �لف درهم( بال�شافة للفائدة �لقانونية 
��شبوع من تاريخ تبليغكم بهذ� �لإخطار �لقانوين. ثانياً : �أنه يف حال  �ل�شد�د وذلك خالل  بو�قع 9% من تاريخ �ل�شتحقاق وحتى متام 
�لقانونية يف مو�جهتكم  �لإج��ر�ء�ت  �أ�شفني لتخاذ  �شن�شطر  �ملخطر  ووكالة عن  نيابة  فاإننا  �عاله  �ملحددة  �ملهلة  �لتز�مكم خالل  عدم 
و�قامة دعوى ق�شائية للمطالبة بالز�مكم باملبلغ �مل�شتحق مع �لتعوي�ض و�لفو�ئد �لقانونية �ملقررة وفقا للقانون بال�شافة �ىل حتميلكم 

�لر�شوم �لق�شائية و�تعاب �ملحاماة 

بالوكالة عن املخطر املحامي /فهد بن را�سد بن عي�سی ال�سركال

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13237 بتاريخ 2021/5/10 
اإعالن بالن�سر

رقم )2021/4172(
مقدمة من : موؤ�ش�شة باريك خان للنجارة و �حلد�دة �مل�شلحة - وميثلها / باريك خان ر�مال خان 

�جلن�شية : - �لمار�ت - “�ملنذر”
�شد/ �شركة هايف ملقاولت �لبناء ذ.م.م - �جلن�شية : �لإمار�ت -“�ملنذر �ليها”

و  �لنجارة  تعمل يف جمال  و�لتي  �ملنذرة  2019/9/5 حمرر بني  م��وؤرخ  �لباطن  �أن��ه مبوجب عقد مقاولة من  �ملو�شوع/حيث 
�حلد�دة �مل�شلحة و �ملنذر �ليها و�لتي تعمل مبجال مقاولت �لبناء.  قامت �ملنذر �ليها باإ�شناد م�شروع برج �لنيادي �ىل �ملنذر �لكائن 
�أن يقوم �ملنذر باإجناز كافة �أعمال �لتثبيت �لفولذية بربج �لنيادي على ��شا�ض �لطو�فة  �أبوظبي على  يف �شاطئ �لر�حة مبدينة 
ح�شب �ملو��شفات و �ملخططات �ملعتمدة من قبل ��شت�شاري �مل�شروع ، على �ن يكون �شعر �لو�حدة مقابل 65 درهم �مار�تي / مكعب 
211،659،00 درهم )مئتان  �إليها بقيمة  �ملنذر  �ملتبقي يف ذمة  �ملبلغ  �أن  ، وحيث  �لعنا�شر  �ل�شلب جلميع  �لتثبيت  للخدمات 
و �إحدى ع�شرة �لف و�شتمائة وت�شعة و خم�شون درهم فقط ل غري( وذلك مبوجب فو�تري �شادره من �ملنذر �ليها وموقعة من 
قبلها بكامل �ملبلغ �ملطالب به. لذلك / ينبه �ملنذر على �ملنذر �إليها ويكلفها مبا ورد ي�شدر هذ� �لإنذ�ر وب�شريانه يف حقها قانوناً 

ويخطرها ب�شرورة �لوفاء للمنذر بالتي
درهم )مئتان و �إحدى ع�شرة �لف و�شتمائة وت�شعة وخم�شون درهم فقط ل غري( هي   211،659،00 بقيمة  مبلغ  باأد�ء   -  1
عبارة عن باقي م�شتحقات �ملنذر يف ذمتكم من �لفو�تري �شالفة �لذكر و�ملوقعة وخمتومة من قبل �ملنذر �ليها مقابل �لعمال �لتي 

قام بها. 2- �لز�مها بفائدة قانونية قدرها 12،5% من تاريخ رفع �لدعوى وحتي تاريخ �ل�شد�د �لتام
ويف حال عدم �ل�شد�د �شي�شطر �ملنذر لإتخاذ �لإجر�ء�ت �لقانونية �لالزمة �شد �ملنذر �إليها و�لكفيلة حلفظ حقوقه.

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13237 بتاريخ 2021/5/10 
اإعالن بالن�سر
)4166/2021( 

�ملنذر : بكر �أكرم عبد�حلميد
�ملنذر �إليه : حممد تيمور �إمام �ل�شريجاين

رقم �ملحرر : 2021/1/78437 
�لعنو�ن : دبي - �بوهيل - لالر�شاد/ 0502393484 - هاتف �ملنذر �ليه : 0565105104 .

�ملو�شوع / �شيغة �لت�شريح باإعالن �ملنذر �إليه بالن�شر لالإنذ�ر رقم )2021/1/78437(
حرر �إنذ�ر عديل للمنذر �إليه ومت ت�شديقه لدى كاتب �لعدل بدبي حتت رقم حمرر  قد  �ملنذر  �إن  حيث   )1

)2021/1/78437(
لذلك : فاإن �ملخطر يخطركم ب�شرورة �شد�د �ملبلغ �ملرت�شد بذمتكم وقدره 25،000 فقط خم�شة وع�شرون 
�لف درهم ، وذلك خالل مدة �أق�شاها خم�شة �أيام من تاريخ هذ� �لخطار و�ل �شن�شطر للجوء �يل �لق�شاء 
�ملرتتبة على  لتعوي�شات  بكافة  �مل�شئولية ومطالبتكم  قانونية مع حتميلكم  �إج��ر�ء�ت  يلزم من  ما  و�تخاذ 
ذلك وحتميلكم ما قد يرت�شد يف ذمتكم من مبالغ م�شتقبال. لذلك ، يلتم�ض �ملنذر من �شعادتكم �لتف�شل 

باملو�فقة على �إ�شد�ر �أو�مركم بتبليغ �ملنذر �إليه بالإنذ�ر مرة �أخرى بالن�شر باإحدى �ل�شحف �ليومية.

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13237 بتاريخ 2021/5/10 
انذار عديل بالن�سر

رقم )2021/1/4206(
�لأهدل،  �أبكر  ح�شن  عبد�ل�شمد  �ل�شيد/  وميثلها  )ذ.م.م(  �لعقارية  و�ل�شت�شار�ت  ل��الإد�رة  د�نية  �ل�شادة/   : �ملنذر 
 : �لعنو�ن  )2019/6/21م(   بتاريخ   )2019/1/15448( �ملحرر  رق��م   ، م�شدقة  قانونية  وكالة  مبوجب 

�لمار�ت �لعربية �ملتحدة ، دبي ، �لرب�شاء �لأوىل، بناية د�شلدولف بيزن�ض بوينت ، ت : 0553977093 
�ملنذر �إليه : �شركة / موؤ�ش�شة �ملاف لال�شت�شار�ت �لد�رية وحتمل رخ�شة رقم : )61550( - وعنو�نها : �لإمار�ت - 

دبي منطقة �لنهدة 2 مببنى �حلباي )�لنهدة رزيدن�ض( - �شقة رقم )903( - ت : 0509146786 
فاإن �ملنذرة تنذر �ملنذر �إليها ب�شرورة �شد�د قيمة �لإيجار �مل�شتحق عن �لعني �شالفة �لذكر على �إعتبار توقفكم عن 
�لدفع منذ تاريخ 2021/4/20 وحتي تاريخه ، وذلك خالل مهلة �أق�شاها ثالثني يوماً من تاريخ �إ�شتالم هذ� 
�ألف درهم(  3000 درهم )ثالثة  ، و�إلز�مها كذلك ب�شد�د قيمة �شيك �لتامني �ملرجتع رقم )8( مببلغ  �لإن��ذ�ر 
وخالف ذلك �شيتم �إتخاذ �لإجر�ء�ت �لقانونية �لالأزمة لإخالئكم من �لعني �ملذكورة �أعاله ومطالبتكم ب�شد�د قيمة 
�لإيجار �ملرت�شد يف ذمتكم من تاريخ 2021/4/20 حتي �لإخالء �لتام على �إعتبار �لقيمة �لإيجارية 35000 
درهم �شنوياً ، وذلك طبقا لن�ض �ملادة )1/25/�أ( من �لقانون رقم )33( ل�شنة 2007 م وتعديالته باإخالء �لعقار 
�إليه ب�شدر �لإنذ�ر، مع حتملكم كافة �لر�شوم و�مل�شاريف �لق�شائية لغرم �لتقا�شي ور�شم �لإخطار �لعديل  �مل�شار 

بالن�شر وذلك ح�شب قانون �لإيجار�ت �ملعمول به يف �إماره دبي.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13237 بتاريخ 2021/5/10 
انذار عديل بالن�سر

)2021/4091( 
�ملنذرة/ لوجي كومبوزيت�ض & كيميكالزللتجارة - �ض ذ م م

�ملنذر �إليهما/ 1 - �شركة تري�وز  دبي )�ض ذ م م( )فرع(
تلو�ر نفت  بر�ن  بن  تلو�ر  لفر�ج   -  2

�لبالغ  و  ذمتهما  يف  �ملرت�شدة  �ملبالغ  قيمة  ب�شد�د  �ليهما  �ملنذر  �ملنذرة  �ل�شركة  تنذر 
وقدره 320،564،52 درهم )فقط ثالثمائة وع�شرون �ألف خم�شمائة �أربعة و�شتون 
درهم و �ثنان وخم�شون فل�ض ل غري( خالل فرتة  قو�مها �أ�شبوع و�حد )7 �أيام عمل( 
من تاريخ �إعالنهما بهذ� �لإنذ�ر. و�ل�شت�شطر �ملنذرة �ىل �حتاذ �لإجر�ء�ت �لق�شائية 
�لالزمة للمطالبة مبا ذكر وتعوي�ض �جلابر للعطل و�ل�شرر مع حتميل �ملنذر �ليهما 

بكافة ر�شوم وم�شاريف وتكاليف �لتقا�شي و�تعاب �ملحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13237 بتاريخ 2021/5/10 
اإخطار عديل

  مقدم من �ملخطرة : �شركة غنتوت لل�شناعات �لبال�شتيكية �ض.ذ.م.م
Ghantoot plastic Industries L.L.C

�شد �ملخطر �ليها / �شركة غلفا لال�شتثمار�ت �لعامة - �ض.م.ع
�ملبادرة ل�شد�د مبلغ �لدين  �إليها ب�شرورة  �ملو�شوع : فاإن �ملخطرة تخطر �ملخطر 
وقدره ثمانية و�شبعون �أل�ف و ثمامنائة و ثالثة وثالثون درهم و�شتة و�شتون فل�ض 
�ملرت�شد يف ذمتها ل�شالح �ملخطرة ، وذلك خ�الل خم�شة �أيام من تاريخ هذ� �لإخطار 
، و�إل فاإن �ملخطرة �شت�شطر لتخاذ كافة �لإجر�ء�ت �لقانوني�ة ف�ي مو�جهة �ملخطر 
12% م�ع حتميله�ا  �لقانوني�ة بو�ق�ع  �لفو�ئ�د  �إليها للمطالبة باملبلغ �ملذكور مع 

�مل�شاريف و�أتعاب �ملحاماة. مع حفظ كافةحقوق �ملخطرة �لخرى ،،،
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13237 بتاريخ 2021/5/10 
انذار عديل بالن�سر
رقم )2021/4180(

�ملنذر / كوزمتيكا لتجارة معد�ت �لتجميل و�لعناية �ل�شخ�شية ذ.م.م.
�ملنذر �إليها / مركز �شولو تري للتجميل و�لعناية �ل�شخ�شية �ض.ذ.م.م - رخ�شة �أقت�شادية رقم 

دبي. يف  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  من  �شادرة   661910
فاإنه  بدبي  �لعدل  كاتب  ل��دى  و�مل�شجل  ع��دىل  �إن���ذ�ر   2021/75344 رق��م  �لإن���ذ�ر  مبوجب 
ومبوجب هذ� �لإنذ�ر تنبه �ملنذرة على �ملنذر �إليها ب�شد�د قيمة �ل�شيكات �ملرجتعة �مل�شتحق لها 
و�ملبالغ �ملرت�شدة بذمتها و�لو�ردة ب�شدر هذ� �لإنذ�ر بقيمة �إجمالية وقدرها 24،300 درهم 
)�أربعة وع�شرون �ألفاً وثالثمائة درهم �إمار�تي( وذلك خالل خم�شة �أيام من تاريخ علمكم بهذ� 
�لإنذ�ر و�إل �شن�شطر �إىل �تخاذ كافة �لإجر�ء�ت �لقانونية �لالزمة لإلز�مكم ب�شد�د �ملبلغ �ملذكور، 
ف�شاًل عن �حلجز على كافة �أمو�لكم �ملنقولة و�لغري �ملنقولة وبيعها باملز�د �لعلني بالإ�شافة �إىل 
�لتي حلقت باملنذرة و�لر�شوم  �ملادية و�لأدبية  �لتعوي�ض عن كافة �لأ�شر�ر  حتميلكم م�شوؤولية 

و�مل�شاريف و�أتعاب �ملحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13237 بتاريخ 2021/5/10 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2021 /0002533 يف  الدعوى رقم

�إىل �ملدعي عليه : 2 - �شركة ريد د�ون لتاأجري معد�ت �لبناء  
جمهول حمل �لإقامة : دبي - بردبي - ر�أ�ض �خلور - �شناعية رقم 2 0507779510 - 043200885  

بناء على طلب �ملدعي / عبد�لكرمي �شالح حممد �ليافعي 
قد �قام عليك �لدعوى ويطالبك فيها :- 

و�خل�شائر  �ل�شر�ر  عن  �لتعوي�ض  مع  درهم   70.000 مببلغ  عليه  �ملدعي  �لز�م   )1
�ملحاماة  و�تعاب  و�مل�شاريف  �لر�شوم  لدفع  عليه  �ملدعي  �لز�م   )2

�لدعاء  ولئحة  باجلل�شة  عليه  �ملدعي  �عالن   )3
�ملدنية.  �لإجر�ء�ت  قانون  من   5 �لفقرة   229 �ملادة  لحكام  طبقا  �ملعجل  بالنفاذ  �حلكم  �شمول   )4

�نت مكلف باحل�شور بجل�شة 2021/5/23 �أمام مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة �ل�شارقة �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية يف متام 
�ل�شاعة 9.00 �شباحا - مكتب رقم  )مكتب مدير �لدعوى 5( �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جو�بية 
على �لدعوى مرفقا بها كافة �مل�شتند�ت وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�شرة �يام من تاريخ �لن�شر وذلك للنظر يف �لدعوى 

�ملذكور رقمها �عاله - بو�شفك مدعي عليه.  �عالن �ملدعي عليها �لثانية بالن�شر وبلغتي �لعربية و�لجنليزية 
حرر بتاريخ  2021/5/6 م.   

مكتب اخلدمات الق�سائية      
عاي�سه علي حممد 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13237 بتاريخ 2021/5/10 
مذكرة اإعالن حكم بالن�سر 

�سادرة من حمكمة ال�سارقة - املحكمة الإبتدائية املدنية
اأداء   اأمر   SHCFICICPL2021 /0001249 يف  الدعوى رقم

�إىل  �ملحكوم عليه / زهري عبد�حل�شني حم�شن جو�د �شجو�ين  
نحيطكم علما بانه بتاريخ ليوجد قد حكمت عليك هذه �ملحكمة يف �لدعوى بالرقم �أعاله ل�شالح / 

بنك �مل�شرق )�ض.م.ع( بالتايل :
ن�ض �حلكم 

�نه بتاريخ 2021/2/17 
بعد �لطالع على �لور�ق : ناأمر بالز�م �ملدعي عليه بان يوؤدي للبنك �ملدعي مبلغ : �شتون �لف درهم 
�ل�شد�د  متام  وحتى  �لدعوى  قيد  تاريخ  من  �عتبار�  �شنويا   ٪5 بو�قع  �لقانونية  بالفائدة  و�لزمته 

و�لزمته بامل�شروفات.
حكما قابال لال�شتئناف خالل �ملدة �لقانونية �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شره.

القا�سي/ د.حممد �سليمان حممد عبدالرحمن 
حمكمة ال�سارقة 
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13237 بتاريخ 2021/5/10 
مذكرة اإعالن حكم بالن�سر 

�سادرة من حمكمة ال�سارقة - املحكمة الإبتدائية املدنية
اأداء   اأمر   SHCFICICPL2021 /0003203 يف  الدعوى رقم

�إىل : �ملحكوم عليه جا�شى توما�ض جاكالكال جوزيف  
�أعاله  بالرقم  �لدعوى  يف  �ملحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد  ليوجد  بتاريخ  بانه  علما  نحيطكم 

ل�شالح / متعب بن �شامل بن عبد�هلل �لوح�شي  بالتايل :
ن�ض �حلكم 

�نه بتاريخ 2021/4/14  
بعد �لطالع على �لور�ق : ناأمر بالز�م �ملدعي عليه بان يوؤدي للبنك �ملدعي مبلغ : �شبعة و�ربعون 
�لف وخم�شمائة درهم و�لزمته بالفائدة �لقانونية بو�قع 5٪ �شنويا �عتبار� من تاريخ قيد �لدعوى 

وحتى متام �ل�شد�د و�لزمته بامل�شروفات.
حكما قابال لال�شتئناف خالل �ملدة �لقانونية �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شره.

القا�سي/ د.حممد �سليمان حممد عبدالرحمن 
حمكمة ال�سارقة 
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13237 بتاريخ 2021/5/10 
  اعالن بالن�سر

�ملرجع : 529
ليكن معلوما للجميع بان �ل�شيد/ �شاد�ناند�ن كوند�ر ��شريي �نتوتى - �جلن�شية : �لهند ، يرغب 
يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�شته �لبالغة )100٪( وذلك �ىل �ل�شيد/ يو�شف عبا�ض �حمد عبا�ض 
�لبلو�شي - �جلن�شية :�لإمار�ت ، يف �لرخ�شة �مل�شماة )�شر �ل�شحة للياقة �لبدنية(  تاأ�ش�شت باإمارة 
بال�شارقة.  �لإقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  من  �ل�شادرة   )628203( رقم  رخ�شة  مبوجب  �ل�شارقة 

تعديالت �خرى : تغيري �ل�شكل �لقانوين من )وكيل خدمات( �ىل )موؤ�ش�شة فردية(. 
وعمالبن�ض �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان 
�لكاتب �لعدل . فقد �قت�شى ن�شر هذ� �لعالن للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق  على �لجر�ء 
عليه  ذلك  حيال  �عرت��ض  �ي  لديه  فمن  �لعالن  هذ�  تاريخ  من  ��شبوعني  بعد  �ليه  �مل�شار 

مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
   الكاتب العدل   
ت�سهيل ال�سعادة �سمنان 

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 13237 بتاريخ 2021/5/10 
  اعالن بالن�سر

�ملرجع : 530
ليكن معلوما للجميع بان �ل�شيد/ حممد ف�شيح �هلل خان لودهى حممد نعمت �هلل خان لودهي - 
�جلن�شية : �لهند ، يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�شته �لبالغة )100٪( وذلك �ىل �ل�شيد/ 
��شماعيل �شامبيه ر��شد �شعيد �لبلو�شي - �جلن�شية : �لإمار�ت ، يف �لرخ�شة �مل�شماة )كافترييا 
من  �ل�شادرة   )766108( رقم  رخ�شة  مبوجب  �ل�شارقة  باإمارة  تاأ�ش�شت  �لأول(   �لطريق  جنمة 
)وكيل  من  �لقانوين  �ل�شكل  تغيري   : �خرى  تعديالت  بال�شارقة.   �لإقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة 

خدمات( �ىل )موؤ�ش�شة فردية( 
وعمالبن�ض �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان 
�لكاتب �لعدل . فقد �قت�شى ن�شر هذ� �لعالن للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق  على �لجر�ء 
عليه  ذلك  حيال  �عرت��ض  �ي  لديه  فمن  �لعالن  هذ�  تاريخ  من  ��شبوعني  بعد  �ليه  �مل�شار 

مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
   الكاتب العدل   
ت�سهيل ال�سعادة �سمنان 

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 13237 بتاريخ 2021/5/10 

  اعالن بالن�سر
�ملرجع : 531

ليكن معلوما للجميع بان �ل�شيد/ موؤمن ��شرف حممد علي - �جلن�شية : م�شر ، يرغب يف 
�لبيع و�لتنازل عن كامل ح�شته �لبالغة )100٪( وذلك �ىل �ل�شيد/ �شاى كومار موكيدى 
�لرتكي(   �ملذ�ق  )كافترييا  �مل�شماة  �لرخ�شة  يف   ، �لهند   : �جلن�شية   - موكيدى  �شامبات 
�لتنمية  د�ئرة  من  �ل�شادرة   )623236( رقم  رخ�شة  مبوجب  �ل�شارقة  باإمارة  تاأ�ش�شت 

�لإقت�شادية بال�شارقة. تعديالت �خرى : ليوجد. 
وعمالبن�ض �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان 
�لكاتب �لعدل . فقد �قت�شى ن�شر هذ� �لعالن للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق  على �لجر�ء 
�مل�شار �ليه بعد ��شبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��ض حيال ذلك عليه 

مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
   الكاتب العدل   
ت�سهيل ال�سعادة �سمنان 

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

Date 10/ 5/ 2021  Issue No : 13237
Defendant's notification by publication

Case Management Office of Sharjah Court, the Federal Civil Court of First Instance
in Case No. SHCFICIREA2021/0003107- Civil (Partial)

To the defendant: Sahil Shabir Muhammad Shabbir
Unknown Place of residence: Sharjah Al Azra area Sheikh Salem Bin Sultan Al 
Qasimi Street Sharjah, Drivers Housing Building of Sharjah Taxi - Mobile No. 
0523168332
You are assigned to attend the hearing 19/05/2021 in front of the Case Management 
Office of Sharjah Court of First Instance Civil Court - Office No. (Case Manager 
Office No. 6) in person or authorized agent/ attorney, and to submit a plea (rejoinder) 
to the case, accompanied by all the documents, within a period not exceeding ten days 
from the date of publication, in order to hear and examine the case mentioned above, 
as a you are the defendant.
Claims:- Obligate the defendant to pay an amount of (19069.35 dirhams) Nineteen 
Thousand Sixty Nine dirhams and Thirty-Five fils, and the legal interest at 12% from 
the date of the judicial claim until the date of full payment.
- Obligate the defendant to pay charges and expenses and attorney fees.
Judicial Services Office
Aisha Ibrahim Al-Harmoodi

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

Date 10/ 5/ 2021  Issue No : 13237
Defendant's notification by publication

Case Management Office of Sharjah Court, the Federal Civil Court of First Instance 
in Case No. SHCFICIREA2021/0002761 civil (partial)

To the defendant: Yadwinder Singh Jagtar Singh
Unknown Place of residence: Sharjah Al Azra area Sheikh Salem Bin Sultan Al 
Qasimi Street Sharjah, Taxi Drivers residence building
You are assigned to attend the hearing 11/05/2021 in front of the Case Management 
Office of Sharjah Court of First Instance Civil Court - Office No. (Case Manager 
Office No. 6) in person or authorized agent/ attorney, and to submit a plea (rejoinder) 
to the case, accompanied by all the documents, within a period not exceeding ten days 
from the date of publication, in order to hear and examine the case mentioned above, 
as a you are the defendant.
Demands: Obligate the defendant to pay an amount of (18362 dirhams) Eighteen 
Thousand three hundred sixty-two dirhams, and the legal interest at 12% from the 
date of the judicial claim until the date of full payment, and to obligate the defendant 
to pay charges and expenses and attorney fees.
Judicial Services Office
Aisha Ibrahim Alharmoudi

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

Date 10/ 5/ 2021  Issue No : 13237
Defendant's notification by publication

Case Management Office of Sharjah Court, the Federal Civil Court of First Instance 
in Case No. SHCFICIREA2021/0003165-Civil (Partial)

To the defendant: Qasim Raza Muhammad
Unknown Place of residence: Sharjah Al Azra area Sheikh Salem Bin Sultan Al Qasimi 
Street Sharjah, Drivers Housing Building of Sharjah Taxi
For notification by publication in both Arabic and English languages 
The plaintiff: Sharjah Taxi (LLC) filed the lawsuit against the defendant / Qasim Raza 
Muhammad-Pakistan, requesting: - Registration of the lawsuit, setting a date for its 
consideration, and announcing the defendant. - Obligate the defendant to pay an amount of 
(10238 dirhams) Ten Thousand Two Hundred Thirty-Eight dirhams, and the legal interest 
at 12% from the date of the judicial claim until the date of full payment. - Obligate the 
defendant to pay charges and expenses and attorney fees. You are assigned to attend the 
hearing 25/05/2021 in front of the Case Management Office of Sharjah Court of First 
Instance Civil Court - Office No. (Case Manager Office No. 4) in person or authorized agent/ 
attorney, and to submit a plea (rejoinder) to the case, accompanied by all the documents, 
within a period not exceeding ten days from the date of publication, in order to hear and 
examine the case mentioned above, as a you are the defendant.
Judicial Services Office
Hamda Muhammad Hassan Ali Al Ali

United Arab Emirates
Ministry of Justice 
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وت�شري كاترين زير�ت�شكي، ع�شو �جلمعية �لأمريكية خلرب�ء 
�لتغذية�، �إىل �أنه يبدو �أن �ل�شبب يف هذ� �لتحول يف �لنظام 
�لإعالم  وو�شائل  �لإن��رتن��ت  يف  ماين�شر  �إىل  يعود  �لغذ�ئي، 
�ملكّررة  �أ�شر�ر �لأطعمة  �لأخ��رى من در��شات علمية تك�شف 
خطرية،  ب��اأم��ر����ض  لالإ�شابة  �شببا  يجعلها  م��ا  و�مل��ع��اجل��ة، 
�أمر��ض �لقلب و�لأوعية  �ل�شرطان،  �ل�شمنة،  �ل�شكري،  مثل 

�لدموية.
وميكن معرفة ما �إذ� كان �ملنتوج مكرر� �أم ل من لونه، حيث �أن 
جمموعة كبرية من �ملو�د ت�شبح بي�شاء �للون بعد �ملعاجلة: 

�ل�شكر، �لدقيق، �لأرز، وت�شمل �لزيوت �ملكررة �أي�شا.
بفيتامينات  غ��ن��ي  �خل��ب��ز  �أن  م���ف���اده،  ���ش��ائ��ع،  ر�أي  وه���ن���اك 
В، لذلك فاإن �لتخلي عن تناوله �شي�شبب نق�شا  جمموعة 

برتكيز هذه �لفيتامينات يف �جل�شم. ولكن هذه �لفيتامينات 
�لتي  �لقمح  ق�شرة  يف  بل  �لأبي�ض،  �خلبز  يف  م��وج��ودة  غري 
�لفيتامينات  ه��ذه  على  حتتوي  �لتي  �ملعاجلة،  �أث��ن��اء  �أزي��ل��ت 

وغريها وعلى �لكال�شيوم و�لزنك .
وي�شمل هذ� حتى منتجات �ملعكرونة �ملختلفة و�لأرز. فالآرز 
ما  على  للح�شول  لذلك  بالزنك.  غني  �ملعالج  غري  �لبني 

من  �ملعدنية  و�لعنا�شر  �لفيتامينات  من  �جل�شم  يحتاجه 
�ملو�د �لغذ�ئية، ولي�ض من �ملكمالت �لبيولوجية، يجب تناول 
�لأ�شمر  و�خلبز  �لأبي�ض،  من  ب��دل  �ل��ربي،  �أو  �لبني  �لأرز 
�مل�شنوع من دقيق �لقمح �لكامل، بدل من �خلبز �لأبي�ض.  

وبالإ�شافة �إىل نق�ض �لعنا�شر �لغذ�ئية يف �لأطعمة �ملكررة، 
هناك جانب �شلبي �آخر. وهو �أن �لإنتاج �ل�شناعي يبقي لب 

�ملعقدة  �لكربوهيدر�ت  �إىل حتويل  يوؤدي  ما  �حلبوب فقط، 
�إىل كربوهيدر�ت ب�شيطة. 

و�لكربوهيدر�ت �لب�شيطة، كما نعلم ترت�كم على �شكل دهون 
�لأن�شولني  م�شتوى  وت��رف��ع  و�جل��و�ن��ب،  �لبطن  منطقة  يف 
و�ل�شكري  �ل�شمنة  �إىل  ب���دوره  ي���وؤدي  وه���ذ�  ح���ادة.  ب�����ش��ورة 

و�أور�م حميدة وخبيثة.

غري  �لدهني  �لكبد  م��ر���ض  يتطور  �أن  ميكن  ذل���ك،  وم��ع 
وتندب  �لكبد  تليف  �إىل  ع��الج��ه،  يتم  مل  �إذ�  �ل��ك��ح��ويل، 

�لكبد �لناجم عن تلف �لكبد على �ملدى �لطويل.
ووفقا ل� WELL، وهي من�شة تت�شمن �لدعم و�لتعليم 
�ل�شحة  م�شكالت  من  و��شعة  جمموعة  حول  و�ملعلومات 
وحتدث  �لأ�شد،  �ملرحلة  هو  �لكبد  تليف  ف��اإن  و�لرفاهية، 
وي�شبح  �لكبد  ينكم�ض  حيث  �لل��ت��ه��اب،  م��ن  �شنو�ت  بعد 

متندبا وكثري �لكتل.
�أن  "هذ� �ل�شرر د�ئ��م وميكن   :WELL وحت��ذر من�شة 
�لعمل  ع��ن  �لكبد  يتوقف  )حيث  �لكبد  ف�شل  �إىل  ي���وؤدي 

ب�شكل �شحيح( و�شرطان �لكبد".
كما ت�شرح WELL �أنه �إذ� تطور تليف �لكبد، ميكن �أن 

ت�شاب باأعر��ض �أكرث حدة، و�لتي ت�شمل:
)�لريقان( �لعينني  وبيا�ض  �جللد  ��شفر�ر   1-

�جللد يف  حكة   2-
�لبطن  �أو  �لقدمني  �أو  �لكاحلني  �أو  �ل�شاقني  -3 تورم يف 

)وذمة(.
�لكحويل  غري  �لدهني  �لكبد  مر�ض  ت�شخي�ض  يتم  كيف 

)NAFLD(؟
�لدهني  �لكبد  ع��ادة ملر�ض  �أعر��ض  �أي  نظر� لعدم وج��ود 
�حلالة  ت�شخي�ض  يتم  �ملبكرة،  �مل��ر�ح��ل  يف  �لكحويل  غري 
�أخرى،  �إجر�وؤها لأ�شباب  �لتي يتم  �أثناء �لختبار�ت  عادة 
�لربيطانية  �لوطنية  �ل�شحية  �خل��دم��ات  هيئة  بح�شب 

.)NHS(
وتقول من�شة WELL: "غالبا ما يتم ت�شخي�ض مر�ض 
�لكبد �لدهني غري �لكحويل بعد �أن ينتج عن �ختبار �لدم 

ويتم  طبيعية  غري  نتيجة  �لكبد  وظائف  �ختبار  �مل�شمى 
��شتبعاد حالت �لكبد �لأخرى، مثل �لتهاب �لكبد".

لكن �ختبار�ت �لدم ل تلتقط د�ئما مر�ض �لكبد �لدهني 
"ميكن  غري �لكحويل. وت�شرح هيئة �خلدمات �ل�شحية: 
�أي�شا ر�شد �حلالة �أثناء �لفح�ض باملوجات فوق �ل�شوتية 

��شتخد�م  يتم  حيث  �لفح�ض  م��ن  ن��وع  وه���ذ�  لبطنك". 
�ملوجات �ل�شوتية لإن�شاء �شورة لد�خل ج�شمك.

هل اأنا معر�ض خلطر الإ�شابة مبر�ض الكبد الدهني 
غري الكحويل؟

ل يعرف �خلرب�ء بال�شبط �شبب تر�كم �لدهون يف �لكبد 
لدى بع�ض �لأ�شخا�ض بينما ل حتدث لدى �لآخرين.

�لكبد  �لتهاب  تطور  ل�شبب  حم��دود  فهم  هناك  وباملثل، 
�لدهني �إىل تليف �لكبد. 

وم����ع ذل�����ك، ف��ق��د مت رب����ط م���ر����ض �ل��ك��ب��د �ل��ده��ن��ي غري 
�ل��ك��ح��ويل ب��ع��دد م��ن ع��الم��ات �لأم���ر�����ض �مل��زم��ن��ة، و�لتي 

ت�شمل، وفقا ملايو كلينك:
- زيادة �لوزن �أو �ل�شمنة

�ل�شكر  �خل��الي��ا  متت�ض  ل  حيث  �لإن�����ش��ول��ني،  مقاومة   -
��شتجابة لهرمون �لإن�شولني

- �رتفاع ن�شبة �ل�شكر يف �لدم، 
�أو د�ء �ل�شكري  ما ي�شري �إىل �لإ�شابة مبقدمات �ل�شكري 

من �لنوع �لثاين
- م�شتويات عالية من �لدهون، وخا�شة �لدهون �لثالثية، 

يف �لدم
�مل�شاكل  ه��ذه  �أن  "يبدو  كلينك:  مايو  موؤ�ش�شة  وتو�شح 
�ل�شحية جمتمعة تعزز تر�شب �لدهون يف �لكبد. بالن�شبة 

لبع�ض �لنا�ض،
 تعمل هذه �لدهون �لز�ئدة ك�شّم خلاليا �لكبد، ما يت�شبب 
يف �لتهاب �لكبد ومر�ض �لكبد �لدهني غري �لكحويل، ما 

قد يوؤدي �إىل تر�كم �لن�شيج �لندبي يف �لكبد".

هل ميكن عالج مر�ض الكبد الدهني غري الكحويل؟
�لآن  ع��الج��ات حم���ددة حتى  �أي  ت��وج��د  �حل���ظ، ل  ل�شوء 

ملر�ض �لكبد �لدهني غري �لكحويل.
"�شي�شجعك   :Bupa �ل�شحية  �لرعاية  �شركة  وتو�شح 
طبيبك على �إج��ر�ء تغيري�ت يف منط حياتك ملنع تدهور 

حالتك".
�لأبحاث  م��ن  �لكثري  هناك  ف��اإن  �ل�شحية،  للهيئة  وفقا 
�لذين  لالأ�شخا�ض  خا�شة  عالج،  �إيجاد  ملحاولة  �جلارية 
ي��ع��ان��ون م���ن �مل���ر�ح���ل �لأك�����رث ت��ق��دم��ا م���ن ت��ل��ي��ف �لكبد 

و�لتهابه.

مر�ض الكبد الدهني غري الكحويل

 ثالثة اأعرا�ض ت�سري اإىل تلف الكبد »الدائم«

 )NAFLD( غالبا ما ل يتم اكت�شاف مر�ض الكبد الدهني غري الكحويل
الكبد  ف�شاد  عن  الناجتة  احلالة  وهو  الكبد،  تليف  اإىل  يتطور  حتى 

وتندبه ب�شكل دائم.
وي�شف مر�ض الكبد الدهني غري الكحويل )NAFLD( جمموعة من 
احلالت التي ي�شببها تراكم الدهون يف الكبد. وعادة ما يكون تراكم 
لعالمات  نتيجة  الكحويل  غري  الدهني  الكبد  مبر�ض  املرتبط  الدهون 
تتميز  لأنها  للغاية  �شارة  احلالة  وهذه  ال�شمنة.  مثل  �شيئة،  �شحية 

بغياب الأعرا�ض يف املراحل املبكرة.

مواد غذائية قد تكون من اأ�سباب 
تطور ال�سرطان

ال�شكر  تناول  من  يقللون  اأو  ميتنعون  الذين  الأ�شخا�ض  عدد  موؤخرا  ازداد 
وخبزا  ال�شكر  من  خالية  م�شروبات  ويتناولون  الأبي�ض،  واخلبز  واحللويات 

خاليا من الغلوتني، والأرز البني بدل من الأبي�ض.
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الكوميديا تغزو مو�سم
 عيد الفطر  بـ 3 اأفالم

فيلم "اأحمد نوتردام"
�جلديد  بفيلمه  �لفطر  عيد  مو�شم  ج��الل،  ر�م��ز  �لنجم  يخو�ض 
�لذى يحمل ��شم "�أحمد نوترد�م"، و�لذى يناف�ض به يف مو�شم عيد 
�أن يح�شر ر�مز جالل مع جمهوره يف  �ملتوقع  �ملقبل، ومن  �لفطر 

�إحدى حفالت عر�ض �لفيلم يف دور عر�ض �ل�شينمات.
يج�شد ر�مز جالل خالل فيلم "�أحمد نوترد�م" �شخ�شية �شحفى، 
�لأجهزة  وتبحث  �ل�شيد�ت  م��ن  ل��ع��دد  و��شعة  قتل  عمليات  يتتبع 
�ل�شاوى،  خالد  �لفنان  دوره  ويج�شد  �خلفى،  �ل�شفاح  عن  �لأمنية 
ب�شخ�شية  �ل�شفاح  تاأثر  عن  �لأم��ن  لقو�ت  معلومة  تت�شرب  وفجاأة 
�ألفها  �لتى  �لفرن�شية  �لرومان�شية  �لرو�ية  نوترد�م" بطل  "�أحدب 

فيكتور هوجو.
ويفكر ر�مز فى جذب �نتباه �ل�شفاح �إليه، فيتعرف على طبيبة توؤدى 
دورها غادة عادل، ويطلق على نف�شه ��شم �أحمد نوترد�م، فى �إ�شارة 
�أحدب نوترد�م، ويبد�أ �ل�شفاح فى �لبحث عن  �إىل تاأثره ب�شخ�شية 
حيث  �ملف�شلة،  �شخ�شيته  حب  ي�شاركه  �أن��ه  خا�شة  ن��وت��رد�م،  �أحمد 
قتل  �شبب  على  �ل�شحفى  ويتعرف  �شد�قة،  بينهما  وتن�شاأ  يلتقيان 
بعقدة فى  �لأخ��ري م�شاب  �أن  ويتبني  لل�شيد�ت فى منزله،  �ل�شفاح 
وتتو�ىل  منهن،  �لتخل�ض  �إىل  وي�شعى  �لن�شاء،  يكره  جعلته  حياته 

�لأحد�ث.
"�أحمد نوترد�م" من بطولة، ر�مز جالل، غادة ع��ادل، خالد  فيلم 
تاأليف  من  وه��و  �نت�شار،  �ملرغنى،  حمدى  ف��وؤ�د،  بيومى  �ل�شاوى، 

لوؤى �ل�شيد، و�إخر�ج حممود كرمي

فيلم "ديدو"
يخو�ض �لنجم كرمي فهمى مو�شم عيد �لفطر بفيلمه �جلديد �لذى 
و�أحمد  ف���وؤ�د،  بيومي  �لبطولة،  يف  وي�شاركه  "ديدو"،  ��شم  يحمل 
وغريهم  �ملفتي  وه��دي  ث��روت،  وحممد  �ملريغني،  وحمدي  فتحي، 
وه�شام ماجد  �أحمد فهمى  �ل�شرف ومنهم  وجمموعة من �شيوف 
و�إخ��ر�ج عمرو �شالح، وتدور  �شيناريو وحو�ر كرمي فهمي  و�شيكو، 

�لأحد�ث يف �إطار كوميدي ومغامرة حول فكرة عقلة �لأ�شبع.
ون�شر كرمي، عرب ح�شابه على »�إن�شتغر�م«، �ملل�شق �لر�شمي للفيلم، 
�أرج��وك ل تفع�شني �شهو�ً… فيلم عيد �لفطر…  قائال: »دي��دو 
�ل�شبكي،  ك��رمي  و�إن��ت��اج  �شالح  عمرو  و�إخ���ر�ج  فهمي  ك��رمي  تاأليف 
و�لفيلم فكرته م�شتوحاة من ق�شة عقلة �لإ�شبع، زيه زي فيلم هاين 
�آي �شرنك ذ� كيدز وفيلم �آنت مان وفيلم د�ون �شايزجن �أو �أي فيلم 

تاين �لنا�ض �شغرت فيه و�أنا معرف�ض، يا رب �لفيلم يعجبكو�«.

فيلم "ثانية واحدة"
وتخو�ض �لنجمة دينا �ل�شربينى مو�شم عيد �لفطر بفيلمها �جلديد 
�لذى يحمل ��شم "ثانية و�حدة"، وتدور �أحد�ثه يف �إطار رومان�شي 
�لكثري من  كوميدي، حيث يتعرف �شاب على فتاة ويت�شبب لها يف 
�مل�شاكل، ثم يتعر�ض حلادث يقلب حياته ب�شكل كبري، وي�شاركها يف 
وعدد  ر�شدى  ووي��زو وعال  بدر  و�شو�شن  �لبطولة، حممود حميدة 
�أحمد  بينهم  م��ن  ���ش��رف  ك�شيوف  ي��ظ��ه��رون  �ل��ذي��ن  �لفنانني  م��ن 

�لفي�شاوى، تاأليف م�شطفى حمدى و�إخر�ج �أكرم فريد.

نوال الزغبى تطرح 
اأغنية "اأ�سعد حلظة" 

فى عيد الفطر
بعنو�ن  جديدة  كليب  ت�شوير  من  �لزغبي  ن��و�ل  �للبنانية  �ملطربة  �نتهت 
"�أ�شعد حلظة" باللهجة �مل�شرية، من كلمات مالك عادل، و�أحلان م�شطفى 
�لع�شال، وتوزيع ومك�ض وما�شرت �لهامى دهيمة و�أحمد ح�شام، ومن �ملقرر 

�أن يتم طرحها يف عيد �لفطر �ملبارك.
طرحت نو�ل �لزغبي كليب "عقلي وقف"، على يوتيوب، موؤخًر�، و�لأغنية 
من كلمات �أحمد ح�شن ر�وؤول، �أحلان �أحمد زعيم، توزيع و�شام عبد �ملنعم، 

جيتار م�شطفى ن�شر و�إخر�ج فادي حد�د.
�لر�شمي  �لبو�شرت  بطرحها  لالأغنية  روج���ت  ق��د  �ل��زغ��ب��ى  ن���و�ل  وك��ان��ت   
فيه  �أطلت  "�إن�شتجر�م" و�ل��ذى  مبوقع  �ل�شخ�شى  ح�شابها  على  لالأغنية 
بف�شتان لمع، بعد �أن طرح برومو �لأغنية، وذلك قبل طرح �لكليب �لكامل 

لالأغنية.
�لدنيا.. خطفني  ما�شوفت�ض حد يف  "عقلى وقف":  �أغنية  كلمات  وتقول   
بنظرة و�لتانية ..و�أنا �للي ع�شت طول عمري.. بح�شب م�شاعري بالثانية..

�للي  �حل��ب  م�شتعجل..و�أنا  ج��ري  وج��ال��ك  �ت��ربج��ل..  ده  قلبي  و�شوفتك 
جو�يا.. كان م�شروع ومتاأجل..�أنا عقلي وقف ..م�ض عارفة �نا مايل بجد 
�أنا �أول مرة �تخطف..قد�م �لدنيا بحالها �نا جاية �أهو وبعرتف..عل�شان لو 

حد يف يوم معرف�ض خال�ض �أهو عرف..�ين بحبك .. �ين بحبك. 

عن  تليفزيوين،  ل��ق��اء  خ��الل  ن�����ش��ار،  �إي���اد  �لنجم  ك�شف 
حممد  �ل�شهيد  دور  جت�شيده  بعد  جاءته  هاتفية  ر�شالة 
مربوك، خالل �أحد�ث م�شل�شل "�لختيار 2" �لذى يذ�ع 
طو�ل �أيام �شهر رم�شان �حلاىل على قناة ON، ون�شها 
"�أنه فقد عدد� كبري� من �ملعجبني ب�شبب �لدور"، ما يدل 

على �لوهم �لكبري �لذي يعي�شه �شاحب �لر�شالة.
�لكثري  �أظهر   ،2 �لختيار  م�شل�شل  �إن  ن�شار  �إي��اد  وق��ال 
من �حلقائق حول رجال �أمن �لدولة، وكيف يعي�شون يف 
ظل مغامر�ت وم�شكالتهم �ليومية للق�شاء على �لأفكار 

�لتخريبية،
 لفًتا �إىل �أن "�لختيار 2"، �أربك كل من كان �شد �لوطن 

و�أبناء �ل�شرطة.
و�إنتاج  ميمي،  بيرت  �إخ���ر�ج  من   ،"2 "�لختيار  م�شل�شل 
تاأليف هاين  �شركة �شيرنجي للمنتج تامر مر�شي، ومن 
�شرحان، وهو �جلزء �لثاين من �لعمل �لذي عر�ض �لعام 
�ملا�شي، بعنو�ن ملحمة �لربث، ود�ر حول ��شت�شهاد �لبطل 
�أحمد من�شي، وتدور �أحد�ث �جلزء �لثاين حول بطولت 
رجال �ل�شرطة �مل�شرية، بعنو�ن رجال �لظل، عن �أحد�ث 

م�شر من عام 2013 �إىل 2019.

مو�شم عيد  اأفالم  قليلة تف�شلنا عن طرح  اأيام 
لها  ال�شينمات  عر�ض  دور  وا�شتقبال  الفطر 
هذا  اأن  ورغم  ال�شينما،  ع�شاق  اأم��ام  واإتاحتها 
العام تعانى م�شر من اأزمة فريو�ض كورونا كحال 
باقى الدول، ورغم قرار رئي�ض الوزراء باإغالق 
ال�شاعة  منذ  وال�شينمات  والكافيهات  املحال 
التا�شعة م�شاء وهو ما �شيوؤثر على مو�شم ال�شينما 
يف عيد الفطر، اإل اأن هذا املو�شم �شيتم طرح 3 
اأفالم جميعها ي�شيطر عليها الطابع الكوميدى، 
وبالطبع اأن هذا املو�شم كان �شي�شهد عدد اأفالم 
اأكرث من ذلك ولكن مل ي�شتقر �شناعها حتى الن 

طرحها من عدمه

�أكدت �لنجمة نريمني �لفقى فى ت�شريحات ل�"�ليوم �ل�شابع" �أنها حري�شة على متابعة م�شل�شل 
"�لختيار2" حيث �إنه عمل وطنى مهم ولبد من ك�شف حقيقة كل ما د�ر يف تلك �لفرتة 

وحكم �لإخو�ن،
�إعجاب  ن��ال  �ل��ذى  �لعمل �ل�شخم  ���ش��ارك يف ه��ذ�  ف��خ��ورة بكل م��ن  �أن��ه��ا   م�شيفة 
يليق  ب�شكل  ظ��ه��وره  على  ميمى  بيرت  �مل��خ��رج  حر�ض  �إىل  بالإ�شافة  �جلميع، 

بالدر�ما �مل�شرية .
وت�شارك نريمني يف مو�شم رم�شان �حلايل بعملني �لأول م�شل�شل "�لنمر" 
بطولة حممد �إمام، وهنا �لز�هد، وحممد ريا�ض، وبيومى فوؤ�د، وخالد 

�أنور، وحممود حافظ، 
وولء �ل�شريف، وحممد مهر�ن، و�أحمد حالوة، وحجاج عبد �لعظيم، 
و�أحمد حالوة، و�أحمد عبد �هلل حممود، وموؤمن نور، وتاأليف حممد 
���ش��الح �ل��ع��زب و�إخ�����ر�ج ���ش��ريي��ن ع���ادل و�إن���ت���اج ���ش��رك��ة �شيرنجى 

ويعر�ض على قناة �حلياة .
عبد  �أح��م��د  تاأليف  ر�جل"  "�شل  م�شل�شل  يف  ت�شارك  كما 
�لفتاح ومن �إخر�ج �أحمد �شالح، وي�شارك فى بطولته �إىل 

جانب يا�شر جالل، نور، 
وحم��م��ود ع��ب��د �مل��غ��ن��ى، ورن���ا رئ��ي�����ض، حم��م��د ع��ل��ى رزق، 
و�أم��رية �لعايدى، و�أحمد ح��الوة، حممد ع��ادل، حممد 

ي�شرى،
 �إيهاب فهمى، و�إنعام �شالو�شة، هدى �لتربى، وع�شام 
ف���ك���رى، ورب�����اب مم���ت���از، ويا�شمني  �ل�����ش��ق��ا، وجم����دى 

جمال،
 و�أحمد منري، وه�شام �ل�شاذىل، وجمال يو�شف وعدد 

�آخر من �لفنانني ويعر�ض على قناة �حلياة.

نريمني الفقى: حري�سة على 
متابعة م�سل�سل "الختيار 2"

اإياد ن�سار: تلقيت ر�سالة 
من جمهول بعد دور 

ال�سهيد "حممد مربوك" 
فى الختيار 2
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ماذا ت�سرب مع وجبات طعامك 
للح�سول على اأكرب قدر من احلديد؟

رمبا يجعل تناول م�شروب مع وجبة �لإفطار �أو �لغد�ء �أو �لع�شاء وجبتك 
�إذ� كان �مل�شروب �لذي تختاره قد يوؤثر  �أكرث متعة. ولكن هل فكرت فيما 

على طريقة �مت�شا�ض ج�شمك للعنا�شر �لغذ�ئية يف طعامك؟
�لعنا�شر  �مت�شا�ض  من  تزيد  �أن  ميكن  �لتي  �لغذ�ئية  �لعو�مل  وت�شمى 
�لغذ�ئية �لأخرى، �ملح�شنات، بينما تلك �لتي ميكن �أن تقلل من �مت�شا�ض 

�لعنا�شر �لغذ�ئية �لأخرى ت�شمى مثبطات، �أو م�شاد�ت �ملغذيات.
ويعد �حلديد �أحد �أكرث �أنو�ع نق�ض �ملغذيات �شيوعا يف جميع �أنحاء �لعامل، 

وميكن �أن يوؤدي �إىل حالة ت�شمى فقر �لدم �لناجم عن نق�ض �حلديد.
لذ�، �إذ� كنت تبحث عن زيادة م�شتويات �حلديد لديك، فاإن �لأمر ي�شتحق 

�لتفكري لي�ض فقط فيما تاأكله، ولكن يف ما ت�شربه �أي�شا.
وميكن �أن يحدث نق�ض �حلديد عندما ل نح�شل على ما يكفي من �ملعدن، 
�أو عندما ل منت�ض �حلديد بالقدر �لذي يحتاجه �جل�شم. وهو �أكرث �شيوعا 

عند �لن�شاء وميكن �أن ي�شبب �ل�شعف و�لإرهاق من بني �أعر��ض �أخرى.
و�إذ� كنت قلقا من �حتمال �إ�شابتك بنق�ض �حلديد، فيمكنك �إجر�ء فح�ض 
دم من طبيبك �لعام. وهناك نوعان من �أ�شكال �حلديد يف وجباتنا �لغذ�ئية: 

�حلديد �لهيمي و�حلديد غري �لهيمي.
و�لهيم هو بروتني يحتوي على �حلديد وي�شكل جزء� من �لهيموجلوبني، 
�أنحاء  جميع  �إىل  �لأك�شجني  ينقل  �حل��م��ر�ء  �ل��دم  خاليا  يف  بروتني  وه��و 

�جل�شم.
وي��وج��د ح��دي��د �لهيم يف م�����ش��ادر �ل��غ��ذ�ء �حل��ي��و�ن��ي��ة، مثل �ل��ل��ح��وم، ويتم 

�مت�شا�شه ب�شهولة �أكرب يف �جل�شم.
ويوجد �حلديد غري �لهيمي يف �لأطعمة �لنباتية، مثل �حلبوب و�لفا�شوليا 

و�ملك�شر�ت، وهو �أقل �شهولة يف �لمت�شا�ض.
C، مثل ع�شري �لربتقال  و�شيوؤدي �ختيار م�شروب يحتوي على فيتامني 
�أو �لطماطم �أو �جلريب فروت، يف وقت قريب من وجبتك �إىل زيادة كمية 

�حلديد غري �لهيمي �لذي ميكن �مت�شا�شه.
ويف �إحدى �لدر��شات، ز�د 100 ملغ من فيتامني C من �مت�شا�ض �حلديد 
مبقد�ر �أربعة �أ�شعاف. وهذ� يعادل تقريبا ما حت�شل عليه من كوب و�حد 

من ع�شري �لربتقال.
ويعد و�شع ذلك يف �لعتبار �أمر� مهما ب�شكل خا�ض لالأ�شخا�ض �لذين ل 
�لغذ�ئي �شيكون  �أن كل �حلديد �ملوجود يف نظامهم  �للحوم، حيث  ياأكلون 

من �حلديد غري �لهيمي.
ويعد �ل�شاي م�شروبا �شهري� مع وجبات �لطعام وغالبا ما يتم �ل�شتمتاع به 
مع �لوجبات، لكنه يحتوي على مركب ن�شط بيولوجيا ي�شمى �لتانني، وهو 

مثبط لمت�شا�ض �حلديد غري �لدموي.
يف  �أي�����ش��ا  وي��وج��د  بوليفينول.  ي�شمى  ع�شوي  كمركب  �ل��ت��ان��ني  وي�شنف 
�لكاكاو و�للوز و�لعنب و�لتوت و�لرمان  �لأطعمة مبا يف ذلك  �لعديد من 
و�لتو�بل )على �شبيل �ملثال، �لفانيليا و�لقرفة(، و�لتي قد جتد طريقها �إىل 

�مل�شروبات مثل �لع�شائر.
حتتوي  حيث  �لقهوة،  ي�شربون  ملن  �أف�شل  لي�شت  �لأخ��ب��ار  �حل��ظ،  ول�شوء 
�لقهوة �أي�شا على مادة �لتانني. كما يعد حم�ض �لكلوروجينيك �ملوجود يف 

�لقهوة مثبطا مهما لمت�شا�ض �حلديد.

العنكبوت  خيوط  ت�شتخدم  التالية  الطيور  •اي 
اللزجة يف بناء الع�شا�ض؟

�لطنان
يتم  عن�شر  اأول  وهو  كيميائي  عن�شر  ْكنيْتيوم  التَّ  •
الأ�شم  هو  فما  الذري43،  وع��دده  �شناعًيا،  اإيجاده 

الذي اأطلقه عليه العلماء يف البداية ؟
ما�شوريوم

؟ تعلم  فيما  فتتهم  تعلم  ل  فيما  تقل  ل   : القائل  • من 
�لثوري

امليثان؟ غاز  خ�شائ�ض  • من 
ي�شتعل بلهب �أزرق غري م�شيء

عام؟ اك�شجني  بدون  ايفر�شت  قمة  ت�شلق  • مت 
1978

�لإن�شان.  عند  �لذوق  حا�شة  من  �أقوى  للذوق  حا�شة  متلك  �حليو�نات  بع�ض  �أن  تعلم  • هل 
فمعلوم �أن جمموع �ع�شاب �لتذوق عند �لإن�شان حو�يل 3000، وهي لي�شت ح�شا�شة جد�ً بل معتدلة. وهناك 
بع�ض ف�شائل �حليو�نات حتمل يف ل�شانها �أكرث من 5500 ع�شب ذوقي. وهناك جمموعة من �حليو�نات 
ي�شل جمموع �أع�شاب �لذوق لديها ما يقارب 50،000 جمموعة. ومتلك �حليو�نات �لبحرية عادة �أع�شاب 

تذوق على جلودها �خلارجية يف كامل ج�شدها. �أما �لذباب و�لفر��شات فتوجد هذه �لأع�شاب يف �أقد�مها. 
منقاره. بحجم  ثقب  خالل  من  ج�شمه  ميّرر  �أن  ميكنه  �لعمالق  �لهادئ  �ملحيط  • �أخطبوط 

�لق�ض. يحبون  ل  • �لغزلن 
ببطء. �أنثى  �إىل  يتحول  ثم  ذكر  حياته  بد�ية  يف  يولد  • �جلمربي 

�لكنغر. حيو�ن  من  خمتلف  نوع   50 • هناك 
�ليوم. يف  �لديد�ن  من  وزنه  مثل  �أكل  ميكنه  �ملاء  • خلد 

بحجمها. مقارنة  �لف�شائي  �ملكوك  من  مرة   50 �أ�شرع  • �لرب�غيث 
�شفاف. �لعناكب  • دم 

�ل�شمر. ل  و�ل�شقر  �لكبار،  ل  �ل�شغار  يف�شل  • �لبعو�ض 
�لع�شل. تنتج  �لتي  فقط  هي  �لنحل  من  نوع   20،000 من   4 •

و�حد. مكعب  كيلومرت  يف  ��شتيعابهم  ميكن  �لأر�ض  وجه  على  �لب�شر  • كل 
�خلناف�ض. من  خمتلف  نوع   4300 من  �أكرث  • هناك 

�لو�حدة. �لثانية  يف  مّلي   30 هو  �لذباب  فعل  • رد 

الطماع والبخيل 
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اإكليل اجلبل
�إك��ل��ي��ل �جلبل  ُي��ع��ت��رب 
من �لنباتات �لعطرية 
ويتمّيز بزهور جميلة 
زرقاء �للون مائلة �إىل 

�لأرجو�ين. 
وي��ت��م ����ش��ت��خ��د�م هذ� 
�لنبات يف م�شتح�شر�ت 
�ل��ت��ج��م��ي��ل و�لأدوي�������ة 
�لإنفلونز�  مل��ك��اف��ح��ة 

�أخرى  ��شتخد�مات  ك�شفت  �أجريت موؤخر�ً  �لتي  �لأبحاث  �أّن  �إّل  و�ل�شد�ع، 
للروزماري �أبرزها �أّنها حت�ّشن �لذ�كرة بن�شبة 75 باملئة.

�لدماغ  وتن�شيط  �ل�شّم  حا�شة  تنظيم  �جلبل،  �إكليل  ��شتن�شاق  فو�ئد  ومن 
�أي�شاً.

ك��م��ا ي��ح��ت��وي ه����ذ� �ل��ن��ب��ات ع��ل��ى م�����و�ٍد م�������ش���اّدة ل��الأك�����ش��دة م��ث��ل حم�ض 
rosmarinic وحم�ض carnocique �لذي يحمي �خلاليا �حلّية 

يف �جل�شم من �مليكروبات.
وقد �أظهرت �لدر��شات، �أّن هناك ر�بطاً وثيقاً بني �لر�ئحة و�لذ�كرة وبني 

��شتن�شاق �لروزماري وحت�شني �لذ�كرة بن�شبة ت�شل حتى 75 باملئة.
لالأك�شدة  �مل�شاّدة  �لفالفونويد  على مركبات  �جلبل  �إكليل  نبات  ويحتوي 
�لتي حتمي �لقلب و�لأوعية �لدموية من �لأمر��ض وتقي من �ل�شيخوخة.

وتكمن فو�ئده �أي�شاً يف عالج ��شطر�بات �ملعدة وحت�شني وظائف �لكبد

تقابل �شديقان للذهاب �إىل �ل�شوق ل�شر�ء بع�ض �لحتياجات، وكان �حدهما بخيل فف�شل �ن يذهب مع �شديقه 
حتى يوفر �جرة �ل�شيارة و�لأخر كان طماع وف�شل �ن يذهب مع �شديقه ليوفر ثمن بع�ض �لغر��ض .

يف �ل�شوق وقف �لبخيل ي�شرتى من �لغر��ض �لرخي�شة وي�شاوم �لبائع بعنف حتى يقلل من ثمنها وكان يقف 
�لطماع بجانبه ي�شاعده يف �مل�شاومه ويف �ملرة �لوىل �شاوم �لثنان على �شر�ء �ل�شكر وبعد �ن �أفلحا يف �شر�ئه 
ب�شعر جيد قال �لطماع ل�شديقه �لبخيل �دفع للبائع و�شاأعطيك بعد قليل، ثم ذهب �لثنان لبائع �لطحني 
و�شاوما معا حتى ��شرتو� كي�شا ب�شعر جيد فقال �لطماع للبخيل �دفع لتخف و�شاأعطيك بعد قليل، بعد ذلك 
ذهب �لثنان وهم يحمالن �ل�شكر و�لطحني ل�شر�ء كمية من �ل�شمن و�لزيت من عند �لدهان ووقفا ي�شاومان 
حتى كاد �لبائع �ن يجن فف�شل �ن يبيع لهم وينتهي منهما وكان �لثمن م�شاويا لثمن �لطحني و�ل�شكر فقال 
�لبخيل للطماع �دفع فقد �نتهت نقودي ولو مل ن�شرت �لن ف�شناأخذه ب�شعر �غلى فاأ�شطر �لطماع للدفع، ثم 
�شار� وذهبا ل�شر�ء ع�شل و�شاوما �لرجل حتى فا�ض به �لكيل ف�شرخ فيهم ليرتكو� �ملكان وليدفعو� ما ي�شاوؤون، 
حمل �لبخيل و�لطماع �غر��شهم وكانت كثرية فقال �لطماع لن�شتعني بحمال وعربه فقال �لبخيل لي�ض معي 
نقود فقال �لطماع فالنح�شر �حلمال و�لعربة ثم نتفاهم، جاء �حلمال بعربته وحمل �لأغر��ض وفوقها �لبخيل 
و�لطماع وو�شل بهما �إىل �لد�ر وهناك وقف �لثنان ي�شاومان �حلمال على �ل�شعر حتى كاد �حلمال �ن يجن 
فما كان منه �ل قال لهما �ريد نقودي و�ل ناديت �ل�شرطة وبد�أ بال�شر�خ ب�شوت عاىل فاأ�شرع �لبخيل و�لطماع 
لأ�شكاته ولكنهما ت�شادما معا فاأ�شابا �لعربة مما جعلها متيل وي�شقط ما عليها يف حو�ض ماء كبري ت�شرب منه 
�خليول فتجمد �لطحني وذ�ب �ل�شكر و�شاع �لزيت و�ل�شمن مع �ملاء و�لع�شل .. هذ� جز�ء �لبخيل وجز�ء �لطماع 

دفعا نقود� ليتعذبو� بها ولكنهما لن يتوبا �بد� .

ك�شف �خلرب�ء �ملخاطر �ل�شحية �لناجتة من تناول �ل�شاي �ل�شاخن جد�، 
�لذي تبلغ درجة حر�رته 65 درجة مئوية و�أكرث.

وت�شري �شحيفة جمهوريت �لرتكية، �إىل �أن نتائج متابعة �حلالة �ل�شحية 
ل� 500 �ألف �شخ�ض خالل ب�شعة �شنو�ت، �أظهرت �أن تناول �ل�شاي �حلار 
�لإ�شابة  م��ن خطر  يزيد  مئوية،  درج��ة   65 ح��ر�رت��ه  درج��ة  تفوق  �ل��ذي 

ب�شرطان �ملريء.
وي�شري �لربوفي�شور ود�د غري�ل �أخ�شائي �أمر��ض �جلهاز �له�شمي، �إىل �أن 

�لوفيات ب�شبب �ل�شرطان، حتتل �ملرتبة �ل�شاد�شة يف �لعامل.
وي��ق��ول، "هذ� م��ر���ض خ��ط��ري، ول��ه �أ���ش��ا���ض ور�ث����ي.، ول��ك��ن ت��وج��د عو�مل 
م�شببة �أي�شا. فوفقا للدر��شات �لتي �أجريت موؤخر� يف �شرق تركيا و�ل�شني 
ب�شرطان  �لإ�شابة  خطر  ي��زد�د  و�أوزبك�شتان،  وطاجيك�شتان  وكاز�خ�شتان 
�ملريء عند تناول �ل�شاي �ل�شاخن جد� وم�شروبات �شاخنة �أخرى بكميات 

كبرية".

وي�شيف، ويزد�د هذ� �خلطر، �إذ� كان �ل�شخ�ض يدخن ويتناول �مل�شروبات 
�لكحولية.

"�إذ� كان �ل�شخ�ض �ملدخن يتناول �ل�شاي �ل�شاخن بكميات كبرية،  ويقول، 
�مل�شروبات  يتناول  ك��ان  و�إذ�  يت�شاعف،  �مل��ريء  �شرطان  تطور  خطر  ف��اإن 

�لكحولية �أي�شا فيزد�د مبقد�ر خم�ض مر�ت".
وين�شح �لربوفي�شور بعدم �شرب �ل�شاي �ل�شاخن جد� لدرجة ل ميكن م�شك 
�لكوب باليد، وبدل من ذلك �لنتظار ب�شعة دقائق ومن ثم تناوله، م�شري� 

�إىل عدم �حلاجة لتناول �كرث من 3-4 �أكو�ب من �ل�شاي يف �ليوم.
ويحذر �لربوفي�شور، �أي�شا من تناول �ملاء �لبارد جد� )�ملثلج( لأنه ميكن �أن 

ي�شبب تقرحات يف �ملريء، تتحول لحقا �إىل �ل�شرطان.
وي�شري �خلبري، �إىل �أن �شعوبة �لبلع، �أهم �أعر��ض �شرطان �ملريء، لذلك 
��شت�شارة �لطبيب لإجر�ء �لفح�ض  �مل�شكلة، يجب فور�  �ل�شعور بهذه  عند 

�لالزم لت�شخي�ض �ملر�ض مبكر� لي�شهل عالجه.

ك�سف خطر قاتل من تناول ال�ساي ال�ساخن جدا

جمندات رو�شيات ي�شرن على طول امليدان الأحمر خالل العر�ض الع�شكري ليوم الن�شر يف مو�شكو.  حيث 
حتتفل رو�شيا بالذكرى ال� 76 لنت�شارها على اأملانيا النازية خالل احلرب العاملية الثانية. )ا ف ب( 


