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ال�صيب املبكر قد ينذر مب�صكلة �صحية
قال املركز االحتادي للتوعية ال�شحية اإن ال�شيب املبكر لي�س م�شكلة 
العوامل  ج��ان��ب  ف���اإىل  اأي�����ش��اً،  �شحية  م�شكلة  ب��ل  فح�شب،  جمالية 
الوراثية قد يرجع ال�شيب املبكر اإىل االإ�شابة ببع�س االأمرا�س مثل 

اأمرا�س الغدة الدرقية والغدد الهرمونية واأمرا�س املناعة الذاتية.
نق�س  اإىل  اأي�شاً  ي�شري  قد  املبكر  ال�شيب  اأن  االأمل���اين  املركز  واأ���ش��اف 
هذا  الأن  نظراً  النباتيني،  االأ�شخا�س  ل��دى  خا�شة   ،B12 فيتامني 

الفيتامني موجود يف االأغذية احليوانية كالبي�س.
كما قد يرجع ال�شيب املبكر اإىل التوتر النف�شي امل�شتمر، حيث اأظهرت 
درا�شات علمية حديثة اأن التوتر النف�شي له تاأثري �شلبي على اخلاليا 
لتحديد  الطبيب  ا�شت�شارة  ينبغي  ل��ذا  ال�شعر.  لب�شيالت  اجلذعية 

ال�شبب احلقيقي الكامن وراء ال�شعر االأبي�س.
جدير بالذكر اأن ال�شعر يتحول اإىل اللون االأبي�س ب�شبب فقدان املادة 

ال�شبغية "امليالنني" امل�شوؤولة عن لونه.

ك�صف �صر طول عمر اليابانيني
اليابانيني  اأن  ال�شيني،   WeСhat موقع  م�شتخدمي  اأح��د  اأعلن 

يتبعون اأربع عادات غذائية ت�شاعدهم على اإطالة العمر.
اأنه وفقا لبيانات منظمة ال�شحة العاملية، حتتل  وي�شري الكاتب، اإىل 
العمر-  ط��ول  م��ن حيث متو�شط  ال��ع��امل  االأوىل يف  امل��رت��ب��ة  ال��ي��اب��ان 

ال�شكان لي�شوا من هواة ممار�شة الريا�شة. اأن  مع  عام،   84.2
ولكن ت�شري نتائج الدرا�شات االأخرية، اإىل اأن اأ�شباب طول عمر �شكان 
وم�شتوى  االجتماعي  والتطور  املعي�شية  وال��ظ��روف  وراثية  اليابان، 
الرعاية ال�شحية وعوامل اأخرى، ومن اأهمها التغذية، حيث اأن النظام 
واللحوم  االأ�شماك  وت�شم كل وجبة طعام  اليابان متنوع  الغذائي يف 
ومثل  اأخ��رى.  اأ�شا�شية  غذائية  وم��واد  واالأرز  والفواكه  واخل�شروات 

هذا التنوع يف االأطباق الغذائية ال�شغرية، يجعل التغذية متوازنة.
اليابانية ببطء تناول الطعام، ما ي�شمح ب�شرعة  املائدة  اآداب  وتتميز 
ه�شمه وامت�شا�شه، وجتنب االإفراط يف تناول الطعام. باالإ�شافة اإىل 
ذلك ، مع التقدم بالعمر ، ت�شعف حركة اجلهاز اله�شمي ووظائف 
تقليل  اإىل  ب��ب��طء  ال��ط��ع��ام  ت��ن��اول  ي���وؤدي  ل��ذل��ك  املختلفة.  االأع�����ش��اء 

ال�شغط على اأع�شاء اجل�شم. وفقا للكاتب.

ماذا يح�صل يف اجل�صم عند تناول الزبيب؟
ك�شفت الدكتورة الرو�شية تاتيانا بوت�شاروفا، اأخ�شائية الغدد ال�شماء، 
م�شار وفوائد الزبيب، مو�شحة املخاطر التي ميكن اأن ي�شببها العنب 

املجفف.
اإىل  لالأنباء،  الرو�شية  نوفو�شتي  لوكالة  حديث  يف  اخلبرية  وت�شري 
اأن 100 غرام من الزبيب حتتوي على 300 �شعرة حرارية، ولكنه 
 ،  59% اإىل  مقابل هذا، يحتوي على ن�شبة عالية من ال�شكر ت�شل 
ال�شمنة  اأو  ال�شكري  من  يعانون  الذين  االأ�شخا�س  ين�شح  ال  لذلك 

بتناوله.
وت�شيف، وال ين�شح حتى ال�شخ�س ال�شليم بتناول اأكرث من حفنة من 

الزبيب يف اليوم.
الأنه  االأخ���رى،  احللويات  من  فائدة  اأك��رث  الزبيب  "بالطبع  وت��ق��ول، 
الطازج.  العنب  يف  امل��وج��ودة  الفيتامينات  م��ن   80% على  يحتوي 
ك��م��ا اأن���ه ي��ح��ت��وي ع��ل��ى ن�شبة ع��ال��ي��ة م��ن ال��ب��وت��ا���ش��ي��وم ح���وايل 850 
ملليغرام يف 100 غرام. والبوتا�شيوم �شروري لعمل القلب واالأوعية 
البوتا�شيوم ميكن  وبف�شل عن�شر  ب�شورة طبيعية.  والكلى  الدموية 
من  ال�شموم  اإخ��راج  على  ي�شاعد  للبول،  خفيف  م��در  الزبيب  اعتبار 
اجل�شم. كما حتتوي 100 غرام من الزبيب على 3 ملليغرامات من 
عن�شر احلديد، وهذا يعادل %20 من حاجة اجل�شم اليومية لهذا 
العن�شر. لذلك ين�شح من يعاين من فقر ال��دم، ومن يتطلب عمله 
بذل جمهود كبري بتناول الزبيب يوميا، الأنه م�شدر جيد للح�شول 

على الطاقة".
تعزز  التي   ،B فيتامينات  جمموعة  على  الزبيب  يحتوي  وت�شيف، 
للن�شاء  م��ن��ه مفيد  ���ش��غ��رية  كمية  ت��ن��اول  ل��ذل��ك  ال��ع�����ش��ب��ي،  اجل��ه��از 
احلوامل. وت�شري اخلبرية اإىل اأن الزبيب �شهل اله�شم مقارنة بالعنب 

الذي ي�شبب التخمر وانتفاخ البطن.
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اإجناز كبري.. تطوير طريقة لتعزيز م�صكنات الأمل 
لكن  ل�شنوات،  االأفيونية  امل��واد  ب��اأزم��ة  وخارجها  املتحدة  ال��والي��ات  ابتليت 
يف  يكمن  قد  امل��د  قلب  مفتاح  اأن  يعتقدون  مي�شيغان  جامعة  يف  الباحثني 

اأج�شادنا، من خالل تعزيز قوتنا يف ت�شكني االأمل.
ويعترب الفنتانيل واالأوك�شيكودون واملورفني �شالحا قويا ذا حدين عندما 
قويا  ت�شكينا  توفر  فاإنها  ناحية،  املر�شى؛ من  بتقليل معاناة  االأمر  يتعلق 
�شق طريق  ب�شكل متزايد  اأخ��رى، ميكنها  ناحية  ل��الأمل، ولكن من  وفعاال 
اإىل املوت املوؤمل عن طريق االإدمان. وبدال من حماولة ال�شري على احلبل 
امل�شدود والتعامل مع عملية التوازن الدقيقة املتمثلة يف اإدارة تخفيف االأمل 
االأحيان،  واملدمرة يف كثري من  القوية  االآث��ار اجلانبية  الفعال مع جتنب 
األ��ت وفريقهما يف جامعة ميت�شيغان ومركز  واأن��درو  ترينور  فح�س جون 
Edward F. Domino، قدرة اجل�شم احلالية على منع  البحوث 
اأن  وميكن  الدماغ  يف  م�شتقبالت  على  االأفيونية  العقاقري  وتعمل  االأمل. 

تغمر نظام املري�س غالبا، ما يوؤدي اإىل حالة �شبه مبتهجة.
و�شعى الفريق اإىل حل اأكرث دقة داخل اجل�شم وفح�س م�شتقبالت االأفيون-

واالإندورفني  الطبيعية يف اجل�شم،  االأمل  ترتبط مب�شكنات  التي  مورفني، 
الداخلي واالإنكيفالني. وياأتي جانب تخفيف االآالم من االأدوية االأفيونية 
ال  املثال  �شبيل  على  ذل��ك  بتكلفة، مبا يف  امل�شتقبالت  ه��ذه  تعمل مع  التي 
احل�شر، النعا�س و�شعوبات التنف�س والغثيان واالإم�شاك والتي، على الرغم 

من كونها مزعجة، ال متنع االإدمان.
االأفيونية  امل��واد  فاإنك تطلق  ب��االأمل،  ت�شعر  "عادة، عندما  ويقول ترينور: 
فيه  مب��ا  طويلة  ل��ف��رة  ت���دوم  اأو  يكفي  مب��ا  ق��وي��ة  لي�شت  لكنها  ال��ذات��ي��ة، 

الكفاية".
املعّدالت اخليفية االإيجابية ميكن  التي ت�شمى  املواد  اأن  الفريق  وافر�س 
ن�شرها لتعزيز م�شكنات االأمل الطبيعية يف اجل�شم، وبالتايل تقليل احلاجة 

اإىل تخفيف االآالم االأكرث اإثارة وانت�شارا الذي توفره املواد االأفيونية.

احلمى والغثيان 
من اأعرا�ض التهاب 

البنكريا�ض
ق����ال م��ع��ه��د اجل������ودة واالق���ت�������ش���ادي���ة يف 
البنكريا�س  التهاب  اإن  ال�شحي  القطاع 
هو التهاب خطري ي�شيب البنكريا�س قد 
يهدد احلياة، مو�شحاً اأنه يرجع الأ�شباب 
ال�شفراوية  احل�������ش���وات  اأب����رزه����ا  ع����دة 
الثالثية  ال���ده���ون  م�����ش��ت��وي��ات  وارت���ف���اع 
اخلمر  ����ش���رب  يف  واالإف����������راط  ال������دم  يف 

والتدخني.
التهاب  اأع����را�����س  اأن  امل��ع��ه��د  واأ�����ش����اف 
مفاجئة  اآالم  يف  ت��ت��م��ث��ل  ال��ب��ن��ك��ري��ا���س 
البطن  م��ن  العلوي  و���ش��دي��دة يف اجل���زء 
احلمى  ج��ان��ب  اإىل  ال��ظ��ه��ر،  اإىل  مت��ت��د 
البطن  وان����ت����ف����اخ  وال����ق����يء  وال���غ���ث���ي���ان 

وم�شاكل الدورة الدموية.
ا�شت�شارة  ����ش���رورة  ع��ل��ى  امل��ع��ه��د  و����ش���دد 
االأعرا�س،  هذه  مالحظة  فور  الطبيب 
يوؤدي  قد  البنكريا�س  التهاب  الأن  نظراً 
ب�شوء  االإ�شابة  مثل  وخيمة  عواقب  اإىل 
الكلوي  والف�شل  ال�شكري  وداء  التغذية 

و�شرطان البنكريا�س.

اأنك  على  تدل  عالمات   5
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الفطر يقل�ض خطر 
ال�صرطان

اأظهرت درا�شة اأمريكية جديدة يف معهد والية بن�شلفانيا لل�شرطان، اأن تناول الفطر 
يومياً يقلل من خطر االإ�شابة بال�شرطان.

حلل خرباء اأمريكيون 17 درا�شة عن ال�شرطان ُن�شرت بني 1966 و 2020 لتحديد 
غراماً   18 تناول  اأن  البحث،  فريق  ووج��د  وال�شرطان،  الفطر  ا�شتهالك  بني  ال�شلة 

فقط من الفطر يومياً يقلل خطر االإ�شابة باملر�س بن�شبة 45%.
يف  العقاقري  وعلم  العامة  ال�شحة  علوم  اأ�شتاذ  ريت�شي،  ج��ون  ال��درا���ش��ة  م��وؤل��ف  وق��ال 
معهد والية بن�شلفانيا لل�شرطان: "تقدم هذه النتائج ب�شكل عام اأدلة مهمة على االآثار 

الوقائية للفطر �شد ال�شرطان".
واأ�شاف "هناك حاجة لدرا�شات لتحديد اأنواع ال�شرطان التي قد تتاأثر بتناول الفطر 

ب�شكل اأف�شل”
وح�شب الباحثني، فاإن الفطر م�شدر جيد للربوتني، والفيتامينات، واملعادن، واالألياف، 
يعترب  وال��ذي  االأبي�س،  الفطر  يف  االإرغوتيونني  مثل  االأك�شدة،  م�شادات  اإىل  اإ�شافة 

م�شاداً لالأك�شدة فريداً من نوعه وواقياً طبيعياً للخاليا.
وخل�س الفريق يف درا�شته املن�شورة يف جملة "اأدفان�شيز اإن نيوتري�شن" اإىل اأن االرتباط 
بني ا�شتهالك الفطر املرتفع وانخفا�س خماطر االإ�شابة بال�شرطان، قد ي�شري اإىل دور 

وقائي مهم للفطر يف النظام الغذائي، ح�شب �شحيفة ديلي ميل الربيطانية. 

ل�ضحة اجلهاز اله�ضمي
الع�شائر  اأف�����ش��ل  م��ن  ال��ط��ازج  ال��ط��م��اط��م  ي��ع��ّد ع�شري   -
الطبيعية التي قد ين�شح بها، فمحتواه الغني من العنا�شر 
من  واح���داً  جعلته  احل��راري��ة  بال�شعرات  وفقره  الغذائية 
اأحد اأف�شل الع�شائر وامل�شروبات الطبيعية التي تعود على 

اجل�شم بالفوائد ال�شحية.
- ي�����ش��اع��د ع�����ش��ري ال��ط��م��اط��م ع��ل��ى دع����م ���ش��ح��ة اجلهاز 
ي��ح��ت��وي على  الأن����ه  االإم�������ش���اك؛  م��ن  وال��وق��اي��ة  اله�شمي 
االألياف واملطّهرات الطبيعية، ما يقي من االلتهابات التي 

ت�شيب املعدة، ويحمي من التعّر�س اإىل االإ�شهال.
خا�شة  امل��ع��دة  حمو�شة  م��ن  ال��ط��م��اط��م  ع�شري  يحمي   -
لالأ�شخا�س الذين يعانون من م�شاكل يف املعدة، على عك�س 
ما هو �شائع اأن الطماطم لي�شت جيدة للمعدة �شرط تناول 

الع�شري مع وجبة الطعام.

خلف�ض الكول�ضرتول
التي  االأغ��ذي��ة  اأن���واع  اأف�شل  من  الطماطم  ع�شري  يعترب 
ال�شاّر  ال��ك��ول�����ش��رول  ن�شبة  م��ن  ال��ت��ق��ل��ي��ل  ع��ل��ى  ت�����ش��اع��د 
بالدم؛ الأنه يحتوي على االألياف، كما يحتوي على مرّكب 

النيا�شني الذي يدعم الكول�شرول اجليد.

للوقاية من ال�ضرطان
لالأك�شدة  امل�شاّدة  امل��واد  على  الطماطم  ع�شري  -يحتوي 
ال�شرطان،  الوقاية من مر�س  كبرياً يف  والتي تلعب دوراً 
وخ��ا���ش��ة ���ش��رط��ان ال��ث��دي، ال��ربو���ش��ت��ات و���ش��رط��ان املعدة. 
اأي�����ش��اً ع��ل��ى احل��م��اي��ة م��ن مر�س  وي�����ش��اع��د ه���ذا الع�شري 

ال�شكري واأمرا�س القلب املختلفة.
تدعى  ج��داً  مهمة  م��ادة  على  الطماطم  ع�شري  -يحتوي 
قدرتها  ب�شبب  علمي  بحث  م�شدر  اليوم  وهي  الليكوبني 
وخ�شو�شاً  ال�شرطان  بخطر  االإ���ش��اب��ة  م��ن  الوقاية  على 
الطبية  الدرا�شات  الكثري من  الثدي، وقد ركزت  �شرطان 

حول هذا املو�شوع.
ال��ن��ي��ا���ش��ني وعن�شر  ال��ط��م��اط��م ع��ل��ى  -ي��ح��ت��وي ع�����ش��ري 
وفيتامني  الفوليك  حم�س  اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة  البوتا�شيوم 
ت�شاعد جميعها يف احلفاظ على �شحة القلب  التي   ،B6
كما  ت�شيبه.  اأن  املمكن  من  التي  االأمرا�س  من  والوقاية 
اأّن الطماطم ت�شاعد على دعم م�شتويات الهومو�شي�شتني 
والليكوبني، والتي ت�شاعد يف احلفاظ على �شحة االأوعية 

الدموية.
اأنه ي�شاهم يف خف�س  اأب��رز فوائد ع�شري الطماطم  - من 
ال��ق��ل��ب واجل��ل��ط��ات وال�شكتات  ب��اأم��را���س  خ��ط��ر االإ���ش��اب��ة 
ال��دم��اغ��ي��ة، وذل���ك ي��ع��ود ب�شبب اح���ت���واء ال��ط��م��اط��م على 
االأل���ي���اف ال��غ��ذائ��ي��ة ال��ت��ي ت��ع��م��ل ع��ل��ى خ��ف�����س م�شتويات 
الكول�شرول يف اجل�شم. اأما البوتا�شيوم فهو عن�شر مهم 
اإىل حماية  الدم يف اجل�شم موؤدياً يف ذلك  لتعديل �شغط 
فيما  ال�شحية.  امل�شاكل  م��ن  ال��دم��وي��ة  واالأوع���ي���ة  القلب 
كونه  ال��دم؛  بتجلط  االإ�شابة  خطر  من  يقّلل  الكال�شيوم 

يلعب دوراً فّعااًل يف ال�شيطرة على م�شتويات �شغط الدم.
القلب منتظمة  دقات  الطماطم يف جعل  -ي�شاهم ع�شري 

اإىل حّد كبري.
-ي�شاعد ع�شري الطماطم على انتظام معّدل �شغط الدم 

باجل�شم والعمل على ا�شتقراره.

للب�ضرة
على  وي�شاعد  التجاعيد  م��ن  الطماطم  ع�شري  -يحمي 
م�شادات  بف�شل  وه���ذا  الب�شرة،  �شيخوخة  م��ن  احلماية 

االأك�شدة.
الذي   ،C �شي  فيتامني  على  الطماطم  ع�شري  -يحتوي 
ي�شاعد  بالب�شرة، مما  الكوالجني  اإنتاج  زيادة  ي�شاعد على 

على حمايتها من التعّر�س مل�شاكل خمتلفة.
-يحمي ع�شري الطماطم من ظهور حب ال�شباب والبثور 

التي ت�شيب الب�شرة.

-ي�شتخدم ع�شري الطماطم على الب�شرة من اأجل ت�شييق 
م�شامها.

البقع  م��ن  التخل�س  ع��ل��ى  ال��ط��م��اط��م  ع�����ش��ري  ي�����ش��اع��د   -
الداكنة وجعل الب�شرة ن�شرة.

احتوائه  بف�شل  ال�شيخوخة،  تاأخري عالمات  ي�شاهم يف   -
على العديد من م�شادات االأك�شدة.

للريجيم وخ�ضارة الوزن
الزائدة  ال��ده��ون  ح��رق  على  الطماطم  ع�شري  -ي�شاعد 

باجل�شم والتخّل�س من ال�شيلوليت.
على  ي�شاعد  اأن��ه  للريجيم  الطماطم  ع�شري  فوائد  -م��ن 

ال�شعور بال�شبع ب�شكل �شريع.
اله�شم  عملية  ت�شهيل  على  الطماطم  ع�شري  -ي�شاعد 

وتطهري االأمعاء؛ الأنه يحتوي على االألياف.

للحامل
-ع�شري الطماطم له دور كبري يف تكوين االأ�شنان والعظام 
ل��ل��ج��ن��ني؛ الأن����ه ي�����ش��اع��د ع��ل��ى زي�����ادة ام��ت�����ش��ا���س احلديد 

باجل�شم.
-ي�شاعد ع�شري الطماطم يف تكوين اجلنني ب�شكل �شليم؛ 
الأنه يحتوي على الفوالت التي ت�شاعد على احلماية من 

االإ�شابة بالت�شّوهات اخللقية للجنني.
-يحمي املراأة من االإ�شابة بت�شّمم احلمل.

ب�شبب  اخل��الي��ا  تلف  ح���دوث  م��ن  احلماية  على  -ي�شاعد 
من  ُيعترب  ال��ذي  الليبني،  من  عالية  ن�شبة  على  احتوائه 

م�شادات االأك�شدة املهمة.
 

تنظيم م�ضتويات ال�ضكر
تقيل  الطماطم على  املوجودة يف  الغذائية  االألياف  تعمل 
ي�شاعد  مما  اله�شمي،  اجلهاز  من  ال�شكريات  امت�شا�س 

على تنظيم م�شتويات ال�شكر يف الدم.

مواد غذائية ت�صبب 
ظهور حب ال�صباب 

ك�شفت الدكتورة مارينا �شي�شتوفا، 
املواد  الرو�شية،  التجميل  خبرية 
ا�شتبعادها  ي��ج��ب  ال��ت��ي  ال��غ��ذائ��ي��ة 
للتخل�س  ال���غ���ذائ���ي  ال��ن��ظ��ام  م���ن 
وتقول  اجللدية.   االلتهابات  من 
ل����وك����ال����ة  ح�����دي�����ث  يف  اخل������ب������رية 
لالأنباء،  ال���رو����ش���ي���ة  ن��وف��و���ش��ت��ي 
"يجب االمتناع عن تناول االأطعمة 
اخلبز  مثل  التخمر،  ت�شبب  التي 
وال�شمبانيا،  وال��ن��ب��ي��ذ  وامل��ع��ج��ن��ات 
وج��م��ي��ع االأط��ع��م��ة امل��ح��ت��وي��ة على 
وميكن  امل��ع��ل��ب��ات.  وك��ذل��ك  ال�شكر 
ت���ن���اول اخل��ب��ز ال����ذي ت�����ش��ت��خ��دم يف 
الطبيعية، بدال  �شناعته اخلمرية 
من اخلبز الذي ت�شتخدم يف �شنعه 
اخلمرية املحبة للحرارة". وت�شري 
االمتناع  يجب  اأن���ه  اإىل  اخل��ب��رية، 
الن�شف  يف  ال���ف���واك���ه  ت���ن���اول  ع���ن 
البكترييا  الأن  النهار،  من  الثاين 
امل�����ش��ب��ب��ة ل���الأم���را����س يف االأم���ع���اء 
امل�شاء  ف��رة  ن�شاطا يف  اأك��رث  تكون 
ولكن  اأك���رث.  ال�شكر  م��ع  وتتفاعل 
تناول  ع��ن  ه��ذا ال يعني االم��ت��ن��اع 
تناول  الفواكه متاما، حيث ميكن 
تفاحة واحدة اأو برتقالة، اأو عنقود 
عنب �شغري. وتقول، "يوؤثر ازدياد 
البكترييا املر�شية يف االأمعاء وهذا 
يح�شل ب�شورة دورية، يف نفاذيتها، 
ب�شرعة  ال�شموم  و�شول  ي�شبب  ما 
اإىل ال��دم، وه��ذا ي��وؤدي لي�س فقط 
اإىل االلتهابات، بل واإىل االأمرا�س 

اجللدية واحل�شا�شية واالكزميا".

جمموعة لالأزياء تبيع خمزونها 
اخلامل بثلث �صعر اجلملة

اإت�س"  اإم  "اإل يف  تعر�س جمموعة 
يف  للعاملني  العمالقة  الفرن�شية 
قطاع االأزياء بدءاً من اأم�س االأول 
االثنني اأقم�شتها وجلودها الفاخرة 
باأ�شعار خمف�شة عرب من�شة رقمية 
"نونا �شور�س"، وهي متاحة جلميع 
للدور  وح���ت���ى  االأزي�������اء  م�����ش��م��م��ي 
�شراء  املن�شة  وت��ع��ر���س  املناف�شة. 
اجللد  اأو  القما�س  م��ن  ق�شا�شات 
املو�شة  يف  خ������رباء  م����ن  خم����ت����ارة 
"خمزون  اأن����ه����ا  ع���ل���ى  وم�����ش��ن��ف��ة 
خامل" متلكها دور تابعة ملجموعة 
"اإل يف اإم اإت�س" بثلث �شعر اجلملة، 
حالياً  ويتوافر  للمجموعة.  وفقاً 
من  مر  األ��ف   100 املن�شة  على 
االأقم�شة  من  خمتلف  نوع   500
و1000 م��ر م��ن اجل��ل��د. وتتيح 
يف  للمتخ�ش�شني  �شور�س"  "نونا 
ق��ط��اع االأزي������اء ���ش��راء ل��ف��ائ��ف من 
املتاحة  ل��ل��ك��م��ي��ة  وف���ق���اً  االأق��م�����ش��ة 
وبدون تقطيع اأو اأخذ عينات، كما 
اأو�شحت املجموعة التي اأ�شارت اإىل 
اأنه نظراً لوجود املخزون يف فرن�شا، 
فاإن املن�شة تقوم بالتو�شيل حالياً 

يف اأوروبا فقط.

فوائد ع�صري الطماطم يف خف�ض 
الكول�صرتول والوقاية من الأمرا�ض

بالفيتامينات  بغناه  الطماطم  ع�ضري  يتمّيز 
A، B، B3، B6 و B7، وهو غني بالعديد 

املغني�ضيوم،  احلديد،  منها  املعادن  من 
الزنك  الكولني،  الكروم،  البوتا�ضيوم، 

والف�ضفور.
ي��ع��ت��ر ع�����ض��ري ال��ط��م��اط��م اأح���د 
امل�ضروبات ال�ضحية املغذية للج�ضم، 
امل�ضاّدة  امل���واد  على  يحتوي  حيث 

للأك�ضدة والألياف الغذائية.
تتحدث  الطماطم  ع�ضري  فوائد  حول 

الفتى  مرينا  التغذية  اخت�ضا�ضية 
ل�"�ضيدتي نت" يف املو�ضوع الآتي:
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�ش�ؤون حملية

•• العني - الفجر

املتحدة،  ال��ع��رب��ي��ة  االإم��������ارات  ع��ق��د جم��ل�����س ج��ام��ع��ة 
اأنور  زكي  معايل  برئا�شة  اأم�س  م�شاء  االأول  اجتماعه 
ن�����ش��ي��ب��ة- امل�����ش��ت�����ش��ار ال��ث��ق��ايف ل�����ش��اح��ب ال�����ش��م��و رئي�س 
العربية  االإم����ارات  جلامعة  االأع��ل��ى  الرئي�س  ال��دول��ة، 

املتحدة.
والتقدير  بال�شكر  االجتماع  بداية  يف  معاليه  وتقدم 
اىل معايل �شعيد اأحمد غبا�س – خالل فرة رئا�شته 
للجامعة - على اجلهود التي بذلها يف تطوير امل�شرية 

االأكادميية جلامعة االإمارات.
 كما تقدم بال�شكر الأع�شاء املجل�س بت�شكيلته ال�شابقة، 
الذين يوا�شل بع�شهم العمل يف املجل�س اجلديد بقوله 
الذي  االإرث  على  جميًعا  لهم  للغاية  ممنت  اإنني   "
للمجل�س،  ورئي�ًشا  للجامعة  رئي�شاً  وب�شفتي  تركوه، 

فاإننا �شوف نوا�شل البناء على هذا االإرث." 
 واأ�شاف معاليه يف كلمته الرحيبية باأع�شاء املجل�س 
اليوم يف  بكم  األتقي  اأن  " ي�شرفني وي�شعدين  اجلديد 
نيابًة  العميق  امتناين  عن  الأع��رب  ا�شتثنائية،  ظ��روف 
�شخ�شياً  وعنى  املتحدة  العربية  االإم��ارات  عن جامعة 
لدعمنا  اجلامعة  جمل�س  يف  اإلينا  االن�شمام  لقبولكم 
لتطوير جامعة  اأه��داف طموحة و�شعناها  يف حتقيق 
االإم�������ارات. م���وؤك���داً ���ش��ع��ي اجل��ام��ع��ة يف ت��ع��زي��ز دوره���ا 
روؤية  وذات  االأم،  الوطنية  اجلامعة  ب�شفتها  ال��ري��ادي 

ال�شناعية  ال��ث��ورة  متطلبات  م��ع  تتما�شى  م�شتقبلية 
مواكبة  التعليمي  النظام  من  ي�شتلزمه  وم��ا  الرابعة 

هذه اال�شراتيجية وتطوير املنظومة التعليمية.
اجلديدة  بت�شكيلته  املجل�س  اأع�شاء  االجتماع  ح�شر 
وه���م : م��ع��ايل: م���رمي ب��ن��ت حم��م��د امل��ه��ريي –وزير 
�شامل  البحري  �شعيد  و�شعادة:  الغذائي،  لالأمن  دول��ة 
العامري –مدير عام هيئة اأبوظبي للزراعة وال�شالمة 
الغذائية، و�شعادة: طارق عبدالقادر بن هندي –مدير 
غامن  منى  و���ش��ع��ادة  لال�شتثمار،  اأب��وظ��ب��ي  مكتب  ع��ام 
املري – املدير العام للمكتب االإعالمي حلكومة دبي، 
و�شعادة الدكتور: عبداهلل حممد الكرم –رئي�س جمل�س 
املديرين ومدير عام هيئة املعرفة والتنمية الب�شرية، 
امل�شاعد  ال���وزارة  اليتيم-وكيل  را���ش��د  �شعيد  و���ش��ع��ادة: 
ل�شوؤون املوارد وامليزانية بوزارة املالية، و�شعادة: في�شل 
والع�شو  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  –الرئي�س  ال��ب��ن��اي  ع��ب��دال��ع��زي��ز 
و�شعادة:  املتقدمة،  التكنولوجيا  جمموعة  يف  املنتدب 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  ال��ه��ا���ش��م��ي:  ع��ب��دال��رح��ي��م  ط��ي��ب��ة 
الأدن����وك ل��ل��غ��از احل��ام�����س، واالأ���ش��ت��اذ: ال��ل��ورد اآيجاي 
 Chairman، UCL Partners and -كيكار
 Professor of Surgery، University
حممد  الدكتور:  و�شعادة   ،  College London
العجمي،  ال�شامري  اآمنة   : واالآن�شة  ال�شرياين،  علي 
كممثلة  املوظفني،  م�شاركة  رئي�شي:  تخطيط  حملل 

عن فئة ال�شباب.

ومت خالل االجتماع اختيار معايل: مرمي بنت حممد 
لرئي�س  نائباً  الغذائي  ل��الأم��ن  دول��ة  –وزير  امل��ه��ريي 
الدائمة  اللجان  اأع�شاء  اختيار  مت  ح��ني  يف  املجل�س، 
واملخاطر  التدقيق  وجلنة  االم����ارات،  جامعة  ملجل�س 

وجلنة ال�شوؤون االكادميية.
وامل��خ��اط��ر مبجل�س اجلامعة  ال��ت��دق��ي��ق  وت�����ش��م جل��ن��ة 
اجل��دي��د ك��ال م��ن اأ���ش��ح��اب ال�شعادة ط���ارق ب��ن هندي 
ال�شمري  اآم��ن��ة  ال�شيدة   ، ال��ع��ام��ري  ال��ب��ح��ري  �شعيد   ،

وال�شيد هرني �شتوفري.
الطلبة  و���ش��وؤون  االأكادميية  ال�شوؤون  جلنة  ت�شم  كما 
���ش��ع��ادة: عبد اهلل  ك��اًل م��ن  مبجل�س جامعة االم����ارات 
الكرم - رئي�شاً للجنة والربوفي�شور بارون بير بيوت 
اأن ين�شم  املقرر  . ومن   �شيمونز  اليزابيث  والدكتورة 

اللورد كايكر ين�شم للجنة االأكادميية العام القادم.
وتناول املجل�س يف اجتماعه االأول لهذا العام االأكادميي 
الريادة  م�شرية  ت�شتكمل  التي  املو�شوعات  م��ن  ع���دداً 
والعاملي  االإقليمي  امل�شتوى  على  االأك��ادمي��ي  والتميز 
تقرير  عر�س  مت  حيث  اال�شراتيجية،  خطتها  وف��ق 
-2020 اأبرز اإجن��ازات اجلامعة للعام االأكادميي  عن 

االأكادميي،  االأداء  موؤ�شرات  تناولت:  والتي   2021
كاأوىل  اجلامعة  وت�شنيف  ال��ب��ح��وث،  اأداء  وم��وؤ���ش��رات 
ج��ام��ع��ات ال���دول���ة ع��ل��ى م�����ش��ت��وى اجل��ام��ع��ات املحلية 
الدويل وفق موؤ�شر  وتقدمها على م�شتوى اجلامعات 

التاميز العاملي.

ومت اإقرار جمموعة من القرارات واملبادرات التي تعزز 
علمية  ب��رام��ج  وا�شتحداث  تطوير  يف  اجلامعة  خطة 
متطورة تتواءم مع احتياجات �شوق العمل. اإ�شافًة اإىل 
مو�شوعات اأخرى والتي من �شاأنها اأن ت�شهم يف تعزيز 
"جامعة  االإم����ارات  جلامعة  والتميز  ال��ري��ادة  م�شرية 

امل�شتقبل"
اأن ج��ام��ع��ة االإم������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة - اأول  ي��ذك��ر 
املتحدة،  العربية  االإم����ارات  يف  �شاملة  وطنية  جامعة 
له  امل��غ��ف��ور  م��ن  ب��ق��رار   1976 ع��ام  تاأ�ش�شت يف  حيث 
اآل نهيان طيب اهلل  ب��اإذن اهلل ال�شيخ زاي��د بن �شلطان 
ثراه، وتطمح اإىل اأن تكون جامعة بحثية �شاملة، ويبلغ 
يقارب  م��ا  حالياً  اجلامعة  يف  امل�شجلني  الطلبة  ع��دد 
اجلامعة  وكونها  ودويل،  اإم��ارات��ي  طالب   13،000
ال���رائ���دة يف االإم�����ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة، ف��اإن��ه��ا توفر 
اجلامعية  ال��درا���ش��ات  ب��رام��ج  م��ن  متنوعة  جمموعة 
وبرامج الدرا�شات العليا املعتمدة وذات اجلودة العالية، 
االإدارة  9 كليات، هي:  حيث تتوزع هذه الربامج على 
واالقت�شاد، والربية، والهند�شة، واالأغذية والزراعة، 
املعلومات،  وتقنية  واالجتماعية،  االإن�شانية  والعلوم 
وكما  والعلوم.  ال�شحية،  والعلوم  والطب  وال��ق��ان��ون، 
تفخر اجلامعة على احتوائها على نخبة متميزة من 
وحرم  والدوليني،  املواطنني  التدري�س  هيئة  اأع�شاء 
ج��ام��ع��ي ج��دي��د وم��ت��ط��ور، وجم��م��وع��ة م��ت��ك��ام��ل��ة من 

اخلدمات التي توفر الدعم للطالب. 

•• اأبوظبي - الفجر

ب���ه���دف ال��ت��غ��ل��ب ع��ل��ى االإ����ش���ك���ال���ي���ات التي 
يواجهها اأ�شحاب الهمم من فئة املكفوفني 
تناولهم  ع���ن���د  اأخ�����ط�����اء  ح������دوث  ن��ت��ي��ج��ة 
ج���رع���ات دوائ���ي���ة، ت��ت��ع��اون م��وؤ���ش�����ش��ة زايد 
اأبوظبي  العليا الأ�شحاب الهمم، مع �شركة 
للخدمات ال�شحية "�شحة" لن�شر مل�شقات 
حول طريقة ا�شتخدام االأدوية بلغة" برايل 
"، يتم و�شعها من قبل ال�شيادلة العاملون 
و�شيدليات  ال��رئ��ي�����ش��ي��ة  ب��ال�����ش��ي��دل��ي��ات 
اأبوظبي  اإم���ارة  م�شتوى  على  امل�شت�شفيات 
الكتابة  ع���ن  ب���دي���اًل  االأدوي��������ة،  ع��ل��ب  ع��ل��ى 
العادية للمب�شرين حتى يتمكن املكفوفون 
من التعرف على تعليمات ا�شتعمال االأدوية 
دون احلاجة للم�شاعدة كخدمة جمتمعية 

جديدة تقدمها " زايد العليا " 
العليا  زاي����د  م��وؤ���ش�����ش��ة  ب���ني  ال��ت��ن�����ش��ي��ق  ومت 
الأ�شحاب الهمم، و�شركة اأبوظبي للخدمات 
ال�شحية "�شحة" على تنظيم حملة توعية 
اجلانبني  ح�شابات  عرب  باملبادرة  وتعريف 
على من�شات التوا�شل االجتماعي للو�شول 
املكفوفني  ف��ئ��ة  م���ن  ال��ه��م��م  اأ���ش��ح��اب  اإىل 
�شيتم  كما  امل��ب��ادرة  عن  لالإعالن  واأ�شرهم، 
اآراء  اإ�شتطالع  خالل  من  التجربة  بتقييم 
واأ�شرهم،  املكفوفني  فئة  م��ن  امل�شتفدين 

االأدوية  و�شركات  ال�شيادلة  مع  والتوا�شل 
اأبوظبي، وال�شيما  االأو�شع يف  االنت�شار  ذات 
للتعرف  الرئي�شية  امل�شت�شفيات  �شيدليات 
ودعم  امل��ب��ادرة  لتطوير  مقرحاتهم  على 
منا�شب  بعدد  مدهم  خ��الل  م��ن  تطبيقها 
االأدوية  ا�شتخدام  لو�شفات  املل�شقات  من 

بلغة برايل
الرحمن  ع��ب��د  ن��اع��م��ة  ����ش���ع���ادة/  واأك�������دت 
مدير  الوطني،  املجل�س  ع�شور  املن�شوري، 
زايد  مب��وؤ���ش�����ش��ة  امل��ك��ف��وف��ني  رع���اي���ة  اإدارة 
العليا الأ�شحاب الهمم، اأهمية تلك املبادرة 
على  بنف�شه  التعرف  من  الكفيف  ليتمكن 
م�شاعدة  دون  ا�شتعمالها  وطريقة  االأدوي��ة 
االأخرين، م�شرية اإىل اأن تلك املبادرة حتد 
نتيجة  الكفيف  يواجهها  التي  امل�شاكل  من 
وقوع خطاأ يف تناول جرعات الدواء ب�شبب 

عدم متييز بع�س علب الدواء وت�شابهها.
العليا  زاي�����د  م��وؤ���ش�����ش��ة  يف  "اإننا  وق���ال���ت: 
املكفوفني  رع��اي��ة  واإدارة  الهمم  الأ���ش��ح��اب 
من  امل�شتفيدين  ح��ي��اة  ت�شهيل  على  نعمل 
لغة  ن�شر  ع��ل��ى  بالعمل  امل��وؤ���ش�����ش��ة  خ��دم��ات 
"برايل " يف احلياة العامة، وبكافة املرافق 
اأعدت  املوؤ�ش�شة  اأن  اإىل  م�شرية  وامل��ن�����ش��اآت، 
لالأدوية  ال�شائعة  باال�شتخدامات  ح�شراً 
من حيث عدد مرات تناول الدواء وطريقة 
ت��ن��اول��ه وم����دة ا���ش��ت��خ��دام��ه ع��ل��ى اختالف 

االأكرث  وال�شيما  املر�شية  احل���االت  وت��ن��وع 
�شيوعاً، ومت طباعة تلك الو�شفات بطريقة 
"بعدد منا�شب من كل عبارة ليتم  " برايل 
ابوظبي  ���ش��رك��ة  م��ع  وال��ت��ع��اون  بالتن�شيق 
توزيعها  "�شحة"  ال�����ش��ح��ي��ة  ل��ل��خ��دم��ات 
و�شيدليات  الرئي�شية  ال�شيدليات  ع��ل��ى 

امل�شت�شفيات على م�شتوى اإمارة اأبوظبي.
اأهمية  املن�شوري  ناعمة  �شعادة:  واأو�شحت 
ال�شيدلية  م����ن  االأدوي���������ة  م��ت�����ش��ل��م  ق���ي���ام 
الطبية  الو�شفة  ب���اأن  ال�شيديل  بتعريف 
مكفوف  الهمم  اأ�شحاب  من  ل�شخ�س  هي 
مل�شقات  بو�شع  االأخ��ري  قيام  يت�شنى  لكي 
االأدوي����ة  "على  بلغة" ب��راي��ل  اال���ش��ت��خ��دام 
موؤ�ش�شة  اأن  اإىل  م�����ش��رية  ل���ه،  املخ�ش�شة 
زايد العليا الأ�شحاب الهمم ممثلة يف اإدارة 
رعاية املكفوفني التابعة لها متتلك املطبعة 
ال��وح��ي��دة ب��ال��دول��ة ال��ت��ي حت��ول الن�شو�س 
ت�شطلع  برايل  بطريقة  للطباعة  املكتوبة 
لغة  ن�شر  ع��ل��ى  ال��ع��م��ل  يف  رئي�شية  مبهمة 
الب�شرية  التحديات  ذوي  ب��ني   " "برايل 
على  وم�شاعدتهم  ال��دول��ة،  م�شتوى  على 

االإندماج الكامل يف املجتمع.
الكعبي  م���روان  الدكتور  اأك��د  وم��ن جانبه   
املدير التنفيذي للعمليات باالإنابة يف �شركة 
"�شحة"،  ال�����ش��ح��ي��ة  ل��ل��خ��دم��ات  اأب��وظ��ب��ي 
"�شحة" على توفري رعاية �شحية  حر�س 

املجتمع،  اأف������راد  امل�����ش��ت��وى جل��م��ي��ع  ع��امل��ي��ة 
خا�شة تلك الفئة من اأ�شحاب الهمم الذين 
ورعاية  خ��ا���ش��ة  ع��ن��اي��ة  "�شحة"  ت��ول��ي��ه��م 
فائقة تتنا�شب مع احتياجاتهم واأو�شاعهم 
زايد  موؤ�ش�شة  م��ب��ادرة  اإن  وق��ال  ال�شحية. 
العليا الأ�شحاب الهمم، واملتمثلة يف طباعة 
برايل"  بلغة"  االأدوي����ة  ا���ش��ت��خ��دام  طريقة 
من املبادرات املتميزة التي ت�شهل ا�شتخدام 
االأدوية على فئة املكفوفني، لتناول اأدويتهم 

باأنف�شهم دون احلاجة مل�شاعدة االآخرين.
واأ�شاف اأن �شركة "�شحة" تتعاون با�شتمرار 
الهمم  الأ�شحاب  العليا  زاي��د  موؤ�ش�شة  م��ع 
ال��ت��ي تخدم  امل��ب��ادرات وامل�����ش��اري��ع  يف جميع 

اخت�شا�شها،  جم���ال  يف  ال��ه��م��م  اأ���ش��ح��اب 
وحت����ر�����س ع���ل���ى ال���ت���ع���اون م����ع ال��������وزارات 
والدوائر واملوؤ�ش�شات لتوفري رعاية �شحية 

ذات جودة عالية ملجتمع دولة االإمارات.
ال���ف���ك���رة على  ت��ع��م��ي��م  اأن�������ه مت  واأو�������ش������ح 
"�شحة"  ل�����ش��رك��ة  ال��ت��اب��ع��ة  ال�����ش��ي��دل��ي��ات 
خمتلف  يف  م��راف��ق��ه��ا  جميع  يف  وامل��ن��ت�����ش��رة 
م�شت�شفيات  م��ن  اأب��وظ��ب��ي،  اإم�����ارة  اأن���ح���اء 
الدعم  "�شحة"  وقدمت  �شحية،  وم��راك��ز 
والتوعية  فيها  وال��ت��ع��ري��ف  امل���ب���ادرة  ل��ه��ذه 
املتاحة،  الو�شائل  خمتلف  ع��رب  باأهميتها 
ووزع�����ت امل��ل�����ش��ق��ات اخل��ا���ش��ة ع��ل��ى جميع 

من�شاآت �شركة "�شحة".

•• دبي - الفجر

ت��ع��ل��ن " م����دار�����س االإم��������ارات ال��وط��ن��ي��ة " 
اإم����ارة دبي  ع��ن اف��ت��ت��اح فرعها اجل��دي��د يف 
ابتداءا من العام الدرا�شي القادم 2021-
من الرو�شة  ال�شفية  املراحل  يف   2022
كمرحلة  االبتدائي  اخلام�س  ال�شف  واإىل 

اأولية.
منطقة  يف  اجلديدة  املدر�شة  ت�شميم  ومت 
املعايري  الأح������دث  وف���ق���ا   )1( اخل���وان���ي���ج 
الدولية واملتبعة من قبل مدار�س االإمارات 
الف�شول  ت�����ش��م��ي��م  مت  ح��ي��ث  ال���وط���ن���ي���ة، 
واملالعب  وال��ق��اع��ات،  وامل��راف��ق،  الدرا�شية 
معمارية  مبوا�شفات  واملكتبات  اخلارجية، 
حديثة ت�شكل بيئة تعليمية جاذبة وملبية 

لكافة احتياجات الطلبة.
واأكد معايل اأحمد حممد احلمريي االأمني 
العام لوزارة �شوؤون الرئا�شة، رئي�س جمل�س 
" اأن  ال��وط��ن��ي��ة  االإم�������ارات  م���دار����س  اإدارة 
افتتاح فرع املدار�س يف اإمارة دبي مت تلبية 
لتوجيهات ومبادرات �شاحب ال�شمو رئي�س 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  ال��دول��ة 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  واأخ��وه  اهلل،  حفظه 
حم��م��د ب��ن را���ش��د اآل م��ك��ت��وم ن��ائ��ب رئي�س 
دبي  ال���وزراء حاكم  رئي�س جمل�س  ال��دول��ة 
حممد  ال�شيخ  ال�شمو  و�شاحب  اهلل،  رع��اه 

بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي، نائب 
القائد االأعلى للقوات امل�شلحة. واأن مدار�س 
االإم��ارات الوطنية جنحت يف ترجمة روؤى 
زايد  بن  من�شور  ال�شيخ  �شمو  وطموحات 
اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير 
وطنٍي  تعليمٍي  �شرٍح  اإىل  الرئا�شة،  �شوؤون 
ال�شخ�شية  ويبني  القيم،  من  ُيعلي  ب���ارٍز، 
باإرثها  املعتزة  لوطنها،  املنتمية  الطالبية 
على  املنفتحة  الوطنية،  وهويتها  وتراثها 
العامل، واملتطلعة ملواكبة الع�شر والتفاعل 
ت����ط����ور يف جميع  م�����ن  ي�������ش���ه���ده  م�����ا  م�����ع 

الدكتور  ك�����ش��ف  ن��اح��ي��ت��ه  ".من  امل���ج���االت 
االإمارات  مدار�س  عام  فيدرا مدير  كينيث 
اإم���ارة دبي  ال��ف��رع اجل��دي��د يف  اأن  الوطنية 
الدولية  ال��ب��ك��ال��وري��ا  ب��رن��ام��ج  ���ش��ي��ع��ت��م��د 
كمنهج للتدري�س و�شي�شعى للح�شول على 
الدولية  البكالوريا  منظمة  من  االعتماد 
كباقي فروع املدار�س املعتمدة من املنظمة 

واملتواجدة يف الدولة.
واأك����د اأن م��دار���س االإم�����ارات ال��وط��ن��ي��ة  يف 
اأف�شل  ���ش��ت��ت��ب��ن��ى  دب����ي  اإم�������ارة  يف  ف��رع��ه��ا 
والتعلم  ال��ت��ع��ل��ي��م  يف  ال��ع��امل��ي��ة  امل��م��ار���ش��ات 

بربامج  ال��ط��ل��ب��ة  رف�����د  ع���ل���ى  ���ش��ت��ع��م��ل  و 
فيهم  ت��ع��زز  و  �شخ�شيتهم  تنمي  تعليمية 
االع���ت���زاز ب��راث��ه��م ال��ث��ق��ايف ���ش��م��ن مبنى 
تقنيات  اأح��دث  ي�شتخدم  و  مدر�شي مطور 
العملية  ت��ط��وي��ر  و  ل��دع��م  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 

التعليمية. 
�شت�شل  اجل���دي���دة  امل��در���ش��ة  اأن  اأ����ش���اف  و 
قدرتها اال�شتيعابية اإىل ثالث اأالف طالبا 
التعليمية..  امل���راح���ل  ج��م��ي��ع  يف  وط��ال��ب��ة 
الوطنية  االإم��ارات  اأن مدار�س  اإىل  م�شريا 
اثنى  م��ن  اأك���رث  ت�شتقبل  ف��روع��ه��ا  بجميع 

ع�����ش��ر ط��ال��ب وط��ال��ب��ة يف ال��ع��ام احل����ايل و 
قامت بتخريج اأكرث من ثالث اآالف طالب 
و طالبة حتى هذا العام االأكادميي الذين 
قاموا بااللتحاق باأعرق اجلامعات العاملية 

و املحلية.
وقال فيدرا اإن املدار�س بفرعها اجلديد يف 
دبي �شتوفر لطلبتهما التعليم النوعي من 
الرو�شة وحتى ال�شف اخلام�س االبتدائي 
املجمع  و�شيقوم  االأول  الدرا�شي  عامها  يف 
و  االع��دادي��ة  املرحلة  يف  الطلبة  با�شتقبال 
ب��اإذن اهلل  القادمة  االأع��وام  الثانوية خالل 

وفق خطة تطوير و تو�شيع معتمدة.
قد  الوطنية  االإم�����ارات  م��دار���س  اأن  ي��ذك��ر 
ح�شلت على االعتماد االأكادميي االأمريكي 
الدبلوم  ل��ربن��ام��ج  ك��وغ��ن��ي��ا   موؤ�ش�شة  م��ن 
االأمريكي اإ�شافة اإىل االعتماد من منظمة 
املرحلة  ل����ربام����ج  ال���دول���ي���ة  ال���ب���ك���ال���وري���ا 
االبتدائية واملتو�شطة والثانوية يف فروعها 
االآخرى كما اأن مدار�س االإمارات الوطنية 
املعتمدة من منظمة  امل��دار���س  اأح��د  تعترب 
جوائز  ع��دة  على  ح�شلت  كما  اليون�شكو، 
اأك���ادمي���ي���ة  ع��امل��ي��ة و حم��ل��ي��ة م��ن��ه��ا حتدي 
القراءة العربي ، جائزة خليفة الربوية  ، 
لالأداء  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حمدان  جائزة 
ال�شارقة للتميز  املتميز و جائزة  التعليمي 

الربوي خالل االأعوام املا�شية.

برعاية وح�ضور �ضما بنت حممد 
تنظيم ندوة »رحلة يف عقول اإماراتية« مب�صاركة  

جمموعة من العقول املبدعة الإماراتية
•• العني - الفجر

رئي�شة  نهيان  اآل  خالد  بن  حممد  بنت  �شما  د.  ال�شيخة  وح�شور  برعاية 
"اإ�شاءات..  املجل�س نظم جمل�س �شما حممد للفكر واملعرفة ندوة بعنوان 

رحلة يف عقول اإماراتية" التي اأدارتها االإعالمية فرح عبد احلميد
للتعرف  االإماراتية  املبدعة  العقول  املجل�س جمموعة من  ا�شت�شاف  حيث 
عمل  اإىل  ترجموها  التي  االإبداعية  وطاقاتهم  وقناعاتهم  اأفكارهم  على 
ي�شاهم يف تنمية املجتمع االإماراتي فكريا ومعرفيا واجتماعيا فا�شتحقوا 

تكرميهم بو�شام الثقافة من جمعية الفجرية االجتماعية الثقافية. 
بوجود  �شعيدة   - فيها  جاء  التي  �شما  د.  ال�شيخة  بكلمة  الندوة  وا�شتهلت 
جم��م��وع��ة م��ن ال��ع��ق��ول االإم���ارات���ي���ة ال��ي��وم م��ع��ن��ا وال��ت��ي مت��ي��زت وقدمت 
اأتقدم  و  العام  العمل  خ��الل  من  العطاء  من  الكثري  االإم��ارات��ي  للمجتمع 
لهم بكل التهنئة على تكرميهم امل�شتحق بو�شام الثقافة و�شعيدة بكم ولكم 

وفخورين بكم 
رائعة يف جمال  تكوين طاقات  قادر على  باأنه  االإماراتي  املجتمع  وو�شفت 
تكوين  اأث���ر كبري على  م��ن  واالإن�����ش��اين  القيمي  مل��وروث��ن��ا  مل��ا  وذل���ك  العمل 
���ش��م��رين��ا اجل��م��ع��ي امل�����ش��ت��م��د م��ن��ه ال�����ش��م��ري ال���ف���ردي ل��الإن�����ش��ان مبعارفه 
واأخالقياته ومفاهيمه االإن�شانية للحياة مع كل العامل ولي�س فقط بحدود 

املجتمع االإماراتي
اأ�شارت اإىل ما يواجه املجتمع من تدفق كبري من العادات والتقاليد   كما 
االإم���ارات يف  اأر���س  على  200 جن�شية  اأك��رث من  والثقافات عرب معاي�شه 
تناغم وتعاي�س مثايل يقدم منوذجا راقيا للعامل واأ�شافت ، نواجه تدفقات 
على  منفتحة  كلها  املجتمعات  جعلت  التي  االجتماعي  التوا�شل  طبقات 

ثقافاتها وخا�شعة الآليات التاأثري والتاأثر والتغيري.
واأ�شافت: - اإننا يف دولة االإمارات -مازال املجتمع متم�شك بقوة باملوروث 
القيمي االإن�شاين الذي جعل من االإمارات جمتمعا يتمتع باالأمن االجتماعي 
التعاي�س  بقيمة  ومثال حقيقي  الوطنية  بهويته  متنا�شق  و  ب�شورة كبرية 
ي�شري  التدريجي  التغيري  اأن  وجن�شياتهم، مو�شحة  الثقافات  مع خمتلف 
ببطء دون ت�شارع وعلى مدار ال�شنوات نتفاجاأ بالعديد من التغريات التي 
املرتبطة  املفاهيم  تغيريات طالت  اأن هناك  و  الوطنية  الهوية  تهتز معها 
بتطور املجتمعات و االأجيال وهذا تدركه القيادة الر�شيدة ال�شاعية لتحقيق 

التوازن ما بني احلفاظ على هويتنا الوطنية وبني التطور واحلداثة.
العام  النفع  جمعيات  يف  املجتمعي  العمل  موؤ�ش�شات  دور  على  اأك���دت  كما 
واملراكز الثقافية واملعرفية يف حتقيق دورة التوازن واحلفاظ على متا�شك 
الهوية الوطنية واملرياث الثقايف واملعريف للح�شارة االإن�شانية التي عربها 
وثقافته  ب��راث��ه  متم�شك  م��ت��ط��ور  ح��دي��ث  اإم���ارات���ي  ب��ن��اء جمتمع  مي��ك��ن 
وهويته، وهذا الدور هو دور كبري ويحتاج لكوادر واعية موؤكدة على وجود 
الطاقات االإبداعية واالبتكارية التي ت�شاعد ب�شورة قوية يف بناء احل�شارة 

االإماراتية يف اخلم�شني عام الثانية من عمر الدولة هذا .
ث��م ع��رف��ت االإع��الم��ي��ة  ف���رح ع��ب��د احل��م��ي��د امل��ت��ح��دث��ني وط��رح��ت االأ�شئلة 

عليهم 
وبداأت ب�شوؤال باالأكادميية هدى الدهماين  نائب رئي�س "جمعية الفجرية 
االجتماعية الثقافية"  هل حققت املراأة االإماراتية اال�شتفادة احلقيقية مما 
زالت تواجهها  اأم ما  ال�شيا�شي واالجتماعي؟  العمل  الدولة يف  قدمته لها 

حتديات لتحقيق دورها الكامل؟
 فاأجابت اأن التحديات م�شتمرة مع التطوير والبناء واأن القيادة الر�شيدة 
قد اأتاحت للمراأة كافة الو�شائل لتتبواأ مكانة ثقافية واجتماعية و�شيا�شية 

جنبا اإىل جنب مع الرجل.
 اأما الكاتبة حياة احلمادي االأمني العام للجمعية، ومديرة من�شة 2071 
حول   ا�شتف�شارا  احلميد   عبد  ف��رح  االإعالمية  لها  وجهت  فقد  لالبتكار 
اأو  الق�ش�س  م��ن  ال��راث��ي  للر�شيد  ونظرتها  ل��الأط��ف��ال  الق�ش�س  كتابة 

اخلراريف؟؟ 
فاأجابت اأننا ما زلنا نحتاج للمزيد من هذا الراث لبناء عقلي نقدي قوي 

لدى الطفل من خالل الن�س ال�شردي الذي يقدم له .
كما ا�شتف�شرت عن التحديات التي تواجه ال�شباب املتجه للعمل االإعالمي  
فاأجاب االإعالمي �شعيد الكيامي املدير املايل يف اجلمعية ال�شباب ي�شتطيع 
االإعالمية  املهارات  قدراته يف  لتطوير  فر�س  اإىل  التحديات  حتويل هذه 

على خمتلف االأ�شعدة.
ويف حديث عن الراث اأكدت الباحثة  فاخرة بن داغر ع�شو جمل�س اإدارة 
اجلمعية  اأن االإم��ارات متتلك تراثا عظيما، وال خوف من االآث��ار ال�شلبية 
ال�شعبية  ب��ال��ذاك��رة  و  االإم��ارات��ي  ب��ال��راث  القادمة  االأج��ي��ال  ارت��ب��اط  على 
اأر�س االإم��ارات، وال نن�شى  ملجتمعنا، مع وجود التنوع الثقايف الهائل على 
لت�شبح عن�شرا حموريا يف حياتنا  التوا�شل االجتماعي  �شبكات  اأن حتول 
اليومية له بع�س التداعيات النف�شية وخالل فرة كورونا تنبهت القيادة 
والتعاي�س  النف�شية  االآث��ار  التخفيف من  ال��دول يف  اأ�شرع  لهذا وكانت من 

مع اجلائحة .
اإدارة  ب��ال��روائ��ي��ة �شلمى احل��ف��ي��ت��ي ع�����ش��و جم��ل�����س  ال���ن���دوة  وق���د اخ��ت��ت��م��ت 
اجلمعية ومديرة مقهى الفجرية الثقايف، والتي  وجه لها ال�شوؤال التايل 
: كيف تنظرين للقيمة امل�شافة لك ككاتبة ومبدعة والتي يحققها فوزك 
باجلوائز االإبداعية واملجتمعية؟ فاأجابت ال �شك اأن الفوز باجلوائز عامل 

حمفز ودافع للمزيد من االإبداع والتميز.

جمل�ض جامعة الإمارات يعقد اجتماعه الأول برئا�صة زكي ن�صيبة
اختيار مرمي بنت حممد املهريي نائبًا لرئي�ض املجل�ض،واختيار اأع�صاء اللجان الدائمة ملجل�ض جامعة الإمارات

التاأكيد على �صعي اجلامعة يف تعزيز دورها الريادي بروؤية م�صتقبلية تتما�صى مع متطلبات الثورة ال�صناعية الرابعة

 زايد العليا و�ضحة تنفذان املبادرة على م�ضتوى اأبوظبي

مل�صقات عن طريقة ا�صتعمال الأدوية لأ�صحاب الهمم املكفوفني بلغة برايل على علب الأدوية

مدار�ض الإمارات الوطنية تفتتح فرعها اجلديد يف اإمارة دبي
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ي�ضعر كل �ضخ�ض بالتعب قبل النوم، ويف ال�ضباح الباكر، 
يركز  عندما  اأو  خا�ض  ب�ضكل  �ضعب  ريا�ضي  مترين  وبعد 
اأمر �ضعب عقليا لفرتة طويلة جدا، ولكن ل ينبغي  على 

اأن تكون مرهقا طوال الوقت.
وحتدث موقع "اإك�ضري�ض" مع اأخ�ضائية التغذية كلري�ضا 
لينهري، من من�ضة bioniq للقر�ضنة احليوية، لكت�ضاف 
اأن التعب قد يكون علمة على �ضيء اأكرث خطورة. واإليكم 

5 علمات تدل على اأنك مرهق ول�ضت متعبا.

التغيريات يف املزاج
على �شحتك  امل��ف��رط  التعب  اأو  االإره���اق  ي��وؤث��ر  اأن  ميكن 

العقلية ومزاجك بقدر تاأثريهما على ج�شمك.
اأكرث  يتاأرجح  اأن مزاجك  "هل الحظت  وقالت كالري�شا: 
قليال من املعتاد؟، هل ت�شعر مب�شاعر االنف�شال اأو القلق 
اأو حتى االكتئاب؟. اإذا كان اجلواب نعم، فيمكن اأن يحدث 
ذلك ب�شبب االإره��اق. وعندما ن�شعر بالتعب، تكون لدينا 
توؤدي  اأن  ميكن  والتي  لل�شغوط،  لال�شتجابة  اأق��ل  طاقة 

اإىل زيادة امل�شاعر واال�شتجابات".
�شهر،  من  الأك��رث  ا�شتمرت  امل�شاعر  ه��ذه  اأن  الحظت  واإذا 

تو�شي كالري�شا بالتوا�شل مع طبيبك فورا.
ما زلت متعبا بعد ثماين �شاعات من النوم

حتتاج اإىل احل�شول على �شبع اإىل ت�شع �شاعات من النوم 
كل ليلة كي يعمل ج�شمك وعقلك ب�شكل �شحيح.

واإذا ح�شلت على ق�شط كاف من النوم كل ليلة، ولكنك ال 
ت�شعر باالنتعا�س اأو الن�شاط وال تزال ت�شعر بالركود، فقد 

تكون لديك م�شكلة.
وقالت كالري�شا: "باالإ�شافة اإىل ذلك، اإذا كنت ال تنام مبا 
اإذا غفوت، ولكن  اأو  النوم،  تواجه �شعوبة يف  الأن��ك  يكفي 
وجدت نف�شك ت�شتيقظ يف منت�شف الليل، فاإن هذا ميكن 
نوما  ي�شتحق  واجلميع  باالإنهاك.  �شعورك  يف  ي�شاهم  اأن 

جيدا ليال،
 لكن قلة النوم م�شكلة �شائعة. وميكن اأن ي�شبب االإجهاد، 
اأن ي��وؤث��ر ع��ل��ى م�����ش��ت��وي��ات الطاقة  وال����ذي ب����دوره مي��ك��ن 

واملزاج".
اأجل  النوم من  بع�س ممار�شات  باإدخال  وتن�شح اخلبرية 
حت�����ش��ني ن��وم��ك، م��ث��ل جت��ن��ب ال��ك��اف��ي��ني يف وق���ت متاأخر 
جدا من النهار، وتقليل اال�شتخدام االإلكروين يف الليل 
اإىل  باالإ�شافة  االأزرق،  ال�شوء  حجب  مر�شحات  وتنزيل 

دمج اإدارة االإجهاد يف روتني وقت النوم.

تغريات يف الوزن
اإذا كنت قد اكت�شبت وزنك اأو فقدته ب�شكل كبري اإىل جانب 
ل��دي��ك م�شكلة  ت��ك��ون  ق��د  اأو  ت��ك��ون مرهقا  ف��رمب��ا  التعب، 

اأ�شا�شية اأخرى.
اأن يوؤثر على  "النوم ال�شيئ ليال ميكن  وقالت كالري�شا: 
وزننا، وعندما تنهك اأج�شادنا وعقولنا، قد جند اأن �شهيتنا 
تتغري اأي�شا. وبالن�شبة للبع�س، تزداد الرغبة ال�شديدة يف 
تناول االأطعمة الغنية بالطاقة كرد فعل لنق�س الطاقة. 
تكون  اأن  اإىل  ب��ال��ط��اق��ة  ال��غ��ن��ي��ة  االأط��ع��م��ة  ه���ذه  ومت��ي��ل 

كربوهيدرات �شريعة املفعول و�شكر وكافيني،
 ومي��ك��ن اأن ي����وؤدي ا���ش��ت��ه��الك ه���ذه االأط��ع��م��ة ع��ل��ى املدى 

الطويل اإىل زيادة الوزن.
 وعلى العك�س من ذلك، اإذا كنت متعبا با�شتمرار، فقد جتد 
اأن �شهيتك تقل، ما قد يوؤدي اإىل فقدان الوزن ب�شكل غري 

مرغوب فيه".
لذا، قم بزيارة طبيبك ملناق�شة امل�شكلة وا�شتبعاد احلاالت 
االأخ����رى م��ث��ل خ��م��ول ال��غ��دة ال��درق��ي��ة، وال��ت��ي مي��ك��ن اأن 
توؤدي اإىل زيادة الوزن والتعب وانخفا�س احلالة املزاجية 

و�شبابية الدماغ اأوال.
الدرقية  الغدة  موؤ�شرات  من  "حتقق  كالري�شا:  واأ�شافت 

قد  ال���ذي  التغذية  نق�س  وا�شتبعد   ،T4و  TSH مثل 
يوؤثر على اجلوع وال�شبع".

�ضبابية الدماغ
عقلك  ف��اإن  بانتظام،  الدماغ  �شبابية  من  تعاين  كنت  اإذا 

مرهق!.
"عندما يكون عقلك مرهقا، ي�شبح  واأو�شحت كالري�شا: 

التفكري والركيز اأكرث �شعوبة.
 وتتعدى �شبابية الدماغ ال�شعور العر�شي بطرف الل�شان 
وغالبا ما يكون عبارة عن جمموعة من االأعرا�س، مبا يف 
ذلك فقدان الو�شوح وتغريات الذاكرة و�شعف الركيز".

هذا  ا�شتمر  اإذا  اخ��ت��ب��ار  اإج����راء  التغذية  خ��ب��رية  وت��ق��رح 
اأن تكون  اأ�شبوعني، الأن �شبابية الدماغ ميكن  الأكرث من 
الهرمونية،  واالختالالت  الدرقية،  الغدة  لق�شور  نتيجة 

واالأمرا�س ال�شحية يف االأمعاء ونق�س التغذية.

تغريات يف ال�ضعر واجللد
واح��دة من اأكرث عالمات االإره��اق و�شوحا هي التغريات 

التي تطراأ على �شعرك وجلدك.
وقالت كالري�شا: "مع االإرهاق، قد جند اأن ب�شرتنا ت�شبح 

اأكرث جفافا، 
بالت�شاقط.  وي��ب��داأ  رقيقا  ي�شبح  قد  �شعرنا  واأن  ك��اآب��ة،  اأو 
اإىل  واإذا كان االإره��اق مرتبطا باالإجهاد، فقد يوؤدي ذلك 
هرموناتنا  من  العديد  تنتج  التي  الكظرية  الغدد  اإجهاد 
الهرمونات  يف  ال��ت��غ��ي��ري  ي�����وؤدي  اأن  ومي��ك��ن  اجل��ن�����ش��ي��ة. 

اجلن�شية، وحتديدا DHEA والت�شتو�شتريون،
 اإىل تغيري يف منو ال�شعر".

وميكن اأن يوؤدي التحقق من النق�س الغذائي اإىل ا�شتبعاد 
اأي م�شكالت اأ�شا�شية قد ت�شبب االإرهاق لديك.

 bioniq وت��و���ش��ي ك��الري�����ش��ا ب���اإج���راء اخ��ت��ب��ار مل��ك��م��الت
BALANCE، وهي مكمالت يومية حتتوي على ما 
ي�شل اإىل 80 من الفيتامينات واملعادن التي حتتاجها بناء 

على فح�س الدم.
وق���ال���ت: "من خ���الل االخ���ت���ب���ارات ال��روت��ي��ن��ي��ة، مي��ك��ن ل� 
وتعديل  تقدمك  تتبع   Bioniq BALANCE
ال�شيغة بحيث يتلقى ج�شمك العنا�شر الغذائية الدقيقة 

التي يحتاجها ويزيل كل املتاعب".

فقط! متعبا  ول�صت  مرهق  اأنك  على  تدل  عالمات   5

ميكن يف بع�س االأحيان اخللط ب�شهولة بني 
اأقل  �شحية  وم�شكلة  ال��ق��ل��ب  ن��وب��ة  ع��الم��ات 
خ���ط���ورة. ول��ك��ن جت��اه��ل ه���ذه ال��ع��الم��ات قد 
االأق��ل �شهرة  العالمات  يكون مكلفا، فما هي 

للحالة املميتة املحتملة؟.
ُت���ع���رف ال��ن��وب��ة ال��ق��ل��ب��ي��ة ب��اأن��ه��ا م���وت ع�شلة 
القلب نتيجة ف��ق��دان اإم���داد ال���دم. وع���ادة ما 
ي��ك��ون ف��ق��دان ت��دف��ق ال���دم ن��اجت��ا ع��ن ان�شداد 
ال�شرايني  اأح��د  وهو  التاجي،  لل�شريان  كامل 
وي��وؤدي موت  بالدم.  القلب  التي متد ع�شلة 
ع�شلة القلب، بدوره، اإىل اأمل يف ال�شدر وعدم 

ا�شتقرار كهربائي الأن�شجة ع�شلة القلب.
وقال الدكتور مارك بريلروث، اأ�شتاذ الطب: 

"حتاكي النوبات القلبية اأحيانا حاالت �شحية 
املهم  من  لذلك  اله�شم،  ع�شر  مثل  ب�شيطة، 

معرفة الفرق بني هذه احلاالت وغريها".
وتابع: "عادة ما ي�شاحب ع�شر اله�شم جت�شوؤ 
وميكن  الفم،  يف  الذع  وطعم  وغثيان  وحرقة 

اأن يكون عالمة خطرية".
واأ�شافت Medicine Net: "الغثيان اأو 
�شيوعا  اأق��ل  هو  معدتك  يف  بالغثيان  ال�شعور 
ول��ك��ن��ه ع��ر���س حم��ت��م��ل ل��ل��ن��وب��ة ال��ق��ل��ب��ي��ة. يف 
التج�شوؤ  ي�شاحب  اأن  ميكن  االأح��ي��ان  بع�س 
امل��ر���ش��ى �شعورا  ال��غ��ث��ي��ان، وق��د و���ش��ف بع�س 

مثل ع�شر اله�شم املرتبط بنوبة قلبية".
ووجدت درا�شة اأجرتها املجلة الطبية بجامعة 

Sultan Qaboos، اأن التج�شوؤ ميكن اأن 
يكون اأحد اأعرا�س النوبة القلبية.

العمر  يبلغ من  الباحثون حالة رجل  ودر���س 
طوال  جيدة  ب�شحة  يتمتع  ك��ان  عاما   62
حياته، ومع ذلك، لديه تاريخ ملدة �شهرين من 
بالذبحة  م�شاب  اأن��ه  وُوج��د  التج�شوؤ.  نوبات 

ال�شدرية، 
عدم  اأو  ال�����ش��در  الأمل  ط��ب��ي  م�����ش��ط��ل��ح  وه���و 

الراحة ب�شبب مر�س القلب التاجي.
اأن  ميكن  التج�شوؤ  اأن  اإىل  الدرا�شة  وخل�شت 

يكون عر�شا من اأعرا�س الذبحة ال�شدرية.
وتختلف اأعرا�س النوبة القلبية بني االأفراد، 
قلبية  بنوبة  اأ���ش��ي��ب  ال���ذي  ال�شخ�س  وح��ت��ى 

يف  خمتلفة  اأع��را���س  عليه  تظهر  ق��د  �شابقة 
نوبة قلبية الحقة.

احتمالية  م��ن  ت��زي��د  معينة  ع��وام��ل  وه��ن��اك 
الدموية،  واالأوعية  القلب  باأمرا�س  االإ�شابة 

وت�شمل:
املرتفع. الدم  • �شغط 

• التدخني.
• ال�شكري.
• البدانة.

القلب  باأمرا�س  لالإ�شابة  العائلي  • التاريخ 
واالأوعية الدموية.

�شحي. غري  غذائي  • نظام 
للكحول. املفرط  • اال�شتهالك 

التج�صوؤ .. من العالمات الأقل �صهرة للنوبة القلبية اخلطرية
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العدد 13227 بتاريخ 2021/4/28 

اإع����������لن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/الفيندر هوم �شريف�س 

CN قد تقدموا الينا بطلب �شبا رخ�شة رقم:1189579 
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 اإ�شافة من�شور حمد �شلطان حممد النيادي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

حذف هند �شامل �شيف خلريبانى النعيمي
فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  االقت�شادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13227 بتاريخ 2021/4/28 

اإع����������لن
للمقاوالت  ال�ش�����ادة/مات  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب العامة  رخ�شة رقم:2965007 
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 اإ�شافة �شلطان �شالح عبداهلل �شالح القا�شمي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

حذف �شلطان عبداهلل بدر �شيف البو�شعيدي
فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  االقت�شادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13227 بتاريخ 2021/4/28 

اإع����������لن
اخلط  ال�ش�����ادة/�شالون  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب اال�شود  رخ�شة رقم:1031563 
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 اإ�شافة عبدالواحد خزع العثه الهركى العامرى %100
تعديل وكيل خدمات 

 حذف حممد �شعيد خلفان ر�شا�س املن�شورى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف هارادان �شاندرا �شيل

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  االقت�شادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13227 بتاريخ 2021/4/28 

اإع����������لن
ريهوبوث  ال�ش�����ادة/�شركة  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للمقاوالت العامة ذ.م.م
CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�شة رقم:1500019 

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 اإ�شافة جامي�شكوتي جاكوب باناكيزام جاكوب فارجي�س %49

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
حذف �شكاريا توما�س تومى �شكاريا

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  االقت�شادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13227 بتاريخ 2021/4/28 

اإع����������لن
تامبيان  ال�ش�����ادة/كافترييا  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب فاف  رخ�شة رقم:2325015 
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 اإ�شافة احمد �شعيد را�شد م�شعود امل�شكري %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

حذف عي�شى �شامل احمد حممد
فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  االقت�شادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13227 بتاريخ 2021/4/28 

اإع����������لن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/لوغانو لل�شوكوالته

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2718620 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حممد ابوبكر �شامل احلامد من مالك اإىل �شريك

 تعديل ن�شب ال�شركاء / حممد ابوبكر �شامل احلامد من 100 % اإىل %51
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة ح�شام حممد راغب قيطاز  %24
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة عبداحلكيم وجيه اال�شود  %25

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
تعديل اإ�شم جتاري من/ لوغانو لل�شوكوالته

LUGANO CHOCOLATES

اإىل/ لوغانو لل�شوكوالته ذ.م.م
LUGANO CHOCOLATES L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(  

العدد 13227 بتاريخ 2021/4/28 

اإع����������لن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/ليدرز جلوبال الإدارة العقارات

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1198237 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة عبداهلل امل�شعود واأوالده للتجارة العامة - ذ م م
 ABDULLAH ALMASAOOD & SONS GENERAL TRADING - L L C

تعديل مدير / اإ�شافة وي�شلى ميبورغ
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف ورثة �شعاده عبداهلل بن حممد امل�شعود

تعديل اإ�شم جتاري من/ ليدرز جلوبال الإدارة العقارات
LEADERS GLOBAL PROPPERTY MANAGEMENT

اإىل/ ليدرز جلوبال الإدارة العقارات - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
LEADERS GLOBAL PROPPERTY MANAGEMENT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C  

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(  

العدد 13227 بتاريخ 2021/4/28 

اإع����������لن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/الفهد اال�شمر للتجارة

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1039467 
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة من�شور اخلليفه ال�شر احل�شينى  %25

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة خالد اخلليفه ال�شر احل�شينى %25
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة امين اخلليفه ال�شر احل�شينى  %25

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة مها اخلليفه ال�شر احل�شينى %12.50
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة �شهام حممد م�شطفى %12.50

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف اخلليفه ال�شر احل�شينى
تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

تعديل اإ�شم جتاري من/ الفهد اال�شمر للتجارة
AL FAHD AL ASMAR TRADING

اإىل/ الفهد اال�شمر للتجارة ذ.م.م
AL FAHD AL ASMAR TRADING L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(  

العدد 13227 بتاريخ 2021/4/28 

اإع����������لن
ال�ش�����ادة/�شركة اخلليج النظمة الري والب�شتنة  التنمية االقت�شادية بان  تعلن دائ���رة 

CN قد تقدموا الينا بطلب ذ.م.م رخ�شة رقم:1049724 
تعديل مدير / اإ�شافة ايه حممد ن�شيب احمد عدى البيطار

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة م�شاريع اخلياط �س ذ م م
ALKHAYYAT ENTERPRISES L L C

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف اخلليج النظمة الري والب�شتنة �س ذ م م
 Gulf Landscape & Irrigation Systems - L L C

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف زيد حممد ن�شيب احمد عدى البيطار
تعديل لوحه االإعالن / اإجمايل من م�شاحة1*1 اىل 1*1

تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
تعديل  اإ�شم جتاري من/ �شركة اخلليج النظمة الري والب�شتنة ذ.م.م

 GULF LANDSCAPE & IRRIGATION SYSTEMS COMPANY - L L C 
 اإىل/ �شركة اخلليج للمقاوالت والنظمة الري والب�شتنة - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

GULF CONTRACTING & LANDSCAPE & IRRIGATION SYSTEMS COMPANY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(  

العدد 13227 بتاريخ 2021/4/28 

اإع����������لن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/جموهرات عبداهلل امل�شعود واوالده ذ.م.م

قد تقدموا الينا بطلب  CN  رخ�شة رقم:1023245 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / عبداهلل امل�شعود واأوالده للتجارة العامة - ذ م م

 ABDULLA ALMASAOOD & SONS GENERAL TRADING L L C من �شريك اإىل مالك
تعديل ن�شب ال�شركاء / عبداهلل امل�شعود واأوالده للتجارة العامة - ذ م م

ABDULLA ALMASAOOD & SONS GENERAL TRADING - L L C من 99 % اإىل 100 %

 تعديل مدير / اإ�شافة رفيف طرابي�شى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف ورثة �شعاده عبداهلل بن حممد امل�شعود

تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�شم جتاري من/ جموهرات عبداهلل امل�شعود واوالده ذ.م.م

ABDULLA AL MASAOOD & SONS JEWELLERY L.L.C

اإىل / جموهرات عبداهلل امل�شعود واأوالده �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
ABDULLA ALMASAOOD & SONS JEWELLERY - SOLE PROPRIETORSHIP - L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية خالل 
اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(  

العدد 13227 بتاريخ 2021/4/28 

اإع����������لن
للحلويات  �شويت  ال�ش�����ادة/وايد  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:3905435 

تعديل اإ�شم جتاري من/ وايد �شويت للحلويات

WAYED SWEET SWEETS

اإىل/ وايد �شويت للحلويات

WAYDE SWEET SWEETS 

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 

االقت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان 

الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث 

�شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(  

العدد 13227 بتاريخ 2021/4/28 

اإع����������لن
ال�ش�����ادة/�شبيد  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لينك للطباعة والت�شوير
رخ�شة رقم:CN 2782776 تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
االعالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية االقت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13227 بتاريخ 2021/4/28 

اإع����������لن
ال�ش�����ادة/القرن  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الواحد والع�شرون للهواتف املتحركة - فرع
رخ�شة رقم:CN 1013966-1 تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
االعالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية االقت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13227 بتاريخ 2021/4/28 

اإع����������لن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/ال�شوق 

للعباية
رخ�شة رقم:CN 2689481 تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
االعالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية االقت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13227 بتاريخ 2021/4/28 

اإع����������لن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/الوفاق 

للمقاوالت وال�شيانة العامة
رخ�شة رقم:CN 2752698 تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
االعالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية االقت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13227 بتاريخ 2021/4/28 

اإع����������لن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شيافة 

ال�شلع للماأكوالت ال�شعبية
رخ�شة رقم:CN 3809567 تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
االعالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية االقت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13227 بتاريخ 2021/4/28 

اإع����������لن
ال�ش�����ادة/املرية  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

التجارية
رخ�شة رقم:CN 1034038 تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
االعالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية االقت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13227 بتاريخ 2021/4/28 

اإع����������لن
ال�ش�����ادة/بوابة  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ا�شكندرية لل�شحن
رخ�شة رقم:CN 2776003 تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
االعالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية االقت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13227 بتاريخ 2021/4/28 

اإع����������لن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/جاردينز جراند كافيه

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:3683982 
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 اإ�شافة �شعيد حممد �شعيد املع�شري %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

حذف يو�شف احمد ح�شني حممد ال�شعدي
دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  االقت�شادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعالن 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13227 بتاريخ 2021/4/28 

اإع����������لن
لالملنيوم  ال�ش�����ادة/االظهر  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

والزجاج ذ.م.م
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1017458 

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 اإ�شافة وقار حيدر �شلطان حممود %24

تعديل ن�شب ال�شركاء 
حممد علي علي ا�شغر من 49% اىل %25

دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  االقت�شادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعالن 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(
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 منوذج اعلن الن�ضر عن التجديد 
تعلن اإدارة  العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /

 �شبي�شاليزد خلدمات العالمات التجارية. 

بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية :-  

املودعة بالرق�م :   158068                         و امل�شجلة  حتت الرقم  158959  

بتاريخ :  31 / 10 / 2011  

با�ش������م : الآل�س اإنرنا�شيونال ) بي يف اأي ( اإنك.

و عنوانه : �شي ميدو هاو�س بالكبورين هايواي ،�س.ب.  116 ، رود تاون ، تورتوال ، جزر العذراء 

الربيطانية. 

�ضورة العلمة 

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخري اعتباراً من تاريخ: 5 / 6 / 2021

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 28 اإبريل 2021 العدد 13227

تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / �شبي�شاليزد
 خلدمات العالمات التجارية بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

 املودعة حتت رقم: 344860  بتاريخ:  13  / 2 / 2021
تاريخ اإيداع االأولوية :    /    / 

با�ش��م :  �شيفابرا�شاد ، فيديادهران..
وعنوانه:  اإي – 35 ، �شارع اليا�شمني ‘ تالل االإمارات ، دبي ، االإمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
خدمات اإدارة العقارات املمتلكات ، اإدارة اال�شتثمار العقاري ، وكاالت العقارات ، تثمني العقارات والتمويل ، 
التثمني العقاري واالإدارة ، الو�شاطة العقارية واال�شت�شارات ، اإدارة العقارات للممتلكات لالآغرا�س التجارية 
التجارية ، ا�شتحواذ و اقتناء العقارات للغري ،  اإدارة املباين )خدمات عقارية( ، خدمات اإدارة ال�شقق ، متويل 

م�شاريع التطوير العقاري ، تاأجري املباين وال�شقق وال�شقق ال�شكنية واملكاتب.
الواق�عة بالفئة   : رقم ) 36 (

و�شف العالمة:  "    CONDOR    "  بحروف التينية ب�شكل مميز و ر�شم �شكل هند�شي به ر�شم ثالثة 
خطوط ب�شكل مميز باللون الذهبي املتدرج .

اال�ش��راطات:  
االقت�شاد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  اإدارة  اىل  مكتوباً   به  التقدم  ذل��ك  على  اع��را���س  لديه  من  فعلى 

والتجارة ، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 28 اإبريل 2021 العدد 13227

تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / �شبي�شاليزد
 خلدمات العالمات التجارية بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

 املودعة حتت رقم: 345672  بتاريخ:  24  / 2 / 2021
تاريخ اإيداع االأولوية :    /    / 

با�ش��م :     بولور ل�شناعة الثالجات .ذ.م.م.
وعنوانه:  �س.ب. 1096 عجمان، االإمارات العربية املتحدة .

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
مربدات املياه ، مربدات املياه واأجهزة التربيد.

الواق�عة بالفئة   : رقم ) 11 (
 POLAR REFRIGERATION AND .و�شف العالمة:  " بولور ل�شناعة الثالجات .ذ.م.م
MANUFACTURING LLC LLC " بحروف عربية و  التينية ب�شكل مميز  بجانبها ر�شم 

مربع بداخله ر�شم خطوط  زخرفية  ب�شكل مميز و العالمة باللون االأزرق و االأبي�س. 
اال�ش��راطات:  

االقت�شاد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  اإدارة  اىل  مكتوباً   به  التقدم  ذل��ك  على  اع��را���س  لديه  من  فعلى 
والتجارة ، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 28 اإبريل 2021 العدد 13227

تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / �شبي�شاليزد
 خلدمات العالمات التجارية بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

 املودعة حتت رقم: 344588  بتاريخ:  8  / 2 / 2021
تاريخ اإيداع االأولوية :    /    / 

با�ش��م :  ذا ديب �شيفود  �س.م.ح.
وعنوانه: �س.ب. 81196   دبي ، االإمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
وجممدة  حمفوظة  وخ�����ش��روات  ف��واك��ه  اللحم،  خال�شات  وال�شيد،  ال��دواج��ن  وحل��وم  واالأ���ش��م��اك  اللحوم 
وجمففة ومطهوة، هالم )جيلي( ومربيات وفواكه مطبوخة بال�شكر، البي�س واحلليب ومنتجات احلليب، 

الزيوت والدهون املعدة لالأكل . 
الواق�عة بالفئة   : رقم ) 29 (

مميز    ب�شكل  التينية  ب��ح��روف    "    The Deep Seafood Company " ال��ع��الم��ة:   و�شف 
باللون االأزرق يعلوها ر�شم �شمكه باللون االأبي�س و ا�شفلها  ر�شم خط منحني ب�شكل مميز باللون االأحمر 

يعلوها ر�شم ب�شكل مميز باللون االأزرق.
اال�ش��راطات:  

االقت�شاد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  اإدارة  اىل  مكتوباً   به  التقدم  ذل��ك  على  اع��را���س  لديه  من  فعلى 
والتجارة ، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 28 اإبريل 2021 العدد 13227

تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / �شبي�شاليزد
 خلدمات العالمات التجارية بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

 املودعة حتت رقم: 344861  بتاريخ:  13  / 2 / 2021
تاريخ اإيداع االأولوية :    /    / 

با�ش��م :  �شيفابرا�شاد ، فيديادهران..
وعنوانه:  اإي – 35 ، �شارع اليا�شمني ‘ تالل االإمارات ، دبي ، االإمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
خدمات البناء والت�شييد ، بناء و�شيانة جممعات املباين ، املباين ال�شكنية ، املناطق ال�شكنية ، مباين جتارية ، 
مراكز الت�شوق ، مباين املكاتب وهياكل وقوف ال�شيارات ، االإن�شاء ، ا�شالح و�شيانة املباين ، وتقدمي املعلومات 
املتعلقة بذلك ، اإ�شالح و�شيانة مراكز الت�شوق ، جممعات �شناعية ، مباين املكاتب ، تطوير املباين ال�شكنية 
 ، احلفر  اأع��م��ال  طبيعة  يف  البناء  خدمات   ، البناء  مواقع  يف  امل��راف��ق  تركيب   ، االأخ���رى  العقارية  وامل�شاريع 
اال�شت�شارات املتعلقة بالبناء ال�شكني واملباين ، خدمات البناء وال�شيانة املتعلقة بالهند�شة املدنية ، خدمات 

مقاوالت البناء العامة.  
الواق�عة بالفئة   : رقم ) 37 (

و�شف العالمة:  "    CONDOR    "  بحروف التينية ب�شكل مميز و ر�شم �شكل هند�شي به ر�شم ثالثة 
خطوط ب�شكل مميز باللون الذهبي املتدرج .

اال�ش��راطات:  
االقت�شاد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  اإدارة  اىل  مكتوباً   به  التقدم  ذل��ك  على  اع��را���س  لديه  من  فعلى 

والتجارة ، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 28 اإبريل 2021 العدد 13227

تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / �شبي�شاليزد
 خلدمات العالمات التجارية بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

 املودعة حتت رقم: 344754  بتاريخ:  10  / 2 / 2021
تاريخ اإيداع االأولوية :    /    / 

با�ش��م :  بانكوك ران�س ببليك كومبني ليمتد.
وعنوانه:  18 / 1 مو 12 ، الجن وات باجنبلي ياي ناي رود ،  باجنبلي ، ياي – باجنبلي ، �شلموثباركارن ، 

10540  تايالند.
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

اللحوم ،  حلوم الدواجن )غري حية(، حلوم ال�شيد )ميتة( . 
الواق�عة بالفئة   : رقم ) 29 (

و�شف العالمة:  "    Dalee "  بحروف التينية و �شينية ب�شكل مميز داخل ر�شم بي�شاوي مظلل باالأ�شود 
يحيط به ر�شم خطني باللون االأبي�س و االأ�شود ب�شكل مميز.

اال�ش��راطات:  
االقت�شاد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  اإدارة  اىل  مكتوباً   به  التقدم  ذل��ك  على  اع��را���س  لديه  من  فعلى 

والتجارة ، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 28 اإبريل 2021 العدد 13227

تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / �شبي�شاليزد
 خلدمات العالمات التجارية بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

 املودعة حتت رقم: 344862  بتاريخ:  13  / 2 / 2021
تاريخ اإيداع االأولوية :    /    / 

با�ش��م :  �شيفابرا�شاد ، فيديادهران..
وعنوانه:  اإي – 35 ، �شارع اليا�شمني ‘ تالل االإمارات ، دبي ، االإمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
املتعلقة  اال�شت�شارية  اخل��دم��ات   ، املعمارية  اال�شت�شارات   ، الداخلية  امل��ب��اين  ت�شميم   ، املعماري  الت�شميم 
بالهند�شة املعمارية ، اال�شت�شارات يف جماالت الهند�شة والعمارة ، اإدارة امل�شاريع املعمارية ، خدمات ت�شميم 
املباين ال�شكنية والداخلية ، تخطيط املباين واأنظمة البنية التحتية للمباين ، خدمات اال�شت�شارات املهنية يف 

املجاالت الهند�شية، تخطيط ا�شتخدام االأرا�شي ، وامل�شح ، وهند�شة املناظر الطبيعية ، والعلوم البيئية.  
الواق�عة بالفئة   : رقم ) 42 (

�شكل هند�شي به ر�شم  ر�شم  و  مميز  ب�شكل  التينية  "  بحروف      CONDOR    "  :و�شف العالمة
ثالثة خطوط ب�شكل مميز باللون الذهبي املتدرج .

اال�ش��راطات:  
االقت�شاد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  اإدارة  اىل  مكتوباً   به  التقدم  ذل��ك  على  اع��را���س  لديه  من  فعلى 

والتجارة ، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 28 اإبريل 2021 العدد 13227

تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / �شبي�شاليزد
 خلدمات العالمات التجارية بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

 املودعة حتت رقم: 344755  بتاريخ:  10  / 2 / 2021
تاريخ اإيداع االأولوية :    /    / 

با�ش��م :  بانكوك ران�س ببليك كومبني ليمتد.
وعنوانه:  18 / 1 مو 12 ، الجن وات باجنبلي ياي ناي رود ،  باجنبلي ، ياي – باجنبلي ، �شلموثباركارن ، 

10540  تايالند.
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

اللحوم ،  حلوم الدواجن )غري حية(، حلوم ال�شيد )ميتة( . 
الواق�عة بالفئة   : رقم ) 29 (

و�شف العالمة:  "    Dalee "  بحروف التينية و �شينية ب�شكل مميز ور�شم بطه ب�شكل مميز  و اجلميع 
داخل ر�شم خط ب�شكل مميز .

اال�ش��راطات:  
االقت�شاد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  اإدارة  اىل  مكتوباً   به  التقدم  ذل��ك  على  اع��را���س  لديه  من  فعلى 

والتجارة ، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 28 اإبريل 2021 العدد 13227

تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / �شبي�شاليزد
 خلدمات العالمات التجارية بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

 املودعة حتت رقم: 345039  بتاريخ:  15  / 2 / 2021
تاريخ اإيداع االأولوية :    /    / 

با�ش��م :  درمي واي لتجارة معدات املطابع و لوازمها  �س.ذ.م.م.
وعنوانه:  �س.ب  91670  دبي، االإمارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
اآالت وعدد اآلية، حمركات ومكائن )عدا ما كان منها للمركبات الربية(، قارنات اآلية وعنا�شر نقل احلركة 

)عدا ما كان منها للمركبات الربية(، معدات زراعية عدا ما يدار باليد، اأجهزة تفقي�س البي�س.
الواق�عة بالفئة   : رقم ) 7 (

. الرمادي  و  االأحمر  باالألوان  مميز  ب�شكل  التينية  و�شف العالمة:  "   DREAMJET "  بحروف 
اال�ش��راطات:  

االقت�شاد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  اإدارة  اىل  مكتوباً   به  التقدم  ذل��ك  على  اع��را���س  لديه  من  فعلى 
والتجارة ، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 28 اإبريل 2021 العدد 13227

منوذج اإعلن الن�ضرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /      

املالك: التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 159746
 باإ�شم: �شركة جمموعة االإمارات  لالإت�شاالت )جمموعة ات�شاالت (  �س م ع   

وعنوانه: �س.ب 3838 ، اأبوظبي ، االإمارات العربية املتحدة.   
بتاريخ: 2013/02/19 وامل�شجلة حتت الرقم: 159746 

�ضورة العلمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :9
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2021/07/11 

وحتى تاريخ: 2031/07/11

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 28 اإبريل 2021 العدد 13227

EAT 163999

منوذج اإعلن الن�ضرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /      

املالك: التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 160586
 باإ�شم: بربري ليمتد

،اململكة  دبليو   اإي��ه   2 1بيه  دبليو  ا���س  لندن  رود،  هور�شفريي  ه��او���س،   هور�شفريي  وعنوانه:   
املتحدة.

بتاريخ: 2002/10/07 وامل�شجلة حتت الرقم: 160586 
�ضورة العلمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :3
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2021/08/01 

وحتى تاريخ: 2031/08/01

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 28 اإبريل 2021 العدد 13227

EAT 166682

منوذج اإعلن الن�ضرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /      

املالك: التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 152913
 باإ�شم: �شاني�س هيلث انك.

وعنوانه: �شويت 300، تي دي تاور ، 77 وي�شتمورالند �شريت، 
فريدريك�شن، نيو برونزويك ئي3بي  6زد3، كندا.  

بتاريخ: 2011/12/04 وامل�شجلة حتت الرقم: 152913 
�ضورة العلمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :40
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2021/02/08 

وحتى تاريخ: 2031/02/08

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 28 اإبريل 2021 العدد 13227

EAT 53867

منوذج اإعلن الن�ضرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /      

املالك: التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 159749
 باإ�شم: �شركة جمموعة االإمارات  لالإت�شاالت )جمموعة ات�شاالت (  �س م ع   

وعنوانه: �س.ب 3838 ، اأبوظبي ، االإمارات العربية املتحدة.   
بتاريخ: 2013/02/19 وامل�شجلة حتت الرقم: 159749 

�ضورة العلمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :41
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2021/07/11 

وحتى تاريخ: 2031/07/11

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 28 اإبريل 2021 العدد 13227

EAT 164002

منوذج اإعلن الن�ضرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /      

املالك: التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 152914
 باإ�شم: �شاني�س هيلث انك.

وعنوانه: �شويت 300، تي دي تاور ، 77 وي�شتمورالند �شريت، 
فريدريك�شن، نيو برونزويك ئي3بي  6زد3، كندا.  

بتاريخ: 2011/12/04 وامل�شجلة حتت الرقم: 152914 
�ضورة العلمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :39
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2021/02/08 

وحتى تاريخ: 2031/02/08

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 28 اإبريل 2021 العدد 13227

EAT 53866

منوذج اإعلن الن�ضرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /      

املالك: التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 159747
 باإ�شم: �شركة جمموعة االإمارات  لالإت�شاالت )جمموعة ات�شاالت (  �س م ع   

وعنوانه: �س.ب 3838 ، اأبوظبي ، االإمارات العربية املتحدة.   
بتاريخ: 2013/02/19 وامل�شجلة حتت الرقم: 159747 

�ضورة العلمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :16
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2021/07/11 

وحتى تاريخ: 2031/07/11

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 28 اإبريل 2021 العدد 13227

EAT 164000

منوذج اإعلن الن�ضرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /      

املالك: التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 152916
 باإ�شم: �شاني�س هيلث انك.

وعنوانه: �شويت 300، تي دي تاور ، 77 وي�شتمورالند �شريت، 
فريدريك�شن، نيو برونزويك ئي3بي  6زد3، كندا.  

بتاريخ: 2011/12/04 وامل�شجلة حتت الرقم: 152916 
�ضورة العلمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :5
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2021/02/08 

وحتى تاريخ: 2031/02/08

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 28 اإبريل 2021 العدد 13227

EAT 53864

منوذج اإعلن الن�ضرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /      

املالك: التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 43404
 باإ�شم: ديبوي �شينثي�س، اإنك

 وعنوانه: 700 اأورثوبيديك درايف  وار�شو ، اإنديانا 46582 ،  الواليات املتحدة االأمريكية.
بتاريخ: 2002/10/07 وامل�شجلة حتت الرقم: 43404 

�ضورة العلمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :10
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2021/07/16 

وحتى تاريخ: 2031/07/16

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 28 اإبريل 2021 العدد 13227

EAT 54383

منوذج اإعلن الن�ضرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /      

املالك: التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 159748
 باإ�شم: �شركة جمموعة االإمارات  لالإت�شاالت )جمموعة ات�شاالت (  �س م ع   

وعنوانه: �س.ب 3838 ، اأبوظبي ، االإمارات العربية املتحدة.   
بتاريخ: 2013/02/19 وامل�شجلة حتت الرقم: 159748 

�ضورة العلمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :38
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2021/07/11 

وحتى تاريخ: 2031/07/11

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 28 اإبريل 2021 العدد 13227

EAT 164001

منوذج اإعلن الن�ضرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /      

املالك: التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 152915
 باإ�شم: �شاني�س هيلث انك.

برونزويك  نيو  فريدريك�شن،  �شريت،   وي�شتمورالند   77  ، ت��اور  دي  تي   ،300 �شويت  وعنوانه: 
ئي3بي  6زد3، كندا.  

بتاريخ: 2011/12/04 وامل�شجلة حتت الرقم: 152915 
�ضورة العلمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :35
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2021/02/08 

وحتى تاريخ: 2031/02/08

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 28 اإبريل 2021 العدد 13227

EAT 53865

منوذج اإعلن الن�ضرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /      

املالك: التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 159922
 باإ�شم: دنلوبيلو )ماليزيا( اإ�س دي اإن   بي اإت�س دي

 وعنوانه: طابق 19، وي�شما �شامي  داربي، جاالن راجا لوت، 
كواال ملبور 50350، ماليزيا.

بتاريخ: 2012/07/30 وامل�شجلة حتت الرقم: 159922 
�ضورة العلمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :20
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2021/07/13 

وحتى تاريخ: 2031/07/13

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 28 اإبريل 2021 العدد 13227

EAT 55920
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دولة الإمارات العربية املتحدة

وزارة القت�ساد
اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء 28 اإبريل 2021 العدد 13227

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 28 اإبريل 2021 العدد 13227

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 28 اإبريل 2021 العدد 13227

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 28 اإبريل 2021 العدد 13227

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 28 اإبريل 2021 العدد 13227

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 28 اإبريل 2021 العدد 13227

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 28 اإبريل 2021 العدد 13227

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 28 اإبريل 2021 العدد 13227

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 28 اإبريل 2021 العدد 13227

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 28 اإبريل 2021 العدد 13227

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 28 اإبريل 2021 العدد 13227

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 28 اإبريل 2021 العدد 13227

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 28 اإبريل 2021 العدد 13227

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 28 اإبريل 2021 العدد 13227

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 28 اإبريل 2021 العدد 13227

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 28 اإبريل 2021 العدد 13227

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 28 اإبريل 2021 العدد 13227

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 28 اإبريل 2021 العدد 13227

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 28 اإبريل 2021 العدد 13227

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 28 اإبريل 2021 العدد 13227
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دولة الإمارات العربية املتحدة

وزارة القت�ساد
اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء 28 اإبريل 2021 العدد 13227

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 28 اإبريل 2021 العدد 13227

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 28 اإبريل 2021 العدد 13227

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 28 اإبريل 2021 العدد 13227

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 28 اإبريل 2021 العدد 13227

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 28 اإبريل 2021 العدد 13227

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 28 اإبريل 2021 العدد 13227

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 28 اإبريل 2021 العدد 13227

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 28 اإبريل 2021 العدد 13227
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املال والأعمال

اأحمد بن �ضعيد: اإعلن الواحة مركزًا للمعرفة والبتكار ير�ضخ دورها خمترًا عامليًا ملجتمعات امل�ضتقبل الذكية

مليون درهم ايرادات واحة دبـي لل�صيليكون فـي 2020   544.7
الزرعوين: 4 مليارات درهم قيمة م�ضاريع منجزة يف الواحة العام املا�ضي  

•• دبـي-الفجر: 

اآل مكتوم،  �شعيد  اأحمد بن  ال�شيخ  �شمو  اأكد 
اأن  لل�شيليكون،  دب�����ي  واح����ة  �شلطة  رئ��ي�����س 
املتكاملة  التكنولوجية  املدينة احلرة  اختيار 
دب�ي  خطة  �شمن  واالبتكار  للمعرفة  مركزاً 
خمترباً  دوره����ا  ي��ر���ش��خ   2040 احل�����ش��ري��ة 
مبيناً  ال��ذك��ي��ة،  امل�شتقبل  ملجتمعات  ع��امل��ي��اً 
املا�شي من  ال��ع��ام  ال��واح��ة متكنت خ��الل  اأن 
حتقيق ايرادات بلغت 544.7 مليون درهم 
العام  م��ع  م��ق��ارن��ة   2.7% ن�شبته  ب��ارت��ف��اع 
متكنت  ال���واح���ة  اإن  ���ش��م��وه  وق����ال   .2019
  1731 ا�شتقطاب  2020 من  العام  خالل 
�شركة جديدة، ما رفع اإجمايل عدد ال�شركات 
اإىل   2020 دي�شمرب  نهاية  حتى  امل�شجلة 
عن   54% ن�شبتها  ب��زي��ادة  �شركة   4936
هذه  اأن  اإىل  ���ش��م��وه  واأ����ش���ار   .2019 ال��ع��ام 
النتائج تعك�س كفاءة ا�شتمرارية العمل التي 
ف�ي  لل�شيليكون  دب�����ي  واح���ة  �شلطة  حققتها 
ال�شعيد  على  وخ��ا���ش��ة  ال��ق��ط��اع��ات  خمتلف 
املبادرات  اأن  ���ش��م��وه  واع��ت��رب  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي. 
ظل  ف�ي  ال��دول��ة  تنتهجها  التي  وال�شيا�شات 
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  توجيهات 
رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد 
جم��ل�����س ال��������وزراء ح���اك���م دب�������ي، ت�����ش��ه��م ف�ي 
العامل  ف�����ي  االأ����ش���رع  التعاف�ي  م�����ش��رية  دع���م 
التنمية  وحتقيق  كوف�يد-19  جائحة  م��ن 
وقال  دب�����ي.   ملدينة  وامل�شتدامة  امل�شتقبلية 
اإن عمل �شلطة واحة دب�ي لل�شيليكون  �شموه 
دعم  ف�ي  احلكومة  توجيهات  وف��ق  امل�شتمر 
االقت�شاد القائم على املعرفة واال�شتفادة من 
الرابعة واعتماد  ال�شناعية  الثورة  تطبيقات 
اجلديدة  القطاعات  ف�ي  الرقمية  التقنيات 
للمعرفة  م����رك����زاً  ال����واح����ة  ب����اإع����الن  اأث���م���ر 
احل�شرية  دب�������ي  خ���ط���ة  ���ش��م��ن  واالب����ت����ك����ار 
2040 التي اعتمدها �شاحب ال�شمو ال�شيخ 

حممد بن را�شد اآل مكتوم. 
واأكد �شموه اأن واحة دب�ي لل�شيليكون تواكب 
املعرفة  اقت�شاد  تنمية  ف�ي  وت�شهم  االبتكار 
العاملية  اال�شتثمارات  من  املزيد  لت�شتقطب 
م�شتقباًل  وت�شمن  االخ��ت�����ش��ا���س،  ه���ذا  ف�����ي 
اأف�����ش��ل الأج���ي���ال ال��غ��د م��ن خ���الل اخل���ربات 
وجهة  دب�ي  موقع  وتعزز  املتقدمة،  واملهارات 
التكنولوجيا  ف�ي  لال�شتثمار  مف�شلة  عاملية 
وال���ب���ح���ث وال���ت���ط���وي���ر وت��ط��ب��ي��ق��ات ال���ث���ورة 

ال�شناعية الرابعة. 

البتكار واملعرفة
الزرعوين،  حممد  ال��دك��ت��ور  اأك��د  جهته  م��ن 
ل�شلطة  التنف�يذي  والرئي�س  الرئي�س  نائب 
املحوري  ال��دور  على  لل�شيليكون،  دب�ي  واح��ة 
لل�شيليكون  دب�����ي  واح���ة  �شلطة  تلعبه  ال���ذي 
كحا�شنة لالبتكار واملعرفة ف�ي خطة املدينة 
االأذكى واالأف�شل للعي�س على م�شتوى العامل، 
وجاذب رئي�شي لال�شتثمارات االأجنبية حيث 
ب��ل��غ��ت ق��ي��م��ة اأب�����رز امل�����ش��اري��ع امل��ن��ج��زة العام 
واأ�شار  دره���م.   4 مليارات  اأك��رث من  املا�شي 
ف�ي  ت�شاهم  لل�شيليكون  دب�����ي  واح���ة  اأن  اإىل 
دب�ي من خالل  الإم��ارة  االقت�شادية  التنمية 
التي  اال�شتثمارية  والبيئة  املميزة  اخلدمات 
ت��وف��ره��ا ل��ل�����ش��رك��ات اجل���دي���دة وت���ل���ك التي 
دب�ي.  من  انطالقاً  اأعمالها  بتو�شعة  ترغب 
اهتماماً  تويل  الواحة  اأن  الزرعوين  واعترب 
كبرياً جلذب ال�شركات العاملية ورواد االبتكار 
وامل��ع��رف��ة وت��وف�����ري ك��اف��ة ال��ت�����ش��ه��ي��الت لهم 

الإطالق مقراتهم وم�شاريعهم اجلديدة. 

ولفت الزرعوين اإىل اأن املعامل اجلديدة التي 
التعليم  م�شتوى  على  �شواء  الواحة  ت�شمها 
اخلدمات  اأو  املتقدم  التكنولوجي  اجلامعي 
الطبية ف�ي اأحدث امل�شت�شف�يات الذكية التي 
لها  مقراً  لل�شيليكون  دب�ي  واح��ة  من  تتخذ 
اإنتاج ونقل املعرفة وتعزيز  ت�شهم ف�ي تعزيز 
االبتكار من خالل حتف�يز البحث والتطوير 
لر�شم معامل اقت�شاد امل�شتقبل املرن واملتنوع 

وامل�شتدام.

جممع دب�ي الرقمي
 ي�ضتقطب �ضركات عاملية 

د�شنت  لل�شيليكون  دب�ي  واح��ة  �شلطة  وكانت 
 1.5 ب��ل��غ  با�شتثمار  ال��رق��م��ي،  دب�����ي  جم��م��ع 
150 األف  م��ل��ي��ار دره����م، وم�����ش��اح��ة ق��دره��ا 
ا�شتقطاب  املجمع يف  مر مربع، حيث جنح 
ال��ع��امل��ي��ة الفتتاح  ال�������ش���رك���ات  م���ن  ال���ع���دي���د 
دبي  واح��ة  من  اإنطالقاً  االإقليمية  مقراتها 
حتى  التاأجري  ن�شبة  بلغت  وقد  لل�شيليكون، 
ومباين  املكتبية  للم�شاحات   80% ال��ي��وم 
البوتيك يف فرة قيا�شية منذ تد�شني املجمع. 
وي�شتمل املجمع الذكي على م�شاحات مكتبية 
األ��ف مر مربع وحم��الت جتارية   47 تبلغ 
و235�شقة  م��رب��ع  م��ر  األ���ف   17 مب�شاحة 
اآالف مر مربع   5 واأك��رث من  ذكية  �شكنية 
“رادي�شون  وف��ن��دق  اجل���اه���زة،  امل��ك��ات��ب  م��ن 
112 غرفة فندقية و59  الذي ي�شم  رد” 
ل�  يت�شع  م��وؤمت��رات  وم��رك��ز  م��ف��رو���ش��ة،  �شقة 
500 �شخ�س، باالإ�شافة اإىل مركز للت�شوق 
ومرافق احلياة الع�شرية كاملطاعم واملقاهي، 
وم�شارات  البدنية  واللياقة  ال�شحة  ومراكز 
اجل��ري ورك��وب ال��دراج��ات،  ، ومواقف حتت 
�شيارة.     2000 م��ن  الأك���رث  تت�شع  االأر�����س 
ذك���ي���ة �شمن  خ���دم���ة   60 امل���ج���م���ع  وي����وف����ر 
عال  نحو  على  تدمج  واآم��ن��ة  موحدة  من�شة 
للمن�شاآت  الت�شغيلية  املتطلبات  بني  الكفاءة 
ال�شكنية  امل�شاريع  وزوار  �شاغلي  واحتياجات 
التي  الذكية  اخلدمات  وتهدف  والتجارية، 
بلغت تكلفتها 100 مليون درهم اىل تعزيز 
جعل  اىل  ال��رام��ي��ة  الذكية  املدينة  م��ب��ادرات 
واالأ���ش��ع��د على م�شتوى  االأذك���ى  املدينة  دب��ي 
مبجموعة  امل�������ش���روع  ت���زوي���د  ومت  ال����ع����امل.  
املعلومات  تكنولوجيا  خ��دم��ات  م��ن  وا���ش��ع��ة 
التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  �شمنها  وم���ن  واالت�������ش���ال 
الذكية  واملجمعات  املرافق  وخدمات  الذكية 

وحلول ال�شالمة واالأمان. 

الواحة   ف�ي  نا�ضئة  �ضركة   900
وعلى م�شتوى متكني رواد االأعمال وامل�شاريع 
ال��ن��ا���ش��ئ��ة وامل��ب��ت��ك��ري��ن خ��ا���ش��ة ف�����ي قطاعات 

خمتلف  توف�ري  املركز  يوا�شل  التكنولوجيا 
ورواد  ال��ن��ا���ش��ئ��ة  ل��ل�����ش��رك��ات  ال��ت�����ش��ه��ي��الت 
االأع���م���ال ال���ذي���ن ي��ق��وم��ون ب��ت��ط��وي��ر حلول 
وللتغلب  ذك���اء  اأك���رث  امل���دن  لت�شبح  مبتكرة 
املروري  ب��االزدح��ام  املتعلقة  التحديات  على 
ا�شتخدام  ك��ف��اءة  وت��ع��زي��ز  ال��ن��ف��اي��ات  واإدارة 
اأكرث  مظلته  حت��ت  امل��رك��ز  ويجمع  ال��ط��اق��ة. 
من 900 �شركة نا�شئة من 72 دولة بزيادة 
2019، يخت�س عدد  عام  %7 عن  قدرها 
تو�شلت  م��ا  اأح���دث  على  بالعمل  منها  كبري 
ت�شني  البلوك  تقنية  مثل  التكنولوجيا  اإليه 

وتطبيقات الذكاء اال�شطناعي. 

م�ضاعفة امل�ضاحات 
املخ�ض�ضة لرواد الأعمال

وع��ل��ى ال�����ش��ع��ي��د االق��ت�����ش��ادي مت��ك��ن مركز 
مركز دب�ي التكنولوجي لريادة االأعمال من 
وتوف�ري  نا�شئة  �شركة   1500 جذب حوايل 
خا�شة  ع���م���ل  ف���ر����ش���ة   3750 م����ن  اأك������رث 
لل�شباب واأ�شحاب االخت�شا�س منذ تاأ�شي�شه 
 500 2015، ما �شاهم بتدفق حوايل  عام 
مليون درهم القت�شاد الدولة. وقد مت اإ�شافة 
قدم  األ���ف   60 ع��ن   ت��زي��د  اإجمالية  م�شاحة 
التو�شعية  خططه  اإط���ار  ف�ي  للمركز  مربع 
لت�شبح امل�شاحة االإجمالية للمركز اأكرث من 
108 اآالف قدم مربع. ومن املتوقع للمركز 
ا�شتقطاب حوايل 800 �شركة نا�شئة اإ�شاف�ية 

خالل الثالث �شنوات القادمة. 

امل�ضت�ضفى اجلامعي الذكي
افتتاح  ل��ل�����ش��ي��ل��ي��ك��ون  دب�������ي  واح�����ة  و����ش���ه���دت 
االأول  الذكي   “ اجلامعي  فقيه  “م�شت�شفى 
من نوعه على م�شتوى دولة االإمارات، والذي 
له.  مقراً  لل�شيليكون  دب�ي  واح��ة  من  يتخذ 
تكنولوجيا  �شركات  مع  امل�شت�شفى  ويتعاون 
و”ف�يليب�س”  “�شيمن�س”  م���ث���ل  ع���امل���ي���ة 
وتطبيقات  نظم  تطوير  على  و”�شي�شكو” 
املجاالت  ف�ي  واب��ت��ك��ارات جم��ّرب��ة وم��ربه��ن��ة 
الطبية واالرتقاء بالرعاية ال�شحية، لري�شخ 
ويعد  ال��ذك��ي.   امل�شتقبل  كم�شت�شفى  موقعه 
اال�شتثمارات  حجم  ي�شل  ال���ذي  امل�شت�شفى 
على  ومي���ت���د  دره�����م  م��ل��ي��ار   1.5 اإىل  ف�����ي��ه 
اأكرث  من  واح��داً  م�شاحة مليون قدم مربع، 
امل�شت�شف�يات تطوراً وا�شتخداماً للتكنولوجيا 
ف�ي دولة االإم��ارات. ويوفر امل�شت�شفى الذكي 
الرعاية  خدمات  �شريراً،   350 ي�شم  ال��ذي 
خالل  من  والتخ�ش�شية  والثانوية  االأولية 
اأبرز اخلرباء الطبيني �شمن 55 تخ�ش�شاً، 
كما جهز امل�شت�شفى باأحدث التقنيات، لتقدمي 
 700،000 ل��ن��ح��و  ال���ع���الج���ي���ة  خ���دم���ات���ه 
دولة  ف�ي  املجتمعات  ورعاية  �شنوياً،  مري�س 

االإمارات واملنطقة ب�شكل عام.

تعليم التكنولوجيا املتقدمة
امل��ج��ال االأك���ادمي���ي مت اإجن����از املرحلة  وف�����ي 
االأوىل من احلرم اجلديد جلامعة روت�ش�شر 
 500 االإج��م��ال��ي��ة  تكلفته  تبلغ  ال���ذي  دب�����ي 
االأوىل  املرحلة  تكلفة  وبلغت  دره��م،  مليون 

من امل�شروع 200 مليون درهم. 
وي�شتمل احلرم اجلديد للجامعة على من�شاآت 
 30 اأكادميية وخمتربات متطورة مب�شاحة 
األ���ف م��ر م��رب��ع، وُي��ت��وق��ع اك��ت��م��ال املرحلة 
الثانية بحلول عام 2023 بتكلفة تقديرية 
م�شاحة  لت�شيف  دره���م  مليون   300 تبلغ 
اجلامعي.  ل��ل��ح��رم  م��رب��ع  م��ر  األ����ف   116
طالب  اآالف   4 اجلامعي  احل��رم  وي�شتوعب 

وط��ال��ب��ة، ك��م��ا ي��وف��ر امل��ب��ن��ى اجل��دي��د مرافق 
ل��ت��ك��ون �شرحاً  امل�����ش��ت��وى  اأك���ادمي���ي���ة ع��امل��ي��ة 

تعليمياً متميزاً ف�ي الدولة. 
ب���رام���ج درا����ش���ي���ة لدرجة  وت���وف���ر اجل��ام��ع��ة 
الهند�شة  تخ�ش�شات  ت�شمل  البكالوريو�س 
وهند�شة  الكهربائية  والهند�شة  امليكانيكية 
احلو�شبة  واأم�����ن  ال��دق��ي��ق��ة  االإل���ك���رون���ي���ات 
واإدارة  امل��ع��ل��وم��ات  وتكنولوجيا  واحل��و���ش��ب��ة 
املالية  واالإدارة  والت�شويق  الدولية  االأعمال 
وال��ه��ن��د���ش��ة ال�����ش��ن��اع��ي��ة. ك��م��ا ت��وف��ر برامج 
الهند�شة  ت�����ش��م��ل  ال��ت��ي  ال��ع��ل��ي��ا  ال���درا����ش���ات 
والقيادة  امليكانيكية  والهند�شة  الكهربائية 
املدينة  وعلوم  الهند�شية  واالإدارة  واالبتكار 
وا�شت�شراف  ال���ب���ي���ان���ات  وحت���ل���ي���ل  ال���ذك���ي���ة 

امل�شتقبل والتخطيط واأمن احلو�شبة. 

مزيد من خيارات التعليم
افتتاح  ل��ل�����ش��ي��ل��ي��ك��ون  دب�������ي  واح�����ة  و����ش���ه���دت 
ف�رينو�س   )VIS( مل��در���ش��ة  اجل��دي��د  امل��ق��ر 
اإن��رن��ا���ش��ون��ال ���ش��ك��ول ال��ت��ي ت��دي��ره��ا �شركة 
لال�شتثمار   )Edu Hub( ه���ب«  “اإديو 
بتكلفة  م��رب��ع  ق���دم  األ���ف   65 م�شاحة  ع��ل��ى 
دره����م،  م��ل��ي��ون   50 اإىل  و���ش��ل��ت  اإج��م��ال��ي��ة 
تفتتح  ابتدائية  اأمريكية  مدر�شة  اأول  وتعد 
لها ف�ي منطقة واحة دب�ي لل�شيليكون  مقراً 
وبطاقة ا�شتيعابية تبلغ 600 طالب وطالبة 
اأن ت�شمل املرحلة  ف�ي مرحلتها االأوىل، على 
تكميلية  �شفوف  اإ�شافة  الثانية  التطويرية 
اأكادميية  الإ���ش��اف��ة  ث��ال��ث��ة  م��رح��ل��ة  ويتبعها 
ف�ي  اجل��دي��دة  امل��در���ش��ة  وت�����ش��اه��م   .)VIS(
زيادة عدد املقاعد الدرا�شية ف�ي الواحة اإىل 
7100 مقعد بن�شبة تزيد عن %9 مقارنة 
العام  مع الطاقة اال�شتيعابية للمدار�س ف�ي 

املا�شي البالغة 6500 مقعد.

مركز ت�ضوق »�ضيليكون �ضنرتال«
كما مت اإجناز  90 % من م�شروع “�شيليكون 
الذي  لل�شيليكون  دب�ي  واح��ة  ف�ي  �شنرال” 
نفذته جمموعة اللولو العاملية بتكلفة ت�شل 
اإىل مليار درهم على م�شاحة اأر�س كلية تبلغ 
اإجمالية  بناء  وم�شاحة  مربعة  ق��دم  مليون 

ت�شل اإىل 2.3 مليون قدم مربعة.
اأكرب  �شنرال”  “�شيليكون  م��رك��ز  وي��ع��د   

م�شاريع ال�شركة ف�ي دولة االإمارات.
وباالإ�شافة اإىل تواجد اأكرث من 300 متجر 
واملحلية،  العاملية  التجارية  للعالمات  متاح 
اأي�شاً  �شنرال”  “�شيليكون  ي��ح��ت�����ش��ن 
املتنوعة  املتاجر  من  والعديد  هايربماركت 
عوامل  تت�شمن  كما  طابقني،  على  امل��وزع��ة 
اجل��ذب االأخ��رى وج��ود مركز ترف�يه عائلي 

مربعة،  ق���دم  األ���ف   70 م�شاحة  ع��ل��ى  م��ق��ام 
املاأكوالت  لبيع  حمال   50 من  اأك��رث  وتوفر 

وامل�شروبات.

البتكار ف�ي ريادة الأعمال 
ولتعزيز االبتكار ف�ي خدمات ريادة االأعمال 
�شلطة  وّق��ع��ت  النا�شئة  امل�����ش��اري��ع  وت��اأ���ش��ي�����س 
مع  تفاهم  م��ذك��رة  لل�شيليكون،  دب�����ي  واح���ة 
واالبتكار  االأعمال  لريادة  الكندية  اجلمعية 
للم�شاريع  ال�����ش��راك��ة  وت���وف���ر   .)CSEI(
النا�شئة وال�شركات ال�شغرية واملتو�شطة ف�ي 
دولة االإمارات وكندا فر�شاً نوعية لل�شركات 

من البلدين لتو�شيع اأعمالها عاملياً. 
ل��دع��م خ��ري��ج��ي برنامج  ال��ت��ع��اون  وي���ه���دف 
ريادة االأعمال من “اإجنايت اإنوف�ي�شن هب” 
لتاأ�شي�س اأعمالهم التجارية ف�ي دولة االإمارات 
انطالقا من مركز دب�ي التكنولوجي لريادة 

االأعمال “ديتك«. 

مقرات جديدة
كما اكتمل العمل ف�ي املقر الرئي�شي ملجموعة 
جاكوار الند روفر املحدودة ال�شرق االأو�شط 
و�شمال اأفريقيا، الفرع االإقليمي جلاكوار الند 
امل��ح��دودة، ف�ي واح��ة دب�ي لل�شيليكون.  روف��ر 
وي�����ش��م امل�����ش��روع، ال���ذي مي��ت��د ع��ل��ى م�شاحة 
اإجمالية تبلغ 14 األف مر مربع،  اأكادميية 
للتدريب والتاأهيل تقوم من خاللها جاكوار 
الندروفر باإعداد الكوادر الهند�شية والفنية 
واالإدارية الإدارة �شوؤون املقر اجلديد لل�شركة 
التدريبية  الربامج  اأح��دث  املنطقة وفق  ف�ي 
التي  العالية  التي ت�شمن م�شتويات اجلودة 

تقدمها ال�شركة عرب كافة اأفرع �شبكتها. 

التنقل امل�ضتدام
كما �شهدت واحة دب�ي لل�شيليكون، وف�ي اإطار 
ف�ي  امل�شتدام  للنقل  النوعية  احللول  ابتكار 
مدن امل�شتقبل الذكية، تد�شني هيئة الطرق 
مل�شروع  ال��ت��ج��ري��ب��ي  الت�شغيل  وامل���وا����ش���الت 
للمركبات  الديناميكي  الال�شلكي  ال�شحن 
دون  �شريها  اأث��ن��اء  الكهربائية  واحل��اف��الت 
املوجه  املغناطي�شي  ال��رن��ني  بتقنية  ت��وق��ف، 
 SMIFR Shaped Magnetic Field(
ب�شكل  اخ��ت��ب��اره��ا  ب��ع��د   )in Resonance
مكّثف ف�ي واحة دب�ي لل�شيليكون، وذلك ف�ي 
جماعي  نقل  و�شائل  لتوف�ري  جهودها  اإط��ار 

خ�شراء �شديقة للبيئة وم�شتدامة.

الوجهة املف�ضلة للعي�ض والعمل
ارتفع عدد القاطنني والعاملني ف�ي الواحة 
عدد  اإج���م���ايل  لي�شل   17% بلغت  بن�شبة 
ال�شكان اإىل 90 األف ن�شمة مقارنًة مع العام 

املا�شي. 
�شلطة  خلطة  ح�شيلة  االرت��ف��اع  ه��ذا  وي��ع��د 
اال�شراتيجية  ل��ل�����ش��ي��ل��ي��ك��ون  دب�������ي  واح�����ة 
اأرب���ع���ة حماور  ع��ل��ى  ت�شتند  ال��ت��ي  امل��ت��ك��ام��ل��ة 
رئي�شية هي مدينة ذكية وجممع تكنولوجي 

متطور واأ�شعد موظف�ني وجمتمع من�شود.
 وجن������ح������ت ال��������واح��������ة م�������ن خ���������الل ه�����ذه 
“روؤية  ع��ل��ى  ت�شتند  ال��ت��ي  اال���ش��رات��ي��ج��ي��ة 
 ”2021 و”خطة دب�ي   ”2021 االإم��ارات 
التي   ”2040 احل�����ش��ري��ة  دب�����ي  و”خطة 
للهيئات  ال����ع����ام  ال���ع���م���ل  اإط�������ار  م���ع���اً  مت���ث���ل 
واجلهات احلكومية ف�ي دب�ي، ف�ي جعل واحة 
دب�ي لل�شيليكون مدينة تكنولوجية متكاملة 
�شمن  والعمل  العي�س  مقومات  كافة  توفر 

بيئة ذكية.

مليار دولر قيمة �صادرات الربازيل اإىل   2.91
الدول العربية خالل الربع الأول من 2021 

•• دبي - وام:

اأعلنت الغرفة التجارية العربية الربازيلية اأن �شادرات الربازيل اإىل الدول 
العربية �شجلت ارتفاعاً ملحوظاً بن�شبة %22.5 من حيث احلجم لتبلغ 
قيمتها 2.91 مليار دوالر اأمريكي خالل الربع االأول من العام 2021. 
 18.2% بن�شبة  زيادة  العربية  الدول  اإىل  الربازيلية  ال�شادرات  وحققت 

مقارنة بالعام 2020 و�شط انتعا�س التجارة العاملية موؤخراً.
امل�شتوردة  العربية  الدول  اأكرب  قائمة  ال�شعودية  العربية  اململكة  وت�شدرت 
لل�شلع الربازيلية خالل هذه الفرة حيث بلغ حجم ال�شادرات اإىل اململكة 
526.16 مليون دوالر اأمريكي يف حني جاءت البحرين يف املرتبة الثانية 
بقيمة 406.36 مليون دوالر تليها م�شر بقيمة 379.26 مليون دوالر 

واالإمارات العربية املتحدة بقيمة 352.2 مليون دوالر.
اخلام  احلديد  على  الربازيل  من  العربية  املنطقة  واردات  اأب��رز  وا�شتملت 
واحلبوب  االأبقار  والدواجن وحلوم  كال�شكر  الغذائية  املنتجات  اإىل جانب 
يف الوقت الذي �شجلت فيه مبيعات فول ال�شويا والذرة ارتفاعاً قيا�شياً بلغ 
%147.98 و%132.67 على التوايل. من جهة اأخرى بلغت �شادرات 
العامل العربي اإىل الربازيل نحو 1.31 مليار دوالر اأمريكي خالل الفرة 
العام  م��ن  نف�شها  بالفرة  مقارنة   11.24% اإىل  ت�شل  ب��زي��ادة  نف�شها 
املا�شي. وقال اأو�شمار �شحفي رئي�س الغرفة التجارية العربية الربازيلية: 
العربية من��واً ملحوظاً  وال���دول  ال��ربازي��ل  ب��ني  ال��ت��ج��اري  امل��ي��زان  “ي�شهد 
و�شريعاً نتيجة اإعادة فتح املعابر تدريجيا وحمالت التلقيح امل�شتمرة وجتلى 
يف نتائج االأ�شهر الثالثة االأوىل من العام 2021 حيث جنحت الربازيل 
والبلدان العربية يف ا�شتعادة منوها املطرد ب�شكل �شريع وتعزيز العالقات 
املبذولة  اجلهود  تنامي  فيه  ن�شهد  ال��ذي  الوقت  يف  بينها  فيما  التجارية 
العامل.  حول  /كوفيد-19/  جائحة  تداعيات  من  التعايف  وترية  لت�شريع 
ا�شتمرارية  ظ��ل  يف  خا�شة  ب��االرت��ف��اع  النمو  ه��ذا  ي�شتمر  اأن  املتوقع  وم��ن 
امل�شتهلكني.” واأ�شاف �شحفي  الطلب من قبل  وزي��ادة  التجاري  االنتعا�س 
متزايداً  ارتفاعاً  �شت�شهد  الربازيلية  الغذائية  املنتجات  ب��اأن  ثقة  “ كلنا   :
لالرتفاع  نتيجة  وذل���ك  املقبلة  االأ���ش��ه��ر  خ��الل  اإقليمياً  عليها  الطلب  يف 
الذي ت�شهده االأن�شطة ال�شياحية يف االآونة االأخرية وغريها من العوامل 
االأخرى. ويعك�س النمو املطرد يف �شادرات الربازيل مرونة البلدان العربية 
وقدرتها على التعايف ال�شريع وا�شتمرارية التو�شع على الرغم من الظروف 
ال�شعبة التي تواجهها االأ�شواق حول العامل ويف هذا االإطار �شتعمل الغرفة 
التجارية العربية الربازيلية على ت�شهيل االأن�شطة التجارية بني اجلانبني 
املزيد من فر�س  العربية الربازيلية وخلق  العالقات االقت�شادية  وتعزيز 
التعاون االأمر الذي يعك�س ثقة الدول العربية بالربازيل ك�شريك موثوق 

يف هذا املجال.”  

»الإمارات العاملية لالأملنيوم« تبداأ ت�صغيل 
الق�صم الأول من تو�صعة م�صهر الطويلة

•• اأبوظبي-وام:

اأعلنت �شركة االإمارات العاملية لالأملنيوم، اأم�س عن بدء ت�شغيل الق�شم االأول 
من م�شروع تو�شعة م�شهرها يف منطقة الطويلة. و�شيتم تعزيز 26 خلية 
اختزال جديدة يف خط االإنتاج 1 يف الطويلة الإنتاج حوايل 30 األف طن 
بناء  على  لالأملنيوم  العاملية  االإم���ارات  �شركة  وتعمل  �شنوياً.  االأملنيوم  من 
66 خلية اختزال جديدة لتو�شيع جميع خطوط االإنتاج الثالثة يف موقع 
ال�شركة بالطويلة، و�شي�شهم امل�شروع يف زيادة الطاقة االإنتاجية يف الطويلة 
تو�شعة خط  ت�شغيل  بدء  و�شيتم  �شنوياً.  االأملنيوم  األ��ف طن من   78 بنحو 

االإنتاج 2 ثم خط االإنتاج 3 يف وقت الحق من هذا العام.
“كوفيد19”،  تداعيات جائحة  التي خلقتها  التحديات  الرغم من  وعلى 
الزمني  للجدول  ووفقاً   70% للم�شروع  االإجمالية  االإجن��از  ن�شبة  بلغت 
االإمارات  التنفيذي ل�شركة  الرئي�س  النا�شر بن كلبان،  املحدد. وقال عبد 
يف  االإنتاجية  طاقتنا  يف  للتو�شع  امل�شروع  هذا  “ ياأتي   : لالأملنيوم  العاملية 
يف  واال�شتثمار  االإنتاج  كفاءة  لتعزيز  امل�شتمرة  جهودنا  اإط��ار  ويف  الطويلة 
االأملنيوم  اإىل  العامل  حاجة  تربز  وفيما  املرتفع.  العائد  ذات  النمو  فر�س 
الإعادة البناء ب�شكل اأف�شل بعد “كوفيد19 “، فاإن هذا التو�شع �شي�شاهم يف 

توفري املزيد من االأملنيوم الذي نحتاجه يف حياتنا اليومية«.
ويعمل حالياً نحو 950 �شخ�شاً يف م�شروع تو�شعة م�شهر الطويلة، حيث 
ب��اأداء �شالمة عاملي  2.1 مليون �شاعة عمل حتى االآن  مت اإجن��از اأكرث من 

امل�شتوى، مع عدم ت�شجيل اإ�شابات ناجمة عن العمل.
العاملية  االإم�����ارات  ل�شركة  التابعة  االأمل��ن��ي��وم  اإن��ت��اج  خ��ط��وط  جميع  وم��ث��ل 
مت  والتي  االأملنيوم  ل�شهر  اخلا�شة  تقنياتها  ال�شركة  ت�شتخدم  لالأملنيوم، 
خاليا  وت�شتخدم  امل��ت��ح��دة.  العربية  االإم����ارات  دول���ة  يف  حملياً  تطويرها 
االإمارات  DX ل�شركة  1 و2 تقنية  االإن��ت��اج  االخ��ت��زال اجل��دي��دة يف خ��ط 
العاملية لالأملنيوم، يف حني اأن خاليا االختزال اجلديدة يف خط االإنتاج 3 هي 
تقنية DX + Ultra اخلا�شة ب�شركة االإمارات العاملية لالأملنيوم، وتعد 

التقنيتان من بني اأكرث التقنيات كفاءًة يف ا�شتخدام الطاقة يف العامل.

ي�ضهد اإقباًل لفتًا والتزامًا تامًا بكافة الإجراءات والتدابري الوقائية والحرتازية 

اأكرث من 17 األف معاملة يف �صجالت �صوق احلراج يف الربع الأول من العام اجلاري
•• ال�شارقة-الفجر:

ال�شارقة،  يف  احل���راج  �شوق  اإدارة  اأعلنت 
التابعة ل�شركة ال�شارقة الإدارة االأ�شول، 
ال�شارقة،  حلكومة  اال�شتثمارية  ال��ذراع 
باأن مركز الراخي�س وت�شجيل االآليات 
ال��واق��ع يف ال�����ش��وق، ق��د اأجن���ز 17083 
العام  م��ن  االأول  ال��رب��ع  خ���الل  معاملة 
اجل�������اري، م���وزع���ة ب���ني ت�����ش��ج��ي��ل ونقل 
و�شراء،  وب��ي��ع  وت�شدير  وح��ي��ازة  ملكية 
بزيادة نحو 3 اآالف معاملة عّما اأجنزته 
املا�شي  ال����ع����ام  م����ن  ال����ف����رة  ن��ف�����س  يف 

14042 معاملة. 
ن�شبة  ب��ل��غ��ت  ال������ذي  ال�������ش���وق  وي�����ش��ه��د 
االإ�شغال فيه 99 %، خالل الربع االأول 
العام اجل��اري، من�شة عاملية مميزة  من 
لتجارة ال�شيارات، وي�شكل وجهة رئي�شية 
لبيع و�شراء ال�شيارات يف ال�شارقة، حركة 
االلتزام  ظ��ل  يف  الف��ت��اً  واإق���ب���ااًل  ن�شطة 
والتدابري  االإج�������راءات  ك��اف��ة  وت��ط��ب��ي��ق 
ال��وق��ائ��ي��ة واالح�����رازي�����ة واالإر������ش�����ادات 

ال��زوار والتجار  التي تعمل على �شالمة 
واملتعاملني.

وق����ال ���ش��ع��ي��د م��ط��ر ال�����ش��وي��دي، مدير 
“ك�شفت �شجالت ال�شوق   ، �شوق احلراج 
%، يف   30 ن���ح���و  ق����دره����ا  زي�������ادة  ع����ن 
وت�شدير  وح��ي��ازة  ملكية  ونقل  ت�شجيل 
الراخي�س  اإدارة  نفذتها  و���ش��راء،  وبيع 
والت�شجيل، خالل الربع االأول من العام 
اجلاري، مقارنة مبا مت ت�شجيله يف نف�س 
الفرة من العام املا�شي، ما يوؤ�شر على 
ال�شوق،  على  واالإق��ب��ال  احل��رك��ة  حيوية 
اأو من خارجها،  �شواء من داخل الدولة 
يف ظ����ل ال����ت����زام ت�����ام ب���ك���ل االإج���������راءات 
�شالمة  اأجل  والوقائية من  االحرازية 

وعافية اجلميع«. 
اأن �شوق احلراج الذي يعترب  اإىل  واأ�شار 
ومت�شوقي  ل���ت���ج���ار  االأب���������رز  ال���وج���ه���ة 
وع�شاق ال�شيارات من خمتلف املوديالت 
ما  لكل  واح��دة  وجهة  هو  والت�شكيالت، 
وي��ت��واف��ر فيه  ال�����ش��ي��ارات،  ب��ع��امل  يتعلق 
م�شتعملة  و����ش���ي���ارات  ع��امل��ي��ة،  م���ارك���ات 

م�شتهلك  كل  ميزانية  تنا�شب  وجديدة، 
وا�شعة  جمموعة  جانب  اإىل  ومتعامل، 
م���ن ال�������ش���ي���ارات م���ن خم��ت��ل��ف امل���ارك���ات 
متكاملة،  ����ش���ي���ارات  وجت���رب���ة  ال��ع��امل��ي��ة، 
يف ظ���ل ���ش��ه��ول��ة و���ش��ف��اف��ي��ة االإج������راءات 
وتوافر  امل�شتهلك،  مل�شلحة  ال�����ش��وق  يف 
وال��ت�����ش��ه��ي��الت حتت  اخل��دم��ات  خمتلف 

ال�شوق يهدف  باأن  واأو�شح  �شقف واحد. 
اأنظمة  �شياغة  اإع���ادة  اإليه  يهدف  فيما 
وم��ع��اي��ري ع���امل ال�����ش��ي��ارات يف اإط����ار من 
تعود  تناف�شية  بيئة  واإي��ج��اد  ال�شفافية، 
بالفائدة على امل�شري والبائع على حد 
�شواء، �شمن وجهة واحدة حافلة باأجواء 
والتنوع،  والثقة،  والقيمة،  الراحة،  من 

كما ي�شهم يف دعم قطاع جتارة ال�شيارات 
وتن�شيط احلركة االقت�شادية يف االإمارة، 
اال�شراتيجية  اخل��ط��ط  م��ع  ويتما�شى 
لالإمارة، يف اإن�شاء موقع خم�ش�س ي�شم 
واملرافق  واخل���دم���ات  ال��ت�����ش��ه��ي��الت  ك���ل 
�شوق  العاملني يف  احتياجات  تلبي  التي 

ال�شيارات.
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املال والأعمال

مليار درهم ودائع جديدة بالعملة   11
املحلية لدى اجلهاز امل�صريف خالل �صهرين

•• اأبوظبي - وام:

�شهدت الودائع بالعملة املحلية /الدرهم/ لدى اجلهاز امل�شريف االإماراتي ارتفاعا 
مبقدار 11 مليار درهم خالل اأول �شهرين من العام 2021 وذلك بح�شب ما 

تظهره االأرقام ال�شادرة عن م�شرف االإمارات املركزي.
ويف ظل ا�شتمرار ن�شاط حركة الودائع بالعملة املحلية لدى اجلهاز امل�شريف فقد 
�شهر  نهاية  يف  دره��م  تريليون   1.094 اإىل  الراكمي  ر�شيدها  اإجمايل  ارتفع 
فرباير من العام اجلاري باملقارنة مع 1.083 تريليون درهم يف �شهر دي�شمرب 

من العام 2020.
و�شكلت الودائع بالعملة املحلية نحو %71 من اإجمايل الودائع بجميع الفئات 
1.545 تريليون  والعمالت لدى اجلهاز امل�شريف االإماراتي والتي بلغ قيمتها 

درهم يف نهاية �شهر فرباير من العام اجلاري.
ال��ودائ��ع بالعملة املحلية كان  االأك��رب من  اأن اجل��زء  االأرق���ام  ويت�شح من خ��الل 
534.5 مليار درهم يف نهاية  بلغت قيمتها  الطلب حيث  الودائع حتت  يف فئة 
�شهر دي�شمرب  513.1 مليار درهم تقريبا يف  املا�شي مقارنة مع  �شهر فرباير 
2020. اأما قيمة الودائع بالعملة املحلية يف فئة الودائع لالآجال على اختالف 
مددها فقد بلغت 372.7 مليار درهم تقريبا يف �شهر فرباير املا�شي مقارنة مع 

389.3 مليار درهم يف دي�شمرب 2020 .
بلغت  ال��ت��وف��ري  ح�����ش��اب  يف  املحلية  بالعملة  ال���ودائ���ع  قيمة  اأن  االأرق�����ام  وت��ظ��ه��ر 
187.44 مليار درهم يف نهاية �شهر فرباير باملقارنة مع 185.2 مليار درهم 

. تقريبا يف �شهر دي�شمرب 2020 

مليار درهم �صيولة اأ�صواق   3.7
الأ�صهم الإماراتية خالل 3 جل�صات

•• اأبوظبي-وام:

والتي  االإم��ارات��ي��ة  امل��ال  اأ���ش��واق  يف  ال��ت��داول  قاعات  اىل  ال�شيولة  تدفق  توا�شل 
جتاوز قيمتها 1.26 مليار درهم خالل جل�شة اأم�س مما رفع من اجمايل قيمة 

ال�شفقات املربمة اإىل نحو 3.7 مليار درهم يف ثالث جل�شات.
الهدوء  حالة  رغ��م  املحلية  املالية  االأ���ش��واق  اىل  ال�شيولة  تدفق  ا�شتمرار  وج��اء 
االأرباح  نتيجة عمليات جني  وذلك  العامة  املوؤ�شرات  �شيطرت على حركة  التي 
الطبيعية التي تعر�شت لها �شريحة من االأ�شهم القيادية عقب االرتفاعات التي 
�شجلتها يف االأيام املا�شية. وكان املوؤ�شر العام ل�شوق دبي املايل اغلق عند م�شتوى 
ل�شوق  العام  املوؤ�شر  اقفل  حني  يف   0.61% ن�شبته  بانخفا�س  نقطة   2630

ابوظبي لالأوراق املالية عند م�شتوى6120 نقطة يف ختام التعامالت.
اإال ان بع�س االأ�شهم جنحت  املوؤ�شرات  وبرغم الهدوء الذي �شيطر على حركة 
يف حتقيق مكا�شب جيدة و�شملت قائمة الرابحني يف �شوق العا�شمة �شهم قيادة 
ال�شيارات املرتفع اىل 15.76 درهم وذلك باالإ�شافة اىل �شهم جلفار ال�شاعد 

اىل 1.58 درهم و�شهم املوؤ�ش�شة الوطنية لل�شياحة والفنادق 2.30 درهم.
ويف �شوق دبي املايل فقد �شملت قائمة االأ�شهم الرابحة �شهم العربية للطريان 
املرتفع اىل 1.31 درهم و�شهم ال�شوق 1.08 درهم ودار التكافل 1.07 درهم. 
خالل  من  نفذت  �شهم  مليون   220 على  التداول  �شهدت  ام�س  جل�شة  وكانت 

3781 �شفقة.

الدولر يحوم فوق اأقل م�صتوى يف 
اأ�صابيع قبل اجتماع جمل�ض الحتياطي 

•• لندن-رويرتز:

اأم�س  اأخ��رى  اأ�شابيع مقابل عمالت رئي�شية  اأقل م�شتوى يف  ال��دوالر فوق  حوم 
الثالثاء حتت �شغط �شعف عائدات �شندات اخلزانة االأمريكية قبل قرار جمل�س 
االحتياطي االحتادي ب�شاأن ال�شيا�شة هذا االأ�شبوع، يف حني مل يطراأ تغري يذكر 

على الني بعد اأن اأبقي بنك اليابان املركزي على اأ�شعار الفائدة دون تغيري.
وفقد الدوالر الذي يعترب مالذا اآمنا جاذبيته اإىل حد كبري بعدما بداأت االأ�شهم 
العاملية االأ�شبوع عند م�شتويات قيا�شية مرتفعة، لكن تراجعا طفيفا يف االأ�شواق 
اليوم �شاهم يف بقاء العملة االأمريكية فوق امل�شتويات املتدنية يف االآونة االأخرية. 
االحتياطي  جمل�س  اجتماع  قبل  بعيد  حد  اإىل  �شعيفا  العمالت  ت��داول  وك��ان 
االحتادي الذي ي�شتمر يومني ويختتم غدا االأربعاء، لكن ال ُيتوقع اأي تغري يف 
ال�شيا�شة. و�شجل موؤ�شر الدوالر، الذي يتتبع اأداء العملة االأمريكية مقابل �شتة 
من رئي�شية، ارتفاعا اأقل من 0.1 باملئة عند 90.972 يف التعامالت ال�شباحية 
يف لندن بعد اأن نزل الأقل م�شتوى منذ الثالث من مار�س اآذار خالل الليل عند 
وتقدم الدوالر 0.2 باملئة اإىل 108.34 ين، وهو عملة مالذ اآمن   .90.679
107.48 ين  اأ�شابيع عند  اأقل م�شتوى يف �شبعة  اأخرى، ليوا�شل �شعوده من 
يوم اجلمعة. ونزل الدوالر حوايل ثالثة باملئة منذ اأواخر مار�س اآذار مع حترك 
عائدات �شندات اخلزانة االأمريكية يف نطاق �شيق اإثر هبوطها من اأعلى م�شتوى 

يف 14 �شهرا عند 1.7760 باملئة مما ي�شعف من جاذبية عائد الدوالر.
ونزل اليورو 0.1 باملئة اإىل 1.2069 دوالر، لكنه ظل قريبا من ذروة �شهرين 
التي بلغها اأم�س االأول االثنني عند 1.2117 دوالر. ونزل الدوالر االأ�شرايل 
اإىل  باملئة   0.3 املخاطرة،  على  لالإقبال  موؤ�شر  وهو  االأول��ي��ة،  بال�شلع  املرتبط 
0.7781 بعدما �شعد 0.7 باملئة الليلة قبل املا�شية مقربا من ذروة خم�شة 
عقب  باملئة   0.1 اخلارجية  التعامالت  يف  ال�شيني  ال��ي��وان  وت��راج��ع  اأ�شابيع. 

�شعوده الأعلى م�شتوى يف �شبعة اأ�شابيع عند 6.4710 مقابل الدوالر.

 الأ�صهم اليابانية تغلق منخف�صة بفعل
 نتائج اأعمال دون توقعات امل�صتثمرين 

•• طوكيو-رويرتز:

نتائج  م��ن  جمموعة  ج��اءت  اإذ  ال��ث��الث��اء،  اأم�����س  اليابانية  االأ�شهم  انخف�شت 
لالأرباح،  ق��وي  لتعاف  الطموحة  امل�شتثمرين  توقعات  دون  ال�شركات  اأعمال 
وهبط املوؤ�شر نيكي 0.46  فيما تكافح اليابان الحتواء جائحة كوفيد-19. 
نطاقا  االأو�شع  توبك�س  املوؤ�شر  نزل  نقطة، يف حني   28991.89 اإىل  باملئة 
0.76 باملئة اإىل 1903.55 نقطة. ومل تبد ال�شوق اأي رد فعل حيال قرار 
بعيد.  حد  اإىل  متوقعا  كان  وهو  تغيري،  دون  ال�شيا�شة  اإبقاء  املركزي  البنك 
اأن النتائج �شغطت على ال�شوق بعد اأن ارتفع نيكي يف وقت �شابق من  وثبت 
الطبيعية يف  االقت�شادية  االأو�شاع  اأمل عودة  على  ل��ذروة ثالثة عقود  العام 
ال�شنة املالية التي بداأت يف اأبريل ني�شان. ونزل �شهم داي-اإيت�شي �شانكيو 3.5 
باملئة بعدما جاءت توقعات �شركة �شناعة االأدوية دون ما كان ينتظر لل�شنة 

املالية احلالية التي تنتهي يف مار�س اآذار املقبل.

»النقد العربي«: الإمارات الأوىل عربيا يف املوؤ�صر العام للتقنيات املالية احلديثة
•• اأبوظبي -وام:

املوؤ�شر  االأوىل عربيا يف  املرتبة  االإم��ارات  حققت دولة 
اأ�شدره �شندوق  الذي  املالية احلديثة  العام للتقنيات 
املائة وذلك  75 يف  اأم�س وبن�شبة بلغت  النقد العربي 
اأن�شطة  ت��ع��زي��ز جم���االت  يف  امل��ت��ع��ددة  اجل��ه��ود  بف�شل 
التقنيات املالية احلديثة واملبادرات املختلفة يف تفعيل 
من  التي  املتطلبات  وت��وف��ري  املالية  التقنيات  اأح���دث 
اإ�شافة  الرقمي،  امل��ايل  التحول  درج��ة  حت�شني  �شاأنها 
اإىل التميز يف تقدمي اخلدمات املالية الرقمية وتعزيز 
لدعم  التمويل  وت��وف��ري  املاليني  والتثقيف  التوعية 
���ش��واء على م�شتوى  االب��ت��ك��ار وال��ت��ع��اون وال�����ش��راك��ات، 

الدولة اأو االأطراف ذات العالقة.
وي��ل��ق��ي م��وؤ���ش��ر ال��ت��ق��ن��ي��ات امل��ال��ي��ة احل��دي��ث��ة يف الدول 
�شناعة  ت��ط��ور  ع��ل��ى  ال�����ش��وء   »FinxAr« ال��ع��رب��ي��ة 
الرقمية  املالية  واخلدمات  احلديثة  املالية  التقنيات 

 ”2020-2018“ الفرة  العربية خالل  الدول  يف 
لل�شمول  العربي  ال��ي��وم  مبنا�شبة  اإط��الق��ه  مت  وال���ذي 

املايل الذي يوافق 27 اأبريل من كل عام.
اإدارة �شندوق  وقال معايل املدير العام رئي�س جمل�س 
ال��ن��ق��د ال��ع��رب��ي ال��دك��ت��ور ع��ب��د ال��رح��م��ن ب��ن ع��ب��د اهلل 
اأر�شل  ا�شتبيان  نتائج  اعتمد على  املوؤ�شر  اإن  احلميدي 
العربية  النقد  وموؤ�ش�شات  املركزية  امل�شارف  جلميع 
التي حتتاج  املجاالت  فّعالة يف حتديد  ك��اأداة  ملا ميثله 
للمزيد من االهتمام واجلهود وما تتطلبه من �شيا�شات 
منا�شبة باال�شتفادة من جتارب الدول العربية االأخرى 

يف هذا ال�شاأن.
و�شجل املوؤ�شر العام ن�شبة 43 يف املائة، وجاء موؤ�شري 
تنمية املواهب والتعاون وال�شراكات يف املقدمة بن�شبة 
50 يف املائة و49 يف املائة على التوايل، ثم موؤ�شري 
 44 بن�شبة  الطلب  وج��ان��ب  والت�شريعات  ال�شيا�شات 
احلاجة  النتائج  اأب���رزت  حني  يف  منهما،  لكل  املائة  يف 

والتمويل،  املالية  التحتية  البنية  مبحوري  لالهتمام 
حيث �شجل املوؤ�شرين ن�شبة 39 يف املائة و18 يف املائة 

على التوايل.
وي���ه���دف امل��وؤ���ش��ر ال�����ش��ن��وي اإىل ال���وق���وف ع��ل��ى جهود 
املالّية  التقنيات  العربّية يف دعم تطور �شناعة  الدول 
احلديثة. كما ي�شاهم يف و�شع روؤية ل�شناعة التقنيات 
املالية احلديثة يف الدول العربية وكيفية دعم البيئة 
احلا�شنة لها، من خالل اإلقاء ال�شوء على التحديات 
احلديثة  املالية  التقنيات  �شناعة  تطوير  تواجه  التي 
ال�شيا�شات  ر���ش��م  ُي�����ش��اع��د يف  ال��ع��رب��ي��ة، مب��ا  ال����دول  يف 
الوطنية لتعزيز ال�شناعة يف الدول العربية ُم�شتقباًل، 
واال���ش��ت��ف��ادة م��ن ال��ف��ر���س وامل��ُم��ك��ن��ات امل��ت��اح��ة للدول 
العربية. ويتكون املوؤ�شر العام للتقنيات املالية احلديثة 
العربية »FinxAr« من �شتة موؤ�شرات رئي�شة مُتثل 
اأبعاد البيئة الداعمة للتقنيات املالية احلديثة، ت�شمل: 
ال�����ش��ي��ا���ش��ات وال��ت�����ش��ري��ع��ات، وج���ان���ب ال��ط��ل��ب، وتوفر 

•• اأبوظبي-الفجر: 

وّقع مركز االإح�شاء – اأبوظبي اتفاقية اخلدمة مع 
املدفوعات  يف  عاملياً  الرائدة  ال�شركة   - فيزا  �شركة 
الرقمية - لتوفر مبوجبه االأخرية قراءات حتليلية 
وبيانات اإح�شائية حول �شلوكيات امل�شتهلك واأمناط 
ال�شوق. تفتح هذه االتفاقية اآفاقاً جديدة للتعاون 
يف  وت�شهم  البيانات  جم��ال  يف  اخلا�س  القطاع  مع 
اإطار  توطيد ال�شلة مع القطاع اخلا�س. وذلك يف 
اال�شراتيجية  ال�شراكة  تعزيز  على  املركز  حر�س 
م��ع ال��ق��ط��اع اخل��ا���س واإ����ش���راك���ه يف جم���ال العمل 
بهدف  اأب��وظ��ب��ي؛  اإم���ارة  م�شتوى  على  االإح�����ش��ائ��ي 

حتقيق التنمية االقت�شادية امل�شتدامة.
اأحمد حممود  �شعادة  ك��لٌّ من  االتفاقية  ��ع  وقَّ وق��د 
– اأبوظبي  ف���ك���ري، م��دي��ر ع���ام م��رك��ز االإح�������ش���اء 
وال�شيد �شهباز خان، مدير عام �شركة فيزا يف دولة 
االإمارات العربية املتحدة، بح�شور ممثلي اجلهتني، 

وذلك عرب قنوات االت�شال املرئي.
ي��اأت��ي ه��ذا ال��ت��ع��اون يف ظ��ل ت��وج��ه امل��رك��ز نحو بناء 
واخلربات  االإم��ك��ان��ات  وت�شخري  ج��دي��دة  ���ش��راك��ات 
يف  لي�شاهم  البيانات  وال��رائ��دة يف جم��ال  ال��دول��ي��ة 
حتقيق الروؤية الطموحة التي ت�شعى اإليها حكومة 
اأب��وظ��ب��ي. وي��ت��ط��ل��ع امل��رك��ز ل��ب��ن��اء وت��ط��وي��ر قاعدة 

القراءات  توفري  يف  ت�شاهم  وذك��ي��ة  حديثة  بيانات 
احلديثة حول القطاعات االأكرث ن�شاطاً وا�شتهالكاً 
حتليالت  توفري  اإىل  باالإ�شافة  املحلية،  ال�شوق  يف 
تدعم اتخاذ القرارات االقت�شادية، وتعزز من كفاءة 
االإنفاق وتوجهه نحو القطاعات املهمة يف االإمارة. 

د �شعادة اأحمد حممود فكري، مدير عام مركز  و�شدَّ
االإح�شاء – اأبوظبي على اأهمية تعزيز التعاون مع 

القطاع اخلا�س وال�شركات العاملية قائاًل: “القطاع 
اخل��ا���س ���ش��ري��ك ا���ش��رات��ي��ج��ي وم�����ش��اه��م ف��ّع��ال يف 

عملية التنمية امل�شتدامة. 
ومي���ث���ل ه�����ذا ال���ت���ع���اون اإح�������دى اأب�������رز اخل���ط���وات 
من  ودقتها؛  البيانات  تكامل  لتحقيق  التطويرية 
ا�شتباقية  حلواًل  ير�شم  ا�شراتيجي  تخطيط  اأجل 
مل��واك��ب��ة ال��ت��ح��دي��ات وال���ت���ط���ورات يف رح��ل��ة اإم����ارة 

املواهب  وتنمّية  امل��ال��ّي��ة،  التحتّية  والبنية  التمويل، 
لدعم االبتكارات، واأخرياً التعاون وال�شراكات و يعترب 
التي  االأب���ع���اد  م�شتوى  ع��ل��ى  ن��وع��ه  م��ن  االأول  امل��وؤ���ش��ر 
جهودها  وقيا�س  ال��دول  تدخالت  وجم��االت  يتناولها 
احلديثة.  املالية  للتقنيات  احلا�شنة  البيئة  تعزيز  يف 
وتعك�س النتائج التي يظهرها املوؤ�شر االهتمام واجلهود 
التي قامت به ال�شلطات يف الدول العربية يف االأعوام 
التقنيات  منو  بفر�س  االرتقاء  نحو  املا�شية،  الثالث 
اخلدمات  بيئة  حت�شن  يظهر  حيث  وتوظيفها،  املالية 
املالية الرقمية وتنفيذ برامج واأن�شطة وطنية للتحول 
 2018 بعامي  باملقارنة   2020 عام  خالل  الرقمي 
و2019. وياأتي اإطالق املوؤ�شر يف اإطار جهود �شندوق 
لالرتقاء  العربية  ال��دول  توجه  لدعم  العربي  النقد 
ب�شناعة التقنيات املالية احلديثة ودعم التحول املايل 
املايل  واال�شتقرار  ال�شمول  تعزيز  يخدم  الرقمي، مبا 

وفر�س حتقيق التنمية امل�شتدامة.

التعاون  ه��ذا  اأّن  �شك  وال  امل�شتقبل.  نحو  اأبوظبي 
�شي�شكل خطوة مثمرة يف جمال العمل االإح�شائي، 
واال�شتهالك  االإنفاق  بيانات  حتديد  �شيتيح  اأّن��ه  اإذ 
ومبا  اأبوظبي،  اإم���ارة  يف  املجتمع  من  كبرية  لعينة 

يلبي احتياجات �شّناع القرار«.
عام  مدير  خ��ان-  �شهباز  ال�شيد  اأع��رب  جانبه،  من 
���ش��رك��ة ف��ي��زا يف دول����ة االإم������ارات ال��ع��رب��ي��ة املتحدة 
مركز  م��ع  اال�شراتيجية  بال�شراكة  ترحيبه  ع��ن 
االإح�شاء- اأبوظبي، والتعاون معه يف جمال حتليل 
رائدة يف  البيانات االقت�شادية كونه جهة حكومية 
اأبوظبي، وقال:  اإم��ارة  االإح�شائي يف  العمل  جمال 
“اإننا �شعداء بال�شراكة مع مركز االإح�شاء- اأبوظبي 
ونثمن هذه الفر�شة لالإ�شهام يف منو اإمارة اأبوظبي 
وتطور دولة االإمارات العربية املتحدة. ونظراً الأننا 
ال�شركة الرائدة يف املدفوعات الرقمية، �شوف ُتوفر 
التي  املعمقة  والتحليالت  املُن�شقة  البيانات  فيزا 
وامل�شتهلكني.    ال�شوق  الجتاهات  دقيقة  روؤي��ة  تقدم 
�شركائنا  م��ع  ك��ث��ب  ع��ن  ال��ع��م��ل  اإىل  نتطلع  واإن���ن���ا 
بيانات  ت��ق��دمي  اأب���وظ���ب���ي يف   - االإح�������ش���اء  مب��رك��ز 
بالدولة  ال�شيا�شات  را�شمي  ت��رثي  االأ����ش���واق؛  ع��ن 
اأجل  من  للتخطيط  الالزمة  باملعلومات  ومتدهم 
النمو واالنتعا�س االقت�شادي، مبا �شيعود بالفائدة 

على قطاع االأعمال واملقيمني بالدولة. »

ت�ضاف اإىل �ضبكة م�ضرعات وحا�ضنات الأعمال املعتمدة يف دبي

حممد بن را�صد لتنمية امل�صاريع تعلن اإطالق حا�صنة 
الأعمال زتارت-اب املتخ�ص�صة يف تكنولوجيا ال�صحة الرقمية

  يف كتابه »الإمارات: ل �ضيء م�ضتحيل«

 رائد الأعمال الإيطايل جيوفاين بوزيتي: الإمارات منوذج ملجتمعات امل�صتقبل 

فتح اآفاق تعاون جديدة مع القطاع اخلا�ض يف جمال البيانات

»اإح�صاء اأبوظبي« و�صركة فيزا العاملية يوقعان اتفاقية خدمة 

•• دبي-الفجر: 

اأعلنت موؤ�ش�شة حممد بن را�شد لتنمية 
اإحدى  واملتو�شطة،  ال�شغرية  امل�شاريع 
اإطالق  عن  دب��ي،  اقت�شادية  موؤ�ش�شات 
“زتارت  اجل���دي���دة  االأع���م���ال  ح��ا���ش��ن��ة 
و�شمن  الطبية  دب���ي  م��دي��ن��ة  يف  اب” 
مباين وايف رزيدن�س. وتعترب احلا�شنة 
من حا�شنات االأعمال التقنية متعددة 
القطاعات والتي تركز على تكنولوجيا 
ال�شحة الرقمية، تكنولوجيا ال�شالمة 
الرقمية،  ال�����ط�����وارئ  وت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
الو�شائط  ا���ش��ت��خ��دام  اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة 
الرقمية وتقنية الواقع املعزز والواقع 
ال�شحية.  القطاعات  يف  االف��را���ش��ي 
على  االأع��م��ال  رواد  امل��رك��ز  و�شي�شاعد 
الهواتف  ت��ط��ب��ي��ق��ات  وت��ط��وي��ر  تنفيذ 
الذكية يف التكنولوجيا املالّية )فينتك( 

)Fintech(، والقطاعات الطبية.
للم�شاريع  برناجمني  احلا�شنة  توفر 
برنامج  ت��ت��م��ث��ل يف  وال���ت���ي  امل��ح��ت�����ش��ن��ة 
م�شرعات  وبرنامج  االأع��م��ال  احت�شان 
بتقييم  االأعمال، حيث تقوم احلا�شنة 
االأع����م����ال  رواد  وم�����ه�����ارات  امل�������ش���اري���ع 
الربنامج  اخ��ت��ي��ار  ع��ل��ى  وم�شاعدتهم 

م�شاريعهم،  واإط���الق  للبدء  االأف�����ش��ل 
اخلدمات  م���ن  ع����دد  اإىل  ب���االإ����ش���اف���ة 
ب�شبكة  ال��رب��ط  ت�شمل  وال��ت��ي  االأخ���رى 
من املخت�شني واملر�شدين املتخ�ش�شني 
تطوير  ع��ل��ى  االأع���م���ال  رواد  مل�����ش��اع��دة 
وت�شم  وخ����دم����ات����ه����م.  م���ن���ت���ج���ات���ه���م 
اأي�����ش��اً قائمة م��ن ال���دورات  اخل��دم��ات 
التخ�ش�شية،  ال��ت��دري��ب��ي��ة  وال����ور�����س 
تاأ�شي�س  وب����اق����ات  ع���م���ل  وم�������ش���اح���ات 
االأعمال والتي تتنا�شب مع احتياجات 
ك����ل م���رح���ل���ة م����ن م����راح����ل امل�������ش���روع، 
املختربات  م���ن  ع����دد  اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة 
التخ�ش�شية التي ت�شاعد رواد االأعمال 
االأولية اخلا�شة  النماذج  على ت�شميم 

مب�شاريعهم التجارية.
اجلناحي،  عبدالبا�شط  �شعادة  واأ���ش��اد 
امل����دي����ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي مل��وؤ���ش�����ش��ة حممد 
ال�شغرية  امل�����ش��اري��ع  لتنمية  را���ش��د  ب��ن 
االأعمال  حا�شنات  ب���دور  واملتو�شطة، 
التخ�ش�شية يف دعم االقت�شاد وتطوير 
منظومة جديدة تتنا�شب مع احتياجات 
واأك���د على �شرورة  ال��ق��ادم��ة،  امل��رح��ل��ة 
القطاع  ق��ب��ل  م��ن  االأع���م���ال  رواد  دع���م 
اخلا�س وتفعيل دوره وتقويته لي�شبح 
ج��زء م��ن امل��ح��رك االأ���ش��ا���ش��ي للن�شاط 
ال�شيا�شات  واع���ت���م���اد  االق���ت�������ش���ادي، 
التنمية  على  للمحافظة  ال�����ش��روري��ة 

والتطور االقت�شادي.
واأك������د اجل���ن���اح���ي ع��ل��ى �����ش����رورة خلق 
ال��ت��وازن ب��ني ال��ق��ط��اع ال��ع��ام واخلا�س 
ال�شغرية  ال�������ش���رك���ات  دور  ل��ت��ن��م��ي��ة 

الفر�س  تو�شيع  وتفعيل  واملتو�شطة 
لفتح اأ�شواق جديدة اأمام رواد االأعمال 
وفتح الباب مل�شادر اأكرث تنوعا لتمويل 
املبتكرة،  االأف���ك���ار  ذوي  االأع���م���ال  رواد 
للتمويل  وق���وان���ني  اأن��ظ��م��ة  و���ش��ي��اغ��ة 
ال��ق��ط��اع اخلا�س  اجل��م��اع��ي. وي�����ش��ه��م 
النا�شئة  ال�شركات  دع��م  يف  كبري  ب��دور 
وهذا  املجتمعية،  مبادراته  خ��الل  من 
االأم�����ر ي�����ش��اه��م يف زي�����ادة م���ع���دل منو 

االقت�شاد.
تطوير  “يجب  اجل����ن����اح����ي:  وق�������ال 
قطاع  يف  امل�شتقبلية  الفر�س  واإي��ج��اد 
اجلدد  االأعمال  رواد  وتوجيه  االأعمال 
اإىل القطاعات االأكرث منوا يف املنطقة 
وال��رك��ي��ز ع��ل��ى ت��اأ���ش��ي�����س االأع���م���ال يف 
ال���ق���ط���اع���ات امل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة وخ���ا����ش���ة يف 
امل�شتقبلية،  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ق��ط��اع��ات 
حيث اأن دولة االإمارات تعمل على بناء 
م�شتقبل را�شخ الأجيالها، واال�شتثمار يف 

االإن�شان، والعلوم والتقنية املتقدمة.
وتلعب ال�شركات النا�شئة يف اإمارة دبي 
دورا كبريا يف الناجت املحلي والتوظيف، 
يف  النا�شئة  ال�����ش��رك��ات  ق��ط��اع  ب��رز  كما 
خالل  ال��دول��ي��ة  ال�شاحة  على  االإم����ارة 
امل��ا���ش��ي ع��ل��ى خ��ل��ف��ي��ة عمليات  ال��ع��ق��د 
ا���ش��ت��ح��واذ ب�����ارزة، ور����ش���خ ذل���ك مكانة 
لالبتكار  م��رك��ز  ب�شفتها  دب���ي  اإم�����ارة 

واملعرفة يف املنطقة.
ع���ل���ى من����و قطاع  وي����ج����ب احل����ف����اظ   
املرحلة  خ����الل  ال��ن��ا���ش��ئ��ة  ال�������ش���رك���ات 
القادمة وم�شاعدتها عل مواجهة اأزمة 

كوفيد 19 الراهنة التي كان لها تاأثري 
وا�شح على قطاع االأعمال. 

ومن جانبه، قال ال�شيد  حممد �شايف، 
حلا�شنة  واملوؤ�ش�س  التنفيذي  امل��دي��ر  
من  “نهدف  اب”:  “زتات  االأع���م���ال 
زتارت  االأعمال  اإط��الق حا�شنة  خالل 
جديدة  م��ن��ظ��وم��ة  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى  اب 
يف  االأع�������م�������ال  رواد  ودع��������م  خل����دم����ة 
وتطويرها  التكنولوجية  ال��ق��ط��اع��ات 
م�شتقبل  تطوير  على  �شينعك�س  مم��ا 
االأع���م���ال ال��ت��ج��اري��ة وحت���ري���ك عجلة 
االق��ت�����ش��اد يف ال��دول��ة، ب��االإ���ش��اف��ة اإىل 
تدريب رواد االأعمال وتطوير مهاراتهم 
خالل  من  م�شاريعهم،  لقيادة  التقنية 
امل�شاريع  اح��ت�����ش��ان  ب���ربام���ج  دجم��ه��م 
جناح  ل�شمان  االأع���م���ال  م�����ش��رع��ات  اأو 
بخرباء  وربطها  امل�شاريع  وا�شتمرارية 
خ��ربات��ه��م يف  م��ن  لال�شتفادة  ال��ق��ط��اع 

تطوير التقنيات امل�شتخدمة«.
جائحة  ا����ش���ت���م���رار  “مع  واأ�������ش������اف: 
تنت�شر  امل�����ش��ت��ج��ّد،  ك����ورون����ا  ف���ريو����س 
عنها  الناجمة  االقت�شادّية  التاأثريات 
على نطاٍق وا�شع، ونتيجًة لذلك �شنقوم 
القطاعات  يف  االأعمال  رواد  مب�شاعدة 
امل��دع��وم��ة م��ن خ���الل احل��ا���ش��ن��ة على 
الُتكّيف واإعادة �شياغة ا�شراتيجياتها 
وعلى  احلا�شل.   للتباطوؤ  لال�شتجابة 
ال��رغ��م م��ن ذل��ك، ي��زده��ر يف مثل هذه 
االأوقات بع�س القطاعات وال�شناعات، 
التكنولوجية  ال��ق��ط��اع��ات  ���ش��ّي��م��ا  ال 
املتطورة والتي تخدم التحول الرقمي 

اليه  ن�شعى  م��ا  وه���ذا  اجلائحة  خ��الل 
من تطوير منتجات وخدمات جديدة 
تتما�شى  االأع��م��ال  حا�شنة  خ��الل  م��ن 
الفرات  واح��ت��ي��اج��ات  م��ت��ط��ل��ب��ات  م��ع 

القادمة«.
“زتات  االأع����م����ال  ح��ا���ش��ن��ة  وت�������ش���اف 
وم�شرعات  حا�شنات  قائمة  اإىل  اب” 
االأعمال املعتمدة لدى موؤ�ش�شة حممد 
ال�شغرية  امل�����ش��اري��ع  لتنمية  را���ش��د  ب��ن 
حيث   ،13 عددها  والبالغ  واملتو�شطة 
متنوعة  ح���زم���ة  احل���ا����ش���ن���ات  ت���وف���ر 
والفعاليات  وال��ب��اق��ات  اخل��دم��ات  م��ن 
ال��داع��م��ة ل���رواد االأع��م��ال �شمن عمل 
من  ع��دد  اإىل  باالإ�شافة  مثالية،  بيئة 
ت�شهم  ال��ت��ي  التخ�ش�شية  امل��خ��ت��ربات 
واملبتكرين  االأع��م��ال  رواد  م�شاعدة  يف 
االأولية  النماذج  على ت�شميم وتطوير 
وت�شاهم ب�شكل فعال يف تعزيز انطالقة 
والتناف�س  االب���ت���ك���اري���ة،  م�����ش��اري��ع��ه��م 
اإىل  امل��ح��ل��ي، وو���ش��واًل  ���ش��وق العمل  يف 
اأف�شل  تقدمي  اإىل  باالإ�شافة  العاملية، 
حا�شنات  ل��ربام��ج  املتبعة  امل��م��ار���ش��ات 
ال���دول���ة. وت��ف��ع��ي��ل ودعم  االأع���م���ال يف 
جمال  يف  لال�شتثمار  اخلا�س  القطاع 

حا�شنات االأعمال وامل�شرعات. 

•• ال�شارقة-الفجر:

بوزيتي،  جيوفاين  ال��ربوف�����ش��ور  اأ���ش��در 
والنا�شط  وال���ك���ات���ب  االأع�����م�����ال  رائ������د 
بعنوان:  ك��ت��اب��اً  االإي���ط���ايل  االج��ت��م��اع��ي 
يقدم  م�شتحيل”،  �شيء  ال  “االإمارات: 
دولة  م�����ش��رية  ح���ول  روؤي����ة عميقة  ف��ي��ه 
متتد  التي  املتحدة،  العربية  االإم����ارات 
خلم�شني عاماً يف تعزيز مكانتها الرائدة 
واالبتكار،  االقت�شاد  خارطة  على  عاملياً 
حيث يعد الكتاب ح�شيلة جتربة الكاتب 
الذي عا�س يف االإمارات وعمل فيها منذ 

10 اأعوام. 
كتابه  يف  بوزيتي،  الربوف�شور  وي��ح��اول 
املكون من 304 �شفحة وال�شادر باللغة 
اأ�شرار  على  ال�شوء  ت�شليط  االإيطالية، 
االإم���ارات، م�شتعر�شاً  دول��ة  ق�شة جناح 
وال�شيا�شية  االج���ت���م���اع���ي���ة  ال���ع���وام���ل 
وال��ث��ق��اف��ي��ة ال���ت���ي م��ك��ن��ت ال����دول����ة من 
التنمية  تعزيز  يف  م�شرفة  م�شرية  بناء 

امل�شتدامة مبختلف القطاعات.
وي���ت���ن���اول ال���ك���ت���اب يف م�����ش��ت��ه��ل��ه اأك����رب 
اإك�شبو  وهما  العامل  يرقبهما  حدثني 
لدولة  الذهبي  واليوبيل   2020 دب��ي 
املراحل  على  الحقاً  لي�شيء  االإم���ارات، 
ت�شبح  اأن  قبل  ال��دول��ة  بها  م��رت  ال��ت��ي 
القائمة  امل�شتقبل  ملجتمعات  من��وذج��اً 
الوطنية واحلفاظ  الهوية  على تر�شيخ 

على الراث الوطني. 
ُيعترب  الذي  بوزيتي،  الربوف�شور  وقال 
ال�شراكات  ت��وط��ي��د  يف  حم���وري���اً  الع���ب���اً 
ب���ني جم��ت��م��ع��ي االأع����م����ال يف االإم������ارات 
واإيطاليا: “ت�شري دولة االإمارات بخطًى 
واثقة نحو حتولها اإىل مركز لالأعمال 
اأن  من  الرغم  وعلى  العاملية،  التجارية 
اجلميع يتحدث عن هذا املو�شوع اإال اأن 
النجاح  هذا  اإىل  اأو�شلتها  التي  اجلهود 
عليه  ومكنتها من احلفاظ  اال�شتثنائي 
م��ا ت���زال غ��ري م��ع��روف��ة ل��ل��ع��امل، فلهذه 
ت��روي��ه��ا، وجتربة  ال��دول��ة ق�شة ف��ري��دة 

عاًما،   50 م��دى  على  ا�شتمرت  اأ�شيلة 
ك��ان��ت خ��الل��ه��ا ن��ق��ط��ة ال��ت��ق��اء ملختلف 
ال�����ش��ع��وب وال��ث��ق��اف��ات واالأف����ك����ار وبيئة 
حا�شنة، باالإ�شافة اإىل مكانتها الريادية 
التقنيات  الأح���دث  النا�شئة،  لل�شركات 

واأهم االأعمال التجارية«.
واأ�شاف: “حتت�شن دولة االإمارات اليوم 
نحو  اإىل  ينتمون  ن�شمة  م��الي��ني   10
احلياة  بجودة  وينعمون  جن�شية   200
وببيئة ترعى اأحالمهم وت�شاعدهم على 
وتربط  مم��ك��ن،  اإىل  امل�شتحيل  حت��وي��ل 
دولة االإمارات باإيطاليا عالقات �شداقة 
الكتاب  ي�شهم  الأن  واأت��ط��ل��ع  ت��اري��خ��ي��ة، 
بو�شع خطة فاعلة لتعزيز التعاون بني 

البلدين يف خمتلف املجاالت«.   
وي���ع���زو ال���ربوف�������ش���ور ج���ي���وف���اين جناح 
االإمارات املتوا�شل اإىل قيادتها الر�شيدة 
بروؤية  تتمتع  التي  امل�شتقرة  وحكومتها 
اإىل  للم�شتقبل،  وا���ش��ح��ة  ا�شت�شرافية 
بالفخر  االإماراتي  ال�شعب  �شعور  جانب 

باالإجناز  اأ�شاد  كما  بانتمائه،  واالعتزاز 
ال������ذي ح��ق��ق��ت��ه دول������ة االإم�����������ارات بعد 
عاملياً  ال��ت��ا���ش��ع��ة  امل��رت��ب��ة  يف  �شنفت  اأن 
ب���ني ال�����دول االأك�����رث ت��ن��اف�����ش��ي��ة، ح�شب 
التناف�شية  مركز  عن  ال�شادر  التقرير 
للتنمية  ال��دويل  للمعهد  التابع  العاملي 

االإدارية. 

ي�شار اإىل اأن مقدمة الكتاب جاءت بقلم 
معايل �شلطان بن �شعيد املن�شوري، وزير 
ويجري  ال�شابق،  االإم��ارات��ي  االقت�شاد 
اإىل  الكتاب  ترجمة  على  العمل  حالياً 
اللغة االإجنليزية ويتوفر يف العديد من 
 Amazon املكتبات وكذلك على موقع

.Mondadori ومتجر
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اإدارة العالمات التجارية   
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العدد 13227 بتاريخ 2021/4/28   
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2021/782

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�صرَا (
تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ض املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �ضينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  الم��ارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2021/05/3 الثنني  يوم  م�ضاءا   10:00 ال�ضاعة 
النحو  على  املحجوزات  او�ضاف  و  �ض.ذ.م.م  ت�ضيلك�ض  مقهى   + .ذ.م.م  �ض  العراب  مطعم  �ضده 

التايل :
�ضعر التقييم                                                            الو�ضف  

 11،950                                                      معدات مطعم 
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�ضيك �ضمان وللمزيد من املعلومات التف�ضل 
بزيارة املوقع اللكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�ض التقدم 

باعرتا�ضه معززا اإياه مبا يرره من م�ضنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثلثة اأيام على الأقل .
المارات للمزادات

مركز ف�س املنازعات اليجارية
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العدد 13227 بتاريخ 2021/4/28 
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

ا�شم ال�شركة : ا�ض تو جلف ملواد البناء - �ض ذ م م  
3801 ملك اخلور كابيتال لال�شتثمار �س ذ م م - ال�شفوح -   - 25 العنوان : مكتب 
727083 رقم   : الرخ�شة  ، رقم  : ذات م�شوؤولية حم��دودة  القانوين  ال�شكل  تيكوم - 
1154237 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�شادية  القيد بال�شجل التجاري : 
اأعاله  املذكورة  ال�شركة  باإنحالل  لديها  التجاري  ال�شجل  التاأ�شري يف  باأنه قد مت  بدبي 
العدل  ل��دى كاتب  واملوثق   2021/4/26 بتاريخ  دب��ي  ق��رار حماكم  وذل��ك مبوجب   ،
التقدم  مطالبة  اأو  اعرا�س  اأي  لديه  من  وعلى   2021/4/26 بتاريخ  دب��ي  حماكم 
 GR  65 رق��م  حم��ل   : ال��ع��ن��وان  واحل�ضابات  للتدقيق  برميري  امل��ع��ني  امل�شفي  اإىل 
 : فاك�س    04-2526125  : ه��ات��ف   - العنز  ه��ور   - احل��ب��ت��ور  خليفة  �شلطان  ملك 
خالل  وذلك  الثبوتية  واالأوراق  امل�شتندات  كافة  معه  م�شطحباً    04-2526127

)45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا االإعالن
دائرة التنمية القت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 13227 بتاريخ 2021/4/28 
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

ا�شم امل�شفي : برميري للتدقيق واحل�ضابات
العنوان : حمل رقم GR 65 ملك �شلطان خليفة احلبتور - هور العنز - هاتف : 
2526125-04  فاك�س : 2526127-04  مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية 
االقت�شادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�شفي املذكور اأعاله لت�شفية ا�ض تو جلف 
ملواد البناء - �ض ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  2021/4/26 
اأي  2021/4/26 وعلى من لديه  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 
اعرا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان 
املذكور اأعاله، م�شطحباً معه كافة امل�شتندات واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( 

يوماً من تاريخ ن�شر هذا االإعالن
دائرة التنمية القت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 13227 بتاريخ 2021/4/28 
حمكمة ال�سارقة الإحتادية الإبتدائية 

مكتب اإدارة الدعوى 
اعالن بالن�سر يف جريدتني ت�سدر اإحداها بلغة اجنبية 

اىل املدعى عليهم / 1- دارجون اوف�شور لل�شناعات ذ م م  2- دراجون لل�شناعات  البحرية - ذ م م  3- رحمت اهلل اهلل مو�شى 
باخري  - نعلمكم بان املدعيني / 1- ال�شركة االإيرانية للهند�شة البحرية والبناء  2- كايتو انربراب�شز للتجارة العامة - ذ م 

م يف الدعوى 2021/459 جتاري كلي - قد رفع الدعوى املذكورة اعاله يطالب فيها :  
 13.055.252.54 وقدره  مبلغ  للمدعيني  يوؤدوا  بان  والت�شامم  بالت�شامن  عليهم  املدعي  بالزام  احلكم   -1
عن  عبارة  فل�س(  وخم�شون  واربع  درهم  وخم�شون  واثنني  ومائتني   الف  وخم�شون  وخم�شة  مليون  ع�شر  )ثالثة  درهم 
مبلغ  لها  م�شافا  فعليا  عليهم  املدعي  ا�شتلمها  التي  العقد  من  املقدمة  الدفعة  قيمة  درهم   7.633.978.34 مبلغ 
5.421.274.20 درهم قيمة غرامة التاأخري بواقع 10% من القيمة الكلية للعقد مع ف�شخ العقد املربم يف 2014/8/9 
واإعادة احلال اىل ما كان عليه قبل التعاقد مع الفائدة التجارية بواقع 12% �شنويا من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�شداد 
الدعوى  اإدارة  اأمام مكتب  بالر�شوم وامل�شاريف واالتعاب.  لذا يقت�شي ح�شورك  ال�شفة  املدعي عليهم بذات  2-الزام  التام.  
 ، معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  االبتدائية  االحتادية  ال�شارقة  مبحكمة   9 رقم  مكتب  الكلية  والتجارية  املدنية  الدائرة 
وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�شتندات ، وذلك يوم الثالثاء املوافق 2021/5/4 ، ال�شاعة 8.30 
اتخاذ  �شيتم  ح�شورك  عدم  حال  ويف  عليه  مدعي  بو�شفك   - اأعاله  اليها  امل�شار  املذكور  الدعوى  يف  للنظر  وذلك  �شباحا 

االجراءات القانونية بحقك غيابيا. 
 حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية 

مكتب اإدارة الدعوى  

وزارة العدل 
حمكمة ال�سارقة  الحتادية البتدائية

مكتب اإدارة الدعوى

العدد 13227 بتاريخ 2021/4/28 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة - حمكمة التنفيذ املدنية 
)جزئي(  مدين   SHCEXCIREA2020 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0003536/ 

اإىل املحكوم عليه : ا�شحاق بونقادان 
حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 

املنفذ معني الدين مانيك عبدال�شتار - اجلن�شية : بنجالدي�س  
يف الق�شية امل�شار اليها اأعاله 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم 
املطلوب   تنفيذه كاالآتي : املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف 37835 درهم

لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ اإعالنك 
التنفيذ  اإجراءات  بحقك  �شتتخذ  املحكمة  فاإن  ذلك  )م( عن  تخلفك  حالة  ويف  االإخطار.  بهذا  اإعالنكم   /

اجلربي املقررة قانونا.  
القا�سي / معت�سم احمد �سمري ابو�سادي  
حمكمة ال�سارقة 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13227 بتاريخ 2021/4/28 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة - حمكمة التنفيذ املدنية  - ركن ال�سهباء ملقاولت التك�سية والر�سيات  
)جزئي(  عمايل   SHCEXCILABMIN2019 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0002485/ 

اإىل املحكوم عليه : ركن ال�شهباء ملقاوالت التك�شية واالر�شيات 
حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 

املنفذ منظور �شريف حممد  - يف الق�شية امل�شار اليها اأعاله 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد لذلك ، 

ومبا ان احلكم املطلوب   تنفيذه كاالآتي :
املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف 13841 درهم

لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
اإجراءات  بحقك  �شتتخذ  املحكمة  فاإن  ذلك  عن  تخلفك  حالة  ويف  للن�شر.  التايل  اليوم  تاريخ 

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

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13227 بتاريخ 2021/4/28 
مذكرة اإعالن حكم بالن�سر 

�سادرة من حمكمة ال�سارقة - املحكمة الإبتدائية املدنية
اأداء     اأمر   SHCFICICPL2021 /0002933 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / وليد �شمري علي جمذوب  
نحيطكم علما بانه بتاريخ اليوجد قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى 

بالرقم اأعاله ل�شالح / حممد ابراهيم قاري حممد اإ�شماعيل  بالتايل :
ناأمر بالزام املدعي عليه ان يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره )8210( درهم والزمته 

بامل�شروفات. 
حكما قابال لال�شتئناف خالل املدة القانونية

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

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13227 بتاريخ 2021/4/28 
مذكرة اإعالن حكم بالن�سر 

�سادرة من حمكمة ال�سارقة - املحكمة الإبتدائية املدنية
اأداء   اأمر   SHCFICICPL2021 /0001668 يف  الدعوى رقم

اإىل املحكوم عليه / حممد قدرت اله خواجة  
الدعوى  يف  املحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد   2021/3/1 بتاريخ  بانه  علما  نحيطكم 

بالرقم اأعاله ل�شالح / فرهاد عبدالرزاق حممودي  بالتايل :
بعد االإطالع على االوراق : 

ناأمر بالزام املدعي عليه ان يوؤدي للمدعي املبلغ املبني يف �شحيفة اأمر االأداء مو�شوع 
القرار املاثل والزمته بامل�شروفات.  حكما قابال لال�شتئناف خالل املدة القانونية 15 

يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شره.
القا�سي/ د.حممد �سليمان حممد عبدالرحمن 
حمكمة ال�سارقة 
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13227 بتاريخ 2021/4/28 
مذكرة اإعالن حكم بالن�سر 

�سادرة من حمكمة ال�سارقة - املحكمة الإبتدائية املدنية
اأداء   اأمر   SHCFICICPL2021 /0002061 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / حممد ا�شف حبيب  
اأعاله  بالرقم  الدعوى  يف  املحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد  اليوجد  بتاريخ  بانه  علما  نحيطكم 

ل�شالح / اأحمد ح�شني كاظم الكاظم  التايل :
ن�س احلكم  اأنه بتاريخ 2021/3/12 

بعد االإطالع على االأوراق 
بامل�شروفات  ان يوؤدي للمدعي مبلغا وقدره )30000( درهم والزمته  املدعي عليه  بالزام  ناأمر 

ورف�شت ما عدا ذلك من طلبات.  
حكما قابال لال�شتئناف خالل املدة القانونية اعتبارا من اليوم التايل لن�شره.

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

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13227 بتاريخ 2021/4/28 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

)جزئي(   مدين    AJCEXCIREA2021 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0000828/ 
اإىل املحكوم عليه : مكتب ال�شفري لتوريد االيدي العاملة  

حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 
املنفذ احمد حممد البلو�شي - اجلن�شية : اإماراتي  

يف الق�شية امل�شار اليها اأعاله. 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد لذلك ، 

ومبا ان احلكم املطلوب 
تنفيذه كاالآتي : املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف : 12897.0 

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

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
القا�سي / علي املهلبي      
حمكمة عجمان    
حمكمة التنفيذ املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13227 بتاريخ 2021/4/28 
 اعـــــــالن       

تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات- خورفكان
الت�شديق على  االإم���ارات  وطلب   : ، اجلن�شية  النقبي   ال�شايب  ال�شيد/ فاطمة جمعه علي 
للعناية  م��ي��دالن��د  ال��ت��ج��اري  اال���ش��م  يف   %100 البالغة  ح�شته  يف  )ت��ن��ازل(  يت�شمن  حم��رر 
بال�شيارات ، ن�شاط الرخ�شة تنظيف وتلميع ال�شيارات ، جتارة زينة واك�ش�شوارات ال�شيارات 
، تركيب االأجزاء االإ�شافية لل�شيارات واملرخ�س من دائرة التنمية االقت�شادية يف خورفكان 
االإقت�شادية  التنمية  دائ��رة  يف   2018/4/30 بتاريخ  ال�شادرة   761104 رق��م  جتارية  رخ�شة 
بخورفكان اىل ال�شيد/ متيمه يو�شف حممد علي الظهوري ، اجلن�شية : االإم��ارات.  ليكن 
معلوما للجميع بان الكاتب العدل يف مدينة خورفكان �شيقوم بالت�شديق على توقيعات ذوي 

ال�شاأن يف املحرر املذكور بعد انق�شاء ا�شبوعني من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
مكتب الكاتب العدل خورفكان
د. عائ�سة حممد علي 

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

الكاتب العدل- خورفكان
العدد 13227 بتاريخ 2021/4/28 

  ال�سماء
تعلن دائرة حماكم راأ�س اخليمة باأن املدعو /  احمد عبداللطيف 
الرابع  املقطع  اإ�شافة  بطلب  تقدم   ، ال�شحي  ال�شريف  احمد 
املدعوة/  زوجته  ال�شم  )الظاعن(  اخلام�س  واملقطع  )اأحمد( 
�شبيكة اأحمد رايح ، ليكون ا�شمها بعد االإ�شافة / �شبيكة اأحمد 
،  وان من له م�شلحة يف االع��را���س ان  راي��ح احمد الظاعن 
يتقدم خالل خم�شة ع�شر يوما من تاريخ االع��الن امام ق�شم 

اال�شهادات يف حمكمة راأ�س اخليمة.
 قا�سي حمكمة راأ�س اخليمة البتدائية

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13227 بتاريخ 2021/4/28 
اعالن بيع  عقار بالن�سر 

فى الدعوى رقم  2018/308 بيع عقار مرهون   
طالب التنفيذ: بنك االإحتاد الوطني - واآخرون - عنوانه : اإمارة دبي ، بردبي ، بناية على �شعيد جمعه بجوار برجمان �شنر ، هاتف 

رقم 043284055  ، فاك�س رقم 043516601 �شندوق بريد 981/ 
املنفذ �شده : داوود �شيف الدين يعقوب اليعقوب 

عنوانه :  اإمارة دبي ، بردبي ، �شارع ال�شيخ زايد ، Grand Mercure Majlis  - بجانب حمطة املرو ابراج االإمارات 
�س ب 13056 دبي / هاتف متحرك : 0507777779 / 0507666677 

العقار  بيع  �شيجرى  احل��ال  اقت�شى  ان  التالية  الثالث  االي��ام  ويف  م�شاء   1.00 ال�شاعة   2021/5/5 املوافق  االأربعاء  يوم  انه يف 
www.( ل��ل��م��زادات وع��ل��ى موقعها االل��ك��روين ان��ي��ط بها البيع )���ش��رك��ة االم����ارات  ال��ت��ى  ل��دى اجل��ه��ة  ادن���اه  املو�شحة او���ش��اف��ه 

emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرا�س على البيع التقدم باعرا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 
301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع ولكل 
�شخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اال تقل هذه الزيادة  عن ع�شر 

الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�شاف املمتلكات : 
امل�شاحة   -  317  -  1051  : البلدية  رق��م   -  605 االر����س  رق��م   - : منخول  املنطقة   - االن�شاء  قيد  والبناء  ار���س   : العقار  ن��وع 

فورا. املبلغ  يدفع   : مالحظة  عطاء.   العلى  يباع  درهم   120.000.000  : الكلية  القيمة   - مربع  مر   3569.89

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13227 بتاريخ 2021/4/28 

اعالن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده   
فى الدعوى رقم  2019/5884 تنفيذ جتاري   

طالب التنفيذ: بنك ات�س ا�س بي �شي )فرع دبي( 
عنوانه : االإمارات - اإمارة دبي - بردبي - دبي ، �شارع ال�شيخ زايد ، داون تاون ، برج ات�س بي �شي �س ب 66 دبي 

املنفذ �شده : منوهر رام�شند رام�شنداين - ب�شفته االمني - واآخرون 
ال��ل��وز ، ت :  ، ال�شوق الكبري ، حم��ل ملك احل��اج علي واحل���اج ح�شن  ���ش��ارع علي ب��ن اب��ي طالب  ، ب��ردب��ي -  عنوانه :  اإم���ارة دب��ي - دب��ي 

2836095253 مكاين  رقم   ،  25516 ب  �س   ،  043538193  : ف   ،  043538488/043538080
انه يف يوم االأربعاء املوافق 2021/5/5 ال�شاعة 1.00 م�شاء ويف االيام الثالث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى بيع العقار املو�شحة 
www.emiratesauction.( او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�شركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكروين

ae(  وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرا�س على البيع 
التقدم باعرا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية 
وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد 
على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اال تقل هذه الزيادة  عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س 
وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�شاف املمتلكات  : نوع العقار : �شقة �شكنية )حتت االإن�شاء( املنطقة : برج خليفة رقم االر�س 
169 امل�شاحة 93،63 مر مربع رقم املبنى : 1 - ا�شم املبنى : فورته T1 - رقم الوحدة 2705 التقييم : 1731153.30 درهم

 نوع العقار : �شقة �شكنية )حتت االإن�شاء( املنطقة : برج خليفة رقم االر�س 169 امل�شاحة 146،92 مر مربع رقم املبنى : 1 - ا�شم 
املبنى : فورته T1 - رقم الوحدة 706 التقييم : 2.802.675.02 درهم - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13227 بتاريخ 2021/4/28 

اعالن بيع  عقار بالن�سر 
فى الدعوى رقم 2019/5884 تنفيذ جتاري   

طالب التنفيذ: بنك ات�س ا�س بي �شي )فرع دبي( 
عنوانه : االإمارات - اإمارة دبي - بردبي - دبي ، �شارع ال�شيخ زايد ، داون تاون ، برج ات�س بي �شي �س ب 66 دبي 

املنفذ �شده : منوهر رام�شند رام�شنداين - ب�شفته االمني - واآخرون 
ال��ل��وز ، ت :  ، ال�شوق الكبري ، حم��ل ملك احل��اج علي واحل���اج ح�شن  ���ش��ارع علي ب��ن اب��ي طالب  ، ب��ردب��ي -  اإم���ارة دب��ي - دب��ي  عنوانه :  

2836095253 مكاين  رقم   ،  25516 ب  �س   ،  043538193  : ف   ،  043538488/043538080
انه يف يوم االأربعاء املوافق 2021/5/5 ال�شاعة 1.00 م�شاء ويف االيام الثالث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى بيع العقار املو�شحة 
www.emiratesauction.( او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�شركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكروين

ae(  وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرا�س على البيع 
التقدم باعرا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية 
وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد 
على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اال تقل هذه الزيادة  عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س 
وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�شاف املمتلكات  : نوع العقار : �شقة �شكنية )حتت االإن�شاء( املنطقة : برج خليفة رقم االر�س 
169 امل�شاحة 93،63 مر مربع رقم املبنى : 1 - ا�شم املبنى : فورته T1 - رقم الوحدة 2705 التقييم : 1731153.30 درهم
 نوع العقار : �شقة �شكنية )حتت االإن�شاء( املنطقة : برج خليفة رقم االر�س 169 امل�شاحة 146،92 مر مربع رقم املبنى : 1 - ا�شم 

املبنى : فورته T1 - رقم الوحدة 706 التقييم : 2.802.675.02 درهم - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13227 بتاريخ 2021/4/28 
 اإعالن عزل بوا�سطة الكاتب العدل  

 رقم الإنذار 9621/2021 
املعلن : ي�شري حممد عواد ابراهيم - م�شري اجلن�شية 

هاتف / 0507076069
العنوان : ال�شارقة - البطينة 

املعلن اليه : علي احمد علمي - �شومايل اجلن�شية 
العنوان : عجمان - را�شدية 3 - بناية مطعم بخاري اخلليج - �شقة 2 

هاتف رقم 0566056607  
املو�شوع : عزل من الوكالة 

العدل  الكاتب  ال�شيد  من  عليها  وامل�شدق    2021/1/3 بتاريخ  ل�شاحلك  املحررة  للوكالة  اإ�شارة 
بال�شارقة 

املدنية  املعامالت  املادة )955( من قانون  برقم )SH20210103A00117( وعمال لن�س 
رقم )5( ل�شنة )1985( واملعدل بالقانون رقم )1( ل�شنة )1987( 

لذلك ، 
فاإنني نعلمك مبوجبه بعزلك من الوكالة امل�شار اليه اأعاله اعتبارا من يوم ت�شلمك هذا االإعالن 

فاإن كان لديك اأي اعرا�س على ذلك يرجى اتباع ال�شبل القانونية 

          الإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل 

  اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات   

العدد 13227 بتاريخ 2021/4/28 
انذار عديل بالن�سر
رقم )2021/3761(

املنذر : بنك اإت�س اإ�س بي �شي ال�شرق االو�شط املحدود 
املنذر اليه : مي�شيل جون اوتويل - بريطاين اجلن�شية 

املو�شوع : 
يخطر املنذر املنذر اليها ب�شرورة �شداد مبلغ وقدره 117،545.28 درهم اإماراتي قيمة 
املر�شد بذمتكم نتيجة التاأخري يف �شداد االق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد متويل املركبة 
ميت�شوبي�شي باجريو ، �شنة ال�شنع 2010 ، و�شف املركبة ا�شتي�شن ، لون املركبة اأبي�س ، 
رقم اللوحة 80594 خ�شو�شي G دبي ، واملمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر. وذلك خالل 
واإال �شوف ي�شطر   ، العديل  االإن��ذار  اأي��ام( من تاريخ تبليغكم بهذا  موعد اق�شاها )�شبعة 
املنذر اأ�شفا التخاذ اإجراءات بيع املركبة املذكورة اأعاله ، مع حتميل املنذر اليها كافة الر�شوم 

وامل�شاريف والفوائد. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13227 بتاريخ 2021/4/28 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  جتاري   AJCFICIPOR2021 /0001457 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : اأبراج العرب ملقاوالت البناء - ذ م م وميثلها / عبداخلالق جميد �شلطان عبد 
اخلالق - جمهول حمل االإقامة : عجمان - الرا�شدية 3 - بناية ا�شكيب تاور - الطابق الرابع - 

مكتب رقم 404 - هاتف رقم 067477039 - رقم مكاين : 4305010494  
انت مكلف باحل�شور بجل�شة 2021/5/17 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان املحكمة 
االإبتدائية املدنية -  مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى 1( �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد ، 
وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�شتندات وذلك خالل مدة ال تزيد على 
بو�شفك مدعي   - اعاله  رقمها  املذكور  الدعوى  للنظر يف  وذلك  الن�شر  تاريخ  ايام من  ع�شرة 

عليه. حرر بتاريخ  2021/4/26 م.   
مدير اخلدمات الق�سائية      
مرمي ابراهيم البلو�سي 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13227 بتاريخ 2021/4/28 

فقد بنك االإ�شتثمار �س.م.ع �شهادة اأ�شهم �شادرة عن 
�شركة اأم القيوين لالإ�شتثمارات العامة �س.م.ع 

)�شركة �شناعات ا�شمنت اأم القيوين �س.م.ع �شابقا( 
ال�شهادة رقم : م7252/2  ب��� 200،000 �شهما 
ح�شب ال�شهادة.  نرجو ممن يجدها االإت�شال على 

رقم الهاتف : 065980546 

فقدان �سهادة ا�سهم 
العدد 13227 بتاريخ 2021/4/28 

 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة
ا�شم ال�شركة : �ضركة �ضولت ليك للتجارة العامة - ذ م م  

104 ملك عي�شى بن نا�شر بن عبداللطيف ال�شركال - املطينة  العنوان : مكتب رقم 
القيد  رق��م   777167  : الرخ�شة  رق��م   ، حم��دودة  م�شوؤولية  ذات   : القانوين  ال�شكل 
االقت�شادية بدبي  التنمية  دائرة  تعلن  1274878 مبوجب هذا   : التجاري  بال�شجل 
باأنه قد مت التاأ�شري يف ال�شجل التجاري لديها باإنحالل ال�شركة املذكورة اأعاله ، وذلك 
العدل حماكم  كاتب  ل��دى  واملوثق   2021/4/20 بتاريخ  دب��ي  ق��رار حماكم  مبوجب 
دبي بتاريخ 2021/4/20 وعلى من لديه اأي اعرا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي 
 2903-1 رق��م  مكتب   : العنوان  احل�ضابات  لتدقيق  الن�ضاري  & ام  ايه  املعني 
ملك �شمو ال�شيخ هزاع بن زايد بن �شلطان ال نهيان - املركز التجاري االول -  هاتف : 
2955582-04  فاك�س : 2955598-04  م�شطحباً معه كافة امل�شتندات واالأوراق 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا االإعالن
دائرة التنمية القت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 13227 بتاريخ 2021/4/28 
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

ا�شم امل�شفي : ايه & ام الن�ضاري لتدقيق احل�ضابات
العنوان : مكتب رقم 1-2903 ملك �شمو ال�شيخ هزاع بن زايد بن �شلطان ال نهيان 
- املركز التجاري االول -  هاتف : 2955582-04  فاك�س : 04-2955598    
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�شادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�شفي املذكور 
اأعاله لت�شفية �ضركة �ضولت ليك للتجارة العامة - ذ م م وذلك مبوجب قرار 
2021/4/20 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  حماكم دبي بتاريخ  
2021/4/20 وعلى من لديه اأي اعرا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني 
امل�شتندات  معه كافة  اأع��اله، م�شطحباً  املذكور  العنوان  الكائن بدبي على  يف مكتبه 

واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا االإعالن
دائرة التنمية القت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 13227 بتاريخ 2021/4/28 
اعالن مدعي عليه بالن�سر   

يف الدعوى SHCEXCILABMIN2021 / 0000747 عمايل جزئي 
اإىل املدعي عليه : �شركة نيوايج -  ذ م م

حيث اأنه �شدر احلكم �شدك ل�شالح املدعي 
املنفذ ديلوار ح�شني اإبراهيم مي�شي 

يف الق�شية امل�شار اليها اأعاله 
ومبا اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ، ودفع الر�شم املحدد 
�شامال  الكلي  املجموع  : 21091 درهم  تنفيذه كاالآتي  املطلوب  اأن احلكم  ، ومبا  لذلك 

الر�شوم وامل�شاريف
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اأعاله خالل 15 يوما 
من تاريخ اليوم التايل للن�شر ويف حال تخلفك عن ذلك فاإن املحكمة �شتتخذ بحقك 

اإجراءات التنفيذي اجلربي املقررة قانونا. 
حرر بتاريخ 2021/4/4 - حرر بوا�شطة املوظف 

مركز �ضعادة املتعاملني

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13227 بتاريخ 2021/4/28 
اعالن مدعي عليه بالن�سر   

يف الدعوى SHCFICICPL2021 / 0003218 اأمر اأداء  
اإىل املدعي عليه : �شريون ماناوات فريير فيليبيني / اجلن�شية 

نعلمكم بان املدعي حممد عرفان اعظم حممد اعظم باك�شتاين اجلن�شية 
قد اقام الدعوى املذكورة اأعاله للمطالبة 

بعد االطالع على االوراق 
والزمتها  درهم  االف  ع�شرة  مبلغ  للمدعي  توؤدي  ان  عليها  املدعي  بالزام  ناأمر 

بامل�شروفات. 
حرر بتاريخ 2021/4/25 / حرر بوا�شطة املوظف 

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

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13227 بتاريخ 2021/4/28 
  اعالن بالن�سر

املرجع : 502
:الهند  اجلن�شية   - �شبارميوتو  �شبارميوتو  جيم�س  ال�شيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
امل�شماة  الرخ�شة  يف  وذلك   )%100( البالغة  ح�شته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب   ،
بال�شارقة  االإقت�شادية  التنمية  دائرة  من  ال�شادرة  الفنية(  للمقاوالت  ال�شماء  )طريق 
اجلن�شية   - �شبارميوتو  جيم�س  جيم�س  جاك�شن  ال�شيد/  اىل   )551185( رقم  برخ�شة 

:الهند. تعديالت اخرى: اليوجد اأي تعديالت اأخرى. 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان 
الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على االجراء 
امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرا�س حيال ذلك عليه 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
   الكاتب العدل   
مركز ال�سقر خلدمات رجال الأعمال

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 13227 بتاريخ 2021/4/28 

اعالن بيع  عقار بالن�سر 
فى الدعوى رقم 2020/20 بيع عقار مرهون 

طالب التنفيذ: البنك التجاري الدويل - �س م ع 
عنوانه : االإمارات - اإمارة دبي - بور�شعيد - ديرة - مبنى البزن�س بوينت - �شقة 401 - خلف وكالة الني�شان لل�شيارات 

املنفذ �شده : عزيز ر�شا عيو�س قا�شم زاده 
عنوانه :  االإمارات - اإمارة دبي - بردبي - مبنى ليك �شايد �شي - �شقة العقار 801 - منطقة معي�شم االول 

انه يف يوم االأربعاء املوافق 2021/5/5 ال�شاعة 1.00 م�شاء ويف االيام الثالث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى بيع 
االلكروين  وعلى موقعها  للمزادات  االم��ارات  )�شركة  البيع  بها  انيط  التى  اجلهة  لدى  ادن��اه  او�شافه  املو�شحة  العقار 
)www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�شراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من 
الثمن االأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرا�س على البيع التقدم باعرا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات 
قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع 
كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع. وفيما يلي بيان او�شاف املمتلكات  :  �شقة �شكنية - املنطقة 
: معي�شم االول - رقم االر�س 23 - ا�شم املبنى : ليك �شايد �شي - رقم املبنى : 3 - رقم العقار : 801 - امل�شاحة : 64،34 

مر مربع - املقدرة ب��� )415،529( درهم ويباع العلى عطاء.  مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 13227 بتاريخ 2021/4/28 
اعالن بيع  عقار بالن�سر 

فى الدعوى رقم  2019/200 بيع عقار مرهون     
طالب التنفيذ: بنك اأبوظبي الوطني )�شابقا( بنك ابوظبي االأول )حاليا( 

عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - بور�شعيد - بناية البزن�س بوينت مكتب رقم 401 خلف وكالة الني�شان لل�شيارات - هاتف : 
 3244594826 مكاين  رقم   04/2946945

املنفذ �شده : اأكرام اغا - عنوانه :  اإمارة دبي - بردبي - منطقة مر�شى دبي - مبنى اتي�شا اك�س 2 رقم 3 - العقار رقم 
 1172574505  : مكاين  رقم   -  405

انه يف يوم االأربعاء املوافق 2021/5/5 ال�شاعة 1.00 م�شاء ويف االيام الثالث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى بيع 
االلكروين  وعلى موقعها  للمزادات  االم��ارات  )�شركة  البيع  بها  انيط  التى  اجلهة  لدى  ادن��اه  او�شافه  املو�شحة  العقار 
)www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�شراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من 
الثمن االأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرا�س على البيع التقدم باعرا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات 
قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع 

كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع. وفيما يلي بيان او�شاف املمتلكات  : 
�شقة �شكنية - املنطقة : مر�شى دبي - رقم االر�س : 107 - رقم املبنى : 3 - ا�شم املبنى : اتي�شا اك�س 2 - رقم العقار : 

درهم.  ب���)1،030،966(  املقدرة   - مربع  مر   95،78  : امل�شاحة   -  405
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13227 بتاريخ 2021/4/28 

اعالن بيع  عقار بالن�سر 
فى الدعوى رقم  2020/185 بيع عقار مرهون     

طالب التنفيذ: بنك الفجرية الوطني - �س م ع 
عنوانه : االإم��ارات - اإم��ارة دبي - بور�شعيد - ديرة - دبي - مبنى بناية البزن�س بوينت - �شقة مكتب رقم 401 - خلف 

وكالة الني�شان لل�شيارات 
املنفذ �شده : بان جلوبال التجارية )�س.ذ.م.م( 

عنوانه : االإمارات - اإمارة دبي - منطقة اخلليج التجاري - دبي - مبنى مبنى ذي بريزم 1 - �شقة  العقار رقم 3407 
انه يف يوم االأربعاء املوافق 2021/5/5 ال�شاعة 1.00 م�شاء ويف االيام الثالث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى بيع 
االلكروين  وعلى موقعها  للمزادات  االم��ارات  )�شركة  البيع  بها  انيط  التى  اجلهة  لدى  ادن��اه  او�شافه  املو�شحة  العقار 
)www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�شراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من 
الثمن االأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرا�س على البيع التقدم باعرا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات 
قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع 

كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع. وفيما يلي بيان او�شاف املمتلكات  : 
1 - ا�شم املبنى  : ذي بريزم - رقم العقار :  �شقة �شكنية - املنطقة : اخلليج التجاري - رقم االر�س 25 - رقم املبنى : 

درهم   )837،439  /65( ب��  املقدرة   - مربع  مر   107.54  : امل�شاحة   -  3407
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13227 بتاريخ 2021/4/28 

اعالن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده   
فى الدعوى رقم 2018/123 بيع عقار مرهون   

طالب التنفيذ: بنك اأبوظبي الوطني - �شابقا - بنك اأبوظبي االأول - حاليا - عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - بور�شعيد - بناية البزن�س 
بوينت مكتب رقم 401 خلف وكالة الني�شان لل�شيارات - هاتف 04/2946945 رقم مكاين 3244594826 

املنفذ �شده : املا�س توجانوف - عنوانه :  اإمارة دبي - بردبي - منطقة نخلة جمريا - مبنى امل�شاكن ال�شمالية 1 - العقار رقم 
 1339078061  : مكاين  رقم   -  B110

1.00 م�شاء ويف االيام الثالث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى بيع العقار  انه يف يوم االأربعاء املوافق 2021/5/5 ال�شاعة 
www.( االل��ك��روين  موقعها  وعلى  ل��ل��م��زادات  االم���ارات  )�شركة  البيع  بها  انيط  التى  اجلهة  ل��دى  ادن���اه  او�شافه  املو�شحة 
emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرا�س على البيع التقدم باعرا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة 
البيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اال تقل هذه الزيادة  

عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�شاف املمتلكات  : 
نوع العقار : �شقة �شكنية - املنطقة : نخلة جمريا - رقم االر�س 2 - امل�شاحة : 507،71 مر مربع - رقم املبنى : 1 - ا�شم املبنى 

: امل�شاكن ال�شمالية - رقم الوحدة B110 - القيمة الكلية : 6.036.652.45 درهم. 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13227 بتاريخ 2021/4/28 

اعالن بيع  عقار بالن�سر  
فى الدعوى رقم 2018/123 بيع عقار مرهون   

طالب التنفيذ: بنك اأبوظبي الوطني - �شابقا - بنك اأبوظبي االأول - حاليا - عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - بور�شعيد - بناية البزن�س 
بوينت مكتب رقم 401 خلف وكالة الني�شان لل�شيارات - هاتف 04/2946945 رقم مكاين 3244594826 

املنفذ �شده : املا�س توجانوف - عنوانه :  اإمارة دبي - بردبي - منطقة نخلة جمريا - مبنى امل�شاكن ال�شمالية 1 - العقار رقم 
 1339078061  : مكاين  رقم   -  B110

1.00 م�شاء ويف االيام الثالث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى بيع العقار  انه يف يوم االأربعاء املوافق 2021/5/5 ال�شاعة 
www.( االل��ك��روين  موقعها  وعلى  ل��ل��م��زادات  االم���ارات  )�شركة  البيع  بها  انيط  التى  اجلهة  ل��دى  ادن���اه  او�شافه  املو�شحة 
emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرا�س على البيع التقدم باعرا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة 
البيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اال تقل هذه الزيادة  

عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�شاف املمتلكات  : 
نوع العقار : �شقة �شكنية - املنطقة : نخلة جمريا - رقم االر�س 2 - امل�شاحة : 507،71 مر مربع - رقم املبنى : 1 - ا�شم املبنى 

: امل�شاكن ال�شمالية - رقم الوحدة B110 - القيمة الكلية : 6.036.652.45 درهم. 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13227 بتاريخ 2021/4/28 
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

ا�شم ال�شركة : الظل الطويل لتجارة اللكرتونيات - �ض ذ م م  
 : القانوين  ال�شكل   - نايف   - دي��رة   - 218 ملك حممد علي م�شبح  : مكتب  العنوان 
 : التجاري  بال�شجل  القيد  رقم   711891  : الرخ�شة  رقم   ، حم��دودة  م�شوؤولية  ذات 
التاأ�شري  باأنه قد مت  التنمية االقت�شادية بدبي  دائرة  1139008 مبوجب هذا تعلن 
قرار  وذل���ك مب��وج��ب   ، اأع���اله  امل��ذك��ورة  ال�شركة  ب��اإن��ح��الل  لديها  ال��ت��ج��اري  ال�شجل  يف 
بتاريخ  دب��ي  حماكم  ال��ع��دل  كاتب  ل��دى  وامل��وث��ق   2020/9/20 بتاريخ  دب��ي  حماكم 
املعني  امل�شفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرا�س  اأي  لديه  من  وعلى   2020/9/20
914 ملك موؤ�ش�شة حممد  العنوان : مكتب رقم  ات�ض ايه ام لتدقيق احل�ضابات  
بن را�شد لدعم م�شاريع ال�شباب - ديرة - بور�شعيد -  هاتف : 2973060-04  فاك�س 
خالل  وذل��ك  الثبوتية  واالأوراق  امل�شتندات  كافة  معه  م�شطحباً   04-2973071  :

)45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا االإعالن
دائرة التنمية القت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 13227 بتاريخ 2021/4/28 
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

ا�شم امل�شفي : ات�ض ايه ام لتدقيق احل�ضابات
العنوان : مكتب رقم 914 ملك موؤ�ش�شة حممد بن را�شد لدعم م�شاريع ال�شباب - 
ديرة - بور�شعيد -  هاتف : 2973060-04  فاك�س : 2973071-04  مبوجب 
هذا تعلن دائرة التنمية االقت�شادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�شفي املذكور اأعاله 
لت�شفية الظل الطويل لتجارة اللكرتونيات - �ض ذ م م وذلك مبوجب قرار 
حماكم دبي بتاريخ  2020/9/20 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 
2020/9/20 وعلى من لديه اأي اعرا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني 
اأعاله، م�شطحباً معه كافة امل�شتندات  يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور 

واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا االإعالن
دائرة التنمية القت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 13227 بتاريخ 2021/4/28 
حمكمة عجمان 

اإعالن ح�سور جل�سة بالإت�سال املرئي عن بعد
  AJCAPCIPOR2021 /0000285 يف الق�سية رقم

QxGFHv : بناء على طلب : امل�شتاأنف : �شبريو اليفكري برايفيت ليمتد - رمز التفوي�س
وعنوانه / اإمارة دبي ديرة منطق�ة بور �شعيد بناية بيزن�س بوينت الدور الرابع مكتب 409 البناي وم�شاركوه حماماة وا�شت�شارات قانوني�ة 

info@albannai-law.com : ه�ات�ف : 6164 294 - 04 الربيد االإليكروين
Wc5SsZ اىل : امل�شتاأنف �شده : ثارا للتجارة م.م.ح  - رمز التفوي�س

وعنوانه / اإمارة عجمان املنطقة احلرة مكتب اإ�س اأم اإي 1 مكتب ا�س ام 3113 اأ �شندوق بري�د 1234 عجمان رقم الهاتف املحمول 
farooqabbasi78@gmail.com  الكرون�ي الربيد   44477123777 مكانى:  رقم   0566905040

4Ttftq : امل�شتاأنف �شده : ف�اروق ع�زام عب�ا�شي  - رمز التفوي�س
وعنوانه / اإمارة عجمان املنطقة احلرة مكتب اإ�س اأم اإي 1 مكتب ا�س ام 3113 اأ �شندوق بري�د 1234 عجمان رقم الهاتف املحمول 

farooqabbasi78@gmail.com  الكرون�ي الربيد   44477123777 مكانى:  رقم   0566905040
BRjyP6 : امل�شتاأنف �شده : ف�رح ك�الي�م - رمز التفوي�س

وعنوانه / اإمارة عجمان املنطقة احلرة مكتب اإ�س اأم اإي 1 مكتب ا�س ام 3113 اأ �شندوق بري�د 1234 عجمان رقم الهاتف املحمول 
farooqabbasi78@gmail.com  الكرون�ي الربيد   44477123777 مكانى:  رقم   0566905040

انت مكلف بح�شور اجلل�شة املرئية رقم EH00012922 واملقررة بتاريخ 24/05/2021 ، ال�شاعة 10.30 والتي  �شتعقدها يف 
حمكمة عجمان دائرة الدائرة اال�شتثنافية الرابعة عن بعد بوا�شطة االت�شال

املرئي عرب موقع وزارة العدل https://smartjustice.moj.gov.ae/chrysalis/f/eMeeting/search بوابة
اجلل�شات املرئية. �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد. اأو قم مب�شح الرمز املبني اأدناه بكامريا الهاتف بيانات اجلل�شة : رقم 
اجلل�شة : EH00012922 وميكنكم تقدمي املذكرة اجلوابية على الدعوى وارفاق امل�شتندات عرب النظام االلكروين 

بعد ت�شريح املحكمة لكم بذلك 
مركز �سعادة املتعاملني 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى حمكمة ال�سارقة الإبتدائية املدنية الإحتادية 
م�ستعجل  /  SHCFICIINJ2021 /0000661 يف  الدعوى رقم

اىل : 5 ( على حممد ح�شن ح�شني
جمهول حمل االإقامة : دبي- ديره - ند احلمر - هاتف رقم 0509973939

نعلمكم باأن املدعي )ة( / 1( على �شامل خمي�س ال�شام�شي العنوان / حمل االإقامة: عجمان - النعيمية - �شارع خليفة بن 
زايد - �شكاي تاور - الطابق 7 - 703 - 704 رقم الهاتف : 971501349463 املدعي )ة( / 2( عفراء �شامل خمي�س 
ال�شام�شي العنوان / حمل االإقامة: عجمان - النعيمية - �شارع خليفة بن زايد - الطابق ال�شابع - 703 - 704 رقم الهاتف 
: 971501349463 املدعي )ة( / 3( عائ�شة �شامل خمي�س ال�شام�شي العنوان / حمل االإقامة: عجمان - النعيمية - 

�شارع خليفة بن زايد - الطابق ال�شابع - 703 - 704 رقم الهاتف: 971501349463 
قد اأقام الدعوى املذكورة اأعاله للمطالبة ب����� :

املبالغ  القيمة وبيان  العقار واحت�شاب  قبول الدعوى وحتديد اقرب جل�شة لنظرها - املطالبة بندب خبري عقاري ملعاينة 
املدفوعة من املدعني - الزام املدعى عليهم بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب  املحاماة

املوافق   ..... يوم  �شباح  ال�شارقه  حمكمة  االأوىل  امل�شتعجلة  االأمور  دائرة  الدائرة  اأمام  احل�شور  عليكم  يتوجب  لذا 
ال�شاعة 09:30 لتقدمي ما لديكم من دفاع و م�شتندات ، ويف حالة عدم ح�شوركم اأو اإر�شال وكيل معتمد   2021/5/9

ينوب عنكم فاإن املحكمة �شتبا�شر االإجراءات القانونية يف غيابكم. حرر بتاريخ 2021/4/25 م. 
مكتب اخلدمات الق�سائية 

حممد ر�سا يون�س 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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 اإخطار عديل بالوفاء - برقم املحرر 2021/12265

 / رق���م  ه��ات��ف    784197005738576 رق���م  ه��وي��ة  ب��ط��اق��ة  واح��م��ل  ال��دوم��ي��ن��ي��ك��ا   ، اجل��ن�����ش��ي��ة   - ع��ل��ي عي�شى  ح�����ش��ن   / امل��خ��ط�����ر 
الرابع 408  املخطر اإليه / الو�شام لتجارة معدات  الطابق  برج بن كامل  التعاون   - - اخلان  ال�شارقة   : العنوان   -   0506464461
معاجلة املياه وميثلها املدير / فريد احمد مو�شى االطر�س - اجلن�شية فل�شطني - ويحمل بطاقة هوية رقم 784196308092517  

العن�وان/ عجمان - هاتف رقم / 0505074590 /0504620390/0503080881
املو�شوع / اإخطار عديل للوفاء مببلغ 386،774 درهم)ثالثمائة و�شتة وثمانون األفا و�شبعمائة واأربعة و�شبعون درهم( املخطر اإليه 
حرر �شيك للمخطر مببلغ 386،774 درهم)ثالثمائة و�شتة وثمانون األفا و�شبعمائة واأربعة و�شبعون درهم(. مو�شوع ال�شيك املحرر 
من قبل املخول بالتوقيع عن املدعي عليه حيث انه بتاريخ ا�شتحقاق ال�شيكات توجه املدعى ل�شرف ال�شيكات اإال اأنه ارتد دون �شرف لعدم 

وجود ر�شيد كايف قابل لل�شحب واحل�شاب مغلق وبيانه كالتايل :
ال�شيك رقم 000209 مببلغ 55000 درهم بتاريخ ا�شتحقاق 2021/3/29 وامل�شحوب على بنك راأ�س اخليمة الوطني )�س م ع(
�شيك رقم 000208 مببلغ 55000 درهم بتاريخ ا�شتحقاق 2021/3/29 وامل�شحوب على بنك راأ�س اخليمة الوطني )�س م ع( 
�شيك رقم 000207 مببلغ 55000 درهم بتاريخ ا�شتحقاق 2021/3/29 وامل�شحوب على بنك راأ�س اخليمة الوطني )�س م ع( 
�شيك رقم 000206 مببلغ 55000 درهم بتاريخ ا�شتحقاق 2021/3/29 وامل�شحوب على بنك راأ�س اخليمة الوطني )�س م ع( 
�شيك رقم 000205 مببلغ 55000 درهم بتاريخ ا�شتحقاق 2021/3/29 وامل�شحوب على بنك راأ�س اخليمة الوطني )�س م ع( 
�شيك رقم 000211 مببلغ 56774 درهم بتاريخ ا�شتحقاق 2021/3/22 وامل�شحوب على بنك راأ�س اخليمة الوطني )�س م ع( 

اإن املدعي عليه قد تقوم بالوفاء باملبلغ رغم م�شى تاريخ ا�شتحقاقه واملطالبة الودية مرارا وتكرارا ولكن دون جدوى. لذلك ،  وحيث 
فاأننا نخطركم ب�شرورة �شداد مبلغ املذكور خالل خم�شة اأيام من تاريخ اإخطاركم واال �شن�شطر التخاذ االإجراءات القانونية.  واطلب من 

ال�شيد الكاتب العدل التوثيق على هذا االإخطار للعلم مبا جاء به.  وهذا اإخطار منا بذلك
الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات )ال�سارقة(   

العدد 13227 بتاريخ 2021/4/28 
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2021/11823
ال�����م�����خ��ط�����ر : حم���م���د ع����رف����ان اع���ظ���م حم���م���د اع���ظ���م - ب��اك�����ش��ت��اين اجل��ن�����ش��ي��ة  و ي��ح��م��ل ب���ط���اق���ة ه���وي���ة رقم  

ال�شناعية الرابعة - هاتف رقم : 971507960432   - ال�شارقة   : العن�وان   784198751480793
ال�����م�����خ�����ط�����ر اإل���ي���ه���ا : م��ا���ش��ي�����ش��ي��ل��ي��ا ج���وي���ري���رو داف���ي�������س - ف��ل��ب��ي��ن��ي��ة اجل��ن�����ش��ي��ة  وحت���م���ل ب���ط���اق���ة ه���وي���ة رقم 
 . B 784197895761589 - العن�وان : ال�شارقة – ال�شناعية الرابعة – �شارع الوحدة - مركز بن كامل  - بلوك"

هاتف رقم : “ 971505141109 “ “ 971562793714 “” 971504363402 “
مو�شوع االإخطار : اإخطار بدفع قيمة ال�شيك.

الوق�ائ�ع :- حيث اإن ال�م�خط�ر اإليها حررت ل�شالح ال�م�خ�ط�ر �شيك :
رقم “ 100001 “ بقيمة “ 25،000 “ درهم “ خم�شة وع�شرون الف درهم فقط ال غري م�شحوب على “ بنك 
دبي االإ�شالمي”م�شتحق الدفع بتاريخ 05/02/2020 ، حيث اأن ال�شيك لي�س له مقابل وفاء كاف و قائم و قابل 
لل�شحب. و عليه يعلن ال�م�خ�ط�ر ال�مخ�ط�ر اإليها بال�شرورة دفع قيمة ال�شيك يف فرة اأق�شاها خم�شة اأيام من تاريخ 

ا�شتالم االإخطار و اإال �شوف يقوم باإتخاذ االإجراءات القانونية لذلك. 
- و عليه يلتم�س ال�مخطر من �شعادة الكاتب العدل باإمارة ال�شارقة اإخطاركم بهذا ر�شميا ً.

الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات )ال�سارقة(   
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انذار عديل بالن�سر

رقم )53771/2021(
املنذر: / كوندور تيك لتجارة االلكرونيات ذ م م

)املعروفة حاليا با�شم اإم تي بي لتجارة االإلكرونيات �س ذ م م (
املنذر اإليه/ بلو �شمارت للتجارة العامة �س ذ م م - حاليا  املعروفة با�شم كيان انرنا�شيونال للتجارة العامة  

)جمهول حمل االإقامة(
يتوجه املنذر بهذا االإنذار اىل املنذر اليهما الإنذارها باالآتي

مت تنفيذ اتفاق �شحنة/ب�شاعة بني �شركة كوندور تيك لتجارة االلكرونيات ذ م م
)املعروفة حاليا با�شم اإم تي بي لتجارة االإلكرونيات �س ذ م م(

العامة(  للتجارة  انرنا�شيونال  كيان  با�شم  املعروفة  م )حاليا  م  ذ  �س  العامة  للتجارة  �شمارت  بلو  �شركة  و 
امل�شتحق من �شركة بلو �شمارت للتجارة العامة �س ذ م م )حاليا املعروفة با�شم  املبلغ  2،046 درهم  مبلغ 
كيان انرنا�شيونال للتجارة العامة( اإىل �شركة / كوندور تيك لتجارة االلكرونيات ذ م م )املعروفة حاليا 
با�شم اإم تي بي لتجارة االإلكرونيات �س ذ م م( مت منح �شركة / بلو �شمارت للتجارة العامة �س ذ م م )حاليا 
املعروفة با�شم كيان انرنا�شيونال للتجارة العامة( مهلة خم�س ايام من تاريخ ن�شر االنذار العديل لتحويل 

املبلغ امل�شتحق.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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انذار عديل بالن�سر

رقم )2021/81914(
املخطر : خالد عبد الرحيم �شعبان 

املخطر اإليها االوىل :- اجلدارة العاملية لل�شيانة العامة �س.ذ.م.م - م�شتاأجرة.
املخطر اإليها الثانية:- مرييت �شتار ملواد البناء �س.ذ.م.م - م�شدرة ال�شيكات.

املخطر اإليه الثالث:- �شانتو�س كومار كارينغاتيل - هندي اجلن�شية - موقع ال�شبكات
ينبه املخطر على املخطر اإليهما مبوجب هذا االخطار وحثه على الوفاء باملر�ش�د من القيمه 
درهم   40،250 مببلغ  وامل��ق��درة  تاريخه  حتي  املرجتعة  ال�شيكات  وفقا  امل�شتحقة  االي��ج��اري��ة 
باال�ش�افة ملبلغ 1000 درهم غرامه ارجتاع عن كل �ش�يك مرجتع و�ش�رعة اخالء العني املوؤجرة 
القيمه  كامل  و�شداد  التعاقد  عند  عليها  كانت  التي  وباحلالة  ال�شواغل  من  خالية  وت�شليمها 
االيجارية حتي متام االخالء مع ت�ش�ليم املخطر �ش�هاده براءة ذمة من كافة اخل�دم�ات املوجودة 
اليها  م�شافا  والق�شائية  القانونية  االج��راءات  كافة  اتخاذ  طائلة  حتت  وذل��ك  املوجرة  بالعني 

الر�شوم وامل�شروفات وذلك خالل مده اق�شاها 30 يوما من تاريخ  هذا االخطار
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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اإعالن بالن�سر

رقم املحرر )2021/3801(
املنذره / كويك �شتيج للتاأجري ال�شقاالت ذ.م.م

املنذر اإليها االأوىل / ان�شكوير ملقاوالت البناء ذ.م.م
املنذر اإليه الثاين / راجني�س �شامبا الل جاين

اإن املنذره تخطر املنذر اإليهما مبوجب هذا االإنذار وتكلفهما بالوفاء باملبلغ امل�شتحق 
وباالإ�شافه  اإماراتياً(  درهما  األف  وثمانون  )خم�س  درهم   85،000 وقدره  بذمتها 
اإىل �شداد الفائده القانونيه بواقع ن�شبه 12% من اجمايل املبلغ املر�شد بذمه املنذر 
اإعالنكم بهذا  اأيام من تاريخ  اإليهما من تاريخ االإ�شتحقاق، وذلك خالل خم�شه )5( 
االإنذار واإال �شت�شطر املنذره اإىل اإتخاذ االإجراءات القانونيه الالزمه الإلزامهما ب�شداد 

املبالغ امل�شار اإليها، مع حفظ كافه حقوق املنذره ب�شائر اأنواعها.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13227 بتاريخ 2021/4/28 
انذار عديل بالن�سر
رقم )2020/7232(

املنذر: الربق ل�شناعات اال�شمنت
املنذر اإليهم : 1 - �شركة ادمز للمقاوالت )امارتية اجلن�شية(

اجلن�شية( )هندي  �شينغ  كمال  �شينغ  جيت  هارمان   -  2
اجلن�شية( )اماراتية  احلاج  ح�شن  احمد  عائ�شة   -3

 : 664،325 )فقط وق���دره  ���ش��داد مبلغ وق���دره  ب�����ش��رورة  اليهم  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ينذر 
�شتمائة واربعة و�شتون الف وثالثمائة وخم�شة وع�شرون درهم ال غري( وذلك مقابل 
قيمة الدين املر�شد يف ذمتها وذلك يف مدة اأق�شاها خم�شة اأيام من تاريخ ا�شتالمكم 
برد  للمطالبة  للق�شاء  للجوء  اآ�شفة  املنذرة  �شت�شطر  واإال  االإن��ذار  وعلمكم مب�شمون 
املبالغ امل�شددة وذلك وفقا للقانون و�شروط التعاقد وذالك بخالف املطالبة بالتعوي�س 

عن االأ�شرار املادية واملعنوية واحتج�از  االأموال بدون وجه حق.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13227 بتاريخ 2021/4/28 
اإعالن بالن�سر

رقم املحرر )2021/3806(
املنذره / كويك �شتيج للتاأجري ال�شقاالت ذ.م.م 
املنذر اإليها / �شتيل ايدج �شتيل لل�شقاالت ذ.م.م

امل�شتحق  باملبلغ  بالوفاء  وتكلفها  االإن���ذار  ه��ذا  مبوجب  اإليها  املنذر  تخطر  املنذره  اإن 
بذمتها وقدره 312،331،064 درهم )ثالثمائه واثنى ع�شر األف وثالثمائه وواحد 
وثالثون درهما اإماراتياً واأربع و�شتون فل�شاً( وباالإ�شافه اإىل �شداد الفائده القانونيه 
بواقع ن�شبه 12% من اجمايل املبلغ املر�شد بذمه املنذر اإليها من تاريخ االإ�شتحقاق، 
وذلك خالل خم�شه )5( اأيام من تاريخ اإعالنك بهذا االإنذار واإال �شت�شطر املنذره اإىل 
اإتخاذ االإجراءات القانونيه الالزمه الإلزامها ب�شداد املبالغ امل�شار اإليها، مع حفظ كافه 

حقوق املنذره ب�شائر اأنواعها.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13227 بتاريخ 2021/4/28 
اإعالن بالن�سر

رقم املحرر )2021/3808(
املنذره / كويك �شتيج للتاأجري ال�شقاالت ذ.م.م 

املنذر اإليه / ناريندرا مورجى بهوديا 
امل�شتحق  باملبلغ  بالوفاء  وتكلفها  االإن���ذار  ه��ذا  مبوجب  اإليه  املنذر  تخطر  امل��ن��ذره  اإن 
بذمتها وقدره 123،831،10 درهم )مائة وثالثة وع�شرون الفا وثمامنائة وواحد 
وثالثون درهما اإماراتيا( وباالإ�شافه اإىل �شداد الفائده القانونيه بواقع ن�شبه %12 
من اجمايل املبلغ املر�شد بذمة املنذر اإليه من تاريخ االإ�شتحقاق، وذلك خالل خم�شه 
اإتخاذ االإجراءات  اإىل  اإعالنك بهذا االإن��ذار واإال �شت�شطر املنذره  اأيام من تاريخ   )5(
املنذره  حقوق  كافه  حفظ  مع  اإليها،  امل�شار  املبالغ  ب�شداد  الإلزامه  الالزمه  القانونيه 

ب�شائر اأنواعها.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13227 بتاريخ 2021/4/28 
اإعالن بالن�سر

رقم )2021/3818(
املخطر : احمد اأنور حممد ال�شيد �شالمه  - بوكالة املحامي / احمد ح�شن املازمي

�شد /  املخطر اإليه: انريكو باليوت بانتاي  )فلبيني اجلن�شية(
املو�شوع طلب اإعالن بالن�شر

قيمته  اجمايل  مببلغ  املنذر  ل�شالح  بذمتكم  املر�شدة  املبالغ  �شداد  ب�شرعة  ننذركم  الكتاب  ه��ذا  مبوجب  جئنا 
)ع�شرة االف درهم(  خالل 5 اأيام عمل من تاريخه، واإال �شوف ن�شطر اآ�شفني التخاذ كافة االإجراءات   10،000

القانونية �شد املنذر اإليه، والتي من �شمنها ما يلي :
بحقكم. ال�شفر  من  املنع  اإ�شدار   -1

املر�شد. املبلغ  �شداد  حلني  واإح�شار  �شبط  اأمر  اإ�شدار   -2
اإليه. للمخطر  العائدة  البنكية  االأر�شدة  جميع  على  احلجز   -3

املمتلكات العائدة للمخطر اإليهم �شواء ال�شيارات اأو االأرا�شي اأو العقارات االأخرى. جميع  على  احلجز   -4
ما لديكم لديها من اأموال. على  للحجز  معكم  تتعامل  التي  اجلهات  كافة  خماطبة   -5
املحكمة من الراتب ال�شخ�شي اخلا�س بكم لدى جهة عملكم. تقرره  ما  على  احلجز   -6

اإىل اإجراءات اأخرى اأكرث ق�شوة بحقكم.  مع العلم اأن كل تلك االإج��راءات �شتكون على م�شوؤوليتكم  باالإ�شافة   -7
ونفقتكم، حمتفظني بكافة احلقوق القانونية االأخرى الأي جهة كانت.

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13227 بتاريخ 2021/4/28 
انذار عديل بالن�سر
رقم )2021/3742(

املنذرة / ورلد تر�شت لال�شتثمار ذ.م.م
املنذر اليهما / فاطمة رم�شانوفا -تركمان�شتان اجلن�شية

رود جرنال تريدينج �س م ح - ذ م م �شتار   -2
درهم   1،500،000 وق��دره  مبلغ  �شداد  ب�شرورة  اليهما  املنذر  املنذرة  تنذر 
اإعالن  تاريخ  اي��ام من  خ��الل خم�شة  وذل��ك  دره��م(  األ��ف  )مليون وخم�شمائة 
القانونية �شد  االج��راءات  اتخاذ  ا�شفة ايل  املنذرة  �شت�شطر  واال  االن��ذار  هذا 
القانونية  والفوائد  الق�شائية  وامل�شاريف  الر�شوم  اليهما مع حتميلهم  املنذر 
املنذرة  ك��اف��ة ح��ق��وق  م��ع حفظ  امل��ح��ام��اة  وات��ع��اب  اال���ش��رار  ع��ن  والتعوي�شات 

االأخرى احلالية وامل�شتقبلية.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13227 بتاريخ 2021/4/28 
اإعالن بالن�سر

رقم )2021/3819(
املنذرة : جمدي اإ�شماعيل حممد عبدالعزيز  - بوكالة املحامي / احمد ح�شن املازمي

�شد /  املنذر اإليه: انريكو باليوت بانتاي  )فلبيني اجلن�شية(
املو�شوع طلب اإعالن بالن�شر

قيمته  اجمايل  مببلغ  املنذر  ل�شالح  بذمتكم  املر�شدة  املبالغ  �شداد  ب�شرعة  ننذركم  الكتاب  ه��ذا  مبوجب  جئنا 
اآ�شفني التخاذ كافة  اأي��ام عمل من تاريخه، واإال �شوف ن�شطر   5 اأالف واربعمائة دره��م(  خالل  )اأربعة   4،400

االإجراءات القانونية �شد املنذر اإليه، والتي من �شمنها ما يلي :
بحقكم. ال�شفر  من  املنع  اإ�شدار   -1

املر�شد. املبلغ  �شداد  حلني  واإح�شار  �شبط  اأمر  اإ�شدار   -2
اإليه. للمخطر  العائدة  البنكية  االأر�شدة  جميع  على  احلجز   -3

املمتلكات العائدة للمخطر اإليهم �شواء ال�شيارات اأو االأرا�شي اأو العقارات االأخرى. جميع  على  احلجز   -4
ما لديكم لديها من اأموال. على  للحجز  معكم  تتعامل  التي  اجلهات  كافة  خماطبة   -5
املحكمة من الراتب ال�شخ�شي اخلا�س بكم لدى جهة عملكم. تقرره  ما  على  احلجز   -6

اإىل اإجراءات اأخرى اأكرث ق�شوة بحقكم.  مع العلم اأن كل تلك االإج��راءات �شتكون على م�شوؤوليتكم  باالإ�شافة   -7
ونفقتكم، حمتفظني بكافة احلقوق القانونية االأخرى الأي جهة كانت.

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13227 بتاريخ 2021/4/28 
انذار عديل بالن�سر
رقم )2021/3739(

املنذرة / فري�شت �شيكيورتي جروب )�س.ذ.م.م(
املنذر اإليه/ فندق جي دبليو ماريوت -دبي - )موؤ�ش�شة فردية(

 238،509،70 وق��دره  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اليه  املنذر  الفندق  املنذرة  تنذر 
و�شبعون  دره��م  وت�شعة  وخم�شمائة  دره��م  وث��الث��ون  وثمانية  )مائتني  دره��م 
فل�شاً( وذلك يف غ�شون خم�س اأيام من تاريخ اإعالن هذا االنذار واال �ش�ت��ش�طر 
العادية والتحفظية  القانونية والق�ش�ائية  ا�ش�فة ايل اتخاذ االجراءات  املنذرة 
والفوائد  وامل�����ش�����اري��ف  ال��ر���ش�����وم  ك��اف��ة  حتميله  م��ع  امل��ن��ذرال��ي��ه  ال��ف��ن��دق  �ش�د 
القانونية والتعوي�ش�ات واتعاب املحاماة وما ي�شتجد م�ش�تقباًل من م�ش�تحقات 

وفقاً الحكام  القانون
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13227 بتاريخ 2021/4/28 
انذار بالن�سر

رقم )2020/3471(
ال�شيد /الكاتب العدل ... املوقر

مق�دم الطل�ب / املنذرة : ك�ي ج�ي ال لوج�ش�تيك االم�ارات )انكوراج( )ذ م م(
K G L LOGISTICS EMIRATES )ANCHORAGE( )LLC

العنوان املختار: مكتب كنعان حماماة و ا�شت�شارات قانونية ، العنوان: امارة دبي- اخلليج التجاري، �شارع ابراج، باي �شكوير، مبنى 
info@kanlaw.ae :فاك�س و 044312405 بريد الكروين  044215179 الهاتف:   ،  503 و   502 مكتب   ،  11

، املنطقة احلرة باحلمرية ، م�شتودع  Orpro Company LLC - العنوان : ام��ارة ال�شارقة  املنذر اليها : �شركة اورب��رو ذ م م.  
، بريد  ، متحرك 0504628721  41659 �شارقة  065263881، �س ب  ، فاك�س   065263880 ، هاتف   1J  - 05/4 رقم 

milanie@orpro.net الكروين
املو�شوع طلب اعالن املنذر اليها بالن�شر

نتيجة التعامل التجاري بني الطرفني تر�شد مبلغ بذمة املنذر اليها مبلغ 18.346 درهم )ثمانية ع�شر األف وثالثمائة و�شتة 
ان  ال�شداد. وحيث  2018/1/23 وحتى متام  اال�شتحقاق يف  تاريخ  بواقع )12%( من  القانونية  الفائدة  دره��م( مع  واربعون 
ملقر  باالنتقال  انه  وحيث   2021 فرباير   23 وامل��وؤرخ   2021/1/4189 رقم  املحرر  مبوجب  بانذارها  قامت  الطلب  مقدمة 
ال�شركة املنذر اليها تبني اأن الباب مغلق وال توجد لوحة اعالنية لذلك تعذر االعالن ح�شب الثابت بافادة املوظف املخت�س باالعالن 
وحيث اننا قمنا باالعالن على الفاك�س والربيد االلكروين والرقم الوارد باالنذار وعليه يلتم�س مقدم الطلب الت�شريح له باعالن 

املنذر اليها بالن�شر
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13227 بتاريخ 2021/4/28 
اعالن بالن�سر 

 3817/2020/207 تنفيذ جتاري 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

تفا�شيل االإعالن بالن�شر 
اىل املنفذ �شدهما/1- دلتا اخلليج للمقاوالت �س.ذ.م.م 2- قي�شر �شوقي جرداق ب�شفته ال�شريك 
  - ذ.م.م  للمقاوالت  ال�شركة-دلتا اخلليج  املديونية من ح�شاب  �شند  ال�شيك  املوقع على  واملدير 

جمهويل حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/�شركة ام اند بي مورتار اند بال�شر دري مك�س ذ.م.م

وميثله:رميا عبداحلكيم اجلر�شى 
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )131799( 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر االج��راءات التنفيذية 

بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13227 بتاريخ 2021/4/28 

اعالن حكم بالن�سر        
1082/2021/16 جتاري جزئي 

تفا�شيل االإعالن بالن�شر 
اإىل حمكوم عليه 1- ات�س يف ا�س لتجارة مواد البناء ذ.م.م  - جمهول حمل االإقامة 

مبا ان حمكوم له :الغربية العاملية �س.ذ.م.م 
وميثله : احمد ح�شن حممد عبداهلل املازمي 

نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ  2021/4/6  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح/ 
الزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره )63.889.89( درهم  ���س.ذ.م.م  العاملية  الغربية 
والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ املطالبة الق�شائية احلا�شل يف 2021/3/18 وحتى ال�شداد 
التام وبالر�شوم وامل�شاريف ومبلغ خم�شمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�شوري 
قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �شدر با�شم �شاحب 

ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13227 بتاريخ 2021/4/28 

اعالن حكم بالن�سر        
           يف الدعوى رقم 702/2021/11 مدين جزئي

مو�شوع الدعوى:  احلكم بف�شخ و بطالن اتفاقية القر�س �شند الدعوى و اعادة احلال اىل ما كانت عليه قبل 
التعاقد. الزام املدعى عليه برد مبلغ وقدره 9،000،000 درهم. الزام املدعى عليه بكافة الر�شوم وامل�شاريف 

وبدل اتعاب املحاماة
طالب االعالن:  عبدالرحمن احمد عبيد �شقر بن غبا�س - �شفته بالق�شية:  مدعى

املطلوب اعالنهم:  1- خالد حممد خالد - �شفته بالق�شية:  مدعى عليه
مو�شوع االإعالن :  قد اأقام عليك� الدعوى ومو�شوعها احلكم بف�شخ و بطالن اتفاقية القر�س �شند الدعوى 
و اعادة احلال اىل ما كانت عليه قبل التعاقد. الزام املدعى عليه برد مبلغ وقدره 9،000،000 درهم. الزام 

املدعى عليه بكافة الر�شوم وامل�شاريف وبدل اتعاب املحاماة
مكلف  فاأنت  لذا  دبي  �شباحا يف حماكم   8:30 ال�شاعة   2021-5-4 املوافق  الثالثاء  يوم  لها جل�شة  وح��ددت 
باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا اأمام مكتب ادارة الدعوى الدائرة الثامنة على الرقم 0565460830 تطبيق 

بوتيم و عليك بتقدمي ما لديك� من مذكرات اأو م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة ب�ثالثة اأيام على االقل.
مدير دعوى                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 13227 بتاريخ 2021/4/28 
اعالن حكم بالن�سر

يف  الدعوى رقم 1091/2020/16 جتاري جزئي  
مو�شوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره   )478975.10( درهم والر�شوم وامل�شاريف 

واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�شداد التام 
طالب االإعالن :  بنك اأبوظبي التجاري )فرع(  - �شفته بالق�شية : مدعي 

املطلوب اإعالنه : 1- خالد حممد لطفي جرادات -  �شفته بالق�شية : مدعي عليه
جمهول حمل االإقامة 

املذكورة  املنعقدة بتاريخ 2020/12/13 يف الدعوى  االإع��الن : نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها  مو�شوع 
وقدره  مبلغا  امل��دع��ي  للبنك  ي�شدد  ب��ان  عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام  )ف���رع(  التجاري  اأبوظبي  ل�شالح/بنك  اأع���اله 
)458.726( درهم م�شافا اليه فائدة قانونية ب�شيطة قدرها 9% �شنويا اعتبارا من تاريخ املطالبة الق�شائية 
درهم مقابل  امل�شاريف ومبلغ خم�شمائة  املدعي عليه  والزمت  ال�شداد  احلا�شل يف 2020/3/19 وحتى متام 
اتعاب املحاماة ،   حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر 

هذا االعالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س ال�سعبة                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
العدد 13227 بتاريخ 2021/4/28 

 اعالن بالن�سر
يف  الدعوى رقم 742/2021/305 ا�ستئناف جتاري 

مو�شوع الدعوى: اإ�شتئناف احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2019/1715 جتاري كلي 
والر�شوم وامل�شاريف واالتعاب  

طالب االإعالن : بنك االمارات دبي الوطني �س.م.ع  - �شفته بالق�شية : م�شتاأنف
املطلوب اإعالنهم : 1- الكواكب للتجارة العامة �س.ذ.م.م  - �شفته بالق�شية : م�شتاأنف 

�شده. جمهول حمل االإقامة 
مو�شوع االإع��الن : قد ا�شتاأنف احلكم ال�شادر بالدعوى رقم 2019/1715 جتاري كلي   
وحددت لها جل�شه يوم االحد املوافق 2021/5/9  ال�شاعة 10.30 �شباحا بقاعة التقا�شي 
�شتجري  تخلفكم  ح��ال  ويف  قانونيا  ميثلكم  من  او  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه  بعد  عن 

حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 13227 بتاريخ 2021/4/28 
اعالن بالن�سر 

 2045/2020/207 تنفيذ جتاري 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

تفا�شيل االإعالن بالن�شر 
اىل املنفذ �شده/1- كيفني ميني�س �شاه  - جمهول حمل االقامة

 ، االم��ارات )حاليا(  )م(  ���س.م.ب  االأو�شط(  )ال�شرق  التنفيذ/اميك�س  الطالب  ان  مبا 
�شركة امريكان اك�شرب�س )ال�شرق االو�شط( �س.م.ب - �شابقا

وميثله:حممد عي�شى �شلطان ال�شويدي 
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 

)84160( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
وعليه فان املحكمة �شتبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13227 بتاريخ 2021/4/28 
اعالن بالن�سر 

 854/2021/207 تنفيذ جتاري 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

تفا�شيل االإعالن بالن�شر 
اىل املنفذ �شدهما/1- مانوج اليكال رامان 2-ميلكي او�شني مارين �شريفي�شي ذ.م.م

 جمهويل حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/بنك دبي التجاري �س.م.ع

وميثله:ي�شلم �شالح احمد ال�شعدي 
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 

)888816( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
وعليه فان املحكمة �شتبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13227 بتاريخ 2021/4/28 
اعالن بالن�سر 

 2402/2021/207 تنفيذ جتاري 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

تفا�شيل االإعالن بالن�شر 
اىل املنفذ �شده/1- رايف كريان را�س

 جمهويل حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/رويال رود لتاأجري ال�شيارات �س.ذ.م.م

قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)104608.50( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 

وعليه فان املحكمة �شتبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار 
املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن. 

رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13227 بتاريخ 2021/4/28 
اعالن بالن�سر 

 313/2021/208 تنفيذ مدين 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

تفا�شيل االإعالن بالن�شر 
اىل املنفذ �شده/1- �شلمان بن فار�س بن حممد الفار�س  - جمهول حمل االقامة

مبا ان الطالب التنفيذ/حمدان ال�شام�شي للمحاماة واال�شت�شارات القانونية
وميثله:حمدان حممد حمدان عبداهلل ال�شام�شي 

قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)69674( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 

وعليه فان املحكمة �شتبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار 
املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن. 

رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13227 بتاريخ 2021/4/28 
اعالن بالن�سر        

 1473/2021/16 جتاري جزئي 
تفا�ضيل الإعلن بالن�ضر 

اإىل املدعي عليهما : 1- جمدي ال�شيد رجب ال�شرنوبي 2- �شفتالنا ياكوبوفا
 جمهويل حمل االإقامة 

مبا ان املدعي :بنك دبي التجاري �س.م.ع  - وميثله : ي�شلم �شالح احمد ال�شعدي 
قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها لكل ذلك يلتم�س طالب االمر من املحكمة املوقرة االتي:الزام 
املطلوب �شدهما االمر باأن ي�شدد للطالب االمر مبلغ وقدره )851.951.08( درهم وما ي�شتجد 
من غرامة تاأخريية باال�شافة اىل الفائدة القانونية وقدرها 12% من تاريخ قيد الدعوى وحتى 

ال�شداد التام.الزام املطلوب �شدهم بالر�شوم وامل�شروفات ومقابل اتعاب املحاماة 
وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء املوافق 2021/5/4 ال�شاعة 09:30 �شباحا يف قاعة التقا�شي عن 
بعد لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل. 
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13227 بتاريخ 2021/4/28 
اعالن بالن�سر        

يف  الدعوى 1086/2019/20 جتاري كلي 
مو�شوع الدعوى : دعوى مطالبة مالية مببلغ )2.068.508.00( درهم اماراتي مع الفائدة 

القانونية بواقع 9% والزام املدعي عليهم بالر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة
طالب االإعالن / 1-�شركة احلبتور لل�شيارات �س.ذ.م.م -  �شفته بالق�شية : مدعي 

املطلوب اإعالنهم :  1-  فيت لتاأجري ال�شيارات �س.ذ.م.م 2- حممد با�شل حممود جمال الدين 
3-ن�شرين حممود جمال الدين -  �شفتهم بالق�شية : مدعي عليهم  - جمهويل حمل االقامة 

م��و���ش��وع االإع�����الن :  ق���د اأق�����ام ع��ل��ي��ك ال���دع���وى وم��و���ش��وع��ه��ا دع����وى م��ط��ال��ب��ة م��ال��ي��ة مببلغ 
)2.068.508.00( درهم اماراتي مع الفائدة القانونية بواقع 9% والزام املدعي عليهم بالر�شوم 
وامل�شاريف واتعاب املحاماة. وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء  املوافق  2021/5/18  ال�شاعة 9.30 
�س يف قاعة التقا�شي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل ، علما بان مت 

اعادة الدعوى من حمكمة اال�شتئناف ملحكمة اول درجة.
مدير دعوى

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
العدد 13227 بتاريخ 2021/4/28 

اعالن بالن�سر        
يف  الدعوى 1302/2021/16 جتاري جزئي 

مو�شوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره )761.198.59( 
درهم اماراتي وهو املبلغ املر�شد يف ذمتها والتعوي�س مع الغرامة التاأخرييه بواقع 9% وحتى 

ال�شداد التام والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة
طالب االإعالن / 1-دبي بريكا�شت �س.ذ.م.م -  �شفته بالق�شية : مدعي 

املطلوب اإعالنه :  1-  �شركة االحتاد للبناء واال�شتثمار ذ.م.م -  �شفته بالق�شية : مدعي عليه  
- جمهول حمل االقامة 

مو�شوع االإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليها بان توؤدي 
للمدعية مبلغ وقدره )761.198.59( درهم اماراتي وهو املبلغ املر�شد يف ذمتها والتعوي�س مع 
الغرامة التاأخرييه بواقع 9% وحتى ال�شداد التام والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة. وحددت 
التقا�شي عن بعد لذا  ال�شاعة 9.30 �س يف قاعة  املوافق  2021/5/4   لها جل�شة يوم الثالثاء  
فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات 

للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل .
مدير دعوى

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
العدد 13227 بتاريخ 2021/4/28 

 اعالن بالن�سر
605/2021/300 ا�ستئناف مدين  

مذكرة اإعالن بالن�شر )اإ�شتئناف(
تفا�شيل االإعالن بالن�شر 

اىل امل�شتاأنف �شده /1- �شتون كواليتي للخدمات الفنية �س.ذ.م.م - جمهول 
حمل االقامة مبا ان امل�شتاأنف / خادم ح�شني من ورثة املتويف حممد اأمري 
خادم ح�شني - قد ا�شتاأنف القرار/احلكم ال�شادر بالدعوى رقم 2020/2099 
مدين جزئي ،  وحددت لها جل�شه يوم اخلمي�س املوافق 2021/4/29 ال�شاعة 
من  او  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه  بعد  عن  التقا�شي  بقاعة  �شباحا   10.30

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 13227 بتاريخ 2021/4/28 
 اعالن بالن�سر

305/2021/740 ا�ستئناف جتاري  
مذكرة اإعالن بالن�شر )اإ�شتئناف(

تفا�شيل االإعالن بالن�شر 
ا�شماعيل عبداهلل مبارك حممد - جمهول حمل  امل�شتاأنف �شده /1-  اىل 
القرار/ ا�شتاأنف  قد   - التجاري  اأبوظبي  بنك   / امل�شتاأنف  ان  مبا  االقامة 
احلكم ال�شادر بالدعوى رقم 2021/428 جتاري جزئي ،  وحددت لها جل�شه 
يوم االحد املوافق 2021/5/16 ال�شاعة 10.00 �شباحا بقاعة التقا�شي عن 
تخلفكم  ح��ال  ويف  قانونيا  ميثلكم  م��ن  او  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه  بعد 

�شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 13227 بتاريخ 2021/4/28 

 اعالن بالن�سر
547/2021/300 ا�ستئناف مدين  

مذكرة اإعالن بالن�شر )اإ�شتئناف(
تفا�شيل االإعالن بالن�شر 

مبا  االق��ام��ة  حمل  جمهول   - موندهرى  عثمان   -1/ �شده  امل�شتاأنف  اىل 
ا�شتاأنف/احلكم  ق��د   - اح��م��د  عبدالرحمن  حممد  ح�شام   / امل�شتاأنف  ان 
لها جل�شه يوم  ،  وح��ددت  بالدعوى رقم 2021/148 مدين جزئي  ال�شادر 
االثنني املوافق 2021/5/10 ال�شاعة 10.30 �شباحا بقاعة التقا�شي عن بعد 
وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري 

حماكمتكم غيابيا
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 13227 بتاريخ 2021/4/28 

 اعالن بالن�سر
617/2021/300 ا�ستئناف مدين  

مذكرة اإعالن بالن�شر )اإ�شتئناف(
تفا�شيل االإعالن بالن�شر 

اىل امل�شتاأنف �شده /1- دامين�شنز لال�شت�شارات الهند�شيه - جمهول حمل 
االقامة مبا ان امل�شتاأنف / اإ�س جي اإ�س جلف ليمتد - اأبوظبي - قد ا�شتاأنف 
،  وحددت  ب��ال��دع��وى رق��م 2020/165 م��دين كلي  ال�����ش��ادر  ال��ق��رار/احل��ك��م 
بقاعة  �شباحا   10.30 ال�شاعة   2021/5/6 املوافق  اخلمي�س  يوم  جل�شه  لها 
التقا�شي عن بعد وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 13227 بتاريخ 2021/4/28 
اعالن بالن�سر        
 206/2021/60 امر اأداء 

اإعلن ن�ضر وتكليف بالوفاء - اإعلن اأمر اأداء بالن�ضر
تفا�ضيل الإعلن بالن�ضر 

اإىل املدعي عليه : 1- يو�شف �شريوكاتيل ا�شماعيل  
 جمهول حمل االإقامة 

مبا ان املدعي :بنك م�شر - فرع دبي 
طلب ا�شت�شدار اأمر اأداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ:2021/3/24 بالزام 
اماراتي والفائدة  ي��وؤدي للمدعية مبلغ وق��دره  )30.144.33( درهم  بان  املدعي عليه 
مع  التام  ال�شداد  حتى  ال�شيك  ا�شتحقاق  تاريخ  من  �شنويا   %5 بواقع  عنه  القانونية 

الزامه بالر�شوم وامل�شاريف وخم�شمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة 
ولكم احلق يف ا�شتئناف االمر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن. 

رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13227 بتاريخ 2021/4/28 

اعالن بالن�سر        
                          يف  املنازعة رقم  147/2021/480 نزاع تعيني خربة جتاري 

مو�شوع املنازعة : ندب خبري هند�شي لالطالع على اوراق الدعوى وم�شتنداتها لبيان االعمال التي اأجنزتها املتنازعة 
ل�شالح املتنازع �شدهم وبيان املبالغ امل�شتحقة للمتنازعة واال�شرار التي حلقت باملتنازع �شدها من حيث والربح الفائت 

وبيان التعوي�س امل�شتحق عن كل اخالالت املتنازع �شدهم مع املتنازعة مع الزام املتنازع �شدهم بالت�شامن بالر�شوم 
وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة 

طالب االإعالن / 1-اك�شيلرييتد لالعمال الكهروميكانيكية �س.ذ.م.م - �شفته بالق�شية : متنازع 
املطلوب اإعالنه :  3-  دونريت لالعمال الكهروميكانيكية �س.ذ.م.م -   �شفته بالق�شية : متنازع �شده 

 جمهول حمل االقامة 
مو�شوع االإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها ندب خبري هند�شي لالطالع على اوراق الدعوى وم�شتنداتها لبيان 
باملتنازع  حلقت  التي  واال�شرار  للمتنازعة  امل�شتحقة  املبالغ  وبيان  �شدهم  املتنازع  ل�شالح  املتنازعة  اأجنزتها  التي  االعمال 
املتنازع  الزام  املتنازعة مع  املتنازع �شدهم مع  امل�شتحق عن كل اخالالت  التعوي�س  الفائت وبيان  �شدها من حيث والربح 

�شدهم بالت�شامن بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة   
وحددت لها جل�شة يوم االحد  املوافق 2021/5/2  ال�شاعة 10.30 �س بقاعة التقا�شي عن بعد  لذا فانت مكلف باحل�شور او 

من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على االقل

امل�سلح

حماكم دبي

الت�سويات الودية
العدد 13227 بتاريخ 2021/4/28 

اعالن حكم بالن�سر        
1934/2020/13 عمايل جزئي

تفا�شيل االإعالن بالن�شر 
اإىل حمكوم عليه 1- دام�شكينو العمال تنفيذ الت�شميم الداخلي ذ.م.م  

 جمهول حمل االإقامة 
مبا ان حمكوم له :�شادي �شامي حداد 

وميثله : حممد مبارك را�شد �شامل الغفلي 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ  2020/11/30  يف الدعوى املذكورة اعاله 
درهم   )42033( مبلغ  للمدعي  ت��وؤدي  ب��ان  عليها  املدعي  ب��ال��زام   ح��داد  �شامي  �شادي  ل�شالح/ 
وبتذكرة عودة اىل موطنه على الدرجة ال�شياحية عيننا او قيمتها نقداما مل يلتحق بخدمة 
امل�شاريف.  حكما مبثابة احل�شوري قابال  باملنا�شب من  املدعي عليها  والزمت  اخر  رب عمل 
لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �شدر با�شم �شاحب 

ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13227 بتاريخ 2021/4/28 
اعالن بالن�سر 

 1975/2020/207 تنفيذ جتاري 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

تفا�شيل االإعالن بالن�شر 
اىل املنفذ �شده/1- عبدالر�شول احمد عبداهلل احمد  - جمهول حمل االقامة

 ، االم��ارات )حاليا(  )م(  ���س.م.ب  االأو�شط(  )ال�شرق  التنفيذ/اميك�س  الطالب  ان  مبا 
�شركة امريكان اك�شرب�س )ال�شرق االو�شط( �س.م.ب - �شابقا

وميثله:حممد عي�شى �شلطان ال�شويدي 
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 

)30580( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة �شاملة الر�شوم 
وعليه فان املحكمة �شتبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13227 بتاريخ 2021/4/28 

اعالن بالن�سر 
 2152/2020/207 تنفيذ جتاري 

اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
تفا�شيل االإعالن بالن�شر 

اىل املنفذ �شده/1- امري احمد كالهزاده احمد  - جمهول حمل االقامة
 ، االم��ارات )حاليا(  )م(  ���س.م.ب  االأو�شط(  )ال�شرق  التنفيذ/اميك�س  الطالب  ان  مبا 

�شركة امريكان اك�شرب�س )ال�شرق االو�شط( �س.م.ب - �شابقا
وميثله:حممد عي�شى �شلطان ال�شويدي 

قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)57821( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 

وعليه فان املحكمة �شتبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار 
املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن. 

رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13227 بتاريخ 2021/4/28 

اعالن بالن�سر        
 72/2021/128 تظلم جتاري 

تفا�ضيل الإعلن بالن�ضر 
اإىل املتظلم �شدهما : 1- امل عبداهلل حممد - ب�شفتها ال�شخ�شية وب�شفتها مالكة للموؤ�ش�شات الفردية 
2- �شربى �شعيد حممد �شامل البطا�شى ب�شفته ال�شخ�شية وب�شفته كفيل �شامن للت�شهيالت امل�شرفية  

- جمهويل حمل االإقامة 
مبا ان املتظلم :البنك العربي املتحد �س.م.ع 
وميثله : نوال زايد �شاملني ظبيك احلو�شني 

اأقام عليكم التظلم املذكور اعاله ومو�شوعه تظلم من القرار ال�شادر يف االمر على عري�شة رقم  قد 
34/2021 حجز حتفظي جتاري والر�شوم وامل�شاريف 

التقا�شي عن بعد  ال�شاعة 09:30 �شباحا يف قاعة  املوافق 2021/5/16  وح��ددت لها جل�شة يوم االحد 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات  لذا فاأنت مكلف باحل�شور 
للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة احل�شوري. 
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13227 بتاريخ 2021/4/28 

اعالن حكم بالن�سر
               يف  ال�ستئناف رقم 980/2020/315 ا�ستئناف عمايل  

مو�شوع اال�شتئناف : ا�شتئناف احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 14833/2019 عمايل جزئي والر�شوم وامل�شاريف 
طالب االإعالن :  ا�شوك كومار داموداران ناير  - �شفته بالق�شية : م�شتاأنف 

وميثله : فتيحة حممد برجو قوراري -  �شفته بالق�شية : وكيل 
املطلوب اإعالنه : 1- ت�شامرز للتجارة -  �شفته بالق�شية : م�شتاأنف �شده

جمهول حمل االإقامة 
مو�شوع االإعالن : نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2021/2/25 يف الدعوى املذكورة اأعاله 
احل�شوري  مبثابة  املحكمة  باالتي:حكمت  بالن�شر  �شدها  املحكوم  بتعلن  ناير  دام��وداران  كومار  ل�شالح/ا�شوك 
)مائة  مبلغ  للم�شتاأنف  امل�شتحق  جملة  لي�شبح  امل�شتاأنف  احلكم  بتعديل  املو�شوع  ويف  �شكال  اال�شتئناف  بقبول 
�شدها  امل�شتاأنف  وال��زام  التاأمني  وم�شادرة  ذلك  عدا  فيما  والتاييد  درهما(  وت�شعني  و�شته  الف  وت�شعني  �شبعة 
امل�شروفات ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة   حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني 
يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل 

مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س ال�سعبة                                                     

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 13227 بتاريخ 2021/4/28 
اعالن بالن�سر        

 42/2021/26 عقاري كلي 
تفا�ضيل الإعلن بالن�ضر 

اإىل املدعي عليه : 1- كو�شرا كومري�شال �شنر منطقة حرة ذ.م.م  - جمهول حمل االإقامة 
مبا ان املدعي :كو�شرا كومري�شال �شنر منطقة حرة ذ.م.م  

 وميثله : خليفة عبداهلل �شعيد عبداهلل بن هويدن الكتبي 
اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها ب�شفة م�شتعجلة:اأ- وقف اجراءات التنفيذ بالرقم 5868/2020 تنفيذ جتاري ب�شفة  قد 

م�شتعجلة حلني الف�شل يف الدعوى املاثلة  و اأ/اأو
ب- االيعاز ملن يلزم مبنح املدعية �شورة ر�شمية من �شحيفة الدعوى املاثلة بعد اعالنها للمدعي عليهما - 2-اأ�شليا:1- 
قبول الدعوى املاثلة �شكال وحتديد اأقرب جل�شة لنظرها مع اعالن املدعي عليهما ح�شب اال�شول للرد عليها 2- التقرير 
 -3 - االول  البالغة م�شاحتها )248.646.33( قدما مربعا مبنطقة معي�شم  بالرقم 1479  االر�س  املدعية لقطعة  مبلكية 
اعالن بطالن اج��راءات التنفيذ بالرقم 5868/2020 تنفيذ جتاري ب�شان قطعة االر�س بالرقم 1479 البالغة م�شاحتها ) 
248.646.33( قدما مربعا مبنطقة معي�شم االول وذلك مللكية املدعية لها 4- احتياطيا:تعيني خبري عقاري للقيام بفح�س 
م�شتندات الدعوى واالطالع على كافة االوراق ذات ال�شلة وذلك للتقرير حول ملكية املدعية لقطعة االر�س بالرقم 1479 

مو�شوع الدعوى 4- الزام املدعي عليهما االوىل والثانية بامل�شاريف والر�شوم.
وحددت لها جل�شة 2021/5/3 ال�شاعة 9 يف عرب برنامج االت�شال املرئي تطبيق BOTIM امام ادارة الدعوى االبتدائية 
لديك من  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  اأو من ميثلك  باحل�شور  فاأنت مكلف  لذا  رق����م:0566039218  هاتف  على  ال�شاد�شة 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل. 
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13227 بتاريخ 2021/4/28 

اعالن بالن�سر        
يف  الدعوى 879/2021/11 مدين جزئي 

مو�شوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه ان يدفع للمدعي مبلغ )356.960( درهم مع الفوائد 
9% من تاريخ رفع الدعوى وحتى متام ال�شداد بحكم م�شمول بالنفاذ املعجل بال كفالة والزام املدعي 

عليه بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة
طالب االإعالن / 1-عبدالعزيز �شليمان حممد ال�شيحه -  �شفته بالق�شية : مدعي 

وميثله:را�شد �شيف �شعيد �شيف الزبادي - �شفته بالق�شية : وكيل
املطلوب اإعالنه :  1-  حممد هاين حممد دحالن -  �شفته بالق�شية : مدعي عليه  

 جمهول حمل االقامة 
مو�شوع االإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليه ان يدفع للمدعي 
مبلغ )356.960( درهم مع الفوائد 9% من تاريخ رفع الدعوى وحتى متام ال�شداد بحكم م�شمول بالنفاذ 
املعجل بال كفالة والزام املدعي عليه بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة. وحددت لها جل�شة يوم 
االثنني  املوافق  2021/5/3  ال�شاعة 10 �س يف لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 

بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل .
مدير دعوى

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
العدد 13227 بتاريخ 2021/4/28 

اعالن بالن�سر        
 423/2021/18 عقاري جزئي 

تفا�ضيل الإعلن بالن�ضر 
اإىل املدعي عليه : 1- �شحر الك�شاب  - جمهول حمل االإقامة 

مبا ان املدعي :موؤ�ش�شة عقار  
 وميثله : عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�شي 

وق��دره )749.375(  عليه مببلغ  املدعي  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�شوعها  عليك  اأق��ام  قد 
التام  ال�شداد  وحتى  املطالبة  من   %12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  درهم 

و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة 
وحددت لها جل�شة يوم االثنني املوافق 2021/5/3 ال�شاعة 10:30 �شباحا يف قاعة التقا�شي عن 
بعد لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل. 
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13227 بتاريخ 2021/4/28 

اعالن بالن�سر        
 424/2021/18 عقاري جزئي 

تفا�ضيل الإعلن بالن�ضر 
اإىل املدعي عليه : 1- اميايتى تو�شنجياجن  - جمهول حمل االإقامة 

مبا ان املدعي :موؤ�ش�شة عقار  
قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )387414( 
ال�شداد  املطالبة وحتى  املحاماة والفائدة 12% من  درهم والر�شوم وامل�شاريف واتعاب 

التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة 
قاعة  �شباحا يف   10:30 ال�شاعة   2021/5/5 امل��واف��ق  االرب��ع��اء  ي��وم  لها جل�شة  وح��ددت 
التقا�شي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل. 
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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ق�شم  رئي�س  ون��ائ��ب  االأ���ش��ت��اذ  ج���رياردي،  مايكل  الدكتور  وق��ال 
االأمرا�س اجللدية يف كلية الطب بجامعة ييل، وكبري موؤلفي 
�شرطان  ع��الج  يكون  املر�شى،  من  لكثري  "بالن�شبة  ال��درا���ش��ة: 
اجل��ل��د اأك����رث اأه��م��ي��ة مم��ا ل��و ك��ان��ت ه��ن��اك ط��ري��ق��ة لعالجهم 
دائما  كان هذا  ب�شيط مثل احلقن.  اإج��راء  بفعالية من خالل 
ال��ك��اأ���س املقد�شة يف ط��ب االأم��را���س اجل��ل��دي��ة، الإي��ج��اد طريقة 
اأب�شط لعالج �شرطانات اجللد مثل �شرطان اخلاليا القاعدية 

و�شرطان اخلاليا احلر�شفية".

ومن اأجل العالج، يتم حقن االأورام بجزيئات نانوية قائمة على 
البوليمر وحتمل عامل العالج الكيميائي. ومفتاح جناح العالج 
اأي  النانوية عبارة عن مادة ال�شقة حيوية،  اأن اجل�شيمات  هو 
لقتل عدد  كافية  لفرة  ملت�شقة  وتبقى  ب��االأورام  ترتبط  اأنها 

كبري من اخلاليا ال�شرطانية.
واأو����ش���ح امل��وؤل��ف امل�����ش��ارك م���ارك ���ش��ال��ت��زم��ان، اأ���ش��ت��اذ الهند�شة 
علم  واأ�شتاذ  والبيئية  الكيميائية  والهند�شة  احليوية  الطبية 
تقوم  "عندما   :Goizueta موؤ�ش�شة  يف  االأع�����ش��اء  وظ��ائ��ف 

بحقن اجل�شيمات النانوية يف الورم، يت�شح اأنها حمفوظة داخل 
لذا  ال��ورم،  وترتبط مب�شفوفة  اإنها تراكم  ال��ورم جيدا،  ه��ذا 
فاإن حقنة واحدة ت�شتمر لفرة طويلة جدا، وتبقى اجل�شيمات 
للتخل�س  ذلك  اإىل  بحاجة  اأن��ت  ببطء.  املرّكبات  وتطلق  هناك 
امل�شابة  الفئران  التقنية على  الفريق هذه  االآفة".واخترب  من 
ب�شرطان اخلاليا احلر�شفية. ووجدوا اأن االأورام تت�شاءل ب�شكل 

ملحوظ عندما مت تو�شيل االأدوية باجل�شيمات النانوية.
وب��ع��د 10 اأي�����ام، وج����دوا اأن����ه يف امل��ج��م��وع��ة ال��ت��ي ت��ل��ق��ت عالج 
يف  ال����دواء  م��ن  ب�50%  االح��ت��ف��اظ  مت  ال��ن��ان��وي��ة،  اجل�شيمات 
اخلاليا ال�شرطانية. ويف الوقت نف�شه، مل يتمكنوا من اكت�شاف 

العقار على االإطالق يف املجموعة التي تلقته وحدها.
رمبا لي�س من امل�شتغرب اأن تكون االأورام قد تقل�شت ب�شكل اأكرب 
يف  متاما  اختفت  الواقع،  يف  النانوية،  اجل�شيمات  جمموعة  يف 

حوايل %20 من الفئران املعاجلة.
اآخر  اأخ��رى، قام الباحثون بدمج العالج مع عامل  ويف جتارب 
اخلاليا  حماربة  يف  للم�شاعدة  اجل�شم  يف  املناعة  جهاز  يحفز 
ال�����ش��رط��ان��ي��ة امل��ت��ب��ق��ي��ة. وجن���ت ال��ف��ئ��ران ال��ت��ي ع��وجل��ت بهذه 

الطريقة الثنائية لفرة اأطول من املجموعة ال�شابطة.
وقال جرياردي: "اأ�شمي هذه الظاهرة القتل والت�شويق. اأنت ال 
تريد فقط قتل اخلاليا وتركها هناك، بل تريد حتفيز جهاز 
رمبا  التي  اخلاليا  على  الرد  واأي�شا  الفو�شى  لتنظيف  املناعة 
على  �شقني  ذو  ه��ج��وم  فهي  ل��ذا  مبا�شر.  ب�شكل  قتلها  يتم  مل 
ال�شرطان".واأ�شار الباحثون اإىل اأن التخل�س من االأورام باحلقن 
يف كثري من احلاالت ميكن اأن يلغي احلاجة اإىل اجلراحة. وقد 
املحتملة وامل�شاعفات  التهابات اجلروح  اإىل جتنب  اأي�شا  يوؤدي 
االأخرى. وباالإ�شافة اإىل ذلك، فاإن بع�س املر�شى الذين يعانون 
اأخرى هم مر�شحون �شيئون للجراحة. وقد  من حاالت طبية 
يعني العالج القائم على احلقن اأي�شا اأنه ميكن للمر�شى عالج 

اأورام متعددة من خالل الذهاب اإىل طبيب االأمرا�س اجللدية 
ملرة واحدة وتلقي حقنة واحدة فقط.

وقال �شالتزمان: "يف هذه الدرا�شات، اأجرينا حقنة واحدة فقط، 
وهذه هي الطريقة التي نود اأن تعمل بها �شريريا. تذهب اإىل 
طبيب اأمرا�س جلدية، فريى اآفة ويحقن فيها الدواء، وتختفي 
وال يتعني عليك العودة".ويعمل خمترب �شالتزمان، املتخ�ش�س 
على  اجل�شيمات  ق���درة  حت�شني  على  ال��ن��ان��وي��ة،  اجل�شيمات  يف 
اأك���رب ق���در مم��ك��ن م��ن ع��ام��ل العالج  ح��م��ل االأدوي�����ة لتو�شيل 

الكيميائي يف جرعة واحدة قدر االإمكان. ونظرا الأن حمتويات 
التو�شيل  فاإن نظام  ال��ورم،  النانوية تظل يف موقع  اجل�شيمات 
العالج  ويوؤثر  خا�س.  ب�شكل  القوية  االأدوي��ة  با�شتخدام  ي�شمح 
اأن تكون له  بالكامل وميكن  التقليدي على اجل�شم  الكيميائي 
اآثار جانبية �شديدة، لذا فاإن �شمية االأدوية هنا تكون حمدودة.

 Stradefy ���ش��رك��ة  م���ع  و����ش���ال���ت���زم���ان  ج�������رياردي  وي��ع��م��ل 
Biosciences Inc املبتدئة، والتي تخطط لتعزيز التطور 

قبل ال�شريري للتكنولوجيا ثم اإجراء التجارب ال�شريرية.

وقال املعد الكبري امل�شارك الربوفي�شور، مارتن كامبمان، من 
معهد االأمرا�س الع�شبية التنك�شية، اإن ا�شتهدافها ميكن اأن 

يوقف املر�س يف م�شاراته.
اأن املجموعة املحددة من اخلاليا  اأن�شجة املخ  ووجد حتليل 
تختفي يف وقت مبكر جدا - تليها جمموعة فرعية مماثلة 

يف التلفيف االأمامي العلوي.
الوظائف  ع��ن  ال��رم��ادي��ة م�شوؤولة  امل���ادة  م��ن  وه��ذه منطقة 
والتخطيط  امل�شكالت  وح��ل  التفكري  مثل  العليا،  املعرفية 

والذاكرة العاملة - امل�شتخدمة يف تنفيذ املهام.
اخلاليا  اأي  نعرف  "نحن  كامبمان:  الربوفي�شور  واأو���ش��ح 
التنك�س  اأم����را�����س  يف  مت����وت  ال��ت��ي  االأوىل  ه���ي  ال��ع�����ش��ب��ي��ة 
اخلاليا  ومر�س  باركن�شون  مر�س  مثل  االأخ��رى،  الع�شبي 
الع�شبية احلركية - ولكن لي�س مر�س األزهامير. اإذا فهمنا 
حتديد  ميكننا  فرمبا  الع�شبية،  اخلاليا  هذه  �شعف  �شبب 
ال��ت��دخ��الت ال��ت��ي مي��ك��ن اأن جت��ع��ل��ه��ا، وال���دم���اغ ك��ك��ل، اأكرث 

مقاومة للمر�س".
وينتج مر�س األزهامير عن بروتني "تاو" واالأميلويد - وهو 

بروتني اآخر يتكّون يف لويحات اأو كتل خارج خاليا الدماغ.
ويو�شف "تاو" باأنه "الر�شا�شة". ويقول الفريق يف جامعة 
الدماغ  خاليا  بع�س  اإن  فران�شي�شكو،  �شان  يف  كاليفورنيا 
ت�شت�شلم قبل �شنوات من ظهور االأعرا�س - ما يفتح "فر�شة 

�شانحة''.
وقالت الربوفي�شور ليا غرينبريغ، كبرية الباحثني امل�شاركني 
يف الدرا�شة: "كان االعتقاد يف هذا املجال مبجرد وجود هذه 

الربوتينات املهملة، ودائما ما تنتهي اللعبة بالن�شبة للخلية. 
ولكن خمتربنا اكت�شف اأن االأمر لي�س كذلك. ينتهي االأمر 
"تاو" ب�شكل  ت�شابك  من  عالية  مب�شتويات  اخلاليا  ببع�س 
واأ�شبح  امل��ر���س، ول��ك��ن ل�شبب م��ا ال مت���وت.  ت��ط��ور  جيد يف 
�شوؤاال ملحا بالن�شبة لنا لفهم العوامل املحددة التي جتعل 
األزهامير،  الأم��را���س  انتقائي  ب�شكل  عر�شة  اخلاليا  بع�س 

بينما تبدو اخلاليا االأخرى قادرة على مقاومتها ل�شنوات، 
اإن مل يكن لعقود".

الذين  االأ�شخا�س  لع�شرات  دم��اغ  اأن�شجة  الباحثون  ودر���س 
ماتوا يف مراحل خمتلفة من مر�س األزهامير، يف الواليات 

املتحدة والربازيل.
الريبي  ال���ن���ووي  احل��م�����س  ت�شل�شل  ت�شمى  تقنية  وم��ّك��ن��ت 
اأحادية النواة من جتميع اخلاليا الع�شبية بناء على اأمناط 

الن�شاط اجليني.
اجلبهي  والتلفيف  ال��داخ��ل��ي��ة  املخية  الق�شرة  م��ن  ك��ل  ويف 
العلوي، متيزت هذه اخلاليا ال�شعيفة بتعبريها عن بروتني 

.RORB ي�شمى
الع�شبية مت��وت يف  اأن ه��ذه اخل��الي��ا  اأك���دوا  املجهر،  وحت��ت 
اأن��ه��ا جتمع ت�شابك  ال��واق��ع يف وق��ت مبكر م��ن امل��ر���س. كما 

.RORB "تاو" بدون 
وقال املعد امل�شارك االأول كون لينغ، وهو طالب دكتوراه يف 
وجهة  النتائج  هذه  "تدعم  كامبمان:  الربوفي�شور  خمترب 
النظر اأن تراكم "تاو" هو حمرك حا�شم للتنك�س الع�شبي. 
اأنه لي�شت كل خلية  البيانات االأخ��رى  اأي�شا من  لكننا نعلم 

تتكون من هذه الكتل، معر�شة ب�شكل مت�شاو".
وُيخطط ملوا�شلة البحث يف العوامل الكامنة وراء ال�شعف 
حترير  تقنية  با�شتخدام   ،RORB لع�شبونات  االنتقائي 

اجلينات التي طورها خمترب كامبمان.
ي�شبب  نف�شه   RORB ك���ان  اإذا  م��ا  ال��وا���ش��ح  م��ن  ول��ي�����س 
ال�شعف االنتقائي للخاليا. ولكن الربوتني يوفر "مقب�س" 

هذه  يجعل  ما  فهم  يف  ه��ذا  و�شي�شاعد  قّيم.  جديد  جزيئي 
اخلاليا عر�شة ملر�س األزهامير - وكيف ميكن عك�شه.

وقال املعد امل�شارك االأول كون لينغ، 
"مينحنا  فران�شي�شكو:  ���ش��ان  يف  ك��ال��ي��ف��ورن��ي��ا  ج��ام��ع��ة  م��ن 
ب�شكل  ال�شعيفة  اخلاليا  لهذه  اجلزيئي  للمعرف  اكت�شافنا 
�شبب  ب��ال�����ش��ب��ط  بالتف�شيل  ل��درا���ش��ة  ال��ف��ر���ش��ة  ان��ت��ق��ائ��ي، 

ا�شت�شالمها لعلم اأمرا�س "تاو" - وما الذي ميكن فعله من 
اأكرث مرونة. و�شيكون هذا نهجا جديدا متاما  اأجل جعلها 
انت�شار  منع  اأو  الإب��ط��اء  عالجات  لتطوير  ا�شتهدافا  واأك��رث 

مر�س األزهامير".
 Nature جم����ل����ة  يف  ال������درا�������ش������ة  ن����ت����ائ����ج  وُن�����������ش�����رت 

.Neuroscience

علماء يحددون خاليا الدماغ الأكرث عر�صة
 لالإ�صابة مبر�ض األزهامير لأول مرة!

تطوير حقنة ج�صيمات نانوية حمملة بالأدوية لعالج �صرطان اجللد

حدد علماء خليا الدماغ الأكرث عر�ضة للإ�ضابة مبر�ض األزهامير لأول مرة، 
فيما ي�ضار اإليه ب� "الكاأ�ض املقد�ضة" لدرا�ضات اخلرف.

وتقع خليا الدماغ يف منطقة تعرف با�ضم الق�ضرة املخية الأنفية الداخلية، 
والتي تتحكم يف الذاكرة واحلركة واإدراك الوقت، وهي اأول ما ميوت ب�ضبب 
املر�ض.وياأمل العلماء يف اإمكانية ا�ضتخدام النتائج لتطوير نهج جديد واأكرث 
األزهامير.وتعد  مر�ض  انت�ضار  منع  اأو  لإبطاء  علجات  لتطوير  ا�ضتهدافا، 
خليا الدماغ معر�ضة ب�ضكل خا�ض لتكتلت �ضامة اأو "ت�ضابكات"، من بروتني 

ي�ضمى "تاو"، الذي يق�ضي عليها من الداخل.

يعمل باحثو جامعة ييل على تطويرعلج ل�ضرطان اجللد يت�ضمن حقن اجل�ضيمات النانوية يف الورم، وقتل اخلليا ال�ضرطانية باتباع نهج ذي �ضقني، كبديل حمتمل 
للجراحة.وُن�ضرت النتائج يف جملة Proceedings of the National Academy of Sciences.ونظرا لوجود �ضرطان اجللد يف اجلزء اخلارجي من اجل�ضم، 

فهو يف و�ضع فريد للعلجات الأقل توغل.
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ج�ضدوا �ضهداء الفكر الإخواين براعة فى دراما رم�ضان

اأ�صرف عبدالباقى واإياد ن�صار ورزق.. م�صاهد خطفت القلوب
اأ�ضرف عبد الباقي

وف���ى م��ق��دم��ة ال��ن��ج��وم، خ��ط��ف ال��ن��ج��م اأ�شرف 
االآالف  ا�شتح�شان  ون��ال  االأن��ظ��ار  الباقي،  عبد 
ميديا  ال�شو�شيال  من�شات  ع��رب  امل��غ��ردي��ن  م��ن 
�شخ�شية  اإب���داع���ه يف جت�����ش��ي��د  ب��ع��د  امل��خ��ت��ل��ف��ة، 
ال�شهيد اللواء حممد جرب، ماأمور ق�شم �شرطة 
م���ن م�شل�شل  اخل��ام�����ش��ة  احل��ل��ق��ة  ك���ردا����ش���ة، يف 
العنا�شر  يد  على  ا�شُت�شهد  ال��ذي   ،2 االختيار 
يوم  الق�شم  اقتحمت  التي  امل�شلحة  االإره��اب��ي��ة 

ف�س اعت�شام رابعة.
وق����ال ال��ن��ج��م اأ����ش���رف ع��ب��د ال��ب��اق��ي، اإن م���ا مت 
"االختيار  مل�شل�شل  اخلام�شة  باحللقة  تقدميه 
عدد  وا�شت�شهاد  كردا�شة  ق�شم  اأحداث  2" عن 
اإال  هو  ما  امل�شرية،  ال�شرطة  اأب��ط��ال  من  كبري 
جزء ب�شيط من االأحداث الدامية التي تعر�س 
اأنه مهما  لها ال�شهداء بهذه املذبحة، الفتا اإىل 
ال�شهداء  ت���ويف  اأن  مي��ك��ن  ال  ال���درام���ا  ج�����ش��دت 

حقهم.

اإياد ن�ضار
مربوك  حممد  دور  ن�شار  اإي���اد  النجم  وج�شد 
على  ا�شت�شهد  ال��ذى  الوطنى  باالأمن  ال�شابط 
م�شل�شل  التا�شعة من  التكفريني يف احللقة  يد 
االختيار 2، على قناة ON، وكانت من تفا�شيل 
تلك احللقة هو وجود ال�شابط حممد مربوك 
"اإياد ن�شار" فى امل�شجد مع ابنه وحديث يدور 
اث��ن��ان من  ي��راق��ب��ه  ال��وق��ت  نف�س  وف��ى  بينهما، 
العنا�شر التكفريية هما هارون "اإ�شالم جمال" 
اأن �شالته ما هى  اللذين يزعمان  واأب��و عبيدة 

اإال اأداء ظاهريا واأنه ي�شتحق القتل.

ويجتمع التكفرييون ويفكرون يف تاأجيل عملية 
الت�شديدات  ب�����ش��ب��ب  م����ربوك  حم��م��د  اغ��ت��ي��ال 
"اإ�شالم  ه����ارون  اأن  اإال  ال��ف��رة،  ه���ذه  االأم��ن��ي��ة 
للقيام  وق��ت  اأف�شل  ه��و  ه��ذه  اأن  جمال" ي��وؤك��د 
بالعمية حتى يثريوا اخلوف فى قلوب ال�شرطة، 
وذلك قبل �شهرين فقط من �شهادة مربوك فى 

ق�شية تخابر حممد مر�شى.
اخلائن  ال�شابط  يو�شف  اأب��و  التكفريي  وقابل 
اللطيف"  ع��ب��د  ���ش��اك��ر  "اأحمد  ع��وي�����س  حم��م��د 
ال�����ش��اب��ط حم��م��د مربوك  م��ن��ه مقابلة  وط��ل��ب 
والتحدث معه حتى يعرفه قبل اغتياله، يت�شل 
وجود  ب�شبب  مقابلته  ويطلب  عوي�س مبربوك 
ويتفق  فيال  عليه  عر�س  يريد  مقاول  �شخ�س 
يو�شف  اأب��و  م��ن  عوي�س  ويطلب  مقابلته،  على 
م��ق��اب��ل ج��دي��د خ��ا���ش��ة اأن ال��ف��ي��ال ال��ت��ي ح�شل 
عليها مازال عليها اأق�شاط، واأنهم ورطوه فيها 
يقابل عوي�س حممد  ثم  له،  اإهدائها  ب��داًل من 
العزيز"  "كرمي عبد  يون�س  زكريا  م��ربوك مع 

يف اأحد املطاعم.
اأبو عبيدة التكفريي يخرب عنا�شره بتعديل يف 
خطة اغتيال حممد مربوك، واأن العملية البد 
�شهادته  قبل   2013 نوفمرب   17 يوم  تتم  اأن 
يف املحكمة بق�شية التخابر، ويتم عر�س اخلطة 
ويوؤكد  االغ��ن��ت��ي��ال،  لعملية  جتهيزها  مت  ال��ت��ي 
وامل�شهد  �شيقتله،  اأن���ه  جمال"  "اإ�شالم  ه���ارون 
عن  وح��دي��ث  الوطنى  االأم���ن  مبنى  اإىل  ينتقل 
الذكريات بني مربوك وزكريا ويحكيان مواقف 
حياتهما  اأو  ال��ع��م��ل  يف  ����ش���واء  بينهما  ح��دث��ت 

ال�شخ�شية.
مقابلته  وي���ط���ل���ب  مب������ربوك  ع���وي�������س  ي��ت�����ش��ل 

ويخربه مربوك باأنه �شينزل من املنزل ال�شاعة 
يتحرك  الوقت  نف�س  وفى  و�شيقابله،  م�شاء   8
التي  اخل��ط��ة  ح�شب  منزله  نحو  التكفرييون 
ويتحرك  املنزل  من  م��ربوك  وينزل  و�شعوها، 
�شيارته  ا���ش��ت��ق��الل��ه  وب��ع��د  وراءه  ال��ت��ك��ف��ريي��ون 
التكفرييون  ي��ط��ل��ق  وف���ج���اأة  وراءه،  ي�����ش��ريون 
ال��ع��دي��د م���ن ط��ل��ق��ات ال��ر���ش��ا���س ع��ل��ى حممد 

مربوك ليتم ا�شت�شهاده يف م�شهد موؤمل.
ي��ت��م ع���ر����س ����ش���ورة ال�����ش��ه��ي��د حم��م��د مربوك 
على  تبكى  البنته  حقيقى  وف��ي��دي��و  احلقيقية 
ا  اأي�شً عر�س  م��ع  القتلة  وتتوعد  وال��ده��ا  وف��اة 
اأغنية  ن��غ��ام  ع��ل��ى  ج��ن��ازت��ه  م��ن  ���ش��ور حقيقية 

حزينة للكينج حممد منري.
�شرحان،  هانى  تاأليف   "2 "االختيار  م�شل�شل 
�شيرنجى  �شركة  واإن��ت��اج  ميمى،  بير  واإخ����راج 
اإياد  مكى،  اأح��م��د  ال��ع��زي��ز،  عبد  ك��رمي  وبطولة 
اليزيد،  اأبو  اأ�شماء  املقدم،  اإجنى  ب�شرى،  ن�شار، 
�شاكر عبد  احمد  احمد ح��الوة،  ه��ادي اجليار، 
ال��ل��ط��ي��ف، حم��م��د ع���الء، ا���ش��الم ج��م��ال، احمد 
الطيب  على  عثمان  �شلوى  الغنى،  عبد  �شعيد 
ط�����ارق ����ش���ربى، ع��م��ر ال�������ش���ن���اوى، وع�����دد من 

الفنانني ال�شباب.

اأحمد رزق
مب�شل�شل  مهم  ب��دور  رزق  اأح��م��د  النجم  وظهر 
اأح����داث  يف  اغ��ت��ي��ال��ه  ومت  كابول"  "القاهرة 
كابول"  "القاهرة  امل�شل�شل  من  الثانية  احللقة 
بلقاء االأ�شدقاء االأربعة خالد ال�شاوى وطارق 
ل��ط��ف��ى وف��ت��ح��ى ع��ب��د ال����وه����اب واأح����م����د رزق، 
منهما  ك��ال  اأن  ب��رغ��م  وي�شحكون  يت�شامرون 

فاأحدهما  له توجه وفى موقع خمتلف،  اأ�شبح 
خمرج واالآخر اإعالمى والثالث �شابط والرابع 
ملتحى وينتمى جلماعة متاأ�شلمة وهى جماعة 

القاعدة.
ف���ال����س باك  ف���ى م�����ش��ه��د  اأح���م���د رزق  ي��ت��ذك��ر 

الطفولة واالأحالم التى جمعتهم،
ع��ل��ي��ه توجهاته  ت��ظ��ه��ر  م��ن��ه��م  ك���ال  اأن  ف��ن��ج��د   
واأفكاره منذ الطفولة التى ت�شبع بها من اأ�شرته 
كهدف  وي�شعه  يحبه  مب��ا  منهما  ك��ل  ويحلف 

مل�شتقبله واأغلى ما لديه،
ال�شر  �شي�شون  واأن��ه  بال�شينما  املخرج  فيحلف   
ح��ت��ى ي��ح��ك��م ال���ع���امل، وي��ح��ل��ف االآخ������ر باحلق 
ب��ال��ف��ل��و���س، والرابع  ي��ح��ل��ف  وال���ع���دل وال��ث��ال��ث 
وهو  اخلليفة  ي��ك��ون  حتى  وال�شيف  بامل�شحف 

لطفى. "رمزى" طارق 
يطلب خالد ال�شاوى من طارق لطفى التعاون 
معه ومنحه معلومات الأنه و�شلته تقارير توؤكد 
رمزى:  عليه  ف��ريد  �شتحدث،  ك��وارث  هناك  اأن 

ذلك"،  ىل  تر�شى  "هل 
واأن  اأ���ش��رت��ه  تخ�س  معلومات  ع��ن  ل��ه  ويك�شف 
واأنها  ال��ق��راآن  لتحفظ  للمقراأة  تذهب  زوجته 
ويقول  اأوالده  عن  اأخ��رى  ومعلومات  متدينة، 
اأي�شا نعرف ناأتى باملعلومات فنحن  "نحن  له: 

موؤ�ش�شة مثلكم"،
اأنه   وي�شاأله عن الغريب كيف مات ويك�شف له 
على  احل�شول  اأج��ل  م��ن  و�شائله  ك��ل  ي�شتخدم 
يركهم  عنيفة،  اأ�شاليب  وبع�شها  معلوماته 
"فول  بالع�شاء  لهم  لياأتى  ويذهب  رزق  اأحمد 

خروجه  وع��ق��ب  ي��ح��ب��ه،  مطعم  م��ن  وطعمية" 
ي�شتد احل���وار ب��ني رم���زى وع���ادل ال���ذى يقول 
لرمزى: "اتقى �شرى يا رمزى ويخرج م�شد�شه 
ن�شمع  وف��ج��اأة  النقا�س  ويحتد  اأم��ام��ه  وي�شعه 
�شديقهم  خالد  اأن  ونكت�شف  ن��ارى  طلق  �شوت 
"اأحمد رزق" قد اأطلق عليه جمهول طلقا ناريا 

و�شقط قتيال، �شحية للفكر االإرهابى.
فتحى  لطفى،  طارق  كابول" بطولة  "القاهرة 
ع��ب��دال��وه��اب، خ��ال��د ال�����ش��اوى، ح��ن��ان مطاوع، 

نبيل احللفاوى،
اإ���ش��راء رخ��ا، ك��رمي قا�شم �شرور،  ك��م��ال،   خالد 
���ش��ريي��ن، اإي��ن��ا���س ك���ام���ل، ح�����ش��ن��ى ���ش��ت��ا، حممد 
تاأليف  ال�شامى، ومن  ف��وؤاد، ر�شدى  عز، بيومى 

عبدالرحيم كمال، واإخراج ح�شام على.

اأعلنت النجمة ليلي علوي االنتهاء من ت�شوير فيلمها اجلديد "ماما حامل"، املر�شح للعر�س فى مو�شم عيد الفطر املقبل، ون�شرت ليلي علوي جمموعة �شور 
لها مع فريق العمل الذى ي�شم حمدي املريغني وحممد �شالم وبيومي فوؤاد ونان�شي �شالح، وخمرج الفيلم حممود كرمي، وعلقت على ال�شورعربح�شابها 

حامل..  ماما  :"فرك�س  قائلة  "ان�شتجرام"،  مبوقع 
اأم  دور  ع��ل��وي  ليلى  ت�شوير".وجت�شد  ي��وم  اأخ���ر  م��ن 
يف  وتدخل  �شالم،  وحممد  املرغني  حمدي  للفنانني 
اإطارمن  اأخ��رى يف  ق�شة كوميدية حول حملها مرة 
م�شاهده  بع�س  ت�شوير  ومت  االجتماعية،  الكوميديا 

مبنطقة "ا�شتديو املغربى".
وتدور االأحداث حول اأ�شرة من طبقة غنية تتعر�س 
الفيلم  الكوميدية، حيث يعتمد  املواقف  للعديد من 
بيومى  تعر�س  اإىل  باالإ�شافة  املوقف،  كوميديا  على 
اإدارته  يتوىل  ال��ذى  عمله  ف��ى  امل�شاكل  لبع�س  ف���وؤاد 
اإطار  االأح���داث فى  وت��ت��واىل  الفنان �شامى م��غ��اورى، 
لوؤى  حامل" تاأليف  "ماما  كوميدى.فيلم  اجتماعى 
ال�شيد واإخراج حممود كرمي، وتظهر فيه ليلى علوى 
ابنان  ولديها  ف��وؤاد  بيومى  من  متزوجة  �شيدة  ب��دور 
���ش��الم، وي�����ش��ارك فى  هما ح��م��دى املريغنى وحم��م��د 
املفتى  وه��دى  �شالح  نان�شى  ث��روت  حممد  البطولة 

و�شامى مغاورى وعدد اآخر من الفنانني.
وع���ر����س ل��ل��ف��ن��ان��ة ل��ي��ل��ى ع��ل��وى ق��ب��ل ���ش��ه��ر رم�شان 
القمر"،  "زى  م�شل�شل  م��ن  الهوامن"،  "�شت  حكاية 
وي�شارك  رفعت،  ط��ارق  واإخ���راج  �شالم  �شهرية  تاأليف 
�شاهني، �شياء عبد  اأم��ري  يف بطولتها جمدى كامل، 
اخل���ال���ق، ���ش��ربى ع��ب��د امل��ن��ع��م، وع����دد م��ن الفنانني 

ال�شباب.

مل�شرحيته  ال��ن��ه��ائ��ي��ة  ال����ربوف����ات  ���ش��ب��ح��ي،  ال���ف���ن���ان حم��م��د  ي���ج���ري 
اال�شتعرا�شية الغنائية "جنوم الظهر"، 

والتي ي�شارك يف بطولتها 40 جنما وجنمة، وامل�شرحية ق�شة وتاأليف 
واإخراج حممد �شبحي و�شاركه يف كتابتها اأمين فتيحة، و�شيقدم علي 

م�شرح مدينة �شنبل.
م�شرحية "جنوم الظهر"، 

تقدم عدد من الوجوه ال�شابة اأع�شاء فرقة �شتوديو املمثل، وكان النجم 
"غزل  3 م�شرحيات هي:  حممد �شبحي قد عر�س قبل جائحة كورونا 
م�شرحية  ثم  الريحاين  جنيب  الراحل  الكبري  الفنان  ت��راث  البنات" من 
العربية  ال�شاحة  على  يحدث  مبا  تنباأت  والتي  "خيبتنا" 
وال��ع��امل��ي��ة وت���اأث���ري ال��ت��ق��دم ال��ع��ل��م��ى ف���ى ع��ل��م اجلينات 
العربى  ال���ع���امل  ف���ى  امل���واط���ن���ني  ع��ل��ى  واال���ش��ت��ن�����ش��اخ 

واالأمريكي، 
الدكتور  �شخ�شية  �شبحى  حممد  النجم  فيها  وقدم 

اجلينات. علم  فى  "يائ�س" العامل 
تاأليف  والدبور"  والنحلة  "اأنا  ��ا  اأي�����شً وق���دم 
الكاتب اأمين فتيحة والتي تناول الق�شية 
امل�������راأة وال����رج����ل ب�شكل  ب���ني  االأزل����ي����ة 
للمراأة  ال��ع��ر���س  وان��ت�����ش��ر  ك��وم��ي��دي 
دون ت�شويه الرجل ومنحها حقوقها 
ت�شمنتها  ك���وم���ي���دي���ة  ب���ط���ري���ق���ة 

اأحداث امل�شرحية .

لعر�ضها قريًبا

حممد �صبحى يف الربوفات 
النهائية مل�صرحية "جنوم الظهر" 

مر�ضح للعر�ض يف مو�ضم عيد الفطر املقبل

ليلى علوي تعلن انتهاء ت�صوير 
فيلم "ماما حامل"

العام يف  ال��درام��ا ه��ذا  ج�ضد ع��دد من جن��وم 
وقدموا  ال�ضهداء،  دور  الرم�ضانى  املو�ضم 
ب�ضهداء  وذكرتنا  القلوب  خطفت  م�ضاهد 
الوطن الذين �ضحوا بحياتهم مقابل حمايته 

من غدر الإرهابيني.

األربعاء   28    إبريل   2021  م   -   العـدد   13227  
Wednesday    28   April   2021   -  Issue No   13227



اأمل الأ�صنان قد يكون من اأعرا�ض مر�ض خطري
ال�شحة  وزارة  االأ�شنان يف  اأطباء  كبري  يانو�شيفيت�س،  اأوليغ  الدكتور  اأعلن 

الرو�شية، اأن اأمل االأ�شنان قد يكون من اأعرا�س مر�س خطري.
وي�شري الدكتور، يف حديث تلفزيوين، اإىل اأن االأمل يف اأ�شنان الفك العلوي، 

قد يكون مرتبطا مبر�س �شرطاين.
ويقول، "يظهر الورم اأحيانا يف اجليوب االأنفية، ويتطور  بحيث ميكن اأن 

يوؤثر يف االأ�شنان اأي�شا".
اإىل  االأ���ش��ن��ان،  يف  ب��االأمل  ال�شعور  ي�شري  اأن  ميكن  لذلك،  نتيجة  وي�شيف، 

التهاب اجليوب االأنفية.
ويقول، "يح�شل هذا الأن االأ�شنان قريبة جدا من اجليوب االأنفية. وعند 
التهابها، ت�شبب �شعورا مزعجا واأملا يف االأ�شنان". وي�شيف االأخ�شائي، يجب 
اأال توؤثر التغريات يف الطق�س وال�شغط اجلوي وكذلك التغريات يف درجات 

احلرارة  يف اأحا�شي�س االأ�شنان باأي �شكل من االأ�شكال.

عالمة يف الوجه قد ل تتعرف 
عليها تنبئ ب�صرطان الرئة

اأن��واع ال�شرطان �شيوعا وخطورة، وال تظهر  اأكرث  اأحد  يعد �شرطان الرئة 
يف  اأم��را  مبكرا  اكت�شافه  يجعل  ما  املتقدمة،  املراحل  يف  اإال  ع��ادة  اأعرا�شه 
 Roy Castle Lung Cancer موؤ�ش�شة  وتقول  االأهمية.  غاية 
Foundation ، اإن هناك عددا من العالمات املبكرة للمر�س، اإال اأنه 

ال ميكن التعرف عليها، اإحداها تظهر على الوجه.
واأ�شارت املوؤ�ش�شة اخلريية الربيطانية اإىل اأن: "كثريا من النا�س يعتقدون 
اأن الوجه املتورم هو عالمة على رد فعل حت�ش�شي، ومع ذلك، ميكن اأن يكون 
ان�شداد الوريد االأج��وف العلوي، وال��ذي ع��ادة ما يكون  ت��ورم الوجه  �شبب 

�شبب �شرطان الرئة".
"الوريد االأجوف العلوي هو الوريد الكبري يف ال�شدر، ويحمل  واأ�شافت: 

الدم من الن�شف العلوي للج�شم اإىل القلب".
ويحدث ان�شداد الوريد االأجوف العلوي عندما يوقفه �شيء ما عن تدفق 

الدم، ويكون عادة ب�شبب �شرطان الرئة القريب من الوريد.
انت�شاره  اأو  الوريد  ال�شرطان على  "رمبا يكون �شغط  املوؤ�ش�شة:  واأو�شحت 
اإىل الغدد اللمفاوية القريبة، هو ما يوؤدي اإىل االن�شداد ومنه اإىل ت�شخم 
الوجه". وقد يظهر التورم اأي�شا يف الرقبة، كما ت�شمل العالمات االأخرى 
للمر�س، تعجر االأ�شابع، والذي ال يعتربه الكثريون عالمة وا�شحة على 
االإ�شابة ب�شرطان الرئة، وهو ناجت يف كثري من االأحيان عن اأمرا�س القلب 

والرئة التي تقلل من كمية االأك�شجني يف الدم".
كما ت�شمل االأعرا�س االأخرى ل�شرطان الرئة فقدان ال�شهية وفقدان الوزن 
غري املربر، والذي يحدث ب�شكل �شائع يف �شرطان البنكريا�س واملعدة واملريء 
و�شرطان الرئة. ويواجه امل�شابون ب�شرطان الرئة اأي�شا �شعوبة يف امل�شغ اأو 

البلع، باالإ�شافة اإىل ال�شعال طويل االأمد الذي ال يزول ويزداد �شوءا.
ببلغم  م�شحوبا  �شعاال  اأي�شا،  ال�شرطان  لهذا  االأخ��رى  االأع��را���س  وت�شمل 
دموي، والتهابات يف ال�شدر ووجع واأمل عند التنف�س اأو ال�شعال، و�شيق يف 

التنف�س، والتعب امل�شتمر اأو نق�س الطاقة.

؟ الهند�ضة  لعلم  الأوىل  اللبنة  و�ضع  من  اأول  • من 
- اأقليد�س.

؟ يف  الدويل  العمل  مركز  مقر  • يوجد 
- جنيف.

؟ اأ�ضا�ض  على  فئات  لثلث  اليورانيوم  تق�ضيم  • يتم 
- نوع الذرات.

؟ العامل  بحور  اأعر�ض  هو  • ما 
- البحر الكاريبي.

؟ مب�ضر  مطبعة  اأن�ضاأ  من  اأول  • من 
- نابليون بونابرت.

؟ الواحدة  الدقيقة  يف  القلب  ي�ضخها  الت�ي  الدم  كمية  تبلغ  • كم 
- 5.7 لرات.

- هل تعلم اأن �شعف ال�شهية يعالج بالب�شل والثوم
- هل تعلم اأن الكمون �شار للمراأة املر�شع.

- هل تعلم اأن الزعر يعالج اآثار لدغة احل�شرات؟
- هل تعلم اأن زيت الزيتون يرفع ن�شبة الكول�شرول املفيد يف الدم ويخف�س ن�شبة ال�شار.

- هل تعلم اأن ا�شتهالك زيت الزيتون بكرثة ي�شبب االإ�شابة بال�شرطان.
- هل تعلم اأن مر�س البول ال�شكري مر�س وراثي.

- هل تعلم اأن الليمون املغلي يفيد يف عالج النحافة.
- هل تعلم اأن الربقوق والتفاح ي�شتخدمان يف عالج الروماتيزم.

- هل تعلم اأن االإجهاد الع�شبي والتوتر النف�شي اأحد م�شببات االإ�شهال.
- هل تعلم اأن ت�شلب ال�شرايني يوؤدي اإىل ارتفاع �شغط الدم وحدوث اجللطات الدموية.

- هل تعلم اأن نق�س الفو�شفور يف اجل�شم ي�شبب اإجهاداً ذهنياً ويقلل القدرة على الركيز.
- هل تعلم اأن زيادة ن�شبة البوليك يف الدم قد تكون بداية االإ�شابة بالروماتيزم.

الكلب املخل�ص
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املخللت
جديدة:  طبيبة  درا���ش��ة  ق��ال��ت 
عليه  يطلق  ما  اأو  املقبالت  اإن 
العربية  ال���ب���ل���دان  ب��ع�����س  يف 
ما  ع���ادة  وال��ت��ي  ب�"املخلالت"، 
تتكون من "اخليار والباذجنان 
عدة  ل���ه���ا  امل��م��ل��ح��ة  واجلزر" 

فوائد �شحية.
ورغ���م ال��ت��ح��ذي��رات ال��ت��ي يطلقها االأط��ب��اء ب��ع��دم االإف����راط يف ت��ن��اول هذه 
"الرجل" االإماراتية املتخ�ش�شة يف  اأن درا�شة ن�شرتها جملة  اإال  االأطعمة، 

�شوؤون الرجال، ذكرت عدًدا من الفوائد التي ميكن حت�شيلها من املخلل.
املخلالت،  مثل  به  الغنّية  واالأطعمة  ال�شوديوم  تناول  اأن  الدرا�شة  واأك��دت 

ي�شهم يف رفع �شغط الدم ال�شرياين.
ويقول الدكتور جميل القد�شي: "للمخلل فوائد كثرية، فهو يوفر للج�شم 
بال�شحة  ت�شّر  التي  امل�شّبعة  الدهون  عنه  ومينع  االأ�شا�شية،  الفيتامينات 
اجل�شدية، ويعيد توازن البكترييا املوجودة يف االأمعاء ب�شكل ممتاز، اإال اأن 

وجود ملح ال�شوديوم يف املُخلل، يعمل على رفع ال�شغط ب�شكل زائد".
وي�شيف خبري التغذية اأن الطبقة البي�شاء التي تتكون على �شطح اأطباق 
اخل�شراوات اململحة، هي بكترييا نافعة، الأنها تتغذى على ال�شكر املوجود 
يف اخل�شار وحتلله وحتوله اإىل حم�س. وي�شيف: اأن اخل�شراوات املخللة ال 
حتتاج اإىل اخلل لتكت�شب النكهة احلام�شة، كما نعتقد، فهي تنتج "حام�س 

الالكتيك" ذاتيًّا، واملعروف عنه اأنه يعالج نزيف اللثة.

يحكى ان اعرابياً كانت زوجته قد ولدت له ولداً وكان باكورة ما اجنب ففرح به فرح الدنيا كلها وترك كل �شئ 
وكان يجل�س بجواره يتملى يف وجهه لياًل نهاراً حتى كاد ان يجن فكانت زوجته تقول له يا زوجى العزيز رويدك 
على نف�شك، لقد راأيت ولدك وفرحت به فاأنزل اإىل دكانك ع�شانا جند ماأكلنا.. فقال الرجل اخاف ان اتركه 
يحدث له �شيئاً فقالت انه يف رعايتي فال تخف، �شاأقوم انا الأذهب اإىل احلمام واغت�شل وانت جتل�س به وعندما 

اعود تتجهز وتذهب اإىل دكانك.
ذهبت املراأه وتركت الرجل وطفله وحده فجل�س يناجيه ويغني له حتى دق الباب واذ ب�شبيه يطلب منه احل�شور 
ملقابلة احد التجار الكبار.. فخاف الرجل ان ت�شيع منه هذه الفر�شة ومل يعرف ماذا يفعل واذ به يرى كلبه 
االأمني يف زاوية البيت فنظر اليه وناداه وا�شار له على الطفل ان يجل�س معه ليحر�شه حتى تعود امه وكان كلبه 

يفهم عليه فقد رباه منذ �شغره فاأ�شبح له كلباً حار�شاً و�شديقاً حميماً ورفيقاً دائماً.
خرج الرجل وهو مطمئن وبعد ان ذهب بفرة لي�شت طويلة خرجت من �شطح البيت حيه كبرية فكادت ان 
تقرب من الطفل ولكن الكلب الويف انتبه لها فقفز عليها وعاركها عراك االأبطال حتى ا�شتطاع ان ينال منها 
ويفر�شها ويركها قطع وا�شالء.. وعاد ليجل�س بجوار الطفل وقد تلطخ فمه بدماء احليه. بعد قليل عاد 
الرجل من مقابلته فاأح�س به الكلب فخرج من الغرفة م�شرعاً لي�شتقبل �شاحب الدار ولي�شري له على فعلته 
البطولية.. وعندما نظر له الرجل وراأى الدماء تلطخ فمه ووجهه، انخلع قلبه من اخلوف وارتعب وكادت 
الدماء ان تقفز من راأ�شه و�شرخ �شرخة واحدة ولدي.. ولدي ايها القاتل، يا لك من غدار، اكلت من انتظرته 
�شنوات ايها اخلائن لي�س لك عندي غري القتل وب�شرعه الغ�شب االأعمى رفع الرجل ع�شاه الغليظة وانهال بها 
على راأ�س الكلب خبطة واحدة قوية فخر الكلب �شريعاً على االأر�س ولكن الرجل ظل ي�شرب فيه وهو ميت 
والغ�شب يتطاير من عيناه، حينها جاءت زوجته فراأت ذلك املنظر فاأنخلع قلبها لفعلته وقالت تعال اجل�س 
واحكي يل ما حدث وجرته اإىل الغرفة لتجل�شه وتطمئن على ولدها فاأذ به يرى الولد على الفرا�س واحليه 
ا�شالء على االأر�س فاأنهار بجوار احلائط وجل�س على االأر�س القرف�شاء ووجهه بني يديه واخذ يبكي بكاًء مراً 
على ما حدث وهو يلعن ال�شيطان الذي اعماه وغ�شبه االأهوج ثم حدث زوجته مبا حدث فقالت ع�شت عمري 
كله معك اقول انك تت�شرف ب�شرعه بدون ان ترى ما تفعل وهاك عاقبة ال�شرعة وعاقبة الغ�شب فمن ملكه 
غ�شبه اهلكه.. اتعظ الرجل مما حدث ومنذ ذلك اليوم وهو ميلك زمام نف�شه قبل كل �شئ وقد قام من فوره 

وحفر يف �شاحة البيت ودفن كلبه املخل�س لريى قربه امام عيناه كل يوم فيتذكر ان من ملكه غ�شبه اهلكه.

اأعلن الطبيب الرو�شي ال�شهري األك�شندر ميا�شنيكوف، اأن 
نق�س عن�شر احلديد يف اجل�شم، قد ي�شري اإىل اإ�شابة املرء 

بال�شرطان.
نق�س  اأن  اإىل  تلفزيوين،  حديث  يف  ميا�شنيكوف  وي�شري 
عن�شر احلديد يف اجل�شم اليظهر يف مرحلة مبكرة، مع 

اأنه من االأعرا�س اخلطرية.
�شئيل  نق�س  حتى  للرجال،  "بالن�شبة  مو�شحا،  ويقول 
يف عن�شر احلديد ، يكون عالمة حمراء للطبيب، وعليه 

البحث عن التاآكل، والتقرحات وال�شرطان".
ووفقا للطبيب، يجب على الرجال اأن يقلقوا ب�شبب نق�س 
ن��ادرا ما ي�شبب م�شاعفات خطرية  عن�شر احلديد، الأنه 

لدى الن�شاء.

و�شوحا  االأك�����رث  ال���ع���الم���ات  اأن  اإىل  ال��ط��ب��ي��ب،  وي�����ش��ري 
يف  الرغبة  ه��ي:  احل��دي��د،  عن�شر  نق�س  اإىل  ت�شري  التي 
ال�شاق  وت�شنجات  امل��ت��ك��ررة،  واالل��ت��ه��اب��ات  اجلليد،  ق�شم 
الطعام  ابتالع  و�شعوبة  االأظافر،  وتقعر  ال�شعود،  اأثناء 
ال�شلب وعدم حتمل الربد و"الل�شان امل�شقول" وت�شخم 

الطحال.
وي��ن�����ش��ح ال��ط��ب��ي��ب، ت��ع��وي�����س ن��ق�����س ع��ن�����ش��ر احل���دي���د يف 
ب��ت��ن��اول ال��ل��ح��وم احل��م��راء. ودح�����س االأ�شطورة  اجل�����ش��م، 

القائلة باأن التفاح هو االأف�شل يف هذه احلالة.
"ميكنك ح��ت��ى ق�شم  ب��ال��ق��ول  ���ش��اخ��راً  واخ��ت��ت��م ح��دي��ث��ه 
ل��ن يح�شل امت�شا�س احل��دي��د يف  ذل��ك  امل�����ش��ام��ري، وم��ع 

ج�شمك". 

نق�ض احلديد يف اجل�صم  قد يوؤدي لالإ�صابة بال�صرطان

�ضورة للمها العربي يف حممية الو�ضطى للحياة الرية للحفاظ على البيئة يف العا�ضمة العمانية - ا ف ب


