
�ص 22

�ص 39

زكي ن�سيبة يزور مكتبة 
زايد املركزية التابعة لدائرة 

الثقافة وال�سياحة

بالل �شحادات: 

)ع�سرين ع�سرين( فر�ض نف�سه 
يف املو�سم الرم�ساين الأخري

املرا�سالت: �ص.ب :505
email:munawaat@alfajrnews.ae

درا�شة: م�شروب �شعبي يحرق دهون البطن العنيدة
مثل  اجل�سم،  يف  الداخلية  الأع�ساء  قرب  تتمركز  التي  الدهون  تعد 
اأن تراكمها ي�سبب  الكبد والبنكريا�س والأمعاء، خطرية للغاية، كما 

م�ساعفات ل ي�ستهان بها.
الأمرا�س،  من  لعدد  م�سببا  عامال  احل�سوية  الدهون  تراكم  وميثل 

مثل ال�سكري وارتفاع �سغط الدم والإ�سابة باأمرا�س القلب.
وبح�سب اخلرباء يف موؤ�س�سة الأغذية ال�سحية ال�سهرية هولند اآند 
باريت ، فاإن الكافيني ميكن اأن ي�ساعد يف حرق دهون البطن احل�سوية 

ب�سرعة.
للتغذية،  الأمريكية  املجلة  يف  ن�سرت  بدرا�سة  املوؤ�س�سة  وا�ست�سهدت 
بحثت يف الكافيني واآثاره على معدلت التمثيل الغذائي لالأ�سخا�س 

ذوي الوزن الطبيعي، واأولئك الذين يعانون من ال�سمنة املفرطة.
واأعطي امل�ساركون يف الدرا�سة من ذوي الوزن الطبيعي قهوة حتتوي 
ع��ل��ى ك��اف��ي��ني ي��ب��ل��غ 8 م��ل��ي��غ��رام��ات ل��ك��ل ك��ي��ل��وغ��رام م��ن وزن ج�سم 
ال�سخ�س، ولحظ الباحثون اأن معدل الأي�س اأو التمثيل الغذائي، اأي 
حرق ال�سعرات احلرارية وحتويلها لطاقة، زاد ب�سكل ملحوظ خالل 
الذين  اأعطي  كذلك  الكافيني.  تناول  اأعقبت  التي  الثالث  ال�ساعات 
يعانون من ال�سمنة املفرطة قهوة بكافيني بن�سبة 4 مليغرامات لكل 
معدل  يف  زي��ادة  اأي�سا  الباحثون  ور�سد  اجل�سم.  وزن  من  كيلوغرام 

الأي�س ، ح�سبما نقلت �سحيفة اإك�سربي�س الربيطانية.

لهذا ال�شبب احذري ا�شتخدام اأدوات جتعيد الرمو�ش
وعر�ست  الرمو�س،  جتعيد  اأدوات  ا�ستخدام  من  جتميل  خبرية  ذرت 
م��ق��ط��ع ف��ي��دي��و ي��ظ��ه��ر ال�����س��رر ال��ك��ب��ري ال����ذي حل��ق ب��رم��و���س اإحدى 

عميالتها من ا�ستخدام اأدوات التجعيد.
مقطع  لندن  يف  جتميل  �سالون  تدير  التي  اأوزك���ان،  اإيبيك  ون�سرت 
ف��ي��دي��و ع��ل��ى ت��ي��ك ت����وك، ح����ذرت ف��ي��ه م��ن ا���س��ت��خ��دام اأدوات جتعيد 

الرمو�س، حيث بدت رمو�س املراأة وكاأنها قد قطعت من املنت�سف.
اإحدى  رم��و���س  بتنظيف  اأق���وم  كنت  بينما  ال��ي��وم،  اإي��ب��ي��ك  واأو���س��ح��ت 
بدت  التي  الطبيعية  الرمو�س  من  الكثري  وج��ود  لحظت  زبوناتي، 
وكاأنها مقطوعة، وبدت حادة، لأنها ت�ستخدم اأدوات جتعيد الرمو�س! 
ل نو�سي اأي �سخ�س با�ستخدام اأدوات جتعيد الرمو�س على الرمو�س 
الطبيعية . وتابعت اإيبيك ت�سرح اأنه يف حني اأن اأدوات جتعيد الرمو�س 
تق�س  و  للغاية  �سارة  ا  اأي�سً اأنها  اإل  الرمو�س،  لرفع  �سريع  حل  هي 

رمو�سك الطبيعية ب�سكل حريف .
الرمو�س  جتعيد  اأداة  با�ستخدام  رم��و���س  فنية  تو�سي  تعليق،  ويف 
الرمو�س  على  ال�سغط  م��ن  ب���دًل  ال��ف��ر���س��اة  ت�سبه  وال��ت��ي  ال�ساخنة، 

والت�سبب يف اأي �سرر، بح�سب �سحيفة مريور الربيطانية.

طبيبة حتذر من ا�شتخدام غ�شول الفم بعد تنظيف الأ�شنان
وغ�سول  اخليط  وا�ستخدام  واملعجون  بالفر�ساة  اأ�سناننا  تنظيف  بني 
الفم، قد نعتقد اأننا نبذل ق�سارى جهدنا للحفاظ على �سحة اأ�سناننا، 
اأن ا�ستخدام غ�سول الفم مبا�سرة بعد  اأ�سنان حذرت من  لكن طبيبة 

تنظيف اأ�سناننا باملعجون قد يوؤدي اإىل ت�سو�س الأ�سنان.
و�ساركت اآنا بيرت�سون مقطع فيديو على تيك توك حتث فيه النا�س 
على  يحتوي  الأ�سنان  اأن معجون  واأو�سحت  بذلك،  القيام  عدم  على 
على  يحتوي  الفم  وغ�سول  الفلورايد،  من  املليون  يف  ج��زًءا   1450
220 جزًءا فقط يف املليون من الفلورايد، وهذا تركيز اأقل بكثري ول 

يكفي حلماية اأ�سنانك من ال�سكريات التي �ستاأكلها وت�سربها.
وعندما تغ�سل اأ�سنانك بالفر�ساة، ثم ت�سطف فمك بغ�سول الفم على 
الفور، فاإنك ت�سطف كل الفلوريد عايل الرتكيز وحت�سل فقط على 

تركيز منخف�س للغاية من الفلورايد.
وتقول اآنا اإن الن�سيحة مذكورة يف الإر�سادات ال�سادرة لأطباء الأ�سنان، 
وت�سيف اأن جميع اأطباء الأ�سنان يجب اأن يتبعوا ذلك ، م�سيفة اأنا ل 
اأعار�س غ�سول الفم باأي حال من الأحوال، لأنني يف الواقع اأو�سي به 
ملر�ساي، ولكن لي�س كل مري�س يحتاجه، واأنا بالتاأكيد ل اأطلب منهم 

ا�ستخدامه بعد تنظيف الأ�سنان بالفر�ساة .
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برنامج الكرتوين لتوزيع 
الأثاث يف اأماكن العمل

الأمريكية  كورنيل  بجامعة  البيئة  اأنظمة  خمترب  من  بحثي  فريق  ابتكر 
من  وال�ستفادة  الأث��اث  تنظيم  يف  املتخ�س�سني  ي�ساعد  حو�سبياً  برناجماً 
امل�ساحات داخل اأماكن العمل ل�سمان تدفق الهواء ب�سكل �سحي وحت�سني 

التهوية وبالتايل احلد من فر�س انتقال العدوى.
توؤثر على  التي  العوامل  اإىل وجود جمموعة من  الدرا�سة  وتو�سل فريق 
قطع  اأن  امل��ث��ال  �سبيل  على  بينها  م��ن  العمل  اأم��اك��ن  يف  الأم��را���س  تف�سي 
الأثاث والأ�سخا�س لهم تاأثري كبري على انت�سار الفريو�سات، واأن احلواجز 
البال�ستيكية داخل املكاتب ميكنها اأن حتد من انت�سار العدوى، واأن تيارات 

الهواء املبا�سرة تزيد من احتمالت انتقال الفريو�سات وامليكروبات.
وي��ت��ك��ون ال��ربن��ام��ج احل��و���س��ب��ي اجل���دي���د م���ن واج���ه���ة م�����س��ت��خ��دم ب�سيطة 
داخل  الهواء  تيارات  تدفق  م�سارات  حتديد  وميكنه  للمحاكاة  ومنظومة 
تزيد  وبالتايل  الهواء،  فيها  يركد  التي  الأماكن  ور�سد  املكتب،  اأو  الغرفة 

احتمالت تراكم امليكروبات فيها.
عن  التكنولوجيا  يف  املتخ�س�س  اأورج  دوت  فيز  الإل��ك��رتوين  امل��وق��ع  ونقل 
الباحث تيمور دوجان بق�سم الهند�سة يف جامعة كورنيل قوله: من ال�سعب 
الهواء  تيارات  حتركات  حتديد  الداخلية  الت�سميمات  ملهند�سي  بالن�سبة 
ال��ربن��ام��ج اجل��دي��د، ي�ستطيع املهند�س  امل��ك��ات��ب، ول��ك��ن م��ن خ��الل  داخ���ل 
يف  املكاتب  و�سع  ت��اليف  وبالتايل  ال��ه��واء،  اجت��اه��ات  على  التعرف  املخت�س 

م�سارات الهواء امللوث .

مقهى يقدم امل�شروبات مع 
درو�ش يف اإعادة التدوير

فريداً  منوذجاً  غ��زة  قطاع  يف  مقهى  يقدم 
لالإبداع يف جمال اإعادة التدوير وال�ستفادة 
من الأ�سياء القدمية يف ا�ستخدامات جديدة 
باأحد اأ�سد الأماكن اكتظاظاً بال�سكان على 
وج���ه الأر������س. وي��ق��دم م��ع ق��ه��وة ال�سباح، 
يف  والدرو�س  املعلومات  من  �سحية  جرعة 
حماية البيئة. وميثل هذا املقهى املطل على 
�ساطئ البحر، جزءاً من تعاونية البحر لنا 
وهو عبارة عن جممع بناه الكاتب امل�سرحي 
من  الأ���س��دق��اء  م��ن  وجمموعة  مهنا  علي 
اأعمدة اخل�سب املعاد ا�ستخدامها وحاويات 
وبقايا  واإط��������ارات  ب��ال���س��ت��ي��ك��ي��ة  وق����واري����ر 
قراميد وطوب. قال مهنا الذي اتخذ من 
اأبواب  ملكتبه، ومن  باباً  باب ثالجة قدمية 
ق�سة  هاي  باملكان:  نوافذ  قدمية  غ�سالت 
 . دك��ت��ور  اأك���ون  ك��ان نف�سها  اأم��ي  �سخ�سية، 
للبحر..  دكتور  اأ�سبحت  لكنني  واأ���س��اف: 
اأمرا�س  يعاين من  ال��ذي  للمجتمع  دكتور 
كثرية . ي�سع مهنا، الذي يرتدي زياً اأزرق 
الأقل  على  التخفيف  عينيه  ن�سب  اللون، 
من ق�سوة الظروف والأحوال املعي�سية عرب 
مكتبة  اأي�ساً  ي�سم  موقع  يف  يبذلها  جهود 
لالأن�سطة  مفتوحة  وم�ساحات  وم�سرحاً 

والفعاليات.

اأثر التطعيم �شد "كوفيد- 19" لدى مر�شى غ�شيل 
الكلى مقارنة مبن يخ�شعون لعمليات الزرع! �ص 23

ف�شل القلب قد يزيد من 
خطر الإ�شابة بال�شرطان

تو�سلت درا�سة جديدة اأجريت موؤخراً يف اململكة املتحدة اإىل اأن ف�سل القلب 
قد يزيد من خطر الإ�سابة بالعديد من اأنواع  ال�سرطان . 

اأنحاء  اإىل جميع  يحدث ف�سل القلب عندما ل يتمكن القلب من �سخ الدم 
اجل�سم كما ينبغي، وينجم ذلك غالباً بعد تلف ع�سالت  القلب بعد حدوث 

نوبة قلبية . 
اأن حوايل  األف �سخ�س   200 اأكرث من  اأجريت على  ووج��دت الدرا�سة التي 
ربع مر�سى ق�سور القلب اأ�سيبوا بال�سرطان،  مقارنة ب� ٪16 فقط ممن ل 

يعانون من اأمرا�س القلب  . 
كانت الن�ساء امل�سابات بف�سل القلب اأكرث عر�سة لالإ�سابة بال�سرطان بن�سبة 
٪85، بينما كان الرجال اأكرث عر�سة لالإ�سابة  بال�سرطان بن�سبة -6 9٪. 
اللتهاب،  ت�سبب  بروتينات  ينتج  قد  الفا�سل  القلب  اأن  اإىل  الدلئل  وت�سري 

وهذا قد يجعل احتمال ت�سكل  الأورام يف اجل�سم اأكرب . 
��ا ي��ع��ان��ون م��ن ق�����س��ور ال��ق��ل��ب و  اأج��ري��ت ال��درا���س��ة ع��ل��ى 100124 م��ري�����سً
100124 �سخ�ساً ل يعانون من هذه احلالة، على مدى  ع�سر �سنوات، وكان 

متو�سط عمر الأ�سخا�س الذين خ�سعوا للدرا�سة 72 عاماً . 
ا يف نف�س العمر ولديهم م�ستويات  ومن بني املجموعتني اللتني �سمتا اأ�سخا�سً
ق�سور  من  يعانون  اأولئك  الذين  من   25.7٪ اأ�سيب  ال�سمنة،  من  مماثلة 
القلب بال�سرطان. وذلك باملقارنة مع ٪16.2 فقط من املجموعة التي مل 

تكن تعاين من ق�سور يف  القلب . 

اأ�سباب ا�سطراب الو�سوا�س القهري
ال�سبب الدقيق ل�سطراب الو�سوا�س القهري غري معروف، 
لكن يعتقد الباحثون اأن مناطق معينة من الدماغ قد ل 
ت�ستجيب  ب�سكل طبيعي لل�سريوتونني، وهي مادة كيميائية 
ت�ستخدمها بع�س اخلاليا الع�سبية للتوا�سل مع بع�سها 

البع�س . 
ُيعتقد اأن الوراثة ت�ساهم يف الو�سوا�س القهري اأي�ساً، فاإذا 
كنِت م�سابة با�سطراب الو�سوا�س القهري، فهناك احتمال 
املبا�سرين  ال��ع��ائ��ل��ة  اأف����راد  اأح���د  ي��ك��ون  اأن  بن�سبة   25% 

م�ساباً به  . 

اأعرا�س   
املرتبطة  القهرية  ال�سلوكيات  اأو  املهوو�سة  الأفكار  ت�ستمر 
ب��ال��و���س��وا���س ال��ق��ه��ري ع��م��وم��ا لأك����رث م��ن ���س��اع��ة يومياً، 

وتتداخل مع احلياة  اليومية . 
ومن العالمات املرتبطة بالو�سوا�س القهري : 

  - الهواج�س: هي الأفكار اأو الدوافع املزعجة التي حتدث 
ب�سكل متكرر، وقد يحاول الأ�سخا�س امل�سابون بالو�سوا�س 
تكون  اأن  يخ�سون  قد  لكنهم  قمعها،  اأو  القهري  جتاهلها 

الأفكار بطريقة ما �سحيحة . 
اأن  م��ن  اأك���رب  بالقمع  امل��رت��ب��ط  ال��ق��ل��ق  ي�سبح  اأن  ومي��ك��ن 
يتحمله ال�سخ�س، مما يجعله ينخرط يف �سلوكيات قهرية 

لتقليل قلقه . 
التوتر  م��ن  م��وؤق��ت��اً  تخفف  م��ت��ك��ررة  اأع��م��ال    - القهرات: 
الأحيان؛  م��ن  كثري  ويف  ال��ه��و���س.  ع��ن  الناجمني  والقلق 
الطقو�س  هذه  اأن  اإك��راه  الذين  لديهم  الأ�سخا�س  يعتقد 

�ستمنع حدوث �سيء �سيئ . 

عالج    
ال��ن��م��وذج��ي��ة ل�سطراب  ال��ع��الج  خ��ط��ة  تت�سمن  م��ا  ع���ادة 
الو�سوا�س القهري كاًل من العالج النف�سي والأدوية، وعادة 

ما يكون اجلمع  بني كال العالجني هو الأكرث فعالية . 
بالن�سبة للدواء؛ يتم و�سف م�سادات الكتئاب للم�ساعدة 
على تقليل اأعرا�س الو�سوا�س القهري، ف�ساًل عن مثبطات 
وهي   ،  (SSRI) النتقائية امت�سا�س  ال�سريوتونني 
والأفعال  ال�سلوكيات  لتقليل  ت�ستخدم  لالكتئاب  م�ساّدة 

القهرية الو�سوا�سية . 
العالج  ي�����س��اع��د  اأن  ال��ن��ف�����س��ي؛ مي��ك��ن  ل��ل��ع��الج  ب��ال��ن�����س��ب��ة 
تزويدك  على  العقلية  ال�سحة  اخت�سا�سي  مع  بالتحدث 

بالأدوات التي ت�سمح  بتغيري اأمناط التفكري وال�سلوك . 
امل����ع����ريف  (CBT)  وع����الج  ال�������س���ل���وك���ي  ال����ع����الج  وي����ع����د 
وهي  باحلديث،  العالج  من  اأنواعاً  وال�ستجابة  التعّر�س 

التعّر�س  منع  وي��ه��دف  م��ن  الأ�سخا�س،  للعديد  فّعالة 
امل�ساب  لل�سخ�س  ال�سماح  وال�ستجابة  (ERP)  اإىل 

باأفكار  القلق  املرتبط  مع  بالتعامل  القهري  بالو�سوا�س 
ال�سلوك  النخراط يف  بدًل من  اأخ��رى،  الو�سوا�س بطرق 

القهري . 

تعاودين الأفكار فما احلّل؟
ات عديدة للتاأّكد من اإغالق الفرن،  الذهاب اإىل املطبخ مرَّ
نظيفتان،  اأّنهما  من  الرغم  على  اليدين،  غ�سل  تكرار  اأو 

اأم ل لعدة مرات...  اإذا كان مقفاًل  وتفّقد باب  املنزل ما 
التكرارية  ال��ط��ب��ي��ع��ة  ذات  وغ���ريه���ا  ال�����س��ل��وك��ي��ات  ه����ذه 
من  ن��وع  القهري  (OCD)  ،  وهو  ال��و���س��وا���س  ت�سّمى 

فيح�سر   ، (Anxiety) بالقلق املرتبطة  ال�سطرابات 
مثل  اأ���س��ك��اًل خمتلفة،  وي��اأخ��ذ   ، م��ع��نيَّ ال�سخ�س يف من��ط 
ت�سّلط  فكرة معينة اأو جمموعة اأفكار، اأو طقو�س �سلوكيَّة 
رة قهريَّة، ل ميلك مقاومتها، بالإ�سافة اإىل �سعوره  متكرِّ
بالقلق والتوتر اإذا  ما حاول مقاومتها، كما ي�سعر باإحلاح 

داخلي للقيام مبا متليه عليه هذه الو�ساو�س . 
 " �سيدتي نت" يلتقي اخت�سا�سية العالج النف�سي، �سعدية 
القعيطي، للتعّرف اإىل كّل ما يّت�سل بهذا املر�س، فتقول : 

يبداأ الو�سوا�س القهري يف مرحلة الطفولة، لكنَّه يظهر يف 
مرحلة املراهقة اأو البلوغ املبكر، يف اأغلب الأحيان. ويعتقد 
قد  معاً  البيئيَّة  والعوامل  الوراثي  ال�ستعداد  العلماء  اأنَّ 

تت�سّببان بظهور اأفكار و�سلوكيات ذات منط قهري .  
ا�سطراب  ع��الج  اأنَّ  اإىل  القعيطي  الخت�سا�سية  ت�سري 
الو�سوا�س القهري يتمُّ عن طريق العالج املعريف ال�سلوكي  
ومنع  "التعّر�س  ويعترب  العالجية.    (CBT)والأدوية 
  "Exposure and Response ال�ستجابة
هذه  اأب��رز  اأنواع  من    Prevention-ERPواحداً 

العالجات . 
لكن اأجنح العالجات امل�ستخدمة، والتي اأثبتت فاعليتها يف 
عالج ا�سطراب الو�سوا�س القهري، هي تعري�س امل�ساب ملا 
 ينتابه من اأفكار و�سور ومواقف ت�سّبب له التوتر والقلق 

الطبيب  اإ�سراف  حتت  ودائماً  و�ساو�سه؛  منها  وتنطلق 
�س، وبعد ذلك ُيطلب من  املعالج اأو  الخت�سا�سي املتمرِّ

امل�ساب ممار�سة هذا النوع من العالج بنف�سه . 
امل�ساب  يكون  "قد  القعيطي:  الخت�سا�سية  وتتابع 
تكرار  م��ن  نف�سه  منع  ح��اول  ق��د  القهري  بالو�سوا�س 
ب��ني حم��اولت��ه تلك  اأف��ع��ال��ه مب��ف��رده. ويكمن  الفارق 
عليه  الأخ���ري  ه��ذا  ���ه يف  اأنَّ  ،ERP  تلّقيه عالج وب��ني 

مواجهة القلق والو�ساو�س التي تنتابه بوعي،  واللتزام 
بعدم ال�ست�سالم لل�سلوكيات القهرية ." 

يوتيوب يناف�ش تيك 
توك مبيزة جديدة

اأع��ل��ن م��وق��ع ي��وت��ي��وب، ع��ن توفري 
ا�سم  اأط��ل��ق عليه  خ��دم��ة ج��دي��دة، 
تيك  لتطبيق  كمناف�س   ، �سورت�س 

توك يف العديد من البلدان.
العام  الهند  يف  اخل��دم��ة  واأط��ل��ق��ت 
امل��ا���س��ي، ق��ب��ل ت��ق��دمي��ه��ا لح��ق��ا يف 
وفر  ي��وت��ي��وب  اأن  اإل  ب��ل��دا،   26
يف  الآن  بيتا  التجريبي  الإ���س��دار 

العامل. حول  بلد   100
فريج  ذا  م����وق����ع  ذك�����ر  وح�����س��ب��م��ا 
فاإن  التقنية،  بالأخبار  املتخ�س�س 
ي��ع��د من�سة   ، ���س��ورت�����س  ي��وت��ي��وب 
ف��ي��دي��و ق�سرية  م��ق��اط��ع  لإع������داد 
ج���دا ون�����س��ره��ا، ك��م��ا ه��و احل���ال يف 
اخلدمة  وم���ن���ح���ت   . ت�����وك  ت���ي���ك 
ل��ل��م�����س��ت��خ��دم��ني م����ي����زة اإ����س���اف���ة 
فيديوهات  من  �سوتية  مقتطفات 
اإنتاج  ي�سّهل  مم��ا   ، ي��وت��ي��وب  ع��ل��ى 
تلقى  قد  التي  الفيديوهات  بع�س 
ان��ت�����س��ارا وا���س��ع��ا، ك��ت��ل��ك ال��ت��ي يتم 
التعليق فيها على حمتويات اأخرى 
ن�����س��رت ع��ل��ى امل��ن�����س��ة. وم���ن املزايا 
التي �ستتوفر يف يوتيوب �سورت�س ، 
الفيديوهات  م�ساهدة  ميزة  اإتاحة 
 60 ال��ت��ي تبلغ م��دت��ه��ا  ال��ق�����س��رية 
ثانية كحد اأق�سى، واإ�سافة فالتر 
الفيديوهات،  الألوان يف  لت�سحيح 

ون�سو�س يف لقطات حمددة.

خماوف اأمريكية من التفوق 
ال�شيني يف الذكاء ال�شطناعي

����س���ه���دت ال���ع���ا����س���م���ة الأم���ريك���ي���ة 
عاملية  ق���م���ة  ان���ع���ق���اد  وا����س���ن���ط���ن، 
مب�ساركة  النا�سئة،  للتكنولوجيا 
ك���ب���ار امل�������س���وؤول���ني الأم���ريك���ي���ني، 
جيك  ال��ق��وم��ي  الأم����ن  كم�ست�سار 
���س��ول��ي��ف��ان، ووزي�����ر ال���دف���اع لويد 

اأو�سنت.
اأهمية  ع��ل��ى  �����س����ددوا  امل�������س���ارك���ون 
ا�����س����ت����ع����ادة ال�������ولي�������ات امل���ت���ح���دة 
الذكاء  جم���الت  �ستى  يف  ري��ادت��ه��ا 
ال�سطناعي، وحذروا من مناف�سة 
امل��ت��ح��دة يف هذا  ل��ل��ولي��ات  ال�سني 
اأن تاأمني البنية  املجال، معتربين 
التحتية ل�سبكة الإنرتنت، وحماية 
للوليات  الل��ك��رتون��ي��ة  الأن��ظ��م��ة 
�سد  و�سركائها  وحلفائها  املتحدة 
تعد  اخ����رتاق����ات،  اأو  ه��ج��م��ات  اأي 
حتظى  اأن  يجب  التي  امللفات  م��ن 

بالأولوية.
م�ست�سار الأمن القومي الأمريكي 
مداخلة  له  كانت  �سوليفان  جيك 
ال�سيني يف  التفوق  حذر فيها من 
العديد من النواحي التكنولوجية، 
من  �سيا�سية  لأغ��را���س  وتوظيفه 
ق��ب��ل ب��ك��ني، م�����س��ددا ع��ل��ى خطورة 
للرقائق  الأمريكي  الإنتاج  تراجع 
الإلكرتونية التي تعد حجر اأ�سا�س 

يف الكثري من ال�سناعات.

اأ�شباب واأعرا�ش ا�شطراب 
الو�شوا�ش القهري

فيها  املرغوب  غري  املتكررة  القهري  (OCD)  بالأفكار  الو�سوا�س  ا�سطراب  يت�سم 
(الو�ساو�س) واحلث غري العقالين املفرط  على القيام باأفعال معينة، وعلى الرغم 
من اأن الأ�سخا�س امل�سابني بالو�سوا�س القهري قد يعرفون اأن اأفكارهم و�سلوكياتهم 

 لي�ست منطقية، اإل اأنهم غالبًا ما يكونون غري قادرين على اإيقافها . 
عن  معرفته  تريدين  ما  كل  على  نت"  "�سيدتي.  ُيطلعِك  التالية،  ال�سطور  وخالل 

ا�سطراب الو�سوا�س القهري، بح�سب موقع   "هيلث لين" الطبي  . 
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�ش�ؤون حملية

بتنظيم من هيئة الهالل الأحمر الإماراتي
طلبة جامعة اأبوظبي يفوزون باملركز الأول 

�شمن جائزة »عون« للخدمة املجتمعية
•• اأبوظبي- الفجر:

على  الأول  املركز  اأبوظبي على  بجامعة  نادي عون اجلامعي  ح�سد طلبة 
املجتمعية  للخدمة  ع��ون  م�سابقة  يف  امل�ساركة  ال��دول��ة  جامعات  م�ستوى 
احلفل  ع��رب  وذل��ك   ،2021-2020 ال��درا���س��ي  للعام  الثامنة  دورت��ه��ا  يف 
مع  بالتن�سيق  الإم��ارات��ي  الأحمر  الهالل  هيئة  نظمته  ال��ذي  الفرتا�سي 

وزارة الرتبية والتعليم.
وتهدف جائزة عون للخدمة املجتمعية اإىل ت�سجيع روح الإبداع واملناف�سة 
ب��ني ال��ط��ل��ب��ة، وحت��ف��ي��ز الطلبة ع��ل��ى ارت��ي��اد ال��ع��م��ل ال��ت��ط��وع��ي واخل���ريي، 
وامل�ساهمة يف تعميق مفهوم التحرك الذاتي وا�ستقطاب الطلبة للم�ساركة 

يف ان�سطة الهالل الطالبي.
وبهذه املنا�سبة، قال الطالب �سعيد الزبيدي، رئي�س نادي عون اجلامعي: 
"ا�ستطعنا بف�سل دعم اجلامعة وهيئة الهالل الأحمر الإماراتي من حتقيق 
امل�ساركة  الدولة  الأول على م�ستوى جامعات  باملركز  والفوز  الإجن��از  هذا 
الدرا�سي  العام  النادي مع مطلع  امل�سابقة، حيث انطلقت فعاليات  يف هذه 
يتوافق  مب��ا  والف��رتا���س��ي��ة  امليدانية  الفعاليات  ب��ني  م��ا  وتنوعت  املا�سي 
الإج����راءات  اجل��ام��ع��ة �سمن  م��ن قبل  ال�����س��ادرة  والتعليمات  م��ع اخل��ط��ط 
الحرتازية والوقائية. وقد كانت اأوىل فعاليات النادي هي مبادرة اإن�سانية 
حتت �سعار "من اأجلك يا �سودان" مل�ساندة ال�سعب ال�سوداين ال�سقيق جراء 
اأحداث الفي�سانات التي �سهدتها البالد بالتعاون مع عدد من اجلهات. وقد 
"خميم  اأبرزها  توالت فعاليات ون�ساطات اخلدمة املجتمعية للنادي وكان 
ال�سعادة الفرتا�سي"، و"املري الرم�ساين"، و"فطوركم علينا ٢"، اإىل جانب 

امل�ساهمة يف بناء مدر�سة بالتعاون مع هيئة الهالل الأحمر الإماراتي.
تطبيق  وهما  للهيئة،  تطبيقني  بابتكار  ال��ن��ادي  ق��ام  ذل��ك،  اإىل  بالإ�سافة 
التربعات  ت�سهيل عملية جمع  يكمن يف  والثاين  املتطوعني  بخدمة  يقوم 

والإعالن عن احلالت املحتاجة بطريقة مبتكرة. 
للعالقات  التنفيذي  امل��دي��ر  ال��ظ��اه��ري،  م��ب��ارك  ���س��امل  اأع���رب  جهته،  م��ن 
املجتمعية يف جامعة اأبوظبي عن اعتزازه بطلبة اجلامعة الذين ا�ستطاعوا 
هذه  ع��ل��ى  احل�����س��ول  املجتمع  وخ��دم��ة  اخل���ري  لفعل  و�سغفهم  ب��ج��ه��وده��م 
لتعزيز  الإم��ارات��ي  الأحمر  الهالل  هيئة  بجهود  م�سيداً  الهامة،  اجلائزة 
�سمن  نبيلة  اأه���داف  حتقيق  اأج���ل  م��ن  الب��ت��ك��ار  وحثهم  الطلبة  م�ساركة 

جمتمعهم وباقي املجتمعات من حولهم.  
واأ�سارت عزوة الكثريي، رئي�س ق�سم املتطوعني يف الهالل الأحمر الإماراتي 
اأبوظبي بجائزة  مبركز بنى يا�س باأن هذه امل�ساركة الثانية لطلبة جامعة 
باإطالق  م�ساركتهم  مت��ي��زت  ول��ق��د  للجامعات،  املجتمعية  للخدمة  ع��ون 
بتنفيذ  كالقيام  ج��دي��دة  ب��اأف��ك��ار  واخل���روج  املبتكرة  امل��ب��ادرات  م��ن  العديد 
فعاليات  عرب  وذويهم  الأيتام  ي�ستهدف  الذي  الفرتا�سي  ال�سعادة  خميم 
متنوعة على مدى اأ�سبوعني متوا�سلني عرب من�سة الزوم. و�سارك الطلبة 
مبركز  الإم��ارات��ي  الأحمر  الهالل  مع  بالتعاون  اجلامعة  من  املتطوعون 
بنى يا�س يف العديد من املبادرات التي اأطلقها املركز خالل العام الدرا�سي 
115 موؤ�س�سة  اجلائزة  من  الدورة  هذه  يف  و�ساركت    .2021-2020
على  وح�سلت  موؤ�س�سة   21 منها  متيزت  ال��دول��ة،  م�ستوى  على  تعليمية 
اجلائزة، كما �سمل التكرمي الفئات املتميزة على م�ستوى الدولة، وت�سمنت 

فئة الطالب املبتكر، وامل�سرف الرتبوي املتميز، وويل الأمر املتميز.

مدير عام �شرطة اأبوظبي يفتتح 
مركزًا جديدًا لإ�شعاد العاملني

اأبوظبي ثاين  اللواء مكتوم علي ال�سريفي مدير عام �سرطة  افتتح �سعادة 
مركز خلدمة واإ�سعاد العاملني واليجابية الوظيفية بقطاع املوارد الب�سرية 

وذلك يف مبنى اأكادميية �سيف بن زايد للعلوم ال�سرطية والأمنية.
واأطلع مدير عام �سرطة اأبوظبي  خالل جولة باملبنى على اخلدمات التي  
يقدمها  املركز واجلهود املبذولة يف تر�سيخ قيم ومبادئ ال�سعادة واليجابية 
ال�سعادة  يف  ن�سب  اأع��ل��ى  لتحقيق  املالئمة  البيئة  وت��وف��ري  العاملني،  ب��ني 

الوظيفية وذلك بال�ستناد للربنامج الوطني لل�سعادة و جودة احلياة.
ورافقه خالل الفتتاح واجلولة اللواء �سامل �ساهني النعيمي مدير قطاع 

املوارد الب�سرية وعدد من ال�سباط .  
العاملني  اإ�سعاد  جهود  على  ال�سريفي  علي  مكتوم  ال��ل��واء  �سعادة  وتعرف 
اىل  بال�سافة  ابوظبي  �سرطة  مبوظفي  اخلا�سة  اخل��دم��ات  من�سات  يف 
اخلدمات اخلارجية من م�سرف ابوظبي الإ�سالمي و�سركة الت�سالت و 
�سركة دو  وتعرف على من�سة حياكم التابعة مل�سرف ال�سعادة والتي تقدم 
عرو�س و خ�سومات ومميزات ملوظفي �سرطة ابوظبي و قد �ساركت الحتاد 
للطريان يف حفل الفتتاح بت�سجيل املوظفني �سمن برنامج �سفر موظفي 
ملنت�سبي  جمانية  �سفر  تذكرتي  على  �سحب  عمل  مت  و  اأب��وظ��ب��ي  حكومة 

ال�سرطة للم�سجلني �سمن الربنامج . 
الختيار  اإدارة  يف  املتكاملة  ال��ك��ف��اءات  منظومة  على  �سعادته  اط��ل��ع  كما 
والتعيني والتي تهدف اإىل تعزيز مفهوم املرونة  املوؤ�س�سية من خالل اأداء 
املوظف مهام الق�سم ب�سكل متكامل  مما ي�سهم يف رفع موؤ�سرات الإنتاجية 
�سمن  العمل  بيئة  ج��ودة  وتعزيز  وتطوير  العمل  يف  الزدواج��ي��ة  وت��ف��ادي 

الهدف ال�سرتاتيجي لقطاع املوارد الب�سرية.
وتعرف على برنامج التوظيف الذكي "نقوه" �سمن الهدف ال�سرتاتيجي 
ربط  عرب  ال�سطناعي   وال��ذك��اء  احلديثة  للتقنيات  المثل  لال�ستخدام 
التعيني،   م�سارات  با�ستخدام  اإلكرتونيا  التعيني  ومراحل  اإج��راءات  جميع 
ويهدف الربنامج اإىل ت�سهيل  عملية متابعة طلبات املوظفني واملتقدمني 
الأولوية  �سا�سة  با�ستخدام  املر�سحني  ب��ني  باملفا�سلة  وي��ق��وم  للوظائف، 

الذكية، مما ي�سمن ال�سفافية والعدالة للمتقدمني للوظائف.
واأ�سار اللواء �سامل �ساهني النعيمي مدير قطاع املوارد الب�سرية اإىل حر�س 
القيادة ال�سرطية على حتقيق الإيجابية والر�سا الوظيفي من خالل توفري 
بيئة عمل حتفيزية ت�سجع على الإبداع والبتكار الذي ينعك�س ايجابياً على 

اأداء العاملني يف تقدمي اخلدمات واإ�سعاد العاملني.

•• العني - الفجر. 

ل�ساحب  الثقايف  امل�ست�سار  ن�سيبة  اأن��ور  زك��ي  معايل  اأك��د 
ال�سمو رئي�س الدولة، الرئي�س الأعلى جلامعة الإمارات 
على اأن مدينة العني التي �سهدت باكورة اأحالم موؤ�س�س 
الدولة املغفور له  ال�سيخ زايد بن �سلطان ال نهيان رحمه 
اهلل، وهي تخرج اإىل نور الواقع كانت ال�سّباقة يف اأن تاأخذ 
للمنطقة  احل�����س��اري  التخطيط  خريطة  على  مكانها 
اإىل  العلم  ن��ور  �سّع  اأب��وظ��ب��ي، حيث  اإم���ارة  م��ن  ال�سرقية 
اإليها  امتدت  التي  الوطن  ورب��وع  الإم���ارة  رب��وع  خمتلف 
اأيادي زايد اخلري البي�ساء و�سطع يف القلوب قبل العقول 
واأ�سبحت الأفئدة مقبلة على مرحلة جديدة من البناء.

املركزية  زاي��د  اإىل مكتبة  زي��ارة معاليه  جاء ذلك خالل 
وال�سياحة  الثقافة  لدائرة  التابعة  الكتب  دار  اأف��رع  اأحد 
الربيكي،  احل�سرمي  غالب  الدكتور  يرافقه  باأبوظبي 
را�سد  ا�ستقبالهم  يف  كان  حيث  بالإنابة،  اجلامعة  مدير 
و�سيخة  الفنية،  اخل��دم��ات  مدير  البيك،  الرحمن  عبد 

حممد املهريي، مدير اإدارة املكتبات.
وقال معايل زكي ن�سيبة نفتخر باأن مكتبة زايد املركزية 
التي تاأ�س�ست منذ بداية اإن�ساء اجلامعة يف عام 1977، 
اآل  �سلطان  ب��ن  زاي��د  ال�سيخ  ل��ه  املغفور  با�سم  واق��رتن��ت 
كتباً  اأروقتها  الإم��ارات، جتمع بني  دولة  نهيان، موؤ�س�س 

عن العلم واملعرفة ذات قيمة ل ت�ساهى.
وق����ام م��ع��ال��ي��ه ي��راف��ق��ه ف��ري��ق م���ن م��وظ��ف��ي دار الكتب 
على  خاللها  م��ن  اط��ل��ع  زاي���د،  مكتبة  اأرج����اء  يف  بجولة 
املختلفة كامل�سرح  املرافق  زار  املقدمة كما  اأهم اخلدمات 
وقاعة البتكار، وا�ستمع اإىل �سرح عن اأفرع واأن�سطة دار 
والتي  تنتهجها،  التي  وال�سرتاتيجية  عام  ب�سكل  الكتب 
ُت��رّك��ز ع��ل��ى ال��ت��ط��وي��ر ال��دائ��م م��ن خ���الل ت��وف��ري اأحدث 
والباحثني  والطالب  للزوار  املُتقّدمة  التقنية  اخلدمات 
لتمكينهم من الو�سول اإىل املعلومة باأ�سرع وقت مُمكن، 
والعمل امل�ستمر على توفري خدمات اإلكرتونية متطّورة 
كال�ستفادة من قواعد البيانات واملميزات الأخرى املتاحة 

من خالل املوقع الإلكرتوين.

الأطفال  كوحدة  زاي��د  مكتبة  وح��دات  معاليه  وزار  ه��ذا 
�سة لل�سغار من مرحلة الرو�سة، والتي توّفر لهم  املُخ�سّ
عدداً كبرياً من الكتب املتنوعة، وجمموعة من الأقرا�س 

املدجمة التي تتما�سى مع احتياجاتهم.
الكتب  دار  على  القائمني  بجهود  ن�سيبة  معايل  واأ���س��اد 
ب�سكل خا�س، وعملهم  زايد  ب�سكل عام ومكتبة  واأفرعها 
يف  الإم���ارات  حكومة  وتوّجهات  اأه���داف  لدعم  املتوا�سل 
اإعداد جيل ُمثّقف ُمتمّيز يف تخ�س�ساته، وقيادي منتٌج يف 
جمتمعه. واجلدير بالذكر اأن مكتبة زايد حتر�س ب�سكل 
القراء  املجتمع من  التوا�سل مع جميع فئات  دائم على 
العمرية، وذلك  املراحل  والطلبة يف خمتلف  والباحثني 
اإر�سادية  وج��ولت  توعية  حما�سرات  تنظيم  خ��الل  من 
�����س��ة ب��ه��دف زي����ادة الوعي  واإع������داد ور�����س ع��م��ل ُم��ت��خ�����سّ
املعلوماتي واملعريف لدى فئات املجتمع وامل�ساهمة يف ن�سر 
ثقافة القراءة من خالل التعريف باملكتبة وحمتوياتها 
واخلدمات التي تقدمها، وتعليمهم كيفية احل�سول على 

املراجع و امل�سادر املختلفة.

املجتمع  م��ع  ال��ت��وا���س��ل  على  اأي�����س��اً  املكتبة  حت��ر���س  كما 
املوؤ�س�سات  م���ع  ال���ت���ع���اون  ع���الق���ات  وت��ع��زي��ز  اخل���ارج���ي 
ال�سديقة على م�ستوى مدينة العني والإمارات ككل من 
الور�س  تقدمي  يف  للم�ساركة  اخل��رباء  ا�ست�سافة  خ��الل 
العاملني  مع  واخل���ربات  املعرفة  تبادل  اأو  واملحا�سرات 

واملتخ�س�سني يف جمال املكتبات.
هذا وتتنوع جمموعات دار الكتب بني امل�سادر املطبوعة 
زايد  مكتبة  يف  العناوين  ع��دد  يبلغ  حيث  والإلكرتونية 
92918 ع��ن��وان��اً، وي��ب��ل��غ عدد  امل��رك��زي��ة ف��ق��ط ح���وايل 
دارا  حتتوي  كما  جم��ل��داً.   117780 ح��وايل  املجلدات 
حوايل  ع��دده��ا  يبلغ  املخطوطات  م��ن  ع��دد  على  الكتب 
واإت��اح��ت��ه��ا عرب  900 خم��ط��وط��ة  رق��م��ن��ة  مت   ،1800
library. امل��وق��ع الإل���ك���رتوين اخل��ا���س ب���دار ال��ك��ت��ب

dctabudhabi.ae، كما يبلغ عدد قواعد البيانات 
القواعد  ب��ني  تتنوع  ق��اع��دة   20 ح���وايل  الإل��ك��رتون��ي��ة 
من  العديد  تغطي  واملتخ�س�سة  والإجنليزية  العربية 

املوا�سيع يف �ستى املجالت.

التكنولوجيا  ث����ان����وي����ات  ط���ل���ب���ة  ت�������س���در 
اأبوظبي  مركز  منظومة  �سمن  التطبيقية 
املراكز  واملهني،  التقني  والتدريب  للتعليم 
القيا�سي  الإم�������ارات  اإخ��ت��ب��ار  يف  امل��ت��ق��دم��ة 
ال���دول���ة،  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى   (EMSAT)
حيث ح�سدوا املراكز الأول والثاين وال�سابع 
والثامن والعا�سر يف الرتتيب العام ملجموع 
عالمات الإختبار، اأي ما ن�سبته %50 من 
هم  الطلبة  وه���وؤلء  الأوىل  الع�سر  قائمة 
عبد الرحمن وليد النعيمي يف املركز الأول، 
الثاين،  املركز  اأحمد احلمادي يف  و حممد 
و  ال�سابع"،  اآل علي" املركز  �سهد يو�سف  و 
حمد ح�سني احلو�سني"الثامن" وعبد اهلل 

عادل العامري"العا�سر". 
اإبراهيم  بن  ح�سني  املهند�س  معايل  وق��ال 
احل����م����ادي وزي������ر ال���رتب���ي���ة وال��ت��ع��ل��ي��م اأن 
يف  التطبيقية  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  طلبة  مت��ّي��ز 
القيا�سي دليل على جناح  الإم��ارات  اإختبار 

حتقيق  يف  التقني"  منظومة"اأبوظبي 
الر�سيدة  ال��ق��ي��ادة  وط��م��وح��ات  ت��وج��ي��ه��ات 
ال��وط��ن��ي��ة عالية  ال����ك����وادر  ن��ح��و ���س��ن��اع��ة 
اجلودة يف خمتلف التخ�س�سات ال�سناعية 

والتكنولوجية، موؤكداً على اأهمية م�ساركة 
الطلبة يف هذه الختبارات، الالزمة لإك�ساب 
ومتكينهم  العليا،  العلمية  املهارات  الطلبة 
معرباً  واقتدار،  بتمّيز  واملهارة  املعرفة  من 
ع���ن ت��ه��ن��ئ��ت��ه ل��ل��ط��ل��ب��ة الأوائ��������ل ع��ل��ى هذا 
القيا�سي  الإختبار  ه��ذا  يف  العلمي  التفوق 
اختب�ارات  جمموع�ة  ب��ك��ون��ه  يتميز  ال���ذي 
املعايي�ر  عل�ى  مبني�ة  معياري�ة  اإلكرتوني�ة 
الطلب�ة  اأداء  وتقيي�م  لقي�ا�س  ال��وط��ن��ي�����ة 
الإجنليزية،  وال��ل��غ��ة  ال��ع��رب��ي��ة،  ال��ل��غ��ة  ف�����ي 
والريا�سيات، والفيزياء، يتم تطب�قها عل�ى 
ال��درا���س�����ي��ة، وهي  امل��راح�����ل  م�����ن  جمموع�ة 
احلكومي�ة  اجلامع�ات  يف  للقب�ول  �س�رطاً 
خارج  احلكومية  البعثات  يف  و  واخلا�س�ة، 
ال����دول����ة.  وق����ال ���س��ع��ادة ال��دك��ت��ور مبارك 
اأبوظبي  عام مركز  ال�سام�سي مدير  �سعيد 
للتعليم والتدريب التقني واملهني، اأن دعم 
التقني"  "اأبوظبي  ميّكن  الر�سيدة  القيادة 

من العمل وفق اآرقى املعايري العاملية، وهو 
الأمر الذي ميكن طلبة املوؤ�س�سات اجلامعية 
ل��ل��م��رك��ز م���ن التفوق  ال��ت��اب��ع��ة  وال��ث��ان��وي��ة 
اإختبار  نتائج  ت�سدر  ذل��ك  يف  مب��ا  ال��دائ��م 

ثانويات  اأن  اىل  لفتاً  القيا�سي،  الإم���ارات 
اإن�سائها- التطبيقية-منذ  التكنولوجيا 
املهنّية  على  قائًما  تقنًيا  تعليًما  تت�سمن 
عالية  مبناهج  ويتمّيز  اأمن��اط��ه��ا،  اأع��ل��ى  يف 
يلبي  مبا  والريا�سيات  العلوم  يف  امل�ستوى 
ومتطّلباته،  امل��ع��ريّف  الق��ت�����س��اد  متطلبات 
وه��و ال��ن��ظ��ام ال���ذي اأ���س��ب��ح ال��ي��وم مرتبطاً 
باأف�سل املعايري املتبعة يف النظم التعليمية 
ومت�ساًل  ع��ل��ي��ه��ا،  وم��ن��ف��ت��ح��اً  ال����دول����ي����ة، 
البلدان  يف  الناجحة  الرتبوية  بالتجارب 
اجلامعات،  مع  امل�سرتك  والعمل  املتقدمة 
بهدف حتقيق التناف�سية العاملية يف التعليم 
املوؤ�سرات  م���ن  وال����س���ت���ف���ادة  امل��ت��خ�����س�����س 
العاملية يف الختبارات الدولية، مبا ي�سمن 
التنفيذ املبا�سر لتوجيهات القيادة الر�سيدة 
على  ال��ق��ادرة  الوطنية  ال��ك��ف��اءات  وتخريج 
للدولة  الإ���س��رتات��ي��ج��ي��ة  اخل���ط���ط  ت��ل��ب��ي��ة 

وروؤية اأبوظبي 2030. 

•• العني - الفجر

اأطلق املعهد الوطني للتخ�س�سات ال�سحية 
املتحدة،  العربية  الإم��ارات  التابع جلامعة 
مع  بال�سراكة  افرتا�سية  تدريبية  ور���س��ة 
ال�سحية،  للتخ�س�سات  ال�سعودية  الهيئة 
العتماد  مَقيمي  وت��اأه��ي��ل  لإع����داد  وذل���ك 
والزمالة  الإقامة  وبرامج  التدريب  ملراكز 
ال�����س��ح��ي��ة، وب��ح�����س��ور م���ا ي���ق���ارب 150 
م�������س���ارك م����ن ال����س���ت�������س���اري���ني والأط����ب����اء 
واملمار�سني ال�سحيني من خمتلف اجلهات 

ال�سحية والتعليمية داخل وخارج الدولة.
ورك����زت حم���اور ال��ور���س��ة ال��ت��دري��ب��ي��ة على 

تعريف اجلمهور بالأهداف ال�سرتاتيجية 
ال�سحية  للتخ�س�سات  ال��وط��ن��ي  للمعهد 
الإقليمية  املمار�سات  اأف�سل  وا�ستعرا�س 
املوؤ�س�سي  الع���ت���م���اد  جم����ال  يف  وال��ع��امل��ي��ة 
ال�سحية،  ل��ل��ت��خ�����س�����س��ات  وال�����رباجم�����ي 
والتعرف على اأحدث اأ�ساليب واآليات تقييم 
اأعلى  وف��ق  ال�سحية  وامل��راك��ز  امل�ست�سفيات 
جودة  ل�سمان  ال��ه��ادف��ة  ال��ع��امل��ي��ة  امل��ع��اي��ري 
وال�سهادات  والزمالة  الإقامة  برامج  طرح 

املهنية التخ�س�سية. 
امل�ساركني  ت��ع��ري��ف  اإىل  ال��ور���س��ة  وع��م��ل��ت 
املوؤ�س�سي  ل��الع��ت��م��اد  ال��وط��ن��ي��ة  ب��امل��ع��اي��ري 
ال�سحية  املهنية  للتخ�س�سات  والرباجمي 

للتخ�س�سات  الوطني  املعهد  من  املتعمدة 
ال�سحية ومعايري و�سروط ت�سجيل مقيمي 
العتماد لدى املعهد واآليات احل�سول على 

ع�سوية مقيم معتمد لدى املعهد.
ه��ذا وق��د �سارك يف تقدمي حم��اور الدورة 
اللجان  اأع�������س���اء  م����ن  ع�����دد  ال���ت���دري���ب���ي���ة 
التابعة  ال�سحية  التخ�س�سية  العلمية 
ال�سحية.  للتخ�س�سات  الوطني  للمعهد 
الدكتور  اأو����س���ح  ف��ق��د  ذل�����ك،  ج���ان���ب  اإىل 
للمعهد  العام  الأم��ني   - حممد احلوقاين 
الوطني للتخ�س�سات ال�سحية -: "حر�س 
امل�ستمر  التعليم  دورات  تنظيم  على  املعهد 
مهارات  ل��ت��ع��زي��ز  وم�����س��ت��م��ر  دوري  ب�����س��ك��ل 

التقييم  جم���ال  يف  ال�سحيني  امل��م��ار���س��ني 
امل�ساركة  ع��ل��ى  وت�����س��ج��ي��ع��ه��م  والع���ت���م���اد، 
التخ�س�سية  الربامج  طرح  جودة  ل�سمان 
الوطنية  امل���ع���اي���ري  وت��ط��ب��ي��ق  ال�����س��ح��ي��ة 
لالرتقاء  والرباجمي  املوؤ�س�سي  لالعتماد 
وتعزيز  ال��ط��ب��ي��ة  وامل���راك���ز  بامل�ست�سفيات 
اأف�سل  تقدمي  يف  الريادية  ال��دول��ة  مكانة 
املجال  التخ�س�سية يف  التدريبية  الربامج 

ال�سحي.
الوطني  املعهد  اأع��ل��ن  ال��ور���س��ة،  نهاية  ويف 
ل��ل��ت��خ�����س�����س��ات ال�����س��ح��ي��ة ع����ن ف���ت���ح باب 
الت�سجيل لع�سوية مقيم معتمد من خالل 

زيارة ال�سفحة الإلكرتونية للمعهد.

•• العني - الفجر

للحفاظ  جهودها  بالعني  احليوانات  حديقة  تعزز 
واإنقاذها من  العامل  اأذك��ى احليوانات يف  اأح��د  على 
الن��ق��را���س م��ث��ل ال�����س��م��ب��ان��زي وال����ذي ي��ع��ت��رب من 
الأنواع املهددة بالنقرا�س �سمن القائمة احلمراء 
لالحتاد العاملي ل�سون الطبيعة من خالل العديد 
من الربامج واخلطط لإكثاره وحمايته اإ�سافة اإىل 
وحفظه  وحمايته  رعايته  باأهمية  اجلمهور  توعية 

يف الربية. 
ت�سم احلديقة 6 اأفراد من ال�سمبانزي املكونة من 
اإىل  الأ�سلي  موطنهم  ويرجع  اإن��اث  واأرب��ع  ذكرين 
اأفريقيا ال�ستوائية، وتعي�س يف الغابات ال�ستوائية 
تهديدات  من  احليوانات  ه��ذه  وتعاين  وال�سافانا، 
وال�����س��ي��د غري  م��وائ��ل��ه��ا،  م��ث��ل  تدمري  خم��ت��ل��ف��ة 

م�سروع، وتف�سي الأمرا�س.
ال�����س��ل��وك��ي واليجابي  ال��ت��اأه��ي��ل  وت��ق��دم احل��دي��ق��ة 
لل�سمبانزي وفقاً لأعلى املعايري العاملية وذلك من 
خالل التعزيز البيئي والذي ي�سمل توفري الألعاب 
منزلها  لت�سنع  اخل�سبية  والأر����س���ي���ات  املختلفة 
يعنى  وال��ذي  الغذائي  التعزيز  جانب  اإىل  بنف�سها 
ال�سيف تقدم  الطعام، ففي ف�سل  بطريقة تقدمي 
وع�سائر  ثلجية  مكعبات  �سكل  على  الفواكه  لهم 
ال�سم�س  ت��ب��اع  ح��ب��وب  لهم  وتن�سر  مقطعة  وق��ط��ع 
والفول ال�سوداين يف اأنحاء معر�سها لتقوم بالبحث 
بخ�سو�س  اأم���ا  ال��ط��ب��ي��ع��ة،  بيئتها  يف  وك��اأن��ه��ا  ع��ن��ه 
احليوانات  ه�����ذه  ف���ت���ق���وم  الج���ت���م���اع���ي  ال���ت���ع���زي���ز 
بالتوا�سل مع بع�سها البع�س من خالل الأ�سوات 

وبع�س الإمياءات. 
روادها  �ست�ستقبل  احلديقة  ب��اأن  بالذكر  واجل��دي��ر 

لل�سمبانزي،  م���ف���ت���وح  م���ع���ر����س  اأول  يف  ق���ري���ب���اً 
الأخ�ساب  هياكل  تت�سلق  وهي  ال��زوار  و�سي�ساهدها 
م���ع ح���ب���ال م��ت�����س��ل��ة وم��ن�����س��ات م��رت��ف��ع��ة مظهرة 
���س��ل��وك��ه��ا ال��ط��ب��ي��ع��ي وت��ف��اع��ل��ه��ا الج��ت��م��اع��ي، وكما 
�ستتوفر التجربة طوال ف�سول ال�سنة �سيفاً و�ستاًء 
يف  تتجول  وه��ي  م�ساهدتها  ال���زوار  ي�ستطيع  لكي 
يف  اليومية  حياتها  ومت��ار���س  حرية  بكل  معر�سها 

بيئة حتاكي بيئتها الطبيعية.
يف  املتمثلة  ركائزها  حتقيق  على  احلديقة  وت�سعى 
م�ستويات  اأعلى  تقدمي  خالل  من  الطبيعة  �سون 
للحفاظ  بالنقرا�س  املهددة  باحليوانات  الهتمام 
وبرامج  وال��ت��غ��ذي��ة  امل�ستمرة  ال��ع��ن��اي��ة  م��ث��ل  عليها 
اإىل ج��ان��ب تقدمي  وال���رع���اي���ة اخل��ا���س��ة  ال��ت��ع��زي��ز 
جتربة ور�سائل تعليمية متنوعة وفريدة من نوعها 

للزائرين مبختلف فئاتهم العمرية. 

اأ�ساد بدورها يف اإعداد جيل ُمثّقف 

زكي ن�شيبة يزور مكتبة زايد املركزية التابعة لدائرة الثقافة وال�شياحة

ميثلون 50 % من قائمة الأوائل

»EMSAT«  طلبة التكنولوجيا التطبيقية �شمن منظومة اأبوظبي التقني يت�شدرون املراكز الأوىل يف اختبار الإمارات القيا�شي
التقني اأبوظبي  منظومة  جناح  على  دليل  التطبيقية  التكنولوجيا  طلبة  متّيز  والتعليم:  الرتبية  • وزير 

العاملية املعايري  اآرقى  وفق  العمل  من  التقني  اأبوظبي  ميكن  الر�شيدة  القيادة  دعم  ال�شام�شي:  • مبارك 

بح�سور 150 م�ساركًا من ال�ست�ساريني والأطباء واملمار�سني ال�سحيني

املعهد الوطني للتخ�ش�شات ال�شحية بجامعة الإمارات يطلق ور�شة تدريبية افرتا�شية بال�شراكة مع الهيئة ال�شعودية للتخ�ش�شات ال�شحية

اأحد اأذكى احليوانات يف العامل

 حديقة احليوانات بالعني تبذل جهودا كبرية للحفاظ على ال�شمبانزي



من ينبغي عليه المتناع 
عن اأكل الب�شل؟

ك�سفت ال��دك��ت��ورة ت��ات��ي��ان��ا ب��وت�����س��اروف��ا، اأخ�����س��ائ��ي��ة ال��غ��دد ال�����س��م��اء، كمية 
الب�سل التي ميكن تناولها يف اليوم ومن عليه ا�ستبعاد الب�سل من نظامه 

الغذائي.
اأن  اإىل  لالأنباء،  الرو�سية  نوفو�ستي  لوكالة  حديث  يف  الأخ�سائية  وت�سري 
كمية ال�سعرات احلرارية يف 100 غرام من الب�سل هي 40 �سعرة حرارية 

فقط، ولكنه غني بفيتامينات جمموعة В وحم�س ال�سكوربيك.
وتقول، "اإن ما ي�ساع باأن الب�سل يعزز منظومة املناعة، لي�س �سوى خرافة. 
مواد  هي  التي  النباتية،  املبيدات  من  العديد  على  يحتوي  الب�سل  ولكن 
عملية  يحفز  الب�سل  اأن  كما  وال��ف��ريو���س��ات.  البكترييا  من��و  متنع  ن�سطة 
اله�سم وال�سهية، ومدر خفيف للبول ويطهر اجل�سم من ال�سموم. والب�سل 
الذي هو من مكونات  الكوبالت  ال��دم، لأنه يحتوي على  �سروري لتكوين 
احلمراء،  ال��دم  خاليا  اإن��ت��اج  عن  خا�سة  ب�سورة  امل�سوؤول   B12 فيتامني 
D. ويحتوي الب�سل على ن�سبة عالية  ومعاجلة الكولي�سرتول وفيتامني 

من ال�سيليكون ال�سروري لالأوعية الدموية والعظام وال�سعر".  
ولكن يف نف�س الوقت هناك موانع لتناول الب�سل. فمثال على الأ�سخا�س 
املعدة، المتناع عن  واملعدة وقرحة  البنكريا�س  التهاب  الذين يعانون من 

تناول الب�سل.
وتقول، "يجب المتناع عن تناول الب�سل الطازج، لأنه يزيد من حمو�سة 
املعدة. لذلك يف�سل تناول الب�سل املطبوخ على الرغم من انخفا�س ن�سبة 

الفيتامينات فيه".
تناول  الب�سل، ميكن  اأك��ل  ما مينع  وج��ود  عند عدم  الأخ�سائية،  وت�سيف 

ب�سلة متو�سطة احلجم يوميا.

فرط الت�سبغ
اأن فرط  اجل��ل��دي��ة،  ل��الأم��را���س  الأم��ري��ك��ي��ة  الكلية  اأو���س��ح��ت 
اجللد  من  اأغمق  اجللد  بقع  "ت�سبح  عندما  يحدث  الت�سبغ 

الطبيعي املحيط".
وميكن اأن تظهر هذه البقع من اجللد الداكن يف اأي مكان على 

اجل�سم، مبا يف ذلك الوجه.

ويحدث عندما ي�سكل امليالنني - ال�سبغة البنية التي تنتج لون 
اجللد الطبيعي - روا�سب يف اجللد.

فرط  ع��ل��ى  م��ث��ال  ال�سم�سي"،  "النم�س  اأو  ال��ع��م��ر  ب��ق��ع  وُت��ع��د 
فرط  بقع  ال�سم�س.وت�سبح  اأ�سعة  اأ���س��رار  عن  الناجت  الت�سبغ 

الت�سبغ اأكرث قتامة يف ال�سم�س (مما يجعلها اأكرث و�سوحا).
ي��ح��دث لأن  "هذا  اأن  الأم����را�����س اجل��ل��دي��ة  ك��ل��ي��ة  واأو����س���ح���ت 

امليالنني ميت�س طاقة اأ�سعة ال�سم�س فوق البنف�سجية ال�سارة 
من اأجل حماية اجللد من التعر�س املفرط".

البهاق
اأن  الربيطانية  الوطنية  ال�سحية  اخل��دم��ات  هيئة  اأو�سحت 
على  �ساحبة  بي�ساء  "بقع  فيه  تظهر  ال��ذي  املكان  هو  البهاق 
اأن نق�س امليالنني هو  اإنه عك�س فرط الت�سبغ حيث  اجللد". 

الذي ي�سبب البقع البي�ساء.
وحتدث هذه احلالة ب�سكل �سائع يف الوجه والرقبة واليدين، 

وكذلك يف جتاعيد اجللد.

التهاب زاوية ال�سفاه
وهو حالة ت�سبب "بقع حمراء منتفخة يف زوايا فمك"، وفقا ل�

.WebMD
وميكن اأن ت�سمل اأعرا�س التهاب ال�سفة الزاوي، ت�سققات موؤملة 

اأو تق�سر اأو نزيف.

تغريات ال�سعر
ذكر بحث الدكتور كانان اأن "تغريات ال�سعر" "مرتبطة بنق�س 

."B12 فيتامني
الت�سبغ  اإىل فرط  بالإ�سافة  ال�سعر -  ومع ذلك، فاإن تغريات 
نق�س  ع��ل��ى  تقت�سر  "ل   - ال����زاوي  ال�سفة  وال��ت��ه��اب  وال��ب��ه��اق 

فيتامني B12 وحده".

فيتامني  نق�س  ع��ل��ى  اأخ����رى  ع��الم��ات  اإىل   NHS واأ����س���ارت 
ت�سمل:  ،B12

جلدك. على  �ساحب  اأ�سفر  • لون 
واحمراره. الل�سان  • التهاب 

الفم. • قرحة 
وحركتك. م�سيك  طريقة  يف  • تغيريات 

الروؤية. • ا�سطراب 
• التهيج.
• الكاآبة.

وت�سرفك. و�سعورك  تفكريك  طريقة  يف  • تغيريات 
والفهم  ال���ذاك���رة  م��ث��ل  ال��ع��ق��ل��ي��ة،  ق���درات���ك  يف  • ان��خ��ف��ا���س 

واحلكم.

الذين  الأ�سخا�س  اأن  اإىل  احلديثة  الدرا�سات  واأ�سارت 
اأقل  يتمتعون بحماية  الأع�ساء،  زرع  لعمليات  خ�سعوا 

من عامة ال�سكان.
ووجدت درا�سة جلامعة جونز هوبكنز يف مار�س 2021، 
م�ستويات  اأنتجوا  ال���زرع  متلقي  م��ن  فقط   17% اأن 
امل�سادة بعد جرعة واحدة فقط  مقبولة من الأج�سام 

من لقاح "كوفيد19-" املكون من جرعتني.
ووجدت متابعة يف مايو اأنه بعد اجلرعة الثانية، ارتفع 
امل�ستوى  ه���ذا  و���س��ب��ب  ف��ق��ط.   54% اإىل  ال��رق��م  ه���ذا 
املنخف�س من احلماية هو اأن الأ�سخا�س الذين يتلقون 

عمليات زرع ي�ستخدمون مثبطات املناعة مدى احلياة 
ملنع اأج�سامهم من رف�س الع�سو املتربع به.

اأن ت��ت��داخ��ل ه����ذه الأدوي�������ة م���ع قدرة  وم����ن امل��ح��ت��م��ل 
حتمي  التي  املناعي  اجلهاز  خاليا  اإن��ت��اج  على  اجل�سم 
من "كوفيد19-".ويف الدرا�سة اجلديدة، التي ُن�سرت 
نظر  الكلى،  لأم��را���س  الأم��ري��ك��ي��ة  اجلمعية  جملة  يف 
لزراعة  متلقيا   45 مري�سا:   55 اإجمايل  يف  الفريق 

الكلى و10 مر�سى يخ�سعون لغ�سيل الكلى املزمن.
وت��ل��ق��ى ج��م��ي��ع امل��ر���س��ى ج��رع��ت��ني م��ن ل��ق��اح "فايزر- 

بيوانتك".

%88.9 م��ن مر�سى  ال��ث��ان��ي��ة، ط���ور  وب��ع��د اجل��رع��ة 
غ�سيل ال��ك��ل��ى اأج�����س��ام��ا م�����س��ادة م��ع��ادل��ة ل��ل��ف��ريو���س - 

متا�سيا مع الأرقام التي لوحظت يف عموم ال�سكان.
%17.8 من  ال���س��ت��ج��اب��ات يف  ���س��وه��دت  وب��امل��ق��ارن��ة، 

متلقي الزرع، ما ميثل انخفا�سا مبقدار 4.9 �سعفا.
وبالإ�سافة اإىل ذلك، عندما نظر الباحثون يف ا�ستجابة 
اخل���الي���ا ال��ت��ائ��ي��ة، وج�����دوا اأن���ه���ا ك��ان��ت وا���س��ح��ة لدى 
الكلى،  الذين يخ�سعون لغ�سيل  املر�سى  %100 من 

ولكن فقط %57.8 من مر�سى الزرع.
لتطوير  ُت�����س��ت��خ��دم  ق���د  ال��ن��ت��ائ��ج  اإن  ال��ف��ري��ق  وي���ق���ول 

ا�سرتاتيجيات تطعيم حمددة ملتلقي زراعة الكلى.
ب��رت��ران��د، يف  ال��دك��ت��ور دومينيك  ال��درا���س��ة  وق���ال معد 
بيان: "اللقاح يبدو فعال لدى الأفراد الذين يخ�سعون 
لغ�سيل الكلى، ما ي�سري اإىل اأن التطعيم يجب اأن يو�سى 
من  النقي�س  املر�سى".وعلى  ه���وؤلء  ل��دى  ب�سدة  ب��ه 
ذلك، فاإن ال�ستجابة املنخف�سة لالأج�سام امل�سادة التي 
لوحظت لدى متلقي زرع الكلى، مقلقة. ومع ذلك، فاإن 
للحماية  الكامل  الطيف  هي  لي�ست  امل�سادة  الأج�سام 
التي ي�سببها اللقاح. ومن املحتمل اأي�سا اأن تكون مناعة 

اخلاليا التائية مهمة جدا.

درا�شة تك�شف اأثر التطعيم �شد "كوفيد- 19" لدى 
مر�شى غ�شيل الكلى مقارنة مبن يخ�شعون لعمليات الزرع!

اأربع عالمات على وجهك تظهر اأنك تعاين 
!B12 من نق�ش فيتامني

الكلى،  الكلى الذين خ�سعوا لغ�سيل  اأن مر�سى  وجدت درا�سة جديدة 
"كوفيد-19"  للقاحات  امل�سادة  لالأج�سام  اأف�سل  ا�ستجابات  لديهم 

مقارنة مبر�سى الزرع.
عر�سة  اأكرث  كانوا  كليتهم  ف�سلت  الذين  املر�سى  اأن  الباحثون  ووجد 
تلقوا  الذين  اأولئك  من  امل�سادة  الأج�سام  لتطوير  مرات  خم�س  بنحو 
للتو ع�سوا جديدا.ويقول الفريق، من م�ست�سفى Rouen اجلامعي يف 
فرن�سا، اإن النتائج ت�سري اإىل �سرورة اإجراء املزيد من الأبحاث حول 
ا�سرتاتيجيات التطعيم املختلفة ملر�سى الزرع، حتى يح�سلوا على اأكرب 

قدر ممكن من احلماية �سد "كوفيد-19".

حالة  اأو  املتبع،  الغذاء  عن  ن�ساأ  �سواء  الكامن،  الغذائي  النق�س  تعالج  اأن   B12 فيتامني  ملكمالت  ميكن 
مناعة ذاتية مكت�سبة اأو جراء جراحة يف املعدة.

ويقرتح بحث الدكتور راجندران كانان، وجود اأربع عالمات على ب�سرتك تدل على احلالة، وت�سمل:

�شحة وتغذية
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 348369     بتاريخ :  ٢0٢1/4/4
تاريخ اإيداع الأولوية:  /  /  ٢00م

با�سم:    �سركة البجعة للتجارة ذ م م 
وعنوانه:    �س ب : 4051 ال�سارقة  المارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : 
قوالب فحم قابلة لالإحرتاق – فحم –  فحم وقود –  تراب الفحم (وقود) -  حطب الوقود  

الواقعة بالفئة: 4
و�سف العالمة : الأحرف  الالتينية AJ  باللون الأبي�س على خلفية ر�سم هند�سي بالألوان الأحمر 

مع خطوط بي�ساء، زرقا وذهبية يف حافة الر�سم الهند�سي
ال�سرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو 
اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل (30) يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ض  15 يوليو 2021 العدد 13292

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 353883     بتاريخ :  ٢٢/٢0٢1/6
تاريخ اإيداع الأولوية:  /  /  ٢00م

با�س��م:  علي الها�سمي للتجارة
وعنوانه:    مكتب رقم 43-44 ملك بلدية دبي – بر دبي – الفهيدي– المارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : 
لل�سابون؛  ت�سريف  اأوعية  عطور؛  بخاخات  العطور؛  اأو  للطيب  حارقات  طبية؛  لأغ��را���س  لي�ست  م��رذات 
علب �سابون؛ �سمعدانات؛ طفايات �سموع؛ حلقات �سموع؛ حلى من اخلزف ال�سيني؛  اأدوات واأواين واأوعية 
لال�ستعمال املنزيل وللمطبخ؛ اأواين زجاجية واأواين خزف �سيني واأواين خزفية غري واردة يف فئات اأخرى.

الواق�عة بالفئة: ٢1
و�سف العالمة : الكلمة ALCHIMIE بالأحرف الالتينية ور�سم لنحلة. العالمة باللون البني

ال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ض  15 يوليو 2021 العدد 13292

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 353879     بتاريخ :  ٢٢/٢0٢1/6
تاريخ اإيداع الأولوية:  /  /  ٢00م

با�س��م:  علي الها�سمي للتجارة
وعنوانه:    مكتب رقم 43-44 ملك بلدية دبي – بر دبي – الفهيدي– المارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : 
وزي��وت عطرية؛ عود  الأق��دام؛ عطور  لتعرق  الزينة؛ �سابون مطهر؛ �سابون  ال�سابون؛ قطع من �سابون 
البخور؛ مواد تواليت؛ م�ستح�سرات جتميل، غ�سول (لو�سن) لل�سعر، منظفات اأ�سنان؛ م�ستح�سرات تبيي�س 
الأقم�سة ومواد اأخرى ت�ستعمل يف غ�سل وكي املالب�س، �ستح�سرات تنظيف و�سقل وجلي وك�سط، م�ستح�سرات 

تبيي�س الأقم�سة ومواد اأخرى ت�ستعمل يف غ�سل وكي املالب�س.
الواق�عة بالفئة: 3

و�سف العالمة : الكلمة ALCHIMIE بالأحرف الالتينية ور�سم لنحلة. العالمة باللون البني
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل (30) يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ض  15 يوليو 2021 العدد 13292

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 35388٢     بتاريخ :  ٢٢/٢0٢1/6

تاريخ اإيداع الأولوية:  /  /  ٢00م

با�س��م:  علي الها�سمي للتجارة

وعنوانه:    مكتب رقم 43-44 ملك بلدية دبي – بر دبي – الفهيدي– المارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : 

َّرة؛ زيوت و�سحوم �سناعية، مزلقات، ، وقود؛ مواد اإ�ساءة،  �سموع وفتائل لالإ�ساءة؛ �سموع معط�

الواق�عة بالفئة: 4

و�سف العالمة : الكلمة ALCHIMIE بالأحرف الالتينية ور�سم لنحلة. العالمة باللون البني

ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو 

اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل (30) يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ض  15 يوليو 2021 العدد 13292

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 351٢34     بتاريخ :  ٢0٢1/5/18
تاريخ اإيداع الأولوية:  /  /  ٢00م

با�سم: البواردي لال�ستثمار �س.ذ.م.م
وعنوانه:    �س. ب. 88 دبي – دولة المارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : 
مواد التغليف واحل�سو والعزل، املطاط والغوتابر�سا وال�سمغ والأ�سب�ستو�س وامليكا واملنتجات امل�سنوعة من 
هذه املواد وغري واردة يف فئات اأخرى، مواد بال�ستيكية مت�سكلة بالبثق لالإ�ستعمال يف الت�سنيع، اأنابيب مرنة 

غري معدنية.
الواق�عة بالفئة: 17

باللونني  الالتينية  بالأحرف   PACMAN Printing Solutions الكلمات   : العالمة  و�سف 
 Printing Solutions PACMAN  يف �سطر وا�سفل منها الكلمات  . الكلمة  الأبي�س والأ�سود 

ويف�سل بينهما خط منحني يف طرفيه نحو الأعلى والأ�سفل.
ال�سرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل (30) يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ض  15 يوليو 2021 العدد 13292

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم :  35٢801    بتاريخ :  ٢0٢1/6/8
تاريخ اإيداع الأولوية: ٢9/٢0٢1/1

با�سم: كيرتينج انرتنا�سونال & �سريف�سز
وعنوانه:    40 �سي افينيو دو هامبورج، 13008 مار�سيليا، فرن�سا

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : 
معدات  وتطوير  ت�سميم  جم��ال  يف  ال�ست�سارات  الكمبيوتر؛  برامج  ا�ست�سارات  كمبيوتر؛  برامج  ت�سميم 
برامج  ت��اأج��ري  كمبيوتر؛  ب��رام��ج  حتديث  كمبيوتر؛  ب��رام��ج  �سيانة  كمبيوتر؛  ب��رام��ج  حتميل  الكمبيوتر؛ 
البيانات  الكمبيوتر؛ حتويل  ال�ست�سارات يف جمال ت�سميم وتطوير معدات  الكمبيوتر؛  كمبيوتر؛ برجمة 
خدمات  كمبيوتر؛  اأنظمة  ت�سميم  كمبيوتر؛  اأنظمة  حتليل  اإلكرتونية؛  اإىل  مادية  اأو�ساط  من  الوثائق  اأو 
حماية الكمبيوتر من الفريو�سات؛ حتويل بيانات برامج الكمبيوتر ومعلوماته (حتويل غري مادي)؛ البحث 
والتطوير لالآخرين؛ الأبحاث التقنية؛ درا�سات امل�ساريع التقنية؛ الهند�سة؛ البحث والتطوير لالآخرين؛ 
ال�سبكة؛  خ��وادم  تاأجري  الإن��رتن��ت؛  مواقع  تفعيل  لالآخرين؛  الإن��رتن��ت  �سبكة  على  املواقع  و�سيانة  اإن�ساء 
امل�سح؛  �سوئي)؛  (م�سح  رقمية  ملفات  اإىل  امل�ستندات  حتويل  امل��واد؛  فح�س  الكمبيوتر؛  بيانات  اإ�سرتجاع 
امل�سح اجليولوجي؛ م�سح الأرا�سي؛ ر�سم ت�ساميم وخمططات الإن�ساء؛ ا�ست�سارات يف جمال توفري الطاقة؛ 
والن�سح  العلمية  املعلومات  تقدمي  البيئة؛  حماية  جمال  يف  اأبحاث  ال�سناعي؛  الت�سميم  اجل��ودة؛  مراقبة 

وامل�سورة فيما يتعلق بتعوي�س عن الكربون.  الواق�عة بالفئة: 4٢
و�سف العالمة : الكلمة smart4you بالأحرف الالتينية باللون الأزرق والرقم 4 باللون الأحمر ور�سم 

هند�سي مميز بالألوان الأزرق والأحمر والرمادي كما يف ال�سكل.
ال�سرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل (30) يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ض  15 يوليو 2021 العدد 13292

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 35٢794     بتاريخ :  ٢0٢1/6/8
تاريخ اإيداع الأولوية: ٢9/٢0٢1/1

با�سم: كيرتينج انرتنا�سونال & �سريف�سز
وعنوانه:    40 �سي افينيو دو هامبورج، 13008 مار�سيليا، فرن�سا

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : 
لة؛ برامج كمبيوتر (برجميات قابلة للتنزيل)؛ اأجهزة معاجلة البيانات؛ ملفات  برجميات كمبيوتر م�سجًّ
�سور قابلة للتنزيل؛ من�سورات اإلكرتونية قابلة للتفريغ؛ اأجهزة متثيلية للقيادة والتحكم باملركبات؛ اأنظمة 
حتديد املواقع العاملية (GPS)؛ اأ�ساور مغناطي�سية م�سفرة لتحديد الهوية؛ اأدوات قيا�س؛ كوا�سف؛ اأجهزة 
ملحقة بالكمبيوتر؛ م�سغالت وم�سية للنواقل املت�سل�سلة امل�سرتكة (USB)؛ اأدوات مالحية؛ اأجهزة اإر�سال 

(لالإت�سال عن ُبعد)؛ اأجهزة واقية من احلوادث لال�ستخدام ال�سخ�سي؛ اأجهزة تلفزيون. 
الواق�عة بالفئة: 9

و�سف العالمة : الكلمة smart4you بالأحرف الالتينية باللون الأزرق والرقم 4 باللون الأحمر ور�سم 
هند�سي مميز بالألوان الأزرق والأحمر والرمادي كما يف ال�سكل.

ال�سرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ض  15 يوليو 2021 العدد 13292

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 354438     بتاريخ :  ٢9/٢0٢1/6
تاريخ اإيداع الأولوية:  /  /  ٢00م

با�سم: جمموعة ال�سري (�س. ذ. م. م.)
وعنوانه:    �س ب 6647 ، دبي ، المارات العربية املتحدة  

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
واخل�سروات  – الفواكه  اللحوم  – م�ستخرجات  ال�سيد  وطيور  وحيوانات  وال��دواج��ن  والأ�سماك  اللحوم 
املحفوظة املجففة واملطهية – جيلى ، املربى ، الفواكهة املطبوخة بال�سكر – البي�س واللنب احلليب وغري 

ذلك من منتجات الألبان – الزيوت والأدهان ال�ساحلة لالأكل . 
الواقعة بالفئة: ٢9

ل�سكل  ور�سم  الالتينية  بالأحرف   Spinneys Eat well، live well الكلمات   : العالمة  و�سف 
�سطر  ويف  كبري  خط  بحجم    Spinneys الكلمة  دائ���رة.  داخ��ل  الأع��ل��ى  من  منحني  م�ستطيل  هند�سي 

م�ستقل وا�سفل منها الكلمات Eat well، live well. العالمة باللونني الأبي�س والأ�سود
ال�سرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل (30) يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ض  15 يوليو 2021 العدد 13292

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 35090٢     بتاريخ :  ٢0٢1/5/10
تاريخ اإيداع الأولوية:  /  /  ٢00م

با�سم: فاناك اوتو �س.ذ.م.م
وعنوانه:    مكتب رقم: 1-6، مبنى املنارة، بر دبي، �س ب ٢15154

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : 
بناء  اإع��ادة  التجميع؛  اأو  الرتكيب  خدمات  املركبات؛  تلميع  ال�سيارات؛  واإ���س��الح  �سيانة  املركبات؛  �سيانة 
اأو التالفة جزئياً؛ تقدمي امل�ساعدة يف حال  اأو التالفة جزئياً؛ اإعادة بناء املاكينات املعطلة  املحركات املعطلة 
اأجهزة الإنذار  تعطل املركبات (خدمات ت�سليح)؛ معاجلة املركبات مبواد م�سادة لل�سداأ؛ تركيب واإ�سالح 
الأجهزة  واإ���س��الح  تركيب  امل��رك��ب��ات؛  تنظيف  ال�����س��ي��ارات؛  غ�سل  املوبيليا؛  (اإ���س��الح)  جن��ارة  ال�سرقة؛  �سد 
دهان  الآلية؛  املعدات  واإ�سالح  و�سيانة  تركيب  املركبات؛  ت�سحيم  امل�ساعد؛  واإ�سالح  تركيب  الكهربائية؛ 
الإطارات  فلكنة  باملطاط؛  الإط��ارات  تلبي�س  اإعادة  الإ�سالح؛  الداخلية واخلارجية؛ معلومات عن  ال�سطوح 

باملطاط (خدمة اإ�سالح)؛ حمطات خدمة املركبات (التزّود بالوقود وال�سيانة). 
الواق�عة بالفئة: 37

و�سف العالمة : الكلمات FANAK AUTO بالأحرف الالتينية  ور�سم مميز لراأ�س ثعلب ويتو�سط 
اذنني الثعلب ر�سم لدرع خمطط ، العالمة باللونني الأبي�س والأ�سود 

ال�سرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ض  15 يوليو 2021 العدد 13292

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 35٢189     بتاريخ :  ٢0٢1/5/31
تاريخ اإيداع الأولوية:  /  /  ٢00م

با�سم: فيندوم انوفيتيف فود ذ.م.م
وعنوانه:    القوز ال�سناعية الويل – دبي – دولة المارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : 
البيطري  اأو  الطبي  واأغذية حمية معدة لالإ�ستعمال  الغذائية لالإن�سان واحليوان؛ مواد  مكمالت للحمية 
طبية؛  ل��غ��اي��ات  �سحية  م�ستح�سرات  وب��ي��ط��ري��ة؛  �سيدلنية  م�ستح�سرات  والأط���ف���ال؛  للر�سع  واأغ��ذي��ة 
م�سروبات حمية معدة لغايات طبية؛ اأغذية حمية معدة لغايات طبية؛ �سراب دوائي؛ عقاقري لغيات طبية؛ 

م�ستح�سرات غذائية حميية خم�س�سة لغايات طبية.
الواقعة بالفئة: 5

باللونني  الالتينية  ب��الأح��رف   Hyprolina Hybrid probiotic الكلمات   : العالمة  و�سف 
الأ�سفر  باللون   Hy بان احلرفني  وتتميز  الكبرية  بالأحرف   Hyprolina الكلمة   . والأ�سود  الأ�سفر 

وباقي الكلمة باللون الأ�سود؛ يف ال�سطر الذي يلي كلمات Hybrid probiotic باللون الأ�سود. 
ال�سرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل (30) يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ض  15 يوليو 2021 العدد 13292

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 3543٢8     بتاريخ :  ٢8/٢0٢1/6
تاريخ اإيداع الأولوية:  /  /  ٢00م
با�سم: ال ام دي هولدينجز ليمتد

وعنوانه:    7 مكتب رقم: ٢458، الطابق ٢4، برج ال�سلع، مربعة �سوق اأبوظبي العاملي، جزيرة املاريا، اأبوظبي، 
المارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : 
وال�سفر؛  ال��رح��الت  تنظيم  النق�ل؛  ال��ط��رود؛  ت�سليم  ال�سلع؛  تغليف  الب�سائع؛  تخزين  الب�سائع؛  ت�سليم 
عقود  بال�سفن؛  ال�سحن  الو�سول؛  ميناء  ال�سحن يف  اأج��رة  دفع  النقل؛  ال�سم�سرة يف  ال�سحن؛  ال�سم�سرة يف 
النقل؛  معلومات  الكراجات؛  تاأجري  النقل؛  اأو  اجل��ر  الثمينة؛  لالأ�سياء  املحرو�س  النقل  البحري؛  النقل 
تاأجري حاويات التخزين؛ معلومات التخزين؛ تخزين الب�سائع؛ النقل؛ النقل البحري؛ العتالة (التحميل 
ال�سفن وتفريغها؛  ال�سفن؛ حتميل  ال�سم�سرة يف  امل�ستودعات؛  تاأجري  التخزين؛  تاأجري حاويات  والتنزيل)؛ 
التخزين؛ معلومات النقل؛ لوج�ستيات النقل؛ تفريغ احلمولة؛ تاأجري امل�ستودعات؛ التخزين يف امل�ستودعات؛ 

تغليف الب�سائع. 
الواق�عة بالفئة: 39

العربية  بالأحرف    Jeebly joy in motion الكلمات جيبلي �سعادة بكل خطوة   : العالمة  و�سف 
والالتينية واحلرف الالتيني J. احلرف الالتيني J مقطوع من الو�سط بحيث يكون �سكل ابت�سامة و�سط 
 Jeebly مربع بطرفيه من ناحية اليمني والي�سار ر�سم جلناحني. وحتته الكلمات جيبلي �سعادة بكل خطوة

والأ�سود. الأبي�س  باللونني  العالمة   .   joy in motion
ال�سرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل (30) يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ض  15 يوليو 2021 العدد 13292

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 351٢33     بتاريخ :  ٢0٢1/5/18
تاريخ اإيداع الأولوية:  /  /  ٢00م

با�سم:       البواردي لال�ستثمار �س.ذ.م.م
وعنوانه:    �س. ب. 88 دبي – دولة المارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : 
املطبوعات؛ مواد  اأخ���رى؛  فئات  واردة يف  وغ��ري  امل��واد  ه��ذه  امل�سنوعة من  واملنتجات  املقوى  وال���ورق  ال��ورق 
جتليد الكتب؛ ال�سور الفوتوغرافية؛ القرطا�سية؛ مواد الل�سق امل�ستعملة يف القرطا�سية اأو لغايات منزلية؛ 
اأو التلوين؛ الآلت الكاتبة واللوازم املكتبية (عدا الأثاث)؛ مواد التوجيه  ومواد الفنانني؛ فرا�سي الدهان 
الطباعة؛  اأخ��رى)؛ حروف  ال��واردة يف فئات  البال�ستيكية (غري  التغليف  الأجهزة)؛ مواد  والتدري�س (عدا 
الكلي�سيهات (الرا�سمات)؛ �سفائح ما�سة من الورق اأو البال�ستيك لتغليف املواد الغذائية؛ اأكيا�س (مغلفات 
رقائق بال�ستيكية  امليكروويف؛  با�ستخدام فرن  للطبخ  اأكيا�س  للتعبئة؛  البال�ستيك  اأو  الورق  واأجربة) من 
ل�سقة قابلة للتمدد حلزم املواد؛ �سفائح للتحكم بالرطوبة من الورق اأو البال�ستك لتغليف املواد الغذائية؛ 

مواد تغليف م�سنوعة من الن�سا؛ ورق تغليف؛ ورق لف.
الواق�عة بالفئة: 16

باللونني  الالتينية  بالأحرف   PACMAN Printing Solutions الكلمات   : العالمة  و�سف 
 Printing Solutions الكلمات  منها  وا�سفل  �سطر  يف    PACMAN الأبي�س والأ�سود . الكلمة

ويف�سل بينهما خط منحني يف طرفيه نحو الأعلى والأ�سفل.
ال�سرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل (30) يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ض  15 يوليو 2021 العدد 13292

جتديد عالمة جتارية
 رقم الإيداع / الطلب  45659 

 تاريخ الإيداع 5/1/٢00٢ 
 36374  رقم الت�سجيل 

 ٢003/3/9  تاريخ الت�سجيل 
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع   ا�سم الوكيل 

مونتبالنك � �سمبلو جي ام بي ات�س   ا�سم ال�سركة 
اإدخال ال�سعار

 العنوان 100 هلغروندفيغ ، هامبورغ � اأملانيا . 
احلماية للعالمة يف جمملها ول ت�سمل ر�سمة النجمة يف الأو�ساع الأخرى . ال�سرتاطات 

 تاريخ انتهاء احلماية 5/1/٢01٢ 
 رقم الإي�سال 

تاريخ الإي�سال

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ض  15 يوليو 2021 العدد 13292

جتديد عالمة جتارية
 رقم الإيداع / الطلب  45660 

 تاريخ الإيداع 5/1/٢00٢ 
 36373  رقم الت�سجيل 

 تاريخ الت�سجيل ٢003/3/9 
 ا�سم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 

 ا�سم ال�سركة مونتبالنك � �سمبلو جي ام بي ات�س 
اإدخال ال�سعار

 العنوان 100 هلغروندفيغ ، هامبورغ � اأملانيا . 
احلماية للعالمة يف جمملها ول ت�سمل ر�سمة النجمة يف الأو�ساع الأخرى . ال�سرتاطات 

 تاريخ انتهاء احلماية 5/1/٢01٢ 
 رقم الإي�سال  

تاريخ الإي�سال

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ض  15 يوليو 2021 العدد 13292

جتديد عالمة جتارية
 رقم الإيداع / الطلب  45661 

 تاريخ الإيداع 5/1/٢00٢ 
 رقم الت�سجيل 36873 

 تاريخ الت�سجيل ٢003/4/5 
 ا�سم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 

 ا�سم ال�سركة مونتبالنك � �سمبلو جي ام بي ات�س 
اإدخال ال�سعار

 العنوان 100 هلغروندفيغ ، هامبورغ � اأملانيا . 
احلماية للعالمة يف جمملها ول ت�سمل ر�سمة النجمة يف الأو�ساع الأخرى . ال�سرتاطات 

 تاريخ انتهاء احلماية 5/1/٢01٢ 
 رقم الإي�سال  

تاريخ الإي�سال 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ض  15 يوليو 2021 العدد 13292

جتديد عالمة جتارية
 رقم الإيداع / الطلب  4566٢ 

 تاريخ الإيداع 5/1/٢00٢ 
 رقم الت�سجيل 3637٢ 

 تاريخ الت�سجيل ٢003/3/9 
 ا�سم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 

 ا�سم ال�سركة مونتبالنك � �سمبلو جي ام بي ات�س 
اإدخال ال�سعار

 العنوان 100 هلغروندفيغ ، هامبورغ � اأملانيا . 
احلماية للعالمة يف جمملها ول ت�سمل ر�سمة النجمة يف الأو�ساع الأخرى . ال�سرتاطات 

 تاريخ انتهاء احلماية 5/1/٢01٢ 
 رقم الإي�سال  

تاريخ الإي�سال 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ض  15 يوليو 2021 العدد 13292

جتديد عالمة جتارية
 رقم الإيداع / الطلب  45663 

 ٢00٢/5/1  تاريخ الإيداع 
 36371  رقم الت�سجيل 

 ٢003/3/9  تاريخ الت�سجيل 
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع   ا�سم الوكيل 

مونتبالنك � �سمبلو جي ام بي ات�س   ا�سم ال�سركة 
اإدخال ال�سعار

 العنوان 100 هلغروندفيغ ، هامبورغ � اأملانيا . 
    MONTوكلمة BLANC احلماية للعالمة يف جمملها ول ت�سمل كلمة   ال�سرتاطات 

ور�سمة النجمة كل على حده يف الأو�ساع الأخرى .
 تاريخ انتهاء احلماية 5/1/٢01٢ 

 رقم الإي�سال  
تاريخ الإي�سال 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ض  15 يوليو 2021 العدد 13292

جتديد عالمة جتارية
 رقم الإيداع / الطلب  45664 

 ٢00٢/5/1  تاريخ الإيداع 
 36365  رقم الت�سجيل 

 ٢003/3/9  تاريخ الت�سجيل 
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع   ا�سم الوكيل 

مونتبالنك � �سمبلو جي ام بي ات�س   ا�سم ال�سركة 
اإدخال ال�سعار

 العنوان 100 هلغروندفيغ ، هامبورغ � اأملانيا . 
    MONTوكلمة BLANC احلماية للعالمة يف جمملها ول ت�سمل كلمة   ال�سرتاطات 

ور�سمة النجمة كل على حده يف الأو�ساع الأخرى .
 تاريخ انتهاء احلماية 5/1/٢01٢ 

 رقم الإي�سال  
تاريخ الإي�سال

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ض  15 يوليو 2021 العدد 13292

جتديد عالمة جتارية
 رقم الإيداع / الطلب  50460 
 ٢00٢/11/٢3  تاريخ الإيداع 

 41868  رقم الت�سجيل 
 ٢003/8/17  تاريخ الت�سجيل 

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع   ا�سم الوكيل 
مونتبالنك � �سمبلو جي ام بي ات�س   ا�سم ال�سركة 

اإدخال ال�سعار

 العنوان 100 هلغروندفيغ ، هامبورغ � اأملانيا . 
 ال�سرتاطات * 

 تاريخ انتهاء احلماية ٢3/11/٢01٢ 
 رقم الإي�سال  

تاريخ الإي�سال 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ض  15 يوليو 2021 العدد 13292

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك
بيتالو ذ م م.

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:  

املودعة حتت رقم: 351٢35        بتاريخ : ٢0٢1/18/05
تاريخ اإيداع الأولوية:    /    / ٢00م

با�س��م: بيتالو ذ م م.
وعنوانة: مدينة ال�سارقة لالإعالم، ال�سارقة، المارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
املعادن النفي�سة وكل خليط منها واملنتجات امل�سنوعة من معادن نفي�سة اأو مطلية بها، غري الواردة يف فئات 

اأخرى، املجوهرات والأحجار الكرمية، اأدوات قيا�س الوقت واأدوات قيا�س الوقت الدقيقة.
الواق�عة بالفئة: 14

الأ�سود  باللون  وفني  مميز  بخط  الإجنليزية  ب��الأح��رف  مكتوبة   PETALO الكلمة   : العالمة  و�سف 
ويظهر فوقها اأربعة ر�سوم لزهرة اللوت�س توجه كل منها اإىل اجلهات الأربعة هي ال�سمال، واجلنوب، وال�سرق، 

والغرب. وحتمل كل زهرة خم�سة اأطراف زاوية كما هو مو�سح بال�سكل املرفق.
ال�سراطات:

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد  اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن. 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ض  15 يوليو 2021 العدد 13292
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دولة الإمارات العربية املتحدة

وزارة القت�ساد
اإدارة العالمات التجارية   

اخلمي�ض  15 يوليو 2021 العدد 13292

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

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

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ض  15 يوليو 2021 العدد 13292
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وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ض  15 يوليو 2021 العدد 13292

دولة الإمارات العربية املتحدة
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دولة الإمارات العربية املتحدة

وزارة القت�ساد
اإدارة العالمات التجارية   
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املال والأعمال

�شركة اأبوظبي الوطنية للمعار�ش ت�شتحوذ على 
فندق دوبل تري باي هيلتون لندن اإك�شل

اينوك لينك تطلق حمطات اإي لينك الأوىل من نوعها
 على م�شتوى العامل يف خمتلف اأنحاء الدولة

اأدنوك ت�شتثمر 2.8 مليار درهم يف اخلدمات امل�شاندة للحفر لدعم 
هدفها لزيادة ال�شعة الإنتاجية من النفط

•• اأبوظبي-وام: 

الوطنية  اأب���وظ���ب���ي  ب�����رتول  ���س��رك��ة  اأع��ل��ن��ت 
مليار   2.8 ا�ستثمار  ع��ن  اأم�����س  “اأدنوك”، 
يف  اأم��ري��ك��ي  دولر  م��ل��ي��ون   763.7 دره����م 
وجتهيز  لتهيئة  م��ت��ك��ام��ل��ة  خ��دم��ات  تنفيذ 
ال���س��ط��ن��اع��ي��ة يف حقلي  الآب������ار يف ج���زره���ا 
 “ ال����رزب����وط  و”�سطح  العلوي”  “زاكوم 
الإنتاجية  �سعتها  زي��ادة  لدعم  وذل��ك  �سرب، 
يومياً  ب��رم��ي��ل  م��الي��ني   5 اإىل  ال��ن��ف��ط  م��ن 

خالل عام 2030.
ثالثة  ����س���ك���ل  يف  ال����س���ت���ث���م���ار  ه������ذا  ي����اأت����ي 
على  البحرية”  “اأدنوك  اأر���س��ت��ه��ا  ع���ق���ود 
للحفر”  و”اأدنوك  “�سلومربجري” 
تناف�سية.  مناق�سة  ب��ع��د  و”هاليربتون” 
عملية  يف  “�سلمربجري”  عقد  قيمة  وتبلغ 
الرت�سية 1.4 مليار درهم 381.18 مليون 
 839.58 للحفر”  “اأدنوك  وعقد  دولر، 
مليون درهم 228.71 مليون دولر، وعقد 
درهم  م��ل��ي��ون   564.85 “هاليربتون” 

153.87 مليون دولر.
%80 من  م��ن  اأك��رث  توجيه  اإع���ادة  و�سيتم 
القت�ساد  اإىل  للعقود  الإج��م��ال��ي��ة  القيمة 
القيمة  لتعزيز  اأدن���وك  برنامج  ع��رب  املحلي 

امل��ح��ل��ي��ة امل�����س��اف��ة ط��ي��ل��ة م���دة ال��ع��ق��ود التي 
5 �سنوات، مما يوؤكد حر�س والتزام  ت�ستمر 
اأدن�����وك ع��ل��ى اإع�����ادة ت��وج��ي��ه ال��ق��ي��م��ة حملياً 
واإبقائها داخل الدولة عرب العقود التي تقوم 

برت�سيتها.
الرئي�س  امل�����زروع�����ي،  ���س��ع��ي��د  ي���ا����س���ر  وق������ال 
والتطوير  ال�ستك�ساف  ل��دائ��رة  التنفيذي 
هذه  تر�سية  “�ست�سهم  اأدن���وك:  يف  والإن��ت��اج 
لتهيئة  املتكاملة  للخدمات  املهمة  ال��ع��ق��ود 
ك����ف����اءة احلفر  ت���ع���زي���ز  الآب��������ار يف  وجت���ه���ي���ز 
واخلدمات ذات ال�سلة، وخف�س التكاليف يف 
نوا�سل  فيما  البحرية،  الت�سغيلية  عملياتنا 
�سعتنا  ل���زي���ادة  احل��ف��ر  يف  اأن�سطتنا  تكثيف 
الإنتاجية وحتقيق الكتفاء الذاتي من الغاز 

لدولة الإمارات«.
املنفذة  املقاولت  �سركات  “�ستقوم  واأ�ساف: 
للخدمات بتوفري اأف�سل اخلربات والتقنيات 
هذا  يف  ب��الإجن��ازات  احل��اف��ل  �سجلها  بف�سل 
ال���ذي ح�سلت  ال��ع��ق��د  يعك�س  ح��ي��ث  امل��ج��ال، 
يف  ال��ك��ب��ري  ال��ت��و���س��ع  للحفر‘  ’اأدنوك  عليه 
قدراتها  تطوير  عقب  خدماتها  جمموعة 
وحتولها الناجح اإىل �سركة خدمات متكاملة 
والأه����م من  الآب����ار.  يف جم��ال حفر وتهيئة 
الكبرية  امل�سافة  املحلية  القيمة  اأن  ذل���ك، 

الناجتة عن هذه العقود �ست�ساهم يف توفري 
ودعم  اخلا�س  للقطاع  جديدة  عمل  فر�س 
بعد  ما  املحلي يف مرحلة  القت�سادي  النمو 

كوفيد-19«.
وي�سمل نطاق العقود تنفيذ خدمات الأنابيب 
بالأنابيب  الآب���ار  جتهيز  اأدوات  م��ع  املت�سلة 
من الداخل، وخدمات التحفيز، مبا يف ذلك 
وال�سوائل،  الكيميائية  واملواد  املعدات  اأنظمة 
وخ��دم��ات اخ��ت��ب��ار الآب����ار، وخ��دم��ات واأدوات 
و�سالمة  الت�سبع،  ومراقبة  الإنتاج،  ت�سجيل 

الآبار.
وي��وؤك��د ت��وح��ي��د ن��ط��اق تنفيذ الأع���م���ال من 
ع��ق��ود خ��دم��ات متكاملة ع��و���س��اً عن  خ���الل 
تنفيذ خ��دم��ات جت��ه��ي��ز وت��ه��ي��ئ��ة الآب�����ار من 
اأدنوك  نهج  على  منف�سلة  عقود  عدة  خالل 
الذكي للم�سرتيات، كما مينح هذا الأ�سلوب 
�سركة “اأدنوك البحرية” املزيد من املرونة 
التكاليف،  خف�س  ع��ن  ف�����س��اًل  الت�سغيلية، 

وتوحيد امل�سوؤولية بني املقاولني.
ال�سويدي،  �سقر  اأح��م��د  ���س��رح  ج��ان��ب��ه،  م��ن 
“اأدنوك  ل�������س���رك���ة  ال���ت���ن���ف���ي���ذي  ال���رئ���ي�������س 
م�ساهمة  ال��ع��ق��ود  ه���ذه  “تعد  البحرية”: 
الرامية  البحرية‘  ’اأدنوك  خطط  يف  مهمة 
اإىل  ال��ن��ف��ط  م��ن  الإن��ت��اج��ي��ة  �سعتنا  ل���زي���ادة 

ال�سنوات  اأكرث من مليوين برميل يومياً يف 
املتكاملة  اأدن��وك  ا�سرتاتيجية  لدعم  املقبلة 
2030 للنمو الذكي. وتاأتي تر�سية العقود 
عقب مناق�سة تناف�سية �سملت تقييماً دقيقاً 
لدعم النمو والتنويع القت�سادي املحلي من 
خالل برنامج اأدنوك لتعزيز القيمة املحلية 

امل�سافة«.
وت�����س��م اجل����زر ال���س��ط��ن��اع��ي��ة ال�����س��ت التي 
“ال�سيفية”  م����ن  ك�����اًل  ال���ع���ق���ود،  ت��غ��ط��ي��ه��ا 
يف  العنرب”  و”اأم  و”الغالن”   “ و”التوك 
و”القاطعة “ و”بو  حقل “زاكوم العلوي”، 
اجلزر  وحتقق  “�سرب”.  حقل  يف  �سكني” 
التكاليف  يف  ك��ب��رية  وف����ورات  ال�سطناعية 
املجال  تتيح  ف��ه��ي  ال��ب��ي��ئ��ة،  وك��ذل��ك ح��م��اي��ة 
منخف�سة  ال���ربي���ة  احل����ف����ارات  ل���س��ت��خ��دام 
ذات  البحرية  احل��ف��ارات  م��ن  ب���دًل  التكلفة 
ال��ت��ك��ل��ف��ة ال��ع��ال��ي��ة. ومت��ت��ل��ك اأدن�����وك �سجاًل 
ح����اف����اًل ب�������الإجن�������ازات يف ت���ط���وي���ر اجل����زر 
منطقة  يف  اآب��ار  اأط��ول  وحفر  ال�سطناعية، 
املتوا�سل  التزامها  اإطار  الأو�سط، يف  ال�سرق 
الإم���ارات  دول��ة  يف  البحرية  البيئة  بحماية 
واإجراءات  الت�سغيلية  الكفاءة  تعزيز  وكذلك 

ال�سالمة.
للحفر”  “اأدنوك  ق�����درات  ت��ط��وي��ر  وي���اأت���ي 

وحتولها اإىل مزود خلدمات احلفر املتكاملة 
لآبار النفط والغاز يف اأعقاب ا�ستحواذ �سركة 
“اأدنوك  يف   5% على ح�سة  هيوز”  “بيكر 
على  �ساهم يف تطوير قدراتها  ما  للحفر”، 
ت���وف���ري خ���دم���ات م��ت��ك��ام��ل��ة يف جم����ال حفر 
وبحرياً،  ب��ري��اً  وال��غ��از  ال��ن��ف��ط  اآب����ار  وتهيئة 
واأكملت  ال����ك����ف����اءة.  يف  م��ك��ا���س��ب  وحت���ق���ي���ق 
اأكرث   2018 ع���ام  م��ن��ذ  للحفر”  “اأدنوك 
اأ�سلوب اخلدمات  با�ستخدام  بئراً   180 من 
املتكاملة حلفر وتهيئة الآبار، حمققًة زيادة 
يف كفاءة عملياتها الت�سغيلية تقارب 50%، 
767 مليون  اأك��رث من  اأدى اإىل توفري  مما 

درهم  210 ماليني دولر .
املتكاملة  اأدن������وك  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة  اإط�����ار  ويف 
على  ال�سركة  تعمل  ال��ذك��ي،  للنمو   2030
لتعك�س  للم�سرتيات  ا�سرتاتيجيتها  تعزيز 
عقود  على  تركز  حيث  ال�سوق،  ديناميكيات 
املوردين،  م��ن  ب��ع��دد حم���دود  الأج���ل  طويلة 
الت�سليم  م��واع��ي��د  يف  ا���س��ت��ق��راراً  ي��وف��ر  مم��ا 
النهج  هذا  ويتيح  للغاية.  تناف�سية  وباأ�سعار 
الذكي لأدنوك تعزيز القيمة، ورفع الكفاءة، 
و�سمان توفر املواد ال�سرتاتيجية يف الوقت 
عملية  يف  الكفاءة  تعزيز  عن  ف�ساًل  املحدد، 

الإنفاق العام.

•• اأبوظبي-وام:

الوطنية  اأب��وظ��ب��ي  ���س��رك��ة  اأع��ل��ن��ت 
اإح�������دى  اأدن������ي������ك ،  ل����ل����م����ع����ار�����س  
“القاب�سة«   ل���  ال��ت��اب��ع��ة  ال�����س��رك��ات 
“دوبل  فندق  �سم  ع��ن   ،  ADQ
اإك�سل”  ل��ن��دن  ب���اي ه��ي��ل��ت��ون  ت���ري 
بقطاع  املتخ�س�سة  حمفظتها  اإىل 
مع  ين�سجم  مب��ا  وذل���ك  ال�سياحة، 
اخلا�سة  ال�����س��رك��ة  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
ب���ال����س���ت���ث���م���ارات ط���وي���ل���ة الأم������د، 
حمفظة  ت���ن���وي���ع  اإىل  وال����رام����ي����ة 
اأعمال املجموعة وحتقيق التكامل 
القطاعات  يف  لأ�سولها  الت�سغيلي 

القت�سادية املتنوعة.
وي�����س��ه��م ه���ذا ال���س��ت��ث��م��ار يف دعم 
قطاع ال�سياحة ب�سكل عام، و�سياحة 
الأع��م��ال على وج��ه اخل�سو�س يف 
املتحدة  وامل��م��ل��ك��ة  الإم������ارات  دول���ة 
تعزيز  اإىل جانب  ���س��واء،  ح��د  على 
املحيطة  املحلية  املجتمعات  من��و 
بالفندق، وذلك من خالل اخلربة 
تتمتع  التي  والمكانيات  الوا�سعة 
يف  ال�سيافة،  قطاع  يف  اأدن��ي��ك  بها 
الفنادق  اإجمايل  خطوة تزيد عدد 
�ستة  اإىل  “اأدنيك”  ت�سمها  اإىل 

اأبوظبي،  األ���وف���ت  وه�����ي،  ف���ن���ادق، 
اأبوظبي،  ج��ي��ت  ك��اب��ي��ت��ال  واأن������داز 
يا�س  بني  ج��زي��رة �سري  واأن��ان��ت��ارا 
منتجع  ال�سراب  وق�سر  اأب��وظ��ب��ي، 
ال�سحراء باإدارة اأنانتارا، بالإ�سافة 

اإىل فندق “األوفت لندن اإك�سل«.
الظاهري،  م��ط��ر  حميد  اأع����رب  و 
ال����ع���������س����و امل�����ن�����ت�����دب وال����رئ����ي���������س 
التنفيذي ل�سركة اأبوظبي الوطنية 
اأدن����ي����ك  وجمموعة  ل��ل��م��ع��ار���س  
لها عن فخرهم  التابعة  ال�سركات 
ب��ان�����س��م��ام ف��ن��دق دوب����ل ت���ري باي 
حمفظة  اإىل  اإك�سل  لندن  هيلتون 
ال�سركة  ت��ب��ح��ث  ح���ي���ث  اأدن�����ي�����ك، 
ع��ن ال���س��ت��ث��م��ارات ط��وي��ل��ة الأم���د 
الأ�سواق  يف  الأ���س��ول  حتديد  عند 
ال�ستحواذ  عملية  وتعزز  املتقدمة 
وترفع  التناف�سية،  ق��درات��ه��م  م��ن 
القت�سادية  امل�����س��اه��م��ة  م�����س��ت��وى 
امل��ب��ا���س��رة لقطاع  امل��ب��ا���س��رة وغ���ري 
اقت�ساد  يف  وال�����س��ي��اف��ة  ال���ف���ن���ادق 
امل��م��ل��ك��ة امل���ت���ح���دة، ك��م��ا ت�����س��ه��م يف 
يف  الأع��م��ال  �سياحة  ق��ط��اع  تعزيز 
املتحدة  وامل��م��ل��ك��ة  الإم������ارات  دول���ة 
ال�سياق،  ه��ذا  ويف   ، �سواء  على حد 
اجلديدة  الإ���س��ت��ح��واذ  عملية  ف���اإن 

اإ�ستخدام  نحو  اأدنيك  اإلتزام  تعزز 
للتنمية  ك���و����س���ي���ل���ة  ال����س���ت���ث���م���ار 
 ، املحلية  للمجتمعات  امل�ستدامة 
م���وؤك���دا اإل��ت��زام��ه��م امل�����س��ت��م��ر جتاه 

القطاعني العام واخلا�س.
اأدن���ي���ك  اأن  ال���ظ���اه���ري  واأ������س�����اف 
ب�����س��ج��ل ح���اف���ل يف جمال  ت��ت��م��ي��ز 
الفندقية  الأ���س��ول  الإ���س��راف على 
جمموعة  بف�سل  وذل���ك  امل��ت��م��ي��زة 
التي  والروؤى  ال�سرتاتيجيات  من 
ي�سمن  مب��ا  تطبيقها  على  نعمل 
اأداء  ال��ن��م��و يف  م�����س��رية  ا���س��ت��م��رار 
اإك�سل  ويتمتع  وعملياتها.  ال�سركة 
ال�سيافة  ووجهات  والفنادق  لندن 
قوية  من��و  ب��اإم��ك��ان��ات  ب��ه  املحيطة 
خ���الل ال�����س��ن��وات ال��ق��ادم��ة، والتي 
الإمكان،  اإىل تعزيزها قدر  نتطلع 
مهمة  ل���دع���م  ���س��ع��ي��ن��ا  ج���ان���ب  اإىل 
اأدنيك جتاه تنويع م�سادر الدخل 
وخ��ف�����س امل��خ��اط��ر ال��ن��اج��م��ة عن 

تقلبات ال�سواق العاملية .
م��ن ج��ان��ب��ه، ق���ال ج��ريمي��ي ري�س، 
اإك�سل  ل���دى  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����س 
لندن اإن عملية الإ�ستحواذ تن�سجم 
م��ع الل��ت��زام الطويل الأم���د لدى 
مرافقها  بتعزيز  اأدنيك  جمموعة 

اإك�سل  ودع��م  العاملي،  امل�ستوى  ذات 
متميزة  جت��رب��ة  ت��وف��ري  يف  ل��ن��دن 
�سواء  حد  على  والعار�سني  للزوار 
لعبته  ال����ذي  ال����دور  يعك�س  ك��م��ا   ،
اأبوظبي واأدنيك من خالل توفري 
فر�س العمل وزيادة الإي��رادات، يف 
تطوير  جت��اه  التزاماتهما  تعزيز 
قطاع املعار�س واملوؤمترات يف لندن 
ه���ذه اخلطوة  اأن  ال��ث��ق��ة  م���وؤك���دا   ،
ت�سهم يف متكني مركز اإك�سل لندن 
من تطوير م�ستوى تناف�سيته مبا 
النمو  ا�سرتاتيجية  م��ع  يتما�سى 

العاملي املتكاملة لدى اأدنيك .
األيك�س بريت�سارد، ال�سريك  ورحب 
التنفيذي  وال���رئ���ي�������س  امل���وؤ����س�������س 
اأك�������س���ي���وم  �����س����رك����ة  امل�����������س�����ارك يف 
الإ�سراف  يتوىل  والذي  لل�سيافة، 
مع  ب��ال��ع��م��ل  ال��ف��ن��دق  اإدارة  ع��ل��ى 
�سركة اأبوظبي الوطنية للمعار�س 
ب���اي هيلتون  و���س��رك��ة دوب����ل ت���ري 
التي  امل�ساريع  اأول  يف  اإك�سل  لندن 
اأن  اإىل  لفتا  �سوياً  عليها  يعملون 
فندق دوبل تري باي هيلتون لندن 
اإك�سل �سيعزز من حمفظة فنادقهم 

يف لندن لت�سمل �ستة اأ�سول.
دوبل  فندق  اأن  بريت�سارد  واأ���س��اف 

اإك�سل  ل���ن���دن  ه��ي��ل��ت��ون  ب����اي  ت����ري 
متطلعا  م��ه��م��ة،  مب��ك��ان��ة  ي��ت��م��ت��ع 
التي  العملية  ه���ذه  يف  للم�ساركة 
واإدارة  الهامة  ال�سفقات  من  تعد 

واحد من الأ�سول املتميزة .
اأحدث  ال�ستحواذ  عملية  وت�سّكل 
اإجنازات اأدنيك يف قطاع ال�سيافة، 
البعيدة  ال�سركة  روؤي��ة  عن  وتعرّب 
التعايف  لقيادة  وجاهزيتها  امل��دى، 
يف م���رح���ل���ة م����ا ب���ع���د اجل���ائ���ح���ة، 
ا�ستكمال  يتم  اأن  امل��ق��رر  م��ن  حيث 
اإىل  الفندق  ملكية  نقل  اإج����راءات 
�سركة اأبوظبي الوطنية للمعار�س 

خالل املرحلة املقبلة.
ال�ستثمارية  اخلطوة  ه��ذه  وتاأتي 
ا�سرتاتيجية  اإط�����ار  يف  اجل���دي���دة 
طويلة الأمد بداأتها “اأدنيك” عام 
مركز  على  با�ستحواذها   2008
املركز  وت��و���س��ع��ة  لندن”  “اإك�سل 
م��رت مربع من  األ��ف   35 باإ�سافة 

“مركز  وب��ن��اء  ال��ع��ر���س،  م�ساحات 
الذي  لندن الدويل للموؤمترات”، 
اأوروب����ا  يف  م�����س��رح  اأك����رب  يحت�سن 
و17  ���س��خ�����س،   4،500 ب�����س��ع��ة 
اإىل  بالإ�سافة  لالجتماعات  قاعة 
م�ساحات ومرافق تفاعلية اأخرى. 
“اأدنيك”  اأعلنت   2011 عام  ويف 
لندن  “األوفت  ف��ن��دق  اف��ت��ت��اح  ع��ن 
تابع  ف��ن��دق  اأول  ل��ي��ك��ون  اإك�سل” 

للمجموعة يف بريطانيا.
باي  ت�����ري  “دوبل  ف���ن���دق  وي���ق���ع 
بجوار  اإك�سل”،  ل���ن���دن  ه��ي��ل��ت��ون 
لندن  اإك���������س����ل  امل����ع����ار�����س  م����رك����ز 
ت�سعة  ال���ف���ن���دق  وي�����س��م  ل���ن���دن  يف 
بناوؤه  ومت  غ��رف��ة  و287  ط��واب��ق 
2011، على �سفاف منطقة  عام 
رويال دوك�س، بالقرب من منطقة 
ال��ف��اخ��رة. كما ي�سم  ك��ن��اري وارف 
املطاعم  م���ن  جم��م��وع��ة  ال���ف���ن���دق 

واملرافق الرتفيهية.

•• دبي -وام:

املن�سة الرقمية  ك�سفت “اينوك لينك” - 
التابعة  املركبات  وق��ود  لتو�سيل  ال�ساملة 
ع���ن خططها  اأم�������س   - اي���ن���وك  مل��ج��م��وع��ة 
اجلديدة  لينك”  “اإي  حمطات  لإط���الق 
العامل  م�ستوى  ع��ل��ى  ن��وع��ه��ا  م��ن  الأوىل 
العربية  الإم���ارات  دول��ة  اأنحاء  يف خمتلف 

متنقلة  حمطات  عن  عبارة  وه��ي  املتحدة 
اإمكانية  املركبات  و�سائقي  للعمالء  تتيح 
التزّود  خ���دم���ات  اإىل  ب�����س��ه��ول��ة  ال��و���س��ول 

بالوقود.
لتو�سيع  خ�����س��ي�����س��ا  امل���ح���ط���ات  و���س��م��م��ت 
ال���ن���ط���اق ال�����ذي ت��غ��ط��ي��ه ���س��ب��ك��ة حمطات 
الزمنية  امل������دة  اخ���ت�������س���ار  ع����رب  ال����وق����ود 
للت�سييد وبدء الت�سغيل والتي حتتاج عادة 

بني 12 اإىل 18 �سهرا اإ�سافة اإىل تقلي�س 
ق���دم مربع   500 اإىل  امل��ط��ل��وب��ة  امل�����س��اح��ة 
مقارنة بامل�ساحة املطلوبة ملحطات اخلدمة 
التقليدية والتي ترتاوح بني 30،000 و 
من  ي��ج��ع��ل  مم���ا  م���رب���ع  ق����دم   50،000
حمطات “اإي لينك” خيارا مثاليا لتلبية 
ومناطق  ال�سكنية  امل��ج��م��ع��ات  اح��ت��ي��اج��ات 

الأعمال ب�سكل دائم.
 30 �سعته  وقود  بخزان  املحطات  وجهزت 
اأرب��ع مركبات  تزويد حتى  يتيح  األ��ف لرت 
تقلي�س  وبالتايل  واح��د  وق��ت  يف  بالوقود 
بالوقود.  ل��ل��ت��زّود  امل��رك��ب��ات  ان��ت��ظ��ار  م���دة 
من  م�سنوعة  م��ظ��الت  امل��ح��ط��ات  وت�����س��م 
اخلفيف  بوزنها  املعروفة  الكربون  األياف 
وامل�����س��ت��خ��دم��ة يف ���س��ي��ارات ال���ف���ورم���ول 1 
بالوقود  ت������زّود  جت���رب���ة  اأف�������س���ل  ل��ت��وف��ري 
ب�سا�سات  م��زودة  املحطات  اأن  كما  للعمالء 
التزود  لإث������راء جت���رب���ة  م��ب��ت��ك��رة  رق��م��ي��ة 

بالوقود.
املتنقلة  لينك”  “اإي  حم���ط���ات  وت���وف���ر 
اإم��دادات م�ستمرة من البنزين خ�سو�سي 

95 والبنزين املمتاز 98 والبيوديزل.
وقال �سعادة �سيف حميد الفال�سي الرئي�س 
: انطالقا من  اينوك  التنفيذي ملجموعة 
مكانتنا ك�سركة نفط وطنية رائدة نكّر�س 
يف اينوك جل اإمكاناتنا لتلبية الحتياجات 
دولة  �سكان  بني  بالوقود  للتزّود  املتنامية 
الوا�سعة  ال��ت��غ��ريات  وم��واك��ب��ة  الإم�������ارات 
بالتجزئة  الوقود  بيع  قطاع  �سهدها  التي 
خلدمات  يتطلعون  العمالء  اأ�سبح  حيث 
�سهلة ومريحة للتزود بالوقود .. وتزامنا 
 2020 اإك�سبو  لنطالق  ا�ستعداداتنا  مع 
اأحدث  توفري  على  با�ستمرار  �سنعمل  دبي 
للتزود  امل��ب��ت��ك��رة  وامل���ن���ت���ج���ات  اخل����دم����ات 

بالوقود يف خمتلف اأنحاء الدولة.
اينوك  ك��ان��ت  لطاملا   : الفال�سي  واأ���س��اف 
للتزّود  م��ري��ح��ة  �سبل  اب��ت��ك��ار  اإىل  �سباقة 
املتنقلة  اخل��دم��ة  حمطة  ومنها  ب��ال��وق��ود 
احتياجات  تلبية  ب��ه��دف  اأط��ل��ق��ن��اه��ا  ال��ت��ي 
البعيدة  ال�����س��ك��ن��ي��ة  امل��ن��اط��ق  يف  ال��ع��م��الء 
“اينوك  عمليات  تو�سيع  ال��ي��وم  وي�سعدنا 
تلبية  ع���ل���ى  ق���درت���ن���ا  ل���ت���ع���زي���ز  لينك” 

عرب  وال�����س��ائ��ق��ني  امل�ستهلكني  م��ت��ط��ل��ب��ات 
الأوىل من  “اإي لينك”  اإط��الق حمطات 

نوعها يف العامل.
املتنقلة  لينك”  “اإي  حم��ط��ات  وت��ت��م��ي��ز 
تتطلب  واملبتكر ول  امل�ستقبلي  بت�سميمها 
يجعل  مم��ا  وجتميع  تركيب  عمليات  اأي���ة 
اإىل  و���س��ه��ول��ة  ب�����س��رع��ة  ت��ت��م  نقلها  عملية 
�سكان  وف��ق��ا لح��ت��ي��اج��ات  م��واق��ع خمتلفة 
الطلب  م�ستويات  يف  وال��ت��غ��ريات  ال��دول��ة 
على الوقود دون اأي تاأخري وهي م�سممة 
ا�ستعادة  ك��ن��ظ��ام  ال����س���ت���دام���ة  مب��ع��اي��ري 
الأبخرة التي ت�سهم يف تقلي�س النبعاثات 
اأثناء تعبئة الوقود من �سهاريج التخزين 
بالوقود  لينك  اينوك  حمطات  وتعمل   ..
�سا�سات  وت�سم  للبيئة  ال�سديق  احل��ي��وي 
اأنها  ك��م��ا   LED اإن�����ارة  واأن��ظ��م��ة  رق��م��ي��ة 
الأ�سياء  ب��اإن��رتن��ت  ذكية  ب��ع��دادات  جمهزة 
والت�سال عرب تقنية احلو�سبة ال�سحابية 
حتديد  نظام  با�ستخدام  التتبع  واإمكانية 
حتديد  وت��ق��ن��ي��ة   GPS ال��ع��امل��ي  امل���واق���ع 

.RFID الهوية مبوجات الراديو

ان�شمام 495 اأ�شرة من التمكني الجتماعي 
بال�شارقة اإىل قاعدة امل�شتفيدين من بطاقات وفر

•• ال�شارقة -وام:

ال�سارقة  موؤ�س�سة  م��ع  بالتعاون  بال�سارقة  الب�سرية  امل���وارد  دائ���رة  اأعلنت 
املنت�سبني  الأي���ت���ام  اأ���س��ر  م��ن  اأ���س��رة   594 ان�����س��م��ام  الج��ت��م��اع��ي  للتمكني 

للموؤ�س�سة اإىل قاعدة امل�ستفيدين من برنامج” وفر” للخ�سومات.
اإىل تقدمي الت�سهيالت الالزمة لأ�سر الأيتام ليتمكنوا من  تهدف املبادرة 
حيث  “وفر”  بطاقة  بها  تتميز  التي  املتنوعة  اخل�سومات  من  ال�ستفادة 
جرى ت�سليم جميع الأ�سر امل�ستفيدة بطاقات “وفر” مبوجب املبادرة، وبلغ 
عدد امل�ستفيدين يف مدينة ال�سارقة 475 اأ�سرة، و يف املنطقة الو�سطى 35 

اأ�سرة، ويف املنطقة ال�سرقية 84 اأ�سرة.
وقال �سعادة الدكتور طارق �سلطان بن خادم ع�سو املجل�س التنفيذي لإمارة 
ال�سارقة رئي�س دائرة املوارد الب�سرية اإن هذه املبادرة تاأتي تنفيذاً للتوجيهات 
الدائمة ل�ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ع�سو 
ال�سارقة بتوفري كافة اخلدمات والت�سهيالت لأبناء  املجل�س الأعلى حاكم 
الإم��ارة، وتوحيد اجلهود وحتقيق التكامل بني موؤ�س�سات الإم��ارة، لتعزيز 
ال�سراكات التي تقود اإىل الأهداف امل�سرتكة وترجمة روؤية القيادة احلكيمة 
يف  ال�سراكة  هذه  اأهمية  ..موؤكدا  الجتماعي  والتالحم  التكافل  تعزيز  يف 
اإمارة  اأب��ن��اء  من  اأك��رب  ل�سريحة  املعي�سي  ال��رف��اه  يف  نقلة  بتحقيق  الإ�سهام 

ال�سارقة ومتكينهم من ال�ستقرار املادي واملعنوي.
ب��دوره و�سمن  ي�سعى  للخ�سومات  “وفر”  برنامج  اأن  خ��ادم  اب��ن  واأ���س��اف 
اأكرب  لت�سمل  منه  امل�ستفيدين  ق��اع��دة  تو�سعة  اإىل  ال�سرتاتيجية  خطته 
�سريحة ممكنة حيث يخدم حالياً ما يفوق 69 األف م�ستفيد ي�سملون جميع 
قيد  خال�سة  حاملي  واملتقاعدين  ال�سارقة،  حكومة  ومتقاعدي  موظفي 
اإمارة ال�سارقة، وموظفي �سرطة ال�سارقة، وم�ستفيدي ال�سمان الجتماعي 
بدائرة اخلدمات الجتماعية، وموظفي ال�سركات امل�ساركة من برنامج وفر، 
وامل�ستفيدين من فئات خمتلفة ليحقق بذلك نهج موارد ال�سارقة وروؤيتها 

التكاملية يف جعل جمتمع اإمارة ال�سارقة بيئة �سعيدة ومتكافلة.
للتمكني  ال�سارقة  موؤ�س�سة  ع��ام  مدير  ال�سويدي  ه��ده  ب��ن  منى  وتوجهت 
الجتماعي بال�سكر اإىل دائرة املوارد الب�سرية على مبادرتها يف منح بطاقات 
وّفر لأ�سر الأيتام، وقالت اإن هذا الربنامج ماهو اإل انعكا�س لروؤية حكومة 
ال�سارقة يف خلق مبادرات تنموية خلدمة الأفراد وتو�ّسع ملحوظ يف جودة 
اقت�سادية  ترقية  باأنها  �سك  وبال  نعي  اأننا  كما  للجميع،  الكرمية  احلياة 
وذويهم من خالل  لالأيتام  الجتماعي  الرفاه  من حتقيق  وج��زءاً  لالأ�سر 
بتكافل  ، م�سيدة  الإم��ارة  الوا�سع يف  النطاق  ذات  البطاقات  ا�ستخدام هذه 
وت�سامن اجلهات املختلفة من اأجل متكني الإ�ستقرار املادي واملعنوي لأ�سر 
كافة  املجتمعية  املبادرات  ل�ستقبال  الدائم  املوؤ�س�سة  تطلع  واأب��دت  الأيتام، 
ب�سكل مبا�سر مبا ي�سمن لهم معي�سة كرمية  املنت�سبون  ينتفع منها  التي 

حتت ظل القيادة الر�سيدة .
واأ�سافت ال�سويدي ان هذا التعاون املثمر مع دائرة املوارد الب�سرية �سيمثل 
حتماً عاماًل اأ�سا�سياً يف تخفيف العبء املعي�سي عن كاهل اأو�سياء الأيتام من 
اّدخار  اأنها مبثابة فر�سة لهم لتحقيق  املحدود واملتدين كما  الدخل  ذوي 
جيد مل�ستقبلهم وتوفري بع�س من م�سروفاتهم اليومية نظري ح�سولهم 

على خ�سومات “وّفر«.

ات�شالت ت�شلط ال�شوء على جهودها يف دعم ال�شركات 
ال�شغرية واملتو�شطة مبرحلة ما بعد كوفيد -91

•• اأبوظبي-وام: 

و  ال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة  اأن دعم عمالئها من  “ات�سالت”  اأكدت 
م�ساندتها لتطوير اأعمالها وحتقيق النجاح خالل م�سريتها نحو التحول 
الرقمي كان من اأولوياتها الرئي�سية خالل جائحة كوفيد -19 وما بعدها، 
لتعزز بذلك من دورها الريادي يف اأن تكون املزود الأول والرئي�سي للحلول 
واخلدمات الرقمية لهذا القطاع من ال�سركات يف دولة الإم��ارات العربية 
املتحدة، وبال�سكل الذي مكن هذه ال�سركات من ت�سيري اأعمالها يف خمتلف 

الظروف والأحوال بكل �سهولة ومرونة.
ج���اء ذل���ك خ���الل م�����س��ارك��ة ع�����س��ام حم��م��ود، ن��ائ��ب ال��رئ��ي�����س الأول لق�سم 
ال�سركات ال�سغرية املتو�سطة يف “ات�سالت” يف اجلل�سة الفرتا�سية التي 
عقدها بنك الفجرية الوطني حتت عنوان “تعايف قطاع الأعمال ومنوه يف 

مرحلة ما بعد اجلائحة يف العامل الفرتا�سي«.
يواجهها  التي  التحديات  خمتلف  مع  التعامل  اأهمية  على  اجلل�سة  رك��زت 
قطاع الأعمال خالل العام 2021 وما بعده و جهود التحول الرقمي التي 

يبذلها القطاع و الدرو�س امل�ستفادة من اجلائحة.
العام  املتنوعة ج��اءت منذ  “ات�سالت”  م��ب��ادرات  اأن  اأك��د ع�سام حممود  و 
ال�سحة  اإىل �سمان  الرامية  الإم��ارات  دولة  داعمة جلهود حكومة  املا�سي 
واملتو�سطة  ال�سغرية  ال�سركات  متطلبات  كل  وتلبية  العامة،  وال�سالمة 
لالجتماعات  الداعمة  التطبيقات  توفري  حيث  من  ل�سيما  واحتياجاتها 
الفيديو  بتقنية  والتحليل  امل��ت��اب��ع��ة  وخ��دم��ة  الف��رتا���س��ي��ة،  وامل���وؤمت���رات 
ال�سحابية، وباقات البيانات، والدقائق ال�سهرية للمكاملات، و�سراء الأجهزة، 

والباقات املفوترة.

اخلميس   15  يوليو    2021  م   -    العـدد   13292  
Thursday    15   July   2021   -  Issue No   13292



31

املال والأعمال

طريان الإمارات ت�شتعد لذروة اأخرى 
يف اأعداد الركاب نهاية الأ�شبوع

•• دبي-وام:

اأعلى م�ستوياتها  الدويل لت�سجيل  امل�سافرين عرب مطار دبي  اأعداد  تتجه 
منذ بدء انت�سار اجلائحة حيث تتوقع طريان الإم��ارات �سفر اأعداد كبرية 

من الركاب عرب املبنى رقم 3 نهاية الأ�سبوع اجلاري.
ونظرا لإجراءات ال�سالمة الإ�سافية والتاأكد من متطلبات ال�سفر اخلا�سة 
على  امل��ع��ت��اد  م��ن  اأط���ول  اأوق��ات��ا  امل�����س��اف��رون  يحتاج  فقد  ب�”كوفيد-19” 

كاونرتات طريان الإمارات لإجناز اإجراءات ال�سفر.
وتن�سح طريان الإمارات عمالءها امل�سافرين من دبي بالو�سول مبكرا اإىل 
مطار دبي الدويل كما توفر اهم خيار عمل الإجراءات وت�سليم الأمتعة قبل 

24 �ساعة من مغادرة رحالتهم كحد اأق�سى.
كاونرتات  ف��اإن  املتحدة  الوليات  اإىل  امل�سافرين  العمالء  اإىل  بالن�سبة  اأم��ا 
اإجراءات ال�سفر �ستفتح قبل 12 �ساعة من موعد الرحلة وميكن للعمالء 
عمل الإجراءات يف املطار وت�سليم احلقائب مبكراً لتجنب اأوقات النتظار 

يف الطوابري.
امل�ستندات  اأن جميع  التاأكد من  العمالء بوجوب  الإم��ارات  وتذكر ط��ريان 
ذات ال�سلة جاهزة لديهم وكذلك ب�سرورة مراجعة اأحدث متطلبات ال�سفر 
الو�سول  تعبئة من��اذج  اإىل  كانوا بحاجة  اإذا  ما  ذلك  اإىل وجهاتهم مبا يف 
م�سبقاً اأو اإبراز �سهادات التطعيم اأو اختبارات PCR ال�سلبية وذلك بزيارة 
Emirates Travel Hub الذي يحتوي على اأحدث املعلومات لكل 

دولة على �سبكة خطوط طريان الإمارات.
املطار  يف  �سفرهم  اإج����راءات  يعملون  ال��ذي��ن  ال��رك��اب  جميع  على  ويتعني 
الو�سول يف موعد ل يتجاوز 3 �ساعات قبل املغادرة حيث تغلق الكاونرتات 
ال��رح��الت ول��ن يتم بعد ذل��ك قبولهم  60 دقيقة من موعد م��غ��ادرة  قبل 
�ساعة من   48 الإن��رتن��ت قبل  الإج���راءات عرب  لل�سفر. كما ميكنهم عمل 

مغادرة الرحلة.
كما ينبغي على اأولئك الذين يختارون اإنهاء الإجراءات عرب الإنرتنت زيارة 
كاونرتات طريان الإم��ارات اأو الأك�ساك التي تعمل بال تالم�س ل�ستكمال 

التحقق من وثائق ال�سفر والإجراءات الر�سمية.
وين�سح العمالء اأي�سا بالو�سول اإىل بوابات ال�سعود اإىل الطائرات يف الوقت 
املحدد حيث تفتح البوابات قبل 90 دقيقة من املغادرة ويبداأ ال�سعود قبل 
45 دقيقة من اإقالع الطائرة وتغلق البوابات قبل 20 دقيقة من املغادرة. 
قيام  ل�سمان  املتاأخرين  ال��رك��اب  قبول  الإم���ارات من  تتمكن ط��ريان  ول��ن 

الرحالت يف الأوقات املحددة.

اأبراج �شنرتال بارك بدبي حتقق 
اأعلى ن�شبة تاأجري منذ تاأ�شي�شها

•• دبي -وام: 

اأكرب م�سروع مكتبي تابع مللكية فردية يف  اأعلنت “اأبراج �سنرتال بارك” - 
املنطقة احلرة يف مركز دبي املايل العاملي - عن حتقيق اأعلى ن�سبة تاأجري 
منذ تاأ�سي�سها من خالل توقيع 21 اتفاقية تاأجري جديدة يف العام 2020 
الإيجار  معامالت  يف  مربعا  ق��دم��ا   110،450 م��ن  اأك���رث  ي��واف��ق  م��ا  اأي 

الرتاكمية .
ويوا�سل امل�سروع العقاري متعدد ال�ستخدامات منوه عاما بعد عام باعتباره 

لل�سركات  امل��واق��ع جاذبية  اأك��رث  اأح��د 
يف م��رك��ز دب����ي امل����ايل ال��ع��امل��ي نظرا 
امل��ري��ح��ة وو�سائل  الإي���ج���ار  ل�����س��روط 

الراحة واخلدمات غري امل�سبوقة.
بارك”  ����س���ن���رتال  “اأبراج  وت��ع��ت��رب 
ال��وج��ه��ة امل��ك��ت��ب��ي��ة الأك�����رث رواج�����ا يف 
ب�سبب  ال���ع���امل���ي  امل������ايل  دب�����ي  م���رك���ز 
والقوية  ال��دي��ن��ام��ي��ك��ي��ة  منظومتها 
الرغم  وع��ل��ى   .. امل��ت��م��ي��ز  وم��وق��ع��ه��ا 
العاملية  الق��ت�����س��ادي��ة  ال����ري����اح  م���ن 
�سنرتال  اأب������راج  ح�����س��دت  امل��ع��اك�����س��ة 
العام  عالية  اإيجارية  اإي���رادات  ب��ارك 
ا�ستقطاب  يف  وا����س���ت���م���رت  امل���ا����س���ي 

م�ستاأجرين جدد يبحثون عن م�ساحات مكتبية مميزة ذات موقع منا�سب 
يعود عليهم بالقيمة الإ�سافية مقابل املال، ب�سروط تاأجري مرنة وجذابة 
التنفيذي  الرئي�س  مبارك  ع��ارف  دب��ي.وق��ال  الأع��م��ال يف  يف قلب جمتمع 
ورئي�س جمل�س اإدارة �سركة اأرا�سي للتطوير العقاري : مع ارتفاع الطلب 
على امل�ساحات املكتبية املريحة والعملية جت�سد اأبراج �سنرتال بارك الراحة 
مببا�سرة  لل�سركات  ت�سمح  التي  واجلاهزة  املفرو�سة  م�ساحاتها  خالل  من 
اأعمالها على الفور .. وانطالقا من هذا الزخم وبالتعويل على منوذجنا 
بارك  �سنرتال  اأب��راج  اأن  نرى  امل�ستدامة  وا�سرتاتيجياتنا  وال�سامل  الفعال 

مقبلة على حتقيق النمو والنجاح امل�ستدامني يف العام 2021 وما يليه.
وتتبنى مراكز املدن وال�سواحي على حد �سواء الطلب املتزايد على الت�سميم 
متعدد ال�ستخدامات وقد �سهد اأكرب م�سروع للمكاتب التابعة مللكية فردية 
م�سارا اإيجابيا للنمو وتزايداً للطلب على الوحدات العقارية املتكاملة التي 
ال�ستخدامات  بني  جتمع  والتي  الراحة  و�سائل  من  متنوعا  مزيجا  تقدم 
متكن  اإذ  واح��دة  م�ساحة  �سمن  واملوؤ�س�سية  والثقافية  والتجارية  ال�سكنية 
الوحدات امل�ستاأجرين من دمج عملهم ومكان اإقامتهم وحياتهم الجتماعية 

ب�سال�سة يف مكان واحد لتعزيز التوازن خالل الأوقات غري املتوقعة.
ويف العام 2020 �سغلت اجلهات احلكومية 26 % من امل�ساحات املوؤجرة 
يف اأبراج �سنرتال بارك فيما �سغلت ال�سركات اخلا�سة 74 % من امل�ساحة 
ما يدل على عر�س امل�سروع املغري بالتوازي مع موقعه املركزي وخدماته 
ال�ساملة وتوفريه ن�سبة اأف�سل ملواقف �سيارات املوظفني والزوار ف�سال عن 

عدد ل يح�سى من خيارات البيع بالتجزئة .
اأب����راج ���س��ن��رتال ب���ارك وج��ه��ة مكتبية م��زده��رة ت��خ��ت��اره��ا العديد  وت��ع��ت��رب 
اإدارتني  ت�سم  حيث  والدولية  املالية  واملوؤ�س�سات  احلكومية  اجلهات  من 

حكوميتني رئي�سيتني هما الهيئة الحتادية لل�سرائب ووزارة القت�ساد.

دبي ت�ست�سيف مرا�سم اإطالق اأحدث �سفن اأ�سطول اإم اإ�س �سي كروز�س يف ميناء را�سد 27 نوفمرب املقبل

التعاون وال�شراكة بني )اإم اإ�ش �شي كروز�ش( ودبي لل�شياحة وموانئ دبي العاملية 
وطريان الإمارات يعزز مكانة دبي كوجهة عاملية رائدة للرحالت البحرية

مريال تعلن افتتاح دبل تري هيلتون اأبوظبي رزيدين�شز - جزيرة يا�ش هذا العام بتكلفة 200 مليون درهم
•• اأبوظبي -وام: 

الرائد  املطور  “مريال”،  �سركة  اأعلنت 
افتتاح  اأن  اأم�����س،  اأب��وظ��ب��ي  يف  للوجهات 
“دبل تري  ال��ف��ن��دق��ي��ة  ال�����س��ق��ق  م�����س��روع 
جزيرة   – رزيدين�سز  اأب��وظ��ب��ي  هيلتون 
ال��راب��ع من  الربع  �سيكون خ��الل  يا�س” 
اأعماله  ا�سُتكملت  حيث  اجل����اري،  ال��ع��ام 

الإن�سائية بن�سبة 96%.
ال�سراكة  اإط����ار  امل�����س��روع يف  ه���ذا  وي��اأت��ي 
“مريال”  ب�������ني  ال������س�����رتات�����ي�����ج�����ي�����ة 
اإقامة  خ���ي���ارات  ل��ت��ق��دمي  و”هيلتون” 
فندقية عاملية امل�ستوى على جزيرة يا�س 

باأبوظبي.
اأبوظبي  ه��ي��ل��ت��ون  ت���ري  “دبل  وي��ت��ك��ون 
 156 من  يا�س”  – جزيرة  رزيدين�سز 
وحدة �سكنية بخدمات فندقية تتنوع بني 
والغرفتني  والغرفة  ال�ستوديو  خيارات 
جتهيزها  مت  وال���ت���ي  غ�����رف،  وال����ث����الث 
جميًعا مبطابخ ويتم حالًيا تثبيت قطع 

الأثاث يف اأماكنها.
وي�سم امل�سروع مرافق خدمية وترفيهية 
وم�سبح  ريا�سية  األعاب  �سالة  بينها  من 
ال���راح���ة اخلا�سة  وغ��ريه��ا م��ن و���س��ائ��ل 
ب��ال�����س��ي��وف ، ك��م��ا ي���ج���ري ال��ع��م��ل على 
ال�سكل  ت�ستكمل  ال��ت��ي  ال��واج��ه��ة  اإ���س��اءة 

العام اخلارجي.
وقال جورجيت �سينغ، الرئي�س التنفيذي 
�سراكتهم مع  اإن  “مريال”  لالأ�سول يف 
ا�سرتاتيجيتهم  م��ن  ج���زًءا  تعد  هيلتون 
جزيرة  على  ال�سيافة  خ��ي��ارات  لتعزيز 
يا�س لكل من زوارنا املحليني والدوليني 
النتهاء  ق����رب  ع���ن  اإع���الن���ه���م  وي���اأت���ي   ،
م���ن ه����ذا امل�������س���روع ل���ي���وؤك���د ع��ل��ى جناح 
تر�سيخ  اإىل  ال��ه��ادف��ة  “مريال”  روؤي����ة 
رائدة  عاملية  كوجهة  يا�س  جزيرة  مكانة 
متطلعا  والأعمال  وال�ستجمام  للرتفيه 
تري  “دبل  يف  ب�سيوفنا  ال��رتح��ي��ب  اإىل 
جزيرة   – رزيدين�سز  اأب��وظ��ب��ي  هيلتون 

يا�س” يف وقت لحق من هذا العام.« .
يف  “مريال”  ا�ستثمارات  اإجمايل  ويبلغ 
هذا امل�سروع 200 مليون درهم اإماراتي، 
تطلعات  يلبي  اأن  افتتاحه  عند  وينتظر 
واملجموعات  وال��ع��ائ��الت  الأع���م���ال  زوار 
الأك����رب ح��ج��ًم��ا، ح��ي��ث ي��ق��دم ل��ه��م املزيد 
م��ن خ��ي��ارات ال�����س��ي��اف��ة امل��ق��رتن��ة مبيزة 
الغرف  وخ����دم����ات  الأك�������رب  امل�������س���اح���ات 

الفندقية.
املدير  م���ولن،  ماثيو  ق���ال،  جهته  وم��ن 
فنادق هيلتون يف جزيرة  العام ملجموعة 
يا�س اإن اإفتتاحهم املرتقب مل�سروع ال�سقق 
اأبوظبي  هيلتون  ت��ري  “دبل  الفندقية 
يا�س”عالمة  ج���زي���رة   – رزي��دي��ن�����س��ز 

ف��ارق��ة اأخ����رى يف م�����س��رية ���س��راك��ت��ن��ا مع 
ال�سقق  ه���ذه  مت��ت��از  ح��ي��ث   ، “مريال” 
التي  بالعديد من اخل�سائ�س  الفندقية 
جتعل منها خياًرا مثالًيا يلبي احتياجات 

خمتلف �سرائح الزوار، 
يوفر  ال��ذي  الرائع  املوقع  مقدمتها  ويف 
العديد  اإىل  الو�سول  �سهولة  لل�سيوف 
من املن�ساآت واملرافق الرتفيهية املوجودة 
ع���ل���ى ج����زي����رة ي����ا�����س، وه������ذا م����ا يجعل 
املحليني  ل��ل��زوار  ذكًيا  خ��ي��اًرا  ا  اأي�سً منها 

والدوليني على حٍد �سواء.
“مريال”  م����ع  ال����ت����ع����اون  اأث����م����ر  وق������د 
عالمتني  ت����ق����دمي  ع����ن  و”هيلتون” 

جت��اري��ت��ني ج��دي��دت��ني اإىل اأب��وظ��ب��ي هذا 
هيلتون”  ب��اي  ت��ري  “دبل  وه��ما  ال��ع��ام؛ 
و” كيوريو – ك������وليك�سن باي هيلتون” 
اإدارة  ت��ت��وىل مهمة  اأن  امل��ق��رر  م��ن  ال��ت��ي 
اأول  اأبوظبي”،  ب����راذرز  “وارنر  ف��ن��دق 
“وارنر  ا���س��م  يحم�����ل  ال��ع��امل  يف  ف��ن��دق 

براذرز«.
لتو�سيع  الط����رفني  جه�����ود  اإط����ار  ويف 
من  “هيلتون”  اختيار  مت  �سراكتهم�����ا، 
فندق  لإدارة  “مريال”  �س��ركة  ط���رف 
من  يا�س”  ج��زي��رة  اأب��وظ��ب��ي  “هيلتون 
افتتاحه  مت  وال���ذي  جن��وم،  اخلم�س  فئة 

لل�سيوف يف فرباير من هذا العام.

•• دبي -وام: 

لل�سياح  لة  مف�سّ ك��وج��ه��ة  املتنامية  دب���ي  مل��ك��ان��ة  ت��اأك��ي��داً 
الدوليني، وحمطة رئي�سية للرحالت البحرية ال�سياحية 
على م�ستوى العامل، اأعلنت �سركة “اإم اإ�س �سي كروز�س« 
ال�سياحة  دائ���رة  م��ع  وبال�سراكة   ،MSC Cruises
وموانئ دبي  والت�سويق التجاري بدبي “دبي لل�سياحة”، 
العاملية وطريان الإم��ارات، عن موعد الحتفال باإطالق 
 MSC Virtuosa ف��ريت��وزا«  �سي  اإ���س  “اإم  �سفينة 
هذه  ويف  ب��دب��ي.  را���س��د  ميناء  يف  املقبل  نوفمرب   27 يف 
مكتوم،  اآل  �سعيد  ب��ن  اأح��م��د  ال�سيخ  �سمو  ق��ال  املنا�سبة 
الإمارات  ل��ط��ريان  التنفيذي  الرئي�س  الأع��ل��ى  الرئي�س 
لت�سبح  ورا�سخاً  قوياً  “انتهجت دبي م�ساراً  واملجموعة: 
اإقليمية مف�سلة للرحالت  وجهة �سياحية عاملية وبوابة 
البحرية. ويوؤكد حفل الت�سمية والرحلة الأوىل لل�سفينة 
دبي،  م��ن  ان��ط��الق��اً   MSC Virtuosa ال�سياحية 
املكانة التي اكت�سبتها املدينة ك�سريك رئي�سي يف �سناعة 

الرحالت ال�سياحية البحرية«.
واأ�ساف �سموه: “لقد ا�ستفدنا من البنية التحتية للنقل 
ذلك  العاملي يف مدينتنا، مبا يف  امل�ستوى  ذات  وال�سياحة 
لإنهاء  خم�س�سة  من�ساأة  يف  الإم����ارات  ط��ريان  ا�ستثمار 
اإجراءات ال�سفر عن ُبعد يف ميناء را�سد، وتزويد م�سغلي 
الرحالت البحرية وال�سياح باأف�سل التجارب، مع الربط 
واجلوية،  ال��ب��ح��ري��ة  ال��رح��الت  ب��ني  و���س��ال���س��ة  ب�سهولة 
دبي.  عرب  مرورهم  اأثناء  للزوار  ممتعة  برامج  وتوفري 
نتطلع  فاإننا  وال��ق��وي��ة،  الرا�سخة  الأ�س�س  ه��ذه  وبف�سل 
اإىل اإعادة تن�سيط حركة الرحالت البحرية، كما ي�سعدنا 
اقرتاب  املقبلة مع  الأ�سهر  دبي يف  بالعامل يف  الرتحيب 
اليوبيل  وب��رام��ج  دب���ي،   2020 اإك�سبو  ان��ط��الق  م��وع��د 
الذهبي لدولة الإمارات والعديد من املبادرات والأحداث 

الأخرى«.
الإيطالية  الكلمة  م��ن  امل��اأخ��وذ  ال�سفينة  ا���س��م  ويحتفي 
هذه  �سمموا  ال��ذي��ن  امل��ه��رة  باحلرفيني   virtuoso
“اإم  لأ�سطول  الإ�سافات  اأح��دث  لت�سكل  الفنية  التحفة 
والتي �ستكون اأكرث ال�سفن ال�سياحية  اإ�س �سي كروز�س”، 
التي ت�سري رحالتها عرب الإمارات تطوراً من الناحيتني 
التقنية والبيئية. و�ست�سهد مرا�سم الحتفالية جمموعة 
م���ن ال���ع���رو����س ال��رتف��ي��ه��ي��ة احل���ي���ة ب��ح�����س��ور ع����دد من 
منطقة  من  ل�سيما  العامل،  اأنحاء  جميع  من  ال�سيوف 
فيما  لل�سركة.  الأ���س��واق  اأه��م  اأح��د  تعترب  التي  اخلليج، 

لحق.  وق��ت  يف  التفا�سيل  من  املزيد  عن  الك�سف  �سيتم 
و�سيقام احلفل مع اللتزام بكافة الإجراءات الحرتازية 
والتدابري الوقائية ال�سادرة عن حكومة دبي، بالإ�سافة 
اأتاح  اإ�س �سي لل�سحة وال�سالمة الذي  اإم  اإىل بروتوكول 
مع  وبالتزامن  املنطقة،  يف  عملياتها  ا�ستئناف  لل�سركة 
الحتفالت باليوبيل الذهبي لالإمارات وانعقاد معر�س 

“اإك�سبو 2020 دبي«.

اأهمية خا�سة.
الرئي�س  ف��اج��و،  بيريفران�سي�سكو  ق��ال  املنا�سبة،  وب��ه��ذه 
باإقامة  “نفخر  ك��روز���س:  �سي  اإ���س  اإم  ل�سركة  التنفيذي 
مرا�سم الحتفال ب�سفينة “اإم اإ�س �سي فريتوزا” يف اإمارة 
العامل،  يف  ال�سفر  وج��ه��ات  اأ�سهر  م��ن  تعترب  ال��ت��ي  دب���ي، 
تاأتي  كونها  خا�سة  اأهمية  الفعالية  ه��ذه  تكت�سب  حيث 
يف اإطار احتفال الإمارات ب� “عام اخلم�سني” وبالتزامن 
املنطقة”.  يف  عاملي  اإك�سبو  معر�س  اأول  ا�ست�سافة  م��ع 
اإم��ارة دبي واح��دة من الوجهات  “تعترب  واأ�ساف قائال: 
�سك  ول  العامل،  اأنحاء  جميع  من  للم�سافرين  لة  املف�سّ
باأن الرحالت البحرية كانت ول تزال مع الو�سائل املهمة 
واإننا  املتميزة،  املكانة  لهذه  دب��ي  تبوئ  يف  �ساهمت  التي 
نثمن جهود “دبي لل�سياحة” وكذلك موانئ دبي العاملية 
ودعمهما ل�ست�سافة  �سراكتهما  على  الإم��ارات  وط��ريان 

هذه الفعالية«.

فعاليات.
ب��ال��ي��وب��ي��ل الذهبي  ب��رن��ام��ج الح���ت���ف���الت  و���س��ي��ت�����س��ّم��ن 
ل����الإم����ارات جم��م��وع��ة م���ن ال��ف��ع��ال��ي��ات ال��ت��ي ���س��ت��ق��ام يف 
الإم����ارات  دول���ة  بتاأ�سي�س  اح��ت��ف��اًء  ال��دول��ة  اأن��ح��اء  جميع 
را�سد  1971، وحتّولها من ميناء  املتحدة عام  العربية 
“اإم  حفل  ا�ست�سافة  وتعك�س  �سهرية،  عاملية  وجهة  اإىل 
لل�سياحة  عاملي  كمركز  دب��ي  “ مكانة  ف��ريت��وزا  �سي  اإ���س 
والتجارة والبتكار، كما ي�سّلط ال�سوء على اإجنازاتها يف 
القطاعات على  الدولية يف خمتلف  املعايري  اأعلى  اإر�ساء 
ببنيتها  دبي  تتميز  املا�سية، حيث  العقود اخلم�سة  مدار 
التحتية املتطورة من مرافق املوانئ وحمطات الرحالت 
اأكرب �سفن للم�سافرين  البحرية، مما يوؤهلها ل�ستقبال 
يف العامل، ويعزز مكانتها كاإحدى اأهم الوجهات خلطوط 

الرحالت البحرية الإقليمية والدولية.

�سراكة.

الإدارة  جمل�س  رئي�س  �سلّيم،  ب��ن  اأح��م��د  �سلطان  وق���ال 
والرئي�س التنفيذي ملجموعة موانئ دبي العاملية: “تعزز 
ام.  بعمليات  وترتقي  التعاون  واآف���اق  م�سارات  ال�سراكة 
ا�س. �سي. كروزيز يف دبي لتبلغ م�ستويات متقدمة، كما 
املتوقع  النمو  مواكبة  على  املتقدمة  دب��ي  ق���درات  ت��وؤك��د 
البحرية،  بالرحالت  املرتبطة  ال�سياحية  الن�ساطات  يف 
يف �سوء الإج��راءات املتخذة للتعايف من جائحة كوفيد-

.»19
القطاع  ه���ذا  ف��ي��ه  ي�ستعد  ال���ذي  ال��وق��ت  “يف  واأ����س���اف: 
لعودة ال�سياح من دول العامل املختلفة، مع تطبيق كافة 
اجراءات ال�سالمة والربوتوكولت ال�سحية، فاإن احلدث 
ب��ال��ت��زام��ن م��ع قرب  امل��ق��ب��ل  ن��وف��م��رب  ال���ذي �سينطلق يف 
2020 دبي، ُيربز مكانة دبي  ا�ست�سافة معر�س اك�سبو 
كوجهة �سياحية عاملية مف�سلة واأبرز حمطات لرحالت 

ال�سياحة البحرية«.

وجهة مف�سلة.
العام  املدير  امل��ري،  �سعيد  �سعادة هالل  قال  ومن جهته، 
ل���دائ���رة ال�����س��ي��اح��ة وال��ت�����س��وي��ق ال���ت���ج���اري ب��دب��ي “دبي 
دولية  وجهة  اأ�سبحت  دب��ي  بكون  “نفخر  لل�سياحة”: 
روؤي���ة  امل��ن��ط��ق��ة، لتعك�س  ال��ب��ح��ري��ة يف  ل��ل��رح��الت  رائ����دة 
اآل مكتوم، نائب  ال�سيخ حممد بن را�سد  ال�سمو  �ساحب 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي، رعاه اهلل، 
الرامية اإىل جعل الإمارة الوجهة الأوىل واملف�سلة عاملياً 
واأ�ساف:  الزيارة”.  وتكرار  ل��ل��زّوار  ا�ستقطاباً  واأك��رثه��ا 
البحرية  الرحالت  و�سركات  دبي  بني  ال�سراكة  “تعك�س 
قطاع  اأه��م��ي��ة  كروز�س”،  ���س��ي  اإ�����س  “اإم  م��ث��ل  ال��ع��امل��ي��ة 
كوجهة  مكانتها  وكذلك  املدينة،  يف  البحرية  الرحالت 
�سياحية تزخر مبناطق اجلذب املتنوعة. و�ست�ساهم هذه 
الفعالية املهمة يف احلفاظ على الزخم ال�سياحي لالإمارة 

مع عودة حركة ال�سفر ب�سكل تدريجي واآمن«.
العقود  خ���الل  دب���ي  “ر�سّخت  ق��ائ��ال:  ���س��ع��ادت��ه  واأو����س���ح 
اخلم�سة املا�سية ح�سورها املتميز يف العديد من املجالت 
التعاون  نتيجة  وذل��ك  عاملية،  مدينة  اإىل  حتولها  ع��رب 
وال�سراكة احلقيقية بني القطاعني احلكومي واخلا�س. 
واأنه يف الوقت الذي نتطلع فيه لالحتفال بهذه الفعالية 
بال�سكر ل�سركائنا  فاإننا نتوجه   ، العام  املهمة خالل هذا 
الإم�����ارات على  العاملية وط���ريان  دب��ي  م��وان��ئ  مب��ا فيهم 
دعمهم امل�ستمر الذي �ساهم يف جهود تعايف قطاع ال�سياحة 

العاملي وعودة الرحالت البحرية اإىل املنطقة«.

الرحلة الأوىل.
مرا�سم  بعد   “ ف��ريت��وزا  �سي  اإ����س  “اإم  �سفينة  و�ستغادر 
احلفل يف رحلتها الأوىل عرب اخلليج وعلى متنها �سيوف 
من دبي يف 28 نوفمرب، وذلك يف اإطار �سل�سلة الرحالت 
وتت�سمن  ل��ي��اٍل،  �سبع  منها  ك��ل  ت�ستمر  ال��ت��ي  البحرية 
والدمام  يا�س،  بني  و�سري  اأبوظبي،  موانئ  اإىل  زي���ارات 
يف ال�����س��ع��ودي��ة، وال���دوح���ة، م��ع حم��ط��ات ت��ّوق��ف اإ�سافية 
�سي  اإ���س  “اإم  �سفينة  ت�سليم  ومت  وال��دوح��ة.  اأبوظبي  يف 
اأكرث  اإح��دى  لتكون  املا�سي،  فرباير  �سهر  يف  فريتوزا” 
التقنية  الناحيتني  م��ن  وت��ط��وراً  اب��ت��ك��اراً  ال�سركة  �سفن 
وال��ب��ي��ئ��ي��ة، ف�����س��اًل ع��ن ك��ون��ه��ا ج����زءاً م��ن اأ���س��ط��ول �سفن 
مبم�سى  تتميز  ال��ت��ي   Meraviglia “مريافيليا« 
ق��ب��ة م��ذه��ل��ة م�ساءة  112 م����رتا، م���ع  ب��ط��ول  م��ت��م��ي��ز 
و�ستوفر  رائعة.  اجتماعية  اأج���واًء  توفر   LED بتقنية 
جميع  م��ن  ل�سيوفها  ط��اب��ق��اً   19 م��ن  امل��ك��ون��ة  ال�سفينة 
الرتفيهية  وامل��راف��ق  ال��ف��اخ��رة  املطاعم  اأف�سل  الأع��م��ار 
وال�سرتاحات، واملتاجر، ومراكز ال�سبا واللياقة البدنية 
واملتنزهات املائية والنوادي املخ�س�سة لالأطفال ال�سغار 
واليافعني. بالإ�سافة اإىل نادي “اإم اإ�س �سي �ستار�سيب” 
اجل��دي��د ال���ذي �سيكون حم��ط اه��ت��م��ام ال�����س��ي��وف، حيث 
اآيل يف العامل جتربة ترفيهية يف ركن  اأول نادل  �سيقّدم 
���س��ي كروز�س  اإ����س  اإم  ال��ع�����س��ري.وا���س��ت��اأن��ف��ت  امل�����س��روب��ات 
على  احل�������س���ول  ب��ع��د   2020 اأغ�����س��ط�����س  يف  ن�����س��اط��ه��ا 
اأوروبا  اأنحاء  موافقات من اجلهات التنظيمية يف جميع 
حماية  ي�سمن  رائ���د  و���س��الم��ة  �سحة  ب��روت��وك��ول  ع��ل��ى 
ال�سركات  اأوائل  وكانت من  ورفاهية �سيوفها وطاقمها. 
التي ا�ستاأنفت عملياتها يف اململكة املتحدة يف مايو املا�سي، 
بحرية  برحالت  حالياً  ف��ريت��وزا  �سي  اإ���س  اإم  تقوم  حيث 
حملية بني اجلزر الربيطانية.وا�ست�سافت ال�سركة حتى 
ومنظمة،  اآمنة  بحرية  رح��الت  يف  ال�سيوف  اآلف  الآن 
املحميات  اإىل  الرائدة  ال�ستك�سافية  ي�سمل رحالتها  مبا 
ال�ساطئية. وي�سهد هذا ال�سيف اإعادة ت�سغيل حوايل 10 
�سفن بف�سل بروتوكول ال�سحة وال�سالمة. ومت تطوير 
بروتوكول ال�سحة وال�سالمة يف العام 2020 مب�ساعدة 
جمموعة  خ��رباء  فيهم  مبن  الدوليني،  ال�سحة  خ��رباء 
ال�سريط الأزرق للحد من كوفيد-19 من “اإم اإ�س �سي 
 MSC Cruises‘ ’COVID-19« ك���روز����س 
Blue-Ribbon Expert Group’، وبالتعاون 
مع الهيئات الوطنية والإقليمية املعنية بال�سحة والنقل 

وال�سالمة يف خمتلف اأنحاء اأوروبا.

-اأحمد بن �سعيد: دبي انتهجت م�سارًا قويًا ورا�سخًا لت�سبح وجهة �سياحية عاملية وبوابة اإقليمية مف�سلة للرحالت البحرية
-ال�سفينة تتكون من 19 طابقًا وت�سم مطاعم فاخرة ومرافق ترفيهية ومتاجر ومتنزهات مائية

-بيريفران�سي�سكو فاجو: احلفل يكت�سب اأهمية خا�سة بالتزامن مع احتفال الإمارات بـعام اخلم�سني وقرب ا�ست�سافة اأول 
معر�س اإك�سبو عاملي يف املنطقة

-�سلطان بن �سلّيم: ال�سراكة توؤكد قدرات دبي املتقدمة على مواكبة النمو املتوقع يف الن�ساطات ال�سياحية املرتبطة 
بالرحالت البحرية

-هالل املرّي: منو قطاع الرحالت البحرية يعك�س مكانة دبي كوجهة �سياحية مف�سلة تزخر مبناطق اجلذب املتنوعة
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يرجى الت�سال علىلإعالناتكم  فــــي 

هاتف:024488300 

 فاك�س:024489891

email:advt@alfajrnews.ae

اخلميس   15  يوليو    2021  م   -    العـدد   13292  
Thursday    15   July   2021   -  Issue No   13292



34
دولة الإمارات العربية املتحدة

وزارة القت�ساد
اإدارة العالمات التجارية   

اخلمي�ض  15 يوليو 2021 العدد 13292

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ض  15 يوليو 2021 العدد 13292

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ض  15 يوليو 2021 العدد 13292

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ض  15 يوليو 2021 العدد 13292

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ض  15 يوليو 2021 العدد 13292

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ض  15 يوليو 2021 العدد 13292

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ض  15 يوليو 2021 العدد 13292

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ض  15 يوليو 2021 العدد 13292

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ض  15 يوليو 2021 العدد 13292

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ض  15 يوليو 2021 العدد 13292

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ض  15 يوليو 2021 العدد 13292

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ض  15 يوليو 2021 العدد 13292

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ض  15 يوليو 2021 العدد 13292

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ض  15 يوليو 2021 العدد 13292

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ض  15 يوليو 2021 العدد 13292

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ض  15 يوليو 2021 العدد 13292

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ض  15 يوليو 2021 العدد 13292

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ض  15 يوليو 2021 العدد 13292

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ض  15 يوليو 2021 العدد 13292

روم�������ان    / امل������دع������و  ف����ق����د 
رو�����س����ي����ا     ، ����س���ف���ي���ت�������س���وف 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 (718331330) رق���م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������س���ال 

0503036690

فقدان جواز �شفر
حم���م���د   / امل��������دع��������و  ف������ق������د 
الباكرى  �سالح  عبدالرحمن 
، اليمن اجلن�سية جواز �سفره 
رقم (08877996)  يرجى 
ت�سليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
اقرب  او  اليمنية  ب��ال�����س��ف��ارة 

مركز �سرطة بالمارات.   

فقدان جواز �شفر
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العدد 13292 بتاريخ 2021/7/15   

اعـالن تغيري ا�سـم
تقدم املواطن (رحيم بخ�س عبداحلميد ابو احل�سن) بطلب 
بتغيري  التوثيقات  ق�سم   - البتدائية  اأبوظبي  حمكمة  اىل 

ا�سمها من (رحيم بخ�س) اىل(عبدالرحيم)
املذكور خالل 15  الق�سم  فمن لديه اعرتا�س يتقدم به اىل 

يوما من تاريخ ن�سر العالن
كاتب عدل 
قا�سي تركات الدائرة الثالثة  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق

العدد 13292 بتاريخ 2021/7/15   

اعـالن تغيري ا�سـم
اليعقوبي)  �سليم  مبارك  احمد  (�سالمه  املواطنة  تقدمت 
التوثيقات  ق�سم   - البتدائية  اأبوظبي  حمكمة  اىل  بطلب 

بتغيري ا�سمها من (�سالمه) اىل(مها)
املذكور خالل 15  الق�سم  فمن لديه اعرتا�س يتقدم به اىل 

يوما من تاريخ ن�سر العالن
كاتب عدل 
قا�سي تركات الدائرة الثالثة   

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق

العدد 13292 بتاريخ 2021/7/15   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 786
المارات   - ال�سويدي  املظلوم  عبدالرحمن  حممد  عبيد  ال�سيد/  ب��ان  للجميع  معلوما  ليكن 
املهنية  ال��رخ�����س��ة  يف  100% ح�سة  ال��ب��ال��غ��ة  ح�سته  ك��ام��ل  وب��ي��ع  ب��ال��ت��ن��ازل  ي��رغ��ب  اجلن�سية 
التنمية  ال�سيارات) ترخي�س رقم (563401) ال�سادرة من دائرة  (ال�سند لتجارة قطع غيار 
التنازل  اجلن�سية. حيث مت  الهندية   - ان��ور  ف�سيله  ال�سيدة/  ايل  وذل��ك  بال�سارقة  القت�سادية 
مالك يف الرخ�سة - وحيث مت تغيري ال�سكل القانوين من : موؤ�س�سة فردية اىل : موؤ�س�سة فردية 
- بوكيل خدمات. وعمالبن�س امل��ادة (14) فقرة (5) من احكام  القانون الحت��ادي رقم (4) 
يتم  �سوف  وان��ه  للعلم  الع��الن  ه��ذا  ن�سر  اقت�سى  . فقد  العدل  الكاتب  �سان  2013 يف  ل�سنة  
الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س 

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

ت�سهيل �سمنان 

وزارة العدل
 ال�سئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات   
العدد 13292 بتاريخ 2021/7/15   

  اعالن بالن�سر
املرجع : 785

والتن�ازل  الب�ي�ع  ف�ي  يرغ�ب  نيب�ال،  اجلن�س�ية:   - بي�س�ووكارما  فانين�درا   : ال�س�يد  ب�اأن  للجمي�ع  ليكن 
ع�ن(50%) م�ن ك�ام�ل ح�س�ته البالغ�ة (100%) وذل�ك اإل�ى ال�س�يد: ارون كون�ات فيجاي�ان ك�ون�ات 
- اجلن�سية : الهن�د، ويرغ�ب ف�ي البي�ع والتن�ازل ع�ن(50%) م�ن ك�ام�ل ح�س�ته البالغ�ة (%100) 
وذل�ك اإل�ى ال�س�يد: �سابال كالتل ت�ودى حمم�د كويا كالتي�ل ت�ودى - ال�هن�د، ف�ي الرخ�س�ة (كافتريي�ا 
التنمية  دائ��رة  من  ال�سادرة   (602572) رقم  رخ�س�ة  مبوج�ب  ال�س�ارقة  تاأ�س�س�ت  الالم�ع)  القم�ر 
اإىل  الالمع)  القمر  من(كافترييا  التجاري  الإ�سم  تغيري  اخ��رى:  تعديالت  بال�سارقة.  القت�سادية 
(كافترييا حمادثة لل�ساي). وعمالبن�س املادة (14) فقرة (5) من احكام  القانون الحتادي رقم (4) 
ل�سنة 2013 يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  
على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
   الكاتب العدل   
ت�سهيل ال�سعادة �سمنان 

وزارة العدل
 ال�سئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات   
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  اعالن بالن�سر

املرجع : 184
ليكن معلوما للجميع باأن ال�سيد : عارف ح�سني عبدالقدو�س بنغالدي�س اجلن�سية يرغب 
ال�سيد: �سامل خلفان  100% و ذلك اىل  البالغه  البيع والتنازل عن كامل  ح�سته  يف 
حمد احلافري الكتبي اجلن�سية اماراتي يف رخ�سة (الرمان لكي  املالب�س) والتي تاأ�س�ست 
�ساحب  تنازل   : اأخرى  تعديالت   (514605) رقم  رخ�سة  مبوجب  ال�سارقة  باأم�ارة 

الرخ�سة لآخر وتغري ال�سكل القانوين من وكيل خدمات ايل فرديه. 
وعمالبن�س املادة (14) فقرة (5) من احكام  القانون الحتادي رقم (4) ل�سنة  2013 
الت�سديق   للعلم وانه �سوف يتم  ن�سر هذا العالن  اقت�سى  العدل. فقد  الكاتب  �سان  يف 
ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س  اليه بعد  امل�سار  على الجراء 

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

مركز ال�سقر خلدمات رجال الأعمال

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
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  اإعالن �سطب قيد

ايه جي  (�سوي�سرا)  �سي�ستمز  انرجي  دلتا  �سركة  ال�سادة/  باأن  القت�ساد  وزارة  تعلن 
دبي   ام���ارة  يف  ال�سركة  ف��رع  قيد  �سطب  بطلب  تقدمت  ق��د  �سوي�سرا)   : (اجلن�سية 
املرقبات - �س  رق��م G1 - 3 ملك حمر عني  دي��رة - مكتب  املرقبات -   : (العنوان 
ب 185668 ، �س ب 954٢6) واملقيدة حتت رقم (٢605) يف �سجل ال�سركات الأجنبية 
بالوزارة. وتنفيذاً لأحكام القانون الحتادي رقم (٢) ل�سنة ٢015 يف �ساأن ال�سركات 
اعتماد  ���س��ان  يف  ٢010م  ل�سنة   (377) رق��م  ال����وزاري  وال��ق��رار  وتعديالته  التجارية 
دليل اإجراءات الرتخي�س لفروع ومكاتب املن�ساآت املوؤ�س�سة باخلارج واملناطق احلرة 
بالدولة. يرجى من ال�سادة اأ�سحاب احلق يف العرتا�س ان يتقدموا باعرتا�سهم اىل 

الوزارة يف ميعاد ل يتجاوز �سهر من تاريخ الن�سر على العنوان التايل:
وزارة القت�ساد -  ادارة الت�سجيل التجاري

 �س.ب (3625) دبي 

  المارات العربية املتحدة
وزارة الإقت�ساد
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اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة - حمكمة التنفيذ املدنية  - عرب الف�ساء ملقاولت البناء   
)جزئي(  مدين   SHCEXCIREA2021 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0000492/ 

اإىل املحكوم عليه : عرب الف�ساء ملقاولت البناء 
العنوان : ال�سارقة - الغبيبة - �سارع التعاون 

حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 
املنفذ ابراهيم عبدهلل حممد يو�سف اخلل�سطي املرزوقي - اجلن�سية الإمارات العربية املتحدة  

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

تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 171116 درهم
 / اإعالنك  تاريخ  يوما من  اأعاله خالل (15)  اليه  امل�سار  التنفيذي  ال�سند  ما جاء يف  بتنفيذ  انت مكلف  لذلك 
اجلربي  التنفيذ  اإجراءات  بحقك  �ستتخذ  املحكمة  فاإن  ذلك  عن  (م)  تخلفك  حالة  ويف  الإخطار.  بهذا  اإعالنكم 

املقررة قانونا.  
القا�سي / اأحمد طلعت عبدال�سادق  حممد 
حمكمة ال�سارقة  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13292 بتاريخ 2021/7/15   
اإعالن بالن�سر 

يف الدعوى رقم FSCSUCICOMS2021 /0000592 جتاري 
كومري�سال  تكنيكال  3-جلف  ����س.ذ.م.م.  الرقمي  العامل  مطبعة   -1  : �سدهم  املطعون  اإىل 
برنتنج بر�س (منطقة حرة) ذ.م.م 4-راجي�س وا�سوديف نار�سينك هندي/ اجلن�سية، 5-رمي�س 

ليال راماين هندي/ اجلن�سية، 6-فا�سوديف نار �سينجدوا�س ليالراماين هندي/ اجلن�سية، 
بتاريخ  ال�سادر  جت��اري   2019  /1938 رق��م  ال�ستثناف  احلكم  ب��اأن  لديكم  معلوما ً  ليكن 
ابوظبي  ال��ط��اع��ن/م�����س��رف  ط���رف  م��ن  بالنق�س  عليه  ال��ط��ع��ن  مت  ق��د   2021/05/03
اإي��داع مذكرة بدفاعكم م�سفوعة ب�سند توكيل  ال�سالمي ، يف الطعن امل�سار اليه اعاله وعليكم 
املحامي املوكل عنكم وبامل�ستندات التي يرى تقدميها لدى مكتب اإدارة الدعوى يف موعد اق�ساه 

خم�سة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
حرر بتاريخ : 2021/07/12

القا�سي / �سهاب عبدالرحمن احلمادي  
املحكمة الإحتادية العليا 
املحكمة العليا الدعاوى املدنية 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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تكليف الإعالن بالن�سر حل�سور اجتماع اخلربة احل�سابية

 يف الدعوى رقم 2020/864 عقاري جزئي  
املدعي / علي يو�سف حممد ح�سني الفردان 

املدعي عليهما / 1- زنادو للتطوير العقاري  2- �سون للو�ساطة العقارية - �س ذ م م 
يعلن اخلبري/عقيل حممد هادي ح�سن الهادي ، واملعني من قبل عدالة حمكمة دبي البتدائية يف الدعوى 
، وتنفيذا  ، واملقامة من املدعي / علي يو�سف حممد ح�سني الفردان  2021/864 جتاري جزئي  رقم 
للمهمة فان ال�سادة/ زنادو للتطوير العقاري وال�سادة/ �سون للو�ساطة العقارية - �س ذ م م مدعوان حل�سور 
اجتماع اخلربة احل�سابية او بوا�سطة وكيل معتمد ، واملقرر عقده يوم الربعاء املوافق 2021/7/28 م 
يف متام ال�ساعة 12:30 الثانية ع�سر والن�سف ظهرا يف مقر مكتبنا الكائن يف اإمارة دبي - ديرة - بو�سعيد 
- بناية الو�سل بزن�س �سنرت - بجوار فندق جي 5 (فندق روتانا �سابقا) - �سارع رقم 27 - الطابق التا�سع - 
مكتب رقم (902) رقم مكاين : 94178 32428    لذا نرجو منكم التكرم باحل�سور يف املوعد املحدد 

اعاله " واح�سار جميع الأوراق وامل�ستندات التي توؤدون تقدميها لنا لنتمكن من اأداء مهمتنا.
  اخلبري احل�سابي     
الدكتور / عقيل حممد هادي ح�سن  الهادي 

اإجتماع خربة 
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تكليف الإعالن بالن�سر حل�سور اجتماع اخلربة امل�سرفية

 يف الدعوى رقم 2021/1790 جتاري جزئي
املدعي / �سركة امل�سرق الإ�سالمي للتمويل (م�ساهمة خا�سة)

املدعي عليهما /1- �سركة اأميال للتجارة العامة (ذ م م) 2- احمد فيا�س كا�سي - يعلن اخلبري/عقيل 
حممد هادي ح�سن الهادي ، واملعني من قبل عدالة حمكمة دبي البتدائية يف الدعوى رقم 2021/1790 
وتنفيذا   ، خا�سة)  (م�ساهمة  للتمويل  ال�سالمي  امل�سرق  �سركة   / املدعي  من  واملقامة   ، جزئي  جتاري 
للمهمة فان ال�سادة/ �سركة اأميال للتجارة العامة (ذ م م) وال�سيد/احمد فيا�س كا�سي  مدعوان حل�سور 
اجتماع اخلربة امل�سرفية او بوا�سطة وكيل معتمد ، واملقرر عقده يوم الربعاء املوافق 2021/7/28 م يف 
متام ال�ساعة 11:00 احلادية ع�سر �سباحا يف مقر مكتبنا الكائن يف اإمارة دبي - ديرة - بو�سعيد - بناية 
الو�سل بزن�س �سنرت - بجوار فندق جي 5 (فندق روتانا �سابقا) - �سارع رقم 27 - الطابق التا�سع - مكتب 
رقم (902) رقم مكاين : 94178 32428 لذا نرجو منكم التكرم باحل�سور يف املوعد املحدد اعاله " 

واح�سار جميع الأوراق وامل�ستندات التي توؤدون تقدميها لنا لنتمكن من اأداء مهمتنا.
  اخلبري احل�سابي     
الدكتور / عقيل حممد هادي ح�سن  الهادي 

اإجتماع خربة 
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اخلا�سة ب/�سركة ابوريه للمقاولت الكهروميكانيكيه �س.ذ.م.م

(حتت اجراءات الفال�س) رخ�س�ه جتاريه رقم (57300) عجمان
بناء علي احلكم ال�س�ادر من حماكم عجمان

يف الدعوى رقم AJCFICICOM202/0000841 جتاري
لقد تقررافتتاح اجراءات الفال�س وتعني خبري/ ي�سري عادل امني التفلي�سه وعليه نطلب من دائني ال�سركه املذكوره 
على خمتلف ا�سكالهم القانونيه �سواء كانو من ال�سخا�س الطبيعيني اوالعتباريني من القطاع اخلا�س اوالقطاع العام 
احلكومي او من العاملني بال�سركه تقدمي مطالباتهم املاليه العالقه مبا فيها تلك امل�سجله امام اجلهات الق�سائيه يف 
ملكتب امني  ال�سله وتقدميها  ذات  والدل��ه  بامل�ستندات  املطالبات مدعمه  تلك  تكون  ان  املذكوره علي  ال�سركه  مواجهة 
التفلي�سه وذلك يف غ�سون 20 يوم عمل من تاريخ ن�سر هذا العالن حيث �سيتم اعداد �سجل الدائنني وبالتايل تقيم 
الديون بغية حتديد القبول منها من قبل امني التفلي�سه وكذلك البحث يف امكانية اعادة هيكلة اعمال ال�سركه املذكوره 
و�سياأتي ذلك رفعها امام قا�سي التفلي�سه و�سيتم تزويد الدائنني الذين قبلت ديونهم نهائيا او موؤقتا بن�سخه من التقرير 
خالل ثالثة ايام عمل من تاريخ النتهاء من اعداده وذلك وفقا ملا جاء يف املواد 82 ايل 97 ومن 174 ايل 177 من 
9 ل�سنة 2016 ب�سان الفال�س. كمايطل�ب ام�ني التفلي�س�ه م�ن اي �س�خ�س تت�وافر لدي�ه اي  مر�سوم بقانون احتادي 
بيان�ات او معلوم�ات ذات �س�له ب�اموال ال�س�ركه امل�ذكوره ان يتق�دم ب�ه�ا عل�ى مكت�ب ام�ني التفلي�س�ه الك�ائن مبكت�ب ي�س�ري 

ع�ادل و�س�ركاه ال�س�ارق�ه ك�ورني�س البحي�ره ب�رج بوخم�س�ني الط�ابق f2 مكت�ب 201 ه�اتف 5503777 / 06
malak@youssryaudditing.com  - mostafa@youssryaudditing.com

ولال�ستف�سار يرجى الت�سال بامني التفلي�سة ال�ستاذ/ي�سري عادل امني عبدالربعياد - هاتف :0551019871
امني التفلي�سه اخلبري / ي�سري عادل

اإعـــــــــــالن
العدد 13292 بتاريخ 2021/7/15   

اعالن بالن�سر
رقم )6137/2021(

املخطر ( املوؤجر ) / احمد �سعد ال�سريف - اإماراتي اجلن�سية
العنوان / اإمارة دبي - ديرة �سارع �سالح الدين - بناية اليا�سمني ، مكتب 201

وميثله بالتوقيع ال�سيد / هاين �سعد حممد عبد احلليم ، هوية رقم 784197784039733 مبوجب الوكالة امل�سدقة حتت
الرقم (2007/1/40740) الهاتف : 0502729797 

�سد / املخطر اإليه (امل�ستاأجر) / ن�سر النهرين للتجارة العامة - رخ�سة رقم 678766
العنوان / اإمارة دبي - اجلداف - ار�س رقم (3٢688٢) بناية ال�سريف 1 - �سقة رقم (505)

الهاتف / 0501937755 - 0562739993 - 0588885666 
املو�سوع / اخطار ب�سداد بدل ايجار

مبلغ 80000 درهم (ثمانون الف درهم) و الإخالء
امل�ستحقة عليكم  الإيجار  دره��م) قيمة  الف  درهم(ثمانون   80000 �سداد مبلغ  ينبه عليكم �سرورة  و  املخطر  يخطركم 
�سداد جميع  لها مع  ت�سلمكم  التي كانت عليها وقت  و باحلالة  ال�سواغل  وت�سليمها للمخطر خالية من  الوحدة  اإخ��الء  و 
الفواتري الإ�ستهالكية حتى تاريخ الت�سليم و ذلك يف موعد اأق�ساه ثالثون يوما من تاريخ ت�سلمكم الإخطار و اإل �سي�سطر 
املخطر لتخاذ الإج��راءات القانونية �سدكم لتح�سيل املبلغ امل�ستحق و ما ي�ستجد من اإيجار حتى تاريخ اإخالء الوحدة و 

ت�سليمها له مع حتميلكم كافة ر�سوم و م�ساريف التقا�سي.

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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انذار عديل بالن�سر
رقم )2021/6125(

املنذر/ بنك دبي الإ�سالمي �س م ع
�سد / املنذر اليه الأول / عو�س �سعيد حممد بالكيله العامري - اجلن�سية - الإمارات

املو�سوع
فق�ط  دره�����م)   168،684،00) مبل�غ  �س�داد  ب��س�رورة  اإلي�ه  املن�ذر  البن�ك  يخط�ر 
اأي�ام  (5) خم�س�ة  درهم�ا خ�الل  وثم�انون  اأربع�ة  و�س�تمائة  األف�ا  و�س�تون  وثماني�ة  مائة 
م�ن ت�اريخ ت�س�ل�م ه�ذا الإن�ذار باعتب�ار اأن ه�ذا الإن�ذار ه�و تكلي�ف بالوف�اء طبق�ا ل�ن�س 
امل�ادة 63 م�ن الالئح�ة التنظيمي�ة لق�انون الإج�راءات املدني�ة وف�ي حال�ة ع�دم ال�س�داد 
القانوني�ة الالزم�ة  الإح�راءات  اتخ�اذ كاف�ة  املن�ذر  البن�ك  املح�ددة �سي�سطر  املهل�ة  ف�ي 
اقت�س�اء حلق�ه املق�رر ب�ن�س الق�انون وع�ن ط�ري�ق املحكم�ة املخت�س�ة. م�ع ح�ف�ظ كافة 

حقوقه الأخرى دون ح�سر
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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(حماكم دبى)

حمكمة دبي التبدائية
مذكرة اإعالن املدعى عليهم بالن�سر

يف الدعوی رقم 218/2020 جتاری كلى
اإىل املدعى عليهم/ 1) جريد جلوبل للو�ساطة للتجارية �س.ذ.م.م

القا�سمي اإبراهيم  حمد  اإبراهيم  خالد  ال�سيخ   (2
الإقامة حمل  -جمهويل  �سينغ  �سومري  كومار  �سودهري   (3

مبا اأن املدعية/ �سركة ا�سيلور مانوفاكت�سورينغ (تايالند) كو. ليمتد
بتاريخ  اأ���س��درت  ق��د  البتدائية  دب��ي  ب��اأن حمكمة  نعلنكم  و عليه  اأع���اله،  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  اأق��ام��ت يف مواجهتكم  ق��د 
27/5/2021 القرار التايل (اإعادة الدعوى للخبري ال�سابق ندبه، لبحث اعرتا�سات املدعية) وعليه نعلنكم ب�سرورة 
دبي  مكاتبنا  : مبقر  عنوانها  و   ، الدعوى  املنتدبة يف  بجمان  / منى حممد  اأم��ام اخلبرية  اخل��ربة  اإجتماعات  ح�سور 
 (2008  ، الثاين مكتب رقم (2007  ال��دور  التجاري  زاي��د مبني مركز مزايا   - ال�سيخ  �سارع   - بر دبي  الو�سل -   -
بلوك C، رقم مكاين : 2521888152 هاتف رقم 043963302 ، و قد حتدد لالإجتماع يوم الأربعاء املوافق 

الواحدة (3:00) ع�سراً. ال�ساعة  متام  يف   2021/7/14
اخلبيـرة/منى حممد بجمان
خبرية حما�سبية

اإجتماع خربة 

العدد 13292 بتاريخ 2021/7/15   
انذار عديل بالن�سر
رقم )6136/2021(

املنذره : عبد الغفور لتجارة الديزل �س ذ م م
املنذر اإليهما : 1- ال�سكينة للمقاولت الفنية

اجلن�سية باك�ستاين   - علي  �سردار  ح�سني  مامريز   -  2
قدره  البالغ  بذمتهما  املرت�سد  املبلغ  �سداد  وج�وب  اإىل  اإليهما  املنذر  امل��ن��ذرة  تدعو 
تاريخ  م��ن   %12 ب��واق��ع  امل�ستحقة  ال��ق��ان��ون��ي��ة  ال��ف��ائ��دة  م��ع  دره���م   142،335
اإىل  �ست�سطر  املنذرة  فاإن  امتناعهما  التام، ويف حالة  ال�سداد  تاريخ  ال�ستحقاق حتى 
اتخاذ كافة الإج��راءات القانونية التي ت�سمن حقوقه�ا م�ع حتميل املنذر اإليهما منذ 

الآن كام�ل امل�سوؤولية واأية م�ساريف قد ترتتب عن هذه الإجراءات القانونية.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13292 بتاريخ 2021/7/15   
اإعالن بالن�سر

رقم )2021/6163(
املنذر : �سركة فخري الهندي �س.ذ.م.م

املنذر اليه : ا�سد اهلل حاجي كرمي خان خادم اجلن�سية باك�ستان
درهم  وق���دره (100000)  ب�����س��داد مبلغ  ال��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  يكلف   ، ل��ذل��ك 
ا�ستالمه هذا  تاريخ  اي��ام من  اق�ساها خم�سة  دره��م) خالل مدة  الف  (مائة 
القانونية التي حتفظ له حقه  املنذر لتخاذ كافة الج��راءات  وال �سي�سطر 
مع  امل��ن��ذر  ل��ه  تعر�س  �سرر  او  عطل  اي  ع��ن  املنا�سب  بالتعوي�س  واملطالبة 

حتميل املنذر اليهم بكافة ر�سوم وم�ساريف التقا�سي واأتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13292 بتاريخ 2021/7/15   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 784
 : اجلن�سية   - افرازنده  حممد  جمال  عادل  ال�سيد/   : باأن  للجميع  معلوما  ليكن 
البحرين يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة (100%) اإىل ال�سيد/
جا�سم حممد عبدالرحمن احلمر اآل علي - اجلن�سية : الإمارات - يف الرخ�سة امل�سماه 
(النداء للهواتف املتحركة) ال�سادرة من دائرة التنمية الإقت�سادية بال�سارقة برخ�سة 
وعمالبن�س  اأخرى.   تعديالت  اأي  ليوجد  اأخرى:-  تعديالت   -(549808) رقم 
املادة (14) فقرة (5) من احكام  القانون الحتادي رقم (4) ل�سنة  2013 يف �سان 
الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال 

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

وزارة العدل
 ال�سئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات   
العدد 13292 بتاريخ 2021/7/15   

  اعالن بالن�سر
املرجع : 782

ليكن معلوما للجميع باأن : ال�سيد / حممد نور العامل مون�سى مياه - اجلن�سية بنغالدي�س 
- يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة %100 يف الرخ�سة امل�سماه (بقالة 
جتارية  برخ�سة  بال�سارقة  القت�سادية  التنمية  دائرة  من  ال�سادرة  الحمر)  ال�سيف 
اجلن�سية   - الكتبي  هويدن  بن  عبداهلل  على  ال�سيد/عتيق  اإىل  وذلك  رقم(616740) 

المارات. تعديالت اخرى :- تغري ال�سكل القانوين من وكيل خدمات اىل فردية. 
وعمالبن�س املادة (14) فقرة (5) من احكام  القانون الحتادي رقم (4) ل�سنة  2013 
يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
الكاتب العدل   

وزارة العدل
 ال�سئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات   

العدد 13292 بتاريخ 2021/7/15   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 780 
ليكن معلوم�ا للجمي�ع ب�اأن ال�سيد : �سيد زاه�د ح�س�ني �س�اه ح�سني - اجلن�سية : باك�ستان، 
وذل�ك   (%100) البالغ�ة  ح�س�ته  ك�ام�ل  م�ن   (%20) ع�ن  والتن�ازل  البي�ع  ف�ي  يرغب 
اإل�ى ال�س�يد : �س�اهد جاوي�د غ�الم ق�ادر - اجلن�سية : باك�س�ت�ان ف�ي الرخ�س�ة امل�س�م�اه (ن�ور 
رق�م (709203)  ال�س�ارقة مبوج�ب رخ�س�ة  ب�اأم�ارة  تاأ�س�س�ت  املط�ابع)  الل�وان خل�دمات 

ال�س�ادرة م�ن دائ�رة التنمية القت�سادية بال�سارقة. تعديالت اخرى:- ل يوجد.
وعمالبن�س املادة (14) فقرة (5) من احكام  القانون الحتادي رقم (4) ل�سنة  2013 
يف �سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
   الكاتب العدل   
ت�سهيل ال�سعادة �سمنان 

وزارة العدل
 ال�سئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات   

العدد 13292 بتاريخ 2021/7/15   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 783
الهند  - اجلن�سية  �سميم حمزة كونهى  ال�سيد/ فر�سانة   : باأن  للجميع  ليكن معلوما 
امل�سماه  الرخ�سة  100% يف  البالغة  ح�سته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  ترغب   -
(كافترييا العرين) ال�سادرة من دائرة التنمية القت�سادية بال�سارقة برخ�سة جتارية 
تايات عبدول  قادر  تايات عبدول  ال�سيد/عبدالرحمن  اإىل  وذلك   (745085) رقم 
قادر - اجلن�سية الهند.  تعديالت اخرى: ليوجد. وعمالبن�س املادة (14) فقرة (5) 
فقد   . العدل  الكاتب  �سان  2013 يف  ل�سنة   رقم (4)  الحتادي  القانون  احكام  من 
اليه  امل�سار  الت�سديق  على الجراء  يتم  �سوف  وانه  للعلم  ن�سر هذا العالن  اقت�سى 
بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة 

مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
الكاتب العدل   

وزارة العدل
 ال�سئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات   
العدد 13292 بتاريخ 2021/7/15   

  اعالن بالن�سر
املرجع : 781

ليكن معلوماً للجميع باأن كل من :- 
والتن�ازل  البي�ع  ف�ي  يرغ�ب  الإم�����ارات،  اجلن�سية:   - عل�ي  ال  اب�راهيم  حمي�د  اب�راهيم  ال�س�يد/حمي�د   -1
اجلن�سية:   - عب�دالغنى  غن�ى  زهي�ب   : ال�س�يد  اإل�ى  وذل�ك   (%51) البالغ�ة  ح�س�ته  ك�ام�ل  م�ن  ع�ن(%50) 
 : ال�سيد  اإىل  وذل��ك   (%51) البالغة  ح�س�ته  ك�ام�ل  م�ن  ع�ن(%1)  والتن�ازل  البي�ع  ف�ي  ويرغ�ب  باك�ستان، 
حممد كبري حممد ب�سري - اجلن�سية: باك�ستان. 2- ال�سيد/ج�اجي يو�س�ف ب�ن ج�اجي - اجلن�سية : بنغالدي�س، 
يرغ�ب ف�ي البي�ع والتن�ازل ع�ن ك�ام�ل ح�سته البالغة (49%) وذلك اإىل ال�سيد : حممد كبري حممد ب�سري - 
اجلن�سية: باك�ستان - ف�ي الرخ�س�ة امل�س�ماه (كافتريي�ا الفرق�د) تاأ�س�س�ت ب�اأم�ارة ال�س�ارقة مبوج�ب رخ�س�ة رق�م 
(510553) ال�سادرة من دائرة التنمية القت�سادية بال�سارقة - تعديالت اخرى : تغيري ال�سكل القانوين من 
(�سركة اأعمال مهنية) اإىل (وكيل خدمات). وعمالبن�س املادة (14) فقرة (5) من احكام  القانون الحتادي 
رقم (4) ل�سنة  2013 يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  
على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة 

مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية

   الكاتب العدل   
ت�سهيل ال�سعادة �سمنان 

وزارة العدل
 ال�سئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات   

العدد 13292 بتاريخ 2021/7/15   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 779
باأن ال�سيد/ حممد اكرم م�ستاق ، اجلن�سية : الهند يرغب يف  ليكن معلوما للجميع 
البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة % 100 وذلك اىل ال�سيد/حممد ع�سمت 
تاأ�س�ست  البناء)  مواد  لتجارة  (المر  امل�سماه  بالرخ�سة  الهند   : اجلن�سية   - اكرامي 
التنمية  دائرة  من  ال�سادرة   (536942) رقم  رخ�سة  مبوجب  ال�سارقة  باأمارة 
فقرة   (14) املادة  وعمالبن�س  يوجد.  ل  اخرى:  تعديالت   - بال�سارقه  القت�سادية 
2013 يف �سان الكاتب العدل .  (5) من احكام  القانون الحتادي رقم (4) ل�سنة  
فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه 
بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة 

مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
   الكاتب العدل   
ت�سهيل ال�سعادة �سمنان 

وزارة العدل
 ال�سئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات   
العدد 13292 بتاريخ 2021/7/15   

انذار عديل بالن�سر
رقم )6166 ل�سنة 2020(

املنذر / نور بنك (م�ساهمه عامه )
املنذر اإليه الأول : حممد عبد الرحيم عبد الرزاق على الفهيم - اإماراتي اجلن�سية

املنذر اإليه الثاين : اإ�سماعيل عبد الرحيم عبد الرزاق علي الفهيم - اإماراتي اجلن�سية
املنذر اإليها الثالثة : جلف بيوتي انرتنا�سيونال �س ذ م م - اجلن�سية الإمارات

بالتكافل والت�سامن والت�سامم فيما  اإليهم  املنذر  اإىل  الإن��ذار  املنذر- نور بنك : م�ساهمة عامة - هذا  املو�سوع :- يوجه 
بينهم لنفاذ مفعوله قانونا يف حقهم وينبه عليهم ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره وقدره 136،238،717.44 درهم (مائة 
و�ستة وثالثون مليونا ومئتان وثمانية وثالثون األفا و�سبعمائة و�سبعة ع�سر درهما واأربعة واأربعون فل�سا) اإجمايل املبالغ 
 001CCD6182960003 املرت�سدة بذمتهم نتيجة كفالتهم ل�سركة / باري�س غالريي ذ.م.م يف عقد املرابحة رقم
موؤرخ 14 /12/ 2017 وذلك يف خالل اأ�سبوع من تاريخ ا�ستالم املنذر اليهم لهذا الإنذار واإل �سي�سطر البنك املنذر اإىل 
اتخاذ كافة الإجراءات القانونية املقررة جتاه املنذر اليهم ملطالبتهم بال�سداد مع اإلزامهم بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اأتعاب 
املحاماة، بالإ�سافة اإىل تعوي�س املنذر مببلغ وقدره 10،000،000 درهم (ع�سرة مليون درهم فقط) عن الأ�سرار التي 
حلقت به جراء تخلفهم عن ال�سداد مع حفظ كافة حقوق البنك املنذر الأخرى قبل املنذر اإليهم يف املطالبة باأية مديونيات 

اأخرى قد ترتتب على ذات احل�ساب اأو اأية ح�سابات اأخرى.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13292 بتاريخ 2021/7/15   
انذار عديل بالن�سر
رقم )2021/6168(

املنذر : م�سرف ابوظبي الإ�سالمي - �س.م.ع - الإمارات 
املنذر اإليه : �سارة عبداهلل حممد بن الركن ال�سام�سي - اجلن�سية الإمارات

املو�سوع :
يوجه املنذر هذا الإنذار اإىل املنذر اإليه لنفاذ مفعوله قانونا يف حقه وينبه عليه ب�سرورة �سداد مبلغ 
54،430.15 درهم املرت�سد يف ذمته نتيجة تخلفه عن �سداد الأق�ساط امل�ستحقة على ال�سيارة رقم 
اليابان   -  250 ا���س  اي  لكزي�س   : النوع   -  2015 موديل   - ال�سارقة  خ�سو�سي   -  2/33188  :
JTHBF5D26F5074758 مبوجب عقد املرابحة  اأبي�س/لوؤلوؤي - رقم القاعدة  - اللون : 
رقم 775450٢٢ وذلك خالل 7 اأيام من تاريخ ن�سر الإنذار ويف حال فوات هذه املدة دون �سداد مبلغ 
يلزم من اإجراءات لبيع ال�سيارة املرهونة ل�سالح  ما  اتخاذ  للمنذر  يحق  فاإنه  درهم   54،430.15

امل�سرف. مع حفظ كافة حقوق املنذر الأخرى مع اأي نوع كانت.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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اعالن بيع  عقار بالن�سر - للمنفذ �سده

يف الدعوى رقم  2929/2019/209 تنفيذ عمايل  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الوىل رقم 183 

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى العمالية رقم 2019/85 عمايل جزئي ، ب�سداد املبالغ املنفذ بها وقدرها (376106) ل�سالح 
العامل ، ومبلغ (20440 درهم) ر�سوم ل�سالح املحكمة. 

طالب التنفيذ: وليد حممود حممد �سربى جنار - واآخرون  
عنوانه : اإمارة دبي - �سارع ال�سيخ حممد بن زايد قرية جمريا الدائرية مقاطعة 12 تاون هاو�س K رقم 52 مكاين رقم 2004072112  

وميثله : عبدالرحمن عمر عبداهلل خمري  
املطلوب اإعالنه : �سركة جلف تكنيكال كون�سرتك�سن - �س ذ م م  

عنوانه :اإمارة دبي - جممع دبي لال�ستثمار الوىل مبنى دريك اأند �سكل اجنيرنجن الطابق الول مكتب رقم 101 مكاين رقم 1498763234 
 Walid.sobh@drakscull.com - 0507878556 -

�سيجرى  احل��ال  اقت�سى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  05:00:00م ويف  ال�ساعة   2021/7/28 امل��واف��ق  الأرب��ع��اء  ي��وم  اأن��ه يف   : الإع���الن  مو�سوع 
http://www. الإلكرتوين  وعلى موقعها  للمزادات  الإم��ارات  (�سركة  البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  لدى  اأدن��اه  اأو�سافه  املو�سحة  العقار  بيع 
emiratesauction.ae) وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س 
على البيع التقدم باإعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية 
وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على 
الثمن خالل اليام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات 
خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات : ح�سة يف عقار رقم الر�س 368 - املنطقة : ور�سان الرابعة - رقم البلدية 624 -0 - امل�ساحة : 

مالحظات :  1- يدفع املبلغ فورا ، عطاء.   لعلى  يباع  درهم   1802049.48  : مببلغ   - مربع  مرت   1196،58

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13292 بتاريخ 2021/7/15   
اعالن بيع  عقار بالن�سر - للمنفذ �سده

يف الدعوى رقم 213/2014/211 تنفيذ عقاري  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الوىل رقم 183  

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2013/508 عقاري كلي ، ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره (1915776) �سامال للر�سوم 
وامل�ساريف واتعاب املحاماة. 

طالب التنفيذ: دي�سموند ترين�س هني�س - عنوانه : اإمارة دبي - القوز ال�سناعية الثالثة - من �سارع اخليل باجتاه �سارع ام �سقيم - اول �سارع ميني 
- باجتاه �سارع رقم 22 - بناء م�ستقل جانب �سوبر ماركت �سويرتام - مقر �سركة هني�سي - هاتف رقم 04/3470379  

وميثله : اأحمد ح�سن حممد عبداهلل املازمي  
املطلوب اإعالنه : رامز منطور رويف

عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - �سارع اخلور - بناء كلداري بالزا - رادي�سون بلو - مكتب رقم 419 - هاتف رقم 04/2247352 
�سيجرى  احل��ال  اقت�سى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  05:00:00م ويف  ال�ساعة   2021/7/28 امل��واف��ق  الأرب��ع��اء  ي��وم  اأن��ه يف   : الإع���الن  مو�سوع 
http://www. الإلكرتوين  وعلى موقعها  للمزادات  الإم��ارات  (�سركة  البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  لدى  اأدن��اه  اأو�سافه  املو�سحة  العقار  بيع 
emiratesauction.ae) وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س 
على البيع التقدم باإعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية 
وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على 
الثمن خالل اليام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات 
خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات : �سقة �سكنية - النطقة : ور�سان الوىل - رقم الر�س 35 - رقم املبنى : 1 - ا�سم املبنى : رويف 

جاردنز - رقم العقار G03 - امل�ساحة : 29.30 مرت مربع - املقدرة ب��� (279،346/18) درهم 
مالحظات :  1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13292 بتاريخ 2021/7/15   
اعالن بيع  عقار بالن�سر - للمنفذ �سده

يف الدعوى رقم  260/2019/211 تنفيذ عقاري  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثانية رقم 184  

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 107 ل�سنة 2018 عقاري ، ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره (31534586) �سامال للر�سوم 
وامل�ساريف. طالب التنفيذ: بنك الإمارات دبي الوطني (�س.م.ع) - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - ند ال�سبا 1 - مكاتب امليدان - بلوك p - الطابق 

الثاين - �سندوق الربيد : 777 دبي - الهاتف : 2222555-04 الفاك�س : 2221110-04 - مكاين رقم 2866283267  
وميثله : من�سور عبداهلل حممد اأحمد الزرعوين  

ان��د جي  21 - مبنى ج��اي  اإم���ارة دب��ي - جبل علي الوىل - ار���س رق��م  ���س - عنوانه : الإم����ارات -  اإع��الن��ه : م�سنع انديجولد - م د م  املطلوب 
 -  0852767083 رقم  0556088760 مكاين  رقم  - هاتف   13453 ال�ساد�س - �س ب  الطابق   B2-06-27  : العقار  رقم   ،  2 مبنى 

admine@indigoldfactory.ae  -  0556088760
�سيجرى  احل��ال  اقت�سى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  05:00:00م ويف  ال�ساعة   2021/7/28 امل��واف��ق  الأرب��ع��اء  ي��وم  اأن��ه يف   : الإع���الن  مو�سوع 
http://www. الإلكرتوين  وعلى موقعها  للمزادات  الإم��ارات  (�سركة  البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  لدى  اأدن��اه  اأو�سافه  املو�سحة  العقار  بيع 
emiratesauction.ae) وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س 
على البيع التقدم باإعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية 
وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على 
الثمن خالل اليام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات 
 - B2/06/29 : خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات : �سقة �سكنة - رقم الر�س 21 - املنطقة : جبل علي الوىل - رقم العقار

امل�ساحة : 49.15 مرت مربع - ا�سم املبنى : جاي اند جي - رقم املبنى : 2 - املقدرة ب�� (778239.44) درهم 
مالحظات :  1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13292 بتاريخ 2021/7/15   
اعالن بيع  عقار بالن�سر 

يف الدعوى رقم  158/2020/250 بيع عقار مرهون  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ  الثالثة رقم 185  

مو�سوع الدعوى : طلب اإذن بيع عقار مرهون عبارة عن �سقة يف اإم��ارة دبي - مر�سي دبي - رقم الر�س 171 - ا�سم املبنى بحر 1 - رقم املبنى 
باملزاد  البيع  ثمن  من  درهم   1842956 مبلغ  با�ستالم  والت�سريح   1406  : العقار  رقم   -  14 الطابق   -  1

طالب التنفيذ: بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع  
عنوانه : اإمارة دبي - �سارع 5 متفرع من �سارع دم�سق - بناية نهال - الق�سي�س 2 - الطابق الر�سي - بجوار فندق تاميز  

املطلوب اإعالنه : حممد احمد نور حدادي  
عنوانه : اإمارة دبي - مر�سي دبي - رقم الر�س 171 - ا�سم املبنى بحر 1 - رقم املبنى 1 - الطابق 14 - رقم العقار 1406 - 0504755888 

 MOHD@SUYFALCON.AE -
�سيجرى  احل��ال  اقت�سى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  05:00:00م ويف  ال�ساعة   2021/7/28 امل��واف��ق  الأرب��ع��اء  ي��وم  اأن��ه يف   : الإع���الن  مو�سوع 
http://www. الإلكرتوين  وعلى موقعها  للمزادات  الإم��ارات  (�سركة  البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  لدى  اأدن��اه  اأو�سافه  املو�سحة  العقار  بيع 
emiratesauction.ae) وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س 
على البيع التقدم باإعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية 
وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على 
الثمن خالل اليام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات 
خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات : نوع العقار : �سقة �سكنية - رقم الر�س 171 - املنطقة : مر�سى دبي - ا�سم املبنى : بحر 1 - ا�سم 

املبنى : 1 - رقم الوحدة : 1406 - امل�ساحة : 111.30 مرت مربع - القيمة : 1025123.20 درهم. 
مالحظات :  1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13292 بتاريخ 2021/7/15   
اعالن بيع  عقار بالن�سر - للمنفذ �سده

يف الدعوى رقم  1214/2019/207 تنفيذ جتاري  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186  

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2017/2644 جتاري كلي ، القا�سي بالزام املنفذ �سدها الوىل ب�سداد املبلغ املنفذ به 
وقدره (2289279) ، والزام املنفذ �سدها الثانية ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره (599833) درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف

410 - هاتف رقم  ب��الزا - مكتب رقم  اإم��ارة دبي - منطقة القرهود - بناية الفتان   : التنفيذ: تامي لإدارة الفنادق - �س ذ م م - عنوانه  طالب 
 3331093773 مكاين  رقم   alkefahadvocates.gmail.com اإلكرتوين  بريد   -  0505780444 هاتف   -  044161004
وميثله : كفاح حممد نا�سر حممد ال�سح�سي الزعابي. املطلوب اإعالنه : كليفينتون العقارية (دبي) املحدودة - عنوانه : اإمارة دبي ابراج بحريات 
اجلمريا �سابا تاور 1 كال�سرت E3 الطابق 21 مكتب رقم Mehul.goradia@minerva.me - 2102 رقم مكاين 1234174067 
 044471171  -  0552245819  - دب��ي   24075 ب  �س   044471171 رق��م  فاك�س   044471170 و   0552245819 هاتف 
- Mehul.goradia@minerva.me. مو�سوع الإعالن : اأنه يف يوم الأربعاء املوافق 2021/7/28 ال�ساعة 05:00:00م ويف اليام 
اأنيط بها البيع (�سركة الإم��ارات للمزادات وعلى  اأدن��اه لدى اجلهة التي  اأو�سافه  الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع العقار املو�سحة 
موقعها الإلكرتوين http://www.emiratesauction.ae) وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�سا�سي 
قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باإعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد 
املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل 
�سخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن 
يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات : مكتب - املنطقة : الثنية اخلام�سة - رقم الر�س 
146.70 مرت مربع - املقدرة ب���  2604 - امل�ساحة :  26 - رقم العقار  1 - ا�سم املبنى : انديجو ايكون - رقم الطابق  1090 - رقم املبنى : 

(1،141،920/27) درهم . مالحظات :  1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13292 بتاريخ 2021/7/15   
اعالن بيع  عقار بالن�سر - للمنفذ �سده

يف الدعوى رقم  97/2016/250 بيع عقار مرهون  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185  

املبنى  ا�سم  قدم مربع   1456 م�ساحتها   168 الر���س  رقم  اخلليفة  برج  دبي  باإمارة  عقار  عبارة عن  بيع مرهون  اذن  : طلب  الدعوى  مو�سوع 
لوفت�س تي �سانت رقم املبنى 2 رقم الوحدة 903 نظري املديونية املرت�سدة يف ذمة املنفذ �سد البالغ قدرها 3769900.80 مع الزامه بالر�سوم 

وامل�ساريف.   
طالب التنفيذ: بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع  

عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - دبي - الق�سي�س الثانية - �سارع دم�سق - مبنى نيهال - وميثله : موزة عبيد ربيع اخلظر  
املطلوب اإعالنه : افيجيت �سالوجا جوربا�سان �سينغ - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - دبي - بردبي - مبنى بناية �سي غال SEA GULL - �سقة 

Avijeet@dtdic.com -  0505539577 - 113 رقم
�سيجرى  احل��ال  اقت�سى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  05:00:00م ويف  ال�ساعة   2021/7/28 امل��واف��ق  الأرب��ع��اء  ي��وم  اأن��ه يف   : الإع���الن  مو�سوع 
http://www. الإلكرتوين  وعلى موقعها  للمزادات  الإم��ارات  (�سركة  البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  لدى  اأدن��اه  اأو�سافه  املو�سحة  العقار  بيع 
emiratesauction.ae) وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س 
على البيع التقدم باإعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية 
وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على 
الثمن خالل اليام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات 
خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات : نوع العقار : �سقة �سكنية - املنطقة : برج خليفة - رقم الر�س 168 - رقم املبنى 2 - ا�سم املبنى 

:لوفت�س تي �سنت - رقم الطابق 9 - رقم الوحدة : 903 - امل�ساحة : 131.54 مرت مربع - واملقدرة قيمتها ب��� (1.628.265.00) درهم. 
مالحظات :  1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13292 بتاريخ 2021/7/15   
اعالن بيع  عقار بالن�سر - للمنفذ �سده

يف الدعوى رقم 153/2019/211 تنفيذ عقاري 
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185  

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2018/48 جلان عقارية ، ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره (95200882) �سامال 
للر�سوم وامل�ساريف

طالب التنفيذ: �سركة دبي لند - عنوانه : اإمارةدبي - بردبي - ام �سقيم الثالثة - املقر الرئي�سي لدبي القاب�سة - مكتب رقم 1 ملك جمريا 
هيلز ديفيلومبنت - رقم مكاين 2305172538  - وميثله : �سعد حممد عبداهلل احلمادي  

املطلوب اإعالنه : �سركة ا�س جي كابيتال ار اي - عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - الق�سي�س - النهدة - خلف م�ست�سفى NMC - بناية بالتينيوم 
 Ibader@meglegal.com - 0555067838 - 3584098077 : تاور - الطابق رقم 9 - مكتب رقم 908 - رقم مكاين

مو�سوع الإعالن : اأنه يف يوم الأربعاء املوافق 2021/7/28 ال�ساعة 05:00:00م ويف اليام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى 
http://www. بيع العقار املو�سحة اأو�سافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع (�سركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها الإلكرتوين
راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه  وعلى   (emiratesauction.ae
اعرتا�س على البيع التقدم باإعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون 
الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من 
املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل 
الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات : نوع العقار : ار�س ف�ساء - رقم الر�س 6903 - املنطقة : 

اليفرة 3 - امل�ساحة : 650321.64 مرت مربع - القيمة التقديرية : 209،999،913 درهم ويباع لعلى عطاء. 
مالحظات : 1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13292 بتاريخ 2021/7/15   
اعالن بيع  عقار بالن�سر 

يف الدعوى رقم  78/2020/211 تنفيذ عقاري  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثانية رقم 184  

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى العمالية رقم 2018/24 جلان عقارية ، ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره (3731615) �سامال 
للر�سوم وامل�ساريف. طالب التنفيذ: ماجد وديع فرحة - عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - بردبي - �سارع الكويت - بناية اأغادير ، مكتب رقم 104 ، 

هاتف رقم 0506446986 - رقم مكاين 27698-93952 - وميثله : يو�سف حممد ح�سن حممد البحر  
املطلوب اإعالنه : �سركة ذا ديفلوبر للعقارات - �س ذ م م - عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - اخلليج التجاري - �سارع ال�سايل - بجانب فندق دبل تري 

هيلتون ، برج مكاتب متاين ارت�س ، مكتب 916 - مكاين 2671886670 - 0507826540 - 042280006
مو�سوع الإعالن : املنفذ �سده : �سركة اأمالك للتمويل   .louay.tabet@iah.co.ae

اأنه يف يوم الأربعاء املوافق 2021/7/28 ال�ساعة 05:00:00م ويف اليام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع العقار املو�سحة اأو�سافه 
 (http://www.emiratesauction.ae اأنيط بها البيع (�سركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها الإلكرتوين  اأدناه لدى اجلهة التي 
وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باإعرتا�سه 
معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه 
ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�سرة 
التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما 
 B2B : يلي بيان اأو�ساف املمتلكات : نوع العقار : وحدات عقارية - املنطقة : اخلليج التجاري - رقم الر�س 87 - رقم املبنى : 1 - ا�سم املبنى
 ، دره���م   395856.12  : التقييم   - م��رب��ع  م��رت   50.89  : امل�ساحة   -  810  : ال��وح��دة  رق��م   : ال��وح��دات   - ل��ل��ع��ق��ارات  ديفلوبر  ذا   : امل��ال��ك   -
48.80 مرت   : امل�ساحة   -  813  : ال��وح��دة  رق��م   ، دره��م   420542.68  : التقييم   - م��رت مربع   54.27  : امل�ساحة   -  812  : ال��وح��دة  رق��م 
مربع - التقييم : 383570.30 درهم ، رقم الوحدة : 913 - امل�ساحة : 67.58 مرت مربع - التقييم : 515082.87 درهم - مالحظات 

:  1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13292 بتاريخ 2021/7/15   
اعالن بيع  عقار بالن�سر  

يف الدعوى رقم 2929/2019/209 تنفيذ عمايل  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الوىل رقم 183 

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى العمالية رقم 2019/85 عمايل جزئي ، ب�سداد املبالغ املنفذ بها وقدرها (376106) ل�سالح 
العامل ، ومبلغ (20440 درهم) ر�سوم ل�سالح املحكمة. 

طالب التنفيذ: وليد حممود حممد �سربى جنار - واآخرون  
عنوانه : اإمارة دبي - �سارع ال�سيخ حممد بن زايد قرية جمريا الدائرية مقاطعة 12 تاون هاو�س K رقم 52 مكاين رقم 2004072112  

وميثله : عبدالرحمن عمر عبداهلل خمري  
املطلوب اإعالنه : �سركة جلف تكنيكال كون�سرتك�سن - �س ذ م م  

عنوانه :اإمارة دبي - جممع دبي لال�ستثمار الوىل مبنى دريك اأند �سكل اجنيرنجن الطابق الول مكتب رقم 101 مكاين رقم 1498763234 
 Walid.sobh@drakscull.com - 0507878556 -

�سيجرى  احل��ال  اقت�سى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  05:00:00م ويف  ال�ساعة   2021/7/28 امل��واف��ق  الأرب��ع��اء  ي��وم  اأن��ه يف   : الإع���الن  مو�سوع 
http://www. الإلكرتوين  وعلى موقعها  للمزادات  الإم��ارات  (�سركة  البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  لدى  اأدن��اه  اأو�سافه  املو�سحة  العقار  بيع 
emiratesauction.ae) وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س 
على البيع التقدم باإعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية 
وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على 
الثمن خالل اليام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات 
خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات : ح�سة يف عقار رقم الر�س 368 - املنطقة : ور�سان الرابعة - رقم البلدية 624 -0 - امل�ساحة : 

مالحظات :  1- يدفع املبلغ فورا ، عطاء.  لعلى  يباع  درهم   1802049.48  : مببلغ   - مربع  مرت   1196،58

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13292 بتاريخ 2021/7/15   
اعالن بيع  عقار بالن�سر 

يف الدعوى رقم 213/2014/211 تنفيذ عقاري  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الوىل رقم 183  

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2013/508 عقاري كلي ، ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره (1915776) �سامال للر�سوم 
وامل�ساريف واتعاب املحاماة. 

طالب التنفيذ: دي�سموند ترين�س هني�س - عنوانه : اإمارة دبي - القوز ال�سناعية الثالثة - من �سارع اخليل باجتاه �سارع ام �سقيم - اول �سارع ميني 
- باجتاه �سارع رقم 22 - بناء م�ستقل جانب �سوبر ماركت �سويرتام - مقر �سركة هني�سي - هاتف رقم 04/3470379  

وميثله : اأحمد ح�سن حممد عبداهلل املازمي  
املطلوب اإعالنه : رامز منطور رويف

عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - �سارع اخلور - بناء كلداري بالزا - رادي�سون بلو - مكتب رقم 419 - هاتف رقم 04/2247352 
�سيجرى  احل��ال  اقت�سى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  05:00:00م ويف  ال�ساعة   2021/7/28 امل��واف��ق  الأرب��ع��اء  ي��وم  اأن��ه يف   : الإع���الن  مو�سوع 
http://www. الإلكرتوين  وعلى موقعها  للمزادات  الإم��ارات  (�سركة  البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  لدى  اأدن��اه  اأو�سافه  املو�سحة  العقار  بيع 
emiratesauction.ae) وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س 
على البيع التقدم باإعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية 
وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على 
الثمن خالل اليام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات 
خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات : �سقة �سكنية - النطقة : ور�سان الوىل - رقم الر�س 35 - رقم املبنى : 1 - ا�سم املبنى : رويف 

جاردنز - رقم العقار G03 - امل�ساحة : 29.30 مرت مربع - املقدرة ب��� (279،346/18) درهم 
مالحظات :  1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13292 بتاريخ 2021/7/15   
اعالن بيع  عقار بالن�سر 

يف الدعوى رقم 260/2019/211 تنفيذ عقاري  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثانية رقم 184  

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 107 ل�سنة 2018 عقاري ، ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره (31534586) �سامال للر�سوم 
وامل�ساريف. طالب التنفيذ: بنك الإمارات دبي الوطني (�س.م.ع) - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - ند ال�سبا 1 - مكاتب امليدان - بلوك p - الطابق 

الثاين - �سندوق الربيد : 777 دبي - الهاتف : 2222555-04 الفاك�س : 2221110-04 - مكاين رقم 2866283267  
وميثله : من�سور عبداهلل حممد اأحمد الزرعوين  

21 - مبنى ج��اي ان��د جي  اإم��ارة دب��ي - جبل علي الوىل - ار���س رق��م  املطلوب اإعالنه : ها�سيت كمار ج��ولب��راي �سوين - عنوانه : الإم���ارات - 
 -  0852767083 رقم  0556088760 مكاين  رقم  - هاتف   13453 ال�ساد�س - �س ب  الطابق   B2-06-27  : العقار  رقم   ،  2 مبنى 

admine@indigoldfactory.ae  -  0556088760
�سيجرى  احل��ال  اقت�سى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  05:00:00م ويف  ال�ساعة   2021/7/28 امل��واف��ق  الأرب��ع��اء  ي��وم  اأن��ه يف   : الإع���الن  مو�سوع 
http://www. الإلكرتوين  وعلى موقعها  للمزادات  الإم��ارات  (�سركة  البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  لدى  اأدن��اه  اأو�سافه  املو�سحة  العقار  بيع 
emiratesauction.ae) وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س 
على البيع التقدم باإعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية 
وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على 
الثمن خالل اليام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات 
 - B2/06/29 : خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات : �سقة �سكنة - رقم الر�س 21 - املنطقة : جبل علي الوىل - رقم العقار

امل�ساحة : 49.15 مرت مربع - ا�سم املبنى : جاي اند جي - رقم املبنى : 2 - املقدرة ب�� (778239.44) درهم 
مالحظات :  1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13292 بتاريخ 2021/7/15   
اعالن بيع  عقار بالن�سر

يف الدعوى رقم  1063/2017/208 تنفيذ مدين  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثانية رقم 184  

اخلدمات  ر�سوم  عن  عبارة  وهو  وامل�ساريف  الر�سوم  �سامل  دره��م)   1184331.98) وق��دره  به  املنفذ  املبلغ  ب�سداد  نلزمكم   : التنفيذ  مو�سوع 
امل�ستحقة يف ذمتكم واخلا�سة بالوحدة العقارية رقم 14201 م�سروع برج خليفة.

طالب التنفيذ: �سركة اإعمار كوميونتي ماجنمت (�س.ذ.م.م)  
عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - جممع اإعمار �سكوير لالعمال - املبنى رقم 3 - الطابق الول  

وميثله : �سعد حممد عبداهلل احلمادي  
املطلوب اإعالنه : ايراج حممد بخ�سي  

عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - �سارع ال�سيخ زايد - منطقة بوليفارد حممد بن را�سد - برج خليفة الوحدة رقم 14201 
�سيجرى  احل��ال  اقت�سى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  05:00:00م ويف  ال�ساعة   2021/7/28 امل��واف��ق  الأرب��ع��اء  ي��وم  اأن��ه يف   : الإع���الن  مو�سوع 
http://www. الإلكرتوين  وعلى موقعها  للمزادات  الإم��ارات  (�سركة  البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  لدى  اأدن��اه  اأو�سافه  املو�سحة  العقار  بيع 
emiratesauction.ae) وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س 
على البيع التقدم باإعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية 
وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على 
الثمن خالل اليام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات 
خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات : نوع العقار : �سقة �سكنية - املنطقة: برج خليفة - رقم الر�س 155 - امل�ساحة : 583.98 مرت 

مربع - رقم املبنى : 5 - ا�سم املبنى : برج خليفة اأجنحة ال�سركات - رقم الوحدة 14201 - القيمة : 15،711،762،06 درهم 
مالحظات :  1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13292 بتاريخ 2021/7/15   
اعالن بيع  عقار بالن�سر 

يف الدعوى رقم 1214/2019/207 تنفيذ جتاري  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186  

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2017/2644 جتاري كلي ، القا�سي بالزام املنفذ �سدها الوىل ب�سداد املبلغ املنفذ به 
وقدره (2289279) ، والزام املنفذ �سدها الثانية ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره (599833) درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف

410 - هاتف رقم  ب��الزا - مكتب رقم  اإم��ارة دبي - منطقة القرهود - بناية الفتان   : التنفيذ: تامي لإدارة الفنادق - �س ذ م م - عنوانه  طالب 
 3331093773 مكاين  رقم   alkefahadvocates.gmail.com اإلكرتوين  بريد   -  0505780444 هاتف   -  044161004
وميثله : كفاح حممد نا�سر حممد ال�سح�سي الزعابي. املطلوب اإعالنه : كليفينتون العقارية (دبي) املحدودة - عنوانه : اإمارة دبي ابراج بحريات 
اجلمريا �سابا تاور 1 كال�سرت E3 الطابق 21 مكتب رقم Mehul.goradia@minerva.me - 2102 رقم مكاين 1234174067 
 044471171  -  0552245819  - دب��ي   24075 ب  �س   044471171 رق��م  فاك�س   044471170 و   0552245819 هاتف 
- Mehul.goradia@minerva.me. مو�سوع الإعالن : اأنه يف يوم الأربعاء املوافق 2021/7/28 ال�ساعة 05:00:00م ويف اليام 
اأنيط بها البيع (�سركة الإم��ارات للمزادات وعلى  اأدن��اه لدى اجلهة التي  اأو�سافه  الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع العقار املو�سحة 
موقعها الإلكرتوين http://www.emiratesauction.ae) وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�سا�سي 
قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باإعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد 
املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل 
�سخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن 
يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات : مكتب - املنطقة : الثنية اخلام�سة - رقم الر�س 
146.70 مرت مربع - املقدرة ب���  2604 - امل�ساحة :  26 - رقم العقار  1 - ا�سم املبنى : انديجو ايكون - رقم الطابق  1090 - رقم املبنى : 

(1،141،920/27) درهم . مالحظات :  1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13292 بتاريخ 2021/7/15   
اعالن بيع  عقار بالن�سر 

يف الدعوى رقم  97/2016/250 بيع عقار مرهون  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185  

املبنى  ا�سم  قدم مربع   1456 م�ساحتها   168 الر���س  رقم  اخلليفة  برج  دبي  باإمارة  عقار  عبارة عن  بيع مرهون  اذن  : طلب  الدعوى  مو�سوع 
لوفت�س تي �سانت رقم املبنى 2 رقم الوحدة 903 نظري املديونية املرت�سدة يف ذمة املنفذ �سد البالغ قدرها 3769900.80 مع الزامه بالر�سوم 

وامل�ساريف.
طالب التنفيذ: بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع  

عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - دبي - الق�سي�س الثانية - �سارع دم�سق - مبنى نيهال - وميثله : موزة عبيد ربيع اخلظر  
املطلوب اإعالنه : افيجيت �سالوجا جوربا�سان �سينغ - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - دبي - بردبي - مبنى بناية �سي غال SEA GULL - �سقة 

Avijeet@dtdic.com -  0505539577 - 113 رقم
�سيجرى  احل��ال  اقت�سى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  05:00:00م ويف  ال�ساعة   2021/7/28 امل��واف��ق  الأرب��ع��اء  ي��وم  اأن��ه يف   : الإع���الن  مو�سوع 
http://www. الإلكرتوين  وعلى موقعها  للمزادات  الإم��ارات  (�سركة  البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  لدى  اأدن��اه  اأو�سافه  املو�سحة  العقار  بيع 
emiratesauction.ae) وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س 
على البيع التقدم باإعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية 
وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على 
الثمن خالل اليام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات 
خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات : نوع العقار : �سقة �سكنية - املنطقة : برج خليفة - رقم الر�س 168 - رقم املبنى 2 - ا�سم املبنى 

:لوفت�س تي �سنت - رقم الطابق 9 - رقم الوحدة : 903 - امل�ساحة : 131.54 مرت مربع - واملقدرة قيمتها ب��� (1.628.265.00) درهم. 
مالحظات :  1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13292 بتاريخ 2021/7/15   
اعالن بيع  عقار بالن�سر 

يف الدعوى رقم 153/2019/211 تنفيذ عقاري 
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185  

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2018/48 جلان عقارية ، ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره (95200882) �سامال 
للر�سوم وامل�ساريف

طالب التنفيذ: �سركة دبي لند - عنوانه : اإمارةدبي - بردبي - ام �سقيم الثالثة - املقر الرئي�سي لدبي القاب�سة - مكتب رقم 1 ملك جمريا 
هيلز ديفيلومبنت - رقم مكاين 2305172538  - وميثله : �سعد حممد عبداهلل احلمادي  

املطلوب اإعالنه : �سركة ا�س جي كابيتال ار اي - عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - الق�سي�س - النهدة - خلف م�ست�سفى NMC - بناية بالتينيوم 
 Ibader@meglegal.com - 0555067838 - 3584098077 : تاور - الطابق رقم 9 - مكتب رقم 908 - رقم مكاين

مو�سوع الإعالن : اأنه يف يوم الأربعاء املوافق 2021/7/28 ال�ساعة 05:00:00م ويف اليام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى 
http://www. بيع العقار املو�سحة اأو�سافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع (�سركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها الإلكرتوين
راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه  وعلى   (emiratesauction.ae
اعرتا�س على البيع التقدم باإعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون 
الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من 
املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل 
الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات : نوع العقار : ار�س ف�ساء - رقم الر�س 6903 - املنطقة : 

اليفرة 3 - امل�ساحة : 650321.64 مرت مربع - القيمة التقديرية : 209،999،913 درهم ويباع لعلى عطاء. 
مالحظات : 1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13292 بتاريخ 2021/7/15   
اعالن بيع  عقار بالن�سر 

يف الدعوى رقم  4063/2020/207 تنفيذ جتاري  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثانية رقم 184  

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2019/4145 جتاري جزئي، ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره (712118.51) �سامال 
للر�سوم وامل�ساريف. طالب التنفيذ: بنك ابوظبي التجاري - عنوانه :اإمارة دبي - �سارع املطار - بجوار بناية امل�سعود ووكالة الفطيم لل�سيارات - ت 
عي�سى  حممد   : وميثله   (1842279152) امل��ك��اين  ال��رق��م   -   118385: ب  ���س   -  0502429874  : متحرك   -  044266024  :

�سلطان ال�سويدي  
املطلوب اإعالنه : عبدالروؤوف خالد حمكم الدين خالد   عنوانه :اإمارة دبي - بردبي - معي�سم الوىل - قطعة الر�س رقم 725 - العقار رقم 
3 - 1501 - برج �سينرتيوم تاور 3 ، �سقة رقم 1501، ت : 043664888 - متحرك : 0555629061 - �س ب : 391268 - رقم مكاين 

raufkhalid@arydigital.tv  -   0555629061  -  1798570656
�سيجرى  احل��ال  اقت�سى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  05:00:00م ويف  ال�ساعة   2021/7/28 امل��واف��ق  الأرب��ع��اء  ي��وم  اأن��ه يف   : الإع���الن  مو�سوع 
http://www. الإلكرتوين  وعلى موقعها  للمزادات  الإم��ارات  (�سركة  البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  لدى  اأدن��اه  اأو�سافه  املو�سحة  العقار  بيع 
emiratesauction.ae) وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س 
على البيع التقدم باإعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية 
وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على 
الثمن خالل اليام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات 
خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات : نوع العقار : �سقة - رقم الر�س 725 - املنطقة : معي�سم الول - ا�سم املبنى : �سينرت يوم تاور 

درهم.   782.673.01  : القيمة   - مربع  مرت   150.44  : امل�ساحة   -  1  : املبنى  رقم   -  1501  -  3  : الوحدة  رقم   -  3
مالحظات :  1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13292 بتاريخ 2021/7/15   
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  عمايل   SHCFICILABMIN2021 /0005276 يف  الدعوى رقم

اإل�ى املدعي عليه : الركن الذهبي لتجاره املطابخ
جمهول حمل الإقامة : ال�سارقة النباعة خلف �سارع العروبة مكتب رقم 201 طابق رقم 2 ملك حممد علوي 

0556930090   066318843  0556318843
بناء على طلب املدعي/ حممد ر�سال تاج ال�سالم

يف الدعوى املذكورة اعاله فاإنه قد اقام الدعوى مطالبا :
- احلكم باإلزام املدعى عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ اإجمايل (17640) درهم والزامها بالر�سوم وامل�ساريف

البتدائية  املحكمة  ال�سارقة  حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2021/07/29 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  اأنت 
املدنيه - مكتب رقم (مكتب مدير الدعوي رقم 18) �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية 
على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�سرة اأيام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر يف 

الدعوى املذكور رقمها اأعاله - بو�سفك مدعى عليه.
حرر بتاريخ  2021/7/14   

مكتب اخلدمات الق�سائية      
اأحمد حممد اأحمد األ علي 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13292 بتاريخ 2021/7/15   
انذار عديل بالن�سر
رقم )2021/6167(

املنذر : م�سرف ابوظبي ال�سالمي �س.م.ع - جن�سيته الإمارات
املنذر اإليها : وجود اأحمد بخيت اأحمد الفال�سي - اجلن�سية الإمارات

املو�سوع :- 
فاإن املنذر يوجه هذا الإنذار اإىل املنذر اإليها لنفاذ مفعوله قانوناً يف حقها وينبه عليها ب�سرورة 
الأق�ساط  �سداد  عن  تخلفها  نتيجة  ذمتها  يف  املرت�سد  دره��م   770،093،59 مبلغ  �سداد 
امل�ستحقة عن عقود املرابحات اأرقام 79319297 (مرابحة بيع �سكوك) و79393187 
درهم   20،000،00 مبلغ  اإىل  بالإ�سافة  ا�ستحقاها  مواعيد  يف  �سكوك)  بيع  (مرابحة 
تعوي�ساً للمنذر عما فاته من ك�سب وما حلقه من خ�ساره ، وذلك خالل خم�سة اأيام من تاريخ 
ا�ستالم هذا الإن��ذار وال �سي�سطر املنذر اىل اتخاذ كافة الإج��راءات القانونية �سدكم ، مع 

حفظ كافة حقوق املنذر الأخرى من اأي نوع كانت.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13292 بتاريخ 2021/7/15   
اعالن مدعي عليه بالن�سر   

يف الدعوى SHCFICICPL2021/ 0001744 اأمر اداء  
اإىل املدعى عليه : 1- حممد اأكرب حممد طفيل 2- م�سنع مغل لالعمال اخل�سبية ذ.م.م

نعلمكم باأن املدعي/ �سابرو�س اإنرتنا�سيونال جروب �س.م.ح
قد اأقام الدعوى املذكورة اأعاله للمطالبة 0

بعد الطالع على الأوراق :
ناأمر باإلزام املدعي عليهما اأن يوؤديا للمدعية بالت�سامن فيما بينهما مبلغ : اأربعمائة وثمانية و�سبعون 
 : بواقع  القانونية  بالفائدة  والزمتهما  فل�س  و�ستون  وواح��د  درهم  وع�سرون  و�سبعة  وثمامنائة  األف 

5% �سنويا اعتبارا من تاريخ قيد الدعوى وحتى متام ال�سداد والزمتهما بامل�سروفات.
حرر بتاريخ : 2021/07/14 / حرر بوا�سطة املوظف

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

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13292 بتاريخ 2021/7/15   
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2021/0009645
اخطار عديل للوفاء مببلغ 165000 درهم

املخط�ر/ رفيق توكون علي - اجلن�سية بنغالدي�س واحمل بطاقة هوية رقم 784197484740754
رقم/0555298853 هاتف   / العن�وان / ال�سارقة - �سناعية 2 

املخطر اإليه / درمي ميدل اي�ست للخدمات الفنية ذ م م وميثلها تيمور علي اغا �سادات - باك�ستاين اجلن�سية
العن�وان/ دبي - منطقة القوز - خلف حمل قرين �سيتي - هاتف رقم /0585654761

املو�سوع / اإخطار عديل للوفاء مببلغ 165000 درهم
املخطر اإليه حرر ثالثة �سيكات للمخطر مببلغ 165000 درهم مو�سوع ال�سيك املحرر من قبل املخول بالتوقيع عن املدعي عليه حيث 

انه بتاريخ ا�ستحقاق ال�سيك توجه املدعي ل�سرف ال�سيك اإل اأنه ارتد دون �سرف لعدم وجود ر�سيد كايف قابل لل�سحب
وبيانه كالتايل 

ال�سيك رقم 000188 مبلغ 25000 درهم بتاريخ ا�ستحقاق 2019/11/15 وامل�سحوب على بنك المارات ال�سالمي 
و�سيك رقم 000190 مببلغ 70000 درهم بتاريخ ا�ستحقاق 2019/12/31 وامل�سحوب على بنك المارات ال�سالمي
و�سيك رقم 000216 مببلغ 70000 درهم بتاريخ ا�ستحقاق 2020/02/15 وامل�سحوب على بنك المارات ال�سالمي

وحيث اإن املدعي عليه قد تقوم بالوفاء باملبلغ رغم م�سي تاريخ ا�ستحقاقه واملطالبة الودية مرارا وتكرارا ولكن دون جدوى،
لذالك ،  فاأننا نخطركم ب�سرورة �سداد مبلغ املذكور خالل خم�سة اأيام من تاريخ اإخطاركم وال �سن�سطر لتخاذ الإجراءات القانونية،

واطلب من ال�سيد الكاتب العدل التوثيق على هذا الإخطار للعلم مبا جاء به،
وهذا اإخطار منا بذلك.

الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات )ال�سارقة(   

العدد 13292 بتاريخ 2021/7/15   
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  مدين   AJCFICIREA2021 /0002318 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : جورجى كاربيو جوليان  
جمهول حمل الإقامة : اإمارة دبي - القرهود - قرية ال�سحن - مكتب رقم 305-16 تليفون 

رقم 042990079  
انت مكلف باحل�سور بجل�سة 2021/7/15 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان املحكمة 
الإبتدائية املدنية -  مكتب رقم  (مكتب مدير الدعوى 8) �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد ، 
وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ل تزيد على 
بو�سفك مدعي   - اعاله  رقمها  املذكور  الدعوى  للنظر يف  وذلك  الن�سر  تاريخ  ايام من  ع�سرة 

عليه.     
حرر بتاريخ  2021/7/6 م   

مكتب اخلدمات الق�سائية      
خلود �سامل ال�سويدي 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13292 بتاريخ 2021/7/15   
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  مدين   AJCFICIREA2021 /0002318 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : ابو حمدان امبلومينت بلي�سمنت - ذ م م
جمهول حمل الإقامة : اإمارة عجمان - مدينة الإعالم - املنطقة احلرة - �سارع الإحتاد �سندوق 

بريد رقم 4077 هاتف رقم 0522925887 
انت مكلف باحل�سور بجل�سة 2021/7/15 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان املحكمة 
الإبتدائية املدنية -  مكتب رقم  (مكتب مدير الدعوى 8) �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد ، 
وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ل تزيد على 
بو�سفك مدعي   - اعاله  رقمها  املذكور  الدعوى  للنظر يف  وذلك  الن�سر  تاريخ  ايام من  ع�سرة 

عليه.
حرر بتاريخ  2021/7/6 م   

مكتب اخلدمات الق�سائية      
خلود �سامل ال�سويدي 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13292 بتاريخ 2021/7/15   
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة - حمكمة التنفيذ املدنية  - �سعيد جروان ح�سن البلو�سي   
)جزئي(  مدين   SHCEXCIREA2020 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0003508/ 

اإىل املحكوم عليه : �سعيد جروان ح�سن البلو�سي 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ العنود عبدالرحمن طاهر حممد احلاج - اجلن�سية : الإمارات العربية املتحدة  
يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم 
املطلوب   تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 20511

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

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

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13292 بتاريخ 2021/7/15   
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة عجمان - حمكمة التنفيذ املدنية - لميزون لالعمال الفنية - ذ م م 
)جزئي(  جتاري   AJCEXCIPOR2021 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0000440/ 

اإىل املحكوم عليه : لميزون لالعمال الفنية - ذ م م  
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ �سوجمى ناجنى مباين - اجلن�سية هندي  
يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله. 

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

تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف : 35343.0 
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل (15) يوما من تاريخ اإعالنك 
التنفيذ  اإجراءات  بحقك  �ستتخذ  املحكمة  فاإن  ذلك  (م) عن  تخلفك  حالة  ويف  الإخطار.  بهذا  اإعالنكم   /

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

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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اجلمهور هو الذي يحدد نوع الدراما التي يفرت�س اأن تعر�س

بالل �شحادات: )ع�شرين ع�شرين( فر�ش نف�شه يف املو�شم الرم�شاين الأخري
اأ�سيف جناح جديد ولكنه جاء لفتاً  ال�سابقة،  • اإىل جناحاتك 
فما  ع�����س��ري��ن)،  (ع�سرين  م�سل�سل  حققه  مل��ا  ن��ظ��راً  ومم��ي��زاً، 

الذي تغرّي هذه ال�سنة؟
الدرامي يجمع  العمل  الذهبي يف  املثلث  اهلل.  ر�سا  - هو 
بني املُْخِرج، املمثل والن�س. ويف (ع�سرين ع�سرين) كان 
عالية،  بحرفية  ا�ستغل  واملُ��ْخ��ِرج  مم��ت��ازاً،  (الكا�ستينغ) 
العمل  وتنقيحه ومت  فيه  التدقيق  ُكتب وجرى  والن�س 

عليه ملدة 7 اأ�سهر.
هذا هو �سر النجاح، اأما الباقي فيعود اإىل حب اجلمهور 
العمل  جناح  نتوقع  كنا  نحن  العاملني.  رب  ور�سا  للعمل 
ولكن لي�س اإىل هذه الدرجة الكبرية واأن يكون كا�سحاً. 
النا�س يف  وج��ود  العر�س،  ظ��روف  دوراً،  يلعب  تف�سيل  كل 
الأعمال  ل��ه، وظ��روف  ك��ورون��ا، حب اجلمهور  ب�سبب  بيوتهم 

املُناِف�سة.
م�سل�سل  اأي  ع�سرين)  (ع�سرين  ُمناِف�س  وجدَت  • وكيف 

(للموت)؟
- مل اأ�ساهده.

• ملاذا؟
منهمكاً  ك���ن���ت  لأن����ن����ي   -

بكتابة عملي اجلديد.
• واأي اأعمال ُمناف�سة 

تق�سد؟
- كل الأع��م��ال التي 
املو�سم  يف  ُع��ر���س��ت 
ال�������رم���������������س�������اين، 
توؤّثر  مل  ول��ك��ن��ه��ا 
ع�����ل�����ى جن�����اح�����ه. 
ه������������و ُع��������ر���������س 
مع  م���������س����ر  يف 
الأغراب)  (ن�سل 
و(الخ������ت������ي������ار) 
نيوتن)  و(ل���ع���ب���ة 
وه������������ي اأع��������م��������ال 
بجدارة  ُم��ن��اِف�����س��ة 
امل�سريني  ول���ك���ن 
ت������اب������ع������وا اأي�����������س�����اً 
(ع�سرين ع�سرين).

�سورية؟ • ويف 
بن�سبة  ح���ظ���ي  ه����و   -
م�������������س������اه������دة ع����ال����ي����ة 
م�سل�سل  م����ع  وت���ن���اف�������س 

(على �سفيح �ساخن).

غارت  ال�����س��ن��ة  ه���ذه  امل�����س��رتك��ة  ال���درام���ا  اإن  ال��ق��ول  مي��ك��ن  • ه��ل 
م��ن ال���درام���ا ال��رتك��ي��ة م��ن خ���الل ت��رك��ي��زه��ا ع��ل��ى امل�����س��اك��ل والعقد 

النف�سية؟
الذين  النا�س  الأر���س وتناولت ق�س�س  اإىل  اأنها نزلت  - بل وج��دُت 
للدراما  ه��ي منبع  وال��ت��ي  وامل��ع��دم��ة،  ال��ف��ق��رية  امل��ن��اط��ق  يعي�سون يف 
الطبقة  درام��ا  حال  هو  كما  ولي�س  واجلرمية،  والفقر  وال�سراعات 

العالية.
النا�س؟ ت�سبه  دراما  قدمتم  اأنكم  • تق�سد 

اأك��رث من (مناطق  اقرتبنا  ولكن نحن  النا�س  ت�سبه  ال��درام��ا  - كل 
القاع) واملناطق الع�سوائية وال�سعبية.

وال�سيارات  الق�سور  درام��ا  باأنها  اللبنانية  الدراما  ُتتهم  كانت   •
بجعلها  ال�سوريون  الكّتاب  �ساهم  فهل  الراقية،  والطبقة  الفخمة 

تقرتب اأكرث من القاع؟
- الكّتاب ال�سوريون قّدموا اأي�ساً دراما الطبقة املرتفة ومن بينهم 

اأنا يف م�سل�سل (لو).
عام؟ ب�سكل  • اأحتدث 

(دراما  ت��ق��دمي  م��ن  ت��خ��اف  اللبنانية  ال��درام��ا  ك��ان��ت  ع���ام،  ب�سكل   -
القاع) وتخ�سى عدم تقبل النا�س لها، وحتر�س على املحافظة على 
الدرامات مبا  الب�سري وهذا الأمر يح�سل يف غالبية  (الرب�ستيج) 
يف ذلك الدراما ال�سورية يف فرتة من الفرتات، وه��ذا الأم��ر ميكن 
اأن يلّبي رغبة اجلمهور مب�ساهدة دراما (هاي كال�س)، ولكن الطلب 

عليها يقّل مع الوقت فتتغرّي وتتبّدل.
ورمبا نعود بعد خم�س �سنوات اإىل دراما الق�سور والفلل وال�سراعات 

التي تقوم بني اأ�سخا�س من الطبقة الراقية.
امل�ساهدة  وِن�َسب  ���س��يء،  بكل  يتحّكم  ال��ذي  ه��و  اجلمهور  ب�سراحة، 

حتّدد امليول عند النا�س.
القاع؟ دراما  بكتابة  م�ستمرون  اأنتم  • وهل 

- نعم.
ب�سكل  ويعالج  القاع،  درام��ا  ن��وع  ب��ريوت) هو من  يا  (�سّتي  م�سل�سل 
واأي�ساً  العم،  اأولد  وب��ني  الأخ��وة  بني  والنتقام  الثاأر  ق�سية  جديد 
مو�سوع فقدان الأب والأم و�سعوبة فقدان الأ�سخا�س الغالني على 
القانون،  ال�سوء على اخلارجني عن  ت�سليط  اإىل  بالإ�سافة  قلوبنا، 
ولكن ل عالقة له باملخدرات بل هو يعالج مو�سوعاً جديداً مل ُيعاَلج 

�سابقاً.
املو�سوع؟ هذا  • وما 

ل اأن اأتركه مفاجاأة. - اأف�سّ
اأي�ساً؟ ال�سيا�سة  يتناول  • وهل 

- كال.
بريوت؟ مرفاأ  بانفجار  عالقة  له  • وهل 

- كال. عبارة (�ستي يا بريوت) لها معنى رمزي. فيها اإ�سقاط رمزي 
على تطهري املكان والأ�سخا�س من ال�سراخ والأ�سى الذي مروا به.

دم�سق؟ ت�سبه  كم  • وبريوت 

- منذ 11 عاماً واأنا اأوّزع وقتي بني هاتني املدينتني، و�سارت لهما 
ب��ريوت، ودم�سق م�سقط راأ�سي وهي  اأح��ب  اأن��ا  ذكريات قوية عندي. 

غالية على قلبي.
يا  (�ستي  م�سل�سل  ق�سة  يف  اإليه  اأ���س��رَت  ما  ناحية  من  اأق�سد   •

بريوت)؟
بني  جتمع  وال�����س��راع��ات  امل�سل�سل،  يف  حا�سرتان  ودم�سق  ب��ريوت   -

املدينتني.
ال�سورية؟ بالدراما  عالقتك  هي  كيف  • ككاتب، 

- العالقة وطيدة. كتبُتّ 3 م�سل�سالت �سورية قبل م�سل�سل (لو) هي 
(بعد ال�سقوط)، (رف��ة ع��ني)، و(ال���ربزخ) ال��ذي عر�س اأخ���رياً، كما 
ا�ستغلت يف امل�سرح وعملُت يف ال�سحافة يف جريدة ال�سفري حيث كتبُت 

عن ال�سينما الأمريكية.
ال�سورية؟ للدراما  الكتابة  عن  مبتعد  اأنت  • وهل 

اأنني تلقيت عدة عرو�س ولكنني اعتذرُت  اأكتب لها، مع  - حالياً ل 
ب�����س��ب��ب ارت���ب���اط���ي ب��ك��ت��اب��ة اجل����زء ال���ث���اين م���ن م�����س��ل�����س��ل (ع�سرين 

ع�سرين).
• وقبله؟

يف  احل���رب  ظ���روف  ب�سبب  ت�سويرهما  اأرج���ئ  لكن  عملني  كتبت   -
�سورية.

لكنهما جاهزان للت�سوير.

كتابة  انتهى من  اأن��ه  اأحمد �سبحى  املوؤلف  اأك��د 
يحمل  ال���ذي  اجل��دي��د  م�سل�سله  حلقات  معظم 
ا���س��م (ال�����س��ي��دة زي���ن���ب)، ح��ي��ث ي��وا���س��ل حاليا 
بعدها  ليبداأ  الأخ��رية،  اخلم�س  احللقات  كتابة 
جل�سات العمل مع املخرج حممد النقلى لو�سع 

اخلطوط العري�سة للعمل، وتر�سيح النجوم. 
واأ�ساف اأنه من املقرر بدء الت�سوير يف 20 يوليو 
اجلاري، حتى يتم الوقوف على كل التفا�سيل، 
خا�سة اأنه مل يتم تر�سيح �سوى الفنانة �سو�سن 
اأب����دت موافقتها،  وال��ت��ى  ال��ع��م��ل  ل��ب��ط��ول��ة  ب���در 
دينى  امل�سل�سل  اأن  ت��ردد حول  ما  اأن  اإىل  م�سريا 
اإط��ار �سعبى  غري �سحيح، حيث ي��دور العمل يف 

حول احلارة امل�سرية مبنطقة ال�سيدة زينب.
60 حلقة، ومن  ي��دور يف  العمل  اأن  اإىل  واأ���س��ار 
املقرر عر�سه خارج املو�سم الرم�سانى، مو�سحا 
اأن ه���ذه ال��ن��وع��ي��ة م��ن الأع���م���ال وال��ت��ى تنتمى 
لها  الأن�سب  يعد  الطويلة،  ال��درام��ا  نوعية  اإىل 
اأنه  خا�سة  الرم�سانى،  املو�سم  خ��ارج  العر�س 
خارج  الأع��م��ال  م��ن  العديد  ل��ه  عر�س  اأن  �سبق 
املو�سم الرم�سانى والتى حققت جناحا وتفاعال 
ال��ك��ب��ري) باأجزائه  م��ع اجل��م��ه��ور م��ث��ل (ال��ب��ي��ت 
وجمدى  ولو�سى  ب��در  �سو�سن  بطولة  الثالثة 
كامل، و)�سكن البنات) بطولة وفاء عامر ودينا 
واأينت عامر، و (طاقة حب) بطولة اأحمد حامت، 
ي�����س��را ال���ل���وزى، اأح��م��د ���س��ف��وت، ور���س��ا مهدى،  

وغريها من الأعمال.
من ناحية اأخرى قال �سبحى اإنه انتهى من كتابة 
روايته اجلديد والتى حتمل ا�سم (ايجو)، وهى 
الثانية له بعد (بردية الع�سق واخلوف)، م�سريا 
اإىل اأنه من املقرر اأن ي�سارك بها يف الدورة 52 
ملعر�س الكتاب املقبل واملقرر انعقاده يف الفرتة 
من 30 يونيو وحتى 15 يوليو املقبل، على اأن 
يقيم حفل توقيع يف �ساقية ال�ساوى يف 9 يوليو 

املقبل.

�شو�شن بدر ت�شتعد لـ)ال�شيدة زينب(

قال الفنان حممد �سليمان اإنه يجرى حاليا 
التح�سري لت�سوير فيلم يحمل ا�سم (ُزويا)، 
نوعية  اإىل  ي��ن��ت��م��ى  ال��ع��م��ل  اأن  اإىل  م�����س��ريا 
بني  ت�سويره  وي��ج��رى  والأك�����س��ن،  الت�سويق 
بعد  ال�ستقرار  يتم  مل  لكن  ول��ب��ن��ان،  م�سر 

على موعد الت�سوير.
وقال اإن العمل يجمع عددا من النجوم من 
الوطن العربى مثل الفنانة التون�سية دارين 
حداد والفنان امل�سرى اأحمد كرارة واملطرب 
كبري  وع���دد  ال��را���س��ى،  ون��ادي��ن  اآدم  اللبنانى 
اأنه يخ�سع  لبنان، مو�سحا  النجوم من  من 
لتدريبات مكثفة للو�سول اإىل لياقة عالية، 
ج�سمانيا  �سكال  يتطلب  ال��ع��م��ل  اأن  خ��ا���س��ة 
وري��ا���س��ي��ا ل��ت��ق��دمي الأك�����س��ن، وه���و م��ا يعمل 
م�ستوى  لتقدمي  ال��ف��رتة  ه��ذه  خ��الل  عليه 

عاىل من الك�سن.
وع���ل���ى اجل���ان���ب الآخ������ر اأك�����د ���س��ل��ي��م��ان اأن���ه 
مع  (امل��م��ال��ي��ك)  م�سل�سل  لت�سوير  ي�ستعد 
منت�سف  يو�سف،  ورانيا  ف��وؤاد  بيومي  الفنان 
�سجعه  م��ا  اأن  اإىل  م�����س��ريا  اجل����ارى،  ي��ول��ي��و 
بحرفية  العمل مكتوب  اأن  هو  امل�سل�سل  على 
عالية ويحمل ق�سية اجتماعية ويقدم مناذج 
لي�س  العمل  اأن  موؤكدا  ال��واق��ع،  من  متعددة 
تاريخيا ولكن ال�سم فيه رمزية  معينة ل�سئ 

ما.
اأو�سح اأنه يقدم دور �سحفى يحمل ا�سم عي�سى 
الإن�سان  لل�سحفى  من����وذج  وه���و  امل���ع���داوى 

ب��ك��ل م���ا ي��ح��م��ل��ه من 
حيث  ت����ن����اق���������س����ات 
ي���ح���م���ل �����س����ع����ارات 
احلياة  يف  م��ع��ي��ن��ة 
ل������ك������ن������ه رمب�������������ا ل 

ي��ن��ادى به  يطبق م��ا 
موؤكدا  ���س��ع��ارات،  م��ن 

اأن�����ه ق���اب���ل ال��ع��دي��د من 
ال�سحفيني، وحر�س على 

اأن يقدم م�سمون ال�سحفى 
حيث اأن بع�س ال�سحفيني 

متحيزين  ي����ك����ون����ون 
وفى  معينة  مل��ب��ادئ 

اأح�������ي�������ان ك���ث���رية 
ينتقد  اأن  مي��ك��ن 
معينة  اأ�����س����ي����اء  

بخالف  وي�����ق�����وم 
ذل����ك، ل���ذا ي��رك��ز يف 

م�����س��م��ون الإن���������س����ان، 
وي��ط��رح ت�����س��اوؤلت مدى 

التي  ب����الأف����ك����ار  اإمي�����ان�����ه 
ي���ن���ادى ب��ه��ا وت��ط��ب��ي��ق��ه لها، 

وهل هو �سخ�س و�سوىل من 
عدمه.وقال اإنه جتمعه م�ساهد 

مع كل فريق العمل تقريبا مثل  
الفنانة رانيا يو�سف ودوىل �ساهني 

وحممد لطفى وغريهم وفيدرا.

حممد �شليمان: اأ�شتعد لفيلم )زويا(.. 
واأج�شد دور �شحفى يف )املماليك(

جناح جديد حققه الكاتب بالل �سحادات من خالل م�سل�سل (ع�سرين ع�سرين) الذي يتهياأ لكتابة جزئه الثاين، بعد 
النتهاء من كتابة م�سل�سل (�سّتي يا بريوت) الذي يجمع بني عابد فهد وخالد القي�س و�سامر اإ�سماعيل.

وراأی �سحادات اأن (ع�سرين ع�سرين) فر�س نف�سه يف املو�سم الرم�ساين الأخري بقوٍة مع اأهّم الأعمال يف م�سر و�سورية، 
مو�سحًا اأن الدراما احلالية تركز على (القاع) وق�س�س الأحياء ال�سعبية والفقرية، موؤكدًا اأن اجلمهور هو الذي يحدد 

نوع الدراما التي يفرت�س اأن تعر�س، واأن احلال ميكن اأن يتغرّي يف ال�سنوات املقبلة.
كما حتدث عن م�سل�سل (�سّتي يا بريوت) كا�سفًا عن اأنه جديد يف معاجلته لق�سايا الثاأر بني الأخوة واأولد العم، كما 

يلقي ال�سوء على اخلارجني عن القانون، (لكن ل عالقة له باملخدرات).
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خبري يجد تف�شريا لختالف 
ال�شيخوخة بني الب�شر

نوفغورود  نيجني  ج��ام��ع��ة  م��ن  اإيفانت�سينكو،  ميخائيل  ال��ب��اح��ث  در����س 
الرو�سية، ظاهرة تفاوت ال�سيخوخة بني الب�سر.

بفريو�س  الب�سرامل�سابون  بني  ال�سيخوخة  لختالف  تف�سريا  يجد  خبري 
ن��ق�����س امل��ن��اع��ة ال��ب�����س��ري��ة اأك�����رث ع��ر���س��ة ل��ل��ت��غ��ريات اجل��ي��ن��ي��ة املرتبطة 

بال�سيخوخة
احلية  الكائنات  بقية  مثل  الإن�����س��ان،  �سيخوخة  اأن  اإىل  الأك��ادمي��ي  ولفت 
اأنظمة ووظائف  الأخ��رى، هي عملية طبيعية ت�سعف من خاللها جميع 

اجل�سم، واأهمها القدرة على التجدد ومقاومة الإ�سابة واملر�س.
م��ع حالته  دائ��م��ا  ي��ت��واف��ق  ل  لل�سخ�س  احل�����س��اب��ي  ال��ع��م��ر  اأن  اإىل  واأ���س��ري 
ال�سحية، لذلك هناك مفهوم للعمر البيولوجي، الذي يتم حتديده من 
خالل جمموعة كبرية من اخل�سائ�س الفردية، والتي ت�سمل منط احلياة، 

والوراثة، والأداء، والعديد من املعايري الأخرى.
اأحد املوؤ�سرات اجلينية الرئي�سة التي حتدد العمر البيولوجي لل�سخ�س هو 
مثيلة احلم�س النووي. وهي عبارة عن عملية جينية، اأي اأنها ل توؤثر على 
"الإ�سافات" على  ت�سل�سل احلم�س النووي نف�سه. وهي تتاأتى من تغيري 
"اإيقاف" جينات  "ت�سغيل" اأو  اإىل  ت��وؤدي  والتي  النووي،  ج��زيء احلم�س 

معينة.
احلم�س  عمل  يف  تغيري  اإىل  ت��وؤدي  الالجينية  التغريات  اأن  يعني  وذل��ك 

النووي، من دون تغيري ال�سفرة اجلينية.
ومن املقبول ب�سكل عام، اأن مثيلة احلم�س النووي هي عملية حتدث ب�سكل 

مت�ساٍو وم�ستمر طوال احلياة.
ومع ذلك، اكت�سف علماء من جامعة نيجني نوفغورود، اأن مثيلة احلم�س 

النووي يف ج�سم كل فرد حتدث ب�سكل غري مت�ساو.
وا�ستخدم الباحثون بيانات من درا�سة اأجريت على 442 تواأما، مت جمعها 
ال�سويد،  من  متطوعا   729 ل�  منفردة  وبيانات  �سنوات،   10 م��دى  على 
هوؤلء  كل  النووي يف  ملثيلة احلم�س  "امل�سارات" الفردية  اأن  ات�سح  حيث 
الأ�سخا�س تختلف اعتمادا على عدد من املوؤ�سرات، مثل العوامل الوراثية 

والبيئة.
واإيطاليا وبريطانيا،  رو�سيا  باحثون من  الكت�ساف، طور  وبناء على هذا 
�سمات  على  واأطلقوا  لل�سخ�س،  البيولوجي  العمر  لتحديد  جديدا  نهجا 

مثيلة احلم�س النووي "م�سارات ال�سيخوخة الفردية".
"النا�س  اإيفانت�سينكو:  ميخائيل  ال��رو���س��ي  ال��ب��اح��ث  ق��ال  ال�����س��اأن،  وب��ه��ذا 
خمتلفون متاما، ولكن حتى الآن مل نكن نعرف كيف توؤثر هذه الختالفات 
للطب  بالن�سبة  العمر.  نتقدم يف  وكيف  بالعمر،  املرتبطة  الأمرا�س  على 
ال�سخ�سي، من املهم جدا فهم م�سارات التطور والتكيف وال�سيخوخة لكل 

فرد. ونتيجة بحثنا وجدنا اأن النا�س حقا ي�سيخون بطرق خمتلفة".

البتول؟  كلمة  تعني  • ماذا 
- العذراء 

اأ�سلها؟  هو  وما  الديوان؟  كلمة  معنى  • ما 
- فار�سية تعني الدفرت اأو ال�سجل. 

كلثوم؟  اأم  غنتها  التي  الرباعيات  �ساحب  • من 
- عمر اخليام. 

الإلهية؟  الكوميديا  �ساحب  ال�ساعر  هو  • من 
- الإيطايل دانتي. 

الفردو�س؟  ملحمة  �ساحب  • من 
- ملتون. 

اخلان؟ كلمة  تعني  • ماذا 
- احلاكم. 

- هل تعلم اأن جميع احل�سرات ال�سغرية متلك جهازاً ع�سبياً مركزه الدماغ الذي ي�ستلم الأحا�سي�س وير�سل 
الأوامر اإىل بع�س الع�سالت لتقوم بعمل معني. وبالن�سبة اإىل دم احل�سرات فهو لي�س اأحمر مثل دم الإن�سان 

لأنه ل يحتوي على الأوك�سجني وبالتايل ل يحتوي على كريات حمر. 
وي�سكل قلب احل�سرة جزءاً من اأنبوب طويل ممتد يف اجلزء الأعلى من اجل�سم مبا�سرة حتت اجللد ومفتوح 
مبا�سرة حتت الدماغ. ويتخلل هذا الأنبوب ثقوب �سغرية ميت�س القلب الدم عربها وي�سخه نحو الراأ�س. 
والع�سالت  اجل�سم  اأع�ساء  بطريقه  ويغ�سل  اجل�سم  يف  عائداً  ي�سري  ثم  الدماغ  ف��وق  ال��دم  ين�سب  وهناك 

والأع�ساب. وبذلك يحمل معه الغذاء امله�سوم من البقايا املطلوب طردها اإىل اخلارج. 
- هل تعلم اأن خنف�ساء الروث التي تعي�س يف ال�سحاري الأفريقية ت�سنع كريات �سغرية من الروث ت�سع فيها 

بي�سها ثم تدفنه بالأر�س ب�سكل جيد اإىل اأن يفق�س. 
- هل تعلم اأن اأ�سناف احل�سرات التي ل تعد ول حت�سى كاجلراد والنمل والأر�سة تلعب دوراً مهماً جداً يف 
ن�سوء احلياة احليوانية والنباتية وتطورها. يف املناطق املعتدلة ت�سطلع الديدان مب�سوؤولية تغذية الرتبة. 

يف ال�سفناء تقوم الأر�سات بهذه املهمة. 
- هل تعلم اأن اأ�سناف احل�سرات التي ل تعد ول حت�سى كاجلراد والنمل والأر�سة تلعب دوراً مهماً جداً يف 
ن�سوء احلياة احليوانية والنباتية وتطورها. يف املناطق املعتدلة ت�سطلع الديدان مب�سوؤولية تغذية الرتبة. 

يف ال�سفناء تقوم الأر�سات بهذه املهمة. 

احلمار والديك
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ال�سوفان
ي����������ق����������ل����������ل م������ن 
ال����ك����ول���������س����رتول، 
تر�سب  مينع  لأنه 
ال����ك����ول���������س����رتول 
ال�سرايني  داخ����ل 
وال�������ت���������������س�������اق�������ه 
ب��ج��دران��ه��ا، حيث 
ي�ساعد  ذل����ك  اإن 

ثالثة  بتناول  وذلك  وان�سدادها،  الدموية  الأوعية  ت�سلب  من  الوقاية  يف 
غرامات من هذه ال�سوفان يوميا اأي مبقدار كوب من ال�سوفان.

الوقاية من ال�سكري حيث اثبت دور ال�سوفان يف املحافظة على م�ستويات 
املعقدة  بالكربوهيدرات  غنيا  فكونه  عليها،  وال�سيطرة  ال���دم  يف  ال�سكر 
ال�سكر يف المعاء  املفيدة ي�ساعد على بطء امت�سا�س  الغذائية،  واللياف 
الوقاية من  اي�سا يلعب دورا مهما يف  ال��دم، وبالتايل  وتنظيم م�ستواه يف 
ال�سابة بال�سكر من النوع الثاين، كما وكون ال�سوفان م�سدرا جيدا لعن�سر 
املغني�سيوم فهو بذلك �سي�ساعد على تنظيم م�ستويات الن�سولني واجللوكوز 

يف اجل�سم، فوائد احلبوب ملر�سى ال�سكري كثرية.
الح�سا�س  زي��ادة  مو�سوع  �سيدعم  فهذا  اأي�سا  للربوتني  م�سدرا  ب�سفته 
بال�سبع لوقت طويل وبالتايل تقليل كمية الطعام املتناول لحقا ومن هذا 
املنطلق تلعب حبوب ال�سوفان املتناولة يوميا دورا كبريا يف م�سالة نق�سان 

الوزن
الأمعاء،  ���س��رط��ان  وخ��ا���س��ة  بال�سرطانات  الإ���س��اب��ة  م��ن  ال�����س��وف��ان  يحمي 

لحتوائه على ن�سبة عالية من الألياف التي متنع ال�سرطان.

يف احدى اليام قررالعم �سلطان ان يذهب اإىل املدينة املجاورة يف زيارة لبع�س الهل ولي�سرتي بع�س الغرا�س 
ففرح بذلك حماره ر�سيق وقال حمدا هلل ليته يجل�س هناك يومني او حتى ا�سبع نوما لن الديك كوكو هنا 
يوؤذن مع الفجر في�ستيقظ العم �سلطان وليرتكني انام.. حمدا اهلل ذهب �سلطان للمدينة وهناك ترك احلمار 
يف ح�سرية ابن عمه وهي حظرية وا�سعة فيها كل �سيء وهنا كانت املفاجاأة.. الدجاج يلعب يف كل مكان والبط 
يت�ساجر احلمام يطري ويحط كل دقيقة ل يهداأ.. الولد يدخلون ويخرجون ويلعبون يف كل  ي�سيح والوز 

�سئ.
طويال  وم�سى  الثقلية  الغرا�س  بع�س  ظهره  على  يحمل  ر�سيق  احلمار  لياأخذ  البيت  �ساحب  ابن  جاء  ثم   
طويال ثم عاد مرة اخرى وهكذا مل يهداأ احلال طوال اليوم ويف امل�ساء مل ي�ستطع النوم فقد اراد منه احل�سان 
ان يبتعد عنه ب�سبب �سخريه العايل والقطة تدخل وتخرج فت�سيح كل الطيور والكلب ينبح على القطة فيزداد 
المر �سوءا و�سجيج ال�سيارات باجلوار يقلقه و�سراخ القطط عند روؤية الفئران و�سياح البط والوز والدجاج 
عند و�سع بي�سهم ... ياالهي اكاد اجن انا احلمار ر�سيق يحدث يل هذا .. اه ياالهي اين غرفتي اين الديك كوكو 
متى نرحل من هنا اكاد اجن .. كرهت املدينة كرهتها كم احب كوكو، وعندما قرر �سلطان العودة اإىل القرية 
مل يكن هناك ا�سعد من احلمار ر�سيق الذي عاد اإىل الهدوء والراحة وال�سكينة يف الريف اجلميل واق�سم ان ل 

يتبطر على تلك النعمة ابدا. 

على  الوظيفي،  والإع����داد  اجل��ري  م��درب  �سوفاكني،  يفغيني  علق 
التو�سية ال�سائعة ب�سرورة امل�سي 10000 خطوة يف اليوم.

لالأنباء،  الرو�سية  نوفو�ستي  لوكالة  حديث  يف  �سوفاكني،  ويقول 
رقما  يبدو  كيلومرتات،   7.8-7.6 حوايل  اأو  خطوة   10000"
جيدا، ولكن مل يثبت علميا. فقد يكون ل�سخ�س ما وفقا حلالته 
ال�سحية �سغريا جدا، ول�سخ�س اآخر كبريا جدا. ويجب اأن يكون 
ل�  تقريبا  مطابقا  الفقري  والعمود  واملفا�سل  القلب  على  الثقل 
20 دقيقة  40 دقيقة م�سي،  اأي حوايل  اليوم،  5000 خطوة يف 
يف ال�سباح و20 يف امل�ساء، وعند عدم وجود مر�س ما مينع ذلك، 

ي�سبح حتقيق هذا الرقم �سهال جدا".
 5000 اإىل  ال�����س��روري زي���ادة الثقل  ل��ه، م��ن املمكن وم��ن  ووف��ق��ا 

لالإن�سان.  و�سعية غري طبيعية  اجللو�س،هي  و�سعية  لأن  خطوة: 
تخفي�س  على  ي�ساعد  اجلميع،  متناول  ويف  ب�سيط  ن�ساط  وامل�سي، 
والأوعية  القلب  باأمرا�س  الإ�سابة  وخطر  ال��دم،  �سغط  م�ستوى 
الدموية. كما ي�سمح بحرق �سعرات حرارية كثرية، خا�سة يف حالة 

امل�سي ال�سريع.
وي�سيف، من املفيد ممار�سة الطريقة ال�سكندنافية يف امل�سي، التي 
على  ال�سغط  من  وتقلل  والظهر  اليدين  ع�سالت  عمل  تت�سمن 

املفا�سل، لأن الإن�سان اأثناء امل�سي يعتمد على الع�سي.
ويقول، "ولكن اإذا كان ال�سخ�س ل يرغب يف امل�سي كثريا، فال �سرر 
يعجبه،  ال��ذي  البدين  الن�ساط  نوع  اختيار  باإمكانه  لأن  ذل��ك،  من 

مثل متارين اللياقة البدنية، ال�سباحة، ركوب الدراجات".

ماذا يح�شل عند امل�شي 10000 خطوة يف اليوم؟

عار�سة الأزياء الأمريكية نويل كابري بريي لدی ح�سورها عر�س فيلم Aline، The Voice Of Love يف 
الدورة 74 ملهرجان كان ال�سينمائي.   (ا ف ب)


