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حيلة لتجعل غرفتك املظلمة اأكرث اإ�شراقًا
ت��وؤث��ر اجل���دران ذات الأل���وان املعتمة �ضلباً على الإ���ض��اءة يف  ع��ادة م��ا 
اأكرث �ضعوبة، يف حني تعطي  حجرات املنزل، وجتعل من اإنارته اأمراً 
األ��وان طالء اجل��دران الفاحتة املزيد من الإن��ارة للمكان وتوفر جواً 
ن�ضح خرباء  اإ�ضراقاً  اأكرث  الإ�ضراق فيه.  وللح�ضول على غرفة  من 
الديكور باتباع حيلة عبقرية تتمثل يف طالء مدخل املنزل اأو الردهة 
لون  م��ع  وا���ض��ح  ب�ضكل  يتباين  داك��ن  بلون  حجرتك  اإىل  ت���وؤدي  التي 
طالء غرفتك الفاحت.  وبح�ضب اخلبري، فاإن التباين الناجم عن لون 
املدخل اأو الردهة مع لون طالء الغرفة الفاحت يعطي �ضعوراً باملزيد 

من الإ�ضراق للمكان. 
كما ين�ضح اخلبري با�ضتخدام األوان داكنة مثل الأزرق الغامق يف طالء 
اأو  اأب��واب الغرف ليتحقق التباين املطلوب مع لون اجل��دران الفاحت، 
اللون الرمادي لطالء اأعمدة الغرفة الإ�ضمنتية لتحقيق التباين مع 
اأكرث  باأن احلجرة  املعي�ضة الأبي�ض، للح�ضول على �ضعور  لون غرفة 
اإ�ضراقاً كلما دخلنا اإليها، وفق ما نقل موقع "اإم اإ�ض اإن" الإلكرتوين. 

�شمنة املراهقني ت�شر القلب 
الزائد  ال��وزن  الذين عانوا من  ال��رج��ال  اأن  �ضويدية  درا���ض��ة  اأظ��ه��رت 
اأكرث عر�ضة لالإ�ضابة بنوع نادر من �ضعف ع�ضلة  املراهقة  يف فرتة 
القلب الذي قد يوؤدي لق�ضور القلب مقارنة بالرجال الذين حافظوا 

على وزن �ضحي يف تلك املرحلة.
وفح�ض الباحثون بيانات عن الطول والوزن واللياقة تخ�ض اأكرث من 
بال�ضويد  الإلزامية  الع�ضكرية  باخلدمة  �ُضجلوا  رجل  مليون   1.6
بني عامي 1969 و2005 عندما كانت اأعمارهم 18 اأو 19 عاما. 
بينما عانى  الزائد  ال��وزن  اأ�ضحاب  باملئة منهم من  وكان نحو ع�ضرة 

نحو اثنني باملئة من البدانة.
رجال   4477 اأن  الباحثون  وج��د  عاما،   27 ا�ضتمرت  متابعة  وبعد 
اإىل  ال��دم  �ضخ  يجعل  القلب  ع�ضلة  اعتالل  ي�ضمى  مبر�ض  اأ�ضيبوا 

اجل�ضم اأ�ضعب على القلب. وقد يوؤدي ذلك لق�ضور القلب.
اأن الرجال الذين يتمتعون بوزن �ضحي لكنه  وتو�ضلت الدرا�ضة اإىل 
كان اأعلى بقليل خالل مرحلة املراهقة ي�ضبحون اأكرث عر�ضة بن�ضبة 

باعتالل ع�ضلة القلب. لالإ�ضابة  املئة  يف   38
الزائد  الوزن  اأ�ضحاب  الذين كانوا من  الرجال  اأن  الدرا�ضة  ووجدت 
الأقل  على  املثلني  اأكرث عر�ضة مبقدار  اأ�ضبحوا  املراهقة  يف مرحلة 
لالإ�ضابة بهذا العتالل بينما يزداد الحتمال اإىل خم�ضة اأمثال عند 
باعتالل  اأ�ضيبوا  الرجال عندما  اأعمار  وكانت  البدانة.  عانوا  الذين 
ع�ضلة القلب 46 عاما يف املتو�ضط. ومع ذلك يعد هذا املر�ض نادرا، اإذ 
مت ت�ضخي�ض 0.27 يف املئة من الرجال فقط بالإ�ضابة باأحد اأ�ضكال 

هذا العتالل املختلفة خالل فرتة الدرا�ضة.

ماذا يحدث عندما يبتلع الطفل بطارية؟
البطاريات امل�ضتديرة ال�ضبيهة بالعملة املعدنية التي ت�ضتخدم يف لعب 
الأطفال اأو �ضماعات الأذن وغريها من الأ�ضياء، مليئة مبواد كيميائية 
حلوى  قطعة  مثل  تبدو  الأطفال  من  لكثري  بالن�ضبة  ولكن  خطرة. 

تدفعهم اإىل م�ضها.
كان  اأ�ضواأ مما  هو  البطارية  الطفل  ابتالع  اأث��ر  اأن  الباحثون  واأظهر 

يعتقد يف ال�ضابق.
وميكن للبطاريات امل�ضتديرة التي اأحيانا ما ي�ضار اإليها بخلية زر، اأن 
تت�ضبب يف �ضرر بالغ لبطانة املعدة، بح�ضب بحث جديد جرى تقدميه 

يف اأ�ضبوع اأمرا�ض اجلهاز اله�ضمي يف �ضان دييجو.
وكان الأطباء يو�ضون يف ال�ضابق الآباء بالنتظار ومراقبة الطفل قبل 
اأن ي�ضلوا اإىل امل�ضت�ضفى يف حال ابتلع الطفل بطارية. ولكن بح�ضب 
الدرا�ضة اجلديدة، تظل البطارية حتدث ثقوبا يف معدة الطفل حتى 

لو مل يكن هناك اأي اأعرا�ض.
وقالت الباحثة الرئي�ضية ر�ضا خلف من معهد �ضحة اجلهاز اله�ضمي 
يف م�ضت�ضفى كولورادو لالأطفال: "ت�ضبب البطاريات يف اإحداث اأ�ضرار 
الأطباء يف  اأن يفكر  املعدة، وبالتايل يجب  بينها ثقوب يف ج��دار  من 
باملرور من  لها  ي�ضمحوا  واأل  اأق��رب وقت ممكن  البطاريات يف  اإزال��ة 
جمعها  ج��رى  بيانات  على  مبنية  النتائج  وه��ذه  اله�ضمية".  القناة 
من امل�ضت�ضفيات عرب الوليات املتحدة الأمريكية حلالت ابتلع فيها 
اأ�ضيبت  احل���الت،  من   60% ويف  امل�ضتديرة.  البطاريات  الأط��ف��ال 

معدتهم بجروح خطرية بدرجات متفاوتة من الأعرا�ض.
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فوائد ا�شتخدام زيوت ال�شعر
ين�ضح خرباء التجميل ب�ضكل دائم ب�ضرورة ا�ضتخدام الزيوت للحفاظ على 

قوة وجمال ال�ضعر. 
وفيما يلي جمموعة من الفوائد املده�ضة ل�ضتخدام زيوت ال�ضعر، بح�ضب 

�ضحيفة "تاميز اأوف اإنديا":
الراقية تخدم هذا  ال�ضعر  زي��وت  اأن  الع�ضوية: يف حني  الناحية  من   -  1
اأن��واع خمتلفة.  البكر من  الزيوت  تعمل مثل طريقة  اأنها ل  اإل  الغر�ض، 
واملواد  الفيتامينات  م�ضتوى  ازداد  معاجلة،  اأق��ل  ال�ضعر  زي��ت  ك��ان  وكلما 

املغذية الدقيقة فيه.
بال�ضامبو  وال��ع��ن��اي��ة  التكلفة  ع��ن  النظر  بغ�ض  العميق:  التكييف   -  2
والبل�ضم وم�ضل ال�ضعر ومنتجات ال�ضعر الأخرى، ل �ضيء ميكن اأن يتفوق 
على زيت ال�ضعر، والذي يعمل طوال الوقت عندما يتعلق الأمر بتن�ضيط 
الأن�ضجة. وعلى عك�ض زيوت ال�ضعر الكيماوية، تتعمق الزيوت الع�ضوية يف 

الب�ضرة لتغذيتها ب�ضكل اأف�ضل.
املنتظم  التدليك  فوائد  اأه��م  من  واح��دة  الدموية:  ال���دورة  تعزيز   -  3
ال��دورة الدموية حول منطقة فروة  اأنه يعزز ويح�ضن  لل�ضعر بالزيت، هو 
الراأ�ض. ونظراً لأن الزيت ينت�ضر بالت�ضاوي على جميع زوايا فروة الراأ�ض 
العنا�ضر  على  احل�ضول  على  ال��ق��درة  �ضعرك  ج���ذور  مينح  ف��اإن��ه  تقريباً، 

الغذائية التي ي�ضتحقها.
4 - حل م�ضاكل ت�ضاقط ال�ضعر: من املزايا الأخرى لتزييت �ضعرك بانتظام 
اأنه ي�ضاهم ب�ضكل كبري يف منوه ومينع ت�ضاقط ال�ضعر. اختاري اأف�ضل تنوع 
يف  تواجهيها  التي  ال�ضعر  م�ضكلة  على  بناًء  )واأي�ضاً  راأ�ضك  ف��روة  ينا�ضب 
الوقت احلايل( - زيت الزيتون وجوز الهند من اأف�ضل الأنواع التي ُين�ضح 

با�ضتخدامها ب�ضكل منتظم.

كيفية اإغالق الكمبيوتر 
بوا�شطة الهاتف 

للم�ضتخدم  ال���ب���ل���وت���وث  ت��ق��ن��ي��ة  ت��ت��ي��ح 
اإمكانية اق��رتان الأج��ه��زة اجل��وال��ة مثل 
املزودة  بالكمبيوترات  الذكية  الهواتف 
10، حتى  ويندوز  مايكرو�ضوفت  بنظام 
الكمبيوتر  قفل  م��ن  امل�ضتخدم  يتمكن 

تلقائياً اإذا ابتعد عنه.
وظيفة  ب��ت��ف��ع��ي��ل  امل�����ض��ت��خ��دم  ق����ام  واإذا 
الأم�������ان ه�����ذه، ف��ل��ن ي��ن�����ض��ى اأب�������داً قفل 
حا�ضوبه، ويتم تفعيل هذه الوظيفة عن 
Settings/Accounts/( ط��ري��ق 
 Sign-in options/Dynamic
 lock/Allow Windows to
 automatically lock your
.)device when you're away

�ضُيقفل  ال��وظ��ي��ف��ة  ه����ذه  ت��ف��ع��ي��ل  وب���ع���د 
ب��ع��د م����رور دقيقة  ال��ك��م��ب��ي��وت��ر ت��ل��ق��ائ��ي��اً 
بني  الت�ضال  قطع  على  تقريباً  واح��دة 

الكمبيوتر واجلهاز اجلوال.
تغطية  ن��ط��اق  اأن  اإىل  ال�ضركة  واأ���ض��ارت 
باختالف  ي��خ��ت��ل��ف  ال���ب���ل���وت���وث  ت��ق��ن��ي��ة 
نطاق  اأن ميتد  اجل��وال، وميكن  اجلهاز 
داخل  اأم��ت��ار  لع�ضرة  ال��ب��ل��وت��وث  تغطية 

الغرف، التي ل ت�ضتمل على عوائق. 

ح�شا�شية الأنف.. اأ�شبابها 
واأعرا�شها وطرق التغلب عليها �ص 23

الفراولة و�شغط الدم واأزمات 
القلب.. عالقات وطيدة

حبات  ت���ن���اول  اأن  ع��ل��م��ي��ة  درا�����ض����ة 
ي��خ��ف�����ض من  اأن  ال���ف���راول���ة مي��ك��ن 
التفا�ضيل،  ويف  ال��������دم.  ����ض���غ���ط 
مت  حيث  اأمريكا  يف  درا�ضة  اأجريت 
انقطاع  �ضن  "بعد  �ضيدات  اإخ�ضاع 
الطمث" يعانني من ارتفاع �ضغط 
ب�ضكل  ال��ف��راول��ة  م��ن  لوجبة  ال���دم 
ي��وم��ي مل���دة ث��م��ان��ي��ة اأ���ض��اب��ي��ع، ومت 
عقد م��ق��ارن��ة ب��ني م��ع��دلت �ضغط 
التجربة.  وبعد  قبل  لديهن  ال��دم 
معدل  ك��ان  فقد  النتائج،  وبح�ضب 
ال�ضيدات  ت��ل��ك  ل���دى  ال����دم  ���ض��غ��ط 
اأقل  ولكنه   ،85/130 م��ن  اأك���رث 
من 160، فمن املعروف اأن �ضغط 
تزيد معدلته لدى  ما  ع��ادة  ال��دم 

الن�ضاء بعد انقطاع الطمث.

اأن  اإىل  اأي�����ض��ا  ال���درا����ض���ة  واأ�����ض����ارت 
الفراولة  من  مقادير  ثالثة  تناول 
ال�ضيدات  يقي  اأن  ميكن  اأ�ضبوع  كل 
القلب  ب��اأزم��ات  الإ�ضابة  خطر  من 

مبقدار الثلث تقريباً.
اأن  اإىل  اأي�������ض���ا  ال���درا����ض���ة  ون���وه���ت 
ت��اأث��ري ال��ف��راول��ة على ال��وق��اي��ة من 
القلب يعود لغناها بعنا�ضر  اأزم��ات 

الفالفونيد امل�ضادة لالأك�ضدة.
مب�ضادات  غنية  الفراولة  اأن  يذكر 
ت�ضاعد  اأن  مي��ك��ن  ال��ت��ي  الأك�������ض���دة، 
ع��ل��ى ت��خ��ف��ي�����ض ���ض��غ��ط ال�����دم عن 
طريق تليني املادة املبطنة لالأوعية 
تو�ضيع  على  ي�ضاعد  مما  الدموية، 
تخفي�ض  وب���ال���ت���ايل  ال�������ض���راي���ني، 

�ضغط الدم.

اأ�ضرار ال ينبغي التغا�ضي عنها
اإىل  الإيجابية  القهوة  اآث���ار  اكت�ضاف  ي���وؤدي  اأن  ينبغي  ل 
من  كوبني  تناول  لأن  ال�ضلبية،  اآثارها  تغا�ضي  اأو  ن�ضيان 
اإنزميات معينة يف الدم  القهوة فقط يكفيان لرفع ن�ضبة 
ت�ضري اإيل الإ�ضابة بالتهابات قد توؤدي اإىل م�ضاعفات يف 
اإ�ضرائيليون، بوا�ضطة  اأطباء  القلب. يف هذا ال�ضياق جنح 
جت��ارب اأج��روه��ا بجامعة ت��ل اأب��ي��ب خ��الل �ضهر اأب��ري��ل - 
�ضرب  اأن  ا�ضتنتاج مفاده  اإىل  التو�ضل  2002، يف  ني�ضان 
كوب قهوة واحد قبل النوم ي�ضبب زيادة وا�ضحة يف اإنتاج 
ه��رم��ون امل��ي��الت��ون��ني امل�����ض��وؤول ف��زي��ول��وج��ي��اً ع��ن تنظيم 
وا���ض��ح يف عادات  اإىل خلل  ي���وؤدي  م��ا  ال��ن��وم، وه��و  عملية 
ذلك  اإىل  بالإ�ضافة  للج�ضم.  احليوية  ووظيفتها  ال��ن��وم 
عند  الزائدة  الع�ضبية  اإىل  خا�ضة  ب�ضورة  الرجال  مييل 
اإفراطهم يف �ضرب القهوة. ويحدث هذا الأمر عادة حني 
بامل�ضئولية  وعياً  وتتطلب  بالأهمية  تت�ضم  قيامهم مبهام 

على غرار اإلقاء خطاب اأمام جمهور عام.

فوائد ال بد من التاأكيد عليها
القهوة،  ب�ضاربي  حت��دق  التي  الأخ��ط��ار  من  الرغم  وعلى 
فاإن فوائدها الكثرية جديرة بالذكر. فريق بحث خا�ض 
يف كلية الطب التابعة جلامعة هارفارد الأمريكية برهن 
القهوة  اأك��واب من  اأك��رث من �ضتة  اأن �ضرب  جتريبياً على 

يومياً كفيل بالتقليل من احتمال الإ�ضابة مبر�ض ال�ضكر 
املنت�ضر ب�ضكل كبري، وذلك بن�ضبة ت�ضل اإىل %50. ولكن 
تاأثري  اكت�ضاف  يف  تكمن  والأه��م  الأك��رب  الطبية  املفاجاأة 
القهوة الإيجابي على اأعرا�ض مر�ض باركن�ضون الناجت عن 
"الدوبامني". وقد جنح  الع�ضبي  الناقل  اإف��راز  نق�ض يف 
ما�ضا�ضو�ضت  يف  العام  امل�ضت�ضفى  يف  الأمريكيون  الأطباء 
بفهم اآلية تاأثري الكوفئني، وهي املادة الفعالة يف القهوة، 
عن طريق جتارب خمربية قاموا باإجرائها على الفئران. 
عن  امل�ضئول  "الدوبامني"،  ن�ضبة  تثبيت  يف  ي�ضاهم  فهو 
وهذا  ال��دم.  يف  اجل�ضدية،  احلركة  جهاز  وتن�ضيق  توجيه 
بدوره يوؤدي اإىل التخفيف من اأعرا�ض مر�ض باركن�ضون، 
امل��ري�����ض ب�ضكل  ال��ت��ي ت�ضيب  امل��وؤمل��ة  ال��رع�����ض��ات  وخ��ا���ض��ة 

ملحوظ.

اإعادة االعتبار الأكرث امل�ضروبات �ضعبية
ت���ق���ول ���ض��ت��ي��ف��اين ف��ي��ت�����ض��ل اأخ�����ض��ائ��ي��ة ع��ل��م ال��ت��غ��ذي��ة يف 
واعتبار  تقييم  اإع��ادة  الآن  يتم  باأنه  انطباع  برلني:"لدي 
للقهوة". وبالرغم من هذا التطور فهي حتذر من �ضرعة 
الت�ضديق بنتائج الدرا�ضات الطبية اجلديدة قائلة:"غالباً 
ما يتم اإثبات النقي�ض من نتائج هذه الدرا�ضات بعد فرتة 
ق�ضرية من ظهورها". وما يت�ضح جلياً هنا هو عدم �ضحة 
الدعاء ال�ضائد باأن القهوة ت�ضر بال�ضحة. حقاً، الدرا�ضات 

الطبية اجلديدة ت�ضاهم يف فهم تاأثري الكوفئني، ولكنها 
الفعالة يف  امل��واد  كل  التعرف على  ال��ق��درة على  ل متلك 
املنع�ض وال�ضريع للقهوة يعود  التاأثري  القهوة حتى الآن. 
اجلهاز  تن�ّضط  التي  الكافيني  م��ادة  اإىل  الأوىل  بالدرجة 
الع�ضبي ال���الاإرادي، وه��و ما ي��وؤدي اإىل ازدي��اد طفيف يف 
التعّرق.  ون�ضبة  ال��دم  �ضغط  يف  وارت��ف��اع  القلب  نب�ضات 
كما اأنها تدر البول عن طريق تن�ضيط عمل الكلية. لهذا 
التاأثري،  خفيفة  من�ضطة  ك��م��ادة  القهوة  ُتعامل  ال�ضبب 

وخ�ضو�ضاً عند الإفراط يف �ضربها.

ال�ضر يف االعتدال
ب�ضكل  القهوة  ب�ضرب  للتغذية  الأمل��ان��ي��ة  اجلمعية  تن�ضح 
وجهة  با�ضمها:"من  املتحدثة  غ��ال  اأنته  وتوؤكد  معتدل. 
نظر طبية ل توجد اأية حتفظات �ضد �ضرب اأربعة اأكواب 
اأن  ال�ضياق هو  القهوة يومياً". اجلدير ذكره يف هذا  من 
لآخر،  فرد  من  متبايناً  يبقى  اجل�ضم  على  القهوة  تاأثري 
ع��ل��ى خ�ضو�ضيات  ال��ت��ع��رف  ف���رد  ك��ل  ع��ل��ى  ينبغي  ل��ذل��ك 
عليه.  القهوة  ت��اأث��ري  كيفية  و  فعله  ردود  ملعرفة  ج�ضده 
وبغ�ض النظر عن نتائج الدرا�ضات الطبية اجلديدة حول 
تاأثري القهوة يبقي العتدال قانون الطبيعة اخلالد، و�ضر 
احلفاظ على ال�ضحة، وهو ما حث عليه الطبيب الكبري 

ابن �ضينا قبل مئات ال�ضنني.

�شوؤال ال�شاعة واإجابته: هل 
اأ�شرتي هاتف هواوي اأم ل؟

اأ�ضبحت هواتف العمالق ال�ضيني 
"هواوي" خيارا متزايدا للماليني 
من ع�ضاق التكنولوجيا يف العامل، 
�ضعرها  اأب���رزه���ا  ع���دي���دة  لأ���ض��ب��اب 

املعقول واإمكانياتها الكبرية.
"هواوي" مطلع  وتخطت مبيعات 
مناف�ضتها  مبيعات  اجل���اري،  مايو 
املركز  لتنتزع  "اأبل"  الأم��ريك��ي��ة 
ال��ه��وات��ف الذكية  ال��ث��اين يف ع��امل 
خلف "�ضام�ضونغ "، وفق معطيات 
"بلومربغ"  وك�����ال�����ة  ن�������ض���رت���ه���ا 

القت�ضادية.
"غوغل" الأخري  لكن قرار �ضركة 
م����ث����ل �����ض����دم����ة ل����ل����م����الي����ني من 
بعدما  "هواوي"،  م�����ض��ت��خ��دم��ي 
اأعلنت ال�ضركة الأمريكية الأ�ضبوع 
الو�ضول  �ضبل  قيدت  اأنها  املا�ضي، 
تنتجها،  ال���ت���ي  ال���ربجم���ي���ات  اإىل 
هواتف  على  التطبيقات  وخا�ضة 
"هواوي". وجاءت خطوة "غوغل" 
اأمريكي  ت��ن��ف��ي��ذي  لأم����ر  ام��ت��ث��ال 
"هواوي"  ع��ل��ى  ع��ق��وب��ات  ي��ف��ر���ض 
اأمنيا"،  "تهديدا  مت��ث��ل  ل��ك��ون��ه��ا 
�ضالتها  ع��ن  تتحدث  م��زاع��م  بعد 
باجلي�ض واحلكومة. وهذا يعني اأن 
�ضيفقدون  "هواوي"  م�ضتخدمي 
حتديثات  ع���ل���ى  احل���������ض����ول  ح����ق 
لفرتة  "اأندرويد"  الت�ضغيل  نظام 
هواتف  �ضتفقد  كما  معلومة،  غري 
ُتباع  ال��ت��ي  امل�ضتقبلية  "هواوي" 
الو�ضول  اإم��ك��ان��ي��ة  ال�����ض��ني  خ����ارج 
هو  وكما  "غوغل".  تطبيقات  اإىل 
"�ضام�ضونغ"،  ه���وات���ف  يف  احل����ال 
نظام  على  تعتمد  "هواوي"  ف���اإن 
التابع  "اأندرويد"  ال��ت�����ض��غ��ي��ل 
اأن  ي��ع��ن��ي  مم��ا  "غوغل"،  ل�����ض��رك��ة 
امل�ضتخدمني يعتمدون تلقائيا على 
تطبيقات عمالق حمركات البحث 
"ويوتيوب"  م����اب  "غوغل  م��ث��ل 
"غوغل  وم���ت�������ض���ف���ح  وجيميل" 

كروم".
"فورب�ض"  جم��ل��ة  وا���ض��ت��ع��ر���ض��ت 
اأم������ام  3 خ������ي������ارات  الأم�����ريك�����ي�����ة 
الأ����ض���خ���ا����ض ال���ذي���ن ي���رغ���ب���ون يف 

اقتناء هواتف "هواوي ":
ق��ل��ي��ال: م��ن املرجح  الن��ت��ظ��ار   .1
اإىل  ال�����ض��ي��ن��ي��ة  ال�����ض��رك��ة  ت��ل��ج��اأ  اأن 
بها،  خ��ا���ض  ت�ضغيل  ن��ظ��ام  اإط���الق 
ب��ت��ط��ب��ي��ق��ات ب��دي��ل��ة لتلك  م��رف��ق��ا 
التي تنتجها "غوغل"، ومرد ذلك 
ت��ع��رث امل���ح���ادث���ات ال��ت��ج��اري��ة بني 
ال�ضني والوليات املتحدة، اإذ يغدو 
اإحلاحا،  اأك��رث  الت�ضغيل  نظام  اأم��ر 
احلظر  ع��ودة  احتمال  من  حت�ضبا 
ي�ضبح  ق����د  وه����ك����ذا  الأم������ريك������ي، 

النتظار منطقيا.
مميزات  من  الكامريا:  الأهم   .2
ال�ضيني نوعية كامرياته،  الهاتف 
ب��ه��ا فال  ك��ث��ريا  ك��ن��ت مهتما  ف����اإذا 
ول  وق���ت،  اأي  يف  بال�ضراء  م�ضكلة 
النزاع  تطورات  ب�ضاأن  للقلق  داعي 

التجاري حاليا.

القهوة درع وقاية من �شرطان الكبد و�شلل الرعا�ش

من  للكثريين  ولذيذًا  منع�ضًا  م�ضروبًا  القهوة  تعدُّ  ال 
حمبيها فح�ضب، بل اإنها تقلل اأي�ضًا من خطر االإ�ضابة 
�ضلة  الرعا�ش. هذه هي حمحُ �ضلل  بال�ضرطان ومبر�ش 
امل�ضروب  ه��ذا  تاأثري  ح��ول  جديدة  يابانية  درا�ضة 

قال عن �ضرره بال�ضحة. املحبوب رغم ما يحُ
التغذية  مل ينجح االأطباء والباحثون يف حقل علم 
القهوة  وفعالية  تاأثري  حول  مقنع  اإجماع  بتحقيق 
الطبية  للدرا�ضات  العظمى  فالغالبية  اجل�ضم.  على 
ي�ضببها  التي  االأخطار  تناولت  االأخرية  ال�ضنوات  يف 
تهتم  ومل  رئي�ضة،  ب�ضورة  القهوة  �ضرب  يف  االإ�ضراف 

وعلى  االإيجابية.  تاأثرياتها  يف  حقيقي  ب�ضكل 
ال��رغ��م م��ن ذل���ك ف���اإن ن��ت��ائ��ج ال��درا���ض��ة 

تاأثري  ح���ول  اجل��دي��دة  ال��ي��اب��ان��ي��ة 
يف  ت�ضب  الفزيولوجي  القهوة 

ف�ضربها  االإي��ج��اب��ي��ات،  خانة 
املعتدل يقلل من خطر االإ�ضابة 

�ضاربها  ويهب  الكبد،  ب�ضرطان 
�ضلل  مر�ش  من  الوقاية  من  نوعًا 

الرعا�ش، مر�ش باركن�ضون.
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�ش�ؤون حملية

دائرة الثقافة وال�ضياحة – اأبوظبي تكت�ضف اأدلة اأثرية جديدة يف مواقع العني املدرجة �ضمن قائمة اليون�ضكو للرتاث العاملي

ب�شمات اأ�شابع عمرها 3,000 �شنة توؤكد تقنيات البناء واملمار�شات الهند�شية املتقدمة يف العني خالل الع�شر احلديدي
الدرا�ضات االأخرية توفر نافذة للتعرف على احلياة اليومية للأجداد االأوائل واأ�ضاليب الطهي والزراعة واالأن�ضطة املجتمعية املتطورة

•• اأبوظبي - الفجر

 ك�����ض��ف��ت ال���درا����ض���ات الأث����ري����ة ال���ت���ي جت��ري��ه��ا دائ����رة 
 "2 "هيلي  – اأبوظبي يف منطقة  وال�ضياحة  الثقافة 
اليون�ضكو  قائمة  على  امل��درج��ة  العني  م��واق��ع  �ضمن 
احلياة  على  جديدة  مذهلة  اأدل��ة  عن  العاملي  للرتاث 

الجتماعية يف العني قبل 3،000 �ضنة.
احلياة  تفا�ضيل  على  ال�ضوء  ال��درا���ض��ات  ه��ذه  ت�ضّلط 
الع�ضر  خ�����الل  ه��ي��ل��ي  م��ن��ط��ق��ة  ل�����ض��ك��ان  ال���ي���وم���ي���ة 
بناء  واأ�ضاليب  الطهي  ذل��ك ط��رق  احل��دي��دي، مب��ا يف 
ال��ب��ي��وت وامل��م��ار���ض��ات ال��ه��ن��د���ض��ي��ة امل��ت��ق��دم��ة، واأن�����واع 
والعالقات  الأن�ضطة  جانب  اإىل  الزراعية  املحا�ضيل 

الجتماعية.
وق����ال م��ع��ايل حم��م��د خليفة امل���ب���ارك، رئ��ي�����ض دائ���رة 
الدرا�ضات  "متنحنا  اأبوظبي:   – وال�ضياحة  الثقافة 
ب�ضورة  للتعرف  2" نافذة  "هيلي  موقع  يف  اجلارية 
هذه  وتوؤكد  العريق.  وتراثنا  ما�ضينا  على  دقة  اأكرث 
املتاحة  امل���واد  ا�ضتخدام  على  اأج��دادن��ا  ق���درة  النتائج 
لبناء  وب��ارع��ة  متطورة  ب��ط��رق  الطبيعية  بيئتهم  يف 
منازل واأبنية ا�ضتمرت لآلف ال�ضنني. واأ�ض�ض ال�ضكان 
ناب�ضاً  جمتمعاً  ال��ق��دمي��ة  هيلي  منطقة  يف  الأوائ����ل 
نظام  مثل  متقدمة  تقنيات  على  بالعتماد  وناجحاً 
كما متكنا من  اليوم.  املُ�ضتخدم حتى  بالأفالج  الري 
اأو���ض��ح للعديد م��ن جوانب  م��ن��ظ��ور  ع��ل��ى  احل�����ض��ول 
للعائالت  الطعام  طهي  اأدوات  مثل  اليومية  حياتهم 

واملحا�ضيل التي كانوا يزرعونها يف احلقول".
والدرا�ضات  احلفريات  هذه  "تعترب  املبارك:  واأو�ضح 
دائرة  يف  م�ضوؤوليتنا  م��ن  ج���زءاً  املتوا�ضلة  الأث��ري��ة 
احلفاظ  يف  واملتمثلة  اأبوظبي   - وال�ضياحة  الثقافة 
على تراثنا الثقايف وا�ضتدامته والرتويج له، ملا يحمله 
من قيمة ح�ضارية عميقة لي�ض على امل�ضتوى الوطني 
فقط، بل على امل�ضتوى العاملي اأي�ضاً، خا�ضة اأن موقع 
2" من املواقع املدرجة على قائمة اليون�ضكو  "هيلي 
هذا  على  احل��ف��اظ  على  نعمل  حيث  العاملي،  ل��ل��رتاث 
الدرا�ضات  ذل���ك  يف  مب��ا  ل��الإن�����ض��ان��ي��ة  ليبقى  ال����رتاث 
الكت�ضافات  زودت��ن��ا  وق���د  امل���واق���ع.  ملختلف  ال��دائ��م��ة 

امل��ع��ل��وم��ات عن  2" ب��امل��زي��د م��ن  "هيلي  الأخ�����رية يف 
واملقبلة  احلالية  الأج��ي��ال  على  يتعني  ال��ذي  ما�ضينا 

الفخر به ودرا�ضته والتعلم من درو�ضه اخلالدة".
وبداأت اأول عمليات التنقيب يف "هيلي 2"، التي تقع يف 
العني بالقرب من حديقة اآثار هيلي، خالل �ضبعينات 
وث��م��ان��ي��ن��ي��ات ال��ق��رن امل��ا���ض��ي، ح��ي��ث ع��رث ع��ل��ى بيوت 
واحتفظت  قدمية.  لقرية  مركزاً  كانت  جيدة  بحالة 
القوية  جدرانها  طريق  عن  ب�ضالبتها  البيوت  ه��ذه 

املمتدة حتى م�ضتوى �ضطح بع�ضها.
فريق  لرتكيز  حموراً  املوقع  اأ�ضبح  ويف عام 2018، 
علماء الآثار والرتميم يف دائرة الثقافة وال�ضياحة - 
اأبوظبي، اإذ اأدى احلفاظ على املوقع اإىل اإتاحة املجال 
لإج��راء درا�ضات جديدة على كل بيت يف املنطقة من 
خالل العديد من التقنيات والأ�ضاليب احلديثة التي 

مل تكن متوفرة اأثناء احلفريات الأوىل.
اأك��رب للحياة  اأ���ض��ف��رت ه��ذه اجل��ه��ود ع��ن حتقيق فهم 
عرب  "هيلي"  منطقة  يف  الأوائ�����ل  لل�ضكان  ال��ي��وم��ي��ة 
اأفران بحالة جيدة يف العديد من اأجزاء  الك�ضف عن 
امل�ضتوطنة. واحتوت هذه الأفران املبنية بالطني على 

الع�ضرات من الأحجار املحروقة. واأدرك علماء الآثار 
امل�ضتخدمة  التنور  اأف��ران  اأن��واع  اأح��د  اأنها  الفور  على 
ح��ت��ى امل��ا���ض��ي ال��ق��ري��ب. وك����ان ي��ج��ري ع��ل��ى الأرج����ح 
املاعز يف  اأو  الغنم  الأح��ج��ار ثم طهي حل��وم،  ت�ضخني 

الغالب، عليها ببطء.
ومل تكن هذه الأفران داخل البيوت، بل يف اأماكن عامة 
العائالت  اأن جمموعات من  املحتمل  م�ضرتكة. ومن 
اللقاءات  يف  الطعام  لإع��داد  رمبا  ا�ضتعمالها،  اعتادت 
الجتماعية امل�ضرتكة خالل املنا�ضبات اخلا�ضة. وتعزز 
الع�ضر  مواقع  من  ال�ضابقة  الأدل��ة  الكت�ضافات  هذه 
احلديدي الأخرى التي ُت�ضري اإىل الأن�ضطة املجتمعية 
املتطورة خالل هذا الفرتة التاريخية املبكرة. وتعاون 
– اأبوظبي  الثقافة وال�ضياحة  علماء الآث��ار يف دائ��رة 
مع متخ�ض�ضني لتحديد اأنواع النباتات امل�ضتخدمة يف 
امل�ضتوطنة القدمية، وذلك عرب فح�ض قطع �ضغرية 
ا�ضتخل�ضوها عن  التي  املحرتقة  والبذور  الفحم  من 
واكت�ضفوا  امل��اء.  يف  احلفريات  روا���ض��ب  تعومي  طريق 
اأدل��ة على وجود القمح والتمور يف هذه املنطقة منذ 
�ضنة. ومن املحتمل اأن زراعة هذه املحا�ضيل   3،000

على  بقاياه  على  العثور  مت  ب�"الفلج" ال��ذي  ارتبطت 
وت��دع��م هذه  ال�����ض��رق.  اإىل  م��ن كيلومرتين  اأق��ل  بعد 
العني  واح��ات  يف  ال��زراع��ة  ن�ضاط  اأهمية  الكت�ضافات 

خالل الع�ضر احلديدي.
وجدت اأي�ضاً جمموعة كبرية من امل�ضنوعات اليدوية 
منها   ،"2 "هيلي  م��وق��ع  اجل��دي��دة يف  احل��ف��ري��ات  يف 
جانب  اإىل  �ضنة   3،000 عمرها  الفخار  من  �ضظايا 
مبنى  م��ن  ب��ال��ق��رب  اكت�ضافه  مت  جميل  طيني  خ��ت��م 
اخلتم  ويحمل   .15 مبنى  ا�ضم   عليه  اطلق  غام�ض 
نق�ضاً لغزال، ويحتمل ا�ضتخدامه لو�ضع عالمات على 
اأو اثبات  املواد امل�ضنوعة من الطني لأغرا�ض الزينة 

امللكية اأو غريها من العتبارات الإدارية.
اكت�ضافات  ع��ن  البيوت  بناء  اأ�ضلوب  درا���ض��ة  واأ���ض��ف��رت 
 – الثقافة وال�ضياحة  دائ��رة  اأثناء عمل فريق  مذهلة 
اأبوظبي على الفح�ض الدقيق جلدار منهار لتحديد 
نوع  البناء، وكذلك  اللنب يف  الطوب  ا�ضتخدام  كيفية 
الطوب يف مكانه.  لتثبيت  ا�ضتخدامه  املالط وكيفية 
اأ�ضابع  ب�����ض��م��ات  ت��ن��ظ��ي��ف احل���ائ���ط، وج������دوا  وع���ن���د 
الأ���ض��خ��ا���ض ال��ذي��ن ���ض��ن��ع��وا ه���ذا ال��ط��وب يف قوالب 
ج��اه��زة ق��ب��ل 3،000 ���ض��ن��ة، م��ع ا���ض��ت��خ��دام الأي����دي 
فيما  ب��امل��الط  ال��ط��وب لالحتفاظ  اأمن���اط  ت�ضكيل  يف 
بينها. وظهرت ب�ضمات الأ�ضابع على غالبية الطوب 
الذين  الأ�ضخا�ض  ع��دد  يتحدد  اأن��ه مل  الطيني، غري 
الآثار  علماء  ويبحث  اإل��ي��ه��م.  الب�ضمات  ه��ذه  ترجع 
رفع  اإمكانية  اأبوظبي   - وال�ضياحة  الثقافة  دائ��رة  يف 

ب�ضمات الأ�ضابع عن الطوب اللنب لتحليلها.
الزينة،  بغر�ض  الب�ضمات  ه��ذه  البناوؤون  ي��رتك  ومل 
البناء  لأ�ضاليب  عميق  وف��ه��م  م��ه��ارة  ع��ن  تك�ضف  ب��ل 
تركها  يجري  التي  ال��ف��راغ��ات  ت�ضبه  فهي  املتقدمة، 
داخ����ل ال��ط��وب ح��ال��ي��اً حل��م��ل امل����الط ال����ذي يربطها 
بالقطع الأخرى وي�ضمن �ضالبة اجلدران وا�ضتقرار 
الأوائ��ل يف  البناة  اأدراك  هيكلها. يظهر هذا ال�ضلوب 
ال��ع��ني خ���الل ال��ع�����ض��ر احل���دي���دي م���دى اأه��م��ي��ة هذه 
جناحها  على  دليل  اأ�ضدق  ولعل  الهند�ضية،  التقنية 
يتمثل يف بقاء العديد من اجلدران التي بناها �ضكان 

3،000 �ضنة.  بعد  �ضاخمة  2" ب�ضواعدهم  "هيلي 

�شعراء العوامر  يهدون م�شلم بن حم كتاب ملتقى العوامر للق�شيد
•• العني - الفجر

اأهدى جمموعة من �ضعراء العوامر 
م�ضلم  ال�ضيخ  �ضاعرا   17 وعددهم 
ال���ع���ام���ري ع�����ض��و املجل�ض  ب���ن ح���م 
،كتاب  اأبوظبي  لإم��ارة  ال�ضت�ضاري 
م��ل��ت��ق��ى ال���ع���وام���ر ل��ل��ق�����ض��ي��د وهو 
لتغرودة  �ضعرية  عبارة عن جماراة 
العوامر  قبيلة  �ضعراء  اأب���رز  لأح��د 
-ال�ضيخ  -ب��اإذن اهلل  له  املغفور  وهو 
العامري.  ح��م  ب��ن  حممد  ال�ضاعر 
وذلك مبجل�ض بن حم يف املرخانية 
ال�ضيخ  ب��ح�����ض��ور  ال���ع���ني  مب��دي��ن��ة 
حم  ب��ن  م�ضلم  ب��ن  حممد  الدكتور 
العامري نائب الأمني العام ملنظمة 
اأم�����ض��ام ب����الأمم امل��ت��ح��دة وع���دد من 
ال���ع���وام���ر وحمبي  ق��ب��ي��ل��ة  وج���ه���اء 
مبخوت  ب��ن  حممد  وق���ال  ال�ضعر. 
بن طرموم العامري �ضاحب فكرة 

املاأثورات  م��ن  ال�����ض��ع��ر  اأن  امل���ج���اراة 
ال�ضعبية الهامة، وهو دليل اإبداعي 
ال����ب����دوي، ولأن  ل��ل��م��ج��ت��م��ع  ث���ق���ايف 
النبطي  وال�����ض��ع��ر  ال�����ض��ع��ر ع��م��وم��اً، 
دعائم  اإح������دى  مي��ث��ل  خ�����ض��و���ض��اً، 
ولقد  واخلليجية،  العربية  الثقافة 

ال�ضعرية  ال��ع��وام��ر  ذاك�����رة  زخ����رت 
روائع  بع�ضها يف  ي��ن��درج  ب��اإب��داع��ات 
يف  وي��رق��ى  ال��ق��دمي،  العربي  الأدب 
اإىل الأعمال اخلالدة التي  م�ضتواه 
ت�ضكل جزءاً من الإبداع الإن�ضاين .

وه����ذا ال��ع��م��ل مت اإع�����داده م��ن قبل 

17 �ضاعرا من اأهم �ضعراء العوامر 
اإىل  اإه�����داوؤه  و  اخل��ل��ي��ج  منطقة  يف 
العامري  ح���م  ب���ن  م�����ض��ل��م  ال�����ض��ي��خ 
ت��ق��دي��را ل���ه ولإ���ض��ه��ام��ات��ه يف دعم 
ال�ضعر وال�ضعراء على م�ضتوى دول 

اخلليج.

مبنا�ضبة يوم زايد للعمل االإن�ضاين

حمد اخليلي يتربع بثالثة ماليني درهم لالأعمال اخلريية ويكرم خم�شني من الطلبة املتفوقني درا�شيا
•• العني- الفجر:

الذي  الإن�����ض��اين  زاي���د للعمل  ب��ي��وم  �ضمن الح��ت��ف��ال 
حمد  ت��ربع  اخليلي  عوي�ضة  ب��ن  �ضهيل  مبركز  اأق��ي��م 
درهم  األ��ف  وخم�ضني  ماليني  بثالثة  اخليلي  �ضهيل 
الأحمر  ال��ه��الل  هيئة  ت�ضلمتها  اخل��ريي��ة  ل��الأع��م��ال 
الإماراتية ممثلة يف مديرة مركز العني �ضامل الري�ض 

العامري.
كما قام حمد �ضهيل اخليلي و�ضمن الحتفالية التي 
ت�ضمنت الدعوة على الإفطار يف الع�ضر الأواخر من 
الأيتام  الطلبة  م��ن  خم�ضني  بتكرمي  رم�ضان  �ضهر 
ال�ضتمرار  على  لتحفيزهم  وذل��ك  درا�ضيا  املتفوقني 
ال��ت��ف��وق وح��ث��ه��م ع��ل��ى م��وا���ض��ل��ة م�ضريتهم  يف ه���ذا 
اأكد حمد �ضهيل اخليلي يف كلمة له  التعليمية .وقد 

بالتزامن  ياأتي  الحتفاء  هذا  اأن  على  املنا�ضبة  بهذه 
زايد  لذكرى  تخليدا  رم�ضان  من  ع�ضر  التا�ضع  مع 
جانب  اإىل  واأبنائه  الوطن  خدمة  يف  ودوره  املوؤ�ض�ض 
خدماته الإن�ضانية التي امتدت اإىل العديد من دول 
واملبادئ  بالقيم  بالتم�ضك  اجلميع  وط��ال��ب  ال��ع��امل 
والعادات التي غر�ضها زايد يف اأبناء وطنه والتي ميزت 
الناعمة  لقوتها  وكانت عنوانا  الإماراتية  ال�ضخ�ضية 

اإ�ضافة اإىل ا�ضت�ضراف امل�ضتقبل.
ومن جانبه اأ�ضاد مدير مركز الهالل الأحمر بالعني 
�ضامل الري�ض العامري مبثل هذه املبادرات لتتوا�ضل 
املتفوقني  ت�ضجيع  اإن  وق��ال  العطاء،  زاي��د يف  م�ضرية 
م���ن ال���ط���الب وال��ط��ال��ب��ات ال��ي��ت��ام��ى ي�����ض��ه��م يف بناء 
املجتمع املرتابط اإ�ضافة اإىل حث الأبناء على موا�ضلة 

درا�ضتهم العلمية وحتقيق املزيد من التفوق.

الزراعة وال�شالمة الغذائية تر�شم الب�شمة 
على �شفاه الأيتام يف اإفطار جماعي 

•• اأبوظبي - الفجر

اأبوظبي للزراعة وال�ضالمة الغذائية �ضمن مبادرات برنامج  نظمت هيئة 
"منكم  بعنوان  مبادرة  الثالثاء،  الأول  اأم�ض  "عون"،  املجتمعية  اخلدمة 
لهم"، والتي تت�ضمن اإفطاراً جماعياً لنحو 40 يتيماً وذلك بالتعاون مع 
الأطفال  �ضفاه  على  الب�ضمة  ر�ضم  بهدف  الإم��ارات��ي  الأحمر  الهالل  هيئة 
واإدخال البهجة وال�ضرور يف نفو�ضهم، حيث �ضاهم موظفو الهيئة بتوفري 

كافة متطلبات الإفطار ا�ضتجابة للمبادرة.
وقال املهند�ض ثامر القا�ضمي املتحدث الر�ضمي با�ضم هيئة اأبوظبي للزراعة 
وال�ضالمة الغذائية اأن الإفطار ميثل م�ضاهمة ب�ضيطة من موظفي الهيئة 
رم�ضان،  �ضهر  فرحة  وم�ضاركتهم  الأط��ف��ال  ه���وؤلء  ع��ن  املعاناة  لتخفيف 
الأطفال  �ضفاه  على  الب�ضمة  ر�ضم  يف  وفقنا  ق��د  نكون  اأن  "ناأمل  م�ضيفاً 
ونحن  الفعالية،  هذه  قلوبهم من خالل  اإىل  ال�ضعادة  اإدخ��ال  يف  و�ضاهمنا 
التعليم  اإجن��ازات يف جمال  الأيتام من  �ضعداء وفخورون مبا حققه  اليوم 

والريادة، ودورهم الفّعال يف خدمة املجتمع" 
باعتباره  التوايل  على  الثاين  للعام  الإفطار  تنظم هذا  الهيئة  اأن  واأو�ضح 
تنتهجها  التي  املجتمعية  امل�ضوؤولية  �ضيا�ضة  �ضمن  يندرج  اإن�ضاين  واج��ب 
املجتمع  ق�ضايا  م��ع  التفاعل  على  خاللها  م��ن  امل��وظ��ف��ني  وحت��ث  الهيئة 
العام،  العمل  يف  وامل�ضاركة  التطوع  على  وحتفيزهم  والبيئية  الإن�ضانية 
والإن�ضانية  املجتمعية  امل��ب��ادرات  من  العديد  تنفذ  الهيئة  اأن  اإىل  م�ضرياً 
التوا�ضل  على  والقائمة  ال�ضليمة  املجتمعية  القيم  تكر�ض  التي  والبيئية 
مفهوم  تر�ضخ  مبادرة  "عون" وهي  مبادرة  ا�ضم  حتت  والتاآخي  والرتاحم 
امل�ضوؤولية الجتماعية ومعاين  التطوع لدى موظفي الهيئة للم�ضاهمة يف 

تنمية املجتمع املحلي والبيئة املحيطة بهم.
الأحمر  ال��ه��الل  هيئة  تبذله  ال���ذي  للجهد  تقديره  ع��ن  القا�ضمي  وع��رب 
معترباً  واليتامى،  واملر�ضى  والفقراء  املحتاجني  فئات  لدعم  الإم��ارات��ي 
اإم���ارات���ي بف�ضل م��ا تقدمه  ال��ه��ي��ئ��ة مت��ث��ل م�����ض��در ف��خ��ر واع���ت���زاز ك��ل  اأن 
داخل  تعمل  حيث  ال��ع��امل،  ح��ول  والتطوعي  اخل��ريي  والعمل  لالإن�ضانية 
وخارج الدولة مل�ضاعدة الفئات امل�ضتحقة للعون وتغطي حاجة املاليني من 
الفقراء واملحتاجني والالجئني واملنكوبني. وت�ضعى هيئة اأبوظبي للزراعة 
تطوير  يف  للم�ضاهمة  "عون"،  ب��رن��ام��ج  خ��الل  م��ن  ال��غ��ذائ��ي��ة  وال�����ض��الم��ة 
وحت�ضني ظروف املجتمع من خالل الو�ضائل املتاحة �ضواء، لرت�ضيخ دورها 
لتوجه  حتقيقا  فئاته،  لكافة  وامل�ضاعدة  العون  وتقدمي  املجتمع  خدمة  يف 
اأبوظبي  حلكومة  العامة  ال�ضيا�ضة  اأج��ن��دة  وف��ق  ال�ضرتاتيجي  احلكومة 
بالعمل على تطوير احلياة النوعية للمواطنني واملقيمني يف اإمارة اأبوظبي، 

وتاأ�ضيل ممار�ضات اخلدمة العامة وامل�ضوؤولية املجتمعية يف املجتمع.

جامعة اأبوظبي ت�شت�شيف فعاليات برنامج 
جامعة �شتاتفورد للزمالة يف البتكار 

•• اأبوظبي - الفجر 

ا�ضت�ضافت جامعة اأبوظبي جمموعة من الطلبة من خمتلف اأنحاء العامل 
امل�ضاركني يف لقاء اإي�ضرتين هيمي�ضفري يف الإمارات العربية املتحدة، وذلك 
�ضمن برنامج الزمالة لالبتكار الذي ينظمه معهد ها�ضو بالترن للت�ضميم 

يف جامعة �ضتانفورد. 
وي�ضم برنامج الزمالة فئة خمتارة من الطلبة الذين يعملون كمجموعة 
عاملية بهدف احل�ضول على اخلربات واملعارف الالزمة و�ضقل �ضخ�ضياتهم 
للمبتكرين  وميكن  تعقيدات.  من  فيه  مبا  املعا�ضر  العامل  يف  لالنخراط 
التي  العمل  ور���ض  خالل  اكت�ضبوها  التي  التجربة  من  ال�ضتفادة  ال�ضباب 
ي�ضمها الربنامج مل�ضاعدة نظرائهم على بناء قدراتهم الإبداعية وتطوير 
حلول مبنية على بحوث دقيقة للتحديات العاملية التي يواجهونها، الأمر 

الذي ميكنهم بالتايل من امل�ضاهمة يف بناء م�ضتقبل اأف�ضل.
قري�ضي،  روبينا  للملتقى   2019 العام  ن�ضخة  يف  اأبوظبي  جامعة  ومثل 
من�ضقة امل�ضاقات يف اجلامعة اإىل جانب �ضبعة طالب من اجلامعة، والذين 
75 طالب وطالبة وع�ضرة من�ضقني  اإىل جمموعة خمتارة ت�ضم  ان�ضموا 
املتحدة  ال��ولي��ات  م��ن  ع���اٍل  تعليم  موؤ�ض�ضة   20 م��ن  اأك���رث  م��ن  جامعيني 
الأمريكية والهند ودولة الإمارات العربية املتحدة وبلغاريا. ويهدف امللتقى 
العامل  اأنحاء  البتكار من خمتلف  رواد  بني  التوا�ضل  تعزيز  اإىل  ال�ضنوي 
قادة  ي�ضبحوا  اأن  م��ن  الطلبة  ومت��ك��ني  واملبتكرة  ال��رائ��دة  الأف��ك��ار  ل��دع��م 

للتغيري يف موؤ�ض�ضاتهم التعليمية. 
وجاءت م�ضاركة طلبة اجلامعة يف هذا الربنامج انطالقاً من ا�ضرتاتيجيتها 
القائمة على و�ضعهم على راأ�ض قائمة اأولوياتها وتقدمي جتربة اأكادميية 
�ضاملة لهم، و�ضهد احلرم اجلامعي الرئي�ضي يف اأبوظبي واحلرم اجلامعي 
الربنامج  فعاليات  ا�ضت�ضافة  يومني  م��دى  على  اأبوظبي  جلامعة  دب��ي  يف 

الذي امتد لأربعة اأيام.
هذا  "يوفر  لالبتكار:  الزمالة  برنامج  يف  امل�ضاركة  قري�ضي  روبينا  وقالت 
متكنهم  التي  الب��ت��ك��ار  �ضبل  ل�ضتك�ضاف  للم�ضاركني  الفر�ضة  ال��ربن��ام��ج 
الربنامج  يوفر  حيث  ال��ع��ايل،  التعليم  قطاع  يف  التغيري  رواد  لي�ضبحوا 
اإمكانيات التوا�ضل بني ال�ضباب يف بيئة اإبداعية متكنهم من العمل اجلماعي 
توركاما، مديرة  برتا  الدكتورة  قالت  التغيري." من جهتها؛  ثقافة  لبناء 
بهذا  طالبنا  مب�ضاركة  ج��داً  فخورون  "نحن  اأبوظبي:  جامعة  يف  البتكار 
الربنامج العاملي، حيث ميكن للزمالء الرتقاء بفكرهم الريادي. ومّتكن 
من�ضة  توفري  من  امل�ضاركة  املوؤ�ض�ضات  الربنامج  ي�ضملها  التي  التدريبات 
وبالتايل  ال��ع��ايل،  التعليم  م�ضتقبل  ح��ول  املنقا�ضات  يف  الطلبة  دور  تفعل 
متكينهم من دعم التغيري املوؤ�ض�ضي امل�ضتمر، وذلك من خالل ور�ض العمل 
التجريبية والعمل جنباً اإىل جنب مع اأع�ضاء الكادر التدري�ضي والإداريني 

لتطوير برامج جديدة.
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العامل  ك��رث ح��ول  ي��ع��اين 
خ�ضو�ضًا  احل�����ض��ا���ض��ي��ة، 
التي  االأن����ف  ح�ضا�ضية 
باتت مر�ضًا مزمنًا و�ضائعًا 
الب�ضر.  من   %20 ي�ضيب 
اإىل هذا  يلي نظرة  وفيما 
النوع من احل�ضا�ضية التي 

تزعجنا كثريًا.

تت�ضكل  فاأج�ضامنا  حياتنا،  يف  اأ���ض��ا���ض��ي��اً  دوراً  امل���اء  يلعب 
يف  يقعون  كثريين  اأن  اإل  ال�����ض��ائ��ل،  ه��ذا  م��ن  غالبتها  يف 
قليلة  كميات  �ضرب  اأو  تناول����ه  من  بالإكثار  يتمثل  خطاأ 
اجلهاز  يف  توؤثر  اأ�ضرار  عليه  يرتتب  ال�������ذي  الأم��ر  منه، 

اله�ضمي.
ونقل موقع )�ضتاندرد ميديا( عن جمموعة من الأطباء 
والأخ�����ض��ائ��ي��ني، اأف�����ض��ل 7 اأوق����ات ل�����ض��رب امل����اء، لتحقيق 

الفائدة الق�ضوى منه:

=عند اال�ضتيقاظ
عندما ت�ضتيقظ من النوم فاإنك غالباً ما ت�ضعر باجلفاف. 
ال�ضموم  التخل�ض من  ي�ضاعد على  امل��اء،  و�ضرب كوب من 
اإن كان  الليل، وخ�ضو�ضاً  التي تراكمت يف ج�ضمك خالل 

املاء دافئاً قلياًل.

قبل وجبات الطعام
الع�ضاء  اأو  الغداء  اأو  الإفطار  املاء قبل  �ضرب كوب من  اإن 
بن�ضف �ضاعة على الأقل، �ضيجعلك ت�ضعر بال�ضبع يف وقت 
اأقل، وبالتايل تتجنب الإفراط يف تناول الطعام وحتافظ 

على وزنك.

بني الوجبات
فهي  الرئي�ضية،  ال��وج��ب��ات  ب��ني  امل���اء  ���ض��رب  اح��ر���ض على 

ت�����ض��اع��دك ع��ل��ى ���ض��د اجلوع، 
ب�������دًل م����ن ت����ن����اول وج���ب���ات 
لحقاً  ت�����ض��ع��رك  ق��د  خفيفة 
اأك����رث  ب���ال���رغ���ب���ة يف الأك��������ل 

فاأكرث.

اأثناء وبعد الوجبات
املاء  من  ك��وب  تناول  ي�ضاعد 
اأث���ن���اء وب��ع��د ال��وج��ب��ات على 

اله�ضم،
كما يح�ضن �ضرب املاء يف هذه 
امل��رح��ل��ة م��ن ق����درة ج�ضمك 
العنا�ضر  ام��ت�����ض��ا���ض  ع��ل��ى 

الغذائية.

التمرينات  وب��ع��د  ق��ب��ل 
الريا�ضية

التمارين  اأداء  ع��ن��د  امل�����اء  م���ن  ال��ك��ث��ري  اجل�����ض��م  ي��ف��ق��د 
الريا�ضية، 

وع��ل��ي��ه ف���اإن ���ض��رب امل���اء ق��ب��ل ال��ت��م��ري��ن وب��ع��ده ي�ضاعد يف 
تعوي�ض ال�ضوائل التي فقدتها اأثناء ممار�ضة الريا�ضة.

الكثري  التمرين، جتنب �ضرب  اأثناء  واإذا �ضعرت بالعط�ض 
لأنك  يفي برتطيب فمك وحلقك،  واكتف مبا  امل��اء،  من 
ف��اإن��ك تقلل م�ضتويات  امل���اء  ال��ك��ث��ري م��ن  ت��ت��ن��اول  ع��ن��دم��ا 

ال�ضوديوم يف اجل�ضم، مما يجعلك ت�ضعر بالتعب.

عندما ت�ضعر بالتعب
اإذا �ضعرت بالتعب اأثناء النهار اأو كان لديك يوم عمل �ضاق، 
ف�ضيزيد املاء من م�ضتويات ال�ضوائل لديك، مما ي�ضاعدك 

على ال�ضعور مبزيد من اليقظة.

قبل الذهاب للنوم
واإل  اجلفاف،  ملنع  دقيقة  بثالثني  النوم  قبل  امل��اء  تناول 

فاإن العط�ض �ضيوقظك من اأحالمك.

لأق�شى فائدة ممكنة.. هذه اأف�شل 7 اأوقات ت�شرب فيها املاء

الإ�ضابة بح�ضا�ضية الأنف يف ازدياد حول العامل، 
 % امل��راه��ق��ني ب�ضكل خا�ض و80  ت��ط��اول  وه��ي 
منهم تبداأ الإ�ضابة لديهم يف مرحلة الطفولة، 
علماً باأن ن�ضبة حدوثها تختلف من بلد اإىل اآخر. 
عطا�ض، ر�ضح الأنف وان�ضداده، تغري يف ال�ضوت، 
العوار�ض،  ه��ذه  العينني… ل خطورة يف  دم��ع 
لكن امل�ضكلة احلقيقة تكمن يف اأنها تزعج املري�ض 

واملحيطني به.
 

عوار�ش ماألوفة
اأ�ضكال عدة:  الأن��ف يف  تظهر عوار�ض ح�ضا�ضية 
يف ال��ب��دء ي��ع��اين امل��ري�����ض م��ن �ضباب م��ائ��ي من 
املناديل.  الأنف ليجد نف�ضه يتنقل حاماًل علبة 
وخزات، حكاك، عطا�ض، عينان تدمعان وفقدان 
كرث،  يظن  ما  عك�ض  على  ال�ضم.  حلا�ضة  موقت 
الأنف  حل�ضا�ضية  الرئي�ض  ال�ضبب  لي�ض  التلوث 
ما  منا�ضبة  لتهوئة  تخ�ضع  ل  ال��ت��ي  بيوتنا  ب��ل 
تفاعالت  ي�ضبب  )م�ضت�ضد  للم�ضتاأرج  ي�ضمح 
اأرجية للج�ضم الب�ضري( بالتكاثر. ترتبط اأ�ضباب 
احل�ضا�ضية بعوامل خارجية عدة كحبوب الطلع 
اأقرب  عنا�ضر  اإىل  بالإ�ضافة  واملتنوعة،  الكثرية 
اإلينا، مثل: منتجات التنظيف، الغبار، احليوانات 

الأليفة، ال�ضرا�ضري والعث.

التهاب االأنف التح�ض�ضي
التح�ض�ضي:  الأن�����ف  ال��ت��ه��اب  م���ن  ن���وع���ان  ث��م��ة 
ياأتي  ال��ذي  املو�ضمي  التح�ض�ضي  الأن���ف  التهاب 

عادة يف الربيع وبدايات ال�ضيف. والتهاب الأنف 
اأي  اأ�ضحابه يف  يداهم  الذي  امل�ضتمر  التح�ض�ضي 
وقت من العام. هذان النوعان يظهران العوار�ض 

نف�ضها، لك��ن الفرق بينهما هو يف امل�ضببات.
التهاب الأنف التح�ض�ضي هو اأكرث اأنواع احل�ضا�ضية 
�ضيوعاً، فح�ضا�ضية الأنف املو�ضمية تاأتي وتذهب 
اإن حدثت  ال��ن��ب��ات��ات.  بعد تفتح زه���ور ع��دد م��ن 
فاإن احل�ضا�ضية تكون على  الربيع،  الأعرا�ض يف 
واإن ح��دث��ت يف  الأ���ض��ج��ار،  ب�ضبب ط��ل��ع  الأرج����ح 
اأما  الأع�ضاب.  ال�ضيف فب�ضبب احل�ضائ�ض وطلع 
اإن حدثت يف اأواخر ال�ضيف واخلريف فاإن طلع 
ال�ضمالية(  اأمريكا  الرجيد )ع�ضبة يف  نبات  من 
الأعرا�ض  طاولتنا  اإن  لكن  عنها.  امل�����ض��وؤول  ه��و 
على مدار ال�ضنة )ح�ضا�ضية الأنف ال�ضنوية( فاإن 
اإىل م�ضببات  هذه احل�ضا�ضية تعود على الأرج��ح 
فرو  اأو  العفونة،  امل��ن��زيل،  العث  مثل  التح�ض�ض 

احليوانات.
قد يحدث التهاب الأنف من دون وجود ح�ضا�ضية 
ك��ال��ت��ه��اب الأن������ف ال���ف���ريو����ض���ي )ن������زلت ال���ربد 
الأدوي���ة(،  عن  الناجم  الأن��ف  والتهاب  ال�ضائعة 
وُي�����ض��اب ال��ب��ع�����ض ب��ال��ت��ه��اب الأن����ف ب��ع��د القيام 
التعر�ض  الطعام،  تناول  الريا�ضية،  بالتمارين 
ل��ل��ربد اأو ال���ه���واء اجل����اف، امل��ل��وث��ات اجل��وي��ة اأو 
اأما التعر�ض لدخان ال�ضجائر،  الروائح القوية. 
املعر�ضني  الأ�ضخا�ض  ل��دى  �ضائعة  م�ضكلة  فهو 

للح�ضا�ضية.

ح�ضا�ضية حميدة
احلميدة،  احل�ضا�ضية  م��ن  ن��وع  الأن���ف  التهابات 
ن��وع من  اأي  اأو  فهي ل ترتافق ع��ادًة مع ح��رارة 
اأج��رت��ه��ا منظمة  درا���ض��ة  الأم��را���ض. لكن تظهر 
بالربو  امل�ضابني  %80 من  اأن  العاملية  ال�ضحة 
الأنف  للتهابات  �ضحايا  ال��ب��دء  يف  ه��م  املعلنني 
غري املعاجلة اأو املعاجلة بطرق خاطئة. بح�ضب 
اأهمية  من  كرث  يقلل  العاملية،  ال�ضحة  منظمة 
دقيق  ب�ضكل  ال��ذي يجب مراقبته  اللتهاب  هذا 
اإىل نوع من احل�ضا�ضية اخلطرية  كي ل يتطور 
كالربو، قغالباً ما ين�ضب التهاب الأنف اإىل الربو 
والأك����زمي����ا، وذل����ك ي��ع��ن��ي اأن امل�����ض��اب ق��د يكون 

عر�ضة حل�ضا�ضية تكون اأحياناً وراثية.
تتطاير  عدة  دقيقة  اأج�ضام  على  الهواء  يحتوي 
الهوائية.  امل���رء  جم���اري  بع�ضها  فيدخل  م��ع��ه، 
والفريو�ضات  البكترييا  الأج�����ض��ام  ه��ذه  ت�ضمل 
حيوانية  وعنا�ضر  النبات،  وطلع  الغبار  وذرات 
الب�ضري  امل��ن��اع��ة  ج��ه��از  ل����دى  ولأن  خم��ت��ل��ف��ة. 
ي�ضيبه  ما  كل  من  الإن�ضان  حماية  على  القدرة 
الأج�ضام  هذه  دخلت  متى  خارجية،  عوامل  من 
الغريبة الأنف فاإن اجل�ضم يتفاعل معها ويحاول 

التخل�ض منها.
بروتينات  م��ن  الأج�����ض��ام  ه��ذه  م��ن  كثري  يتكون 
غ���ري ����ض���ارة ب��الإن�����ض��ان، ل��ك��ن ال��ب��ع�����ض يتفاعل 
مفرطة  بح�ضا�ضية  الغريبة  الأج�����ض��ام  ه��ذه  م��ع 
باأن  اأعرا�ض احل�ضا�ضية )علماً  اإىل ظهور  ت��وؤدي 
الأج�ضام نف�ضها ل توؤدي اإىل النتيجة عينها عند 

ُي�ضمى  ه��ذا  ال�ضديد  الفعل  ورد  اآخ��ري��ن(،  اأن��ا���ض 
قد  اأن���ه  اإىل  الأط��ب��اء  ي�ضري  ك��ذل��ك  احل�ضا�ضية. 
باحل�ضا�ضية  لالإ�ضابة  ا�ضتعداد  املرء  لدى  يكون 
وراثياً، ولي�ض من الغريب اأن جند عائلة باأكملها 

تعاين اأمرا�ض احل�ضا�ضية.

العلج
قدر  ب��الب��ت��ع��اد  الأن���ف  ح�ضا�ضية  ع��الج  يقت�ضي 
الإمكان عن م�ضببات احل�ضا�ضية، وهذا اأهم جزء 
بالتخل�ض  امل��ري�����ض  ُين�ضح  ل��ذل��ك  ال��ع��الج  م��ن 
خلف  للرطوبة  ما�ضة  م��ادة  و�ضع  ال�ضجاد،  من 
املرحا�ض للتقليل من الرطوبة املوجودة يف دورة 
املنزل… ويف  يف  ال��ع��ث  انت�ضار  م��ق��اوم��ة  امل��ي��اه، 
حالة وجود ح�ضا�ضية ناجتة من حيوانات املنزل 
اآمن وفاعل �ضوى يف التخل�ض  فال يوجد عالج 

من هذه احليوانات.
اأم����ا ال���ع���الج ال����دوائ����ي ف��ي�����ض��ت��م��ل ع��ل��ى الأدوي�����ة 
تاأثريها  ك��ان  واإن  املخاطية  لالأغ�ضية  القاب�ضة 
ميكن  ك��ذل��ك  الرت�����داد.  ظ��اه��رة  ب�ضبب  �ضعيفاً 
ل  مل���دة  ل��ك��ن  الهي�ضتامني،  م�����ض��ادات  ا���ض��ت��خ��دام 
ل���الآث���ار اجلانبية  الأ���ض��ب��وع��ني جت��ن��ب��اً  ت��ت��ع��دى 
ال��ن��اجت��ة م��ن��ه��ا وه����ي ال���دوخ���ة وازدي�������اد حاجة 
املري�ض اإىل النوم وحدوث جفاف وزيادة لزوجة 

الأفرازات املخاطية يف الأنف.
عرب  ال��ك��ورت��ي��زون  اإىل  باللجوء  اأح��ي��ان��اً  ُين�ضح 
اأن  اأو احل��ق��ن ع��ل��ى  ا���ض��ت��خ��دام ب��خ��اخ��ة الأن�����ف 
ك��ذل��ك قد  اإ���ض��راف الطبيب.  ال��ع��الج حت��ت  يتم 
يعتمد  ال��ذي  بالأم�ضال  العالج  الطبيب  ي�ضف 
من  ج���داً  قليلة  لكمية  امل��ري�����ض  تعري�ض  على 
اإىل  ت�ضل  طويلة  لفرتات  احل�ضا�ضية  م�ضببات 
خم�ض �ضنوات حلث اجلهاز املناعي على تكوين 
م�ضادات لها، لكن نتائج هذه الطريقة حمدودة 
للغاية، اإ�ضافة اإىل اأنها حتتاج اإىل فرتات طويلة 

من العالج.

العلج املناعي
املناعي هو الطريقة  اأو العالج  التح�ض�ض  اإزال��ة 
احلديثة للق�ضاء على اأمرا�ض احل�ضا�ضية، وقد 
ن�ضحت به منظمة ال�ضحة العاملية، فقد يكون 
وقائياً عن طريق جتنب تفاقم املر�ض، ل �ضيما 
التهاب  يعاين  الذي  املري�ض  لدى  الربو  تطور 

الأنف.
م�ضببات  اإع����ط����اء  ع���ل���ى  ال����ع����الج  ف���ك���رة  ت���ق���وم 
ثم  ب�ضكل خمفف،  للمري�ض  نف�ضها  احل�ضا�ضية 
زيادة اجلرعة تدريجاً حتى الو�ضول اإىل الكمية 
الدوائية املنا�ضبة والتي ت�ضتهدف اجلهاز املناعي 
فتحدث التقبل املناعي بدًل من اإحداث تفاعل 
اجل�ضم  اأع�ضاء  اأذي��ة  اإىل  ي��وؤدي  دفاعي مر�ضي 

املعر�ضة للح�ضا�ضية.
ع��ل��ى م�ضبب  امل��ن��اع��ي��ة  ال��ع��الل��ج  تعمل ط��ري��ق��ة 
امل�ضببة  املادة  املري�ض  فيتناول  الرئي�ض،  املر�ض 
للح�ضا�ضية بجرعات متزايدة وبفوا�ضل ق�ضرية 

ثابتة  بفوا�ضل  ث��م  الأوىل  ال��ع��الج  ف��رتة  خ��الل 
خالل فرتة العالج املحافظ )الداعم(. يف نهاية 
ال��ع��الج يتحمل اجل�����ض��م ال��ت��ع��ر���ض ل��ه��ذه امل���ادة 

برتكيز عال من دون حدوث عوار�ض ح�ضا�ضية.

ميكن اإجراء املعاجلة املناعية بطريقتني:
- حت��ت ال��ل�����ض��ان: ي����زداد ان��ت�����ض��ار ه���ذه الطريقة 
املري�ض  ي�����ض��ع  اإذ  ا���ض��ت��ع��م��ال��ه��ا،  ���ض��ه��ول��ة  ب�ضبب 
ب�ضع نقاط من م�ضتخل�ض املادة املح�ض�ضة حتت 
ال��ل�����ض��ان، ومي��ك��ن اإج�����راء ذل���ك يف امل��ن��زل ح�ضب 

تعليمات الطبيب.
- احلقن حتت اجللد: ي�ضفها الخت�ضا�ضي مرة 
كل اأ�ضبوع خالل فرتة العالج الأوىل ثم مرة كل 

�ضهر خالل فرتة العالج املحافط.
اإىل خم�ض  اأن ي�ضتمر العالج من ثالث   ويجب 

�ضنوات كي يكون فاعاًل.
املري�ض  لي�ضعر  كافية  ال�ضنة  تكون فرتة  اأحياناً 
اإىل  ت�ضل  الطبيعية فقد  الفرتة  اأما  بالتح�ضن، 
يراقب  اأن  ال��ب��دي��ه��ي  م��ن  اإذاً،  ���ض��ن��وات.  ال��ث��الث 
هذا  اأن  خ�ضو�ضاً  ك��ث��ب،  ع��ن  امل��ري�����ض  الطبيب 

العالج طويل الأمد نوعاً ما.
علج فاعل

اأظهرت درا�ضات عدة اأن العالج املناعي قد يوقف 
مينع  اأن  ومي��ك��ن��ه  ج��دي��دة  بح�ضا�ضية  الإ���ض��اب��ة 
الأنف  ح�ضا�ضية  من  احل�ضا�ضية  اأم��را���ض  تطّور 
العالج  اأن  ال��درا���ض��ات  بينت  ك��ذل��ك  ال��رب��و.  اإىل 
احل�ضا�ضية  اأع��را���ض  اختفاء  اإىل  ي���وؤدي  املناعي 
حالة  يف  توقفها.  من  �ضنوات  بعد  حتى  املناعية 

يوؤدي  العالج  اأن هذا  الدرا�ضات  اأو�ضحت  الربو، 
اإىل التقليل من تناول جرعات الأدوية اخلا�ضة 
الداء.  ه��ذا  اأع��را���ض  يف  وا���ض��ح  وحت�ضن  بالربو 
نتائج  الدرا�ضات  اأظ��ه��رت  الق�ض،  حمى  حالة  يف 
حمى  ناحية  م��ن  اأم���ا   .70% بن�ضبة  اإي��ج��اب��ي��ة 
ال�ضو�ض، فقد اأظهرت النتائج جناحاً بن�ضبة 60 

اإىل 70 %.

بديل لذيذ ومفيد
الغلوتني،  �ضد  ح�ضا�ضية  يعاين  َمن  كل  باإمكان 
 )rye( ال��ق��م��ح وال�����ض��ي��ل��م ب���روت���ني م��ت��واف��ر يف 

وال�ضعري، ال�ضتمتاع بتناول نودلز الرز.

ْ من النودلز اأكرثرِ
ُت�ضنع نودلز الرز، التي تتمتع ب�ضعبية وا�ضعة يف 
جنوب �ضرق اآ�ضيا، من طحني الرز، ومن اأنواعها 

ال�ضائعة:
خمتلفة.  باأحجام  تاأتي  املفلطحة:  ال��رز  نودلز 
العري�ض  اأما  الدقيق منها يف احل�ضاء،  ا�ضتخدم 

فاقِله.
ع��ي��دان ن��ودل��ز ال����رز: ت��ت��واف��ر ب��اأ���ض��ك��ال واأحجام 
خم��ت��ل��ف��ة. مي��ك��ن ا���ض��ت��خ��دام اأن���واع���ه���ا ك���اف���ة يف 
احل�����ض��اء. ك��ذل��ك ُت�����ض��ت��خ��دم ال��دق��ي��ق��ة م��ن��ه��ا يف 
يف  فُت�ضتعمل  العري�ضة  اأم���ا  اخل�����ض��ار،  ل��ف��اف��ات 
الأطباق املعدة على نار هادئة.فريمي�ضيلي الرز: 
الآ�ضيوي  احل�����ض��اء  اأن����واع  خمتلف  يف  ُت�ضتخدم 
والأطباق  الباردة،  وال�ضلطات  اخل�ضار  ولفافات 

املقلية.

م�ضكلة تزعج املري�ش واملحيطني به

ح�شا�شية الأنف.. اأ�شبابها واأعرا�شها وطرق التغلب عليها
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املال والأعمال

بطاقة اإنتاجية ت�ضل حلوايل 6،500 طن تربيد
»اإمباور« تبداأ بتزويد خدمات تربيد املناطق لربج »اآي �شي 

دي بروكفيلد بالي�ش« يف منطقة مركز دبي املايل العاملي
•• دبي-الفجر:

بدء  ع��ن  “اإمباور”،  امل��رك��زي  التربيد  لأنظمة  الإم����ارات  موؤ�ض�ضة  اأعلنت 
الواقع مبنطقة املركز املايل  تزويد مبنى “اآي �ضي دي بروكفيلد بالي�ض”، 

العاملي يف دبي، واملوؤلف من 53 طابقاً، مب�ضاحة 
اإنتاجية  بطاقة  وذل��ك  املناطق؛  تربيد  بخدمات  مربع،  قدم  مليون   1،1
ت�ضل اإىل حوايل 6،500 طن تربيد. 
للمكاتب  م�ضاحات  ال��ربج  ويت�ضمن 
من الدرجة الأوىل وم�ضاحات البيع 
ب��ال��ت��ج��زئ��ة، وم��ط��اع��م، وغ��ريه��ا من 
نظام  رب��ط  و�ضيتم  الأخ���رى.  املرافق 
�ضي  “اآي  ب����رج  يف  امل���ن���اط���ق  ت���ربي���د 
مبحطة  بالي�ض”،  ب��روك��ف��ي��ل��د  دي 
ل�”اإمباور”،  التابعة  املناطق  تربيد 
من  العاملي،  امل��ايل  املركز  منطقة  يف 
التقنيات  اأح�����دث  ا���ض��ت��خ��دام  خ���الل 
اخلدمة  تو�ضيل  و�ضيتم  امل��ت��ط��ورة؛ 

على ثالث مراحل.
الرئي�ض  ���ض��ع��ف��ار،  ب���ن  اأح���م���د  وق����ال 
التنفيذي ل�”اإمباور”، “ نحن �ضعداء 
اأحد  بتقدمي خدمات تربيد املناطق لربج “اآي �ضي دي بروكفيلد بالي�ض”، 
تنوع  اإليه  من  واأن ما و�ضلنا  دب��ي،  ال��رائ��دة يف  العقارية  امل�ضروعات  اأك��رب 
املطورين  م��ن  بها  نحظى  ال��ت��ي  ال��ث��ق��ة،  م��دى  يعك�ض  م�ضاريعنا  حمفظة 
تقدمي  بف�ضل  وذل���ك  امل��ن��اط��ق؛  ت��ربي��د  جم��ال  يف  واملتعاملني  ال��ع��ق��اري��ني 
لكافة  وم�ضتدامة،  عاملية  ذات موا�ضفات  املناطق،  ال�ضركة، خدمات تربيد 
%50 من خدمات  املتعاملني، ت�ضاهم يف تقليل ا�ضتهالك الطاقة بن�ضبة 
“نعمل – دائما- يف اإمباور على  التربيد التقليدية«. واأكد “بن �ضعفار”، 
ال��دور الريادي  امل��وج��ودة يف دب��ي،  وذل��ك لدعم  دع��م العديد من امل�ضاريع 
ن�ضعى  ب��ل  ف��ق��ط،  ه��ذا  لي�ض  ال��ك��رب��ون.  انبعاثات  دب��ي يف تخفي�ض  لإم���ارة 
جاهدين- اأي�ضا- للم�ضاركة يف تنفيذ توجيهات القيادة الر�ضيدة، الرامية 
اجلديد  الأخ�ضر  لالقت�ضاد  ناجح  ومن��وذج  عاملي  مركز  اإىل  دبي  لتحويل 
على  ويحافظ  تعي�ضها  التي  التنمية  وا�ضتدامة  تناف�ضيتها  من  يعزز  مبا 
 2071 الإم��ارات  امل�ضاركة يف مئوية  اإىل جانب  القادمة،  بيئتها لالأجيال 
املجالت  العامل يف  الأف�ضل يف  الإم���ارات  دول��ة  تكون  اأن  اإىل  تهدف  والتي 
كافة، وخا�ضة جمال تربيد املناطق واحلفاظ على البيئة، من خالل توعية 
لال�ضتفادة  الكبرية  العمرانية  امل�ضاريع  واأ�ضحاب  امل�ضتثمرين  وت�ضجيع 
ت�ضهم  التي  للبيئة  املوفرة للطاقة وال�ضديقة  املناطق  من خدمات تربيد 
“اآي �ضي  اأنحاء دب��ي«. ويقع برج  املمار�ضات اخل�ضراء يف جميع  يف تر�ضيخ 
يف موقع مثايل، داخل منطقة املركز املايل، ويوفر  دي بروكفيلد بالي�ض”، 
مقراً لل�ضركات واملوؤ�ض�ضات بالإ�ضافة اإىل وقوعه بني حمطتي مرتو املركز 
املايل العاملي واأبراج الإمارات، وقرب حمطات البا�ضات و�ضيارات الأجرة من 
املبنى؛ ما ي�ضمح بتنقل �ضل�ض للم�ضتاأجرين واملوظفني. واجلدير ذكره، اأن 
“اإمباور” تقدم خدمات تربيد املناطق لأكرث من 1،090 مبنى، ولأكرث 
من 100 األف متعامل كما ت�ضل القدرة الإنتاجية لل�ضركة اإىل اأكرث من 
مناطق  تربيد  خدمات  ال�ضركة  وتقدم  التربيد،  من  طن  مليون   1،43
دبي  دب��ي مثل واجهة  اإم��ارة  ال��ب��ارزة يف  امل�ضاريع  للبيئة لعدد من  �ضديقة 
ومركز  ريزيدن�ض،  بيت�ض  وات��رز، وجمموعة جمريا، وجمريا  وبلو  املائية، 
دبي املايل العاملي، واخلليج التجاري، ومدينة دبي الطبية، واأبراج بحريات 
جمريا، ونخلة جمريا، ودي�ضكفري جاردنز، وابن بطوطة مول، وحي دبي 

للت�ضميم، واملنطقة العاملية لالإنتاج الإعالمي وغريها.

»التجارة العاملية« تقبل �شكوى الدولة 
�شد قطر ب�شاأن حظر ال�شلع الإماراتية 

•• جنيف-وام:

الإمارات  دول��ة  �ضكوى  قبول  على  اليوم  العاملية  التجارة  منظمة  وافقت 
حلظر  الدوحة  فر�ضتها  التي  التدابري  ج��راء  قطر  �ضد  املتحدة  العربية 
جلنة  ت�ضكيل  وق��ررت  الإم��ارات��ي،  املن�ضاأ  ذات  الب�ضائع  و�ضحب  و�ضراء  بيع 
حمكمني من املنظمة للبت يف الق�ضية املرفوعة من الإمارات �ضد احلظر 

املفرو�ض من قطر على ال�ضلع الإماراتية.
واأكدت دولة الإمارات اأن لديها قناعة را�ضخة باأن هذه التدابري ل تتفق مع 
اللتزامات املنوطة بدولة قطر وفقا لقواعد منظمة التجارة العاملية والتي 

يتعني عليها المتثال لها.
اأن  واإثبات  املنظمة  لقواعد  وفقا  املحكمني  العمل مع  اإىل  الدولة  وتتطلع 
الإمارات العربية املتحدة تعار�ض جميع اأ�ضكال احلظر املفرو�ضة من قبل 
قطر على بيع و�ضراء و�ضحب ال�ضلع الإماراتية يف ظل التزامات قطر جتاه 
دولة  اأحادية اجلانب من  الإج��راءات  تاأتي  العاملية، حيث  التجارة  منظمة 
قطر �ضد دولة الإم��ارات نتيجة اإنهاء العالقات الدبلوما�ضية على خلفية 

دعم قطر لالإرهاب واجلماعات املتطرفة.
وقد قامت قطر قبل الجتماع الأخري لهيئة ت�ضوية املنازعات املنعقد يف 27 
اأبريل املا�ضي باإلغاء ذلك احلظر ب�ضكل جزئي لكن وفقا لقناعة الإمارات 
اإىل  اإ���ض��اف��ة  قطر  ع��ن  �ضابقا  ال�����ض��ادرة  الت�ضرفات  ف���اإن  امل��ت��ح��دة  العربية 

التدابري اجلارية ل تتفق مع التزاماتها جتاه منظمة التجارة العاملية.
املبادئ  تنتهك  القطرية  الإج�����راءات  ب���اأن  قناعة  على  الإم����ارات  دول���ة  اإن 
الأ�ضا�ضية للنفاذ اإىل الأ�ضواق وقواعد عدم التمييز التي تعتمدها منظمة 
التجارة العاملية واأن هذه الإجراءات القطرية ت�ضتهدف الإمارات العربية 
املتحدة ودول اأخرى وحتديدا اململكة العربية ال�ضعودية ومملكة البحرين 
م�ضاحلها  حماية  اإىل  ت�ضعى  التي  ال��دول  وهي  العربية  م�ضر  وجمهورية 
الأمنية الأ�ضا�ضية يف مواجهة دعم قطر امل�ضتمر لالإرهاب والتطرف، ون�ضر 
فاإن  وبالتايل  جلريانها  الداخلية  ال�ضوؤون  يف  والتدخل  الكراهية،  خطاب 
 23 امل��ادة  الإج���راءات القطرية تتعار�ض ب�ضكل مبا�ضر مع ما ن�ضت عليه 
من التفاهم املتعلق بالقواعد والإج��راءات التي حتكم ت�ضوية املنازعات يف 
منظمة التجارة العاملية، والتي تفيد بحظر الإجراءات النتقامية اأحادية 

اجلانب.

حقق امل�ضنع نقلة نوعية يف اإعادة تدوير خملفات الهدم والبناء يف االإمارة

وفد برئا�شة ال�شيخة �شما بنت �شلطان بن خليفة يطلع على مرافق م�شنع اإعادة تدوير خملفات البناء والهدم بالظفرة

 »رابطة املراأة العربية يف القطاع البحري-الإمارات« 
تعزز متكني املراأة يف القطاع البحري على م�شتوى املنطقة

•• اأبوظبي-الفجر: 

النفايات  لإدارة  اأبوظبي  مركز  ا�ضتقبل 
- تدوير وفداً برئا�ضة ال�ضيخة �ضما بنت 
الرئي�ض  ن��ه��ي��ان،  اآل  خليفة  ب��ن  �ضلطان 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي مل��وؤ���ض�����ض��ة حت���ال���ف م���ن اأج���ل 
اإ�ض”،  ج���ي  “اإيه  ال��ع��امل��ي��ة  ال���ض��ت��دام��ة 
والوفد املرافق لها، وذلك بهدف الطالع 
م�ضنع  مل�ضروع  الت�ضغيلية  امل��راف��ق  على 
وال��ه��دم يف  البناء  خملفات  تدوير  اإع���ادة 

منطقة الظفرة.
م����ن جريوين  ك�����اًل  ال����وف����د  وق�����د ����ض���م 
لل�ضركة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����ض  ف��ن�����ض��ن��ت، 
التدوير،  لإع��ادة  ال�ضتثمارية  ال�ضعودية 
وي���وه���ان ف����ان ف���وري���ن، امل���دي���ر امل�����ايل، و 

النفايات،  اإدارة  رئي�ض  وينرتمانز،  اإيفو 
اأخ�����ض��ائ��ي ت�ضنيف  ف��اط��م��ة احل�����ض��ني،  و 
خالد  جانب  اإىل  اخلطرة  غري  النفايات 
ال�ضركة  يف  ا�ضتثمار  اأخ�ضائي  ال�ضلطان، 

ال�ضعودية ال�ضتثمارية لإعادة التدوير.
���ض��م��ل ب��رن��ام��ج زي�����ارة ال���وف���د ع����ددا من 
الفعاليات امل�ضاحبة من اأبرزها قيام فريق 
و�ضامل  مف�ضل  ع��ر���ض  ب��ت��ق��دمي  امل��رك��ز 
ح���ول اآل��ي��ة ع��م��ل م�����ض��روع اإع�����ادة تدوير 
جولة  تبعتها  وال��ب��ن��اء،  ال��ه��دم  خم��ل��ف��ات 
امل�ضروع  موقع  يف  الزائر  للوفد  ميدانية 
لالطالع على مرافقه الت�ضغيلية، مت من 
الت�ضغيل  عمليات  على  التعرف  خاللها 

امليدانية وتبادل اخلربات واملعرفة.
���ض��ع��ادة الدكتور  امل��ن��ا���ض��ب��ة، ق���ال   وب��ه��ذه 

مركز  ع��ام  م��دي��ر  الكعبي،  خلفان  ���ض��امل 
– ت��دوي��ر :”  ال��ن��ف��اي��ات  اأب��وظ��ب��ي لإدارة 
اإع������ادة تدوير  اأح������دث م�����ض��روع م�����ض��ن��ع 
منطقة  يف  وال����ه����دم  ال���ب���ن���اء  خم���ل���ف���ات 
الظفرة منذ اإن�ضائه نقلة نوعية يف اإعادة 
تدوير خملفات الهدم والبناء يف اأبوظبي 
ا�ضتخدام  تقليل  يف  �ضاهم  ال���ذي  الأم���ر 
البيئة  واملحافظة على  الطبيعية،  املوارد 
بتقليل  الإم��ارة  اهتمام  يعك�ض مدى  مبا 
الأثر البيئي لطمر نفايات اله�دم والبن�اء 
وحتويلها اإىل رافد لالقت�ضاد الوطني«. 
الزيارة  ه����ذه  ت���اأت���ي  ال��ك��ع��ب��ي:  واأ�����ض����اف 
التن�ضيق  على  ال��دائ��م  حر�ضنا  اإط���ار  يف 
امل�ضتمر مع خمتلف اجلهات يف القطاعني 
بالق�ضايا  يتعلق  فيما  واخل��ا���ض،  ال��ع��ام 

اإدارة  امل�����ض��رتك يف جم��ال  اله��ت��م��ام  ذات 
النفايات اإىل جانب تعزيز اأوا�ضر التعاون 
املتبادل مع خمتلف اجلهات املعنية بهذا 
الو�ضول  بهدف  واحليوي  الهام  القطاع 
اإن���ت���اج ال��ن��ف��اي��ات واإع�����ادة  اإىل ت��خ��ف��ي�����ض 
الو�ضول  ل�ضمان  وتدويرها  ا�ضتخدامها 

اإىل بيئة اآمنة وم�ضتدامة«.
اإع������ادة ت���دوي���ر خملفات  وي��ع��د م�����ض��روع 
ال��ظ��ف��رة من  وال��ب��ن��اء يف منطقة  ال��ه��دم 
امل�����ض��اري��ع احل��ي��وي��ة ال��ت��ي ي�����ض��رف عليها 
بالتعاون  للنفايات  لإدارة  اأبوظبي  مركز 
التدوير،  ل�ضناعات  الظفرة  �ضركة  م��ع 
للمن�ضاة  ال�ضتيعابية  الطاقة  تبلغ  حيث 
مبعاجلة  وي�ضاهم  يوميا،  ط��ن   8000
لإن��ت��اج حبيبات  وال��ب��ن��اء  ال��ه��دم  خملفات 

يف  وا�ضتخدامها  تدويرها  امل��ع��اد  احل�ضا 
بناء الطرق وم�ضاريع البنية التحتية.

يذكر اأن مركز اأبوظبي لإدارة النفايات- 
الرئي�ضة  ت��دوي��ر ه��و اجل��ه��ة احل��ك��وم��ي��ة 
املتعلقة  الأن�����ض��ط��ة  ك��اف��ة  امل�����ض��وؤول��ة ع��ن 
من  ال��ن��ف��اي��ات،  اإدارة  خ��دم��ات  ب��ت��ط��وي��ر 
جمع، ونقل، ومعاجلة، والتخل�ض الآمن 
م��ن��ه��ا ب��ط��ري��ق��ة ف��ع��ال��ة واق��ت�����ض��ادي��ة يف 
بالإ�ضافة  اأبوظبي،  اإمارة  اأرجاء  خمتلف 
اإىل مكافحة اَفات ال�ضحة العامة. كما اأن 
املركز ل ياألو جهداً لتوعية �ضكان الإمارة 
البيئة وت�ضجيعهم  باأهمية احلفاظ على 
ال�����ض��ل��وك البيئي  ع��ل��ى مم��ار���ض��ة وت��ب��ن��ي 
ال�����ض��ل��ي��م، ال�����ذي م���ن ���ض��اأن��ه دف����ع عجلة 

التنمية امل�ضتدامة.

•• دبي-الفجر: 

القطاع  يف  العربية  امل��راأة  رابطة  عقدت 
م����وؤخ����راً   )AWIMA( ال���ب���ح���ري 
لقاءها الأول يف دولة الإم��ارات العربية 
املتحدة بح�ضور ممثالت عن القطاعني 
“الرابطة  وقدمت  واخلا�ض،  احلكومي 
والتجارة  للمالحة  ال��دول��ي��ة  الن�ضائية 
WISTA-( الإم�����������ارات«  دول������ة  يف 
ال���رع���اي���ة   )ARABIA UAE
هدفت  ال��ت��ي  للفعالية  ال���ض��رتات��ي��ج��ي��ة 
اإىل تعزيز م�ضتوى الوعي حول “رابطة 
البحري”  ال��ق��ط��اع  يف  ال��ع��رب��ي��ة  امل������راأة 
وال��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى اأه��م��ي��ة مت��ك��ني امل����راأة يف 
ال��ب��ح��ري وت��ع��زي��ز ح�ضورها يف  ال��ق��ط��اع 

هذا املجال.
تهدف “رابطة املراأة العربية يف القطاع 
من   19 يف  اأط��ل��ق��ت  ال���ت���ي  البحري” 
اأكتوبر عام 2017 حتت رعاية املنظمة 
البحرية الدولية )IMO( والأكادميية 
والنقل  والتكنولوجيا  للعلوم  العربية 
التي  و   )AASTMT( ال���ب���ح���ري  
ت�ضم  ع��رب��ي��ة  دول���ة  ع�ضر  اأح����دى  ت�ضم 
املتحدة،  ال��ع��رب��ي��ة  الإم�������ارات  م�����ض��ر،   (
ليبيا،  لبنان،  الأردن،  العراق،  جيبوتي، 
اجلزائر(،  تون�ض،  ال�ضودان،  ال�ضعودية، 
ت��ع��زي��ز الع�����رتاف  اإىل  رئ��ي�����ض  ب�����ض��ك��ل 
العربية  امل��راأة  بدور  والإقليمي  الوطني 
البحري؛  ال��ق��ط��اع  يف  ح��ي��وي  ك��ع��ن�����ض��ر 
الن�ضاء  ب���ني  ال��ت��ع��اون  ���ض��ب��ك��ات  وت��ع��زي��ز 
والبحار  امل��وان��ئ  ق��ط��اع��ي  ال��ع��رب��ي��ات يف 
والإقليمية  امل��ح��ل��ي��ة  امل�����ض��ت��وي��ات  ع��ل��ى 
للمراأة  العمل  فر�ض  وزي��ادة  والدولية؛ 
العليا  الإدارة  م�ضتويات  على  العربية 

•• دبي-الفجر: 

الإم���������ارات  ل�������ض���رك���ة  ال���ت���اب���ع���ة  دو،  ع�������ززت 
م�ضرف  مع  تعاونها  املتكاملة،  لالت�ضالت 
املوؤ�ض�ضة   ،)ADIB( الإ���ض��الم��ي  اأبوظبي 
املالية ال��رائ��دة يف دول��ة الإم����ارات يف جمال 
امل�ضتوى.  ع��امل��ي��ة  ب���ي���ان���ات  م���رك���ز  خ���دم���ات 
�ضتوا�ضل  امل���وّق���ع���ة،  الت��ف��اق��ي��ة  ومب���وج���ب 
مل�ضرف  متقدمة  �ضبكية  ح��ل��ول  ت��وف��ري  دو 
ب��ه��دف زي����ادة الكفاءة  اأب��وظ��ب��ي الإ���ض��الم��ي 

النقل  جم��ال  يف  ال�ضلة  ذات  للقطاعات 
والتعاون  ال�ضراكات  وتطوير  البحري؛ 
مع الإدارات البحرية الوطنية والكيانات 
املتحدة  الأمم  ووك��������الت  الإق���ل���ي���م���ي���ة 
ت�ضجيع  اإىل  اإ�ضافة  اخل��ا���ض؛  والقطاع 
وتعزيز امل�ضاواة بالن�ضبة للمراأة العربية 
يف القطاع البحري. لطاملا هيمن الذكور 
اأنحاء  البحري يف خمتلف  القطاع  على 
املراأة  ال�ضعب على  العامل، ما جعل من 
واحل�ضول  ال���ق���ط���اع  ل���ه���ذا  الن�����ض��م��ام 
تبذل  ولكن  منا�ضبة،  عمل  فر�ض  على 
ق�������ض���ارى جهدها  ال���دول���ي���ة  امل��ن��ظ��م��ات 
يف  اجلن�ضني  ب��ني  فعال  ت���وازن  لتحقيق 
اخلام�ض  للهدف  حتقيقاً  القطاع  ه��ذا 

 2030 امل�ضتدامة  التنمية  اأه��داف  من 
لذلك،  املتحدة.  الأمم  بها  ب���ادرت  التي 
املراأة  لرابطة  الرئي�ض  ال��دور  يتمثل  ل 
متكني  يف  البحري  القطاع  يف  العربية 
تاأهيلهن  يف  واإمن������ا  ف��ح�����ض��ب،  ال��ن�����ض��اء 
ال��ت��ي من  ال��ف��ر���ض  وت��زوي��ده��ن بجميع 
���ض��اأن��ه��ا ت��ع��زي��ز م�����ض��ريت��ه��ن امل��ه��ن��ي��ة يف 
ك��ل��م��ت��ه��ا خالل  ال��ب��ح��ري. ويف  ال��ق��ط��اع 
احل������دث، ق���ال���ت امل��ه��ن��د���ض��ة ح�����ض��ة بنت 
اأحمد اآل مالك، املدير التنفيذي لقطاع 
الحتادية  ال��ه��ي��ئ��ة  يف  ال��ب��ح��ري  ال��ن��ق��ل 
دولة  يف  والبحرية  الربية  للموا�ضالت 
الإمارات، ورئي�ضة “رابطة املراأة العربية 
ن�ضبة  تزيد  “ل  البحري”:  القطاع  يف 

امل����راأة يف ال��ق��ط��اع ال��ب��ح��ري ال��ع��امل��ي عن 
وتعزيز  ت�ضجيع  ف���اإن  ل���ذا،  ف��ق��ط،   2%
القطاع  ه��ذا  اجلن�ضني يف  ب��ني  امل�����ض��اواة 
مع  للعمل  متحم�ضة  واأن��ا  نبيلة،  مهمة 
الهدف،  ه����ذا  ع��ل��ى حت��ق��ي��ق  زم���ي���الت���ي 
فر�ض  زي����ادة  يف  ر���ض��ال��ت��ن��ا  تتمثل  ح��ي��ث 
م�ضتويات  على  العربية  ل��ل��م��راأة  العمل 
ال�ضلة  ذات  ل��ل��ق��ط��اع��ات  العليا  الإدارة 
ال�ضراكات  وتطوير  البحري،  النقل  يف 
والتعاون مع الإدارات البحرية الوطنية 
وال��ك��ي��ان��ات الإق��ل��ي��م��ي��ة ووك�����الت الأمم 
نهدف  كما  اخل��ا���ض.  وال��ق��ط��اع  املتحدة 
القطاع  يف  امل�����راأة  م�����ض��ارك��ة  ت��ع��زي��ز  اإىل 
واأ���ض��اف��ت عفت  ع����ام«.  ب�ضكل  ال��ب��ح��ري 

بالإ�ضافة  ال�ضبكية،  واخل��دم��ات  الت�ضغيلية 
مبتكرة  ات�ضال  حلول  دو  �ضتقدم  ذل��ك،  اإىل 
تقنيات  ج��ان��ب  اإىل  والآلت  الأج���ه���زة  ب��ني 
ات�ضال مدارة مبا ي�ضاهم يف نهاية املطاف يف 

تعزيز جتربة عمالء امل�ضرف. 
فريد  ق��ال  اجل��دي��د،  ال��ت��ع��اون  على  وتعليقاً 
ل�ضركة  التنفيذي  الرئي�ض  نائب  فريدوين، 
امل��ت��ك��ام��ل��ة، حلول  ل��الت�����ض��الت  الإم��������ارات 
نحو  ال���ع���م���الء  ت���وج���ه  “مع  امل���وؤ����ض�������ض���ات: 
العتماد ب�ضكل اأكرب على اخلدمات الرقمية 

والبنوك  املالية  املوؤ�ض�ضات  حتتاج  احلديثة، 
اإىل التحرك ب�ضكل �ضريع ملواكبة التحولت 
م��ن ح��ول��ه��ا وت��ع��زي��ز الب��ت��ك��ار يف اخلدمات 
عمالئها  ب��ت��ج��ارب  ل��الرت��ق��اء  تقدمها  ال��ت��ي 
على  احل�����ض��ول  اإىل  يتطلعون  ب��ات��وا  ال��ذي��ن 
من  اأع��ل��ى  م�ضتويات  م��ع  متقدمة  خ��دم��ات 
تعاوننا  ومي���ّث���ل  واجل��������ودة.  ال��ت��خ�����ض��ي�����ض 
الإ�ضالمي  اأب��وظ��ب��ي  م�����ض��رف  م��ع  اجل��دي��د 
امل��ب��ذول��ة لتعزيز قطاع  م��ن ج��ه��ودن��ا  ج���زءاً 
اخلدمات املالية يف دولة الإمارات بالعتماد 

تكنولوجيا  وخ���دم���ات  ح��ل��ول  اأح�����دث  ع��ل��ى 
ون��ح��ن ملتزمون  والت�������ض���الت.  امل��ع��ل��وم��ات 
الإم���ارات  دول���ة  يف  ال��رائ��د  امل�ضرف  بتزويد 
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة مب��ح��ف��ظ��ة م��ت��ك��ام��ل��ة من 
امل��دارة مبا  الت�ضال  وتقنيات  اأح��دث حلول 

ين�ضجم مع متطلباته واحتياجاته«.
الإ�ضالمي  اأب���وظ���ب���ي  م�����ض��رف  �ضي�ضتفيد 
ملراكز  امل�ضتوى  عاملية  التحتية  البنية  م��ن 
ت���وف���ره���ا دو وامل���دع���وم���ة  ال���ت���ي  ال���ب���ي���ان���ات 
وم�ضتوى  ال�ضرعة  عالية  ات�ضال  بتقنيات 
عاٍل من املرونة اإىل جانب و�ضالت وروابط 

احتياطية متعددة.
اأح��م��د الزرعوين  وم���ن ج��ه��ت��ه، ق���ال ع����ادل 
م��دي��ر ع���ام ال���ع���ق���ارات وال�������ض���وؤون الإداري������ة 
رئي�ض جمل�ض امل�ضوؤولية املجتمعية مب�ضرف 
تعاوننا  “ي�ضاهم  الإ����ض���الم���ي:  اأب���وظ���ب���ي 
خلدمات  التحتية  البنية  تعزيز  يف  دو  م��ع 
ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا امل��ع��ل��وم��ات والت�������ض���الت، مما 
يتيح مل�ضرف اأبوظبي الإ�ضالمي ن�ضر اأف�ضل 
رقمية  توفر جت��ارب  التي  والأدوات  احللول 
اإىل  تركز على متطلبات العميل. بالإ�ضافة 
ال��ت��زام��ن��ا باأن  ذل���ك، تعك�ض ه��ذه الت��ف��اق��ي��ة 
نكون يف طليعة املوؤ�ض�ضات املالية التي تتبنى 
امل�ضممة  الت�����ض��ال  وتقنيات  ح��ل��ول  اأح���دث 

لتعزيز كفائتنا الت�ضغيلية«. 
اأبوظبي  م�ضرف  و  دو  بني  ال�ضراكة  تعك�ض 
التي  اخلدمات  وموثوقية  جودة  الإ�ضالمي 
اإىل  امل��وؤ���ض�����ض��ات  م��ن  لعمالئها  دو  ت��ق��دم��ه��ا 
امل�ضرف  ال��ت��زام  اإط��ار  يف  تاأتي  كونها  جانب 

بتعزيز جتربة عمالئه.

الإعالمي  الت�ضويق  م�ضوؤول  م�ضطفى، 
ل�ضركة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  وامل���دي���ر  ب��ال��راب��ط��ة 
“باتت  الت�ضويقية:  ل�����الإدارة  تاكتك�ض 
احل��اج��ة اإىل ال��ن��ه��و���ض ب����دور امل�����راأة يف 
اأهمية  ذا  مو�ضوعاً  البحرية  الأن�ضطة 
غ��ري م�����ض��ب��وق��ة وي��ح��ظ��ى ب��اه��ت��م��ام بالغ 
تقدمي  وي�ضعدين  كافة.  امل�ضتويات  على 
املراأة  “رابطة  مل�ضاهمة  الكامل  ال��دع��م 
اتخاذ  يف  البحري”  القطاع  العربية يف 
ت��داب��ري حم���ددة م��ن خ���الل التخطيط 
امل�ضتوى  ع��ل��ى  وك��ذل��ك  ال���ض��رتات��ي��ج��ي، 
القدرات  لبناء  التعاون  عرب  الت�ضغيلي 
زيادة  لتعزيز  ال���الزم  التدريب  وت��وف��ري 
كما  البحري.  القطاع  امل��راأة يف  م�ضاركة 
املهم للمراأة  ال��دور  الوعي حول  اإن رفع 
اأم��ر �ضروري، ومن  البحري  القطاع  يف 
هنا ياأتي دور و�ضائل الإعالم التي يجب 
الإجنازات  على  دوم��اً  ال�ضوء  ت�ضلط  اأن 

املتميزة للمراأة يف القطاع البحري«.
“ندرك  ب��ال��ق��ول:  م��ال��ك  اآل  واخ��ت��ت��م��ت 
اأم���ر حيوي  امل�����راأة  اأن م�����ض��ارك��ة  ج��م��ي��ع��اً 
التطورات  ف��ب��ف�����ض��ل  ال���ق���ط���اع،  ه����ذا  يف 
العقلية  ال���ق���درات  اأ���ض��ب��ح��ت  ال��ت��ق��ن��ي��ة، 
البدنية،  ال����ق����درات  م���ن  اأه��م��ي��ة  اأك�����رث 
الأمر الذي يجعل من ال�ضهل على املراأة 
ويتعني  القطاع.  ه��ذا  يف  مهامها  تنفيذ 
يدرك  فقط  الآ  البحري  املجتمع  على 
والقدرات  ال��ك��ف��اءات  لديهن  الن�ضاء  اأن 
ولكن  ال�ضعبة،  باملهام  للقيام  ال��الزم��ة 
هذا  يف  ق��ي��ادي��ة  اأدواراً  اإع��ط��ائ��ه��ن  يجب 
الأهداف  ه��ذه  حتقيق  وميكن  القطاع، 
من خالل تزويدهن بالتعليم والتدريب 
�ضوق  يف  وانخراطها  املنا�ضبة  وامل��ه��ارات 

العمل البحري بجميع م�ضتوياته«.

مليارات درهم �شايف دخل   8
بنوك اأبوظبي خالل 3 اأ�شهر

•• اأبوظبي-وام: 

ارت��ف��ع ���ض��ايف دخ��ل ال��ب��ن��وك التجارية و 
اأبوظبي  ام���ارة  يف  العاملة  الإ���ض��الم��ي��ة 
الربع  8 مليارات درهم خالل  اإىل نحو 
ن�ضبته  بنمو   2019 ال��ع��ام  م��ن  الأول 
%12 م��ق��ارن��ة م��ع ال��ف��رتة ذات��ه��ا من 
اأح�����دث  ح�����ض��ب  وذل������ك   2018 ال����ع����ام 
الأرق��ام ال�ضادرة عن مركز الإح�ضاء يف 

اأبوظبي.
و يعك�ض توا�ضل منو دخل بنوك اأبوظبي 
يعد  ال��ذي  القطاع  يف  الن�ضاط  ا�ضتمرار 
الداعمة  امل��ال��ي��ة  ال��ق��ط��اع��ات  اأه����م  م���ن 

لالقت�ضاد الوطني.
امل�ضريف  ال���ق���ط���اع  يف  خ������رباء  ت���وق���ع  و 
ا���ض��ت��م��رار من���و ���ض��ايف دخ���ل ال��ب��ن��وك يف 
اأبوظبي والإم��ارات خالل العام اجلاري 
ما يعني زيادة �ضايف الأرباح يف احل�ضيلة 
النهائية. وتف�ضيال فقد بلغ �ضايف دخل 
اأبوظبي التقليدية من الفوائد و  بنوك 
م�ضتحوذة  دره��م  مليار   6.7 ال�ضتثمار 
%83 م��ن اج��م��ايل دخل  ب��ذل��ك ع��ل��ى 
البنوك  ن�����ض��ي��ب  ب��ل��غ  ح���ني  ال��ق��ط��اع يف 

الإ�ضالمية من الدخل 13 باملئة.
اأبوظبي  بنوك  يف  العاملني  ع��دد  بلغ  و 
الربع  نهاية  مع  والإ�ضالمية  التجارية 
 11871 اجل������اري  ال���ع���ام  م���ن  الأول 

عامال وفق اأرقام مركز الإح�ضاء .

دو وم�شرف اأبوظبي الإ�شالمي يوقعان اتفاقية تعاون يف جمال خدمات مركز البيانات
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املال والأعمال

دبي للتجزئة تفتتح مركزًا جديدًا يف جممع رمرام
•• دبي-الفجر: 

“دبي  يف  التجزئة  قطاع  اإدارة  ع��ن  امل�ضوؤولة  ال�ضركة  للتجزئة”،  “دبي  اأعلنت 
عن افتتاح املرحلة الأوىل من مركز جممع رمرام ال�ضكني.  القاب�ضة”، 

األف قدم مربع   15 تبلغ م�ضاحته  والتي  والرتفيه اجلديد  الت�ضوق  ويقع مركز 
الراقي  ال�ضكني  احل��ي  يف  املقيمني  جتربة  تعزيز  بهدف  رم���رام،  جمّمع  قلب  يف 
مبزيٍج متنوع من خدمات وعرو�ض البيع بالتجزئة ومنافذ الأطعمة وامل�ضروبات. 
افتتاح  منه  الأوىل  املرحلة  و�ضت�ضهد  و�ضاملة،  متكاملة  وج��ه��ًة  امل��رك��ز  و�ضيوفر 
�ضيدلية وخدمات تنظيف املالب�ض ومنافذاً للوجبات ال�ضريعة على م�ضافة قريبة 
املرحلة  و�ضتكتمل  ال�ضيارات.   لركن  موقفا   20 اإىل  اإ�ضافة  املقيمني،  منازل  من 
2019 لتزّود الزوار واملقيمني  الثانية من املركز، بحلول الربع الأخري من عام 
ومتجر  للتجميل  م��رك��زاً  فيها  مب��ا  الأ�ضا�ضية،  اخل��دم��ات  م��ن  وا�ضعة  مبجموعة 
’هايرب ماركت جيان‘ الفرن�ضي، ومقهى ومطعم يقدم املاأكولت الهندية. وجتدر 
الإ�ضارة اإىل اأّن جممع رمرام ال�ضكني، الواقع على الطرف ال�ضرقي من �ضارع ح�ضة 
يف دبي، يعد اأحد اأكرب املجمعات ال�ضكنية التابعة ملجموعة “دبي القاب�ضة”، ويوفر 
ل�ضكانه جتربًة فاخرًة متتاز باأ�ضلوب حياة ا�ضتثنائي �ضمن موقٍع �ضحراوي هادئ، 
ف�ضاًل عن باقٍة مميزة من املرافق وو�ضائل الراحة الع�ضرية. ويعدُّ هذا املركز رابع 
مركز ت�ضوق وترفيه تابع ل�ضركة “دبي للتجزئة” التي تخطط لفتتاح املزيد من 

املراكز �ضمن عدة مناطٍق �ضكنية بارزة يف عام 2020.

»الإمارات دبي الوطني ريت« تعلن عن النتائج 
املالية لل�شنة املنتهية يف 31 مار�ش 2019

•• دبي-الفجر: 

اأف�ضحت �ضركة الإمارات دبي الوطني ريت )�ضي اإي اآي �ضي( املحدودة )“الإمارات 
�ضندوق ائتمان خم�ض�ض لال�ضتثمارات العقارية ومتوافق  دبي الوطني ريت”(، 
الأ�ضول  لإدارة  الوطني  دب��ي  الإم����ارات  �ضركة  ت��دي��ره  الإ�ضالمية  ال�ضريعة  م��ع 
ومت   .2019 مار�ض   31 بتاريخ  املنتهية  لل�ضنة  املالية  نتائجها  عن  امل��ح��دودة، 
اإعداد هذه النتائج وفقاً للمعايري الدولية لإعداد التقارير املالية، ومت تدقيقها 
اأ�ضول  قيمة  �ضايف  بلغ   ،2019 مار�ض   31 ويف  اإم جي.  بي  كي  �ضركة  بوا�ضطة 
�ضركة الإمارات دبي الوطني ريت 270 مليون دولر اأمريكي، اأو ما يعادل 1.08 
 450 العقارات  حمفظة  قيمة  اإجمايل  بلغ  كما  ال��واح��د،  لل�ضهم  اأمريكي  دولر 
مليون دولر اأمريكي. و�ضجل اإجمايل قرو�ض ال�ضركة حوايل 180 مليون دولر 
ال�ضركة  اإدارة  القيمة. واقرتح جمل�ض  اإىل  القرو�ض  %40 من  بن�ضبة  اأمريكي 
دولر   0،0215 اأو  اأمريكي  دولر   5.399.754 بقيمة  نهائية  اأرب���اح  توزيع 
%2 من �ضايف قيمة الأ�ضول و3،81%  اأي ما يعادل  اأمريكي لل�ضهم الواحد، 
ال�ضنوي  امل�ضاهمني يف الجتماع  ملوافقة  تبعاً  ال�ضهم، حيث يحدد ذلك  �ضعر  من 
للجمعية العامة الذي �ضيعقد بتاريخ 24 يونيو 2019. وتعادل هذه التوزيعات 
املقرتحة يف الأرباح �ضايف اإي��رادات الإيجار الناجتة عن حمفظة �ضركة الإمارات 
تلك  التقييم خالل  �ضهدها  التي  التحركات  الرغم من  على  ري��ت،  الوطني  دبي 
اأمريكي  دولر   6.868.836 بقيمة  م��وؤق��ت��ة  اأرب�����اح  ت��وزي��ع  مت  ك��م��ا  ال���ف���رتة. 
اأ�ضهر  ال�ضتة  فرتة  عن  للم�ضاهمني  الواحد(  لل�ضهم  اأمريكي  دولر   0،0270(
املنتهية يف 30 �ضبتمرب 2018. وبذلك يرتفع اإجمايل الأرباح امل�ضتحقة الدفع 
حلملة الأ�ضهم لل�ضنة املنتهية يف 31 مار�ض 2019 اإىل 12.268.590 دولر 
توزيع  �ضايف  من   ٪8.65 و  ال�ضهم  �ضعر  من   4،54% يعادل  ما  اأي  اأمريكي، 
ال�ضابقة  الأ�ضهم  ت��داول  �ضيتم  العادية،  العامة  اجلمعية  اجتماع  وبعد  الأرب���اح. 
بتاريخ 2 يوليو 2019، مع حتديد تاريخ الت�ضجيل يف 3 يوليو وتاريخ الدفع يف 
15 يوليو 2019. وتعتزم �ضركة الإمارات دبي الوطني ريت موا�ضلة دفع اأرباح 

الأ�ضهم على اأ�ضا�ض ن�ضف �ضنوي.
وقال اأنتوين تايلور، رئي�ض ق�ضم العقارات يف �ضركة الإمارات دبي الوطني لإدارة 
اأن نقدم  باأكمله، كما ي�ضرنا  املالية للعام  النتائج  اأن نعلن عن  “ي�ضرنا  الأ�ضول: 
للم�ضاهمني عائدات ثابتة من اأرباح الأ�ضهم. وعلى الرغم من اأن التقلبات التي 
اأدائنا  اأن  اإل  العقارات،  تقييمات  على  اأّث���رت  قد  املحلية  العقارات  �ضوق  �ضهدها 
يوؤكد اأن عائدات الإيجارات يف حمفظتنا تتمتع باملرونة. وهذا ما يوؤكده حقيقة 
متفوقاً  فقط،   2،8% بن�ضبة  انخف�ض  قد  العقارات  حمفظة  قيمة  اإجمايل  اأن 
على اجتاهات ال�ضوق يف فئات الأ�ضول العقارية، مع متو�ضط اإ�ضغال قوي و�ضلت 
ن�ضبته اإىل %86 وحت�ضني دخل الإيجارات باأكرث من 5 ماليني دولر اأمريكي 
على اأ�ضا�ض �ضنوي. لعب التنويع الذي اأ�ض�ضنا له يف حمفظة اأعمالنا دوراً مهماً يف 
التخفيف من خماطر التقييم، وهذا هو ال�ضبب يف اأننا ن�ضعى لتحقيق املزيد من 
النمو يف ممتلكاتنا، خا�ضة بالن�ضبة لالأ�ضول البديلة امل�ضمونة باتفاقات تاأجري 
طويلة الأجل«. جتدر الإ�ضارة اإىل اأن اإ�ضغال املحفظة مت دعمه بن�ضبة %86 من 
الوطني  دبي  الإم���ارات  �ضركة  تتبعها  التي  الفعالة  التاأجري  ا�ضرتاتيجية  خالل 
ريت، والتي حققت ن�ضبة اإ�ضغال %84 يف حمفظة العقارات املكتبية و%81 يف 

حمفظة العقارات ال�ضكنية و%100 يف حمفظة العقارات البديلة. .

انتخاب جمل�ش اإدارة جمموعة 
عمل وكالء ال�شيارات يف دبي

•• دبي-الفجر:

التي �ضكلت حتت مظلة  يف دبي،  ال�ضيارات”  “جمموعة عمل وكالء  انتخبت 
اإدارت��ه��ا اجل��دي��د الذي  اأع�����ض��اء جمل�ض  دب��ي م��وؤخ��راً،  غرفة جت��ارة و�ضناعة 
اأهدافهم  وخ��دم��ة  ال�ضيارات  وك��الء  اأ���ض��وات  توحيد  مب�ضوؤوليات  �ضي�ضطلع 
الرئي�ض  ال�ضيد مي�ضال عياط،  انتخاب  املهنية. ومت  ون�ضاطاتهم  وم�ضاحلهم 
عمل  ملجموعة  رئي�ضاً  لل�ضيارات،  الر�ضتماين  عبدالواحد  ملجموعة  التنفيذي 
ال�ضيد  اإدارة املجموعة كل من  ال�ضيارات يف دب��ي، يف حني �ضم جمل�ض  وك��الء 
لرئي�ض  ن��ائ��ب��اً  ال��ف��ط��ي��م،  ملجموعة  ال��ع��ام  ال��ق��ان��وين  امل�ضت�ضار  ح��م��ادة،  ف���ادي 
اأميناً  قرقا�ض،  م�ضاريع  عام  مدير  كابيتزكي،  اإيفو  وال�ضيد  العمل،  جمموعة 
عاماً للمجموعة، وال�ضيد عثمان عبداملنعم، املدير العام ل� “اإيه جي اإم �ضي”، 
اأمني �ضندوق املجموعة، يف حني �ضمت ع�ضوية جمل�ض اإدارة املجموعة كل من 
الرئي�ض  دراي��ر،  اأك�ضل  وال�ضيد  لهيونداي،  العام  املدير  الزبن،  �ضليمان  ال�ضيد 
التنفيذي ل�ضركة كلداري لل�ضيارات، وال�ضيد وليد ال�ضيد، مدير عام الكندي 

لل�ضيارات.

بهدف تعزيز اأف�ضل املمار�ضات يف قطاع الطريان املدين 

جامعة خليفة توقع اتفاقية �شراكة مع الهيئة العامة للطريان املدين لدولة الإمارات 
•• اأبوظبي-الفجر:

للعلوم  خ��ل��ي��ف��ة  ج���ام���ع���ة  م����ن  ك����ل  وق����ع����ت 
ال��ع��ام��ة للطريان  وال��ه��ي��ئ��ة  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
ات��ف��اق��ي��ة �ضراكة  امل����دين يف دول����ة الإم������ارات 
تهدف لتعزيز التعاون والدعم بني الطرفني 
مكتوم  اآل  را���ض��د  ب��ن  حممد  ال�ضيخ  ل�جائزة 
تكرمي  اإىل  ت�ضعى  ال��ت��ي  ل��ل��ط��ريان،  العاملية 
املدين  الطريان  الأع�ضاء يف منظمة  ال��دول 
الدويل واملنظمات والأفراد الذين ي�ضاهمون 
يف النهو�ض ب�ضناعة الطريان، وذلك بالتميز 
اجلوي  للنقل  التحتية  البنية  جم���الت  يف 
ومعايري ال�ضالمة والأمن واإجنازات الأفراد 

ال�ضخ�ضية اإ�ضافة اإىل البتكار.
�ضيف  �ضعادة  م��ن  ك��ل  التفاقية  بتوقيع  ق��ام 

حممد ال�ضويدي، املدير العام للهيئة العامة 
ل��ل��ط��ريان امل���دين وال��دك��ت��ور ع���ارف �ضلطان 
جلامعة  التنفيذي  الرئي�ض  نائب  احلمادي، 
هذه  ومبوجب  والتكنولوجيا  للعلوم  خليفة 
التفاقية، فقد اتفق الطرفان على التن�ضيق 
فيما بينهما لت�ضهيل عملية تبادل املعلومات 
وال��ت��ط��وي��ر يف قطاع  ال��ب��ح��وث  امل��ت��ع��ل��ق��ة يف 
�ضيف  ���ض��ع��ادة  وق���ال  ال���ط���ريان.  تكنولوجيا 
حممد ال�ضويدي املدير العام للهيئة العامة 
التي حتمل  اجلائزة  “ اإن  امل��دين،  للطريان 
ال�ضيخ حممد بن را�ضد  ال�ضمو  ا�ضم �ضاحب 
اآل مكتوم، نائب رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض 
ال�����وزراء ح��اك��م دب���ي، ت��ع��د الأغ��ل��ى يف جمال 
الطريان املدين ون�ضعى من خاللها اىل دعم 
وحتفيز  للتطوير  ال��ع��امل��ي  ال��ط��ريان  خ��ط��ة 

اإىل  ���ض��ي��وؤدي  ال��ذي  والب��ت��ك��ار  البحث  ثقافة 
تنمية م�ضتدامة يف �ضناعة الطريان وي�ضرفنا 
ا�ضرتاتيجًيا  �ضريًكا  خليفة  جامعة  تكون  اأن 
را�ضد  ب��ن  حممد  ال�ضيخ  ج��ائ��زة  ب��رن��ام��ج  يف 
العاملية يف الطريان، حيث تعد جامعة خليفة 
موؤ�ض�ضة معرتف بها دوليا لعملها الرائد يف 

جمال العلوم والتكنولوجيا«.
ال���دك���ت���ور ع�����ارف �ضلطان  م���ن ج��ه��ت��ه، ق����ال 
جلامعة  التنفيذي  الرئي�ض  نائب  احلمادي، 
“ي�ضعدنا  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا:  ل��ل��ع��ل��وم  خليفة 
العامة  الهيئة  ال�ضراكة مع  الدخول يف هذه 
ل��ل��ط��ريان امل���دين ل��ال���ض��ت��ف��ادة م��ن اخلربات 
ت�ضاهم  حيث  ال��ط��ريان،  قطاع  يف  الهند�ضية 
دور قطاع  تعزيز  ال��رائ��دة يف  اجل��ائ��زة  ه��ذه 
ال��ط��ريان يف دول���ة الإم�����ارات، وال���ذي يعترب 

املحلي.  القت�ضاد  ركائز  من  اأ�ضا�ضية  ركيزة 
اإىل  تاأ�ضي�ضها  منذ  خليفة  جامعة  وت�ضعى 
المارات  دول��ة  اقت�ضاد  حتويل  يف  امل�ضاهمة 
امل��ت��ح��دة اإىل اق��ت�����ض��اد م��ب��ن��ي على  ال��ع��رب��ي��ة 
املعرفة من خالل تطوير راأ�ض املال الب�ضري 
وال�ضناعات  ال��ب��ح��ث��ي��ة  ال����ق����درات  وت��ط��وي��ر 
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة امل��ت��ط��ورة. وم���ن خ���الل هذه 
بثبات  فاإننا نخطو  ال�ضرتاتيجية،  ال�ضراكة 
نحو �ضمان ا�ضتمرارية التطور التكنولوجي 
الدولة  وذل�����ك خل���دم���ة  ال����ط����ريان  ل��ق��ط��اع 

والعامل«. 
ويعترب قطاع الطريان واحداً من القطاعات 
جامعة  عليها  ت��رك��ز  ال��ت��ي  الرئي�ضة  ال�ضتة 
خليفة، حيث تتخ�ض�ض اجلامعة يف بحوثها 
التطويرية على املواد التي يقوم عليها قطاع 

جامعة  ت�ضم  كما  تطبيقاته.  يف  ال��ط��ريان 
ب��ح��ث��ي��اً، وه���و م��رك��ز ابتكار  خ��ل��ي��ف��ة م���رك���زاً 
عام  تاأ�ضي�ضه  مت  ال���ذي  ال���ط���ريان،  وب��ح��وث 
2012 بالتعاون مع �ضركة مبادلة ل�ضناعة 
اإج��راء البحوث املتطورة يف  الطريان بهدف 

جمال هند�ضة الطريان.
الإمارات  دول��ة  يف  ال��ط��ريان  قطاع  اأن  يذكر 
يف  ح���ي���وي���اً  دوراً  ي��ل��ع��ب  امل���ت���ح���دة  ال���ع���رب���ي���ة 
كما  القت�ضادي،  النمو  عملية  يف  امل�ضاهمة 
الأمر  �ضريعاً،  ع��امل��ي��اً  من���واً  ال��ق��ط��اع  وي�ضهد 
ال���ذي ب���دوره ي��وؤه��ل اجل��ائ��زة ل��زي��ادة فر�ض 
ال�ضتثمار يف جميع جمالت �ضناعة الطريان 
التي ت�ضمن  املمار�ضات  اأف�ضل  ودعم تطوير 
املتطلبات  لتلبية  الطريان  �ضناعة  جاهزية 

على املدى البعيد.

•• دبي-الفجر: 

اأعلن بنك امل�ضرق، اأحد املوؤ�ض�ضات املالية 
العربية  الإم��������ارات  دول�����ة  يف  ال����رائ����دة 
امل�ضرفية  خدماته  اإط��الق  عن  املتحدة، 
الفورية  الر�ضائل  تطبيق  وات�ضاب،  عرب 
اخلدمة  هذه  وتتيح  العامل.  يف  الأ�ضهر 
للعمالء  املنطقة  يف  نوعها  م��ن  الأوىل 
التوا�ضل  اإمكانية  واملحتملني  احلاليني 
امل�ضرفية  املعامالت  واإج��راء  البنك  مع 

الب�ضيطة ب�ضهولة و�ضال�ضة.
ويوفر هذا البتكار الأحدث من امل�ضرق 
ال��ع��م��الء من  ي�ضتطيع  اأخ����رى  ط��ري��ق��ة 
خاللها التوا�ضل مع البنك، بعد طرحه 
خدمة اآبل Siri، وفي�ضبوك م�ضنجر يف 
العام 2016. وتدعم اخلدمة اجلديدة 
للعمالء  ت��ت��ي��ح  ك���م���ا  ال���ع���رب���ي���ة،  ال���ل���غ���ة 
التوا�ضل مع البنك عرب اإر�ضال الر�ضائل 

ال�ضوتية.
وات�ضاب  خدمة  م��ع  العمالء  و�ضيتمكن 
البنك  ال���درد����ض���ة م���ع  اجل����دي����دة، م���ن 
اخل�ضو�ضية  م���ن  ع��ال��ي��ة  مب�����ض��ت��وي��ات 
واآخر  ح�ضابهم،  ر�ضيد  ملعرفة  والأم���ان 
املعامالت التي قاموا بها، واأ�ضعار �ضرف 
اإمكانية  عن  ف�ضاًل  الأجنبية،  العمالت 

املنتجات  ع���ل���ى  ل��ل��ح�����ض��ول  ال���ت���ق���دمي 
وال��ع��ث��ور ع��ل��ى اخل��دم��ات ال��ق��ري��ب��ة مثل 
اأجهزة ال�ضراف الآيل والفروع. وف�ضاًل 
خالل  من  العمالء  �ضيتمكن  ذل��ك،  عن 
ه�����ذه اخل����دم����ة اجل����دي����دة م����ن تقدمي 
ال�ضكاوى والقرتاحات والتوا�ضل ب�ضكل 
ف����وري م���ع اأح����د مم��ث��ل��ي ال��ب��ن��ك. وتعد 
الأك��رث تطوًرا من نوعها  ه��ذه اخلدمة 
اإج����راء  ل��ل��ع��م��الء  ت��ت��ي��ح  اإذ  امل��ن��ط��ق��ة،  يف 
واإدارة  الب�ضيطة  امل�ضرفية  امل��ع��ام��الت 

اأموالهم عن ُبعد با�ضتخدام هذه املن�ضة. 
ويتوقع بنك امل�ضرق باأن يتطور التطبيق 
مبرور الوقت ليلبي الحتياجات املتغرية 
للمتعاملني، وذلك بال�ضتناد اإىل اآرائهم 

وتقييماتهم.
وانطالًقا من روؤية حكومة دولة الإمارات 
العربية املتحدة يف جعل دبي اأول مدينة 
امل�ضرق على  بنك  العامل، يعمل  ذكية يف 
متهيد الطريق يف هذا املجال من خالل 
مبتكرة  رقمية  م�ضرفية  حلول  تقدمي 
500 مليون درهم  وا�ضتثمار  وبديهية، 
خالل ال�ضنوات اخلم�ض املقبلة يف �ضياق 

رحلته نحو التحول الرقمي. 
ويف تعليقه على اخلدمة اجلديدة، قال 
�ضوبروتو �ضوم، نائب الرئي�ض التنفيذي 
امل�ضرفية  اخل��دم��ات  جمموعة  ورئي�ض 
لالأفراد يف امل�ضرق: “مع التغري ال�ضريع 
يف امل�ضهد الرقمي، ينبغي على املوؤ�ض�ضات 
ات�����ض��اًل فورًيا  ت��وف��ر  ق�����درات  ام���ت���الك 
و�ضل�ًضا مع العمالء. ونحن نلم�ض تغرًيا 
حتول  م��ع  امل�ضتهلكني  ���ض��ل��وك  يف  ب����ارًزا 
املزيد من العمالء نحو قنوات اخلدمات 
والهاتف  الإن�����رتن�����ت  ع����رب  امل�����ض��رف��ي��ة 
املتحرك. ومن خالل اإتاحة الو�ضول عرب 
�ضهرة  الفورية  الر�ضائل  من�ضات  اأك��رث 

عمالئنا  دع��م  م��ن  �ضنتمكن  ال��ع��امل،  يف 
ب�ضورة فورية وب�ضكل اأف�ضل يف كل مكان 
ق���ال عارف  م��ن ج��ان��ب��ه  وق����ت«.  اأي  ويف 
الرملي، رئي�ض ق�ضم اخلدمات امل�ضرفية 
الإلكرتونية والبتكار يف امل�ضرق: “يعزز 
الرائدة  الإقليمية  مكانتنا  احل���ّل  ه��ذا 
الرقمية  امل�ضرفية  اخل��دم��ات  قطاع  يف 
ل��ت��ق��دمي جتربة  امل�����ض��ت��م��رة  وج���ه���ودن���ا 
لعمالئنا.  ومب�ضطة  مبتكرة  م�ضرفية 
لالأعمال  وات�����ض��اب  تطبيق  وي�����ض��ت��خ��دم 

برناجًما ذكًيا لتب�ضيط خدمة الدرد�ضة، 
الإ�ضعارات  اإر�����ض����ال  ل��ل��ت��ط��ب��ي��ق  ومي��ك��ن 
مثل  خمتلفة،  ب��اأ���ض��ك��ال  للم�ضتخدمني 
وخرائط  وال�����ض��ور،  الن�ضية،  ال��ر���ض��ائ��ل 

املواقع، وك�ضوفات احل�ضاب«.
امل�ضرفية  ال���ر����ض���ائ���ل  خ���دم���ة  وت���ت���وف���ر 
وطيلة  ال�ضاعة  مدار  على  هذه  الفورية 
“روبوت  على  تقوم  وه��ي  الأ�ضبوع،  اأي��ام 
امل�ضاعدة  لتقدمي  التفاعلي  الدرد�ضة” 
فهم  حت�ضني  خا�ضية  وبف�ضل  العمالء. 
الروبوت  م��ع  امل��ح��ادث��ات  �ضتكون  اللغة، 
�ضيتوفر  ك��م��ا  الإم����ك����ان.  ق���در  طبيعية 
م��وظ��ف م���ن ال��ب��ن��ك ل��ت��ويل امل��ه��م��ة عن 
ال���روب���وت ع��ن��د احل��اج��ة وب��ذل��ك ميكن 
ب�ضري  م�ضت�ضار  مع  التوا�ضل  للعمالء 

للم�ضرف اإذا رغبوا بذلك.
هذه  ب���ا����ض���ت���خ���دام  ال����ب����دء  ي��ت��ط��ل��ب  ول 
اخلدمة اأية خطوات اأو اإجراءات معقدة، 
خدمة  اأن��ه��ا  كما  للغاية،  ب�ضيط  ه��و  ب��ل 
�ضوى  العميل  على  ولي�ض  مت��اًم��ا  اآم��ن��ة 
الإ����ض���ارة اخل�ضراء  ال��ت��اأك��د م��ن وج����ود 
الدرد�ضة  نافذة  يف  امل�ضرق  ا�ضم  بجانب 
ل��ل��ت��اأك��د م���ن اأن����ه ي��ت��وا���ض��ل م���ع ح�ضاب 
على  للبنك  املعتمد  امل�ضرفية  الأع��م��ال 

وات�ضاب. 

 23 % زيادة بعدد الزوار يف اأ�ضبوعه االأول

»ليايل رم�شان 2019« يوا�شل فعالياته الناجحة بزخم متنامي
املدفع : النجاح الذي حققه املعر�ش جعله من اأبرز الفعاليات االقت�ضادية التي تدعم قطاعي التجزئة و�ضياحة الت�ضوق

•• ال�شارقة-الفجر:

رم�ضان  “ليايل  م��ع��ر���ض  اأع����م����ال  حت��ف��ل 
ال����ع����رو�����ض  م������ن  ب�������ض���ل�������ض���ل���ة   “  2019
املميزة،  الرتفيهية  والفعاليات  الرتويجية 
الأ�ضا�ضية  امل��ب��ادرات  بني  من  املعر�ض  ويعد 
الأعمال  زخ��م  على  املحافظة  اإىل  الرامية 
ال�ضارقة  مكانة  وتعزيز  التجزئة،  قطاع  يف 
ك��وج��ه��ة ي��ق�����ض��ده��ا امل��ت�����ض��وق��ون م��ن جميع 

اأنحاء العامل.
اأك�ضبو  مركز  ينظمه  ال��ذي  املعر�ض  ويقام 
مايو   23 م���ن  ال���ف���رتة  خ����الل  ال�������ض���ارق���ة 
امل���ق���ب���ل �ضمن  ي���ون���ي���و   8 ح���ت���ى  وي�����ض��ت��م��ر 
“مهرجان  م���ن  ال�30  ال������دورة  ف��ع��ال��ي��ات 
ويقدم برناجماً حافال  رم�ضان ال�ضارقة”، 
بالعرو�ض الرتويجية والفعاليات والأن�ضطة 
التي متنح ال�ضكان والزوار فر�ضة ال�ضتفادة 
ال��ع��رو���ض وال�ضفقات  ك��ب��ري م��ن  م��ن ع���دد 
اأبرز  منتجات  م��ن  وا���ض��ع��ة  ع��ل��ى جم��م��وع��ة 
العالمات التجارية املحلية والعاملية، ف�ضاًل 
الرتفيهية  بالفعاليات  حافل  برنامج  ع��ن 

التي ت�ضمن املتعة جلميع اأفراد العائلة.
حممد  �ضيف  �ضعادة  ق��ال  ال�ضياق  ه��ذا  ويف 
اأك�ضبو  مل��رك��ز  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����ض  امل���دف���ع 
ليايل  معر�ض  اأم�ضيات  توا�ضل  ال�ضارقة: 
رم�ضان 2019 الزاخرة بالفرح والبهجة، 
والذي تقام فعالياته على اأر�ض مركز اأك�ضبو 
ال�ضارقة مب�ضاحة هي الأكرب منذ انطالقه 
مم��ت��دة ع��ل��ى 40 ال����ف م���رت م���رب���ع، حيث 
كبرية من  اأع��داد  با�ضتقطاب  املعر�ض  جنح 
الزوار يف اأ�ضبوعه الأول حمققا زيادة بن�ضبة 
املتوقع   ومن  ال�ضابقة،  الأع��وام  عن   23%
اأ�ضبوعه  يف  امل��ع��ر���ض  زوار  اأع����داد  تنمو  اأن 
ليبلغ  ومت�ضارعة  ت�ضاعدية  بوترية  الثاين 
ذروت��ه يف الأي��ام الأخ��رية من �ضهر رم�ضان 
اإج��ازة العيد  املبارك، ول �ضيما مع اق��رتاب 
واإج������ازة ال�����ض��ي��ف ال��ت��ي ت��ع��د ف��ر���ض��ة هامة 
يف دف����ع احل���رك���ة الق��ت�����ض��ادي��ة ب����الإم����ارة، 
وتعطي النا�ض فر�ضة اأكرب للت�ضوق وق�ضاء 
اح��ت��ي��اج��ات��ه��م، ف�ضال ع��ن ذل���ك ف��ق��د حقق 

%20 يف  بن�ضبة  زي��ادة  العام  ه��ذا  املعر�ض 
امل�ضاركة،  التجارية  العالمات  عدد  اإجمايل 
على  الأك���رب  الليلي  ال�ضوق  جعله  م��ا  وه��ذا 

م�ضتوى دول جمل�ض التعاون اخلليحي.

% خ�ضومات ت�ضل اإىل 75 
اأن  اإىل  امل��دف��ع  حممد  �ضيف  �ضعادة  ول��ف��ت   
من  التوقعات  فاق  اإقباًل  �ضهد  قد  املعر�ض 
اأ�ضبوعه  م��دى  ا�ضتمر على  م��ا  ال���زوار وه��و 
الأول، وهذا دليل على اأهمية هذا النوع من 
باعتبارها  عليها  املتنامي  والطلب  املعار�ض 
اأحد اأبرز وجهات الت�ضوق واملرح التي تر�ضي 
م��ن خمتلف  وزواره���ا  الإم���ارة  �ضكان  اأذواق 
العمرية  وال��ف��ئ��ات  الج��ت��م��اع��ي��ة  ال�����ض��رائ��ح 
ل��ه��م خ���ي���ارات وا���ض��ع��ة م���ن ال�ضلع  وت���وف���ر 
وتخت�ضر  والرفاهية  واخلدمات  واملنتجات 

عليهم الوقت واجلهد يف اآن واحد.
واأ�ضاف اأن احل�ضومات الكربى التي و�ضلت 
ن�ضبتها اإىل %75 على ت�ضكيلة وا�ضعة من 
اأهم العالمات التجارية واملنتجات، جتتذب 
امل���ع���ر����ض يف  ال�����ض��ري��ح��ة الأك������رب م���ن زوار 

التناف�ضية  الأ�ضعار  من  لال�ضتفادة  �ضعيهم 
التي يطرحها العار�ضون والرغبة بالدخول 
 )BMW( يف ال�ضحب الكبري على �ضيارة
ختام  يف  ���ض��ُي��ق��ام  ال�����ذي   2019 م���ودي���ل 

احلدث. 
اأك�ضبو  مل���رك���ز  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����ض  واأك�����د 

ليايل  “معر�ض  ت��ن��ظ��ي��م  اأن  ال�������ض���ارق���ة 
الزخم  بهذا  م�ضريته  وا�ضتمرار  رم�ضان” 
الذي  الباهر  النجاح  اإىل  يرجع  املتنامي، 
والتي  ال�ضابقة  دورات����ه  يف  امل��ع��ر���ض  حققه 
القت�ضادية  ال��ف��ع��ال��ي��ات  اأب����رز  م��ن  جعلته 
وتعزز  التجزئة  جت��ار  قطاعي  تدعم  التي 
اأحد  تعد  التي  الت�ضوق  �ضياحة  مكانة  م��ن 
اأبرز الأمناط ال�ضياحية يف الإم��ارات والتي 
الت�ضوق  م����راك����ز  اإىل  ع�����ام  ك����ل  يف  جت�����ذب 
ياأتون  الذين  ال�ضياح  من  ماليني  املتنوعة 
من كل اأنحاء العامل بحثا عن اأجود واأف�ضل 
بات  املعر�ض  اأن  معتربا  واملنتجات،  ال�ضلع 
اأه��م الأح���داث على ج��دول الفعاليات  اأح��د 
التي ينظمها املركز �ضنويا بدعم من غرفة 
جت����ارة و���ض��ن��اع��ة ال�����ض��ارق��ة، يف اإط����ار �ضعي 
تر�ضيخ  يف  للم�ضاهمة  ال�����دوؤوب  اجل��ان��ب��ني 
مكانة الإمارة كوجهة رائدة ومميزة للعي�ض 
مع  ان�ضجاماً  الأعمال،  وملمار�ضة  ولل�ضياحة 
روؤية �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ الدكتور �ضلطان 
الأعلى  املجل�ض  ع�ضو  القا�ضمي  حممد  بن 
امل�ضتدامة  التنمية  ال�ضارقة، بتحقيق  حاكم 

على كافة ال�ضعد الجتماعية والقت�ضادية 
ع���ن �ضكره  ���ض��ع��ادت��ه  واأع������رب  الإم��������ارة.  يف 
لغرفة جتارة و�ضناعة ال�ضارقة على دعمها 
ينظمها  التي  الفعاليات  لكافة  الالحمدود 
لكافة  اأي�ضا  وال�ضكر  امل��رك��ز،  وي�ضت�ضيفها 
انطالقة  جناح  يف  �ضاهموا  الذين  ال�ضركاء 

معر�ض ليايل رم�ضان.
على  امل������ع������رو�������ض������ات  ق�����ائ�����م�����ة  وت���������ض����م����ل 
والعطور،  اجل��دي��دة،  واملنتجات  )ال��ه��داي��ا، 
ومنتجات  ال���ت���ج���م���ي���ل،  وم�������ض���ت���ح�������ض���رات 
الكهربائية،  والأج��ه��زة  ال�ضحية،  العناية 
والديكورات  والأث��اث  املنزلية،  والتجهيزات 
واملالب�ض  والأزي���اء،  واملن�ضوجات  الداخلية، 
واملواد  والقرطا�ضية،  الريا�ضية،  وامل��ع��دات 
الغذائية، والزهور الطبيعية وال�ضطناعية، 
الكمبيوتر  واأج���ه���زة  ال��ن��ق��ال��ة،  وال���ه���وات���ف 
واملجوهرات  الأطفال،  واألعاب  وملحقاتها، 
ب��اأن��واع��ه��ا( وغ��ريه��ا ال��ك��ث��ري مم��ا حت��ف��ل به 

اأجنحة املعر�ض.
الإم���������ارات  “قرية  امل���ع���ر����ض  ي�������ض���م  ك���م���ا 
وا�ضعة  �ضريحة  ت�ضتقطب  التي  الرتاثية” 
م��ن ال�����زوار، ح��ي��ث ت��ن��ال ال��رم��وز الرتاثية 
واملجال�ض القدمية ومدفع رم�ضان والتحف 
التي تعرب عن  والأزي��اء واملالب�ض الرتاثية 
اإعجاب  الإم��ارات��ي  املا�ضي  واأ���ض��ال��ة  ع��راق��ة 

الكثريين من الزوار.
 4000 على  ت��زي��د  األ��ع��اب  م�ضاحة  وي��وف��ر 
الألعاب  م��ن  ع��دد كبري  م��رب��ع وت�ضم  م��رت 
اختيارها  مت  ال��ت��ي  ل��الأط��ف��ال  ال��رتف��ي��ه��ي��ة 
بعناية مع مراعاة عوامل ال�ضالمة، يف حني 
جمموعة  املعر�ض  فعاليات  اأج��ن��دة  ت�ضمل 
م��ت��ن��وع��ة م��ن الأن�����ض��ط��ة ال��ت��ي ت�����ض��اف اإىل 
الت�ضوق، من بينها عرو�ض ترفيهية  حركة 
وتوعية  خ��ريي��ة  وح��م��الت  تراثية  ون���دوات 

دينية و�ضحية.
ليايل رم�ضان، من  وتقام فعاليات معر�ض 
ال�ضاعة 8:00 م�ضاء وحتى ال�ضاعة 2:00 
ومن  الف�ضيل،  ال�ضهر  اأي���ام  طيلة  �ضباحاً 
 11:00 05:00 م�����ض��اء ح��ت��ى   ال�����ض��اع��ة  

ليال خالل اأيام اأيام عيد الفطر.

امل�شرق يطلق خدمة م�شرفية جديدة عرب وات�شاب توفر قدرات وظيفية رائدة يف ال�شوق
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دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�خلمي�س 30 ماي�  2019 �لعدد 12645 

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�خلمي�س 30 ماي�  2019 �لعدد 12645 

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�خلمي�س 30 ماي�  2019 �لعدد 12645 

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�خلمي�س 30 ماي�  2019 �لعدد 12645 

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�خلمي�س 30 ماي�  2019 �لعدد 12645 

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�خلمي�س 30 ماي�  2019 �لعدد 12645 

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�خلمي�س 30 ماي�  2019 �لعدد 12645 

يعلن ق�ضم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك
بوتيغا هو�ضبيتاليتي �ضركة

او بي ا�ض للتجارة العامة
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:  

املودعة حتت رقم: 284038           بتاريخ :2017/12/7    
تاريخ اإيداع الأولوية:     /     / 200م

با�ض��م: او بي ا�ض للتجارة العامة.
وعنوانة: �ض. ب 88000 ، دبي، المارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات:
لتح�ضري  اأ���ض��رب��ة  ف��واك��ه،  ع�ضائر  كحولية،  غ��ري  ف��واك��ه  خال�ضات  كحولية،  غ��ري  م�ضروبات  غ��ازي��ة،  مياه 

امل�ضروبات، ماء ال�ضودا )مياه معدنية ( يف الفئة 32.
الواق�عة بالفئة: 32 

و�ضف العالمة: هي عبارة عن �ضكل م�ضتطيل مكتوب بداخله الأحرف الأبجدية ZEN باللغة الالتينية 
وباللون الأ�ضود ومكتوب حتتها كلمة SELECTION باللغة الالتينية وباللون الأ�ضود كما هو مو�ضح 

بال�ضكل املرفق.
ال�ضرتاطات: 

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

اإدارة العلمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�خلمي�س 30 ماي�  2019 �لعدد 12645 

يعلن ق�ضم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك
بوتيغا هو�ضبيتاليتي �ضركة

فاين واي انرتنا�ضيونال للتجارة )�ض.ذ.م.م(
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:  

املودعة حتت رقم: 309402           بتاريخ :2019/4/10    
تاريخ اإيداع الأولوية:     /     / 200م

با�ض��م: فاين واي انرتنا�ضيونال للتجارة )�ض.ذ.م.م(
وعنوانة: �ض. ب 44175 ، دبي، المارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات:
اأرز،النب، ال�ضاي، ال�ضكر،توابل،دقيق للطعام يف الفئة  30.

الواق�عة بالفئة: 30
و�ضف العالمة: عبارة عن الكلمة الالتينية Pavizham كتبت ب�ضكل مميز باللون الأبي�ض داخل �ضريط 
باللون  ال�ضكل  م�ضتطيلة  خلفية  على  والكل  الأخ�ضر  باللون  الأ�ضفل  من  حم��اط  الأحمر  باللون  عري�ض 

الأ�ضفر كما هو مو�ضح بال�ضكل املرفق.
ال�ضرتاطات: 

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

اإدارة العلمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�خلمي�س 30 ماي�  2019 �لعدد 12645 

يعلن ق�ضم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك
بوتيغا هو�ضبيتاليتي �ضركة

او بي ا�ض للتجارة العامة
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:  

املودعة حتت رقم: 287074           بتاريخ :2018/2/28   
تاريخ اإيداع الأولوية:     /     / 200م

با�ض��م: او بي ا�ض للتجارة العامة.
وعنوانة: �ض. ب 88000 ، دبي، المارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات:
جمموعة عطور.

الواق�عة بالفئة: 03 
و�ضف العالمة: هي عبارة عن عبارة MONACO COLLECTION مكتوبة باللغة الالتينية 

وباللون الأبي�ض على خلفية باللون الأ�ضود كما هو مو�ضح بال�ضكل املرفق.
 MONACO ال�ضرتاطات: احلماية للعالمة يف جمملها مع عدم املطالبة بحق ح�ضري عن الكلمات

العادي. الو�ضع  يف  حدة  على  كل   COLLECTION
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد  اأو اإر�ضاله 

بالربيد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا  العالن
اإدارة العلمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�خلمي�س 30 ماي�  2019 �لعدد 12645 

يعلن ق�ضم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك
بوتيغا هو�ضبيتاليتي �ضركة

بي�ض ايفينت�ض منطقة حرة ذ.م.م
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:  

املودعة حتت رقم: 311359           بتاريخ : 2019/5/20    
تاريخ اإيداع الأولوية:     /     / 200م

با�ض��م: بي�ض ايفينت�ض منطقة حرة ذ.م.م.
وعنوانة: �ض. ب 57176 ، مدينة دبي لالإعالم، دبي، المارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات:
واإدارة  تنظيم   ، امل�ضرحي  ،الإنتاج  والثقافية  الريا�ضية  الأن�ضطة   ، الرتفيه   ، التدريب   ، والتهذيب  التعليم 

احلفالت املو�ضيقية يف الفئة  41.
الواق�عة بالفئة: 41

و�ضف العالمة: هي عبارة عن جملة HAPPY HALF مكتوبة باللغة الالتينية وباللون الأ�ضود كما 
هو مو�ضح بال�ضكل املرفق.

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

بالربيد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا العالن 
اإدارة العلمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�خلمي�س 30 ماي�  2019 �لعدد 12645 

العدد 12645 بتاريخ 2019/5/30

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد - �إد�رة �لعالمات �لتجارية

العدد 12645 بتاريخ 2019/5/30

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد - �إد�رة �لعالمات �لتجارية

العدد 12645 بتاريخ 2019/5/30

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد - �إد�رة �لعالمات �لتجارية

العدد 12645 بتاريخ 2019/5/30

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد - �إد�رة �لعالمات �لتجارية

العدد 12645 بتاريخ 2019/5/30

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد - �إد�رة �لعالمات �لتجارية

�لعدد 12645 بتاريخ 2019/5/30 

اإع����������لن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/موؤ�ض�ضة اجلوري لل�ضيانة 

CN قد تقدموا الينا بطلب واملقاولت العامة رخ�ضة رقم:1108873 

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

ا�ضافة ظافر حمد ح�ضني نديل الهاجري ٪100

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

حذف مبارك حمد ح�ضني نديل القحطاين

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

القت�ضادية خالل اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان 

الدائرة غري م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث 

�ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع �ل�س�ؤون �لتجارية )�لعني(

�لعدد 12645 بتاريخ 2019/5/30   
 �عالن وتكليف بال�فاء بالن�سر

                         يف �لدع�ى رقم 2019/1047   تنفيذ مدين  
ام��وين  جمهول حمل القامة  املنفذ �ضده/1- حممد احمد  اىل 
 / وميثله  يو�ضف  �ضعيد  حممد  عزت  التنفيذ/رائد  طالب  ان  مبا 
ح�ضني علي عبدالرحمن لوتاه  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )59754( درهم 
اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12645 بتاريخ 2019/5/30   
 مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�سر 
 يف  �لدع�ى 2019/2875  عمايل جزئي 

اىل املدعي عليه / 1- دراج��ون �ضيلد خلدمات احلرا�ضة - �ض ذ م م  جمهول 
العلي وميثله  م��ريزا ح�ضن عبدالرحمن  / فهد  املدعي  ان  القامة مبا  حمل 
املطالبة  ومو�ضوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  حممد  قمرب  ع��ب��داهلل  فهد   /
ورقم  وامل�����ض��اري��ف  وال��ر���ض��وم  دره����م(   10000( وق��دره��ا  عمالية  مب�ضتحقات 
ال�ضكوى)MB191556704AE( وحددت لها جل�ضة يوم الحد  املوافق 
مكلف  ف��اأن��ت  ل���ذا    Ch1.A.4 ب��ال��ق��اع��ة  ����ض    10.00 ال�����ض��اع��ة    2019/6/9
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�ضور 
م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل . )علما باأن الدعوى 

جددت من ال�ضطب(
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12645 بتاريخ 2019/5/30   
مذكرة �عالن بالن�سر

يف  �لدع�ى 2018/2749  ��ستئناف جتاري   
اىل امل�ضتاأنف �ضده/ 1-ديزل �ضي�ضتم انرتنا�ضيونال - �ض ذ م م  جمهول 
عبداهلل   / وميثله  �ضاها  كانتي  /بابيرتا  امل�ضتاأنف  ان  مبا  القامة  حمل 
نا�ضر من�ضور حمد الكعبي -  قد ا�ضتاأنف القرار/ احلكم ال�ضادر بالدعوى 
رقم : 2014/716 جتاري كلي - بتاريخ 2018/12/6    وحددت لها جل�ضه 
بالقاعة رقم  ال�ضاعة 10.00 �ضباحا   املوافق 2019/6/11   الثالثاء   يوم 
ch2.E.23 وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �ضتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة �ل�ستئناف

فقد�ن �سهاد�ت ��سهم
فقد املدعو/ مبارك حممد خمي�ض را�ضد املن�ضوري ،

�ضهادة  برقم امل�ضتثمر ADIB10189320  وعددها 5663 �ضهم ، 
و �ضهادة  برقم امل�ضتثمر AKIC16193  وعددها 2872 �ضهم ، 

و�ضهادة برقم امل�ضتثمر ADSB21820 وعددها 3707 �ضهم ،
و �ضهادة  برقم امل�ضتثمر OILC11100777  وعددها 3511 �ضهم ، 

�ضادرة من م�ضرف ابوظبي ال�ضالمي 
وعلى من يجدها الت�ضال بالرقم 0503202300 
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�لعدد 12645 بتاريخ 2019/5/30   
�ضركة / وايز ايديا لتجارة قطع غيار اللت واملعدات الثقيلة ) �ض ذ م م(  )رخ�ضة 

رقم 1390691 (  والكائنة ب���� دبي ، �ض ب : 385294 ، دبي دولة المارات العربية 
املتحدة ،  واملرخ�ضة لدى �ضلطة دبى للتطوير ، ترغب هذه ال�ضركة  املذكورة يف 

اعالن قرارها للكافة والذى مت اتخاذه بوا�ضطة جمل�ض  الإدارة يف اإجتماعه الذي 
عقد يف دبي ب�ضاأن اغالق وحل ال�ضركة. وفقا لذلك ، تهيب ال�ضركة باأى طرف معنى 
بالمر ولديه اى مطالبات فى مواجهتها عليه تقدمي هذه املطالبات خالل 45 يوما 

من تاريخ هذا العالن عن طريق الربيد امل�ضجل او الت�ضال ب :  
�ض ب : 385294  

دبي - دولة المارات العربية املتحدة.
هاتف رقم : 052-6253760 

لن يتم النظر يف املطالبات التى ترد بعد انتهاء فرتة ال�ضعار واملحددة ب 45 يوما.

��سعار ت�سفية
�لعدد 12645 بتاريخ 2019/5/30   

�ضركة / ديزرت جاردن لتجارة مواد الغذائية ) �ض ذ م م(  )رخ�ضة رقم 1390552 (  
والكائنة ب���� دبي ، �ض ب : 385294 ، دبي دولة المارات العربية املتحدة ،  واملرخ�ضة 
لدى �ضلطة دبى للتطوير ، ترغب هذه ال�ضركة  املذكورة يف اعالن قرارها للكافة 

والذى مت اتخاذه بوا�ضطة جمل�ض  الإدارة يف اإجتماعه الذي عقد يف دبي ب�ضاأن 
اغالق وحل ال�ضركة. وفقا لذلك ، تهيب ال�ضركة باأى طرف معنى بالمر ولديه اى 
مطالبات فى مواجهتها عليه تقدمي هذه املطالبات خالل 45 يوما من تاريخ هذا 

العالن عن طريق الربيد امل�ضجل او الت�ضال ب :  
�ض ب : 385294  

دبي - دولة المارات العربية املتحدة.
هاتف رقم : 052-6253760 

لن يتم النظر يف املطالبات التى ترد بعد انتهاء فرتة ال�ضعار واملحددة ب 45 يوما.

��سعار ت�سفية
�لعدد 12645 بتاريخ 2019/5/30   

�عالن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده   
فى �لدع�ى رقم  2018/341 تنفيذ عقاري   

طالب التنفيذ:البنك العربي - �ض م ع
عنوانه : اإمارة دبي - بجوار دبي مول - اإعمار ا�ضكوير رقم 2 - الطابق ال�ضاد�ض وحمله املختار مكتب الثقة للمحاماة وال�ضت�ضارات 

القانونية الكائن ال�ضارقة �ضارع قناة الق�ضباء - برج الهند ، الطابق 11 - مكتب 1112 
املنفذ �ضده : احمد حممد حممد حممود الك�ضار  عنوانه :  اإمارة دبي - الرب�ضاء - جنوب الرابعة - مبنى اخلريف املقام على قطعة 

الر�ض رقم 62 - مبنى رقم 1 - الطابق 2 - �ضقة 212 
بيع  �ضيجرى  احل��ال  اقت�ضى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  م�ضاء   5.00 ال�ضاعة   2019/6/19 امل��واف��ق  الأرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
www.( العقار املو�ضحة او�ضافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�ضركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين
emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�ضراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�ضا�ضي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ضتندات قبل اجلل�ضة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ضاريف خالل ع�ضرة ايام التالية جلل�ضة 
البيع ولكل �ضخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�ضرة ايام التالية لر�ضوم املزاد ب�ضرط ال تقل هذه الزيادة  
عن ع�ضر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�ضروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ضاف املمتلكات  : نوع العقار 
: �ضقة �ضكنية - املنطقة  : الرب�ضاء جنوب الرابعة - رقم الر�ض : 62 - رقم املبنى : 1 - ا�ضم املبنى : اخلريف 1 - رقم الوحدة : 
212 - امل�ضاحة : 116.59 مرت مربع - التقييم : 878.474.00 درهم ، ويباع لعلى عطاء -  مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س �لق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12645 بتاريخ 2019/5/30   

�عالن بيع  عقار بالن�سر 
فى �لدع�ى رقم  2018/341 تنفيذ عقاري   

طالب التنفيذ:البنك العربي - �ض م ع
عنوانه : اإمارة دبي - بجوار دبي مول - اإعمار ا�ضكوير رقم 2 - الطابق ال�ضاد�ض وحمله املختار مكتب الثقة للمحاماة وال�ضت�ضارات 

القانونية الكائن ال�ضارقة �ضارع قناة الق�ضباء - برج الهند ، الطابق 11 - مكتب 1112 
املنفذ �ضده : احمد حممد حممد حممود الك�ضار  عنوانه :  اإمارة دبي - الرب�ضاء - جنوب الرابعة - مبنى اخلريف املقام على قطعة 

الر�ض رقم 62 - مبنى رقم 1 - الطابق 2 - �ضقة 212 
بيع  �ضيجرى  احل��ال  اقت�ضى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  م�ضاء   5.00 ال�ضاعة   2019/6/19 امل��واف��ق  الأرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
www.( العقار املو�ضحة او�ضافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�ضركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين
emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�ضراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�ضا�ضي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ضتندات قبل اجلل�ضة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ضاريف خالل ع�ضرة ايام التالية جلل�ضة 
البيع ولكل �ضخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�ضرة ايام التالية لر�ضوم املزاد ب�ضرط ال تقل هذه الزيادة  
عن ع�ضر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�ضروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ضاف املمتلكات  : نوع العقار 
: �ضقة �ضكنية - املنطقة  : الرب�ضاء جنوب الرابعة - رقم الر�ض : 62 - رقم املبنى : 1 - ا�ضم املبنى : اخلريف 1 - رقم الوحدة : 
212 - امل�ضاحة : 116.59 مرت مربع - التقييم : 878.474.00 درهم ، ويباع لعلى عطاء -  مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س �لق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12645 بتاريخ 2019/5/30   
      مذكرة �عالن متظلم �سده بالن�سر     

   يف  �لدع�ى 2019/204    تظلم جتارى               
اىل املتظلم �ضده / 1- �ضوكي�ض كومار روت افيمانيا روت جمهول حمل القامة مبا 
اأن التظلم /ال�ضهيل لل�ضحن اجلوي - �ض ذ م م وميثله : كفاح حممد نا�ضر حممد 
املذكور اعاله ومو�ضوعه تظلم من  التظلم  اقام عليك  الزعابي - قد  ال�ضخ�ضي 
القرار ال�ضادر يف المر على عري�ضة  رقم 344 ل�ضنة 2019 والر�ضوم وامل�ضاريف.  
ال�ضاعة 9.30 �ضباحا بالقاعة  املوافق 2019/6/9   وحددت لها جل�ضه يوم الحد  
وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�ضور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   ch1.A.5 رق��م 
ايام  بثالثة  اجلل�ضة  قبل  للمحكمة  م�ضتندات  اأو  لديك من مذكرات  ما  بتقدمي 

على الأقل ويف حالة تخلفك فاإن احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري   
            رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12645 بتاريخ 2019/5/30   
�عالن حم�سر حجز بالن�سر

يف �لدع�ى رقم 2018/148 بيع عقار مره�ن 
مو�ضوع الق�ضية : طلب اذن بيع مال مرهون عبارة عن )ال�ضقة رقم 1101 - مع املوقف 

لدين  وفاء   )2 وي�ضتهايت�ض  املبنى  يف   -  LB  -  3 املوقف  مع   -  303 رقم  ال�ضقة   +  60LB
مقداره 6324325.59 دولر امريكي   

طالب العالن : طالب التنفيذ : بنك برودا  
املطلوب اعالنه : املنفذ �ضده : 1- مكنز للتجارة العامة - �ض ذ م م  2-برا�ضانت �ضيتي اوم براكا�ض 

�ضيتي - جمهول حمل القامة. 
مو�ضوع الإعالن : نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�ضة وهي عبارة عن وحدات عقارية - 
املنطقة اخلليج التجاري - رقم الر�ض : 11 - رقم املبنى : 5 - ا�ضم املبنى : وي�ضت هايت�ض 2 - رقم 
الوحدة : 1101 + 303 - امل�ضاحة : 121.52 مرت مربع وفاء  للمبلغ املطالب به )2.500.000( درهم   

وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا
رئي�س �لق�سم   

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12645 بتاريخ 2019/5/30   

�عالن حم�سر حجز بالن�سر
يف �لدع�ى رقم 2018/95  بيع عقار مره�ن 

مو�ضوع الق�ضية : طلب احلجز على الوحدات العقارية ارقام من 2901 حتى 1908 بالطابق 29 
باملبنى رقم 1 باأبراج مزايا بيزن�ض افينو مبنطقة جممع الثنية اخلام�ضة باإمارة دبي ، وذلك 
متهيدا لبيعها باملزاد العلني وفقا للمادتني 25 و 26 من القانون رقم 14 ل�ضنة 2008 ب�ضاأن 

الرهن التاأميني يف اإمارة دبي.   
طالب العالن : طالب التنفيذ : �ضيتي بنك اإن. اإيه  - املطلوب اعالنه : املنفذ �ضدهما / 1- اجاي 

�ضينغ �ضوهان  2- ريكها اجاي �ضينغ جوهان - جمهول حمل القامة. 
م��و���ض��وع الإع�����الن : نعلنكم ب��ان��ه مت احل��ج��ز ع��ل��ى ام��وال��ك��م اخل��ا���ض��ة وه���ي ع���ب���ارة ع���ن �ضقة 
افينيوا  بزن�ض  مزايا   : املبنى  ا�ضم   -  845  : الر���ض  رق��م   - اخلام�ضة  الثنية   : املنطقة   - �ضكنية 
 : ال�ضقة  ورق��م  ج��وه��ان  �ضينغ  اج��ي  ريكها  �ضده  للمنفذ   2907+2906  : ال�ضقة  رق��م   -  2 ب��ي  ب��ي 
2908+2905+2904+2903+2902+2901 للمنفذ �ضده اجاي �ضينغ �ضوهان - وفاء للمبلغ املطالب 

به )21.584.284( درهم وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا
رئي�س �لق�سم   

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12645 بتاريخ 2019/5/30   

�عالن حكم متهيدي بالن�سر
   يف  �لدع�ى رقم 2018/3488 مدين جزئي 

ب��ان ايربورت  ب��ال  ���ض ذ م م  2-  اي��رب��ورت لوجي�ضتك�ض -  ب��ي دبليو �ضي  امل��دع��ي عليه /1 - دن��ات��ا  اىل 
لوج�ضتك�ض )فرع من دناتا بي دبليو �ضي(  جمهويل حمل القامة  مبا ان املدعي/ حممد اقبال �ضيخ 
ب�ضفته والد املتوفى )عدنان اقبال حممد اقبال �ضيخ(  قد اقام الدعوى املذكورة اأعاله وعليه نعلنكم 
باأن املحكمة حكمت بتاريخ 2019/4/30 احلكم التمهيدي التايل :  باإحالة الدعوى اىل التحقيق ليثبت 
املدعيني بكافة طرق الثبات ومنها البينة و�ضهادة ال�ضهود ان مورثهما املرحوم عدنان اقبال حممد 
اقبال �ضيخ كان يعولهما فعال وقت وفاته على نحو دائم وم�ضتمر وللمدعي عليهم النفي بذات الطرق 
، وحددت لبدء التحقيق جل�ضة 2019/6/11 على ان ينتهي خالل ا�ضبوعني من تاريخ بدئه واعتربت 
الوىل  عليهما  املدعي  اع��الن  املدعيني  وعلى   ، الخ��ري  عليه  للمدعي  اع��الن  باحلكم مبثابة  النطق 
والثانية باحلكم واجلل�ضة وابقت الف�ضل يف امل�ضاريف.  وحددت لها املحكمة جل�ضة يوم الثالثاء املوافق 

.Ch2.D.19 2019/6/11 ال�ضاعة 30 : 8 �ضباحا يف القاعة

رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12645 بتاريخ 2019/5/30   
�عالن حكم بالن�سر

   يف  �لدع�ى رقم 2018/3544 جتاري جزئي                                              
الهدى  ن��ور   / املدعي  اأن  مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهول  رع��د  جمال  و�ضام  عليه/1-  املدعي  اىل 
احل�ضوين وميثله / حممد عبداهلل حم�ضن عبدالرحيم الربيكي  نعلنكم بان املحكمة حكمت 
الهدى  ن��ور  ل�ضالح/  اع���اله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف    2019/2/19 ب��ت��اري��خ   املنعقدة  بجل�ضتها 
احل�ضوين  ، اأول :  بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ خم�ضمائة الف درهم وفوائده 
بتثبيت احلجز   : ، ثانيا  ال�ضداد  تاريخ 2018/4/18 وحتى متام  اعتبارا من  �ضنويا  بواقع ٪9 
دبي  الإم��ارات  بنك  املدعي عليه لدى  واملوقع على ح�ضاب  التحفظي رقم 2018/494 جتاري 
املحاماة.   اتعاب  مقابل  دره��م  وال��ف  امل�ضروفات  والزمته  له  العائدة  املركبات  وعلى  الوطني 
حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ضتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضر 
اآل مكتوم حاكم  �ضعيد  بن  را�ضد  بن  ال�ضيخ حممد  ال�ضمو  با�ضم �ضاحب  الع��الن �ضدر  هذا 

دبي وتلى علنا. 
 رئي�س �لق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12645 بتاريخ 2019/5/30   
�عالن حكم بالن�سر

   يف  �لدع�ى رقم 2018/1854 جتاري كلي                                              
لينا   -2 حممد  علي  يو�ضف  لينا   / ملالكتها  فردية(  )موؤ�ض�ضة  املك�ضرات  وادي  عليه/1-  املدعي  اىل 
يو�ضف علي حممد ب�ضفتها كفيل مت�ضامن ملديونية وادي املك�ضرات 3- عنايت اهلل كرامت اهلل �ضاحل 
اأن املدعي / بنك دبي  ب�ضفته كفيل مت�ضامن ملديونية وادي املك�ضرات جمهويل حمل القامة مبا 
املحكمة حكمت  بان  نعلنكم   - ال�ضام�ضي  �ضليمان جابر  نا�ضر حمد   / ( وميثله  ع  م  �ض   ( التجاري 
بجل�ضتها املنعقدة بتاريخ  2019/5/7  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�ضالح/ بنك دبي التجاري )�ض 
م ع (  بالزام املدعي عليهم ان  يوؤدوا للمدعية مبلغ 4315615.61 درهم )اربعة ماليني وثالثمائة 
وخم�ضة ع�ضر الف و�ضتمائة وخم�ضة ع�ضر درهم وواحد و�ضتون فل�ضا( مع الفائدة بواقع  9٪ �ضنويا 
من تاريخ املطالبة وحتى ال�ضداد التام وب�ضمول احلكم بالنفاذ املعجل بكفالة ، والزمتهم بالر�ضوم 
لال�ضتئناف  قابال  احل�ضوري  مبثابة  حكما  املحاماة.   اتعاب  مقابل  دره��م  الف  ومببلغ  وامل�ضاريف 
خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضر هذا العالن �ضدر با�ضم �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ 

حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س �لق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12645 بتاريخ 2019/5/30   
       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  �لدع�ى 2019/1831  جتاري جزئي              

دبي   ف��رع  م  م  ذ  �ض   - العامة  للمقاولت  �ضيدكو  1-�ضركة   / عليه  املدعي  اىل 
ذ  - �ض  الفنية  املدعي/ احمد مر�ضى لالعمال  ان  القامة مبا  جمهول حمل 
اأق��ام عليك الدعوى  املازمي -  قد  م م وميثله / احمد ح�ضن حممد عبداهلل 
املدعي عليهما مببلغ وقدره )722265.35 درهم(  بالزام  املطالبة  ومو�ضوعها 
والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة والفائدة  12٪ من تاريخ اإقامة الدعوى 
وحتى ال�ضداد التام.  وحددت لها جل�ضة يوم الحد  املوافق  2019/6/9  ال�ضاعة 
ميثلك  من  اأو  باحل�ضور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch1.C.12 بالقاعة  �ض   8.30
قبل  للمحكمة  م�ضتندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12645 بتاريخ 2019/5/30   

       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  �لدع�ى 2019/1536  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1- رائق نور الدين م�ضلماين  جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي/ م�ضرف الهالل )�ض م ع(  قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها 
والر�ضوم  دره���م(   74347.01( وق���دره  مببلغ  عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة 
بالنفاذ  احلكم  �ضمول  و  التام  ال�ضداد  وحتى  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�ضاريف 
املعجل بال كفالة.  وحددت لها جل�ضة يوم اخلمي�ض  املوافق  2019/6/13  
ال�ضاعة 8.30 �ض بالقاعة Ch1.C.14 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة 

قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12645 بتاريخ 2019/5/30   
�عالن حكم بالن�سر

         يف  �لدع�ى رقم 2019/187  جتاري جزئي 
اىل املحكوم عليه/1- عبداملح�ضن بن ابراهيم بن علي اجلفري جمهول حمل القامة 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ضتها املنعقدة بتاريخ 2019/3/19  يف الدعوى املذكورة 
مبلغ  للمدعية  يوؤدي  بان  عليه  املدعي  بالزام  ال�ضيارات  لتاأجري  ل�ضالح/عجيب  اعاله 
املطالبة  ت��اري��خ  م��ن   ٪9 ب��واق��ع  القانونية  وال��ف��ائ��دة  دره���م(  و�ضتني  وت�ضعمائة  )ال���ف 
بامل�ضروفات ومببلغ  والزمته  ال�ضداد  الق�ضائية احلا�ضل يف 2018/12/26 وحتى متام 
املحاماة. حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ضتئناف خالل  اتعاب  مائتي درهم مقابل 
ال�ضمو  با�ضم �ضاحب  الع��الن �ضدر  لن�ضر هذا  التايل  اليوم  اعتبارا من  يوما  ثالثني 

ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س �لق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12645 بتاريخ 2019/5/30   

�عالن حكم بالن�سر
         يف  �لدع�ى رقم 2018/2603  جتاري جزئي 

اىل املدعي عليه/1- جراغ للمقاولت �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/
امل�ضتقبل لال�ضغال املعدنية للمباين ذ.م.م نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ضتها املنعقدة 
املعدنية  لال�ضغال  ل�ضالح/امل�ضتقبل  اعاله  املذكورة  الدعوى  يف    2018/12/25 بتاريخ 
وفوائده  درهم  للمدعية مبلغ )48250(  توؤدي  بان  املدعي عليها  بالزام  ذ.م.م  للمباين 
بواقع 9٪ �ضنويا من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�ضداد والزمتها امل�ضروفات والف درهم 
مقابل اتعاب املحاماة ورف�ضت ما عدا ذلك من طلبات. حكما مبثابة احل�ضوري قابال 
لال�ضتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضر هذا العالن �ضدر با�ضم 

�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س �لق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12645 بتاريخ 2019/5/30   

       مذكرة �عالن مدعي عليه بالن�سر
   يف  �لدع�ى 2019/1564  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1-عماد حممد عبدالفتاح �ضعداهلل جمهول حمل القامة 
مرت�ضى  وميثله:حممد  ذ.م.م  ال�����ض��ي��ارات  ل��ت��اأج��ري  ام  ب��ي  امل���دع���ي/ار  ان  مب��ا 
املطالبة  الدعوى مو�ضوعها  اأقام عليك  الها�ضمي قد  يعقوب مرت�ضى برهان 
بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )80000( درهم والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب 
التام و�ضمول احلكم  املحاماة والفائدة 12٪ من تاريخ املطالبة وحتى ال�ضداد 
املوافق:2019/6/16  الحد  يوم  جل�ضة  لها  كفالة.وحددت  بال  املعجل  بالنفاذ 
ال�ضاعة:08:30 �ض بالقاعة:ch1.C.13  لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة 

قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س �ل�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12645 بتاريخ 2019/5/30   

       مذكرة �عالن مدعي عليه بالن�سر
   يف  �لدع�ى 2019/1973  جتاري جزئي

مهدي  حممد  ال�ضيد/�ضيد  امل��دي��ر  -وميثلها  ����ض.م.ح  لينك  1-ذا   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
اأ�ض.ال  املدعي/�ضركة جوفيمري  ان  �ضيد مرت�ضى �ضفوي جمهول حمل القامة مبا 
- وميثلها جوزى ماريا فيال مريين وميثله:علي �ضلطان علي احلداد قد اأقام عليك 
الدعوى مو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليها بدفع مبلغ وقدره )55.051/99( يورو 
والذي يعادل بالدرهم الماراتي مبلغ )250.000( درهم والزامها بالفوائد القانونية 
وامل�ضاريف  والر�ضوم  التام  ال�ضداد  وحتى  للمبلغ  ال�ضتحقاق  تاريخ  من   ٪12 بواقع 
وم��ق��اب��ل ات��ع��اب امل���ح���ام���اة.وح���ددت ل��ه��ا جل�ضة ي���وم اخل��م��ي�����ض امل�����واف�����ق:2019/6/13 
ال�ضاعة:08:30 �ض بالقاعة:ch1.C.12  لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك 
اجلل�ضة  قبل  للمحكمة  م�ضتندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س �ل�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12645 بتاريخ 2019/5/30   
�لدع�ى  رقم 2018/3362 ��ستئناف عمايل 

حمكمة دبي - �لد�ئرة �لعمالية �لثالثة 
امل�ضتاأنفة / �ضركة ويزيل اإنرتنا�ضيونال املحدودة وميثلها / حممد عبداهلل كهور علي حممد 

وميثله / مكتب هادف وم�ضاركوه للمحاماة وال�ضت�ضارات القانونية  
Email:a.diab@hadef.ae & 044292888 : ت : 044292999  ف

�ضد امل�ضتاأنف �ضدها الأوىل / كي�ضور وامانراو واج   
وميثله / مكتب را�ضد النقبي للمحاماة وال�ضت�ضارات القانونية 

Email:ra_huraithi@hotmail.com &  044214021 : ت : 044214255  ف
امل�ضتاأنف �ضدها الثانية / مدر�ضة جيم�ض فاوندرز 

ال�ضادة / مدر�ضة جيم�ض فاوندرز بالإ�ضارة اىل حكم املحكمة التمهيدي بتاريخ 2019/4/9 يف الدعوى املذكورة اعاله ب�ضاأن 
ندب خبري متخ�ض�ض يف تقنية املعلومات وامن �ضبكات الت�ضالت فاإنك مدعو للح�ضور ب�ضخ�ضك او وكيلك املعتمد لجتماع 
اخلربة الهند�ضية واملقرر عقده يوم الحد املوافق 2019/6/2 ال�ضاعة الثانية ظهرا ، 2.00 ظهرا ل�ضماع وجهة نظركم يف 
الدعوى وتقدمي ما لديكم من م�ضتندات ، مبقر اخلربة الكائن يف اإمارة دبي - ديرة  �ضيتي �ضنرت - خلف داي تو داي - بناية 

�ضنتوريون �ضتار - بلوك بي / �ضتار - بلوك بي - الطابق ال�ضابع - مكتب 723 

�خلبري �لهند�سي / م. �أحمد بهجت ح�سن 
خبري تقنية �ملعل�مات و�أمن �سبكات �لإت�سالت  

�إعالن بالن�سر 

�لعدد 12645 بتاريخ 2019/5/30   

�ضركة تالل البلقان منطقة حرة - ذ م م 
نحن اأع�ضاء جمل�ض اإدارة �ضركة تالل البلقان منطقة حرة - ذ م م 
، �ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة مت تاأ�ضي�ضها يف املنطقة الإعالمية 
لالإعالنات  ا�ضعار  نقدم   )691( رقم  �ضجل  حاملة   ، ابوظبي   -
امل�ضاهمني فيها  الت�ضفية الطوعية لل�ضركة من قبل  :  بدء  عن 
:  - تعيني ال�ضيد / علي عبدالكرمي ال �ضلوم م�ضوؤول الت�ضفية 

لل�ضركة . 
اأعطى هذا الإ�ضعار مبوجب اأنظمة ال�ضركات 2016 

التابعة لهيئة املنطقة الإعالمية - اأبوظبي 

�إعالن ت�سفية
�لعدد 12645 بتاريخ 2019/5/30   

  �إعالن �سطب قيد
ال�ضادة / �ضركة كاميجومي كومباين ليمتد )اجلن�ضية  باأن   تعلن وزارة القت�ضاد 
 : ام��ارة  دبي )العنوان  ال�ضركة يف  اليابان(   قد تقدمت بطلب �ضطب قيد فرع   :
املرقبات - مكتب بناية ال�ضيخة مرمي ال مكتوم - برج خليفة - �ض ب 183606 دبي ، 

�ض ب 183606( واملقيدة حتت رقم )1884( يف �ضجل ال�ضركات الأجنبية بالوزارة.
وتنفيذاً لأحكام القانون الحتادي رقم )2( ل�ضنة 2015 يف �ضاأن ال�ضركات التجارية 
وتعديالته والقرار الوزاري رقم )377( ل�ضنة 2010م يف �ضان اعتماد دليل اإجراءات 

الرتخي�ض لفروع ومكاتب املن�ضاآت املوؤ�ض�ضة باخلارج واملناطق احلرة بالدولة.
يرجى من ال�ضادة اأ�ضحاب احلق يف العرتا�ض ان يتقدموا باعرتا�ضهم اىل الوزارة 

يف ميعاد ل يتجاوز �ضهر من تاريخ الن�ضر على العنوان التايل:
وزارة االقت�ضاد

 ادارة الت�ضجيل التجاري  �ش.ب )3625( دبي   

  �لمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لإقت�ساد

�لعدد 12645 بتاريخ 2019/5/30   
 �سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بانحالل �سركة

ا�ضم ال�ضركة : ام بي ات�ش انرتنا�ضيونال - �ش ذ م م  
القانوين  ال�ضكل    070611 بي  تي  رق��م  ار���ض   - الوطنية  ال�ضناعات  جممع   : العنوان 
 : التجاري  بال�ضجل  القيد  : 769274  رقم  الرخ�ضة  ،  رقم  : ذات م�ضوؤولية حم��دودة 
التاأ�ضري يف  باأنه قد مت  بدبي  القت�ضادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  1253890 مبوجب هذا 
ال�ضجل التجاري لديها باإنحالل ال�ضركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب قرار حماكم 
العدل حماكم دبي بتاريخ  2019/5/09   دبي بتاريخ  2019/5/08  واملوثق لدى كاتب 
وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�ضفي املعني اإمي ال علي لتدقيق 
ابناء عبدالرحيم - ديرة -  احل�ضابات  العنوان : مكتب رقم 304 ملك حممد وعلي 
الرا�ض   هاتف : 2290485-04  فاك�ض : 2290489-04 م�ضطحباً معه كافة امل�ضتندات 

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

حك�مة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية

�لعدد 12645 بتاريخ 2019/5/30   
�سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بتعني م�سفي 

ا�ضم امل�ضفي :  اإمي ال علي لتدقيق احل�ضابات
اب��ن��اء ع��ب��دال��رح��ي��م - دي���رة - الرا�ض    ال��ع��ن��وان : مكتب رق���م 304 م��ل��ك حم��م��د وع��ل��ي 
هاتف : 2290485-04  فاك�ض : 2290489-04    مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية 
ام  لت�ضفية    اأع���اله  امل��ذك��ور  امل�ضفي  تعيني  مت  ق��د  ب��اأن��ه  بدبي  القت�ضادية 
بتاريخ   دب��ي  ق��رار حماكم  بي ات�ش انرتنا�ضيونال - �ش ذ م م وذل��ك مبوجب 
2019/5/8  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2019/5/9 وعلى 
من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�ضفي املعني يف مكتبه الكائن 
والأوراق  امل�ضتندات  كافة  معه  م�ضطحباً  اأع��اله،  املذكور  العنوان  على  بدبي 

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

حك�مة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية

�لعدد 12645 بتاريخ 2019/5/30   
�لق�سية رقم 2018/1618 جتاري جزئي 

املدعية / ازار اميي 
املدعي عليه / بنك ات�ض ا�ض بي �ضي فرع دبي 

اخل�ضمة املدخلة الوىل / نبها طاهر �ضيد حممد طاهر 
اخل�ضم املدخل الثاين / جنمة ترامب العقارية 

الدعوى رقم 2018/1618 جت��اري جزئي - دبي - لقد تقرر عقد جل�ضة اخل��ربة احل�ضابية يف  يف 
الكائن ببناية  ال�ضاعة 12.00 ظهرا  وذلك مبكتبنا  املوافق 2019/6/9  الدعوى اعاله يوم الحد 
الحتاد )بناية �ضرياميك �ضيتي - ال�ضياد لأدوات ال�ضيد(   خلف �ضيتي �ضنرت ديرة - الطابق الثالث 
- مكتب رقم 301 ، هاتف رقم 04/2588900 وفاك�ض رقم 04/2581055 ،  لذا يرجى منكم احل�ضور 
اأعاله مع اح�ضار كافة دفوعكم وم�ضتنداتكم وما ترونه منا�ضبا  او من ميثلكم يف املوعد املذكور 

لتي�ضري اعمال اخلربة يف الدعوى
اخلبري املحا�ضبي / امل�ضريف 
عبداهلل فايز ال�ضام�ضي 

 دع�ة حل�س�ر
  �جتماع �خلربة �لتكميلي

�لعدد 12645 بتاريخ 2019/5/30   
يف �ل�ستئناف رقم 2018/10156 - جز�ء - دبي 

امل�ضتاأنف �ضده / حممد ن�ضرات اركول اركول حممد �ضريف 
امل�ضتاأنف �ضده / نور با�ضاه �ضيخ �ضيخ�ضاويل 

امل�ضتاأنف �ضده / حممد عبا�ض اونيا م�ضعوم علي اونيا 
بالنزاع  انتدابنا خبري ح�ضابي  انه مت  الإقامة - نحيطم علما  العنوان : جمهويل حمل 

اعاله واملرفوعة �ضدكم  من امل�ضتاأنفة / �ضركة ايكونيك لاللكرتونيات - ذ م م 
يوم  عقده  واملقرر  اخلربة  اجتماع  بح�ضور  قانونا  ميثلكم  من  او  مكلفون  فانتم  وعليه 

الثنني  املوافق 2019/6/10 ال�ضاعة 3 ع�ضرا. 
وذلك مبقر مكتبنا يف )دبي - �ضارع ابوبكر ال�ضديق - مكز حمر عني - البوابة 4 - الطابق 
5BG - 5( يرجى احل�ضور باملوعد واملكان املحدد واح�ضار امل�ضتندات املوؤيدة لدفاعكم 
وفقا  اعمالها  �ضتبا�ضر  اخلربة  فان  احل�ضور  عن  تخلفكم  حال  يف  باأنه  علما  بالدعوى 

لل�ضالحيات املخولة لها قانون. لال�ضتف�ضار ب: 050-6317417
�خلبري �حل�سابي / ناهد  ر�ساد حممد      

 �عالن بالن�سر
للح�س�ر �أمام  �خلربة

�لعدد 12645 بتاريخ 2019/5/30   
  ) م م(  )رخ�ضة رقم 1390810  ذ  الطبية ) �ض  اأدوات  �ضركة / رينبو ليف لتجارة 
والكائنة ب���� دبي ، �ض ب : 385294 ، دبي دولة المارات العربية املتحدة ،  واملرخ�ضة 
لدى �ضلطة دبى للتطوير ،   ترغب هذه ال�ضركة  املذكورة يف اعالن قرارها للكافة 
ب�ضاأن  دب��ي  ال��ذي عقد يف  اإجتماعه  الإدارة يف  بوا�ضطة جمل�ض   ات��خ��اذه  وال��ذى مت 
اغالق وحل ال�ضركة. وفقا لذلك ، تهيب ال�ضركة باأى طرف معنى بالمر ولديه اى 
مطالبات فى مواجهتها عليه تقدمي هذه املطالبات خالل 45 يوما من تاريخ هذا 

العالن عن طريق الربيد امل�ضجل او الت�ضال ب :  
�ض ب : 385294  

دبي - دولة المارات العربية املتحدة.
هاتف رقم : 052-6253760 

لن يتم النظر يف املطالبات التى ترد بعد انتهاء فرتة ال�ضعار واملحددة ب 45 يوما.

��سعار ت�سفية

�لعدد 12645 بتاريخ 2019/5/30   
  �عالن بالن�سر

املرجع : 687
ليكن معلوما للجميع بان ال�ضيد/ حممد عمران حممد اإ�ضماعيل - بنغالدي�ضي اجلن�ضية 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�ضته البالغة 100٪  ح�ضة اىل ال�ضيد/ حممد �ضاهد 
ال�ضالم ابو الكالم - بنغالدي�ضي اجلن�ضية يف الرخ�ضة التجارية )طريق م�ضايف لتجارة 
مواد البناء - ترخي�ض رقم )762716(  تعديالت اخرى : تنازل �ضاحب الرخ�ضة لخر  
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�ضنة  2013 يف 
�ضان الكاتب العدل . فقد اقت�ضى ن�ضر هذا العالن للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على 
الجراء امل�ضار اليه بعد ا�ضبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  �لكاتب �لعدل بال�سارقة 

�إجناز�ت للخدمات  �ل�سناعية 13

وز�رة �لعدل
  �ل�سئ�ن �لفنية و�لتعاون �لدويل 

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات
�لعدد 12645 بتاريخ 2019/5/30   

  �عالن بالن�سر
املرجع : 685

ليكن معلوما للجميع بان ال�ضيد/ حممد رفيق بن عبداهلل توتي - الهند اجلن�ضية يرغب 
الرحمن  �ضاهيج  ال�ضيد/  اىل  وذلك  البالغة ٪100   كامل ح�ضته  والتنازل عن  البيع  يف 
موندال موندال اتيار - الهند اجلن�ضية وذلك يف الرخ�ضة امل�ضماة )مطعم التندور( والتي 

تاأ�ض�ضت باإمارة ال�ضارقة مبوجب رخ�ضة رقم )21954( 
تعديالت اخرى : ل يوجد 

وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�ضنة  2013 يف 
�ضان الكاتب العدل . فقد اقت�ضى ن�ضر هذا العالن للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على 
الجراء امل�ضار اليه بعد ا�ضبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  �لكاتب �لعدل بال�سارقة 

�إجناز�ت للخدمات  �ل�سناعية 13

وز�رة �لعدل
  �ل�سئ�ن �لفنية و�لتعاون �لدويل 

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات

�لعدد 12645 بتاريخ 2019/5/30   
يف �لدع�ى رقم 2018/2490 جتاري كلي 

املعلن اليه / املدعي عليه الثاين / هاين ميالد جدعون الع�ضي 
اخل�ضم املدخل / مقهى ت�ضي ت�ضي - �ض ذ م م )حاليا(  ،  مقهي ومطعم الف ليلة وليلة 
)�ضابقا( - بناء على تكليفنا من قبل حمكمة دبي املوقرة لعمال اخلربة املحا�ضبية يف 
الدعوى اعاله فقد حددنا يوم الأحد املوافق 2019/6/16 وذلك يف متام الرابعة والن�ضف  
بر  دب��ي-  الكائن  وذل��ك مبكتبنا  الرابع   املحا�ضبية  اخل��ربة  اجتماع  لعقد  م�ضاءا موعدا 
امل��ايل برج العطار مكتب رقم  دب��ي- �ضارع ال�ضيخ زاي��د بالقرب من حمطة مرتو املركز 
2403 الطابق الرابع والع�ضرون- هاتف رقم  3589996-04 وفاك�ض 3589966-04 �ض ب 
املذكور مع  الجتماع  قانونا حل�ضور  او من ميثلكم  لذا يطلب ح�ضوركم  دبي-   91153

اح�ضار كافة امل�ضتندات املتعلقة بالدعوى.
  XLNC م�ضعل الزرعوين للمحا�ضبة القانونية- ع�ضو موؤ�ض�ض يف

اخلبري املحا�ضبي : د. م�ضعل عبداهلل الزرعوين

دع�ة حل�س�ر �إجتماع �خلربة 
�ملحا�سبية �لر�بع 

�لعدد 12645 بتاريخ 2019/5/30   
�إعادة �إعالن �ملدعي عليها بالن�سر باللغتني  �لعربية و�لجنبية 

�سادرة عن حمكمة �ل�سارقة �لحتادية �لبتد�ئية 
يف �لدع�ى رقم 2018/4183 مدين جزئي 

اىل املدعى عليها / جاكلني موكيال 
حيث ان املدعية / م�ضت�ضفى زليخة - ذ م م 

قد اقام عليك لدى هذه املحكمة الدعوى املذكورة اعاله ، يطالب فيها بالزامك بان توؤدي 
للمدعية مبلغ وقدره 673111 درهم بالإ�ضافة للفائدة القانونية بواقع 12٪ من تاريخ رفع 

الدعوى وحتى تاريخ ال�ضداد ، بالإ�ضافة للر�ضوم وامل�ضاريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
 141 رقم  قاعة  اخلام�ضة(  اجلزئية  )الدائرة  املحكمة  هذه  امام  ح�ضورك  يقت�ضي  لذلك 
الدعوى  الثامنة والن�ضف من �ضباح يوم 2019/6/9 وذلك لالجابة على  ال�ضاعة  يف متام 
وتقدمي ما لديك من بيانات ، ويف حال تخلفك عن احل�ضور او عدم ار�ضال وكيل عنك يف 

الوقت املحدد فان املحكمة �ضتبا�ضر نظرالدعوى يف غيابك. 
حرر بتاريخ 2019/5/19

قلم �لكتاب 

�لمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لعدل

�لعدد 12645 بتاريخ 2019/5/30   
�عالن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده   

فى �لدع�ى رقم  2018/288 تنفيذ عقاري 
طالب التنفيذ: بنك ابوظبي الأول - �ض م ع - حاليا - بنك اخلليج الأول - �ضابقا 

اإمارة دبي - ديرة - املرقبات - �ضارع ابوبكر ال�ضديق 
املنفذ �ضده : �ضيخ ا�ضغر علي - عنوان : اإم��ارة دبي - بردبي - يعلن علي مقر عمله : يعمل مدير م�ضاريع لدى 
�ضركة �ضي�ضتم لالن�ضاءات - ذ م م الكائن مقرها مبنى املكاوي - الطابق الأول - مكتب رقم 114 - �ضارع ام هرير 

منطقة عود ميثاء - مقابل نادي الن�ضر 
اقت�ضى احلال  ان  التالية  الثالث  الي��ام  م�ضاء ويف   5.00 ال�ضاعة    2019/6/19 املوافق  الأرب��ع��اء  ي��وم  ان��ه يف 
�ضيجرى بيع العقار املو�ضحة او�ضافه على الراغبني يف ال�ضراء اتخاذ اجراءات املزايدة مع  اجلهة التى انيط بها 

البيع )�ضركة المارات للمزادات  www.emiratesauction.ae (  وذلك يف التاريخ املحدد اعاله.
وعلى راغبي ال�ضراء من مواطني ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�ضا�ضي قبل دخول املزايدة ولكل من 
لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ضتندات قبل اجلل�ضة املحددة للبيع ويف املواعيد 
املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ضاريف خالل ع�ضرة 
ايام التالية جلل�ضة البيع وفيما يلي او�ضاف املمتلكات  : اأو�ضاف العقار : - �ضقة �ضكنية - املنطقة : جبل علي الوىل 
- رقم الر�ض : 28 - رقم املبنى : 1 - ا�ضم املبنى : MED 65 - رقم العقار : 302 - رقم الطابق 3 - امل�ضاحة : 

فورا. املبلغ  يدفع   : مالحظة   - عطاء  لعلى  درهم   )629.688.00( ب��  قيمتها  واملقدرة  مربع  مرت   90
 رئي�س �لق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12645 بتاريخ 2019/5/30   

�عالن بيع  عقار بالن�سر 
فى �لدع�ى رقم  2018/288 تنفيذ عقاري 

طالب التنفيذ: بنك ابوظبي الأول - �ض م ع - حاليا - بنك اخلليج الأول - �ضابقا 
اإمارة دبي - ديرة - املرقبات - �ضارع ابوبكر ال�ضديق 

املنفذ �ضده : �ضيخ ا�ضغر علي - عنوان : اإم��ارة دبي - بردبي - يعلن علي مقر عمله : يعمل مدير م�ضاريع لدى 
�ضركة �ضي�ضتم لالن�ضاءات - ذ م م الكائن مقرها مبنى املكاوي - الطابق الأول - مكتب رقم 114 - �ضارع ام هرير 

منطقة عود ميثاء - مقابل نادي الن�ضر 
اقت�ضى احلال  ان  التالية  الثالث  الي��ام  م�ضاء ويف   5.00 ال�ضاعة    2019/6/19 املوافق  الأرب��ع��اء  ي��وم  ان��ه يف 
�ضيجرى بيع العقار املو�ضحة او�ضافه على الراغبني يف ال�ضراء اتخاذ اجراءات املزايدة مع  اجلهة التى انيط بها 

البيع )�ضركة المارات للمزادات  www.emiratesauction.ae (  وذلك يف التاريخ املحدد اعاله.
وعلى راغبي ال�ضراء من مواطني ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�ضا�ضي قبل دخول املزايدة ولكل من 
لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ضتندات قبل اجلل�ضة املحددة للبيع ويف املواعيد 
املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ضاريف خالل ع�ضرة 
ايام التالية جلل�ضة البيع وفيما يلي او�ضاف املمتلكات  : اأو�ضاف العقار : - �ضقة �ضكنية - املنطقة : جبل علي الوىل 
- رقم الر�ض : 28 - رقم املبنى : 1 - ا�ضم املبنى : MED 65 - رقم العقار : 302 - رقم الطابق 3 - امل�ضاحة : 

فورا. املبلغ  يدفع   : مالحظة   - عطاء  لعلى  درهم   )629.688.00( ب��  قيمتها  واملقدرة  مربع  مرت   90
 رئي�س �لق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12645 بتاريخ 2019/5/30   
�عالن بيع  عقار بالن�سر  للمنفذ �سده   

فى �لدع�ى رقم  2018/287 بيع عقار مره�ن
طالب التنفيذ: م�ضرف الإمارات الإ�ضالمي - م�ضاهمة عامة - عنوانه : دبي - بردبي - مدينة دبي الطبية - مبنى رقم 16 
الطابق الثالث هاتف رقم : 04/3834587 موبايل رقم : 0504239566 - مكاين رقم : 3135291835 - 

 AE15034031155017675  / ايبان   -  Email/omer@emiratesislamicbank.ae
 Al( 24 اإم��ارة دبي - منطقة احلبية اخلام�ضة - مبنى الثمام  املنفذ �ضده : مظهر علي مبني امري علي - عنوانه :  
thamam( - �ضقة رقم )604( - الطابق ال�ضاد�ض - قطعة الر�ض رقم )43( بالقرب من كافور الثمام - هاتف رقم 

: 04/2833632 موبايل رقم : 050/6764877 
5.00 م�ضاء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�ضى احلال �ضيجرى  2019/6/19 ال�ضاعة  انه يف يوم  الأربعاء املوافق 
بيع العقار املو�ضحة او�ضافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�ضركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�ضراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من 
الثمن الأ�ضا�ضي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ضتندات 
قبل اجلل�ضة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع 
املنطقة   - �ضكنية  �ضقة   : املمتلكات   او�ضاف  يلي  وفيما  البيع.  التالية جلل�ضة  ايام  وامل�ضاريف خالل ع�ضرة  الثمن  كامل 
604 - امل�ضاحة :  2 - رقم العقار :  20 - ا�ضم املبنى : الثمام  43 - رقم املبنى :  : احلبية اخلام�ضة - رقم الر���ض : 

فورا. املبلغ  يدفع   : مالحظة   - درهم   )665.531( ب��  املقدرة   - مربع  مرت   103.05

 رئي�س �لق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12645 بتاريخ 2019/5/30   

�عالن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده   
فى �لدع�ى رقم  2018/169 بيع عقار مره�ن

طالب التنفيذ: م�ضرف الإمارات الإ�ضالمي - �ض م ع  - عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - مدينة دبي الطبية - مبنى رقم "16" 
الطابق الثالث - هاتف رقم 04/3834587 موبايل رقم 0504239566  - مكاين رقم : 3135291835 

املنفذ �ضده : احمد حممد احمد دعب�ض - عنوانه : اإمارة دبي - منطقة  احلبية اخلام�ضة - م�ضروع مزن - بنايات رمرام - 
مبنى الرمث AlRamth( 45( - الطابق رقم )3( �ضقة رقم )302( على قطعة الر�ض  رقم )43( 

5.00 م�ضاء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�ضى احلال �ضيجرى  2019/6/19 ال�ضاعة  انه يف يوم  الأربعاء املوافق 
بيع العقار املو�ضحة او�ضافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�ضركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�ضراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من 
الثمن الأ�ضا�ضي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ضتندات 
قبل اجلل�ضة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع 

كامل الثمن وامل�ضاريف خالل ع�ضرة ايام التالية جلل�ضة البيع. وفيما يلي او�ضاف املمتلكات  : 
�ضقة �ضكنية - املنطقة : احلبية اخلام�ضة - رقم الر�ض : 43 - ا�ضم املبنى : الرمث 45 - رقم املبنى : 49 - رقم العقار:   

درهم   )928.192( ب���  املقدرة   - مربع  مرت   107.79  : امل�ضاحة   -  302
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س �لق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12645 بتاريخ 2019/5/30   

�عالن بيع  عقار بالن�سر  
فى �لدع�ى رقم  2018/287 بيع عقار مره�ن

طالب التنفيذ: م�ضرف الإمارات الإ�ضالمي - م�ضاهمة عامة - عنوانه : دبي - بردبي - مدينة دبي الطبية - مبنى رقم 16 
الطابق الثالث هاتف رقم : 04/3834587 موبايل رقم : 0504239566 - مكاين رقم : 3135291835 - 

 AE15034031155017675  / ايبان   -  Email/omer@emiratesislamicbank.ae
 Al( 24 اإم��ارة دبي - منطقة احلبية اخلام�ضة - مبنى الثمام  املنفذ �ضده : مظهر علي مبني امري علي - عنوانه :  
thamam( - �ضقة رقم )604( - الطابق ال�ضاد�ض - قطعة الر�ض رقم )43( بالقرب من كافور الثمام - هاتف رقم 

: 04/2833632 موبايل رقم : 050/6764877 
5.00 م�ضاء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�ضى احلال �ضيجرى  2019/6/19 ال�ضاعة  انه يف يوم  الأربعاء املوافق 
بيع العقار املو�ضحة او�ضافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�ضركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�ضراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من 
الثمن الأ�ضا�ضي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ضتندات 
قبل اجلل�ضة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع 
املنطقة   - �ضكنية  �ضقة   : املمتلكات   او�ضاف  يلي  وفيما  البيع.  التالية جلل�ضة  ايام  وامل�ضاريف خالل ع�ضرة  الثمن  كامل 
604 - امل�ضاحة :  2 - رقم العقار :  20 - ا�ضم املبنى : الثمام  43 - رقم املبنى :  : احلبية اخلام�ضة - رقم الر���ض : 

فورا. املبلغ  يدفع   : مالحظة   - درهم   )665.531( ب��  املقدرة   - مربع  مرت   103.05

 رئي�س �لق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12645 بتاريخ 2019/5/30   

�عالن بيع  عقار بالن�سر 
فى �لدع�ى رقم  2018/169 بيع عقار مره�ن

طالب التنفيذ: م�ضرف الإمارات الإ�ضالمي - �ض م ع  - عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - مدينة دبي الطبية - مبنى رقم "16" 
الطابق الثالث - هاتف رقم 04/3834587 موبايل رقم 0504239566  - مكاين رقم : 3135291835 

املنفذ �ضده : احمد حممد احمد دعب�ض - عنوانه : اإمارة دبي - منطقة  احلبية اخلام�ضة - م�ضروع مزن - بنايات رمرام - 
مبنى الرمث AlRamth( 45( - الطابق رقم )3( �ضقة رقم )302( على قطعة الر�ض  رقم )43( 

5.00 م�ضاء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�ضى احلال �ضيجرى  2019/6/19 ال�ضاعة  انه يف يوم  الأربعاء املوافق 
بيع العقار املو�ضحة او�ضافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�ضركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�ضراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من 
الثمن الأ�ضا�ضي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ضتندات 
قبل اجلل�ضة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع 

كامل الثمن وامل�ضاريف خالل ع�ضرة ايام التالية جلل�ضة البيع. وفيما يلي او�ضاف املمتلكات  : 
�ضقة �ضكنية - املنطقة : احلبية اخلام�ضة - رقم الر�ض : 43 - ا�ضم املبنى : الرمث 45 - رقم املبنى : 49 - رقم العقار:   

درهم   )928.192( ب���  املقدرة   - مربع  مرت   107.79  : امل�ضاحة   -  302
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س �لق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12645 بتاريخ 2019/5/30   
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم )2019/4027(

املنذرة : �ضركة ا�ضيكو اخلليجية العقارية �ض ذ م م )فرع دبي( )املوؤجرة( بوكالة املحامي / نا�ضر مال 
اهلل �ضد املنذر اليه / هو�ضت اب دي دبليو �ضي - �ض ذ م م )امل�ضتاأجرة( 

تاريخ  بذمتها من  املرت�ضدة  اليجارية  امل�ضتحقات  �ضداد  ب�ضورة  اليها  املنذر  )املاأجرة(  املنذرة  تنذر 
2019/3/5 وذلك يف خالل مدة اق�ضاها ثالثني يوما من تاريخ اعالنكم بهذا الإن��ذار مع الزامكم 
املوؤجرة  �ضت�ضطر  وال  اخلدمات  ور�ضوم  امل�ضافة  القيمة  و�ضريبة  ال�ضيكات  ارجت��اع  غرامة  ب�ضداد 
اىل اتخاذ الجراءات القانونية �ضدكم واملطالبة باملبالغ املرت�ضدة  يف ذمتكم وكذا املطالبة باإخالء 
العني املوؤجرة والزامكم ب�ضداد القيمة اليجارية املطالب بها مع ما يرت�ضد يف ذمتكم حتى تاريخ 
انتهاء عقد اليجار وما ي�ضتجد عليها حتى تاريخ الخالء التام ، وت�ضليم املاأجور خاليا من ال�ضواغل 
وال�ضخا�ض باحلالة التي عليها وقت التعاقد مع �ضمان اأي عطل او �ضرر ت�ضبب او قد يت�ضبب به ، 
وكذلك ت�ضليم �ضهادة براءة ذمة من هيئة مياه وكهرباء دبي حتى تاريخ الخالء التام وحتميلكم كافة 

النفقات والر�ضوم وامل�ضاريف التي تنتج عن ذلك.
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12645 بتاريخ 2019/5/30   
�إعالن بالن�سر

رقم )2019/4059 (
املنذر : بنك دبي التجاري 

املنذر اليها / ممتاز جان مريوتى 
درهم   317.206.09 وق���دره  مبلغ  ب���اداء  اليها  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  يكلف  ب��ه��ذا 
)ثالثمائة و�ضبعة ع�ضر الف ومائتان و�ضتة دراهم وت�ضعة فل�ض( خالل 
مدة اق�ضاها خم�ضة ايام من تاريخ ن�ضر هذا النذار ، وال �ضي�ضطر املنذر 
لل�ضري يف اإج��راءات ا�ضت�ضدار امر اأداء باملبلغ املذكور مع حفظ حقه يف 

مطالبتكم باأي م�ضروفات يتكبدها يف �ضبيل ذلك. 
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12645 بتاريخ 2019/5/30   
�نذ�ر عديل  

رقم )2019/4061(
مقدم من : املنذر / م�ضاريع ام. ات�ض. �ض ذ م م 

املنذر اليهما : جنمة الريف لتجارة املواد الغذائية - جمهولة العنوان 
مبوجب تعامالت جتارية بني املنذر واملنذر اليهما والتي على اثرها قامت ال�ضركة املنذرة بتوريد 
مواد غذائية للمنذر اليها ، وتر�ضد بذمة املنذر اليهما مبلغ 694.591.33 درهم ، وذلك عن قيمة 

الب�ضاعة املوردة اإن انها بواقع خالل عن امتناعها ب�ضداد املبالغ املرت�ضدة يف ذمتها. 
والبالغ  ذمتكم  امل�ضتحق يف  املبلغ  ب�ضداد  تقوموا  ب��اأن  وذل��ك   ، الن��ذار نخطركم  بهذا  فاإننا  لذا 
تاريخ ال�ضتحقاق وذلك خالل  �ضنويا من  القانونية بواقع ٪9  الفائدة  694.591.33 درهم مع 
واتخاذ  للقانون  وفقا  ملقا�ضاتكم  �ضنلجاأ  فاننا  وال   ، الن���ذار  ه��ذا  ن�ضر  تاريخ  من  اي��ام  خم�ضة 
الجراءات الالزمة والكفيلة بحفظ حقوق موكلنا ومطالبتكم بالتعوي�ض ، مع حتميلكم كافة 

التكاليف الناجمة عن اجراءات التقا�ضي من ر�ضوم واتعاب حماماة وغريها. 
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12645 بتاريخ 2019/5/30   
�إعالن بالن�سر

رقم )2019/4058 (
املنذر : بنك دبي التجاري 

املنذر اليه / عبدالوهاب جمعه فري�ض موىل املوالخ 
درهم   558.139.33 وق���دره  مبلغ  ب���اداء  اليها  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  يكلف  ب��ه��ذا 
وثالثون  وث��الث��ة  وت�ضعة  وم��ائ��ة  ال��ف  وخم�ضون  وثمانية  )خم�ضمائة 
فل�ض خالل مدة اق�ضاها خم�ضة ايام من تاريخ ن�ضر هذا الن��ذار ، وال 
�ضي�ضطر املنذر لل�ضري يف اإجراءات ا�ضت�ضدار امر اأداء باملبلغ املذكور مع 

حفظ حقه يف مطالبتكم باأي م�ضروفات يتكبدها يف �ضبيل ذلك. 
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12645 بتاريخ 2019/5/30   

�نذ�ر عديل  
رقم )2019/4060(

مقدم من : املنذر / م�ضاريع ام. ات�ض. �ض ذ م م 
املنذر اليهما/ 1- ا�ضرف ميتال للتجارة - �ض ذ م م 

2- حممد ا�ضرف ميتايل فالب عبدالرحمن - هندي اجلن�ضية )جمهول العنوان ( 
مبوجب تعامالت جتارية بني املنذر واملنذر اليهما والتي على اثرها قامت ال�ضركة املنذرة بتوريد مواد 
غذائية للمنذر اليهما ، وتر�ضد بذمة املنذر اليهما مبلغ 535.894.00 درهم ، وبناء على ذلك قام املنذر 
اليهما بت�ضليم املنذرة 4 �ضيكات بقيمة 203.374 كجزء من قيمة الب�ضاعة التي ا�ضتلمتها ال�ضركة املنذر 
اليها الأوىل.   لذا فاإننا بهذا الن��ذار نخطركم ، وذلك باأن تقوموا ب�ضداد املبلغ امل�ضتحق يف ذمتكم 
والبالغ 535.894.00 درهم مع الفائدة القانونية بواقع 12٪ �ضنويا خالل خم�ضة ايام من تاريخ ن�ضر 
هذا النذار ، وال فاننا �ضنلجاأ ملقا�ضاتكم وفقا للقانون واتخاذ الجراءات الالزمة والكفيلة بحفظ 
حقوق موكلنا ومطالبتكم بالتعوي�ض ، مع حتميلكم كافة التكاليف الناجمة عن اجراءات التقا�ضي 

من ر�ضوم واتعاب حماماة وغريها. 
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12645 بتاريخ 2019/5/30   

�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم )2019/4062(

املنذر : �ضام مبي�ض - امريكي اجلن�ضية 
بوكالة مكتب العوي�ض واملطرو�ضي للمحاماة وال�ضت�ضارات القانونية 

املنذر اليه / عيادات كوزم�ضريج - ذ م م  )جمهول حمل القامة( 
ينذر املنذر ب�ضفته امل�ضتاأجر برف�ضه احلازم والت�ضريح ملحاولت املنذر اليه الغري قانونية بف�ضخ 
L4_19 ،L4_13 ،L4_11 ،L4_12  عقد اليجار املتعلقة بالوحدات ذات الأرقام 

قانون  لأح��ك��ام  باملخالفة  وذل���ك  ت��ريا���ض  م��اري��ن��ا  ب��ن��اء   - دب��ي  وال��ك��ائ��ن��ني مبنطقة مر�ضى 
الج��راءات والبالغة )10( ع�ضرة �ضنوات والتي بداأت بتاريخ 2016/6/20 و�ضتنتهي بتاريخ 
اليه مع حتميلكم  املنذر  القانونية �ضد  الج��راءات  اتخاذ  وذلك حتت طائلة   2026/6/21

الر�ضوم وامل�ضاريف والفوائد ومقابل اتعاب املحاماة.  
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12645 بتاريخ 2019/5/30   
�إعالن بالن�سر

رقم )2019/4057 (
املنذر : بنك دبي التجاري 

املنذر اليه / را�ضد �ضالح �ضامل �ضاملني فال�ضي 
درهم   300.428.24 وق���دره  مبلغ  ب���اداء  اليها  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  يكلف  ب��ه��ذا 
وع�ضرون  وارب��ع��ة  دره��م  وع�ضرون  وثمانية  واربعمائة  ال��ف  )ثالثمائة 
فل�ض( خالل مدة اق�ضاها خم�ضة ايام من تاريخ ن�ضر هذا النذار ، وال 
�ضي�ضطر املنذر لل�ضري يف اإجراءات ا�ضت�ضدار امر اأداء باملبلغ املذكور مع 

حفظ حقه يف مطالبتكم باأي م�ضروفات يتكبدها يف �ضبيل ذلك. 
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12645 بتاريخ 2019/5/30   

�إعالن بالن�سر
رقم )2019/4070(

املنذر : �ضا�ض للعقارات 
املنذر اليه : بي �ضفن للنقليات - ذ م م 

، وت�ضليمها خالية  املوؤجرة  اليه ب�ضرورة اخالء العني  املنذر  املو�ضوع /  ينذر 
من ال�ضواغل ، و�ضداد املتاأخرات اليجارية  وامل�ضتحقات مع فواتري ا�ضتهالك 
املاء والكهرباء حتى الإخالء الفعلي ، خالل مدة )30( ثالثني يوما من تاريخ 
الن�ضر ، وال �ضوف ي�ضطر املنذر لتخاذ كافة الجراءات القانونية للمطالبة 
بالخالء ، وبدل العطل وال�ضرر ، مع حتميل املنذر اليه كافة ر�ضوم التقا�ضي 

، ومقابل اتعاب املحاماة. 
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12645 بتاريخ 2019/5/30   

  �عالن بالن�سر
املرجع : 141

ليكن معلوما للجميع بان ال�ضيد/ حممد عبدالرحمن حممد �ضيف احلو�ضني ، اإماراتي  اجلن�ضية يرغب 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�ضته البالغة  51 ٪  وذلك اىل ال�ضيد/ �ضاميه عبدالرحمن حممد علي 
البلو�ضي - اإماراتية اجلن�ضية وال�ضيد/ جمتبى علي بخ�ض - افغاين اجلن�ضية يرغب يف البيع والتنازل 
عن كامل ح�ضته البالغة )12٪( وال�ضيد / ر�ضول باتوري - نيوزلندي اجلن�ضية يرغب يف البيع والتنازل 
عن كامل ح�ضته البالغة 12٪ وال�ضيد / علي بخ�ض نوري - افغاين اجلن�ضية يرغب يف البيع والتنازل عن 
كامل ح�ضته البالغة 25٪ وذلك اىل ال�ضيد/ �ضتيفن بوتورى - نيوزلندي اجلن�ضية يف الرخ�ضة )دبي 
والريا�ض لتجارة ال�ضيارات والدراجات امل�ضتعملة وقطع غيارها ذ م م ( والتي تاأ�ض�ضت باإمارة ال�ضارقة 
مبوجب رخ�ضة رقم )538139(  وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم 
)4( ل�ضنة  2013 يف �ضان الكاتب العدل . فقد اقت�ضى ن�ضر هذا العالن للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  
على الجراء امل�ضار اليه بعد ا�ضبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية

�لكاتب �لعدل  

وز�رة �لعدل
 �ل�سئ�ن �لفنية و�لتعاون �لدويل  

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات   

�لعدد 12645 بتاريخ 2019/5/30   
  �عالن بالن�سر

املرجع : 2019/142 
ليكن معلوما للجميع بان ال�ضيد/ يا�ضمني ف�ضيله عوان ، باك�ضتان  اجلن�ضية ترغب يف 
البيع والتنازل عن كامل ح�ضته يف / �ضالون الب�ضار لل�ضيدات - رقم ترخي�ض 508937 

وذلك لل�ضيدة/ خديجة علي �ضريف ، المارات اجلن�ضية 
تعديالت اخرى : موؤ�ض�ضة فردية بوكيل خدمات اىل موؤ�ض�ضة فردية. 

وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�ضنة  2013 يف 
�ضان الكاتب العدل . فقد اقت�ضى ن�ضر هذا العالن للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على 
الجراء امل�ضار اليه بعد ا�ضبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب �لكاتب �لعدل  

وز�رة �لعدل
 �ل�سئ�ن �لفنية و�لتعاون �لدويل  

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات   

�لعدد 12645 بتاريخ 2019/5/30   
  �عالن بالن�سر

املرجع : 2019/142 
ليكن معلوما للجميع بان ال�ضيد/ يا�ضمني ف�ضيله عوان ، باك�ضتان  اجلن�ضية ترغب يف 
البيع والتنازل عن كامل ح�ضته يف / �ضالون الب�ضار لل�ضيدات - رقم ترخي�ض 508937 

وذلك لل�ضيدة/ يا�ضمني ف�ضيلة عوان ، باك�ضتان اجلن�ضية 
تعديالت اخرى : موؤ�ض�ضة فردية بوكيل خدمات اىل موؤ�ض�ضة فردية. 

وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�ضنة  2013 يف 
�ضان الكاتب العدل . فقد اقت�ضى ن�ضر هذا العالن للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على 
الجراء امل�ضار اليه بعد ا�ضبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب �لكاتب �لعدل  

وز�رة �لعدل
 �ل�سئ�ن �لفنية و�لتعاون �لدويل  

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات   

�لعدد 12645 بتاريخ 2019/5/30   
  �عالن بالن�سر

املرجع : 144
ليكن معلوما للجميع بان ال�ضيد/ مانوج كومار �ضارما ماهاقري بر�ضاد ، هندي  اجلن�ضية 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�ضته البالغة 100٪  وذلك اىل ال�ضيد/ حممد غالم 
با�ضم  امل�ضماة  التجارية  الرخ�ضة  يف  وذلك  اجلن�ضية  هندي   ، بهاتي  الدين  ركان  بهاتي 

)دلهي ملقاولت التك�ضية والر�ضيات( مبوجب رخ�ضة جتارية رقم )525363(. 
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�ضنة  2013 يف 
�ضان الكاتب العدل . فقد اقت�ضى ن�ضر هذا العالن للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على 
الجراء امل�ضار اليه بعد ا�ضبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
  �لكاتب �لعدل  

وز�رة �لعدل
 �ل�سئ�ن �لفنية و�لتعاون �لدويل  

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات   
�لعدد 12645 بتاريخ 2019/5/30   

  �عالن بالن�سر
املرجع : 145

ليكن معلوما للجميع بان ال�ضيد/  حممد امري علي حممد ار�ضاد علي - اجلن�ضية : بنغالدي�ض 
عن كامل ح�ضته البالغة )100٪( يف املن�ضاأة املذكورة ادناه بكافة مقوماتها املادية واملعنوية وال�ضم 
�ضامال هذا البيع كافة املوجودات واملعدات يف املن�ضاأة املباعة اىل ال�ضيد/ بالل ابراهيم خ�ضري - 
اجلن�ضية : العراق ، يف املوؤ�ض�ضة الفردية بوكيل خدمات امل�ضماة / الوهاج لكي املالب�ض( واملرخ�ضة 

برقم )506571( من دائرة التنمية القت�ضادية ال�ضارقة. 
�ضان  يف   2013 ل�ضنة    )4( رقم  الحتادي  القانون  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعمالبن�ض 
الكاتب العدل . فقد اقت�ضى ن�ضر هذا العالن للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على الجراء امل�ضار 
اليه بعد ا�ضبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي  اعرتا�ض على ذلك عليه اتباع ال�ضبل 

القانوين حيال ذلك. 
مكتب  �لكاتب �لعدل بال�سارقة 

�إجناز�ت للخدمات  �ل�سناعية 13

وز�رة �لعدل
 �ل�سئ�ن �لفنية و�لتعاون �لدويل  

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات   
�لعدد 12645 بتاريخ 2019/5/30   

�خطار للح�س�ر �مام حمكمة �ل�سارقة �لإحتادية �لإبتد�ئية 
 يف  �لدع�ى رقم  2019/568 - جتاري )جزئي( - بالن�سر  
بناء على طلب املدعي /خدمات ترينتي امليكانيكية - �ض ذ م م

اىل املدعي عليه/ توب ل�ضناعات حقول النفط املحدودة - �ض م ح 
اجلزئية  والتجارية  املدنية  الدائرة  لدى  باحل�ضور  مكلف  انت 
الثالثة مبحكمة ال�ضارقة الإحتادية الإبتدائية �ضخ�ضيا او بوا�ضطة 
�ضنة   6 �ضهر  11 من  يوم  8.30 من  ال�ضاعة  وذلك يف  وكيل معتمد 
قاعة  رقم  عليه.  مدعي  بو�ضفك  الدعوى  يف  للنظر  وذلك   2019

املحكمة : قاعة املحكمة 152 
حرر بتاريخ : 2019/5/29  

 مكتب  �إد�رة �لدع�ى       

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل
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�لعدد 12645 بتاريخ 2019/5/30   
�ضركة / وايز ايديا لتجارة قطع غيار اللت واملعدات الثقيلة ) �ض ذ م م(  )رخ�ضة 

رقم 1390691 (  والكائنة ب���� دبي ، �ض ب : 385294 ، دبي دولة المارات العربية 
املتحدة ،  واملرخ�ضة لدى �ضلطة دبى للتطوير ، ترغب هذه ال�ضركة  املذكورة يف 

اعالن قرارها للكافة والذى مت اتخاذه بوا�ضطة جمل�ض  الإدارة يف اإجتماعه الذي 
عقد يف دبي ب�ضاأن اغالق وحل ال�ضركة. وفقا لذلك ، تهيب ال�ضركة باأى طرف معنى 
بالمر ولديه اى مطالبات فى مواجهتها عليه تقدمي هذه املطالبات خالل 45 يوما 

من تاريخ هذا العالن عن طريق الربيد امل�ضجل او الت�ضال ب :  
�ض ب : 385294  

دبي - دولة المارات العربية املتحدة.
هاتف رقم : 052-6253760 

لن يتم النظر يف املطالبات التى ترد بعد انتهاء فرتة ال�ضعار واملحددة ب 45 يوما.

��سعار ت�سفية
�لعدد 12645 بتاريخ 2019/5/30   

�ضركة / ديزرت جاردن لتجارة مواد الغذائية ) �ض ذ م م(  )رخ�ضة رقم 1390552 (  
والكائنة ب���� دبي ، �ض ب : 385294 ، دبي دولة المارات العربية املتحدة ،  واملرخ�ضة 
لدى �ضلطة دبى للتطوير ، ترغب هذه ال�ضركة  املذكورة يف اعالن قرارها للكافة 

والذى مت اتخاذه بوا�ضطة جمل�ض  الإدارة يف اإجتماعه الذي عقد يف دبي ب�ضاأن 
اغالق وحل ال�ضركة. وفقا لذلك ، تهيب ال�ضركة باأى طرف معنى بالمر ولديه اى 
مطالبات فى مواجهتها عليه تقدمي هذه املطالبات خالل 45 يوما من تاريخ هذا 

العالن عن طريق الربيد امل�ضجل او الت�ضال ب :  
�ض ب : 385294  

دبي - دولة المارات العربية املتحدة.
هاتف رقم : 052-6253760 

لن يتم النظر يف املطالبات التى ترد بعد انتهاء فرتة ال�ضعار واملحددة ب 45 يوما.

��سعار ت�سفية
�لعدد 12645 بتاريخ 2019/5/30   

�عالن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده   
فى �لدع�ى رقم  2018/341 تنفيذ عقاري   

طالب التنفيذ:البنك العربي - �ض م ع
عنوانه : اإمارة دبي - بجوار دبي مول - اإعمار ا�ضكوير رقم 2 - الطابق ال�ضاد�ض وحمله املختار مكتب الثقة للمحاماة وال�ضت�ضارات 

القانونية الكائن ال�ضارقة �ضارع قناة الق�ضباء - برج الهند ، الطابق 11 - مكتب 1112 
املنفذ �ضده : احمد حممد حممد حممود الك�ضار  عنوانه :  اإمارة دبي - الرب�ضاء - جنوب الرابعة - مبنى اخلريف املقام على قطعة 

الر�ض رقم 62 - مبنى رقم 1 - الطابق 2 - �ضقة 212 
بيع  �ضيجرى  احل��ال  اقت�ضى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  م�ضاء   5.00 ال�ضاعة   2019/6/19 امل��واف��ق  الأرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
www.( العقار املو�ضحة او�ضافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�ضركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين
emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�ضراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�ضا�ضي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ضتندات قبل اجلل�ضة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ضاريف خالل ع�ضرة ايام التالية جلل�ضة 
البيع ولكل �ضخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�ضرة ايام التالية لر�ضوم املزاد ب�ضرط ال تقل هذه الزيادة  
عن ع�ضر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�ضروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ضاف املمتلكات  : نوع العقار 
: �ضقة �ضكنية - املنطقة  : الرب�ضاء جنوب الرابعة - رقم الر�ض : 62 - رقم املبنى : 1 - ا�ضم املبنى : اخلريف 1 - رقم الوحدة : 
212 - امل�ضاحة : 116.59 مرت مربع - التقييم : 878.474.00 درهم ، ويباع لعلى عطاء -  مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س �لق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12645 بتاريخ 2019/5/30   

�عالن بيع  عقار بالن�سر 
فى �لدع�ى رقم  2018/341 تنفيذ عقاري   

طالب التنفيذ:البنك العربي - �ض م ع
عنوانه : اإمارة دبي - بجوار دبي مول - اإعمار ا�ضكوير رقم 2 - الطابق ال�ضاد�ض وحمله املختار مكتب الثقة للمحاماة وال�ضت�ضارات 

القانونية الكائن ال�ضارقة �ضارع قناة الق�ضباء - برج الهند ، الطابق 11 - مكتب 1112 
املنفذ �ضده : احمد حممد حممد حممود الك�ضار  عنوانه :  اإمارة دبي - الرب�ضاء - جنوب الرابعة - مبنى اخلريف املقام على قطعة 

الر�ض رقم 62 - مبنى رقم 1 - الطابق 2 - �ضقة 212 
بيع  �ضيجرى  احل��ال  اقت�ضى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  م�ضاء   5.00 ال�ضاعة   2019/6/19 امل��واف��ق  الأرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
www.( العقار املو�ضحة او�ضافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�ضركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين
emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�ضراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�ضا�ضي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ضتندات قبل اجلل�ضة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ضاريف خالل ع�ضرة ايام التالية جلل�ضة 
البيع ولكل �ضخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�ضرة ايام التالية لر�ضوم املزاد ب�ضرط ال تقل هذه الزيادة  
عن ع�ضر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�ضروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ضاف املمتلكات  : نوع العقار 
: �ضقة �ضكنية - املنطقة  : الرب�ضاء جنوب الرابعة - رقم الر�ض : 62 - رقم املبنى : 1 - ا�ضم املبنى : اخلريف 1 - رقم الوحدة : 
212 - امل�ضاحة : 116.59 مرت مربع - التقييم : 878.474.00 درهم ، ويباع لعلى عطاء -  مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س �لق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12645 بتاريخ 2019/5/30   
      مذكرة �عالن متظلم �سده بالن�سر     

   يف  �لدع�ى 2019/204    تظلم جتارى               
اىل املتظلم �ضده / 1- �ضوكي�ض كومار روت افيمانيا روت جمهول حمل القامة مبا 
اأن التظلم /ال�ضهيل لل�ضحن اجلوي - �ض ذ م م وميثله : كفاح حممد نا�ضر حممد 
املذكور اعاله ومو�ضوعه تظلم من  التظلم  اقام عليك  الزعابي - قد  ال�ضخ�ضي 
القرار ال�ضادر يف المر على عري�ضة  رقم 344 ل�ضنة 2019 والر�ضوم وامل�ضاريف.  
ال�ضاعة 9.30 �ضباحا بالقاعة  املوافق 2019/6/9   وحددت لها جل�ضه يوم الحد  
وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�ضور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   ch1.A.5 رق��م 
ايام  بثالثة  اجلل�ضة  قبل  للمحكمة  م�ضتندات  اأو  لديك من مذكرات  ما  بتقدمي 

على الأقل ويف حالة تخلفك فاإن احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري   
            رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12645 بتاريخ 2019/5/30   
�عالن حم�سر حجز بالن�سر

يف �لدع�ى رقم 2018/148 بيع عقار مره�ن 
مو�ضوع الق�ضية : طلب اذن بيع مال مرهون عبارة عن )ال�ضقة رقم 1101 - مع املوقف 

لدين  وفاء   )2 وي�ضتهايت�ض  املبنى  يف   -  LB  -  3 املوقف  مع   -  303 رقم  ال�ضقة   +  60LB
مقداره 6324325.59 دولر امريكي   

طالب العالن : طالب التنفيذ : بنك برودا  
املطلوب اعالنه : املنفذ �ضده : 1- مكنز للتجارة العامة - �ض ذ م م  2-برا�ضانت �ضيتي اوم براكا�ض 

�ضيتي - جمهول حمل القامة. 
مو�ضوع الإعالن : نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�ضة وهي عبارة عن وحدات عقارية - 
املنطقة اخلليج التجاري - رقم الر�ض : 11 - رقم املبنى : 5 - ا�ضم املبنى : وي�ضت هايت�ض 2 - رقم 
الوحدة : 1101 + 303 - امل�ضاحة : 121.52 مرت مربع وفاء  للمبلغ املطالب به )2.500.000( درهم   

وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا
رئي�س �لق�سم   

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12645 بتاريخ 2019/5/30   

�عالن حم�سر حجز بالن�سر
يف �لدع�ى رقم 2018/95  بيع عقار مره�ن 

مو�ضوع الق�ضية : طلب احلجز على الوحدات العقارية ارقام من 2901 حتى 1908 بالطابق 29 
باملبنى رقم 1 باأبراج مزايا بيزن�ض افينو مبنطقة جممع الثنية اخلام�ضة باإمارة دبي ، وذلك 
متهيدا لبيعها باملزاد العلني وفقا للمادتني 25 و 26 من القانون رقم 14 ل�ضنة 2008 ب�ضاأن 

الرهن التاأميني يف اإمارة دبي.   
طالب العالن : طالب التنفيذ : �ضيتي بنك اإن. اإيه  - املطلوب اعالنه : املنفذ �ضدهما / 1- اجاي 

�ضينغ �ضوهان  2- ريكها اجاي �ضينغ جوهان - جمهول حمل القامة. 
م��و���ض��وع الإع�����الن : نعلنكم ب��ان��ه مت احل��ج��ز ع��ل��ى ام��وال��ك��م اخل��ا���ض��ة وه���ي ع���ب���ارة ع���ن �ضقة 
افينيوا  بزن�ض  مزايا   : املبنى  ا�ضم   -  845  : الر���ض  رق��م   - اخلام�ضة  الثنية   : املنطقة   - �ضكنية 
 : ال�ضقة  ورق��م  ج��وه��ان  �ضينغ  اج��ي  ريكها  �ضده  للمنفذ   2907+2906  : ال�ضقة  رق��م   -  2 ب��ي  ب��ي 
2908+2905+2904+2903+2902+2901 للمنفذ �ضده اجاي �ضينغ �ضوهان - وفاء للمبلغ املطالب 

به )21.584.284( درهم وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا
رئي�س �لق�سم   

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12645 بتاريخ 2019/5/30   

�عالن حكم متهيدي بالن�سر
   يف  �لدع�ى رقم 2018/3488 مدين جزئي 

ب��ان ايربورت  ب��ال  ���ض ذ م م  2-  اي��رب��ورت لوجي�ضتك�ض -  ب��ي دبليو �ضي  امل��دع��ي عليه /1 - دن��ات��ا  اىل 
لوج�ضتك�ض )فرع من دناتا بي دبليو �ضي(  جمهويل حمل القامة  مبا ان املدعي/ حممد اقبال �ضيخ 
ب�ضفته والد املتوفى )عدنان اقبال حممد اقبال �ضيخ(  قد اقام الدعوى املذكورة اأعاله وعليه نعلنكم 
باأن املحكمة حكمت بتاريخ 2019/4/30 احلكم التمهيدي التايل :  باإحالة الدعوى اىل التحقيق ليثبت 
املدعيني بكافة طرق الثبات ومنها البينة و�ضهادة ال�ضهود ان مورثهما املرحوم عدنان اقبال حممد 
اقبال �ضيخ كان يعولهما فعال وقت وفاته على نحو دائم وم�ضتمر وللمدعي عليهم النفي بذات الطرق 
، وحددت لبدء التحقيق جل�ضة 2019/6/11 على ان ينتهي خالل ا�ضبوعني من تاريخ بدئه واعتربت 
الوىل  عليهما  املدعي  اع��الن  املدعيني  وعلى   ، الخ��ري  عليه  للمدعي  اع��الن  باحلكم مبثابة  النطق 
والثانية باحلكم واجلل�ضة وابقت الف�ضل يف امل�ضاريف.  وحددت لها املحكمة جل�ضة يوم الثالثاء املوافق 

.Ch2.D.19 2019/6/11 ال�ضاعة 30 : 8 �ضباحا يف القاعة

رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12645 بتاريخ 2019/5/30   
�عالن حكم بالن�سر

   يف  �لدع�ى رقم 2018/3544 جتاري جزئي                                              
الهدى  ن��ور   / املدعي  اأن  مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهول  رع��د  جمال  و�ضام  عليه/1-  املدعي  اىل 
احل�ضوين وميثله / حممد عبداهلل حم�ضن عبدالرحيم الربيكي  نعلنكم بان املحكمة حكمت 
الهدى  ن��ور  ل�ضالح/  اع���اله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف    2019/2/19 ب��ت��اري��خ   املنعقدة  بجل�ضتها 
احل�ضوين  ، اأول :  بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ خم�ضمائة الف درهم وفوائده 
بتثبيت احلجز   : ، ثانيا  ال�ضداد  تاريخ 2018/4/18 وحتى متام  اعتبارا من  �ضنويا  بواقع ٪9 
دبي  الإم��ارات  بنك  املدعي عليه لدى  واملوقع على ح�ضاب  التحفظي رقم 2018/494 جتاري 
املحاماة.   اتعاب  مقابل  دره��م  وال��ف  امل�ضروفات  والزمته  له  العائدة  املركبات  وعلى  الوطني 
حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ضتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضر 
اآل مكتوم حاكم  �ضعيد  بن  را�ضد  بن  ال�ضيخ حممد  ال�ضمو  با�ضم �ضاحب  الع��الن �ضدر  هذا 

دبي وتلى علنا. 
 رئي�س �لق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12645 بتاريخ 2019/5/30   
�عالن حكم بالن�سر

   يف  �لدع�ى رقم 2018/1854 جتاري كلي                                              
لينا   -2 حممد  علي  يو�ضف  لينا   / ملالكتها  فردية(  )موؤ�ض�ضة  املك�ضرات  وادي  عليه/1-  املدعي  اىل 
يو�ضف علي حممد ب�ضفتها كفيل مت�ضامن ملديونية وادي املك�ضرات 3- عنايت اهلل كرامت اهلل �ضاحل 
اأن املدعي / بنك دبي  ب�ضفته كفيل مت�ضامن ملديونية وادي املك�ضرات جمهويل حمل القامة مبا 
املحكمة حكمت  بان  نعلنكم   - ال�ضام�ضي  �ضليمان جابر  نا�ضر حمد   / ( وميثله  ع  م  �ض   ( التجاري 
بجل�ضتها املنعقدة بتاريخ  2019/5/7  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�ضالح/ بنك دبي التجاري )�ض 
م ع (  بالزام املدعي عليهم ان  يوؤدوا للمدعية مبلغ 4315615.61 درهم )اربعة ماليني وثالثمائة 
وخم�ضة ع�ضر الف و�ضتمائة وخم�ضة ع�ضر درهم وواحد و�ضتون فل�ضا( مع الفائدة بواقع  9٪ �ضنويا 
من تاريخ املطالبة وحتى ال�ضداد التام وب�ضمول احلكم بالنفاذ املعجل بكفالة ، والزمتهم بالر�ضوم 
لال�ضتئناف  قابال  احل�ضوري  مبثابة  حكما  املحاماة.   اتعاب  مقابل  دره��م  الف  ومببلغ  وامل�ضاريف 
خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضر هذا العالن �ضدر با�ضم �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ 

حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س �لق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12645 بتاريخ 2019/5/30   
       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  �لدع�ى 2019/1831  جتاري جزئي              

دبي   ف��رع  م  م  ذ  �ض   - العامة  للمقاولت  �ضيدكو  1-�ضركة   / عليه  املدعي  اىل 
ذ  - �ض  الفنية  املدعي/ احمد مر�ضى لالعمال  ان  القامة مبا  جمهول حمل 
اأق��ام عليك الدعوى  املازمي -  قد  م م وميثله / احمد ح�ضن حممد عبداهلل 
املدعي عليهما مببلغ وقدره )722265.35 درهم(  بالزام  املطالبة  ومو�ضوعها 
والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة والفائدة  12٪ من تاريخ اإقامة الدعوى 
وحتى ال�ضداد التام.  وحددت لها جل�ضة يوم الحد  املوافق  2019/6/9  ال�ضاعة 
ميثلك  من  اأو  باحل�ضور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch1.C.12 بالقاعة  �ض   8.30
قبل  للمحكمة  م�ضتندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12645 بتاريخ 2019/5/30   

       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  �لدع�ى 2019/1536  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1- رائق نور الدين م�ضلماين  جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي/ م�ضرف الهالل )�ض م ع(  قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها 
والر�ضوم  دره���م(   74347.01( وق���دره  مببلغ  عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة 
بالنفاذ  احلكم  �ضمول  و  التام  ال�ضداد  وحتى  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�ضاريف 
املعجل بال كفالة.  وحددت لها جل�ضة يوم اخلمي�ض  املوافق  2019/6/13  
ال�ضاعة 8.30 �ض بالقاعة Ch1.C.14 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة 

قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12645 بتاريخ 2019/5/30   
�عالن حكم بالن�سر

         يف  �لدع�ى رقم 2019/187  جتاري جزئي 
اىل املحكوم عليه/1- عبداملح�ضن بن ابراهيم بن علي اجلفري جمهول حمل القامة 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ضتها املنعقدة بتاريخ 2019/3/19  يف الدعوى املذكورة 
مبلغ  للمدعية  يوؤدي  بان  عليه  املدعي  بالزام  ال�ضيارات  لتاأجري  ل�ضالح/عجيب  اعاله 
املطالبة  ت��اري��خ  م��ن   ٪9 ب��واق��ع  القانونية  وال��ف��ائ��دة  دره���م(  و�ضتني  وت�ضعمائة  )ال���ف 
بامل�ضروفات ومببلغ  والزمته  ال�ضداد  الق�ضائية احلا�ضل يف 2018/12/26 وحتى متام 
املحاماة. حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ضتئناف خالل  اتعاب  مائتي درهم مقابل 
ال�ضمو  با�ضم �ضاحب  الع��الن �ضدر  لن�ضر هذا  التايل  اليوم  اعتبارا من  يوما  ثالثني 

ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س �لق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12645 بتاريخ 2019/5/30   

�عالن حكم بالن�سر
         يف  �لدع�ى رقم 2018/2603  جتاري جزئي 

اىل املدعي عليه/1- جراغ للمقاولت �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/
امل�ضتقبل لال�ضغال املعدنية للمباين ذ.م.م نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ضتها املنعقدة 
املعدنية  لال�ضغال  ل�ضالح/امل�ضتقبل  اعاله  املذكورة  الدعوى  يف    2018/12/25 بتاريخ 
وفوائده  درهم  للمدعية مبلغ )48250(  توؤدي  بان  املدعي عليها  بالزام  ذ.م.م  للمباين 
بواقع 9٪ �ضنويا من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�ضداد والزمتها امل�ضروفات والف درهم 
مقابل اتعاب املحاماة ورف�ضت ما عدا ذلك من طلبات. حكما مبثابة احل�ضوري قابال 
لال�ضتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضر هذا العالن �ضدر با�ضم 

�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س �لق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12645 بتاريخ 2019/5/30   

       مذكرة �عالن مدعي عليه بالن�سر
   يف  �لدع�ى 2019/1564  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1-عماد حممد عبدالفتاح �ضعداهلل جمهول حمل القامة 
مرت�ضى  وميثله:حممد  ذ.م.م  ال�����ض��ي��ارات  ل��ت��اأج��ري  ام  ب��ي  امل���دع���ي/ار  ان  مب��ا 
املطالبة  الدعوى مو�ضوعها  اأقام عليك  الها�ضمي قد  يعقوب مرت�ضى برهان 
بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )80000( درهم والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب 
التام و�ضمول احلكم  املحاماة والفائدة 12٪ من تاريخ املطالبة وحتى ال�ضداد 
املوافق:2019/6/16  الحد  يوم  جل�ضة  لها  كفالة.وحددت  بال  املعجل  بالنفاذ 
ال�ضاعة:08:30 �ض بالقاعة:ch1.C.13  لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة 

قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س �ل�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12645 بتاريخ 2019/5/30   

       مذكرة �عالن مدعي عليه بالن�سر
   يف  �لدع�ى 2019/1973  جتاري جزئي

مهدي  حممد  ال�ضيد/�ضيد  امل��دي��ر  -وميثلها  ����ض.م.ح  لينك  1-ذا   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
اأ�ض.ال  املدعي/�ضركة جوفيمري  ان  �ضيد مرت�ضى �ضفوي جمهول حمل القامة مبا 
- وميثلها جوزى ماريا فيال مريين وميثله:علي �ضلطان علي احلداد قد اأقام عليك 
الدعوى مو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليها بدفع مبلغ وقدره )55.051/99( يورو 
والذي يعادل بالدرهم الماراتي مبلغ )250.000( درهم والزامها بالفوائد القانونية 
وامل�ضاريف  والر�ضوم  التام  ال�ضداد  وحتى  للمبلغ  ال�ضتحقاق  تاريخ  من   ٪12 بواقع 
وم��ق��اب��ل ات��ع��اب امل���ح���ام���اة.وح���ددت ل��ه��ا جل�ضة ي���وم اخل��م��ي�����ض امل�����واف�����ق:2019/6/13 
ال�ضاعة:08:30 �ض بالقاعة:ch1.C.12  لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك 
اجلل�ضة  قبل  للمحكمة  م�ضتندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س �ل�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12645 بتاريخ 2019/5/30   
�لدع�ى  رقم 2018/3362 ��ستئناف عمايل 

حمكمة دبي - �لد�ئرة �لعمالية �لثالثة 
امل�ضتاأنفة / �ضركة ويزيل اإنرتنا�ضيونال املحدودة وميثلها / حممد عبداهلل كهور علي حممد 

وميثله / مكتب هادف وم�ضاركوه للمحاماة وال�ضت�ضارات القانونية  
Email:a.diab@hadef.ae & 044292888 : ت : 044292999  ف

�ضد امل�ضتاأنف �ضدها الأوىل / كي�ضور وامانراو واج   
وميثله / مكتب را�ضد النقبي للمحاماة وال�ضت�ضارات القانونية 

Email:ra_huraithi@hotmail.com &  044214021 : ت : 044214255  ف
امل�ضتاأنف �ضدها الثانية / مدر�ضة جيم�ض فاوندرز 

ال�ضادة / مدر�ضة جيم�ض فاوندرز بالإ�ضارة اىل حكم املحكمة التمهيدي بتاريخ 2019/4/9 يف الدعوى املذكورة اعاله ب�ضاأن 
ندب خبري متخ�ض�ض يف تقنية املعلومات وامن �ضبكات الت�ضالت فاإنك مدعو للح�ضور ب�ضخ�ضك او وكيلك املعتمد لجتماع 
اخلربة الهند�ضية واملقرر عقده يوم الحد املوافق 2019/6/2 ال�ضاعة الثانية ظهرا ، 2.00 ظهرا ل�ضماع وجهة نظركم يف 
الدعوى وتقدمي ما لديكم من م�ضتندات ، مبقر اخلربة الكائن يف اإمارة دبي - ديرة  �ضيتي �ضنرت - خلف داي تو داي - بناية 

�ضنتوريون �ضتار - بلوك بي / �ضتار - بلوك بي - الطابق ال�ضابع - مكتب 723 

�خلبري �لهند�سي / م. �أحمد بهجت ح�سن 
خبري تقنية �ملعل�مات و�أمن �سبكات �لإت�سالت  

�إعالن بالن�سر 

�لعدد 12645 بتاريخ 2019/5/30   

�ضركة تالل البلقان منطقة حرة - ذ م م 
نحن اأع�ضاء جمل�ض اإدارة �ضركة تالل البلقان منطقة حرة - ذ م م 
، �ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة مت تاأ�ضي�ضها يف املنطقة الإعالمية 
لالإعالنات  ا�ضعار  نقدم   )691( رقم  �ضجل  حاملة   ، ابوظبي   -
امل�ضاهمني فيها  الت�ضفية الطوعية لل�ضركة من قبل  :  بدء  عن 
:  - تعيني ال�ضيد / علي عبدالكرمي ال �ضلوم م�ضوؤول الت�ضفية 

لل�ضركة . 
اأعطى هذا الإ�ضعار مبوجب اأنظمة ال�ضركات 2016 

التابعة لهيئة املنطقة الإعالمية - اأبوظبي 

�إعالن ت�سفية
�لعدد 12645 بتاريخ 2019/5/30   

  �إعالن �سطب قيد
ال�ضادة / �ضركة كاميجومي كومباين ليمتد )اجلن�ضية  باأن   تعلن وزارة القت�ضاد 
 : ام��ارة  دبي )العنوان  ال�ضركة يف  اليابان(   قد تقدمت بطلب �ضطب قيد فرع   :
املرقبات - مكتب بناية ال�ضيخة مرمي ال مكتوم - برج خليفة - �ض ب 183606 دبي ، 

�ض ب 183606( واملقيدة حتت رقم )1884( يف �ضجل ال�ضركات الأجنبية بالوزارة.
وتنفيذاً لأحكام القانون الحتادي رقم )2( ل�ضنة 2015 يف �ضاأن ال�ضركات التجارية 
وتعديالته والقرار الوزاري رقم )377( ل�ضنة 2010م يف �ضان اعتماد دليل اإجراءات 

الرتخي�ض لفروع ومكاتب املن�ضاآت املوؤ�ض�ضة باخلارج واملناطق احلرة بالدولة.
يرجى من ال�ضادة اأ�ضحاب احلق يف العرتا�ض ان يتقدموا باعرتا�ضهم اىل الوزارة 

يف ميعاد ل يتجاوز �ضهر من تاريخ الن�ضر على العنوان التايل:
وزارة االقت�ضاد

 ادارة الت�ضجيل التجاري  �ش.ب )3625( دبي   

  �لمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لإقت�ساد

�لعدد 12645 بتاريخ 2019/5/30   
 �سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بانحالل �سركة

ا�ضم ال�ضركة : ام بي ات�ش انرتنا�ضيونال - �ش ذ م م  
القانوين  ال�ضكل    070611 بي  تي  رق��م  ار���ض   - الوطنية  ال�ضناعات  جممع   : العنوان 
 : التجاري  بال�ضجل  القيد  : 769274  رقم  الرخ�ضة  ،  رقم  : ذات م�ضوؤولية حم��دودة 
التاأ�ضري يف  باأنه قد مت  بدبي  القت�ضادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  1253890 مبوجب هذا 
ال�ضجل التجاري لديها باإنحالل ال�ضركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب قرار حماكم 
العدل حماكم دبي بتاريخ  2019/5/09   دبي بتاريخ  2019/5/08  واملوثق لدى كاتب 
وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�ضفي املعني اإمي ال علي لتدقيق 
ابناء عبدالرحيم - ديرة -  احل�ضابات  العنوان : مكتب رقم 304 ملك حممد وعلي 
الرا�ض   هاتف : 2290485-04  فاك�ض : 2290489-04 م�ضطحباً معه كافة امل�ضتندات 

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

حك�مة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية
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�سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بتعني م�سفي 

ا�ضم امل�ضفي :  اإمي ال علي لتدقيق احل�ضابات
اب��ن��اء ع��ب��دال��رح��ي��م - دي���رة - الرا�ض    ال��ع��ن��وان : مكتب رق���م 304 م��ل��ك حم��م��د وع��ل��ي 
هاتف : 2290485-04  فاك�ض : 2290489-04    مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية 
ام  لت�ضفية    اأع���اله  امل��ذك��ور  امل�ضفي  تعيني  مت  ق��د  ب��اأن��ه  بدبي  القت�ضادية 
بتاريخ   دب��ي  ق��رار حماكم  بي ات�ش انرتنا�ضيونال - �ش ذ م م وذل��ك مبوجب 
2019/5/8  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2019/5/9 وعلى 
من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�ضفي املعني يف مكتبه الكائن 
والأوراق  امل�ضتندات  كافة  معه  م�ضطحباً  اأع��اله،  املذكور  العنوان  على  بدبي 

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

حك�مة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية
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�لق�سية رقم 2018/1618 جتاري جزئي 

املدعية / ازار اميي 
املدعي عليه / بنك ات�ض ا�ض بي �ضي فرع دبي 

اخل�ضمة املدخلة الوىل / نبها طاهر �ضيد حممد طاهر 
اخل�ضم املدخل الثاين / جنمة ترامب العقارية 

الدعوى رقم 2018/1618 جت��اري جزئي - دبي - لقد تقرر عقد جل�ضة اخل��ربة احل�ضابية يف  يف 
الكائن ببناية  ال�ضاعة 12.00 ظهرا  وذلك مبكتبنا  املوافق 2019/6/9  الدعوى اعاله يوم الحد 
الحتاد )بناية �ضرياميك �ضيتي - ال�ضياد لأدوات ال�ضيد(   خلف �ضيتي �ضنرت ديرة - الطابق الثالث 
- مكتب رقم 301 ، هاتف رقم 04/2588900 وفاك�ض رقم 04/2581055 ،  لذا يرجى منكم احل�ضور 
اأعاله مع اح�ضار كافة دفوعكم وم�ضتنداتكم وما ترونه منا�ضبا  او من ميثلكم يف املوعد املذكور 

لتي�ضري اعمال اخلربة يف الدعوى
اخلبري املحا�ضبي / امل�ضريف 
عبداهلل فايز ال�ضام�ضي 

 دع�ة حل�س�ر
  �جتماع �خلربة �لتكميلي
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يف �ل�ستئناف رقم 2018/10156 - جز�ء - دبي 

امل�ضتاأنف �ضده / حممد ن�ضرات اركول اركول حممد �ضريف 
امل�ضتاأنف �ضده / نور با�ضاه �ضيخ �ضيخ�ضاويل 

امل�ضتاأنف �ضده / حممد عبا�ض اونيا م�ضعوم علي اونيا 
بالنزاع  انتدابنا خبري ح�ضابي  انه مت  الإقامة - نحيطم علما  العنوان : جمهويل حمل 

اعاله واملرفوعة �ضدكم  من امل�ضتاأنفة / �ضركة ايكونيك لاللكرتونيات - ذ م م 
يوم  عقده  واملقرر  اخلربة  اجتماع  بح�ضور  قانونا  ميثلكم  من  او  مكلفون  فانتم  وعليه 

الثنني  املوافق 2019/6/10 ال�ضاعة 3 ع�ضرا. 
وذلك مبقر مكتبنا يف )دبي - �ضارع ابوبكر ال�ضديق - مكز حمر عني - البوابة 4 - الطابق 
5BG - 5( يرجى احل�ضور باملوعد واملكان املحدد واح�ضار امل�ضتندات املوؤيدة لدفاعكم 
وفقا  اعمالها  �ضتبا�ضر  اخلربة  فان  احل�ضور  عن  تخلفكم  حال  يف  باأنه  علما  بالدعوى 

لل�ضالحيات املخولة لها قانون. لال�ضتف�ضار ب: 050-6317417
�خلبري �حل�سابي / ناهد  ر�ساد حممد      

 �عالن بالن�سر
للح�س�ر �أمام  �خلربة

�لعدد 12645 بتاريخ 2019/5/30   
  ) م م(  )رخ�ضة رقم 1390810  ذ  الطبية ) �ض  اأدوات  �ضركة / رينبو ليف لتجارة 
والكائنة ب���� دبي ، �ض ب : 385294 ، دبي دولة المارات العربية املتحدة ،  واملرخ�ضة 
لدى �ضلطة دبى للتطوير ،   ترغب هذه ال�ضركة  املذكورة يف اعالن قرارها للكافة 
ب�ضاأن  دب��ي  ال��ذي عقد يف  اإجتماعه  الإدارة يف  بوا�ضطة جمل�ض   ات��خ��اذه  وال��ذى مت 
اغالق وحل ال�ضركة. وفقا لذلك ، تهيب ال�ضركة باأى طرف معنى بالمر ولديه اى 
مطالبات فى مواجهتها عليه تقدمي هذه املطالبات خالل 45 يوما من تاريخ هذا 

العالن عن طريق الربيد امل�ضجل او الت�ضال ب :  
�ض ب : 385294  

دبي - دولة المارات العربية املتحدة.
هاتف رقم : 052-6253760 

لن يتم النظر يف املطالبات التى ترد بعد انتهاء فرتة ال�ضعار واملحددة ب 45 يوما.

��سعار ت�سفية
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�لعدد 12645 بتاريخ 2019/5/30   
�عالن وتكليف بال�فاء بالن�سر 

    يف �لدع�ى رقم 2019/1863  تنفيذ جتاري 

اىل املنفذ �ضده/1- نيو بوي �ض.م.ح - فرع دبي جمهول حمل القامة 
اأق��ام  عليك الدعوى  مبا ان طالب التنفيذ/كول ثينج�ض ليمتد قد 
وقدره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب��دف��ع  وال��زام��ك  اع���اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية 
)131551.75( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان 
املحكمة �ضتبا�ضر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن. 
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12645 بتاريخ 2019/5/30   
�عالن وتكليف بال�فاء بالن�سر 

    يف �لدع�ى رقم 2019/1777  تنفيذ جتاري 
حمل  جمهول  ذ.م.م  للمقاولت  العارف  �ضركة  ���ض��ده/1-  املنفذ  اىل 
البال�ضتيكية  لل�ضناعات  ال��ت��ن��ف��ي��ذ/اله��ل��ي  ط��ال��ب  ان  مب��ا  الق��ام��ة 
الدعوى  عليك  اأق���ام   ق��د  اجل��رم��ن  ابراهيم  ا�ضماعيل  وميثله:علي 
وقدره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب��دف��ع  وال��زام��ك  اع���اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية 
)363218.12( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان 
املحكمة �ضتبا�ضر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن. 
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
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�عالن وتكليف بال�فاء بالن�سر 
    يف �لدع�ى رقم 2017/3060  تنفيذ جتاري 

�ضامل جمعة ظنحاين جمهول حمل  �ضامل جمعة  ���ض��ده/1-  املنفذ  اىل 
�ض.م.ع  ال���ض��الم��ي  الم����ارات  التنفيذ/م�ضرف  طالب  ان  مب��ا  الق��ام��ة 
البتدائية  دب��ي  حمكمة  ق��ررت  علي  اآل  رم�ضان  ح�ضن  وميثله:احمد 
بتاريخ:2019/5/28 اخطاركم ب�ضداد املبلغ املنفذ به وقدره )243003.21( 
التبليغ وال بيع العقار عبارة عن ار�ض  درهم خالل 15 يوم من تاريخ 
�ضكنية رقم 43 الكائنة مبنطقة فدفع والعائدة لكم بطريق املزايدة وفقا 

ملقت�ضيات ن�ض املادة 295 من قانون الجراءات املدنية. 
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12645 بتاريخ 2019/5/30   
مذكرة �عالن بالن�سر

   يف  �لدع�ى 2019/680  ��ستئناف جتاري    
اىل امل�ضتاأنف �ضده/ 1- اميبري �ضتايت الكهروميكانيكية �ض.ذ.م.م جمهول 
ذ.م.م  الفنية  للمقاولت  امل�ضتقبل  امل�ضتاأنف/قطار  ان  مبا  القامة  حمل 
فرع دبي وميثله:را�ضد عبداهلل ح�ضن عبود احلفيتي  قد ا�ضتاأنف/ احلكم 
بتاريخ:2019/4/4  جزئي  جت��اري   2018/3397 رق��م  بالدعوى  ال�ضادر 
 10.00 ال�ضاعة   2019/6/19 امل��واف��ق  الرب��ع��اء   ي��وم  جل�ضه  لها  وح���ددت 
�ضباحا  بالقاعة:ch2.D.18 وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من ميثلكم 

قانونيا ويف حال تخلفكم �ضتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة �ل�ستئناف
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       مذكرة �عالن مدعي عليه بالن�سر

   يف  �لدع�ى 2019/2064  عمايل جزئي
اىل امل���دع���ي ع��ل��ي��ه / 1-ن�����وال ح�����ض��ني ع���ب���داهلل ح�����ض��ني ل��ن��ج��اوي جمهول 
املعامالت احلكومية  امل��دع��ي /جلف فيجن لجن��از  ان  الق��ام��ة مب��ا  حم��ل 
عمالية  مب�ضتحقات  املطالبة  ومو�ضوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  ذ.م.م 
ب��ال��ر���ض��وم وامل�����ض��اري��ف رقم  وق��دره��ا )28150 دره���م( وال����زام امل��دع��ي عليه 
الثنني  ي���وم  جل�ضة  ل��ه��ا  وح����ددت   mb191374464ae:ال�ضكوى
املوافق 2019/7/1 ال�ضاعة 8.30 �ض بالقاعة:ch1.A.5 لذا فاأنت مكلف 
باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�س �ل�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12645 بتاريخ 2019/5/30   
       مذكرة �عالن مدعي عليه بالن�سر

   يف  �لدع�ى 2019/175  مدين كلي
الكهروميكانيكية  لالعمال  ب��راي��ان   -2 يبنغ  افتار  �ضينغ  1-و���ض��ن   / عليه  املدعي  اىل 
مال  وميثله:نا�ضر  ب��ادال  املدعي/�ضوريدي  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  ����ض.ذ.م.م 
عليهما  املدعي  بالزام  املطالبة  مو�ضوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  غ��امن  حممد  اهلل 
بالت�ضامن والت�ضامم مببلغ  وقدره )5000000( درهم كتعوي�ض عن ال�ضرار اجل�ضدية 
واملادية واملعنوية والنف�ضية والزامهم بالر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة.وحددت لها 
امل��واف��ق:2019/6/9 ال�ضاعة:09:30 �ض بالقاعة:ch2.E.21  لذا  جل�ضة يوم الحد 
فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س �ل�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12645 بتاريخ 2019/5/30   
�عالن حكم بالن�سر

         يف  �لدع�ى رقم 2018/12857  عمايل  جزئي 
اىل املحكوم عليه/1- بي بي اأ�ض بريفكت بريفورمان�ض خلدمات تخلي�ض املعامالت  
بتاريخ  امل��ن��ع��ق��دة  بجل�ضتها  ح��ك��م��ت  امل��ح��ك��م��ة  ب���ان  نعلنكم  الق���ام���ة  حم��ل  جم��ه��ول 
�ضعبان  حممد  جم��دي  ل�ضالح/عمرو  اع���اله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف    2019/3/28
مبلغ  للمدعي  ت��وؤدي  ب��ان  عليها  املدعي  بالزام  احل�ضوري  مبثابة  املحكمة  بحكمت 
التحق  قد  يكن  ما مل  نقدا  او مقابلها  عينا  ملوطنه  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره��م   )5.910(
بالعمل لدى �ضاحب عمل اآخر والزمتها باملنا�ضب من امل�ضروفات واعفت املدعي من 
ن�ضيبه . حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ضتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من 
اليوم التايل لن�ضر هذا العالن �ضدر با�ضم �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد 

بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س �لق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
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�عالن حكم بالن�سر
         يف  �لدع�ى رقم 2018/11634  عمايل  جزئي 

اىل املدعي عليه/1- �ضبيد لين لالن�ضاءات �ض.ذ.م.م  جمهول حمل القامة مبا ان 
املنعقدة  بجل�ضتها  املحكمة حكمت  بان  نعلنكم  الديب  احمد  ال�ضيد  املدعي/ال�ضعيد 
بتاريخ 2019/2/10  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�ضالح/ال�ضعيد ال�ضيد احمد الديب 
بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ )3470( درهم وتذكرة العودة عينا او نقدا 
ما مل يلتحق املدعي بخدمة �ضاحب عمل اخر وباملنا�ضب من الر�ضوم وامل�ضروفات 
ورف�ضت ما عدا ذلك من طلبات . حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ضتئناف خالل 
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضر هذا العالن �ضدر با�ضم �ضاحب ال�ضمو 

ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س �لق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12645 بتاريخ 2019/5/30   
�عالن حكم متهيدي بالن�سر

         يف  �لدع�ى رقم 2019/131  ��ستئناف جتاري 
اىل املدعي عليه/1- �ضعيد مبارك حممد عبيد الكتبي جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/قد 
اقام الدعوى املذكورة اعاله وعليه نعلنكم بان املحكمة حكمت بتاريخ 2019/5/14 احلكم التمهيدي 
التايل:حكمت املحكمة بقبول ال�ضتئناف �ضكال 2-وقبل الف�ضل يف املو�ضوع باعادة املامورية لذات 
اخلبري ال�ضابق ندبه امام حمكمة حكمت اول درجة وبذات املهمة ال�ضابقة وال�ضالحيات الواردة 
والواردة  امل�ضتانف  املبداه من  العرتا�ضات  لبحث  وذل��ك  ال�ضابقة  المانة  وب��ذات  الندب  يف حكم 
يف مذكرته ال�ضارحة ل�ضباب ال�ضتئناف واملذكرات املقدمة امام حمكمة اول درجة وكذلك بحث 
وت�ضفية  الدعوى  يف  احل��ق  وج��ه  بيان  اىل  و�ضول  عليها  وال��رد  امل�ضتانف  من  املقدمة  امل�ضتندات 
احل�ضاب بني الطرفني وح��ددت جل�ضة 2019/6/18 موعدا لنظرها ول��ورود  التقرير بعد اعالن 
اخلبري واعتبار احلا�ضر عن امل�ضتاأنف متفهما النطق باحلكم واعالن امل�ضتاأنف �ضده بهذا احلكم 
وابقت الف�ضل يف امل�ضاريف ، وحددت لها املحكمة جل�ضة يوم الثالثاء املوافق 2019/6/18 ال�ضاعة 

.ch2.E.23 10:00 �ضباحا يف القاعة
 رئي�س �لق�سم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  �ل�ستئناف

�لعدد 12645 بتاريخ 2019/5/30   
�عالن وتكليف بال�فاء بالن�سر 

        يف �لدع�ى رقم 2018/303 بيع عقار مره�ن
اىل املنفذ �ضده/1- عادل خان  جمهول حمل القامة 

مبا ان طالب التنفيذ/بنك اأبوظبي الول �ض.م.ع.
ق���ررت حمكمة دب��ي الب��ت��دائ��ي��ة ب���ت���اري���خ:2019/5/27 اع��الن��ك��م ل�����ض��داد قيمة 
املطالبة وقدرها )2.321.049( درهم خالل خم�ضة ع�ضر يوما من تاريخ التبليغ 
يف ملف التنفيذ اعاله واإل بيع العقار حمل الرهن بطريق املزايدة وفقا لن�ض 
املادة 295 من قانون الجراءات املدنية )نوع العقار:ار�ض - املنطقة:الرب�ضاء 

جنوب اخلام�ضة - رقم الر�ض:63 - امل�ضاحة:668.22 مرت مربع (
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12645 بتاريخ 2019/5/30   

�عالن وتكليف بال�فاء بالن�سر 
        يف �لدع�ى رقم 2018/311 بيع عقار مره�ن

اىل املنفذ �ضده/1- جوان ايفا هرني  جمهول حمل القامة 
مبا ان طالب التنفيذ/بنك اأبوظبي الول �ض.م.ع.

قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:2019/5/27 اعالنكم ل�ضداد قيمة املطالبة 
يف  التبليغ  تاريخ  من  يوما  ع�ضر  خم�ضة  خالل  دره��م   )15.340.000( وقدرها 
املزايدة وفقا لن�ض  الرهن بطريق  العقار حمل  بيع  واإل  التنفيذ اعاله  ملف 
املادة 295 من قانون الجراءات املدنية )نوع العقار:ار�ض - املنطقة:ام ال�ضيف 

- رقم الر�ض:437 - رقم البلدية:588-367 - امل�ضاحة:1992.91 مرت مربع (
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12645 بتاريخ 2019/5/30   

�عالن وتكليف بال�فاء بالن�سر 
        يف �لدع�ى رقم 2018/312 بيع عقار مره�ن
اىل املنفذ �ضده/1- ح�ضن عبيد �ضعيد بخيت  جمهول حمل القامة 

مبا ان طالب التنفيذ/بنك اأبوظبي الول �ض.م.ع.
ق���ررت حمكمة دب��ي الب��ت��دائ��ي��ة ب���ت���اري���خ:2019/5/19 اع��الن��ك��م ل�����ض��داد قيمة 
املطالبة وقدرها )2285916( درهم خالل خم�ضة ع�ضر يوما من تاريخ التبليغ 
يف ملف التنفيذ اعاله واإل بيع العقار حمل الرهن بطريق املزايدة وفقا لن�ض 
املادة 295 من قانون الجراءات املدنية )�ضقة �ضكنية - املنطقة احلبية اخلام�ضة 
- رقم الر�ض 43 - رقم املبنى 42 - ا�ضم املبنى الرمث 28 - رقم الوحدة 703 - 

رقم الطابق 7 - امل�ضاحة 92.60 مرت مربع (
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12645 بتاريخ 2019/5/30   
�عالن حكم بالن�سر

         يف  �لدع�ى رقم 2018/2493  مدين  جزئي 
اىل املدعي عليه/1- يو�ضف حممد عبدالغني اجلابر  جمهول حمل القامة مبا 
نعلنكم  دكو�ضتا وميثله:ابراهيم علي كرم حممد خوري  املدعي/مريون جون  ان 
املذكورة  الدعوى  يف    2019/2/14 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ضتها  حكمت  املحكمة  بان 
اعاله ل�ضالح/مريون جون دكو�ضتا بالزام املدعي عليه بان يرد للمدعي ال�ضيارة 
رقم 1031 جي خ�ضو�ضي دبي من نوع مر�ضيد�ض 300 ابي�ض اللون موديل 2016 
. حكما  املحاماة  اتعاب  مقابل  درهم  بامل�ضاريف وخم�ضمائة  عليه  املدعي  والزمت 
مبثابة احل�ضوري قابال لال�ضتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل 
لن�ضر هذا العالن �ضدر با�ضم �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل 

مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س �لق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12645 بتاريخ 2019/5/30   
�عالن حكم بالن�سر

         يف  �لدع�ى رقم 2018/3450  مدين  جزئي 
اىل املدعي عليه/1- ار�ضيد حممد علي احل�ضني الزعبي 2- ور�ضان للتجارة العامة �ض.ذ.م.م  
جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ال�ضيافة لل�ضقق الفندقية 3 وميثله:ب�ضار عبداهلل 
علي ابراهيم امل�ضايبة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ضتها املنعقدة بتاريخ 2019/2/21  يف 
بان  املدعي عليهما  بالزام   3 الفندقية  لل�ضقق  املذكورة اعاله ل�ضالح/ال�ضيافة  الدعوى 
يوؤدي بالت�ضامن للمدعية مبلغ ومقداره )86.754.00( درهم والفائدة عنه بواقع 9٪ من 
بامل�ضاريف  الزامهما  التام وكذا  ال�ضداد  الق�ضائية يف:2018/12/8 وحتى  تاريخ املطالبة 
وخم�ضمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة . حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ضتئناف خالل 
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضر هذا العالن �ضدر با�ضم �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ 

حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س �لق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12645 بتاريخ 2019/5/30   

�عالن حكم بالن�سر
         يف  �لدع�ى رقم 2018/353  مدين  كلي 

اىل املدعي عليه/1- راين ناجي �ضليك 2- دان��ا داب��ول  جمهول حمل القامة مبا ان 
نعلنكم  ����ض.ذ.م.م  امل��ال  وعبيد  ف��رع من حممد   - دب��ي   - المريكي  املدعي/امل�ضت�ضفى 
بان املحكمة حكمت بجل�ضتها املنعقدة بتاريخ 2019/3/13  يف الدعوى املذكورة اعاله 
بالزام  ����ض.ذ.م.م  امل��ال  وعبيد  حممد  من  ف��رع   - دب��ي   - المريكي  ل�ضالح/امل�ضت�ضفى 
املدعي عليهما بالت�ضامن بان يوؤديا للمدعية مبلغ وقدره )1.895.389( درهم والفائدة 
القانونية بواقع 9٪ من تاريخ املطالبة الق�ضائية وحتى متام ال�ضداد والزمتها الر�ضوم 
قابال  . حكما مبثابة احل�ضوري  املحاماة  اتعاب  مقابل  دره��م  الف  ومبلغ  وامل�ضاريف 
لال�ضتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضر هذا العالن �ضدر با�ضم 

�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س �لق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12645 بتاريخ 2019/5/30   

�عالن حكم بالن�سر
         يف  �لدع�ى رقم 2019/18  مدين  كلي 

اىل املحكوم عليه/1- علي عبد اللطيف دهينى  جمهول حمل القامة نعلنكم بان 
املحكمة حكمت بجل�ضتها املنعقدة بتاريخ 2019/3/14  يف الدعوى املذكورة اعاله 
ل�ضالح/ح�ضني عبدالرب ح�ضني احلمريي بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي 
درهم   )450.000( الثاين  عليه  وللمدعي   دره��م   )480.000( وق��دره  مبلغ  الول 
والفائدة القانونية 9٪ على املبلغ الجمايل من تاريخ املطالبة وحتى ال�ضداد التام 
والزمته الر�ضوم وامل�ضاريف ومبلغ )500( درهم قيمة اتعاب املحاماة . حكما مبثابة 
لن�ضر  التايل  اليوم  اعتبارا من  احل�ضوري قابال لال�ضتئناف خالل ثالثني يوما 
هذا العالن �ضدر با�ضم �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم 

حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س �لق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12645 بتاريخ 2019/5/30   
       مذكرة �عالن مدعي عليه بالن�سر

   يف  �لدع�ى 2019/644  جتاري كلي
عائ�ض احلمريي  عبدال�ضالم  خالد   -2 احل��داد  �ضا�ضان  1-حممد   / عليه  املدعي  اىل 
جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي/ام��ني ع��ب��دال��رح��م��ن ل��ل��ت��ج��ارة ال��ع��ام��ة �ضركة 
عليك  اأق���ام  ق��د  تهلك  حممد  ع��ب��دال��رزاق  وميثله:را�ضد  �����ض.ذ.م.م  ال��واح��د  ال�ضخ�ض 
ملف  يف   2569/2018 رق��م  ال�ضلح  اتفاقية  وبطالن  ف�ضخ  دع��وى  مو�ضوعها  الدعوى 
يوم  جل�ضة  لها  عليها.وحددت  املرتتبة  والث��ار  جت��اري  ن��زاع   2401/2018 رق��م  النزاع 
فاأنت  لذا    ch1.C.15:بالقاعة �ض  ال�ضاعة:09:30  امل��واف��ق:2019/6/11  الثالثاء 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�ضور  مكلف 

م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س �ل�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12645 بتاريخ 2019/5/30   

       مذكرة �عالن مدعي عليه بالن�سر
   يف  �لدع�ى 2019/293  عقاري كلي

العقارية  للو�ضاطة  ���ض��ون   -2 �����ض.ذ.م.م  العقارية  للو�ضاطة  1-���ض��ون   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
ان  الق��ام��ة مب��ا  �ضنرت ماجنمنت ليمتد جمهول حم��ل  ت��اون  �ضركة   -3 ف��رع   - �����ض.ذ.م.م 
املدعي/ابراهيم احمد ابراهيم بن طاهر ب�ضفته ال�ضخ�ضية وب�ضفته مالك موؤ�ض�ضة اوك 
الدعوى مو�ضوعها  اأق��ام عليك  قد  الزيودي  للعقارات وميثله:احمد علي حممد من�ضور 
يوؤدوا  ب��ان  بينهم  فيما  وبالتكافل  وبالت�ضامم  بالت�ضامن  عليهم  امل��دع��ي  ب��ال��زام  احلكم 
رفع  تاريخ  9٪ من  بواقع  القانونية  وبالفائدة  دره��م   )2.100.149( وق��دره  مبلغ  للمدعي 
ال��دع��وى وال��ر���ض��وم وامل�����ض��اري��ف وم��ق��اب��ل ات��ع��اب امل��ح��ام��اة.وح��ددت لها جل�ضة ي��وم الحد 
باحل�ضور  مكلف  فاأنت  لذا    ch1.B.8:بالقاعة �ض  ال�ضاعة:09:30  امل��واف��ق:2019/6/9 
او م�ضتندات للمحكمة قبل  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س �ل�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12645 بتاريخ 2019/5/30   

       مذكرة �عالن مدعي عليه بالن�سر
   يف  �لدع�ى 2019/354  عقاري كلي

اىل املدعي عليه / 1-كيلي ماري هودجكني جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/داماك 
كري�ضنت للعقارات �ض.ذ.م.م قد اأقام عليك الدعوى مو�ضوعها �ضم النزاع رقم 157/2018 
درهم   )2652201( مبلغ  للمدعية  ت���وؤدي  ب��ان  عليها  امل��دع��ي  وال���زام  ع��ق��اري  خ��ربة  تعيني 
وفائدة 12٪ من تاريخ املطالبة وحتى ال�ضداد التام والزام املدعي عليها بر�ضوم م�ضروفات 
وامل�ضروفات  بالر�ضوم  عليها  امل��دع��ي  وال���زام  ع��ق��اري  خ��ربة  تعيني   157/2018 رق��م  ال��ن��زاع 
ال�ضاعة:11:00 �ض  امل��واف��ق:2019/6/11  الثالثاء  يوم  لها جل�ضة  املحاماة.وحددت  واتعاب 
بالقاعة:ch1.B.8  لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س �ل�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12645 بتاريخ 2019/5/30   
       مذكرة �عالن مدعي عليه بالن�سر
   يف  �لدع�ى 2019/168  عقاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1-�ضرفراز علي بنجا�ض غالم نبي بنجا�ض جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي/نور بنك )م�ضاهمة عامة( وميثله:جابر را�ضد حممد جابر را�ضد ال�ضالمي قد 
اأقام عليك الدعوى مو�ضوعها احلكم بف�ضخ اتفاقية الجارة ومالحقها والزام املدعي عليه 
بت�ضليم العقار مو�ضوع اتفاقية الجارة املنتهية بالتملك خاليا من ال�ضواغل ورد احليازة اىل 
املدعي والغاء ا�ضارة القيد العقاري الواردة يف �ضهادة امللكية ل�ضالح املدعي عليه وخماطبة 
دائرة الرا�ضي والم��الك مع تعوي�ض املدعي مبلغ وقدره )215.000( درهم.وحددت لها 
لذا    ch1.B.8:بالقاعة �ض  ال�ضاعة:08:30  امل���واف���ق:2019/6/13  اخلمي�ض  ي��وم  جل�ضة 
او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�ضور  مكلف  فاأنت 

م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س �ل�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12645 بتاريخ 2019/5/30   
�عالن حكم بالن�سر

         يف  �لدع�ى رقم 2019/31  جتاري كلي 
امل�ضاهمة  بروجيلر  ميغا  �ضركة   -2 �����ض.ذ.م.م  الفنية  للخدمات  ب��اور  ت��و  ع��ل��ي��ه/1-  امل��دع��ي  اىل 
بروجيلر  ميغا  �ضركة   -3 تركيا(    - اجنبية  )�ضركة  والتجارة  وال�ضناعة  وال�ضياحة  لالن�ضاءات 
امل�ضاهمة لالن�ضاءات وال�ضياحة وال�ضناعة والتجارة )فرع اجنبية - تركيا( جمهول حمل القامة 
بن  حممد  علي  احمد  وميثله:فهد  املحدودة  اخل�ضو�ضية  للكابالت  دبي  املدعي/�ضركة  ان  مبا 
متيم نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ضتها املنعقدة بتاريخ 2019/4/15  يف الدعوى املذكورة اعاله 
والت�ضامن  بالتكافل  عليهم  املدعي  بالزام  املحدودة  اخل�ضو�ضية  للكابالت  دبي  ل�ضالح/�ضركة 
فيما بينهم باداء مبلغ وقدره )2.349.543.70( درهم للمدعية والفائدة القانونية عن هذا املبلغ 
بواقع 9٪ من تاريخ املطالبة الق�ضائية احلا�ضل يف 2018/12/25 وحتى ال�ضداد التام والزامكم 
بامل�ضروفات ومببلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة . حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ضتئناف 
خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضر هذا العالن �ضدر با�ضم �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ 

حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س �لق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12645 بتاريخ 2019/5/30   
�عالن حكم بالن�سر

         يف  �لدع�ى رقم 2018/4855  جتاري جزئي 
اىل املحكوم عليه/1- �ضركة ليمو�ض لتاأجري احلافالت �ض.ذ.م.م 2- روبني �ضافيو رولند 
3- تايان موركوت جوبينات جمهول حمل القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ضتها 
بالزام  للتمويل  املذكورة اعاله ل�ضالح/موارد  الدعوى  بتاريخ 2019/3/4  يف  املنعقدة 
رولند-  �ضافيو  روب��ني  �����ض.ذ.م.م-  احل��اف��الت  لتاأجري  ليمو�ض  )�ضركة  عليهم  املدعي 
تايان موركوت جوبينات( بالت�ضامن بان يوؤدوا للمدعية )�ضركة موارد للتمويل( مبلغ 
)362.499.49( درهم والزمت املدعي عليهم بالت�ضامن يف امل�ضاريف ومبلغ خم�ضمائة 
درهم مقابل اتعاب املحاماة. حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ضتئناف خالل ثالثني 
ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  با�ضم  �ضدر  الع��الن  ه��ذا  لن�ضر  التايل  اليوم  من  اعتبارا  يوما 

حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س �لق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12645 بتاريخ 2019/5/30   

�عالن حكم بالن�سر
         يف  �لدع�ى رقم 2019/408  جتاري جزئي 

اىل املدعي عليه/1- ايه �ضي ايف للتجارة العامة �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي/�ضركة ال�ضايع للتجارة ذ.م.م فرع دبي وميثله:فهد احمد علي حممد بن متيم 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ضتها املنعقدة بتاريخ 2019/4/14 يف الدعوى املذكورة 
توؤدي  ب��ان  عليها  املدعي  بالزام  دب��ي  ف��رع  ذ.م.م  للتجارة  ال�ضايع  ل�ضالح/�ضركة  اع��اله 
قدرها  ب�ضيطة  قانونية  فائدة  اليه  م�ضافا  دره��م   )115.500( وق��دره  مبلغا  للمدعية 
9٪ �ضنويا اعتبارا من تاريخ املطالبة الق�ضائية احلا�ضل يف 2018/12/31 وحتى متام 
ال�ضداد والزمت املدعي عليها بامل�ضاريف ومبلغ خم�ضمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة. 
حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ضتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل 
اآل  �ضعيد  بن  را�ضد  بن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  با�ضم  �ضدر  الع��الن  ه��ذا  لن�ضر 

مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س �لق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12645 بتاريخ 2019/5/30   

       مذكرة �عالن مدعي عليه بالن�سر
   يف  �لدع�ى 2019/517  جتاري جزئي

اىل اخل�ضم املدخل/ 1-جوباير ح�ضني عبدالغفور جمهول حمل القامة مبا 
غدير  علي  حميد  وميثله:هند  ���ض.ذ.م.م  العامة  للتجارة  املدعي/الفاميد  ان 
بان  عليه  املدعي  ب��ال��زام  املطالبة  مو�ضوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد  الكتبي 
القانونية ٪12  بالفائدة  وال��زام��ه  دره��م  املدعية مبلغ   )381973(  اىل  ي��وؤدي 
املحاماة.وحددت لها جل�ضة  بالر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب  اي�ضا  �ضنويا والزامه 
  ch1.C.13:بالقاعة ال�ضاعة:08:30 �ض  امل��واف��ق:2019/6/12  الربعاء  يوم 
لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س �ل�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية



•• ال�شارقة-الفجر

نّظمت  ال��ذي  االإم��ارات��ي  الكتاب  معر�ش  ناق�ش 
بالتعاون  للكتاب  ال�ضارقة  هيئة  االأوىل  دورت��ه 
راك  احلرِ اأثر  االإم��ارات،  واأدب��اء  كتاب  احتاد  مع 
يف  الثقايف  امل�ضهد  ت�ضكيل  يف  االإماراتي  امل�ضرحي 
دورًا  لعبت  التي  وال�ضخ�ضيات  االإم���ارات،  دول��ة 
ا�ضتعرا�ش  جانب  اإىل  به،  النهو�ش  يف  حموريًا 
التي  واملنعطفات  به  مّر  الذي  التاريخي  اخلط 
اإىل  ت�ضل  طويلة  م�ضرية  ام��ت��داد  على  خا�ضها 

اأربعني عامًا من العطاء واالإبداع. 

ثقافة وفن�ن
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جاء ذلك خالل ندوة حوارية حتت عنوان “احلركة امل�ضرحية يف الإمارات” 
للم�ضرح،  العربية  الهيئة  رئي�ض  ع��ب��داهلل،  اإ�ضماعيل  م��ن  ك��اّلً  ا�ضت�ضافت 

واملمثل الدكتور حبيب غلوم، اللذين ناق�ضا 
اأو���ض��ل��ت امل�ضرح  امل���راح���ل ال��ت��اري��خ��ي��ة ال��ت��ي 
الإم��ارات��ي ملا هو عليه ال��ي��وم، وحت��دث��وا عن 
يف  و�ضاهمت  نه�ضت  التي  والأ�ضماء  الرموز 
الرتقاء به وتركت ب�ضمة على خ�ضبته، اإىل 
واملعوقات  ال�ضعف  اأ���ض��ب��اب  مناق�ضة  ج��ان��ب 
الناجحة  احل���ل���ول  وو����ض���ع  ب��ه��ا  م����ّر  ال���ت���ي 

للنهو�ض بواقع امل�ضرح م�ضتقباًل. 
حديثه  اهلل،  ع���ب���د  اإ����ض���م���اع���ي���ل  وا����ض���ت���ه���ل 
امل�����ض��رح ك��ان��ت على  اأن ب��داي��ة  ب��الإ���ض��ارة اإىل 
ال��ذي ترك  ال��ع��راق��ي  ال�ضامرائي،  واث��ق  ي��د 
املحلي،  امل�ضرح  خ�ضبة  على  تن�ضى  ل  ب�ضمة 
الدور الكبري واملحوري الذي �ضنعه  موؤكداً 
يف  حتديداً  الإماراتي  امل�ضرح  يف  ال�ضامرائي 

اإمارة ال�ضارقة. 
وتابع رئي�ض الهيئة العربية للم�ضرح: “عقد 
الثمانينات �ضكل املالمح الأوىل للم�ضرح يف 
الدولة، يف ال�ضبعينيات كان هناك حماولت 
الإم���ارات وح�ضور  خجولة، ومع قيام دول��ة 
الثقافة  ل�������وزارة  ك����ان  ال����دول����ة  م��وؤ���ض�����ض��ات 
احت�ضان  يف  ك��ب��ري  دور  اآن������ذاك  والإع�������الم 

على طريق  وو�ضعه  ب��دوره  الرتقاء  فاعلة يف  ب�ضورة  �ضاهمت  بل  امل�ضرح، 
خمتلف �ضاهم يف زيادة الهتمام به و�ضلطت ال�ضوء على ح�ضوره وبرزت 

مكانته ب�ضكل اأكرب«. 

اآنذاك،  الثقافة  اأ�ضدرته وزارة  1981 قراراً مهماً  العام  واأ�ضاف:” �ضهد 
وظل  منتظم،  ب�ضكل  الإع��الم  ب��وزارة  للعمل  امل�ضرحيني  تفريغ  يف  وجتلى 
وخالل   ،1992 ال���ع���ام  ح��ت��ى  ال���ق���رار  ه���ذا 
هذه الأع��وام مّر على امل�ضرح تيارات جتديد 
ق���اده���ا امل��ن�����ض��ف ال�����ض��وي�����ض��ي، وج��ل��ب��ت معها 
للحراك  من�ضطني  ليكونوا  جديدة  اأ�ضواتاً 
ويف  وغ��ريه،  اإبراهيم جالل  اأمثال  امل�ضرحي 
1982 ح�ضل يف امل�ضرح انحراف عن  العام 
امل�ضار، الذي اأ�ض�ض له ال�ضوي�ضي و�ضقر ر�ضود 
واإب��راه��ي��م ج���الل وه�����ض��ام ر���ض��ت��م وغريهم، 
املحلي  للم�ضرح  ج��دي��دة  ح��ال��ة  �ضكل  ح��ي��ث 
النوع  ل��ه��ذا  بعد  متهيئاً  املجتمع  يكن  ومل 
من التجديد ما �ضاهم يف عزوف الكثري عن 
اجلمهور  ووج��د  وح�ضوره  امل�ضرحي  العمل 

نف�ضه غريباً عن هذا امل�ضهد«. 
واأكمل رئي�ض الهيئة العربية للم�ضرح: “كنا 
نفتقد للكثري من الإمكانيات والأدوات التي 
ت��خ��ول��ن��ا لإن���ت���اج م�����ض��رح حم��ل��ي، ل��ك��ن العام 
فوؤاد  ق��اده��ا  �ضحرية  خلطة  �ضهد   1983
)هال�ضكل  م�ضرحيته  خ���الل  م��ن  ال�����ض��رق��ي 
من  كبرياً  ترحيباً  وج��دت  التي  زعفران(  يا 
يحمل  العمل  وك��ان  اجلماهريية  الأو���ض��اط 
اأو  ال��ف��ك��رة  ���ض��واء على �ضعيد  روؤي���ة ج��دي��دة 
امل�ضرحية يف  ال�ضارقة  اأي��ام  اأعقبه منعطف مهم جتلى يف اط��الق  الإخ��راج 
ال�ضيخ  ال�ضمو  روؤي��ة حمورية قادها �ضاحب  نتاج  1984 وك��ان هذا  العام 
الدكتور �ضلطان بن حممد القا�ضمي، ع�ضو املجل�ض الأعلى حاكم ال�ضارقة، 

عندما وجد اأنه لبد من الحتفاء بهذا احلراك الثقايف املهم الذي يحظى 
حتى هذه اللحظة برعاية وتقدير ودعم كبري من �ضموه جتاوز بعده املحلي 

اأن  نوؤمن  جعلنا  العربي  الوطن  اإىل  لي�ضل 
امل�ضرح نافذتنا اإىل العامل«.

جمعية  ت��اأ���ض��ي�����ض  اأن  اإىل  اهلل  ع��ب��د  واأ����ض���ار 
���ض��اه��م يف تنظيم  امل�����ض��رح��ي��ني الإم���ارات���ي���ني 
العمل امل�ضرحي و�ضاعف من ح�ضوره وجمع 
الكثري من الأع�ضاء واملبدعني يف هذا املجال 
حتت �ضقف واحد وكان حا�ضنة حيوّية لهذه 
ال�ضمو  �ضاحب  ق��رار  اإىل  و���ض��وًل  الطاقات 
العربية  ال��ه��ي��ئ��ة  ب��اإن�����ض��اء  ال�����ض��ارق��ة  ح��اك��م 
حملية  م��ظ��ل��ة  الآن  ب���ات���ت  ال���ت���ي  ل��ل��م�����ض��رح 

وعربية للم�ضرح والعاملني به.  
من جانبه اأ�ضار الدكتور املمثل حبيب غلوم 
اإىل اأن امل�ضرح الإماراتي انطلق من ال�ضارقة، 
فالإمارة رائدة يف العمل امل�ضرحي ومنها بزغ 
امل�ضرح،  خ�ضبة  على  والإب����داع  العطاء  فجر 
ال�ضيخ  ال�����ض��م��و  ���ض��اح��ب  ج��ه��ود  اأن  م���وؤك���داً 
الدكتور �ضلطان بن حممد القا�ضمي، ع�ضو 
املجل�ض الأعلى حاكم ال�ضارقة، اأثمرت حركة 
حدود  جت����اوزت  للم�ضرح  �ضاملة  نه�ضوية 
اإىل مدن عربية عريقة يف  الإم��ارة وو�ضلت 

جمال امل�ضرح. 
“عندما جاء املن�ضف ال�ضوي�ضي من تون�ض حمل لنا خرباته  وتابع غلوم: 
وح�ضيلة تاريخ طويل وعريق يعي�ضه امل�ضرح يف تون�ض واأي عامل يف جمال 
امل�ضرح يعي اأهمية امل�ضرح التون�ضي، لكننا يف الدولة واجهنا حتديات عديدة 

امل�ضرح اجتهوا لتقدمي نوع  العاملني يف جمال  الكثري من  اأن  اأبرزها  كان 
واحد من الأعمال امل�ضرحية التي ا�ضتندت على طرح واحد ل بديل عنه ما 
اأوجد حالة من الق�ضور، ونحن اليوم ناأمل 
اأن يكون هناك حراكاً م�ضرحياً يف الدولة يف 
ظل جهود ال�ضارقة الكبرية يف دعم امل�ضرح«.

الطاقات  م���ن  ال��ك��ث��ري  ل��دي��ن��ا  واأ�ضاف:” 
الإبداعية يف جمال امل�ضرح �ضواء على �ضعيد 
اأو الإخراج بالرغم من وجود بع�ض  الكتابة 
الإخراجية،  والفنيات  امل�ضائل  يف  ال��ت��ف��اوت 
وم���ا زل��ن��ا اإىل ال��ي��وم ل ي��وج��د ل��دي��ن��ا �ضوى 
على  كان معتمداً  �ضواء  واحد  لون م�ضرحي 
ب�ضكلها  امل��ح��ك��ي��ة  ال��ل��ه��ج��ة  ع��ل��ى  اأو  ال�����رتاث 
ال�ضرف اأو غريها بالرغم من كرثة املناهج 
لكننا ل جنتهد ول نبحث، ومازال املخرج ذو 
والعديد  كهواية  امل�ضرح  يتعامل مع  اخلربة 
ينتبهون  ل  خ�����ض��ب��ت��ه  ع��ل��ى  امل�����ض��ت��غ��ل��ني  م���ن 
التي  واحل��واري��ات  ال��ن��دوات  ح�ضور  لأهمية 
امل�ضرح  وحت��دي��ات  واق��ع  على  ال�ضوء  ت�ضلط 

لت�ضتفيد منها«. 
العامل  ي�ضتفيد  اأن  اأهمية  اإىل  غلوم  ولفت 
اأو خمرجاً  امل�ضرح �ضواء كان كاتباً  يف جمال 
اأن يخطو خطوات  من جت��ارب غريه وعليه 
والجتهاد  ل��ل��ت��ج��دي��د  الأم�����ام  ن��ح��و  وا���ض��ع��ة 
والبحث عن م�ضامني اإبداعية ترثي هذا احلراك الذي و�ضفه باأنه كبري 
وعريق وله تاريخ طويل ينطلق من اإمارة ال�ضارقة التي باتت اليوم �ضفرية 

للثقافة ولالأدب واملعرفة من الإمارات للعرب والعامل باأ�ضره. 

خلل ندوة حوارية حملت عنوان »احلركة امل�ضرحية يف االإمارات«

معر�ش الكتاب الإماراتي ير�شد احلراك امل�شرحي الإماراتي بني املا�شي واحلا�شر 

•• اأبوظبي- الفجر

 اأطلق رواق الفن، املتحف الأكادميي 
اأب���وظ���ب���ي،  ن����ي����وي����ورك  يف ج���ام���ع���ة 
اأعمال  ي��ت��ن��اول  كتابي  م�����ض��روع  اأول 
الكتاب  ويت�ضمن  زمي����ون.  ال��ف��ن��ان 
فنيني  قيمني  خم�ضة  بقلم  مقالت 
العربية  باللغتني  ع��امل��ي��ني  وك���ت���اّب 
والإجن��ل��ي��زي��ة، وي��ت��األ��ف م��ن 175 
لل�ضور  خ���ا����ض  ق�����ض��م  م���ع  ���ض��ف��ح��ة 
الأعمال  ت�����ض��ت��ع��ر���ض  ال��ت��ي  امل��ل��ون��ة 

الرتكيبية ال�ضاملة للفنان.
زميون  ال�ضوي�ضري  الفنان  وينحدر 

بابتكار  وينفرد  برين  العا�ضمة  من 
اأعمال  اأو  �ضوتية  فنية  منحوتات 
اإبداعاته  وح��ازت  �ضوتية،  هند�ضية 
و�ضاركت  اجلوائز  من  العديد  على 
يف معار�ض فردية كربى يف كل من 
باري�ض وكوريا والربازيل والوليات 
املتحدة و�ضائر اأنحاء العامل. وياأتي 
ن�����ض��ر ه����ذا ال���ك���ت���اب ب���ال���ت���زام���ن مع 
للفنان  الأول  امل��ع��ر���ض  ا���ض��ت�����ض��اف��ة 
اأول  الكتاب  ُيعترب  كما  املنطقة،  يف 
درا����ض���ة ت��ت��ن��اول مم���ار����ض���ات زميون 
املبتكرة، كونه يحظى مبتابعة لفتة 
من قبل القيمني والنقاد الفنيني يف 

والأعمال  ال�ضوتي  التاأليف  جم��ال 
الرتكيبية.

وتولت مايا األي�ضون، رئي�ضة القّيمني 
الفنيني يف جامعة نيويورك اأبوظبي 
الفن،  ل�����رواق  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  وامل���دي���ر 
حت��ري��ر ال��ك��ت��اب وك��ّل��ف��ت ن��خ��ب��ة من 
الأ�ضاتذة والقّيمني الدوليني بكتابة 
الفني  ال��ق��ّي��م  فيهم  امل���ق���الت، مب��ن 
غويدو كومي�ض والكاتب األيك�ضاندر 
�ضولتز وموؤرخة الفنون ال�ضوي�ضرية 
األي�ضاندرا  وال�ضحفية  تي�ضو  كارين 
باتي.  م��ون��ي��ك��ا  وال��ف��ن��ان��ة  ب����وروت����و 
والت�ضميم،  للغالف  بالن�ضبة  اأم���ا 

ال�ضوي�ضري  الثنائي  اإع��داده  فتوىل 
خطاً  ط���ورا  ال��ل��ذي��ن  ’بينينالند‘ 

جديداً خ�ضي�ضاً لهذا الكتاب.
بن�ضر  للن�ضر”  “اأكادية  دار  وقامت 
اإط���الق���ه خالل  ال���ك���ت���اب، ح��ي��ث مت 
الأ�ضبوع  مبنا�ضبة  خ��ا���ض��ة  اأم�����ض��ي��ة 
ُيقام  الذي  اخلتامي ملعر�ض زميون 
�ضهدت  حيث  الفن؛  رواق  يف  حالياً 
الأم�����ض��ي��ة ج��ل�����ض��ة ح���واري���ة جمعت 
الن�ضر  دار  م��ن  ريناهان  اآن  م��ن  ك��ل 
األي�ضون،  م���اي���ا  ال���ك���ت���اب  وحم������ررة 
واللتان تناولتا يف حديثهما العملية 
املتخ�ض�ضة لإعداد كتب عن الأعمال 

الفنية باللغة العربية والإجنليزية.
اأوىل م�ضاركات  املعر�ض  وميثل هذا 
العربي،  اخلليج  منطقة  يف  الفنان 
�ضمعية  فنية  اأع��م��ال  خم�ضة  وي�ضم 
اختيارها  مت  م��ب��ت��ك��رة  وب�������ض���ري���ة 
ذلك  يف  مبا  األي�ضون،  مايا  باإ�ضراف 
ع���م���ل ت���رك���ي���ب���ي ب��ح��ج��م غ���رف���ة مت 
تكليف الفنان به للمرة الأوىل. اأما 
الأعمال الأربعة الأخرى فهي اأعمال 
خا�ضة  تعديالت  اإج���راء  مت  �ضابقة 
كل  وينطوي  امل��وق��ع،  لتالئم  عليها 
عمل على ت�ضجيل �ضوتي ومنحوتة 

فريدة من نوعها.

رواق الفن يف جامعة نيويورك اأبوظبي يطلق اأول كتاب حول اأعمال الفنان زميون

•• ال�شارقة-الفجر:

“متحف  كاأنك تدخل عاملهم، وتتفقد مكاتبهم، ياأخذك 
التي  احلياة  تفا�ضيل  اإىل  جولة  يف  الإماراتي”  الكاتب 
عا�ضها نخبة من املبدعني الإماراتيني، من كّتاب و�ضعراء، 
وروائيني وموؤرخني، جمموعة من الرّواد املحليني الذين 
احتاد  م��ع  بالتعاون  للكتاب  ال�ضارقة  هيئة  بهم  حتتفي 
الإماراتي  الكتاب  معر�ض  �ضمن  الإم���ارات  واأدب���اء  كتاب 
مايو   28 الأرب��ع��اء  اأم�����ض  م�ضاء  فعالياته  اختتم  ال���ذي 

اجلاري يف مبنى مدينة ال�ضارقة للن�ضر.
جمعة  مركز  م��ع  بالتعاون  ينظم  ال��ذي  املتحف  وي�ضّم 
وحياة  م��الم��ح  ج��ن��ب��ات��ه  ب��ني  وال�����رتاث  للثقافة  امل��اج��د 
واإب�����داع�����ات ن��خ��ب��ة م���ن ال���ك���ت���اب الإم����ارات����ي����ني ال������رواد، 
واملعا�ضرين اأمثال املاجدي بن ظاهر، وحميد ال�ضام�ضي، 
و�ضامل العوي�ض وغريهم، حيث يعر�ض املتحف املقتنيات 
ال�ضخ�ضية لأولئك الأدباء واملبدعني والأدوات التي كتبوا 
والأقالم  املحابر  فيقدم  ون�ضو�ضهم،  ق�ضائدهم  فيها 

واملخطوطات وغريها. 
الدواوين  ت�ضمها  �ضعرية  خم��ت��ارات  املتحف  ي�ضم  كما 
وموؤلفات الكتب واملقالت اخلا�ضة باملبدعني الإماراتيني، 

اأر�ضيفاً  التي متثل  ال�ضوتية  الإ�ضدارات  وجمموعة من 
امل�ضموع لأولئك الرّواد، ويعّد هذا املتحف جهداً ا�ضتثنائياً 
قامت به الهيئة بالتعاون مع مركز جمعة املاجد للثقافة 

والرتاث للحفاظ على تلك املقتنيات، وعر�ضها، واإتاحة 
للتعّرف عليها عن قرب ومالم�ضة  الأجيال  اأمام  املجال 

تاريخها.

لهذا  تنظيمها  للكتاب من خالل  ال�ضارقة  وت�ضعى هيئة 
املعر�ض ال�ضنوي اإىل م�ضاعفة ح�ضور الإنتاجات املحلية 
واملعارف  التاريخية  وال��ك��ت��ب  وال���رواي���ات  امل��وؤل��ف��ات  م��ن 
للكتاب  الإ���ض��دارات  اآلف  املعر�ض  ق��دم  حيث  باأنواعها، 
الإماراتيني  النا�ضرين  جمعية  وا�ضت�ضاف  الإماراتيني، 
األف  م��ن  اأك���رث  “من�ضة” ال��ت��ي عر�ضت  م��ب��ادرت��ه��ا  ع��رب 
عنوان لثالثة ع�ضرة نا�ضراً، يف الوقت الذي جمع املعر�ض 
زواره على ندوات وجل�ضات حوارية ا�ضت�ضافت عدداً من 

الكتاب واملبدعني الإماراتيني.
و�ضهد املعر�ض ايل اأقيم يف مبنى مدينة ال�ضارقة للن�ضر، 
جمعت  التي  والنقا�ضية  احلوارية  اجلل�ضات  من  �ضل�ضلة 
ال�ضوء  �ضلطوا  ال��ذي��ن  الإم��ارات��ي��ني  املثقفني  م��ن  نخبة 
على ق�ضايا ثقافية متنوعة، اإىل جانب الندوات الثقافية 
والإب��داع��ي��ة التي يقودها م��وؤل��ف��ون وك��ّت��اب ط��رح��وا من 
خ��الل��ه��ا جت��ارب��ه��م ون��اق�����ض��وا ع����دداً م��ن امل��وا���ض��ي��ع التي 
مبعارفه  الرت��ق��اء  يف  دوراً  وتلعب  املحلي  الكاتب  تخدم 

واإبداعاته.

خ�ض�ضه معر�ش الكتاب االإماراتي بالتعاون مع مركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث

»متحــف الكــاتــب الإماراتـــي« جــولـــة يف ثنـــايـــا الذاكـــرة الإبـــداعيـــة املحليـــة

اإ�شـــماعيل عبــد 
الــبــدايــة  اهلل: 
ــارقــة  ــش ــ� مـــن ال
نافذتنا  وامل�شرح 
عـــلـــى الـــعـــامل

حبيب غلوم: لدينا 
اإبداعية  طــاقــات 
يوجد  اأن  ـــل  واآم
م�شرحي  ـــراك  ح
الدولة يف  فاعل 
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دائمًا اأقّدم اأعمااًل �ضينمائية حتمل قيمة وطنية واإن�ضانية 

رم�شان خ�شروه: حولت حلقات برنامج 
)�شناديق العمر(  اإىل ما ي�شبه الفيلم

اأن  اإىل  وتنقيحه  ومعاجلته  عليه  بالعمل  ب���داأت  ذل��ك  )ك��ل  واأ���ض��اف 
و�ضلت لل�ضكل الذي اأ�ضعرين بالراحة، ويف حينها اتخذت قرار تويل 
الإخراج وعلى يقني باأن )�ضناديق العمر( �ضوف يحقق النجاح، لأنني 
اأقّدم اأعماًل �ضينمائية حتمل قيمة وطنية واإن�ضانية حتث على  دائماً 
ذات  العمر( هادفاً  اأن يكون )�ضناديق  الولء والفعل، لذلك حر�ضت 
اأق���ول لأ�ضدقائي  دائ��م��اً  اأن��ن��ي  قيمة وف��ك��رة و���ض��يء ج��دي��د، خ�ضو�ضاً 
خمتلف  �ضي  عندي  ك��ان  ما  )اإن  الفني  بالو�ضط  الفنانني  وزم��الئ��ي 
من  ال��ع��دي��د  وب��ه��ا  م��زدح��م��ة  فهي  ناق�ضتني(  م��و  فال�ضاحة  اأق��دم��ه، 

الربامج والأفالم وامل�ضل�ضالت(.
فيها  الفيلم،  ي�ضبه  ما  اإىل  الربنامج  وتابع خ�ضروه: )حولت حلقات 
نهاية،  وبعدها  له  �ضراع وحل  ثم  وو�ضط  انتقالية  ثم مرحلة  بداية 
ت�ضاهد  حلقة  كل  بداية  ففي  مرتفع،  واإيقاعها  مت�ضل�ضلة  فاحللقة 
اإىل  بالت�ضاعد  اأ�ضبه  وه��ذا  وال�ضخونة  احل��رارة  النهاية  ويف  الهدوء، 

ت�ضكيله  مت  عندما  ال�ضكل  )ه���ذا  م��ردف��اً:  ال�����ض��راع(،  مرحلة 
وا�ضم  العام  ال�ضكل  مع  بالتوازي  واأي�ضاً  عليه،  والت��ف��اق 

الربنامج والفكرة واملراحل العمرية، ارتاأينا اأن تكون تلك 
املراحل داخل �ضناديق ولكل عمر �ضندوق �ضّري. بعدها 
و)الغرافيك�ض(  الديكور  ل�ضكل  ت�ضور  ذهني  يف  اأ�ضبح 
يف ال�ضا�ضة و)الديزاين( والإ�ضاءة التي حملت دللت 
من  ع���رّبت  البنف�ضجي  ف��ال��ل��ون  م��رح��ل��ة،  بكل  معينة 
خ��الل��ه ع��ن ال��ط��ف��ول��ة وال�����رباءة، اأم���ا ال��ل��ون الأحمر 
واللون  وال��وه��ج وال���ض��ت��ع��ال،  ال���ذات  اإث��ب��ات  فمرحلة 

وللعلم  وال���ض��ت��ق��رار،  ال���رك���ود  م��رح��ل��ة  الأزرق 
ال�ضينمائية  الأف��الم  يف  دائماً  اللون  ه��ذا 

ي�ضتخدم للدللة على امل�ضتقبل(.
كمخرج  ا�ضتفادته  م��دى  وع��ن 

���ض��ي��ن��م��ائ��ي يف و����ض���ع روؤي����ة 
ال����������ربن����������ام����������ج، ق����������ال: 

)ال�������ض���ي���ن���م���ا ت��������دور يف 
ذهني دائماً، لذلك اأّثر 
الربنامج  ع��ل��ى  ذل����ك 
ال�ضورة  م��ن��ط��ق��ة  يف 
م������ن ح����ي����ث ت����وزي����ع 
الكامريات وحركتها، 
 9 ا����ض���ت���خ���دم���ت  اإذ 
ك���ام���ريات والأل�����وان 
ك����ان����ت ق���ري���ب���ة من 
ال�����ض��ي��ن��م��ا، اأي�����ض��اً يف 
اإذ  ال���ف���ك���رة  م��ن��ط��ق��ة 

دائماً  ت��ف��ك��ريي  ك����ان 
تكون  ب�������اأن  م��ن�����ض��ب��اً 

مت�ضاعدة  احل����ل����ق����ة 
ت�ضابه  وم�ضرت�ضلة 

الأف������������������������الم، 
لذلك كنت 

م���ه���ت���م���اً 

املهمة  �ضالح  �ضريف  ال�ضحايف  الأ�ضتاذ  م�ضاركة  دفعني  ما  بالإعداد، 
الإيقاع  حالة  مفّعاًل  ذهني  يف  ي��دور  ال��ذي  والتنقيح  مل�ضاتي  بو�ضع 

العايل وال�ضرت�ضال والت�ضاعد(.
هي  واجهتها  �ضعوبة  )اأول  فقال:  واجهته،  التي  ال�ضعوبات  عن  اأم��ا 
فكرة التجربة الأوىل يل باإخراج الربامج. رغم كل الثقة التي اأمتلكها 
اأما  نهايتها.  اأعلم  ل  جتربة  تبقى  اأنها  اإل  اأجريتها،  التي  والدرا�ضة 
ال�ضعوبة الأخرى، فكانت تكمن يف نوعية ال�ضيوف، ما دفعني اإىل اأن 
اأي�ضاً على م�ضتوى احلوار بحيث بقيت متوا�ضاًل مع  اأعمل خمرجاً 

الدّين طوال الت�ضوير لأ�ضرّي احللقة بال�ضورة التي اأراها منا�ضبة(.
الكبار  ال�ضيوف  اإقناع  كان  ال�ضعوبات  من  )كذلك  خ�ضروه:  واأردف 
اإخراج  يف  خ��ربة  اأمتلك  ل  واأن��ا  �ضاب  ال��دّي��ن  اأن  خ�ضو�ضاً  بامل�ضاركة، 
قليلة  اأي��ام  �ضوى  رم�ضان  على  متبقياً  يكن  مل  حينها  ويف  ال��ربام��ج، 
فقط. لكن بعد ت�ضجيل احللقات كلها، اجتمع ال�30 �ضيفاً 
على كلمة واحدة مفادها اأن التجربة كانت فريدة 
متميز  برنامج  يف  �ضاركوا  ق��د  واأن��ه��م  وممتعة 
ب��ع�����ض ال�ضيوف  ع��ن غ����ريه، ول��ل��ع��ل��م ه��ن��اك 
رف�����ض��وا احل�����ض��ور ب��ح��ج��ة اأن امل��ح��ت��وى قد 
قد  ما  ال��ربام��ج،  من  لغريه  م�ضابهاً  يكون 
بعد  ت��غ��رّي  راأي��ه��م  لكن  ح���رج،  ي�ضعهم يف 

انتهاء الت�ضوير(. 
وع�������ن ت����ع����اون����ه مع 
�ضاب  م���ذي���ع 
م�������ث�������ل 

لّب  كان  اإن  ت�ضاءلت  البداية  ق��ال: )يف  بنجاحه،  ثقته  وم��دى  الدّين 
فكرة الربنامج من وحي عبدالرحمن الدين، فقلت حينها هل يعقل 
اأن ميتلك �ضخ�ض ما هذا الفكر ول ميتلك القدرة على اإدارة احلوار 
باإيجاد بديل لتقدمي مثل  املئة؟، واأي�ضاً عندما فكرت  50 يف  بواقع 
هذه النوعية من الربامج مل اأجد ال�ضخ�ض املنا�ضب واملتمكن، لذلك 
مل يكن اأمامي �ضوى ت�ضدير مذيع �ضاب ياأخذ هذه اخلطوة ومل اأجد 
اأف�ضل من الدين، ول اأعتقد اأنني اأخطاأت بخو�ض هذه التجربة معه 

لأنني كنت على ثقة اأنه �ضيقدم �ضيئاً مميزاً(.
يف  انطلق  عندما  الوقيان  ب��رك��ات  الإع��الم��ي  اأ�ضتذكر  )هنا  واأك��م��ل: 
لديه  ال�ضاب  هذا  الدّين  لذلك  ال�ضخ�ضيات،  كبار  وقابل  الت�ضعينات 
وطموحاً  وموهبة  اأدوات����ه  وميتلك  اإع���الم  خ��ري��ج  فهو  ال�ضغف،  ه��ذا 
دعم  مع  واللوج�ضيتي  املعنوي  والدعم  الفر�ضة  تنق�ضه  لكن  وفكرة، 
للفكرة، لهذا كنت اإىل جانبه بكل خطوة خالل الت�ضوير حتى و�ضلنا 
اإىل ما �ضاهده امل�ضاهدون. )�ضناديق العمر( كانت فر�ضة منا�ضبة له، 
واحللقات التي مت عر�ضها اأو�ضحت اأنه ميتلك �ضيئاً يريد قوله واأنه 

جاهز لالنتقال اإىل مرحلة اأخرى اإعالمياً(.
وحول احتمالية وجود جزء ثان من )�ضناديق العمر( قال: )اأمتنى 
ذلك، اإذ اإن الفكرة قابلة للتطوير والنتقال ملرحلة اأخرى، ويف حال مت 
ذلك فعاًل �ضاأ�ضع �ضروطاً مع نف�ضي مفادها وجوب وجود تطوير من 
ناحية ال�ضكل الب�ضري والديكور و)الغرافيك�ض( وال�ضتوديو وتقريباً 
اأ�ضبح لدّي هذا الت�ضور، كذلك �ضيكون هناك تطوير للمحتوى الذي 
الفكرة  درا�ضة وجمهود مع احلفاظ على  اإىل  ما يحتاج  يطرح، وهو 

الأ�ضا�ضية(.
وعن ا�ضتمراره يف اإخراج الربامج، قال: )ل اأعتقد اأن اإخراج الربامج 
للربامج،  تعط�ض  لديها  عموماً  التلفزيونات  اأن  خ�ضو�ضاً  �ضغفي، 
التي  الأف��ك��ار  الكم يف ظ��ّل  ا�ضتيعاب ه��ذا  ال��ق��درة على  اأمتلك  واأن��ا ل 
اأمتلكها لل�ضينما واأي�ضاً م�ضتقباًل عندما اأتوجه اإىل الدراما. لكن 
)�ضناديق العمر( حتديداً بكل ما فيه قدم حمتوى اأنا را�ض عنه 
وهو يليق بي، فهو يعك�ض ثقافة جمتمعنا وفكرنا وهدوءنا 
واحرتامنا لالآخرين واآراءهم، واإن لحظت اأن الدين منح 
كامل احلرية لل�ضيوف يف طرح راأيهم بكل اأريحية دون 
مناق�ضتهم ت����اركاً املجال اأمام اجلمهور لال�ضتماع(.

)اأع��م��ل على جمموعة  ق��ال:  املقبل  وع��ن جديده 
اأفالم �ضينمائية من اإنت�����اجي اخل��������ا�ض �ض�����اأبداأ 
اأكتوبر  �ضه�����ر  ب��داي��ة  الإن���ت���اج  تنف����يذ  يف 
احلالية  ال��ف��رتة  و�ضاأ�ضتغ�������ل  امل��ق��ب��ل، 

بتجهيز الإعداد وال�ضيناريوات. 
الف�����ائت  ال��ع�����������������ام  يف  اأن���ن���ي  ومب����ا 
جمم�������وعة  درب��ت  ق������د  كن����ت 
�ض������وف  لذا  الطل������بة،  من 
مع�������ي  ي���ك�����������������������ون���ون 
ل���ي�ض  اإذ  كمخ������رجني، 
اأن  ب���ال�������ض�����������������������رورة 
اإخراجها  اأت�������وىل 
ب�ضكل  جميع�����اً 

�ضخ�ضي(.

انتقادات على  ت�شريحات
 مي عزالدين

نالت الفنانة مي عز الدين انتقادات وا�ضعة، ب�ضبب الت�ضريحات ال�ضحافية 
عن  فيه  اأعربت  الإع��الم��ي،  مكتبها  من  �ضحايف،  بيان  عرب  خرجت،  التي 
وو�ضول  بي�ضة"،  "الربن�ضي�ضة  اجلديد  م�ضل�ضلها  بنجاح  الغامرة  �ضعادتها 
ردود فعل قوية حول العمل وحتقيقه جناحا كبريا، وهو ما اأغ�ضب عددا 
الأق��ل خالل هذا  "بي�ضة" تعد  اأن كوميديا  راأوا  املتابعني الذي  كبريا من 
املو�ضم، والأقل يف م�ضوار مي عز الدين، وانها مل تخرت ال�ضيناريو املنا�ضب، 
وتعرثت خالل هذا املو�ضم، بالإ�ضافة اإىل توجيه نقد كبري للمكياج الذي 
الإطالق،  على  املنا�ضب  بغري  وو���ض��ف��وه  اجل���دة،  �ضخ�ضية  يف  ا�ضتخدمته 

بالإ�ضافة اإىل �ضعف بع�ض عنا�ضر العمل كله.

ناهد ال�شباعي �شعيدة
مل�شاركتها يف )الزوجة 18( 

ناهد  ال�����ض��اب��ة  امل�����ض��ري��ة  ال��ف��ن��ان��ة  ك�ضفت 
ال�ضباعي عن �ضبب م�ضاركتها يف م�ضل�ضل 
الدرامي  امل��و���ض��م  خ��الل   )18 )ال��زوج��ة 
نوعية  اإن  وق��ال��ت  احل����ايل،  ال��رم�����ض��ان��ى 
احللقات  خالل  تقدم  التي  الكوميديا 
خم��ت��ل��ف��ة، وب��ال��ت��ح��دي��د دوره����ا 
قدمت  اأن  يل  ي�ضبق  )ف��ل��م 
ال�ضكل  بهذا  الكوميديا 
عمل  اأي  يف  ق��ب��ل  م���ن 

درامي(.
واأع�����������رب�����������ت ن����اه����د 
ال�ضباعي يف ت�ضريح 
ع��������ن �����ض����ع����ادت����ه����ا 
البالغة مل�ضاركتها 
خالل هذا العام 
ب����ط����ول����ة  يف 
م�������ض���ل�������ض���ل 
)الزوجة 
 ، )1 8

البطولة  ب��دور  م��ن خالله  تقوم  وال���ذي 
و�ضعادتها  ال�����رداد،  ح�ضن  م��ع  الن�ضائية 
ب������ردود ف��ع��ل اجل���م���ه���ور ع��ل��ى دوره������ا يف 
امل�ضل�ضل، وعلى التفاعل الذي �ضهدته مع 

امل�ضل�ضل.
املقبلة  الفرتة  خ��الل  ت�ضعى  اإنها  وقالت 
الدراما، وهي  النوعية من  لتقدمي هذه 
الكوميديا الجتماعية لأنها تلقى اإقباًل 
�ضت�ضيف  كبرياً من اجلمهور، وبالتاأكيد 
م�ضوارها  خالل  النجاح  من  املزيد  اإليها 

الفني.
واأ�ضافت اأن احللقات املقبلة من امل�ضل�ضل 

حتمل العديد من املفاجاآت للجمهور.
واأع���ل���ن���ت ال�����ض��ب��اع��ي اأن���ه���ا حت����اول خالل 
الفرتة احلالية البتعاد عن تكرار الأدوار 
الرتاجيدية لأن اجلمهور مل يعد يف�ضل 

هذه النوعية من الأعمال الدرامية.
18( ي�ضارك فيه عدد  م�ضل�ضل )الزوجة 
ك��ب��ري م���ن ال��ف��ن��ان��ني م���ن ب��ي��ن��ه��م ح�ضن 
ال�ضباعي،  ن��اه��د  خ��ط��اب،  �ضلوى  ال����رداد، 
وهيدي  ���ض��ي��ف  ���ض��ي��م��اء 

كرم.

العمر(  )�ضناديق  برنامج  يكون  باأن  حر�ضه  على  خ�ضروه  رم�ضان  املخرج  اأكد 
هادفًا وذات قيمة وفكرة و�ضيء جديد.

وقال خ�ضروه اإن )فكرة الربنامج جاءت من املذيع عبدالرحمن الدين منذ ما 
يقارب العام اأو اأكرث، ويف حينها كلمني عن الفكرة االأ�ضا�ضية املتكونة من ثلثة 
ف�ضول، بحيث اأن كل ف�ضل يتكلم عن حقبة زمنية من حياة ال�ضيف، وفيها يتم 
اال�ضرت�ضال يف هذه احلقب من بدايته اإىل منت�ضف عمره وحتى الزمن احلا�ضر، 
نعي�ش فيها،  كاأننا  امل�ضارع  ال�ضيف يف كل حقبة ب�ضيغة  اأن تتم حماورة  كذلك 
ولي�ش ب�ضيغة املا�ضي. حينها قمت مبجموعة من االإ�ضافات للفكرة اإىل جانب 
حت�ضني ال�ضكل العام لها ونوع واأ�ضلوب احلوار واأي�ضًا نوع وطريقة االأ�ضئلة، كذلك 

�ضكل الربنامج العام وح�ضور ال�ضيوف واأ�ضماءهم حتى(.
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فيتامني »د« يحارب �شرطان القولون
ت��ن��اول ج��رع��ات عالية م��ن مكمالت  ب���اأن  اأم��ريك��ي��ة حديثة  اأف����ادت درا���ض��ة 
فيتامني )د( ميكن اأن ي�ضاعد يف عالج �ضرطان القولون وامل�ضتقيم، ويحد 

من تقدم املر�ض.
املتحدة،  بالوليات  لل�ضرطان  فاربر  دانا  باحثون مبعهد  الدرا�ضة  واأج��رى 
  )Journal of theالطبية الأم��ريك��ي��ة  اجلمعية  جملة  يف  ون�ضرت 

 )American Medical Associationالعلمية.
وامل�ضتقيم  القولون  �ضرطان  من  يعانون  مري�ضا   139 الباحثون  وتابع 
يتلقون العالج الكيميائي لل�ضرطان، وراقبوا اأثر تناول مكمالت فيتامني 

)د( على تقدم املر�ض.
اآلف  اأرب��ع��ة  الأوىل  تناولت  جمموعتني،  اإىل  امل�ضاركني  الباحثون  وق�ضم 
الأخرى  ت��ن��اول��ت  بينما  ي��وم��ي��ا،  )د(  فيتامني  مكمالت  م��ن  دول��ي��ة  وح���دة 
�ضتمئة  )د( هي  فيتامني  يوميا من  بها  املو�ضى  )اجلرعة  وح��دة  اأربعمئة 

وحدة يوميا.
وك�ضفت النتائج اأن املجموعة الأوىل التي تلقت جرعات عالية من فيتامني 
)د( بالتزامن مع العالج الكيميائي، انخف�ض لديها تطور املر�ض وانت�ضاره 
البحث  ف��ري��ق  ق��ائ��د  الأخ����رى .وق���ال  باملجموعة  م��ق��ارن��ة   ،36% بن�ضبة 
فيتامني  مكمالت  اأن  اإىل  جتربتنا  نتائج  “ت�ضري  فوك�ض  ت�ضارلز  الدكتور 
اإىل  ونتطلع  وامل�ضتقيم،  القولون  �ضرطان  لعالج  اأف�ضل  نتائج  حققت  د، 
بدء جتربة على عدد اأكرب من املر�ضى .“واأ�ضاف اأن فيتامني “د” اأظهر 
خوا�ض م�ضادة لل�ضرطان مثل الت�ضبب يف املوت املربمج للخاليا، وتثبيط 

منو خاليا ال�ضرطان وتقليل احتمال انتقالها يف اجل�ضم.

الكركم ي�شاعد على الوقاية من �شرطان املعدة وعالجه
اأظهرت درا�ضة برازيلية حديثة اأن جذور نبات الكركم حتتوي على مركب 

ميكن اأن ي�ضاعد على الوقاية من �ضرطان املعدة وعالجه.
واأجرى الدرا�ضة باحثون يف جامعتي �ضاو باولو وبارا الحتادية يف الربازيل، 

ون�ضرت يف جملة )اإيبيجونيمك�ض( )Epigenomics(  العلمية.
واأجرى الفريق درا�ضته لكت�ضاف الآثار العالجية ملركب )الكركمني(، وهو 
اأ�ضا�ضي يف  اأ�ضفر برتقايل، وهي مكون  اأ�ضباغ طبيعية ذات لون  عبارة عن 

الكركم.
�ضرطان  من  يعانون  لأ�ضخا�ض  املعدة  خاليا  من  عينات  الباحثون  ودر���ض 

املعدة، واآخرون ل يعانون من هذا املر�ض.
واكت�ضف الباحثون اأن مركب الكركمني يحدث تغيريات جينية توؤثر على 

بنية و�ضالمة اجلينوم يف العديد من الأورام، مبا يف ذلك �ضرطان املعدة.
اأخرى  اأن ه��ن��اك م��رك��ب��ات  ال��ب��اح��ث��ون  ال��ك��رك��م��ني، وج���د  اإىل  وب��الإ���ض��اف��ة 
مركب  مثل  ال�����ض��رط��ان،  اأورام  مكافحة  يف  رئي�ضيا  دورا  تلعب  اأن  ميكن 
العنب، و)كري�ضيتني(  رئي�ضي يف بذور  ب�ضكل  املوجود  )كوليكال�ضيفريول( 

الذي يتوافر يف التفاح والربوكلي والب�ضل.
اأنه  اأرودا،  دي  ماريليا  الدكتورة  البحث  فريق  قائدة  عن  الدرا�ضة  ونقلت 
ميكن لهذه املركبات الطبيعية اأن تقمع اجلينات املرتبطة بتطور �ضرطان 

املعدة، عن طريق احلث على املوت املربمج للخاليا ال�ضرطانية.
للمركبات  لل�ضرطان  امل�ضادة  التاأثريات  لتو�ضيح  الآن  نخطط  واأ�ضافت: 
الن�ضطة بيولوجيا، وامل�ضتمدة من النباتات يف الأمازون، بهدف ا�ضتخدامها 

يف امل�ضتقبل يف الوقاية والعالج من �ضرطان املعدة.

املعري؟  العلء  اأبو  ولد  • اأين 
- يف معرة النعمان يف �ضوريا 

�ضوقي؟  اأحمد  ال�ضاعر  فيها  تعلم  التي  اجلامعة  هي  • ما 
- جامعة مونبلييه الفرن�ضية 

ال�ضجرة؟  طالع  يا  م�ضرحية  �ضاحب  العربي  االأديب  هو  • من 
- توفيق احلكيم 

الب�ضر  مكفوف  كان  الذي  العربي  ال�ضاعر  هو  • من 
ومع ذلك ا�ضتطاع قتل اأحد اجلنود التتار؟ 

- جمال الدين ال�ضر�ضري.
ل�ضقراط؟  تلميذا  كان  الذي  الفيل�ضوف  هو  • من 

- اأفالطون 
يف  التوحيدي  حيان  اأبو  األفه  الذي  الكتاب  هو  • ما 

ال�ضداقه وال�ضديق؟ 
- ال�ضداقه وال�ضديق 

اأو �ضل�ضية م�ضبعة بالقار. وهو مادة �ضلبة  • هل تعلم اأن ال�ضفلت الطبيعي خليط موؤلف من مواد كل�ضية 
خمتلف  يف  ال�ضفلت  وي�ضتخدم  مئوية.  و100°  مئوية   50° بني  تلني  ال�ضواد  اإىل  �ضارب  بني  ل��ون  ذات 

اأنحاء العامل لتعبيد ال�ضوارع والطرقات. 
لعوامل  ومقاومته  املنخف�ضة  كثافته  اإىل  نظراً  ج��داً.  �ضلب  اأبي�ض  معدن  هو  التيتان  اأن  تعلم  هل   •
التاآكل ي�ضتعمل التيتان يف جمالت �ضناعية خمتلفة: قطع للمحركات التوربينية النفاثة، قطع للطائرات 

وال�ضواريخ وغريها، �ضفائح واأ�ضالك وق�ضبان معدنية. 
النقي يف  الزئبق  ملاع �ضائل عند درجة احلرارة الطبيعية. ي�ضتعمل  اأبي�ض  الزئبق هو معدن  اأن  • هل تعلم 
ال�ضباكة. يحل  اأو كبديل لل�ضمع يف  البارومرت...(  القيا�ض )ميزان احل��رارة،  اأجهزة  اأو  الكهربائية  الأجهزة 

الزئبق عدداً من املعادن، وخ�ضو�ضاً الذهب والف�ضة فيعطي ُملجمات ت�ضتعمل يف جمالت عدة.
طبيعياً،  اإما  الأ�ضجار(  )وخ�ضو�ضاً  النباتات  بع�ض  تفرزها  متعادلة  لزجة  مادة  هو  ال�ضمغ  اأن  تعلم  • هل 
واإما بتاأثري حالة مر�ضية اأو عامل خارجي )�ضق يف اجلذع، وجود طفيليات، جفاف اجلو(. ي�ضتعمل ال�ضمغ 
يف امل�ضتح�ضرات ال�ضيدلية، ويف �ضناعة مواد التجهيز والغراء والربنيق. وي�ضتخدم ال�ضمغ اأي�ضاً يف الت�ضوير 

الفوتوجرايف، ويف �ضناعة الورق وتثبيت الألوان. 

عاقبة الغرور
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اجلزر بق�ضره

تق�ضريه  دون  اجل���زر  ت��ن��اول  ب�����ض��رورة  فرن�ضا  ف��ى  الغ��ذي��ة  اأط��ب��اء  ن�ضح 
% من الحتياجات   200 اأنه يغطى  والكتفاء بغ�ضله باملاء فقط ، حيث 
اأن��ه يقى  .. كما  100 ج��رام ج��زر  ك��اروت��ني( فى كل  اليومية من )البيتا 

اجل�ضم من اأمرا�ض القلب وال�ضرطان.
اأو�ضح الطباء اأن اجلزر يحتوى على الكال�ضيوم وفيتامني ب9 اأى حام�ض 
الفوليك واللياف التى تنظم عملية اله�ضم ويكافح الكول�ضرتول ، كذلك 
يحتوى على فيتامني �ضى .. لذلك ن�ضحوا بتناوله فى �ضكل ع�ضري مثل 

ع�ضري الربتقال والليمون وميكن خلطهم فى كوب ع�ضري واحد.

رجل يجل�ش بجانب وردة �ضخمة كديكور يف معر�ش ال�ضني الدويل لتجارة اخلدمات يف بكني. رويرتز 

عندما اأ�ضرقت �ضم�ض هذا ال�ضباح ح�ضر اإىل الغابة جمموعه من ال�ضيادين يحملون �ضباكهم ومعدادهم ل�ضيد 
الذين ط��اروا يف كل مكان لتحذير من مل  واخ��رب رفاقه  الغراب لذلك فهرع  انتبه  الطيور واحليوانات وقد 

يروهم. 
الكبرية  ال�ضغرية يف جحورها وبيوتها ومل يبق غري احليوانات  اختباأ كل طائر يف ع�ضه واختفت احليوانات 
فقط، لكن جاءت احلمامة لت�ضرخ وتخرب اجلميع ان ال�ضيادين ل يريدون غري الطيور واحليوانات ال�ضغرية 
الن  لكنهم  ل��الأب��د  يختبئوا  ان   ي�ضتطيعوا  ل��ن  باأنهم  وف��ك��روا  اجلميع  خ��اف  هنا   .. الزينة  يف  لي�ضتعملوها 

�ضيحرت�ضون حتى ي�ضلوا معاً اإىل حل وعاد كل منهم اإىل خمبئه يف امان. 
اخذ ال�ضيادون يف التجول هنا وهناك وهم يف عجب.. اين الطيور؟، اين احليوانات؟، هل لبد من ان نبحث 
داخل جتاويف الأ�ضجار وننب�ض اجلحور؟ ..هل هذا معقول، ب�ضع طيور وحيوانات جتعلنا نتاأخر عن العودة 
لبيوتنا؟، هنا ويف هذا الوقت بالتحديد كان الطاوو�ض املغرور املعجب بنف�ضه قد ن�ضى احليطة واحلذر وخرج 
وهناك  هنا  اي�ضاً  ويجري  بل  بزهو  العالية  �ضيحته  وي�ضيح  العجيب  اجلميل  ري�ضه  ين�ضر  وه��و  مكمنه  من 
ليرتي�ض ويحرك ذيله باألوانه اجلميلة الرباقة يف دلل.. فلمحه احد ال�ضيادين و�ضرخ يوجد هنا طاوو�ض، اآه 

وقعنا على اجمل ما يف الغابه.. كم نحن يف حاجة اإىل هذا الطاوو�ض، �ضنجني من ورائه ثروة هيا... 
يف دقائق معدودة كان ال�ضيادين قد التفوا حوله وا�ضتطاعوا ان ياأ�ضروا الطاوو�ض املغرور وي�ضعوه يف قف�ض 

كبري �ضخم وحملوه وذهبوا. 
من  حذرته  ذلك  ي�ضتحق  انه  الغراب  فقال  الطاوو�ض،  ال�ضيادون  اختطف  رفاقي  يا  ت�ضيح  احلمامة  خرجت 
اخلروج لكنه قال انه يريد ان ين�ضر ذيله ويجفف ري�ضه حتى ل يفقد رونق الوانه وها هو يدفع الثمن ب�ضبب 

غروره . 
بقدر حزن اجلميع عليه، حزن الطاوو�ض على نف�ضه فقد حمله ال�ضيادون اإىل مكان مغلق ل يجد فيه طيور 
اخرى ول حيوانات فقط ب�ضر يتفرجون على ري�ضه وذيله.. فظل حزيناً مهموماً ومر�ض ب�ضدة وت�ضاقط ري�ضه 
اجلميل ومل يبقى له ما يفتخر به لذلك حمله ال�ضيادون بعد فرتة طويلة ليلقوا به يف الغابة ليموت هناك 
فهم يريدون طاوو�ضا مكتمل اجلمال ولي�ض طاوو�ضا فاقداً للجمال وهناك عاد له بهاوؤه و�ضحته بني ا�ضدقائه 

واأحبائه ومل يفكر يف ن�ضر ذيله اإىل ان اأح�ض بالأمان. 

هل اأنت م�شطرب داخليا؟
يعد ال�ضطراب الداخلي )ال�ضعور امل�ضتمر بال�ضطراب النف�ضي 
وعدم الراحة( من حني اإىل اآخ��ر  اأم��را طبيعيا متاما، غري اأن 
بع�ض الأ�ضخا�ض يعانون حتت وطاأة ال�ضطراب الداخلي  ب�ضكل 

دائم. فما اأ�ضباب ذلك؟ وكيف ميكن مواجهته؟
النف�ضي   ال�ضطراب  اإن  �ضتاجنه  راي��رن  الدكتور  قال  لالإجابة   
على  ت��زي��د  مل��دة  ا���ض��ت��م��راره  ح��ال  يف  الطبيب  ا�ضت�ضارة  ي�ضتلزم 
اإلقاء  اأو  اإذا مل  يكن له مربر مثل قبل المتحان  اأو  اأ�ضبوعني 
مثل  ب��اأع��را���ض  م�ضحوبا  ك���ان   واإذا  م��ث��ال،  ن���دوة  خ���الل  كلمة 
ال�ضتثارة  نهارا و�ضرعة   الرتكيز  النوم ليال وفقدان  �ضعوبات 

وخفقان القلب والتعرق ال�ضديد والرجفة.
ال�ضطراب  اأن  الأمل����اين  ال��ب��اط��ن��ة  الأم���را����ض  طبيب  واأ����ض���اف   
نظم  ا�ضطرابات  مثل  منها ع�ضوية  ع��دة،   اأ�ضباب  له  الداخلي 

القلب اأو فرط ن�ضاط الغدة الدرقية اأو انخفا�ض  �ضغط الدم اأو 
مرحلة انقطاع الطمث لدة الن�ضاء، ومنها نف�ضية مثل الكتئاب  
اأو ا�ضطراب نق�ض النتباه مع فرط الن�ضاط )ADHD( اأو 

ال�ضطراب ثنائي القطب.
زيلربريج  اأور�ضول  الأملانية  ال�ضيدلنية  اأ�ضارت  جانبها  ومن    
اإىل اإمكانية  حماربة هذه الأعرا�ض ببع�ض الأ�ضلحة الب�ضيطة 
واملواظبة  والتاأمل  كاليوغا  ال�ضرتخاء   تقنيات  ممار�ضة  مثل 
�ضاعة  ملدة  ن�ضف  امل�ضي  الأن�ضطة احلركية، مثل  على ممار�ضة 

يوميا.
ت�ضهم يف تخفيف  ال��و���ض��ائ��ل  ه���ذه  اأن  اإىل  زي��ل��رب��ريج  واأ����ض���ارت   
ا�ضت�ضارة الطبيب  اأي��ة ح��ال  ل��ذا  ينبغي على  الأع��را���ض موؤقتا، 

لتحديد ال�ضبب احلقيقي الكامن وراء  ال�ضطراب الداخلي.


