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ما حقيقة الربد يف املعدة؟
يربط كثريون بني "برد �ملعدة" و�الإ�صابة باالإنفلونز� �لعادية، �إال �أنه 
ال توجد �أي �صلة بني �الثنني غري �ال�صم فقط، فما هي �أعر��ض هذ� 

�ملر�ض، كيف ميكن جتنب �الإ�صابة به؟
وتاأتي "�إنفلونز� �ملعدة" �أو "عدوى نوروفريو�ض"، يف طليعة �الأ�صباب 
�لواليات  �الأغذية يف  تنتقل عن طريق  �لتي  �الأمر��ض  ور�ء  �لكامنة 
�ملتحدة �الأمريكية، �إذ ت�صبب ما بني 19 �إىل 21 مليون �إ�صابة ينجم 

عنها �لقيء و�الإ�صهال �صنويا، وفق ما ذكر موقع "�أي بي �صي نيوز".
ما هي "عدوى نوروفريو�ض"؟

ت�صيب  وق��د  و�الأم��ع��اء،  �ملعدة  نوروفريو�ض" �لتهاب  "عدوى  ت�صبب 
�جلميع يف خمتلف �الأعمار والأك��ر من م��رة، نظر� لوجوج �صالالت 

متعددة من هذ� �لفريو�ض.
تتمثل  �أعر��صا  �لفريو�ض  بهذ�  ي�صابون  �لذين  �الأ�صخا�ض  ويعاين 

باآالم يف �لبطن و�لغثيان و�لقيء و�الإ�صهال.
�صاعة، ويكون   48 �إىل   12 ع��ادة يف غ�صون  �الأعر��ض  وتتطور هذه 

�الأطفال وكبار �ل�صن معر�صني الأعر��ض �أخطر كاجلفاف. 
وتعد �لفرتة �لتي متتد من نوفمرب وحتى �أبريل من كل عام، �ملو�صم 

�الأكر �نت�صار� لهذه �لعدوى.
كيف ينتقل �لفريو�ض؟

حتدث �لعدوى عرب �أي �صكل من �أ�صكال �الت�صال �لتي ت�صبب دخول 
�أو عرب  �إىل �لفم، كلم�ض �صطح ما يحمل �لفريو�ض مثال،  �لفريو�ض 

�لطعام �أو �ملاء �مللوث.
النت�صار  خ�صبة  بيئة  و�مل��د�ر���ض  و�ملطاعم  �ل�صحية  �مل��ر�ف��ق  وتعترب 

�لعدوى.
كيف حتمي نف�صك من �لعدوى؟

�أعر��ض �لفريو�ض باال�صرتخاء  باأي من  ين�صح �الأطباء عند �ل�صعور 
�مل�صاد�ت  تناول  ينبغي  ال  كذلك  �ل�صو�ئل.  من  كبرية  كميات  و�صرب 

�حليوية كونها تفيد مع �لعدوى �لبكتريية فقط.

اأ�سباب واأعرا�ض فقدان الوزن غري املربر
يعاين �لبع�ض من نق�ض �لوزن غري �ملربر. فما �أ�صبابه و�أعر��صه؟

مونيكا  �الأمل��ان��ي��ة  �لتغذية  خبرية  قالت  �الأ�صئلة  ه��ذه  على  لالإجابة 
ب�صبب فرط  �أن يكون  ع��دة، وميكن  �أ�صباب  �ل��وزن  نلق�ض  �إن  بي�صوف 
�أو  �الكتئاب،  �أو  و�الأم��ع��اء،  �ملعدة،  �أم��ر����ض  �أو  �لدرقية،  �لغدة  ن�صاط 

��صطر�بات �الأكل مثل، �لبوليميا.
و�أ�صافت بي�صوف �أن �أعر��ض نق�ض �لوزن تتمثل يف �صعف �لع�صالت، 
�مل�صتمر،  و�لتعب  بالعدوى،  �الإ�صابة  وكرة  �ل��دم،  �صغط  و�نخفا�ض 
�لب�صرة،  وج��ف��اف  �لعنيد،  و�الإم�����ص��اك  �ل��رتك��ي��ز،  و�صعف  و�خل��م��ول، 
وت�صاقط �ل�صعر، و��صطر�بات �حلي�ض، و��صطر�بات �لنوم، وه�صا�صة 
�لعظام. لذلك يجب ��صت�صارة �لطبيب عند مالحظة هذه �الأعر��ض 
للتحقق من �صببها �حلقيقي، وللعمل على زيادة �لوزن ب�صكل �صحي 

وطبيعي حتت �إ�صر�ف �أخ�صائي تغذية عالجية.  

الذكاء اال�سطناعي للتمييز بني الع�سل احلقيقي واملغ�سو�ض
تو�صل باحثون يف �لكلية �المرب�طورية يف لندن وكلية لندن �جلامعية 
�إىل و�صيلة جديدة للتمييز بني �لع�صل �حلقيقي و�ملغ�صو�ض بتقنيات 

�لذكاء �ال�صطناعي و�لتحاليل �مليكرو�صكوبية.
يتعر�ض  منتج غذ�ئي  �أك��ر  ثالث  هو  �لنحل  ع�صل  �أن  �ملعروف  ومن 
�أو  ونوعه،  بت�صنيفه  للتالعب  يتعر�ض  ما  وكثري�ً  �لعامل،  يف  للغ�ض 

تخفيفه مبو�د �أخرى مثل �ل�صو�ئل �ل�صكرية.
�لعلوم  يف  �ملتخ�ص�ض  �إك�صبلور"  "تيك  �الإل���ك���رتوين  �مل��وق��ع  ون��ق��ل 
و�لتكنولوجيا عن �لباحث جري�ر غلو�صكي �أن "�لنحل ي�صنع �لع�صل 
نبات  تلقيح، وكل  �لنباتات على حبوب  �لنباتات، وحتتوي  من رحيق 
نبات  ع�صل  ك��ان  ف��اإذ�  وبالتايل  �الآخ���ر،  تلقيح خمتلفة عن  له حبوب 
�ملانوكا ال يحتوي على حبوب تلقيح مانوكا، �أو ال يحتوي على حبوب 
تلقيح على �الط��الق، فهو لي�ض ع�صل �ملانوكا". وذكر بيرت هي، �أحد 
�لباحثني �مل�صاركني يف �لدر��صة، �أن �لتحقق من جودة �لع�صل بتحديد 
م�صدره �لنباتي، منت�صر منذ عقود، ولكن هذه �لطريقة ت�صتهر باأنها 
كن  تقنية بطيئة وتتطلب قدر�ً من �لتخ�ص�ض، م�صيفاً "نعتقد �أنه ميمُ
�لتي  بالعو�مل  تتاأثر  ال  �إلكرتونية  بعملية  �خل��ط��و�ت  ه��ذه  ت�صريع 

يتاأثر بها �الن�صان مثل �الرهاق و�لن�صيان و�مللل".
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التطعيم �سد االإنفلونزا 
�سروري لهوؤالء 

�الإنفلونز�  �صد  �لتطعيم  �أه��م��ي��ة  على  �الأمل����اين  ك��وخ  روب���رت  معهد  ���ص��دد 
ل��ك��ب��ار �ل�����ص��ن ف���وق 60 ع��ام��اً، و�حل���و�م���ل �ع��ت��ب��ار�ً م��ن �ل��ث��ل��ث �ل��ث��اين من 
�حلمل، وللذين يعانون من �أمر��ض معينة مثل �أمر��ض �لقلب، و�الأوعية 
�لدموية، �أو متاعب �لكلى، �أو �لكبد �ملزمنة، �أو �ل�صكري �أو �لت�صلب �ملتعدد 

.Multiple Sclerosis
و�أ�صاف �ملعهد �أن مفعول م�صل �الإنفلونز� يظهر بعد مدة ترت�وح بني 10 

�أيام و14 يوماً، لذ� يعد من �ملفيد تلقيه يف �لوقت �حلايل �أي�صاً.
وللوقاية من �الإنفلونز� ين�صح �ملعهد �الأملاين باحلر�ض على وجود م�صافة 
كافية مع �الآخرين يف �حلافالت و�لرت�م مثاًل، وجتنب �مل�صافحة، و�لعناق 

قدر �الإمكان. 
�أي غ�صلها  و�ن��ت��ظ��ام،  ج��ي��د�ً  �الأي����دي  ي��ج��ب غ�صل  ذل���ك،  �إىل  وب��االإ���ص��اف��ة 
20 و30 ثانية، ف�صاًل عن جتديد �لهو�ء يف  بال�صابون ملدة ت��رت�وح بني 

�ملنزل، و�لعمل بانتظام.
وعن �لفرق بني �الإنفلونز� ونزلة �لربد، �أو�صح �ملعهد �أن �أعر��ض �الإنفلونز� 
حتدث فجاأة وتتمثل خا�صًة  يف �حلمى �ل�صديدة، و�آالم �الأطر�ف، �أما نزلة 

�لربد فتتمثل �أبرز �أعر��صها يف �لزكام، و�آالم �حللق، مع حمى معتدلة.
وعند �الإ�صابة باالإنفلونز� يجب ��صت�صارة �لطبيب فور�ً، و�لبقاء يف �ملنزل، 

و�الإكثار من �ل�صو�ئل لتعوي�ض �ملفقودة بفعل �حلمى و�لتعرق �ل�صديد. 
�آالم �لر��ض و�الأطر�ف بامل�صكنات �ل�صائعة مثل �الأ�صربين،  وميك مو�جهة 

و�الإيبوبروفني، علماً �أن �مل�صاد�ت �حليوية ال متثل عالجاً لالإنفلونز�. 

كيف حتافظ على بطارية 
هاتفك يف الطق�ض البارد؟

�لذكي  �لهاتف  بطارية  ��صتهالك  ي�صكل 
يف  �صيما  ال  �مل�صتخدمني،  ي���وؤرق  هاج�صا 
�لطق�ض  ي�صتنزف  ع��ن��دم��ا  �ل�����ص��ت��اء  ف�صل 
�أزمة  ع��ل��ى  وللتغلب  �ل��ب��ط��اري��ات.  �ل��ب��ارد 
قدم  �ل���ربد،  ب�صبب  �ل��ب��ط��اري��ات  ��صتنز�ف 
�حللول  ب��ع�����ض   foxillinois م��وق��ع 
ون�صح  �لبطارية.  حماية  �صاأنها  من  �لتي 
�مل�صدر باالحتفاظ بالهاتف يف �أحد جيوب 
�ملالب�ض، بدال من و�صعه يف حقيبة، ليبقى 
من  وي�صتفيد  �الإن�����ص��ان  ج�صم  م��ن  قريبا 
�إىل  �مل�صتخدمني  �مل��وق��ع  ودع���ا  ح���ر�رت���ه. 
جت��ن��ب �����ص���ت���خ���د�م �ل���ه���ات���ف يف �الأم���اك���ن 
�خلارجية خالل �الأجو�ء �لباردة، الفتا �إىل 
�ل�صخ�ض قدر  �أن ينتظر  �الأف�صل  �أنه من 
د�خلي  مكان  �إىل  و�صوله  حل��ني  �الإم��ك��ان 
قوية.  ل��ري��اح  ي��ت��ع��ر���ض  ال  م��وق��ع  �إىل  �أو 
�الأ�صخا�ض  �مل��وق��ع  دع��ا  �ل�صفر،  حالة  ويف 
منازلهم  م���غ���ادرت���ه���م  ق��ب��ل  ل��ال���ص��ت��ع��د�د 
بالكامل،  �ل��ه��ات��ف  ب�����ص��ح��ن  ف��ن��ادق��ه��م  �أو 
بعد  معهم  �خللوي  �لهاتف  �صاحن  و�أخ��ذ 
ب��ك��ل ما  �ل���ت���زود  م��غ��ادرت��ه��م، �إىل ج��ان��ب 
�لبطانيات  مثل  �ل��ربد،  يف  �لفرد  يحتاجه 

وكل ما ميكن �أن يوفر �لتدفئة.

اجلوزيات.. فائدة كبرية 
ت�سهم يف حت�سني ال�سحة �ص 23

ما القيم الغذئية 
يف حلم البط؟

ميتاز حلم �لبط مبحتو�ه �لغني من 
و�ل�صيلينيوم،  و�حل��دي��د  �ل��ربوت��ني 
�لكول�صرتول  يف  �أق���ل  ه��و  ه��ل  لكن 
�أف�صل  ي��ع��ت��رب  وه�����ل  و�ل�����ده�����ون؟ 
و�لديك  ب��ال��دج��اج  م��ق��ارن��ة  �صحياً 
�لرومي؟ �إليك �أهم �لقيم �لغذ�ئية 

يف حلم �لبط:
حل�������م �ل������ب������ط غ�����ن�����ي ب�����ال�����ده�����ون 
و�لكول�صرتول وخا�صة �جللد، لكن 
ي��ت�����ص��اوى ���ص��در �ل��ب��ط �خل���ايل من 
�جل��ل��د م��ع ���ص��در �ل��دج��اج و�لديك 
�أجز�ء  بقية  �أم���ا  ت��ق��ري��ب��اً.  �ل��روم��ي 
حل���م �ل��ب��ط ف��ت��ح��ت��وي ع��ل��ى �صعف 

�لدجاج  يحتويها حلم  �لتي  �لكمية 
من �لكول�صرتول.

100 غ����ر�م م���ن حلم  وت���وف���ر ك���ل 
�لربوتني،  م���ن  غ���ر�م���اً   19 �ل��ب��ط 
�جل�صم  �حتياجات  من  باملئة  و15 
باملئة  و10  �حل��دي��د،  م��ن  �ليومية 
باملئة من  و5  "ب6"،  فيتامني  من 
فيتامني  من  باملئة  و4  �ملغني�صيوم، 

"�أ".
وحت��ت��وي �ل���� 100 غ���ر�م م��ن حلم 
�لدهون  من  28 غر�ماً  على  �لبط 
�ل�صحية  غ��ري  �ل��ده��ون  م��ن  ثلثها 

خا�صة �إذ� كان يحتوي على �جللد.

�صنو�ت،   8 �أجريت على مدى  �لتي  �لدر��صة،  وتفح�صت 
م�����ص��وؤول��ي��ة �مل��ل��ح ع��ن �رت���ف���اع ���ص��غ��ط �ل����دم �ل����ذي ي���وؤدي 
و�أمر��ض  �لدماغية  و�جل��ل��ط��ات  �لقلبية  �ل�صكتات  �إىل 
الن�صيت  موقع  ونقل  �لوفاة.  و�حتمال  �لدموية  �ل��دورة 
�الإلكرتوين عن �لدر��صة �أن من �ل�صحيح �أن �مللح يزيد 
باأمر��ض  ب��ال�����ص��رورة  يت�صبب  ال  لكنه  �ل���دم  �صغط  م��ن 

�لدورة �لدموية وبالتايل �حتمال �ملوت. 
غر�مات   5 ب��ت��ن��اول  �ل��ع��امل��ي��ة  �ل�صحة  منظمة  وت��و���ص��ي 
�أي ملعقة �صاي و�ح��دة من �مللح  فقط يف �ليوم �لو�حد، 
من  �ثنني  غر�مني  يكافئ  وهذ�  �ل�صوديوم"،  "كلوريد 
باأال  �الأملانية  �الأغذية  �ل�صودمي يومياً. وتو�صي جمعية 
لكن  ي��وم��ي��ا.  غ��ر�م��ات  ت��ت��ج��اوز كمية �مل��ل��ح �مل��ت��ن��اول��ة 6 
من  �لكثري  يف  �مللح  يوجد  حيث  خمتلفا،  يبدو  �ل��و�ق��ع 
�الأطعمة �جلاهزة و�جلبنة و�خلبز، وهو ما يوؤدي �صريعا 
�إىل جتاوز مقد�ر �مللح �ملتناول �ملو�صى به يف �ليوم �لو�حد 
ل��ك��ل ���ص��خ�����ض، وف���ق م��ا ي��ن��ق��ل م��وق��ع ب��ي��ل��د �الإلكرتوين 
�أن ��صتهالك  �الأملاين. وكان �لعلماء يعتقدون حتى �الآن 
�ليوم �لو�حد يوؤدي  6 غر�مات يف  �أكرب من  �مللح بكمية 
�إىل �رتفاع �صغط �لدم �لذي تنجم عنه �الأزمات �لقلبية 
و�أمر��ض �لدورة �لدموية. وين�صح �لباحثون يف �لدر��صة 
�جلديدة �صكان �لبلد�ن �لتي يتم فيها تناول ملح �لطعام 
�لز�ئدة  �مللح  كمية  ��صتهالك  بتخفي�ض  كبرية  بكميات 

�ل�صارة بال�صحة.
ونقل موقع بيلد �الإلكرتوين عن �صحيفة �الأطباء �الأملان 
نقد خبري �لطب �لباطني �الأملاين برينهارد كرمير لهذه 
�لدر��صة �جلديدة، حيث قال �إنه "ال يوجد خالف على �أن 

��صتهالك ملح �لطعام بكمية كبرية يزيد من �صغط �لدم 
�إىل �نخفا�ض  و�أن �الأغذية �لفقرية مبلح �لطعام توؤدي 
�صغط �لدم"، م�صري� �إىل در��صات �أخرى ت�صيد بالتاأثري 
�الإيجابي للتقليل من تناول ملح �لطعام. ونوه �لطبيب 
�الأمر  و�أن  �ل�صاأن  ه��ذ�  يف  �ل��در����ص��ات  نتائج  ت�صارب  �إىل 
يعتمد على مدى قدرة ج�صد كل �صخ�ض على �مت�صا�ض 
منه  و�لتخل�ض  �لطعام  ملح  من  ك��اٍف  ب�صكل  �ل�صوديوم 

ب�صكل كاٍف يف �لف�صالت �خلارجة من �جل�صد. 

امللح ي�ساعد يف مكافحة العدوى
�مل��ائ��دة نظر�ت  �ل��ط��ع��ام على  ي��ج��ذب طلب مت��ري��ر ملح 
��صتنكارية، فمن �ملعروف �أن �الإكثار من �مللح يزيد خطر 
�أن  �إال  �ل���دم،  ك��ارت��ف��اع �صغط  ب��اأم��ر����ض كثرية  �الإ���ص��اب��ة 
در��صات �أخرى �أكدت �أن �مللح ي�صاعد يف مكافحة �لعدوى، 

فماهي منافع �مللح وم�صاره؟
�ل��ف��ائ�����ض �جل�����ص��م يف م��ك��اف��ح��ة �لعدوى،  �مل��ل��ح  ي�����ص��اع��د 
�مللح  ���ص��ل��ب��ي��ات  ت��ن��اول��ت  در�����ص���ة ج��دي��دة  �أف�����ادت  ح�صبما 
�الإد�ري  �مل��دي��ر  ري�����ض،  لودفيغ  ك��ارل  وق��ال  و�إيجابياته. 
للموؤ�ص�صة �الأملانية الأبحاث �ل�صحة و�ملتخ�ص�ض يف �لطب 
�لفيزيائي و�لتاأهيل، �إن �لعلماء يناق�صون ب�صكل عاطفي 
يف  �أ�صبحو�  حتى  �مللح،  �آث��ار  د�ئما-  مو�صوعي  ولي�ض   -
م��رح��ل��ة م��ا "غري ق��ادري��ن ع��ل��ى روؤي����ة �أي وج��ه��ات نظر 
م�صار�  نقطع  �أن  يجب  �أننا  بالتاأكيد،  �ملعروف  �أخرى". 
طويال قبل �أن نفهم طبيعة �مللح، �لذي كان �صلعة قيمة 
يف  �ل�صو�ئل  لتو�زن  مهما  وعن�صر�  �ل�صابقة  �لقرون  يف 
و�له�صم،  �لع�صبي  و�ل��ن��ظ��ام  �ل��ع��ظ��ام  وت�صكيل  �جل�صم 

من  فريق  بح�صب  �ملناعي،  �جلهاز  �لقائمة  �إىل  و�أ���ص��ف 
�لباحثني �الأملان و�الأمريكان.

من �ملعروف بالفعل �أن �جل�صم يخزن فائ�ض �ل�صوديوم 
"�صيل  �لباحثون يف جملة  �أو�صح  مل��اذ�؟  يف �جللد. ولكن 
�أن  �مل��ت��ح��دة  �ل���والي���ات  وم��ق��ره��ا  �لعلمية  ميتابوليزم" 
�ي���ون���ات �ل�����ص��ودي��وم ت���رت�ك���م يف م��وق��ع ع����دوى �جللد 
�لبكتريية يف �الإن�صان و�لفئر�ن. و�أظهرو� �أن �ل�صوديوم 
عزز �لدفاع �ملناعي لدى �لفئر�ن. وقال جوناثان جانت�ض 
و�ل�صحة  �لدقيقة  �لكائنات  علوم  معهد  يف  �أ�صتاذ  وه��و 
�لعامة �لتابع مل�صت�صفى ريجن�صبورج �جلامعي وهو �أي�صا 
�ملوؤلف �لرئي�ض للدر��صة �إن " خمزون �مللح ميكن �جللد 

من حماية نف�صه من �مليكروبات".
ي�صاعد �جللد على  �مل��خ��زون  ه��ذ�  �أن  �لباحثون  و�أ���ص��اف 
�لتي  �مل��ن��اع��ة  خ��الي��ا  تن�صيط  ط��ري��ق  ع��ن  نف�صه  ح��م��اي��ة 
. غري  �ملعدية  �لعو�مل  �لتي تقتل  بلعمية  ت�صمى خاليا 
على  للنتائج  ينظر  �أال  يجب  �أن��ه  م��ن  ح��ذر  جانت�ض  �أن 
�مللح بال ح��دود. وقال  �أن��ه �صيك على بيا�ض ال�صتهالك 
خطر  ي��و�ج��ه��ون  �مل��ل��ح  م��ن  �لكثري  ي��ت��ن��اول��ون  "�لذين 
�أن �لدر��صة  باأمر��ض قلبية ووعائية"، م�صيفا  �الإ�صابة 
�ألقت �صوء� جديد� على �ملعدن �ل�صار �أي�صا . مما ال �صك 
�أن �مللح له �أهمية يف كل �أنو�ع وظائف �جل�صم. فال ميكن 
تو�زن  ي�صطرب  �أن  بدونه حيث ميكن  يعي�ض  �أن  للمرء 
�ل�����ص��و�ئ��ل و�مل��غ��ذي��ات يف خ��الي��ا �جل�����ص��م، وك��ذل��ك عملية 
�الإن�صان  ج�صم  يحتوي  �أن  يجب  �ل�صبب  ولهذ�  �الأي�ض. 
على نحو 200 جر�م من �مللح وهو ما ميكن تذوقه على 

�صبيل �ملثال يف �لعرق و�لدموع.

امللح خطر اأم �سرورة للإن�سان؟

فعلى  �سيئة،  �سمعة  له  لكن  للج�سم،  حيوي  امللح 
مدى ال�سنوات الأخرية كان متهمًا بدوره الرئي�س 
املعدة.  ب�سرطان  والإ�سابة  ال��دم  �سغط  رفع  يف 
مفيدًا  يكون  قد  اأن��ه  تثبت  جديدة  درا�سة  لكن 

و�سروريا للإن�سان اأي�سًا.
اأظهرت درا�سة علمية كندية �سخمة اأن امللح لي�س 
و�سملت  الآن.  حتى  املعتقدة  الدرجة  اإىل  �سارا 
"مثل  بلدا  هذه الدرا�سة 96 األف �سخ�س من 18 
واأو�سحت  وال�سني".  وبولندا  وال�سويد  كندا 
الدرا�سة اأنه ل ينبغي القلق عند ا�ستهلك كمية 
من امللح تبلغ 12 غراما يف اليوم الواحد، بح�سب 
الإلكرتوين  نيت  براك�سي�س  هايل  موقع  نقل  ما 
عن  متامًا  ي�ستغنون  من  اأن  اأو�سحت  كما  الأملاين، 
امللح اأو يقللون ا�ستهلكه بن�سبة كبرية، معر�سون 

للموت املبكر. 

ف�سيحة عن�سرية  الأحدث 
تقنيات التعرف على الوجه

و�ج���ه���ت �أح�����دث ت��ق��ن��ي��ات �أم�����ازون 
�نتقاد�ت  �ل���وج���ه  ع��ل��ى  ل��ل��ت��ع��رف 
الذع��ة، حينما عجزت عن حتديد 
�لب�صرة  ذو�ت  �ل��ن�����ص��اء  م���ن  ع����دد 
�ل���د�ك���ن���ة، ح�����ص��ب م���ا �أف�����اد معهد 

ما�صات�صو�صت�ض للتكنولوجيا.
ب�صكل  �صيئا  �أد�ء  �لتقنية  و�أظهرت 
خا�ض عند حتديد �لن�صاء و�لن�صاء 
حددت  �إذ  �ل��د�ك��ن��ة،  �لب�صرة  ذو�ت 
 19 �صحيح  غ��ري  ب�صكل  �لتقنية 
�الأنثوية  �ل����وج����وه  م����ن  �مل���ئ���ة  يف 

�ملعرو�صة عليه على �أنهم رجال.
بكثري  �أ�صو�أ  كانت  �لنتيجة  �أن  كما 
�لب�صرة  ذو�ت  ل��ل��ن�����ص��اء  ب��ال��ن�����ص��ب��ة 
ب�����ص��ك��ل غري  �إذ ح�����ددت  �ل���د�ك���ن���ة، 
�ملئة  يف   31 �إىل  ي�صل  ما  �صحيح 
منهن على �أنهم رجال. بينما، على 
�لتقنية  ترتكب  �ملقارنة، مل  �صبيل 
�أخطاء يف حماوالتها لتحديد  �أية 

�لرجال ذوي �لب�صرة �لفاحتة.
وح�����������ص�����ب �ل������ب������و�ب������ة �ل����ع����رب����ي����ة 
�ل��ت��ق��ن��ي��ة، وج����د معهد  ل���الأخ���ب���ار 
�أن  للتكنولوجيا  ما�صات�صو�صت�ض 
�آي بي  ت��ق��ن��ي��ات مم��اث��ل��ة ط��ورت��ه��ا 
كان  وم��اي��ك��رو���ص��وف��ت   IBM �إم 
�أمازون،  تقنية  من  �أف�صل  �أد�وؤه���ا 
مايكرو�صوفت  ت��ق��ن��ي��ة  ح����ددت  �إذ 
يف   1.5 ����ص���ح���ي���ح  غ�����ري  ب�������ص���ك���ل 
�لب�صرة  ذو�ت  �ل��ن�����ص��اء  م���ن  �مل���ئ���ة 
وكانت  رج��ال.  �أنهن  على  �لد�كنة 
ما�صات�صو�صت�ض  معهد  يف  �لباحثة 
بوالمويني،  ج��وي  للتكنولوجيا، 
�أج��رت در����ص��ة مماثلة يف �صهر  قد 
تقنية  �أن  �ملا�صي، ووجدت  فرب�ير 
 IBM ل��ت��ع��رف على �ل��وج��ه م��ن�
�لتحيز  ومايكرو�صوفت تعاين من 
�لدر��صة  تلك  وول��دت  �لعن�صري. 
ل��ل�����ص��رك��ات، حيث  ردة ف��ع��ل ك��ب��رية 
ت��ع��ه��دت ك��ل م��ن م��اي��ك��رو���ص��وف��ت و 
�لتقنية  جت��ه��ي��ز  ب���اإع���ادة   IBM
وتقليل معدالت  دق��ة  �أك��ر  لتكون 
�خلطاأ، بينما مل تقم �صركة �أمازون 
باإجر�ء �أي تغيري�ت بعد �لدر��صة. 
وي��ح��ذر �خل���رب�ء، وك��ذل��ك موؤلفو 
�لتقرير، من �أنه يف حالة ��صتمر�ر 
من  �لوجوه  على  �لتعرف  تقنيات 
�لعن�صري،  �لتحيز  ب�صاأن  �ملعاناة 
�إىل  ي������وؤدي  �أن  ذل����ك مي��ك��ن  ف�����اإن 
تنميط �ملجتمع عرقًيا وغريه من 
�ملظامل. وكتب �لباحثون "ال ميكن 
��صتخد�م  �إ���ص��اءة  �إمكانية  جت��اه��ل 
تقنيات حتليل �لوجه، وال تتقل�ض 
�أو  ل��ل��خ�����ص��و���ص��ي��ة  �ل����ت����ه����دي����د�ت 
�نتهاكات �حلريات �ملدنية حتى مع 

�نخفا�ض �لفو�رق �لدقيقة".
مزيد  �إىل  حاجة  "هناك  و�أ�صافو� 
من �ال�صتك�صافات ب�صاأن �ملمار�صات 
�الأخالقية  و�مل����ب����ادئ  �ل���ت���ج���اري���ة 
�ل�صعيفة  �لفئات  حماية  ل�صمان 
و�مل���ه���م�������ص���ة م����ن �ل�������ص���ك���ان وع����دم 
هذه  تطور  مع  بها  �ل�صرر  �إحل��اق 

�لتكنولوجيا".
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�ش�ؤون حملية

تلبية ملتطلبات الدولة يف توظيف الذكاء ال�سطناعي

فريق طلبي من جامعة االإمارات يقوم برحلة علمية اإىل جامعات ومراكز علمية باليابان

)البتكار يبداأ بك(

بلدية مدينة العني  ت�ستعد ال�ست�سافة فعاليات �سهر االإمارات للبتكار

•• العني - الفجر

�ملتحدة رحلة علمية  �لعربية  �الإم��ار�ت  نظمت جامعة 
�ملعلومات  تقنية  كلية  طلبة  م��ن  ب��وف��د  �ل��ي��اب��ان  �إىل 
�ملعلومات،  �أم���ن  تخ�ص�صات  يف  �ل��د�ر���ص��ني  باجلامعة 
��صتمرت  و�ل��ت��ي  �حل��ا���ص��وب  وع��ل��وم  �ملعلومات،  وتقنية 
�إط��ار حر�ض كلية  �أي��ام.. وتاأتي هذه �لرحلة يف  ع�صرة 
�إع��د�د طلبة قياديني ومبتكرين  �ملعلومات على  تقنية 
و�لتي  �ال���ص��ط��ن��اع��ي  و�ل����ذك����اء  �ل��ت��ق��ن��ي��ات  يف جم����ال 
�صتعتمد عليها �خلدمات، و�لقطاعات، و�لبنية �لتحتية 
�الإم���ار�ت  ومئوية  ين�صجم  مب��ا  �ل��دول��ة  يف  �مل�صتقبلية 
2071، �ل�صاعية �إىل �أن تكون دولة �الإمار�ت �الأف�صل 

بالعامل يف �ملجاالت كافة.
 وذكر �لدكتور فادي �لنجار -�أ�صتاذ م�صاعد- و�مل�صرف 
على �لرحلة- "�إن هذه �لزيارة �لعلمية للطلبة تهدف 
�ال�صطناعي  �لذكاء  تقنيات  �أح��دث  �الط��الع على  �إىل 
�أن  وخا�صة  �لعمل  ميادين  �صتى  يف  تطبيقها  وكيفية 
�ل���دول �ل�صباقة و�مل��ت��ط��ورة ج���د�ً يف هذه  �ل��ي��اب��ان م��ن 

�ملجاالت".
و�أ�صار �لنجار �إىل �أن هذه �لرحلة �أثارت حما�ض �لطلبة 
علوم  ح���ول  �مل��زي��د  ع��ل��ى  للتعرف  �لعلمي  وف�صولهم 
�لتقنيات و�لذكاء �ال�صطناعي ملا �صاهدوه يف �جلامعات 
�ليابانية ومر�كز �لبحث و�البتكار كما زودتهم باملعرفة 
م�صروع  لدعم  �الأب��ح��اث  ملو��صلة  �ل��الزم��ة  �الأ�صا�صية 
�كت�صب  �الإم���ار�ت. وق��د  �لروبوتات يف جامعة  در����ص��ات 

من  �ملهنية  م�صريتهم  يف  �صت�صاعدهم  معرفة  �لطلبة 
على  و�ط��الع��ه��م  ج��دي��دة  ثقافة  على  تعرفهم  خ��الل 
مع  ع��الق��ات  ببناء  وق��ام��و�  خمتلفة  تعليمية  جت��رب��ة 
فاطمة  �لطالبة  وع���ربت  �ل��ي��اب��ان.   يف  وخ���رب�ء  طلبة 
�صكر  عن  �حلا�صوب؛  علوم  تخ�ص�ض   - م�صافر  �صعيد 
على  �ملتحدة  �لعربية  �الإم��ار�ت  جلامعة  وتقديرها  ها 
�إتاحتها هذه �لفر�صة للذهاب يف هذه �لرحلة �لعلمية 
و�ال���ص��ت��ك�����ص��اف��ي��ة، وذك�����رت: ه���ي جت��رب��ة ع��ل��م��ي��ة غنية 

�لتي  و�خل���دم���ات  �مل��ر�ف��ق  ع��ل��ى  فيها  تعرفنا  وف��ري��دة 
تتمتع بها �ملر�كز �لبحثية وجامعة طوكيو و�جلامعات 
�الأخرى، وقد �طلعنا على �لعديد من �الأجهزة �ملتطورة 
وعملية ت�صنيع �لروبوتات و�مل�صاريع �مل�صتقبلية وكيفية 

توظيفها يف خدمة �لب�صرية.
– تخ�ص�ض  �لكتبي  وب��دوره ذكر �لطالب حياب مطر 
�أتيحت  �لتي  �لفر�ض  �أجمل  �ملعلومات: كانت من  �أمن 
يل يف زيارة علمية الأحد �أهم �جلامعات و�ملر�كز �لبحثية 

لدولة  �صفري�ً  خاللها  كنت  و�لتي  �ليابان  يف  �ملتطورة 
�الإمار�ت حيث �صعرت مب�صوؤولية كبرية يف �لتعلم وبناء 
�ملعرفة �ملهنية و�لتقنية �لتي متكنني من تطوير �أفكار 
جديدة مع فريق �لعمل �مل�صرتك لتطوير �آليات �لعمل 

وتوظيف �لذكاء �ال�صطناعي يف دولة �الإمار�ت.
هذه  �إن  ق��ال��ت:  �حل��م��ودي  علي  فاطمة  �لطالبة  �أم���ا 
�ل��رح��ل��ة �ل��ع��ل��م��ي��ة و�ل��غ��ن��ي��ة �أت���اح���ت يل �الط����الع على 
�لعديد من �لتجارب �لعلمية و��صتمتعت �إىل عدد من 
�ليابان  يف  و�لباحثني  �خل��رب�ء  من  �لعلمية  �لن�صائح 
حول �لعديد من �ملجاالت �لتقنية �ملتخ�ص�صة يف علم 

ت�صنيع �لروبوتات، وحتليل �لبيانات �لرقمية. 
�أم���ن  –تخ�ص�ض  �ل�����ص��ح��ي  ���ص��ل��ط��ان  �ل���ط���ال���ب  وذك�����ر 
�إن م���ا ر�أي����ت����ه ومل�����ص��ت��ه م���ن خ����الل هذه  �مل���ع���ل���وم���ات: 
باأن  ي�صتطيع  �الن�صان  �أن  على  يوؤكد  �لعلمية  �لرحلة 
توظيف  خ��الل  من  �لب�صرية  خدمة  يف  م�صهماً  يكون 
و�لذكاء  �ملعلومات  تقنية  جم��االت  يف  �لعلمي  �لبحث 
�بتكار  يف  لالإ�صهام  ج��اه��د�ً  �صاأعمل  و�أن��ا  �ال�صطناعي 
منتجات  �إىل  ل��ل��و���ص��ول  و�ل��ت��ق��ن��ي��ة  �ل��ع��ل��م��ي��ة  �ل���ط���رق 

وخدمات ذكية خلدمة �الن�صان.
�إىل  علمية  ب��زي��ار�ت  قامو�  �لطلبة  ب��اأن  بالذكر  جدير 
�ملركز  و  طوكيو،  جامعة  و  ت�صوكوبا،  جامعة  من:  كل 
طوكيو  جامعة  و  و�الب��ت��ك��ار،  �لنا�صئة  للعلوم  �لوطني 
وجامعة   ، للف�صاء،  ت�صوكوبا  مركز  و  مرتوبوليتان، 
كاناجاو�، ووحدة �لتحكم يف �ل�صلوك �لذكي، وجمعية 

�مل�صعد �لف�صائي باليابان.

•• العني - الفجر 

�صهر  فعاليات  ال�صت�صافة  �لعني  مدينة  بلدية  ت�صتعد 
ي��ب��د�أ بك"،  "�البتكار  ���ص��ع��ار  ل��الب��ت��ك��ار حت��ت  �الإم�����ار�ت 
فرب�ير   6 ول��غ��اي��ة   4 م��ن  �ل��ف��ع��ال��ي��ات  �صتنطلق  ح��ي��ث 
مببنى بلدية مدينة �لعني و�مل�صرح �لرئي�ض، مبجموعة 
و�الأن�صطة  و�ل��رب�م��ج  �لفعاليات  من  متنوعة  و  و��صعة 
�مل��ب��ت��ك��رة و�ل���ت���ي ت�����ص��م م�����ص��ارك��ات وجت�����ارب ملتحدثني 
حمليني وعامليني وعدد من �جلهات �حلكومية و�ملعاهد 
و�أف��ر�د جمتمع  �ملد�ر�ض و�جلامعات  �لتدريبية وطالب 
مدينة �لعني �صعياً جلعل مدينة �لعني يف م�صاف �ملدن 

�الأكر �بتكار�ً وتطور�ً على م�صتوى �لعامل. 
و�صتقام فعاليات �البتكار �لفرتة �ل�صباحية من �ل�صاعة 
9 �صباحاً ولغاية 2 ظهر�ً، مب�صاركات متميزة و�بتكار�ت 
و�لزر�عية  و�ل�صناعية  �لتقنية  �مل��ج��االت  يف  متنوعة 
و�لعلمية و�ل�صحية وجماالت �لطاقة و�لبيانات �ملكانية 

و�لهند�صية.
وق����ال م��ب��ارك ���ص��ي��ف �ل�����ص��ام�����ص��ي م��دي��ر م��ك��ت��ب �لتميز 
�لعني  بلدية مدينة  �صتحت�صن  �الأد�ء،  �إد�رة  و  �ملوؤ�ص�صي 

�صمن فعاليات �صهر �الإمار�ت لالبتكار، �أف�صل �ملمار�صات 
�لدوليني  �ملتحدثني  من  كوكبة  �إىل  باالإ�صافة  �ملبتكرة 

حو�رية  جل�صات  ب��دوره��م  �صيقدمون  �ل��ذي��ن  و�ملحلني 
�أفر�د  ب��ني  �ل��ت��و����ص��ل و �الب��ت��ك��ار  وح��ل��ق��ات ح��ول تعزيز 

�ملجتمع ومبادئ �لتمدن �حلديثة، وتوظيف �البتكار يف 
�إىل ممار�صات بلدية مدينة  �لعمل �حلكومي باالإ�صافة 

�لعني �ملبتكرة يف جمال �لبنية �لتحتية. 
و���ص��رح��ت ف��اط��م��ة �ل���ه���رم���ودي، رئ��ي�����ض ف��ري��ق �الإب����د�ع 
مرة  والأول  �لعني  مدينة  بلدية  �صتطلق  باأنه  و�البتكار 
و�لتي  �جلامعات،  لطالب  �مل�صتقبل”  “�صناع  م�صابقة 
للو�صول  و�الأفكار  �لعقول  فيه  تت�صابق  ميد�ن  �صت�صكل 
ملدينة  �مل�صتد�مة  �لتنمية  يف  ت�صهم  و�ب��ت��ك��ار�ت  حللول 
�ل��ق��ادم��ة، باالإ�صافة  �ل��ع��ني م��ن خ���الل ف��ك��ر �الج���ي���ال 
وذلك  �ل��ذه��ن��ي  �لع�صف  وور����ض  جل�صات  م��ن  ملجموعة 
تر�صيخاً ل�صيا�صة حكومة دولة �الإمار�ت يف جعل �البتكار 

و�البد�ع ركيزة �أ�صا�صية يف منظومة عملها.
و�أ�صافت �لهرمودي ، �صت�صتعر�ض فعاليات �صهر �الإمار�ت 
و�ملبتكرة  �الإبد�عية  �ملمار�صات  من  جمموعة  لالبتكار 
للموؤ�ص�صات �حلكومية و�خلا�صة و�جلهات �لتعليمية يف 
معر�ض جاء حتت عنو�ن  “قبة �البتكار”، باالإ�صافة �إىل  
�إطالق مر�صم �الإبد�ع  وجمل�ض رو�د �البتكار وفعاليات 
�إىل  �أجل �لو�صول  �مل�صتقبل من   �الأطفال يف بناء مدن 

جمتمع معريف قادر على تبني ثقافة �البتكار.

ي�ست�سيفه مركز الفنون يف جامعة نيويورك 
اأبوظبي بالتعاون مع �سركة »اإمياجن �ساين�س فيلمز«

مهرجان اأبوظبي للأفلم العلمّية 2019 
ي�ستك�سف اآفاق اال�ستمرارية والبقاء

•• اأبوظبي - الفجر

فعاليات  ��صت�صافة  عن  �أبوظبي  نيويورك  جامعة  يف  �لفنون  مركز  �أعلن   
�لدورة �خلام�صة من "مهرجان �أبوظبي لالأفالم �لعلمّية" يف �لفرتة ما بني 
30 يناير- 2 فرب�ير 2019، وذلك بالتعاون مع �صركة ’�إمياجن �صاين�ض 
فيلمز‘ �لعاملية �ملتخ�ص�صة باالأفالم �لعلمية. و�صي�صهد �ملهرجان هذ� �لعام 
تنظيم برنامٍج حافٍل بعرو�ض �الأفالم �لرو�ئية �لعلمّية، و�لفعاليات �ملميزة 
�إىل ح�صور  باالإ�صافة  �أفريقيا،  �الأو�صط و�صمال  �ل�صرق  �ملخ�ص�صة ملنطقة 

كوكبٍة من �ل�صيوف �ملتمّيزين.
"�ال�صتمر�رية  �ل��ع��ام ح���ول م��و���ص��وع  �مل��ه��رج��ان ل��ه��ذ�  وت��ت��م��ح��ور ف��ع��ال��ي��ات 
و�لبقاء"، وذلك بهدف بلورة روؤًى متعّمقة حول �ملخاطر �ملمُحدقة بجميع 
�ملرتبطة  �لتهديد�ت  ظ��ل  يف  وال�صيما  �الأر�����ض،  وج��ه  على  �حل��ي��اة  �أ���ص��ك��ال 
و�نت�صار  و�لكائنات،  �لف�صائل  بع�ض  و�نقر��ض  �ملمُناخي،  �لتغرّي  بظاهرة 
�الأ�صلحة �لنووية، و�ال�صتنفاد �لو�صيك ملو�رد �لطاقة؛ وهي خماطر توؤكد 

جميعها �أن وجودنا بحد ذ�ته مل يعد م�صموناً. 
باالإبد�عات  �أيام   4 ويحتفل هذ� �ملهرجان متعدد �لتخ�ص�صات على مدى 
من  وذلك  �ل�صينمائية،  و�الأعمال  �لفنون  جت�صدها  �لتي  �ملتمّيزة  �لعلمّية 
ومعر�ض  �لق�صرية،  لالأفالم  وبرناجمني  طويلة،  رو�ئية  �أف��الم   3 خالل 
و�لبقاء"،  "�ال�صتمر�رية  عنو�ن  حتت  و�لعلوم  �لفنون  بني  يجمع  خا�ض 
و�لعلوم،  بالفنون  �ملرتبطة  �ملهن  ح��ول  مناق�صة  جل�صات  �إىل  باالإ�صافة 

وحو�ر�ت حول �صاالت �لعر�ض �لفنية، وور�ض عمٍل تثقيفّية وتعليمية.
و�صتبد�أ فعاليات �ملهرجان يوم �الأربعاء 30 يناير مع فيلم وثائقي بعنو�ن 
و�لذي �صيمُعر�ض �ل�صاعة 7:30 م�صاًء؛ يليه جل�صة  متطابقني"،  ’"غرباء 
ومب�صاركة  تيكا،  �إميليا  �لفنلندية  و�مل��خ��رج��ة  �لفنانة  بح�صور  ح��و�ري��ة 
نيويورك  جامعة  يف  �الأح��ي��اء  علم  �أ�صتاذة  �إديبلي،  كري�صنت  �لربوف�صورة 
�لعامة  و�ل�صيا�صة  �الجتماعية  �لبحوث  بروف�صور  كوك،  وديفيد  �أبوظبي؛ 

لدى �جلامعة.
و�صي�صهد �ليوم �لثاين للمهرجان، �خلمي�ض 31 يناير، جل�صة حو�رية فنّية 
حيث  �أبوظبي؛  نيويورك  جامعة  يف  �ملهني  �لتطوير  مركز  مع  بالتعاون 
�الأفالم،  �صناعة  قطاع  يف  و�لفنون  �لعلوم  تقاطعات  على  �جلل�صة  �صرتكز 
و�لبقاء".  "�ال�صتمر�رية  معر�ض  على  �لقائمني  �لفنانني  مب�صاركة  وذلك 
متقاطعة  يعملون يف جم��االت  �لذين  �ل�صيوف  �جلل�صة جت��ارب  و�صتغطي 
بني �لعلوم و�لفنون، باالإ�صافة �إىل مناق�صة �أحدث �مل�صار�ت يف قطاع �صناعة 
�الأفالم، و�لهند�صة �ملعمارية �لتاأملية، و�لفنون و�لعلوم، و�ملجاالت �الأخرى 

ذ�ت �ل�صلة.
يلي هذه �جلل�صة عر�ض �لفيلم �لوثائقي "كي 2 �آند ذ� �نفيزيبل فومتان" 
للمخرجة الر� يل، وذلك بح�صور �مل�صور �ل�صينمائي و�ملحرر جو�د �صريف 
علم  ق�صم  ب��ر�م��ج  رئي�ض  بوي�صينوت،  �صتيفان  م��ع  ح���و�ر�ً  �صيجري  �ل���ذي 

�الأحياء يف جامعة نيويورك �أبوظبي.
ويت�صمن �ملهرجان يوم �ل�صبت 1 فرب�ير تنظيم جل�صة حو�رية حول �صاالت 
�لو�صائط  وفنان  تيكا،  �إميليا  �لفنلندية  �لفنانة  بح�صور  �لفنية  �لعر�ض 
�ملتعددة �لت�صيكي فر�نز ميليك، يف حو�ر لهما مع علياء �لقطان، �لطالبة 
بعنو�ن"  ق�صري  برنامج  تقدمي  ذل��ك  يلي  �أب��وظ��ب��ي.  نيويورك  جامعة  يف 
�لهولندية  �ملخرجة  �ملفاهيم"، وذلك مب�صاركة  �ملجتمعات مع تغري  تطور 
مارلني فان دير ويرف، و�مل�صمم �مل�صري �أحمد جعي�صة، و�ملخرج �للبناين 

جاد �صليمان، و�ملخرج �أميد �صربة، وغريهم.
�ملهرجان تنظيم جل�صة ح��و�رّي��ة حول  �صي�صهد  2 فرب�ير،  �الأح��د  ي��وم  �أم��ا 
�صاالت �لعر�ض �لفنية حتت عنو�ن "�لفنانني �لد�ر�صني للطبيعة"، وذلك 
عائلي  برنامج  تقدمي  يعقبه  دي��ر؛  فان  ومارلني  �صكيف،  �إميلي  مب�صاركة 
و�لذي  �لطبيعة"،  مع  "حو�ر�ت  عنو�ن  حتت  �لق�صرية  ل��الأف��الم  م�صائي 
م�صطفى،  م��رمي  �مل��خ��رج��ني  مب�صاركة  الح��ق��ة  مناق�صات  على  �صينطوي 
وهناء مكي، و�إميلي �صكيف. يلي ذلك تنظيم جل�صة حو�رّية �أخرى بح�صور 
فيلم  وخم��رج  �أ�صرت�ليا،  يف  �ملولود  �لتاأملي  �ملعماري  �ملهند�ض  ي��وجن،  ليام 
"�صيول مدينة �ملاكينة". يعقب ذلك �أم�صية ختامية تت�صّمن عر�ض �لفيلم 
�لوثائقي "�ملدينة �لتجريبية"، باالإ�صافة �إىل �الإعالن عن �لفائزين بجو�ئز 
�ملهرجان. �إىل جانب ذلك، �صيتم تنظيم جل�صة مناق�صة بعد �لعر�ض �مل�صائي 
�خلتامي، وذلك مب�صاركة مها �لظاهري من وحدة �الأبحاث و�لتطوير لدى 
موؤ�ص�صة ’دي بي �إم‘، ومونيكا ميندينيز، �لربوف�صورة �مل�صاركة يف �لهند�صة 

�ملدنية لدى جامعة نيويورك �أبوظبي.
�لعلمّية  لالأفالم  �أبوظبي  مهرجان  من  �خلام�صة  �ل��دورة  ت�صت�صيف  كما 
�لتحكيم  جلنة  وت�صم  باملهرجان.  �خلا�صة  �ل�صنوية  �جلو�ئز  توزيع  حفل 
نخبة من �لقادة �ملتخ�ص�صني يف جماالت �لفنون و�لعلوم يف دولة �الإمار�ت 
�لعربية �ملتحدة، ومن بينهم حممد عيد، �ملوؤلف و�الأ�صتاذ �مل�صاعد للهند�صة 
�لكهربائية و�حلا�صوب يف جامعة نيويورك �أبوظبي؛ وعلياء يون�ض، �ملخرجة 
و�الأ�صتاذة �مل�صاركة يف جامعة ز�يد؛ والنا �صما، مديرة �أوىل للرب�مج �لعامة 

يف موؤ�ص�صة ’فن جميل‘.
ويو��صل مركز �لفنون يف جامعة نيويورك �أبوظبي من خالل هذ� �لعر�ض 
و�أعمااًل  عرو�صاً  يمُقدم  و�ل��ذي  �الأد�ئ��ي��ة،  للفنون  متخ�ص�ض  كمركز  دوره 
�لعامل،  �أنحاء  �صّتى  من  و�ملتمّيزين  �ملحرتفني  �لفنانني  من  لنخبة  فنية 
ف�صاًل عن م�صاركات و�أعمال من �إبد�ع �لطالب و�أع�صاء �لهيئة �لتدري�صّية 

و�ملجتمع �لفني �ملحلي.

•• العني - الفجر

للثقافة  ز�ي�����د  ل�����د�ر  �ل�����ص��ام��ي��ة  ل����الأه����د�ف   جت�����ص��ي��د� 
ورفع  �جل��دد  �ملهتدين  تاأهيل  على  للعمل  �الإ�صالمية 
م�صتوى �ملهار�ت �ملختلفة لديهم، ودجمهم يف جماالت 
 2018 ع��ام  خ��الل  �ل���د�ر  ��صتطاعت  �ملختلفة.  �لعمل 
تنفيذ عدد 18دورة مهنية يف جماالت خمتلفة ��صتفاد 
منها 339 مهتٍد جدد من �ملنت�صبني للدر��صة يف �لد�ر، 
ب��ه��دف تنمية م��ه��ار�ت �ملهتدين  �ل����دور�ت  وت��اأت��ي ه��ذه 

�جلدد و�مل�صاهمة يف حتقيق �الرتقاء �لوظيفي لهم.
و�صمل برنامج �لتدريب يف "عام ز�يد" عدد�َ من �لدور�ت 
�لتنفيذية  �ل�صكرتارية  دورة  مثل   �ملهنية  �لتدريبية 
�حلر�ئق  و�إط��ف��اء  �الأول��ي��ة  �الإ�صعافات  و  �ملكاتب  و�إد�رة 
�حلا�صب  �أ�صا�صيات  �إىل  باالإ�صافة  �ليدوية،  و�الأ�صغال 
 ، للمبتدئني  �ملالية  �ملحا�صبة  و  �لعربي،  و�خل��ط  �الآيل 
�إجمايل  بلغ  حيث  وغ��ريه��ا،  �الإ���ص��الم��ي  �لنحت  ودورة 
خمتلف  من  جديًد�  مهتدياً   342 للدور�ت  �ملنت�صبني 
�لرئي�ض  �مل��رك��ز  يف  م�صتفيد�ً   108 منهم  �جلن�صيات، 
باأبوظبي  �ل���د�ر  ب��ف��رع  م�صتفيد�ً  و91  ب��ال��ع��ني،  ل��ل��د�ر 

و140م�صتفيد�ً يف عجمان، مبعدل 6 دور�ت يف �لعني 
و4 دور�ت يف �أبوظبي و 8 دور�ت يف عجمان.

" �ل��ذي ي�صم متطوعني  �ل��د�ر �لتطوعي  "فريق  وق��ام 
م���ن �مل��ه��ت��دي��ن �جل����دد �مل��ن��ت�����ص��ب��ني ل��ل��در����ص��ة يف �ل����د�ر 
�ملهنية و�لتدريبية  �ل��دور�ت  بالتطوع لتقدمي عدد من 
ل��زم��الئ��ه��م م��ن �مل��ه��ت��دي��ن �جل���دد وذل���ك لرت�صيخ روح 

�لتطوع وبر�جمه �لتخ�ص�صية يف فئات �ملجتمع كافة.
�لعام  �ملدير  �لطنيجي  حممد  ن�صال  �لدكتورة  وقالت 
للد�ر: ن�صعى يف د�ر ز�يد للثقافة �الإ�صالمية �إىل تنمية 
�لتحاقهم  خ��الل  �جل��دد من  �ملهتدين  ق��در�ت وطاقات 
ت�����ص��اع��ده��م يف دجمهم  �ل��ت��ي  �ل��ت��دري��ب��ي��ة  �ل���رب�م���ج  يف 
ومتكينهم يف �ملجتمع، و�أ�صافت �لطنيجي هذه �لدور�ت 
�لعلمية  و�ل��ور���ض  �ل���دور�ت  من  ل�صل�صة  ��صتكمااًل  تاأتي 
�ملنت�صبني  م��ه��ار�ت  ل�صقل  �ل��د�ر  تتبناها  �لتي  و�ملهنية 
�إل��ي��ه��ا م��ن �ملهتدين و�مل��ه��ت��دي��ات �جل���دد، وجت�����ص��ّد مثل 
هذه �ل��دور�ت روؤية �لد�ر يف �أن تكون موؤ�ص�صة ر�ئدة يف 
رعاية �ملهتدين �جلدد، كما تقوم �لد�ر بالتعاون مع عدد 
تعزيز�  �ل���دور�ت  ه��ذه  لتقدمي  �ملجتمع  موؤ�ص�صات  م��ن 

للم�صوؤولية �ملجتمعية.

زايد للثقافة االإ�سلمية توؤهل 339 مهتديًا 
جديدًا يف برامج تدريبية مهنية خلل 2018
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 ت�صارك حديقة �حليو�نات بالعني يف معر�ض �أبوظبي 
 30 28 حتى  ما بني  �لفرتة  2019 يف  للتوظيف 
من �ل�صهر �حلايل. وتهدف م�صاركتنا يف هذ� �حلدث 
و  �حلديقة  عمل  بطبيعة  �ملعر�ض  زو�ر  تعريف  �إىل 

�الإعالن عن �ل�صو�غر �جلديدة �ملتوفرة.
�صاغرة  وظ��ائ��ف  بالعني  �حل��ي��و�ن��ات  ت��ق��دم حديقة    
يف  للمو�طنني  �لوظيفي  �مل�صار  تنمية  فر�ض  �صمن 
�لت�صويق  و  �لبيطري  و�لطب  رعاية �حليو�ن  جمال 
و �الت�صال و �ل�صياحة  حلملة �صهادة �لثانوية �لعامة 

و�لدبلوم و�لبكالوريو�ض.
�أع��ل��ن��ت ع��ن��ه �حل��دي��ق��ة خ���الل م�صاركتها يف  ه���ذ� م��ا 
�نطلق  �ل���ذي   2019 للتوظيف  �أب��وظ��ب��ي  معر�ض 
للمعار�ض  �لوطني  �أبوظبي  مركز   يف  �أم�����ض   �صباح 
�لقطاعني  موؤ�ص�صات  م��ن  متعددة  م�صاركات  و�صط 
�ل��ع��ام و�خل��ا���ض. وك��ان��ت �حل��دي��ق��ة وط��ن��ت �حلديقة 
�إح�صائية  �آخ��ر  حتى   57% بلغت  بن�صبة  وظائفها 

�أ�صدرتها للعام يف عام 2018 .
وقال حممد حمد�ن �لعلوي �ملدير �لتنفيذي لقطاع 

�حليو�نات  حديقة  يف  ب��االإن��اب��ة  �مل�����ص��ان��دة  �خل��دم��ات 
�لكفاء�ت  �أف�����ص��ل  ال�صتقطاب  ن�صعى  "�إننا  ب��ال��ع��ني 
ندعم  و  حديقتنا  ل��دى  للعمل  �مل��و�ط��ن��ة  �مل��و�ه��ب  و 
�لتدريبية  �ل��رب�م��ج  خ��الل  م��ن  �لعملية  م�صريتهم 
باالإ�صافة  �صت�صاهم يف �صقل مهار�ت موظفينا  �لتي 
دعم  يف  ت�صهم  ر�ئ��ع��ة  و  مريحة  عمل  بيئة  خلق  �إىل 

عملية �الإنتاج �لوظيفي".
�لتي  �جلهود  خالل  من  حديقتنا  " متّكنت  و�أ�صاف 
بذلتها على مر �ل�صنو�ت �ملا�صية من و�صع �ملوؤ�ص�صة 
�مل�صتوى  ع��ل��ى  �ل�����ص��ي��اح��ة و�ل��ث��ق��اف��ة  ع��ل��ى خ��ري��ط��ة 
�الإق��ل��ي��م��ي و�ل��ع��امل��ي، ح��ي��ث �أ���ص��ب��ح��ت �حل��دي��ق��ة بيئة 
للعمل  لالن�صمام  �الإم��ار�ت��ي  �ل�صباب  يطمح  جاذبة 
بالعني  �حل��ي��و�ن��ات  حديقة  ت�صتقبل  و  ه��ذ�  فيها". 
طبيعة  ح��ول  مف�صل  ب�صرح  �مل��ع��ر���ض  يف  �ملتقدمني 
مبدئية  مقابالت  �إج��ر�ء  مع  ومتطلباتها  �لوظائف 
مع �ملر�صحني �لذين تتطابق موؤهالتهم مع متطلبات 
�ل�صو�غر �ملتوفرة ، كما يتم تو�صيح طريقة �لتقدمي 
www. عرب موقع �لتوظيف �الإلكرتوين للحديقة
alainzoo.ae وكذلك �الأجهزة �للوحية "�آيباد" 

للتقدمي مبا�صرة خالل تو�جدهم يف �ملعر�ض.  

حديقة احليوانات بالعني توفر فر�ض عمل ومزايا 
للمتقدمني يف معر�ض اأبوظبي للتوظيف 2019
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ت�سري درا�ستان جديدتان اإىل اأن ح�سة �سغرية يومية من اجلوزيات تعود بالفائدة على ال�سحة الأي�سية عمومًا، وحتمي من زيادة الوزن مع انتقال الإن�سان اإىل مرحلة البلوغ.
من فوائدها القلبية الوعائية اإىل قدرتها على حت�سني اخل�سوبة وحتى تعزيز الذاكرة والذكاء، ُتعترب تاأثريات اجلوزيات ال�سحية كثرية، ول عجب يف ذلك.

ب�صحة  للتمتع  �صمانة  �أف�صل  �ملتو�زن  �لغذ�ئي  �لنظام  يعد 
�الأطعمة  بع�ض  ه��ن��اك  �أن  عرفنا  م��ا  �إذ�  خ�صو�صاً  ج��ي��دة، 
�لتي متنع �الإ�صابة باأمر��ض كثرية وتكافح م�صاعفاتها، ال 
م��وؤخ��ر�ً، مثاًل  �صائعة  باتت  �لتي  �الأم��ر����ض �خلطرية  �صيما 

�ل�صرطان.

على  حتتوي  �لتي  �الأطعمة  م��ن  ب��االإك��ث��ار  �الأط��ب��اء  وين�صح 
و�لتي  و�الأل��ي��اف،  و�ملعادن  و�لفيتامينات  �الأك�صدة  م�صاد�ت 
ت�صاعد �جل�صم على حماربة منو �خلاليا �ل�صرطانية، وفق 
�إىل جمموعة  �أ�صار  �آند بريتي”، و�ل��ذي  “هيلث  نقل موقع 

من �الأغذية �لتي حتمي من “�ملر�ض �لقاتل”:

الربوكلي
متنحك حفنة من 
�لربوكلي �مل�صلوق 
جم�����م�����وع�����ة م���ن 
�ملغذية  �لعنا�صر 
�ل����������ت����������ي مي����ك����ن 
مع  ت����ع����م����ل  �أن 

�الإن��������زمي��������ات 

كون  ج��ان��ب  �إىل  ه��ذ�  �ل�����ص��رط��ان،  مكافحة  على  ج�صمك  يف 
�لربوكلي م�صدر ممتاز لبع�ض �لفيتامينات مثل �صي وكي.

الطماطم
�ملوجودة  �لليكوبني  م���ادة  �أن  �إىل  �ل��در����ص��ات  بع�ض  ت�صري 
�أن  كما  لل�صرطان،  م�صادة  خ�صائ�ض  لديها  �لطماطم،  يف 

�لطماطم م�صدر جيد لفيتامني �صي.

الثوم
�أن ت�صاعد  يحتوي �لثوم على مركبات �لكربيت �لتي ميكن 
�أمر��ض  م��ن  �أن�����و�ع خمتلفة  ت��ط��ّور  م��ن خم��اط��ر  يف �حل���د 
�ل�����ص��رط��ان. و�ل��ث��وم �أي�����ص��ا م�����ص��در ج��ي��د لفيتامني ب��ي 6 

و�ملنغنيز.

الذرة
حت���ت���وي �ل��������ذرة ع���ل���ى ب��ي��ت��ا-
ك����ري����ب����ت����وك���������ص����ان����ث����ني 

�ل�صرطان.  من��و  يثبط  ق��د  وكالهما  �لفريوليك،  وحم�ض 
وميكنك ��صتخد�م �لذرة باأي �صكل من �الأ�صكال، �صو�ء كانت 

م�صلوقة �أو م�صوية، �أو “ف�صار”.

ال�سمندر
يعتقد �أن �ملادة �لغذ�ئية �لتي تعطي �ل�صمندر لونه �الأحمر 
�مل��م��ي��ز، ه���ي �مل�����ادة ذ�ت���ه���ا �ل��ت��ي ل��دي��ه��ا خ�����ص��ائ�����ض م�صادة 

لل�صرطان.

�جلزر
ي��خ��ت��زن �جل���زر �ل��ع��ن��ا���ص��ر �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة يف �مل����و�د �ل��ت��ي متنحه 
�للون �لربتقايل، وت�صمى بيتا كاروتني، �لتي 

من  و�جل��زر  لل�صرطان.  م�صادة  تعد 
�خل�صار �لتي ميكن ع�صرها 

�أو �أكلها نيئة �أو 
مطبوخة.

�ل�ساي الأخ�سر
يعتقد  �لتي  �لبوليفينول،  مبادة  غنياً  �الأخ�صر  �ل�صاي  يعد 
�أنها ت�صاعد يف منع منو �خلاليا �ل�صرطانية. ويعتقد �أي�صا 
�أن �الأور�ق �ملجففة من هذ� �لنبات تعزز نظام �ملناعة وتزيل 

�ل�صموم وحت�صن �ل�صحة �لعامة.

�لكركم
يعترب �لكركم �أحد �لتو�بل �لتي ت�صتمل على خ�صائ�ض 
ل��الل��ت��ه��اب��ات و�الأك�������ص���دة. وي��ح��ت��وي �لكركم  م�����ص��ادة 

�الأ�صفر  �ل��ل��ون  متنحه  �ل��ت��ي  �ل��ك��رك��م��ني،  م���ادة  على 
تاأثري�ً  لها  �أن  ويعتقد  �لربتقايل، 
�خلاليا  على  �لق�صاء  يف  �إيجابياً 

�ل�صرطانية.

الفراولة
غذ�ئية  ع���ن���ا����ص���ر  �ل����ف����ر�ول����ة  ت�������ص���م 

م�����ص��ادة ل��الل��ت��ه��اب��ات، وهي 
�أي�������ص���ا م�����ص��در مهم 

�صي  ل���ف���ي���ت���ام���ني 
و�مل����ن����غ����ن����ي����ز، 

وكالهما لهما 
يف  فعال  دور 

مكافحة �ل�صرطان.

ال�سبانخ
�أطعمة  فو�ئد  يجمع  فهو  �لكاملة،  باملغذيات  غني  �ل�صبانخ 
عدة، ومن هنا تكمن �أهميته يف مكافحة �ل�صرطان. وميكن 
يف  تناوله  عند  �ل�صبانخ  من  �لفو�ئد  �أف�صل  على  �حل�صول 
�ل�����ص��ل��ط��ة، ل��ك��ن مي��ك��ن��ك ط��ب��خ��ه �أو 

�إ�صافته للح�صاء.

ال�سرطان من   حتمي  اأطعمة   10

النظام الغذائي املتوازن اأف�سل �سمانة للتمتع ب�سحة جيدة

�مل�صبعة  غري  �لدهنية  �الأحما�ض  من  و�ف��رة  كميات  �جل��وزي��ات  حتمل 
ت�صهم كلها يف  �صتى  و�الألياف، و�لربوتينات، وفو�ئد كيماوية  �ملتعددة، 

حت�صني �ل�صحة.
ولكن هل ت�صاعدنا �جلوزيات يف خ�صارة �لوزن؟ وهل تتمتع �أنو�ع حمددة 

منها بقدرة �أكرب على دعم عملية �الأي�ض �ل�صليمة؟
م معدوهما  غا�صت در��صتان جديدتان عميقاً يف هذين �ل�صوؤ�لني. ويقدَّ
موؤمتر  وه��و   ،2018 لعام  �لعلمية  �جلل�صات  خ��الل  �إليه  تو�صلو�  ما 

تعقده جمعية �لقلب �الأمريكية يف �صيكاغو باإيلينوي.
تناولت �لدر��صة �الأوىل، �لتي قادها ك�صياور�ن ليو، بروف�صور م�صاعد يف 
ق�صم �لغذ�ء يف كلية ت. ه�. ت�صان لل�صحة �لعامة يف جامعة هارفارد يف 
بو�صطن مبا�صا�صو�صت�ض، تاأثري�ت �جلوزيات و�لفول �ل�صود�ين �لطويلة 

�الأمد يف وزن �جل�صم.
�أما �لدر��صة �لثانية، فرّكزت على تاأثري�ت �جلوز �لرب�زيلي يف �الإح�صا�ض 

بال�صبع، ومعدل �ل�صكر يف �لدم، و�لتفاعل مع �الإن�صولني.
�أ�صرف على هذه �لدر��صة �لدكتور مي يونغ هونغ، خبري تغذية جماز 
وب��روف�����ص��ور يف كلية ع��ل��وم �ل��ري��ا���ص��ة و�ل���غ���ذ�ء يف ج��ام��ع��ة ���ص��ان دييغو 

�حلكومية يف كاليفورنيا.

حماية من زيادة الوزن
تناولت �لدر��صة �الأوىل ��صتهالك �جلوزيات يف حالة:

�صحة  م��ت��اب��ع��ة  در������ص����ة  يف  ����ص���ارك���و�  ���ص��ل��ي��م��اً  رج�����اًل   25394  •
�ملحرتفني.

�ملمر�صات. �صحة  در��صة  يف  �صاركن  �مر�أة   53541 •
�لثانية. �ملمر�صات  �صحة  در��صة  يف  �صاركن  �مر�أة   47255 •

كل  م��رًة  وت��رية طعامها  ��صتبانات عن  �لثالث  �ملجموعات  ه��ذه  م��الأت 
�أن �ال�صتغناء عن �الأطعمة �لتي تتمتع  �أربع �صنو�ت. �كت�صف �لباحثون 
ب��ق��ي��م��ة غ��ذ�ئ��ي��ة �أق����ل )ح�����ص��ة 28 

غر�ماً( وتناول �جلوزيات و�لفول �ل�صود�ين حد� من خطر زيادة �لوزن 
و�ل�صمنة خالل فرت�ت �ملتابعة �لتي د�مت كل منها �أربع �صنو�ت.

�حلمر�ء  ب��ال��ل��ح��وم  خ�صو�صاً  �جل���وزي���ات  م��ن  ح�صة  ����ص��ت��ب��د�ل  �رت��ب��ط 
و�ملعاجلة، �أو �لبطاطا �ملقلية، �أو �حللوى، �أو رقاقات �لبطاطا برت�جع 

كبري يف زيادة �لوزن �ملحتملة على �الأمد �لطويل.
يعلق �لباحث �لذي �أ�صرف على �إعد�د تقرير �لدر��صة على ما تو�صلو� 
�إليه، قائاًل: )يعترب �لنا�ض غالباً �جلوزيات غذ�ء يحتوي على كثري من 
�لدهون و�ل�صعر�ت �حلر�رية. لذلك يرتددون يف �عتبارها وجبات خفيفة 

�صحية. ولكنها ترتبط باكت�صاب وزن �أقل و�لتمتع بعافية �أكرب(.
باكت�صاب  يبد�أ  �لبلوغ،  �الإن�صان مرحلة  يبلغ  )عندما  �أي�صاً:  ليو  ي�صري 
�لوزن تدريجياً مبعدل ن�صف كيلوغر�م �صنوياً. رمبا تبدو هذه �لزيادة 
�إذ� فكرنا يف زي��ادة �ل��وزن على مدى 20 عاماً،  غري ذ�ت �أهمية. ولكن 

ترت�كم لت�صكل مقد�ر�ً كبري�ً من �لوزن(.
ي�صيف: )ت�صاعدك �إ�صافة 28 غر�ماً من �جلوزيات �إىل غذ�ئك بداًل 
من �أطعمة �أقل فائدة لل�صحة، كاللحوم �حلمر�ء و�ملعاجلة، و�لبطاطا 
�لزيادة  تلك  ت��ف��ادي  يف  بال�صكر،  �ملليئة  �خلفيفة  و�ل��وج��ب��ات  �ملقلية، 
�الإ�صابة  خطر  من  و�حل��د  �لبلوغ  بعد  �ل��وزن  يف  �لبطيئة  �لتدريجية 

باالأمر��ض �لقلبية �لوعائية �ملرتبطة بال�صمنة(.
����ص��ت��ه��الك �جلوز  ت���اأث���ري�ت  �ل��ب��اح��ث��ون  �ل��ث��ان��ي��ة، تفح�ض  �ل��در����ص��ة  يف 

�لرب�زيلي يف حالة 22 م�صاركاً بالغاً �صليماً، 20 منهم من �لن�صاء.
من  غر�ماً   20 �أو  �لربيتزيل  كعك  من  غر�ماً   36 �مل�صاركون  �أ�صاف 
�جلوز �لرب�زيلي �إىل نظامهم �لغذ�ئي �ملعتاد يف جتربتني. ومرت 48 

�صاعة على �الأقل بني �لتجربة و�الأخرى.
�ل�صعر�ت  من  عينه  �ملقد�ر  على  و�لربيتزيل  �لرب�زيلي  �جلوز  يحتوي 

وّلد�  �أنهما  و�ل�����ص��ودي��وم. وم��ع  �حل��ر�ري��ة 
كالهما �الإح�صا�ض بال�صبع، 

�إال �أن هذ� �الإح�صا�ض جاء �أكرب مع �جلوز �لرب�زيلي.
�خلفيفة،  وجباتهم  �مل�صاركني  ��صتهالك  على  دقيقة   40 م��رور  بعد 

�كت�صف �لباحثون �أن �لربيتزيل ي�صبب زيادة كبرية يف معدالت 
�ل�صكر و�الإن�صولني يف �لدم، بخالف �جلوز �لرب�زيلي.
�أن  )�صحيح  �ل��در����ص��ة:  تقرير  على  �مل�����ص��رف  يو�صح 

�الإح�صا�ض  ي��زي��د�ن  �ل��رب�زي��ل��ي  و�جل���وز  �لربيتزيل 
�جلوز  ��صتهالك  �أن  �إال  تناولهما،  بعد  بال�صبع 
يف  و�الإن�صولني  �ل�صكر  معدالت  يدفع  �لرب�زيلي 
�ل���دم بعد �الأك���ل �إىل �ال���ص��ت��ق��ر�ر، م��ا ي���وؤدي دور�ً 

مفيد�ً يف تفادي �لد�ء �ل�صكري وزيادة �لوزن(.
رغم �أن هذه �لدر��صة ��صتندت �إىل �ملر�قبة، يعتقد 

فو�ئد  يعلل  ق��د  �ل�صيلينيوم  �أن  �ل��ب��اح��ث��ون 
در��صات  ربطت  �ل��رب�زي��ل��ي.  �جل��وز 

بتح�صن  �مل����ع����دن  ه�����ذ�  ����ص���اب���ق���ة 
و�ل�صكر  �الإن�صولني  فعل  ردود 

����ع����ت����رب �جل�����وز  ويمُ �ل���������دم،  يف 
غنياً  م�����ص��در�ً  �ل���رب�زي���ل���ي 

بال�صيلينيوم.
ل�������ك�������ن �ل�����ب�����اح�����ث�����ني 

�أن  م����ن  ي�����ح�����ذرون 
من  فقط   %  9

كانو�  �مل�صاركني 
�لرجال،  م���ن 

لذلك قد ال 
تنطبق 

�كت�صافات �لدر��صة على �جلميع.
يف  و�لعاملني  للباحثني  در��صتنا  )ت�صمح  هونغ:  يونغ  �لدكتور  يختم 
�لرب�زيلي  �جل���وز  دور  يف  بالتفكري  �لطبي  �مل��ج��ال 
�ل�صعور  على  �لنا�ض  م�صاعدة  يف  �ملحتمل  �ملفيد 
�صحي،  غلوكوز  معدل  على  و�حل��ف��اظ  بال�صبع 
م��ا ي��ح��د ب��ال��ت��ايل م��ن خ��ط��ر �ل�صمنة و�ل���د�ء 

�ل�صكري(.
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العدد 12541 بتاريخ 2019/1/29

اإع����������لن
�ل�ص�����ادة/توب  بان  �القت�صادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�صريفيز�ض لل�صيانة �لعامة
رخ�صة رقم:CN 1098626  قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�صة
�العالن  هذ�  على  �عرت��ض  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��صبوع من  �لتنمية �القت�صادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�صر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�صوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�صاء �ملدة حيث �صت�صتكمل 

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 12541 بتاريخ 2019/1/29

اإع����������لن
خلدمات  �لغربية  �ل�ص�����ادة/و�حة  بان  �القت�صادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

متوين �ملو�د �لغذ�ئية
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�صة رقم:2049003 

تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع
��صافة خلفان عي�صى خلفان ر�صا�ض �ملن�صوري %100

تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع
حذف خمي�ض �صيف �حمد هميله �ملزروعي

فعلى كل من له حق �و �عرت��ض على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�القت�صادية خالل �أربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذ� �العالن و�ال فان 
�لد�ئرة غري م�صوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�صاء هذه �ملدة حيث 

�صت�صتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 12541 بتاريخ 2019/1/29

اإع����������لن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�صادية بان �ل�ص�����ادة/جمموعة �البد�ع و�ال�صت�صار�ت 

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب �ال�صرت�تيجية رخ�صة رقم:1509085 
تعديل لوحة �العالن/�إجمايل من م�صاحة 1*1 �ىل 3*1

تعديل �صكل قانوين/من موؤ�ص�صة فردية �ىل �صركة �ل�صخ�ض �لو�حد ذ.م.م
تعديل ��صم جتاري من/ جمموعة �البد�ع و�ال�صت�صار�ت �ال�صرت�تيجية
INNOVATIO AND STRATEGY CONSULTANCY GROUP

�ل�صخ�ض  �صركة   - �ال�صرت�تيجية  و�ال�صت�صار�ت  �البد�ع  �ىل/جمموعة 
�لو�حد ذ.م.م

INNOVATIO AND STRATEGY CONSULTANCY GROUP - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

فعلى كل من له حق �و �عرت��ض على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�أربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذ� �العالن و�ال فان  �القت�صادية خالل 
حيث  �ملدة  هذه  �نق�صاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�صوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�صت�صتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 12541 بتاريخ 2019/1/29

اإع����������لن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�صادية بان �ل�ص�����ادة/مكتبة حنني

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�صة رقم:1024682 
تعديل لوحة �العالن/�إجمايل من م�صاحة 1*1.8 �ىل 1*1

تعديل ��صم جتاري من/ مكتبة حنني
HANAIN BOOKSHOP

�ىل/روتانا للطباعة
ROTANA TYPING

تعديل ن�صاط/��صافة خدمات �لطباعة وت�صوير �مل�صتند�ت )8219001(
تعديل ن�صاط/حذف �لكتب - بالتجزئة )4761001(

تعديل ن�صاط/بيع �دو�ت �لقرطا�صية - بالتجزئة )4761003(
فعلى كل من له حق �و �عرت��ض على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�أربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذ� �العالن و�ال فان  �القت�صادية خالل 
حيث  �ملدة  هذه  �نق�صاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�صوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�صت�صتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 12541 بتاريخ 2019/1/29

اإع����������لن
وجتهيز�ت  خلدمات  �صاري  �ل�ص�����ادة/موؤ�ص�صة  بان  �القت�صادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

حقول �لنفط و�لغاز و�لنقليات �لعامة
CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�صة رقم:1020032 
تعديل لوحة �العالن/�إجمايل من م�صاحة 2*3 �ىل 3*1

تعديل �صكل قانوين/من موؤ�ص�صة فردية �ىل �صركة �ل�صخ�ض �لو�حد ذ.م.م
و�لغاز  �لنفط  حقول  وجتهيز�ت  خلدمات  �صاري  موؤ�ص�صة  من/  جتاري  ��صم  تعديل 

و�لنقليات �لعامة
SARI OIL FIELD SERVICES SUPPLIES & GENERAL TRANSPORT EST

�ىل/�صركة �صاري خلدمات وجتهيز�ت حقول �لنفط و�لغاز و�لنقليات �لعامة - �صركة 
�ل�صخ�ض �لو�حد ذ.م.م

 SARI OIL FIELD SERVICES SUPPLIES & GENERAL TRANSPORT
COMPANY - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

فعلى كل من له حق �و �عرت��ض على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�صادية 
خالل �أربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�صوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�صاء هذه �ملدة حيث �صت�صتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  29  يناير 2019 العدد 12541 

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل / 
بطلب لت�صجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 304087     بتاريخ :  2018/12/30
تاريخ �إيد�ع �الأولوية:  /  /  200م

با�ص��م: �مانة كري )�نرتنا�صيونال( �ض.م.م.
وعنو�نه:    كورني�ض �ملزرعة – بريوت - لبنان

وذلك لتمييز �لب�صائع / �خلدمات / �ملنتجات : 
�لدعاية و �العالن و �الأعمال �لتجارية

�لو�ق�عة بالفئة: 35
��صود  م�صتطيل  فوقها  �لالتينية  باالأحرف   AMANACARE �لكلمة   : �لعالمة  و�صف 

�للون و�صطه �حلرفان AC مكتوبان باللون �الأبي�ض بطريقة كتابة مميزة
�ال�صرت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�صاد 
، �أو �إر�صاله بالربيد �مل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعالن.

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  29  يناير 2019 العدد 12541 

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل / 
بطلب لت�صجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم :304084     بتاريخ :  2018/12/30
تاريخ �إيد�ع �الأولوية:  /  /  200م

با�ص��م: �مانة كري )�نرتنا�صيونال( �ض.م.م.
وعنو�نه:    كورني�ض �ملزرعة – بريوت - لبنان

وذلك لتمييز �لب�صائع / �خلدمات / �ملنتجات : 
�لغذ�ئية  للحمية  مكمالت  �لبيطري،  �و  �لطبي  لال�صتعمل  معدة  حمية  و�غذية  م��و�د  �لغذ�ئية،  �ملكمالت 
�لل�صق  �ملر�صي  �الأط��ف��ال  �أغ��ذي��ة  �ل�صحية،  و�مل���و�د  �لبيطري  و�لطب  �ل�صيدلة  م��و�د  و�حل��ي��و�ن،  لالن�صان 
�ملو�د  �الأ�صنان،  �مل�صتخدم يف طب  و�ل�صمع  �الأ�صنان  �مل��و�د �خلا�صة بح�صو  �لت�صميد،  وم��و�د  �لطبية  )�للزق( 

�ملطهرة، �مل�صتح�صر�ت �مل�صتخدمة يف �إبادة �حل�صائ�ض و�الأع�صاب و�حليو�نات و�حل�صر�ت �ل�صارة.
�لو�ق�عة بالفئة: 5

و�صف �لعالمة : �لكلمة AMANACARE باالأحرف �لالتينية فوقها م�صتطيل ��صود �للون و�صطه 
�حلرفان AC مكتوبان باللون �الأبي�ض بطريقة كتابة مميزة

�ال�ص��رت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�صاد ، �أو �إر�صاله 

بالربيد �مل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعالن.
اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  29  يناير 2019 العدد 12541 

اإعلن جتديد
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل / 

بطلب جتديد ت�صجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 124659                                                  
با�ص��م: هاكان بال�صتيك بورو يف بروفيل �صاناي تيكاريت �نونيم �صريكتي

– �رك��ا بلوك ه��اجن��ار �لتي  ت��ورغ��وت �وز�ل ك��اد رق��م 143  وع��ن��و�ن��ه:    �يكيتلي �ورغ��ان��اي��ز �صاناي بولغ�صي 
كو�صكيكمي�ض ��صطانبول - تركيا

و�مليكا  و�ال�صب�صتو�ض  و�ل�صمغ  و�لغوتابر�صا  �ملطاط      : �ملنتجات   / �خل��دم��ات   / �لب�صائع  لتمييز  وذل��ك 
و�ملنتجات �مل�صنوعة من هذه �ملو�د وغري �لو�ردة يف فئات �خري – مو�د عازلة – عو�زل – ��صرطة و�ربطة 
– ورق ��صب�صتو�ض -  دهانات عازلة – ��صرطة ال�صقة  عازلة – ل�صقات عازلة – ميكا خام �و معالج جزئياً 
بخالف �لقرطا�صية ولي�صت لغايات طبية �و منزلية – �طو�ق منع �لت�صرب – حلقات مطاطية – و�صالت 
��صطو�نية – حلقات ملنع �لت�صرب - - مو�د مقوية غري معدنية لالأنابيب – �أغلفة و�صل لالأنابيب – و�صالت 
– �نابيب  �لت�صرب لالأنابيب  – �ط��و�ق منع  – �نابيب بال�صتيكية  – خر�طيم ري  غري معدنية لالأنابيب 
 – – �غطية غري معدنية لالأنابيب  – خر�طيم الطفاء �حلريق  ن�صيجية  مرنة غري معدنية - خر�طيم 
خر�طيم و�صل للم�صعات �حلر�رية يف �ملركبات – �صمغ �صجر �لبالته – خيوط من �ملو�د �لبال�صتيكية لي�صت 

لال�صتخد�م �لن�صيجي .
�لو�ق�عة بالفئة: 17

و���ص��ت��ظ��ل �حل��م��اي��ة ن��اف��ذة �مل��ف��ع��ول مل���دة ع�����ص��ر ���ص��ن��و�ت �أخ����رى �ع��ت��ب��ار�ً م��ن ت��اري��خ �ن��ت��������ه��اء �حل��م��������اي��ة يف :    
2019/1/12

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  29  يناير 2019 العدد 12541 

اإعلن جتديد
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل / 

بطلب جتديد ت�صجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 125687                                                   
با�ص��م: جيه.  ليندبريغ  �يه بي

وعنو�نه:    ليغلد�م�صغاتان 22 �يه ، 4 تي �ر 49  112 �صتوكهومل ، �ل�صويد
�لريا�صة  �دو�ت  ؛  �للعب  و�أدو�ت  �للعب      : �ملنتجات   / �خل��دم��ات   / �لب�صائع  لتمييز  وذل���ك 
للعبة  �كيا�ض  �خ��ري مبا يف ذلك  �ل��و�ردة يف فئات  �الأخ��ري غري  �لريا�صية  �جلمنازية و�الأدو�ت 
�ملالعب  ����ص��الح  ع��دد  ؛  �لغولف  لعبة  وقففايز  �لغولف  و�أح��ذي��ة   ، �لغولف  وم�صارب  �لغولف 
�خل�صر�ء ، كر�ت �لغولف ، �لعالمات �لتي ت�صتعمل خ�صي�صاً لكور لعبة �لغولف ، �غطية �لر�أ�ض 
�مل�صتعملة يف لعبة �لغولف ، �كيا�ض م�صممة خ�صي�صاً للزالجات و�ألو�ح �لتزلج علي �ملاء ، زالجات 
، و�قيات )�لتي ت�صتعمل خ�صي�صاً لالأغر��ض �لريا�صية( ، �حلقائب خا�صة  ، �غطية للزالجات 

�مل�صممة حلمل �الأدو�ت �لريا�صية .
�لو�ق�عة بالفئة: 28

و�صتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�صر �صنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نت��هاء �حلم��اية يف : 
بتاريخ :  08  / 02 /   2019

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  29  يناير 2019 العدد 12541 

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل /
بطلب �نتقال ملكية ت�صجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية :

بتاريخ:    2/ 2 / 2009 �ملودعة حتت رقم :  125350 
با�ص��م: م. قهوة �لطريق للتجارة

وعنو�نه:    �ض ب 100578 ، �لرمز �لربيدي 11645 – �لريا�ض ، �ململكة �لعربية �ل�صعودية
) م   200   /       / رقم وتاريخ �لن�صر �ل�صابق يف �جلريدة �لر�صمية : )      ( – )     

وذلك لتمييز �لب�صائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�لو�ق�عة بالفئة   : 43

* �لتعديالت على �لطلب بعد �لن�صر �ل�صابق: 
تن���ازل رقم : 

��صم مالك �لعالمة :       م. قهوة �لطريق للتجارة
��صم �ملتنازل له : �صركة قهوة �لطريق للتجارة �ملحدودة )ذ�ت م�صئولية حمدودة(

مه�نته: �لتجارة و�خلدمات
جن�صيته: �ململكة �لعربية �ل�صعودية

عنو�نه وحمل �إقامته: �لريا�ض- حي �لعليا – �صارع �مللك �صعود- ��صكان �ملعذر- برج رقم 10 مكتب 6�أ - �ض 
ب 100578 ، �لرمز �لربيدي 11645 – �لريا�ض ، �ململكة �لعربية �ل�صعودية.

تاري�خ �نت�قال �مللكية:    19/   12  /    2018  
 تاريخ �لتا�صري يف �ل�صجل:    23 /  1    /    2019

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  29  يناير 2019 العدد 12541 

    منوذج اإعلن الن�سر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات �لعالمة �لتجارية: 

�ملودعة بالرقم 304875:بتاريخ: 2019/01/17
باإ�صم : �صيز�ر الي�صن�ض كومباين، �ل �ل �صي

وعنو�نه:  و�ن �صيز�رز باال�ض در�يف ، ال�ض فيجا�ض ، �ن يف 89109 ، �لواليات �ملتحدة �الأمريكية.
�سورة العلمة   

وذلك لتمييز �ل�صلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:35
خدمات �لدعاية و�الإعالن ، خدمات ��صت�صارية لتفعيل �لن�صاط �ملكتبي و �إد�رة وتوجيه �الأعمال ، �مل�صاعدة يف �إد�رة �الأعمال 
، ��صت�صار�ت تنظيم �الأعمال ، عر�ض �الأعمال �لتجارية لل�صلع و�خلدمات على و�صائط �الت�صال الأغر��ض �لبيع بالتجزئة ، 
�إد�رة بر�مج �جلو�ئز �لتحفيزية لتمكني �مل�صاركني من �حل�صول على خ�صومات وجو�ئز جمانية على �ل�صلع و�خلدمات من 
�الأعمال  �إد�رة  �مل�صاعدة يف   ، �إعالنية  �أو  للع�صوية الأغر��ض جتارية  �لتحفيزية  بر�مج �جلو�ئز  تنظيم   ، �لع�صويات  خالل 
��صت�صار�ت   ، لالآخرين  �ملبيعات  ترويج   ، لالآخرين  و�خلدمات  �ل�صلع  لرتخي�ض  �لتجارية  �الإد�رة   ، �لتجارية  �أو  �ل�صناعية 
�إد�رة �صوؤون �ملوظفني ، خدمات نقل �الأعمال ، جتميع �ملعلومات يف قو�عد بيانات حا�صوب ، معاجلة )�إد�رة( �أو�مر �ل�صر�ء ، 
حما�صبة ، تاأجري �آالت �لبيع ، جتميع ت�صكيلة من �ل�صلع ل�صالح �لغري وذلك لتمكني عامة �لزبائن من معاينتها و�صر�ئها 
عند �حلاجة )وال ينطوي ذلك على خدمة �لنقل( و�لتي ميكن تقدميها يف حمالت �لبيع بالتجزئة وخدمات مر�كز �لت�صوق 
، ت�صغيل و�إد�رة مر�كز �لت�صوق ومنافذ �لبيع بالتجزئة ، خدمات والء �لعمالء وخدمات نادي �لعمالء ، الأغر��ض جتارية 

وترويجية و / �أو �إعالنية.
و�صف �لعالمة: �لعالمة عبارة عن كلمات CAESARS REWARDS  باللغة �الإجنليزية.

  �ال�صرت�طات: 
بالربيد  �إر�صاله  �أو  �الإقت�صاد  وز�رة  �لتجارية يف  �لعالمات  الإد�رة  به مكتوبا  يتقدم  �أن  ذلك  لديه �عرت��ض على  فعلى من 

�مل�صجل، وذلك خالل 30 يوما من  تاريخ ��صد�ر هذ� �الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  29  يناير 2019 العدد 12541 

EAT 130199  

   منوذج اإعلن الن�سر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات �لعالمة �لتجارية: 

�ملودعة بالرقم 304876:بتاريخ: 2019/01/17
باإ�صم : �صيز�ر الي�صن�ض كومباين، �ل �ل �صي

وعنو�نه:  و�ن �صيز�رز باال�ض در�يف ، ال�ض فيجا�ض ، �ن يف 89109 ، �لواليات �ملتحدة �الأمريكية.
�سورة العلمة   

وذلك لتمييز �ل�صلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:41
�الألعاب  خدمات   ، �لرتفيه  لغايات  و�ملناف�صات  �الألعاب  وتوفري  تنظيم   ، �لتلفزيوين  �لرتفيه  خدمات   ، �لرتفيه  خدمات 
�لتفاعلية ، خدمات �ملعلومات و�ال�صت�صار�ت و�مل�صورة �ملتعلقة مبا ذكر �آنفاً ، خدمات �لنو�دي ، خدمات م�صرحية وترفيهية 
نو�دي   ، و�لريا�صية  �ال�صتجمامية  �لنو�دي   ، �ل�صحية  �لنو�دي   ، و�ل�صحر  و�لدر�ما  و�لكوميديا  و�لرق�ض  �ملو�صيقى  ت�صم 
�ل�صو�طئ و�مل�صابح ، توفري �لت�صهيالت �لريا�صية ، خدمات منتزهات �لرتفيه ، منتزهات �ملالهي ، قاعات �لت�صلية ، مر�كز 
�لت�صلية ، �حلجز للعرو�ض �ملو�صيقية و�لكوميديا و�لرق�ض و�لدر�ما و�ل�صحر ، توفري ت�صهيالت لالأن�صطة �ال�صتجمامية ، 
، تنظيم و�إد�رة   ، توفري ت�صهيالت للعرو�ض �ملو�صيقية و�لكوميديا و�لرق�ض و�لدر�ما و�ل�صحر ، خدمات �لنو�دي �لريفية 
، مالعب  �لريا�صية  و�ملباريات  �الأن�صطة  وترويج  تنظيم   ، �لريا�صية  و�الأح��د�ث  �لريا�صية  و�ملباريات  �لريا�صية  �لفعاليات 
�لغولف ، �إنتاج �لرب�مج �الإذ�عية ، �إنتاج �أ�صرطة �لفيديو و�الأفالم و�الأ�صرطة �ل�صمعية و�الألعاب و�الأدو�ت �اللكرتونية ، �إد�رة 
�صباقات �خليول ، �إد�رة �لت�صهيالت �لريا�صية و�لفعاليات �لريا�صية ، توفري �لرتبية �لبدنية وت�صهيالت �جلمنازيوم ، �إنتاج 
�لعرو�ض �مل�صرحية ، خدمات وكاالت �لتذ�كر �مل�صرحية ، تنظيم �الجتماعات و�ملوؤمتر�ت ، خدمات �لرتبية و�لتعليم ، توفري 

�لتدري�ض و�لتدريب يف جمال �لريا�صة و�لرتفيه ، �لتدريب يف �إد�رة �لفنادق ، �إنتاج �لرب�مج �لتلفزيونية.
و�صف �لعالمة: �لعالمة عبارة عن كلمات CAESARS REWARDS  باللغة �الإجنليزية.

  �ال�صرت�طات: 
�إر�صاله بالربيد  �أو  �أن يتقدم به مكتوبا الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �الإقت�صاد  فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك 

�مل�صجل، وذلك خالل 30 يوما من  تاريخ ��صد�ر هذ� �الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  29  يناير 2019 العدد 12541 

EAT 130200

  

  منوذج اإعلن الن�سر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات �لعالمة �لتجارية: 

�ملودعة بالرقم 304880:بتاريخ: 2019/01/17
باإ�صم : �صيز�ر الي�صن�ض كومباين، �ل �ل �صي

وعنو�نه:  و�ن �صيز�رز باال�ض در�يف ، ال�ض فيجا�ض ، �ن يف 89109 ، �لواليات �ملتحدة �الأمريكية.
�سورة العلمة   

وذلك لتمييز �ل�صلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:43
�لنزل   ، �ملفرو�صة  �ل�صقق   ، �ملميزة  �مل�صاكن   ، �ملوؤقت  �الإي��و�ء   ، و�ملنتجعات  )�ملوتيالت(  �ل�صغرية  و�لفنادق  �لفنادق  خدمات 
�الإعتكاف  بيوت   ، �إقامة(  )�أماكن  �لعطالت  ، خدمات خميمات  و�ل�صياح  و�لنزل  �لعطالت  �إقامة  �أماكن   ، �ل�صيافة  بيوت   ،
لتاأجري  ، خدمات �حلجوز�ت  و�ملنتجعات  �ل�صغرية )�ملوتيالت(  و�لفنادق  �لفنادق  �الإقامة يف  ، خدمات �حلجوز�ت الأماكن 
�أماكن �الإقامة �ملوؤقتة ، خدمات �حلجوز�ت لالإقامة يف �لنزل وبيوت �ل�صيافة و �أماكن �إقامة �لعطالت و�لنزل و�ل�صياح ، 
حجوز�ت �مل�صاكن �ملميزة و�ل�صقق �ملفرو�صة ، مكاتب تاأمني �الإقامة �ملوؤقتة ، خدمات �لنو�دي �لريفية )توفري �أماكن �الإقامة 
و�لطعام و�ل�صر�ب( ، توفري �لت�صهيالت و�ملر�فق لالجتماعات و�ملوؤمتر�ت و�ل�صمينار و�ملنا�صبات �خلا�صة )حفالت زفاف ، 
�حتفاالت( و�لوالئم ، توفري �لت�صهيالت و�ملر�فق للمعار�ض ، خدمات �ملطاعم ، �صاالت �لكوكتيل ، خدمات �مل�صارب ، غرف 
�لطعام �ملوؤقتة ، مطاعم �خلدمة �لذ�تية ، �ملقاهي ، مطاعم �لوجبات �ل�صريعة ، حمالت �لقهوة ، خدمات �لتزويد بالطعام 
و�ل�صر�ب )والئم( ، مقا�صف �خلدمة �لذ�تية ، دمُور �حل�صانة �لنهارية ، �إيو�ء �حليو�نات ، تاأجري قاعات �الجتماعات ، توفري 
ت�صهيالت �ملخيمات وتاأجري �ملباين �ملتنقلة ، خدمات �لفنادق تتميز بخ�صومات وخدمات جمانية للرو�د �ملتكررين من خالل 

��صتخد�م بطاقة �لهوية.
و�صف �لعالمة: �لعالمة عبارة عن كلمات CAESARS REWARDS  باللغة �الإجنليزية.

  �ال�صرت�طات: 
�إر�صاله بالربيد  �أو  �أن يتقدم به مكتوبا الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �الإقت�صاد  فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك 

�مل�صجل، وذلك خالل 30 يوما من  تاريخ ��صد�ر هذ� �الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  29  يناير 2019 العدد 12541 

EAT 130201 تعلن �د�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل/ بيكر �آند ماكينزي حبيب �ملال
 بطلب لت�صجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية:

بتاريخ : 2018/11/26  �ملودعة بالرقم: 302205 
با�صم : ديكا ري�صريت�ض �أند ديفيلومبنت كورب.، 

وعنو�نه : 340 كامري�صال �صرتيت، مان�ص�صرت، نيو هام�صري، �لواليات �ملتحدة �الأمريكية 
،03101

�لديال  �أو  �لدموية  �لديلزة  �أجهزة  بالفئة:  �لو�قعة  �أو �خلدمات  �ل�صلع  لتمييز  وذلك 
�لدموي )�جهزة غ�صيل �لكلى(

�لفئة: 10
و�صف �لعالمة: �لعالمة هي كلمة HEMOCARE مكتوبة باللغة �لالتينية.

�ال�صرت�طات: ال يوجد
يف  �لتجارية  �لعالمات  لق�صم  مكتوبا  به  �لتقدم  ذل��ك،  على  �عرت��ض  لديه  من  فعلى 
و ذلك خالل  �إليه  �مل�صار  للق�صم  �مل�صجل  بالربيد  �إر�صاله  �أو  و�لتجارة  �القت�صاد  وز�رة 

ثالثني يوما من تاريخ هذ� �الإعالن.
ادارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  29  يناير 2019 العدد 12541 

منوذج اإعلن الن�سرعن التجديد 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل /      

�ملالك: �لتميمي وم�صاركوه 
بن�صر طلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: 127712
باإ�صم : جون�ص�ون �أند جون�ص�ون

�لواليات    ،  08933  ، ، نيوجري�صي  ، نيو برنزويك  �أند جون�صون بالز�  وعنو�نه: و�ن جون�صون 
�ملتحدة �الأمريكية.   

بتاريخ:2011/02/14  و�مل�صجلة حتت �لرقم: 132405 
�سورة العلمة

وذلك لتمييز �ل�صلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :5
�حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�صر �صنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء حلماية يف: 2019/03/30 

وحتى تاريخ: 2029/03/30

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  29  يناير 2019 العدد 12541 

EAT 43761

منوذج اإعلن الن�سرعن التجديد 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل /      

�ملالك: �لتميمي وم�صاركوه 
بن�صر طلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: 127710
باإ�صم : جون�ص�ون �أند جون�ص�ون

�لواليات    ،  08933  ، ، نيوجري�صي  ، نيو برنزويك  �أند جون�صون بالز�  وعنو�نه: و�ن جون�صون 
�ملتحدة �الأمريكية.   

بتاريخ:2011/02/14  و�مل�صجلة حتت �لرقم: 132404 
�سورة العلمة

وذلك لتمييز �ل�صلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :3
�حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�صر �صنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء حلماية يف: 2019/03/30 

وحتى تاريخ: 2029/03/30

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  29  يناير 2019 العدد 12541 

EAT 43760

تعلن �د�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل/ بيكر �آند ماكينزي حبيب �ملال 
بطلب لت�صجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية:

بتاريخ : 2018/11/26  �ملودعة بالرقم: 302206 
با�صم : ديكا ري�صريت�ض �أند ديفيلومبنت كورب.، 

وعنو�نه : 340 كامري�صال �صرتيت، مان�ص�صرت، نيو هام�صري، �لواليات �ملتحدة �الأمريكية 
،03101

وذلك لتمييز �ل�صلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: �أجهزة تنقية �ملياه
�لفئة: 11

و�صف �لعالمة: �لعالمة هي كلمة HEMOCARE مكتوبة باللغة �لالتينية.
�ال�صرت�طات: ال يوجد

يف  �لتجارية  �لعالمات  لق�صم  مكتوبا  به  �لتقدم  ذل��ك،  على  �عرت��ض  لديه  من  فعلى 
و ذلك خالل  �إليه  �مل�صار  للق�صم  �مل�صجل  بالربيد  �إر�صاله  �أو  و�لتجارة  �القت�صاد  وز�رة 

ثالثني يوما من تاريخ هذ� �الإعالن.
ادارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  29  يناير 2019 العدد 12541 

تعلن �د�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل/ بيكر �آند ماكينزي حبيب �ملال
 بطلب لت�صجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية:

بتاريخ : 2018/11/26  �ملودعة بالرقم: 302203 
با�صم : ديكا ري�صريت�ض �أند ديفيلومبنت كورب.، 

وعنو�نه : 340 كامري�صال �صرتيت، مان�ص�صرت، نيو هام�صري، �لواليات �ملتحدة �الأمريكية 
،03101

وذلك لتمييز �ل�صلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: بر�مج �حلا�صوب الأجهزة غ�صيل �لكلى  
�أو �لديلزة )�لديال(.

�لفئة: 9
و�صف �لعالمة: �لعالمة هي كلمة HEMOCARE مكتوبة باللغة �لالتينية.

�ال�صرت�طات: ال يوجد
يف  �لتجارية  �لعالمات  لق�صم  مكتوبا  به  �لتقدم  ذل��ك،  على  �عرت��ض  لديه  من  فعلى 
و ذلك خالل  �إليه  �مل�صار  للق�صم  �مل�صجل  بالربيد  �إر�صاله  �أو  و�لتجارة  �القت�صاد  وز�رة 

ثالثني يوما من تاريخ هذ� �الإعالن.
ادارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  29  يناير 2019 العدد 12541 

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل/
�دمارك للملكية �لفكرية      

بن�صر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم : 115619                    بتاريخ:   30 / 06 / 2008                         
با�ص��م: �ض. ريل �نرتتينمنت �ض.ذ.م.م

وعنو�نه: �ض . ب 9440 ، دبي ، �المار�ت �لعربية �ملتحدة
و�مل�صجلة حتت رقم : )       (  بتاريخ:   23 /  12  / 2018

يف �لفئة : 35
و�صتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�صر �صنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء 

�حلماية يف :    30 / 06 / 2018  وحتى تاريخ : 30 / 06 / 2028
اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  29  يناير 2019 العدد 12541 
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دولة الإمارات العربية املتحدة

وزارة القت�ساد
اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  29  يناير 2019 العدد 12541 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  29  يناير 2019 العدد 12541 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  29  يناير 2019 العدد 12541 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  29  يناير 2019 العدد 12541 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  29  يناير 2019 العدد 12541 
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اإع����������لن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�صادية بان �ل�ص�����ادة/�ل�صباح للع�صائر

CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�صة رقم:2665467 
تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع

��صافة �حمد لبيب حامد �حمد يو�صف %100
تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع

ر�زي نا�صر �حمد عبد�هلل �لكثريي من مالك �ىل وكيل خدمات
تعديل ن�صب �ل�صركاء

ر�زي نا�صر �حمد عبد�هلل �لكثريي من 100% �ىل %0
فعلى كل من له حق �و �عرت��ض على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�القت�صادية خالل �أربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذ� �العالن و�ال فان 
�لد�ئرة غري م�صوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�صاء هذه �ملدة حيث 

�صت�صتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12541 بتاريخ 2019/1/29

اإع����������لن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�صادية بان �ل�ص�����ادة/�دي�صون بر�ديل �المار�ت 

CN لو�صطاء �لتاأمني  ذ.م.م رخ�صة رقم:1150096 
 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع
��صافة حممد يو�صف ماجد �صلطان �ملهريي %51

تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع
حذف مرو�ن حممد بن ر��صد

فعلى كل من له حق �و �عرت��ض على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�القت�صادية خالل �أربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذ� �العالن و�ال فان 
�لد�ئرة غري م�صوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�صاء هذه �ملدة حيث 

�صت�صتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(
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املال والأعمال
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اتفاقية بني هيئة كهرباء ومياه دبي 
»ديوا« و�سركة »هيت�سيز اآند جليت�سيز« 

•• دبي-الفجر:

خدمات  جمال  يف  �لر�ئدة  �ل�صركة  جليت�صيز‘  �آند  ’هيت�صيز  �صركة  �إد�رة  �أعلنت 
مقر�ً  دبي  من  تتخذ  و�لتي  و�ملكاتب،  للمنازل  بالتكنولوجيا  �ملدعومة  �ل�صيانة 
دبي  وم��ي��اه  كهرباء  هيئة  م��ع  ج��دي��دة  �صر�كة  �تفاقية  توقيع  ع��ن  لها،  �إقليمياً 

�التفاقية  ه����ذه  �إط������ار  ويف  “ديو�”، 
���ص��وف ت��ق��دم �ل�����ص��رك��ة ل��ع��م��الء تطبيق 
متجر “ديو�” �لذكي باقة من خدمات 
�ل�صيانة �ملنزلية مع ح�صوماٍت ح�صرية 
تغطي  و�ل����ت����ي  �ل���ت���ط���ب���ي���ق،  مل�������ص���رتك���ي 
�ملنزلّية  �ل�����ص��ي��ان��ة  �أع���م���ال  �ح��ت��ي��اج��ات 

و�ملكتبّية يف �لدولة. 
هذ� وكانت “ديو�” قد �أطلقت تطبيقها 
�لذكي لت�صمح للجمهور باحل�صول على 
�ملهنّية،  و�خلدمات  �ملنتجات  من  جملة 
على  ت�صجيعّية  ب��اأ���ص��ع��ار  ت��ت��وف��ر  و�ل��ت��ي 
�الأ�صا�صية  �مل��ن��زل��ي��ة  �ل�����ص��ي��ان��ة  خ��دم��ات 
�إىل جانب  و�ل��ت��ن��ظ��ي��ف،  �الأث�����اث  ون��ق��ل 
قيمة  توفر  �لتي  �خلدمات  من  غريها 
�لذكي،  “ديو�”  م�صافة لعمالء متجر 

ومن خالل �التفاقية �جلديدة تقدم “هيت�صيز �آند جليت�صيز” ح�صومات 20% 
على خدمات �الأعمال �ليدوية مل�صرتكي عمالء تطبيق متجر “ديو�” �لذكي، كما 
و�لتي  تعر�ض �ل�صركة من خالل �لتطبيق منتجات ذكية مثل كامري� “رينج”، 
تتيح �إمكانية �لتفاعل عن بعد مع �لزّو�ر ومن يقف خلف �لباب، وذلك با�صتخد�م 
�الأجهزة �لعاملة بنظامي ’�أندرويد‘ �أو ’�آي �أو �إ�ض‘، باالإ�صافة �إىل باقات �ل�صيانة 
�لرئي�ض  �إيجنمان،  لوكا�ض  �صّرح  �جلديدة،  �التفاقّية  على  وتعليقاً  �ل�صنوّية.   
“نحن فخورون بتعاوننا مع  �آند جليت�صيز”:  “هيت�صيز  �لتنفيذي للعمليات يف 
هيئة كهرباء ومياه دبي، وباأن نكون جزء�ً من تطبيق متجر “ديو�” �لذكي هذه 
�ملن�صة �الإبد�عية �لتي تعزز من �إمكانية و�صول �جلمهور يف �الإمار�ت �إىل �أف�صل 

�ملنتجات وخدمات �ل�صيانة بطريقة يف غاية �لب�صاطة و�لكفاءة«. 

مليون درهم ت�سرفات عقارات دبي اأم�ض  935
•• دبي -وام:

حققت �لت�صرفات �لعقارية يف د�ئرة �الأر��صي و�الأمالك يف دبي �أم�ض �أكر 
من 935 مليون درهم. فقد �صهدت �لد�ئرة ت�صجيل 249 مبايعة بقيمة 
575 مليون درهم منها 25 مبايعة لالأر��صي بقيمة 120 مليون درهم 
�أهم  و ج��اءت  دره��م.  455 مليون  بقيمة  �لفلل  و  لل�صقق  224 مبايعة  و 
مبايعات �الأر��صي بقيمة 24 مليون درهم يف منطقة معي�صم �الأول تليها 
�لثالثة ومن ثم مبايعة  �لثنية  8 ماليني درهم يف منطقة  بقيمة  مبايعة 
بقيمة 7 ماليني درهم يف منطقة حد�ئق �ل�صيخ حممد بن ر��صد. و ت�صدرت 
منطقة و�دي �ل�صفا 7 �ملناطق من حيث عدد �ملبايعات �إذ �صجلت 10 مبايعات 
بقيمة 40 مليون درهم تلتها منطقة �لثنية �خلام�صة بت�صجيلها 3 مبايعات 
بقيمة 9 ماليني درهم و ثالثة يف معي�صم �الأول بت�صجيلها مبايعتني بقيمة 
27 مليون درهم . وفيما يتعلق باأهم مبايعات �ل�صقق و�لفلل جاءت مبايعة 
بقيمة 30 مليون درهم مبنطقة نخلة جمري� كاأهم �ملبايعات تلتها مبايعة 
 5 بقيمة  �أخ��ري� مبايعة  و  ب��رج خليفة  دره��م يف منطقة  6 ماليني  بقيمة 
ماليني درهم يف منطقة �حلبية �الأوىل. و ت�صدرت منطقة حد�ئق �ل�صيخ 
�صجلت  �إذ  و�لفلل  �ل�صقق  �ملناطق من حيث عدد مبايعات  ر��صد  بن  حممد 
42 مبايعة بقيمة 70 مليون درهم تلتها منطقة برج خليفة بت�صجيلها31 
 25 95 مليون درهم وثالثة يف �خلري�ن �الأوىل بت�صجيلها  مبايعة بقيمة 
 360 ق��دره��ا  قيمة  �ل��ره��ون  �صجلت  و  دره���م.  مليون   59 بقيمة  مبايعة 
مليون درهم منها 26 رهن �أر��ض بقيمة 345 مليون درهم و17 رهن فلل 
بقيمة  �ملطار  �أهمها مبنطقة مدينة  وكان  درهم  مليون   15 بقيمة  و�صقق 

206 ماليني درهم و�أخرى يف منطقة �لكر�مة بقيمة 55 مليون درهم .

افتتاح »القمة العاملية لل�ستثمار يف قطاع الطريان«

غرفة دبي تبحث مع عمدة هامبورغ تعزيز التعاون يف قطاعات م�ستقبلية

ت�سل القدرة الإجمالية للم�ساريع اإىل 19،250 طن تربيد

»اإمباور« توفر خدمات تربيد املناطق الأكرب اأربع م�ساريع من �سمن خم�سة �سيتم اإجنازها باإمارة دبي العام 2019

•• دبي-الفجر: 

�آفاق  دبي  و�صناعة  جت��ارة  غرفة  بحثت 
�لقطاعات  �لثنائي يف عدد من  �لتعاون 
�ل���ه���ام���ة م����ع وف�����د رفيع  �مل�����ص��ت��ق��ب��ل��ي��ة 
�الأملانية  هامبورغ  مدينة  من  �مل�صتوى 
عمدة  ت�صينت�صري،  بيرت  معايل  تر�أ�صه 
مدينة هامبورغ ورئي�ض جمل�ض �ل�صيوخ 
يف �مل��دي��ن��ة، وذل����ك خ���الل زي���ارت���ه ملقر 

�لغرفة �أم�ض �الأول.
وكان يف ��صتقبال وفد مدينة هامبورغ، 
غرفة  عام  مدير  بوعميم،  حمد  �صعادة 

ناق�ض  ح���ي���ث  دب������ي،  و����ص���ن���اع���ة  جت������ارة 
�جل��ان��ب��ان �ل�����ص��ر�ك��ات �الق��ت�����ص��ادي��ة يف 
�لنقل  وجم���االت  �لذكية  �ملدينة  حلول 
�لذ�تي وتقنية �لبلوك ت�صني و�لطباعة 

�لثالثية �الأبعاد.
 و������ص����ت����ع����ر�����ض �ل�����ط�����رف�����ان �ل���ع���الق���ة 
�ال�صرت�تيجية �لتي تربط مدينتي دبي 
�آفاق  على  �ل�صوء  م�صلطني  وهامبورغ، 
�خلدمات  رقمنة  يف  �مل�صتقبلي  �لتعاون 
ت�صني  للبلوك  ��صرت�تيجية  وت��ط��وي��ر 
�لذ�تي.  و�ل��ن��ق��ل  �ل��ع��ام��ة  �خل���دم���ات  يف 
و�أظ��ه��ر وف��د ه��ام��ب��ورغ �ه��ت��م��ام��اً كبري�ً 

�لطباعة  تقنية  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى  ب��ال��ع��م��ل 
�لثالثية �الأبعاد يف خمتلف �لقطاعات، 
وت��ب��ادل �خل����رب�ت م��ع دب���ي �ل��ت��ي ت�صري 
�أذكى  �إىل  ل��ل��ت��ح��ول  خططها  يف  ق��دم��اً 

مدن �لعامل.
�ملتينة  �لعالقة  �أن  �إىل  بوعميم  و�أ���ص��ار 
�أك��ر من  �إىل  تعود  دبي وهامبورغ  بني 
و�ل�صر�كات  �ل��ت��ع��اون  م��ن  ���ص��ن��و�ت   10
�الق��ت�����ص��ادي��ة، وذل����ك الأ���ص��ب��اب عديدة 
على  �مل�صتمرة  �ل��وف��ود  زي����ار�ت  �أب���رزه���ا 
م������د�ر �ل����ع����ام، وت���ن���ام���ي �ل���ت���ع���اون بني 
�ملدينتني،  �الأعمال يف  ممثلي جمتمعي 

و�لتاأثري �الإيجابي �لذي �أحدثه منتدى 
�نطالقه  منذ  لالأعمال  هامبورغ  دب��ي 
جماالت  وج��ود  �إىل  الف��ت��اً  �صنو�ت،  قبل 
تعاون م�صرتكة �إ�صافية ميكن �أن حتقق 

فائدة للجانبني.
�أن غ��رف��ة دب���ي بنت  و�أ����ص���اف ب��وع��م��ي��م 
غرفة  م�����ع  �����ص���رت�ت���ي���ج���ي���ة  ع�����الق�����ات 
هامبورغ، وت�صارك ب�صفة م�صتمرة عرب 
ج��ن��اح ك��ب��ري ووف����د جت����اري يف معر�ض 
�ل�����ص��ن��اع��ات �ل��ب��ح��ري��ة يف ه��ام��ب��ورغ، يف 
حني ت�صارك هامبورغ دوم��اً يف معر�ض 
دبي  غرفة  �أن  م��وؤك��د�ً  �لعربي،  �ل�صحة 

و�ملعارف  �خل��رب�ت  تبادل  على  حري�صة 
ت��ن��اف�����ص��ي��ة �لقطاع  ت��ع��زي��ز  ي�����ص��م��ن  مب���ا 

�خلا�ض وريادته يف �الإمارة.
�أ���ص��اد ع��م��دة م��دي��ن��ة هامبورغ  وب����دوره 
ب���ال���ت���ع���اون �ل���ب���ن���اء ب���ني م��دي��ن��ت��ي دبي 
مدينة  دب����ي  �أن  م���ع���ت���رب�ً  وه���ام���ب���ورغ، 
بناء  ع���ل���ى  ب���ج���د  ت���ع���م���ل  دي���ن���ام���ي���ك���ي���ة 
�ل���روؤي���ة  �ن  �إىل  م�������ص���ري�ً  م�����ص��ت��ق��ب��ل��ه��ا، 
�مل��ت��ف��ائ��ل��ة �لتي  �الإي���ج���اب���ي���ة و�ل���ن���ظ���رة 
�لتقنية يف  ��صتخد�م  دبي نحو  تظهرها 
كافة جم��االت �حل��ي��اة ه��ي روؤي���ة مثرية 

لالإعجاب.  

�لتي  �مل�صاريع  جميع  دع��م  على  جاهدة 
يجري �إطالقها �صنوياً يف دبي، ال �صيما 
�مل�����ص��اري��ع �ل��ع��م��ر�ن��ي��ة، ف��ب��االإ���ص��اف��ة �إىل 
للموؤ�ص�صة  �لتحتية  �لبنية  ت��ع��زز  �أن��ه��ا 
طن  مليون   1،430 حالياً  تبلغ  �لتي 
من �لتربيد، من خالل توفري خدمات 
تربيد الأكر من 1090 مبنى، وزيادة 
من  �أك����ر  �ل��ب��ال��غ��ة  متعامليها  ق��اع��دة 
�ل�صر�كات  من  تعزز  فاإنها  �أل��ف،   100
�لقطاعات  وب������ني  “�إمباور”  ب�����ني 
�حل��ك��وم��ي��ة و�خل��ا���ص��ة �مل��خ��ت��ل��ف��ة، �لتي 
ت��ت�����ص��ارك ن��ف�����ض �ل�����روؤى و�الأه������د�ف يف 
و�مل�صتد�مة،  �لتنموية  �مل�����ص��اري��ع  دع���م 
�أننا  �ل��ب��ي��ئ��ة، ح��ي��ث  و�مل���ح���اف���ظ���ة ع��ل��ى 
ملتزمون بالعمل وفق روؤية وتوجيهات 

•• دبي-الفجر: 

بنيتها  لتطوير  ��صرت�تيجيتها  �صمن 
تربيد  ح��ل��ول  �ع��ت��م��اد  وزي����ادة  �لتحتية 
دبي،  �إم��ارة  مناطق  �ملناطق يف خمتلف 
الأنظمة  �الإم��������ار�ت  م��وؤ���ص�����ص��ة  ���ص��ت��ق��وم 
�أك���رب  “�إمباور”،  �مل����رك����زي  �ل���ت���ربي���د 
م�������زود خل����دم����ات ت����ربي����د �مل���ن���اط���ق يف 
مناطق  تربيد  خدمات  توفري  �ل��ع��امل، 
�صيتم  ج��دي��دة  م�صاريع  �أرب���ع  الأ���ص��خ��م 
مت  و�ل��ت��ي  �ل�صنة،  ه��ذه  خ��الل  �إن�صاوؤها 
م�صروع  وه���ي:  م��وؤخ��ر�ً  عنها  �الإع����الن 
�صكن  تو�صعات  وم�صروع  �أرينا”،  “دبي 
�أت���الن���ت�������ض على  وم���ن���ت���ج���ع���ات روي�������ال 
جزيرة نخلة جمري�، وم�صروع جي بي 
مركز  م�صجد  م�����ص��روع  و�أخ�����ري�ً   ،1 �آر 
�إجمالية  ب���ق���درة  �ل���ع���امل���ي،  �مل����ايل  دب����ي 
و�الأربع  ت��ربي��د،  ط��ن   19،250 ت�صل 
م�صاريع �ملذكورة هي �صمن 5 م�صاريع 
كربى �لتي �صيتم �إجنازها خالل �لعام 
�مل�صاريع  ن�����ص��ف  مت��ث��ل  وه���ي   ،2019
�لكربى �لتي �صيتم �فتتاحها يف منطقة 
�خلليج لهذ� �لعام، وفق ما ذكرته جملة 

“كون�صرت�ك�صن ويك �أونالين«.
�صتزودها  �ل��ت��ي  للم�صاريع  وت��ف�����ص��ي��اًل 
�ملناطق،  ت��ربي��د  ب��خ��دم��ات  “�إمباور” 
�ت��ف��اق��ي��ة م���ع �صركة  وّق���ع���ت �مل��وؤ���ص�����ص��ة 
“دبي  م�������ص���روع  ل���ت���زوي���د  “مر��ض”، 
وهو �أكرب ��صتاد مغلق ومكيف،  �أرينا”، 
�صياحية  وج��ه��ة  و�أك�����رب  �أح�����دث  وي��ع��د 

و�لعرو�ض �حلّية يف  �لعاملية  للفعاليات 
�ملنطقة.

�صبكة  ب��ت��و���ص��ي��ل  “�إمباور”  و���ص��ت��ق��وم 
�إ�صافية لتربيد �ملناطق لتو�صعات �صكن 
ومنتجعات رويال �أتالنت�ض على جزيرة 
ن��خ��ل��ة ج���م���ري�، ح��ي��ث ق���ام���ت �إم����ب����اور، 
ت��ربي��د خا�صة  ب��اإن�����ص��اء حمطة  ���ص��اب��ق��اً، 
تزود �ملجمع وحمطة �ملبدالت �حلر�رية 
بالكائنات  �خل���ا����ض  �مل���ائ���ي  ل��ل��ح��و���ض 
�أتالنت�ض،  فندق  يف  �مل��وج��ودة  �لبحرية 

وغرفة تنقية �ملياه �لتابعة له. 
خدمات  بتوفري  �إمباور”  �صتقوم  كما 
�ل��ت��ربي��د مل�����ص��روع م�����ص��ج��د م��رك��ز دبي 
�ملايل �لعاملي، �لذي يقع يف �إطار م�صروع 
ج��ي��ت �أف��ي��ن��ي��و؛ وي��ع��د ح���ي م��رك��ز دبي 
�ملايل �لعاملي  �أحد �ملر�كز �ملالية �لر�ئدة 
�أ�صو�ق  عاملياً، حيث ي�صكل ج�صر�ً يربط 

�ملنطقة ببقية �قت�صاد�ت �لعامل.
“�إمباور”  ���ص��ت��ق��وم  م�������ص���روع  و�آخ�������ر 
ب��خ��دم��ات ت��ربي��د مناطق هو  ب��ت��زوي��ده 
1 �لو�قع يف جمري�  �آر  م�صروع جي بي 
بيت�ض ري��زدن�����ض، و�مل�����ص��روع ع��ب��ارة عن 
فاخرة  �صقق  من  يتاألف  �صكني  جممع 
ت��ق��ع يف جم��ت��م��ع �ل���و�ج���ه���ة �مل���ائ���ي���ة يف 
قامت  حيث  ريزيدن�ض،  بيت�ض  جمري� 
للعقار�ت”  “دبي  م��ع  �تفاقية  بتوقيع 

بهذ� �خل�صو�ض.
وع������ن �إط��������الق ه������ذه �مل���������ص����اري����ع، ق���ال 
�لتنفيذي  �لرئي�ض  �صعفار،  ب��ن  �أح��م��د 
تعمل  “�إمباور”  �إن  “�إمباور”:  ل���� 

�صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حممد بن ر��صد 
رئي�ض  �ل��دول��ة  رئي�ض  نائب  مكتوم،  �آل 
�ل���وزر�ء حاكم دب��ي، رع��اه �هلل،  جمل�ض 
��صتد�مًة  �الأك��ر  �ملدينة  باأن تكون دبي 
�ل���ع���م���ل على  �ل�����ع�����امل، م����ن خ�����الل  يف 
على  �لطلب  �إد�رة  ��صرت�تيجية  تنفيذ 
خف�ض  �إىل  تطمح  �لتي  بدبي  �لطاقة 
 30% بن�صبة  بدبي  �لطاقة  ��صتهالك 
و��صرت�تيجية   ،2030 ع���ام  ب��ح��ل��ول 
رفع  ت�صتهدف  �لتي  للطاقة،  �الإم���ار�ت 
كفاءة ��صتهالك �لطاقة بن�صبة 40%، 
�لناجتة  �لكربونية  �النبعاثات  وخف�ض 
عن �إنتاج �لطاقة بن�صبة %70 بحلول 

عام 2050«.
و�أ�صاف بن �صعفار: “تو��صل “�إمباور” 
�مل�صتثمرين  وت�صجيع  لتوعية  جهودها 
�لكبرية  �لعمر�نية  �مل�صاريع  و�أ�صحاب 
�ملناطق  تربيد  خدمات  من  لال�صتفادة 
�ملوفرة للطاقة و�ل�صديقة للبيئة، �لتي 
�خل�صر�ء  �ملمار�صات  تر�صيخ  يف  ت�صهم 
�صهد  وبالفعل  دب���ي؛  ن��و�ح��ي  جميع  يف 
هذ� �لقطاع منو�ً مطرد�ً بف�صل �لوعي 
�لذي بات يتحلى به �مل�صتثمرون و�صركاء 
�لدو�ئر �حلكومية من �لقطاع �خلا�ض، 
�لتي �أ�صندت لهم مهمة تطوير م�صاريع 
لت�صبح  دبي  مكانة  من  �صتعزز  �صخمة 
حيث  عاملياً،  �الأوىل  �لعقارية  �لوجهة 
�لعقارية  �ل�صركات  م��ن  �لعديد  تبنت 
�آلية تربيد �ملناطق، �إمياناً منها باملز�يا 
�أهمها  م���ن  ت���وف���ره���ا  �ل���ت���ي  �ل���ع���دي���دة 

�لكفاءة يف ��صتخد�م �لطاقة �لتي ت�صهم 
وخف�ض  �ل��ط��اق��ة  ����ص��ت��ه��الك  تقليل  يف 

�لتكاليف«.
تقنية  �أن  ع��ل��ى  ���ص��ع��ف��ار  ب���ن  و�أو�����ص����ح 
تربيد �ملناطق حتقق وفور�ت كبرية يف 
�لتكاليف �لت�صغيلية و�ل�صيانة وحتافظ 
حيث  و�لطبيعية،  �لبيئية  �مل���و�رد  على 
% من �لطاقة   50 �أنها توفر ح��و�يل 
خا�صة �إذ� �أخذنا بعني �العتبار �أن قطاع 
�ملباين هو �أكرب م�صدر منفرد النبعاثات 
غاز�ت �الحتبا�ض �حلر�ري على �مل�صتوى 
خ��دم��ات تربيد  تبني  ف��اإن  ل��ذ�  �لعاملي، 
�ملناطق يجعلها �خليار �الأن�صب جلميع 
و�صواًل  �ملطورين  من  بد�يًة  �الأط���ر�ف 

�إىل �مل�صتخدم �لنهائي. 
تقدم  “�إمباور”  �أن  ذك����ره،  و�جل���دي���ر 
خ���دم���ات ت���ربي���د �مل���ن���اط���ق الأك�����ر من 
1،090 مبنى، والأكر من 100 �ألف 
�الإنتاجية  �ل��ق��درة  ت�صل  كما  متعامل 
1،430 مليون  �أكر من  �إىل  لل�صركة 
�ل�صركة  وت����ق����دم  �ل���ت���ربي���د  م����ن  ط����ن 
للبيئة  �صديقة  مناطق  تربيد  خدمات 
لعدد من �مل�صاريع �لبارزة يف �إمارة دبي 
بيت�ض  وج��م��ري�  جمري�  جمموعة  مثل 
ري��زي��دن�����ض وم��رك��ز دب���ي �مل���ايل �لعاملي 
و�خلليج �لتجاري ومدينة دبي �لطبية 
جمري�  ونخلة  جمري�  بحري�ت  و�أب���ر�ج 
ودي�صكفري جاردنز و�بن بطوطة مول 
�لعاملية  و�ملنطقة  للت�صميم  دب��ي  وح��ي 

لالإنتاج �الإعالمي وغريها.

•• دبي-وام:

رئي�ض  �آل مكتوم  �صعيد  بن  �أحمد  �ل�صيخ  �صمو  �صهد 
هيئة دبي للطري�ن �لرئي�ض �الأعلى ملجموعة طري�ن 
“�لقمة �لعاملية لال�صتثمار قطاع  �الإمار�ت فعاليات 
فندق  يف  �الأول  �أم�������ض  �ف��ت��ت��ح��ه��ا  �ل��ت��ي  �لطري�ن” 
�إن��رتك��ون��ت��ي��ن��ن��ت��ال دب���ي ف�����ص��ت��ي��ف��ال ���ص��ي��ت��ي.. معايل 
�ملهند�ض �صلطان بن �صعيد �ملن�صوري وزير �القت�صاد 
رئي�ض جمل�ض �إد�رة �لهيئة �لعامة للطري�ن �ملدين .

وح�صر �الفتتاح �صعادة �صيف حممد �ل�صويدي �ملدير 
�لعام للهيئة �لعامة للطري�ن �ملدين.

للطري�ن  �لعامة  �لهيئة  وقعت  �لقمة  هام�ض  وعلى 
�ل��ط��ري�ن �ملدين  ل��دول��ة �الإم����ار�ت ومنظمة  �مل���دين 
�لتعاون  وتو�صيع  لتطوير  تفاهم  م��ذك��رة  �ل���دويل 
�لعاملية  ر��صد  بن  حممد  �ل�صيخ  جائزة  تاأ�صي�ض  يف 

للطري�ن.
م�صرتكة  جهود  وتنفيذ  �إن�صاء  �إىل  �ملذكرة  وتهدف 
بطريقة  �ل���دويل  �مل���دين  �ل��ط��ري�ن  تطوير  لتعزيز 
ت�صجيع  �إىل  �جل��ائ��زة  ت��ه��دف  فيما  ومنظمة  �آم��ن��ة 
�لتي  و�البتكار  �ملناف�صة  �صمان  مع  �لتعاون  وتعزيز 

تعمل على حت�صني �لنمو �مل�صتد�م و�ملنظم للقطاع.
ووق���ع �مل��ذك��رة م��ع��ايل �ل��دك��ت��ور �ل��ي��و ب��ي��ن��ارد رئي�ض 

و�صعادة  �ل����دويل  �مل���دين  �ل��ط��ري�ن  منظمة  جمل�ض 
�صيف �ل�صويدي �ملدير �لعام للهيئة �لعامة للطري�ن 

�ملدين .
�لعامة  �ل��ه��ي��ئ��ة  تنظمه  �ل����ذي  �حل����دث  ه���ذ�  و���ص��ه��د 
للطري�ن �ملدين حتت �صعار” ربط �الأ�صو�ق �ملتقدمة 
و�لنا�صئة عرب �ال�صتثمار يف قطاع �لطري�ن” يف يومه 
�الأول ح�صور� الفتا لوزر�ء وروؤ�صاء هيئات �لطري�ن 
من خمتلف دول �لعامل باالإ�صافة �إىل نخبة من �أكرب 
وم�صغلي  �ل��ط��ري�ن  قطاع  يف  �ملتخ�ص�صة  �ل�صركات 
وعدد  �ل��ط��ري�ن  ق��ط��اع  يف  و�مل�صتثمرين  �ل��ط��ائ��ر�ت 

كبري من �لزو�ر من �أكر من 50 دولة.

يف  لال�صتثمار  �لعاملية  �لقمة  �فتتاح  برنامج  و�صمل 
من  جمموعة  �إلقاء  �الأول  يومه  يف  �لطري�ن  قطاع 
�ملبا�صرة  �لنقا�صية  و�جل��ل�����ص��ات  �لرئي�صة  �ل��ك��ل��م��ات 
ل�صناع �ل�صيا�صات �لعليا وكبار رجال �الأعمال بهدف 
�مل�صاركة  �ل��وف��ود  م��ع  وخرب�تهم  جتاربهم  م�صاركة 
و�لفر�ض  �لر�هنة  �القت�صادية  �الأو���ص��اع  و��صتقر�ء 
�لكامنة فيها حيث �صمت قائمة �ملتحدثني م�صوؤولني 
�ملهند�ض  �أبرزها كلمة معايل  �قت�صادية  و�صخ�صيات 
وكلمة  �القت�صاد  وزير  �ملن�صوري  �صعيد  بن  �صلطان 
�لدكتور �أليو بينارد رئي�ض جمل�ض منظمة �لطري�ن 

�ملدين �لدويل “�إيكاو«.

 جمموعة االحتاد للطريان ت�سارك يف القمة العاملية لل�ستثمار يف قطاع الطريان
•• اأبوظبي-الفجر: 

ت�����ص��ارك جمموعة �الحت���اد ل��ل��ط��ري�ن يف 
قطاع  يف  ل��ال���ص��ت��ث��م��ار  �ل��ع��امل��ي��ة  “�لقمة 
م����د�ر  ع���ل���ى  ت��ن��ع��ق��د  �ل���ت���ي  �لطري�ن” 
ث���الث���ة �أي������ام يف دب����ي ب���دول���ة �الإم�������ار�ت 
�صعار  حتت  تقام  و�لتي  �ملتحدة،  �لعربية 
و�لنا�صئة  �مل��ت��ق��دم��ة  �الأ������ص�����و�ق  “ربط 
�لطري�ن”.  ق��ط��اع  يف  �ال���ص��ت��ث��م��ار  ع���رب 
ف��ر���ص��ة فريدة  �ل��ع��امل��ي��ة  �ل��ق��م��ة  وت���ع���دُّ 
ل��ل��ق��ادة و�خل����رب�ء ب��ق��ط��اع �ل��ط��ري�ن من 
�صوياً  لالجتماع  �ل��ع��امل  �أن��ح��اء  خمتلف 
و�ال�صتماع  �ال�صتثمار  فر�ض  و��صتك�صاف 
�إىل  �لقطاع،  خ��رب�ء  م��ن  �ملتحدثني  �إىل 
�لتقنية  �لتوجهات  �أح��دث  عر�ض  جانب 

بقطاع �لطري�ن.   
ومي��ث��ل جم��م��وع��ة �الحت����اد ل��ل��ط��ري�ن يف 
�لتابعة  �لعمل  �أق�صام  من  �لعديد  �لقمة 
لها، حيث تعر�ض جميعها �أحدث �حللول 
�خلدمات  م��ن  و����ص��ع��ة  وط��ائ��ف��ة  �ملبتكرة 
�ملتاحة للباحثني عن �ال�صتثمار يف قطاع 
�صركة  �الأق�����ص��ام  تلك  وت�صمل  �ل��ط��ري�ن. 
�الحت������اد خل���دم���ات �مل����ط����ار، �ل���ت���ي توفر 
�لتموين  خ��دم��ات  م��ن  و��صعة  جمموعة 
وخدمات �لدعم �الأر�صي باملطار لالحتاد 
ل��ل��ط��ري�ن و���ص��رك��ات �ل���ط���ري�ن �الأخ����رى 
�ل�صيافة.  ب��ق��ط��اع  �ل��ع��ام��ل��ة  و�ل�����ص��رك��ات 
و�إ�صافة �إىل ذلك، تقدم �الحتاد خلدمات 
�مل���ط���ار خم��ت��ل��ف �خل����دم����ات و�ل����دع����م يف 
ملكافحة  �مل���رخ�������ص���ة  �خل����دم����ات  جم�����ال 
�مليكروبيولوجية  و�الخ��ت��ب��ار�ت  �الآف����ات، 
�لتنظيف  وخ���دم���ات  و�مل���ي���اه،  ل��الأغ��ذي��ة 

�ملتخ�ص�صة. كما ت�صارك يف �لقمة كذلك 
�لطري�ن”  ل��ت��دري��ب  “�الحتاد  ���ص��رك��ة 
�ل��ت��اب��ع��ة ل��ل��م��ج��م��وع��ة و�مل��ت��خ�����ص�����ص��ة يف 
�أ�صبحت  وقد  �لطري�ن.  تدريبات  جمال 
�الحت���اد ل��ت��دري��ب �ل��ط��ري�ن م��وؤخ��ر�ً �أول 
 »ATO»معتمدة ت���دري���ب  م��وؤ���ص�����ص��ة 
ل�صالمة  �الأوروبية  �لوكالة  من  بالكامل 
�لطري�ن »EASA« يف فئة �لنقل بدولة 
�الإمار�ت �لعربية �ملتحدة. وتغطي �صهادة 
�لطري�ن”  ل��ت��دري��ب  “�الحتاد  �ع��ت��م��اد 
�لوكالة  م��ن  معتمدة  ت��دري��ب  كموؤ�ص�صة 
بر�مج  �ل���ط���ري�ن  ل�����ص��الم��ة  �الأوروب�����ي�����ة 
و  A320 �إيربا�ض  ل��ط��ر�ز�ت  �لتدريب 
وA340، مع خطط طموحة   A330
للتو�صع يف هذ� �العتماد لي�صمل �لرب�مج 
وكذلك  ب��وي��ن��غ  الأ����ص���ط���ول  �ل��ت��دري��ب��ي��ة 
�جل���وي«  �ل��ن��ق��ل  ط��ي��ار  “رخ�صة  دور�ت 
�لطاقم  ط��ي��ار  و”رخ�صة   »ATPL«
 .2019 ع��ام  خ��الل   »MPL« �ملتعدد« 
تعر�ض  �ل���ه���ن���د����ص���ي،  �ل�����ص��ع��ي��د  وع���ل���ى 
مزود  �أكرب  �لهند�صية،  للطري�ن  �الحتاد 
و�لَعمرة  و�الإ���ص��الح  �ل�صيانة  خل��دم��ات 
�الأو�صط،  �ل�صرق  يف  �لتجارية  للطائر�ت 
�ملبتكرة  خدماتها  من  �صاملة  جمموعة 
خ��الل �ل��ق��م��ة. وت����رت�وح �خل��دم��ات �لتي 
�لثقيلة  �ل�صيانة  م��ن  �ل�صركة  تقدمها 
�لطائر�ت  ع��ل��ى  �مل��ع��ق��دة  و�ل���ت���ع���دي���الت 
و�صواًل �إىل خدمات �الت�صاالت على منت 
لطر�ز�ت  �لطائر�ت  ومكونات  �لطائر�ت 

�إيربا�ض وبوينغ. 
وت�صمل �أحدث �بتكار�ت �الحتاد للطري�ن 
لتحويل  �أب����ح����اث  ت���ط���وي���ر  �ل��ه��ن��د���ص��ي��ة 

�إجر�ء�ت �ل�صيانة و�الإ�صالح و�لَعمرة �إىل 
و��صتخد�م  �لالورقية،  �لرقمية  �الأنظمة 
لقطع  �الأب��ع��اد  ثالثية  �لطباعة  تقنيات 
غ��ي��ار �ل���ط���ائ���ر�ت، و�ب��ت��ك��ار ن��ظ��ام جديد 
�خرت�عاً  ميثل  �ل��ذي  �ل��وق��ود،  لت�صريف 
قام بتطويره وت�صجيل بر�ء�ت �الخرت�ع 
و�البتكار  و�لهند�صة  �لت�صميم  فريق  له 
ويعمل  �لهند�صية.  ل��ل��ط��ري�ن  ب��االحت��اد 
 Fuel-Drain« نظام ت�صريف �لوقود
مهام  �إح��دى  حت�صني  على   »Doctor
يف  �ملتمثلة  و�الأ���ص��ا���ض  �ل�صعبة  �ل�صيانة 
�إز�ل���ة �مل��اء �ملتكثف ورو����ص��ب �ل��وق��ود من 
وي�صاهم  ب��ال��ط��ائ��ر�ت.  �ل���وق���ود  خ���ز�ن���ات 

�لنظام كذلك يف �إز�لة �لتاأثري�ت �ل�صلبية 
�ملرتبطة  �ل�صحية  و�ملخاطر  �لبيئة  على 
�أفاد  �ملنا�صبة،  وبهذه  �ل��وق��ود.  بت�صريف 
�لتنفيذي  �لرئي�ض  �صعيد،  عبد�خلالق 
بالقول:  �لهند�صية،  للطري�ن  ل��الحت��اد 
“تهدف جمموعة �الحتاد للطري�ن من 
خالل م�صاركتها ودعمها لهذه �لقمة �إىل 
دعم  �إز�ء  �لتز�منا  على  �ل�صوء  ت�صليط 
�لنمو بقطاع �لطري�ن يف دولة �الإمار�ت 
جمموعة  وتاأتي  �لعاملي.  �مل�صتوى  وعلى 
�الحتاد للطري�ن يف �ل�صد�رة على �صعيد 
�البتكار يف قطاع �لطري�ن باملنطقة وعلى 
م�صتوى �لعامل، �الأمر �لذي يت�صح جلياً 

من �لتو�صع �مل�صتمر يف منتجاتنا �ملتاحة 
على �متد�د كافة عنا�صر �صل�صلة �الإمد�د 
، ت��ت��م��ت��ع جمموعة  ب��ال��ق��ط��اع. وم����ن ث����مَّ
�الحتاد للطري�ن مبكانة مثالية لتقدمي 
عن  للباحثني  �ملتكاملة  �خل��دم��ات  كافة 
�لطري�ن،  ق��ط��اع  يف  لال�صتثمار  ف��ر���ض 
�لنمو  دعم  يف  لال�صتمر�ر  ماً  قدمُ ونتطلع 
ب��ال��ق��ط��اع يف �مل��ن��ط��ق��ة وم���ا ور�ئ���ه���ا على 
�لقمة  يف  ي�صارك  كما  �لعاملي«.  �مل�صتوى 
�لطري�ن  ق��ط��اع  يف  لال�صتثمار  �ل��ع��امل��ي��ة 
�لب�صرية  �مل�����و�رد  ق�����ص��م  م���ن  م�����ص��وؤول��ون 
مبجموعة  و�ل��ت��وري��د  �مل�صرتيات  و�إد�رة 

�الحتاد للطري�ن.

العدد 12541 بتاريخ 2019/1/29   
       اعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2018/4296  جتاري جزئي
ذ.م.م جم��ه��ول حمل  ح��رة  �ي�صت منطقة  م��ي��دل  1-ب��ات�����ص��ون   / عليه  �مل��دع��ي  �ىل 
�القامة مبا �ن �ملدعي /عبد�لرحمن حممد �مني �صلطان قد �أقام عليك �لدعوى 
و�لر�صوم  درهم   )53312( وقدره  عليها مببلغ  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  ومو�صوعها 
لها  وح��ددت  �لتام.  �ل�صد�د  وحتى  �ال�صتحقاق  تاريخ  9% من  و�لفائدة  و�مل�صاريف 
 ch1.C.14:بالقاعة �ل�صاعة 08.30 �ض  �ملو�فق 2019/2/17  جل�صة يوم �الحد 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  ل��ذ� 
، ويف حالة  �الأق��ل  �أي��ام على  �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة  مذكر�ت 

تخلفك فان �حلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12541 بتاريخ 2019/1/29   
اعالن حكم بالن�سر

         يف  الدعوى رقم 2018/3840  جتاري جزئي 
�ىل �ملحكوم عليه/1- �صركة �صكيل و�صيم للتجارة �لعامة ذ.م.م وميثلها قانونا/حممد 
و�صيم خان جمهول حمل �القامة نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�صتها �ملنعقدة بتاريخ 
�ملذكورة �عاله ل�صالح/�م �ي جي �نرتنا�صيونال م.د.م.�ض  �لدعوى  2018/12/31  يف 
ومتثلها قانونا/من�صوره حممد �بر�هيم بالز�م �ملدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ 
)463.081( درهم و�لفائدة 9% �صنويا من تاريخ �ملطالبة �لق�صائية يف:2018/10/15 
حتى �ل�صد�د �لتام و�لزمت �ملدعي عليها بامل�صاريف ومبلغ خم�صمائة درهم مقابل �تعاب 
�ملحاماة ورف�صت ما عد� ذلك من طلبات. حكما مبثابة �حل�صوري قابال لال�صتئناف 
با�صم �صاحب  �لتايل لن�صر هذ� �الع��الن �صدر  �ليوم  �عتبار� من  خالل ثالثني يوما 

�ل�صمو �ل�صيخ حممد بن ر��صد بن �صعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اإطلق �سركة » بن عرار- اي�ستيلو« 
العاملية الإدارة الفنادق واملنتجعات

•• اأبوظبي-الفجر:

�أبرمت �صركة “ بن عر�ر” �لقاب�صة �الإمار�تية �تفاقية �صر�كة ��صرت�تيجية مع 
جمموعة �إي�صتيلو �الأ�صرت�لية، جرى مبقت�صاها تاأ�صي�ض �صركة “ بن عر�ر – 
�ي�صتيلو” �لعاملية الإد�رة �لفنادق و�ملنتجعات و�ل�صقق �لفندقية . وجاء �إطالق 
�ل�صركة �جلديدة، يف �جتماع عقد يف �أبوظبي موؤخر�ً ح�صره �صعادة عمري �صعود 
بن عر�ر �لظاهري رئي�ض جمل�ض �إد�رة �صركة بن عر�ر �لقاب�صة و�أمل بو�صالمة 
من �صركة بن عر�ر �لقاب�صة، و بول �أوغلفيو و كليفورد �أول�صون من جمموعة 
من  �لعديد  يف  فجوة  �ل�صركتني  كال  ممثلو  وج��د  وق��د   . �الأ�صرت�لية  �إي�صتيلو 
�أ�صو�ق �لعامل و�لتي حتتاج �إىل �إد�رة فندقية مهنية حمرتفة، مدعومة بنتائج 
�لعامل.  ح��ول  �لتجارية  �لفندقية  للعالمات  �متياز  �أف�صل  �ختيار  مع  قوية 
ومن خالل �خلربة �لدولية �لو��صعة �لتي يتمتع بها �ملدير �لتنفيذي كليفورد 
�أول�صون، �صتعمل �ل�صركة �جلديدة نيابة عن مالكي �لفنادق و�ملنتجعات و�ل�صقق 
و�ملوظفني  ل��ل��ن��زالء  ر�ئ��ع��ة  جت���ارب  وت��ق��دمي  وت�صغيل  �ف��ت��ت��اح  ع��ل��ى  �لفندقية 
و�مل���ج���ت���م���ع، م���ع ت���وف���ري ع���و�ئ���د قوية 
ل��ل��م��الك. وت��ع��ل��ي��ق��اً ع��ل��ى ت��وق��ي��ع هذه 
�صعود بن  �صعادة عمري  �التفاقية، قال 
�إد�رة  جمل�ض  رئي�ض  �ل��ظ��اه��ري،  ع��ر�ر 
“�أجرينا  �لقاب�صة:  ع���ر�ر  ب��ن  �صركة 
�ت���������ص����االت م����ع �ل���ع���دي���د م����ن م���الك 
على  للح�صول  ي�صعون  �لذين  �لفنادق 
و�لذين  �الإد�رة،  خيار�ت  ب�صاأن  �مل�صورة 
�أجابو� باأنهم ال ميلكون �أي خيار �صوى 
ل�صركات  فنادقهم  �إد�رة  ع��ن  �ل��ت��ن��ازل 
�ل�صال�صل �لفندقية ،  و�لو�قع فاإن ما 
موّجهة  �إد�رة  ��صرت�تيجية  هو  نقدمه 
مبا�صرة �إىل �ملالك«. ومن جهته،  قال 
�لتنفيذي  �لرئي�ض  �أول�صون،  كليفورد 
متحم�ض  “�أنا  �جل����دي����دة:  ل��ل�����ص��رك��ة 
�لظاهري  ع��م��ري  ���ص��ع��ادة  م���ع  ل��ل��ع��م��ل 
و�صبكته �لو��صعة من مديري ومالكي �الأ�صول �لفندقية لتحقيق نتائج ر�ئعة«. 
ومن �جلدير ذكره �أن �صعادة عمري �لظاهري ميتلك �صبكة و��صعة من �ملعارف 
كنه �إتاحة  يف جمال �ل�صيافة، ومن خالل عمله يف جمال �ال�صتثمار �لعقاري، ميمُ
�لعديد من �لفر�ض لتطوير �لفنادق و�ملنتجعات �ملوجودة يف حمفظة عقار�ت 

معارفه �حلالية. 

» دبي الدويل « يحتفظ ب�سدارة اأكرب 
مطارات العامل باأعداد امل�سافرين

•• دبي-وام:

�حتفظ مطار دبي �لدويل ب�صد�رته لقائمة �أكرب مطار�ت �لعامل باأعد�د �مل�صافرين 
�لدوليني للعام �خلام�ض على �لتو�يل مع �رتفاع عدد �مل�صافرين �لذين ��صتخدمو� 
وحظي مطار دبي �لدويل بعام  �ملطار �إىل 89.1 مليون م�صافر يف عام 2018. 
ناجح على م�صتوى خدمة �لعمالء بتحقيق �أوقات �نتظار �أق�صر وتوفري مر�فق 
�ل�صادر عن  �لتقرير  وذكر  �مل�صافرين.  لتعزيز جتربة  وترفيهية  جديدة جتارية 
�لعام  خ��الل  �ملطار  ��صتخدمو�  �لذين  �مل�صافرين  ع��دد  �إجمايل  �أن  دب��ي  مطار�ت 
�ملا�صي بلغ 89 مليونا و149 �ألفا و387 م�صافر� بارتفاع ن�صبته 1 باملئة مقارنة 
بالعام 2017. و��صتطاع �ملطار جتاوز حاجز 8 ماليني م�صافر مرتني على مد�ر 
�لعام �ملا�صي وذلك يف �صهر يوليو حيث بلغ �لرقم “8.2 مليون م�صافر” و�صهر 
�أغ�صط�ض “8.4” مليون م�صافر ما جعله �ل�صهر �الأكر �زدحاما يف تاريخ �ملطار 
و�حتفظت �لهند بت�صدرها لقائمة �أكر �لوجهات  منذ تاأ�صي�صه يف �لعام 1960. 
�ألفا  12 مليونا و279  تعامال مع مطار دبي خالل �لعام �ملا�صي حيث �صجلت 
بينما جاءت  وكوت�صني  ودلهي  �أك��رب على مدن مومباي  م�صافر� برتكيز  و485 
6 ماليني  �لقائمة حيث �صجلت  �لثانية على  باملرتبة  �ل�صعودية  �لعربية  �ململكة 
 6 �صجلت  ب�صيط حيث  بفارق  �ملتحدة  �ململكة  تلتها  �ألفا و142 م�صافر�  و471 

ماليني و284 �ألفا و771 م�صافر�.

�سل�سلة من املبادرات يف الن�سخة الثالثة من احلدث

»اقت�سادية دبي« تعلن انطلق �سراكة جمتمع االأعمال يف دبي 2019 

 اأبوغزالة �سيف جل�سة حوارية ملنتدى �سباب االأعمال االأردين

عرب مكتب متثيلي يف براغ 

راأ�ض اخليمة لتنمية ال�سياحة توؤكد ح�سورها يف االأ�سواق العاملية 

»الوطني للم�ساريع« يناق�ض مهارات االبتكار يف ريادة االأعمال 

•• دبي-الفجر: 

�القت�صادية  �ل��ت��ن��م��ي��ة  د�ئ������رة  ت�����ص��ت��ع��د 
يف دب���ي الط����الق �ل��ن�����ص��خ��ة �ل��ث��ال��ث��ة من 
دبي  يف  �الأعمال  جمتمع  �صر�كة  ملتقى 
�الأربعاء  يوم غد  ينطلق  �لذي   ،2019
�لتي جتمع  �ملبادرة   ،2019 يناير   30
�الأعمال  وجم��م��وع��ات  جمال�ض  ممثلي 
حتت �صقف و�حد بهدف تعزيز �ل�صر�كة 
و�خلا�ض،  �حل��ك��وم��ي  �ل��ق��ط��اع��ني  ب���ني 
�ال�صتثمار  �أج�����ل  م���ن  م���ع���اً  و�ل���ت���ع���اون 
وتطوير �قت�صاد دبي على نحو م�صتد�م. 
وت��ه��دف ���ص��ر�ك��ة جم��ت��م��ع �الأع���م���ال مع 
��صرت�تيجية �قت�صادية دبي �لر�مية �إىل 
تطوير �ل�صيا�صات و�خلطط �القت�صادية 
�ال�صرت�تيجية يف  �لقطاعات  لدعم منو 

�إمارة دبي.
يف  �مللتقى  تفا�صيل  ع��ن  �الإع����الن  ج���اء 
م���وؤمت���ر ���ص��ح��ف��ي �أق���ي���م يف دب�����ي، حيث 
و�ملبادر�ت  �ملحاور  �أبرز  �للقاء  ��صتعر�ض 
�مل���ب���ت���ك���رة �ل���ت���ي ���ص��ي��ت��م �الع�������الن عنها  
بالتف�صيل يف �حلدث. كما يجمع ملتقى 
�لتي   2019 �الأع��م��ال  جمتمع  �صر�كة 
��صت�صر�ف،  “�صر�كة،  �صعار  حت��ت  ي��ق��ام 

تعاون”، ما ال يقل عن 300 من ممثلي 
جمال�ض وجمموعات �الأعمال، �إىل كبار 
�لقطاع  �لقر�ر من  و�أ�صحاب  �مل�صوؤولني 

�حلكومي.
ق�������ال حممد  ن����ح����و م����ت���������ص����ل،  وع�����ل�����ى 
�لتنفيذي  �مل����دي����ر  �ل�������ص���ع���دي،  ����ص���اع���ل 
�مل����دي����ر �ل���ت���ن���ف���ي���ذي ل���ق���ط���اع �ل�������ص���وؤون 
�قت�صادية  يف  �ملوؤ�ص�صية  �ال�صرت�تيجية 
“نحن ���ص��ع��د�ء ل��ال���ص��ت��م��ر�ر  يف  دب����ي: 
�ال�صرت�تيجية  �ل��ف��ع��ال��ي��ة  ه����ذه  ط����رح 
للعام �لثالث على �لتو�يل، و�لتي ن�صعى 
عالقات  على  �حلفاظ  �إىل  خاللها  من 
�لقطاع �خلا�ض،  بناءة مع �صركائنا من 
�ملجاالت  كافة  �لنظر يف  وتبادل وجهات 
على  و�لعمل  و�لتطور،  �لنمو  نحو  على 
���ص��ي��اغ��ة �ال���ص��رت�ت��ي��ج��ي��ات و�الأع����م����ال، 
�مل��ب��ادر�ت �جل��دي��دة و�ملبتكرة يف  وط���رح 

�لقطاعني �حلكومي و�خلا�ض«.
من�صة  �مللتقى  “يوفر  �ل�صعدي:  �أ�صاف 
�صركاء  ك���اف���ة  م���ع  �مل���ب���ا����ص���رة  ل��ل��ت��ف��اع��ل 
�مل�صلحة بحيث ميكننا �لتنبوؤ بالتحديات 
�مل��ت��ع��ددة �ل��ت��ي ن��و�ح��ه��ه��ا ع��ل��ى م�صتوى 
�ملختلفة،  �ل��ق��ط��اع��ات  يف  �ل��ع��م��ل  ن��ظ��ام 
و�لتمكني  �لو�عدة  �لفر�ض  و��صت�صر�ف 

نوؤمن  نحن  للم�صتقبل،  �جلهوزية  نحو 
�أن �ملبادر�ت �لتي �صيتم �العالن عنها يف 
�حلدث �صت�صهم على نحو فعال يف خلق 

قيمة �قت�صادية جديدة الإمارة دبي«. 
دبي  �قت�صادية  �أن  �إىل  �ل�صعدي  و�أ���ص��ار 
م�صاركة  �إىل  �مللتقى  خ��الل  م��ن  ت��ه��دف 
�الإ�صالحات  ح����ول  �الأع����م����ال  جم��ت��م��ع 
و�إلقاء  ل��الأع��م��ال،  �مل�صجعة  و�مل���ب���ادر�ت 
�ل�صوء على خارطة �مل�صاريع �ملقبلة لدى 
�لتفكري  م�صتوى  ورف��ع  دب��ي،  �قت�صادية 
�حلكومي  �ل��ق��ط��اع��ني  ب���ني  �الإب����د�ع����ي 
�مل�صتقبلية  �لفر�ض  و�غتنام  و�خل��ا���ض، 

�لتي ت�صاهم يف منو �إمارة دبي.
من  �صل�صلة  �مل��ل��ت��ق��ى  �أج���ن���دة  وتت�صمن 
�ل��ن��ق��ا���ص��ات و�جل��ل�����ص��ات �حل���ور�ي���ة، �إىل 
ع���دد من  ع��ل��ى  �ل�����ص��وء  ت�صليط  ج��ان��ب 
�لتوجهات  ت��اأث��ري  كيفية  ح��ول  �لنتائج 
�لعاملية �لبارزة على قطاعات �الأعمال يف 
نقا�صية  جل�صة  �حل��دث،  ويت�صمن  دب��ي، 
�ملهند�ض  �صعادة  م��ن:  ك��ل  فيها  ي�صارك 
حم��م��د �أح���م���د  �ل�����ص��ح��ي وك��ي��ل �ل����وز�رة 
لل�صوؤون �القت�صادية يف وز�رة �القت�صاد، 
�لعام  �الأم��ني  �لب�صطي  عبد�هلل  و�صعادة 
�لتنفيذي  للمجل�ض  �لعامة  �الأم��ان��ة  يف 

بدبي.
ويت�صمن �مللتقى من�صة حو�رية ملناق�صة 
�لتجزئة  لقطاع  �مل�صتقبلية  �لتحديات 
�آندريا  ف��ي��ه��ا:  وي�������ص���ارك  دب����ي،  ب����اإم����ارة 
جوردن، مدير �إد�رة بيع �لتجزئة يف حي 
نائب  مي�صر�،  ور�ه���ول  للت�صميم،  دب��ي 
�لتجزئة  �أع��م��ال  جمموعة  يف  �لرئي�ض 

�لنعيمي  وم���ن���ى  �ي����رو�����ض،  مب��ج��م��وع��ة 
و�لدكتور  دب����ي،  �ق��ت�����ص��ادي��ة  يف  خ��ب��ري  
�لذكية،  دبي  يف  م�صت�صار  �لعز�وي،  علي 
�لتنفيذي  �ل���رئ���ي�������ض  ف���ي���د،  ود�رم���������ن 
للتجارة �الإلكرتونية يف جمموعة �أبر�ل، 
و�ل��دك��ت��ورة ك��اث��ي ���ص��ني، ب��روف��ي�����ص��ور يف 

جامعة ولوجنوجن.

 •• عمان – الفجر:

�����ص���ت�������ص���اف م���ن���ت���دى ����ص���ب���اب �الأع����م����ال 
ط����الل  �ل�����دك�����ت�����ور  ������ص�����ع�����ادة  �الأردين 
للحديث  ح���و�ري���ة  جل�صة  يف  �أب���وغ���ز�ل���ة 
تو�جه  �لتي  و�لتحدّيات  �لفر�ض  ح��ول 
�ملال و�الأعمال.   �ل�صباب يف عامل  م�صرية 
�لتو��صل  �جلل�صة  م��ن  �ملنتدى  وي��ه��دف 
و�ل�صخ�صيات  �ل�����ص��ب��اب  ب��ني  م��ا  �مل��ب��ا���ص��ر 
�الق���ت�������ص���ادي���ة �ل���وط���ن���ي���ة ل��ل��ت��ع��ّل��م من 
يف  و�جهوها  �لتي  و�ل�صعوبات  جتاربهم 
�صبيل حتقيق �لنجاحات يف عامل �لتجارة 
�مل�صاهمة يف متكني  وبالتايل  و�الأع��م��ال، 
�ل�صباب �لريادي ليكون د�عماً لالقت�صاد 
��صتعر�ض  �جل��ل�����ص��ة  وخ����الل  �ل��وط��ن��ي.  
مبينا  حياته  م�صرية  �أبوغز�له  �لدكتور 
�لنجاح،  �أ���ص��ا���ض  و�الإ����ص���ر�ر  �لتحدي  �أن 
وهو ما �أو�صل جمموعة طالل �أبوغز�لة 
�لعامل  يف  �الأوىل  ول��ت��ك��ون  �ل��ع��امل��ي��ة  �إىل 
�أن حل  �مل��ج��االت.  وب��ني  يف �لعديد م��ن 
م�صكلة �قت�صاد �الأمة وزيادة ثروتها ويف 
ذ�ت �لوقت خلق جمتمع خال من �لعنف 
�الأخرى،  �ل�صلبية  و�لظو�هر  و�ملخدر�ت 
�الإبد�ع  خ��الل  �إال من  ال ميكن حتقيقه 
ي�صمى  م���ا  �أن  �إىل  م�����ص��ري�  و�الب���ت���ك���ار، 
�الإدمان  فقط  ه��و  �ل�صحي”  “�الإدمان 
على �الإنرتنت وعلى �ملعرفة و�الخرت�ع. 
�أ���ص��دره موؤخر�  �ل��ذي  كتابه  �إىل  و�أ���ص��ار 
و�لذي  متوقد”  معريف  “عامل  بعنو�ن 
�ملعرفة  يف  �مل���ط���ل���ق  �إمي����ان����ه  ع����ن  ي���ع���رب 
و�لعامل �لتكنولوجي و�لذي �صيوؤدي �إىل 

•• راأ�س اخليمة – الفجر

مت���ا����ص���ي���ا م����ع �ال����ص���رت�ت���ي���ج���ي���ة خ���الل 
بعيدة  و�أه���د�ف���ه���ا   ”2021-2019
�ملدى لتعزيز ح�صور �إمارة ر�أ�ض �خليمة 
يف �الأ�صو�ق �لعاملية �لرئي�صة، �أعلنت هيئة 
ر�أ�ض �خليمة لتنمية �ل�صياحة، �ليوم عن 
يف  لها  دويل  متثيلي  مكتب  �أول  �فتتاح 
�لعا�صمة �لت�صيكية بر�غ الإد�رة ن�صاطاتها 
يف  �لرتويجية  جهودها  على  و�الإ�صر�ف 

�أوروبا �لو�صطى و�ل�صرقية.
ويقع �ملكتب �جلديد يف �أحد �أهم مر�كز 
�القت�صاد و�لنقل و�لتو��صل يف �ملنطقة، 
�لرتويج الإمارة  ليلعب دور�ً حمورياً يف 

�ملعرفة  �أن  مبينا  “متوهج”،  م�صتقبل 
فر�صا  �صتمنح  �الإن��رتن��ت  على  �مل��ت��وف��رة 
و�أكد  للجميع.  و�مل�صاو�ة  للدميقر�طية 
ع��ل��ى ����ص���رورة �أن ي��ت��و�ك��ب �ل��ت��ع��ل��ي��م مع 
مبجال  �ل�صريع  �لتقدم  وم��ع  �مل�صتقبل 
�الإبد�ع و�البتكار، م�صري� �ىل �أن جمتمع 
�ملعرفة هو �لذي يحرك جهاز �لكمبيوتر 
كل �صيء فيه، وهو �لقائم على �الإنرتنت 
�أن  “علينا  وق��ال  بجميع جو�نب حياته. 
�مل�صتقبل،  ط���الب  �أم����ام  �ل��ط��ري��ق  من��ه��د 
�لتعّلم،  �ىل  �ل��ت��ع��ل��ي��م  م���ن  و�ل���ت���ح���ّول 
و�لتفكري ب�صبل �لتعليم �لتي تتما�صى مع 
ع�صر  يف  دخلنا  و�أن��ن��ا  ال�صّيما  قدر�تهم، 

�لّر�صيع  �لطفل  ب��د�أ  فيه  �ل��ذي  �ملعرفة، 
ي��ج��ي��د ����ص��ت��ع��م��ال ت��ق��ن��ي��ة �الت�������ص���االت 
يف  مهنة  �أي  “�إن  و�أ����ص���اف  �حلديثة”. 
���ص��ت��ك��ون ق��ائ��م��ة ع��ل��ى تقنية  �مل�����ص��ت��ق��ب��ل 
�أبوغز�لة،  للدكتور  ووفقا  �ملعلومات«.  
ثورة  �ل��ر�ب��ع��ة،  �ل�صناعية  �ل���ث���ورة  ف���اإن 
ي�صتطع مو�كبة  �صتمحو من مل  �ملعرفة 
�لتكنولوجيا.  جمال  يف  �ملت�صارع  �لتقدم 
و�ل�����ذك�����اء  �ل�����ذك�����ي  �ل���ت���ع���ل���ي���م  �أن  ك���م���ا 
�أكر  �ال���ص��ي��اء  ل��ن يجعل  �ال���ص��ط��ن��اع��ي 
ذكاًء فقط بل �صيجعل بع�ض �الأ�صخا�ض 
وعقليا. من  �أف�صل من غريهم ج�صديا 
جانبه، �أكد رئي�ض منتدى �صباب �الأعمال 

على  �ل�صربجي  ع��دي  �ملهند�ض  �الأردين 
�لقوي  �ل��دور  لل�صباب  يكون  �أن  ���ص��رورة 
و�الجتماعية  �القت�صادية  �مل��ج��االت  يف 
و�أن ي��ب��ادر الأخ���ذ زم���ام �الأم����ور ق��ب��ل �أن 
على  �الأوىل  هم  فال�صباب  �أح��د،  يدعمه 
و�أوطانهم.  �أنف�صهم  برفعة  قدما  �مل�صي 
�أبوغز�لة  �أن �لدكتور  �ل�صربجي  و�أ�صاف 
ميثل �صخ�صية عظيمة، متّكن باالإ�صر�ر 
�صخ�صية  �ليوم  ي�صبح  �أن  و�لتحدي من 
�لعديد  يف  ك���ب���ري�ً  �أث�������ر�ً  ت���رك���ت  ع��امل��ي��ة 
وت��اأ���ص�����ض منتدى �صباب  �مل���ج���االت.   م��ن 
بهدف   2017 ع���ام  �الأردين  �الأع���م���ال 
لل�صباب  توفر  �لتي  �ملنا�صبة  �لبيئة  خلق 

لل�صياحة  ر�ئ���دة  كوجهة  �خليمة  ر�أ����ض 
و�ملغامر�ت ودفع عجلة جهودها �لر�مية 
بلد�ن  لتنمية عدد زو�ره��ا. وقد �صهدت 
�هتماماً  و�ل�����ص��رق��ي��ة  �ل��و���ص��ط��ى  �أوروب�����ا 
على مد�ر  ر�أ�ض �خليمة  باإمارة  متنامياً 
وت���ز�ي���د�ً يف  �مل��ا���ص��ي��ة  �لقليلة  �ل�����ص��ن��و�ت 
ع��دد �ل����زو�ر �إىل �الإم����ارة ���ص��ن��وي��اً، حيث 
�صجل عدد �لزو�ر من جمهورية �لت�صيك 
 18.4% ب��ن�����ص��ب��ة  �رت���ف���اع���اً  وه��ن��غ��اري��ا 
عام  خ����الل  �ل���ت���و�يل  ع��ل��ى  و11.4% 
2018 مقارنة مع �لعام �ل�صابق. ولدى 
قال  �جلديد،  �ملكتب  �فتتاح  عن  �إعالنه 
لهيئة  �لتنفيذي  �لرئي�ض  مطر  هيثم 
ر�أ�ض �خليمة لتنمية �ل�صياحة : “تهدف 

-2019 �ل���وج���ه���ة  �����ص���رت�ت���ي���ج���ي���ة   ’
��صتقطاب  �إىل  �جل����دي����دة   ‘2021
ر�أ�ض  �إم���ارة  �إىل  ز�ئ��ر  مليون   1.5 نحو 
باأن  ونثق   .2021 عام  بحلول  �خليمة 
ح��ر���ص��ن��ا �مل��ط��ل��ق ع��ل��ى ت��وف��ري خدمات 
مناف�صة وتاأ�صي�ض ح�صور لنا يف �الأ�صو�ق 
مكانة  تعزيز  يف  �صي�صهمان  �لرئي�صية 
للن�صاطات  و�لرتويج  �ل�صياحية  وجهتنا 
حتقيق  وبالتايل  تقدمها  �لتي  �ملتنوعة 
و�أ�صاف  زو�ره���ا«.  ع��دد  منو ملمو�ض يف 
�لو�صطى  �أوروب���ا  ب��ل��د�ن  “تعترب  مطر: 
و�ل�صرقية من �أ�صرع �أ�صو�قنا منو�ً، وقد 
دول  ع�صر  �أب���رز  قائمة  م����ر�ر�ً  ت�����ص��درت 
م�صدرة لل�صياح �إىل ر�أ�ض �خليمة. ومن 

هنا تاأتي �أهمية �فتتاح مكتبنا �لتمثيلي 
�لرتويجية  ن�����ص��اط��ات��ن��ا  ل��دع��م  ب����ر�غ  يف 
وتو�صيع �صر�كاتنا يف �لقطاع، وم�صاعدتنا 
يف تنمية �الإمكانات �لكبرية �لتي توفرها 
وياأتي  �خل��ارج��ي��ة«.  ل��الأ���ص��و�ق  �ملنطقة 
بر�غ  �لتمثيلي �جلديد يف  �ملكتب  �فتتاح 
ر�أ�ض  هيئة  ملكاتب  مهمة  �إ�صافة  مبثابة 
�خليمة لتنمية �ل�صياحة �لتمثيلية يف كل 
من �ململكة �ملتحدة و�أملانيا ورو�صيا ودول 
ملبادر�تها �لر�مية  ، ودعماً  �أوروبا  �صمال 
من  �الأوروب��ي��ني  �مل�صافرين  تعريف  �إىل 
و�ل�صرقية  �ل��و���ص��ط��ى  �أوروب������ا  م��ن��ط��ق��ة 
الأن�صطة  م��ت��م��ي��زة  ك��وج��ه��ة  ب�����االإم�����ارة 

�ل�صياحة و�ملغامر�ت.

�مل��ب��ا���ص��ر م��ع رج���ال �الأعمال  �الح��ت��ك��اك 
و�ل�صخ�صيات �لوطنية و�ملحلية �لتي لها 
�الأثر يف نه�صة �قت�صاد �لوطن ورفعته.  
�ل�صكر  �جل��ل�����ص��ة  يف  �مل�������ص���ارك���ون  ووج�����ه 
وقته  على  �أبوغز�لة  للدكتور  و�لتقدير 
و�ل��درو���ض يف  �خل���رب�ت  بنقل  و�هتمامه 
�ل�صاعد،  �ل�صباب  جليل  �الأع��م��ال  ع��امل 
قامة  �أبوغز�لة  يف  ي��رون  �أنهم  موؤكدين 
�ق��ت�����ص��ادي��ة وط��ن��ي��ة وع��امل��ي��ة ل���ه �ل����دور 
�لريادي على م�صتوى �لعامل �مل�صهود له 
�مل��ال و�الأع��م��ال برغم �ل�صعاب  يف ع��امل 
و�لتحدّيات �لتي ر�فقت م�صريته �لعملية 

وعّدوها ق�صة جناح تدّر�ض. 

�ألف   48 نحو  �خ��ت��ار   ،2018 ع��ام  ويف 
�أوروب��ا �لو�صطى و�ل�صرقية  م�صافر�ً من 
ك��وج��ه��ة لق�صاء  ر�أ������ض �خل��ي��م��ة  �إم������ارة 
�ملتز�يد  �الهتمام  �أف�صى  وقد  عطلتهم. 
�لذي �أظهرته هذه �الأ�صو�ق �إىل �إطالق 
رحالت جوية مبا�صرة تربط بني مطار 
�لرئي�صة  �مل��دن  ر�أ���ض �خليمة وع��دد من 
وكاتوفيت�صه  و�ر����ص���و  ت�����ص��م  ب��ول��ن��د�  يف 
وب����وزن����ان وف���روت�������ص���و�ف، �إ����ص���اف���ة �إىل 
ب��ر�غ يف جمهورية  �إىل  مبا�صرة  رح��الت 
�أي�صاً   2018 ع����ام  و���ص��ه��د  �ل��ت�����ص��ي��ك. 
�لرتويجية  �لفعاليات  من  ع��دد  تنظيم 
�لندو�ت  �صملت  �ملقبل،  للعام  للمنطقة 
�لتو��صل،  وف��ع��ال��ي��ات  �الإن���رتن���ت،  ع��رب 
وور�ض �لعمل، ورحالت تعريفية للقطاع، 
ر�أ�ض  الإم��ارة  ح�صرية  ترويجية  وحملة 

�خليمة يف فرب�ير 2019.
�خليمة  ر�أ���ض  هيئة  ��صرت�تيجية  وترّكز 
ل��ت��ن��م��ي��ة �ل�����ص��ي��اح��ة �مل��م��ت��دة ع��ل��ى مد�ر 
ثالث �صنو�ت، على تنويع �خليار�ت �لتي 
ت�صتعر�ض  جت��ارب  من  �الإم���ارة  توفرها 
يف  �لطبيعية  و�ملناظر  �ل�صو�طئ  �أجمل 
جبلية  قمة  �أع��ل��ى  على  ع��الوة  �ملنطقة، 
�ملتحدة،  �ل��ع��رب��ي��ة  �الإم��������ار�ت  دول�����ة  يف 
�حلمر�ء،  برمالها  �لفريدة  و�صحر�ئها 
و�ملغامر�ت  �ل��ع��ري��ق،  �لتاريخي  و�إرث��ه��ا 
�الأ�صيلة  �لعربية  �لثقافية  و�ل��ت��ج��ارب 

�لتي توفرها.

•• اأبوظبي -وام:
�ل�صغرية  و�مل��ن�����ص��اآت  للم�صاريع  �ل��وط��ن��ي  �ل��ربن��ام��ج  ناق�ض 
�لتدريب  �أ�صا�صيات   - �القت�صاد  ل��وز�رة  �لتابع   - و�ملتو�صطة 
�لتدريبية �حلديثة يف جمال  و�الأ�صاليب  �البتكار  ومهار�ت 

ريادة �الأعمال و�مل�صروعات �ل�صغرية و�ملتو�صطة .
�ملتقدم �لذي نظمه  جاء ذلك خالل �لربنامج �لتخ�ص�صي 
دولة  للتخطيط من  �لعربي  �ملعهد  بالتعاون مع  �لربنامج 
20 متدربا من  �أبوظبي ودبي بح�صور  �إمارتي  �لكويت يف 
من  و�مل��ت��و���ص��ط��ة  �ل�����ص��غ��رية  للم�صاريع  د�ع��م��ة  ج��ه��ات   10

خمتلف �إمار�ت �لدولة.

وت�صمنت �لدور�ت - �لتي �ختتمت �أم�ض �الول ومت �إعد�دها 
تدريبات   - �ملوؤهلني  �ملدربني  نخبة من  يد  على  وتقدميها 

وتطبيقات عملية يف جمال �مل�صاريع �ل�صغرية و�ملتو�صطة.
�لوطني  �ل��ربن��ام��ج  م��دي��ر  �لعفيفي  �أدي����ب  �ل��دك��ت��ور  وق���ال 
�لتنفيذي ملجل�ض  �ل��ذر�ع   - و�ملتو�صطة  �ل�صغرية  للم�صاريع 
�لدور�ت  ه��ذه  تن�صيق  �إن   - و�ملتو�صطة  �ل�صغرية  �مل�صاريع 
ياأتي �صمن خطة �لربنامج، لتحقيق �أهد�فه باإعد�د دور�ت 
تدربيبة متخ�ص�صية لالإرتقاء بامل�صتويات �ملقدمة يف جمال 
تدريب �ملدربني يف قطاع ريادة �الأعمال للم�صاريع �ل�صغرية 

و�ملتو�صطة .

العدد 12541 بتاريخ 2019/1/29   
       اعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2018/4767  جتاري جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-ت�صاملري�ض مارين تريدجن م.م.ح 2- �صركة ت�صامرز للهند�صة ذ.م.م 
جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي /�صركة هد�ية للتجارة ذ.م.م وميثله:خليفة عبد�هلل 
�أقام عليك �لدعوى ومو�صوعها �ملطالبة بالز�م  �صعيد عبد�هلل بن هويدن �لكتبي قد 
�ملدعي عليه مببلغ وقدره )171.850.00( درهم و�لر�صوم و�مل�صاريف و�تعاب �ملحاماة 
و�لفائدة 12% من تاريخ �ال�صتحقاق يف:2018/3/10 وحتى �ل�صد�د �لتام و�صمول �حلكم 
�ل�صاعة  �ملو�فق 2019/2/10  �ملعجل بال كفالة. وحددت لها جل�صة يوم �الحد  بالنفاذ 
قانونيا  �أو من ميثلك  باحل�صور  مكلف  فاأنت  لذ�   ch1.C.14:بالقاعة 08.30 �ض 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام 

على �الأقل ، ويف حالة تخلفك فان �حلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12541 بتاريخ 2019/1/29   
       اعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2018/3997  جتاري جزئي
عامة(  م�صاهمة  )�صركة  �نرتنا�صيونال  �صكل  �ن��د  دري��ك  �مل��دخ��ل/1-  �خل�صم  �ىل 
�أقام  قد  ذ.م.م  �لبناء  مل��و�د  �ل�صر�ع  /�صركة  �ملدعي  �ن  مبا  �القامة  حمل  جمهول 
���ض.ذ.م.م باد�ء  عليك �لدعوى ومو�صوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليها �صيبكون 
مبلغ مقد�ره )91. 336.653( درهم �ىل �ملدعية باال�صافة �ىل �لفائدة �لتاأخريية 
و�مل�صروفات  و�لر�صوم  �لتام  �ل�صد�د  وحتى   2017/12/23 تاريخ  من   %12 بو�قع 
ومقابل �تعاب �ملحاماة. وحددت لها جل�صة يوم �الربعاء �ملو�فق 2019/2/13 �ل�صاعة 
08.30 �ض بالقاعة ch1.C.13 لذ� فاأنت مكلف باحل�صور �أو من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة 

�أيام على �الأقل ، ويف حالة تخلفك فان �حلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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خلل الدورة الثانية من مبادرة »اأ�سا�سيات ال�سباب«

»االحتادية لل�سباب« ترثي معارف �سباب االإمارات يف قطاع ريادة االأعمال

بنك الفجرية الوطني يعّزز التزامه بالتوطني خلل م�ساركته يف معر�ض توظيف 2019 

•• دبي-الفجر: 

لل�صباب  �الحت����ادي����ة  �مل��وؤ���ص�����ص��ة  ع���ق���دت 

“�أ�صا�صيات  م��ب��ادرة  من  �لثانية  �ل���دورة 
�ل�صباب” حتت عنو�ن “�أ�صا�صيات ريادة 
�أثر�ء معارف �ل�صباب  بهدف  �الأعمال” 
وحتفيزهم  �الأع���م���ال،  ري����ادة  ق��ط��اع  يف 
للبدء ، بح�صور معايل �صما بنت �صهيل 
ف��ار���ض �مل��زروع��ي وزي���ر �ل��دول��ة ل�صوؤون 
�ملوؤ�ص�صة  �إد�رة  جمل�ض  رئي�ض  �ل�صباب 
�الحت�����ادي�����ة ل��ل�����ص��ب��اب وجم���م���وع���ة من 
م�صوؤويل قطاع ريادة �الأعمال يف �لدولة 
 – �لعليا  �لتقنية  كليات  مقر  يف  وذل��ك 

�ل�صباب بدبي.
�أكر  ح�صرها  �ل��ت��ي  �ل����دورة  وت��ن��اول��ت 
1000 ���ص��اب و���ص��اب��ة م��ن خمتلف  م��ن 
مناطق �لدولة، �أ�صا�صيات بدء �الأن�صطة 
�ل��ت��ج��اري��ة، و�أه����م �خلدمات  و�مل�����ص��اري��ع 
موؤ�ص�صات  تقدمها  �ل��ت��ي  و�لت�صهيالت 
�ل�صغرية  �مل�������ص���اري���ع  دع�����م  و�إد�ر�ت 
و�ملتو�صطة يف �لدولة، باالإ�صافة جلهود 
دول��ة �الإم���ار�ت يف دع��م �صبابها ليكونو� 
على  وق����ادري����ن  ن��اج��ح��ني  �أع���م���ال  رو�د 
عاملي  م�����ص��ت��وى  ذ�ت  ���ص��رك��ات  ت��اأ���ص��ي�����ض 

ومنتجات وخدمات عالية �مل�صتوى.
بنت  �صما  معايل  قالت  �ملنا�صبة  وبهذه 
�لدولة  وزي���رة  �مل��زروع��ي  ف��ار���ض  �صهيل 
�إد�رة  جمل�ض  رئ��ي�����ض  �ل�����ص��ب��اب  ل�����ص��وؤون 
دولة  �إن  لل�صباب  �الحت���ادي���ة  �مل��وؤ���ص�����ص��ة 
توفري  يف  ج���ه���د  ت���دخ���ر  ال  �الإم����������ار�ت 
مبادر�ت  م��ن  �ل�صباب  يحتاجه  م��ا  ك��ل 
ن���وع���ي���ة خل��دم��ت��ه��م ودع���م���ه���م، بهدف 
�لو�صول الأعلى درجات �لتمكني ل�صباب 

�الإمار�ت.
لرتجمة  “ن�صعى  �مل���زروع���ي  و�أ���ص��اف��ت 
�إيجاد  توجهات ق��ادة دول��ة �الإم���ار�ت يف 
�صباب  بني  تفاعلية  وم��ب��ادر�ت  من�صات 
�الإم���������ار�ت و����ص���ن���اع �ل����ق����ر�ر و�خل�����رب�ء 
�ل�صباب  م���ع���ارف  الإث�������ر�ء  �ل����دول����ة،  يف 
ومو�هبهم،  ط��اق��ات��ه��م  يف  و�ال���ص��ت��ث��م��ار 
و�ل��ن��ه��و���ض مب�����ص��ت��وى ���ص��ب��اب �الإم�����ار�ت 
�لتقدم  م�صتويات  الأعلى  بهم  للو�صول 

و�لعطاء«.
و���ص��ه��دت ج��ل�����ص��ات �ل�����دورة �ل��ث��ان��ي��ة من 
م�صاركة  �ل�����ص��ب��اب  �أ���ص��ا���ص��ي��ات  م���ب���ادرة 
�ل���ق���ر�ر �ملعنيني  جم��م��وع��ة م��ن ���ص��ن��اع 
بدعم ري���ادة �الأع��م��ال يف �ل����دورة، حيث 
����ص���ارك ف��ي��ه��ا ك���اًل م���ن �ل��دك��ت��ور �أدي���ب 
�لوطني  �ل���ربن���ام���ج  م���دي���ر  �ل��ع��ف��ي��ف��ي 
ل���ل���م�������ص���اري���ع و�مل�����ن�����������ص�����اآت �ل�������ص���غ���رية 
وموزة  �القت�صاد،  وز�رة  يف  و�ملتو�صطة 
عبيد �لنا�صري، �ملدير �لتنفيذي الإد�رة 
خليفة  “�صندوق  يف  �الأع���م���ال  ت��ط��وي��ر 
و�ل�صيد عبد�لعزيز  لتطوير �مل�صاريع”، 
�الأعمال  حا�صنات  �إد�رة  مدير  �ملازمي، 
لتنمية  ر�����ص���د  ب���ن  مب��وؤ���ص�����ص��ة حم��م��د 
وحممد  و�ملتو�صطة،  �ل�صغرية  �مل�صاريع 
�صندوق  عام  مدير  �لقا�صي  �لدين  تاج 
تطوير  مدير  �لنوفلي  �صعيد  �ل��وط��ن، 
باالإ�صافة  ����ص���ر�ع،  مب��وؤ���ص�����ص��ة  م�����ص��اري��ع 
�مل�صاريع  �أ�صحاب  �ل�صباب  من  ملجموعة 

�لريادية �لناجحة.

الدكتور اأديب العفيفي
ق����دم �ل���دك���ت���ور �أدي�����ب �ل��ع��ف��ي��ف��ي مدير 
و�ملن�صاآت  للم�صاريع  �لوطني  �لربنامج 
�ل�صغرية و�ملتو�صطة يف وز�رة �القت�صاد، 
���ص��رح ع��ن �حل��ك��وم��ة �الحت���ادي���ة وري���ادة 
ريادة  تاأثري  �إىل  خالله  �أ�صار  �الأع��م��ال، 
�الأع�����م�����ال ع���ل���ى �الق���ت�������ص���اد. و�أو�����ص����ح 
يف  �الأع���م���ال  ري����ادة  م�صاهمة  �لعفيفي 
زي������ادة �ل���ن���اجت �ل��ك��ل��ي ل���ل���دول���ة، وخلق 
ف��ر���ض �ل��ع��م��ل، وخ��ل��ق ط��اق��ات �نتاجية 

�ملعي�صي،  �مل�����ص��ت��وى  وحت�����ص��ني  ج���دي���دة، 
للدولة،  �القت�صادية  �مل��و�رد  و��صتغالل 
باالإ�صافة  �لت�صديرية،  �ل��ق��درة  وزي���ادة 
�لنمو.  عجلة  دف���ع  يف  م�صاهمتها  �إىل 
ببيئة  تتمتع  �لدولة  �أن  �لعفيفي  و�أك��د 
حم��ف��زة ل��ري��ادة �الأع���م���ال، ح��ي��ث ت�صري 
من   98% �أن  �إىل  �الإح���������ص����ائ����ي����ات 
�مل�صاريع  من  تعترب  �لدولة  يف  �مل�صاريع 
 49% �أن  كما  و�مل��ت��و���ص��ط��ة،  �ل�صغرية 
ياأتي  للدولة  �لقومي  �لناجت  قيمة  من 
و�ملتو�صطة.  �ل�����ص��غ��رية  �مل�����ص��اري��ع  م���ن 
 26 وتاأتي دول��ة �الإم��ار�ت يف �ملرتبة �ل� 
يف تقرير �ملوؤ�صر �لعاملي لريادة �الأعمال، 
و�ملرتبة �ل� 11 عاملياً و�الأوىل عربياً يف 
�الأعمال  ممار�صة  �صهولة  موؤ�صر  قائمة 
�أو  �لتنظيمات  بقيا�ض  و�ملعني   2019
ب�صكل مبا�صر على  توؤثر  �لتي  �لقو�نني 

�الأعمال. 
على  �ل�����ص��وء  عفيفي  �ل��دك��ت��ور  و�أل���ق���ى 
�لتي  لالبتكار  �لوطنية  �ال�صرت�تيجية 
�حلكومي،  �البتكار  تطوير  �إىل  تهدف 
وبناء  ل��الب��ت��ك��ار،  بيئة حم��ف��زة  و�إر����ص���اء 
�أف���������ر�د مي���ت���ل���ك���ون م�����ه�����ار�ت ع���ال���ي���ة يف 
 7 على  �ال�صرت�تيجية  وتركز  �البتكار. 
هي،  �البتكار  لتحفيز  وطنية  قطاعات 
و�ل�صحة  و�ل��ت��ع��ل��ي��م  و�ل��ن��ق��ل  �ل��ف�����ص��اء 
و�أكد  و�لتكنولوجيا.  �ملتجددة  و�لطاقة 
تخلق  �الأع��م��ال  ري��ادة  �أن  على  �لعفيفي 
ف��ر���ض ج��دي��دة وت��و�ك��ب ح��اج��ة �ل�صوق 
يتحقق  ما  وهو  �لوطني.  �مل�صتوى  على 
من خالل �ملبادر�ت �حلكومية و�لتوجه 
وقطاعات  �الحت���ادي���ة  للحكومة  �ل��ع��ام 

�ال�صرت�تيجية �لوطنية لالبتكار.

موزة عبيد النا�سري
�لنا�صري،  ع��ب��ي��د  م����وزة  ت��ن��اول��ت  ف��ي��م��ا 
�ملدير �لتنفيذي الإد�رة تطوير �الأعمال 
�مل�صاريع”  “�صندوق خليفة لتطوير  يف 
�صرح مر�حل تطوير �مل�صروع و �لتمويل. 
�مل�صروع  ت��ط��وي��ر  عملية  �أن  و�أو���ص��ح��ت 
ت���ب���د�أ م���ن ت��ط��وي��ر �ل��ف��ك��رة، ث���م توفري 
ر�أ�ض �ملال �لتمهيدي، ثم تاأ�صي�ض �لعمل، 
و�إىل  �لنمو،  وحتقيق  �لعمل  وممار�صة 
�لن�صج،  م��رح��ل��ة  �إىل  �ل��ع��م��ل  ي�صل  �أن 
�أو  و�لتطوير  �ال���ص��ت��م��ر�ر  ذل��ك  بعد  ث��م 
�لعمل.  يف  �ال����ص���ت���م���ر�ر  ع���ن  �ل���رت�ج���ع 

�لتمويل،  �أن���و�ع  �لنا�صري  �صرحت  كما 
�ل���ذ�ت���ي من  �ل��ت��م��وي��ل  يتمثل يف  �ل���ذي 
�الأعمال  ومالئكة  �لعائلة،  �أو  �ملدخر�ت 
�لر�غبة  �ملوؤ�ص�صات  �أو  �الأف���ر�د  قبل  من 
من  �حل��ك��وم��ي  و�ل��ت��م��وي��ل  باال�صتثمار، 
ت��ق��دم منح  �ل��ت��ي  �مل��وؤ���ص�����ص��ات �حلكومية 
من  �ال�صتثماري  و�لتمويل  قرو�ض،  �أو 
ح�صة  مقابل  و�ملوؤ�ص�صات  �الأف���ر�د  قبل 
يف �الأرب�������اح، و�ل���ق���رو����ض �مل��ب��ا���ص��رة من 
جتارية،  ب��ن��وك  �أو  حكومية  موؤ�ص�صات 
و�ل���ق���رو����ض �ل��ق��اب��ل��ة ل��ل��ت��ح��وي��ل وهي 
�ل���ق���رو����ض �ل���ت���ي ت���ت���ح���ول الح����ق����اً �إىل 
و�لتمويل  �مل��ل��ك��ي��ة،  ح���ق���وق  يف  ح�����ص��ة 
�جل��م��اع��ي ع��ن ط��ري��ق جمموعة كبرية 
م���ن �مل��م��ول��ني و�مل�����ص��ت��ث��م��ري��ن، و�أخ�����ري�ً 
خطابات  م��ث��ل  �ل��ب��ن��ك��ي��ة  �ل��ت�����ص��ه��ي��الت 
�ل�����ص��م��ان وخ��ط��اب��ات �الع��ت��م��اد وخ�صم 
�إىل  و�أ�صارت  وغريها.  �الآجلة  �لفو�تري 
�أن م��ر�ح��ل �الأع��م��ال ت��ب��د�أ م��ن مرحلة 
م���ا ق��ب��ل �الح��ت�����ص��ان م���ع ت��وف��ري ر�أ�����ض 
�ملال �لتمهيدي، ومتر مبرحلة �البتكار 
و�الح��ت�����ص��ان �أو �خل�����ص��ارة �الأول���ي���ة، ثم 
�ل��ت��ي تتمثل يف  م��رح��ل��ة ج��ن��ي �الأرب������اح 

مرحلة �لن�صج.
كما �ألقت �لنا�صري �ل�صوء على �رتباط 
و�أهميته يف  �الأع��م��ال،  ب��ري��ادة  �الب��ت��ك��ار 
دور  �إىل  ب���االإ����ص���اف���ة  �ل��ت��م��ي��ز،  حت��ق��ي��ق 
�الأعمال  لريادة  كد�عم  خليف  �صندوق 
غري  �قت�صادية  تنموية  موؤ�ص�صة  كونه 
رو�د  ت��اأه��ي��ل  يف  دوره  وك��ذل��ك  رب��ح��ي��ة، 
�الأع���م���ال �مل��و�ط��ن��ني، وذل���ك م��ن خالل 
و�مل�صابقات  و�لتدريب  �لتوعية  حمالت 

و�لفعاليات و�لرب�مج.
�إن�صاء  يف  �ل�����ص��ن��دوق  دور  �أب������رز  ك��م��ا   
خ�����الل تطوير  م����ن  �مل�������ص���اري���ع  ودع������م 
و�لتمويل  �ال�صت�صار�ت  وتقدمي  �الأفكار 
�ملعار�ض  يف  وو�مل�صاركة  �لدعم  وتقدمي 

و�ملوؤمتر�ت.

ال�سيد عبدالعزيز املازمي
�ملازمي،  عبد�لعزيز  �ل�صيد  ت��ن��اول  كما 
�الأع�����م�����ال  ح����ا�����ص����ن����ات  �إد�رة  م����دي����ر 
لتنمية  ر�����ص���د  ب���ن  مب��وؤ���ص�����ص��ة حم��م��د 
�مل�����ص��اري��ع �ل�����ص��غ��رية و�مل��ت��و���ص��ط��ة �صرح 
�لتوجيه.  و  �لقانونية  �ال�صت�صار�ت  عن 
و�أو�صح �ملازمي �أن �ال�صت�صار�ت �لقانونية 

تاأ�صي�ض  خ��ط��و�ت  ي��ب��د�آن يف  و�ل��ت��وج��ي��ه 
�خليار�ت  على  �ل�صوء  و�إل��ق��اء  �مل�صروع 
م�صاريعهم.  �إطالق  لل�صباب يف  �ملتوفرة 
و�أ�صار �إىل خطو�ت تاأ�صي�ض �مل�صروع �لتي 
ت��ب��د�أ ب���اإج���ر�ء �ل��رت�خ��ي�����ض م��ن �ال�صم 
�لتجاري وعقد �لتاأ�صي�ض و�ختيار �ملوقع 
�ملو�فقات،  ع��ل��ى  و�حل�����ص��ول  و�ل��ت��اأج��ري 
وك��ذل��ك �ل��ت��وظ��ي��ف و�ل��ع��م��ال��ة. ك��م��ا �أن 
هناك فرق بني �أنو�ع �لرت�خي�ض، حيث 
و�لرخ�صة  �مل��ن��زل��ي��ة  �ل��رخ�����ص��ة  ي��وج��د 
و�لرخ�صة  �ل�صياحية  و�لرخ�صة  �ملهنية 
كما  �ل��ت��ج��اري��ة.  و�ل��رخ�����ص��ة  �ل�صناعية 
و�لعمالة  �لتوظيف  �صرح  �ملازمي  تناول 
لالإقامة  �ل���ع���ام���ة  �الإد�رة  ق���ب���ل  م����ن 
و�صوؤون �الأجانب ووز�رة �ملو�رد �لب�صرية 
�الأ�صكال  �إىل  ب��االإ���ص��اف��ة  و�ل���ت���وط���ني، 
تت�صمن  �ل��ت��ي  ل��ل��رتخ��ي�����ض  �ل��ق��ان��ون��ي��ة 
�صخ�ض  ميلكها  �لتي  �لفردية  �ملوؤ�ص�صة 
�ل�صخ�ض  و�صركة  �صركة،  ولي�ض  و�ح��د 
�مل�����ص��وؤول��ي��ة، و�صركة  �ل���و�ح���د حم����دودة 
باالأن�صطة  �ملخت�صة  �مل��دن��ي��ة  �الأع���م���ال 
�ملهنية مثل �ملحاماة و�لطب و�لهند�صة 
وغريها من �ملهن، و�أخري�ً �ل�صركة ذ�ت 
�مل�صوؤولية �ملحدودة �لتي ميكن �أن ت�صم 
من 2 �إىل 50 �صريك ويكون جميعهم 
و�اللتز�مات   �ل���دي���ون  ع��ن  م�����ص��وؤول��ون 

�ملالية لل�صركة بقدر ح�صة ر�أ�ض �ملال.
وم����ن �أج�����ل �أن ت���ك���ون ري������ادة �الأع���م���ال 
دبي  روؤي��ة  حتقيق  يف  �لرئي�صي  �ملحرك 
يقوده  م��ت��ن��وع  �ق��ت�����ص��اد  �إىل  ب��االن��ت��ق��ال 
�آل مالك،  �صلطان  �صرح مالك  �البتكار، 
تيكوم  مل��ج��م��ع��ات  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �ل��رئ��ي�����ض 
تيكوم  �الأع��م��ال يف  ل��الأع��م��ال، منظومة 
وتنمية  �ل��ت��ح��ت��ي��ة  �ل��ب��ن��ي��ة  خ����الل  م���ن 
�لتنظيمية  و�لبيئة  و�ل�صناعة  �ملو�هب 
و�أ�صار  و�خل���دم���ات.  و�حل��و�ف��ز  �ملثالية 
�أعمال  مناطق  �إن�صاء  يف  تيكوم  دور  �إىل 
تركز على قطاعات حمددة مثل مدينة 
لالإعالم  دب��ي  ومدينة  لالنرتنت  دب��ي 
وجممع دبي للعلوم وحي دبي للت�صميم 
وجمموعة  �ل�����ص��ن��اع��ي  دب�����ي  وجم���م���ع 
ت��ن��اول دور تيكوم  �أب���ر�ج �الإم����ار�ت. كما 
لتمكني  �ل�صوق  يف  �ل��ث��غ��ر�ت  حت��دي��د  يف 
ريادة �الأعمال من خالل تقدمي �لدعم 
و�لتوجيه  �الأع��م��ال  م�صاريع  لتاأ�صي�ض 
و�ل��ت��دري��ب و�ل��ت��و����ص��ل و�ل��و���ص��ول �إىل 

�لفجوة  ����ص���د  وك����ذل����ك  �مل�����ص��ت��ث��م��ري��ن، 
�الأعمال  ل���رو�د  خم�ص�صة  من�صة  ع��رب 
مالك  �آل  و�أو���ص��ح  �لنا�صئة.  و�ل�صركات 
موؤ�ص�صات  متنحها  �لتي  �ملتعددة  �ملز�يا 
ت��ي��ك��وم يف ت��ن��ظ��ي��م �ل��ف��ع��ال��ي��ات وور�����ض 
�أجل  �الأع��م��ال، من  �لعمل ورع��اي��ة رو�د 
رو�د  من  جديد  جيل  خلق  يف  �مل�صاهمة 
�الأعمال ميتلك �ملهار�ت و�ملعرفة ملو�كبة 
رحلة  يف  و�الن��ط��الق  �مل�صتقبل  حتديات 
�أعمال ناجحة ت�صاهم يف دفع �القت�صاد 

�لوطني �إىل �الأمام.  
 

حممد تاج الدين القا�سي
وبدوره �صرح حممد تاج �لدين �لقا�صي 
�لقيم  �ل����وط����ن  ����ص���ن���دوق  ع�����ام  م���دي���ر 
�إىل نظم  و�أ�صار  �الأعمال.  �الإمار�تية يف 
ومناذج  �الإم���ار�ت���ي  �القت�صاد  مقومات 
ري�����ادة �الأع���م���ال �ل��ق��دمي��ة، م��ث��ل و�حة 
�لعني ونظام �الأفالج منذ 3000 �صنة 
و�البتكار،  ل��ل��ري��ادة  م��ث��ال  ي��ع��د  و�ل����ذي 
يف  �لغو��ض  ودور  �للوؤلوؤ  �صيد  وكذلك 
للمخاطرة،  ح��ب��ه  م��ن  �ن��ط��الق��اً  جلبه 
فر�صة  �لن�صاط  هذ�  توفري  عن  ف�صاًل 
ل��ل��ت��ع��اون و�ل��ع��م��ل �جل���م���اع���ي، وه����و ما 
يعد من��وذج حي ل��ري��ادة �الأع��م��ال يف كل 
�لع�صور، باالإ�صافة �إىل �لتجارة �لدولية 
متثل  وه�����ي  �ل���ه���ن���د  �إىل  �خل���ل���ي���ج  م����ن 
و�قتنا�ض  و�كت�صاف  �لدولية  �لعالقات 
�صندوق  دور  �لقا�صي  و�أب���رز  �ل��ف��ر���ض. 
�لوطن يف دعم 10 م�صاريع و�إمتام 16 
�ملناخ  تهيئة  يف  �ل�صندوق  ودور  ب��ح��ث��اً، 

لبيئة ريادة �أعمال حمفزة ومبتكرة.

�سعيد النوفلي
تطوير  مدير  �لنوفلي  �صعيد  ق��دم  كما 
لريادة  �ل�����ص��ارق��ة  م���رك���ز  يف  �مل�����ص��اري��ع 
�لرب�مج  ع��ن  �صرح  “�صر�ع”،  �الأع��م��ال 
لتعزيز  �ل��و���ص��ائ��ل  �أب�����ص��ط  و�مل�����ص��اح��ات��و 
�لبد�ية  نقطة  وتتمثل  �الأع��م��ال.  ري��ادة 
حل  على  و�ل��ق��درة  و�الهتمام،  بال�صغف 
تنق�صم  �ل��ن��وف��ل��ي  وب��ح�����ص��ب  �مل�����ص��ك��الت. 
�لبد�ية �إىل ثالث مر�حل، هما مرحلة 
�لفكرة، ومرحلة �ملنتج ومرحلة �ل�صوق. 
وت�صتغرق مرحلة �لفكرة 3 �أ�صهر لتقييم 
ومقابلة  �ل�صوق  و��صتك�صاف  �الأه���د�ف 
�ملنتج  مرحلة  �م��ا  �ملحتملني.  �ل��زب��ائ��ن 
بناء  على  وتنطوي  �أ���ص��ه��ر،   6 ت�صتغرق 
�ملنتج و�إد�رته و�ختبار �ملنتج مع �لزبائن 
وتطوير خطة �لعمل. وت�صتغرق مرحلة 
�ل�صوق من 6 �إىل 12 �صهر�ً وتهدف �إىل 
و�لتطور  �ال�صرت�تيجي  �لنمو  حتقيق 
�الإد�ري وجذب �ال�صتثمار�ت. كما توؤثر 
�مل�صرعات يف ريادة �الأعمال الأي م�صروع، 
و�لن�صح  و�ال�صتثمار  �لتدريب  وت�صمل 

و�الإر�صاد و�لنمو و�ل�صوق �لعاملي.
و�صلط �لنوفلي �ل�صوء على بر�مج مركز 
�ل�صارقة لريادة �الأعمال “�صر�ع” و�لتي 
تت�صمن، خمترب �الأفكار، و�حلا�صنة – 
بناء �ملنتج، و�حلا�صنة – دخول �ل�صوق، 
و�مل�����ص��رع��ات، ك��م��ا ����ص��ت��ع��ر���ض ع���دد من 
�ملدعومة  �لنا�صئة  �لتكنولوجيا  �صركات 

من قبل �صر�ع.
»�أ�صا�صيات  م��ب��ادرة  �أن  بالذكر  �جل��دي��ر 
بناء  ع���ل���ى  ت���ع���م���ل   »101 �ل�������ص���ب���اب 
�أ���ص��ا���ض م��ع��ريف ل���دى ���ص��ب��اب �الإم������ار�ت 
و�لتوجهات  �مل��و����ص��ي��ع  خم��ت��ل��ف  ح���ول 
�مل�صتقبلية، �إمياناً من حكومة �مل�صتقبل 
�ل��وط��ن و�صاعده  �ل�صباب ه��م ذخ��ر  ب��اأن 
عرب  �ل�صباب  متكني  جانب  �إىل  �لباين، 
رفدهم باملعارف و�ملعلومات عن حكومة 
دولة �المار�ت من خالل �طالعهم على 
ب�صتى  تتعلق  م�صورة  تفاعلية  مقاطع 

قطاعات �لعمل يف �لدولة.

•• دبي-الفجر: 
�أعلن بنك �لفجرية �لوطني �ض.م.ع عن 
�لتو�يل  على  �ل�صاد�صة  للمرة  م�صاركته 
 2019 �أب��وظ��ب��ي  يف م��ع��ر���ض ت��وظ��ي��ف 
يناير   30 �إىل   28 م���ن  ي���ق���ام  �ل�����ذي 
للمعار�ض  �ل��وط��ن��ي  �أب��وظ��ب��ي  م��رك��ز  يف 
ب��رع��اي��ة م��ع��ايل �ل�����ص��ي��خ ن��ه��ي��ان مبارك 
وزير  �ل���وزر�ء  جمل�ض  ع�صو  نهيان،  �آل 
�لر�ئد  �ملعر�ض  ه��ذ�  وي��رّك��ز  �لت�صامح. 
�لتوظيف  على  �أي���ام  ث��الث��ة  على  �ملمتد 
و�لتطوير �لوظيفّي حيث ي�صعى �لبنك 
وت�صجيعهم  �الإمار�تيني  ��صتقطاب  �إىل 
على �الن�صمام �إليه ونيل فر�صة تطوير 
م�صريتهم �ملهنية وتويل منا�صب �إد�رية 

فيه.
ويعّد �ملعر�ض جزء�ً من �صل�صلة فعاليات 
�صي�صارك �لبنك فيها ويعيد من خاللها 
بتوظيف وتطوير  �لتز�مه  �لتاأكيد على 
تعزيز  �ل��ق��ادرة على  �الإم��ار�ت��ي��ة  �ملو�هب 
منّو �لقطاع وتطويرها. فالبنك معروف 
�لر�ئدة  �ل��ت��وظ��ي��ف  م���ن ج��ه��ات  ب��ك��ون��ه 
�ملو�رد  �إدر�ة  عمل  فريق  على  �أمُثني  وق��د 
�لب�صرية مر�ر�ً يف فعاليات مهمة بف�صل 
�لرتويج  �أجل  يبذلها من  �لتي  �مل�صاعي 
ل��ل��ت��وط��ني وت��ط��ب��ي��ق م���ب���ادر�ت ر�ئ����دة يف 

جمال �رتباط �ملوظفني ورفاهيتهم.
مدير  ع����ب����د�ل����ك����رمي،  وط����ف����ا  وق�����ال�����ت 

�لتوطني يف بنك �لفجرية �لوطني، على 
“نتطّلع  �لفعالية:  يف  �مل�صاركة  هام�ض 
ملقابلة �ل�صباب �الإمار�تيني �لتو�قني �إىل 
�النطالق مب�صريتهم �ملهنية يف �لقطاع 
�ملوظفني  �رتباط  �صّكل  لطاملا  �مل�صريف. 
�صيا�صات  يتجز�أ من  ال  ج��زء�ً  و�صعادتهم 
�إن��ن��ا ن�صعى  �إذ  ل��دي��ن��ا  �ل��ب�����ص��ري��ة  �مل�����و�رد 
لكافة  ع��م��ل حم���ّف���زة  ب��ي��ئ��ة  ت��وف��ري  �إىل 
لهم.  مهنّي  تطوير  وف��ر���ض  �مل��وظ��ف��ني 

كما �أننا ن�صعى متا�صياً مع روؤية �الإمار�ت 
جهة  �ل���ب���ن���ك  ي���ك���ون  �أن  �إىل   2021
توظيف جذ�بة بالن�صبة �إىل �الإمار�تيني 
�ملهني  للتطور  ف��ر���ص��اً  لهم  ن��ق��دم  فيما 

و�مل�صاهمة يف �الإقت�صاد �ملحلي.«
�لر�ئد  �ل��وط��ن��ي  �ل��ف��ج��رية  بنك  وي��رّك��ز 
����ص��ت��خ��د�م وتدريب  ع��ل��ى  �ل��ت��وظ��ي��ف  يف 
�ملحلية  �الإم���ار�ت���ي���ة  �مل���و�ه���ب  وت��ط��وي��ر 
بر�مج  خ�����الل  م����ن  ع��ل��ي��ه��ا  و�حل����ف����اظ 

�لوطنية.  و�ل��ت��ن��م��ي��ة  �مل��ه��ن��ي  �ل��ت��ط��وي��ر 
تقدير  �لوطني  �لفجرية  بنك  ن��ال  كما 
�ملتحدة  �ل��ع��رب��ي��ة  �الإم���������ار�ت  م�����ص��رف 
��صرت�تيجية  دع���م���ه  ب��ف�����ص��ل  �مل���رك���زي 
�ملطلوبة  �الأه����د�ف  وحتقيقه  �لتوطني 
بتطبيق  �ملعنّية  �لتوجيهات  يف  �مل��ح��ددة 
�مل�صريّف.  �ل��ق��ط��اع  يف  �ل��ت��وط��ني  ن��ظ��ام 
�الإمار�تيني  �مل��و�ط��ن��ني  ت�صكيل  وي����دّل 
�أد�ء  على  �مل��وظ��ف��ني  م��ن   40% ق��ر�ب��ة 

�لبنك �ملمتاز يف ما يتعّلق برتكيزه على 
توظيف �ملو�طنني. 

كذلك، ي�صعى �لبنك �صمن �إطار �لتز�مه 
تلّبي  منتجات  ت��ط��وي��ر  �إىل  ب��ال��ت��وط��ني 
�أطلق  ح��ي��ث  �الإم����ار�ت����ي����ني  �ح��ت��ي��اج��ات 
�ملخ�ص�صة  “�أجيال”  خ��دم��ة  م���وؤخ���ر�ً 
للمتخرجني  �مل��ال��ي��ة  �مل��ت��ط��ل��ب��ات  ل��دع��م 
يلتحقون  �ل��ذي��ن  �جل����دد  �الإم���ار�ت���ي���ني 

بالقوة �لعاملة.

»تربيد« تطلق »مبادرة اإثراء« 
للتطوير والتنمية 

•• اأبوظبي-الفجر: 

�أعلنت �ل�صركة �لوطنية للتربيد �ملركزي “�ض.م.ع.” »تربيد«، �صركة تربيد 
�ملناطق �لر�ئدة �لتي تتخذ من دولة �الإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة مقًر� لها، 
�أم�ض �الأول عن �إطالق “مبادرة �إثر�ء” �الأوىل من نوعها لتطوير �لكو�در 

�لب�صرية و�إعد�د قادة �مل�صتقبل لقطاع طاقة �ملناطق.
مبهار�ت  تتمتع  �ملو�هب  من  جمموعة  بناء  �إىل  �إثر�ء”  “مبادرة  وتهدف 
�ملعرفة  ت��ب��ادل  تي�صري  خ��الل  م��ن  �لب�صرية  �ل��ك��و�در  تطوير  و�إىل  عالية 
و�الب��ت��ك��ار ب��ني قطاع تربيد �ملناطق و�الأو���ص��اط �الأك��ادمي��ي��ة، �الأم���ر �لذي 
�صي�صاهم يف تعزيز �لنمو �القت�صادي �لقائم على �ملعرفة متا�صًيا مع روؤية 
�أبوظبي 2030، و�صقل �ملو�هب �ال�صرت�تيجية لدعم �ال�صتد�مة �لبيئية 
�خل�صر�ء  �الأجندة  يف  �ملت�صمن  �الأخ�صر  لالقت�صاد  �لطموحة  و�الأه��د�ف 
ل��دول��ة �الإم������ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة، وذل���ك �صمن �إط����ار ���ص��ام��ل لتحويل 
�أهد�ف  مع  �مل��ب��ادرة  تتما�صى  كما  �أخ�صر.  �قت�صاد  �إىل  �لوطني  �القت�صاد 
برنامج �أبوظبي للم�صرعات �لتنموية “غد�ً 21”، و�لتي ترّكز على تطوير 

�لتكنولوجيا، وت�صجيع �ملو�هب ودعم �لبحوث.
خلق  �إىل  رئي�ض  ب�صكل  تهدف  دعائم  خم�ض  على  �إثر�ء”  “مبادرة  تقوم   
باملعارف،  �لهند�صة من خالل تزويدهم  كليات  �ملنا�صبة خلريجي  �لفر�ض 
طاقة  قطاع  يف  قيادية  منا�صب  ل�صغل  توؤهلهم  �لتي  و�لكفاء�ت  و�مل��ه��ار�ت 

�ملناطق. وت�صمل هذه �لدعائم، تنظيم 
يف  �ملخت�صني  ق��ب��ل  م��ن  حم��ا���ص��ر�ت 
�ملعارف وحت�صني  �صركة تربيد لنقل 
فهم قطاع طاقة �ملناطق؛ وبرناجًما 
�لدور�ت  بعقد  يتميز  �لقدر�ت  لبناء 
وبر�مج  للعمل،  �ل��الزم��ة  �لتدريبية 
تدريب �لطالب �جلامعيني، وبر�مج 
�إعد�د �خلريجني �جلدد من مو�طني 
�ملتحدة  �ل��ع��رب��ي��ة  �الإم���������ار�ت  دول�����ة 
للعمل  �لالزمة  باملهار�ت  لتزويدهم 
�أد�ئهم  حت�����ص��ني  ع��ل��ى  وم�����ص��اع��دت��ه��م 
جوالت  �إىل  ب��االإ���ص��اف��ة  �ل��وظ��ي��ف��ي، 
�ملناطق  تربيد  حمطات  يف  تعليمية 
تهدف �إىل تطوير �لفهم حول كيفية 

وت�صكيل جمموعات  �لتنفيذ؛  �مل�صتد�مة مو�صع  �لهند�صية  �لنظرية  و�صع 
�ملتجددة  �لطاقة  جم��ال  يف  �لعلمي  �لتقدم  عجلة  لدفع  تعاونية  بحثية 
�مل�صتد�مة؛ ف�صاًل عن برنامج �ملنح �لدر��صية �لذي يوفر  و�لتكنولوجيات 
ا للطالب من مو�طني �لدولة �ملتفوقني ملو��صلة حت�صيلهم �لعلمي  فر�صً

يف و�حدة من �جلامعات �أو �لكليات �لتقنية �ملحلية �ملعتمدة.
ل�صركة  �لتنفيذي  �لرئي�ض  ث��اب��ت،  ح�صني  جا�صم  ق��ال  �ل�����ص��دد،  ه��ذ�  ويف 
تربيد  تقوم  �إقليمًيا،  �ل��ر�ئ��دة  �ملناطق  تربيد  �صركة  “بو�صفها  ت��ربي��د: 
بتوظيف خرب�تها �لطويلة لتطوير و�صقل مهار�ت �جليل �لقادم من قادة 
قطاع طاقة �ملناطق من خالل �إعد�د بر�مج تدريبية متخ�ص�صة، وتقدمي 
�ّصد  �لتوجيهات و�خلرب�ت �لعملية خلريجي كليات �لهند�صة و�الإد�رة. وجتمُ
�الأو�صاط  بني  متينة  رو�ب��ط  خللق  تربيد  �صركة  �ل��ت��ز�م  �إثر�ء”  “مبادرة 
�الأكادميية وقطاع تربيد �ملناطق من خالل تعزيز �لتعاون لتوليد �ملعارف، 
هذ�  ب��اأّن  �صك  وال  �ملهار�ت.  و�صقل  �البتكار�ت،  وت�صجيع  �لبحوث،  و�إن�صاء 
روؤية  لتحقيق  رئي�ض  �لتعليم هو عامٌل  الإث��ر�ء فر�ض  �ل��ذي يهدف  �لنهج 
دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة �لهادفة �إىل تطوير وتنمية �قت�صاد مزدهر 
قائم على �ملعرفة.« ويف وقت �صابق من هذ� �لعام، جنحت �صركة “تربيد” 
�لذي  �لتجريبي  �مل�صروع  �إمت��ام  يف  و�لتكنولوجيا  للعلوم  م�صدر  ومعهد 
��صتغرق ثالث �صنو�ت من �لبحث و�لتطوير من �أجل حت�صني كفاءة �لطاقة 
يف حم��ط��ات ت��ربي��د �مل��ن��اط��ق. و�أمُط��ل��ق على �مل�����ص��روع �مل�����ص��رتك ����ص��م “نظام 
�لتحكم بالكفاءة �ملثلى لوحد�ت �لتربيد” وهو يهدف �إىل تطوير وت�صغيل 
�لقادرة  �لذكية  �لتحكم  لوحد�ت  �لرقمية  �لتكنولوجيا  من  �ملمُقبل  �جليل 
من  �لت�صغيلي  �الأد�ء  لتح�صني  �ملناطق  تربيد  مبحطات  �آلياً  �لتحكم  على 
خالل خف�ض ��صتهالك �لطاقة.  كما قامت �صركة تربيد يف �لعام 2018 
بتاأهيل ما يزيد على �أربعني مو�طًنا من �خلريجني و�لعاملني يف �ل�صركة 
مميز  مهنٍي  م�صتقبٍل  لبناء  ا  فر�صً توّفر  خمتلفة  تدريبية  بر�مج  �صمن 

يرتكز على تطوير �ملهار�ت و�كت�صاب �خلرب�ت �لعملية.
�الإم��ار�ت��ي��ة م��ن خالل  �مل��و�ه��ب  �ل��ت��ام بتطوير  �ل��ت��ز�م��ه��ا  �ل�صركة  وت��وؤك��د 
توظيفهم ومتكينهم يف خمتلف �أق�صام �ل�صركة. وقد بلغت ن�صبة �لتوطني 
�ملف�صل  �ل�����ص��ري��ك  ه��ي  ت��ربي��د  �أن  ي��ذك��ر   .2018 ن��وف��م��رب  ك��م��ا يف   %39
مبتكرة  حلواًل  تقدم  حيث  �خلليجي،  �لتعاون  جمل�ض  دول  يف  للموؤ�ص�صات 
لتربيد �ملناطق متتاز بالكفاءة �لعالية من حيث ��صتهالك �لطاقة وتقليل 
حمطة   74 خ��الل  م��ن  حالًيا  تربيد  �صركة  وت��وف��ر  �لبيئة.  على  �ل�صرر 
موزعة يف �ملنطقة ما يفوق �ملليون طن تربيد ي�صل الأبرز �مل�صاريع �ملحلية 
يف  �مل��اري��ة  جزيرة  يف  �لتطويرية  �مل�صاريع  جميع  ذل��ك،  يف  مبا  و�الإقليمية 
�أب��وظ��ب��ي، وج��زي��رة ي��ا���ض، وج��ام��ع �ل�صيخ ز�ي��د �لكبري، وم��رتو دب��ي، ودبي 
�أند ريزورت�ض، وم�صروع جبل عمر يف مدينة مّكة �ملكرمة باململكة  بارك�ض 

�لعربية �ل�صعودية.

Date 29/ 1/ 2019  Issue No : 12541
Re-Summon by Publication to Defendant

Regarding Case No. 865/ 2018  Real Estate Plenary
Defendant 1- Madathil Sunil Kumar - Unknown Domicile
Claimant : Mashreq Al Islami Finance Company - Pjsc
Whereas the Claimant, Mashreq Al Islami Finance Company - Pjsc filed 
the above mentioned case against the Defendant to request a judgment 
that the forward lease agreement and its annexes be nullifiled and that 
the possession of the property, subject matter of this case, be returned to 
the claimant and to oblige the Defendant to pay the charges, expenses 
and leagl fees. (All the abovementioned requests are stated in detail in 
the statement of claim)
The case will be heared on  sunday 29 / 1 / 2019 at 9.30 AM in chamber 
No. 1.B.8 Accordingly, you, or your advocate, shall attend and submit to 
the court all statements  or documents three days at least prior to the 
hearing date. 
Case Manager 
Mohammad Abdul Baql Ahmed
(Signed / Sealed by Dubai Court, Case Management Office)
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العدد 12541 بتاريخ 2019/1/29   
ق�سم التنفيذ - اخطار بالن�سر 

اخطار دفع بالن�سر يف الق�سية التنفيذية 1001 ل�سنة 2018 
�ىل �ملحكوم عليه / در�جون لل�صناعات �لبحرية - �ض ذ م

ليكن معلوما لديكم بان حمكمة �ل�صارقة �الحتادية �البتد�رية قد ��صدرت بحقكم حكما  
بتاريخ 2017/1/17 يف �لق�صية رقم 2086 ل�صنة 2017 مدين جزئي ، بالز�مكم بدفع مبلغ 
�ملطالبة  تاريخ  7% من  بو�قع  �لقانونية  �لفائدة  �ىل  باالإ�صافة  درهم   )36976( وق��دره 
2017/4/1 وحتى �ل�صد�د.  ل�صالح �ملحكوم له/ كارل �صتار ل�صناعة معد�ت �لر�فعة - �ض 
ذ م م  وحيث �ن �ملحكوم له قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم و�صجل برقم �مل�صار �ليه �عاله 
�لقر�ر  وتنفيذ  2019/2/5م   بتاريخ  �ملنعقدة  �جلل�صة  عليكم �حل�صور يف  يتوجب  لذ�   ،
خالل 15 يوما من تاريخ �ليوم �لتايل للن�صر. ويف حال تخلفك عن �حل�صور يف �مليعاد 

و�لتاريخ �ملحدد فان �ملحكمة �صتبا�صر �لنظر �لق�صية يف غيابك
 رئي�س ق�سم التنفيذ 

مبحكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية                   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

  حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية         
العدد 12541 بتاريخ 2019/1/29   

  اعالن بالن�سر
�ملرجع : 137

كامل  و�لتنازل عن  �لبيع  يرغب يف  �جلن�صية  �إمار�تي   - �لعلي  �ل�صيد/ حممد عبد�هلل ح�صن ماجد  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
وذلك   )608948( رقم  رخ�صة  مبوجب  �ل�صارقة  باإمارة  تاأ�ص�صت  و�لتي  م(  م  ذ  �الأنو�ر  مدينة  )مطعم  يف   )%51( �لبالغة  ح�صته 
�ىل �ل�صيد/ عدنان رفيق حممد رفيق - باك�صتاين �جلن�صية - ويرغب �ل�صيد/ حممد �ف�صل عبد�لر�صيد - باك�صتاين �جلن�صية 
يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�صته �لبالغة )17%( يف )مطعم مدينة �الأنو�ر ذ م م( و�لتي تاأ�ص�صت باإمارة �ل�صارقة مبوجب 
رخ�صة رقم )608948( وذلك �ىل �ل�صيد/ عدنان رفيق حممد رفيق - باك�صتاين �جلن�صية - ويرغب �ل�صيد/ حممد زي�صان قا�صي 
حممد �دري�ض - باك�صتاين �جلن�صية يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�صته �لبالغة )16%( يف )مطعم مدينة �الأنو�ر ذ م م( 
و�لتي تاأ�ص�صت باإمارة �ل�صارقة مبوجب رخ�صة رقم )608948( وذلك �ىل �ل�صيد/ عدنان رفيق حممد رفيق - باك�صتاين �جلن�صية 
�لبالغة  كامل ح�صته  و�لتنازل عن  �لبيع  يرغب يف  �جلن�صية  باك�صتاين   - �صعيد  ر�جا حممد  كمر�ن جنجو�  �ل�صيد/  ويرغب   -
)16%( يف )مطعم مدينة �الأنو�ر ذ م م( و�لتي تاأ�ص�صت باإمارة �ل�صارقة مبوجب رخ�صة رقم )608948( وذلك �ىل �ل�صيد/عدنان 
رفيق حممد رفيق - باك�صتاين �جلن�صية - مت تغيري �ل�صكل �لقانوين من �صركة ذ�ت م�صوؤولية حمدودة �ىل موؤ�ص�صة فردية بوكيل 
 - �النو�ر(  �لتجاري �جلديد )مطعم مدينة  �ال�صم  �ىل  م(  م  ذ  �الأنو�ر  �لتجاري من )مطعم مدينة  �ال�صم  تغيري  - مت  خدمات 
وعمالبن�ض �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �الحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف �صان �لكاتب �لعدل . فقد �قت�صى ن�صر هذ� 

�العالن للعلم و�نه �صوف يتم �لت�صديق  على �الجر�ء �مل�صار �ليه بعد ��صبوعني من تاريخ هذ� �العالن.

مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 
اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 12541 بتاريخ 2019/1/29   

  اعالن بالن�سر
�ملرجع : 130

ليكن معلوما للجميع بان �ل�صيد/ حممد �هلل مري نو�ز - �فغان�صتاين �جلن�صية يرغب يف 
�لبيع و�لتنازل عن كامل ح�صته �لبالغة 100% وذلك �ىل �ل�صيد/ �صيدويل خان عبد�حلنان 
- �فغاين �جلن�صية وذلك يف �لرخ�صة )جنمة �لفلك خلياطة �ملالب�ض �لرجالية( تاأ�ص�صت 
باإمارة �ل�صارقة مبوجب رخ�صة رقم )513406( �ل�صادرة من د�ئرة �لتنمية �القت�صادية 

بال�صارقة.  تعديالت �خرى : اليوجد. 
وعمالبن�ض �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �الحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف 
�صان �لكاتب �لعدل . فقد �قت�صى ن�صر هذ� �العالن للعلم و�نه �صوف يتم �لت�صديق  على 
�الجر�ء �مل�صار �ليه بعد ��صبوعني من تاريخ هذ� �العالن فمن لديه �ي �عرت��ض حيال 

ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة التباع �الجر�ء�ت �لقانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
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  اعالن بالن�سر
�ملرجع : 133

 - عبيد  �صامل  جمعه  �صامل  زوجه  ح�صنوفا  ترنا  �ل�صيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
�ذربيجانية  �جلن�صية يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�صته �لبالغة 100%  يف )�صالون 
�ذربيجان لل�صيد�ت( مبوجب رخ�صة رقم )548323( �ىل �ل�صيد/ �صاجي �صاكريا�ض ماتاي 

�صكاريا - هندي �جلن�صية  تعديالت �خرى : تنازل �صاحب �لرخ�صة �ىل �خر 
وعمالبن�ض �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �الحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف 
�صان �لكاتب �لعدل . فقد �قت�صى ن�صر هذ� �العالن للعلم و�نه �صوف يتم �لت�صديق  على 
�الجر�ء �مل�صار �ليه بعد ��صبوعني من تاريخ هذ� �العالن فمن لديه �ي �عرت��ض حيال 

ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة التباع �الجر�ء�ت �لقانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
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  اعالن بالن�سر
�ملرجع : 135

باك�صتاين �جلن�صية   - �لفقار منري �حمد  ذو  �ل�صيد/ حممد  بان  ليكن معلوما للجميع 
يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�صته �لبالغة 100%  وذلك �ىل �ل�صيد/ كا�صف نزير 
و�الر�صيات(  �لتك�صية  ملقاوالت  �ل�صويهني  )لوؤلوؤة  باك�صتاين �جلن�صية يف   - نزير ح�صني 
و�لتي تاأ�ص�صت باإمارة �ل�صارقة مبوجب رخ�صة رقم )753050(  تغيري�ت �خرى : تنازل 

�صاحب �لرخ�صة الخر. 
وعمالبن�ض �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �الحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف 
�صان �لكاتب �لعدل . فقد �قت�صى ن�صر هذ� �العالن للعلم و�نه �صوف يتم �لت�صديق  على 
�الجر�ء �مل�صار �ليه بعد ��صبوعني من تاريخ هذ� �العالن فمن لديه �ي �عرت��ض حيال 

ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة التباع �الجر�ء�ت �لقانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
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  اعالن بالن�سر
�ملرجع : 40

ليكن معلوما للجميع بان �ل�صيد/و�قف �هلل �ف�صل خان �فغاين �جلن�صية يرغب يف �لبيع 
و�لتنازل عن كامل ح�صته يف /لتجارة وخياطة �ملالب�ض �لرجالية رقم ترخي�ض 115631، 

وذلك لل�صيد/ رحم غني عثمان غني ، باك�صتان �جلن�صية 
تعديالت �خرى : مت تغيري �ال�صم �لتجاري من/و�قف لتجارة وخياطة �ملالب�ض �لرجالية  

�ىل �ال�صم �لتجاري �جلديد / رحم غني لتجارة وخياطة �ملالب�ض �لرجالية 
وعمالبن�ض �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �الحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف 
�صان �لكاتب �لعدل . فقد �قت�صى ن�صر هذ� �العالن للعلم و�نه �صوف يتم �لت�صديق  على 
�الجر�ء �مل�صار �ليه بعد ��صبوعني من تاريخ هذ� �العالن فمن لديه �ي �عرت��ض حيال 

ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة التباع �الجر�ء�ت �لقانونية
مكتب الكاتب العدل  

وزارة العدل
 ال�سئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات   

العدد 12541 بتاريخ 2019/1/29   
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

��صم �ل�صركة : قيان هوى للتجارة - �س ذ م م  
�لعنو�ن : حمل رقم 21 ملك دبي بالز� لتجارة �جلملة - ديرة - �لبطني  �ل�صكل �لقانوين 
 : �لتجاري  بال�صجل  �لقيد  رق��م   620133  : �لرخ�صة  رق��م   ، حم���دودة  م�صوؤولية  ذ�ت   :
يف  �لتاأ�صري  مت  قد  باأنه  بدبي  �القت�صادية  �لتنمية  د�ئ��رة  تعلن  ه��ذ�  مبوجب   1070434
، وذلك مبوجب قر�ر حماكم  �أعاله  باإنحالل �ل�صركة �ملذكورة  �ل�صجل �لتجاري لديها 
  2019/1/14 بتاريخ   دب��ي  حماكم  �لعدل  كاتب  ل��دى  و�ملوثق   2019/1/14 بتاريخ   دب��ي 
الها�سمي  ح�سني  �ملعني  �مل�صفي  �إىل  �لتقدم  مطالبة  �أو  �عرت��ض  �أي  لديه  من  وعلى 
�م   - دي��رة   - لوتاه  �حمد  نا�صر  308 ملك  رق��م  : مكتب  �لعنو�ن  ملراجعة احل�سابات 
�مل�صتند�ت  معه كافة  : 3885519-04 م�صطحباً  : 3885518 - 04 فاك�ض  هرير - هاتف 

و�الأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذ� �الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12541 بتاريخ 2019/1/29   
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

��صم �ل�صركة : برونوبت�سيا دو باري�س فا�سن - �س ذ م م  
�لعنو�ن : حمل رقم 16 ملك جابر عبد�هلل حممد �حلربي - ديرة - بور�صعيد  �ل�صكل 
بال�صجل  �لقيد  رق��م   584769  : �لرخ�صة  رق��م   ، حم���دودة  م�صوؤولية  ذ�ت   : �ل��ق��ان��وين 
مت  ق��د  ب��اأن��ه  بدبي  �القت�صادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن  ه��ذ�  مبوجب   998434  : �لتجاري 
مبوجب  وذل��ك   ، �أع��اله  �ملذكورة  �ل�صركة  باإنحالل  لديها  �لتجاري  �ل�صجل  يف  �لتاأ�صري 
قر�ر حماكم دبي بتاريخ  2018/12/30  و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ  
ايه  �ملعني  �مل�صفي  �إىل  �لتقدم  �أو مطالبة  �أي �عرت��ض  2018/12/30  وعلى من لديه 
تي ام رمي النعيمي لتدقيق احلا�سابات  �لعنو�ن : مكتب رقم 602 ملك عبد�لرحيم 
 04-2517721  : فاك�ض    04-2517720 : هاتف  �مل��رق��ب��ات     - دي��رة   - �ل��زرع��وين  حممد 
م�صطحباً معه كافة �مل�صتند�ت و�الأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر 

هذ� �الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12541 بتاريخ 2019/1/29   
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

��صم �ل�صركة : �سركة ان بي بي لتجارة امللب�س - ذ م م    
�لعنو�ن : حمل ملك طارق �حمد �لهيد�ن - ديرة - �لبطني -  �ل�صكل �لقانوين : ذ�ت 
م�صوؤولية حمدودة ، رقم �لرخ�صة : 549266 رقم �لقيد بال�صجل �لتجاري : 1017429 
�ل�صجل  يف  �لتاأ�صري  مت  ق��د  ب��اأن��ه  بدبي  �القت�صادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن  ه��ذ�  مبوجب 
دبي  حماكم  ق��ر�ر  مبوجب  وذل��ك   ، �أع���اله  �مل��ذك��ورة  �ل�صركة  باإنحالل  لديها  �لتجاري 
بتاريخ  2019/1/14 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ  2019/1/14  وعلى 
من لديه �أي �عرت��ض �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�صفي �ملعني ح�سني الها�سمي ملراجعة 
احل�سابات �لعنو�ن : مكتب رقم 308 ملك نا�صر �حمد لوتاه - ديرة - �م هرير - هاتف 
: 3885518 - 04 فاك�ض : 3885519-04 م�صطحباً معه كافة �مل�صتند�ت و�الأور�ق �لثبوتية 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذ� �الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12541 بتاريخ 2019/1/29   
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

��صم �مل�صفي : ح�سني الها�سمي ملراجعة احل�سابات
�لعنو�ن : مكتب رقم 308 ملك نا�صر �حمد لوتاه - ديرة - �م هرير - هاتف 
�لتنمية  د�ئ��رة  تعلن  ه��ذ�  مبوجب   04-3885519  : فاك�ض   04  -  3885518  :
�القت�صادية بدبي باأنه قد مت تعيني �مل�صفي �ملذكور �أعاله لت�صفية  قيان هوى 
للتجارة - �س ذ م م  وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ  2019/1/14  
و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ  2019/1/14  وعلى من لديه 
�أي �عرت��ض �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�صفي �ملعني يف مكتبه �لكائن بدبي على 
�لثبوتية  و�الأور�ق  �مل�صتند�ت  كافة  معه  م�صطحباً  �أع��اله،  �ملذكور  �لعنو�ن 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذ� �الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12541 بتاريخ 2019/1/29   
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

��صم �مل�صفي : ايه تي ام رمي النعيمي لتدقيق احلا�سابات
�لعنو�ن : مكتب رقم 602 ملك عبد�لرحيم حممد �لزرعوين - ديرة - �ملرقبات   
هاتف : 2517720-04  فاك�ض : 2517721-04  مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية 
�القت�صادية بدبي باأنه قد مت تعيني �مل�صفي �ملذكور �أعاله لت�صفية  برونوبت�سيا 
بتاريخ   دب���ي  ق���ر�ر حم��اك��م  وذل���ك مب��وج��ب  م    م  ذ  �س   - فا�سن  باري�س  دو 
2018/12/30  و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ  2018/12/30  وعلى 
�لكائن  مكتبه  �ملعني يف  �مل�صفي  �إىل  �لتقدم  �أو مطالبة  �عرت��ض  �أي  لديه  من 
و�الأور�ق  �مل�صتند�ت  كافة  معه  م�صطحباً  �أع���اله،  �مل��ذك��ور  �لعنو�ن  على  بدبي 

�لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذ� �الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12541 بتاريخ 2019/1/29   
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

��صم �مل�صفي : ح�سني الها�سمي ملراجعة احل�سابات
�لعنو�ن : مكتب رقم 308 ملك نا�صر �حمد لوتاه - ديرة - �م هرير - هاتف 
�لتنمية  د�ئ��رة  تعلن  ه��ذ�  3885519-04  مبوجب   : فاك�ض   04  -  3885518  :
�سركة  �أعاله لت�صفية   �ملذكور  �مل�صفي  باأنه قد مت تعيني  �القت�صادية بدبي 
وذل��ك مبوجب ق��ر�ر حماكم دب��ي بتاريخ   ان بي بي لتجارة امللب�س - ذ م م  
2019/1/14  و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ  2019/1/14  وعلى 
من لديه �أي �عرت��ض �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�صفي �ملعني يف مكتبه �لكائن 
و�الأور�ق  �مل�صتند�ت  كافة  معه  م�صطحباً  �أع��اله،  �ملذكور  �لعنو�ن  على  بدبي 

�لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذ� �الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12541 بتاريخ 2019/1/29   
 يف الدعوى  رقم 2018/1061 جتاري كلي 

�ملدعي / بنك �مل�صرق - �ض م ع 
�ملدعي عليهم 1- كابيتال ماركتينج منطقة حرة - ذ م م  2- كومال مانوج بهوجو�ين ب�صفتها كفيلة و�صامنة ملديونية كابيتال 
ماركتينج منطقة حرة - ذ م م   3- كابيتال ماركتينج للدعاية و�الإعالن ذ م م  ب�صفتها كفيل و�صامنه ملديونية كابيتال ماركتينج 
منطقة حرة - ذ م م  4-جلوبال لوجي�صتك �ند �صريفي�صيز �ض م ح  )�ض م ح( ب�صفتها كفيل و�صامنه ملديونية كابيتال ماركتينج 
منطقة حرة - ذ م م  5- جاميكا بلو كويف �صوب - ذ م م ب�صفتها كفيل و�صامنه ملديونية كابيتال ماركتينج منطقة حرة - ذ م م  

يعلن �خلبري �لدكتور/عقيل حممد هادي ح�صن �لهادي ، و�ملعني من قبل حمكمة دبي �البتد�ئية يف �لدعوى رقم 2018/1061 
كابيتال ماركتينج   / �ل�صادة  �ملدعي عليهم  فاإن  للمهمة  وتنفيذ�   ، ع  م  �ض   - �مل�صرق  بنك   / �ملدعي  و�ملقامة من   ، جتاري كلي 
منطقة حرة - ذ م م و�ل�صيد/ كومال مانوج بهوجو�ين ب�صفتها كفيلة و�صامنة ملديونية كابيتال ماركتينج منطقة حرة - ذ م 
م و�ل�صادة/ كابيتال ماركتينج للدعاية و�الإعالن ذ م م  ب�صفتها كفيل و�صامنه ملديونية كابيتال ماركتينج منطقة حرة - ذ م 
م  و�ل�صادة /جلوبال لوجي�صتك �ند �صريفي�صيز �ض م ح  )�ض م ح( ب�صفتها كفيل و�صامنه ملديونية كابيتال ماركتينج منطقة 
حرة - ذ م م  و�ل�صادة / جاميكا بلو كويف �صوب - ذ م م ب�صفتها كفيل و�صامنه ملديونية كابيتال ماركتينج منطقة حرة - ذ م 
م مدعوون حل�صور �جتماع �خلربة �مل�صرفية �و بو��صطة وكيل معتمد ، و�ملقرر عقده يوم �الأحد �ملو�فق 2019/2/3 يف متام 
�ل�صاعة  �لعا�صرة  �صباحا  يف مقر مكتبنا �لكائن يف �إمارة دبي - ديرة - بو�صعيد - بناية �لو�صل بزن�ض �صنرت - بجو�ر فندق جي 5 
)فندق روتانا �صابقا( - �صارع رقم 27 - �لطابق �لتا�صع - مكتب رقم )902( رقم مكاين : 94178 32428 - لذ� نرجو منكم �لتكرم 

باحل�صور يف �ملوعد �ملحدد �عاله " و�ح�صار جميع �الأور�ق و�مل�صتند�ت �لتي توؤدون تقدميها لنا لنتمكن من �أد�ء مهمتنا. 
مكتب اخلبريامل�سريف     
د - عقيل حممد هادي ح�سن  الهادي 

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

العدد 12541 بتاريخ 2019/1/29   
يف الق�سية رقم 2018/2060 جتاري كلي 

�ند �مبورت بنك  �لهند لالإ�صتري�د و�لت�صدير  2-�ك�صبورت  �ملرفوعة من : 1- بنك 
�وف �نديا بوكالة : خليفة بن هويدن �لكتبي للمحاماة و�ال�صت�صار�ت �لقانونية - �صد 
�ملدعي عليهم: 1- غيتاجنايل فنت�صرز )م د م �ض( 2- جيتاجنايل جيم�ض ليمتد 3- 
ميهول ت�صوك�صي - باال�صارة �ىل كتاب حمكمة دبي �ملوؤرخ يف  2019/1/28 و�ملت�صمن 
تكليفي خبري� يف �لق�صية �ملذكورة �عاله نحيطكم علما بانه تقرر عقد �جتماع �خلربة 
يف �لق�صية �ملذكورة يوم �الربعاء �ملو�فق 2019/2/6 �ل�صاعة 11.00 �صباحا  وذلك على 
�لعنو�ن �لتايل : مكتب �خلبري: �حمد ماجد لوتاه- �لهالل كابيتال- �لطابق �لثالث- 
بور�صعيد  �صنرت-  �صيتي  دي��رة  بجانب  للتامني-  �لوطنية  دبي  بناية   302 رقم  مكتب 
هاتف 2999000-04 لذ� ندعوكم للح�صور يف �ملوعد �ملذكور وتقدمي كافة مالديكم 

من م�صتند�ت ومذكر�ت.
اخلبري/ احمد ماجد لوتاه- رقم قيد )111(

الهالل كابيتال
   اعالن ن�سر اجتماع خربة

العدد 12541 بتاريخ 2019/1/29   
يف الدعوى رقم 2018/3729 جتاري جزئي - دبي 

�ملقامة من / بي �صيف ال�صت�صار�ت �الأمن و�ل�صالمة 
�صد/جر�غ للمقاوالت - �ض ذ م م 

نعلن نحن �خلبري �حل�صابي / �حمد �بر�هيم حممد بن فار�ض ، �أنه مت تعيننا من حمكمة دبي 
�ملوقرة لتنفيذ مهمة �خلربة �حل�صابية �لو�ردة بحكم �ملحكمة �ل�صادر بجل�صة 2018/12/25 
يف �لدعوى �ملذكورة �أعاله - كما نعلن �ملدعي عليها : جر�غ للمقاوالت - �ض ذ م م حل�صور 
�إجتماع �خلربة �ملقرر له جل�صة يوم �الإثنني �ملو�فق 2019/2/4 يف متام �ل�صاعة 10.30 �صباحا 
وذلك مبقر مكتبنا �لكائن مبركز �لد�نة - مكتب رقم 601 ، �صارع �أل مكتوم - ديرة - دبي ، 
ومن ثم �الإنتقال لل�صركة �ملدعية و�ملدعي عليها لالإطالع على �صجالتها ونظامها �ملحا�صبي 

و�أ�صول �مل�صتند�ت و �ي م�صتند�ت �خرى متعلقة بالنز�ع. 
خبري ح�سابي 
 احمد ابراهيم حممد بن فار�س  

اإعالن اإجتمــاع خبــرة

العدد 12541 بتاريخ 2019/1/29   
حمكمة عجمان الإحتادية الإبتدائية

 تبليغ حكم بالن�سر
يف الدعوى رقم  2017/1287 عمايل كلي 

�إم��ارة عجمان - �ملنطقة  �ىل �ملحكوم عليه : عي�صى للهند�صة و�خلدمات �لبحرية )ذ م م( / �الإم��ار�ت - 
�ل�صناعية - �صارع �ملنامه �ض ب 2218 عجمان هاتف : 7444885 - 04 

نحيطكم علما باأنه بتاريخ : 2018/11/13 م 
قد حكمت عليكم هذه  �ملحكمة يف �لدعوى �ملذكورة بالرقم �عاله 

ل�صالح : موهان كيليالتو �صرييان كيليالتو 
ب��اأد�ء مبلغ 624.227 درهم  بالت�صامن  �ملدخل  �ملدعي عليها و�خل�صم  بالز�م   : �ملحكمة  بالتايل : حكمت 
)مائتان و�صبعة وع�صرين �لف �لف و�صتمائة و�ربعة وع�صرين درهما( ، مع �لفائدة بو�قع 5% ت�صري من 
تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�صد�د �لتام ، و�أن ي�صلماه تذكرة �لعودة لبلده �و قيمتها ، ما مل يلتحق ب�صاحب عمل 
�آخر بالدولة ، و�لزمتهما باملنا�صب من �لر�صوم و�مل�صاريف و�لف درهم �تعاب حماماة ورف�صت ما عد� ذلك 

من طلبات.  حكما قابال لال�صتئناف خالل 30 يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل العالنك بهذ� �لتبليغ
حرر بتاريخ : 2019/1/20

مكتب ادارة الدعوى       

المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 12541 بتاريخ 2019/1/29   
مذكرة تبليغ مدعي عليه  بالن�سر

�سادرة من حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية 
يف الق�سية رقم 2018/4954 دائرة املدنية والتجارية اجلزئية الرابعة 

  اإعالن املدعي عليه بالن�سر بورود التقرير 
�ىل �ملدعى عليه / �خل�صم �ملدخل : م�صطفى حممود م�صطفى عبد�لرز�ق 

حيث �ن �ملدعي / عرب �الإمار�ت للتموين باملو�د �لغذ�ئية - �ض ذ م م  
قد �قام عليك �لدعوى �ملذكور رقمها �عاله لدى هذه �ملحكمة 

وحيث �نه قد ورد تقرير �خلربة و�ودع ملف �لدعوى. 
لذلك يقت�صي ح�صورك �مام هذه �ملحكمة )د�ئرة �ملدنية و�لتجارية �جلزئية �لر�بعة( 
وذلك  2019/2/12م  يوم  �صباح  من  و�لن�صف  �لثامنة  �ل�صاعة  متام  يف   140 رقم  قاعة 
ال�صتالم ن�صخة من تقرير �خلربة ولالإجابة على �لدعوى وتقدمي ما لديك من بيانات 
، ويف حالة تخلفك عن �حل�صور �و عدم �ر�صال وكيل عنك يف �لوقت �ملحدد فان �ملحكمة 

�صتبا�صر نظر�لدعوى يف غيابك. 
مكتب اإدارة الدعوى  اأمني ال�سر  
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مذكرة تبليغ مدعي عليه بالن�سر
�سادرة من حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية 

يف الق�سية رقم 2017/3872 جتاري جزئي ال�سارقة  
  اإعالن املدعي عليهم بورود التقرير 

�ىل �ملدعى عليه /1- �لفن �لر�قي للخدمات �لفنية �ض ذ م م  2-�حمد ��صماعيل عبد�حلميد عايد 
وم�صتلم  �الوىل  عليها  �ملدعي  عن  بالتوقيع  و�ملخول  �ل�صركة  مدير  وب�صفته  �ل�صخ�صية  ب�صفته 
�لب�صائع من �ملدعية 3- خليفة جمعه بالل جمعة ب�صفته �ل�صخ�صية وب�صفته مدير �ل�صركة و�ملخول 
بو�صكو  �صركة  �ملدعي /  �ن  �ملدعية.  حيث  �لب�صائع من  �ملدعي عليها �الوىل وم�صتلم  بالتوقيع عن 
باد�ء  ، ويطالبكم فيها  �ملحكمة  �عاله لدى هذه  �ملذكورة  �لدعوى  �قام عليكم  م  قد  م  ذ   - للتجارة 
�ملطالبة وحتى  تاريخ  �لقانونية بو�قع 12% من  باالإ�صافة للفائدة  مبلغ وقدره )62.008.55 درهم( 
�ل�صد�د �لتام باالإ�صافة مل�صاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة.   لذلك يقت�صي ح�صوركم �مام هذه �ملحكمة 
)�لد�ئرة �جلزئية �لثالثة( يف متام �ل�صاعة �لثامنة و�لن�صف من �صباح يوم 2019/3/6 وذلك لالإطالع 
و�لرد على �لدعوى ويف حالة تخلفكم عن �حل�صور �و عدم �ر�صال وكيل عنكم يف �لوقت �ملحدد فان 

�ملحكمة �صتبا�صر نظر�لدعوى يف غيابكم.
مكتب اإدارة الدعوى
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حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية
اعالن حكم بالن�سر - �سادر من حمكمة ال�سارقة الإحتادية 

304/2018 جزئي 
�ملرفوعة من �ملدعي/ باالكوالثيل ماثيو اليبي 

�صد �ملدعي عليها / فينود نيليبا ر�مبيل فا�صو بنفا�صو 
نعلمك باأنه قد �صدر بحقك يف �لدعوى �مل�صار �ليها �لقر�ر �ملبني �أدناه 

�لقطرية  �ل�صركة   : �لثاين  عليه  �ملدعي  قبل  �لدعوى  قبول  بعدم   : �أوال    : �ملحكمة  حكمت 
�لعامة للتاأمني و�إعادة �لتاأمني القامتها على غري ذي �صفة 

 - �لعامة  للتاأمينات  �لوطنية  �ل�صركة   : �ملدخل  و�خل�صم  �الأول  عليه  �ملدعي  بالز�م   : ثانيا 
بالت�صامم فيما بينهما بان يوؤديا للمدعية مبلغ  100.000 درهم )مائة �لف درهم ( و�لفائدة 
�لقانونية بو�قع 5% �صنويا من تاريخ �صريورة هذ� �حلكم  نهائيا وحتى متام �ل�صد�د ب�صرط 
�ن ال جتاوز يف جمموعها ��صل �لدين �ملق�صي به و�لزمتها بامل�صروفات و�لر�صوم وخم�صمائة 

درهم مقابل �تعاب �ملحاماة ورف�صت ما عد� ذلك من طلبات.   
مكتب اإدارة الدعوى 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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انذار عديل بالن�سر

رقم )2019/538(
�ملنذر : ح�صن �بر�هيم �لفرد�ن �لعقارية - �ض ذ م م

�ملنذر �ليه : كايال�ض �صيرتي - جمهول حمل �القامة 
�يجارية تنتهي  يف 2018/2/24 ورغم  �صنة  ��صتئجار مكتب رقم 407 ملدة  �ليه على  �ملنذر  1- تعاقد 

�نتهاء عقد �اليجار مل تلتزمو� بال�صد�د حتى �الن. 
2- وحيث �نكم توقفتم عن جتديد �لعقد و�رتد �صيكني لكم �رقام 4.5 مببلغ 56.000 درهم و�نه  وعمال 
�اليجار�ت  و�صد�د  �لعقد  جتديد  ب�صرورة  نخطركم  فاإننا  لذلك   2007 ل�صنة   26 رقم  �ملر�صوم  بن�ض 
و�ل�صيكات �ملرتدة و�لعمل مبا جاء بهذ� �النذ�ر وذلك خالل �صهر من تاريخه جتنبا التخاذ �الجر�ء�ت 

�لقانونية �لالزمة ومنها طلب �خالء �لعقار �مل�صتاأجر مع حتميلكم كافة �ال�صر�ر و�لر�صوم 
تاريخ  من  �صهر  خ��الل  بذمتكم  �ملرت�صد  �اليجار  و�صد�د  �لعقد  جتديد  ب�صرورة  نخطركم  كما   -3
�خطاركم بال�صد�د ويف حالة عدم �ل�صد�د خالل �صهر من تاريخ ��صتالمكم �النذ�ر �صنقوم برفع دعوى 

�خالء لعدم �ل�صد�د. مع حفظ كافة �حلقوق �الخرى من �ي نوع كانت. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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 لدى الكاتب العدل 

اإنذار عديل بالن�سر رقم )539/2019/3(
�ملنذر : هوم بل�ض هومز الإد�رة �لعقار�ت 

�ملنذر �ليه : �ملوهبة لالإلكرتونيات  - رخ�صة جتارية رقم )515007( 
بذمته مببلغ وقدره  �ملرت�صد  �الي��ج��ار  ب��دل  ���ص��د�د  ب�����ص��رورة  �ليه  �مل��ن��ذر  �مل��ن��ذر يخطر 
وحتى   2019/1/1 للفرتة  �اليجاري  �لعام  �اليجار عن  بدل  و�لتي متثل  درهم   50.000
2019/12/31 باالإ�صافة ملبلغ 1220 درهم ر�صوم جتديد عقد �اليجار و��صتخر�ج �صهادة 
�يجاري طبقا ملا هو من�صو�ض عليه بعقد �اليجار وذلك خالل 30 يوما من تاريخ هذ� 
�الخطار ويف حاله عدم �ل�صد�د �صن�صطر ��صفني للجوء �ىل �للجنة �لق�صائية �خلا�صة 
مع  �الخ��الء   مع  بال�صد�د  اللز�مكم  و�مل�صتاأجرين  �ملوؤجرين  بني  �ملنازعات  يف  بالف�صل 

حتميلكم ر�صوم وم�صاريف �لتقا�صي. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اعالن حكم بالن�سر
يف  الدعوى رقم 2018/10441 عمايل جزئي

�ىل �ملدعي عليه/1-جنوم �ل�صرقية لتنظيم �ملعار�ض و�حلفالت جمهول حمل �القامة 
مبا �أن �ملدعي/حممد توفيق حممد �حمد عرب  نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�صتها 
�ملنعقدة بتاريخ 2018/12/20 يف �لدعوى �ملذكورة �عاله ل�صالح/حممد توفيق حممد 
�حمد عرب بالز�م �ملدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ 24643 درهم وتذكرة �لعودة 
�ىل موطنه �و قيمتها نقد� ما مل يكن وقت �لتنفيذ قد �لتحق بخدمة �صاحب عمل 
ما  ورف�صت  فيها  ن�صيبه  �ملدعي من  و�عفت  �مل�صروفات  باملنا�صب من  و�لزمتها  �خر 
عد� ذلك من طلبات. حكما مبثابة �حل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما 
�عتبار� من �ليوم �لتايل لن�صر هذ� �العالن �صدر با�صم �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حممد 

بن ر��صد بن �صعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2018/379 عقاري كلي 

�ىل �ملحكوم عليه/1- �ر�ن برو�ض يومي�صون جمهول حمل �القامة نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�صتها �ملنعقدة 
�تفاقية �الجارة  : بف�صخ  �أوال  �ملذكورة �عاله ل�صالح/ متويل )م�صاهمة خا�صة(  �لدعوى  بتاريخ  2018/9/9 يف 
و�لكائنة يف   �لعقارية رقم )1618(  �لوحدة  �لدعوى عن  �الآجلة( ومالحقها مو�صوع  بالتملك )�الإج��ارة  �ملنتهية 
�ملبنى �مل�صمى �وكود ري�صيدين�صي ، �لطابق )16( رقم �الر�ض 352 - يف منطقة معي�صم �الأول ، باإمارة دبي ، مو�صوع 
�تفاقية �ملنتهية بالتملك ، و�لغاء �إ�صارة �لقيد �لعقاري )�الإجارة �ملنتهية بالتملك( �لو�ردة يف �صهادة �مللكية ل�صالح 
�ملدعي عليه و�لتي مفادها )تخ�صع ملكية �لعقار �ىل ترتيبات �الإجارة �ملنتهية بالتملك طبقا لعقد �اليجار �ملنتهي 
�مل��ودع لدى د�ئ��رة �الر��صي و�الأم��الك( و�ل��ز�م �ملدعي عليه بت�صليم �لوحدة �لعقارية حمل  بالتملك وملحقاتها 
 ، �لز�م �ملدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ )503.053( درهم  ، ثانيا :  �ل�صو�غل  �لتد�عي للمدعية خالية من 
�ملدعي عليه  �لز�م   : �لتعوي�ض.  ثالثا  �لتعوي�ض  )خم�صمائة وثالثة �الف وثالثة وخم�صون درهما( على �صبيل 
�تعاب �ملحاماة. ورف�صت ما عد� ذلك من طلبات.  حكما مبثابة  بالر�صوم و�مل�صروفات ومبلغ �لف درهم مقابل 
�حل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�صر هذ� �العالن �صدر با�صم �صاحب 

�ل�صمو �ل�صيخ حممد بن ر��صد بن �صعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2018/3607 جتاري جزئي

�ىل �ملحكوم عليه/1- زهرة لنظم �حلماية و�الجهزة �لكهربائية - �ض ذ م م  جمهول حمل 
�لدعوى  يف   2018/12/24 بتاريخ  �ملنعقدة  بجل�صتها  حكمت  �ملحكمة  بان  نعلنكم  �القامة 
�ملذكورة �عاله ل�صالح/ �صيتا �صمارت �صوليو�صون ليمتد )فرع م د م �ض( بالز�م �ملدعي عليها 
بان توؤدي للمدعية مبلغ 11.400 دوالر �مريكي )�إحدى ع�صر �لف و�ربعمائة دوالر �مريكي 
�و ما يعادله بالدرهم �الإمار�تي( و�لفائدة �لقانونية 9% �صنويا من تاريخ �ال�صتحقاق يف 
2017/12/26 حتى متام �ل�صد�د و�لزمت �ملدعي عليها بامل�صاريف ومبلغ ثالثمائة درهم 
يوما  ثالثني  خ��الل  لال�صتئناف  قابال  �حل�صوري  مبثابة  حكما  �ملحاماة.  �تعاب  مقابل 
�عتبار� من �ليوم �لتايل لن�صر هذ� �العالن �صدر با�صم �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حممد بن 

ر��صد بن �صعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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تعلن �صركة / بيت جدي للحلويات - ذ م م  رخ�صة جتارية �صادرة من د�ئرة �لتنمية 
�القت�صادية بعجمان ملف رقم )90536( باأنه مت �لتنازل من قبل �ل�صريك / ع�صام فوؤ�د 
حممد �صالمه �جلن�صية �الردن ، و�ل�صريك �ملتنازل : نادر �حمد  ح�صني �لعك�ض �جلن�صية 
: �الدرن ، باأنه قد مت �لتنازل منهم �ىل �ل�صيد/ فاخر �ديب عبد�لعزيز �جلن�صية : �لعر�ق 

وهذ� �قر�ر من �ل�صركة بذلك. 
�ملتنازل : ع�صام فوؤ�د حممد �صالمه  �جلن�صية : �الردن 
�ملتنازل : نادر �حمد ح�صني �لعك�ض  �جلن�صية : �الدرن 

�ملتنازل �ليه : فاخر �ديب عبد�لعزيز  �جلن�صية :�لعر�ق 
مبو�فقة : عدنان عبد�لرز�ق علي �لعوبد �ل�صويهي  �جلن�صية : �الإمار�ت 

من لديه �عرت��ض على ذلك �ن يتقدم للمحكمة �ملخت�صة وذلك خالل 14 يوم من تاريخ 
�لن�صر دون �ن تتحمل �صركة بيت جدي للحلويات ذ م م  �دين م�صئولية �جتاه �لغري.   

التوقيع / بيت جدي للحلويات - ذ م م   

اإعــــــالن بالن�ســـر 
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الق�سية رقم 2523 ل�سنة 2018 م 

لدى حمكمة عجمان الإحتادية الإبتدائية  
�ملرفوعة  من : �لبنك �لعربي �ملتحد - �ض م ع - �ملحرتمني

بوكالة �ملحامي : موزة �خلظر للمحاماة و�ال�صت�صار�ت �لقانونية �ملحرتمني 
فاك�ض رقم 44333014 - 04 

�صد : يو�صف عبد�هلل حممد �لع�صم �ملرزوعي �ملحرتم  للن�صر - باالإ�صارة �ىل كتاب مدير 
 �إد�رة �صوؤون �خلرب�ء �لفنيني بوز�رة �لعدل �ملوقرة رقم 2019/175 م �ملوؤرخ يف 2019/1/28 م 
بتكليفنا مببا�صرة �ملهمة يف �لدعوى�أعاله - نحيطكم علما باأنه مت حتديد موعد �إجتماع 
�خلربة �الأول يوم �الثنني 2019/2/4 م �ل�صاعة �حلادية ع�صر �صباح مبقر �لبنك �ملدعي 
�لبنك �لعربي �ملتحد  - �ض م ع - وعليكم �حل�صور يف �ملوعد �ملحدد �أعاله �و من ينوب عنكم 
�الأطر�ف  �ملقدمة من  و�ملذكر�ت  �مل�صتند�ت  و�صورة عن  �الأ�صلي  �مللف  �إح�صار  مع  قانونا 

للمحكمة و�أي م�صتند�ت �خرى يرغب �الأطر�ف يف تقدميها. 
خبري م�سريف / �ساكر عبداجلبار يو�سف �سامل  

اإجتمـــــاع خبــــــرة
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 اعالن بالن�سر للح�سور اأمام مكتب اإدارة الدعوى 

يف الدعوى رقم 2018/1605 جتاري 
بناء علي طلب �مل�صتاأنف : بنك �الإحتاد �لوطني 

�ىل �مل�صتاأنف �صدهم 1- �صركة فل�صطني للحا�صوب و�الجهزة �لكهربائية 
2- متار� حممد نا�صر �أديب فار�ض - �ردنية �جلن�صية
3- طالل حممد طالل �صالحات - �ردين �جلن�صية 

�ل�صارقة �ال�صتئنافية  �لدعوى مبحكمة  �إد�رة  �مام مكتب  �نت مكلف باحل�صور 
�صخ�صيا �و بو��صطة وكيل معتمد وتقدمي مذكرة جو�بية على �لدعوى مرفقا 

بها كافة �مل�صتند�ت وذلك  يف وم �لثالثاء �ملو�فق 2019/2/5 
مكتب ادارة الدعوى       
ندى حممد حممود 

     وزارة العدل      
حمكمة ال�سارق الإ�ستئنافية  الحتادية

مكتب ادارة الدعوى
العدد 12541 بتاريخ 2019/1/29   

   انذار عديل بالن�سر
 رقم )2019/547(    

م م ظ وميثلها مدير  ذ  للعقار�ت - �ض  �لز�جل  م م وميثلها  ذ   - �النابيب �ال�صطو�نية  : �الحت��اد ل�صناعة  �ملنذر 
   / وميثلها   )2017/1/184668( �ملحرر  رقم  م�صدقة  بوكالة  �لبناء  �بر�هيم  حممد  عبد�للطيف  �ل�صركة 
حممد �صفيق �بو �ل�صعود مبوجب وكالة رقم �ملحرر )2014/1/164695( وميثله / رجاء �دري�صي ت�صويل 
كو�صتي مبوجب وكالة م�صدقة رقم  �ملحرر )2018/1/164166(  عنو�نه : دبي - �نرتنا�صيونال �صيتي �حلي 

�لفرن�صي بناية P20 حمل رقم 14 ور�صان �الوىل ت : 0555564669     
�ملنذر �ليه : �الملا�ض ملقاوالت �لبناء - ذ م م 

عنو�نه : جممع دبي لال�صتثمار 2 - �صكن عمال 5 غرف - رقم �الر�ض : 597-4896 
ينذر �ملنذر �ملنذر �ليه ب�صرورة �الخالء �لتام للعقار )�صكن عمال( و�صد�د قيمة �اليجار �مل�صتحقة، باال�صافة �ىل 
�ملنذر التخاذ  تاريخ ن�صر هذ� �الن��ذ�ر و�ال �صي�صطر  و�مل��اء وذل��ك كله يف مدة �ق�صاها �صهر من  �لكهرباء  فاتورة 
�الجرء�ت �لقانونية �لتي حتفظ حقه يف �ملطالبة ب�صد�د كامل �لقيمة �اليجارية وم�صاريف �لكهرباء و�ملياه مبا يف 
ذلك �للجوء �ىل �ل�صلطات �ملخت�صة و�جلهات �لق�صائية حلفظ حقوقه وحتميل �ملنذر �ليه بكافة ر�صوم وم�صاريف 

�لتقا�صي مبا فيها �تعاب �ملحاماة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12541 بتاريخ 2019/1/29   
   انذار عديل بالن�سر
 رقم )2019/544(    

�ملنذر : هوم بال�ض للعقار�ت - �ض ذ م م - وميثلها/عبد�لعزيز حممد مر�د عبد�هلل ب�صفته مدير �ل�صركة 
وميثله / حممد �صفيق �بو �ل�صعود مبوجب وكالة م�صدقة 2018/1/222750 وميثله رجاء �دري�صي 
ت�صويل كو�صتي مبوجب وكالة م�صدقة رقم �ملحرر )2018/1/164166( عنو�نه : دبي - �نرتنا�صيونال 

�صيتي �حلي �لفرن�صي بناية P20 حمل رقم 14 ور�صان �الوىل ت : 0555564669     
�ملنذر �ليه : �البر�ر خلياطة �ملالب�ض �لرجالية )�ض ذ م م ( - عنو�نه : هور �لعنز �صرق بناية �لدكتور مر�د 

- حمل رقم 13 رقم �الر�ض : 0 - 1403  رقم مكاين : 3379197172
ينذر �ملنذر �ملنذر �ليه ب�صرورة �الخالء �لتام للعقار )حمل رقم 13 - بناية �لدكتور مر�د(  و�صد�د قيمة 
�اليجار �مل�صتحقة، باال�صافة �ىل فاتورة �لكهرباء و�ملاء وذلك كله يف مدة �ق�صاها �صهر من تاريخ ن�صر هذ� 
�النذ�ر و�ال �صي�صطر �ملنذر التخاذ �الجرء�ت �لقانونية �لتي حتفظ حقه يف �ملطالبة ب�صد�د كامل �لقيمة 
�اليجارية وم�صاريف �لكهرباء و�ملياه مبا يف ذلك �للجوء �ىل �ل�صلطات �ملخت�صة و�جلهات �لق�صائية حلفظ 

حقوقه وحتميل �ملنذر �ليه بكافة ر�صوم وم�صاريف �لتقا�صي مبا فيها �تعاب �ملحاماة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12541 بتاريخ 2019/1/29   
   انذار عديل بالن�سر
 رقم )2019/546(    

م م ظ وميثلها مدير  ذ  للعقار�ت - �ض  �لز�جل  م م وميثلها  ذ   - �النابيب �ال�صطو�نية  : �الحت��اد ل�صناعة  �ملنذر 
   / وميثلها   )2017/1/184668( �ملحرر  رقم  م�صدقة  بوكالة  �لبناء  �بر�هيم  حممد  عبد�للطيف  �ل�صركة 
حممد �صفيق �بو �ل�صعود مبوجب وكالة رقم �ملحرر )2014/1/164695( وميثله / رجاء �دري�صي ت�صويل 
كو�صتي مبوجب وكالة م�صدقة رقم  �ملحرر )2018/1/164166(  عنو�نه : دبي - �نرتنا�صيونال �صيتي �حلي 

�لفرن�صي بناية P20 حمل رقم 14 ور�صان �الوىل ت : 0555564669     
�ملنذر �ليه : �ن جي �ر ل�صناعة �لورق - �ض ذ م م 

عنو�نه : جممع دبي لال�صتثمار 2 - �صكن عمال 04 غرف - رقم �الر�ض : 597-4896 
ينذر �ملنذر �ملنذر �ليه ب�صرورة �الخالء �لتام للعقار )�صكن عمال( و�صد�د قيمة �اليجار �مل�صتحقة، باال�صافة �ىل 
�ملنذر التخاذ  تاريخ ن�صر هذ� �الن��ذ�ر و�ال �صي�صطر  و�مل��اء وذل��ك كله يف مدة �ق�صاها �صهر من  �لكهرباء  فاتورة 
�الجرء�ت �لقانونية �لتي حتفظ حقه يف �ملطالبة ب�صد�د كامل �لقيمة �اليجارية وم�صاريف �لكهرباء و�ملياه مبا يف 
ذلك �للجوء �ىل �ل�صلطات �ملخت�صة و�جلهات �لق�صائية حلفظ حقوقه وحتميل �ملنذر �ليه بكافة ر�صوم وم�صاريف 

�لتقا�صي مبا فيها �تعاب �ملحاماة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12541 بتاريخ 2019/1/29   
   انذار عديل بالن�سر

 رقم )2019/545( 
�ملحرر  رق��م  وك��ال��ة  مب��وج��ب  �ل�صعود  �ب��و  �صفيق  وميثله/حممد  �ل�صاعر  علي  م�صطفى  حممد   : �مل��ن��ذر 
�ملحرر  رق����م  م�����ص��دق��ة  وك���ال���ة  مب���وج���ب  ت�����ص��ويل  �دري�������ص���ي  رج�����اء  ومي��ث��ل��ه   )2017/1/178851(
)2018/1/164166( عنو�نه : دبي - �نرتنا�صيونال �صيتي �حلي �لفرن�صي بناية P20 حمل رقم 14 

رقم �الر�ض 842-117 ور�صان �الوىل ت : 0555564669     
�ملنذر �ليه : �صيفيل �رك ملقاوالت �لبناء - �ض ذ م م 

عنو�نه : �لثنية �خلام�صة بردبي مكتب رقم 3407 ملك حممد ر�صيد فاكايل 
ينذر �ملنذر �ملنذر �ليه ب�صرورة �الخالء �لتام للعقار )مكتب رقم - 3407(  و�صد�د قيمة �اليجار �مل�صتحقة، 
باال�صافة �ىل فاتورة �لكهرباء و�ملاء وذلك كله يف مدة �ق�صاها �صهر من تاريخ ن�صر هذ� �النذ�ر و�ال �صي�صطر 
�ملنذر التخاذ �الجرء�ت �لقانونية �لتي حتفظ حقه يف �ملطالبة ب�صد�د كامل �لقيمة �اليجارية وم�صاريف 
وحتميل  حقوقه  حلفظ  �لق�صائية  و�جلهات  �ملخت�صة  �ل�صلطات  �ىل  �للجوء  ذلك  يف  مبا  و�ملياه  �لكهرباء 

�ملنذر �ليه بكافة ر�صوم وم�صاريف �لتقا�صي مبا فيها �تعاب �ملحاماة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12541 بتاريخ 2019/1/29   

اعالن حكم متهيدي بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2018/3860  جتاري جزئي 

�ىل �ملدعي عليه/1- ��ض جي ب�صت خلدمات مكافحة �حل�صر�ت - �ض ذ م م  جمهول حمل �القامة  
مبا �ن �ملدعي/�تورنت لتاأجري �ل�صيار�ت )�ض ذ م م( - وميثلها / �حمد بن �صهيل بن �صامل �ملخيني 
)بهو�ن( - ب�صفته �صريك قد �قام �لدعوى �ملذكورة �أعاله وعليه نعلنكم باأن �ملحكمة حكمت بتاريخ 
2019/1/24 وقبل �لف�صل يف �ملو�صوع  - بندب �خلبري �حل�صابي �ملخت�ض - �صاحب �لدور يف �جلدول 
- ما مل يتفق �لطرفان على ت�صميته خالل ��صبوع - تكون مهمته �الطالع على ملف �لدعوى وما بها 
من م�صتند�ت وما قد يقدمه �خل�صمان ، و�النتقال �ىل مقر طريف �لتد�عي لالإطالع على دفاترهما 
و�صجالتهما وم�صتند�تهما �لورقية و�اللكرتونية ، وحددت �ملحكمة مبلغ �ربعة �الف درهم �لزمت 
�ملنتدب يف �لدعوى وحددت  �تعاب وم�صروفات �خلبري  �ملدعية ب�صد�دها خز�نة �ملحكمة على ذمة 
لنظر   Ch1.C.13 ملحكمة يوم �خلمي�ض �ملو�فق 2019/1/31 �ل�صاعة 30 : 8 �صباحا يف �لقاعة�

�لدعوى يف حالة عدم �صد�د �مانة وجل�صة 2019/2/21 الإيد�ع �لتقرير. 
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12541 بتاريخ 2019/1/29   

اعالن حكم متهيدي بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2018/3237  جتاري جزئي                               

�ىل �ملدعي عليه /1- �ركو للمقاوالت �لعامة موؤ�ص�صة فردية وميثلها مالكها/ �صعيد حممد 
علي حممد �لفقاعي. جمهول حمل �القامة  مبا �ن �ملدعي/ مد�ر �الإمار�ت ملو�د �لبناء )�ض 
ذ م م(  قد �قام �لدعوى �ملذكورة �أعاله وعليه نعلنكم باأن �ملحكمة حكمت بتاريخ 2019/1/24 
بندب �خلبري �حل�صابي �ملخت�ض - �صاحب �لدور يف �جلدول تكون مهمته �الطالع على ملف 
�لدعوى وما بها من م�صتند�ت وما قد يقدمه �خل�صمان ، و�النتقال �ىل مقر طريف �لتد�عي 
وحددت   ، و�الل��ك��رتون��ي��ة  �ل��ورق��ي��ة  وم�صتند�تهما  و�صجالتهما  دفاترهما  على  ل��الإط��الع 
�تعاب  ذمة  �ملحكمة على  ب�صد�دها خز�نة  �ملدعية  �لزمت  درهم  �ملحكمة مبلغ خم�صة �الف 
وم�صروفات �خلبري �ملنتدب يف �لدعوى وحددت �ملحكمة يوم �خلمي�ض �ملو�فق 2019/1/31 
لنظر �لدعوى يف حالة عدم �صد�د �مانة   Ch1.C.13 ل�صاعة 30 : 8 �صباحا يف �لقاعة�

وجل�صة 2019/2/21 الإيد�ع �لتقرير. 
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12541 بتاريخ 2019/1/29   
 مذكرة اعالن متظلم �سده بالن�سر     

   يف  الدعوى 2019/4 تظلم جتاري                    
�ىل �ملتظلم �صده/1- ر�مامورتى نري�ج �صيد�مبار�ن وب�صفته مدير ومالك بلينهم 
�القامة مبا  DMCC-31718 جمهول حمل  م �ض رخ�صة رقم  د  م  �نرجي 
�أن �لتظلم/�صركة �صبيكرت� حللول �ل�صحن �ل�صرق �الو�صط - �ض ذ م م - وميثلها 
عليكم  �قام  قد  متيم  علي  حممد  وميثله/هنوف  في�صو�ناتان  ومديرها/لوكي�ض 
�لتظلم �ملذكور �عاله ومو�صوعه تظلم من �مر على عري�صة منع �ل�صفر  وحددت 
رقم  بالقاعة  �صباحا   8.30 �ل�صاعة   2019/2/10 �مل��و�ف��ق  �الح��د  ي��وم  جل�صه  لها 
ch1.A.5 لذ� فاأنت مكلف باحل�صور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكر�ت �أو م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �يام على �الأقل ويف 

حالة تخلفك فاإن �حلكم �صيكون مبثابة ح�صوري   
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12541 بتاريخ 2019/1/29   
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

��صم �ل�صركة : اتيك ووتر ديزاين )�س ذ م م(  
�لتجاري   - �خلليج  بردبي   - رقم 605 ملك دجيباركول ماتكريميوفا  : مكتب  �لعنو�ن 
�ل�صكل �لقانوين : ذ�ت م�صوؤولية حمدودة ، رقم �لرخ�صة : 520896 رقم �لقيد بال�صجل 
�لتجاري : 74129  مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �القت�صادية بدبي باأنه قد مت �لتاأ�صري 
يف �ل�صجل �لتجاري لديها باإنحالل �ل�صركة �ملذكورة �أعاله ، وذلك مبوجب قر�ر حماكم 
 2019/1/14 بتاريخ  دب��ي  حماكم  �لعدل  كاتب  ل��دى  و�مل��وث��ق   2019/1/14 بتاريخ   دب��ي 
وعلى من لديه �أي �عرت��ض �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�صفي �ملعني ايه ا�س بي ملراجعة 
احل�سابات  �لعنو�ن : مكتب رقم 303 ملك عبد�هلل �صعيد خلف �لغيث - �لكر�مة - هاتف 
: 3353970-04  فاك�ض : 3353907-04  م�صطحباً معه كافة �مل�صتند�ت و�الأور�ق �لثبوتية 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذ� �الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12541 بتاريخ 2019/1/29   
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي

��صم �مل�صفي : ايه ا�س بي ملراجعة احل�سابات
�لعنو�ن : مكتب رقم 303 ملك عبد�هلل �صعيد خلف �لغيث - �لكر�مة - هاتف : 
3353970-04  فاك�ض : 3353907-04 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �القت�صادية 
اتيك ووتر ديزاين  بدبي باأنه قد مت تعيني �مل�صفي �ملذكور �أعاله لت�صفية  
)�س ذ م م( وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ 2019/1/14 و�ملوثق لدى 
�أو  �عرت��ض  �أي  لديه  من  وعلى   2019/1/14 بتاريخ  دبي  حماكم  �لعدل  كاتب 
�إىل �مل�صفي �ملعني يف مكتبه �لكائن بدبي على �لعنو�ن �ملذكور  مطالبة �لتقدم 
�أعاله ، م�صطحباً معه كافة �مل�صتند�ت و�الأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً 

من تاريخ ن�صر هذ� �الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12541 بتاريخ 2019/1/29   
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2018/34 عقاري جزئي 
�ىل �ملحكوم عليه/1- �ر�صتقر�ط �صتار لتطوير �لعقار�ت - �ض ذ م م  جمهول حمل �القامة 
�ملذكورة  �لدعوى  يف   2018/7/10 بتاريخ  �ملنعقدة  بجل�صتها  حكمت  �ملحكمة  ب��ان  نعلنكم 
�عاله ل�صالح/ �صركة تطوير جممع دبي لالإ�صتثمار )ذ م م( بالز�م �ملدعي عليها بان تدفع 
للمدعية مبلغ ومقد�ره 295.002.89 درهم )مئتان وخم�صة وت�صعون �لفا ودرهمان وت�صعة 
وثمانون فل�صا( و�لفو�ئد بو�قع 9% �صنويا  �عتبار� من تاريخ �ملطالبة �لق�صائية �حلا�صل يف 
2018/3/18 وحتى متام �ل�صد�د كما �لزمتها بالر�صوم و�مل�صروفات وخم�صمائة درهم مقابل 
�عتبار�  يوما  لال�صتئناف خالل ثالثني  قابال  �ملحاماة.  حكما مبثابة �حل�صوري  �تعاب 
من �ليوم �لتايل لن�صر هذ� �العالن �صدر با�صم �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حممد بن ر��صد بن 

�صعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12541 بتاريخ 2019/1/29   

 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
 يف  الدعوى 2019/109  جتاري جزئي

�ملدعي/  �ن  �القامة مبا  بر�دعي جمهول حمل  �و���ض خالد  �ملدعي عليه /1-  �ىل 
�صيز�ر لتاأجري �ل�صيار�ت )�ض ذ م م( وميثلها قانونا/حممد �صعيد رومية وميثله / 
�حمد عبد�هلل حممد �لعطار �آل علي - قد �أقام عليك �لدعوى ومو�صوعها �ملطالبة 
و�تعاب  و�مل�صاريف  و�لر�صوم  دره��م(   45840( وق��دره  مببلغ  عليها  �ملدعي  ب��ال��ز�م 
�ملحاماة و�لفائدة  12% من تاريخ  �ال�صتحقاق  وحتى �ل�صد�د �لتام.  وحددت لها 
 Ch1.C.12 جل�صة يوم �الثنني �ملو�فق 2019/2/11 �ل�صاعة 8.30 �ض بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  ل��ذ� 

مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �الأقل
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12541 بتاريخ 2019/1/29   

 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر 
يف  الدعوى 2018/4922  جتاري جزئي 

�ىل �ملدعي عليه /1- �ملطبخ �ل�صامي للتموين باملو�د �لغذ�ئية - �ض ذ م م - فرع  2- نبيل عبد�لهادي 
ندم - ب�صفته كفيل �صخ�صي ومت�صامن مع �ملطبخ �ل�صامي للتموين باملو�د �لغذ�ئية - �ض ذ م م - فرع  
3- فادي نبيل ندم - ب�صفته كفيل �صخ�صي ومت�صامن مع �ملطبخ �ل�صامي للتموين باملو�د �لغذ�ئية - 
�ض ذ م م - )فرع( 4- �صادي نبيل ندم - ب�صفته كفيل �صخ�صي ومت�صامن مع �ملطبخ �ل�صامي للتموين 
 باملو�د �لغذ�ئية - �ض ذ م )فرع( جمهويل حمل �القامة مبا �ن �ملدعي/ �صركة �لوفاق للتمويل - �ض م خ 
�أقام عليك �لدعوىومو�صوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه بان يوؤدي لل�صركة للمدعية مبلغا  - قد 
�ملتفق عليها مبقد�ر 18% �صنويا و�ىل  �لثابتة  وقدره )269.806.86 درهم( باالإ�صافة �ىل بدل �الباح 
�لفائدة �لتاأخريية عن �ملطل بال�صد�د بو�قع 12% من تاريخ رفع �لدعوى وحتى �ل�صد�د �لتام و�لر�صوم 
بالقاعة  8.30 �ض  �ل�صاعة  �ملو�فق 2019/2/5  �لثالثاء  يوم  لها جل�صة  و�التعاب. وحددت  و�مل�صاريف 
Ch1.C.14 لذ� فاأنت مكلف باحل�صور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �الأقل

رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12541 بتاريخ 2019/1/29   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2018/581 مدين كلي 

�ىل �ملدعي عليه/1- �ملبدعون للخدمات �لفنية جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي/ عزت 
�ملهدي �حمد مو�صى ب�صفته و�لد �ملتويف / �ملهدي عزت �ملهدي �حمد مو�صى وميثله/فهد 
عبد�هلل قمرب حممد - قد �أقام عليك �لدعوى ومو�صوعها  �لق�صاء بالز�م �ملدعي عليهم 
 800.000 وق��دره  مبلغ  للمدعني  ي���وؤدو�  ب��ان  بينهم  فيما  و�لت�صامن  بالتكافل  جمتمعني 
و�لنف�صية  و�الدبية  �ملادية  �ال�صر�ر  كافة  عن  �صامال  تعوي�صا  دره��م  �لف  ثمامنائة  دره��م 
و�مل�صتقبلية و�ملورثة �لتي حلقت بهم من جر�ء مقتل مورثهم / �ملهدي عزت �ملهدي �حمد 
بالقاعة  �ل�صاعة 9.30 �ض  �ملو�فق  2019/1/30  �الرب��ع��اء   يوم  لها جل�صة  مو�صى. وح��ددت 
Ch1.C.15 لذ� فاأنت مكلف باحل�صور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �الأقل
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12541 بتاريخ 2019/1/29   
 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر 

 يف  الدعوى 2019/20  جتاري كلي 
�ىل �ملدعي عليه /1- �بر�هيم مو�صى زيد مبارك �جلالف  جمهول حمل �القامة 
مبا �ن �ملدعي/ بنك ر�أ�ض �خليمة �لوطني - �ض م ع وميثله/عبد�لرحمن ن�صيب 
بالز�م  �ملطالبة  �لدعوى ومو�صوعها  �أقام عليك  عبد�لرحمن بن ن�صيب - قد 
و�تعاب  و�مل�صاريف  و�لر�صوم  دره��م(   987466.63( وق��دره  مببلغ  عليه  �ملدعي 
�ملحاماة و�لفائدة 12% من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�صد�د �لتام.  وحددت لها جل�صة 
يوم �لثالثاء  �ملو�فق  2019/2/5 �ل�صاعة 9.30 �ض بالقاعة Ch1.C.15 لذ� 
من  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�صور  مكلف  ف��اأن��ت 

مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �الأقل
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12541 بتاريخ 2019/1/29   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2019/19  جتاري كلي               

�ن  مبا  �القامة  حمل  جمهول  �لقطان  �حمد  عبد�لرحمن  1-�حمد   / عليه  �ملدعي  �ىل 
�ملدعي/ بنك ر�أ�ض �خليمة �لوطني - �ض م ع وميثله / عبد�لرحمن ن�صيب عبد�لرحمن 
�أقام عليك �لدعوى ومو�صوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه بان يوؤدي  بن ن�صيب - قد 
وخم�صون  وو�ح��د  خم�صمائة  )فقط  دره��م   551.443.28 وق��دره  "�لبنك" مبلغ  للمدعي 
�لف و�ربعمائة وثالثة و�ربعون درهما وثمانية وع�صرون فل�صا( �إ�صافة للفائدة �لقانونية 
�تعاب  ومقابل  و�مل�صاريف  و�لر�صوم  �ل�صد�د  مت��ام  وحتى  �ل��دع��وى  رف��ع  تاريخ  من   %12
بالقاعة  �ض   9.30 �ل�صاعة   2019/2/17 �ملو�فق  �الح��د  يوم  جل�صة  لها  وح��ددت  �ملحاماة. 
Ch1.C.15 لذ� فاأنت مكلف باحل�صور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �الأقل
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12541 بتاريخ 2019/1/29   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2018/221 مدين كلي 

3-�صيد  عبد�لقدمي  خان  2-��صغر  �صرينا  كامبا  �يك�صينيا  عليه/1-ماريا  �ملدعي  �ىل 
غامن علي �صيد حممود علي  جمهويل حمل �القامة مبا �ن �ملدعي/ �ملتجر �لوطني 
)�ض ذ م م( قد �أقام عليك �لدعوى ومو�صوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهم بالت�صامن 
و�تعاب  و�مل�صاريف  و�ل��ر���ص��وم  دره���م(   559.499( وق���دره  مببلغ  و�لت�صامم  و�لتكافل 
�ملحاماة و�لفائدة  12% من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�صد�د �لتام و �صمول �حلكم بالنفاذ 
�ملعجل بال كفالة. نعلمكم بتعجيل �لدعوى من �لوقف �لتعليقي وحددت لها جل�صة يوم 
�الثنني �ملو�فق 2019/2/11  �ل�صاعة 9.30 �ض بالقاعة Ch1.C.15 لذ� فاأنت مكلف 
�و م�صتند�ت  �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت  باحل�صور 

للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �الأقل
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12541 بتاريخ 2019/1/29   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2018/2094  احوال نف�س م�سلمني 

�ن �ملدعي/ علي  �لعينني جمهول حمل �القامة مبا  �ىل �ملدعي عليه /1- هاجر ماء 
�أق���ام عليك  ق��د  �ح��م��د ط��اه��ر   �مل��رزوق��ي وميثله/عبد�هلل ح�صن  ح�صن غ��الم غ��و����ض 
و�لهجر  لل�صرر  و�ح���دة  طلقة  عليها  للمدعي  �مل��دع��ي  تطليق  ومو�صوعها  �ل��دع��وى 
و�ثبات ن�صوز �ملدعي عليها وخروجها عن طاعة �ملدعي وحرمان �ملدعي عليها من كافة 
حقوقها �ل�صرعية وباقي �لطلبات كما هي و�رده بالئحة �لدعوى. وحددت لها جل�صة 
يوم �الربعاء �ملو�فق 2019/2/6 �ل�صاعة 9.30 �ض بالقاعة رقم )9( يف مبنى �الأحو�ل 
�ل�صخ�صية يف منطقة �لقرهود لذ� فاأنت مكلف باحل�صور �أو من ميثلك قانونيا وعليك 
�أي��ام على  �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة  بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�الأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12541 بتاريخ 2019/1/29   
مذكرة اعالن بالن�سر

يف  الدعوى 2018/2537 ا�ستئناف عمايل    
جمهول  حممد  ن��ور  حفيظ  مو�صى  �صالح  �صده/1-�بو  �مل�صتاأنف  �ىل 
م  م  ذ  ���ض   - ل��الإع��الن  �لبد�ية  �مل�صتاأنف/نقطة  �ن  �الق��ام��ة مب��ا  حم��ل 
ومي��ث��ل��ه/ �ح��م��د ع��ب��د�هلل حممد �ل��ع��ط��ار �آل علي ق��د ����ص��ت��اأن��ف �حلكم 
بتاريخ 2018/9/18  رقم 2018/7999 عمايل جزئي  بالدعوى  �ل�صادر 
 10.00 �ل�صاعة   2019/2/24 �مل��و�ف��ق  �الح���د  ي��وم  جل�صه  لها  وح���ددت 
من  �و  ح�صوركم  يقت�صي  وعليه   ch2.D.18 رقم  بالقاعة  �صباحا 

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 12541 بتاريخ 2019/1/29   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
                         يف الدعوى رقم  2018/4966 تنفيذ جتاري  

بخيت  عبد�ملنعم   -2 ح  م  م   - �لتجاريه  ���ص��ده/1-�ي��ف��ورى  �ملنفذ  �ىل 
�لتنفيذ/�لقرق  طالب  �ن  مبا  �القامة  حمل  جمهويل  �صقيل  �حمد 
و�ملطرو�صي حمامون وم�صت�صارون قانونيون  قد �أقام عليك �لدعوى 
وقدره  ب��ه  �ملنفذ  �ملبلغ  ب��دف��ع  و�ل��ز�م��ك  �ع���اله  �مل��ذك��ورة  �لتنفيذية 
)1005410( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.  وعليه فان 
�ملحكمة �صتبا�صر �الج��ر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12541 بتاريخ 2019/1/29   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
                         يف الدعوى رقم  2018/3876 تنفيذ جتاري  

م   م  ذ  �ل�صناعية - �ض  �مل��ع��د�ت  ���ص��ده/1- جي �ي تي لتجارة  �ملنفذ  �ىل 
جمهول حمل �القامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/�لو�حة لل�صناعات �ملعدنية 
- �ض ذ م م وميثله / علي �إ�صماعيل حممد عبد�هلل �لزرعوين - قد �أقام 
عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به 
وقدره )26429( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.  وعليه فان 
�اللتز�م  ع��دم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �الج���ر�ء�ت  �صتبا�صر  �ملحكمة 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12541 بتاريخ 2019/1/29   

 اعادة اعالن بالن�سر 
 يف  الدعوى 2018/865 عقاري كلي 

�ىل �ملدعي عليه / 1-مد�تيل �صونيل كومار جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي/ 
�لدعوى  عليك  �أق���ام  ق��د   - عامة  م�صاهمة   - للتمويل  �ال���ص��الم��ي  �مل�صرق  �صركة 
ورد  �لعقار  وملحقات  بالتملك  �ملنتهية  �الإج��ارة  عقد  بف�صخ  �ملطالبة  ومو�صوعها 
�تعاب  ومقابل  و�مل�صاريف  و�لر�صوم  �ملدعية  �ىل  �لدعوى  مو�صوع  �لعقار  حيازة 
�ل��و�ردة تف�صيال بالئحة �لدعوى(. وحددت لها جل�صة  �ملحاماة )جميع �لطلبات 
يوم �لثالثاء �ملو�فق 2019/1/29 �ل�صاعة 9.30 �ض بالقاعة Ch1.B.8 لذ� فاأنت 
�أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و  مكلف باحل�صور 
فان  تخلفك  حالة  ويف  �الأق��ل  على  �أي��ام  بثالثة  �جلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتند�ت 

�حلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية



32 الثالثاء  29   يناير    2019  م   -   العـدد  12541  
Tuesday  29   January   2019  -  Issue No   12541

العدد 12541 بتاريخ 2019/1/29   
مذكرة اعادة اعالن بالن�سر

يف  الدعوى 2018/551  ا�ستئناف جتاري   
م   م  ذ   - ح���رة  �يفينت�ض منطقة  1-���ص��ن��د�ن�����ض  ���ص��ده/  �مل�����ص��ت��اأن��ف  �ىل 
جمهول حمل �القامة مبا �ن �مل�صتاأنف /بنك �الإحتاد �لوطني - �صركة 
م�صاهمة عامة -  قد ��صتاأنف �حلكم �ل�صادر بالدعوى رقم 2017/914 
جتاري كلي بتاريخ 2018/3/14 وحددت لها جل�صه يوم �الحد  �ملو�فق 
2019/2/3  �ل�صاعة 10.00 �صباحا  بالقاعة رقم ch2.D.19 وعليه 
�صتجري  قانونيا ويف حال تخلفكم  �و من ميثلكم  يقت�صي ح�صوركم 

حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 12541 بتاريخ 2019/1/29   

مذكرة اعالن بالن�سر
يف  الدعوى 2018/1788  ا�ستئناف جتاري   

مديونية  كفيلة  ب�صفتها  ليمتد  �نف�صتمنت  �صده/1-�مانا  �مل�صتاأنف  �ىل 
�صركة �الإم��ار�ت للوكاالت �لتجارية )ذ م م( - ممثلة ب�صيد حممد �صالح 
�لوطني  �الإحت��اد  /بنك  �مل�صتاأنف  �ن  �القامة مبا  �لدين - جمهول حمل 
�ل�صادر بالدعوى  �لقر�ر/ �حلكم  ��صتاأنف  - �صركة م�صاهمة عامة -  قد 
رقم 2018/28 جتاري كلي بتاريخ 2018/8/1 وحددت لها جل�صه يوم �الحد 
 ch2.E.23 رق��م  بالقاعة  �صباحا   10.00 �ل�صاعة   2019/2/3 �مل��و�ف��ق 
وعليه يقت�صي ح�صوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �صتجري 

حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 12541 بتاريخ 2019/1/29   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2016/578  مدين جزئي              
�ىل �ملدعي عليه / 1- عبري فتحي ح�صن �لبو�ب  جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي/ 
�أمين فتحي �حمد �لعمر وميثله / منذر حممد مال �هلل �صليمان �حلمادي - قد �أقام 
عليك �لدعوى ومو�صوعها �ملطالبة  بف�صخ �لتعاقد �ملربم فيما بني �ملتعاقدين لعدم 
�لوفاء باالإلتز�مات و�إعادة �ملتعاقدين �ىل �حلالة �لتي كانا عليها قبل �لتعاقد و�ملطالبة 
برد مبلغ وقدره )75.000 درهم( باالإ�صافة �ىل �لفائدة �لقانونية بو�قع 12% من تاريخ 
يوم  لها جل�صة  وح��ددت  و�التعاب.   و�مل�صاريف  و�لر�صوم  �لتام  �ل�صد�د  �ملطالبة وحتى 
�خلمي�ض  �ملو�فق  2019/2/7  �ل�صاعة 8.30 �ض بالقاعة Ch1.B.10 لذ� فاأنت مكلف 
�و م�صتند�ت  �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت  باحل�صور 
�صيكون  �الأق��ل ويف حالة تخلفك فان �حلكم  �أي��ام على  للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة 

مبثابة ح�صوري.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12541 بتاريخ 2019/1/29   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2018/4486  جتاري جزئي              

�ىل �ملدعي عليه /1-جدة لتجارة قطع غيار �ل�صيار�ت- موؤ�ص�صة فردية ملالكها خالد حممد 
عبد�هلل حممد �لعبدويل  2-خالد حممد عبد�هلل حممد �لعبدويل )ب�صفته �صامن �صخ�صي 
�ملدعي/  �ن  �القامة مبا  �ل�صيار�ت( جمهويل حمل  غيار  لتجارة قطع  مالك جدة  وب�صفته 
حرز  بن  من�صور  حبيب  وميثله/عبد�حلكيم  عامة  م�صاهمة  �ال�صالمي   �الإم���ار�ت  م�صرف 
بالت�صامن و�لت�صامم  بالز�م �ملدعي عليهما  �ملطالبة  �لدعوى ومو�صوعها  �أقام عليك  - قد 
و�لتكافل مببلغ وقدره )137463 درهم( و�لر�صوم و�مل�صاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة  %9 
من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�صد�د �لتام.  وحددت لها جل�صة يوم �الربعاء  �ملو�فق  2019/2/13  
�أو من ميثلك قانونيا  Ch1.C.14 لذ� فاأنت مكلف باحل�صور  �ل�صاعة 8.30 �ض بالقاعة 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على 

�الأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12541 بتاريخ 2019/1/29   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2018/2609  جتاري كلي               

���ض ذ م م 2-���ص��رك��ة ه��ون��ان زوميلون  �مل��ع��د�ت -  ل��ت��اأج��ري  �مل��دع��ي عليه /1-ب���اك���و  �ىل 
�نرتنا�صيونال تريد كومبني ليمتد 3-�صركة زوم ليون جلف - م م ح  جمهويل حمل 
�حمد  ملالكها/عبد�لقادر  �مل��ع��د�ت  لتجارة  �لو��صط  �ملدعي/موؤ�ص�صة  �ن  مب��ا  �الق��ام��ة 
حممد �آل علي وميثله /عبد�هلل حممد ر�صول علي �لهرمودي - قد �أقام عليك لدعوى 
ومو�صوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهما مببلغ وقدره )12586467 درهم( و�لر�صوم 
تعيني   2017/293 �لنز�ع  ملف  و�صم  �لتام  �ل�صد�د  وحتى  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�صاريف 
9.30 �ض  �ل�صاعة  �ملو�فق 2019/2/4  �الثنني  ي��وم  لها جل�صة  وح��ددت  خ��ربة جت��اري. 
بالقاعة Ch1.B.8 لذ� فاأنت مكلف باحل�صور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 

ما لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �الأقل
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12541 بتاريخ 2019/1/29   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2018/2655  جتاري كلي               

3-هري�ض  ليمتد  �نرتنا�صيونال  2-�ت�ض يف  م(  م  ذ  )�ض  فيفا  �قم�صة   -1/ عليه  �ملدعي  �ىل 
ناريند��ض �مرناين 4-فيكر�م هاري�ض �مرناين هاري�ض �مرناين 5-كري�ن فيكر�م �مرناين 
�صاوالين ليالر�م هاريالد��ض  جمهويل حمل �القامة مبا �ن �ملدعي/ بنك �ت�ض ��ض بي �صي 
�أق��ام عليك  - قد  �آل علي  دبي وميثله/�حمد ح�صن رم�صان  �ملحدود فرع  �الو�صط  �ل�صرق 
وقدره  مببلغ  و�لت�صامن  بالت�صامم  عليهم  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  ومو�صوعها  �لدعوى 
تاريخ  من   %12 و�لفائدة   �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�صاريف  و�لر�صوم  دره��م(   6.455.040.94(
�ملطالبة  وحتى �ل�صد�د �لتام وكافة �لطلبات يف �لالئحة.   وحددت لها جل�صة يوم �خلمي�ض 
باحل�صور  فاأنت مكلف  لذ�   Ch2.E.21 بالقاعة  9.30 �ض  �ل�صاعة  �ملو�فق 2019/2/14 
�و م�صتند�ت للمحكمة قبل  �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�جلل�صة بثالثة �أيام على �الأقل
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12541 بتاريخ 2019/1/29   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                         يف الدعوى رقم  2017/561 تنفيذ عقاري 
�ىل �ملنفذ �صده/1- منوجهر رم�صان جهانفر  جمهول حمل �القامة مبا �ن 
�حمد ح�صن   / ع وميثله  م  �ض   - �لوطني  دب��ي  �الإم���ار�ت  �لتنفيذ/بنك  طالب 
رم�صان �آل علي - قررت حمكمة دبي �الإبتد�ئية بتاريخ 2019/1/16 �إخطاركم 
تاريخ  م��ن  �صهر  خ��الل  دره���م(   2930444.72( وق���دره  ب��ه  �ملنفذ  �ملبلغ  ب�صد�د 
�لتبليغ و�ال بيع �لعقار - �صقة �صكنية - قطعة �الر�ض رقم 11 �لكائن يف منطقة 
�خلليج �لتجاري - ��صم �ملبنى بالز� بوتيك 16 - رقم �لعقار C- 102 - �ملبنى 
27 ، �مل�صاحة 391.49 مرت مربع و�لعائدة لكم بطريق �ملز�يدة وفقا ملقت�صيات 

ن�ض �ملادة 295 من قانون �الجر�ء�ت �ملدنية. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12541 بتاريخ 2019/1/29   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
                         يف الدعوى رقم  2019/78   تنفيذ جتاري  

�ل�صحي  جمهول  م��ال �هلل حممد �حمد  ���ص��ده/1- �حمد  �ملنفذ  �ىل 
�أقام  ق��د  �لتنفيذ/و�ئل م���ازن ���ص��ادق   حم��ل �الق��ام��ة مب��ا �ن ط��ال��ب 
عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ 
�ملحكمة.  خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  دره��م   )240218( وق��دره  به 
2- ف�صخ �التفاقية مو�صوع �لتد�عي �ملوؤرخة 2017/3/6.  وعليه فان 
�ملحكمة �صتبا�صر �الج��ر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12541 بتاريخ 2019/1/29   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

   يف الدعوى رقم 2018/4539 تنفيذ جتاري
�ىل �ملنفذ �صده/1- روتانا لل�صوتيات و�ملرئيات جمهول حمل �القامة 
مبا �ن طالب �لتنفيذ/جورج بديع و�صوف وميثله:ر��صد عبد�هلل علي 
�أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك  بن عرب قد 
�و  �لتنفيذ  دره��م �ىل طالب  وق��دره )392920(  به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع 
�لتنفيذية  �الج���ر�ء�ت  �صتبا�صر  �ملحكمة  ف��ان  وعليه  �ملحكمة  خزينة 
بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ 

ن�صر هذ� �العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12541 بتاريخ 2019/1/29   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

   يف الدعوى رقم 2019/41 تنفيذ جتاري
�ىل �ملنفذ �صده/1- �صركة كري�صتال �صتار لتعبئة �ملياه ذ.م.م جمهول 
حم���ل �الق���ام���ة مب���ا �ن ط��ال��ب �ل��ت��ن��ف��ي��ذ/د�مي��ون��د ل��ي�����ض �������ض.ذ.م.م 
وميثله:هاين رجب مو�صى عبد�هلل �جل�صمي قد �أقام عليك �لدعوى 
وقدره  ب��ه  �ملنفذ  �ملبلغ  ب��دف��ع  و�ل��ز�م��ك  �ع���اله  �مل��ذك��ورة  �لتنفيذية 
)144370.73( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة وعليه فان 
�ملحكمة �صتبا�صر �الج��ر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12541 بتاريخ 2019/1/29   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
   يف الدعوى رقم 2018/4743 تنفيذ جتاري

�ملنفذ ���ص��ده/1- علي ح�صني ج��وين جمهول حمل �الق��ام��ة مبا �ن  �ىل 
عبد�هلل  بالوكاله  وميثله  �ملو�صى  خليفه  عثمان  �لتنفيذ/�صقر  طالب 
�أقام عليك  �أنوهي قد  عو�ض حميد وميثله:�حمد عبد�هلل حممد ملك 
�لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
�ىل  باال�صافة  �ملحكمة  �و خزينة  �لتنفيذ  �ىل طالب  درهم   )1040370(
مبلغ )35641( درهم ر�صوم خلزينة �ملحكمة وعليه فان �ملحكمة �صتبا�صر 
�الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12541 بتاريخ 2019/1/29   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
   يف الدعوى رقم 2018/3399 تنفيذ مدين

�ىل �ملنفذ �صده/1- عي�صى حممد عبد�هلل حممد �لدح جمهول حمل 
�القامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/�حمد جمال حممد بو�صقر �لفال�صي 
�لدعوى  عليك  �أق��ام  قد  �نوهي  ملك  حممد  عبد�هلل  وميثله:�حمد 
وقدره  ب��ه  �ملنفذ  �ملبلغ  ب��دف��ع  و�ل��ز�م��ك  �ع���اله  �مل��ذك��ورة  �لتنفيذية 
فان  وعليه  �ملحكمة  خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  دره��م   )209671(
�ملحكمة �صتبا�صر �الج��ر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12541 بتاريخ 2019/1/29   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

   يف الدعوى رقم 2018/4696 تنفيذ جتاري
���ض.ذ.م.م جمهول حمل  و�لتطوير  �ال�صتثمار  كلد�ري الد�رة  �ليا�ض وم�صطفى  �ملنفذ �صده/1-  �ىل 
دبي( وميثله:عمر  )فرع  ليمتد  �آند �جنينريز  �ركيتكت�ض  تي  �آند  �لتنفيذ/بي  �ن طالب  �القامة مبا 
عبد�هلل �بر�هيم حممد �حللو قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ 
�ملنفذ به وقدره )51370228.32( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة 2- يف مو�صوع �لدعوى 
�ال�صلية بالت�صديق على حكم �لتحكيم �ل�صادر من مركز دبي للتحكيم �لدويل يف �لدعوى �لتحكيمية 
�ل��دويل يف �لدعوى  �أجز�ئه )�حلكم �جلزئي رقم 1 �ل�صادر من هيئة �لتحكيم  رق���م:215/2010 بكل 
�لتحكيمية رقم 215 ل�صنة 2010 بتاريخ:2013/3/4 و�لقر�ر �لتكميلي للحكم �جلزئي رقم 1 و�ل�صادر 
بتاريخ:2013/5/16 و�حلكم �لنهائي �ل�صادر فيها بتاريخ:2014/6/28 و�حلكم �ال�صايف �ل�صادر فيها 
�اللتز�م  �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم  �الج��ر�ء�ت  �صتبا�صر  �ملحكمة  فان  بتاريخ:2014/9/21وعليه 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12541 بتاريخ 2019/1/29   

اعالن حم�سر حجز بالن�سر 
   يف الدعوى رقم 2011/721 تنفيذ جتاري

�ىل �ملنفذ �صده/1- جورج جاكوب بوتني بور� كيز�كاتيل جمهول حمل 
�صريكومار�ن  زوجة  بونوت  �لتنفيذ/ميلدريد  طالب  �ن  مبا  �القامة 
بونوت نعنلكم بانه مت �حلجز على �مو�لكم �خلا�صة وهي عبارة عن 
�لوحد�ت �لكائنه مبنطقة و�دي �ل�صفا 5 - برقم �ر�ض 1424 - وفاء 
للمبلغ )2158856( درهم يف �مللف �عاله وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ 
مفعوله قانونا ، بناء� على قر�ر �ملحكمة�ل�صادر بتاريخ:2019/1/15.

رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12541 بتاريخ 2019/1/29   
اعالن حكم بالن�سر

         يف  الدعوى رقم 2018/9738  عمايل جزئي 
�صنرت  فتن�ض  �ي��ت  �صك�صتي  ون   - )�صابقا(  �����ض.ذ.م.م  �يفولف  ع��ل��ي��ه/1-  �ملحكوم  �ىل 
�ض.ذ.م.م )حاليا( جمهول حمل �القامة نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�صتها �ملنعقدة 
بتاريخ 2018/11/25  يف �لدعوى �ملذكورة �عاله ل�صالح/كارينا جون بين�صيمان بالز�م 
�ملدعي عليها �ن توؤدي للمدعيه مبلغ )45908( درهم وتذكرة عودة �ىل وطنها عينا �و 
ما يقابلها نقد� ما مل يكن وقت �لتنفيذ قد �لتحق بخدمة �صاحب عمل �خر و�لزمت 
خالل  لال�صتئناف  قابال  �حل�صوري  مبثابة  حكما   . و�عفت  بامل�صاريف  عليها  �ملدعي 
ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�صر هذ� �العالن �صدر با�صم �صاحب �ل�صمو 

�ل�صيخ حممد بن ر��صد بن �صعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12541 بتاريخ 2019/1/29   

اعالن حكم بالن�سر
         يف  الدعوى رقم 2018/7661  عمايل جزئي 

�ىل �ملدعي عليه/1- �ميجو�ض فروت جو�ض �ند �صاالد بار جمهول حمل �القامة مبا 
�ن �ملدعي/حممد نعمان ر�صا �صيخ خالد م�صعود نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�صتها 
�ملنعقدة بتاريخ 2018/11/15  يف �لدعوى �ملذكورة �عاله ل�صالح/حممد نعمان ر�صا 
�صيخ خالد م�صعود بالز�م �ملدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ )22359( درهم وتذكرة 
عودة �ىل وطنه عينا �و ما يقابلها نقد� ما مل يكن قد �لتحق بخدمة �صاحب عمل �خر 
و�لزمتها �مل�صروفات . حكما مبثابة �حل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما 
�عتبار� من �ليوم �لتايل لن�صر هذ� �العالن �صدر با�صم �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حممد 

بن ر��صد بن �صعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12541 بتاريخ 2019/1/29   

    اإعادة مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2018/9145  عمايل جزئي

����ض.ذ.م.م جمهول  �لبناء  مل��ق��اوالت  �ملدعي عليه / 1-�ل��رو�ح��ل �الوىل  �ىل 
�أقام  ق��د  �حمد  �مل��دع��ي /عبد�حلكيم حممد مو�صى  �ن  �الق��ام��ة مب��ا  حم��ل 
 32308( وقدرها  عمالية  �ملطالبة مب�صتحقات  ومو�صوعها  �لدعوى  عليك 
درهم( درهم وتذكرة عودة مببلغ )3000( درهم و�لر�صوم و�مل�صاريف رقم 
�خلمي�ض  ي��وم  جل�صة  لها  وح��ددت   MB185197151AE:ل�صكوى�
�ملو�فق 2019/2/7 �ل�صاعة 08.30 �ض بالقاعة:ch1.A.1 لذ� فاأنت مكلف 
باحل�صور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �الأقل  .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12541 بتاريخ 2019/1/29   

    اإعادة مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2018/13580  عمايل جزئي

�مل��ب��اين جم��ه��ول حمل  �مل��دع��ي عليه / 1-�ل��ت��و�ف��ق خل��دم��ات تنظيف  �ىل 
�الق���ام���ة مب��ا �ن �مل��دع��ي /���ص��ه��ز�د ي��و���ص��ف حم��م��د ي��و���ص��ف ق��د �أق����ام عليك 
 13476( وق���دره���ا  ع��م��ال��ي��ة  مب�صتحقات  �مل��ط��ال��ب��ة  وم��و���ص��وع��ه��ا  �ل���دع���وى 
درهم( درهم وتذكرة عودة مببلغ )2000( درهم و�لر�صوم و�مل�صاريف رقم 
�الحد  ي���وم  جل�صة  ل��ه��ا  وح����ددت   MB188885977AE:ل�صكوى�
�ملو�فق 2019/2/3 �ل�صاعة 10.00 �ض بالقاعة:ch1.A.4 لذ� فاأنت مكلف 
باحل�صور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �الأقل  .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12541 بتاريخ 2019/1/29   
مذكرة اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2018/1645  ا�ستئناف جتاري    
�ىل �مل�صتاأنف �صده/ 1- �صيلفر الين للخر�صانات م.م.ح  جمهول حمل 
�القامة مبا �ن �مل�صتاأنف / بنك �صادر�ت �ير�ن �لفرع �لرئي�صي  قد 
��صتاأنف �لقر�ر/ �حلكم �ل�صادر بالدعوى رقم 2017/1861 جتاري 
ب��ت��اري��خ:2018/7/17 وح��ددت لها جل�صه يوم �لثالثاء  �ملو�فق  كلي 
 ch2.E.23 رق��م  بالقاعة  �صباحا    10.00 �ل�صاعة   2019/2/5
�و من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم  وعليه يقت�صي ح�صوركم 

�صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 12541 بتاريخ 2019/1/29   

مذكرة اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2018/1726  ا�ستئناف جتاري    

م.م.ح  جمهول حمل  للخر�صانات  �صيلفر الين   -1 �صده/  �مل�صتاأنف  �ىل 
قد  �لرئي�صي   �ل��ف��رع  �ي���ر�ن  ���ص��ادر�ت  بنك   / �مل�صتاأنف  �ن  �الق��ام��ة مب��ا 
��صتاأنف/ �حلكم �ل�صادر بالدعوى رقم 2017/1824 جتاري كلي  وحددت 
لها جل�صه يوم �الثنني  �ملو�فق 2019/3/11 �ل�صاعة 10.00 �صباحا  بالقاعة 
رقم ch2.D.16 وعليه يقت�صي ح�صوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف 

حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 12541 بتاريخ 2019/1/29   

مذكرة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2018/2440  ا�ستئناف جتاري    

تيمور  دو�صت  �صب   -2 جهانديده  م�صيح  بيزن   -1 �صده/  �مل�صتاأنف  �ىل 
م��االم��ريى 3- بهادر كاكاجان م���ريز�ىل  جمهول حمل �الق��ام��ة مبا �ن 
�حلكم  ��صتاأنف/  ق��د  �لرئي�صي   �ل��ف��رع  �ي���ر�ن  ���ص��ادر�ت  بنك   / �مل�صتاأنف 
ل��ه��ا جل�صه  ب��ال��دع��وى رق���م 2018/406 جت���اري ك��ل��ي  وح����ددت  �ل�����ص��ادر 
رقم  بالقاعة  �صباحا    10.00 �ل�صاعة   2019/2/27 �ملو�فق  �الرب��ع��اء   يوم 
ch2.D.16 وعليه يقت�صي ح�صوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 12541 بتاريخ 2019/1/29   

مذكرة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2018/1726  ا�ستئناف جتاري    

�ىل �مل�صتاأنف �صده/ 1- �لذهبية العمال حفر �بار �ملياه و�صيانتها �ض.ذ.م.م 
2- ملكيوى للتجارة �لعامة �ض.ذ.م.م 3- �ل�صندوق �لذهبي للتجارة �لعامة 
�ض.ذ.م.م  جمهول حمل �القامة مبا �ن �مل�صتاأنف / بنك �صادر�ت �ير�ن �لفرع 
�لرئي�صي  قد ��صتاأنف/ �حلكم �ل�صادر بالدعوى رقم 2017/1824 جتاري كلي 
وحددت لها جل�صه يوم �الثنني  �ملو�فق 2019/3/11 �ل�صاعة 10.00 �صباحا  
بالقاعة رقم ch2.D.16 وعليه يقت�صي ح�صوركم �و من ميثلكم قانونيا 

ويف حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 12541 بتاريخ 2019/1/29   
مذكرة اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2018/106  ا�ستئناف عقاري    
�ىل �خل�صم �ملدخل /1- ز�هد علي خان  جمهول حمل �القامة مبا 
�ن �مل�صتاأنف / تانيا ظهور وميثله:ز�يد �صعيد ر��صد �صعيد �ل�صحي 
قد ��صتاأنف �لقر�ر/ �حلكم �ل�صادر بالدعوى رقم 2017/492 عقاري 
كلي بتاريخ:2018/3/26   وحددت لها جل�صه يوم �الربعاء  �ملو�فق 
 ch1.C.11 رق��م  بالقاعة  �صباحا    10.00 �ل�صاعة   2019/2/20
�و من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم  وعليه يقت�صي ح�صوركم 

�صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 12541 بتاريخ 2019/1/29   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2019/113  تنفيذ عمايل 
�ىل �ملنفذ �صده/1- �صركة كومودور للمقاوالت ذ.م.م فرع دبي   جمهول 
حمل �القامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/طالل مزيد جربوع وميثله:عبد�هلل 
�لتنفيذية  �لدعوى  عليك  �أق��ام   قد  �لهيثمي   نا�صر  علوي  عبد�لقادر 
 )564146.50( وق���دره  ب��ه  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�ل��ز�م��ك  �ع��اله  �مل��ذك��ورة 
درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة باال�صافة �ىل مبلغ )20400( 
�الجر�ء�ت  �صتبا�صر  �ملحكمة  فان  وعليه  �ملحكمة.   خلزينة  ر�صوم  درهم 
�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�صر هذ� �العالن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية



العدد 12541 بتاريخ 2019/1/29   
اعالن حكم بالن�سر

         يف  الدعوى رقم 2018/3347  مدين جزئي 
حمل  جمهول  �أبا�صميا  ��صغر  ناجانى  ناجانى  ��صغر  �أفي�ض  عليه/1-  �ملدعي  �ىل 
�القامة مبا �ن �ملدعي/كيه بي �ن لالزياء ذ.م.م وميثله:روكز جورج حبيقه نعلنكم 
�ملذكورة  �لدعوى  يف    2019/1/15 بتاريخ  �ملنعقدة  بجل�صتها  حكمت  �ملحكمة  بان 
�عاله ل�صالح/كيه بي �ن لالزياء ذ.م.م بالز�م �ملدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ 
)255.000( درهم تعوي�صا عن �ال�صر�ر �لتي حلقت بها و�لفائدة �لقانونية بو�قع 
وبلغ  و�مل�صروفات  �لر�صوم  �لز�مه  مع  �ل�صد�د  متام  وحتى  �ملطالبة  تاريخ  من   %9
لال�صتئناف  قابال  . حكما مبثابة �حل�صوري  �ملحاماة  �تعاب  مقابل  دره��م   )200(
خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�صر هذ� �العالن �صدر با�صم �صاحب 

�ل�صمو �ل�صيخ حممد بن ر��صد بن �صعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12541 بتاريخ 2019/1/29   
       اعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2018/3420  مدين جزئي
�ىل �مل��دع��ي عليه / 1-م��ه��دي زرد�����ض ���ص��اب��ر جم��ه��ول حم��ل �الق��ام��ة مب��ا �ن 
�ملدعي /�صلمه �جمد حممد �جمد وميثله:علي �بر�هيم حممد �حلمادي قد 
وقدره  مببلغ  عليها  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  ومو�صوعها  �لدعوى  عليك  �أق��ام 
)500000( درهم و�لر�صوم و�مل�صاريف و�تعاب �ملحاماة. وحددت لها جل�صة يوم 
�الربعاء �ملو�فق 2019/2/6 �ل�صاعة 08.30 �ض بالقاعة:ch1.B.10 لذ� فاأنت 
مكلف باحل�صور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 
�و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �الأقل ، ويف حالة تخلفك 

فان �حلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12541 بتاريخ 2019/1/29   
       اعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2018/2775  مدين جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-عبد�لرحمن خمي�ض �صعيد علي �حلمد�ين جمهول حمل �القامة 
�أق��ام عليك �لدعوى  ���ض.م.ع قد  �ملتكاملة  �ن �ملدعي /�صركة �الم��ار�ت لالت�صاالت  مبا 
و�لر�صوم  دره��م   )8.963.36( وق��دره  مببلغ  عليه  �ملدعي  ب��ال��ز�م  �ملطالبة  ومو�صوعها 
�لتام  �ل�صد�د  وحتى  �ال�صتحقاق  تاريخ  من   %12 و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�صاريف 
�ملو�فق  ي��وم �لثالثاء  �ل��ن��ز�ع رق�����م:2018/1547 م��دين. وح��ددت لها جل�صة  و�صم ملف 
�أو  فاأنت مكلف باحل�صور  لذ�   ch2.D.19:بالقاعة �ل�صاعة 08.30 �ض   2019/2/12
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل 
�جلل�صة بثالثة �أيام على �الأقل ، ويف حالة تخلفك فان �حلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12541 بتاريخ 2019/1/29   
       اعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2018/3451  مدين جزئي
حمل  جمهول  �����ض.ذ.م.م  �لعامة  للتجارة  �ملهمة   -2 �صيد  1-زي���اد   / عليه  �مل��دع��ي  �ىل 
�القامة مبا �ن �ملدعي /�ل�صيافة لل�صقق �لفندقية 3 وميثله:ب�صار عبد�هلل علي �بر�هيم 
�مل�صايبة قد �أقام عليك �لدعوى ومو�صوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهما بالت�صامن 
و�لت�صامم ب�صد�د مبلغ وقدره )8.680.00( درهم مع �لفائدة �لقانونية بن�صبة 12% من 
�لر�صوم  �لتام و�لز�م  �ل�صد�د  تاريخ �ال�صتحقاق �حلا�صل يف:2016/12/15 وحتى تاريخ 
و�مل�صاريف و�تعاب �ملحاماة. وحددت لها جل�صة يوم �الحد �ملو�فق 2019/2/10 �ل�صاعة 
قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  ل��ذ�   ch1.B.10:بالقاعة �ض   08.30
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام 

على �الأقل ، ويف حالة تخلفك فان �حلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12541 بتاريخ 2019/1/29   
       اعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2018/3541  مدين جزئي
�ملدعي  �ن  مبا  �القامة  حمل  جمهول  �صاثيان  ثيفاالت  1-�صاثي�ض   / عليه  �ملدعي  �ىل 
�أق��ام عليك  �لكتبي قد  ���ض.ذ.م.م وميثله:هند حميد علي غدير  /وقت �لعامل لل�صحن 
�لدعوى ومو�صوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )50000( درهم و�لر�صوم 
�لتام  �ل�صد�د  �لدعوى  وحتى  تاريخ رفع  و�لفائدة 9% من  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�صاريف 
و�صم ملف �لنز�ع �ملدين رقم:2702/2018 مدين. وحددت لها جل�صة يوم �الحد �ملو�فق 
�أو  فاأنت مكلف باحل�صور  لذ�   ch2.D.17:بالقاعة �ل�صاعة 08.30 �ض   2019/2/10
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل 
�جلل�صة بثالثة �أيام على �الأقل ، ويف حالة تخلفك فان �حلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12541 بتاريخ 2019/1/29   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2018/3554  مدين جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-فا�صت �ند برفيكت للخدمات �لفنية �ض.ذ.م.م وميثلها قانونا 
��صر�ر �لدين �صالح �لدين جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي /�صركة �المار�ت 
بالز�م  �ملطالبة  �لدعوى ومو�صوعها  �أقام عليك  ���ض.م.ع قد  �ملتكامله  لالت�صاالت 
�ملدعي عليه مببلغ وقدره )132835.20( درهم و�لر�صوم و�مل�صاريف و�تعاب �ملحاماة 
و�لفائدة 12% من تاريخ رفع �لدعوى وحتى �ل�صد�د �لتام.وحددت لها جل�صة يوم 
�الثنني �ملو�فق:2019/2/11 �ل�صاعة:08:30 �ض بالقاعة:ch1.B.10  لذ� فاأنت 
�أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و  مكلف باحل�صور 

م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �الأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12541 بتاريخ 2019/1/29   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2018/3355  مدين جزئي

�القامة  �ل�صالمي جمهول حمل  �صليمان عبيد  �صعيد  / 1-علي  �ملدعي عليه  �ىل 
�صلطان  ر��صد  �صلطان  وميثله:ر��صد  �ملرموم  �صعيد  ر��صد  /يعقوب  �ملدعي  �ن  مبا 
�لكيتوب �لنعيمي قد �أقام عليك �لدعوى ومو�صوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهم 
و�لفائدة  �ملحاماة  و�ت��ع��اب  و�مل�صاريف  و�ل��ر���ص��وم  دره��م   )104908( وق���دره  مببلغ 
�الثنني  ي��وم  جل�صة  لها  �ل��ت��ام.وح��ددت  �ل�صد�د  وحتى  �ال�صتحقاق  تاريخ  من   %12
فاأنت مكلف  لذ�    ch2.D.18:بالقاعة �ل�صاعة:08:30 �ض  �مل��و�ف��ق:2019/2/4 
باحل�صور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت 

للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �الأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12541 بتاريخ 2019/1/29   
       اعالن بورود التقرير بالن�سر

   يف  الدعوى 2018/1946  جتاري كلي
و�والده )بي  ����ض.ذ.م.م 2- ح�صن حممد ج��و�د  �ملدعي عليه / 1-�وت فت  �ىل 
ج��و�د جمهول  في�صل ح�صن حممد   -3 )�صركة م�صاهمة بحرينية(  �صي(  ��ض 
حمل �القامة مبا �ن �ملدعي /بنك �المار�ت دبي �لوطني �ض.م.ع وميثله:عماد 
�ملنعقدة  بجل�صتها  ق����ررت  �مل��ح��ك��م��ة  ب���ان  نعلمكم  �أه���ل���ي  ع��ل��ي  ح�����ص��ني  ج��م��ع��ة 
بتاريخ:2019/1/27 يف �لدعوى �ملذكورة �عاله �خطاركم بورود تقرير �ل�صيد 
�خلبري �ملنتدب يف �لدعوى وقت حتددت جل�صة يوم �الحد �ملو�فق:2019/2/10 

�ل�صاعة:9:30 �صباحا بالقاعة:ch1.C.15 للتعقيب على �لتقرير .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12541 بتاريخ 2019/1/29   
       اإعادة مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2018/520  مدين كلي
�ىل �خل�صم �ملدخل / 1-كيفني ديكين�صون جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي /
�صامر حممد دياب حممد وميثله:مو�صى عي�صى مو�صى �لعامري قد �أقام عليك 
�لدعوى ومو�صوعها �لق�صاء بتوقيع �حلجز على �ملدعي كمدين مفل�ض و��صهار 
�ع�صاره مع ما يرتتب على ذلك من �ثار قانونية و�لز�م �ملدعي عليها بالر�صوم 
و�مل�صروفات و�تعاب �ملحاماة.وحددت لها جل�صة يوم �الحد �ملو�فق:2019/2/10 
�أو من  �ل�صاعة:09:30 �ض بالقاعة:ch2.E.21  لذ� فاأنت مكلف باحل�صور 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة 

قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �الأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12541 بتاريخ 2019/1/29   
مذكرة اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2018/1238  ا�ستئناف جتاري    
�ىل �مل�صتاأنف �صده/ 1- �صركة �لبيكانى �لتجارية �ض.ذ.م.م 2- مليحة �أنور 
بيكانى 3- جنمة �لعامل للكيماويات �ض.ذ.م.م  جمهول حمل �القامة مبا 
�ن �مل�صتاأنف / بنك �صادر�ت �ير�ن �لفرع �لرئي�صي  قد ��صتاأنف/ �حلكم 
ك��ل��ي  وح���ددت لها جل�صه  ب��ال��دع��وى رق��م 2017/1860 جت���اري  �ل�����ص��ادر 
رقم  بالقاعة  �صباحا    10.00 �ل�صاعة   2019/3/6 �مل��و�ف��ق  �الرب��ع��اء   ي��وم 
ch2.D.16 وعليه يقت�صي ح�صوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 12541 بتاريخ 2019/1/29   

مذكرة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2018/1086  ا�ستئناف جتاري    

�ىل �مل�صتاأنف �صده/ 1- �صهيل عبد�هلل للهو�تف �ض.ذ.م.م )�صابقا( تر�ن�ض 
ترب لل�صحن �ض.ذ.م.م )حاليا( 2- �صهيل عبد�هلل ترين 3- همايون جمال 
خرم  جمهول حمل �القامة مبا �ن �مل�صتاأنف / بنك �صادر�ت �ير�ن �لفرع 
�لرئي�صي  قد ��صتاأنف/ �حلكم �ل�صادر بالدعوى رقم 2017/3703 جتاري 
ج��زئ��ي ب���ت���اري���خ:2018/5/15  وح���ددت لها جل�صه ي��وم �الرب��ع��اء  �ملو�فق 
وعليه   ch2.D.16 رقم  بالقاعة  10.00 �صباحا   �ل�صاعة   2019/2/13
�صتجري  تخلفكم  ح��ال  ويف  قانونيا  ميثلكم  م��ن  �و  ح�صوركم  يقت�صي 

حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 12541 بتاريخ 2019/1/29   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
   يف الدعوى رقم 2018/4864 تنفيذ جتاري

بينكافيتيل جم��ه��ول حمل  ع��ب��د�هلل  ح��اف��ي��ظ  ����ص���ده/1-  �مل��ن��ف��ذ  �ىل 
�القامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/حممد جاويد قد �أقام عليك �لدعوى 
وقدره  ب��ه  �ملنفذ  �ملبلغ  ب��دف��ع  و�ل��ز�م��ك  �ع���اله  �مل��ذك��ورة  �لتنفيذية 
وعليه  �ملحكمة  �و خزينة  �لتنفيذ  �ىل طالب  درهم   )26695754.68(
عدم  ح��ال��ة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �الج����ر�ء�ت  �صتبا�صر  �ملحكمة  ف��ان 

�اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12541 بتاريخ 2019/1/29   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

   يف الدعوى رقم 2018/4881 تنفيذ جتاري

�ىل �ملنفذ �صده/1- رزيتا غالمر�صا عبا�ض بورزجناين جمهول حمل 
�القامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/نغمة مرت�صى �صيخ �ال�صالمي قد �أقام 
عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ 
�ملحكمة  خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  دره��م   )72113.5( وق��دره  به 
وعليه فان �ملحكمة �صتبا�صر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم 

�اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12541 بتاريخ 2019/1/29   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
   يف الدعوى رقم 2018/4987 تنفيذ جتاري

�ىل �ملنفذ �صده/1- جمموعه كري�صتال بالية �ملحدودة جمهول حمل 
�القامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/مز�يا ميدل �ي�صت للديكور �ض.ذ.م.م 
�لتنفيذية  �ل��دع��وى  عليك  �أق����ام  ق��د  �ل�صبيعي  ع��م��ري  ومي��ث��ل��ه:�م��ل 
�ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )2732099( درهم 
بالت�صامن �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة وعليه فان �ملحكمة 
�صتبا�صر �الج��ر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر 

�ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12541 بتاريخ 2019/1/29   
       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر

             يف  الدعوى 2018/1726  احوال نف�س م�سلمني

�ىل �ملدعي عليه / 1- كاظم ر�صا  جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي/ 
لل�صرر.  دع��وى ط��الق  �ل��دع��وى ومو�صوعها  �أق��ام عليك  قد  نيد� قمر  
وحددت لها جل�صة يوم  �الثنني �ملو�فق  2019/2/18   �ل�صاعة 8.30 �ض 
لذ�  �لقرهود  �ل�صخ�صية يف منطقة  �الح��و�ل  بالقاعة رقم )6( يف مبنى 
فاأنت مكلف باحل�صور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �الأقل .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12541 بتاريخ 2019/1/29   
مذكرة اعالن بالن�سر

             يف  الدعوى 2018/398  ا�ستئناف تظلم جتاري    

�ىل �مل�صتاأنف �صده/ 1- حممد زياد �ل�صمد  جمهويل حمل �القامة 
�حلكم  ��صتاأنف/  قد  طبيلي   عبد�لرحمن  جاد   / �مل�صتاأنف  �ن  مبا 
�ل�صادر بالدعوى رقم 2018/513 تظلم جتاري  وحددت لها جل�صه 
بالقاعة  م�صاء�    17.30 �ل�صاعة   2019/2/20 �ملو�فق  �الرب��ع��اء   يوم 
قانونيا  �و من ميثلكم  يقت�صي ح�صوركم  وعليه   ch1.B.7 رقم 

ويف حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 12541 بتاريخ 2019/1/29   
       اعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2018/4636  جتاري جزئي
�القامة  حمل  جمهول  �صانكار�ن  نادوفيلبور�كال  1-�صرينيت   / عليه  �ملدعي  �ىل 
خمي�ض  عبد�هلل  وميثله:بدر  �صوريندر�ن  ياتيل  كوتي  /�صومي�ض  �ملدعي  �ن  مبا 
مببلغ  عليه  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  ومو�صوعها  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد  عبد�هلل 
من   %12 و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�صاريف  و�لر�صوم  دره��م   )40000( وق��دره 
نز�ع  �ملعجل بال كفالة  بالنفاذ  �لتام و�صمول �حلكم  �ل�صد�د  �ملطالبه وحتى  تاريخ 
مدين 1531/2018. وحددت لها جل�صة يوم �خلمي�ض �ملو�فق 2019/2/14 �ل�صاعة 
08.30 �ض بالقاعة:ch1.C.12 لذ� فاأنت مكلف باحل�صور �أو من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة 

�أيام على �الأقل ، ويف حالة تخلفك فان �حلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12541 بتاريخ 2019/1/29   
       اعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2018/2880  جتاري جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-دليب �حمد �حمد جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي /بنك 
�أقام عليك �لدعوى ومو�صوعها �ملطالبة بالز�م  ر��ض �خليمة �لوطني �ض.م.ع قد 
و�لر�صوم  و�لتكافل مببلغ وقدره )399.022.31( درهم  بالت�صامن  �ملدعي عليهما 
�ل�صد�د  �صنويا م��ن:2018/4/30 وحتى  و�لفائدة %12  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�صاريف 
�ض   08.30 �ل�صاعة   2019/2/7 �مل��و�ف��ق  �خلمي�ض  ي��وم  جل�صة  لها  وح���ددت  �ل��ت��ام. 
�أو من ميثلك قانونيا وعليك  فاأنت مكلف باحل�صور  بالقاعة:ch1.C.13 لذ� 
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على 

�الأقل ، ويف حالة تخلفك فان �حلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12541 بتاريخ 2019/1/29   

       اعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2018/4208  جتاري جزئي

ليند�  روز�  �صركة   -2 الري  ح�صني  حممد  ح��اج��ي  1-ح�����ص��ن   / عليه  �مل��دع��ي  �ىل 
�����ض.ذ.م.م جم��ه��ول حم��ل �الق��ام��ة مب��ا �ن �مل��دع��ي /روي���ال درمي فا�صن  �لتجارية 
���ض.ذ.م.م وميثله:�صاحلة خليفة الحج خليفة �لب�صطي  لتجارة �ملالب�ض �جلاهزة 
بالت�صامن  عليهما  �ملدعي  ب��ال��ز�م  �ملطالبة  ومو�صوعها  �ل��دع��وى  عليك  �أق��ام  قد 
تاريخ  من   %12 بو�قع  �لقانونية  و�لفائدة  دره��م   )129.500( وق��دره  مبلغ  ب�صد�د 
��صتحقاق �ل�صيكات وحتى متام �ل�صد�د 3- �لز�م �ملدعي عليهما بالر�صوم و�مل�صاريف 
ومقابل �تعاب �ملحاماة. وحددت لها جل�صة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2019/2/5 �ل�صاعة 
08.30 �ض بالقاعة:ch1.C.12 لذ� فاأنت مكلف باحل�صور �أو من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة 

�أيام على �الأقل ، ويف حالة تخلفك فان �حلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12541 بتاريخ 2019/1/29   
       اعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2018/2412  جتاري كلي
�ىل �ملدعي عليه / 1-ئي تي �ي فين�صرز للو�صاطة �لتجارية �ض.ذ.م.م 2- �عجاز تو�صيف �صم�صي 
�ض.ذ.م.م   �لتجارية  للو�صاطة  فين�صرز  �ي  تي  ئي  يف  ومدير  �صريك   - �صم�صي  تو�صيف  حممد 
وكذلك يف �صركة فالي فالكون للتجارة �لعامة ���ض.ذ.م.م جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي 
/هريلد الند للو�صاطة �لعقارية �ض.ذ.م.م وميثلها روبرت فاوغان كالرك وميثله:ي�صلم �صالح 
بالت�صامن  عليهما  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  �لدعوى ومو�صوعها  عليك  �أق��ام  قد  �ل�صعدي  �حمد 
و�لتكافل مببلغ وقدره )917.500( درهم و�لر�صوم و�مل�صاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 12% من 
تاريخ �ال�صتحقاق وحتى �ل�صد�د �لتام. وحددت لها جل�صة يوم �الحد �ملو�فق 2019/2/3 �ل�صاعة 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  ل��ذ�   ch1.C.15:بالقاعة �ض   09.30
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �الأقل ، ويف 

حالة تخلفك فان �حلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12541 بتاريخ 2019/1/29   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2018/87  عقاري كلي

�الق��ام��ة مبا  �صي جمهول حم��ل  �ن  �ي  �ل��زرع��وين  1-دينا�صتي  �مل��دخ��ل/  �خل�صم  �ىل 
عليك  �أق��ام  قد  عرب  بن  علي  عبد�هلل  وميثله:ر��صد  طي�صون  ب�صام  /�صليم  �ملدعي  �ن 
�ل��دع��وى وم��و���ص��وع��ه��ا �مل��ط��ال��ب��ة ب��ب��ط��الن ع��ق��د �ل��وح��ده �مل���ربم ب��ني �مل��دع��ي و�ملدعي 
وقدره  عليها  للمدعي  �ملبلغ  ب��رد  عليها  �مل��دع��ي  و�ل����ز�م  ب���ت���اري���خ:2008/2/27  عليها 
�لق�صائية  �ملطالبة  تاريخ  من   %9 بو�قع  �لقانونية  و�لفائدة  درهم   )1.464.271.31(
�الحد  ي��وم  لها جل�صة  و�الت��ع��اب.وح��ددت  و�مل�صاريف  و�ل��ر���ص��وم  �ل��ت��ام  �ل�����ص��د�د  وحتى 
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذ�    ch1.B.8:بالقاعة ���ض  �ل�����ص��اع��ة:08:30  �مل�����و�ف�����ق:2019/2/17 
�و م�صتند�ت  �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت  باحل�صور 

للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �الأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12541 بتاريخ 2019/1/29   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2018/86  عقاري كلي

�الق��ام��ة مبا  �صي جمهول حمل  �ن  �ي  �ل��زرع��وين  �مل��دخ��ل/ 1-دينا�صتي  �ىل  �خل�صم 
عليك  �أق��ام  قد  عرب  بن  علي  عبد�هلل  وميثله:ر��صد  طي�صون  ب�صام  /�صليم  �ملدعي  �ن 
�لدعوى ومو�صوعها �ملطالبة ببطالن �لعقد بني �ملدعي و�ملدعي عليها و�لز�م �ملدعي 
�ملطالبة  تاريخ  من   %9 بو�قع  و�لفائدة  دره��م   )1.939.405.44( وق��دره  مببلغ  عليها 
وحتى �ل�صد�د �لتام و�لر�صوم و�مل�صاريف و�تعاب �ملحاماة.وحددت لها جل�صة يوم �الحد 
�ملو�فق:2019/2/17 �ل�صاعة:9:30 �ض بالقاعة:ch1.B.8  لذ� فاأنت مكلف باحل�صور 
�أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل 

�جلل�صة بثالثة �أيام على �الأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12541 بتاريخ 2019/1/29   
اعالن حكم بالن�سر

         يف  الدعوى رقم 2018/3283  جتاري جزئي 
نعلنكم  �الق��ام��ة  حم��ل  جمهول  �حمد  جميل  �حمد  فهيم  ع��ل��ي��ه/1-  �ملحكوم  �ىل 
�ملذكورة  �لدعوى  يف    2018/11/4 بتاريخ  �ملنعقدة  بجل�صتها  حكمت  �ملحكمة  بان 
ي��وؤدي للبنك �ملدعي  �عاله ل�صالح/بنك �الحت��اد �لوطني بالز�م �ملدعي عليه بان 
�لب�صيطة  �لقانونية  و�لفائدة  درهم(  و�صتمائة وخم�صة ع�صر  �لف  مبلغ )خم�صني 
بو�قع 9% من تاريخ �ملطالبه �لق�صائيه �حلا�صل يف:2018/9/5 وحتى متام �ل�صد�د 
و�لزمته بامل�صروفات ومببلغ �لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة ورف�صت ما عد� ذلك 
من طلبات. حكما مبثابة �حل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� 
من �ليوم �لتايل لن�صر هذ� �العالن �صدر با�صم �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حممد بن 

ر��صد بن �صعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12541 بتاريخ 2019/1/29   

اعالن حكم بالن�سر
         يف  الدعوى رقم 2018/1943  جتاري جزئي 

مالكها/جا�صم  وميثلها   - فردية  )موؤ�ص�صة  �لبناء  ملقاوالت  فلمنجو  عليه/1-  �ملحكوم  �ىل 
�صالح ح�صن �ملخنت 2- جا�صم �صالح ح�صن �ملخنن �لبلو�صي )مالك وكفيل �صامن( جمهول 
حمل �القامة نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�صتها �ملنعقدة بتاريخ 2018/10/29  يف �لدعوى 
�ملذكورة �عاله ل�صالح/م�صرف �المار�ت �ال�صالمي �ض.م.ع بالز�م �ملدعي عليه �لثاين ب�صفته 
مبلغ  �ال�صالمي(  �الم���ار�ت  )م�صرف  �ملدعي  للبنك  ت��وؤدي  ب��ان  �الوىل  عليها  �ملدعي  مالك 
�لق�صائية:2018/5/24  �ملطالبة  تاريخ  من   %9 �لتاأخريية  و�لغر�مة  دره��م   )374.839.20(
�تعاب �ملحاماة. حكما مبثابة �حل�صوري  و�لزمته بامل�صاريف ومبلغ خم�صمائة درهم مقابل 
قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�صر هذ� �العالن �صدر با�صم 

�صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حممد بن ر��صد بن �صعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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•• اأبوظبي-الفجر: 

�لتكليف  �أعمال  “برنامج  �أبوظبي  مهرجان  ��صتهل 
بعر�ض   2019 يناير   27 �لعاملية” ي��وم  �حل�صري 
“ال بوهيم”، ر�ئعة بوت�صيني باإخر�ج جديد ومعا�صر 
�أهم خمرجي �الأوب��ر� يف �لع�صر  �أحد  لباري كو�صكي 
�حلايل، وهو �إنتاج م�صرتك لكومي�صي �أوبر بالعا�صمة 
�أبوظبي. وقد  �الأملانية برلني بالتعاون مع مهرجان 
�صفري  �الأح��م��د  �هلل  عبد  علي  �صعادة  �لعر�ض  ح�صر 
�إبر�هيم  �أمل��ان��ي��ا، و�صعادة ه��دى  ل��دى  دول��ة �الإم����ار�ت 
�خلمي�ض - كانو، موؤ�ص�ض جمموعة �أبوظبي للثقافة 

و�لفنون، �ملوؤ�ص�ض و�ملدير �لفني ملهرجان �أبوظبي.
�لعاملية  �حل�صري  �لتكليف  �أعمال  برنامج  ويج�ّصد 
مهرجان  يبذلها  �لتي  �لثقافية  �لدبلوما�صية  جهود 
�أبوظبي، فمثلما يجلب �ملهرجان �لعامل �إىل �أبوظبي، 
ويف  �لعامل.  �إىل  �لعرب  وفنون  �أبوظبي  يحمل  فاإنه 
�ملهرجان  يعزز   ،2019 لعام  ع�صرة  �ل�صاد�صة  دورته 
و�إتاحة  �مل�صرتك  �الإنتاج  عرب  �جلهود  هذه  �أبوظبي 
�لفر�صة �أمام جمهور جديد حل�صور �أعمال جديدة، 
�ل�صر�كات  من  �لو��صعة  �لدولية  �صبكته  عرب  وذل��ك 
�ال�صرت�تيجية، ومن خالل تعاونه مع �صركاء ثقافيني 
�لثقافية  �مل��وؤ���ص�����ص��ات  م��ن  ����ص��رت�ت��ي��ج��ي��ني وغ��ريه��م 
�لعاملية �لر�ئدة. و��صتكمااًل للنجاحات �لدولية �لتي 
حققها �لربنامج على مدى �الأعو�م �ملا�صية، �صي�صهد 
�إقامة عرو�ض وحفالت �صمن جوالت  �لعام �جلاري 
و�ململكة  و�إ���ص��ب��ان��ي��ا،  �أمل��ان��ي��ا،  م��ن  ك��ل  �صتجوب  عاملية 
�الأم���ري���ك���ي���ة، وكند�،  �مل��ت��ح��دة  �مل��ت��ح��دة، و�ل����والي����ات 
ر�ئعة  ب��اري كو�صكي  وق��دم  مان.   عمُ و�صلطنة  وفرن�صا 
بقيادة  �حلفل  يف  بوهيم”،  “ال  بوت�صيني  جياكومو 
م�صنتف  نادية  �لفرقة  وع�صو  �صوز�”،  دي  “جوردن 
يف دور “ميمي” �ل�صعيفة و�لتينور �الأرميني �ل�صاب 
“رودولفو  �ملميز  �ل�صاعر  ب��دور  �آفيتيزيان  ليباريت 
تاكل”، وهو �لعمل �لذي يمُعترب مفتاح �حلياة �لر�هنة 
يف باري�ض يف �لقرن �لتا�صع ع�صر، حيث يج�صد �حلياة 
ب��ال مقابل و�ل��ع��زل��ة يف مو�جهة  �ل��ف��ن و�حل���ب  ب��ني 
�ملوت، يف �إحدى �أكر ق�ص�ض �حلب ت�صويقاً يف تاريخ 

�ملو�صيقى �مل�صرحية. 
ومن جهته �أ�صاد �صعادة علي عبد �هلل �الأحمد �صفري 
دولة �الإمار�ت لدى �أملانيا بالتعاون يف جمال �لثقافة 
�ل��ت��ك��ل��ي��ف �حل�صري  �أع����م����ال  و�ل���ف���ن���ون م���ن خ����الل 
�مل�����ص��رتك��ة ب���ني م��ه��رج��ان �أب���وظ���ب���ي و���ص��رك��ائ��ه من 

كربيات �ملوؤ�ص�صات �لثقافية �لعاملية، حيث ياأتي عمل 
لهذ� �لتعاون،  ثمرًة  �جلديد  بوهيم” باالإخر�ج  “ال 
للح�صور  وت��ع��زي��ز�ً  �لثقافية  �أبوظبي  ل��روؤي��ة  �إب����ر�ز�ً 
�الإمار�تي عاملياً، قائاًل: “ �إّن ��صت�صافة مدينة برلني 
�لعر�ض �الأوبر�يل �لعاملي، يف �إحدى �أعرق دور �الأوبر� 
يف �أملانيا، كومي�صي �أوبر، باإنتاج م�صرتك مع مهرجان 
�أبوظبي، جت�ّصد �لدور �لذي تلعبه جمموعة �أبوظبي 
وتعزيز  �لتو��صل  ج�صور  بناء  يف  و�ل��ف��ن��ون  للثقافة 
“�أ�صهمت �ملجموعة  حو�ر �لثقافات«. وتابع �صعادته: 
يف تعريف �جلمهور �الأملاين و�الأوروبي باملنجز �لثقايف 
و�لفني �الإمار�تي، من خالل تنظيمها معر�ض �لفن 
يف  �لفن  �أ�صبوع  �صمن  �لروؤى”  “�إمار�ت  �لت�صكيلي 
ب��رل��ني �ل��ع��ام �مل��ا���ص��ي، مب�����ص��ارك��ة �أك���ر م��ن ثالثني 
فنانا ت�صكيليا �إمار�تيا«. وقالت �صعادة هدى �إبر�هيم 
�خلمي�ض - كانو، موؤ�ص�ض جمموعة �أبوظبي للثقافة 

و�لفنون، �ملوؤ�ص�ض و�ملدير �لفني ملهرجان �أبوظبي:
»ياأتي تنظيم �لعر�ض �لعاملي �الأول لر�ئعة بوت�صيني 
لباري كو�صكي �أحد �أهم  جديد  بوهيم” باإخر�ج  “ال 
خمرجي �الأوبر� �ملعا�صرين، بالتعاون بني مهرجان 
�أبوظبي و”كومي�صي �أوبر - برلني” �إحدى �أعرق دور 
�الأوبر� يف �لعامل يف �إطار �إ�صهام �ملجموعة و�ملهرجان 
�الإمار�تي  وتعزيز �حل�صور  �أبوظبي،  روؤي��ة  �إث��ر�ء  يف 
�لتبادل  بقيم  حتتفي  م�صرتكة  �أع��م��ال  ع��رب  ع��امل��ي��اً 

�حل�صاري و�لتو��صل �الإبد�عي«.

وتابعت: “�إخر�ج و�إعادة تقدمي �لكال�صيكيات �لعاملية 
�ال�صتثنائية  روح��ي��ت��ه��ا  حت��ف��ظ  م��ع��ا���ص��رة  ب�����ص��ي��غ��ة 
نحر�ض  �ل��ذي  �الإلهام  جوهر  هي  �الأ�صيل  و�إبد�عها 
�حل��د�ث��ة وروح  ب��ني  �جل��م��ع  �إط���ار  �حت�صانه يف  على 
�الأ���ص��ال��ة �ل��ت��ي حت��اف��ظ ع��ل��ى �مل������وروث، وت��ع��زز دور 

�الإمار�ت يف حفظ �لرت�ث �الإن�صاين«.
“كومي�صي  “�ل�صر�كة بني  وختمت �صعادتها بالقول: 
�أب���وظ���ب���ي ع���رب �الإنتاج  – ب��رل��ني وم���ه���رج���ان  �أوب�����ر 
�الأوىل  �ل�صر�كة  ه��ي  بوهيم”  “ال  لعر�ض  �جل��دي��د 
�ل��ع��رب��ي يف عمل  و�ل��ع��امل  �لعريقة  �الأوب����ر�  د�ر  ب��ني 
م�����ص��رتك ي�����ص��ه��م يف ت��ر���ص��ي��خ م��ك��ان��ة �أب���وظ���ب���ي على 
�خلارطة �لثقافية عاملياً، كما يحقق روؤيتنا يف تبادل 
�خلرب�ت �لتي حتّفز ��صتثمارنا يف �ل�صباب و�ملبدعني 
��صت�صر�فاً مل�صتقبل �لثقافة و�لفنون«. ومن جهته قال 
�صعادة �إرن�صت  في�صر، �ل�صفري �الأملاين لدى �لدولة: 
�أبوظبي وهو يتعاون مع  �أن نرى مهرجان  “ي�صعدنا 
“ال  بوت�صيني  ر�ئ��ع��ة  الإن��ت��اج  ب��رل��ني،  �أوب���ر  كومي�صي 
و�أبعادها  �صد�قتنا  على  و��صح  دليل  وهذ�  بوهيم”، 
�ل�صيا�صية  ع��الق��ت��ن��ا  �إىل  ت�����ص��ي��ف  �ل���ت���ي  �الأخ�������رى 
و�القت�صادية، من خالل �لتجارب �مل�صرتكة يف جمال 
�لفن و�ملو�صيقى و�مل�صرح. وتعبري �صريح عما يجمعنا 

كب�صر ويعزز �صد�قتنا و�صر�كتنا يف �مل�صتقبل.«
�لتنفيذي  �مل��دي��ر  مو�صر،  ���ص��وز�ن  قالت  جهتها،  م��ن 
يف  بعملنا  نفخر  “�إّننا  ب��رل��ني:  يف  كومي�صي  الأوب���ر� 

فريدة  ه��ا  ن��ع��دُّ و�ل��ت��ي  ب��رل��ني،  �أوب���ر  كومي�ض  �صركة 
م��ن ن��وع��ه��ا يف ك��ث��ري م��ن �ل��ن��و�ح��ي، ف��ق��د ج���ذب هذ� 
�ل��ع��م��ل �مل��ت��م��ي��ز �الن��ت��ب��اه �ل����دويل ب�صكل م��ت��ز�ي��د يف 
�ل�صنو�ت �الأخرية، وكنا حمظوظني للغاية بالتعاون 
وجميع  �أوروب���ا  من  �ملرموقة  �ملوؤ�ص�صات  خمتلف  مع 
�إىل  �آ�صيا و���ص��واًل  �أ�صرت�ليا ع��رب  �ل��ع��امل، م��ن  �أن��ح��اء 
كاليفورنيا. و�إنه ملن دو�عي �صعادتنا �أّن مهرجان �أبو 
هدى  �صعادة  �لفني  ومديره  موؤ�ص�صه  ب�صخ�ض  ظبي 
�إب��ر�ه��ي��م �خلمي�ض - ك��ان��و ، ل��دي��ه ه��ذ� �اله��ت��م��ام يف 
للغاية لهذ�  ما نقّدمه هنا يف برلني. نحن ممتنون 
“ال  بوت�صيني  ل��ر�ئ��ع��ة  �جل��دي��د  �إنتاجنا  يف  �ل��ت��ع��اون 
�صبكتنا  تو�صيع  على  قدرتنا  يعزز  و�ل���ذي  بوهيم”، 
ن�����ص��ر روؤي��ت��ن��ا للم�صرح  ق���دم���اً يف  �ل��دول��ي��ة و�مل�����ص��ي 

�ملو�صيقي.
ويجمع مهرجان �أبوظبي فنانني عرباً من حول �لعامل 
�ملو�صيقى  موطن  تعد  �لتي  بوليز”،  “بيري  قاعة  يف 
�ملنفرد  �ل��ع��ر���ض  �صهدت  و�ل��ت��ي  �أوروب�����ا،  يف  �لعربية 
فل�صطيني  �أ�صل  من  �الأردين  �لبيانو  لعازف  �الأول 
2018، وذلك عرب  �أكتوبر  �صعيد، يف  �ل�صاب، كرمي 
�لتابع  �لعامل”  ح���ول  م��ن  ع���رب  “فنانون  ب��رن��ام��ج 
برناجماً  �صعيد  ك��رمي  ق��دم  حيث  �أبوظبي،  ملهرجان 
وهذ�  �ملو�صيقى.  تاريخ  �أربعة ع�صور من  �صمل  ر�ئعاً 
�لعام، يقدم �لربنامج م�صاء يوم �الأربعاء 13 مار�ض 
�إبر�هام، �لذي  �أنور  �لتون�صي،  �لعود  عازف   2019

�البتكارية  و�ل���روح  �لعربية  �لتقاليد  ب��ني  �صيجمع 
�لزرقاء، و�صين�صم  �ملقامات  �أد�ء  ملو�صيقى �جلاز عند 
�الأ�صاتذة يف جماالتهم وهم: عازف  �إليه ثالثة من 
�الإيقاع د�يف هوالند، عازف �لدر�مز نا�صيت و�يت�ض، 
حفل  ذل��ك  ويعقب  بايت�ض.  دجانغو  �لبيانو  وع��ازف 
2019 يقدم من  29 مايو  �آخ��ر يقام يوم �الأرب��ع��اء 
�آخر  �لعظمة  كنان  �ل�صوري  �ملو�صيقي  �ملوؤلف  خالله 
�أعماله، حيث تن�صم �إليه �لفنانة دميا �أور�صو يف عمل 
وهي  �لقادمة”  ل��الأي��ام  مو�صيقى  “برلني:  بعنو�ن 
مثل  مو��صيع  ت�صتك�صف  و�ل�صعر  للمو�صيقى  رحلة 
ق�صائد  �لعظمة  و�صع  و�ل�صد�قة.  و�الإمي���ان  �ملنزل 
�صورية معا�صرة يف ف�صاء�ت �صوتية ملو�صيقى �حلجرة 
ومبنا�صبة  و�لغربية.  �لعربية  �لتقاليد  ب��ني  تدمج 
يعيد  لتاأ�صي�صه،  �لثانية  �ملئوية  بالذكرى  �حتفاله 
�أعمال �الإنتاج  �أك��ر  �إحياء و�ح��دة من  تياترو روي��ال 
رمزية و�صخامة يف �لتاريخ �حلديث “عايدة” ر�ئعة 
�أخرى  م��رة  يعود  �ل��ذي  �لعر�ض  ف���ريدي.  جو�صيبي 
�إىل تياترو رويال عرب �إنتاج م�صرتك لتياترو رويال 
بن�صخة  �أبوظبي،  ومهرجان  �صيكاغو  �أوب��ر�  ولرييك 
�ملاي�صرتو نيكوال لويزوتو  منقحة وحمدثة يقدمها 
�لذي �صيقود جوقة و�أورك�صرت� �لتياترو مع جمموعة 
من �أف�صل �الأ�صو�ت يف يومنا هذ� كفيوليتا �أورمانا، 
�إيكاترينا �صيمينت�صوك، د�نييال بار�صيلونا، غريغوري 
ليودميال  ك��ي��م،  �أل��ف��ري��د  ���ص��ارت��وري،  فابيو  ك��ون��دي، 

مونا�صتري�صكا، و�آنا بريوزي، وغريهم.
�ملهرجان،  �لكال�صيكية يف  �ملو�صيقى  فعاليات  و�صمن 
�صيكون  حيث  �إ�صبانيا  �إىل  �أبوظبي  مهرجان  ينتقل 
طلبة �ملو�صيقى �لكال�صيكية على موعد مع �ملاي�صرتو 
�صوفيا  �مللكة  مدر�صة  �صيزور  �ل��ذي  �إيوتفو�ض  بيرت 
يونيو   23  �����  17 م���ن  �ل���ف���رتة  خ����الل  ل��ل��م��و���ص��ي��ق��ى 
2019، وذلك يف �إطار �لتعاون �مل�صرتك بني مهرجان 
�أبوظبي ومدر�صة �مللكة �صوفيا للمو�صيقى �لذي بد�أ 
يف عام 2015، و�لذي ي�صتكمل �ليوم من خالل دعم 
�ملهرجان لزيارة �ملوؤلف �ملو�صيقي وقائد �الأورك�صرت� 
�صيت�صنى  حيث  للمدر�صة،  �إيوتفو�ض  بيرت  �لهنغاري 
�ملرموقة،  �أع��م��ال��ه  على  ق��رب  ع��ن  �لتعرف  للطالب 
وي��ق��دم مع  �ل��ع��ام  نهاية  �إي��وت��ف��و���ض حفل  يحيي  كما 
وبيتهوفن  ومل��وز�ر  له  مقطوعات  �ملدر�صة  �أورك�صرت� 
حت�صر  �أن  وينتظر  ري��ال،  تياترو  يف  و�صرت�فين�صكي 

�حلفل جاللة �مللكة �صوفيا، ملكة �إ�صبانيا.
�أكرب   ،2019 ��ب��اك  ���صمُ م��ه��رج��ان  ح��ي��ث  ل��ن��دن،  و�إىل 
مهرجان يف لندن للثقافة �لعربية �ملعا�صرة، و�أكرها 
ت��ف��اع��اًل جم��ت��م��ع��ي��اً م��ن خ���الل ب��ر�جم��ه �لطموحة 
و�ملو�صيقى  و�ل�صينما  �لت�صكيلية  �لفنون  كمعار�ض 
ي�صت�صيف  حيث  وغريها،  و�الأدب  و�لرق�ض  و�مل�صرح 
طنجة  ف���رق���ة   2019 ل���ع���ام  دورت������ه  يف  �مل���ه���رج���ان 
وهو  �مل�صرحي”،  “حلقة: �صريك طنجة  �لبهلو�نية، 
�ملحاربة،  تقاليد  من  �ملولود  �مل�صرحي  �ل�صريك  ف��ّن 
�ملوؤدين  من  �لهرمية  �الأ�صكال  �صناعة  بني  ويجمع 
�صي�صم  كما  و�لقفز.  �لعجالت  عرو�ض  �إىل  �إ�صافة 
�ملهرجان عر�صاً للموؤلف و�مللحن �أمري �ل�صفار، �لذي 
ميزج بني �جلاز و�ملو�صيقى �لعربية، يف �أحد جتليات 
�لتبادل �لثقايف من خالل �ملو�صيقى. و�صيقود �ل�صفار 
 6 ي��وم  “لوميني�صين�صيا”،  ل��ت��وؤدي  مو�صيقية  فرقة 
يوليو 2019، ليعيد �لفالمينكو �إىل جذور �ملقامات 
�لعربية من خالل �الأحلان �لر�صيقة، جامعاً �ل�صرق 

و�لغرب يف عامل معا�صر، و�أ�صلوب فني جميل. 
كما يدعم مهرجان �أبوظبي جولة �لفنان �لفل�صطيني 
ع��م��ر ك��م��ال و�ل��ت��ي ت��ب��د�أ يف ع���ام 2019 ل��غ��اي��ة عام 
من  �لغنائية  �أعماله  �آخ��ر  خاللها  ويقدم   ،2021
�أحدث �ألبوم له و�لذي ي�صدره يف 7 مار�ض 2019. 
و�صيتم �إطالق �الألبوم �جلديد من من�صة �مللحنني يف 
مهرجان �أبوظبي، وت�صمل �جلولة كاًل من �لواليات 
مان،  عمُ و�صلطنة  و�أمل��ان��ي��ا،  وفرن�صا،  وك��ن��د�،  �مل��ت��ح��دة، 

ودولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة. 
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•• اأبوظبي-الفجر:  

انطلقت �سباح ام�س الإثنني فعاليات الدورة الثانية من منتدى اأبوظبي للن�سر الذي تنظمه دائرة الثقافة وال�سياحة – اأبوظبي يف 
الفرتة من 28 اإىل 30 يناير احلايل، حتت �سعار “م�ستقبل الن�سر الإلكرتوين: التقنيات والتحديات- جتارب عاملية”، بح�سور معايل 
 – الثقافة وال�سياحة  – اأبوظبي، و�سعادة �سيف �سعيد غبا�س وكيل دائرة  الثقافة وال�سياحة  حممد خليفة املبارك، رئي�س دائرة 
املنتدى م�ساركة نخبة من اخلرباء واملخت�سني  امل�ستويني الإقليمي والعاملي، حيث ي�سهد  اأبوظبي، وذلك و�سط م�ساركة وا�سعة على 
27 دولة من خمتلف اأنحاء العامل، اإىل جانب عدد من املنظمات الدولية والعربية وال�سركات املوؤثرة يف هذ  يف �سناعة الن�سر من 

ال�سناعة، ويتحدث يف جل�سات املنتدى الرئي�سة ما يقرب من 55 متحدثًا، بالإ�سافة اإىل امل�ساركون يف ور�س العمل امل�ساحبة. 

تنظمه دائرة الثقافة وال�سياحة – اأبوظبي يف منارة ال�سعديات

انطلق فعاليات الدورة الثانية من »منتدى اأبوظبي للن�سر« مب�ساركة 27 دولة من اأنحاء العامل

يف اإطار برناجمه العاملي لأعمال التكليف احل�سري

مهرجان اأبوظبي يقّدم العر�ض العاملي االأول لرائعة بوت�سيني »ال بوهيم« يف كومي�سي اأوبر برلني

�لتقني  �ملعر�ض  �فتتاح  �ملنتدى  فعاليات  م��ن  �الأول  �ل��ي��وم  �صهد 
�لن�صر �لرقمي،  �أحدث تقنيات  �ملعر�ض  �مل�صاحب له، حيث يقدم 
و�الإقليمية  �لدولية  �ل�صركات  لكربيات  �ملجال  فتح  �إىل  ويهدف 
و�مل�����ص��م��وع، وحتقيق  �ل��رق��م��ي  �ل��ك��ت��اب  ع���امل �صناعة  �ل��ع��ام��ل��ة يف 

�لتو��صل بني �لعاملني يف هذ� �ملجال من خمتلف �أنحاء �لعامل. 
و�ل�صياحة  �لثقافة  د�ئ��رة  وكيل  غبا�ض  �صعيد  �صيف  �صعادة  وق��ال 
“يجمعنا منتدى  خالل �فتتاح �ملنتدى:   كلمته  يف  �أبوظبي،   –
�لن�صر  “م�صتقبل  ���ص��ع��ار  حت���ت  �ل���ع���ام  ه����ذ�  ل��ل��ن�����ص��ر  �أب���وظ���ب���ي 
يف  لنبحث  عاملية”،  جت��ارب  و�لتحديات-  �لتقنيات  �الإل��ك��رتوين: 
�قت�صاد  جمال  يف  �حلا�صل  �لتطّور  على  و�حلفاظ  حتفيز  طرق 
�ملعرفة �لقائم على �ال�صتخد�م �لذكي لكل �الإمكانات �ملتاحة بفعل 
�لتطور �لتكنولوجي و�الإلكرتوين،  وهذ� ما ندركهمُ جيد�ً يف د�ئرة 
�صروِعنا  خ��الل  من  عليه  ونعمل  – �أبوظبي  و�ل�صياحة  �لثقافة 
باملنجز  حتتفي  حملياً  و�ع���دة  �إل��ك��رتون��ي��ة  ن�صر  خطط  ب��اإط��الق 
�ملو�هب  ذ�ته،  �لوقت  �الأدب��اء و�ملفكرين، وترعى يف  �لثقايف وكبار 
�أن �ملنتدى ي�صم  �إىل  �الإمار�تية �ل�صابة وت�صتثمر فيها”. م�صري�ً 
ب�صناعة  و�ملخت�صني  و�لنا�صرين  �لكتاب  نخبة  من  متحدثاً   55
�لن�صر من 28 دولة من حول �لعامل، ليناق�صو� �صبل �الرتقاء بهذه 
تطورها  ومر�حل  �ال�صتد�مة،  �قت�صاد�ت  يف  �ملحورية  �ل�صناعة 
“�قت�صاديات �لثقافة و�ملعرفة” �إبر�ز�ً  عرب �لزمن ولبحث فكرة 
وتاأكيد�ً  و�ملتحدثني،  �مل�صاركني  جميع  لبلد�ن  �لوطنية  للهوية 
�ملعريف  �إرث��ه��ا  م��ن  تفردها  ت�صتلهم  �لتي  �لثقافية  للخ�صو�صية 

وموروثها �ل�صعبي ومالمح وجودها �لتاريخي عرب �لع�صور. 
�الإلكرتوين  �لن�صر  �صناعة  �أن  �إىل  ن�صري  �أن  “يكفينا  و�أ���ص��اف: 
و�ل��رق��م��ي يف �الإم�������ار�ت ح��ق��ق��ت من����و�ً م��ل��ح��وظ��اً، ك��ون��ن��ا ن�صابق 
�ل��زم��ن يف ه��ذ� �مل��ج��ال �حل��ي��وي كما يف �مل��ج��االت �الأخ����رى كلها، 
وخ�صو�صاً مع ح�صور �ال�صرت�تيجية �لوطنية للقر�ءة ومبادر�ت 
مد�رك  وتو�صيع  �لعقول  لتنمية  ه��ام  كمحّفز  �لعديدة،  �ل��ق��ر�ءة 
�الآخر  ثقافة  على  منفتح  مثقف  ق��ارئ  جمتمع  وخلق  �لنا�صئة 

عدد  بني  �لب�صيطة  �ملقارنة  �حلقيقة  هذه  لنا  وتوؤكد  ومت�صامح، 
�الأم�ض  بني  �إلكرتونياً  �أو  �ملن�صور ورقياً  �ملعريف  للمحتوى  �لقر�ء 
�إجن��از�ت يف هذ�  – �أبوظبي  و�ل�صياحة  �لثقافة  ولد�ئرة  و�ليوم. 
�ملجال حيث �صعت على مو�كبة �لتكنولوجيا و�أطلقت �لعديد من 
�إطالق  �ل��ي��وم  ن�صهد  �مل��ج��ال. حيث  ه��ذ�  �ملتخ�ص�صة يف  �مل��ب��ادر�ت 
مبادرة “�لتحول �لرقمي” يف د�ئرة �لثقافة و�ل�صياحة – �أبوظبي 
�الإلكرتوين  �لكتاب  �صمنها  من  �أ�صا�صية  ركائز   4 تت�صمن  �لتي 
جل�صاته  خ��الل  من  �ملنتدى  �أّن  �إىل  م�صري�ً  �ل�صوتي”.  و�لكتاب 
�ملتنوعة يتطرق �إىل �أحدث �ملو��صيع و�ملناق�صات يف عامل �صناعة 
�لكثرية  �لفر�ض  ��صتك�صاف  يف  ي�صهم  مب��ا  �الإل���ك���رتوين،  �لن�صر 
�لو�صيلَة  ك��وَن��ه  �الإل���ك���رتوين  �لن�صر  لنا  يقّدمها  �ل��ت��ي  �ل��و�ع��دة 
�لعابرَة للحدود و�جلغر�فيا و�للغات، وهو �لو�صيلةمُ �الأكر �نت�صار�ً 
وقابليًة لدى فئات �ل�صباب �ملقبلني على �لتكنولوجيا وما تتيحه 
و�لتعلُّم  �لذكي  و�ال�صتك�صاف  �ل�صريع  �الط��الع  �إمكانات  لهم من 

و�لتطوير �لذ�تي.

جل�سات اليوم الأول
��صتهل �ملنتدى جل�صات يومه �الأول بجل�صة “تاريخ �لقر�ءة”، �لتي 
و��صتعر�ض  �خلليجية،  ب��اإذ�ع��ة  �ملذيعة  �خل���والين،  عهود  �أد�رت��ه��ا 
ب��ر�م��ج در����ص��ات �لعامل  ب��وغ��ريت رئي�ض  فيها م��وري��ت��ز ف��ان دي��ن 
بريل”  “رويال  ن�صر  د�ر   - �الأو�صط  �ل�صرق  ومنطقة  �الإ�صالمي 
 3200 �مل�صمارية  �لكتابة  �خرت�ع  �لقر�ءة منذ  تاريخ  )هولند�( 
ق.م حتى �لوقت �حلايل،  مقدماً �لعديد من �الإح�صائيات �ملهمة 
ف��رت�ت زمنية خمتلفة  �نت�صارها خ��الل  �الأم��ي��ة وم��ع��دالت  ح��ول 
وبني �صر�ئح عمرية خمتلفة. كما تطرق �إىل �لكتاب �اللكرتوين 
�ملجال،  ه��ذ�  يف  �ل��ب��ارزة  �مل�صاريع  من  ع��دد�ً  م�صتعر�صاً  و�مل�صموع، 

و�لتحديات �لتي تو�جه �لعاملني فيه.
�ملوؤ�ص�ض  �إمي����ان ح��ي��ل��وز،  �إد�رت���ه���ا  �ل��ت��ي  �ل��ث��ان��ي��ة  وج����اءت �جلل�صة 
و�لرئي�ض �لتنفيذي ملوقع “�أبجد” للكتب �الإلكرتونية )�الأردن(، 

�لعربي”،  �ل��ع��امل  �الإل��ك��رتوين يف  �لكتاب  “�صناعة  ع��ن��و�ن  حت��ت 
�لدويل  �صيئول  �روو جوو، مدير معر�ض  وحتدث فيها كل من: 
للكتاب )ك��وري��ا(، وم���اري ب��ريج��ريون، �مل��دي��ر �الأع��ل��ى لرتخي�ض 
�ملحتوى �لدويل، �أبي�صكو خلدمات �ملعلومات )�لواليات �ملتحدة(، 
و�صيد ديجرييف، مدير �ملحتوى �لعربي، �أمازون، كيندل، و�لكاتب 
حممد �لغ�صبان، )�ل�صعودية(، ود. �صريف �صاهني، �أ�صتاذ �ملكتبات 
�حل�صن،  و���ص��ادي  )م�����ص��ر(،  �ل��ق��اه��رة  جامعة  يف  �ملعلومات  وع��ل��م 
وتناول  “�الأردن”،  �الإلكرتوين  للن�صر  “رفوف”  �صركة  موؤ�ص�ض 
�ملتحدثون يف �جلل�صة عدة حماور من �أبرزها �ملقارنة بني �صناعة 
�لنهو�ض  وكيفية  و�لعامل،  �لعربي  �لعامل  �الإلكرتوين يف  �لكتاب 
ب�صناعة �لن�صر �الإلكرتوين �لعربي، ودور �أجهزة �لقر�ءة �ملحمولة 

و�نت�صارها يف �لعامل �لعربي. 
حيث  �لعربي”،  �ل�صوتي  “�لكتاب  على  �لثانية  �جلل�صة  ورك��زت 
هيلينا  وه���م:  �مل��ج��ال  ه���ذ�  يف  �ملخت�صني  م��ن  جم��م��وع��ة  جمعت 
)�ل�صويد(،  “�صتوريتل”  يف  �لعاملي  �لن�صر  مديرة  جو�صتاف�صون، 
�لعربية  “م�صموع” للكتب  �صركة  �صليمان، موؤ�ص�ض  و�آالء حممد 
و�ملوؤ�ص�ض  �لتنفيذي  �لرئي�ض  �لبلبل،  وطارق  )�الأردن(،  �ل�صوتية 
�صركة  مدير  بركات،  ورو�ن  �مل�صارك ل�صركة “بوكالفا” )كند�(، 
لتطبيق  �مل��وؤ���ص�����ض  �ل�����ص��ري��ك  ���ص��ل��ي��م��ان،  وه��ال��ة  )�الأردن(،  رن���ني 
�ليعقوبي  مهرة  �الإعالمية  وقدمتها  )�لبحرين(،  “�لر�وي” 
وت��ن��اول��ت �جلل�صة ع��دة حماور  �أب��وظ��ب��ي.  ن��ي��وز  ق��ن��اة �صكاي  م��ن 
و�ل�صعاب  و�ل��ت��ح��دي��ات  �ل�صوتي،  �ل��ع��رب��ي  �ل��ك��ت��اب  ب��د�ي��ات  منها 
�لتي يو�جهها، و�صبل تطوير و�لنهو�ض ب�صناعة �لكتاب �ل�صوتي 
فئة  ب��ني  �لعربية  �ل�صوتية  �لكتب  ن�صر  ط��رق  وك��ذل��ك  �ل��ع��رب��ي 

�ل�صباب. 
دعم  يف  �لدولية  �لربحية  غري  �ملوؤ�ص�صات  “دور  جل�صة  و�صلطت 
�لكتب �الإلكرتونية و�ل�صوتية”، �ل�صوء على �لر�هن و�مل�صتقبلي 
يف مبادر�ت ن�صر �لكتب �الإلكرتونية و�ل�صوتية من قبل �ملنظمات 
�ل���دول���ي���ة، و�ل���ك���ت���اب �الإل����ك����رتوين و�ل�����ص��وت��ي �ل��ع��رب��ي يف قمة 

للمبادر�ت  �ل��دول��ي��ة  �ملنظمات  ودع��م   ،2019 �لعربية  �لثقافة 
�ل�صوتية  �لكتب  ن�صر  يف  �الأهلية  �جلمعيات  وم��ب��ادر�ت  �لفردية 
و�الإل���ك���رتون���ي���ة، و�أث����ر �ل��ن�����ص��ر �الإل���ك���رتوين و�ل�����ص��وت��ي يف حو�ر 
يف  وحت��دث  و�الن��دم��اج.  بالهجرة  �ملتعلقة  و�ملو��صيع  �حل�صار�ت 
�ليون�صكو يف جمال  كوليز، خبري  �أوكتافيو  �أد�ره��ا  �لتي  �جلل�صة 
�لدكتور  �صعادة  من  كل  )�الأرج��ن��ت��ني(،  و�الإع���الم  �لرقمي  �لن�صر 
�ملنظمة  ع��ام  ومدير  �لرتبية،  وز�رة  وكيل  �حلربي،  ه��الل  �صعود 
�لعربية للرتبية و�لثقافة و�لعلوم )�لكويت(، وجوم فين�صز، نائب 
�لدويل  �الحت���اد  جمعية  يف  �لتعليمي  �لنا�صرين  منتدى  رئي�ض 
�ل�صويدي، رئي�صة  �لعقروبي  للنا�صرين )�صوي�صر�(، ومروة عبيد 
�ملجل�ض �الإمار�تي لكتب �ليافعني )�الإمار�ت(، وكارول �صيل، كاتبة 
�لعزري،  وحمد  )�أم��ري��ك��ا(،  �صيكاغو  جامعة  مطبعة  يف  وحم��ررة 
قابو�ض  �ل�صلطان  جامعة   – �الإل��ك��رتون��ي��ة  �مل�����ص��ادر  ق�صم  رئي�ض 
جل�صات  �صمن  �الأخ���رية  �جلل�صة  �ص�صت  وخمُ ع��م��ان(.    )�صلطنة 
�ليوم �الأول ملنتدى �أبوظبي للن�صر، ملناق�صة �لدعم �لذي يح�صل 
عليه �لكتاب �الإلكرتوين و�مل�صموع، و��صتعر��ض عدد من �ملبادر�ت 
�لكتاب  “تطور  عنو�ن  حملت  �لتي  �جلل�صة  و�أد�ر  �ملجال،  هذ�  يف 
�الإلكرتوين و�ل�صوتي بني �لدعم �حلكومي و�ملبادر�ت �لفردية”، 
د. ر�صاد كمال، م�صت�صار يف منظمة �الأمم �ملتحدة )كند�( ، وحتدث 
لقطاع  �لتنفيذي  �مل��دي��ر  �لنعيمي،  ر����ص��د  �ل��دك��ت��ور  �صعادة  فيها 
ل��الإع��الم )�الإم����ار�ت(،  �لوطني  �ملجل�ض  �الإع��الم��ي��ة يف  �ل�����ص��وؤون 
ل���الأدب، ع�صو  �الإم����ار�ت  �ل��ه��ول، رئي�صة مهرجان  �أب��و  و�إي��ز�ب��ي��ل 

�آل  �أم��ن��اء ج��ائ��زة �لبوكر )ب��ري��ط��ان��ي��ا(، وع��ب��د�هلل م��اج��د  جمل�ض 
علي، �ملدير �لتنفيذي باالإنابة لقطاع د�ر �لكتب يف د�ئرة �لثقافة 
�لرئي�صة  ق�صي�صية،  وفالنتينا  )�الإم����ار�ت(،  �أبوظبي  و�ل�صياحة- 
و�لدكتور  �الأردن(،   ( ���ص��وم��ان  عبد�حلميد  ملوؤ�ص�صة  �لتنفيذية 
م�صاعد بن �صالح �لطيار، مدير عام “�ملنظومة” لتقنيات �لن�صر 
)�ل�صعودية(. وناق�صت �جلل�صة عدة حماور منها �مل�صاريع �لفردية 
و��صتمر�ريتها،  �لد�عمة  و�ملبادر�ت �حلكومية  �لعربي،  �لوطن  يف 

وحتمية �ل�صر�كة �ملتكاملة يف �ملرحلة �ملقبلة.   

ور�س عمل
�أي�صاً �صهد �ليوم �الأول من منتدى �أبوظبي للن�صر �نطالق ور�ض 
على  “�لن�صر  بعنو�ن  عمل  ور�صة  وتت�صمن؛  له  �مل�صاحبة  �لعمل 
من�صة �أمازون.. �آلياته و�آفاقه”، وور�صة عمل “كيف ن�صنع كتاباً 
�صوتياً”، وحملت ور�صة �لعمل �لثالثة عنو�ن “كيف حتمي كتابك 
�لكتاب..  “م�صتقبل  عنو�ن  وحتت  �لقر�صنة”.  من  �الإل��ك��رتوين 
��صت�صر�فاً  �لر�بعة  �لعمل  ور�صة  قدمت   ،”2050 ع��ام  �ل��ق��ر�ءة 
�صوت  و�أنظمة  �صا�صات  من  للتكنولوجيا،  �ملت�صارعة  للخطو�ت 
�لن�صر  على  �ل�صوء  م�صّلطة  �لن�صر،  �صناعة  يف  وت��اأث��ريه��ا  ذكية 
�لذ�تي وتطوره، وما بعد �لكتاب �الإلكرتوين و�مل�صموع، وح�صور 
�لذكاء �ال�صطناعي يف �لقر�ءة، كما �ألقت ور�صة عمل “�لتطبيقات 
وتنفيذ  ت�صميم  �آل��ي��ات  على  �ل�صوء  �لطفل”  لكتاب  �لتفاعلية 

تطبيقات قادرة على جذب �نتباه �الأطفال. 



رم�سان 2019 .. ال يخلو من 
الزعيم عادل اإمام

�لزعيم  و�ل���ده  م�صاركة  ماجنوم،  �صركة  رئي�ض  �إم���ام،  ر�م��ي  �مل��خ��رج  ح�صم 
عادل �إمام يف �ل�صباق �لرم�صاين �لقادم مب�صل�صل )فالنتينو(. وك�صف �إمام 
وؤلِّف  ممُ �أّن  د�ً  وؤكِّ ممُ �لرم�صاين،  �ل�صباق  ب�صكل نهائي يف  �صي�صارك  و�ل��ده،  �أّن 
�مل�صل�صل �لكاتب و�ل�صاعر �لغنائي �أمين بهجت قمر �أنهى كتابة 15 حلقة 
من �مل�صل�صل، قائاًل: "ما �أثري من جدل ونقا�ض �إعالمي عن تاأجيل �مل�صل�صل 

د �أّنها كانت �جتهاد�ت �صحافية". �لفرتة �ملا�صية فاإيّن �أمُوؤكِّ
و�أّكد �ملخرج يف بيان �إعالمي حر�ض �جلميع على �صرورة تو�جد عادل �إمام 

يف �ملو�صم �لرم�صاين.
يذكر �أّن �آخر �أعمال عادل �إمام كان م�صل�صل "عو�مل خفية"، �لذي عر�ض يف 
2018، و�صارك يف بطولته فتحي عبد�لوهاب، و�صالح عبد�هلل،  رم�صان 

وب�صرى، و�أحمد وفيق.

عبري �سربي يف الـ»زنزانة 7« 
�سينمائيا و»هوجان« دراميا

�لفنانة �مل�صرية عبري �صربي جلل�صة ت�صوير جديدة مع �مل�صور  خ�صعت 
عالء نزير. عبري ن�صرت جمموعة من �ل�صور عرب ح�صابها �ل�صخ�صي على 
ب�"لوك" ج��ذ�ب، حيث �ختارت لها ف�صتان  �ل�صهري، وظهرت  �ل�صور  موقع 

ذهبي �أنيق يربز جمالها ور�صاقة قو�مها.
عبري ظهرت و�صط منظر طبيعي �صاحر، فتو�صطت �الأ�صجار، بينما �ختارت 
بب�صاطة،  كتفيها  على  �صعرها  و�أ�صدلت  نعومتها،  �أب��رز  ب�صيط  مكياج  لها 

لتقدم جلمهورها لوحة مميزة.
جمهور عبري �صربي عرب عن �إعجابه �ل�صديد ب�صورها �جلديدة، وتغزل يف 

جمالها من خالل عدد كبري من �لتعليقات عرب ح�صابها �خلا�ض.
عبري �صربي �ن�صمت موؤخر� لفيلم )زنز�نة 7( بطولة: �أحمد ز�هر، ن�صال 
و�إخر�ج  مو�صى،  ح�صام  تاأليف  وم��ن  ن�صري،  مايا  ف�صايل،  منة  �ل�صافعي، 

�إبر�م ن�صاأت، ومن �ملقرر عر�صه قريبا.
�إمام،  عادل  لفريق عمل م�صل�صل )هوجان( مع حممد  �ن�صمت عبري  كما 

�صالح عبد�هلل، �أو�ض �أو�ض، وريا�ض �خلويل.
�لفنانة �مل�صرية كان �آخر �أعمالها يف �لدر�ما م�صل�صل )بيت �ل�صاليف(، مع 
منة ف�صايل، بو�صي، طارق �صربي، وعدد من �لفنانني، كما �ن�صمت عبري 
لفريق عمل �جلزء �لثاين من م�صل�صل )�لبيت �لكبري(، مع لو�صي، طارق 

�صربي، ولقاء �صويد�ن.

فــن عــربـــي

35
توا�سل ت�سوير امل�سل�سل الكوميدي )كونتاك(

اأمل عرفة اإىل ال�سينما العاملية بفيلم »دموع يف الرمال«
)كونتاك(

على �ل�صعيد �لدر�مي، تتابع �أمل ت�صوير �مل�صل�صل 
حممد  �ل�صوري  �لنجم  مع  )كونتاك(  �لكوميدي 
�ل��ن��ج��وم، وه��و م��ن تاأليف  ح��د�ق��ي وجمموعة م��ن 
����ص���ادي ك���ي���و�ن وم���ع���ن ���ص��ق��ب��اين، و�إخ��������ر�ج ح�صام 

�لرنتي�صي و�إنتاج �صركة )�إميار �ل�صام(.
�مل�صل�صل عبارة عن لوحات كوميدية ناقدة م�صتلهمة 
من �لو�قع �الجتماعي و�ل�صيا�صي �ل�صائد، وتعطي 

وتركز  �ل��ب��الد،  يف  �لتعايف  م�صرية  عن  �صورة 
بعد  ما  ملرحلة  در�مية  مفارقات  على 

�حلرب.
ي����ت���������ص����م����ن �أمن���������اط���������اً 

خمتلفة  و�صخ�صيات 
�حياناً،  ومتناق�صة 

�إىل  وي����ت����ط����رق 
ج�������م�������ل�������ة م����ن 
�ل������ق�������������ص������اي������ا 
�الج���ت���م���اع���ي���ة 
�ل�����ت�����ي ت����و�ج����ه 
�مل�����������������و�ط�����������������ن 

�ال�صتخد�م  بينها  من  �ليومية  حياته  يف  �ل�صوري 
يف  ودخولها  �الجتماعي  �لتو��صل  ملو�قع  �خلاطئ 
ق�صايا  ع��ن  ف�صاًل  �ليومية،  �حل��ي��اة  تفا�صيل  �أدق 
�لف�صاد �ملحلية و�لعاملية وهجرة ماليني �ل�صوريني 
ه��رب��اً م��ن �حل���رب، و�ل��و�ق��ع �جل��دي��د �ل��ذي �أفرزته 

�صنو�ت �حلرب �ل�صبع �ملا�صية.
ن�صرت  �ملا�صي  �أكتوبر  يف  �لت�صوير  �نطالق  قبيل 
�ل�صام(  )�إمي��ار  �الإن��ت��اج  ل�صركة  �لر�صمية  �ل�صفحة 
تظهر  �لت�صوير  كو�لي�ض  م��ن  وفيديوهات  ���ص��ور�ً 
�أمل بلبا�ض �صعبي جم�صدة �صخ�صية �مر�أة  فيها 

من �لطبقة �لكادحة.
�لكوميدي  �لدر�مي  �لعمل  هو  )كونتاك( 
للمو�صم  ت�����ص��وي��ره  ب�����د�أ  �ل�����ذي  �الأول 
جديد�ً  ويعترب   ،2019 �لرم�صاين 
ل���ع���دم وج�����ود �أج������ز�ء م��ن��ه طرحت 
منذ  �ملتبع  للنمط  خ��الف��اً  �صابقاً، 
�إىل  �مل��ن��ت��ج��ون  ي��ت��ج��ه  �إذ  ���ص��ن��و�ت، 
�أعمال  م��ن  �أج���ز�ء ج��دي��دة  تنفيذ 
الق����ت جن���اح���اً ج���م���اه���ريي���اً خالل 

عر�صها �الأول.

فنانة �ساملة
�لنجمة  م�����ص��رية  ت��ت��م��ي��ز 
عرفة  �أم��ل  �ل�صورية 
فهي  ب����ال����ت����ن����ّوع، 
ك����������ات����������ب����������ة 
ومم������ث������ل������ة 
بة  مطر و
مة  مقد و
ب�������ر�م�������ج. 
�ن����ط����ل����ق����ت 
�ل������ف������ن  يف 
ك�����م�����غ�����ن�����ي�����ة 
وق����������دم����������ت 
�أغ������������������������������اين 
م���ن���ف���ردة �أول���ه���ا 
)�����ص����ب����اح �خل������ري يا 
�ملطرب  م��ع  وط��ن��ا( 
ف�������ه�������د ي�������ك�������ن يف 
�لقرن  ثمانينيات 
�ملا�صي. يف مطلع 
�ل���ت�������ص���ع���ي���ن���ي���ات 
�إىل  �ن�����ت�����ق�����ل�����ت 
�لكتابة �لدر�مية 
م���������ص����ل���������ص����ل  يف 

)دنيا( )1999( �لذي حقق جناحاً، و�إىل �لتمثيل 
�لعنكبوت(.  و)�صبكة  �ل�صبح(  )جنمة  م�صل�صلي  يف 
ثم �صاركت يف م�صل�صل )نهاية رجل �صجاع( للمخرج 
ه�����ص��ام ���ص��رب��ت��ج��ي �ل����ذي ح��ق��ق ل��ه��ا ���ص��ه��رة و��صعة 

ومتيزت باأد�ئها �ملتقن.
عمايري  �ملنعم  عبد  �ملمثل   2001 ع��ام  ت��زوج��ت 
ومرمي   )  2005( ���ص��ل��م��ى  ه��م��ا  ب��اب��ن��ت��ني  ورزق�����ا 

)2008(، ويف عام 2015 �أعلنا �نف�صالهما.
بع�صر�ت  �ل�صغرية  �ل�صا�صة  على  ح�صورها  يحفل 
بينها: )عيلة خم�ض جنوم، وحمام  �مل�صل�صالت من 
�مل��دي��ن��ة، وع�����ص��ت��ار، وذكريات  و�أ����ص���ر�ر  �ل��ق��ي�����ص��اين، 
�ل��زم��ن �ل���ق���ادم، وغ����زالن يف غ��اب��ة �ل���ذئ���اب، وك�صر 
�خل��و�ط��ر، و�مل��ف��ت��اح، ورف���ة ع��ني، و�ل��غ��رب��ال، ودنيا 

�لر�بو�ض، وعزف  �لثاين(، وجرمية �صغف  )�جلزء 
منفرد و�صايكو(. كذلك حققت ح�صور�ً يف �ل�صينما 
من خالل جمموعٍة من �الأفالم من بينها: )�صيء 
�أم، وطعم  �مل��ط��ر، وم�����ص��روع  م��ا ي��ح��رتق، و���ص��ع��ود 
�لليمون(. كذلك كان لها ح�صور الفت على �مل�صرح 
و)�لقر��صنة(  وجولييت(  )روميو  م�صرحيات:  يف 
بر�مج من  و)�مللكة(، وقدمت  و)�لعنب �حلام�ض( 
قناة  على  �مل��الع��ب(  و)���ص��دى  )�بت�صامات(  بينها: 

.MBC1
)لنا(  �صا�صة  على  �أم���ل(  )يف  ب��رن��ام��ج  ر�ه��ن��اً  ت��ق��دم 
بينهم  من  �لنجوم  من  جمموعة  فيه  و��صت�صافت 
جنيد،  وح�صام  معمار،  و�صالفة  غ�صن،  ب��و  ماغي 

وعبا�ض �لنوري، وو�ئل ج�صار، و�صلوم حد�د.

مواقع  على  �سفحاتها  ع��رب  عرفة  اأم��ل  اأك���دت 
مفاو�سات  يف  دخلت  اأنها  الجتماعي  التوا�سل 
)دموع  فيلم  يف  الن�سائية  البطولة  دور  لتقدمي 
يف الرمال(، واعدة اجلمهور باأن تك�سف تفا�سيل 
لها  ومتنوا  اخلرب  مع  املتابعون  وتفاعل  قريبًا. 
التوفيق يف هذه اخلطوة التي ت�سكل نقلة نوعية 

يف م�سريتها الفنية.

اأيقونة للنجومية والدور الإيجابي للفن والعمل اخلريي

هند �سربي ُمعّقدة نف�سيًا يف )الفيل االأزرق 2(
ط��رح��ت �ل�����ص��رك��ة �مل�����ص��ري��ة �مل��ن��ت��ج��ة للجزء 
�الإعالن  �الأزرق(،  )�لفيل  فيلم  م��ن  �ل��ث��اين 
و�ل�����ذي مل  ل��ل��ف��ي��ل��م،  �الأول  �ل��ت�����ص��وي��ق��ي 
يظهر  ومل  ثانية،   40 مدته  تتجاوز 
فيه �صوى �لفنان كرمي عبد�لعزيز، 
�الأزرق(،  �لفيل  )حبة  يخرج  وه��و 

متهيد�ً لعر�صه قريباً.
من  �صيكون  �لفيلم  �أن  وي��ب��دو   
���ص��م��ن �الأف������الم �ل��ت��ي يعمل 
تو�جدها  ع��ل��ى  ���ص��ّن��اع��ه��ا 
ن�صف  �إج������ازة  م��و���ص��م  يف 
�لعام �لدر��صي. وي�صم 
�جل���������زء �ل����ث����اين 
ك���������وك���������ب���������ة 
ك�������ب�������رية 

عبد�لعزيز  ك���رمي  ج��ان��ب  �إىل  �ل��ن��ج��وم،  م��ن 
�لتون�صية  �ل��ف��ن��ان��ة  �صيما  ال  ك���رمي،  ونيللي 
مركبة  �صخ�صية  جت�صد  و�لتي  �صربي،  هند 
وم��ع��ق��دة ل��ل��غ��اي��ة، وي��ت�����ص��ح ذل���ك م��ن خالل 
لبطل  مطاردتها  �إب���ان  �لنف�صي  ��صطر�بها 

�لعمل.
�أحمد  تاأليف  من  �الأزرق(،  )�لفيل  �أن  يمُذكر 
م����ر�د و�إخ�������ر�ج م�����رو�ن ح���ام���د، ك��م��ا ي�صهد 

م�صاركة �لفريق ذ�ته يف �جلزء �الأول.

ايقونة للنجومية
هي �أيقونة للنجومية و�لدور �الإيجابي للفن 

و�ل��ع��م��ل �خل���ريي و�ل��ع��دي��د م��ن �مل��ه��ام �لتي 
و�صط  ���ص��دي��دة  بفعالية  تقدميها  يف  تنجح 
عملها جنمًة �صينمائية وتلفزيونية، بل ومن 
�لذي ينتظر �جلمهور  �الأول  �ل�صف  جنمات 

�أعمالهن ب�صوق �صديد.
�أخ�������ري�ً من  �أن ع�����ادت ه��ن��د ����ص���ربي  ف��ب��ع��د 
�صوي�صر�، حيث كانت حت�صر �إحدى �لفعاليات 
�خلا�صة كونها �لوجه �لدعائي الإحدى �أ�صهر 
مبادرة  بن�صر  ب��د�أت  هناك،  �ل�صاعات  ماركات 

جديدة بعنو�ن )ال لهدر �لغذ�ء(.

هوؤلء يدعمونني

جن��اح هند ���ص��ربي ال ي��اأت��ي م��ن ف���ر�غ؛ فهي 
ن�صر  م�صوؤولة كنجمة عن  باأنها  ت�صعر  د�ئماً 

ر�صائل مهمة وموؤثرة يف �ملجتمع �لعربي.
ويف ه�����ذ� �الإط���������ار، ت����وؤك����د ه���ن���د ����ص���ربي يف 
ت�صريحاتها �خلا�صة �أنها ترى �أن هذ� دورها 
�حلقيقي بعد �أن و�صلت للنجومية و�ل�صهرة 
ور�صالته  م��وؤث��ر�ً  �صخ�صاً  منها  جتعل  �ل��ت��ي 
ت�صل بطريقة �أ�صرع، لذلك هي تن�صغل د�ئماً 

بهذ� �لعمل �إىل جانب دورها كفنانة.
و�صديقتها  زوج��ه��ا  �أن  ���ص��ربي  هند  و�أك���دت 
�ملقربة حنان وو�لدتها هم �أول من يدعمونها 
�للتني  �بنتيها  �إىل  ب��االإ���ص��اف��ة  ح��ي��ات��ه��ا،  يف 
ت�صّكالن دعماً كبري�ً لها، ولكن دون �أن تدركا 

ذلك ل�صغر �صّنهما.

اأحب ال�سينما
�ملناف�صة  ع����ن  �مل���و����ص���م  ه�����ذ�  غ���ي���اب���ه���ا  ب���ع���د 
من  باأكر  �صربي  هند  �صتطّل  �لرم�صانية، 
عمل �صينمائي يف �لعام �حلايل، حيث ت�صارك 
يف �أربعة �أعمال �صينمائية هذ� �لعام، ما بني 
وم�صر  حتلم"،  "نور�  فيلمها  ع��رب  ت��ون�����ض 
و"�ملمر"  رم�����ص��ان  مل��ح��م��د  "�لكنز"  ب���اأف���الم 
2" لكرمي  �الأزرق  و"�لفيل  ع��ز  �أح��م��د  �أم���ام 
تكن  مل  �إنها  عنه  تقول  و�ل��ذي  عبد�لعزيز، 
الأفالم  ينتمي  ع��م��اًل  ت��ق��ّدم  �أن  �أب����د�ً  تتوقع 
�لرعب، الفتًة �إىل �أنها متحم�صة كثري�ً لهذه 
بكرمي  �الأوىل  للمرة  جتمعها  �لتي  �لتجربة 

عبد�لعزيز ونيللي كرمي �أي�صاً.
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تغلب على  التهابات احللق 
واأعرا�ض  الربد

يف �ل�صتاء تكر �الإ�صابة بالربد و�الأنفلونز�، وخالل برودة �لطق�ض يعاين 
�لكثريون من �أعر��ض �لربد، كالتهاب �حللق و�آالم �لزور و�للوزتني، مع �آالم 

�جل�صم و�رتفاع درجة حر�رة �جل�صم قليال.
�لعالجات  �أن  �أو���ص��ح  �لطبي   mayoclinic مبوقع  ن�صر  تقرير  ويف 
�ملنزلية �لطبيعية ت�صاهم كثري� يف �لتخل�ض من نزالت �لربد و�الأنفلونز� 
�لتي تتكرر ب�صكل د�ئم يف �لكبار و�ل�صغار يف �ل�صتاء. ولذ� ميكن للم�صروبات 
�لد�فئة �أن تفيد يف تلك �حلالة، كما �أن �لغرغرة �لد�فئة ت�صاعد على تهدئة 
�ل�صديدة  و�آالم���ه  �حللق  �لتهاب  �أهمها  م��ن  و�ل��ت��ي  �ل���ربد،  �أع��ر����ض  بع�ض 
ملعقة  باإ�صافة  �ملاحلة،  �لد�فئة  �ملياه  با�صتخد�م  �ملوقع  ون�صح  �ملزعجة. 
�صغرية من �مللح على كوب من �ملياه �لد�فئة �حلانية و�لغرغرة بها بد�ية 
من عمر �ل�صت �صنو�ت، فهو ينظف �لفم وي�صاعد على �لتخل�ض من �أوجاع 

�حللق و�لزور، وي�صهل �لبلع وتخفف من �ل�صعور باالأوجاع.

الريق على  القهوة  ل�سرب  �سحية  اأ�سرار   3
�الأ�صخا�ض، كما  �لكثري من  �ل�صباحية لدى  �مل�صروبات  �لقهوة من  تعترب 
حتتوي على عنا�صر غذ�ئية متد �جل�صم بفو�ئد �صحية منها تخفيف �آالم 
باركن�صون  �أمر��ض مثل مر�ض  و�لوقاية من  �لذ�كرة،  �لع�صالت، حت�صني 
من  �لكثري  ي�صبب  فارغة  معدة  على  �لقهوة  �صرب  لكن  �ل�صكري،  ومر�ض 
ذكره  ملا  وفقاً  �لقادمة،  �ل�صطور  يف  عليها  نتعرف  �لتي  �ل�صحية،  �مل�صاكل 

.popsugar  موقع

م�ساكل باجلهاز اله�سمي
�صرب �لقهوة على معدة فارغة يزيد من �إنتاج  حم�ض �ملعدة، ويف حالة كون 
�أعر��ض  ويجعل  �ملعدة  لبطانة  تلفا  هذ�  ي�صبب  ح�صا�ض،  �له�صمي  �جلهاز 

ع�صر �له�صم �أو �حلرقة �أو �أعر��ض �لقولون �لع�صبي �أكر �صوء�ً.

التوتر و�سرعة �سربات القلب
�صرب �لقهوة على معدة فارغة ميكن �أن يزيد من �أعر��ض �لقلق، مما ي�صبب 

�لتوتر، وزيادة �صربات �لقلب، و�لتهيج، وعدم �لقدرة على �لرتكيز.
عالقة  ل��ه  �ل�صبب  ه��ذ�  �ل�صباح،  يف  �لقهوة  �صرب  لعدم  �آخ��ر  �صبب  هناك 
عن  �مل�صوؤولة  الأنها  �ليومي،  �الإي��ق��اع  با�صم  و�ملعروفة  �لد�خلية،  ب�صاعتنا 
�لطاقة  م�صتويات  على  يوؤثر  و�ل��ذي  �لكورتيزول،  ي�صمى  هرمون  �إط��الق 

لديك.

الأرق
�الإكثار من �صرب �لقهوة على معدة فارغة ب�صكل منتظم ي�صبب قلة �لنوم 
و�الأرق و�لقلق، مما يوؤدي �إىل نق�ض �لطاقة و�ل�صعور بالتعب، باالإ�صافة �إىل 
�أن يتد�خل �مت�صا�صها مع �مت�صا�ض  �نخفا�ض قوة �لدماغ، وميكن �أي�صاً 

�حلديد و�لكال�صيوم.
ولالأ�صر�ر �ل�صابق ذكرها، يجب �صرب �لقهوة بعد تناول �لطعام، لال�صتفادة 
�لذ�كرة،  حت�صني  �لع�صالت،  �آالم  تخفيف  ومنها  �ل�صحية،  فو�ئدها  من 

و�لوقاية من �أمر��ض مثل مر�ض باركن�صون ومر�ض �ل�صكري.

اوزي  كلمة  معنى  •• ما 
�الأو�زي هى ذكور �حلمالن �لتى بلغت من �لعمر �ربعه ��صهر وكثري�ً 
�ل�صن للحمها �جلميل �لطري  �لنا�ض يف�صلون �صر�ئها عند هذ�  من 

�للذيذ 

؟  يون�سكو  كلمة  معنى  •• ما 
و�لعلوم  للرتبية  �ملتحدة  �الأمم  منظمة  ال�صم  �خت�صار  هى  �ليون�صكو 

و�لثقافه وهى و�حدة من �لهيئات �لعديدة �لتابعة لالأمم �ملتحدة 

؟ �سمني  ذيل  ذات  اغنام  توجد  •• ملاذا 
هذه �الأغنام تنت�صر �صالالتها يف �آ�صيا خا�صة و�صمال �فريقيا فتجد �ن 
لها �ذيال �صمان الأنها تختزن �لدهن يف هذ� �لذيل مثل �جلمل متاماً 
�صناديق  على  �غنامهم  �ذي��ال  يريحون  لالأغنام  رع��اة  هناك  �ن  حتى 

خ�صبية �و عربات �صغرية من �صدة ثقلها 

�لفك ع�صلة  هي  �الإن�صان  ج�صم  يف  ع�صلة  �أقوى  �أن  تعلم  • هل 
مئوية درجة   128 حتى  حر�رة  يحتمل  �جل�صم  �أن  تعلم  • هل 

�ليمنى �الأذن  من  �صمعاً  �أ�صعف  �لي�صرى  �الأذن  �أن  تعلم  • هل 
جلد  و   ، ملم   25 يبلغ  �لفيل  جلد  �صمك  و   ، ملم   2 عن  يزيد  ال  �الإن�صان  جلد  �صمك  �أن  تعلم  هل   •
�الإن�صان يحتوي على عدة �آالف من �لغدد �لتي تفرز �لعرق بينما جلد �لفيل خال من هذه �لغدد با�صتثناء 

جفون �لعينني
�صنة ثالثني  �ملتو�صط  يف  يتجاوز  ال  �لقرد  عمر  �أن  تعلم  • هل 

�لو�حدة �لثانية  يف  مرة   )32( حو�يل  جناحها  تهز  �لذبابة  �أن  تعلم  • هل 
�ملر�ض ب�صبب  تنتحر  لكنها  و  متوت  ال  �لن�صور  �أن  تعلم  • هل 

�لثديية �حليو�نات  �أذكى  هو   - �لدلفني   - �أن  تعلم  • هل 
�لت�صمم �ىل  يوؤدي  �لفيتامينات  �أنو�ع  بع�ض  �أخذ  يف  �الفر�ط  �أن  تعلم  • هل 

حزين  يكون  عندما  يبكي  �لفيل  �أن  تعلم  • هل 
ذيله  قطع  �ذ�  ميوت  �حل�صان  �أن  تعلم  • هل 

حلمه  يف  عظمه  يحفظ  �لتي  �حليو�ن  هي  �ل�صلحفاة  �أن  تعلم  • هل 
ينام عندما  و�حدة  عني  يغلق  �لدلفني  �أن  تعلم  • هل 

�ل�صمع حا�صة  متتلك  ال  و�الفعى  و�لذبابة  �ل�صلحفاه  �أن  تعلم  • هل 

ال�سفدع امل�سكني 
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الربدقو�س

حماد،  �ل�صيد  �ل��دك��ت��ور  ي��ق��ول 
�لعالجية  �ل��ت��غ��ذي��ة  �أخ�����ص��ائ��ي 
للتغذية،  �ل���ق���وم���ي  ب���امل���ع���ه���د 
ب��ال��ق��اه��رة، �إن �ل��ربدق��و���ض من 
فهو  �ملفيدة،  �لطبية  �الأع�صاب 
�لعنا�صر  بع�ض  ع��ل��ى  ي��ح��ت��وي 
�لكال�صيوم  م���ث���ل  �ل���غ���ذ�ئ���ي���ة 

و�حلديد وم�صاد�ت �الأك�صدة.
و�أ�صار �إىل �أن هناك فو�ئد �صحية عديدة ومفيدة ل�صحة �الإن�صان من تناول 
�أنه ي�صاعد على حت�صني  �أو بارد ومنها،  �لربدقو�ض �صو�ء كم�صروب �صاخن 
�أد�ء �جلهاز �له�صمي من خالل زيادة �إفر�ز �إنزميات ه�صمية، وي�صاعد يف 
و�لفطريات،  للبكترييا  وم�صاد  كمطهر  ويعمل  �الإم�صاك،  ح��دوث  تقليل 
وي�صاهم يف تخفيف �الأرق و�لقلق نظر� الحتو�ئه على �لعديد من �ملهدئات 
وم�صاد�ت �الكتئاب �لطبيعية، وي�صاعد يف تخفي�ض �ل�صغط بالدم، وي�صاهم 
وتخفي�ض  �لدموية  �ل��دورة  تن�صيط  على  ويعمل  �لقلب،  ع�صلة  تقوية  يف 

ن�صبة �لكول�صرتول بالدم.
ين�صح بتناوله للن�صاء فرتة �لدورة �ل�صهرية لفو�ئده يف تنظيم هرمونات 

�الأنوثة و�لتي ت�صاعد يف تنظيم �لدورة �ل�صهرية.

اإميلي بلنت حتمل جائزتها يف غرفة ال�سحافة خلل حفل جوائز املمثلني العامليني ال�سنوي اخلام�س 
والع�سرين يف لو�س اأجنلو�س، كاليفورنيا. ا ف ب

�صاأل علي �مه: ملاذ� يا �مي تنقنق �ل�صفادع ليال بذلك �ل�صوت �حلزين لكنها ت�صكت يف �لنهار واليكاد ي�صمع 
لها �صوت فقالت �الم �صاأحكي لك: لقد خلق �هلل �ل�صفدع بدون رقبة و�صبحانه يف خلقه وكانت �ل�صفادع تنقنق 
ب�صوت عال حزين منذ �ن ت�صتيقظ وحتي تنام بدون �ن تنظر هنا �و هناك �و لالأعلى بل لال�صفل فقط وتقلق 
و�خذت  �ل�صفدعة  ف�صمعته  ب�صوته �جلميل  ي�صيح  و�خ��ذ  ك��رو�ن  �ل�صجرة  فوق  يوم وقف  �جلميع حتى جاء 
تنقنق ب�صوتها �حلزين �ملزعج �لعايل وكاأنها تعرت�ض على ند�ئه �جلميل ف�صاح �لكرو�ن:مالك �يتها �ل�صفدعة 
حزينة فقالت وملاذ� ال �كون حزينة �عي�ض يف �صفة نهر و�صط �لطني و�لوحل و�ملاء �لعكر وال �رى غري ديد�ن 
عايا  ر��صك  �رفعي  �مل�صكينة  �يتها  �لكرو�ن  فقال  يلعبون معي  وال  �الطفال  يخافني  �صئيلة  و��صماكا  �صغرية 
وحاويل �ن تنظري حولك .. �نظري خللق �هلل �نظري لهذ� �جلمال �ل�صجر �لبديع و�الزهار �لر�ئعة و�جلو 
�ل�صحو و�صمي هذه �لر�ئحة ر�ئحة �حل�صائ�ض �خل�صر�ء �لندية و��صمعي هذه �ال�صو�ت �لع�صافري و�لطيور 
كله  ،هذ�  �لذهبية  �ل�صم�ض  ��صعة  ت�صاركهم  وميرحون  يلعبون  مالئكي  �صوتهم  و�الطفال  تزقزق  تغرد  كلها 
جمال من �صنع �خلالق �لدنيا جميلة فال تف�صدي جمالها بحزنك وعندما ر�أت �ل�صفدعه كل ذلك و�صمعت 
ماقاله �لكرو�ن �صكتت عن �لنقنقة وهي يف عجب من كل ماحولها فلم تعط نف�صها ولو مرة و�حدة فر�صة 
لتعرف ما حولها ومنذ ذلك �حلني باتت �ل�صفدعة ت�صكت يف �لنهار لت�صتمتع بجمال �لدنيا وتلهو معها ثم 

تتذكر همومها يف �لليل فتنقنق حزينة .

تعرف على  متلزمة  التعب املزمن.. كيف تتفاداها؟
�أجهزة  ��صتجابة  طريقة  �أن  علماء  وجد 
ب�صكل  �الأ���ص��خ��ا���ض  بع�ض  ل���دى  �مل��ن��اع��ة 
قد  وع��ك��ة �صحية،  �أي  ع��ل��ى  ف��ي��ه  م��ب��ال��غ 
ت��ك��ون م��وؤ���ص��ر� مل��ع��رف��ة �ل�����ص��ب��ب يف خلل 
�لتعب  )م��ت��الزم��ة  ب��ا���ص��م  ��ع��رف  يمُ معقد 

�ملزمن(.
و)متالزمة �لتعب �ملزمن( مر�ض �صديد 
و�لذهني  �لبدين  �الإره���اق  �أعر��صه  من 
طويل �الأجل، ومن �ملعتقد �أنه يوؤثر على 
ما ي�صل �إىل 17 مليون �صخ�ض يف �لعامل 

ونحو 25 �ألف �صخ�ض يف بريطانيا.

وغ���ال���ب���ا م���ا ي�����ص��ب��ح �مل�������ص���اب ب���ه طريح 
مبا�صرة  ع���ل���ى  ق������ادر  وغ�����ري  �ل����ف����ر������ض 
�الأن�������ص���ط���ة �ل���ي���وم���ي���ة �الأ����ص���ا����ص���ي���ة مثل 
و��صتخدم  ن��ف�����ص��ه.  و�إط���ع���ام  �الغ��ت�����ص��ال 
�لباحثون دو�ء يعرف با�صم )�نرتفريون 
ووجدو�  لالأعر��ض،  من��وذج  خللق  �ألفا( 
�أن �ملري�ض �لذي تكون ��صتجابته �ملناعية 
فيها  مبالغا  �أو  يجب  مم��ا  �أك���ر  فعالة 

يزيد �حتمال �إ�صابته باإرهاق حاد.
وقالت �ألي�ض ر��صل من معهد لندن للطب 
�لنف�صي و�لعلوم �لع�صبية �لتابع جلامعة 

كينجز كوليدج، و�لتي ر�أ�صت هذ� �لعمل: 
�لعر�صة  �الأ�صخا�ض  �أن  نثبت  مرة  الأول 
�لتعب  متالزمة  مثل  مبر�ض  لالإ�صابة 
�مل���زم���ن ل��دي��ه��م ج���ه���از م��ن��اع��ي مفرط 
و�أث��ن��اء وج��ود حت��د جلهاز  �لن�صاط قبل 

�ملناعة.
�الأبحاث  �إىل  ب��االإ���ص��اف��ة  �حل��ال��ة  وه���ذه 
�إىل حد  فيها مثرية جد� للجدل وذل��ك 
�أ�صبابها �ملحتملة  ما ب�صبب �صعوبة فهم 
�مل�صاحبة  �ملنهكة  �الأع��ر����ض  وجمموعة 

لها.


