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تغيري ب�سيط يف طعامك.. يبعد ال�سرطان ويطيل احلياة
الطعام �سر احلياة الطبيعية، واأي�سا قد يكون �سببا ملعظم الأمرا�ض 
التي ت�سيب الإن�سان، وموؤخرا ك�سفت درا�سة علمية عن حقائق مثرية 
ال�سحي،  توديه”  نيوز  “ميديكل  موقع  وذك��ر  امل�ساألة.  بهذه  تتعلق 
احلمية  يف  ب�سيط  تغيري  اإج���راء  اأن  ت��وؤك��د  درا���س��ة  تفا�سيل  اجلمعة، 
وعلى  ال�سرطان،  على تاليف مر�ض  كثريا  الإن�سان  ي�ساعد  الغذائية، 
كوان” باأ�سرتاليا  “اإديث  جامعة  يف  الباحثون  ودر���ض  العمر.  اإطالة 
23 عاما،  األ��ف �سخ�ض ط��وال مدة زمنية ا�ستغرقت نحو   50 ح��الت 

وخالل الدرا�سة تويف نحو 14 األف �سخ�ض.
ب�”الفالفونويد”  الغنية  الأغذية  تناول  اأن  اإىل  الدرا�سات  وخل�ست 

ميكن اأن يبعد الأمرا�ض، وي�ساعد يف احل�سول على عمر اأطول.
واأ�سارت اإىل اأن كثريا من الأبحاث ال�سابقة ركزت على عالقة التغذية 

بخطر الإ�سابة بالأمرا�ض ومن ثم املوت.
من  املزيد  تناول  اأن  ي��وؤك��دون  العامل  ح��ول  الباحثون  اأن  اإىل  ولفتت 

الفاكهة واخل�سراوات يقلل من خطر الإ�سابة باأمرا�ض القلب.
وتك�سف الدرا�سة كيف تعمل هذه الأغذية على حماية ال�سحة.

اأه��م��ي��ة ال����دور ال����ذي يلعبه  وي�����س��ريون ال��ب��اح��ث��ون يف ال��درا���س��ة اإىل 
الإن�سان. �سحة  حماية  “الفالفونويد” يف 

الفواكه واخل�سراوات  الطبيعية، مثل  الأغذية  املادة يف  وتوجد هذه 
وال�ساي وال�سوكولتة الداكنة.

لكل  مركبات،   6 من  يتكون  الفالفونويد  اأن  اإىل  الباحثون  وخل�ض 
منها تاأثري على اجل�سم بطرق خمتلفة.

»ال�سرير التلفزيوين« �سار حقيقة
وملن  “نتفليك�ض”،  الإن��رتن��ت  على  الأف���الم  قناة  ومتابعي  ه��واة  اإىل 
رمبا  ال��ذي  الكامل،  ال�سرير  ف��اإن  م�سبوق،  غري  با�سرتخاء  يرغبون 

مينحك كل اأ�ساليب الراحة يف طريقه اإليك.
ب�”ال�سرير  وهذه املرة �سيكون وقت الراحة يف ما ميكن و�سفه فعال 
اإنرتيورز”، لأنه مينح كل مزايا  “هاي  �سركة  الذكي”، من ت�سميم 

الذكاء ال�سناعي للنوم والرتفيه.
املهند�ض  �سممه  ال��ذي  الذكي”،  ال�سرير  من  الثاين  “اجليل  ويعد 
ملا  وفقا  الفيديو،  لأل��ع��اب  مثاليا  فينيال،  فابيو  الإي��ط��ايل  املعماري 

ذكرته �سبكة �سي اإن اإن الإخبارية.
الدقة، و�سا�سة  الذكي مزودا بجهاز عر�ض عايل  ال�سرير  وياأتي هذا 
“م�سرح” بحجم 70 بو�سة ونظام �سوت مدمج ومكربات �سوت غري 
مرئية. ووفقا لل�سركة فاإن ت�سميم الأ�سرة الذكية مثل “هاي-كان” 
و”هاي بد” اجلديد اأ�سبه ب�سرنقة ع�سرية جمهزة باأحدث التقنيات 
للمراقبة والرتفيه وال�سحة التي تعمل ب�سكل متزامن وب�سال�سة مع 

الأجهزة الذكية يف املنزل الذكي.
من  العديد  على  اأي�سا  الذكي  ال�سرير  يحتوي  ذل��ك،  اإىل  بالإ�سافة 
املزايا، مثل اإ�ساءة قابلة للتعتيم والتحكم بها، وقاعدة قابلة لل�سبط، 
و�ستائر تعتيم اآلية، وقدرات التحكم بوا�سطة ال�سوت، وقدرات ات�سال 

ل�سلكي واي فاي مدجمة.
ويقول امل�سممون اإن هذه املزايا متفاعلة بحيث ميكن �سمان ح�سول 
املزايا،  الأم��ر على كل تلك  اأف�سل. ول يقت�سر  راح��ة  امل�ستخدم على 
حتركات  اأي�����س��ا  ي��راق��ب  امل�سممني،  بح�سب  ه���ذا،  ال��ذك��ي  فال�سرير 

امل�ستخدم، ويقوم تلقائيا ب�سبط درجة احلرارة وفقا لتف�سيالته.

كمبوديا حتظر القمار الإلكرتوين 
قالت كمبوديا اأم�ض اإنها قررت حظر القمار الإلكرتوين الذي �ساهم 
بالبالد  القمار  �سالت  يف  ال�سينية  ال�ستثمارات  من  موجة  دعم  يف 
قائلة اإن جمرمني اأجانب ي�ستغلون القمار ملمار�سة البتزاز يف �سبيل 
وجه  على  اجلنوبية  ال�ساحلية  �سيهانوكفيل  مدينة  واأ�سبحت  امل��ال. 
القمار  �سالت  ع�سرات  من  الكثري  ويتيح  للقمار  مركزا  اخل�سو�ض 

التي يديرها �سينيون هناك القمار عرب الإنرتنت.
وقال اأمر �سادر عن رئي�ض ال��وزراء هون �سني “جلاأ بع�ض املجرمني 
الأجانب اإىل هذا النوع من القمار للغ�ض وابتزاز ال�سحايا للح�سول 
على املال، �سواء كانوا �سحايا من الداخل اأو اخلارج، الأمر الذي يوؤثر 
على الأمن والنظام العام والنظام الجتماعي«. وال�سني حليفة وثيقة 

لكمبوديا وهي اأكرب مانح لها واأكرب م�ستثمر فيها.
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ثغرة اأمنية يف »بلوتوث« 
تعر�ض ماليني الأجهزة للخطر

حذر باحثون اأمنيون من ثغرة يف تقنية “بلوتوث” الال�سلكية، من �ساأنها 
تعري�ض ماليني الأجهزة التي تدعم هذه التقنية للخطر، �سواء بال�ستماع 

اإىل البيانات والتن�ست عليها اأو حتى تغيري حمتواها.
الأجهزة  والعديد من  والطابعات  ال�سماعات  اق��رتان  فاإن  الباحثني  ووفق 
لي�ض  “بلوتوث”،  تقنية  عرب  الكمبيوتر  اأو  الذكي  بالهاتف  الإلكرتونية 
اإىل كل  “الهاكرز” الو�سول  اإذ ميكن للمت�سللني واملخرتقني  اآمنا متاما، 

البيانات التي تنقل بني هذه الأجهزة.
ال�سمع  ا���س��رتاق  على  ق��ادري��ن  املخرتقني  اأن  الأمنيون  الباحثون  واأو���س��ح 
والتن�ست على البيانات وتغيري حمتواها يف حال تبادلها من خالل التقنية 
اإقرانها  مت  اأن  �سبق  التي  الأجهزة  بني  التبادل  كان  واإن  حتى  الال�سلكية، 

بنجاح.
الت�سال،  ت�سفري  عملية  يف  ال��ت��دخ��ل  املهاجم”  “للجهاز  ال��ث��غ��رة  وتتيح 
و�سرقة مفتاح الت�سفري، والو�سول اإىل حركة مرور البيانات بني الأجهزة 
املتخ�س�ض  “ما�سابل”  موقع  ذك��ر  م��ا  بح�سب  اأ�سا�سي،  ب�سكل  امل�ستهدفة 

بالأخبار التقنية.
واأ�سار فريق اخلرباء الذي �سم باحثني من جامعة �سنغافورة للتكنولوجيا 
والت�سميم واأك�سفورد ومركز “�سي�سبا” )موؤ�س�سة علمية اأملانية كبرية تعنى 
باأمن املعلومات(، اإىل اأن امل�ستخدمني ل يتوقفون طويال عند م�ساألة الأمن 
البيانات فيما  انتقال  اأثناء الق��رتان بني الأجهزة وحركة  اأو التفكر فيها 
اأن��ه يجب  اإىل  ي�سري  ب�ساأنه  والتحذير  الأخ��ري  الك�سف  اأن هذا  بينها، غري 

علينا البدء يف القيام بذلك.

نا�سا تختار »ولية القمر«
والف�ساء  ال����ط����ريان  اإدارة  م���دي���ر  ق����ال 
بريدن�ستني،  ج��ي��م  )ن��ا���س��ا(،  الأم��ريك��ي��ة 
لرحالت  م���ار����س���ال  م���رك���ز  اإن  اجل��م��ع��ة 
مقرا  �سي�سبح  األب��ام��ا  ولي��ة  يف  الف�ساء 
ل��ربن��ام��ج ال��وك��ال��ة امل��ق��ب��ل، ال���ذي يهدف  
جمددا  للقمر  رودا  تنقل  مركبة  لبناء 
بحلول العام 2024. واأعلن بريدن�ستني 
عن ذلك داخل مقر املن�ساأة ب�سحبة نواب 
من الولية. واأثار الإعالن الذي �سي�سهم 
ورفع  الأرج���ح يف ط��رح فر�ض عمل  على 
���س��اأن ال���ولي���ة، اإح��ب��اط ن���واب م��ن ولية 
وليتهم  لخ��ت��ي��ار  �سعوا  ال��ذي��ن  تك�سا�ض 
مقرا للربنامج. وقال بريدن�ستني “نظام 
مار�سال  م��رك��ز  يف  هنا  �سيكون  ال��ه��ب��وط 
لرحالت الف�ساء يف هانت�سفيل )بولية( 
القرار  اإن  اأق��ول  “الآن  واأ�ساف  األب��ام��ا«. 
تاريخ  اإىل  م�سريا  فراغ”  م��ن  يتخذ  مل 
الف�ساء  مركبة  ب��ن��اء  يف  م��ار���س��ال  م��رك��ز 
اأبولو قبل 50 عاما. و�سعى نواب تك�سا�ض 
جون�سون  م���رك���ز  لخ��ت��ي��ار  ن��ا���س��ا  ل���دف���ع 
وتاأتي  هيو�ستون.  مدينة  يف  الف�سائي 
املهمة اجلديدة للقمر، املرجح اأن تتكلف 
 5 20 و30 مليار دولر خ��الل  ب��ني  م��ا 
اأعوام، يف وقت ت�سعى فيه نا�سا مب�ساعدة 
���س��رك��اء م��ن ال��ق��ط��اع اخل��ا���ض ل�ستئناف 

مهام الف�ساء املاأهولة.
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اأطعمة نباتية ت�سمن لك 
قوة العظام والأ�سنان

الكال�سيوم هو العن�سر الرئي�ض الذي تت�سكل منه العظام والأ�سنان، وهو اأي�ساً 
الأظافر. كما  الع�سالت، وقوة  الدموية، ولنقبا�ض  عن�سر حيوي لالأوعية 
الب�سرة. وتعترب منتجات  والتهابات  بالتعب،  دائم  اإح�سا�ض  اإىل  يوؤدي نق�سه 
الألبان امل�سدر الرئي�ض للكال�سيوم، ويحتاج الإن�سان بني كوبني اإىل 3 اأكواب 

من احلليب يومياً ح�سب ُعمره ليح�سل على الكال�سيوم املطلوب.
وميكنك زيادة مدخالت ج�سمك من الكال�سيوم عن طريق الأطعمة النباتية 

التالية:
* الربوكلي.

* ال�سبانخ.
* امللفوف )الكرنب(.

*البامية.
* اللوز.

* البذور )الّلب(.
وتدخل معظم هذه امل�سادر �سمن مكونات ال�سلطة، لذلك احر�ض على اإعداد 
�سلطة حتتوي على عدة عنا�سر من الأطعمة ال�سابقة، مثل امللفوف والبذور 

وال�سبانخ واللوز والربوكلي.

القهوة
املكونان الرئي�سان يف القهوة، الكافيني وم�سادات الأك�سدة، 
ت�ساعدان العقل. اإذ يزيد الكافيني اليقظة ويح�سن احلالة 

املزاجية ويجعل الرتكيز اأكرث حدة.
اأو  ال�سباح  يف  القهوة  ي�سربون  الذين  اأن  درا�سة  ووج��دت 
اأكرث فاعلية يف املهام التي  بكميات قليلة طوال اليوم هم 

تتطلب الرتكيز.
خطر  بتقليل  الطويل  امل��دى  على  القهوة  �سرب  ويرتبط 
ب���الأم���را����ض ال��ع�����س��ب��ي��ة، م��ث��ل ال�����س��ل��ل الرعا�ض  الإ���س��اب��ة 

واألزهامير.

الكركم
تبني اأن الكركمني، وهو العن�سر الن�سط يف الكركم، يعرب 
اأن يدخل  اأن���ه مي��ك��ن  ال���دم���اغ، مم��ا يعني  ال���دم يف  ح��اج��ز 
الدماغ مبا�سرة وت�ستفيد منه اخلاليا. وهو مركب قوي 

م�ساد لالأك�سدة وم�ساد لاللتهابات.
وي�����س��اع��د ال��ك��رك��م��ني يف حت�����س��ني ال���ذاك���رة ل���دى مر�سى 
ال�سريوتونني  وي��ع��زز  الك��ت��ئ��اب  يخفف  ك��م��ا  األ��زه��امي��ر، 

والدوبامني مما يح�سن احلالة املزاجية.
الدماغ  خ��الي��ا  ب��ن��اء  يف  ك��ب��ريا  دورا  ال��ك��رك��م��ني  وي��ل��ع��ب 

اجلديدة، ويعزز التغذية الع�سبية امل�ستقة من الدماغ.

الربوكلي
م�سادات  ذل��ك  يف  مبا  القوية،  باملركبات  مليء  الربوكلي 
الأك�����س��دة، ك��م��ا اأن���ه ي��ح��ت��وي ع��ل��ى ن�سبة ع��ال��ي��ة ج���دا من 
فيتامني )K(، اإذ ميكن لل�سخ�ض احل�سول الكمية املو�سى 

بها يوميا منه من خالل 91 غرام من الربوكلي.
ويعد هذا الفيتامني القابل للذوبان يف الدهون �سروريا 
يتم  ال��ده��ون  م��ن  ن���وع  وه���و  ال�سفينجوليبيدز،  لتكوين 

تعبئته بكثافة يف خاليا املخ.
بالإ�سافة اإىل فيتامني )K(، يحتوي الربوكلي على عدد 
والأك�سدة،  لاللتهابات  م�سادا  جتعله  التي  املركبات  من 

والتي قد ت�ساعد يف حماية الدماغ من التلف.

بذور اليقطني
م�سادات  على  اليقطني  ب���ذور  حت��ت��وي 
ال��ت��ي حتمي اجل�سم  ال��ق��وي��ة،  الأك�����س��دة 
والدماغ من اأ�سرار اجلذور احلرة. كما 
اأنها م�سدر ممتاز للمغني�سيوم واحلديد 

والزنك والنحا�ض.
وال�����زن�����ك ع��ن�����س��ر ������س�����روري لإ�����س����ارة 
للتعلم  �سروري  واملغني�سيوم  الأع�ساب، 

في�ستخدمه  ال��ن��ح��ا���ض  اأم���ا  وال���ذاك���رة 
ال��ع��ق��ل ل��ل��م�����س��اع��دة يف ال��ت��ح��ك��م يف 
ويرتبط  ال��ع�����س��ب��ي��ة.  الإ������س�����ارات 
يف  ب�سعف  غ��ال��ب��ا  احل��دي��د  نق�ض 

وظائف املخ.

الربتقال
ميكنك احل�سول على فيتامني )C( الالزم لك يوميا عن 
طريق تناول حبة واحدة من الربتقال متو�سطة احلجم، 
العقلي  ال��ت��ده��ور  منع  يف  رئي�ض  ع��ام��ل  الفيتامني  ف��ه��ذا 

املرتبط بال�سيخوخة ومر�ض األزهامير.
القوية،  الأك�سدة  م�سادات  اأح��د  هو   )C( فيتامني  ويعد 
اأن  التي ميكن  احل��رة  اجل��ذور  ت�ساعد على حماربة  التي 
تقدم  مع  �سحته  وتدعم  ال��دم��اغ  خاليا  يف  ال�سرر  تلحق 

العمر.
فيتامني  من  ممتازة  كميات  على  احل�سول  اأي�سا  وميكن 
والطماطم  والكيوي  واجل��واف��ة  احللو  الفلفل  من   )C(

والفراولة.

الأ�سماك الدهنية
الأ����س���م���اك ال��ده��ن��ي��ة غ��ال��ب��ا م���ا ت��ك��ون ع��ل��ى راأ������ض قائمة 
وال�سلمون  ال�سلمون  بينها  للدماغ، ومن  املغذية  الأطعمة 
اأوميغا  باأحما�ض  غنية  م�سادر  وكلها  وال�سردين،  املرقط 

الدهنية.  3
وت�سكل الدهون حوايل 60 باملئة من الدهون، ن�سف هذه 

3، التي ي�ستخدمها العقل لبناء  اأوميغا  الدهون من نوع 
خ��الي��ا امل��خ والأع�����س��اب، وه���ذه ال��ده��ون ���س��روري��ة للتعلم 

وتعزيز الذاكرة.

متارين تن�سيط الذاكرة 
مت��اري��ن تن�سيط ال��ذاك��رة وزي����ادة ال��رتك��ي��ز ، ال��دم��اغ وما 
اأدراك ما الدماغ الب�سري اللغز الكبري الذي اأده�ض العامل 
�سنع  على  تدل  والتي  املذهلة  واإمكانياته  الرائعة  بقدرته 
هذا العقل من رب قدير وعامل بكل �سئ دون تدخل الإن�سان 
لالإن�سان  �سبيل  يوجد  ل  ب��ل  وظائفه،  م��ن  وظيفة  اأي  يف 
والنبهار مبا وهبه  البديع  التفكر يف �سنع اخلالق  �سوى 
اأدمغتنا املده�سة، ولكن كما هو  اهلل من قدرات خيالية يف 
معلوم فالدماغ يتكون من خاليا ع�سبية ومع مرور الوقت 
و�سنع  التفكري  يف  ال��دم��اغ  ا�ستخدام  ع��دم  اأو  ال�سن  وك��رب 
هذه  من  كبري  ج��زء  ف��اإن  با�ستمرار  وت�سغيلها  مفيد  �سيء 
اأدائ��ه ح�سب وظيفة كل جزء  اخلاليا قد يفقد بع�ساً من 
من هذه اخلاليا، واجلزء املخ�س�ض بالذاكرة والرتكيز يف 
الدماغ يحتاج اإىل متارين تن�سيط الذاكرة وزيادة الرتكيز 
بكفاءة عالية وحتى يعلو  با�ستمرار حتى يعمل  والتدريب 

م�ستوى التذكر وحتى تتن�سط الذاكرة يف الدماغ.

تقرير: معلومات �سادمة 
عن »اآيفون 11«

اإع��الم��ي ���س��ادر موقع  اأك��د تقرير 
“�سي نت” التقني، اأن كل ما اأثري 
التي  الرائعة”،  “امليزات  ب�����س��اأن 
 ،”11 “اآيفون  ه��ات��ف  �سيحملها 

لن تتوافر قبل �سبتمرب 2020.
واأو�سح التقرير اأنه لي�ض �سحيحا 
“اآيفون  ت��ردد حول كون هاتف  ما 
اجليل  ت��ق��ن��ي��ة  ����س���ي���دع���م   ”11
ب��ال��ن�����س��ب��ة لطرح  اأم�����ا  اخل���ام�������ض، 
“اآيفون” قابل للطي، فلن يتوافر 

املنتج قبل عام 2021.
“اآيفون  هواتف  اأن  التقرير  واأك��د 
العام  خ��الل  �ستطرح  التي   ”11
احلايل 2019، لن تختلف كثريا 
املا�سي،  ال��ع��ام  ال��ت��ي ط��رح��ت  ع��ن 
ن�سخة  تكون  ل��ن  اأن��ه��ا  اإىل  م�سريا 
طبق الأ�سل منها، ولكنها م�سابهة 
“اأبل”  اأن  اإىل  التقرير  لها، ولفت 
اهتمت فقط باإجراء تطوير �سغري 
على اآلت الت�سوير، وزيادة �سرعة 
ت�سغيل  نظام  وا�ستخدام  املعاجلة، 

جديد با�سم “اآي اأو اإ�ض 13«.
�سيخ�سع   ”11 “اآيفون  اأن  كما 
ال�سكلية،  ال���ت���ح���دي���ث���ات  ل��ب��ع�����ض 
وم��ن��ه��ا اإ����س���اف���ة ل����ون ج���دي���د، هو 
لوكالة  وفقا  الداكن”،  “الأخ�سر 

“�سبونتيك«.
معلوماته  ع��ل��ى  امل���وق���ع  وا���س��ت��ن��د  
�سل�سلة  خ������الل  م����ن  ال�������س���اب���ق���ة، 
الأ�سهر  خ�����الل  ن�������س���رت  ت���ق���اري���ر 
ال��ق��ل��ي��ل��ة امل��ا���س��ي��ة، وال��ت��ي ت���رتاوح 
م���ا ب���ني م�������س���ادر م���وث���وق���ة، مثل 
“اآبل”  “بلومربغ” وحملل  وكالة 
ال�سهري، مينغ ت�سي كو، بالإ�سافة 
اإىل الت�سريبات املنت�سرة على موقع 

“تويرت” ب�ساأن “اآيفون 11«.
“اآبل”  ع��ن  التقرير  ك�سف  وفيما 
من  ج��دي��دة  ط����رازات   3 �ستطرح 
�سحيفة  ف�����اإن   ،”11 “اآيفون 
زفت  جورنال”،  ���س��رتي��ت  “وول 
نباأ �سارا ملنتظري الهاتف اجلديد، 
�سيكون  ط�����رازات�����ه  ب����ني  اأن  وه�����و 
اق��ت�����س��ادي يف ال�����س��ع��ر، ع��ل��ى غرار 
وقريب  اآر”،  اإك�ض  “اآيفون  هاتف 
من حجم هاتف “اآيفون اإك�ض اإ�ض 

ماك�ض” كبري احلجم.
رئي�ض  ي��ع��ل��ن  اأن  امل���ت���وق���ع  وم�����ن 
عن  ر���س��م��ي��ا  ك����وك،  ت��ي��م  “اآبل”، 
هواتف “اآيفون 11” اجلديدة يف 

املقبل. �سبتمرب   10
ن�سرت  “فورب�ض”  جم��ل��ة  وك��ان��ت 
ب�����س��اأن �سورة  ي��ول��ي��و،  ت��ق��ري��را يف 
 ،”11 ل�”اآيفون  م�سربة  ج��دي��دة 
واأ�سارت اإىل اأنها رمبا تكون اأثارت 
اإح���ب���اط ع���دد م���ن ع�����س��اق هواتف 
عدد  غ���ي���اب  ب�����س��ب��ب  “اآيفون”، 
م��ن امل��زاي��ا ال��ت��ي ك��ان��وا ي��اأم��ل��ون يف 
ت��وف��ره��ا ب���الإ����س���دار اجل���دي���د من 
عام  يف  �سدوره  املتوقع  “اآيفون” 

.2020

عقلك..  تن�سط  اأطعمة   6
ل تبعدها عن مائدتك

تلعب الأطعمة التي يتناولها الإن�سان دورا رئي�سا يف احلفاظ على 
�سحة العقل، ل �سيما واأن العقل مركز التحكم يف اجل�سم وم�سوؤول 
لك  وال�سماح  الرئتني  وتنف�س  قلبك  نب�سات  على  احلفاظ  عن 

بالتحرك وال�سعور والتفكري.
العقل  ن�ساط  تعزيز  يف  الأطعمة  اختيار  دور  ياأتي  هنا  ومن 
ن�ستعر�س  والرتكيز،  الذاكرة  �سيما  ل  �سحته،  على  واحلفاظ 

موقع  ذكر  ما  وفق  منها   6 هنا 
»�ستاندرد ميديا«.

اأقوى 
الطرق 
لتنحيف 
حميط 
اخل�سر 
�سريعًا
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�ش�ؤون حملية

يف اليوم الأول لقبول طلبات الرت�سيح 

جلنة ا�ستاد هزاع بالعني ت�ستقبل املر�سحني منذ �سباح اأم�ض 
ثالث مر�سحات تقدمن يف ال�ساعات الأوىل و�ستة من املر�سحني 

ا�ستعدادا للعام الأكادميي 

جامعة الإمارات ت�ستقبل اأع�ساء هيئة التدري�ض اجلدد 

�سعيد البحري �سامل العامري... العمل 
الإن�ساين لغة الإمارات للعامل اأجمع

•• اأبوظبي - الفجر

اأكد �سعادة �سعيد البحري �سامل العامري مدير عام هيئة اأبوظبي للزراعة 
الإن�ساين والذي يوافق  للعمل  العاملي  اليوم  الغذائية مبنا�سبة  وال�سالمة 
يوم التا�سع ع�سر من اأغ�سط�ض كل عام ويقام هذا العام حتت �سعار “املراأة 
التطوع  الإماراتية يف جمالت  للمراأة  الرائد  الدور  الإن�ساين”،  العمل  يف 
والتنمية  الإغاثة  برامج  دعم  يف  الكبرية  وم�ساهماتها  الإن�ساين،  والعمل 
الإن�ساين واخل��ريي على  العمل  الدولة يف خمتلف قطاعات  تنفذها  التي 
ال�سعيدين الإقليمي والعاملي، الأمر الذي جعل منها منوذجاً يحتذى يف 
العطاء والبذل وامل�ساركة الفاعلة يف تر�سيخ قيم ومبادئ العمل التطوعي 
ف��خ��ر واعتزاز  امل��ج��ت��م��ع، وم�����س��در  يف 
للوطن من خالل اإجنازاتها الكبرية 
ال���ت���ي ت��خ��ط��ت احل�������دود وجت������اوزت 

امل�ستحيالت.
لغة  الإن�ساين  العمل  �سعادته:  وقال 
اأج��م��ع، واأحد  ال��ع��امل  اإىل  الإم�����ارات 
اأبرز ال�سمات التي تت�سف بها الدولة 
تبوء  خاللها  م��ن  ا�ستطاعت  وال��ت��ي 
مكانتها الرائدة يف املجتمع الدويل، 
الإمارات  لدولة  البي�ساء  ف��الأي��ادي 
الأر�ض  اأ�سقاع  اإىل  بعطائها  و�سلت 
كافة  دون تفرقة اأو متييز بني جن�ض 
تاأ�سي�ض  فمنذ  طائفة،  اأو  معتقد  اأو 
الدولة، والعمل الإن�ساين نهج را�سخ 
اأر�سى دعائمه الوالد املوؤ�س�ض املغفور له 
باإذن اهلل ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه، ونه�ض به �ساحب 
ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ض الدولة ، حفظه اهلل، فباتت 
الإمارات منوذجا ح�سارياً يحتذى يف الإن�سانية واخلري، ورائدة يف اأعمال 

التنمية والإغاثة والعون.
 واأ�سار �سعادته اإىل الدور الكبري والدعم الالحمدود الذي تلقاه املراأة يف 
دولة الإمارات من �سمو ال�سيخة فاطمة بنت مبارك رئي�ض الحتاد الن�سائي 
العام، رئي�ض املجل�ض الأعلى لالأمومة والطفولة، الرئي�ض الأعلى ملوؤ�س�سة 
التنمية الأ�سرية، واإ�سهاماتها الكبرية يف متكني املراأة من خالل توجيهها 
والرتقاء مبكانتها ودورها يف �ستى املجالت، وتبنيها للعديد من املبادرات 
املراأة  اأمام  املجال  وعاملياً، لإتاحة  ال�ستثنائية حملياً  والتنموية  الإن�سانية 
التطوعي  العمل  وبرامج  م�ساريع  يف  الرجل  اأخيها  جانب  اإىل  للم�ساركة 
والإن�ساين واإبراز قدراتها ودورها يف التخفيف من معاناة ماليني الب�سر 

يف خمتلف دول العامل.
الغذائية حتر�ض على  وال�سالمة  للزراعة  اأبوظبي  اأن هيئة  �سعادته  وبنّي 
تعظيم دورها واإ�سهاماتها يف جمال العمل الإن�ساين واخلريي وتاأ�سيل قيم 
العمل التطوعي يف بيئة العمل وجعلها جزءاً اأ�سا�سياً يف ثقافة الهيئة، لفتاً 
اإىل اأن الهيئة اطلقت يف عام 2009 برناجماً خا�ساً باخلدمة املجتمعية 
من  العديد  تنفيذ  يف  التطوع  من  املوظفني  “عون”; لتمكني  ا�سم  حتت 
اأن�سطة  من  العديد  الربنامج  نفذ  حيث  واخل��ريي��ة،   املجتمعية  الأن�سطة 
وامل�سنني  كاملر�سى  فئات هامة  ا�ستهدفت  والجتماعية  الإن�سانية  الرعاية 
واأ���س��ح��اب ال��ه��م��م والأي���ت���ام وامل��ه��ت��دي��ن اجل����دد، اإىل ج��ان��ب دع���م الربامج 

الإغاثية والتنموية التي تنفذها املوؤ�س�سات واجلهات الر�سمية.

•• العني-الفجر:
ت�صوير – حممد معني:

الوطنى  ل��ل��م��ج��ل�����ض  امل���ر����س���ح���ون  ت����واف����د 
التي  ال��ت��ق��دمي  جلنة  مقر  على  الحت����ادي 
ات��خ��ذت م��ن ا�ستاد ه��زاع ب��ن زاي��د مبدينة 
املتقدمني  اأول  ل��ي��ك��ون  ل��ه��ا  م���ق���راً  ال��ع��ني 
ومن  العفاري  نخرية  �سهيل  ه��و  للرت�سح 
بعده خلفان را�سد النايلي ال�سام�سى ، يليه 
حممد  �سعيد  ث��م  الكتبي  ���س��امل  ال��دك��ت��ور 
ال�سرقي العامري لياأتى من بعدهم اأحمد 
بالكيلة  واأح��م��د  ���س��ودي��ن  اآل  �سعيد  ���س��امل 
العامري الذين اأ�سادوا جميعا باإجناز تلقي 
الطلبات واإنهاء اإجراءاتها يف وقت قيا�سي.

كما حر�ست املراأة الإماراتية على اأن يكون 
لفتتاح  الأوىل  ال�ساعات  منذ  ت��واج��د  لها 
اأوىل  لتكون  الرت�سح  طلبات  ق��ب��ول  جلنة 
 ، املهريي  �سيبان  منى  للرت�سح  املتقدمات 
اليو�سف  خليفة  اأحمد  خولة  بعدها  وم��ن 
اإىل م��رمي حمد عبيد  اإ���س��اف��ة  ال�����س��وي��دى 
الهام  ال��دور  على  اأك��دن  الالتي  ال�سام�سى 
اأن ت�ساهم به امل��راأة الإماراتية  الذي ميكن 
توجيهات  اإن  وق��ل��ن  ال��وط��ن��ي،  املجل�ض  يف 
���س��اح��ب ال�����س��م��و رئ��ي�����ض ال���دول���ة - حفظه 
املجل�ض  مقاعد  ن�سف  تخ�سي�ض  يف   - اهلل 
ع��ل��ى تقدمهن  ه��ام��ا  �سكل ح��اف��زاً  ل��ل��م��راأة 
بني  اجل��ه��ود  ت�سافر  اإن  واأ�سفن  للرت�سح 
داخل  التفاعل  �سوف يرثي  والرجل  امل��راأة 

املجل�ض الوطني.

ق��ب��ول طلبات  ال��ل��ج��ان يف  ه����ذا وت���وا����س���ل 
ال��رت���س��ح ح��ت��ى ي���وم اخل��م��ي�����ض ال���ق���ادم من 

الثامنة �سباحاً وحتى الثالثة بعد الظهر.
ه����ذا وق����د ح��ر���س��ت ال��ل��ج��ن��ة ع��ل��ى توفري 
الإمكانات وال�سمانات جميعها التي ت�سهم 
كما   ، و�سهولة  بي�سر  للرت�سح  ال��ت��ق��دم  يف 
حر�ست اللجنة على توفري �سا�سات العر�ض  
يف  تتوافر  اأن  يجب  التي  ال�سروط  لتبني 
املر�سح اإ�سافة اإىل امل�ستندات املطلوبة ، كما 
حر�ست اللجنة على توفري و�سيلة النتقال 
الباب  وحتى  ال�سيارات  مواقف  اأماكن  من 
اللجنة  ات���خ���ذت  ال����ذي  للمبنى  ال��رئ��ي�����ض 

مكانها به.
الأعالم  غ��ر���ض  على  اللجنة  حر�ست  كما 
التي حتمل �سعار انتخابات املجل�ض الوطني 
اللجنة  م��ك��ان  اإىل  امل����وؤدي����ة  ال���ط���رق  ع��ل��ى 

لال�ستدلل بها على املقر الرئي�ض للجنة.

•• العني - الفجر

اأم�ض  �سباح  املتحدة  العربية  الإم���ارات  جامعة  عقدت 
برناجماً خا�ساً ل�ستقبال اأع�ساء هيئة التدري�ض اجلدد 
-2019 اجل��ام��ع��ي  ل��ل��ع��ام  ال��ت��ع��اق��د معهم  ال��ذي��ن مت 
كليات  يف  العلمية  التخ�س�سات  خمتلف  يف   2020
موظفي  م��ن  وع��دد  الكليات  ع��م��داء  بح�سور  اجلامعة 

اإدارة املوارد الب�سرية باجلامعة.
–نائب  الربيكي  علي  غالب  ال��دك��ت��ور:  الأ���س��ت��اذ  واأك���د 
لأع�ساء  كلمته  يف  الأكادميية  لل�سوؤون  اجلامعة  مدير 
هيئة التدري�ض اجلدد اهتمام اجلامعة بالبحث العلمي 
ت�سعى  م��ا  وه��و  امل�ستقبل،  حت��دي��ات  ملواجهة  وتوظيفه 
امل�����س��ت��ق��ب��ل-  بهدف  –جامعة  الإم������ارات  اإل��ي��ه ج��ام��ع��ة 
نتطلع  اإننا  وقال:  العاملي  امل�ستوى  تعزيز موقعها على 
الإب��داع والبتكار لدى  اإىل م�ساركتكم يف تعزيز جهود 
اأبنائنا الطلبة وتقدمي مبادرات عاملية وابتكارات بحثية 
تتواءم مع متطلبات الأجندة الوطنية لدولة الإمارات 
العايل  التعليم  تطوير  يف  وتطلعاتها  املتحدة  العربية 
والبحث العلمي وتوظيفه يف خدمة املجتمع واحل�سارة 
العاملية. واأ�سار الربيكي اإىل اأن جامعة الإمارات العربية 
املتحدة اأ�سبحت موؤ�س�سة تعليمية رائدة  بكل املقايي�ض  
وت�سنف م��ن �سمن  اجل��ام��ع��ات امل��رم��وق��ة ع��امل��ي��اً  وقد 
ح�سلت معظم براجمها على العتمادات الدولية مثل 
اعتماد الرابطة الغربية الأمريكية للكليات واجلامعات 

ملختلف  العاملية  الت�سنيفات  اإىل  “الوا�سك” بالإ�سافة 
العاملية  مكانتها  م��ن  يعزز  مم��ا  العلمية  التخ�س�سات 
وخا�سة بعد حتولها الناجح خالل الفرتات املا�سية اإىل 
جامعة بحثية تويل الإبداع والبتكار والبحث والعلمي 
اأهمية خا�سة وتوفر لها كل و�سائل الدعم والتي باتت 
التنمية  حتقيق  بهدف  ال�سرتاتيجية  اأولوياتها  م��ن 
ا�سرتاتيجيتها  �سمن  الدولة  حددتها  التي  امل�ستدامة 

كوادر  اإع���داد  �سمان  ب��ه��دف   2030 للعلوم  الوطنية 
�سوق  واحتياجات  ملتطلبات  موؤهلني  وخريجني  وطنية 
العمل بالدولة، وتوفري خدمات تعليمية وبحثية، وبيئة 
علمية ترقى اإىل املعايري العاملية ت�سهم يف تعزيز الرثوة 

املعرفية يف املجتمع وتدعم املبادرات الوطنية.
جميع  مب�����س��ارك��ة  الب�سرية  امل����وارد  اإدارة  ق��دم��ت  فيما 
اأق�����س��ام��ه��ا ووح��دات��ه��ا ال��دع��م ال��ف��ن��ي لأع�����س��اء الهيئة 

من  الأول  ال��درا���س��ي  الف�سل  لبدء  اجل��دد  التدري�سية 
الإدارية  اإجراءاتهم  با�ستكمال  الأكادميي احلايل  العام 
وال��ق��ان��ون��ي��ة وال���ت���اأم���ني ال�����س��ح��ي والإ����س���ك���ان وغريها 
“برنامج  �سمن  الت�سهيالت  وت��ق��دمي  الإج����راءات  م��ن 
ا�ستقبال اأع�ساء هيئة التدري�ض اجلدد “ والتي متكنهم 
جامعة  يف  ال�سعادة  متطلبات  وحتقيق  ال�ستقرار  من 

الإمارات ومدينة العني.

•• اأبوظبي-الفجر

اأبوظبي لنتخابات  اإمارة  اأعرب �سعادة �سيف علي القبي�سي رئي�ض جلنة 
املجل�ض الوطني الحتادي، خالل جولته التفقدية للمقر الرئي�ض للجنة 
لت�سجيل  الأول  اليوم  يف  اأبوظبي،  و�سناعة  جت��ارة  غرفة  مببنى  الكائن 
عملية  �سهدته  ال���ذي  املتميز  الإق��ب��ال  بحجم  �سعادته  ع��ن  امل��ر���س��ح��ني، 
ت�سجيل املر�سحني عن اإمارة اأبوظبي يف جميع مقارها الثالث يف مدينة 
اأبوظبي ومدينة العني ومدينة الظفرة، حيث �سهد اليوم الأول لت�سجيل 
اأن  املر�سحني عن اإمارة اأبوظبي، 52 مر�سحاً منهم 19 “امراأة”، موؤكدا 
اأبوظبي �سارت بانتظام وفقا  اإمارة  اإج��راءات ت�سجيل املر�سحني يف جلنة 
اأن  اإىل  وم�سريا  لالنتخابات،  الوطنية  اللجنة  من  ال�سادرة  للتعليمات 

الإجراءات  اكتمال  حتى  لال�ستقبال  املر�سح  و�سول  منذ  الت�سجيل  وقت 
املر�سحني  ت�سجيل  �سري عملية  اإىل  ي�سري  ما  دقائق، وهو   5 يتجاوز  مل 

بكل دقة و�سهولة.
البداية  منذ  حر�ست  قد  كانت  اأبوظبي  اإم��ارة  جلنة  اأن  القبي�سي  وق��ال 
على توفري اأنظمة تقنية متطورة لت�سهل من عملية الت�سجيل، بالإ�سافة 
ت�سجيل  عملية  جناح  متطلبات  لتلبية  موؤهل  وظيفي  ك��ادر  لتخ�سي�ض 
�سهادة  ل�ستخراج  مكتباً  اأبوظبي  اإم��ارة  جلنة  خ�س�ست  وقد  املر�سحني، 
بالتعاون  وذل��ك  ي�ستخرجوها،  مل  الذين  للمتقدمني  اجلنائية  احلالة 
ال��ث��الث بكافة  امل��ق��رات  اأب��وظ��ب��ي، وجتهيز  ال��ع��ام��ة ل�سرطة  ال��ق��ي��ادة  م��ع 

التجهيزات اخلدمية واللوج�ستية التي يحتاجها املر�سحني.
واأ�ساد رئي�ض جلنة اإمارة اأبوظبي مبا قامت به اللجنة الوطنية لنتخابات 

لتكثيف حمالتها  ج��ه��ود  م��ن  ال��ع��ام،  ل��ه��ذا  الحت����ادي  ال��وط��ن��ي  املجل�ض 
التوعوية والإر�سادية لأع�ساء الهيئة النتخابية من الراغبني بالرت�سح، 
التعليمات  ن�سر  بتكثيف  م��رورا  التدريبية،  والور�ض  ال��دورات  من خالل 
الواجبة  وال�����س��روط  الت�سجيل  وك��ي��ف��ي��ة  امل��ر���س��ح  وواج���ب���ات  التنفيذية 
التوا�سل  وبرامج  املحلية  الإع��الم  و�سائل  خمتلف  يف  الت�سجيل  لعملية 
الجتماعي، وهو ما �ساعد يف اإمتام ما يزيد على %98 من املر�سحني 
لإجراءات ت�سجيلهم يف اليوم الأول بكل دقة و�سهولة م�سطحبني معهم 

كافة الوثائق املطلوبة.
الرت�سح  يف  الراغبني  املواطنني  باملقر  جولته  ختام  يف  القبي�سي  ودع��ا 
املبادرة للح�سور والت�سجيل خالل الأيام  اأع�ساء الهيئة النتخابية  من 

القادمة.

�سيف علي القبي�سي ي�سيد بحجم القبال على ت�سجيل املر�سحني

تعاون بني الإمارات واليابان 
لتمكني اأ�سحاب الهمم

•• دبي- الفجر

عبد  �سعادة  يرتاأ�سه  اأ�سخا�ض  ع�سرة  من  مكون  اإماراتي  وفد  موؤخراً  قام   
اهلل احلميدان اأمني عام موؤ�س�سة زايد العليا لأ�سحاب الهمم بزيارة دولة 
لأ�سحاب  ال�ساملة  اخل��دم��ات  ت��وف��ري  جم��ال  يف  اخل���ربات  لك�سب  ال��ي��اب��ان 
الهمم. الرحلة التي جرت من 15 يونيو اإىل 22 يونيو مت تنظيمها من 
قبل مركز اليابان الدويل للتعاون ومكنت الوفد من مقابلة اأهم الباحثني 
باإن�ساء  املكلفني  ال��ق��رار  و�سناع  واخل���رباء  اخل��دم��ات  ومقدمي  اليابانيني 

وتطوير الربامج لذوي الهمم. 
زمرة  وور���ض عمل مع  وموؤمترات  اجتماعات  بامل�ساركة يف عدة  الوفد  قام 
من ال�سركات، ومن �سمنها الحتاد الياباين للمكفوفني واللجنة الوطنية 
التنقل  ت�سجيع  كيلر، وموؤ�س�سة  ورابطة طوكيو هيلني  املكفوفني،  لرعاية 
ال�سخ�سي والنقل الإيكولوجي ، واملركز الوطني لإعادة التاأهيل لالأ�سخا�ض 
ذوي  لالأ�سخا�ض  املهني  التاأهيل  لإع���ادة  الوطني  وامل��رك��ز   ، الإع��اق��ة  ذوي 
الإعاقة، ومركز البحوث للعلوم والتكنولوجيا املتقدمة يف جامعة طوكيو، 
وبالإ�سافة اإىل اجتماعات عقدت مع مكتب جمل�ض الوزراء التابع للحكومة 

اليابانية وجلنة طوكيو املنظمة لالألعاب الأوملبية واأوملبياد املعاقني. 
تلقى الوفد اأوًل عر�ساً عن اأحدث قانون اأ�سا�سي لالأ�سخا�ض ذوي الإعاقة يف 
مكتب جمل�ض الوزراء، والذي حدد هدف القانون املتمثل يف اإن�ساء جمتمع 
تكافلي من خالل الحرتام املتبادل ملختلف الأفراد الذين يتقا�سمون حقوق 

الإن�سان الأ�سا�سية على قدم امل�ساواة على الرغم من اإعاقات الأ�سخا�ض.
والتكنولوجيا  للعلوم  طوكيو  جامعة  اأب��ح��اث  مركز  يف  حما�سرة  قدمت 
املتقدمة )RCAST( اإىل املندوبني روؤى ثاقبة للتحديات التي يواجَها 
ال�سم واملكفوفون، اإىل جانب الدعم واحللول املقدمة يف اليابان والتي تتيح 

لذوي الهمم التقدم يف الدرا�سات العليا. 
برايل  من�سات  م�ساهدة  م��ن  ��ا  اأي�����سً امل��ن��دوب��ون  متكن  البعثة،  م��ن  ك��ج��زء 

لتوجيه املعاقني ب�سرًيا يف املناطق املحيطة مبحطة طوكيو.
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تعريف معنا من خالل هذا التقرير على اأقوى 
الطرق لتنحيف حميط اخل�سر �سريعًا، والتي 
منحوت  خ�سر  على  احل�سول  يف  �ست�ساعدك 

ومثايل كعار�سات الأزياء.

اأ�سباب زيادة حميط اخل�سر
الكحول • �سرب 

الكحول  �سرب  اأن  ال��درا���س��ات  بع�ض  اأظ��ه��رت 
يتم  ك��م��ا  ال���ده���ون،  ح���رق  تثبيط  اإىل  ي����وؤدي 
ت��خ��زي��ن ال�����س��ع��رات احل���راري���ة ال���زائ���دة من 
ال���ك���ح���ول يف م��ن��ط��ق��ة ال���ب���ط���ن، مم���ا ي����وؤدي 
بطن  با�سم  يعرف  ما  اأو  الكر�ض  ظهور  اإىل 

البرية.

الأدوية من  معينة  اأنواع  • تناول 
ال���وزن يف  زي���ادة  الأدوي����ة يف  اأن����واع  ت�ساهم بع�ض 
الكتئاب،  م�����س��ادات  وم��ن��ه��ا  ال��ب��ط��ن،  منطقة 
لاللتهابات  امل�سادة  ال�ستريويدية  والأدوي��ة 
وزيادة  ال�سوائل  يف  احتبا�ساً  ت�سبب  التي 
ال�����س��ه��ي��ة ل���ت���ن���اول ال����ط����ع����ام، واأدوي�������ة 
ال���س��ط��راب ث��ن��ائ��ي ال��ق��ط��ب واأدوي����ة 
الن�سفي  ال�سداع  واأدوي���ة  الف�سام، 
وال����ن����وب����ات وال�������س���ك���ري وارت����ف����اع 
�سغط الدم، وحبوب منع احلمل 

املركية.

• تناول الأطعمة وامل�سروبات 
ال�سكرية

ال��درا���س��ات وج���ود �سلة بني  اأظ���ه���رت 
الغنية  وامل�������س���روب���ات  الأط���ع���م���ة  ت���ن���اول 
واللنب،  الكيك، واحللويات،  بال�سكر، مثل 
الغازية  وامل�����س��روب��ات  امل��ج��م��د،  وال���زب���ادي 
وامل�سروبات  احل���ل���و  وال�������س���اي  وال���ق���ه���وة 
امل��ح��الة وب���ني زي����ادة ن�سبة ال���ده���ون يف 
ت������زداد ن�سبة  ال���ب���ط���ن، ح��ي��ث  م��ن��ط��ق��ة 
نتيجة  ال��ب��ط��ن  م��ن��ط��ق��ة  يف  ال����ده����ون 
ال��ف��رك��ت��وز يف هذه  ارت���ف���اع م�����س��ت��وى 

ال�سكريات،
 كما ذكرت درا�سة اأخرى اأن اتباع نظام 
غذائي يحتوي على ن�سبة عالية من 
معدل  تقليل  اإىل  ي����وؤدي  ال��ف��رك��ت��وز 
ال��ده��ون يف اجل�سم،  الأي�����ض وح���رق 

وبالتايل زيادة دهون البطن.

منخف�س  غ��ذائ��ي  من��ط  ات��ب��اع   •
الربوتني

ي��ع��د احل�����س��ول ع��ل��ى ن�����س��ب��ة ك��اف��ي��ة من 
ال���ربوت���ني يف ال��ن��ظ��ام ال��غ��ذائ��ي م��ن اأهم 
العوامل يف منع زيادة الوزن، لأنها تعزز 

ال�سعور بال�سبع، 
الأي�ض وبالتايل تقلل  وتزيد من معدل 
اتباع  ف��اإن  وب��ال��ت��ايل  ال�سعرات احل��راري��ة،  م��ن 

منط غذائي منخف�ض املحتوى من الربوتني �سيعزز 
الدهون يف  ن�سبة  ال�سعور باجلوع وبالتايل يزيد من 
اأج��ري��ت على احليوانات  البطن، وق��د وج��دت درا���س��ة 
اأن انخفا�ض كمية الربوتني يف النظام الغذائي تزيد 
الذي   )NPY( نيوروببتيد  ه��رم��ون  م�ستوى  م��ن 
الدهون  اكت�ساب  وتعزيز  ال�سهية  بزيادة  ب��دوره  يقوم 

يف البطن.

النف�سي وال�سغط  • التوتر 
امل�سوؤول  الكورتيزول  اإىل زيادة هرمون  يوؤديان  حيث 
احلرارية  ال�سعرات  تخزين  على  اجل�سم  حتفيز  عن 

الزائدة يف منطقة البطن.

كيفية تنحيف حميط اخل�سر
الرجل  رفع  ثّم  والركبتني،  اليدين  على  التكاء   •
اجلذع  م�ستوى  م��ع  م�ستقيمة  ت��ك��ون  ح��ّت��ى  اليمنى 
ورف�����ع ال���ي���د ال��ي�����س��رى ح���ّت���ى ت���ك���ون م�����س��ت��ق��ي��م��ة مع 
م�ستوى الكتف يف الوقت نف�سه التي ُترفع به الرجل 
فاليد  التبديل  ثّم  الوقت  بع�ض  والنتظار  الي�سرى 

اليمنى مع الرجل الي�سرى.
مبا  ال�ساقني  انفراج  مع  القدمني  على  الوقوف   •
الأ���س��ف��ل مع  اإىل  ال���ورك  ث��ّم خف�ض  الكتفني  ي���وازي 
وم�سدوداً  م�ستقيماً  ال��ع��ل��وي  اجل���زء  ع��ل��ى  احل��ف��اظ 
كما ميكن تكرار هذا التمرين 20 مرة، ومن املمكن 
ممدوتني  تكونا  اأن  على  اليدين  كلتا  يف  اأوزان  حمل 

اإىل الأمام اأثناء الهبوط وال�سعود.
• الوقوف ب�سكٍل م�ستقيم مع املباعدة بني القدمني 
خف�ض  ث��ّم  اأم���ام،  اإىل  واليمنى  اخللف  اإىل  الي�سرى 
الركبة  وثني  الأر����ض  ت�سل  اأن  اإىل  اخللفية  الركبة 
حتمالن  اللتني  اليدين  ثني  مع  بالتزامن  الأمامية 

.90 بزاوية  اأعلى  اإىل  كغم   3
يف  كغم   3 اليدين  ويف  القدمني  على  ال��وق��وف   •

الأم�����������ام ك���ّل ي���د، ث���ّم اإم���ال���ة اجل�����س��م ببطٍء  اإىل 
لالأر�ض  م�����واٍز  ي�����س��ب��ح  ح��ّت��ى 

الي�سرى  ال���������س����اق  ورف��������ع 
ت�سبح  ح��ّت��ى  اخل��ل��ف  اإىل 

ل����الأر�����ض على  م����وازي����ة 
وبعد  اجل�سم  ا�ستقامة 

اإىل  ال���ي���دي���ن  اإب����ق����اء 
اأ���س��ف��ل مل���ّدة خم�ض 

يتم  ث��������������واٍن 
يكهما  حتر
ببطء على 

نبني  جلا ا
م�ستوى  ع��ل��ى 

الأك�����������������ت�����������������اف، 
والإب���ق���اء ع��ل��ى هذه 

الو�سعية مّدة خم�ض ثواٍن اأخرى ثّم تبديل ال�ساقني 
وتكرار احلركة مرة اأخرى.

والقدمني  ال�ساقني  ورفع  الظهر  على  ال�ستلقاء   •
ال�ساقان  وت��ك��ون   L ح��رف  �سكل  على  اجل�سم  ليكون 
ث��ّم دفع  م��ب��ا���س��رة،  ال���ورك  ع��ام��ودي��ت��ني على منطقة 
ال��ورك��ني ب��ع��ي��داً اإىل اأع��ل��ى، م��ع اأه��م��ي��ة م��راع��اة عدم 
تتطلب  احلركة  فهذه  انحنائهما  اأو  ال�ساقني  متايل 

مرونة يف الركبتني ومنطقة الورك.
لأّنه  تخ�سي�ض اخل�سر،  • القفز على احلبل مهم يف 

يرفع معدل الأي�ض ب�سكٍل كبري، 
ويعمل على �سد اجل�سم فهو فعال ب�سكٍل مزدوج، كما 
ميكن اأن يرتافق القفز على احلبل مع التواء اخل�سر 
توؤدي  املعقدة  احلركة  هذه  اليمني  واإىل  الي�سار  اإىل 
اإىل �سد املزيد من الع�سالت وخا�سة ع�سالت الورك، 
اأثناء  احل��راري��ة  ال�سعرات  من  الكثري  �سيحرق  وه��ذا 
التمرين و�سيكون له تاأثري بحرق الدهون يف اجل�سم 

لعّدة �ساعات بعد التمرين.

اأقوى الطرق لتنحيف حميط اخل�سر �سريعًا

خل التفاح والليمون والزجنبيل 
للتخل�ض من ال�سموم

ال�سموم من فرتة لأخ��رى، وميكن عمل  التخل�ض من  اإىل  يحتاج ج�سمنا 
"ديتوك�ض" طبيعى بامل�سروبات الطبيعية التى ت�ساعد على تخلي�ض ج�سمك 
"�سحتك  من ال�سموم واجل��ذور احل��رة التى ت�سبب الأم��را���ض، من خالل 
الليمون  التفاح وع�سري  و�سفة خل  كيفية عمل  و�سفة" نتعرف على  فى 
والزجنبيل والقرفة كديتوك�ض طبيعى للتخل�ض من ال�سموم، وفقاً ملوقع 

.draxe
خل التفاح والليمون والزجنبيل ديتوك�ض للتخل�ض من ال�سموم

 
املكونات:

ال�ساخن. اأو  الدافئ  املاء  من  كوب   1
التفاح. خل  مالعق   2

ليمون. ع�سري  ملعقة   2
ملعقة ون�سف �سغرية من الزجنبيل املطحون.

ربع ملعقة �سغرية من القرفة.
احلريف. الفلفل  من  ملعقة   1

الع�سل. من  �سغرية  ملعقة   1

الطريقة:
- قم بت�سخني املاء.

- اخلط جميع املكونات معاً.
- قم ب�سربها يومياً للتخل�ض من ال�سموم.

بنكهته اللذيذة واأ�سكاله واألوانه املبهجة التي يع�سقها 
عنا�سر  على  التوت  يحتوي  وك��ب��ارا-  -�سغارا  كثريون 
غذائية متنوعة وفوائد ل�سحة القلب و�سغط الدم اأو 

الدماغ.
اأمرا�ض  الوقاية من  ال�سهية يف  الفاكهة  وت�ساعد هذه 

ال�����س��رط��ان ن��ظ��را لح��ت��وائ��ه��ا ع��ل��ى ن�سبة ع��ال��ي��ة من 
م�����س��ادات الأك�������س���دة ال��ت��ي ت��ع��م��ل ع��ل��ى حماربة 

التوت  ال�����س��ارة يف اجل�����س��م. وجم���ددا ي�سجل  اخل��الي��ا 
الأزرق على وجه اخل�سو�ض فوائد جديدة على �سحة 

القلب وال�سرايني بح�سب ما ك�سفته درا�سة حديثة.
اأجنليا  اإي�ست  جامعة  يف  اأج��ري��ت  درا���س��ة  اأظ��ه��رت  فقد 

من  باحثني  مع  بالتعاون  املتحدة  باململكة 
ج��ام��ع��ة ه���ارف���ارد 

اأو م��ا يعادل  ال��ت��وت الأزرق  ك��وب واح���د م��ن  ت��ن��اول  اأن 
)150( غراما يوميا من �ساأنه اأن يحمي من اأمرا�ض 

القلب اخلطرية بن�سبة 15%.

ولإجراء الدرا�سة، خ�سع حوايل 115 
 50 اأع��م��اره��م ب��ني  م�سرتكا ت���رتاوح 
طبيا  يعرف  مم��ا  يعانون  عاما  و75 
التي  ال��غ��ذائ��ي(،  التمثيل  ب�)متالزمة 
مر�ض  مثل  ب��اأم��را���ض  الإ���س��اب��ة  ت�سمل 
والبدانة،  ال��دم  �سغط  وارت��ف��اع  ال�سكري 
ل��ت��ج��رب��ة ���س��ري��ري��ة مل��ع��رف��ة اآث����ار تناول 

التوت الأزرق.
ويف ال��درا���س��ة ال��ت��ي ا���س��ت��م��رت مل���دة �ستة 
الباحثون امل�سرتكني لثالث  اأ�سهر، ق�سم 
اإعطاء كميات خمتلفة من  جمموعات ومت 
للمجموعة  امل��ج��ف��ف  الأزرق  ال��ت��وت  م�سحوق 
الأوىل )150 غراما(، وللمجموعة 
الثانية )75 غراما(، يف حني 
الثالثة  للمجموعة  اأُعطي 
بغر�ض  م�سابه  م�سحوق 

املراقبة.
ال���ت���ج���رب���ة  ب������داي������ة  ويف 
ن�سرت  ال����ت����ي  ون���ه���اي���ت���ه���ا، 
الأمريكية  امل��ج��ل��ة  يف  ن��ت��ائ��ج��ه��ا 
الباحثون  ق��ام  ال�����س��ري��ري��ة،  للتغذية 

وحالة  الأن�سولني  ملقاومة  احليوية  املوؤ�سرات  بتقييم 
ن�سره  ما  بح�سب  الدموية  الأوع��ي��ة  ووظيفة  ال��ده��ون 

موقع )هايل براك�سي�ض( الأملاين.

يقلل خطر الإ�سابة باأمرا�س القلب
وبح�سب ما ن�سره موقع “ميديكال نيوز توداي”، قال 
“لقد  ال��درا���س��ة:  يف  امل�����س��ارك  الباحث  كريتي�ض،  بيرت 
كان  يوميا  الأزرق  ال��ت��وت  م��ن  ك��وب  ت��ن��اول  اأن  وج��دن��ا 
وت�سلب  ال��دم��وي��ة  الأوع���ي���ة  وظ��ائ��ف  بتح�سني  كفيال 
القلب  ب��اأم��را���ض  ال�����س��راي��ني، م��ا يقلل خطر الإ���س��اب��ة 

والأوعية الدموية بن�سبة ترتاوح بني 12 و15%”.
اأجريت، فاإن  اأنه وفقا للتجربة التي  واأ�ساف كريتي�ض 
الثانية- من  املجموعة  اإىل  اأقل -م�سريا  تناول مقدار 
التوت الأزرق قد ل يقدم النتيجة ذاتها خ�سو�سا لدى 
بدورها  والتي  البدانة،  من  يعانون  الذين  ال�سخا�ض 
بالأمرا�ض  الإ����س���اب���ة  ع��ر���س��ة خل��ط��ر  اأك����رث  جت��ع��ل��ه��م 

القلبية.
لتناول  ر�سدوها  التي  الفوائد  اأن  الباحثون  ويعتقد 
يف  تعود  الدموية  والأوع��ي��ة  القلب  على  الأزرق  التوت 
التوت  يف  الأنثو�سيانني  م���ادة  وج���ود  اإىل  الأول  امل��ق��ام 

الربي.
كافية  بكمية  الأزرق  التوت  تناول  اأن  بالذكر  اجلدير 
ب�سكل منتظم من �ساأنه اأن يقلل خطر الإ�سابة مبر�ض 
اإليه  اأ���س��ارت  م��ا  بح�سب  ال��ث��اين،  النمط  م��ن  ال�سكري 

درا�سات �سابقة.

يحتوي على مواد غذائية كثرية ومتنوعة

كوب من التوت الأزرق يوميا يغريرّ حياتك
خرب �سار ملحبي التوت الأزرق )بلوبريي(، فقد ك�سفت درا�سة حديثة اأن تناول كوب واحد يوميا ب�سكل منتظم من التوت الأزرق 

الذي يحتوي على مواد غذائية كثرية ومتنوعة، من �ساأنه اأن يقلل من خطر الإ�سابة باأمرا�س قد تكون قاتلة، فكيف ذلك؟
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اعالن جتديد 
تعلن اإدارة  العالمات التجارية عن تقدم املحامي /

 �سبي�ساليزد خلدمات العالمات التجارية. 
بطلب لتجديد ت�سجيل العالمة التجارية : 

املودعة بالرق�م :   32388
با�س������م :   لل�ض اإنرتنا�سيونال ) بي يف اأي ( اإنك.

العذرا  ، ج��زر  تورتول  ت��اون  رود  ه��اي واي  �سيتي ميدو بالكبرين  بناية     : وعنوان����ه 
الربيطانية. 

 وامل�سجلة حتت رقم :  )  24381 (    بتاريخ :  15 /  4 / 20001
انت��هاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���ري  �سنوات  ع�سر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�ستظل 

احلم��اية يف : 28/ 7 / 2019
هذا ويجوز جتديد احلماية ملدد اخرى متتالية كل منها ع�سر �سنوات وفقاً لالأو�ساع 
وال�سروط املن�سو�ض عليها باملادة )19( من القانون الحتادي رقم 1992/37 ال�سادر يف 

�ساأن العالمات التجارية .

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

   اإدارة العالمات التجارية
الثنني  19  اأغ�سط�س  2019 العدد 12709 

تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / �سبي�ساليزد
 خلدمات العالمات التجارية بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 313164  بتاريخ:   1 / 7 / 2019
تاريخ اإيداع الأولوية :    /    / 
با�س��م : فيفا تيكت اأ�ض بي اإيه.

وعنوانه:   فيا اإيه ، كانوفا ،  ، 16 / 20 ، �سي  اإيه بي  40138 – بولوجنا ) بي اأو (.     
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

اخلدمات العلمية والتقنية وخدمات البحث والت�سميم املتعلقة بها، خدمات التحاليل والأبحاث ال�سناعية، 
، برجمة حا�سوب ، حتميل برجميات  الكمبيوتر والربجميات احلا�سوبية  اإج��زاء  خدمات ت�سميم وتطوير 
حا�سوب  اأنظمة  ت�سميم  خدمات   ، حا�سوب  معدات  جمال  يف  اإ�ست�سارات   ، حا�سوب  برامج  �سيانة   ، حا�سوب 
 ، لالآخرين  �سايد  الويب  مواقع  وا�ست�سافة  �سيانة  و  اإن�سا   ، الإنرتنت  �سبكة  على  املواقع  �سيانة  و  اإن�ساء   ،

خدمات الت�سميم
الواق�عة بالفئة   : رقم ) 42 (

و�سف العالمة:   » OMNITICKET » بحروف لتينية ي�سكل مميز. 
ال�س��رتاطات:  

القت�ساد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  اإدارة  اىل  مكتوباً   به  التقدم  ذل��ك  على  اع��رتا���ض  لديه  من  فعلى 
والتجارة ، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

   اإدارة العالمات التجارية
الثنني  19  اأغ�سط�س  2019 العدد 12709 

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم   314835: بتاريخ: 2019/07/31
الأ�سم : جون�سون اآند جون�سون بيه تي ئي . ليمتد 

وعنوانه:  رقم 2 اإنرتنا�سيونال بزن�ض بارك ، ذا �سرتاتيجي تاور ،
1# 07-00 ، �سنغافورة 609930 ، �سنغافورة.

�سورة العالمة       
وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:3

وغ�سولت  تق�سري  وغ�سول  وم�ساحيق  واأم�����س��ال  وج��ل  وك��رمي��ات  ومرطبات  )لو�سن(  وغ�سولت  منظفات 
)لو�سن( تق�سري ومواد فرك للوجه وم�ستح�سرات الوقاية من ال�سم�ض واأقنعة للوجه ومواد تق�سري للوجه 
وكرميات  وغ�سولت  احل��الق��ة  بعد  مل��ا  )لو�سن(  وغ�سولت  وج��ل  لل�سيخوخة  مكافحة  واأم�����س��ال  وك��رمي��ات 
)لو�سن( تبيي�ض وحليب مرطب واأقنعة تبيي�ض للب�سرة ، منظفات وغ�سولت )لو�سن( ومرطبات وكرميات 
وجل للج�سم ، كرميات للعيون واأقنعة للعيون ، م�ستح�سرات جتميل حتديداً كرمي اأ�سا�ض وكرميات اإخفاء 
)لإخفاء عيوب الوجه والهالت ال�سوداء( ومواد ملمعة لل�سفاه وم�سكرة ومواد اإزالة املكياج ، منتجات العناية 

بال�سعر حتديداً ال�سامبو والبل�سم.
مميزة  ر�سوم  بها  حم��ددة  ل��دائ��رة  ر�سم  فوقها   GENOMER كلمة  عبارة  العالمة  العالمة:  و�سف 

لنباتات يف و�سطهم دائرة �سغرية حمددة بها احلرف G وجميع الكلمات باللغة الإجنليزية.
  ال�سرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من  تاريخ ا�سدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

   اإدارة العالمات التجارية
الثنني  19  اأغ�سط�س  2019 العدد 12709 

EAT 136976

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم   314824:بتاريخ: 2019/07/31
الأ�سم : جون�س�ون اأند جون�س�ون وعنوانه:  وان جون�سون اأند جون�سون بالزا ، نيو برنزويك ، نيوجري�سي ،  

08933 ،  الوليات املتحدة الأمريكية.   
�سورة العالمة      

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:9
عد�سات ل�سقة.

وطريقة  بخط  الإجن��ل��ي��زي��ة  باللغة    NEON BUBBLE كلمات  ع��ب��ارة  العالمة  ال��ع��الم��ة:  و���س��ف 
مميزة.

ال�سرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من  تاريخ ا�سدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

   اإدارة العالمات التجارية
الثنني  19  اأغ�سط�س  2019 العدد 12709 

EAT 139228

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم   315006:بتاريخ: 2019/08/01
الأ�سم : ديبوي �سينثي�ض، اإنك وعنوانه:  700 اأورثوبيديك درايف وار�سو ، اإنديانا 46581 ، الوليات املتحدة 

الأمريكية.
�سورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:10
غر�سات واأدوات جراحية.

و�سف العالمة: العالمة عبارة اأحرف وكلمة TN-ADVANCED بينهما �سرطة اللغة الإجنليزية    
ال�سرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من  تاريخ ا�سدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

   اإدارة العالمات التجارية
الثنني  19  اأغ�سط�س  2019 العدد 12709 

EAT 139803

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم   314769:بتاريخ: 2019/07/30
الأ�سم : بيور باري، ال ال �سي وعنوانه:  17877  فون كارمن افينيو �سويت 100، ايرفني ، �سي ايه 92614 ، 

الوليات املتحدة الأمريكية.
�سورة العالمة       

   
وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:41

تدريب اللياقة البدنية لالأفراد واملجموعات ، خدمات ا�ستديوهات اللياقة البدنية حتديداً توفري تعليمات 
ومعدات وت�سهيالت للتمارين اجلماعية.

و�سف العالمة: العالمة كلمات PURE BARRE  باللغة الإجنليزية .
ال�سرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من  تاريخ ا�سدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

   اإدارة العالمات التجارية
الثنني  19  اأغ�سط�س  2019 العدد 12709 

EAT 129450

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم   314759:بتاريخ: 2019/07/30
الأ�سم : �سركة اإجنازات لنظم البيانات ذ.م.م 

وعنوانه:  امل�سفح، مدينة حممد بن زايد، )حو�ض ز-23-ع3(، اأبوظبي، الإمارات العربية املتحدة.
�سورة العالمة         

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:9
اأجهزة كمبيوتر ، برجميات كمبيوتر ، معدات معاجلة البيانات ، اأجهزة تدري�ض ، اأجهزة ذاكرة للكمبيوتر 
، برامج كمبيوتر ، لوحات مفاتيح لأجهزة الكمبيوتر ، برامج ت�سغيلية لأجهزة الكمبيوتر ، اأجهزة ملحقة 

بالكمبيوتر ، برجميات األعاب للكمبيوتر ، من�سات برجميات للكمبيوتر.
و�سف العالمة: العالمة كلمة InCloud باللغة الإجنليزية .

ال�سرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من  تاريخ ا�سدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

   اإدارة العالمات التجارية
الثنني  19  اأغ�سط�س  2019 العدد 12709 

EAT 136329

    منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم   314763:بتاريخ: 2019/07/30
الأ�سم : �سركة اإجنازات لنظم البيانات ذ.م.م 

وعنوانه:  امل�سفح، مدينة حممد بن زايد، )حو�ض ز-23-ع3(، اأبوظبي، الإمارات العربية املتحدة.
�سورة العالمة        

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:38
 ، البيانات  قواعد  اإىل  الو�سول  توفري   ، العاملية  الكمبيوتر  �سبكات  اإىل  الو�سول  وقت  تاأجري   ، الت�سالت 
الت�سال عرب الطرفيات احلا�سوبية ، الت�سال عرب �سبكات الألياف الب�سرية ،   نقل الر�سائل وال�سور عرب 
الكمبيوتر ، تقدمي الت�سالت عرب الرتباط بال�سبكة العاملية للكمبيوتر ، اإر�سال الربيد اللكرتوين ، اإر�سال 

امللفات الرقمية ، توفري اإمكانية تو�سيل امل�ستخدم ب�سبكات كمبيوتر عاملية.
و�سف العالمة: العالمة كلمة InCloud باللغة الإجنليزية .

ال�سرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من  تاريخ ا�سدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

   اإدارة العالمات التجارية
الثنني  19  اأغ�سط�س  2019 العدد 12709 

EAT 136330

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم   313720 :بتاريخ: 2019/07/14
الأ�سم : اأي اأف ديفيلومبنت هولدينغ ليميتد 

وعنوانه:  وحدة اإ�ض  317، الطابق 3، اأبراج الإمارات املالية ، مركز دبي املايل العاملي، �ض. ب.  79947،  دبي 
، الإمارات العربية املتحدة.

�سورة العالمة        

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:34
تبغ، اأدوات املدخنني، اأعواد الثقاب، ورق ما�ض لغاليني التبغ، اأدوات لال�ستخدام مع التبغ، مناف�ض �سجائر، 
العطرية  زيوت  بخالف  منكهات  )ال�سوان(،  النار  حجارة  الكرتونية،  اأرجيلة  الكرتونية،  �سجائر  �سجائر، 
لال�ستخدام يف ال�سجائر اللكرتونية، تبغ منكه، منكهات بخالف زيوت العطرية للتبغ، مع�سل ع�سبي )بدائل 
على  حمتوي  تبغ  للمدخنني،  ولع��ات  الأرجيلة،  اأنابيب  الأرجيلة،  تبغ  اأرجيلة،  للتدخني،  اأع�ساب  التبغ(، 
منثول، حجارة بخارية لالأرجيلة، تبغ ال�سي�سة، اأنابيب ال�سي�سة، فالتر تبغ، اأوعية وعلب التبغ، بدائل التبغ، 
م�ساحيق تبغ، دبابي�ض تبغ، اأكيا�ض تبغ، علب تبغ، تبغ اللف، تبغ بدون دخان، تبغ ومنتجات التبغ )مبا يف ذلك 

بدائل التبغ(، تبغ خام اأو م�سّنع.
و�سف العالمة: العالمة عبارة عن ر�سم مميز للطخة فر�ساة.

  ال�سرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من  تاريخ ا�سدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

   اإدارة العالمات التجارية
الثنني  19  اأغ�سط�س  2019 العدد 12709 

EAT 137626

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم   315005:بتاريخ: 2019/08/01
الأ�سم : ديبوي �سينثي�ض، اإنك وعنوانه:  700 اأورثوبيديك درايف وار�سو ، اإنديانا 46581 ، الوليات املتحدة 

الأمريكية.
�سورة العالمة      

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:10
غر�سات واأدوات جراحية.

اللغة  ���س��رط��ة  بينهما   RFN-ADVANCED وك��ل��م��ة  اأح����رف  ع��ب��ارة  ال��ع��الم��ة  ال��ع��الم��ة:  و���س��ف 
الإجنليزية.

ال�سرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من  تاريخ ا�سدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

   اإدارة العالمات التجارية
الثنني  19  اأغ�سط�س  2019 العدد 12709 

EAT 139732

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم   306992:بتاريخ: 2019/02/28
الأ�سم : �سركة اإجنازات لنظم البيانات ذ.م.م 

وعنوانه:  امل�سفح، مدينة حممد بن زايد، )حو�ض ز-23-ع3(، اأبوظبي، الإمارات العربية املتحدة.
�سورة العالمة       

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:41
خدمات الرتبية والتعليم ، توفري التدريب ، تنظيم واإدارة املوؤمترات ، تنظيم واإدارة املناف�سات اأو املباريات ، 

تنظيم واإدارة ور�سات العمل ، الرتفيه ، الأن�سطة الريا�سية والثقافية.
و�سف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة INJAZAT باللغة الإجنليزية.

ال�سرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من  تاريخ ا�سدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

   اإدارة العالمات التجارية
الثنني  19  اأغ�سط�س  2019 العدد 12709 

EAT 132096

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم   314838 : بتاريخ: 2019/07/31
الأ�سم : بت�ض جلوبال اإنرتنا�سيونال ليمتد 

وعنوانه:  �ض.ب. 957، اأوف�سور اإنكوربوري�سنز �سنرت، رود تاون ، تورتول،
جزر العذراء الربيطانية.

�سورة العالمة         

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:31
طعام للحيوانات الأليفة ، طعام للكالب ، وجبات �ساحلة لالأكل للكالب ، ب�سكويت للكالب ، اأطعمة معلبة 
غذائية  م��واد   ، للقطط  معلبة  غذائية  م��واد   ، للحيوانات  لالأكل  �ساحلة  م�سغ   ، للقطط  طعام   ، للكالب 

للحيوانات.
و�سف العالمة: العالمة عبارة كلمة ESSENCE باللغة الإجنليزية.

ال�سرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من  تاريخ ا�سدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

   اإدارة العالمات التجارية
الثنني  19  اأغ�سط�س  2019 العدد 12709 

EAT 135564

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم   313492 :بتاريخ: 2019/07/09
الأ�سم : تروبلتز، ال ال �سي 

وعنوانه:  يونيفر�ستي درايف 2260، نيوبورت بيت�ض، كاليفورنيا �سي ايه 92660 
، الوليات املتحدة الأمريكية.

�سورة العالمة     

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:3
للعناية باجل�سم حتديداً غ�سولت )لو�سن( للج�سم وملمعات للج�سم ومنظفات للوجه وغ�سولت )لو�سن( �سحية �سخ�سية  منتجات عطرية 
 ، ، غ�سولت )لو�سن( جتميل  ، كرميات للعناية باجل�سم  ، غ�سولت للتحميم  ، غ�سولت لال�ستحمام  ومواد فرك للج�سم وكرميات غري طبية 
م�ستح�سرات جتميل للعناية باجل�سم واجلمال ، زبدة للج�سم ، كرميات للج�سم ، �سابون كرمي للج�سم ، مزيالت الروائح الكريهة للج�سم ، اأقنعة 
للج�سم ، حليب للج�سم ، زيوت للج�سم ، بخاخ للج�سم ، رذاذات للج�سم م�ستخدمة كمزيالت للروائح الكريهة وكمعطرات ، م�ستح�سرات جتميلية 
للعناية باجل�سم ، م�ستح�سرات جتميلية حتديداً غ�سولت تثبيت ، غ�سولت جتميلية لإ�سمرار الب�سرة بالتعر�ض لل�سم�ض ، م�ستح�سرات جتميلية 
على هيئة حليب وغ�سولت )لو�سن( وم�ستحلبات ، مزيالت للروائح الكريهة للعناية باجل�سم ، كرميات جتميلية للوجه واجل�سم ، كرميات للوجه 
واجل�سم ، غ�سولت )لو�سن( للوجه واجل�سم ، كرميات للوجه ، غ�سولت )لو�سن( وجهية ، غ�سولت )لو�سن( لليدين ، غ�سولت )لو�سن( لغايات 
جتميلية ، غ�سولت )لو�سن( للعناية بالوجه واجل�سم ، غ�سولت )لو�سن( للوجه ، غ�سولت )لو�سن( لرتطيب اجل�سم ، منتجات ع�سبية غري 
طبية للعناية باجل�سم حتديداً زيوت للج�سم ومراهم وبل�سم لل�سفاه ، كرميات وغ�سولت )لو�سن( غري طبية للعناية بالب�سرة ، م�ستح�سرات غري 
طبية للعناية بالب�سرة حتديداً مرطبات للج�سم ، م�ستح�سرات غري طبية للعناية بالب�سرة حتديداً كرميات وغ�سولت )لو�سن( وجل وم�ساحيق 
رة ،  وغ�سولت )لو�سن( �سحية �سخ�سية ومنظفات ومق�سرات ، غ�سولت )لو�سن( من�سطة غري طبية للب�سرة ، غ�سولت )لو�سن( وكرميات معطَّ
غ�سولت )لو�سن( حالقة ، م�ستح�سرات العناية بالب�سرة حتديداً بل�سم للج�سم ، غ�سولت )لو�سن( لتنظيف الب�سرة وغ�سولت )لو�سن( لل�سحة 

ال�سخ�سية ، غ�سولت )لو�سن( للب�سرة ، غ�سولت )لو�سن( تنغيم للوجه واجل�سم واليدين.
و�سف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة ALISTER باللغة الإجنليزية.

  ال�سرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل، وذلك خالل 

30 يوما من  تاريخ ا�سدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

   اإدارة العالمات التجارية
الثنني  19  اأغ�سط�س  2019 العدد 12709 

EAT 138458

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم   314822:بتاريخ: 2019/07/31
الأ�سم : جون�س�ون اأند جون�س�ون وعنوانه:  وان جون�سون اأند جون�سون بالزا ، نيو برنزويك ، نيوجري�سي ،  

08933 ،  الوليات املتحدة الأمريكية.   
�سورة العالمة      

       
وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:9

عد�سات ل�سقة.
وطريقة  بخط  الإجنليزية  باللغة     PASTEL BUBBLE كلمات  عبارة  العالمة  العالمة:  و�سف 

مميزة.
ال�سرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من  تاريخ ا�سدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

   اإدارة العالمات التجارية
الثنني  19  اأغ�سط�س  2019 العدد 12709 

EAT 139227

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم   314907:بتاريخ: 2019/08/01
الأ�سم : جون�س�ون اأند جون�س�ون وعنوانه:  وان جون�سون اأند جون�سون بالزا ، نيو برنزويك ، نيوجري�سي ،  

08933 ،  الوليات املتحدة الأمريكية.   
�سورة العالمة     

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:9
عد�سات ل�سقة.

باللغة   BUBBLE POP LABORATORY كلمات  ع��ن  ع��ب��ارة  ال��ع��الم��ة  ال��ع��الم��ة:  و���س��ف 
الإجنليزية بخط مميز حتتهم ر�سم مميز لثالث قارورات خمتلفة الأ�سكال الأوىل بها �سائل باللون الأ�سفر 
اللون  اأبي�ض  �سبه مربع  اإط��ار  داخل  باأكملها  العالمة  و  الزهري  باللون  والثالثة  الأخ�سر  باللون  والثانية 

حمدد بخطوط متقطعة �سغرية باللون الأ�سود واأ�سفل الإطار باللون البنف�سجي .
ال�سرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من  تاريخ ا�سدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

   اإدارة العالمات التجارية
الثنني  19  اأغ�سط�س  2019 العدد 12709 

EAT 139733

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم   314907:بتاريخ: 2019/08/01
الأ�سم : جون�س�ون اأند جون�س�ون وعنوانه:  وان جون�سون اأند جون�سون بالزا ، نيو برنزويك ، نيوجري�سي ،  

08933 ،  الوليات املتحدة الأمريكية.   
�سورة العالمة       

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:9
عد�سات ل�سقة.

باللغة   BUBBLE POP LABORATORY كلمات  ع��ن  ع��ب��ارة  ال��ع��الم��ة  ال��ع��الم��ة:  و���س��ف 
الإجنليزية بخط مميز حتتهم ر�سم مميز لثالث قارورات خمتلفة الأ�سكال الأوىل بها �سائل باللون الأ�سفر 
اللون  اأبي�ض  �سبه مربع  اإط��ار  داخل  باأكملها  العالمة  و  الزهري  باللون  والثالثة  الأخ�سر  باللون  والثانية 

حمدد بخطوط متقطعة �سغرية باللون الأ�سود واأ�سفل الإطار باللون البنف�سجي .
ال�سرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من  تاريخ ا�سدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

   اإدارة العالمات التجارية
الثنني  19  اأغ�سط�س  2019 العدد 12709 

EAT 139733

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم   314762 :بتاريخ: 2019/07/30
الأ�سم : �سركة اإجنازات لنظم البيانات ذ.م.م 

وعنوانه:  امل�سفح، مدينة حممد بن زايد، )حو�ض ز-23-ع3(، اأبوظبي، الإمارات العربية املتحدة.
�سورة العالمة      

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:35
 ، الأعمال  ، تطوير  الأعمال  ، توجيه  الأعمال  تنظيم  ا�ست�سارات   ، الأعمال  اإدارة  ا�ست�سارات   ، الأعمال  اإدارة 
درا�سات   ، الأعمال  بيانات  حتليل   ، والإع��الن  الدعاية  خدمات   ، البيانات  معاجلة  خدمات   ، ال�سوق  اأبحاث 

ال�سوق.
و�سف العالمة: العالمة كلمة InCloud باللغة الإجنليزية .

ال�سرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من  تاريخ ا�سدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

   اإدارة العالمات التجارية
الثنني  19  اأغ�سط�س  2019 العدد 12709 

EAT 135943

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم   314765 :بتاريخ: 2019/07/30
الأ�سم : �سركة اإجنازات لنظم البيانات ذ.م.م 

وعنوانه:  امل�سفح، مدينة حممد بن زايد، )حو�ض ز-23-ع3(، اأبوظبي، الإمارات العربية املتحدة.
�سورة العالمة          

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:42
ت�سميم وتطوير عتاد  ، خدم�ات  ال�سن�اعية  والأبحاث  التحاليل  بها، خدمات  املتعلقة  والت�سميم  البحث  والتقنية وخدمات  العلمية  اخلدمات 
اختبار   ، الكمبيوتر  بوا�سطة  التقنية  البيانات  ، حتليل  الكمبيوتر  اأنظمة  بت�سميم وتطوير و�سيانة  املتعلقة  ال�ست�سارات   ، الكمبيوت�ر  وبرامج 
الكمبيوتر  ، برجمة  الكمبيوتر  برامج  ، حتميل وحتديث و�سيانة  الأخ��رى  الكمبيوتر  الكمبيوتر وبرامج  واأجهزة  اأو بحث اخل��وادم  اأو فح�ض 
لالآخرين ، برجمة الكمبيوتر ، �سيانة برامج الكمبيوتر ، حتليل اأنظمة الكمبيوتر ، ت�سميم اأنظمة الكمبيوتر ، ا�ست�سارات برامج الكمبيوتر ، 
خدمات حماية الكمبيوتر من الفريو�سات ، ا�ست�سارات تكنولوجيا الكمبيوتر ، ا�ست�سارات اأمن الكمبيوتر ، ال�ست�سارات يف ت�سميم وتطوير اأجهزة 
الكمبيوتر ، ال�ست�سارات يف جمال توفري الطاقة ، حتويل البيانات اأو الوثائق من اأو�ساط مادية اإىل اإلكرتونية ،  حتويل برامج وبيانات الكمبيوتر 
بخالف التحويل املادي ، اإن�ساء و�سيانة مواقع النرتنت لالآخرين ، اإن�ساء وت�سميم مواقع النرتنت التي اأ�سا�سها فهار�ض املعلومات لالآخرين ، 
خدمات تكنولوجيا املعلومات ، ا�ست�سارات اأمن البيانات ، خدمات ت�سفري البيانات ، تطوير من�سات الكمبيوتر ، ن�سخ برامج الكمبيوتر ، تخزين 
البيانات اللكرتونية ، احلو�سبة ال�سحابية ، تاأجري اأجهزة الكمبيوتر ، تاأجري برامج الكمبيوتر ، توفري برامج كمبيوتر م�سممة مبوا�سفات 
، توفري  اأ�سا�سها الويب لعملية احل�ساب  ، توفري ا�ستخدام موؤقت للتطبيقات التي  اأو البحث عن الآلت والأجهزة والأدوات  ، اختبار  الآخرين 
برامج الكمبيوتر يف �سبكات البيانات ، تفعيل مواقع النرتنت ، تفعيل مواقع املعلومات ، ا�ست�سارات تكنولوجيا املعلومات ، توفري املعلومات عن 
تكنولوجيا وبرجمة الكمبيوتر عرب مواقع النرتنت ، تفعيل وتاأجري م�ساحات الذاكرة ، حتميل برجميات الكمبيوتر ، ا�ست�سارات اأمن النرتنت 
، مراقبة اأنظمة الكمبيوتر من خالل الو�سول عن بعد ، مراقبة اأنظمة الكمبيوتر لك�سف الأعطال ، مراقبة اأنظمة الكمبيوتر لك�سف الو�سول 
غري امل�سرح للبيانات اأو خرق البيانات ، الن�سخ الحتياطي للبيانات خارج املوقع ، خدمات تكنولوجيات املعلومات اخلارجية ، برامج كخدمة ، 
الأبحاث يف جمال   ، للمنتجات اجلديدة لالآخرين  والتطوير  الأبحاث   ، الكمبيوتر  بيانات  ا�سرتجاع   ، بنية حتتية كخدمة   ، من�سات كخدمة 

تكنولوجيا الت�سالت ، تفعيل اخلوادم ، حتديث برامج الكمبيوتر ، تاأجري خوادم النرتنت ، ا�ست�سارات ت�سميم مواقع النرتنت.
و�سف العالمة: العالمة كلمة InCloud باللغة الإجنليزية .

ال�سرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل، وذلك خالل 

30 يوما من  تاريخ ا�سدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

   اإدارة العالمات التجارية
الثنني  19  اأغ�سط�س  2019 العدد 12709 

EAT 135944

العدد 12709 بتاريخ 2019/8/19 
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        

   يف  الدعوى 2019/26 عر�س وايداع جتاري  
اىل املعرو�ض عليه /1- احمد ابراهيم عيد ابراهيم  جمهول 
حمل القامة مبا ان العار�ض/ بنك دبي ال�سالمي - �سركة 
م�ساهمة عامة وميثله/را�سد عبداهلل علي هوي�سل النعيمي - 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املو�سوع : عر�ض وايداع  قد 
)مال منقول( عبارة عن �سيارة فورد مونديو - موديل 2008 
 - دبي  ترخي�ض  اللوحة )17974( جهة   رقم   - اللون  ا�سود   ،

 E خ�سو�سي ، رمز اللوحة
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
لإعالناتكم يف 

يرجى الت�سال على
هاتف:024488300 - فاك�س:024489891

email:advt@alfajrnews.ae
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اعـالن تغيري ا�سـم
اىل  بطلب  العلوي(  عبداهلل  نا�سر  )غ�سان  املواطن  تقدم 
ا�سمه  التوثيقات بتغيري  اأبوظبي البتدائية - ق�سم  حمكمة 

من )غ�سان( اىل)را�سد(
املذكور خالل 15  الق�سم  فمن لديه اعرتا�ض يتقدم به اىل 

يوما من تاريخ ن�سر العالن
حممد �سعيد العدوي - كاتب عدل

حممد �سامل املن�سوري - قا�سي توثيقات         

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

العدد 12709 بتاريخ 2019/8/19 
اإعادة اإعالن بالن�سر يف الدعوى رقم 2019/103 مدين جزئي 

)باللغة العربية والجنبية)
اىل املدعي عليه/ نذير مانارا تهودوفيل ، اجلن�سية / الهند 

، اجلن�سية /  النقبي  اأحمد  اأحمد عبداهلل  حيث ان املدعية / عبداهلل 
الإم��ارات - اقام عليك لدى املحكمة الدعوى املذكورة اعاله يقت�سي 
يوم  من  �سباحا  والن�سف  الثامنة  ال�ساعة  يف  املحكمة  اأم��ام  ح�سورك 
الأحد املوافق 2019/9/7 ويف حالة تخلفك عن احل�سور اأو عدم اإر�سال 
يف  ال��دع��وى  نظر  �ستبا�سر  املحكمة  ف��اإن  املحدد  الوقت  يف  عنك  وكيل 

غيابك. 
رئي�س مكتب اإدارة الدعوى     
مرمي �سعيد احلميدي                 

دولة الإمارات العربية املتحدة   
وزارة العدل 

حمكمة خورفكان الحتادية البتدائية
العدد 12709 بتاريخ 2019/8/19 

  اعالن بالن�سر
املرجع : 949

ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/�سالح طار�ض �سامل طار�ض الكعبي ، اإماراتي اجلن�سية يرغب 
يف التنازل عن جزء من ح�سته البالغة 20% من كامل ح�سته البالغة 100% وذلك اىل ال�سيد/ 
حممد روبل حممد ابراهيم - بنغالدي�ض اجلن�سية وعن )80%( من كامل ح�سته البالغة %100 
اىل ال�سيد/ منهاز الدين نانو عبدال�سفور - بنغالدي�ض اجلن�سية يف الرخ�سة با�سم )النا�سر 
لرتكيب زجاج ال�سيارات( تاأ�س�ست باإمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )514995( تغريات اخرى 

: تغيري ال�سكل القانوين من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة اعمال مهنية بوكيل خدمات.
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان 
الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�ض  اي  لديه  فمن  العالن  هذا  تاريخ  من  ا�سبوعني  بعد  اليه  امل�سار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 12709 بتاريخ 2019/8/19 

  اعالن بالن�سر
املرجع : 947

بنغالدي�ض اجلن�سية   - الإ�سالم  نور  ال�سيد/ حممد جهانكري عامل  بان  للجميع  ليكن معلوما 
الرحمن  ميزان  ال�سيد/  اىل  وذلك    %100 البالغة  كامل ح�سته  والتنازل عن  البيع  يرغب يف 
للخياطة  جهنكري  )حممد  با�سم  الرخ�سة  يف  اجلن�سية  بنغالدي�ض   - الرحمن  م�سطفيز 
والتطريز( والتي تاأ�س�ست باإمارة ال�سارقة مبوب رخ�سة رقم )615309( تعديالت اخرى : تغيري 
ال�سم التجاري لل�سركة حيث  كان ال�سم ال�سابق )حممد جهنكري للخياطة والتطريز( لي�سبح 

ال�سم احلايل )دوار الرولة للخياطة والتطريز(
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان 
الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�ض  اي  لديه  فمن  العالن  هذا  تاريخ  من  ا�سبوعني  بعد  اليه  امل�سار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 12709 بتاريخ 2019/8/19 
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

ا�سم ال�سركة : اومينغ لتجارة ادوات النارة - �س ذ م م 
الفال�سي - نايف  بالقيزي  sh-g08 ملك عبداهلل احمد حممد  العنوان : حمل 
القيد  رق��م   688767 : الرخ�سة  رق��م    ، ذات م�سوؤولية حم��دودة   : القانوين  ال�سكل 
بدبي  القت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن  1115535 مبوجب هذا   : التجاري  بال�سجل 
 ، اأع��اله  املذكورة  ال�سركة  باإنحالل  لديها  التجاري  ال�سجل  التاأ�سري يف  باأنه قد مت 
العدل  كاتب  ل��دى  وامل��وث��ق   2019/7/18 بتاريخ  دب��ي  حماكم  ق��رار  مبوجب  وذل��ك 
حماكم دبي بتاريخ 2019/7/18 وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل 
 308 رقم  مكتب   : العنوان  احل�سابات  ملراجعة  الها�سمي  ح�سني  املعني  امل�سفي 
ملك نا�سر احمد لوتاه - ديرة - ام هرير   هاتف : 3885518-04  فاك�ض : 3885519-

04  م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من 
تاريخ ن�سر هذا الإعالن

دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12709 بتاريخ 2019/8/19 
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

ا�سم ال�سركة : ايرا�سل لاللكرتونيات - �س ذ م م  
 - دي��رة   - : مكتب رقم 810 ملك حممد عبداخلالق قرقا�ض )مركز قرقا�ض(  العنوان 
نايف - ال�سكل القانوين : ذات م�سوؤولية حمدودة ،  رقم الرخ�سة : 638830 رقم القيد 
بال�سجل التجاري : 1058757 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي باأنه قد 
مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها باإنحالل ال�سركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب 
بتاريخ  دب��ي  حماكم  العدل  كاتب  ل��دى  وامل��وث��ق   2019/5/15 بتاريخ  دب��ي  حماكم  ق��رار 
2019/5/15 وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني ح�سني 
الها�سمي ملراجعة احل�سابات العنوان : مكتب رقم 308 ملك نا�سر احمد لوتاه - ديرة 
- ام هرير   هاتف : 3885518-04  فاك�ض : 3885519-04 م�سطحباً معه كافة امل�ستندات 

والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12709 بتاريخ 2019/8/19 
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

ا�سم ال�سركة : عارف ح�سيني للتجارة - �س ذ م م  
العنوان : مكتب رقم 106 ملك �سالح حممد رم�سان الرفيع - ديرة - البطني - ال�سكل 
بال�سجل  القيد  رق��م   554613  : الرخ�سة  رق��م    ، حم��دودة  م�سوؤولية  ذات   : القانوين 
مت  قد  باأنه  بدبي  القت�سادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  ه��ذا  مبوجب    66507  : التجاري 
اأعاله ، وذلك مبوجب  التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها باإنحالل ال�سركة املذكورة 
بتاريخ  دبي  حماكم  العدل  كاتب  لدى  واملوثق   2019/1/17 بتاريخ  دبي  حماكم  ق��رار 
2019/1/17  وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني ح�سني 
الها�سمي ملراجعة احل�سابات العنوان : مكتب رقم 308 ملك نا�سر احمد لوتاه - 
ديرة - ام هرير   هاتف : 3885518-04  فاك�ض : 3885519-04  م�سطحباً معه كافة 

امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12709 بتاريخ 2019/8/19 
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

ا�سم امل�سفي : ح�سني الها�سمي ملراجعة احل�سابات
العنوان : مكتب رقم 308 ملك نا�سر احمد لوتاه - ديرة - ام هرير   هاتف 
التنمية  دائ���رة  تعلن  ه��ذا  مبوجب   04-3885519  : فاك�ض   04-3885518  :
القت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور اأعاله لت�سفية اومينغ 
لتجارة ادوات النارة - �س ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  
2019/7/18 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2019/7/18 وعلى 
من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن 
امل�ستندات والأوراق  اأع��اله، م�سطحباً معه كافة  املذكور  العنوان  بدبي على 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12709 بتاريخ 2019/8/19 
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

ا�سم امل�سفي : ح�سني الها�سمي ملراجعة احل�سابات
العنوان : مكتب رقم 308 ملك نا�سر احمد لوتاه - ديرة - ام هرير   هاتف 
التنمية  دائ���رة  تعلن  ه��ذا  مب��وج��ب   04-3885519 فاك�ض:   04-3885518  :
القت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور اأعاله لت�سفية ايرا�سل 
بتاريخ  دب���ي  حم��اك��م  ق����رار  مب��وج��ب  وذل����ك  م   م  ذ  �س   - لاللكرتونيات 
2019/5/15 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2019/5/15 وعلى 
من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن 
امل�ستندات والأوراق  اأع��اله، م�سطحباً معه كافة  املذكور  العنوان  بدبي على 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12709 بتاريخ 2019/8/19 
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

ا�سم امل�سفي : ح�سني الها�سمي ملراجعة احل�سابات
العنوان : مكتب رقم 308 ملك نا�سر احمد لوتاه - ديرة - ام هرير   هاتف 
التنمية  دائ���رة  تعلن  ه��ذا  مبوجب   04-3885519  : فاك�ض   04-3885518  :
عارف  اأعاله لت�سفية  املذكور  باأنه قد مت تعيني امل�سفي  القت�سادية بدبي 
بتاريخ   دب��ي  ق���رار حم��اك��م  وذل���ك مب��وج��ب  م م  ذ  - �س  للتجارة  ح�سيني 
2019/1/17 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2019/1/17  وعلى 
من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن 
امل�ستندات والأوراق  اأع��اله، م�سطحباً معه كافة  املذكور  العنوان  بدبي على 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12709 بتاريخ 2019/8/19 
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�سم ال�سركة : ليب لالزياء - �س ذ م م  
 - بردبي   - الكرامة   - الغيث  �سعيد خلف  309A ملك عبداهلل  رقم  : مكتب  العنوان 
ال�سكل القانوين : ذات م�سوؤولية حمدودة. رقم الرخ�سة: 782637  رقم القيد بال�سجل 
مت  قد  باأنه  بدبي  القت�سادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  ه��ذا  مبوجب   1286193  : التجاري 
التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها باإنحالل ال�سركة املذكورة اأعاله، وذلك مبوجب قرار 
حماكم دبي بتاريخ 2019/5/22 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2019/5/22  
وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني اجلريودي للتدقيق 
العنز -   ال�سعايل - دي��رة - هور  العنوان : مكتب رقم 204 - ملك عبداهلل  واملحا�سبة 
والأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً    04-2389722 فاك�ض:   04-2389721 هاتف  

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12709 بتاريخ 2019/8/19 
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

ا�سم امل�سفي/اجلريودي للتدقيق واملحا�سبة 
العنز -  دي��رة - ه��ور  ال�سعايل -  العنوان : مكتب رق��م 204 - ملك عبداهلل 
هاتف : 2389721-04 فاك�ض : 2389722-04 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية 
ليب  لت�سفية   اأع��اله  املذكور  امل�سفي  تعيني  مت  قد  باأنه  بدبي  القت�سادية 
لالزياء - �س ذ م م   وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2019/5/22 
واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2019/5/22 وعلى من لديه اأي 
اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على  اأو مطالبة التقدم  اعرتا�ض 
الثبوتية  والأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً   ، اأع��اله  املذكور  العنوان 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12709 بتاريخ 2019/8/19 
انذار عديل بالن�سر

رقم املحرر )2019/5955)
املنذرة / الإبداع للخراطة الهند�سية - �ض ذ م م  

بوكالة مكتب ال�ستاذ/ فهد عبداهلل للمحاماة وال�ست�سارات القانونية 
املنذر اليها : ميجاتيك ريبري لعمال حفر ال�سا�سات وتثبيت الركائز - �ض ذ م م 

)جمهول حمل الإقامة( 
اإن��ذار ب�سداد مبلغ 68882 درهم )ثمانية و�ستون الف وثمامنائة واثنان وثمانون درهم(   / املو�سوع 
تنبه املنذرة على املنذر اليها بان يقوم ب�سداد مبلغ وقدره 68882 درهم )ثمانية و�ستون الف وثمامنائة 
واثنان وثمانون درهم( وذلك خالل �سبعة ايام من تاريخ هذا الإنذار ونفاذ مفعوله قانونا ويف حالة 
الإخفاق يف ذلك �سوف ت�سطر املنذرة اىل اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الالزمة �سد املنذر اليها 
حيث تكون م�سوؤولة عن كافة التكاليف والتبعات التي �سوف ترتتب على هذا الإجراء وبدون الأخالل 

بهذا الإنذار حتتفظ املنذرة بكافة حقوقها احلا�سرة وامل�ستقبلية. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12709 بتاريخ 2019/8/19 

اعـالن تنازل عن رخ�سة
يرجى العلم انه �سيقوم الكاتب العدل بالت�سديق على تنازل عن الرخ�سة 
عبداهلل   : الأول  الطرف   : من   : ادناه  ا�سماوؤهم  املذكورة  الأطراف  بني 
اإىل الطرف الثاين :  مبارك مالك �سامل املهري  - اجلن�سية : الإمارات  
ح�سن حممد ح�سن حممد - اجلن�سية : الإمارات  - بال�سم التجاري )زاخر 
لتجارة املواد الغذائية( رخ�سة �سادرة من دائرة التنمية الإقت�سادية بعجمان 

رقم )11743( وامل�سجلة بغرفة جتارة و�سناعة عجمان. 
وعليه �سيقوم الكاتب العدل بالت�سديق على التنازل بعد انق�ساء 14 يوما 

من تاريخ ن�سر هذا الإعالن.  
الكاتب العدل / بدار الق�ساء بعجمان  

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

العدد 12709 بتاريخ 2019/8/19 
اعالن اأمر اأداء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2019/1415 امر اداء    
 - رام��دا���ض  ناير  2-�سرين  م   م  ذ  �ض   - للمقاولت  بيلدرز  1- كال�سيك  املدعى عليه/  اىل 
جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ انرت�سبان هولدينغز بي تي واي ليمتد )فرع دبي( 
دبي  ق��ررت حمكمة  اأداء فقد  ام��ر  ا�ست�سدار  - طلب  / فهد عبداهلل قمرب حممد  وميثله 
البتدائية بتاريخ 2019/8/4 بالزام املدعى عليهما كال�سيك بيلدرز للمقاولت - �ض ذ م م و 
�سرين ناير رامدا�ض بان يوؤديا بالت�سامن للمدعية انرت�سبان هولدينغز بي تي واي ليمتد 
و�سبعون  و�ستمائة  الف  وثالثون  واثنني  )ثالثمائة  درهم   332.670.71 مبلغ  دبي(  )فرع 
ا�ستحقاق كل �سيك  درهم وواحد و�سبعون فل�ض( والفائدة القانونية 9% �سنويا من تاريخ 
وحتى ال�سداد التام والر�سوم وامل�ساريف ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة. ولكم 

احلق يف اإ�ستئناف الأمر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�سر هذا العالن.
رئي�س الق�سم         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12709 بتاريخ 2019/8/19 

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2018/3788 جتاري جزئي                                                

نعلنكم  القامة  حمل  جمهول  العطار  ر�سوان  حممد  �سفوت  عليه/1-  املحكوم  اىل 
بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2019/6/27 يف الدعوى املذكورة اعاله 
احمد  م��دي��ره��ا/ان�����ض  وميثلها  م  م  ذ  ���ض  الطبية  للمعدات  وال��ق��م��ر  ل�سالح/النجم 
امني العطار اأول : بقبول الإدخ��ال �سكال  ثانيا بالزام املدعي عليه واخل�سم املدخل 
 %9 بواقع  وفوائدة  دره��م   114650 مبلغ  للمدعية  يوؤديا  بان  بينهما  فيما  بالت�سامن 
�سنويا اعتبارا من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�سداد والزمتهما امل�سروفات والف درهم 
مقابل اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما 
اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 

بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12709 بتاريخ 2019/8/19 
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2018/5635 عمايل جزئي                                              
اأن  اىل املدعي عليه/1- انييتيك انرتنا�سيونال ام اي - م م ح جمهول حمل القامة مبا 
املدعي / كرييت جوبالدا�ض �سوتاي - نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  
2018/8/29  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/ كرييت جوبالدا�ض �سوتاي بالزام املدعي 
عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ 217196.70 مائة و�سبعة ع�سر الف ومائة و�ستة وت�سعون 
درهما و�سبعون فل�سا وتذكرة العودة اىل موطنه او قيمتها نقدا ما مل يكن وقت التنفيذ 
قد التحق بخدمة �ساحب عمل اخر والزمتها باملنا�سب من امل�سروفات واعفت املدعي من 
ن�سيبه فيها ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات.  حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف 
خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو 

ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12709 بتاريخ 2019/8/19 
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2019/1279 جتاري جزئي                                                
/ مهي�ض مهتاين  - وميثلها  م  م  ذ  �ض   - للمقاولت  ج��راغ  عليه/1-  املحكوم  اىل 
جمهول   Z3078580 رق���م  �سفر  ج���واز  وي��ح��م��ل  اجلن�سية  ه��ن��دي   ، ���س��وه��ار 
 2019/5/30 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم  القامة  حمل 
يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/ ريان الدروي�ض لل�سفر وال�سياحة - �ض ذ م م 
بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ 262190 درهم وفوائده بواقع 9% من 
تاريخ املطالبة وحتى متام ال�سداد والزمتها امل�سروفات والف درهم مقابل اتعاب 
املحاماة.  حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا 
من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 

را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12709 بتاريخ 2019/8/19 
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2019/492 مدين جزئي 
اىل املحكوم عليه/1-�سها هانى �سليمان دويكات جمهول حمل القامة نعلنكم 
بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2019/5/5  يف الدعوى املذكورة 
املدعي  ب��ال��زام  م  م  ذ  ���ض   - دب��ي  اخل��ا���ض  ال��زه��راء  ل�سالح/م�ست�سفى  اع���اله 
وقدره  مبلغ  املدعية  اىل  ي��وؤدوا  بان  بينهما  بالت�سامن  والثانية  الأوىل  عليها 
87.315.36 درهم والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ املطالبة وحتى متام 
ال�سداد مع الزام املدعي عليهما بالر�سوم وامل�ساريف.  حكما مبثابة احل�سوري 
هذا  لن�سر  ال��ت��ايل  ال��ي��وم  م��ن  اعتبارا  يوما  ثالثني  خ��الل  لال�ستئناف  قابال 
العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم 

حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12709 بتاريخ 2019/8/19 
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2019/405 جتاري جزئي                                                
اىل املحكوم عليه/1- حممد �ساداب �سكيل احمد خان  جمهول حمل القامة نعلنكم بان 
املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2019/4/10  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/ 
اركد �ستار لالإن�ساءات )�ض ذ م م( اأول : بالزام املدعي عليها الأوىل بان توؤدي للمدعية مبلغ 
اثنني وخم�سني الف ومائة وخم�سة دراهم والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ �سريورة 
هذا احلكم نهائيا. ثانيا : بالزام املدعي عليهما بان يوؤديا بالت�سامن للمدعية مبلغ مائتي 
الف درهم والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ �سريورة هذا احلكم نهائيا وبامل�سروفات 
ومببلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل 
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ 

حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12709 بتاريخ 2019/8/19 
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2019/1784 جتاري جزئي                                                
اىل املحكوم عليه/1- تريافيداماان كارميغام كارميغام جمهول حمل القامة نعلنكم بان 
املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2019/7/11  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/ 
مقداره  مبلغ  املدعية  ال�سركة  اىل  ي���وؤدي  ان  عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام  م  م  ذ   - للتمويل  دنيا 
وع�سرون  و�سبعة  درهما  وت�سعون  وت�سعة  و�سبعمائة  الفا  و�ستة  )مائة  دره��م   106799.27
متام  وحتى   2019/4/14 تاريخ  من  �سنويا  ب�سيطة  باملائة  ت�سعة   %9 بواقع  وفائدة  فل�سا( 
ال�سدادوالزمته بالر�سوم وامل�ساريف ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ست 
ما عدا ذلك من طلبات.  حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما 
اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 

را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12709 بتاريخ 2019/8/19 
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2018/2030 جتاري كلي                                                
اىل املحكوم عليهم/1- الزاوية الذهبية للتجارة العامة - �ض ذ م م 2-حممود عبداحلكيم عبدالعليم 
ال�سنو�سي 3- خولة ح�سن عبداهلل زيد ال�سحي - جمهول حمل القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت 
بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2019/4/15  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/بنك الإحتاد الوطني 
بالزام املدعي عليهم بالتكافل والت�سامن بينهم باداء مبلغ وقدره مليون واربعمائة وت�سعة و�ستون 
والفائدة  للمدعي  دره��م   )1.469.605.93( فل�ض  وت�سعون  وثالثة  دره��م  وخم�سة  و�ستمائة  الف 
 2018/9/24 يف  الواقع  الق�سائية  املطالبة  تاريخ  من  �سنويا   %9 بواقع  املبلغ  هذا  على  القانونية 
وحتى ال�سداد التام والزمت املدعي عليهم جميعا بالتكافل والت�سامن بالر�سوم وامل�ساريف ومبلغ 
الف درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات.  حكما مبثابة احل�سوري قابال 
لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب 

ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12709 بتاريخ 2019/8/19 
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2019/57 مدين كلي                                                
بان  نعلنكم  الق��ام��ة  حمل  جمهول  ك���ازادى  موامبا  جيان  عليه/1-  املحكوم  اىل 
املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2019/6/27  يف الدعوى املذكورة اعاله 
مبلغ  للمدعي  ي��وؤدي  ب��ان  عليه  املدعي  ب��ال��زام  اأن��اك��ور  مباجن  اليك�سي�ض  ل�سالح/ 
واثنني  �سبعمائة  ومقداره  بالدرهم  يعادله  ما  او  دولر  الف  ع�سر  و�ستة  مائتان 
املطالبة  تاريخ  من   %9 بواقع  وف��ائ��دة  دره��م  وع�سرون  و�سبعمائة  ال��ف  وت�سعون 
حتى ال�سداد والزمته بامل�ساريف والف درهم مقابل اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة 
احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر 
هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم 

حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12709 بتاريخ 2019/8/19 
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2018/3940 جتاري جزئي                                                
فردية  موؤ�س�سة   - الهيدروليكية  امل��ع��دات  ل�سيانة  العربية  ع��ل��ي��ه/1-  املحكوم  اىل 
2-فينود كومار �سيالبان جمهويل حمل القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها 
الإمارات  املذكورة اعاله ل�سالح/ م�سنع  الدعوى  بتاريخ  2019/3/26  يف  املنعقدة 
للباليت - �ض ذ م م بالزام املدعي عليهما بالت�سامن فيما بينهما بان يوؤديا للمدعية 
مبلغ 37800 درهم وفوائده بواقع 9% �سنويا من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�سداد 
ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات.  حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل 
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو 

ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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املال والأعمال

حمطة واحدة لإمتام التفتي�س والت�سجيل والفح�س الفني حتقيقًا ل�سعادة املتعاملني

»�سلطة دبي املالحية« تفتتح مركزًا جديدًا للرتخي�ض البحري يف اأم �سقيم 

اتفاق تعاون بني »اأبوغزالة« و»موؤ�س�سة املتقاعدين 
الع�سكريني واملحاربني القدماء«

اإطالق التقرير الأول حول مبادرات القطاع 
اخلا�ض لال�ستدامة يف الدولة

•• دبي-وام:

الوطنية  للجنة  العامة  الأم��ان��ة  ك�سفت 
لأه�����داف ال��ت��ن��م��ي��ة امل�����س��ت��دام��ة ع���ن اأول 
ال��ق��ط��اع اخلا�ض  م��ب��ادرات  ح��ول  تقرير 
العربية  الإم����ارات  دول���ة  يف  لال�ستدامة 
“م�ساهمات  ب���ع���ن���وان:  وه�����و  امل���ت���ح���دة 
القطاع اخلا�ض لتحقيق اأهداف التنمية 
موؤ�س�سة  اأع���دت���ه  وال�����ذي  امل�ستدامة” 
بال�سراكة  لال�ست�سارات  وامي��ان  اأوليفر 
امل��ج��ل�����ض ال���س��ت�����س��اري م���ن القطاع  م���ع 
لأهداف  الوطنية  للجنة  التابع  اخلا�ض 

التنمية امل�ستدامة.
حول  متكاملة  درا���س��ة  ال��ت��ق��ري��ر  وي��ق��دم 
الرئي�سية  امل��ب��ادرات  اأه���م  م��ن  جمموعة 
ال�سركات  م��ن  جمموعة  اأطلقتها  ال��ت��ي 
ال��وط��ن��ي��ة وال��ع��امل��ي��ة يف الإم������ارات وذلك 
بهدف دعم اأجندة ال�ستدامة يف الدولة.

لربامج  درا���س��ة  على  التقرير  وي��ح��ت��وي 
ومبادرات لدعم ال�ستدامة اأطلقتها 12 
من  ال�ست�ساري  املجل�ض  �سمن  موؤ�س�سة 
ال��ق��ط��اع اخل��ا���ض وت��ت��ن��وع ه��ذه املبادرات 
والتطوير  امل���ت���ج���ددة  ال��ط��اق��ة  ل��ت�����س��م��ل 
وخدمات  والطريان  والتجزئة  العقاري 
�ساهمت  وال��ت��ي  والبحري  ال��ربي  النقل 
ن�����س��ر ثقافة  ال���دول���ة يف  يف دع���م ج��ه��ود 
والتقدم  اخلا�ض  القطاع  يف  ال�ستدامة 
الأممية  ال�ستدامة  اأجندة  حتقيق  نحو 

.2030
العام  املدير  لوتاه  نا�سر  اهلل  عبد  وق��ال 
والإح�ساء  للتناف�سية  الحتادية  للهيئة 
لأهداف  الوطنية  اللجنة  رئي�ض  ن��ائ��ب 
املجل�ض  رئ���ي�������ض  امل�������س���ت���دام���ة  ال��ت��ن��م��ي��ة 
ال�ست�ساري من القطاع اخلا�ض يف وقت 
اقت�سادية  ت��غ��ريات  ال��ع��امل  ف��ي��ه  ي�سهد 
متعددة  وت���ك���ن���ول���وج���ي���ة  واج���ت���م���اع���ي���ة 
ال�سراكات بني  اأهمية  تتجلى  ومت�سارعة 
وال�سعي  واخل��ا���س��ة  احلكومية  اجل��ه��ات 
والرخاء  التقدم  حتقيق  نحو  امل�سرتك 
ومن  الإم������ارات  دول����ة  ملجتمع  امل�����س��ت��دام 
ي�سملها  التي  والتجارب  املبادرات  خالل 
التقرير اأ�سبحت الإمارات اليوم منوذجا 

التنمية  اأه��داف  تنفيذ  حوكمة  يف  عامليا 
املبتكرة  ال�سراكات  وت�سخري  امل�ستدامة 

بني القطاعني احلكومي واخلا�ض.
مبادرات  اأه���م  ال��ت��ق��ري��ر  ي�ستعر�ض  ك��م��ا 
التنمية  لأه��������داف  ال���وط���ن���ي���ة  ال��ل��ج��ن��ة 
احلكومي  ال���ف���ري���ق  وه�����ي  امل�������س���ت���دام���ة 
امل�سوؤول عن تنفيذ اأهداف ال�ستدامة ال� 
17 يف دول��ة الإم���ارات والتي ت�سكلت يف 
بنت  رمي  معايل  برئا�سة   2017 يناير 
ل�سوؤون  دول��ة  وزي���رة  الها�سمي  اإب��راه��ي��م 
الوطنية  اللجنة  الدويل وت�سم  التعاون 
على  اتفقت  احتادية  حكومية  جهة   17
خارطة طريق للعام 2030 وتركز على 
رفع م�ستوى  رئي�سية هي:  اأرب��ع مراحل 
ال�سيا�سات،  وو�سع  الأ�س�ض،  وبناء  الوعي 

ورفع التقرير، ور�سد الأداء.
اأوليفر  يف  ال�����س��ري��ك  رن����غ  غ��ري��غ  وق����ال 
واميان اإن موا�سلة التعاون بني احلكومة 
دورا  يلعب  اخلا�ض  والقطاع  الإماراتية 
الرامية  الدولة  جهود  تعزيز  يف  حا�سما 
ع�سر  ال�سبعة  الأه�����داف  تنفيذ  ل��ن��ج��اح 
للتنمية امل�ستدامة لالأمم املتحدة وتفخر 
“اأوليفر واميان” با�سرتاكها يف ع�سوية 
ل��ل��ق��ط��اع اخلا�ض  امل��ج��ل�����ض ال���س��ت�����س��اري 
الإماراتي املعني بتحقيق اأهداف التنمية 
دعم احلكومة يف  ع��الوة على  امل�ستدامة 
التزامها بنجاح حتقيق م�ستقبل مزدهر 

وم�ستدام للجميع .

 وي�����س��ل��ط ال��ت��ق��ري��ر ال�����س��وء ع��ل��ى جهود 
التنمية  لأه��������داف  ال���وط���ن���ي���ة  ال��ل��ج��ن��ة 
للتن�سيق  ك��م��ن�����س��ة  اأي�������س���ا  امل�����س��ت��دام��ة 
ال�ست�ساري  امل��ج��ل�����ض  ع��رب  وال�����س��راك��ات 
ل���ل���ق���ط���اع اخل�����ا������ض وي�����رك�����ز ع���ل���ى دور 
ال�����س��رك��ات اخل��ا���س��ة يف حت��ق��ي��ق اأه����داف 
الأفكار  م�ساركة  عرب  امل�ستدامة  التنمية 
واملمار�سات حول اأهم الفر�ض والتحديات 
اأجندة  لتنفيذ  ال�سركات  تواجه  التي قد 

.  2030
ال�ست�ساري  املجل�ض  اأع�����س��اء  ع��م��ل  ك��م��ا 
ل��ل��ق��ط��اع اخل���ا����ض ع��ل��ى ���س��ي��اغ��ة اإط����ار 
لإ�سراك  ر�سمية  كاآلية  يعمل  ا�ست�ساري 
القطاع اخلا�ض يف دولة الإمارات وامل�سي 

2030 كما قام  اأجندة  قدما يف حتقيق 
الإم����ارات  �سباب  ا�سرتاتيجية  بتطوير 
ل�����س��م��ان ال��ت��ن��م��ي��ة ل��ي�����ض ل��ل�����س��ب��اب فقط 
لتع������زيز  خالل������هم  وم���ن  مع������هم  ب��ل 
كعوام����ل  الإيجابية  م�ساهماتهم  وزي��ادة 

للتغيري.
اأن تنفيذ  اإدراك  اأن��ه م��ع  ل��وت��اه  واأ���س��اف 
اأن  ميكن  ل  امل�ستدامة  التنمية  اأه���داف 
اإ�سراك كل اجلهات  اإل من خالل  ينجح 
القطاعات  خم��ت��ل��ف  م���ن  ال�����س��ل��ة  ذات 
مع  بالعمل  قمنا  واخل��ا���س��ة  احلكومية 
“ لإعداد  وامي��ان  “اأوليفر  �سركة  فريق 
ال�سوء  ل��ت�����س��ل��ي��ط  امل���ه���م  ال��ت��ق��ري��ر  ه����ذا 
ال��ق��ط��اع اخل���ا����ض ك�سريك  ع��ل��ى ج��ه��ود 
 .. الإم���ارات  دول��ة  حلكومة  ا�سرتاتيجي 
معربا عن فخره بالتزام اأع�ساء املجل�ض 
ال�ستدامة  م�سرية  دعم  يف  وم�ساهمتهم 
التجارب  ه��ذه  ون�سر  الإم����ارات  دول���ة  يف 

الإماراتية للمجتمع العاملي.
وي�سمل التقرير اأهم مبادرات ال�ستدامة 
12 ���س��رك��ة وط��ن��ي��ة وع��امل��ي��ة وهي:  م��ن 
وجمموعة  وك��رمي  القاب�سة  دب��ي  �سركة 
العاملية  دب����ي  وم���وان���ئ  ال��ف��ط��ي��م  م��اج��د 
ال�سركال  وجمموعة  اإع��م��ار  وجمموعة 
الإمارات  وط��ريان  الأول  اأبوظبي  وبنك 
متعددة  ال�������س���رك���ات  ع���م���ل  وجم���م���وع���ة 
اجلن�سيات وجمل�ض املناطق احلرة يف دبي 

وم�سدر وجمموعة �سروق القاب�سة.

•• دبي-الفجر: 

احلكومة  ت��وج��ه��ات  م���ع  مت��ا���س��ي��اً 
الر�سيدة يف اإ�سعاد املتعاملني وتعزيز 
“�سلطة  افتتحت  املتعامل،  جتربة 
مركزاً  املالحية”  دب����ي  م��دي��ن��ة 
يف  والرتخي�ض  للت�سجيل  ج��دي��داً 
على  متقدمة  خطوة  يف  �سقيم  اأم 
اإج�����راءات  وتب�سيط  ت�����س��ري��ع  درب 
البحرية،  ال���و����س���ائ���ل  ت��رخ��ي�����ض 
ا�ستناداً اإىل اآليات مبتكرة وحمّددة 
املوا�سفات  ا�ستيفاء  م��ن  للتحقق 
الفنّية واأنظمة ال�سالمة البحرية 
املحلية  ال��ب��ي��ئ��ي��ة  وال�����س����رتاط����ات 
الدولية  امل���ق���اي���ي�������ض  وم���ط���اب���ق���ة 
املدير  امل��وح��دة. وق���ال ع��ام��ر علي 
دبي  مدينة  “�سلطة  ل���  التنفيذي 
املركز  افتتاح  “ياأتي  املالحية”: 
اجل��دي��د مب��ث��اب��ة خ��ط��وة متقدمة 
ونقلة  املتعاملني،  اإ�سعاد  درب  على 

خدمات  ت�سهيل  درب  على  نوعية 
تكت�سب  التي  البحري  الرتخي�ض 
اأهمية بالغة كونها دعامة اأ�سا�سية 
الت�سغيلية  العمليات  اإدارة  ل�سمان 
خدمة  يف  ي�����س��ب  مب����ا  ال���ب���ح���ري���ة 
القطاع  “ا�سرتاتيجية  اأه������داف 
ونتطلع  دبي”.  لإم����ارة  ال��ب��ح��ري 
بثقة حيال مركز اإ�سعاد املتعاملني 
اإمكانية  يتيح  ال���ذي  �سقيم  اأم  يف 
ال�سلة  ذات  املعامالت  كافة  اإمت��ام 
والفح�ض  ال��ب��ح��ري  ب��ال��رتخ��ي�����ض 
الفني يف مكان واح��د، مبا ي�سمن 
املتعاملني  و���س��ع��ادة  ر���س��ا  حت��ق��ي��ق 
وغاية  ق�سوى  اأول��وي��ة  باعتبارها 

جوهرية بالن�سبة لنا.«
اجلديد  امل����رك����ز  اأه���م���ي���ة  وت���ك���م���ن 
يف ك��ون��ه م��ن�����س��ة م���وح���دة لإمت����ام 
عمليات التفتي�ض والفح�ض الفني 
يف  الت�ساريح،  واإ���س��دار  وت�سجيل 
خ��ط��وة م��ن ���س��اأن��ه��ا ت��وف��ري اجلهد 

الو�سائل  والوقت على م�ستخدمي 
ر�سا  م�ستويات  وتعزيز  البحرية 
و���س��ع��ادة امل��ت��ع��ام��ل��ني، مت��ا���س��ي��اً مع 
التزام ال�سلطة البحرية مبوا�سلة 
اأف�سل  تقدمي  يف  ال��ري��ادة  م�سرية 
احتياجات  ت��ل��ب��ي  ال��ت��ي  اخل���دم���ات 

املجتمع البحري املحلي والدويل.
وق�����ال ح���ام���د ع��ل��ي ح�����س��ن، مدير 
“اإّن  والرتخي�ض:  الت�سجيل  اإدارة 
املتعاملني  ي�ستقبل  اجلديد  املركز 
يقدم  اإذ  اإىل اخلمي�ض،  الأح��د  من 
م���ن خدمات  م��ت��ك��ام��ل��ة  حم��ف��ظ��ة 
ت�سجيل واإ�سدار الت�ساريح للو�سائل 
التفتي�ض  واإمتام عمليات  البحرية 
وال��ف��ح�����ض ال��ف��ن��ي، ان�����س��ج��ام��اً مع 
ح���ر����ض ال�����س��ل��ط��ة ال��ب��ح��ري��ة على 
لإدارة  ال�����س��ام��ن��ة  ال�����س��ب��ل  ت��وف��ري 
البحرية  ال��ت�����س��غ��ي��ل��ي��ة  ال��ع��م��ل��ي��ات 
بها  املعمول  وال��ق��وان��ني  يتفق  مب��ا 
حملياً ودولياً، و�سوًل اإىل التكامل 

ال�سالمة  ج�����وان�����ب  ب�����ني  ال�����ت�����ام 
البحرية واملالحة الآمنة والكفاءة 

�سواحل  ام���ت���داد  ع��ل��ى  الت�سغيلية 
الروؤية  ي�سب يف خدمة  دب��ي، مب��ا 

الطموحة لبناء قطاع بحري اآمن 
ومتكامل وم�ستدام.«

•• عمان –الفجر:

 وّقعت املوؤ�س�سة القت�سادية والجتماعية 
واملحاربني  ال��ع�����س��ك��ري��ني  ل��ل��م��ت��ق��اع��دي��ن 
العاملية”  اأب��وغ��زال��ة  و”طالل  ال��ق��دم��اء 
امل�سرتك  التعاون  لتعزيز  تفاهم  مذكرة 

بينهما يف خمتلف املجالت.
وت�����س��م��ن��ت امل���ذك���رة ال��ت��ي وق��ع��ه��ا املدير 
العام: رئي�ض املجل�ض التنفيذي للموؤ�س�سة 
اللواء الركن املظلي املتقاعد اأحمد علي 
ال��ع��ف��ي�����س��ات وم��وؤ���س�����ض ورئ��ي�����ض “طالل 
طالل  ال���دك���ت���ور  العاملية”  اأب���وغ���زال���ة 
م�سرتك  عمل  فريق  ت�سكيل  اأب��وغ��زال��ة، 
لتنفيذ وعقد الن�ساطات واإن�ساء حمطتي 
اأب���وغ���زال���ة  “طالل  ق���ب���ل  م����ن  م���ع���رف���ة 
احلا�سوب  ب���اأج���ه���زة  م������زودة  العاملية” 
وخطوط النرتنت للم�ساهمة يف تنمية 
وخدمة  والتعليمية،  امل��ه��ن��ي��ة  ال���ق���درات 
القت�سادية  املوؤ�س�سة  وب��رام��ج  اأن�سطة 
الع�سكريني  للمتقاعدين  والجتماعية 

واملحاربني القدماء. 
التعاون  اآل���ي���ة  درا����س���ة  الت���ف���اق  و���س��م��ل 
املعرفية  اأب��وغ��زال��ة  ب��ني حمطات ط��الل 

وامل��وؤ���س�����س��ة ف��ي��م��ا ي��خ�����ض ع��ق��د الربامج 
التدريبية والربامج الأكادميية والتعاون 
يف تقدمي دبلوم طالل اأبوغزالة الدويل 
ملنت�سبي  امل��ع��ل��وم��ات  ت��ق��ن��ي��ة  م���ه���ارات  يف 
للتعاون يف تقدمي  اآلية  واإع��داد  املوؤ�س�سة 
وهو  متخ�س�ض،  ج���ودة  م��دي��ر  ب��رن��ام��ج 

ال��ربن��ام��ج  امل��ع��ت��م��د م��ن م��ع��ه��د القيادة 
املوؤ�س�سة،  ملنت�سبي  الربيطاين  والإدارة 
والتعليم  التدريب  جمالت  يف  والتعاون 
ع���رب الإن�����رتن�����ت، م���ن خ����الل ال���ربام���ج 
ال��ت��ي تقدمها  ال��ت��دري��ب��ي��ة والأك���ادمي���ي���ة 
الإنرتنت  عرب  العاملية  اأبوغزالة  ط��الل 

ال�سينية  ال��ل��غ��ة  جم����ال  يف  وال���ت���ع���اون 
يف  ال��ت��ع��اون  وك��ذل��ك  الإجنليزية  واللغة 
جمال التدقيق على املواقع اللكرتونية 

اخلا�سة باملوؤ�س�سة .
املتقاعد  امل��ظ��ل��ي  ال���رك���ن  ال���ل���واء  واأك������د 
اح��م��د ع��ل��ي ال��ع��ف��ي�����س��ات امل���دي���ر ال���ع���ام : 

للموؤ�س�سة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل��ج��ل�����ض  رئ��ي�����ض 
اأه����م����ي����ة ال�����ت�����ع�����اون وال�����ت�����وا������س�����ل بني 
ال���ع���ام واخلا�ض  ال��ق��ط��اع��ني  م��وؤ���س�����س��ات 
اإىل  م�سرياً  امل�ستدامة،  التنمية  لتحقيق 
ال����دور امل��ح��وري ال��ف��اع��ل ال���ذي ت��ق��وم به 
املجتمع  تنمية  يف  العاملية”  “اأبوغزالة 

املحلي وتوطني التكنولوجيا.
م�����ن ج���ه���ت���ه اأع���������رب ال����دك����ت����ور ط���الل 
بالعالقة  وفخره  اعتزازه  عن  اأبوغزالة 
املوؤ�س�سة  ت��رب��ط  ال��ت��ي  وامل��ت��م��ي��زة  املتينة 
للمتقاعدين  والجتماعية  القت�سادية 
الع�سكريني واملحاربني القدماء والقوات 
“طالل  مع  الأمنية  والأج��ه��زة  امل�سلحة 

اأبوغزالة العاملية”، 
للم�ساهمة  ال����ت����ام  ا����س���ت���ع���داده  م���ب���دي���اً 
ال���ت���ع���اون م���ن خالل  يف ت��ط��وي��ر ���س��ب��ل 
امل�سرتكة والتدريب املتخ�س�ض  الربامج 
القدرات  ل��ب��ن��اء  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  وال����ربام����ج 
والتعامل مع الذكاء ال�سطناعي وثورة 
ل��ت��وج��ي��ه��ات جاللة  امل���ع���رف���ة جت�����س��ي��دا 
الثاين لدعم القت�ساد الوطني  عبداهلل 
الب�سرية  ال��ك��وادر  ت��اأه��ي��ل  يف  وامل�ساهمة 

للتعامل مع معطيات الع�سر احلديث. 

الإمارة ت�سم ما يقرب 45000 �سركة �سغرية ومتو�سطة:

ال�سارقة ت�ست�سيف منتدى ال�سركات 
ال�سغرية واملتو�سطة  

-املنتدى �سّلط ال�سوء على اأحدث الو�سائل الفعالة لنمو 
الأعمال من خالل برامج اإدارة الأعمال

•• ال�صارقة-الفجر:

امل�سافة  القيمة  �سريبة  حول  عاملي  منتدى  موؤخراً  ال�سارقة  ا�ست�سافت   
تطور  ملواكبة  العمل  كفاءة  لزيادة  الفعالة  احللول  على  ال�سوء  لت�سليط 
الأعمال يف املنطقة، بح�سور ممثلني عن العديد من ال�سركات يف الإمارات. 
حيث �ساهم املنتدى ب�سكل اأ�سا�ض يف فهم الطرق اجلديدة لتعزيز الكفاءة 

الت�سغيلية ملواكبة التطور امل�ستمر يف ال�سوق وزيادة املناف�سة.
ويعد هذا املنتدى الأول الذي يقام يف ال�سارقة والذي نظمته �سركة “تايل 
ال�سركة العاملية الرائدة يف جمال املحا�سبة وبرامج المتثال  �سوليو�سنز”، 
العربية  الإم���ارات  اإم��ارة يف  اأك��رب  ثالث  ال�سارقة  اإم��ارة  ال�سريبي. وتعترب 

املتحدة، والتي ت�سم ما يقرب من 45000 �سركة �سغرية ومتو�سطة. 
“اإنفينتي  من �سركة  اأن�سول �سيثي”   وقد قام كل من املحلل القانوين” 
�سوليو�سنز” يف اإبراز اأهمية احللول التي تقدمها �سركة “تايل �سوليو�سنز” 
لل�سركات،  اليومية  العمليات  تواجه  التي  املختلفة  التحديات  مواجهة  يف 
التي يجب اللتزام بها حتى يتمكنوا من  ا على احللول  اأي�سً مع الرتكيز 

مواجهة تلك التحديات باأقل تاأثري.
كيف  ناق�ض  حيث  املتميزة”  “الإدارة  موا�سفات  ع��ن  “�سيثي”  وحت��دث 
النقدية،  التدفقات  واإدارة  الأعمال  يف�سد  اأن  املنا�سب  غري  للمدير  ميكن 
من  امل�ستقبلية  وال�ستفادة  مراعاتها  يجب  التي  العوامل  اإىل  تطرق  كما 
املختلفة  اإدارة املخزون، والأن��واع  النقدية اجليدة. وناق�ض  التدفقات  اإدارة 
اأف�سل  على  للح�سول  امل��خ��زون  حت�سني  للمرء  ينبغي  وكيف  للمخزون، 
النتائج. واأثناء مناق�سته ملركز التكلفة واإدارة مركز الربح، واأو�سح اأن رجل 

اأعمال اجليد لديه روؤية م�ستقبلية دائمة لتقرير التكلفة.
وت��ط��رق اأي�����س��اً اإىل اأه��م��ي��ة ت��ق��اري��ر ن��ظ��م امل��ع��ل��وم��ات الإداري�����ة للموظفني 
مبكر  وقت  الأعمال يف  الق�سايا يف  للمرء حتديد  وكيف ميكن  الإداري���ني 
ال�سريبي  الم��ت��ث��ال  متطلبات  بطرح  ق��ام  كما  ل��ذل��ك.  وف��ق��اً  والتخطيط 

الأ�سا�سية واأهمية اللتزام بها.
فقط  لي�ض  لتعزيز  اجل��دي��دة  ال��ط��رق  معرفة  يف  امل�ساركون  ا�ستفاد  ولقد 
العمالء  الأرب����اح وخ��دم��ة  تعزيز  ��ا كيفية  اأي�����سً والإن��ت��اج��ي��ة ولكن  ال��ك��ف��اءة 
ال�سريبي  والم��ت��ث��ال  امل��ال��ي��ة  والإدارة  الأداء  م��راق��ب��ة  خ���الل  م��ن  وذل���ك 
بتبادل اخل��ربات من خالل  امل�ساركون  قام  املنا�سب. كما  الوقت  الفّعال يف 
املناق�سات وا�ستعرا�ض جتاربهم اخلا�سة بعد النتقال اإىل حلول املحا�سبة 

الإلكرتونية.
الأعمال  ريادة  ثقافة  لتعزيز  ال�سنوات جهودها  ال�سارقة عرب  ولقد عززت 
وروؤيتها  احلكيمة  ال��ق��ي��ادة  توجيهات  م��ع  متا�سياً  الإم�����ارة،  يف  والب��ت��ك��ار 
2021. ويوا�سل قطاع  امل�ستقبلية الثاقبة وفًقا لأهداف وروؤية الإمارات 
ودعم  بجهود  الت�ساعدي  م�ساره  املحلي  واملتو�سطة  ال�سغرية  ال�سركات 

حكومي قوي.
وت�سارك العديد من ال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة يف الإمارة يف الت�سنيع 
واللوج�ستيات  ال�سحية  والرعاية  والتعليم  وال�سياحة  والغاز  والعقارات 
واخلدمات التجارية، وفًقا ملوقع حكومة الإمارات العربية املتحدة. ووفًقا 
للموقع ميثل الت�سنيع حوايل %19 من اإجمايل الناجت املحلي ال�سنوي 

)GDP(، حيث يعد قطاًعا اقت�سادًيا رئي�سًيا يف الإمارة.
يهدف  وه��و  “تايل”  ب�  اخلا�ض  ال�سريبية  املحا�سبة  برنامج  اعتماد  ومت 
العام  م��دار  وعلى  لل�سركات.  امل�سافة  القيمة  �سريبة  امتثال  تب�سيط  اىل 
املا�سي، �ساعدت تايل اأكرث من 50000 �سركة يف اللتزام بلوائح �سريبة 
ال�سعودية.  العربية  واململكة  املتحدة  العربية  الإم��ارات  امل�سافة يف  القيمة 
وتعد ال�سركة وكيل �سرائب م�سجل ي�ساعد العمالء على حتقيق اللتزام 
وبطريقة  املنا�سب  ال��وق��ت  يف  امللفات  وع���ودة  ال�سجالت  واإدارة  ال�سريبي 
فعالة. وتعترب “تايل” �سركة موثوق بها من قبل اأكرث من 2 مليون �سركة 

على م�ستوى العامل.

مطار ال�سارقة مينح بروفانتاج 
اإدارة الإعالنات التجارية 

•• ال�صارقة-وام:

وقعت هيئة مطار ال�سارقة الدويل اتفاقية مع جمموعة بروفانتاج ميديا 
PMG املتخ�س�سة يف جمال الإعالنات التجارية باملطارات العاملية، تقوم 
مبوجبها ال�سركة بت�سغيل اإدارة امل�ساحات الإعالنية يف مطار ال�سارقة ملدة 

ثماين �سنوات .
املدفع،  �سامل  �سعادة علي  ال��دويل  ال�سارقة  وقع التفاقية عن هيئة مطار 
رئي�ض الهيئة، فيما وقع عن �سركة بروفانتاج ميديا، جاك دو بريز، املوؤ�س�ض 
والرئي�ض التنفيذي لل�سركة، بح�سور عدد من كبار املدراء وامل�سوؤولني من 

الطرفني.
الدويل  ال�سارقة  مطار  هيئة  جهود  اإط��ار  يف  تاأتي  التي  التفاقية  وتتيح 
الإعالنية  امل�ساحات  ال�ستفادة من  التجارية من خالل  الإي��رادات  لتعزيز 
املوا�سفات  اأف�سل  وف��ق  الرقمية  احل��ل��ول  تقنيات  اأح���دث  ا�ستخدام  ع��رب 

والإمكانيات املعمول بها يف هذا املجال.
وقال �سعادة علي �سامل املدفع: “اإن منح �سركة بروفانتاج ميديا حقوق اإدارة 
الإعالنات يف املطار �سي�سهم يف تعزيز جهود الهيئة فيما يتعلق بالت�سويق 
اأ�ساليب جديدة مبتكرة تتنا�سب مع مكانة  والإعالن من خالل ا�ستخدام 
واأهمية املطار الذي يوا�سل حتقيق م�ستويات منو ثابتة على �سعيد اأعداد 
اأعرب جاك دو بريز  من جانبه  امل�سافرين وال�سركات العاملة يف املطار”. 
�سركته  اأن  ال��دويل، موؤكدا  ال�سارقة  بالتعاون مع هيئة مطار  �سعادته  عن 
مطار  يف  ال�سفر  حركة  ملعدلت  اجليد  الأداء  من  ال�ستفادة  اإىل  �ست�سعى 
اأهم مراكز الطريان  اإيجابيا ويعد واحدا من  الذي �سهد تطورا  ال�سارقة 
يف املنطقة، من خالل ا�ستخدام اأحدث التقنيات والتكنولوجيا الرقمية يف 

�سناعة الإعالن.
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املال والأعمال

حمالت »اإمباور« ال�سيفية تقلل من ا�ستهالك الطاقة 
وت�سهم يف خلق بيئة اآمنة لالأجيال القادمة

»بن �سعفار«: ميكن للمتعاملني اأن ي�ساهموا يف 
خف�ض قيمة فواتري خدمات تربيد املناطق 

والت�سدي لظاهرة التغري املناخي بخطوات ب�سيطة
•• دبي- الفجر:

يف اإطار نهجها الرا�سخ وجهودها احلثيثة لتح�سني اأداء اأنظمة تربيد املناطق 
وجعلها اأكرث تكامال وكفاءة، وتقليل ا�ستهالك الطاقة، ودعم النتقال ال�سريع 
موؤ�س�سة  اأطلقتها  التي  ال�سيفية  �ساهمت احلمالت   ، اأخ�سر”  “اقت�ساد  نحو 
اأكرب مزود خلدمات التربيد يف  الإمارات لأنظمة التربيد املركزي “اإمباور”، 
العامل، اإىل خف�ض قيمة فواتري تربيد املناطق والتقليل من اإ�ستهالك الطاقة، 

اإ�سافًة اإىل الت�سدي لظاهرة التغري املناخي.
لفرتات:  املنزل  مغادرة  قبل  املتعاملني  على  يجب  اأن��ه  “اإمباور”،  واأو�سحت 
اإغالق ال�ستائر والنوافذ الزجاجية، التي تعترب مركز الدفاع الأول من حرارة 
ال�سم�ض خالل النهار، بالإ�سافة اإىل غلق جميع الفتحات ال�سغرية املتواجدة 
يف اجلدران والأبواب و�سيانة املكيفات ب�سكل دوري و�سبط مكيف الهواء عند 

24 درجة مئوية . 
التربيد  الإم��ارات لأنظمة  التنفيذي موؤ�س�سة  الرئي�ض  �سعفار  اأحمد بن  وقال 

“نهدف  “اإمباور”،  امل����رك����زي 
م���ن احل���م���الت امل�����س��ت��م��رة اإىل 
الكهرباء  ا���س��ت��ه��الك  ت��ر���س��ي��د 
وتقليل  الهدر،  واملياه، وجتنب 
ال����ت����ك����ال����ي����ف؛ ح����ي����ث اأظ����ه����ر 
 62% اأن  ح��دي��ث  ا���س��ت��ط��الع 
م��ن ���س��ك��ان الإم�����ارات يرتكون 
مكيفات الهواء تعمل يف املنزل 
ع���ن���د ذه���اب���ه���م ل��ل��ع��م��ل خالل 
اأن  اإىل  اأيام ال�سيف؛ ما ي�سري 
فارغة  �سقق  يف  تعمل  املكيفات 
املتو�سط  �ساعة يف   11.7 مل��دة 
اإمباور  دع��ا  ما  وه��و  اأ�سبوعياً، 
م�ستوى  رف�����ع  ������س�����رورة  اإىل 
حول  املتعاملني  ل��دى  ال��وع��ي 
الطاقة  ا����س���ت���ه���الك  ت��ر���س��ي��د 
ل���ل���م���ح���اف���ظ���ة ع����ل����ى امل����������وارد 

اإع��ادة �سبط مكيف الهواء يف حال  الطبيعية وحماية البيئة وذلك من خالل 
عدم تواجد يف املنزل اإىل درجة اأعلى من 24 درجة مئوية حيث ي�ساهم ذلك يف 

خف�ض م�ستوى الرطوبة داخل املنازل.«.
اأن “خالل حمالتها امل�ستمرة �ساهمت يف حتقيق وفورات  واأو�سح “بن �سعفار”، 
من الطاقة الكهربائية حتى نهاية 2018، و�سلت اإىل 1160 ميجاوات من 
الكهرباء، فيما بلغت القيمة الإجمالية لتوفري املوؤ�س�سة من الطاقة الكهربائية 
3 مليارات درهم حتى نهاية العام نف�سه”، موؤكدا “اأن حمالت اإمباور امل�ستمرة 

ت�سهم يف خلق بيئة اآمنة لالأجيال القادمة«.
واأكد، اأن “اإمباور” تتبنى ا�سرتاتيجية متكاملة ت�سهم يف رفع م�ستوى الوعي 
لدى املتعاملني عرب تقدمي اأف�سل املمار�سات وطرق تر�سيد ا�ستهالك الطاقة، 
على  للمحافظة  البيئية  وال�ستدامة  بالكفاءة  متتاز  تربيد  خدمات  وتقدمي 
والقت�ساد  امل�ستدامة  التنمية  يدعم  مب��ا  البيئة،  وحماية  الطبيعية  امل���وارد 
دبي  ا�سرتاتيجية  مع  ويتوافق  املتحدة،  العربية  الإم���ارات  دول��ة  يف  الأخ�سر 
2050، التي تهدف اإىل جعل الإم��ارة مركزاً عاملياً للطاقة  للطاقة النظيفة 
م�سادر  م��ن  دب��ي  طاقة  م��ن   7% توفري  ع��رب  الأخ�����س��ر  والقت�ساد  النظيفة 
الطاقة النظيفة بحلول عام 2020، و%25 بحلول 2030، و%75 بحلول 

.2050
واجلدير ذكره، اأن “اإمباور” تقدم خدمات تربيد املناطق لأكرث من 1،090 
مبنى، ولأكرث من 100 األف متعامل كما ت�سل القدرة الإنتاجية لل�سركة اإىل 
اأكرث من 1،43 مليون طن من التربيد، وتقدم ال�سركة خدمات تربيد مناطق 
�سديقة للبيئة لعدد من امل�ساريع البارزة يف اإمارة دبي مثل واجهة دبي املائية، 
املايل  دبي  ومركز  ريزيدن�ض،  بيت�ض  وجمريا  جمريا،  وجمموعة  وات��رز،  وبلو 
العاملي، واخلليج التجاري، ومدينة دبي الطبية، واأبراج بحريات جمريا، ونخلة 
جمريا، ودي�سكفري جاردنز، وابن بطوطة مول، وحي دبي للت�سميم، واملنطقة 

العاملية لالإنتاج الإعالمي وغريها.

مذكرة تفاهم بني الفجرية للموارد 
الطبيعية وتنظيم الت�سالت

•• الفجرية-وام:

مذكرة  الت�سالت  تنظيم  وهيئة  الطبيعية  للموارد  الفجرية  موؤ�س�سة  وقعت 
تفاهم لتحديد جمالت التعاون والعمل امل�سرتك بني الأطراف يف جمال اأمن 
املعلومات واآلية التن�سيق لتبادل املعلومات وتزويد اجلهات العاملة يف خمتلف 

القطاعات بالتحذيرات من خماطر الف�ساء اللكرتوين.
وقع املذكرة �سعادة حمد عبيد املن�سوري املدير العام لهيئة تنظيم الت�سالت 

و�سعادة املهند�ض علي قا�سم مدير عام موؤ�س�سة الفجرية للموارد الطبيعية.
وتهدف املذكرة اإىل تعزيز املنظومة الرقمية يف اخلدمات احلكومية وذلك عرب 
التي  املبتكرة  الذكية  اأح��دث احللول  والط��الع على  واملعرفة  اخل��ربات  تبادل 
ات�سالت من خالل تعزيز البتكار والتميز يف منظومة  توفرها هيئة تنظيم 
خدمات الفجرية للموارد الطبيعية.وت�سع مذكرة التفاهم اأ�س�سا قوية لتعاون 
وابتكار  برامج عمل م�سرتكة  اإط��الق  وذل��ك عرب  واملوؤ�س�سة  الهيئة  مثمر بني 

حلول رقمية تعزز من م�ستويات ال�سعادة يف القطاع اخلدمي احلكومي.
وقال املهند�ض علي قا�سم اإن هذه التفاقية تاأتي تعزيزاً مل�سرية التحول الرقمي 
ا�سرتاتيجية  ال�سراكة  ه��ذه  توؤ�س�ض  حيث  املقبلة،  ال��ف��رتة  خ��الل  املوؤ�س�سة  يف 
لعمل م�سرتك ومثمر ي�ستك�سف اآفاقا جديدة ويتيح اأحدث التقنيات الرقمية 
الرقمية  التكنولوجيا  اأنظمة  خ��الل  من  املتعاملني  لإ�سعاد  الذكية  واحللول 
الرائدة امل�ستخدمة اليوم، مما ي�سهم يف تعزيز التنمية امل�ستدامة مبا يتما�سى 

مع روؤية القيادة الر�سيدة يف ت�سهيل حياة املجتمع واإ�سعاد اأفراده.
الإمكانات  ت�سخر  الت�سالت  تنظيم  هيئة  اإن  املن�سوري  حمد  قال  جانبه  من 
التكنولوجية خلدمة خمتلف القطاعات يف دولة الإمارات، مبا يحقق تطلعات 
القيادة الر�سيدة نحو التقدم والريادة على كافة الأ�سعدة، ونويل هذا التعاون 
يف  روؤيتها  يحقق  مبا  بالغاً  اهتماما  الطبيعية  للموارد  الفجرية  موؤ�س�سًة  مع 

تعزيز التميز يف اخلدمات الذكية.

يقام على هام�س املنتدى العاملي الأفريقي لالأعمال 2019 ويعك�س ال�سراكة العابرة للحدود 

غرفة دبي تك�سف عن امل�سرفني واملوجهني يف برنامج 
تدريب امل�ساريع النا�سئة الإماراتية الأفريقية

دو ونوكيا تطلقان تقريرًا م�سرتكًا حول اأهمية
 احللول ال�سبكية امل�ستندة اإىل ال�سحابة 

جتربة اإقامة النجوم الفاخرة يف فندق ذا اإت�ض دبي

•• دبي-الفجر:

 اأط��ل��ق��ت دو، ال��ت��اب��ع��ة ل�����س��رك��ة الإم�����ارات 
ل���الت�������س���الت امل��ت��ك��ام��ل��ة، ب���ال���ت���ع���اون مع 
ال�سوء  ي�سّلط  م�سرتكاً  ت��ق��ري��راً  ن��وك��ي��ا، 
ال�سبكية  ال��ت��ح��ت��ي��ة  ال��ب��ن��ي��ة  اأه��م��ي��ة  ع��ل��ى 
حالت  تطوير  يف  ال�سحابة  اإىل  امل�ستندة 
ا����س���ت���خ���دام اجل���ي���ل اخل���ام�������ض واإن���رتن���ت 
ويناق�ض  امل�ستقبل.  يف  اجل��دي��دة  الأ�سياء 
املطلوبة  ال���ت���غ���ي���ريات  اأي�������س���اً  ال��ت��ق��ري��ر 
ات��خ��اذه��ا لعتماد  ال���واج���ب  واخل���ط���وات 
جانب  اإىل  اجل��دي��دة  ال�سبكية  الهيكلية 
باأمن  املتعلقة  التحديات  مواجهة  �ُسُبل 
امل��ع��ل��وم��ات م��ن خ���الل ت��ط��وي��ر منظومة 
املعلومات  اأم����ن  وح��م��اي��ة  لإدارة  ���س��ام��ل��ة 
التقرير  ع���ن  ح��دي��ث��ه  وال�������س���ب���ك���ات.ويف 
الرئي�ض  البلو�سي،  �سليم  ق��ال  اجل��دي��د، 
التنفيذي للتكنولوجيا يف �سركة الإمارات 

عاملنا  “ي�سهد  امل��ت��ك��ام��ل��ة:  ل��الت�����س��الت 
الرقمي تغريات بوترية مت�سارعة نتيجة 
ال��ت��ق��ن��ي��ات واحللول  م���ن  امل���زي���د  ظ���ه���ور 
�سياغة  اإع���ادة  يف  �ساهمت  التي  املتطورة 
وتكنولوجيا  الت�����س��ال  خ��دم��ات  م��ف��ه��وم 
املعلومات. ومن املتوقع اأن حتدث �سبكات 
ن�����س��ره��ا جتارياً  ع��ن��د  اخل���ام�������ض  اجل���ي���ل 
قطاعات  ج��م��ي��ع  ع����رب  ك���ب���رية  حت������ولت 
الأعمال بدون ا�ستثناء. و�سي�ساهم انتقالنا 
اإىل عامل احللول واخلدمات القائمة على 
ال�سحابة يف تعزيز مرونة وكفاءة وجودة 
بنية �سبكتنا امل�ستقبلية، مما يفتح املجال 
جديدة  جمموعة  تطوير  اإمكانية  اأم���ام 
من حالت ال�ستخدام وعرو�ض املنتجات 
ت��ق��ن��ي��ات اجليل  اإىل  امل�����س��ت��ن��دة  اجل���دي���دة 
ال��ت��ايل م��ث��ل اجل��ي��ل اخل��ام�����ض واإنرتنت 
واملعزز«.  الف��رتا���س��ي  وال��واق��ع  الأ���س��ي��اء 
اخلام�ض  اجل����ي����ل  ت��ق��ن��ي��ة  ت�����س��م��ي��م  مت 

بهدف حت�سني خدمات النطاق العري�ض 
لالأجهزة املتحركة، ولكن الأهم من ذلك 
اأنها �ستفتح اإمكانات جديدة و�ست�ساهم يف 
نوعية على �سعيد م�ستوى  نقلة  اإح��داث 

كفاءة عمليات ال�سبكة مقارنة مع �سبكات 
اجلديدة  التكنولوجيا  وتنطوي  ال��ي��وم. 
اإم���ك���ان���ي���ات وف����وائ����د ل ح�����س��ر لها  ع��ل��ى 
من  لالإ�ستفادة  ولكن  القطاعات،  جلميع 
تطبيقات  اإىل  وحتويلها  الإمكانات  تلك 
ملمو�سة،  هناك حاجة كبرية لوجود بنية 
مواكبة  على  ق���ادرة  ق��وي��ة  �سبكية  حتتية 
املتطلبات امل�ستقبلية. وُتعد حلول املحاكاة 
 )NFV( الفرتا�سية لوظائف ال�سبكات
 )SDN( وال�سبكات املعرفة بالربجميات
مبثابة  ال�سحابة  اإىل  جميعها  امل�ستندة 
التحتية  البنية  لتدعيم  اأ�سا�سية  رك��ي��زة 
اعتماد  وي�ساعد  امل�ستقبل.  يف  لل�سبكات 
لوظائف  الف��رتا���س��ي��ة  امل��ح��اك��اة  ح��ل��ول 
بالربجميات  املعرفة  وال�سبكات  ال�سبكات 
تلقائياً  التكيف  م��ن  ال�سبكات  متكني  يف 
مع املتطلبات املتغرية والرتقاء بعملياتها 
وتعترب  ذات���ي.  ب�سكل  كفاءتها  وحت�سني 

املتكاملة  ل��الت�����س��الت  الإم������ارات  ���س��رك��ة 
اعتماد  ن��ح��و  ال��ت��ح��ول  ح��ال��ي��اً يف خ�����س��م 
التحتية  البنية  وحت�سني  التقنيات  ه��ذه 
ل�سبكتها ا�ستعداداً لع�سر اجليل اخلام�ض. 
على  الت�����س��ال  ���س��رك��ات  م�ستقبل  يعتمد 
وخدمات  منتجات  ت��ق��دمي  على  ق��درت��ه��ا 
متميزة  وات�سالت  معلومات  تكنولوجيا 
وعالية اجلودة اإىل جانب  تخطي حدود 
توفري تقنيات وحلول الت�سال التقليدية 
ال����ت����ي اع�����ت�����ادت ت���ق���دمي���ه���ا يف امل���ا����س���ي. 
الإمارات  �سركة  �سبكة  حتويل  و�سي�ساهم 
اإىل عامل اخلدمات  املتكاملة  لالت�سالت 
نوكيا  مثل  �سركاء  م��ن  بدعم  ال�سحابية 
تلبي  وحُم�ّسنة  متطورة  �سبكة  توفري  يف 
وت�ساهم  امل�ستقبل  يف  العمالء  متطلبات 
يف تطوير حالت ا�ستخدام جديدة قائمة 
ع��ل��ى ت��ق��ن��ي��ات اإن���رتن���ت الأ���س��ي��اء واجليل 

اخلام�ض.

•• اأبوظبي- الفجر-  رم�صان عطا

تقود  اأن  اأو  املف�سل  جنمك  ح��ي��اة  تعي�ض  اأن  ت��ري��د  ه��ل 
ال�سيارة نف�سها التي يقودها كري�ستيانو رونالدو مثاًل؟ 
فندق ذا اإت�ض دبي مينحك هذه الفر�سة من العمر مع 
عر�ض  اأف��خ��م  وه��و  ال�سيف،  جنماً” ه��ذا  “كن  عر�سه 
اإمارة  الواقع يف قلب  ذو اخلم�ض جنوم  الفندق  يقدمه 
دبي.ي�سمل هذا العر�ض الإقامة يف اجلناح امللكي الفريد 
مرتاً   1130 تبلغ  �سا�سعة  م�ساحة  على  ميتد  وال��ذي 
مرّبعاً وي�سغل الدور العلوي للفندق باأكمله، بالإ�سافة 
اإىل ال�ستمتاع بالقيادة يف �سوارع دبي على منت واحدة 
من اأغلى ال�سيارات اخلارقة يف العامل واأكرثها رغبًة – 

الالمبورغيني هوراكان 2019. 
30،000 درهم  كن جنماً هي جتربة �ساملة تبداأ من 
)8،200( يف الليلة الواحدة وتت�سمن، التنقل يف �سيارة 
ليلة كاملة يف اجلناح  امل��ط��ار وق�ساء  ِم��ن  روي�����ض  رول��ز 
اأ�سخا�ض  ل�ستة  اجل��ن��اح  داخ���ل  خ��ا���ض  ع�ساء  م��ع  امللكي 
“ماندارا  وعالج لتجديد ن�ساط وحيوية ل�سخ�سني يف 
�سيارة  اأو  ه��وراك��ان  لمبورغيني  �سيارة  وق��ي��ادة  �سبا” 

اأخرى مماثلة.يّت�سم الطابق 32 من الفندق حيث يقع 
اجلناح امللكي بالفخامة والرثاء، ويت�سمن ثالث غرف 
ملوكية لل�سيوف وخم�ض غرف جلو�ض مذهلة وغرفة 
طعام رائعة مزّينة بطاولة تّت�سع ل� 12 �سخ�ساً ومكتب 
خا�ض و�سينما ح�سرية ومطبخ جمهز بالكامل ومنتجع 
�سرفة  اإىل  مي��ت��ّد  داخ��ل��ي  م�سبح  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  )�سبا( 
ال�سيوف  ي�ستطيع  حيث  ال�سخمة  اخلارجية  اجل��ن��اح 
ال�سباحة يف الهواء الطلق اأو حتت �سقف اجلناح امللكي. 
كما يطل احلائط الزجاجي يف املجل�ض امللكي على اأ�سهر 
امل��ع��امل يف دب��ي م��وف��راً م��ن��ظ��راً خ��اّلب��اً ل ي��و���س��ف. هذا 
هذا  اإىل  للو�سول  خ��ا���ض  مب�سعد  ال�سيوف  ويحظى 
الق�سر احل�سري حيث �سيعي�سون جتربة ل مثيل لها.
ولكي تكتمل هذه التجربة، ي�ستطيع ال�سيوف ا�ستك�ساف 
كمطعم  اإقامتهم  اأثناء  احل�سرية  الأماكن  من  العديد 
بالي الدويل و”فونيك�ض �سو�سال كلب “واإت�ض بار و”ذا 
لال�ستمتاع  ليلة  ك��ل  دب��ي  نخبة  جتتمع  حيث  ليون” 
بخدمة فريق عاملي من الخت�سا�سيني الذين يقّدمون 
لهم اأرقى الكوكتيالت واملاأكولت واعدين اإّياهم باأم�سية 

ل مثيل لها على الإطالق.

•• دبي-الفجر:

 ك�سفت غرفة جتارة و�سناعة دبي عن اأ�سماء ثمانية 
الذين  الأعمال  اأ�سحاب اخلربة وق��ادة  موجهني من 
برنامج  م��ن  الثانية  املرحلة  تنفيذ  على  �سي�سرفون 
تدريب امل�ساريع النا�سئة الإماراتية الأفريقية، والذي 
املنتدى  م��ن  ال����دورة اخل��ام�����س��ة  ه��ام�����ض  ع��ل��ى  �سيقام 
العاملي الأفريقي لالأعمال الذي �ستنظمه غرفة دبي 
حتت رعاية كرمية من �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
بن را�سد اآل مكتوم، نائب رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض 
القادم  نوفمرب  يف  اهلل”  “رعاه  دب��ي  ح��اك��م  ال����وزراء 

حتت �سعار “اأفريقيا الغد، مناء امل�ستقبل«.
�سخ�سيات   4 وامل��وج��ه��ني  امل���درب���ني  ق��ائ��م��ة  و���س��م��ت 
النا�سئة يف  امل�����س��اري��ع  م��رم��وق��ة وم��ع��روف��ة يف جم���ال 
مبجال  متخ�س�سة  اأف��ري��ق��ي��ة  ���س��خ�����س��ي��ات  و4  دب���ي 
ال�سخ�سيات  ه��ذه  �ست�سرف  حيث  النا�سئة،  امل�ساريع 
املختارة واملتخ�س�سة يف جمالها على توجيه وتدريب 
اختيار  الربنامج. ومت  امل�ساركة يف  النا�سئة  ال�سركات 
ا�ستناداً  التوجيهي  التدريب  املوجهني واملدربني على 
يف  بالنجاح  احلافل  املهني  وتاريخهم  خرباتهم  اإىل 
تاأ�سي�ض �سركات نا�سئة وقيادتها نحو الزده��ار، حيث 
�سي�سرف املوجهون من دولة الإم��ارات على ال�سركات 
حني  يف  للربنامج،  تاأهلت  التي  اخلم�سة  الأفريقية 
�سي�سرف املوجهون من القارة ال�سمراء على ال�سركات 
ال��ن��ا���س��ئ��ة ال��ع��ام��ل��ة يف دول���ة الإم������ارات وال��ت��ي تاأهلت 

للم�ساركة بالربنامج. 
الإماراتية  النا�سئة  امل�ساريع  تدريب  برنامج  ويعترب 
التعاون  لتفعيل  نوعه  م��ن  برنامج  اأول  الأفريقية، 
وال�����س��راك��ة ب���ني امل�����س��اري��ع ال��ن��ا���س��ئ��ة يف ك���ٍل م���ن دبي 
والقارة الأفريقية، وهو مبادرة نوعية اأطلقتها غرفة 

الدولة،  اإىل  النا�سئة  امل�ساريع  ا�ستقطاب  بهدف  دبي 
التو�سع  على  الدولة  يف  النا�سئة  ال�سركات  وم�ساعدة 

لالأ�سواق اخلارجية يف اأفريقيا.
و�سمت لئحة امل�سرفني واملدربني من دولة الإمارات 
ال�سركات  وتوجيه  ت��دري��ب  على  �سي�سرفون  وال��ذي��ن 
املدير  ت��وم��ا���ض،  كري�ض  م��ن  ك��ل  الأف��ري��ق��ي��ة  النا�سئة 
امل��وؤ���س�����ض ل�سركة  وال�����س��ري��ك  امل�����س��رتك  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
البناء  �سناعة  رائ���دة  ك��ورب��ي،  و�سينثيا  “يوريكا”، 
يف ال�������س���رق الأو�����س����ط  يف دي���ل���وي���ت، ون������ادر اأم�����ريي، 
 ،el grocer ل�سركة  التنفيذي  والرئي�ض  املوؤ�س�ض 
امل��ن�����س��ة اخل��ا���س��ة ب��ت��و���س��ي��ل ���س��ل��ع ال��ب��ق��ال��ة، ون�سيب 
 « مينا  ون��درم��ان  ل�سركة  التنفيذي  الرئي�ض  بويري 

.»Wunderman MENA
و�سمت لئحة املدربني من اأفريقيا والذين �سيدربون 
ال�سركات العاملة يف الإمارات التي تاأهلت للم�ساركة 
ال��ت��دري��ب��ي ك���اًل م��ن ك��ري�����ض فوليان،  ال��ربن��ام��ج  يف 
اأفريقيا”،  “مول  ل���  التنفيذي  وال��رئ��ي�����ض  امل��وؤ���س�����ض 
واغو�سا اأومويغي، املوؤ�س�ض والع�سو املنتدب يف �سركة 
“ايكو يف �سي”، وجوناثان بريمان، الرئي�ض التنفيذي 
يف “جيه اإي بريمان اأ�سو�سيات�ض” واأبيوجي اإيانولوا 
“�سرتيت  يف  امل��ن��ت��دب  الع�سو  من�سب  ي�سغل  ال���ذي 

كابيتال«.
وي�ستمر الربنامج التدريبي ملدة ثالثة اأ�سهر و�سوًل 
اإىل تاريخ انعقاد الدورة اخلام�سة من املنتدى العاملي 
املقبل،  ن��وف��م��رب   19-18 يف  ل��الأع��م��ال  الأف��ري��ق��ي 
حيث �سيوفر الربنامج لل�سركات ال� 10 النا�سئة من 
التوجيه  تتخطى  عديدة  فوائد  واأفريقيا  الإم���ارات 
وخدمات  م��زاي��ا  ع��ل��ى  احل�����س��ول  لت�سمل  والإر�����س����اد 
مبادرة “دبي للم�ساريع النا�سئة” التابعة لغرفة دبي، 
بالإ�سافة اإىل فر�سة للتحدث خالل املنتدى العاملي 

الأفريقي لالأعمال وا�ستعرا�ض اأفكارهم ومنتجاتهم، 
الأمر الذي يتيح لهم فر�سة لإجراء حوارات ونقا�سات 

واجتماعات مع م�ستثمرين ومتعاملني.
الربنامج  م��ن  الأوىل  امل��رح��ل��ة  اختتمت  ق��د  وك��ان��ت 
النا�سئة  للم�ساريع  دب���ي  “غرفة  م�سابقة  بتنظيم 
التقنية  قمة  هام�ض  على  الأفريقية”  الإم��ارات��ي��ة 
الأفريقية التي انعقدت يف فرباير املا�سي يف العا�سمة 
�سركات   10 فيها  �سارك  والتي  كيغايل،   ال��روان��دي��ة 

حيث  اأفريقية،  نا�سئة  �سركات  و10  اإماراتية  نا�سئة 
تطوير  على  تناف�سية  فرق  �سمن  امل�ساركون  تناف�ض 
اإبداعية مبتكرة حول الأ�س�ض املتينة للربنامج  اأفكار 
التي  التحديات  وا�ستعر�سوا  والتوجيهي،  التدريبي 
ت��ع��ي��ق ت��و���س��ع��ه��م ومن���وه���م ك��م�����س��اري��ع ن��ا���س��ئ��ة عابرة 
الالزمة  واملتطلبات  الحتياجات  وح���ددوا  للحدود، 
والأ�سواق  اأ�سواقها  يف  نا�سئة  �سركة  كل  وتطور  لنمو 

الأخرى.

-اختيار املوجهني مت ا�ستنادًا اإىل خرباتهم وتاريخهم املهني احلافل بالنجاح يف تاأ�سي�س �سركات نا�سئة وقيادتها نحو الزدهار
وافريقية ت�سارك يف الربنامج ويتم تدريبها على يد 8 موجهني مرموقني  اإماراتية  نا�سئة  -10�سركات 

-برنامج تدريب امل�ساريع النا�سئة الإماراتية الأفريقية هو اأول برنامج من نوعه لتفعيل التعاون وال�سراكة بني امل�ساريع 
النا�سئة يف كٍل من دبي والقارة الأفريقية  
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العدد 12709 بتاريخ 2019/8/19 
اإنذار عديل بالن�سر 
( رقم ) 2019/5994 

املنذر :  بنك دبي ال�سالمي  �ض.م.ع
املنذر اإليه : الفني �سانتو�ض كروز   .

ينذر املنذر املنذر اإليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة )56،133.00( درهم نتيجة 
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خالل 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على 
ال�سيارة رقم ) 96452/ خ�سو�سي /I/ دبي ( من نوع ) تويوتا كورول _

�سالون( موديل )2016( _ لون ) رم��ادي(_ واملمولة ل�ساحلكم من قبل 
املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12709 بتاريخ 2019/8/19 
اإنذار عديل بالن�سر 
رقم ) 5997 /2019 )

املنذر :  بنك دبي ال�سالمي  �ض.م.ع
املنذر اإليه : ديليب جو�سيف جو�سيف   .

ينذر املنذر املنذر اإليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة )39،043.00( درهم نتيجة 
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خالل 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على 
ميت�سوبي�سي   ( ن��وع  م��ن   ) دب��ي   /G/ خ�سو�سي   /85131  ( رق��م  ال�سيارة 
لن�سر _�سالون( موديل )2013( _ لون ) ابي�ض(_ واملمولة ل�ساحلكم 

من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12709 بتاريخ 2019/8/19 
اإنذار عديل بالن�سر 
رقم )6001 /2019 )

املنذر :  بنك دبي ال�سالمي  �ض.م.ع
املنذر اإليه : ع�سكري باقر باقر ح�سني   .

ينذر املنذر املنذر اإليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة )21،600.00( درهم نتيجة 
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خالل 
التنفيذية  الإج����راءات  لتخاذ  املنذر  �سي�سطر  واإل  الن�سر  تاريخ  من  اأ�سبوع 
ادج  فورد   ( نوع  من   ) دبي   /F/ 99256/ خ�سو�سي ال�سيارة رقم )  على 
من  ل�ساحلكم  واملمولة  رمادي(_   ( لون   _ _ا�ستي�سن( موديل )2009( 

قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12709 بتاريخ 2019/8/19 
اإنذار عديل بالن�سر 
رقم ) 5992 /2019 )

املنذر :  بنك دبي ال�سالمي  �ض.م.ع
املنذر اإليه : هاترا رامرييز �سريانو   .

ينذر املنذر املنذر اإليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة )39،025.00( درهم نتيجة 
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خالل 
التنفيذية  الإج����راءات  لتخاذ  املنذر  �سي�سطر  واإل  الن�سر  تاريخ  من  اأ�سبوع 
على ال�سيارة رقم ) 36862/ خ�سو�سي /N/ دبي ( من نوع ) كيا �سبورجت 
_ا�ستي�سن( موديل )2016( _ لون ) بني(_ واملمولة ل�ساحلكم من قبل 

املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12709 بتاريخ 2019/8/19 
اإنذار عديل بالن�سر 
رقم )2019/5996 )

املنذر :  بنك دبي ال�سالمي  �ض.م.ع
املنذر اإليه : خالدعرتي�ض �سالح اخلويل   .

ينذر املنذر املنذر اإليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة )51،969.00( درهم نتيجة 
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خالل 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على 
ت�سالنجر  دودج   ( نوع  ( من  دبي   /C/ 66721/ خ�سو�سي  ( رقم  ال�سيارة 
_كوبيه( موديل )2014( _ لون ) ا�سود(_ واملمولة ل�ساحلكم من قبل 

املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12709 بتاريخ 2019/8/19 
اإنذار عديل بالن�سر 
رقم )6002 /2019 )

املنذر :  بنك دبي ال�سالمي  �ض.م.ع
املنذر اإليه : �سقالين اقبال حممد ح�سني اقبال   .

ينذر املنذر املنذر اإليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة )78،559.00( درهم نتيجة 
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خالل 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على 
ال�سيارة رقم ) 40344/ خ�سو�سي /Q/ دبي ( من نوع ) بور�ض كايني ا�ض 
من  ل�ساحلكم  واملمولة  ابي�ض(_   ( لون   _  )2011( موديل  _ا�ستي�سن( 

قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12709 بتاريخ 2019/8/19 
اإنذار عديل بالن�سر 
رقم )2019/5991 )

املنذر :  بنك دبي ال�سالمي  �ض.م.ع
املنذر اإليه : حممد امتياز حممد �سايف   .

ينذر املنذر املنذر اإليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة )58،477.00( درهم نتيجة 
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خالل 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على 
98071/ خ�سو�سي /Q/ دبي ( من نوع ) كيا �سرياتو _ ال�سيارة رقم ) 
هات�سباك( موديل )2015( _ لون ) ف�سي(_ واملمولة ل�ساحلكم من قبل 

املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12709 بتاريخ 2019/8/19 
اإنذار عديل بالن�سر 
رقم )5999 /2019 )

املنذر :  بنك دبي ال�سالمي  �ض.م.ع
املنذر اإليه : امين �سعد مهدي م�سعود   .

ينذر املنذر املنذر اإليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة )48،939.00( درهم نتيجة 
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خالل 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على 
�سيتي  ه��ون��دا   ( ن��وع  م��ن   ) دب��ي   /Q/ 42481/ خ�سو�سي  ( رق��م  ال�سيارة 
_�سالون( موديل )2015( _ لون ) ا�سود(_ واملمولة ل�ساحلكم من قبل 

املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12709 بتاريخ 2019/8/19 
اإنذار عديل بالن�سر 
رقم )5993 /2019 )

املنذر :  بنك دبي ال�سالمي  �ض.م.ع
املنذر اإليه : �ساهد ال�سالم حممد ا�سالم   .

ينذر املنذر املنذر اإليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة )27،312.00( درهم نتيجة 
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خالل 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على 
�سيفيك  ) هوندا  نوع  ( من  دبي   /K/ 26473/ خ�سو�سي  ( رقم  ال�سيارة 
_�سالون( موديل )2013( _ لون ) ف�سي(_ واملمولة ل�ساحلكم من قبل 

املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12709 بتاريخ 2019/8/19 
اإنذار عديل بالن�سر 
( رقم ) 2019/5995 

املنذر :  بنك دبي ال�سالمي  �ض.م.ع
املنذر اإليه : كاري�سما ناريانان   .

درهم   )142،029.00( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
نتيجة الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك 
خالل اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية 
على ال�سيارة رقم ) 66762/ خ�سو�سي /T/ دبي ( من نوع ) انفينيتي كيو 
اك�ض 70 _ا�ستي�سن( موديل )2017( _ لون ) ازرق(_ واملمولة ل�ساحلكم 

من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12709 بتاريخ 2019/8/19 
اإنذار عديل بالن�سر 
رقم )6007 /2019 )

املنذر : بنك دبي الإ�سالمي �ض.م.ع
املنذر اإليها :  وايت اند بالك لتاجري ال�سيارات �ض.ذ.م.م.

الأق�ساط  ب�سداد  الإخ���الل  نتيجة  دره��م   )164،565.00( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليها  املنذر  املنذر  ينذر 
لتخاذ  امل��ن��ذر  �سي�سطر  واإل  الن�سر  ت��اري��خ  م��ن  اأ�سبوع  خ��الل  وذل��ك  ال�سيارات  متويل  بعقدى  املتعلقة  ال�سهرية 

الإجراءات التنفيذية على كل ال�سيارات املموله ل�ساحلكم حجزها وبيعها باملزاد ومنها ال�سيارات التاليه :- 
)هيونداي كريتا _ ا�ستي�سن( موديل 2016 _  نوع  من  دبي(  /خ�سو�سي/   J/  95834( رقم  1– ال�سيارة 
ا�ستي�سن( موديل  نوع )هيونداي كريتا _  دبي( من  رقم )J/ 95804 /خ�سو�سي/  -ال�سيارة   2  ، ابي�ض  لون 
2016 _ لون ابي�ض ،  3 -ال�سيارة رقم )J / 96004 /خ�سو�سي/ دبي( من نوع )هيونداي كريتا _ ا�ستي�سن( 
موديل 2016 _ لون ابي�ض ، 4 -ال�سيارة رقم )J / 98812 /خ�سو�سي/ دبي( من نوع)هيونداي كريتا _ 
ا�ستي�سن( موديل 2016 _ لون ابي�ض ، 5 -ال�سيارة رقم )J / 98749 /خ�سو�سي/ دبي( من نوع )هيونداي 
تو�سان _ ا�ستي�سن( موديل 2016 _ لون ابي�ض  واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر 

من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12709 بتاريخ 2019/8/19 
اإنذار عديل بالن�سر 
رقم )2019/6000 )

املنذر :  بنك دبي ال�سالمي  �ض.م.ع
املنذر اإليه : خباب عمر م�سطفى غالم م�سطفى   .

ينذر املنذر املنذر اإليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة )48،524.00( درهم نتيجة 
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خالل 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على 
ال�سيارة رقم ) 45786/ خ�سو�سي /M/ دبي ( من نوع ) هيونداي فرياكروز 
_ا�ستي�سن( موديل )2011( _ لون ) ف�سي(_ واملمولة ل�ساحلكم من قبل 

املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12709 بتاريخ 2019/8/19 
اإنذار عديل بالن�سر 
رقم )6005 /2019 )

املنذر :  بنك دبي ال�سالمي  �ض.م.ع
املنذر اإليه : عدنان راتب الطوخي   .

ينذر املنذر املنذر اإليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة )67،744.00( درهم نتيجة 
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خالل 
التنفيذية  الإج����راءات  لتخاذ  املنذر  �سي�سطر  واإل  الن�سر  تاريخ  من  اأ�سبوع 
على ال�سيارة رقم ) 12040/ خ�سو�سي /E/ دبي ( من نوع ) هوندا اكورد 
_�سالون( موديل )2015( _ لون ) ذهبي(_ واملمولة ل�ساحلكم من قبل 

املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12709 بتاريخ 2019/8/19 
اإنذار عديل بالن�سر 
رقم )2019/6011 )

املنذر : بنك اأبوظبي التجاري �ض.م.ع
املنذر اإليها :  موؤ�س�سة ا�ض ا�ض ام ميدل اي�ست لل�سيانة البحرية.

نتيجة  دره��م   )49،477.40( وق���درة  مبلغ  ���س��داد  ب�سرعة  اإليها  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ينذر 
خالل  وذل��ك  ال�سيارات  متويل  بعقدى  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ���الل 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على ال�سيارة 
 _MITSUBISHI CAN( من نوع )دبي/ H/رقم )97170 / خ�سو�سى
ابي�ض(_واملمولة  ال��ت��ج��اري  ال���س��م   ( ل���ون   _  )2016( م��ودي��ل  خ��ف��ي��ف(  ب��ا���ض 

ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12709 بتاريخ 2019/8/19 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                         يف الدعوى رقم 2019/2820   تنفيذ جتاري   
اىل املنفذ �سده/1- بيبالب موهانتي  جمهول حمل القامة مبا 
/ هاين  - وميثله  رفيق  فيتيل  توبيل  التنفيذ/ريني�سن  ان طالب 
رجب مو�سى عبداهلل اجلم�سي - قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )470081.5( 
املحكمة  املحكمة.  وعليه فان  او خزينة  التنفيذ  دره��م اىل طالب 
�ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12709 بتاريخ 2019/8/19 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
                         يف الدعوى رقم  2019/2985  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �سده/1- �سالون ازياف للتجميل  جمهول حمل القامة 
الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  بولدا�سيفا  ايجول  التنفيذ/  طالب  ان  مبا 
وقدره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب��دف��ع  وال��زام��ك  اع���اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية 
)80801( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. بال�سافة اىل 
مبلغ 5552 درهم ر�سوم خلزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
املذكور  بالقرار  اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12709 بتاريخ 2019/8/19 
يف الدعوى رقم 2019/796 جتاري كلي 

املعلن اليه / املدعي عليه الثاين :  حممد بن حممود بن حممد الأن�ساري 
املحا�سبية يف  اخل���ربة  امل��وق��رة لع��م��ال  دب��ي  م��ن قبل حمكمة  تكليفنا  ب��ن��اء على 
امل��واف��ق 2019/8/28 وذل���ك يف متام  ي��وم الأرب���ع���اء  ال��دع��وى اع���اله فقد ح��ددن��ا 
اخلام�سة ع�سرا  موعدا لعقد الإجتماع الأول للخربة املحا�سبية وذلك مبكتبنا 
الكائن دبي - بر دبي - �سارع ال�سيخ زايد بالقرب من حمطة مرتو املركز املايل ، 
برج العطار مكتب رقم 2403 ، الطابق الرابع والع�سرون - هاتف رقم  3589996-

04 وفاك�ض 3589966-04 �ض ب 91153 دبي. لذا يطلب ح�سوركم او من ميثلكم 
قانونا حل�سور الجتماع املذكور مع اح�سار كافة امل�ستندات املتعلقة بالدعوى.

 xlnc م�سعل الزرعوين للمحا�سبة القانونية - ع�سو موؤ�س�سة يف
اخلبري املحا�سبي/ د. م�سعل عبداهلل الزرعوين

دعوة حل�سور
اجتماع اخلربة املحا�سبية الأول

العدد 12709 بتاريخ 2019/8/19 
اعالن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده   

فى الدعوى رقم  2018/318 بيع عقار مرهون   
طالب التنفيذ: بنك را�ض اخليمة الوطني - �ض م ع - عنوانه : اإمارة دبي - الق�سي�ض - �سارع دم�سق - بناية نهال - مقابل �سان 

رايز  �سوبرماركت - وخلف فندق جراند بالزا - مكاين - 3779397176 
املنفذ �سده : وحيد ر�سا قا�سمي طاري  عنوانه :  اإمارة دبي - منطقة احلبيبه اخلام�سة - رقم الر�ض 43 رقم البلدية 683 - 
847 رقم املبنى 42 - ا�سم املبنى الرمث 28 - رقم العقار 703 - الطابق 7 �سقة �سكنية - الإمارات العربية املتحدة - مكاين 
انه يف يوم الأربعاء املوافق 2019/8/28 ال�ساعة 5.00 م�ساء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�سى   -  2380666542
احلال �سيجرى بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة الم��ارات للمزادات وعلى موقعها 
اللكرتوين )www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�سا�سي 
قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة 
للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل 
ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية لر�سوم 
املزاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما 
43 - رقم املبنى 42 - ا�سم  يلي او�ساف املمتلكات  :  نوع العقار : �سقة �سكنية - املنطقة : احلبية اخلام�سة - رقم الر���ض 
درهم.  1.096.410  : التقديرية  القيمة   - مربع  مرت   92.60  : امل�ساحة   -  703 ال��وح��دة  رق��م   -  28 الرمث   :  املبنى 

مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12709 بتاريخ 2019/8/19 

اعالن بيع  عقار بالن�سر 
فى الدعوى رقم  2018/318 بيع عقار مرهون   

طالب التنفيذ: بنك را�ض اخليمة الوطني - �ض م ع - عنوانه : اإمارة دبي - الق�سي�ض - �سارع دم�سق - بناية نهال - مقابل �سان 
رايز  �سوبرماركت - وخلف فندق جراند بالزا - مكاين - 3779397176 

املنفذ �سده : وحيد ر�سا قا�سمي طاري  عنوانه :  اإمارة دبي - منطقة احلبيبه اخلام�سة - رقم الر�ض 43 رقم البلدية 683 - 
847 رقم املبنى 42 - ا�سم املبنى الرمث 28 - رقم العقار 703 - الطابق 7 �سقة �سكنية - الإمارات العربية املتحدة - مكاين 
انه يف يوم الأربعاء املوافق 2019/8/28 ال�ساعة 5.00 م�ساء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�سى   -  2380666542
احلال �سيجرى بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة الم��ارات للمزادات وعلى موقعها 
اللكرتوين )www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�سا�سي 
قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة 
للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل 
ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية لر�سوم 
املزاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما 
43 - رقم املبنى 42 - ا�سم  يلي او�ساف املمتلكات  :  نوع العقار : �سقة �سكنية - املنطقة : احلبية اخلام�سة - رقم الر���ض 
درهم.  1.096.410  : التقديرية  القيمة   - مربع  مرت   92.60  : امل�ساحة   -  703 ال��وح��دة  رق��م   -  28 الرمث   :  املبنى 

مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12709 بتاريخ 2019/8/19 
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2018/1123 جتاري جزئي                                                
اىل املحكوم عليه/1- كيلي للمقاولت - �ض ذ م م  جمهول حمل القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت 
للعزل  العاملية  ال�سركة  ل�سالح/  اع��اله  املذكورة  الدعوى  يف    2018/7/11 بتاريخ   املنعقدة  بجل�ستها 
احلراري والوقاية من احلريق - انرتبرو( - ذ م م  فرع دبي - للمدعي عليها الأوىل وح�سوريا للمدعي 
بالن�سبة  الدعوى  قبول  بعدم  الثانية  عليها  املدعي  من  املبدي  الدفع  برف�ض   : اأول   : الثانية  عليها 
�ستة  مبلغ  للمدعية  ت��وؤدي  ب��ان  الأوىل  عليها  املدعي  بالزام   : ثانيا  ذي �سفة.   لرفعها على غري  لها 
توؤديا  بان  عليهما  املدعي  وبالزام  فل�سا  وثمانني  واربعة  درهم  و�سبعني  وثمامنائة وثالثة  الف  ع�سر 
ع�سر  واح��دى  دره��م  ع�سر  وثالثة  و�ستمائة  الف  وثالثني  مائة  مبلغ  والتكافل  بالت�سامن  للمدعية 
فل�سا والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ املطالبة الق�سائية احلا�سل يف 2018/3/26 وحتى متام 
ال�سداد والزمتهما بامل�سروفات ومببلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�سوري قابال 
لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو 

ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12709 بتاريخ 2019/8/19 

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2017/1822 جتاري كلي                                                

بان  نعلنكم  القامة  �سرور علي  جمهول حمل  احمد عو�ض  املحكوم عليه/1-  اىل 
اعاله  املذكورة  الدعوى  يف   2018/3/22 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة 
ل�سالح/ بنك الإحتاد الوطني - �سركة م�ساهمة عامة - بالزام املدعي عليه بان يوؤدي 
للبنك املدعي مبلغ 1858401.47 مليون وثمامنائةوثمانية وخم�سني الف واربعمائة 
وواح��د درهم و�سبعة واربعني فل�ض ف�سال عن فائدة ب�سيطة بواقع 9% �سنويا من 
تاريخ 2017/8/18 وحتى متام ال�سداد والزمته امل�سروفات ومبلغ الف درهم مقابل 
يوما  ثالثني  خ��الل  لال�ستئناف  قابال  احل�سوري  مبثابة  حكما  امل��ح��ام��اة.   اتعاب 
اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 

بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12709 بتاريخ 2019/8/19 

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2019/962 جتاري كلي                                                

اىل املحكوم عليه/1- �سركة دبي للتخلي�ض وال�سحن والنقليات - ذ م م 2-زاهدة عبداهلل 
3- كرم عبداهلل بن بي ار عبداهلل 4- عبداهلل بازهايا راندوبوراييل جمهويل حمل القامة 
املذكورة  الدعوى  2019/7/24  يف  بتاريخ   املنعقدة  بجل�ستها  املحكمة حكمت  بان  نعلنكم 
اعاله ل�سالح/ دار التمويل ال�سالمي �ض م خ - بالزام املدعي عليهم بان يوؤدوا بالت�سامن 
الف  و�ستون  وثالثة  ومائتان  ماليني  ثالثة   )3.263.930.94( مبلغ  للمدعي  والتكافل 
يف  �سنويا   %9 بواقع  القانونية  والفائدة  فل�سا  واربعون  وت�سعة  درهم  وثالثني  وت�سعمائة 
2019/5/28 وحتى متام ال�سداد ، والزمتهم بالر�سوم وامل�سروفات ومبلغ الف درهم مقابل 
اتعاب املحاماة.   حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا 
من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن 

�سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12709 بتاريخ 2019/8/19 
انذار عديل بالن�سر

رقم )2019/1/6016) 
املنذر : بنك دبي الإ�سالمي - )�سركة م�ساهمة عامة( 

بوكالة املحامي/ را�سد النعيمي 
املنذر اليه : احمد حممد جمال احمد حممد البغدادي  

بنبه املنذر على املنذر اليه ب�سرعة �سداد املبالغ امل�ستحقة املو�سحة جملة وتف�سيال ب�سدر 
هذا النذار باإجمايل مبلغ وقدره 56326 درهم )�ستة وخم�سون الف ثالثمائة �ستة وع�سرون 
درهم( - بخ�سو�ض مركبة دودج �سالنجر ، موديل 2012 ، رمادي ا�سود اللون - رقم اللوحة 
، وذلك خالل �سبعة ايام من   R )15249( جهة ترخي�ض دبي - خ�سو�سي - رمز اللوحة 
تاريخ ن�سر هذا الإنذار ، ويف حالة رف�ض ال�سداد �سيتم اتخاذ الجراءات القانونية بالزامكم 

برد هذا املبلغ والفائدة القانونية مع حتميلكم كافة الر�سوم وامل�ساريف املقررة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12709 بتاريخ 2019/8/19 

انذار عديل بالن�سر
رقم )2019/1/6017) 

املنذر : بنك دبي الإ�سالمي - )�سركة م�ساهمة عامة( 
بوكالة املحامي/ را�سد النعيمي 

املنذر اليه : نبال فهد احلام�ض  
وتف�سيال  جملة  املو�سحة  امل�ستحقة  امل��ب��ال��غ  ���س��داد  ب�سرعة  ال��ي��ه  امل��ن��ذر  على  امل��ن��ذر  بنبه 
ال��ف واربعمائة  باإجمايل مبلغ وق��دره 44471 دره��م )ارب��ع��ة وارب��ع��ون  ب�سدر ه��ذا الن���ذار 
اللوحة ال��ل��ون - رق���م  ا���س��ود   ،  واح���د و���س��ب��ع��ون دره����م( - ه��ون��دا �سيفيك - م��ودي��ل 2015 
)c )84219بخ�سو�ض مركبة جهة ترخي�ض دبي - خ�سو�سي - فئة C ، وذلك خالل �سبعة 
ايام من تاريخ ن�سر هذا الإنذار ، ويف حالة رف�ض ال�سداد �سيتم اتخاذ الجراءات القانونية 

بالزامكم برد هذا املبلغ والفائدة القانونية مع حتميلكم كافة الر�سوم وامل�ساريف املقررة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 12709 بتاريخ 2019/8/19 
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2019/6548  عمايل جزئي             

م م جمهول  ذ   - امل��ع��ام��الت  ال��ع��ني لتخلي�ض  / 1- ح��ور  امل��دع��ي عليه  اىل 
اأقام  ف���وزي �سليمان ق��د  ���س��ام��ح  امل��دع��ي / م��دح��ت  حم��ل الق���ام���ة مب��ا ان 
 10030( وقدرها  املطالبة مب�ستحقات عمالية  ومو�سوعها  الدعوى  عليك 
دره���م( وت��ذك��رة ع���ودة مببلغ )3000 دره���م( وال��ر���س��وم وامل�����س��اري��ف ورقم 
الثالثاء   يوم  جل�سة  لها  وح��ددت   )MB195744139AE(ال�سكوى
املوافق 2019/9/3  ال�ساعة 8.30 �ض  بالقاعة Ch1.A.2  لذا فاأنت مكلف 
باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12709 بتاريخ 2019/8/19 
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2019/1515 جتاري جزئي 
اىل املدعي عليه/1- طوم�سون - م م ح 2-كوت�سو فياليانيل بيجو توما�ض توما�ض )كفيل 
ع  م  - �ض  ال�سالمي  الإم���ارات  املدعي / م�سرف  اأن  الق��ام��ة مبا  �سامن( جمهويل حمل 
بجل�ستها  املحكمة حكمت  بان  نعلنكم   - ال�سالمي  را�سد  را�سد حممد جابر  وميثله/جابر 
امل��ن��ع��ق��دة ب��ت��اري��خ 2019/6/27 يف ال��دع��وى امل���ذك���ورة اع���اله ل�����س��ال��ح/ م�����س��رف الإم����ارات 
ال�سالمي )�ض م ع( للمدعي عليهما بالزام املدعي عليهما بالت�سامن والتكافل بان يوؤديا 
للم�سرف املدعي مبلغ 21/ 290.118 درهم مائتان وت�سعون الف ومائة وثمانية ع�سرة درهم 
وواحد وع�سرون فل�ض والفائدة بواقع 9% �سنويا من تاريخ املطالبة رفع الدعوى احلا�سل 
يف 2019/3/27 وحتى متام ال�سداد والزمتهما بامل�سروفات ومببلغ الف درهم مقابل اتعاب 
املحاماة.  حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم 
التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12709 بتاريخ 2019/8/19 

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2018/13776 عمايل جزئي                                              

اىل املدعي عليه/1- الكاظمة لل�سفر وال�سياحة - �ض ذ م م جمهول حمل القامة مبا 
اأن املدعي / حممد حميد عبدالعزيز - نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة 
بتاريخ 2019/5/6 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/ حممد حميد عبدالعزيز بالزام 
او  ال��ع��ودة اىل موطنه  ت��وؤدي للمدعي مبلغ 69082 دره��م وت��ذك��رة  ب��ان  املدعي عليها 
قيمتها نقدا ما مل يكن وقت التنفيذ قد التحق بخدمة �ساحب عمل اخر والزمتها 
من  ذلك  عدا  ما  ورف�ست  فيها  ن�سيبه  من  املدعي  واعفت  امل�سروفات  من  باملنا�سب 
طلبات.   حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من 
اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن 

�سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12709 بتاريخ 2019/8/19 

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2018/1879 جتاري جزئي                                              

اأن  الق��ام��ة مب��ا  الدويله جمهول حم��ل  م��وىل  �سامل  ها�سم ح�سني  عليه/1-  امل��دع��ي  اىل 
املدعي / ح�سني حممد حبيب علي وميثله / كفاح حممد نا�سر حممد ال�سح�سي الزعابي 
-  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2018/12/13  يف الدعوى املذكورة 
اعاله ل�سالح/ح�سني حممد حبيب علي بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره 
157.500 درهم )مائة و�سبعة وخم�سون الف وخم�سمائة درهم( م�سافا اليه فائدة قانونية 
ب�سيطة قدرها 9% �سنويا ، اعتبارا من تاريخ املطالبة الق�سائية احلا�سل يف 2018/5/19  
وحتى متام ال�سداد والزمت املدعي عليه بامل�ساريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة 
قابال لال�ستئناف خالل  ط��ل��ب��ات.   حكما مبثابة احل�سوري  م��ن  ذل��ك  ع��دا  م��ا  ورف�ست 
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ 

حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12709 بتاريخ 2019/8/19 

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2019/342 عقاري جزئي                 

اىل املدعي عليه / 1- حممد زعل حممد زعل جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ 
حممد  ح�سن  جمعه  احمد   / وميثله  م  م  ذ   - لال�ستثمار  دب��ي  جممع  تطوير  �سركة 
الرئي�سي  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه حممد زعل 
املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   815777.65( وق��دره  زعل مببلغ  حممد 
ال��ت��ام و���س��م��ول احل��ك��م بالنفاذ  ال�����س��داد  ت��اري��خ ال�ستحقاق وح��ت��ى  وال��ف��ائ��دة 12% م��ن 
وحددت  املحاماة.   اتعاب  ومقابل  وامل�ساريف  بالر�سوم  الزامه  مع  كفالة.  بال  املعجل 
لها جل�سة يوم اخلمي�ض املوافق 2019/9/5 ال�ساعة 8.30 �ض بالقاعة Ch1.B.8 لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12709 بتاريخ 2019/8/19 
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2019/395 عقاري كلي                 

اىل املدعي عليه / 1- ات�ض. ام. اأر ال�ستثمارية القاب�سة املحدودة  جمهول حمل 
الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي/ ج��ي ت��ي �سي تريدنغ ا���ض. اي��ه  ق��د اأق���ام عليك الدعوى 
ومو�سوعها املطالبة بعدم عدم نفاذ ت�سرف املدعي عليه الأول للوحدات القعارية 
وعددها 19 وحده وبطالن عقود الهبة اخلا�سة بها والغاء كافة الثار القانونية 
املرتتبة على ذلك وحمو قيد الهبة للوحدات وت�سمني املدعي عليه الأول ر�سوم 
الر�سوم وامل�ساريف والتعاب.   وحددت لها جل�سة  امللكية وت�سمينهما  اعادة نقل 
يوم الأحد  املوافق  2019/9/1  ال�ساعة 11.00 �ض بالقاعة Ch1.B.8 لذا فاأنت 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  مكلف باحل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12709 بتاريخ 2019/8/19 

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2019/260 مدين كلي                 

الكثريي 2-م�سعود حماد م�سعود ن�سيب  املدعي عليه / 1-بخيت م�سلم �سامل بخيت  اىل 
املهري 3-التجمع الهند�سي لالن�ساءات  جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ م�سطفى 
اعمال  باأتعاب  مطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  الفتوح   اب��و  توفيق  حممد 
ا�ست�سارية ومطالبات هند�سية طبقا للعقد امل�سدق لدى كاتب العدل حماكم دبي - الرب�ساء 
عما ا�سرتدة املدعي عليهم من كفالت بنكية كانت حمتجزة لدى اجلهة املالكة للم�سروع 
وترف�ض اعادتها لهم ا�سافة اىل مبلغ مايل حت�سلوا عليه نتيجة جهد املدعي ومطالباته 
ومذكراته التي �سلمها للمدعي عليهم وقدمها بجل�سات اخلربة التي ح�سرها دفاعا عنهم. 
 Ch2.E.21 وحددت لها جل�سة يوم الحد  املوافق  2019/9/1 ال�ساعة 9.30 �ض بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12709 بتاريخ 2019/8/19 
مذكرة اعالن بالن�سر

يف  الدعوى 2018/7 ا�ستئناف عقاري      
اىل امل�ستاأنف �سده/ 1- �سرينيفا�ض راج كري�سنا �سوماي  جمهول حمل 
القامة مبا ان امل�ستاأنف/حممد ب�سري ا�ساريا وميثله / حممد عبيد 
خلفان الر�سة ال�سويدي قد ا�ستاأنف القرار/ احلكم ال�سادر بالدعوى 
رقم : 2017/38 عقاري جزئي بتاريخ 2018/1/4 وح��ددت لها جل�سه 
بالقاعة رقم  ال�ساعة 17.30 م�ساءا   املوافق 2019/9/18  الأربعاء  يوم 
ch1.B.8 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 12709 بتاريخ 2019/8/19 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                         يف الدعوى رقم  2019/3188   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سدهم/1- عرب البحار العاملية لل�سناعات احلديدية - �ض م م   2-�ساندان 
الكفيل  )ب�سفته  بانريجي  �سيمريت   -3 ال�سخ�سي(  الكفيل  )ب�سفته  بانريجي 
التجاري  دب��ي  التنفيذ/بنك  ط��ال��ب  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جم��ه��ويل  ال�سخ�سي( 
الدعوى  عليك  اأق��ام  قد   - ال�سام�سي  جابر  �سليمان  حمد  وميثله/نا�سر  ع  م  �ض   -
 )51595168.53( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اع��اله  املذكورة  التنفيذية 
درهم بالت�سامن والتكافل اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 2- وب�سحة احلجز 
الأوىل.   عليها  للمدعي  العائدة  املركبات  على   225/2017 رقم  التجاري  التحفظي 
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12709 بتاريخ 2019/8/19 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                         يف الدعوى رقم 2019/2541 تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سدهم/1- ندهي جيمز - م د م �ض �سركة منطقة حرة 2-اتيت 
�سودهري جاندى 3-ندهي للمجوهرات )م م ح( موؤ�س�سة منطقة حرة جمهويل 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/بنك دبي التجاري )�ض م ع( وميثله / 
التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد   - ال�سام�سي  جابر  �سليمان  حمد  نا�سر 
 )18537415.73( وق���دره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب��دف��ع  وال��زام��ك  اع���اله  امل��ذك��ورة 
درهم بالت�سامن اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة 
�ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12709 بتاريخ 2019/8/19 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                         يف الدعوى رقم 2019/2560 تنفيذ جتاري  
ان  القامة مبا  جاراباتي جمهول حمل  اأج��وي  �سده/1-  املنفذ  اىل 
الإمارات   - )م(  ب  م  �ض  الأو���س��ط(  )ال�سرق  التنفيذ/اأميك�ض  طالب 
اأقام عليك الدعوى  اإ�سماعيل ابراهيم اجلرمن - قد  وميثله / علي 
وقدره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب��دف��ع  وال��زام��ك  اع���اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية 
)140683.80( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان 
املحكمة �ستبا�سر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12709 بتاريخ 2019/8/19 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                         يف الدعوى رقم  2019/2790   تنفيذ جتاري  
للمقاولت  ان��ت��رين��ا���س��ي��وال  ���س��ده/1-ك��ون�����س��ول��ي��داي��ت��د  امل��ن��ف��ذ  اىل 
التنفيذ/الغرير  ان طالب  القامة مبا  م  جمهول حمل  م  ذ  -�ض 
لالإن�ساءات خر�سانة - �ض ذ م م - قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
املبلغ املنفذ به وق��دره )114671(  امل��ذك��ورة اع��اله وال��زام��ك بدفع 
املحكمة  املحكمة.  وعليه فان  او خزينة  التنفيذ  دره��م اىل طالب 
�ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12709 بتاريخ 2019/8/19 
مذكرة اعالن بالن�سر

يف  الدعوى 2019/205  ا�ستئناف جتاري      
اىل امل�ستاأنف �سده/ 1-احمد عبداهلل ح�سن �سهراب ذاكري  جمهول حمل 
القامة مبا ان امل�ستاأنف /م�سرف الإم��ارات الإ�سالمي - �ض م ع وميثله 
/ جابر را�سد حممد جابر را�سد ال�سالمي - قد ا�ستاأنف القرار/ احلكم 
    2019/2/6 بتاريخ  جزئي  جت��اري   3576/2018 رق��م  ب��ال��دع��وى  ال�����س��ادر 
 10.00 ال�ساعة  املوافق 2019/10/16   الأرب��ع��اء   ي��وم  لها جل�سه  وح��ددت 
من  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.D.16 رق��م  بالقاعة  �سباحا  

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

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 12709 بتاريخ 2019/8/19 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                         يف الدعوى رقم 2019/22 تنفيذ جتاري  
و�سامن  ب�سفته   - �سينغ  ان���دار  �سا�سار  �سينغ  هارجيت  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
مبديونية بال انرتنا�سيونال للمواد الغذائية - �ض ذ م م جمهول حمل القامة 
مبا ان طالب التنفيذ/بنك ابوظبي الوطني - وميثله / حممد عي�سى �سلطان 
ال�سويدي - نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�سة يف احلجز التحفظي 
وتقرر  دره���م   )21668202.56( املطالبة  للمبلغ  وف���اء  جت���اري(   2016/419(
حتويل احلجز التحفظي رقم )2016/419 جتاري( اىل حجز تنفيذي يف ملف 
التنفيذ رقم )22/2019 جتاري( مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا بناء على قرار 

�سعادة التقا�سي
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12709 بتاريخ 2019/8/19 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
                         يف الدعوى رقم  2019/1388   تنفيذ مدين   

اىل املنفذ �سده/1- ماجد عي�سى حممد عبداهلل جمهول حمل القامة 
مبا ان طالب التنفيذ/الكميتي للمحاماة وميثلها املحاميان عبداحلميد 
علي حميد الكميتي - وميثله / را�سد عبا�ض دادي��ة غلوم روب��اري - قد 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )10284( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه 
فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

العدد 12709 بتاريخ 2019/8/19 حماكم دبي البتدائية
�سركة / اأ�ض اأن جي برودكا�ست �سريفي�سز منطقة حرة ذ م م )رخ�سة رقم 31655 ( 
والكائنة ب���� دبي ، �ض ب : 502011 ، دبي دولة المارات العربية املتحدة ، واملرخ�سة 
لدى �سلطة دبى للتطوير ، ترغب هذه ال�سركة  املذكورة يف اعالن قرارها للكافة 

والذى مت اتخاذه بوا�سطة جمل�ض الإدارة يف اإجتماعه الذي عقد بتاريخ 2019/8/6 
ب�ساأن اغالق وحل ال�سركة. وفقا لذلك ، تهيب ال�سركة باأى طرف معنى بالمر 

ولديه اى مطالبات فى مواجهتها عليه تقدمي هذه املطالبات خالل 45 يوما من 
تاريخ هذا العالن عن طريق الربيد امل�سجل او الت�سال ب :

ال�سيد : دولة الإمارات العربية املتحدة  
هاتف رقم : 5851327 050  

Email:skminternational@gmail.com :  الربيد اللكرتوين
لن يتم النظر يف املطالبات التى ترد بعد انتهاء فرتة ال�سعار واملحددة ب 45 يوما.

ا�سعار ت�سفية

العدد 12709 بتاريخ 2019/8/19 
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        

   يف  الدعوى 2019/2786 جتاري جزئي                 
م م جمهول حمل  ذ  �ض   - الفنية  للخدمات  امهاين عبا�ض  املدعي عليه /1-  اىل 
الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي/م�����س��ن��دم ال��ع��امل��ي��ة ل��ل��ت��ج��ارة ال��ع��ام��ة - ���ض ذ م م عبداهلل 
عبدالرحمن حممد ال�سعيدي قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام 
املدعي عليها مببلغ وقدره )359000 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة 
والفائدة  12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�سداد التام.  وحددت لها جل�سة يوم 
الربعاء املوافق 2019/8/28  ال�ساعة 8.30 �ض بالقاعة Ch1.C.12 لذا فاأنت 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  مكلف باحل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12709 بتاريخ 2019/8/19 

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2019/2286 جتاري جزئي                                                

املحكوم عليه/1- نوره احمد احمد حممد احلناوي  جمهول حمل القامة  اىل 
الدعوى  يف    2019/7/30 بتاريخ   املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم 
توؤدي  ب��ان  امل��دع��ي عليها  ب��ال��زام   - ع  م  ���ض  التمويل  دار  اع��اله ل�سالح/  امل��ذك��ورة 
فل�سا  وارب��ع��ني  وثمانية  دره��م  وخم�سمائة  ال��ف  وث��الث��ني  ثالثة  مبلغ  للمدعية 
6/12م  يف  احلا�سل  الق�سائية  املطالبة  تاريخ  من   %9 بواقع  القانونية  والفائدة 
اتعاب  درهم مقابل  الف  بامل�سروفات ومببلغ  والزمتها  ال�سداد  2018 وحتى متام 
املحاماة.  حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا 
من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 

را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12709 بتاريخ 2019/8/19 
انذار عديل بالن�سر

 رقم 2019/5986  
   املنذر  : مى للعقارات - �ض ذ م م 

املنذر اليها : حاجي حاجي عبدالكرمي - جمهول حمل القامة    
تنبه املنذرة على املنذر اليها بالتايل : - 

اأول : ب�سرورة �سداد مبلغ 16250 درهم م�ستحق حتى تاريخ 2019/8/1 بال�سافة اىل ما ي�ستجد 
من القيمة اليجارية وذلك حتى تاريخ الخالء الفعلي للعني املوؤجرة و�سداد مبلغ الفان درهم 
عن غرامات رجوع ال�سيك من البنك دون �سرفه و�سداد مبلغ 723 وذلك عن ر�سوم التربيد مع 
ما ي�ستجد من ر�سوم حتى تاريخ الإخالء الفعلي طبقا للبند رقم 15 من عقد اليجار واي�سا 

مبلغ وقدره 3250 درهم 5% �سريبة القيمة امل�سافة طبقا للبند 22 من عقد اليجار 
املقامة على قطعة  والكائن بربج مي  اليجار  اخ��الء مكتب رقم )1410( حمل عقد   -: ثانيا 
العيوب  النهدة 1 - دبي وت�سليمه للمنذرة خاليا من  الر���ض رقم )219-231( ب�سارع عمان - 
وال�سواغل والأ�سخا�ض وذلك باحلالة التي كان عليها وقت ال�ستالم وذلك خالل املدة املحددة 

بهذا الإنذار. 
وذلك خالل ثالثون يوما تبداأ من تاريخ اعالنكم بهذا النذار واإل �سوف ت�سطر املنذرة لتخاذ 
بال�سداد  املطالبة  ذلك  يف  مبا  طرفكم  حقوقه  ل�سرتداد  الالزمة  القانونية  الج���راءات  كافة 
والخالء مع حتميلكم كافة الر�سوم وامل�ساريف الق�سائية وذلك مع حفظ كافة حقوق املنذرة 

الخرى جتاه املنذر اليه. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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انذار عديل بالن�سر
 رقم 2019/5987  

   املنذر : مى للعقارات - �ض ذ م م 
املنذر اليهم : د�سرت بيوتر للدعاية والإعالن - �ض ذ م م  - جمهويل حمل القامة    

تنبه املنذرة على املنذر اليها بالتايل : - 
اأول : ب�سرورة �سداد مبلغ ع�سرون الف درهم م�ستحق حتى تاريخ  2019/7/9 بال�سافة اىل 
ما ي�ستجد من القيمة اليجارية وذلك حتى تاريخ الخالء الفعلي للعني املوؤجرة و�سداد 
مبلغ الف درهم عن غرامات رجوع ال�سيك من البنك دون �سرفه و�سداد مبلغ 972 وذلك 
عن ر�سوم التربيد مع ما ي�ستجد من ر�سوم حتى تاريخ الإخ��الء الفعلي طبقا للبند رقم 

15 من عقد اليجار.
ثانيا :- اخالء مكتب رقم )912( حمل عقد اليجار والكائن بربج مي املقامة على قطعة 
الر�ض رقم )219-231( ب�سارع عمان - النهدة 1 - دبي وت�سليمه للمنذرة خاليا من العيوب 
املدة  خ��الل  وذل��ك  ال�ستالم  وق��ت  عليها  ك��ان  التي  باحلالة  وذل��ك  والأ�سخا�ض  وال�سواغل 

املحددة بهذا الإنذار. 
وذلك خالل ثالثون يوما تبداأ من تاريخ اعالنكم بهذا النذار واإل �سوف ت�سطر املنذرة 
لتخاذ كافة الجراءات القانونية الالزمة ل�سرتداد حقوقه طرفكم مبا يف ذلك املطالبة 
بال�سداد والخالء مع حتميلكم كافة الر�سوم وامل�ساريف الق�سائية وذلك مع حفظ كافة 

حقوق املنذرة الخرى جتاه املنذر اليه. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

املدعو / حممد نويد  فقد 
باك�ستان     ، اح���م���د  م���ن���ري 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )9671062AG( رقم
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������س���ال 

0503585458

فقدان جواز �سفر
هيلريى   / امل����دع����و  ف���ق���د 
مي�سى مبارجا ، الكامريون   
اجلن�سية - جواز �سفره رقم 
)0011441( من يجده 
عليه الت�سال بتليفون رقم  

0505456556

فقدان جواز �سفر
ا�سامه  رغ����د  امل����دع����و/  ف��ق��د 
ال�����������س�����ودان   ، اح�����م�����د  ع����م����ر 
اجل��ن�����س��ي��ة ج����واز ���س��ف��ره رقم 
02638140(يرجى  (
ت�سليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
اقرب  او  ال�سودانية  بال�سفارة 

مركز �سرطة بالمارات.

فقدان جواز �سفر
ف����ق����د امل������دع������و/ ع����ل����ى ج����ول 
ب����اك���������س����ت����ان   ، خ���������ان  ع�����ل�����ف 
اجل��ن�����س��ي��ة ج����واز ���س��ف��ره رقم 
)4797011( يرجى ممن 
بال�سفارة  ت�سليمه  عليه  يعرث 
مركز  اق���رب  او  الباك�ستانية 

�سرطة بالمارات.

فقدان جواز �سفر

العدد 12709 بتاريخ 2019/8/19 
اإنذار عديل بالن�سر 
رقم ) 2019/6010 )

  املنذر :  بنك دبي الإ�سالمي �ض.م.ع
املنذر اإليها :  ا�سطول امل�ستقبل لتاجري ال�سيارات .

ينذر املنذر املنذر اإليها ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة )361،642.00( درهم نتيجة الإخالل ب�سداد الأق�ساط 
ال�سهرية املتعلقة بعقدى متويل ال�سيارات وذلك خالل اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ 
الإجراءات التنفيذية على كل ال�سيارات املموله ل�ساحلكم حجزها وبيعها باملزاد ومنها ال�سيارات التاليه :-            
)Q/ 83494  /خ�سو�سي/ دبي( من نوع )كيا بيكانتو _ �سالون( موديل 2015  رقم  – ال�سيارة   1
_ لون بيج ،  2 - ال�سيارة رقم )Q/ 83506 /خ�سو�سي/ دبي( من نوع )كيا بيكانتو _ �سالون( موديل 
2015 _ لون بني ، 3 - ال�سيارة رقم )Q/ 83496 /خ�سو�سي/ دبي( من نوع )كيا بيكانتو _ �سالون( 
موديل 2015 _ لون رمادي ،  4 - ال�سيارة رقم )Q/ 83507 /خ�سو�سي/ دبي( من نوع )كيا بيكانتو 
_ �سالون( موديل 2015 _ لون ازرق ،  5 - ال�سيارة رقم )Q/ 83509 /خ�سو�سي/ دبي( من نوع 
رقم )Q/ 83512 /خ�سو�سي/  ال�سيارة   -  6  ، ازرق  لون   _ 2015 بيكانتو _ �سالون( موديل  )كيا 
/ Q/ 83505( موديل 2015 _ لون ف�سي ، 7 - ال�سيارة رقم )دبي( من نوع )كيا بيكانتو _ �سالون
خ�سو�سي/ دبي( من نوع )كيا بيكانتو _ �سالون( موديل 2015 _ لون بني ، 8 - ال�سيارة رقم )83501 
/Q /خ�سو�سي/ دبي( من نوع )كيا بيكانتو _ �سالون( موديل 2015 _ لون رمادي ، 9 - ال�سيارة رقم 
 - )Q/ 83504 /خ�سو�سي/ دبي( من نوع )كيا بيكانتو _ �سالون( موديل 2015 _ لون بيج ،  10 
ال�سيارة رقم )Q/ 83511 /خ�سو�سي/ دبي( من نوع )كيا بيكانتو _ �سالون( موديل 2015 _ لون 

ف�سي ، واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اإنذار عديل بالن�سر 
رقم )6009 /2019 )

   املنذر : بنك دبي الإ�سالمي �ض.م.ع
املنذر اإليها :  تونتي تونتي لتاأجري ال�سيارات �ض ذ م م .

الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��الل  نتيجة  درهم  وق��درة )470،173.00(  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليها  املنذر  املنذر  ينذر 
لتخاذ  املنذر  �سي�سطر  واإل  الن�سر  تاريخ  من  اأ�سبوع  خالل  وذل��ك  ال�سيارات  متويل  بعقدى  املتعلقة  ال�سهرية 
الإجراءات التنفيذية على كل ال�سيارات املموله ل�ساحلكم حجزها وبيعها باملزاد ومنها ال�سيارات التاليه :-            

 2016 موديل  �سالون(   _ �سوناتا  نوع)هيونداي  من  دب��ي(  /خ�سو�سي/   P/  66042( رقم  ال�سيارة   -  1
_ لون ف�سي ، 2 - ال�سيارة رقم )P/ 67585 /خ�سو�سي/ دبي( من نوع)هيونداي �سانتافيي _ ا�ستي�سن( 
نوع)هيونداي  م��ن  دب���ي(  /خ�سو�سي/   P/  65473( رق��م  ال�����س��ي��ارة   -  3  ، ابي�ض  ل��ون   _  2016 م��ودي��ل 
دبي(  /خ�سو�سي/   P  / �سانتافيي _ ا�ستي�سن( موديل 2016 _ لون ف�سي ، 4 - ال�سيارة رقم )67928 
 P/  65455( رقم  ال�سيارة   -  5  ، ابي�ض  لون   _  2016 ا�ستي�سن( موديل  من نوع)هيونداي تو�سان _ 
رقم  ال�سيارة   -  6  ، لون ف�سي   _ 2016 ا�ستي�سن( موديل  تو�سان _  نوع)هيونداي  دب��ي( من  /خ�سو�سي/ 
)P/ 67231 /خ�سو�سي/ دبي( من نوع)هيونداي جراند اي 10  _ �سالون( موديل 2016 _ لون ازرق 
 2015 موديل  �سالون(   _ اك�سنت  نوع)هيونداي  من  دبي(  /خ�سو�سي/   P/ ، 7 - ال�سيارة رقم )67561 
�سوناتا _ �سالون(  نوع)هيونداي  دب��ي( من  رقم )P/ 67929 /خ�سو�سي/  ال�سيارة   -  8  ، ابي�ض  لون   _
موديل 2016 _ لون ابي�ض ، 9 - ال�سيارة رقم )P/ 64479 /خ�سو�سي/ دبي( من نوع)هيونداي جراند 
من  دبي(  /خ�سو�سي/   P/ اي 10  _ �سالون( موديل 2016 _ لون ازرق ، 10 - ال�سيارة رقم )68560 
مع  املنذر  قبل  من  ل�ساحلكم  واملمولة   ، ابي�ض  لون   _  2015 موديل  �سالون(   _ اك�سنت  نوع)هيونداي 

حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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•• ال�صارقة-الفجر: 

اختارت مبادرة »األف عنوان وعنوان«، خم�سة عناوين جديدة من اإ�سدارات 
جممل  تكون  اأن  على  وحر�ست  الثانية،  مرحلتها  يف  دعمتها  التي  الكتب 
الرواية  والعلمية، فجاء منها يف  الإبداعية  عناوينها موزعة على احلقول 

والق�سة والتوثيق التاريخي والوطني، والعلمي، وغريها.
الأطفال  لق�س�ض  ع��ن��اوي��ن  اأرب��ع��ة  اجل��دي��دة  الإ����س���دارات  قائمة  و�سمت   
واليافعني، ورواية واحدة، هي كتاب »قوة اللون يف الكون« للموؤلفة الدكتورة 
الدين،  �سرف  فاطمة  للموؤلفة  اآخ��ر«  ن��وع  من  »بطل  وق�سة  عبا�ض،  فادية 

»كاأن  وق�سة  ال��ظ��اه��ري،  �سما  للكاتبة  ال��الم��ع��ة«،  البت�سامة  »���س��ر  وق�سة 
قلبي«،  تركت  »هنا  ورواي��ة  ال�سيني،  الأطفال  اأدب  عن  املاأخوذة  واأخواتها« 

للموؤلفة »نورة ال�سهيل«.
»قوة اللون يف الكون« و«بطل من نوع اآخر«

“قوة اللون يف الكون” -املوجهة  تتوقف الدكتورة فادية عبا�ض يف ق�ستها 
للمكفوفني واملب�سرين، واملكتوبة بالعربية ولغة برايل- عند الطاقة التي 
لربط  الإن�سان، يف حماولة  نف�سية  التاأثري يف  اللون وقدرته على  ميتلكها 
اللون بحا�سة اللم�ض واكت�ساف جمالياته، فيما تروي فاطمة �سرف الدين 
يف ق�سة “بطل من نوع اآخر” حكاية طفل لديه ثقب يف القلب ويطمح اأن 

اأن��ه وجد  بيد  ذلك  ال�سحّية منعته من  لكن ظروفه  ريا�سياً  ي�سري بطاًل 
يوؤكد على ح�سوره  اأن  وا�ستطاع من خاللها  بطولته يف جم��الت كثرية، 

فيها. 
تنّوع اأدبي

وت�ستوحي الكاتبة �سما م�سبح الظاهري ق�ستها »�سر البت�سامة الالمعة« 
من ال��رتاث الإم��ارات��ي، حيث ت��روي حكاية »بخيت« الرجل ال��ذي ل ميلك 

من ا�سمه ن�سيب،
بالآخرين من خالل مواقف عديدة تعر�ض  اأهمية ح�سن الظن   وتعر�ض 
الأطفال  اأدب  واأخواتها« املرتجمة عن  »ك��اأن  وتاأتي ق�سة   الرجل،  لها هذا 

من  ال�سعرية  ذائقتهم  وت��رثي  اللغة  حب  على  الأطفال  لتحفيز  ال�سيني، 
خالل و�سف الطبيعة واحلالت ال�سعورية التي تنتج عن التفاعل معها من 

خالل كلمات ب�سيطة ومعربة. 
ال�سرب

وتقتب�ض الكاتبة نورة ال�سهيل روايتها »هنا تركت قلبي« من اأحداث واقعية 
الأج��داد خالل م�سوار طويل تعلمت فيه  الكاتبة وعاي�ستها و�سط  عا�ستها 
الأج��داد و�سربهم  التي تعلمت خاللها حكمة  مفردات خمتلفة يف احلياة 
اأن تبحث عن معان  وحكاياتهم، لتوظفها يف رواية ا�ستطاعت من خاللها 

كثرية، وت�سرد مالمح جمالّية مكثّفة تعود بنا اإىل املا�سي اجلميل. 

•• ال�صارقة- الفجر:

احتفاًء بال�سارقة عا�سمة عاملية للكتاب 2019، 
انطلقت م�ساء اأم�ض الأول، يف مركز مرايا للفنون 
يف ال��ق�����س��ب��اء ب��ال�����س��ارق��ة ف��ع��ال��ي��ات م��ع��ر���ض كتب 
الإماراتي  املجل�ض  ينظمه  ال��ذي  احلرير،  طريق 
اأغ�سط�ض   18 الفرتة من  اليافعني خالل  لكتب 
املقبل، بهدف تعريف  اأكتوبر   19 اجلاري وحتى 
الزوار على الأدب ال�سيني والثقافة التي و�سلت 
ع���ن ط���ري���ق ك���ت���اب وف��ن��ان��ني م���ن داخ�����ل ال�سني  

وخارجها.

ال��ت��ع��ري��ف بطريق  اإع�����ادة  اإىل  امل��ع��ر���ض  وي�����س��ع��ى 
احلرير من خالل املوؤلفات والكتب واملخطوطات 
على  اأهميته  يك�سف  حيث  ت��اري��خ��ه،  �سكلت  التي 
ه منوذجاً ح�سارياً  بعدِّ الإن�سانية  الثقافة  �سعيد 
و�سل  ي�سّكل حلقة  اأن  عام  األفي  وخ��الل  ا�ستطاع 
جتارية وثقافية انطلقت من مدينة »ت�سان غان« 
اإىل  �سان،  بتيان  م��روراً  القدمية  ال�سني  عا�سمة 
اأوروبا عرب طرق اآ�سيا الو�سطى وال�سرق الأو�سط، 
ب���داي���ة م���ن ال���ق���رن ال���ث���اين ق��ب��ل امل���ي���الد وحتى 

ال�ساد�ض ع�سر.
العقروبي،  مروة  اأ�سارت  ال�ست�سافة  هذه  وحول 

اإىل  ال��ي��اف��ع��ني،  لكتب  الإم���ارات���ي  املجل�ض  رئي�ض 
ل��الأج��ي��ال اجل��دي��دة وال���زوار  امل��ع��ر���ض يك�سف  اأن 
اأهمية التوا�سل والتبادل الثقايف بني الدول ودور 

املنجزات الإن�سانية يف بناء احل�سارات.
بال�سارقة  لالحتفاء  ن�سعى  العقروبي:”  وتابعت 
العا�سمة العاملية للكتاب للعام 2019 من خالل 
احلرير  طريق  وما  ال�سينية،  بالثقافة  التعريف 
اإل واحداً من ال�سواهد احل�سارية التي دّلت على 
ثقافات  اإىل  بالو�سول  و�سغفه  الإن�����س��ان  اإ���س��رار 
الذي  ال��ط��ري��ق  ف��ه��ذا  املختلفة،  ال��ع��امل  وم��ع��ارف 
دوراً  لعب  م��رت  كيلو  اآلف   5 م�سافة  على  امتد 

مهماً يف تناقل العلوم واللغات والإبداعات الفنية 
من  نفتح  اأن  ارت��اأي��ن��ا  ل��ه��ذا  وغ��ريه��ا،  والب�سائع 
بخطوات  وتعّرف  التاريخ  ت��روي  نافذة  ال�سارقة 

ر�سمت مالمح وثقافات ال�سعوب”.  
وي�������س���ّم امل���ع���ر����ض جم��م��وع��ة وا����س���ع���ة م���ن كتب 
الأط����ف����ال وال��ي��اف��ع��ني ال��ت��ي اأب���دع���ه���ا ن��خ��ب��ة من 
الر�سامني واملوؤلفني وتروي يف م�سامينها ق�س�ض 
اإىل  ال�����س��ني،  ق��دمي��ة ح��ول  تاريخية  وم���وروث���ات 
جانب ا�ستعرا�ض الأ�ساطري والأدب املعا�سر، كما 
القارة  املعر�ض فر�سة الط��الع على تاريخ  يوّفر 
على  حتتوي  م�سورة  كتب  خ��الل  م��ن  الآ�سيوية 

ت�سمها  العامة  املعلومات  جمموعة متكاملة من 
ال�سينية  الثقافة  �سرية  ت��روي  كتاب   100 نحو 

وح�سارتها العريقة.
وت�ستمل الكتب على ر�سوم تو�سيحية تروي حكاية 
احلرير  بطريق  تغّنت  ال��ت��ي  القدمية  الق�س�ض 
الربوفي�سور  اإيفاجنلي�ستا،  ماورو  الفنان  اأبدعها 
ب��اأك��ادمي��ي��ة م��ا���س��ريات��ا، اإىل ج��ان��ب رواي����ة »رحلة 
ال���غ���رب« امل�����س��ّورة ال�����س��ه��رية ال��ت��ي اأب����دع يف ر�سم 
�سكلنار  زدنيك  الت�سيكي  الفنان  الأوىل  ن�سختها 
وال��ث��ان��ي��ة م��ن اإب����داع ال��ر���س��ام ال��ك��وري �سني دونغ 
جون، التي روت ب�سرياً تاريخ الطريق وجمالياته 

وما تبعه من اأحداث تاريخية.
ويقدم املعر�ض لزّواره جمموعة متنوعة من ور�ض 
العمل الثقافية واملعرفية التي ت�ستند على الكتب، 
ح��ي��ث مي��ك��ن ل��الأط��ف��ال وال��ي��اف��ع��ني ب��ع��د ح�سور 
الور�ض الطالع على املوؤلفات التي �سكلت مرجعاً 
من  �سل�سلة  املعر�ض  يقدم  كما  تعلموه،  م��ا  لكل 
العرو�ض الفنية واملو�سيقية لنخبة من العازفني، 
اخلا�سة  الح���ت���ف���الت  ا���س��ت�����س��اف��ة  اإىل  اإ����س���اف���ة 
باملنا�سبات ال�سينية التقليدية مثل عيد منت�سف 
اخلريف امل�سمى بعيد القمر وهي منا�سبة يحتفي 
الأ�سبوع  ج��ان��ب  اإىل  ب��احل�����س��اد،  ال�سينيون  ب��ه��ا 
ال��ذه��ب��ي، ل��الح��ت��ف��ال ب��الأع��ي��اد ال��وط��ن��ي��ة. ويعد 
املجل�ض الإماراتي لكتب اليافعني الفرع الوطني 
من املجل�ض الدويل لكتب اليافعني، وهو منظمة 

الأ�سخا�ض  م��ن  عاملية  �سبكة  مت��ّث��ل  ربحية  غ��ري 
حول العامل ممن تعّهدوا بتاأمني الكتب لالأطفال، 
العاملي  اإىل الرتويج للوعي  وت�سعى هذه املنظمة 
اإمكانية  وم��ن��ح��ه��م  الأط����ف����ال  ك��ت��ب  خ����الل  م���ن 
املعايري الأدبية والفنية  اإىل الكتب ذات  الو�سول 
والتدريب  الدعم  تاأمني  اإىل  بالإ�سافة  العالية، 
باأدب  املهتمني  والر�سامني  للموؤلفني  ال��الزم��ني 
الإم��ارات��ي على �سمان  املجل�ض  الأط��ف��ال، ويعمل 
و�سول الكتب اإىل اأيدي الأطفال، كما ي�سجع على 
ويعمل  العالية،  اجل��ودة  ذات  الكتب  وتوزيع  ن�سر 

على ترويج القراءة بني الأطفال.

احتفاًء بال�سارقة العا�سمة العاملية للكتاب للعام 2019  وبالتعاون مع “مرايا للفنون”

»الإماراتي لكتب اليافعني« يروي �سرية األفي عام من احل�سارة يف معر�ض »كتب طريق احلرير«
- مروة العقروبي: ن�سعى اإىل تعريف الأجيال اجلديدة على تاريخ اإن�ساين عريق 

خالل املرحلة الثانية من املبادرة

 »األف عنوان وعنوان« ترثي املكتبة العربية بـ5 عناوين جديدة يف حقول اإبداعية متنوعة

•• دبي-الفجر:

اأع��ل��ن م��رك��ز دب���ي ال��ع��امل��ي ل��ل��ف��ن��ون ع��ن تعيني 
الإدارة.  جم��ل�����ض  يف  اأخ����ري����ني  ���س��خ�����س��ي��ت��ني 
ال��ت��ع��ي��ي��ن��ات اجل����دي����دة ت��ت�����س��م��ن خ��ل��ي��ل عبد 
ال��وح��ي��د، م��دي��ر ال��ف��ن��ون امل��رئ��ي��ة يف هيئة دبي 
امل�سوؤول  املدير  باكت،  وهينا  والفنون،  للثقافة 
ين�سم  �سوف  اآر.  بي  اآن��د  ماركتينج  ايفوب�ض  يف 
واملكون من  القائم  الإدارة  اإىل جمل�ض  الثنان 
ديايل �سن بال، �ساميون راتليدج، كاران داوان، 
زارين  برتوت�سيلي،  فيونا  كانيماير،  اي�سري 

خان وفالنتاين فيزيلينوف �سبازوف.
قالت ديايل �سن بال، رئي�ض جمل�ض اإدارة مركز 
دبي العاملي للفنون،: “ي�سعدنا الرتحيب بخليل 
دعمهما.  ونثمن  املركز  اإدارة  جمل�ض  يف  وهينا 
ياأتي ان�سمامهما لنا يف وقت مهم ونحن ننطلق 
ان�����س��م��ام هذين  ل��ل��ن��م��و.  يف خ��ط��ط ط��م��وح��ة 
املديرين يكمل مهارات وخربات فريقنا ونحن 
على ثقة من اأنهما �سوف يقدمان وجهات نظر 

ثمينة بينما نوا�سل تنفيذ ا�سرتاتيجيتنا”.
جمل�ض الإدارة اجلديد ملركز دبي العاملي للفنون 

ملتزم باإجناز اأداء رائع للموؤ�س�سة.

تقول “هينا باكت” املدير امل�سوؤول يف ايفوب�ض 
“الفن �سغف لزمني  اإن:  اآر،  اآند بي  ماركتينج 
دبي  ملركز  بالغ  بامتنان  واأ�سعر  حياتي،  طيلة 
الفر�سة  ه���ذه  منحني  لأن����ه  ل��ل��ف��ن��ون  ال��ع��امل��ي 
العربية  الإم��ارات  والفنانني يف  الفن  لت�سجيع 

املتحدة. 
فعال  فريد  جمتمع  للفنون  العاملي  دبي  مركز 
اجلدد  للفنانني  وخ��الق��ة  ح��ي��وي��ة  بيئة  ي��ق��دم 
اإنه  املتحدة.  العربية  الإم����ارات  يف  والنا�سئني 
���س��رف ك��ب��ري اأن اأك����ون ج���زءا م��ن ه���ذا املجل�ض 
امللحوظ.” جن���اح���ه  يف  اأ����س���اه���م  واأن   امل���وق���ر 

مركز دبي العاملي للفنون

يعلن ت�سكيل جمل�ض اإدارة جديد
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�سعيدة جدًا بتجربة )ل قبِلك ول بعِدك(

جي�سي عبده:  اختياري يرتبط بالق�سة وبالعمل نف�سه
قبِلك  )ل  م�سل�سل  خالل  من  ُمْطلََقٍة  بطولٍة  اأول  يف  • ت�ساركني 

ول بعِدك(. كيف تتحدثني عن هذه التجربة؟
وم�سل�سل  اجل��دي��دة.  التجربة  ب��ه��ذه  ج���داً  �سعيدة  اأن���ا   -
اإن��ت��اج )م��روى غروب(  ب��ع��ِدك( هو من  )ل قبِلك ول 
بطر�ض.  كري�ستني  وك��ت��اب��ة  روك���ز  ج���ورج  واإخ�����راج 
يف  بت�سويره  و�سنبا�سر  اجتماعي  كوميدي  العمل 

نهاية �سهر اغ�سط�ض اجلاري.
البطولة؟ ي�ساركك  • وَمن 

- الأ�سماء �ستك�سف عنها ال�سركة املُْنِتجة خالل 
الأيام املقبلة.

ال�سنة  هذه  ممّيزة  جتربة  لك  كانت   •
يف رم�سان من خالل م�سل�سل )�سانع 
الأح���������الم( ال������ذي ح���ق���ق جن����اح����اً يف 
اأنِت  ه��ل  اأخ���رى.  دون  ال���دول  بع�ض 

را�سية عن هذه التجربة؟
)�سانع  يف  م�ساركتي  ع��ن  را�سية   -
التجربة  ه����ذه  واأح���ب���ب���ُت  الأح�������الم( 
بامتياز،  ُنْخَبوي  العمل  لأن هذا  كثرياً، 
وانتهاًء  بن�سه  م�����روراً  مبمثليه،  ب����دءاً 
باإخراجه واإنتاجه. واأنا �ُسِعْدُت بالدور 
ال���ذي ق��ّدم��ُت��ه ف��ي��ه لأن���ه ك���ان دوراً 
ج����دي����داً، وه����و ُع���ر����ض ع��ل��ى قناة 
و�سيعاد  رم�����س��ان  يف  )اأب��وظ��ب��ي( 
�سا�سات  ع���ل���ى  ق���ري���ب���اً  ع���ْر����س���ه 

اأخرى.
عمل  ب���اأن���ه  ت��ق�����س��دي��ن  • م����اذا 

ُنْخَبوي؟
- م�سل�سل )�سانع الأحالم( ُيَعّد 

عماًل ثقياًل.
حول  اإ���س��ك��ال��ي��ة  ث��م��ة  ل��ك��ن   •
وهناك  ُن����ْخ����َب����وي،  ت���و����س���ي���ف 
َم���ن ي��وؤك��د اأن����ه ���س��ّده��ا لأنهم 
الفني  ال��ع��م��ل  اأن  ي���ع���ت���ربون 
اإىل  ��ه��اً  م��وجَّ ي��ك��ون  اأن  ي��ج��ب 
فئة  اإىل  ول��ي�����ض  ال��ن��ا���ض  ك���ل 

معّينة منهم فقط؟
- الأمر يرتبط بِق�سة العمل 
وفكرته، وهناك م�سل�سالت 
يحبونها  والنا�ض  ثقيلة 
ب�سيطة  خفيفة  واأخ��رى 
ومه�سومة  وح�����ل�����وة 
ت������ك������ون ج����م����اه����ريي����ة 
اأي�ساً.  يحبونها  والنا�ض 
ه����ذا الأم�����ر ي��رت��ب��ط بذوق 
)�سانع  وم�����س��ل�����س��ل  ال���ن���ا����ض، 
الأول  ال���ن���وع  م���ن  الح������الم( 
ي�سبه  وهو  اأحبوه  وكثريون 

م�سل�سالت )نيتفلك�ض( التي يتابعها اجلمهور.
العمل  اأم  ال��ُن��ْخ��َب��وي  ال��ع��م��ل  ل  يف�سّ ه��ل  ال��رم�����س��اين  اجل��م��ه��ور   •

اخلفيف؟
- ل عالقة لرم�سان بهذا املو�سوع، بل هو يتعّلق بذوق اجلمهور الذي 

ينق�سم بني الأعمال.
الأعمال  متابعة  لون  يف�سّ النا�ض  اإن  يقولون  الفنانني  ول��ك��ن   •

الب�سيطة يف رم�سان؟
- يف رم�سان تكرث الإنتاجات الدرامية، واملُ�ساِهدون ل ميكنهم متابعة 

كل �سيء ويختارون متابعة اأعمال َمن يحّبونهم.
مل  لو  حتى  العمل،  متابعة  يف  اأ�سا�سياً  �سبباً  املمثل  ُيعترب  وهل   •

يكن العمل جيداً؟
ي�ساهد  اأن  يحب  باأدائه  وُيْعَجب  معّيناً  ممّثاًل  يحب  الذي  املُ�ساِهد   -
العمَل  املُ�ساِهد  يتابع  واأحياناً  فيه،  يقّدمه  الذي  والكاراكتري  جديَده 
لأنه ُيْعَجب بِق�سته. ولكن مما ل �سك فيه فاإن وجود املمّثل يف العمل 

ي�سكل عن�سر جْذب بالن�سبة اإىل املُ�ساهد.
مل  الأم��ر  وه��ذا  اأك��رث  متاَبعة  اأعماله  كانت  خليل  مك�سيم  ولكن   •

يتحقق يف )�سانع الأحالم(؟
حقق  العمل  ولكن  لبنان،  م�ستوى  على  ينطبق  ال��ك��الم  ه��ذا  رمب��ا   -
ن�سبة ُم�ساَهدة عالية يف اخلليج. واأمتنى اأن يتم عْر�سه على ال�سا�سات 
اللبنانية، ولكن هذا القرار يعود اإىل �سركة الإنتاج. حتى لو مل ُيعر�ض 
 )platform( على اأي �سا�سة لبنانية، ولكن عْر�سه على اأي من�سة
كفيل باأن يجعله يحظى بن�سبة ُم�ساَهدة لفتة لأنه عمٌل ممّيز جداً 
ول ميكن تفويت َم�ْسَهَدْين منه واإل )�ساع( املُ�ساِهد لأن امل�سل�سَل دقيٌق 

جداً.
• الالفت يف هذا العمل اأنه �سّم جن�سيات لبنانية وم�سرية و�سورية. 
ك��م اأ���س��اف ه��ذا الأم���ر اإىل العمل، ه��و ال��ذي ك��ان ال��ه��دف منه جْذب 

م�ساهدين يف اأرجاء العامل العربي كافة؟
ال�سوري، واأنا يتابعني  - هذا �سحيح، مك�سيم خليل يتابعه اجلمهور 
اجل��م��ه��ور ال��ل��ب��ن��اين، واجل��م��ه��ور امل�����س��ري ت��اَب��ع امل��م��ث��ل��ني امل�سريني 
املُ�ساِركني فيه. اأنا اأميل اإىل الأعمال العربية امل�سرَتكة واإىل النفتاح 
رّك���زُت على هذا  الأخ���رية  الفرتة  العربية. يف  ال��درام��ا  ت�ْسهده  ال��ذي 

النوع من الدراما.
يف  وُنْخَبوي  م�سرَتك  عربي  عمٍل  عن  تبحثني  اأنك  يعني  هذا  • هل 

الفرتة املقبلة؟ مبعنى ما هي �سروطك للعمل املقبل؟
- بل اإن اختياري يرتبط بالق�سة وبالعمل نف�سه الذي ُيعر�ض علّي. 
حتى الآن ل �سيء وا�سحاً. وم�سروعي املقبل لبناين و�سُيعر�ض خارج 

رم�سان.
ال�سنة؟ هذه  اللبنانية  الدراما  وجدِت  • كيف 

مها  - جيدة، وهي تتقّدم عاماً بعد عام. واأمتنى اأن حتافظ على َتَقدُّ
يف ال�سنوات املقبلة.

خالل  وال�سورية  امل�سرية  الدراما  على  تتفّوق  اأن  تتوقعني  هل   •
ال�سنوات املقبلة؟

اأن  - نحن �سعداء حالياً مبا نقّدمه، ونتقّدم ب�سكل تدريجي واأمتنى 
ِرجيها كي  تتطّور الدراما اللبنانية بكّتابها وممثليها وُمْنِتجيها وخُمْ

نقّدم دراما جيدة. 
اأي�ساً لكل  وكما اأمتنى التوفيق للدراما اللبنانية، فاإنني اأمتنى ذلك 

الدراما العربية.

دميا قندلفت يف )بقعة �سوء(
يف  بها  بدت  جديدة،  ت�سوير  جل�سة  قندلفت  دميا  ال�سورية  املمثلة  اأج��رت 
املتابعني  من  كبري  عدد  اإعجاب  اإطاللتها  ولق��ت  واجلمال،  الأناقة  غاية 

ورواجا كبريا بينهم.
من ناحية اأخرى، ان�سمت قندلفت موؤخرا اإىل اأبطال اجلزء الرابع ع�سر 
من م�سل�سل "بقعة �سوء"، مع املخرج �سيف ال�سيخ جنيب، حيث �ساركت يف 
اللوحات  بالعديد من  الكوميدية، ومتيزت  ال�سل�سلة  اأج��زاء من هذه  عدة 
التي ما زالت عالقة يف الأذه��ان. ويعد هذا العمل الثالث لها هذا املو�سم، 
بعد "ورد اأ�سود"، مع املخرج �سمري ح�سني، و"ممالك النار" مع املخرج بيرت 

ويرب.

 تخو�س املمثلة اللبنانية جي�سي عبده اأول بطولة لها من خالل 
اإنتاج )مروى غروب(، ولكن  م�سل�سل )ل قبِلك ول بعِدك( من 

مل يتم الك�سف عن ا�سم املمّثل الذي �سُي�ساِركها بطولته.
م�سل�سل  خالل  من  التمثيلية  اِربها  جتجَ اآخر  خا�ست  التي  عبده 
)�ساِنع الأحالم(، توؤكد اأنها كانت �سعيدة بهذه التجربة التي 
العمل على  يتم عْر�س هذا  اأن  ح�سدْت جناحًا كبريًا   ومتّنت 
متابعته،  اللبناين  للُم�ساهد  يت�سنى  كي  اللبنانية  ال�سا�سات 

وي(. وا�سفة اإياه بامل�سل�سل )الثقيل والُنْخبجَ

يحمل عنوان "فارق معاك"

رامي �سربي يطرح 
برومو اأحدث 

األبوماته
ال��ذي يحمل  األبوماته،  اأح��دث  رام��ي �سربي برومو  املطرب  طرح 
عنوان "فارق معاك"، متهيدا لطرحه يف الأ�سواق، وعلى 

موقع "يوتيوب" مطلع اأغ�سط�ض املقبل.
وي�سم الألبوم 12 اأغنية، هي "بتاع بنات"، و"اأنا 
عندي"،  اللي  و"قلت  تن�ساين"،  و"حاول  بابا"، 
وهو يف كده"، و"بقابل نا�ض"، واأنا بعرتفلك"، 
و"حكاية  و"وعجبي"،  عليا"،  و"�سعبان 

حبنا"، و"بتهتمي"، و"فارق معاك".
بعنوان  ���س��ربي  اأغ��ن��ي��ات  اآخ����ر  اأن  ي��ذك��ر 
يف  ت�����س��وي��ره��ا  ومت  علينا"،  "مربوك 
ب���ريوت م��ع امل��خ��رج ف���ادي ح����داد، ومن 
وكلمات  ريكوردز"،  "جنوم  اإن����ت����اج 
ال�ساعر الغنائي تامر ح�سني، واأحلان 
بالتوزيع  وق������ام  �����س����ربي،  رام������ي 
املو�سيقي واملك�ساج واملا�سرت جالل 

احلمداوي.

منى زكي مع ال�سقا يف )العنكبوت(
زكي،  منى  النجمة  ان�سمت 
"العنكبوت"  لفيلم  ر�سميا، 
ومت  ال�����س��ق��ا،  اأح��م��د  للنجم 
ح�سم الأمر بعد املفاو�سات 
املنتجة  واجل�����ه�����ة  ب���ي���ن���ه���ا 
اأن  امل����ق����رر  ل���ل���ع���م���ل. وم�����ن 
قريبا،  ال��ت�����س��وي��ر  ي��ن��ط��ل��ق 
التي  امل�ساهد  اأول  و�ستكون 
ت�����س��وره��ا خ���ارج���ي���ة جتمع 

بينها وال�سقا.
تعتمد  "العنكبوت"  ف��ي��ل��م 
اأح�������داث�������ه ع����ل����ى الأك���������س����ن 
خمتلفة  ب��ف��ك��رة  والإث���������ارة 
ال�سينما  ع���ل���ى  وج�����دي�����دة 
امل�����س��ري��ة، وم���ن امل��ت��وق��ع اأن 

يحقق جناحا كبريا.
وك���ان���ت اآخ�����ر اأع����م����ال زكي 
 30 "من  ال�سينمائية فيلم 
ال�سقا،  اأح���م���د  م���ع  �سنة"، 
وح������ق������ق ال�����ع�����م�����ل جن����اح����ا 
عام  وق��ت عر�سه يف  ك��ب��ريا 
عمرو  ل��ل��م��خ��رج   ،2016
بطولة  يف  و����س���ارك  ع��رف��ة، 
ال��ع��م��ل ���س��ري��ف م��ن��ري ونور 
اأمين  وت��األ��ي��ف  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة، 

بهجت قمر.
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4 اأنواع من الدقيق ملر�سى ال�سغط
جدران  على  التدفق  ي�سعه  ال��ذي  ال�سغط  باأنه  ال��دم  �سغط  تعريف  يتم   
ال�سرايني، ويعترب ال�سغط مرتفعاً عندما يكون كاًل من الرقمني الأعلى 
والأدنى مرتفعني عن املعّدل ال�سحي لفرتة. فاإذا مت ت�سخي�ض احلالة ينبغي 
عليك القيام بعدة اإجراءات، اأهمها تقليل ملح الطعام، وزيادة معدل امل�سي 

والن�ساط البدين، واإجراء تعديالت غذائية، يف �سدارتها زيادة الألياف.
دقيق احلبوب الكاملة. يوفر تناول املزيد من اخل�سروات والفواكه جرعة 
الألياف  من  مزيد  على  احل�سول  وميكنك  الغذائية،  الأل��ي��اف  من  جيدة 

بانتظام عن طريق تناول دقيق احلبوب الكاملة.
اأنواع الدقيق ال�سحي ملر�سى ال�سغط:

ال��ك��ام��ل، وه���و غ��ن��ي بالألياف  ال��ق��م��ح  - ُي�سنع اخل��ب��ز الأ���س��م��ر م��ن دق��ي��ق 
والربوتني النباتي.

منا�سب  وه��و  ب��الأل��ي��اف،  العجني  اأن���واع  اأغنى  من  ال�سوفان  حبوب  دقيق   -
لإعداد الفطائر والكعك والبانكيك.

من  ح�سا�سية  لديه  ملن  منا�سب  )الباكويت(  اأو  ال�سوداء  احلنطة  دقيق   -
القمح، ولإعداد البانكيك والفطائر واملخبوزات الأخرى.

- دقيق ال�سعري منا�سب اأي�ساً ملر�سى ارتفاع �سغط الدم، ويحتوي كل 100 
17 غراماً من الألياف و12 غراماً من الربوتني النباتي  غرام منه على 

ال�سحي.

طريقة جديدة لختيار جن�ض املولود
ميكن لالآباء والأمهات قريباً اختيار جن�ض اأطفالهم يف وقت مبكر، وذلك 

بف�سل اكت�ساف جديد للعلماء اليابانيني.
وحتمل الإناث كرومو�سومات اإك�ض يف خاليا اجل�سم، يف حني يحمل الذكور 
كرومو�سومات اإك�ض و واي، وميكن اأن توؤدي طريقة جديدة ومب�سطة اإىل 
الآباء  واختيار  ال�سناعي،  التلقيح  عملية  من  كجزء  النوعني  بني  الف�سل 

والأمهات جن�ض املولود ح�سب الرغبة.
من  �سيمادا،  ما�سايوكي  امل�ساركني،  البحثية  ال��ورق��ة  موؤلفي  اأح��د  وق��ال 
جامعة هريو�سيما »هذه اأول درا�سة ُتظهر ب�سكل علمي الفوارق الوظيفية، 
اأي القدرة على الإخ�ساب، بني احليوانات املنوية اإك�ض واحليوانات املنوية 
لبع�ض  الكرومو�سومات  ف�سل  على  ق���ادرون  العلماء  اأن  ح��ني  ويف  واي«. 
واأ�سرع  ب�ساطة  اأك��رث  العملية  جتعل  اجلديدة  الطريقة  ه��ذه  ف��اإن  الوقت، 

بكثري، بح�سب �سحيفة مريور الربيطانية.
وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن اأن البحث ق��د ي��ك��ون ل��ه ي��وم��اً م��ا ت��اأث��ري على املجتمع 
�سيكون يف  الرئي�سي لعملهم  التطبيق  اإن  العلماء يقولون  اأن  اإل  الب�سري، 

البداية يف املزارع.
بكثري  اأعلى  الأنثى  البقرة  قيمة  تكون  لالألبان،  مزرعة  »يف  �سيمادا  وق��ال 
من الذكور، لأن احلليب ل ُينتج اإل من الأبقار الإناث. ويف حالة اإنتاج حلم 

البقر، فاإن �سرعة النمو اأعلى بكثري للذكور من الإناث«.
يتم  اأن  الإجابة عليها قبل  اأخالقية يجب  اأ�سئلة  اإن هناك  �سيمادا  ويقول 
تطبيق التكنولوجيا على الب�سر »ا�ستخدام هذه الطريقة يف التكنولوجيا 
ق�سايا  على  وينطوي  ال��راه��ن،  الوقت  يف  تخمني  هو  الب�سرية  التنا�سلية 

اأخالقية كبرية ل تتاأثر بفائدة هذه التقنية اجلديدة«.
التطوري  الأح��ي��اء  ب��ادج، اخلبري يف علم  وح��ذر الربوفي�سور روب��ن لوفيل 
اإج��راء مزيد من  اإىل  ب��اأن هناك حاجة  مبعهد فران�سي�ض كريك يف لندن، 

الختبارات قبل الإعالن اأن هذه التقنية اآمنة.

اخل�سراء  الطاقة  هي  • ما 
ميكن ا�ستخراج الوقود من بع�ض النباتات مثل ف�سالت ق�سب ال�سكر 
التى ت�ستخرج منها الربازيل وقود ميزج بالبنزين وميالأ به خزانات 
احوا�ض  م��زارع متالأ  ان هناك  ال�سكري، كما  ال�سمندر  واي�ساً  الوقود 
كبرية بف�سالت املزروعات وت�سنع منها غاز ي�ستعمل يف التدفئة وتلك 

هى الطاقة اخل�سراء 
من �ساحب اأول هرم مدرج 

املدرج  �سقارة  ه��رم  بنى  وق��د  اميحوتب  القدمي  امل�سري  املهند�ض  هو 
6 م�سطبات، بعده ياأتي هرم ميدوم  يف عهد امللك زو�سر واملكون من 

املدرج وقد بني يف عهد �سنفرو 
؟  ال�سا�سان  مملكة  �سقوط  عن  تعرف  • ماذا 

ذلك عندما  وك��ان  الفر�ض  ما يطلق على مملكة  ال�سا�سان هى  مملكة 
ابي  ب��ن  �سعد  بقيادة  القاد�سية  معركة  يف  وال��ف��ر���ض  امل�سلمني  التحم 
على  الق�ساء  امل�سلمون  ا�ستطاع  وق��د  ر�ستم  ال��ف��ر���ض  وق��ائ��د  وق��ا���ض 

الفر�ض )مملكة ال�سا�سان( يف هذه املعركة 

• هل تعلم اأن ال�سيزموجراف هو جهاز ت�سجيل حدوث الزلزل . 
 • اخرتع جهاز قيا�ض الزلزل العامل الأمريكى ت�سارلزريخرتعام 1930 م .

 • هل تعلم اأن الإمام حممد متوىل ال�سعراوى من مواليد اأول ابريل عام 1911 م بقرية دقادو�ض وتويف يف 
17 يونيو عام 1998 م .

اأن قلم احلرب اجلاف املوجود فى الوقت احلا�سر  اخرتعه ال�سحفى املجرى لدي�سلو جوزيف  • هل تعلم 
بريو وكان ذلك فى الثالثينيات .

 • ولد اإيليا اأبو ما�سى عام 1889 م فى لبنان وتوفى عام 1957 م .
 • هل تعلم اأن اأهل ال�سني هم اأول من اكت�سفوا النار .

 • تاأ�س�ض الحتاد الدوىل لكرة القدم الفيفا عام 1904 م .
• النرتبول اأو البولي�ض الدوىل يعود تاأ�سي�سه اإىل عام 1923 .

 • ال�سوق الأوروبية امل�سرتكة تاأ�س�ست عام 1958 . 
 • هل تعلم اأن اأول دولة عرفت لعبة اجلولف هى ا�سكتلندا .

• هل تعلم اأن كري�ستوفر �سولز هو خمرتع الآلة الكاتبة وهو من الوليات املتحدة الأمريكية .
 • هل تعلم اأن هريام مك�سيم هو خمرتع املدفع الر�سا�ض .

الكلب ال�شجاع 
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التفاح 

تناول تفاحة طازجة كل �سباح  اأن  ال�سحة يف رو�سيا  اأكد عدد من خرباء 
يعترب و�سيلة فعالة و�سحية ت�ساعد على ال�ستيقاظ وتن�سيط البدن.

ولإيجاد بديل طبيعي و�سحي يغني النا�ض عن عادة �سرب القهوة �سباحا 
اأكد عدد من خرباء ال�سحة الرو�ض  اأ�سرارها على ال�سحة،  والتقليل من 
طازجة،  بتفاحة  ال�سباحي  ال��ق��ه��وة  فنجان  با�ستبدال  »ين�سحون  اأن��ه��م 
املواد امل�سادة لالأك�سدة  التفاح حتوي على العديد من  اأن ثمار  وخ�سو�سا 
 Chlorogenic وال�  كالكري�سيتني  وال�سرايني  ل�سحة اجل�سم  املفيدة 
والتي  اله�سم  �سهلة  املفيدة  ال�سكريات  على  لحتوائها  بالإ�سافة   ،acid
تتحول ب�سرعة اإىل طاقة يف اجل�سم، ما يعطي الإن�سان بعد تنولها �سعورا 

باحليوية والن�ساط«.

�سياح يركبون قارًبا بني الأ�سجار يف منتزه بحرية لويانغو ب� يانغت�سو  مبقاطعة جيانغ�سو ، �سرق ال�سني. ا ف ب

انتقلت احدى العائالت من �سكنها ل�سكن اآخر عبارة عن بيت من طابقني اخذت العائلة الن�سف العلوي وكانت 
.. لذلك  العائله كلب �سخم كثري احلركة، يخافه من يراه  ال�سفلي وكان مع تلك  الطابق  البيت يف  �ساحبة 
عندما راأته �ساحبة البيت طلبت من ال�سكان اجلدد التخل�ض منه لنها ل حتب وجود الكالب يف بيتها فطلب 

منها رب العائله فرتة من الوقت لتدبري مكان له ريثما ياأتي ابنه من �سفره ويت�سلمه .
ارتبطت العائلة ب�سداقة خفيفة مع �ساحبة البيت ورغم ذلك كانت تدخل وتخرج من عندهم بدون ان تقرتب 
من الكلب لأنها بطبيعتها ل حتب الكالب .. يف يوم من اليام وبعد ان انت�سف ليل �سيف حار ا�ستيقظ رب 
العائلة على حركة من كلبه .. ذهابا واأيابا يف البيت كاأنه ا�ستم �سيئا ما وكان بادي القلق فهداأ رب العائلة من 
قلقه بالرتتيب على راأ�سه ورغم ذلك اخذ ي�سدر ا�سواتا خفيفه وكاأنه يتوج�ض �سرا وفجاأة انتبه رب العائلة 
على ا�سوات �سراخ �سعيف ي�سدر من الدور الأ�سفل من عند �ساحبة البيت ولأنه يعرف انها ت�سكن وحدها 
قلق وذهب ليخرب زوجته ولكن كلبه مل يتنظر ان يخربه احد �سيئا فقد رفع قوائمه ليقفز على ال�سباك ومنه 
ل�سقف غرفة �سغرية يف احلديقة ثم ا�ستدار ليقفز داخل �سرفة �ساحبة البيت التي كانت مفتوحة ب�سبب ارتفاع 
كانت �ساحبة   .. البيت  �سرقة  للدخول وحماولة  الل�سو�ض  الطريق لحد  الوقت مما مهد  احل��رارة يف ذلك 
البيت �سخمه اجل�سد مما مكنها للدخول يف حماولة جريئة للتخل�ض من الل�ض الذي كان يكمم فمها وكان 
يحاول ان يطبق على رقبتها خلنقها يف الوقت الذي هجم فيه الكلب عليه من اخللف بكل قوة فاأوقع الثنان 
اأر�سا �ساحبة البيت والل�ض ولكنه ا�سرع وجثم فوق ج�سد الل�ض وهو يزجمر وقد بانت اأ�سنانه احلادة وتوتره 
الذي جعله يبدو �سر�سا بل مرعبا مما اوقع اخلوف والرعب يف ج�سد الل�ض فاأ�ست�سلم نوما على الأر�ض بدون 
حراك بدل من تقطيعه اربا اربا باأ�سنان ذلك الكلب، هنا انت�سبت �ساحبة البيت وقد هداأت قليال يف الوقت 
الذي اخذ رب العائلة يخبط بيديه على الباب فذهبت م�سرعه وفتحت الباب طالبة منه الت�سال بال�سرطة 
لوجود ل�ض لديها، عندها نظر اليها وقال ح�سنا اين هو قالت داخل غرفة نومي .. دخل رب العائلة م�سرعا 
فاأ�سرع بطلب  الل�ض  تامة فوق ج�سد  راحة  ال�سجاع مرتاحا  وكلبه  الأر���ض  ا�ست�سلم على  وقد  امل�سكني  فوجد 
ال�سرطة وهو ي�سحك ويقول رمبا ال�سرطة تكون ارحم عليه مما هو فيه الن . ومنذ هذا احلادث والكلب يعي�ض 

يف البيت معززا مكرما بل مدلل من �ساحبة البيت التي منحته غرفة احلديقة اخلالية تقديرا له .

اللحم الأحمر يزيد احتمال الإ�سابة ب�سرطان الثدي
من  التخفيف  على  الن�ساء  حديثة  درا�سة  حّثت 
عنها  وال�ستعا�سة  احل��م��راء،  اللحوم  ا�ستهالك 
الإ�سابة  اح��ت��م��الت  لتخفي�ض  ال��دج��اج،  بلحوم 

ب�سرطان الثدي.
الربيطاين  الوطني  املعهد  من  باحثون  وك�سف 
لعلوم ال�سحة البيئية، اأن ا�ستهالك الدواجن قد 
ي�ساعد على الوقاية من خماطر الإ�سابة بالورم 

اخلبيث.
وجبات  بتحليل  ال��ب��اح��ث��ون  ق���ام  ال��درا���س��ة،  ويف 
42012 امراأة على مدى 7 �سنوات يف املتو�سط، 
وخالل هذا الوقت، مت ت�سخي�ض اإ�سابة 1536 

امراأة ب�سرطان الثدي.  
تناولن  اللواتي  الن�ساء  اأن  للنتائج،  وبنّي حتليل 

اأك���رب م��ن ال��ل��ح��وم احل��م��راء، ك��ان لديهن  كمية 
ب�سرطان  لالإ�سابة   23% بن�سبة  اأع��ل��ى  خطر 
الثدي، من الن�ساء اللواتي تناولن كمية اأقل من 

هذه اللحوم.
كمية  تناولن  ال��ل��وات��ي  الن�ساء  ف��اإن  امل��ق��اب��ل،  ويف 
اأكرب من الدواجن، كان خطر ال�سابة ب�سرطان 
الن�ساء  م��ن   15% بن�سبة  اأق���ل  لديهن  ال��ث��دي 
اللواتي تناولن كمية اأقل من الدواجن، بح�سب 

�سحيفة مريور الربيطانية.
وقال الدكتور ديل �ساندلر، كبري موؤلفي الدرا�سة 
ال��ل��ح��وم احل���م���راء كم�سرطن  »ل��ق��د مت حت��دي��د 
اأن  اإ�سافية على  اأدلة  درا�ستنا  حمتمل. وت�سيف 
بزيادة  يرتبط  ق��د  احل��م��راء  اللحوم  ا�ستهالك 

خ��ط��ر الإ����س���اب���ة ب�����س��رط��ان ال���ث���دي، يف ح���ني اأن 
هذا  بانخفا�ض  مرتبطة  ك��ان��ت  ال���دواج���ن 

ل  التاأُثري  ه��ذا  �سبب  لكن  اخلطر، 
يزال غري وا�سح«.

�ساندلر  ال���دك���ت���ور  واأ�����س����اف 
الآلية  اأن  م���ن  ال���رغ���م  »ع��ل��ى 

الدواجن  ا���س��ت��ه��الك  يقلل  ال��ت��ي 
من خاللها خطر ال�سابة ب�سرطان 

درا�ستنا  ف���اإن  وا���س��ح��ة،  لي�ست  ال��ث��دي 
الدواجن  ا���س��ت��ب��دال  اأن  ع��ل��ى  اأدل����ة  ت��ق��دم 

ب�سيطاً  تغيرياً  يكون  قد  احلمراء،  باللحوم 
ميكن اأن ي�ساعد يف احلد من الإ�سابة ب�سرطان 

الثدي«.


