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�ملتزوجون �أكرث �صحة 
و�لعازبات �أكرث �صعادة

ب�صحة  يتمتعون  الرجال  اإن  دوالن،  بول  البارز  ال�صعادة  يقول خبري 
اأكرب بعد الزواج، يف حني اأن غري املتزوجات، هن اأكرث �صعادة و�صحة.

وح�صب دوالن، وهو اأ�صتاذ العلوم ال�صلوكية يف كلية لندن لالقت�صاد، 
ا�صتقراراً  اأكرث  ي�صبحون  الأنهم  ال��زواج  من  ي�صتفيدون  الرجال  فاإن 

وهدوءاً، لكن االأمر ال ينطبق على الن�صاء. 
الزواج،  بعد  الن�صاء  تعا�صة  وراء  الرئي�صي  ال�صبب  اأن  دوالن،  ويعتقد 
يكمن يف امل�صوؤوليات املنوطة بهن وال�صغوط النف�صية التي تتعر�صن 

لها جراء هذه امل�صوؤوليات واالأعباء التي تثقل كاهلهن. 
" لدينا  الربوفي�صور دوالن  اأ�صاف  ه��اي،  له يف مهرجان  ويف حديث 
اأن�صح الرجال بالزواج  الكثري من االأبحاث التي تثبت نظريتي، لذا 

لال�صتقرار والتتمتع ب�صحة جيدة." 
قارن  ال���ذي  االأبدية"  "ال�صعادة  اجل��دي��د  بكتابه  دوالن  وي�صت�صهد 
ومطلقني  متزوجني  غ��ري  ل��دى  وال��ب��وؤ���س  املتعة  م�صتويات  ب��ني  فيه 

ومنف�صلني و اأرامل. 
مقارنًة  املتزوجني  الرجال  لدى  ترتفع  ال�صعادة  م�صتويات  اأن  ووجد 
مع الن�صاء املتزوجات اللواتي ترتفع لديهن ن�صبة االإ�صابة باالأمرا�س 

النف�صية واجل�صدية، بعد �صنوات من الزواج. 
وال�صحية  املالية  الفوائد  بع�س  وج��ود  اأخ��رى،  درا���ص��ات  اأظهرت  كما 
للزواج بالن�صبة للرجال والتي قد تنجم عن ارتفاع الدعم العاطفي 

والنف�صي. 
وتباينت نتائج درا�صات اأخرى عن كيفية تاأثري الزواج على الرفاهية 

لدى الرجل واملراأة على مر ال�صنني. 
�صهر  "فرتة  يف  تزيد  ال�صعادة  اأن   2003 يف  اأملانية  درا�صة  واأظ��ه��رت 
الع�صل" ولكنها تعود اإىل طبيعتها بعد عام من الزفاف، وفق ما نقلت 

�صحيفة ديلي ميل الربيطانية. 

قلة �لنوم ت�صيب �مل�صنني 
بالقرحة �له�صمية 

ك�صفت درا�صة حديثة، اأجراها باحثون بجامعة هوجن كوجن ال�صينية، 
 Journal of( دوري����ة  م��ن  االأخ����ري  ال��ع��دد  يف  نتائجها،  ون�����ص��روا 
عدم  اأن  العلمية؛   )American Geriatrics Society
اأن يزيد من تكرار  النوم ليال، ميكن  احل�صول على ق�صط كاٍف من 
وكالة  اأوردت  م��ا  وف��ق  ال�صن،  ك��ب��ار  ل��دى  اله�صمية  القرحة  ح���دوث 

"االأنا�صول" لالأنباء.
و�صعى الفريق من خالل درا�صته الكت�صاف فر�صية اأن قلة النوم، رمبا 
تكون �صبًبا لتكرار االإ�صابة بالقرحة اله�صمية التي ُتعّد من م�صاكل 
ال�صحة الرئي�صية التي توؤثر على ال�صحة اجل�صدية والنف�صية لكبار 

ال�صن.
مت  عاًما،   69 اأعمارهم  متو�صط  مري�صا   1538 الباحثون  وراق��ب 
النوم،  درا���ص��ة  يف  ت�صجيلهم  ومت  اله�صمية،  ال��ق��رح��ة  م��ن  عالجهم 
لر�صد طول ونوعية نومهم، وكان امل�صاركون الذين عانوا من تكرار 
القرحة اله�صمية لديهم معدالت اأعلى من اأمرا�س القلب وال�صكري، 
لديهم  تتكرر  مل  ال��ذي��ن  اأول��ئ��ك  م��ن  الكحول  تعاطي  يف  واالإف����راط 

القرحة.
عدد  ون��ام��وا  للنوم،  اأط���ول  وق��ًت��ا  ا�صتغرقوا  م��ن  اأن  الباحثون  ووج��د 
�صاعات قليلة، وتكرر ا�صتيقاظهم اأثناء الليل، عانوا من تكرار االإ�صابة 
بالقرحة اله�صمية، مقارنة مع من كان نومهم جيًدا اأثناء الليل، لذا 
تكرار  ت�صهم يف  ال�صعيفة  النوم  نوعية  اأن  اإىل  الباحثون  فقد خل�س 

القرحة اله�صمية.
واأ�صاف الباحثون اأن النتائج التي تو�صلوا اإليها ت�صليط ال�صوء على 
اأهمية الوقاية والعالج من م�صاكل النوم لدى كبار ال�صن الذين عانوا 

من قرحة ه�صمية يف ال�صابق.
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و�صائل طبيعية للتخل�ص من �لنمل يف �ملنزل
النمل من اأكرث احل�صرات التي يعرث عليها يف املنزل، وت�صكل اإزعاجاً كبرياً 

للقاطنني فيه. 
وتتكاثر اأ�صراب النمل يف الزوايا وخا�صة باملطبخ، وهذا ما يدفع ربة املنزل 

اإىل ا�صتخدام املبيدات احل�صرية الكيماوية للتخل�س منها. 
لكن هذه املبيدات ميكن اأن تكون �صارة بال�صحة، اإذا و�صلت اإىل االأطعمة.

وللتخل�س من النمل، نقدم و�صائل طبيعية متوفرة يف معظم املنازل، ح�صب 
موقع وان غود ثينغ االإلكرتوين:

للنمل:اأ�صيفي كوباً من اخلل، و ن�صف  قاتل  االأغرا�س  متعدد  -1 منظف 
كوب من املاء، وملعقتني كبريتني من �صابون ق�صتالة، و 5 قطرات من كل 
رذاذ. رجي  زجاجة  االأ�صا�صي يف  النعناع  وزي��ت  العطري  الليمون  زيت  من 
اإىل  النمل  مييل  اأ�صطح  اأي��ة  لتنظيف  البخاخ  ا�صتخدمي  ثم  جيداً،  املزيج 

التجمع فيها. 
اأي مكان يتواجد النمل فيه، حيث  ال��ذرة يف  دقيق  الذرة:ير�س  دقيق   2-
ال ي�صتطيع النمل ه�صم دقيق الذرة، لذلك �صوف متوت هذه احل�صرات يف 
النهاية. واإذا كان لديك حيوانات األيفة اأو اأطفال يف املنزل ، فهذا حل �صهل 

واآمن لال�صتخدام.
البوراك�س:يعدُّ البوراك�س مكوناً اآخر ي�صهل العثور عليه ي�صمم النمل.   3-
يف وعاء �صغري اخلطي ملعقة من زبدة الفول ال�صوداين وملعقة كبرية من 
ال�صكر وملعقة �صغرية من البوراك�س. �صعي اخلليط بالقرب من م�صارات 
النمل. �صتجذب زبدة الفول ال�صوداين ال�صكرية النمل، ويقوم البوراك�س يف 

اخلليط بقتلها.
و�صودا  امل�صحوق  ال�صكر  من  مت�صاوية  اأج���زاًء  اخلبز:اخطلي  �صودا   4-
من  ياأتي  �صقوق  اأي  اأو  النمل  م�صارات  ط��ول  على  اخلليط  ور�صي  اخلبز، 
النمل، ويقوم �صودا اخلبز  ال�صكر  لل�صابق، يجذب  وب�صكل مماثل  داخلها. 

بقتلها.

في�ص بوك تنوي لإطالق 
AR نظار�ت و�قع معزز

بوك  في�س  اأن  ج��دي��دة  اخ���رتاع  ب���راءة  ك�صفت 
تطور حالياً نظارة ذكية جديدة تدعم تقنيات 
اخلا�صة  لل�صور  ووف��ق��ا   ،AR امل��ع��زز  ال��واق��ع 
اجلديدة  بوك  في�س  نظارات  تهدف  بالرباءة، 
وامل�صموعة،  املرئية  امل��واد  كل من  للتعامل مع 
م���ع ن���ظ���ام ال�������ص���وت ج���دي���د م���دم���ج ف���ى اأذرع 
االخ���رتاع، وهى  ب��راءة  تقدمي  النظارات. ومت 
الثانية من نوعها لفي�س بوك فى يناير املا�صى 
اإتاحتها  ب��راءات االخ��رتاع، لكن مل يتم  ملكتب 

اإال هذا االأ�صبوع.
ووفقا ملوقع socialmediatoday، يدخل 
امل�صت�صعر ال�صوتى فى اأذن مرتديها، ما يوفر 
جتربة رقمية اأكرث عمقا من خالل النظارات، 
وهذا من �صاأنه اأي�صا تو�صيع اإمكانيات خيارات 

AR اخلا�صة ب�"في�س بوك".
اخرتاع  ب���راءة  اأول  ق��دم  ب��وك  في�س  اأن  ي��ذك��ر 
 ،2017 AR فى عام  املعزز  الواقع  لنظارات 
 Snapchat اإط���الق  م��ن  قليلة  اأ���ص��ه��ر  بعد 
نظارات 'Spectacles القادرة على ت�صجيل 
Snap مل  ق�����ص��رية.    ول��ك��ن  مقاطع فيديو 
 AR عنا�صر  اإ���ص��اف��ة  م��ن  االآن  ح��ت��ى  تتمكن 
ل��ن��ظ��ارت��ه��ا، وال���ت���ى ي��ب��دو اأن���ه���ا ك��ان��ت اخلطة 

طويلة االأجل للمنتج.

زكام �لطفال.. تعاملي معهم 
برفق و�أمني لهم �لر�حة �لتامة  �ص 23

�لر�صاعة �لطبيعية 
للطفل �خلديج �صرورية

ال�  ي��ول��د ق��ب��ل االأ����ص���ب���وع  اأي ط��ف��ل 
من احلمل يعدُّ طفاًل خديجاً   37
وت�صري  االأوان.  ق��ب��ل  م����ول����وداً  اأو 
التقارير الطبية بوالدة 15 مليون 
�صنة،  كل  العامل  حول  خديج  طفل 
 18 اإىل   5 ب���ني  م���ا  ذل����ك  ومي���ث���ل 
اجلدد.  امل��وال��ي��د  ن�صبة  م��ن  ب��امل��ئ��ة 
وقد اأظهرت درا�صات حاجة الطفل 
الطبيعية  الر�صاعة  اإىل  اخل��دي��ج 
ذلك  الأن  اأ���ص��اب��ي��ع،   4 اأول  خ���الل 
امل�صوؤولة  ال��دم��اغ  خاليا  منو  يعّزز 

عن الذاكرة والتعّلم.
واأظ��ه��رت ال��درا���ص��ات ال��ت��ي اأجريت 
ع��ن ط��ري��ق ت�����ص��وي��ر اأدم���غ���ة بع�س 
االأط��ف��ال اخل���ّدج مب��وج��ات الرنني 
اعتمدت  م����ن  اأن  امل���غ���ن���اط���ي�������ص���ي 

تغذيتهم على حليب الثدي متتعت 
مبميزات  ل��دي��ه��م  ال���دم���اغ  خ���الي���ا 
ال��ذي ول���دوا بعد فرتة  اأف�صل م��ن 

حمل كاملة.
واأجرى الباحثون فحو�صات لقيا�س 
م�صتوى الذكاء والتح�صيل العلمي 
ل���ه���وؤالء االأط���ف���ال ب��ع��د ب��ل��وغ��ه��م 7 
الدماغ  ت�صوير  جانب  اإىل  �صنوات، 
مرة  املغناطي�صي  ال��رن��ني  مب��وج��ات 

اأخرى.
الطفل  اإر�صاع  اأن  النتائج  واأظهرت 
االأم  حليب  من  االأوان  قبل  املولود 
اأ���ص��اب��ي��ع بعد   4 ل��ف��رتة ال تقل ع��ن 
ي��ع��ّزز من��و خ��الي��ا الدماغ،  والدت����ه 
العلمي  ال���ت���ف���وق  ع��ل��ى  وي�������ص���اع���ده 

والبدين.

اأوال: تعليم االأطفال الريا�صيات يف وقت مبكر
يف عام 2007 ، وجد التحليل التلوي االإح�صائي ل� 35 
األف طفل من اأطفال ما قبل املدر�صة يف الواليات املتحدة 
مبكًرا  الريا�صيات  م��ه��ارات  تطوير  اأن  واإجن��ل��رتا  وك��ن��دا 

ميكن اأن يتحول اإىل ميزة كبرية يف م�صتقبل االأطفال.
ويوؤكد غريغ دنكان، الباحث يف جامعة نورث و�صرتن على 
اأن اإحدى االألغاز التي اأظهرتها نتائج الدرا�صة هي التاأكيد 
على "االأهمية الق�صوى لتعلم مهارات الريا�صيات املبكرة 
- بدء الدرا�صة مبعرفة االأرقام، وترتيب االأرقام، وغريها 

من مفاهيم الريا�صيات االأولية."
ال  املبكرة  الريا�صيات  مهارات  اإتقان  "اأن  دنكان  وي�صيف 
امل�صتقبل  يف  الريا�صيات  يف  االأك��ادمي��ي  بالتح�صيل  يتنباأ 
��ا مب��و���ص��وع امل���ه���ارات االأخ����رى  ف��ح�����ص��ب، ب���ل ي��ت��ن��ب��اأ اأي�����صً

كالقراءة يف امل�صتقبل."

ثانيا: القيام باالأعمال املنزلية
تقول جويل ليثكوت هاميز ، عميدة يف جامعة �صتانفورد 
االأطفال  دف��ع  اإن  �صخ�صا"  تربي  "كيفية  كتاب  وموؤلفة 
للقيام باالأعمال املنزلية كاإخراج القمامة والقيام بغ�صيل 
املالب�س اخلا�صة بهم ت�صعهم يف موقع م�صوؤول لتعليمهم 

مهارة كيف يكونوا جزءا من احلياة العامة.
القيام  على  ت��رب��وا  ال��ذي��ن  االأط��ف��ال  اإن  ه��امي��ز  وت�صيف 
موظفني  اإىل  امل�صتقبل  يف  يتحولون  املنزلية  ب��االأع��م��ال 
اأكرث  وهم  العمل،  زمالئهم يف  ب�صكل جيد مع  يتعاونون 
يعنيه  ال���ذي  م��ا  مبا�صر  ب�صكل  ي��ع��رف��ون  الأن��ه��م  ت��ع��اط��ًف��ا 
العناء يف العمل، كما ميكنهم تويل املهام الرئي�صة ب�صكل 

م�صتقل.

ثالثا: تعلم املهارات االجتماعية
ديوك  وجامعة  بن�صلفانيا  والي��ة  باحثون من جامعة  قام 
الواليات  اأن��ح��اء  م��ن جميع  700 طفل  م��ن  اأك��رث  بتتبع 
25 عاًما ووج��دوا عالقة  املتحدة بني ريا�س االأطفال و 
كبرية بني مهاراتهم االجتماعية  التي اكت�صبوها يف ريا�س 

اأطفال وجناحهم كبالغني بعد عقدين من الزمن.
االأطفال  اأن  عاًما   20 ا�صتغرقت  التي  الدرا�صة  واأظهرت 
الذين ميكنهم التعاون مع اأقرانهم، وم�صاعدة االآخرين، 
وفهم م�صاعرهم، وحل امل�صكالت باأنف�صهم، كانوا موفقني 
�صهادة جامعية واحل�صول  بكثري يف احل�صول على  اأك��رث 
25 ع���اًم���ا مقارنة  ك��ام��ل يف ع��م��ر  ب�����دوام  ع��ل��ى وظ��ي��ف��ة 

بقرنائهم من ذوي املهارات االجتماعية املحدودة.
حمدودة  اجتماعية  م��ه��ارات  لديهم  ال��ذي��ن  اأول��ئ��ك  اأم���ا 
اإنفاذ  اأج��ه��زة  ل��دى  ق�صايا  يف  للم�صائلة  عر�صة  ف��ك��ان��وا 
العمل،  عن  والتعطل  الكحول،  على  واالإدم���ان  القانون، 
دون م�صكن يتملكونه وتقدموا بطلب للح�صول على �صكن 

متوله احلكومة.
موؤ�ص�صة  يف  الربنامج  مديرة  �صوبرت،  كري�صتني  وقالت 
هذه  "ت�صري  البحث،  مّولت  التي  جون�صون،  وود  روب��رت 
املهارات  تطوير  على  االأط��ف��ال  م�صاعدة  اأن  اإىل  الدرا�صة 
اأهم االأم��ور التي  االجتماعية والعاطفية هي واح��دة من 

ميكننا القيام بها الإعدادهم مل�صتقبل �صحي".
"منذ �صن مبكرة، ميكن لهذه املهارات اأن حتدد ما اإذا كان 
الطفل �صيتجه نحو اأروقة اجلامعات اأو اإىل ال�صجون، وما 
اإذا كان �صينتهي به االأمر يف نهاية املطاف اإىل �صوق العمل 

اأو االإدمان".
  

رابعا: لديهم توقعات كبرية مل�صتقبل اأبنائهم
�صملت  وطنية  ا�صتق�صائية  درا�صة  من  بيانات  با�صتخدام 
اأكرث من 6 اآالف طفل من مواليد عام 2001، اكت�صف 
نيل هافون، االأ�صتاذ بجامعة كاليفورنيا يف لو�س اأجنلي�س 
وزمالوؤه، اأن التوقعات التي يحملها االآباء الأطفالهم لها 

تاأثري كبري على التح�صيل العلمي واالأكادميي.
الذين يتطلعون  االآب��اء واالأمهات  اأن  "يبدو  وقال هافون 
اإىل التعليم اجلامعي يف م�صتقبل اأطفالهم فاإنهم يوجهون 
ال��ن��ظ��ر ع��ن م�صتويات  ال��ه��دف بغ�س  ه���ذا  ن��ح��و  االأب���ن���اء 

دخولهم اأو ممتلكاتهم".
بتاأثري  تدعى  نف�صية  نظرية  مع  الدرا�صة  ه��ذه  وتتوافق 

من  م��ا  �صخ�س  يتوقعه  "ما  اأن  ت��رى  وال��ت��ى  بيغميليون، 
ذاتها".  نبوءة حتقق  اأن يكون مبثابة  اآخر ميكن  �صخ�س 
توقعات  م�صتوى  اإىل  يرتقون  فاإنهم  االأطفال،  حالة  ويف 
ق�����درات االأطفال  اآب���ائ���ه���م، وخ��ا���ص��ة ع��ن��د اال���ص��ت��ث��م��ار يف 

والرتكيز على تنميتها ال على اإبراز الف�صل.

خام�صا: الرعاية والعالقة االأ�صرية ال�صحية
اأن  اإىل  كبرًيا  نزاًعا  ت�صهد  التي  االأ�صر  االأطفال يف  مييل 
ت�صهد  ما  قلما  التي  االأ�صر  اأطفال  اأ�صواأ حااًل من  يكونوا 
جامعة  عليها  اأ���ص��رف��ت  درا����ص���ة  بح�صب  وذل����ك  ن���زاع���ات، 

اإلينوي.
وت�صري الدرا�صة اإىل اأن العوائل التي تطور عالقات اأ�صرية 
ال�صحية بني اأولياء االأمور من جهة واأطفالهم من جهة 
اأخرى توؤثر على مدى جناح الطفل يف عالقاته ال�صحية 

وحتقيق االإجنازات االأكادميية يف امل�صتقبل.
اأ  طفاًل   243 على   2014 ع��ام  اأج��ري��ت  لدرا�صة  ووفقا 
على  ح�صلوا  الذين  اأولئك  اأن  اإىل  النتائج  تو�صلت  فقد 
حياتهم حققوا  من  االأوىل  الثالث  ال�صنوات  "رعاية" يف 
نتائج اأف�صل يف االختبارات االأكادميية يف مرحلة الطفولة 
من اأولئك الذين مل يتلقوا نف�س منط الرعاية من االأب 

واالأم.
وي���ق���ول م��ع��د ال���درا����ص���ة اأ���ص��ت��اذ ع��ل��م ال��ن��ف�����س يف جامعة 
يف  اال���ص��ت��ث��م��ار  اأن  اإىل  ي�صري  "هذا  راب���ي  يل  ميني�صوتا 
العالقات بني الوالدين والطفل يف وقت مبكر قد يوؤدي 
حياة  يف  ترتاكم  التي  االأج��ل  طويلة  اإيجابية  عوائد  اإىل 

االأفراد."
وبالن�صبة لالأ�صر التي �صهدت حاالت الطالق، فقد اأكدت 
�صهدوا  مم��ن  عمرهم  ع�صرينيات  يف  ال�صباب  اأن  درا���ص��ة 
طالق والديهم عندما كانوا اأطفااًل ما زالوا يعانون من 
االأمل واال�صطراب ب�صبب نزاع الطالق بعد ع�صر �صنوات.

بينها  اأخ��رى من  اإىل عنا�صر  درا���ص��ات  ع��دة  كما تطرقت 
م�صتوى تعليم اأولياء االأمور وبخا�صة االأم باالإ�صافة اإىل 

الو�صعني االجتماعي واالقت�صادي لالأ�صرة.

من  للتتخل�ص  تقنيات   3
�لآلم �ملزمنة بالتنف�ص

امل�صكنة  االأدوي���ة  اإىل  نلجاأ  م��ا  ع��ادة 
ن�صعر  ال���ت���ي  االآالم  م���ع  ل��ل��ت��ع��ام��ل 
العقاقري  ه��ذه  ا�صتخدام  لكن  بها، 
اأن يكون  امل��دى الطويل ميكن  على 
اآث���ار جانبية خ��ط��رية.  وتتوفر  ل��ه 
ال���ع���دي���د م���ن ال��ت��ق��ن��ي��ات االأخ�����رى 
بينها  م���ن  االأمل،  م���ن  ل��ل��ت��خ��ل�����س 
على  ت�صاعد  التي  التنف�س،  تقنيات 

ال�صعور باال�صرتخاء والراحة.
التمييز بني  ي��ج��ب  ���ص��يء  ك��ل  ق��ب��ل 
ف�����االأول هو  االأمل احل���اد وامل���زم���ن، 
جزء من حياتنا اليومية، وهو نظام 
يف حني  اجل�صم،  عن  االأول  ال��دف��اع 
اأن االأمل املزمن ناجت عن االأمرا�س 
واالإ���ص��اب��ات ال��ت��ي حت��ت��اج اإىل وقت 

طويل ل�صفائها.
مو�صلي  مي�صيل  ال��دك��ت��ور  وي��و���ص��ح 
لعالج  ال���ت���ن���ف�������س  ت���ق���ن���ي���ات  اأه��������م 
ميل  ديلي  �صحيفة  بح�صب  االأمل، 

الربيطانية:
5-4-3 مترين   1-

ا�صتن�صق هواء ال�صهيق لثالث ثوان، 
ثوان،  اأرب���ع  مل��دة  النف�س  احب�س  ث��م 
ق��ب��ل اإخ�����راج ال��زف��ري مل���دة 5 ثوان، 
وك����رر ه���ذه ال��ع��م��ل��ي��ة ك��ل��م��ا �صعرت 

بالتوتر اأو االأمل.
4 يف   4 مترين   2-

اب��ح��ث ع��ن م��ك��ان م��ري��ح للجلو�س 
ببطء  ت��ن��ف�����س  ث���م  اال���ص��ت��ل��ق��اء،  اأو 
م��ن خ��الل اأن��ف��ك مل��دة 4 ث���وان، ثم 
قبل  امل����دة،  لنف�س  ال��ن��ف�����س  اح��ب�����س 
اإخراج الهواء عرب الفم ملدة 4 ثوان 
اأخ������رى، وك����رر ه����ذه ال��ع��م��ل��ي��ة 10 
4 اإىل  م��رات، وح��اول القيام بذلك 

مرات يف اليوم.  5
البديل التنف�س   3-

اليوغا،  يف  م��ع��روف  التمرين  ه��ذا 
"تقنية  ا���ص��م  اأي�����ص��اً  وي��ط��ل��ق ع��ل��ي��ه 

التنف�س الإزالة الطاقة اخلفية".
اج���ل�������س يف م����ك����ان م����ري����ح، واب�������داأ 
ب��ال��ت��ن��ف�����س م����ن خ�����الل ف���م���ك، ثم 
الإغالق  االأمي���ن  اإب��ه��ام��ك  ا�صتخدم 
بعمق  وتنف�س  اليمنى.  اأنفك  فتحة 
 4 مل��دة  الي�صرى  اأن��ف��ك  فتحة  ع��رب 
ثوان. ثم بدل فتحات االأنف وتنف�س 
الي�صرى،  اإغ����الق  م��ع  ال��ي��م��ن��ى  م��ن 

وكرر هذه العملية 10 مرات.

متثال �أريانا غر�ندي يغ�صب حمبيها 
تو�صو"   "مدام  م��ت��ح��ف  اأ������ص�����دل 
ال�������ص���ت���ارة ع����ن مت���ث���ال���ه اجل���دي���د 
ال�����ص��م��ع وال����ذي ك���ان للنجمة  م��ن 
االأمريكية العاملية  اأريانا غراندي .

يحظ  مل  ال���ت���م���ث���ال  ه�����ذا  اأن  اإال 
باإعجاب حمبي اأريانا ال بل �صدموا 
ال�صفحة  ون�صرت  ي�صبهها.  ال  باأنه 
متثال  ���ص��ور  للمتحف  ال��ر���ص��م��ي��ة 
اأريانا مع تعليق جاء فيه: "ميكنك 
روؤي�����ة مت���ث���ال اأري����ان����ا غ���ران���دي يف 
متحف مدام تو�صو يف لندن ملدة 5 

اأ�صابيع، ابتداًء من يوم اجلمعة".

�مل�صتقبل يف  �أطفالهم  جناح  مفاتيح  لالآباء..  ن�صائح   5

يريد معظم �أولياء �لأمور �أن يبقى �أطفالهم 
بعيدً� عن �مل�ساكل، و�أن يح�سنو� �أد�ءهم يف 
�لنجاح  ملوؤها  حياة  يعي�سو�  و�أن  �ملدر�سة، 

عندما ي�سبحون كبار�.
حمددة  �سحرية  و�سفة  توجد  ل  وبينما 
�أ�سارت  فقد  �لناجحني،  �لأطفال  لرتبية 

من  قليل  عدد  �إىل  �لنف�س  علم  �أبحاث 
�لعو�مل �لتي تتنباأ بالنجاح.

�لكثري  ف��اإن  �لده�سة،  يثري  ل  ومما 
من تلك �لعو�مل ترجع للو�لدين. 

نورد �أهمها:
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�ش�ؤون حملية

طلبة جامعة �أبوظبي و�ملدر�صة �لربيطانية �لدولية ينظمان معر�صًا للهند�صة �ملعمارية 

�لإ�صالمية  للثقافة  ز�يد  بد�ر  �لرم�صانية  �خليمة  من  م�صتفيد   2600

�لعني للتوزيع ت�صارك يف مبادرة فطوركم علينا

•• اأبوظبي - الفجر

 نظمت جامعة اأبوظبي واملدر�صة الربيطانية الدولية 
يف اأبوظبي معر�صاً حمل �صعار "اال�صتدامة، والهند�صة 
البحثي  امل�صروع  م�صاركات  واملدينة" وجمع  املعمارية 
واأتيحت  كامل  درا�صي  ف�صل  مدى  على  ا�صتمر  ال��ذي 
اأع��م��ال��ه��م يف  ال��ف��ر���ص��ة للطلبة ال���ص��ت��ع��را���س  خ��الل��ه 

الت�صميم احل�صري. 
واأقيم املعر�س، الذي كان مفتوحاً اأمام اجلمهور، على 
مدى اأربعة اأيام يف احلرم اجلامعي باأبوظبي، وهدف 
التعليم  يف  اال�صتثمار  اإىل  باحلاجة  ال��وع��ي  رف��ع  اإىل 

والتالحم  واالإب��داع وحتفيز اخليال  وعلم اجلماليات 
االجتماعي. 

وا�صتعر�س امل�صاركون ت�صاميمهم يف م�صروع التجديد 
اإع�����ادة ت�صميم  احل�����ص��ري، ال����ذي اخ��ت��رب ال��ط��ل��ب��ة يف 
اأبوظبي يت�صمن  اأحياء مدينة  منوذج حلي كبري من 
وذلك  وترفيهية،  واجتماعية  وجتارية  �صكنية  مرافق 
واملنت�صرة  املتوفرة  اال�صتدامة  خ�صائ�س  با�صتخدام 

حالياً. 
االأ�صتاذ  ك��ريي��ازي�����س،  اأب��و���ص��ت��ول��و���س  ال��دك��ت��ور  وق����ال 
يف  والت�صميم  امل��ع��م��اري��ة  الهند�صة  ق�صم  يف  امل�صاعد 
ت�صجيع  بهدف  املبادرة  هذه  "جاءت  اأبوظبي:  جامعة 

االإب�����داع وحت��ف��ي��ز ق����درات التخيل ل���دى ال��ط��ل��ب��ة، من 
خالل اإتاحة الفر�صة اأمام امل�صممني ال�صباب لتو�صيع 
م��ع��رف��ت��ه��م ح���ول ال��ه��ن��د���ص��ة امل��ع��م��اري��ة وال��ت��ف��اع��ل مع 
خالل  وم��ن  مبتكر.  م�صروع  �صمن  البع�س  بع�صهم 
التعاون مع موؤ�ص�صات اأكادميية اأخرى، نعمل يف جامعة 
اأبوظبي على حتقيق جانب من اأهداف ا�صرتاتيجيتنا 
القائمة على تعزيز معرفة املجتمع بالهند�صة املعمارية 

والت�صميم واال�صتدامة."
ت�صاميم  ال�صاد�صة  الدرا�صية  ال�صنة  طلبة  ا�صتعر�س 
ومناذج  معمارية  ر�صومات  با�صتخدام  للحي  مبتكرة 
م���ادي���ة، وب��ا���ص��ت��خ��دام من����اذج واق��ع��ي��ة الأح���ي���اء كربى، 

ا�صتطاع الطلبة تطوير مهاراتهم يف التفكري املعماري 
واالإح�صا�س باالأحجام. 

جانب  اإىل  املبادرة  بت�صميم  كرييازي�س  الدكتور  وقام 
االأ�صا�صي  التعليم  ق�صم  مدير  وول��ف��ي،  مايك  من  كل 
و�صا�س  اأبوظبي،  يف  الدولية  الربيطانية  املدر�صة  يف 
املدر�صة،  يف  ال�صاد�صة  الدرا�صية  ال�صنة  معلم  ك��الرك، 
واملعلمني  الطلبة  م��ن  ع���دد  ح�����ص��ور  امل��ع��ر���س  و���ص��ه��د 

واأولياء االأمور. 
وت�صم جامعة اأبوظبي برنامج البكالوريو�س يف العمارة 
الوحيد احلا�صل على اعتماد املعهد امللكي للمهند�صني 

املعماريني الربيطانيني على م�صتوى الدولة. 

•• العني - الفجر

اختتمت دار زايد للثقافة االإ�صالمية "فعاليات اخليمة 
امتدت  والتي  بالعني،  الرئي�س  املركز  الرم�صانية" يف 
يقارب2600  م���ا  ب��ح�����ص��ور  ي���وم���ا   17 م���ن  الأك�����رث 
بالثقافة  وامل��ه��ت��م��ني  اجل���دد  امل��ه��ت��دي��ن  م��ن  م�صتفيدا 

االإ�صالمية.
وت�صمنت اخليمة الرم�صانية العديد من املحا�صرات 
وامل�صابقات  ال��ف��ع��ال��ي��ات  اإىل  ب���االإ����ص���اف���ة  وال����ن����دوات 

الريا�صية والثقافية.
ب���االإ����ص���اف���ة اإىل االإف����ط����ار اجل���م���اع���ي ي���وم���ي���اً وال����ذي 
اأت�����ى ب���ال���ت���ع���اون م���ع ع����دة ج���ه���ات م���ن ب��ي��ن��ه��ا الهالل 
االأحمراالماراتي و فريق الوطن التطوعي اىل جانب 
جانب  اإىل   ، االإم���ارات  وموؤ�ص�صة  املتكامل  النقل  مركز 
ع��ق��د امل��ح��ا���ص��رات ال��ت��وع��وي��ة ب��ل��غ��ات خم��ت��ل��ف��ة، بهدف 
التعريف بجوهر الثقافة االإ�صالمية للمهتدين اجلدد، 
امل�صاركني  نفو�س  يف  التعاي�س  و  الت�صامح  قيم  وغر�س 
االإم��ارات��ي، حيث  ب��امل��وروث  املهتدين اجل��دد  و تعريف 
حما�صرة   17 تقدميها  التي مت  املحا�صرات  عدد  بلغ 

ت��ن��اول��ت م��وا���ص��ي��ع و ج���وان���ب خم��ت��ل��ف��ة ك��ال��ت�����ص��ام��ح و 
االأ�صرة و ال�صعادة و ال�صحة والريا�صة.

كما �صهدت اخليمة مناف�صات قوية يف "بطولة الت�صامح 
الرم�صانية" لكرة القدم وكرة ال�صلة بني فرق املهتدين 

مما  وال�صركاء  االإ�صالمية  بالثقافة  واملهتمني  اجل��دد 
املهتدين  الفعال بني  التوا�صل  �صاهم يف تعزيز ج�صور 
اجلدد والتناف�س البناء واالإيجابي يف جو من التعاي�س 

واملحبة.
يف  �صاهم  من  بجميع  باالحتفاء  الفعاليات  واختتمت 
اإجناح فعاليات اخليمة الرم�صانية هذا العام يف مبادرة 
تكرمي  اىل  ت��ه��دف  وال��ت��ي  لكم"  "�صكرا  عليها  اأط��ل��ق 
الداعمة للمهتدين اجلدد وللخيمة  االأفراد واجلهات 

الرم�صانية يف اأن�صطتها املختلفة.
العام  املدير  الطنيجي  ن�صال حممد  الدكتورة  وقالت 
للدار: تاأتي هذه اخليمة يف اإطار حتقيق اأهداف الدار 
اال�صرتاتيجية يف التعريف بجوهر الثقافة االإ�صالمية 
للمهتدين اجلدد وتعريف املهتمني بالثقافة اال�صالمية 

وغر�س قيم الت�صامح واملحبة والتعاي�س والكرم.
الداعمة  احل��ك��وم��ي��ة  ب��اجل��ه��ات  ال��ط��ن��ي��ج��ي  واأ�����ص����ادت 
دعم  يف  �صاهمت  التي  الرم�صانية،  اخليمة  لفعاليات 
لهذا  الرم�صانية  اخليمة  ب��رن��ام��ج  فعاليات  ورع��اي��ة 
ال���ع���ام، مم��ا يحقق م��ف��ه��وم ال��ت��ع��اي�����س وال��ت�����ص��ام��ح بني 

املهتدين اجلدد وغريهم من اأفراد املجتمع.

•• العني - الفجر

�صاركت �صركة العني للتوزيع يف مبادرة فطوركم علينا 
فريق  ينظمها  ال��ت��ي  ال��ث��ال��ث  الرم�صاين  مو�صمها  يف 
الوطن التطوعي حتت رعاية ال�صيخ �صلطان بن حممد 
الوطن  لفريق  الفخري  الرئي�س  نهيان  اآل  خالد  بن 
العني  من  املتطوعني  من  فريق  ق��ام  حيث  التطوعي، 
الطوية،  رو���ص��ة  يف  االإف��ط��ار  وج��ب��ات  بتغليف  للتوزيع 
حيث �صيقوم املتطوعني اواًل بتجهيز الوجبات و من ثم 

توزيعها وتو�صيلها لالأ�صر املتعففة يف منازلهم.
واأو���ص��ح ع��ب��داهلل ال�����ص��ري��اين م��دي��ر ع��ام �صركة العني 
اأفراد  ت�صجيع  على  تعمل  امل��ب��ادرات  ه��ذه  ان  للتوزيع 
اخلريية  التطوعية  االع��م��ال  يف  للم�صاركة  املجتمع 
و  العطاء  قيم  خاللها  م��ن  جت�صد  التي  و  االإن�صانية 

الرتاحم االإن�صاين و تعمل على تر�صيخ القيم الدينية 
خ�صو�صا يف هذا ال�صهر الكرمي.

هذه  يف  ال�صركة  موظفي  مب�صاركة  ال�صرياين  واأ���ص��اد 
وحر�صاً  التطوعي،  العمل  بقيمة  منهم  اإمياناً  املبادرة 
ع��ل��ى ت��ر���ص��ي��خ ال��ق��ي��م ال��دي��ن��ي��ة وجت�����ص��ي��د ق��ي��م العطاء 
والرتاحم االإن�صاين، خا�صة واأن املبادرة ا�صتهدفت نحو 
العني  مدينة  يف  املتعففة  االأ���ص��ر  على  وجبة   1000
اإ�صعاد  على  العمل  كان  وبالتايل  رم�صان،  �صهر  خالل 
ومهما  اجلميع  بني  لن�صره  ن�صعى  ب�صيط  جهد  الغري 
يعد  اأن��ه  اإال  االإن�صاين  التطوعي  العمل  ب�صاطة  كانت 
ك��ان��ت، وال  االإم����ارات  ف��دول��ة  املجتمع،  مهماً يف خدمة 
العني  �صاركت  بالذكر  وج��دي��راً  للعطاء.   مثااًل  ت��زال، 
للتوزيع يف االأ�صبوع الثاين من �صهر رم�صان يف حملة 
"رم�صان اأمان " للعام الثاين على التوايل التي تنفذها 

جمعية االإح�صان اخلريية �صنويا بتوزيع وجبات اإفطار 
خفيفة على ال�صائقني يف الطرق والتقاطعات املرورية 
وقت االإفطار خالل �صهر رم�صان املبارك بهدف احلد 

من حوادث الطرق نتيجة �صعي بع�س ال�صائقني للحاق 
ل��دوره��ا يف  وذل���ك �صمن ممار�صتها  االإف��ط��ار  مب��وع��د 

خدمة املجتمع. 

ب�قيمة 16 مليون درهم
بلدية مدينة �لعني ت�صتبدل 

24 حيًا  �إنارة يف  14500 جهاز 
•• العني  - الفجر

با�صر فريق اإدارة �صبكات االإنارة اأعمال املرحلة الثانية من ا�صتبدال اأجهزة 
االإنارة التقليدية اإىل االأجهزة املتطورة التي تعمل بنظام LED، و�صي�صمل 
امل�صروع  و���ص��ي��ق��وم  ال��ع��ني،  م��دي��ن��ة  م��ن��اط��ق  24 ح��ي��ا يف خمتلف  امل�����ص��روع 
عالية  مبوا�صفات  دره��م  مليون   16.5 بقيمة  جهاز   14500 با�صتبدال 

وذلك خالل 6 اأ�صهر لي�صمل جميع املناطق املخطط لها.
وقد مت البدء باملرحلة االأوىل من امل�صروع يف منطقة القوع ال�صكنية، و�صيتم 
ا�صتكمال باقي امل�صروع كل من مناطق زاخر حي رملة زاخر،  ومنطقة فلج 
، باالإ�صافة  ه��زاع  حي اجلفري اجلديد و مقر الظبي  واملنيزلة والعوينة 
ملنطقة الظاهر  حي الظاهر 1 ، ومنطقة الرو�صة ال�صرقية حي  العفاز و 
احلليو ، ومنطقة اخلبي�صي  حي  النا�صرية و  ال�صدرة ، ومنطقة املرخانية 
حلي مويفيعة  و جزعة وريقة  و الهابوي  و مريفيعة ، باالإ�صافة حلي عود 
بن �صقحان مبنطقة املويجعي ، وحي اخلليف ، والنايفة  مبنطقة هيلي ، 
واأحياء وادي بن بن �صامي ، عيدان الردة ، جفري عبيد، اأم ال�صدر، ما�صي، 
اأن يتم االنتهاء من  ، على  الرقايب  ومنازف مبناطق الطوية وامل�صعودي 

هذه املرحلة مع نهاية العام 2019.
و قال املهند�س خالد اجلابري – رئي�س فريق اإدارة �صبكات االإنارة : اأن بلدية 
مدينة العني ت�صعى و ب�صكل دوؤوب لاللتزام مبعايري التنمية امل�صتدامة من 
خالل تر�صيد الطاقة و بالتايل توفري ن�صبة %75 من ا�صتهالك الطاقة 
للحفاظ على جودة م�صتوى االإنارة على الطرق الداخلية ، حيث قام فريق 
االإنارة بزيارة املناطق و اإعادة درا�صة �صدة االإنارة لكل حي على حدة خالل 
و  املوجودة  االأعمدة  اأط��وال  و  ال�صارع  اأخ��ذ مقا�صات عر�س  و   ، �صهر كامل 
االأجهزة  ملعرفة  الت�صميم  على  املقا�صات  ه��ذه  تطبيق  و   ، و�صعها  طريقة 

املنا�صبة ، و البدء مب�صروع اال�صتبدال بال�صكل املطلوب .
ت�صريع  بالعمل على  االإن��ارة  �صبكات  اإدارة  : يقوم فريق  اأ�صاف اجلابري  و 
البالغة  ال�صكنية  االأحياء  العام احلايل يف جميع  التنفيذ مع نهاية  عملية 
24 حي ، و قد و�صع يف عني االعتبار املوا�صفات املعتمدة يف اإمارة اأبوظبي 
و التي اأقرها جمل�س اأبوظبي للجودة و املطابقة ، هذا باالإ�صافة اأن الفريق 
قام بدرا�صة �صدة االإنارة بني الطرق الرئي�صة و االأحياء ال�صكنية ، حتى يتم 
التي  املناطق  اختيار  كما مت   ، املكان  املنا�صبة ح�صب طبيعة  االإن��ارة  اختيار 
�صملتها عملية اال�صتبدال على ح�صب جاهزية البنية التحتية و الطرق و 

جودة اأعمدة االإنارة املوجودة حالياً .
اأجهزة  ا�صتبدال  م�صروع  ح��ول  حديثه  اجل��اب��ري  خالد  املهند�س  واختتم 
�صت�صمل  مراحل  وهناك  لالأجهزة  م�صتمرة  اال�صتبدال  عملية  ب��اأن  االإن��ارة 
يف  االإن���ارة  اأج��ه��زة  جميع  ا�صتبدال  يتم  حتى  امل�صتقبل،  يف  اأخ���رى  مناطق 
مدينة العني باأخرى حديثة ومتطورة، ومدة عملها اأطول لتطبيق مفهوم 

اال�صتدامة على اأكمل وجه. 

تاأكيد� للعالقات بني �لبلدين
�إفطار طالبي �صعودي �إمار�تي 

بولية مي�صغن
•• العني - الفجر

اأكد عدد من املبتعثني من طالب  دولة االإمارات العربية املتحدة واململكة 
العربية ال�صعودية على متانة العالقات التي تربط بني الدولتني ال�صقيقتني 
على كافة امل�صتويات واالأ�صعدة، جاء ذلك خالل ماأدبة االإفطار الرم�صانية 
التي اأقامها ال�صاعر حممد عبدالرحمن الهوين وعبداهلل حممد الرا�صدي 
بوالية مي�صغن يف الواليات املتحدة االأمريكية على �صرف زمالئهم الطالب 

ال�صعوديني واالإماراتني.
وقال حممد الهوين اإن العالقات التي جتمع بني االإمارات وال�صعودية تعدُّ 
تربط بني  التي  املجاالت  ا�صرتاتيجيا يف جميع  بعدا  ولها  فريدا  منوذجا 
تطبيق  على  بالعمل  الدولتني  اأبناء  حر�س  موؤكدا  ال�صقيقتني،  الدولتني 
روؤية قيادتي البلدين يف وحدة امل�صري االأبدية والروؤية امل�صرتكة يف كافة 

الق�صايا.
ج�صور  لبنائهم  البلدين  قيادتي  اإىل  والتقدير  بال�صكر  احل�صور  وتوجه 
هذه  على  حفاظهم  م��وؤك��دي��ن  ال�صقيقني،  ال�صعبني  ب��ني  واملحبة  االأخ���وة 

العالقة التاريخية التي اأر�صى دعائمها االآباء املوؤ�ص�صون.



�شحة وتغذية

23

اأك����د ال��دك��ت��ور جم���دي ب����دران ع�����ص��و اجل��م��ع��ي��ة امل�صرية 
للح�صا�صية واملناعة اأهمية تناول البقول فى وجبتى اإفطار 
تفيد  اأهمية غذائية مرتفعة  لها من  ملا  و�صحور رم�صان 
اأ�صعارها فى متناول  اأن  جميع وظائف اجل�صم اإىل جانب 

اجلميع. 
وق����ال ال��دك��ت��ور جم���دى ب����دران - اأن ه��ن��اك ال��ك��ث��ري من 
العنا�صر  من  اجل�صم  ا�صتفادة  دون  حت��ول  التى  العوامل 
اأن امل�صريني  ال��غ��ذائ��ي��ة امل���وج���ودة ف��ى ه���ذه ال��ب��ق��ول ك��م��ا 
الي�صتفيدون من ال�صعادة الفولية الناجتة عن بع�س املواد 
امل�صئول  الهرمون  ال�صرياتونني  مثل  الفول  فى  املوجودة 
عن ال�صعور بال�صعادة والر�صا ومن هذه االأ�صباب التدخني 
امل�صرية و80  املنازل  املائة من  70 فى  وهو موجود فى 
فى املائة من املطاعم باال�صافة اىل عدم اإ�صافة فيتامني 

�صى )ع�صري الليمون( لوجبات الفول. 
واأ�صار بدران اإىل اأن التلوث البيئى يقلل اأي�صا من اإن�صياب 
ن�صر  ه��و  واحل���ل  امل�����ص��رى  املجتمع  ف��ى  الفولية  ال�صعادة 
مفهوم النظافة داخل املنزل وخارجه وحماربة القمامة . 

األف نوع موجود   13 واأ�صاف: ي�صل عدد البقوليات اىل 
على �صطح االر�س. 

الفول  دم�س  اأول من  الفراعنة هم  اأن  اإىل  ب��دران  واأ���ص��ار 
اهمية  عن  حت��دث  الفولية..  وال�صعادة  البي�صارة  و�صنع 
ت��ن��اول ال��ف��ول ف��ى ال�����ص��ح��ور وال��ق��ي��م��ة ال��غ��ذائ��ي��ة للبقول 

ودورها فى رفع املناعة واحلماية من ال�صرطان. 
ال��ب��ق��ول م��ن م�صادر  اأن  ب����دران  وذك����ر ال��دك��ت��ور جم���دي 
االلياف التى قل تقدميها فى االآونة االأخرية على مائدة 
حيث  الغذائية  اأهميتها  م��ن  ال��رغ��م  على  االن�صان  طعام 
يوميا خماطر  االأل��ي��اف  ج��رام��ات من  ع�صرة  تناول  يقلل 

االإ�صابة باالأزمات القلبية بن�صبة 14 فى املائة. 
فى  تفيد  البقول  اأن  اإىل  ب���دران  جم��دى  الدكتور  واأ���ص��ار 
ت��ن��ظ��ي��م ح��رك��ة ال��ق��ول��ون وال���وق���اي���ة م���ن االإم�������ص���اك وما 
ي�صاحبه من اآالم اأو تقرحات اأو بوا�صري وحتد من اإرتفاع 
اإرتفاع ن�صبة ال�صكر فى الدم  الدهون فى اجل�صم وكذلك 
بعد االأكل مع االإقالل من كمية االأن�صولني التى يحتاجها 
اجل�صم حيث تزيد من فعالية هرمون االأن�صولني وت�صاعد 

الوزن  انخفا�س  على  ت�صاعد  وبالتاىل  ال�صكر  ح��رق  ف��ى 
فى  ارتفاع  بدون  واالمتالء  بال�صبع  ال�صعور  تك�صب  الأنها 

ال�صعرات احلرارية. 
اال�صابة  م��ن  ال��وق��اي��ة  ف��ى  تفيد  البقول  اأن  ب���دران  واأك���د 
من  الف�صالت  ط��رد  عملية  وت�صهل  ال��ق��ول��ون  ب�صرطان 
املواد  االأمعاء فال تبقى لفرتة طويلة وه��ذا مينع دخ��ول 
اأمرا�س القلب  امل�صرطنة اإىل اجل�صم وتقلل من معدالت 
�صغط  تخف�س  اإذ  الدماغية  و  القلبية  اجللطات  خا�صة 
ان�صداد  ت�صبب  ال��ت��ى  ال���ده���ون  م��ن  امل��رت��ف��ع وحت���د  ال����دم 

ال�صرايني..
العلمية  ل��الب��ح��اث  ونتيجة  ال����دول  بع�س  اأن  اىل  الف��ت��ا 
احلديثة فقد تو�صلت اىل �صناعة ع�صري من الفا�صوليا 

وخبز من الرتم�س . 
وتابع بدران اأن من اأ�صهر البقول التى حتمل قيمة غذائية 
الذى  ال�صودانى  الفول  االن�صان  اليت�صورها  قد  مرتفعة 
يرفع املناعة ويخف�س ن�صبة الكول�صرتول ال�صار فى الدم 
الحتوائه  الفقراء(  )حل��م  اعتباره  ميكن  ال��ذى  والعد�س 
من  الكثري  ويحمل  للحوم  الغذائية  القيمة  نف�س  على 
لالع�صاب  مقوى  اأن��ه  مقدمتها  وف��ى  لالن�صان  الفوائد 
الغذائى  مبحتواها  الفا�صوليا  تتميز  فيما  للذكاء  وه��ام 
على  الح��ت��وائ��ه��ا  للطلبة  �صديقة  يجعلها  ال���ذى  ال��ع��اىل 
و  التوتر  و  الن�صيان  من  يحمى  ال��ذى  الثيامني  هرمون 

ي�صاعد على اإتزان االأع�صاب. 
واأ���ص��ار ال��دك��ت��ور جم��دى ب���دران اإىل اأن اخل���روب ه��و من 
لهذه  ينتمى  اأن��ه  م�صر  فى  الكثري  اليعرف  التى  البقول 
بالعنا�صر  غنى  الطعم  حلو  طبيعى  غ���ذاء  فهو  العائلة 
الغذائية وبه �صكر طبيعى ي�صتخدم فى عالج مر�س ال�صكر 
بتناوله كبديل لل�صيكوالته  واالإيدز وال�صرطانات نا�صحا 
ي�صبب  ال��ذى  الكافيني  من  يخلو  عك�صهما  فهو  والكاكاو 

القلق والع�صبية وغريها من االأعرا�س. 
فائدة   20 للرتم�س  اأن  ب����دران  جم���دي  ال��دك��ت��ور  واأك����د 
وقليل  الغذائية  واالألياف  بالربوتينات  غذائية فهو غنى 
حدوث  وي��ق��اوم  ال�صكر  مر�صى  ب��ذل��ك  ويفيد  الن�صويات 
االم�صاك ويحمى من اال�صابة ب�صرطان االأمعاء الغليظة. 

�لبقول.. مهم خالل �لفطار و�ل�صحور فى رم�صان

�ليك بع�س �لن�سائح �لعملية:
تعاملي برفق مع طفلك واأمني له الراحة التاّمة يف الفرا�س 
يتناول  اأن  على  احر�صي  كذلك  الهوائية.  التيارات  وجنبيه 
من  حينها  ب��ّد  ال  حالته  ت��ده��ورت  اإذا  وال�صوائل،  الع�صائر 
واّتباع  الطبّية  ن�صائحه  على  للوقوف  الطبيب  ا�صت�صارة 

العالجات الالزمة للحد من الزكام.

�أ�سبابه
املدر�صة  يف  بالزكام  امل�صابني  ب��االأط��ف��ال  االحتكاك  ي�صاهم 
يف نقل العدوى اىل طفلك، كذلك يوؤدي �صوء التغذية وما 
يرافقه من نق�س يف املناعة اىل االإ�صابة بالزكام، ناهيك عن 

العوامل النف�صية واملعنوّية كال�صدمات النف�صّية.

م�ساعفاته
وال�صداع. الراأ�س  • اآالم 

االأنفية. واجليوب  االأذنني  يف  والتهابات  ربو  • نوبات 
و�صعال. • تقّيوؤ 

)خ�صو�صاً  والر�صاعة  النوم  وقّلة  احل��رارة  ارتفاع   •
لدى الر�صع(. 

عالجه
على  واحر�صي  بطفلك جيداً  • اعتني 

وج���وده يف م��ك��ان نظيف وخ���ال من 
تت�صّرعي  وال  والتدخني  اجلراثيم 
بعد  اإال  االأدوي������������ة  اإع����ط����ائ����ه  يف 

ا�صت�صارة الطبيب.
ال�صوائل  اعطائه  على  • احر�صي 

والع�صائر وال�صوربة. اأّما اإذا كان عمره اأقل من �صتة اأ�صهر، 
لذلك  ب�صهولة،  الطعام  وتقبل  التنف�س  مب��ق��دوره  يكون  ال 

حاويل اإر�صاعه قدر االإمكان.
• قد تخافني عليه من اال�صتحمام لكّن النظافة مطلوبة. 
ميكنه اال�صتحمام يومّياً وانتبهي من عدم تعّر�صه للتّيارات 

الهوائية.
واجلوارب  الداخلّية  الفانيالت  ارت��دائ��ه  على  احر�صي   •
راأ�صه  على  قبعة  دون  من  املنزل  يغادر  اأال  وعلى  ال�صميكة، 

يغطي بها اأذنيه وو�صاح على الرقبة وجاكيت وقّفازات.
العيادة  اىل  خ��ذي��ه  ح��ال��ه  حت�صني  ع��ن  ع��ج��زت  ح��ال  يف   •
ل��ي��ت��م��ّك��ن ال���ط���ب���ي���ب م����ن و�����ص����ف ال����ع����الج امل���ن���ا����ص���ب، من 
واملقوّيات  وال�صعال  احل�صا�صّية  وم�صادات  حيوّية  م�صادات 

والفيتامينات وغريها. 

زوري �لطبيب يف �حلالت �لتالية:
الطبيعي. املعّدل  من  اأ�صرع  طفلك  تنّف�س  • معّدل 

• اذا بدا �صريع االنفعال 
اأو  وال�����ت�����ه�����ّي�����ج 
عليه  َب��������دت 
ع����الم����ات 

اخلمول على غري عادة.
ال�صديد. االم�صاك  حال  • يف 

يومني. من  الأكرث  احلّمى  • ا�صتمرار 
م�صتمّر. وعط�س  ومزعج  قوّي  • �صعال 

يوماً.   14 من  الأكرث  الزكام  • ا�صتمرار 

ن�سائح طبية
مطاطية. ات  ما�صّ ا�صتخدمي  االأنف:  • ل�صيولة 

الفازلني  مبرهم  االأنف  منطقة  ادهني  املخاط:  • الإخراج 
ملنع جفافه.

ا�صتخدمي قطرة واحدة لالأنف  • الن�صداد جمرى االأنف: 
ل��الأط��ف��ال دون ال��واح��دة وق��ط��رت��ان ل��الأط��ف��ال االأك���رب �صناً. 
���ص��اع��ات. ميكنك حت�صري القطرة  اأرب���ع  ك��ل  ال��ع��الج  ك���ّرري 
يف املنزل من خالل و�صع ن�صف ملعقة ملح يف كوب من املاء 

الفاتر.
املاء  ي�صرب  اأن  على  اإحر�صي  احل���رارة:  درج��ة  الرت��ف��اع   •

وا�صت�صريي الطبيب لو�صف العالج الالزم.
الدجاج. ح�صاء  ري  ح�صّ والبلعوم:  احللق  • اللتهاب 

اىل  اجل���اأي  اأع���وام  االأرب��ع��ة  طفلك  ت��ع��ّدى  اإذا  لل�صعال:   •
دواء لل�صعال.

تدليك
واعتني  طفلك  م�صاعدة  على  التدليك  بقدرة  ت�صتخفي  ال 

باملناطق التالية:
عملّية  حت�����ص��ني  ع��ل��ى  ل��ل��م�����ص��اع��دة  وال���ظ���ه���ر:  ال�����ص��در   •

التنّف�س. 
ال��ل��وز يف راح���ة يديك  زي��ت  ق��ط��رات م��ن  - �صعي ب�صعة 

وافركيهما.
- �صعي كفك االأمين على الكتف االأمين لطفلك ودلكي 

نزواًل باجتاه اجلزء االأي�صر من �صدره.
- افعلي املثل بيدك الي�صرى لكن بطريقة معاك�صة كي 

تتقاطع حركتا اليدين.
- اّتبعي الطريقة نف�صها على ظهره.

املناعي.  طفلك  جهاز  لتحفيز  • املع�صمان: 
- اإم�صكي ذراعه االأمامية بيدك و�صعي ابهام اليد 

االأخرى على مع�صمه.
- دّلكيه ب�صرعة.

املع�صم  ع��ل��ى  ذات���ه���ا  احل���رك���ة  ك�����ّرري   -
االآخر.

• االأنف: للتخل�س من االفرازات 
املحتملة. 

- ابدئي بتنظيٍف دقيق الأنفه بوا�صطة املياه املاحلة.
افركي  ن��زواًل ثم  االأن��ف ودّلكي  اإبهامك من جهتي  - �صعي 

ب�صكل دائري.
التدليك  يف  وا�صتمّري  االأذن  اعلى  من  ابدئي  االأذن��ان:   •

دلكي  ث���م  ال��ف��ك  ع��ظ��م��ة  و����ص���واًل اىل  االأذن  ���ص��ح��م��ة  خ��ل��ف 
�صعوداً.  

ذاتها  بالطريقة  بالكامل  القدم  اأ�صفل  دّلكي  القدمان:   •
املعتمدة لتدليك املع�صمني.

�سد�ع وبرد وعط�س و�رتفاع يف درجة �حلر�رة

زكام �لطفال.. تعاملي معهم برفق و�أمني لهم �لر�حة �لتامة 

ي��ع��اين �ل��ط��ف��ل م��ن �أع��ر����س 
�لزكام من جر�ء تعّر�سه للربد 
فينتابه �ل�سعور باأوجاع �لر�أ�س 
�مل�سحوب  و�لعط�س  و�ل���ربد 
�أح��ي��ان��ًا ب��ارت��ف��اع يف درج��ة 
�حلر�رة كما يعاين من �ن�سد�د 

�أنفه.
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العدد 12644 بتاريخ 2019/5/29 

�إع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/�صركة االمارات للمواد اخل�صو�صية ذ.م.م

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�صة رقم:1032945 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع /ا�صافة مروان فوؤاد بردويل %10.65

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع /ا�صافة الربت بردويل %9.75
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع /ا�صافة املزروعي العاملية ذ.م.م

MAZRUI INTERNATIONAL LLC
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع /ا�صافة بردويل افيي�س انترباي�صز ليمتد

BARDAWIL AVIATION ENTERPRISES LIMITED
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع /ا�صافة بردويل ميدل اي�صت ليمتد

BARDAWIL MIDDLE EAST LIMITED
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع /ا�صافة �صميه بردويل 10.65 %

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع /حذف �صركة املزروعي القاب�صة ذ.م.م
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع /حذف بردويل هولدينج ليمتد

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع /حذف ورثة جا�صم عبدالعزيز عبدالوهاب القطامي
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع /حذف ورثة عبداهلل يو�صف احمد الغامن

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع /حذف ورثة/يو�صف ابراهيم الغامن
تعديل عنوان/من ابوظبي ابوظبي - �صارع النادي ال�صياحي - بناية حمد �صعيد احل�صاين اىل ابوظبي 

م�صفح جنوب ايكاد 2274993 227499 ال�صيد �صمو ال�صيخ حممد بن خليفة بن زايد واخرين
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل اأربعة 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعالن  هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(
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�إلغاء �عالن �سابق
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بخ�صو�س الرخ�صة 
مطعم  التجاري  باال�صم   CN رقم:11914804 
تعديل  طلب  بالغاء  الكال�صيكي  الربياين  وم�صاوي 

الرخ�صة واعادة الو�صع كما كان عليه �صابقا
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�صبوع  خالل  االقت�صادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  واال  االعالن  هذا  ن�صر  تاريخ  من 
م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة 

حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(
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�إلغاء �عالن �سابق
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بخ�صو�س الرخ�صة 
رقم:CN 1148144 باال�صم التجاري �صقور النه�صة 
للمقاوالت وال�صيانة العامة ذ.م.م بالغاء طلب تعديل 

الرخ�صة واعادة الو�صع كما كان عليه �صابقا
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�صبوع  خالل  االقت�صادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  واال  االعالن  هذا  ن�صر  تاريخ  من 
م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة 

حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(
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فيليت�صه تيدي�صكي ميدل �ي�صت لالثاث �ليطايل-  ذ م م
يعلن مكتب اكتيف دايريكتوري للتدقيق- انه مبوجب قرار اجلمعيه 

العموميه غري العادية بتاريخ 2019/05/02 بحل وت�صفية �صركة

فيليت�صه تيدي�صكي ميدل اي�صت لالثاث االيطايل-  ذ م م

ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية-ابوظبي بالرقم

التقدم  مطالبة  او  اعرتا�س  اي  لدية  من  فعلى   CN-1996176

فاك�س   0543913404 رقم  موبايل    املعني  امل�صفى  مكتب  اإىل 

زايد- بن  حممد  مدينة  ابوظبي-   53253 �س.ب    026740368

مزيد مول بناية رقم 2 الطابق )10( مكتب رقم )1005( واإح�صار 

تاريخ  من  يوم   45 اأق�صاها  مدة  خالل  وذلك  الثبوتيه،  امل�صتندات 

هذا االعالن

�إعالن ت�صفية �صركة
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بهذا نعلن نحن ال�صادة / م�صت�صفى دانة االمارات للن�صاء واالطفال 
ذ.م.م �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة تا�ص�صت يف اإمارة اأبوظبي وحتمل 

.CN-1549786 رخ�صة جتارية رقم
وذلك  ����س.م.ع  االول  ابوظبي  بنك  ل�صالح  ح�ص�صها  كامل  برهن 
مقابل ت�صهيالت م�صرفية بقيمة 800.000.000 ) ثمامنائة الف 

درهم ( فقط ال غري.
البنك  ف��ان  واال  م�صتنداته  تقدمي  علية  اع��رتا���س  اي��ة  لدية  وم��ن 

�صيقوم باكمال اجراءات الت�صهيالت والرهن.
واعماال للفقرة )5(  من املادة رقم ) 4( ل�صنة 2013 ب�صان تنظيم 
االق��ل من  يوما على  اربعة ع�صر  فانه مب��رور  العدل  الكاتب  مهنة 
بتوثيق هذا  �صيقوم  ال��ع��دل  الكاتب  ف��ان  االع���الن  ه��ذا  ن�صر  ت��اري��خ 

العقد بناًء على طلب ا�صحاب ال�صاأن.

�عالن رهن جتاري 

العدد 12644 بتاريخ 2019/5/29 
ذات  ���ص��رك��ة  ذ.م.م  ل��ل��ع��ق��ارات  ام  اإي  ي��و   / ال�����ص��ادة  ن��ح��ن  ب��ه��ذا نعلن 
م�صوؤولية حمدودة تا�ص�صت يف اإمارة اأبوظبي وحتمل رخ�صة جتارية 

.CN-2298852 رقم
وذلك  ����س.م.ع  االول  ابوظبي  بنك  ل�صالح  ح�ص�صها  كامل  برهن 
مقابل ت�صهيالت م�صرفية بقيمة 800.000.000 ) ثمامنائة الف 

درهم ( فقط ال غري.
البنك  ف��ان  واال  م�صتنداته  تقدمي  علية  اع��رتا���س  اي��ة  لدية  وم��ن 

�صيقوم باكمال اجراءات الت�صهيالت والرهن.
واعماال للفقرة )5(  من املادة رقم ) 4( ل�صنة 2013 ب�صان تنظيم 
االق��ل من  يوما على  اربعة ع�صر  فانه مب��رور  العدل  الكاتب  مهنة 
بتوثيق هذا  �صيقوم  ال��ع��دل  الكاتب  ف��ان  االع���الن  ه��ذا  ن�صر  ت��اري��خ 

العقد بناًء على طلب ا�صحاب ال�صاأن.

�عالن رهن جتاري 
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بهذا نعلن نحن ال�صادة /  هلث بل�س للخدمات الطبيه ذ.م.م �صركة 
رخ�صة  وحتمل  اأبوظبي  اإم��ارة  يف  تا�ص�صت  حم��دودة  م�صوؤولية  ذات 

.CN-1165180 جتارية رقم
وذلك  ����س.م.ع  االول  ابوظبي  بنك  ل�صالح  ح�ص�صها  كامل  برهن 
مقابل ت�صهيالت م�صرفية بقيمة 800.000.000 ) ثمامنائة الف 

درهم ( فقط ال غري.
البنك  ف��ان  واال  م�صتنداته  تقدمي  علية  اع��رتا���س  اي��ة  لدية  وم��ن 

�صيقوم باكمال اجراءات الت�صهيالت والرهن.
واعماال للفقرة )5(  من املادة رقم ) 4( ل�صنة 2013 ب�صان تنظيم 
االق��ل من  يوما على  اربعة ع�صر  فانه مب��رور  العدل  الكاتب  مهنة 
بتوثيق هذا  �صيقوم  ال��ع��دل  الكاتب  ف��ان  االع���الن  ه��ذا  ن�صر  ت��اري��خ 

العقد بناًء على طلب ا�صحاب ال�صاأن.

�عالن رهن جتاري 
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بهذا نعلن نحن ال�صادة / ال�صرقية املتحدة للخدمات الطبيه ذ.م.م 
وحتمل  اأبوظبي  اإم���ارة  يف  تا�ص�صت  حم��دودة  م�صوؤولية  ذات  �صركة 

.CN-1072709 رخ�صة جتارية رقم
وذلك  ����س.م.ع  االول  ابوظبي  بنك  ل�صالح  ح�ص�صها  كامل  برهن 
مقابل ت�صهيالت م�صرفية بقيمة 800.000.000 ) ثمامنائة الف 

درهم ( فقط ال غري.
البنك  ف��ان  واال  م�صتنداته  تقدمي  علية  اع��رتا���س  اي��ة  لدية  وم��ن 

�صيقوم باكمال اجراءات الت�صهيالت والرهن.
واعماال للفقرة )5(  من املادة رقم ) 4( ل�صنة 2013 ب�صان تنظيم 
االق��ل من  يوما على  اربعة ع�صر  فانه مب��رور  العدل  الكاتب  مهنة 
بتوثيق هذا  �صيقوم  ال��ع��دل  الكاتب  ف��ان  االع���الن  ه��ذا  ن�صر  ت��اري��خ 

العقد بناًء على طلب ا�صحاب ال�صاأن.

�عالن رهن جتاري 
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�إعالن �إلغاء ترخي�ص
اإلغاء الرخ�صة ال�صادرة عن  تعلن �صركة جلف كابيتال �س.م.خ عن 
م�صرف االأمارات العربية املتحدة املركزي ملزاولة اأعمال االأ�صتثمار 
املايل. و اأن ال�صركة قد قامت بنقل ن�صاطاتها مبا فيها اإدارة االأ�صول 
و اإدارة �صناديق االإ�صتثمار اإىل مركز دبي املايل العاملي و قد ح�صلت 

على ترخي�س �صلطة دبي للخدمات املالية لهذه الغاية. 
هذه  بخ�صو�س  ا�صتف�صار  اأو  اعرتا�س  اأي  لديه  ملن  يرجى  عليه  و 
مقر  مراجعة  اأو  اأدن���اه  عنواننا  على  بنا  االت�صال  يرجى   ، امل�صاألة 

ال�صركة و التوا�صل معها على العنوان التايل: 
جلف كابيتال �س.م.خ

مركز اأبوظبي التجاري – اأبوظبي مول – الربج الغربي الطابق 
ال�صاد�س، مكتب رقم 606، �س.ب: 27522، تلفون 026716060

info@gulfcapital.com:بريد اإلكرتوين
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�إع����������الن
ال�ص�����ادة/كفو  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للموبايل - فرع اأبوظبي 1
رخ�صة رقم:CN 2649762  تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية االقت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(
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�إع����������الن
ال�ص�����ادة/الربق  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ال�صريع لنقل الركاب باحلافالت املوؤجره
رخ�صة رقم:CN 1680160  تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية االقت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12644 بتاريخ 2019/5/29 

�إع����������الن
ال�ص�����ادة/ابو  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

�صمرة لقطع الغيار ومعدات الديزل امل�صتعملة
رخ�صة رقم:CN 1054705  تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية االقت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(
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 اإعـــالن �سطب قيد
بيه  ا�س  ا�صتالدي  ال�صادة/�صركة  باأن  االقت�صاد  وزارة  تعلن 
فرع  قيد  �صطب  بطلب  تقدمت  قد  ايطاليا(  )اجلن�صية:  ايه 
�صارع   - )العنوان:�س.ب:112554  ابوظبي  اإمارة  يف  ال�صركة 
�س.ب:112554(   - اأبوظبي   - الرتبية  بناية/وزارة   - املرور 
يف  االجنبية  ال�صركات  �صجل  يف   )740( رقم  حتت  واملقيدة 
الوزارة. وتنفيذا الحكام القانون االحتادي رقم )2( ل�صنة 2015 
يف �صاأن ال�صركات التجارية وتعديالتة و القرار الوزاري رقم 
)377( ل�صنة 2010م يف �صاأن اعتماد دليل اجراءات الرتخي�س 
احلرة  واملناطق  باخلارج  املوؤ�ص�صة  املن�صاآت  ومكاتب  لفروع 
بالدولة . يرجى من ال�صادة ا�صحاب احلق يف االعرتا�س ان 
�صهر  يتجاوز  ال  ميعاد  يف  الوزارة  اىل  باعرتا�صهم  يتقدموا 
اإدارة  االقت�صاد  وزارة  التايل:  العنوان  على  الن�صر  تاريخ  من 

الت�صجيل التجاري �س.ب:)901( - ابوظبي.
 ادارة الت�سجيل التجاري

المارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 
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�إع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/مطعم مي�صيز فنليز 

CN قد تقدموا الينا بطلب ذ.م.م   رخ�صة رقم:1165808 
تعديل ا�صم ال�صريك من/بوخوه لال�صتثمار �س.ذ.م.م

BUKHOWA INVESTMENTS LLC

اىل اال�صم اجلديد/واي واي تي فود كوربري�صن ذ.ذ.م.م
Y Y T FOOD CORPORATION LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  االقت�صادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12644 بتاريخ 2019/5/29 

اإعالن عن ت�سجيل �سفينة وطنية
ت��ع��ل��ن ال��ه��ي��ئ��ة ال��وط��ن��ي��ة ل��ل��م��وا���ص��الت )ق���ط���اع النقل 
البحري( بان /�سركة اجلرافات البحرية الوطنية قد تقدم 

بطلب ت�صجيل ال�صفينة املذكورة بياناتها بعد وهي:

ال�صفينة  ه��ذه  ت�صجيل  على  اع��رتا���س  له  كل من  على 
مدة  خ��الل  ابوظبي  ال�صفن  ت�صجيل  مكتب  مراجعة 

اق�صاها 60 يوما من تاريخ هذا االعالن.
 اإدارة مراكز �سعادة املتعاملني - مركز اأبوظبي

دولة المارات العربية املتحدة
الهيئة الحتادية للموا�سالت الربية والبحرية

�سيا�سة الرتاخي�ص والت�سجيل البحري

                     �إ�سم �ل�سفينة                      رقم �لت�سجيل �ل�سابق       �لعلم �ل�سابق
                       غ�صا                                  -                       -
                     �صرب                                           -                             -
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�إع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/مركز ليدرز للتدريب

رخ�صة رقم:CN-1000455 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ا�صم جتاري من/مركز ليدرز للتدريب

LEADERS TRAINING CENTER
اىل/ا�صورن�س كوربريت للتدقيق واملحا�صبة

ASSURANCE CORPORATE AUDIT ACCOUNTING
 -  RS6 ابوظبي جزيرة الرمي - ق 11 - حو�س  ابوظبي جزيرة  تعديل عنوان/من 
طابق 19 - مكتب 1908 بناية/برج �صكاي اىل اأبوظبي جزيرة ابوظبي �صرق 5 164579 

164579 ال�صيخة مرمي حمدان حممد خليفه
تعديل ن�صاط/ا�صافة اال�صت�صارات ال�صريبية )6920002(

تعديل ن�صاط/ا�صافة تدقيق ومراجعة احل�صابات )6920001(
تعديل ن�صاط/حذف التدريب على االعمال والنظم االدارية )8549013(

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية 
خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(
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�إع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/كافترييا ادوكال

رخ�صة رقم:CN-2721368 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ا�صم جتاري من/ كافترييا ادوكال

CAFETERIA ADUKKALA

اىل/مطعم ادوكال
ADUKKALA RESTAURANT

تعديل ن�صاط/ا�صافة مطعم )5610001(
تعديل ن�صاط/حذف بيع الوجبات اخلفيفة )كافترييا( )5610003(

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 
االقت�صادية خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان 
الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث 

�صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(
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�إع����������الن
الدجاج  ال�ص�����ادة/كافترييا  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب الذهبي  رخ�صة رقم:1125295 
تعديل وكيل خدمات/ا�صافة �صعيد حمود حمد رحمه ال�صام�صي

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة عبدال�صالم فاز هاباتا ابو بكر فاز هاباتا %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف �صعيد حمود حمد رحمه ال�صام�صي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  االقت�صادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(
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�إع����������الن
ال�ص�����ادة/�صل تت�س للهواتف  التنمية االقت�صادية بان  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب املتحركة  رخ�صة رقم:1787497 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة م�صبح عنرت �صامل حمد الدرعي %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف حممد �صلطان حمدان الدرعي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  االقت�صادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(
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�إع����������الن
احلكمة  ال�ص�����ادة/مطحنة  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب ذ.م.م  رخ�صة رقم:2057928 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة م�صبح عنرت �صامل حمد الدرعي %51
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف حممد �صلطان حمدان الدرعي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  االقت�صادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(
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�إع����������الن
لتاجري  ال�ص�����ادة/املرجان  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب ال�صيارات  رخ�صة رقم:1710072 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة مطر علي ن�صيب علي البلو�صي %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف يا�صر احمد ح�صان علي ثابت
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  االقت�صادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(
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�إع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/ميدل اي�صت بايونري 

اجنينريجن �صريف�ص�صز - فرع اأبوظبي 1
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:2671343 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة �صهبور الرحمن عبدول جبار �صريف %34

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف حممد ابراهيم حممد غو�س

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  االقت�صادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(
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�إع����������الن
هادي  بن  ال�ص�����ادة/حملة  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للحج والعمرة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1123739 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة حممد مبخوت هادي عبداهلل ال�صاعرى %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف مبخوت هادي عبداهلل ال�صاعري

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  االقت�صادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(
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�إع����������الن
& بريي  ال�ص�����ادة/ت�صريي  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

�صوبرماركت ذ.م.م
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:2591106 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة زايد احمد ح�صني احمد احلمادي %30

تعديل ن�صب ال�صركاء
احمد ح�صني احمد احلمادي من 51% اىل %70

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف عبدالرحمن اليا�س علي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  االقت�صادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ  
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�إع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/الت�صميم الفرعوين 

العمال اجلب�س
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1205799 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة ا�صرف احمد املتويل عو�س %100

تعديل وكيل خدمات
ا�صافة حممد مبارك غامن �صعيد املزروعي

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف عادل ح�صن عبداهلل حممد
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  االقت�صادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 
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�إع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/العني جولدن هاند 

للعناية بال�صيارات
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1927117 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة حممد خليفه حممد حميد الكتبي %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف حممد مطر �صعيد خ�صيف النعيمي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  االقت�صادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(
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�إع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/موؤ�ص�صة 

 CN 1106683:ال�صاد لتجارة املوا�صي  رخ�صة رقم
تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية االقت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(
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�إلغاء �عالن �سابق
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بخ�صو�س الرخ�صة 
CN باال�صم التجاري مطعم القبقوب  رقم:1007809 
الو�صع  واعادة  الرخ�صة  تعديل  طلب  بالغاء  ال�صعبي 

كما كان عليه �صابقا
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�صبوع  خالل  االقت�صادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  واال  االعالن  هذا  ن�صر  تاريخ  من 
م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة 

حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(
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�إع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/�صكاي الين خلدمات حزم الب�صائع ذ.م.م

رخ�صة رقم:CN-1142113 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة عبداهلل �صليمان بخيت �صامل احلو�صني %51
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة بيجو ماروكي او�صيباه ماروكي او�صيباه %49

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف عبداهلل خليفة احمد حممود البلو�صي
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف بيجو ماروكى او�صيباه ماروكي او�صيباه

تعديل ا�صم جتاري من/ �صكاي الين خلدمات حزم الب�صائع ذ.م.م
SKY LINE PACKING SERVICES LLC

اىل/ماك جي بي ا�س ذ.م.م
MAK G P S LLC

تعديل ن�صاط/ا�صافة جتارة انظمة حتديد املواقع جي بي ا�س - باجلملة )4652017(
تعديل ن�صاط/ا�صافة ا�صترياد )4610008(

تعديل ن�صاط/حذف خدمات حتميل وتفريغ الب�صائع )5224001(
تعديل ن�صاط/حذف خدمات تو�صيل الطلبات )8299010(

تعديل ن�صاط/حذف خدمات اعادة التعبئة والتغليف )8292003(
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل 
اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12644 بتاريخ 2019/5/29 

�إع����������الن
اجلزيرة  �صباب  ال�ص�����ادة/�صالون  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للحالقة  رخ�صة رقم:CN-1405709 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ا�صم جتاري من/ �صالون �صباب اجلزيرة للحالقة

SHABAB AL JAZEERA HAIRDRESSING SALOON

اىل/�صبك�س ت�صليح ال�صيارات الكهربائية ال�صاحنات
SPEX AUTO ELECTRICAL REPAIR OF TRUCKS

تعديل ن�صاط/ا�صافة كهرباء ال�صيارات )4520005(
تعديل ن�صاط/حذف ق�س وت�صفيف ال�صعر واحلالقة للرجال فئة ثالثة )9602101.3(

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 
االقت�صادية خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان 
الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث 

�صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 29 مايو  2019 العدد 12644 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 29 مايو  2019 العدد 12644 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 29 مايو  2019 العدد 12644 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 29 مايو  2019 العدد 12644 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 29 مايو  2019 العدد 12644 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 29 مايو  2019 العدد 12644 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 29 مايو  2019 العدد 12644 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 29 مايو  2019 العدد 12644 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 29 مايو  2019 العدد 12644 

منوذج �إعالن �لن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / املالك: مبارك عبداهلل البوعنني 

بطلب لت�صجيل بيانات العالمة التجاري: I.W.S.D اداة موفر مياه الري
املودعة بالرقم: 308003 بتاريخ: 2019/03/17

بيانات االأولوية:
باإ�صم : مبارك عبداهلل البوعنني 

وعنوانه: مدينة زايد مقابل جممع اللولو اأبوظبي هاتف 971509161688 �صندوق الربيد 3362 
امييل: albuainain_m@yahoo.com ابوظبي.

�سورة �لعالمة

املياه  كمية  وتخفي�س  بعزل  تقوم  اداه   17: بالفئة  الواقعة  اخل��دم��ات  اأو  ال�صلع  لتمييز  وذل��ك 
امل�صتخدمة يف الري للمحافظة على الرتبة رطبة.

و�صف العالمة: اطار مميز اأعاله قطرة وكتب عليه I.W.S.D بحروف التينية وحتته اطار 
كتب به اداة موفر مياه الري بحروف التينية كما بال�صكل املو�صوح.

اال�صرتاطات:
وزارة  يف  التجارية  العالمات  الإدارة  مكتوبا  به  يتقدم  اأن  ذل��ك  على  اع��رتا���س  لديه  من  فعلى 

االإقت�صاد اأو اإر�صاله بالربيد امل�صجل، وذلك خالل 30 يوما من  تاريخ ا�صدار هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 29 مايو  2019 العدد 12644 



26

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /
اكتومارك انرتنا�صيونال للملكية الفكرية 

بطلب انتقال ملكية ت�صجيل العالمة التجارية التالية :

املودعة حتت رقم : 158343         بتاريخ : 2011/06/09
امل�صجلة حتت رقم : 158343         بتاريخ : 2011/06/09

با�ص��م: �س.اأر.تي.بي هولدينجز ليمتد
وعنوانه: تريدنت تر�صت كومباين)بي يف اأي( ليمتد، تريدنت ت�صامرب�س، �س.ب: 146، رود تاون، تورتوال، 

جزر العذراء الربيطانية.
رقم وتاريخ الن�صر ال�صابق يف اجلريدة الر�صمية : )      ( – )     /      /  200 م (

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
خدمات توفري االأطعمة وامل�صروبات وخدمات االإيواء املوؤقت يف الفئة )43(

الواق�عة بالفئة: )43(
* التعديالت على الطلب بعد الن�صر ال�صابق: 

تن���ازل رقم: 10409796
ا�صم مالك العالمة: �س.اأر.تي.بي هولدينجز ليمتد

ا�صم املتنازل له :  مطعم وود بيتزا �س.ذ.م.م
مه�نته:جن�صيته: االإمارات العربية املتحدة

االإمارات  اإقامته: مطعم رقم 7 ملك حممد �صالح حممد بن الحج، الرب�صاء االأوىل، دبي،  عنوانه وحمل 
العربية املتحدة

تاري�خ انت�قال امللكية:  2019/05/05
 تاريخ التاأ�صري يف ال�صجل: 2019/05/23

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 29 مايو  2019 العدد 12644 

منوذج �إعالن �لن�سرعن �لتجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /      

املالك: التميمي وم�صاركوه 
بن�صر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 132925
باإ�صم : ديبوي �صينثي�س، اإنك 

وعنوانه: 700 اأورثوبيديك درايف  وار�صو ، اإنديانا 46581 ،  الواليات املتحدة االأمريكية.
بتاريخ:2011/04/12  وامل�صجلة حتت الرقم: 132925 

�سورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :10
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�صر �صنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2018/08/19 

وحتى تاريخ: 2028/08/19

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 29 مايو  2019 العدد 12644 

EAT 126654

منوذج �إعالن �لن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

 املالك: التميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم 311411 :بتاريخ: 2019/05/21
االأ�صم : اإيت�صر موتورز ليمتد

وعنوانه:  الطابق الثالث، �صيليكت �صيتي واك، ايه-3 د�صرتكت �صنرت، �صاكيت، نيو دلهي، 017 110،  الهند.
�سورة �لعالمة   

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:12
الدراجات النارية واأجزائها وقطعها الواقعة يف الفئة 12.

و�صف العالمة: العالمة عبارة عن كلمات ROYAL ENFIELD INTERCEPTOR باللغة 
االإجنليزية.

اال�صرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�صاد اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل، وذلك خالل 30 يوما من  تاريخ ا�صدار هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 29 مايو  2019 العدد 12644 

EAT 134239

منوذج �إعالن �لن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

 املالك: التميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم 310140 :بتاريخ: 2019/04/23
االأ�صم : �صركة املطاحن الكربى �س.م.ع 

وعنوانه:  �س.ب. 46622 ، اأبوظبي ، االإمارات العربية املتحدة.
�سورة �لعالمة   

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:31
الِغالل واملنتجات الزراعية ، ومنتجات الب�صاتني والغابات غري الواردة يف فئات اأخرى ، احليوانات احلية ، 
الفواكه واخل�صروات الطازجة ، البذور والنباتات والزهور الطبيعية ، املواد الغذائية اخلا�صة باحليوانات 

، ال�صعري املنبت )امللت(.
 Grand Mills و�صف العالمة: العالمة عبارة عن كلمتي املطاحن الكربى باللغة العربية حتتها كلمتي

باللغة االإجنليزية.
اال�صرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�صاد اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل، وذلك خالل 30 يوما من  تاريخ ا�صدار هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 29 مايو  2019 العدد 12644 

EAT 134651

  منوذج �إعالن �لن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

 املالك: التميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم 310455: بتاريخ: 2019/04/30
باإ�صم : و�صل ذ.م.م 

عنوانه:  �س. ب. 23073 ، دبي ، االإمارات العربية املتحدة.
�سورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:41
توفري خدمات اللياقة البدنية ، توفري مالعب الغولف ، الرتفيه ، االأن�صطة الريا�صية والثقافية.

و�صف العالمة : العالمة عبارة عن كلمة VIYA باللغة االإجنليزية بخط وطريقة مميزة باللون االأبي�س 
على خلفية �صوداء حتتها نف�س العالمة باللون االأ�صود على خلفية بي�صاء.

اال�صرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�صاد اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل، وذلك خالل 30 يوما من  تاريخ ا�صدار هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 29 مايو  2019 العدد 12644 

EAT 135422

  منوذج �إعالن �لن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

 املالك: التميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم 310803: بتاريخ: 2019/05/08
باإ�صم : �صرا�صرت اإنك.

عنوانه:  �س.ب. 146، رود تاون ، تورتوال، جزر العذراء الربيطانية.
�سورة �لعالمة        

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:9
االأجهزة واالأدوات العلمية واملالحية وامل�صاحية واأجهزة واأدوات الت�صوير الفوتوغرايف وال�صينمائي واالأجهزة 
واالأدوات الب�صرية واأدوات الوزن والقيا�س واالإ�صارة واملراقبة )االإ�صراف( واالإنقاذ والتعليم، اأجهزة واأدوات 
لو�صل اأو فتح اأو حتويل اأو تكثيف اأو تنظيم اأو التحكم يف الطاقة الكهربائية، اأجهزة ت�صجيل اأو اإر�صال اأو ن�صخ 
ال�صوت اأو ال�صور، حامالت بيانات مغناطي�صية، اأقرا�س ت�صجيل، اأقرا�س مدجمة، اأقرا�س فيديوية رقمية 
وغريها من و�صائط الت�صجيل الرقمية؛ اآليات لالأجهزة التي تعمل بقطع النقد، اآالت ت�صجيل النقد، اآالت 

حا�صبة، معدات معاجلة البيانات، اأجهزة الكمبيوتر؛ برامج كمبيوتر؛ اأجهزة اإطفاء احلرائق.
و�صف العالمة : العالمة عبارة عن كلمة TECHXHUB باللغة االإجنليزية.

اال�صرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�صاد اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل، وذلك خالل 30 يوما من  تاريخ ا�صدار هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 29 مايو  2019 العدد 12644 

EAT 135755

\

منوذج �إعالن �لن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

 املالك: التميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم 310516 :بتاريخ: 2019/05/01
االأ�صم : �ص�ييارام �ص�يلك ميلز ليمتد 

وعنوانه:  بي/5 ، تريد وورلد ، كاماال �ص�يتي ، �ص�يناباتي بابات مارج
 ، الور باريل ، مومباي 013 400 ، الهند.

�سورة �لعالمة   
وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:25

املالب�س ، لبا�س القدم ، اأغطية الراأ�س ، مراييل )مالب�س( ، معاطف ، معاطف خفيفة ، ف�صاتني ، مالب�س 
جاكيتات   ، )مالب�س(  جاكيتات   ، )مالب�س(  برن�س   ، )مالب�س(  راأ���س  اأربطة   ، )مالب�س(  مباذل   ، غربدين 
)اأجزاء  ، بطانات جاهزة  كتانية  ، مالب�س  ، طماقات )بناطيل(  ، مالب�س حمبوكة  ال�صوف )مالب�س(  من 
من مالب�س( ، بيجامات ، قبعات ورقية )مالب�س( ، مالب�س جاهزة ، بطانات جاهزة )اأجزاء من مالب�س( ، 
�صاري )لبا�س هندي( ، لفاعات ، اأو�صحة ، �صاالت ، واقيات مالب�س ، �صدر القمي�س ، ياقات قم�صان ، قم�صان 
، قم�صان ذات اأكمام ق�صرية ، تنانري ، بذالت ، قم�صان ن�صف كم )تي-�صريت( ، بزات نظامية ، قم�صان نري 

)جزء من املالب�س التي تالئم الكتفني( ، اأحزمة )مالب�س( ، مالب�س جلدية.
و�صف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة Siyaram’s حتتها INSPIRO باللغة االإجنليزية فوقهما 

ر�صم مميز ل�صهمني.
اال�صرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�صاد اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل، وذلك خالل 30 يوما من  تاريخ ا�صدار هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 29 مايو  2019 العدد 12644 

EAT 133984

منوذج �إعالن �لن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

 املالك: التميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم 311414 :بتاريخ: 2019/05/21
االأ�صم : اإيت�صر موتورز ليمتد

وعنوانه:  الطابق الثالث، �صيليكت �صيتي واك، ايه-3 د�صرتكت �صنرت، �صاكيت، نيو دلهي، 017 110،  الهند.
�سورة �لعالمة

   
وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:25

املالب�س ، اأغطية الراأ�س ، لبا�س القدم ، اجلاكيتات ، القم�صان ال�صوفية ، ال�صرتات ، اجلرزايات ، الكنزات 
ال�صوفية ، املالب�س امل�صنوعة من اجللد املقلد ، اأغطية لل�صاق ، الطماقات ، البناطيل ، املالب�س الكتانية ، 

البطانات اجلاهزة )اأجزاء من املالب�س( ، القفازات ، االأحزمة ، مالب�س راكبي الدراجات النارية.
و�صف العالمة: العالمة عبارة عن كلمات ROYAL ENFIELD INTERCEPTOR باللغة 

االإجنليزية.
اال�صرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�صاد اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل، وذلك خالل 30 يوما من  تاريخ ا�صدار هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 29 مايو  2019 العدد 12644 

EAT 134240

  منوذج �إعالن �لن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

 املالك: التميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم 310451: بتاريخ: 2019/04/30
باإ�صم : و�صل ذ.م.م 

عنوانه:  �س. ب. 23073 ، دبي ، االإمارات العربية املتحدة.
�سورة �لعالمة     

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:16
بطاقات الوالء من الورق ، املطبوعات ، القرطا�صية.

و�صف العالمة : العالمة عبارة عن كلمة VIYA باللغة االإجنليزية بخط وطريقة مميزة باللون االأبي�س 
على خلفية �صوداء حتتها نف�س العالمة باللون االأ�صود على خلفية بي�صاء.

اال�صرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�صاد اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل، وذلك خالل 30 يوما من  تاريخ ا�صدار هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 29 مايو  2019 العدد 12644 

EAT 135419

  منوذج �إعالن �لن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

 املالك: التميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم 310458: بتاريخ: 2019/04/30
باإ�صم : و�صل ذ.م.م 

عنوانه:  �س. ب. 23073 ، دبي ، االإمارات العربية املتحدة.
�سورة �لعالمة   

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:42
اخلدمات العلمية والتقنية وخدمات البحث والت�صميم املتعلقة بها، خدمات التحاليل واالأبحاث ال�صن�اعية 
برامج  تاأجري   ، التطبيقات  م��زودي خدمات  ، خدمات  الكمبيوت�ر  وبرامج  عتاد  وتطوير  ت�صميم  ، خدم�ات 
التطبيقات ، تفعيل تطبيقات الو�صائط املتعددة ، تفعيل التطبيقات التفاعلية ، مزودي خدمات التطبيقات 
برامج  لتطبيقات  حلول  تطوير   ، لالآخرين  الكمبيوتر  ب��رام��ج  تطبيقات  تفعيل  حت��دي��داً  بيه(  ا���س  )اإي���ه 
الهواتف  برامج/تطبيقات  وتطوير  ت�صميم   ، املتحركة  الهواتف  تطبيقات  وت�صميم  تطوير   ، الكمبيوتر 
املتحركة ، توفري اال�صتخدام املوؤقت للتطبيقات التي اأ�صا�صها الويب ، خدمات املعلومات املتعلقة بتطبيقات 

نظم الكمبيوتر.
و�صف العالمة : العالمة عبارة عن كلمة VIYA باللغة االإجنليزية بخط وطريقة مميزة باللون االأبي�س 

على خلفية �صوداء حتتها نف�س العالمة باللون االأ�صود على خلفية بي�صاء.
اال�صرتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�صاد اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل، وذلك خالل 30 يوما من  تاريخ ا�صدار هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 29 مايو  2019 العدد 12644 

EAT 135423

منوذج �إعالن �لن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

 املالك: التميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم 310517 :بتاريخ: 2019/05/01
االأ�صم : �ص�ييارام �ص�يلك ميلز ليمتد 

 ،  400  013 ، مومباي  باريل  ، الور  م��ارج  بابات  �ص�يناباتي   ، �ص�يتي  كاماال   ، وورل��د  تريد   ، ب��ي/5  وعنوانه:  
الهند.

�سورة �لعالمة   

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:24
اأقم�صة حمبوكة ، قما�س بيا�صات ،   ، اأقم�صة لال�صتخدام يف الن�صيج ، مناديل من الن�صيج   ، اأقم�صة   ، قما�س 
اأقم�صة حرير ا�صطناعي ، مواد ن�صيجية ، قما�س �صويف ، اأقم�صة �صوفية ، املن�صوجات ومنتجات الن�صيج غري 

الواردة يف فئات اأخرى مبا يف ذلك مواد البذالت والقم�صان وال�صاري )لبا�س هندي( واالأثواب.
و�صف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة INSPIRO باللغة االإجنليزية.

اال�صرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�صاد اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل، وذلك خالل 30 يوما من  تاريخ ا�صدار هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 29 مايو  2019 العدد 12644 

EAT 133985

منوذج �إعالن �لن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

 املالك: التميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم 310132 :بتاريخ: 2019/04/23
االأ�صم : �صركة املطاحن الكربى �س.م.ع 

وعنوانه:  �س.ب. 46622 ، اأبوظبي ، االإمارات العربية املتحدة.
�سورة �لعالمة   

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:29
وجمففة  حمفوظة  وخ�صروات  فواكه   ، اللحم  خال�صات   ، وال�صيد  ال��دواج��ن  وحل��وم  واالأ���ص��م��اك  اللحوم 
ومطهوة ، هالم )جيلي( ومربيات وفواكه مطبوخة بال�صكر ، البي�س واحلليب ومنتجات احلليب ، الزيوت 

والدهون ال�صاحلة لالأكل.
 Grand Mills و�صف العالمة: العالمة عبارة عن كلمتي املطاحن الكربى باللغة العربية حتتها كلمتي

باللغة االإجنليزية.
اال�صرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�صاد اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل، وذلك خالل 30 يوما من  تاريخ ا�صدار هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 29 مايو  2019 العدد 12644 

EAT 134649

  منوذج �إعالن �لن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

 املالك: التميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم 310453: بتاريخ: 2019/04/30
باإ�صم : و�صل ذ.م.م 

عنوانه:  �س. ب. 23073 ، دبي ، االإمارات العربية املتحدة.
�سورة �لعالمة  

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:35
خدمات الوالء ، خدمات اإدارة االأعمال ، اإدارة اأعمال العقارات.

و�صف العالمة : العالمة عبارة عن كلمة VIYA باللغة االإجنليزية بخط وطريقة مميزة باللون االأبي�س 
على خلفية �صوداء حتتها نف�س العالمة باللون االأ�صود على خلفية بي�صاء.

اال�صرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�صاد اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل، وذلك خالل 30 يوما من  تاريخ ا�صدار هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 29 مايو  2019 العدد 12644 

EAT 135420

  منوذج �إعالن �لن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

 املالك: التميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم 310459: بتاريخ: 2019/04/30
باإ�صم : و�صل ذ.م.م 

عنوانه:  �س. ب. 23073 ، دبي ، االإمارات العربية املتحدة.
�سورة �لعالمة   

   
وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:43

خدمات املطاعم والفنادق ، خدمات توفري الطعام واالإقامة املوؤقتة ، تاأجري ُغرف االجتماعات ، مكاتب تاأمني 
االإقامة وتاأجري اأماكن االإقامة املوؤقتة ، النزل ، حجز النزل ، تاأجري املباين املتنقلة ، بيوت االعتكاف ، اأماكن 
املتعلقة مبا ذكرة  ، خدمات احلجز  ، فنادق �صغرية )موتيالت(  ، فنادق  الفنادق  ، احلجز يف  ال�صياح  اإقامة 

اآنفاً.
و�صف العالمة : العالمة عبارة عن كلمة VIYA باللغة االإجنليزية بخط وطريقة مميزة باللون االأبي�س 

على خلفية �صوداء حتتها نف�س العالمة باللون االأ�صود على خلفية بي�صاء.
  اال�صرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�صاد اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل، وذلك خالل 30 يوما من  تاريخ ا�صدار هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 29 مايو  2019 العدد 12644 

EAT 135424

منوذج �إعالن �لن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

 املالك: التميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم 310519 :بتاريخ: 2019/05/01
االأ�صم : �ص�ييارام �ص�يلك ميلز ليمتد 

 ،  400  013 ، مومباي  باريل  ، الور  م��ارج  بابات  �ص�يناباتي   ، �ص�يتي  كاماال   ، وورل��د  تريد   ، ب��ي/5  وعنوانه:  
الهند.

�سورة �لعالمة   

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:25
اأقم�صة حمبوكة ، قما�س بيا�صات ،   ، اأقم�صة لال�صتخدام يف الن�صيج ، مناديل من الن�صيج   ، اأقم�صة   ، قما�س 
اأقم�صة حرير ا�صطناعي ، مواد ن�صيجية ، قما�س �صويف ، اأقم�صة �صوفية ، املن�صوجات ومنتجات الن�صيج غري 

الواردة يف فئات اأخرى مبا يف ذلك مواد البذالت والقم�صان وال�صاري )لبا�س هندي( واالأثواب.
و�صف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة Siyaram’s حتتها MOZZO وفوقهما حرف ال� M بخط 

وطريقة مميزة وجميع الكلمات باللغة االإجنليزية.
اال�صرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�صاد اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل، وذلك خالل 30 يوما من  تاريخ ا�صدار هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 29 مايو  2019 العدد 12644 

EAT 133986

منوذج �إعالن �لن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

 املالك: التميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم 310139 :بتاريخ: 2019/04/23
االأ�صم : �صركة املطاحن الكربى �س.م.ع 

وعنوانه:  �س.ب. 46622 ، اأبوظبي ، االإمارات العربية املتحدة.
�سورة �لعالمة   

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:30
القهوة وال�صاي والكاكاو والقهوة اال�صطناعية ، االأرز ، التابيوكا وال�صاغو ، الدقيق وامل�صتح�صرات امل�صنوعة 
اخلمرية   ، االأ���ص��ود  والع�صل  النحل  ع�صل   ، املثلجة  احللويات   ، واحللويات  والفطائر  اخلبز   ، احلبوب  من 

وم�صحوق اخلبيز ، امللح ، اخلردل ، اخلل وال�صل�صات )التوابل( ، البهارات ، الثلج.
 Grand Mills و�صف العالمة: العالمة عبارة عن كلمتي املطاحن الكربى باللغة العربية حتتها كلمتي

باللغة االإجنليزية.
اال�صرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�صاد اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل، وذلك خالل 30 يوما من  تاريخ ا�صدار هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 29 مايو  2019 العدد 12644 

EAT 134650

منوذج �إعالن �لن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

 املالك: التميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم 310454: بتاريخ: 2019/04/30
باإ�صم : و�صل ذ.م.م 

عنوانه:  �س. ب. 23073 ، دبي ، االإمارات العربية املتحدة.
�سورة �لعالمة   

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:36
تاأجري   ، واالإي��ج��ار  ال�صراء  ، متويل  االإ�صكان  وك��الء   ، العقارات  اإدارة   ، العقارات  وك��االت   ، العقارات  خدمات 
العقارات ، االأعمال امل�صرفية اخلا�صة بالرهانات ، تثمني العقارات ، �صم�صرة العقارات ، حت�صيل االإيجارات ، 
تاأجري املكاتب )عقارات( ، تاأجري ال�صقق ، تاأجري ال�صقق ال�صكنية ، �صراء وبيع العقارات واالأرا�صي ، ال�صم�صرة 

يف بيع و�صراء العقارات.
و�صف العالمة : العالمة عبارة عن كلمة VIYA باللغة االإجنليزية بخط وطريقة مميزة باللون االأبي�س 

على خلفية �صوداء حتتها نف�س العالمة باللون االأ�صود على خلفية بي�صاء.
اال�صرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�صاد اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل، وذلك خالل 30 يوما من  تاريخ ا�صدار هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 29 مايو  2019 العدد 12644 

EAT 135421

  منوذج �إعالن �لن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

 املالك: التميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم 310460: بتاريخ: 2019/04/30
باإ�صم : و�صل ذ.م.م 

عنوانه:  �س. ب. 23073 ، دبي ، االإمارات العربية املتحدة.
�سورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:44
خدمات العناية باجلمال ، اخلدمات الطبية ، خدمات منتجعات التجميلية ، خدمات املنتجعات الطبية.

و�صف العالمة : العالمة عبارة عن كلمة VIYA باللغة االإجنليزية بخط وطريقة مميزة باللون االأبي�س 
على خلفية �صوداء حتتها نف�س العالمة باللون االأ�صود على خلفية بي�صاء.

اال�صرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�صاد اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل، وذلك خالل 30 يوما من  تاريخ ا�صدار هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 29 مايو  2019 العدد 12644 

EAT 135425

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 29 مايو  2019 العدد 12644 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد
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العدد 12644 بتاريخ 2019/5/29   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 141
ليكن معلوما للجميع بان ال�صيد/ جا�صم غالم عبدالكرمي علي لنقاوي ، اإماراتي اجلن�صية يرغب 
البال�صتيكية(  االكيا�س  لتجارة  )املناف  يف    %100 البالغة  ح�صته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف 
ال�صيد/ حممد اف�صل حممد خمتار - هندي  مبوجب رخ�صة جتارية رقم )721456( وذلك اىل 
اجلن�صية  تعديالت اخرى : تغري الن�صاط من )جتارة العبوات واالكيا�س البال�صتيكية باجلملة( 
اىل )مقاوالت فئة �صاد�صة التك�صية واالر�صيات ، تركيب وحدات التكييف ( تغري اال�صم التجاري 
من )املناف لتجارة االكيا�س البال�صتيكية( اىل )الباب االزرق ملقاوالت التك�صية واالر�صيات وتركيب 
وحدات التكييف( تنازل �صاحب الرخ�صة الخر ، تغري ال�صكل القانوين من )موؤ�ص�صة فردية( اىل 
املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�صنة   )وكيل خدمات(  وعمالبن�س 
2013 يف �صان الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا االعالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على 
االجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

مكتب الكاتب العدل  

وزارة العدل
 ال�سئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات   

العدد 12644 بتاريخ 2019/5/29   
يف  الدعوى 2018/2655 جتاري كلي 

اخلبري املنتدب : يو�صف طاهر اخلاجة 
املدعي : بنك ات�س ا�س بي �صي ال�صرق االو�صط املحدود )فرع دبي( 

املدعي عليهم / اقم�صة فيفا )�س ذ م م ( واأخرون 
�صي  بي  ا�س  ات�س  بنك  من  املرفوعة  و  اأعاله  املذكورة  الدعوى  يف  م�صرفيا  خبريا  ندبنا  مت 
2-ات�س  م(  م  ذ  )�س  فيفا  اقم�صة   -1 عليهم  املدعي  �صد  دبي(  )فرع  املحدود  االو�صط  ال�صرق 
هاري�س  امرناين  هاري�س  4-فيكرام  امرناين  ناريندا�س  هري�س   -3 ليمتد   انرتنا�صيونال  يف 
ندعوكم حل�صور  وعليه   - هاريالدا�س  ليالرام  �صاوالين  امرناين  فيكرام  5- كريان  امرناين 
اجتماع اخلربة  او من ميثلكم قانونا والذي �صيعقد يف مقر مكتبنا على العنوان املو�صح ادناه 
وذلك يوم  االربعاء  املوافق  2019/6/12 م  يف متام ال�صاعة 2.00 م ، ويرجى منكم اح�صار كافة 

امل�صتندات املوؤيدة واملثبتة لدفاعكم عند ح�صوركم لالجتماع.  
   1B1 : دبي - مركز حمر عني ، مدخل رقم 4 ، الطابق االول مكتب رقم

هاتف : 2681400-04 � فاك�س : 04-2681300

اجتمـــــاع خبــــرة

العدد 12644 بتاريخ 2019/5/29   
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

ا�صم ال�صركة : لوب هب لتجارة �ل�سحوم - �س ذ م م  
املركز  الر�صتماين  ح�صن  عبدالواحد  خالد  ملك   304-303-302-301 مكتب   : العنوان 
،  رقم الرخ�صة  القانوين : ذات م�صوؤولية حم��دودة  ال�صكل    B ا�صتدامة  التجاري 1 - 
التنمية  دائ��رة  : 1361682 مبوجب هذا تعلن  التجاري  بال�صجل  القيد  : 813648  رقم 
ال�صركة  باإنحالل  لديها  التجاري  ال�صجل  يف  التاأ�صري  مت  قد  باأنه  بدبي  االقت�صادية 
املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  2019/3/20  واملوثق لدى كاتب 
العدل حماكم دبي بتاريخ  2019/3/20  وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم 
ملك   914 رقم  مكتب   : العنوان  لتدقيق �حل�سابات   بل�س  �سكور  املعني  امل�صفي  اإىل 
موؤ�ص�صة حممد بن را�صد لدعم م�صاريع ال�صباب - ديرة - بور�صعيد -  هاتف : 2973060-

04  فاك�س : 2973071-04  م�صطحباً معه كافة امل�صتندات واالأوراق الثبوتية وذلك خالل 
)45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا االإعالن

د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية
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 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

�يه �و �م لال�ستثمار ملالكها �حمد عبيد �ملهريي �سركة �ل�سخ�س  ا�صم ال�صركة : 
الق�صي�س   - باحلب  �صعيد  ع��ب��داهلل  ملك   134 مكتب   : العنوان  م  م  ذ  �س   - �لو�حد 
ال�صناعية االأوىل - ال�صكل القانوين : �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة - ال�صخ�س الواحد 
- ذ م م ، رقم الرخ�صة : 565962 رقم القيد بال�صجل التجاري : 1227113 مبوجب هذا 
لديها  التجاري  ال�صجل  التاأ�صري يف  قد مت  باأنه  بدبي  االقت�صادية  التنمية  دائ��رة  تعلن 
باإنحالل ال�صركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  2019/4/17  
واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2019/4/17  وعلى من لديه اأي اعرتا�س 
لتدقيق �حل�سابات   �لنعيمي  �م رمي  �يه تي  املعني  امل�صفي  اإىل  التقدم  اأو مطالبة 
العنوان : مكتب رقم 602 ملك عبدالرحيم حممد الزرعوين - ديرة - املرقبات -  هاتف 
: 2517720-04  فاك�س : 2517721-04  م�صطحباً معه كافة امل�صتندات واالأوراق الثبوتية 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا االإعالن
د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية
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 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

ا�صم ال�صركة : مكتبة قنديل - �س ذ م م   
ال�صكل  ال�صندغة    - ب��ردب��ي  الثقافة  هيئة  ملك   - ال�صعر  بيت  داخ��ل  مكتب   : العنوان 
بال�صجل  القيد  رق��م    752156  : الرخ�صة  رق��م    ، حم���دودة  م�صوؤولية  ذات   : القانوين 
مت  قد  باأنه  بدبي  االقت�صادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  ه��ذا  مبوجب   1213452  : التجاري 
مبوجب  وذل��ك   ، اأع��اله  املذكورة  ال�صركة  باإنحالل  لديها  التجاري  ال�صجل  يف  التاأ�صري 
بتاريخ     دب��ي  العدل حماكم  ل��دى كاتب  وامل��وث��ق  بتاريخ  2019/5/22  دب��ي  ق��رار حماكم 
2019/5/22   وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعني �سكور 
را�صد  بن  موؤ�ص�صة حممد  914 ملك  رقم  : مكتب  العنوان  لتدقيق �حل�سابات   بل�س 
لدعم م�صاريع ال�صباب - ديرة - بور�صعيد -  هاتف : 2973060-04  فاك�س : 04-2973071  
م�صطحباً معه كافة امل�صتندات واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر 

هذا االإعالن
د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12644 بتاريخ 2019/5/29   
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

ا�صم ال�صركة : قنديل للتوزيع و�لعالن �س ذ م م  
العنوان : مكتب رقم 434 ملك موؤ�ص�صة االإم��ارات العامة للبرتول - الو�صل -  ال�صكل 
بال�صجل  القيد  رق��م    762924  : الرخ�صة  رق��م    ، حم���دودة  م�صوؤولية  ذات   : القانوين 
مت  قد  باأنه  بدبي  االقت�صادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  ه��ذا  مبوجب   1239132  : التجاري 
مبوجب  وذل��ك   ، اأع��اله  املذكورة  ال�صركة  باإنحالل  لديها  التجاري  ال�صجل  يف  التاأ�صري 
بتاريخ   دبي  العدل حماكم  كاتب  لدى  واملوثق    2019/5/22 بتاريخ   دبي  ق��رار حماكم 
�سكور  اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعني  اأي اعرتا�س  2019/5/22  وعلى من لديه 
را�صد  بن  موؤ�ص�صة حممد  914 ملك  رقم  : مكتب  العنوان  لتدقيق �حل�سابات   بل�س 
لدعم م�صاريع ال�صباب - ديرة - بور�صعيد -  هاتف : 2973060-04  فاك�س : 04-2973071  
م�صطحباً معه كافة امل�صتندات واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر 

هذا االإعالن
د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12644 بتاريخ 2019/5/29   
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

ا�صم ال�صركة : �زر�ر - �س ذ م م  
العنوان : حمل ملك عبداهلل وجعفر الزرعوين - ديرة - الرقة - ال�صكل القانوين 
،  رقم الرخ�صة : 223251 رقم القيد بال�صجل التجاري  : ذات م�صوؤولية حم��دودة 
التاأ�صري  باأنه قد مت  بدبي  االقت�صادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  74497 مبوجب هذا   :
، وذلك مبوجب قرار  اأع��اله  املذكورة  ال�صركة  باإنحالل  التجاري لديها  ال�صجل  يف 
بتاريخ   دب��ي  العدل حماكم  كاتب  ل��دى  وامل��وث��ق    2019/5/27 بتاريخ   دب��ي  حماكم 
املعني  امل�صفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اع��رتا���س  اأي  لديه  من  وعلى    2019/5/27
602 ملك  رق��م  : مكتب  العنوان  لتدقيق �حل�سابات   �لنعيمي  �م رمي  �يه تي 
عبدالرحيم حممد الزرعوين - ديرة - املرقبات - هاتف : 2517720-04  فاك�س : 
2517721-04  م�صطحباً معه كافة امل�صتندات واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( 

يوماً من تاريخ ن�صر هذا االإعالن
د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12644 بتاريخ 2019/5/29   
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

ا�صم امل�صفي : �سكور بل�س لتدقيق �حل�سابات
العنوان : مكتب رقم 914 ملك موؤ�ص�صة حممد بن را�صد لدعم م�صاريع ال�صباب 
مبوجب   04-2973071  : فاك�س    04-2973060  : هاتف    - بور�صعيد   - دي��رة   -
املذكور  امل�صفي  تعيني  مت  قد  باأنه  بدبي  االقت�صادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  هذا 
اأع��اله لت�صفية  لوب هب لتجارة �ل�سحوم - �س ذ م م وذلك مبوجب قرار 
بتاريخ  العدل حماكم دبي  بتاريخ 2019/3/20 واملوثق لدى كاتب  حماكم دبي 
2019/3/20 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعني يف 
مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور اأعاله، م�صطحباً معه كافة امل�صتندات 

واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا االإعالن
د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية
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�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

ا�صم امل�صفي : �يه تي �م رمي �لنعيمي لتدقيق �حل�سابات
املرقبات   - دي��رة   - ال��زرع��وين  رق��م 602 ملك عبدالرحيم حممد  : مكتب  العنوان 
التنمية  دائ��رة  تعلن  : 2517721-04 مبوجب هذا  : 2517720-04  فاك�س  -  هاتف 
�م  �و  �يه  لت�صفية  اأع���اله  امل��ذك��ور  امل�صفي  تعيني  مت  ق��د  ب��اأن��ه  ب��دب��ي  االقت�صادية 
 لال�ستثمار ملالكها �حمد عبيد �ملهريي �سركة �ل�سخ�س �لو�حد - �س ذ م م
العدل  كاتب  ل��دى  وامل��وث��ق   2019/4/17 بتاريخ   دب��ي  حماكم  ق��رار  مبوجب  وذل��ك 
حماكم دبي بتاريخ  2019/4/17 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل 
امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور اأعاله، م�صطحباً معه كافة 

امل�صتندات واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا االإعالن
د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية
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�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

ا�صم امل�صفي : �سكور بل�س لتدقيق �حل�سابات
العنوان : مكتب رقم 914 ملك موؤ�ص�صة حممد بن را�صد لدعم م�صاريع ال�صباب 
- ديرة - بور�صعيد -  هاتف : 2973060-04  فاك�س : 2973071-04 مبوجب هذا 
تعلن دائرة التنمية االقت�صادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�صفي املذكور اأعاله 
دب��ي بتاريخ   ق��رار حماكم  مكتبة قنديل - �س ذ م م  وذل��ك مبوجب  لت�صفية  
بتاريخ  2019/5/22 وعلى  العدل حماكم دبي  2019/5/22 واملوثق لدى كاتب 
الكائن  مكتبه  املعني يف  امل�صفي  اإىل  التقدم  اأو مطالبة  اعرتا�س  اأي  لديه  من 
واالأوراق  امل�صتندات  كافة  معه  م�صطحباً  اأع���اله،  امل��ذك��ور  العنوان  على  بدبي 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا االإعالن
د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية
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�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

ا�صم امل�صفي : �سكور بل�س لتدقيق �حل�سابات
العنوان : مكتب رقم 914 ملك موؤ�ص�صة حممد بن را�صد لدعم م�صاريع ال�صباب - ديرة 
- بور�صعيد -  هاتف : 2973060-04  فاك�س : 2973071-04 مبوجب هذا تعلن دائرة 
التنمية االقت�صادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�صفي املذكور اأعاله لت�صفية  
بتاريخ   ق��رار حماكم دبي  للتوزيع و�لعالن �س ذ م م وذل��ك مبوجب  قنديل 
2019/5/22 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2019/5/22  وعلى 
من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن 
واالأوراق  امل�صتندات  كافة  معه  م�صطحباً  اأع��اله،  املذكور  العنوان  على  بدبي 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا االإعالن
د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية
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�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

ا�صم امل�صفي : �يه تي �م رمي �لنعيمي لتدقيق �حل�سابات
ال���زرع���وين - ديرة  ال��ع��ن��وان : مكتب رق���م 602 م��ل��ك ع��ب��دال��رح��ي��م حم��م��د 
هذا  مبوجب    04-2517721  : فاك�س   04-2517720  : هاتف   - امل��رق��ب��ات   -
املذكور  امل�صفي  تعيني  مت  ق��د  ب��اأن��ه  بدبي  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
�زر�ر - �س ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  اأع��اله لت�صفية  
2019/5/27 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2019/5/27 وعلى 
من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن 
واالأوراق  امل�صتندات  كافة  معه  م�صطحباً  اأع��اله،  املذكور  العنوان  على  بدبي 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا االإعالن
د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية
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�صركة / راي��دي ميدل اي�صت منطقة حرة - ذ م م  الرخ�صة رقم )94602( الواقع 
يف مكتب م�صرتك 2-16 ، الطابق االر�صي بناية 16 ، �س ب 35514 ، دبي االإمارات 
، املرخ�س من هيئة تنمية دبي يود ان يعلن قراره املتخذ من قرار جمل�س االإدارة ، 
ال�صادر يف اإجتماع جمل�س اإدارته املنعقد بتاريخ 19 مايو 2019 ب�صاأن اغالق والغاء 

ال�صركة / رايدي ميدل اي�صت منطقة حرة )ذ م م( 
لتقدمي  ال�صركة  �صد  مطالبة  اي  لديه  مهتم  ط��رف  اأي  من  يطلب   ، لذلك  وفقا 
مطالباته يف غ�صون 45 يوم من اال�صعار عرب الربيد امل�صجل او االت�صال ب :  ال�صيد 

: �صيخ عالء الدين ناينا حممد  
ا�صم ال�صركة : )من�صور مال ملراجعة احل�صاب(    

�س ب : 127434 ،  دبي ، االمارات.  ،  هاتف رقم : 045657844 
info@excellenceauditing.com :  الربيد االلكرتوين

ال يتم النظر يف املطالبات امل�صتلمة بعد انق�صاء مهلة االإ�صعار البالغة 45 يوم 

ا�سعار ت�سفية
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حمكمة عجمان الإحتادية الإبتدائية 

اعالن بالن�سر للح�سور امام مكتب اإدارة الدعوى 
الدعوى رقم 2019/978  الدائرة املدنية الكلية 

املدعية / �صركة بيت التجارة بينت�صيازبرومارماتورا - ذ م م 
  ABD Trading FZC  صد املدعي عليها : اأه بي دي ترادينج - �س م ح�

يف الدعوى رقم 2019/978 الدائرة املدنية الكلية 
تلتم�س املدعية من عدالة املحكمة :  تلتم�س املدعية من مقام املوقرة : 

اوال : قبول الدعوى وحتديد اقرب جل�صة لنظرها واإعالن املدعي عليها ب�صحيفتها وامل�صتندات 
املرفقة واجلل�صة املحددة لنظرها.  ثانيا : ا�صدار احلكم باالإعرتا�س بقرار التحكيم املرفق 
 M( رق���م  التحكيمية  ال��دع��وى  يف   2017/9/6 ب��ت��اري��خ  وال�����ص��ادر  ال��دع��وى   ب�صحيفة 
لرو�صيا  وال�صناعة  التجارة  بغرفة  ال��دويل  التجاري  التحكيم  حمكمة  من   )2017/-29
املثار بني طريف الدعوى واالأمر بتنفيذه داخل الدولة عمال  الفيدرولية للف�صل يف النزاع 
مبوجب  املتحدة  االإم���ارات  دول��ة  اليها  ان�صمت  والتي   1958 نيوبورك  اتفاقية  بن�صو�س 
 ، وامل�صاريف  بالر�صوم  عليها  امل��دع��ي  ال���زام   : ثالثا   ،  2006/43 رق��م  االإحت���ادي  املر�صوم 
مقابل اتعاب املحاماة.  لذا انت مكلف باحل�صور امام مكتب اإدارة الدعوى رقم 7 مبحكمة 
عجمان االإحتادية االإبتدائية  بتاريخ 2019/6/25 وذلك لالإجابة على الدعوى وتقدمي 
ما لديكم من بيانات ، ويف حال تخلفكم عن احل�صور او عدم ار�صال وكيل عنكم فانه �صيتم 

ا�صتكمال االإجراءات القانونية يف غيابكم.  حتريرا يف 2019/5/27 
 حمكمة عجمان الإحتادية الإبتدائية 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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 مذكرة تبليغ مدعي عليه  بالن�سر

�سادرة من حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية 
يف الق�سية رقم 2019/1154 جتاري كلي ال�سارقة 

  اإعالن املدعي عليهم بقرار الإحالة 
اىل املدعى عليهم / 1- يو�صف احمد ابراهيم احلواي الزرعوين - اإماراتي اجلن�صية 

2- �صالح عبداهلل احمد �صعيد العبدويل - اإماراتي اجلن�صية  3- اي اإ�س بي الإدارة امل�صاريع 
حيث ان املدعية / االإحتاد االأوروبي ملقاوالت البناء - ذ م م  

هذه  اإحالة  املحكمة  قررت  2019/4/23م  وبجل�صة  اعاله.  رقم  الدعوى  عليكم  اقامت  قد 
الدعوى من الدائرة الكلية املدنية اىل هذه الدائرة )الدائرة الكلية التجارية( 

ال�صاعة  متام  يف  التجارية(  الكلية  )الدائرة  املحكمة  هذه  امام  ح�صوركم  يقت�صي  لذلك 
التا�صعة من �صباح يوم 2019/6/17م  وذلك لالجابة على الدعوى وتقدمي ما لديك من 
فان  املحدد  الوقت  عنكم يف  وكيل  ار�صال  او عدم  تخلفكم عن احل�صور  ، ويف حالة  بيانات 

املحكمة �صتبا�صر نظرالدعوى يف غيابك. 
مكتب اإدارة الدعوى

المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية
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  اعالن بالن�سر للح�سور اأمام مكتب اإدارة الدعوى 
يف الدعوى رقم 2019/341 مدين 

بناء علي طلب امل�صتاأنف / �صركة اأدجمي للتاأمني 
اإماراتي  اىل امل�صتاأنف �صده / في�صل خالد �صليمان عبداهلل - 
الدعوى  اإدارة  مكتب  ام��ام  باحل�صور  مكلف  ان��ت   - اجلن�صية 
وكيل  بوا�صطة  او  �صخ�صيا  اال�صتئنافية  ال�����ص��ارق��ة  مبحكمة 
معتمد وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة 

امل�صتندات وذلك  يف يوم الثالثاء املوافق 2019/6/11 
مكتب ادارة الدعوى       

  وزارة العدل
حمكمة ال�سارقة  ال�ستئنافية الحتادية

مكتب ادارة الدعوى
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يف الدعوى رقم 2019/1124 جتاري جزئي - حمكمة ال�سارقة الإحتادية الإبتدائية  

املعلن اليه / املدعي عليه االأول / بريفكت انرتنا�صيونال - �س م ح 
املدعي عليه الثاين : بريفكت العاملية للهند�صة الثقيلة - �س م ح 

الإعداد  املوقرة  االإبتدائية  ال�صارقة  حمكمة  قبل  من  تكليف  على  بناء 
االثنني  يوم  حددنا  فقد  اعاله  الدعوى  يف  احل�صابي  اخلربة  تقرير 
املوافق 2019/6/10 ال�صاعة الرابعة والربع ع�صرا لعقد اجتماع اخلربة 
وذلك يف دبي �صارع ال�صيخ زايد برج ن�صيمة الدور الرابع نف�س بناية بنك 
ال�صارقة اال�صالمي ، لذا يطلب ح�صوركم او من ميثلكم قانونا حل�صور 

االإجتماع املذكور مع اإح�صار كافة امل�صتندات املتعلقة بالدعوى.    
اخلبري احل�سابي / طارق ال�سرباوي - 0505703789  

دعوة حل�سور
 اجتماع اخلربة احل�سابي 
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اعالن باحلكم امام حمكمة ابوظبي الإحتادية الإبتدائية 

 يف  الدعوى رقم 2018/282 اإداري كلي 
بناء على طلب املدعية / الهيئة العامة لل�صوؤون االإ�صالمية واالأوقاف 

العنوان / تنوب عنه اإدارة ق�صايا الدولة - وزارة العدل 
الرحمن - ب�صفته مالك حمل  املدعي عليه / حممد ميزان خليل  اىل 

الفن لعمل علب املجوهرات.  عنوانه : ن�صرا 
ليكن معلوما لديكم ان الق�صية االإدارية امل�صار اليها اعاله قد حكم فيها 
مبثابة احل�صوري بجل�صة 2018/3/31 م امام الدائرة االإدارية الكلية - 
مرفق �صورة منه - حكما قابال لال�صتئناف خالل مدة ثالثني يوما تبداأ 

من اليوم التايل لن�صر هذا االإعالن.  
 مدير اخلدمات الق�سائية  

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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اخطار للح�سور امام حمكمة ال�سارقة الإحتادية الإبتدائية 

 يف  الدعوى رقم  2018/6794 - جتاري )جزئي( - بالن�سر  
بناء على طلب املدعي / �صركة الرابية التجارية - �س ذ م م 

اىل املدعي عليهما / 1- مطحنة الواحة - 2- �صاه احلميد علوي 
والتجارية  املدنية  الدائرة  لدى  باحل�صور  مكلف  انت   - كاكوزيل 
اجلزئية الثالثة مبحكمة ال�صارقة االإحتادية االإبتدائية �صخ�صيا او 
بوا�صطة وكيل معتمد وذلك يف ال�صاعة 8.30 من يوم 12 من �صهر 
6 �صنة 2019 وذلك للنظر يف الدعوى بو�صفك مدعي عليه. رقم 

قاعة املحكمة : قاعة املحكمة 152 
حرر بتاريخ : 2019/5/28  

 مكتب  اإدارة الدعوى       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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  اعالن بالن�سر

املرجع : 681
ليكن معلوما للجميع بان ال�صيد/ غالم م�صطفى انعام النبي - الهند اجلن�صية 
امل�صباح  )خمبز  يف    %100 البالغة  ح�صته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب 
امللون( والتي تاأ�ص�صت باإمارة ال�صارقة مبوجب رخ�صة رقم )761665( وذلك اىل 
ال�صيد/ حممد كبري بختيار - افغان�صتان اجلن�صية.  وعمالبن�س املادة )14( فقرة 
)5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف �صان الكاتب العدل . 
االجراء  على  الت�صديق   يتم  �صوف  وانه  للعلم  االعالن  هذا  ن�صر  اقت�صى  فقد 

امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا االعالن
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 
اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
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  اعالن بالن�سر
املرجع : 683

ليكن معلوما للجميع بان ال�صيد/ جي�صما كورماتتارايل �صاتي�س كومار - الهند 
اجلن�صية ترغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صتها البالغة )100(% يف �صالون 
املتباهية لل�صيدات والتي باإمارة ال�صارقة مبوجب رخ�صة رقم )602383( وذلك 

اىل ال�صيدة/ راجا�صري كاماالما راجي�س - الهند اجلن�صية 
 وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�صنة  
2013 يف �صان الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا االعالن للعلم وانه �صوف يتم 

الت�صديق  على االجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا االعالن
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 
اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اعالن بالن�سر
 رقم 2019/7595   

املنذر : الرقة  للعقارات 
املنذر اليها بالت�صامن : �صركة - جنمة دلتا للتجارة العامة - �س ذ م م وال�صيد/ 
حمل  جمهول   - االق��ام��ة  حم��ل  جمهول   - م�صطفى  عبداملنعم  اب��راه��ي��م  ا�صامة 
االقامة ننذركم مبوجب هذا االنذار ب�صرورة اخالء املاجور حمل التعاقد خالل 
�صهر من تاريخ ات�صال علمكم بهذا االنذار و�صداد القيمة االيجارية املرت�صدة يف 

ذمتكم وقدرها 29.500 درهم وما ي�صتجد من مبالغ حتى تاريخ االخالء التام.  
ذمتكم خالل  املرت�صدة يف  االيجارية  القيمة  و�صداد  املاجور  اخالء  يف حالة عدم 
�صهر من تاريخ ات�صال علمكم بهذا االنذار �صن�صطر ا�صفني التخاذ كافة االجراءات 

القانونية �صدكم حلماية حقوق املنذرة.
الكاتب العدل
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اخطار بالن�سر يف الق�سية التنفيذية  2018/659  

قا�صم   -3- زادي  خ��ان  اهلل  زادى  2- حم�صن ف�صل  خ��ان  ه��ادي حم�صن  املحكوم عليهم /1-  اإىل 
حممد  جالل   -5 كومباين  تريدينج  جنريال  اأرمو�س  �صركة   -4 زادي  خان  م�صطفى  اكرب  علي 
�صابقا  �صهيل لاللكرتونيات  �صركة جنمة  م   م  ذ   - العامة  للتجارة  رفيف  �صركة   -6 زادى   خ��ان 
ال�صيارات  غيار  قطع  لتجارة  ميالد  �صركة   -7 زادي  خ��ان  اهلل  ف�صل  حم�صن  مديرها  وميثلها 
وميثلها مديرها حممود ح�صني بور بهزاد وعبداهلل احمد حممد الزرعوين. ليكن معلوما لديكم 
بان حمكمة عجمان االحتادية االبتدائية قد اأ�صدرت بحقكم حكما يف الدعوى رقم )2013/56( 
مدين )كلي( ، يق�صى باإلزامكم بدفع مبلغ وقدره )28407630( درهم �صامال الر�صوم وامل�صاريف 
،  وحيث ان املحكوم له/ بنك �صادرات ايران ، قد تقدمت بطلب تنفيذ احلكم و�صجلت التنفيذ 
حتت رقم  2018/659 لذا اأنتم مكلفون ب�صداد املبلغ املحكوم به خالل )15( يوما من تاريخ ن�صر 
املنا�صبة  القانونية  االج��راءات  �صتتخذ بحقكم  املحكمة  فاإن  االخطار ويف حال تخلفكم عن ذلك 

لتنفيذ احلكم ح�صب اال�صول. 

قلم التنفيذ املدين- بدار الق�ساء عجمان 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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 مذكرة تبليغ مدعي عليه  بالن�سر

�سادرة من حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية 
يف الدعوى رقم )2018/5625( جتاري كلي - ال�سارقة  

  اإعالن املدعي عليه بالئحة تعديل الطلبات 
اىل املدعى عليها االأوىل / راوند تيبل بيتزا )�س ذ م م( 

حيث ان املدعي / البنك العربي املتحد )�س م ع( 
قد اقام عليك واآخرين الدعوى املذكور رقمها اعاله لدى هذه املحكمة.  وبجل�صة 2019/5/21 م قدم وكيل 
املدعي الئحة بتعديل الطلبات طلب يف ختامها احلكم بالزام املدعي عليهم بان يوؤدوا  للبنك املدعي مبلغ 
عليه  املدعي  الزام  باالإ�صافة   )%12( بواقع  القانونية  للفائدة  باالإ�صافة  درهم   )3.036.761.78( وقدره 

بالر�صوم وامل�صروفات ومقابل االأتعاب املحاماة.
لذلك يقت�صي ح�صورك امام هذه املحكمة )الدائرة الكلية التجارية( يف متام ال�صاعة التا�صعة من �صباح يوم 
2019/6/10 م وذلك لالجابة على الدعوى وتقدمي ما لديكم من بيانات وال�صتالم ن�صختكم من التقرير 
املحكمة  املحدد فان  الوقت  ار�صال وكيل عنكم يف  او عدم  ، ويف حال تخلفكم عن احل�صور  والتعقيب عليه 

�صتبا�صر نظرالدعوى يف غيابك. 
مكتب اإدارة الدعوى - اأمني ال�سر الدائرة 

المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية
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املال والأعمال

تريليون درهم حجم جتارة   1.62
�لإمار�ت غري �لنفطية يف 2018

•• اأبوظبي-وام:

بلغ اإجمايل حجم التجارة اخلارجية غري النفطية العام لدولة االإمارات “ 
التجارة املبا�صرة وجتارة املناطق احلرة وامل�صتودعات اجلمركية “ 1.628 
االأولية  االإح�صائية  البيانات  بح�صب   2018 ع��ام  خ��الل  دره��م  تريليون 
النفطية  غ��ري  اخل��ارج��ي��ة  ال��ت��ج��ارة  و�صكلت  للجمارك.  االحت��ادي��ة  للهيئة 
املبا�صرة ن�صبة %63 من االإجمايل العام للتجارة اخلارجية غري النفطية 
بلغت  بينما  دره��م،  تريليون   1.025 بقيمة  املا�صي  العام  خ��الل  للدولة 
ن�صبة  بالدولة  احل��رة  للمناطق  النفطية  غ��ري  اخلارجية  التجارة  ح�صة 
%36 بقيمة 592.4 مليار درهم، ثم امل�صتودعات اجلمركية 11 مليار 
درهم بن�صبة %1. وقال معايل علي �صعيد مطر النيادي مفو�س اجلمارك 
النفطية  غري  اخلارجية  التجارة  اإن  للجمارك،  االحت��ادي��ة  الهيئة  رئي�س 
للدولة �صهدت تطورات اإيجابية مهمة خالل العام املا�صي، اأبرزها ا�صتمرار 
زخم النمو واال�صتقرار يف التجارة اخلارجية للدولة مع دول العامل، وتعزيز 

مكانتها كبوابة جتارية ا�صرتاتيجية لدول املنطقة .
ال��واردات �صهدت تراجعا ملحوظا خالل العام  اأن قيمة  واأ�صار معاليه اإىل 
بن�صبة %4.2 لت�صل اإىل 938 مليار درهم مقارنة مع 979 مليار درهم 
يف العام ال�صابق، هذا يف الوقت الذي ا�صتمر فيه منو بند اإع��ادة الت�صدير 
اإىل  الت�صدير  اإع���ادة  قيمة  لت�صل  ال��ع��ام  خ��الل   1.8% م��ق��داره��ا  بن�صبة 
االأمر  ال�صابق،  العام  470.1 مليارا يف  درهم مقارنة مع  478.4 مليار 
الذي يعك�س قدرة االقت�صاد الوطني على حتقيق حت�صن ملمو�س يف امليزان 

التجاري مع التجمعات واالأقاليم االقت�صادية العاملية.
ولفت اإىل اأن بيانات التجارة اخلارجية غري النفطية للدولة �صهدت خالل 
العام املا�صي تطورا كبريا على م�صتوى الدول العربية، حيث ارتفعت ح�صة 
للدولة من  النفطية  التجارة اخلارجية غري  اإجمايل  العربية من  ال��دول 
%19 يف املتو�صط خالل ال�صنوات املا�صية اإىل %21 خالل العام املا�صي، 
م�صريا اإىل اأن قيمة التبادل التجاري مع تلك الدول ارتفعت اإىل 341.2 
وال�صادرات  دره��م،  مليار   77.3 منها  ال���واردات  قيمة  بلغت  دره��م،  مليار 
مليار   170.1 الت�صدير  اإع��ادة  قيمة  بلغت  دره��م، يف حني  مليار   93.8
درهم، مما يعني وجود فائ�س كبري يف امليزان التجاري للدولة مع الدول 
يف  الوطنية  ال�صناعة  اأن  الهيئة  رئي�س  امل��ف��و���س  م��ع��ايل  واأك���د  ال��ع��رب��ي��ة. 
العام، خا�صة يف جمال  العاملية خ��الل  االأ���ص��واق  ع��ززت مكانتها يف  الدولة 
الذهب  من  الدولة  �صادرات  قيمة  اأن  مو�صحا  واالأملونيوم،  الذهب  جت��ارة 
اخلام والن�صف م�صغول ارتفعت اإىل 53.4 مليار درهم خالل العام، بينما 
بتجارة  يتعلق  وفيما  دره��م.  مليار   18.6 اخل��ام  االأملونيوم  �صادرات  بلغت 
اإىل  للهيئة  االإح�صائية  البيانات  اأ�صارت  التعاون،  جمل�س  دول  مع  الدولة 
اأن دولة االإمارات حققت فائ�صا كبريا يف امليزان التجاري مع دول جمل�س 
التعاون لدول اخلليج العربية خالل العام، نظرا الرتفاع قيمة ال�صادرات 
القادمة  ب��ال��واردات  ال��دول مقارنة  تلك  اإىل  الدولة  الت�صدير من  واإع���ادة 
منها. واأو�صحت الهيئة اأن ح�صة دول جمل�س التعاون من اإجمايل التجارة 
العام  االإجمايل  من   14% اإىل  ارتفعت  للدولة  النفطية  غري  اخلارجية 
بلغت  بقيمة   ،2018 ع��ام  خ��الل  االإم���ارات  لدولة  النفطية  للتجارة غري 
ال���واردات، و65.8  56.5 مليار دره��م قيمة  220.9 مليار دره��م، منها 

مليار درهم قيمة ال�صادرات، و98.6 مليار درهم قيمة اإعادة الت�صدير.
وذكرت الهيئة اأن اإجمايل جتارة دولة االإمارات مع اململكة العربية ال�صعودية 
بلغ 107.4 مليار درهم يف عام 2018، لت�صتحوذ اململكة بذلك على ما 
تليها  العربي /49%/،  اخلليج  دول  الدولة مع  ن�صف جت��ارة  يقرب من 
%21، ثم الكويت  46 مليار درهم وبن�صبة  �صلطنة عمان بقيمة تقدر ب�� 
بقيمة تقدر ب��� 39.2 مليار درهم وبن�صبة %18، واأخريا مملكة البحرين 

بن�صبة %13 وبقيمة تقدر ب��� 28.3 مليار درهم.
وقال معايل علي �صعيد النيادي اإن خريطة التجارة اخلارجية غري النفطية 
ل��ل��دول��ة م��ع االأق��ال��ي��م االق��ت�����ص��ادي��ة العاملية وا���ص��ل��ت خ��الل ال��ع��ام املا�صي 
ا�صتقرارها الذي متيزت به خالل ال�صنوات املا�صية، حمافظة على عالقات 
جتارية متوازنة مع �صركائها التجاريني واال�صرتاتيجيني. ويف هذا ال�صدد، 
ت�صري االإح�صائيات االأولية للهيئة اإىل اأن اإقليم اآ�صيا واملحيط الهادي جاء 
2018، م�صتحوذا على  يف مقدمة ترتيب ال�صركاء التجاريني خالل عام 
%39.3 من االإجمايل العام للتجارة غري النفطية للدولة مع دول العامل 
وبح�صة قيمتها 603.2 مليار درهم، بينما حل اإقليم اأوروبا ثانيا بح�صة 

قيمتها 344.4 مليار درهم بن�صبة %22.4 من االإجمايل.

مليار درهم �إنفاق   202
�لز�ئرين لالإمار�ت خالل 2028 

•• اأبوظبي -وام:

من املنتظر و�صول حجم اإنفاق الزائرين اإىل االإمارات مل�صتوى 202 مليار 
درهم خالل العام 2028 يف خطوة تعك�س مدى االأهمية التي بات يلعبها 
االإنفاق يف دعم قطاع ال�صياحة يف الدولة الذي ي�صكل بدوره رافدا رئي�صا 

من الروافد الداعمة لالقت�صاد الوطني.
وكان حجم اإنفاق الزائرين لالإمارات بلغ خالل العام 2018 نحو 130 
 2017 ال��ع��ام  يف  دره���م  مليار   123.6 م��ع  مقارنة  تقريبا  دره���م  مليار 
وذلك بح�صب درا�صة بو�صلة اأعدتها وزارة االقت�صاد خ�ص�صت عن توجهات 

اال�صتثمار وامل�صتثمرين يف الدولة خالل املرحلة.
ويف ظل املوقع اجلغرايف اال�صرتاتيجي لالإمارات والبنية التحتية املتميزة 
التي متتلكها فقد اأ�صبح قطاع ال�صياحة وال�صفر يحظى باأهمية يف اأجندة 
التنمية الق�صرية والطويلة االأمد لدولة االإمارات، وذلك ف�صال عما بات 
الناعمة  القوة  لتعزيز  للحكومة  اأي�صا من معيار مرجعية  ي�صكله  القطاع 
ال�صرق  منطقة  يف  رئي�صية  ا�صتثمارية  كبوابة  مكانتها  وتر�صيخ  للدولة 
%11.3 من  اإىل  بن�صبة ت�صل  وال�صفر  ال�صياحة  االأو�صط. و�صاهم قطاع 
لنتائج  فقاً  وذل��ك   ،2017 لعام  االإم��ارات  لدولة  االإجمايل  املحلي  الناجت 
اأن  اإىل  اأ�صار  الذي   ،2018 لعام  وال�صياحة  لل�صفر  العاملي  املجل�س  تقرير 
تلك الن�صبة مر�صحة للزيادة مبعدل ي�صل اإىل %4.9 خالل العام 2018، 
ومتو�صط زيادة �صنوية بحدود %3.9 حتى عام 2028. ويف خطوة تعد 
موؤ�صرا على االأهمية التي حتظى بها دولة االإمارات على خارطة ال�صياحة 
العاملية فقد مت اعتماد اإمارة دبي كواحدة من اأبرز الوجهات ال�صياحية يف 
فئة  من  للم�صافرين  بالن�صبة  رواج���اً  االأك��رث  الوجهات  بني  وم��ن  ال��ع��امل، 

رجال االأعمال بهدف االجتماعات واحلوافز واملوؤمترات واملعار�س.

»تدوير« تكرم �لإمار�ت �لعاملية لالأملنيوم وعدة �صركات �أخرى للتز�مها بتخفي�ص �لنفايات

�أر��صي دبي توقع �تفاقية ترخي�ص ��صتخد�م نظام �لرهن �لإلكرتوين مع بنك �مل�صرق

 �لهوية �جلديدة تد�سن منعطًفا هاًما يف تاريخ منو وتطور �ل�سركة

مبادلة تطلق ��صم »�صند لتقنيات �لطري�ن« على �صركة �خلدمات و�حللول �لتوربينية

•• اأبوظبي-الفجر: 

 - النفايات  الإدارة  اأبوظبي  مركز  ك��رم 
واملن�صاآت  ال�����ص��رك��ات  م��ن  ع����دداً  ت��دوي��ر 
عن  النفايات  م��ن  انتاجها  ي��زي��د  ال��ت��ي 
ولدعمها  اللت��زامها  �صنوياً  طن   250
جل��ه��ود امل���رك���ز خل��ف�����س ال��ن��ف��اي��ات من 
امل�صدر، وجاء ذلك خالل حفل تكرمي 

نظمته “تدوير« 
التي  واملن�صاآت  ال�صركات  قائمة  و�صمت 
االإم����ارات  �صركة  م��ن  ك��اًل  تكرميها  مت 
ال��ع��امل��ي��ة ل��الأمل��ن��ي��وم، وف��ن��دق ال���دي���ار – 
دانة، وم�صت�صفى ان ام �صى التخ�ص�صى، 
واملقاوالت  للهند�صة  اجيلتي  و���ص��رك��ة 
وذل����ك ت��ق��دي��راً جل��ه��وده��ا امل��ت��م��ي��زة يف 
خف�س النفايات بتبني اأف�صل ممار�صات 

االإدارة املتكاملة للنفايات.
يف  املبادرة  هذه  “تدوير”  اأطلقت  وقد 
2013 من منطلق حر�صها على دعم 
وت�صجيع امل�صاريع املتميزة التي ت�صاهم 
يف حتقيق اأهداف خطة االإدارة املتكاملة 
الرامية  اأب��وظ��ب��ي  اإم�����ارة  يف  ل��ل��ن��ف��اي��ات 
التجارية  ال���ن���ف���اي���ات  م����ن  احل�����د  اإىل 
وال�صناعية عرب تفعيل م�صاركة جميع 

اجلهود  يف  ب��االإم��ارة  النفايات  منتجي 
املبذولة خلف�س اإنتاج النفايات، و�صملت 
قائمة ال�صركات امللتزمة كاًل من �صركة 
ال�صركة  ل��الأمل��ن��ي��وم،  العاملية  االإم�����ارات 
�صى  ام  ان  م�صت�صفى  للطاقة،  العربية 
للهند�صة  اجيلتي  �صركة  التخ�ص�صي، 

واملقاوالت، فندق دانة-الديار
وم����ن ���ص��م��ن ال�����ص��رك��ات امل��ت��م��ي��زة هي 
لالأملنيوم  ال��ع��امل��ي��ة  االإم��������ارات  ���ص��رك��ة 
اقت�صادية  اأ�صاليب  بابتكار  قامت  التي 
الناجتة  ال��ن��ف��اي��ات  ال���ص��ت��خ��دام  ناجحة 
ت��ع��اون��ت مع  االأمل��ن��ي��وم حيث  ع��ن �صهر 
عام  منذ  االإم��ارات��ي��ة  االإ�صمنت  �صركات 
2010 الإعادة ا�صتخدام خملفات �صهر 
االأملنيوم، ففي العام املا�صي، قامت �صركة 
بتزويد  ل��الأمل��ن��ي��وم  ال��ع��امل��ي��ة  االإم�������ارات 
�صركات االإ�صمنت باأكرث من 41،000 
التبطني  خ���الي���ا  خم���ل���ف���ات  م����ن  ط����ن 
ال���ص��ت��خ��دام��ه��ا ك����وق����ود ب���دي���ل وم�����واد 
املخلفات  ه��ذه  ا�صتخدام  اأن  كما  خ���ام. 
ثاين  انبعاثات  من  تقلل  بديلة  كمواد 
عمليات  عن  الناجمة  الكربون  اأك�صيد 
ت�صنيع االإ�صمنت. وبف�صل هذا االإجناز 
العاملية  االإم���������ارات  ���ص��رك��ة  اأ���ص��ب��ح��ت 

عاملياً  ال��رائ��دة  ال�صركات  من  لالأملنيوم 
والتدوير  اال�صتخدام  اإع���ادة  جم��ال  يف 
وعملت  امل�صاهر.   ملخلفات  االقت�صادي 
يف  ل��الأمل��ن��ي��وم  العاملية  االإم�����ارات  �صركة 
اإنتاجها  تخفي�س  ع��ل��ى  امل��ا���ص��ي  ال��ع��ام 
  15 بن�صبة   2018 ع��ام  يف  للنفايات 
باملئة، حيث قامت ال�صركة باإعادة تدوير 
اأكرث من 102 األف طن من النفايات، 
م��ق��ارن��ة ب���اأك���رث م���ن 96 األ����ف ط���ن يف 
يف  جناحها  اإىل  اإ�صافة   ،2017 العام 
اإىل  املر�صلة  النفايات  كمية  تخفي�س 
املكب بن�صبة 34  باملئة يف عام 2018 

مقارنة بالعام الذي ي�صبقه.
الدكتور  ���ص��ع��ادة  ق��ال  املنا�صبة،  وب��ه��ذه 
مركز  عام  مدير  الكعبي،  خلفان  �صامل 
تدوير:   – ال��ن��ف��اي��ات  الإدارة  اأب��وظ��ب��ي 
خطة  اإط�����ار  يف  ال��ت��ك��رمي  ه����ذا  “ياأتي 
ال�صكاين  ال��ن��م��و  مل���واك���ب���ة  “تدوير” 
والتطور العمراين الكبري الذي ت�صهده 
اإمارة اأبوظبي، وما يرتتب على ذلك من 
زيادة مطردة يف حجم النفايات بجميع 
ت�صافر  ي�صتدعي  الذي  االأم��ر  اأنواعها، 
اأجل  من  امل�صتويات  كافة  على  اجلهود 
النفايات وخف�صها من  اإنتاج  احلد من 

امل�صدر، مما ي�صهم يف معاجلة خماطر 
ال��ت��ل��وث وامل�����ص��ك��الت ال��ب��ي��ئ��ي��ة االأخ����رى 

الناجمة عن اإنتاج النفايات.«
“تدوير”  م��ب��ادرة  اأن  الكعبي  واأ���ص��اف 
خلف�س اإنتاج النفايات من امل�صدر تلقى 
ال�صركات  م��ن  وا���ص��ع��اً  اإي��ج��اب��ي��اً  ���ص��دى 
وامل���ن�������ص���اآت ال��ت��ج��اري��ة وال�����ص��ن��اع��ي��ة يف 
االإم������ارة ك��م��ا اأن���ه���ا ت�����ص��ك��ل ح���اف���زاً لهم 
ح���ل���ول فعالة  ع����ن  ال���ب���ح���ث  مل���وا����ص���ل���ة 
ومبتكرة الإدارة النفايات واإعادة التدوير 
بطرق م�صتدامة، االأمر الذي من �صاأنه 
امل�صاهمة يف حتقيق االأه��داف امل�صرتكة 
ودع����م م�����ص��رية ال��ت��ن��م��ي��ة امل�����ص��ت��دام��ة يف 

االإمارة.« 
ال���ت���ع���رف���ة ع���ل���ى جميع  ف���ر����س  وي���ت���م 
املن�صاآت  من  باالمارة  النفايات  منتجي 
وال�صياحية  وال�����ص��ن��اع��ي��ة  ال���ت���ج���اري���ة 
واحلرفية  ا�صتناداً للقانون رقم “21” 
يف  النفايات  اإدارة  ب�صاأن   2005 ل�صنة 
اأبوظبي والقانون االحتادي رقم  اإمارة 
حماية  ب�����ص��اأن   1999 ل�صنة   ”24“
البيئة و تنميتها، وتنفيذاً لقرار اللجنة 
21-2010 يف  15ج�  التنفيذية رقم 
النفايات  التعرفة على  ما يخ�س نظام 

يف اإمارة اأبوظبي. ووفقاً لهذا القانون، 
يتطلب ترخي�س املن�صاأة للعمل يف اإمارة 
اأب��وظ��ب��ي احل�����ص��ول ع��ل��ى ���ص��ه��ادة عدم 
ممانعة �صادرة عن تدوير ودفع التعرفة 
على النفايات ح�صب تقدير حجم اإنتاج 
 225 ي��ع��ادل  مب��ا  و  للمن�صاأة  النفايات 
درهم عن كل طن من النفايات �صنوياً. 

وُت��ع��د ال��ت��ع��رف��ة ع��ل��ى ال��ن��ف��اي��ات اإحدى 
الو�صائل املعتمدة عامليا بهدف الت�صجيع 
امل��ن��ت��ج��ني ع��ل��ى خ��ف�����س ال��ن��ف��اي��ات من 
امل�������ص���در، وذل����ك ل��ل��ح��ف��اظ  ع��ل��ى بيئة 
ال�صلبي  ال��ت��اأث��ري  اأب��وظ��ب��ي م��ن  اإم�����ارة 
بيئة  و حتقيق  املتزايد  النفايات  الإنتاج 
القادمة. وكخطوة  م�صتدامة لالأجيال 
النفايات  لكبار منتجي  ثانية  حتفيزية 
علي خف�س انتاج النفايات من امل�صدر،  
فقد اأطلقت “تدوير” يف مار�س 2013 
التعرفة على  الثانية من نظام  املرحلة 
انتاجها  ي��زي��د  ال��ت��ي  ال��ن��ف��اي��ات  منتجي 
�صنويا،  250 ط��ن  ع��ن  ال��ن��ف��اي��ات  م��ن 
يزيد  ال��ت��ي  امل��ن�����ص��اأة  على  يتطلب  حيث 
طن  عن250  نفاياتها  ان��ت��اج  ت��ق��دي��ر 
النفايات  خف�س  تقرير  تقدمي  �صنويا 

قبل جتديد الرخ�صة.

•• دبي – الفجر:

اأع��ل��ن��ت دائ���رة االأرا����ص���ي واالأم����الك يف دبي 
ا�صتخدام  ت��رخ��ي�����س  ات��ف��اق��ي��ة  ت��وق��ي��ع  ع���ن 
امل�صرق،  بنك  مع  االل��ك��رتوين  الرهن  نظام 
ح��ي��ث مت ال��ت��وق��ي��ع عليها م��ن ق��ب��ل ك��ل من 
مدير  جم��رن  ب��ن  بطي  ب��ن  �صلطان  �صعادة 
ع��ام ال��دائ��رة واأر���ص��د خ��ان مم��ث��اًل ع��ن بنك 

امل�صرق . 
وق�����ال ���ص��ع��ادة ���ص��ل��ط��ان ب��ط��ي ب���ن جم���رن: 
ال���ره���ن  ن����ظ����ام  واإط���������الق  ت���ط���وي���ر  “جاء 
جهودنا  اإط������ار  يف  اجل���دي���د  االإل�����ك�����رتوين 
واأنظمة  ت��ط��ب��ي��ق��ات  ل��ت��ع��زي��ز  امل���ت���وا����ص���ل���ة 
االأمتتة يف معامالتنا، للحد من املعامالت 
الورقية وعدد املراجعني. ونتوقع اأن ي�صهم 
خف�س  اإىل  ت�صني  البلوك  تقنيات  تطبيق 

جًدا  عالية  م�صتويات  اإىل  املراجعني  اأع��داد 
حكومة  ح��ددت��ه��ا  ال��ت��ي  الن�صب  م��ع  تتناغم 
اإن��ن��ا يف الدائرة  دب��ي ل��ل��دوائ��ر احل��ك��وم��ي��ة. 
نحر�س على دعم توجهات القيادة الر�صيدة 
املدينة  دبي  جلعل  الهادفة  وا�صرتاتيجيتها 

االأذكى يف العامل«.
وكانت دائرة االأرا�صي واالأمالك يف دبي قد 
جنحت يف تطوير نظام اإلكرتوين لت�صجيل 
االجراءات اخلا�صة بالرهن العقاري يعرف 
وذلك  االإلكرتوين”،  الرهن  “نظام  با�صم 
لغر�س ت�صجيل الرهون العقارية وتعديلها، 
املتعلقة بفّكها. ومن  االإج��راءات  اإىل جانب 
ال��ذي يعد  اأب��دى بنك امل�صرق  اأخ���رى،  جهة 
يف  العاملة  امل�صرفية  املوؤ�ص�صات  اأوائ���ل  من 
ا�صتعداًدا  املتحدة،  العربية  االإم���ارات  دول��ة 
ال�صتخدام “النظام” لت�صجيل عقود الرهن 

من  اخل��دم��ة  بطلب  للمتقدمني  ال��ع��ق��اري 
ال���دائ���رة.  ومب��وج��ب االت��ف��اق��ي��ة اجلديدة، 
وتطوير  ه��ي��ك��ل��ة  اإىل  ال���ط���رف���ان  ي�����ص��ع��ى 
العالقة التي تربطهما، وتعزيز م�صاحلهما 
امل�صرتكة من اأجل حتقيق التكامل، وتعزيز 
لتحقيق  بينهما  الوثيق  والتن�صيق  التعاون 
وامل�صلحة  دبي  حكومة  وا�صرتاتيجية  روؤية 
العامة.  وتعقيباً على توقيع االتفاقية قال 
�صراكة  يف  ال��دخ��ول  “ي�صعدنا  خ��ان:  اأر���ص��د 
مع دائرة االأرا�صي واالأم��الك يف دبي ودعم 
مبادرتها اجلديدة املوجهة للقطاع العقاري 
يف دبي. اإن نظام الرهن االإلكرتوين يعك�س 
م�صاعي حكومة دبي لرقمنة اخلدمات، من 
اأجل تقدمي خدمات ذكية لكافة املتعاملني. 
الوقت  توفري  اإىل  االتفاقية  ه��ذه  وت��ه��دف 
واجل���ه���د م���ن خ����الل اجل���م���ع ب���ني خدمات 

اجلميع.  لفائدة  امل�صرق  وبنك  دبي  اأرا�صي 
ومبا اأننا �صريك ا�صرتاتيجي للدائرة، متثل 
لبنك  اأخ���رى  ب���ارزة  االتفاقية حمطة  ه��ذه 
اإىل  ف��ي��ه  ال���ذي نتطلع  ال��وق��ت  امل�����ص��رق، يف 

املزيد من التعاون يف امل�صتقبل«.
التنفيذي  املدير  امل��ري،  �صقر  ماجد  وق��ال 
يف  العقارية  واخل��دم��ات  الت�صجيل  لقطاع 
“يحتاج تطبيق نظام الرهن  اأرا�صي دبي:  
البنوك  م��ع  ج��ه��ودن��ا  ت�صافر  االل���ك���رتوين 
ال���رائ���دة يف ال���دول���ة، ومت��ث��ل ���ص��راك��ت��ن��ا مع 
امل�صروع  لنجاح  مهمة  خطوة  امل�صرق  بنك 
انت�صاره،  على  وامل�صاعدة  اأه��داف��ه،  وحتقيق 
امل�صتثمرين.  من  ع��دد  اأك��رب  منه  لي�صتفيد 
اأف�صل  ع��ن  البحث  جانبنا  م��ن  و�صنوا�صل 
متعاملينا،  و�صعادة  راحة  ل�صمان  ال�صركاء، 
ودعمه  ال��ن��ظ��ام  ت��ط��وي��ر  يف  �صن�صتمر  ك��م��ا 

با�صتمرار،  تتطور  التي  التقنيات  ب��اأح��دث 
الت�صجيل  جم����ال  يف  امل�����ص��ت��ج��دات  مل��واك��ب��ة 
واخلدمات العقارية، و�صي�صمن هذا النظام 
وتقليل  متميزة  وجتربة  رحلة  للمتعاملني 
عدد اخلطوات والزيارات بف�صل اإجنازها يف 

مكان واحد«.
ي�صار اإىل اأن اأرا�صي دبي تعترب من الدوائر 
بتقنيات  كبرياً  اهتماما  اأول��ت  التي  االأوىل 
ت�����ص��ني، وع��م��ل��ت ع��ل��ى توظيفها يف  ال��ب��ل��وك 
م��ع��ام��الت ال��ب��ي��ع وال�������ص���راء ع���ن ُب��ع��د عرب 
الرهن  م��ب��ادرة  وك��ان��ت  ال��ذك��ي��ة،  من�صاتها 
االإلكرتوين من اأهم املبادرات التي اأطلقتها 
الدائرة موؤخًرا يف هذا اجلانب، وتقوم على 
اإمتام عملية الرهن العقاري بني االأطراف 
الذكاء  ع���رب  ك���ام���ل  ب�����ص��ك��ل  ال���ع���الق���ة  ذات 

اال�صطناعي. 

•• اأبوظبي-الفجر: 

اأط���ل���ق���ت ����ص���رك���ة اخل����دم����ات واحل���ل���ول 
توفري  يف  ال��رائ��دة  ال�صركة  التوربينية، 
والَعمرة  واالإ����ص���الح  ال�صيانة  خ��دم��ات 
مل��ح��ّرك��ات ال��ط��ائ��رات وت��ورب��ي��ن��ات الغاز، 
“مبادلة  ل��������ص��رك��ة  ب��ال��ك��ام��ل  وامل��م��ل��وك��ة 
لوحدة  ج���دي���دة  ه��وي��ة  لال�صتثمار”، 
حمركات  وع����م����رة  واإ������ص�����الح  ����ص���ي���ان���ة 

الطائرات يف ال�صركة. 
اجلديدة  الهوية  ع��ن  االإع���الن  وي�صكل 
ا�صم  االآن  عليها  يطلق  والتي  لل�صركة، 
هاًما  منعطًفا  ال��ط��ريان،  لتقنيات  �صند 

من  م�صتفيدًة  ال�صركة،  تطور  تاريخ  يف 
الطريان  ق��ط��اع  يف  ال��وا���ص��ع��ة  خ��ربت��ه��ا 
وال��ت��ي متتد الأك���رث م��ن ث��الث��ني عاًما. 
وحدة  تركيز  اجل��دي��دة  الهوية  وتعك�س 
التميز  على  ال��ط��ريان  ل�صناعة  مبادلة 
جمال  يف  التقنية  وال���ري���ادة  الهند�صي 
حمركات  وع����م����رة  واإ������ص�����الح  ����ص���ي���ان���ة 

الطائرات وتوربينات الغاز. 
�صركة  ال��ط��ريان  لتقنيات  �صند  و�صتظل 
لال�صتثمار،  مل��ب��ادل��ة  ب��ال��ك��ام��ل  مم��ل��وك��ة 
مهامه  اأداء  جناحي  من�صور  و�صيوا�صل 
و�صتك�صف  لل�صركة.  تنفيذي  كرئي�س 
ل��ال���ص��ت��ث��م��ار يف وقت  م���ب���ادل���ة  ����ص���رك���ة 

الحق من هذا العام عن خطوات تهدف 
�صركاتها،  ب���ني  ال��ت��ك��ام��ل  ت��ع��ظ��ي��م  اإىل 
وتوظيف االبتكار والتكنولوجيا لتعزيز 
تناف�صيتها العاملية.  ويف هذا ال�صدد، قال 
بدر �صليم �صلطان العلماء، رئي�س وحدة 
�صناعة الطريان وال�صناعات الع�صكرية 
يف �صركة مبادلة لال�صتثمار: “ا�صتطعنا 
تاأ�صي�س  املا�صية  ع��ق��ود  ال��ث��الث��ة  خ��الل 
وعمرة  واإ���ص��الح  ل�صيانة  عاملية  �صركة 
اأبوظبي  من  تتخذ  الطائرات  حمركات 
مقًرا لها، وتتميز بتوفريها اأعلى معايري 
اجلودة العاملية. وتوا�صل “�صند لتقنيات 
الطريان” اإجنازاتها التي انطلقت منذ 

اأبوظبي  ���ص��رك��ة  م��ظ��ل��ة  اإن�����ص��ائ��ه��ا حت���ت 
و���ص��رك��ة اخلليج  ال���ط���ائ���رات  ل��ت��ق��ن��ي��ات 
ل�صيانة الطائرات )جامكو(. وقد �صاهم 
التقني  التميز  م��ن  املمتد  التاريخ  ه��ذا 
اأبوظبي كمركز  اإم��ارة  يف تكري�س مكانة 
عاملي موثوق ل�صناعة الطريان. وي�صكل 
مرحلًة  اجل��دي��دة  الهوية  ع��ن  االإع���الن 
اأهمية  ت��واك��ب  ال�صركة  ت��ط��ور  يف  ه��ام��ًة 
التكنولوجيا واالبتكار يف حتديد معامل 
قطاع �صيانة واإ�صالح وعمرة الطائرات 

يف اإطار الثورة ال�صناعية الرابعة.«
م��ن�����ص��ور جناحي،  ق����ال  ج���ان���ب���ه،  وم����ن 
الرئي�س التنفيذي ل�صركة �صند لتقنيات 

الطريان: “تدل كلمة �صند على الدعم 
املتوا�صل وهي حقيقة العالقة الوطيدة 
التي جتمعنا بعمالئنا و�صركائنا. فنحن 
اإال  حتقيقه  ميكن  ال  التميز  ب��اأن  نوؤمن 
ومع  امل�����ص��ت��وى.  عاملية  خ��دم��ات  بتوفري 
االأثر الكبري لالبتكار الرقمي على كافة 
توؤكد  الطريان،  �صركات  اأعمال  جوانب 
باملعايري  التزامنا  هويتنا اجلديدة على 
العاملية والرتكيز على الدقة والت�صميم 
لتعزيز تناف�صيتنا. و�صنوا�صل اال�صتثمار 
يف تطوير اإمكاناتنا وتقنياتنا وا�صتقطاب 
خالل  اخلدمات  اأرق��ى  لتقدمي  املواهب 

الفرتة القادمة.« 
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املال والأعمال

 »ب�صتاين « ... حلول ذكية 
تر�صخ زر�عة م�صتد�مة

•• اأبوظبي-وام:

زراعي  تر�صيخ قطاع  اأج��ل  قدما يف م�صريتها من  االإم���ارات  دول��ة  مت�صي 
م�صتدام ت�صكل التقنيات احلديثة والتكنولوجيا املتطورة ركيزة اأ�صا�صية يف 

عمله الهادف اإىل تعزيز االأمن الغذائي الأفراد املجتمع كافة.
ويعد معر�س حلول الزراعة املنزلية امل�صتدامة “ب�صتاين” الذي مت افتتاحه 
املبادرات  اأح��د  م�صدر  مبدينة  امل�صتدامة  الفيال  يف  اجل��اري  العام  مطلع 
املبتكرة التي تدعم فكرة حتويل امل�صتهلك اإىل “م�صتهلك - منتج” ما من 

�صاأنه اأن ي�صهم يف تعزيز االأمن الغذائي للفرد واملجتمع ككل.
تاأتي اإقامة املعر�س يف اإطار التعاون بني �صركة “م�صدر” و”مزارع مدار” 
املتخ�ص�صة يف تقنيات الزراعة ومقرها االإم��ارات .. فيما يعد اإحدى ثمار 
ال�صراكة بني “م�صدر” و”مكتب االأمن الغذائي امل�صتقبلي” التي تهدف 
اإىل تعزيز االكتفاء الذاتي يف الدولة. وي�صتعر�س “ب�صتاين” اأكرث من 15 
الغذاء  اإنتاج  حول  تتمحور  التي  املنزلية  الزراعة  حلول  من  مبتكرا  حال 
امل�صتدامة  الفيال  �صمن  تركيبها  مت  حيث  النفايات  تدوير  واإع��ادة  واملياه 
اإىل  امل�صتدامة  املنزلية  الزراعة  حلول  معر�س  ويهدف  م�صدر.  مدينة  يف 
ت�صليط ال�صوء على م�صاهمة التطور التكنولوجي يف توفري حلول ت�صاهم 
بالتحديات  الوعي  وزي��ادة  الدولة  م�صتوى  على  الغذائي  االأم��ن  تعزيز  يف 
على  ال�صكان  املتزايدة من  لالأعداد  االآم��ن  الغذاء  بتوفري  املتمثلة  العاملية 
ل�صركة  املوؤ�ص�س  التنفيذي  الرئي�س  امل��ال  عبدالعزيز  وق��ال  م�صتدام.  نحو 
“مزارع مدار” اإن م�صروع “ب�صتاين” مت تنفيذه بال�صراكة مع “م�صدر” 
با�صتخدامات  اجلماهري  توعية  على  خالله  من  حر�صهم  اإىل  م�صريا   ..
التقنيات احلديثة يف تعزيز االأمن الغذائي عرب االعتماد على حلول زراعية 
مبتكرة. واأ�صاف اأن بع�س التكنولوجيات امل�صتخدمة يف هذا املعر�س ت�صمل 
كيماويات  ا�صتخدام  ب��دون  املنزل  داخ��ل  الورقيات  زراع��ة  املثال  �صبيل  على 

ومواد حافظة باالعتماد على اأ�صاليب ري متطورة.
امل�صتلزمات  توفري  اإمكانية  ت��وؤك��د  ل��ل��زوار  جتربة  يتيح  املعر�س  اأن  وت��اب��ع 
الغذائية كافة الأي م�صتهلك خالل هذا املنزل الذي ي�صم اإىل جانب املنتجات 
اأ�صبح  بذلك  فامل�صتهلك  الع�صل  الإن��ت��اج  واأخ���رى  دواج��ن  مزرعة  الزراعية 
“م�صتهلك-منتج” وي�صبح اأحد العنا�صر االأ�صا�صية لتعزيز االأمن الغذائي 
اأن املعر�س يعتمد على اجلمع ما بني الزراعة  اإىل  يف الدولة. واأ�صار املال 
بتقنيات  تزويدها  مت  املثال  �صبيل  على  ال��دواج��ن  فمزرعة  والتكنولوجيا 
حديثة و�صريحة ذكية يف كل دجاحة تعطي موؤ�صرات دقيقة ل�صاحب املنزل 
ا�صرتاتيجية  تت�صق مع  املبادرات  اأن هذه  واأكد  اليومية.  اإنتاجها  دورة  عن 
االأمن الغذائي لدولة االإمارات التي تهدف اإىل حتفيز امل�صتهلكني من اأجل 
توعية  يت�صمن  امل�صروع  هذا  اأن  اإىل  الفتا   .. املحلي  االإنتاج  على  االعتماد 

وتعريف اجلماهري بهذه املمار�صات احلديثة و�صرورة تطبيقها.
واأعرب عن فخره بالتعاون مع �صركة اأبوظبي لطاقة امل�صتقبل “م�صدر” 
يف تنفيذ هذا امل�صروع الذي يقام يف الفيال امل�صتدامة مبدينة م�صدر اإحدى 
امل�صتدامة يف  الفيال  اإط��الق  اأنه مت  اإىل  ي�صار  ا�صتدامة.  العامل  اأكرث مدن 
عبارة  وه��ي   2017 لال�صتدامة  اأب��وظ��ب��ي  اأ���ص��ب��وع  خ��الل  م�صدر  مدينة 
يف  الكفاءة  تعزيز  يف  ت�صاعد  متطورة  تقنيات  ي�صم  منوذجي  م�صروع  عن 
ا�صتهالك املياه والطاقة. وتعترب الفيال امل�صتدامة - املمتدة على م�صاحة 
405 اأمتار مربعة - اأول فيال يتم ت�صميمها لتحقق معايري الت�صنيف “4 
الآلئ” وفق نظام “ا�صتدامة” لت�صنيف املباين والتابع لدائرة التخطيط 
بن�صبة  اأق��ل  طاقة  الفيال  وتوفر  اأبوظبي.  اإم���ارة  يف  والبلديات  العمراين 
72  باملئة ومياها اأقل بن�صبة 35  باملئة باملقارنة مع الفلل التقليدية ذات 
احلجم املماثل يف اأبوظبي وبالتايل �صت�صاهم يف منع انبعاث ما يقدر ب� 63 

طنا من ثاين اأك�صيد الكربون �صنويا..

�سركة جديدة وموؤ�سر�ت �إيجابية متز�يدة على ثقة �مل�ستثمرين ببيئة �لأعمال بالإمارة  6377
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•• دبي-الفجر:

اأظ���ه���رت ب��ي��ان��ات ح��دي��ث��ة ل��غ��رف��ة جتارة 
ال��ع��ام احلايل  ب��داي��ة  اأن  و���ص��ن��اع��ة دب���ي 
ال�صركات  ع���دد  يف  الف���ت���اً  ���ص��ه��دت من����واً 
غرفة  ع�صوية  اإىل  املن�صمة  اجل��دي��دة 
دب����ي، ح��ي��ث ب��ل��غ ع���دد االأع�����ص��اء اجلدد 
خالل اأول اأربعة اأ�صهر من العام اجلاري 
“ يناير- اأبريل” 6377 �صركة، وبن�صبة 
منو بلغت %20 مقارنة بنف�س الفرتة 
من العام املا�صي والتي بلغ عددها اآنذاك 

5316 �صركة.
بلغت  من��واً  املجددة  الع�صويات  و�صهدت 
مع   3.3% الفرتة  نف�س  ن�صبته خالل 
خالل  امل��ج��ددة  الع�صويات  ع��دد  و�صول 
العام اجلاري اإىل 39،338 ع�صوية، يف 
االأعمال  بيئة  موؤ�صر وا�صح على مرونة 
امل��ت��ن��ام��ي��ة على  يف االإم��������ارة، وق���درت���ه���ا 
وا�صتقطاب  ���ص��رك��ات��ه��ا،  ع��ل��ى  امل��ح��اف��ظ��ة 

�صركات جديدة يف قطاعات متنوعة.  

واأ�����ص����ار ���ص��ع��ادة ح��م��د ب��وع��م��ي��م، مدير 
اأن  اإىل  دب��ي  و�صناعة  ع��ام غرفة جت��ارة 
من���و ع����دد ال��ع�����ص��وي��ة م���ع ب���داي���ة العام 
الثقة  ع��ل��ى  اإي���ج���اب���ي  م���وؤ����ص���ر  احل�����ايل 
العامليني  امل�صتثمرين  قبل  من  املتزايدة 
دب���ي، وق��درت��ه��ا على  االأع���م���ال يف  ببيئة 
والتطور  النجاح  درج��ات  اأق�صى  توفري 
ان  معترباً  ل�صركاتهم،  املوؤ�ص�صي  والنمو 
ال�صركات  ع��دد  يف  الكبرية  النمو  ن�صبة 
اجلديدة املن�صمة للغرفة والتي و�صلت 
االإيجابي  ل��ل��م��ن��اخ  م��وؤ���ص��ر   20% اإىل 
التي  التحفيزية  امل��ب��ادرات  تركته  ال��ذي 
حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  اأطلقها 
بن را�صد اآل مكتوم، نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي “رعاه 
اهلل” لت�صهيل ممار�صة االأعمال وخف�س 
نظام  اإط��الق  اآخرها  كان  والتي  كلفتها، 

االإقامة الدائمة “البطاقة الذهبية«.
دبي  قائاًل:” ت��ث��ب��ت  ب��وع��م��ي��م  واأ����ص���اف 
عا�صمة  باأنها  العاملية  التحديات  رغ��م 

لال�صتثمارات  رئي�صة  ووجهة  لالأعمال 
الع�صوية  النمو يف عدد  وما  اخلارجية، 
وع��دد دف��ات��ر االإدخ���ال امل��وؤق��ت للب�صائع 
اإال  ال��دول��ة  ا�صتقبلتها  وال��ت��ي  ال�����ص��ادرة 
باأنها ما�صية يف خططها  للجميع  دليل 
تناف�صية  لتعزيز  االقت�صادية  التنموية 
احللول  واب���ت���ك���ار  االأع�����م�����ال،  جم��ت��م��ع 
م�صتداماً  من��واً  ت�صمن  التي  وامل��ب��ادرات 
على كافة ال�صعد. وبالتاأكيد فاإن اجلهود 
اخلارجي  للتو�صع  الغرفة  تبذلها  التي 
الواعدة وا�صتقطاب �صركات  االأ�صواق  يف 
ه��ذه االأ���ص��واق اإىل دب��ي ق��د ب���داأت توؤتي 
ثمارها، ونحن اليوم نرى نتائج اإيجابية 
تدفعنا لبذل املزيد من اجلهود لتحقيق 

روؤيتنا واأهدافنا اال�صراتيجية.«  
و�صجلت دفاتر االإدخال املوؤقت للب�صائع 
وا�صتقبلتها  ال��غ��رف��ة  اأ���ص��درت��ه��ا  ال��ت��ي 
خالل   15.3% بن�صبة  من���واً  ال��دول��ة 
االأ�صهر االأربع االأوىل من العام اجلاري 
م��ق��ارن��ة ب��ع��دده��ا خ����الل ن��ف�����س الفرتة 

م���ن ال���ع���ام امل���ا����ص���ي، ح��ي��ث ب��ل��غ عددها 
 ”2019 اأبريل  “يناير-  خالل الفرتة 
2439 دفرتاً، مقارنًة ب� 2116 دفرتاً 

خالل نف�س الفرتة من العام 2018.
ب�����ص��ائ��ع و���ص��ل��ع دفاتر  ق��ي��م��ة  وح��ق��ق��ت 
االإدخال املوؤقت منواً الفتاً بن�صبة و�صلت 
اإىل %64.9، حيث بلغت قيمة ب�صائع 
الدفاتر خالل اول اأربعة اأ�صهر من العام 
اجل��اري  1.83 مليار دره��م، مقارنًة ب� 
1.11 مليار درهم خالل نف�س الفرتة 
امل��ا���ص��ي، مم��ا يوؤ�صر اإىل منو  ال��ع��ام  م��ن 
الدولة،  يف  والفعاليات  املوؤمترات  قطاع 
والعار�صني  ال���ت���ج���ار  ك���ب���ار  واه���ت���م���ام 
و�صلعهم  م���ن���ت���ج���ات���ه���م  ب���ا����ص���ت���ع���را����س 
واملوؤمترات  ال��ف��ع��ال��ي��ات  يف  وب�صائعهم 

التي ت�صت�صيفها اإمارة دبي.  
و�صجلت دفاتر االإدخال املوؤقت للب�صائع 
التي اأ�صدرتها الغرفة فقط منواً خالل 
بلغ  حيث   ،32.2% بلغ  ال��ف��رتة  نف�س 
عددها 78 دفرتاً خالل الفرتة يناير- 

اأبريل 2019، مقارنًة ب� 59 دفرتاً مت 
اإ���ص��داره خ��الل نف�س ال��ف��رتة م��ن العام 
2018، حيث بلغت قيمة ب�صائع دفاتر 
اأربعة  الأول  ال�����ص��ادرة  امل��وؤق��ت  االإدخ�����ال 
53.5 مليون  العام احل��ايل   اأ�صهر من 
درهم وبنمو بن�صبة %107.1 يف قيمة 
امل��وؤق��ت مقارنة  االإدخ����ال  دف��ات��ر  ب�صائع 

بنف�س الفرتة من 2018.
و�صجلت الغرفة خالل الربع االأول من 
ال��ع��ام اجل����اري من����واً الف��ت��اً يف التحول 
والتوثيق  ال��ع�����ص��وي��ة  خل��دم��ات  ال��ذك��ي 
املعامالت  ن�صبة  بلغت  حيث  ال��ت��ج��اري، 
الذكية التي اجريت خالل الربع االأول 
التي  امل���ع���ام���الت  اإج���م���ايل  م���ن   96%
انخف�س  ح��ني  ال��غ��رف��ة، يف  اأج���ري���ت يف 
اإ�صعاد  ال����زوار وامل��ت��ع��ام��ل��ني مل��راك��ز  ع���دد 
يعك�س  مم��ا   85% بن�صبة  امل��ت��ع��ام��ل��ني 
التحول  ال��غ��رف��ة يف دع���م  جن���اح ج��ه��ود 
اه���داف مدينة  م��ع  ال��ذك��ي يف خدماتها 

دبي الذكية.  

يف  باالإنابة  الب�صائع  نقل  اإدارة  ومدير 
دائ����رة ال��ن��ق��ل اأب��وظ��ب��ي، اأن ال��ه��دف من 
التوا�صل  تفعيل  هو  العمل  ور�صة  وراء 
واالرت����ق����اء ب��ق��ط��اع ال���ط���رق م���ن خالل 
التحديات  وم��ن��اق�����ص��ة  االأف����ك����ار  ت���ب���ادل 
اال�صرتاتيجيات  واإع��������داد  واحل����ل����ول، 
اإىل   م�����ص��رياً  وال��ت��ط��ور،  للنمو  امل��ح��ف��زة 
فر�س النمو الواعدة  يف هذه ال�صناعة 

بدول  املنطقة. 
و�صرح بقوله: “متثل ا�صت�صافة املوؤمتر 
الدويل للطرق يف اأبوظبي باعتباره اأول 
موؤمتر من نوعه ينعقد يف منطقة ال�صرق 
االأو�صط، فر�صة مثالية لل�صركات ملقابلة 
لتحليل  اخل��ربات  وتبادل  القرار  �صناع 
امل�صهد احلايل وحتديد مالمح م�صتقبل 
هذا القطاع. اإذ ان قطاع الطرق والنقل 

•• اأبوظبي-الفجر: 
ور�صة  اأب��وظ��ب��ي  يف  النقل  دائ���رة  نظمت 
ال�����ص��رك��ات يف  فيها ممثلو  ���ص��ارك  ع��م��ل 
اخلربات  تبادل  بهدف  اخلا�س  القطاع 
ال���ت���ط���ورات يف جمال  اأه�����م  وم��ن��اق�����ص��ة 
الطرق والنقل مع �صناع القرار متهيداً 
والع�صرين  ال�صاد�صة  الدورة  ال�صت�صافة 
2019 يف  للطرق  ال��دويل  املوؤمتر  من 

العا�صمة اأبوظبي هذا العام.  
وج���م���ع���ت ور�����ص����ة ال���ع���م���ل مم��ث��ل��ي 50 
الطرق  ���ص��ن��اع��ة  يف  متخ�ص�صة  ���ص��رك��ة 
هايربلوب  ���ص��رك��ة  بينها  وم���ن  وال��ن��ق��ل 
اأكويتي  واأت��ك��ي��ن��ز  وال���ن���اب���ودة  و���ص��ي��م��ن��ز 
وتناولت  الهند�صية.  اأجيليتي  و�صركة 
و�صع  ح��ول  موا�صيع  ع��دة  العمل  ور�صة 
امل�صتقبلية  واخل��ط��ط  اال�صرتاتيجيات 
ناق�س   و  ال���ن���ق���ل.  وو�����ص����ائ����ل  ل���ل���ط���رق 
احل�����ص��ور ب��خ��ربات��ه��م  م��وا���ص��ي��ع تتعلق 
جنحت  ال��ت��ي  املبتكرة  النقل  مب�صاريع 
�صيتم  وال���ت���ي  حت��ق��ي��ق��ه��ا  يف  االإم���������ارات 
خالل  ت��و���ص��ع��اً  اأك���رث  مب�صتوى  عر�صها 
ف��ع��ال��ي��ات امل���وؤمت���ر. ك��م��ا ���ص��ه��دت ور�صة 
العمل مناق�صة اأهم املخرجات والفوائد 
املكت�صبة من امل�صاركة يف املوؤمتر الدويل 
للطرق بالتوا�صل والتعاون امل�صرتك مع 
ال�صركات العاملية واحلكومية املتخ�ص�صة 

يف قطاع الطرق واملوا�صالت. 
اهتمام   التي جذبت  املوا�صيع  اأه��م  ومن 
ال��ق��ط��اع��ني اخلا�س  م����ن   امل�������ص���ارك���ني 
والعام على ال�صعيدين املحلي والدويل ، 

اإمكانية تو�صيع فر�س تنمية امل�صاريع يف 
الذكية  التطبيقات  وا�صتخدام  اأفريقيا، 
للطرق  ال��ت��خ��ط��ي��ط  يف  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
باالإ�صافة  العامل،  ح��ول  النقل  وو�صائل 
اأول  يف  ال��ف��اع��ل��ة  امل�����ص��ارك��ة  ك��ي��ف��ي��ة  اإىل 
ال�صرق  يف  ينعقد  للطرق  دويل  م��وؤمت��ر 

االأو�صط. 
�صمن  ال��ع��م��ل  ور���ص��ة  ا�صت�صافة  وت��اأت��ي 
اأج��ن��دة امل��وؤمت��ر امل��زم��ع ان��ع��ق��اده يف �صهر 
اأك���ت���وب���ر مل��ن��اق�����ص��ة اأح�������دث ال���ت���ط���ورات 
امل��و���ص��وع��ة يف �صبيل  واال���ص��رتات��ي��ج��ي��ات 
خ��دم��ة ال�����ص��ك��ان ح���ول ال��ع��امل وتطويع 
طريقة  باأف�صل  والنقل  الطرق  و�صائل 
مواجهة  اإىل  باالإ�صافة  ذل��ك،  لتحقيق 
التحديات وطرح حلول مبتكرة لالرتقاء 
مب�صتوى البنى التحتية وو�صائل النقل.

وم���ن امل��ت��وق��ع اأن ت�����ص��ه��د  ال�����دورة التي 
�صت�صت�صيفها العا�صمة اأبوظبي يف مركز 
الفرتة  يف  للمعار�س  الوطني  اأبوظبي 
ما بني 6 اإىل 10 اأكتوبر من هذا العام 
والعار�صني  امل�صاركني  من  قيا�صياً  عدداً 
ل���الط���الع ع��ل��ى اأح�����دث االب���ت���ك���ارات يف 
والتخطيط.  وال���ط���رق  ال��ن��ق��ل  جم���ايل 
و���ص��ي��ج��م��ع احل����دث امل��خ��ت�����س يف جمال 
والذي  وال��ط��رق  للنقل  التحتية  البنى 
تنظمه دائرة النقل يف اأبوظبي بامل�صاركة 
يقارب  ما  للطرق  العاملية  اجلمعية  مع 

5000 خبري يف جمال النقل.
واأكد اأحمد احلمادي، الرئي�س التنفيذي 
اأبوظبي،  يف  للطرق  ال���دويل  للموؤمتر 

يف الدولة ي�صهد منواً م�صتمراً مع زيادة 
فر�س النمو ل�صركات القاع اخلا�س«.

واأ�صاف: “التقى وفد ال�صركات امل�صاركة 
املوؤمتر  م��ن��ظ��م��ي  م���ع  ال��ع��م��ل  يف ور����ص���ة 
والفوائد  امل�����ص��ارك��ة  اأه��م��ي��ة  ون��اق�����ص��وا 
امل�����ص��رتك��ة م��ن ا���ص��ت�����ص��اف��ة ه���ذا احلدث 
اإيجابي  اإرث  حتقيق  واإمكانية  ال��دويل، 

ملمو�س لهذه ال�صناعة يف االإمارات.«
باتريك  ال�����ص��ي��د  ����ص���رح  ج���ان���ب���ه  وم�����ن 
العاملية  اجلمعية  ع��ام  اأم���ني  م��االج��اك، 
ور�صة  “قدمت  ب���اري�������س:  يف  ل��ل��ط��رق 
العمل خلرباء ال�صناعة الفر�صة لتبادل 
النتائج  ملعرفة  اأك���رث  والتعمق  االأف��ك��ار 
امل���رج���وة م��ن امل���وؤمت���ر ال����دويل للطرق، 
ال�صركات  ع��ل��ى  ب��ال��ن��ف��ع  ���ص��ت��ع��ود  وال���ت���ي 
اأول  ليكونوا  ال��ع��امل  اأن��ح��اء  جميع  م��ن 
يف  االب��ت��ك��ارات  اأح����دث  م��ن  امل�صتفيدين 

ال�صناعة.« 
اأبراهام�صن،  كري�صتيان  �صرح  وب���دوره 
اخلطيب  �صركة  يف  النقل  رئي�س  ن��ائ��ب 
واال�صت�صارات  ل��ل��ت��خ��ط��ي��ط  وال��ع��ل��م��ي 
ال�صركات  اإح��دى   ،»K&A« الهند�صية 
ال��راع��ي��ة ل��ل��م��وؤمت��ر ال����دويل ل��ل��ط��رق يف 
ا�صت�صافة  “ت�صكل   :2019 اأب��وظ��ب��ي 
ال�صرق  يف  ل���ل���ط���رق  ال�������دويل  امل����وؤمت����ر 
كبرياً  اإجن�����ازاً  االأوىل  ل��ل��م��رة  االأو����ص���ط 
ب��ح��د ذات����ه، وه���و م��ا ي��وؤك��د ع��ل��ى مكانة 
دول��ة االإم��ارات الرائدة يف هذا القطاع. 
ق��د وف���رت ور���ص��ة ال��ع��م��ل ف��ر���ص��ة رائعة 
لعر�س م�صاهمات البنية التحتية للنقل 

واالقت�صادية.  االجتماعية  التنمية  يف 
دورنا  على  ال�صوء  الإلقاء  نتطلع  ونحن 
يف امل�صاريع الكربى التي جرى تنفيذها 
والتخطيط لها يف خمتلف اأنحاء املنطقة 
املا�صية،  ع���اًم���ا  اخل��م�����ص��ني  م����دار  ع��ل��ى 
لدعم  خرباتنا  مل�صاركة  نتطلع  وكذلك 
و�صرنكز  امل�صتقبل،  يف  امل�����ص��ت��دام  ال��ن��م��و 
على تطوير االأنظمة والتقنيات الذكية 

امل�صتخدمة يف هذا القطاع احليوي.« 
يهدف املوؤمتر الدويل للطرق اإىل توفري 
االبتكار  وت��ع��زي��ز  ل��دع��م  دول��ي��ة  من�صة 
يف جم�����ال ال���ن���ق���ل ال������ربي وال���ب���ح���ري، 
التحتية،  والبنية  واجل�����ص��ور  واالأن��ف��اق، 
واالبتكارات  التقنيات  اأح��دث  وم�صاركة 
واال�صرتاتيجيات والتوجهات والتطورات 
اأن���ح���اء العامل  ال�����ص��ي��ا���ص��ي��ة م���ن ج��م��ي��ع 
باالإ�صافة اإىل مناق�صة اأف�صل املمار�صات 
التحتية  وال��ب��ن��ي��ة  ال��ط��رق  جم����االت  يف 
ال�صاد�صة  ال�����دورة  و���ص��ت��ن��ع��ق��د  وال��ن��ق��ل. 
وال��ع�����ص��رون ل��ل��م��وؤمت��ر يف اأب��وظ��ب��ي على 
مدار 5 اأيام حتت �صعار “ربط الثقافات، 

متكني االقت�صادات«. 
ال�صوء  للطرق  ال���دويل  امل��وؤمت��ر  ويلقي 
على جمموعة من مناذج خدمات النقل 
امل�صتقبلية  ال��ن��ق��ل  و���ص��ي��ا���ص��ات  امل��ب��ت��ك��رة 
لدولة االإم��ارات على امل�صتوى العاملي، و 
يعزز من مكانة اإمارة اأبوظبي باعتبارها 
الفعاليات  ال���ص��ت�����ص��اف��ة  دول���ي���ة  وج��ه��ة 
ال�صعيد  ع���ل���ى  ال����ك����ربى  وامل������وؤمت������رات 

العاملي.  

»-A« صتاندرد �آند بورز« ترفع �لت�صنيف �لئتماين مل�صرف �ل�صارقة �لإ�صالمي �إىل�« 
•• ال�شارقة-الفجر:

االإ�صالمي  ال�صارقة  م�صرف  رحب 
االئتماين  الت�صنيف  وك��ال��ة  بقيام 
بورز”   اآن�����د  “�صتاندرد  ال���دول���ي���ة 
االئتماين  الت�صنيف  ب��رف��ع  اأم�����س 
من  البعيد  امل���دى  على  للم�صرف 

نظرة  م���ع   »-A« اإىل   »+BBB«
وا�صتندت  م�����ص��ت��ق��رة.  م�صتقبلية 
االئتماين  الت�صنيف  رف���ع  خ��ط��وة 
بورز”  اآن����د  “�صتاندرد  ق��ي��ام  اإىل 
ب���ت�������ص���ن���ي���ف م���������ص����رف ال�������ص���ارق���ة 
االإ����ص���الم���ي م���ن ب���ني ال��ب��ن��وك ذات 
امل�صريف لدولة  القطاع  االأهمية يف 

املتحدة  العربية  االإم���ارات  دول��ة  يف 
وكذلك مكانة واأهمية الدور الذي 
املايل،  ال��ق��ط��اع  يف  امل�����ص��رف  يلعبه 
وادائه املتميز باال�صافة اإىل تنامي 
ا�صتندت  ك��م��ا  ال�����ص��وق��ي��ة.  ح�����ص��ت��ه 
قوة  على  ا  اأي�صً قرارها  يف  الوكالة 
امل���رك���ز امل�����ايل ل��ل��م�����ص��رف، وج����ودة 

نتمتع به من ق��درات على م�صتوى 
املهارات والتكنولوجيا املطلوبة«.

ال�صارقة  م�صرف  ب���اأن  اأ���ص��اف  كما 
تقوم  م�صرف  اأول  يعد  االإ�صالمي 
�صركة “�صتاندرد اآند بورز” برتقيته 
املتحدة  العربية  االإم���ارات  دول��ة  يف 
الرتقية يف  ه��ذه  وتاأتي  العام،  ه��ذا 

وانخفا�س  وم���رون���ت���ه���ا،  اأ����ص���ول���ه 
على  وتعليقاً  ب���ه.   املخاطر  تكلفة 
�صعادة  ق��ال  العاملية،  الوكالة  ق��رار 
حممد عبد اهلل، الرئي�س التنفيذي 
مل�������ص���رف ال�������ص���ارق���ة االإ�����ص����الم����ي: 
الت�صنيف  ه����ذا  ع��ل��ى  “ح�صولنا 
اإدارته  يف  امل�صرف  لنجاح  دليل  هو 

العاملي  االقت�صاد  فيه  يواجه  وق��ت 
حتديات كبرية، ودليال على متكن 
واتخاذ  م��واج��ه��ت��ه��ا  م���ن  امل�����ص��رف 
للمحافظة  ال��الزم��ة  االح��ت��ي��اط��ات 
وال���ودائ���ع ومركزه  االأ����ص���ول  ع��ل��ى 
ال�صارقة  اأن م�صرف  ُيذكر  امل��ايل.  
االإ�صالمي �صجل زيادة بن�صبة 7% 

مل�����وارده امل��ال��ي��ة ومت��ك��ن��ن��ا م���ن بناء 
���ص��ي��ا���ص��ة م�����ص��رف��ي��ة م��ت��ي��ن��ة وو�صع 
مايل قوي لي�س فقط على م�صتوى 
ال��ب��ن��وك داخ���ل ال��دول��ة ول��ك��ن على 
االأو�صط،  ال�����ص��رق  ب��ن��وك  م�����ص��ت��وي 
ونحن متفائلون ب�صاأن قدرتنا على 
تو�صيع اأعمالنا وخدماتنا بف�صل ما 

املا�صي، مع  العام  االأرب���اح  يف �صايف 
زيادة قدرها %15.2 و16.5% 
يف اإجمايل الدخل الت�صغيلي و�صايف 
الدخل الت�صغيلي على التوايل. كما 
بن�صبة  البنك  اأ�صول  اإجمايل  منت 
بن�صبة  ال�����ودائ�����ع  وزادت   17%

.18.5%

متهيدً� لنعقاد �ملوؤمتر �لدويل للطرق يف �أبوظبي 2019

ور�صة عمل تك�صف عن دور �لقطاع �خلا�ص يف م�صتقبل �لبنى �لتحتية للطرق وو�صائل �لنقل
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العدد 12644 بتاريخ 2019/5/29   
انذار عديل بالن�سر
رقم  2019/1/4028  

رقم  م�����ص��دق��ة  وك��ال��ة  مب��وج��ب  �صينغ  ب��ال��دي��ب   / ومي��ث��ل��ه��ا  ليمتد  انفي�صتمنت  ب��روب��ريي��ت��ي��ز  اوب���ريي���و   : امل��ن��ذر 
املحرر  رق��م  م�صدقة  وك��ال��ة  مب��وج��ب   / ال�صعود  اب��و  �صفيق  حممد  وميثله   )2014/1/254185( امل��ح��رر 
املحرر  رق���م  م�����ص��دق��ة  وك��ال��ة  ك��و���ص��ت��ي مب��وج��ب  ت�����ص��ويل  ادري�����ص��ي  رج���اء   / )2018/1/125620( ومي��ث��ل��ه 
)2018/1/164166( - عنوانه : دبي ، انرتنا�صيونال �صيتي - احلى الفرن�صي بناية رقم P20 حمل رقم 
14 ، ور�صان االأوىل - ت : 0555564669 ،  املنذر اليه :  �صهيلة ابراهيم عبداهلل  - عنوانه : مكتب رقم 301 

رقم االر�س : 3580611 - القوز ال�صناعية الثالثة 
 ، امل�صتحقة  االي��ج��ار  قيمة  و���ص��داد   )301 رق��م   - )مكتب  للعقار  التام  االخ��الء  ب�صرورة  اليه  املنذر  املنذر  ينذر 
باال�صافة اىل فاتورة الكهرباء وامل��اء وذلك كله يف مدة اق�صاها �صهر من تاريخ ن�صر هذا االن��ذار واال �صي�صطر 
املنذر التخاذ االجرءات القانونية التي حتفظ حقه يف املطالبة ب�صداد كامل القيمة االيجارية وم�صاريف الكهرباء 
واملياه مبا يف ذلك اللجوء اىل ال�صلطات املخت�صة واجلهات الق�صائية حلفظ حقوقه وحتميل املنذر اليه بكافة 

ر�صوم وم�صاريف التقا�صي مبا فيها اتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12644 بتاريخ 2019/5/29   

انذار عديل بالن�سر
رقم )2019/4026 (

املنذر :بنك الفجرية الوطني 
املنذر اليه : مرت�صى مع�صوم زادة 

مل يقم املنذر اليه ب�صداد الدين املرت�صد بذمته بكافة �صخ�صية لوكالة جمبة للمالحة وتر�صد بذمته 
مبلغ وقدره حتى تاريخ 2019/3/10 مبلغ وقدره 11.112.592.44 درهم )احد ع�صرة مليونا ومائة 
واثنا ع�صر الفا وخم�صمائة واثنان وت�صعون درهما واربعة واربعون فل�صا( ومل يقم ب�صداده رغم تكرار 
املطالبة الودية حيث ان املنذر اليه هو ال�صامن للمديونية مبوجب عقود الرهن.  فان املنذرة توجه 
هذا االنذار للمنذر اليه بطلب �صداد الدين املرت�صد بذمته نتيجة كفالته وتر�صد بذمته مبلغ وقدره 
حتى تاريخ 2019/3/10 مبلغ وقدره 11.112.592.44 درهم )احد ع�صرة مليونا ومائة واثنا ع�صر الفا 
وخم�صمائة واثنان وت�صعون درهما واربعة واربعون فل�صا( خالل 30 يوم من تاريخ ت�صلمه لهذا االنذار 

حتت طائلة اتخاذ االجراءات القانونية للمطالبة بها.  
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12644 بتاريخ 2019/5/29   
اعالن بالن�سر

رقم )2019/3994(
املنذر : ا�س بي اي �صي  للتجهيز باملواد العازلة - ذ م م 

املنذر اليه : كالدتك اإنرتن�صيونال - �س ذ م م 
املو�صوع : ينبه املنذر على املنذر اليه ب�صرعة �صداد املبالغ امل�صتحقة مو�صوع 
االإنذار باإجمايل مبلغ وقدره )958.583 درهم( )ت�صعمائة وثمانية وخم�صون 
الف وخم�صمائة وثالثة وثمانون درهم( خالل املدة القانونية خم�صة ايام من 
تاريخ ت�صلمك االإنذار واال �صوف يتخذ املنذر �صدك كافة االجراءات القانونية 
الق�صائية  املطالبة  تاريخ  من  القانونية  والفائدة  املبلغ  ه��ذا  ب��رد  بالزامك 
ومقابل  املقررة  وامل�صاريف  الر�صوم  كافة  حتملكم  مع   ، ال�صداد  متام  وحتى 

اتعاب املحاماة.  
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12644 بتاريخ 2019/5/29   
انذار عديل بالن�سر
رقم )2019/4007(

املنذر/ هاديل لل�صناعات )ال�صرق االو�صط( - م م ح 
رقم   - م  م  ذ   - اجل��اه��زة  اخلر�صانية  امل��ب��اين  ل�صناعة  �صيلر  �صركة   / ال��ي��ه  امل��ن��ذر 

الرخ�صة املحلي 786875 
املو�صوع / تكليف املنذر اليها بالوفاء مببلغ 574250 درهما 

مبوجب هذا االنذار ، املنذرة تنذر املنذر اليها وتنبه عليها وتفهمها بوجوب �صداد 
وخم�صون  ومائتان  الفا  و�صبعون  واربعة  )خم�صمائة  درهما   574250 وق��دره  مبلغ 
امل��ن��ذرة الت��خ��اذ كافة  الن�صر واال �صت�صطر  ت��اري��خ  اي��ام م��ن  دره��م��ا( خ��الل خم�صة 
حتى  القانونية  بالفوائد  تكليفها  مع  حقها  ال�صتيفاء  قبله  القانونية  االج���راءات 

متام ال�صداد وكذلك الر�صوم وامل�صروفات واتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12644 بتاريخ 2019/5/29   
اعالن بالن�سر

رقم )2019/3390(
املنذر : ا�س بي اي �صي  للتجهيز باملواد العازلة - ذ م م 

املنذر اليه : �صركة االإن�صاءات العربية - �س م ل )فرع دبي( 
املو�صوع : ينبه املنذر على املنذر اليه ب�صرعة �صداد املبالغ امل�صتحقة مو�صوع 
االإنذار باإجمايل مبلغ وقدره )1.262.124.15 درهم( )مليون ومئتان واثنان 
املدة  خالل  فل�صا(  ع�صر  وخم�صة  دره��م  وع�صرون  واربعة  ومائة  الف  و�صتون 
املنذر  يتخذ  �صوف  واال  االإن���ذار  ت�صليمك  ت��اري��خ  م��ن  اي��ام  خم�صة  القانونية 
�صدك كافة االجراءات القانونية بالزامك برد هذا املبلغ والفائدة القانونية 
من تاريخ املطالبة الق�صائية وحتى متام ال�صداد ، مع حتملك كافة الر�صوم 

وامل�صاريف املقررة ومقابل اتعاب املحاماة.  
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12644 بتاريخ 2019/5/29   
انذار عديل بالن�سر
رقم )2019/4006 (

املنذر  : فقري بخ�س بري بخ�س 
املنذر اليه : ع�صمه اهلل خان نور علي خان 

ننذركم مبوجب هذا االنذار ب�صرورة ت�صديد كامل املبلغ امل�صتحق بذمتكم مبوجب 
املحرر العريف املحرر منكم باأق�صى �صرعة ممكنة واإال �صي�صطر املنذر اىل اللجوء 
اىل املحاكم املخت�صة لتح�صيل املبلغ الثابت له بذمتكم لذلك نرجوا منكم القيام 
بواجبكم واملبادرة اىل ت�صديد املبلغ كامال وذلك خالل ا�صبوع من تاريخ ن�صر هذا 
االنذار اليكم واال �صن�صطر  اأ�صفني اىل اللجوء اىل املحاكم املخت�صة للح�صول على 
حقنا مع االإحتفاظ بكافة حقوق املنذر يف املطالبة مبا يراه م�صتقبال امام املحاكم 

يف حال عدم الرد من قبلكم. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12644 بتاريخ 2019/5/29   
اعالن بالن�سر

رقم )2019/3992(
املنذر : ا�س بي اي �صي  للتجهيز باملواد العازلة - ذ م م 

املنذر اليه : كالدتك اإنرتنا�صيونال - �س ذ م م 
املو�صوع : ينبه املنذر على املنذر اليه ب�صرعة �صداد املبالغ امل�صتحقة مو�صوع 
االإنذار باإجمايل مبلغ وقدره ) 1.262.124.15 درهم( )مليون ومئتان واثنان 
املدة  خالل  فل�صا(  ع�صر  وخم�صة  دره��م  وع�صرون  واربعة  ومائة  الف  و�صتون 
املنذر  يتخذ  �صوف  واال  االإن����ذار  ت�صلمكم  ت��اري��خ  م��ن  اي��ام  خم�صة  القانونية 
�صدك كافة االجراءات القانونية بالزامك برد هذا املبلغ والفائدة القانونية 
من تاريخ املطالبة الق�صائية وحتى متام ال�صداد ، مع حتملك كافة الر�صوم 

وامل�صاريف املقررة ومقابل اتعاب املحاماة.  
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12644 بتاريخ 2019/5/29   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2019/1842   تنفيذ جتاري  
ذ  �س   - البحري  النقل  و�صائل  بي�صي�س ال�صت�صارات  املنفذ �صدهما/1-  اىل 
م م 2-داجليت �صنك �صانغريا جاج�صري �صينغ جمهويل حمل االقامة مبا 
م وميثله / ح�صني  م  ذ  �س   - لل�صحن  التنفيذ/اتالنتيك جلوبل  ان طالب 
علي ح�صن علي البناي - قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله 
والزامكم بالت�صامن بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )1731651.3( درهم اىل 
طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �صتبا�صر االجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من 

تاريخ ن�صر هذا االعالن.
رئي�ص ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12644 بتاريخ 2019/5/29   
اعالن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده   

فى الدعوى رقم  2016/52 بيع عقار مرهون             
طالب التنفيذ:  بنك ات�س ا�س بي �صي ال�صرق االو�صط املحدود 

عنوانه : دبي - مكتب االإدارة ال�صرق االو�صط ، مدينة دبي لالإنرتنت ، �س ب ، 66 دبي ، االإمارات العربية املتحدة 
املنفذ �صده :   حممود حممد علي �صوريده  عنوانه : اإمارة دبي ، اجلمريا بارك ، تالل ، �صارع اليا�صمني ، فيال 29 

، القطاع اي ، قطعة ار�س 3690 ، دبي ، االإمارات العربية املتحدة 
احلال  اقت�صى  ان  التالية  الثالث  االي��ام  ويف  م�صاء   5.00 ال�صاعة   2019/6/19 امل��واف��ق  االأرب��ع��اء  ي��وم  ان��ه يف 
�صيجرى بيع العقار املو�صحة او�صافه على الراغبني يف ال�صراء اتخاذ اجراءات املزايدة مع  اجلهة التى انيط بها 

البيع )�صركة االمارات للمزادات  www.emiratesauction.ae (  وذلك يف التاريخ املحدد اعاله.
وعلى راغبي ال�صراء من مواطني ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل من 
لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد 
املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة 

ايام التالية جلل�صة البيع وفيما يلي او�صاف املمتلكات  : اأو�صاف العقار : - 
عبارة عن عقار مبنطقة : تالل االإمارات الثالثة �صابقا حاليا ا لثنية الرابعة - رقم االر�س : 3690  - امل�صاحة : 

درهم   )18000000( قيمتها  واملقدرة  مربع  قدم   20404
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ص الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12644 بتاريخ 2019/5/29   

اعالن بيع  عقار بالن�سر   
فى الدعوى رقم  2018/1 بيع عقار مرهون            

طالب التنفيذ:  البنك العربي املتحد 
عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - بور�صعيد - بناية البزن�س بوينت مكتب رقم 401 خلف وكالة الني�صان  لل�صيارات - 

هاتف :  04/2946945 - هاتف : 0508650437 رقم مكاين : 3244594826 
املنفذ �صده :   ر�صا ح�صنني حممد ح�صنني - واآخرون 

عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - منطقة الثنية الرابعة- العقار رقم : 1004 - رقم مكاين : 3244594826 
احلال  اقت�صى  ان  التالية  الثالث  االي��ام  ويف  م�صاء   5.00 ال�صاعة   2019/6/19 امل��واف��ق  االأرب��ع��اء  ي��وم  ان��ه يف 
�صيجرى بيع العقار املو�صحة او�صافه على الراغبني يف ال�صراء اتخاذ اجراءات املزايدة مع  اجلهة التى انيط بها 

البيع )�صركة االمارات للمزادات  www.emiratesauction.ae (  وذلك يف التاريخ املحدد اعاله.
وعلى راغبي ال�صراء من مواطني ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل من 
لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد 
املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة 
ايام التالية جلل�صة البيع وفيما يلي او�صاف املمتلكات  : اأو�صاف العقار :  ار�س وما عليها من بناء - رقم االر�س 
1004 - املنطقة : الثنية الرابعة - رقم البلدية - 1704 - 394 امل�صاحة : 540.05 مرت مربع - واملقدرة 

قيمتها ب� )4.500.000.00( درهم العلى عطاء - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.
 رئي�ص الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12644 بتاريخ 2019/5/29   

اعالن بيع  عقار بالن�سر   
فى الدعوى رقم 2016/52 بيع عقار مرهون 

طالب التنفيذ:  بنك ات�س ا�س بي �صي ال�صرق االو�صط املحدود 
عنوانه : دبي - مكتب االإدارة ال�صرق االو�صط ، مدينة دبي لالإنرتنت ، �س ب ، 66 دبي ، االإمارات العربية املتحدة 

املنفذ �صده :   حممود حممد علي �صوريده  عنوانه : اإمارة دبي ، اجلمريا بارك ، تالل ، �صارع اليا�صمني ، فيال 29 
، القطاع اي ، قطعة ار�س 3690 ، دبي ، االإمارات العربية املتحدة 

احلال  اقت�صى  ان  التالية  الثالث  االي��ام  ويف  م�صاء   5.00 ال�صاعة   2019/6/19 امل��واف��ق  االأرب��ع��اء  ي��وم  ان��ه يف 
�صيجرى بيع العقار املو�صحة او�صافه على الراغبني يف ال�صراء اتخاذ اجراءات املزايدة مع  اجلهة التى انيط بها 

البيع )�صركة االمارات للمزادات  www.emiratesauction.ae (  وذلك يف التاريخ املحدد اعاله.
وعلى راغبي ال�صراء من مواطني ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل من 
لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد 
املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة 

ايام التالية جلل�صة البيع وفيما يلي او�صاف املمتلكات  : اأو�صاف العقار : - 
عبارة عن عقار مبنطقة : تالل االإمارات الثالثة �صابقا حاليا ا لثنية الرابعة - رقم االر�س : 3690  - امل�صاحة : 

درهم   )18000000( قيمتها  واملقدرة  مربع  قدم   20404
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ص الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12644 بتاريخ 2019/5/29   

اعالن بيع  عقار بالن�سر   
فى الدعوى رقم  2018/124 بيع عقار مرهون              

طالب التنفيذ: بنك ابوظبي الوطني - �صابقا - بنك ابوظبي االأول - حاليا 
عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - بور�صعيد - بناية البزن�س بوينت مكتب رقم 401 خلف وكالة الني�صان لل�صيارات - 

هاتف : 04/2946945 رقم مكاين : 3244594826 
املنفذ �صده :  ح�صني ا�صحق طالقاين زاده  - عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - منطقة برج خليفة - مبنى ب د 29 

بوليفارد مبنى رقم 2 - العقار رقم 2409 - رقم مكاين : 2594987332 
احلال  اقت�صى  ان  التالية  الثالث  االي��ام  ويف  م�صاء   5.00 ال�صاعة   2019/6/19 امل��واف��ق  االأرب��ع��اء  ي��وم  ان��ه يف 
�صيجرى بيع العقار املو�صحة او�صافه على الراغبني يف ال�صراء اتخاذ اجراءات املزايدة مع  اجلهة التى انيط بها 

البيع )�صركة االمارات للمزادات  www.emiratesauction.ae (  وذلك يف التاريخ املحدد اعاله.
وعلى راغبي ال�صراء من مواطني ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل من 
لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد 
املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة 
ايام التالية جلل�صة البيع وفيما يلي او�صاف املمتلكات  : اأو�صاف العقار : - �صقة �صكنية - املنطقة : برج خليفة -ر قم 
االر���س 190 - رقم املبنى : 2 - ا�صم املبنى : ب د 29 بوليفارد 2 - مبنى رقم : 2 - رقم الوحدة : 2409 - 

امل�صاحة : 130.50 مرت مربع - القيمة التقديرية : 2100000 درهم  - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.
 رئي�ص الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12644 بتاريخ 2019/5/29   
اعالن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده   

فى الدعوى رقم  2017/85 تنفيذ عقاري   
طالب التنفيذ: اوليفري ناربوين - عنوانه : دبي - بردبي - منطقة الرب�صاء التيكوم - مبنى براداي�س - الطابق الثاين - 

�صقة 207 - مقابل برج �صغار وفندق بيبلو�س - بالقرب من فندق بوتيك 
املنفذ �صده : �صيخ هولدينجز ليمتد - عنوانه : االإمارات - اإمارة دبي - بردبي - �صارع ال�صيخ زايد - مدينة دبي لالعالم 

- برج �صذى - الطابق 23 - مكتب 2306 
اقت�صى احلال �صيجرى  ان  التالية  الثالث  االي��ام  5.00 م�صاء ويف  ال�صاعة   2019/6/19 املوافق  االأربعاء  انه يف يوم 
بيع العقار املو�صحة او�صافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�صركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�صراء ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�صا�صي قبل 
دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة 
للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف 
خالل ع�صرة ايام التالية جلل�صة البيع ولكل �صخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�صرة ايام التالية 
لر�صوم املزاد ب�صرط اال تقل هذه الزيادة  عن ع�صر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�صروفات خزينة 
املحكمة وفيما يلي او�صاف املمتلكات  : نوع العقار : قطعة ار�س ف�صاء - رقم االر�س : 1032 - املنطقة : معي�صم االأول 

- امل�صاحة : 1035.50 مرت مربع - رقم البلدية : 1 - 685 - التقييم )4.000.000( درهم يباع العلى عطاء 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ص الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12644 بتاريخ 2019/5/29   

اعالن بيع  عقار بالن�سر          
فى الدعوى رقم  2018/257 بيع عقار مرهون   

طالب التنفيذ: بنك برودا  - عنوانه : اإمارة دبي- بردبي ال�صوق الكبري ، بناية بنك برودا ، مقابل للعربة ، بالقرب من 
الديوان ، مكتب رقم 201 )مكاين 2809195296( 

املنفذ �صده : فارلني تيمبري- م م ح 
عنوانه :  اإمارة دبي - املنطقة احلرة بجبل علي ، قطعة ار�س رقم ا�س 60514 - مكاين : 0724764803

اقت�صى احلال �صيجرى  ان  التالية  الثالث  االي��ام  5.00 م�صاء ويف  ال�صاعة   2019/6/19 املوافق  االأربعاء  انه يف يوم 
بيع العقار املو�صحة او�صافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�صركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�صراء ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�صا�صي قبل 
دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة 
للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف 
ايام  الع�صرة  خ��الل  الثمن  يزيد على  ان  امل��زاي��دة  �صخ�س غري ممنوع من  ولكل  البيع  التالية جلل�صة  اي��ام  ع�صرة  خ��الل 
التالية لر�صوم املزاد ب�صرط اال تقل هذه الزيادة  عن ع�صر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�صروفات 
خزينة املحكمة وفيما يلي او�صاف املمتلكات  : نوع العقار : ار�س وما عليها من بناء - املنطقة : جبل علي - رقم االر�س : 

درهم   16.000.000.00  : التقييم   - مربع  مرت   20.254  : امل�صاحة   -  s60514
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ص الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12644 بتاريخ 2019/5/29   

اعالن بيع  عقار بالن�سر  
فى الدعوى رقم  2017/85 تنفيذ عقاري   

طالب التنفيذ: اوليفري ناربوين - عنوانه : دبي - بردبي - منطقة الرب�صاء التيكوم - مبنى براداي�س - الطابق الثاين - 
�صقة 207 - مقابل برج �صغار وفندق بيبلو�س - بالقرب من فندق بوتيك 

املنفذ �صده : �صيخ هولدينجز ليمتد - عنوانه : االإمارات - اإمارة دبي - بردبي - �صارع ال�صيخ زايد - مدينة دبي لالعالم 
- برج �صذى - الطابق 23 - مكتب 2306 

اقت�صى احلال �صيجرى  ان  التالية  الثالث  االي��ام  5.00 م�صاء ويف  ال�صاعة   2019/6/19 املوافق  االأربعاء  انه يف يوم 
بيع العقار املو�صحة او�صافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�صركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�صراء ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�صا�صي قبل 
دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة 
للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف 
خالل ع�صرة ايام التالية جلل�صة البيع ولكل �صخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�صرة ايام التالية 
لر�صوم املزاد ب�صرط اال تقل هذه الزيادة  عن ع�صر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�صروفات خزينة 
املحكمة وفيما يلي او�صاف املمتلكات  : نوع العقار : قطعة ار�س ف�صاء - رقم االر�س : 1032 - املنطقة : معي�صم االأول 

- امل�صاحة : 1035.50 مرت مربع - رقم البلدية : 1 - 685 - التقييم )4.000.000( درهم يباع العلى عطاء 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ص الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12644 بتاريخ 2019/5/29   

اعالن بيع  عقار بالن�سر 
فى الدعوى رقم  2017/57 بيع عقار مرهون   

طالب التنفيذ: بنك ات�س ا�س بي �صي ال�صرق االو�صط املحدودة 
عنوانه : مكتب االإدارة ال�صرق االو�صط ، مدينة دبي لالإنرتنت ، �س ب : 66 ، دبي ، االإمارات العربية املتحدة 

املنفذ �صده : حممد حيان مري�صنت بن حممد حنيف - عنوانه :  دبي ، اجلداف ، مبنى بلالزو فري�صات�صثي ، ال�صقة رقم 
2420 ، الطابق 4 ، رقم املبنى : 1 ، قطعة االر�س 460 ، رقم البلدية : 865-326 ، جوال : 0506283602 ، 
043535222 دبي ،  انه يف يوم االأربعاء املوافق 2019/6/19 ال�صاعة  ت : 043429699/065035678/ 
5.00 م�صاء ويف االيام الثالث التالية ان اقت�صى احلال �صيجرى بيع العقار املو�صحة او�صافه ادناه لدى اجلهة التى انيط 
بها البيع)�صركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين )www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي 
ال�صراء ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم 
باعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات 
املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة ايام التالية جلل�صة البيع ولكل �صخ�س غري 
ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�صرة ايام التالية لر�صوم املزاد ب�صرط اال تقل هذه الزيادة  عن ع�صر الثمن 
على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�صاف املمتلكات  : نوع العقار : �صقة 
�صكنية - املنطقة : اجلداف - رقم االر�س : 460 - رقم املبنى : 1 - ا�صم املبنى : بالزو فري�صات�صثي - رقم الوحدة : 

فورا. املبلغ  يدفع   : مالحظة   - درهم   4.478.643.00  : التقييم   - مربع  مرت   208.04  : امل�صاحة   -  2420

 رئي�ص الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12644 بتاريخ 2019/5/29   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2019/2112  تنفيذ عمايل 
ذ م م جمهول حمل  العقارية - �س  دام��اك  �صركة  املنفذ �صده/1-  اىل 
اجلوهري  عبدالغني  ع����زازي  ر���ص��ا  التنفيذ/  ط��ال��ب  ان  مب��ا  االق��ام��ة 
ومي��ث��ل��ه / را���ص��د ع��ب��داهلل ع��ل��ي ه��وي�����ص��ل ال��ن��ع��ي��م��ي -  ق��د اأق����ام عليك 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
فان  وعليه  املحكمة.    خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )132304(
االلتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج���راءات  �صتبا�صر  املحكمة 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن. 
رئي�ص ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12644 بتاريخ 2019/5/29   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
    يف الدعوى رقم 2019/467  تنفيذ �سرعي 

االق��ام��ة مبا  ���ص��ده/1- م��رمي خلفان حممد خليفة جمهول حمل  املنفذ  اىل 
عليك  اأق���ام   ق��د  ال�صويدي  ج��دمي  ب��ن  عبيد  حمود  التنفيذ/�صعيد  طالب  ان 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى 
رقم 704/2017 ا�صتئناف احوال �صخ�صية ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره )1135( 
املحكمة  اال�صتحقاق.  وعليه فان  تاريخ  وامل�صاريف من  للر�صوم  �صامال  درهم 
املذكور  بالقرار  االلتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج���راءات  �صتبا�صر 

خالل 7 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن. 
رئي�ص ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12644 بتاريخ 2019/5/29   
يف الدعوى  رقم 2019/18 عقاري جزئي  

املدعي عليها / 1( فيفاكانانثان موثوامي  2( هاري�س تيجاين 
العنوان : 

بناء على حكم حمكمة دبي االبتدائية بندب اخلبري العقاري املخت�س �صاحب 
املذكورة  االأطراف  من  يرجى   ، املحكمة  خرباء  بجدول  املقيدين  من  الدور 
ال�صاعة   2019/6/10 املوافق  املوافق  االثنني  يوم  اخلربة  الجتماع  احل�صور 
التا�صعة �صباحا )9.00( يف غرفة االجتماعات رقم 4 - الطابق الثاين - املبنى 
B - دائرة التنمية االقت�صادية - قرية االأعمال - بجانب دوار ال�صاعة.  يرجى 

تزويد اخلبري مبذكرة �صارحة مع حافظة م�صتندات توؤيد ادعائكم. 
 اخلبري املهند�ص / علي احمد غافان    
 نقال : 050-6969653

 Email: ghafan69@gamail.com 

اإعالن بالن�سر لجتماع خربة

العدد 12644 بتاريخ 2019/5/29   
مذكرة اعالن بالن�سر

يف  الدعوى 2019/315  ا�ستئناف احوال �سخ�سية ومواريث   
حمل  جم��ه��ول  اآدم  عثمان  حممد  ���ص��ده/1-ال��زي��ن  امل�صتاأنف  اىل 
ا�صتاأنف  قد  جابر  علي  الفتح  اب��و  امل�صتاأنف/حنان  ان  مبا  االق��ام��ة 
م�صلمني   نف�س  اح��وال   1945/2018 رق��م  بالدعوى  ال�صادر  احلكم 
وحددت لها جل�صه يوم الثالثاء املوافق 2019/6/11 ال�صاعة 10.00 
�صباحا بالقاعة رقم )14( يف مبنى االأحوال ال�صخ�صية يف منطقة 
القرهود  وعليه يقت�صي ح�صوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ص الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 12644 بتاريخ 2019/5/29   
مذكرة اعالن بالن�سر

يف  الدعوى 2019/929  ا�ستئناف عمايل    
م م جمهول  ذ  - �س  امل�صتاأنف �صده/ 1-ايليا لالنظمة االلكرتونية  اىل 
�صليمان  حممد  �صليمان  حممد  /احمد  امل�صتاأنف  ان  مبا  االقامة  حمل 
ال�صادر  احل��ك��م  ا�صتاأنف  ق��د   - ق���وراري  ب��رج��و  حممد  فتيحة   / وميثله 
بالدعوى رقم 2018/9705 عمايل جزئي بتاريخ 2019/4/1   وحددت لها 
جل�صه يوم الثالثاء  املوافق 2019/6/18  ال�صاعة 10.00 �صباحا  بالقاعة 
رقم ch2.D.18 وعليه يقت�صي ح�صوركم او من ميثلكم قانونيا ويف 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 12644 بتاريخ 2019/5/29   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2018/4865 تنفيذ جتاري  
اجل��اب��ري  جمهول  ال��ع��زب  ع��ب��داهلل عبدال�صالم  ���ص��ده/1-  املنفذ  اىل 
�س   - الوطني  القيوين  ام  التنفيذ/بنك  طالب  ان  مبا  االقامة  حمل 
اأق���ام عليك  ق��د   - ب��ن عمري  يو�صف حممد علي  / خليفة  ع وميثله  م 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
فان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )12523(
االلتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج��راءات  �صتبا�صر  املحكمة 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن.
رئي�ص ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12644 بتاريخ 2019/5/29   
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

ا�صم ال�صركة : بافيليون لتجارة مو�د �لبناء - �س ذ م م  
العنوان : مكتب رقم 423 ملك يو�صف را�صد غيث خلف الغيث املري - ديرة - بور�صعيد - 
ال�صكل القانوين : ذات م�صوؤولية حمدودة ،  رقم الرخ�صة : 773419  رقم القيد بال�صجل 
مت  قد  باأنه  بدبي  االقت�صادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  ه��ذا  مبوجب   1263668  : التجاري 
التاأ�صري يف ال�صجل التجاري لديها باإنحالل ال�صركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب قرار 
حماكم دبي بتاريخ 2019/5/8 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2019/5/22 
و�سركاه  ي�سرى  املعني  امل�صفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اع��رتا���س  اأي  لديه  من  وعلى 
لال�ست�سار�ت وتدقيق �حل�سابات  العنوان : مكتب رقم 703 ملك ي�صرى عادل امني - 
بردبي - اخلليج التجاري -  هاتف : 5503777-6-971  فاك�س :        م�صطحباً معه كافة 

امل�صتندات واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا االإعالن
د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12644 بتاريخ 2019/5/29   
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

ا�صم امل�صفي : ي�سرى و�سركاه لال�ست�سار�ت وتدقيق �حل�سابات
العنوان : مكتب رقم 703 ملك ي�صرى عادل امني - بردبي - اخلليج التجاري -  هاتف 
: 5503777-6-971  فاك�س :           مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�صادية 
لتجارة  بافيليون  لت�صفية   اأع��اله  امل��ذك��ور  امل�صفي  تعيني  مت  قد  باأنه  بدبي 
مو�د �لبناء - �س ذ م م  وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  2019/5/8  
واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2019/5/22 وعلى من لديه اأي 
بدبي على  الكائن  املعني يف مكتبه  امل�صفي  اإىل  التقدم  اأو مطالبة  اعرتا�س 
الثبوتية  واالأوراق  امل�صتندات  كافة  معه  م�صطحباً  اأع��اله،  املذكور  العنوان 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا االإعالن
د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية
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العدد 12644 بتاريخ 2019/5/29   
مذكرة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2019/563  ا�ستئناف مدين    
ذ.م.م  ل��ل��م��ق��اوالت  احل��دي��ث��ه  ال��ع��م��ارة  �صركة   -1 ���ص��ده/  امل�صتاأنف  اىل 
باد�صاة  �صيد  امل�صتاأنف/ظهور  ان  مبا  االقامة  حمل  جمهول  دبي  فرع 
ومي��ث��ل��ه:ع��ادل ���ص��امل ع��ب��داهلل ���ص��امل ال��غ��اف��ري ق��د ا���ص��ت��اأن��ف القرار/ 
ب��ال��دع��وى رق��م 2019/382 م��دين جزئي وح���ددت لها  ال�����ص��ادر  احلكم 
�صباحا    10.00 ال�����ص��اع��ة   2019/6/12 امل���واف���ق  االرب���ع���اء   ي���وم  جل�صه 
بالقاعة:ch2.D.17 وعليه يقت�صي ح�صوركم او من ميثلكم قانونيا 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 12644 بتاريخ 2019/5/29   

       اعالن اأمر اأداء بالن�سر
   يف  الدعوى 2019/82  اأمر اأداء

اىل املدعي عليه / 1- نيو �صن رايز لالعمال الفنية ���س.ذ.م.م جمهول حمل 
االقامة  مبا ان املدعي/فقري بخ�س بري بخ�س .

طلب ا�صت�صدار امر اداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ:2019/2/25 
للم�صتدعي  ت��وؤدي  بان  الفنية  رايز لالعمال  �صن  نيو  �صدها  امل�صتدعي  بالزام 
ال�صيك رقم 25  الف دره��م( قيمة  فقري بخ�س بري بخ�س مبلغ )خم�صة ع�صر 
والزمتها  اال�صالمي  االم��ارات  بنك  وامل�صحوب على  امل�صتحق يف:2016/10/10 
واالمر  امل��ح��ام��اة  ات��ع��اب  مقابل  دره���م  خم�صمائة  ومبلغ  وامل�����ص��اري��ف  ال��ر���ص��وم 
م�صمول بالنفاذ املعجل بقوة القانون.  ولكم احلق يف ا�صتئناف من االأمر خالل 

15 يوم من اليوم التايل لن�صر هذا االعالن.
رئي�ص ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12644 بتاريخ 2019/5/29   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2019/2013  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1-مرمي خليفة �صعيد بن قري�س الفال�صي جمهول حمل االقامة مبا 
ان املدعي/مرمي عمرية لت�صميم االزياء ملالكتها/مرمي عبداهلل ح�صني علي العمرية 
وميثله:را�صد عبداهلل علي بن عرب قد اأقام عليك الدعوى مو�صوعها املطالبة بالزام 
املحاماة  وات��ع��اب  وامل�صاريف  وال��ر���ص��وم  دره��م   )52795( وق���دره  مببلغ   عليها  امل��دع��ي 
االثنني  يوم  جل�صة  لها  التام.وحددت  ال�صداد  وحتى  املطالبة  تاريخ  من   %9 والفائدة 
ف��اأن��ت مكلف  ل��ذا    ch1.C.14:بالقاعة ���س  ال�����ص��اع��ة:08:30  امل���واف���ق:2019/6/10 
او م�صتندات  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  باحل�صور 

للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�ص ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12644 بتاريخ 2019/5/29   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2019/1989  جتاري جزئي

ان  االقامة مبا  ذ.م.م جمهول حمل  ال�صناعية  ديكور  1-ف���ورزون   / عليه  املدعي  اىل 
املطالبة  الدعوى مو�صوعها  اأق��ام عليك  ���س.ذ.م.م قد  ديكور  اند  املدعي/يونيك هوم 
واتعاب  وامل�����ص��اري��ف  وال��ر���ص��وم  دره���م  وق���دره )854668(  عليه مببلغ   امل��دع��ي  ب��ال��زام 
املحاماة والفائدة القانونيه بواقع 12% من تاريخ ا�صتحقاق وحتى ال�صداد التام والزام 
املدعي عليه برد �صيك ال�صمان بقيمة )105750( درهم.وحددت لها جل�صة يوم االحد 
ف��اأن��ت مكلف  ل��ذا    ch1.C.14:بالقاعة ���س  ال�����ص��اع��ة:08:30  امل���واف���ق:2019/6/16 
او م�صتندات  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  باحل�صور 

للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�ص ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12644 بتاريخ 2019/5/29   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2019/501  تنفيذ �سرعي 
حمل  جمهول  ال�صام�صي  الدوي�س  حممد  احمد  يو�صف  ���ص��ده/1-  املنفذ  اىل 
االقامة مبا ان طالب التنفيذ/ميثاء جمعه �صامل علي النيادي قد اأقام  عليك 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بتنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى 
به وقدره  املنفذ  املبلغ  ب�صداد  نف�س م�صلمني  اح��وال  ا�صتئناف  رقم 930/2019 
)108552( درهم �صامال للر�صوم وامل�صاريف من تاريخ اال�صتحقاق.  وعليه فان 
بالقرار  االلتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  االج��راءات  �صتبا�صر  املحكمة 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن. 
رئي�ص ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12644 بتاريخ 2019/5/29   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2019/4172  عمايل جزئي

�س.ذ.م.م  املباين  تنظيف  خلدمات  اك�صربي�س  1-م��وب   / عليه  املدعي  اىل 
جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي /اورجنزيب نذير حممد نذير قد اأقام 
 15460( وقدرها  عمالية  املطالبة مب�صتحقات  ومو�صوعها  الدعوى  عليك 
درهم( درهم وتذكرة عودة مببلغ )1500( درهم والر�صوم وامل�صاريف رقم 
وحددت لها جل�صة يوم االحد املوافق   mb192838310ae:ال�صكوى
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   ch1.A.2:بالقاعة ���س   08.30 ال�صاعة   2019/6/16
باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل  .
رئي�ص ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12644 بتاريخ 2019/5/29   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2019/4268  عمايل جزئي

�����س.ذ.م.م  ال��ب��ن��اء  مل��ق��اوالت  امل��دع��ي عليه / 1-اب�����ص��ول��ي��وت اي ان ج��ي  اىل 
جم��ه��ول حم��ل االق���ام���ة مب��ا ان امل��دع��ي /ان����ور زم���ان ح���امت خ���ان ق��د اأقام 
 27390( وقدرها  عمالية  املطالبة مب�صتحقات  ومو�صوعها  الدعوى  عليك 
درهم( درهم وتذكرة عودة مببلغ )2000( درهم والر�صوم وامل�صاريف رقم 
ال�صكوى:mb193361609ae وحددت لها جل�صة يوم االربعاء املوافق 
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   ch1.A.5:بالقاعة ���س   10.30 ال�صاعة   2019/6/19
باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل  .
رئي�ص ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12644 بتاريخ 2019/5/29   

اعالن حكم بالن�سر
         يف  الدعوى رقم 2019/550  عمايل  جزئي 

اىل املحكوم عليه/1- هورنينق ملقاوالت البناء �س.ذ.م.م  جمهول حمل االقامة نعلنكم 
بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ 2019/3/28  يف الدعوى املذكورة اعاله 
ل�صالح/حممد رم�صان حممد احمد بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغا 
وقدره )16.871( درهم وتذكرة عودة ملوطنه او قيمتها عينا ما مل يلتحق بخدمة 
�صاحب عمل اخر وباملنا�صب من امل�صروفات واعفت املدعي من ن�صيبه منها ورف�صت 
ما عدا ذلك من طلبات . حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني 
يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا االعالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ 

حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ص الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12644 بتاريخ 2019/5/29   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2019/1916  تنفيذ جتاري 
مديرها/ ميثلها  ذ.م.م  للقرطا�صية  ال�صجاع  �صركة  ���ص��ده/1-  املنفذ  اىل 

ب��وت��ور 3- حم��م��د حبيب ميتال  ال��ط��اف  ب��وت��ور 2- حم��م��د  ال��ط��اف  حم��م��د 
جمهول حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/البنك التجاري الدويل �س.م.ع 
وميثله:عبداحلكيم حبيب من�صور بن حرز قد اأقام  عليك الدعوى التنفيذية 
درهم   )7393158.70( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اع��اله  املذكورة 
فان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  ط��ال��ب  اىل  والتكافل  بالت�صامن 
املحكمة �صتبا�صر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن. 
رئي�ص ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12644 بتاريخ 2019/5/29   

مذكرة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2019/627  ا�ستئناف جتاري    

ع���ا����ص���ور حم��م��د رم�������ص���ان جمهول  ����ص���ده/ 1- حم��م��د  امل�����ص��ت��اأن��ف  اىل 
حم��ل االق���ام���ة مب��ا ان امل�����ص��ت��اأن��ف/غ��ادة ب��ن��ت ح�����ص��ني ب��ن ع��ل��ي الع�صاف 
احلكم  ال��ق��رار/  ا�صتاأنف  ق��د  خ���وري   حممد  ك��رم  علي  وميثله:ابراهيم 
بتاريخ:2019/3/28  كلي  جت���اري   2018/1970 رق��م  ب��ال��دع��وى  ال�����ص��ادر 
 10.00 ال�صاعة   2019/6/11 امل��واف��ق  ال��ث��الث��اء   ي��وم  جل�صه  لها  وح���ددت 
�صباحا  بالقاعة:ch2.E.23 وعليه يقت�صي ح�صوركم او من ميثلكم 

قانونيا ويف حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ص الق�سم

حماكم دبي

العدد 12644 بتاريخ 2019/5/29   حمكمة ال�ستئناف
       اعالن اأمر اأداء بالن�سر

   يف  الدعوى 2019/339  اأمر اأداء
اىل املدعي عليه / 1- �صيخ حممد عثمان جمهول حمل االقامة 

ان املدعي/رامي قا�صم حممد دوي��ري  وميثله:حممد جمال �صيف عبيد  مبا 
احلثبور الرميثي .

املدعي عليه �صيخ  بالزام  ب��ت��اري��خ:2019/4/22  ق��ررت حمكمة دبي االبتدائية   
ي��وؤدي للمدعي رامي قا�صم حممد دوي��ري مبلغ )خم�صون  حممد عثمان بان 
ال�صداد والزمته  الف درهم( والفائدة 9% �صنويا من 2019/1/28 وحتى متام 
الر�صوم وامل�صاريف ومبلغ خم�صمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة.  ولكم احلق 

يف ا�صتئناف من االأمر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�صر هذا االعالن.
رئي�ص ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12644 بتاريخ 2019/5/29   
مذكرة اعالن بالن�سر

             يف  الدعوى 2019/55  ا�ستئناف تنفيذ عقاري    
ليمتد - منطقة حرة - جبل  انف�صتمنت�س  اكوا   -1 امل�صتاأنف �صده/  اىل 
فافيال   ف��ران��ك��و   -2 ازار���ص��اي��ف��ا  ال�صيدة:ا�صيت  ج��اف��را/ومت��ث��ل��ه��ا   - علي 
هولدينجز  اوفر�صيز  اك��وا   / امل�صتاأنف  ان  مب��ا  االق��ام��ة  حم��ل  جمهويل 
ليمتد وميثله:احمد عبداهلل حممد العطار اآل علي  قد ا�صتاأنف/ احلكم 

ال�صادر بالدعوى رقم 2019/48 ا�صكاالت عقارية     
وحددت لها جل�صه يوم االربعاء  املوافق 2019/6/12 ال�صاعة 17.30 م�صاءا  
بالقاعة رقم ch1.B.7 وعليه يقت�صي ح�صوركم او من ميثلكم قانونيا 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 12644 بتاريخ 2019/5/29   
مذكرة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2019/890  ا�ستئناف جتاري    
اىل امل�صتاأنف �صده/ 1- ال�صمال لل�صياحة �س.ذ.م.م ميثلها/كامران ار�صاد 
حممد ار�صاد عبا�صي جمهول حمل االقامة مبا ان امل�صتاأنف/فندق هوثورن 
�صويت بادارة ويندهام جي بي ار ميثلها/عبدالعزيز زكريا احمد عبداهلل 
اجل�صمي  قد ا�صتاأنف القرار/ احلكم ال�صادر بالدعوى رقم 2018/3036 
جتاري جزئي وحددت لها جل�صه يوم االربعاء  املوافق 2019/6/12 ال�صاعة 
10.00 �صباحا  بالقاعة:ch2.D.18 وعليه يقت�صي ح�صوركم او من 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 12644 بتاريخ 2019/5/29   

مذكرة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2018/1793  ا�ستئناف جتاري    

 -2 ذ.م.م  العامة  للتجارة  االخ�صر  امل��ارد  �صركة   -1 امل�صتاأنف �صده/  اىل 
�صركة ميعاد انرتنا�صيونال للتجارة العامة ذ.م.م جمهول حمل االقامة 
القرار/  ا�صتاأنف  ق��د  ذ.م.م   التجارية  خ��ب��ازي  امل�صتاأنف/�صركة  ان  مب��ا 
احلكم ال�صادر بالدعوى رقم 2017/1462 جتاري كلي بتاريخ:2018/8/2 
 10.00 ال�صاعة   2019/6/11 امل��واف��ق  ال��ث��الث��اء   ي��وم  جل�صه  لها  وح���ددت 
�صباحا  بالقاعة:ch2.E.23 وعليه يقت�صي ح�صوركم او من ميثلكم 

قانونيا ويف حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ص الق�سم

حماكم دبي

العدد 12644 بتاريخ 2019/5/29   حمكمة ال�ستئناف
مذكرة اعالن بالن�سر

             يف  الدعوى 2019/104  ا�ستئناف تنفيذ جتاري    
اىل امل�صتاأنف �صده/ 1- ار ا�س ريالتي - منطقة حرة ذ.م.م  جمهول حمل 
االقامة مبا ان امل�صتاأنف / �صركة ال�صعفار الوطنية للمقاوالت �س.ذ.م.م 
ال�صادر  ا�صتاأنف/ احلكم  قد  املطوع   وميثله:عبدالرحمن ح�صن حممد 

بالدعوى رقم 2018/2514 جتاري     
وحددت لها جل�صه يوم االربعاء  املوافق 2019/7/3 ال�صاعة 17.30 م�صاءا  
بالقاعة رقم ch1.B.7 وعليه يقت�صي ح�صوركم او من ميثلكم قانونيا 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 12644 بتاريخ 2019/5/29   
مذكرة اعالن بالن�سر

             يف  الدعوى 2019/74  ا�ستئناف تظلم جتاري    
حمل  جمهول  ����س.ذ.م.م  املنامة  ماركت  هايرب   -1 �صده/  امل�صتاأنف  اىل 
م�صوؤولية  )ذات  �صترييالك  ال��ب��ان  �صركة   / امل�صتاأنف  ان  مب��ا  االق��ام��ة 
حمدودة( وميثله:عبدالرحمن ح�صن حممد املطوع  قد ا�صتاأنف/ احلكم 

ال�صادر بالدعوى رقم 2018/731 تظلم جتاري     
وحددت لها جل�صه يوم االربعاء  املوافق 2019/7/3 ال�صاعة 17.30 م�صاءا  
بالقاعة رقم ch1.B.7 وعليه يقت�صي ح�صوركم او من ميثلكم قانونيا 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 12644 بتاريخ 2019/5/29   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        

   يف  الدعوى 2018/609 عقاري كلي 
اىل املدعي عليه / 1-�صانايل هولدينجز ليمتد 2-�صانايل جلوبال ليمتد - ملالكها/حممد نور 
احلق حممد احلق 3-�صانايل هولدينجز - م م ح - منطقة حرة الفجرية - جمهويل حمل 
االقامة مبا ان املدعي/ حممد بن مانع بن �صلطان ابالعال   قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها 
املطالبة بالزام املدعي عليها االوىل والثانية مببلغ وقدره )31.000.000 درهم( واحد وثالثون 
مليون درهم( والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة 9% من 2009/2/28 وحتى ال�صداد 
التام والزامهما بان يوؤديا للمدعي مبلغ وقدره )5.000.000 درهم( )خم�صة ماليني درهم( 
كتعوي�س والر�صوم وامل�صاريف واالتعاب.  وحددت لها جل�صة يوم الثالثاء املوافق 2019/6/11 
قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch1.B.8 بالقاعة  �س   9.30 ال�صاعة 
اأيام على  وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة 

االأقل )علما باأنه قد مت تعجيل الدعوى من الوقف(. 
رئي�ص الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12644 بتاريخ 2019/5/29   

بل�صنق اإيريل لريننق �صنرت ، �صركة تاأ�ص�صت يف دبي ، حتت رقم الت�صجيل  تعلن 
حتت  االإبداعية  للمجمعات  دب��ي  �صلطة  ل��دى  امل�صجل  فرعها  اإغ��الق  تعزم  اأنها 
اال�صم  التجاري بل�صنق اإيريل لريننق �صنرت رخ�صة رقم 617533 عنوان دبي ،   
�س ب 501746 ، دبي ، االإمارات العربية املتحدة )الفرع(  اأي طرف معني لديه 
مطالبة �صد الفرع عليه بتقدميها يف غ�صون 45 يوما من تاريخ هذا اال�صعار 

عن طريق الربيد امل�صجل اأو االت�صال   ب : ال�صيد : �صمري �صحوان �صي�صل  
ا�صم ال�صركة : بل�صنق اإيريل لريننق �صنرت  

�س.ب : 501746 ، دبي ، االإمارات العربية املتحدة
هاتف : 547657572 971+  

 nilima@cifzc.com  :بريد الكرتوين
لن تقبل املطالبات التي تقدم بعد انق�صاء مدة  45 يوما.

ا�سعار بالت�سفية
العدد 12644 بتاريخ 2019/5/29   

068 /  2019SCT  : رقم املطالبة
هيئة مطالبة الدعاوى ال�صغرية 

اىل املدعي عليه : رامي �صمري عبدالرحمن غنام 
التجاري ويجب  ابوظبي  بنك  بتاريخ 2019/2/10 قد مت تقدمي مطالبة �صدك من 
عليك اما االعرتاف باملطالبة او تقدمي الدفاع عن املطالبة او تقدمي طلب للطعن يف 
االخت�صا�س مدعوما باالدلة على ا�صتمارة اإقرار اخلدمة املقدمة من اللجنة الدائمة 
املعينة بقانون العالمات التجارية ، يجب عليك ان تقدم مع دفاعك اي م�صتندات ترغب 
يف االعتماد عليها يف اجراءات الت�صاور ، ونحيكم علما باأنه يف حالة عدم الرد على هذه 
املطالبة �صيقوم م�صجل هيئة حتكيم الدعاوى ال�صغرية باإجراءات الت�صاور يف غ�صون 
7 ايام من انتهاء مدة تقدمي الدفاع ، اذا مل تتمكن من ح�صور اإجراءات الت�صاور يجوز 

لقا�صي للجنة الدائمة ان يقر املطالبة ال�صغرية وي�صدر اأمرا �صدك.

حماكم مركز دبي املايل العاملي  

العدد 12644 بتاريخ 2019/5/29   
اعالن حم�سر حجز بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2019/632  تنفيذ جتاري   
مو�صوع الق�صية:تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رق��م:2018/1579 جتاري كلي 
وامل�صاريف.   للر�صوم  �صامال  دره��م   )1626982( وق��دره  به  املننفذ  املبلغ  ب�صداد   ،
طالب االإعالن:طالب التنفيذ:جي تي ار موتورز �س.ذ.م.م  املطلوب اعالنه:املنفذ 
�صده:1- فلوريان ماراكوفيت�س جمهول حمل االقامة  مو�صوع االعالن : نعلنكم 
بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�صة وهي عبارة عن مركبتني )نوع بور�س جي تي 
ا�س - بي�صاء اللون( )بور�س جي تي 3 ار 3 - خ�صراء اللون( وذلك يف حدود املبلغ 
املنفذ به وقدره )1626982( درهم وذلك للعلم مبا جاء به ونفاذ مفعوله قانونا 

بناءا على قرار املحكمة ال�صادر بتاريخ:2019/5/19.
رئي�ص ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12644 بتاريخ 2019/5/29   
�لمار�ت للمز�د�ت

تنفيذ رقم 2019/2096 

�إعالن بيع حمجوز�ت باملز�د �لعلني ) ن�صرَ� (
باأنه  دب��ي  يف  �لإيجارية  �ملنازعات  ف�س  مركز  تكليف  على  وبناء  للمز�د�ت  �لم���ار�ت  تعلن 
�سينعقد مز�د علني على موقع �لمار�ت للمز�د�ت www.emiratesauction.ae وذلك يف 
ملكيتها  �لعائدة  �ملحجوز�ت  لبيع   2019/06/02 �لح��د  يوم  م�ساء   10:00 �ل�ساعة  متام 
�و�ساف  �سامبيه  مر�د  بري  من�سور   + �س.ذ.م.م  �ملن�ساآت  �د�رة  خلدمات  �ر�ستقر�ط  �سده  للمنفذ 

�ملحجوز�ت على �لنحو �لتايل :
                                                      �لو�سف         �سعر �لتقييم  

                                                 �غر��س مكتبية             3،645 
فعلى من يرغب باملز�يدة �ن يتقدم بتاأمني نقدي �و ب�سيك �سمان وللمزيد من �ملعلومات �لتف�سل 
بزيارة �ملوقع �للكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له �عرت��س �لتقدم 

باعرت��سه معزز� �إياه مبا يربره من م�سنتد�ت قبل �ملوعد �ملحدد للبيع بثالثة �أيام على �لأقل .
�لمار�ت للمز�د�ت

مركز ف�ص املنازعات اليجارية

ف������������ق������������د امل������������������دع������������������و / 
اح������م������دع������ب������دال�������������ص������ادق 
اجلن�صية  م�������ص���ر    ع���رب���ي، 
رق������م  �������ص������ف������ره  ج�������������واز   -
من   )21426944A(
يجده عليه االت�صال بتليفون 

رقم  0504112407

فقد�ن جو�ز �صفر
فقد املدعو/حممد انور ح�صني 
بنغالد�س   ، ع��ب��دال��رح��م��ن  ل��ي��ت 
اجل��ن�����ص��ي��ة ج������واز ����ص���ف���ره رقم 
ممن  ي��رج��ى   -  )760510(
بال�صفارة  ت�صليمه  عليه  ي��ع��رث 
مركز  اق���رب  او  البنغالدي�صية 

�صرطة باالمارات.

فقد�ن جو�ز �صفر
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 29 مايو  2019 العدد 12644 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
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فقد املدعو / ايلني كاريا�س 
الفلبني     ، ب�����ال�����و������ص�����دان 
�صفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ص��ي��ة 
 )1109142EC( رقم 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������ص���ال 

0586911963

فقد�ن جو�ز �صفر
عبدالعزيز  امل�����دع�����و/  ف���ق���د 
فل�صطني   ، م���ه���ن���ا  م����������روان 
اجل��ن�����ص��ي��ة ج�����واز ���ص��ف��ره رقم 
)P000053250(  يرجى 
ت�صليمه  ع���ل���ي���ه  ي���ع���رث  مم�����ن 
بال�صفارة الفل�صطينية او اقرب 

مركز �صرطة باالمارات.

فقد�ن جو�ز �صفر

األربعاء    29   مايو    2019  م   -   العـدد  12644  
Wednesday   29   May   2019  -  Issue No   12644 33

اإعالن 
 ،  24/4/2018 امل��وؤرخ   ،  106/2018 رقم:  التعميم  "بخ�صو�س 
بيه  �صي  اأم  بنك  يعلن  املتحدة،  العربية  االإم��ارات  لدولة  املركزي  للبنك 
املحدود، فرع اخلدمات امل�صرفية باجلملة، دبي عن �صيكات امل�صرف غري 
املطالب بها والتي مل يتم جمعها / تقدميها من قبل العمالء.  للح�صول 
على املعلومات ، يرجى االت�صال بالبنك على )971+( 43707010 اأو 
زيارة مقرنا يف بنك اأم �صي بيه املحدود، فرع اخلدمات امل�صرفية باجلملة، 
دبي، الطابق االأر�صي ، رمي ريزيدان�صي ، الكرامة، دبي - االإمارات العربية 

املتحدة. »

فقدان �سهادة ا�سهم
فقدت �صهادة اال�صهم با�صم / حممد جابر 

حممد املحريبي �صادرة من م�صرف ابوظبي 
االإ�صالمي وعددها 2755 �صهم.  
وعلى من يجدها االت�صال بالرقم 

 0506617171

فقدان �سهادات ا�سهم
فقد املدعو/ مبارك حممد خمي�س را�صد املن�صوري ،

�صهادة  برقم امل�صتثمر ADIB10189320  وعددها 5663 �صهم ، 
و �صهادة  برقم امل�صتثمر AKIC16193  وعددها 2872 �صهم ، 

و �صهادة  برقم امل�صتثمر OILC11100777  وعددها 3511 �صهم ، 
�صادرة من م�صرف ابوظبي اال�صالمي 

وعلى من يجدها االت�صال بالرقم 0503202300 

فقدان �سهادات ا�سهم
فقد املدعو/ خميزن حممد خمي�س را�صد املن�صوري ،

�صهادة  برقم امل�صتثمر ADSB21835  وعددها 3،707  �صهم ، 
تابعة ل�صركة اأبوظبي لبناء ال�صفن

و �صهادة  برقم امل�صتثمر AKIC16200  وعددها 2،872 �صهم ، 
تابعة ل�صركة اخلزنة للتاأمني 

و �صهادة  برقم امل�صتثمر OILC11100778  وعددها 3،524 �صهم ، 
تابعة ل��صركة الواحة كابيتال 

و �صهادة  برقم امل�صتثمر ADIB10189321  وعددها 7،002 �صهم ، 
تابعة مل�صرف ابوظبي اال�صالمي 

وعلى من يجدها االت�صال بالرقم 0503396191 

والينتني   / امل���دع���و  ف��ق��د 
لوواندوا مو�صوجنو ، كينيا   
�صفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ص��ي��ة 
 )A2462655( رق����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������ص���ال 

0554447944

فقد�ن جو�ز �صفر
ما�صتوال   / امل���دع���و  ف��ق��د 
اثيوبيا     ، ان�������دارج  ���ص��م��ب��ل 
�صفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ص��ي��ة 
 )EP5061749( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������ص���ال 

0506116842

فقد�ن جو�ز �صفر
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عرب  اأب��و  حممد  الكاتب  اأداره���ا  التي  اجلل�صة  وا�صت�صافت 
اليو�صف، و�صاحلة عبيد، ونادية  اإميان  الروائيات:  كاّلً من 
وتاريخ  الكتابة،  يف  جتاربهن  ع��ن  حتدثن  اللواتي  النجار، 
االإماراتي،  الثقايف  امل�صهد  اإث��راء  يف  ودوره��ا  املحلية  الرواية 
كما حتدثن عما ي�صغل الكاتب وينطلق به الإمتام م�صروعه 
املراأة  �صورة  ومناق�صة  فكرة،  اأم  ق�صية  كان  �صواء  االإب��داع��ي 
وانعكا�س ح�صورها يف املجتمع على مكانتها ودورها يف جمال 

االأدب. 
الق�ص�صية  املجموعة  �صاحبة  ال��ي��و���ص��ف،  اإمي���ان  وا�صتهلت 
ال�صم�س”  “حار�س  ورواي��ة  االأ�صماك”،  حو�س  يف  “الطائر 
اأدبية  جت��رب��ة  ت��ق��وم  اأن  ميكن  ال  اأن���ه  اإىل  ب��االإ���ص��ارة  حديثها 
���ص��وؤال يتمحور  اإج��اب��ة ع��ن  اإب��داع��ي��ة مبعزل ع��ن �صابقها، يف 
حول التجربة املحلية هل هي تراكمية اأم االأ�صوات االإبداعية 

الن�صوية احلالية هي التي تقود امل�صهد.
ال��ت��ج��رب��ة املحلية  اإن  ال��ق��ول  “ال مي��ك��ن  ال��ي��و���ص��ف:  وت��اب��ع��ت 
ت��راك��م��ي��ة، ك��م��ا ال مي��ك��ن ال��ق��ول اأن��ه��ا غ��ري ذل����ك، م��ا نكتبه 
اأن  ت�صتطيع  اأنك ال  االأدب هو  �صابقاً، اجلميل يف  اليوم كتب 
تقدم جتربة فريدة مبعزل عن عما قدم من قبلك، لكن يف 
كل االأح���وال واالأ���ص��ك��ال االإب��داع��ي��ة واالأج��ن��ا���س الكاتب يقدم 

فالعامل  كينونته،  عن  ويعرب  ذات��ه،  ويكتب  الذاتية،  جتربته 
هو �صرد للحكايات، وكلنا نعي�س يف ق�صة«. 

لفتت  وال��ع��ك�����س،  ب��ال��رواي��ة  الق�صة  ب��ارت��ب��اط  يتعلق  وف��ي��م��ا 
ل��ه��ا عاملها  ك���ّل واح����دة  ال��ق�����ص��ة وال���رواي���ة  اأن  اإىل  ال��ي��و���ص��ف 
متداخلة،  ع���وامل  ره��ب��ة،  ل��ه��ا  “الرواية  وق���ال���ت:  اخل���ا����س، 
وم�صة  ه��ي  خمتلفة،  الق�صة  مكثفة،  ح��ب��ك��ات  �صخ�صيات، 
االإطالة  �صريعة من احلكاية، �صرد مكثف و�صريع يخلو من 
والعوامل املتداخلة، والكثري يعتقد اأن كتابة الق�صة اأمر هنّي 
بل هو على العك�س متاماً فهو يحمل حتديات اأكرب من كتابة 

الرواية، واأنا اأكتب الأ�صاأل، واأكتب الأ�صمع نف�صي«. 
“لعلها  رواي����ة  �صاحبة  ع��ب��ي��د،  ���ص��احل��ة  اأ����ص���ارت  جهتها  م��ن 
ب�صكل  ب��ي�����ص��اء  “خ�صلة  ق�����ص�����ص��ي��ة  وجم��م��وع��ة  مزحة”، 
اإماراتية  روائ��ي��ة  من���اذج  وج���ود  اأن  اإىل  وغ��ريه��ا،  �صمني”، 
رائدة م�صت�صهدة باملجموعة الق�ص�صية التي �صدرت للكاتب 
هذه  املجموعة  وتابعت”:   ،1971 العام  يف  �صقر  اهلل  عبد 
تاريخها، ومكانها، وال ميكن  ع��رّبت عن �صوت مرحلة، عن 
يل اأنا ككاتبة اأن اأجتاوزه، على العك�س اأنا اأبني على ما قدمه 
اأن  هو  ودوري  ا�صتطعت،  كيفما  واأوظفه  منه،  وا�صتفيد  يل، 
اأجعل القارئ يرى من خالل ما اأكتبه الواقع الذي اأعي�س به 

واأطمح الأن اأجعله يلم�س الزمان الذي ع�صته«. 
وعلى �صعيد ارتباطات الق�صة والرواية اأ�صارت عبيد اإىل اأن 
الفكرة هي ما تقود الكاتب اإىل جن�س العمل، اإذ يجب النظر 
الرواية،  عن  منف�صل  اإبداعي  جن�س  باعتبارها  الق�صة  اإىل 
موؤكدة اأن الرواية هي جمتمع كامل يحتوي تفا�صيل تتقاطع 
مع العامل الذي نعي�صه بكل متغرياته واأفكاره وظروفه ولها 

اأدواتها كما للق�صة اأدواتها وهذا ما مييز اجلن�صني. 
وفيما ي�صغل الكاتب لينطلق به مب�صروعه االأدبي، واالأدوات 
التي ميتلكها، قالت عبيد:” الق�صية التي ت�صغل الكاتب يف 
كان  ال��ذي  واقعه  عن  ف�صله  البرت،  م�صاألة  هي  الوقت  ه��ذا 
اإىل املدينة  ال�صاحل ونقله  اأو على  يعي�س به �صواء يف البحر 

احلديثة، هذا عامل مهم يجب االنتباه له، اإىل جانب التنوع 
والتداخل الذي ح�صل يف الدولة ميكننا اأن نقول اإنه ي�صغل 

الكاتب ليبني عليه مو�صوعه«.
رواية  �صاحبة  النجار،  نادية  الروائية  اأ���ص��ارت  جانبها،  من 
والعديد من االأعمال  و”ثالثية الدال”،  “مدائن اللهفة” 
يف  الروائية  التجربة  اأن  اإىل  لالأطفال،  واملوجهة  االأخ���رى 
الدولة رائدة الفتة اإىل اأن رواية “�صاهيندا” التي قدمت يف 
العام 1971 واحدة من االأعمال البارزة والتي تدل على هذا 

الواقع املتطور والرثي. 
ا�صعى يف كتابة م�صروعي اخلا�س الأن ا�صتند على  وتابعت”: 
امل�صهد  اأي��ن موقعي يف  نف�صي  اأ���ص��األ  ما  ودائ��م��اً  كل ما كتب، 

الثقايف وما هو الدور الذي يجب علّي اأن اأقدمه الأخدم هذا 
الواقع واأثريه، واأرى باأن هذا الواقع الثقايف ي�صهد زيادة يف 
اأعداد الكاتبات املميزات، وهذا اأمر غاية يف االأهمية، فالعمل 
االإبداعي منظومة متكاملة واأنا ال اأعمل وال اأكتب لوحدي«. 
ويف اإجابتها على من يخدم الثاين الق�صة اأم الرواية، قالت”: 
هناك فكرة مغلوطة عن اأن الكاتب عليه اأن يبداأ من الق�صة 
الق�صة تختلف  اأم��ر غري �صحيح،  ه��ذا  ال��رواي��ة،  اإىل  لي�صل 
متاماً عن الرواية، �صواء على �صعيد ال�صخ�صيات اأو احلبكة 
وغريها، وال بد اأن ميتلك الكاتب اأدواته اخلا�صة للعمل على 
م�صروعه االإبداعي اخلا�س، واأرى باأن الكاتب اجليد عليه اأن 

ينطلق يف منجزه االأدبي من االإن�صان وي�صل به لالإن�صان«. 

��ست�سافهّن »معر�س �لكتاب �لإمار�تي«

�أ�صو�ت ن�صوية �إمار�تية: �لرو�ية �ملحلية ر�ئدة ونكتب لنحقق ذو�تنا

•• ال�شارقة-الفجر:

���ص��ّر االإب�����داع، وجمالياته،  ي�����ص��ّم يف ع��وامل��ه  اأر���ص��ي��ف م��ب��ه��ر،  يف 
هيئة  تنظمه  ال����ذي  االإم����ارات����ي،  ال��ك��ت��اب  م��ع��ر���س  ي�صت�صيف 
االإم����ارات،  واأدب����اء  ك��ت��اب  احت���اد  م��ع  بالتعاون  للكتاب  ال�صارقة 
ب�صرياً  توثيقاً  يعد  الذي  االإمارات”،  اأدب��اء  خطوط  “معر�س 
خلطوط اأيدي املبدعني والرواد االإماراتيني، ونافذة تطل على 

كوالي�س املنجزات التي قاموا بتاأليفها و�صياغتها، وذلك خالل 
الدورة االأوىل من املعر�س.

خطوطهم �سّر �حلكاية
80 خمطوطة و�صفحة ملهمة على  اأكرث من  وي�صم املعر�س 
راأ�صها �صفحة مكتوبة بخط يد �صاحب ال�صمو ال�صيخ الدكتور 
���ص��ل��ط��ان ب��ن حم��م��د ال��ق��ا���ص��م��ي، ع�صو امل��ج��ل�����س االأع���ل���ى حاكم 

ال�صارقة لق�صيدته التي األقاها يف الدورة الثالثني من معر�س 
ال�صارقة الدويل للكتاب حتت عنوان )منابع العز(.

واإىل جانب ق�صيدة �صموه، يقدم املعر�س من�صورات قام بخطها 
�صعراء وكتاب واأدباء االإمارات باأياديهم، لتكون مبثابة الوثائق 
ال�صاهدة واملوؤرخة لكيفية عمل هوؤالء املبدعني املنتمني جليل 
على  التعرف  للزائر  ليت�صنى  اأج��ي��ال،  م��ن  تالها  وم��ا  ال��ري��ادة 
خطوط يدهم، والتقنيات التي كانوا ي�صتخدموها يف كتابتهم 

مل��ن��ج��زات��ه��م االإب���داع���ي���ة. وت�����ص��ع��ى ه��ي��ئ��ة ال�����ص��ارق��ة ل��ل��ك��ت��اب من 
ح�صور  م�صاعفة  اإىل  ال�صنوي  املعر�س  لهذا  تنظيمها  خ��الل 
التاريخية  والكتب  وال��رواي��ات  املوؤلفات  من  املحلية  االإنتاجات 
وامل���ع���ارف ب��اأن��واع��ه��ا، ح��ي��ث ي��ق��دم امل��ع��ر���س اآالف االإ����ص���دارات 
للكتاب االإماراتيني، ويجمع زواره على ندوات وجل�صات حوارية 

ت�صت�صيف عدداً من الكتاب واملبدعني االإماراتيني.
وينظم املعر�س الذي يفتح اأبوابه اأمام الزوار من ال�صاعة 9:30 

مدينة  مبنى  يف  ال��ل��ي��ل  منت�صف  ب��ع��د   12:30 وح��ت��ى  م�����ص��اًء 
ال�صارقة للن�صر، �صل�صلة من اجلل�صات احلوارية والنقا�صية التي 
ال�صوء  ي�صلطون  الذين  االإماراتيني  املثقفني  جتمع نخبة من 
الثقافية  ال��ن��دوات  ج��ان��ب  اإىل  متنوعة،  ثقافية  ق�صايا  على 
واالإبداعية التي يقودها موؤلفون وكتاب يطرحون من خاللها 
جتاربهم ويناق�صوا عدداً من املوا�صيع التي تخدم الكاتب املحلي 

وتلعب دوراً يف االرتقاء مبعارفه واإبداعاته.

ي�سم �أكرث من 80 خمطوطة

»معر�ص �لكتاب �لإمار�تي« يحت�صن وثائق بخطوط �أيدي رو�د �لأدب و�لإبد�ع �ملحلي

•• ال�شارقة-الفجر:

ن��وع��ه يف تاريخ  ي��ع��ّد االأك���رب م��ن  يف م�صهد ث��ق��ايف 
اإماراتياً  ك��ات��ب��اً   160 وّق����ع  االإم�����ارات�����ي،  االأدب 

“معر�س الكتاب  اإ�صداراتهم خالل م�صاركتهم يف 
االأول من نوعه  الذي يعترب احلدث  االإماراتي”، 
ال�صارقة  يف الدولة واملنطقة، والذي تنظمه هيئة 
االإمارات  واأدب��اء  كتاب  احت��اد  مع  بالتعاون  للكتاب 

يف مبنى مدينة ال�صارقة للن�صر، مب�صاركة 25 دار 
ن�صر اإماراتية.

وق����ال اأح��م��د ب��ن رك��ا���س ال��ع��ام��ري، رئ��ي�����س هيئة 
ال�صارقة للكتاب: “يرتجم تنظيم اأكرب حفل توقيع 
ال�صمو  روؤي��ة �صاحب  االإماراتيني  واالأدب��اء  للكتاب 
ال�صيخ الدكتور �صلطان بن حممد القا�صمي، ع�صو 
ال�صارقة، يف تقدمي االإجناز  املجل�س االأعلى حاكم 
االإبداعي االإماراتي اإىل املجتمع املحلي بكل فئاته، 
باملثقفني  االح��ت��ف��اء  يف  �صموه  توجيهات  ويعك�س 
والكتاب الذين ي�صكلون �صورة دولة االإمارات اأمام 
احل�صارية  نه�صتها  م�����ص��رية  ويعك�صون  ال��ع��امل، 
وخطابها االإن�صاين الداعي اإىل احلوار والتوا�صل 

واملحبة وال�صالم«.
االإماراتيني  واملثقفني  الكتاب  “ح�صور  واأ���ص��اف: 
من خمتلف اإمارات الدولة اإىل اإمارة ال�صارقة، ويف 
مدينة ال�صارقة للن�صر يعرب عن مرحلة جديدة يف 
واقع الثقافة االإماراتية، تلتقي فيه جهود الكّتاب 
واملبدعني االإماراتيني مع النا�صرين و�صّناع الكتاب 
ر�صمية،  م��وؤ���ص�����ص��ات  م��ن  وي��دع��م��ه��م  يقابلهم  وم���ا 
فنحن يف هيئة ال�صارقة للكتاب حري�صون على اأن 
ن�صتكمل م�صرية الثقافة االإماراتية وندعم رموزها 

وروادها ونحفظ ذاكرتها لالأجيال اجلديدة«.
الواقع  واالإب��داع��ي،  االأدب��ي  التجمهر  ويعك�س هذا 
ت��ع��ي�����ص��ه دول����ة االإم�������ارات العربية  ال����ذي  ال��ث��ق��ايف 
امل��ت��ح��دة وم���ا ت���ق���وده اإم�����ارة ال�����ص��ارق��ة خ���الل عام 
اإذ يجمع حفل  تتويجها العا�صمة العاملية للكتاب، 
التوقيع جتارب اإبداعية من خمتلف االأجيال، ويف 
خمتلف احلقول املعرفية واالأدبية، منها يف الرواية 
والفل�صفة  ال��ف��ك��ر  ج��ان��ب  اإىل  وال�����ص��ع��ر،  وال��ق�����ص��ة 

والكتابة لالأطفال واليافعني. 
وت�صعى هيئة ال�صارقة للكتاب من خالل تنظيمها 
م�����ص��اع��ف��ة ح�صور  اإىل  ال�����ص��ن��وي  امل��ع��ر���س  ل��ه��ذا 
االإنتاجات املحلية من املوؤلفات والروايات والكتب 
املعر�س  باأنواعها، حيث يقدم  التاريخية واملعارف 

اآالف االإ�صدارات للكتاب االإماراتيني.
وينظم املعر�س الذي يفتح اأبوابه اأمام الزوار من 
ال�صاعة 9:30 م�صاًء وحتى 12:30 بعد منت�صف 

الليل يف مبنى مدينة ال�صارقة للن�صر، �صل�صلة من 
نخبة  جتمع  التي  والنقا�صية  احل��واري��ة  اجلل�صات 
ال�صوء  ي�صلطون  الذين  االإماراتيني  املثقفني  من 
الندوات  جانب  اإىل  متنوعة،  ثقافية  ق�صايا  على 
التي يقودها موؤلفون وكتاب  الثقافية واالإبداعية 
يطرحون من خاللها جتاربهم ويناق�صوا عدداً من 
املوا�صيع التي تخدم الكاتب املحلي وتلعب دوراً يف 

االرتقاء مبعارفه واإبداعاته.

جمع 160 كاتبًا من خمتلف �حلقول �لثقافية و�ملعرفية

�أكرب حفل توقيع يف تاريخ �لأدب �ملحلي يقام يف »معر�ص �لكتاب �لإمار�تي« 

•• ال�شارقة-الفجر:

يف جل�سة ��ستثنائية جمعت ثالثة مبدعات �إمار�تيات، تناول 
معر�س �لكتاب �لإمار�تي �لذي تنظمه هيئة �ل�سارقة للكتاب 
بالتعاون مع �حتاد كتاب و�أدباء �لإمار�ت يف دورته �لأوىل، 
وتاريخها،  ودورها،  �لإمار�تية  �لن�سوية  �لرو�ئية  �لتجربة 
وعالقتها بغريها من �لأجنا�س �لأدبية، كما ��ستعر�س حتت 
عنو�ن “�لرو�ية �لإمار�تية �لآن” �لنماذج �لإبد�عية �ملحلية 

وتاأثريها على م�سرية �لكتابة بتجلياتها و�أبعادها.

ق�سة يف  نعي�س  وكلنا  للحكايات  �سرد  ه��و  �ل��ع��امل  �ليو�سف:  �إمي���ان   •
ع�سته �ل��ذي  �لزمان  يلم�س  �لقارئ  �أجعل  �أن  �أطمح  عبيد:  �ساحلة   •
�لإبد�عي منظومة متكاملة و�أنا ل �أكتب لوحدي �لعمل  �لنجار:  • نادية 
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�نتقاد�ت لوفاء عامر ويا�صمني �صربي

م�سار �لدر�ما �ملحلية غري م�ستقّر �أو ثابت

ورد �خلال: يجب �إعطاء فر�صة للمو�هب �جلديدة

"اأ�صود"؟ م�صل�صل  اإىل  جذبك  الذي  فما  تاّمة،  بعناية  اأدوارك  • تختارين 
- اأعتمد اخليار نف�صه دائماً، املرتكز على اأهمية الق�صة وماهية دوري اجلديد فيها، كما اأنني اأهتّم بهوية 
تلك  توافر  اإىل  فاإ�صافة  "اأ�صود"،  اإىل  بالن�صبة  اأّم��ا  امل�صل�صل.  يف  معي  امل�صاركني  واملمثلني  االإن��ت��اج  �صركة 
العنا�صر، حر�صت �صركة االإنتاج على اأدائي هذه ال�صخ�صية، الأنني اأجمع ال�صكل اخلارجي املالئم ل�صخ�صية 
مارغو، الزوجة اخلائنة واالأم القا�صية غري ال�صاحلة، واالحرتافية لتج�صيد �صخ�صية �صعبة ومعقّدة جداً.

اجلمهور؟ تلّقفها  فكيف  بالفانتازيا،  الق�صة  • تتمّيز 
ل الواقعية وينتقد الفانتازيا  - �صراحة مل نعد نعلم اأي اأنواع الق�ص�س ير�صي اجلمهور! ثمة جمهور يف�صّ
ل ق�ص�س احلّب.  الأنها ال متّت اإىل الواقع ب�صلة، وجمهور اآخر ميّل من امل�صل�صالت الواقعية وجدّيتها ويف�صّ
لذا اأ�صبحت االأمور ن�صبّية، واأه��واء اجلمهور متفاوتة جداً. من جهة اأخرى ما ال�صري يف تطعيم الدراما 

ببع�س الفانتازيا؟
ننتظر؟ اأحداث  فاأي  جداً،  وم�صتفّزة  غام�صة  • �صخ�صيتك 

حتى  تدريجيا  الطبيعي  جمراها  �صتاأخذ  لكنها  االآن،  حتى  غام�صة  امل�صل�صل  اأح��داث  ت��زال  ال   -
تنف�صح اخليوط كلها، فيكت�صف اجلمهور عندها اخليوط اخلفية التي تربط مارغو باأ�صود 

الذي ينتقم منها من خالل ابنتها، كما ينك�صف �صر العالقة التي جتمعهما، والتي هي 
اأ�صا�صا حمّرك اأحداث الق�صة.

واملعزوفة  لبناين،  مل�صل�صل  الت�صويرية  املو�صيقى  اأورك�صرتا  تعزف  االأوىل  • للمرة 
من تاأليف زوجك املوؤلف واملّوزع املو�صيقي با�صم رزق.

اأي م�صل�صل ومكّملة له،  هاماً من عنا�صر  الت�صويرية عن�صراً  املو�صيقى  ت�صّكل   -
لكل  التي  ال�صخ�صيات  م��ع  اأك��رث  امل�صاهد  فيتفاعل  امل�صهد  معنى  جت�ّصد  الأن��ه��ا 

االأعمال.  بع�س  يف  باأهميتها  ي�صتخّفون  لالأ�صف  بها.  خا�صة  مو�صيقى  منها 
�صحيح اأنها املرة االأوىل التي تعزف فيها اأورك�صرتا مو�صيقى م�صل�صل لبناين، 

وم�صكورة هي اأورك�صرتا "بوداب�صت" على اأدائها اجلميل الذي جعل كثريين 
يّوزعون الفيديو اخلا�س بها. حتر�س �صركة "اإيغل فيلمز" دائماً على اإيالء 
ال�صخ�س  التعاون مع  ر يف  تق�صّ العمل فال  عنا�صر  لكل عن�صر من  اأهمية 

املنا�صب لتقدمي االأف�صل.
�صّنان؟ جمال  باملنتج  جّيدة  عالقة  • تربطك 

باأفعاله، يوؤمن بالدراما املحلية وهدفه االأول  اأقواله  - هو منتج يقرن 
خالل  م��ن  يهدف  م�صرتكة  عربية  اأع��م��اال  ينفّذ  فعندما  تطويرها. 

املحلية  باالأعمال  لال�صتمرار  ال��الزم  التمويل  تاأمني  اإىل  ت�صويقها 
النوعية. اإىل ذلك هو يقّدر املمثلني الكبار ويحرتم م�صريتهم، لذا 

نراه يتعاون معهم دائماً.
العرو�س  �صببه  ال�صا�صة  عن  فرتة  غيابك  اأن  مراراً  • �صّرحت 

الراهن  امل�صار  ي�صجعك  فهل  تتلقينها،  التي  امل�صتوى  دون 
للدراما على امل�صاركة؟

عرو�صاً  اأج��د  اأحياناً  للدراما،  دائماً  متحّم�صة  اأن��ا   -
مالئمة واأحيانا اأخرى ال، فاأنتظر االأف�صل. ثمة 

الدراما  م�صار  يجعل  م��ا  امل�����ص��ت��وى،  يف  ت��ف��اوت 
نرى  ق��د  اإذ  ث��اب��ت.  اأو  م�صتقّر  غ��ري  املحلية 

اأعماال راقية وجّيدة جداً ومن ثم ياأتي 
حتّقق.  م��ا  ي�صّوه  م�صتوى  اأق��ل  عمل 

ل����ذا اأ���ص��ع��ر ب��ق��ل��ق دائ����م جت����اه ما 
�صاأقّدم م�صتقبال.

تتناف�س  ذل��������ك  رغ��������م   •
امل�������ص���ل�������ص���الت امل���ح���ل���ي���ة يف 

وق����������ت ال������������������ذروة ع���ل���ى 
ن�صب  حا�صدة  ال�صا�صات 

م�صاهدة مرتفعة؟
اجلمهور  الأن  طبعاً،   -
���ل  ال�����ل�����ب�����ن�����اين ي���ف�������صّ
اللبنانية،  امل�صل�صالت 

ف��������رناه��������ا م���ت���ن���اف�������ص���ة 
جماهريياً عرب املحطات، 

مع  م����ق����ارن����ة  يف  ول����ك����ن 
ن�صعر  العربية  امل�صل�صالت 

باإحباط معنّي ب�صبب نقاط 
�صعف نلحظها كاحرتافيني 

اأك�������رث من  امل�����ج�����ال  ه������ذا  يف 
اجل����م����ه����ور ال�������ذي ي���ت���اب���ع يف 

ت�صل  اأن  دائ��م��اً  نتمنى  منزله. 
اأعمالنا معنا اإىل اخلارج فتنت�صر 

مثلما انت�صرنا �صخ�صياً.
الدراما  يف  ملحوظاً  تغيرياً  ثمة  • لكن 

املحلية اأخرياً؟
- ن�صعر بجدّية اأكرث يف االإنتاج، ولكن يجب متابعة 

ال��ت��ط��ّور وع���دم ال��ت�����ص��ّم��ر يف م��ك��ان��ن��ا. ي��ج��ب اإعطاء 
فر�صة للمواهب اجلديدة، كما تاأمني التمويل الالزم 

االإط���ار مبنتجني حمّددين  واأ���ص��ي��د يف ه��ذا  ع��م��ل،  لكل 
يغامرون يف �صبيل تطّور الدراما اللبنانية.

• تعود االأعمال العربية امل�صرتكة هذا العام اإىل موقعها 

حمادة  وروىل  اأحمد  علي  رفيق  مثل  قديرين  ممثلني  مب�صاركة  املا�صي،  العام  حملي  تراجٍع  بعد  املتقّدم 
وندى بو فرحات ونقوال دانيال وغربيال مينّي وغريهم، فما راأيك؟

- اإذا اأرادوا دعم اأعمالهم يجب اأن ي�صتعينوا مبمثلني لبنانيني اأقوياء، خ�صو�صاً اأن اجلمهور ينظر اإىل املمثل 
القدير باإعجاب واحرتام، وهوؤالء اإ�صافة نوعّية الأي عمل، ونحن لدينا الكثري من املمثلني القديرين من 
كل فئات االأعمار، لذا يجب اإعطاوؤهم م�صاحة يف اأعمالنا كونهم ي�صّكلون رافعة للم�صل�صل. وهذا االأمر معتمد 
اأي�صاً من قبل ال�صوريني وامل�صريني الذين ي�صتندون اإىل املمثلني القديرين لدعم العمل وجذب اجلمهور.

املحلية؟ االأعمال  م�صتوى  يف  ثبات  ال  طاملا  تتحقق  اأن  ميكن  درامية  �صناعة  • اأي 
املنتجني  م��ن  جمموعة  ال�صناعة  تتطّلب  ح��ني  يف  �صعيفة،  اأع��م��ال  هناك  جّيد  عمل  مقابل  يف  لالأ�صف   -
نقاط �صعفنا  نعلم جّيداً  اثنني. نحن  اأو  �صخ�س  تقوم على  ال�صناعة ال  الأن  االأكفاء،  والكّتاب  واملخرجني 
اإىل  االأعمال اجلّيدة عنا�صر قوّية متما�صكة ومتكاملة، كما نحتاج  املهنة. حتتاج  اأحياناً من واقع  ونحبط 
اأن  يجب  العربية.  االأعمال  مبناف�صة  نفّكر  اأن  قبل  بيننا،  فيما  املناف�صة  بحما�س  لن�صعر  وال�صناعة  التنّوع 
تتوافر اأعمال عّدة جيدة للمناف�صة والتطّور. لكن لالأ�صف، اإذا ُعر�س م�صل�صل متكامل وجّيد ياأتي 
بعده م�صل�صالن اأو اأكرث مب�صتوى و�صيع، في�صرب ما حتقق، مما ينعك�س �صلباً على �صيت 

االأعمال املحلية.
اللبنانية؟ الدراما  يف  الفالحني" ثورة  "ثورة  فعال  حقق  •هل 

- طبعاً، لقد ترك ب�صمة جميلة يف الدراما املحلية. من ال�صعب تكرار اإنتاج �صخم 
وهذه  لذلك،  ال��الزم��ة  ال�صروط  يراعي  كونه   Netflix على  بيع  لقد  كهذا. 

�صابقة.
ميديا"،  "ال�صو�صيال  عن  ا�صتغنيت  وقد  االإعالمية،  االإط��الالت  يف  مقّلة   •

فما الذي تغرّي؟
- مرتاحة جداً الأنني بعيدة عن التزلف والكذب والنفاق واملبالغة والتبجيل 
الزمالء  التوا�صل مع  بعيدة من  ل�صت  علّي.  املفرو�صة  والواجبات  والتفاهة 
االأ�صدقاء عرب ات�صاالت خا�صة، فلي�س بال�صرورة االإعالن عنها عرب مواقع 
التوا�صل االجتماعي. لقد ارحتت من التاأويالت وفربكة االأخبار والدخول 
اأعتزل  م��وؤٍذ ج��داً، مل  ع��امل افرتا�صي  اإن��ه  اأن��ا يف غنى عنها.  يف متاهات 
منه نهائياً الأن لدّي �صفحتي اخلا�صة عرب اإن�صتغرام التي اأن�صر من 

خاللها مقتطفات عن اأعمايل ومقابالتي التلفزيونية فقط.
اإالم  "ملي�س ومارغو"،  • بعد تقدمي �صخ�صيتني �صريرتني، 

تتطلعني م�صتقبال؟
- لقد اكتفيت �صراحة من اأدوار ال�صر، �صتظهر 
"مارغو"  ق�����ص��اوة  م����دى  "اأ�صود"  اأح������داث 
ال�����ص��ري��رة وج��ربوت��ه��ا، وه��ي ال��ت��ي ال ميكن 
ت��ربي��ر اأف��ع��ال��ه��ا. ل��ق��د ت��ع��ب��ت ف��ع��ال واأري����د 
ا�صرتاحة، الأن االأدوار املماثلة متعبة نف�صياً 
وا�صتهلكت  ال�صر كلها،  األوان  اأدّيت  جداً، فقد 
اأرغ��ب الحقاً  اأدوات��ي فيها وطاقتي. لذا  كل 
ال�صّر،  �صورة  لك�صر  اإيجابية  ام��راأة  دور  يف 
رومان�صياً،  اأو  كوميدياً  م�صل�صال  فاأنتظر 
اأتنّف�س من خالله ال�صعداء جمدداً. لدي 
لذا  ال�صخ�صيات،  يف  للتلّون  قوّية  طاقة 
ال اأقبل التكرار يف االأدوار. قد اأعود اإىل 
ال�����ص��ر يف م��رح��ل��ة الح��ق��ة ب��ع��د تقدمي 
خ�صو�صاً  ج����داً،  خمتلفة  �صخ�صية 
اأي عمل  ه��و حم���ّرك  ال�����ص��ّر  دور  اأن 

درامي.

لأع��م��ال  مرتفعة  م�����س��اه��دة 
ركيكة

عن ارتفاع ن�صبة امل�صاهدة الأعمال 
ركيكة يف االإنتاج واالإخراج، تقول 
وردة اخلال: )يف ظل عدم توافر 
ال�صنة  م�����دار  ع��ل��ى  ع�����ّدة  اأع����م����ال 
اجلمهور،  اأم������ام  ك���ث���رية  وخ����ي����ارات 
اأمامهم  ُيعر�س  ما  اللبنانيون  يتابع 
ع����رب ال�������ص���ا����ص���ات ب��غ�����س ال���ن���ظ���ر عن 
ن��وع��ان م��ن اجلمهور،  ث��م��ة  امل�����ص��ت��وى. 
واحد يتابع ال�صبكات الف�صائية وبالتايل 
يقارن بني اأعمالنا وما ُيعر�س يف اخلارج، 
فينتقد ويقّوم. وجمهور اآخر ب�صيط يت�صّلى 
دون  من  التلفزيون  مب�صاهدة  النهار  ط��وال 
املتعلقة  التفا�صيل  اأو  للم�صتوى  اأهمية  اإي��الء 
مب�صتوى العمل، ويكون جمّرد متلٍق. لذا يكفي 
اأن ي��ك��ون ت��وق��ي��ت ال��ع��ر���س م��درو���ص��اً، وم���ن دون 

توافر مناف�س حتى يح�صد جماهريية وا�صعة.
ا�صتخفاف  م��ب��داأ  االأم����ور  ه��ذه  ب��دع��م  يتعلق  وفيما 
بع�س املنتجني يف تنفيذ اأعمالهم تقول: �صحيح، لكن 
اأو  يتّكلون على جنم  الذين  التجاريني  املنتجني  يف مقابل 
اثنني لرفع العمل، ثمة من ي�صعى لالرتقاء بالدراما عرب االنتقائية 

يف اخليار، اأي اختيار اأف�صل الكّتاب واملخرجني واملمثلني.

ع��ام��ر النتقادات  وف����اء  ال��ف��ن��ان��ة  ت��ع��ر���ص��ت 
الفرن�صية،  اللغة  اتقانها  ل��ع��دم  ���ص��دي��دة، 
خمارج  ن��ط��ق  يف  �صعفها  وا���ص��ح��اً  ك���ان  اإذ 
م�صل�صل  يف  ���ص��ح��ي��ح  ب�����ص��ك��ل  احل��������روف 

)حكايتي(.
الكلمات  ومل تتمكن وف��اء من نطق بع�س 
واجل��م��ل ال��ف��رن�����ص��ي��ة، ح��ي��ث ظ��ه��رت كاأنها 
اأن��ه يفرت�س،  اللغة، رغم  تعلم  مبتدئة يف 
وفق االأحداث، اإتقانها ال�صديد للفرن�صية، 
يت�صم  احل����������وار  يف  ا����ص���ت���خ���دام���ه���ا  وان 

بال�صهولة.
يا�صمني  للنجمة  ذاته، وّجهت  امل�صل�صل،  يف 
�صربي انتقادات مرتبطة بطريقة حديثها 
كراوية يف العمل، حيث ان نربة �صوتها ال 
تتواءم مع موا�صفات الراوي، كما واجهت 
انتقادات اأي�صا مرتبطة باهتمامها باملكياج 
عن  النظر  بغ�س  ال��وق��ت  ط��وال  واملالب�س 
م��ت��ط��ل��ب��ات ال�����ص��خ�����ص��ي��ة اأح���ي���ان���ا، وه����و ما 
مواقع  ع��رب  �صدها  �صاخرة  تعليقات  اث��ار 

التوا�صل.

نان�صي عجرم : م�صتعدة 
لعتز�ل �لفن ب�صرط و�حد

ب�صرط  ولكن  الفن  الع��ت��زال  م�صتعدة  اأنها  عجرم  نان�صي  الفنانة  ك�صفت 
وقالت عجرم يف  اإليها.  وبناتها يف حاجة  اأن زوجها  �صعرت  اإذا  واح��د وهو 
لقاء تلفزيوين، زوجي وبناتي هم حياتي، وال �صيء عند  االإن�صان اأغلى من 

عائلته، وبناته وزوجه.
اأثناء  عليه  وتعرفت  اأ�صنان  طبيب  هو  الها�صم  ف��ادي  زوجها  اأن  واأ�صافت 
توقيع الك�صف على اأ�صنانها، ثم بداأت تتكرر زيارتها لعيادته ون�صبت بينهما 
عالقة �صداقة، ثم حتولت اإىل عالقة عاطفية ا�صتمرت 3 �صنوات، ثم مت 

الزواج.
اإغ�صاب اجلمهور  تعمدت  كانت  اإن  نان�صي عجرم  نفت  اأخ��رى،  ناحية  من 
املغربي، بعد رف�صها تناول احلليب، الذي كان مقدما لها يف املغرب يف العام 

املا�صي على هام�س م�صاركتها يف مهرجان "موازين" الغنائي.

توؤدي �ملمثلة ورد �خلال بطولة �مل�سل�سل �لرم�ساين �للبناين )�أ�سود( )كتابة كلوديا مر�سليان، و�إخر�ج 
�سمري حب�سي، و�إنتاج �إيغل فيلمز( ب�سخ�سية )مارغو( �لأم غري �ل�ساحلة و�لزوجة �خلائنة و�لقا�سية، 
�لتي يلّف ما�سيها �لكثري من �لغمو�س. ورد �لتي �أن�ست �جلمهور جربوت )ملي�س( و�سّرها و�أذيتها من خالل 
)مارغو( َتِعُد �مل�ساهدين باأحد�ث غري متوّقعة، بعد مزيد من �لنقمة على هذه �ل�سخ�سية. عن )مارغو( 

وم�سرية �لدر�ما �للبنانية كان مع ورد �خلال هذ� �حلو�ر:
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ما �لأطعمة غري �ملنا�صبة ملر�صى ح�صو�ت �ملر�رة؟
التخلي عن بع�س  امل��رارة  الذين يعانون من ح�صوات  املر�صى  يتعني على 
االأطعمة وامل�صروبات التي قد تت�صبب يف ظهور مغ�س �صديد بالبطن، فما 

هي هذه االأطعمة وامل�صروبات؟
احل�صى  مر�صى  على  يتعني  االأمل��ان��ي��ة،  راجت��ي��رب(  )�صينيورن  ملجلة  وفقا 

التخلي عن تناول البي�س امل�صلوق والقهوة وامل�صروبات الكحولية.
واأ�صافت املجلة اأن تناول الكثري من الكرنب والبقوليات واللحوم املدخنة 
قد يوؤدي اإىل ال�صعور باالمتالء والغيثان، ومع ذلك هناك بع�س االأطعمة 
امل��رارة من  والتوابل التي متتاز بتاأثري مهدئ يف حالة االإ�صابة بح�صوات 
فاإنه من  االأخ��رى،  لالأطعمة  وال�صمر .وبالن�صبة  والكمون  اليان�صون  مثل 
املرارة  حتفيز  على  مثال  ال��ده��ون  تعمل  حيث  باعتدال،  تناولها  االأف�صل 
للقيام بعملية التنظيف الذاتي، اإال اأن الوجبات الد�صمة للغاية قد تت�صبب 

يف ظهور مغ�س بالبطن مرة اأخرى.

�حذرو�.. �ألو�ن �لو�صم 
حتتوي على مو�د م�صرطنة

تتنوع  ع��دة؛  الأ�صباب  -حت��دي��دا-  ال�صباب  بني  كبريا  رواج��ا  الو�صم  ي�صهد 
بني التعبري عن احلب اأو تخليد ذكرى اأو جتميل جزء معني من اجل�صم. 
غري اأن الو�صم ال يخلو من خماطر �صحية؛ حيث اإنه يرفع خطر االإ�صابة 

ب�صرطان اجللد، ف�صال عن اال�صتجابات التح�ص�صية واالأمرا�س املُعدية.
وقالت اإني�س �صرايفر، من املعهد االأملاين لتقييم املخاطر، اإن األوان الو�صم 
اأن  ميكن  اللونية  ال�صبغات  اأن  مو�صحة  م�صرطنة،  م���واد  على  حت��ت��وي 
ترت�صب كجزيئات متناهية ال�صغر يف العقد اللمفاوية، وتنتقل اإىل اأع�صاء 

اأخرى عرب اجلهاز اللمفاوي.
كما حذرت �صرايفر من اإجراء الو�صم على ال�صامات؛ نظرا الأنه يرفع خطر 
االإ�صابة ب�صرطان اجللد .من جانبه، قال الدكتور اأوفه كري�صرن اإنه اأثناء 
ب��االآالف، مما  الو�صم حتدث ج��روح متناهية ال�صغري يقدر عددها  اإج��راء 

يرفع خطر االإ�صابة باأمرا�س ُمعدية.

��ستجابات حت�س�سية
التح�ص�صية  اال�صتجابات  اأن  االأمل���اين  اجللدية  االأم��را���س  طبيب  واأ���ص��اف 
تندرج اأي�صا �صمن خماطر الو�صم؛ حيث يتعر�س اجللد لالحمرار وتظهر 

عليه ق�صور وجروح متقيحة.
اأن  اإىل  اأ�صار طبيب االأمرا�س اجللدية االأملاين فولفجاجن بوميلر  بدوره، 
الو�صم يحد من قدرة اجللد على التعرق، وهو ما ميثل م�صكلة للريا�صيني 
درج��ة حرارة  التحكم يف  يواجهون �صعوبات يف  اإنهم  ب�صفة خا�صة؛ حيث 
اجل�صم ويتعر�صون خلطر ال�صخونة املفرطة للج�صم، خا�صة اإذا كان الو�صم 

يغطي اأجزاء كبرية من اجل�صم.
الو�صم رغم كل هذه املخاطر، فاإن بوميلر ين�صح  اإج��راء  الرغبة يف  وعند 
باإجراء الو�صم لدى حمرتف ومعتمد ويفي بكل اال�صرتاطات ال�صحية من 

حيث جودة االألوان امل�صتخدمة وتعقيم االأدوات وغرفة الو�صم.
الو�صم  بالليزر، ولكن كلما كان  الو�صم  اإزال��ة  اأنه ميكن  اإىل  واأ�صار بوميلر 
الو�صم  ل��زوال  �صمان  يوجد  ال  حيث  اإزال��ت��ه؛  �صعوبة  زادت  وملونا،  كبريا 

ب�صكل نهائي، ومن املمكن اأن ي�صري لون اجللد باهتا ومليئا بالندوب.

بذلك؟ �سمي  وملاذ�  �لعو��سم؟  بنهر  �سمي  �لذي  �لنهر  • ما 
- نهر العوا�صم هو نهر الدانوب. و�صمي بذلك الأنه مير بعدة عوا�صم 

اأوروبية وهي "فيينا ، بوداب�صت ، بلغراد"
�أوروبا؟ يف  نهر  �أطول  هو  •  ما 

- نهر الفولغا
 • ما م�ساحة �لياب�سة؟

ي�صاوي  ما  اأي  مربع  ميل  مليون   58 ح��وايل  الياب�صة  م�صاحة  -تبلغ 
11580 قدم مربع من الياب�صة لكل اإن�صان ت�صكل الياب�صة 29 باملائة 

من الكرة االأر�صية الباقي هو ماء وي�صاوي 71 باملائة 
�لأر�س؟ باطن  يف  يوجد  • ماذ� 

نفقا يف جوفها نالحظ  اإذا حفرنا  ال�صخر  كبرية من  ك��رة  -االأر����س 
اقل  االأر���ص��ي��ة  وه��ي  الق�صرة  االأوىل ه��ي  الطبقة  ع��دة  وج��ود طبقات 
من 4 اأميال حتت املحيط تليها طبقة �صميكة من ال�صخر ت�صل حتى 
ارتفعت  املركز  اقرتبنا من  كلما  االأر���س  نحو مركز  امل�صافة  منت�صف 
ح��ار جدا  هناك �صخر  ال�صميكة  ال�صخر  احل���رارة حتت طبقة  درج��ة 
3100 من  تبداأ على ح��وايل  دائ��ب يعرف بالقلب اخلارجي واخ��رياً 
حيث ن�صع اأقدامنا يعتقد اأن احلرارة يف مركز االأر�س هي 11000 

فهرنهايت  

امللقب  علي  اأب��و  �صينا(  ابن  اهلل  عبد  بن  )احل�صني  �صينا  ابن  الطبيب  اال�صالمي  العامل  اأن  تعلم  هل   •
بال�صيخ الرئي�س يعود له الف�صل يف اكت�صاف العديد من االأمور الطبية اأهمها:

يف  م��رك��زي  �صبب  ع��ن  ال��ن��اجت  وال�صلل  املحلي  الع�صوي  ال�صلل  ب��ني  وميز  الن�صفي  ال�صلل  �صخ�س  م��ن  اأول 
الدماغ.

اأول من و�صف اأعرا�س داء )الفيالريا( اأو داء الفيل، وهو مر�س ي�صيب الرجلني فتت�صخمان. وهو اأول من 
و�صف اأعرا�س داء )اجلمرة اخلبيثة(.

وهو اأول من وفق اإىل اكت�صاف الطفيلة املعوية املعروفة باالنكل�صتوما اأو الرهقان. وهي دودة موجودة يف اأمعاء 
االإن�صان. وقد و�صفها و�صفا دقيقاً يف كتابه ال�صهري القانون وقد �صماها )الدودة امل�صتديرة(.

االأندل�س. ومل يكن يف زمانه  االأندل�صي يعترب من نوابغ الطب واالأدب يف  ابن زهر  اأن احلفيد  • هل تعلم 
اأعلم منه ب�صناعة الطب اأخذها عن اأبيه. وقد خدم دولتي املرابطون واملوحدون.

له الرتياق اخلم�صيني يف الطب ور�صالة يف طب العيون. ويعترب ابن زهر اأول من اكت�صف جرثومة مر�س 
اجلرب من اأطباء امل�صلمني كما هو اأول من �صخ�س اأعرا�س خراج احليزوم والتهاب التامور يف حالتي الن�صافة 

واالن�صكاب.

هدية الأم
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�لفلفل �حللو 
ك�����ص��ف��ت درا�����ص����ة ع��ل��م��ي��ة ح��دي��ث��ة ان 
االأمالح  معظم  فيه  تتوفر  الفلفل 
تزود  حيث  والفيتامينات،  املعدنية 
بنحو  اجل�صم  منه  ج���رام   100 ك��ل 

فقط. حرارياً  �صعراً   24
وه���و ي��ح��ت��وي ع��ل��ى 6 ج���رام���ات من 
ملليجرامات  و6  ال��ك��رب��وه��ي��درات، 
ملليجراماً  و22  ال��ك��ال�����ص��ي��وم،  م��ن 

من الف�صفور، ونحو 180 ملليجراماً من البوتا�صيوم، و�صيء من احلديد 
وال�صوديوم والزنك.

وم�صدراً  اأ  لفيتامني  اجليدة  امل�صادر  من  احللو  االأخ�صر  الفلفل  ويعترب 
ممتازاً لفيتامني ج، فكل 100 جرام من الفلفل تزود اجل�صم بنحو 160 
اجل�صم  ح��اج��ة  �صعف  م��ن  اأك���رث  ت��ع��ادل  وه��ي  ج  فيتامني  م��ن  ملليجراماً 

اليومية من هذا الفيتامني )احلاجة اليومية 60 ملليجراماً(.
األياف  م��ن  ف��ي��ه  مل��ا  ب��ا���ص��ت��م��رار  احل��ل��و،  االأخ�����ص��ر  الفلفل  ب��ت��ن��اول  وين�صح 

وفيتامينات م�صادة لالأك�صدة وجمددة للخاليا يف اجل�صم.
من  تقي  ب��اأن��ه��ا  يعتقد  ال��ت��ي  اخل�����ص��راوات  �صمن  يقع  االأخ�����ص��ر  والفلفل 

االإ�صابة ب�صرطان الرئة.

رجل يقبل ن�سخة طبق �لأ�سل من كاأ�س �أوروبا حيث يلعب نهائي دوري �أوروبا  يف �لعا�سمة �لأذربيجانية باكو. رويرتز 

اقرتب عيد ميالد ام توتة فاأخذت توته واخوها توتو يفكرون يف هدية عيد ميالد المهما احلبيبة لكن توتة 
تذكرت �صيئا مهما وقالت .. لقد ن�صينا ياتوتو لي�س معنا النقود الكافية.. وما معي ال يكفي �صيئا..ح�صنا يا 
اخي العزيز لنفكر يف �صيء واحد ن�صرتيه. فقال توتو اي�صا ما منلكه من نقود ال يكفي ل�صراء �صيء واحد.. 
ولكن عندي فكرة، لي�صنع كل منا هدية المنا الغالية. واتفقا على ذلك ومل ي�صاهد احد توته وتوتو يلعبان 
اخته  وا�صتعار من  ملونا  وقلما  ورق��ا  القليل  توتو مباله  ا�صرتى   .. الثاين  اليوم  الواجبات ع�صر  انتهاء  بعد 
كل  ان��زوى  اي�صا،  للزجاج  واالل��وان  توته مبا معها قطعة زجاجية كبرية  ا�صرتت  واي�صا  الف�صفورية،  الوانها 
منهما يف غرفته ال يخرج منها كثريا رمبا �صاهدت االم توتو وقد دخل غرفة اخته لثوان معدودة او �صاهدت 
توته وهي جتري لغرفة اخيها ثم تخرج م�صرعة، وهكذا احلال ملدة ثالثة ايام، بعدها طلبا م�صاعدة االب يف 
تغليف هداياهم، وحني جاء موعد العيد اجتمعت العائلة ال�صغرية حول كعكة جميلة �صنعها االب وقال: كما 
تنال ر�صاها، ف�صحك اجلميع و�صفقوا لالب، وقبل  ان  ارجو  وانا �صنعت كعكة لها  اليوم عيد ماما  تعرفون 
ان ينهالوا عليها تقطيعا، تقدمت توته وقالت من �صنع يدي هذه الهدية .. وقدمت الأمها لوحة من الزجاج 
ر�صمت عليها باقة رائعة من الزهور فرحت بها االم كثريا.. وقالت انها رائعة و�صتكون جزءا غاليا يف حياتي. 
وتقدم توتو وهو يحمل هديته ففتحتها االم لتفجاأ ببطاقة كبرية األ�صق بداخلها  �صورة للعائلة جمتمعة وقام 
بتزيينها بالوان ور�صومات م�صيئة وجميلة، وكتب عليه بخط رائع )يف ذكرى عيد ميالد امي اجلميلة لها منا 
كل احلب(، وعند ذلك مل ت�صتطع االم ان تعرب عن حبها للجميع اال بدموع لوؤلوؤية دق لها قلب اجلميع حبا 

واحرتاما ل�صت احلبايب.

�ل�صوكولتة حتافظ على �صمعك
ال�صمع،  ت�صاعد يف احلماية من فقدان  اأن  ال�صوكوالتة ميكنها 

هذا ما خل�صت اإليه درا�صة علمية.
العلمية  نيوترنت  ذا  دوري��ة  ن�صرتها  -التي  الدرا�صة  وتو�صلت 
�صول  اجلنوبية  الكورية  بالعا�صمة  االأطباء  من  عدد  بها  وقام 
موؤخرا- اإىل اأن معدل فقدان ال�صمع بني من ترتاوح اأعمارهم 
ال��ذي��ن يتناولون  ب��ني  اأق��ل بكثري  اأرب��ع��ني و64 عاما ك��ان  ب��ني 

ال�صوكوالتة.
امل�����واد ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة -ال���ت���ي ي��ط��ل��ق عليها  وق����ال ال��ب��اح��ث��ون اإن 
م�صادة  قوية  خ�صائ�س  بها  الكاكاو-  يف  امل��وج��ودة  بوليفينول 

لالأك�صدة وااللتهاب قد حتمي من فقدان ال�صمع.
و���ص��م��ل��ت ال���درا����ص���ة 3575 م���ن ال���رج���ال وال��ن�����ص��اء ح��ي��ث مت 

ب�صاأن  معهم  ح���وارات  اإج���راء  قبل  �صمع  الختبارات  اإخ�صاعهم 
مدى ا�صتهالكهم لل�صوكوالتة.

وتو�صل الباحثون اإىل اأن معدل فقدان ال�صمع كان )اأقل بكثري( 
عند الذين يتناولون ال�صوكوالتة وبلغ ن�صبة %26.8 مقابل 

%36 للذين ال يتناولونها.
ال�صوكوالتة  ل��دور  تو�صلت  قد  كانت  �صابقة  درا���ص��ات  اأن  ُيذكر 
الداكنة يف حت�صني حا�صة الب�صر وال �صيما التمييز بني االألوان، 
ودورها يف حت�صني القدرة على قراءة ومتييز احلروف، اإذ يرجح 
اخلرباء اأن مادة “فالفونويد” املوجودة يف نبات الكاكاو توؤثر 
اأي�����ص��ا على ت��دف��ق ال���دم ب��االأوع��ي��ة ال��دم��وي��ة للعني مم��ا يوؤدي 

لتح�صني قدرته الب�صرية.


