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النوم العميق ُمثبط طبيعي للقلق 
مالئمة  الأكثثر  النوم  اأن  الأمريكية  كاليفورنيا  جامعة  باحثو  وجد 
واملعروف  العميق،  النوم  هو  القلقة،  الأدمغة  �ضبط  واإعثثادة  لتهدئة 
اأيثث�ثثضثثاً بثثنثثوم حثثركثثة الثثعثثن غثثر الثث�ثثضثثريثثعثثة، وهثثثي حثثالثثة ي�ضبح فيها 
التذبذب الع�ضبي اأعلى تزامناً، وترتاجع فيه معدلت �ضربات القلب، 

و�ضغط الدم.
اأ�ضتاذ الأع�ضاب وعلم  الدرا�ضة ماثيو ووكر،  اأحد كبار وا�ضعي  وقال 
النف�س يف جامعة كاليفورنيا: "حددنا وظيفة جديدة للنوم العميق، 
الع�ضبية يف  الثثروابثثط  بثثاإعثثادة تنظيم  الليل  القلق يف  اأنها تقلل  وهثثي 
اأننا  طاملا  للقلق،  طبيعي  مثبط  العميق  الثثنثثوم  اأن  ويثثبثثدو  الأدمثثغثثة. 

نح�ضل عليه وكل ليلة".
بيهيفر" وتقدم  هيومان  "نيت�ضر  دوريثثة  يف  الدرا�ضة  نتائج  ون�ضرت 

اإحدى اأقوى ال�ضالت الع�ضبية بن النوم والقلق حتى الآن.
انغالق  نثثوم،  دون  ليلة  بعد  للدماغ  م�ضح  اأظثثهثثر  الثثتثثجثثارب،  ظثثل  ويف 
اإبقاء  يف  عثثادة  ت�ضاعد  التي  الو�ضطى،  اجلبهية  يف  الأمامية  الق�ضرة 
الأعمق  العاطفية  املراكز  اأن  ال�ضيطرة، يف حن  القلق حتت  م�ضتوى 

بالدماغ كانت مفرطة يف الن�ضاط.
وبعد ليلة كاملة من النوم، وقيا�س موجات دماغ امل�ضاركن يف التجارب 
النتائج تراجع  اأظهرت  اأقطاب كهربائية و�ضعت على رءو�ضهم،  عرب 
م�ضتوى قلقهم ب�ضكل كبر، خا�ضًة الذين مروا بالنوم بطيء املوجة 

ذي حركة العن غر ال�ضريعة.
وقال امل�ضوؤول الرئي�ضي عن الدرا�ضة، اإيتي بن �ضيمون، وهو زميل ما 
بعد الدكتوراه يف مركز علوم نوم الب�ضر يف جامعة كاليفورنيا: "النوم 
وتقلل  عواطفنا،  تنظم  التي  للدماغ  الأمثثامثثيثثة  الآلثثيثثة  اأعثثثاد  العميق 

التفاعلية العاطفي، والوظائفية وحتول دون ت�ضاعد القلق". 

فاكهة الكيوي.. تعرف على 
موطنها الأ�صلي وفوائدها

اأمام  تتميز فاكهة الكيوي من اخلارج بجلدها البني املغطى بالوبر، 
من الداخل فهي مليئة باللب الأخطر الغني باملاء، يتو�ضطه حبيبات 

�ضوداء �ضغرة تعطيها �ضكال فريدا.
الثعلب  عنب  با�ضم  ال�ضابق  يف  مثثعثثروفثثة  الثثكثثيثثوي  فاكهة  كثثانثثت  وقثثد 
جتد  اأن  قبل  ال�ضن،  �ضمايل  الأ�ضلي  موطنها  اأنثثهثثا  ذلثثك  ال�ضيني، 

طريقها اإىل خمتلف دول العامل.
ووجدت فاكهة الكيوي طريقها اإىل نيوزيلندا مع املب�ضرين الأوائل، 
الأوروبثثي جنوب غربي  البلد  لهذا  الوطنية  الفاكهة  الآن  واأ�ضبحت 

املحيط الهادي.
وبع�س  ال�ضلطات  اإىل  الكيوي  فاكهة  اإ�ضافة  البع�س  يف�ضل  وبينما 
اآخرون  اآخر �ضربها ع�ضر، يف حن يلجاأ  الوجبات اخلفيفة، يف�ضل 

اإىل طبخها اأو �ضيها على النار يف بع�س املجتمعات.
اأنثثهثثا تخفف اأعثثرا�ثثس الثثربثثو، كما  اأبثثثرز فثثوائثثد فاكهة الثثكثثيثثوي  ومثثن 
والأوعية  القلب  �ضحة  على  وحتافظ  لل�ضرطان،  مثايل  م�ضاد  اأنها 

الدموية، وتتحكم يف مر�س ال�ضكري.
الغذائية، كما  الألياف  الكيوي على كمية جيدة من  وحتتوي فاكهة 
وفيتامن  والفولت   B5 وفيتامن   C بفيتامن  غنيا  م�ضدرا  تعد 

.E
وتختزن فاكهة الكيوي اأي�ضا كميات كبرة من البوتا�ضيوم، بالإ�ضافة 
"�ضتاندرد  موقع  ذكثثرن  ما  وفثثق  معتدلة،  بكميات  اأخثثرى  معادن  اإىل 

ميديا".
يثثعثثانثثون من  للذين  جثثيثثدا  تثثكثثون طعاما  ل  قثثد  الثثكثثيثثوي،  فاكهة  لكن 
ي�ضر  مثثا  وفثثثق  قثثلثثيثثال،  الثثثثالذع  مثثذاقثثهثثا  ب�ضبب  الثثفثثم،  يف  احل�ضا�ضية 
اخلرباء، اإذ قد ي�ضاحب تناولها ما يعرف با�ضم "متالزمة احل�ضا�ضية 

الفموية".
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اللتهاب الرئوي يقتل طفال كل 39 ثانية 
 800 اإن اللتهاب الرئوي قتل ما يربو على  قالت وكثثالت �ضحية عاملية 
األف طفل العام املا�ضي اأي طفال كل 39 ثانية على الرغم من اأن املر�س 

قابل للعالج وميكن الوقاية منه يف الغالب.
ويف تقرير حول ما و�ضفوه "بالوباء املن�ضي"، حثت منظمة الأمم املتحدة 
اأخرى  �ضحية  وكثثالت  واأربثثع  الطفولة  اإنقاذ  وهيئة  )يوني�ضف(  للطفولة 
ويف  املثثر�ثثس  مثثن  للوقاية  الثثلثثقثثاحثثات  يف  ال�ضتثمار  زيثثثادة  على  احلثثكثثومثثات 

اخلدمات ال�ضحية والأدوية لعالجه.
وقال �ضيث بركلي، الرئي�س التنفيذي لتحالف جايف للقاحات "حقيقة اأن 
هذا املر�س الذي ميكن الوقاية منه وعالجه وت�ضخي�ضه ب�ضهولة ل يزال 

اأكرب قاتل لالأطفال ال�ضغار يف العامل تبعث على ال�ضدمة".
واللتهاب الرئوي اأحد اأمرا�س الرئة الناجمة عن البكتريا اأو الفرو�ضات 

اأو الفطريات.
احليوية  بامل�ضادات  وعالجه  باللقاحات  املر�س  هثثذا  من  الوقاية  وميكن 
اأو بالأك�ضجن يف احلالت الأكر حدة لكن الو�ضول اإىل هذه الو�ضائل يف 

البلدان الفقرة يكون حمدودا يف الغالب.
اأكثثر مثثن ن�ضف وفثثيثثات الأطثثفثثال الناجمة عثثن الإ�ثثضثثابثثة باللتهاب  وكثثان 
الكوجنو  وجمهورية  وباك�ضتان  والهند  نيجريا  يف  املا�ضي  العام  الرئوي 

الدميقراطية واإثيوبيا ومعظمهم ر�ضع مل يبلغوا عامهم الثاين.
"مالين  الطفولة  اإنثثقثثاذ  لهيئة  التنفيذي  الرئي�س  واتكينز  كيفن  وقثثال 
الأطفال ميوتون ب�ضبب احلاجة اإىل اللقاحات وامل�ضادات احليوية املتاحة 
عاملي  وبثثاء  "هذا  واأ�ثثضثثاف  بالأك�ضجن".  العادي  والعالج  معقولة  باأ�ضعار 

من�ضي يف حاجة اإىل ا�ضتجابة عاملية عاجلة".

كيف حتمني ب�صرتك من 
اجلفاف يف ال�صتاء؟

ف�ضل  يف  اجلثثثثفثثثثاًف  اإىل  اجلثثثلثثثد  ميثثثيثثثل 
بل  الثثبثثارد،  الثثهثثواء  ب�ضبب  لي�س  ال�ضتاء، 
تقود  اأن  ميكن  والتي  املركزية  التدفئة 

اإىل حالت مثل الأكزميا. 
ويو�ضي اخلرباء با�ضتخدام جهاز لتعديل 
وا�ضتخدام  الثث�ثثضثثتثثاء،  يف  الثثرطثثوبثثة  ن�ضبة 
وبل�ضم  للب�ضرة،  منا�ضب  مرطب  كثثرمي 

لل�ضفاه لتجنب جفاف وت�ضقق اجللد.
ومن املهم اأي�ضاً تقليل التعر�س للعوامل 
التي جتِرد اجللد من الزيوت الطبيعية، 
خثثا�ثثضثثًة املثثثاء الثث�ثثضثثاخثثن، لثثثذا تثثاأكثثدي من 
ا�ضتخدام ماء دافئ اأو فاتر لغ�ضل الوجه 
وتنظيف  اليدين  وغ�ضل  وال�ضتحمام، 

الأطباق. 
اأي�ضاً،  ويهيجه  اجللد  التعرق  ويجفف 
وجتفيفها  الثثبثث�ثثضثثرة  بثثتثثنثثظثثيثثف  ويثثنثث�ثثضثثح 
التمارين  بثثثعثثثد  ممثثثكثثثن،  وقثثثثثت  بثثثاأ�ثثثضثثثرع 

الريا�ضة ال�ضاقة.
ومثثن الثث�ثثضثثروري البثثتثثعثثاد عثثن منتجات 
الكحول،  حتتوي  التي  بالب�ضرة  العناية 
وحثثثثمثثثثام الثثثفثثثقثثثاعثثثات، واخثثثثثتثثثثثاري زيثثثثوت 
بثثثثثثدًل مثثثثن ذلثثثثثثك، ح�ضب  ال�ثثثضثثثتثثثحثثثمثثثام 

"الغارديان" الربيطانية.

اأكـرث 9 اأ�صيـاء يف
�ص 23 منـزلك تهـدد �صحـتك

وجود اأ�صقاء يقلل 
احتمالت البدانة

قالت نتائج درا�ضة جديدة اإن الأطفال الوحيدين اأكر عر�ضة للعادات 
الغذائية غر ال�ضحية مقارنة مبن لهم اأ�ضقاء. واأظهرت الدرا�ضة التي 
مييلون  الوحيدين  الأطفال  اأمهات  اأن  اأوكالهوما  جامعة  يف  اأجريت 

اإىل اكت�ضاب الوزن الزائد والبدانة اأكر ممن تنجنب اأكر من طفل.
نيوتري�ضن  اأو  "جورنال  يف  نتائجها  ُنثث�ثثضثثرت  الثثتثثي  الثثدرا�ثثضثثة  ورّكثثثثزت 
اإيديوكي�ضن اأند بيهافر" على العادات الغذائية لالأم والطفل، 
ومل تبحث تاأثر العادات الغذائية لالأب على 

الطفل.
اأن  فر�ضية  مثثن  الثثدرا�ثثضثثة  اأبثثحثثاث  وانطلقت 
الثث�ثثضثثلثثوكثثيثثات الثثغثثذائثثيثثة لثثالأ�ثثضثثرة هثثي العامل 
الأكر تاأثراً على الطفل ولي�س ما يتناوله مع 

اأ�ضدقائه يف املدر�ضة.
اإىل  الغذائية وال�ضحية، وتو�ضلت  البيانات  الدرا�ضة على  واعتمدت 
نتائج اإح�ضائية، ور�ضدت زيادة تناول الأطفال الوحيدين لل�ضعرات 
امليل  هذا  يقل  بينما  ال�ضكرية،  امل�ضروبات  مثل  الفارغة،  احلرارية 

لدى الأطفال الذين لديهم اأ�ضقاء.

غراف:  دانييله  واملثثدونثثة  واملوؤلفة  الرتبية  خبرة  تقول   
بتكرار نف�س الكلمة التي اأ�ضاء الطفل  الآباء  اأغلب  "يقوم 
ما  اإذا  املثثثثثال  �ضبيل  فعلى  �ضحيح".  ب�ضكل  ولكن  نطقها 
يا  "انظري  زيثثثارة حلديقة احلثثيثثوان:  الطفل خثثالل  قثثال 
اأمي، اإنها رزافة!" فيجب اأن تقوم الأم حينها بالرد قائلة 
النتباه للخطاأ. الت�ضحيح  لفت  بدون  زرافة"،  "نعم هذه 
اللغات،  لتعلم  عثثائثثقثثاً  ي�ضر  اأن  ميثثكثثن  للطفل  امل�ضتمر 
"غر  وت�ضيف:  لطفلن.  اأم  وهثثي  غثثراف  تقول  ح�ضبما 
خاطئ  ب�ضكل  املنطوقة  للكلمة  ال�ضحيح  النطق  تكرار  اأن 
�ضوف ي�ضاعد الطفل على تعلم النطق ال�ضحيح تدريجياً 

بدون اإحراجه".
يتم دمج  اأن  اأي غ�ضا�ضة  لي�س هناك  اإنثثه  غثثراف  وتقول   
بع�س الكلمات املنطوقة خطاأ املرحة يف الكلمات الدارجة 
التي ت�ضتخدمها الأ�ضرة نظراً لأن هذا من �ضاأنه" تعزيز 
اأيثث�ثثضثثاً يف  اأنثثثه ل يثثوجثثد ثثثمثثة خثثطثثاأ   التاآزر". وتثث�ثثضثثر اإىل 
اأنثثك ل  الوا�ضح  اأن من  الكلمات طاملا  تلك  ال�ضحك على 

ت�ضخر من الطفل.

حتذير 
الثثتثثلثثفثثاز عثثنثثدمثثا يكون  بثثثاإغثثثالق  الثثبثثاحثثثثثون الآبثثثثثاء  ين�ضح 
اأبناوؤهم يلعبون اأو من�ضغلن باأ�ضياء اأخرى. واأكد الباحثون 
يوؤثر  اآن واحد،  التلفاز يف  باللعب وم�ضاهدة  الن�ضغال  اأن 

�ضلبا على تركيز الطفل وي�ضعف تطوره الذهني.
حذر باحثون اأمريكيون من اإبقاء جهاز التلفاز يف و�ضعية 

الت�ضغيل، اأثناء قيام الطفل مبهام اأخرى كالتعلم اأو حتى 
تركيز  على  �ضلبا  الثثتثثاأثثثر  يف  ذلثثك  يت�ضبب  حيث  اللعب؛ 
الطفل، وفقا ملا ن�ضرته الرابطة الأملانية لأطباء الأطفال 
الإنرتنت.  على  موقعها  على  الثثثنثثن  الثثيثثوم  واملثثراهثثقثثن 
ب�ضرورة  الآبثثاء  الأمريكية  اآيثثوا  باحثو جامعة  اأو�ضى  لذا 
اأن الطفل ل ي�ضاهده،  اإغالق التلفاز، طاملا  احلر�س على 
الربامج  نوعية  �ثثضثثوى  الطفل  ي�ضاهد  بثثثاأل  اللثثتثثزام  مثثع 
م�ضاهدة  اأن  اإىل  الباحثون  هثثثوؤلء  تو�ضل  و  لثثه.  املنا�ضبة 
الطفل لربامج تخلو من القيم الرتبوية ميكن اأن تت�ضبب 

يف اإ�ضعاف التطور املعريف لدى الطفل.
اأيوا  بجامعة  الربوفي�ضور  لينربغر،  ديثثبثثورا  واأو�ثثضثثحثثت 
"لذا  ي�ضاهده  �ضيء  كل  من  يتعلم  الطفل  اأن  الأمريكية، 
يلعب حمتوى الربامج التي ي�ضاهدها الطفل دورا حا�ضما 

يف تكوينه املعريف".
وللتو�ضل اإىل ذلك، قام الباحثون الأمريكيون مبالحظة 
و�ضائل  وا�ضتخدام  الرتبية  واأ�ضاليب  الأ�ضرية  العالقات 
اأ�ثثضثثرة لديها   1150 الإعثثثالم وتثثاأثثثر الأطثثفثثال بها لثثدى 
اأطثثثفثثثال تثثثثرتاوح اأعثثمثثارهثثم بثثن عثثامثثن وثثثمثثانثثيثثة اأعثثثثوام. 
وحلماية الطفل من اأي اآثار �ضلبية لو�ضائل الإعالم، يف�ضل 

اأن يوفر الآباء لطفلهم جوا مفعما باملودة واحلنان.
والألعاب  الثثكثثرتثثون  اأفثثثالم  اإىل  الأ�ثثضثثر  مثثن  الثثعثثديثثد  تلجاأ 
الإلكرتونية كو�ضيلة للرتفيه اأو كم�ضدر للمعرفة اأو حتى 
الأ�ضر بقيامها بهذا ترتكب  اأن  اإل  اأطفالهم،  كاأداة لإلهاء 
التي  ال�ضحة. فما هي احلثثدود  ملنظمة  خطاأ كبراً، وفقا 

يجب عدم جتاوزها؟
بينما ت�ضر العديد من الدرا�ضات اإىل تزايد عدد ال�ضاعات 
املحمولة  هواتفهم  ا�ضتخدام  يف  الأطثثفثثال  يق�ضيها  التي 
وغثثرهثثا مثثن الأجثثثهثثثزة الإلثثكثثرتونثثيثثة، اأ�ثثثضثثثدرت منظمة 
الفرتات  اإر�ثثضثثادات حثثددت فيها  العاملية جمموعة  ال�ضحة 
لالأطفال  خاللها  ال�ضماح  لالأ�ضرة  ميكن  التي  الزمنية 
بالتعر�س لل�ضا�ضات الإلكرتونية، مع التاأكيد على �ضرورة 
النمو  عدم جتاوزها نظرا للمخاطر املحتملة لذلك على 

الذهني لديهم.
ووفقا ملنظمة ال�ضحة العاملية، يجب عدم ال�ضماح اإطالقا 
الأجهزة  �ضا�ضات  على  م�ضمون  اأي  مب�ضاهدة  لالأطفال 
اأ�ضيق  الأول، وال�ضماح لهم يف  الإلكرتونية خالل عامهم 
لالأطفال  بالن�ضبة  اأمثثثا  الثثثثثاين.  عثثامثثهثثم  خثثثالل  احلثثثثدود 
األ  واأربثثعثثة، يجب  اأعمارهم ما بن عامن  تثثرتاوح  الذين 
اأكر من  تتجاوز فرتات تعر�ضهم لل�ضا�ضات الإلكرتونية 

�ضاعة واحدة فقط خالل اليوم.
كما اأكدت املنظمة على �ضرورة قيام الأطفال حتت خم�س 
من  كثثاف  قثثدر  على  احل�ضول  مع  ع�ضلي  بن�ضاط  �ضنوات 
النوم مبا يوفر الفر�ضة لتبني عادات �ضحية لحقا خالل 

فرتتي املراهقة والبلوغ.
و�ضرح مدير منظمة ال�ضحة العاملية تدرو�س اأدهانوم باأن 
"مرحلة الطفولة املبكرة ت�ضهد النمو ال�ضريع لالأطفال، 
وهي الفرتة التي يجب على الأ�ضرة خاللها اأن تغر من 

اأ�ضلوب حياتها مبا يحقق مكا�ضب �ضحية لأفرادها".

كيف تتجنب 
الغازات خالل 

رحالت الطريان؟
اأغلب  ك�ضف طبيب متنقل مي�ضي 
وقته يف الطائرات والفنادق اأف�ضل 
طريقة تبقى امل�ضافر ب�ضحة جيدة 

خالل رحالت الطران. 
اإعادة  على  ماكفرلن  بثثن  ويعمل 
امل�ضابن  اأو  املثثر�ثثضثثى  امل�ضطافن 
لأزمة  تعر�ضهم  بعد  بالدهم  اإىل 
درو�ضاً  وعثثلثثمثثتثثه جتثثاربثثه  �ثثضثثحثثيثثة، 
حثثثثول احلثثثفثثثاظ عثثلثثى الثث�ثثضثثحثثة يف 

اخلارج.
ين�ضح  طثثثائثثثرة،  ت�ضتقل  وعثثنثثدمثثا 
امل�ضروبات  مثثن  بالتخل�س  اإن  بثثن 
يزيدان  فهما  والثثعثثلثثكثثة،  الثثغثثازيثثة، 

الغازات  خالل ال�ضفر بالطائرة.
وتثثث�ثثثضثثثيثثثف املثثثث�ثثثثضثثثثروبثثثثات الثثثغثثثازيثثثة 
اإىل اجلثث�ثثضثثم، يف حن  الأكثث�ثثضثثجثثن 
ابتالع  يف  الثثعثثلثثكثثة  مثث�ثثضثثغ  يت�ضبب 
مزيد من الهواء، واإذا كنت تعاين 
مثثثثن مثث�ثثضثثاكثثل يف الأذنثثثثثثثثن اأثثثثنثثثاء 
مت�ضغ  فثثال   ، الهبوط  اأو  الإقثثثالع 
علكة كما ين�ضح البع�س، بل حرك 

الفكن اأوتثاءب.
اآخر  م�ضروب  يف  ترغب  كنت  واإذا 
تنتظر  اأن  يف�ضل  الثثطثثائثثرة،  على 
�ثثضثثاعثثة عثثلثثى الأقثثثثثثل قثثبثثل تقدمي 
الرحلة،  خثثثثالل  الثثطثثعثثام  وجثثثبثثثات 
فثثثعثثثادة مثثثا يثث�ثثضثثتثثغثثل الثثطثثاقثثم هذه 
واإذا  لثثتثثنثثاول وجثثبثثاتثثهثثم،  الثث�ثثضثثاعثثة 
قائمتهم  عثثلثثى  �ضتكون  قاطعتهم 
"مرور"  بثثثحثثث�ثثثضثثثب  الثثثثثث�ثثثثثثضثثثثثثوداء، 

الربيطانية.

اغ�صلي هذه املالب�س 
على جانبها الداخلي

قثثثال مثثنثثتثثدى الثثغثث�ثثضثثل الأملثثثثثاين اإن 
املالب�س  بثثعثث�ثثس  غثث�ثثضثثل  الأفثثث�ثثثضثثثل 
عثثلثثى اجلثثانثثب الثثداخثثلثثي لثثهثثا، ملنع 
احتكاك اجلانب اخلارجي مع حلة 

الغ�ضالة.
اأن الأمثثر ي�ضري   واأو�ثثضثثح املنتدى 
تفقد  التي  اجلينز،  املالب�س  على 
مثثع الثثوقثثت لثثونثثهثثا وتثثظثثهثثر عليها 
بثث�ثثضثثبثثب الحثثثتثثثكثثثاك بحلة  ثثثنثثيثثات 
على  اأي�ضاً  ذلك  وي�ضري  الغ�ضالة، 
املثثالبثث�ثثس الثثقثثطثثنثثيثثة الثثث�ثثثضثثثوداء، اأو 
من  الثثداكثثنثثة  واملثثالبثث�ثثس  املطبوعة، 

الألياف الدقيقة.
وبثثثثثاملثثثثثثثثثثثل يثثثثجثثثثب غثثثث�ثثثثضثثثثل جثثثيثثثوب 
وفر�س  واجلثثاكثثيثثتثثات،  الثث�ثثضثثراويثثل 
على  الو�ضائد،  وك�ضوات  ال�ضرائر، 

اجلانب الداخلي.

كيف يجب اأن تت�صرف عندما ينطق طفلك كلمة ب�صكل خطاأ؟

الأطفال  ينطق  الأوق����ات  بع�ض  يف 
خطاأ  بطريقة  ال�صعبة  ال��ك��ل��م��ات 
رد  يكون  اأن  يجب  فكيف  وطريفة. 
الآباء يف هذه احلالة؟ هل يجب عليهم 
وهل  ل�صغارهم؟  الأخ��ط��اء  ت�صحيح 
الطريقة  على  ال�صحك  ال�صحي  من 

امل�صحكة التي ينطق بها الطفل؟
الكلمات  الأط��ف��ال  ينطق  م��ا  غالبًا 
يف  وم�صحكة  خطاأ  بطريقة  ال�صعبة 

الوقت نف�صه . هل يجب على الآباء 
للطفل  اللغوية  الأخطاء  ت�صحيح 
املقبول  م��ن  وه���ل  ال���ف���ور؟  ع��ل��ى 
امل�صحكة  طريقتهم  على  ال�صحك 

يف النطق؟
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�ش�ؤون حملية

انطالق اأعمال املوؤمتر العلمي الدويل للقانون يف جامعة الإمارات

الرئي�س الأعلى للجامعة: الذكاء ال�صطناعي اأ�صبح حقيقة حتاكي الذكاء الب�صري وتتفوق عليه اأحيانًا

بالتن�صيق مع اإدارة �صوؤون املجال�ض بديوان ويل العهد

جمل�س �صرطة اأبوظبي يناق�س الت�صامح واأثره على الفرد واملجتمع يف العني

بحث التعاون الأكادميي مع جامعات البلدين

جامعة زايد ت�صتقبل �صفري اأملانيا الحتادية  وقن�صل عام جنوب اأفريقيا لدى الدولة

•• العني – الفجر
ت�صوير – حممد معني

الدويل  العلمي  املثثوؤمتثثر  اأعثثمثثال  اأمثث�ثثس  �ضباح  انطلقت 
الإمارات  بجامعة  القانون  لكلية  والع�ضرون  ال�ضابع 
الذكاء  العام بعنوان :  تاأتي هذا  التي  املتحدة  العربية 
ال�ضطناعي والعدالة فر�ٌس وحتديات، بح�ضور معايل 
�ضعيد اأحمد غبا�س – الرئي�س الأعلى للجامعة- وعدد 
من امل�ضت�ضارين والق�ضاة و رجال القانون والباحثن 
الأمريكية  املثثتثثحثثدة  والثثثثوليثثثثات  الإمثثثثثثثارات  دولثثثثة  مثثثن 

وال�ضن.
واأكثثثثثد مثثعثثايل الثثرئثثيثث�ثثس الأعثثثلثثثى لثثلثثجثثامثثعثثة يف كلمته 
الفتتاحية للموؤمتر على اأن الذكاء ال�ضطناعي اأ�ضبح 
الذكاء  حتاكي  عثثدة  بتطبيقات  يحظى  وواقثثع  حقيقة 
من  العديد  يثر  مما  اأحثثيثثانثثاً،  عليه  وتتفوق  الب�ضري 
جمال  يف  خا�ضة  مبالئمتها  يتعلق  فيما  الثثتثثحثثديثثات 
الإمثثثثارات  دولثثثة  " اإن  واأ�ثثضثثاف  والثثقثثانثثون،  الت�ضريعات 
عالياً  دعماً  وقدمت  خا�ضة  اأهمية  العلوم  هثثذه  اأولثثت 
تعزيز  بهدف  الثثعثثايل  التعليم  وموؤ�ض�ضات  للجامعات 
القت�ضاد  بثثنثثاء  لثثلثثمثث�ثثضثثاركثثة يف  ال�ثثضثثرتاتثثيثثجثثي  دورهثثثثا 

املعريف وامل�ضتقبل".
واأ�ضار معاليه اإىل اأن انعقاد هذا املوؤمتر العلمي يف هذا 
توظيف  يف  اجلامعة  اهتمام  مع  من�ضجماً  ياأتي  العام 
باأنه  �ضك  ول  ال�ضطناعي  الثثذكثثاء  مفاهيم  وتكري�س 
والو�ضول  املعرفة  اإثثثثراء  يف  اإيجابياً  اأثثثثراً  لثثه  �ضيكون 
الذكاء  تقنيات  متطلبات  تلبي  وتو�ضيات  نتائج  اإىل 
يتالءم  مبثثا  العديدة  مزاياها  وتوظيف  ال�ضطناعي 
اخل�ضائ�س  ا�ضتيعاب  على  وقثثدرتثثهثثا  الت�ضريعات  مثثع 
الفريدة لهذه التقنيات يف معاجلة الق�ضايا القانونية 

املعا�ضرة. 

عدداً  اأمثث�ثثس  للموؤمتر  الأول  الثثيثثوم  جل�ضات  وناق�ضت 
القانونية  الإ�ثثضثثكثثالثثيثثات   : املثثهثثمثثة مثثثثثل  املثثوا�ثثضثثيثثع  مثثن 
والأخثثثالقثثثيثثثة  لثثلثثذكثثاء ال�ثثضثثطثثنثثاعثثي قثثدمثثهثثا الدكتور 
جيم�س اأنايا –عميد كلية احلقوق بجامعة كولورادو-، 
كما ناق�س الدكتور حممد احلمادي من كلية القانون 
بجامعة الإمارات نظرية القانون ومبادىء الت�ضريع يف 
امل�ضاركون  ا�ضتعر�س  فيما  ال�ضطناعي،  الذكاء  ع�ضر 
امل�ضتقبلية،  العدالة  مثل:  املتنوعة  البحوث  من  عثثدداً 
والقانون يف زمن الالم�ضتحيل، ونظرة قانونية حول 

�ضركات الذكاء ال�ضطناعي.

•• العني - الفجر

بقطاع  ممثلة  اأبوظبي  ل�ضرطة  العامة  القيادة  نظمت 
باأ�ضبوع  الإحثثتثثفثثال  فثثعثثالثثيثثات  �ضمن  الب�ضرية  املثثثثوارد 
مع  بالتن�ضيق  وذلثثك   2019 لعام  الثثدويل  الت�ضامح 
اإدارة �ضوؤون املجال�س بديوان ويل العهد حيث مت عقد 
الت�ضامح  وقيم  مبادىء   " بعنوان  الت�ضامح"  "برزة 
ال�ضيخ  فيها  حتثثثدث  واملجتمع"  الثثفثثرد  عثثلثثى  واأثثثثرهثثثا 
واأدار  الثثعثثامثثري  بثثن حثثم  بثثن م�ضلم  الثثدكثثتثثور حمثثمثثد 
النقا�ضية  اجلل�ضة  اجلحو�ضي  اأحمد  �ضامل  الإعثثالمثثي 
�ضرطة  ومنت�ضبي  ال�ضباط  كبار  مثثن  عثثدد  بح�ضور   ،
مبجل�س  وذلثثك  ال�ضخ�ضيات  كبار  من  وعثثدد  اأبوظبي، 

منازف يف مدينة العن .
وحتثثثثدث الثث�ثثضثثيثثخ الثثدكثثتثثور حمثثمثثد بثثن م�ضلم بثثن حم 
العامري عن اأن الت�ضامح ، من ال�ضفات اجلميلة التي 
ديننا  حثنا  وكثثذلثثك  الب�ضر  بثثهثثا  �ضبحانه  اهلل  خ�ضها 
يكون  بثثاأن  الت�ضامح  وعثثرف  بها  التعامل  على  احلنيف 
وهو  اختالفهم،  على  للنا�س  متقباًل  منفتحاً  الثثفثثرد 

املختلفة  الفئات  بثثَن  ال�ضلمي  التعاي�س  اإىل  يثثوؤدي  ما 
العديد  على  ثثق  ُيثثطثثَبّ الت�ضامح  بثثثاأن  علماً  املجتمع،  يف 
املهني،  والت�ضامح  العرقي،  كالت�ضامح  اجلثثوانثثب،  من 

والت�ضامح الديني، وغرها.
بثثثن حثثثم اىل احلثثثديثثثث عثثثن مثثثثبثثثثادىء وقيم  وتثثثطثثثرق 
العمل على  الت�ضامح  اأن من مبادىء  الت�ضامح م�ضرا 
العنف  اأ�ضلوب  عن  والبتعاد  والكراهية  احلقد  اإزالثثثة 
على  القدرة  ت�ضمن  الت�ضامح  قيم  اأن  كما  واجلرمية. 
العالقة  وتقوية  والجتماعية  الدينية  الثقافة  تنمية 

الجتماعية بن الأفراد.
واأ�ثثثضثثثاف اأن ثثثقثثافثثة الثثتثث�ثثضثثامثثح جتثثعثثل الأفثثثثثراد يثثثودون 
الجتماعية  عالقاتهم  يف  البع�س  بع�ضهم  ويحبون 
ممثثا ي�ضاهم يف ن�ضر الحثثثرتام والثثتثثعثثاون والثثتثثبثثادل يف 
عالقاتهم  زعزعت  اىل  تثثوؤدي  التي  امل�ضاكل  كافة  حل 
حياة  يع�ضون  الأفثثثراد  من  جتعل  اإنها  اإذ  الجتماعية. 
يتج�ضد  لأنثثه  والكتئاب  الت�ضاوؤم  عن  وبعيدة  متفائلة 
يرى  كثثيثثف   وعثثن   . واملثثثودة  العفو  داخلهم مفاهيم  يف 
الثثثعثثثامل الثثتثث�ثثضثثامثثح  يف املثثجثثتثثمثثع المثثثثاراتثثثثي،  كنموذج 

اإحتواء جلميع الأديان  واجلن�ضيات اأ�ضاد ع�ضو املجل�س 
لدولة  الفريدة  بالتجربة  ال�ضابق  الحتثثادي  الوطني 
الت�ضامح كقيمة  املتحدة  يف تر�ضيخ  العربية  الإمثثارات 
التنمية  لعملية  وكداعم  الب�ضرية،  احلياة  يف  حقيقية 
والتطور يف �ضتى املجالت، وخلق منوذج راٍق للتعاي�س 
عن�ضرية  عثثن  بثثعثثيثثدا  ي�ضمو  املجتمعات  بثثن  ال�ضلمي 
الثثتثثي ظلت  املثثعثثاين  الثثديثثن، وهثثي  اأو  الثثلثثون  اأو  اجلن�س 
زايد  ال�ضيخ  املوؤ�ض�س  منذ  الر�ضيدة  قيادتنا  تر�ضخها 
اللبنات  و�ثثضثثع  والثثثذي  ثراه"  اهلل  "طيب  �ضلطان  بثثن 
اأن ما مييز  لدولة ال�ضلم والأمثثن والأمثثان والتعاي�س. 
التم�ضك  هثثو  و�ضعباً،  وحكومة  قثثيثثادة  الإمثثثثارات،  دولثثة 
والإعتزاز  الإمثثثاراتثثثي،  لثثالإنثث�ثثضثثان  الأ�ثثضثثيثثلثثة  بال�ضمات 
مع  بثثالثثتثثوازي  الوطنية  والهوية  الثقافية  بثثاملثثوروثثثات 
اإحرتام التعددية الثقافية والعرقية والفكرية ملختلف 
الأفراد الذين ي�ضكلون الن�ضيج املجتمعي يف الإمارات. 
باأنها دولة يعي�س ويعمل فيها  اإن دولة الإمثثارات تعتز 
والثثعثثقثثائثثد، وميار�ضون  الأديثثثثثثان  مثثثن خمثثتثثلثثف  اأنثثثا�ثثثس 
طقو�ضهم الدينية يف �ضالم، واأنها ت�ضعى جاهدة لدعم 

الطوائف  هثثذه  بن  املتبادل  والحثثثرتام  الت�ضامح  قيم 
عن  حتدثوا،  الذين  احلا�ضرون  وا�ضتذكر   الدينية.  
ماآثر املغفور له ال�ضيخ زايد بن �ضلطان اآل نهيان، طيب 
نفو�س  الوطن يف  ثثثراه، وحر�ضه على غر�س حب  اهلل 
املواطنن، وتعزيز مبادئ التعاي�س امل�ضرتك والت�ضامح، 
اأن تعدد اجلن�ضيات يف  اإىل  الآخثثر، م�ضرين  واحثثرتام 
الدولة ي�ضكل تنوعاً ثقافياً، تتجلى فيه قيم الت�ضامح 

والتعاي�س، خر دليل على ذلك.
وكثثذلثثك حثثر�ثثس الثثقثثيثثادة الثثر�ثثضثثيثثدة عثثلثثى تثثعثثزيثثز مبداأ 
الثثتثث�ثثضثثامثثح والثثتثثعثثايثث�ثثس الثث�ثثضثثلثثمثثي واملثث�ثثضثثتثثمثثد مثثثن ديننا 
احلنيف الذي يدعونا اإىل التعامل الر�ضيد مع خمتلف 

الأطياف والأديان والأعراق مبختلف انتماءاتها.
واأ�ضاف احل�ضور: اإن الت�ضامح هو الو�ضيلة التي مكنت 
املتعا�ضد  احل�ضاري  املجتمع  بناء  من  الإمثثثارات  �ضعب 
الذي ا�ضتمد الوطن قوته منه، و�ضاهم يف حتقيق اآمال 
قيادته و�ضعبه يف بناء النه�ضة احل�ضارية التي يطمح 
ب�ضهولة  امل�ضتقبل  باجتاه  دروبثثهثثا  على  ويتقدم  اإليها، 

وي�ضر.

•• دبي واأبوظبي – الفجر

املهيدب  ريا�س  الدكتور  الأ�ضتاذ  �ضعادة  ا�ضتقبل 
مدير جامعة زايد �ضعادة موغابو ديفيد موغابي 
الثثقثثنثث�ثثضثثل الثثثعثثثام جلثثمثثهثثوريثثة جثثنثثوب اأفثثريثثقثثيثثا يف 
دبثثي والإمثثثارات ال�ضمالية من الثثدولثثة، الثثذي قام 
بزيارة اإىل فرع اجلامعة يف دبي للتعارف وتوثيق 

التوا�ضل. 
اأفريقي  اجلنوب  العام  بالقن�ضل  املهيدب  ورحثثب 
معرباً عن �ضعادته بالزيارة التي تتيح له الّطالع 
بيئة  توفر  يف  وجتربتها  اجلامعة  م�ضرة  على 
اأف�ضل  مع  تتوافق  لطلبتها  ومثمرة  فريدة  تعلم 

املعاير العاملية.
التي  الأكادميية  وامل�ضاقات  املناهج  اأن  اإىل  واأ�ضار 
ك�ضب  عثثلثثى  طلبتها  تثث�ثثضثثاعثثد  اجلثثامثثعثثة  تثثطثثورهثثا 
مثثثثهثثثثارات وقثثثثثثثدرات جثثثديثثثدة تثثثتثثثوافثثثق متثثثامثثثاً مع 
احتياجات اأ�ضواق العمل، يف الوقت الذي توؤهلهم 
واإتقان  معارفه  ومواكبة  الع�ضر  على  لالنفتاح 
يف  جتربتهم  تو�ضع  التي  املعريف  التوا�ضل  اأدوات 
تهيئة  تتوخى  اجلثثامثثعثثة  اأن  اإىل  اإ�ثثضثثافثثة  التعلم، 
يف  فثثعثثال  بثثثدور  للم�ضاركة  الثثطثثالثثبثثة  اأو  الثثطثثالثثب 
تطوير التنمية امل�ضتدامة التي تعمل الدولة على 

حتقيقها وفق روؤية بعيدة املدى.   
اأفريقي  اجلنوب  العام  القن�ضل  املهيدب  واأطثثلثثع 
على الربامج والتخ�ض�ضات التي تطرحها كليات 

واملاج�ضتر  البكالوريو�س  مرحلتي  يف  اجلامعة 
ت�ضمل جمالت معرفية عديدة ومتنوعة.  والتي 
كما اأطلعه على التطورات احلثيثة التي ت�ضهدها 
اجلثثامثثعثثة يثثومثثاً بثثعثثد يثثثوم، مثثثوؤكثثثداً اأن الثثدولثثة ل 
اأو ماًل يف �ضبيل توفر تعليم مميز  تدخر جهداً 
ويواكب  اجلثثودة  م�ضتويات  باأعلى  يت�ضم  لأبنائها 
وامل�ضاقات  باملناهج  املتعلقة  العاملية  املعاير  اأرقى 
والثثتثثجثثهثثيثثزات الثثتثثعثثلثثيثثمثثيثثة وغثثثرهثثثا، واأ�ثثثضثثثار اإىل 

الطالب  مهارات  تنمية  على  زايد  حر�س جامعة 
الإماراتي وبناء مقوماته على اأ�ض�س جديدة تعزز 
تكوين  بثثاجتثثاه  املت�ضارعة  الثثتثثطثثورات  مثثع  تفاعله 
الوطن  يف  املعرفة  اقت�ضاد  على  القائم  املجتمع 

العربي ويف العامل كله.
املبادرات  يف  امل�ضاركة  على  اجلامعة  حر�س  واأكثثد 
ثقافة  تنمية  نحو  الثثدولثثة  توجهات  جت�ضد  التي 
وم�ضتقبل  واقثثثثع  وتثثعثثزيثثز  البثثتثثكثثار  وممثثثار�ثثثضثثثات 

البحث العلمي، م�ضراً اإىل اأن اجلامعة ا�ضتقطبت 
الكفاءات العلمية والتدري�ضية من خمتلف اأنحاء 
واأكادميية  تعليمية  بيئة  توفر  اأجثثل  من  العامل 
عالية اجلودة ت�ضاعد على �ضقل طلبتها وتطوير 
تخريج  وبالتايل  والإبداعية،  الفكرية  مهاراتهم 
كثثثثوادر مثثوؤهثثلثثة عثثلثثى كثثافثثة املثث�ثثضثثتثثويثثات تثث�ثثضثثاهثثم يف 
تتبناها  الثثتثثي  الثثتثثنثثمثثيثثة  ا�ثثضثثرتاتثثيثثجثثيثثات  حتثثقثثيثثق 

الدولة. 

اجلامعة  بها  تقوم  التي  املختلفة  باملبادرات  ونوه 
على  مثثهثثاراتثثهثثم  تثثعثثزيثثز  عثثلثثى  طثثلثثبثثتثثهثثا  لت�ضجيع 
ال�ضعيد الأكادميي �ضواء بابتعاثهم للم�ضاركة يف 
باخلارج  تدريبية  اأو  علمية  وفعاليات  مثثوؤمتثثرات 
م�ضابقات  يف  والفوز  امل�ضاركة  على  بتحفيزهم  اأو 

حملية تخ�ض�ضية. 
اجلنوب  العام  القن�ضل  �ضعادة  عرب  جهته،  ومثثن 
اأفثثثريثثثقثثثي عثثثن اإعثثثجثثثابثثثه مبثثثا �ثثثضثثثاهثثثده يف احلثثثرم 
التي  الثثريثثاديثثة  التعليمية  وبالتجربة  اجلامعي 
تواكب  والثثتثثي  املنطقة  يف  زايثثثد  جثثامثثعثثة  تتبناها 

اأحدث التطورات العاملية يف هذا املجال. 
انثثطثثبثثاعثثاتثثه ومثثالحثثظثثاتثثه عن  اإنثثثه �ضينقل  وقثثثال 
واملوؤ�ض�ضات  اجلثثثامثثثعثثثات  اإىل  اجلثثثامثثثعثثثة  جتثثثربثثثة 
الأكادميية يف بالده، كما �ضي�ضعى اإىل بناء ج�ضور 
التوا�ضل وال�ضراكة بينها وبن اجلامعة، وتعميق 
للتبادل  بثثرامثثج  بتنظيم  اجلثثانثثبثثن  بثثن  الثثتثثعثثاون 
الثثطثثالبثثي والأكثثثثادميثثثثي واملثث�ثثضثثاركثثة املثثتثثبثثادلثثة يف 

املوؤمترات والفعاليات ذات ال�ضلة.  
التي  التعليمية  الثثنثثظثثم  اإىل  الجثثتثثمثثاع  وتثثطثثرق 
تتبناها كل من جنوب اإفريقيا والإمارات العربية 
بامل�ضاركة  املثثتثثعثثلثثقثثة  الثثثربامثثثج  وكثثثذلثثثك  املثثتثثحثثدة، 

املجتمعية يف جامعة زايد، كما بحث الجتماع
�ضبل التعاون بن اجلامعة واجلامعات الرئي�ضية 
التبادل  بثثثرامثثثج  اأفثثريثثقثثيثثا مثثثن خثثثالل  يف جثثنثثوب 
والثثربامثثج الأكثثادميثثيثثة الأخثثثثرى، واآفثثثثاق التعاون 

املحتمل بن اجلانبن يف برامج التعليم والتدريب 
امل�ضتمر.

في�ضر،  بيرت  اإرن�ضت  �ضعادة  قام  اأخثثرى،  من جهة 
الدولة  لثثدى  الحتثثاديثثة  اأملثثانثثيثثا  جمهورية  �ضفر 
اأبوظبي، حيث كان  زايثثد يف  بثثزيثثارة حثثرم جامعة 
كلية  عميد  هثثواري  فار�س  الدكتور  ا�ضتقباله  يف 
الهيئة  واأعثث�ثثضثثاء  والثث�ثثضثثحثثيثثة  الطبيعية  الثثعثثلثثوم 

التدري�ضية بالكلية. 
واألقى ال�ضفر حما�ضرة على طالبات الكلية ركز 
العديدة بن  الت�ضابه  اأوجه  ا�ضتعرا�س  فيها على 
اأملانيا  دولة الإمثثارات العربية املتحدة وجمهورية 
بينهما   النظر  وجهات  تطابق  موؤكداً  الحتثثاديثثة، 
يف ما يتعلق بالتحديات العاملية و�ضبل مواجهتها. 
اأهمية مفاو�ضات تغر  ا  اأي�ضً واأبرزت مالحظاته 
املثثنثثاخ والثثدبثثلثثومثثا�ثثضثثيثثة الثثبثثيثثئثثيثثة يف الثثتثثعثثامثثل مع 
مع  عاملنا  يواجهها  التي  الكربى  الق�ضايا  بع�س 

الطبيعة، مثل الحتبا�س احلراري وغرها.
اإىل  الطالبات  مثثع  حثثواراتثثه  يف  ال�ضفر  وتثثطثثرق 
والبحثية  الأكثثثادميثثثيثثثة  الثثفثثر�ثثس  مثثثن  جمثثمثثوعثثة 

املتاحة لطلبة جامعة زايد يف اأملانيا.
زايد،  جامعة  يف  "اإننا  هثثثثواري:  د.  قثثال  وبثثثثدوره 
نثث�ثثضثثجثثع ونثثثدعثثثم هثثثذه املثثحثثا�ثثضثثرات وغثثثرهثثثا من 
الأنثثث�ثثثضثثثطثثثة ذات الثث�ثثضثثلثثة، والثثثتثثثي تثثكثثمثثل خثثثربات 
مع  التحاور  فر�س  لهم  وتتيح  ية  ال�ضفِّ الطالب 

كبار امل�ضوؤولن واخلرباء من خمتلف املجالت".

مب�صاركة 23 جهة حكومية وخا�صة
جامعة اأبوظبي تد�صن الدورة التا�صعة 

من املعر�س ال�صنوي للتوظيف
•• اأبوظبي- الفجر

 تنطلق اليوم يف جامعة اأبوظبي فعاليات معر�س التوظيف ال�ضنوي التا�ضع 
تتنوع بن جهات حكومية وخا�ضة تعر�س فر�ضاً  23  موؤ�ض�ضة  مب�ضاركة 

للتدريب والتوظيف للطلبة واخلريجن. 
وعالقات  التوظيف  ق�ضم  ينظمه  والثثثذي  التوظيف  معر�س  وي�ضتعر�س 
الأعمال  اإدارة  كلية  وخريجي  بطلبة  خا�ضة  فر�س  باجلامعة  اخلريجن 
وكلية الآداب والعلوم وكلية القانون وكلية الهند�ضة وكلية العلوم ال�ضحي، 
ي�ضتهدف  متخ�ض�س  توظيف  معر�س  اأول  ال�ضنوي  املعر�س  هثثذا  ويعترب 
ال�ضركات  على  ليتعرفوا  الكليات  هثثذه  تخ�ض�ضات  وخريجي  طلبة  فقط 
املثث�ثثضثثاركثثة والثثتثثوا�ثثضثثل مثثبثثا�ثثضثثرة مثثع ممثلي كثثثربى املثثوؤ�ثثضثث�ثثضثثات يف خمتلف 
بركب  اللتحاق  حول  والعملية  املهنية  امل�ضورة  على  للح�ضول  القطاعات 

العمل يف هذه القطاعات.  
وتثث�ثثضثثم جثثامثثعثثة اأبثثوظثثبثثي اأكثثثر مثثن 7،500 طثثالثثبثثة وطثثالثثبثثة واأكثثثثر من 
15،000 خريجاً وخريجة يتوزعون على خمتلف التخ�ض�ضات يف كليات 
اجلامعة  وخريجات  طلبة  من  كبر  عثثدد  ح�ضور  املتوقع  ومثثن  اجلامعة، 
لفعاليات املعر�س.   واأكد الدكتور وقار اأحمد مدير جامعة اأبوظبي على 
التوطن  اآفثثاق  التوطن ويفتح  الذي يعزز من جهود  املعر�س  اأهمية هذا 
اأمام الكوادر الوطنية املتخ�ض�ضة وكذلك خريجي وخريجات اجلامعة يف 
زيادة  يف  �ضي�ضهم  �ضك  بال  املعر�س  اأن  اإىل  م�ضراً  التخ�ض�ضات.  خمتلف 
يف  مهاراتهم  واإظثثهثثار  اأبوظبي  جامعة  وخريجي  لطلبة  التوظيف  فر�س 
املبا�ضر  التوا�ضل  لهم  ويتيح  املنطقي  والتفكر  الفعال  والتوا�ضل  القيادة 
مع 23 جهة عمل م�ضاركة ليت�ضنى لهذه ال�ضركات الختيار وفق ما ينا�ضب 
التوظيف  اأول  مثثديثثر  بثثرك  بثثالك  كيلي  قثثالثثت  ومثثن جانبها  �ثثضثثواغثثرهثثا. 
"ي�ضلط معر�س التوظيف يف دورته التا�ضعة ال�ضوء  وعالقات اخلريجن 
وتتميز  عمل،  اإيثثجثثاد  يف  وخريجيها  طلبتها  دعثثم  يف  اجلامعة  جهود  على 
جامعة اأبوظبي بحر�س هيئة التدري�س فيها على اإجراء البحوث ودرا�ضات 
ال�ضوق بهدف التحديث امل�ضتمر للربامج الأكادميية مبا ينا�ضب متطلبات 
فر�ضة  ميثل  املعر�س  هثثذا  فثثاإن  لذلك  وامل�ضتقبلية،  احلالية  العمل  �ضوق 
تقدمي  كيفية  وليتعلموا  مهاراتهم  واخلريجن  الطلبة  ليظهر  مثالية 
اأنف�ضهم بطريقة مهنية."  تعمل اجلهات احلكومية واخلا�ضة امل�ضاركة يف 
خمتلف القطاعات وت�ضمل املالية وال�ضياحة وال�ضيافة والرعاية ال�ضحية 
املرافق  واإدارة  والتعليم  والثثقثثانثثون  الأعثثمثثال  واإدارة  الثثرقثثمثثي  والت�ضويق 
و�ضيجيب ممثلوها  الب�ضرية وغرها،  واملثثواد  ال�ضحية  والعلوم  والعقارات 
عن ا�ضتف�ضارات امل�ضاركن املتعلقة يف طلبات التقدمي واملوؤهالت املطلوبة. 
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نظافة املنزل �صرورية للوقاية من الأمرا�ض والتخل�ض من امليكروبات ال�صارة، والتقليل من احتمال الإ�صابة بالأمرا�ض املعدية، 
ما  الأ�صخا�ض غالبا  اإن معظم  �صافريا�ض،  مارتا  الكاتبة  “الدياريو” الإ�صبانية، قالت  ن�صرته �صحيفة  الذي  التقرير  ويف هذا 

يخلطون بني مفهوم الأو�صاخ واجلراثيم والنظافة.
وح�صب ا�صتطالع اأجرته اجلمعية امللكية لل�صحة العامة، يعتقد حوايل 23%، ممن �صملهم ال�صتطالع اأنه يجب تعري�ض الأطفال 
للجراثيم لتطوير جهاز املناعة لديهم. ولكن اأكد اخلرباء اأن هذا “العتقاد خاطئ جزئيا”، لأنه ميكن اأن يوؤدي اإىل التعر�ض 
لبع�ض الإ�صابات اخلطرية.فعندما نتحدث عن اجلراثيم، فنحن نعني تلك الكائنات الدقيقة املوجودة يف كل مكان وت�صمل عدة 

اأنواع من البكترييا والفريو�صات التي ميكن اأن ترتاكم ب�صهولة، ولكن ميكن الق�صاء عليها اأي�صا.
النظافة  ي�صمونه  ما  وهذا  حم��ددة،  اأوق��ات  يف  املنزل  من  معينة  مناطق  تنظيف  على  الرتكيز  املهم  من  للخرباء،  وبالن�صبة 

املخ�ص�صة.

الأكادميية الأمركية لطب الأطفال ك�ضفت 
غذائية  فثثثائثثثدة  اأي  ُيثثثقثثثّدم  ل  الثثعثث�ثثضثثر  اأن 
واأن  الأول،  عامهم  بلوغهم  قبل  لثثالأطثثفثثال 
وا من  َيثثحثثدُّ اأن  يجب  �ضناً  الأكثثثرب  الأطثثفثثال 
الوزن  زيثثثادة  خطر  لتقليل  الع�ضر  تثثنثثاول 
الدرا�ضة  ون�ضحت  كما  الأ�ثثضثثنثثان،  وت�ضو�س 
بتناول  لثثثثالأطثثثثفثثثثال  الثثثعثثث�ثثثضثثثر  بثثثا�ثثثضثثثتثثثبثثثدال 

الفاكهة.
التغذية:  يو�ضف خبر  الدكتور خالد  يقول 
�ضحيح اأّن الع�ضر يحتوي على الفيتامينات 
الفاكهة  يف  املثثوجثثودة  الطبيعية  وال�ضكريات 
امل�ضبعة  الألثثيثثاف  اإىل  يفتقر  لكنه  الكاملة، 
التي ت�ضاعد على اله�ضم ال�ضحي. فالتفاحة 
خفيفة  وجبة  تعترب  اأن  ميكن  الربتقالة  اأو 
واأ�ضرع  اأ�ضهل  الع�ضر  تناول  بينما  ُمر�ضية 
لكن  احلقيقية،  الفاكهة  من  ال�ضتهالك  يف 
اأنثثه يعطي جرعة  فيه هو  الرئي�ضية  امل�ضكلة 
كبرة من ال�ضكر تذهب مبا�ضرة يف جمرى 
الثثدم، الأمثثر الذي ميكن اأن يثثوؤدي اإىل زيادة 

الوزن.
ال�ضغار  الأطثثفثثال  فثثاإن  ذلثثك،  اإىل  بالإ�ضافة 
اليوم من  طثثوال  الع�ضر  ي�ضربون  كانوا  اإذا 
قارورة، اأو ميت�ضونه من كاأ�س الأطفال، فاإنه 
يك�ضو اأ�ضنانهم بطبقة من ال�ضكريات امل�ضببة 

للت�ضو�س.

بع�ض الن�صائح ل�صحة طفلك:
الفاكهة  تثثثنثثثاول  يثثرفثث�ثثس  الثثطثثفثثل  كثثثثان  اإذا 
الع�ضر  �ثثثضثثثراء  اخلثثثيثثثار  وكثثثثثان  الثثثطثثثازجثثثة، 
يثثثو�ثثثضثثثون بتقدمي  الأطثثثثبثثثثاء  فثثثثثاإن  اجلثثثاهثثثز 
املعلب غر املحلى، لكن يجب على  الع�ضر 
�ضلوكي  منثثط  تنمية  عثثلثثى  احلثثر�ثثس  الأهثثثثل 
تناول  يثثعثثتثثادوا  اأن  وهثثو  العمر،  طثثثوال  ميتد 

الفواكه واخل�ضراوات.
بالذنب  ال�ضعور  ومع ذلك، ل ينبغي لالأهل 
من  �ضغراً  كوباً  ي�ضربون  الأطثثفثثال  كثثان  اإذا 

الع�ضر،
 لكن يجب على الآباء تقدمي ع�ضائر الفاكهة 
الطبيعية والطازجة، ولي�س تلك املعلبة حتت 
اأ�ضماء مثل (م�ضروبات الفاكهة) اأو (كوكتيل 
الع�ضر)، والتي حتتوي عادة على �ضكريات 
م�ضافة فوق تلك املوجودة ب�ضكل طبيعي يف 

الفواكه.
ورغثثم ذلثثك، فثثاإن هناك حثثثّداً حتى للع�ضر 
الطازج، فهو ممنوع على الإطالق لالأطفال 
كان  لو  العمر حتى  ال�ضنة من  بلوغهم  قبل 
طازجاً؛ اأما بعد ذلك فيمكن تقدميه بكميات 
�ضغرة ل تزيد على ن�ضف كوب، وت�ضل اإىل 
ال�ضغار  لالأطفال  الكوب يومياً  اأربثثاع  ثالثة 
من �ضن 4 اإىل 6 �ضنوات؛ وت�ضل اإىل كوب يف 

اليوم لالأطفال الأكرب �ضناً.

احذري تقدمَي الع�صري لطفلك قبل عمر ال�صنة
معظُم الأ�صر حتر�ض على اأن يتناول اأطفالهم كوبًا اأو اأكرث من الع�صري الطازج اأو املُعّلب كل يوم؛ حفاظًا على �صحتهم، لكن يبدو اأن 
الأمر هو عك�ض ما يظنه الأهل. فاملخاوف من زيادة ال�صعرات احلرارية وال�صكر يف الع�صري يجب اأن تدفع الأهل اإىل التوقف. وهذا 

ما ُتو�صي به اأبحاث متخ�ص�صة موؤخرًا.

قثثدر من  اأق�ضى  املثثنثثزل تتطلب  اأ�ثثضثثيثثاء يف  اأقثثثذر ت�ضعة  مثثا 
النظافة؟

عثثنثثد احلثثديثثث عثثن الأو�ثثثضثثثاخ والثثتثثنثثظثثيثثف، فثثاإنثثنثثا ل نعني 
تكون بع�س  املنزل، فعادة ما  الغرف يف  بال�ضرورة جميع 

املناطق اأكر تلوثا من غرها. 
ويف الثثثواقثثثع، لثثثدى اأغثثلثثبثثنثثا مثثفثثاهثثيثثم خثثاطثثئثثة حثثثول املكان 
املنزل،  يف  للجراثيم  تركيز  اأعلى  عثثادة  فيه  يوجد  الثثذي 
الأكر  املثثكثثان  هثثو  احلثثمثثام  اأن  التفكر يف  اأبثثثرزهثثثا  ولثثعثثل 
قذارة يف املنزل بينما يحتوي املطبخ على اأكر ن�ضبة من 

اجلراثيم.
ال�ضحة  موؤ�ض�ضة  اأجرتها  التي  الثثدرا�ثثضثثات  اكت�ضفت  وقثثد 
اأن هناك  املثثنثثزل،  اأكثثر الأمثثاكثثن قثثذارة يف  الوطنية ب�ضاأن 
والإ�ضريكية  ال�ضاملونيال  ذلثثك  يف  )مبثثا  القولون  بكتريا 

القولونية(، يف عدة اأماكن، وهي:

املطبخ اإ�صفنجات   1-
البكتريا،  لتكاثر  خ�ضبة  بيئة  املطبخ  اإ�ضفنجات  متثل 
الطعام.  بقايا  مع  مبا�ضر  تالم�س  ويف  جثثدا  رطبة  لأنها 
ومبا اأن درجات احلرارة املرتفعة تقتل بكتريا ال�ضاملونيال 
بو�ضع  البع�س  ين�ضح  القولونية،  الإ�ضريكية  والبكتريا 

الإ�ضفنجة يف امليكروويف للق�ضاء على هذه البكتريا.

املطابخ  اأحوا�ض   2-
اأثبتت الدرا�ضات اأن اأحوا�س املطابخ حتتوي على بكتريا 
برازية اأكر من حو�س املرحا�س، لأنه عادة ما يتم تطهر 

املرحا�س بانتظام، يف حن تظل اأحوا�س املطبخ يف ات�ضال 
م�ضتمر مع بقايا الطعام واملاء.

املطبخ من�صدة  �صطح   3-
حيث يقع جتهيز الطعام وتظل بقاياه على �ضطح من�ضدة 

املطبخ.

التقطيع األواح   4-
النيئة وغثثرهثثا من  اللحوم  مثثا تتالم�س مثثع  عثثادة  لأنثثهثثا 
املنتجات الطازجة التي ميكن اأن تنقل بكتريا ال�ضاملونيال 
كل  بعد  بغ�ضلها  ُين�ضح  لثثذلثثك،  القولونية،  والإ�ضريكية 

ا�ضتخدام بال�ضابون واملاء ال�ضاخن.

القهوة  حت�صري  اآلة   5-
اآلة حت�ضر القهوة من الأماكن املظلمة والرطبة  تعترب 
اأن  تبن  وقثثد  الدقيقة.  احلية  الكائنات  لنت�ضار  املثالية 
%50 من اخلّزانات التي جرى حتليلها حتتوي  حوايل 
البكتريا  مثثثن   9% وحثثثثثوايل  واخلثثثمثثثرة  الثثعثثفثثن  عثثلثثى 

القولونية.
هناك اأي�ضا العديد من املناطق والأ�ضياء الأخرى امللوثة 

بالبكتريا القولونية، من بينها:

تخزينها  يقع  التي  والأوعية  الأ�صنان  فر�صاة   6-
فيها:

من  اأنثثثواع  خم�ضة  على  الأ�ضنان  فر�ضاة  حتتوي  اأن  ميكن 

اجلراثيم، مبا يف ذلك فرو�س الأنفلونزا. ووفقا لدرا�ضة 
 1.2 اإىل  ي�ضل  “ما  يثثوجثثد  اأركثثنثث�ثثضثثا�ثثس،  جامعة  اأجثثرتثثهثثا 
املكورات  الأ�ضنان” مبا يف ذلك  بكتريا يف فر�ضاة  مليون 
وخمرة  القولونية،  الإ�ضريكية  والبكتريا  العنقودية، 

الفطريات واجلراثيم العقدية.
ويثثقثثول اخلثثثرباء اإنثثه مثثن غثثر املثثرجثثح اأن ن�ضاب باملر�س 
كيفية  يف  امل�ضكلة  تكمن  وبالتايل  الأ�ضنان.  فر�ضاة  جثثراء 

تخزين الفر�س ومكان تخزينها.
وجتدر الإ�ضارة اإىل اأن اخلرباء يرجحون اأن هناك عالقة 
بن التلوث وقرب الأوعية من املرحا�س، بعد اأن اكت�ضفوا 

البكتريا املعوية وحتى اجلراثيم الربازية.
ولتقليل التلوث، ين�ضح اخلرباء بغ�ضل اليدين قبل وبعد 
اأو بعد  اأ�ضهر  تنظيف الأ�ضنان وتغير الفر�ضاة كل ثالثة 
املر�س، ف�ضال عن ا�ضتخدام فر�ضتن كل مرة للتاأكد من 
احلثثر�ثثس على  �ثثضثثرورة  مثثع  ن�ضتخدمها جافة متاما  اأنثثنثثا 
حفظها بعيًدا عن املرحا�س اأو �ضطفها جيدا باملاء ال�ضاخن 

بعد ال�ضتخدام.

-7 �صنابري احلمام واأحوا�ض ال�صتحمام و�صدادات 
الأحوا�ض:

وهو  رقيق،  حيوي  غ�ضاء  يظهر  ما  عثثادة  املناطق  هثثذه  يف 
البكتريا  تثثراكثثم  مثثن  تت�ضكل  �ضفافة  طبقة  عثثن  عثثبثثارة 

املختلفة.

وحاوياتها الأليفة  احليوانات  واأغذية  األعاب   8-
وجدت الدرا�ضة التي اأجرتها موؤ�ض�ضة ال�ضحة الوطنية اأن 
حوايل %23 من األعاب احليوانات الأليفة حتتوي على 

املكورات العنقودية اخلطرة، 
التي  املنزلية  الأغرا�س  بجميع  مقارنة  ن�ضبة  اأعلى  وهي 
متت درا�ضتها، حيث توجد اخلمائر والفطريات يف حوايل 

الألعاب. من   55%

بعد عن  التحكم  واأجهزة  الكمبيوتر  اأجهزة   9-
بانتظام،  ُبعد  عثثن  التحكم  جهاز  ا�ضتخدام  يقع  مثثا  عثثادة 
ومن قبل اأكر من �ضخ�س، حتى عندما تكون اأيادينا غر 

نظيفة اأو عندما نكون مر�ضى.

كيف تنت�صر اجلراثيم؟
متثثثثثل الثثبثثيثثئثثات احلثثثثارة والثثرطثثبثثة بثثيثثئثثة مثثالئثثمثثة لتكاثر 
�ضخ�س  من  الأوىل  طثثرق،  بثالث  تنت�ضر  التي  اجلراثيم 
من  والثالثة  اآخثثثر،  ل�ضطح  �ضخ�س  مثثن  والثانية  لآخثثثر، 

ال�ضطح ل�ضخ�س اآخر.
ومن بن العوامل التي توؤثر على طريقة انت�ضارها هو نوع 
ال�ضطح، حيث تف�ضل البكتريا والعفن، على �ضبيل املثال، 

الثثثبثثثيثثثئثثثات الثثثدافثثثئثثثة 
مثل  والثثرطثثبثثة، 

الإ�ثثثضثثثفثثثنثثثجثثثات 
وخثثثثثثثثثثثزانثثثثثثثثثثثات 
حت�ضر  اآلت 

بينما  الثثقثثهثثوة، 
تثثثثكثثثثون الأ�ثثثضثثثطثثثح 

اأقل  والباردة  املل�ضاء 
عر�ضة للجراثيم.

اأخثثثثثثرى، تلعب  مثثثن جثثهثثة 
مهما  دورا  اليومية  الثثعثثادات 

قمنا  فثثثاإذا  البكتريا،  انت�ضار  يف 
التقطيع  لثثوح  على  الطعام  بثثاإعثثداد 

وعثثثثثدم غثث�ثثضثثلثثه، فثثقثثد يثثثثثثوؤدي ذلثثثثك اإىل 
انثثتثث�ثثضثثار الثثبثثكثثتثثريثثا بثث�ثثضثثرعثثة. ويجب 

اجلراثيم  اأن  باحل�ضبان  نثثاأخثثذ  اأن 
الرطب  اخل�ضب  يف  تبقى  اأن  ميكن 
ثثثثم تثثنثثمثثو فثثثيثثثه، لثثثذلثثثك فثثثثثاإن غ�ضل 
للمنزل  املنتظم  والتنظيف  اليدين 
مثثثن اأفثث�ثثضثثل الثثثطثثثرق لثثلثثوقثثايثثة من 
اأن  ال�ضحيفة  الثثعثثدوى.واأو�ثثضثثحثثت 

التطهر،  نف�ضه  هو  لي�س  التنظيف 
امل�ضطلحات  هذه  ت�ضتخدم  ما  وغالبا 

ب�ضكل خاطئ. ويف حن ي�ضر التنظيف 
اإىل اإزالة الأو�ضاخ واحلطام اأو املواد غر 

التطهر  يثثثركثثثز  فثثيثثهثثا،  املثثثثرغثثثثوب 
الأمرا�س  من  الوقاية  على 

عثثثن طثثثريثثثق الثثقثث�ثثضثثاء على 
الدقيقة  احلية  الكائنات 

ت�ضبب  اأن  ميثثكثثن  الثثثتثثثي 
الأمثثثثرا�ثثثثس.واإجثثثثمثثثثال، 
نثثثثثاأخثثثثثذ  اأن  يثثثثثجثثثثثب 
ما  اأن  بثثثاحلثثث�ثثثضثثثبثثثان 
يبدو نظيفا ل يكون 

بال�ضرورة �ضحيا.
 فثثثعثثثن طثثثثريثثثثق اإزالثثثثثثثة 

تبدو  مثثثثاديثثثثا،  الأو�ثثثثضثثثثاخ 
املنطقة نظيفة، 

لثثكثثنثثهثثا قثثثد تثث�ثثضثثم كثثثثثرا من 
املثثيثثكثثروبثثات غثثر املثثرئثثيثثة التي 

ب�ضحتنا.  �ثثضثثارة  تثثكثثون  اأن  ميكن 
وجلثثثثعثثثثل خمثثثتثثثلثثثف زوايثثثثثثثثثثا املثثثثنثثثثزل 

علينا  يثثتثثعثثن  �ثثضثثحثثيثثة،  واأغثثثثرا�ثثثثضثثثثه 
تطهرها ب�ضكل دائم.

غالبا ما نخلط بني مفهوم الأو�صاخ واجلراثيم والنظافة

اأكـرث 9 اأ�صيـاء يف منـزلك تهـدد �صحـتك
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منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /

 املالك: التميمي وم�ضاركوه
طلب لت�ضجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم   315323:بتاريخ: 2019/08/08
بيانات الأولوية: 

ال�ضم: دائرة ال�ضياحة والت�ضويق التجاري
وعنوانه:  �ضارع ال�ضيخ زايد -  دبي – الإمارات العربية املتحدة.

�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:35
خدمات الدعاية والإعالن ، اإدارة الأعمال ، توجيه الأعمال ، تفعيل الن�ضاط املكتبي.

و�ضف العالمة: العالمة عبارة كلمة DUBAI باللغة الإجنليزية عليها كلمة دبي باللغة العربية بخط 
 MAJLIS وطريقة مميزة فوقهما من اليمن كلمة جمل�س باللغة العربية و حتتهما من الي�ضار كلمة 

باللغة الإجنليزية .
  ال�ضرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ضاد اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل، وذلك خالل 30 يوما من  تاريخ ا�ضدار هذا الإعالن.

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لأربعاء  13  نوفمرب  2019 �لعدد 12781 

EAT 130439

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /

 املالك: التميمي وم�ضاركوه
طلب لت�ضجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم   316072:بتاريخ: 2019/08/27
بيانات الأولوية: 

ال�ضم: موؤ�ض�ضة دبي للمهرجانات وترويج قطاع التجزئة.
وعنوانه:  �ضارع ال�ضيخ زايد ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة.

�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:18
اجللود املدبوغة واجللود املدبوغة املقلدة ، جلود احليوانات اخلام اأو املدبوغة ، ال�ضناديق واحلقائب ال�ضفرية 

، املظالت وال�ضما�ضي ، الع�ضي ، ال�ضياط واأطقم احليوانات وال�ضروج.
الأرقثثثام  حتتهم  مميز  بخط  العربية  باللغة  للياقة  دبثثي  حتثثدي  كلمات  عثثبثثارة  الثثعثثالمثثة  الثثعثثالمثثة:  و�ثثضثثف 
:30x30 باللغة الإجنليزية وجميع الكلمات داخل ر�ضم لدائرة على هيئة عداد ال�ضرعة على خلفية لر�ضم 

تخطيط كهربائي بطريقة مميزة على �ضكل دوائر �ضغرة مرتا�ضة.
  ال�ضرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ضاد اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل، وذلك خالل 30 يوما من  تاريخ ا�ضدار هذا الإعالن.

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لأربعاء  13  نوفمرب  2019 �لعدد 12781 

EAT 130443

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /

 املالك: التميمي وم�ضاركوه
طلب لت�ضجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم   316076 :بتاريخ: 2019/08/27
بيانات الأولوية: 

ال�ضم: موؤ�ض�ضة دبي للمهرجانات وترويج قطاع التجزئة.
وعنوانه:  �ضارع ال�ضيخ زايد ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة.

�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:41
التعليم والتهذيب ، التدريب ، الرتفيه ، الأن�ضطة الريا�ضية والثقافية.

الأرقثثثام  حتتهم  مميز  بخط  العربية  باللغة  للياقة  دبثثي  حتثثدي  كلمات  عثثبثثارة  الثثعثثالمثثة  الثثعثثالمثثة:  و�ثثضثثف 
:30x30 باللغة الإجنليزية وجميع الكلمات داخل ر�ضم لدائرة على هيئة عداد ال�ضرعة على خلفية لر�ضم 

تخطيط كهربائي بطريقة مميزة على �ضكل دوائر �ضغرة مرتا�ضة.
  ال�ضرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ضاد اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل، وذلك خالل 30 يوما من  تاريخ ا�ضدار هذا الإعالن.

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لأربعاء  13  نوفمرب  2019 �لعدد 12781 

EAT 130447

منوذج اإعالن الن�ضر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /

 املالك: التميمي وم�ضاركوه
طلب لت�ضجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم   316080:بتاريخ: 2019/08/27
بيانات الأولوية: 

ال�ضم: موؤ�ض�ضة دبي للمهرجانات وترويج قطاع التجزئة.
وعنوانه:  �ضارع ال�ضيخ زايد ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة.

�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:35
خدمات الدعاية والإعالن ، اإدارة الأعمال ، توجيه الأعمال ، تفعيل الن�ضاط املكتبي.

مميز  بخط   DUBAI FITNESS CHALLENGE كلمات  عبارة  العالمة  العالمة:  و�ضف 
حتتهم الأرقام :30x30 وجميع الكلمات باللغة الإجنليزية داخل ر�ضم لدائرة على هيئة عداد ال�ضرعة على 

خلفية لر�ضم تخطيط كهربائي بطريقة مميزة على �ضكل دوائر �ضغرة مرتا�ضة.
  ال�ضرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ضاد اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل، وذلك خالل 30 يوما من  تاريخ ا�ضدار هذا الإعالن.

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لأربعاء  13  نوفمرب  2019 �لعدد 12781 

EAT 130451

منوذج اإعالن الن�صر عن التعديل بعد الت�صجيل 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / املالك :

التميمي وم�ضاركوه
بن�ضر التعديالت املو�ضحه اأدناه عن العالمة التجارية التالية :

املودعة بالرقم :136067بتاريخ : 2009/11/19 
امل�ضجلة بالرقم :136067بتاريخ : 2010/12/27
باإ�ضم املالك: اأبوظبي لريا�ضة  ال�ضيارات ذ.م.م

وعنوانه : �س.ب. 130001 ،  اأبوظبي ، الإمارات العربية املتحدة.
واملن�ضورة يف اجلريدة الر�ضمية العدد : بتاريخ : 

�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 14      
التعديالت على الطلب بعد الن�ضر تعديل �ضكل العالمة من:

اإىل:    

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لأربعاء  13  نوفمرب  2019 �لعدد 12781 

EAT 46064

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /

 املالك: التميمي وم�ضاركوه
طلب لت�ضجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم   316081:بتاريخ: 2019/08/27
بيانات الأولوية: 

ال�ضم: موؤ�ض�ضة دبي للمهرجانات وترويج قطاع التجزئة.
وعنوانه:  �ضارع ال�ضيخ زايد ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة.

�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:41
التعليم والتهذيب ، التدريب ، الرتفيه ، الأن�ضطة الريا�ضية والثقافية.

مميز  بخط   DUBAI FITNESS CHALLENGE كلمات  عبارة  العالمة  العالمة:  و�ضف 
حتتهم الأرقام :30x30 وجميع الكلمات باللغة الإجنليزية داخل ر�ضم لدائرة على هيئة عداد ال�ضرعة على 

خلفية لر�ضم تخطيط كهربائي بطريقة مميزة على �ضكل دوائر �ضغرة مرتا�ضة.
  ال�ضرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ضاد اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل، وذلك خالل 30 يوما من  تاريخ ا�ضدار هذا الإعالن.

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لأربعاء  13  نوفمرب  2019 �لعدد 12781 

EAT 130452

منوذج اإعالن الن�صر عن التعديل بعد الت�صجيل 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / املالك :

التميمي وم�ضاركوه
بن�ضر التعديالت املو�ضحه اأدناه عن العالمة التجارية التالية :

املودعة بالرقم :136070بتاريخ : 2009/11/19 
امل�ضجلة بالرقم :136070بتاريخ : 2010/12/27
باإ�ضم املالك: اأبوظبي لريا�ضة  ال�ضيارات ذ.م.م

وعنوانه : �س.ب. 130001 ،  اأبوظبي ، الإمارات العربية املتحدة.
واملن�ضورة يف اجلريدة الر�ضمية العدد :  بتاريخ : 

�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 25      
التعديالت على الطلب بعد الن�ضر تعديل �ضكل العالمة من:

اإىل:    

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لأربعاء  13  نوفمرب  2019 �لعدد 12781 

EAT 46065

منوذج اإعالن الن�صر عن التعديل بعد الت�صجيل 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / املالك :

التميمي وم�ضاركوه
بن�ضر التعديالت املو�ضحه اأدناه عن العالمة التجارية التالية :

املودعة بالرقم :136062بتاريخ : 2009/11/19 
امل�ضجلة بالرقم :136062بتاريخ : 2010/12/27
باإ�ضم املالك: اأبوظبي لريا�ضة  ال�ضيارات ذ.م.م

وعنوانه : �س.ب. 130001 ،  اأبوظبي ، الإمارات العربية املتحدة.
واملن�ضورة يف اجلريدة الر�ضمية العدد :  بتاريخ : 

�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 6      
التعديالت على الطلب بعد الن�ضر تعديل �ضكل العالمة من:

اإىل:    

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لأربعاء  13  نوفمرب  2019 �لعدد 12781 

EAT 46062

منوذج اإعالن الن�صر عن التعديل بعد الت�صجيل 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / املالك :

التميمي وم�ضاركوه
بن�ضر التعديالت املو�ضحه اأدناه عن العالمة التجارية التالية :

املودعة بالرقم :136071بتاريخ : 2009/11/19 
امل�ضجلة بالرقم :136071بتاريخ : 2010/12/27
باإ�ضم املالك: اأبوظبي لريا�ضة  ال�ضيارات ذ.م.م

وعنوانه : �س.ب. 130001 ،  اأبوظبي ، الإمارات العربية املتحدة.
واملن�ضورة يف اجلريدة الر�ضمية العدد :  بتاريخ : 

�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 41
التعديالت على الطلب بعد الن�ضر تعديل �ضكل العالمة من:

اإىل:    

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لأربعاء  13  نوفمرب  2019 �لعدد 12781 

EAT 46066

منوذج اإعالن الن�صر عن التعديل بعد الت�صجيل 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / املالك :

التميمي وم�ضاركوه
بن�ضر التعديالت املو�ضحه اأدناه عن العالمة التجارية التالية :

املودعة بالرقم :136073بتاريخ : 2009/11/19 
امل�ضجلة بالرقم :136073بتاريخ : 2010/12/27
باإ�ضم املالك: اأبوظبي لريا�ضة  ال�ضيارات ذ.م.م

وعنوانه : �س.ب. 130001 ،  اأبوظبي ، الإمارات العربية املتحدة.
واملن�ضورة يف اجلريدة الر�ضمية العدد :  بتاريخ : 

�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 9      
التعديالت على الطلب بعد الن�ضر تعديل �ضكل العالمة من:

اإىل:    

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لأربعاء  13  نوفمرب  2019 �لعدد 12781 

EAT 46063

منوذج اإعالن الن�صر عن التعديل بعد الت�صجيل 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / املالك :

التميمي وم�ضاركوه
بن�ضر التعديالت املو�ضحه اأدناه عن العالمة التجارية التالية :

املودعة بالرقم :136072بتاريخ : 2009/11/19 
امل�ضجلة بالرقم :136072بتاريخ : 2010/12/27
باإ�ضم املالك: اأبوظبي لريا�ضة  ال�ضيارات ذ.م.م

وعنوانه : �س.ب. 130001 ،  اأبوظبي ، الإمارات العربية املتحدة.
واملن�ضورة يف اجلريدة الر�ضمية العدد :  بتاريخ : 

�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 43
التعديالت على الطلب بعد الن�ضر تعديل �ضكل العالمة من:

 
اإىل:    

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لأربعاء  13  نوفمرب  2019 �لعدد 12781 

EAT 46067

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /

 املالك: التميمي وم�ضاركوه
طلب لت�ضجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم   315328:بتاريخ: 2019/08/08
بيانات الأولوية: 

ال�ضم: دائرة ال�ضياحة والت�ضويق التجاري
وعنوانه:  �ضارع ال�ضيخ زايد -  دبي – الإمارات العربية املتحدة.

�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:36
خدمات التاأمن ، ال�ضوؤون التمويلية ، ال�ضوؤون املالية ، ال�ضوؤون العقارية.

و�ضف العالمة: العالمة عبارة كلمة DUBAI باللغة الإجنليزية عليها كلمة دبي باللغة العربية بخط 
 MAJLIS وطريقة مميزة فوقهما من اليمن كلمة جمل�س باللغة العربية و حتتهما من الي�ضار كلمة 

باللغة الإجنليزية .
  ال�ضرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ضاد اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل، وذلك خالل 30 يوما من  تاريخ ا�ضدار هذا الإعالن.

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لأربعاء  13  نوفمرب  2019 �لعدد 12781 

EAT 130440

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /

 املالك: التميمي وم�ضاركوه
طلب لت�ضجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم   316073:بتاريخ: 2019/08/27
بيانات الأولوية: 

ال�ضم: موؤ�ض�ضة دبي للمهرجانات وترويج قطاع التجزئة.
وعنوانه:  �ضارع ال�ضيخ زايد ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة.

�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:25
املالب�س ، لبا�س القدم ، اأغطية الراأ�س.

الأرقثثثام  حتتهم  مميز  بخط  العربية  باللغة  للياقة  دبثثي  حتثثدي  كلمات  عثثبثثارة  الثثعثثالمثثة  الثثعثثالمثثة:  و�ثثضثثف 
:30x30 باللغة الإجنليزية وجميع الكلمات داخل ر�ضم لدائرة على هيئة عداد ال�ضرعة على خلفية لر�ضم 

تخطيط كهربائي بطريقة مميزة على �ضكل دوائر �ضغرة مرتا�ضة.
  ال�ضرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ضاد اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل، وذلك خالل 30 يوما من  تاريخ ا�ضدار هذا الإعالن.

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لأربعاء  13  نوفمرب  2019 �لعدد 12781 

EAT 130444

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /

 املالك: التميمي وم�ضاركوه
طلب لت�ضجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم   316077:بتاريخ: 2019/08/27
بيانات الأولوية: 

ال�ضم: موؤ�ض�ضة دبي للمهرجانات وترويج قطاع التجزئة.
وعنوانه:  �ضارع ال�ضيخ زايد ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة.

�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:18
اجللود املدبوغة واجللود املدبوغة املقلدة ، جلود احليوانات اخلام اأو املدبوغة ، ال�ضناديق واحلقائب ال�ضفرية 

، املظالت وال�ضما�ضي ، الع�ضي ، ال�ضياط واأطقم احليوانات وال�ضروج.
مميز  بخط   DUBAI FITNESS CHALLENGE كلمات  عبارة  العالمة  العالمة:  و�ضف 
حتتهم الأرقام :30x30 وجميع الكلمات باللغة الإجنليزية داخل ر�ضم لدائرة على هيئة عداد ال�ضرعة على 

خلفية لر�ضم تخطيط كهربائي بطريقة مميزة على �ضكل دوائر �ضغرة مرتا�ضة.
  ال�ضرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ضاد اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل، وذلك خالل 30 يوما من  تاريخ ا�ضدار هذا الإعالن.

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لأربعاء  13  نوفمرب  2019 �لعدد 12781 

EAT 130448

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /

 املالك: التميمي وم�ضاركوه
طلب لت�ضجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم   315377 :بتاريخ: 2019/08/08
بيانات الأولوية: 

ال�ضم: دائرة ال�ضياحة والت�ضويق التجاري
وعنوانه:  �ضارع ال�ضيخ زايد -  دبي – الإمارات العربية املتحدة.

�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:41
التعليم والتهذيب ، التدريب ، الرتفيه ، الأن�ضطة الريا�ضية والثقافية.

و�ضف العالمة: العالمة عبارة كلمة DUBAI باللغة الإجنليزية عليها كلمة دبي باللغة العربية بخط 
 MAJLIS وطريقة مميزة فوقهما من اليمن كلمة جمل�س باللغة العربية و حتتهما من الي�ضار كلمة 

باللغة الإجنليزية .
  ال�ضرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ضاد اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل، وذلك خالل 30 يوما من  تاريخ ا�ضدار هذا الإعالن.

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لأربعاء  13  نوفمرب  2019 �لعدد 12781 

EAT 130441

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /

 املالك: التميمي وم�ضاركوه
طلب لت�ضجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم   316074:بتاريخ: 2019/08/27
بيانات الأولوية: 

ال�ضم: موؤ�ض�ضة دبي للمهرجانات وترويج قطاع التجزئة.
وعنوانه:  �ضارع ال�ضيخ زايد ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة.

�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:28
اللعب واأدوات اللعب ، اأدوات الريا�ضة اجلمنازية والأدوات الريا�ضية ، زينة ل�ضجرة عيد امليالد.

الأرقثثثام  حتتهم  مميز  بخط  العربية  باللغة  للياقة  دبثثي  حتثثدي  كلمات  عثثبثثارة  الثثعثثالمثثة  الثثعثثالمثثة:  و�ثثضثثف 
:30x30 باللغة الإجنليزية وجميع الكلمات داخل ر�ضم لدائرة على هيئة عداد ال�ضرعة على خلفية لر�ضم 

تخطيط كهربائي بطريقة مميزة على �ضكل دوائر �ضغرة مرتا�ضة.
  ال�ضرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ضاد اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل، وذلك خالل 30 يوما من  تاريخ ا�ضدار هذا الإعالن.

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لأربعاء  13  نوفمرب  2019 �لعدد 12781 

EAT 130445

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /

 املالك: التميمي وم�ضاركوه
طلب لت�ضجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم   316078:بتاريخ: 2019/08/27
بيانات الأولوية: 

ال�ضم: موؤ�ض�ضة دبي للمهرجانات وترويج قطاع التجزئة.
وعنوانه:  �ضارع ال�ضيخ زايد ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة.

�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:25
املالب�س ، لبا�س القدم ، اأغطية الراأ�س.

مميز  بخط   DUBAI FITNESS CHALLENGE كلمات  عبارة  العالمة  العالمة:  و�ضف 
حتتهم الأرقام :30x30 وجميع الكلمات باللغة الإجنليزية داخل ر�ضم لدائرة على هيئة عداد ال�ضرعة على 

خلفية لر�ضم تخطيط كهربائي بطريقة مميزة على �ضكل دوائر �ضغرة مرتا�ضة.
  ال�ضرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ضاد اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل، وذلك خالل 30 يوما من  تاريخ ا�ضدار هذا الإعالن.

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لأربعاء  13  نوفمرب  2019 �لعدد 12781 

EAT 130449

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /

 املالك: التميمي وم�ضاركوه
طلب لت�ضجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم   315347:بتاريخ: 2019/08/08
بيانات الأولوية: 

ال�ضم: دائرة ال�ضياحة والت�ضويق التجاري
وعنوانه:  �ضارع ال�ضيخ زايد -  دبي – الإمارات العربية املتحدة.

�صورة العالمة

                                          
وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:45

اللعب واأدوات اللعب ، اأدوات الريا�ضة اجلمنازية والأدوات الريا�ضية ، زينة ل�ضجرة عيد امليالد.
و�ضف العالمة: العالمة عبارة كلمة DUBAI باللغة الإجنليزية عليها كلمة دبي باللغة العربية بخط 
 MAJLIS وطريقة مميزة فوقهما من اليمن كلمة جمل�س باللغة العربية و حتتهما من الي�ضار كلمة 

باللغة الإجنليزية .
  ال�ضرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ضاد اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل، وذلك خالل 30 يوما من  تاريخ ا�ضدار هذا الإعالن.

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لأربعاء  13  نوفمرب  2019 �لعدد 12781 

EAT 130442

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /

 املالك: التميمي وم�ضاركوه
طلب لت�ضجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم   316075:بتاريخ: 2019/08/27
بيانات الأولوية: 

ال�ضم: موؤ�ض�ضة دبي للمهرجانات وترويج قطاع التجزئة.
وعنوانه:  �ضارع ال�ضيخ زايد ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة.

�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:35
خدمات الدعاية والإعالن ، اإدارة الأعمال ، توجيه الأعمال ، تفعيل الن�ضاط املكتبي.

الأرقثثثام  حتتهم  مميز  بخط  العربية  باللغة  للياقة  دبثثي  حتثثدي  كلمات  عثثبثثارة  الثثعثثالمثثة  الثثعثثالمثثة:  و�ثثضثثف 
:30x30 باللغة الإجنليزية وجميع الكلمات داخل ر�ضم لدائرة على هيئة عداد ال�ضرعة على خلفية لر�ضم 

تخطيط كهربائي بطريقة مميزة على �ضكل دوائر �ضغرة مرتا�ضة.
  ال�ضرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ضاد اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل، وذلك خالل 30 يوما من  تاريخ ا�ضدار هذا الإعالن.

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لأربعاء  13  نوفمرب  2019 �لعدد 12781 

EAT 130446

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /

 املالك: التميمي وم�ضاركوه
طلب لت�ضجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم   316079:بتاريخ: 2019/08/27
بيانات الأولوية: 

ال�ضم: موؤ�ض�ضة دبي للمهرجانات وترويج قطاع التجزئة.
وعنوانه:  �ضارع ال�ضيخ زايد ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة.

�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:28
اللعب واأدوات اللعب ، اأدوات الريا�ضة اجلمنازية والأدوات الريا�ضية ، زينة ل�ضجرة عيد امليالد.

مميز  بخط   DUBAI FITNESS CHALLENGE كلمات  عبارة  العالمة  العالمة:  و�ضف 
حتتهم الأرقام :30x30 وجميع الكلمات باللغة الإجنليزية داخل ر�ضم لدائرة على هيئة عداد ال�ضرعة على 

خلفية لر�ضم تخطيط كهربائي بطريقة مميزة على �ضكل دوائر �ضغرة مرتا�ضة.
  ال�ضرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ضاد اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل، وذلك خالل 30 يوما من  تاريخ ا�ضدار هذا الإعالن.

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لأربعاء  13  نوفمرب  2019 �لعدد 12781 

EAT 130450
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دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�شاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  13  نوفمرب  2019 �لعدد 12781 

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  13  نوفمرب  2019 �لعدد 12781 

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  13  نوفمرب  2019 �لعدد 12781 

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  13  نوفمرب  2019 �لعدد 12781 

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  13  نوفمرب  2019 �لعدد 12781 

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  13  نوفمرب  2019 �لعدد 12781 

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  13  نوفمرب  2019 �لعدد 12781 

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  13  نوفمرب  2019 �لعدد 12781 

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  13  نوفمرب  2019 �لعدد 12781 

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  13  نوفمرب  2019 �لعدد 12781 

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  13  نوفمرب  2019 �لعدد 12781 

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  13  نوفمرب  2019 �لعدد 12781 

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  13  نوفمرب  2019 �لعدد 12781 

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  13  نوفمرب  2019 �لعدد 12781 

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  13  نوفمرب  2019 �لعدد 12781 

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  13  نوفمرب  2019 �لعدد 12781 

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  13  نوفمرب  2019 �لعدد 12781 

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  13  نوفمرب  2019 �لعدد 12781 

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  13  نوفمرب  2019 �لعدد 12781 

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  13  نوفمرب  2019 �لعدد 12781 
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دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�شاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  13  نوفمرب  2019 �لعدد 12781 

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  13  نوفمرب  2019 �لعدد 12781 

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  13  نوفمرب  2019 �لعدد 12781 

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  13  نوفمرب  2019 �لعدد 12781 

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  13  نوفمرب  2019 �لعدد 12781 

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  13  نوفمرب  2019 �لعدد 12781 

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  13  نوفمرب  2019 �لعدد 12781 

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  13  نوفمرب  2019 �لعدد 12781 

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  13  نوفمرب  2019 �لعدد 12781 

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  13  نوفمرب  2019 �لعدد 12781 

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  13  نوفمرب  2019 �لعدد 12781 

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  13  نوفمرب  2019 �لعدد 12781 

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  13  نوفمرب  2019 �لعدد 12781 

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  13  نوفمرب  2019 �لعدد 12781 

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  13  نوفمرب  2019 �لعدد 12781 

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  13  نوفمرب  2019 �لعدد 12781 

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  13  نوفمرب  2019 �لعدد 12781 

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  13  نوفمرب  2019 �لعدد 12781 

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  13  نوفمرب  2019 �لعدد 12781 

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  13  نوفمرب  2019 �لعدد 12781 
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املال والأعمال

م�صروع STOP يفوز باإحدى 
جوائز »اأديبك 2019«

•• اأبوظبي-وام:

اأعلنت �ضركة بروج وبوريالي�س ونوفا للكيماويات - ال�ضركاء ال�ضرتاتيجيون يف 
م�ضروع STOP لوقف ت�ضرب البال�ضتيك اإىل املحيطات - فوز امل�ضروع باإحدى 
جوائز معر�س وموؤمتر اأبوظبي الدويل للبرتول “اأديبك” 2019 �ضمن فئة 

“اأف�ضل م�ضروع يف امل�ضاهمة املجتمعية وتعزيز القيمة املحلية لهذا العام«.
التي  والثثغثثاز  النفط  قطاع  يف  املتميزة  بثثالإجنثثازات  “اأديبك”  جثثوائثثز  وحتتفي 
ت�ضليم اجلائزة خالل  .. ومت  القطاع  مل�ضتقبل  وا�ضحة  ر�ضم مالمح  ت�ضاهم يف 

حفل توزيع جوائز اأديبك 2019 يف اأبوظبي.
اأبثثوظثثبثثي للدائن  وقثثثثال اأحثثثمثثثد عثثمثثر عثثبثثد اهلل، الثثرئثثيثث�ثثس الثثتثثنثثفثثيثثذي لثث�ثثضثثركثثة 
م�ضروع  يف  اإ�ضرتاتيجياً  �ضريكاً  باعتبارنا  فثثخثثورون   : /بثثثروج/  البال�ضتيكية 
اقت�ضاد  لإيجاد  واملجتمعات  ال�ضركاء  مع  خالله  من  نتعاون  الثثذي   STOP

دائري للبال�ضتيك يهدف اإىل جمع النفايات ووقف ت�ضربها اإىل املحيطات.
واأ�ضاف : ان فوزنا بجائزة اأديبك 2019 املرموقة �ضمن فئة “اأف�ضل م�ضروع 
بالفخر  ي�ضعرنا  العام”  لهذا  املحلية  القيمة  وتعزيز  املجتمعية  امل�ضاهمة  يف 
حياة  فر�ضة  ال�ضالحية  املنتهية  البال�ضتيكية  املثثثواد  مبنح  التزامنا  ويثثوؤكثثد 
و�ضعادة  راحة  واقت�ضادية ل�ضمان  اجتماعية  جديدة، ف�ضاًل عن توفر منافع 

اأفراد املجتمعات التي نعمل بها وترك اأثر اإيجابي فيها.
املثثدن بهدف  رائثثدة تت�ضارك فيها مع عدد من  STOP مبادرة  ويعد م�ضروع 
وقف ت�ضرب النفايات البال�ضتيكية اإىل املحيطات .. واأطلق امل�ضروع عام 2017 
احلن  ذلثثك  منذ  اإليهما  ان�ضم  حيث   SYSTEMIQو بوريالي�س  �ضركتي 
عدد من ال�ضركاء الإ�ضرتاتيجين مثل بروج ونوفا للكيماويات ووزارة اخلارجية 
البال�ضتيكية”،  النفايات  على  الق�ضاء  و”حتالف  ن�ضتله  و�ضركة  الرنويجية 
اإ�ضافة اإىل عدد من ال�ضركاء الداعمن مثل »Veolia«، »جمموعة �ضوارتز” 
قال  جانبه  مثثن   .»Sustainable Waste Indonesia« وموؤ�ض�ضة 
 STOP األفريد �ضترن، الرئي�س التنفيذي ل�ضركة بوريالي�س : يعد م�ضروع
التزامنا  عثثلثثى  يثثركثثز  والثثثثثذي   EverMinds املثث�ثثضثثمثثى  تثثعثثهثثدنثثا  مثثثن  جثثثثثزًءا 
الإ�ضرتاتيجي بتحويل قطاع البال�ضتيك اإىل قطاع اأكر ا�ضتدامة واأكر دائرية 
واأكر �ضعوراً بامل�ضوؤولية جتاه املجتمع .. ويعد وجود النفايات البال�ضتيكية يف 
املحيطات حتٍد معقد يحتاج اإىل تدخالت �ضيا�ضية واجتماعية ومالية وتقنية يف 
كامل �ضل�ضلة القيمة .. كما ميكننا م�ضروع STOP من التعاون مع احلكومات 
واملنظمات البيئية وكافة اأع�ضاء �ضل�ضلة القيمة ملواجهة وحل هذه امل�ضكلة معاً. 
اأن نرى  التنفيذي ل�ضركة نوفا للكيماويات : ي�ضرنا  كثثاران، الرئي�س  وقال تود 
مل�ضكلة  لإيجاد حلول مبتكرة   STOP اأجنثثزه م�ضروع  الثثذي  امللحوظ  التقدم 
 .. اإندوني�ضيا  يف  الثثدائثثري  البال�ضتيك  اقت�ضاد  وتبني  البال�ضتيكية  النفايات 
وباعتبارنا �ضريكاً اإ�ضرتاتيجياً يف م�ضروع STOP وع�ضواً موؤ�ض�ضاً يف “حتالف 
نرى اأن ال�ضركات املماثلة ل�ضركتنا ميكن  الق�ضاء على النفايات البال�ضتيكية”، 
اأن تكون حمفزاً اإيجابياً للتغير .. ومن خالل عملنا معاً ميكننا اأن ن�ضكل عاملاً 
يكون اأف�ضل يف امل�ضتقبل مما هو عليه الآن. وي�ضاهم م�ضروع STOP يف اإيجاد 
منهج �ضمويل للق�ضاء على ت�ضرب النفايات البال�ضتيكية من م�ضدرها يف الوقت 
الذي ي�ضاهم به يف دعم القت�ضاد الدائري للبال�ضتيك .. فمن خالل منهجه 
والدولين  املحلين  اخلثثرباء  من  فريق  يقوم  النظام”  متكن  اأدوات  “كاأحد 
قليل  للنفايات  دائثثري  اإدارة  نظام  وتطبيق  بت�ضميم  املت�ضررة  املثثدن  مب�ضاعدة 
التكلفة .. وي�ضاهم هذا النظام يف اإعادة تدوير النفايات البال�ضتيكية وحتويلها 

اإىل منتجات جديدة ف�ضاًل عن متويل عمليات جمع وفرز النفايات.

دائرة النقل تنجز م�صروع تو�صعة قناة يا�س 
املائية قبيل انطالق �صباقات الفورمول 1

•• اأبوظبي-وام: 

املائية  يا�س  قناة  وتعميق  تو�ضعة  م�ضروع  النتهاء من  النقل عن  دائثثرة  اأعلنت 
يف اأبوظبي والذي ت�ضمن اأعمال جرف الرت�ضبات لتاأمن عبور �ضامل لليخوت 
الفاخرة املتوجهة اإىل مر�ضى يا�س، حيث مت تعميق مدخل القناة اإىل 6 اأمتار 
باأمن  الثثذي يرتقي  الأمثثر  260 مثثرتاً،  اإىل  130 مثثرتاً  وتو�ضعة عر�ضها من 
و�ضالمة الإبحار يف هذا املمر املائي املهم، ويعزز حماية البيئة البحرية ويحافظ 
على �ضحة و�ضالمة اأفراد املجتمع من مرتادي البحر يف اإمارة اأبوظبي. ياأتي ذلك 
يف اإطار ال�ضعي املتوا�ضل لتطوير البنية التحتية يف القطاع البحري الرتفيهي 
وتنفيذ امل�ضروعات التي تدعم جهود اإمارة اأبوظبي لتعزيز مكانتها على خريطة 
ال�ضياحة العاملية. ومتكنت دائرة النقل من اإجناز هذا امل�ضروع قبل املوعد املحدد، 
الآمن  املائي  التنقل  وتعزيز  البحرية  املالحة  ت�ضهيل حركة  على  منها  حر�ضاً 
يف القناة قبيل انطالق �ضباقات جائزة الحتاد للطران الكربى للفورمول 1، 
الذي ُيقام �ضنوياً يف حلبة مر�ضى يا�س بالعا�ضمة الإماراتية، وُيعد واحدا من 
اأبرز الفعاليات الريا�ضية حول العامل، ويجذب عددا كبرا من ع�ضاق �ضباقات 
املدير  املهري  �ضيف  الكابنت  واأ�ضار  الريا�ضة.  هذه  وحمبي   ،1 – الفورمول 
على  الدائرة حر�ضت  اأن  اإىل  النقل  دائثثرة  البحري يف  النقل  لقطاع  التنفيذي 
تنفيذ م�ضروع التو�ضعة يف اأق�ضر فرتة ممكنة ووفقا لأرقى املعاير واملوا�ضفات 
العاملية يف هذا املجال، وذلك دعماً منها للفعاليات ال�ضياحية العاملية التي ُتقام 
على اأر�س الإمارة، موؤكداً اأن تو�ضعة قناة يا�س املائية يعزز اأمن و�ضالمة التنقل 
�ضناعة  ويدعم  ال�ضياحية  يا�س  جزيرة  جاذبية  من  ويزيد  القناة  يف  البحري 
الرتفيه البحري يف الإمارة والأن�ضطة امل�ضاحبة من قبل ال�ضكان وال�ضائحن .. 
كما ياأتي هذا امل�ضروع يف وقت يزداد فيه الهتمام بالأن�ضطة البحرية والإقبال 
على اقتناء القوارب الرتفيهية واليخوت يف اإمارة اأبوظبي مع حتولها اإىل وجهة 
رائدة لالأن�ضطة البحرية اجلذابة نظرا ملا تتمتع به من جزر خالبة و�ضواطئ 
يا�س  قناة  من  امل�ضان  اجلثثزء  طثثول  ويبلغ  رائعة.  �ضاطئية  ومنتجعات  طبيعية 
املائية 14 كم وبعر�س 130 مرتاً وبعمق 6 اأمتار على الأقل، وبات مبقدورها 
 180 اإىل  ي�ضل طولها  التي  ال�ضخمة  اليخوت  ا�ضتيعاب  التو�ضعة  بعد عملية 
مرتاً. ومن املتوقع اأن ت�ضتقطب قناة يا�س املائية خالل فرتة �ضباقات الفورمول 
400 من اليخوت الفاخرة التي متكن م�ضتخدميها من متابعة  اأكر من   ،1
هذا احلدث العاملي .. ومن �ضاأن م�ضروع التو�ضعة اأن يرتك اآثاراً اإيجابية كبرة 

على القطاع البحري الرتفيهي يف جزيرة يا�س.
اإمارة  اأ�ضا�ضية من ركائز القطاع ال�ضياحي يف  اأن جزيرة يا�س ُتعد ركيزة  يذكر 
من  جمموعة   ،1 الفورمول  �ضباقات  اإىل  بالإ�ضافة  حتت�ضن  حيث  اأبوظبي، 
العاملي والتي من بينها مدينة فراري  ال�ضياحية والرتفيهية بطابعها  املعامل 
لالألعاب  حديقة  عثثن  ف�ضال  الرتفيهية،  بثثثروذرز  وارنثثثر  ومدينة  الرتفيهية، 
الرتفيهية  املرافق  من  وعثثدد  للجولف  وملعب  للت�ضوق  �ضخم  ومركز  املائية، 

الأخرى وجمموعة من الفنادق الفاخرة.

اأحمد بن حممد يفتتح الدورة الـ 15 من معر�س دبي الدويل لل�صيارات
•• دبي-وام: 

بن  حممد  بثثن  اأحثثمثثد  ال�ضيخ  �ضمو  افتتح 
حممد  موؤ�ض�ضة  رئي�س  مكتوم  اآل  را�ثثضثثد 
�ضباح  لثثلثثمثثعثثرفثثة،  مثثكثثتثثوم  اآل  را�ثثثضثثثد  بثثثن 
يف  لل�ضيارات  الثثدويل  دبي  معر�س  اأم�س، 
الرائد  احلثثدث  ع�ضرة  اخلام�ضة  ن�ضخته 
الأو�ضط..،  ال�ضرق  منطقة  يف  لل�ضيارات 
والذي ينظمه مركز دبي التجاري العاملي 
من الثاين ع�ضر وحتى ال�ضاد�س ع�ضر من 

�ضهر نوفمرب اجلاري.
بن  حممد  بثثن  اأحثثمثثد  ال�ضيخ  �ضمو  وقثثثام 
را�ضد اآل مكتوم، بجولة �ضملت كافة اأروقة 
املثثعثثر�ثثس ومثثنثث�ثثضثثاتثثه، حثثيثثُث رحثثثب �ضموه 
م�ضتقبل  على  منهم  وتعرف  بالعار�ضن 
التقنيات  واأحثثثثثثدث  الثثث�ثثثضثثثيثثثارات  �ثثضثثنثثاعثثة 
�ضركات  لثثثكثثثربى  الثثذكثثيثثة  والثثتثثجثثهثثيثثزات 

ال�ضيارات على م�ضتوى العامل.
املعر�س  يف  جولته  خثثالل  �ضموه  واطثثلثثع 
40 حدثا اإطالق  اأكثثر من  الثثذي ي�ضهد 
لثثطثثرازات جثثديثثدة مثثن الثث�ثثضثثيثثارات ُيك�ضف 
عنها للمرة الأوىل لأكر من 90 �ضركة 
وجمهزه  مثثثبثثثتثثثكثثثرة  جتثثثثثاريثثثثثة،  وعثثثثالمثثثثة 
وذاتية  الثثذكثثيثثة  التكنولوجيات  بثثاأحثثدث 

جولته  �ضموه  وبثثداأ  والكهربائية.  القيادة 
 inkas« يف املعر�س بزيارة من�ضة �ضركة
امل�ضفحة  ال�ضيارات  لتجهيز  الإماراتية   «
�ضركة ميت�ضوبي�ضي  واملدرعة، ويف من�ضة 
املن�ضة  على  القائمن  مثثن  �ضموه  تعرف 
  »e-EVOLUTION« �ضيارة  اإىل 
الأول  الإقليمي  العر�س  وهو  الختبارية 
كثثهثثربثثائثثيثثة ريا�ضية  �ثثضثثيثثارة  وتثثعثثتثثرب  لثثهثثا 

متعددة ال�ضتخدامات عالية الأداء.
بثثن حممد  اأحثثمثثد  الثث�ثثضثثيثثخ  �ضمو  زار  كثثمثثا 
 GAC« من�ضة  مثثكثثتثثوم،  اآل  را�ثثضثثد  بثثن 
Motor« وتعرف على اأحدث ال�ضيارات 
ومثثنثث�ثثضثثة جمموعة  لثثثديثثثهثثثا،  املثثثعثثثرو�ثثثضثثثة 
لتجهيز  الإمثثثثاراتثثثثيثثثثة   »STREIT«
ني�ضان  �ضركة  من�ضة  وكذلك  ال�ضيارات، 
الثثثتثثثي تثثثعثثثر�ثثثس جمثثثمثثثوعثثثة جثثثثديثثثثدة من 
اأولية فريدة  بينها منثثاذج  الثثطثثرازات من 

من نوعها.
“اأ�ضبارك  مثثنثث�ثثضثثة  يف  �ثثثضثثثمثثثوه  و�ثثثضثثثهثثثد 
�ضيارة  عثثثن  الأول  الثثكثث�ثثضثثف  اليابانية” 
�ضيارة  اأول  وهي  األ”  دبليو  اأو  “اأ�ضبارك 
 1150 تنتج  خثثارقثثة  كهربائية  يابانية 
وقثثادرة على النطالق من و�ضع  ح�ضاناً 
كثثيثثلثثومثثرت يف   100 �ثثضثثرعثثة  اإىل  الثثثثثبثثات 

ثثثانثثيثثتثثن. وتوقف  اأقثثثثل مثثثن  الثث�ثثضثثاعثثة يف 
موتورز”  “جرنال  جثثثنثثثاح  عثثنثثد  �ثثضثثمثثوه 
وجتارب  اإطالقات  جمموعة  �ضمت  التي 
و”كاديالك”  اإم �ضي”  “جي  جديدة من 
“لند روفر”  ويف من�ضة  و”�ضفروليه”، 
اطثثثلثثثع �ثثثضثثثمثثثوه عثثثلثثثى تثث�ثثضثثكثثيثثلثثة طثثثثثثرازات 
ت�ضهد  والثثتثثي  كلياً  اجلثثديثثدة  “ديفندر” 
ظهورها الأول يف منطقة ال�ضرق الأو�ضط 
جديد  على  تعرف  كما  اأفريقيا،  و�ضمال 
 I-PACE جثثاكثثوار  �ضيارة  “جاكوار” 
اأف�ضل  تعترب  والتي  بالكامل  الكهربائية 

�ضيارة خ�ضراء يف العامل.
املثثعثثر�ثثس عرج  ويف خثثتثثام جثثولثثة �ضموه يف 
على  واطثثلثثع  “مر�ضيد�س”  من�ضة  على 
الثثثثطثثثثرازات احلثثديثثثثثة لثثلثث�ثثضثثركثثة الأعثثثثثرق 
�ضيارة  مثثثنثثثهثثثا  الثثثث�ثثثثضثثثثيثثثثارات  �ثثثضثثثنثثثاعثثثة  يف 
»EQC400« الكهربائية والتي تتميز 
فثثثاخثثثر وتثثقثثنثثيثثة عثثالثثيثثة ت�ضمل  مبثثحثثيثثط 
الرتفيهي،   MBUX مر�ضيد�س  نظام 
ومن�ضة »BMW« التي ت�ضم جمموعة 
 night« من ال�ضيارات اجلديدة و�ضيارة

sky« الختبارية من الفئة الثامنة.
بالعديد  الثثثعثثثام  هثثثثذا  املثثعثثر�ثثس  ويثثحثثظثثى 
الك�ضف  ذلثثثثك  يف  مبثثثا  البثثثثتثثثثكثثثثارات،  مثثثن 

�ثثضثثيثثارة كثثهثثربثثائثثيثثة يف العامل،  اأ�ثثثضثثثرع  عثثن 
فرجن  كب�ضولة  على  للتعرف  وفر�ضة 
اأول  فعاليات  ومتابعة  “هايربلوب ون”، 
جمموعة من ال�ضيدات املالكات لل�ضيارات 

اخلارقة.
ويثثقثثدم املثثعثثر�ثثس هثثثذا الثثعثثام لثثثثثزواره من 
عثث�ثثضثثاق الثثث�ثثثضثثثيثثثارات جتثثثثثارب فثثثريثثثدة من 
نوعها تنا�ضب جميع الأعمار، وذلك عرب 
جمموعة من الفعاليات املفعمة باحليوية 

طوال اأيام املعر�س اخلم�ضة.

وتعد ن�ضخة هذا العام من املعر�س حدثاً 
لكل اأفراد الأ�ضرة، حيث تقدم العديد من 
األعاب الفيديو املبهرة، وعرو�س املو�ضيقى 
الأطعمة.  من  متنوعة  وخثثيثثارات  احلية، 
ال�ضتمتاع  مثثن  املعر�س  رواد  و�ضيتمكن 
الأنثث�ثثضثثطثثة والطثثثثالع عثثن قرب  مبختلف 
والتقنيات  الكال�ضيكية  الثث�ثثضثثيثثارات  على 
القيادة،  ذاتثثي  التنقل  بينها  ومن  الذكية 
الواقع  بتقنية  الثثقثثيثثادة  جتثثثارب  وخثثو�ثثس 

الفرتا�ضي واملعزز.

ال�صفينة اجلديدة مطورة وفقًا للمعايري الأوروبية وقادرة على مد الأنابيب اإىل عمق كيلومرتين حتت �صطح البحر 

»الإن�صاءات البرتولية« ت�صتثمر 330 مليون درهم لتعزيز اأ�صطولها ب�صفينة بحرية جديدة

ت�صهم يف تعزيز و�صول منتجات اأدنوك اإىل اأ�صواق جديدة حتظى باإمكانات منو قوية 

اأدنوك للغاز الطبيعي امل�صال توقع اتفاقيات مع »بي بي« و»توتال« لتوريد الغاز حتى 2022
•• اأبوظبي-وام:

الطبيعي  لثثلثثغثثاز  اأدنثثثثثثوك  �ثثضثثركثثة  اأعثثلثثنثثت 
اأبوظبي  بثثرتول  ل�ضركة  التابعة   - املُ�ضال 
توقيع  عثثن  اأمثث�ثثس   - “اأدنوك”  الوطنية 
لكل  تابعة  �ضركات  مثثع  تثثوريثثد  اتفاقيات 
“توتال”  و�ضركة  بي”  “بي  �ضركة  مثثن 
اأدنوك  اإنثثتثثاج  اأغلبية  حجز  مبوجبها  مت 
الربع  لغاية  املُثث�ثثضثثال  الطبيعي  الثثغثثاز  مثثن 
2022. ومع توقيع هذه  الأول من عام 
الطبيعي  للغاز  اأدنثثوك  توا�ضل  ال�ضفقات 
اأ�ضواق  يف  ح�ضورها  نطاق  تو�ضيع  املُ�ضال 

ومناطق جغرافية جديدة.
وقع التفاقيات م�ضوؤولون من “بي بي” 
و”توتال” واأدنوك للغاز الطبيعي املُ�ضال 
بح�ضور معايل الدكتور �ضلطان بن اأحمد 
التنفيذي  الثثرئثثيثث�ثثس  دولثثثة  وزيثثثر  اجلثثابثثر 
لثث�ثثضثثركثثة بثثثثثرتول اأبثثثوظثثثبثثثي الثثوطثثنثثيثثة “ 
اأدنثثثثثوك “ وجمثثمثثوعثثة �ثثضثثركثثاتثثهثثا، و بوب 
بي  ملجموعة  التنفيذي  الرئي�س  داديل، 
بي، وباتريك بويانيه، الرئي�س والرئي�س 

التنفيذي ل�ضركة توتال.
الرئي�ضة  الثثثنثثثعثثثيثثثمثثثي،  فثثثاطثثثمثثثة  وقثثثثالثثثثت 
الطبيعي  للغاز  اأدنوك  ل�ضركة  التنفيذية 
“اتفاقيات   :  - املنا�ضبة  بثثهثثذه   - املثث�ثثضثثال 
اأدنثثثوك  الثثتثثي وقعتها  الثثتثثوريثثد اجلثثديثثدة 
عن  حقيقي  مثال  امل�ضال  الطبيعي  للغاز 
ال�ضتجابة  وقدرتها على  ال�ضركة  مرونة 
مع  ال�ضوق  وتثثطثثورات  ملتغرات  ال�ضريعة 
لقد متكنا  الت�ضليم.  وجثثودة  اأمثثن  �ضمان 
من خالل دعم �ضركائنا من تعزيز و�ضول 
تتمتع  جثثثديثثثدة  اأ�ثثثثضثثثثواق  اإىل  مثثنثثتثثجثثاتثثنثثا 
باإمكانات منو قوية من حيث الطلب على 

الغاز الطبيعي املُ�ضال«.
واأ�ضافت: “توؤكد هذه التفاقيات قدرتنا 
اأعمال  التنويع والتحول من منوذج  على 
واحد  عميل  احتياجات  تلبية  على  قائم 
على  احلثثفثثاظ  مثثع  متعددين  عثثمثثالء  اإىل 
وال�ضتعداد  ملنتجاتنا  العالية  املوثوقية 
نثثثثاقثثثثالت مثثثثن عمالء  ل�ثثثضثثثتثثثقثثثبثثثال عثثثثثدة 
لت�ضدير  املخ�ض�س  امليناء  يف  خمتلفن 
مثثنثثتثثجثثاتثثنثثا، وذلثثثثك مثثع مثثوا�ثثضثثلثثة ت�ضليم 
ووفقاً  املثثثثحثثثثددة  املثثثواعثثثيثثثد  يف  �ثثضثثحثثنثثاتثثنثثا 
املتفق  والثثكثثمثثيثثات  واجلثثثثودة  للموا�ضفات 

عليها«.
الثثثيثثثوم خثثطثثوة جديدة  اتثثفثثاقثثيثثات  وتثثعثثد 

الطبيعي  للغاز  اأدنثثثوك  جنثثاح  م�ضرة  يف 
ت�ضويق  ا�ضرتاتيجية  اإىل  للتحول  املُ�ضال 
تقوم على تعدد العمالء بداأت بها ال�ضركة 
 .2019 اأبثثثريثثثل  اأ�ثثضثثهثثر يف  مثثنثثذ ثثثمثثانثثيثثة 
اأدنوك للغاز الطبيعي املُ�ضال  وا�ضتطاعت 
اأعمالها  منثثثوذج  تغير  احلثثن  ذلثثك  منذ 
اإنتاجها  اإجثثثمثثثايل  مثثثن   90% وتثثثوريثثثد 
من  ملجموعة  املُ�ضال  الطبيعي  الغاز  من 
اأكثثثر مثثن ثماين  والثثوجثثهثثات يف  العمالء 
دول يف مناطق جنوب اآ�ضيا وجنوب �ضرق 
الهند وال�ضن وكوريا  اآ�ضيا، مبا يف ذلك 
تتوجه  كانت  اأن  بعد  وتثثايثثوان،  اجلنوبية 

اإىل عميل واحد يف اليابان.

العمليات  لثثو�ثثضثثون، مثثديثثر  وقثثثال روبثثثثرت 
يف  “ي�ضرنا  تثثي:  ا�ثثس  اآي  �ضركة  يف  الثثغثثاز 
بثثي بثثي اإبثثثثرام هثثذه التثثفثثاقثثيثثة مثثع اأدنوك 
اأحد  تعترب  التي  املُ�ضال  الطبيعي  للغاز 
والتجارة  التوريد  لقطاع  املثثورديثثن  اأقثثدم 
املتكاملة يف �ضركة بي بي، كما اأننا �ضعداء 
لثثلثثغثثايثثة لثث�ثثضثثمثثان احثثتثثيثثاجثثاتثثنثثا مثثن الغاز 

ل�ضنتن عرب هذه التفاقية«.
نائب  �ضوفالييه،  لثثوران  قثثال  جانبه،  من 
الثثث�ثثثضثثثرق الأو�ثثثثضثثثثط للغاز  �ثثضثثركثثة  رئثثيثث�ثثس 
“�ضركة توتال للغاز والطاقة املتجددة”: 
الطبيعي  الثثغثثاز  تثثوريثثد  اتثثفثثاق  “ي�ضاهم 
امل�ضال ملدة عامن يف منو ومرونة حمفظة 

الغاز الطبيعي املُ�ضال ل�ضركة توتال، كما 
للغاز  اأدنثثوك  مع  الطويلة  �ضراكتنا  يعزز 

الطبيعي املُ�ضال« .
ووفثثثثقثثثثاً ملثثحثثلثثلثثي قثثثطثثثاع الثثنثثفثثط والثثثغثثثاز، 
يثثثعثثثد الثثثثغثثثثاز الثثثطثثثبثثثيثثثعثثثي املثثثث�ثثثثضثثثثال املثثثثثثورد 
بن�ضبة  الأ�ثثثضثثثرع منثثثثواً  الثثهثثيثثدروكثثربثثوين 
املتوقع  ومثثثثثن  �ثثثضثثثنثثثويثثثاً.   4% تثثثتثثثجثثثاوز 
الغاز  عثثلثثى  الثثعثثاملثثي  الثثطثثلثثب  يثثتثثجثثاوز  اأن 
الطبيعي امل�ضال 600 مليون طن �ضنوياً 
 300 كثثان  اأن  بعد   ،2035 عثثام  بحلول 

مليون طن �ضنوياً عام 2017.
املُ�ضال  الثثطثثبثثيثثعثثي  لثثلثثغثثاز  اأدنثثثثثثوك  وتثثنثثتثثج 
الغاز  مثثن  �ضنوياً  6 مالين طثثن  حثثوايل 
جزيرة  يف  من�ضاآتها  من  املُ�ضال  الطبيعي 
واحدة  وتعد  اأبوظبي،  �ضاحل  قبالة  دا�س 
للغاز  العامل موثوقية  منتجي  اأكثثر  من 

امل�ضال فائق التربيد.
وتعترب اأدنوك، التي كانت اأول �ضركة تقوم 
بت�ضدير الغاز الطبيعي امل�ضال يف ال�ضرق 
الأو�ضط، مورداً موثوقاً للغاز اإىل الأ�ضواق 
م�ضتفيدًة  عثثامثثاً   40 مثثن  لأكثثر  العاملية 
ال�ضرتاتيجي  اجلثثثثغثثثثرايف  املثثثثوقثثثثع  مثثثثن 
للو�ضول  اأبوظبي  اإمثثثارة  به  تتمتع  الثثذي 
مت�ضارعاً  منثثواً  ت�ضهد  التي  الأ�ثثضثثواق  اإىل 
الأو�ضط  الثث�ثثضثثرق  مثثنثثاطثثق  يف  خثث�ثثضثثو�ثثضثثاً 
الرتفاع  تقود  اأن  املتوقع  التي من  واآ�ضيا 
امل�ضتقبل  يف  الغاز  على  الطلب  الكبر يف 

القريب واملنظور.
اأغلبية  متتلك ح�ضة  “اأدنوك”  اأن  ُيذكر 
بن�ضبة  امل�ضال  الطبيعي  للغاز  اأدنثثثوك  يف 
%70، فيما ميتلك امل�ضاهمون الآخرون 
/%15/، و”بي بي”  “ميت�ضوي”  وهم 

/%10/، و”توتال” /5%/.

•• اأبوظبي -وام:

اأعلنت �ضركة الإن�ضاءات البرتولية الوطنية عن تو�ضعة اأ�ضطولها عرب 
�ضفينة جديدة مزودة برافعة دوارة قادرة على رفع حمولة ي�ضل وزنها 
اإىل 1600 طن مرتي وجمهزة بالإمكانات الالزمة لدعم ال�ضركة يف 
تنفيذ امل�ضاريع البحرية العميقة يف املنطقة والعامل. وتتوافق ال�ضفينة 
ثمرة  وهي  املتقدمة،  الأوروبثثيثثة  املعاير  2000” مع  “دملا  اجلديدة 
ا�ضتثمار يزيد عن 330 مليون درهم يف اإطار جهود �ضركة الإن�ضاءات 
البرتولية الوطنية لتعزيز خدماتها، وتنفيذ امل�ضاريع البحرية يف اأعماق 
اأكرب، حيث تتمتع ال�ضفينة بالقدرة على رفع حمولت ت�ضل اإىل 1600 
طن مرتي با�ضتخدام رافعتها الدوارة ومد الأنابيب اإىل عمق 2000 
مرت /2 كيلومرت/ حتت �ضطح البحر .. وميثل هذا ال�ضتثمار رافداً 
 DLS400 الوطنية  البرتولية  الإن�ضاءات  �ضركة  �ضفن  لأبثثرز  قوياً 
القادرة على رفع حمولت ت�ضل اإىل 4500 طن مرتي. واأعلنت �ضركة 
ال�ضفينة اجلديدة  الوطنية عن ال�ضتحواذ على  البرتولية  الإن�ضاءات 
خالل فعاليات معر�س وموؤمتر اأبوظبي الدويل للبرتول” /اأديبك/، 
اإىل  لل�ضركة  التابعة  البحرية  والثثثبثثثوارج  ال�ضفن  عثثدد  ي�ضل  وبثثذلثثك 
ويف معر�س الإعالن عن ال�ضفينة اجلديدة، قال املهند�س اأحمد   .23
الوطنية:  البرتولية  الإن�ضاءات  ل�ضركة  التنفيذي  الرئي�س  الظاهري، 
خدمات  لنقدم  اإمكاناتنا  تعزيز  على  العمل  مبوا�ضلة  ملتزمون  نحن 
زيثثادة قدرتنا على تقدمي خدمات  بالتزامن مع  اأكر كفاءة لعمالئنا 
تطلعاتنا  يف  هاماً  ا�ضتثماراً  اجلثثديثثدة  ال�ضفينة  ومتثل  تعقيداً.  اأكثثر 
التنموية امل�ضتقبلية، ول �ضيما خالل هذه املرحلة التي نعمل فيها على 

وعمليات  م�ضاريع  تنفيذ  لنا  و�ضتتيح  الدولية،  نطاق عملياتنا  تو�ضعة 
الإمارات  دولثثة  فيه  تتطلع  الثثذي  الوقت  ويف  كبرة،  اأعماق  يف  بحرية 
العربية املتحدة اإىل ال�ضتفادة املثلى من موارد النفط والغاز احلالية، 
وا�ضتك�ضاف موارد جديدة، �ضن�ضتمر بدعم اأعمال �ضركائنا عرب رفدهم 

باأحدث احللول التي ت�ضمن اأعلى م�ضتويات الكفاءة.
واأ�ضاف : انطالقاً من مكانتنا ك�ضريك الهند�ضة وامل�ضرتيات والإن�ضاءات 
اجلغرايف  النطاق  تو�ضعة  على  نعمل  فاإننا  الطاقة،  قطاع  يف  املف�ضل 
لعملياتنا عرب تقدمي خدماتنا لكربى �ضركات النفط والغاز يف دولة 
والهند،  وم�ضر  ال�ضعودية  العربية  واململكة  املتحدة  العربية  الإمثثارات 
وغرها من الأ�ضواق الرئي�ضية .. وملواكبة هذا التو�ضع، فاإننا نحر�س 
على ال�ضتثمار يف املرافق املتطورة التي تدعم العمليات الت�ضغيلية، مبا 
يف  للعمل  املجهزة  البحرية  ال�ضفن  من  متكامل  اأ�ضطول  بناء  ذلك  يف 
املياه ال�ضحلة والعميقة .. ونحن على ثقة باأن اإ�ضافة ال�ضفينة احلديثة 
التي تتمتع مبزايا وخ�ضائ�س ا�ضتثنائية �ضت�ضاهم بدور بارز يف تر�ضيخ 
�ضمعتنا الرائدة يف القطاع، و�ضتتيح لنا تقدمي خدمات تناف�ضية وعالية 
الكفاءة لعمالئنا. وتتميز ال�ضفينة اجلديدة بكونها متعددة الوظائف، 
3، ورافعة دوارة قادرة  الفئة  وهي مثثزودة بنظام موقع ميكانيكي من 
اأنابيب  1600 طن مرتي، وخطوط مد  اإىل  على رفع حمولة ت�ضل 
S-lay ورافعة حتت البحر قادرة على الو�ضول اإىل عمق 2000 مرت 
عايل  �ضريرا   380 ت�ضمل  لالإقامة  كبرة  مرافق  ال�ضفينة  وت�ضم   ..
ال�ضفينة. وميكن  العاملن على  املهنين  راحثثة فريق  ل�ضمان  اجلثثودة 
ت�ضل  حثثمثثولت  رفثثع  الوطنية  البرتولية  الإنثث�ثثضثثاءات  �ضركة  لأ�ضطول 
اإىل 4200 طن مرتي وهو جمهز باأنظمة مد اأنابيب وكابالت ي�ضل 

قطرها اإىل 66 بو�ضة يف اأعماق ترتاوح بن 10 و2000 مرت حتت 
�ضطح البحر .. ويف �ضهر مار�س 2019، بلغ عدد امل�ضاريع التي نفذتها 
يف  م�ضروعاً   1،190 من  اأكثثر  الوطنية  البرتولية  الإن�ضاءات  �ضركة 
الأنابيب  خطوط  وطثثول  والإنثث�ثثضثثاءات،  وامل�ضرتيات  الهند�ضة  جمثثالت 
من  كم   1،374 اإىل  بالإ�ضافة  كثثم،   6،199 بتمديدها  قامت  التي 
و�ضت�ضاهم   .. هيكال   1،360 من  اأكثثر  وتركيب  البحرية،  الكابالت 
ال�ضفينة اجلديدة يف تعزيز اخلدمات التي تقدمها ال�ضركة لعمالئها. 
ومت بناء ال�ضفينة يف حو�س برتاما اجلاف يف بنما عام 2010 وهي 
وتبلغ   /SPS/ اخلا�ضة  الأغثثرا�ثثس  ذات  ال�ضفن  نثثظثثام  مثثع  متوافقة 
حمولتها ال�ضاكنة 17،963 طن مرتي مع اإزاحة مبقدار 35،374 
180 مرتا وت�ضم خم�ضة مكاتب  طن مرتي .. ويبلغ طول ال�ضفينة 
وغرفتن لالجتماعات وقاعة طعام جمهزة ل�ضتيعاب 150 �ضخ�ضا، 
�ضخ�ضا،   24 جللو�س  مثثعثثدة  �ضينما  وقثثاعثثة  كثثبثثرة،  ترفيهية  وغثثرفثثة 
لرافعة  وميكن  بالكامل.  املجهز  البدنية  اللياقة  مركز  اإىل  بالإ�ضافة 
اإىل  ت�ضل  حمولة  رفثثع  ال�ضفينة  على  الرئي�ضية  الثثثثدّوارة  “ليبهر” 
1600 طن مرتي، يف حن ميكن للرافعة البحرية رفع حمولة بوزن 
“لروي-�ضومر”  مولدات  على  ال�ضفينة  وتعتمد  مثثرتي.  طن   200
جمهزة  وهثثي  الكهربائية،  الطاقة  مثثن  كيلوواط   30،632 لتوفر 
لتخزين 4589 مرتا مكعبا من الوقود و1343 مرت مكعب من املياه 
.. اأما مهبط الطائرات املروحية فهو م�ضمم ملروحيات “�ضرو�ضكي” 
من طراز S-92 وS61N .. وقامت ال�ضفينة بتنفيذ م�ضاريع معقدة 
ملد الأنابيب يف املك�ضيك، وهي جمهزة ملد اأنابيب ترتاوح اأقطارها بن 

.S-Lay 6 و60 بو�ضة بالنظام التقليدي اأو
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املال والأعمال

م�صاركة ناجحة لغرفة اأبوظبي 
يف معر�س » كانتون « بال�صني

•• بكني- وام:

من  �ضخ�ضا   30 من  مكون  بوفد  اأبوظبي  و�ضناعة  جتثثارة  غرفة  �ضاركت 
رواد الأعمال واأ�ضحاب ال�ضركات ال�ضغرة واملتو�ضطة وخريجي اجلامعات 
يف معر�س كانتون لال�ضتراد والت�ضدير الذي ا�ضت�ضافته مدينة غوانزو 
اأبوظبي  غثثرفثثة  ا�ضرتاتيجية  اإطثثثثار  يف  الثثثزيثثثارة  تنظيم  وجثثثاء  ال�ضينية. 
واملتو�ضطة،  ال�ضغرة  ال�ضركات  واأ�ثثضثثحثثاب  الأعثثمثثال  رواد  مهمة  لت�ضهيل 
اأهم  اإىل الأ�ضواق اخلارجية، وللتعرف على  ودعمهم لتمكينهم من النفاذ 
الفر�س التجارية املتاحة وال�ضتثمار فيها، ل�ضيما يف القطاعات ال�ضناعية 
واملتو�ضطة  ال�ضغرة  وال�ضركات  الأعثثمثثال  رواد  وفثثد  والتقى  والتجارية. 
اأ�ضواق اجلملة  ال�ضينين، وقام بزيارة لعدد من  الأعمال  عددا من رجال 
فرتة  خثثالل  للوفد  تدريبية  ور�ثثس   6 اأبوظبي  غرفة  ونظمت  ال�ضن.  يف 
اإقامتهم، �ضلطت ال�ضوء حول عدة موا�ضيع منها طرق التعاون والتفاو�س 
وكيفية  ال�ضن،  من  وال�ضحن  ال�ضتراد  واآلثثيثثات  ال�ضينية،  ال�ضركات  مع 
عرب  الإلثثكثثرتوين  الثث�ثثضثثراء  وعملية  للمنتجات،  اجلثثثودة  موا�ضفات  تقييم 
باملواقع  وربطها  بنكية  ح�ضابات  فتح  و�ضروط  ال�ضن  يف  املعتمدة  املواقع 
الإلكرتونية لدفع يف ال�ضن. من جانب اآخر عقد يل جيمي نائب رئي�س 
غرفة غوانزو ور�ضتي عمل الأوىل بعنوان كيفية العمل من خالل معر�س 
ال�ضركات  الر�ضمية للتعاون مع  املمار�ضات  اأف�ضل  ال�ضن، والثانية بعنوان 

ال�ضينية من خالل غرفة غوانزو وفتح رخ�ضة جتارية يف ال�ضن.
ال�ضركات  واأ�ضحاب  الأعمال  لثثرواد  اأبوظبي  تقدم وفد غرفة  من جانبهم 
اأبوظبي لإتاحتها الفر�ضة  ال�ضغرة واملتو�ضطة، بال�ضكر والتقدير لغرفة 
�ضقل  يف  �ضاهم  ممثثا  بال�ضن،  كثثانثثتثثون  ملعر�س  الناجحة  الثثزيثثارة  بتبني 
خثثرباتثثهثثم ومثثهثثاراتثثهثثم، واأتثثثثاح فثثر�ثثس تعرفهم على الأ�ثثضثثواق اجلثثديثثدة يف 

ال�ضن، وتطوير منتجاتهم واأدواتهم التجارية.

و�صع حجر اأ�صا�س جناح 
النم�صا يف اإك�صبو 2020 دبي

•• دبي- وام:

اأقيمت مرا�ضم و�ضع حجر الأ�ضا�س جلناح النم�ضا يف معر�س اك�ضبو 2020 
النم�ضا  جمهورية  يف  احلكومية  املفو�ضة  كثثارل  بياتريك�س  بح�ضور  دبثثي 
وقال  دبثثي.   2020 اإك�ضبو  ملكتب  التنفيذي  املدير  العلي  حممد  وجنيب 
العامة  املفو�ضة  اأن ن�ضتقبل  اإنه ملن دواعثثي �ضرورنا   : العلي  جنيب حممد 
بياتريك�س كارل وكامل فريق العمل يف موقع اإك�ضبو 2020 خالل مرا�ضم 
و�ضع حجر الأ�ضا�س جلناح النم�ضا، كما نتطلع قدماً لروؤية جهود النم�ضا 
نتابع  بينما  الثثواقثثع  اأر�ثثس  على  تتحقق  البناء  اأعثثمثثال  يف  واملثمرة  املبتكرة 
اأقثثل من عام والثثذي �ضيكون  2020 يف  اإك�ضبو  اإطثثالق  م�ضرتنا معاً نحو 

احتفاًل ُيقام مرة واحدة يف العمر.
ال�ضكان  تقريبا من حيث عدد  بلدانا مت�ضاويان   : كارل  بياتريك�س  وقالت 
القت�ضادي  ال�ضريك  بالفعل  هي  املتحدة  العربية  الإمثثارات  واإن  وامل�ضاحة 
الأهم للنم�ضا يف ال�ضرق الأدنى وال�ضرق الأو�ضط” ..م�ضرة اإىل اأن الرتابط 
القت�ضادي بن البلدين تعزز ب�ضكل متزايد، فدولة الإمارات تهتم باحللول 
عالية التقنية التي توفرها النم�ضا مبا يف ذلك البتكارات يف قطاعي البناء 
ال�ضحي فاإن  بالوعي  ازديثثاد الهتمام  اإىل ذلك ونتيجة  بالإ�ضافة  والبيئة 
قطاع املنتجات الغذائية النم�ضاوية الع�ضوية يتبوء مركزا مهماً حيث يتم 

ت�ضنيع املنتجات وفقاً لأعلى املعاير ال�ضحية والبيئية.
وقدمت النم�ضا فكرة غر تقليدية حيث �ضيتم جمع 38 �ضكاًل خمروطياً 
لت�ضكل تكوينا جميال على قطعة اأر�س تبلغ م�ضاحتها 2400 مرت مربع 
.. و�ضيكون ارتفاع هيكل البناء ما بن �ضتة اأمتار و15 مرتا مقطوعة من 
الأعلى ومغلفة من الداخل باجل�س بف�ضل ا�ضتخدام اأقدم مواد البناء يف 
يوفر  الرياح حيث  اأبثثراج  للتهوية مع  ذكية  تقنية تربيد  العامل وتوظيف 

جناح النم�ضا اأجواء مريحة م�ضتوحاة من الطبيعة.

تراأ�ض اجتماع جمل�ض اإدارة �صندوق اأبوظبي للتنمية

من�صور بن زايد: �صندوق اأبوظبي للتنمية يوؤدي دورًا مهمًا يف دعم القت�صاد الوطني وتعزيز قدرته التناف�صية
حممد �صيف ال�صويدي: قيادتنا الر�صيدة حري�صة على ا�صتمرارية العمل التنموي واإجناح مبادرات ال�صندوق وم�صاريعه التنموية

•• اأبوظبي-وام:

اآل  زايثثثد  بثثن  من�ضور  ال�ضيخ  �ضمو  تثثراأ�ثثس 
وزير  الثثثوزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان 
اإدارة  رئثثيثث�ثثس جمثثلثث�ثثس  الثثثرئثثثا�ثثثضثثثة  �ثثثثضثثثثوؤون 
اجتماع  اأمثث�ثثس  للتنمية  اأبثثوظثثبثثي  �ضندوق 
عقد  الثثثثثثذي  الثثث�ثثثضثثثنثثثدوق،  اإدارة  جمثثلثث�ثثس 
اآل  زايثثد  بن  ال�ضيخ عبداهلل  �ضمو  بح�ضور 
الدويل  والثثتثثعثثاون  اخلارجية  وزيثثر  نهيان 
اأع�ضاء  و  الإدارة،  جمثثلثث�ثثس  رئثثيثث�ثثس  نثثائثثب 

جمل�س الإدارة، ومدير عام ال�ضندوق.
املو�ضوعات  عثثلثثى  الإدارة  جمل�س  واطثثلثثع 
وناق�س  الأعثثثمثثثال،  جثثثدول  املثثدرجثثة �ضمن 
ن�ضاط ال�ضندوق التنموي ومراحل اإجناز 
امل�ضاريع املمولة من قبل ال�ضندوق يف عدد 

من الدول امل�ضتفيدة، واخلطط امل�ضتقبلية، 
5 م�ضاريع  املجل�س على متويل  كما وافق 
تبلغ  اإجمالية  بقيمة  خمتلفة،  دول   5 يف 
196 مليون دولر /719 مليون درهم/، 
التمويل  ومثثعثثايثثر  �ثثضثثروط  ا�ضتيفاء  بعد 

املطلوبة.
وقال �ضمو ال�ضيخ من�ضور بن زايد اآل نهيان 
“اإن �ضندوق اأبوظبي للتنمية وا�ضل خالل 
هذا العام بذل مزيد من اجلهود للحفاظ 
على مكانة دولة الإمارات العربية املتحدة 
العاملي،  التنموي  العمل  الرائدة يف جمال 
نثث�ثثضثثاطثثه مركزاً  تثثو�ثثضثثيثثع  ا�ثثضثثتثثمثثر يف  حثثيثثث 
جهوده على القطاعات القت�ضادية الأكر 
تاأثراً يف حياة ال�ضعوب يف الدول النامية 

لتحقيق التنمية القت�ضادية امل�ضتدامة«.

ال�ضندوق  جنثثثثاح  “اأن  �ثثضثثمثثوه  واأ�ثثثثضثثثثاف 
الثثعثثاملثثي جثثثثاء بف�ضل  الثثتثثنثثمثثوي  يف عثثمثثلثثه 
خليفة  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  توجيهات 
“حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زايد  بن 
ودعم �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد  اهلل” 
بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب 
الثثقثثائثثد الأعثثثلثثثى لثثلثثقثثوات املثث�ثثضثثلثثحثثة والتي 
الثثنثثطثثاق اجلغرايف  تثثو�ثثضثثيثثع  مثثثن  مثثكثثنثثتثثنثثا 
وم�ضاعدة  الثثتثثنثثمثثوي  الثث�ثثضثثنثثدوق  لثثنثث�ثثضثثاط 
اأهدافها  حتثثقثثيثثق  عثثلثثى  الثثنثثامثثيثثة  الثثثثثثدول 

الإمنائية امل�ضتدامة«.
الذي  الإيثثجثثابثثي  الثثثدور  اإىل  �ضموه  واأ�ثثضثثار 
يوؤديه ال�ضندوق يف دعم القت�ضاد الوطني 
حتفيز  على  الوطنية  ال�ضركات  وم�ضاندة 
اأعمالها خارج دولة  ن�ضاطها وزيثثادة حجم 

كثثذلثثك اإىل الثثثثدور املهم  الإمثثثثثثارات، لفثثتثثاً 
الذي ي�ضطلع به مكتب اأبوظبي لل�ضادرات 
قدرته  وتعزيز  الوطني  القت�ضاد  دعم  يف 
التناف�ضية، من خالل منو اآفاق ال�ضادرات 

الوطنية غر النفطية.
مثثثن جثثثانثثثبثثثه، قثثثثدم �ثثثضثثثعثثثادة حمثثمثثد �ضيف 
الثث�ثثضثثويثثدي مثثديثثر عثثثام الثث�ثثضثثنثثدوق ال�ضكر 
والتقدير اإىل �ضمو رئي�س جمل�س الإدارة، 
و�ثثضثثمثثو نثثائثثب الثثرئثثيثث�ثثس واأعثث�ثثضثثاء املجل�س 
لدعم  احلثيثة  وجهودهم  اهتمامهم  على 
ال�ضندوق، ومتابعة براجمه  م�ضرة عمل 
اإىل  امل�ضتقبلية، م�ضراً  واأهدافه  وخططه 
نثثابثثع مثثن حثثر�ثثس قيادتنا  الثثدعثثم  اأن هثثثذا 
التنموي  العمل  ا�ضتمرارية  على  الر�ضيدة 
ن�ضاط  الأثثثر يف تو�ضع  اأطيب  له  كثثان  مما 

ال�ضندوق، لتحقيق اأهدافه التنموية داخل 
دولة الإمارات ويف الدول النامية.

على  يعمل  ال�ضندوق  اأن  �ضعادته  واأ�ضاف 
تثثنثثفثثيثثذ تثثوجثثيثثهثثات �ثثضثثمثثو رئثثيثث�ثثس جمل�س 
دعم  يف  فثثّعثثال  ب�ضكل  واملثث�ثثضثثاهثثمثثة  الإدارة 
�ضيا�ضة  لثثتثثحثثقثثيثثق  الثثثوطثثثنثثثي،  القثثثتثثث�ثثثضثثثاد 
التنويع القت�ضادي مبا ين�ضجم مع روؤية 
القت�ضادية  والثثروؤيثثة   ،2021 الإمثثثثارات 

لإمارة اأبوظبي 2030.
�ضندوق  متثثثويثثثالت  اإجثثثمثثثايل  اأن  وُيثثثذَكثثثر 
اإىل  ي�ضل  تاأ�ضي�ضه  منذ  للتنمية  اأبوظبي 
حوايل  منها  ا�ضتفادت  درهثثثم،  مليار   98
95 دولة يف خمتلف قثثارات العامل، بينما 
يثثبثثلثثغ حثثجثثم ا�ثثثضثثثتثثثثثثثمثثثارات الثثث�ثثثضثثثنثثثدوق 3 

مليارات درهم.

•• اأم القيوين-وام:

باأم  املالية  دائثثثرة  رئي�س  املعال  را�ثثضثثد  بثثن  �ضعود  بثثن  عثثبثثداهلل  ال�ضيخ  افتتح 
القيوين معر�س الت�ضميم املعماري و الديكور الداخلي الذي نظمه مركز 
ال�ضارقة  جامعة  مع  بالتعاون  القيوين  باأم  املعرفة  وتنمية  الثقافة  وزارة 
وي�ضم 50 ت�ضميما وم�ضروعا هند�ضيا يربز فن الت�ضميم املعماري �ضارك 
بها طالب كلية الفنون اجلميلة والت�ضميم وكلية الهند�ضة باجلامعة عربت 
عن عمق تفكرهم يف الر�ضم والنحت واإخراج اأعمال ذات قيمة هند�ضية. 
لفن  املهتمن  من  واحل�ضور  املوؤ�ض�ضات  مثثدراء  مع  عبداهلل  ال�ضيخ  وتفقد 
الت�ضميم اأرجاء املعر�س واطلعوا على امل�ضاريع املقدمة من الطلبة والتي 
بالإ�ضافة  والتعليمية،  وال�ضكنية  التجارية  للمباين  ت�ضاميم  بن  تنوعت 
اإىل الت�ضاميم اخلا�ضة باملعامل ال�ضياحية والت�ضاميم املركزة على تطوير 
التي جمعت ما  الت�ضاميم  ال�ضيخ عبداهلل على  العامة. كما اطلع  املرافق 
بن ال�ضتدامة والتكنلوجيا والبيئة وا�ضتمع اإىل �ضرح مف�ضل من الطالب 
القيم  وعن  منها  والهدف  املعمارية  وت�ضاميمهم  اأعمالهم  عن  امل�ضاركن 
الفنية التي ي�ضفيها الديكور الداخلي باعتباره فن وعلم يهتم بالرتكيز 

على الداخل من حيث الألوان والإ�ضاءة والأثاث واملن�ضوجات ولون الطالء 
املعال  را�ضد  بن  �ضعود  بن  عبداهلل  ال�ضيخ  وثمن  وغرها.  احلائط  وورق 
النوع من  اإن هذا  وقال  املعر�س،  امل�ضاركة يف  املعمارية  امل�ضاريع  جمموعة 
املعار�س تعد واجهة مهمة حتت�ضن الأفكار واللهام وتقدم منوذجا مبتكرا 
الفني واجلمايل وال�ضتدامة،  التقنيات احلديثة والعن�ضر  جتمع ما بن 
واأعرب عن اعجابه بالأفكار البداعية للطلبة التي جاءت ملهمة م�ضيدا 
يف  جديدة  معاير  على  واعتمادهم  امل�ضتقبل  حماكاة  على  الطلبة  بقدرة 
لدولة  امل�ضتقبلية  امل�ضاريع  اأن تخدم  �ضاأنها  والتي من  ت�ضاميمهم  تقدمي 
الهند�ضة  ق�ضم  رئي�س  املعلم  عبا�س  الدكتور  اأو�ضح  جهته  من  الإمثثثارات. 
باأهمية احل�ضارات  التعريف  هو  املعر�س  تنظيم  الهدف من  اأن  املعمارية 
القدمية التي مت ا�ضتيحاء فن العمارة منها وهي اأ�ضا�س العمارة التي يتم 
وتدريبهم  الهند�ضية  ال�ضكال  مع  التعامل  وكيفية  عليها  الطلبة  تعريف 
الهتمام  خثثالل  مثثن  املثثبثثاين  ت�ضميم  يف  التخيل  على  اآفثثاقثثهثثم  فتح  على 
الإ�ضالمية وخلق امتداد لكل هذه احل�ضارات  العربية والعمارة  بالثقافة 
مع �ضمان احلفاظ على هوية الت�ضميم الماراتي لإبثثرازه حمليا وعامليا 
التي عرفها الن�ضان يف  الفنون  اأقثثدم  العمارة يعد من  اأن فن  اإىل  ..لفتا 

الت�ضاميم  فاختلفت  جمالية  تعابر  خلق  يف  حلاجته  اإليها  وجلثثاأ  العامل 
الفنية  بثثن  الهند�ضية  الأعثثمثثال  بثثاخثثتثثالف الأزمثثنثثة والثثعثث�ثثضثثور، وتثثنثثوعثثت 
الرتاثية والأثرية و الأعمال والت�ضاميم احلديثة، واأ�ضبح هذا الفن يدخل 
من �ضمن علوم الهند�ضة التي تدر�س يف خمتلف اجلامعات ويتخ�ض�س بها 

طلبة الهند�ضة .
املعرفة  وتنمية  الثقافة  وزارة  بو ع�ضيبة مدير مركز  علي  وقال عبداهلل 
املعماري وعلى  الت�ضميم  ال�ضوء على فن  املعر�س ي�ضلط  اإن  القيوين  باأم 
تقدمي جمموعة من الفنون املعمارية املتميزة والتي تعرب عن عمق تفكر 
الفنان واأدائه يف الر�ضم والنحت لإخراج اأعمال ذات قيمة هند�ضية، موؤكدا 
اأن وزارة الثقافة و تنمية املعرفة تهتم مبجال ال�ضناعات الإبداعية التي 
املعار�س  باإقامة  وتهتم  عليها  وت�ضجع  املجالت  من  الكثر  حتتها  يندرج 
من  التي  اجلثثديثثدة  الأفثثكثثار  على  ال�ضوء  وت�ضلط  املجال  هثثذا  تخدم  التي 
اإبداعية فنية بثقافات متعددة لكت�ضاب املعرفة ف�ضال  �ضاأنها خلق �ضاحة 
عن اأن وجود مثل هذه املعار�س يدعم وي�ضجع الطالب املوهوبن ل�ضتثمار 
اأفكارهم البداعية يف فن الت�ضميم . ومن املقرر اأن ي�ضتمر املعر�س حتى 

14 نوفمرب فاحتا اأبوابه للجمهور يف الفرتتن ال�ضباحية وامل�ضائية.

عبداهلل بن �صعود املعال يفتتح معر�س الت�صميم املعماري والديكور الداخلي

•• اأبوظبي-الفجر:

تهتم مبجالت رفع كفاءات  التي  الوطنية  املوؤ�ض�ضة  الإمثثارات،  اأعلنت موؤ�ض�ضة 
عن  واخلثثا�ثثس،  الثثعثثام  القطاعن  بثثن  املجتمعية  امل�ضوؤولية  تر�ضيخ  و  ال�ضباب 
وموؤمتر  معر�س  يف  للموؤ�ض�ضة  التابع  ُنفكر  بالعلوم  برنامج  �ضفراء  م�ضاركة 
للمعار�س يف  الوطني  اأبثثوظثثبثثي  مثثركثثز  واملُثثقثثام  يف  الثثثدويل للبرتول  اأبثثوظثثبثثي 
ال�ضرتاتيجية  مع  متا�ضياً  وذلثثك   2019 نوفمرب   14 اإىل   11 من  الفرتة 
الوطنية  لالبتكار. يعر�س �ضفراء بالعلوم نفكر 9 ابتكارات علمية يف معر�س 
وموؤمتر اأبو ظبي الدويل للبرتول -والذي ُيعد اأحد اأكرب معار�س قطاع النفط 
والغاز والطاقة يف العامل- وذلك �ضمن ا�ضرتاتيجية موؤ�ض�ضة الإمارات الهادفة 

ابتكاراتهم  ودعثثم  والتكنولوجيا  العلوم  جمثثالت  يف  ال�ضباب  ومتكن  دعم  اإىل 
ابتكار  اإىل  بتحويلها  مثثروًرا  فكرة  جُمثثرد  كونها  بداية من  يف جميع مراحلها 
من  املُختلفة  املوؤ�ض�ضات  قبل  من  م�ضروعاتهم  احت�ضان  اإىل  و�ثثضثثوًل  حقيقي 
بالعلوم  �ضفراء  ُم�ضاركة  عن  حديثه  معر�س  ويف  واخلثثا�ثثس.  العام  القطاعن 
اأبو ظبي الدويل للبرتول علق مهنا املهري املدير  نفكر يف معر�س وموؤمتر 
اإلهام  قائاًل:” اإن  الإمثثثارات  ملوؤ�ض�ضة  العمليات  و  الإداريثثثة  لل�ضوؤون  التنفيذي 
والتكنولوجيا  العلوم  جمثثالت  يف  بفعالية   املُ�ضاركة  على  وت�ضجيعهم  ال�ضباب 
والهند�ضة والريا�ضيات ياأتي على قمة اأولويات موؤ�ض�ضة الإمارات مبا يتما�ضى 

مع ال�ضرتاتيجية الوطنية لالبتكار«.
واأ�ضاف:” نحن فخورون بنجاحات �ضفراء بالعلوم ُنفكر والتي تزداد وتتطور 

يوًما تلو الآخر حيث قادهم تفوقهم وابتكاراتهم العلمية املميزة اإىل املُ�ضاركة  
يف اأحد اأكرب املعار�س املعنية بقطاع الطاقة يف العامل وهو الأمر الذي يعك�س 
وقدرتهم  التنمية  الفعالة يف م�ضرة  مُب�ضاركتهم  ال�ضباب  هثثوؤلء  اإلتزام  مدى 
العلوم  جمثثثالت  يف  الثثرائثثدة  والثث�ثثضثثركثثات  املوؤ�ض�ضات  مثثع  املبا�ضر  التفاعل  على 

والتكنولوجيا من جميع اأنحاء العامل«.
معر�س  يف   نفكر  بالعلوم  �ضفراء  يقدمها  التي  امل�ضروعات  اأن  بالذكر  جدير 
من  لعدد  ُمبتكرة   حلول  لتقدم  اأُبتكرت  للبرتول  الثثدويل  ظبي  اأبثثو  وموؤمتر 
الثقيلة  املثثعثثادن  امثثتثثزاز  مثث�ثثضثثروع  البثثتثثكثثارات  هثثذه  وتت�ضمن  الع�ضر  حتثثديثثات 
والتفتي�س  لل�ضالمة  طيار  بثثدون  طائرة  م�ضروع  و  ال�ضاي،  نفايات  باإ�ضتخدام 
ال�ضناعي، و الكر�ضي املتحرك الذكي، وم�ضروع ا�ضتخدام الع�ضل كمادة ع�ضوية 

حافظة، وم�ضروع ا�ضتخدام الفرو�ضات اآكالت البكتريا لل�ضيطرة على بكتريا 
الت�ضغيل لقيا�س  ذاتي  املكيفات، و اجلهاز  الليجونيال يف مثثربدات مياه اجهزة 
الطاقة  ومثثزرعثثة  الآمثثنثثة،  الثياب  ومبخرة  احلثثثثرارة،  ودرجثثثة  املثثيثثاه  ا�ضتهالك 
ال�ضم�ضية املتحركة، و م�ضروع بذرة احلياة لتوفر الأ�ضمدة الع�ضوية وتب�ضيط 

عملية زراعة البذور با�ضتخدام الطاقة الكهرومائية
وتتنوع هذه البتكارات لت�ضمل جمالت خمتلفة مثل الطاقة والبيئة ، والعلوم 
التطبيقية ، والنظم ال�ضحية واملعلوماتية احليوية، والأنظمة الذكية وغرها 
من املجالت التي ُتثبت مبا ليدع جماًل لل�ضك اأن العقول الإماراتية ال�ضابة 
هي كنز دولة الإمارات العربية املُتحدة الأكرب واأن ال�ضباب ُهم عماد املُ�ضتقبل 

وال�ضامن ل�ضتمرار م�ضرة الزدهار والتنمية.

الحتاد للطريان تعزز رحالتها اإىل الريا�س
•• اأبوظبي-الفجر:

اأعثثلثثنثثت الحتثثثاد لثثلثثطثثران، الثثنثثاقثثل الثثوطثثنثثي لثثدولثثة الإمثثثثثارات العربية 
الثالثاء”  “با�ضتثناء يوم  الرابعة  اليومية  املتحدة، عن اطالق رحلتها 
دي�ضمرب   8 من  ابتداء  الريا�س  ال�ضعودية  العا�ضمة  اإىل  اأبوظبي  من 

املقبل.
و�ضيتم ت�ضغيل الرحلة الإ�ضافية على منت طائرة اإيربا�س 320A التي 

ت�ضم 8 مقاعد يف درجة الأعمال و150 مقعداً يف الدرجة ال�ضياحية.
يف هذه املنا�ضبة، اأعلن روبن كامارك، الرئي�س التنفيذي لل�ضوؤون التجارية 
يف الحتاد للطران، قائاًل “تعك�س الرحلة الرابعة اليومية اإىل الريا�س 
التزامنا جتاه ال�ضوق ال�ضعودي، وزيادة الطلب على هذه الوجهة. وكان 
التي جتمع  الوطيدة  لنا نظرا للعالقة  بالن�ضبة  هذه اخلطوة طبيعية 
بن دولة الإمارات العربية املتحدة واململكة العربية ال�ضعودية، وت�ضهيل 

اإجراءات دخول ال�ضياح الأجانب اإىل اململكة«.
وتابع “تعترب الريا�س �ضوقاً اأ�ضا�ضياً على �ضبكة وجهاتنا، وتوّفر اخلدمة 
اجلديدة اأوقات �ضفر جذابة للم�ضافرين يف رحالت الأعمال اأو رحالت 
اإىل خمتلف  اأبوظبي  الربط عرب  وامل�ضافرين على رحالت  ال�ضتجمام، 
الوجهات على �ضبكة الحتاد. ومع ا�ضتمرار تعزيز العالقة بن الحتاد 
خيارات  ال�ضركتن  �ضيوف  الرحلة  هذه  �ضتمنح  وال�ضعودية،  للطران 

 A320 اإيثثربثثا�ثثس  تثثقثثّدم طثثائثثرات  امل�ضرتكة.«  الثثطثثرق  اأكثثر على  �ضفر 
تت�ضمن  حديثة  مق�ضورات  للطران  لالحتاد  التابعة  البدن  ال�ضغرة 
ال�ضياحية  الدرجة  توفر  فيما  الأعمال،  درجة  يف  للب�ضط  قابلة  مقاعد 
وم�ضاند  الذكية،  الأجثثهثثزة  ل�ضحن  كهربائية  وقواب�س  مريحة،  مقاعد 
 E-Box حلمل الأجهزة الذكية اخلا�ضة بامل�ضافرين مع توفر خدمة
والربامج  الأفثثثالم  مثثن  �ضاعة   300 عثثن  يزيد  مثثا  مل�ضاهدة  الرتفيهية 
التلفزيونية، اإ�ضافة للمئات من خيارات املو�ضيقى، وت�ضكيلة من الألعاب 

للكبار وال�ضغار.
ولدى الحتاد للطران اتفاقية �ضراكة بالرمز مع ال�ضعودية وقد و�ضعت 
والدمام  اأبوظبي  بن  ت�ضّغل  التي  الطائرات  على  رمزيهما  ال�ضركتان 
رمز  ال�ضعودية  طثثائثثرات  حملت  كما  املثثنثثورة.  واملدينة  والريا�س  وجثثدة 
الحتاد للطران على الرحالت املتجهة اإىل بي�ضاور، ملتان، بورت�ضودان 
وفيينا فيما اأ�ضافت ال�ضعودية رمزها على رحالت الحتاد املنطلقة من 
د�ضلدورف،  �ضيكاغو،  �ضنغدو،  بريزبن،  بلغراد،  اأبثثاد،  اأحمد  اإىل  اأبوظبي 

لغو�س، ملبورن، مو�ضكو-دوموديدوفو، الرباط، ال�ضي�ضل و�ضيدين.
ال�ضعودية رمزها تدريجيا على رحالت الحتاد للطران بن  و�ضت�ضع 
باكو،  اأمثث�ثثضثثرتدام،  خمتلفة:  دول   9 يف  اإ�ضافية  وجثثهثثة  و11  اأبثثوظثثبثثي 
بروك�ضل، دبلن، هونغ كونغ، كامتاندو، بانكوك، بوكيت، ناغويا، طوكيو 

و�ضيول، بعد احل�ضول على املوافقات التنظيمية املطلوبة.

�صفراء بالعلوم نفكر يقدمون م�صروعاتهم العلمية يف معر�س وموؤمتر اأبوظبي الدويل للبرتول

�لعدد 12781 بتاريخ 2019/11/13   
�عالن بيع  عقار بالن�شر    للمنفذ �شده   

فى �لدعوى رقم  2017/3470 تنفيذ جتاري     
                               طالب التنفيذ: �ضركة ميادين لالإ�ضتثمارات   عنوانه : عنوانها : خارج الدولة : الأردن - عمان 
- 193 - �ضارع زهران  - ابراج اعمار - مبنى )C( - الطابق 11 - عنوانها املختار - داخل الدولة : مكتب هادف 

و�ضركاوؤه : اإمارة دبي - منطقة برج خليفة - اإعمار �ضكوير - بناية 3 - الطابق 5 
املنفذ �ضده : ال�ضركة اخلليجية لالإ�ضتثمارات العامة - �س م ع 

عنوانه :  اإمارة دبي - ديرة - �ضارع املطار - مقابل فندق الب�ضتان روتانا - برج الفتان بالزا - الطابق 4 - مكتب رقم 
  04/  2868828  : فاك�س    04/2821888  : هاتف   -  413

احلال  اقت�ضى  ان  التالية  الثالث  اليثثام  ويف  م�ضاء   5.00 ال�ضاعة   2019/11/27 املوافق  الأربعاء  يوم  انه يف 
�ضيجرى بيع العقار املو�ضحة او�ضافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�ضركة المارات للمزادات وعلى موقعها 
اللكرتوين )www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�ضراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمن ل 
باعرتا�ضه  التقدم  البيع  اعرتا�س على  لديه  ولكل من  املزايدة  دخثثول  قبل  الأ�ضا�ضي  الثمن  %20 من  يقل عن 
معززا مبا يربره من م�ضتندات قبل اجلل�ضة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات 
املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ضاريف خالل ع�ضرة ايام التالية جلل�ضة البيع. وفيما يلي 

او�ضاف املمتلكات  : 
- �ضقة �ضكنية - املنطقة : احلبية الرابعة - رقم الر�س : 55 - رقم املبنى : 1 - ا�ضم  املبنى : اوملبيك بارك 2 - رقم 

العقار : 107  امل�ضاحة : 90.28  مرت مربع - املقدرة بثثث )680.235( درهم ويباع لعلى عطاء 
- �ضقة �ضكنية - املنطقة : ند ح�ضة  - رقم الر�س : 587 - رقم املبنى : 5 - ا�ضم  املبنى : اك�ضي�س ريزيدن�س    5 - 

رقم العقار : 202  امل�ضاحة : 60.53  مرت مربع - املقدرة بثثث )456.077( درهم لعلى عطاء
- �ضقة �ضكنية - املنطقة : ند ح�ضة  - رقم الر�س : 587 - رقم املبنى : 5 - ا�ضم  املبنى : اك�ضي�س ريزيدن�س    5 - 

رقم العقار : 112  امل�ضاحة : 56.71  مرت مربع - املقدرة بثثث )427294( درهم لعلى عطاء
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.
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املال والأعمال

»تنفيذي ال�صارقة« ي�صدر قرارا ب�صاأن ت�صنيف املن�صاآت الفندقية يف الإمارة 

اإيربا�س ت�صتعر�س م�صتقبل الطريان يف معر�س دبي للطريان 2019

مب�صاركة 150 جهة حكومية وخا�صة

جمل�س دبي مل�صتقبل ريادة الأعمال والبيئة البتكارية يبحث تعزيز ال�صراكة املجتمعية يف دعم رواد الأعمال 

»منوذج اأبوظبي املتكامل للطاقة«.. قراءات ديناميكية لواقع وم�صتقبل القطاع خالل الأعوام الـ 30 املقبلة

•• ال�صارقة -وام:

 اأ�ضدر املجل�س التنفيذي لإمارة ال�ضارقة 
اأم�س خالل اجتماعه الأ�ضبوعي برئا�ضة 
�ثثضثثمثثو الثث�ثثضثثيثثخ �ثثضثثلثثطثثان بثثثن حمثثمثثد بن 
�ضلطان القا�ضمي ويل عهد ونائب حاكم 
�ضمو  وبح�ضور  املجل�س  رئي�س  ال�ضارقة 
الثث�ثثضثثيثثخ عثثبثثداهلل بثثن �ثثضثثامل بثثن �ضلطان 
الثثقثثا�ثثضثثمثثي نثثائثثب حثثاكثثم الثث�ثثضثثارقثثة نائب 
 /  38  / رقثثم  الثثقثثرار   .. املجل�س  رئي�س 
املن�ضاآت  ت�ضنيف  بثث�ثثضثثاأن   2019 ل�ضنة 

الفندقية يف اإمارة ال�ضارقة.
وبح�ضب القرار ت�ضنف املن�ضاآت الفندقية 
وفقا للمعاير املحددة يف الأدلة املرافقة 
ت�ضنيف  مثثعثثايثثر  دلثثثيثثثل  وهثثثثي  لثثثلثثثقثثثرار 
ال�ضقق  ت�ضنيف  معاير  ودليل  الفنادق 
الثثثقثثثرار جمموعة  الثثفثثنثثدقثثيثثة وتثث�ثثضثثمثثن 
ت�ضنيف  تنظم  التي  والبنود  املثثثواد  مثثن 
يف  املتبعة  والآلثثثيثثثات  الفندقية  املثثنثث�ثثضثثاآت 
اإىل اجلزاءات املرتتبة  اإ�ضافة  ت�ضنيفها 

على خمالفة بنود القرار.
اجلل�ضة  حم�ضر  على  الت�ضديق  وبثثعثثد 
عقد  الثثذي  الجتماع  خثثالل   - ال�ضابقة 

•• دبي-الفجر: 

اإيثثربثثا�ثثس عثثن م�ضاركتها يف  �ثثضثثركثثة  اأعثثلثثنثثت 
الذي  للطران”،  دبثثي  “معر�س  فعاليات 
 21 17 حثثتثثى  بثثن  الثثفثثرتة  ينطلق خثثثالل 
من  تثث�ثثضثثتثثعثثر�ثثس  والثثثتثثثي   ،2019 نثثوفثثمثثرب 
خالله اأحدث التقنيات واملنتجات واخلدمات 
الطائرات  تثثغثثطثثي جمثثثثالت  الثثتثثي  املثثبثثتثثكثثرة 
واأنظمة  واملروحيات  والع�ضكرية  التجارية 

الف�ضاء الرائدة على م�ضتوى القطاع. 
اإيثثربثثا�ثثس مثثن خثثالل م�ضاركتها يف  وتثثهثثدف 
الطران  اأكثثرب فعاليات  ُيعد  الثثذي  املعر�س 
تعريف  اإىل  الأو�ثثثضثثثط،  الثث�ثثضثثرق  منطقة  يف 
واخلدمات  الثثثثرائثثثثدة  بثثاملثثنثثتثثجثثات  الثثعثثمثثالء 
ال�ضركة  تعك�س  كما  تقدمها،  التي  املبتكرة 
بقطاعي  الرتقاء  جتاه  املتوا�ضل  التزامها 
الف�ضاء والطران يف املنطقة عموماً ودولة 

الإمارات خ�ضو�ضاً.

من�صات العر�ض
 الثابتة وعرو�ض الطريان

من  متنوعة  جمموعة  اإيثثربثثا�ثثس  وتثثعثثر�ثثس 
 900-A350 بينها طراز  الطائرات من 
الذي ُي�ضكل عن�ضراً اأ�ضا�ضياً يف عائلة طائرات
 A320neo A350 XWB، وطثثراز 
والذي  ال�ضالم”  “طران  ل�ضركة  الثثتثثابثثع 
ذات  الطائرات  عائالت  اأ�ضهر  لأحثثد  ينتمي 
املمر الواحد على م�ضتوى العامل، بالإ�ضافة 
التابعة ل�ضركة   300-A220 اإىل طائرة 
اأحثثثدث  متثثثثثل  والثثتثثي  للطران”،  “م�ضر 
املمر  ذات  الثثطثثائثثرات  ال�ضركة مثثن  اإ�ثثضثثافثثات 

الواحد. 
وعلى �ضعيد طائرات رجال الأعمال، متتلك 

املجل�س  اطلع   - احلاكم  �ضمو  مكتب  يف 
على العر�س املقدم من جمل�س ال�ضارقة 
نور”  “العلم  مثث�ثثضثثروع  حثثثول  للتعليم 

�ضاحب  مثثن  بتوجيهات  انطلق  والثثثذي 
الثث�ثثضثثمثثو الثث�ثثضثثيثثخ الثثثدكثثثتثثثور �ثثضثثلثثطثثان بن 
الأعلى  املجل�س  ع�ضو  القا�ضمي  حممد 

حاكم ال�ضارقة يف العام 2016.
م�ضبح  �ضعيد  الثثدكثثتثثور  �ضعادة  واأو�ثثضثثح 
للتعليم  ال�ضارقة  رئي�س جمل�س  الكعبي 

�ضركة “اإيربا�س لطائرات رجال الأعمال” 
الأو�ضط  ال�ضرق  منطقة  يف  كبراً  ح�ضوراً 
طائرات  لعر�س  املعر�س  عائلة   خالل  من 
“طران  مثثن  كثثل  �ضتقوم  حثثيثثث  اإيثثربثثا�ثثس، 
بعر�س  للطران”  و”الحتاد  الإمارات” 
لزوار  الفر�ضة  اإتاحة  مع   ،  A380طائرة
هذه  درجثثات  كافة  �ضمن  بالتجول  املعر�س 
الطائرات ال�ضهرة ذات املق�ضورة املزدوجة، 
واحلائزة  الثثرائثثدة  منتجاتها  اإىل  والتعرف 

على العديد من اجلوائز املرموقة.
كما تنظم اإيربا�س جمموعة من العرو�س 
 900-A330 لثثطثثراز  الثثيثثومثثيثثة  اجلثثويثثة 
التابع لعائلة A330neo، بالإ�ضافة اإىل 

.A400M طائرة ال�ضحن الع�ضكرية
“اإيربا�س  تثثث�ثثثضثثثتثثثعثثثر�ثثثس  جثثثانثثثبثثثهثثثا،  مثثثثثن 
التابعة   H225 مروحية  هيليكوبرتز” 
ل�ضرطة الكويت واملُ�ضممة خ�ضي�ضاً لتالئم 

الكويت، حيث  ال�ضرطة يف  احتياجات قوات 
والبالغ  الثنائي  املحرك  ذات  املروحية  تعد 
لل�ضركات  املف�ضل  اخلثثيثثار  طثثنثثاً،   11 وزنثثهثثا 
التجارية والهيئات احلكومية بف�ضل مداها 
الثثبثثعثثيثثد وقثثدرتثثهثثا عثثلثثى الثثعثثمثثل يف خمتلف 
الظروف اجلوية، يف حن تعر�س “اإيربا�س 
الذي   A400M للدفاع والف�ضاء” طراز
ال�ضحن  طائرات  من  اجلديد  اجليل  ميّثل 
الع�ضكرية، اإىل جانب طائرة النقل واملهمات 
 ،C295 الع�ضكرية متعددة ال�ضتخدامات 
متعددة   A330 MRTT وطثثثثائثثثثرة 
الوقود، والتي تعد  الأدوار املخ�ض�ضة لنقل 
نقل  طائرات  من  والوحيد  اجلديد  اجليل 

الوقود ذات القدرات القتالية. 
ال�ضريك  بثثو�ثثضثثفثثهثثا  اإيثثثربثثثا�ثثثس  و�ثثضثثتثثكثث�ثثضثثف 
املثثثوؤ�ثثثضثثث�ثثثس الثثثر�ثثثضثثثمثثثي لثثث�ثثثضثثثبثثثاق الثثثطثثثائثثثرات 
 Air Race( »اإي “اإير ري�س  الكهربائية 

E(، النقاب عن طائرتها املبتكرة املُخ�ض�ضة 
الذي  ال�ضباق  وُيعد  ال�ضباق،  يف  للم�ضاركة 
�ضل�ضلة  اأول   ،2020 الثثعثثام  يف  �ضينطلق 
العامل،  يف  الكهربائية  الطائرات  ل�ضباقات 
جهود  دعثثم  يف  املناف�ضات  هثثذه  ت�ضهم  حيث 
وتقنياتها  الثثكثثهثثربثثائثثيثثة  املثثحثثركثثات  تثثطثثويثثر 
للبيئة،  ومثثثالئثثثمثثثًة  �ثثضثثرعثثة  اأكثثثثثر  لثثتثث�ثثضثثبثثح 
�ثثضثثمثثن مركبات  تثثطثثبثثيثثقثثهثثا  والثثثتثثثي ميثثكثثن 
الطران احل�ضري، وو�ضوًل اإىل الطائرات 
اأير  اأوربثثثثان  “اإيربا�س  وتثثقثثوم  الثثتثثجثثاريثثة.  
اأفيي�ضن”  “ميرتون  و�ضركتا  موبيليتي” 
خالل  لإيثثثربثثثا�ثثثس  الثثتثثابثثعثثة  بلو”  و”ناف 
اجلوية  احلثثركثثة  “اإدارة  معر�س  فعاليات 
و�ضمن املن�ضة 157 يف املعر�س،  العاملية”، 
با�ضتعرا�س دور اإيربا�س يف دعم قطاع اإدارة 
احلركة اجلوية بغر�س تقليل زمن التاأخر 
اإىل جانب حتقيق  وتقلي�س نفقات الوقود، 

حالت  معاجلة  اإىل  يهدف  امل�ضروع  اأن 
من  املواطنن  من  املتعلمن  غر  فئات 
والناجتة  فثثوق  فما   20 العمرية  الفئة 
عثثثن تثثثعثثثداد �ثثضثثكثثان الثثث�ثثثضثثثارقثثثة 2015 
امل�ضروع  عثثلثثى  الإقثثثبثثثال  نثث�ثثضثثب  مبينا   ..
التي  املراكز  زيثثادة  التعليمي مما تطلب 
7 مثثراكثثز يف مثثدن ومناطق  بلغ عثثددهثثا 

الإمارة.
نتائج  من  جمموعة  اإىل  الكعبي  واأ�ثثضثثار 
الثثثذي و�ضلت فيه  املثث�ثثضثثروع  وخمثثرجثثات 
القدرة على الكتابة لدى الدار�ضات اإىل 
ن�ضبة  % 89 والقراءة اإىل ن�ضبة  % 78 
والتثقيف  الثثثتثثثوعثثثيثثثة  اإىل  بثثثالإ�ثثثضثثثافثثثة 
ال�ضحية  املثثثثجثثثثالت  مثثثن  جمثثمثثوعثثة  يف 
الريا�ضيات،  واأ�ثثضثثا�ثثضثثيثثات  والجتماعية 
ال�ضارقة للتعليم  واختتم رئي�س جمل�س 
التي  الثثتثثو�ثثضثثيثثات  مثثن  بجملة  الثثعثثر�ثثس 

اعتمدها املجل�س.
اأعمال  جثثثدول  على  ا�ضتجد  مثثا  و�ضمن 
اجلثثثلثثث�ثثثضثثثة نثثثاقثثث�ثثثس املثثثجثثثلثثث�ثثثس عثثثثثثثددا من 
واتخذ  الثثهثثامثثة  احلكومية  املثثو�ثثضثثوعثثات 
ت�ضب يف خدمة  التي  الثثقثثرارات  حيالها 

التنمية ال�ضاملة التي تتبناها الإمارة.

التوازن بن الطلب وال�ّضعة عرب حلول اإدارة 
تدفق احلركة اجلوية. 

اإيربا�ض يف ال�صرق الأو�صط 
تتميز �ضركة اإيربا�س بح�ضور جتاري را�ضخ 
يف منطقة ال�ضرق الأو�ضط و�ضمال اأفريقيا، 
ويعمل لديها اأكر من 3،100 موظفاً يف 
املنطقة، مع التزامها بتقدمي اأرقى املنتجات 
املنطقة  يف  يعمل  كما  للعمالء.  واخلدمات 
اإيربا�س،  طثثائثثرات  من   740 عن  يزيد  ما 
حيث وّقعت ال�ضركة اتفاقيات لتزويد اأكر 
من 1،400 طائرة من خمتلف الطرازات 
املنطقة خالل  الطران يف  �ضركات  ل�ضالح 

العقد املقبل. 
الإقليمي  املقر  دبثثي  مدينة  وحتت�ضن  هثثذا 
اإيربا�س يف املنطقة، واملميز مبوقع  ل�ضركة 
رائثثثد عثثلثثى مثثقثثربثثة مثثن مثثطثثار دبثثثي الدويل 
لثثثلثثثرحثثثالت اجلوية  اأكثثثثثرب مثثثعثثثدل  �ثثضثثاحثثب 
الثثثدولثثثيثثثة عثثلثثى مثث�ثثضثثتثثوى الثثثثعثثثثامل، والثثثثذي 
الإمارات”،  “طران  �ضركة  اأي�ضاً  يحت�ضن 
على   A380 لثثثطثثثائثثثرات  الأبثثثثثثرز  الثثعثثمثثيثثل 
ذلثثثك، حُتافظ  وبثثجثثانثثب  الثثثعثثثامل.   م�ضتوى 
اأهميتها  عثثلثثى  الأو�ثثثثضثثثثط  الثث�ثثضثثرق  مثثنثثطثثقثثة 
اإيربا�س  لعمليات  بالن�ضبة  ال�ضرتاتيجية 
ال�ضركة  تثثورد  حيث  الثثعثثاملثثي،  ال�ضعيد  على 
املعدات ومكونات الطائرات من العديد من 
عن  ف�ضاًل  املنطقة،  يف  العاملة  ال�ضركات 
تقدمي الدعم التقني ل�ضركائها الإقليمين. 
بثثاإ�ثثضثثهثثامثثاتثثهثثا يف تطوير  اإيثثربثثا�ثثس  وتثثفثثخثثر 
بغر�س  املحلّية  واملواهب  واملثثهثثارات  املعارف 
القطاع، ممن  قثثادة  املقبل من  اإلهام اجليل 
التناف�ضية  م�ضتويات  حتفيز  يف  �ضي�ضهمون 

القت�ضادية يف املنطقة. 

وت�ضميم اآليات داعمة للمبتكرين ورواد 
الأعمال يف دبي ودولة الإمارات.

اجلهات  م�ضاهمة  اأن  اإىل  بلهول  واأ�ثثضثثار 

•• دبي-الفجر: 

نظم جمل�س دبي مل�ضتقبل ريادة الأعمال 
دبي  جمال�س  اأحثثد  البتكارية،  والبيئة 
للم�ضتقبل، اجتماعاً يف منطقة 2071 
مب�ضاركة اأكر من 150 جهة حكومية 
وخا�ضة لبحث اآليات اإ�ضراك املجتمع يف 
الأعمال  رواد  تدعم  متكاملة  منظومة 
واإطالق  �ضركاتهم  لتاأ�ضي�س  واملبتكرين 
اقت�ضاد  بثثرفثثد  ت�ضهم  جثثديثثدة  م�ضاريع 
النمو  دبي مبثثوارد جدية وتعزز م�ضرة 

القت�ضادي يف دولة الإمارات.
املجل�س وممثلن  اأع�ضاء  الجتماع  �ضم 
عثثثثن اجلثثثثهثثثثات احلثثثكثثثومثثثيثثثة واخلثثثا�ثثثضثثثة 
والثثثث�ثثثثضثثثثركثثثثات الثثثعثثثاملثثثيثثثة واملثثثوؤ�ثثثضثثث�ثثثضثثثات 
الثثتثثعثثلثثيثثمثثيثثة وقثثثثطثثثثاع املثثثنثثثاطثثثق احلثثثثرة 
وموؤ�ض�ضات حمافظ راأ�س املال، واجلهات 

البتكارية  بالبيئة  املهتمة  ال�ضتثمارية 
على ال�ضعيدين الوطني والعاملي.

وا�ثثضثثتثثعثثر�ثثس �ثثضثثعثثادة عثثبثثد اهلل بثثن طوق 
الأمثثثثثن الثثثعثثثام ملثثجثثلثث�ثثس الثثثثثثثوزراء، خالل 
الجثثثثتثثثثمثثثثاع جمثثثمثثثوعثثثة مثثثثثن مثثثثثبثثثثثادرات 
احلكومة لدعم بيئة البتكار مبا يف ذلك 
الذي يهدف اإىل  “خمترب الت�ضريعات”، 
اآمثثثنثثثة لتطوير  تثث�ثثضثثريثثعثثيثثة  بثثيثثئثثة  تثثوفثثر 
الأفكار امل�ضتقبلية وتطبيقها وجتريبها. 
الرئي�س  بثثلثثهثثول  جثثمثثعثثة  خثثلثثفثثان  واأكثثثثثد 
اأن  للم�ضتقبل،  دبثثي  ملوؤ�ض�ضة  التنفيذي 
الأعمال  ريثثثثثادة  مل�ضتقبل  دبثثثي  جمثثلثث�ثثس 
بادر من خالل هذا  البتكارية،  والبيئة 
الجتماع لتو�ضيع قاعدة ال�ضراكة لت�ضمل 
اخلا�ضة  وال�ضركات  احلكومية  اجلهات 
واملوؤثرين  البحثية  واملثثراكثثز  واخلثثثرباء 
لدرا�ضة  القثثتثث�ثثضثثاديثثة،  الثثقثثطثثاعثثات  يف 

املعنية مبنظومة البتكار يف دبي �ضت�ضهم 
ملختلف  وعملية  �ضريعة  اإيجاد حلول  يف 
القطاعات  مثثن  الثثعثثديثثد  يف  الثثتثثحثثديثثات 
احلثثيثثويثثة ودعثثثم رواد الأعثثثمثثثال واإعثثثثداد 
اأو�ضع  فر�س  وتوفر  الوطنية  املثثواهثثب 

لل�ضركات النا�ضئة.
وناق�س امل�ضاركون يف الجتماع جمموعة 
من املقرتحات الهادفة اإىل تعزيز تعاون 
وتبني  واخلثثا�ثثس  احلثثكثثومثثي  القطاعن 
الأعمال  رواد  وت�ضجيع  املبتكرين  اأفكار 
بدعم  ت�ضهم  جثثديثثدة  م�ضاريع  لإطثثثالق 

خمتلف القطاعات القت�ضادية.
اجلدير  املجل�ض..  لعمل  حم��اور   7
ريادة  مل�ضتقبل  دبثثي  جمل�س  اأن  بالذكر 
الأعثثثثثمثثثثثال والثثثبثثثيثثثئثثثة البثثثتثثثكثثثاريثثثة اأحثثثثد 
اأطلقها  التي  للم�ضتقبل،  دبثثي  جمال�س 
�ضمو ال�ضيخ حمدان بن حممد بن را�ضد 

املجل�س  رئي�س  دبي  اآل مكتوم ويل عهد 
تثثنثثفثثيثثذ �ضبعة  يثثثركثثثز عثثلثثى  الثثتثثنثثفثثيثثذي، 
احليوي  الثثقثثطثثاع  لثثهثثذا  رئي�ضية  حمثثثاور 
املواهب  وا�ثثضثثتثثقثثطثثاب  دعثثثم  يف:  تثثتثثمثثثثثل 
وامل�ضاهمة  عليها،  واملثثحثثافثثظثثة  الثث�ثثضثثابثثة 
وامل�ضاريع  الأفثثثثكثثثثار  ومتثثثويثثثل  دعثثثثم  يف 
ق�ض�س  على  ال�ضوء  وت�ضليط  املبتكرة، 
البتكار  باأهمية  الوعي  وتعزيز  النجاح، 
اجلهات  مع  والتعاون  الأعثثمثثال،  وريثثثادة 
ال�ضتثمار  وبرامج  واخلا�ضة  احلكومية 
ثقافة  وت�ضجيع  الثثدولثثيثثة،  وال�ضناديق 
لثثثدى خمثثتثثلثثف �ضرائح  ريثثثثثادة الأعثثثمثثثال 
مع  بال�ضراكة  البتكار  وتعزيز  املجتمع، 
من  لال�ضتفادة  الأكثثادميثثيثثة  املثثوؤ�ثثضثث�ثثضثثات 
اأ�ضحاب  والثثطثثالب  اخلريجن  مثثواهثثب 
الأفكار الإبداعية وحتفيزهم على تبني 

مفاهيم وممار�ضات ريادة الأعمال.

 ور�صة لرّواد الأعمال يف عجمان 
حول اإدارة امل�صروع بنجاح

•• عجمان -الفجر:

 “ بعنوان  تدريبية  ور�ضة  القت�ضادية يف عجمان  التنمية  دائثثرة  نظمت 
اإدارة م�ضروعك للنجاح ولي�س الإفال�س “ وذلك بالتعاون مع الربنامج 
الوطني للم�ضاريع واملن�ضاآت ال�ضغرة واملتو�ضطة واأكادميية دبي لريادة 
ليلى  الثثدكثثتثثورة  عجمان  فرمونت  فندق  يف  الور�ضة  قدمت  الأعثثمثثال، 
عدد  وح�ضرها  الأعثثمثثال،  وريثثثادة  الب�ضرية  التنمية  يف  خبر  البلو�ضي، 
من امل�ضجلن يف برنامج تعزيز الذي اأطلقته الدائرة منذ عامن لدعم 
اأ�ضحاب  من  عثثدد  اإىل  اإ�ضافًة  واملتو�ضطة،  ال�ضغرة  امل�ضاريع  وتنمية 

امل�ضاريع القائمة يف الدولة والراغبن يف بدء م�ضاريعهم التجارية.
ال�ضغرة  امل�ضاريع  تنمية  ق�ضم  مثثديثثرة  كثثاجثثور،  اأحثثمثثد  عائ�ضة  وقثثالثثت 
واملتو�ضطة: “ تاأتي هذه الور�ضة التدريبية بهدف تزويد رواد الأعمال 
باملعرفة واملهارات التي يحتاجونها ل�ضمان جناح م�ضاريعهم وا�ضتدامتها، 
امل�ضروع  بثثثثاإدارة  املتعلقة  اجلثثوانثثب  اأهثثثم  على  الثث�ثثضثثوء  ت�ضليط  مت  حيث 
اإىل  بالإ�ضافة  املواد واملعدات،  واإدارة  الب�ضرية  املالية واملوارد  كاجلوانب 
اإدارة العمليات وخدمة العمالء وخدمات ما بعد البيع والبيئة الداخلية 
الذي   SCAMPER منثثوذج  �ضرح  ترم  كما  واملقرتحات،  وال�ضكاوى 
التجارية،  امل�ضاريع  واإدارة  تخطيط  يف  وابتكارية  اإبداعية  نظرة  يقدم 

وحمايتها من خمتلف املخاطر املالية ».
ال�ضتثمارية  باخلارطة  احل�ضور  تعريف  الور�ضة  هام�س  على  مت  وقثثد 
التي اأطلقتها الدائرة موؤخراً ومت �ضرح مميزاتها واآلية ال�ضتفادة منها 
يف التعرف على حركة الأعمال واأداء ال�ضوق يف اإمارة عجمان، حيث تتيح 
اخلارطة التي تتوفر على املوقع اللكرتوين للدائرة اإمكانية البحث عن 
املن�ضاآت املرخ�ضة يف الإمارة ح�ضب املنطقة، اأو نوع الرتخي�س، اأو ال�ضكل 
القانوين للمن�ضاأة، اأو نوع الن�ضاط، مبا ي�ضهم يف حتديد اأف�ضل اخليارات 

ال�ضتثمارية لرواد الأعمال لدى اإعداد درا�ضات اجلدوى مل�ضاريعهم.

اأدنوك و»جروب42« تت�صاركان يف التطوير والت�صويق التجاري 
تاأ�صي�س �صركة مملوكة بالكامل لأبوظبي للم�صاهمة يف تعزيز 

مكانة الإمارات يف الذكاء ال�صطناعي وقطاع الطاقة
•• اأبوظبي-وام:

اأعلنت �ضركة برتول اأبوظبي الوطنية “اأدنوك” اأم�س، عن توقيعها اتفاقية مع 
ال�ضحابية  واحلو�ضبة  ال�ضطناعي  الذكاء  يف  الرائدة  ال�ضركة   ،”42 “جروب 
والتي تتخذ من اأبوظبي مقراً لها، لتاأ�ضي�س م�ضروع م�ضرتك بهدف التطوير 
والت�ضويق التجاري ملنتجات الذكاء ال�ضطناعي الرائدة واملوجهة لقطاع النفط 

والغاز، من خالل تاأ�ضي�س �ضركة جديدة ذات كيان قانوين وت�ضغيلي م�ضتقل.
وزير  اجلابر  اأحمد  بن  �ضلطان  الدكتور  معايل  بح�ضور  التفاقية  توقيع  مت 
دولة الرئي�س التنفيذي ل�ضركة برتول اأبو ظبي الوطنية “ اأدنوك “ وجمموعة 

�ضركاتها«.
خالل فعاليات معر�س وموؤمتر اأبوظبي الدويل للبرتول اأديبك 2019، حيث 
اأدنوك،  التنفيذي يف  املكتب  دائرة  ال�ضويدي، مدير  بالتوقيع عمر �ضوينع  قام 

وبينغ �ضياو، الرئي�س التنفيذي لث “جروب42«.
مع  “متا�ضياً  اجلثثابثثر:  اأحثثمثثد  �ضلطان  الثثدكثثتثثور  مثثعثثايل  قثثال  املنا�ضبة،  وبثثهثثذه 
توجيهات القيادة الر�ضيدة بال�ضتفادة من التكنولوجيا املتطورة وتنفيذ مبادرات 
ا�ضرتاتيجية ت�ضهم يف حتقيق اأق�ضى قيمة ممكنة من اأعمال اأدنوك، ت�ضكل هذه 
واإيجاد حلول عملية تواكب  الفر�س  ا�ضتباقية لال�ضتفادة من  ال�ضراكة خطوة 
عن  والغاز  النفط  لقطاع  م�ضتقبلية  تقنيات  وابتكار  الرابع،  ال�ضناعي  الع�ضر 

طريق ال�ضراكات الذكية«.
واأ�ضاف: “تعك�س هذه ال�ضراكة التزام اأدنوك بال�ضتفادة من الذكاء ال�ضطناعي 
والتكنولوجيا املتقدمة لزيادة القيمة من كل جزيء نفط تنتجه، وكذلك تر�ضيخ 
مكانة دولة الإمارات واأبوظبي مركزاً عاملياً لأحدث تقنيات الذكاء ال�ضطناعي 

يف قطاع الطاقة«.
و�ضتتيح هذه ال�ضراكة لأدنوك ال�ضتفادة من اأحدث التقنيات واحللول املتطورة 
وحدات  اأحثثدث  على  القائمة  احلو�ضبة  كتل  مثل  “جروب42”  توفرها  التي 
املعاجلة املركزية /CPU/ ووحدات معاجلة الر�ضومات /GPU/، وخرباء 
ي�ضهم يف  ال�ضطناعي، مما  الذكاء  الربجميات، وخرباء  احلو�ضبة، ومهند�ضي 
�ضركة  و�ضتح�ضل  الذكي.  للنمو   2030 ا�ضرتاتيجيتها  حتقيق  وترة  ت�ضريع 
“جروب42”على اإمكانية الو�ضول اإىل بيانات اأدنوك املوؤر�ضفة ب�ضكل ي�ضاعدها 

على تطوير حلول الذكاء ال�ضطناعي املبتكرة ل�ضناعة النفط والغاز.
اأدنوك  ال�ضركة مع  بتاأ�ضي�س هذه  “نحن فخورون  من جانبه، قال بينغ �ضياو: 
العاملية يف  الذكية  اأحثثدث احللول  وتوفر  اأبوظبي لبتكار  اإمثثارة  من  انطالقاً 
جمال النفط والغاز. و�ضتتيح هذه ال�ضراكة ت�ضريع وترة تطوير اأدوات وحلول 
الأخرى  وال�ضركات  اأدنثثوك  متكن  يف  للم�ضاهمة  املتقدمة  ال�ضطناعي  الذكاء 
الثثرائثثدة يف قثثطثثاع النفط والثثغثثاز مثثن رفثثع كثثفثثاءة العمليات والرتثثقثثاء بثثثالأداء 
ومتكن الكوادر الب�ضرية ب�ضكل يتيح لهم توفر الطاقة الالزمة لتحقيق النمو 

القت�ضادي يف امل�ضتقبل«.
وتعد ال�ضراكة مع “جروب42” اإحدى مبادرات التحول الرقمي التي تنتهجها 
اأدنوك لال�ضتفادة من اأحدث احللول التقنية وتطبيقها يف كامل مراحل وجوانب 
اأعطال املعدات الأ�ضا�ضية ورفع كفاءتها،  العمل و�ضل�ضلة القيمة، وذلك لتقليل 
وحت�ضن معدلت ا�ضتخال�س النفط، وزيادة كفاءة الطاقة، وال�ضتجابة مبرونة 
اأعمالها:  اأدنثثوك خلدمة  ت�ضخرها  التي  التقنيات  اأبثثرز  الأ�ضواق. ومن  ملتقلبات 

وتعلم الآلة. الذكاء ال�ضطناعي، وحتليل البيانات، و”البلوك ت�ضن”، 

•• اأبوظبي-وام:

الطاقة  قطاع  م�ضتقبل  على  التاأثر  يف  حمثثوريثثا  دورا  الرقمي  التحول  يلعب 
م�ضهد  متغرات  مع  والتعامل  للتكيف  ال�ضبل  اأف�ضل  وحتديد  كافة  مبكوناته 
تنبوؤاته  يف  ي�ضتند  الثثذي  الرابعة  ال�ضناعية  الثثثثثورة  ع�ضر  يف  ل�ضيما  الطاقة 
والنمذجة  واملحاكاة  كالرقمنة  احلديثة  التكنولوجيا  اأدوات  على  امل�ضتقبلية 
امل�ضتدامة  التنمية  بثثالأداء وحتقيق  الت�ضغيلية والرتقاء  الكفاءة  العددية لرفع 
والذي من �ضاأنه اأن يدعم خطط اأبوظبي يف التعامل مع الحتياجات احلالية و 
امل�ضتقبلية من الطاقة. وتر�ضد وكالة اأنباء الإمارات “وام” يف التقرير التايل 

اأهمية “ منوذج اأبوظبي املتكامل للطاقة “ يف �ضمان اأمن الإمدادات وا�ضتدامة 
جميع  الطاقة”  “مكعب  بث  اخت�ضارا  يعرف  الثثذي  النموذج  يقدم  الطاقة حيث 
املقبلة  الفرتات  خثثالل  الإمثثثارة  يف  الطاقة  ل�ضتهالك  املتوقعة  ال�ضيناريوهات 
ما ي�ضهم يف حتقيق التوازن الكامل بن الإمثثداد والطلب يف قطاع الطاقة من 
خالل تغطية اجلوانب املتعلقة بعمليات اإنتاج وتوزيع وا�ضتهالك الطاقة. ويعد 
مع  التعامل  على  قثثثادرة  عثثدديثثة  منذجة  اأداة  للطاقة  املتكامل  اأبوظبي  منثثوذج 
بيانات ومعطيات قطاع الطاقة ملنح ت�ضور �ضامل لواقع القطاع وم�ضتقبله خالل 
الأعوام الث 10 اإىل الث 30 املقبلة وفق جمموعة �ضيناريوهات تتفاعل مع ما يزود 
به املكعب من بيانات. ويقدم النموذج نظرة م�ضتقبلية ويتعامل مع املو�ضوعات 

الأكر اأهمية يف هذا القطاع ويعمل على درا�ضة الأداء وفقا لأولويات �ضيا�ضات 
والتنمية  التكاليف،  وكثثفثثاءة  الإمثثثداد  واأمثثثن  ال�ضتدامة  وهثثي  الأربثثعثثة  الطاقة 
اإىل  الرامية  اأبوظبي  يف  الطاقة  دائثثرة  توجهات  النموذج  ويدعم  القت�ضادية. 
اإليها يف حتقيق  الإ�ثثضثثارة  التي ميكن  الرئي�ضية  الأهثثداف  حتقيق جمموعة من 
النبعاثات  وم�ضتوى  بالقطاع  املرتبطة  التكاليف  تقلي�س  عرب  الطاقة  كفاءة 
الكربونية، وزيادة العتماد على الكهرباء “الكهربة” يف قطاع النقل، والتو�ضع 
التكاليف  انخفا�س  اإىل  الثثدرا�ثثضثثات  ت�ضر  اإذ   – ال�ضم�ضية  الطاقة  اعتماد  يف 
% مع حلول 2030، وهو  املرتبطة بهذا امل�ضدر النظيف للطاقة بن�ضبة 50 

ما �ضيقدم م�ضادر طاقة اأكر كفاءة لناحية التكلفة و�ضداقة البيئة.
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املال والأعمال

2،200 جهة عار�صة على م�صاحة 160 األف مرت مربع

»اأديبك« يبحث م�صتقبل قطاع الطـاقـة العاملي مب�صاركة دولية وا�صعة
 عمر ال�صويدي اأديبك منربًا رفيع امل�صتوى لقطاع النفط والغاز العاملي ومن�صة ا�صرتاتيجية تتيح تبادل الأفكار
�صلطان اجلابر يعترب قطاع الطاقة ممكنًا اأ�صا�صيًا للنه�صة والتقدم يف كافة اأنحاء العامل

وتعد هذه الدورة الأكرب يف تاريخ 
تر�ضيخ  ا�ثثضثثتثثطثثاع  الثثثثثذي  اأديثثثثبثثثثك 
مثثكثثانثثتثثه بثثو�ثثضثثفثثه احلثثثدث الأكر 
وتثثثاأثثثثراً يف قثثطثثاع النفط  نثثفثثوذاً 
والغاز يف العامل مل�ضاهمته يف ر�ضم 
وتوفر  القطاع  م�ضتقبل  مالمح 
من�ضة عاملية للتعرف على اأف�ضل 
القطاع. والبثثتثثكثثار يف  املثثمثثار�ثثضثثات 
وي�ضتقبل احلدث على مدار اأيامه 

الأربعة اأكر 
احل�ضور  مثثثثن  األثثثثفثثثثاً   150 مثثثثن 

والزوار من 167 دولة،
فكر  وقثثثثادة  قثثثرار  �ضانعو  بينهم   

كبار".
»اأديبك« بف�ضل التطور  وا�ضتطاع 
املتوا�ضل  جناحه  �ضمان  امل�ضتمر 
عام  يف  مثثثرة  اأول  انثثطثثالقثثه  مثثنثثذ 
العام  دورة  وتثثث�ثثثضثثثهثثثد   ،1984
كاملة  هثثيثثكثثلثثة  اإعثثثثثثثثثادة  اجلثثثثثثثثاري 
لربنامج املوؤمترات ال�ضرتاتيجية 
عثثلثثى مفهوم  لثثلثثرتكثثيثثز  املثثثرمثثثوق 
اإىل  اإ�ضارة  يف   4.0 والغاز  النفط 

الع�ضر ال�ضناعي الرابع
 »2019 »اأديثثثثبثثثثك  يف  وتثثث�ثثثضثثثارك 
2،200 جهة عار�ضة على م�ضاحة 
تثثبثثلثثغ 160 األثثثثف مثثثرت مثثربثثع يف 
مركز اأبوظبي الوطني للمعار�س 
الواجهة  معر�س  ت�ضمل  )اأدنيك( 
املثثالحثثيثثة والثثبثثحثثريثثة، ويثثثربز من 
نفط  �ضركة   35 العار�ضن  بثثن 
وطنية و16 اأخرى عاملية، بزيادة 
قدرها %12 على العام ال�ضابق، 

ف�ضاًل عن 23 جناحاً وطنياً.
ال�ضويدي،  �ثثضثثويثثنثثع  عثثمثثر  وقثثثثال 
اأبوظبي  ومثثوؤمتثثر  معر�س  رئي�س 

الدويل للبرتول: 
اأبوظبي  ومثثثوؤمتثثثر  مثثعثثر�ثثس  يثثعثثد 
الثثثثثثثثثدويل لثثثثلثثثثبثثثثرتول اأحثثثثثثثثد اأهثثثثثم 
�ضناعة  يف  الثث�ثثضثثنثثويثثة  الأحثثثثثثثداث 
م�ضتوى  عثثثلثثثى  والثثثثثغثثثثثاز  الثثثنثثثفثثثط 
تعزيز  يف  بثثذلثثك  لي�ضهم  الثثعثثامل، 
مركزاً  الإمثثثثثثثثثارات  دولثثثثثة  مثثكثثانثثة 
حول  العاملي  النقا�س  يف  حمثثوريثثاً 
م�ضتجدات وتوجهات القطاع، كما 
حيوياً  دوراً  لنف�ضه  احلثثدث  ر�ضخ 
�ضناعة  م�ضتقبل  على  التاأثر  يف 
اأف�ضل  والثثثغثثثاز وحتثثثديثثثد  الثثنثثفثثط 
الثث�ثثضثثبثثل لثثلثثتثثكثثيثثف والثثثتثثثعثثثامثثثل مع 

متغرات م�ضهد الطاقة
واأ�ضاف ي�ضكل اأديبك منرباً رفيع 
والغاز  الثثنثثفثثط  لثثقثثطثثاع  املثث�ثثضثثتثثوى 
ا�ضرتاتيجية  ومثثنثث�ثثضثثة  الثثثعثثثاملثثثي 
تتيح تبادل الأفكار والطالع على 
التي  ال�ضرتاتيجيات والت�ضورات 
القطاع  م�ضتقبل  مالمح  �ضت�ضّكل 
يف الثث�ثثضثثنثثوات املثثقثثبثثلثثة، خثثا�ثثضثثًة يف 
�ضناعة  يف  الرقمي  الثثتثثحثثّول  ظثثل 
ال�ضتثمار  وزيثثثادة  والثثغثثاز  النفط 
لت�ضريع  الثثداعثثمثثة  الثثتثثقثثنثثيثثات  يف 

عثثمثثلثثيثثات ال�ثثضثثتثثكثث�ثثضثثاف والإنثثثتثثثاج 
وتي�ضرها وجعلها اأكر مرونة.

الثثدكثثتثثور �ضلطان  و�ثثضثثلثثط مثثعثثايل 
الرئي�س  اأحمد اجلابر وزير دولة 
وجمموعة  "اأدنوك"  لث  التنفيذي 
املتغرات  على  ال�ضوء  �ضركاتها  
يثث�ثثضثثهثثدهثثا قطاع  الثثثتثثثي  الثثثكثثثبثثثرة 
م�ضتويات  عثثلثثى  والثثثثغثثثثاز  الثثنثثفثثط 
عديدة، وذلك بتاأثر التكنولوجيا 
الرقمية احلديثة ومناذج الأعمال 
املثثثبثثثتثثثكثثثرة والأ�ثثثثضثثثثكثثثثال اجلثثثديثثثدة 
للطاقة واملتغرات اجليو�ضيا�ضية 
خالل  من  تتجلى  التي  اجلديدة 

الدور املتنامي لآ�ضيا. 
التغرات ل  هثثذه  اأن  "مع  وقثثثال: 
تزال يف بدايتها، اإل اأنها �ضتت�ضارع 
مبثثثرور الثثوقثثت، ومثثع ذلثثثك، ميكن 
يف قطاع  العاملة حالياً  لل�ضركات 
�ثثضثثمثثان جناحها  والثثثغثثثاز  الثثنثثفثثط 
تركيزها  ان�ضب  ما  اإذا  امل�ضتقبلي 
ت�ضمل:  اأ�ثثثضثثثا�ثثثضثثثيثثثة  مثثثثبثثثثادئ  عثثثلثثثى 
خثثفثث�ثثس الثثثتثثثكثثثالثثثيثثثف، والرتثثثثثقثثثثثاء 
التكنولوجيا  وتثثطثثبثثيثثق  بثثثثثثالأداء، 
الأ�ضا�ضية،  عملياتها  يف  الرقمية 
وت�ضمن ال�ضتدامة يف كل مراحل 
وال�ضتفادة  الأعثثثمثثثال،  وجمثثثثالت 
الثث�ثثضثثراكثثات، ومتثثكثثن الكوادر  مثثن 
مع  العالقات  وتطوير  الب�ضرية، 

العمالء". 
مبادئ  عثثلثثى  "اأطلقنا  واأ�ثثثضثثثاف: 
املا�ضي  الثثثعثثثام  هثثثذه يف  الثثتثثطثثويثثر 
 ‘4.0 والثثثثغثثثثاز  ’النفط  مثثفثثهثثوم 
تلعبه  الثثثذي  الكبر  لثثلثثدور  نثثظثثراً 
الطاقة.  مثث�ثثضثثتثثقثثبثثل  �ثثثضثثثمثثثان  يف 
ومثثن خثثالل م�ضاعفة اجلهود يف 
النفط  �ضي�ضتمر  املثثجثثالت،  هثثذه 
كمكّوٍن  بثثثثثدوره  بثثالثثقثثيثثام  والثثثغثثثاز 
اأ�ضا�ضي يف مزيج الطاقة املتنوع يف 

امل�ضتقبل". 
وتابع قائاًل: "يعترب قطاع الطاقة 
ممكناً اأ�ضا�ضياً للنه�ضة والتقدم يف 
�ضاهمنا  العامل، فلقد  اأنحاء  كافة 
اآفاق  تو�ضعة  يف  التاريخ  مثثر  على 
النمو ومتكن التقدم، وخالل هذا 
الأ�ضبوع، اأمامنا فر�ضة لن�ضهم يف 
الآفثثثثاق. فمن  زيثثثادة تو�ضعة هثثذه 
خالل العمل امل�ضرتك وال�ضراكات 
النمو  تعزيز  يف  �ضن�ضهم  املبتكرة، 
القثثثثتثثثث�ثثثثضثثثثادي بثثث�ثثثضثثثكثثثل مثثث�ثثثضثثثوؤول 
و�ضنبقى يف �ضدارة جهود البتكار 
حموري  بثثدور  بالقيام  و�ضن�ضتمر 

يف حتقيق التقدم والزدهار". 
 2040 عثثام  "بحلول  واأ�ثثثضثثثاف:   
الثثثعثثثاملثثثي على  �ثثثثضثثثثيثثثثزداد الثثثطثثثلثثثب 
الثثثثطثثثثاقثثثثة مبثثثثثا يثثثثثعثثثثثادل اإجثثثثمثثثثايل 
للوليات  احلثثثثثايل  ال�ثثثضثثثتثثثهثثثالك 
والهند  الأمثثثثريثثثثكثثثثيثثثثة  املثثثثتثثثثحثثثثدة 
واليابان جمتمعة، وحتى يف اأ�ضرع 
اإىل م�ضادر  التحول  �ضيناريوهات 

النفط  �ضيكون  املتجددة،  الطاقة 
والثثغثثاز املثث�ثثضثثدر الأ�ثثضثثا�ثثضثثي لأكر 
مثثثن نثث�ثثضثثف الثثطثثلثثب الثثعثثاملثثي على 
ُمثبتة  هثثذه حقائق  كثثل  الثثطثثاقثثة. 
توؤكد  وهثثثي  عليها،  خمتلف  غثثر 
�ثثضثثوابثثيثثة وجثثثثدوى ال�ثثضثثتثثثثثمثثار يف 

م�ضتقبل القطاع".
رئي�س  هد�ضون  كري�ضتوفر  وقثثال 
اإيفنت�س«  جثثثثي  اإم  »دي  �ثثثضثثثركثثثة 

للفعاليات، 
الدراماتيكية  الثثثتثثثغثثثيثثثرات  اإن 
النفط والغاز،  احلا�ضلة يف قطاع 
الأعمال  قثثطثثاعثثات  جثثمثثيثثع  يف  بثثل 
والقت�ضاد، تدل على زيادة اأهمية 
اأديبك بو�ضفه ملتقى عاملياً لكبار 
املثثثفثثثكثثثريثثثن و�ثثثضثثثانثثثعثثثي الثثثثقثثثثرار يف 

القطاع.
واأ�ثثثثضثثثثاف تثث�ثثضثثفثثي اأبثثثوظثثثبثثثي، من 
اأديثثبثثك، قيمة جديدة على  خثثالل 
�ضهد  فقد  والثثغثثاز،  النفط  قثثطثثاع 
احلدث تطورات م�ضتمرة على مر 
�ضنوات وظل ي�ضهد اأعداداً قيا�ضية 
والعار�ضن  احلثثثا�ثثثضثثثريثثثن  مثثثثن 
متيحاً  املثثوؤمتثثرات،  يف  وامل�ضاركن 
للو�ضول  العار�ضن  اأمثثثام  املثثجثثال 
يف  لالأعمال،  جديدة  م�ضادر  اإىل 
حن ميكن قادة الفكر من تبادل 
اآفاقاً  لل�ضركات  ويثثتثثيثثح  املثثعثثرفثثة، 
اأو�ضع للتطور والنمو بينها تطوير 

اجليل القادم من الكفاءات«.
ويظل التطوير املهني وا�ضتقطاب 
الثثثكثثثفثثثاءات عثثنثث�ثثضثثريثثن مثثهثثمثثن يف 
اأديثثثبثثثك، مثثا يثثعثثزز اأهثثمثثيثثة احلدث 
يف جميع م�ضتويات القطاع. ومن 
املقرر م�ضاركة 11 األف ع�ضو من 
يف  متحدث  واألثثف  الوفود  اأع�ضاء 
الثثبثثالثثغ عددها  املثثثوؤمتثثثر  جثثلثث�ثثضثثات 
بينها  جثثلثث�ثثضثثة،   160 مثثثن  اأكثثثثثر 
املوؤمتر  برنامج  يف  جل�ضة   123
املخت�ضن  لثثدعثثم  امل�ضمم  الفني 
قطاع  يف  الثثثعثثثامثثثلثثثن  والثثثفثثثنثثثيثثثن 

النفط والغاز.
التقنية  الثثطثثلثثبثثات  عثثثثدد  و�ثثضثثهثثد 
»اأديبك  يف  املثث�ثثضثثاركثثة  يف  الثثراغثثبثثة 
لي�ضل  قيا�ضياً  ارتثثفثثاعثثاً   »2019
تقنية  عثثمثثل  ورقثثثثة   3،652 اإىل 
الثثثثثثثثدورة  عثثثلثثثى   29% بثثثثثثزيثثثثثثادة 
الثث�ثثضثثابثثقثثة، يف دللثثثة عثثلثثى جاذبية 
»اأديثثثثبثثثثك« املثثثتثثثزايثثثدة بثثثن خثثثرباء 
النفط والغاز، يف حن حقق عدد 
طلبات امل�ضاركة يف جوائز »اأديبك« 
اإىل  لي�ضل  وا�ضعة  قفزة  املرموقة 
 450 كانت  اأن  بعد  طلب،   600

طلباً العام املا�ضي.
برنامج  يثثفثثتثثح  اأن  املثثنثثتثثظثثر  ومثثثن 
النفط  اأبثثواب قطاع  اأديبك  �ضباب 
والغاز اأمام ال�ضباب عرب اإلهامهم 

القطاع  للعمل يف هذا  واإعثثدادهثثم 
العمل  لثثثثقثثثثوى  دعثثثثمثثثثاً  احلثثثثيثثثثوي 

امل�ضتقبلية.
رئي�س  رامثثثثنثثثثاث،  فثثيثثديثثا  وقثثثالثثثت 
اأوتومي�ضن  "اإمير�ضون  �ثثضثثركثثة 
الأو�ضط  ال�ضرق  يف  �ضوليو�ضنز" 

واإفريقيا: 
اأبوظبي  ومثثوؤمتثثر  معر�س  "يعد 
"اأديبك  لثثثثثلثثثثثبثثثثثرتول  الثثثثثثثثثثثثدويل 
الفعاليات  اأبثثثثرز  اأحثثثثد   "2019
املثثرتثثقثثبثثة �ثثضثثمثثن قطاع  الثثعثثاملثثيثثة 
ت�ضت�ضيفه  والثثذي  والثثغثثاز  النفط 
ح�ضور  و�ثثثضثثثط  اأبثثثوظثثثبثثثي  اإمثثثثثثثارة 
وي�ضعدنا يف  امل�ضتوى.  رفيع  دويل 
"اإمير�ضون" اأن ن�ضارك من جديد 
يف هذا احلدث الرائد، الذي يوفر 
للرتحيب  لثثثنثثثا  مثثثثثالثثيثثة  فثثثر�ثثثضثثثة 
بثثث�ثثثضثثثركثثثائثثثنثثثا ال�ثثثضثثثرتاتثثثيثثثجثثثيثثثن 
املبا�ضر  التوا�ضل  ج�ضور  وتوطيد 
مع الثثزوار والثثرواد عرب من�ضتنا، 
على  الثث�ثثضثثوء  ت�ضليط  عثثن  ف�ضاًل 
مدى جناح التكنولوجيا الرقمية 
يف دعم ال�ضركات لإجناح جهودها 
العمليات  حتثث�ثثضثثن  اإىل  الثثرامثثيثثة 

الت�ضغيلية وزيادة الإنتاجية."
وبهذه املنا�ضبة، �ضّرح ال�ضيد نبيل 
التنفيذى  املثثثديثثثر  �ثثضثثو�ثثضثثيثثه،  بثثثن 
تيليكوم  �ثثضثثي  اإي  اآي  ملثثجثثمثثوعثثة 

ال�ضرق الو�ضط، قائاًل:
يف  الثثرقثثمثثيثثة  الثثتثثقثثنثثيثثات  "ت�ضاهم 
الت�ضغيلي  املثث�ثثضثثهثثد  كثثتثثابثثة  اإعثثثثثثادة 
لثثكثثافثثة الثثقثثطثثاعثثات تثثقثثريثثًبثثا، ومل 
يعد باإمكان �ضناعة النفط والغاز 
اأن تبقى يف موؤخرة الركب. توؤكد 
جميع املوؤ�ضرات اإىل اأن عام 2020 
�ضيكون مهًما جًدا ل�ضركات الطاقة 
يف ال�ضرق الأو�ضط لت�ضريع عملية 
الثثرقثثمثثي وزيثثثثادة اعتماد  الثثتثثحثثول 
على  للحفاظ  اجلثثديثثدة  احلثثلثثول 
التناف�ضية،  وقدرتها  ا�ضتدامتها 
خا�ضة عندما ناأخذ بعن العتبار 
ماكنزي   وود  �ثثثضثثثركثثثة(   تثثثقثثثاريثثثر 
الطاقة  واأبثثحثثاث  )لثثال�ثثضثثتثث�ثثضثثارات 
والتي ت�ضر اإىل اأن اعتماد اأحدث 
البرتول  قطاع  �ضيمّكن  التقنيات 
والثثثطثثثاقثثثة مثثثن تثثثوفثثثر مثثثا ي�ضل 
غ�ضون  يف  دولر  مليار   73 اإىل 
التنقيب  جمثثال  يف  �ضنوات  خم�س 

والإنتاج."
ومثثثن جثثهثثتثثه، عثثّلثثق الثث�ثثضثثيثثد �ضامر 
ياه  مبيعات  رئي�س  نائب  بثثازيثثان، 
كليك يف ال�ضرق الأو�ضط و �ضمال 

اأفريقيا قائاًل: 
  Welfare  IEC حثثل  "يوفر 
وفعالة  �ضل�ضة  اتثث�ثثضثثالت  خثثدمثثة 
بف�ضل  وذلثثك  التكلفة،  حيث  مثثن 
للكفاءات  كثثلثثيثثك  يثثثثاه  ا�ثثضثثتثثخثثدام 

ا�ضتخدمها من قبل �ضركات عاملية 
وا�ضعة  الهند�ضية  م�ضاريعها  يف 
هذه  بع�س  حتظى  حيث  النطاق، 
بالغة  باأهمية  الثثرائثثدة  املثث�ثثضثثاريثثع 
والقت�ضادي  الجتماعي  للتقدم 

امل�ضتمر يف دولة الإمارات."   
بالإ�ضافة اإىل ت�ضليط ال�ضوء على 
الطاقة  خثثدمثثات  مثثن  حمفظتنا 
املثثتثثكثثامثثلثثة خثثثثثالل هثثثثثذا احلثثثثثدث، 
م�ضاهماتنا  اأيثثث�ثثثضثثثاً  نثث�ثثضثثتثثعثثر�ثثس 
والتطوير  الثثتثثنثثمثثيثثة  مثث�ثثضثثرة  يف 
يف الثثثدولثثثة بثثاعثثتثثبثثارنثثا اأحثثثثد اأبثثثرز 
الطاقة  قثثطثثاعثثات  يف  الثثالعثثبثثن 
والبرتوكيماويات  والغاز  والنفط 
واملثثثيثثثاه. كثثمثثا نثثقثثدم خثثربتثثنثثا التي 
توفر  يف  عثثثقثثثود  لأربثثثثعثثثثة  متثثثتثثثد 
لعمالئنا  ال�ضتثنائية  اخلثثدمثثات 
جمل�س  ودول  الإمثثثثثارات  دولثثثة  يف 

التعاون اخلليجي الأخرى. 
الدكتور  قثثثثال  املثثنثثا�ثثضثثبثثة،  وبثثثهثثثذه 
عثثثثارف �ثثضثثلثثطثثان احلثثثمثثثادي، نائب 

الرئي�س التنفيذي جلامعة خليفة 
للعلوم والتكنولوجيا: 

والغاز  الثثثبثثثرتول  قثثطثثاع  "يعترب 
حيوياً  قطاعاً  الإمثثثثارات  دولثثثة  يف 
وا�ثثضثثرتاتثثيثثجثثيثثاً هثثثثامثثثثاً، لثثثثذا فهو 
امل�ضتمرة ل�ضمان  الرقابة  يتطلب 
حتقيق ال�ضتفادة واملحافظة على 

روؤو�س الأموال يف قطاع 
البرتول لأطول فرتة ممكنة. ومن 
يوا�ضل  املثثتثثطثثورة،  بحوثنا  خثثالل 
اأملثثثع الثثعثثقثثول مثثن اأعثث�ثثضثثاء الهيئة 
بتدريب  اجلامعة  يف  الأكثثادميثثيثثة 
على  للرتكيز  وتوجيههم  الطلبة 
تطوير حلول تكنولوجية جديدة 
العمليات  مثثثثثراحثثثثثل  جثثثمثثثيثثثع  يف 
امل�ضاريع  وتثثثثوؤكثثثثد  الثثث�ثثثضثثثنثثثاعثثثيثثثة. 
من�ضتنا  يف  امل�ضتعر�ضة  البحثية 
من  املثثقثثدمثثة  الثثبثثحثثثثثيثثة  والأوراق 
اهتمام  مثثثثثدى  الثثثبثثثاحثثثثثثثن  قثثثبثثثل 
مثث�ثثضثثاركثثة جثثامثثعثثة خليفة  وعثثمثثق 
البرتول  �ضناعة  يف  وانثثخثثراطثثهثثا 

لإنتاج  امل�ضتمر  دعمها  خثثالل  من 
الثثبثثحثثوث البثثتثثكثثاريثثة الثثتثثي تخدم 
قثثثطثثثاع الثثثثبثثثثرتول والثثثثغثثثثاز، الأمثثثثر 
الذي يعود بالفائدة على اقت�ضاد 

الدولة ب�ضكل عام"
ال�ضيباين،  حمدي  الدكتور  وقثثال 
جامعة  يف  الهند�ضة  كلية  عميد 

اأبوظبي: 
�ضقل  يف  املثث�ثثضثثاهثثمثثة  اإىل  نثثتثثطثثلثثع 
مواهب الأجيال القادمة واإعدادها 
ل�ضوق العمل، والإ�ضهام يف م�ضرة 
الثثثتثثثطثثثور الثثثتثثثي تثث�ثثضثثهثثدهثثا دولثثثثة 
حيث  املتحدة،  العربية  الإمثثثثارات 
نوؤمن يف جامعة اأبوظبي بال�ضباب، 
واأن متكينهم هو عن�ضر اأ�ضا�س يف 
تنموية.وتت�ضمن  منظومة  اأي 
ا�ضتعرا�ضاً  اجلثثثامثثثعثثثة  مثث�ثثضثثاركثثة 
البحثية  امل�ضروعات  ملجموعة من 
جامعة  يف  الهند�ضة  كلية  لطلبة 
الهند�ضة  جمثثثثالت  يف  اأبثثثوظثثثبثثثي، 
الكيميائية والهند�ضة امليكانيكية.

 HTS  الثثتثثي تثثوفثثرهثثا تثثقثثنثثيثثات
العري�س.   Ka نطاق  مثثدى  على 
وهذه ميزة مهمة جًدا، خا�ضة مع 
نطاق  على  الطلب  منثثو  ا�ضتمرار 
العربية  الإمثثثثثثارات  دولثثثثة  يف   ka
بن�ضبة  �ضنوي  اأ�ضا�س  املتحدة على 
عليه  الثثثطثثثلثثثب  وزيثثثثثثثثادة   ،10%
لأفراد الطواقم بن�ضبة 40%."

الأ�ضقر، مدير  وائثثل  ال�ضيد  وقثثال 
للم�ضاريع  املثثث�ثثثضثثثعثثثود  قثث�ثثضثثم  عثثثثثام 

واخلدمات الهند�ضية: 
معر�س  يف  مثث�ثثضثثاركثثتثثنثثا  "جُت�ضد 
والع�ضرين  احلادية  لل�ضنة  اأديبك 
امل�ضتمر  الثثتثثزامثثنثثا  الثثثتثثثوايل  عثثلثثى 
متكاملة  حلول  وتطوير  بثثاإيثثجثثاد 
الثثطثثاقثثة يف  ت�ضهم يف دعثثثم قثثطثثاع 
من�ضة  املعر�س  وُي�ضكل  الثثدولثثة. 
احللول  اأبثثرز  ل�ضتعرا�س  مثالية 
جمالت  يف  واملثثثوثثثثوقثثثة  املثثبثثتثثكثثرة 
والبرتوكيماويات  والثثغثثاز  النفط 
والثثطثثاقثثة املثث�ثثضثثتثثدامثثة، والثثتثثي يتم 

•• تغطية رم�صان عطا

اآل  " برعاية �صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد   
فعاليات  انطلقت  اهلل«  »حفظه  الدولة  رئي�ض  نهيان 
»اأديبك  للبرتول  ال��دويل  اأبوظبي  وموؤمتر  معر�ض 
2019« يف مركز اأبوظبي الوطني للمعار�ض وت�صتمر 
 2200 من  اأكرث  مب�صاركة  اجلاري  نوفمرب   14 حتى 

جهة عار�صة.

كري�صتوفر هد�صون : يظل التطوير املهني وا�صتقطاب الكفاءات عن�صرين مهمني يف اأديبك
نبيل بن �صو�صية: ت�صاهم التقنيات الرقمية يف اإعادة كتابة امل�صهد الت�صغيلي لكافة القطاعات تقريًبا

فيديا رامناث: جناح التكنولوجيا الرقمية يف دعم ال�صركات لإجناح جهودها الرامية اإىل حت�صني 

عارف احلمادي اجلامعة تقدم دعمها امل�صتمر لإنتاج البحوث البتكارية التي تخدم قطاع البرتول والغاز

�صامر بزيان: ا�صتمرار منو الطلب يف دولة الإمارات العربية املتحدة على اأ�صا�ض �صنوي بن�صبة 10 %
وائل الأ�صقر :خربتنا متتد لأربعة عقود يف توفري اخلدمات ال�صتثنائية لعمالئنا يف دولة الإمارات
حمدي ال�صيباين: نتطلع اإىل امل�صاهمة يف �صقل مواهب الأجيال القادمة واإعدادها ل�صوق العمل
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�لعدد 12781 بتاريخ 2019/11/13   
حمكمة �ل�شارقة �لحتادية �لبتد�ئية
�شادر من حمكمة �ل�شارقة �لإحتادية 

�عالن حكم بالن�شر
 2019/1796

املرفوعة من املدعي/ بنك الإحتاد الوطني 
�ضد املدعي عليها / عامر احمد ا�ضفاق احمد بهتي  2-ازهر كلزار حممد حممود 

نعلمك بانه قد �ضدر بحقكم حكما يف الدعوى امل�ضار اليها ق�ضى بالآتي : 
حكمت املحكمة مبثابة احل�ضوري : اول : الزام املدعي عليه بان يوؤدي اىل املدعي مبلغ 
الدعوى وحتى متام  وقدره )96. 244.460 درهم( والفائدة بواقع 5% من تاريخ قيد 
ال�ضداد وعلى ان ل جتاوز ا�ضل املبلغ املحكوم به مع الزام املدعي عليه الثاين بالت�ضامن 
بالت�ضامن  عليهما  املدعي  الزام   : ثانيا  درهم(.    225.000( وقدره  مبلغ  حدود  يف 

بامل�ضاريف وخم�ضمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة.  
مكتب �إد�رة �لدعوى 

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

�لعدد 12781 بتاريخ 2019/11/13   
�لدعوى رقم 2019/115 مدين جزئي خورفكان  

املدعي الأول : حممد �ضايف العامل ان�ضار 
املدعي الثاين : جبار ركوب الدين   ،  املدعي الثالث : ازهار حممود افاز الدين 

املدعي الرابع : حممد حاجي حممد احمد  ،  املدعي عليه : حممد جالل حممد �ضابر 
املو�ضوع ين�ضر بال�ضحيفة كما يلي : تنفيذا حلكم حمكمة خورفكان املوقرة بندبي خبرا 
ح�ضابيا بالدعوى اأعاله فانني ادعوكم اىل اجتماع خربة ح�ضابي بالعنوان - اإمارة ال�ضارقة - 
حمكمة ال�ضارقة - غرفة املحامن - وذلك يف متام ال�ضاعة الثانية ع�ضر ظهر من يوم الحد 
املوافق 2019/11/17م  علما بان اخلبر �ضوف يبا�ضر اإجراءات اخلربة وفقا ملا مت تكليفه 
باملحكمة املوقرة وعليه يرجى اللتزام باحل�ضور يف املوعد واملكان املحدد اأعاله كما يرجى 

موافاتنا بجميع امل�ضتندات املوؤيدة ملو�ضوع الدعوى.
�شالح عي�شى �إبر�هيم �شيد �أحمد

�خلبري �حل�شابي �ملنتدب / 0555544525 

�إعالن بالن�شرلجتماع خربة 

�لعدد 12781 بتاريخ 2019/11/13   
يف �لدعوى رقم 3537 ل�شنة 2019 جتاري كلي �ل�شارقة  

املدعية : اإم جي هولدينغ ليمتد 
املدعي عليه : فرزين يداله عابديني ابخواره  

على املدعية واملدعي عليه احل�ضور �ضخ�ضيا او بوا�ضطة وكيل معتمد لجتماع اخلربة احل�ضابية الأول 
 يف الدعوى رقم 3537 ل�ضنة 2019 جتاري كلي ال�ضارقة واملقرر عقده يف متام ال�ضاعة الثالثة ع�ضرا  
)Pm 15.00(  يوم الأحد املوافق 2019/11/17 وذلك مبقر مكتب اخلبر الكائن باأبوظبي الزاهية - 
بناية فرع خمابز الكورني�س الأوتوماتيكية - بجوار فندق الدانة - الطابق الأول - مكتب 205 مع اإح�ضار 
عدد )3( ن�ضخة من كافة امل�ضتندات والوثائق ال�ضابق تقدميها امام املحكمة وغرها من امل�ضتندات 
والوثائق التي قد ترغبون يف تقدميها ، معها ا�ضول تلك امل�ضتندات والوثائق وبطاقة الهوية والوكالة 
القانونية لالطالع عليها من قبل اخلبر واإعادتها اليكم مرة اأخرى ، مع مالحظة اإن تكون امل�ضتندات 

والوثائق املقدمة للخربة جميعها مرتجمة للغة العربية ترجمة قانونية واإل لن يلتفت اإليها.   

�خلبري�حل�شابي / �شمري ح�شن عبد�لفتاح 
رقم �لقيد )539( - 0507526852 

�إعــــــــالن 
حل�شور �إجتماع �خلربة �حل�شابية 

�لعدد 12781 بتاريخ 2019/11/13   
 �عالن بالن�شر 

اىل املدعى عليه / يو�ضف احمد حمدان ح�ضن الزعابي ب�ضخ�ضه وب�ضفته مالك ملوؤ�ض�ضة الفردية 
- �ضيدلية يو�ضف احمد  نعلمكم بان املدعي / �ضركة نزيه التجارية الدعوى رقم 2019/4189 

دائرة اليوم الواحد املدنية والتجارية الثانية
قد رفع الدعوى املذكورة اعاله يطالب فيها : الزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره 
الدعوى  قيد  تاريخ  12% من  بواقع  القانونية  بالفائدة  عليه  املدعي  الزام   ، درهم   )5017.04(

وحتى متام ال�ضداد ، الزامه بالر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة. 
اإدارة الدعوى مكتب رقم )11( مبحكمة ال�ضارقة الحتادية  اأمام مكتب  لذا يقت�ضي ح�ضورك 
البتدائية �ضخ�ضيا او بوا�ضطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها 
كافة امل�ضتندات ، وذلك يوم اخلمي�س املوافق 2019/11/21 ال�ضاعة 8.30 �ضباحا وذلك للنظر يف 
الدعوى املذكور امل�ضار اليها اأعاله - بو�ضفك مدعي عليه ويف حال عدم ح�ضورك �ضيتم اتخاذ 

الجراءات القانونية بحقك غيابيا. 
 حمكمة �ل�شارقة �لحتادية �لبتد�ئية 
مكتب �إد�رة �لدعوى  

وز�رة �لعدل 
حمكمة �ل�شارقة  �لحتادية �لبتد�ئية

مكتب �إد�رة �لدعوى

�لعدد 12781 بتاريخ 2019/11/13   
  �عالن بالن�شر

املرجع : 1260
ليكن معلوما للجميع بان ال�ضيد/عبيد عو�س عبيد ال�ضوايه الطنيجي - اإماراتي 
اجلن�ضية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�ضته البالغة 100%  وذلك اىل ال�ضيد/ 
عبدالعزيز عبيد عو�س ال�ضوايه الطنيجي - اإماراتي اجلن�ضية يف الرخ�ضة با�ضم 
)مركز عبيد الطنيجي لالعمال( والتي تاأ�ض�ضت باإمارة ال�ضارقة مبوجب رخ�ضة 
رقم )765523(. وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي 
رقم )4( ل�ضنة  2013 يف �ضان الكاتب العدل . فقد اقت�ضى ن�ضر هذا العالن للعلم 
امل�ضار اليه بعد ا�ضبوعن من تاريخ هذا  وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على الجراء 
العدل  الكاتب  ذلك عليه مراجعة مكتب  اعرتا�س حيال  اي  لديه  العالن فمن 

املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  �لكاتب �لعدل بال�شارقة 

�إجناز�ت للخدمات  �ل�شناعية 13

وز�رة �لعدل
  �ل�شئون �لفنية و�لتعاون �لدويل 

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات
�لعدد 12781 بتاريخ 2019/11/13   

�عالن بالن�شر        
يف  �لدعوى 4073/2019/16 جتاري جزئي  

مو�ضوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليها بان يوؤدي للبنك املدعي مبلغ 301.885.45 درهم )ثالثمائة 
وواحد الف وثمامنائة وخم�ضة وثمانون درهم خم�ضة واربعون فل�ضا( والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع 
الدعوى وحتى ال�ضداد التام �ضندا لحكام املواد القانونية امل�ضار اليها والر�ضوم وامل�ضاريف ومقابل اتعاب املحاماة.  

طالب الإعالن / 1-بنك دبي التجاري - �س م ع - �ضفته بالق�ضية : مدعي 
وميثله :  ي�ضلم �ضالح احمد ال�ضعدي -  �ضفته بالق�ضية : وكيل 

املطلوب اإعالنه :  1-  هال نبيل بحبو - �ضفته بالق�ضية : مدعي عليه  - جمهول حمل القامة 
مو�ضوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليها بان يوؤدي للبنك املدعي مبلغ 
والفائدة  فل�ضا(  واربعون  درهم خم�ضة  وثمانون  وثمامنائة وخم�ضة  الف  وواحد  درهم( )ثالثمائة   301.885.45(
القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�ضداد التام �ضندا لحكام املواد القانونية امل�ضار اليها والر�ضوم 
وامل�ضاريف ومقابل اتعاب املحاماة. وحددت لها جل�ضة يوم الإثنن املوافق 2019/11/18 ال�ضاعة 8.30 �س بالقاعة 
Ch1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات 

للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل

رئي�ش �لق�شم

حماكم دبي

حمكمة دبي �لبتد�ئية  �لتجارية
�لعدد 12781 بتاريخ 2019/11/13   

�عالن بالن�شر        
يف  �ملنازعة رقم 394/2019/480 نز�ع تعيني خربة جتاري  

مو�ضوع املنازعة : املطالبة بندب خبر متخ�ض�س مع الزام املدعي عليه
بالر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة.  

طالب الإعالن / 1-�ضركة فيكتورز هولدنغ اآند فاينان�س اإنك - �ضفته بالق�ضية : متنازع  وميثله 
:  حبيب حممد �ضريف عبداهلل املال -  �ضفته بالق�ضية : وكيل - املطلوب اإعالنهم : 1-  جوزيف 
 : اأ�ثثس دي�ضرتبيو�ضن - م م ح  - �ضفته بالق�ضية  اأو.   -2 ، كيم - �ضفته بالق�ضية : متنازع �ضده 
متنازع �ضده ، 3 - اأجنلينا كيم - �ضفته بالق�ضية : متنازع �ضده  جمهويل حمل القامة  - مو�ضوع 
اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بندب خبر متخ�ض�س مع الزام املدعي  الإعالن :  قد 
عليه بالر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة. وحددت لها جل�ضة يوم الثالثاء  املوافق 2019/11/19  
ال�ضاعة 8.30 �س مبكتب امل�ضلح  لذا فانت مكلف باحل�ضور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 

ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة ايام على القل
رئي�ش �لق�شم

حماكم دبي

�لت�شويات �لودية

�لعدد 12781 بتاريخ 2019/11/13   

ق�شية رقم 2019/2881  
يرجى احل�ضور اىل

حمكمة اأبوظبي العمالية - اإ�ضتئناف 
يف الدعوى 2019/2881 عمايل-م ر-�س-اأ ظ- 

بتاريخ 2019/11/18 ال�ضاعة 10 �ضباحا 
ا�ضم املدعي / فاليا بيديكال كونهي حممد - الهند 

املدعي عليه / مطعم وكافتريا �ضميم 

�إعـــــــــــــــــالن 

�لعدد 12781 بتاريخ 2019/11/13   
يف �لدعوى  رقم )2019/989( جتاري كلي  
املدعي عليهما : 1- ال�ضندوق الذهبي للتجارة العامة - �س ذ م م 

الذهبي  ال�ضندوق  ملديونية  و�ضامن  كفيل  ب�ضفته  رجنرب  اقا  حاجي  عبداهلل   -2
م�ضريف  خبر  ندب  مت  بانه  علما  �ضيادتكم  نحيط   - م  م  ذ  �س   - العامة  للتجارة 
بالدعوى املذكورة اعاله واملرفوعة �ضدكم من بنك ملي ايران وعليه فاأنتم مكلفن 
املوافق  اخلمي�س  يوم  عقده  املقرر  اخلربة  اجتماع  بح�ضور  قانونا  ميثلكم  من  او 
الكائن  املنتدب   ال�ضاعة 10.00 �ضباحا.  وذلك مبكتب اخلبر  2019/1/21 يف متام 
دبي - الهناء �ضنرت - بجوار دوار ال�ضطوة - مقابل كارفور - بجانب فندق ت�ضيل�ضي 
- مكتب رقم )229/228( - نطلب احل�ضور باملوعد واملكان املحدد واإح�ضار امل�ضتندات 
اخلربة  فاإن  احل�ضور  عن  تخلفكم  حال  يف  بانه  علما  بالدعوى  لدفاعكم  املوؤيدة 

�ضتبا�ضر اعمالها وفقا لل�ضالحيات املخولة لها قانونا. 
حممد ح�شن �ملرزوقي/ خبري م�شريف  

�إعالن بالن�شر جلل�شة �خلربة 

�لعدد 12781 بتاريخ 2019/11/13   
  �عالن بالن�شر

للم�شتاأنف �شدهم للح�شور �مام �إد�رة �لدعوى
يف �لإ�شتئناف رقم )2019/1794( 

بناء علي طلب امل�ضتاأنف / علي ال�ضيد علي ال�ضيد 
امل�ضتاأنف �ضده /    1- لطفي بن الطاهر احلمزى

            2- مهران و�ضفي �ضيد علي 
انت مكلف باحل�ضور امام مكتب اإدارة الدعوى رقم )2( مبحكمة ا�ضتئناف 
ال�ضارقة - �ضخ�ضيا او بوا�ضطة وكيل معتمد وتقدمي مذكرة جوابية على 
الدعوى مرفقا بها كافة امل�ضتندات وذلك يف يوم الحد املوافق 2019/11/24 

يف الدعوى املذكورة رقمها اأعاله - بو�ضفك م�ضتاأنف �ضده.
مكتب �د�رة �لدعوى       

  وز�رة �لعدل
حمكمة �ل�شارقة  �لحتادية �ل�شتئنافية

مكتب �د�رة �لدعوى
�لعدد 12781 بتاريخ 2019/11/13   

�إعالن بالن�شر
2019/256 منازعات �يجارية 

اىل املدعي عليها/ نوره حممد ح�ضن اخلزيعل 
حيث ان املدعي/عبدالوهاب عبداهلل العلي الوزان 

قد اقام الدعوى الق�ضائية رقم )2019/256 منازعات ايجارية( �ضد املدعي عليها 
توؤدي للمدعي مبلغ مقداره )24000( درهم )اربعة  بان  املدعي عليها  الزام   : اأول 

وع�ضرون الف درهم( اإجمايل مبلغ اليجار املرت�ضد يف ذمتها 
ثانيا : الزام املدعي عليها بالر�ضوم وامل�ضاريف ومقابل اتعاب املحاماة. 

مما يقت�ضي ح�ضورك اىل مكتب اإدارة الدعوىالإبتدائية مبحكمة راأ�س اخليمة يوم  
والن�ضف �ضباحا وتقدمي ما لديك  التا�ضعة  ال�ضاعة  م  املوفق 2019/11/17  الأحد 

من بيانات ودفوع. حرر بتاريخ : 2019/11/12 
مكتب �إد�رة �لدعوى
معاذ �حمد �لعمو�ش  

     حكومة  ر��ش �خليمة      
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 12781 بتاريخ 2019/11/13   
 �عـــــــالن       

 : خثثورفثثكثثان   والت�ضديقات-  الثثعثثدل  الكاتب  بثثثادارة  الثثعثثدل  الكاتب  انثثا  ايل  تقدم 
ال�ضيد/ عبدالوهاب حممد بيك حممد عبداهلل البلو�ضي - اجلن�ضية / الإمارات 
وطلب الت�ضديق على حمرر يت�ضمن )تنازل( يف ال�ضم التجاري الفن احلديث 
خلدمات ال�ضيارات واملرخ�س من دائرة التنمية القت�ضادية يف يف ال�ضارقة رخ�ضة 
الإقت�ضادية  التنمية  دائثثرة   2017/3/23 بتاريخ  ال�ضادر   )752424( رقم  جتارية 
البلو�ضي - اجلن�ضية  ال�ضيد/ احمد حممد بيك حممد عبداهلل  بخورفكان. اىل 
: الإمارات.  ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل يف مدينة خورفكان �ضيقوم 
بالت�ضديق على توقيعات ذوي ال�ضاأن يف املحرر املذكور بعد انق�ضاء 14 من تاريخ 

ن�ضر هذا العالن.
�شهيل علي �شعيد خلف �لنقبي
�لكاتب �لعدل خورفكان

  �ل�شئون �لفنية و�لتعاون �لدويل
  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات

�لكاتب �لعدل- خورفكان

�لعدد 12781 بتاريخ 2019/11/13   
 �عـــــــالن 

تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�ضديقات- خورفكان  : ال�ضيد/ حميد 
�ضايلود قادر ايات - اجلن�ضية : الهند - وطلب الت�ضديق على حمرر يت�ضمن )تنازل( يف 
ح�ضته البالغة 100% يف ال�ضم التجاري خيوط احلرير لالأزياء ، ن�ضاط الرخ�ضة جتارة 
 ، بالتجزئة   - واملنتجات اجللدية  اليد  بيع حقائب   ، الأحذية  ، جتارة  املالب�س اجلاهزة 
 718477 رقثثم  جتثثاريثثة  رخ�ضت  خورفكان  يف  القت�ضادية  التنمية  دائثثثرة  مثثن  واملرخ�س 
ال�ضادر بتاريخ 2013/7/18 يف دائرة التنمية الإقت�ضادية بخورفكان. اىل ال�ضيد/ ان�ضار 
بويتا بورايل حنيفه �ضراتايادان هاو�س ، اجلن�ضية : الهند. ليكن معلوما للجميع بان 
الكاتب العدل يف مدينة خورفكان �ضيقوم بالت�ضديق على توقيعات ذوي ال�ضاأن يف املحرر 

املذكور بعد انق�ضاء ا�ضبوعن من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
مكتب �لكاتب �لعدل خورفكان
د. عائ�شة حممد علي 

  �ل�شئون �لفنية و�لتعاون �لدويل
  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات

�لكاتب �لعدل- خورفكان
�لعدد 12781 بتاريخ 2019/11/13   

�نذ�ر عديل بالن�شر
رقم )2019/8190(

املنذرة : رامي�س هرا )ذ.م.م( 
، املنذر اليه الثاين :  املنذر اليها الأوىل : قطار امل�ضتقبل للمقاولت الفنية - ذ م م - فرع دبي  

فيكتور �ضيفت �ضوفت - بيالرو�ضي اجلن�ضية  عن نف�ضه وب�ضفته مدير املنذر اليها الأوىل 
املو�ضوع : تكليف بالوفاء مببلغ 568.948.37 )خم�ضمائة وثمانية و�ضتون الفا وت�ضعمائة وثمانية 

واربعون درهما و�ضبعة وثالثون فل�ضا( 
والبالغ  بذمتكم  املرت�ضد  املبلغ  �ضداد  ب�ضرورة  وننذركم  نكلفكم  املوكله  عن  نيابة  فاإننا   ، وعليه 
و�ضبعة  درهثثمثثا  واربثثعثثون  وثمانية  وت�ضعمائة  الثثفثثا  و�ثثضثثتثثون  وثمانية  )خم�ضمائة   568.948.37
وثالثون فل�ضا( مع الفائدة القانونية 12% من تاريخ ا�ضتحقاق كل فاتورة و�ضيك وحتى ال�ضداد 
التام وذلك خالل مدة ل تتجاوز خم�ضة ايام من تاريخ الإعالن بالن�ضر ، واإل فانه �ضن�ضطر اىل  
اتخاذ الجثثراءات القانونية الالزمة بحقكم للحفاظ على حقوق موكلتنا مع ت�ضمينكم الر�ضوم 

وامل�ضروفات وكامل اتعاب املحاماة
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

�لعدد 12781 بتاريخ 2019/11/13   
�إعالن بالن�شر

رقم )2019/8187(
املنذرة / موؤ�ض�ضة املدار للنقليات 

املنذر اليها : �ضركة �ضمان تك�ضتيل برو�ضي�ضنج )�س.م.ح( 
بثثهثثذا تثثكثثلثثف املثثثنثثثذرة املثثنثثذر الثثيثثهثثا بثثثثثاأداء مثثبثثلثثغ وقثثثثدره مثثبثثلثثغ وقثثثدره 
مدة  خثثالل  درهثثثم(  الثثف  و�ضتمائة  )مثثلثثيثثونثثان  درهثثثم   )2.600.000(
اق�ضاها خم�ضة ايام من تاريخ ن�ضر هذا الإنذار ، واإل �ضت�ضطر املنذرة 
ل�ضت�ضدار امر اأداء �ضدكم باملبلغ املذكور مع حتميل املنذر اليها كافة 

ر�ضوم وم�ضاريف التقا�ضي واتعاب املحاماة.  
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

�لعدد 12781 بتاريخ 2019/11/13   
�إعالن تكليف بالوفاء بالن�شر

رقم )2019/8197(
املنذرة : هيبورث بي ام اأي - �س.ذ.م.م

املنذر اليها : �ضركة اخلليج للخدمات الهند�ضية - ذ م م 
املبلغ  للمنذرة  ت�ضددوا  ان  ب�ضرورة  ننذركم  ان  نثثود   ، الإنثثثذار  هثثذا  مبوجب 
الف  وخم�ضون  واثنن  )اربعمائة   452.386.29 والبالغ  بذمتكم  املرت�ضد 
وثثثالثثثمثثائثثة و�ثثضثثتثثة وثثثمثثانثثون درهثثمثثا وت�ضعة وعثث�ثثضثثرون فثثلثث�ثثس( ولثثثك خالل 
خم�ضة ايام من تاريخه ، واإل �ضوف ن�ضطر ا�ضفن لتخاذ كافة الإجراءات 
والعطل  وامل�ضاريف  الفوائد  مع  حقوقنا  كافة  لتح�ضيل  بحقكم  القانونية 

وال�ضرر وذلك على م�ضوؤوليتكم ونفقتكم.  
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

�لعدد 12781 بتاريخ 2019/11/13   
�عالن بيع  عقار بالن�شر    للمنفذ �شده 

فى �لدعوى رقم  2018/185 بيع عقار مرهون
طالب التنفيذ: حبيب بنك اي جي زيوريخ 

عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - �ضارع خالد بن الوليد )�ضارع البنوك( - هاتف رقم 04/3534545 - موبايل رقم 0559937856 
Email/e.bashir@habibbank.com - )2876994468( مكاين رقم -

 Al Thayyal( 1 املنفذ �ضده : �ضيمي �ضانيلكومار �ضانيلكومار كوزهي  عنوانه : اإمارة دبي - الثنية الثالثة - جرينز دبي - مبنى الثيال
 -  )050/1048120( رقم  موبايل   )1568776304( مكاين   )38( اأر�س  قطعة   - الأر�ضي  الطابق   -  )g18( الوحدة   -  )1

Email/simisanil78@gmail.com
بيع  �ضيجرى  احلثثثال  اقت�ضى  ان  الثثتثثالثثيثثة  الثثثثثالث  اليثثثثام  ويف  مثث�ثثضثثاء   5.00 الثث�ثثضثثاعثثة   2019/11/27 املثثوافثثق  الأربثثثعثثثاء  يثثثوم  يف  انثثثه 
www.( اللثثكثثرتوين  موقعها  وعلى  لثثلثثمثثزادات  المثثثارات  )�ضركة  البيع  بها  انيط  التى  اجلهة  لثثدى  ادنثثثاه  او�ضافه  املو�ضحة  العقار 
emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�ضراء ايداع تاأمن ل يقل عن %20 من الثمن الأ�ضا�ضي قبل دخول املزايدة ولكل من 
باملادة  املبينة  املواعيد  ويف  للبيع  املثثحثثددة  اجلل�ضة  قبل  م�ضتندات  من  يثثربره  مبا  معززا  باعرتا�ضه  التقدم  البيع  على  اعثثرتا�ثثس  لديه 
301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ضاريف خالل ع�ضرة ايام التالية جلل�ضة البيع ولكل 
�ضخ�س غر ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�ضرة ايام التالية لر�ضوم املزاد ب�ضرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�ضر الثمن 
على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�ضروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ضاف املمتلكات : نوع العقار : �ضقة �ضكنية - املنطقة : 
الثنية الثالثة - رقم  الر�س : 38 - رقم املبنى : 1 - ا�ضم املبنى : الثيال 1 - رقم العقار : g18 - رقم الطابق : g - امل�ضاحة : 238.69 

مرت مربع بثثث : 1.798.464.00 درهم ، يباع لعلى عطاء - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.
 رئي�ش �لق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12781 بتاريخ 2019/11/13   

�عالن بيع  عقار بالن�شر  
فى �لدعوى رقم  2018/185 بيع عقار مرهون

طالب التنفيذ: حبيب بنك اي جي زيوريخ 
عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - �ضارع خالد بن الوليد )�ضارع البنوك( - هاتف رقم 04/3534545 - موبايل رقم 0559937856 

Email/e.bashir@habibbank.com - )2876994468( مكاين رقم -
 Al Thayyal( 1 املنفذ �ضده : �ضيمي �ضانيلكومار �ضانيلكومار كوزهي  عنوانه : اإمارة دبي - الثنية الثالثة - جرينز دبي - مبنى الثيال
 -  )050/1048120( رقم  موبايل   )1568776304( مكاين   )38( اأر�س  قطعة   - الأر�ضي  الطابق   -  )g18( الوحدة   -  )1

Email/simisanil78@gmail.com
بيع  �ضيجرى  احلثثثال  اقت�ضى  ان  الثثتثثالثثيثثة  الثثثثثالث  اليثثثثام  ويف  مثث�ثثضثثاء   5.00 الثث�ثثضثثاعثثة   2019/11/27 املثثوافثثق  الأربثثثعثثثاء  يثثثوم  يف  انثثثه 
www.( اللثثكثثرتوين  موقعها  وعلى  لثثلثثمثثزادات  المثثثارات  )�ضركة  البيع  بها  انيط  التى  اجلهة  لثثدى  ادنثثثاه  او�ضافه  املو�ضحة  العقار 

emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�ضراء ايداع تاأمن ل يقل عن %20 من الثمن الأ�ضا�ضي قبل دخول املزايدة ولكل من 
باملادة  املبينة  املواعيد  ويف  للبيع  املثثحثثددة  اجلل�ضة  قبل  م�ضتندات  من  يثثربره  مبا  معززا  باعرتا�ضه  التقدم  البيع  على  اعثثرتا�ثثس  لديه 
301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ضاريف خالل ع�ضرة ايام التالية جلل�ضة البيع ولكل 
�ضخ�س غر ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�ضرة ايام التالية لر�ضوم املزاد ب�ضرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�ضر الثمن 
على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�ضروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ضاف املمتلكات : نوع العقار : �ضقة �ضكنية - املنطقة : 
الثنية الثالثة - رقم  الر�س : 38 - رقم املبنى : 1 - ا�ضم املبنى : الثيال 1 - رقم العقار : g18 - رقم الطابق : g - امل�ضاحة : 238.69 

مرت مربع بثثث : 1.798.464.00 درهم ، يباع لعلى عطاء - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.
 رئي�ش �لق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12781 بتاريخ 2019/11/13   

�عالن بيع  عقار بالن�شر    للمنفذ �شده   
فى �لدعوى رقم  2018/2225 تنفيذ مدين   

طالب التنفيذ: م�ضرف الإمارات ال�ضالمي - �س م ع 
عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - دبي - عود ميثا - بردبي - �ضارع املدينة الطبية - مبنى بناية رقم 16 - �ضقة الثالث 

املنفذ �ضده : نا�ضر عبداهلل حاجي نا�ضر العو�ضي - واآخرون 
عنوانه :  الإمارات - اإمارة دبي - دبي - الورقاء الأوىل - ديرة - مبنى فيال رقم 163 - جممع فلل ال�ضيخ حمدان 

5.00 م�ضاء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�ضى احلال �ضيجرى بيع  2019/11/27 ال�ضاعة  انه يف يوم الأربعاء املوافق 
www.( العقار املو�ضحة او�ضافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�ضركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين
%20 من الثمن الأ�ضا�ضي قبل دخول املزايدة  emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�ضراء ايداع تاأمن ل يقل عن 
ويف  للبيع  املثثحثثددة  اجلل�ضة  قبل  م�ضتندات  مثثن  يثثثربره  مبثثا  مثثعثثززا  باعرتا�ضه  التقدم  البيع  على  اعثثرتا�ثثس  لثثديثثه  مثثن  ولثثكثثل 
املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ضاريف خالل ع�ضرة ايام 
التالية جلل�ضة البيع ولكل �ضخ�س غر ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�ضرة ايام التالية لر�ضوم املزاد ب�ضرط 
ال تقل هذه الزيادة  عن ع�ضر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�ضروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ضاف 
املمتلكات  :  عبارة عن ار�س وما عليها من بناء - املنطقة : ند احلمر - رقم الر�س : 695  - امل�ضاحة : 1393.55 مرت 

مربع - القيمة الكلية - )5.500.000( درهم
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ش �لق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12781 بتاريخ 2019/11/13   

�عالن بيع  عقار بالن�شر 
فى �لدعوى رقم 2018/2225 تنفيذ مدين   

طالب التنفيذ: م�ضرف الإمارات ال�ضالمي - �س م ع 
عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - دبي - عود ميثا - بردبي - �ضارع املدينة الطبية - مبنى بناية رقم 16 - �ضقة الثالث 

املنفذ �ضده : نا�ضر عبداهلل حاجي نا�ضر العو�ضي - واآخرون 
عنوانه :  الإمارات - اإمارة دبي - دبي - الورقاء الأوىل - ديرة - مبنى فيال رقم 163 - جممع فلل ال�ضيخ حمدان 

5.00 م�ضاء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�ضى احلال �ضيجرى بيع  2019/11/27 ال�ضاعة  انه يف يوم الأربعاء املوافق 
www.( العقار املو�ضحة او�ضافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�ضركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين
%20 من الثمن الأ�ضا�ضي قبل دخول املزايدة  emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�ضراء ايداع تاأمن ل يقل عن 
ويف  للبيع  املثثحثثددة  اجلل�ضة  قبل  م�ضتندات  مثثن  يثثثربره  مبثثا  مثثعثثززا  باعرتا�ضه  التقدم  البيع  على  اعثثرتا�ثثس  لثثديثثه  مثثن  ولثثكثثل 
املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ضاريف خالل ع�ضرة ايام 
التالية جلل�ضة البيع ولكل �ضخ�س غر ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�ضرة ايام التالية لر�ضوم املزاد ب�ضرط 
ال تقل هذه الزيادة  عن ع�ضر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�ضروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ضاف 
املمتلكات  :  عبارة عن ار�س وما عليها من بناء - املنطقة : ند احلمر - رقم الر�س : 695  - امل�ضاحة : 1393.55 مرت 

مربع - القيمة الكلية - )5.500.000( درهم
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ش �لق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12781 بتاريخ 2019/11/13   
�عالن بيع  عقار بالن�شر 

فى �لدعوى رقم  2018/282 بيع عقار مرهون   
طالب التنفيذ: بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع  - عنوانه : اإمارة دبي - الق�ضي�س - �ضارع دم�ضق - بناية نهال  - مقابل �ضان 

رايز  �ضوبرماركت - وخلف فندق جراند بالزا - مكاين 377939717 
املنفذ �ضده : ح�ضن بن بدر بن ح�ضن احل�ضيني  - عنوانه :  اإمارة دبي - منطقة برج خليفة - رقم الر�س : 156 - رقم العقار : 

  2632288122 مكاين   -  6 ال�ضكن  مول  دبي   : املبنى  ا�ضم   -  2 رقم  املبنى   -  25 الطابق   -  2501
بيع  �ضيجرى  احلثثال  اقت�ضى  ان  التالية  الثالث  اليثثام  م�ضاء ويف   5.00 ال�ضاعة   2019/11/27 املوافق  الأربثثعثثاء  يوم  انه يف 
www.( العقار املو�ضحة او�ضافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�ضركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين

املزايدة  دخول  قبل  الأ�ضا�ضي  الثمن  %20 من  يقل عن  تاأمن ل  ايداع  ال�ضراء  راغبي  وعلى    )emiratesauction.ae
املواعيد  التقدم باعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ضتندات قبل اجلل�ضة املحددة للبيع ويف  البيع  ولكل من لديه اعرتا�س على 
املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ضاريف خالل ع�ضرة ايام التالية 
جلل�ضة البيع ولكل �ضخ�س غر ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�ضرة ايام التالية لر�ضوم املزاد ب�ضرط ال تقل هذه 

الزيادة  عن ع�ضر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�ضروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ضاف املمتلكات  : 
�ضقة �ضكنية - رقم الر�س : 156 - املنطقة : برج خليفة - ا�ضم املبنى : دبي مول ال�ضكن - رقم املبنى : 2 - رقم العقار : 2501 

- امل�ضاحة : 184.10 مرت مربع - القيمة التقديرية : 4.755.921 درهم لعلى عطاء
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

رئي�ش �لق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12781 بتاريخ 2019/11/13   

�نذ�ر عديل بالن�شر
رقم )2019/8186(

املنذر : جمموعة ال�ضرق الأو�ضط لال�ضا�ضات
)�ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة( 

املنذر اليها : �ضركة باحل�ضا للهند�ضة واملقاولت - �س ذ م م 
على  وحثهما  الخثثطثثار  هثثذا  مبوجب  اليهما  املخطر  على  املخطرة  تنبه 
كافة  اتخاذ  طائلة  حتت  درهثثم   91.875 مبلغ  ب�ضداد  بالتزاماتهما  الوفاء 
الإجراءات القانونية والزامه باملبلغ املذكور بالإ�ضافة للر�ضوم وامل�ضروفات 
ال�ضداد  الإمتناع عن  ال�ضتمرار يف  الإ�ضتحقاق حال  تاريخ  الق�ضائية من 
وذلك جميعه خالل مدة اق�ضاها خم�ضة ايام من تاريخ ن�ضر املخطر اليهما 

لهذا الإخطار قانونا.  
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

�لعدد 12781 بتاريخ 2019/11/13   

�عـالن تغيري ��شـم
بطلب  العربي(  غريب  علي  را�ضد  )�ضماء  املواطنة  تقدمت 
بتغير  التوثيقات  ق�ضم   - البتدائية  اأبوظبي  حمكمة  اىل 

ا�ضمها من )�ضماء( اىل)�ضما(
املذكور خالل 15  الق�ضم  فمن لديه اعرتا�س يتقدم به اىل 

يوما من تاريخ ن�ضر العالن
عو�طف �ل�شريف - كاتب عدل

�لقا�شي / حممد فا�شل ولد حممد �شامل - قا�شي �لتوثيقات

   �مارة �بوظبي )د�ئرة �لق�شاء(
�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لتوثيق

�لعدد 12781 بتاريخ 2019/11/13   
�عالن حكم بالن�شر

   يف  �لدعوى رقم 2017/861 جتاري كلي                                              
 - اأ�ضكناين  عبداهلل  عبدالرحمن  2-علي  م  م  ذ   - الكهروميكانيكية  لالأعمال  �ضتايل  �ضوبر  عليه/1-  املدعي  اىل 
لالأعمال  �ضتايل  �ضوبر  )�ضركة  الأوىل  عليها  للمدعي  املمنوحة  للته�ضيالت  مت�ضامن  �ضخ�ضي  كفيل  ب�ضفته 
الكهروميكانيكية - ذ م م( 4-�ضابورجي بالوجني ميداي�ضت )�س ذ م م(  جمهول حمل القامة مبا اأن املدعي / 
بنك م�ضر - فرع العن - نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ضتها املنعقدة بتاريخ  2018/6/27  يف الدعوى املذكورة 
اعاله ل�ضالح/ بنك م�ضرف - فرع العن  اأول : يف مو�ضوع الطعن بالتزوير املبدي من املدعي عليه الثاين برف�ضه 
وب�ضحة �ضند الكفالة املن�ضوب �ضدوره منه �ضبب الدعوى وبتغرميه مبلغ الفي درهم.  ثانيا : برف�س الدعوى 
بالن�ضبة للمدعي عليها الرابعة  ، ثالثا : بالزام املدعي عليهم الأوىل والثاين والثالث بالت�ضامن فيما بينهم بان 
يوؤدوا للبنك املدعي مبلغ �ضبعة مالين وثالثمائة وثالثون الفا و�ضتمائة وثمانية وع�ضرون درهم وخم�ضة و�ضتون 
والزمت  ال�ضداد  متام  وحتى   2017/4/11 يف  الدعوى  رفع  تاريخ  من  �ضنويا   %9 بواقع  القانونية  والفوائد  فل�ضا 
املدعي عليهم عدا الربع بامل�ضاريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ضت ما عدا ذلك من طلبات.  حكما 
مبثابة احل�ضوري قابال لال�ضتئناف خالل ثالثن يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضر هذا العالن �ضدر با�ضم 

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

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
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�لعدد 12781 بتاريخ 2019/11/13   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف �لدعوى رقم  2019/5061   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �ضده/1- ادميي لقمان راجي  جمهول حمل القامة مبا 
منى   / وميثله  ع  م  �س   - الوطني  الإحتثثثاد  التنفيذ/بنك  طالب  ان 
احمد عبدالعزيز يو�ضف ال�ضباغ - قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )49451( درهم 
اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر 
الجثثراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
رئي�ش �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12781 بتاريخ 2019/11/13   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف �لدعوى رقم  2019/5940   تنفيذ جتاري  
ان  القثثامثثة مبا  تهوليا جمهول حمل  ارونثثكثثومثثار  اتي�س  �ثثضثثده/1-  املنفذ  اىل 
حممد  عثثبثثداهلل   / وميثله  حميد  بالكابارامبيل  التنفيذ/عبداملجيد  طالب 
يو�ضف عبداهلل احل�ضن املن�ضوري - قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة 
اىل طالب  درهثثثم  وقثثثدره )1000465(  بثثه  املنفذ  املبلغ  بثثدفثثع  والثثزامثثك  اعثثثاله 
بتاريخ  املثثربمثثة  التفاهم  اتفاقية  بف�ضخ   : ثانيا  املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ 
)2018/5/14( بن املدعي واملدعي عليه الأول.   وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15  الجثثراءات 

يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
رئي�ش �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12781 بتاريخ 2019/11/13   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف �لدعوى رقم  2019/4297   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �ضدهما/1- انوفيت لل�ضياحة - �س ذ م م - ذات م�ضوؤولية حمدودة )املدين 
الأ�ضلي( 2- رونا اندارمال جاين �ضانغايف - عن نف�ضها وب�ضفتها كفيال �ضخ�ضيا 
ملديونية املدعي عليها الأوىل �ضركة انوفيت لل�ضياحة - �س ذ م م  جمهويل حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/بنك الإحتاد الوطني - �ضركة م�ضاهمة عامة - قد 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)488516( درهم بالت�ضامن والتكافل اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه 
بالقرار  التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام  �ضتبا�ضر الجثثراءات  فان املحكمة 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
رئي�ش �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12781 بتاريخ 2019/11/13   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف �لدعوى رقم  2019/4333   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �ضده/1- ال�ضيد عادل ها�ضم علوي علي  جمهول حمل القامة 
مبا ان طالب التنفيذ/اميك�س )ال�ضرق الو�ضط( �س م ب )م( الإمارات  
الدعوى  عليك  اأقثثثام  قثثد   - ال�ضويدي  �ضلطان  عي�ضى  حممد   / وميثله 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )89525( 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
رئي�ش �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12781 بتاريخ 2019/11/13   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف �لدعوى رقم  2019/3532   تنفيذ جتاري  
م(  م  )ذ  �ضيلز  انثثد  ان�ضرتومنتي�ضن  تكنوفا  �ضدهما/1-  املنفذ  اىل 
2-في�ضل علي للتجارة )�س ذ م م( جمهويل حمل القامة مبا ان طالب 
التنفيذية  الثثدعثثوى  عليك  اأقثثام  قد  دبثثي  فثثرع   - التنفيذ/بنك م�ضر 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )598359( درهم 
بالت�ضامن اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار  �ضتبا�ضر الجثثراءات 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
رئي�ش �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12781 بتاريخ 2019/11/13   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف �لدعوى رقم  2019/4752   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �ضده/1- خديجة احمد حممد املال  جمهول حمل القامة 
مبا ان طالب التنفيذ/اميك�س )ال�ضرق الو�ضط( �س م ب )م( الإمارات  
الدعوى  عليك  اأقثثثام  قثثد   - ال�ضويدي  �ضلطان  عي�ضى  حممد   / وميثله 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )23156( 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
رئي�ش �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12781 بتاريخ 2019/11/13   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف �لدعوى رقم  2019/5146   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �ضده/1- كندي اند هيجن للخدمات الفنية - ذ م م  جمهول 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/كابيل باهوا وميثله / خليفة عبداهلل 
التنفيذية  الدعوى  اأقثثام عليك  - قد  الكتبي  �ضعيد عبداهلل بن هويدن 
درهم  وقثثدره )136406(  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اعثثاله  املذكورة 
�ضتبا�ضر  املحكمة  فثثان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
رئي�ش �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12781 بتاريخ 2019/11/13   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف �لدعوى رقم  2019/4142   تنفيذ جتاري  
دبي  فثثرع   - م  م  ذ  �ثثس   - لثثالإنثث�ثثضثثاءات  بيكون  �ضركة  �ضدهما/1-  املنفذ  اىل 
2-رائثثثثد حممد جثثاد اهلل �ثثضثثرمي - جمثثهثثويل حمثثل القثثامثثة مبثثا ان طالب 
ابراهيم   / وميثله  م  م  ذ  �س   - الأ�ضا�ضات  حفر  لعمال  التنفيذ/�ضويلتك 
املذكورة اعاله  التنفيذية  الدعوى  اأقام عليك  املو�ضى احلمادي - قد  علي 
اىل  درهثثم   )1010302( وقثثدره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  بالت�ضامن  والزامكما 
طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من 

تاريخ ن�ضر هذا العالن.
رئي�ش �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12781 بتاريخ 2019/11/13   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف �لدعوى رقم  2019/5191   تنفيذ جتاري  
م  جمهول  م  ذ  �ثثس   - العامة  للتجارة  كباب  دونثثر  �ثثضثثده/1-  املنفذ  اىل 
�س   - لل�ضيارات  احلبتور  التنفيذ/�ضركة  طالب  ان  مبثثا  القثثامثثة  حمثثل 
اأقثثام عليك  - قد  م وميثله / هانى رجثثب مو�ضى عبداهلل اجل�ضمي  م  ذ 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
فان  وعليه  املحكمة.   او خزينة  التنفيذ  اىل طالب  درهثثم   )320028.1(
اللتزام  عثثدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الجثثثراءات  �ضتبا�ضر  املحكمة 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
رئي�ش �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12781 بتاريخ 2019/11/13   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف �لدعوى رقم  2019/4755   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �ضده/1- وعدعبداحلميد عبداهلل حممد مر جمهول 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/بنك الإحتثثاد الوطني �ضركة 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله  م�ضاهمة عامة  قد 
درهثثم اىل طالب  وقثثدره )43207(  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك 
التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 

يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
رئي�ش �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12781 بتاريخ 2019/11/13   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف �لدعوى رقم  2019/5701   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �ضدهما/1- كولن ار يك ري�ضارد�ضن 2-ام ايه بي انتريرز  - �س 
ذ م م  جمهويل حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ماجنو بوري ا�ضوك 
الدعوى  اأقثثثام عليك  قثثد   - عثثبثثداهلل  �ضعيد حثثام  بثثوري وميثله / هند علي 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )11947299( 
درهم بالت�ضامن اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة 
�ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
رئي�ش �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12781 بتاريخ 2019/11/13   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف �لدعوى رقم  2019/5940   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �ضده/1- اتي�س ارونكومار تهوليا  جمهول حمل القامة مبا ان طالب 
التنفيذ/عبداملجيد بالكابارامبيل حميد وميثله / عبداهلل حممد يو�ضف عبداهلل 
والزامك  اعثثاله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  اأقثثام  قد   - املن�ضوري  احل�ضن 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )1000465( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
واملدعي  املدعي  بن  بثثتثثاريثثخ:2018/5/14  املربمة  التفاهم  اتفاقية  ثانيا:بف�ضخ   -
عليه الول.  وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
رئي�ش �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12781 بتاريخ 2019/11/13   
�عالن حكم بالن�شر

   يف  �لدعوى رقم 2019/2520 جتاري جزئي                                                
القامة  حمل  جمهول  �ثثس.ذ.م.م  للنقليات  البلو�ضي  احمد  عبدالرحمن  عليه/1-  املحكوم  اىل 
املذكورة اعاله  الدعوى  بتاريخ  2019/9/11  يف  املنعقدة  املحكمة حكمت بجل�ضتها  بان  نعلنكم 
ل�ضالح/ موؤ�ض�ضة ال�ضفار للنقل الربي العام 1- بالزام املدعي عليه )عبدالرحمن احمد البلو�ضي 
درهم   )49.000( مبلغ  العام(  الثثربي  للنقل  ال�ضفار  )موؤ�ض�ضة  للمدعية  تثثوؤدي  بثثان  للنقليات( 
والفائدة القانونية 9% اعتبارا من تاريخ املطالبة الق�ضائية يف 2019/5/27 وحتى تاريخ ال�ضداد 
2-الزام املدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ )40000( درهم والفائدة 9% عن ذلك املبلغ اعتبارا 
ومبلغ  بامل�ضاريف  عليها  املدعي  والزمت  ال�ضداد  نهائيا وحتى متام  احلكم  تاريخ �ضرورة  من 
ثالثمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة.حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ضتئناف خالل ثالثن 
يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضر هذا العالن �ضدر با�ضم �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن 

را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ش �لق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12781 بتاريخ 2019/11/13   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف �لدعوى رقم  2019/5843   تنفيذ جتاري  
دا�ثثس  جمهول حمل  بر�ضومت  تاكر جيانت كومار  �ثثضثثده/1-  املنفذ  اىل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/مرا بو�ضابراج �ضابناين وميثله / يو�ضف 
التنفيذية  الثثدعثثوى  عليك  اأقثثثام  قثثد   - احلثثمثثادي  يو�ضف  احثثمثثد  حممد 
درهم  وقثثدره )392346(  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اعثثاله  املذكورة 
�ضتبا�ضر  املحكمة  .  وعليه فان   - املحكمة  او خزينة  التنفيذ  اىل طالب 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
رئي�ش �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12781 بتاريخ 2019/11/13   

       مذكرة �عالن بالن�شر
   يف  �لدعوى 2019/1518  ��شتئناف عمايل

جمهول  �ثثثس.ذ.م.م  املباين  ل�ضيانة  تثثاون  �ضده/1-فر�ضت  امل�ضتاأنف  اىل 
امل�ضتاأنف/حممد جواد علي خان حممد علي خان  اأن  القامة مبا  حمل 
ال�ضادر  ا�ثثضثثتثثاأنثثف احلثثكثثم  قثثد   ، عثثبثثدالثثرزاق حممد تهلك  وميثثثثثلثثه:را�ثثضثثد 
بتاريخ:2019/5/28.وحددت  جزئي  عمايل  رقثثثثم:2018/7690  بالدعوى 
لثثهثثا جثثلثث�ثثضثثة يثثثوم الثثثثنثثثن املثثثثثثثوافثثثثثثثق:2019/12/23 الثثث�ثثثضثثثاعثثثة:10:00 �س 
بالقاعة:ch2.D.19  وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا 

ويف حالة تخلفكم �ضتجري حماكمتكم غيابيا .
رئي�ش �ل�شعبة 

حماكم دبي

حمكمة  �ل�شتئناف
�لعدد 12781 بتاريخ 2019/11/13   

�عالن حكم بالن�شر
   يف  �لدعوى رقم 2018/9460 عمايل جزئي

اىل املحكوم عليه/1- هايتك انرتيورز �س.ذ.م.م 2- الريامي لالعمال الكهروميكانيكية �س.ذ.م.م 
يف    2019/6/19 بتاريخ   املنعقدة  بجل�ضتها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم  القامة  حمل  جمهول 
الدعوى املذكورة اعاله ل�ضالح/ اني�س كومار كونييل اول:بقبول طلب ادخال �ضركة الريامي 
�ثثس.ذ.م.م يف الدعوى - ثانيا:بالزام املدعي عليها واخل�ضم املدخل  الكهروميكانيكية  لالعمال 
بان يوؤديا للمدعي بالت�ضامن مبلغ )87.305( درهم والفائدة عنه بواقع 9% �ضنويا من تاريخ 
قيد الدعوى يف يوم 2018/8/2 عدا مبلغ التعوي�س عن الف�ضل التع�ضفي فمن �ضرورة احلكم 
او قيمتها نقدا  ال�ضياحية عيننا  الدرجة  العودة اىل موطنه على  ال�ضداد وتذكرة  نهائيا وحتى 
ما مل يلتحق املدعي بخدمة رب عمل اخر عند تنفيذ احلكم وباملنا�ضب من امل�ضروفات ومقابل 
احل�ضوري  مبثابة  منها.حكما  ن�ضيبه  من  املدعي  واعفت  درهثثم   )500( وقثثدره  املحاماة  اتعاب 
قابال لال�ضتئناف خالل ثالثن يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضر هذا العالن �ضدر با�ضم 

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

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12781 بتاريخ 2019/11/13   
       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  �لدعوى 2019/9552 عمايل جزئي             

اىل املدعي عليه/1- ت�ضامرز للتجارة  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي / 
املطوع   حممد  ح�ضن  عبدالرحمن   / وميثله  م�ضطفى  حممد  العابدين  زين 
وقدرها  عمالية  مب�ضتحقات  املطالبة  ومو�ضوعها  الثثدعثثوى  عليك  اأقثثثام  قثثد 
وامل�ضاريف  والثثر�ثثضثثوم  درهثثثم(   2000( مببلغ  عثثثودة  وتثثذكثثرة  درهثثثم(   274745(
ورقم ال�ضكوى)MB197300696AE( وحددت لها جل�ضة يوم الأربعاء 
املوافق 2019/11/20 ال�ضاعة 9.30 �س بالقاعة Ch1.B.10 لذا فاأنت مكلف 
او  مثثذكثثرات  مثثن  لديك  مثثا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  مثثن  اأو  باحل�ضور 

م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�ش �لق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12781 بتاريخ 2019/11/13   

       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  �لدعوى 2019/9977  عمايل جزئي             

اىل املثثدعثثي عثثلثثيثثه / 1- ام ا�ثثثس بثثي خلثثدمثثات تثثو�ثثضثثيثثل الثثطثثلثثبثثات - �ثثس ذ م م  
 - �ضو�ضه  �ضعيد عبدال�ضمد  املثثدعثثي / جنثثوى  ان  القثثامثثة مبثثا  جمهول حمثثل 
وقدرها  عمالية  مب�ضتحقات  املطالبة  ومو�ضوعها  الثثدعثثوى  عليك  اأقثثثام  قثثد 
الإ�ضتحقاق  تثثاريثثخ  مثثن   %12 بثثواقثثع  الثثقثثانثثونثثيثثة  والثثفثثائثثدة  درهثثثثم(   38.109(
وحثثتثثى متثثثام الثث�ثثضثثداد والثثر�ثثضثثوم واملثث�ثثضثثاريثثف ومثثقثثابثثل اتثثعثثاب املثثحثثامثثاة. ورقم 
الثنن  يثثثوم  جل�ضة  لثثهثثا  وحثثثثددت   )MB197453118AE(ال�ضكوى
املوافق 2019/11/25 ال�ضاعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.A.1 لذا فاأنت مكلف 
او  مثثذكثثرات  مثثن  لديك  مثثا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  مثثن  اأو  باحل�ضور 

م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�ش �لق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12781 بتاريخ 2019/11/13   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

يف �لدعوى رقم  2019/368  تنفيذ عقاري   
اىل املنفذ �ضدهم/1- تنميات للتطوير العقاري )�س ذ م م( 2- حممد �ضليم زكريا زكريا 3-�ضركة 
ذ  �س   - العقاري  للتطوير  تنميات جلوبال  �ضركة  م 4-  م  ذ  العقاري  والتطوير  تنميات لال�ضتثمار 
اأقثثام عليك الدعوى  م م  جمهويل حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/دافيد جون مك جي  قد 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بتنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 2017/160 عقاري كلي 
املحكمة.  2- �ضحة  او خزينة  التنفيذ  درهثثم اىل طالب  وقثثدره )107075(  به  املنفذ  املبلغ  بدفع   ،
ونفاذ اتفاقيتي حجز ونقل ملكية مواقف ال�ضيارات املربمة بن املدعن وبن املدعي عليهم ، الأوىل 
مب�ضروع  موقف   133 املدعيان  �ضراء  واملت�ضمنة   2008/6/8 املوؤرخة  والثانية   2008/4/22 املوؤرخة 
الدعوى  مو�ضوع  املواقف  بت�ضليم  املدخلن  واخل�ضمن  عليهما  املدعي  والثثزام   ، تثثاور  اإك�ضت�ضاينز 
للمدعن خالية من ال�ضواغل ، وت�ضجيلها با�ضم املدعين بال�ضجل العقاري املعد لذلك.  وعليه فان 
املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
رئي�ش �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12781 بتاريخ 2019/11/13   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف �لدعوى رقم 2019/2296   تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �ضدهما/1- موؤ�ض�ضة بيت النبالء ملقاولت البناء 2-طارق بن 
ان طالب  القثثامثثة مبا  الإلثثه ك�ضمري  جمهويل حمل  ع�ضام بن عبد 
التنفيذ/عمرو بن ع�ضام بن حممد عبداهلل علي ر�ضا - قد اأقام عليك 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)26892264.35( درهم بالت�ضامن اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  
وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر الجثثراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
رئي�ش �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12781 بتاريخ 2019/11/13   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف �لدعوى رقم  2019/5041   تنفيذ جتاري  
2-عي�ضى  م  م  ذ  �س   - البدنية  للياقة  دي  اإم  اأي  �ضدهما/1-  املنفذ  اىل 
حمثثمثثد عثثبثثداهلل حمثثمثثد الثثثثدح جمثثهثثويل حمثثل القثثثامثثثة مبثثا ان طالب 
التنفيذ/ جانترن الكرتونيك جي ام بي ات�س )فرع دبي( قد اأقام عليك 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)112021( درهم بالت�ضامن اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه 
فان املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
رئي�ش �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12781 بتاريخ 2019/11/13   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف �لدعوى رقم  2019/4620   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �ضده/1- اوج انف�ضتمنت�س - �س ذ م م جمهول حمل القامة 
 / م( وميثله  م  ذ  ال�ضيارات )�س  لتاأجر  التنفيذ/اتورنت  ان طالب  مبا 
كفاح حممد نا�ضر حممد ال�ضح�ضي الزعابي - قد اأقام عليك الدعوى 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )77601( 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
رئي�ش �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12781 بتاريخ 2019/11/13   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف �لدعوى رقم  2019/5377   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �ضده/1- ديربي للمقاولت - �س ذ م م جمهول حمل القامة 
�س   - الثقيلة  املثثعثثدات  لتاأجر  ال�ضحراء  التنفيذ/ملك  طالب  ان  مبا 
عليك  اأقثثثام  قثثد   - البحر  حممد  ح�ضن  حممد  وميثله/يو�ضف  م   م  ذ 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
املحكمة.  وعليه فان  او خزينة  التنفيذ  )46196.80( درهم اىل طالب 
اللتزام  عثثدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الجثثثراءات  �ضتبا�ضر  املحكمة 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
رئي�ش �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12781 بتاريخ 2019/11/13   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف �لدعوى رقم  2019/5503   تنفيذ جتاري  
حمل  جمهول  ا�ضكوان  كيزاكيتاي  اني�ضكومار  �ثثضثثده/1-  املنفذ  اىل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/بنك الإحتاد الوطني  - �س م ع وميثله 
الدعوى  عليك  اأقثثام  قد   - ال�ضباغ  يو�ضف  عبدالعزيز  احمد  منى   /
وقدره  بثثه  املنفذ  املبلغ  بثثدفثثع  والثثزامثثك  اعثثثاله  املثثذكثثورة  التنفيذية 
فان  املحكمة.  وعليه  او خزينة  التنفيذ  درهم اىل طالب   )136813(
املحكمة �ضتبا�ضر الجثثراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
رئي�ش �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
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�لعدد 12781 بتاريخ 2019/11/13   
�عالن بالن�شر

يف  �لدعوى رقم 3323/2019/16 جتاري جزئي   
مو�ضوع الدعوى : الزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية املبالغ املرت�ضدة يف ذمتها والبالغ قدرها )922.523.18( 
درهم ت�ضعمائة اثنن وع�ضرين الف وخم�ضمائة وثالثة وع�ضرون درهم وثمانية ع�ضر فل�س م�ضافا اليها الفائدة 

القانونية بواقع 9% من تاريخ ال�ضتحقاق احلا�ضل يف 2019/3/25 وحتى ال�ضداد التام ، مع الزامها بالر�ضوم 
وامل�ضاريف ومقابل اتعاب املحاماة.  

طالب الإعالن :  �ضم�س اخلور ملقاولت التك�ضية والر�ضيات وال�ضباغ   - �ضفته بالق�ضية : مدعي 
وميثله / خالد كلندر عبداهلل ح�ضن - �ضفته بالق�ضية : وكيل 

املطلوب اإعالنه : 1- ماكرو للمقاولت - �س ذ م م  - �ضفته بالق�ضية : مدعي عليه  - جمهول حمل الإقامة 
مو�ضوع الإعالن : نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ضتها املنعقدة بتاريخ 2019/9/30 يف الدعوى املذكورة اأعاله ل�ضالح/ 
�ضم�س اخلور ملقاولت التك�ضية والر�ضيات وال�ضباغ   بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مببلغ )922.523.18( درهم 
ت�ضعمائة اثنن وع�ضرون الف وخم�ضمائة وثالثة وع�ضرون درهم وثمانية ع�ضرة فل�س بالإ�ضافة اىل الفائدة القانونية 
بواقع 9% من تاريخ ال�ضتحقاق احلا�ضل يف 2019/3/25 وحتى ال�ضداد التام ، وامل�ضاريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب 
املحاماة.   حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ضتئناف خالل ثالثن يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضر هذا العالن 

�ضدر با�ضم �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ش �لق�شم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية   �لتجارية  
�لعدد 12781 بتاريخ 2019/11/13   

�عالن بالن�شر
يف  �لدعوى رقم 2799/2019/16 جتاري جزئي   

مو�ضوع الدعوى : الزام املدعي عليهما الأوىل والثاين بالت�ضامن والت�ضامم بان يوؤديا للمدعية مبلغا وقدره )250.000 
درهم - مائتان وخم�ضون الف درهم اإماراتي( بالإ�ضافة اىل التعوي�س عن التاأخر واملماطلة يف ال�ضداد والك�ضب الفائت والعطل 
وال�ضرر بفائدة قانونية بواقع 12% من تاريخ الإ�ضتقاق املوؤرخ يف 2017/5/10 وحتى ال�ضداد التام مع الزام املدعي عليهما الأوىل 

والثاين بالر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة.  
طالب الإعالن : ام دبليو ام للتجارة العامة - �س ذ م م  وميثلها مديرها / الوليد م�ضطفى ح�ضن يو�ضف الكردفاين  - �ضفته 

بالق�ضية : مدعي  وميثله / عبدالعزيز كرامة �ضالح العامري - �ضفته بالق�ضية : وكيل 
املطلوب اإعالنهما : 1- املرغني للو�ضاطة التجارية )�س ذ م م( �ضفته بالق�ضية : مدعي عليه  ، 2- خالد مر غني احمد اخل�ضر 

- �ضفته بالق�ضية : مدعي عليه -   جمهويل حمل الإقامة 
مو�ضوع الإعالن : نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ضتها املنعقدة بتاريخ 2019/10/28 يف الدعوى املذكورة اأعاله ل�ضالح/ام دبليو 
ام للتجارة العامة - �س ذ م م  وميثلها مديرها / الوليد م�ضطفى ح�ضن يو�ضف الكردفاين بالزام املدعي عليهما الأوىل والثاين 
بالت�ضامن بان يوؤديا للمدعية مبلغ )250.000 درهم - مائتان وخم�ضون الف درهم اإماراتي(  والفائدة بواقع 9% �ضنويا من تاريخ 
اتعاب  درهم مقابل  وامل�ضاريف خم�ضمائة  بالر�ضوم  والزامهما  ال�ضداد  2017/5/10 وحتى متام  ال�ضيكات احلا�ضل يف  ا�ضتحقاق 
املحاماة.  حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ضتئناف خالل ثالثن يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضر هذا العالن �ضدر با�ضم 

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

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية   �لتجارية  
�لعدد 12781 بتاريخ 2019/11/13   

�عالن بالن�شر
يف  �لدعوى رقم 2006/2018/20 جتاري كلي   

مو�ضوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )1187745.50 درهم( والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب 
املحاماة والفائدة 12% من تاريخ 2018/7/12 وحتى ال�ضداد التام  

طالب الإعالن :  بنك را�س اخليمة الوطني )�س م ع(  - �ضفته بالق�ضية : مدعي 
وميثله / عبداهلل حمد عبداهلل عمران العمران ال�ضام�ضي - �ضفته بالق�ضية : وكيل 

اإعالنه : 1- حممد �ضامل العبد �ضعدون البدواوي - �ضفته بالق�ضية : مدعي عليه  - جمهول حمل  املطلوب 
الدعوى  2019/7/10 يف  بتاريخ  املنعقدة  بجل�ضتها  املحكمة حكمت  بثثان  نعلنكم   : الإعثثالن  - مو�ضوع  الإقثثامثثة  

املذكورة اأعاله ل�ضالح/بنك را�س اخليمة الوطني )�س م ع( 
بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره )1.187.745.50 درهم( )مليون ومائة و�ضبعة وثمانون الف 
و�ضبعمائة وخم�ضة واربعون درهم وخم�ضون فل�ضا( مع الزامه بالفوائد القانونية بواقع 9% من تاريخ 2018/9/18 

وحتى متام ال�ضداد ، مع الزامه بالر�ضوم وامل�ضاريف ومبلغ 1000 درهم مقابل اتعاب املحاماة.  
حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ضتئناف خالل ثالثن يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضر هذا العالن �ضدر 

با�ضم �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ش �لق�شم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية   �لتجارية   �لعدد 12781 بتاريخ 2019/11/13   
�عالن بالن�شر

يف  �لدعوى رقم 2979/2019/16 جتاري جزئي   
مو�ضوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )187027.80 درهم( والر�ضوم 

وامل�ضاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�ضداد التام.  
طالب الإعالن :  �ضفريات كانو )�س ذ م م(  - �ضفته بالق�ضية : مدعي 

املطلوب اإعالنه : 1- �ضركة ت�ضامرز للهند�ضة - ذ م م - �ضفته بالق�ضية : مدعي عليه
جمهول حمل الإقامة 

الدعوى  يف   2019/9/26 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ضتها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم   : الإعثثالن  مو�ضوع 
املذكورة اأعاله ل�ضالح/ �ضفريات كانو )�س ذ م م(  بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ 80 و 
187027 درهم وفوائده بواقع 9% من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�ضداد والزمتها امل�ضروفات والف 
درهم مقابل اتعاب املحاماة.   حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ضتئناف خالل ثالثن يوما اعتبارا 
من اليوم التايل لن�ضر هذا العالن �ضدر با�ضم �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل 

مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ش �لق�شم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية  �لتجارية  

�لعدد 12781 بتاريخ 2019/11/13   
مذكرة �عالن بالن�شر

يف  �لدعوى 2019/173 ��شتئناف تظلم جتاري
للتجارة  ا�ضتوريان  كفيل  ب�ضفته  بيتزل  برنارد   -1 �ضده/  امل�ضتاأنف  اىل 
)�س ذ م م(  جمهول حمل القامة مبا ان امل�ضتاأنف /بنك الإحتاد الوطني 
- �ضركة م�ضاهمة عامة وميثله / عبدالقادر ح�ضن بخيت حديجان  قد 
لها  وحثثددت  2019/147 جتثثاري  رقثثم   بالدعوى  ال�ضادر  احلكم  ا�ضتاأنف 
جل�ضه يوم الأربعاء  املوافق 2019/11/13  ال�ضاعة 17.30 م�ضاءا  بالقاعة 
رقم ch1.B.7 وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �ضتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ش �لق�شم

حماكم دبي

حمكمة �ل�شتئناف
�لعدد 12781 بتاريخ 2019/11/13   

�عالن بالن�شر
يف  �لدعوى رقم 1344/2019/16 جتاري جزئي   

مو�ضوع الدعوى : دعوى مطالبة بالزام املدعي عليه ب�ضداد املبالغ املرت�ضدة بذمته ل�ضالح املدعي والبالغ 
قدره )130.101.74 درهم( بالإ�ضافة اىل الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ املطالبة الق�ضائية وحتى 

ال�ضداد التام ، مع الزامه بالر�ضوم وامل�ضروفات واتعاب املحاماة.  
طالب الإعالن :  عرب الإمارات للتموين باملواد الغذائية - �س ذ م م   - �ضفته بالق�ضية : مدعي 

الإقامة   بالق�ضية : مدعي عليه  - جمهول حمل  ذ م م - �ضفته  القمر - �س  دار  اإعالنه : 1- مطعم  املطلوب 
مو�ضوع الإعالن : نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ضتها املنعقدة بتاريخ 2019/8/18 يف الدعوى املذكورة اأعاله 

ل�ضالح/ عرب الإمارات للتموين باملواد الغذائية - �س ذ م م  
الفا  وع�ضرون  وخم�ضة  )مثثائثثة  درهثثثم(   125999.11( مثثقثثداره  مبلغ  املدعية  اىل  تثثثوؤدي  ان  عليها  املثثدعثثي  بثثالثثزام 
وت�ضعمائة وت�ضعة وت�ضعون درهما واحد ع�ضر فل�ضا( وفائدة ب�ضيطة �ضنويا بواقع ت�ضعة باملائة �ضنويا 9% من تاريخ  
املحاماة  اتعاب  مقابل  درهثثم  خم�ضمائة  ومبلغ  وامل�ضاريف  بالر�ضوم  والزمتها  ال�ضداد  متام  وحتى   2019/3/17
ورف�ضت ما عدا ذلك من طلبات.  حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ضتئناف خالل ثالثن يوما اعتبارا من 
اآل مكتوم حاكم  ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن �ضعيد  ال�ضمو  با�ضم �ضاحب  التايل لن�ضر هذا العثثالن �ضدر  اليوم 

دبي وتلى علنا. 
 رئي�ش �لق�شم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية  �لتجارية  
�لعدد 12781 بتاريخ 2019/11/13   

       مذكرة �عالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  �لدعوى 2019/1958  مدين جزئي

اىل املدعي عليه / 1-لورن�س هرالد بريرت جورج بريرت جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي/�ضامل علي �ضعيد �ضميل الرا�ضدي وميثله: فهد عبداهلل قمرب حممد قد اأقام عليك 
الدعوى ومو�ضوعها الزام املدعى عليه بانفاذ عقد بيع ال�ضيارة لكز�س رقم G8555 وفك 
رهنها واحلكم بالزام املدعي عليه بان يوؤدي اىل املدعي املبلغ املرت�ضد واملن�ضغلة به ذمته 
والبالغ قدره قيمه )158.000( درهم بال�ضافة اىل الفائدة القانونية امل�ضتحقة بواقع %12 
وامل�ضاريف  بالر�ضوم  املدعي عليه  والثثزام  التام  ال�ضداد  تاريخ  ال�ضتحقاق وحتى  تاريخ  من 
ومقابل اتعاب املحاماة.وحددت لها جل�ضة يوم الحد املوافق:2019/11/17 ال�ضاعة:08:30 
وعليك  قانونيا  ميثلك  مثثن  اأو  باحل�ضور  مكلف  فثثاأنثثت  لثثذا    ch2.D.17:بالقاعة �ثثس 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�ش �ل�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12781 بتاريخ 2019/11/13   

       مذكرة �عالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  �لدعوى 2019/2683  مدين جزئي

ان  القثثامثثة مبثثا  �ضينغ جمهول حمثثل  �ضينغ هارتيج  1-مثثانثثربيثثت   / عليه  املثثدعثثي  اىل 
املدعي/ديفيد مايكل بول ، ب�ضفته الويل الطبيعي على ابنه القا�ضر/ما�ضون جاكوب 
بالت�ضامن  عليهما  املدعى  بالزام  املطالبة  ومو�ضوعها  الدعوى  عليك  اأقثثام  قد  بثثول 
واتعاب  وامل�ضاريف  والر�ضوم  درهثثم   )1000000( وقثثدره  مببلغ  والتكافل  والت�ضامم 
املحاماة والفائدة 9% من تاريخ �ضرورة احلكم نهائيا وحتى ال�ضداد التام.وحددت لها 
  ch2.D.19:جل�ضة يوم الثالثاء املوافق:2019/11/19 ال�ضاعة:08:30 �س بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�ش �ل�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12781 بتاريخ 2019/11/13   
�عالن بالن�شر        

يف  �لدعوى 312/2017/22 مدين كلي  
مو�ضوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليهم مببلغ وقدره )3150000 درهم( اىل املدعية والر�ضوم وامل�ضاريف 

واتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ املطالبة وحتى ال�ضداد التام مع �ضمول احلكم بالنفاذ املعجل  
طالب الإعالن / 1- ال�ضيخه هند عبدالعزيز بن حميد القا�ضمي - �ضفته بالق�ضية : مدعي 

وميثله :  ح�ضن جمعه ح�ضن حممد الرئي�ضي -  �ضفته بالق�ضية : وكيل 
املطلوب اإعالنه :  1-  ح�ضن احمد عبدربه - �ضفته بالق�ضية : مدعي عليه

2- حممد ح�ضن عدنان عبدربه - �ضفته بالق�ضية : مدعي عليه   - جمهويل حمل القامة 
وقثثدره )3150000  املدعي عليهم مببلغ  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�ضوعها  اأقثثام عليك  قد    : الإعثثالن  مو�ضوع 
التام مع  ال�ضداد  املطالبة وحتى  تاريخ  والفائدة 9% من  املحاماة  واتعاب  وامل�ضاريف  والر�ضوم  املدعية  درهثثم( اىل 
بالقاعة  ال�ضاعة 9.30 �س  املثثوافثثق  2019/11/24   يثثوم الحثثد   . وحثثددت لها جل�ضة  املعجل  بالنفاذ  �ضمول احلكم 
Ch2.E.21 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات 

للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل. )علما بان الدعوى مت تعجيلها من الوقف التعليقي(

رئي�ش �لق�شم

حماكم دبي

 �ملحكمة �لبتد�ئية    �ملدنية 
�لعدد 12781 بتاريخ 2019/11/13   

�عالن بالن�شر        
يف  �لدعوى 4116/2019/16 جتاري جزئي  

مو�ضوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )52.526.72 درهم( والر�ضوم 
وامل�ضاريف واتعاب املحاماة والفائدة 13.5 % من تاريخ التوقف عن ال�ضداد وحتى ال�ضداد التام 

و�ضمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.  
طالب الإعالن / بنك م�ضر - فرع دبي - �ضفته بالق�ضية : مدعي 

املطلوب اإعالنه :  1-  ايلن جرا�س بايتي�ضا وداوار -  �ضفته بالق�ضية : مدعي عليه
جمهول حمل القامة 

مو�ضوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره 
التوقف  تاريخ  والفائدة 13.5 % من  املحاماة  واتعاب  وامل�ضاريف  والر�ضوم  درهم(   52.526.72(
عن ال�ضداد وحتى ال�ضداد التام و�ضمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.    وحددت لها جل�ضة 
يوم الثنن  املوافق  2019/12/16  ال�ضاعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.C.14 لذا فاأنت مكلف 
باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة 

قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�ش �لق�شم

حماكم دبي

حمكمة دبي �لبتد�ئية  �لتجارية 
�لعدد 12781 بتاريخ 2019/11/13   

�عالن بالن�شر        
يف  �لدعوى 1220/2019/20 جتاري كلي  

مو�ضوع الدعوى : املطالبة مببلغ )مليون وثالثمائة و�ضبعون الفا وت�ضعمائة وواحد و�ضبعون درهم 
وخم�ضة وت�ضعون فل�ضا( 1.370.971.95 درهم بالإ�ضافة اىل الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ 

ا�ضتحقاق الدفع حتى تاريخ ال�ضداد التام الزام املدعي عليهم بالر�ضوم وامل�ضروفات ومقابل اتعاب املحاماة  
طالب الإعالن / 1- بالك اند وايت اجنينرنغ - �ضفته بالق�ضية : مدعي 

املطلوب اإعالنه :  1-  )ون ات )مركز دبي املايل العاملي( للتنمية والدارة ليميتد(  �ضفته بالق�ضية : مدعي 
اأقثثام عليك الدعوى ومو�ضوعها  املطالبة مببلغ  عليه  - جمهول حمل القثثامثثة  مو�ضوع الإعثثالن :  قد 
)مليون وثالثمائة و�ضبعون الفا وت�ضعمائة وواحد و�ضبعون درهما وخم�ضة وت�ضعون فل�ضا( 1.370.971.95 
التام  ال�ضداد  تاريخ  حتى  الدفع  ا�ضتحقاق  تاريخ  من   %12 بواقع  القانونية  الفائدة  اىل  بالإ�ضافة  درهثثم 
املوافق   الثثزام املدعي عليهم بالر�ضوم وامل�ضروفات ومقابل اتعاب املحاماة   وحثثددت لها جل�ضة يوم الحثثد  
اأو من ميثلك قانونيا  Ch1.C.15 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور  2019/11/24  ال�ضاعة 9.30 �س بالقاعة 

وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�ش �لق�شم

حماكم دبي

حمكمة دبي �لبتد�ئية  �لتجارية  �لعدد 12781 بتاريخ 2019/11/13   
�عالن بالن�شر        

يف  �لدعوى 4115/2019/16 جتاري جزئي  
مو�ضوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )95.027.47 درهم( والر�ضوم 
وامل�ضاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ التوقف عن ال�ضداد وحتى ال�ضداد التام 

و�ضمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.  
طالب الإعالن / بنك م�ضر - فرع دبي - �ضفته بالق�ضية : مدعي  املطلوب اإعالنه :  1-  ايرناين 
ببيتو با�ضا -  �ضفته بالق�ضية : مدعي عليه  - جمهول حمل القامة - مو�ضوع الإعالن :  قد اأقام 
عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )95.027.47 درهم( والر�ضوم 
وامل�ضاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ التوقف عن ال�ضداد وحتى ال�ضداد التام و�ضمول 
احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.   وحددت لها جل�ضة يوم الثنن  املوافق  2019/11/25  ال�ضاعة 
8.30 �س بالقاعة Ch1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 

ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�ش �لق�شم

حماكم دبي

حمكمة دبي �لبتد�ئية   �لتجارية 

�لعدد 12781 بتاريخ 2019/11/13   
�عالن بالن�شر        

يف  �لدعوى 2643/2019/11 مدين جزئي  
مو�ضوع الدعوى :  املطالبة بالزام املدعي عليهما مببلغ وقدره )30000 درهم( والر�ضوم 

وامل�ضاريف والفائدة 9% من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�ضداد التام و�ضمول احلكم بالنفاذ 
املعجل بال كفالة.  

طالب الإعالن / اياليكا جان بارو�ضا ايلي�ضكوبيديز -  �ضفته بالق�ضية : مدعي  املطلوب اإعالنه 
:  1-  مورين موليت كروز -  �ضفته بالق�ضية : مدعي عليه  - جمهول حمل القامة 

املدعي عليهما مببلغ  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�ضوعها  اأقثثام عليك  :  قد  الإعثثالن  مو�ضوع 
وقدره )30000 درهم( والر�ضوم وامل�ضاريف والفائدة 9% من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�ضداد 
املوافق   يثثوم اخلمي�س   لها جل�ضة  وحثثثددت  كثثفثثالثثة.    بثثال  املعجل  بالنفاذ  احلثثكثثم  و�ضمول  الثثتثثام 
2019/11/21  ال�ضاعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.C.10 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام 

على الأقل
رئي�ش �لق�شم

حماكم دبي

�ملحكمة   �لبتد�ئية  �ملدنية 
�لعدد 12781 بتاريخ 2019/11/13   

 �عالن بالن�شر
يف  �لإ�شتئناف رقم 2549/2019/305 �إ�شتئناف جتاري  

مو�ضوع الإ�ضتئناف: اإ�ضتئناف احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 2018-1852 
جتاري كلي والر�ضوم وامل�ضاريف والتعاب  

طالب الإعالن : �ضعيد بختيار كرمي نيا  - �ضفته بالق�ضية : م�ضتاأنف
املطلوب اإعالنه : 1- فوود تيك للتجارة - �س ذ م م   - �ضفته بالق�ضية : م�ضتاأنف 
�ضده. جمهول حمل الإقامة - مو�ضوع الإعثثالن : قد ا�ضتاأنف احلكم ال�ضادر 
بالدعوى رقم 2018/1852 جتاري كلي بتاريخ 2019/10/17 م وحددت لها جل�ضه 
يوم الأربعاء املوافق 2019/11/20م  ال�ضاعة 10.00 �ضباحا مبكتب اإدارة الدعوى 
ال�ضتئنافية رقم 207 يف املبنى الرئي�ضي للمحاكم وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او 

من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ضتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ش �لق�شم

حماكم دبي

حمكمة �ل�شتئناف
�لعدد 12781 بتاريخ 2019/11/13   

�عالن بالن�شر 
                      يف �لتنفيذ رقم  5311/2019/207 تنفيذ جتاري  

مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 781/2019 اأمر على عري�ضة 
جتاري ، ب�ضداد املبلغ املنفذ به وقدره ) 10725 درهم( ، �ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف 

طالب الإعالن : القرق واملطرو�ضي حمامون وم�ضت�ضارون قانونيون �ضفته بالق�ضية : 
طالب التنفيذ  - املطلوب اإعالنه : 1-  �ضمارت بزن�س �ضنرتز -  �ضفته بالق�ضية : منفذ 
�ضده  ، 2- �ضاميم هرا مياه -  �ضفته بالق�ضية : منفذ �ضده  - جمهويل حمل الإقامة 
- مو�ضوع الإعالن : - قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع 
املبلغ املنفذ به وقدره )10725( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان 
املذكور  بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  الجثثراءات  �ضتبا�ضر  املحكمة 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
رئي�ش �ل�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
�لعدد 12781 بتاريخ 2019/11/13   

�عالن بالن�شر 
                      يف �لتنفيذ رقم  5821/2019/207 تنفيذ جتاري  

مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 2019/2316 اأمر اأداء ، ب�ضداد املبلغ 
املنفذ به وقدره ) 361987 درهم( ، �ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف 

طالب الإعالن : �ضركة بروتيكت بال�ضت - ذ م م  - �ضفته بالق�ضية : طالب التنفيذ 
وميثله / عبدالرحمن ح�ضن حممد املطوع - �ضفته بالق�ضية : وكيل 

املطلوب اإعالنهم : 1- تران�س بوينت لتجارة املواد البناء - �س ذ م م -   �ضفته بالق�ضية : منفذ 
�ضده 2-  عرب الإمارات لتجارة مواد البناء - ذ م م - �ضفته بالق�ضية : منفذ �ضده ، 2-  فيزابيلى 
الإقثثامثثة   مو�ضوع  �ضيتى جثثويثثاب رو�ثثضثثان -   �ضفته بالق�ضية : منفذ �ثثضثثده  جمهويل حمثثل 
اأقثثام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به  الإعثثالن : -  قد 
وقدره )361987( درهم بالت�ضامن اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة 
�ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من 

تاريخ ن�ضر هذا العالن.
رئي�ش �ل�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ

�لعدد 12781 بتاريخ 2019/11/13   
ببلي�صي�ض ميديا منطقة حرة ذ.م.م، �ضركة منطقة حرة ذات م�ضوؤولية حمدودة، م�ضجلة لدى �ضلطة دبي 

للتطوير، حتت رخ�ضة رقم: 30203 والعنوان امل�ضجل يف مدينة دبي لالإعالم، مكتب رقم 1، الطابق الأر�ضي، 
مبني رقم 18 بوتيك اأوفي�س، مكتب رقم ايه، بي و�ضي، الطابق رقم 4، مبني دبي للعقارات، مكتب رقم بي، 

الطابق رقم 5، مبني دبي للعقارات، دبي، دولة الإمارات العربية املتحدة )»ال�صركة القائمة«( و
زنيث منطقة حرة ذ.م.م، �ضركة منطقة حرة ذات م�ضوؤولية حمدودة، م�ضجلة �ضلطة دبي للتطوير، حتت 
املنطقة اية، الطابق 4، مبني  رقم  مكتب  لالإعالم،  دبي  مدينة  يف  امل�ضجل  والعنوان  رخ�ضة رقم: 31059 

دبي للعقارات، دبي، دولة الإمارات العربية املتحدة )»ال�صركة املندجمة«(. 
بتقدمي  قيامهم  عن   ،2016 ل�ضنة  اخلا�ضة  لل�ضركات  املنظمة  اللوائح  من   )83( للمادة  اإ�ضتناداً  اأعلنوا 
طلب مل�ضجل ال�ضركات لدى �ضلطة دبي للتطوير لالإندماج وال�ضتمرار ك�ضركة واحدة هي ال�صركة القائمة 

)»الإندماج«(.   
مت تاأ�ضي�س فرع جديد لل�ضركة القائمة لدي هيئة دبي للتطوير حتت ا�ضم جتاري زنيث ام اأي، مبوجب رخ�ضة 

جتارية رقم. 96326 
اأي طرف معني لديه اأي اإعرتا�س على هذا األندماج، عليه اأن يقدم اإعرتا�ضه خالل 45 يوماً من تاريخ هذا 
التايل:  الإلثثكثثرتوين  الربيد  عنوان  للتطويرعلى  دبثثي  �ضلطة  لثثدى  والرتخي�س  الت�ضجيل  اإدارة  اىل  الإ�ضعار 

info@dda.gov.ae
لن ُتقبل املطالبات التى تقدم بعد انق�ضاء مدة الإ�ضعار املحددة بث  45 يوماً.

�إ�شعار بالإندماج

�لعدد 12781 بتاريخ 2019/11/13   
ببلي�صي�ض ميديا منطقة حرة ذ.م.م، �ضركة منطقة حرة ذات م�ضوؤولية حمدودة، م�ضجلة لدى �ضلطة دبي 

للتطوير، حتت رخ�ضة رقم: 30203 والعنوان امل�ضجل يف مدينة دبي لالإعالم، مكتب رقم 1، الطابق الأر�ضي، 
مبني رقم 18 بوتيك اأوفي�س، ومكتب رقم ايه، بي و�ضي، الطابق رقم 4، مبني دبي للعقارات، ومكتب رقم بي، 

الطابق رقم 5، مبني دبي للعقارات، دبي، دولة الإمارات العربية املتحدة )»ال�صركة القائمة«( و
بريفورميك�ض منطقة حرة ذ.م.م، �ضركة منطقة حرة ذات م�ضوؤولية حمدودة، م�ضجلة �ضلطة دبي للتطوير، 
حتت رخ�ضة رقم: 31194 والعنوان امل�ضجل يف مدينة دبي لالإعالم، مبني دبي للعقارات، دبي، دولة الإمارات 

العربية املتحدة )»ال�صركة املندجمة«(. 
2016، عن قيامهم بتقدمي طلب  للمادة )83( من اللوائح املنظمة لل�ضركات اخلا�ضة ل�ضنة  اإ�ضتناداً  اأعلنوا 
القائمة  ال�صركة  هثثي  واحثثثدة  ك�ضركة  وال�ضتمرار  لثثالإنثثدمثثاج  للتطوير  دبثثي  �ضلطة  لثثدى  ال�ضركات  مل�ضجل 

)»الإندماج«(.  
اأي،  ام  بريفورميك�ض  جتثثاري  ا�ضم  حتت  للتطوير  دبثثي  هيئة  لثثدي  القائمة  لل�ضركة  جديد  فثثرع  تاأ�ضي�س  مت 

مبوجب رخ�ضة جتارية رقم. 96324.  
اأي طرف معني لديه اأي اإعرتا�س على هذا األندماج، عليه اأن يقدم اإعرتا�ضه خالل 45 يوماً من تاريخ هذا 
التايل:  الإلثثكثثرتوين  الربيد  عنوان  للتطويرعلى  دبثثي  �ضلطة  لثثدى  والرتخي�س  الت�ضجيل  اإدارة  اىل  الإ�ضعار 

info@dda.gov.ae
لن ُتقبل املطالبات التى تقدم بعد انق�ضاء مدة الإ�ضعار املحددة بث  45 يوماً

�إ�شعار بالإندماج

�لعدد 12781 بتاريخ 2019/11/13   
�عالن بالن�شر 

                      يف �لتنفيذ رقم  906/2019/204 تنفيذ �شرعي  
مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 2018/758 احوال نف�س م�ضلمن ، 

�ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف من تاريخ الإ�ضتحقاق  
طالب الإعالن :  ا�ضامة حممد ح�ضن ن�ضار -  �ضفته بالق�ضية : طالب التنفيذ 

وميثله / عائ�ضة حممد ح�ضن طاهر - �ضفته بالق�ضية : وكيل 
املطلوب اإعالنه : 1- منى حممود عادل بالل - �ضفته بالق�ضية : منفذ �ضده 

جمهويل حمل الإقامة 
املبلغ  اعثثاله والزامك بدفع  املذكورة  التنفيذية  اأقثثام عليك الدعوى   مو�ضوع الإعثثالن : - قد 
املنفذ به وقدره )24073( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. بالإ�ضافة اىل مبلغ )554 
درهم( ر�ضوم خلزينة املحكمة.   وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة 

عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
رئي�ش �ل�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
�لعدد 12781 بتاريخ 2019/11/13   

�عالن بالن�شر 
                      يف �لتنفيذ رقم  5243/2019/207 تنفيذ جتاري  

مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 833/2019 امر اداء ، ب�ضداد املبلغ 
املنفذ به وقدره ) 162307.5 درهم( ، �ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف 
طالب الإعالن : �ضبحي في�س اهلل حممد - �ضفته بالق�ضية : طالب التنفيذ 

وميثله / علي اإ�ضماعيل ابراهيم اجلرمن - �ضفته بالق�ضية : وكيل 
املطلوب اإعالنه : 1- احمد �ضعيد برغ�س  - �ضفته بالق�ضية : منفذ �ضده 

جمهويل حمل الإقامة 
مو�ضوع الإعالن : - قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ 
املحكمة.   وعليه فان  او خزينة  التنفيذ  به وقثثدره )162307.50( درهثثم اىل طالب  املنفذ 
املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
رئي�ش �ل�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ

�لعدد 12781 بتاريخ 2019/11/13   
ببلي�صي�ض ميديا منطقة حرة ذ.م.م، �ضركة منطقة حرة ذات م�ضوؤولية حمدودة، م�ضجلة لدى �ضلطة دبي 

للتطوير، حتت رخ�ضة رقم: 30203 والعنوان امل�ضجل يف مدينة دبي لالإعالم، مكتب رقم 1، الطابق الأر�ضي، 
مبني رقم 18 بوتيك اأوفي�س، مكتب رقم ايه، بي و�ضي، الطابق رقم 4، مبني دبي للعقارات، مكتب رقم بي، 

الطابق رقم 5، مبني دبي للعقارات، دبي، دولة الإمارات العربية املتحدة )»ال�صركة القائمة«( و
�صتاركوم منطقة حرة ذ.م.م، �ضركة منطقة حرة ذات م�ضوؤولية حمدودة، م�ضجلة �ضلطة دبي للتطوير، حتت 
للعقارات، دبي، دولة الإمارات  دبي  مبني  لالإعالم،  دبي  مدينة  يف  امل�ضجل  والعنوان   30766 رخ�ضة رقم: 

العربية املتحدة )»ال�صركة املندجمة«(. 
2016، عن قيامهم بتقدمي طلب  للمادة )83( من اللوائح املنظمة لل�ضركات اخلا�ضة ل�ضنة  اإ�ضتناداً  اأعلنوا 
القائمة  ال�صركة  هثثي  واحثثثدة  ك�ضركة  وال�ضتمرار  لثثالإنثثدمثثاج  للتطوير  دبثثي  �ضلطة  لثثدى  ال�ضركات  مل�ضجل 

)»الإندماج«(.   
مت تاأ�ضي�س فرع جديد لل�ضركة القائمة لدي هيئة دبي للتطوير حتت ا�ضم جتاري �صتاركوم ام اأي، مبوجب 

رخ�ضة جتارية رقم. 96325.   
اأي طرف معني لديه اأي اإعرتا�س على هذا األندماج، عليه اأن يقدم اإعرتا�ضه خالل 45 يوماً من تاريخ هذا 
التايل:  الإلثثكثثرتوين  الربيد  عنوان  للتطويرعلى  دبثثي  �ضلطة  لثثدى  والرتخي�س  الت�ضجيل  اإدارة  اىل  الإ�ضعار 

info@dda.gov.ae
لن ُتقبل املطالبات التى تقدم بعد انق�ضاء مدة الإ�ضعار املحددة بث  45 يوماً.

�إ�شعار بالإندماج
�لعدد 12781 بتاريخ 2019/11/13   

ببلي�صي�ض ميديا منطقة حرة ذ.م.م، �ضركة منطقة حرة ذات م�ضوؤولية حمدودة، م�ضجلة لدى �ضلطة 
دبي للتطوير، حتت رخ�ضة رقم: 30203 والعنوان امل�ضجل يف مدينة دبي لالإعالم، مكتب رقم 1، الطابق 

الأر�ضي، مبني رقم 18 بوتيك اأوفي�س، ومكتب رقم ايه، بي و�ضي، الطابق رقم 4، مبني دبي للعقارات، ومكتب 
رقم بي، الطابق رقم 5، مبني دبي للعقارات، دبي، دولة الإمارات العربية املتحدة )»ال�صركة القائمة«( و

�ضلطة دبي  ذات م�ضوؤولية حمثثدودة، م�ضجلة  �ضركة منطقة حرة  �صبارك فاوندري منطقة حرة ذ.م.م، 
للتطوير، حتت رخ�ضة رقم: 30765 والعنوان امل�ضجل يف مدينة دبي لالإعالم، مكتب منطقة بي، الطابق 4، 

املبني دبي للعقارات، دبي، دولة الإمارات العربية املتحدة )»ال�صركة املندجمة«(. 
بتقدمي  قيامهم  عن   ،2016 ل�ضنة  اخلا�ضة  لل�ضركات  املنظمة  اللوائح  من   )83( للمادة  اإ�ضتناداً  اأعلنوا 
طلب مل�ضجل ال�ضركات لدى �ضلطة دبي للتطوير لالإندماج وال�ضتمرار ك�ضركة واحدة هي ال�صركة القائمة 

)»الإندماج«(. 
مت تاأ�ضي�س فرع جديد لل�ضركة القائمة لدي هيئة دبي للتطوير حتت ا�ضم جتاري �صبارك فاوندري ام اأي، 

مبوجب رخ�ضة جتارية رقم. 96328. 
اأي طرف معني لديه اأي اإعرتا�س على هذا األندماج، عليه اأن يقدم اإعرتا�ضه خالل 45 يوماً من تاريخ هذا 
التايل:  الإلكرتوين  الربيد  عنوان  للتطويرعلى  دبي  �ضلطة  لدى  والرتخي�س  الت�ضجيل  اإدارة  اىل  الإ�ضعار 

info@dda.gov.ae
لن ُتقبل املطالبات التى تقدم بعد انق�ضاء مدة الإ�ضعار املحددة بث  45 يوماً.

�إ�شعار بالإندماج

�لعدد 12781 بتاريخ 2019/11/13   
ببلي�صي�ض ميديا منطقة حرة ذ.م.م، �ضركة منطقة حرة ذات م�ضوؤولية حمدودة، م�ضجلة لدى 
�ضلطة دبي للتطوير، حتت رخ�ضة رقم: 30203 والعنوان امل�ضجل يف مدينة دبي لالإعالم، مكتب 
رقم ايه، بي و�ضي، الطابق رقم 4، مبني دبي للعقارات، مكتب رقم بي، الطابق رقم 5، مبني دبي 

للعقارات، دبي، دولة الإمارات العربية املتحدة )»ال�صركة القائمة«( و
فيفاكي مينا منطقة حرة ذ.م.م، �ضركة منطقة حرة ذات م�ضوؤولية حمثثدودة، م�ضجلة لدي 
�ضلطة دبي للتطوير، حتت رخ�ضة رقم: 30764 والعنوان امل�ضجل يف مدينة دبي لالإعالم، مكتب 
رقم املنطقة اية، الطابق 4، مبني دبي للعقارات، دبي، دولة الإمارات العربية املتحدة )»ال�صركة 

املندجمة«(. 
قيامهم  عن   ،2016 ل�ضنة  اخلا�ضة  لل�ضركات  املنظمة  اللوائح  من   )83( للمادة  اإ�ضتناداً  اأعلنوا 
بتقدمي طلب مل�ضجل ال�ضركات لدى �ضلطة دبي للتطوير لالإندماج وال�ضتمرار ك�ضركة واحدة هي 

ال�صركة القائمة )»الإندماج«(.   
اأي طرف معني لديه اأي اإعرتا�س على هذا األندماج، عليه اأن يقدم اإعرتا�ضه خالل 45 يوماً من 
الت�ضجيل والرتخي�س لدى �ضلطة دبي للتطويرعلى عنوان الربيد  اإدارة  الإ�ضعار اىل  تاريخ هذا 

info@dda.gov.ae :الإلكرتوين التايل
لن ُتقبل املطالبات التى تقدم بعد انق�ضاء مدة الإ�ضعار املحددة بث  45 يوماً.

�إ�شعار بالإندماج

�لعدد 12781 بتاريخ 2019/11/13   
�نذ�ر عديل بالن�شر
رقم )2019/8185(

                             املنذر : عبدالعزيز ح�ضن اإبراهيم الفردان 
املنذر اليه : �ضاي�ضته غالم على عرب باهى )جمهويل حمل الإقامة( 

- تعاقد املنذر اليه على تاأخر فيال رقم 4 - املبينة اعاله ملدة �ضنة ايجارية تنتهي يف 2019/5/31 
ومل تلتزموا بالتجديد رغم انتهاء العقد وتر�ضد مبلغ 89583 درهم حتى تاريخه بخالف ما ي�ضتجد 

من ايجار. 
- وحيث انكم تقومون مبخالفة العقد بالقيام باعمال ك�ضر وهدم لل�ضور بن الفلتن واعمال ديكورات 
وتركيب قواطع واعمال �ضقف وتغير يف العن املوؤجرة دون احل�ضول على موافقة املالك او اح�ضار 

املوافقات ال�ضرورية مبا فيها موافقة الدفاع املدين. 
تلك  ازالثثة  ب�ضرورة  نخطركم  فاإننا  لذلك   2007 ل�ضنة   26 رقثثم  املر�ضوم  بن�س  وعمال  انثثه  وحيث   -
او اعتمادها من اجلهات املخت�ضة ا�ضول والعمل مبا جاء بهذا النثثذار خالل �ضهر من  التعديالت 
تاريخه جتنبا لتخاذ الجراءات القانونية الالزمة ومنها طلب اخالء العقار امل�ضتاأجر مع حتميلكم 

كافة ال�ضرار والر�ضوم. 
العقد يف  انثثتثثهثثاء  تثثاريثثخ  انثثكثثم منذ  بذمتكم حيث  املثثرت�ثثضثثد  اليثثجثثار  �ثثضثثداد  بثث�ثثضثثرورة  كما نخطركم 
بال�ضداد  مع  نطالبكم  مما  عليكم  املرت�ضد  اليجار  و�ضداد  العقد  بتجديد  تقوموا  مل   2019/5/31
والغاء كافة التعديالت باملبنى وتوقيع العقود خالل �ضهر من تاريخ ا�ضتالم النذار ما مل فان موكلنا 
الكفيلة بحفظ حقوقه ومنها ت�ضجيل دعوى اخثثالء. مع  القانونية  �ضيقوم باتخاذ كافة الإجثثراءات 

حفظ كافة احلقوق الخرى من اي نوع كانت.
  �لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي
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••  دبي - د. حممود علياء

افتتح معايل الأ�ضتاذ حممد املر مدير مكتبة 
الإمارات  مهرجان  را�ضد  بن  حممد  ال�ضيخ 
الثثدويل الأول للمل�ضق والثثذي تنظمه ندوة 
الت�ضامح  عثثام  مثثع  تثثزامثثنثثا  والثثعثثلثثوم  الثقافة 

واأ�ضبوع الت�ضميم يف دبي.
وبالل  ح�ضن  الغفار  عبد  الفتتاح  وح�ضر 
عبيد  وعثثلثثي  الإدارة  جمل�س  رئي�س  الثثبثثدور 
القا�ضم  �ضالح  ود.  الرئي�س  نائب  الهاملي 
وجمال اخلياط ود. حماد بن حماد ومرمي 
ثاين اأع�ضاء جمل�س الإدارة ود. رفيعة غبا�س 

ود. جناة مكي ود. حممد يو�ضف ود. كرمية 
كلية  عميد  احلثث�ثثضثثاين  نثثاديثثة  ود.  ال�ضوملي 
وجمع  ال�ضارقة  جامعة  والت�ضميم  الفنون 

غفر من الفنانن والطلبة واملهتمن.
تتناول  مثثلثث�ثثضثثقثثا   365 املثثثعثثثر�ثثثس  ويثثث�ثثثضثثثم 
اإطار  يف  اأ�ثثضثثكثثالثثه  بثثكثثافثثة  الت�ضامح  مثثو�ثثضثثوع 
م�ضمما   365 اأنثثتثثجثثهثثا  مثثبثثتثثكثثر  اإبثثثثداعثثثثي 
74 دولثثثثثثثثة: اجلثثثثثزائثثثثثر والأرجثثثثنثثثثتثثثثن  مثثثثن 
والبحرين  واأذربثثيثثجثثان  والنم�ضا  واأ�ضرتاليا 
وبلغاريا  وبثثرونثثاي  والثثربازيثثل  وبيالرو�ضيا 
وكوبا  وكولومبيا  وال�ضن  وت�ضيلي  وكثثنثثدا 
والإكثثثوادور  والثثدمنثثارك  والت�ضيك  وقرب�س 
واليونان  واأملانيا  وفرن�ضا  واإ�ضتونيا  وم�ضر 
واملجر واأي�ضلندا والهند واإندوني�ضيا واإيران 
والعراق واليابان وكو�ضوفو والكويت ولو�س 
وماليزيا  ومثثثاكثثثاو  وليختن�ضتاين  ولثثبثثنثثان 
ومقدونيا  ونثثيثثكثثاراغثثوا  واملثثغثثرب  واملك�ضيك 
وبولندا  وباك�ضتان وفل�ضطن وبرو  وعمان 
واململكة  ورو�ثثثضثثثيثثثا  ورومثثثانثثثيثثثا  والثثثربتثثثغثثثال 
و�ضلوفاكيا  و�ثثضثثربثثيثثا  الثث�ثثضثثعثثوديثثة  الثثعثثربثثيثثة 

وال�ضويد  واإ�ثثثضثثثبثثثانثثثيثثثا  اجلثثثنثثثوبثثثيثثثة  وكثثثثوريثثثثا 
و�ضوي�ضرا و�ضوريا وتايوان وتايالند وتون�س 
وتركيا واأوكرانيا والإمارات العربية املتحدة 
واململكة املتحدة والوليات املتحدة الأمريكية  
والأوروغواي واأوزبك�ضتان وفنزويال واليمن 

وزميبابوي.
اأطلقته  ابثثثداعثثثي  اإطثثثثثار  املثثثهثثثرجثثثان  ويثثعثثتثثرب 
الإبثثثداع والبثثتثثكثثار يف  الثثنثثدوة لتعزيز ثقافة 
دولثثثة الإمثثثثثارات والثث�ثثضثثرق الأو�ثثثضثثثط و�ضمال 
اأفثثريثثقثثيثثا ولثثتثثعثثزيثثز الثثتثثوا�ثثضثثل والثثتثثبثثادل مع 

الثقافات الأخرى.
ابثثرز فناين  املهرجان نخبة من  وي�ضارك يف 
املل�ضق على م�ضتوى العامل منهم على �ضبيل 
اأملانيا  الذكر ولي�س احل�ضر اوفه لوي�س من 
وليوبا  بولندا  مثثن  زميي�ضف�ضكا  واغني�ضكا 
مافونديكاوا  و�ضاكي  اأمريكيا  مثثن  لوكوفا 
زانتيدي�س  وايثثفثثريثثبثثيثثد�ثثس  زميثثبثثابثثوي  مثثثن 
اإندوني�ضيا  من قرب�س واروان هارنوكو من 
وكري�ضتوفر �ضكوت من الإكوادور وبيونغ ايل 
�ضان من كوريا وعبا�س يو�ضف من البحرين 

وهيلن برانكوف�ضكا من اأوكرانيا وم�ضاركات 
وا�ضعة من ال�ضن وبولندا واملجر وقرب�س 

واندوني�ضيا والإمارات ودول اأخرى.
 

وقثثثال �ثثضثثعثثادة الأ�ثثضثثتثثاذ بثثثالل الثثبثثدور رئي�س 
مهرجان  تنظيم  اإن  الثثنثثدوة  اإدارة  جمل�س 
اإطار  يف  يثثاأتثثي  للمل�ضق  الثثثثدويل  الإمثثثثثثارات 
برامج الندوة املختلفة لتعزيز واإثراء الواقع 
الثقافات  مع  والتوا�ضل  والإبثثداعثثي  الثقايف 

الأخرى.
املهرجان  تثثنثثظثثيثثم  عثثلثثى  اأ�ثثثثضثثثثرف  وقثثثثد  هثثثثذا 
الدكتورة جناة مكي والدكتور عرفات النعيم. 
وتعترب الدكتورة جناة مكي اأن املل�ضق ر�ضالة 
ب�ضرية م�ضمونها اإن�ضاين يعرب من خاللها 
ا�ضتجابة  متعددة  وروؤى  اأفثثكثثار  عثثن  الفنان 
لق�ضايا معا�ضرة وو�ضيلة للتوا�ضل الب�ضري 
قيم  لتعميق  واملثثعثثلثثومثثات  الأفثثثكثثثار  وتثثثبثثثادل 
فالإمارات  الأخثثر  وتقبل  واحلثثثوار  الت�ضامح 
ج�ضر للتوا�ضل والت�ضامح بن جميع �ضعوب 

العامل.

مب�صاركة 74 دولة

 افتتاح مهرجان الإمارات املل�صق الدويل الأول يف الإمارات

•• ال�صارقة-الفجر:

املتخ�ض�ضة يف  »روايثثثات«،  دار  اإ�ثثضثثدارات  10 كتب وروايثثثات من  ت�ضدرت 
ن�ضر الأعمال الأدبية العربية واملرتجمة، والتابعة لث »جمموعة كلمات«؛ 
الفئات  الكتب ملختلف  اإ�ضدار  املتخ�ض�ضة يف  الإماراتية  الن�ضر  جمموعة 
العمرية باللغة العربية، قائمة الإ�ضدارات الأكر مبيعاً يف الدار، خالل 
م�ضاركتها يف معر�س ال�ضارقة الدويل للكتاب يف دورته الث38، الذي اختتم 

فعالياته يف 9 نوفمرب اجلاري.
للكاتبة مارغريت  روايثثة »حكاية اجلارية«  الإ�ثثضثثدارات،  وت�ضمنت قائمة 
اآتوود، وترجمة اأحمد العلي، ورواية »املري�س الإجنليزي« للكاتب مايكل 
العلوي«،  الطابق  يف  »املثثثراأة  وروايثثثة  اإ�ثثضثثرب،  اأ�ضامة  وترجمة  اأونثثداجتثثي، 
للكاتبة كلر م�ضعود، وترجمة اإميان اأ�ضعد، ورواية »قّدو�س املتن« للكاتبة 
اآين ديالرد، وترجمة �ضلمان اجلربوع، وق�ض�س »عّم نتحّدث حن نتحّدث 

عن احلب؟« للكاتب رميوند كارفر، وترجمة �ضلطان في�ضل.
كما ت�ضمنت القائمة رواية »اأعلنوا مولَده فوق اجلبل »، للكاتب جيم�س 
بالدوين، ترجمة د. هاين حلمي حنفي، ورواية »ببغاء فلوبر«، للكاتب 
كال�س«  »دكثثتثثور  وكثثتثثاب  احلثثربثثي،  حممد  بندر  وترجمة  بثثارنثثز،  جوليان 
للكاتب يلمار �ضودربري، وترجمة اأحمد العلي، ورواية »غرفة جيوفاين«، 
للكاتب جيم�س بالدوين، وترجمة يفء نا�ضر، واأ�ضعار »زبيغنيف هربرت« 

للكاتب زبيغنيف هربرت، وترجمة هاتف جنابي.
»حكاية اجلارية«

باتت »حكاية اجلارية« للكاتبة الكندية مارغريت اأتوود، وترجمة ال�ضاعر 
ال�ضعودي اأحمد العلي واحدة من اأو�ضع الروايات قراءة يف العامل واأكرها 
اأوفثثثِرد،  ة  ق�ضّ الثثروايثثة  ت�ضرد  حيث  املثثثوؤّثثثثرة،  وق�ضاياه  باحلا�ضر  تعّلًقا 
يف  الّطباع،  حثثاّدة  زوجته  وتخدم  الرئي�س  منزل  يف  تعي�س  التي  اجلارية 
جمتمع جلعاد الذي ت�ضلب الن�ضاء فيه من اأب�ضط حقوقهن يف الحتفاظ 
باأ�ضمائهن، فيما مينعن من القراءة، والتجّول، اأو العمل بحّرية ويطاَلنب 

فيه باإجناب الأطفال.
»املري�س الإجنليزي«

اأونداجتي، وترجمة  املري�س الإجنليزي«، للكاتب مايكل   « وت�ضرد رواية 
اأ�ضامة اإ�ضرب ، ق�ضة اأربع حيوات تلتقي يف منزل مهجور فوق تّلة اإيطالّية 
هانا  املمر�ضة  وهثثم  الثانية،  العاملية  احلثثثرب  اأحثثثداث  خثثالل  مق�ضوفة، 

املوت، وهي ترعى مري�ضها الأخر على قيد احلياة؛  اأنهك روحها  التي 
والهندّي  ُهوّيته،  يف  التفكر  ُيعيد  اأن  يحاول  الذي  والل�ّس،  كارافاجيو، 
كيب، الباحث دوًما عن الألغام املخفّية يف كّل اأر�ٍس وُركن، وتك�ضف الق�ضة 
الهاربن من احلرب  اأولئك  اإىل  عن غوام�َس تنتقل يف موجات �ضادمة 

واملوت ، فتتغّر حيواتهم اإىل الأبد.
»املراأة يف الطابق العلوي« 

وتتحدث رواية » املراأة يف الطابق العلوي« للكاتبة كلر م�ضعود، وترجمة 
اجلميع،  فيها  يثق  اأربعينية  امثثثراأة  اإلثثدريثثدج،  نثثورا  ق�ضة  اأ�ثثضثثعثثد،  اإميثثثان 
�ضوى يف هام�س  تتواجد  كاأنها غر مرئية، فال  اأحثثد،  لكن ل يالحظها 
جناحات الآخرين. تعي�س دور ال�ضديقة احَلنون واجلارة املُنِجَدة، واملعّلمة 
املتفانية، والفنانة التي توؤجل م�ضاريعها دوًما. لكن و�ضول عائلة �ضاهيد 
الإيطالية،  الفنانة  �ضرينا،  وزوجته  اللبناين،  الأكادميي  اإ�ضكندر،   –
وابنهما ر�ضا – ياأخذها اإىل عامل اآخر ُمثر وُمعّقد. �ضعادة نورا تدفعها 
لتخّطي حدودها، حتى ت�ضطدم بطموح �ضرينا الفّني الذي ل يتوّرع عن 
فعل اأي �ضيء مهما كان دنيًئا، فيحدث ما مل تتوقعه نورا يف حياتها كلها، 

وت�ضعر مبا مل ت�ضعر به من قبل: الغ�ضب.
 

»قّدو�ض املتني« 
�ضلمان  وترجمة  ديثثثالرد،  اآين  للكاتبة  املثثتثثن«،  قثثدو�ثثس   « كتاب  ويثثتثثنثثاول 
املوؤّلفة  قثثّررت  �ضاوند، حيث  بيوجت  اأيثثام يف  م�ضاهدات ثالثة  اجلثثربثثوع، 
مالحقتها بعن الكتابة الب�ضرة. حيث قدمت و�ضفاً تف�ضيلّياً ملا يظهر 
اأمامها على �ضطح احلياة، لأ�ضياء الطبيعة، يختلط فيه احللميُّ بالواقعّي، 

وحتاول خالله بجراأة اأن ت�ضتك�ضف الغيب وت�ضائل جوهر الوجود.
»عّم نتحّدث حن نتحّدث عن احلب«

به، كتب رميوند  ُعثثِرف  الذي  التب�ضيطّي  واأ�ضلوبه  الّدقيق،  بح�ّضه احلثثاّد 
كارفر هذه املجموعة الق�ض�ضية التي و�ضعته يف م�ضاّف اأكر املوؤّثرين يف 
امل�ضهد الأدبي الأمركي يف الثمانينات من القرن املا�ضي. وقد اأُعيَدت اإىل 
اأو�ضكار  اأربع جوائز  Birdman احلائز على  الأ�ضواء موؤّخًرا يف فيلم 
“عّم نتحّدث حن نتحّدث عن  ة الكتاب الرئي�ضّية  2015 لأّن ق�ضّ عام 

احلب؟” ت�ضّكل قلب الفيلم وما تدور حوله اأحداثه.
اجلبل”  فوق  مولَده  “اأعلنوا 

بالدوين،  للكاتب جيم�س   ،“ اجلبل  فوق  مولَده  “ اأعلنوا  روايثثة  جتري 

وترجمة د.هاين حلمي حنفي، حول الأحثثداث خالل يوم ميالد املراهق 
چون، حن ي�ضحو �ضباًحا فيجد �ضدره وقد ثُقل فجاأة مّما اقرتف من 
خطايا، �ضمره يوؤّنبه، وينتقل ال�ّضرد يف الّزمن ما�ضًيا وحا�ضًرا لي�ضّكل 
�ضورة متكاملة عن چون نف�ضه من خالل ذاكرة عّمته، ووالدته، ووالده.

“ببغاء فلوبر”
بندر  وترجمة  بارنز،  جوليان  للكاتب  فلوبر”،  “ ببغاء  روايثثة  وتطرح 
وو�ضعه  اأمثثازوين  بّبغاء  فلوبر  غو�ضتاف  ا�ضتعارة  ق�ضة  احلربي  حممد 
البّبغاء يف كتابه  اأعثثاده. ظهَر هذا  ثم  كتابته لفرتة وجيزة،  على طاولة 
“ثالث حكايات” حيث اأقام بن الببغاء وبن امراأة يائ�ضة عالقة غريبة 
و�ضلت حّد التقدي�س. والآن، بعد كل تلك ال�ّضنوات، ياأتي طبيٌب متقاعد 
ذاك  اأين هو  لي�ضاأل:  الهاوي لعوامل فلوبر،  بريثويت،  واأرمثثل، جيفري 

البّبغاء الأمازويّن الأخ�ضر، ذهبّي العنق، وردّي طريَف اجلناحن؟
كال�س” “دكتور 

تتناول رواية “دكتور گل�س” ، للكاتب يلمار �ضودربري، وترجمها اأحمد 
عيادته  يف  مر�ضاه  يعالج  الثثذي  الطبيب  گل�ثثس،  دكتور  يومّيات  العلي، 
�س عليها، على اأوراق �ضرّية ل  املنزلّية. لهذا فنحن ل نقروؤها، بل نتل�ضّ
تلك  الطبيب  ُعزلة  يف  تخطو  عندما  ة  وبخا�ضّ قراءتها،  باأحد  ُيفرت�س 
ال�ضقراء، هيلغا، مترّبمًة من الق�ّس، زوجها املتوّله بها حّد اجلنون، طالبًة 
اأن ُتعفى طبيًّا من واجباتها الزوجّية جتاهه. تاأخذ البغتة كال�س من هذا 
حيح فعله  الطلب الغريب، فيغدو ذهنه م�ضغوًل مبوازنة الأمور بن ال�ضّ
فّعال؛  دور  ولعب  النتظار  وبن  ونقي�ضها،  الفكرة  بن  فعله،  والواجب 
فيعود لكتابة يومّياته التي انقطع عن تدوينها ل�ضنوات طويلة متتبًعا كل 

ما يحدث حتى النهاية.
“ جيوفاين  “غرفة 

جتيب رواية “ غرفة جيوفاين”، للكاتب جيم�س بالدوين، وترجمة يفء 
نا�ضر على ت�ضاوؤلت حول ما قد يحدث عندما ُي�ضبح �ضخ�ٌس ما غر قادر 
ا من نف�ضه، وخوفه  على اأن ُيحّب اأّي اأحد؟ ماذا يحدث لو كان خائًفا جدًّ
اأمام الآخر؟ هل  ذاك مينعه حتى عن الوقوع يف احُلّب والنك�ضاف الّتام 
يغدو اإن�ضاًنا متوّح�ًضا؟ هل ي�ضبح خطًرا اإىل درجة وجوب ابتعاد النا�س 
كّل  وتفنى  تهلك  الكرة  لكن  احلثثب،  من  متثثوت  النا�س  من  “قّلة  عنه؟ 

�ضاعة – ويف اأكر الأماكن غرابة – ب�ضبب فقدانه.”
“ هربرت  زبيغنيف  “اأ�ضعار 

وترجمة  هربرت  زبيغنيف  لل�ضاعر  هربرت”،  “زبيغنيف  اأ�ضعار  وتتناول 
هثثاتثثف جثثنثثابثثي الثثعثثالقثثة بثثن الثثفثثرد والأنثثظثثمثثة الثث�ثثضثثمثثولثثّيثثة، وبثثثن الفرد 
والطبيعة، وبينه وبن حُميطه، عالوة على تناول م�ضائر الأفراد الذين 
ووّظثثف يف  وت�ضحياتهم،  �ضجاعتهم  جثثّراء  الأمل  ونخرهم  الأمثثل  خانهم 
�ضعره الأفكار وال�ضخ�ضيات والأحداث امل�ضتلة من التاريخ وكذا الأ�ضاطر 
ولذلك  املعا�ضر.  للواقع  مقاربة  جعله  ميكن  ما  فيها  ليجد  الإغريقية 

لي�س غريبا اأن ي�ضفه بع�س النقاد بكونه “�ضاعر فكر”.

•• ال�صارقة-الفجر:

 ،2019 للكتاب  العاملية  العا�ضمة  ال�ضارقة  مكتب  نّظم 
اأطلقها  التي  ال�ضاطئية«،  ال�ضارقة  »مكتبة  مبادرة  و�ضمن 
العاملية للكتاب للعام  العا�ضمة  ال�ضارقة لقب  احتفاًء بنيل 
الحتادية  املوؤ�ض�ضة  مع  بالتعاون  �ضبابية  جل�ضة   ،2019
لل�ضباب، بعنوان »�ضباب قارئ«، قدمها الإعالمي والباحث 
�ضاطئ  على  احلثثمثثادي،  ال�ضالم  عبد  الدكتور  الجتماعي 

بحر اخلان 2 يف ال�ضارقة.
املحاور  وا�ضتعر�س احلمادي خالل اجلل�ضة جمموعة من 
اإىل ا�ضتك�ضاف عادات القراءة التي  التنموية التي تطرقت 
وت�ضعف  تواجههم  التي  والتحديات  ال�ضباب،  بها  يتمتع 
اإقبالهم على املطالعة، كما ناق�س العديد من املحاور التي 
تخدم تعزيز عالقة الأجيال ال�ضبابية مع الكلمة املكتوبة، 
والتطوير  الإبثثثثداع  على  قثثادر  �ضبابي  جيل  خلق  اأجثثل  مثثن 

والرتقاء باملجتمع. 
املدر�ضة  تلعبه  الثثثذي  املثثثحثثثوري  الثثثثدور  اجلثثلثث�ثثضثثة  ونثثاقثث�ثثضثثت 
واجلامعة يف تعزيز عادة القراءة لدى الطالب، من خالل 

وربطها  التعليمية  املثثنثثاهثثج  اأ�ثثضثث�ثثس  عثثلثثى  الثث�ثثضثثوء  ت�ضليط 
بثثثعثثثادات الثثثثقثثثثراءة وتثثثوفثثثر الثثثوعثثثي الثثثكثثثايف لثثثثدى الطالب 
ليتخذوا املطالعة عادة يومية، وقدم احلمادي اإ�ضاءة على 
الجتماعي،  التوا�ضل  و�ضائل  تقدمها  الثثتثثي  الإ�ثثضثثهثثامثثات 
املهمة  ال�ضبل  اإحثثدى  باعتبارها  القراءة  تعزيز جمالت  يف 
التي مترر املعرفة والثقافة خا�ضة يف ظل ان�ضغال ال�ضرائح 

ال�ضبابية بتلك املواقع التي باتت ظاهرة الع�ضر. 
و�ضهدت اجلل�ضة العديد من املداخالت التي قدمها ال�ضباب 
والثث�ثثضثثابثثات املثث�ثثضثثاركثثون، الثثذيثثن اأكثثثدوا على اأن الثثقثثراءة هي 
اجل�ضر الأ�ضا�ضي الذي ينمي من قدرات ومهارات الإن�ضان 
ويجعل منه عن�ضراً فاعاًل يف جمتمعه، حيث اأ�ضار الكثر 
خا�ضة  ومهمة  جيدة  اأ�ضكالها  بكل  الثثقثثراءة  اأن  على  منهم 
تلك التي تكون خارج اإطار التخ�ض�س العلمي، فيما اأو�ضح 
املناهج  والثقافية تختلف عن  الأدبثثيثثة  الثثقثثراءة  اأن  اآخثثرون 
الدرا�ضية ول تكفي وحدها ليكون الإن�ضان ملّماً مبختلف 

احلقول املعرفية. 
اأتاحه  وتوقف احلمادي عند مقدرات الع�ضر اجلديد وما 
مثثن خثثثيثثثارات مثثتثثقثثدمثثة، حثثيثثث نثثاقثث�ثثس مثثع احلثث�ثثضثثور واقع 

الكتاب الورقي وهل تراجع على ح�ضاب الكتاب الإلكرتوين 
وامل�ضموع وهل هذا احل�ضور اأفقد ال�ضباب �ضغفهم بالقراءة 
ومتعتها، حيث اأكد غالبية امل�ضاركن على اأهمية الكتاب يف 

كّل اأ�ضكاله باعتباره الناقل الأهم للمعرفة. 
على  مفتوحاً  بثثات  الرقمي  الثثواقثثع  اأن  امل�ضاركون  واأو�ثثضثثح 
اأن  اإىل  لفتن  املعرفة،  تدعم  التي  اخلثثيثثارات  من  الكثر 
الكتاب  كثثون  كبرة  معنوية  قيمة  ميتلك  الثثورقثثي  الكتاب 
�ضا�ضة،  يقراأ عرب  الثثذي  يختلف عن  يكون ملمو�ضاً  عندما 
الفائدة  اأتاح  الكتاب ال�ضوتي  اأن  اأكد عدد منهم على  فيما 
من  يعانون  الذين  اأولئك  �ضيما  املجتمع  اأفثثراد  من  لكثر 
الظروف  من  وغرها  القراءة  عن  وعجز  ب�ضرية  اإعاقات 

لي�ضتفيدوا مما يحمله من معرفة.
وخالل اجلل�ضة دعا احلمادي امل�ضاركن اإىل اإطالق حمالت 
التي  ال�ضاطئية  ال�ضارقة  ملكتبة  م�ضابهة  ثقافية،  �ضبابية 
و�ضفها باأنها واحدة من املظاهر التنموية املهمة التي تلفت 
تفا�ضيل  خمتلف  يف  وح�ضوره  الكتاب  مكانة  اإىل  الأنثثظثثار 
احلياة يف ال�ضارقة، م�ضراً اإىل اأن املكتبة حتمل على اأرففها 

تنوعاً لفتاً يف العناوين وامل�ضامن الرية. 

�صادرة عن دار »روايات« للن�صر

الـ38 بدورته  للكتاب«  »ال�صارقة  يف  مبيعًا  الأكرث  قائمة  تت�صدر  روايات   10

“�صباب قارئ” بعنوان  جل�صة  للكتاب” نظم  العاملية  العا�صمة  ال�صارقة  “مكتب 

»مكتبة ال�صارقة ال�صاطئية« تناق�س دور القراءة يف بناء قدرات وطاقات ال�صباب
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)امل�صيح والآخرون(.. من الأعمال التي اأ�صعر بحما�ض �صديد لها

اإجني وجدان: اأفعل ما يجعلني �صعيدة 
ورا�صية عن نف�صي

والآخرون"؟ "امل�ضيح  اجلديد  فيلمك  عن  • ماذا 
- يفرت�س اأن اأبداأ ت�ضويره خالل الفرتة املقبلة بعدما تعاقدت على 
تقدمي اأحد الأدوار املهمة فيه، وهو من الأعمال التي اأ�ضعر بحما�س 
اأنه جتربة خمتلفة متاماً، ورغم عدم حما�ضتي  �ضديد لها، خا�ضة 
اأثناء  اأداء  لختبار  خ�ضعت  فاإنني  لثثالأداء  اختبارات  لإجثثراء  دائماً 

التح�ضر للفيلم واختاروين للم�ضاركة فيه.
الختبارات؟ لهذه  حما�ضك  عدم  �ضبب  • ما 

- اأ�ضعر بالقلق دائما من اختبارات الأداء، فرغم اأنني اأثق بقدرتي 
الأداء  اخثثتثثبثثارات  يف  اأ�ضعر  فاإنني  جيد  ب�ضكل  الأدوار  تقدمي  على 
اأحبذ اخل�ضوع  لذا ل  اأدائثثي،  توؤثر على  ال�ضديد  القلق  بحالة من 

لهذه الختبارات.
واأ�ضرتك؟ الت�ضوير  بن  �ضتوفقن  • كيف 

- ل اأخفيك �ضراً، فهذا الأمر يجعلني اأ�ضعر بالقلق من الآن، خا�ضة 
اأنني لن اأ�ضطحب ابني معي، ول اأعرف كيف �ضاأتركه خالل فرتة 

الت�ضوير التي اأمتنى األ تكون طويلة.
روحي"؟ "طلعت  م�ضل�ضل  من  الثاين  اجلزء  م�ضر  • ما 

- الثثفثثكثثرة ل تثثثزال مثثثوجثثثودة، لثثكثثن الأمثثثثر مثثرتثثبثثط بثثالإنثثتثثاج ب�ضكل 
قلبي،  لم�ضت  الثثتثثي  الإن�ضانية  الثثتثثجثثارب  مثثن  فامل�ضل�ضل  رئي�ضي، 
التحم�س  �ضجعني على  للعمل  وا�ضتقبال اجلمهور  ب�ضدة،  واأحببته 
ما تكون �ضالحاً  دائماً  الأجثثزاء  اأن م�ضاألة  جلزء جديد، واحلقيقة 
اأعلى من  ن�ضعى لأن يكون اجلزء اجلديد  لنا  وبالن�ضبة  ذا حدين، 

اجلزء الأول حتى ل يكون ا�ضتغالًل لنجاحه.
بالت�ضويق؟ مرتبطة  امل�ضكلة  • هل 

- على العك�س، فامل�ضل�ضل مت ت�ضويقه ب�ضكل جيد جداً، ولعدة قنوات 
تلفزيونية بارزة يف م�ضر واخلليج، لكن امل�ضاألة اإنتاجية يف املقام 

الأول وتخ�ضع حل�ضابات عديدة، لي�س لنا كفنانن عالقة 
بها.

الإعالمية  على  الثثرد  يف  بالندم  ت�ضعرين  هل   •
ريهام �ضعيد بعد حلقتها عن ال�ضمنة؟

اأرد عليها، لكن املوقف  اأمور اأجتاهلها، ول  - ثمة 
اإهانة يل  بتوجيه  قامت  ريهام خمتلف، فهي  مع 

لثثذا قمت  الثثزائثثد،  الثثوزن  اأ�ضحاب  ولكل  �ضخ�ضياً، 
بالرد عليها، مل اأطلب اإيقافها ومنعها من الظهور، 

ولكني قمت بالرد على ما قالته يف الربنامج من خالل 
ح�ضابي على "اإن�ضتغرام"، وطلبت منها عدم اخلطاأ؛ لأن 

كل �ضخ�س له ظروفه، 
من  اأحثثد  فثثال  �ضخ�ضية،  م�ضاألة  الأمثثثر  اإيل  وبالن�ضبة  وحثثيثثاتثثه، 

حقه اأن يقول يل اخف�ضي وزنك، واأقوم بذلك عندما اأريد اأنا ذلك، 
ولي�س بناًء على طلبات اأ�ضخا�س وملجرد اإر�ضاء البع�س، فاأنا اأفعل 

ما يجعلني �ضعيدة ورا�ضية عن نف�ضي.
الأمر؟ هذا  من  بال�ضيق  ت�ضعرين  • األ 

- الفنان يف النهاية اإن�ضان، من حقه اأن ي�ضعر باكتئاب، ياأكل كثراً 
اأحياناً فوزنه يزيد، يتبع حمية غذائية، يكتئب، ويفرح، نحن ب�ضر 

يف النهاية،
تكون  اأن  ويجب  حياتنا  منتلك  باعتبارنا  معنا  التعامل  يجب  ول   
بثثالثثورقثثة والقلم طثثوال الثثوقثثت، وهثثذا مثثا اأحثثثاول اإي�ضاله دائثثمثثا يف 

اأحاديثي، دعونا نعي�س حياتنا بالطريقة التي تنا�ضبنا.
الجتماعي؟ التوا�ضل  مواقع  مع  جتربتك  ترين  • كيف 

- اأراها جتربة جيدة جداً، لأنني اأ�ضتفيد منها واأفيد الآخرين اأي�ضاً 
يف نطاق معرفتي، 

فهي مل تزعجني على الإطثثالق، فكل �ضيء به اجلوانب اليجابية 
وال�ضلبية.

عام؟ ب�ضكل  الفنية  اأعمالك  قلة  �ضبب  • ما 

اأي  املنزل  اأجل�س يف  اأعترب نف�ضي مقلة يف الأعثثمثثال، لأنني مل  - ل 
بالعمل، لكني  اأثناء حملي قمت  عام بدون عمل، حتى 

اأتاأنى يف  اأ�ضعى دوماً لالختيار، وهو ما يجعلني 
فالأف�ضل من  اأخثثو�ثثضثثهثثا،  الثثتثثي  الثثتثثجثثارب 

وجهة نظري اأن اأقوم بعمل واحد ودور 
جثثيثثد يثثتثثذكثثرين بثثثه اجلثثمثثهثثور اأكر 

مثثثن الثثثوجثثثود يف اأعثثثمثثثال مثثثن دون 
اأثثثر، وهذا الأمثثر يعترب معياري 
الختيار،  يف  دومثثثثثاً  الأ�ثثثضثثثا�ثثثضثثثي 
اأو  بثثفثثيثثلثثم،  م�ضهدين  فثثتثثقثثدمي 
وموؤثر  ثثثقثثيثثل  بثثثثدور  م�ضل�ضل 
اأفثث�ثثضثثل دومثثثثثاً مثثثن بثثطثثولثثة ل 

يتذكرها اأحد.
بغيابك  مرتبط  الأمثثثر  هثثل   •

عن امل�ضاركة يف املنا�ضبات الفنية؟
- لثثثثثدي قثثثنثثثاعثثثة �ثثضثثخثث�ثثضثثيثثة بثثثثثثاأن كل 
�ضخ�س ياأخذ ن�ضيبه دائماً، اأنا اأعمل 

يثثثثقثثثثدم يل من  مثثثثثا  عثثثلثثثى 
م�ضاريع فنية، وتاأتيني 

با�ضتمرار،  تر�ضيحات 
ولثثثثثثثثثثثثثثثدي زمثثثثثثثثثالء 

يثثعثثرفثثون ما 
ميكن 

اأن اأقدمه، واحلمد هلل اأ�ضعر باأنني ل�ضت يف حاجة لفعل �ضيء خارج 
واأ�ضرتي  لبيتي  اأعطي  لكن  منعزلة،  ل�ضت  اأنني  كما  الإطثثثار،  هثثذا 

الأولوية دائماً يف حياتي.
اأنت فيه ترحبن بالتقاط اجلمهور  • يف كل مكان 
بال�ضيق  ت�ضعرين  األ  معك،  التذكارية  لل�ضور 

اأحياناً من هذا الأمر؟
- على الإطالق، فحب اجلمهور بالن�ضبة 
اأنثثنثثي يف  جثثثداً، �ضحيح  نعمة كبرة  اإيل 
كثر من الأحيان ل اأ�ضتطيع اجللو�س 
اأ�ضدقائي لكن يف النهاية  بحريتي مع 
ل اأرف�س طلباً بالت�ضوير من اجلمهور، 
حثثتثثى ل يثثكثثون لثثديثثهثثم اعثثتثثقثثاد خاطئ 
م�ضوؤولن  لي�ضوا  اأنهم  اإىل  اإ�ضافة  عني، 
اأو غرها من  عن حالتي النف�ضية وقتها 
اأف�ضل  يف  جتعلني  ل  قثثد  الثثتثثي  التفا�ضيل 

اأحوايل دائما.

ناهد ال�صباعي ت�صتاأنف 
ت�صوير )ماكو(

ت�ضتعد الفنانة ناهد ال�ضباعي ل�ضتئناف ت�ضوير م�ضاهدها يف فيلم )ماكو(، 
ق�ضته  تثثدور  الثثذي  الفيلم  اأجثثثواء  تنا�ضب  التي  ال�ضاحلية  الأمثثاكثثن  بثثاأحثثد 

بالكامل حتت املياه، مما ا�ضتلزم ا�ضتعدادات خا�ضة.
الثالثة من  الثثدورة  فعاليات  موؤخرا يف  ال�ضباعي  �ضاركت  اآخثثر،  من جانب 
الأفالم  م�ضابقة  ليلتي(، �ضمن  بفيلم )هذه  ال�ضينمائي  مهرجان اجلونة 
اأمريكاين(،  )اللعبة  فيلم  ال�ضينما  يف  ال�ضباعي  اأعثثمثثال  واآخثثر  الق�ضرة، 
والذي طرح يف دور العر�س قبل رم�ضان املا�ضي، تاأليف مدحت ال�ضباعي 
اأحمد فهمي وناهد ال�ضباعي وبيومي فوؤاد  اإينا�س �ضيف، وبطولة  واإخثثراج 
وانت�ضار واأمين قي�ضوين وعدد اآخر من ال�ضباب، وعر�س الفيلم بعد �ضل�ضلة 

من التاأجيالت.

ت�صتعد الفنانة اإجني وجدان لت�صوير دورها يف فيلم )امل�صيح والآخرون(، خارج م�صر. عن 
املا�صي، كان مع  العام  الذي عر�ض  م�صل�صل )طلعت روحي(  الثاين من  الفيلم وم�صري اجلزء 

وجدان احلوار التايل:

�صارة اأبي كنعان ت�صور )اآخر الدين(
ال�ضيا�ضية  الأو�ثثثثضثثثثاع  رغثثثم 
ي�ضهدها  الثثثتثثثي  املثثفثث�ثثضثثلثثيثثة 
لثثبثثنثثان حثثالثثيثثاً، اخثثتثثار فريق 
مثث�ثثضثثلثث�ثثضثثل )اآخثثثثثثثر الثثثثثثدين(، 
اأبي  �ثثثضثثثارة  املثثمثثثثثلثثة  بثثطثثولثثة 
فار�س  و�ضام  واملمثل  كنعان 
العمل  تثثث�ثثثضثثثويثثثر  مثثثتثثثابثثثعثثثة 
الذي يتم يف منطقة جبيل، 
ت�ضوير  حالياً  توقف  بينما 
التقنيا)  مثثا  )لثثثو  م�ضل�ضل 
باملمثل  يثثثجثثثمثثثعثثثهثثثا  الثثثثثثثثذي 

يو�ضف اخلال.
�ضخ�ضية  فثثثثار�ثثثثس  ويثثثثثثثثوؤدي 
الدين(،  )اآخثثثر  يف  )�ضامي( 
امل�ضل�ضل  اأحداث  وهو ح�ضب 
موهوب  وخمثثثثثثثرج  مثثث�ثثثضثثثور 
يلتقي ب�ضرين التي جت�ضد 
�ضخ�ضيتها �ضارة وجتمعهما 
م�ضاكل  تتخلها  حثثب  ق�ضة 
وجهيهما.  يف  لتقف  كبرة 
اجتماعية  درامثثثا  وامل�ضل�ضل 
اأما  اجلديد،  قناة  اإنتاج  من 
لنادين  الثثدرامثثيثثة  املثثعثثاجلثثة 
وكتابة  حامد،  و�ضيف  جابر 
اإياد  اإبراهيم، واإخثثراج  خالد 

نحا�س.

ار( اأمية مل�س يف )�صقَّ
ان�ضمت املمثلة ال�ضورية اأمية مل�س اإىل اأبطال م�ضل�ضل )�ضقار(، تاأليف 
منت�ضف  خالل  ت�ضويره  واملقرر  الدبا�س،  �ضعالن  واإخثثراج  األك�ضان  دعد 

ال�ضهر احلايل يف عدة مدن �ضورية.
ويعد العمل التجربة الأوىل ملل�س يف دراما البيئة البدوية، اإذ مل ت�ضبق 
لها امل�ضاركة يف اأي عمل بدوي، رغم اأنها قدمت ما يقارب 100 عمل يف 

الدراما ال�ضورية.
من  ع�ضر  احلثثادي  اجلثثزء  يف  للم�ضاركة  مل�س  ت�ضتعد  ثانية،  ناحية  من 
م�ضل�ضل )باب احلارة(، املقرر ت�ضويره مطلع العام املقبل يف دم�ضق، حتت 
)بوران/اأم  �ضخ�ضية  تاأدية  يف  لت�ضتمر  رجب،  زهر  حممد  املخرج  اإدارة 

�ضليم(، دون اأن تغيب عن اأي جزء.
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لتنجحي  ذهبية  ن�صائح   3
يف اختبار الأمومة

الإطالق،  على  �ضهاًل  اأمثثراً  لي�ضت  وتربية طفل  فريدة،  الأمومة جتربة 
قد تر�ضمن اأحالماً وردية عن اأ�ضلوب تعاملك مع طفلك، ولكن الواقع 

ي�ضغط عليِك، وهنا تكمن �ضعوبة الختبار،
 اخثثتثثبثثار الأمثثثومثثثة، اأنثثثثِت بثثحثثاجثثة اإىل الثثتثثعثثامثثل مثثع الثث�ثثضثثغثثوط، ومراعاة 
معه،  التعامل  يف  �ضليمة  اأ�ضاليب  تطبيق  مع  وطباعه،  طفلك  �ضخ�ضية 
وتن�ضئته بطريقة �ضحية. اختبار �ضعب، ولكن اجتيازه لي�س م�ضتحياًل. 

الن�ضائح الثالث التالية �ضت�ضاعدِك على النجاح يف اختبار الأمومة..

اهم�ضي الغ�ضب..  عند   -  1
جميعنا منر بتقلبات مزاجية، قد تكون ب�ضبب الهرمونات، اأو ال�ضغوط 
وامل�ضوؤوليات التي ل تنتهي، ولكن هذا لي�س مربراً للغ�ضب وال�ضراخ يف 
وجه طفلك، �ضعي قاعدة: )عند الغ�ضب.. اهم�ضي(، اأي اأنه كلما �ضعرِت 
وحتدثي  عميقاً،  نف�ضاً  خذي  لثوان،  توقفي  عليِك،  ي�ضيطر  الغ�ضب  اأن 

بالهم�س.
طفلك  انتباه  ي�ضرتعي  بغ�ضبك  حتكمك  اأن  �ضتالحظن  التطبيق،  مع 
يف  اللعب  عند  العايل  بال�ضوت  واحتفظي  والغ�ضب،  ال�ضراخ  من  اأكثثر 
اأنثثِك تر�ضمن  اأو وقت حمايته من اخلطر فقط، وتذكري دائماً  اخلثثارج 
ومالمح  الثثعثثايل  ب�ضوتك  مليئة  تثثكثثون  اأن  حتبن  ول  طفلك،  ذكثثريثثات 

الغ�ضب.

النتباه تعليم   -  2
والنتباه  ال�ضغر،  منذ  الطفل  عند  تنميتها  اإىل  بحاجة  مهارة  النتباه 
لي�س فقط عرب اقرتاب الطفل منِك، بل الإن�ضات، والتوا�ضل الب�ضري، 

وال�ضتجابة عرب الرد واملناق�ضة.
 مهارة النتباه حتتاج اإىل التدريب، وهي مبثابة �ضلم النتقال اإىل تعلم 

الطاعة والتحكم بالذات، فالأمر كله يبداأ بالنتباه.
 

اجليد ال�ضلوك  ممار�ضة   -  3
بالتاأكيد تزعجك بع�س �ضلوكيات طفلك، تاأكدي اأن تعويده على ممار�ضة 
ال�ضيئ،  ال�ضلوك  اأف�ضل طريقة عملية للق�ضاء على  ال�ضلوك اجليد، هو 
باملحاكاة  يتعلم  فالطفل  اجليد،  النموذج  اأنثثِت  تكوين  اأن  هو  والأف�ضل 
اأف�ضل من الطرق الأخرى، والأمر باملمار�ضة. مثاًل، بدًل من اأن تقويل: 
"اأ�ضعر بالعط�س"، قويل: "هل ميكنني احل�ضول على املاء، من ف�ضلك؟"، 
اإىل  اجليد  ال�ضلوك  �ضينتقل  واملمار�ضة،  التكرار  وعثثرب  الطريقة،  بهذه 

طفلك.

؟  يون�صكو  كلمة  معنى  • ما 
والعلوم  للرتبية  املتحدة  الأمم  منظمة  ل�ضم  اخت�ضار  هى  اليون�ضكو 

والثقافه وهى واحدة من الهيئات العديدة التابعة لالأمم املتحدة 
اوزي  كلمة  معنى  • ما 

الأوازي هى ذكور احلمالن التى بلغت من العمر اربعه ا�ضهر وكثراً 
ال�ضن للحمها اجلميل الطري  النا�س يف�ضلون �ضرائها عند هذا  من 

اللذيذ 
؟ �صمني  ذيل  ذات  اغنام  توجد  • ملاذا 

هذه الأغنام تنت�ضر �ضاللتها يف اآ�ضيا خا�ضة و�ضمال افريقيا فتجد ان 
لها اذيال �ضمان لأنها تختزن الدهن يف هذا الذيل مثل اجلمل متاماً 
�ضناديق  على  اغنامهم  اذيثثال  يريحون  لالأغنام  رعثثاة  هناك  ان  حتى 

خ�ضبية او عربات �ضغرة من �ضدة ثقلها 

الواحدة الثانية  يف  مرة   )32( حوايل  جناحها  تهز  الذبابة  اأن  تعلم  • هل 
املر�س ب�ضبب  تنتحر  لكنها  و  متوت  ل  الن�ضور  اأن  تعلم  • هل 

الثديية احليوانات  اأذكى  هو   - الدلفن   - اأن  تعلم  • هل 
الت�ضمم اىل  يوؤدي  الفيتامينات  اأنواع  بع�س  اأخذ  يف  الفراط  اأن  تعلم  • هل 

حزين  يكون  عندما  يبكي  الفيل  اأن  تعلم  • هل 
ذيله  قطع  اذا  ميوت  احل�ضان  اأن  تعلم  • هل 

حلمه  يف  عظمه  يحفظ  التي  احليوان  هي  ال�ضلحفاة  اأن  تعلم  • هل 
ينام عندما  واحدة  عن  يغلق  الدلفن  اأن  تعلم  • هل 

ال�ضمع حا�ضة  متتلك  ل  والفعى  والذبابة  ال�ضلحفاه  اأن  تعلم  • هل 
الفك ع�ضلة  هي  الإن�ضان  ج�ضم  يف  ع�ضلة  اأقوى  اأن  تعلم  • هل 
مئوية درجة   128 حتى  حرارة  يحتمل  اجل�ضم  اأن  تعلم  • هل 

اليمنى الأذن  من  �ضمعاً  اأ�ضعف  الي�ضرى  الأذن  اأن  تعلم  • هل 
جلد  و   ، ملم   25 يبلغ  الفيل  جلد  �ضمك  و   ، ملم   2 عن  يزيد  ل  الإن�ضان  جلد  �ضمك  اأن  تعلم  هل   •
الإن�ضان يحتوي على عدة اآلف من الغدد التي تفرز العرق بينما جلد الفيل خال من هذه الغدد با�ضتثناء 

جفون العينن
�ضنة ثالثن  املتو�ضط  يف  يتجاوز  ل  القرد  عمر  اأن  تعلم  • هل 

ال�سفدع امل�سكني 
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الربدقو�ض
ال�ضيد  الثثدكثثتثثور  يثثقثثول 
حثثثثثثثمثثثثثثثاد، اأخثثثثث�ثثثثثضثثثثثائثثثثثي 
العالجية  الثثثتثثثغثثثذيثثثة 
بثثثثثاملثثثثثعثثثثثهثثثثثد الثثثثثقثثثثثومثثثثثي 
بالقاهرة،  لثثلثثتثثغثثذيثثة، 
من  الثثثثثربدقثثثثثو�ثثثثثس  اإن 
الطبية  الأعثثثثثث�ثثثثثثضثثثثثثاب 
يحتوي  فثثهثثو  املثثفثثيثثدة، 
العنا�ضر  بثثعثث�ثثس  عثثلثثى 
الثثثثثثثثغثثثثثثثثذائثثثثثثثثيثثثثثثثثة مثثثثثثثثثل 

الكال�ضيوم واحلديد وم�ضادات الأك�ضدة.
واأ�ضار اإىل اأن هناك فوائد �ضحية عديدة ومفيدة ل�ضحة الإن�ضان من تناول 
اأنه ي�ضاعد على حت�ضن  اأو بارد ومنها،  الربدقو�س �ضواء كم�ضروب �ضاخن 
اأداء اجلهاز اله�ضمي من خالل زيادة اإفراز اإنزميات ه�ضمية، وي�ضاعد يف 
والفطريات،  للبكتريا  وم�ضاد  كمطهر  ويعمل  الإم�ضاك،  حثثدوث  تقليل 
وي�ضاهم يف تخفيف الأرق والقلق نظرا لحتوائه على العديد من املهدئات 
وم�ضادات الكتئاب الطبيعية، وي�ضاعد يف تخفي�س ال�ضغط بالدم، وي�ضاهم 
وتخفي�س  الدموية  الثثدورة  تن�ضيط  على  ويعمل  القلب،  ع�ضلة  تقوية  يف 

ن�ضبة الكول�ضرتول بالدم.
ين�ضح بتناوله للن�ضاء فرتة الدورة ال�ضهرية لفوائده يف تنظيم هرمونات 

الأنوثة والتي ت�ضاعد يف تنظيم الدورة ال�ضهرية.

ري�ض ويذر�صبون خالل ح�صورها العر�ض الأول لفيلم Apple TV + Truth Be Told  يف بيفريل هيلز، كاليفورنيا.  ا ف ب

�ضاأل علي امه: ملاذا يا امي تنقنق ال�ضفادع ليال بذلك ال�ضوت احلزين لكنها ت�ضكت يف النهار وليكاد ي�ضمع 
لها �ضوت فقالت الم �ضاأحكي لك: لقد خلق اهلل ال�ضفدع بدون رقبة و�ضبحانه يف خلقه وكانت ال�ضفادع تنقنق 
ب�ضوت عال حزين منذ ان ت�ضتيقظ وحتي تنام بدون ان تنظر هنا او هناك او لالأعلى بل لال�ضفل فقط وتقلق 
واخذت  ال�ضفدعة  ف�ضمعته  ب�ضوته اجلميل  ي�ضيح  واخثثذ  كثثروان  ال�ضجرة  فوق  يوم وقف  اجلميع حتى جاء 
تنقنق ب�ضوتها احلزين املزعج العايل وكاأنها تعرت�س على ندائه اجلميل ف�ضاح الكروان:مالك ايتها ال�ضفدعة 
حزينة فقالت وملاذا ل اكون حزينة اعي�س يف �ضفة نهر و�ضط الطن والوحل واملاء العكر ول ارى غر ديدان 
عايا  را�ضك  ارفعي  امل�ضكينة  ايتها  الكروان  فقال  يلعبون معي  ول  الطفال  يخافني  �ضئيلة  وا�ضماكا  �ضغرة 
وحاويل ان تنظري حولك .. انظري خللق اهلل انظري لهذا اجلمال ال�ضجر البديع والزهار الرائعة واجلو 
ال�ضحو و�ضمي هذه الرائحة رائحة احل�ضائ�س اخل�ضراء الندية وا�ضمعي هذه ال�ضوات الع�ضافر والطيور 
كله  ،هذا  الذهبية  ال�ضم�س  ا�ضعة  ت�ضاركهم  وميرحون  يلعبون  مالئكي  �ضوتهم  والطفال  تزقزق  تغرد  كلها 
جمال من �ضنع اخلالق الدنيا جميلة فال تف�ضدي جمالها بحزنك وعندما راأت ال�ضفدعه كل ذلك و�ضمعت 
ماقاله الكروان �ضكتت عن النقنقة وهي يف عجب من كل ماحولها فلم تعط نف�ضها ولو مرة واحدة فر�ضة 
لتعرف ما حولها ومنذ ذلك احلن باتت ال�ضفدعة ت�ضكت يف النهار لت�ضتمتع بجمال الدنيا وتلهو معها ثم 

تتذكر همومها يف الليل فتنقنق حزينة .

املاء ي�صاعدك يف التخل�س من رائحة 
الفم الكريهة

يعاين ن�ضبة كبرة من الأ�ضخا�س من رائحة الفم الكريهة، 
الإحثثثراج،  مثثن  بالكثر  اإ�ضابتهم  يف  يت�ضبب  الأمثثثر  وهثثثذا 
وخا�ضة يف حالة التجميع يف اأماكن عامة، وخالل الأ�ضطر 
للتخل�س  الطبية  الن�ضائح  اأف�ضل  علي  �ضنتعرف  القادمة 

من رائحة الفم الكريهة بالطرق الطبيعية .
 3 اإذا كنت تعاين من رائحة الفم الكريهة، فعليك تناول 
الطبية  الثثدرا�ثثضثثات  العديد من  اأ�ثثضثثارت  املثثاء فقد  لرت من 
علي  وتعمل  اللعابية  الثثغثثدد  حتفز  املثثثاء  اأن  اإيل  احلثثديثثثثثة 
الفم  التعر�س والإ�ضابة برائحة  الفم وحتد من  تطريب 

الكريهة، ولذا واظب علي هذه الن�ضيحة.

الهتمام بتنظيف الأ�ضنان يعد من اأف�ضل احليل والن�ضائح 
التي يجب القيام بها للحد من رائحة الفم الكريهة، ولذا 
عليك فر�س الأ�ضنان يوميا، للحد من روائح الفم الكريهة، 
لأنها  واليان�ضون،  القرنفل  تناول  الإكثار من  كما ميكنك 
علي  احل�ضول  يف  كبر  ب�ضكل  ت�ضاهم  الطبيعية  اأعثث�ثثضثثاب 

ترطيب الفم واأي�ضا التخل�س من الفطريات يف الفم.
تناول الليمون والربتقال ي�ضاهم يف تطهر الفم، والق�ضاء 
تعمل  احلم�ضية  الفواكه  لأن  الكريهة،  الفم  رائحة  علي 
علي هذا الأمر، و لذا تناولك له يقلل  من �ضدور رائحة 

الفم الكريهة.


