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عالج ملر�ضى االكتئاب.. بالنباتات 
باأن النباتات لها فوائد كثرية، ابتداء من تنقية الهواء  من املعروف 
وانتهاء بقيمتها التجميلية للمنازل واحلدائق، لذا فقد بداأت عيادة 
لعالج  كو�سيلة  النباتات  با�ستخدام  مان�س�سرت،  مدينة  يف  بريطانية 
مر�سى القلق واالكتئاب والتوحد.  وتعتمد طريقة العالج اجلديدة، 
على انخراط املر�سى يف تربية النباتات والعناية بها يف منازلهم، قبل 
اأن يقوموا باإعادتها اإىل حديقة كبرية م�سرتكة.  ومتنح هذه الطريقة 
للمر�سى  فر�سة  بريطانيا،  يف  نوعها  من  االأوىل  باأنها  ُيعتقد  التي 
لالنخراط باملزيد من الن�ساطات االجتماعية والعملية التي ت�ساهم 
ورفع  ال��ردي��ئ��ة  النف�سية  حالتهم  م��ن  تدريجي  ب�سكل  اإخ��راج��ه��م  يف 
روحهم املعنوية. وبح�سب القيمني على التجربة، فاإن ق�ساء مر�سى 
االكتئاب جزءاً كبرياً من وقتهم يف حميط يعج باخل�سرة يرفع من 

�سوية التقييم الذاتي لديهم وي�ساعد على حت�سني مزاجهم. 
مع  �سداقات  تكوين  على  املر�سى  ت�سجيع  اإىل  التجربة  تهدف  كما 
التي  امل�سرتكة  احلديقة  يف  الوقت  ق�سائهم  اأثناء  اآخرين  اأ�سخا�ص 

اأُعدت خ�سي�ساً لزراعة العديد من اأنواع النباتات. 

تطوير اأداة الإ�ضالح �ضمامات القلب التالفة
اإ�سالح  ميكنه  جديد  جهاز  بتطوير  موؤخراً  بريطانيون  علماء  جنح 
يف  ال�سغرية  الغرز  من  �سل�سلة  اإج��راء  عرب  التالفة  القلب  �سمامات 
القلب وهو يعمل.  ويعمل اجلهاز اجلديد على اإ�سالح �سمامات القلب 
ال�سغرية التي تبقي الدم يتدفق عرب القلب يف االجتاه ال�سحيح، دون 

احلاجة اإىل اإجراء عملية قلب مفتوح. 
وقد قام اجلراحون يف م�ست�سفى رويال مرومبتون يف لندن حتى االآن 

مبعاجلة 17 مري�ساً يعانون من ف�سل القلب، بهذه الطريقة. 
وقال ر�سمي ياداف، ا�ست�ساري جراحة القلب: “ اإن مت تطبيق العالج 
ا�ستبداله  املمكن  م��ن  ف�سيكون  القلب،  ف�سل  مر�سى  على  اجل��دي��د 

بعمليات جراحة القلب املفتوح« 
واأ�ساف: “ لن ُي�سطر املر�سى للبقاء يف امل�ست�سفى لوقت طويل بعد 
عدم  اإىل  اإ�سافة  اأ�سرع،  ب�سكل  لل�سفاء  و�سيتماثلون  العملية،  اإج��راء 
القلبي  ال�سمام  م��ر���ص  ب���اأن  ي��ذك��ر  اآث���ار جانبية خ��ط��رية«  اأي  وج���ود 
اخلام�سة  �سن  ف��وق  �سخ�ص  مليون  ون�سف  مليون  ح���وايل  ي�سيب 
ال�سمام  على  يوؤثر  اأن  وميكن  وح��ده��ا،  املتحدة  اململكة  يف  وال�ستني 
للقلب  الي�سرى  العلوية  الغرفة  يف�سل  �سغري  رف��رف  وهو  التاجي، 
نحو  للخلف  الدم  ت�سرب  يف  ويت�سبب  الي�سرى،  ال�سفلية  الغرفة  عن 

الرئتني، بح�سب ما نقلت �سحيفة ديلي ميل الربيطانية. 

اجمع بني ثنائيات هذه االأطعمة الإنقا�ص الوزن 
اإذا كنت ت�سعى الإنقا�ص وزنك خالل فرتة ق�سرية عليك تناول الطعام 
دقيقة.   30 اأدن��ى  بحد  ي��وم  كل  البدين  الن�ساط  وممار�سة  بح�ساب، 
واإىل جانب ذلك ميكنك �سبط ال�سهية وزيادة قدرة اجل�سم على حرق 

ال�سعرات احلرارية عن طريق اجلمع بني الثنائيات التالية:
* تناول القهوة مع ر�سة من القرفة. تعمل القهوة ك�سابط لل�سهية، 
وتقوم القرفة ب�سبط ن�سبة ال�سكر بالدم، وبالتايل تفادي االرتفاعات 

واالنخفا�سات املفاجئة التي جتدد االإح�سا�ص باجلوع.
يف  الناجحة  الثنائيات  من  )احلام�ص(  والليمون  االأخ�سر  ال�ساي   *
بينما  احلرارية،  ال�سعرات  حرق  يزيد  االأخ�سر  فال�ساي  التخ�سي�ص، 
ي�ساعد الليمون على اإزالة الدهون من على الكبد، اأي ت�سغري حميط 

اخل�سر.
اخل��ايل من  )ال��زب��ادي(  اللنب  ت��ن��اول  اجل��وع  بتجدد  ت�سعر  * عندما 
ك��ب��رية من  الثنائية ج��رع��ة  ت��وف��ر ه��ذه  ال��ل��وز.  ال�سكر م��ع قليل م��ن 
تزداد  التي  اجل��وع  نوبات  من  تريحك  ال�سحية،  والدهون  الربوتني 

عادة يف امل�ساء اأو قبل النوم.
* تتطّلب رحلة التخ�سي�ص تقليل الكربوهيدرات والدهون، ولت�ستطيع 
دون جلد مع  م��ن  امل�سوي  ال��دج��اج  ���س��در  ت��ن��اول  بال�سبع  االإح�����س��ا���ص 
الفلفل احلريف )ال�سطة(. تقوم ال�سطة بحرق دهون اجل�سم، بينما 
يوفر الدجاج الربوتني ال�سحي الذي مينحك اإح�سا�ساً بال�سبع لفرتة 

اأطول.
* البطاط�ص والفلفل االأحمر ثنائية ت�ساعد على االإح�سا�ص بال�سبع، 
وتزّود اجل�سم بكثري من الطاقة واملغذيات من دون زيادة يف ال�سعرات 

احلرارية. االأف�سل اأن يكون البطاط�ص م�سلوقاً اأو م�سوياً يف الفرن.
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ابتكار جلد �ضناعي ُيحاكي تلون احلرباء
الباحثني يف جامعة كامربيدج الربيطانية جلداً �سناعياً  طور فريق من 
ميكنه تغيري لونه عند التعر�ص لل�سوء اأو احلرارة، وميكن ا�ستخدامه يف 
العر�ص  و�سا�سات  التخفي،  �سرتات  مثل  املختلفة  التطبيقات  من  العديد 

ال�سخمة.
وتتكون مادة هذا اجللد ال�سناعي من جزيئات متناهية ال�سغر مغلفة مبادة 

من البوليمارات، ُت�سغط داخل قطرات �سغرية من املياه داخل الزيت. 
الغالف  داخ��ل  اأو احل��رارة، تتال�سق  لل�سوء  وعند تعر�ص هذه اجلزيئات 

الذي يحيط بها، ما يوؤدي اإىل تغيري لونها. 
اأوبتيكال  “اأدفان�سد  العلمية  ال��دوري��ة  يف  ال��درا���س��ة  ه��ذه  نتائج  وُن�����س��رت 

ماترييال«.
ويف الطبيعة، ت�ستطيع بع�ص الكائنات احلية مثل احلرباء، وبع�ص ف�سائل 

االأ�سماك تغيري لونها بف�سل مواد �سبغية يف خاليا جلدها. 
وحتتوي طبقات اجللد يف هذا الكائنات األيافاً مرنة لتحريك االأ�سباغ حتت 
اجللد، تن�سر االأ�سباغ لتغيري اللون اأو ُت�سحب من طبقات اجللد ال�ستعادة 

اللون الطبيعي.
نف�ص  على  كامربيدج  جامعة  يف  الباحثون  طورها  التي  التقنية  وتعتمد 
الفكرة، ولكن بدل االعتماد على االألياف املرنة، فاإنهم ي�ستخدمون تقنيات 

دقيقة للغاية لتغيري اللون اعتماداً على التاأثر بال�سوء.
التكنولوجيا،  يف  املتخ�س�ص  ديلي”  “�ساين�ص  االإل��ك��رتوين  امل��وق��ع  وذك���ر 
32 مئوية، تختزن اجلزيئات  اإىل  م��ادة  اجللد  اأن��ه عندما ترتفع ح��رارة 
فينفجر  الثانية،  من  اأج��زاء  يف  الطاقة  من  كربى  كمية  ال�سغر  متناهية 
الغالف امل�سنوع من البوليمارات، وُيطرد املاء املختزن داخله، ما يوؤدي اإىل 

التحام اجلزيئات، وتغري لون اجللد ال�سناعي. 

�ضام�ضونغ تقدم �ضا�ضة 
جديدة لع�ضاق االألعاب 

النقاب  ���س��ام�����س��ون��غ  ���س��رك��ة  ك�����س��ف��ت 
اجلديدة   SR75Q ال�����س��ا���س��ة  ع��ن 
خ����الل ف��ع��ال��ي��ات م��ع��ر���ص االأل���ع���اب 
مبدينة   Gamescom 2019

كولن االأملانية.
واأو�سحت ال�سركة الكورية اجلنوبية 
اأن ال�سا�سة اجلديدة َتعد ع�ساق األعاب 
حيث  رائ��ع��ة،  لعب  بتجربة  الفيديو 
بو�سة   32 ب��ق��ي��ا���ص  ال�����س��ا���س��ة  ت���اأت���ي 
اأي   QHD ب��دق��ة و���س��وح  وت��ت��م��ت��ع 
حني  يف  بيك�سل،   2560×1440
 144 ال�����س��ورة  تن�سيط  م��ع��دل  يبلغ 

هرتز.
وب�سرعة  ب�سال�سة  االألعاب  ولت�سغيل 
تقنية  اأي�ساً  اجلديدة  ال�سا�سة  تدعم 
.AMD من �سركة FreeSync

ومل تف�سح �سام�سونغ عن موعد طرح 
اأو �سعر ال�سا�سة اجلديدة.  

اختبار دم جديد يتنباأ 
بالوفاة خالل 10 اأعوام

ك�سف علماء يف اأملانيا عن 14 عالمة بيولوجية يف الدم ميكن التنبوؤ من 
خاللها بالوفاة قبل 10 �سنوات من حدوثها. وترتبط هذه املوؤ�سرات 
احليوية بكل �سيء بدءاً من املناعة وال�سيطرة على الغلوكوز وانتهاء 

بااللتهابات اخلطرية.
التنبوؤ  ميكنها  البيولوجية،  العالمات  ه��ذه  اإن  العلماء  ويقول 

بتوقيت الوفاة �سمن نطاق زمني يبلغ 10 اأعوام. 
لبيولوجيا  ب��الن��ك  م��اك�����ص  االأك��ادم��ي��ون يف معهد  ق���ام  وق���د 
ال�سيخوخة، بتحليل دم االآالف من البالغني الذين تراوحت 
اأعمارهم بني 18 و109 اأعوام، اآخذين باالعتبار عوامل 
والكولي�ستول،  ال��دم  و�سغط  اجل�سم  كتلة  مثل  حيوية 
والتدخني وتناول الكحول. ومت ر�سد خطر الوفيات 

املتوقع وفق 
املوؤ�سرات احليوية يف اختبار الدم اجلديد.

عاماً،   16 اإىل  ام��ت��دت  ال��ت��ي  املتابعة  ف��رتة  وخ���الل 
جنح االختبار بالتنبوؤ بخطر وفاة امل�ساركني يف الدرا�سة 

بدقة بلغت ن�سبتها 83 %. 

“بلو�ص  ن�سرت جملة  ال��ت��ي  ال��درا���س��ة،  اأظ��ه��رت جت���ارب 
ون” نتائجها، اأن الن�ساء يقدمن اأف�سل ما عندهن اأثناء 
للغرف.  الدافئ  اجلو  يف  والريا�سيات،  اللغة  اختبارات 
ال��غ��رف االأقل  اأداء ال��رج��ال ك��ان االأم��ث��ل يف  اأن  يف ح��ني 

حرارة.
درج��ات حرارة  ب�سبط  يو�سون  الباحثني  ما جعل  وهو 
املكاتب على م�ستوى اأعلى ب�سكل وا�سح. ف�سعور الن�ساء 
�سعور  احل��رارة خمتلفا متاما عن  بدرجة  اأحيانا  يكون 
500 طالبة  اأك����ر م���ن  ال���درا����س���ة  ال���رج���ال. و���س��م��ل��ت 
وط��ال��ب، ح��ي��ث ت��وج��ب ع��ل��ى امل�����س��ارك��ني يف ال��ت��ج��رب��ة يف 
االرجتايل  احل�ساب  يف  واجبات  بحل  يقوموا  اأن  برلني 
ع الباحثون  وت��ك��وي��ن ك��ل��م��ات وم�����س��ائ��ل يف امل��ن��ط��ق. ون����وَّ
درجة حرارة الغرفة يف جوالت خمتلفة، حيث تراوحت 
ب�سكل  وُوزع الطالب   32.5 درج��ة مئوية.  و   16 بني 

ع�سوائي على ظروف احلرارة املختلفة.
مركز  يف  االق��ت�����س��ادي��ة  الباحثة  ك��اي��اك��اي��ت��ه،  واأو���س��ح��ت 
االأنباء  ل��وك��ال��ة  االج��ت��م��اع��ي،  للبحث  ال��ع��ل��م��ي  ب��رل��ني 
درجة حرارة  عند  االأف�سل  كان  الن�ساء  اأداء  اأن  االأملانية 
اأف�سل ما عندهم يف  30. بينما قدم الرجال  اأكر من 

نطاق حرارة اأقل )قريب من 20 درجة مئوية(.
م�سائل  ح���ل  يف  ال��ن�����س��اء  اأداء  اأن  ال��ب��اح��ث��ون  واأو�����س����ح 
 ،1.76% املثال، حت�سن بنحو  الريا�سيات، على �سبيل 
كلما ارتفعت درجة احلرارة درجة مئوية واحدة، يف حني 
ارتفعت  كلما   ،0.6% بنحو  الرجال  انخف�ص م�ستوى 

درجة حرارة الغرفة درجة مئوية.
الدرا�سة من جامعة جنوب  امل�سارك يف  �ساجن،  توم  قال 
احلرارة  درج��ات  لي�ست  بذلك  املق�سود  اإن  كاليفورنيا، 
اأنه  اإىل  اأو حر �سديد، م�سريا  املتطرفة، من برد قار�ص 
االأداء يف نطاق احلرارة  ف��روق جوهرية يف  كانت هناك 

بني 15 و 24 درجة مئوية.
دورمتوند  جامعة  من  كرمير،  فالرت  يعتقد  املقابل  يف 
االأمل���ان���ي���ة ل��ل��ع��ل��وم ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة، وال�����ذي مل ي�����س��ارك يف 
التجارب يف  زي��ادة ع��دد  ك��ان من االأف�سل  اأن��ه  الدرا�سة، 
الدرا�سة.  لنتيجة  ك�سبب  ال�سدفة  ال�ستبعاد  الدرا�سة، 
فاإنه  العاملني،  حلماية  االأمل��ان��ي��ة  الهيئة  للوائح  وفقا 
يجب اأال تقل درجة احلرارة يف الغرف التي يوؤدى فيها 
تزيد  واأال  درج��ة،   20 اجللو�ص، عن  اأثناء  عمل خفيف 

عن 26 درجة مئوية كاأق�سى حد.

�لرجال يكذبون �أكرث 
هو  الب�سر  ك���ذب  م��ع��دل  اأن  اإىل  �ساملة  درا���س��ة  اأ����س���ارت 
املجاملة  منها  متنوعة  الأ�سباب  اليوم،  يف  م��رة   200
وال��رباغ��م��ات��ي��ة. ومي��ي��ل االأ���س��خ��ا���ص االأ���س��غ��ر �سنا اإىل 

الكذب اأكر من كبار ال�سن.
الن�ساء”. هذا ما  اأك��ر جل��وءا للكذب من  »الرجال هم 
ك�سف عنه تقييم �سامل لبيانات 565 درا�سة حول خيانة 
ماك�ص  معهد  م��ن  علماء  التقييم  ب��ه��ذا  وق���ام  االأم��ان��ة. 
التخنيون  ال��رتب��وي��ة ومعهد  ل��الأب��ح��اث  االأمل����اين  ب��الك 

االإ�سرائيلي للتكنولوجيا. 
ون�سر معهد ماك�ص بالك يف برلني نتائج تقييم بيانات 
 42 اأن  البيانات  األ��ف م�سارك. واأظهرت   44 اأك��ر من 
الن�ساء  باملئة من جميع  الرجال و38  باملئة من جميع 
كذبوا يف التجارب التي متت درا�ستها. وهو ما يعني اأن 
الفر�سية العلمية القائلة باأن الرجال يكذبون اأكر من 

الن�ساء �سحيحة، حتى ولو كان الفرق �سغريا.
على  يعتمد  ال��ك��ذب  اإىل  امل��ي��ل  اأن  اأي�����س��ا  النتائج  تظهر 
العمر. باالإ�سافة اإىل ذلك، فاإن االأ�سخا�ص االأ�سغر �سنا 
وجود  احتمال  يكون  فبينما  الكبار.  من  اأك��ر  يكذبون 
لعمر  بالن�سبة  امل��ائ��ة  يف   47 ح��وايل  ه��و  يكذب  �سخ�ص 
20 �سنة، يقل هذا االحتمال اإىل 36 باملئة فقط، لعمر 

�سنة.   60
ويف�سر فيليب غريالخ، وهو عامل يف معهد ماك�ص بالنك 
ذلك  الدرا�سة،  على  امل�سرفني  واأح��د  الب�سرية  للتنمية 
بقوله اإن كبار ال�سن عادة هم من ميتثلون اأكر للقواعد 
ال�سن خلق  فيما يحاول �سغار  االجتماعية.  واالأع��راف 
حقائق بديلة ترتكز يف االأ�سا�ص على اآرائهم ال�سخ�سية 

بدل احلقيقة.
النا�ص  اأن  اإىل  ال��ع��ل��م��اء  ت��ق��دي��رات  ت�سري  ع���ام،  وب�سكل 
اليوم و�سطيا، الأ�سباب  200 مرة يف  ي�سطرون للكذب 
م��ت��ن��وع��ة. ويف ك��ث��ري م��ن االأح���ي���ان ي��ك��ون ذل���ك م��ن باب 
املجاملة والدبلوما�سية، ولكن اأي�سا الأ�سباب براغماتية 

من اأجل بلوغ غاية ما.

ما عالقة حلم 
البقر وال�ضويا 

بحرائق االأمازون؟ 
التهمت احلرائق غابات االأمازون 
ناقو�ص  املا�سية، ودق��ت  االأي��ام  يف 
العامل،  ح����ول  امل���ن���اخ���ي  اخل���ط���ر 
ول���ك���ن م���ا ي��ع��ل��م��ه ال���ك���ث���ريون اأن 
البقر  حل��وم  على  العاملي  الطلب 
وحبوب ال�سويا، كان له اأثر كبري 

على تاأزمي احلرائق.
الف�ساء  وك���ال���ة  م��ر���س��د  ون�����س��ر 
على  “نا�سا” ���س��ورا  االأم��ريك��ي��ة 
م��وق��ع��ه االإل���ك���رتوين ظ��ه��ر فيها 
يغطي  الدخان  من  كثيف  غطاء 
م�������س���اح���ات ك����ب����رية م����ن غ���اب���ات 
اأعلنت  الالتينية يف حني  اأمريكا 
الربازيلية  اأم����ازون����ا�����ص  والي�����ة 
احلرائق،  ب�سبب  ال��ط��وارئ  حالة 
ال���دخ���ان على  ام���ت���دت ط��ب��ق��ة  اإذ 
كيلومرت  م��ل��ي��ون   3.2 م�����س��اح��ة 

مربع فوق القارة الالتينية.
الأبحاث  ال��وط��ن��ي  امل��ع��ه��د  وق����ال 
اإن����ه مت ر�سد  ب��ي��ان  ال��ف�����س��اء، يف 
1663 حريًقا جديًدا يف الربازيل 
يومي اخلمي�ص واجلمعة، ن�سفهم 

يف غاباتاالأمازون.
بي�ص”  “غرين  يف  الباحث  وق��ال 
رومولو باتي�ستا اإن “تربية البقر 
االأب��رز لقطع  ال�سبب  املكّثفة هي 
االأم�������ازون. وحتتّل  يف  االأ���س��ج��ار 
امل����راع����ي ال����ي����وم اأك������ر م����ن 65 
التي قطعت  االأرا���س��ي  باملئة من 

اأ�سجارها يف االأمازون«.
مل�ساحات  االأ�سجار  و�ساعف قطع 
التي  احل��رائ��ق،  انت�سار  يف  كبرية 
انتقلت ب�سرعة كبرية يف احلقول 
لرتبية  امل���زارع  ت�ستخدمها  التي 

االأبقار.
م�سّدر  اأك�����رب  ال����ربازي����ل  وت���ع���ّد 
ال��ب��ق��ر. وبلغت  ل��ل��ح��م  ال��ع��امل  يف 
كّمية  البقر  حلوم  من  �سادراتها 
ب�  ت���ق���ّدر   2018 ���س��ن��ة  ق��ي��ا���س��ي��ة 
بح�سب  ط������ّن،  م���ل���ي���ون   1.64
ج��م��ع��ي��ة ال�������س���ن���اع���ات امل�������س���ّدرة 

للحوم يف الربازيل.
�سدارة  ال����ربازي����ل  اح��ت��ّل��ت  وق����د 
الفائق  النمّو  نتيجة  املجال  ه��ذا 
ال�سرعة الذي �سهدته طوال اأكر 
من 20 عاما. فعلى �سبيل املثال، 
 10 ازدادت �سادرات حلوم البقر 
مرات بني 1997 و2016، من 
حّد  على  والقيمة  الكّمية  حيث 

�سواء.

الن�ضاء اأكرث اإنتاجا من الرجال يف غرف العمل الدافئة

ربطت در��سة �أمريكية حديثة بني درجة حر�رة �لغرفة 
وبينت  �لعمل.  �أم��اك��ن  يف  �لأ�سخا�ص  �إنتاجية  و�زدي���اد 
�إنتاجية �لعمل بني  �أن هناك تفاوتا ملحوظا يف  �لدر��سة 
فكيف  �حل���ر�رة.  درج��ات  �ختالف  مع  و�لن�ساء  �لرجال 

ذلك؟
بينما  �ملكتب،  نافذة  �لعمل فتح  �أحد زمالء  ما يطلب  كثري 
ي�سر �آخر على �إبقائها مغلقة. �إذ يف�سل بع�ص �لزمالء درجة 
�حلر�رة �ملنخف�سة، يف حني ل ي�ستطيع �آخرون �لرتكيز �إل 
يف �أجو�ء د�فئة. لكن باحثني من �أملانيا و�أمريكا عرثو� على 

�أدلة تفيد باأن درجة 
حر�رة �لغرفة 
تعني �أكرث من 
عن�سر  كونها 
ر�ح���������ة ب��ني 

�جلن�سني.
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�ش�ؤون حملية

مب�ساركة نحو �ألفني من �لطلبة �ملو�طنني

»اأبوظبي التقني« ينظم برنامج مهارات حياتية يف 17 موؤ�ض�ضة جامعية وثانوية بالدولة
مبارك �ل�سام�سي: نوؤهل �سباب �لوطن لوظائف �مل�ستقبل ونركز على تنمية مهار�ت �لذكاء �ل�سطناعي

ي�ستقبل 120 �ألف مر�جع �سنويا

طوارئ توام ... تقنيات جديدة الإ�ضعاف اجللطات الدماغية

خالل �أوىل جل�سات �ملخترب�ت �لبتكارية 

دعوة الإن�ضاء من�ضة وطنية لالأبحاث التطبيقية يف التنقل الذكي 

�سمن برنامج �لرتويج ملعر�ص �أبوظبي �لدويل للكتاب 
دائرة الثقافة وال�ضياحة - اأبوظبي 

ت�ضارك يف معر�ص بكني الدويل للكتاب
•• اأبوظبي - الفجر

 �ساركت دائرة الثقافة وال�سياحة - اأبوظبي يف معر�ص بكني الدويل للكتاب 
اأغ�سط�ص احل��ايل، وتاأتي هذه   25 21 وحتى  اأقيم يف الفرتة من  وال��ذي 
امل�ساركة يف �سياق احلملة الت�سويقية ملعر�ص اأبوظبي الدويل للكتاب بهدف 
جذب نا�سرين جدد وتعزيز التوا�سل مع املخت�سني يف عامل الن�سر والكتاب، 

والرتويج للمقومات الثقافية وال�سياحية باأبوظبي.
كما تهدف امل�ساركة اإىل تعزيز ح�سور 
للكتاب،  ال�����دويل  اأب��وظ��ب��ي  م��ع��ر���ص 
والذي يعد من اأكرب معار�ص الكتاب 
و�سمال  االأو���س��ط  ال�سرق  منطقة  يف 
الكتاب  م��ع��ار���ص  اأه����م  يف  اإف��ري��ق��ي��ا، 
العاملية والعربية والفعاليات الثقافية 
ذات ال�سلة وتكثيف جهود الرتويج له 

على ال�سعيد الدويل. 
وع����ق����د ف����ري����ق م����ع����ر�����ص اأب����وظ����ب����ي 
اللقاءات  من  �سل�سلة  للكتاب  ال��دويل 
واالج����ت����م����اع����ات م����ع امل��خ��ت�����س��ني يف 
باقي  وم��ن  ال�سني  م��ن  الن�سر  ع��امل 
قبة  ال��ع��امل، حيث يجتمع حتت  دول 
اأكر  للكتاب  ال���دويل  بكني  معر�ص 

معر�ص  يف  ج��دد  نا�سرين  بت�سجيل  ال��زي��ارة  لتتوج  ع��ار���ص،   2000 م��ن 
اأبوظبي الدويل للكتاب القادم، والذي من املقرر تنظيم دورته الثالثني يف 

الفرتة من 15 وحتى 21 اأبريل 2020.
بهذا ال�سدد، قال عبداهلل ماجد اآل علي، املدير التنفيذي لقطاع دار الكتب 
اأبوظبي  معر�ص  ومدير  اأبوظبي   - وال�سياحة  الثقافة  دائ��رة  يف  باالإنابة 
يف  للكتاب  ال���دويل  اأبوظبي  معر�ص  ينجح  ع��ام  ك��ل  “يف  للكتاب:  ال���دويل 
النوعية  امل��ب��ادرات  بف�سل  ال��ع��امل،  دول  خمتلف  م��ن  العار�سني  اج��ت��ذاب 
التي يتبناها يف �سناعة الكتاب بهدف خلق فر�ص اأكرب للنا�سرين العرب، 
الكتاب  املهني مبو�سوعات هدفها تطوير �سناعة  الإغناء برناجمه  و�سعياً 
معر�ص  بها  يتمتع  اأ�سبح  التي  للمكانة  العامل.وتعزيزاً  وحول  املنطقة  يف 
اأبوظبي الدويل للكتاب نحر�ص على امل�ساركة يف املعار�ص الدولية واالطالع 
على جتارب الدول االأخرى يف هذا املجال وا�ستقطاب اخلربات والرتويج 
للمعر�ص يف املحافل الدولية، ومن هذا املنطلق يعترب معر�ص بكني الدويل 
للكتاب اأحد اأهم املحافل الدويل التي تقدم فر�سة �سانحة للقاء النا�سرين 

من ال�سرق االأق�سى وباقي دول العامل”.
 واأ�ساف عبداهلل ماجد اآل علي: “اجتمع يف معر�ص اأبوظبي للكتاب العام 
الكتاب  النا�سرين واملخت�سني يف عامل  1066 عار�ساً من  املا�سي حوايل 
اأتوا من 76 دولة، ون�سعى با�ستمرار للنمو املعتدل يف م�ساحة املعر�ص وعدد 
ومعايري  اجل���ودة  على  نف�سه  ال��وق��ت  يف  واملحافظة  وال��ربام��ج،  العار�سني 
يف  ت�سهم  التي  الدولية،  امل��ب��ادرات  ح�سور  وتعزيز  الفكرية  امللكية  حماية 

�سناعة الكتاب العربي”. 
تاأتي م�ساركة دائرة الثقافة وال�سياحة – اأبوظبي يف معر�ص بكني الدويل 
اأبوظبي  معر�ص  يف  �سرف  ك�سيف  لل�سني  الناجحة  امل�ساركة  بعد  للكتاب 
تاريخ  يف  فعالية  واالأك����ر  االأك����رب  ت��ع��د  وال��ت��ي   ،2017 للكتاب  ال����دويل 
املعر�ص، تتوجت باإر�ساء عالقات ا�سرتاتيجية م�ستدامة بني الطرفني يف 
كافة املجاالت، وفتح اآفاق جديدة لبناء �سراكات متعددة يف املجال الثقايف 
وال�سياحي، نتجت عنها اإقامة االأ�سبوع الثقايف االإماراتي ال�سيني، واأ�سبوع 
الفيلم ال�سيني يف اأبوظبي، وتد�سني عدد من امل�ساريع امل�سرتكة يف جمال 
الرتجمة والن�سر. وتكللت م�ساركة دائرة الثقافة وال�سياحة – اأبوظبي يف 
معر�ص بكني الدويل للكتاب عن لقاءات مهمة مع عدد كبري من النا�سرين 
بلقاء  اللقاءات  وتّوجت  وال��دويل،  ال�سيني  الن�سر  قطاع  يف  القرار  و�سناع 
معايل جيانغ جيان قوه وزير االإعالم ونائب رئي�ص دائرة الدعاية باللجنة 
بكني  معر�ص  يف  اأب��وظ��ب��ي  بوفد  رح��ب  حيث  ال�سيوعي،  للحزب  امل��رك��زي��ة 
الدويل للكتاب و�سرح باأن اأبوظبي هي �سيف دائم ومرحب به يف املعر�ص 
وال�سني عموماً، واأعرب عن �سعادته بتواجد معر�ص اأبوظبي الدويل للكتاب 
دعم  يف  مهمة  خطوة  من  ميّثله  ملا  بكني،  معر�ص  يف  ودائ��م  �سنوي  ب�سكل 
التعاون الثقايف االإماراتي ال�سيني. وبرعاية من معر�ص اأبوظبي الدويل 
للكتاب ومعر�ص بكني الدويل للكتاب، مت عقد الدورة الثالثة من منتدى 
التعاون العربي ال�سيني على طريق احلرير والذي انطلقت الدورة االأوىل 
منه يف معر�ص اأبوظبي الدويل للكتاب 2017، حيث حتدث فيه عبداهلل 
تقدمها  التي  الفر�ص  عن  للمنتدى  االفتتاحية  الكلمة  يف  علي  اآل  ماجد 
اأبوظبي يف جمال الثقافة وال�سياحة، مع التاأكيد على عمق اال�سرتاتيجية 
اأبوظبي  معر�ص  برعاية  م�ستديرة  طاولة  كذلك  وعقدت  الطرفني.  بني 
للحديث  والدولية  ال�سينية  الن�سر  دور  من  الع�سرات  مع  للكتاب  ال��دويل 
الرتجمة  وم�ساريع  احل��ق��وق،  وت��ب��ادل  الرتجمة  ال��ت��ع��اون يف جم��ال  ح��ول 
التي ترعاها الدائرة، مثل م�سروع “كلمة” و”اأ�سواء على حقوق الن�سر”، 

وغريها من الربامج والفعاليات امل�ساحبة للمعر�ص.

•• اأبوظبي - الفجر

اأب���وظ���ب���ي ل��ل��ت��ع��ل��ي��م وال���ت���دري���ب التقني  ي��ن��ظ��م م��رك��ز 
برنامج مهارات حياتية  ال��دورة اجلديدة من  واملهني، 
اأغ�سط�ص   29-25 2019، خالل الفرتة من  �سيف 
اجلاري، مب�ساركة نحو األفي طالب وطالبة مواطنني 
يف 17 موؤ�س�سة جامعية وثانوية ت�سمل خمتلف اإمارات 

الدولة. 
ال�سام�سي مدير عام مركز  �سعيد  �سعادة مبارك  وقال 

اأبوظبي للتعليم والتدريب التقني واملهني اأن »مهارات 
التقني«  »اأبوظبي  ا�سرتاتيجية  �سمن  ياأتي  حياتية« 
لتنفيذ توجيهات القيادة الر�سيدة نحو �سناعة اأجيال 
الوطن  وفتيات  �سباب  وتاأهيل  النفط،  بعد  ما  مرحلة 
على  يركز  الربنامج  اأن  اىل  الفتا  امل�ستقبل،  لوظائف 
مهارات  وتنمية  اال�سطناعي،  ال��ذك��اء  م��ه��ارات  تنمية 
اللغة االإجنليزية والهند�سة ومهارات العلوم ال�سحية 
تتوافق  التي  الهامة  املجاالت  واحلا�سوب وغريها من 

مع مهارات وقدرات الطلبة املواطنني.

التي  املوؤ�س�سات  اأن  ال�سام�سي  م��ب��ارك  �سعادة  واأو���س��ح 
ف��ع��ال��ي��ات »م���ه���ارات ح��ي��ات��ي��ة« ت�سمل كلية  ف��ي��ه��ا  ت��ق��ام 
ف��اط��م��ة ل��ل��ع��ل��وم ال�����س��ح��ي��ة، وب��ول��ي��ت��ك��ن��ك اأب�����و ظبي، 
الفنية  والثانويات  التطبيقية  التكنولوجيا  وثانويات 
مبختلف اإمارات الدولة، حيث ميكن للطلبة املواطنني 
الأقامتهم  االأق��رب  باملوؤ�س�سات  الربنامج  يف  اال�سرتاك 
لتمكينهم من اال�ستفادة الق�سوى من كافة الفعاليات 
التي يت�سمنها الربنامج مبا ي�سقل مهاراتهم احلياتية 

ويوؤهلهم لبداية قوية خالل العام الدرا�سي املقبل.

والتدريب  للتعليم  ظبي  اأب��و  مركز  ع��ام  مدير  ولفت 
حياتية«  »م���ه���ارات  ب��رن��ام��ج  اأن  اىل  وامل��ه��ن��ي  ال��ت��ق��ن��ي 
�سيانة  منها  متنوعة  اأخ��رى  جم��االت  كذلك  يت�سمن 
ال���ط���ائ���رات، وت�����س��م��ي��م م���واق���ع االإن����رتن����ت، واالأزي������اء، 
وتكنولوجيا  ال��غ��راف��ي��ك،  وال��ت�����س��م��ي��م  وامل���ج���وه���رات، 
وميكانيكا  ال�سحية،  والعلوم  والكمبيوتر،  املعلومات 
ال�سيارات، والر�سوم املتحركة بالكمبيوتر وغريها من 
االأن�سطة الريا�سية والتكنولوجية ذات ال�سلة الوثيقة 

بالذكاء اال�سطناعي ومتطلبات وظائف امل�ستقبل.

•• العني - الفجر

اأحد من�ساآت  توام  الطوارئ مب�ست�سفى  ا�ستحدث ق�سم 
اآل���ي���ات وت��ق��ن��ي��ات ج��دي��دة ال�ستقبال  ���س��رك��ة )���س��ح��ة( 
الدماغية  ب��اجل��ل��ط��ات  االإ����س���اب���ة  ح�����االت  واإ����س���ع���اف 
االإ�سعافات  وعمل  بدقة  ت�سخي�سها  �سمانات  لتوفري 
واالإجراءات الالزمة خلف�ص معدالت اخلطورة خالل 
املري�ص  ح��ي��اة  على  ح��ف��اظ��اً  ممكنة  زمنية  ف��رتة  اأق���ل 
للمعايري ال�سحية الدولية بح�سب الدكتور تتي  وفقاً 

جليجان�ص مدير الق�سم . 
وي�ستقبل الق�سم نحو 120 األف حالة �سنوياً ويرتاوح 
ع���دد احل����االت ال��ت��ي ي��ت��م اإدخ��ال��ه��ا ب��ني 10 ، 15 %  
فيما بلغ اإجمايل عدد اإ�سابات احلوادث التي ا�ستقبلها 
 319 اجل��اري  العام  االأول من  الن�سف  الق�سم خالل 

حالة متفاوتة .
فح�ص  اأج��ه��زة  اأح���دث  ت�سغيل  م��وؤخ��راً  وبا�سرالق�سم 
لكافة  الدقة  عالية  �سريعة  نتائج  على  للح�سول  الدم 
احل��االت حيث ميكن اجلهاز من اإج���راء 9  اأن���واع من 
وحتويلها  احل���االت  طبيعة  لتحديد  ال���دم  فحو�سات 
املنا�سب  الوقت  للعالج يف  تلزم  التي  التخ�س�سات  اإىل 
مبعرفة واإ�سراف اأطباء اإ�ست�ساريني يعملون على مدار 

ال�ساعة.

 
الق�سم  اأن  “توام” اإىل  ب�  ال��ط��وارئ  ق�سم  وا�ساررئي�ص 
“مابو”  ع���ن���رباً خ��ا���س��اً جم���ه���زاً  ا���س��ت��ح��دث م����وؤخ����راً 
عملية  لت�سريع  احلاالت وحتديد طبيعتها  لت�سخي�ص 
اإ�سعاف احلاالت خا�سة حاالت االأمرا�ص الباطنية التي 
بدقة  لت�سخي�سها  واالأ�سعة  الدم  اإىل فحو�سات  حتتاج 

للق�سم  بادخالها  �سواء  ب�سانها  النهائي  القرار  واتخاذ 
الداخلي اأو اإعطائها العالج الالزم وال�سماح للمري�ص 

بالعودة اإىل املنزل. 
التطوير  م�����س��اري��ع  ���س��م��ن  ك���ذل���ك  ال��ق�����س��م  واف���ت���ت���ح 
املر�سية  احل������االت  ال���س��ت��ق��ب��ال  ع��ي��ادت��ني  وال��ت��و���س��ع��ة 
الر�سح  ك���ح���االت   ) ال�����س��ري��ع��ة  ال��روت��ي��ن��ي��ة )احل������االت 

طبيبني  تخ�سي�ص  مت  حيث  �ساببها  وم��ا  واالإنفلونزا 
وفريق من املمر�سني ال�ستقبال هذه احلاالت وتقدمي 
اخلدمة الطبية املنا�سبة �سمن اآليات العمل املتبعة يف 

ق�سم الطوارئ .   
واأو����س���ح رئ��ي�����ص ال��ق�����س��م اأن����ه مت ك��ذل��ك اف��ت��ت��اح ق�سماً 
ترد  التي  الن�سائية  االأم��را���ص  ح��االت  لتقييم  ج��دي��داً 
للت�سهيل  احلوامل  ح��االت  خا�سة  ال��ط��وارئ  ق�سم  اإىل 
على املراجعات وتخفي�ص حدة االزدحام واحلفاظ على 

م�ستوى جودة اخلدمات على مدار ال�ساعة. 
الهيئة  م��دي��ر  ج��رب  توفيق  معاوية  اأو���س��ح  جهته  م��ن 
التمري�سية بق�سم الطوارئ مب�ست�سفى توام اأن الق�سم 
ي�سم نحو 44 طبيباً من اال�ست�ساريني واالأخ�سائيني 
 110 فيما يبلغ عدد اأع�ساء الهيئة التمري�سية نحو 
ممر�سني وممر�سات من املرخ�سني يف طب الطوارئ. 
ال��ع��ام اجلاري  “توام”  ح��از  ال��ط��وارئ ب  وك���ان ق�سم 
الدولية من  الطبية  واالإع��ت��م��ادات  اجلوائز  من  ع��دداً 
اآ�سيا للرعاية ال�سحية وجائزة التميز يف  بينها جائزة 
اإخ�ساع  املقرر  وم��ن  املر�سى  �سالمة  وحتقيق  اجل��ودة 
الق�سم قريباً مل�سروع تطويري �سامل مت�سياً مع الروؤية 
مب�ستوى  االإرت���ق���اء  يف  ���س��ح��ة(   ( ل�سركة  امل�ستقبلية 
التي  والعالجية  والت�سخي�سية  االإ�سعافية  اخلدمات 

تقدمها جلمهور املر�سى.

•• ال�شارقة  - الفجر

 بح�سور ال�سيخ خالد بن اأحمد بن �سلطان 
احلكومة  دائ�������رة  ع�����ام  م���دي���ر  ال���ق���ا����س���م���ي 
اأط���ل���ق جممع  االل��ك��رتون��ي��ة يف ال�����س��ارق��ة، 
واالبتكار  والتكنولوجيا  للبحوث  ال�سارقة 
���س��ل�����س��ل��ة م���ن احل���ل���ق���ات احل����واري����ة ناق�ص 
خاللها جمموعة من املوا�سيع ذات العالقة 
االأبحاث  البيانات،  ق��وة  يف  »البحث  منها: 
تطبيقات  ال���ذك���ي،  ال��ت��ن��ق��ل  يف  التطبيقية 
اخلام�ص  اجل��ي��ل  و�سبكة  االأ���س��ي��اء،  ان��رتن��ت 
ف��اي��ف ج��ي يف امل���دن ال��ذك��ي��ة«، حيث عقدت 
عنوان  حت���ت  ال���ي���وم  اجل��ل�����س��ات  ه����ذه  اأوىل 

»التحول الرقمي«.
�سارك فيها نخبة من العلماء واملتخ�س�سني 
ق����ادة ال�سناعة  م��ن اجل��ام��ع��ات وع����دد م��ن 
املنطقة  يف  ال���رق���م���ي  وال���ت���ح���ول  ال���ذك���ي���ة 
املجال  ه��ذا  يف  ال��رائ��دة  العاملية  وال�سركات 
ب���االإ����س���اف���ة ل���ع���دد م����ن مم��ث��ل��ي ال����دوائ����ر 
احلكومية، وقد اأجمع املتحاورون على اعتبار 
اأن ال�سارقة اأ�سبحت مركزا حمورياً ل�سبكة 
التحول  يف  والباحثني  املطورين  عاملية من 
الرقمي. وياأتي تنظيم هذه اجلل�سات �سمن 
روؤية �سمولية اأحدثتها تغريات عاملية اأبرزت 
معاملها  ب��دت  راب��ع��ة  �سناعية  ث���ورة  م��الم��ح 
الب�سرية،  حياة  يف  م�سبوقة  غ��ري  بتغريات 
االإنتاج  وط��رق  ال�سناعية  التحوالت  وتعد 
التكنولوجية  التحوالت  اأه��م  من  احلديثة 

التي ي�سهدها العامل احلديث. 
كما تاأتي هذه اجلل�سات ب�سوء ا�سرتاتيجية 
التي  ال��راب��ع��ة،  ال�سناعية  للثورة  االإم����ارات 
العام  يف  االإم�����ارات  دول���ة  ح��ك��وم��ة  اأطلقتها 
2017 والتي تهدف اإىل تعزيز مكانة دولة 
ال�سناعية  ل��ل��ث��ورة  ع��امل��ي  كمركز  االإم�����ارات 
اقت�ساد  حت��ق��ي��ق  يف  وامل�����س��اه��م��ة  ال���راب���ع���ة، 
واالبتكار  املعرفة  على  قائم  تناف�سي  وطني 
التي  امل�ستقبلية  التكنولوجية  والتطبيقات 
تدمج التقنيات املادية والرقمية واحليوية.

وقد ت�سمن اجلل�سة جمموعة من املوا�سيع 
�سمن حما�سرات باالإ�سافة جلل�سة نقا�سية 
بكلمة ترحيبية وعر�ص تقدميي عن  بداأت 
والتكنولوجيا  ل��ل��ب��ح��وث  ال�����س��ارق��ة  جم��م��ع 
املحمودي  ح�سني  ���س��ع��ادة  ق��دم��ه  واالب��ت��ك��ار 

خالله  حتدث  للمجمع  التنفيذي  الرئي�ص 
عن روؤية واأهدافه الرامية نحو توفري بيئة 
مالئمة لالإبداع واالبتكار لالرتقاء مبكانة 
جماالت  يف  عاملية  كوجهة  ال�سارقة  اإم����ارة 
توجهات  ل��دع��م  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ال��ب��ح��وث 
االإمارة نحو اقت�ساد املعرفة من خالل دعم 
ودعم  االبتكار،  منظومة  وتطوير  وت�سجيع 
االأبحاث العلمية التطبيقية والتكنولوجية 
اإن  وق���ال  اال�ستثمارية.  باالأن�سطة  للقيام 
رائدة  �سركات  ا�ستقطاب  اىل  املجمع يهدف 
الرقمي لال�ستفادة من  التحول  ونا�سئة يف 
اإن  اذ  للمجمع.  االبتكاري  العمل  منظومة 
ال��ت��ح��ول ال��رق��م��ي ي�سكل اأح���د اأه���م ال���روؤى 
ويتم  املجمع،  ينتهجها  التي  اال�سرتاتيجية 

ترجمها عرب حزمة من امل�سرعات بالتعاون 
اال�ستثماري  وال���ع���ام  اخل��ا���ص  ال��ق��ط��اع  م��ع 
م���ن ج��ه��ة وال���ق���ط���اع ال��ب��ح��ث��ي االك���ادمي���ي 
م��ن ج��ه��ة اأخ�����رى، ك��م��ا ت��اأت��ي ه���ذه الور�ص 
اأن  يف  االم���ارات  حكومة  لتوجهات  جت�سيدا 
رائداً  عاملياً  منوذجاً  االإم���ارات  دول��ة  ت�سبح 
يف املواجهة اال�ستباقية لتحديات امل�ستقبل، 
توفرها  التي  واالأدوات  التقنيات  وتطويع 

الثورة ال�سناعية الرابعة خلدمة املجتمع.
ك�����م�����ا حت���������دث ع���������دد م�������ن امل����ح����ا�����س����ري����ن 
تقدميية  ع���رو����ص  خ����الل  وامل��ت��خ�����س�����س��ني 
الرقمي  التحول  م�ستقبل  خاللها  تناولوا 
ب�����س��ك��ل ع���امل���ي وك��ي��ف��ي��ة ال��ت��ع��ام��ل م���ع هذا 
ميجيل  حت���دث  ح��ي��ث  امل�ستقبلي،  ال��ت��ح��ول 

ال�سربيال من �سركة اوراكل العاملية الرائدة 
تطرق  حيث  البيانات  قاعدة  تكنولوجيا  يف 
البيانات  وع��ل��م  ال��ب��ي��ان��ات  اإدارة  اأه��م��ي��ة  اىل 
الذكاء  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ب��ا���س��ت��خ��دام  لتحليلها 
القرار  ل�����س��اح��ب  ل��ي��ت�����س��ن��ى  اال���س��ط��ن��اع��ي 

ا�ست�سراف امل�ستقبل.
مدينة  من  �سيفرين�ص  �ستيفن  حت��دث  كما 
تكنولوجيا  ا���س��ت��خ��دام  اأه��م��ي��ة  ع��ن  م�����س��در 
امل�ستدامة  امل�����دن  يف  ال���ذك���ي���ة  امل���وا����س���الت 

واهميتا يف ت�سهيل حياة الب�سرية.
�سياق  ويف  اخ����ر  ت��ق��دمي��ي  ع���ر����ص  وخ�����الل 
ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا امل���وا����س���الت ال���ذك���ي���ة حتدث 
�سكوت فنيلي من �سركة �سولفا�ص موبيليتي 
اال�ست�سارية العاملية عن اأهمية اإدارة البيانات 

املرورية يف املدن الكبرية ال�ست�سراف و�سائل 
حاجيات  ت��ل��ب��ي  م�����س��ت��ح��دث��ة  م���وا����س���الت 

امل�ستخدمني.
ومن اهم تطبيقات التحول الرقمي تطرق 
���س��ي��د حم��ف��وظ م��ن ���س��رك��ة ن��وك��ي��ا العاملية 
لالت�ساالت  اخلام�ص  اجليل  ا�ستخدام  عن 
االأ�سياء  ان��رتن��ت  وتكنولوجيا  الال�سلكية 
كعامل اأ�سا�سي لتحول املدن اىل مدن ذكية.

ج��ل�����س��ة حوارية  ع��ق��دت  امل��ل��ت��ق��ى  خ��ت��ام  ويف 
الباحثني  م���ن  ع����دد  ف��ي��ه��ا  ����س���ارك  ���س��ام��ل��ة 
املتخ�س�سة  ال��ع��امل��ي��ة  ال�����س��رك��ات  ومم��ث��ل��ي 
يف ال��ت��ح��ول ال��رق��م��ي اج��م��ع��و خ��الل��ه��ا على 
وا�ستخدامها  امل��ف��ت��وح��ة  ال��ب��ي��ان��ات  اأه��م��ي��ة 
اأ�س�ص  تطبيق  لتمكني  الباحثني  قبل  م��ن 
الإن�ساء  الدعوة  الرقمي من خالل  التحول 
مركز للبيانات الرقمية على م�ستوى دولة 
الباحثني واملطورين من  االم��ارات مل�ساعدة 
�سهولة  على  البحثية  وامل��وؤ���س�����س��ات  االف���راد 
القرارات  ات��خ��اذ  بهدف  للبيانات  الو�سول 

املنا�سبة وا�ست�سراف امل�ستقبل.
اأكد الباحثون على ان التحول الرقمي  كما 
املوؤ�س�سات  ت���ق���وم  ع��ن��دم��ا  حت��ق��ي��ق��ه  مي��ك��ن 
التحتية  بنيتها  وتطوير  بناء  على  بالعمل 
للتطوير،  وق��اب��ل��ة  واآم���ن���ة  م��رن��ة  ب��ت��ق��ن��ي��ات 
اأن  املتوقع  للدرا�سات احلديثة، فمن  ووفقاً 
%60 من االقت�ساد  اأك��ر من  تتم رقمنة 
املتوقع  وم��ن   .2022 ع��ام  بحلول  العاملي 
على  ال���ع���امل���ي  االإن�����ف�����اق  ي�����س��ل  اأن  اأي�������س���اً 
التحول  ما يخ�ص  املعلومات يف  تكنولوجيا 
ويف  دوالر.  ت��ري��ل��ي��ون��ات   7.5 اإىل  ال��رق��م��ي 
الدولية  البيانات  موؤ�س�سة  اأجرته  ا�ستبيان 
عام  اخلليج  دول  يف  املعلومات  تقنية  مل��دراء 
ال�سركات  م��ن   53% اأن  ُوج���د   2018
ال��ك��ب��رية ت�����س��ه��د ح��ال��ي��اً حت����واًل رق���م���ي���اً، يف 
حني اأن %19 منها على و�سك البدء بهذا 
زال��ت تخطط  ما  اأخ��رى  و25%  التحول، 

للتحول الرقمي.
املختربات  جل�سات  ث��اين  تعقد  و�سوف  ه��ذا 
القادم  �سبتمرب  م��ن  ال��راب��ع  يف  االب��ت��ك��اري��ة 
حتت عنوان تكنولوجيا البيئة، يتم خاللها 
ت�سليط ال�سوء على اأهم التقنيات احلديثة 
يف جمال البيئة ويتحدث خاللها عدد من 

املتخ�س�سني واملطورين يف هذا املجال.

مدار�ص دبي تتفوق يف اختبارات 
�ضهادة الثانوية العامة العاملية

•• دبي - الفجر 

ملجموعة  التابعة  التعليمية  املوؤ�س�سات  اإح��دى  دبي  ريبتون  مدر�سة  حققت 
العاملية  ريبتون  مدر�سة  و�سريك   )EKI( اإنف�ستمنت�ص  نولدج  اإيفولفن�ص 
العامة  الثانوية  �سهادة  اخ��ت��ب��ارات  يف  املذهلة  بنتائجها  املتحدة  باململكة 
حقق  حيث   ،2019  –  2018 ال��درا���س��ي  للعام   )IGCSE( العاملية 
درجة  على  منهم   51% وح�سل    8-A*/9 درج��ة  الطلبة  من   31%

.7--A*/A 9
 “ قائاًل:  دبي  ريبتون  مدر�سة  مدير  ك��وك،  ديفيد  �سّرح  ال�سياق  هذا  ويف 
اأهايل  اأ�سكر  كما  وخربتهم،  تفانيهم  على  التدري�ص  هيئة  اأ�سكر  اأن  اأوّد 
اختبارات  بنتائج  حقاً  ف��خ��ورون  نحن  وت�سجيعهم.  دعمهم  على  الطلبة 
ال�سنة  التي حققها طالبنا يف  اال�ستثنائية  العاملية  العامة  الثانوية  �سهادة 
احلادية ع�سرة، وقدرتهم على جني ثمار اجتهادهم وعملهم ال�ساق خالل 
العام الدرا�سي املا�سي. تتطلع اأف�سل اجلامعات يف جميع اأنحاء العامل اإىل 
اإ�سايف لالأداء عند النظر يف الطلبات، ومع الدرجات  هذا التاأهيل كمعيار 
املذهلة، نحن على ثقة من اأّن طالبنا �سوف ينجحون يف املرحلة التالية من 

حياتهم االأكادميية”.



الثالثاء    27   أغسطس    2019  م   -   العـدد  12716  
Tuesday   27   August   2019  -  Issue No   12716 23



24 الثالثاء    27   أغسطس    2019  م   -   العـدد  12716  
Tuesday   27   August   2019  -  Issue No   12716



الثالثاء    27   أغسطس    2019  م   -   العـدد  12716  25
Tuesday   27   August   2019  -  Issue No   12716



26 الثالثاء    27   أغسطس    2019  م   -   العـدد  12716  
Tuesday   27   August   2019  -  Issue No   12716



الثالثاء    27   أغسطس    2019  م   -   العـدد  12716  27
Tuesday   27   August   2019  -  Issue No   12716



28 الثالثاء    27   أغسطس    2019  م   -   العـدد  12716  
Tuesday   27   August   2019  -  Issue No   12716



الثالثاء    27   أغسطس    2019  م   -   العـدد  12716  29
Tuesday   27   August   2019  -  Issue No   12716



30 الثالثاء    27   أغسطس    2019  م   -   العـدد  12716  
Tuesday   27   August   2019  -  Issue No   12716



الثالثاء    27   أغسطس    2019  م   -   العـدد  12716  31
Tuesday   27   August   2019  -  Issue No   12716



32 الثالثاء    27   أغسطس    2019  م   -   العـدد  12716  
Tuesday   27   August   2019  -  Issue No   12716



الثالثاء    27   أغسطس    2019  م   -   العـدد  12716  33
Tuesday   27   August   2019  -  Issue No   12716

العدد 12716 بتاريخ 2019/8/27   
االمارات للمزادات

تنفيذ رقم 2018/5617 

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�ضرَا (
تعلن �لمار�ت للمز�د�ت وبناء على تكليف مركز ف�ص �ملنازعات �لإيجارية يف دبي باأنه �سينعقد مز�د 
علني على موقع �لمار�ت للمز�د�ت www.emiratesauction.ae وذلك يف متام �ل�ساعة 6:00 
م�ساء يوم �لثنني 2019/09/2 لبيع �ملحجوز�ت �لعائدة ملكيتها للمنفذ �سده �سيجنيت�سر فيت �أوت 

لعمال تنفيذ �لت�سميم �لد�خلي ذ.م.م �و�ساف �ملحجوز�ت على �لنحو �لتايل :
�سعر �لتقييم    �لو�سف  

 200،000  مكائن خ�سب 
فعلى من يرغب باملز�يدة �ن يتقدم بتاأمني نقدي �و ب�سيك �سمان وللمزيد من �ملعلومات �لتف�سل بزيارة 
www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له �عرت��ص �لتقدم باعرت��سه  �ملوقع �للكرتوين 

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

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

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

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

املودعة بالرقم   315935:بتاريخ: 2019/08/25
االأ�سم : اأدفان�سد مايكرو ديفاي�سز، اإنك.

وعنوانه:  2485 اأوغ�ستني درايف ، �سانتا كالرا ، كاليفورنيا 95054 ، الواليات املتحدة االأمريكية.
�سورة �لعالمة    

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:9 
املتكاملة  ل��ل��دارات  �سرائح  جمموعات   ، املتعددة  والو�سائط  والفيديو  للر�سومات  متكاملة  دارات  حتديداً  متكاملة  دارات 
 ، املو�سالت  الأ�سباه  �سرائح   ، املو�سالت  اأ�سباه  اأجهزة   ، املتكاملة  للدارات  �سرائح   ، متكاملة  دارات  على  حمتوية  بطاقات   ،
اأ�سباه مو�سالت ، دارات متكاملة حتديداً دارات ات�ساالت للكمبيوتر وال�سبكات واملنطق القابل للربجمة ، ذاكرات للدارات 
متكاملة  دارات   ، واالت�ساالت  واملتحركة  ال�سخ�سية  للحو�سبة  دارات  ولوحات  متكاملة  دارات   ، كمبيوتر  �سرائح   ، املتكاملة 
التخزين لال�ستخدام مع  وو�سائط  البيانات  وت�سجيل  العمل  الكمبيوتر وحمطات  �سبكات  دارات لال�ستخدام مع  ولوحات 
اأجهزة الكمبيوتر ، عتاد كمبيوتر ، دارات متكاملة الأ�سباه املو�سالت ، اأجهزة للحو�سبة ال�سخ�سية واملتحركة واالت�ساالت ،  
قطع ولوازم ومكونات اأجهزة كمبيوتر واالأجهزة امللحقة بالكمبيوتر ، نظم فرعية لعتاد الكمبيوتر متكونة من نظم فرعية 
اأو  للمعاجلات الدقيقة ، وحدات معاجلات دقيقة ، معاجلات دقيقة ، نظم فرعية للمعاجلات الدقيقة متكونة من واحدة 
اأكر من املعاجلات الدقيقة ووح��دات املعاجلة املركزية )�سي بيه يو( ونوى وحدات املعاجلة املركزية وبرجميات لت�سغيل 
دارات متكاملة ولوحات دارات للهواتف واأجهزة االت�ساالت الال�سلكية واأجهزة االإر�سال  اأجهزة ات�ساالت حتديداً   ، ُذكر  ما 
واال�ستقبال للراديو والتلفزيون ، ح�سا�سات الكرتونية ، ت�ساميم نظام على �سريحة ، �سبكات على �سرائح ، اأبنية ات�ساالت 
للمعاجلات الدقيقة ، اأبنية بيانات ، معاجلات الر�سومات ، معاجلات ر�سومات الفيديو ، وحدات معاجلة الر�سومات )جي بيه 
يو( ، نوى وحدات معاجلة الر�سومات ، بطاقات الر�سومات ، بطاقات الفيديو ، بطاقات عر�ص الفيديو ، بطاقات اإلتقاط 
، لوحات م�سرع  املت�سارعة  الفيديو ، معاجلات بيانات و�سور الكمبيوتر ، معاجلات البيانات املت�سارعة ، معاجلات الفيديو 
ملعاجلات  فرعية  نظم   ، الفيديو  ر�سومات  م�سرعات   ، الر�سومات  م�سرعات   ، الكمبيوتر  م�سرع  لوحات   ، املتعددة  الو�سائط 
الر�سومات ، جمموعات �سرائح ر�سوم الكمبيوتر ، وحدات معاجلة الر�سومات )جي بيه يو( للذكاء اال�سطناعي واحلو�سبة 
ال�سحابية واحلو�سبة عالية االأداء )اإت�ص بيه �سي( ، وحدات معاجلة الر�سومات )جي بيه يو( الأجهزة كمبيوتر مركز البيانات 
، خوادم ، خوادم الكمبيوتر ، خوادم ال�سبكات ، خوادم الفيديو ، حمطات عمل الأجهزة الكمبيوتر حتديدا اأجهزة كمبيوتر 
م�سممة للتطبيقات التقنية اأو العلمية املتقدمة وتطبيقات احلو�سبة عالية االأداء ، اأجهزة دفق الو�سائط الرقمية ، حمركات 
االأقرا�ص ال�سلبة ، و�سائط ت�سجيل وتخزين البيانات لال�ستخدام مع اأجهزة الكمبيوتر ، اأجهزة ذاكرة للكمبيوتر حتديداً 
اأجهزة الذاكرة املتطايرة ، ذاكرة الو�سول الع�سوائي الديناميكية )دي اآر اإيه ام( ، اأدوات التحكم يف ذاكرة الو�سول الع�سوائي 
الديناميكية )دي اآر اإيه ام( ، برجميات لت�سغيل جميع ما ُذكر ، اأجهزة ذاكرة واأجهزة الذاكرة غري املتطايرة واأجهزة منطقية 
قابلة للربجمة حتديداً اأجهزة ذاكرة فال�ص وبطاقات ذاكرة فال�ص وذاكرة القراءة فقط القابلة للم�سح والربجمة وذاكرة 
برجميات   ، كمبيوتر  برجميات   ، الدقيقة  للمعاجلات  ات�ساالت  ذاك��رة   ، للربجمة  قابلة  منطقية  و�سرائح  فقط  ال��ق��راءة 
ت�سغيل اأجهزة الكمبيوتر ، برجميات كمبيوتر للر�سومات واألعاب الفيديو ، برجميات ر�سومات ، برجميات األعاب الفيديو 
كمبيوتر  برجميات   ، االفرتا�سي  الواقع  برجميات   ، االفرتا�سي  الواقع  األعاب  برجميات   ، املعاجلات  ت�سغيل  برجميات   ،
املعاجلات  لت�سغيل  كمبيوتر  برجميات   ، البيانات  ودم��ج  االفرتا�سي  الواقع  وَغْمر  واملعاجلة  والت�سّور  البيانات  لقواعد 
الدقيقة ، برجميات املعاجلات ، برجميات كمبيوتر الإدارة وظائف ال�سبكات ، برجميات ات�ساالت لت�سهيل االت�ساالت بني 
االآيل  للتعلم  ، برجميات كمبيوتر  الت�سغيل  ، برجميات نظم  الكمبيوتر  اأجهزة  واالأجهزة مبا يف ذلك  واالآالت  االأ�سخا�ص 
الواقع  �سماعات   ، االفرتا�سي  الواقع  تدريب  حماكاة  برجميات   ، البيانات  وحتليل  اال�سطناعي  والذكاء  العميق  والتعلم 
االفرتا�سي ، نظارات الواقع االفرتا�سي ، �سماعات الألعاب الواقع االفرتا�سي ، األعاب فيديو تفاعلية للواقع االفرتا�سي 
متكونة من عتاد كمبيوتر لال�ستخدام مع �سا�سة خارجية اأو برجميات ، اأجهزة تربيد وحدات املعاجلة املركزية )�سي بيه يو( ، 
مراوح وحدات املعاجلة املركزية )�سي بيه يو( ، مراوح تربيد داخلية وخارجية الأجهزة الكمبيوتر ، اأجهزة تربيد لال�ستخدام 
، معدات تربيد الأجهزة الكمبيوتر حتديداً  ال�سائلة  امل��راوح وم�سارف احل��رارة وامل��ربدات  يف املكونات االلكرتونية حتديداً 
املركزية )�سي  املعاجلة  ، م�سارف حرارة لوحدات  املكونات االلكرتونية  ، م�سارف حرارة لال�ستخدام يف  م�سارف احلرارة 
بيه يو( ، مراوح �سناديق اأجهزة الكمبيوتر ، عنا�سر تربيد الأجهزة الكمبيوتر حتديداً املراوح وم�سارف احلرارة ومربدات 
ال�سوائل ، اأجهزة تبديد احلرارة االإلكرتونية حتديداً مراوح تبديد حرارة الكمبيوتر ومنظمات احلرارة )الثريمو�ستات( 
ومراوح تبديد حرارة وحدات املعاجلة املركزية ومراوح تبديد اإمدادات الطاقة جميعها لال�ستخدام مع اأجهزة الكمبيوتر ، 
جمموعات تربيد يف حلقات مفتوحة اأو مغلقة متكونة اأ�سا�ساً من مراوح تربيد داخلية الأجهزة الكمبيوتر ، اأجهزة ملحقة 

بالكمبيوتر منا�سبة لال�ستخدام يف هياكل اأجهزة الكمبيوتر ال�سخ�سية.
و�سف العالمة: العالمة عبارة عن االأحرف AMD باللغة االإجنليزية.

اال�سرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�ساله بالربيد 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

   اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  27  اأغ�سط�ض  2019 العدد 12716 

EAT 140275

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

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

املودعة بالرقم   315934:بتاريخ: 2019/08/25
االأ�سم : اأدفان�سد مايكرو ديفاي�سز، اإنك.

وعنوانه:  2485 اأوغ�ستني درايف ، �سانتا كالرا ، كاليفورنيا 95054 ، الواليات املتحدة االأمريكية.
�سورة �لعالمة           

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:9 
املتكاملة  ل��ل��دارات  �سرائح  جمموعات   ، املتعددة  والو�سائط  والفيديو  للر�سومات  متكاملة  دارات  حتديداً  متكاملة  دارات 
 ، املو�سالت  الأ�سباه  �سرائح   ، املو�سالت  اأ�سباه  اأجهزة   ، املتكاملة  للدارات  �سرائح   ، متكاملة  دارات  على  حمتوية  بطاقات   ،
اأ�سباه مو�سالت ، دارات متكاملة حتديداً دارات ات�ساالت للكمبيوتر وال�سبكات واملنطق القابل للربجمة ، ذاكرات للدارات 
متكاملة  دارات   ، واالت�ساالت  واملتحركة  ال�سخ�سية  للحو�سبة  دارات  ولوحات  متكاملة  دارات   ، كمبيوتر  �سرائح   ، املتكاملة 
التخزين لال�ستخدام مع  وو�سائط  البيانات  وت�سجيل  العمل  الكمبيوتر وحمطات  �سبكات  دارات لال�ستخدام مع  ولوحات 
اأجهزة الكمبيوتر ، عتاد كمبيوتر ، دارات متكاملة الأ�سباه املو�سالت ، اأجهزة للحو�سبة ال�سخ�سية واملتحركة واالت�ساالت ،  
قطع ولوازم ومكونات اأجهزة كمبيوتر واالأجهزة امللحقة بالكمبيوتر ، نظم فرعية لعتاد الكمبيوتر متكونة من نظم فرعية 
اأو  للمعاجلات الدقيقة ، وحدات معاجلات دقيقة ، معاجلات دقيقة ، نظم فرعية للمعاجلات الدقيقة متكونة من واحدة 
اأكر من املعاجلات الدقيقة ووح��دات املعاجلة املركزية )�سي بيه يو( ونوى وحدات املعاجلة املركزية وبرجميات لت�سغيل 
دارات متكاملة ولوحات دارات للهواتف واأجهزة االت�ساالت الال�سلكية واأجهزة االإر�سال  اأجهزة ات�ساالت حتديداً   ، ُذكر  ما 
واال�ستقبال للراديو والتلفزيون ، ح�سا�سات الكرتونية ، ت�ساميم نظام على �سريحة ، �سبكات على �سرائح ، اأبنية ات�ساالت 
للمعاجلات الدقيقة ، اأبنية بيانات ، معاجلات الر�سومات ، معاجلات ر�سومات الفيديو ، وحدات معاجلة الر�سومات )جي بيه 
يو( ، نوى وحدات معاجلة الر�سومات ، بطاقات الر�سومات ، بطاقات الفيديو ، بطاقات عر�ص الفيديو ، بطاقات اإلتقاط 
، لوحات م�سرع  املت�سارعة  الفيديو ، معاجلات بيانات و�سور الكمبيوتر ، معاجلات البيانات املت�سارعة ، معاجلات الفيديو 
ملعاجلات  فرعية  نظم   ، الفيديو  ر�سومات  م�سرعات   ، الر�سومات  م�سرعات   ، الكمبيوتر  م�سرع  لوحات   ، املتعددة  الو�سائط 
الر�سومات ، جمموعات �سرائح ر�سوم الكمبيوتر ، وحدات معاجلة الر�سومات )جي بيه يو( للذكاء اال�سطناعي واحلو�سبة 
ال�سحابية واحلو�سبة عالية االأداء )اإت�ص بيه �سي( ، وحدات معاجلة الر�سومات )جي بيه يو( الأجهزة كمبيوتر مركز البيانات 
، خوادم ، خوادم الكمبيوتر ، خوادم ال�سبكات ، خوادم الفيديو ، حمطات عمل الأجهزة الكمبيوتر حتديدا اأجهزة كمبيوتر 
م�سممة للتطبيقات التقنية اأو العلمية املتقدمة وتطبيقات احلو�سبة عالية االأداء ، اأجهزة دفق الو�سائط الرقمية ، حمركات 
االأقرا�ص ال�سلبة ، و�سائط ت�سجيل وتخزين البيانات لال�ستخدام مع اأجهزة الكمبيوتر ، اأجهزة ذاكرة للكمبيوتر حتديداً 
اأجهزة الذاكرة املتطايرة ، ذاكرة الو�سول الع�سوائي الديناميكية )دي اآر اإيه ام( ، اأدوات التحكم يف ذاكرة الو�سول الع�سوائي 
الديناميكية )دي اآر اإيه ام( ، برجميات لت�سغيل جميع ما ُذكر ، اأجهزة ذاكرة واأجهزة الذاكرة غري املتطايرة واأجهزة منطقية 
قابلة للربجمة حتديداً اأجهزة ذاكرة فال�ص وبطاقات ذاكرة فال�ص وذاكرة القراءة فقط القابلة للم�سح والربجمة وذاكرة 
برجميات   ، كمبيوتر  برجميات   ، الدقيقة  للمعاجلات  ات�ساالت  ذاك��رة   ، للربجمة  قابلة  منطقية  و�سرائح  فقط  ال��ق��راءة 
ت�سغيل اأجهزة الكمبيوتر ، برجميات كمبيوتر للر�سومات واألعاب الفيديو ، برجميات ر�سومات ، برجميات األعاب الفيديو 
كمبيوتر  برجميات   ، االفرتا�سي  الواقع  برجميات   ، االفرتا�سي  الواقع  األعاب  برجميات   ، املعاجلات  ت�سغيل  برجميات   ،
املعاجلات  لت�سغيل  كمبيوتر  برجميات   ، البيانات  ودم��ج  االفرتا�سي  الواقع  وَغْمر  واملعاجلة  والت�سّور  البيانات  لقواعد 
الدقيقة ، برجميات املعاجلات ، برجميات كمبيوتر الإدارة وظائف ال�سبكات ، برجميات ات�ساالت لت�سهيل االت�ساالت بني 
االآيل  للتعلم  ، برجميات كمبيوتر  الت�سغيل  ، برجميات نظم  الكمبيوتر  اأجهزة  واالأجهزة مبا يف ذلك  واالآالت  االأ�سخا�ص 
الواقع  �سماعات   ، االفرتا�سي  الواقع  تدريب  حماكاة  برجميات   ، البيانات  وحتليل  اال�سطناعي  والذكاء  العميق  والتعلم 
االفرتا�سي ، نظارات الواقع االفرتا�سي ، �سماعات الألعاب الواقع االفرتا�سي ، األعاب فيديو تفاعلية للواقع االفرتا�سي 
متكونة من عتاد كمبيوتر لال�ستخدام مع �سا�سة خارجية اأو برجميات ، اأجهزة تربيد وحدات املعاجلة املركزية )�سي بيه يو( ، 
مراوح وحدات املعاجلة املركزية )�سي بيه يو( ، مراوح تربيد داخلية وخارجية الأجهزة الكمبيوتر ، اأجهزة تربيد لال�ستخدام 
، معدات تربيد الأجهزة الكمبيوتر حتديداً  ال�سائلة  امل��راوح وم�سارف احل��رارة وامل��ربدات  يف املكونات االلكرتونية حتديداً 
املركزية )�سي  املعاجلة  ، م�سارف حرارة لوحدات  املكونات االلكرتونية  ، م�سارف حرارة لال�ستخدام يف  م�سارف احلرارة 
بيه يو( ، مراوح �سناديق اأجهزة الكمبيوتر ، عنا�سر تربيد الأجهزة الكمبيوتر حتديداً املراوح وم�سارف احلرارة ومربدات 
ال�سوائل ، اأجهزة تبديد احلرارة االإلكرتونية حتديداً مراوح تبديد حرارة الكمبيوتر ومنظمات احلرارة )الثريمو�ستات( 
ومراوح تبديد حرارة وحدات املعاجلة املركزية ومراوح تبديد اإمدادات الطاقة جميعها لال�ستخدام مع اأجهزة الكمبيوتر ، 
جمموعات تربيد يف حلقات مفتوحة اأو مغلقة متكونة اأ�سا�ساً من مراوح تربيد داخلية الأجهزة الكمبيوتر ، اأجهزة ملحقة 

بالكمبيوتر منا�سبة لال�ستخدام يف هياكل اأجهزة الكمبيوتر ال�سخ�سية.
و�سف العالمة: العالمة عبارة عن االأحرف AMD باللغة االإجنليزية على ميينهم ر�سم ل�سهم بطريقة مميزة.

اال�سرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�ساله بالربيد 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

   اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  27  اأغ�سط�ض  2019 العدد 12716 

EAT 140274

منوذج �عالن بالن�سر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/املالك

�سركة كورودك�ص لل�سناعات ذ.م.م
Corodex industries:طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم:313566 بتاريخ:2019/7/10
با�سم: �سركة كورودك�ص لل�سناعات ذ.م.م

وعنوانه:دبي - دبي - القوز ال�سناعية الثالثة - هاتف:971509146659 - فاك�ص:97143414748 - �سندوق 
taif@corodex.co:الربيد:12282 - امييل

�سورة �لعالمة:

وذلك لتمييز ال�سلع او اخلدمات الواقعة بالفئة:11
مر�سحات )فالتر( ملياه ال�سرب من�ساأت لتنقية مياه املجاري ، �سبكات تو�سيل املياه ، �سبكات توزيع املياه ، 

�سبكات تر�سيح املياه ، من�سات تنقية املياه
و�سف العالمة:كلمة Corodex باالحرف الالتينية ملونة باللون االزرق يحتوي حرف o منها على 

ثالث ا�سكال كل منها ميثل الهواء النقي ، املياه العذبة ، البيئة النظيفة ، وكلمة industries باالحرف 
الالتينية ملونة باللون االزرق

اال�سرتطات:
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

   اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  27  اأغ�سط�ض  2019 العدد 12716 
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  27  اأغ�سط�ض  2019 العدد 12716 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  27  اأغ�سط�ض  2019 العدد 12716 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  27  اأغ�سط�ض  2019 العدد 12716 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  27  اأغ�سط�ض  2019 العدد 12716 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  27  اأغ�سط�ض  2019 العدد 12716 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  27  اأغ�سط�ض  2019 العدد 12716 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  27  اأغ�سط�ض  2019 العدد 12716 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  27  اأغ�سط�ض  2019 العدد 12716 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  27  اأغ�سط�ض  2019 العدد 12716 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  27  اأغ�سط�ض  2019 العدد 12716 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  27  اأغ�سط�ض  2019 العدد 12716 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  27  اأغ�سط�ض  2019 العدد 12716 

جوزفني   / امل����دع����و  ف���ق���د 
اوغ�������ن�������دا     ، ن����������ام����������ووجن 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )1532240B( رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������س���ال 

0506221699

فقدان جواز �ضفر
دهاميكا   / امل����دع����و  ف���ق���د 
������س�����ريالن�����ك�����ا     ، ج�������������الب 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )N6208666( رق����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������س���ال 

0565533797

فقدان جواز �ضفر
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  27  اأغ�سط�ض  2019 العدد 12716 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  27  اأغ�سط�ض  2019 العدد 12716 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  27  اأغ�سط�ض  2019 العدد 12716 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  27  اأغ�سط�ض  2019 العدد 12716 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  27  اأغ�سط�ض  2019 العدد 12716 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  27  اأغ�سط�ض  2019 العدد 12716 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  27  اأغ�سط�ض  2019 العدد 12716 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  27  اأغ�سط�ض  2019 العدد 12716 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  27  اأغ�سط�ض  2019 العدد 12716 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  27  اأغ�سط�ض  2019 العدد 12716 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  27  اأغ�سط�ض  2019 العدد 12716 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  27  اأغ�سط�ض  2019 العدد 12716 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  27  اأغ�سط�ض  2019 العدد 12716 

العدد 12716 بتاريخ 2019/8/27

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد - اإدارة العالمات التجارية

العدد 12716 بتاريخ 2019/8/27

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد - اإدارة العالمات التجارية

العدد 12716 بتاريخ 2019/8/27

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد - اإدارة العالمات التجارية

العدد 12716 بتاريخ 2019/8/27

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد - اإدارة العالمات التجارية

اندر�سون   / امل���دع���و  ف��ق��د 
نيجرييا     ، ن����ت����ا  اح�����م�����ه 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )A50313310( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������س���ال 

 0563472221

فقدان جواز �ضفر
ف��ق��د امل��دع��و / ع��ل��ى احمد 
ال�سودان     ، ال�����س��دي��ق  ع��ل��ى 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )2317465PO( رقم 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������س���ال 

 0509203337

فقدان جواز �ضفر
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منوذج �إعالن �لن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

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

املودعة بالرقم   315937:بتاريخ: 2019/08/25
االأ�سم : اإيه تي اآي تكنولوجيز يو ال �سي 

وعنوانه:  1600، 421 – 7 اأفينيو ا�ص دبليو،  كاجلاري ، األربتا تي2بيه4 كي9، كندا.
�سورة �لعالمة          

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:9 
دارات متكاملة حتديداً دارات متكاملة للر�سومات والفيديو والو�سائط املتعددة ، جمموعات �سرائح للدارات 
املتكاملة ، بطاقات حمتوية على دارات متكاملة ، �سرائح للدارات املتكاملة ، اأجهزة اأ�سباه املو�سالت ، �سرائح 
فرعية  نظم   ، دقيقة  معاجلات   ، كمبيوتر  عتاد   ، �سرائح  جمموعات   ، مو�سالت  اأ�سباه   ، املو�سالت  الأ�سباه 
للمعاجلات الدقيقة متكونة من واحدة اأو اأكر من املعاجلات الدقيقة ووحدات املعاجلة املركزية )�سي بيه 
يو( ونوى وحدات املعاجلة املركزية وبرجميات لت�سغيل ما ُذكر ، نظم فرعية لعتاد الكمبيوتر متكونة من 
نظم فرعية للمعاجلات الدقيقة ، وحدات معاجلات دقيقة ، ت�ساميم نظام على �سريحة ، �سبكات على �سرائح ، 
اأبنية ات�ساالت للمعاجلات الدقيقة ، اأبنية بيانات ، معاجلات الر�سومات ، معاجلات ر�سومات الفيديو ، وحدات 
معاجلة الر�سومات )جي بيه يو( ، نوى وحدات معاجلة الر�سومات ، بطاقات الر�سومات ، بطاقات الفيديو 
الفيديو  معاجلات   ، املت�سارعة  البيانات  معاجلات   ، الفيديو  اإلتقاط  بطاقات   ، الفيديو  عر�ص  بطاقات   ،
م�سرعات   ، الر�سومات  م�سرعات   ، الكمبيوتر  م�سرع  لوحات   ، املتعددة  الو�سائط  م�سرع  لوحات   ، املت�سارعة 
ر�سومات الفيديو ، نظم فرعية ملعاجلات الر�سومات ، خوادم ، خوادم الكمبيوتر ، خوادم ال�سبكات ، حمطات 
عمل الأجهزة الكمبيوتر حتديدا اأجهزة كمبيوتر م�سممة للتطبيقات التقنية اأو العلمية املتقدمة وتطبيقات 
احلو�سبة عالية االأداء ، اأجهزة دفق الو�سائط الرقمية ، حمركات االأقرا�ص ال�سلبة ، اأجهزة ذاكرة للكمبيوتر 
حتديداً اأجهزة الذاكرة املتطايرة ، ذاكرة الو�سول الع�سوائي الديناميكية )دي اآر اإيه ام( ، اأدوات التحكم يف 
ذاكرة الو�سول الع�سوائي الديناميكية )دي اآر اإيه ام( ، برجميات لت�سغيل جميع ما ُذكر ، برجميات كمبيوتر 
، برجميات كمبيوتر للر�سومات واألعاب الفيديو ، برجميات ر�سومات ، برجميات األعاب الفيديو ، برجميات 
ت�سغيل املعاجلات ، برجميات األعاب الواقع االفرتا�سي ، برجميات الواقع االفرتا�سي ، برجميات كمبيوتر 
تدريب  ، برجميات حماكاة  البيانات  ودمج  االفرتا�سي  الواقع  وَغْمر  واملعاجلة  والت�سّور  البيانات  لقواعد 
الواقع  الألعاب  �سماعات   ، االفرتا�سي  الواقع  نظارات   ، االفرتا�سي  الواقع  �سماعات   ، االفرتا�سي  الواقع 
�سا�سة  مع  لال�ستخدام  كمبيوتر  عتاد  من  متكونة  االفرتا�سي  للواقع  تفاعلية  فيديو  األعاب   ، االفرتا�سي 

خارجية اأو برجميات.
و�سف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة RADEON باللغة االإجنليزية.

اال�سرتاطات: 
اأو  التجارية يف وزارة االإقت�ساد  اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات  فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك 

اإر�ساله بالربيد امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من  تاريخ ا�سدار هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

   اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  27  اأغ�سط�ض  2019 العدد 12716 

EAT 140276

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم: 134657
با�س��م: فريزرز بروبرتي ليمتد 

 ،119958 ���س��ن��غ��اف��ورة  ب��وي��ن��ت،  ال��ك�����س��ان��درا   00-21# رود،  ال��ك�����س��ان��درا   438 وع��ن��وان��ه: 
�سنغافورة 

وذلك لتمييز الب�سائع/اخلدمات    
36 الواق�عة بالفئة:  

بتاريخ: 2011/12/7 وامل�سجلة حتت رقم161081 
انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �سنوات  ع�سر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�ستظل 

2029/10/ 13 وحتى تاريخ:  احلماية يف  13 /2019/10  
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

   اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  27  اأغ�سط�ض  2019 العدد 12716 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم: 134658
با�س��م: فريزرز بروبرتي ليمتد

 ،119958 ���س��ن��غ��اف��ورة  ب��وي��ن��ت،  ال��ك�����س��ان��درا   00-21# رود،  ال��ك�����س��ان��درا   438 وع��ن��وان��ه: 
�سنغافورة 

وذلك لتمييز الب�سائع/اخلدمات    
43 الواق�عة بالفئة:  

بتاريخ: 2011/10/11 وامل�سجلة حتت رقم156224 
انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �سنوات  ع�سر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�ستظل 

2029/10/ 13 وحتى تاريخ:  احلماية يف  13 /2019/10  
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

   اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  27  اأغ�سط�ض  2019 العدد 12716 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم: 129679
با�س��م: فريزرز بروبرتي ليمتد

 ،119958 ���س��ن��غ��اف��ورة  ب��وي��ن��ت،  ال��ك�����س��ان��درا   00-21# رود،  ال��ك�����س��ان��درا   438 وع��ن��وان��ه: 
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�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

   اإدارة العالمات التجارية
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بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم: 129680
با�س��م: فريزرز بروبرتي ليمتد

 ،119958 �سنغافورة  بوينت،  الك�ساندرا   00-21# رود،  الك�ساندرا   438 وعنوانه: 
�سنغافورة

وذلك لتمييز الب�سائع/اخلدمات    
الواق�عة بالفئة:  43

بتاريخ: 2011/10/9 وامل�سجلة حتت رقم155342 
انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �سنوات  ع�سر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�ستظل 

 2029/05/ 26 وحتى تاريخ:  احلماية يف  26 /2019/05  
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

   اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  27  اأغ�سط�ض  2019 العدد 12716 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  27  اأغ�سط�ض  2019 العدد 12716 

العدد 12716 بتاريخ 2019/8/27   
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2019/853 مدين جزئي 
عو�ص  عرفة  2-ع���الء  العايدي  احمد  عو�ص  عرفة  عليهما/1-  املحكوم  اىل 
العايدي جمهول حمل االقامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة 
االمريكي  امل�ست�سفى  ل�سالح/  اعاله  املذكورة  الدعوى  يف   2019/5/26 بتاريخ 
ي��وؤدوا اىلاملدعية مبلغ  دبي - �ص ذ م م  بالزام املدعي عليهما بالت�سامن بان 
املطالبة  تاريخ  من   %9 بواقع  القانونية  والفائدة  دره��م   113.342.54 وق��دره 
وحتى متام ال�سداد مع الزام املدعي عليهما بالر�سوم وامل�ساريف.  حكما مبثابة 
احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر 
اآل  هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12716 بتاريخ 2019/8/27   
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2018/4377 جتاري جزئي                                                
�ساحلي  باقر  2-روزب���ه  املعلومات  تقنية  ال�ست�سارات  ازه��ر  وحممود  روزب��ه  عليه/1-  املحكوم  اىل 
3-�سبنم ابو القا�سم نفرى 4-ر�سا باقر �ساحلي  جمهويل حمل االقامة نعلنكم بان املحكمة حكمت 
بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2019/4/14  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/ بنك �سادرات ايران )الفرع 
الرئي�سي( بالزام املدعي عليهم بالت�سامن والتكافل ان يوؤدوا اىل املدعي مبلغ مقداره 261576.25 
درهم )مائتني وواحد و�ستون الفا وخم�سمائة و�ستة و�سبعون درهما وخم�سة وع�سرون فل�سا( م�سافا 
اليه فائدة بن�سبة 9% ت�سعة باملائة �سنويا من تاريخ 2014/9/7 حتى تاريخ 2018/11/20 ثم فائدة 
ال�سداد  متام  وحتى   2018/11/20 تاريخ  �سنويا من  ب�سيطة  باملائة  ت�سعة   %9 بواقع  االإجمايل  على 
والزمتهم بالر�سوم وامل�ساريف ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ست ما عدا ذلك 
من طلبات.  حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل 
اآل مكتوم حاكم  �سعيد  بن  را�سد  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  با�سم �ساحب  االع��الن �سدر  لن�سر هذا 

دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12716 بتاريخ 2019/8/27   
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2019/864 مدين جزئي                                                
كرديل  حممد  ع��ب��داهلل  2-حم��م��د  علي  ال  علي  ب��ن  علي  علياء  عليهما/1-  املحكوم  اىل 
بتاريخ   املنعقدة  املحكمة حكمت بجل�ستها  بان  البلو�سي - جمهويل حمل االقامة نعلنكم 
م  م  ذ  - �ص  دب��ي  امل�ست�سفى االمريكي  اع��اله ل�سالح/  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  2019/7/15  يف 
بالزام املدعي عليهما مت�سامنني بان يوؤديا للمدعي مبلغا مقداره مائة وواحد وع�سرون 
الفا و�سبعمائة و�سبعة واربعون درهم و�ستة وخم�سون فل�سا والفائدة بواقع 9% من تاريخ 
درهم  خم�سمائة  ومبلغ  وامل�ساريف  بالر�سوم  والزمته  ال�سداد  مت��ام  وحتى   2017/2/26
يوما  ثالثني  خالل  لال�ستئناف  قابال  احل�سوري  مبثابة  حكما  املحاماة.   اتعاب  مقابل 
اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12716 بتاريخ 2019/8/27   
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2018/3727 جتاري جزئي 
اىل املحكوم عليه/1- عاطف عدنان عبدالرحمن ال�سقاف  جمهول حمل االقامة 
الدعوى  يف    2019/3/3 بتاريخ   املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم 
املذكورة اعاله ل�سالح/ م��وارد للتمويل - �ص م خ بالزام املدعي عليه بان يوؤدي 
للمدعية مبلغ مائة و�ستة االف وثمامنائة و�سبعة وخم�سني درهم واربعة واربعني 
يف  احلا�سل  الق�سائية  املطالبة  تاريخ  من   %9 بواقع  القانونية  والفائدة  فل�سا 
الف درهم مقابل  بامل�سروفات ومببلغ  ال�سداد والزمته  2018/10/1 وحتى متام 
اتعاب املحاماة.   حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  با�سم  �سدر  االع��الن  هذا  لن�سر  التايل  اليوم  من  اعتبارا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12716 بتاريخ 2019/8/27   
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2019/1612 جتاري جزئي 
نعلنكم  االق��ام��ة  حمل  جمهول  البلو�سي  حممد  مو�سى  خالد  عليه/1-  املحكوم  اىل 
املذكورة اعاله  املنعقدة بتاريخ 2019/6/10 يف الدعوى  بان املحكمة حكمت بجل�ستها 
ل�سالح/ موارد للتمويل بالزام املدعي عليه )خالد مو�سى حممد البلو�سي( بان يوؤدي 
وثمامنائة  الف  )خم�سني  دره��م   50.842.07 مبلغ  للتمويل(  م��وارد  )�سركة  للمدعية 
واثنني واربعني درهم و�سبعة فل�ص( والفائدة 9% اعتبارا من تاريخ املطالبة الق�سائية 
ثالثمائة  ومبلغ  بامل�ساريف  عليه  املدعي  والزمت  ال�سداد  متام  وحتى   2019/4/8 يف 
درهم مقابل اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني 
ال�سيخ  ال�سمو  با�سم �ساحب  االع��الن �سدر  لن�سر هذا  التايل  اليوم  اعتبارا من  يوما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12716 بتاريخ 2019/8/27   
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2018/4173 جتاري جزئي 
اىل املحكوم عليه/1- خالد وليد منري نبهان  جمهول حمل االقامة نعلنكم 
الدعوى  يف    2019/4/25 بتاريخ   املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��ان 
يوؤدي  ب��ان  عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام  للتمويل  م���وارد  ل�سالح/  اع���اله  امل��ذك��ورة 
املطالبة  تاريخ  املدعية مبلغ 50707 درهم وفوائده بواقع 9% من  لل�سركة 
وحتى متام ال�سداد والزمته امل�سروفات والف درهم مقابل اتعاب املحاماة.  
حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من 
اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12716 بتاريخ 2019/8/27   
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2018/3590 جتاري جزئي 
االقامة  حم��ل  جمهول  علي   ال  علي  حممد  م���رزوق  فهد  عليه/1-  املحكوم  اىل 
الدعوى  يف    2019/4/14 بتاريخ   املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم 
يوؤدي  ان  عليه  املدعي  ب��ال��زام  خ   م  �ص   - للتمويل  ل�سالح/موارد  اع��اله  امل��ذك��ورة 
واثنان  وم��ائ��ة  الفا  وت�سعون  )خم�سة  دره��م��ا   95172.15 م��ق��داره   مبلغ  للمدعي 
�سنويا  باملائة  ت�سعة   %9 ب�سيطة  وف��ائ��دة  فل�سا(  ع�سرة  وخم�سة  دره��م��ا  و�سبعون 
ومبلغ  وامل�ساريف  بالر�سوم  والزمته  ال�سداد  متام  وحتى   2018/9/26 تاريخ  من 
ذلك من طلبات.  حكما  ما عدا  ورف�ست  املحاماة  اتعاب  دره��م مقابل  خم�سمائة 
مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل 
لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12716 بتاريخ 2019/8/27   
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2018/245 عقاري كلي  
اىل املحكوم عليه/1- هارون هاريفا رام  جمهول حمل االقامة نعلنكم بان املحكمة 
حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2019/7/16 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/ 
بنك نور - م�ساهمة عامة بف�سخ العقد امل�سمى )اجارة مو�سوفة يف الذمة - اتفاقية 
االيجار تنتهي بنقل امللكية( - ومالحقها ، املربمة بني املدعي واملدعي عليه عن 
الوحدة العقارية رقم 702 الطابق ال�سابع مب�سروع امربيال ريزيدن�ص ، ورف�ص ما 
عدا ذلك من طلبات والزامه بالر�سوم وامل�سروفات ، ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب 
املحاماة.  حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا 
من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12716 بتاريخ 2019/8/27   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2019/3617 تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سدهم/1- جي تي ا�ص لتاأجري ال�سيارات - �ص ذ م م  2-نواف حممد احمد  
حممد احلمادي - ب�سفته مدير وكفيل �سامن ل�سركة  جي تي ا�ص لتاأجري ال�سيارات 
- �ص ذ م م  3- عبداهلل دغا�ص مطر غدير الكتبي - ب�سفته كفيل �سامن ل�سركة جي 
التنفيذ/ ان طالب  االقامة مبا  م م جمهول حمل  ذ  �ص   - ال�سيارات  لتاأجري  ا���ص  تي 
بنك االإحتاد الوطني وميثله / عبداهلل حممد ر�سول علي الهرمودي - قد اأقام عليك 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )670344.31( 
درهم بالت�سامن والتكافل اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة 
�ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 

يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12716 بتاريخ 2019/8/27   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2019/3404 تنفيذ جتاري  
�سرفي�سيز  ان���د  ب��رودك�����س��ن  ال  ت���ي  ب���ي  ب��ول�����س��ار  ����س���ده/1-  امل��ن��ف��ذ  اىل 
التنفيذ/ ان طالب  االق��ام��ة مبا  م  جمهول حمل  م  ذ  �ص   - اند�سرتي 
اأقام  اأم��ل عمري ال�سبيعي - قد  ارامك�ص االإم���ارات - �ص ذ م م وميثله / 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )65585.53( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه 
فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12716 بتاريخ 2019/8/27   
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2019/586 جتاري كلي                                                
اىل املحكوم عليه/1- با�سم احمد خليل الباكر  جمهول حمل االقامة نعلنكم 
بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2019/6/26 يف الدعوى املذكورة 
اعاله ل�سالح/ ال�سيخ حممد بن �سلطان بن �سرور الظاهري بالزام املدعي 
عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ اربعة ماليني درهم والفائدة القانونية بواقع 
9% من تاريخ املطالبة الق�سائية احلا�سل يف 2019/3/18 وحتى ال�سداد التام 
وبالر�سوم وامل�ساريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة 
التايل  اليوم  اعتبارا من  يوما  لال�ستئناف خالل ثالثني  قابال  احل�سوري 
بن  را�سد  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  با�سم �ساحب  االع��الن �سدر  لن�سر هذا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12716 بتاريخ 2019/8/27   

 اإعالن بالن�سر 
اإمارة دبي - دائرة حماكم دبي 

حمكمة  الحوال ال�سخ�سية 
اعالن تغيري ا�سم

تقدمت ال�سيدة/ �سلمى يو�سف �سعيد بخيت بن م�سكني ، اإماراتية 
اجلن�سية اىل حمكمة دبي ال�سرعية بطلب تغيري ا�سمها من �سلمى 
يو�سف �سعيد بخيت بن م�سكني اىل �سالمة يو�سف �سعيد بخيت بن 
م�سكني  وعلى من لديه اعرتا�ص ان يتقدم به ايل املحكمة املذكورة 

خالل �سهر من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�ض ق�سم خدمات الحوال ال�سخ�سية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اعـالن تنازل عن رخ�سة

الكاتب العدل بالت�سديق على تنازل عن الرخ�سة بني  انه �سيقوم  العلم  يرجى 
االأطراف املذكورة ا�سماوؤهم ادناه : 

من : الطرف االأول : عبداهلل حممد �سامل حممد  - اجلن�سية : االإمارات 
الطرف الثاين : برفني اخرت لقمان موال - اجلن�سية : بنغالدي�ص 

الطرف الثالث : اوىل احمد عامل جهانغري عامل- اجلن�سية : بنغالدي�ص 
اىل  الطرف الرابع : بدر ابراهيم ح�سن علي البلوكي - اجلن�سية :االإمارات

الطرف اخلام�ص : نور احمد حكيم علي - اجلن�سية : بنغالدي�ص 
باال�سم التجاري )ذاكر لالأزياء /ذ م م( رخ�سة �سادرة من دائرة التنمية االإقت�سادية 

بعجمان رقم )94217( وامل�سجلة بغرفة جتارة و�سناعة عجمان. 
وعليه �سيقوم الكاتب العدل بالت�سديق على التنازل بعد انق�ساء 14 يوما من تاريخ 

ن�سر هذا االإعالن.

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  
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الدعوى رقم: 1001 / 2019م –مدين، جزئي، جتارى 

حمكمة اأبوظبي البتدائية املدنية التجارية.
اإىل املدعى عليها: ال�سيدة/ كليثم عبداهلل ح�سن ال�سريف النعيمي، )جمهول حمل االإقامة(. .

 مبا اأن املدعى: بن�ك م�سر ب�وكالة: مكتب االكتبي وخليفة بن هويدن للمحاماة واالإ�ست�سارات القانونية  
قد اأقام عليكم الدعوى الق�سائية رقم: 1001-2019م، مدين – جزئي . جتاري - اأبوظبي،  فاأنتم 
مكلفون اأو وكيلكم القانوين باحل�سور اأمام اخلبري امل�سريف املكلف من عدالة املحكمة جلل��سة اخلربة 
االأويل يوم االإثنني املوافق: 02 من �سبتمرب 2019م، ال�ساعة الواحدة ظهرا، مبكتب اخلبري » دار 
البيان للح�سابات واال�ست�سارات« دبي، ديرة، �سارع االإحتاد، بجوار حمطة القيادة لقطار دبي، بناية ال�سيخ 
را�سد املكتوم ، مكتب 05، هاتف 4476555 -02 فاك�ص 6666782 02،  2511318 04، 
اأعمال  ل�دف�وع�كم، وما ترونه منا�سبا لتي�سري  املوؤيدة  امل�ستندات  ك�افة  م�سطحبني معكم ن�سخة عن 
اخلربة ومتكني اخلبري من اأداء مهمته، وبيان وجه احلق يف الدعوى، ويف حال ع�دم احل�سور �س��يتم 

االإجراء يف غ��يابكم وتتحملون كامل امل�س���ئولية.
�خلبري �مل�سريف �لدكتور: حممد �لفقي
هاتف: 6521992 050

اإعــالن ح�سور اجتمـاع الـخـربة
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اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2019/660 جتاري جزئي                                                
املحكمة  بان  نعلنكم  االقامة  م م جمهول حمل  ذ   - فانوى غاز  املحكوم عليه/1-  اىل 
ل�سالح/  اع��اله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف    2019/8/4 بتاريخ   املنعقدة  بجل�ستها  حكمت 
مبلغا  ت�سدد  ان  عليها  املدعي  ال�سركة  بالزام  ب  م  م  ذ  �ص   - العامة  للتجارة  �سان�ستار 
اليه  م�سافا  درهما(  وع�سرون  وثمامنائة  الف  و�سبعون  درهم)مائة   170.820 وق��دره 
فائدة قانونية ب�سيطة قدرها 9% �سنويا ، اعتبارا من تاريخ املطالبة الق�سائية احلا�سل 
يف 2019/2/12 وحتى متام ال�سداد والزمت املدعي عليها بامل�ساريف وخم�سمائة درهم 
مقابل اتعاب املحاماة. حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما 
اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

اخ�����رت كمال  امل����دع����و/  ف���ق���د 
بنغالدي�ص   ، م����ي����اه  ازه�������ر 
اجل��ن�����س��ي��ة ج����واز ���س��ف��ره رقم 
)0149913( يرجى ممن 
بال�سفارة  ت�سليمه  عليه  يعر 
البنغالدي�سية او اقرب مركز 

�سرطة باالمارات.

فقدان جواز �ضفر
جهاجنري  امل������دع������و/  ف����ق����د 
بنغالدي�ص   ، مياه  �ستار  عامل 
اجل��ن�����س��ي��ة ج����واز ���س��ف��ره رقم 
)0035196(  يرجى ممن 
بال�سفارة  ت�سليمه  عليه  يعر 
البنغالدي�سية او اقرب مركز 

�سرطة باالمارات.

فقدان جواز �ضفر
بهار  امل����دع����و/ حم���م���د  ف���ق���د 
الدين طيب علي ، بنغالد�ص 
اجل��ن�����س��ي��ة ج����واز ���س��ف��ره رقم 
)0505890(   يرجى ممن 
بال�سفارة  ت�سليمه  عليه  يعر 
البنغالدي�سية او اقرب مركز 

�سرطة باالمارات.

فقدان جواز �ضفر
ر�سول  امل���دع���و/����س���ل���ي���م  ف���ق���د 
باك�ستان   ، ر������س�����ول  غ�������الم 
اجل��ن�����س��ي��ة ج����واز ���س��ف��ره رقم 
)AT9803222(   يرجى 
ت�سليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���ر  مم����ن 
بال�سفارة الباك�ستانية  او اقرب 

مركز �سرطة باالمارات.

فقدان جواز �ضفر
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اإعالن بيع/اندماج

ايه  ي��و  كوبرياتيف  انرتنا�سيونال  ال�سادة/5.11  ب��اأن  االقت�ساد  وزارة  تعلن 
حتت  ال���وزارة  ل��دى  االأجنبية  ال�سركات  �سجل  يف  مقيدة  هولندا(  �سركة  )ف��رع 
 5.11( لي�سبح  التجاري  اال���س��م  لتعديل  بطلب  تقدمت  ق��د   )4619( رق��م 
ال�سركات  �سجل  يف  بياناتها  وتعديل  متثيل(  مكتب   - ب��ي  اي��ه  انرتنا�سيونال 
انرتنا�سيونال  �سركة )5.11  اىل  لذلك نظرا النتقال ملكيتها  تبعا  االأجنبية 

ايه بي( بطريقة )البيع واالإندماج( 
ال  ميعاد  ال��وزارة يف  اىل  باعرتا�سهم  التقدم  اأ�سحاب احلق  ال�سادة  يرجى من 

يتجاوز اأ�سبوعني من تاريخ ن�سر هذا االإعالن على العنوان التايل:
وز�رة �لقت�ساد

�د�رة �لت�سجيل �لتجاري
�ص.ب )901( �بوظبي

  المارات العربية املتحدة
وزارة الإقت�ساد

اإدارة ال�سركات التجارية 
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ق�سم التنفيذ  
اخطار دفع بالن�سر يف الق�سية التنفيذية 1374 ل�سنة 2019

اىل املحكوم عليه /يو�سف عبدالعزيز يو�سف املديني 
بحقكم  ا���س��درت  قد  االإبتدائية  االحت��ادي��ة  ال�سارقة  حمكمة  ب��ان  لديكم  معلوما  ليكن 
حكما بافال�ص مديونية عامة يف الدعوى رقم 51 ل�سنة 2000 وافال�ص مديونية عامة 

فالدعوى رقم 61 ل�سنة 2016 والزامكم بدفع )3703( 
ل�سالح املحكوم له/ الهيئة العامة لال�ستثمار بدولة الكويت 

وحيث ان املحكوم له قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم و�سجل برقم امل�سار اليه اعاله، لذا 
حال  ويف  للن�سر.  التايل  اليوم  تاريخ  من  يوما   15 خالل  القرار  تنفيذ  عليكم  يتوجب 
الق�سية  النظر  �ستبا�سر  املحكمة  فان  املحدد  والتاريخ  امليعاد  يف  احل�سور  عن  تخلفك 

يف غيابك
 رئي�ض مكتب اإدارة التنفيذ 
حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية                   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

  حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية         
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اعـالن تغيري ا�سـم
الكثريي(  �سالح  جعفر  عزان  )حمموده  املواطنة  تقدمت 
التوثيقات  ق�سم   - االبتدائية  اأبوظبي  حمكمة  اىل  بطلب 

بتغيري ا�سمها من )حمموده( اىل)حمده(
املذكور خالل 15  الق�سم  فمن لديه اعرتا�ص يتقدم به اىل 

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

حممد �سامل املن�سوري - قا�سي توثيقات         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق
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اعالن بالن�سر

املرجع : 986
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ احمد داوود حممد ، اثيوبي اجلن�سية يرغب يف 
البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100%  يف )بقالة اثيوبيا( مبوجب رخ�سة 

رقم )608252( اىل ال�سيد/ خالد عبداهلل �سالح ، اثيوبي اجلن�سية
تعديالت اخرى : تنازل �ساحب الرخ�سة اىل اخر

ل�سنة    )4( رقم  االحتادي  القانون  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعمالبن�ص 
�سوف  وانه  للعلم  االعالن  هذا  ن�سر  اقت�سى  فقد   . العدل  الكاتب  �سان  يف   2013
يتم الت�سديق  على االجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن 
لديه اي اعرتا�ص حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع 

االجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
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  اعالن بالن�سر

املرجع : 980
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ كونيل عبداهلل بن ا�سماعيل - هندي اجلن�سية يرغب يف البيع 
والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100%  اىل ال�سيد/منهاج العابدين لياقت علي ، بنغالدي�سي 
اخل�سار  لبيع  عبداهلل  وكونيل  مطر  با�سم/حمل   )15590( رقم  رخ�سة  مبوجب   ، اجلن�سية 

والفواكه ، مت تغيري اال�سم التجاري وهو كما يلي :
اال�سم التجاري ال�سابق :- حمل مطر وكونيل عبداهلل لبيع اخل�سار والفواكه

اال�سم التجاري اجلديد : حمل النجوم االربعة لبيع اخل�سار والفواكه 
وعمالبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان 
الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على االجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�ص  اي  لديه  فمن  االعالن  هذا  تاريخ  من  ا�سبوعني  بعد  اليه  امل�سار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
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  اعالن بالن�سر

املرجع : 984
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيدة/ عاليه حممد حنيف - الهند اجلن�سية يرغب يف البيع 
والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100%  ال�سيدة/ بلقي�ص اخرت حممد امني - باك�ستان 
اجلن�سية وذلك يف الرخ�سة )مغ�سلة الفجرية( تاأ�س�ست باإمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة 

رقم )28085( ال�سادرة من دائرة التنمية االإقت�سادية بال�سارقة. 
وعمالبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف 
�سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
االجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ص حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
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  اعالن بالن�سر

املرجع : 988
البيع  يف  يرغب  اجلن�سية  بنغالدي�سي   - �سديق  ابوبكر  اال�سالم  �سيف  ال�سيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100% اىل كل من ال�سيد / مروان جراغ قمرب جراغ روباري - اإماراتي 
اجلن�سية وال�سيد/ اوزال �سودري رانا جيت �سودري - بنغالدي�سي اجلن�سية وال�سيد/ موهاماد �ساهازاهان 
وذلك يف  اجلن�سية  بنغالدي�سي   - املوال  �سراج  الدين  زبد  وال�سيد/  اجلن�سية  بنغالدي�سي   - عبدول مطلب 
الرخ�سة )امل�سار لتجارة الهواتف املتحركة( تاأ�س�ست باإمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )614265( ال�سادرة 
من دائرة التنمية االإقت�سادية بال�سارقة.  تغيريات اخرى : - تغيري ال�سكل القانوين من موؤ�س�سة فردية 
الهواتف  لتجارة  )امل�سار  من  التجاري  اال�سم  تغيري   - حمدوة  م�سوؤولية  ذات  �سركات  اىل  خدمات  بوكيل 
املتحركة( اىل )امل�سار لتجارة الهواتف املتحركة - ذ م م( وعمالبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون 
االحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم 
الت�سديق  على االجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ص حيال ذلك 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

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

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
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  اعالن بالن�سر
املرجع : 982

بنغالدي�ص   - �سم�سومياه  جا�سم  ال�سيد/حممد  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
اجلن�سية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100%  اىل ال�سيد/ 
حممد مالك حممد عمر فاروق - بنغالدي�ص اجلن�سية يف رخ�سة )مطعم الكاف( 
مبوجب الرخ�سة رقم )217919( حيث مت تنازل �ساحب الرخ�سة وعمالبن�ص 
املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان 
الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  

على االجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن.
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
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 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

ا�سم ال�سركة : �خلربة للنقل �لربي �لعام - �ص ذ م م  
العنوان : مكتب رقم 10 ملك ال�سيخ حممد بن ثاين ال مكتوم - ديرة - بور �سعيد - ال�سكل 
القانوين : ذات م�سوؤولية حمدودة ، رقم الرخ�سة : 556384 رقم القيد بال�سجل التجاري 
التاأ�سري يف  باأنه قد مت  االقت�سادية بدبي  التنمية  دائ��رة  تعلن  : 1029290 مبوجب هذا 
، وذلك مبوجب قرار حماكم  اأع��اله  املذكورة  ال�سركة  باإنحالل  لديها  التجاري  ال�سجل 
دبي بتاريخ 2019/6/30 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2019/6/30 وعلى 
من لديه اأي اعرتا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني ميثاق لتقديق �حل�سابات 
 - دي��رة   - مكتوم  ال  بن جمعه  احمد  بن  ال�سيخ جمعه  308 ملك  رق��م  : مكتب  العنوان 
القرهود - هاتف : 2500781-04  فاك�ص : 2500782-04  م�سطحباً معه كافة امل�ستندات 

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

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12716 بتاريخ 2019/8/27   
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

ا�سم ال�سركة : �سي �م تي لت�سميم �لزياء و�ملالب�ص - �ص ذ م م  
العنوان : مكتب رقم 1107 ملك مارينا قري�سى - ند ح�سه - ال�سكل القانوين : ذات 
م�سوؤولية حمدودة ، رقم الرخ�سة : 551879 رقم القيد بال�سجل التجاري : 65313 
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�سادية بدبي باأنه قد مت التاأ�سري يف ال�سجل 
التجاري لديها باإنحالل ال�سركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي 
 2019/7/25 بتاريخ  دب��ي  حماكم  ال��ع��دل  كاتب  ل��دى  وامل��وث��ق   2019/7/24 بتاريخ 
كابك�ص ح�سن  اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني  وعلى من لديه اأي اعرتا�ص 
للتدقيق  العنوان : مكتب 607 ملك م�ساريع قرقا�ص )�ص ذ م م( - املنخول - ديرة   
هاتف : 3859377-04  فاك�ص : 3859376-04 م�سطحباً معه كافة امل�ستندات واالأوراق 

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

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12716 بتاريخ 2019/8/27   
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

ا�سم امل�سفي : ميثاق لتقديق �حل�سابات
العنوان : مكتب رقم 308 ملك ال�سيخ جمعه بن احمد بن جمعه ال مكتوم 
- ديرة - القرهود - هاتف : 2500781-04  فاك�ص : 2500782-04 مبوجب 
هذا تعلن دائرة التنمية االقت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور 
وذل��ك مبوجب  م  �لعام - �ص ذ م  للنقل �لربي  �خلربة  لت�سفية  اأع��اله 
قرار حماكم دبي بتاريخ 2019/6/30 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي 
اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اع��رتا���ص  اأي  لديه  م��ن  وعلى   2019/6/30 بتاريخ 
امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور اأعاله، م�سطحباً 
تاريخ  من  يوماً   )45( وذل��ك خالل  الثبوتية  واالأوراق  امل�ستندات  كافة  معه 

ن�سر هذا االإعالن
د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12716 بتاريخ 2019/8/27   
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

ا�سم امل�سفي : كابك�ص ح�سن للتدقيق
ديرة     - املنخول   - م(  م  ذ  )���ص  قرقا�ص  م�ساريع  ملك   607 مكتب   : العنوان 
هاتف : 3859377-04 فاك�ص : 3859376-04 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية 
االقت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور اأعاله لت�سفية �سي �م تي 
وذل��ك مبوجب ق��رار حماكم دبي  لت�سميم �لزياء و�ملالب�ص - �ص ذ م م 
بتاريخ 2019/7/24 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2019/7/25 
اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه  اأو مطالبة التقدم  اأي اعرتا�ص  وعلى من لديه 
امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً  اأع���اله،  امل��ذك��ور  العنوان  على  بدبي  الكائن 

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

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12716 بتاريخ 2019/8/27   
انذار عديل بالن�سر
رقم )2019/6212(

املنذر :ابهيال�ص امبايل - هندي اجلن�سية 
املنذر اليه : فخر الدين �سابو عارفة بيفي لطيف 

 ب���ه���ذا ت���ن���ذر امل����ن����ذرة امل����ن����ذر ال���ي���ه ، ل��ت��ن��ب��ي��ه اىل �����س����رورة �����س����داد ق��ي��م��ة ال�����س��ي��ك��ات ب����االأرق����ام 
57.58.59.60.61.62.63.64.65.66.67.68.69.70 امل�سحوبة على بنك راأ�ص اخليمة الوطني وقيمة 
كل واحد منهما مبلغ وقدره 15.000 درهم واإجمايل قيمتها 210.000 درهم ، وذلك مبا�سرة للمنذر 
، اأو �سدادها لنا ب�سفتنا وكالء عن املنذر وذلك خالل 5  ايام عمل من تاريخ ن�سر هذا االإنذار ، واإال 
�ست�سطر اجلهة املنذرة ملطالبتكم ق�سائيا ب�سداد قيمة ال�سيكات املذكورة باالأرقام اعاله وامل�سحوب 
على بنك راأ�ص اخليمة الوطني والبالغ قيمتها جميعا 210.000 درهم وا�ست�سدار امر اداء اللزامكم 
ب�سداد قيمة ال�سيكات ، باالإ�سافة اىل اتخاذ كافة االإجراءات القانونية �سدكم وحتميلكم كافة ما 

ينتج عن ذلك من ر�سوم وم�ساريف وفوائد قانونية واتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12716 بتاريخ 2019/8/27   
فقدان عقد رهن ماثيو

فقد ال�سيد / اأحمد ال�سعيد ابراهيم عو�ص �سهادة ت�سجيل عبارة 
دائرة  ال��درج��ة االويل( ���س��ادرة م��ن  ع��ن )ا���س��ل عقد رهن  م��ن 
االرا���س��ي واالم���الك ب��اأم��ارة دب��ى ب��ني ك��ال م��ن الراهن  )ماثيو 
وامل�سجلة  ع(  م  �ص  التجاري  دبى  )بنك  له  واملرتهن  وود(  فيليب 
رقم  للوحدة   2011 ل�سنة   62480 رقم  حتت  بعقد  بالدائرة 
3404 الكائنة باأمارة دبي منطقة الثنيه اخلام�سة باملبنى رقم 1 
الواقع على قطعه  االر�ص رقم 915  على من يجدها ت�سليمها 

القرب مركز �سرطة.

فقدان عقد رهن  
العدد 12716 بتاريخ 2019/8/27   

فقدان عقد رهن �سونيل
فقد ال�سيد / اأحمد ال�سعيد ابراهيم عو�ص �سهاده ت�سجيل عبارة عن 
دائ��رة االرا�سي  الدرجة االويل(  �سادرة من  )ا�سل عقد رهن من 
واالمالك باأمارة دبي �سادرة بتاريخ  19 �سبتمرب عام 2010 بني 
كال من الراهن  )�سونيل �ساين جاجدي�ص �سانى( واملرتهن له )بنك 
دبى التجاري �ص م ع ( وامل�سجلة بالدائرة بعقد رقم 40442 ل�سنة 
برج  منطقة  دبي  بامارة  الكائنة    2121 رقم   للوحدة   2010
خليفة  باملبنى رقم 1 الواقع على قطعة االر�ص رقم155 على من 

يجدها ت�سليمها القرب مركز �سرطة .

فقدان عقد رهن  
العدد 12716 بتاريخ 2019/8/27   

فقدان عقد رهن حممد �سهباز
عبارة  ت�سجيل  �سهادة  عو�ص  ابراهيم  ال�سعيد  احمد   / ال�سيد  فقد 
عن )ا�سل عقد رهن من الدرجة االويل( �سادرة من دائرة االرا�سي 
2014 بني كال  اأبريل عام   14 باأمارة دبي �سادرة فى  واالم��الك 
الراهن  )حممد �سهباز م�ستاق احمد( واملرتهن له )بنك دبى  من 
التجاري �ص م ع( وامل�سجلة بالدائرة برقم 31984 ل�سنة 2014 
للوحدة رقم  2305 الكائنة بامارة دبي منطقة برج خليفة مببنى  
رقم  االر����ص  ال��واق��ع على قطعة    2 رق��م  بوليفارد مبنى   29 د  ب  

�سرطة. مركز  القرب  ت�سليمها  يجدها  من  على   190

فقدان عقد رهن  

العدد 12716 بتاريخ 2019/8/27   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2019/6676  عمايل جزئي             

حمل  جمهول  م   م  ذ   - الفنية  للخدمات  املبنى  /1-زاوي����ة  عليه  امل��دع��ي  اىل 
اأق���ام عليك الدعوى  ق��د  ف��وزي عو�ص بخيت  امل��دع��ي / مينا  ان  االق��ام��ة مب��ا 
وتذكرة  دره���م(   11600( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها 
ع����ودة مب��ب��ل��غ )2000 دره����م( وال��ر���س��وم وامل�����س��اري��ف وات���ع���اب امل��ح��ام��اة ورقم 
االأربعاء  ي���وم  جل�سة  ل��ه��ا  وح����ددت   )MB195511332AE(ال�سكوى
Ch1.A.1  لذا فاأنت مكلف  املوافق 2019/9/4 ال�ساعة 8.30 �ص  بالقاعة 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل.
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12716 بتاريخ 2019/8/27   
مذكرة اعالن بالن�سر

يف  الدعوى 2019/970 ا�ستئناف مدين      

مبا  االقامة  حمل  جمهول  غوتام  1-غيتا  �سده/  امل�ستاأنف  اىل 
ال�سادر  القرار/احلكم  ا�ستاأنف  قد  حديد  /حممد  امل�ستاأنف  ان 
يوم  جل�سه  لها  وح���ددت  كلي  م��دين   2019/128 رق��م  ب��ال��دع��وى 
رقم  بالقاعة  �سباحا   10.00 ال�ساعة   2019/9/9 املوافق  االإثنني 
قانونيا  ميثلكم  من  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.E.23

ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 12716 بتاريخ 2019/8/27   
 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        

   يف  الدعوى 2019/1359 احوال نف�ض م�سلمني                 
اىل املدعي عليه /1- خالد زيدان جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/ دانيه 
اأق��ام عليك  حممد زياد زبادنه وميثله / عبداهلل مطر عبداهلل الزعابي - قد 
الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالطالق لل�سرر ونفقة عدة ونفقة اوالد �ساملة 
وموؤخر ال�سداق وم�سكن �سرعي واثبات احل�سانة واجرة ونفقة بنوة والر�سوم 
الدرا�سية وموؤخر ال�سداق حا�سنة واجرة خادمة والر�سوم وامل�ساريف واتعاب 
املحاماة.   وحددت لها جل�سة يوم االربعاء املوافق 2019/9/11 ال�ساعة 9.30 �ص 
بالقاعة  رقم )7( يف مبنى االأحوال ال�سخ�سية يف منطقة القرهود  لذا فاأنت 
مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12716 بتاريخ 2019/8/27   

 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
 يف  الدعوى 2019/1414 جتاري جزئي                 

جمهول  جوزيف  بيو�ص  بيو�ص  �سيبو  /1-جو�ص  عليه  املدعي  اىل 
حمل االقامة مبا ان املدعي/ اي تي ايه و�سرتن اوتو - �ص ذ م م  قد 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها  الزام املدعي عليه مبلغ )80.500( 
لها  وح��ددت  املحاماة.   اتعاب  ومقابل  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م 
جل�سة يوم االربعاء املوافق 2019/9/18 ال�ساعة 8.30 �ص بالقاعة 
اأو من ميثلك قانونيا  فاأنت مكلف باحل�سور  لذا   Ch1.C.14
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل 

اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12716 بتاريخ 2019/8/27   

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2019/1564 جتاري جزئي                                                

االقامة  حم��ل  جمهول  �سعداهلل   عبدالفتاح  حممد  عماد  عليه/1-  املحكوم  اىل 
الدعوى  يف   2019/7/21 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم 
املذكورة اعاله ل�سالح/ ار بي ام لتاأجري ال�سيارات - ذ م م - بالزام املدعي عليه بان 
يوؤدي للمدعية مبلغا وقدره درهم 80.000 )ثمانون الف درهم( م�سافا اليه فائدة 
قانونية ب�سيطة قدرها 9% �سنويا ، اعتبارا من تاريخ املطالبة الق�سائية احلا�سل 
يف 2019/4/4 وحتى متام ال�سداد والزمت املدعي عليه بامل�ساريف وخم�سمائة درهم 
مقابل اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني 
يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12716 بتاريخ 2019/8/27   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2019/1640   تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �سده/1- دبي فري�ست - �ص م خ - فرع  جمهول حمل االقامة 
 / وميثله  اخلواجة  الد�سوقي  عثمان  التنفيذ/حممد  طالب  ان  مبا 
التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليك  الزعابي - قد  عبداهلل مطر عبداهلل 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )36460( درهم 
�ستبا�سر  املحكمة  فان  املحكمة.  وعليه  او خزينة  التنفيذ  اىل طالب 
املذكور  بالقرار  االلتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج���راءات 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12716 بتاريخ 2019/8/27   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2019/3103 تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ ���س��ده/1- قلعة اخل��ور للمقاوالت - �ص ذ م م  جمهول 
حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/كري�ستال الين لتجارة املواد 
العازلة - �ص ذ م م  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله 
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )107486( درهم اىل طالب 
التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 

يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12716 بتاريخ 2019/8/27   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2019/3102 تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سده/1- ابوهيل للمقاوالت - �ص ذ م م  جمهول حمل 
االقامة مبا ان طالب التنفيذ/كري�ستال الين لتجارة املواد العازلة 
اعاله  امل���ذك���ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  عليك  اأق����ام  ق��د  م  م  ذ  ���ص   -
دره��م اىل طالب  وق��دره )87657(  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك 
التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 

يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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 اعـــــــالن       

ال�سيد/ خليل   : والت�سديقات- خورفكان  العدل  الكاتب  ب��ادارة  العدل  الكاتب  انا  تقدم ايل 
ابراهيم حممد يو�سف عبداهلل ، اجلن�سية : االإمارات - وطلب الت�سديق على حمرر يت�سمن 
ن�ساط   ، للحالقة  ال��ري��ان  ���س��ال��ون  ال��ت��ج��اري  اال���س��م  يف   %100 البالغة  ح�سته  يف  )ت��ن��ازل( 
الرخ�سة ق�ص وت�سفيف ال�سعر واحلالقة للرجال ، واملرخ�ص من دائرة التنمية االقت�سادية 
التنمية  دائ���رة  يف   2015/10/4 بتاريخ  ال�سادر   737340 رق��م  مهنية  رخ�سة  خورفكان  يف  
االإقت�سادية بخورفكان اىل ال�سيد/ رانا زي�سان فقري حممد ، اجلن�سية : باك�ستان ، بن�سبة 
، بن�سبة 30%  ليكن معلوما  ال�سيد/ افتخار احمد حممد علي - اجلن�سية : باك�ستان   %70
للجميع بان الكاتب العدل يف مدينة خورفكان �سيقوم بالت�سديق على توقيعات ذوي ال�ساأن 

يف املحرر املذكور بعد انق�ساء ا�سبوعني من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
مكتب الكاتب العدل خورفكان
د. عائ�سة حممد علي 

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل
  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

الكاتب العدل- خورفكان
العدد 12716 بتاريخ 2019/8/27   

  اإعالن �سطب قيد
 - ان�����س��ي��ول��ي��ت��ورز ليمتد  ك��ي��ه  ان ج��ي  ���س��رك��ة  ال�����س��ادة/  ب���اأن  االق��ت�����س��اد  تعلن وزارة 
اأبوظبي )اجلن�سية : اليابان( قد تقدمت بطلب �سطب قيد فرع ال�سركة يف امارة 
ابوظبي)العنوان : �سارع ال�سالم - حممد مهدي حم�سن التجار ، �ص ب :63403( 

واملقيدة حتت رقم )4515( يف �سجل ال�سركات االأجنبية بالوزارة.
وتنفيذاً الأحكام القانون االحتادي رقم )2( ل�سنة 2019 يف �ساأن ال�سركات التجارية 
وتعديالته والقرار الوزاري رقم )377( ل�سنة 2010م يف �سان اعتماد دليل اإجراءات 

الرتخي�ص لفروع ومكاتب املن�ساآت املوؤ�س�سة باخلارج واملناطق احلرة بالدولة.
يرجى من ال�سادة اأ�سحاب احلق يف االعرتا�ص ان يتقدموا باعرتا�سهم اىل الوزارة 

يف ميعاد ال يتجاوز �سهر من تاريخ الن�سر على العنوان التايل:
وز�رة �لقت�ساد -  �د�رة �لت�سجيل �لتجاري

 �ص.ب )901( �بوظبي

  المارات العربية املتحدة
وزارة الإقت�ساد

العدد 12716 بتاريخ 2019/8/27   
ق�سم التنفيذ 

اخطار دفع بالن�سر يف الق�سية التنفيذية 1610 ل�سنة 2019    
اىل املحكوم عليهما/ مري كوري جلوبال - م م ح 

بحقكم  ا���س��درت  قد  االإبتدائية  االحت��ادي��ة  ال�سارقة  حمكمة  ب��ان  لديكم  معلوما  ليكن 
وقدره  مبلغ  بدفع  بالزامكم  جزئي  جت��اري   2017/5841 رق��م  الق�سائية  ال��دع��وى  يف 
متام  وحتى   2017/9/17 تاريخ  من   %5 بواقع  القانونية  الفائدة  مع  دره��م   )184106(

ال�سداد - ل�سالح املحكوم له/ال�سرق االأو�سط للت�سويق البال�ستيك م م ح 
وحيث ان املحكوم له قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم و�سجل برقم امل�سار اليه اعاله، لذا 
حال  ويف  للن�سر.  التايل  اليوم  تاريخ  من  يوما   15 خالل  القرار  تنفيذ  عليكم  يتوجب 
الق�سية  النظر  �ستبا�سر  املحكمة  فان  املحدد  والتاريخ  امليعاد  يف  احل�سور  عن  تخلفك 

يف غيابك
 رئي�ض ق�سم التنفيذ 
حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية                   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

  حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية         
العدد 12716 بتاريخ 2019/8/27   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2019/1143 جتاري كلي                 

م 2-عبا�ص اكرب جواهري حممدى  م  ذ  للتجارة - �ص  �ستار  املدعي عليهم / 1-ورل��د  اىل 
3-ح�سن �سيهاوى التجارية - �ص ذ م م 4-ح�سن عبدالكرمي �سيهاوى 5-�سركة التاج لتجارة 
الف�سيات 6- ح�سن ا�سغر تاج 7- الهدايا املمتازة - �ص ذ م م  8- امري ح�سني اكرب جواهرى 
الرئي�سي(  ايران )الفرع  ان املدعي/بنك �سادرات  حممدى - جمهويل حمل االقامة مبا 
قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم بالتكافل والت�سامن فيما 
بينهم مببلغ وقدره )11236156.44 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 
لها  وح��ددت  التام.  ال�سداد  وحتى  اال�ستحقاق  تاريخ  من   %13 بواقع  االتفاقية  التاأخريية 
جل�سة يوم االإثنني  املوافق  2019/9/9  ال�ساعة 9.30 �ص بالقاعة Ch1.B.8 لذا فاأنت 
مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12716 بتاريخ 2019/8/27   
 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر 

 يف  الدعوى 2019/395 عقاري جزئي 
اىل املدعي عليه / 1- �سامل �سريف �سريف جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/ 
بنك دبي اال�سالمي - �سركة م�ساهمة عامة - قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
اإ�سارة القيد  ال�سواغل والغاء  اتفاقية االإج��ارة وت�سليم الوحدة خالية من  ف�سخ 
العقاري ال��واردة يف االتفاقية وال��زام املدعي عليه مببلغ وقدره )57664 درهم( 
االإثنني   يوم  لها جل�سة  املحاماة. وحددت  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  تعوي�ص 
مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch1.B.8 بالقاعة  �ص   8.30 ال�ساعة   2019/9/2 امل��واف��ق  
او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12716 بتاريخ 2019/8/27   

مذكرة اعالن بالن�سر
يف  الدعوى 2019/192 ا�ستئناف عمايل      

 - �سابقا   - م  م  ذ  �ص   - للطباعة  ك��ارد  دي  اي  امل�ستاأنف �سده/ 1-مركز  اىل 
مركز اي دي كارد للطباعة وتنظيم ال�سجالت والدفاتر - �ص ذ م م- حاليا 
- جمهول حمل االقامة مبا ان امل�ستاأنف /ار�سالن حيدر نقوى �سيد امتياز 
احلكم  ا�ستاأنف  ق��د   - حممد  قمرب  ع��ب��داهلل  وميثله/فهد  نقوي  احل�سنني 
 2019/1/24 بتاريخ  ج��زئ��ي  ع��م��ايل   2018/11420 رق��م  ب��ال��دع��وى  ال�����س��ادر 
ال�ساعة 11.00 �سباحا   املوافق 2019/9/16  االثنني  يوم  لها جل�سه  وح��ددت 
او من ميثلكم قانونيا  ch1.A.4 وعليه يقت�سي ح�سوركم  بالقاعة رقم 

ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 12716 بتاريخ 2019/8/27   

مذكرة اعالن بالن�سر
يف  الدعوى 2019/323 ا�ستئناف عقاري 

2-وترفرونت  ليمتد  انرتابري�سز  ب��روب��رت��ي  �سده/1-مينك  امل�ستاأنف  اىل 
دفيلومبنت�ص ليمتد 3- دبي غرين�سى لال�ستثمارات العقارية مليتد 4- �سيفيلد 
للعقارات )�ص ذ م م( جمهويل حمل االقامة مبا ان امل�ستاأنف /حممد عمران 
ا�ستاأنف  ق��د   - الزحمي  احمد  عبيد  م��ب��ارك  وميثله/�سعيد  عثماين  ا���س��رف 
لها  وح��ددت  كلي.  عقاري   250/2019 رق��م  بالدعوى  ال�سادر  القرار/احلكم 
رقم  بالقاعة  10.00 �سباحا  ال�ساعة  املوافق 2019/9/4  االأرب��ع��اء   يوم  جل�سه 
حال  ويف  قانونيا  ميثلكم  م��ن  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch1.C.11

تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 12716 بتاريخ 2019/8/27   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2019/235 تنفيذ عقاري  
بهوجال  جمهول حمل  �سينغ  �سينغ الل  ���س��اروان  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
م   م  ذ   - العقارية  �ستار  دام���اك  التنفيذ/�سركة  طالب  ان  مب��ا  االق��ام��ة 
اأق��ام عليك  وميثله / حممود ابراهيم عبداهلل عبدالكرمي حواي - قد 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
فان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )1758947(
االلتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12716 بتاريخ 2019/8/27   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2019/249   تنفيذ عقاري   
اىل املنفذ �سده/1- �ساالبورات عبداملجيد جمهول حمل االقامة مبا ان 
طالب التنفيذ/�سركة داماك كراون للعقارات املحدودة وميثله / حممود 
ابراهيم عبداهلل عبدالكرمي حواي - قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
 )3665476.18( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اع��اله  املذكورة 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12716 بتاريخ 2019/8/27   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2019/2535   تنفيذ جتاري  
حمل  جمهول  النعيمي   ح��ارب  خليفة  حممد  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
االقامة مبا ان طالب التنفيذ/�سلفر �سيتي للتجارة  العامة وميثله/
التنفيذية  ال��دع��وى  اأق���ام عليك  ق��د   - احل��م��ادي  خ��ال��د حممد علي 
به وق��دره )18034.50(  املنفذ  املبلغ  وال��زام��ك بدفع  اع��اله  امل��ذك��ورة 
املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م 
�ستبا�سر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12716 بتاريخ 2019/8/27   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2019/3509   تنفيذ جتاري  
اأك����وا ل��ي��م��وزي��ن - ذ م م 2-���س��ي��ف �سامل  اىل امل��ن��ف��ذ ���س��ده��م��ا/1-���س��رك��ة 
التنفيذ/  ان طالب  ال�سويدي  جمهويل حمل االقامة مبا  را�سد �سيف 
احمد  منى   / وميثله  اخلارجية  والتجارة  لالإ�ستثمار  العربي  امل�سرف 
عبدالعزيز يو�سف ال�سباغ - قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة 
اعاله والزامكما بالت�سامن بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )196866.87( 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12716 بتاريخ 2019/8/27   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2019/2487   تنفيذ جتاري  
ال��زرع��وين  جمهول حمل  املنفذ �سده/1- حممد �سالح علي نقى  اىل 
 - للمقاوالت  الوطنية  ال�سعفار  التنفيذ/�سركة  طالب  ان  مبا  االقامة 
اأق��ام عليك  �ص ذ م م وميثله / عبدالرحمن ح�سن حممد املطوع - قد 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
فان  املحكمة.  وعليه  او خزينة  التنفيذ  دره��م اىل طالب   )28999356(
االلتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12716 بتاريخ 2019/8/27   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2019/3365 تنفيذ جتاري  
املنفذ �سده/1- فادي حممد منيمنه  جمهول حمل االقامة  اىل 
حممد  علي   / وميثله  تانكاييف  ال��ت��ن��ف��ي��ذ/اأرم��ني  ط��ال��ب  ان  مب��ا 
عمر العيدرو�ص  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله 
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )6586320( درهم اىل طالب 
التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 

يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12716 بتاريخ 2019/8/27   
اعالن حكم بالن�سر

 يف  الدعوى رقم 2018/1503 جتاري كلي 
اىل املدعي عليه/1- افانت - �ص م ح  2-م�سعود حممد على معزى نيا  3-رامني م�سعود معزى نيا 4-مرجان 
الغرب للتجارة العامة - �ص ذ م م 5-حممد ر�سا علي يادكارى 6-كويك اك�سن للتجارة العامة )�ص ذ م م( 
�سابقا بلو فليم للتجارة العامة )�ص ذ م م( حاليا 7- مهدى ميكائيل ق�ساب زاده علمدارى جمهويل حمل 
االقامة مبا اأن املدعي / بنك �سادرات ايران )الفرع الرئي�سي( نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة 
بتاريخ  2019/3/27  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/  بنك �سادرات ايران )الفرع الرئي�سي( اأوال : بالزام 
املدعي عليهم من  االأوىل وحتى اخلام�ص بان يوؤدوا بالت�سامن والتكافل للبنك املدعي مبلغ مائتي وواحد 
وت�سعني الف ومائة وثالثة و�سبعني درهم واثنني وع�سرين فل�سا والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ 
االأوىل  عليهم من  املدعي  بالزام   : ثانيا   ، ال�سداد  الق�سائية احلا�سل يف 2018/7/11 وحتى متام  املطالبة 
والفائدة  درهم  الف  اربعمائة وخم�سني  مبلغ  املدعي  للبنك  والتكافل  بالت�سامن  ي��وؤدوا  بان  ال�سابع  وحتى 
بامل�سروفات  عليهم  املدعي  والزمت  ال�سداد  الق�سائية وحتى متام  املطالبة  تاريخ  9% من  بواقع  القانونية 
ومببلغ والف درهم مقابل اتعاب املحاماة. حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما 
اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12716 بتاريخ 2019/8/27   

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2019/3069 عمايل جزئي                                              

اىل املدعي عليه/1- �سامويل مايجوا موريجو جمهول حمل االقامة مبا اأن املدعي 
/ �سب�سلتي بات�ص للتجارة العامة - �ص ذ م م نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها 
بات�ص  �سب�سلتي  ل�سالح/  اعاله  املذكورة  الدعوى  يف   2019/6/13 بتاريخ  املنعقدة 
للتجارة العامة - �ص ذ م م  بالزام املدعي عليه بان يوؤدوا للمدعية مبلغ )30000( 
املطالبة  تاريخ  من  �سنويا   %9 بواقع  عنه  والفائدة  درهما  الفا(  )ث��الث��ون  دره��م 
الق�سائية يف 2019/3/28 م وحتى ال�سداد التام والزمت املدعي عليه باملنا�سب من 
قابال لال�ستئناف خالل ثالثني  وامل�سروفات.  حكما مبثابة احل�سوري  الر�سوم 
يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12716 بتاريخ 2019/8/27   

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2019/132 عقاري كلي                                                

بان  نعلنكم  االق��ام��ة  مادي�ص جمهول حم��ل  ج��ري  زول��ت��ان  ع��ل��ي��ه/1-  املحكوم  اىل 
املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2019/4/30  يف الدعوى املذكورة اعاله 
ل�سالح/ بنك ابوظبي التجاري - فرع بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للبنك املدعي 
وخم�سمائة  ال��ف  وخم�سون  واث��ن��ان  مليون  )اث��ن��ني  دره���م   2.052.552.06 مبلغ 
واثنان وخم�سون درهم و�ستة فلو�ص( وفائدة على هذا املبلغ بواقع 9% �سنويا من 
تاريخ 2019/2/4 حتى متام ال�سداد والزمته امل�سروفات والف درهم مقابل اتعاب 
املحاماة.  حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا 
من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12716 بتاريخ 2019/8/27   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2019/2529 تنفيذ جتاري  
الكثريي  جمهول  وا�سط  �سعيد �سغري  ���س��ده/1- مهدى  املنفذ  اىل 
العامة  للتجارة  �سيتي  التنفيذ/�سلفر  طالب  ان  مبا  االق��ام��ة  حمل 
اأق����ام عليك الدعوى  ومي��ث��ل��ه / خ��ال��د حم��م��د ع��ل��ي احل��م��ادي - ق��د 
وقدره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب��دف��ع  وال��زام��ك  اع���اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية 
)1226.50( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان 
املحكمة �ستبا�سر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12716 بتاريخ 2019/8/27   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2019/3077   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سده/1- زارا في�سل ابراهيم في�سل جمهول حمل االقامة 
مبا ان طالب التنفيذ/كري�ستافري بونيفا�سي يف جي لورين�ص وميثله / 
هاين رجب مو�سى عبداهلل اجل�سمي - قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
به وقدره )584157( درهم  املنفذ  املبلغ  والزامك بدفع  املذكورة اعاله 
�ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل 
املذكور  بالقرار  االل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج����راءات 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12716 بتاريخ 2019/8/27   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2019/3370   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سده/1- اإم ئي للتطوير - �ص ذ م م  جمهول حمل االقامة 
مبا ان طالب التنفيذ/�سركة ال�سعفار الوطنية للمقاوالت - �ص ذ م م  
وميثله / عبدالرحمن ح�سن حممد املطوع - قد اأقام عليك الدعوى 
وقدره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب��دف��ع  وال��زام��ك  اع���اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية 
فان  املحكمة.  وعليه  او خزينة  التنفيذ  درهم اىل طالب   )351277(
املحكمة �ستبا�سر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12716 بتاريخ 2019/8/27   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2019/3147   تنفيذ جتاري  
وميثلها  م  م  ذ  �ص   - العامة  للتجارة  افينيو  اييت  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
قانونا/ جودو باد�سا مدار جمهول حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/
 / قانونا  م وميثلها  م  ذ  �ص   - املنزلية  واالواين  االأدوات  لتجارة  بولريو 
وميثله / علي م�سبح علي �ساحي - قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )74473( درهم اىل 
طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12716 بتاريخ 2019/8/27   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2019/2485   تنفيذ جتاري  
)ك��ف��ي��ل �سامن(  اب��وال�����س��ع��ود ح�سني  ����س���ده/1- حم��م��د ح�سني  امل��ن��ف��ذ  اىل 
جمهول حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/م�سرف االإمارات اال�سالمي 
)�ص م ع( وميثله / جابر را�سد حممد جابر را�سد ال�سالمي - قد اأقام عليك 
وقدره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى 
)804201( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة 
�ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12716 بتاريخ 2019/8/27   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2019/3859  تنفيذ جتاري  
مبا  االق��ام��ة  حم��ل  جمهول  �سيبيك  �سده/1-فالنتينا  املنفذ  اىل 
الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  بايرن   جيم�ص  التنفيذ/دامني  طالب  ان 
وقدره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية 
)301340( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان 
املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12716 بتاريخ 2019/8/27   
اإعالن للح�سور امام اخلربة املنتدبة 

يف الدعوى رقم 2019/1015 اإ�ستئناف جتاري  
امل�ستاأنف : �سامل حممد �سامل بالعمى التميمي 

املطلوب اعالنه )امل�ستاأنف �سده الثاين( : يعقوب حممد يو�سف غريب 
الدعوى  يف  املنتدبة  اخلربة  امام  باحل�سور  مكلف  انت   - املن�سوري 
املذكورة اعاله على العنوان التايل ابوظبي �سارع حمدان بجوار م�سجد 
عمري بن يو�سف بناية مانع �سعيد العتيبة الدور الثاين رقم 202 وذلك 
يوم االإثنني املوافق 2019/9/2 ال�ساعة 3.30 م �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل 

معتمد وتقدمي كافة ما لديكم من م�ستندات ومذكرات. 
اخلبري احل�سابي املكلف يف الدعوى 
عادل عثمان العمودي 

اإعالن بالن�سر 

العدد 12716 بتاريخ 2019/8/27   
يف الدعوى رقم 2019/743 جتاري كلي - دبي 

املدعى عليهم :  1( ردهي �سدي للتجارة العامة - �ص ذ م م ، 2( �سونيل �سابالين راتان كي�ساف دا�ص 
3( �سونينا �سابالين �سونيل �سابالين  ، 4( جاي �سينغ �ساوهان بهانوار الل ، 5( ماهيندرا كومار تاك  
للتجارة  �سدي  رده��ي  مبنى   - الق�سي�ص  �سارع   - االأوىل  ال�سناعية  الق�سي�ص   - دب��ي   : )العنوان 
العامة �ص ذ م - �سقة B113 ملك نا�سر را�سد هاتف : 048832788 / متحرك 0556264894 مكاين 

 )3764098218 :
يرجى احل�سور اىل اجتماع اخلربة املقرر مبكتب اخلبري امل�سريف  املدون ادناه وذلك يف متام ال�ساعة 
املوافق 2019/9/2 وذلك لبيان دفوعكم يف الدعوى املرفوعة  الثانية ع�سره من ظهر يوم االإثنني 

عليكم من قبل بنك ابوظبي التجاري.  
بيت املعرفة لتدقيق احل�سابات - بناية ال�سم�ص امل�سيئة - الدور االأول مكتب رقم 112،  هاتف رقم 
الطاير  بجانب   -  0506516092  : رق��م  متحرك  هاتف   -  042833622  : رق��م  فاك�ص   -  042830100

لل�سيارات - القرهود / دبي
اخلبري امل�سريف /حممد كامل عريان - قيد رقم 64

بيت املعرفة لتدقيق احل�سابات 

اعالن اجتماع خربة بالن�سر 
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فــن عــربـــي

39
�سخ�سية وديع �ل�سنباطي يف "�هوه ده �للي �سار" كانت �سعبة جد�

علي الطيب: �ضعيد بنجاح دوري يف م�ضل�ضل )قابيل(
"قابيل"؟ يف  جتربتك  وجدت  • كيف 

عبدالرحمن،  �سخ�سية  مع  اجلمهور  من  التفاعل  ه��ذا  اأت��وق��ع  مل   -
اجلمهور،  م��ع  ب��ت��اأث��ريه��ا  بالتاأكيد  و���س��ع��دت 

اأنه  اأدرك����ت  ال�سيناريو  ق����راءة  فمنذ 
عمل جيد وخمتلف وفر�سة يجب 

باأف�سل  ب��ا���س��ت��غ��الل��ه��ا  اأق�����وم  اأن 
�سورة ممكنة،

من  انتهيت  كنت  اأن��ن��ي  خا�سة   
دوري يف م�سل�سل "اهوه ده اللي 

�سار" قبلها،
بني  االخ����ت����الف  اأن  و����س���ع���رت   
�سخ�سية ال�سابط عبدالرحمن 

يف "قابيل" ووديع ال�سنباطي يف 
"اهوه ده اللي �سار" نقطة حت�سب 

يل بفرتة ق�سرية،
 خا�سة اأن االأخري عر�ص قبل رم�سان 

بوقت ق�سري ب�سبب ظروف تاأجيله 
من العام املا�سي.

ر�سحك  •من 

للعمل؟
- ر�سحني املخرج كرمي ال�سناوي للم�سل�سل بعد عر�ص "اهوه ده اللي 
املخرجني  م��ن  اث��ن��ني  م��ع  بالعمل  حم��ظ��وظ��اً  نف�سي  واأع��ت��رب  �سار"، 
املهمني بوقت ق�سري، فكل منهما ا�ستفدت منه واأ�ساف يل على 

امل�ستوى الفني.

اأمل  "قابيل"،  يف  بالدراما  االأوىل  •كرمي خا�ص جتربته 
تقلق من ذلك؟

- كرمي من املخرجني املاهرين الذين يجيدون توجيه 
املمثل ب�سكل جيد، ويتناق�ص يف التفا�سيل واالحا�سي�ص 

التي يريدها من كل م�سهد، 
فهو يعمل مع املمثل على كافة التفا�سيل التي يريدها، 
فمثال م�سهد املواجهة الذي جمعني مع حممد ممدوح 
لكرمي  ك��ان  التوا�سل  م��واق��ع  على  ك��ب��ريا  انت�سارا  وح��ق��ق 

الدور االكرب يف خروجه بهذه الطريقة،
 ففي كل مرحلة بامل�سهد كان يتحدث عن االنفعال والتعبري 

الذي يريده مني، واأعترب نف�سي حمظوظا بالعمل معه.

الت�سوير؟ حت�سريات  اإىل  •وبالن�سبة 
- احلقيقة اأن الوقت مل يكن كافياً 
خا�سة  م��ط��ول��ة،  ل��ت��ح�����س��ريات 
ان�سم  م���ن  اآخ�����ر  ك��ن��ت  اأن���ن���ي 
�سيق  ب�سبب  العمل  لفريق 
الوقت واالرتباط بالعر�ص 
وان�سمامي  الرم�ساين، 
فقط  يومني  قبل  ج��اء 
اأول  ت���������س����وي����ر  م������ن 

م�ساهدي،
 االأمر الذي جعلني 
اأن�������ام  ال  ت����ق����ري����ب����اً 
ب�����س��ب��ب رغ��ب��ت��ي يف 
ال�سخ�سية  درا�سة 
جوانبها  مبختلف 
ما  اأن  واإدراك���������������ي 
من  ت�����س��وي��ره  �سيتم 
عنه  ال��ع��دول  امل�ستحيل 
تعمدت  ك��م��ا  اإع����ادت����ه،  اأو 
املختلفة  اجل��وان��ب  اأدر�����ص  اأن 
�سابط  فعبدالرحمن  لل�سخ�سية، 
م���ت���خ�������س�������ص در����������ص ال����ربجم����ة 

واحلا�سبات اأواًل،
تكون  االأ�����س����خ����ا�����ص  وه������������وؤالء   
احلديث  يف  ول��غ��ت��ه��م  ع��الق��ت��ه��م 
�سباط  ع����ن  ن�����س��ب��ي��اً  خم��ت��ل��ف��ة 

ال�سرطة،
 الأن����ه در�����ص م���دة اأ���س��ه��ر فقط 
بكلية ال�سرطة ولي�ص 4 اأعوام، 
عن  اب���ت���ع���اده  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة 
واالحتكاك  املبا�سر  التعامل 

باملجرمني فتعامله يكون يف نطاق مهام عمله فقط.

ال�سخ�سيات؟ مع  التعامل  يف  خا�سة  طريقة  لك  •هل 
املحيطة  البيئة  يف  ي�سبهها  عمن  اأب��ح��ث  اأق��دم��ه��ا  �سخ�سية  ك��ل  يف   -
العام  االإط���ار  بر�سم  يفيدين  ما  وه��و  واأتناق�ص معه  واأ���س��األ عنه  ب��ي، 

لل�سخ�سية لتكون واقعية،
الدرامي  ال�����س��ي��اق  م��ا يتنا�سب م��ع  واأ���س��م��ع��ه  اأ���س��اه��ده  واأخ���ت���ار مم��ا   

لل�سيناريو،
 فهناك تفا�سيل �سغرية تكون مهمة بالدور، 

واأ�سعى دائما الأن اأحافظ على هذه التفا�سيل، فمثال يف "قابيل" قمت 
بالتوا�سل مع مهند�ص يعمل يف �سركة اأمريكية �سهرية وتعرفت منه 

على بع�ص التفا�سيل التي �ساعدتني خالل الت�سوير.

تعاملت  كيف  كوميدية،  ملحة  عبدالرحمن  �سخ�سية  يف  •قدمت 
معها؟

- حر�ست على اأن تكون الكوميديا يف �سخ�سية عبدالرحمن مرتبطة 
على  قائمة  تكن  مل  فالكوميديا  مفتعلة،  ولي�ست  الدرامي  بال�سياق 

"ايفيهات"،
 ولكنها كوميديا موقف ارتبطت باختالف طبيعة ال�سخ�سيات، وهذا 
االأم��ر كنت حري�ساً على االلتزام به لتجنب الدخول يف اأي اأم��ور قد 

تبدو غري واقعية مبا يوؤثر على م�سداقية العمل.

دور  اأن  خا�سة  عبدالرحمن  ال�سابط  �سخ�سية  مع  تعاملت  •كيف 
ال�سابط ُوجد باأكر من عمل يف رم�سان؟

الأن  ال�����دور،  م��ع  ب��ال��ت��ع��ام��ل  خمتلفة  ف��ر���س��ة  منحني  ال�����س��ي��ن��اري��و   -
عبدالرحمن �سابط متخ�س�ص يف املعلومات، 

املواطنني  وب��ني  بينهم  احتكاك  هناك  يكون  ممن  �سابطا  لي�ص  وه��و 
ب�سكل مبا�سر، 

ان  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة  ال����دور،  االم���ر نقطة مهمة ج��دا يف طبيعة  وه���ذا 
العالقة التي جمعت بينه وبني ال�سابط طارق الذي قدم دوره حممد 

ممدوح عالقة قائمة على التكامل ال التبعية.

الدور؟ عن  ال�سباط  من  تعليقات  �سمعت  •هل 
- بالفعل، �سمعت اأكر من تعليق، وكانت يف معظمها ايجابية لدرجة 
اأن اأحد ال�سباط قال يل اإنني قدمت الدور وكاأين �سابط حقيقي ال 
اأ�سحاب  ياأتي من  اأن��ه  االأك��رب، خا�سة  النجاح  اأعتربه  ممثل، وهو ما 

االخت�سا�ص.

مع  تعاملت  كيف  �سار"،  اللي  ده  "اهوه  يف  لتجربتك  •بالعودة 
�سخ�سية وديع ال�سنباطي؟

الأنني  االخ�����رية،  امل��رح��ل��ة  يف  خ��ا���س��ة  ج���دا  �سعبة  �سخ�سية  ك��ان��ت   -
ا�سطررت لزيادة وزين لنحو 15 كغم من اأجل الظهور بج�سد مالئم 

للمرحلة العمرية،
 باالإ�سافة اإىل ان التحوالت والعالقات التي كان يدخلها مل تكن �سهلة 

الأنك ترغب يف نقل اأحا�سي�ص متناق�سة بعدد من املواقف، 
وطبيعة العمل يف الت�سوير مل تكن �سهلة،

واالإ�سادات  ال���دور  ع��ن  اجلماهريية  الفعل  ردود  النهاية  يف  لك�����ن   
النقدية جعلتني اأ�سعر ب�سعادة كبرية واأن�سى ما تعر�ست له من تعب 

واإجهاد.

مايا دياب ت�ضور اأغنيتني 
جديدتني

على  جديدتني  اأغنيتني  ت�سوير  من  دي��اب  مايا  اللبنانية  الفنانة  انتهت 
طريقة الفيديو كليب، خالل يومني فقط، حيث ت�ستعد "مايا"، لطرحهما 
ب�سكل متتايل خالل الفرتة املقبلة على قناتها ب�"يوتيوب"، على اأن تكون 

االأغنية االأوىل يف عيد االأ�سحى.
واأحيت مايا دياب حفال غنائيا باأحد فنادق مدينة اأربيل العراقية، وقدمت 
مع  للتفاعل  كعادتها  امل�سرح  على  رق�سها  اإىل  اإ�سافة  ال�سهرية،  اأغنياتها 

اجلمهور العراقي.
بعد  ع���اَد  ال���ذي  منغني"،  "هيك  برناجمها  خلقات  اختتمت  م��اي��ا  وك��ان��ت 
اأما  اللبنانية،   MTV �سا�سة  على  وُعر�ص  غياب مبو�سم خام�ص جديد، 
اآخر حفالتها الغنائية فكانت ب�سحبة مواطنها اللبناين جوزيف عطية يف 

مدينة طرطو�ص ب�سورية.

�ضنغل جديد بتوقيع جواهر
طرحت املطربة جواهر اأغنية حتمل ا�سم )ال�ساعة 6( على طريقة الفيديو 
اأني�ص،  كليب، كلمات �سيد ال�ساعر واأحل��ان حمدي �سديق، واإخ��راج حممد 
ومت ت�سويرها يف اأحد فنادق االإ�سكندرية، ومن املقرر اإذاعتها على عدد من 

القنوات خالل الفرتة املقبلة.
مب�ساركة  رخ��ام��ة(،  ع��اوزي��ن  )م�ص  كليب  فيديو  م��وؤخ��را  جواهر  وطرحت 
املطرب حممود جمعة، وكلمات �سمري حممد اأحمد، واأحلان �سيد االأ�سواين، 

وتوزيع تامر �سقر، وحقق ن�سب م�ساهدة عالية.
وت�سهد الفرتة املا�سية عودة قوية جلواهر، التي �سرعت يف تعزيز ح�سورها 

بعد فرتة من الغياب اثرت على جماهرييتها.

معت�ضم النهار و�ضتيفاين �ضليبا
 ثنائي جديد يف رم�ضان املقبل

من  جمموعة  ال�سباح  ���س��ادق  املنتج  ي��ق��دم 
الرم�ساين  ال���درام���ي  ل��ل��م��و���س��م  االأع���م���ال 
على  النجوم  م��ن  ع��دد  بح�سور   ،2020

خارطته االإنتاجية للمو�سم املقبل.
معت�سم  ال�����س��وري  النجم  ا�سم  ت���داول  وم��ع 
النهار لت�سكيل ثنائية مع النجمة اللبنانية 
نادين ن�سيب جنيم يف عمل ملو�سم 2020، 
ون�ص"،  "خم�سة  م�سل�سل  يف  جناحهما  بعد 
جديدة  ثنائية  اأن  �سحافية  م�سادر  اأك��دت 
جتمع  املقبل،  ال��درام��ي  املو�سم  يف  �ستظهر 
ب���ني م��ع��ت�����س��م و���س��ت��ي��ف��اين ���س��ل��ي��ب��ا يف عمل 
ينطلق  اأن  على  ح��ال��ي��ا،  كتابته  تتم  ج��دي��د 

ت�سويره خالل الفرتة املقبلة. 
وكان معت�سم ح�سر املو�سم املا�سي ببطولة 
ح�سرت  بينما  ون�ص"،  "خم�سة  م�سل�سل 
�ستيفاين ببطولة م�سل�سل "دقيقة �سمت"، 
تاأليف  م��ن  وه��و  فهد،  عابد  النجم  برفقة 
���س��وق��ي املاجري،  ���س��ام��ر ر����س���وان، واإخ�����راج 
و"اإيبال  اإخوان"  "ال�سباح  �سركتي  واإن��ت��اج 

الدولية".

�أطل �لفنان علي �لطيب من خالل م�سل�سل )قابيل(، يف رم�سان 
يف  �ملتخ�س�ص  عبد�لرحمن  �ل�سابط  �سخ�سية  عرب  �ملا�سي، 
جماهريية  �إ�ساد�ت  منه  ح�سد  �لذي  �لدور  وهو  �ملعلومات، 
ونقدية. يف هذ� �حلو�ر يتحدث �لطيب عن �مل�سل�سل وكو�لي�ص 

ت�سويره وحت�سريه �ل�سريع للدور.
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التمارين يف منت�ضف العمر حتمي من الزهامير
ال ي��ه��م م��ت��ى ت��ب��داأ يف مم��ار���س��ة ال��ت��م��اري��ن ال��ري��ا���س��ي��ة، ف��ه��ي ت��ف��ي��دك حتى 
جامعة  يف  اأجريت  جديدة  لدرا�سة  وفقاً   ،50 ال�  تخطي  بعد  مار�ستها  لو 
وي�سكون�سن. وقد وجدت الدرا�سة اأن عدم ممار�سة التمارين ال يرتبط فقط 
ب�سعف الذاكرة يف ال�سيخوخة، بل تزداد معه خماطر االإ�سابة بالزهامير، 

وهو اأكر اأنواع اخلرف انت�ساراً يف ال�سنوات االأخرية.
وقد اعتمدت الدرا�سة على البيانات ال�سحية ل� 1500 م�ساب بالزهامير، 
ومراقبة 317 �سخ�ساً اأعمارهم اأقل من 60 عاماً، ُطلب من 107 منهم 
ممار�سة التمارين على جهاز امل�سي، ومراقبة 95 اآخرين لديهم اجلينات 

الوراثية التي تزيد احتمال االإ�سابة بالزهامير.
وت�سمن برنامج التدريب على جاهز امل�سي 5 ح�س�ص يف االأ�سبوع مدة كل 
منها 30 دقيقة، ومت ت�سنيف �سدة التمرين باعتباره خفيف اإىل متو�سط.

منت�سف  من  متاأخرة  مرحلة  يف  التمارين  ممار�سة  اأن  النتائج  واأظ��ه��رت 
الُعمر توفر وقاية �سد االإ�سابة بالزهامير.

هل االعتماد على الفيتامينات واملكمالت الغذائية يوؤتي ثماره حقًا؟
العادي.  لل�سخ�ص  املف�سلة  الطبية  الو�سفة  ه��ي  الفيتامينات  مكمالت 
هل اأنا متعب؟ اأتناول مكمالت حديد. هل اأنا حزين؟ اإذن هناك نق�ص يف 
القلب  على �سلة ب�سحة  اأخ��رياً  �سدر  التقليدي. ولكن بحثاً  »د«  فيتامني 
اإنرتنال ميدي�سني«، وجد  اأوف  »اأنالز  دورية  ون�سر يف  الدموية،  واالأوعية 
اأن مكمالت الفيتامينات لها اأثر قليل على �سحة القلب مبا يف ذلك مر�ص 

القلب وطول العمر ب�سكل عام.
وقال الطبيب اإرين دي. ميكو�ص، وهو اأ�ستاذ م�ساعد يف طب القلب يف كلية 
الطب جامعة جونز هوبكنز يف بالتيمور واأحد امل�ساركني يف تاأليف البحث، 
اإن البحث اأجري يف جزء منه نتيجة لل�سعبية املتزايدة ل�سناعة املكمالت. 
منف�سلة  ع�سوائية  �سريرية  جت��ارب  من  جممعة  اأدل��ة  البحث  راج��ع  وق��د 
الدموية  االأوع��ي��ة  اأم��را���ص  يف  واملكمالت  الغذائي  التدخل  فائدة  لتحليل 
للفيتامينات،  ال�سا�سعة  لالأغلبية  »بالن�سبة  اأن��ه  ميكو�ص  واعترب  والقلب. 
القلب واالأوعية  اأو يف �سحة  الوفاة  اأي فائدة لها �سواء يف تقليل  مل جند 
املتحدة  الواليات  اأن ما ي�سل لواحد بني كل �سخ�سني يف  الدموية«، رغم 

االأمريكية يتناول نوعاً ما من املكمالت اأو الفيتامينات.
وقال الطبيب جيفري ليندر، رئي�ص الطب الباطني وال�سيخوخة يف كلية 
طب جامعة نورث وي�سرتن يف �سيكاغو: »هذه الدرا�سة توؤكد ما كنا نعتقده، 
اأن هناك القليل للغاية من املكمالت اأو الفيتامينات، اإن وجد اأ�سا�سا، التي 

يجب اأن يتناولها االأ�سخا�ص طاملا اأنهم يتناولون نظاماً غذائياً �سحياً«.
واأ�ساف اأن الغذاء يحتوي على كل من املعادن والفيتامينات يكون اجل�سم 
الغذائية تو�سف فقط يف حال كان  املكمالت  بينما  م�سمم المت�سا�سها«، 
املر�سى لديهم نق�ص يف الفيتامينات وميكن اأن ي�ستفيدوا منها ولكن هذه 
لي�ست االأغلبية. واأظهرت الدرا�سة بع�ص االأدلة التي تفيد باأن االأحما�ص 
باالأزمات  االإ�سابة  دون  احليلولة  يف  ت�ساعد  اأن  ميكن   3 اأوميغا  الدهنية 
املكمالت  م��ن  معني  خليط  ت��ن��اول  اأن  على  اأي�����س��اً  اأك���دت  ولكنها  القلبية، 

-الكال�سيوم وفيتامني »د«، يزيد من خماطر االإ�سابة بال�سكتة الدماغية.
وقال ميكو�ص: »يتناول االأ�سخا�ص هذه االأ�سياء دون ا�ست�سارة االأطباء الأنهم 
يعتقدون اأنها غري �سارة، وهم ميكن اأن يتعر�سوا الآثار جانبية حقيقية«. 
ومع ذلك، يعتقد ليندر اأن اخلطر احلقيقي هو اأن يهدر املر�سى اأموالهم 

يف حماولة م�سللة لتح�سني �سحتهم.

• من هو موؤ�س�ص �لبالغة؟ 
- عبد القاهر اجلرجاين 

ر�ئد �إحياء �ل�سعر �لعربي يف �لع�سر �حلديث؟  • من 
- حممود �سامي البارودي 

• ما هو �لفن �لذي مت ��ستحد�ثه يف �لأندل�ص؟ 
- املو�سحات. 

• من �ساحب �لكتب �لتالية : �سقط �لزند ، لزوم ما ل 
يلزم ، ر�سالة �لغفر�ن؟ 

- اأبو العالء املعري. 
�للغة؟  يف  زينب  ��سم  يعني  • ماذ� 

- �سجرة ح�سنة املنظر طيبة الرائحة. 

، و جلد االإن�سان  25 ملم  ، و �سمك جلد الفيل يبلغ  2ملم  اأن �سمك جلد االإن�سان ال يزيد عن  -هل تعلم 
با�ستثناء جفون  الغدد  الفيل خال من هذه  العرق بينما جلد  التي تفرز  الغدد  اآالف من  يحتوي على عدة 

العينني.
.. اأي يف خالل 80 �سنة يكون قد طاف  -هل تعلم اأن الرجل العادي مي�سي مبعدل 20 األف خطوة يومياً 

حول العامل �ستة مرات.
يف  �سربة  ثمانني  العادي  االإن�سان  قلب  �سربات  فعدد   ، اجل�سم  بحجم  تتاأثر  القلب  نب�سات  اأن  تعلم  -ه��ل 
فعدد  الع�سفور  قلب  اأم��ا  الدقيقة،  يف  �سربة   700 ال��ف��اأر  ويف  الدقيقة  يف  �سربة   25 الفيل  ويف  الدقيقة 

�سرباته 1000 �سربة يف الدقيقة.
-هل تعلم اأن الطفل حديث الوالدة يبكي يف املتو�سط مدة 113 دقيقة يومياً .. و الدموع التي يفرزها ت�ساعد 

كثرياً على رعاية �سحته العامة.
-هل تعلم اأن ياقوت احلموي هو عامل عربي قدمي من علماء اللغة و االأدب.

- هل تعلم اأن االإ�سبع الداح�ص يعالج باأن يو�سع راأ�ص االإ�سبع يف حبة ليمون مفتوحة.
-هل تعلم اأن عدد �ساعات النوم ترتاوح عند االإن�سان البالغ ما بني 7 : 8 �ساعات يومياً اأي اأننا نق�سي اأكر 

من ثلث العمر يف النوم فاالإن�سان الذي عا�ص �ستني عام .. نام منها حوايل ع�سرين عام.

ن�صيحة اجلدة 
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�لزكام
ي�����س��اح��ب ال���زك���ام 
ال���������ع���������دي���������د م����ن 
مثل  االأع��������را���������ص 
ال�����ت�����ه�����اب احل����ل����ق 
وان���������س����داد االأن������ف 
و���������س��������ي��������الن��������ه��������ا 
وغريها  وال�����س��ع��ال 
م�������ن االأع��������را���������ص 

املزعجة.
وهناك عدة عوامل 
ت�ساعد على انت�سار 
اإىل  اإ�سافًة  الزكام 
تقلبات اجلو يحذر 

وهي االزدحام يف املدار�ص وامل�ست�سفيات وحتى  منها موقع “هيل�ص الين”، 
اأخذ احليطة والقيام باالإجراءات الوقائية  عيادات االأطباء، ولذلك يجب 

عند االنخراط يف مناطق التجمعات جتنًبا النتقال العدوى.
اأّن تلوث الهواء داخل املنازل بدخان ال�سجائر قد يكون  وي�سري املوقع اإىل 
اأحد عوامل انت�سار عدوى الزكام، باالإ�سافة اإىل قلة التعر�ص لل�سم�ص مما 
يقلِّل من ن�سبة فيتامني دال يف اجل�سم، وبالتايل �سعف املناعة يف مواجهة 

الفريو�سات.
وين�سح بال�سوائل وامل�سروبات ال�ساخنة يف عالج الزكام، وكذلك احلم�سيات 

اإ�سافة اإىل الراحة والتدفئة داخل املنزل حلني التعايف.

فتاة حتمل بالونا قابال للنفخ وهي مت�سي على �ساطئ �لرمال �لبي�ساء يف منطقة تو�سكانا بو�سط �إيطاليا. )� ف ب(

كان احمد دائما على خالف مع جدته الطيبة احلنون والتي كثريا ما غ�سبت منه لعدم �سماعه لن�سيحتها 
الب�سيطة الغالية وهي: يا احمد ال تلعب بدون حذائك .. اإلب�ص حذاءك قبل اخلروج يا احمد ..ال تخلع حذاءك 
اذن الأذن  اذنه كثريا لكنه ال يبايل به ويقذف به من  اللعب بالدراجة يا احمد.. كالم كان يرتدد على  اثناء 

ومي�سي م�سرعا للعب بدون حذائه.
فقال  احل��ذاء  للب�ص  عليه جدته  فنادت  بالدراجة  للعب  اخل��روج  منه  اأ�سدقاوؤه طالبني  فيه  ي��وم ح�سر  ج��اء 
واأ�سدقائه يف  راكبا دراجته م�سرعا  ..ب��دون حذاء  )حا�سر جدتي حا�سر( ودخلت اجلدة حجرتها وذهب هو 
الطريق يقفزون ويتنقلون من مكان اىل مكان حتى حدث ما عكر على احمد بهجته ..ثقب االطار ثقبا كبريا 
فنزل احمد من على الدراجة لريى لهذه امل�سكلة حال وهنا جاءت امل�سكلة الثانية ا�سد ايالما فقد كانت االر�ص 
مليئة بالزجاج املك�سور والذي ب�سببه جرحت قدمه جرحا عميقا ومل ي�ستطع اخراج قطعة الزجاج بيده من 
االأمل وجتمع ا�سحابه عليه وحملوه على دراجة احدهم وهو ينزف دما من قدمه املجروحة ويتاأمل لي�ص منها 
فح�سب بل من الكالم والتاأنيب الذي �سي�سمعه من جدته و�ستكون حمقة يف ذلك .اأمره الطبيب اأن يرقد يف 
الفرا�ص ا�سبوعا بعد اأن خاط قدمه بغرز عديدة وا�سبوعا اخر �سيق�سيه يف البيت ال يرى ا�سدقاءه ودراجته 
وال�سارع واحلديقة عقابا على عدم �سماعه لكالم جدته مع حرمانه من احللوى وامل�سروف ..كل هذه اخل�سائر 

منيت بها يا احمد ..كل هذه اخل�سائر.. ونظر حلذائه وهو حزين.

تناول القهوة قبل النوم مبا�ضرة ال ُي�ضبب االأرق
اأن  اإىل  عاماً   14 من  اأك��ر  ا�ستغرقت  مو�سعة  اأمريكية  درا�سة  اأ���س��ارت 
االأرق  ل��ك  ُي�سبب  ال  ال�سرير  اإىل  مبا�سرة  ال��ذه��اب  قبل  القهوة  ت��ن��اول 
يوؤثر على ج��ودت��ه، على عك�ص  اأو  ن��وم هانئ  اأن تغط يف  اأو مينعك من 

االعتقاد ال�سائع.
»فلوريدا  وه��ي  اأمريكية  جامعات   4 م��ن  ال�����س��ادرة  ال��درا���س��ة  واأ���س��ارت 
اأتالنتيك« و »اإميوري« و » مي�سي�سيبي« والتي ا�ستغرقت اأكر من 14 
النوم  وا�سطرابات  القهوة  بني  قوية  عالقة  اأي  وج��ود  عدم  اإىل  عاماً، 

�سواء قلته اأو عدمه.
له  للنوم،  التوجه  قبل  �ساعات   4 خ��الل  الكحول  تناول  اأن  واأو�سحت 
عالقة قوية با�سطرابات النوم ويوؤثر على جودته اأكر من الكافيني، 
االإلكرتونية على  اأو  التقليدية  ال�سجائر  �سواء  التدخني  اأثر  املقابل  يف 
جودة النوم ب�سكل اأكرب من الكحول والكافيني، بح�سب �سحيفة دايلي 

ميل الربيطانية.
و�سملت الدرا�سة 785 اأمريكياً من اأ�سل اأفريقي وتابعتهم الأكر من 
اأثناء النوم  14 عاماً، وكانوا ممن يعانون من االأرق وانقطاع التنف�ص 
ال  ممن  بغريهم  مقارنة  ال��ن��وم،  بقلة  املرتبطة  اال�سطرابات  وغريها 

يعانون من هذه امل�ساكل.
وجدت الدرا�سة، التي ُتعد واحدة من اأكرب الدرا�سات على تاأثري الكحول 
والكافيني والتدخني على النوم يف الليل، اأن الكافيني له تاأثري �سعيف 
ُي��ذك��ر، حتى بعد االأخ���ذ يف االع��ت��ب��ار على العوامل  ال��ن��وم ال  ج��داً على 
اأو املدر�سة يف  اأو الذهاب للعمل  االأخرى مثل العمر واجلن�ص والبدانة 

اليوم التايل، اأو االكتئاب اأو القلق اأو ال�سغط النف�سي.
من  اأق���ل  دقيقة   43 بنحو  بالنعا�ص  ي�سعرون  املدخنني  اأن  تبني  كما 

نظرائهم غري املدخنني.


