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كيف تنام يف 120 ثانية؟

من  ال��ذي مينعهم  "جنون" الأرق،  من  العامل  ح��ول  املاليني  يعاين 
"ع�ضكريا" قد ي�ضع حدا  اأن حال  اإل  بليلة هادئة،  النوم وال�ضتمتاع 

نهائيا لهذه امل�ضكلة.
طريقة  ع��ل��ى  ال�����ض��وء  ال��ري��ط��ان��ي��ة  ميل"  "ديلي  �ضحيفة  و�ضلطت 
لال�ضرتخاء باأ�ضلوب اجلنود الأمريكيني، ميكن اأن ت�ضاعد اأي �ضخ�ص 
على النوم يف 120 ثانية فقط، وذكرها كتاب قدمي عنوانه "ا�ضرتخ 

وفز: اأداء البطولة".
ن�ضبة جناحها  اإن  اأ�ضابيع،   6 ملدة  الو�ضفة  وقال اجلنود، بعد جتربة 
ارتكاب  ل��ه��ذا احل��ل بعد  التو�ضل  اأن���ه مت  ب��امل��ئ��ة، وذك����روا   96 ف��اق��ت 

الطيارين اأخطاء قاتلة ب�ضبب التعب وقلة النوم.
ال�ضرتخاء  بينها  م��ن  اخل��ط��وات،  م��ن  مزيج  على  الو�ضفة  وتعتمد 

والتنف�ص والتخيل.
اأول، عليك اأن ترخي ع�ضالت وجهك، خ�ضو�ضا املوجودة حول فكك 
متدد  اأن  قبل  ممكن،  م�ضتوى  اأدن���ى  اإىل  كتفيك  تنزل  ث��م  وعينيك، 

ذراعيك يف جهة واحدة.
الفخذين  من  بداية  �ضاقيك،  واإرخ���اء  ببطء  بالتنف�ص  ين�ضح  ثانيا، 
 10 ملدة  بال�ضرتخاء  ال�ضعور  ومبجرد  القدمني،  اأ�ضفل  اإىل  و�ضول 

ثوان، يجب اأن ت�ضفي ذهنك ب�ضكل كامل واأل تفكر يف اأي �ضيء.
وح�ضب ال�ضحيفة، فاإن ت�ضفية الذهن تتم حني تت�ضور اأنك م�ضتلق 
على بحرية هادئة، ول �ضيء اأمامك اأو حولك، با�ضتثناء �ضماء زرقاء 

�ضافية.
بع�ص  ك��رره��ا  تفكر"،  تفكر، ل  ل  تفكر،  "ل  ب��ه��دوء  ال��ق��ول  وميكنك 

املرات ملدة 10 ثوان، و�ضتجد نف�ضك غارقا يف نوم هادئ.
ي�ضار اإىل اأن الأرق م�ضكلة عاملية كبرية، توؤثر على حوايل ثلث الرجال 
والن�ضاء يف الثالثينيات والأربعينيات من العمر، ونحو ن�ضف الن�ضاء 

فوق �ضن اخلام�ضة وال�ضتني.

لتجنب  مهمة  ن�صائح   7
اآالم املعدة

اأو  الل��ت��ه��اب��ات  ب�ضبب  معدته  يف  اآلم���ا  ع��ان��ى  واأن  ي�ضبق  مل  منا  م��ن 
الذين  الأ�ضخا�ص  الإم�ضاك؟ لكن قليلون هم  اأو  الغازات  اأو  النتفاخ 

يتبعون بع�ص الن�ضائح من اأجل جتنب املعاناة.
بع�ص  التغذية  يف  اخل���راء  م��ن  ع��دد  "اإك�ضري�ص" ع��ن  موقع  ونقل 

الن�ضائح التي يجب ال�ضتعانة بها من اأجل جتنب اآلم املعدة:
الطعام ببطء مع احلر�ص  باأكل  دائما  ين�ضح  ب�ضرعة:  تاأكل  ل   1-

على اإغالق فمك لتجنب دخول الهواء مع الطعام.
ي�ضاعد نظامك  الأمر  هذا  منتظمة:  فرتات  على  الطعام  تناول   2-
ال��ه�����ض��م��ي ع��ل��ى ال���دخ���ول يف ف���رتة راح����ة م���ن ح���ني لآخ�����ر. وين�ضح 

بالعتماد اأكرث على الوجبات ال�ضغرية.
الإج��ه��اد عن  اأو  الع�ضبي  التوتر  اإن  خ��راء  يقول  ال���ض��رتخ��اء:   3-
النف�ص يوؤثران على عملية اله�ضم، لذلك يجب التنف�ص ببطء قبل 

واأثناء تناول الطعام.
�ضاي  اأو  ال��داف��ئ  امل���اء  ���ض��رب  ي�ضاعد  اأن  ميكن  وال�����ض��اي:  امل���اء   4-

الأع�ضاب على منع تكون الغازات.
ت�ضاعد  التي  الأم��ور  من  البطن  اأ�ضفل  تدليك  يعتر  تدليك:   5-
اله�ضمي، حتى ل يبقى حما�ضرا يف  الريح يف جهازك  على حتريك 

مكان معني.
للطعام  ج�ضمك  ه�ضم  طريقة  حت�ضني  امل�ضي  فوائد  من  امل�ضي:   6-

ومكافحة الإم�ضاك.
-7 الغازات: ي�ضدد الأطباء على �ضرورة جتنب الأكالت التي ت�ضبب 

غازات والنتفاخ مثل الفا�ضوليا والأطعمة املاحلة والروكويل..
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اأ�صرة اأريثا فرانكلني: كلمة 
التاأبني كانت م�صتهجنة 

التي  التاأبني  كلمة  اإن  فرانكلني  اأريثا  ال�ضول  مو�ضيقى  ملكة  اأ�ضرة  قالت 
األ��ق��اه��ا ال��ق�����ص ج��ا���ض��ر ول��ي��ام��ز يف ج��ن��ازت��ه��ا ي���وم اجل��م��ع��ة امل��ا���ض��ي كانت 

"م�ضتهجنة وبغي�ضة".
وركز الأب وليامز ق�ص كني�ضة �ضامل بابتي�ضت يف اأتالنتا يف الكلمة على اإثارة 

ق�ضايا اجتماعية قال اإنها ح�ضا�ضة بالن�ضبة ملجتمع ال�ضود.
وقالت اأ�ضرتها يف بيان تلقته رويرتز بالريد الإلكرتوين اأم�ص الثنني اإن 
وليامز ا�ضتغل "وقوفه على املن�ضة لريوج لأجندته ال�ضلبية" التي "ل تتفق 

معها" اأ�ضرة فرانكلني.
جا�ضر  الأب  وبغي�ضة...  م�ضتهجنة  التعليقات  اأن  "�ضعرنا  الأ�ضرة  وكتبت 
وليامز اأم�ضى اأكرث من 50 دقيقة يتحدث ومل يعط وقتا يذكر لتاأبينها 

على النحو املالئم".
كان اأفراد من اأ�ضرة فرانكلني واأ�ضدقائها وحمبيها قد �ضاركوا يف القدا�ص 
ال���ذي دام ث��م��اين ���ض��اع��ات ي���وم اجل��م��ع��ة و���ض��ه��د ك��ل��م��ات اأدىل ب��ه��ا الرئي�ص 
الأمريكي الأ�ضبق بيل كلينتون وزعماء حركات حقوقية مدنية اإ�ضافة اإىل 

اأغنيات موؤثرة لأريانا جراندي وجنيفر هد�ضون وجالدي�ص نايت.
ي�ضتطعن  ال�����ض��وداوات ل  ال��ع��ازب��ات  الأم���ه���ات  اإن  كلمته  ول��ي��ام��ز يف  وق���ال 
مبفردهن تاأهيل ال�ضبية ال�ضود كي ي�ضبحوا رجال، واإن حياة ال�ضود "غري 
يف  ال�ضود  يبداأ  عندما  اإل  مهمة  تكون  األ  ويجب  مهمة  تكون  ول��ن  مهمة 

احرتام حياة ال�ضود والتوقف عن قتل اأنف�ضنا".

اأكرب زوجني معمرين 
عمرهما 208 اأعوام 

اأن بها اأكر عدد  من املعروف عن اليابان 
اأن  الآن  وبو�ضعها  العامل  يف  املعمرين  من 
تعلن اأن بها اأكر زوجني يف العامل، اإذ يبلغ 
وهي  اأع�����وام،   208 جمتمعني  ع��م��ره��م��ا 
على  اإىل �ضرها  ال��زوج��ة  ت��ع��زوه��ا  م��ي��زة 
مدى 80 عاما من الزواج. وتاأكد اأن ما�ضاو 
مات�ضوموتو )108 اأعوام( وزوجته مياكو 
اأك��ر زوج��ني على قيد  )100 ع��ام( هما 
جيني�ص  مو�ضوعة  جمعت  اأن  بعد  احلياة 
عمريهما.  ال��ق��ي��ا���ض��ي��ة  ل���الأرق���ام  ال��ع��امل��ي��ة 
اأك��ت��وب��ر ت�ضرين  والث��ن��ان م��ت��زوج��ان منذ 
لرويرتز  م��ي��اك��و  وق��ال��ت   .1937 الأول 
الأمر  للغاية.  �ضعيدة  "اأنا  ت�ضحك  وه��ي 
�ضعيدة  اأن��ا  احلقيقة...  يف  ل�ضري  يرجع 
ومل  البكاء".  و���ض��ك  ع��ل��ى  اأن���ن���ي  ل���درج���ة 
يتمكن الزوجان من اإقامة حفل زفاف لأن 
وانتدب  اليابان كانت ب�ضدد خو�ص حرب 
م���ا����ض���او ل���ل���خ���ارج ك��ج��ن��دي ل��ك��ن ه����ذا مل 
مينعهما من تاأ�ضي�ص اأ�ضرة كبرية تت�ضمن 
ولد  ال���ذي  والع�ضرين  اخل��ام�����ص  احلفيد 
هريومي  ابنتهما  وقالت  املا�ضي.  ال�ضهر 
حياتهما  من  الأخ���رية  املرحلة  يف  "اإنهما 
واإنه ل�ضرف بالن�ضبة لهما اأن يح�ضال على 
هذه اجلائزة. اأمتنى اأن يوا�ضال حياتهما 

ب�ضالم".                        )�ضورة �ص32(

ن�صائح لتخفيف ال�صغوط 
والتمتع بعطلة عائلية هادئة �ص 23

�صاحل اخلليج االأمريكي 
يتاأهب الإع�صار 

ال��وط��ن��ي لالأعا�ضري  امل��رك��ز  ق��ال 
امل���داري���ة ج���وردون  اإن ال��ع��ا���ض��ف��ة 
اجلنوبي  الطرف  اأق�ضى  �ضربت 
الأمريكية  ف��ل��وري��دا  ولي����ة  م��ن 
واأمطار  عاتية  ب��ري��اح  م�ضحوبة 
واإن من املتوقع اأن ت�ضتد وتتحول 
اإىل  ل���دى و���ض��ول��ه��ا  اإع�����ض��ار  اإىل 
الأمريكي  اخلليج  �ضاحل  و���ض��ط 

ليل اليوم الأربعاء.
ت�ضل  اأن  اأي�������ض���ا  امل���ت���وق���ع  وم����ن 
�ضاعة  يف  الياب�ضة  اإىل  العا�ضفة 
متاأخرة من م�ضاء اليوم الثالثاء 
يف م��ن��ط��ق��ة ق�����رب احل�������دود بني 
وم�ضي�ضبي  ل���وي���زي���ان���ا  ولي����ت����ي 
م�ضحوبة باأمطار ي�ضل من�ضوبها 
بع�ص  يف  ���ض��ن��ت��ي��م��رتا   20 اإىل 
الذي  الأمريكي  اجلنوب  مناطق 
اأعا�ضري  اآث��ار  ل ي��زال يعاين من 

�ضربته قبل عام.
حاكم  اإدواردز  ب��ل  ج���ون  واأع���ل���ن 
ل��وي��زي��ان��ا ح��ال��ة ال���ط���وارئ قائال 
اأفراد  200 من  ن�ضر  اإنه يجري 
اإىل  ال��ولي��ة  يف  الوطني  احلر�ص 
جانب 63 �ضاحنة جمهزة لل�ضري 
يف املياه و39 قاربا واأربع طائرات 

هليكوبرت.
يف  ال������ط������وارئ  اإدارة  وح���������ذرت 
الأم�����واج  ارت���ف���اع  م���ن  م�ضي�ضبي 
نتيجة للعا�ضمة مبا يرتاوح بني 
مرت ومرت ون�ضف واأبلغت �ضكان 
يكونوا  ب�����اأن  م�����ض��ي�����ض��ب��ي  ج���ن���وب 

م�ضتعدين للجالء.
وقال املركز الوطني لالأعا�ضري اإن 
�ضرعة الرياح امل�ضاحبة للعا�ضفة 
جوردون زادت يوم الثنني لت�ضل 
ال�ضاعة  يف  ك��ي��ل��وم��رتا   80 اإىل 
 27 ب�ضرعة  تتقدم  ك��ان��ت  بينما 

كيلومرتا يف ال�ضاعة.
ع��ل��ى الطرف  ال��ع��ا���ض��ف��ة  وم����رت 
اجل��ن��وب��ي ل���ولي���ة ف��ل��وري��دا بعد 
ظهر ي��وم الث��ن��ني. وق��ال األرتو 
اإدارة  با�ضم  املتحدث  مو�ضكو�ضو 
ال��ط��وارئ يف ال��ولي��ة اإن��ه مل ترد 
اأي بالغات بوقوع خ�ضائر ب�ضرية 

اأو مادية.
برتوليم  اأن��ادارك��و  �ضركة  واأجلت 
واأوقفت  ع��م��ال  النفطية  ك���ورب 
بحريتني  م��ن�����ض��ت��ني  يف  الإن����ت����اج 
لديها  اأخ������رى  ����ض���رك���ات  وق���ال���ت 
اإن�����ت�����اج وت���ك���ري���ر على  ع���م���ل���ي���ات 
بتاأمني  تقوم  اإنها  اخلليج  �ضاحل 

املن�ضاآت.

كيف يوؤثر احلرمان من النوم 
ليلة واحدة على �صحتك؟

ثلثي  م��ن  اأك��رث  اأن  اإىل  الإح�ضائيات  ت�ضري 
امل��ت��ق��دم��ة ل يح�ضلون  ال����دول  ال��ب��ال��غ��ني يف 
يف  �ضاعات   8( النوم  من  الكايف  القدر  على 
اأن النوم ب�ضكل  اليوم(، ويحذر اخلراء من 
روت��ي��ن��ي لأق���ل م��ن ���ض��ت اأو �ضبع ���ض��اع��ات يف 
ُي��دم��ر ج��ه��از امل��ن��اع��ة، وي�ضاعف  ال��ي��وم ق��د 

خطر الإ�ضابة بال�ضرطان.
وي��ق��ول ال��دك��ت��ور ماثيو وول��ك��ر، وه��و خبري 
الكايف  ال��ن��وع غ��ري  اإن  ال���ن���وم،  ب��ري��ط��اين يف 
اأ�ضا�ضي يف اأمناط احلياة، يحدد فيما  عامل 
ك��ن��ت ���ض��ت�����ض��اب مب��ر���ص ال��زه��امي��ر اأم ل يف 
الكايف  النوم  من  احلرمان  وحتى  امل�ضتقبل، 
يت�ضبب  اأن  ميكن  اأ�ضبوع،  مل��دة  ليايل  لب�ضع 
ب��ا���ض��ط��راب��ات يف م�����ض��ت��وى ���ض��ك��ر ال����دم، مما 
لالإ�ضابة  م��وؤه��ل  كمري�ص  ت�ضنف  يجعلك 

بداء ال�ضكري.

وي���زي���د ال���ن���وم ال��ق�����ض��ري ح��ت��ى ل��ل��ي��ة واح���دة 
التاجية  ال�����ض��راي��ني  ت�ضبح  اأن  اح��ت��م��ال  م��ن 
الطريق  على  ي�ضعك  مما  وه�ضة،  م�ضدودة 
الدموية  والأوع����ي����ة  ال��ق��ل��ب  اأم���را����ص  ن��ح��و 
وال�ضكتة الدماغية وف�ضل القلب الحتقاين، 

بح�ضب �ضحيفة ديلي ميل الريطانية.
واأ�ضار وولكر، اإىل اأن ا�ضطراب النوم، ي�ضاهم 
يف جميع احلالت النف�ضية الرئي�ضية، مبا يف 
ذلك الكتئاب والقلق، وميكن اأن يوؤدي ذلك 

اإىل النتحار.
ورمبا تكون قد لحظت اأي�ضاً زيادة الرغبة يف 
تناول املزيد من الطعام عندما تكون متعباً، 
وهذه لي�ضت م�ضادفة، حيث يزيد احلرمان 
من النوم من تركيز هرمون يجعلك ت�ضعر 
هرموناً  فيه  يكبح  ال��ذي  الوقت  يف  باجلوع، 

اآخر يجعلك ت�ضعر بال�ضبع.

٫1- الزجنبيل
على  ي�ضاعد  طبيعي  م��ك��ون  ه��و  الزجنبيل 
اأث���ن���اء احلمل.  ال��ت��خ��ل�����ص م���ن احل��م��و���ض��ة 
ال���زي���وت الطيارة  م��ث��ل  ال��ن�����ض��ط��ة  امل��ك��ون��ات 
ت�ضاعد يف  الزجنبيل،  الفينول يف  ومركبات 
والتي بدورها تقلل  املعدة،  اأحما�ص  حتييد 

من حرقة املعدة اأو احلمو�ضة. 
كما اأنه ي�ضاعد على مكافحة الغثيان، الذي 
غالباً ما يرتافق مع احلرقة اأو احلمو�ضة. 
ذكرت درا�ضة اأجريت عام 2014 ون�ضرت يف 
اعتباره  اأن الزجنبيل ميكن  التغذية  جملة 
ب��دي��اًل غ��ري م����وؤذي وف��ع��ال للن�ضاء  خ���ي���اراً 
اأثناء  وال��ق��يء  الغثيان  من  يعانني  اللواتي 

احلمل. 
- �ضرب الزجنبيل الدافئ بعد تناول وجبة 
ملعقة  اأ���ض��ي��ف��ي  ال�����ض��راب،  ل�ضنع  ال��ط��ع��ام. 
���ض��غ��رية م��ن ال��زجن��ب��ي��ل امل��ب�����ض��ور اإىل كوب 
دقائق،   10 ملدة  انقعيها  ال�ضاخن.  املاء  من 
ت�ضربي  داف��ئ��ة. ل  ت��زال  وه��ي ل  واحت�ضيها 
الزجنبيل  ����ض���اي  م���ن  ك����وب   2 م���ن  اأك�����رث 

يومياً.
يوؤدي  اأن  الزجنبيل ميكن  اأن   حتذير: مبا 
ا�ضتخدامه  امل�ضتح�ضن  فمن  تقل�ضات،  اإىل 

باعتدال.
التفاح خل   2-

ال��ت��ف��اح خري  اأن طعم خ��ل  ال��رغ��م م��ن  على 
تقليل  يف  ي�ضاعد  اأن  ميكن  اأن��ه  اإل  حمبب، 
احل��م��و���ض��ة. ه���ذا امل��ن�����ض��ط ال�����ض��ح��ي مليء 
و�ضحة  ���ض��ح��ت��ك  �ضتفيد  ال��ت��ي  ب��امل��غ��ذي��ات 

جنينك. 
2 ملعقة �ضغرية من  1 اإىل  - اأ�ضيفي من 
املاء  م��ن  ك��وب  اإىل  املفلرت  غ��ري  التفاح  خ��ل 

الدافئ.
- اأ�ضيفي القليل من الع�ضل جلعل ال�ضراب 

اأكرث قبول.
30 دقيقة من تناول وجبة  - ا�ضربيه قبل 

الطعام. 
املاء العادي  3-

اإن احل��ف��اظ على رط��وب��ة ج��ي��دة م��ن خالل 
���ض��رب ك��م��ي��ة ك��اف��ي��ة م��ن امل����اء ي�����ض��اع��د على 
وي��خ��ف��ف من  ال��ه�����ض��م،  ال��ت��ح��ك��م يف عملية 
احلمو�ضة، ويحول دون تدفق احلم�ص مرة 

اأخرى اإىل اأعلى املريء. 
ولكن  امل���اء،  م��ن  الكثري  ���ض��رب  عليك  يجب 
امل��اء يف  الكثري م��ن  دف��ع��ات، لأن �ضرب  على 
ال���واق���ع م��ن خطر  ي��زي��د يف  جل�ضة واح����دة 

احلرقة. 
ولي�ص  الوجبات،  بني  امل��اء  �ضرب  يجب  كما 
تناول  اأو بعدها مبا�ضرة، لأن  الوجبة  اأثناء 

من  يخفف  الطعام  تناول  اأثناء  امل�ضروبات 
تناول  ومي��ك��ن  اله�ضمية.  الع�ضارة  ك��ف��اءة 
ب�ضكل  املخفوق،  واللنب  والع�ضائر  احل�ضاء 

معتدل لأنها ت�ضاعد على ت�ضهيل اله�ضم. 
العلكة م�ضغ   4-

من  اخلالية  العلكة  م��ن  قطعة  م�ضغ  يعد 
ال�ضكر بعد الوجبات طريقة ب�ضيطة اأخرى 
لعالج احلمو�ضة اأثناء احلمل. يزيد م�ضغ 
على  ي�ضاعد  ال��ذي  اللعاب  اإنتاج  العلكة من 

حتييد اأي حم�ص يعود اإىل املريء.
2001 يف جملة  عام  ُن�ضرت  درا�ضة  اأف��ادت 
العلكة  م�ضغ  اأن  وال���ت���داوي  الأدوي�����ة  ع��ل��م 
من  احل��د  على  ي�ضاعد  الطعام  ت��ن��اول  بعد 

التعر�ص لأحما�ص املريء بعد الأكل.
اأبحاث  ن�ضرت يف جملة  درا���ض��ة  كما وج��دت 
م�ضغ  اأن   2005 ع����ام  يف  الأ����ض���ن���ان  ط���ب 
دقيقة   30 ملدة  ال�ضكر  من  اخلالية  العلكة 
ي��ق��ل��ل اجلزر  اأن  ت���ن���اول وج��ب��ة مي��ك��ن  ب��ع��د 

احلم�ضي املعدي املريئي بعد الأكل.
من  ك���ب���رية  ك���م���ي���ات  ت����ن����اول  جت���ن���ب   5-

الطعام
ميكن اأن يزيد احلمل من الرغبة ال�ضديدة 
بك  ينتهي  وق���د  معينة،  اأط��ع��م��ة  ت��ن��اول  يف 
املعتاد.  من  اأك��رث  الطعام  تناول  اإىل  الأم��ر 
احلمو�ضة،  م���ن  ت��ع��ان��ني  ك��ن��ت  اإذا  ول���ك���ن 
تناول  الإف����راط يف  اأن  اع��ت��ب��ارك  ف�ضعي يف 
املعدة، لأن امتالء  الطعام يزيد من حرقة 
ويدفعها  الأحما�ص  انتاج  من  يزيد  املعدة 

اإىل املريء. 
من غري امل�ضتغرب اأن حتدث معظم اأعرا�ص 
الرجتاع بعد تناول الوجبة، لذلك، تناويل 
تناول  م��ن  وب���دًل  الطعام.  م��ن  اأق��ل  كميات 
ثالث وجبات كبرية يف اليوم، حاويل تناول 
الأ�ضغر  فالوجبات  ���ض��غ��رية،  وج��ب��ات  �ضتة 

حجماً ي�ضهل على اجل�ضم ه�ضمهاً.
طعامك  م����ن  الن����ت����ه����اء  يف  وق���ت���ك  خ�����ذي 
وت��اأك��دي م��ن م�ضغه ج��ي��داً. اأي�����ض��اً، جتنبي 
تناول وجبة ثقيلة قبل الذهاب اإىل ال�ضرير 
بحوايل ثالث �ضاعات، وعدم ال�ضتلقاء على 

الفور بعد تناول وجبة الطعام.
املجلة  2005 يف  ن�ضرت عام  درا�ضة  اأف��ادت 
اأن  اله�ضمي  اجل��ه��از  لأم��را���ص  الأمريكية 
تناول الع�ضاء قبل وقت ق�ضري من الذهاب 
مع  كبري  ب�ضكل  مرتبطاً  ك��ان  ال�ضرير  اإىل 

زيادة اأعرا�ص ارتداد احلم�ص. 
�ضرب اللنب  6-

للتعامل  ب�ضيط  منزيل  ع��الج  اللنب  يعتر 
يحتوي  اأن��ه  اإذ  احلمل  اأثناء  احلمو�ضة  مع 
على حام�ص اللبنيك الذي يقاوم احلمو�ضة 

يف املعدة. كما اأنه جيد للجهاز 
اله�ضمي.

على  ي��ح��ت��وي  ذل����ك،  اإىل  ب��الإ���ض��اف��ة 
مبا  امل��اء  يف  ل��ل��ذوب��ان  قابلة  مكونات 
يف ذل��ك ال��الك��ت��وز واأم����الح احلليب 

والفيتامينات. 
- ا�ضربي اللنب عدة مرات يف اليوم 
مريحة.  نتائج  على  حت�ضلي  حتى 
الأ�ضود  الفلفل  من  القليل  اخلطي 
اأو ملعقة من بذور الكمون املحم�ص 

اجلاف للح�ضول على اأف�ضل النتائج. 
بذور  م��ن  ���ض��غ��رية  ملعقة  اط��ح��ن��ي   -

ت�ضبح  امل��اء حتى  م��ن  قليل  م��ع  احللبة 
اللنب،  م��ن  ك��وب  يف  امزجيه  كاملعجون. 

وا�ضربيه بعد تناول وجبتك.
النوم اأثناء  راأ�ضك  ارفعي   7-

ق���د ت��ك��ون احل��م��و���ض��ة اأك����رث ح����دة خالل 
ال��ل��ي��ل. ه����ذا ق���د ي��ق��ل��ل م���ن ج����ودة النوم 
امل�ضاكل  مع  التعامل  ال�ضعب  من  ويجعل 

املتعلقة باحلمل.
يف مثل هذه احلالة، ميكن اأن ي�ضاعد رفع 
اأثناء النوم، يف عالج احلمو�ضة يف  الراأ�ص 

فرتة احلمل.
اأن  اإىل   1977 عام  ن�ضرت  درا�ضة  ت�ضري 

رفع ال�ضرير من جهة الراأ�ص يقلل من 
تواتر الرجتاع وحت�ضني اله�ضم. 

ُن�ضرت  درا�ضة  اأ�ضارت  ويف وقت لح��ق، 
عام 2006 يف دورية "اأر�ضيف الطب 

ال�ضرير يعد  راأ���ص  رف��ع  اأن  الباطني" اإىل 
اأعرا�ص  م���ن  ل��ل��ح��د  ف��ع��ال��ة  ا���ض��رتات��ي��ج��ي��ة 

ارجتاع احلم�ص وحرقة املعدة يف الليل.
اجلانب الأي�ضر  على  النوم   8-

يف  خا�ضة  احلمو�ضة،  م��ن  تعانني  كنت  اإذا 
الأمين  اجل��ان��ب  على  ال��ن��وم  جتنبي  الليل، 
يغطي  امل���ع���دة  ح��م�����ص  لأن  ج�����ض��م��ك،  م���ن 
والتي  ال�ضفلية،  املريئية  العا�ضرة  الع�ضلة 
بدورها تزيد من خطر ت�ضرب احلم�ص من 

خاللها وت�ضبب الرجتاع.
بدًل من ذلك، حاويل ال�ضتلقاء على جانبك 
الأي�ضر ملنع احلم�ص من التدفق اإىل املريء، 

وبالتايل منع احلمو�ضة.
اأفادت درا�ضة اأجريت عام 2000 ون�ضرت يف 
املجلة الأمريكية لأمرا�ص اجلهاز اله�ضمي، 
اأن زيادة التعر�ص حلم�ص املريء ميكن اأن 

يكون �ضببه النوم على اجلانب الأمين. 
كما متنع و�ضعية النوم على اجلانب الأي�ضر 
الكبد من ال�ضغط على الرحم، وتعزز تدفق 
فاإنه  ذلك  اإىل  بالإ�ضافة  اإىل اجلنني،  الدم 

يقلل من اآلم الظهر وي�ضاعد على نوم 

اأف�ضل. 
 9 -
لتخل�ص  ا
م������ن امل��������واد 
ال�����غ�����ذائ�����ي�����ة 

ال�ضارة
تكونني  ع��ن��دم��ا 
عليك  ح�����ام�����اًل، 
عناية  ت������ويل  اأن 
بنظامك  خ���ا����ض���ة 
ي�ضبح  ال����غ����ذائ����ي. 
اأهمية  اأك����رث  ذل����ك 
تعانني  ك����ن����ت  اإذا 
اأو  م���ن احل��م��و���ض��ة 
م�ضاكل  اأو  احل��رق��ة 
اجل����ه����از  يف  اأخ����������رى 

اله�ضمي.
ميكن لبع�ص الأطعمة 
ت�����ك�����ث�����ي�����ف م���������ض����ك����ل����ة 
يجب  احل����م����و�����ض����ة. 
حتديدها،  ع��ل��ي��ك 
عن  واإب��������ع��������اده��������ا 
الغذائي  ال���ن���ظ���ام 

اخلا�ص بك متاماً.
بع�ص الأطعمة التي تت�ضبب باحلمو�ضة هي 
احلم�ضيات والطماطم، والأطعمة الدهنية 
بالتوابل،  ال��غ��ن��ي��ة  والأط���ع���م���ة  امل��ق��ل��ي��ة،  اأو 
والنب،  وال�ضوكولتة،  الدهنية،  والأطعمة 

وامل�ضروبات الغازية والكحول.
بالإبر الوخز   10-

اأن حتفيز  م��ب��داأ  على  ب��الإب��ر  ال��وخ��ز  يعمل 
نقاط معينة يف ج�ضمك لتح�ضني �ضحتك، 
اأعرا�ص  تخفف  اأن  النقاط  لبع�ص  وميكن 

احلمو�ضة اأثناء احلمل.
تفيد درا�ضة اأجريت عام 2006 ون�ضرت يف 
الوخز  اأن  اله�ضمي،  اأمرا�ص اجلهاز  جملة 
ب���الإب���ر ق���د ي��ك��ون م��ف��ي��داً مل��ر���ض��ى ارجت����اع 

املريء. 
اإىل خبري،  ي��ح��ت��اج  ب��الإب��ر  ال��وخ��ز  اأن  ومب���ا 
مي��ك��ن��ك ال���ض��ت��ع��ا���ض��ة ع��ن��ه ب��ال�����ض��غ��ط على 
ب��ع�����ص ال��ن��ق��اط ال��ف��اع��ل��ة يف ج�����ض��م��ك، مثل 
امل��ع�����ض��م ل���ع���دة ث������وان ل��ت��خ��ف��ي��ف اأع����را�����ص 

احلمو�ضة كلما اقت�ضت ال�ضرورة. 

احلمل اأثناء  املعدة  حلمو�صة  منزلية  عالجات   10
من  الثالث  اأو  الثاين  ال�شهر  يف  خا�شة  احلمل،  اأثناء  الن�شاء  معظم  تواجهها  �شائعة  م�شكلة  هي  احلمو�شة 
ال�شفلى، وهي ع�شلة م�شوؤولة عن حفظ  املريئية  العا�شرة  الع�شلة  احلمل. حتدث احلمو�شة عندما تبداأ 

حمتويات املعدة يف مكانها، بال�شرتخاء اأو الت�شرب، مما ي�شمح لأحما�ض املعدة بالتدفق لأعلى املريء.
حتدث احلمو�شة اأثناء احلمل ب�شكل رئي�شي ل�شببني: 

اأوًل، بقاء الطعام يف املعدة لفرتة اأطول ما يحفز اإنتاج احلم�ض.
ثانيًا، ميار�ض الطفل املتنامي داخل الرحم �شغطًا على كل من املعدة واملريء ال�شفلي، مما يزيد من 

احتمال دفع الأحما�ض اإىل املريء. فيما يلي اأهم 10 عالجات منزلية للحمو�شة اأثناء احلمل.



األربعاء  5   سبتمبر    2018  م   -   العـدد  12419  
Wednesday   5   September   2018  -  Issue No   12419

22

�ش�ؤون حملية

جامعة االإمارات توقع مذكرة تفاهم مع اإدارة التنمية الريفية الكورية

زايد للثقافة االإ�صالمية توؤهل 243 مهتديًا جديدًا  يف برامج تدريبية مهنية

فن اأبوظبي2018 يقدم برناجما تفاعليا للجمهور 

الرئي�ص  النعيمي-  را���ض��د  علي  ال��دك��ت��ور  م��ع��ايل  وق��ع 
�ضباح   - امل��ت��ح��دة  العربية  الم����ارات  جلامعة  الأع��ل��ى 
اأم�ص مذكرة تفاهم مع ال�ضيد �ضينجي يوجن را -مدير 
اجلنوبية-  ك��وري��ا  بجمهورية  الريفية  التنمية  اإدارة 
الزراعية  التكنولوجيا  ح��ول  الأب��ح��اث  تطوير  بهدف 
الزراعة  جمال  يف  الذكية  امل��زارع  تكنولوجيا  وتطبيق 

الدكتور  الأ�ضتاذ  �ضعادة  بح�ضور  احليوانية  وال���رثوة 
كلية  وعميد  اجلامعة  مدير  البيلي  اهلل  عبد  حممد 
الأغذية والزراعة وعدد من امل�ضوؤولني والباحثني من 

الطرفني.
اأهمية  على  النعيمي  را�ضد  علي  الدكتور  معايل  واأك��د 
والدرا�ضات  العلمية  الأبحاث  تبادل اخلرات وتطوير 

البتكار  وتعزيز  والتكنولوجيا  العلمية  امل��ج��الت  يف 
م�ضتدامة  �ضاملة  تنمية  لتحقيق  الفعالة  وامل�ضاهمة 
قائمة على اقت�ضاد معريف م�ضتقبلي را�ضخ، والتي تاأتي 

�ضمن الأجندة الوطنية لروؤية الإمارات 2021.
اإط���ار تفعيل  ت��اأت��ي يف  امل��ذك��رة  اإن ه��ذه  وذك���ر معاليه: 
تعزيز  اإىل  وت��ه��دف  البلدين  ب��ني  الثنائية  ال�ضراكات 

القدرات  وبناء  والتعليم  البحث  جم��الت  يف  التعاون 
ملواجهة الق�ضايا ذات الهتمام امل�ضرتك، ون�ضر اأبحاث 
والفنيني  اخل��راء  وت��ب��ادل   ، م�ضرتكة  تعليمية  وكتب 
ون�������دوات ومعار�ص  وم����وؤمت����رات  ع��م��ل  ور������ص  وع���ق���د 
امل���وارد  ال���زراع���ة، واحل��ف��اظ ع��ل��ى  م�ضرتكة يف جم���ال 

البيولوجية الزراعية وا�ضتخدامها ب�ضكل م�ضتدام.

•• العني - الفجر

ا�ضتطاعت دار زايد للثقافة الإ�ضالمية خالل الن�ضف 
الأول من العام اجلاري تنفيذ عدد 12 دورة مهنية يف 
جمالت خمتلفة ا�ضتفاد منها 243 مهتديا جدد من 
املنت�ضبني للدرا�ضة يف الدار، وتاأتي هذه الدورات بهدف 
حتقيق  يف  وامل�ضاهمة  اجل��دد  املهتدين  م��ه��ارات  تنمية 

الرتقاء الوظيفي لهم.
و�ضمل برنامج هذا العام عدًدا من الدورات التدريبية 
امل��ه��ن��ي��ة م��ث��ل الإ���ض��ع��اف��ات الأول���ي���ة واإط���ف���اء احلرائق 

احلا�ضب  اأ�ضا�ضيات  اإىل  بالإ�ضافة  اليدوية،  والأ�ضغال 
الفوتوغرايف، ودورة  العربي، والت�ضوير  الآيل واخلط 
البالط والنحت الإ�ضالمي وغريها، حيث بلغ اإجمايل 
خمتلف  من  جديًدا  مهتدياً  املنت�ضبني للدورات 264 
اجلن�ضيات، منهم 108 م�ضتفيدين يف املركز الرئي�ضي 
باأبوظبي  ال���دار  بفرع  م�ضتفيدا  و72  بالعني،  ل��ل��دار 
6 دورات يف العني  و63 م�ضتفيدا يف عجمان، مبعدل 

و3 دورات يف كل من اأبوظبي و عجمان.
ال��دورات جت�ضيدا لالأهداف ال�ضامية لدار  وتاأتي هذه 
املهتدين  تاأهيل  على  للعمل  الإ�ضالمية  للثقافة  زاي��د 

اجلدد ورفع م�ضتوى املهارات املختلفة لديهم، ودجمهم 
يف جمالت العمل املختلفة.

للدار:  العام  املدير  الطنيجي  ن�ضال  الدكتورة  وقالت 
توفري  اإىل  الإ���ض��الم��ي��ة  للثقافة  زاي����د  دار  يف  ن�ضعى 
الأجواء املالئمة وا�ضتخدام التقنيات احلديثة والكوادر 
املتميزة لتنفيذ الدورات املهنية، وتعتر هذه الدورات 
ا�ضتكماًل ل�ضل�ضة من الدورات والور�ص العلمية واملهنية 
التي تتبناها الدار ل�ضقل مهارات املنت�ضبني اإليها من 
املهتدين واملهتديات اجلدد، وجت�ضّد مثل هذه الدورات 
روؤية الدار يف اأن تكون موؤ�ض�ضة رائدة يف رعاية املهتدين 

العام خالل  ال��دار  الطنيجي: قامت  واأ���ض��ارت  اجل��دد. 
املا�ضي با�ضتحداث "فريق اخلري" ي�ضم متطوعني من 
املهتدين اجلدد املنت�ضبني للدرا�ضة يف الدار لال�ضتفادة 
من مهاراتهم يف التدريب والعمل التطوعي، حيث قدم 
جمموعة من هوؤلء املتطوعني دورات مهنية تدريبية 
روح  لرت�ضيخ  وذل���ك  اجل���دد  املهتدين  م��ن  لزمالئهم 
كافة  املجتمع  فئات  يف  التخ�ض�ضية  وبراجمه  التطوع 
لتمكينها من تقدمي خدمات حقيقة للمجتمع وتعزيزا 
"عام  لأه���داف  حتقيقا  ال���دار،  ور�ضالة  واأه���داف  لقيم 

زايد" باعتباره �ضخ�ضية للعطاء بال حدود.

•• اأبوظبي- الفجر

العام  اأبوظبي تفا�ضيل الرنامج  اأعلن فن 
اخل���ا����ص ب����ال����دورة ال��ع��ا���ض��رة م���ن احل���دث 
الفنية  ال�ضاحة  الأب��رز على  الفني والثقايف 
الثقافة وال�ضياحة-  دائ��رة  ، وال��ذي تنظمه 
اأب��وظ��ب��ي خ���الل ال��ف��رتة م��ن 14 اإىل 17 
نوفمر  القادم يف منارة ال�ضعديات. ويقدم 
�ضاملة  فنية  جماهريية  اأن�ضطة  الرنامج 
وجل�ضات  ت��ف��اع��ل��ي��ة،  ع��م��ل  ور�����ص  تت�ضمن 
الفنون  ت�����ض��م��ل  وا���ض��ت��ع��را���ض��ات  ح����واري����ة، 
خمتلف  وتنا�ضب  وامل��و���ض��ي��ق��ى،  والت�ضميم 
الرنامج   يبداأ  املعر�ص.    زوار  ااهتمامات 
العام بالتزامن مع افتتاح املعر�ص وي�ضتمر 

حتى �ضهر يناير من العام املقبل.
وقال �ضعادة �ضيف �ضعيد غبا�ص، وكيل دائرة 
"نحتفل  اأب��وظ��ب��ي:   – وال�ضياحة  الثقافة 
فن  العا�ضرة لنطالق  بالذكرى  العام  هذا 
اأب��وظ��ب��ي، ب��ال��ت��زام��ن م��ع ال���ذك���رى الأوىل 
اإجن��از كبري  اأبوظبي، وهذا  اللوفر  لفتتاح 
لل�ضاحة الثقافية يف اأبوظبي، وبرهان على 
جناح فن اأبوظبي كحدث �ضنوي بارز متكن 
من الو�ضول اإىل اأجندة الفعاليات الثقافية 
الإق��ل��ي��م��ي��ة وال��ع��امل��ي��ة. ون��ف��خ��ر ه���ذا العام 
بتقدمي برنامج اآخر مفعم بالتنوع والرثاء 
وذلك  اجلمهور،  تفاعل  على  قائم  امل��ع��ريف 
اجلماهريي  الرنامج  لنجاحات  ا�ضتكماًل 
العام خالل ال�ضنوات الع�ضرة املا�ضية. ومع 
فقرات  وج���ودة  عمق  العتبار  بعني  الأخ���ذ 
اأبوظبي  ف���ن  ف����اإن  ال���رن���ام���ج،  وف��ع��ال��ي��ات 
الإيجابية  ال��ط��اق��ة  م���ن  م���زي���داً  مي��ن��ح��ن��ا 
كعا�ضمة  اأبوظبي  مكانة  لرت�ضيخ  املحفزة 
ل��ل��ث��ق��اف��ة وم��ل��ت��ق��ى ل��ل��ح�����ض��ارة ب��ني ال�ضرق 
وال���غ���رب. وم���رة اأخ����رى، ن��ق��دم ه���ذا العام، 
النمطية  وال�ضور  التوقعات  يفوق  معر�ضاً 

دوره  لعب  يف  لي�ضتمر  الفنية،  للمعار�ص 
ت�ضهم  اإم��ارات��ي��ة  ثقافية  كمن�ضة  امل��ح��وري 
يف ا�ضتكمال امل�ضهد الثقايف العاملي، ويف ذات 
اآفاقاً عاملية لت�ضليط  الوقت يفتح ملجتمعنا 
واإ�ضهاماتنا  الوطنية  هويتنا  على  ال�ضوء 
الفكرية والفنية وم�ضاركتها مع العامل." 

ومي��ت��د ب��رن��ام��ج اجل��ل�����ض��ات احل���واري���ة هذا 
الدكتورة  وتتوىل  اأي��ام،   3 العام على مدار 
ن���دى ���ض��ب��وط، اأ���ض��ت��اذ ت��اري��خ ال��ف��ن ومدير 
الإ�ضالمية  ال��ث��ق��اف��ي��ة  ال���درا����ض���ات  م��ع��ه��د 
والعربية املعا�ضرة بجامعة نورث تك�ضا�ص؛ 
والدكتورة �ضلوى مقدادي، اأ�ضتاذ م�ضاعد يف 
تاريخ الفن بكلية الآداب والعلوم الإن�ضانية 
يف جامعة نيويورك اأبوظبي، مهمة تنظيم 
ال���رن���ام���ج احل�������واري ه����ذا ال����ع����ام، وال����ذي 
والروؤى  الفن  دور  ح��ول  ح��وارات��ه  �ضترتكز 
الفن  �ضوق  اقت�ضادات  على  املحلية  العاملية 
املتحدثني؛  ال�ضيوف  ب��ني  وم��ن  احل��دي��ث. 
العام  النائب  م�ضاعد  ب��وج��دان��و���ص،  ماثيو 
و�ضام  ف��ي��ل��راث  وت��ي��ل  ن��ي��وي��ورك،  يف مدينة 
مونبالن  م���وؤ����ض�������ض���ة  رئ���ي�������ص  ب������ارداوي������ل، 
ال��ث��ق��اف��ي��ة، وروك�������ض���ان زان������د، م���دي���ر اأول 
منطقة  يف  �ضوثباي  موؤ�ض�ضة  رئي�ص  ونائب 
مدير  كارفري  واأنطونيا  الأو���ض��ط،  ال�ضرق 
الفني،  املن�ضق  �ضينوفا  اآرت جميل، وبا�ضاك 
يورك  بجامعة  الأ���ض��ت��اذ  ثومب�ضون  وج���ون 
يف ت��ورون��ت��و، وغ��ريه��م. وت��ت��ن��اول اجلل�ضات 
بينها  من  املوا�ضيع،  من  العديد  احلوارية 
و�ضعود  للفنون  اجل��دي��دة  التحتية  البنية 
منطقة  يف  ال��ن��ي��ول��ي��رال��ي��ة  الق���ت�������ض���ادات 
و�ضوق  واملعار�ص  امل���زادات،  وبيوت  اخلليج: 
الفن يف ال�ضرق الأو�ضط وخارجه، وانت�ضار 
ومناطق  النا�ضئة  الفن  اأ���ض��واق  يف  الفنون 
اأخ��رى. موا�ضيع  اإىل  بالإ�ضافة  ال�����ض��راع، 
كما ت��ق��دم ك��ل م��ن ال��دك��ت��ورة ن��دى �ضبوط 

مراجعات  م����ق����دادي  ���ض��ل��وى  وال����دك����ت����ورة 
ل�مجموعة من الأعمال الفنية ملدة يومني، 
لإدارة  ال�ضابق  )املدير  هيوز  هويل  تقودها 
للت�ضميم(  اآي��الن��د  رود  كلية  يف  ال��ل��وح��ات 
ال�ضعديات، وتوجه  وتقام اجلل�ضة يف منارة 
للت�ضجيل  امل��ح��ل��ي��ني  ل��ل��ف��ن��ان��ني  دع���وت���ه���ا 
مراجعة  على  للح�ضول  م�ضبقاً  اإلكرتونياً 

لأعمالهم الفنية. 
فيعود  الطوايا"  "دروب  ب���رن���ام���ج  اأم������ا 
اأبو  ط����ارق  بتن�ضيق  ال�����ض��اد���ض��ة  ن�ضخته  يف 
متفرقة  مواقع  يف  فعالياته  وتقام  الفتوح، 
ال�ضعديات،  م��ن��ارة  بينها  م��ن  امل��دي��ن��ة�،  م��ن 
وذلك  اأبوظبي  وكورني�ص   ،421 ومعر�ص 
العام  من  يناير  وحتى  القادم  نوفمر  من 
هذا  الطوايا"  "دروب  وي�ضت�ضكف  املقبل. 
العام ق�ضية التقنيات كاأداة دافعة واأ�ضا�ضية 
اأدوات  ال��ف��ن��ون، وت���وف���ري  ت��ط��ور  يف جم���ال 
جديدة للفنانني ترتقي بتعابريهم الفنية. 
"فن  يف  العامة  الفعاليات  اأب���رز  ب��ني  وم��ن 
الطيور  م�����ض��اه��دة  2018"هو   اأب��وظ��ب��ي 
�ضل�ضلة  – اأح��دث  اأب��و حمدان  لوران�ص  مع 

�ضوتية حية لأبو حمدان، والتي ت�ضتك�ضف 
واأهمية  لال�ضتماع،  امل��ع��ا���ض��رة  ال�ضيا�ضات 
�ضاهد ال�ضمع، حيث يكون الرتكيز املركزي 
"ال�ضمع".   ه���و  ال���ط���ي���ور  م�����ض��اه��دة  ع��ل��ى 
ال�ضوتية  التحقيقات  �ضل�ضلة  من  العر�ص 
ومقطع  ����ض���وري���ة.  يف  ���ض��ي��دن��اي��ا  ���ض��ج��ن  يف 
فيديو لغوا�ص  ملنرية القديري، وهو عمل 
فيديو تركيبي، يركز على روتني ال�ضباحني 
تقليدية  اأغ��ن��ي��ة  م��ع  ب��ال��ت��واف��ق  وتنا�ضقهم 

م�ضاحبة ل�ضيد اللوؤلوؤ يف اخلليج. 
خم�ص  حماولت للحديث مع كائن ف�ضائي 
من اأعمال اآنا ري�ضبويل – اأول عمل تكليف 
ت�ضتك�ضف   ،2016 يف  ال��ط��واي��ا  دروب  يف 
ب��ه��ا ري�ضبول  ق��ام��ت  ال��ت��ي  ال���ق���ارب  رح��ل��ة 
الف�ضائات  تناق�ضها  التي  العديدة  الطرق 
م��ن خ��الل الأف����راد وامل��ج��م��وع��ات يف �ضياق 
ا���ض��رتات��ي��ج��ي��ات جديدة  ح�����ض��ري، وت�����ض��ع 
ري�ضبول  توجه  احل�ضرية.  املناطق  ل�ضكن 
دعوتها للجمهور لل�ضعود على منت القارب 
خلو�ص رحلة يف الواجهة البحرية للمدينة، 
فر�ضة خلو�ص خم�ص مترينات  تلك  وتعد 

جمعية للحديث مع الكائن الف�ضائي.
تن�ضيق  م���ن  اأب��وظ��ب��ي جم�����دداً  اإىل  وت���ع���ود 
ط����ارق اأب���وال���ف���ت���وح، ال��ن�����ض��خ��ة ال��ث��ان��ي��ة من 
�ضل�ضلة من  "حلقة فن"  وتت�ضمن  فعالية 
والفنانني  الطلبة  جت��م��ع  ال��ت��ي  اجل��ل�����ض��ات 
ل��ت��ب��ادل وج��ه��ات ال��ن��ظ��ر ال��ف��ن��ي��ة والط���الع 
الفنية  والأ�ضاليب  اخل��رات  خمتلف  على 
للتعبري. كما يعود اإىل فن اأبوظبي معر�ص 
ين�ضقه  اأيقونات" الذي  "ف�ضاءات جديدة: 
الدكتور عمر خليف، ويركز هذا العام على 
فقط  ت�ضهم  مل  التي  الرئي�ضية  الأ���ض��وات 
يف ال��ت��اأث��ري و���ض��ي��اغ��ة ال��ف��ن امل��ع��ا���ض��ر على 
مدى العقود اخلم�ضة املا�ضية، ولكن اأي�ضاً 
ب�ضمات  لهم  كانت  الذين  الأ�ضخا�ص  على 

امل�ضتقبل  لأجيال  الطريق  مهدت  وا�ضحة 
من الفنانني من خالل ممار�ضاتهم الفنية 

املتنوعة واملميزة.
"بوابة"  ق�ضم  الن�ضخة اجلديدة من  وتقام 
املعنى|ت�ضكيل  تكوين  "بوابة:  عنوان  حتت 
بتن�ضيق  فريدة،  اإ�ضرافية  وبروؤية  الفكرة"، 
"بوابة"  ق�����ض��م  ن�����ض��ار، وي���ق���دم  م���ن ح��م��اد 
ترتاكم  كهياكل  الفنية  الأعمال  العام  هذا 
م��ن خاللها م��ع��اين ك��ل ع��م��ل، وي�����ض��ارك يف 
م��ن حول  15 فناناً  اأك��رث م��ن  الق�ضم  ه��ذا 
العامل من بينهم اآبيجيل رينولدز، وعمران 
ال�ضعدي،  وع��ب��داهلل  ق��ادر،  ومهند  قري�ضي، 
ورا�ضيل  ليم،  وكيم  ليواندو�ضكا،  ومار�ضيا 
وات���ري���د، وه���ج���راء وح��ي��د، ولن��ت��ي��ان جي، 
وت�ضتمر الأعمال امل�ضاركة يف ق�ضم "بوابة" 
قيد العر�ص ل�ضهرين اإ�ضافيني بعد معر�ص 

."2018 اأبوظبي  "فن 
الفنانني"  تكليف  "اآفاق:  ق�����ض��م  وي�����ض��ه��د 
ثالثة اأعمال تكليف �ضخمة يقدمها فنانني 
معا�ضرين وخم�ضرمني هم؛ معتز نا�ضر، 
وتعر�ص  قر�ضي،  وع��م��ران  العطار،  وع��م��ار 
العني،  منطقة  يف  ال��ت��اري��خ��ي��ة  امل��ن��اط��ق  يف 
العني، وقلعة  وواح��ة  املويجعي،  مثل ق�ضر 
اجلاهلي. وي�ضتمر عر�ضها ملدة �ضهرين بعد 

انق�ضاء فرتة املعر�ص. 
النا�ضئني"  ال��ف��ن��ان��ني  "اآفاق:  ق�����ض��م  اأم����ا 
نا�ضئني  فنانني  ثالثة  اأعمال  عن  فيك�ضف 
الظاهري،  ال���ع���ري���ف  ���ض��ع��ي��د  اأح���م���د  ه����م؛ 
والتي  النقبي،  وت��ق��وى  ال��رم��ي��ث��ي،  وظبية 
تعتر نتاجاً لرنامج متخ�ض�ص للفنانني، 
الفني  املن�ضق  ال��ع��ام،  ه���ذا  الق�ضم  وين�ضق 
اإبراهيم،  اأح��م��د  حممد  الإم��ارات��ي  الفنان 
وتعر�ص الأعمال يف منارة ال�ضعديات خالل 
اأبوظبي، وي�ضتمر عر�ضها ملدة �ضهرين  فن 

اإ�ضافيني. 
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•• اأبوظبي- الفجر

اأعلن اللوفر اأبوظبي برناجمه الكامل ملو�ضم 2018-2019 بعنوان "تباُدل 
فتفاُعل".  �ضت�ضمل املعار�ص العاملية "من وحي اليابان: رواد الفن احلديث" 
بني  الروابط  على  ال�ضوء  ي�ضّلط  الذي   ،2018 نوفمر   24 �ضبتمر-   6
التجارة  و"طرق  احلديث،  الفرن�ضي  الديكور  وفن  الياباين  الفن  جماليات 
وهو   ،)2019 ف��راي��ر   16  2018- نوفمر   8( العربية"  اجل��زي��رة  يف 
العربية  الثقايف والأث��ري للمملكة  ال��رتاث  اأثر  الذي يقتفي  العاملي  املعر�ص 
والع�ضر  و"رامرانت  عام،  ب�ضكل  العربية  ب�ضكل خا�ص واجلزيرة  ال�ضعودية 
فراير14-   14( اللوفر"  ومتحف  لي��دن  جمموعة  الهولندي:  الذهبي 
اأعماًل فنّية من القرن ال�ضابع ع�ضر لرامرانت  2019(، الذي يقّدم  مايو 
 30 اأبريل-  بعد�ضاتهم" )25  و"العامل  وتالمذته،  راي��ن  فان  هرمن�ضزون 
يوليو 2019( بالتعاون مع متحف كي برانلي- جاك �ضرياك، والذي ياأخذ 
 6 ويف  الفوتوغرافية.  ال�ضور  اأوىل  خالل  من  العامل  حول  رحلة  يف  الزائر 
والذي  الثاين  معر�ضه  اأبوظبي  اللوفر  يف  الأطفال  متحف  يفتتح  �ضبتمر، 
ي�ضّور احليوانات عر التاريخ ما بني احلقيقة واخليال. يف هذا ال�ضياق، قالت 
الإمارات  املعرفة يف  الثقافة وتنمية  وزي��رة  الكعبي،  نورة بنت حممد  معايل 
العربية املتحدة: "اإنه ملن دواعي �ضرورنا اأن نطلق اليوم مو�ضم اللوفر اأبوظبي 
اإن  الثقايف.  الفهم  تعزيز  يف  حمورياً  دوراً  يلعبان  والثقافة  فالفن  اجلديد. 
اللوفر اأبوظبي هو م�ضاحة تفاعلية لدولة الإمارات والدول الأخرى، اإذ يروي 
ق�ض�ضاً من جميع اأنحاء العامل ويطرح وجهات نظر متعددة الأوجه متيحاً 
معايل  �ضّرح  جهته،  من  واحرتامها".  وا�ضتك�ضافها  اإليها  ال�ضتماع  ل��زواره 
"�ضيقدم  – اأبوظبي:  حممد خليفة املبارك، رئي�ص دائرة الثقافة وال�ضياحة 
جديدة  ح���وارات  فتفاُعل،  ت��ب��اُدل  بعنوان  اجل��دي��د،  اأب��وظ��ب��ي  اللوفر  مو�ضم 
حول احل�ضارات املختلفة والروابط التي جتمع ما بينها، من خالل برنامج 
متنوع يتيح للزوار فر�ضة امل�ضاركة فيه عن قرب. اإن اللوفر اأبوظبي هو هدية 
اأبوظبي للعامل، حيث ميكن جلميع الزوار باختالف ثقافاتهم اأن يجدوا ما 
ميثلهم يف القطع الفنية املعرو�ضة ويذكرهم مبوطنهم وتاريخهم، وذلك من 
اأوجه ال�ضبه التي توحدنا رغم اختالفنا، لننظر  خالل ت�ضليط ال�ضوء على 
اأبوظبي  مكانة  يج�ّضد  فاملتحف  بها.  ون�ضتمتع  عليها  ونتعرف  جميعاً  اإليها 
ت�ضملها  التي  والعاملية  والإقليمية  املحلية  املجتمعات  ان�ضجام  ويعك�ص  اليوم 
املدينة". يف هذا ال�ضدد، قال مانويل راباتيه، مدير اللوفر اأبوظبي: "نفخر 
باإطالق برناجمنا ال�ضنوي الأول، فيما نقرتب من الذكرى ال�ضنوية الأوىل 
وحلظة  املتحف  تاريخ  يف  فارقة  عالمة  ت�ضّكل  التي  اأبوظبي،  اللوفر  ملتحف 
برنامج  يبنّي  ه��ذا.  يومنا  ا�ضتقبلناهم حتى  الذين  ال��زوار  يف  للتفكري  تاأمل 
املو�ضم القادم التزامنا بتعزيز التوا�ضل والتبادل من خالل الفن، فيما ن�ضتمر 

يف ر�ضم م�ضار جديد للحوار الثقايف". 
اأما الدكتورة ثريا جنيم كاأول مديرة لإدارة املقتنيات الفنية واأمناء املتحف 
والبحث العلمي يف اللوفر اأبوظبي، فعّلقت قائلة: "ت�ضّكل معار�ضنا الدولية 
منراً لكت�ضاف املو�ضوعات التي تتمحور حولها قاعات عر�ص املتحف بتعّمق 
ت�ضكل جوهر  والتي  الثقافات  ما بني  احل���وارات  ال�ضوء على  ولإل��ق��اء  اأك��ر، 
توجهنا يف اللوفر اأبوظبي. �ضتاأخذ هذه املعار�ص الزوار يف رحلة حول العامل 
ر�ضمت  لطاملا  التي  والجتماعية  الثقافية  التبادلت  على  ال�ضوء  م�ضلطة 

التفاعل الب�ضري ما بني احل�ضارات. 

ربط حمطات اأبو غزالة للمعرفة يف االأردن 
على ال�صبكة العربية للبحث والتعليم يف لندن

 
•• عمان -الفجر:

التي  املعرفة  حمطات  جميع  رب��ط  غزالة  اأب��و  ط��الل  الدكتور  �ضعادة  اأق��ر 
اأن�ضاأها يف خمتلف حمافظات اململكة مع ال�ضبكة العربية للبحث والتعليم 
املنظمة  ت��دي��ره  وال���ذي  لندن  ال�ضبكة يف  لهذه  الرئي�ص  امل��وق��ع  خ��الل  م��ن 
للبحث  الأوروبية  ال�ضبكة  مع  بالتعاون  والتعليم  البحث  ل�ضبكات  العربية 
اأبو  الأوروب����ي وجمموعة ط��الل  الحت���اد  م��ن  "جيانت" وب��دع��م  والتعليم 

طالل  الدكتور  �ضعادة  وق��ال  غ��زال��ة. 
العربية  املنظمة  رئ��ي�����ص  غ��زال��ة  اأب���و 
"اآ�ضرن":  والتعليم  البحث  ل�ضبكات 
اخلدمة  ه����ذه  ن���ق���دم  اأن  "ي�ضرنا 
النوعية والتي متكن املجتمع املحلي 
من الو�ضول اإىل العديد من م�ضادر 
املعرفة وبيانات البحث والتعليم من 
خالل حمطات املعرفة التي ت�ضرفنا 

بتقدميها للمجتمع الأردين". 
تقوم املنظمة العربية ل�ضبكات البحث 
�ضبكة  ب��ن��اء  على  "اآ�ضرن"  والتعليم 
اإنرتنت خا�ضة بالبحث والتعليم على 

م�ضتوى الوطن العربي والعمل على تقدمي خدمات ال�ضبكات والتطبيقات 
الو�ضول  والأكادمييني  والطلبة  للباحثني  يتيح  مبا  والتعليمية  البحثية 
فائقة  وب�ضرعة  اآم��ن  ب�ضكل  اأعمالهم  حتتاجها  التي  والبيانات  امل��وارد  اإىل 

باملقارنة مع �ضبكات النرتنت التقليدية والتجارية.
الفخرية  والرئا�ضة  وبالدعم  العربية  ال��دول  اآ�ضرن يف ظل جامعة  وتعمل 

لأمني عام اجلامعة معايل الدكتور اأحمد اأبو الغيط الأكرم.
واملعريف،  الرقمي  القت�ضاد  اإىل  التحول  بهدف  املعرفة  حمطات  تاأ�ض�ضت 
املعلومات والت�ضالت كاأداة فاعلة  واإتاحة الفر�ضة ل�ضتخدام تكنولوجيا 
خلدمة املجتمع العربي مبختلف فئاته، مع الرتكيز على املجتمعات الأقل 
حظاً لتج�ضري الفجوة الرقمية، ولتطوير القوى الب�ضرية واإك�ضابها مهارات 
القت�ضاد احلديث، ولزيادة قدرتها التناف�ضية يف احل�ضول على الوظائف 
ورفع كفاءتها العملية، حتى تتكامل اجلهود املبذولة، للم�ضاهمة يف حتقيق 

تنمية اقت�ضادية اجتماعية �ضاملة على م�ضتوى التجمعات ال�ضكانية. 
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بالعطلة  ت�شتمتعي  اأن  تريدين  هل 
مع عائلتك و�شط جو هادئ؟ طّبقي 
الن�شائح التالية لتخفيف ال�شغوط، 
ومترير  ال�شائكة  املواقف  وجتّنب 

العطلة باأف�شل طريقة ممكنة.

حّددي ما حتتاجني اإليه
اأمتعة ممكنة.  اأقل  ال�ضفر مع  ت�ضّهلي حياتك عر  اأن  حاويل 
ري لئحة مف�ضلة بكل ما �ضتحتاجون اإليه واجلبي معك  ح�ضّ
وج���وازات  ال��ه��وي��ة  ب��ط��اق��ات  ع��ن  ون�ضخاً  ال�ضحية  ال��ب��ط��اق��ات 
ال�ضفر. خذي معك اأي�ضاً العالجات الأ�ضا�ضية يف حال التعر�ص 

ل�ضربات �ضم�ص اأو لدغات ح�ضرات اأو ا�ضطرابات ه�ضمية.
كذلك ا�ضتعلمي عن الطق�ص يف املنطقة التي تق�ضدونها لأخذ 
الأولد كي  املف�ضلة لدى  الألعاب  تن�ضي  املنا�ضبة ول  املالب�ص 
اأخ��رياً، حللي م�ضار  الهدوء.  اإىل  ين�ضغلوا بها حني حتتاجني 
للتحرك  وق��ت  تخ�ضي�ص  على  واحر�ضي  بالتف�ضيل  ال�ضفر 

والأكل.

ل تخّططي جلدول مزدحم
�ضرتغبني طبعاً يف اخلروج من روتني حياتك وعي�ص جتارب 
مميزة وخمتلفة مع عائلتك، لكنك لن تنجحي يف حتقيق كل 
ما تريدينه. ل ميكن اأن تخو�ضي املغامرات وتكت�ضفي اأماكن 
خالل  ثقافية  ب��زي��ارات  وتقومي  الريا�ضة  ومتار�ضي  جديدة 
فرتة العطلة. رّكزي على اأكرث ما تريدين فعله وتناق�ضي مع 

زوجك واأولدك و�ضعي جدوًل ينا�ضب اجلميع.

تخّل�شي من ال�شغوط
وامل�ضاكل.  اخل��الف��ات  من  بال�ضرورة  العطلة  ف��رتة  تخلو  لن 
ابتعدي  ال�ضيطرة،  ع��ن  �ضيخرج  الو�ضع  ب���اأن  ت�ضعرين  ح��ني 
عن املكان واذهبي لتن�ّضق الهواء وا�ضرتجاع الهدوء. اأو اكتبي 
الورقة  مزقي  ثم  ال�ضلبية  عواطفك  وفّرغي  يغ�ضبك  ما  كل 
وارميها. ل ت�ضت�ضلمي ب�ضرعة وحتكمي على العطلة بالف�ضل 
جميع  بني  تنت�ضر  ما  و�ضرعان  ُمعِدية  ال�ضلبية  امل��واق��ف  لأن 
ت�ضعري  كي  تغيريه  ميكنك  عما  ت�ضاءيل  ل��ذا  العائلة.  اأف���راد 

اأو تغ�ضبني، عّري عن م�ضاعرك  تنزعجني  بالتح�ضن. حني 
ب�ضيغة املتكلم ول حُتّملي اأحداً م�ضوؤولية امل�ضاكل. ت�ضمح هذه 

اخلطوات بتهدئة اأجواء العطلة.

ا�شرتخي قدر الإمكان
اإيقاع  وتغيري  ال�ضارمة  القواعد  عن  للتخلي  فر�ضة  العطلة 
احل��ي��اة. ل حت���اويل اأن حت��اف��ظ��ي ع��ل��ى ال��ن��ظ��ام ب�����ض��رام��ة. ل 

ت�ضعري بالذنب مثاًل اإذا مل ياأكل الأولد كثرياً خالل العطلة. 
ميكنهم اأن ياأكلوا يف وقت لحق من الرحلة ويفّوتوا قيلولتهم 
ويتناولوا حتلية كبرية يف فرتة الع�ضر ويخرجوا مع العائلة 
اأن  يجب  املثلجات...  وت��ن��اول  ترفيهي  بن�ضاط  للقيام  م�ضاًء 
مع  تت�ضاجري  ل  متوقعة.  وغ��ري  جديدة  ح��وادث  اأي  تتقّبلي 
على  واملقرم�ضات  والتحليات  البيتزا  ل  ف�ضّ اإذا  مثاًل  زوج��ك 

الفاكهة واخل�ضراوات.

جّملي اأيامك
يريد  عما  احلا�ضرين  من  �ضخ�ص  كل  ا���ض��اأيل  الفطور،  على 
نف�ضك  على  ال�ضوؤال  ه��ذا  اطرحي  بيومه.  ي�ضتمتع  كي  فعله 
وتخ�ضي�ص  فردية  اأو  جماعية  ن�ضاطات  تنظيم  ميكن  اأي�ضاً. 
ا�ضرتاحة يومية كي ي�ضرتخي كل �ضخ�ص اأو ياأخذ قيلولة اأو 
يتجول على الدراجة الهوائية... باخت�ضار، ل حترمي نف�ضك 
من اللحظات الفردية لأنها �ضتجعلك اأكرث حما�ضة للعودة اإىل 

عائلتك وم�ضاركتها الن�ضاطات.

عّلمي الأولد ح�ّض امل�شوؤولية
ويفتخرون  املنزلية  الن�ضاطات  يف  ي�ضاركوا  اأن  الأولد  يحّب 
ت�����رتددي يف حتميلهم  ل���ذا ل  ي��ق��دم��ون��ه��ا.  ال��ت��ي  ب��امل�����ض��اع��دة 
امل�ضوؤوليات. ا�ضمحي لهم مثاًل برتتيب مائدة الطعام وتو�ضيب 
كي  حقيبة  اأعطيهم  وحدهم.  وارتدائها  واختيارها  املالب�ص 
اأخذها خالل  يريدون  التي  والألعاب  الأغرا�ص  فيها  ي�ضعوا 
ت�ضبح  ق��د  ال��ع��ودة.  قبل  يرتبوها  اأن  منهم  واطلبي  النزهة 
بال�ضتحمام وحدهم  يبداأوا  كي  مثالية  فر�ضة  اأي�ضاً  العطلة 

ويكت�ضبوا عادات ت�ضاعدهم على تطوير ا�ضتقالليتهم.

ت�شاركي املهام مع زوجك

بالعطلة لفعل كل ما يحلم  اأن ي�ضتمتع  اإذا كان زوج��ك يريد 
رعاية  اإىل  يحتاجون  ال��ذي��ن  ب����الأولد  اأن���ِت  تعتنني  فيما  ب��ه 
الإحباط  م���ن  ج���و  يف  ك��ل��ه��ا  ال��ع��ط��ل��ة  �ضتم�ضني  م��ت��وا���ض��ل��ة، 
البداية  منذ  ل���الأب  ا�ضرحي  احل��ال��ة،  ه��ذه  لتجنب  وال��ت��وت��ر. 
على  معه  واتفقي  اأي�ضاً  ممتعة  عطلة  مت�ضية  تريدين  اأن��ك 
تقا�ضم املهام بالت�ضاوي. ف�ّضري له اأنك تتكلني عليه لالعتناء 
بالأولد وا�ضطحابهم للتنزه وم�ضاركتهم اللعب فيما تقومني 

بالت�ضوق اأو باأي ن�ضاط حتبينه. هذه الطريقة كفيلة باإر�ضاء 
الأطراف كافة خالل العطلة.

ب�ّشطي حياتك
يف  وج��ب��ات خفيفة  ب�ضيطة:  اأط��ب��اق��اً  اخ��ت��اري  العطلة،  خ��الل 
واأطباق  ظ��ه��راً،  خملوطة  و�ضلطات  ال�ضباح،  ف��رتة  منت�ضف 
�ضيء  ل  امل�ضاء.  يف  وفطائر  وكريب  م�ضوية  وحل��وم  معكرونة 
مينعك اأي�ضاً من حت�ضري الع�ضاء لأولدك يف ال�ضاعة ال�ضابعة 
اأن تتناويل الع�ضاء مع زوجك يف التا�ضعة. من وقت اإىل  قبل 
اآخر، ا�ضرتي اأطباقاً جاهزة اأو خ�ضراوات جممدة من املتاجر 

الكرى منعاً لإهدار �ضاعات طويلة يف املطبخ.

ارتاحي ونامي مدة كافية
ع�ضرة  كل  من  م�ضافرين  ت�ضعة  اأن  اإىل  ال�ضتطالعات  ت�ضري 
املرتاكم  التعب  اآث���ار  ع��ن  للتعوي�ص  العطلة  ف��رتة  ي�ضتغلون 
على مر ال�ضنة. يتعب الأولد اأي�ضاً، لذا يجب اأن يرتاح جميع 
اأفراد العائلة. حاويل اأن تنامي حني ت�ضعرين باأوىل موؤ�ضرات 
النعا�ص اأو خذي قيلولة ودعي ال�ضغار والكبار ي�ضتيقظون يف 
�ضاعة متاأخرة لأن العطلة يجب األ ت�ضمل برناجماً عاجاًل بل 

اإنها مرادفة للراحة يف املقام الأول!

نظمي ن�شاطًا خا�شًا مع زوجك
جتمعك  التي  الرومان�ضية  اللحظات  اأهمية  تن�ضي  األ  يجب 
اأحد  اأو مع  الأولد مع مربية  اأن ترتكي  مع زوج��ك. ميكنك 
اأو مع  الأم�ضيات كي تخرجي مع زوج��ك  اإح��دى  الأق���ارب يف 
الأ�ضدقاء. لكن ل حتّويل هذه املنا�ضبة اإىل �ضاحة نقا�ص حول 
بل  بينكما  خ��الف  بن�ضوء  تنتهي  رمب��ا  لأنها  عالقة  موا�ضيع 

ا�ضتمتعي بلحظات هادئة و�ضادقة مع ال�ضريك بكل ب�ضاطة.

عّلمي اأولدك ح�ّض امل�شوؤولية

ن�صائح لتخفيف ال�صغوط والتمتع بعطلة عائلية هادئة

الإن�ضان  لدى  يولد  التوتر  اأن  اجلامعية  لندن  كلية  نف�ص من  علماء  وجد 
�ضفة اإيجابية غري متوفرة لدى الب�ضر يف حالت ال�ضرتخاء.

واأكدت درا�ضة الباحثني الريطانيني، التي ن�ضرت يف 6 اأغ�ضط�ص اجلاري، يف 
جملة “علم الأع�ضاب”، اأن النا�ص يتقبلون وي�ضتوعبون املعلومات الإيجابية 

فقط عندما يكونون يف حالة الراحة وال�ضتقرار النف�ضي.
واأجرى العلماء جتربة �ضملت 35 متطوعاً ق�ضموا اإىل جمموعتني، طلب 
من الأوىل حل 6 م�ضائل ريا�ضية يف 30 ثانية وتقدمي تقرير حول مو�ضوع 

غري ماألوف. وهكذا خلق العلماء و�ضعا موترا للدماغ.
وطلب من املجموعة الثانية، يف نف�ص الوقت، كتابة جمموعة من التمارين 

الب�ضيطة.واكت�ضف الباحثون يف نتيجة التجربة اأن اأفراد املجموعة الأوىل، 
ك��ل ما  ت��ذك��روا ب�ضكل رائ��ع  التوتر والإج��ه��اد،  ال��ذي��ن و�ضعوا يف حالة م��ن 
تذكر  ا�ضتطاعوا  اأنهم  كما  ج��دي��دة،  معلومات  لديهم  وتر�ضخت  به  قاموا 
مواقف �ضلبية من املا�ضي.اأما اأفراد املجموعة الثانية الذين مروا بظروف 
اإيجابية هادئة، فقد متتعوا مبعلومات اإيجابية، وا�ضتطاعوا تذكر اللحظات 

الإيجابية من املا�ضي فقط.
الإن�ضان  حت�ص  التوتر  وح���الت  املجهدة  امل��واق��ف  اأن  اإىل  العلماء  وخل�ص 
التي يتم  ال�ضلبية  املعلومات  اأف�ضل وتفهم  املعلومات ب�ضكل  على امت�ضا�ص 

اإهمالها عادة يف احلياة اليومية، وال�ضتفادة منها.

هل للتوتر فوائد يف حياتنا اليومية؟

 ك�ضفت درا�ضة حديثة اأن الزوجة احلامل التي 
تزيد  ق��د  م��ع��اً  وال�����ض��ك��ري  ال�ضمنة  م��ن  ت��ع��اين 
وا�ضطراب  بالتوحد  طفلها  اإ�ضابة  احتمالت 
نق�ص النتباه مع فرط الن�ضاط )اإيه.دي.اإت�ص.

دي( وغريها من ال�ضطرابات النف�ضية مقارنة 
م��ع الأم���ه���ات ال��الت��ي مل ي��ع��ان��ني م��ن اأي من 

العاملني اأثناء احلمل.
ب��دون الإ�ضابة  اأن��ه حتى  اإىل  الدرا�ضة  واأ���ض��ارت 
بال�ضكري تزيد فر�ص اإجناب الأمهات امل�ضابات 
ب�ضمنة مفرطة لأطفال يعانون من ا�ضطرابات 
مزاجية بن�ضبة 67 باملئة عن الن�ضاء املحافظات 

على وزن �ضحي خالل احلمل.
قبل  وال�ضمنة  بال�ضكري  امل�ضابات  الأمهات  اأما 
احلمل ت�ضل احتمالت اإ�ضابة اأطفالهن بنق�ص 
النتباه مع فرط الن�ضاط اأو م�ضكالت �ضلوكية، 
من  ب�غريهن  مقارنة  اأمثال  �ضتة  اإىل  توحد  اأو 

الأمهات، 
ك��م��ا ت��زي��د اح��ت��م��الت اإ���ض��اب��ة ه����وؤلء الأطفال 
بقية  اأم��ث��ال  اأرب��ع��ة  اإىل  عاطفية  با�ضطرابات 

الأطفال.
ولإعداد هذه الدرا�ضة فح�ص الباحثون بيانات 
عامي  ب��ني  فنلندا  يف  م��ول��ود  األ���ف   650 نحو 

و2014.  2004
 وتابعوا حالة الأطفال منذ امليالد حتى نهاية 
ال��ب��ح��ث، ويف بع�ص الأح���ي���ان ح��ت��ى بلوغ  ف���رتة 

هوؤلء الأطفال 11 عاماً.
 35 اإ�ضابة  ت�ضخي�ص  ج��رى  ال��درا���ض��ة  وخ��الل 
با�ضطراب  ب��امل��ئ��ة   5.4 اأو  ت��ق��ري��ب��اً  ط��ف��ل  األ���ف 

نف�ضي خالل فرتة الدرا�ضة.
 وي�ضمل ه��ذا ت��اأخ��ر ال��ك��الم وم��ه��ارات احلركة، 
التوحد وال�ضطرابات  اإىل حالت مثل  اإ�ضافة 

ال�ضلوكية ونق�ص النتباه وفرط الن�ضاط.

وت����زي����د ن�����ض��ب��ة اح���ت���م���الت اإجن�������اب الأم����ه����ات 
تاأخر  من  يعانون  لأط��ف��ال  بال�ضمنة  امل�ضابات 
النمو الع�ضبي 69 باملئة عن الأمهات �ضاحبات 
ال�����وزن ال��ط��ب��ي��ع��ي ب��ي��ن��م��ا ت��زي��د ف��ر���ص اإجن���اب 
ا���ض��ط��راب نق�ص النتباه  ي��ع��ان��ون م��ن  اأط��ف��ال 
وفرط الن�ضاط اأو م�ضكالت �ضلوكية بن�ضبة 88 

يف املئة.

درا�صة تك�صف عن اأ�صباب حمتملة 
لوالدة طفل م�صاب بـالتوّحد
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل/ 
كاليد اند كو ال ال بي

بن�ضر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

112811 املودعة بالرقم : 
با�ض��م:  تيكوم لالإ�ضتثمارات منطقة حرة-ذ.م.م

مبنى رقم 4، الطابق الأول، دبي، الإمارات العربية املتحدة وعنوانه:  
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات:

خدمات دعاية واإعالن؛ خدمات وكالت الدعاية والإعالن؛ خدمات اإدارة الأعمال؛ امل�ضاعدة يف اإدارة العمال؛ 
اإدارة الأعمال  اإدارة الأعمال )للغري(؛ امل�ضاعدة يف  اإدارة الأعمال وال�ضت�ضارات التنظيمية؛  تقييم الأعمال؛ 
التجارية اأو ال�ضناعية؛ خدمات الت�ضويق؛ خدمات الدعاية والإعالن والعالقات العامة؛ جتميع ت�ضكيلة من 
الب�ضائع ل�ضالح الآخرين حتى يتمكن الزبائن من معاينة و�ضراء هذه الب�ضائع ب�ضهول وي�ضر؛ التجارة يف 
الب�ضائع العامة؛ خدمات توفري اأو تاأمني لالآخرين؛ الإدارة ال�ضناعية؛ اإدارة املعار�ص واملعار�ص التجارية 
للغايات التجارية والإعالنية؛ تاأجري امل�ضاحات الإعالنية؛ تاأجري وقت لالإعالن يف و�ضائل الإعالم؛ خدمات 
اأبحاث ال�ضوق فيما يتعلق بو�ضائل الإعالم؛ خدمات التعهيد )باعتبارها م�ضاعدة يف اإدارة الأعمال(؛ اإجراء 
بهذه  املتعلقة  املعلومات  توفري  ذل��ك  يف  مب��ا  اخل��دم��ات  ه��ذه  بكافة  يتعلق  فيما  املعلومات  توفري  امل����زادات؛ 

اخلدمات عر �ضبكة حا�ضوب عامة.
الواق�عة بالفئة: 35

بتاريخ: 2010/02/04 وامل�ضجلة حتت رقم: 99852 
و�ضتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�ضر �ضنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف  2008/05/15 

 2028/05/15  وحتى تاريخ: 
اإدارة العالمات التجارية

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  5  �شبتمرب 2018 �لعدد 12419

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل/  كاليد اند كو ال ال بي
بن�ضر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية: 

112812 املودعة بالرقم : 
با�ض��م:  تيكوم لالإ�ضتثمارات منطقة حرة-ذ.م.م

مبنى رقم 4، الطابق الأول، دبي، الإمارات العربية املتحدة وعنوانه:  
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات:

اإنتاج وتوزيع الأفالم وبرامج  الريا�ضية والثقافية؛  الأن�ضطة  التدريب؛ خدمات الرتفيه؛  التعليم؛ توفري 
وحمتويات الراديو والتليفزيون؛ مهرجانات الأفالم وبرامج جولت الأفالم وحمفوظات الأفالم والفيديو؛ 
والكتب  واجل��رائ��د  املطبوعات  ن�ضر  التدريبية؛  العمل  وور���ص  الرامج  التعليمية؛  العمل  وور���ص  الرامج 
واملجالت ومقحماتها ومالحقها؛ توفري معلومات عن الرتفيه؛ ن�ضر املطبوعات الإلكرتونية على النرتنت 
وت�ضمل اجلرائد واملجالت ومقحماتها ومالحقها؛ خدمات الن�ضر الإلكرتوين مبا يف ذلك ن�ضر الن�ضو�ص 
وال�ضور من اجلرائد واملجالت وغريها من املن�ضورات املطبوعة؛ تنظيم واإدارة واإجراء الندوات والعرو�ص 
واملنا�ضبات  وامل�ضابقات  ال�ضحفية  وامل��وؤمت��رات  التد�ضني  وحفالت  واملرا�ضم  وامل��وؤمت��رات  واملعار�ص  التجارية 
املنا�ضبات؛  اإدارة  احل��ف��الت؛  تخطيط  والثقافية؛  الريا�ضية  الأن�ضطة  واإج����راء  واإدارة  تنظيم  اخل��ا���ض��ة؛ 
والأفالم  التحريرية  والن�ضو�ص  الفيديو  واأ�ضرطة  والأف��الم  ال�ضمعية  الأ�ضرطة  حترير  الن�ضر؛  خدمات 
)غري  التليفزيونية  واملقاطع  والفيديوهات  الرقمية  املو�ضيقى  الرقمي؛  الت�ضوير  خدمات  الفوتوغرافية؛ 
القابلة للتنزيل( التي يتم توفريها من مواقع اإم بي ثري على الإنرتنت؛ املو�ضيقى الرقمية والفيديوهات 
الثقافية  اخل��دم��ات  الإن��رتن��ت؛  م��ن  ت��وف��ريه��ا  يتم  ال��ت��ي  للتنزيل(  القابلة  )غ��ري  التليفزيونية  وامل��ق��اط��ع 

والريا�ضية وال�ضتجمامية؛ خدمات املعلومات وال�ضت�ضارات اخلا�ضة بكل ما تقدم.
الواق�عة بالفئة: 41

بتاريخ: 2010/04/22  وامل�ضجلة حتت رقم:  102179 
و�ضتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�ضر �ضنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف  2008/05/15 

 2028/05/15  وحتى تاريخ: 
اإدارة العالمات التجارية

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  5  �شبتمرب 2018 �لعدد 12419

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل/   كاليد اند كو ال ال بي
بن�ضر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

112802 املودعة بالرقم : 
با�ض��م:  تيكوم لالإ�ضتثمارات منطقة حرة-ذ.م.م

وعنوانه:  مبنى رقم 4، الطابق الول،   دبي   الإمارات العربية املتحدة 
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات:

اإنتاج وتوزيع الأفالم وبرامج  الريا�ضية والثقافية؛  الأن�ضطة  التدريب؛ خدمات الرتفيه؛  التعليم؛ توفري 
وحمتويات الراديو والتليفزيون؛ مهرجانات الأفالم وبرامج جولت الأفالم وحمفوظات الأفالم والفيديو؛ 
والكتب  واجل��رائ��د  املطبوعات  ن�ضر  التدريبية؛  العمل  وور���ص  الرامج  التعليمية؛  العمل  وور���ص  الرامج 
واملجالت ومقحماتها ومالحقها؛ توفري معلومات عن الرتفيه؛ ن�ضر املطبوعات الإلكرتونية على النرتنت 
وت�ضمل اجلرائد واملجالت ومقحماتها ومالحقها؛ خدمات الن�ضر الإلكرتوين مبا يف ذلك ن�ضر الن�ضو�ص 
وال�ضور من اجلرائد واملجالت وغريها من املن�ضورات املطبوعة؛ تنظيم واإدارة واإجراء الندوات والعرو�ص 
واملنا�ضبات  وامل�ضابقات  ال�ضحفية  وامل��وؤمت��رات  التد�ضني  وحفالت  واملرا�ضم  وامل��وؤمت��رات  واملعار�ص  التجارية 
املنا�ضبات؛  اإدارة  احل��ف��الت؛  تخطيط  والثقافية؛  الريا�ضية  الأن�ضطة  واإج����راء  واإدارة  تنظيم  اخل��ا���ض��ة؛ 
والأفالم  التحريرية  والن�ضو�ص  الفيديو  واأ�ضرطة  والأف��الم  ال�ضمعية  الأ�ضرطة  حترير  الن�ضر؛  خدمات 
)غري  التليفزيونية  واملقاطع  والفيديوهات  الرقمية  املو�ضيقى  الرقمي؛  الت�ضوير  خدمات  الفوتوغرافية؛ 
القابلة للتنزيل( التي يتم توفريها من مواقع اإم بي ثري على الإنرتنت؛ املو�ضيقى الرقمية والفيديوهات 
الثقافية  اخل��دم��ات  الإن��رتن��ت؛  م��ن  ت��وف��ريه��ا  يتم  ال��ت��ي  للتنزيل(  القابلة  )غ��ري  التليفزيونية  وامل��ق��اط��ع 

والريا�ضية وال�ضتجمامية؛ خدمات املعلومات وال�ضت�ضارات اخلا�ضة بكل ما تقدم.
 الواق�عة بالفئة:  41 

بتاريخ: 7 فراير 2010   وامل�ضجلة حتت رقم:  99869 
و�ضتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�ضر �ضنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف  15 مايو 2008 

15 مايو 2028   وحتى تاريخ: 
اإدارة العالمات التجارية

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  5  �شبتمرب 2018 �لعدد 12419

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

بن�ضر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

112798 املودعة بالرقم : 
با�ض��م:  تيكوم لالإ�ضتثمارات منطقة حرة-ذ.م.م

وعنوانه:  مبنى رقم 4، الطابق الول،   دبي   الإمارات العربية املتحدة 
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات:

الأجهزة والأدوات العلمية واملالحية وامل�ضاحية واأجهزة واأدوات الت�ضوير الفوتوغرايف وال�ضينمائي والأجهزة 
اأو  ت�ضجيل  اأجهزة  والتعليم؛  )الإ���ض��راف(  واملراقبة  والإ���ض��ارة  والقيا�ص  ال��وزن  واأدوات  الب�ضرية  والأدوات 
اإر�ضال اأو ن�ضخ ال�ضوت اأو ال�ضور؛ حامالت بيانات مغناطي�ضية، اأقرا�ص ت�ضجيل؛ معدات واأجهزة احلوا�ضب 
�ضوتية  واأ�ضرطة  الت�ضجيل  �ضابقة  فيديو  وكا�ضيتات  الت�ضجيل  �ضابقة  �ضوتية  كا�ضيتات  البيانات؛  ملعاجلة 
�ضابقة الت�ضجيل واأ�ضرطة فيديو �ضابقة الت�ضجيل واأقرا�ص متعددة ال�ضتعمالت �ضابقة الت�ضجيل واأقرا�ص 
''بلو-راي'' وجميعها حتتوي على اأفالم وبرامج تليفزيونية؛ اأقرا�ص مدجمة �ضابقة الت�ضجيل واأ�ضطوانات 
اأفالم  التي تعر�ص  ق��راءة فقط على قر�ص مدمج  الفونوغراف التي حتتوي على مو�ضيقى؛ برامج ذاك��رة 
وبرامج تليفزيونية؛ برجميات اأنظمة ت�ضغيل احلا�ضوب؛ برامج برجميات احلا�ضوب �ضابقة الت�ضجيل التي 
اأفالم وبرامج تليفزيونية؛ برامج برجميات الو�ضائط املتعددة التفاعلية لغايات الأعمال والتعليم  تعر�ص 
اإلكرتونية  من�ضورات  الأل��ع��اب؛  لعب  لغايات  التفاعلية  امل��ت��ع��ددة  الو�ضائط  برجميات  ب��رام��ج  وال��رتف��ي��ه؛ 

مبا�ضرة.
الواق�عة بالفئة:  9

بتاريخ: 7 فراير 2010 وامل�ضجلة حتت رقم: 99865 
و�ضتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�ضر �ضنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف  15 مايو 2008 

15 مايو 2028  وحتى تاريخ: 
اإدارة العالمات التجارية

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  5  �شبتمرب 2018 �لعدد 12419

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

بن�ضر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

112808 املودعة بالرقم : 
با�ض��م:  تيكوم لالإ�ضتثمارات منطقة حرة-ذ.م.م

وعنوانه:  مبنى رقم 4، الطابق الأول، دبي، الإمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات:

الأجهزة والأدوات العلمية واملالحية وامل�ضاحية واأجهزة واأدوات الت�ضوير الفوتوغرايف وال�ضينمائي والأجهزة 
اأو  ت�ضجيل  اأجهزة  والتعليم؛  )الإ���ض��راف(  واملراقبة  والإ���ض��ارة  والقيا�ص  ال��وزن  واأدوات  الب�ضرية  والأدوات 
اإر�ضال اأو ن�ضخ ال�ضوت اأو ال�ضور؛ حامالت بيانات مغناطي�ضية، اأقرا�ص ت�ضجيل؛ معدات واأجهزة احلوا�ضب 
�ضوتية  واأ�ضرطة  الت�ضجيل  �ضابقة  فيديو  وكا�ضيتات  الت�ضجيل  �ضابقة  �ضوتية  كا�ضيتات  البيانات؛  ملعاجلة 
�ضابقة الت�ضجيل واأ�ضرطة فيديو �ضابقة الت�ضجيل واأقرا�ص متعددة ال�ضتعمالت �ضابقة الت�ضجيل واأقرا�ص 
''بلو-راي'' وجميعها حتتوي على اأفالم وبرامج تليفزيونية؛ اأقرا�ص مدجمة �ضابقة الت�ضجيل واأ�ضطوانات 
اأفالم  التي تعر�ص  ق��راءة فقط على قر�ص مدمج  الفونوغراف التي حتتوي على مو�ضيقى؛ برامج ذاك��رة 
وبرامج تليفزيونية؛ برجميات اأنظمة ت�ضغيل احلا�ضوب؛ برامج برجميات احلا�ضوب �ضابقة الت�ضجيل التي 
اأفالم وبرامج تليفزيونية؛ برامج برجميات الو�ضائط املتعددة التفاعلية لغايات الأعمال والتعليم  تعر�ص 
اإلكرتونية  من�ضورات  الأل��ع��اب؛  لعب  لغايات  التفاعلية  امل��ت��ع��ددة  الو�ضائط  برجميات  ب��رام��ج  وال��رتف��ي��ه؛ 

مبا�ضرة.
الواق�عة بالفئة: 9

بتاريخ: 2010/02/04 وامل�ضجلة حتت رقم: 99849 
و�ضتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�ضر �ضنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف  2008/05/15 

 2028/05/15  وحتى تاريخ: 
اإدارة العالمات التجارية

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  5  �شبتمرب 2018 �لعدد 12419

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

بن�ضر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

112799 املودعة بالرقم : 
با�ض��م:  تيكوم لالإ�ضتثمارات منطقة حرة-ذ.م.م

وعنوانه:  مبنى رقم 4، الطابق الول،   دبي   الإمارات العربية املتحدة 
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات:

الورق واملنتجات الورقية؛ الكرتون ومنتجات الكرتون؛ الكتيبات؛ الن�ضرات الإعالنية؛ الكرا�ضات؛ التقاومي؛ 
دورية؛  اإخبارية  ن�ضرات  الر�ضائل؛  الل�ضاقات؛  الدعوات؛  التهنئة؛  بطاقات  املل�ضقات؛  النماذج؛  البطاقات؛ 
الدفاتر؛ دفاتر قطع القرطا�ضية؛ ورق ن�ضاف؛ دفاتر املذكرات واملواعيد؛ ال�ضور الفوتوغرافية؛ الألبومات؛ 
الكبرية؛  الإع��الن��ات  الريدية؛  البطاقات  املفهر�ضة؛  امللفات  امللفات؛  الر�ضائل؛  اأرف��ف  اليوميات؛  دفاتر 
الكتب؛  الكتب؛ مواد جتليد  الدوريات؛  ال�ضحف؛  املطبوعات؛  الكتابة؛  للكتابة؛ ورق  دفاتر قطع  التذاكر؛ 
)عدا  املكتبية  واللوازم  الأدوات  الكتالوجات؛  املجالت؛  الن�ضرات؛  اليومية؛  ال�ضحف  املطبوعة؛  املن�ضورات 
اأق���الم احل��ر اجلاف؛  اأق���الم الر�ضا�ص الآل��ي��ة؛  اأق���الم اللباد؛  اأق���الم الر�ضا�ص؛  اأق���الم احل��ر؛  الأث����اث(؛ 

امل�ضاطر؛ املماحي؛ ثقالت الورق.
الواق�عة بالفئة:  16 

بتاريخ: 7 فراير 2010 وامل�ضجلة حتت رقم: 99866 
و�ضتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�ضر �ضنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف  15 مايو 2008 

15 مايو 2028   وحتى تاريخ: 
اإدارة العالمات التجارية

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  5  �شبتمرب 2018 �لعدد 12419

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

بن�ضر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

112791 املودعة بالرقم : 
با�ض��م:  تيكوم لالإ�ضتثمارات منطقة حرة-ذ.م.م

وعنوانه:  مبنى رقم 4، الطابق الول،   دبي   الإمارات العربية املتحدة 
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات:

خدمات دعاية واإعالن؛ خدمات وكالت الدعاية والإعالن؛ خدمات اإدارة الأعمال؛ امل�ضاعدة يف اإدارة العمال؛ 
اإدارة الأعمال  اإدارة الأعمال )للغري(؛ امل�ضاعدة يف  اإدارة الأعمال وال�ضت�ضارات التنظيمية؛  تقييم الأعمال؛ 
التجارية اأو ال�ضناعية؛ خدمات الت�ضويق؛ خدمات الدعاية والإعالن والعالقات العامة؛ جتميع ت�ضكيلة من 
الب�ضائع ل�ضالح الآخرين حتى يتمكن الزبائن من معاينة و�ضراء هذه الب�ضائع ب�ضهول وي�ضر؛ التجارة يف 
الب�ضائع العامة؛ خدمات توفري اأو تاأمني لالآخرين؛ الإدارة ال�ضناعية؛ اإدارة املعار�ص واملعار�ص التجارية 
للغايات التجارية والإعالنية؛ تاأجري امل�ضاحات الإعالنية؛ تاأجري وقت لالإعالن يف و�ضائل الإعالم؛ خدمات 
اأبحاث ال�ضوق فيما يتعلق بو�ضائل الإعالم؛ خدمات التعهيد )باعتبارها م�ضاعدة يف اإدارة الأعمال(؛ اإجراء 
بهذه  املتعلقة  املعلومات  توفري  ذل��ك  يف  مب��ا  اخل��دم��ات  ه��ذه  بكافة  يتعلق  فيما  املعلومات  توفري  امل����زادات؛ 

اخلدمات عر �ضبكة حا�ضوب عامة
 الواق�عة بالفئة:  35 

بتاريخ: 7 فراير 2010 وامل�ضجلة حتت رقم: 99877 
و�ضتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�ضر �ضنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف  15 مايو 2008 

15 مايو 2028  وحتى تاريخ: 
اإدارة العالمات التجارية

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  5  �شبتمرب 2018 �لعدد 12419

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل/  كاليد اند كو ال ال بي
بن�ضر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

112792 املودعة بالرقم : 
با�ض��م:  تيكوم لالإ�ضتثمارات منطقة حرة-ذ.م.م

وعنوانه:  مبنى رقم 4، الطابق الول،   دبي   الإمارات العربية املتحدة 
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات:

اإنتاج وتوزيع الأفالم وبرامج  الريا�ضية والثقافية؛  الأن�ضطة  التدريب؛ خدمات الرتفيه؛  التعليم؛ توفري 
وحمتويات الراديو والتليفزيون؛ مهرجانات الأفالم وبرامج جولت الأفالم وحمفوظات الأفالم والفيديو؛ 
والكتب  واجل��رائ��د  املطبوعات  ن�ضر  التدريبية؛  العمل  وور���ص  الرامج  التعليمية؛  العمل  وور���ص  الرامج 
واملجالت ومقحماتها ومالحقها؛ توفري معلومات عن الرتفيه؛ ن�ضر املطبوعات الإلكرتونية على النرتنت 
وت�ضمل اجلرائد واملجالت ومقحماتها ومالحقها؛ خدمات الن�ضر الإلكرتوين مبا يف ذلك ن�ضر الن�ضو�ص 
وال�ضور من اجلرائد واملجالت وغريها من املن�ضورات املطبوعة؛ تنظيم واإدارة واإجراء الندوات والعرو�ص 
واملنا�ضبات  وامل�ضابقات  ال�ضحفية  وامل��وؤمت��رات  التد�ضني  وحفالت  واملرا�ضم  وامل��وؤمت��رات  واملعار�ص  التجارية 
املنا�ضبات؛  اإدارة  احل��ف��الت؛  تخطيط  والثقافية؛  الريا�ضية  الأن�ضطة  واإج����راء  واإدارة  تنظيم  اخل��ا���ض��ة؛ 
والأفالم  التحريرية  والن�ضو�ص  الفيديو  واأ�ضرطة  والأف��الم  ال�ضمعية  الأ�ضرطة  حترير  الن�ضر؛  خدمات 
)غري  التليفزيونية  واملقاطع  والفيديوهات  الرقمية  املو�ضيقى  الرقمي؛  الت�ضوير  خدمات  الفوتوغرافية؛ 
القابلة للتنزيل( التي يتم توفريها من مواقع اإم بي ثري على الإنرتنت؛ املو�ضيقى الرقمية والفيديوهات 
الثقافية  اخل��دم��ات  الإن��رتن��ت؛  م��ن  ت��وف��ريه��ا  يتم  ال��ت��ي  للتنزيل(  القابلة  )غ��ري  التليفزيونية  وامل��ق��اط��ع 

والريا�ضية وال�ضتجمامية؛ خدمات املعلومات وال�ضت�ضارات اخلا�ضة بكل ما تقدم.
 الواق�عة بالفئة:  41 

بتاريخ: 7 فراير 2010   وامل�ضجلة حتت رقم: 99878 
و�ضتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�ضر �ضنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف  15 مايو 2008 

15 مايو 2028   وحتى تاريخ: 
اإدارة العالمات التجارية

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  5  �شبتمرب 2018 �لعدد 12419

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

بن�ضر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

112793 املودعة بالرقم : 
با�ض��م:  تيكوم لالإ�ضتثمارات منطقة حرة-ذ.م.م

وعنوانه:  مبنى رقم 4، الطابق الول،   دبي   الإمارات العربية املتحدة 
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات:

الأجهزة والأدوات العلمية واملالحية وامل�ضاحية واأجهزة واأدوات الت�ضوير الفوتوغرايف وال�ضينمائي والأجهزة 
اأو  ت�ضجيل  اأجهزة  والتعليم؛  )الإ���ض��راف(  واملراقبة  والإ���ض��ارة  والقيا�ص  ال��وزن  واأدوات  الب�ضرية  والأدوات 
اإر�ضال اأو ن�ضخ ال�ضوت اأو ال�ضور؛ حامالت بيانات مغناطي�ضية، اأقرا�ص ت�ضجيل؛ معدات واأجهزة احلوا�ضب 
�ضوتية  واأ�ضرطة  الت�ضجيل  �ضابقة  فيديو  وكا�ضيتات  الت�ضجيل  �ضابقة  �ضوتية  كا�ضيتات  البيانات؛  ملعاجلة 
�ضابقة الت�ضجيل واأ�ضرطة فيديو �ضابقة الت�ضجيل واأقرا�ص متعددة ال�ضتعمالت �ضابقة الت�ضجيل واأقرا�ص 
''بلو-راي'' وجميعها حتتوي على اأفالم وبرامج تليفزيونية؛ اأقرا�ص مدجمة �ضابقة الت�ضجيل واأ�ضطوانات 
اأفالم  التي تعر�ص  ق��راءة فقط على قر�ص مدمج  الفونوغراف التي حتتوي على مو�ضيقى؛ برامج ذاك��رة 
وبرامج تليفزيونية؛ برجميات اأنظمة ت�ضغيل احلا�ضوب؛ برامج برجميات احلا�ضوب �ضابقة الت�ضجيل التي 
اأفالم وبرامج تليفزيونية؛ برامج برجميات الو�ضائط املتعددة التفاعلية لغايات الأعمال والتعليم  تعر�ص 
اإلكرتونية  من�ضورات  الأل��ع��اب؛  لعب  لغايات  التفاعلية  امل��ت��ع��ددة  الو�ضائط  برجميات  ب��رام��ج  وال��رتف��ي��ه؛ 

مبا�ضرة.
 الواق�عة بالفئة:  9 

بتاريخ: 7 فراير 2010   وامل�ضجلة حتت رقم: 99879 
و�ضتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�ضر �ضنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف  15 مايو 2008 

15 مايو 2028   وحتى تاريخ: 
اإدارة العالمات التجارية

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  5  �شبتمرب 2018 �لعدد 12419

يعلن ق�ضم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / املالك
من�ضور وار�ص ح�ضن

بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية التالية:  

املودعة حتت رقم : 249577           بتاريخ : 02/ /2016/03م
تاريخ اإيداع الأولوية:     /       /   200م

با�ض��م: من�ضور وار�ص ح�ضن
وعنوانه: �ضندوق الريد 27445، دبي٫ الإمارات العربية املتحدة.

   وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات : الب�ضائع.
الأجهزة والأدوات العلمية واملالحية وامل�ضاحية واجهزة واأدوات الت�ضوير الفوتوغرايف وال�ضينمائي والأجهزة 
والأدوات الب�ضرية واأدوات الوزن والقيا�ص والإ�ضارة واملراقبة )الإ�ضراف( والإنقاذ والتعليم، اأجهزة واأدوات 
لو�ضل اأو فتح اأو حتويل اأو تكثيف اأو تنظيم اأو التحكم يف الطاقة الكهربائية، اأجهزة ت�ضجيل اأو اإر�ضال اأو ن�ضخ 
ال�ضوت اأو ال�ضور، حامالت بيانات مغناطي�ضية، اأقرا�ص ت�ضجيل، اأقرا�ص مدجمة، اأقرا�ص فيديوية رقمية 
وغريها من و�ضائط الت�ضجيل الرقمية؛ اآليات لالأجهزة التي تعمل بقطع النقد، اآلت ت�ضجيل النقد، اآلت 

حا�ضبة، معدات معاجلة البيانات، اأجهزة الكمبيوتر؛ برامج كمبيوتر؛ اأجهزة اإطفاء احلرائق.
 الواق�عة بالفئة: 09.

و�ضف العالمة:
الكلمات )BARTON PRECISION TUBES( كتبت باأحرف لتينية بخط مميز بلون اأ�ضود 

غامق فوق خلفية بي�ضاء كما هو مو�ضح بال�ضكل املرفق.
ال�ض��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد  اأو اإر�ضاله 
بالريد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  5  �شبتمرب 2018 �لعدد 12419

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

بن�ضر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

112809 املودعة بالرقم : 
با�ض��م:  تيكوم لالإ�ضتثمارات منطقة حرة-ذ.م.م

وعنوانه:  مبنى رقم 4، الطابق الأول، دبي، الإمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات:

الورق واملنتجات الورقية؛ الكرتون ومنتجات الكرتون؛ الكتيبات؛ الن�ضرات الإعالنية؛ الكرا�ضات؛ التقاومي؛ 
دورية؛  اإخبارية  ن�ضرات  الر�ضائل؛  الل�ضاقات؛  الدعوات؛  التهنئة؛  بطاقات  املل�ضقات؛  النماذج؛  البطاقات؛ 
الدفاتر؛ دفاتر قطع القرطا�ضية؛ ورق ن�ضاف؛ دفاتر املذكرات واملواعيد؛ ال�ضور الفوتوغرافية؛ الألبومات؛ 
الكبرية؛  الإع��الن��ات  الريدية؛  البطاقات  املفهر�ضة؛  امللفات  امللفات؛  الر�ضائل؛  اأرف��ف  اليوميات؛  دفاتر 
الكتب؛  الكتب؛ مواد جتليد  الدوريات؛  ال�ضحف؛  املطبوعات؛  الكتابة؛  للكتابة؛ ورق  دفاتر قطع  التذاكر؛ 
)عدا  املكتبية  واللوازم  الأدوات  الكتالوجات؛  املجالت؛  الن�ضرات؛  اليومية؛  ال�ضحف  املطبوعة؛  املن�ضورات 
اأق���الم احل��ر اجلاف؛  اأق���الم الر�ضا�ص الآل��ي��ة؛  اأق���الم اللباد؛  اأق���الم الر�ضا�ص؛  اأق���الم احل��ر؛  الأث����اث(؛ 

امل�ضاطر؛ املماحي؛ ثقالت الورق.
الواق�عة بالفئة: 16

بتاريخ: 2010/02/04 وامل�ضجلة حتت رقم: 99850 
و�ضتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�ضر �ضنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف  2008/05/15 

 2028/05/15  وحتى تاريخ: 
اإدارة العالمات التجارية

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  5  �شبتمرب 2018 �لعدد 12419

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

بن�ضر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 112810
با�ض��م:  تيكوم لالإ�ضتثمارات منطقة حرة-ذ.م.م

وعنوانه:  مبنى رقم 4، الطابق الأول، دبي، الإمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات:

املالب�ص ولبا�ص القدم واأغطية الراأ�ص.
الواق�عة بالفئة: 25

بتاريخ: 2010/02/04 وامل�ضجلة حتت رقم: 99851 
انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �ضنوات  ع�ضر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�ضتظل 

 2028/05/15 احلماية يف  2008/05/15  وحتى تاريخ: 
اإدارة العالمات التجارية

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  5  �شبتمرب 2018 �لعدد 12419

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

بن�ضر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 112800
با�ض��م:  تيكوم لالإ�ضتثمارات منطقة حرة-ذ.م.م

وعنوانه:  مبنى رقم 4، الطابق الول،   دبي   الإمارات العربية املتحدة 
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات:

املالب�ص ولبا�ص القدم واأغطية الراأ�ص
25 الواق�عة بالفئة:  

بتاريخ: 7 فراير 2010 وامل�ضجلة حتت رقم: 99867 
انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �ضنوات  ع�ضر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�ضتظل 

15 مايو 2028  احلماية يف  15 مايو 2008  وحتى تاريخ: 
اإدارة العالمات التجارية

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  5  �شبتمرب 2018 �لعدد 12419

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

بن�ضر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

112801 املودعة بالرقم : 
با�ض��م:  تيكوم لالإ�ضتثمارات منطقة حرة-ذ.م.م

وعنوانه:  مبنى رقم 4، الطابق الول،   دبي   الإمارات العربية املتحدة 
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات:

خدمات دعاية واإعالن؛ خدمات وكالت الدعاية والإعالن؛ خدمات اإدارة الأعمال؛ امل�ضاعدة يف اإدارة العمال؛ 
اإدارة الأعمال  اإدارة الأعمال )للغري(؛ امل�ضاعدة يف  اإدارة الأعمال وال�ضت�ضارات التنظيمية؛  تقييم الأعمال؛ 
التجارية اأو ال�ضناعية؛ خدمات الت�ضويق؛ خدمات الدعاية والإعالن والعالقات العامة؛ جتميع ت�ضكيلة من 
الب�ضائع ل�ضالح الآخرين حتى يتمكن الزبائن من معاينة و�ضراء هذه الب�ضائع ب�ضهول وي�ضر؛ التجارة يف 
الب�ضائع العامة؛ خدمات توفري اأو تاأمني لالآخرين؛ الإدارة ال�ضناعية؛ اإدارة املعار�ص واملعار�ص التجارية 
للغايات التجارية والإعالنية؛ تاأجري امل�ضاحات الإعالنية؛ تاأجري وقت لالإعالن يف و�ضائل الإعالم؛ خدمات 
اأبحاث ال�ضوق فيما يتعلق بو�ضائل الإعالم؛ خدمات التعهيد )باعتبارها م�ضاعدة يف اإدارة الأعمال(؛ اإجراء 
بهذه  املتعلقة  املعلومات  توفري  ذل��ك  يف  مب��ا  اخل��دم��ات  ه��ذه  بكافة  يتعلق  فيما  املعلومات  توفري  امل����زادات؛ 

اخلدمات عر �ضبكة حا�ضوب عامة.
الواق�عة بالفئة:  35

بتاريخ: 7 فراير 2010 وامل�ضجلة حتت رقم: 99868 
و�ضتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�ضر �ضنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف  15 مايو 2008 

15 مايو 2028   وحتى تاريخ: 
اإدارة العالمات التجارية

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  5  �شبتمرب 2018 �لعدد 12419

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

بن�ضر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

112789 املودعة بالرقم : 
با�ض��م:  تيكوم لالإ�ضتثمارات منطقة حرة-ذ.م.م

وعنوانه:  مبنى رقم 4، الطابق الول،   دبي   الإمارات العربية املتحدة 
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات:

الورق واملنتجات الورقية؛ الكرتون ومنتجات الكرتون؛ الكتيبات؛ الن�ضرات الإعالنية؛ الكرا�ضات؛ التقاومي؛ 
دورية؛  اإخبارية  ن�ضرات  الر�ضائل؛  الل�ضاقات؛  الدعوات؛  التهنئة؛  بطاقات  املل�ضقات؛  النماذج؛  البطاقات؛ 
الدفاتر؛ دفاتر قطع القرطا�ضية؛ ورق ن�ضاف؛ دفاتر املذكرات واملواعيد؛ ال�ضور الفوتوغرافية؛ الألبومات؛ 
الكبرية؛  الإع��الن��ات  الريدية؛  البطاقات  املفهر�ضة؛  امللفات  امللفات؛  الر�ضائل؛  اأرف��ف  اليوميات؛  دفاتر 
الكتب؛  الكتب؛ مواد جتليد  الدوريات؛  ال�ضحف؛  املطبوعات؛  الكتابة؛  للكتابة؛ ورق  دفاتر قطع  التذاكر؛ 
)عدا  املكتبية  واللوازم  الأدوات  الكتالوجات؛  املجالت؛  الن�ضرات؛  اليومية؛  ال�ضحف  املطبوعة؛  املن�ضورات 
اأق���الم احل��ر اجلاف؛  اأق���الم الر�ضا�ص الآل��ي��ة؛  اأق���الم اللباد؛  اأق���الم الر�ضا�ص؛  اأق���الم احل��ر؛  الأث����اث(؛ 

امل�ضاطر؛ املماحي؛ ثقالت الورق.
 الواق�عة بالفئة:  16 

بتاريخ: 7 فراير 2010 وامل�ضجلة حتت رقم: 99875 
و�ضتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�ضر �ضنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف  15 مايو 2008 

15 مايو  2028   وحتى تاريخ: 
اإدارة العالمات التجارية

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  5  �شبتمرب 2018 �لعدد 12419

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

بن�ضر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 112790
با�ض��م:  تيكوم لالإ�ضتثمارات منطقة حرة-ذ.م.م

وعنوانه:  مبنى رقم 4، الطابق الول،   دبي   الإمارات العربية املتحدة 
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات:

املالب�ص ولبا�ص القدم واأغطية الراأ�ص.
 25  الواق�عة بالفئة:  

بتاريخ: 7 فراير 2010 وامل�ضجلة حتت رقم: 99876 
انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �ضنوات  ع�ضر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�ضتظل 

15 مايو 2028  احلماية يف  15 مايو 2008  وحتى تاريخ: 
اإدارة العالمات التجارية

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  5  �شبتمرب 2018 �لعدد 12419

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

بن�ضر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

112788 املودعة بالرقم : 
با�ض��م:  تيكوم لالإ�ضتثمارات منطقة حرة-ذ.م.م 

 وعنوانه:  مبنى رقم 4، الطابق الول،   دبي   الإمارات العربية املتحدة 
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات:

الأجهزة والأدوات العلمية واملالحية وامل�ضاحية واأجهزة واأدوات الت�ضوير الفوتوغرايف وال�ضينمائي والأجهزة 
اأو  ت�ضجيل  اأجهزة  والتعليم؛  )الإ���ض��راف(  واملراقبة  والإ���ض��ارة  والقيا�ص  ال��وزن  واأدوات  الب�ضرية  والأدوات 
اإر�ضال اأو ن�ضخ ال�ضوت اأو ال�ضور؛ حامالت بيانات مغناطي�ضية، اأقرا�ص ت�ضجيل؛ معدات واأجهزة احلوا�ضب 
�ضوتية  واأ�ضرطة  الت�ضجيل  �ضابقة  فيديو  وكا�ضيتات  الت�ضجيل  �ضابقة  �ضوتية  كا�ضيتات  البيانات؛  ملعاجلة 
�ضابقة الت�ضجيل واأ�ضرطة فيديو �ضابقة الت�ضجيل واأقرا�ص متعددة ال�ضتعمالت �ضابقة الت�ضجيل واأقرا�ص 
''بلو-راي'' وجميعها حتتوي على اأفالم وبرامج تليفزيونية؛ اأقرا�ص مدجمة �ضابقة الت�ضجيل واأ�ضطوانات 
اأفالم  التي تعر�ص  ق��راءة فقط على قر�ص مدمج  الفونوغراف التي حتتوي على مو�ضيقى؛ برامج ذاك��رة 
وبرامج تليفزيونية؛ برجميات اأنظمة ت�ضغيل احلا�ضوب؛ برامج برجميات احلا�ضوب �ضابقة الت�ضجيل التي 
اأفالم وبرامج تليفزيونية؛ برامج برجميات الو�ضائط املتعددة التفاعلية لغايات الأعمال والتعليم  تعر�ص 
اإلكرتونية  من�ضورات  الأل��ع��اب؛  لعب  لغايات  التفاعلية  امل��ت��ع��ددة  الو�ضائط  برجميات  ب��رام��ج  وال��رتف��ي��ه؛ 

مبا�ضرة.
 الواق�عة بالفئة:  9 

بتاريخ: 7 فراير 2010 وامل�ضجلة حتت رقم: 99874 
و�ضتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�ضر �ضنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف  15 مايو 2008 

15 مايو 2028    وحتى تاريخ: 
اإدارة العالمات التجارية

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  5  �شبتمرب 2018 �لعدد 12419

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

بن�ضر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

112794 املودعة بالرقم : 
با�ض��م:  تيكوم لالإ�ضتثمارات منطقة حرة-ذ.م.م

وعنوانه:  مبنى رقم 4، الطابق الول،   دبي   الإمارات العربية املتحدة 
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات:

الورق واملنتجات الورقية؛ الكرتون ومنتجات الكرتون؛ الكتيبات؛ الن�ضرات الإعالنية؛ الكرا�ضات؛ التقاومي؛ 
دورية؛  اإخبارية  ن�ضرات  الر�ضائل؛  الل�ضاقات؛  الدعوات؛  التهنئة؛  بطاقات  املل�ضقات؛  النماذج؛  البطاقات؛ 
الدفاتر؛ دفاتر قطع القرطا�ضية؛ ورق ن�ضاف؛ دفاتر املذكرات واملواعيد؛ ال�ضور الفوتوغرافية؛ الألبومات؛ 
الكبرية؛  الإع��الن��ات  الريدية؛  البطاقات  املفهر�ضة؛  امللفات  امللفات؛  الر�ضائل؛  اأرف��ف  اليوميات؛  دفاتر 
الكتب؛  الكتب؛ مواد جتليد  الدوريات؛  ال�ضحف؛  املطبوعات؛  الكتابة؛  للكتابة؛ ورق  دفاتر قطع  التذاكر؛ 
)عدا  املكتبية  واللوازم  الأدوات  الكتالوجات؛  املجالت؛  الن�ضرات؛  اليومية؛  ال�ضحف  املطبوعة؛  املن�ضورات 
اأق���الم احل��ر اجلاف؛  اأق���الم الر�ضا�ص الآل��ي��ة؛  اأق���الم اللباد؛  اأق���الم الر�ضا�ص؛  اأق���الم احل��ر؛  الأث����اث(؛ 

امل�ضاطر؛ املماحي؛ ثقالت الورق.
 الواق�عة بالفئة:  16 

بتاريخ: 7 فراير 2010   وامل�ضجلة حتت رقم: 99880 
و�ضتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�ضر �ضنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف  15 مايو 2008 

15 مايو 2028  وحتى تاريخ: 
اإدارة العالمات التجارية

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  5  �شبتمرب 2018 �لعدد 12419

ف��ق��د امل���دع���و / حم��م��د اكرت 
ح���������ض����ني ت������اج������ور م��������ولك، 
ب�����ن�����غ�����الدي�����������ص اجل���ن�������ض���ي���ة 
رق������م  �������ض������ف������ره  ج���������������واز   -
من   )AE0722041(
يجده عليه الت�ضال بتليفون 

رقم  0554840703

فقدان جواز �صفر فقد�ن �شهادة�أ�شهم
ال�ضام�ضى  ابراهيم عبداهلل �ضعيد حممد  املدعو /  فقد 

�ضركة  م��ن  ���ض��ادرة  ا�ضهم  ���ض��ه��ادة  اجلن�ضية  اإم���ارات���ي   -

 86252 جمموعة الإم��ارات لالت�ضارات �ص م ع بعدد 

املدونة  ال�ضركة  مع  التوا�ضل  عليه  يجدها  ، من  �ضهما 

اعاله او رقم  تليفون 050-5334147

فقد املدعو / كاميلو جي ار 
الفلبني     ، تورينو  كاروجدا 
�ضفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ض��ي��ة 
 )AP0239308( رقم 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ض���ال 

0544479124

فقدان جواز �صفر

الدين  املدعو / ع��الء  فقد 
بنغالدي�ص     ، ع��ل��ى  م��ن��ت��از 
اجلن�ضية - جواز �ضفره رقم 
يجده  م��ن   )269394(
بتليفون  الت�������ض���ال  ع��ل��ي��ه 
رقم  0505910140    

فقدان جواز �صفر
ائيلي�ص   / امل����دع����و  ف���ق���د 
اي�����رل�����ن�����دا     ، ه���������ارن���������دى 
�ضفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ض��ي��ة 
 )7299946PD( رقم 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ض���ال 

0506927978

فقدان جواز �صفر
ه���ي���م   / امل��������دع��������و  ف������ق������د 
نيبال     ، غ�������ورون�������غ  راج 
�ضفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ض��ي��ة 
 )07344448( رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ض���ال 

0562642620

فقدان جواز �صفر
امل���دع���و/ حم��م��د نا�ضر  ف��ق��د 
ال��دي��ن ح��اج��ى ت��وف��ل اح��م��د ، 
ب��ن��غ��الدي�����ص اجل��ن�����ض��ي��ة جواز 
 )V0418086( ضفره رقم�
ي����ع����رث  مم����������ن  ي���������رج���������ى   -
بال�ضفارة  ت�����ض��ل��ي��م��ه  ع���ل���ي���ه 
البنغالدي�ضية او اقرب مركز 

�ضرطة بالمارات.

فقدان جواز �صفر
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املال والأعمال

»االأوراق املالية«: اال�صت�صارات والتحليالت 
مقت�صرة على اجلهات املرخ�صة

•• اأبوظبي-وام:

اأ�ضواق  يف  واملتعاملني  امل�ضتثمرين   “ وال�ضلع  املالية  الأوراق  “هيئة  دع��ت 
ال�ضت�ضارات  على  احل�ضول  اإىل  الإم����ارات  ب��دول��ة  املحلية  املالية  الأوراق 
والتحليالت املالية والفنية والتو�ضيات ال�ضتثمارية ب�ضاأن الأ�ضواق املالية 
الهيئة  م��ن  املرخ�ضة  اجل��ه��ات  م��ن  فيها  امل��درج��ة  املالية  والأوراق  املحلية 

واملعرو�ضة اأ�ضماوؤها يف موقعها الإلكرتوين.
الن�ضياق  عدم  واملتعاملني  بامل�ضتثمرين  ام�ص  لها  بيان  يف  الهيئة  واأهابت 
التي  التي ت�ضدر عن جهات غري مرخ�ضة و  وراء التحليالت والتو�ضيات 
و�ضائل  اأو  الج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���ض��ل  من�ضات  اأو  امل��ن��ت��دي��ات  ع��ر  ن�ضرها  يتم 

الإعالم امل�ضموعة اأو املرئية.

انطالق فعاليات برنامج 
»فينتك هايف« مبركز دبي املايل العاملي 

•• دبي -وام:

التكنولوجيا  م�ضّرع   - العاملي  امل��ايل  دب��ي  “ مبركز  هايف  “فينتك  اأع��ل��ن 
املالية الأول من نوعه يف منطقة ال�ضرق الأو�ضط و�ضمال اأفريقيا وجنوب 
اآ�ضيا- ام�ص بدء الن�ضخة الثانية من برناجمه لعام 2018 وذلك بالتعاون 

مع �ضركة “اأك�ضنت�ضر«.
القائمة  �ضمن  مر�ضح   300 ب��ني  م��ن  نهائيا  مر�ضحاً   22 اخ��ت��ي��ار  ومت 
اأ�ضبوعا ويخ�ضع خالله املر�ضحون   12 املخت�ضرة للرنامج الذي ي�ضتمر 
املوؤ�ض�ضات  مع  وثيق  ب�ضكل  بالتعاون  اخل��راء  واإ�ضراف  لتوجيه  النهائيون 
ابتكار  بهدف  ال�ضركاء  من  وغريها  التنظيمية  والهيئات  ال�ضريكة  املالية 
لقطاع  املتغرية  الحتياجات  تلبية  اإىل  تهدف  ومتقّدمة  متميزة  ح��ل��وٍل 

اخلدمات املالية يف املنطقة.
وجرى تقييم طلبات امل�ضاركة من قبل 21 �ضريكاً للرنامج على م�ضتوى 
احللول  ج��دوى  ت�ضمل  التي  املعايري  م��ن  جمموعة  اإىل  ا�ضتناداً  القطاع 
املقرتحة واإمكانية تطبيقها يف املنطقة وال�ضتفادة من التوجيه والإر�ضاد 
النا�ضئة  ال�ضركات  على  القائمني  الأع��م��ال  ورواد  الرنامج  يوفره  ال��ذي 

امل�ضاركة ومن ثم اإجراء مقابالت فردية مكثفة مع املر�ضحني النهائيني.
وقالت رجاء املزروعي نائب الرئي�ص التنفيذي ل� “فينتك هايف” اإنه مع 
تلبي  بتقدمي حلول فريدة  املنطقة  املالية يف  التكنولوجيا  ا�ضتمرار قطاع 
املجال  باإتاحة  التزامه  �ضيوا�ضل الرنامج  ال�ضوق  املتغرية يف  الحتياجات 
اأمام خراء ومتخ�ض�ضي التكنولوجيا املالية للو�ضول اإىل �ضبكة عاملية من 
حلول  اإىل  للو�ضول  الرائدة  املالية  واملوؤ�ض�ضات  ال�ضرتاتيجيني  ال�ضركاء 

مبتكرة ملواجهة التحديات.

مليون درهم قيمة   288
ت�صرفات عقارات دبي ام�ض

•• دبي -وام:

اأك��رث من  الأرا�ضي والأم��الك بدبي  دائ��رة  العقارية يف  الت�ضرفات  حققت 
288 مليون درهم.

فقد �ضهدت الدائرة ام�ص ت�ضجيل 117 مبايعة بقيمة 150 مليون درهم 
مبايعات   103 و  دره��م  مليون   52 بقيمة  ل��الأرا���ض��ي  مبايعة   14 منها 

لل�ضقق و الفلل بقيمة 98 مليون درهم.
11 مليون دره��م يف منطقة نخلة  اأه��م مبايعات الأرا���ض��ي بقيمة  وج��اءت 
دبي  جم��م��ع  منطقة  يف  دره����م  م��الي��ني   9 بقيمة  م��ب��اي��ع��ة  تلتها  ج��م��ريا 
الثنية  درهم يف منطقة  5 ماليني  بقيمة  تلتها مبايعة  الأول  لال�ضتثمار 
اخلام�ضة. وت�ضدرت منطقة احلبية الثالثة املناطق من حيث عدد املبايعات 
ال�ضفا  14 مليون درهم تلتها منطقة وادي  7 مبايعات بقيمة  اإذ �ضجلت 
دبي  جممع  يف  وث��ال��ث��ة  دره���م  م��الي��ني   8 بقيمة  مبايعتني  بت�ضجيلها   7

لال�ضتثمار الأول بت�ضجيلها مبايعتني بقيمة 12 مليون درهم.
 3 بقيمة  مبايعة  ج���اءت   .. وال��ف��ل��ل  ال�ضقق  مبايعات  ب��اأه��م  يتعلق  وفيما 
ماليني درهم مبنطقة اخلليج التجاري كاأهم املبايعات تلتها مبايعة بقيمة 
مليونني درهم يف منطقة برج خليفة و اأخريا مبايعة بقيمة مليونني درهم 

يف منطقة حدائق ال�ضيخ حممد بن را�ضد.
وت�ضدرت منطقة اخلليج التجاري املناطق من حيث عدد مبايعات ال�ضقق 
والفلل اإذ �ضجلت 17 مبايعة بقيمة 18 مليون درهم تلتها منطقة ور�ضان 
الأوىل بت�ضجيلها 16 مبايعة بقيمة 6 ماليني درهم وثالثة يف وادي ال�ضفا 

5 بت�ضجيلها 12 مبايعة بقيمة 16 مليون درهم.
اأرا�ص  ره��ون   9 منها  دره��م  مليون   138 قدرها  قيمة  ال��ره��ون  و�ضجلت 
بقيمة 121 مليون درهم و 17 رهن فلل و�ضقق بقيمة 17 مليون درهم 
90 مليون درهم واأخ��رى يف  5 بقيمة  اأهمها مبنطقة وادي ال�ضفا  و كان 

منطقة وادي ال�ضفا 3 بقيمة 11 مليون درهم.

كهرباء ال�صارقة ت�صارك بقمة مدن امل�صتقبل
•• ال�شارقة-وام:

قمة  اخلام�ضة من  ال��دورة  بفعاليات  ال�ضارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  ت�ضارك 
و  الول  اأم�����ص  انطلقت  ال��ت��ي   2018 ال��ع��رب��ي  ال��ع��امل  يف  امل�ضتقبل  م��دن 
ال�ضيخ زايد لالإ�ضكان على  البنية التحتية وبرنامج  تنظمها وزارة تطوير 
دوليا من  40 خبريا  و  500 �ضخ�ص  باإمارة دبي مب�ضاركة  م��دار يومني 

رواد و�ضناع القرار يف جمال مدن امل�ضتقبل حمليا واإقليميا وعامليا.
كلمته  يف  الهيئة  رئي�ص  الليم  را�ضد  املهند�ص  الدكتور  �ضعادة  ا�ضتعر�ص  و 
“ و اجلهات  “ �ضاعة الرت�ضيد  اأه��داف واآليات تنفيذ مبادرة  خالل القمة 
العربي  امل�ضتويني  على  املبادرة  لن�ضر  الهيئة  جهود  و  اإليها  ان�ضمت  التي 
والعاملي و اأهمية تنويع م�ضادر الطاقة املتجددة و مراعاة الأبعاد التنموية 
جودة  توفري  خالل  من  املجتمعية  وال�ضعادة  الرفاهية  وحتقيق  والبيئية 

حياة عالية وم�ضتدامة و حتويل ال�ضارقة اإىل مدينة �ضديقة لالإن�ضان.
امل�ضتقبل  م��دن  ملوؤ�ضرات  العامة  امل��ح��اور و اخلطوط  ع��دد من  اإىل  اأ���ض��ار  و 
اإىل عدد من  .. لفتا  واملعرفة  الت�ضال  و  والت�ضميم  ال�ضتدامة  ت�ضمل  و 

التجارب واملبادرات يف اإمارة ال�ضارقة مثل منوذج التحول الذكي .

يف درا�شة اأ�شدرتها غرفة دبي بالتزامن مع انعقاد قمة القت�شاد الإ�شالمي 2018

االإمارات حتتل املرتبة االأوىل عامليًا يف ال�صياحة احلالل
 باإنفــاق 17.6 مليـــار دوالر خــارج الدولــة يف 2017

 »االحتادية للجمارك«
 تطلق الدبلوم املهني اجلمركي

•• دبي-الفجر: 

اأك���دت درا���ض��ة ���ض��ادرة ع��ن غ��رف��ة جتارة 
الإم����ارات حتتل  اأن دول��ة  دب��ي  و�ضناعة 
على  الإن����ف����اق  يف  ع��امل��ي��اً  الأول  امل���رك���ز 
ال�����ض��ي��اح��ة احل����الل ب��ح��ج��م اإن���ف���اق بلغ 
العام  خ��الل  دولر  مليار   17.6 نحو 
�ضدارة  يف  ا�ضتمرت  اأن��ه��ا  كما   ،2017
منطقة ال�ضرق الأو�ضط و�ضمال اأفريقيا 
اأك�����رث ب��ي��ئ��ات العمل  م���ن ح��ي��ث ت���وف���ر 
ال�ضفر  اأن�ضطة  يف  لال�ضتثمار  تناف�ضية 
التكنولوجيا  وج���اه���زي���ة  وال�����ض��ي��اح��ة، 
املتقدمة وتقدمي اأف�ضل البنى التحتية 

للنقل اجلوي يف العامل. 
وي��اأت��ي اإط���الق ال��درا���ض��ة ب��ال��ت��زام��ن مع 
انعقاد الدورة الرابعة من القمة العاملية 
حتت  تعقد  التي  الإ�ضالمي  لالقت�ضاد 
رعاية �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن 
الدولة،  رئي�ص  نائب  مكتوم،  اآل  را���ض��د 
رئ���ي�������ص جم��ل�����ص ال���������وزراء ح���اك���م دبي 
جتارة  غ��رف��ة  وتنظمها  اهلل”،  “رعاه 
دب����ي لتطوير  وم���رك���ز  دب����ي  و���ض��ن��اع��ة 
القت�ضاد الإ�ضالمي بالتعاون مع وكالة 
ا�ضرتاتيجي،  توم�ضون رويرتز ك�ضريك 
يف الفرتة ما بني 30 و31 اأكتوبر من 
لريادة  “معاً  العام اجل��اري، حتت �ضعار 

امل�ضتقبل«.
ارتفاع  ب��ف�����ض��ل  اأن�����ه  ال���درا����ض���ة  وب��ي��ن��ت 
دول  تت�ضدر  الدخل،  من  الفرد  ن�ضيب 
جمل�ص التعاون اخلليجي �ضدارة قائمة 
بناء  وذل���ك  امل�ضلمني،  ال�ضياح  م�����ض��ادر 
ع��ل��ى الإن���ف���اق يف اخل�����ارج، ح��ي��ث جاءت 
الثاين  املركزين  يف  والكويت  ال�ضعودية 
الإمارات  دولة  بعد  القائمة  والثالث يف 
�ضرق  جنوب  منطقة  ا�ضتمرت  ح��ني  يف 
اآ�ضيا، بف�ضل تو�ضع الطبقة الو�ضطى يف 
الدول املكتظة بال�ضكان مثل اأندوني�ضيا 
القائمة من حيث  وماليزيا، يف �ضدارة 

عدد امل�ضافرين امل�ضلمني.
مدونات  ن�����ض��اط  اأن  ال���درا����ض���ة  وب��ي��ن��ت 
�ضهدت  الإم����ارات  يف  احل���الل  ال�ضياحة 
املا�ضية،  منواً كبرياً يف الأع��وام القليلة 
الرتكيز  م��ن  ملزيد  حاجة  هناك  اأن  اإل 

هذا  ومثل  امل�ضلمني  �ضفر  �ضريحة  على 
ورعاية  ودع���م  م��ب��ادرة  يتطلب  التطور 
�ضركات ال�ضيافة، وخا�ضة اأن هذه القناة 
التاأثري  وك��ث��اف��ة  التكلفة  ب��ق��ل��ة  تتميز 

مقارنة بقنوات الإعالن التقليدية.     
وقال �ضعادة ماجد �ضيف الغرير، رئي�ص 
و�ضناعة  جت����ارة  غ��رف��ة  اإدارة  جم��ل�����ص 
دبي  م��رك��ز  اإدارة  جمل�ص  وع�����ض��و  دب���ي 
“ت�ضكل  الإ�ضالمي:  القت�ضاد  لتطوير 
الركائز  اأه����م  اأح����د  ال�����ض��ي��اح��ة احل����الل 
الرئي�ضية لتطوير والرتقاء بالقت�ضاد 
الإ�ضالمي، والتي اأ�ضبحت ت�ضهد تطوراً 
اأدواتها مبا  وكبرياً يف تطوير  ملحوظاً 
يتنا�ضب مع املتغريات القت�ضادية التي 
تفر�ضه  وم��ا  العاملية  الأ���ض��واق  ت�ضهدها 
من �ضرورة ابتكار اآليات واأدوات جديدة 
لالرتقاء بالأداء وحتقيق اأف�ضل النتائج 

والعوائد«.
والتي  ال��درا���ض��ة  ه��ذه  اأن  �ضعادته  واأك���د 
تاأتي  دبي  و�ضناعة  جتارة  غرفة  تعدها 
لرت�ضم روؤية وا�ضحة اأمام �ضناع القرار 
يف هذا القطاع حول م�ضتقبل ال�ضياحة 

القوة  عوامل  اأه��م  يف  والبحث  احل��الل 
كمناف�ص  م��ك��ان��ت��ه��ا  م����ن  ت���ع���زز  ال���ت���ي 
التقليدية،  ال�����ض��ي��اح��ة  اأم������ام  ح��ق��ي��ق��ي 
املوقع  ع��ل��ى  ت���وؤك���د  ال���درا����ض���ة  اأن  ك��م��ا 
الريادي لدولة الإم��ارات يف هذا املجال 
عاملي  ك��م��رك��ز  م��ن مكانتها  ي��ع��زز  ومب���ا 
لالقت�ضاد الإ�ضالمي يف جميع قطاعاته 

وجمالته. 
اأن����ه م���ن حيث  ال���درا����ض���ة اإىل  واأ�����ض����ارت 
امل�ضلمني  امل�����ض��اف��ري��ن  رغ���ب���ات  م���راع���اة 
الثانية  املرتبة  الإم���ارات يف  فقد ج��اءت 
بعد ماليزيا وتقا�ضمتها مع اأندوني�ضيا، 
وذل����ك ح�����ض��ب م��وؤ���ض��ر ال�����ض��ف��ر احلالل 
ال��ع��امل��ي، يف ح��ني ت���رز اأن����ه وب��ن��اء على 
البيانات ال�ضادرة عن موؤ�ض�ضة “كري�ضت 
ريتينغ” اأن تقديرات الإنفاق يف �ضريحة 
 180 اإىل   ت�ضل  ال�ضفر احلالل حالياً 
مليار دولر ويتوقع اأن يبلغ 220 مليار 
2020، وذلك بعد  دولر بحلول العام 
ت�ضجيل منو �ضنوي تراكمي يقدر بن�ضبة 
اأعلى  الن�ضبة  %6.9 حيث تعتر هذه 
م��ن م��ع��دل ال��ن��م��و ال��ع��امل��ي وال����ذي يبلغ 

.4.3%
اأن ي��ح��ق��ق عدد  ك��م��ا ت��وق��ع��ت ال��درا���ض��ة 
 131 م��ن  من���واً  امل�ضلمني  امل�����ض��اف��ري��ن 
م��ل��ي��ون م�����ض��اف��ر يف ال��وق��ت احل����ايل، اأو 
ال�ضياح  اإج��م��ايل  م��ن   10% ي�ضكل  م��ا 
مليون   156 ح����وايل  اإىل  ال��ع��امل��ي��ني، 
م�����ض��اف��ر يف اأن���ح���اء ال��ع��امل ب��ح��ل��ول عام 
�ضنوي  من���و  مب���ع���دل  وذل�����ك   ،2020

تراكمي متوقع اأن يبلغ 6%.
ك��م��ا ب��ي��ن��ت ال���درا����ض���ة اأن����ه خ���الل العام 
من  الفرد  اإن��ف��اق  متو�ضط  بلغ   2017
 1،374 ح���وايل  امل�ضلمني  امل�����ض��اف��ري��ن 
اإىل  اأن يرتفع هذا املبلغ  دولراً ويتوقع 
 ،2020 ال��ع��ام  بحلول  دولر   1،410
وذلك بف�ضل زيادة الدخل يف اقت�ضاديات 
غالبية  تقيم  حيث  ال�ضاعدة  الأ���ض��واق 

امل�ضافرين امل�ضلمني.
كما توقعت الدرا�ضة اأن يقوم امل�ضافرون 
بزيادة  اآ�ضيوية  دول  اأرب���ع  يف  امل�ضلمون 
مرتفعة،  مبعدلت  اخل��ارج  يف  اإنفاقهم 
اإن���ف���اق  اأن ي�����ض��ه��د  امل���ت���وق���ع  ح���ي���ث م����ن 
�ضنوية  زي��ادة  اأندوني�ضيا  يف  امل�ضافرين 
املقبل،  العقد  خ��الل   12.3% ق��دره��ا 
�ضنوي  م���ال���ي���زي���ا مب���ع���دل من����و  ت��ل��ي��ه��ا 
الهند )التي  %9.3، ثم  يبلغ  تراكمي 
ي�����ض��ك��ل امل�����ض��ل��م��ون ف��ي��ه��ا ن�����ض��ب��ة 13% 
مبعدل  الثالثة  املرتبة  يف  �ضكانها(  من 
املرتبة  يف  ���ض��ن��غ��اف��ورة  وت��اأت��ي   ،8.9%

الرابعة مبعدل 7.4%. 
اإنفاق  يرتفع  اأن  ال��درا���ض��ة  توقعت  كما 
حيث  الآ�ضيوية،  القارة  خ��ارج  امل�ضلمني 
امل�ضريني  امل�����ض��اف��ري��ن  زي������ادة  ت��وق��ع��ت 
اأع��ل��ى معدل  اإىل  لإن��ف��اق��ه��م يف اخل����ارج 
منو ليبلغ %10، يف حني يتوقع زيادة 
مبعدل  لإنفاقهم  الأت����راك  امل�ضافرين 

.7.9%
وبينت الدرا�ضة اأنه من التطورات املهمة 
التي ت�ضهدها هذه ال�ضريحة من ال�ضفر 
التي تبذلها دول معينة بهدف  اجلهود 
���ض��م��ان ت��رت��ي��ب ع��امل��ي م��ت��ق��دم وحتقيق 
باأن  منوهة  امل�����ض��اف��ري��ن،  و���ض��ط  �ضعبية 
اأندوني�ضيا والتي تتقا�ضم املرتبة الثانية 
مع الإم��ارات يف قائمة هذا العام لأكر 

وجهات العطالت للم�ضافرين امل�ضلمني، 
���ض��وق هذه  ب��زي��ادة ح�ضتها يف  ال��ت��زم��ت 
ال�ضياحة  وزارة  قامت  حيث  ال�ضريحة 
اأندوني�ضيا  موؤ�ضر  باإطالق  فيها موؤخراً 

ل�ضفر امل�ضلمني.
�ضفر  ���ض��ري��ح��ة  اأن  ال���درا����ض���ة  واأظ���ه���رت 
الأخرية  ال�ضنوات  يف  حققت  امل�ضلمني 
من�����واً م����ط����رداً مم���ا ���ض��ع��ب م���ن تطور 
امل��م��ار���ض��ات وامل��ع��اي��ري امل���وج���ودة يف هذه 
اإليه  تو�ضلت  م��ا  اآخ��ر  ودم��ج  ال�ضريحة 
ال��ك��ث��ري من  اأن  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا، م��ب��ي��ن��ة 
واجلهات  وال���ف���ن���ادق  ال�����ض��ف��ر  وك������الت 
ال�ضيافة  خ��دم��ات  توقر  التي  الأخ���رى 
با�ضتك�ضاف  ت��ق��م  مل  ال�����ض��ري��ح��ة  ل��ه��ذه 
ال�ضباب  و�ضط  الت�ضويق  اإمكانيات  كافة 
املجالت  عك�ص  ع��ل��ى  وذل���ك  امل�ضلمني، 
ال�ضفر  ���ض��وق  م��ن  الأخ����رى  التقليدية 
التوا�ضل  و����ض���ائ���ل  ا���ض��ت��خ��دم��ت  ال���ت���ي 
الإع���الن  يف  مكثف  ب�ضكل  الج��ت��م��اع��ي 
مفه������وم  ظه�ور  فر�ضة  ومنحت  ل��ه��ا، 
وكذلك  ال�ضفر”،  “مدونو  الت�ضويق 
التوا�ضل  و����ض���ائ���ل  ع���ل���ى  “املوؤثرون 
الجتماعي” حيث حققت �ضعبية كبرية 

و�ضط ال�ضباب.
الرابعة لقمة القت�ضاد  ال��دورة  وت�ضهد 
 3000 م��ن  اأك��رث  الإ���ض��الم��ي م�ضاركة 
ال�ضيا�ضات  ال��ق��رار، و���ض��ن��اع  ���ض��ّن��اع  م��ن 
من  ن���خ���ب���ة  ج����ان����ب  اإىل  احل���ك���وم���ي���ة 
ال�ضناعة والقت�ضاد  اخلراء يف جمال 
والتعامالت املالية الإ�ضالمية من جميع 
الق�ضايا  خمتلف  ملناق�ضة  العامل  اأنحاء 
الرئي�ضية التي توؤثر على القطاع، والتي 
ال�ضريعة  ال��رق��م��ن��ة  ت��اأث��ري  اأه��م��ه��ا  م��ن 
على  العاملية  الق��ت�����ض��ادي��ة  وال��ت��ح��ولت 
تغيري ديناميكيات القت�ضاد الإ�ضالمي 
العاملي ودورها يف خلق حتديات وفر�ص 

جديدة للقطاع.

•• اأبوظبي-وام:

للجمارك  الحت���ادي���ة  ال��ه��ي��ئ��ة  اأط��ل��ق��ت 
بالتعاون مع وزارة الداخلية يف مدر�ضة 
الدبلوم  بال�ضارقة  الحت��ادي��ة  ال�ضرطة 
املفت�ضني  ل��ت��اأه��ي��ل  اجل���م���رك���ي  امل��ه��ن��ي 

اجلمركيني يف الدولة.
وي���ع���د ال���دب���ل���وم اجل���م���رك���ي اجل���دي���د - 
اجلمركي  التطوير  اإدارة  اأجنزته  ال��ذي 
الحت���ادي  امل��ه��ن��ي  ال��رن��ام��ج   - بالهيئة 
الأول يف قطاع اجلمارك بدولة الإمارات 
املفت�ضني  ك��ف��اءة  رف��ع  ي�ضتهدف  وال���ذي 
اجلمركيني مبا يخدم املنظومة الأمنية 
باللغتني  ت�����ض��م��ي��م��ه  مت  ح��ي��ث  ل��ل��دول��ة 
ال��ع��رب��ي��ة والإجن��ل��ي��زي��ة ���ض��م��ن معايري 
متطلبات  لينا�ضب  اجل��ودة  عالية  عاملية 
ومهام مفت�ص اجلمارك وتاأهيله ملواجهة 

التحديات املتزايدة.
وق����ال م��ع��ايل امل��ف��و���ص ع��ل��ي ب��ن �ضبيح 
الكعبي رئي�ص الهيئة الحتادية للجمارك 
اإن التطورات املت�ضارعة يف جمال العمل 
اجلمركية  وال����ت����ح����دي����ات  اجل����م����رك����ي 
على  تفر�ص  عامليا  امل��ت��زاي��دة  والأم��ن��ي��ة 
تعزيز  اجل��م��رك��ي��ة  والإدارات  ال��ه��ي��ئ��ات 
وزي���ادة  اجل��م��رك��ي��ني  املفت�ضني  م��ه��ارات 
العمل  حم���اور  يف  وخ��رات��ه��م  معارفهم 
القيام  م��ن  ومتكينهم  ك��اف��ة  اجل��م��رك��ي 
على  املجتمع  اأم���ن  ح��م��اي��ة  ب��دوره��م يف 

الوجه الأكمل.
املهني  ال���دب���ل���وم  اإط������الق  اأن  واأ�����ض����اف 
“ روؤية  م��ب��ادئ  م��ن  ينطلق  اجل��م��رك��ي 

الإم��ارات 2021 “ وي�ضعى اإىل حتقيق 
اأهدافها وغاياتها يف اإقامة جمتمع اآمن 
قائم  تناف�ضي  اق��ت�����ض��اد  وب��ن��اء  م��ت��وح��د 
الدبلوم  اأن  م��و���ض��ح��ا   .. امل��ع��رف��ة  ع��ل��ى 
املهارات  تنمية  اإىل  ي��ه��دف  اجل��م��رك��ي 
والكفاءات الأ�ضا�ضية وال�ضلوكية ملوظفي 
وزيادة  املحلية  اجلمارك  ودوائ��ر  الهيئة 
مواجهة  ع��ل��ى  وق���درات���ه���م  م���ه���ارات���ه���م 
التحديات اجلمركية والأمنية املتزايدة 
الأمر  اأنواعه  بكافة  التهريب  ومكافحة 
الذي ينعك�ص اإيجابا على منظومة الأمن 

وال�ضتقرار التي ت�ضهدها الدولة.
وقدم معاليه اأ�ضمى اآيات ال�ضكر والتقدير 
اإىل الفريق �ضمو ال�ضيخ �ضيف بن زايد اآل 
نهيان نائب رئي�ص جمل�ص الوزراء وزير 
الدبلوم  لرنامج  دعمه  على  الداخلية 
امل��ه��ن��ي اجل��م��رك��ي وت��وج��ي��ه��ات��ه بتقدمي 

ال��رن��ام��ج يف  لتنفيذ  ال��ت�����ض��ه��ي��الت  ك���ل 
اأ�ضرع وقت ممكن. واأو�ضح اأنه يتم تنفيذ 
الرنامج على ثالث مراحل يتم خالله 
اأدوات  من  متنوعة  جمموعة  ا�ضتخدام 
مب�ضاركة  الرنامج  تنفيذ  يف  التدريب 
خراء وحما�ضرين عرب واأجانب والتي 
ال��ن��ظ��ري والتطبيق  ال��ف��ه��م  ع��ل��ى  ت��رك��ز 
امل��رج��وة من  الأه���داف  لتحقيق  العملي 
ومن  اجلمركي  املهني  الدبلوم  برنامج 
التقدميية  ال���ع���رو����ص  الأدوات  ت��ل��ك 
والدرا�ضات  والنظريات  املفاهيم  ح��ول 
العلمية الرئي�ضية واملناق�ضات اجلماعية 
وال���ت���م���اري���ن ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة وال���ت���دري���ب 
الإل������ك������رتوين والأن�������ض���ط���ة والأع����م����ال 
املعيارية  املقارنة  اإىل  اإ�ضافة  اخلارجية 
وتدري�ص اأف�ضل التجارب واملمار�ضات يف 
اأن��ه يتم  الكعبي  واأك��د  العمل اجلمركي. 
الدبلوم اجلمركي �ضمن  تنفيذ برنامج 
امل��ط��ب��ق��ة يف جهات  والأ����ض�������ص  امل��ع��اي��ري 
العتماد يف الدولة ليتم اعتمادها كمواد 

للدبلوم  املنت�ضبون  منها  ي�ضتفيد  ق��د 
منوها   .. التعليم  جم��ال  يف  اجل��م��رك��ي 
اإىل اأن الهيئة تهدف م�ضتقبال اإىل جعل 
الدبلوم املهني اجلمركي متطلبا اأ�ضا�ضيا 
من متطلبات اللتحاق بوظيفة املفت�ص 
اجل��م��رك��ي يف ق��ط��اع اجل��م��ارك بالدولة 
ل�ضمان وجود م�ضتوى معريف وتدريبي 
اأم���ن���ي وج���م���رك���ي ل����دى جميع  م���وح���د 

املفت�ضني اجلمركيني بالدولة.
وي��ت��م ت��ن��ف��ي��ذ ب��رن��ام��ج ال���دب���ل���وم املهني 
اأ�ضا�ضية  م��راح��ل  ث��الث  ع��ر  اجلمركي 
تنمية  م��ن��ه��ا  الأوىل  امل��رح��ل��ة  تت�ضمن 
والإجرائية  القانونية  املعرفية  املهارات 
ذات ال�ضلة بالعمل اجلمركي على مدى 
اأب��رزه��ا قانون اجلمارك  اأي��ام وم��ن   10
والنظام  اجلمركية  والإج���راءات  املوحد 
املن�ضق والتعرفة والقيمة وقواعد املن�ضاأ 

والتخلي�ص اجلمركي واملناطق احلرة.
الرنامج  الثانية من  املرحلة  وتت�ضمن 
التخ�ض�ضية  ال��ف��ن��ي��ة  امل����ه����ارات  ت��ن��م��ي��ة 

بالعمل  ال�ضلة  ذات  الأ�ضا�ضية  واملهارات 
اأ�ضابيع  ث��الث��ة  م����دى  ع��ل��ى  اجل��م��رك��ي 
املخاطر  اإدارة  امل��ه��ارات  تلك  ب��ني  وم��ن 
اجل�ضد  ول��غ��ة  وال���ض��ت��ه��داف  اجلمركية 
املخدرات  وم��ك��اف��ح��ة  الأم���ن���ي  واحل�������ص 
اإ�ضافة اإىل التفتي�ص واملعاينة اجلمركية 
ل���ل���ح���اوي���ات والأ�����ض����خ����ا�����ص وامل���رك���ب���ات 
اخلطرة  امل���واد  م��ع  والتعامل  والأم��ت��ع��ة 
ومهارات  ال�ضحن  ووث��ائ��ق  وامل��ت��ف��ج��رات 
اإعداد وكتابة حما�ضر ال�ضبط اجلمركي 

والتعامل مع الأدلة والحتجاز.
تنمية  الثالثة  امل��رح��ل��ة  تت�ضمن  بينما 
وال�ضخ�ضية  ال�������ض���ل���وك���ي���ة  امل������ه������ارات 
والج��ت��م��اع��ي��ة ل��ل��م�����ض��ارك��ني ع��ل��ى مدى 
اإدارة  م��ه��ارات  على  الرتكيز  م��ع  اأ�ضبوع 
ال��وق��ت والأول���وي���ات والإب����داع والبتكار 
امل�ضكالت  وح��ل  النتائج  على  والرتكيز 
اجلماعي  وال��ع��م��ل  ال����ق����رارات  وات���خ���اذ 
والرتكيز  الت�ضال  ومهارات  والتوا�ضل 

على خدمة العمالء.

مليار درهم مكا�صب االأ�صهم االإماراتية بدعم من اندماج بنكي حمتمل  7.5
•• اأبوظبي-وام:

الإماراتية مكا�ضب  املال  ال�ضوقية لأ�ضواق  القيمة  حققت 
قدرها 7.5 مليار درهم خالل جل�ضة ام�ص وذلك بدعم 
من الإف�ضاحات التي ن�ضرت عن وجود مفاو�ضات مبدئية 
اندماج جديدة حمتملة بني ثالثة بنوك ت�ضمل  لعملية 
الهالل.  م�ضرف  و  الوطني  والحت��اد  التجاري  اأبوظبي 
الحتاد  و  التجاري  اأبوظبي  بنكي  اأ�ضهم  اأ�ضعار  وقفزت 
ال��ع��ا���ض��م��ة ب��احل��د الأعلى  ���ض��وق  امل���درج���ني يف  ال��وط��ن��ي 
اأغلق الأول عند م�ضتوى  امل�ضموح به يوميا تقريبا حيث 
4.34 دره���م وذل���ك بعد  ال��ث��اين  8 دراه���م يف ح��ني بلغ 
واأفراد  ا�ضتثمارية  موؤ�ض�ضات  نفذتها  قوية  �ضراء  عمليات 
الأ�ضواق  �ضهدته  ال��ذي  الن�ضاط  ال�ضهمني. ويف ظل  على 
خالل جل�ضة اليوم فقد قفز املوؤ�ضر العام ل�ضوق اأبوظبي 
نقطة   4983 بالغا   0.94% بن�ضبة  املالية  ل����الأوراق 
فيما منا املوؤ�ضر العام ل�ضوق دبي املايل بن�ضبة 0.27% 

مغلقا عند م�ضتوى 2837 نقطة.
وق�����ال و���ض��ط��اء يف ال�����ض��وق اإن احل���دي���ث ع���ن الن���دم���اج 

الإيجابية  ب��اآث��اره  انعك�ص  الثالثة  البنوك  بني  املحتمل 
�ضجلت  بعدما  العا�ضمة  �ضوق  التعامالت خا�ضة يف  على 
متوقعني   .. ال��ب��ن��وك  اأ���ض��ه��م  على  مكثفة  ���ض��راء  عمليات 
الأيام  خالل  البنوك  هذه  اأ�ضهم  اأ�ضعار  حت�ضن  ا�ضتمرار 

القادمة و�ضط توا�ضل عمليات ال�ضراء عليها.
ويف ح��ال اإمت��ام عملية الن��دم��اج بني ه��ذه البنوك فاإنها 
الإمارات  دول��ة  م�ضتوى  على  نوعها  من  الثالثة  �ضتكون 
خالل ال�ضنوات الع�ضر املا�ضية والتي �ضهدت جناح عمليتي 
ال��وط��ن��ي واخل��ل��ي��ج الأول  اأب��وظ��ب��ي  الن���دم���اج ب��ني بنكي 
اأبوظبي  “ بنك  با�ضم  جديد  كيان  ظهور  ع��ن  واأ���ض��ف��رت 
الأول “ و تلك التي متت يف العام 2007 وجمعت بنكي 
الإم���ارات ال��دويل ودب��ي الوطني يف كيان واح��د هو بنك 
تفا�ضيل حركة  اإىل  وب��ال��ع��ودة  ال��وط��ن��ي.  دب��ي  الم����ارات 
التعامالت فقد بدا وا�ضحا منذ الدقائق الأوىل لفتتاح 
البنوك  قطاع  اأ�ضهم  ل�ضراء  امل�ضتثمرين  �ضعي  اجلل�ضة 
خا�ضة التي �ضي�ضملها الندماج املحتمل و ذلك اإىل جانب 
الذي  الأمر  العقار والت�ضالت والطاقة  اأ�ضهم قطاعات 

عزز من املكا�ضب التي حققتها الأ�ضواق ب�ضكل عام.
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املال والأعمال

بنك دبي التجاري يطلق برناجمَا 
جديدَا للخ�صومات والعرو�ض احل�صرية

•• دبي – د.حممود علياء

اأع��ل��ن ب��ن��ك دب���ي ال��ت��ج��اري ع��ن اإط����الق ب��رن��ام��ج ج��دي��د ل��ل��م��ك��اف��اآت ي�ضمل 
عمالء  لكافة  احلياة  واأ�ضاليب  املطاعم  على  ح�ضرية  وعرو�ص  خ�ضومات 
يف  والقرو�ص،  الئتمان  وبطاقات  احل�ضابات  اأ�ضحاب  ذلك  يف  مبا  البنك، 

اأكرث من 500 متجر يف جميع اأنحاء الدولة.
يتميز ال��رن��ام��ج اجل��دي��د ب��ت��ق��دمي ع��رو���ص وخ�����ض��وم��ات م��غ��ري��ة ترتاوح 
العديد من  الآخ��ر جماناً” يف  واح��د واح�ضل على  “ا�ضرِت  اإىل   ٪30 من 
احلياة  واأ�ضاليب  والرتفيه  التجميل  وم��راك��ز  ال�ضحية  وامل��راك��ز  املطاعم 
من  رقمياً  الق�ضائم  ا�ضتخدام  العمالء  وباإمكان  ال��دول��ة.  اإم���ارات  كافة  يف 

خالل تطبيق البنك امل�ضريف للهواتف 
موؤخراً،  حت��دي��ث��ه  مت  ال����ذي  ال��ذك��ي��ة 
ح�ضب  ال��ع��رو���ص  ت�ضنيف  مت  ح��ي��ث 
ليتمكن  اجل���غ���رايف  وامل���وق���ع  ال��ف��ئ��ات 
الأن�ضب  العر�ص  اختيار  من  العميل 
العرو�ص  على  اط��الع��ه  ي�ضمن  مب��ا 

اجلديدة  ب�ضكل م�ضتمر.
وق���ال اأم��ي��ت م��ال��ه��وت��را، امل��دي��ر العام 
ملجموعة اخلدمات امل�ضرفية لالأفراد 
“اإننا يف بنك  التجاري:  يف بنك دبي 
دب���ي ال��ت��ج��اري ن�����ض��ع ع��م��الءن��ا على 
راأ�ص اأولوياتنا، حيث نعمل با�ضتمرار 
ورغباتهم  احتياجاتهم  للتعرف على 
وتزويدهم  ت��ل��ب��ي��ت��ه��ا  ع��ل��ى  وال���ع���م���ل 

لأ�ضلوب  ح�ضرية  وامتيازات  م�ضافة  قيمة  تقدم  التي  اخلدمات  باأف�ضل 
حياتهم. ويعر هذا الرنامج عن تقديرنا لعمالئنا على ولئهم للبنك«.

البنك،  اأن��ه متاح جلميع عمالء  برنامج عرو�ضنا هو  “ما مييز  واأ���ض��اف: 
على عك�ص معظم برامج املكافاآت الأخرى التي ت�ضتهدف جمموعة حمددة 
ف��اإن الرنامج متوفر على تطبيق البنك  من العمالء. ع��الوة على ذل��ك، 
العرو�ص  اإىل  الو�ضول  العمالء من  الذكية، مما ميكن  للهواتف  امل�ضريف 

وا�ضتخدامها بكل �ضهولة وي�ضر، ويف اأي وقت واأي مكان«.

»دبي لل�صلع املتعددة « يفتتح مكتبا 
متثيليا يف دو�صلدورف االأملانية 

•• دبي-وام:

ال���رائ���دة يف العامل  امل��ن��ط��ق��ة احل���رة  امل��ت��ع��ددة -  اف��ت��ت��ح م��رك��ز دب���ي لل�ضلع 
وال�ضلطة التابعة حلكومة دبي املخت�ضة بتجارة ال�ضلع وامل�ضاريع - مكتبه 
مدينة  يف  العربية  الأملانية  ال�ضت�ضارية  ال�ضركة  ب��اإدارة  التمثيلي  الر�ضمي 
دو�ضلدورف الأملانية. ويف�ضح افتتاح مكتب متثيلي يف واحدة من اأبرز املراكز 
القت�ضادية والتجارية يف اأملانيا املجال اأمام العمالء الأوروبيني لال�ضتفادة 
�ضيوفر  كما  لأع�ضائه  املتعددة  لل�ضلع  دبي  يوفرها مركز  التي  امليزات  من 
اأب�ضط لتاأ�ضي�ص مقرات لها يف املركز دون احلاجة  املكتب لل�ضركات و�ضيلة 
دو�ضلدورف  يف  املكتب  �ضيقدمها  التي  اخلدمات  وت�ضمل  دب��ي.  اإىل  لل�ضفر 
ملركز  احلرة  املنطقة  يف  �ضركات  تاأ�ضي�ص  بخ�ضو�ص  والتنفيذ  ال�ضت�ضارات 
دبي لل�ضلع املتعددة واإعداد امل�ضتندات والتوكيالت الر�ضمية وتقدمي طلبات 
التاأ�ضرية وامل�ضاعدة يف التدقيق املايل ال�ضنوي وتقدمي امل�ضورة ب�ضاأن املكاتب 

املجهزة يف منطقة اأبراج بحريات جمريا.
جاء اختيار مدينة دو�ضلدورف - التي ل تبعد �ضوى رحلة ق�ضرية بالقطار 
التمثيلي نظرا  عن كل من لندن وباري�ص وبرلني - لتكون مقرا للمكتب 
لكونها توفر و�ضول �ضهال و�ضريعا اإىل دبي للعمالء يف اأوروبا حيث تتوفر 

رحلة جوية مبا�ضرة بني املدينتني عر طريان الإمارات.

وزيرة الدولة ل�صوؤون االأمن الغذائي امل�صتقبلي ت�صارك يف موؤمتر القمة العاملي لالأغذية
•• دبي-الفجر: 

�����ض����ارك����ت م����ع����ايل م������رمي ب���ن���ت حممد 
دول��ة م�ضوؤولة عن ملف  املهريي، وزي��رة 
امل�����ض��ت��ق��ب��ل��ي يف موؤمتر  ال��غ��ذائ��ي  الأم�����ن 
الذي   ،2018 ل��الأغ��ذي��ة  العاملي  القمة 
املا�ضي   اأغ�ضط�ص  و31   30 يومي  عقد 
كوبنهاغن،  ال��دمن��ارك��ي��ة  ال��ع��ا���ض��م��ة  يف 
اأف�����ض��ل ل�ضكان  “ غ����ذاء  ع���ن���وان  وحت����ت 
عدد  م��ع��ال��ي��ه��ا  ن��اق�����ض��ت  ح��ي��ث  اأكرث”، 
ال�ضحي  ال��غ��ذاء  اأهمها  املو�ضوعات  م��ن 
وكيفية اإعداد الطعام وتاأثريه على حياة 

الإن�ضان. 
وا����ض���ت���ع���ر����ض���ت م���ع���ايل امل����ه����ريي خالل 
عنوان  حتت  نقا�ضية  حلقة  يف  م�ضاركتها 
التاأثري”  ن��ق��اط  على  ال�����ض��وء  “ت�ضليط 
اإع�����داد الغذاء  ت��ط��ب��ي��ق م���ه���ارات  اأه��م��ي��ة 

م�ضتوى  رف����ع  يف  الإي���ج���اب���ي  وت���اأث���ريه���ا 
الغذائية  القيم  والتعزيز  الغذاء  �ضالمة 
ال��رئ��ي�����ض��ي��ة مب���ا ب���خ���دم حت��ق��ي��ق الأم����ن 
الفكرة  مع  يتالءم  مما  العاملي،  الغذائي 
ال��ك��ام��ل لالأغذية  ال��ف��ه��م  ب����اأن  ال��ق��ائ��ل��ة 
وامل���ك���ون���ات مي��ك��ن م���ن ات���خ���اذ خ���ي���ارات 

�ضحية.
يومياً،  العامل  “ي�ضهد  معاليها:  وقالت 
اإ�ضابة �ضخ�ص من اأ�ضل ع�ضرة اأ�ضخا�ص 
ب��امل��ر���ص ب��ع��د ت��ن��اول ط��ع��ام م��ل��وث، ينتج 
عام.  ك��ل  وف���اة  ح��ال��ة   420،000 عنها 
 1.9 م��ن  اأك���رث   ،2014 ع��ام  �ضهد  كما 
م��ل��ي��ار ب��ال��غ ي��ع��ان��ون م���ن زي�����ادة ال����وزن، 
600 مليون �ضخ�ص يعانون  واأك��رث من 
من ال�ضمنة. يف حني ميثل معرفة كيفية 
اإع�����داد ال��ط��ع��ام وط��ري��ق��ة ح��ف��ظ��ه ب�ضكل 
للحد  الرئي�ضة  العوامل  – اأه��م  �ضحيح 

الرتكيز  فمن خالل  الظواهر،  هذه  من 
حدوث  املتوقع  م��ن  ال��غ��ذاء،  نوعية  على 
وانخفا�ص  ال�ضتهالك  ع��ادات  حت�ضن يف 
ومر�ص  ال�����ض��م��ن��ة  م��ث��ل  الأم�����را������ص،  يف 
ال�����ض��ك��ري. ك��م��ا ت��ط��رق��ت م���ع���ايل مرمي 
الغذائية  النفايات  م�ضاألة  اإىل  امل��ه��ريي 
خ���الل احل��ل��ق��ة ال��ن��ق��ا���ض��ي��ة، ح��ي��ث تلعب 
مهارات اإعداد الطعام دوراً مهماً. وقد مت 
اأو  مو�ضمياً  الطهي  على  ال��ق��درة  حتديد 
اأنه �ضيء ميكن  مع املكونات املحلية على 
وارتباطها  امل�ضتخدمة  امل��وارد  يجنب  اأن 
معاليها  �ضلطت  ك��م��ا  وال��ن��ق��ل.  ب��الإن��ت��اج 
ال�������ض���وء ع���ل���ى اخل����ط����وات امل���ه���م���ة التي 
اإنتاج  ل�ضمان  الإم�����ارات  دول���ة  اتخذتها 

غذائي م�ضتدام عايل اجلودة ملواطنيها.
واأ�ضافت معاليها :”لقد خطت المارات 
ال��ع��رب��ي��ة امل���ت���ح���دة  خ���ط���وات ك���ب���رية يف 

امل�ضتقبلي  الغذائي  الأم��ن  �ضمان  �ضبيل 
للدولة كاأولوية وطنية من خالل و�ضع 
جمموعة من الآليات اأهمها جلنة وطنية 
امل�ضتدامة؛  ال��ت��ن��م��ي��ة  ب����اأه����داف  م��ع��ن��ي��ة 
امل�ضتدامة”  ال���زراع���ة  “اآليات  وت��ط��وي��ر 
ملنتجات  م�ضتدام  اإن��ت��اج  على  للت�ضجيع 
ا�ضتخدام  ط���ري���ق  ع���ن  اجل������ودة  ع��ال��ي��ة 
اأحدث التقنيات  الزراعية؛ بالإ�ضافة اإىل 
تطوير معايري دولة الإمارات للعالمات 
اإىل جانب  الغذائية  واملنتجات  الغذائية  
احلكومية  امل�����ض��رع��ات  ب��رن��ام��ج  ت��ف��ع��ي��ل 
ملواجهة التحديات والتغلب على املعوقات 
التي حتول دون  وج��ود تطبيقات زراعة 
اإىل  معاليها  ونوهت  متطورة   ح�ضرية 
براجمنا  جانب  واإىل  ال��رام��ج،  ه��ذه  اأن 
اإىل خلق حركة ثقافية  الأخ��رى، تهدف 
الغذاء وتقوي عالقتنا به وتغر�ص  تقدر 

الغذائية  لح��ت��ي��اج��ات��ن��ا  اأف�������ض���ل  ف��ه��م��اً 
امل�ضتقبلية«.

�ضاحبة  ال��ن��ق��ا���ض��ي��ة  احل��ل��ق��ة  وح�����ض��رت 
ال�ضمو امللكي الأمرية ماري من الدمنارك 
ووزراء الزراعة من جميع اأنحاء العامل. 
هام�ص  على  امل��ه��ريي  م��ع��ايل  التقت  كما 
القمة وزير البيئة والأغذية الدمناركي، 
بعدد  قاما  حيث  اإيلمان-ين�ضن  ج��اك��وب 
من الزيارات امليدانية اإىل مرافق الإنتاج 
الغذائي امل�ضتدام يف العا�ضمة الدمناركية 
العام  القمة هذا  اأخ��رى. و�ضهدت  وم��دن 
ال�ضخ�ضيات  ك���ب���ار  وم�����ض��ارك��ة  ح�����ض��ور 
الأوروب����ي����ة وال��ع��امل��ي��ة و���ض��ن��اع ال���ق���رار يف 
خمتلف  ملناق�ضة  الدمناركية،  العا�ضمة 
يف  التغذية  جم��ال  تواجه  التي  الق�ضايا 
و�ضوًل  الإنتاج  عملية  من  ابتداء  العامل 

اإىل طرق ال�ضتهالك.

 »م�صدر« و�صركاوؤها ينجزون مراحل متقدمة من اإن�صاء حمطة »�صيبوك 1« لطاقة الرياح يف �صربيا 
•• اأبوظبي-الفجر:

مت الإع��الن عن اإجن��از مراحل متقدمة 
من امل�ضروع امل�ضرتك بني �ضركة اأبوظبي 
وجمموعة  “م�ضدر”  امل�ضتقبل  لطاقة 
تالريي اإنرجيا والبنك الأملاين للتنمية 
لطاقة  جت��اري��ة  حم��ط��ة  اأك���ر  لتطوير 
اخلدمية  امل��راف��ق  م�ضتوى  على  ال��ري��اح 
الإن�ضاء  اأع��م��ال  ت�ضري  حيث  �ضربيا،  يف 
اأن  على  املحدد  الزمني  اجل��دول  �ضمن 
تدخل املحطة حيز الإنتاج يف اأوائل العام 

املقبل. 
اإن�ضاء حمطة  من  املرحلة  هذه  و�ضملت 
منطقة  يف  ال���واق���ع���ة   ،”1 “�ضيبوك 
50 كيلومرتاً  دولوفو على بعد حوايل 
برجاً   33 ت�ضييد  بلغراد،  العا�ضمة  عن 
تقوم بتزويد الطاقة للمحطة الفرعية 
امل��ت�����ض��ل��ة ب��ال�����ض��ب��ك��ة، ورب����ط امل��ح��ط��ة مع 
على  امل��ت��واج��دة  الطاقة  اإم���داد  خطوط 
بعد 11 كيلومرت، وبالتايل التمكن من 
الطاقة  نقل  اإدارة عمليات  ت�ضليم مبنى 

للجهة امل�ضغلة. 
وتبلغ القدرة الإنتاجية للمحطة 158 
ت��ورب��ي��ن��ة رياح   57 م��ي��ج��اواط، وت�����ض��م 
اإلكرتيك  “جرنال  ���ض��رك��ة  اإن���ت���اج  م���ن 
اأن  امل��ت��وق��ع  وم���ن  املتجددة”.  ل��ل��ط��اق��ة 
 113 ح���وايل  احتياجات  املحطة  تلبي 
النظيفة،  ال��ك��ه��رب��اء  م���ن  م���ن���زل  األ�����ف 
األ�����ف طن   370 ان���ب���ع���اث  م���ن  واحل�����د 
�ضنوياً.  الكربون  اأك�ضيد  ث��اين  غ��از  م��ن 

•• اأبوظبي-الفجر:

اأعلن ق�ضم الحتاد لل�ضحن، ذراع ال�ضحن 
واللوج�ضتيات التابع لالحتاد للطريان، 
و�ضركة “ترينيتي للوج�ضتيات الوليات 
جتديد  ع����ن  ام���������ص  اإنك”،  امل���ت���ح���دة 
�ضت�ضهد  والتي  بينهما  القائمة  ال�ضراكة 
ل��ل��ط��ريان يف ت�ضغيل  ا���ض��ت��م��رار الحت����اد 
ث����الث رح�����الت ���ض��ح��ن اأ����ض���ب���وع���ي���اً عر 
اإىل   777 ب��وي��ن��غ  ط���راز  �ضحن  ط��ائ��رة 
يف   )LCK( ال���دويل  ريكنباكر  م��ط��ار 
ل�ضالح  اأوه����اي����و،  ب���ولي���ة  ك��ول��وم��ب��و���ص 
تتخذ  التي  العاملية  اللوج�ضتيات  �ضركة 
من نيويورك مقراً لها، يف اإطار اتفاقية 

متتد لعدة اأعوام. 
وكانت ال�ضركتان قد وقعتا على التفاقية 
وت�ضمح   ،2016 ي��ون��ي��و  يف  الأ���ض��ل��ي��ة 
“ترينيتي”  ل�ضركة  املُ���َم���ددة  ال�����ض��راك��ة 

 52 تركيب  ا�ضتكمال  الآن  اإىل  مت  وق��د 
ب�����ض��ك��ل ك���ام���ل. وتتوىل  ت��ورب��ي��ن��ة ري�����اح 
�ضركة “فيرتواإلكرتانا بالكانا” )دبليو 
اإي بي جي( مهمة تطوير املحطة، وهي 
�ضركة  قبل  من  بالكامل  مملوكة  �ضركة 
“تي�ضال للرياح” التي تبلغ ح�ضة �ضركة 
وجمموعة   60% ف��ي��ه��ا  “م�ضدر” 
و”البنك   30% اإنرجيا”  “تالريي 

الأملاين للتنمية” 10%.
�ضركة  عام  العو�ضي، مدير  اأحمد  وق��ال 
من  جنحنا  “لقد  للرياح”:  “تي�ضال 
اإن�ضاء  ع��م��ل��ي��ات  ك��ب��ري يف  ت��ق��دم  حت��ق��ي��ق 

على  متتد  ال��ت��ي   ”1 “�ضيبوك  حمطة 
م�ضاحة 37 كيلومرت مربع، حيث متكنا 
اإىل  ال��ط��اق��ة  تو�ضيل  عملية  اإمت���ام  م��ن 
املحطة الفرعية وربط املحطة مع �ضبكة 
القائمة”.  ال��ط��اق��ة  ت��و���ض��ي��ل  خ��ط��وط 
اخلطة  وف��ق  ت�ضري  ال�ضركة  اأن  م��وؤك��داً 
امل��ح��ط��ة والبدء  امل��و���ض��وع��ة ل���ض��ت��ك��م��ال 

باإنتاج الطاقة العام املقبل.
حمطة  ت���ط���وي���ر  “يجري  واأ�������ض������اف: 
املعايري،  اأرق�������ى  وف�����ق   ”1 “�ضيبوك 
ع��ل��ى مدى  ب��ذل��ك م��ث��اًل ج��ل��ي��اً  لتج�ضد 
بالتعاون مع  م�ضاهمة �ضركة “م�ضدر”، 

انرجيا  ت��ال��ريي  جمموعة  يف  �ضركائها 
والبنك الأملاين للتنمية، يف دعم تطوير 
ح���ل���ول جم���دي���ة جت����اري����اً ���ض��م��ن قطاع 
ال��ط��اق��ة امل���ت���ج���ددة ال��ع��امل��ي م���ن خالل 
وخراتها  الكبرية  اإمكانياتها  ت�ضخري 

التقنية الوا�ضعة«.
�ضراء  اتفاقية  توقيع  ج��رى  اأن���ه  ي��ذك��ر 
اأكتوبر  ب��امل�����ض��روع يف  اخل��ا���ض��ة  ال��ط��اق��ة 
2016. وقد تعهدت �ضربيا باإنتاج 27 
يف امل��ائ��ة م��ن اح��ت��ي��اج��ات��ه��ا م��ن الطاقة 
املتجددة  ال��ط��اق��ة  م�����ض��ادر  ع��ر  املحلية 
من  ي��ق��ل��ل  مم���ا   ،2020 ع����ام  ب��ح��ل��ول 

بال�ضتمرار يف تقدمي خدماتها ل�ضناعة 
بخدمتها،  ت�ضتهر  التي  الراقية  املو�ضة 
م���ن كولومبو  الأزي������اء  ���ض��ح��ن  ل���ض��ّي��م��ا 
�ضريالنكا وهانوي فيتنام، اللتني تعدان 
من كرى املدن امل�ضدرة للمالب�ص على 
م�����ض��ت��وى ال���ع���امل، اإىل ك��ول��وم��ب��و���ص يف 

ولية اأوهايو بالوليات املتحدة. 
الثالث، مت  الرحالت  اإىل هذه  واإ�ضافًة 
ال�ضراكة لتقدمي رحلة ربط  التو�ضع يف 
لل�ضحن  الحت��اد  عر  ال�ضحن  خلدمات 
تربط بني مطار ريكنباكر ومطار اإي�ضت 

ميدلندز EMA يف اململكة املتحدة.  
وب���ه���ذا ال�������ض���دد، اأف�����اد ع���ب���داهلل حممد 
ال�ضحن  ل�ضوؤون  الإداري  املدير  �ضديد، 
واخل������دم������ات ال���ل���وج�������ض���ت���ي���ة ب����الحت����اد 
متديد  “ميثل  ب���ال���ق���ول:  ل���ل���ط���ريان، 
عديدة  ل�ضنوات  ترينيتي  مع  التفاقية 
العمل  ع����الق����ات  ع���ل���ى  دام����غ����ة  ����ض���ه���ادة 

ال���وط���ي���دة ال���ت���ي ت��ر���ض��خ��ت ع��ل��ى م���دار 
الأع����وام امل��ا���ض��ي��ة. كما ي��وؤك��د ذل��ك على 
التزام الحتاد للطريان بدعم �ضراكاتها 
العاملية  اللوج�ضتيات  قطاع  �ضعيد  على 
وتعزيز �ضبكتنا من خالل الرتكيز على 

خطوط التجارة الرئي�ضية الناجحة«. 
وي��ع��د م��ط��ار ري��ك��ن��ب��اك��ر ال������دويل، وهو 
واح������د م����ن ع�����دد ق��ل��ي��ل م����ن امل����ط����ارات 
م�ضتوى  على  فقط  لل�ضحن  املخ�ض�ضة 
العامل، مركزاً متنامياً للتجارة الدولية 
بف�ضل ت�ضنيفه كمنطقة جتارة اأجنبية. 
ويوفر املطار بوابة مثالية للم�ضتوردين 
وامل�����ض��دري��ن، ح��ي��ث ي��ق��ع م��ا ي��ق��رب من 
املتحدة،  ال���ولي���ات  ���ض��ك��ان  ع���دد  ن�����ض��ف 
ال�ضرقي  ال�ضاحل  منطقة  ذل��ك  يف  مب��ا 
وكاليفورنيا وتك�ضا�ص، وثلث �ضكان كندا، 
اإىل  بال�ضاحنات  واح��د  ي��وم  م�ضافة  على 
موقع املطار. وقال دافيد برييرا، رئي�ص 

“ي�ضعدنا  للوج�ضتيات:  ترينيتي  �ضركة 
�ضريكتنا  م���ع  ات��ف��اق��ي��ت��ن��ا  يف  ال��ت��و���ض��ع 
معها  نت�ضارك  ال��ت��ي  ل��ل��ط��ريان  الحت���اد 
العمالء.  على  الرتكيز  منهجية  نف�ص 
وقد لقت جهودنا امل�ضرتكة لبناء حلول 
لعمالئنا  الطويل  املدى  على  م�ضتدامة 

جناحاً م�ضهوداً«.     
موؤخراً  لل�ضحن”  “الحتاد  ق�ضم  وق��ام 
تركيز  ع���ر  ا���ض��رتات��ي��ج��ي��ت��ه  ب��ت��ج��دي��د 
ال����وج����ه����ات على  الأ�����ض����ط����ول و����ض���ب���ك���ة 
خطوط التجارة الرئي�ضية التي ت�ضتفيد 
ال�ضرتاتيجي  اجل����غ����رايف  امل���وق���ع  م���ن 
اإىل  اإ���ض��اف��ة  اأب��وظ��ب��ي،  ب��ه  ال���ذي تتمتع 
املحققة  ال�����ض��رائ��ح  ال��رتك��ي��ز على  زي���ادة 
ل��ل��ع��ائ��دات ال��ع��ال��ي��ة ع��ر م��ن��ت��ج��ات مثل 
لل�ضيارات  اجل�������وي  ال�������ض���ح���ن  خ����دم����ة 
ال�ضحن  وخ��دم��ة   ،»FlightValet«
والأدوات  ال��ف��ن��ي��ة  ل��ل��ق��ط��ع  امل��خ�����ض�����ض��ة 

الطاقة  توليد  حمطات  على  اعتمادها 
لوائح  م��ع  متا�ضياً  بالفحم  تعمل  ال��ت��ي 

الحتاد الأوروبي.
ا�ضتكمالها  عند   ”1 “�ضيبوك  و�ضتكون 
الكهرباء  ل��ت��ول��ي��د  ال���راب���ع���ة  امل���ح���ط���ة 
الرياح �ضمن حمفظة  با�ضتخدام طاقة 
اأوروبا،  بقارة  “م�ضدر”  م�ضاريع �ضركة 
“م�ضفوفة  م��ن حمطة  ك��ٍل  بعد  وذل��ك 
 630 ب��ت��ول��ي��د  ت���ق���وم  وال����ت����ي  لندن” 
الكهربائية  ال���ط���اق���ة  م���ن  م���ي���ج���اواط 
اأك����ر حم��ط��ة لطاقة  ال��ن��ظ��ي��ف��ة، وه����ي 
ال���ع���امل، وحمطة  ال��ب��ح��ري��ة يف  ال���ري���اح 
بقدرة  امل��ت��ح��دة  اململكة  يف  “دادجون” 
“هايويند  وحم��ط��ة  م��ي��ج��اواط،   402
 30 بتوليد  ت��ق��وم  وال��ت��ي  �ضكوتالند” 
ميجاواط من الكهرباء من خالل طاقة 
ال���ري���اح، وت��ق��ع ع��ل��ى م��ق��رب��ة م��ن �ضاحل 

ابريدين�ضاير.
وتعد �ضركة “م�ضدر” مطوراً وم�ضغاًل 
م�ضتوى  التجارية على  للم�ضاريع  رائداً 
بال�ضبكة،  وامل��ت�����ض��ل��ة  اخل��دم��ي��ة  امل��راف��ق 
واأن��ظ��م��ة ال��ط��اق��ة امل�����ض��غ��رة ال��ت��ي توفر 
ل  ال��ت��ي  النائية  للمجتمعات  الكهرباء 
اإىل  بالإ�ضافة  الكهرباء،  �ضبكات  ت�ضلها 
الكربون.  انبعاثات  م��ن  احل��د  م�ضاريع 
للطاقة  “م�ضدر”  م�����ض��اري��ع  وت��غ��ط��ي 
العربية  الإم�������ارات  م���ن  ك���اًل  امل��ت��ج��ددة 
واملغرب،  وم�����ض��ر،  والأردن،  امل���ت���ح���دة، 
وا�ضبانيا،  املتحدة،  واململكة  وموريتانيا، 

واأملانيا، و�ضرييا، ومونتينيغرو.

وخدمة   »FlyCulture« املو�ضيقية 
لنقل  امل��خ�����ض�����ض��ة  ت�ضيك”  “تيمب 
امل�ضتح�ضرات الدوائية مع احلفاظ على 
�ضالمتها يف حاويات ذات حتكم حراري.  
وعن ذلك قال �ضديد: “ي�ضاهم اأ�ضطولنا 
املتطور من طائرات ال�ضحن طراز بوينغ 
ه��ذه مع  ال�ضراكات مثل  777 يف جعل 
اأم��راً ممكناً. وعر اجلمع بني  ترينيتي 
ال�ضحن والطاقة  اأ�ضطولنا من طائرات 
ال�ضتيعابية يف جوف طائرات امل�ضافرين 
التي تغطي 93 وجهة عاملياً، اإىل جانب 
ا�ضتثماراتنا املتوا�ضلة يف البنية التحتية 
ا�ضرتاتيجية  حتقق  والفعلية،  الرقمية 
التجارية  امل���ن���اف���ع  ل��ل�����ض��ح��ن  الحت�������اد 
وامل�ضتهلك  ل�����ض��رك��ائ��ن��ا  وال��ت�����ض��غ��ي��ل��ي��ة 
النهائي، كما ت�ضاهم يف حتقيق طموحات 
اأبوظبي باأن ت�ضبح مركزاً عاملياً رائداً يف 

قطاع اللوج�ضتيات«. 

االحتاد لل�صحن وترينيتي للوج�صتيات يعلنان عن جتديد ال�صراكة بينهما والتو�صع يف خدمات ال�صحن ملطار ريكنباكر يف اأوهايو

�لعدد 12419 بتاريخ 2018/9/5   
       مذكرة �عالن مدعي عليه بالن�شر

   يف  �لدعوى 2016/221  عقاري كلي
اىل اخل�ضم املدخل/ 1-�ضيد احمد مري عبداحل�ضني �ضيداين جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي /فالكن �ضتي اوف وندورز �ص.ذ.م.م وميثله:هاين رجب مو�ضى عبداهلل 
اجل�ضمي قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بف�ضخ العقد بني املدعي واملدعي 
عليه وال��زام املدعي عليه مببلغ وق��دره )711٫634٫90( درهم والفائدة بواقع 9٪ من 
لها  املحاماة.وحددت  واتعاب  وامل�ضاريف  والر�ضوم  التام  ال�ضداد  وحتى  املطالبة  تاريخ 
جل�ضة يوم الثالثاء املوافق:2018/10/2 ال�ضاعة:09:30 �ص بالقاعة:ch1.B.8  لذا 
فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�س �ل�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12419 بتاريخ 2018/9/5   

       مذكرة �عالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  �لدعوى 2018/1068  مدين جزئي

القامة  املدعي عليه / 1-رم��زي حممد احمد علي جمهول حمل  اىل 
الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  ميراهتو  نيت�ضريياب  /داوي���د  املدعي  ان  مبا 
درهم   )70055( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�ضوعها 
والر�ضوم وامل�ضاريف.وحددت لها جل�ضة يوم الثالثاء املوافق:2018/9/18 
ال�ضاعة:08:30 �ص بالقاعة:ch2.D.19  لذا فاأنت مكلف باحل�ضور 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات 

للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�س �ل�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12419 بتاريخ 2018/9/5   

�عالن حكم بالن�شر
                  يف  �لدعوى رقم 2018/799  جتاري كلي 

�ضينغ  نوجيت   -2 ذ.م.م  ال��ع��ق��اري  للتطوير  لي��ن  جولد  عليه/1-�ضركة  امل��دع��ي  اىل 
الرقباين  عبداهلل  بن  حممد  بن  املدعي/�ضعيد  ان  مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهول  اناند 
املنعقدة  وميثله:ح�ضني علي عبدالرحمن لوتاه نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ضتها 
بتاريخ 2018/7/18  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�ضالح/�ضعيد بن حممد بن عبداهلل 
مبلغ  للمدعي  ي��وؤدي��ا  ب��ان  بينهما  فيما  بالت�ضامن  عليهما  امل��دع��ي  ب��ال��زام  ال��رق��ب��اين 
القانونية  والفوائد  درهما(  وع�ضرون  وت�ضعة  الفا  ع�ضر  واح��دى  و�ضتمائة  )مليونني 
بواقع 9٪ �ضنويا من تاريخ ال�ضتحقاق لكل �ضيك وحتى متام ال�ضداد والزمت املدعي 
. حكما مبثابة احل�ضوري  املحاماة  اتعاب  درهم مقابل  الف  ومبلغ  امل�ضاريف  عليهما 
قابال لال�ضتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضر هذا العالن �ضدر 
با�ضم �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س �لق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12419 بتاريخ 2018/9/5   

       �إعادة �إعالن بالن�شر
   فـي  �لدعوى 2018/546  عقاري كلي

اىل املدعي عليه / 1- تنميات لال�ضتثمار والتطوير العقاري �ص.ذ.م.م جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي/�ضمينة ادري�ص ادري�ص احمد قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها 
احلكم  مبوجب  املعينة  التحكيم  هيئة  عن  ال�ضادر  التحكيم  حكم  بت�ضديق  املطالبة 
ال�ضادر من حمكمة دبي البتدائية يف الدعوى رق��م:2016/93 عقاري كلي والر�ضوم 
 2018/10/2 امل��واف��ق  الثالثاء  ي��وم  جل�ضة  لها  وح���ددت  امل��ح��ام��اة.  وات��ع��اب  وامل�ضاريف 
ميثلك  من  اأو  باحل�ضور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch 1.B.8 بالقاعة  �ص   9٫30 ال�ضاعة 
اجلل�ضة  قبل  للمحكمة  م�ضتندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�س �لق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
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املال والأعمال

�صامي القمزي يفتتح معر�ض وموؤمتر املتاجر الذكية 2018
•• دبي-الفجر:

افتتح �ضعادة �ضامي القمزي، مدير عام 
دائرة التنمية القت�ضادية يف دبي، ام�ص 
2018 من معر�ص وموؤمتر  دورة عام 
مركز  ي�ضت�ضيفه  ال��ذي  الذكية  املتاجر 

دبي الدويل للموؤمترات واملعار�ص. 
متخ�ض�ضي  ال���ف���ع���ال���ي���ة  وت�����ض��ت��ق��ط��ب 
ل�ضتعرا�ص  امل���ن���ط���ق���ة  يف  ال���ت���ج���زئ���ة 
�ضاأنها  من  التي  والبتكارات  التوجهات 

دفع عجلة قطاع التجزئة يف امل�ضتقبل.
بق�ّص  ال��ق��م��زي  �ضامي  ���ض��ع��ادة  ل  وتف�ضّ
ال�ضريط، قبل التجّول يف اأرجاء املعر�ص 
امل�ضوؤولني  ك��ب��ار  م��ن  ب��رف��ق��ة جم��م��وع��ة 

ورواد التجارة من قطاع التجزئة.
م�ضتقبل  ’ا�ضتك�ضاف  ع���ن���وان  وحت����ت 
ا�ضتقطب  الذكية‘،  ال��ت��ج��زئ��ة  جت����ارة 
اأكرث  الذكية  املتاجر  وم��وؤمت��ر  معر�ص 
رجال الأعمال تاأثرياً يف القطاع، و�ضّناع 
�ضقف واحد.  وامل�����ض��رتي��ن حت��ت  ال��ق��رار 
الف��ت��ت��اح يف  ال���ذي حققه  النجاح  وب��ع��د 
معر�ضاً  العام  هذا  دورة  ت�ضم  اأبوظبي، 

مل��دة يومني،  اأي���ام وم��وؤمت��راً  مل��دة ثالثة 
القطاع  لعبي  مل�ضاعدة  تخ�ضي�ضها  مت 
�ضركاتهم �ضمن م�ضهد  ابتكار  اإع��ادة  يف 

التجزئة املتطور با�ضتمرار. 
و�ضيتناول املعر�ص اأربعة جمالت تتمثل 
وتاأجري  والإدارة  والت�ضغيل  ال��ب��ن��اء  يف 
ال��ت��ج��زئ��ة، ومب���ا ين�ضجم مع  م�����ض��اح��ات 
ه��دف ت��وف��ري ال��دع��م لطيف ك��ام��ل من 
احتياجات التجزئة الع�ضرية يف ال�ضوق. 
املوؤمتر  �ضي�ضتقطب  اأخ��رى،  جهة  وم��ن 
نخبة من رواد الفكر يف القطاع لتبادل 
وج��ه��ات ال��ن��ظ��ر ح���ول الجت���اه���ات التي 
من �ضاأنها اإعادة تعريف اأ�ضلوب الت�ضوق 

الذي يعتمده امل�ضتهلكون املعا�ضرون.
ناير،  ج��اي��ارام��ان  ق��ال  املنا�ضبة،  وب��ه��ذه 
‘فريت�ضوال  �ضركة  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص 
واملعار�ص،  للموؤمترات  �ضي�ضتمز‘  اإنفو 
الفعالية:  ت���ن���ظ���ي���م  ت����ت����وىل  وال�����ت�����ي 
ت����ط����ورات  ال���ت���ج���زئ���ة  �����ض����وق  “ت�ضهد 
البتكارات  بف�ضل  اخل��ط��ى  م��ت�����ض��ارع��ة 
التكنولوجيا  يف  وال��ت��ط��ورات  املتقدمة 
ال��رق��م��ي��ة. وي�����ض��ف��ي ذل����ك م���زي���داً من 

التجزئة  جت������ار  ع���ل���ى  ال�������ض���غ���وط���ات 
لع��ت��م��اد ا���ض��رتات��ي��ج��ي��ات ج���دي���دة من 
�ضاأنها ال�ضماح لهم بال�ضتجابة بفاعلية 
ازدي���اد  امل��ت��ط��ور. وم���ع  مل�ضهد الأع���م���ال 
التجزئة،  ال��ع��م��الء م��ن جت���ار  ت��وق��ع��ات 
املتاجر  بت�ضميم معر�ص وموؤمتر  قمنا 
جتتمع  وج��ه��ة  ليكون   2018 ال��ذك��ي��ة 
فيها عالمات التجزئة التجارية - �ضواء 
يف املتاجر اأو عر الإنرتنت - لكت�ضاب 
ال���ذك���ي���ة وذات  ال��ت��ك��ت��ي��ك��ات واحل����ل����ول 
يف  دوره��ا  يكفل  مبا  التقدمي،  التفكري 

حتقيق جناح واقع التجزئة اجلديد«.
وتت�ضمن الفعالية العديد من العنا�ضر 
ت��دع��م ق��ط��اع التجزئة  ال��ت��ي  اجل��دي��دة 
الذكي مع التكنولوجيا باعتبارها نقطة 
ت��رك��ي��ز اأ���ض��ا���ض��ي��ة. وم����ن خ����الل توفري 
مبا�ضرة  لالت�ضال  لها  مثيل  ل  فر�ص 
مع ال�ضركات امل�ضّنعة ومزّودي اخلدمات 
على م�ضتوى العامل، يعتر هذا املعر�ص 
النا�ضئة  التوجهات  لفهم  الأمثل  املكان 
والتوا�ضل  ال�������ض���وق،  ت�����ض��ه��ده��ا  ال���ت���ي 
التجزئة  ���ض��ال���ض��ل  م���ن  اخل������راء  م���ع 

ال��دويل. وبف�ضل  الرائدة على ال�ضعيد 
باحلياة،  والناب�ضة  التفاعلية  العرو�ص 
ت�ضلط الفعالية ال�ضوء على البتكارات 
لتجار  ميكن  التي  وامل�ضتقبلية  احلالية 
خرائط  ر�ضم  عند  ا�ضتك�ضافها  التجزئة 
الطريق اخلا�ضة بهم ملواجهة ومواكبة 

امل�ضتقبل. 
وي���ع���ت���ر امل�����وؤمت�����ر ال���ف���ع���ال���ي���ة الأم���ث���ل 
قائمة  ويت�ضمن  امل��ع��ر���ص،  ل�ضتكمال 
ك���ام���ل���ة م����ن ن���خ���ب���ة امل���ت���ح���دث���ني على 
والذين  وال��������دويل،  امل��ح��ل��ي  ال�����ض��ع��ي��د 
ي�ضلطون ال�ضوء على خمتلف املنتجات 
الكفيلة  وال���ض��رتات��ي��ج��ي��ات  والتقنيات 
بتح�ضني جتربة العميل، وعمليات البيع 

بالتجزئة.
ومن جانبه، قال نينان كوريان، الرئي�ص 
ملجموعة  الإداري  وامل���دي���ر  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
والهند:  الأو���ض��ط  ال�ضرق  وي��ف يف  تكنو 
�ضلوك  يف  ال����ت����ح����ّولت  اأن  ����ض���ك  “ل 
اأ�ضا�ضياً يف تغيري  امل�ضتهلكني تلعب دوراً 
الآن،  ونلم�ص  التجزئة.  جت���ارة  م��ع��امل 
اأي وقت م�ضى، حاجة ما�ّضة  اأك��رث من 

امل�ضتقبل،  التجزئة  قطاع  فيها  يتقّبل 
�ضاأنها  م���ن  ال��ت��ي  الب���ت���ك���ارات  وي��ع��ت��م��د 
معر�ص  ويقّدم  املجال.  يف  قدماً  امل�ضي 
الفر�ص  كافة  الذكية  املتاجر  وم��وؤمت��ر 
التفاعل  التجار على  الكفيلة مب�ضاعدة 
وهو  عليهم.  واحل��ف��اظ  عمالئهم  م��ع 
ب��ال�����ض��ب��ط م����ا ن���ح���ن م�����وج�����ودون هنا 
اح���ت���ي���اج���ات جتار  ت��ل��ب��ي��ة  ل��ت��ح��ق��ي��ق��ه - 
ال��ت��ج��زئ��ة و����ض���رك���اء الأع����م����ال اجل����دد، 
الواقع  امل�ضتقبل يف  وا�ضتعرا�ص تقنيات 
والتي من �ضاأنها حتويل جتربة الت�ضوق 

اإىل متعة بالن�ضبة للعمالء«. 
اأن تكنو ويف توفر  اإىل  وجتدر الإ�ضارة 
تقنية هوية التعريف التلقائية ’اأوتو اآي 
عمليات  الإم����ارات، مع  املبتكرة يف  دي‘ 
والهند.  الأو���ض��ط  ال�����ض��رق  يف  ت�ضغيلية 
من  جم��م��وع��ة  �ضت�ضتعر�ص  ان��ه��ا  ك��م��ا 
احللول يف الفعالية، تت�ضمن جمموعة 
ال��ب��ارك��ود/ اأح����دث تقنيات  وا���ض��ع��ة م��ن 
الال�ضلكية،  املوجات  على  التعرف  نظام 
والأمتتة �ضمن املتاجر، وبرجميات تتبع 

املخزون، وطابعات عالمة الباركود.

انطالق فعاليات ا�صبوع الذكاء 
اال�صطناعي لل�صرق االأو�صط يف دبي

•• دبي-وام:

انطلقت ام�ص فعاليات موؤمتر ومعر�ص ا�ضبوع الذكاء الإ�ضطناعي لل�ضرق 
دبي  بلدية  رعاية  وي�ضتمر يومني حتت  بدبي  ب��ارك حياة  بفندق  الأو�ضط 
على  ال�ضوء  احل��دث  ي�ضلط  املجتمع.  ووق��اي��ة  ال�ضحة  وزارة  وت�ضت�ضيفه 
تقنية الذكاء ال�ضطناعي وكيفية ت�ضخريها يف قطاعات احلكومة والرعاية 
ال�ضحية واخلدمات املالية . وت�ضارك مايكرو�ضوفت ك�ضريك ا�ضرتاتيجي يف 
الإ�ضبوع عر جناح خا�ص لها تطرح من خالله الأفكار اإىل جانب امل�ضاركة 

يف مناق�ضات مع امل�ضاركني والزوار.

اأرامكو ال�صعودية تعلن اإر�صاء عقد 
خدمات حلقل مرجان على بيكر هيوز 

•• دبي-رويرتز:

اأر�ضت عقدا للخدمات  اإنها  ال�ضعودية يف بيان ام�ص الثالثاء  اأرامكو  قالت 
�ضركة  وذك���رت  ه��ي��وز.  بيكر  �ضركة  على  البحري  م��رج��ان  حلقل  املتكاملة 
ثالثة  �ضمن  م�����ض��روع  اأول  “هو  احل��ق��ل  اأن  العمالقة  احلكومية  النفط 
بيكر هيوز  اأن  م�ضيفة  اململكة”،  البحرية يف  للتو�ضع يف احلقول  م�ضاريع 
امللتفة  والأن��اب��ي��ب  احل��ف��ر  ب��خ��دم��ات  ال�ضعودية  اأرام��ك��و  “بتزويد  �ضتقوم 
يف  العمل  �ضيبداأ  العقد  “مبوجب  البيان  واأ�ضاف  الهند�ضية«.  واخلدمات 
خدمات  جمموعة  اأن  اإىل  واأ���ض��ار  اجل���اري«.  ال�ضهر  خ��الل  احلقل  تو�ضعة 
احلفر التي �ضتقدمها بيكر هيوز تت�ضمن “تقنيات الت�ضجيل اأثناء احلفر 

وخدمات اإدارة الحتياطي واحلفر الدوراين القابل للتوجيه«.

 م�صر ت�صتهدف منوا بن�صبة 
% يف 2019-2018   6-5.7

•• القاهرة-رويرتز:

اإن بالده ت�ضتهدف  الثالثاء  امل�ضري حممد معيط ام�ص  املالية  قال وزير 
منو الناجت املحلي الإجمايل بن�ضبة ترتاوح بني 5.7 باملئة و�ضتة باملئة يف 

ال�ضنة املالية 2018-2019 التي بداأت يف الأول من يوليو متوز.
ويزيد احلد الأق�ضى لتوقعات النمو اجلديدة 0.2 نقطة مئوية باملقارنة 

مع التقديرات ال�ضابقة التي كانت ت�ضري لنمو ن�ضبته 5.8 باملئة.

ثاين الزيودي يفتتح معر�ض ال�صرق االأو�صط لالأحجار 
•• دبي-وام:

التغري  وزي��ر  الزيودي  اأحمد  بن  ثاين  الدكتور  معايل  افتتح 
معر�ص  من  الرابعة  ال���دورة  فعاليات  اأم�ص  والبيئة  املناخي 
التجاري  دب��ي  مركز  يف  وال��رخ��ام  لالأحجار  الأو���ض��ط  ال�ضرق 
ال��ع��امل��ي وي�����ض��ت��م��ر ث��الث��ة اي����ام مب�����ض��ارك��ة جم��م��وع��ة وا�ضعة 
اأهمهما  م��ن  ال��ع��امل  ح��ول  دول��ة   30 العار�ضني ميثلون  م��ن 
الإمارات والرازيل وال�ضني والرتغال وتركيا. وقام معاليه 
ب��ج��ول��ة ت��ف��ق��دي��ة اأط��ل��ع خ��الل��ه��ا ع��ل��ى اأخ����ر م�����ض��ت��ج��دات هذه 
املعر�ص  يف  امل�ضاركني  العار�ضني  من  بعدد  والتقى  ال�ضناعة 
التقنيات  وحداثة  للمعر�ص  التنظيمي  امل�ضتوى  على  واأثنى 
التي ي�ضمها.. موؤكدا اأن التطور الذي �ضهدته دولة الإمارات 
بف�ضل توجيهات قيادتها الر�ضيدة ر�ضم لها مكانة بارزة عامليا 
خمتلف  يف  عاملية  لفعاليات  وحا�ضنة  جتارياً  مركزاً  وجعلها 

القطاعات كونها ت�ضكل رابطاً ومنفذاً جتارياً واقت�ضادياً قوياً 
بني مناطق �ضرق اآ�ضيا وال�ضرق الأو�ضط واأفريقيا. ولفت اإىل 
اأن انعقاد املعر�ص واملوؤمتر املقام على هام�ضه يف دورته الرابعة 
املوقع اجلغرايف لدولة  العاملي لأهمية  الإدراك  اإطار  ياأتي يف 
الإمارات كموقع و�ضيط وا�ضتثماراً للحركة الن�ضطة يف القطاع 
الأحجار  ل�ضناعة  للرتويج  التحتية  البنية  وقطاع  العقاري 
مب�ضاريع  مدعوماً  الإم����ارات  يف  خا�ضة  املنطقة  يف  وال��رخ��ام 
اإىل  واأ�ضار   .2020 اأك�ضبو  ومنها  الدولة  يف  التحتية  البنية 
اأن ال�ضناعات الإن�ضائية مبا فيها الأحجار وال�ضمنت والرخام 
الوطني  القت�ضاد  الهامة يف  الركائز  اأحد  تعد  وال�ضرياميك 
لذا تويل الدولة اهتمام كبري بهذا القطاع وا�ضتدامته وخالل 
ات��خ��اذ خ��ط��وات واإج�����راءات ع��دة لتنظيم  املا�ضية مت  ال��ف��رتة 
كافة الن�ضاطات ال�ضناعية التي ي�ضملها لتقليل اأثرها البيئي 

و�ضمان حتقيقها ملعايري ال�ضتدامة.

�لعدد 12419 بتاريخ 2018/9/5   
       مذكرة �عالن مدعي عليه بالن�شر

   يف  �لدعوى 2018/8009  عمايل جزئي
اىل امل��دع��ي عليه / 1-اودي�����ض��ا ل��ت��ج��ارة ال��ل��ح��وم وامل�����واد ال��غ��ذائ��ي��ة ������ص.ذ.م.م 
البنا  احمد م�ضطفى  �ضيد  / م�ضطفى  املدعي  ان  القامة مبا  جمهول حمل 
وقدرها  عمالية  مب�ضتحقات  املطالبة  ومو�ضوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د 
رقم  وامل�ضاريف  والر�ضوم  درهم   )2000( وتذكرة عودة مببلغ  دره��م(   38000(
يوم  جل�ضة  ل��ه��ا  وح����ددت    MB184043850AE/2018:ال�ضكوى
الثنني املوافق 2018/9/17 ال�ضاعة 10٫00 �ص بالقاعة:ch1.A.1 لذا فاأنت 
مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س �ل�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12419 بتاريخ 2018/9/5   

       مذكرة �عالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  �لدعوى 2018/8701  عمايل جزئي

����ص.ذ.م.م جمهول  الفنية  للخدمات  الذهبية  1-اجل��زي��رة   / عليه  املدعي  اىل 
حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /حم��م��ود �ضيد حم��م��د اح��م��د ق��د اأق����ام عليك 
ال����دع����وى وم��و���ض��وع��ه��ا امل��ط��ال��ب��ة مب�����ض��ت��ح��ق��ات ع��م��ال��ي��ة وق����دره����ا )29288 
دره�����م( وت���ذك���رة ع�����ودة مب��ب��ل��غ )3000( دره�����م وال���ر����ض���وم وامل�������ض���اري���ف رقم 
الثالثاء  ي���وم  جل�ضة  ل��ه��ا  وح����ددت    MB184535859AE:ال�ضكوى
املوافق 2018/10/2 ال�ضاعة 08٫30 �ص بالقاعة:ch1.A.1 لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�ضور 

م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س �ل�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12419 بتاريخ 2018/9/5   

       مذكرة �عالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  �لدعوى 2018/285  عمايل كلي

اىل املدعي عليه / 1-ابيتك اك�ص - كاليبور للتجارة ���ص.ذ.م.م جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي / كارل اندريو مون وميثله:عبداهلل �ضالح عبدالرحمن 
عمالية  مب�ضتحقات  املطالبة  ومو�ضوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  احلمداين 
والر�ضوم  دره����م   )5000( مب��ب��ل��غ  ع����ودة  وت���ذك���رة  دره����م(   925838( وق���دره���ا 
جل�ضة  لها  وح��ددت    MB183005835AE:ال�ضكوى رق��م  وامل�ضاريف 
 ch2.E.22:بالقاعة �ص   10٫30 ال�ضاعة   2018/9/18 املوافق  الثالثاء  يوم 
لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س �ل�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12419 بتاريخ 2018/9/5   
       �عالن بورود �لتقرير بالن�شر

   يف  �لدعوى 2018/2896  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-منى ح�ضن علي اآل علي جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي / م�ضرف ابوظبي ال�ضالمي �ضركة م�ضاهمة عامة نعلمكم بان 
املحكمة قررت بجل�ضتها املنعقدة بتاريخ:2018/8/29 يف الدعوى املذكورة 
اعاله اخطاركم بورود التقرير ال�ضيد اخلبري املنتدب يف الدعوى وقد 
حتددت جل�ضة يوم الربعاء املوافق:2018/10/3 ال�ضاعة:08:30 �ضباحا 

بالقاعة:ch1.A.2 للتعقيب على التقرير .
رئي�س �ل�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12419 بتاريخ 2018/9/5   
مذكرة �عالن بالن�شر

   يف  �لدعوى 2018/1039  ��شتئناف مدين    
امل�ضرب و�ضركاه للمحاماة وال�ضت�ضارات  امل�ضتاأنف �ضده/ 1- مكتب  اىل 
امل�ضرب جمهول حمل  املحامي/عبدالرحمن عبداهلل  القانونيه وميثله 
ا�ضتاأنف/  ق��د  م.م.ح  العامة  للتجارة  كلرت   / امل�ضتاأنف  ان  مب��ا  الق��ام��ة 
ال�ضادر بالدعوى رقم 2018/183 مدين كلي وح��ددت لها جل�ضه  احلكم 
رقم  بالقاعة  �ضباحا    10٫00 ال�ضاعة   2018/9/18 املوافق  الثالثاء   يوم 
ch1.C.11 وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �ضتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س �لق�شم

حماكم دبي

حمكمة �ل�شتئناف
�لعدد 12419 بتاريخ 2018/9/5   

       مذكرة �عالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  �لدعوى 2018/344  مدين كلي

اىل املدعي عليه / 1-خديجه حممد بو�ضعيب بركاح 2- عبداهلل حممد عبداهلل احمد 
- )فرع  دبي   - المريكي  /امل�ضت�ضفى  املدعي  ان  القامة مبا  املرزوقي جمهول حمل 
من حممد وعبيد املال( �ص.ذ.م.م وميثله:طالل حممد ح�ضن التميمي قد اأقام عليك 
الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�ضامن والتكافل مببلغ وقدره 
)2٫196٫130٫46( درهم مع الفائدة القانونية 9٪ من تاريخ:2016/6/7 وحتى ال�ضداد 
التام والر�ضوم وامل�ضاريف والتعاب.وحددت لها جل�ضة يوم الثنني املوافق:2018/10/1 
ال�ضاعة:09:30 �ص بالقاعة:ch1.C.15  لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك 
اجلل�ضة  قبل  للمحكمة  م�ضتندات  او  من مذكرات  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�س �ل�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12419 بتاريخ 2018/9/5   
       مذكرة �عالن مدعي عليه بالن�شر

   يف  �لدعوى 2018/379  مدين كلي
اىل امل��دع��ي عليه / 1-حم��م��د كبري عثمان جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /
���ص.ذ.م.م وميثله:طالل  امل�ضت�ضفى المريكي - دبي - )فرع من حممد وعبيد املال( 
املدعي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�ضوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد  التميمي  ح�ضن  حممد 
املحاماة  وات��ع��اب  وامل�ضاريف  والر�ضوم  دره��م   )1٫132٫737٫45( وق��دره  مببلغ  عليهم 
والفائدة القانونيه بواقع 9٪ من:2018/4/15 وحتى ال�ضداد التام.وحددت لها جل�ضة 
بالقاعة:ch1.C.15  لذا  ال�����ض��اع��ة:09:30 ���ص  امل����واف����ق:2018/10/1  الث��ن��ني  ي��وم 
فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�س �ل�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12419 بتاريخ 2018/9/5   
�عالن حكم بالن�شر

                  يف  �لدعوى رقم 2017/2085  ��شتئناف جتاري 
اىل امل��ح��ك��وم ع��ل��ي��ه/1-خ��ان و���ض��ريي��ان - ���ض��رك��ة منطقة ح���رة جم��ه��ول حمل 
يف    2018/8/8 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ضتها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم  القامة 
الدعوى املذكورة اعاله ل�ضالح/ايركو لالعمال الفنية �ص.ذ.م.م بالغاء احلكم 
امل�ضتاأنف والق�ضاء جمددا بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره 
يف:2016/12/21  املطالبه  ت��اري��خ  م��ن   ٪9 ب��واق��ع  وال��ف��ائ��دة  دره��م   )203٫869(
وحتى متام ال�ضداد . حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ضتئناف خالل ثالثني 
ال�ضمو  با�ضم �ضاحب  التايل لن�ضر هذا الع��الن �ضدر  اليوم  اعتبارا من  يوما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12419 بتاريخ 2018/9/5   
       �إعادة �إعالن بالن�شر

   فـي  �لدعوى 2018/1627  مدين جزئي
املدعي/ ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جمهول  روبرت�ص  نيكول�ص  توبي   -1  / عليه  امل��دع��ي  اىل 

امل�ضت�ضفى المريكي - دبي )فرع من حممد وعبيد املال( وميثله:حممد طالل حممد ح�ضن 
التميمي قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي 
مبلغ وقدره )40٫144٫25( درهم والفائدة القانونية بواقع 9٪ من تاريخ:2014/1/13 حتى 
متام ال�ضداد و�ضم ملف النزاع رق���م:2017/1794 مدين للدعوى احلا�ضرة وال��زام املدعي 
عليه بالر�ضوم وامل�ضاريف والتعاب. وحددت لها جل�ضة يوم اخلمي�ص املوافق 2018/9/13 
ال�ضاعة 8٫30 �ص بالقاعة Ch 1.B.10 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على 

الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�س �لق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12419 بتاريخ 2018/9/5   

       �إعادة �إعالن بالن�شر
   فـي  �لدعوى 2018/2592  مدين جزئي

اىل املدعي عليه / 1- عبدالقادر �ضهاب العبد اجلدوع جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/
امل��ال( وميثله:حممد ط��الل حممد  )ف��رع من حممد وعبيد  دب��ي   - المريكي  امل�ضت�ضفى 
ح�ضن التميمي قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما بالتكافل 
املحاماة  وات��ع��اب  وامل�����ض��اري��ف  وال��ر���ض��وم  دره���م   )154٫647٫21( وق���دره  مببلغ  والت�ضامن 
والفائدة 9٪ من تاريخ:2017/11/2 وحتى ال�ضداد التام. وحددت لها جل�ضة يوم اخلمي�ص 
املوافق 2018/9/13 ال�ضاعة 8٫30 �ص بالقاعة Ch 1.B.10 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور 
او م�ضتندات للمحكمة قبل  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�س �لق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12419 بتاريخ 2018/9/5   
       مذكرة �عالن متظلم �شده بالن�شر  

   يف  �لدعوى 2018/40  تظلم عقاري
اىل املتظلم �ضده / 1-�ضيخ حممد اظهر جمهول حمل القامة مبا ان املتظلم 
/ عماد ن�ضر ن�ضر اقبال قد اأقام عليكم التظلم املذكور اعاله ومو�ضوعه تظلم 
وامل�ضاريف.  والر�ضوم  عقاري   2018/25 رق��م  الدعوى  يف  ال�ضادر  القرار  من 
وحددت لها جل�ضة يوم الحد املوافق 2018/9/23   ال�ضاعة 11٫00 �ص بالقاعة : 
Ch 1.A.5  لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�ضة  قبل  للمحكمة  م�ضتندات  او  لديك من مذكرات  ما 

الأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري  .
رئي�س �ل�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12419 بتاريخ 2018/9/5   
�عالن حكم متهيدي بالن�شر

                  يف  �لدعوى رقم 2018/1150  مدين جزئي 
اىل املدعي عليه/1-عبدالرزاق خ�ضري عبا�ص جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/
امل��ذك��ورة اع��اله وعليه نعلنكم بان  ال��دع��وى  اأق���ام  ال��ع��اين ق��د  ع��دى حممد م�ضطفى 
مبثابة  املحكمة  التايل:حكمت  التمهيدي  احلكم  بتاريخ:2018/8/30  حكمت  املحكمة 
تكون  ال���دور  �ضاحب  احل�ضابي  اخلبري  بندب  امل��و���ض��وع  يف  الف�ضل  وقبل  احل�����ض��وري 
مهمته بعد الطالع على اوراق الدعوى وم�ضتنداتها املقدمة فيها وما ع�ضى ان يقدم 
املدعي  والزمت  اتعابه  دره��م على ذمة  له مبلغ )3000(  ق��درت  له اخل�ضوم وحمكمة 
�ضدادها وحددت جل�ضة:2018/9/6 يف حال عدم ال�ضداد وجل�ضة:2018/9/20 يف حالة 
�ضدادها ، وحدتت لها املحكمة جل�ضة يوم اخلمي�ص املوافق:2018/9/6 ال�ضاعة:08:30 

 .ch2.D.18:ضباحا يف القاعة�
 رئي�س �لق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
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�عـالن تغيري ��شـم
بطلب  احلمادي(  علي  بدر  عي�ضى  )�ضكينه  املواطنة  تقدمت 
بتغيري  التوثيقات  ق�ضم   - البتدائية  اأبوظبي  حمكمة  اىل 
ا�ضمها من )�ضكينه( اىل)ح�ضه(- فمن لديه اعرتا�ص يتقدم 
به اىل الق�ضم املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر العالن

�إ�شماعيل �إبر�هيم �حلو�شني - كاتب عدل
�لقا�شي/ فهد حممد �حلارثي
قا�شي د�ئرة �لتوثيقات - �أبوظبي   

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

�لعدد 12419 بتاريخ 2018/9/5   
  �عالن بالن�شر

املرجع : 1338
ليكن معلوما للجميع بان ال�ضيد/ اأحمد علي حممد �ضالح الظاهري - اإماراتي اجلن�ضية 
عبدال�ضتار  ال�ضيد/  اىل  وذلك    ٪100 البالغة  كامل ح�ضته  والتنازل عن  البيع  يرغب يف 
النارية  الدراجات  لتجارة  )الركة  با�ضم  الرخ�ضة  يف  اجلن�ضية  افغاين   - خان  مريزا 
امل�ضتعملة( تاأ�ض�ضت باإمارة ال�ضارقة مبوجب رخ�ضة رقم )535321( - تعديالت اخرى : مت 

تغيري ال�ضكل القانوين من موؤ�ض�ضة فردية اىل موؤ�ض�ضة فردية بوكيل خدمات. 
وعمالبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�ضنة  2013 يف �ضان 
الكاتب العدل . فقد اقت�ضى ن�ضر هذا العالن للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على الجراء 
امل�ضار اليه بعد ا�ضبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ص حيال ذلك عليه 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  �لكاتب �لعدل بال�شارقة 

�إجناز�ت للخدمات  �ل�شناعية 13

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

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات
�لعدد 12419 بتاريخ 2018/9/5   

  �عالن بالن�شر
املرجع : 1336

ليكن معلوما للجميع بان ال�ضيد/ اأحمد ح�ضني علي باقر الزرعوين - اإماراتي اجلن�ضية 
في�ضل  ال�ضيد/  اىل  وذلك    ٪100 البالغة  ح�ضته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب 
علي جا�ضم حممد احلو�ضني - اإماراتي اجلن�ضية ، يف الرخ�ضة امل�ضماة )اجلوارح لكمال 
دائرة  من  ال�ضادرة   )708129( رقم  رخ�ضة  مبوجب  ال�ضارقة  باإمارة  تاأ�ض�ضت  الج�ضام( 

التنمية القت�ضادية بال�ضارقة - تعديالت اخرى : ل يوجد. 
وعمالبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�ضنة  2013 يف 
�ضان الكاتب العدل . فقد اقت�ضى ن�ضر هذا العالن للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على 
الجراء امل�ضار اليه بعد ا�ضبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ص حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  �لكاتب �لعدل بال�شارقة 

�إجناز�ت للخدمات  �ل�شناعية 13

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

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات
�لعدد 12419 بتاريخ 2018/9/5   

  �عالن بالن�شر
املرجع : 1337

ليكن معلوما للجميع بان ال�ضيد/ ح�ضن احمد عبدالرحمن الرم�ضي الطنيجي - اإماراتي 
ال�ضيد/  اىل  وذلك    ٪100 البالغة  كامل ح�ضته  والتنازل عن  البيع  يرغب يف  اجلن�ضية 
�ضعيد خليفه حماد خليفة الكتبي - اإماراتي اجلن�ضية يف )الرم�ضي للنقل العام( تاأ�ض�ضت 
باإمارة ال�ضارقة مبوجب رخ�ضة رقم )503237( ال�ضادرة من دائرة التنمية القت�ضادية 

بال�ضارقة  - تغيريات اخرى : ل يوجد. 
وعمالبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�ضنة  2013 يف 
�ضان الكاتب العدل . فقد اقت�ضى ن�ضر هذا العالن للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على 
الجراء امل�ضار اليه بعد ا�ضبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ص حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  �لكاتب �لعدل بال�شارقة 

�إجناز�ت للخدمات  �ل�شناعية 13

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

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات

�لعدد 12419 بتاريخ 2018/9/5   
  �عالن بالن�شر

املرجع : 1339
اجلن�ضية  بنغايل   ، ح�ضني  او�ضاد  حممد  ح�ضني  نيم  ال�ضيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�ضته البالغة 100٪  يف الرخ�ضة التجارية امل�ضماة 
/ مطعم ا�ضرار الطبيعة ، مبوجب رخ�ضة رقم )761529( وذلك لل�ضيد/ ابراهيم يو�ضف 
حممد ن�ضري الها�ضمي - اإماراتي اجلن�ضية - تعديالت اخرى : تغيري ال�ضكل القانوين 

للرخ�ضة من )موؤ�ض�ضة فردية بوكيل خدمات( لي�ضبح )موؤ�ض�ضة فردية( 
وعمال باأحكام القانون الحتادي رقم )4( ل�ضنة  2013 يف �ضان الكاتب العدل. فقد اقت�ضى 
ن�ضر هذا العالن للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على الجراء امل�ضار اليه بعد ا�ضبوعني 
من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ص حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب 

العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب �لكاتب �لعدل  - �ل�شارقة

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

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات   
�لعدد 12419 بتاريخ 2018/9/5   

 �عـــــــالن       
 : خ��ورف��ك��ان   والت�ضديقات-  ال��ع��دل  الكاتب  ب���ادارة  ال��ع��دل  الكاتب  ان��ا  ايل  تقدم 
وطلب  الإم����ارات    : اجلن�ضية   ، املهريي  عامر  بن  جمعه  حا�ضر  حممد  ال�ضيد/ 
الت�ضديق على حمرر يت�ضمن )تنازل( يف ح�ضته البالغة 100٪ يف ال�ضم التجاري 
دائرة  من  واملرخ�ص   ، املفرو�ضات  جت��ارة  الرخ�ضة  ن�ضاط   ، الزيتون  مفرو�ضات 
بتاريخ  ال�ضادر   541465 رقم  جتارية  رخ�ضة  خورفكان  يف   القت�ضادية  التنمية 
2006/7/27 يف دائرة التنمية القت�ضادية بخورفكان.   اىل ال�ضيد/ حممد رحمن 
يف  العدل  الكاتب  ب��ان  للجميع  معلوما  ليكن  افغان�ضتان    : اجلن�ضية   ، خ��ان  داد 
املذكور  املحرر  ال�ضاأن يف  ذوي  توقيعات  بالت�ضديق على  �ضيقوم  مدينة خورفكان 

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

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

�لكاتب �لعدل- خورفكان
�لعدد 12419 بتاريخ 2018/9/5   

 �عـــــــالن       
 : خورفكان   والت�ضديقات-  العدل  الكاتب  ب���ادارة  العدل  الكاتب  ان��ا  ايل  تقدم   
وطلب   ، الإم����ارات   : اجلن�ضية   ، الرئي�ضي  يو�ضف  اأح��م��د  ح�ضن  حممود  ال�ضيد/ 
الت�ضديق على حمرر يت�ضمن )تنازل( يف ح�ضته البالغة 100٪ يف ال�ضم التجاري 
التنمية  دائ��رة  من  واملرخ�ص   ، الراحة  مطعم  الرخ�ضة  ن�ضاط   ، الراحة  مطعم 
القت�ضادية يف  خورفكان رخ�ضة جتارية رقم 571531 ال�ضادر بتاريخ 2009/1/19 
يف دائرة التنمية القت�ضادية بخورفكان.  اىل ال�ضيد/ عثمان �ضيفيد بن�ضري مامو 
بدافالثو ، اجلن�ضية : الهند - ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل يف مدينة 
بعد  امل��ذك��ور  امل��ح��رر  يف  ال�ضاأن  ذوي  توقيعات  على  بالت�ضديق  �ضيقوم  خورفكان 

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

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

�لكاتب �لعدل- خورفكان

�لعدد 12419 بتاريخ 2018/9/5   
ترغب ال�ضادة/ �ضيمبليفتي ميدل اإي�ضت منطقة حرة- ذ.م.م. )رقم الرخ�ضة 93693( الكائنة 

يف املقر2202 الطابق الثاين والع�ضرون املبني بزن�ص �ضنرتال تاور مدينة دبي لالإعالم 
�ص.ب. 9275، مدينة دبي لالإنرتنت، دبي، الإمارات العربية املتحدة، واملرخ�ضة لدى �ضلطة 

دبي للمجمعات البداعية(، بالإعالن عن قرارها املتخذ من قبل ال�ضريك املنعقد بتاريخ 
19 يوليو 2018 فيما يتعلق ب�ضطب ت�ضجيل » �ضيمبليفتي ميدل اإي�ضت منطقة حرة- ذ.م.م.« 

�ضيتم حل ال�ضركة اختياريا مبوجب الإجراء املن�ضو�ص عليه يف املادة 101 من اللوائح 
املنظمة لل�ضركات اخلا�ضة يف املجمعات الإبداعية بدبي ل�ضنة 2016.  وعليه، ٌيطلب مبوجبه 
من اأي طرف ذي م�ضلحة ولديه مطالبة �ضد ال�ضركة التقدم مبطالباته امل�ضتحقة خالل 
45 يوماً من الإخطار وذلك عن طريق الريد امل�ضجل اأو بالت�ضال على العنوان التايل:  

�ضيمبليفتي ميدل اإي�ضت منطقة حرة- ذ.م.م.
عناية / �ضي�ضك ي�ضري اوندر ري�ضي   

�ضندوق بريد 9275  - هاتف: 0097143912444
Cicek.onder@hpe.com :بريد اإلكرتوين

لن يعتد باملطالبات امل�ضتلمة بعد انتهاء فرتة الإخطار ملدة 45 يوماً.

��شعار ت�شفية

�لعدد 12419 بتاريخ 2018/9/5   
يف �لنز�ع  رقم 2018/263  نز�ع تعيني خربة جتاري - دبي

يعلن اخلبري املحا�ضبي/ حممد علي فرحات واملعني من قبل حماكم دبي يف 
الق�ضية رقم 2018/263 نزاع تعيني خرة جتاري واملقامة من املتنازعان 1( 
املتنازع  فاإن  للمهمة  وتنفيذا  2( حمدي كرمي توركمني.   ، طارق �ضمد خان 
النعيمي مدعوه حل�ضور اجتماع اخلرة  �ضيف علي عبداهلل  �ضدها/فاطمة 
احل�ضابية ب�ضخ�ضها او بوا�ضطة وكيال معتمدا منها واملقرر عقده يوم الثالثاء  
الثانية ظهرا  مبقر مكتب اخلبري والكائن يف  ال�ضاعة  املوافق 2018/9/18  
"دبي - ديرة - �ضارع الرقة - مركز الرقة لالأعمال ،  بناية فندق ايب�ص الطابق 

5 مكتب رقم )5001( ، ت : 2500251 - 04 ، متحرك : 050-6466748
�خلبري �ملحا�شبي/ حممد علي فرحات    

�إعالن ح�شور 
�جتماع خربة ح�شابية

�لعدد 12419 بتاريخ 2018/9/5   
يف  �لدعوى 302 ل�شنة 2018 نز�ع تعيني خربة جتاري - دبي 

املتنازع : تورابيك كابوموف 
املتنازع �ضده : دجا�ضور �ضوكوروف 

املعلن اليه / املتنازع �ضده / دجا�ضور �ضوكوروف 
فقد  اعاله  الدعوى  يف  اخلرة  لعمال  املوقرة  دبي  حمكمة  قبل  من  تكليفنا  على  بناء 
حددنا يوم الثنني  املوافق 2018/9/10  يف متام ال�ضاعة التا�ضعة والن�ضف �ضباحا لعقد 
الجتماع الأول للخرة وذلك مبقر مكتبنا الكائن يف : مكتب ال�ضارد - دبي ، ديرة ، �ضارع 
او من ميثلكم  يطلب ح�ضوركم  لذا    .119 رقم  مكتب   ، لالأعمال  الفجر  مبنى   ، املطار 
اإح�ضار كافة امل�ضتندات املتعلقة بالدعوى ، وعليكم  قانونا حل�ضور الجتماع املذكور مع 
مراجعة اخلبري اول باأول ب�ضاأن اية ا�ضتف�ضارات وملتابعة تطورات اجراءات تنفيذ املاأمورية 

وا�ضتالم امل�ضتندات والتعقيب عليها.
�خلبري/ �شعيد حممد �ل�شارد �لفال�شي 
رقم �لقيد مبحاكم دبي 133 

دعوة حل�شور 
�لجتماع �لأول للخربة 

�لعدد 12419 بتاريخ 2018/9/5   
املعلن : عارف حممد �ضالح على الزرعوين - حمتكم

املعلن اإليه : حممد اقبال - حمتكم �ضده  
اأم��ام مركز دبي  اق��ام �ضدكم دع��وى حتكيمية  ب��اأن املحتكم كان قد  برجاء الإحاطة 

للتحكيم الدويل ، �ضجلت حتت رقم 2018/12 
الدويل  للتحكيم  دبي  الفتتاحية( مببنى مركز  الأوىل )اجلل�ضة  اجلل�ضة  مت عقد 

بتاريخ 2018/7/17 
للتحكيم  دب��ي  مركز  مبعرفة  بالنك  ال��دك��ت��ور/ج��وردن  امل��ن��ف��ردة  املحكم  تعيني  مت 

الدويل للف�ضل يف دعوى التحكيم 
حددت هيئة التحكيم تاريخ 2018/7/25 للمحتكم لتقدمي لئحة الدعوى املعدلة 

وامل�ضتندات املوؤيدة للدعوى. 
�ضده  املحتكم  ب�ضفتكم  لكم   2018/8/26 تاريخ  كذلك  التحكيم  هيئة  ح��ددت  وق��د 

لتقدمي ردكم على الدعوى ، ودعوى متقابلة اإو وجدت. 
برجاء الإحاطة.  

�إعــــادة �إعــــالن 
�لعدد 12419 بتاريخ 2018/9/5   

�إعالن بالن�شر
رقم )2018/5554 )

املنذر : طالل حميد عبداهلل بالهول 
املنذر اليه : ذي بروف�ضيونال كوريريز - �ص ذ م م 

ي��وم من  ب��ال��زام��ه اخ��الء العقار وذل��ك بعد 30  امل��ن��ذر اليه  امل��ن��ذر -  يخطر 
تاريخ  منذ  بذمته  املرت�ضدة  اليجارية  امل�ضتحقات  ودف��ع  الع���الن.  تاريخ 
2017/12/31 بال�ضافة اىل ما ي�ضتجد من قيم ايجارية حتى تاريخ الخالء 
كامل  و�ضداد  ال�ضواغل  من  خالية  للمنذر  العقار  مفتاح  وت�ضليمه  الفعلي 
مبالغ ا�ضتهالك املاء والكهرباء والهاتف حتى تاريخ الخالء بال�ضافة اىل 

الر�ضوم وامل�ضاريف ومقابل اتعاب التقا�ضي. 
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12419 بتاريخ 2018/9/5   
�إعالن بالن�شر

رقم )2018/5555 )
املنذر : طالل حميد عبداهلل بالهول 

املنذر اليه : م�ضنع الومي�ص لالملنيوم والزجاج - ذ م م 
اي��ام من   30 بعد  وذل��ك  العقار  اخ��الء  بالزامه  اليه  امل��ن��ذر   - امل��ن��ذر  يخطر 
تاريخ  منذ  بذمته  املرت�ضدة  اليجارية  امل�ضتحقات  ودف��ع  الع���الن.  تاريخ 
2017/12/31 بال�ضافة اىل ما ي�ضتجد من قيم ايجارية حتى تاريخ الخالء 
كامل  و�ضداد  ال�ضواغل  من  خالية  للمنذر  العقار  مفتاح  وت�ضليمه  الفعلي 
مبالغ ا�ضتهالك املاء والكهرباء والهاتف حتى تاريخ الخالء بال�ضافة اىل 

الر�ضوم وامل�ضاريف ومقابل اتعاب التقا�ضي.
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12419 بتاريخ 2018/9/5   
�شهادة بالتا�شري يف �ل�شجل �لتجاري- بانحالل �شركة 

ا�ضم ال�ضركة : جي ام كيه ابو ك�شم للمجوهرات - �ض ذ م م 
بور�ضعيد    - دي��رة   - الفال�ضي  عبداهلل  غ��امن  �ضعيد  ملك   306 رق��م  مكتب   : العنوان 
ال�ضكل القانوين: ذات م�ضوؤولية حمدودة. رقم الرخ�ضة : 751576  رقم القيد بال�ضجل 
باأنه قد مت  التنمية القت�ضادية بدبي  دائرة  تعلن  التجاري: 1212755 مبوجب هذا 
اأعاله، وذلك مبوجب  التاأ�ضري يف ال�ضجل التجاري لديها باإنحالل ال�ضركة املذكورة 
بتاريخ   دب��ي  العدل حماكم  كاتب  ل��دى  واملوثق  بتاريخ 2018/8/8  دب��ي  ق��رار حماكم 
2018/8/8  وعلى من لديه اأي اعرتا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل امل�ضفي املعني ايه & 
ام الن�شاري لتدقيق احل�شابات العنوان : مكتب رقم 1-2903 ملك �ضمو ال�ضيخ 
هزاع بن زايد بن �ضلطان ال نهيان - املركز التجاري الأول - الهاتف : 04-2955582 
، الفاك�ص : 2955598-04 - م�ضطحباً معه كافة امل�ضتندات والأوراق الثبوتية وذلك 

خالل )45( يوماً من تاريخ ن�ضر هذا الإعالن.
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية

�لعدد 12419 بتاريخ 2018/9/5   
�شهادة بالتا�شري يف �ل�شجل �لتجاري- بتعني م�شفي

ا�ضم امل�ضفي/ ايه & ام الن�شاري لتدقيق احل�شابات
العنوان : مكتب رقم 1-2903 ملك �ضمو ال�ضيخ ه��زاع بن زاي��د بن �ضلطان ال 
 نهيان - املركز التجاري الأول - الهاتف : 2955582-04 ، الفاك�ص : 04-2955598 
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�ضادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�ضفي 
م   م  ذ  �ض   - للمجوهرات  ك�شم  ابو  كيه  ام  جي  لت�ضفية  اأع���اله   امل��ذك��ور 
وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  2018/8/8 واملوثق لدى كاتب العدل 
حماكم دبي بتاريخ 2018/8/8 وعلى من لديه اأي اعرتا�ص اأو مطالبة التقدم 
اإىل امل�ضفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور اأعاله، م�ضطحباً 
معه كافة امل�ضتندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�ضر 

هذا الإعالن.
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية

�لعدد 12419 بتاريخ 2018/9/5   
       �عادة �عالن بالن�شر        

   يف  �لدعوى 2018/2351  مدين جزئي              
اىل املدعي عليه / 1-نوريد اعوان مالك حاجي م�ضتاق اعوان 2-مالك م�ضتاق عوان 
�ص ذ م م جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ زاهد ا�ضلم مري ا�ضلم خان وميثله / 
خالد ا�ضماعيل عبدالعزيز حممد الزرعوين - قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها 
وامل�ضاريف  والر�ضوم  درهم(   50٫000( وقدره  عليهم مببلغ  املدعي  بالزام  املطالبة 
واتعاب املحاماة والفائدة القانونية بواقع 12٪ من اإجمايل املبلغ الكلي عن كل �ضنة 
تاأخري.   وحددت لها جل�ضة يوم الحد  املوافق  2018/9/9  ال�ضاعة 8٫30 �ص بالقاعة 
Ch2.D.17 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل ويف 

حالة تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�س �لق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
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 يف �لدعوى  رقم 2018/863 جتاري جزئي 

املدعي / بنك ابوظبي التجاري 
املدعي عليه / �ضخر اأحمد موا�ص 

بناء على تكليفنا مبهمة اخلرة امل�ضرفية من قبل حمكمة العني البتدائية يف الدعوى رقم 
2018/863 جتاري جزئي واملقامة من املدعي / بنك ابوظبي التجاري ، وتنفيذا للمهمة يدعو 
اخلبري امل�ضريف املنتدب بالدعوى املذكورة اعاله املدعي عليه / �ضخر احمد موا�ص حل�ضور 
اجتماع اخلرة املقرر عقده يوم الثنني املوافق 2018/9/10 ال�ضاعة الثانية ع�ضر والن�ضف 
 - ديرة   - دبي  باإمارة  الكائن  بوا�ضطة وكيل معتمد وذلك مبقر اخلبري  او  ظهرا �ضخ�ضيا 
ابوهيل - بناية دار ال�ضفية - طابق امليزانني - بجانب حمطة مرتو اأبوهيل - بناية مركز 
القبائل - مكتب رقم  M6-M7 ، ويف حال تخلفكم عن احل�ضور عن احل�ضور فان اخلرة 

�ضتبا�ضر اعمالها وتقدم تقريرها للمحكمة من واقع امل�ضتندات املتاحة.  
�خلبري�مل�شريف 
ماهر عادل �مل�شاعيد 

�إجتمـــــاع خبـــــــرة

�لعدد 12419 بتاريخ 2018/9/5   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

 يف �لدعوى رقم 2017/454 تنفيذ عقاري 
ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  البيطار   رمي��ون  �ضده/1-مي�ضال  املنفذ  اىل 
طالب التنفيذ/بنك ات�ص ا�ص بي �ضي ال�ضرق الو�ضط املحدودة وميثله / احمد 
بتاريخ 2018/8/28  البتدائية  دبي  - قررت حمكمة  اآل علي  ح�ضن رم�ضان 
اعاله  التنفيذ  ملف  يف  دره��م(   537432٫18( املطالبة  قيمة  ل�ضداد  اعالنكم 
واإل بيع العقار حمل احلجز )نوع العقار : �ضقة �ضكنية - املنطقة : اخلليج 
التجاري - رقم الأر�ص : 72 - ا�ضم املبنى : THE PAD - رقم الوحدة : 
1705 - رقم الطابق : 4 - م�ضاحة العقار : 63٫54 قدم مربع ( خالل 30 يوم 

من تاريخ العالن.  
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12419 بتاريخ 2018/9/5   

�نذ�ر عديل بالن�شر
رقم )2018/1/5264)           

املنذر : تيكوم لال�ضتثمارات منطقة حرة - ذ م م )املوؤجر( 
�ضد املنذر اليها :  ايه جي تي ادفان�ضد جريمان تكنولوجي منطقة حرة - ذ م م  )امل�ضتاأجر( 

 )304،303( رقم  مكتب  على  بذمته  املرت�ضد  اليجار  متاأخرات  �ضداد  ب�ضرورة  اليه  املنذر  املنذرة  تخطر 
اإم��ارة دبي وذلك مبوجب   ، الثانية  الثالث مبنى رقم )5( مدينة دبي لالعالم منطقة ال�ضفوح  الطابق 
عقد اليجار املوؤرخ يف 2016/10/6 واملحرر بني املنذرة واملنذر اليها للفرتة من 2016/10/15 وتنتهي يف 
2017/10/14 مقابل قيمة ايجارية قدرها 210٫030٫92 درهم يف غ�ضون ثالثني يوما من تاريخ ن�ضر هذا 
الإعالن واإل �ضت�ضطر املنذرة اىل اللجوء لللجنة الق�ضائية اخلا�ضة باملنازعات بني املوؤجرين وامل�ضتاأجرين 
باإمارة دبي بغر�ص الزام املنذر اليها باخالء العني املوؤجرة وبراءة ذمة العني املوؤجرة من ر�ضوم ا�ضتهالك 
املاء والكهرباء والت�ضالت وت�ضليم العني ومفاتيحها للمنذرة خالية من ال�ضخا�ص وال�ضواغل وباحلالة 
مع  الفعلي  الخ��الء  تاريخ  عليها حتى  املرتتبة  اليجار  متاأخرات  و�ضداد  التعاقد  عند  عليها  كانت  التي 

الزامها بالر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة مع كافة حفظ حقوق املنذرة الخرى. 
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
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�نذ�ر عديل بالن�شر

رقم )2018/1/5260) 
املنذر : تيكوم لال�ضتثمارات منطقة حرة - ذ م م )املوؤجر( 

�ضد املنذر اليها : بي�ص جروب منطقة حرة - ذ م م  )امل�ضتاأجر( 
اليه ب�ضرورة �ضداد متاأخرات اليجار املرت�ضد بذمته على م�ضتودع رقم )�ضي 18-  املنذر  املنذرة  تخطر 
�ضي1( مبنى املخازن بلوك �ضي )DSP-WH BLOCK C( جممع دبي للعلوم - قطعة  الر�ص رقم 
)365-0( منطقة الر�ضاء الثانية جنوب اإمارة دبي مبوجب عقد اليجار املوؤرخ يف 2012/5/16 واملحرر بني 
املنذرة واملنذر اليها عن الفرتة من 2012/5/20 وتنتهي يف 2017/9/16 يف غ�ضون ثالثني يوما من تاريخ 
ن�ضر هذا الإعالن واإل �ضت�ضطر املنذرة اىل اللجوء لللجنة الق�ضائية اخلا�ضة باملنازعات بني املوؤجرين 
املوؤجرة من  العني  وب��راءة ذمة  املوؤجرة  العني  اليها باخالء  املنذر  الزام  باإمارة دبي بغر�ص  وامل�ضتاأجرين 
ال�ضخا�ص  من  خالية  للمنذرة  ومفاتيحها  العني  وت�ضليم  والت�ضالت  والكهرباء  امل��اء  ا�ضتهالك  ر�ضوم 
تاريخ  عليها حتى  املرتتبة  اليجار  متاأخرات  و�ضداد  التعاقد  عند  عليها  كانت  التي  وباحلالة  وال�ضواغل 

الخالء الفعلي مع الزامها بالر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة مع حفظ كافة حقوق املنذرة الخرى. 
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
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�نذ�ر عديل بالن�شر

رقم )2018/1/5262)           
املنذر : تيكوم لال�ضتثمارات منطقة حرة - ذ م م )املوؤجر( 

�ضد املنذر اليها : ايه جي تي ادفان�ضد جريمان تكنولوجي منطقة حرة - ذ م م  )امل�ضتاأجر( 
الر�ضي  الطابق  كامل  على  بذمته  املرت�ضد  اليجار  متاأخرات  �ضداد  ب�ضرورة  اليه  املنذر  املنذرة  تخطر 
مبنى بوتيك اوفي�ص رقم )12( مدينة دبي لالعالم - منطقة ال�ضفوح الثانية - اإمارة دبي وذلك مبوجب 
يف  وتنتهي   2016/8/9 من  للفرتة  اليها  واملنذر  املنذرة  بني  واملحرر   2016/11/9 يف  امل��وؤرخ  اليجار  عقد 
هذا  تاريخ  من  يوما  ثالثني  غ�ضون  يف  دره��م    417٫390٫35 قدرها  ايجارية  قيمة  مقابل   2017/10/14
الإعالن واإل �ضت�ضطر املنذرة اىل اللجوء لللجنة الق�ضائية اخلا�ضة باملنازعات بني املوؤجرين وامل�ضتاأجرين 
باإمارة دبي بغر�ص الزام املنذر اليها باخالء العني املوؤجرة وبراءة ذمة العني املوؤجرة من ر�ضوم ا�ضتهالك 
املاء والكهرباء والت�ضالت وت�ضليم العني ومفاتيحها للمنذرة خالية من ال�ضخا�ص وال�ضواغل وباحلالة 
مع  الفعلي  الخ��الء  تاريخ  عليها حتى  املرتتبة  اليجار  متاأخرات  و�ضداد  التعاقد  عند  عليها  كانت  التي 

الزامها بالر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة مع حفظ كافة حقوق املنذرة الخرى. 
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
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�نذ�ر عديل بالن�شر

رقم )2018/1/5263)           
املنذر : تيكوم لال�ضتثمارات منطقة حرة - ذ م م )املوؤجر( 

�ضد املنذر اليها : ميلينيم ميليونري جروب - منطقة حرة - ذ م م  )امل�ضتاأجر( 
تخطر املنذرة املنذر اليه ب�ضرورة �ضداد متاأخرات اليجار املرت�ضد بذمته على مكتب رقم )229( الطابق 
الأول ، املبنى مكاتب )2( مدينة دبي لالنتاج - قطعة الر�ص رقم )1512( ، منطقة معي�ضم الوىل ، اإمارة 
اليها  واملنذر  املنذرة  امل��وؤرخ يف 2017/5/28 واملحرر بني  ، وذل��ك مبوجب عقد اليجار رقم )121650(  دبي 
يف  دره��م    108٫016 قدرها  اجمالية  ايجارية  قيمة  مقابل   2018/4/30 يف  وتنتهي   2017/5/1 من  للفرتة 
الق�ضائية  لللجنة  اللجوء  اىل  امل��ن��ذرة  �ضت�ضطر  واإل  الإع���الن  ه��ذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوما  ثالثني  غ�ضون 
اخلا�ضة باملنازعات بني املوؤجرين وامل�ضتاأجرين باإمارة دبي بغر�ص الزام املنذر اليها باخالء العني املوؤجرة 
وبراءة ذمة العني املوؤجرة من ر�ضوم ا�ضتهالك املاء والكهرباء والت�ضالت وت�ضليم العني ومفاتيحها للمنذرة 
اليجار  متاأخرات  و�ضداد  التعاقد  عند  عليها  كانت  التي  التي  وباحلالة  وال�ضواغل  ال�ضخا�ص  من  خالية 
املرتتبة عليها حتى تاريخ الخالء الفعلي مع الزامها بالر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة مع حفظ كافة 

حقوق املنذرة الخرى. 

�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
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�نذ�ر عديل بالن�شر

رقم )2018/1/5261)           
املنذر : تيكوم لال�ضتثمارات منطقة حرة - ذ م م )املوؤجر( 

�ضد املنذر اليها : فيجن تامي - منطقة حرة - ذ م م  - )امل�ضتاأجر( 
تخطر املنذرة املنذر اليه ب�ضرورة �ضداد متاأخرات اليجار املرت�ضد بذمته على مكتب رقم )101( - الطابق 
الأول ، املبنى مكاتب )2( مدينة دبي لالنتاج - قطعة الر�ص رقم )1512( ، منطقة معي�ضم الأوىل ، اإمارة 
املنذرة  امل��وؤرخ يف 2017/4/26 واملحرر بني  ، رقم مكاين 16425 70071 وذل��ك مبوجب عقد اليجار  دبي 
واملنذر اليها للفرتة من 2017/4/23 وتنتهي يف 2018/4/22 يف غ�ضون ثالثني يوما من تاريخ ن�ضر هذا 
الإعالن واإل �ضت�ضطر املنذرة اىل اللجوء لللجنة الق�ضائية اخلا�ضة باملنازعات بني املوؤجرين وامل�ضتاأجرين 
باإمارة دبي بغر�ص الزام املنذر اليها باخالء العني املوؤجرة وبراءة ذمة العني املوؤجرة من ر�ضوم ا�ضتهالك 
املاء والكهرباء والت�ضالت وت�ضليم العني ومفاتيحها للمنذرة خالية من ال�ضخا�ص وال�ضواغل وباحلالة 
مع  الفعلي  الخ��الء  تاريخ  عليها حتى  املرتتبة  اليجار  متاأخرات  و�ضداد  التعاقد  عند  عليها  كانت  التي 

الزامها بالر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة مع حفظ كافة حقوق املنذرة الخرى. 
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
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�نذ�ر عديل بالن�شر

رقم )2018/1/5259) 
املنذر : حي دبي للت�ضميم منطقة حرة - ذ م م  )املوؤجر( 

�ضد املنذر اليها : فرانك برامي كون�ضلت منطقة حرة - ذ م م  )امل�ضتاأجر( 
تخطر املنذرة املنذر اليه ب�ضرورة �ضداد متاأخرات اليجار املرت�ضد بذمته على مكتب رقم )بي 203( - الطابق 
الثاين ، املبنى  )D3-Bulding 06-02-B203( قطعة الر�ص رقم )112( ، منطقة زعبيل الثانية ، 
اإمارة دبي ، رقم مكاين 2839886943 ، وذلك مبوجب عقد اليجار املوؤرخ يف 2015/1/21 واملحرر بني املنذرة 
واملنذر اليها للفرتة من 2015/6/21 وتنتهي يف 2017/11/17 يف غ�ضون ثالثني يوما من تاريخ ن�ضر هذا 
الإعالن واإل �ضت�ضطر املنذرة اىل اللجوء لللجنة الق�ضائية اخلا�ضة باملنازعات بني املوؤجرين وامل�ضتاأجرين 
باإمارة دبي بغر�ص الزام املنذر اليها باخالء العني املوؤجرة وبراءة ذمة العني املوؤجرة من ر�ضوم ا�ضتهالك املاء 
والكهرباء والت�ضالت وت�ضليم العني ومفاتيحها للمنذرة خالية من ال�ضخا�ص وال�ضواغل وباحلالة  التي 
الزامها  الفعلي مع  الخ��الء  تاريخ  املرتتبة عليها حتى  اليجار  متاأخرات  و�ضداد  التعاقد  كانت عليها عند 

بالر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة مع حفظ كافة حقوق املنذرة الخرى. 

�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
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�عـالن تغيري ��شـم
بطلب  احلمادي(  علي  بدر  عي�ضى  )�ضكينه  املواطنة  تقدمت 
بتغيري  التوثيقات  ق�ضم   - البتدائية  اأبوظبي  حمكمة  اىل 
ا�ضمها من )�ضكينه( اىل)ح�ضه(- فمن لديه اعرتا�ص يتقدم 
به اىل الق�ضم املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر العالن

�إ�شماعيل �إبر�هيم �حلو�شني - كاتب عدل
�لقا�شي/ فهد حممد �حلارثي
قا�شي د�ئرة �لتوثيقات - �أبوظبي   

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

�لعدد 12419 بتاريخ 2018/9/5   
  �عالن بالن�شر

املرجع : 1338
ليكن معلوما للجميع بان ال�ضيد/ اأحمد علي حممد �ضالح الظاهري - اإماراتي اجلن�ضية 
عبدال�ضتار  ال�ضيد/  اىل  وذلك    ٪100 البالغة  كامل ح�ضته  والتنازل عن  البيع  يرغب يف 
النارية  الدراجات  لتجارة  )الركة  با�ضم  الرخ�ضة  يف  اجلن�ضية  افغاين   - خان  مريزا 
امل�ضتعملة( تاأ�ض�ضت باإمارة ال�ضارقة مبوجب رخ�ضة رقم )535321( - تعديالت اخرى : مت 

تغيري ال�ضكل القانوين من موؤ�ض�ضة فردية اىل موؤ�ض�ضة فردية بوكيل خدمات. 
وعمالبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�ضنة  2013 يف �ضان 
الكاتب العدل . فقد اقت�ضى ن�ضر هذا العالن للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على الجراء 
امل�ضار اليه بعد ا�ضبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ص حيال ذلك عليه 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  �لكاتب �لعدل بال�شارقة 

�إجناز�ت للخدمات  �ل�شناعية 13

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

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات
�لعدد 12419 بتاريخ 2018/9/5   

  �عالن بالن�شر
املرجع : 1336

ليكن معلوما للجميع بان ال�ضيد/ اأحمد ح�ضني علي باقر الزرعوين - اإماراتي اجلن�ضية 
في�ضل  ال�ضيد/  اىل  وذلك    ٪100 البالغة  ح�ضته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب 
علي جا�ضم حممد احلو�ضني - اإماراتي اجلن�ضية ، يف الرخ�ضة امل�ضماة )اجلوارح لكمال 
دائرة  من  ال�ضادرة   )708129( رقم  رخ�ضة  مبوجب  ال�ضارقة  باإمارة  تاأ�ض�ضت  الج�ضام( 

التنمية القت�ضادية بال�ضارقة - تعديالت اخرى : ل يوجد. 
وعمالبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�ضنة  2013 يف 
�ضان الكاتب العدل . فقد اقت�ضى ن�ضر هذا العالن للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على 
الجراء امل�ضار اليه بعد ا�ضبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ص حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  �لكاتب �لعدل بال�شارقة 

�إجناز�ت للخدمات  �ل�شناعية 13

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

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات
�لعدد 12419 بتاريخ 2018/9/5   

  �عالن بالن�شر
املرجع : 1337

ليكن معلوما للجميع بان ال�ضيد/ ح�ضن احمد عبدالرحمن الرم�ضي الطنيجي - اإماراتي 
ال�ضيد/  اىل  وذلك    ٪100 البالغة  كامل ح�ضته  والتنازل عن  البيع  يرغب يف  اجلن�ضية 
�ضعيد خليفه حماد خليفة الكتبي - اإماراتي اجلن�ضية يف )الرم�ضي للنقل العام( تاأ�ض�ضت 
باإمارة ال�ضارقة مبوجب رخ�ضة رقم )503237( ال�ضادرة من دائرة التنمية القت�ضادية 

بال�ضارقة  - تغيريات اخرى : ل يوجد. 
وعمالبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�ضنة  2013 يف 
�ضان الكاتب العدل . فقد اقت�ضى ن�ضر هذا العالن للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على 
الجراء امل�ضار اليه بعد ا�ضبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ص حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  �لكاتب �لعدل بال�شارقة 

�إجناز�ت للخدمات  �ل�شناعية 13

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

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات

�لعدد 12419 بتاريخ 2018/9/5   
  �عالن بالن�شر

املرجع : 1339
اجلن�ضية  بنغايل   ، ح�ضني  او�ضاد  حممد  ح�ضني  نيم  ال�ضيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�ضته البالغة 100٪  يف الرخ�ضة التجارية امل�ضماة 
/ مطعم ا�ضرار الطبيعة ، مبوجب رخ�ضة رقم )761529( وذلك لل�ضيد/ ابراهيم يو�ضف 
حممد ن�ضري الها�ضمي - اإماراتي اجلن�ضية - تعديالت اخرى : تغيري ال�ضكل القانوين 

للرخ�ضة من )موؤ�ض�ضة فردية بوكيل خدمات( لي�ضبح )موؤ�ض�ضة فردية( 
وعمال باأحكام القانون الحتادي رقم )4( ل�ضنة  2013 يف �ضان الكاتب العدل. فقد اقت�ضى 
ن�ضر هذا العالن للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على الجراء امل�ضار اليه بعد ا�ضبوعني 
من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ص حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب 

العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب �لكاتب �لعدل  - �ل�شارقة

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

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات   
�لعدد 12419 بتاريخ 2018/9/5   

 �عـــــــالن       
 : خ��ورف��ك��ان   والت�ضديقات-  ال��ع��دل  الكاتب  ب���ادارة  ال��ع��دل  الكاتب  ان��ا  ايل  تقدم 
وطلب  الإم����ارات    : اجلن�ضية   ، املهريي  عامر  بن  جمعه  حا�ضر  حممد  ال�ضيد/ 
الت�ضديق على حمرر يت�ضمن )تنازل( يف ح�ضته البالغة 100٪ يف ال�ضم التجاري 
دائرة  من  واملرخ�ص   ، املفرو�ضات  جت��ارة  الرخ�ضة  ن�ضاط   ، الزيتون  مفرو�ضات 
بتاريخ  ال�ضادر   541465 رقم  جتارية  رخ�ضة  خورفكان  يف   القت�ضادية  التنمية 
2006/7/27 يف دائرة التنمية القت�ضادية بخورفكان.   اىل ال�ضيد/ حممد رحمن 
يف  العدل  الكاتب  ب��ان  للجميع  معلوما  ليكن  افغان�ضتان    : اجلن�ضية   ، خ��ان  داد 
املذكور  املحرر  ال�ضاأن يف  ذوي  توقيعات  بالت�ضديق على  �ضيقوم  مدينة خورفكان 

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

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

�لكاتب �لعدل- خورفكان
�لعدد 12419 بتاريخ 2018/9/5   

 �عـــــــالن       
 : خورفكان   والت�ضديقات-  العدل  الكاتب  ب���ادارة  العدل  الكاتب  ان��ا  ايل  تقدم   
وطلب   ، الإم����ارات   : اجلن�ضية   ، الرئي�ضي  يو�ضف  اأح��م��د  ح�ضن  حممود  ال�ضيد/ 
الت�ضديق على حمرر يت�ضمن )تنازل( يف ح�ضته البالغة 100٪ يف ال�ضم التجاري 
التنمية  دائ��رة  من  واملرخ�ص   ، الراحة  مطعم  الرخ�ضة  ن�ضاط   ، الراحة  مطعم 
القت�ضادية يف  خورفكان رخ�ضة جتارية رقم 571531 ال�ضادر بتاريخ 2009/1/19 
يف دائرة التنمية القت�ضادية بخورفكان.  اىل ال�ضيد/ عثمان �ضيفيد بن�ضري مامو 
بدافالثو ، اجلن�ضية : الهند - ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل يف مدينة 
بعد  امل��ذك��ور  امل��ح��رر  يف  ال�ضاأن  ذوي  توقيعات  على  بالت�ضديق  �ضيقوم  خورفكان 

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

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

�لكاتب �لعدل- خورفكان

�لعدد 12419 بتاريخ 2018/9/5   
ترغب ال�ضادة/ �ضيمبليفتي ميدل اإي�ضت منطقة حرة- ذ.م.م. )رقم الرخ�ضة 93693( الكائنة 

يف املقر2202 الطابق الثاين والع�ضرون املبني بزن�ص �ضنرتال تاور مدينة دبي لالإعالم 
�ص.ب. 9275، مدينة دبي لالإنرتنت، دبي، الإمارات العربية املتحدة، واملرخ�ضة لدى �ضلطة 

دبي للمجمعات البداعية(، بالإعالن عن قرارها املتخذ من قبل ال�ضريك املنعقد بتاريخ 
19 يوليو 2018 فيما يتعلق ب�ضطب ت�ضجيل » �ضيمبليفتي ميدل اإي�ضت منطقة حرة- ذ.م.م.« 

�ضيتم حل ال�ضركة اختياريا مبوجب الإجراء املن�ضو�ص عليه يف املادة 101 من اللوائح 
املنظمة لل�ضركات اخلا�ضة يف املجمعات الإبداعية بدبي ل�ضنة 2016.  وعليه، ٌيطلب مبوجبه 
من اأي طرف ذي م�ضلحة ولديه مطالبة �ضد ال�ضركة التقدم مبطالباته امل�ضتحقة خالل 
45 يوماً من الإخطار وذلك عن طريق الريد امل�ضجل اأو بالت�ضال على العنوان التايل:  

�ضيمبليفتي ميدل اإي�ضت منطقة حرة- ذ.م.م.
عناية / �ضي�ضك ي�ضري اوندر ري�ضي   

�ضندوق بريد 9275  - هاتف: 0097143912444
Cicek.onder@hpe.com :بريد اإلكرتوين

لن يعتد باملطالبات امل�ضتلمة بعد انتهاء فرتة الإخطار ملدة 45 يوماً.

��شعار ت�شفية

�لعدد 12419 بتاريخ 2018/9/5   
يف �لنز�ع  رقم 2018/263  نز�ع تعيني خربة جتاري - دبي

يعلن اخلبري املحا�ضبي/ حممد علي فرحات واملعني من قبل حماكم دبي يف 
الق�ضية رقم 2018/263 نزاع تعيني خرة جتاري واملقامة من املتنازعان 1( 
املتنازع  فاإن  للمهمة  وتنفيذا  2( حمدي كرمي توركمني.   ، طارق �ضمد خان 
النعيمي مدعوه حل�ضور اجتماع اخلرة  �ضيف علي عبداهلل  �ضدها/فاطمة 
احل�ضابية ب�ضخ�ضها او بوا�ضطة وكيال معتمدا منها واملقرر عقده يوم الثالثاء  
الثانية ظهرا  مبقر مكتب اخلبري والكائن يف  ال�ضاعة  املوافق 2018/9/18  
"دبي - ديرة - �ضارع الرقة - مركز الرقة لالأعمال ،  بناية فندق ايب�ص الطابق 

5 مكتب رقم )5001( ، ت : 2500251 - 04 ، متحرك : 050-6466748
�خلبري �ملحا�شبي/ حممد علي فرحات    

�إعالن ح�شور 
�جتماع خربة ح�شابية

�لعدد 12419 بتاريخ 2018/9/5   
يف  �لدعوى 302 ل�شنة 2018 نز�ع تعيني خربة جتاري - دبي 

املتنازع : تورابيك كابوموف 
املتنازع �ضده : دجا�ضور �ضوكوروف 

املعلن اليه / املتنازع �ضده / دجا�ضور �ضوكوروف 
فقد  اعاله  الدعوى  يف  اخلرة  لعمال  املوقرة  دبي  حمكمة  قبل  من  تكليفنا  على  بناء 
حددنا يوم الثنني  املوافق 2018/9/10  يف متام ال�ضاعة التا�ضعة والن�ضف �ضباحا لعقد 
الجتماع الأول للخرة وذلك مبقر مكتبنا الكائن يف : مكتب ال�ضارد - دبي ، ديرة ، �ضارع 
او من ميثلكم  يطلب ح�ضوركم  لذا    .119 رقم  مكتب   ، لالأعمال  الفجر  مبنى   ، املطار 
اإح�ضار كافة امل�ضتندات املتعلقة بالدعوى ، وعليكم  قانونا حل�ضور الجتماع املذكور مع 
مراجعة اخلبري اول باأول ب�ضاأن اية ا�ضتف�ضارات وملتابعة تطورات اجراءات تنفيذ املاأمورية 

وا�ضتالم امل�ضتندات والتعقيب عليها.
�خلبري/ �شعيد حممد �ل�شارد �لفال�شي 
رقم �لقيد مبحاكم دبي 133 

دعوة حل�شور 
�لجتماع �لأول للخربة 

�لعدد 12419 بتاريخ 2018/9/5   
املعلن : عارف حممد �ضالح على الزرعوين - حمتكم

املعلن اإليه : حممد اقبال - حمتكم �ضده  
اأم��ام مركز دبي  اق��ام �ضدكم دع��وى حتكيمية  ب��اأن املحتكم كان قد  برجاء الإحاطة 

للتحكيم الدويل ، �ضجلت حتت رقم 2018/12 
الدويل  للتحكيم  دبي  الفتتاحية( مببنى مركز  الأوىل )اجلل�ضة  اجلل�ضة  مت عقد 

بتاريخ 2018/7/17 
للتحكيم  دب��ي  مركز  مبعرفة  بالنك  ال��دك��ت��ور/ج��وردن  امل��ن��ف��ردة  املحكم  تعيني  مت 

الدويل للف�ضل يف دعوى التحكيم 
حددت هيئة التحكيم تاريخ 2018/7/25 للمحتكم لتقدمي لئحة الدعوى املعدلة 

وامل�ضتندات املوؤيدة للدعوى. 
�ضده  املحتكم  ب�ضفتكم  لكم   2018/8/26 تاريخ  كذلك  التحكيم  هيئة  ح��ددت  وق��د 

لتقدمي ردكم على الدعوى ، ودعوى متقابلة اإو وجدت. 
برجاء الإحاطة.  

�إعــــادة �إعــــالن 
�لعدد 12419 بتاريخ 2018/9/5   

�إعالن بالن�شر
رقم )2018/5554 )

املنذر : طالل حميد عبداهلل بالهول 
املنذر اليه : ذي بروف�ضيونال كوريريز - �ص ذ م م 

ي��وم من  ب��ال��زام��ه اخ��الء العقار وذل��ك بعد 30  امل��ن��ذر اليه  امل��ن��ذر -  يخطر 
تاريخ  منذ  بذمته  املرت�ضدة  اليجارية  امل�ضتحقات  ودف��ع  الع���الن.  تاريخ 
2017/12/31 بال�ضافة اىل ما ي�ضتجد من قيم ايجارية حتى تاريخ الخالء 
كامل  و�ضداد  ال�ضواغل  من  خالية  للمنذر  العقار  مفتاح  وت�ضليمه  الفعلي 
مبالغ ا�ضتهالك املاء والكهرباء والهاتف حتى تاريخ الخالء بال�ضافة اىل 

الر�ضوم وامل�ضاريف ومقابل اتعاب التقا�ضي. 
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12419 بتاريخ 2018/9/5   
�إعالن بالن�شر

رقم )2018/5555 )
املنذر : طالل حميد عبداهلل بالهول 

املنذر اليه : م�ضنع الومي�ص لالملنيوم والزجاج - ذ م م 
اي��ام من   30 بعد  وذل��ك  العقار  اخ��الء  بالزامه  اليه  امل��ن��ذر   - امل��ن��ذر  يخطر 
تاريخ  منذ  بذمته  املرت�ضدة  اليجارية  امل�ضتحقات  ودف��ع  الع���الن.  تاريخ 
2017/12/31 بال�ضافة اىل ما ي�ضتجد من قيم ايجارية حتى تاريخ الخالء 
كامل  و�ضداد  ال�ضواغل  من  خالية  للمنذر  العقار  مفتاح  وت�ضليمه  الفعلي 
مبالغ ا�ضتهالك املاء والكهرباء والهاتف حتى تاريخ الخالء بال�ضافة اىل 

الر�ضوم وامل�ضاريف ومقابل اتعاب التقا�ضي.
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12419 بتاريخ 2018/9/5   
�شهادة بالتا�شري يف �ل�شجل �لتجاري- بانحالل �شركة 

ا�ضم ال�ضركة : جي ام كيه ابو ك�شم للمجوهرات - �ض ذ م م 
بور�ضعيد    - دي��رة   - الفال�ضي  عبداهلل  غ��امن  �ضعيد  ملك   306 رق��م  مكتب   : العنوان 
ال�ضكل القانوين: ذات م�ضوؤولية حمدودة. رقم الرخ�ضة : 751576  رقم القيد بال�ضجل 
باأنه قد مت  التنمية القت�ضادية بدبي  دائرة  تعلن  التجاري: 1212755 مبوجب هذا 
اأعاله، وذلك مبوجب  التاأ�ضري يف ال�ضجل التجاري لديها باإنحالل ال�ضركة املذكورة 
بتاريخ   دب��ي  العدل حماكم  كاتب  ل��دى  واملوثق  بتاريخ 2018/8/8  دب��ي  ق��رار حماكم 
2018/8/8  وعلى من لديه اأي اعرتا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل امل�ضفي املعني ايه & 
ام الن�شاري لتدقيق احل�شابات العنوان : مكتب رقم 1-2903 ملك �ضمو ال�ضيخ 
هزاع بن زايد بن �ضلطان ال نهيان - املركز التجاري الأول - الهاتف : 04-2955582 
، الفاك�ص : 2955598-04 - م�ضطحباً معه كافة امل�ضتندات والأوراق الثبوتية وذلك 

خالل )45( يوماً من تاريخ ن�ضر هذا الإعالن.
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية
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�شهادة بالتا�شري يف �ل�شجل �لتجاري- بتعني م�شفي

ا�ضم امل�ضفي/ ايه & ام الن�شاري لتدقيق احل�شابات
العنوان : مكتب رقم 1-2903 ملك �ضمو ال�ضيخ ه��زاع بن زاي��د بن �ضلطان ال 
 نهيان - املركز التجاري الأول - الهاتف : 2955582-04 ، الفاك�ص : 04-2955598 
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�ضادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�ضفي 
م   م  ذ  �ض   - للمجوهرات  ك�شم  ابو  كيه  ام  جي  لت�ضفية  اأع���اله   امل��ذك��ور 
وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  2018/8/8 واملوثق لدى كاتب العدل 
حماكم دبي بتاريخ 2018/8/8 وعلى من لديه اأي اعرتا�ص اأو مطالبة التقدم 
اإىل امل�ضفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور اأعاله، م�ضطحباً 
معه كافة امل�ضتندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�ضر 

هذا الإعالن.
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية

�لعدد 12419 بتاريخ 2018/9/5   
       �عادة �عالن بالن�شر        

   يف  �لدعوى 2018/2351  مدين جزئي              
اىل املدعي عليه / 1-نوريد اعوان مالك حاجي م�ضتاق اعوان 2-مالك م�ضتاق عوان 
�ص ذ م م جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ زاهد ا�ضلم مري ا�ضلم خان وميثله / 
خالد ا�ضماعيل عبدالعزيز حممد الزرعوين - قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها 
وامل�ضاريف  والر�ضوم  درهم(   50٫000( وقدره  عليهم مببلغ  املدعي  بالزام  املطالبة 
واتعاب املحاماة والفائدة القانونية بواقع 12٪ من اإجمايل املبلغ الكلي عن كل �ضنة 
تاأخري.   وحددت لها جل�ضة يوم الحد  املوافق  2018/9/9  ال�ضاعة 8٫30 �ص بالقاعة 
Ch2.D.17 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل ويف 

حالة تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�س �لق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
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 يف �لدعوى  رقم 2018/863 جتاري جزئي 

املدعي / بنك ابوظبي التجاري 
املدعي عليه / �ضخر اأحمد موا�ص 

بناء على تكليفنا مبهمة اخلرة امل�ضرفية من قبل حمكمة العني البتدائية يف الدعوى رقم 
2018/863 جتاري جزئي واملقامة من املدعي / بنك ابوظبي التجاري ، وتنفيذا للمهمة يدعو 
اخلبري امل�ضريف املنتدب بالدعوى املذكورة اعاله املدعي عليه / �ضخر احمد موا�ص حل�ضور 
اجتماع اخلرة املقرر عقده يوم الثنني املوافق 2018/9/10 ال�ضاعة الثانية ع�ضر والن�ضف 
 - ديرة   - دبي  باإمارة  الكائن  بوا�ضطة وكيل معتمد وذلك مبقر اخلبري  او  ظهرا �ضخ�ضيا 
ابوهيل - بناية دار ال�ضفية - طابق امليزانني - بجانب حمطة مرتو اأبوهيل - بناية مركز 
القبائل - مكتب رقم  M6-M7 ، ويف حال تخلفكم عن احل�ضور عن احل�ضور فان اخلرة 

�ضتبا�ضر اعمالها وتقدم تقريرها للمحكمة من واقع امل�ضتندات املتاحة.  
�خلبري�مل�شريف 
ماهر عادل �مل�شاعيد 

�إجتمـــــاع خبـــــــرة

�لعدد 12419 بتاريخ 2018/9/5   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

 يف �لدعوى رقم 2017/454 تنفيذ عقاري 
ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  البيطار   رمي��ون  �ضده/1-مي�ضال  املنفذ  اىل 
طالب التنفيذ/بنك ات�ص ا�ص بي �ضي ال�ضرق الو�ضط املحدودة وميثله / احمد 
بتاريخ 2018/8/28  البتدائية  دبي  - قررت حمكمة  اآل علي  ح�ضن رم�ضان 
اعاله  التنفيذ  ملف  يف  دره��م(   537432٫18( املطالبة  قيمة  ل�ضداد  اعالنكم 
واإل بيع العقار حمل احلجز )نوع العقار : �ضقة �ضكنية - املنطقة : اخلليج 
التجاري - رقم الأر�ص : 72 - ا�ضم املبنى : THE PAD - رقم الوحدة : 
1705 - رقم الطابق : 4 - م�ضاحة العقار : 63٫54 قدم مربع ( خالل 30 يوم 

من تاريخ العالن.  
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12419 بتاريخ 2018/9/5   

�نذ�ر عديل بالن�شر
رقم )2018/1/5264)           

املنذر : تيكوم لال�ضتثمارات منطقة حرة - ذ م م )املوؤجر( 
�ضد املنذر اليها :  ايه جي تي ادفان�ضد جريمان تكنولوجي منطقة حرة - ذ م م  )امل�ضتاأجر( 

 )304،303( رقم  مكتب  على  بذمته  املرت�ضد  اليجار  متاأخرات  �ضداد  ب�ضرورة  اليه  املنذر  املنذرة  تخطر 
اإم��ارة دبي وذلك مبوجب   ، الثانية  الثالث مبنى رقم )5( مدينة دبي لالعالم منطقة ال�ضفوح  الطابق 
عقد اليجار املوؤرخ يف 2016/10/6 واملحرر بني املنذرة واملنذر اليها للفرتة من 2016/10/15 وتنتهي يف 
2017/10/14 مقابل قيمة ايجارية قدرها 210٫030٫92 درهم يف غ�ضون ثالثني يوما من تاريخ ن�ضر هذا 
الإعالن واإل �ضت�ضطر املنذرة اىل اللجوء لللجنة الق�ضائية اخلا�ضة باملنازعات بني املوؤجرين وامل�ضتاأجرين 
باإمارة دبي بغر�ص الزام املنذر اليها باخالء العني املوؤجرة وبراءة ذمة العني املوؤجرة من ر�ضوم ا�ضتهالك 
املاء والكهرباء والت�ضالت وت�ضليم العني ومفاتيحها للمنذرة خالية من ال�ضخا�ص وال�ضواغل وباحلالة 
مع  الفعلي  الخ��الء  تاريخ  عليها حتى  املرتتبة  اليجار  متاأخرات  و�ضداد  التعاقد  عند  عليها  كانت  التي 

الزامها بالر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة مع كافة حفظ حقوق املنذرة الخرى. 
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
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�نذ�ر عديل بالن�شر

رقم )2018/1/5260) 
املنذر : تيكوم لال�ضتثمارات منطقة حرة - ذ م م )املوؤجر( 

�ضد املنذر اليها : بي�ص جروب منطقة حرة - ذ م م  )امل�ضتاأجر( 
اليه ب�ضرورة �ضداد متاأخرات اليجار املرت�ضد بذمته على م�ضتودع رقم )�ضي 18-  املنذر  املنذرة  تخطر 
�ضي1( مبنى املخازن بلوك �ضي )DSP-WH BLOCK C( جممع دبي للعلوم - قطعة  الر�ص رقم 
)365-0( منطقة الر�ضاء الثانية جنوب اإمارة دبي مبوجب عقد اليجار املوؤرخ يف 2012/5/16 واملحرر بني 
املنذرة واملنذر اليها عن الفرتة من 2012/5/20 وتنتهي يف 2017/9/16 يف غ�ضون ثالثني يوما من تاريخ 
ن�ضر هذا الإعالن واإل �ضت�ضطر املنذرة اىل اللجوء لللجنة الق�ضائية اخلا�ضة باملنازعات بني املوؤجرين 
املوؤجرة من  العني  وب��راءة ذمة  املوؤجرة  العني  اليها باخالء  املنذر  الزام  باإمارة دبي بغر�ص  وامل�ضتاأجرين 
ال�ضخا�ص  من  خالية  للمنذرة  ومفاتيحها  العني  وت�ضليم  والت�ضالت  والكهرباء  امل��اء  ا�ضتهالك  ر�ضوم 
تاريخ  عليها حتى  املرتتبة  اليجار  متاأخرات  و�ضداد  التعاقد  عند  عليها  كانت  التي  وباحلالة  وال�ضواغل 

الخالء الفعلي مع الزامها بالر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة مع حفظ كافة حقوق املنذرة الخرى. 
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
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�نذ�ر عديل بالن�شر

رقم )2018/1/5262)           
املنذر : تيكوم لال�ضتثمارات منطقة حرة - ذ م م )املوؤجر( 

�ضد املنذر اليها : ايه جي تي ادفان�ضد جريمان تكنولوجي منطقة حرة - ذ م م  )امل�ضتاأجر( 
الر�ضي  الطابق  كامل  على  بذمته  املرت�ضد  اليجار  متاأخرات  �ضداد  ب�ضرورة  اليه  املنذر  املنذرة  تخطر 
مبنى بوتيك اوفي�ص رقم )12( مدينة دبي لالعالم - منطقة ال�ضفوح الثانية - اإمارة دبي وذلك مبوجب 
يف  وتنتهي   2016/8/9 من  للفرتة  اليها  واملنذر  املنذرة  بني  واملحرر   2016/11/9 يف  امل��وؤرخ  اليجار  عقد 
هذا  تاريخ  من  يوما  ثالثني  غ�ضون  يف  دره��م    417٫390٫35 قدرها  ايجارية  قيمة  مقابل   2017/10/14
الإعالن واإل �ضت�ضطر املنذرة اىل اللجوء لللجنة الق�ضائية اخلا�ضة باملنازعات بني املوؤجرين وامل�ضتاأجرين 
باإمارة دبي بغر�ص الزام املنذر اليها باخالء العني املوؤجرة وبراءة ذمة العني املوؤجرة من ر�ضوم ا�ضتهالك 
املاء والكهرباء والت�ضالت وت�ضليم العني ومفاتيحها للمنذرة خالية من ال�ضخا�ص وال�ضواغل وباحلالة 
مع  الفعلي  الخ��الء  تاريخ  عليها حتى  املرتتبة  اليجار  متاأخرات  و�ضداد  التعاقد  عند  عليها  كانت  التي 

الزامها بالر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة مع حفظ كافة حقوق املنذرة الخرى. 
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
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�نذ�ر عديل بالن�شر

رقم )2018/1/5263)           
املنذر : تيكوم لال�ضتثمارات منطقة حرة - ذ م م )املوؤجر( 

�ضد املنذر اليها : ميلينيم ميليونري جروب - منطقة حرة - ذ م م  )امل�ضتاأجر( 
تخطر املنذرة املنذر اليه ب�ضرورة �ضداد متاأخرات اليجار املرت�ضد بذمته على مكتب رقم )229( الطابق 
الأول ، املبنى مكاتب )2( مدينة دبي لالنتاج - قطعة الر�ص رقم )1512( ، منطقة معي�ضم الوىل ، اإمارة 
اليها  واملنذر  املنذرة  امل��وؤرخ يف 2017/5/28 واملحرر بني  ، وذل��ك مبوجب عقد اليجار رقم )121650(  دبي 
يف  دره��م    108٫016 قدرها  اجمالية  ايجارية  قيمة  مقابل   2018/4/30 يف  وتنتهي   2017/5/1 من  للفرتة 
الق�ضائية  لللجنة  اللجوء  اىل  امل��ن��ذرة  �ضت�ضطر  واإل  الإع���الن  ه��ذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوما  ثالثني  غ�ضون 
اخلا�ضة باملنازعات بني املوؤجرين وامل�ضتاأجرين باإمارة دبي بغر�ص الزام املنذر اليها باخالء العني املوؤجرة 
وبراءة ذمة العني املوؤجرة من ر�ضوم ا�ضتهالك املاء والكهرباء والت�ضالت وت�ضليم العني ومفاتيحها للمنذرة 
اليجار  متاأخرات  و�ضداد  التعاقد  عند  عليها  كانت  التي  التي  وباحلالة  وال�ضواغل  ال�ضخا�ص  من  خالية 
املرتتبة عليها حتى تاريخ الخالء الفعلي مع الزامها بالر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة مع حفظ كافة 

حقوق املنذرة الخرى. 

�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
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�نذ�ر عديل بالن�شر

رقم )2018/1/5261)           
املنذر : تيكوم لال�ضتثمارات منطقة حرة - ذ م م )املوؤجر( 

�ضد املنذر اليها : فيجن تامي - منطقة حرة - ذ م م  - )امل�ضتاأجر( 
تخطر املنذرة املنذر اليه ب�ضرورة �ضداد متاأخرات اليجار املرت�ضد بذمته على مكتب رقم )101( - الطابق 
الأول ، املبنى مكاتب )2( مدينة دبي لالنتاج - قطعة الر�ص رقم )1512( ، منطقة معي�ضم الأوىل ، اإمارة 
املنذرة  امل��وؤرخ يف 2017/4/26 واملحرر بني  ، رقم مكاين 16425 70071 وذل��ك مبوجب عقد اليجار  دبي 
واملنذر اليها للفرتة من 2017/4/23 وتنتهي يف 2018/4/22 يف غ�ضون ثالثني يوما من تاريخ ن�ضر هذا 
الإعالن واإل �ضت�ضطر املنذرة اىل اللجوء لللجنة الق�ضائية اخلا�ضة باملنازعات بني املوؤجرين وامل�ضتاأجرين 
باإمارة دبي بغر�ص الزام املنذر اليها باخالء العني املوؤجرة وبراءة ذمة العني املوؤجرة من ر�ضوم ا�ضتهالك 
املاء والكهرباء والت�ضالت وت�ضليم العني ومفاتيحها للمنذرة خالية من ال�ضخا�ص وال�ضواغل وباحلالة 
مع  الفعلي  الخ��الء  تاريخ  عليها حتى  املرتتبة  اليجار  متاأخرات  و�ضداد  التعاقد  عند  عليها  كانت  التي 

الزامها بالر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة مع حفظ كافة حقوق املنذرة الخرى. 
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
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�نذ�ر عديل بالن�شر

رقم )2018/1/5259) 
املنذر : حي دبي للت�ضميم منطقة حرة - ذ م م  )املوؤجر( 

�ضد املنذر اليها : فرانك برامي كون�ضلت منطقة حرة - ذ م م  )امل�ضتاأجر( 
تخطر املنذرة املنذر اليه ب�ضرورة �ضداد متاأخرات اليجار املرت�ضد بذمته على مكتب رقم )بي 203( - الطابق 
الثاين ، املبنى  )D3-Bulding 06-02-B203( قطعة الر�ص رقم )112( ، منطقة زعبيل الثانية ، 
اإمارة دبي ، رقم مكاين 2839886943 ، وذلك مبوجب عقد اليجار املوؤرخ يف 2015/1/21 واملحرر بني املنذرة 
واملنذر اليها للفرتة من 2015/6/21 وتنتهي يف 2017/11/17 يف غ�ضون ثالثني يوما من تاريخ ن�ضر هذا 
الإعالن واإل �ضت�ضطر املنذرة اىل اللجوء لللجنة الق�ضائية اخلا�ضة باملنازعات بني املوؤجرين وامل�ضتاأجرين 
باإمارة دبي بغر�ص الزام املنذر اليها باخالء العني املوؤجرة وبراءة ذمة العني املوؤجرة من ر�ضوم ا�ضتهالك املاء 
والكهرباء والت�ضالت وت�ضليم العني ومفاتيحها للمنذرة خالية من ال�ضخا�ص وال�ضواغل وباحلالة  التي 
الزامها  الفعلي مع  الخ��الء  تاريخ  املرتتبة عليها حتى  اليجار  متاأخرات  و�ضداد  التعاقد  كانت عليها عند 

بالر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة مع حفظ كافة حقوق املنذرة الخرى. 

�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
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�لعدد 12419 بتاريخ 2018/9/5   
  �شهادة بالتا�شري يف �ل�شجل �لتجاري- بانحالل �شركة     

ا�ضم ال�ضركة:  راز حممد حاجي للتجارة العامة - �ض ذ م م  
ال�ضكل  املرر -  F-101 ملك ح�ضن نا�ضر احمد لوتاه - ديرة -  العنوان : مكتب رقم 
القانوين : ذات م�ضوؤولية حمدودة. رقم الرخ�ضة: 728257  رقم القيد بال�ضجل التجاري 
: 1157143  مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�ضادية بدبي باأنه قد مت التاأ�ضري يف 
اأع��اله، وذلك مبوجب قرار حماكم  املذكورة  ال�ضركة  باإنحالل  لديها  التجاري  ال�ضجل 
 2018/5/27 بتاريخ   دب��ي  حماكم  العدل  كاتب  ل��دى  وامل��وث��ق   2018/5/27 بتاريخ  دب��ي 
وعلى من لديه اأي اعرتا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل امل�ضفي املعني اجلريودي للتدقيق 
العنز -   ال�ضعايل - دي��رة - هور  العنوان : مكتب رقم 204 - ملك عبداهلل  واملحا�شبة 
والأوراق  امل�ضتندات  كافة  معه  م�ضطحباً   04-2389722  : فاك�ص   04-2389721  : هاتف 

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

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية

�لعدد 12419 بتاريخ 2018/9/5   
  �شهادة بالتا�شري يف �ل�شجل �لتجاري- بانحالل �شركة     

ا�ضم ال�ضركة:  برجوت العاملية للتجارة العامة - �ض ذ م م  
العنوان : مكتب رقم 206 ملك فردان بن علي الفردان - ديرة - املرر  - ال�ضكل القانوين 
 : ال��ت��ج��اري  بال�ضجل  القيد  رق��م   667731 الرخ�ضة:  رق��م  حم���دودة.  م�ضوؤولية  ذات   :
يف  التاأ�ضري  مت  قد  باأنه  بدبي  القت�ضادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  ه��ذا  مبوجب   1092466
اأع��اله، وذلك مبوجب قرار حماكم  املذكورة  ال�ضركة  باإنحالل  لديها  التجاري  ال�ضجل 
 2018/7/29 بتاريخ   دب��ي  حماكم  العدل  كاتب  ل��دى  واملوثق    2018/7/29 بتاريخ  دب��ي 
وعلى من لديه اأي اعرتا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل امل�ضفي املعني اجلريودي للتدقيق 
العنز  ه��ور   - دي��رة   - ال�ضعايل  - ملك عبداهلل  رق��م 204  :  مكتب  العنوان  واملحا�شبة 
-  هاتف  2389721-04 فاك�ص: 2389722-04  م�ضطحباً معه كافة امل�ضتندات والأوراق 

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

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية

�لعدد 12419 بتاريخ 2018/9/5   
  �شهادة بالتا�شري يف �ل�شجل �لتجاري- بانحالل �شركة     

ا�ضم ال�ضركة:  بيوتي كون�شبت للتجارة العامة - ذ م م  
العنوان : مكتب 1608 ملك ارفيند جا جدي�ص اج��راوال - ند ح�ضة - ال�ضكل القانوين 
 : ال��ت��ج��اري  بال�ضجل  القيد  رق��م    672503 الرخ�ضة:  رق��م  حم���دودة.  م�ضوؤولية  ذات   :
يف  التاأ�ضري  مت  قد  باأنه  بدبي  القت�ضادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  ه��ذا  مبوجب   1097652
اأع��اله، وذلك مبوجب قرار حماكم  املذكورة  ال�ضركة  باإنحالل  لديها  التجاري  ال�ضجل 
 2018/7/29 بتاريخ   دب��ي  حماكم  العدل  كاتب  ل��دى  واملوثق    2018/7/29 بتاريخ  دب��ي 
وعلى من لديه اأي اعرتا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل امل�ضفي املعني اجلريودي للتدقيق 
العنز  ه��ور   - دي��رة   - ال�ضعايل  - ملك عبداهلل  رق��م 204  :  مكتب  العنوان  واملحا�شبة 
-  هاتف  2389721-04 فاك�ص: 2389722-04  م�ضطحباً معه كافة امل�ضتندات والأوراق 

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

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية

�لعدد 12419 بتاريخ 2018/9/5   
  �شهادة بالتا�شري يف �ل�شجل �لتجاري- بتعني م�شفي    

ا�ضم امل�ضفي/اجلريودي للتدقيق واملحا�شبة 
العنز -  هاتف   دي��رة - ه��ور  ال�ضعايل -  ع��ب��داهلل  :  مكتب رق��م 204 - ملك  ال��ع��ن��وان 
التنمية  دائ�����رة  ت��ع��ل��ن  ه����ذا  مب��وج��ب    04-2389722 ف���اك�������ص:   04-2389721
القت�ضادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�ضفي املذكور اأعاله لت�ضفية راز حممد 
ق��رار حماكم دبي بتاريخ  وذل��ك مبوجب  حاجي للتجارة العامة - �ض ذ م م 
2018/5/27 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2018/5/27 وعلى 
من لديه اأي اعرتا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل امل�ضفي املعني يف مكتبه الكائن 
امل�ضتندات والأوراق  اأع��اله، م�ضطحباً معه كافة  املذكور  العنوان  بدبي على 

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

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية

�لعدد 12419 بتاريخ 2018/9/5   
  �شهادة بالتا�شري يف �ل�شجل �لتجاري- بتعني م�شفي    

ا�ضم امل�ضفي/اجلريودي للتدقيق واملحا�شبة 
العنز -  هاتف   دي��رة - ه��ور  ال�ضعايل -  ع��ب��داهلل  :  مكتب رق��م 204 - ملك  ال��ع��ن��وان 
التنمية  دائ�����رة  ت��ع��ل��ن  ه����ذا  مب��وج��ب    04-2389722 ف���اك�������ص:   04-2389721
القت�ضادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�ضفي املذكور اأعاله لت�ضفية برجوت 
العاملية للتجارة العامة - �ض ذ م م  وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 
2018/7/29 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2018/7/29  وعلى 
من لديه اأي اعرتا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل امل�ضفي املعني يف مكتبه الكائن 
امل�ضتندات والأوراق  اأع��اله، م�ضطحباً معه كافة  املذكور  العنوان  بدبي على 

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

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية

�لعدد 12419 بتاريخ 2018/9/5   
  �شهادة بالتا�شري يف �ل�شجل �لتجاري- بتعني م�شفي    

ا�ضم امل�ضفي/اجلريودي للتدقيق واملحا�شبة 
العنز -  هاتف   دي��رة - ه��ور  ال�ضعايل -  ع��ب��داهلل  :  مكتب رق��م 204 - ملك  ال��ع��ن��وان 
2389721-04 فاك�ص: 2389722-04  مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�ضادية 
كون�شبت  بيوتي  لت�ضفية  اأع���اله  امل��ذك��ور  امل�ضفي  تعيني  مت  ق��د  ب��اأن��ه  بدبي 
للتجارة العامة - ذ م م  وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2018/7/29 
بتاريخ 2018/7/29 وعلى من لديه  العدل حماكم دبي  واملوثق لدى كاتب 
بدبي  الكائن  مكتبه  يف  املعني  امل�ضفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�ص  اأي 
على العنوان املذكور اأعاله، م�ضطحباً معه كافة امل�ضتندات والأوراق الثبوتية 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�ضر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية

�لعدد 12419 بتاريخ 2018/9/5   
حمكمة �ل�شارقة �لحتادية �لبتد�ئية

�عالن حكم بالن�شر
يف  �لدعوى رقم 2017/5441 جتاري جزئي  

املرفوعة من املدعي/ �ضركة اخلليج للتمويل - �ص م خ  
الدين  �ضرف  مالكها  وال�ضحية  الكهربائية  الأدوات  لتجارة  الزاهي  القمر   / عليه  املدعي  اىل 
فاليابارامبات عبدالقادر - حكمت املحكمة : حكمت املحكمة : بالزام املدعي عليها / القمر الزاهي 
توؤدي  بان  عبدالقادر  فاليابارامبات  الدين  �ضرف  مالكها  وال�ضحية  الكهربائية  الأدوات  لتجارة 
واثنني  )مائة  درهم   )142٫690٫26( مقداره  مبلغ  خ   م  �ص   - للتمويل  اخلليج  �ضركة  للمدعية/ 
واربعون الفا و�ضتمائة وت�ضعون درهما و�ضتة وع�ضرون فل�ضا( وفائدة مقدارها 5٪ من تاريخ املطالبة 
الق�ضائية احلا�ضل يف 2017/8/28 وحتى ال�ضداد التام ، والزمت ال�ضركة املدعي عليها امل�ضروفات 
وخم�ضمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ضت ما عدا ذلك من طلبات.  حكما قابال لال�ضتئناف 
خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لالعالن ، وبفوات هذا امليعاد دون طعن منكم على 

احلكم امل�ضار اليه و�ضتتخذ بحقكم الجراءات القانونية لتنفيذه �ضدكم.
مكتب �إد�رة �لدعوى 

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

�لعدد 12419 بتاريخ 2018/9/5   
�نذ�ر عديل بالن�شر
رقم )2018/5583 )

املنذر : �ضركة / ق�ضر امللوك للعقارات - �ص م خ 
املنذر اليها / موؤ�ض�ضة خليفة لتنفيذ العرو�ص واملهرجانات الفنية  

يوجه املنذرة هذا النذار العديل اىل املنذر اليها وتخطره بطلب �ضداد مبلغ 60000 درهم القيمة 
اليجارية امل�ضتحقة ال�ضداد وايداع ال�ضيك الجل خالل ثالثون يوما املهلة القانونية من تاريخ 
اإعالن الإنذار العديل املاثل ويف حالة عدم �ضداد القيمة اليجارية مطالبة املنذر اليه بالإخالء 
الفوري للماأجور بعد انتهاء املهلة القانونية مع املطالبة ب�ضداد القيمة الإيجارية حتى تاريخ 
الخالء التام واإح�ضار �ضهادة براءة ذمة من الكهرباء واملياه و�ضداد ر�ضومها وينذره املنذر بانه 
يف حالة عدم ال�ضتجابة خالل الجل املمنوح �ضيقوم املنذرة باتخاذ كافة الج��راءات القانونية 
للمطالبة بالخالء و�ضداد الجرة امل�ضتحقة وما ي�ضتجد من اجره حتى الخالء التام وحتميل 

املنذر اليه الر�ضوم وامل�ضروفات واتعاب املحاماة. 
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12419 بتاريخ 2018/9/5   
      مذكرة �عالن متظلم �شده بالن�شر     

   يف  �لدعوى 2018/413    تظلم جتارى 
 اىل املتظلم �ضده / 1- �ضركة اجلزيرة ل�ضناعات النابيب واخلدمات النفطية- ذ م م 
الو�ضط  ال�ضرق  �ضي  ب��ي  ا���ص  ات�ص  /بنك  التظلم  اأن  الق��ام��ة مب��ا  جمهول حم��ل 
املحدودة وميثله / احمد ح�ضن رم�ضان اآل علي - قد اقام عليك التظلم املذكور 
رق��م 2018/365 حجز  ال��دع��وى  ال�ضادر يف   ال��ق��رار  اع��اله ومو�ضوعه تظلم من 
حتفظي جت��اري والر�ضوم وامل�����ض��اري��ف.    وح��ددت لها جل�ضه ي��وم الح��د  املوافق 
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   ch1.A.5 رق��م  بالقاعة  �ضباحا   8٫30 ال�ضاعة    2018/9/9
ب��احل�����ض��ور اأو م��ن ميثلك ق��ان��ون��ي��ا وع��ل��ي��ك ب��ت��ق��دمي م��ا ل��دي��ك م��ن م��ذك��رات اأو 
فاإن  الأق��ل ويف حالة تخلفك  اي��ام على  بثالثة  قبل اجلل�ضة  للمحكمة  م�ضتندات 

احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري   
            رئي�س �لق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12419 بتاريخ 2018/9/5   

مذكرة �عالن بالن�شر
يف �لدعوى 2018/246 ��شتئناف تظلم جتاري 

�ضميت جم��ه��ول حمل  ارت��ه��ور  �ضيمون  ����ض���ده/1-  امل�����ض��ت��اأن��ف  اىل 
القامة مبا ان امل�ضتاأنف /بنك ابوظبي التجاري وميثله / حممد 
بالدعوى  ال�ضادر  احلكم  ا�ضتاأنف  قد   - ال�ضويدي  �ضلطان  عي�ضى 
ي��وم الربعاء   رق��م 2018/267 تظلم جت��اري.  وح��ددت لها جل�ضه 
 ch1.B.7 املوافق 2018/9/5  ال�ضاعة 17٫30م�ضاءا  بالقاعة رقم
وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم 

�ضتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س �لق�شم

حماكم دبي

حمكمة �ل�شتئناف
�لعدد 12419 بتاريخ 2018/9/5   

�عالن حكم بالن�شر
   يف  �لدعوى رقم 2017/842 جتاري كلي 

اىل املحكوم عليه/1- موؤ�ض�ضة ميغنا لتجارة الدوات الكهربائية - موؤ�ض�ضة فردية 2-را�ضد �ضعيد حمد 
لتجارة  ميغنا  موؤ�ض�ضة  ملديونية  �ضامن  وكفيل  مالك  وب�ضفته  ال�ضخ�ضية  ب�ضفته   - ال�ضام�ضي  �ضعيد 
الدوا الكهربائية 3-حممد اجمل حممد م�ضلم - ب�ضفته كفيل و�ضامن ملديونية موؤ�ض�ضة ميغنا لتجارة 
بتاريخ   املنعقدة  بجل�ضتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  الق��ام��ة  حم��ل  جمهول   - الكهربائية  الدوات 
2018/1/11  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�ضالح/ بنك الفجرية الوطني - �ص م ع وميثله / بالزام املدعي 
عليهم ان يوؤدوا بالت�ضامن والتكافل اىل البنك املدعي مبلغ وقدره 5476938٫69 درهم )خم�ضة ماليني 
واربعمائة و�ضتة و�ضبعون الفا وت�ضعمائة وثمانية وثالثون درهما وت�ضعة و�ضتون فل�ضا( وفائدة ب�ضيطة 
بواقع ت�ضعة باملائة 9٪ �ضنويا من تاريخ 2017/1/16 وحتى متام ال�ضداد والزامكم بالر�ضوم وامل�ضاريف 
ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ضت ما عدا ذلك من طلبات.  حكما مبثابة احل�ضوري قابال 
لال�ضتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضر هذا العالن �ضدر با�ضم �ضاحب ال�ضمو 

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

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12419 بتاريخ 2018/9/5   

       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  �لدعوى 2018/3002  جتاري جزئي              

اىل امل��دع��ي عليه / 1-اأج�����ض��ت��ني اأج���ريا م��ن��وز  جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان 
املدعي/ براما كي�ضاري وميثله / عبدالرحمن ن�ضيب عبدالرحمن بن ن�ضيب 
عليه مببلغ  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ال��دع��وى ومو�ضوعها  عليك  اأق���ام  ق��د    -
وقدره )296٫827 درهم( والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة والفائدة  ٪12 
الثالثاء  يوم  لها جل�ضة  وح��ددت  التام.   ال�ضداد  ال�ضتحقاق وحتى  تاريخ  من 
املوافق 2018/10/2  ال�ضاعة 8٫30 �ص بالقاعة Ch1.C.14 لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�ضور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12419 بتاريخ 2018/9/5   
       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  �لدعوى 2018/2554  مدين  جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-جويل لجراما فلوري�ص  جمهول حمل القامة مبا ان 
يو�ضف حممد ح�ضن   / م وميثله  م  ذ  �ص   - امل��ع��دات  لتاأجري  الفار�ص  امل��دع��ي/ 
املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�ضوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد    - البحر  حممد 
املحاماة  وات��ع��اب  وامل�ضاريف  والر�ضوم  دره��م(   162٫795( وق��دره  مببلغ  عليه 
والفائدة  9٪ من تاريخ املطالبة وحتى ال�ضداد التام.  وحددت لها جل�ضة يوم 
الحد املوافق 2018/9/16 ال�ضاعة 8٫30 �ص بالقاعة Ch1.B.10 لذا فاأنت 
مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س �لق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12419 بتاريخ 2018/9/5   

 مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�شر 
 يف  �لدعوى 2018/2132  مدين  جزئي 

اىل املدعي عليه / 1- روجري باتريك لليفلني تومب�ضون  جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي/ البحر وم�ضاركوه للمحاماة وال�ضت�ضارات القانونية - ل�ضاحبه / يو�ضف حممد 
ح�ضن حممد البحر ال�ضحي - موؤ�ض�ضة فردية - وميثله / يو�ضف حممد ح�ضن حممد 
البحر - قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما بالت�ضامن 
والتكافل مببلغ وقدره )56٫000 درهم( والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة والفائدة  
9٪ من تاريخ  ال�ضتحقاق وحتى ال�ضداد التام.  وحددت لها جل�ضة يوم اخلمي�ص  املوافق  
اأو  Ch1.B.10 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور  2018/9/13  ال�ضاعة 8٫30 �ص بالقاعة 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل 

اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س �لق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12419 بتاريخ 2018/9/5   

 �عادة �عالن بالن�شر        
   يف  �لدعوى 2018/7840  عمايل جزئي 

اىل املدعى عليه/1- احلوراين لتجارة اخل�ضار والفواكه   جمهول حمل القامة مبا 
اأن املدعي/�ضجاد خان حممد �ضريف   قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة 
درهم(   2000( مببلغ  ع��وده  وتذكرة  دره��م(   16167( وقدرها  عمالية  مب�ضتحقات 
  )MB183235687AE( والر�ضوم وامل�ضاريف  واتعاب املحاماة  رقم ال�ضكوى
وحددت لها جل�ضة يوم الحد  املوافق 2018/9/23  ال�ضاعة 10٫00 �ضباحا  بالقاعة 
Ch1.A.4  لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل ويف 

حالة تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري .
رئي�س �لق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12419 بتاريخ 2018/9/5   

 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
 يف �لدعوى رقم 2018/1645 تنفيذ جتاري

اىل املنفذ �ضده/1- فايز حممد جمعة مفتاح احلامظ  جمهول حمل 
نا�ضر  التنفيذ/مازن جران حايك وميثله/  ان طالب  القامة مبا 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية  جرمان بطي عاي�ص الحبابي - قد 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )583840( درهم 
اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر 
املذكور  بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  الج��راءات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12419 بتاريخ 2018/9/5   
       �إعادة �إعالن بالن�شر

   فـي  �لدعوى 2018/1097  جتاري كلي
اىل املدعي عليه / 1- كرمي �ضالح ا�ضماعيل حافظ جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي/نوفا م�ضن كريتيكال كونرت كتينغ �ص.ذ.م.م وميثله:�ضلمان حممد 
احمد حممد حممود الطويل قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة برد 
وبتعيني حمكم يف الدعوى مع الزام املدعي عليها بالر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب 
املحاماة. وحددت لها جل�ضة يوم الربعاء املوافق 2018/10/3 ال�ضاعة 9٫30 �ص 
بالقاعة Ch 1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام 

على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�س �لق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12419 بتاريخ 2018/9/5   

       مذكرة �عالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  �لدعوى 2018/1459  جتاري كلي

اىل املدعي عليه / 1-�ضركة مادين للتجارة ذ.م.م 2- حميد جواد كاوبانى فر 3- كالبا�ص للتجارة 
العامة ���ص.ذ.م.م �ضابقا مدين ميرنال للتجارة العامة ���ص.ذ.م.م حاليا 4- يو�ضف عادل يو�ضف 
زاده حيات داودى 5- دانا باك للتجارة العامة �ص.ذ.م.م 6- م�ضيح ر�ضول ابدار ا�ضفهاين جمهول 
الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  الرئي�ضي(  )الفرع  اي��ران  �ضادرات  /بنك  املدعي  ان  القامة مبا  حمل 
 )18379033( وق��دره  مببلغ  والت�ضامن  بالتكافل  عليهم  املدعي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�ضوعها 
درهم والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة والفائدة التاأخريية التفاقية بواقع 17٪ من تاريخ 
ال�ضتحقاق وحتى ال�ضداد التام.وحددت لها جل�ضة يوم الحد املوافق:2018/9/16 ال�ضاعة:09:30 
�ص بالقاعة:ch1.C.15  لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�س �ل�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12419 بتاريخ 2018/9/5   

       مذكرة �عالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  �لدعوى 2018/1780  جتاري كلي

الغرير  احمد  عبداهلل  خالد   -2 ذ.م.م  وال�ضتثمار  للبناء  الحت��اد  1-�ضركة   / عليه  املدعي  اىل 
التجارية  ع��ارف بخاري رحمن 5- �ضركة الم��ارات للوكالت  الدين 4-  3- �ضيد حممد �ضالح 
ذ.م.م 6- ابراهيم عبداهلل احمد الغرير 7- مريا قا�ضم كليم اهلل جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي /بنك دبي التجاري �ص.م.ع وميثله:عبا�ص م�ضتت فندي املالكي قد اأقام عليك الدعوى 
والر�ضوم  دره��م   )14٫366٫584٫82( وق��دره  مببلغ  عليهم  املدعي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�ضوعها 
احلكم  و�ضمول  التام  ال�ضداد  وحتى  م���ن:2018/7/27   ٪9 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ضاريف 
بالنفاذ املعجل بال كفالة.وحددت لها جل�ضة يوم الحد املوافق:2018/9/23 ال�ضاعة:09:30 �ص 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�ضور  مكلف  فاأنت  لذا    ch1.C.15:بالقاعة

لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�س �ل�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12419 بتاريخ 2018/9/5   

       مذكرة �عالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  �لدعوى 2018/1765  جتاري كلي

خ��ال��د عبداهلل   -2 ذ.م.م  التجارية  ل��ل��وك��الت  الم����ارات  1-���ض��رك��ة   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
احمد الغرير 3- �ضيد حممد �ضالح الدين 4- ابراهيم عبداهلل احمد الغرير 5- مريا 
قا�ضم كليم اهلل جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /ب��ن��ك دب��ي ال��ت��ج��اري �ص.م.ع 
وميثله:عبا�ص م�ضتت فندي املالكي قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام 
والر�ضوم  دره��م   )17789722٫84( وق��دره  مببلغ  والتكافل  بالت�ضامن  عليهم  املدعي 
وامل�ضاريف واتعاب املحاماة والفائدة 9٪ من:2018/7/27 وحتى ال�ضداد التام.وحددت 
  ch2.E.22:لها جل�ضة يوم الثنني املوافق:2018/9/24 ال�ضاعة:09:30 �ص بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�س �ل�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12419 بتاريخ 2018/9/5   
       مذكرة �عالن مدعي عليه بالن�شر

   يف  �لدعوى 2018/3022  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1-�ضركة هاين مول ذ.م.م 2- هاين ح�ضني عبدالعزيز �ضبيل - الكفيل 
ال�ضخ�ضي ل�ضركة هاين مول ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان املدعي /م�ضرف الهالل 
�ص.م.ع وميثله:خليفة يو�ضف حممد علي بن عمري قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها 
 )641٫366٫32( وق���دره  مببلغ  والتكافل  بالت�ضامن  عليهما  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة 
والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة و�ضمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.وحددت 
  ch1.C.12:امل��واف��ق:2018/9/16 ال�ضاعة:08:30 �ص بالقاعة لها جل�ضة يوم الحد 
لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل )علما باأن مت احالة الدعوى 

من املحكمة التجارية الكلية اىل املحكمة التجارية اجلزئية(. 
رئي�س �ل�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12419 بتاريخ 2018/9/5   

       مذكرة �عالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  �لدعوى 2018/2661  جتاري جزئي

���ص.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا  الفنية  اىل املدعي عليه / 1-تريد ويز لالعمال 
حممد  ح�ضن  وميثله:عبدالرحمن  ����ص.ذ.م.م  الداخلي  للت�ضميم  /ال���وادي  املدعي  ان 
اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره  املطوع قد 
ال�ضتحقاق  تاريخ  من   ٪9 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ضاريف  والر�ضوم   )196٫974(
يوم  جل�ضة  لها  كفالة.وحددت  بال  املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�ضمول  التام  ال�ضداد  وحتى 
فاأنت  ل��ذا    ch1.C.13:بالقاعة �ص  ال�ضاعة:08:30  امل���واف���ق:2018/9/19  الرب��ع��اء 
او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�ضور  مكلف 

م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�س �ل�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12419 بتاريخ 2018/9/5   

       �إعادة �إعالن بالن�شر
   فـي  �لدعوى 2018/2485  جتاري جزئي

القامة مبا  ���ص.ذ.م.م جمهول حمل  التجارية  للم�ضاريع  الريامي   -1  / املدعي عليه  اىل 
بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�ضوعها  اأقام عليك  ايه قد  ا�ص  املدعي/�ضرياميكا�ص جال  ان 
الماراتي  بالدرهم  يعادله  ما  او  ي��ورو   )76٫008٫76( وق��دره  اجمايل  عليها مببلغ  املدعي 
مببلغ وقدره )326٫738٫52( درهم مع الفائدة القانونية بواقع 12٪ من تاريخ ال�ضتحقاق 
املوافق  الحد  يوم  لها جل�ضة  وح��ددت  والتعاب.  وامل�ضاريف  والر�ضوم  التام  ال�ضداد  وحتى 
2018/9/16 ال�ضاعة 8٫30 �ص بالقاعة Ch 1.C.14 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة 

بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�س �لق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12419 بتاريخ 2018/9/5   

       �إعادة �إعالن بالن�شر
   فـي  �لدعوى 2018/2915  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1- جروب �ضفن للعقارات �ص.ذ.م.م 2- لو�ضينا �ضكار�ضي�ضكا غطا�ص 
الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  فرجوين  املدعي/كري�ضتيانو  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول 
ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما بالتكافل والت�ضامن فيما بينهما بان يوؤديا 
للمدعي مبلغا وقدره )100000( درهم بال�ضافة اىل الفائدة القانونية 12٪ والر�ضوم 
وامل�ضاريف ومقابل اتعاب املحاماة و�ضمول احلكم بالنفاذ املعجل بدون كفالة. وحددت 
لها جل�ضة يوم الحد املوافق 2018/9/9 ال�ضاعة 8٫30 �ص بالقاعة Ch 1.C.12 لذا 
فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم 

�ضيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�س �لق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
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يفتح باب الت�شجيل ويجوب 6 بلدان عربية يف دورته الـ11

»من�صد ال�صارقة« يعود الكت�صاف املواهب االإن�صادية عربيًا وعامليًا

•• دبي -الفجر:

)دبي  دبي  والفنون يف  الثقافة  هيئة  اأعلنت 
الثقافة  ب�����ض��وؤون  املعنية  الهيئة  للثقافة(، 
الإم������ارة،  يف  والآداب  وال������رتاث  وال���ف���ن���ون 
النا�ضئني  ل��ل��ف��ن��ان��ني  م��ف��ت��وح��ة  دع�����وة  ع���ن 
ودول  الإم�����ارات  يف  واملقيمني  الإم��ارات��ي��ني 

يف  للت�ضجيل  اخل��ل��ي��ج��ي،  ال��ت��ع��اون  جمل�ص 
الفني،  �ضكة  معر�ص  من  التا�ضعة  الن�ضخة 
و�ضتفتح اأبواب تقدمي طلبات امل�ضاركة لغاية 

.2018 �ضبتمر   27
يعتر معر�ص �ضكة الفني املبادرة الأبرز يف 
�ضمو  رعاية  حتت  ويقام  الفني،  دبي  مو�ضم 
اآل  را���ض��د  ب��ن  حممد  بنت  لطيفة  ال�ضيخة 

مكتوم، نائب رئي�ص جمل�ص الإدارة يف هيئة 
الثقافة والفنون يف دبي. ويعود معر�ص �ضكة 
خالل  التاريخي  الفهيدي  ح��ي  اإىل  الفني 
 ،2019 م��ار���ص   24 اإىل   16 م��ن  ال��ف��رتة 
املبادرة  الفني،  دب��ي  ملو�ضم  رئي�ضي  ك��ح��دث 
باملواهب  حتتفل  ال��ت��ي  ال�ضاملة  ال�ضنوية 
والإبداع والبتكار والتنوع الثقايف، وت�ضتمر 

طوال �ضهري مار�ص واأبريل من كل عام.
و���ض��ي��ق��دم امل��ع��ر���ص ال��ف��ن��ي امل��ع��ا���ض��ر الذي 
احتفاًل  القدمية،  دبي  قلب مدينة  يقام يف 
وامل�ضرحية  ال��ب�����ض��ري��ة  ب��ال��ف��ن��ون  ف����ري����ًدا 
اإىل  اإ�ضافة  واملو�ضيقية والأفالم والأطعمة، 
املجانية  العمل  بور�ص  غني  حيوي  برنامج 
جمموعة  ع��ن  ف�ضاًل  والأط��ف��ال،  للبالغني 
من الأن�ضطة املنا�ضبة جلميع اأفراد العائلة. 

اإ�ضافة  ع��ل��ى   2019 ال��ن�����ض��خ��ة  و���ض��رتك��ز 
والأن�ضطة  والفعاليات  املعار�ص  من  املزيد 

اخلارجية يف اأروقة و�ضاحات احلي.
وق���ال ول��ي��د م��و���ض��ى اأح��م��د، م��دي��ر م�ضروع 
يف  الفني  �ضكة  ومعر�ص  الفني  دب��ي  مو�ضم 
دب���ي ل��ل��ث��ق��اف��ة: »ل��ق��د اأ���ض��ب��ح م��ع��ر���ص �ضكة 
مدار  على  ل��الإب��داع  اإقليمية  وج��ه��ة  الفني 
الفنانني  ي�����ض��ت��ق��ط��ب  واأن�����ه  خ��ا���ض��ة  ال���ع���ام، 
ال��ن��ا���ض��ئ��ني وع�����ض��اق ال��ث��ق��اف��ة وال��ف��ن��ون من 
باملواهب  لالحتفاء  املنطقة،  اأن��ح��اء  جميع 
اإن هذا احل��دث ميثل جانًبا كبرًيا  املبدعة. 
من جهودنا الرامية لتحقيق روؤيتنا لرت�ضيخ 
مكانة دبي كمدينة عاملية خالقة وم�ضتدامة 
اأنه  للثقافة والرتاث والفنون والآداب، كما 
يرز مهمتنا لرعاية ودعم املواهب املحلية. 

اإننا واثقون من اأن ن�ضخة 2019 �ضتوا�ضل 
هذه امل�ضرية الناجحة، ونتطلع اإىل ا�ضتقبال 
املقرتحات للعام 2019، واكت�ضاف املواهب 
الرائعة التي توا�ضل ازدهارها وتطورها يف 

منطقتنا لت�ضل اإىل العاملية ب�ضكل وا�ضح«.
2018 قد  ل��ل��ع��ام  ن�����ض��خ��ة  اأح�����دث  وك���ان���ت 
60 عمل فني،  اأع��م��اًل لأك��رث من  ت�ضمنت 
وحققت اأرقاًما قيا�ضية، حيث اجتذبت اأكرث 
األف   45 واأك����رث م��ن  200 م�����ض��ارك��ة،  م��ن 
زائر على مدار 10 اأيام، وم�ضاركة ما يزيد 
على 1500 �ضخ�ص يف اأكرث من 50 ور�ضة 
عمل. وعالوة على ذلك، ا�ضت�ضاف معر�ص 
�ضكة 2018 حلقة �ضبابية حول »القت�ضاد 
بالتعاون مع جمل�ص  م��رة  لأول  الإب��داع��ي« 
 30 م��ن  اأك���رث  وح�ضرها  الإم�����ارات،  �ضباب 

�ضاًبا اإماراتًيا، وعدد من ال�ضخ�ضيات البارزة 
الفني  �ضكة  معر�ص  الفنون.ياأتي  قطاع  يف 
�ضمن قائمة متنوعة من الأحداث الثقافية 
التي تقام يف كافة اأرجاء املدينة خالل املو�ضم 
الرئي�ضة  الفنية  املظلة  يعد  وال���ذي  الفني 
و  دب���ي،  الفنية يف  الح���داث  لكافة  والأب����رز 
التي تعقد خالل �ضهري مار�ص واأبريل من 

كل عام، ومن اأبرز هذه الأحداث »مهرجان 
طريان الإمارات لالآداب«، »اآرت دبي«، ليايل 
ال��ب��واب��ة، وب��رام��ج ال�ضركال  ال��ف��ن يف ق��ري��ة 
اأفنيو جالري نايت، معر�ص ال�ضرق الأو�ضط 
جانب  اإىل   ، امل�����ض��ورة  والق�ض�ص  ل��الأف��الم 
الإبداعية  والفعاليات  الأن�ضطة  من  املئات 

الأخرى.

الفرن�ضية  وال�ضفارة  املعرفة  وتنمية  الثقافة  وزارة  اأطلقت 
الإماراتي  الثقايف  احل���وار  م��ن  الثانية  املرحلة  اأبوظبي  يف 
الثقافية  ال��ف��ع��ال��ي��ات  م���ن  �ضل�ضلة  ت��ن��ف��ي��ذ  ع���ر  ال��ف��رن�����ض��ي 
امل�ضرتكة وذلك احتفاء بعالقات ال�ضداقة املتينة التي جتمع 

�ضعبي البلدين.
واأق���ي���م ح��ف��ل اإط�����الق امل��رح��ل��ة ال��ث��ان��ي��ة يف م��ت��ح��ف اللوفر 
وزيرة  الكعبي  حممد  بنت  ن���ورة  م��ع��ايل  بح�ضور  اأب��وظ��ب��ي 
وزير  ل��ودري��ان  اإي��ف  ج��ان  وم��ع��ايل  املعرفة  وتنمية  الثقافة 
نورة  معايل  الفرن�ضي.واأكدت  اخلارجية  وال�����ض��وؤون  اأوروب���ا 
التي  ال��ع��الق��ات  ع��م��ق   - الف��ت��ت��اح��ي��ة  كلمتها  - يف  ال��ك��ع��ب��ي 
اأر�ضى  اأن  تربط دولة الإم��ارات باجلمهورية الفرن�ضية منذ 
�ضلطان  بن  زايد  ال�ضيخ  له  املغفور  املوؤ�ض�ص  الوالد  دعائمها 

التعاون  ع��الق��ات  وتر�ضخت   « ث���راه  اهلل  طيب   « نهيان  اآل 
�ضراكات  �ضكل  الوقت وتطورت على  البلدين مع مرور  بني 
اقت�ضادية  ورواب����ط  �ضيا�ضي  وت��ع��اون  مم��ي��زة  ا�ضرتاتيجية 
م��ت��ن��ام��ي��ة وم�����ض��اري��ع يف امل���ج���الت ال��ث��ق��اف��ي��ة وال��رتب��وي��ة .. 
مو�ضحة اأن احلوار الثقايف الإماراتي الفرن�ضي ياأتي تتويجا 
جلهود م�ضرتكة ورغبة اجلانبني يف تعزيز عالقات التعاون 
يف جم���الت امل��ع��رف��ة والب��ت��ك��ار والإب����داع وف��ت��ح اآف���اق اأرحب 
احلوار  اإط��الق  »منذ  الكعبي  وقالت  البلدين.   �ضباب  اأم��ام 
الثقايف الإماراتي الفرن�ضي يف مرحلته الأوىل �ضهدنا تنفيذ 
مبادرات وم�ضاريع طموحة اأظهرت مواهب �ضبابنا وقدرتهم 
على العطاء والإبداع مبا �ضجعنا على اإطالق املرحلة الثانية 
بلدينا  ال�ضدارة يف  �ضرتكز على مو�ضوعني يحتالن  والتي 

املعر�ص  ال��رتاث  وحماية  ال�ضطناعي  والذكاء  الفن  وهما 
ال��دويل حلماية  التحالف  التزاما بجهودنا يف دعم  للخطر 
»األ��ف« حلماية املمتلكات الثقافية  الرتاث يف مناطق النزاع 

املهددة يف جميع اأنحاء العامل«.
اإط��الق كتابا  اأن��ه تزامنا مع » عام زاي��د« �ضيتم  اإىل  واأ�ضارت 
الذي  ا�ضرتاتيجية«  ���ض��راك��ة  والإم������ارات:  »فرن�ضا  م�����ض��ورا 
موثقا  الإم��ارات��ي��ة  الفرن�ضية  ال��ع��الق��ات  ت��اري��خ  ي�ضتعر�ص 
زايد  ال�ضيخ  »معر�ص  �ضيقام  كما  الفوتوغرافية  بال�ضور 
واأفالم  ن��ادرة  �ضورا  يت�ضمن  وال��ذي  �ضفر«  رحلة  واأوروب����ا: 
وت�ضجيالت �ضوتية وقطعا تذكارية متعلقة بال�ضيخ زايد اأو 

مرتبطة بالتبادل الثقايف بني الإمارات واأوروبا.
الإماراتي  الثقايف  احل���وار  نطاق  »نو�ضع  الكعبي  واأ���ض��اف��ت 

يف  ج��دي��دة  جم��الت  لي�ضمل  الثانية  مرحلته  يف  الفرن�ضي 
والأوبرا  واملو�ضيقى  والأزي���اء  وال�ضينما  والت�ضميم  الإب��داع 
من  متنوعة  جمموعة  عقد  �ضيتم  كما  وال�����ض��ع��ر.  وامل�����ض��رح 
اجل��ل�����ض��ات احل���واري���ة يف دول����ة الإم������ارات ال��ع��رب��ي��ة املتحدة 
اخل���راء  م���ن  ن��خ��ب��ة  ت�ضت�ضيف  ال��ف��رن�����ض��ي��ة  واجل��م��ه��وري��ة 
وتاريخية  وف��ن��ي��ة  ث��ق��اف��ي��ة  م��وا���ض��ي��ع  ملناق�ضة  وامل�����ض��وؤول��ني 

�ضيقة«.
اإي���ف لودريان  ن���ورة الكعبي وم��ع��ايل ج��ان  وجت��ول��ت م��ع��ايل 
الفن احل��دي��ث« الذي  ال��ي��اب��ان: رواد  يف معر�ص« م��ن وح��ي 
يقام على هام�ص احلدث وهو الأول من بني اأربعة معار�ص 
اأبو  يف  اللوفر  ملتحف  اجلديد  املو�ضم  ت�ضكل  موؤقتة  رئي�ضية 
ظ��ب��ي وال����ذي ي��رك��ز ع��ل��ى ال��ت��ب��ادل ال��ث��ق��ايف ب��ني احل�ضارات 

جتمع  التي  ال��رواب��ط  ل�ضتك�ضاف  وا�ضعة  ب��رام��ج  ويت�ضمن 
الثقافات املختلفة من جميع اأنحاء العامل.

ويركز املعر�ص على جمموعة رائدة من الفنانني الفرن�ضيني 
الذين تاأثروا بفن الديكور الياباين.

يقدم املعر�ص لزواره فر�ضة لالطالع على م�ضاهد طبيعية 
اأوتاغاوا  ه��م��ا  ال��ي��اب��اين  ال��ف��ن  يف  ك��ب��ريي��ن  ملعلمني  خ��الب��ة 
هريو�ضيغه وكات�ضو�ضيكا هوكو�ضاي اإىل جانب جمموعة من 
الر�ضومات وقطع الديكور. ومل تغادر هذه الأعمال الرائعة 
هذه  اأب��وظ��ب��ي  ال��ل��وف��ر  متحف  يجمع  ل��ذا  قبل  م��ن  فرن�ضا 
الثقايف  التاأثري  اأهمية  على  ال�ضوء  لت�ضليط  الفنية  القطع 
ب�ضكل  الديكور  وفن  عام  ب�ضكل  الفنون  تطوير  يف  امل�ضرتك 

خا�ص.

•• ال�شارقة-الفجر: 

تنظمه  ال��ذي  ال�ضارقة«،  »من�ضد  برنامج  اأع��ل��ن 
قناة ال�ضارقة، التابعة ملوؤ�ض�ضة ال�ضارقة لالإعالم، 
ع��ن ان��ط��الق دورت����ه احل��ادي��ة ع�����ض��رة بفتح باب 
الإن�ضادية  للمواهب  التقدمي  طلبات  ا�ضتقبال 

من خمتلف بلدان العامل.
ويجوب الرنامج يف دورته اجلديدة �ضتة بلدان 
اجلزائر،  وه��ي  املتقدمني،  اأداء  لختبار  عربية 
اإ�ضافة  وامل��غ��رب،  وال�ضعودية،  والأردن،  وم�ضر، 
ال�ضارقة  اإم����ارة  الرئي�ضي  ال��رن��ام��ج  م��ق��ر  اإىل 
يفتح  كما  امل��ت��ح��دة،  العربية  الإم����ارات  دول���ة  يف 
امل��وق��ع الإل��ك��رتوين اخلا�ص  ب��اب التقدمي ع��ر 
www.munshid.smc. ب��ال��رن��ام��ج: 

.ae
للدورة  الأداء  اخ��ت��ب��ارات  اأن  ال��رن��ام��ج  وك�ضف 
اجل���دي���دة ت��ق��ام خ���الل ال��ف��رتة م��ن 14 وحتى 
30 �ضبتمر اجلاري، حيث تتغري جلنة حتكيم 
ل��ت��ج��م��ع من�ضدين  ب��ل��د،  ك���ل  الخ���ت���ب���ارات وف���ق 
حائزين على لقب الرنامج يف دوراته ال�ضابقة.

وتخ�ض�ص الدورة اجلديدة للمناف�ضات برناجماً 
ي�ضلط  ال�ضارقة«  من�ضد  »يوميات  ع��ن��وان  حت��ت 

وكوالي�ص  املن�ضدين  حياة  جوانب  على  ال�ضوء 
يعر�ص  حيث  الإن�ضادية،  والتمارين  التح�ضري 
اأ�ضبوعياً  حلقة  ب��واق��ع  حلقات،  �ضت  م��دار  على 
- خ���الل ال��ف��رتة م��ن 12 ن��وف��م��ر وح��ت��ى 17 
دي�ضمر املقبل - م�ضاركة املن�ضدين منذ حلظة 

و�ضولهم اإىل ال�ضارقة وحتى مغادرتهم.
حول الدورة احلادية ع�ضرة للرنامج قال �ضامل 
برنامج  ي�ضع  ال�����ض��ارق��ة:  ق��ن��اة  م��دي��ر  ال��غ��ي��ث��ي، 
من�ضد ال�ضارقة يف اإطالق دورته اجلديدة خطوة 
نوعية يف م�ضروع متكامل بداأه الرنامج بروؤى 
الدكتور  ال�����ض��ي��خ  ال�����ض��م��و  ���ض��اح��ب  وت��وج��ي��ه��ات 
���ض��ل��ط��ان ب��ن حم��م��د ال��ق��ا���ض��م��ي، ع�����ض��و املجل�ص 
الأع���ل���ى ح��اك��م ال�����ض��ارق��ة م��ن��ذ ال���ع���ام 2006، 
جنح خالله يف تقدمي من��وذج يحتذى به للفن 
ر�ضائل  نقل  الفنون على  ق��درة  ال��ه��ادف، وج�ّضد 
العربية  ال��ث��ق��اف��ة  ت��خ��دم  ق��ي��م��ة  ذات  ح�����ض��اري��ة 

وت�ضيف اإىل م�ضريتها العريقة اأبعاداً جديدة.
فر�ضة  دورة  كل  مع  الرنامج  يحمل  واأ���ض��اف: 
جديدة للك�ضف عن مواهب مبدعة من خمتلف 
اأنحاء العامل ي�ضكل ح�ضورها على ال�ضاحة الفنية 
ب�����ض��ورة خ��ا���ض��ة، والفنون  الإن�����ض��اد  اإىل  اإ���ض��اف��ة 
ال��ه��ادف��ة ب�����ض��ورة ع��ام��ة، ح��ي��ث جن��ح الرنامج 

اأ�ضماء  تقدمي  يف  ال�ضابقة  الع�ضر  دورات��ه  خالل 
وجنوم يف فن الإن�ضاد تعر�ص اإىل اليوم مواهبها 
احل�ضارية  ر�ضالة  من  جانباً  باأ�ضواتها  وتنقل 

العربية الداعية اإىل املحبة واخلري وال�ضالم.
ويعتر من�ضد ال�ضارقة اأحد اأهم برامج امل�ضابقات 
الهادفة اإىل اكت�ضاف املواهب الإن�ضادية يف الوطن 
العربي، حيث جتاوز هذا العام عقده الأول بعد 
لهم  اأ�ضبحت  الذين  املن�ضدين  ع�ضرات  تخريج 
مكانتهم البارزة يف هذا املجال، وبات لهم �ضيت 

يف اأو�ضاط الفن الهادف.
ب���اإق���ب���ال م��ن��ق��ط��ع النظري  وي��ح��ظ��ى ال���رن���ام���ج 
العربية  ال������دول  خم��ت��ل��ف  يف  امل�����ض��اه��دي��ن  م���ن 
والغربية، حيث �ضارك فيه مت�ضابقون من جميع 
واإيطاليا  وبلجيكا  فرن�ضا  وم��ن  العربية  ال��دول 
مما  وت��رك��ي��ا  والبو�ضنة  وم��ال��ي��زي��ا  واإن��دون��ي�����ض��ي��ا 
اأنظار  حم��ط  يعتر  كما  ال��ع��امل��ي،  البعد  اأك�ضبه 
الباحثني والدار�ضني، وقد متت مناق�ضة ر�ضالة 
باإيطاليا ونال  دكتوراه من جامعة روما الأوىل 
مروان  اأي���اد  الفل�ضطيني  ال��ب��اح��ث  خاللها  م��ن 
اأن  اإىل  ب��الإ���ض��اف��ة  ال���دك���ت���وراه  ح��اف��ظ ر���ض��ال��ة 
ال��رن��ام��ج ك���ان ع��ن��وان م�����ض��روع ت��خ��رج لطالبة 

جزائرية يف كلية الإعالم.
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»دبي للثقافة« تفتح باب امل�صاركة يف 
»معر�ض �صكة الفني 2019« بدورته التا�صعة 

اإطالق املرحلة الثانية من احلوار الثقايف االإماراتي الفرن�صي
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�ضخ�ضي،  ����ض���راع  ع���ن  ب�ضيطة  ق�����ض��ة  م���ن  ان��ط��الق��اً 
تقّدم املخرجة كلوي ت�ضاو حياة �ضعبة وغري ماألوفة 
و���ض��ورة واق��ع��ي��ة ع��ن رج��ول��ة مت��ّر ب��اأزم��ة م��ع��ق��دة، يف 

.The Rider
يعّج فيلمها اأي�ضاً مبظاهر اأفالم الوي�ضرتن املعا�ضرة، 
ت��ت��م��ّث��ل بال�ضهول  ب��اأن�����ض��ودة ج��م��ي��ل��ة  ���ض��ب��ي��ه��اً  ف��ي��ب��دو 
و�ضورة  املهيبة  ال�ضم�ص  غ��روب  وم�ضاهد  ال�ضا�ضعة 

�ضّبان مفتويل الع�ضالت ميتطون اخليول.
ت�����ض��او ال��ت��ي ُول�����دت يف ال�����ض��ني واأ���ض��ب��ح��ت خمرجة 
م�ضتقلة يف الوليات املتحدة، ل تهتم بتقدمي اأ�ضطورة 
راعي البقر الأمريكي التقليدي وفق تركيبة هوليوود 
املتاألقة، بل تخرتق 
ع�������������م�������������ق 

ال�ضخ�ضية وتك�ضف تناق�ضاتها.
الوعرة  الأرا���ض��ي  ع��امل  اإىل  امل�ضاهدين  ت�ضاو  ت��اأخ��ذ 
�ضّبان  يرتدي  حيث  املتنقلة  واملنازل  للرياح  املعّر�ضة 
����ض���راوي���ل ج��ل��دي��ة وق��ب��ع��ات وا�ضعة  ب���ل���دة )لك����وت����ا( 
يف  البقر.  رع��اة  م�ضابقات  يف  بالنجومية  ويحلمون 
هذا املجال بالذات، يت�ضابه رعاة البقر والهنود ب�ضكل 

لفت.
كان جاندرو واح��داً من جمموعة رع��اة بقر قابلتهم 
فيلم  اأول  ت�������ض���ّور  ك���ان���ت  ح���ني  )لك����وت����ا(  يف  ت�����ض��او 
 Songs Myبعنوان منخف�ضة،  مب��ي��زان��ي��ة  ل��ه��ا 
عّلمني  )اأغ���اين   Brothers Taught Me

اإياها اأ�ضقائي(، يف عام 2015.

حتّطم الأحالم
يف اأبريل 2016، حتطمت اأحالم جاندرو الذي كان 
م�ضاركاً دائماً يف م�ضابقات )برونكو( وجنماً حملياً يف 
م�ضابقات رعاة البقر، حني وقع عن ح�ضانه وتعّر�ص 
لإ�ضابة حادة يف جمجمته. فعاد اإىل دياره وهو ي�ضع 
رق��اق��ة ف��ولذي��ة على راأ���ض��ه ويظهر ج��رح عميق على 
فروة راأ�ضه، وكان الطبيب اأنذره باأن اأيام ركوب اخليل 

انتهت بالن�ضبة اإليه.
اأ�ضدقائه  ُت�ضّوره مع  ت�ضاو  بداأت  بعد فرتة ق�ضرية، 
خيالية  ق�ضة  ت��دري��ج��اً  تن�ضج  وراح���ت  وعائلته 
ب����راي����دي بالكرن  ع����ن  ب�����ض��ي��ط��ة  ب����درج����ة 
ال�ضعب.  وال��ع��اط��ف��ي  اجل�����ض��دي  وت��ع��اف��ي��ه 
ال�ضمنية  ال��ف��ي��ل��م  اأف���ك���ار  اإح����دى  تتعلق 
ب��ال��ع��الق��ة ال��غ��ام�����ض��ة ال��ت��ي ت��ن�����ض��اأ بني 
هذه  تقت�ضر  ل  والأح�����ض��ن��ة:  الب�ضر 
الفكرة على التقارب الطبيعي بينهم 
بل تتطرق اأي�ضاً اإىل نقاط الت�ضابه 
يج�ّضد  ال���ط���ب���اع.  م�����ض��ت��وى  ع��ل��ى 
ينوي  ل  عنيد  �ضاب  دور  برايدي 
والتخلي  اأطبائه  اإىل  الإ���ض��غ��اء 
عن اأحالمه املتعلقة مب�ضابقات 

رعاة البقر.
اأم�����ره  ك���م���ا  ي����رت����اح  اأن  ب�����دل 
اأط���ول وقت  الأط��ب��اء، مي�ضي 
مم��ك��ن م���ع ح�����ض��ان��ه )غ���ا����ص(. 
اأخرى  اأح�ضنة  كلل  ب��ال  ف��ُي��دّرب 
يف املنطقة لكن تزيد �ضعوبة املهمة 
التي  املعقدة  اجلزئية  النوبات  ب�ضبب 
اآخ�����ر، م���ا يجعل  اإىل  ت�����ض��ي��ب��ه م���ن وق���ت 
ي���ده ال��ي��م��ن��ى ت��ت�����ض��ل��ب ب��ط��ري��ق��ة خارجة 
م��ت��ه��وراً مبا  ي��ك��ون  ق��د ل  ال�ضيطرة.  ع��ن 
فوراً  الأح�ضنة  امتطاء  ي��ع��اود  ك��ي  يكفي 
اأن غيابه عن  لكنه يوؤكد لكل من يقابله 
���ض��ي��ك��ون موؤقتاً  ال��ب��ق��ر  م�����ض��اب��ق��ات رع����اة 

حتماً.
لكن ل ينخدع اأقرب النا�ص اإليه بكالمه 

اأقربائه  من  حقيقية  �ضخ�ضيات  ب��اأن  علماً  ب�ضهولة، 
مّثلت اأدوارها يف الفيلم. يتمكن برايدي من التعبري 
عن نف�ضه اإزاء �ضقيقته ليلي )ليلي جاندرو( التي تبلغ 
الأغاين  التعايف عن طريق  وت�ضاعده على  عاماً   15
التفاوؤيل. هي م�ضابة مبتالزمة  والت�ضجيع والكالم 
على  املبنية  الأخ��وي��ن  ع��الق��ة  ُتعتر  ل��ذا  اأ���ض��رج��ر، 
احلماية املتبادلة اأحد اأبرز اجلوانب املمتعة واملوؤثرة 

يف الفيلم.
ك��ذل��ك، ي���زور ب��راي��دي اأح���د اأف�ضل اأ���ض��دق��ائ��ه، لين 
عن  وعاجزاً  م�ضلوًل  اأ�ضبح  �ضابق  ثور  راك��ب  �ضكوت، 
ال��ن��ط��ق ب��ع��د ح���ادث ت��ع��ّر���ص ل���ه، لكنه ي��ح��اف��ظ على 
باأحالمه.  التم�ضك  على  �ضديقه  وي�ضّجع  ت��ف��اوؤل��ه 
ول  ملحوظة  ب�ضال�ضة  امل�ضاهد  ه��ذه  ت�ضاو  تعر�ص 
تركز على اإعاقات املمثلني اأو ُت�ضّورهم بطريقة تثري 

ال�ضفقة.
يرتبط برايدي بعالقة اأ�ضعب مع والده املدمن على 
جاندرو(،  )تيم  ب��الك��رن  واي��ن  وامل��ق��ام��رة،  الكحول 
الفوقية  م��ن  م��ع��ّق��د  بخليط  اب��ن��ه  اإىل  ينظر  ال���ذي 
اأن يقراأ  وخيبة الأم��ل وم��وّدة غريبة وع��اب��رة. ميكن 
امل�ضاهدون تاريخاً كاماًل عن القلق الذكوري ال�ضائد 
ال��ع��الق��ة املتوترة  ب��ني خمتلف الأج��ي��ال ع��ن ط��ري��ق 
بني الأب وابنه، علماً باأن اأحداً منهما ل يج�ضد دوره 
احلقيقي يف هذا املجال. يعك�ص تيم جاندرو حتديداً 
كاريزما جنوم ال�ضينما املاكرين من اأمثال بو بريدجز 

يف �ضبابه.
نقل هذه املوهبة اإىل ابنه الذي يّت�ضم بكالمه ال�ضل�ص 
ويتما�ضى مع دور راعي البقر الو�ضيم وقليل الكالم، 
ي��ب��دو برايدي  ن��ف�����ض��ه.  ال��وق��ت  م��ن��ه يف  ي��ت��ح��رر  لكنه 
رمبا  الكامريا.  اإزاء  ا�ضتثنائي  ب�ضكل  جذاباً  جاندرو 
الق�ضة  و�ضرد  ال��دور  اأداء  لكّن  ق�ضته  الفيلم  يطرح 
حتّديان خمتلفان. يقّل عدد املمثلني املدرَّبني الذين 
ب�ضيطة  بنظرة  عواطفهم  ع��ن  التعبري  ي�ضتطيعون 

نحو الأ�ضفل كما يفعل هو.

هل ميّثل جاندرو اأم ي�ضتعر�ص �ضخ�ضيته بكل ب�ضاطة؟ 
رمبا يرز خيار ثالث يف ذلك العامل الغام�ص الذي 

يكمن فيه الفن.
طريق الأمل

يحاول برايدي اأن مي�ضي قدماً، فيح�ضل على وظيفة 
يف متجر كبري ويكاد يتخلى عن �ضرجه املحبوب. لكنه 
)الكلمات  الت�ضجيع  كلمات  يتجنب  اأن  ي�ضتطيع  ل 
�ضهلة لكّن �ضماعها اأ�ضعب!( من جميع املحيطني به: 
من معجب �ضاب، اأو من اأ�ضدقاء العمر الذين يجتمع 
تفي�ص  �ضاخبة  ليلة  خ��الل  املخيم  ن��ار  ح��ول  معهم 
بالكالم ال�ضخيف ومو�ضيقى الغيتار. ذّكره اأحد رفاقه 
قائاًل: )نتقدم عن طريق الأمل(... وكاأن الأخري كان 

امل�ضكلة الأ�ضا�ضية!
ماذا �ضتفعل حني يتحّطم احللم الوحيد يف حياتك؟ 
تقدمي  ع��ن  لتمتنع  يكفي  مب��ا  حكيمة  ت�����ض��او  ك��ان��ت 

اأجوبة �ضهلة. 
به  التحرر ي�ضعر  تعك�ص م�ضاهدها �ضكاًل منع�ضاً من 
امل�ضاركون يف م�ضابقات رعاة البقر على الأرجح. لكنها 
تنقل اأي�ضاً اخليارات املحدودة التي يح�ضل عليها كل 
من ين�ضاأ يف هذا املجتمع الذي يبدو ه�ضاً لكنه يخ�ضع 
فرتة  منذ  حت��ّول��ت  تقاليد  وي�ضمل  م�����ض��ددة  ل��رق��اب��ة 
طويلة اإىل طقو�ص ثابتة. حتى الراري الالمتناهية 

تبدو يف بع�ص اللحظات خانقة.

�شراع الإن�شان وحدود ج�شمه
ركوب  مب��ح��اول��ة   The Rider فيلم  يتعلق  رمب��ا 
ذلك احل�ضان جمدداً، لكنه يحمل معنى جمازياً اأكرث 

�ضال�ضة و�ضدقاً يف الوقت نف�ضه. 
يده  وت��ك��راراً  ب��راي��دي وه��و ي�ضتعمل م���راراً  �ضن�ضاهد 
متكرر  ب�ضكل  فيفتح  اليمنى،  ي��ده  مل�ضاعدة  الي�ضرى 
الأخرى.  تلو  واح���دة  واملت�ضّنجة،  امل�����ض��دودة  اأ�ضابعه 
اإنها �ضورة موؤثرة عن �ضراع الإن�ضان وحدود ج�ضمه 

والتعوي�ضات الروحية اأي�ضاً.

ال�صيا�صة تهدد م�صتقبل 
النجم جيم�ض وودز

 
التي  الأزم���ات،  من  العديد  يواجه  وودز  جيم�ص  الأم��ريك��ي  النجم  م��ازال 
كانت بدايتها عام 2017 اإذ قامت الكثري من النجمات باتهامه بالتحر�ص 
اأ�ضهر قليلة حتى تعر�ص وودز لأزم��ة جديدة ب�ضبب  بهن، ومل متر �ضوى 
كابالن  كني  امل��واه��ب  وكيل  من  تلقاها  ر�ضالة  عن  وودز  ال�ضيا�ضة.وك�ضف 
اأي عمل  "وودز" جم��دداً يف  اأن �ضركته لن تعمل على تقدمي  يخره فيها 
اأن الأم��ر ب�ضبب  اأك��د  اأن��ه مل يك�ضف عن ال�ضبب، لكن رد وودز  فني، ورغ��م 
الآراء ال�ضيا�ضية حيث قال: "عزيزي كني، اأنا ل اأفهم فعاًل، كنت اأفكر اإذا 
كنت ت�ضعر بالوطنية، ف�ضتقدر حرية التعبري وحق املرء يف اأن يفكر كفرد، 

اأريد اأن اأ�ضكركم على كل عملكم اجلاد والتفاين فيه".

 )اإنديانا جونز 5( يف 2021
اأفالم  �ضل�ضلة  تاأجيل طرح اجلزء اخلام�ص من  والت ديزين  �ضركة  اأعلنت 
اإىل عام  ف���ورد  ه��اري�����ض��ون  النجم  ببطولتها  ي��ق��وم  ال��ت��ي  )اإن��دي��ان��ا ج��ون��ز( 
2021، لتتاأخر بذلك عودة فورد لأداء دور املغامر ال�ضهري على ال�ضا�ضة 

الكبرية عامني عن موعدها املقرر.
�ضبيلرغ  �ضتيفن  ال�ضهري  املخرج  للعمل مع  فورد  و�ضيعيد اجلزء اجلديد 
قرابة  وح�����ض��دت  اأج����زاء  اأرب��ع��ة  �ضمت  ال��ت��ي  ال��ن��اج��ح��ة،  ال�ضل�ضلة  لتقدمي 
ملياري دولر يف �ضباك التذاكر العاملي.ويعني هذا اأن فورد �ضيكون قد بلغ 
من العمر 79 عاماً عندما يقدم �ضخ�ضية اإنديانا عامل الآثار، بعد اأن قدم 

اجلزء الأول وهو فيلم )ريدرز اأوف ذا لو�ضت اآرك( عام 1981.
وبذلك �ضيطرح اجلزء اخلام�ص، الذي مل يعلن عن ا�ضم له حتى الآن بعد 
ذا  اآند  ال�ضل�ضلة وهو فيلم )اإنديانا جونز  اأجزاء  اآخر  13 عاماً على طرح 

كينغدوم اأوف ذا كري�ضتال �ضكال(.

اتهامات لرباد بتهربه من دفع م�شاريف الطفال.. وفريقه القانوين يرد

اأجنلينا  وبراد.. نزاع مرير على احل�صانة
م�ضت املمثلة الأمريكية اأجنلينا جويل ُقدما يف اإجراءات طالقها 
الطويلة واملريرة اأحيانا من املمثل براد بيت، والتي مل يتم النتهاء 

منها بعد مرور ما يقرب من عامني.
وقدم حمامي جويل اأوراقا للمحكمة العليا يف لو�ص اأجنلو�ص تقول 
اإن املمثلة تريد حكما "يعيد الطرفني اإىل حالة اأعزب خالل العام 

."2018
لالأطفال  يذكر  دعم  اأي  يقدم  "مل  بيت  اإن  كذلك  الوثيقة  وقالت 
اأبرمت  التي  الر�ضمية  الرتتيبات غري  واإن��ه رغم  النف�ضال"،  منذ 

معه اإل اأن املدفوعات "مل تكن م�ضتمرة بانتظام". 
واأقامت جويل دعوى للطالق يف �ضبتمر 2016، لتنهي زواجا دام 
عامني وعالقة ا�ضتمرت ع�ضر �ضنوات. ولديهما �ضتة اأبناء تطلب اأن 

تكون حا�ضنتهم الأ�ضا�ضية.
وقالت ميندي نايبي، املتحدثة با�ضم جويل اإن الهدف من تقدمي 
اأمام  الطريق  تف�ضح  بطريقة  ال��زواج  "اإنهاء  هو  للمحكمة  الأوراق 
تاأكيد  يعيدا  ب��اأن  ول��راد  لها  وت�ضمح  التالية من حياتهما  املرحلة 

اللتزام كاأبوين خمل�ضني لأبنائهما".
وت�ضببت دعوى الطالق يف نزاع مرير على احل�ضانة جرى خالله 
التحقيق مع بيت ومتت ترئته من الإ�ضاءة اإىل الأطفال. ومل يتم 

التفاق بعد على الرتتيبات النهائية للح�ضانة.
وجاء رد بيت من خالل فريقه القانوين، الذين �ضرحوا بالتف�ضيل 
كيف انه اأقر�ص جويل 8 ماليني دولر مل�ضاعدتها يف �ضراء منزلها 
تبلغ  ولأطفالها،  ل�ضاحلها  لفواتري  دفعه  اإىل  بالإ�ضافة  احل��ايل، 

قيمتها اأكرث من 1.3 مليون دولر.
اأوراق���ه���م  ب��ي��ت يف  ب����راد  "NBC"، ق���ال حم��ام��و  وب��ح�����ض��ب ق��ن��اة 
للمحكمة العليا يف لو�ص اأجنلو�ص، اإن اإتهام جويل "غري �ضروري، 
بالتغطية  للتالعب  حمجب  جهد  وه��و  م��ادي��ة،  معلومات  ويغفل 

الإعالمية".

عاطفية  جوانب  )الفار�ض(   The Rider فيلم  يطرح 
مده�شة وق�شة موؤثرة عن �شاب ي�شعى اإىل حتقيق 
ما يعتربه ر�شالته يف احلياة. يبدو العمل اأقرب اإىل 

اأي  يف  م�شبوقة  غري  روحية  جتربة 
فيلم اآخر هذه ال�شنة.

�شاب ي�شعى اإىل حتقيق ما يعتربه ر�شالته يف احلياة

موؤثرة وق�صة  مده�صة  عاطفية  جوانب   ...The Rider
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احلرارة واجلفاف ي�صببان »الرعاف«
من  اإن  واحلنجرة:  والأذن  الأن��ف  ا�ضت�ضاري  الرميح،  �ضعود  الدكتور  ق��ال 
ب�ضبب  الكثريون، ويحدث  يعاين منه  الذي  الأن��ف  الرعاف جفاف  اأ�ضباب 

حرارة اجلو واجلفاف ال�ضديد يف هذه الأيام.
واأو�ضح الدكتور الرميح، يف تغريدة بح�ضابه يف “تويرت”، اإن حالة الرعاف 
ب�ضبب اجلفاف واحل��رارة، حتدث ب�ضكل خا�ص ملن ياأخذون م�ضيالت للدم 
كالأ�ضرين. وقدم الرميح عدة ن�ضائح ملن يعانون من حالت الرعاف منها 
املرطبات  ا�ضتخدام  اإىل  اإ�ضافة  احلر،  وجتنب  ال�ضوائل،  �ضرب  من  الإكثار 

الأنفية املتوفرة بال�ضيدليات.

»اإندبندنت« تو�صح �صبب التعايف 
ال�صريع للرجال من االأنفلونزا

اأ�ضرع لدى  يتعافون  الرجال  اإن  "اإندبندنت" الريطانية:  قالت �ضحيفة 
اإ�ضابتهم بالإنفلونزا من الن�ضاء. 

علمي  �ضبب  وج���ود  ع��ن  ك�ضفت  ج��دي��دة  درا���ض��ة  اأن  ال�ضحيفة،  واأو���ض��ح��ت 
اأجراها باحثون من كلية جونز  "بح�ضب درا�ضة  لهذه الظاهرة. واأ�ضافت، 
هوبكنز بلومرج لل�ضحة العامة، ون�ضرت يف جملة بيولوجيا الختالفات 
الأنفلونزا  اأع��را���ص  من  اأك��رث  يعانني  الن�ضاء  اأن  امل��ع��روف  من  اجلن�ضية"، 

مقارنة بالرجال، لكن ال�ضبب يف ذلك مل يتم تاأكيده بعد.
احلية  الفئران  اإ�ضابة  طريق  عن  الدرا�ضة  باإجراء  الفريق  "قام  وتابعت: 
قاتلة من  بجرعة غري  الذكور  الب�ضر  امل�ضتخرجة من  الب�ضرية  واخلاليا 

."A وهي �ضاللة من اأنفلونزا ، H1N1 ضاللة�
ا  واأ�ضارت، اإىل اأن هذه ال�ضاللة اخلا�ضة من الأنفلونزا، والتي ُتعرف اأي�ضً
با�ضم "اأنفلونزا اخلنازير"، ت�ضببت يف حدوث وباء عاملي بني عامي 2009 و 
2010 اأ�ضفر عن وفاة اأكرث من 18 األف �ضخ�ص يف جميع اأنحاء العامل.

الب�ضرية  واخلاليا  الذكور  الفئران  اأن  الباحثون  "ووجد  تقول:  وم�ضت 
اأنتجت املزيد من عامل النمو املعروف با�ضم )اأمفرجولني( عند الإ�ضابة 

ب�ضاللة الأنفلونزا، والذي يلعب دوًرا يف اإ�ضالح الأن�ضجة ومنوها".
الفئران واخلاليا  اإنتاج )اأمفرجولني( يف ذكور  اأن زيادة  "يعتقد  وتابعت: 
الب�ضرية الذكور، �ضاهم يف تعجيل ال�ضفاء من �ضاللة الأنفلونزا؛ حيث وجد 
اأن الفئران الذكور التي اأنتجت اأقل من عامل النمو، ا�ضتغرقت اأوقات �ضفاء 

مماثلة للفئران الإناث".
ون��ق��ل��ت ع��ن ���ض��را ك��ل��ني، الأ���ض��ت��اذة امل�����ض��اع��دة يف كلية ب��ل��وم��رج، قولها: 
ا من التباطوؤ يف اإ�ضالح الأن�ضجة اأثناء  "الكت�ضاف هو اأن الإناث تعاين اأي�ضً

فرتة التعايف؛ ب�ضبب انخفا�ص اإنتاج اأمفرجولني".
ومع ذلك، فبينما تو�ضل فريق البحث اإىل وجود �ضلة حمتملة بني اإنتاج 
الذي  ال�ضبب  بعد  يحددوا  فاإنهم مل  الأنفلونزا،  تعايف  ووقت  النمو  عامل 
اأعلى من الأمفرجولني عن  اأكرث عر�ضة لإنتاج م�ضتويات  الرجال  يجعل 

الن�ضاء.
ارتفاع  ب�ضبب  يكون  ق��د  املحتملة  التف�ضريات  "اأحد  ال�ضحيفة:  وتابعت 
م�����ض��ت��وي��ات ه��رم��ون ال��ت�����ض��ت��و���ض��ت��ريون يف ال���رج���ال، اأث���ن���اء ال��درا���ض��ة، وجد 
ا دوًرا يف حماية الفئران الذكور من  الباحثون اأن الت�ضتو�ضتريون لعب اأي�ضً

اأعرا�ص الأنفلونزا ال�ضديدة".

اجلاهلي؟  الع�شر  يف  ال�شعاليك  ال�شعراء  هم  • من 
- عروة بن الورد وال�ضنفري وال�ضليك بن ال�ضلكة وتاأبط �ضرا. 

بالوعد؟  اخلف  يف  املثل  ُي�شرب  • فيمن 
- عرقوب 

الفال؟  ببنات  املق�شود  • ما 
- الإبل 

اللغة؟  يف  العني  كلمة  تعني  • ماذا 
- عني الن�ضان واجلا�ضو�ص وعني املاء وذات ال�ضئ ولبه. 

اللغة؟  يف  امل�شتحيالت  هي  • ما 
- الغول والعنقاء واخلل الويف 

ي�ضتخدمون  الأوروبيون  الأطباء  كان  ع�ضر  والثامن  ع�ضر  وال�ضابع  ع�ضر  ال�ضاد�ص  القرون  • طوال 
التبغ ملعاجلة �ضل�ضلة من امل�ضاكل ال�ضحية مثل ال�ضداع وت�ضو�ص الأ�ضنان والتهاب املفا�ضل وحتى رائحة 

الفم الكريهة. 
الأنف  هما  احلياة  ط��وال  النمو  عن  يتوقفان  ل  ال��ل��ذان  الإن�ضان  ج�ضم  يف  الوحيدان  الع�ضوان   •

والأذنان. 
ه�ضمية.  غدة  مليون   35 نحو  على  الإن�ضان  معدة  • حتتوى 

 uncopyrightablesاأطول كلمة اإجنليزية ميكن اأن تكتب دون تكرار حرف واحد مرتني هي •
وهي تتاألف من 16 حرفا. 

جرمانيا.  اإىل  برلني  مدين��ة  ا�ضم  تغيري  ينوي  كان  هتلر  اأدولف  النازي  • الزعيم 
ال�ضي�ن.  يف  نهر  األف   50 من  اأكرث  • يوجد 

ابط(.  )مفرد  اآباطهم  على  بالو�ضم  دمهم  ف�ضائل  يطبعون  النازي  احلزب  وقادة  اأع�ضاء  • كان 
املوز.  من  يباع  مما  اأكرث  منها  ويباع  العامل  يف  )فاكهة(  اأ�ضهر  • الطماطم 

نحو  يبلغ  الذي  �ضكانها  عدد  على  يزيد  �ضنوياً  فرن�ضا  يزورون  الذين  ال�ضياح  • عدد 
ن�ضمة.  مليون   60
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ع�شري الربتقال 
ب��ي��ن��ت ن��ت��ائ��ج درا�����ض����ة اأن 
ت���ن���اول ك���اأ����ص م���ن ع�ضري 
الرتقال يوميا ي�ضاعد يف 

حت�ضني الذاكرة.
وا�ضرتك يف الدرا�ضة التي 
اأجراها علماء من جامعة 
ري����دي����ن����غ ال���ري���ط���ان���ي���ة 
رجال،  و13  ام����راأة   24
 81–60 ب��ني  اأع��م��اره��م 

�ضنة.
اأن  ال��درا���ض��ة  ن��ت��ائ��ج  بينت 
املواد الكيميائية املوجودة 

الع�ضبية  اخل��الي��ا  ال��دم��وي��ة وحتمي  ال���دورة  ال��رت��ق��ال حت�ضن  يف ع�ضري 
اإر�ضال  يف  اخل��الي��ا  وت�ضاعد  الج��ه��اد،  ع��ن  الناجتة  الأك�����ض��دة  عمليات  م��ن 

الإ�ضارات.
وح�ضب راأي اخلراء، توؤثر مركبات  الفالفونويد، املوجودة يف الرتقال، 
الإ����ض���ارات يف منطقة  ي��ب��دو تن�ضط ط��رق  ال���ذاك���رة، حيث كما  اإي��ج��اب��ي��ا يف 

"احل�ضني" بالدماغ.
الأ�ضخا�ص الذين ا�ضرتكوا يف هذه الدرا�ضة كانوا ب�ضحة جيدة، وطلب منهم 

الباحثون تناول ن�ضف لرت من ع�ضري الرتقال يوميا ملدة 8 اأ�ضابيع.
الثامن،  الأ�ضبوع  انتهاء  وبعد  قبل  امل�ضرتكني  ذاكرة جميع  الباحثون  قيم 
بتناول  امل�ضنني  العلماء  ين�ضح  لذلك   ،%  8 بن�ضبة  حت�ضنت  اأنها  وتبني 

ع�ضري الرتقال يوميا وب�ضورة منتظمة.

اأقدم زوجني يف العامل ما�شاو مات�شوموتو ومياكو مات�شوموتو يف �شورة مع حفيدتهما وموظف يف دار لرعاية 
امل�شنني يف تاكامات�شو ، مقاطعة كاغاوا ، اليابان. )رويرتز(

كانت مياه النهر جتري وتلعب مرحة فرحه عندما جاء احدهم والقى بداخلها بقايا كثرية ثم ذهب فتوقفت 
عليها  يحافظ  ان  تتمنى  وكيف  ماآ�ضاتها  الكبري  النهر  لوالدها  لت�ضتكي  كثريا  وحزنت  اجلريان  عن  املياه 
النا�ص فال يرمون فيها ال�ضياء القذرة فقالت موجة �ضغرية وهي تبكي جرحتني بع�ص العلب يوما وانا 
العب وبكيت كثريا وقالت اخرى رمى �ضخ�ص ما بع�ص احلجارة وا�ضابني اآه . كم هو قا�ص فقالت اختها نعم 
لقد ا�ضابتني اي�ضا حجارة وب�ضبب م�ضنع الكيماويات ماتت �ضمكاتي اآه كم انا حزينة فقالت الم وانا اي�ضا 
النا�ص بنا فقال النهر الكبري  اإىل مكانا اخر متى يح�ص  اتاأمل ف�ضمكاتي متوت وهناك من ترتكنا وتهرب 
ح�ضنا من الن �ضنختفي ولن نعود البعد ان يعرف النا�ص قيمتنا ،واختفت مياه النهر لي�ضرخ النا�ص هلعا 
ماذا �ضيفعلون بال مياه وكيف �ضيعي�ضون ف�ضرخ رجل وقال كنت اح�ص ان النهر �ضيغ�ضب يوما ما ويختفي 
فنحن ل نعامله باحرتام انظروا ماذا يوجد بقاعه وماذا نلقي بداخله حتى تعرفه ملاذا تركنا النهر الكبري 
،وجتمع النا�ص نادمني على معاملتهم للنهر ولكن احدا منهم قال لن ينفع الكالم هيا لننظف قاع النهر قبل 
ان تغيب ال�ضم�ص وبالفعل مل مت�ص حلظات ال وتدلت احلبال لينزل �ضباب القرية اإىل قاع النهر ينظفونه 
وي�ضتخرجون ما فيه من بقايا وحجارة واخ�ضاب فعلق احدهم وقال كم اخجل من ذلك .. وعندما غربت 
ال�ضم�ص ذهب اجلميع للنوم والراحة وهم نادمني على مافعلوه �ضابقا ،ويف ال�ضباح ا�ضتيقظ اجلميع على 

�ضوت مياه دافقة تعلن انها جاءت �ضاكرة لهم جهدهم وانها لن ترتكهم مرة اخرى .

اأمر يتعر�ص له الكثري من النا�ص،   )الدوخة املفاجئة( هو 
وقد ي�ضادف ذلك وجودهم يف ال�ضارع؛ ما يعر�ضهم لالإحراج 

ورمبا املخاطر.
ووفقاً ملا ذكره موقع emedicinehealth، فاإن الدوار 
قد يكون ب�ضبب م�ضاكل �ضحية اأو ذهنية عديدة، ورمبا يكون 

نتيجة بذل جمهود كبري، اأو التعر�ص لل�ضم�ص احلارقة.
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