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ِحمية البحر املتو�سط مفيدة ملر�سى ال�سكري 
املتو�سط تتمتع  اإن ِحمية البحر  قال املعهد الأملاين لأبحاث التغذية 
اأكرث  اإنها تعد  الثاين؛ حيث  النوع  ال�سكري من  اإيجابي على  بتاأثري 

احِلميات فعالية خلف�ض قيمة الغلوكوز بالدم يف حالة ال�سيام.
ويعتقد الباحثون اأن الف�سل يف ذلك يرجع اإىل اأن الألياف الغذائية 
وزيت  والفواكه  اخل�سروات  يف  امل��وج��ودة  الثانوية  النبات  ومركبات 
تعمل  واملك�سرات  والبقوليات  الكاملة  احل��ب��وب  ومنتجات  ال��زي��ت��ون 
على حت�سني مقاومة الأن�سولني لدى املر�سى. ُي�سار اإىل اأن مقاومة 
الطبيعي  الهرمون  فيها  ي�سبح  فيزيولوجية  حالة  هي  الن�سولني 

"الأن�سولني" اأقل فعالية يف تخفي�ض م�ستوى ال�سكر بالدم. 

هل الروبيان غني بالربوتني والفيتامينات؟
ال�سهية،  البحرية  الأك��ات  من  اجلمربي(  اأو  )القريد�ض  الروبيان 
والتي يتم اإعدادها بعدة طرق م�سوية اأو م�سلوقة واأحياناً على البخار 
اأو ك�سلطة باردة. ومن ناحية التغذية ميتاز الروبيان مبحتواه الغني 
غرام   100 توفرها  التي  الغذائية  القيم  اأه��م  اإل��ي��ك  امل��غ��ذي��ات،  م��ن 

منه:
توفر ال� 100 غرام من الروبيان 99 �سعرة حرارية، اأما اإذا كان مقلياً 
24 غ��رام��اً من  ال�سعرات. وحت��ت��وي ه��ذه احل�سة على  ف��ي��زداد ع��دد 
الربوتني، و7 باملائة من احتياجات اجل�سم اليومية من البوتا�سيوم، 

احلديد. من  باملائة  و2  املغني�سيوم،  من  احتياجاته  من  باملائة  و9 
توفر  حيث  "د"،  بفيتامني  غني  باأنه  احلجم  كبري  الروبيان  وميتاز 
اجل�سم اليومية من  احتياجات  من  باملائة   40 منه  كبرية  حبة   15
فيتامني  من  �سئيلة  كميات  على  الروبيان  يحتوي  كما  الفيتامني. 

"ب12" و"ب3".
وال�سرايني.  للقلب  املفيدة  الدهون  من  بتوليفة  الروبيان  وي�ستهر 
لكن اإذا كنت من ع�ساق الروبيان ولديك ارتفاع يف ن�سبة الكول�سرتول 
تناول منه بحذر، لأن كل 100 غرام من الروبيان حتتوي على 189 
ملغ من الكول�سرتول، اأي معظم احل�سة اليومية ملن يراقب م�ستويات 
63 باملائة من الكمية  200 ملغ، وحوايل  الكول�سرتول والتي تبلغ 

املو�سى بها لاأ�سحاء.
الزئبق،  قليل  لأن��ه  الروبيان  اأك��ل  للحوامل  اأخ��رى ميكن  ناحية  من 
لكن عليك التاأكد من طهيه جيداً، وعدم اأكله بارداً، واللتزام بكمية 

الأكات البحرية والأ�سماك املو�سى بها للحامل.

التخل�ص من اإدمان بخاخات الأنف 
 ميكن الإدم��ان على ا�ستعمال بخاخ الأنف املزيل لاحتقان، اإذا كنت 
ت�ستخدمه اأكرث من مرة اأ�سبوعيا، فيمكن اأن يعتاد الغ�ساء املخاطي يف 

الأنف عليه وبالتايل يتوقف عن العمل ب�سكل مائم مبفرده. 
واإذا اأردت التغلب على هذا الإدمان، �سيكون من الأف�سل حدوث هذا 
تدريجياً، بح�سب اأوزو فالرت، رئي�ض موؤ�س�سة الأنف والأذن واحلنجرة 

الأملانية. 
وا�ستخدامه  للح�سا�سية  م�ساد  اأن��ف  بخاخ  ب�سراء  اخلبري  وين�سح 
���س��ب��اح��اً وم�����س��اًء وا���س��ت��خ��دام ال��ب��خ��اخ امل��زي��ل ل��اح��ت��ق��ان ال���ذي كنت 

ت�ستخدمه يف ال�سابق اإذا تطلب الأمر. 
باملياه  مبلئه  ق��م  لن�سفه،  لاحتقان  امل��زي��ل  ال��ب��خ��اخ  ي�سل  وع��ن��دم��ا 
م��ن ملح  ب��اإذاب��ة ملعقة  اإع����داده  اإىل  �ستحتاج  امل��احل��ة، وه��و حم��ل��ول 

الطعام يف لرت من املياه. 
متى  امل��ح��ل��ول،  بهذا  لاحتقان  امل��زي��ل  البخاخ  عبوة  م��لء  يف  ا�ستمر 
اأ�سبحت ن�سف ممتلئة وتوقف عن ا�ستخدام البخاخ امل�ساد للح�سا�سية 

مبجرد اأن تنتهي هذه العبوة. 
عندها،  فالرت.  بح�سب  الإدم���ان،  على  �ستتغلب  اأ�سابيع،  ثاثة  وبعد 
�ستكون عبوة البخاخ املزيل لاحتقان ل حتوي يف العادي �سوى املياه 

املاحلة. 
�سع يف احل�سبان اأن البخاخ املزيل لاحتقان لن ي�سبب الإدمان طاملا 
اأنك ت�ستخدمه ملعاجلة نزلت الربد وتتوقف بعد اأ�سبوع على الأكرث. 

وهذه لي�ست فرتة طويلة مبا يكفي للمري�ض لي�سبح معتمدا عليه. 
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ن�سائح للعناية بكعب القدمني 
تبدو  الأق���دام  يجعل  ل  فهو  جمالية،  م�سكلة  من  اأك��رث  الكعبني  ت�سقق  يعد 

مبظهر �سيء فح�سب، بل ُي�سّبب اأي�ساً اآلماً وينطوي على خماطر �سحية. 
واأو�سحت جملة "فرويندين" الأملانية اأن ت�سقق الكعبني ينجم عن اجلفاف 
بال�سد  بال�سعور  البداية  يف  يقرتن  وال��ذي  املنطقة،  ه��ذه  يف  للجلد  ال�سديد 
وت�سبغات  امل��رء من حكة  يعاين  ثم  الكعب،  لل�سغط يف منطقة  واحل�سا�سية 
لونية، ثم تظهر ال�سقوق، التي قد تت�سبب يف حدوث نزيف مع املعاناة من اآلم 
مربحة. وتعد هذه ال�سقوق بيئة مثالية لتكاثر وانت�سار البكترييا، التي قد 

تت�سبب يف الإ�سابات بالتهابات. 
عنا�صر غذائية هامة

واأ�سافت املجلة املعنية بال�سحة واجلمال اأن ت�سقق الكعبني قد يرجع �سببه 
يف  مثًا  امل��وج��ود   E كفيتامني  ه��ام��ة،  غذائية  لعنا�سر  اجل�سم  افتقار  اإىل 
واجلوز  ال�سلمون  يف  مثا  امل��وج��ودة   3 واأوميجا  احللو،  والفلفل  الأف��وك��ادو 

وبذور الكتان.
وقد يرجع ت�سقق الكعبني اإىل ارتداء الأحذية املفتوحة من اخللف اأو امل�سي 
ال�سغر،  متناهية  اإ�سابات  تن�ساأ  اأن  ميكن  حيث  متكرر،  ب�سكل  حافية  باأقدام 
الكعبني  حماية  ينبغي  ل��ذا  الكعبني.  ت�سقق  حل��دوث  الطريق  متهد  وال��ت��ي 

بارتداء اأحذية مغلقة من اخللف. 
عناية جيدة

واأكدت فرويندين على اأهمية العناية اجليدة يف مواجهة ت�سقق الكعبني، حيث 
ينبغي بعد ال�ستحمام ا�ستعمال كرمي مرطب اأو لو�سن. كما ميكن ا�ستعمال 
اأخرى م�ساًء،  مرهم لعاج الت�سققات، حيث يتم تطبيقه مرة �سباحاً ومرة 
اأم��ام اجللد فر�سة  يكون  النوم، كي  �سميك قبل  ارت��داء ج��ورب  يتم  اأن  على 
لا�ست�سفاء والتجدد طوال الليل.  ومن املهم اأي�ساً اإزالة اجللد املتقرن، الذي 
حجر  اأو  تق�سري  م�ستح�سر  ا�ستخدام  ميكن  الغر�ض  ولهذا  بالكعب.  ين�ساأ 

اخلفاف اأو ِمربد، مع مراعاة توخي احلر�ض واحلذر اأثناء القيام بذلك. 

قرا�سنة يخرتقون 
كامريات مدار�ص 

كامريات  الربيطانية  امل��دار���ض  و�سعت 
ف��ي��ه��ا حلماية  ع����دة  زواي������ا  م���راق���ب���ة يف 
نتائج  اإىل  اأدى  الأم������ر  ل��ك��ن  ال��ط��ل��ب��ة، 

عك�سية يف اأربع منها على الأقل.
�ستار"  "ديلي  ����س���ح���ي���ف���ة  واأف��������������ادت 
اإنرتنت  ق��را���س��ن��ة  ب�����اأن  ال��ربي��ط��ان��ي��ة، 
بريطانية  م���دار����ض   4 ن��ظ��ام  اخ���رتق���وا 
على الأقل من بني مئات املوؤ�س�سات التي 

اخرتق نظام كامريات املراقبة فيها.
القرا�سنة  اأن  اإىل  ال�سحيفة  واأ����س���ارت 
ب��داأوا يف بث ما ت�سجله هذه الكامريات 
موقع  على  مبا�سرة  ب�سورة  امل��دار���ض  يف 
الوليات  يف  يعمل  اأن��ه  يبدو  اإل��ك��رتوين 
امل���ت���ح���دة. وك���ت���ب امل����وق����ع الإل����ك����رتوين 
اخل���ا����ض ب��ال��ق��را���س��ن��ة: ����س���اه���دوا البث 
اململكة  امل���راق���ب���ة  ل���ك���ام���ريات  امل���ب���ا����س���ر 
امل��ت��ح��دة . وي��ظ��ه��ر يف امل��وق��ع ���س��ور من 
يف  وال�ساحات  وامل��م��رات  الف�سول  داخ��ل 
والد  وق���ال  ب��اك��ب��ول.  م��در���س��ة مبدينة 
اأمر  اإنه  تعليقا،  املدر�سة  الطلبة يف  اأحد 
اعتقد  "كنت  م�����س��ي��ف��ا  ل��ل��غ��اي��ة،  ����س���ادم 
اأن ك��ام��ريات امل��راق��ب��ة وج���دت جل��ع��ل يف 

املدار�ض اأكرث اأمنا.

�سنغافورة ُتكافح حمى 
ال�سنك باإطالق البعو�ص

�سنغافورة  يف  البيئة  �سلطات  تعد 
م�سروع  م���ن  ال��ت��ال��ي��ة  ل��ل��م��رح��ل��ة 
يهدف لإطاق املزيد من البعو�ض 
���س��د فريو�ض  م��ع��رك��ت��ه��ا  اإط�����ار  يف 

حمى ال�سنك.
وي�سمل م�سروع "ولبات�سيا" اإطاق 
ولبات�سيا- ن��وع   ذك��ور من  بعو�ض 
اأي���دي�������ض يف ث����اث جم��م��وع��ات يف 
الثانية  امل��رح��ل��ة  وت���ب���داأ  ال���ب���اد، 
م���ن امل����ب����ادرة يف اأب����ري����ل امل��ق��ب��ل ، 
البيئة  لوكالة  �سحايف  بيان  وف��ق 

ال�سنغافورية.
ُي�سار اإىل اأن ولبات�سيا هي بكترييا 
يف  وت��وج��د  طبيعي  ب�سكل  ت��ت��ك��ون 
احل�سرات، وتعد اآمنة  من   60%
والبيئة،  واحل��ي��وان��ات  الب�سر  على 

وفق الربنامج العاملي للبعو�ض.
توجد  الولبات�سيا  ف��اإن  ذل��ك  وم��ع 
اإيجيبتي،  اإيدي�ض  بعو�سة  يف  عادة 
وهي النوع امل�سوؤول يف املقام الأول 
ب�سرية مثل  انتقال فريو�سات  عن 
زيكا وحمى ال�سنك و�سيكونغونيا.
ولبات�سيا- ذك���ور  ت��ت��زاوج  وعندما 
اإيدي�ض مع اإناث اإيدي�ض اإيجيبتي، 

فاإن البي�ض الناجت ل يفق�ض.
ذكور  اإط��اق  اإىل  امل�سروع  ويهدف 
ب�سكل  ولبات�سيا-اإيدي�ض  بعو�ض 
البعو�ض  تكاثر  مينع  م��ا  م�ستمر 
البيان  وف�����ق  ل���ل���ع���دوى،  ال���ن���اق���ل 

ال�سحايف الر�سمي.
العاملية،  ال�سحة  منظمة  وح�سب 
ف�����اإن ح��م��ى ال�����س��ن��ك ه���ي الأك����رث 
انت�ساراً بني الأمرا�ض الفريو�سية 

التي تنقلها احل�سرات يف العامل.

الثلوج تغطي 
ق�سر بكنجهام

مقر  بكنجهام  ق�سر  الثلوج  غطت 
بريطانيا  امللكة  الر�سمي  الإق��ام��ة 
يف لندن ام�ض فيما اجتاح الطق�ض 
املتجمد الذي ي�سبه مناخ �سيبرييا 
القادم من  )الوح�ض  عليه  ويطلق 
ال�سرق( مناطق �سا�سعة يف الباد.

واأغ��ل��ق��ت م��ئ��ات امل��دار���ض وتعطلت 
احلركة على الطرق وعلى خطوط 
يف  وامل���ط���ارات  احل��دي��دي��ة  ال�سكك 
اأي���ام بريطانيا يف  اأب���رد  واح���د م��ن 
مثل هذا الوقت من العام منذ نحو 
درجات  وانخف�ست  ع��ق��ود.  ثاثة 
مئوية  درج�����ة   12 اإىل  احل������رارة 
املناطق  ب��ع�����ض  يف  ال�����س��ف��ر  حت���ت 
ال��ري��ف��ي��ة يف ح���ني ح�����ذرت خدمة 
من  الربيطانية  اجلوية  الأر���س��اد 
�سنتيمرتا   40 اإىل  الثلوج  ارتفاع 
ا�سكتلندا.  املرتفعة من  املناطق  يف 
عا�سفة  اأقوى  اأيرلندا  ت�سهد  وقد 

ثلجية منذ عام 1982.

ن�سائح ملواجهة 
ح�سا�سية الأنف 

الربيع  ف�سل  ح��ل��ول  اق���رتاب  م��ع 
النت�سار يف  اللقاح يف  تبداأ حبوب 
مزعجاً  كابو�ساً  ميثل  ما  ال��ه��واء، 
مل��ر���س��ى ح�����س��ا���س��ي��ة الأن������ف، حيث 
ي�����س��اب امل��ري�����ض ب�����س��ي��ان الأن���ف 
الحمرار  اإىل  اإ�سافة  وان�����س��داده، 
وال����ع����ط���������ض واحل�����ك�����ة وال����ع����ي����ون 

الدامعة وتورم حول العينني. 
ومل��واج��ه��ة ه��ذه الأع���را����ض تن�سح 
با�ستعمال  "ت�ست" الأملانية  جملة 
ي���ح���ت���وي على  ل�����اأن�����ف  غ�������س���ول 
 %  0.9 بن�سبة  م��ل��ح��ي  حم��ل��ول 
ي��وم��ي��اً، وال����ذي ي��ع��م��ل ع��ل��ى طرد 

م�سببات احل�سا�سية من الأنف. 
املنزل  تنظيف  اأي�����س��اً  امل��ه��م  وم���ن 

با�ستعمال  املعتاد  من  اأك��رث  ب�سكل 
املكن�سة الكهربائية وم�سح الأ�سطح 

لإزالة الغبار املرتاكم عليها. 
كما اأن تركيب �سبكة احلماية من 
يحول  النوافذ  على  اللقاح  حبوب 
احل�سا�سية  م�سببات  دخ���ول  دون 
النت�سار  ح���ال  ويف  امل���ن���زل.   اإىل 
الهواء،  يف  اللقاح  حلبوب  ال�سديد 
الأف�سل جتنب اخل��روج من  فمن 
مراعاة  مع  امل�ستطاع،  ق��در  املنزل 
لتجنب  م�ساًء  جيداً  ال�سعر  غ�سل 
ا����س���ط���ح���اب ح���ب���وب ال���ل���ق���اح اإىل 
الفرا�ض.  ولل�سبب ذاته، يجب خلع 
امل��اب�����ض، ال��ت��ي ت��ع��ر���س��ت حلبوب 

اللقاح، خارج غرفة النوم. 

اأن اجل��ل��و���ض على  التغذية م��ن  وي��ح��ذر الأط��ب��اء وخ���رباء 
املكتب لفرتات طويلة، يقلل من م�ستوى التمثيل الغذائي 
يف اجل�����س��م، ك��م��ا اأن���ه ي��زي��د م��ن خ��ط��ر الإ���س��اب��ة بال�سمنة 

واأمرا�ض القلب واملفا�سل، وغريها من امل�ساكل ال�سحية.
بال�سوؤون  املعني  "بولد�سكاي"،  موقع  يف  ورد  ما  وبح�سب 
ال�����س��ح��ي��ة، ه��ن��اك و���س��ف��ة م���ن 10 ن��ق��اط جت��ن��ب��ك خطر 
�ساعات  اأثناء  الزائد  ال��وزن  اكت�ساب  اأو  بال�سمنة  الإ�سابة 
و  اأف�سل  �سحة  اأج��ل  من  اتباعها  على  فاحر�ض  العمل.. 

ج�سم مثايل:
املاء من  الكثري  -1ا�سرب 

ف�سرب املاء بكرثة يجنبك ال�سعور بالتعب والإرهاق، ويقيك 
من خطر اجلفاف والإ�سابة بال�سداع ويبقيك بعيداً عن 
ال�ستغناء عنها، كما  التي ميكن  ال�سريعة  الوجبات  تناول 
 2.7 اأنه يعزز من طاقة اجل�سم. وين�سح اخل��رباء ب�سرب 

لرت من املاء للن�ساء و2.8 لرت للرجال يومياً.
العلكة -2ام�سغ 

يقول خرباء التغذية اإن م�سغ العلكة يبقيك يقظاً ويخفف 
ال�"كورتيزول"  اإف���راز  من  ويخفف  وال�سغط  التوتر  من 
ال���ذي يحفز اخلايا  ل��ل��ت��وت��ر-  امل�����س��ب��ب  ال��ه��رم��ون  -وه���و 
البطن،  منطقة  يف  ال���رتاك���م  ع��ل��ى  وي�����س��اع��ده��ا  ال��ده��ن��ي��ة 

وبالتايل يبداأ "الكر�ض" يف الظهور والنمو التدريجي.
للعمل وا�سطحبها  باملنزل  وجباتك  -3ح�سر 

ل تتناول الوجبات ال�سريعة ب�سكل يومي يف العمل، فهذه 
الأطعمة حتتوي على العديد من ال�سعرات احلرارية، التي 
هو  �سيء  اأف�سل  ل��ذا  بعد..  فيما  منها  التخل�ض  �سي�سعب 
وا�سطحابها  باملنزل  امل�سبعة  ال�سحية  الوجبات  حت�سري 

معك اإىل العمل ب�سكل يومي.
الأخ�سر ال�ساي  -4ا�سرب 

اإذا  لكن  ال�سباح،  يف  القهوة  فنجان  ل�سرب  ن�سرع  ما  ع��ادة 
ف�سيختلف  الأخ�����س��ر،  ال�ساي  م��ن  بفنجان  ا�ستبدلناه  م��ا 
الأمر كثرياً. فال�ساي الأخ�سر ميتاز بخ�سائ�سه احلارقة 
للدهون، والتي �ست�ساعدك يف فقدان الوزن على مدار يوم 

العمل الطويل.
الدرج بدًل من امل�سعد -5ا�سعد 

امل�سعد،  بدًل من  ال��درج  ت�ستخدم  اأن  امل�ستطاع  حاول قدر 
اإذا اأردت فعًا اأن تفقد الوزن الزائد اأثناء يوم العمل. فاإذا 
اأ�سعاف ال�سعرات احلرارية  فعلت ذلك، فاإنك �سوف تفقد 

التي تفقدها با�ستخدام امل�سعد.
-6قف اإىل جانب مكتبك

جانب  اإىل  ال��وق��وف  اأن  اإىل  احل��دي��ث��ة  ال��درا���س��ات  خل�ست 
ل  التي  احل��راري��ة  ال�سعرات  من  تتخل�ض  يجعلك  مكتبك 
يحرق  فالوقوف  جلو�سك.  اأثناء  منها  التخل�ض  ت�ستطيع 

حرارياً كل �ساعة اأكرث من اجللو�ض. �سعراً   50
الوجبات بني  ال�سلطة  -7تناول 

ت�سعر  �سيجعلك  الرئي�سية  الوجبات  بني  ال�سلطة  فتناول 
بالمتاء ويحميك من "هجمات اجلوع" اأثناء يوم العمل. 
وحاول اأن تكون ال�ساطة غنية بالربوتني مثل الدجاج اأو 
البي�ض والألياف والفوكادو والفا�سوليا مثًا. كما ميكنك 

اأي�ساً اإ�سافة الطماطم املجففة واملك�سرات.
بحبوب ال�سيا داخل اجلرار -8احتفظ 

فحبوب ال�سيا غنية بالعنا�سر الغذائية املفيدة، فهي حتتوي 
على اأحما�ض "اأوميغا3-" واألياف وبروتني وكال�سيوم، كما 

اأنها �سهلة المت�سا�ض يف اجل�سم.

كل �ساعتني دقيقتني  ملدة  امل�سي   )9
�ساعتني  الدقيقتني كل  تزيد عن  مل��دة ل  اأن مت�سي  ح��اول 
وحتادث  املكاتب  بني  فلتتنقل  العمل..  ي��وم  اأث��ن��اء  تقريباً 

زماءك مثًا.
�سحية خفيفة  وجبات  -10تناول 

حاول  لكن  املقلية،  لاأطعمة  تلجاأ  ل  ب��اجل��وع،  �سعرت  اإذا 
العتماد على الوجبات ال�سحية، لكي ت�ستطيع اأن تتخل�ض 
مثا  تعتمد  التي  ال�سريعة  فالوجبات  الزائد.  ال��وزن  من 
الفول  وزب���دة  واحل��م�����ض  الكاملة  احل��ب��وب  ب�سكويت  على 
ال��خ، فكلها   ... ال�سوداين والتفاح وامل��وز واجل��زر واخل��ي��ار، 
ال���وزن  م���ن  ال��ت��خ��ل�����ض  يف  وت�����س��اع��دك  �ست�سبعك  ع��ن��ا���س��ر 

الزائد.

�سمنة الأهل تزيد احتمال جناحك يف احلمية
تو�سلت درا�سة حديثة اإىل اأنه بالن�سبة لاأ�سخا�ض الذين 
لدى عائلتهم تاريخ بدانة، فاإن احلمية لديهم تكون اأكرث 

جناحا يف التخل�ض من الوزن الزائد.
واأجرى الدرا�سة باحثون من جامعة هارفارد يف الوليات 
 14 20 عاما، و�سملت قرابة  املتحدة، وامتدت على مدار 

األف �سخ�ض، ون�سرت يف املجلة الطبية الربيطانية.
ووجد الباحثون اأن الأ�سخا�ض الذين لديهم اأعلى ا�ستعداد 
كتلة  معامل  حت�سني  على  ق��ادري��ن  ك��ان��وا  للبدانة  جيني 
%70 اأكرث مقارنة مع الأ�سخا�ض الذين  اجل�سم لديهم 
هذه  ت�سري  وق��د  ل��ل��ب��دان��ة.  عائلية  ���س��رية  لديهم  يكن  مل 
اأن احلجاج باأن الأهل بدناء لي�ض حجة على  الدرا�سة اإىل 
اأي يجعل  ال��وزن، واأن هذا قد يعمل بالعك�ض،  عدم فقدان 

من الأ�سهل على ال�سخ�ض اأن يفقد الوزن.

ماذا تفعل لكي تفقد وزنك الزائد 
اأثناء العمل؟ اإليك الو�سفة

عادة ما من�صي تقريبًا ن�صف اليوم يف مقرات اأعمالنا، وهناك 
اأكرث من  ال�صخ�ص تقريبًا  التي قد مي�صي فيها  بع�ص الأعمال 
الكمبيوتر، بينما  اأمام جهاز  ن�صف يومه، على الأغلب جال�صًا 

بع�ص  لآخر  اآن  من  يلتهم 
الوجبات اخلفيفة.

يبداأ  اأ���ص��ه��ر  ع��دة  وب��ع��د 
الت�صاوؤل..  يف  ال�صخ�ص 

اأن��ا  وزين؟  ي��زي��د  "ملاذا 
وجبات  اأت��ن��اول  ل  تقريبًا 

ال����ي����وم.. فما  م��ع��ظ��م  ك��ام��ل��ة 
اأتناوله ل يعادل هذه الزيادة يف 

وزين!".
نوعية  الأح���ي���ان،  م��ن  كثري  ويف 
تتحكم  قد  به  نقوم  الذي  العمل 
فينا.. فالأعمال التي قد حتتوي 
قد  كبري  ع�صبي  �صغط_  على 
�صورة  يف  وتنعك�ص  علينا  توؤثر 
ل�صعوري  ب�صكل  للأطعمة  تناول 
اأي�صًا  عنه  ينتج  مما  �صحي،  وغري 

زيادة تدريجية يف الوزن.
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�ش�ؤون حملية

برعاية �صما بنت حممد اآل نهيان 

احتفالية مب�ساركة طالب وطالبات املدار�ص يف نهاية �سهر البتكار

التنمية اخل�صراء لتح�صني جودة احلياة

جامعة الإمارات تختتم اأعمال موؤمترها الدويل اخلام�ص للطاقة املتجددة

انطلق  امللتقى التعريفي الأول جلمعية املوؤازرة الإماراتية مل�صابي ال�صرطان

املطالبة بتطوير الأبحاث العلمية والدرا�سات الطبية يف جمال ال�سرطان ودعم الباحثني

حممد بن حم: ن�صر ثقافة البتكار واجب وطني

العني مدينة  ملجتمع  املهني  البتكار  معهد  يقدمها  البتكار  �سهر  يف  مبادرات   7

•• العني-الفجر:

برعاية ال�سيخة �سما بنت حممد بن خالد اآل نهيان 
نهيان  اآل  خالد  بن  حممد  ال�سيخ  موؤ�س�سات  رئي�سة 
لعام  البتكار  �سهر  فعاليات  اأم�ض  اختتمت  الثقافية 
زايد الذي اأقيم مبكتبة زايد املركزية مبدينة العني 
باأبوظبي  املعرفة  هيئة  عام  مدير  م�ست�سار  بح�سور 
حممد �سامل الظاهري ومدير مكتب العني التعليمي 
�سامل الكثريي ومديرة عام موؤ�س�سات ال�سيخ حممد 
ال��ث��ق��اف��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة حمدة  ن��ه��ي��ان  اآل  ب���ن خ��ال��د 
املحمود البلو�سي. ويف بداية الحتفالية التي �ساحبها 
معر�ض لابتكار من اإعداد طاب وطالبات املدار�ض 
القت حمدة املحمود البلو�سي كلمة ال�سيخة �سما بنت 
حممد اآل نهيان التي اأكدت فيها على اأهمية مثل هذه 
الفعاليات يف تنمية قدرات ومهارات طاب وطالبات 
املدار�ض وت�سجيعهم على التفاعل على املجتمع. وقد 

الكثريي وحمدة  و�سامل  الظاهري  �سامل  قام حممد 
ال��ف��ائ��زي��ن يف م�سابقتي  ال��ط��اب  ب��ت��ك��رمي  امل��ح��م��ود 
ال�سخ�سيات  ت���ك���رمي  وك����ذل����ك   2018 الب���ت���ك���ار 
اأ�سحاب  التكرمي  �سمل  كما   ، والداعمني  الرئي�سية 

امل�سروعات البتكارية املتميزة.
الحتفالية  �سمن  امل��ق��ام  امل��ع��ر���ض  ت�سمن  وق��د  ه��ذا 
اخلتامية على العديد من البتكارات من بينها ربوت 
ناطق ي�ستطيع التحدث بالنيابة عن اأ�سحاب الهمم 
ال�����س��م ق��دم��ت��ه م��در���س��ة ال�����س��اري��ة اإىل ج��ان��ب كر�سي 
متحرك يتنا�سب مع مر�سي ال�سرع قدمته مدر�سة 
بنت احل��ارث. كما قامت طالبات مدر�سة  الف�سل  اأم 
تعتمد  م��اه��ي  ال��ع��اب  ح��دي��ق��ة  بت�سميم  ال��ط��ل��ي��ع��ة 
مبوا�سفات  وتتميز  املتجددة  ال�سم�سية  الطاقة  على 
رو�سة  ط��ال��ب��ات  ق���دت  ك��م��ا  ت�سممها  يف  ال���س��ت��دام��ة 
فيها  ت�ستخدم  ذكية  ملدينة  م�سروع  ال�سالح  الن�ضء 
طالبات  قدمت  كما  ال�سيارات  اإيقاف  يف  احل�سا�سات 

مدينة  م��ن  م�سغر  من���وذج  ال�سا�سل  ذات  م��در���س��ة 
تقدمي  م��ن  ال��ب��ادي��ة  م��در���س��ة  متكنت  ك��م��ا  امل�ستقبل 
احلراري  والحتبا�ض  ال��ري  عمليات  يف  ي�سهم  جهاز 
وقدمت مدر�سة �سامة بنت بطي تطبيق ذكي يخدم 
قدمته  ما  اإىل  اإ�سافة  املجتمع  يف  وال�سامة  الأم��ن 
للبيئة  �سديقة  حديقة  اب��ت��ك��ار  م��ن  الغيث  م��در���س��ة 
الوقت دور يف تقدمي منوذج  وك��ان لرو�سة ومدر�سة 
املدر�سة  وق��دم��ت  بال�سحن.  يعمل  ���س��ح��راوي  ملكيف 
الثانوية  واملدر�سة  التطبيقية  للتكنولوجيا  الثانوية 
الفنية ابتكارات ت�سهم يف احلد من حوادث ال�سيارات 
يف  امل��وز  ق�سور  ا�ستخدام  اإىل  اإ�سافة  ال�سباب  اأث��ن��اء 
اأن تقدم جهاز  تقنية املياه وا�ستطاعت مدر�سة ناهل 
ومتكنت  امل��ن��ازل  خ��زان��ات  يف  امل��ي��اه  من�سوب  لتحديد 
ا���س��ت��خ��دام خا�سية  ب��ن��ت حم��م��د م��ن  م��در���س��ة ح�سة 
تنافر الأقطاب املت�سابهة يف املغناطي�ض يف حل م�سكلة 
غرق حاويات الب�سائع يف املوانئ وا�ستطاعت مدر�سة 

حتكم  اأدوات  تطوير  م��ن  الأ���س��ا���س��ي  للتعليم  ال��ع��ني 
وقدمت  حركية  طاقة  اإىل  الكامنة  الطاقة  لتحويل 
مدر�سة الإم��ارات اخلا�سة منوذج من طائرة الإنقاذ 

تعمل بالطاقة ال�سم�سية.
ال�سرفة  ابتكار  قدمت  فقد  الإم���ارات  اأم  اأم��ا مدر�سة 
الذكية للحد من �سقوط الأطفال من �سرفات املنازل 
، كما قدمت مدر�سة اأم اأمين بنت ثعلبة ابتكار جديد 
مل��ع��ج��ون ل��ع��ب الأط���ف���ال اأم���ا م��در���س��ة اجل��اه��ل��ي فقد 
الأغرا�ض  م��ت��ع��ددة  ذك��ي��ة  كهربائية  ل��وح��ة  اب��ت��ك��رت 
كهربائية  مكن�سة  ال�سعادة  ومدر�سة  رو�سة  وقدمت 
القلم  اإىل  اإ���س��اف��ة  ال�����س��ي��ارات  ن��ظ��اف��ة  ت�����س��ت��خ��دم يف 
الظاهري  �سامل  حممد  اأ�ساد  وقد  هذا  املغناطي�سي. 
و����س���امل ال��ك��ث��ريي مب���ا ���س��اه��دا م���ن اب���ت���ك���ارات توؤكد 
والطالبات مهارات  الطاب  اأن لدى هوؤلء  جمعيها 
ت�ستحق اأن حتظى باهتمام القيادات الرتبوية اإ�سافة 

اإىل ت�سجيع اأولياء الأمور.   

•• العني-الفجر:

ال�����دويل اخل��ام�����ض للطاقة  امل���وؤمت���ر  يف خ��ت��ام اع���م���ال 
املتجددة ICREGA 2018 الذي عقد يف الفرتة 
الإم����ارات  جامعة  يف   2018 ف��رباي��ر   28-26 م��ن 
الكهرباء  ملهند�سي  ال��دول��ي��ة  اجلمعية  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 
ب�سرورة  امل���وؤمت���ر  او����س���ى   IEEE والل���ك���رتون���ي���ات 
الطاقة  بتخزين  املتعلقة  العلمية  الأب��ح��اث  تطوير 
قطاع  من��و  يف  م��ه��م��اً  دوراً  �ستلعب  وال��ت��ي  وتقنياتها 
الطاقة املتجددة يف املنطقةكما او�سى ب�سرورة النظر 
قفزة  م��ن  وامل��وا���س��ات  النقل  و�سائل  حتتاجه  م��ا  اإىل 
مع  يتنا�سب  والت�سميم مبا  البتكار  نوعية يف مفهوم 
طرق توليد الطاقة احلديثة لاإ�سهام يف تعزيز الروؤية 
ال�سرتاتيجية لتحقيق بيئة م�ستدامة، من حيث زيادة 
التنمية  وتطبيقات  النظيفة،  الطاقة  على  العتماد 
البديلة  الطاقة  م�سادر  تقنيات  لتطوير  اخل�����س��راء 
خطط  تخدم  التي  العلمية  والبتكارات  الأبحاث  عرب 
خال  من  املعرفة  على  القائم  القت�ساد  اإىل  التحول 

م�ساريع  البحثية  وامل���راك���ز  اجل��ام��ع��ات  ق��ي��ادات  تبني 
تطوير تطبيقات وتقنيات الطاقة املتجددة. 

اللجنة  ح�����س��ني-رئ��ي�����ض  م��و���س��ى  ال���دك���ت���ور  واأو�����س����ح 
يف  ال����دويل  امل���وؤمت���ر  ه���ذا  اأن  ل��ل��م��وؤمت��ر-،  التنظيمية 
بني  للتوا�سل  ج�سر  خلق  اإىل  ي�سعى  اخلام�سة  دروت��ه 
جميع  من  الهام  احليوي  املجال  ه��ذا  يف  املتخ�س�سني 
ت��ع��زي��ز الإجن�������ازات العلمية  ال���ع���امل، وب���ه���دف  اأن���ح���اء 
والتنمية  امل��ت��ج��ددة،  ال��ط��اق��ات  جم���الت  يف  والتقنية 
امل�ستدامة التي ت�سهد تطورات مت�سارعة يف ابتكاراتها 
وتخزين  ا�ستخدام  بتقنية  املتعلقة  والعلمية  البحثية 
وتوليد الطاقة، ودورها يف حت�سني جودة حياة الإن�سان.  
كما اأكد املوؤمترون على اأن التكلفة املفرو�سة على طلب 
ث��ق��ي��ًا على  ع��ب��ئ��اً  ح��ال��ي��ا مي��ث��ل  ال��ط��اق��ة  م�ستخدمي 
احلاجة  ي��وؤك��د  مم��ا  وال�ستهاكي،  ال�سناعي  القطاع 
وامل�ستدامة  املتجددة  الطاقة  اىل  لاجتاه  ال�سرورية 
وتطوير تقنياتها، حيث اأظهرت التقنيات والبتكارات 
احل��دي��ث��ة يف ه���ذا ال��ق��ط��اع من���واً م��ت�����س��ارع��اً ي�����س��ّرع من 
حتى  واقت�ساداتها  للدول  م�ستدام  كم�سدر  اعتمادها 

اأحد  ت��ع��د  الليثيوم"  "بطاريات  واإن   .2050 ال��ع��ام 
و“التخزين  املتجددة،  الطاقة  لتخزين  الو�سائل  اأهم 

احلراري" من الأهمية مبكان لعمليات تخزين الطاقة 
امل�ستقبلية لإعادة ا�ستخدامها يف التدفئة والتربيد.

•• العني – الفجر:

ال�سرطان  مل�سابي  الإم��ارات��ي��ة  امل����وؤازرة  جمعية  نظمت 
بالتعاون مع م�ست�سفى ميديكلينيك امللتقى التعريفي 
على  الأول  اأم�����ض  م�ساء  اأق��ي��م  ال���ذي  للجمعية  الأول 
بن  حمد  حممد  ال�سيخ  بح�سور  العني  بلدية  م�سرح 
الوطني  ال�ست�ساري  املجل�ض  ع�سو  العامري  رك��ا���ض 
اأب��وظ��ب��ي وح�سور ع��دد م��ن الأط��ب��اء واأع�ساء  لإم���ارة 
اجلمعيات  ع���ن  ومم��ث��ل��ني  اجل��م��ع��ي��ة  اإدارة  جم��ل�����ض 
اخلريية والإن�سانية وامل�ست�سفيات احلكومية واخلا�سة 
وموؤ�س�سات الرعاية ال�سحية، اإىل جانب ح�سور افراد 

تعافوا من املر�ض اخلبيث بف�سل اهلل ومنته.
بداأ امللتقى بالن�سيد الوطني واآيات من الذكر احلكيم 
كلمة  بعدها  ال�سام�سي،  هند  العامية  من  وتقدمي 
اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  رك��ا���ض  ب��ن  حممد  ���س��امل  ال�سيخ 

اأه��داف اجلمعية بن�سر الوعي  اأكد فيها على  اجلمعية 
يف املجتمع من خطورة مر�ض ال�سرطان، والعمل على 
دعم الربامج التوعوية من خال الفعاليات واملبادرات 
والن�سطة املجتمعية حول ما يخ�ض مر�ض ال�سرطان 

للحد والوقاية منه وحماربته وك�سفه مبكراً وبالتايل 
م�ساعدة املر�سى للتخل�ض منه. 

ودعا ال�سيخ �سامل بن ركا�ض كافة الأطباء وامل�ست�سفيات 
واإمكانياتهم  ق��واه��م  ك��ل  لت�سخري  ال��ت��اأم��ني  و���س��رك��ات 

حالته  وحت�سن  للمري�ض  امل��ع��اف��اة  النتيجة  يحقق  مل��ا 
الإماراتية  امل����وؤازرة  جمعية  اأن  اإىل  م�سرياً  و���س��ف��اوؤه. 
مل�سابي ال�سرطان اأطلقت مبادرات عدة لتطوير الأبحاث 
ال�سرطان ودعم  العلمية والدرا�سات الطبية يف جمال 
عبداهلل  امل�ست�سار  املحامي  كلمة  كانت  ث��م  الباحثني. 
بالتكاتف  طالب  ال��ذي  اجلمعية  رئي�ض  نائب  الكعبي 
اجل�سد،  ي�سكن  ال���ذي  ال�����س��ر���ض  ال��ع��دو  م��ن  للتخل�ض 
اأف��راد الأ�سرة وكيفية الوقاية منه  ون�سر التوعية بني 
من  الطفال  بحماية  الكعبي  وطالب  امل�ستطاع.   قدر 
العادات غري ال�سحية �سواء ال�سلوكية منها اأو الغذائية 

التي تعترب العامل املن�سط لهذا املر�ض.
املرا�سدة  جمعة  م��رمي  ال��دك��ت��ورة  حتدثت  جهتها  م��ن 
اأمني �سر اجلمعية عن اأ�سباب وعوامل خطر ال�سرطان 
وحيثيات املر�ض وحمفزات ال�سابة به، وتطرقت اإىل 

اأ�ساليب عاجه والوقاية منه.

•• العني – الفجر:

العامري  بن حم  م�سلم  الدكتور حممد  ال�سيخ  اأك��د 
 ، املتحدة  ب��المم  اإم�سام  ملنظمة  العام  الم��ني  نائب 
ن�سر  "اإن  تفكري(   ( املهني  الب��ت��ك��ار  معهد  موؤ�س�ض 
املوؤ�س�سات  جميع  على  وطني  واج��ب  البتكار  ثقافة 
اأن ال��ق��ي��ادة ال��ر���س��ي��دة ل��دول��ة الإم����ارات  ، ون���وه اإىل 
اجلديدة  الأف��ك��ار  وجتربة  تطبيق  اإىل  دائما  ت�سارع 
احللول  لو�سع  الآف����اق  تفتح  اأن  �ساأنها  م��ن  وال��ت��ي 
من  الكبري  الرتكيز  يتم  حيث  امل�ستقبل  لتحديات 
خال الفعاليات على البتكارات املوجهة اإىل خدمة 

املجتمع.
اإىل  وم�ستمر  وب�سكل حثيث  الإم���ارات  دول��ة  وت�سعى 
تعزيز قدراتها يف جمال التنمية امل�ستدامة املدعومة 
ب���الإب���داع والب��ت��ك��ار وت��ر���س��ي��خ اأ���س�����ض ال��ب��ي��ئ��ة املثلى 
لرفد  الازمة  املواهب  من  جديدة  اأجيال  لتخريج 
�سوق العمل باحتياجاته املتزايدة من العقول القادرة 
مل�ستقبل  الطموحة  التطلعات  ومواكبة  الإب��داع  على 

التنمية القت�سادية يف الدولة. 
وا����س���اف ب��ن ح��م ان دول����ة الإم������ارات ح��اف��ظ��ت على 
عامليا من   35 ال�  و  الأول عربيا  املركز  �سدارتها يف 
حيث اأدائها ال�سامل على موؤ�سر البتكار العاملي لتعزز 
ابتكارا يف  الأك��رث  العليا  الفئة  بلدان  موقعها �سمن 

الرتتيب العام للموؤ�سر.
جاء ذلك خال ا�ستقبال �سعادته لأليك�ض برونوري 

رئي�ض جوجل للوكالت الإبداعية يف منطقة ال�سرق 
املهني  الب��ت��ك��ار  اأف��ري��ق��ي��ا مبعهد  و���س��م��ال  الأو����س���ط 
اإن  ب���رون���وري  ا���س��اد اليك�ض  ت��ف��ك��ري( وم���ن ج��ان��ب��ه   (
البتكار يف الإمارات اأ�سبح منظومة متكاملة وثقافة 
جمتمعية وحكومية را�سخة و�سيا�سة وطنية وا�سحة 
القيادة  اإن  ب��رون��وري  وا���س��اف  امل�ستقبل.  ت�ست�سرف 
اإىل تطبيق وجتربة  دائما  ت�سارع  الم���ارات  دول��ة  يف 
الآفاق  تفتح  اأن  �ساأنها  م��ن  ال��ت��ي  اجل��دي��دة  الأف��ك��ار 

اأو�سحت دعاء  امل�ستقبل. و  لو�سع احللول لتحديات 
�سكيك - املدير التنفيذي لابتكار يف معهد تفكري،" 
جناحا ً  لابتكار  الإم����ارات  �سهر  يف  حقق  املعهد  ان 
7 فعاليات متتالية تهدف  مبهراً من خال تقدمي 
اىل دعم ال�سرتاتيجية الوطنية لابتكار وتتما�سى 
التي تركز على ن�سر ثقافة  املعهد  مع روؤي��ة ور�سالة 
البتكار بني الهيئات والدوائر احلكومية و الوطنية 

يف الدولة.

الطرق  على  دائما ً يركز  املعهد  اأن  �سكيك  وا���س��ارت   
املبتكرة خلدمة املجتمع. وتزامنا ً مع افتتاح احلدث 
املبادرات  اأوىل  اط��اق  مت  العني  مدينة  يف  الأ�سخم 
البتكار"  ع���امل  اىل  "مدخل  ب��ع��ن��وان  ال��ت��دري��ب��ي��ة 
ب��ل��دي��ة العني.  ب���ال���ت���ع���اون م���ع م���رك���ز الإب���������داع  يف 
وجاءت املبادرة الثانية حر�ساً من اإدارة املعهد لدعم 
با�ستخدام  العمل  قام فريق  الدولة  البتكار يف  بيئة 
باملعهد  اخلا�ض  الجتماعي  التوا�سل  قنوات  جميع 
الذي  القادة  ملنتدى  كاملة  اإعامية  تغطية  لتوفري 
اأ�سبوع التعليم التقني والبتكار  اأيام  اأول  تزامن مع 
على  احتوى  "اأكتفيت" وال��ذي  بتنظيمه  ق��ام  ال��ذي 
مما  املبتكرين  الطلبة  م��ن  العديد  مل�ساريع  عر�ض 
العمل  موا�سلة  على  وي�سجعهم  م�سريتهم  ي��دع��م 
األيك�ض  زي���ارة  وج���اءت  املبتكر.   التقني  التطوير  يف 
ب���رون���وري رئ��ي�����ض ج��وج��ل ل��ل��وك��الت الإب���داع���ي���ة يف 
منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا ملعهد تفكري 
ترجمة للمبادرة الثالثة التي مت من خالها اطاق 
اأث��ن��ى على  ب���دوره  وال���ذي  املعهد  البتكار يف  خمترب 
املخترب البداعي ملا توفر فيه من اأدوات حتفزعملية 
وتوالت  املوؤ�س�سية.  امل�سكات  حلل  والبتكار  الب��داع 
باقي املبادرات املجتمعية من خال تقدمي خمتربات 
ودورات  عمل  وور���ض  خمتلفة  قطاعات  يف  لابتكار 
ت��دري��ب��ي��ة م��ت��ع��ل��ق��ة ب��الب��ت��ك��ار ل��ن��ت��ج��ه م��ع��ا ً لدعم 
يف  الب��ت��ك��ار  رواد  اأوائ����ل  م��ن  ون��ك��ون  ال�سرتاتيجية 

الدولة.

�سرطة اأبوظبي ت�سارك يف 
حملة الإمارات للنظافة

حملة  يف   البيئة  اأ�سدقاء  جمعية   مع  اأبوظبي  بالتعاون  �سرطة  �ساركت 
اأ�سدقاء الإمارات 2018 "التي ركزت على  نظافة و�سامة البيئة وجرى 

تنفيذها مبنطقة النباغ يف مدينة العني.
واأو�سح العقيد حممد را�سد ال�سام�سي نائب مدير مديرية �سرطة العني 
مبادرات  �سمن  تاأتي  احلملة  يف  امل�ساركة  اأن   والعمليات  األإداري��ة  لل�سوؤون 
�سرطة اأبوظبي  يف عام زايد 2018  ، ودعم  املبادرات املجتمعية  والعمل 

التطوعي ورفع م�ستوى الوعي البيئي لدى اجلميع .
و�سارك يف احلملة جمموعة من دوريات �سرطة اأبوظبي  من بينها دورية 

رمال ودورية ال�سعادة   و�سيارة الإ�سعاف.
البيئة  اأ�سدقاء  جمعية  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  علي  اإبراهيم  الدكتور  وق��ال 
البيئة   ي��وم  مبنا�سبة  اأن احلملة  للبيئة  اخلليجية  ال�سبكة  رئي�ض  ونائب 
"�سع ب�سمتك لتحي بيئتك" لتحفيز  الأطفال  على  الوطني حتت �سعار 
وحماية  العامة  النظافة  على  للحفاظ  النفايات  وجمع  التطوعي  العمل 

البيئة من التلوث .

�سرطة اأبوظبي تنظم دورة حول التعامل 
مع حالت الطوارئ بامل�ست�سفيات  

املركزية  العمليات  بقطاع  العامة  وال�سامة  ال��ط��وارئ  مديرية  نظمت 
حالت  م��ع  التعامل  ح��ول  متخ�س�سة  ت��دري��ب��ي��ة   دورة  اأب��وظ��ب��ي  ب�سرطة 
م�ست�سفيات  يف  العاملني  م��ن  ل��ع��دد  الطبي  وال��دع��م  والأزم����ات  ال��ط��وارئ 

اأبوظبي بالتعاون مع مبادرة زايد العطاء.
وركزت مو�سوعات الدورة  التي عقدت يف معهد الطوارئ وال�سامة العامة 
امل�سوؤوليات  وحتديد  ال�سركاء  ،وجهود  وت�سنيفها  والكوارث  الأزم��ات  على 
الطبية ملوقع  والإدارة  ال�سخ�سية والطبية ونظم الت�سالت  والتجهيزات 

احلدث والدعم الطبي وت�سنيف احلالت والعاج والنقل.
امل�ست�سفى  واأه��م��ي��ة   ، الإع���ام  و�سائل  م��ع  التعامل   ط��رق  على  رك��زت  كما 

امليداين يف موقع احلدث  وغريها من املو�سوعات ذات ال�سلة.



براءة الكت�صاف
عرث د. جون اإنغ، طبيب غدد �سماء من مركز 
برونك�ض  يف  ال��ط��ب��ي  احل�����رب  ق���دام���ى  ����س���وؤون 
بنيويورك على اإك�سيناتيد يف لعاب وح�ض جيا 

التي  ال�����س��ام��ة،  ال�سحلية  ه���ذه  ت�سبب  ال�����س��ام. 
تعي�ض يف جنوب غرب الوليات املتحدة و�سمال 

غرب املك�سيك، اأملاً حاداً جداً عندما تع�ّض.
�سّجلت �سركة Amylin لاأدوية ب�سان دييغو 

عمليات  واأّدت   ،1996 ع��ام  الك��ت�����س��اف  ب���راءة 
تطوير اإ�سافية اإىل ولدة دواء اإك�سيناتيد، الذي 

.Byetta ُيباع حتت ال�سم
ح��ّق��ق ال������دواء جن���اح���اً ك���ب���رياً، م���ا دف����ع �سركة 

�سراء  اإىل   Bristol-Myers Squibb
مليارات   7 بنحو   2012 ع��ام   Amylin
دولر لتعمل بعد ذلك على حّلها، فلم يعد لها 

وجود.

مقاومة الأن�صولني
مقاومة  م��ن   )Byetta( اإك�����س��ي��ن��ات��ي��د  ي��ح��ّد 
الإن�����س��ول��ني ل���دى م��ر���س��ى ال����داء ال�����س��ك��ري من 
الدم  يف  ال�سكر  �سبط  يتيح  ما  ال��ث��اين،  النمط 

بفاعلية اأكرب. 
يرتبط  باركن�سون  اأن  اإىل  الأدل��ة  بع�ض  وي�سري 

اأي�ساً با�سطرابات يف اإ�سارات الإن�سولني.
مقارنة  اأكرب،  تقّدماً  اجلديدة  الدرا�سة  حّققت 

بالدرا�سة ال�سابقة،
املر�سى  من  جمموعة  باإعطاء  بطت  �سُ لأنها   
مع  ُن�سر  مقال  يف  ج��اء  ح�سبما  وهمياً،  عاجاً 

.The Lancet الدرا�سة يف
 ول��ك��ن ل��ل��درا���س��ة ح����دود وا���س��ح��ة حت���ول دون 

اعتبارها حا�سمة.
 اأ�ساف املقال: )ل نعرف ما اإذا كان اإك�سيناتيد 
ي�سّكل عامًا جديداً يوؤثر يف الأعرا�ض اأو ميلك 
اأ�سباب  وت�ستهدف  الأع�����س��اب  حتمي  ت��اأث��ريات 

وزمائه  اأثودا  درا�سة  لكن  الكامنة.  باركن�سون 
تفتح ب��ال��ت��اأك��ي��د اأف��ق��اً ع��اج��ي��اً ج��دي��داً مل���داواة 

املر�سى(.

مهارات حركية
 Amylin مدير  وي��ري،  كري�ستيان  د.  ي�سري 
ال�سابق، اإىل اأن اأبرز جزء يف الدرا�سة يبقى قدرة 
اإك�سيناتيد املحتملة على تغيري م�سار باركن�سون. 
 ProSciento ُيذكر اأنه يراأ�ض اليوم �سركة
ت�سول  منطقة  يف  ال�سريرية  اخلدمات  لتاأمني 

في�ستا.
املر�سى  م��ه��ارات  قي�ست  اجل��دي��دة،  الدرا�سة  يف 
احلقن  تلقيهم  من  اأ�سبوعاً   48 بعد  احلركية 
وهمي.  ع��اج  اأو  اإك�سيناتيد  على  احتوت  التي 
تقّدماً  بالدواء  عوجلت  التي  املجموعة  حققت 
 132 ن��ق��اط ع��ل��ى مقيا�ض اخ��ت��ب��ار م��ن  ب��اأرب��ع 

نقطة، ما ُيعترب خطوة مهمة اإح�سائياً.
ويتحّلى  ه���رم���ون،  ع��م��ل  اإك�����س��ي��ن��ات��ي��د  ي��ح��اك��ي 
تبّدل  بخ�سائ�ض  الأدوي��ة غالباً  النوع من  هذا 

املر�ض، وفق ويري،
 الذي كان نائب رئي�ض ق�سم البحوث والتطوير 

يف Amylin. يتابع مو�سحاً:

على  ق���درة  لإك�سيناتيد  اأن  يقيناً  ن��ع��رف  )ل   
تغيري املر�ض.

 لكن ما اأث��ار اهتمامي اأن املرحلة الأخ��رية من 
الختبار اأُجريت بعد انق�ساء مرحلة احل�سول 

على الدواء.
تاأثري حتى  اإذا كان له   وهكذا، تكون قيمَت ما 

بعد التوقف عن اأخذ العاج(.
�سريري  غ��ري  اأول��ي��اً  بحثاً   Amylin اأج���رت 
ح�سبما  باركن�سون،  ح��ال��ة  يف  اإك�سيناتيد  على 

يذكر ويري. 
تغيري  على عاجات  العثور  اأن  الباحث  ويوؤكد 
ال�سكري  مثل  مزمنة  اأم��را���ض  ح��ال��ة  يف  ال���داء 
)اإجنازاً  ي�سّكل  وباركن�سون  الثاين  النمط  من 

عظيماً(.
احلياة.  م���دى  ت���دوم  اأم���را����ض  )ه���ذه  ي�سيف: 
لتاأخري  به  القيام  ميكنك  ما  كل  ُيعترب  لذلك 
بداية املر�ض، اأو تفاديه بالكامل، اأو رمبا اإبطاء 
ت��ق��ّدم��ه خ���ال ف���رتة ط��وي��ل��ة م��ن ال��زم��ن اأم���راً 
عدة  حيوية  اأدوار  الأهمية(.لاإن�سولني  بالغ 
يف اجل�سم. لذلك ل عجب يف اأن يكون للتفاعل 
غري الطبيعي معه تاأثري يف داء باركن�سون كما 

ال�سكري، وفق ويري.

طـــــــــــــــب
ظهر بطل غري متوقع يف حماولت حماربة فريو�ص 
غري  ظاهرة  يف  الأبقار.  الب�صري:  املناعة  نق�ص 
مع  حتى  ول  اأخ��رى،  حيوانات  اأي  مع  م�صبوقة 
قوية  م�صادة  اأج�صامًا  اأبقار  اأربع  اأنتجت  الب�صر، 
بعد حقنها بنوع من بروتني فريو�ص نق�ص املناعة 
ل اكت�صاف طريقة  الب�صري. بناء عليه، رمبا ي�صكِّ
حًل  الب�صر  لدى  م�صابهة  م�صادة  اأج�صام  اإنتاج 

ي�صمح بابتكار لقاح ناجح �صد الفريو�ص.

 يحّد دواء ملعاجلة مر�ص ال�صكري طّورته �صركة للتكنولوجيا احليوية يف �صان دييغو يف الوليات 
جديدة. درا�صة  وفق  باركن�صون،  داء  اأعرا�ص  من  �صام  �صحاٍل  لعاب  من  الأمريكية  املتحدة 
اكت�صفت درا�صة �صملت 62 مري�صًا اأُعطيت جمموعة منهم دواء وهميًا اأن دواء )اإك�صيناتيد( 

ق فاعلية عالية اإح�صائيًا يف احلفاظ على ال�صيطرة احلركية. يحقِّ
يحّد الدواء فعًل من تقّدم باركن�صون، مع اأن على الباحثني التثّبت من دقة النتائج باإجراء 

مزيد من البحوث.
بالن�صبة اإىل مر�صى باركن�صون، متثِّل هذه التجربة اأ�صا�صًا اأقوى لتوّقع علجات اأكرث فاعلية. 
من  اأثودا،  وديلن  فولتيني  توما�ص  بقيادة  باحثون   The Lancet جملة  يف  الدرا�صَة  ن�صر 

جامعة لندن.
بطت باإعطاء جمموعة منهم  �صحيح اأن الدرا�صة لي�صت كبرية مع 62 مري�صًا فقط، اإل اأنها �صُ
عام  ُن�صرت  �صابقة  �صريرية  لدرا�صة  مطابقة  جاءت  نتائجها  اأن  عن  ف�صًل  وهميًا،  علجًا 

.2014

لعاب �سحايل �سام  ي�ساعد مر�سى الباركن�سون!

اأنتجت اأربع اأبقار اأج�ساماً م�سادة ت�ستطيع اإيقاف العدوى 
املناعة  نق�ض  ف��ريو���ض  م��ن  م��ت��ع��ددة  اأن�����واع  م��ن  امل�ستقة 
الب�سري، ذلك بعد 42 يوماً من تلقيحها، بح�سب ما ذكر 

الباحثون يف تقرير من�سور يف جملة )نات�سر(.
�سينتجون  الذين  النا�ض  من  ال�سغري  العدد  يحتاج  فيما 
اإىل  طبيعياً  العدوى  التقاط  بعد  امل�سادة  الأج�سام  تلك 
ب�����س��ع ���س��ن��وات، ي��ح��دد ال��ب��ح��ث )ط��ري��ق��ة ج��دي��دة واأك���رث 
وا�سع  نطاق  على  ن�سيطة  م�سادة  اأج�سام  لإن��ت��اج  فاعلية 
�سد فريو�ض نق�ض املناعة الب�سري(، بح�سب الخت�سا�سي 
يف اأمرا�ض املناعة جا�سنت بايلي من كلية الطب يف جامعة 

جونز هوبكينز، علماً باأنه مل ي�سارك يف الدرا�سة.
املناعة  نق�ض  ف��ريو���ض  �سد  ل��ق��اح  ت�سنيع  �سعوبة  ثبتت 

ثمة  ال��وق��ت.  ط���وال  يتغري  ال��ف��ريو���ض  ه��ذا  لأن  الب�سري 
�سالت خمتلفة حول العامل، حتى اأن الفريو�ض يتحّول 
ُيطّور  الأوق���ات،  امل�ساب. يف معظم  ال�سخ�ض  داخ��ل ج�سم 
النا�ض اأج�ساماً م�سادة ت�ستهدف �سالة واحدة لكنها غري 
فريو�ض  لقاحات  تنجح  مل  اأخ���رى.  ���س��الت  �سد  فاعلة 
نق�ض املناعة الب�سري التي خ�سعت لاختبار حتى الآن يف 

اإنتاج اأج�سام م�سادة قادرة على اإبطال مفعول الفريو�ض.
يف نهاية املطاف، اأنتج %1 من امل�سابني بفريو�ض نق�ض 
املناعة الب�سري اأج�ساماً م�سادة ن�سيطة وفاعلة �سد اأنواع 
الأج�سام  ه��ذه  تطوير  اأن  ويبدو  الفريو�ض.  من  متعددة 
الإج�سام  ه��ذه  اإع��ط��اء  عند  لكن  ي�ساعدهم.  ل  امل�����س��ادة 
ملجموعة من القرود قبل تعري�سها لفريو�ض �سبيه بنق�ض 

املناعة الب�سري، لوحظ اأنها حتمي من التقاط العدوى.
خ�سائ�ض غريبة

ال��ن�����س��ي��ط��ة واخلا�سة  امل�������س���ادة  ب��ع�����ض الأج�������س���ام  ي��ح��م��ل 
من  غريبة،  خ�سائ�ض  الب�سري  املناعة  نق�ض  بفريو�ض 
بينها وجود �سل�سلة طويلة من الأحما�ض الأمينية تخرج 

من �سطح اجل�سم امل�ساد.
 ي��ّت�����س��ل ه���ذا اجل���زء ال��ن��ات��ئ م��ن اجل�����س��م امل�����س��اد مبوقع 
الفريو�ض  لأن  ال�سالت  بني  حاله  على  يبقى  فريو�سي 

يحتاج اإليه لدخول اخللية. 
لكن يكون غطاء فريو�ض نق�ض املناعة الب�سري ال�سميك 
اإىل  الو�سول  بت�سعيب  كفيًا  ال�سطحية  ال�سكريات  على 
اأطول  اأن  يبدو  امل�ساد.  باجل�سم  الفريو�ض  ات�سال  موقع 
تخرتق  اأن  ت�ستطيع  الأم��ي��ن��ي��ة  الأح��م��ا���ض  م��ن  �سل�سلة 
امل�ساحة وت�سل اإىل املوقع امل�ستهدف، بح�سب فون �سميدر، 
خبري يف علم املناعة اجلزيئي يف معهد )�سكريبز( البحثي 

يف )لجول(، كاليفورنيا.
بالن�سبة اإىل حاملي فريو�ض نق�ض املناعة الب�سري الذين 
املنطقة  ه��ذه  ت�سمل  ن�سيطة،  م�سادة  اأج�ساماً  ينتجون 
نحو   )HCDR3 )ا�سمها  امل�سادة  بالأج�سام  اخلا�سة 
30 حم�ساً اأمينياً وتكون اأطول من الأحما�ض العتيادية 
لكّن  مب��رت��ني.  الب�سرية  امل�����س��ادة  الأج�����س��ام  اإىل  بالن�سبة 
اإىل  بالن�سبة  ُيعترب ق�سرياً  الب�سر  الطويل لدى  القيا�ض 

الأبقار.
ُت�سّنع  الأخ��رية  ملا كانت  الأبقار.  ن�ساأت فكرة تلقيح  هكذا 
طبيعياً مناطق اأطول لاأج�سام امل�سادة، فرمبا تبدي ذلك 
التفاعل املن�سود جتاه فريو�ض نق�ض املناعة الب�سري لهذا 

ال�سبب، بح�سب �سميدر.

م�سل من دم منزوع اخلايا
منزوع  دم  م��ن  م�سنوعاً  م�سًا  وزم����اوؤه  �سميدر  اأخ���ذ 
اخل��اي��ا وف��ي��ه اأج�����س��ام م�����س��ادة وا���س��ت��خ��رج��وه م��ن اأبقار 
اأن��واع خمتلفة من فريو�ض نق�ض  ملّقحة واختربوه �سد 

املناعة الب�سري يف اأنبوب خمربي. طورت الأبقار اأج�ساماً 
م�سادة  اأج�����س��ام��اً  الباحثون  اخ��ت��رب  ث��م  ن�سيطة،  م�����س��ادة 
م���اأخ���وذة م��ن اإح����دى الأب���ق���ار ع��ل��ى ع���دد اأك���رب م��ن اأن���واع 

الفريو�سات. بعد مرور 381 يوماً، 
 117 %96 من  امل�سادة يف منع  الأج�سام  �ساهمت تلك 
نوعاً من فريو�ض نق�ض املناعة الب�سري امل�ستق من خايا 

م�سابة يف طبق خمربي. 
كان  البقرة  تلك  من  م�ساداً  ج�سماً  اأي�ساً  الباحثون  عزل 
 60 وفيها   HCDR3 ن��وع  من  طويلة  �سل�سلة  يحمل 
من   72% ي�سببها  التي  ال��ع��دوى  وكبح  اأمينياً  حم�ساً 

اأنواع فريو�ض نق�ض املناعة الب�سري.
اإذا متّكن الباحثون من اإنتاج اأج�سام م�سادة فيها �سل�سلة 
ت�سبح  رمب��ا  الب�سر،  ل��دى   HCDR3 ن��وع  م��ن  طويلة 

هذه العملية مفتاح جناح اللقاح،
اأخ��رى قبل التلقيح   بح�سب �سميدر: )نحتاج اإىل خطوة 

لتو�سيع الأج�سام امل�سادة النادرة(. 
ملا كانت الأبقار جتيد ت�سنيع الأج�سام امل�سادة الن�سيطة، 
فرمبا نتمكن من حتويل ذلك اإىل اأدوية ملعاجلة فريو�ض 
نق�ض املناعة الب�سري اإذا كانت اأج�سامها امل�سادة ت�ستطيع 

اأن تكبح الفريو�ض لدى حيوانات اأخرى.

اإنتاج اأج�سام م�سادة من الأبقار لعالج فريو�ص نق�ص املناعة الب�سري
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تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
اخلدمات املتحدة للعامات التجارية وبراءات الخرتاع

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية:

 املودعة بالرقم 106539 
 با�سم بايوفارما 

 وعنوانه  22 رو غارنيري ،  92200  نويلي  �سور �سني  � فرن�سا 
وامل�سجلة حتت رقم  : )      (                    بتاريخ  :    2012/3/26

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن   اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �سنوات  مل��دة ع�سر  املفعول  ن��اف��ذة  و�ستظل احلماية 
احلماية يف :    2018/2/3 وحتى تاريخ :     2028/2/3

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  1  مار�س 2018 العدد 12263

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
اخلدمات املتحدة للعامات التجارية وبراءات الخرتاع

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية:

 املودعة بالرقم 117601 
 با�سم ال�سيدة / �سونيا ح�سني 

 وعنوانه  �ض. ب : 111976 دبي دولة الإمارات العربية املتحدة 
وامل�سجلة حتت رقم  : )    126342    (                    بتاريخ  :    2010/12/7

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن   اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �سنوات  مل��دة ع�سر  املفعول  ن��اف��ذة  و�ستظل احلماية 
احلماية يف :    2018/8/6    وحتى تاريخ :  2028/8/6

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  1  مار�س 2018 العدد 12263

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
اخلدمات املتحدة للعامات التجارية وبراءات الخرتاع
بطلب انتقال ملكية ت�سجيل العامة التجارية التالية :
بتاريخ 2010/11/21   املودعة حتت رقم 149586 

بتاريخ 2016/2/11   امل�سجلة حتت رقم 
 با�سم ادي�سنز دي بارفيومز. 

وعنوانه 21 ، رو دو مونت ثابور  75001 باري�ض ، فرن�سا
رقم وتاريخ الن�سر يف اجلريدة الر�سمية : )  159  ( –  )  2015/12/17 (

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
العطورات ، العطور ، الزيوت العطرية ، م�ستح�سرات التجميل ، مزيات الروائح لا�ستعمال ال�سخ�سي ، 
الزيوت للعطور ؛ مزيات املكياج ؛ م�ستح�سرات تنظيف الب�سرة وال�سعر ؛ البخور ؛ مر�سات منع�سة للغرفة ) 
عطور للمنزل ( ؛ م�ستح�سرات تعطري اجلو ، م�ستح�سرات منع�سة للهواء معطرة ، عطورات الغرفة ، الورق 
املعطر ، م�ستح�سرات ت�سمري الب�سرة بال�سم�ض وحليب ، وجل وزيوت بعد التعر�ض لل�سم�ض ؛ م�ستح�سرات 
املكياج ؛ ال�سامبو ؛ اجلل ، املو�ض والبل�سم ، م�ستح�سرات على �سكل غاز لت�سريح ال�سعر والعناية بال�سعر ؛ 

غ�سولت ال�سعر ؛ م�ستح�سرات لتجميل ال�سعر ؛ بودرة التلك .  الواقعة بالفئة :    3
 التعديات على الطلب بعد الن�سر ال�سابق : تنازل رقم   1 

 ا�سم مالك العامة   ادي�سنز دي بارفيومز. 
نوفيلي�ض ادي�سينز دي بارفيومز   ا�سم املتنازل له   

 مهنته : �سناعة وجتارة 
 جن�سيتة لوك�سمبورج 

 عنوان وحمل القامة 16 ، افينيو با�ستور ، ال – 2310  ، لوك�سمبورج 
 تاريخ انتقال امللكية 2013/1/18 

تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل 
ادارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  1  مار�س 2018 العدد 12263

انتقال ملكية علمة جتارية
 رقم اليداع / الطلب  85090  تاريخ الإيداع 2006/9/7 

99993  تاريخ الت�سجيل 2010/2/17   رقم الت�سجيل 
 ا�سم الوكيل اخلدمات املتحدة للعامات التجارية وبراءات الخرتاع 

العامة التجارية

 
 رقم النتقال 1 

 ا�سم املالك املتنازل تاراك كلوثينغ كو ليميتد . 
 ا�سم املالك املتنازل له تاراك مانيوفاك�سرينج كو. ليميتد  

 مهنة املالك املتنازل له �سناعة وجتارة 
 جن�سية املالك املتنازل له اململكة املتحدة 

 العنوان هايدبارك �سرتيت ، جا�سجوو ،  جي 3     8 بي دبليو ، اململكة املتحدة 
 تاريخ انتقال امللكية 2009/3/10 

املنتجات خدمات جتميع ت�سكيلة من ال�سلع ل�سالح الغري ، وذلك لتمكني عامة الزبائن من معاينتها و�سرائها عند 
 احلاجة ، ) ول ينطوي ذلك على خدمة النقل ( ، وت�سمل املاب�ض والأحذية واملجوهرات . 

 الفئة 35 
 رقم الإ�سدار ال�سابق 89 

 تاريخ الإ�سدار ال�سابق 2009/11/8  
 تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل  

 تاريخ انتهاء احلماية 2016/9/7 
 *  ماحظات  

 رقم الي�سال  
تاريخ الي�سال 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  1  مار�س 2018 العدد 12263

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  كايد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العامة التجارية:

بتاريخ: 2017/07/26م   املودعة حتت رقم:  277088 
 تاريخ اإيداع الأولوية:  10 فرباير 2017 

 با�س��م: ابريكرومبي اند فيت�ض يورب ا�ض ايه جي ال 
 وعنوانه: فيا موري، 6850 مندري�سيو، �سوي�سرا 
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:

اأخرى ت�ستعمل يف غ�سل وكي املاب�ض؛ م�ستح�سرات تنظيف و�سقل  م�ستح�سرات تبيي�ض الأقم�سة ومواد 
منظفات  لل�سعر؛  )لو�سن(  غ�سول  جتميل؛  م�ستح�سرات  عطرية؛  وزي��وت  عطور  �سابون؛  وك�سط؛  وجلي 
وكرميات  ال�سم�ض  وكرميات  جتميلية  وكرميات  ال�سعر  كرميات  طبية(؛  )غري  ا�ستحمام  كرميات  اأ�سنان؛ 
وكرميات  معطرة  وك��رمي��ات  التنظيف  وك��رمي��ات  احل��اق��ة  بعد  م��ا  وك��رمي��ات  لل�سم�ض  التعر�ض  بعد  م��ا 
م�ستح�سرات  حاقة؛  م�ستح�سرات  للوجه؛  )جل(  هام  باجلمال؛  للعناية  )غ�سول(  لو�سن  ال�ستحمام؛ 
للج�سم  زي��وت  اجل�سم؛  )لو�سن(  غ�سول  اجل�سم؛  كرمي  بالب�سرة؛  للعناية  م�ستح�سرات  احلاقة؛  بعد  ما 
لليدين؛  كرميات  جتميل(؛  )م�ستح�سرات  للوجه  مق�سرات  للج�سم؛  مق�سرات  التجميلي(؛  )لا�ستخدام 
)م�ستح�سرات  بالب�سرة  العناية  كرميات  طبي(؛  )غ��ري  لل�سفاه  مرطب  مرهم  لليدين؛  )لو�سن(  غ�سول 
جتميل(؛ غ�سول العناية بالب�سرة )م�ستح�سرات التجميل(؛ م�ستح�سرات جتميل للعناية باجلمال؛ حجر 
الب�سرة؛ م�سحوق  لت�سمري  وغ�سول  للعينني؛ كرميات  للج�سم؛ كرمي  م�ساحيق  التجميل؛  لأغرا�ض  ال�سبة 
التالك للزينة؛ ماء الورد واملياه املعطرة؛ عبوات ملء موزع العطور غري الكهربائي؛ م�ستح�سرات تعطري 
اجلو؛ بخور؛ مزيجات من اأوراق الورد املجففة املعطرة )روائح(؛ نا�سرات عطر من الق�سب؛ م�ستخرجات 
اأكيا�ض معطرة  اأثريية؛ روائح طيبة؛ كولونيا؛ عطور �سائلة؛ بخاخات تعطري الغرف؛  عطرية؛ خا�سات 
م�ستح�سرات  ال�سعر؛  ت�سفيف  وغ�سول  ال�سعر  ت�سفيف  جل  لل�سعر؛  وعاجات  م�ستح�سرات  للبيا�سات؛ 
ال�سعر  تنظيف  م�ستح�سرات  �سعر؛  �سبغة  ال�سعر؛  بل�سم  �سامبو؛  طبية؛  لأغرا�ض  لي�ست  بال�سعر،  العناية 
)�سامبو-بل�سم(؛ مواد تواليت؛ زيت ا�ستحمام؛ م�ستح�سرات ا�ستحمام، لي�ست لغايات طبية؛ م�سادات للعرق 
لا�ستخدام ال�سخ�سي؛ مزيل الروائح الكريهة لا�ستخدام ال�سخ�سي )عطور(؛ بخاخات للج�سم؛ مكياج؛ 
لوا�سق لتثبيت الرمو�ض امل�ستعارة؛ رمو�ض م�ستعارة؛ اأظافر م�ستعارة؛ لوا�سق لتثبيت ال�سعر امل�ستعار؛ ملمع 
فقاقيع  للحمام؛  لآل��ئ  للفم؛  غ�سولت  للج�سم؛  غ�سولت  واجل�سم؛  للوجه  املكياج  م�ستح�سرات  ال�سفاه؛ 
للحمام؛ م�ساحيق جتميلية للوجه؛ ظال العيون؛ م�سحوق براق للوجه واجل�سم ؛ طاء ال�سفاه؛ م�سكرة؛ 

 مل�سقات فنية لاأظافر؛ ملمع الأظافر؛ مزيل طاء الأظافر؛ جل ال�ستحمام. 
 الواق�عة بالفئة:  3 

و�سف العامة:  كتبت عبارة " MALAIA SUN SEA & FREE" باأحرف لتينية كما هو مبني 
يف منوذج الطلب.

ال�س��رتاطات:  
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العامات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خال 30 يوماً من هذا الإعان.
اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  1  مار�س 2018 العدد 12263

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  كايد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العامة التجارية:

بتاريخ: 2017/07/26م   املودعة حتت رقم:  277087 
 تاريخ اإيداع الأولوية:  6 فرباير 2017 

 با�س��م: ابريكرومبي اند فيت�ض يورب ا�ض ايه جي ال 
 وعنوانه: فيا موري، 6850 مندري�سيو، �سوي�سرا 
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:

اأخرى ت�ستعمل يف غ�سل وكي املاب�ض؛ م�ستح�سرات تنظيف و�سقل  م�ستح�سرات تبيي�ض الأقم�سة ومواد 
منظفات  لل�سعر؛  )لو�سن(  غ�سول  جتميل؛  م�ستح�سرات  عطرية؛  وزي��وت  عطور  �سابون؛  وك�سط؛  وجلي 
وكرميات  ال�سم�ض  وكرميات  جتميلية  وكرميات  ال�سعر  كرميات  طبية(؛  )غري  ا�ستحمام  كرميات  اأ�سنان؛ 
وكرميات  معطرة  وك��رمي��ات  التنظيف  وك��رمي��ات  احل��اق��ة  بعد  م��ا  وك��رمي��ات  لل�سم�ض  التعر�ض  بعد  م��ا 
م�ستح�سرات  حاقة؛  م�ستح�سرات  للوجه؛  )جل(  هام  باجلمال؛  للعناية  )غ�سول(  لو�سن  ال�ستحمام؛ 
للج�سم  زي��وت  اجل�سم؛  )لو�سن(  غ�سول  اجل�سم؛  كرمي  بالب�سرة؛  للعناية  م�ستح�سرات  احلاقة؛  بعد  ما 
لليدين؛  كرميات  جتميل(؛  )م�ستح�سرات  للوجه  مق�سرات  للج�سم؛  مق�سرات  التجميلي(؛  )لا�ستخدام 
)م�ستح�سرات  بالب�سرة  العناية  كرميات  طبي(؛  )غ��ري  لل�سفاه  مرطب  مرهم  لليدين؛  )لو�سن(  غ�سول 
جتميل(؛ غ�سول العناية بالب�سرة )م�ستح�سرات التجميل(؛ م�ستح�سرات جتميل للعناية باجلمال؛ حجر 
الب�سرة؛ م�سحوق  لت�سمري  وغ�سول  للعينني؛ كرميات  للج�سم؛ كرمي  م�ساحيق  التجميل؛  لأغرا�ض  ال�سبة 
التالك للزينة؛ ماء الورد واملياه املعطرة؛ عبوات ملء موزع العطور غري الكهربائي؛ م�ستح�سرات تعطري 
اجلو؛ بخور؛ مزيجات من اأوراق الورد املجففة املعطرة )روائح(؛ نا�سرات عطر من الق�سب؛ م�ستخرجات 
اأكيا�ض معطرة  اأثريية؛ روائح طيبة؛ كولونيا؛ عطور �سائلة؛ بخاخات تعطري الغرف؛  عطرية؛ خا�سات 
م�ستح�سرات  ال�سعر؛  ت�سفيف  وغ�سول  ال�سعر  ت�سفيف  جل  لل�سعر؛  وعاجات  م�ستح�سرات  للبيا�سات؛ 
ال�سعر  تنظيف  م�ستح�سرات  �سعر؛  �سبغة  ال�سعر؛  بل�سم  �سامبو؛  طبية؛  لأغرا�ض  لي�ست  بال�سعر،  العناية 
)�سامبو-بل�سم(؛ مواد تواليت؛ زيت ا�ستحمام؛ م�ستح�سرات ا�ستحمام، لي�ست لغايات طبية؛ م�سادات للعرق 
لا�ستخدام ال�سخ�سي؛ مزيل الروائح الكريهة لا�ستخدام ال�سخ�سي )عطور(؛ بخاخات للج�سم؛ مكياج؛ 
لوا�سق لتثبيت الرمو�ض امل�ستعارة؛ رمو�ض م�ستعارة؛ اأظافر م�ستعارة؛ لوا�سق لتثبيت ال�سعر امل�ستعار؛ ملمع 
فقاقيع  للحمام؛  لآل��ئ  للفم؛  غ�سولت  للج�سم؛  غ�سولت  واجل�سم؛  للوجه  املكياج  م�ستح�سرات  ال�سفاه؛ 
للحمام؛ م�ساحيق جتميلية للوجه؛ ظال العيون؛ م�سحوق براق للوجه واجل�سم ؛ طاء ال�سفاه؛ م�سكرة؛ 

 مل�سقات فنية لاأظافر؛ ملمع الأظافر؛ مزيل طاء الأظافر؛ جل ال�ستحمام. 
 الواق�عة بالفئة:  3 

و�سف العامة:  كتبت عبارة " STRETCH FOR THE STARS" باللغة الإجنليزية كما هو 
مبني  يف منوذج الطلب.

 ال�س��رتاطات:   

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العامات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خال 30 يوماً من هذا الإعان.

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  1  مار�س 2018 العدد 12263

يعلن ق�سم العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/ املالك 
امل�سايخ للعطور

بطلب لت�سجيل العامة التجارية التالية: 

املودعة حتت رقم: 287115        بتاريخ : 2018/2/11
تاريخ اإيداع الأولوية:     /       /   200م

با�س��م: امل�سايخ للعطور.
وعنوانة : �ض.ب 96778، دبي، المارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
عطور و م�ستح�سرات جتميل.

الواقعة بالفئة: 03
CAPRIOLE PERFUMES كتبت ب�سكل مميز  و�سف العامة : عبارة عن الكلمات الاتينية 
ويعلوها احلرف الاتينيC  وبداخله ر�سم تخيلي حل�سان يقفز نحو اليمني والعامة ب�سكل مميز باللون 

الأ�سود على خلفية م�ستطيلة ال�سكل باللون الأبي�ض كما هو مو�سح بال�سكل املرفق.
ال�سرتاطات : 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العامات التجارية يف وزارة القت�ساد  اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خال 30 يوماً من هذا الإعان .

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  1  مار�س 2018 العدد 12263

انتقال ملكية علمة جتارية
 رقم الإيداع / الطلب  6776  تاريخ الإيداع 1994/6/28 

11139  تاريخ الت�سجيل 1997/7/20   رقم الت�سجيل 
 ا�سم الوكيل اخلدمات املتحدة للعامات التجارية وبراءات الخرتاع 

العامة التجارية

    
 رقم النتقال 1 

 ا�سم املالك املتنازل كادبوري ادامز كندا انك 
 ا�سم املالك املتنازل له كرافت كندا انك 
 مهنة املالك املتنازل له �سناعة وجتارة 

 جن�سية املالك املتنازل له كندا 
 العنوان 95 مواتفيلد درايف ، دون ميلز ،  اأونتاريو اإم3بي   3اإل6 ، كندا. 

 تاريخ انتقال امللكية 2010/12/26  
 املنتجات ال�سوكولتة ، حلويات من ال�سوكولته ، واأ�سابع احللوى . 

 الفئة 30 
 رقم الإ�سدار ال�سابق 69 

 تاريخ الإ�سدار ال�سابق 2007/5/13 
 تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل  

 تاريخ انتهاء احلماية 2014/6/28 
 ماحظات  * 

 رقم الي�سال  
 تاريخ الي�سال  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  1  مار�س 2018 العدد 12263

منوذج اإعلن الن�صر عن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك:

 اخلدمات املتحدة للعامات التجارية و براءات الخرتاع
بطلب انتقال ملكية العامة التجارية التالية :

املودعة بالرقم :  91898      بتاريخ : 2007/3/18
امل�سجلة بالرقم : 94902       بتاريخ :  2009/5/19 

باإ�سم املالك :  عبد الروؤوف رزاق
وعنوانه    :   دبي ، �ض.ب : 56380 ، هاتف 0507691985 ،   فاك�ض 3977645 -04  ، الإمارات العربية املتحدة          

ا�سم املتنازل له :  بي اند ام  �ض م ح 
وعنوانه  : 2 ئي 306 ، �سندوق بريد 54380 ، دبي – دولة المارات العربية املتحدة    

واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد :  85 بتاريخ  :  2009/4/7
�صورة العلمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 36
خدمات ال�سم�سرة يف العقارات ، وا�ستثمار روؤو�ض الأموال ووكالت العقارات واإدارة العقارات ووكاء الأ�سكان 

ومطورو وبائعو العقارات وذلك �سمن الفئة 36   .
تاري�خ انتقال امللكية  :  2017/9/7  

 تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل :

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  1  مار�س 2018 العدد 12263

منوذج اإعلن الن�صر عن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك:

 اخلدمات املتحدة للعامات التجارية و براءات الخرتاع
بطلب انتقال ملكية العامة التجارية التالية :

املودعة بالرقم :  91899      بتاريخ : 2007/3/18
امل�سجلة بالرقم : 94903       بتاريخ :  2009/5/19 

باإ�سم املالك :  عبد الروؤوف رزاق
وعنوانه : دبي ، �ض.ب : 54380 ، هاتف 0507691985 ،   فاك�ض 39776450 -04 ، الإمارات العربية املتحدة          

ا�سم املتنازل له :  بي اند ام  �ض م ح 
وعنوانه  : 2 ئي 306 ، �سندوق بريد 54380 ، دبي – دولة المارات العربية املتحدة    

واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد :  85 بتاريخ  :  2009/4/7
 �صورة العلمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 36
خدمات ال�سم�سرة يف العقارات ، وا�ستثمار روؤو�ض الأموال ووكالت العقارات واإدارة العقارات ووكاء الأ�سكان 

ومطورو وبائعو العقارات وذلك �سمن الفئة 36   .
تاري�خ انتقال امللكية  :  2017/9/7  

 تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل :

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  1  مار�س 2018 العدد 12263

منوذج اإعلن الن�صر عن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

 اخلدمات املتحدة للعامات التجارية وبراءات الخرتاع
بطلب انتقال ملكية العامة التجارية التالية :

املودعة بالرقم :  30362        بتاريخ : 1999/3/10
امل�سجلة بالرقم : 60552         بتاريخ :  2006/5/28 

باإ�سم املالك :  �ض. متيمة التجارية )�ض.ذ.م.م(
وعنوانه    :  ال�سارقة – منطقة املجاز – كورني�ض البحرية  دولة المارات العربية املتحدة

ا�سم املتنازل له :  نور�ض انرتنا�سيونال ا�ستابل�سمنت 
وعنوانه   :  مورن ، اجرت�سرت�سه 17 ، 9490 فادوز - ليختن�ستاين

واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد :  84 بتاريخ  :  2009/2/19
�صورة العلمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 25
نعال واأحذية رجالية ون�سائية وولدي واملاب�ض الرجالية .

تاري�خ انتقال امللكية  :  2017/8/1  
 تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل :     

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  1  مار�س 2018 العدد 12263

العدد 12263 بتاريخ 2018/3/1

اإع����������لن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�سكودا للمقاولت العامة

 رخ�سة رقم:CN 2443048 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة عبدالهادي احمد �سامل �سالح %50

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة حممد احمد �سامل �سالح %50
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف حممد احمد �سامل �سالح

تعديل لوحة العان/اجمايل من م�ساحة null*null اىل 1*1
تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

تعديل ا�سم جتاري من/�سكودا للمقاولت العامة
SCODA GENERAL CONTRACTING

اىل/�سكودا للمقاولت العامة ذ.م.م
SCODA GENERAL CONTRACTING LLC

التنمية  دائرة  مراجعة  العان  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العان  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خال  القت�سادية 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ص�ؤون التجارية م غ 

العدد 12263 بتاريخ 2018/3/1

اإع����������لن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/التال للخياطة 

الرجالية رخ�سة رقم:CN 1323505 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العان/اجمايل من م�ساحة 1*3 اىل 1*1

تعديل ا�سم جتاري من/التال للخياطة الرجالية
ALTELAL GENTS TAILORS

اىل/التال للخياطة الرجالية والعطور
AL TELAL GENTS TAILORS PERFUMES

تعديل ن�ساط/ا�سافة بيع العطور- بالتجزئة )4772007(
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العان مراجعة دائرة 
التنمية القت�سادية خال اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا 
العان وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ص�ؤون التجارية م غ 

العدد 12263 بتاريخ 2018/3/1

اإع����������لن
ليايل  ال�س�����ادة/كافترييا  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

زمان رخ�سة رقم:CN 1031251 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العان/اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�سم جتاري من/كافترييا ليايل زمان
LAYALI ZAMAN CAFETERIA

اىل/ليايل زمان لدارة املطاعم
LAYALI ZAMAN RESTAURANT MANNAGMENT

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العان مراجعة دائرة 
التنمية القت�سادية خال اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا 
العان وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ص�ؤون التجارية )اب�ظبي(

العدد 12263 بتاريخ 2018/3/1

اإع����������لن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/اي�ض دي اي�سكرمي 

رخ�سة رقم:CN 2440796 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة فاطمة �سامل حمد العامري %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف �سيف عي�سه حممد را�سد املزروعي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العان مراجعة دائرة 
التنمية القت�سادية خال اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا 
العان وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ص�ؤون التجارية م غ 

العدد 12263 بتاريخ 2018/3/1

اإع����������لن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/فودافون للهواتف 

املتحركة رخ�سة رقم:CN 1130868 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة ابراهيم كمال ال�سام�سي %100
تعديل وكيل خدمات

ا�سافة عبداهلل حمد �سعيد بن وقي�ض الظاهري
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف خليفه دروي�ض خليفه �سامل حارب الكعبي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العان مراجعة دائرة 
التنمية القت�سادية خال اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا 
العان وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ص�ؤون التجارية )العني(

العدد 12263 بتاريخ 2018/3/1

اإع����������لن
واي  هاي  ال�س�����ادة/حمل  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 2226252:لت�سليح الطارات رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة دروي�ض عثمان دروي�ض ح�سن احلو�سني %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف عبدالرحمن جمعه �سلطان املرزوقي

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العان مراجعة دائرة 
التنمية القت�سادية خال اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا 
العان وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ص�ؤون التجارية )اب�ظبي(

العدد 12263 بتاريخ 2018/3/1

اإع����������لن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ال�سعادة العامرة خلدمات 

الفراح رخ�سة رقم:CN 1188703 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العان/اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�سم جتاري من/ال�سعادة العامرة خلدمات الفراح
AL SAADA AL AMERA WEDDING SERVICES

اىل/ال�سعادة العامر للخيام
ALSAADA AL AMERA FOR TENTS

تعديل ن�ساط/حذف تعهدات احلفات واملنا�سبات الرتفيهية )9000102(
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العان مراجعة دائرة التنمية 
القت�سادية خال اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العان وال فان 
الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ص�ؤون التجارية )العني(
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اإع����������لن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/خالد الكعبي للنقليات العامة وجتميع 

النفايات رخ�سة رقم:CN 1780461 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل لوحة العان/اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�سم جتاري من/خالد الكعبي للنقليات العامة وجتميع النفايات

KHALED AL KAABI GENERAL TRANSPORTING & WASTE COLLECTION

اىل/خالد الكعبي للنقل بال�ساحنات الثقيلة

KHALED ALKAABI HEAVY TRUCK TRANSPORT

تعديل ن�ساط/حذف جتميع النفايات ال�سمنتية والرملية وخملفات البناء )3811004(

تعديل ن�ساط/حذف نقل املواد العامة بال�ساحنات اخلفيفة )2923010(

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 

خال اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العان وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�ص�ؤون التجارية )العني(
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الدع�ى رقم 2007 ل�صنة 2017 

لدى حمكمة اب�ظبي البتدائية - الدائرة التجارية اجلزئية الثانية  
املرفوعة من : بنك الحتاد - �ض م ع 

�سد اأحمد علي حموده ح�سني
حل�سور  عليه  املدعي  اعاه  املذكورة  بالدعوى  املنتدب  امل�سريف  اخلبري  يدعو  بهذا 
اجتماع اخلربة املقرر عقده ال�ساعة الثانية ع�سر ظهرا يوم الثاثاء املوافق 2018/3/6 
وذلك مبقر اخلبري الكائن مبكتب عوين فر�سخ و�سركاه - حما�سبون قانونيون ، دبي 
، بناية دار ال�سفية ، طابق امليزانني مكتب رقم M6 )هاتف  ، �سارع ابوهيل  ، ديره 

 )042696899
لذا يرجى التف�سل باحل�سور يف املوعد املحدد اعاه او من ميثلكم قانونا مع اح�سار 

كافة امل�ستندات التي ترغبون يف تقدميها للخبري       
اخلبري امل�صريف / ماهر عادل امل�صاعيد 
تلف�ن رقم : 0505523229 

اجتماع خربة 
العدد 12263 بتاريخ 2018/3/1   

 اعـــــــالن       
انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�سديقات- خورفكان : ال�سيد/  تقدم ايل 
،  وطلب الت�سديق على  ، اجلن�سية ، م�سر  حممد حممد احمد عبداحلكيم ل�سني 
ور�سم  التجاري خطاط  ال�سم  البالغة 100% يف  )تنازل(  يف ح�سته  يت�سمن  حمرر 
ال���زه���راء ، ن�����س��اط ال��رخ�����س��ة حم��ل خ��ط��اط ور���س��م ، وامل��رخ�����ض م��ن دائ����رة التنمية 
يف   2016/4/6 بتاريخ  ال�سادر   743411 رقم  مهنية  رخ�سة  خورفكان  يف  القت�سادية 
دائرة التنمية القت�سادية بخورفكان. اىل ال�سيد/ �سامل عبدالعزيز �سامل ال�سويطي 
العدل يف مدينة خورفكان  الكاتب  بان  للجميع  ليكن معلوما   ، الأدرن   : ، اجلن�سية 
�سيقوم بالت�سديق على توقيعات ذوي ال�ساأن يف املحرر املذكور بعد انق�ساء ا�سبوعني 

من تاريخ ن�سر هذا العان.
الكاتب العدل خ�رفكان
عائ�صة حممد علي 

  ال�صئ�ن الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

الكاتب العدل- خ�رفكان
العدد 12263 بتاريخ 2018/3/1   

 اإنذار عديل
رقم 2017/31127   

املنذر : بنك ابوظبي التجاري - �ض م ع 
العنوان : اإمارة دبي - منطقة دبي للتعهدات - بناية رقم )1( - الطابق الثاين ، هاتف : 042507778 -  بوكالة ال�ستاذ املحامي 
/ عبد اهلل خمي�ض الناخي وينوب عنه بالتوقيع وكيل وكيله / ال�ستاذ / احمد ال�سعيد ابراهيم عو�ض - العنوان املختار : مكتب 
عبد اهلل الناخي للمحاماة وال�ست�سارات القانونية - اإمارة دبي  - بردبي - منطقة برج خليفة - بيزن�ض باى - بي �سكوير - 

ا�سبكت تاور - الطابق الرابع - مكتب 404 - هاتف رقم )04/2507778( )فاك�ض 04/2507779( �ض ب )83620( 
املنذ اليه :  حممد حممود حممد �سليمان - اجلن�سية / م�سر 

العنوان : اإمارة ابوظبي - �سارع املطار - بناية saeed bin brook - �سقة رقم 4 ، متحرك رقم : 0551664471 
املو�سوع : - بال�سارة  اىل طلب قر�ض متويل  ال�سيارة وذلك لتمويل �سراءكم لل�سيارة من نوع ) هايونداي النرتا - رقم اللوحة 
90184 / الفئة ال�سابعة ع�سر ابوظبي - �سنف اللوحة : خ�سو�سي - اللون : ابي�ض - �سنف املركبة : �سالون - �سنة 2016( ، 
فانكم تخلفتم عن �سداد الق�ساط ال�سهرية الواجبة عليكم ونتيجة لذلك فانه تر�سد بذمتكم مبلغا وقدره 49.079.84 ،  درهم 
)ت�سعة واربعون الف وت�سعة و�سبعون درهم واربعة وثمانون فل�ض( حيث امتنعتم عن ال�سداد بالرغم من مطالبات املنذر الودية 
واملتكررة لكم - لذلك : فان املخطر يخطركم للمبادرة اىل �سداد املبلغ املرت�سد بذمتكم وق��دره  49.079.84  درهم )ت�سعة 
ال�سيارة  واربعون الف وت�سعة و�سبعون درهم واربعة وثمانون فل�ض( كما يف 2017/11/1  حتت طائلة اتخاذ الج��راءات لبيع 
املرهونة من نوع )هايونداي النرتا - رقم اللوحة 90184 / الفئة ال�سابعة ع�سر ابوظبي - �سنف اللوحة : خ�سو�سي - اللون 
: ابي�ض - �سنف املركبة : �سالون - �سنة 2016 ( بعد انق�ساء )7( ايام من تاريخ ا�ستامكم لهذا الخطار �سندا لن�ض املادة 

172 من قانون املعامات التجارية. 
 املخطر      

      حك�مة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12263 بتاريخ 2018/3/1   
  اعالن بالن�صر

املرجع : 322
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ حممد اليا�ض مف�سل احمد ، بنجادي�سي  اجلن�سية يرغب 
حممد  منري  حممد  ال�سيد/  اىل  وذلك    %100 البالغة  ح�سته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف 
البناء  معدات  لتاأجري  العربي  الربيع   / با�سم  الرخ�سة  يف  اجلن�سية  بنجادي�سي   ، اليا�ض 
ال�سم  تغيري  - مت   )626115( رقم  رخ�سة جتارية  ال�سارقة مبوجب  باإمارة  تاأ�س�ست   )1 فرع 
التجاري من الربيع العربي لتاأجري معدات البناء فرع 1 اىل الربيع لتاأجري معدات البناء - 
وعمابن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان 
الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العان للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�ض  اي  لديه  فمن  العان  هذا  تاريخ  من  ا�سبوعني  بعد  اليه  امل�سار 

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

اإجنازات للخدمات  ال�صناعية 13

وزارة العدل
  ال�صئ�ن الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
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  اعالن بالن�صر

املرجع : 321
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيدة / رقية حممد �سالح - اإماراتية  اجلن�سية  وال�سيد/ ابراهيم ح�سني 
اجلن�سية  ايراين   ، حممدي  �سادق  حممد  قلي  ح�سني   / وال�سيد   ، اجلن�سية   ، ايراين   - حممدى  قلي 
يرغبون يف البيع والتنازل عن كامل ح�ستهم البالغة )100%( وذلك اىل ال�سيد/ حممود ح�سن خوي�سكار 
- اإماراتي اجلن�سية ، يف الرخ�سة با�سم )اريا للمفرو�سات - ذ م م ( تاأ�س�ست باإمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة 
رقم )14730(  تعديات اخرى : - مت تغيري ال�سكل القانوين من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة لي�سبح 

موؤ�س�سة فردية  - مت تغيري ال�سم التجاري من )اريا للمفرو�سات - ذ م م( لي�سبح )اريا للمفرو�سات( 
 وعمابن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان الكاتب 
اليه بعد  امل�سار  الت�سديق  على الجراء  للعلم وانه �سوف يتم  ن�سر هذا العان  اقت�سى  . فقد  العدل 
ا�سبوعني من تاريخ هذا العان فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل 

املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�صارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�صناعية 13

وزارة العدل
  ال�صئ�ن الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
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  اعالن بالن�صر
املرجع : 318

ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ عمار عبداملاجد كوجان ، �سوري  اجلن�سية يرغب يف 
البيع والتنازل عن كامل ح�سته يف /التاج امللكي لتجارة الفحم 752246 وذلك اىلال�سيد/ 
اإماراتي اجلن�سية  تعديات اخرى : مت تغيري   ، ال�سام�سي  النابوده  عامر عبيد عي�سى 

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

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�صارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�صناعية 13

وزارة العدل
  ال�صئ�ن الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
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  اعالن بالن�صر
املرجع : 319

اإماراتي    - املن�سوري  حممد  عبدالعزيز  احمد  ال�سيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
اجلن�سية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100%  وذلك اىل ال�سيد/ 
با�سم )ال�سويهيني لكي  الرخ�سة  بنغايل اجلن�سية يف  دا�ض -  بابول  دا�ض  �ساجو  �سرى 
دائرة  ال�سادرة من  رقم )511083(  ال�سارقة مبوجب رخ�سة  باإمارة  تاأ�س�ست  املاب�ض( 

التنمية القت�سادية ال�سارقة 
وعمابن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 
يف �سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العان للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  
على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العان فمن لديه اي اعرتا�ض 

حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�صارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�صناعية 13

وزارة العدل
  ال�صئ�ن الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
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  اعالن بالن�صر
املرجع : 317

فل�سطيني   ، قنديل  حامد  عطااهلل  عبدالعظيم  ال�سيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
ال�سيد/  اىل  وذلك    %100 البالغة  كامل ح�سته  والتنازل عن  البيع  يرغب يف  اجلن�سية 
نايان �سيل راكال �سيل - بنغادي�سي اجلن�سية ، يف الرخ�سة با�سم )ور�سة حواء لكهرباء 

ومكيفات ال�سيارات( تاأ�س�ست باإمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )26074( 
وعمابن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف 
�سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العان للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العان فمن لديه اي اعرتا�ض حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�صارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�صناعية 13

وزارة العدل
  ال�صئ�ن الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

العدد 12263 بتاريخ 2018/3/1   
  اعالن

املرجع : 323
، هندي اجلن�سية يحمل  ال�سيد/ حممد كونهي ولبيل عبدالرحمن  بان  للجميع  ليكن معلوما 
 100% البالغة  كامل ح�سته  وبالتنازل عن  بالبيع  يرغب   K5256162  / رقم  �سفر  جوار 
 / رقم  هوية  يحمل  اجلن�سية  اإماراتي   ، علي  ال  الورد  علي  احمد  على  ال�سيد/  اىل  ح�سة 
7841955221931421  يف رخ�سة )املحفظة للتجارة( مبوجب الرخ�سة التجارية رقم 
)724714( - ومت تغري ال�سكال القانوين من موؤ�س�سة فردية بوكيل خدمات اىل موؤ�س�سة فردية   
2013 يف  - وعمابن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  
�سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العان للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء 
اتباع  ا�سبوعني من تاريخ هذا العان فمن لديه اي  اعرتا�ض على ذلك عليه  اليه بعد  امل�سار 

ال�سبل القانوين حيال ذلك. 
مكتب  الكاتب العدل بال�صارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�صناعية 13

وزارة العدل
  ال�صئ�ن الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد 12263 بتاريخ 2018/3/1   

  اعالن بالن�صر
املرجع : 48

ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ عمر �سعيد خلفان �سامل الها�سمي - اإماراتي اجلن�سية ن�سبته %51 
وال�سيد/ بركا�ض �سندرا بفواجني بال - هندي اجلن�سية ون�سبته 49% يرغبان يف البيع والتنازل عن 
كامل ح�ستهما البالغة 100% يف الرخ�سة امل�سماة / ال�سفات ملقاولت البناء - ذ م م - مبوجب رخ�سة 
)533057( وذلك لكا من ال�سيد/ عمران خمي�ض را�سد علي ال�سريدي - اإماراتي اجلن�سية بن�سبة 

51% ولل�سيد / احمد �سامي عبداللطيف ال�سهيدي - م�سري اجلن�سية ون�سبته %49 
تعديات اخرى : تنازل ماك الرخ�سة ال�سابقني ملاكها احلاليني 

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

العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية

مكتب الكاتب العدل - ال�صارقة    

وزارة العدل
 ال�صئ�ن الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات    

العدد 12263 بتاريخ 2018/3/1 
  �صهادة بالتاأ�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة 

ا�سم ال�سركة: �صركة تكبي لتجارة احلا�صب اليل - ذ م م   
رقم الرخ�سة : 702388  العنوان :  مكتب رقم 1005 ملك عبدالرحمن حممد 
رقم  حم���دودة  م�سئولية  ذات   : القانوين  ال�سكل   -  1 النهدة   - دي��رة   - را���س��د 
بدبي  القت�سادية  التنمية  دائ��رة  تعلن   1129727 التجاري:  بال�سجل  القيد 
ال��واردة اعاه وذلك مبوجب  بال�سركة  الغاء الرتخي�ض اخلا�ض  بانهاب�سدد 
الجراءات والنظم املتبعة يف الدائرة .وعلى من لديه اي اعرتا�ض التقدم اىل 

دائرة التنمية القت�سادية بدبي من خال الربيد اللكرتوين
معه  مرفقا   Suggest_complain@dubaided.gov.ae
ن�سر  تاريخ  من  يوما   )15( خ��ال  وذل��ك  الثبوتية  والوراق  امل�ستندات  كافة 

هذا العان.
 دائرة التنمية القت�صادية 

حك�مة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 12263 بتاريخ 2018/3/1 
 �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة 

ا�س���م ال�سركة : “ريفو�سي�ض واتر تكنولوجي �سوليو�سنز “ )�ض.ذ.م.م(
اجلا�سم  علي  اهلل  عبد  حممد  ملك   103 مكتب   : عن�وانها   -  696299  : الرخ�س��ة  رق��م 
ذات م�سئولية حمدودة  - رقم القيد بال�سجل   : القانوين  ال�سك�ل   - النهدة   - – ديرة 
باأنه ، قد مت  التجاري : 1123013  مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي 
مبوجب  وذل��ك   ، اع��اه  امل��ذك��ور  ال�سركة  بانحال  لديها  التجاري  ال�سجل  يف  التاأ�سري 
لدى  وامل�سدق   )2017/12/19( بتارخ  لل�سركاء  العمومية  اجلمعية  من  ال�سادر  القرار 
ال�سيد الكاتب العدل بتاريخ )2017/12/19(  وعلى من لديه اعرتا�ض او مطالبة التقدم 
اىل امل�سفي املعني يف مكتب )10- 9( ملك مركز منت لاعمال - رقة البطني -  هاتف 
والأوراق  امل�ستندات  كافة  – 04( م�ستحبا معه   2223773( فاك�ض   )04 –  2226266(  :

الثبوتية وذلك يف خال 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا العان .
دائرة التنمية القت�صادية

حك�مة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 12263 بتاريخ 2018/3/1 
  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي    

ا�س����م امل�سفي : يو�سف بن خادم لتدقيق احل�سابات
تعلن  البطني  مبوجب هذا  رقة   - : مكتب )10-9( ملك مركز منت لاعمال   عن���وان����ه 
بتعيني  التجاري لديها  ال�سجل  التاأ�سري يف  ، قد مت  باأنه  التنمية القت�سادية بدبي  دائ��رة 
امل�سفي املذكور اعاه للقيام بت�سفية » ريفو�سي�ض واتر تكنولوجي �سوليو�سنز » )�ض.ذ.م.م( 
وعنوانها  : مكتب 103 ملك حممد عبد اهلل علي اجلا�سم – ديرة - النهدة وذلك مبوجب 
لدى  وامل�سدق   )2017/12/19( ب��ت��ارخ  لل�سركاء  العمومية  اجلمعية  م��ن  ال�سادر  ال��ق��رار 
ال�سيد الكاتب العدل بتاريخ )2017/12/19(   وعلى من لديه اعرتا�ض او مطالبة التقدم 
اىل امل�سفي املعني يف مكتب )10- 9( ملك مركز منت لاعمال - رقة البطني - هاتف : 
)2226266 – 04( فاك�ض )2223773 – 04( م�ستحبا معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية 

وذلك يف خال 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا العان 
دائرة التنمية القت�صادية

حك�مة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 12263 بتاريخ 2018/3/1 

اإخطار عديل بالن�صر 
رقم )  4764   / 2018 (

امل��نذره :  دنيا للتمويل ذ.م.م 
املنذر اإليه:  فيليك�ض جويريرو بريميو  

تنذر  املنذره املنذر اإليها ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة ) 29،712.00 ( درهم 
بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��ال  نتيجة 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خال 
التنفيذية على ال�سيارة رقم ) 21392 / خ�سو�سي/ M / دبي ( من نوع ) 
تويوتا كورول - �سالون  ( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
  الكاتب العدل

حك�مة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12263 بتاريخ 2018/3/1 

اإخطار عديل بالن�صر 
رقم ) 4722 / 2018 (

امل��نذره :  دنيا للتمويل ذ.م.م 
املنذر اإليه: اعجاز احمد �سديق حممد �سديق  

تنذر  املنذره املنذر اإليها ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة ) 16،478.48 ( درهم 
بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��ال  نتيجة 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خال 
التنفيذية على ال�سيارة رقم ) 82575 / خ�سو�سي/ I / دبي ( من نوع ) 
ميت�سوبي�سي لن�سر - �سالون  ( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ 

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

حك�مة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12263 بتاريخ 2018/3/1 

اإخطار عديل بالن�صر 
رقم )  4736   / 2018 (

امل��نذره :  دنيا للتمويل ذ.م.م 
املنذر اإليه: �سداقت علي �سوكت علي  

تنذر  املنذره املنذر اإليها ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة ) 25،599.00 ( درهم 
بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��ال  نتيجة 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خال 
التنفيذية على ال�سيارة رقم ) 45769 / خ�سو�سي/ P / دبي ( من نوع ) 
ني�سان التيما - �سالون  ( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
  الكاتب العدل

حك�مة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12263 بتاريخ 2018/3/1 

اإخطار عديل بالن�صر 
رقم )  4717   / 2018 (

امل��نذره :  بنك دبي ال�سامي 
املنذر اإليه: �سودهري راج كوجنوكري�سنان ناير كوجنوكري�سنان ناير  

تنذر  املنذره املنذر اإليها ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة ) 39،705.00 ( درهم 
بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��ال  نتيجة 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خال 
التنفيذية على ال�سيارة رقم ) 30325 / خ�سو�سي/ 2 / ال�سارقة ( من نوع 
) ني�سان اك�ض تريل - ا�ستي�سن  ( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ 

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

حك�مة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12263 بتاريخ 2018/3/1 

اإخطار عديل بالن�صر 
رقم )  4763   / 2018 (

امل��نذره :  دنيا للتمويل ذ.م.م 
املنذر اإليه: في�سل ب�سري حممد ب�سري  

تنذر  املنذره املنذر اإليها ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة ) 18،736.00 ( درهم 
بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��ال  نتيجة 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خال 
B / دبي ( من نوع )  8275 / خ�سو�سي/  التنفيذية على ال�سيارة رقم ) 
تويوتا برادو - ا�ستي�سن  ( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
  الكاتب العدل

حك�مة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12263 بتاريخ 2018/3/1 

اإخطار عديل بالن�صر 
رقم )  4731   / 2018 (

امل��نذره :  دنيا للتمويل ذ.م.م 
املنذر اإليه: ري�ستيتوتو تاندوك كايبياب 

تنذر  املنذره املنذر اإليها ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة ) 58،344.00 ( درهم 
بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��ال  نتيجة 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خال 
التنفيذية على ال�سيارة رقم ) 84262 / خ�سو�سي/ P / دبي ( من نوع ) 
كافة  املنذر مع حفظ  قبل  ل�ساحلكم من  واملمولة   ) - �سالون   تيدا  ني�سان 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
  الكاتب العدل

حك�مة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12263 بتاريخ 2018/3/1 

اإخطار عديل بالن�صر 
رقم )  4734   / 2018 (

امل��نذره :  دنيا للتمويل ذ.م.م 
املنذر اإليه: �سودري حممد عارف �سفيع حممد �سفيع  

تنذر  املنذره املنذر اإليها ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة ) 22،670.00 ( درهم 
بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��ال  نتيجة 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خال 
التنفيذية على ال�سيارة رقم ) 66256 / خ�سو�سي/ B /عجمان ( من نوع 
املنذر مع  ( واملمولة ل�ساحلكم من قبل  ا�ستي�سن   ) ميت�سوبي�سي باجريو - 

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

حك�مة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12263 بتاريخ 2018/3/1   
 اعالن وتكليف بال�فاء بالن�صر

                         يف الدع�ى رقم 2017/41  بيع عقار مره�ن    
اىل املنفذ �سدهما /1- �سركة براتيك للتجارة العامة - ذ م م 2-�ساكيت جينتال 
بنك  التنفيذ/  ط��ال��ب  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جم��ه��ول   - جنيدال  �سانت  �سوبا�ض 
امل�سرق - �ض م ع وميثله / منى احمد عبدالعزيز يو�سف ال�سباغ  قررت حمكمة دبي 
 )2.200.000( بها  املطالبة  قيمة  ل�سداد  اعانكم   2018/2/12 بتاريخ  البتدائية 
درهم خال 30 يوم من تاريخ العان وال بيع العقار املبني او�سافه ادناه بطريق 
املزايدة وفقا لن�ض املادة 295 من قانون الج��راءات املدنية. نوع العقار : مكتب - 
املنطقة : بور�سعيد - رقم الر�ض 493 - ا�سم ورقم املبنى : بور�سعيد ايه 1 - رقم 

الوحدة 305 - م�ساحة العقار : 120.68 قدرم مربع( 
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12263 بتاريخ 2018/3/1   
 اعالن وتكليف بال�فاء بالن�صر

                         يف الدع�ى رقم  2018/74   تنفيذ عقاري   
حمل  جمهول  رحمه  ال  م��ريزا  ا�سماعيل  حممد  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
الو�سط  ال�سرق  �سي  بي  ا�ض  ات�ض  التنفيذ/بنك  طالب  ان  مبا  القامة 
املحدود وميثله/ احمد ح�سن رم�سان اآل علي - قد اأقام عليك الدعوى 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة امل���ذك���ورة اع����اه وال���زام���ك ب��دف��ع امل��ب��ل��غ امل��ن��ف��ذ ب���ه وق���دره 
)1300682.72( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان 
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة 

بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العان.
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12263 بتاريخ 2018/3/1   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدع�ى 2017/4270  جتاري جزئي                    

اىل املدعي عليه / 1- فاطمة الزهراء ادري�ض ازمي  جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي/ ال�سرق الو�سط لو�ساطة التاأمني وميثله / روؤيا عبداهلل حممد 
العو�سي    قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليها 
مببلغ وقدره )37.000 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 
9% من تاريخ ال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام.   وحددت لها جل�سة يوم الثنني  
فاأنت  ل��ذا   Ch1.C.13 بالقاعة  ���ض   8.30 ال�ساعة   2018/3/12 امل��واف��ق  
مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12263 بتاريخ 2018/3/1   

      مذكرة اعالن متظلم �صده بالن�صر     
   يف  الدع�ى 2018/14    تظلم مدين                 

اىل املتظلم �سده / 1- خديجه الن�سال جمهويل حمل القامة مبا اأن التظلم / 
اقام  العو�سي  - قد  العياط وميثله / روؤي��ا عبداهلل حممد  نهلة بنت عبدالقادر 
عليك التظلم املذكور اعاه ومو�سوعه تظلم من القرار ال�سادر يف الدعوى رقم 
2017/71 امر على عري�سة مدين والر�سوم وامل�ساريف.  وحددت لها جل�سه يوم 
 ch1.C.15 رقم  بالقاعة  �سباحا   11.00 ال�ساعة   2018/3/6 املوافق  الثاثاء  
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذا 
حالة  ويف  الأق��ل  على  اي��ام  بثاثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  اأو  مذكرات 

تخلفك فاإن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري 
            رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 12263 بتاريخ 2018/3/1 
 �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة 

ا�سم ال�سركة : دي دبليو ات�ص انترينا�صيونال ل�صت�صارات ال�صياحية الرتفيهية 
- ذ م م  العنوان :مكتب رقم 308 - ملك حممد عبداهلل احمد اخليال ال علي- بردبي 
- الكرامة - ال�سكل القانوين : ذات م�سوؤولية حمدودة. رقم الرخ�سة : 687760 رقم 
القت�سادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  ه��ذا  مبوجب   1255410  : التجاري  بال�سجل  القيد 
املذكورة  ال�سركة  ب��اإن��ح��ال  لديها  ال��ت��ج��اري  ال�سجل  يف  ال��ت��اأ���س��ري  مت  ق��د  ب��اأن��ه  ب��دب��ي 
اأع��اه، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2018/2/6 واملوثق لدى كاتب العدل 
اأو مطالبة التقدم اإىل  حماكم دبي بتاريخ  2018/2/22 وعلى من لديه اأي اعرتا�ض 
موؤ�س�سة  ملك   914 رق��م  مكتب   : العنوان  احل�صابات  لتدقيق  بل�ص  �صكور  امل�سفي 
 04-2973060 هاتف   - بور�سعيد   - دي��رة   - ال�سباب  م�ساريع  لدعم  را���س��د  ب��ن   حممد 
فاك�ض : 2973071-04 م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خال 

)45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعان
دائرة التنمية القت�صادية

حك�مة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 12263 بتاريخ 2018/3/1 
  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة     

ا�سم ال�سركة : تي يف جي خلدمات املعاينة والتثمني - �ص ذ م م 
العنوان :  مكتب رقم 904A ملك برد عبدالهادي �سعيد ال�سوادي - بردبي - اخلليج 
التجاري - ال�سكل القانوين : ذات م�سوؤولية حم��دودة. رقم الرخ�سة : 769347  رقم 
القت�سادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  ه��ذا  مبوجب   1254065  : التجاري  بال�سجل  القيد 
بدبي باأنه قد مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها باإنحال ال�سركة املذكورة اأعاه، 
وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2018/2/18 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم 
دبي بتاريخ  2018/2/18 وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي 
موؤ�س�سة  ملك   914 رق��م  مكتب   : العنوان  احل�صابات   لتدقيق  بل�ص  �صكور  املعني 
 04-2973060 هاتف    - بور�سعيد   - دي��رة   - ال�سباب  م�ساريع  لدعم  را�سد  بن   حممد 
فاك�ض : 2973071-04 م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خال 

)45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعان
دائرة التنمية القت�صادية

حك�مة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 12263 بتاريخ 2018/3/1 
  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة     

ا�سم ال�سركة : ماي اوي�صي�ص لتجميل ال�صاحات - �ص ذ م م     
العنوان :  مكتب رقم 702 ملك نيمي�ض خيمجي بهيمجي �سياين - اخلليج التجاري 
- بردبي - ال�سكل القانوين : ذات م�سوؤولية حمدودة. رقم الرخ�سة : 737893 رقم 
القيد بال�سجل التجاري : 1180583 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية 
بدبي باأنه قد مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها باإنحال ال�سركة املذكورة اأعاه، 
وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2018/2/14  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم 
دبي بتاريخ  2018/2/19 وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي 
املعني �صكور بل�ص لتدقيق احل�صابات  العنوان : مكتب رقم 914 ملك موؤ�س�سة 
 حممد بن را�سد لدعم م�ساريع ال�سباب - ديرة - بور�سعيد - هاتف  04-2973060 
وذلك  الثبوتية  والأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً   04-2973071  : فاك�ض 

خال )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعان
دائرة التنمية القت�صادية

حك�مة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 12263 بتاريخ 2018/3/1 
  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة     

ا�سم ال�سركة : ماها�صويتها لعادة التغليف - �ص ذ م م       
راأ���ض اخلور  ابراهيم �سلطان الفا�سي -  العنوان : م�ستودع رقم )1( ملك خالد 
ال�سناعية - ال�سكل القانوين : ذات م�سوؤولية حمدودة. رقم الرخ�سة : 586288 رقم 
القيد بال�سجل التجاري : 1034430 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية 
بدبي باأنه قد مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها باإنحال ال�سركة املذكورة اأعاه، 
وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2018/2/5 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم 
دبي بتاريخ  2018/2/5 وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي 
املعني �صكور بل�ص لتدقيق احل�صابات  العنوان : مكتب رقم 914 ملك موؤ�س�سة 
 حممد بن را�سد لدعم م�ساريع ال�سباب - ديرة - بور�سعيد - هاتف  04-2973060 
وذلك  الثبوتية  والأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً   04-2973071  : فاك�ض 

خال )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعان
دائرة التنمية القت�صادية

حك�مة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 12263 بتاريخ 2018/3/1 
  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة     

ا�سم ال�سركة : لومي روت�صي لتجارة امللب�ص اجلاهزة - �ص ذ م م      
العنوان : حمل رقم 2 - ملك �سعيد احمد نا�سر لوتاه - الكرامة بردبي - ال�سكل 
القانوين : ذات م�سوؤولية حمدودة. رقم الرخ�سة : 738245 رقم القيد بال�سجل 
التجاري : 1180786 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي باأنه قد 
وذلك  اأع��اه،  امل��ذك��ورة  ال�سركة  باإنحال  لديها  التجاري  ال�سجل  يف  التاأ�سري  مت 
العدل حماكم  بتاريخ 2018/2/19 واملوثق لدى كاتب  مبوجب قرار حماكم دبي 
دبي بتاريخ  2018/2/19 وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي 
العنوان : مكتب رقم 914 ملك موؤ�س�سة  املعني �صكور بل�ص لتدقيق احل�صابات 
 حممد بن را�سد لدعم م�ساريع ال�سباب - ديرة - بور�سعيد - هاتف  04-2973060 
وذلك  الثبوتية  والأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً   04-2973071  : فاك�ض 

خال )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعان
دائرة التنمية القت�صادية

حك�مة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 12263 بتاريخ 2018/3/1 
  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة     

ا�سم ال�سركة : النجمة البنية للمجوهرات - �ص ذ م م      
العنوان :  مكتب رقم 203 ملك خالد عبدالرحيم العطار - ديره - ال�سغاية - ال�سكل 
القانوين : ذات م�سوؤولية حمدودة. رقم الرخ�سة : 605283 رقم القيد بال�سجل 
التجاري : 1021953 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي باأنه قد مت 
التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها باإنحال ال�سركة املذكورة اأعاه، وذلك مبوجب 
قرار حماكم دبي بتاريخ 2018/2/22 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  
املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�ض  اأي  لديه  من  وعلى   2018/2/22
موؤ�س�سة  ملك   914 رق��م  مكتب   : ال��ع��ن��وان  احل�صابات   لتدقيق  بل�ص  �صكور 
 حممد بن را�سد لدعم م�ساريع ال�سباب - ديرة - بور�سعيد - هاتف  04-2973060 
وذلك  الثبوتية  والأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً   04-2973071  : فاك�ض 

خال )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعان
دائرة التنمية القت�صادية

حك�مة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 12263 بتاريخ 2018/3/1 
  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة     

ا�سم ال�سركة : وادي مروت للنقليات - �ص ذ م م       
العنوان : حمل رقم 47 ملك هادي م�سعود الحبابي - الفقع  ال�سكل القانوين : 
ذات م�سوؤولية حمدودة. رقم الرخ�سة : 749484 رقم القيد بال�سجل التجاري : 
1207388 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي باأنه قد مت التاأ�سري 
مبوجب  وذل���ك  اأع����اه،  امل��ذك��ورة  ال�سركة  ب��اإن��ح��ال  لديها  ال��ت��ج��اري  ال�سجل  يف 
ق���رار حم��اك��م دب���ي ب��ت��اري��خ 2018/1/7 وامل��وث��ق ل���دى ك��ات��ب ال��ع��دل حم��اك��م دبي 
امل�سفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�ض  اأي  لديه  من  وعلى   2018/1/7 بتاريخ  
املعني �صكور بل�ص لتدقيق احل�صابات العنوان : مكتب رقم 914 ملك موؤ�س�سة 
 حممد بن را�سد لدعم م�ساريع ال�سباب - ديرة - بور�سعيد - هاتف  04-2973060 
وذلك  الثبوتية  والأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً   04-2973071  : فاك�ض 

خال )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعان
دائرة التنمية القت�صادية

حك�مة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 12263 بتاريخ 2018/3/1 
  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة     

ا�سم ال�سركة : دري�ص �صبوت فا�صون �صتور - �ص ذ م م      
العنوان :  حم��ات 11 و 12 و 14 و 16 ملك خلفان حممد لح��ج الهاجري - بردبي 
- القوز الوىل - ال�سكل القانوين : ذات م�سوؤولية حمدودة. رقم الرخ�سة : 696520  
رقم القيد بال�سجل التجاري : 1123259 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية 
بدبي باأنه قد مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها باإنحال ال�سركة املذكورة اأعاه، 
وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2018/2/14 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم 
دبي بتاريخ  2018/2/14 وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي 
موؤ�س�سة  ملك   914 رق��م  مكتب   : العنوان  احل�صابات   لتدقيق  بل�ص  �صكور  املعني 
 04-2973060 هاتف    - بور�سعيد   - دي��رة   - ال�سباب  م�ساريع  لدعم  را�سد  بن   حممد 
فاك�ض : 2973071-04 م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خال 

)45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعان
دائرة التنمية القت�صادية

حك�مة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 12263 بتاريخ 2018/3/1 
  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي    

ا�سم امل�سفي/�صكور بل�ص لتدقيق احل�صابات 
العنوان : مكتب رقم 914 ملك موؤ�س�سة حممد بن را�سد لدعم م�ساريع ال�سباب 
مبوجب   -  04-2973071  : فاك�ض   ،  04-2973060 هاتف   - بور�سعيد   - دي��رة   -
املذكور  امل�سفي  تعيني  مت  قد  باأنه  بدبي  القت�سادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  هذا 
ال�صياحية  ل�صت�صارات  انترينا�صيونال  ات�ص  دبليو  دي  لت�سفية   اأع��اه 
الرتفيهية - ذ م م   وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  2018/2/6 واملوثق 
لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2018/2/22  وعلى من لديه اأي اعرتا�ض 
اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور 
اأعاه ، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خال )45( يوماً 

من تاريخ ن�سر هذا الإعان
دائرة التنمية القت�صادية

حك�مة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 12263 بتاريخ 2018/3/1 
  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي    

ا�سم امل�سفي/�صكور بل�ص لتدقيق احل�صابات 
العنوان : مكتب رقم 914 ملك موؤ�س�سة حممد بن را�سد لدعم م�ساريع ال�سباب - 
ديرة - بور�سعيد - هاتف 2973060-04 ، فاك�ض : 2973071-04 - مبوجب هذا تعلن 
دائرة التنمية القت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور اأعاه لت�سفية   
تي يف جي خلدمات املعاينة والتثمني - �ص ذ م م   وذلك مبوجب قرار حماكم دبي 
  2018/2/18 بتاريخ   دبي  العدل حماكم  كاتب  لدى  واملوثق   2018/2/18 بتاريخ  
وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن 
بدبي على العنوان املذكور اأعاه ، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية 

وذلك خال )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعان
دائرة التنمية القت�صادية

حك�مة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 12263 بتاريخ 2018/3/1 
  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي    

ا�سم امل�سفي/�صكور بل�ص لتدقيق احل�صابات 
العنوان : مكتب رقم 914 ملك موؤ�س�سة حممد بن را�سد لدعم م�ساريع ال�سباب - 
ديرة - بور�سعيد - هاتف 2973060-04 ، فاك�ض : 2973071-04 - مبوجب هذا تعلن 
دائرة التنمية القت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور اأعاه لت�سفية  
دبي  ق��رار حماكم  وذل��ك مبوجب  م  ال�صاحات - �ص ذ م  اوي�صي�ص لتجميل  ماي 
 2018/2/19 بتاريخ   دبي  العدل حماكم  كاتب  لدى  واملوثق   2018/2/14 بتاريخ  
وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن 
بدبي على العنوان املذكور اأعاه ، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية 

وذلك خال )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعان
دائرة التنمية القت�صادية

حك�مة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 12263 بتاريخ 2018/3/1 
  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي    

ا�سم امل�سفي/�صكور بل�ص لتدقيق احل�صابات 
العنوان : مكتب رقم 914 ملك موؤ�س�سة حممد بن را�سد لدعم م�ساريع ال�سباب 
، فاك�ض : 2973071-04 - مبوجب  - ديرة - بور�سعيد - هاتف 04-2973060 
املذكور  باأنه قد مت تعيني امل�سفي  التنمية القت�سادية بدبي  هذا تعلن دائرة 
اأعاه لت�سفية  ماها�صويتها لعادة التغليف - �ص ذ م م   وذلك مبوجب قرار 
حماكم دبي بتاريخ  2018/2/5 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  
2018/2/5  وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف 
مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور اأعاه ، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات 

والأوراق الثبوتية وذلك خال )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعان
دائرة التنمية القت�صادية

حك�مة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 12263 بتاريخ 2018/3/1 
  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي    

ا�سم امل�سفي/�صكور بل�ص لتدقيق احل�صابات 
العنوان : مكتب رقم 914 ملك موؤ�س�سة حممد بن را�سد لدعم م�ساريع ال�سباب - ديرة 
- بور�سعيد - هاتف 2973060-04 ، فاك�ض : 2973071-04 - مبوجب هذا تعلن دائرة 
التنمية القت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور اأعاه لت�سفية  لومي 
روت�صي لتجارة امللب�ص اجلاهزة - �ص ذ م م   وذلك مبوجب قرار حماكم دبي 
بتاريخ  2018/2/19 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2018/2/19 وعلى 
من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي 
على العنوان املذكور اأعاه ، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك 

خال )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعان
دائرة التنمية القت�صادية

حك�مة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 12263 بتاريخ 2018/3/1 
  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي    

ا�سم امل�سفي/�صكور بل�ص لتدقيق احل�صابات 
العنوان : مكتب رقم 914 ملك موؤ�س�سة حممد بن را�سد لدعم م�ساريع ال�سباب - 
ديرة - بور�سعيد - هاتف 2973060-04 ، فاك�ض : 2973071-04 - مبوجب هذا تعلن 
دائرة التنمية القت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور اأعاه لت�سفية  
النجمة البنية للمجوهرات - �ص ذ م م  وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  
2018/2/22 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2018/2/22  وعلى من 
لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على 
وذلك  الثبوتية  والأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  ، م�سطحباً  اأع��اه  املذكور  العنوان 

خال )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعان
دائرة التنمية القت�صادية

حك�مة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 12263 بتاريخ 2018/3/1 
  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي    

ا�سم امل�سفي/�صكور بل�ص لتدقيق احل�صابات 
العنوان : مكتب رقم 914 ملك موؤ�س�سة حممد بن را�سد لدعم م�ساريع ال�سباب 
- ديرة - بور�سعيد - هاتف 2973060-04 ، فاك�ض : 2973071-04 - مبوجب هذا 
تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور اأعاه 
لت�سفية  وادي مروت للنقليات - �ص ذ م م    وذلك مبوجب قرار حماكم دبي 
بتاريخ  2018/1/7 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2018/1/7  
املعني يف مكتبه  امل�سفي  اإىل  التقدم  اأو مطالبة  اعرتا�ض  اأي  لديه  وعلى من 
امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً   ، اأع���اه  امل��ذك��ور  العنوان  على  بدبي  الكائن 

والأوراق الثبوتية وذلك خال )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعان
دائرة التنمية القت�صادية

حك�مة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 12263 بتاريخ 2018/3/1 
  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي    

ا�سم امل�سفي/�صكور بل�ص لتدقيق احل�صابات 
العنوان : مكتب رقم 914 ملك موؤ�س�سة حممد بن را�سد لدعم م�ساريع ال�سباب - 
ديرة - بور�سعيد - هاتف 2973060-04 ، فاك�ض : 2973071-04 - مبوجب هذا تعلن 
دائرة التنمية القت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور اأعاه لت�سفية  
دري�ص �صبوت فا�صون �صتور - �ص ذ م م   وذل��ك مبوجب ق��رار حماكم دبي بتاريخ  
2018/2/14 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2018/2/14  وعلى من 
لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على 
وذلك  الثبوتية  والأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  ، م�سطحباً  اأع��اه  املذكور  العنوان 

خال )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعان
دائرة التنمية القت�صادية

حك�مة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 12263 بتاريخ 2018/3/1 
  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة     

ا�سم ال�سركة : باول اند دويلي للتجارة - �ص ذ م م      
العنوان :  حمل 11 ملك ح�سني علي الفردان - بردبي - ال�سوق الكبري - ال�سكل 
القانوين : ذات م�سوؤولية حمدودة. رقم الرخ�سة : 653889 رقم القيد بال�سجل 
التجاري : 1076227 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي باأنه قد مت 
التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها باإنحال ال�سركة املذكورة اأعاه، وذلك مبوجب 
قرار حماكم دبي بتاريخ 2018/2/20 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  
املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�ض  اأي  لديه  من  وعلى   2018/2/20
موؤ�س�سة  ملك   914 رق��م  مكتب   : ال��ع��ن��وان  احل�صابات   لتدقيق  بل�ص  �صكور 
 حممد بن را�سد لدعم م�ساريع ال�سباب - ديرة - بور�سعيد - هاتف  04-2973060 
وذلك  الثبوتية  والأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً   04-2973071  : فاك�ض 

خال )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعان
دائرة التنمية القت�صادية

حك�مة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 12263 بتاريخ 2018/3/1 
  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة     

ا�سم ال�سركة : رامو�ص فرييرا اجننريينج - �ص ذ م م      
م��ك��ت��وم -  ال  ب��ن جمعه  م��ك��ت��وم  ب��ن��ت  ه��ن��د  ال�سيخة  م��ل��ك  رق���م 804  ال��ع��ن��وان : مكتب 
ال�سكل القانوين : ذات م�سوؤولية حم��دودة. رقم الرخ�سة  بردبي - املركز التجاري - 
: 747952 رقم القيد بال�سجل التجاري : 1203717 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية 
ال�سركة  باإنحال  لديها  التجاري  ال�سجل  يف  التاأ�سري  مت  قد  باأنه  بدبي  القت�سادية 
دب��ي بتاريخ 2017/12/4 وامل��وث��ق لدى  ق��رار حماكم  اأع���اه، وذل��ك مبوجب  امل��ذك��ورة 
كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2017/12/4  وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة 
التقدم اإىل امل�سفي املعني ام بي كي لتدقيق احل�صابات  العنوان : مكتب رقم 1904 
التجاري الول - هاتف  04-3585133  املركز   ملك عبداهلل احمد عبداهلل - بردبي - 
فاك�ض : 3585113-04 م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خال 

)45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعان
دائرة التنمية القت�صادية

حك�مة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 12263 بتاريخ 2018/3/1 
  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة     

ا�سم ال�سركة : النا�صح للتجارة - �ص ذ م م       
العنوان : مكتب رقم 504 ملك حممد عقيل ابراهيم طالب عبا�سي - الرب�ساء الوىل 
- ال�سكل القانوين : ذات م�سوؤولية حمدودة. رقم الرخ�سة : 245763 رقم القيد 
بال�سجل التجاري : 49138  مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي باأنه 
قد مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها باإنحال ال�سركة املذكورة اأعاه، وذلك 
العدل حماكم  بتاريخ 2018/1/22 واملوثق لدى كاتب  مبوجب قرار حماكم دبي 
دبي بتاريخ  2018/1/22 وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي 
املعني �صكور بل�ص لتدقيق احل�صابات  العنوان : مكتب رقم 914 ملك موؤ�س�سة 
 حممد بن را�سد لدعم م�ساريع ال�سباب - ديرة - بور�سعيد - هاتف  04-2973060 
وذلك  الثبوتية  والأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً   04-2973071  : فاك�ض 

خال )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعان
دائرة التنمية القت�صادية

حك�مة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 12263 بتاريخ 2018/3/1 
  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة     

ا�سم ال�سركة : بلو ويفت للأزياء - ذ م م      
املحدودة  للخدمات  كلدارى  �سركة  ملك   -  GFSR02 رقم  معر�ض   : العنوان 
 : الرخ�سة  رق��م  م�سوؤولية حم���دودة.  ذات   : القانوين  ال�سكل   - دي��ره   - ال��رق��ة   -
755526 رقم القيد بال�سجل التجاري : 1221394 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية 
القت�سادية بدبي باأنه قد مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها باإنحال ال�سركة 
املذكورة اأعاه، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2018/1/10 واملوثق لدى 
كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2018/1/10 وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة 
التقدم اإىل امل�سفي املعني ار ا�ص ام دحمان ملراجعة احل�صابات  العنوان : مكتب 
 رقم 3110 - ملك ديار للتطوير - مركز اخلليج التجاري - هاتف  04-5547423 
وذلك  الثبوتية  والأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً   04-3626238  : فاك�ض 

خال )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعان
دائرة التنمية القت�صادية

حك�مة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 12263 بتاريخ 2018/3/1 
  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي    

ا�سم امل�سفي/�صكور بل�ص لتدقيق احل�صابات 
العنوان : مكتب رقم 914 ملك موؤ�س�سة حممد بن را�سد لدعم م�ساريع ال�سباب - 
ديرة - بور�سعيد - هاتف 2973060-04 ، فاك�ض : 2973071-04 - مبوجب هذا تعلن 
دائرة التنمية القت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور اأعاه لت�سفية  
باول اند دويلي للتجارة - �ص ذ م م   وذل��ك مبوجب ق��رار حماكم دب��ي بتاريخ  
208/2/20 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2018/2/20  وعلى من 
لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على 
وذلك  الثبوتية  والأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  ، م�سطحباً  اأع��اه  املذكور  العنوان 

خال )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعان
دائرة التنمية القت�صادية

حك�مة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 12263 بتاريخ 2018/3/1 
  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي    

ا�سم امل�سفي/ام بي كي لتدقيق احل�صابات 
العنوان : مكتب رقم 1904 ملك عبداهلل احمد عبداهلل - بردبي - املركز التجاري 
الول - هاتف  3585133-04 - فاك�ض : 3585113-04 - مبوجب هذا تعلن دائرة 
لت�سفية   اأع��اه  املذكور  امل�سفي  تعيني  قد مت  باأنه  بدبي  القت�سادية  التنمية 
رامو�ص فرييرا اجننريينج - �ص ذ م م   وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  
2017/12/4 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2017/12/4  وعلى 
من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن 
والأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً   ، اأع��اه  املذكور  العنوان  على  بدبي 

الثبوتية وذلك خال )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعان
دائرة التنمية القت�صادية

حك�مة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 12263 بتاريخ 2018/3/1 
  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي    

ا�سم امل�سفي/�صكور بل�ص لتدقيق احل�صابات 
العنوان : مكتب رقم 914 ملك موؤ�س�سة حممد بن را�سد لدعم م�ساريع ال�سباب 
- ديرة - بور�سعيد - هاتف 2973060-04 ، فاك�ض : 2973071-04 - مبوجب هذا 
تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور اأعاه 
لت�سفية النا�صح للتجارة - �ص ذ م م   وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  
2018/1/22 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2018/1/22  وعلى 
من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن 
والأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً   ، اأع��اه  املذكور  العنوان  على  بدبي 

الثبوتية وذلك خال )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعان
دائرة التنمية القت�صادية

حك�مة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 12263 بتاريخ 2018/3/1 
  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي    

ا�سم امل�سفي/ار ا�ص ام دحمان ملراجعة احل�صابات  
 - ال��ت��ج��اري  اخلليج  - مركز  للتطوير  دي��ار  - ملك   3110 رق��م  : مكتب  ال��ع��ن��وان 
هاتف  5547423-04 فاك�ض : 3626238-04 - مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية 
القت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور اأعاه لت�سفية  بلو ويفت 
للأزياء - ذ م م   وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  2018/1/10 واملوثق 
لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2018/1/10  وعلى من لديه اأي اعرتا�ض 
العنوان  على  بدبي  الكائن  مكتبه  يف  املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو 
املذكور اأعاه ، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خال 

)45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعان
دائرة التنمية القت�صادية

حك�مة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية
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مرمي املهريي تطلع على مهام الهيئة 

الحتادية للتناف�سية والإح�ساء 
•• دبي -وام:

اطلعت معايل مرمي بنت حممد �سعيد حارب املهريي وزيرة دولة على مهام 
الهيئة الحتادية للتناف�سية والح�ساء وطبيعة عملها وم�سوؤوليتها يف اإدارة 
اأهداف  حتقيق  وملف  والبيانات  الإح�ساء  وملف  العاملية  التناف�سية  ملف 
تدعم  التي  وامل��وؤ���س��رات  امل�ستقبلية  امل�ساريع  وحت��دي��د  امل�ستدامة  التنمية 
الأمن الغذائي. جاء ذلك خال زيارة معاليها مقر الهيئة بدبي ولقائها 
اأوجه  على  والتعرف  التعاون  اأهمية  على  اأك��دت  حيث  الهيئة  عمل  فريق 
بع�ض اجلوانب  تعرفت معاليها على  امل�سرتكة بني اجلهتني حيث  العمل 
واإتاحتها  البيانات  جمع  وكيفية  الإح�����س��ائ��ي  العمل  م��ن  ال�سرتاتيجية 
الحتادية  احلكومية  واجلهات  الهيئة  بني  امل�سرتكة  امل�ساريع  وبالأخ�ض 
اللقاء  واملحلية وكذلك القطاع اخلا�ض . وتطرقت معايل املهريي خال 
اإىل اأوجه تعزيز التعاون مع الهيئة وتوفري الدعم املطلوب من فريق العمل 
الربامج  تلك  الهيئة يف دعم  امل�ستقبلية ودور  ال��وزارة وم�ساريعها  ملبادرات 
ع��رب ت��وف��ري امل�����س��ورة وال��دع��م امل��ع��ريف وامل���ي���داين. واك���دت معاليها اهمية 
وال��درا���س��ات لدعم  البحوث  اإع���داد  الهيئة يف جم��ال  م��ن خ��ربة  ال�ستفادة 
الدولة. من جانبه قال �سعادة عبداهلل  امل�ستقبلي يف  الغذائي  الأم��ن  ملف 
الهيئة  اإن  والإح�ساء  للتناف�سية  الحتادية  الهيئة  عام  مدير  لوتاه  نا�سر 
حري�سة على توفري الدعم لكل اجلهات احلكومية الحتادية واملحلية يف 
اأن الهيئة  جمال الإح�ساءات والبيانات وتقارير التناف�سية العاملية موؤكدا 
تتطلع قدما لو�سع خربات وكفاءات الهيئة حتت ت�سرف معايل الوزيرة و 
فريق عملها لتحقيق الأهداف املرجوة ودعم ا�سرتاتيجية الدولة لتحقيق 
الهيئة  مرافق  الزيارة  نهاية  يف  املهريي  معايل  وتفقدت  الغذائي.  الأم��ن 
برفقة مديرها العام وعدد من م�سوؤوليها وا�ستمعت ل�سرح مف�سل عن اأهم 
والزوار  للموظفني  املميز  الت�سميم  يقدمها  التي  والت�سهيات  اخلدمات 
والذي يخلق بيئة عمل خاقة حمفزة على الإنتاجية والإبتكار فيما اأطلع 
فريق عمل الهيئة معاليها على تقرير يت�سمن التعريف بالهيئة ومهامها 
الإح�سائية  املوؤ�سرات  من  جمموعة  م�ستعر�سا  بها  تقوم  التي  والأع��م��ال 

املتعلقة بالأمن الغذائي وم�سادرها.

ملتقى اأ�سواق املال العاملية التا�سع 
يناق�ص الفر�ص املتاحة يف الهند

•• اأبوظبي-الفجر: 

ا�ست�ساف بنك اأبوظبي الأول، اأكرب بنك يف دولة الإمارات العربية املتحدة واأحد 
اأكرب واأاأمن املوؤ�س�سات املالية يف العامل، جل�سة نقا�سية حول الفر�ض املتاحة يف 
فعالياته  اختتم  ال��ذي  العاملية  امل��ال  اأ���س��واق  انعقاد ملتقى  خ��ال  وذل��ك  الهند، 
�ساحب  من  كرمية  رعاية  حتت  املنطقة  يف  الأب���رز  امل��ايل  امللتقى  وعقد  ام�ض. 
ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان، ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى 
للقوات امل�سلحة، وذلك يف ق�سر الإم��ارات يف اأبوظبي. وجمع امللتقى خرباء يف 
والعامل،  املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  من  القرار  و�سناع  القت�ساد  جم��ال 
العاملية،  الأ���س��واق  على  توؤثر  التي  الرئي�سية  الجتاهات  اآراء حول  قدم  وال��ذي 
الوقت  يف  العامل  تواجه  التي  القت�سادية  الق�سايا  اأب��رز  ح��ول  نظر  ووج��ه��ات 
1،600 �سخ�ض؛ حيث مت التوا�سل بني  الراهن. وا�ستقطب امللتقى اأكرث من 
و�سارك  العاملية.  القت�سادية  الق�سايا  اأهم  ومناق�سة  الأفكار  وتبادل  امل�ساركني 
يف اجلل�سة كل من ال�سيدة اأرونداتي باتا�ساريا، رئي�ض جمل�ض اإدارة �ستيت بنك 
اأوف اإنديا ال�سابق؛ ال�سيد بي يف كري�سنان، الرئي�ض التنفيذي ل�سركة كاي كاي 
اآر اإنديا فاينان�سال �سريفي�سي�ض؛ واملوؤلف والأكادميي ورائد الأعمال وامل�ستثمر 
اأبرز الق�سايا املوؤثرة  اإىل  الدكتور فيكرام مان�سرامانى، حيث تطرقت اجلل�سة 
يف املناخ ال�ستثماري يف الهند.  واأ�ساد املتحدثون يف احللقة النقا�سية بالقوانني 
بتطبيقه،  الهند  ب��داأت  الإفا�ض” ال��ذي  “قانون  مثل  اجل��دي��دة،  والت�سريعات 
الأجل.  طويلة  منو  معدلت  وحتقيق  ال�ستثمار  ت�سجيع  على  ي�ساعد  وال��ذي 
اأ�سا�سياً  عن�سراً  ي�سكل  البنوك  يف  احلوكمة  تطبيق  اأن  على  املتحدثون  واأجمع 
ل�سمان فعالية اإدارتها، وهي ت�ساهم كذلك يف التخفيف من خماطر العمليات 
الت�سغيلية للبنوك. ومت خال اجلل�سة ت�سليط ال�سوء على اأهمية تاأهيل العن�سر 
الب�سري مبا يتنا�سب مع احتياجات �سوق العمل، وخا�سة القطاع املايل. وناق�ست 
اجلل�سة فر�ض النمو والتنمية القت�سادية املتوفرة بف�سل الرتكيبة ال�سكانية يف 
الهند، وبرنامج الإ�ساح، والنمو املتوا�سل يف ا�ستخدام التكنولوجيا احلديثة يف 
القطاعني العام واخلا�ض. ويف ظل حاجة الدولة لتوفري وظائف جديدة؛ �سدد 
باملهارات  العمل  �سوق  لتزويد  التعليمي  امل�ستوى  رفع  �سرورة  على  املتحاورون 
يف  جديدة  وظائف  لإي��ج��اد  ال��ازم��ة  التحتية  البنية  وتطوير  يحتاجها،  التي 
لبناء  الهند  �سعي  بنقا�ض حول  امل�ساركون اجلل�سة  القطاعات. واختتم  خمتلف 
منوذج اأعمال خا�ض بها جلذب ال�ستثمارات املحلية والأجنبية على حد �سواء.  

واأدار اجلل�سة اأونا جالين، حمرر م�ساعد يف رويرتز بريكنج فيوز.

بيرت ديرتي�ص مديرا تنفيذيا للعمليات 
النووية يف »الإمارات للطاقة النووية«

•• اأبوظبي-وام:

اأعلنت موؤ�س�سة الإمارات للطاقة النووية تعيني بيرت ديرتيت�ض يف من�سب 
املدير التنفيذي للعمليات النووية باملوؤ�س�سة وذلك ملا يتمتع به من خربة 
طويلة يف قطاع الطاقة النووية والتي امتدت ل�27 عاما الأمر الذي من 

�ساأنه امل�ساهمة يف تعزيز الربنامج النووي ال�سلمي الإماراتي.

�سرور بن حممد يزور م�سروع حمطات براكة للطاقة النووية

ملتقى اأ�سواق املال العاملية التا�سع يناق�ص الفر�ص املتاحة يف ال�سني
•• اأبوظبي-الفجر: 

اأكرب  الأول،  اأب��وظ��ب��ي  ب��ن��ك  ا���س��ت�����س��اف 
بنك يف دولة الإم��ارات العربية املتحدة 
املالية يف  املوؤ�س�سات  واأاأم���ن  اأك��رب  واأح��د 
الفر�ض  ح��ول  نقا�سية  جل�سة  ال��ع��امل، 
انعقاد  وذل��ك خ��ال  ال�سني،  املتاحة يف 
ملتقى اأ�سواق املال العاملية الذي اختتم 

فعالياته ام�ض.
املنطقة  يف  الأب���رز  امل��ايل  امللتقى  وعقد 
ال�سمو  �ساحب  رعاية كرمية من  حتت 
ويل  نهيان،  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ 
الأعلى  ال���ق���ائ���د  ن���ائ���ب  اأب���وظ���ب���ي  ع��ه��د 
ق�سر  يف  وذل�������ك  امل�������س���ل���ح���ة،  ل���ل���ق���وات 
امللتقى  اأب��وظ��ب��ي. وج��م��ع  الإم������ارات يف 
و�سناع  الق���ت�������س���اد  جم����ال  يف  خ�����رباء 
العربية  الإم��������ارات  دول�����ة  م���ن  ال���ق���رار 
اآراء حول  وال��ذي قدم  املتحدة والعامل، 
على  ت��وؤث��ر  ال��ت��ي  الرئي�سية  الجت��اه��ات 
حول  نظر  ووج��ه��ات  العاملية،  الأ���س��واق 
تواجه  التي  القت�سادية  الق�سايا  اأب��رز 
وا�ستقطب  ال��راه��ن.  ال��وق��ت  ال��ع��امل يف 
�سخ�ض؛   1،600 م���ن  اأك����رث  امل��ل��ت��ق��ى 
امل�ساركني  ب����ني  ال���ت���وا����س���ل  مت  ح���ي���ث 
الق�سايا  اأهم  ومناق�سة  الأفكار  وتبادل 

القت�سادية العاملية.
ال�سيد  م���ن  ك���ل  اجل��ل�����س��ة  يف  و�����س����ارك 
جوزيف هو، املدير العام لق�سم الأعمال 

يف اخلارج )اخلدمات امل�سرفية اخلا�سة( 
يف البنك ال�سناعي والتجاري ال�سيني؛ 
ال��دك��ت��ورة ك��ي��و ج���ني، ال��ربوف��ي�����س��ور يف 
جيجني  ال�سيد  لاقت�ساد؛  لندن  كلية 
وي، نائب رئي�ض اأول يف اإدارة الأبحاث يف 
الدكتورة  لا�ستثمار؛  ال�سني  موؤ�س�سة 
القت�ساديني  املحللني  كبري  زوان،  اإي 
يف بنك ال�سني )هونغ كونغ(؛ حيث دار 
احلوار حول فر�ض توثيق التعاون بني 

ال�سني وال�سرق الأو�سط.
مبادرة  ح��ول  بنقا�ض  اجلل�سة  ا�ستهلت 
حزام واحد طريق واحد، والتي و�سفت 

الدويل  للتعاون  ج��دي��دة  من�سة  ب��اأن��ه��ا 
والتنظيمي  امل�������ادي  ال���ت���وا����س���ل  ت��ت��ي��ح 
والرقمي بهدف تعزيز وزيادة الإنتاجية 

وحت�سني بيئة الأعمال.
اأن  اإىل  امل�����س��ارك��ون يف اجل��ل�����س��ة  واأ����س���ار 
التكامل  ت�سهل  اأن  ميكن  امل��ب��ادرة  ه��ذه 
توجيه  يف  وت�ساعد  العاملي،  القت�سادي 
القت�سادية  ال��ق��ط��اع��ات  ن��ح��و  امل������وارد 

الأكرث اإنتاجية.
ال�سوء  ت�����س��ل��ي��ط  اجل��ل�����س��ة  خ����ال  ومت 
على الروابط التاريخية والثقافية بني 
التي  الأو�سط  ال�سرق  ومنطقة  ال�سني 

تتميز مبوقع ا�سرتاتيجي جعلها مركزاً 
مثالياً للتجارة. 

اأن��ه يف الوقت الذي  ومت��ت الإ���س��ارة اإىل 
ت�ساعد فيه م��ب��ادرة ح��زام واح��د طريق 
فاإنها  النمو،  ال�سني على حتقيق  واحد 
ت��وف��ر ك��ذل��ك ف��ر���س��اً م��ت��ع��ددة ملنطقة 
على  دولها  كم�ساعدة  الأو���س��ط،  ال�سرق 
تنويع القت�ساد والتوجه نحو م�ستقبل 
اإن�ساء  يف  دعمها  اأو  الكربون،  منخف�ض 
�سركات جتارية جديدة ت�سمل املوؤ�س�سات 
دولة  ف��اإن  للمتحدثني،  ووفقاً  املالية.   
ب�سكل خا�ض  املتحدة  العربية  الإم��ارات 

•• الظفرة -وام:

اآل  ب��ن حم��م��د  ���س��رور  ال�����س��ي��خ  �سمو  زار 
ن��ه��ي��ان م��وق��ع م�����س��روع حم��ط��ات براكة 
منطقة  يف  ال�سلمية  ال��ن��ووي��ة  ل��ل��ط��اق��ة 
امل�ساريع  اأك�����رب  ي��ع��د  وال������ذي  ال���ظ���ف���رة 
اأربع  الن�سائية يف العامل من حيث بناء 
ويبنى  الآن،  ذات  يف  متطابقة  حمطات 
جانب  اإىل  اإم��ارات��ي��ة  وك��ف��اءات  ب�سواعد 

اخلربات العاملية.
املهند�ض  �سعادة  �سمه  ا�ستقبال  يف  وك��ان 
الرئي�ض  ن��ائ��ب  الرميثي  حممد  اأح��م��د 
للطاقة  الإم��ارات  التنفيذي يف موؤ�س�سة 
الإدارة  م��وظ��ف��ي  م���ن  وع����دد  ال���ن���ووي���ة، 

العليا.
حممد  ب��ن  ���س��رور  ال�سيخ  �سمو  وا�ستمع 

باملوقع  اجل��ول��ة  م�ستهل  يف  ن��ه��ي��ان  اآل 
النووي  الربنامج  م�ستجدات  اآخ��ر  اىل 
العمليات  وجمريات  الإماراتي  ال�سلمي 
يف  الت�سغيلية  واجل��اه��زي��ة  الإن�����س��ائ��ي��ة 
م�سروع حمطات براكة للطاقة النووية، 
مع الرتكيز على دور الكادر الإماراتي يف 
وقيادته  التاريخي  امل�سروع  ه��ذا  اإجن���از 

خال املرحلة القادمة.
ك��م��ا ت���ع���رف ���س��م��وه ع��ل��ى ال���ع���دي���د من 
بتنفيذها  املوؤ�س�سة  تقوم  التي  الربامج 
بهدف �سمان حماية البيئة وال�ستخدام 

الأمثل للموارد.
اآل  حممد  بن  �سرور  ال�سيخ  �سمو  واأك��د 
ت��ب��ذل��ه��ا دولة  ال��ت��ي  اأن اجل��ه��ود  ن��ه��ي��ان 
الإم������ارات يف حت��ق��ي��ق ا���س��ت��دام��ة امل����وارد 
الطبيعية للبيئة ون�سر وا�ستخدام حلول 

وامل���ت���ج���ددة ر�سخت  ال��ن��ظ��ي��ف��ة  ال��ط��اق��ة 
مكانتها العاملية كواحدة من اأهم الدول 

يف هذا املجال.
حمطات  م�����س��روع  اأن  ���س��م��وه  واأو�����س����ح 
براكة للطاقة النووية �سي�ساهم يف وفاء 
املحددة  الطوعية  بالتزاماتها  ال��دول��ة 
ع��ل��ى امل�����س��ت��وى ال��وط��ن��ي مب��وج��ب اتفاق 
باري�ض واملت�سمنة ا�سرتاتيجية المارات 
الطاقة  مزيج  لتنويع  الهادفة  للطاقة 
م�ساهمات  رف���ع  خ���ال  م��ن  ال���دول���ة  يف 
الطاقة النظيفة واملتجددة يف هذا املزيج 
اإىل 27 باملائة بحلول عام 2021 واإىل 

50 باملائة بحلول عام 2050.
من جانبه رحب �سعادة املهند�ض حممد 
التنفيذي  الرئي�ض  احل��م��ادي  اإب��راه��ي��م 
النووية  ل��ل��ط��اق��ة  الإم��������ارات  مل��وؤ���س�����س��ة 

اآل  بزيارة �سمو ال�سيخ �سرور بن حممد 
نهيان، والتي تاأتي يف اإطار دعم القيادة 
ال�سلمي  ال���ن���ووي  ل��ل��ربن��ام��ج  ال��ر���س��ي��دة 
حمطات  م�سروع  ان  م�سيفا  الإم��ارات��ي 
ي�ساهم  ال�سلمية  النووية  للطاقة  براكة 
والجتماعي  القت�سادي  النمو  دعم  يف 
يف الدولة ب�سكل عام ويف منطقة الظفرة 
ب�سكل خ��ا���ض، م��ن خ��ال ت��وف��ري طاقة 
اإىل  للبيئة،  و�سديقة  وم��وث��وق��ة  اآم��ن��ة 
املجزية  ال��ع��م��ل  ف���ر����ض  ت���وف���ري  ج���ان���ب 
وم��وا���س��ل��ة دع���م ج��ه��ود ت��ط��وي��ر البنية 
بن  ���س��رور  ال�سيخ  �سمو  راف���ق  التحتية. 
�سعادة  ال��زي��ارة  خ��ال  نهيان  اآل  حممد 
اأح���م���د م��ط��ر ال���ظ���اه���ري م���دي���ر مكتب 

ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة.
الإن�����س��ائ��ي��ة يف  الأع����م����ال  اأن  اإىل  ي�����س��ار 

م�سروع براكة ت�سري بثبات واأم��ان حيث 
املحطات  لإجن��از  الكلية  الن�سبة  و�سلت 
اأك��رث من  اإىل  بامل�سروع  الأرب��ع اخلا�سة 
اإجناز  ن�سبة  و���س��ل��ت  ح��ي��ث  ب��امل��ائ��ة   87
املحطة الرابعة اإىل اأكرث من 66 باملائة 
 81 اأك�����رث م���ن  ال��ث��ال��ث��ة اإىل  وامل��ح��ط��ة 
باملائة واملحطة الثانية اإىل اأكرث من 92 
الأوىل من  املحطة  بينما تقرتب  باملائة 
والختبارات  للعمليات  النهائية  املرحلة 
الرقابية  للموافقات  طبقا  الت�سغيلية 

والتنظيمية.
ت�سغيلها  بعد  الأرب���ع  املحطات  و�ستحد 
مليون   21 اإىل  ي�سل  م��ا  ان��ب��ع��اث  م��ن 
اأي  ال�سارة  الكربونية  الغازات  من  طن 
ما يعادل مقدار النبعاثات الناجتة عن 

3.2 مليون �سيارة.

م��وؤه��ل��ة ل��ا���س��ت��ف��ادة م��ن ال��ف��ر���ض التي 
طريق  واح����د  “حزام  م���ب���ادرة  ت��وف��ره��ا 
مم���راً  ال����دول����ة  ت��ع��ت��رب  ح��ي��ث  واحد”، 
العاملية  امل���راك���ز  م��ث��ل  ووج��ه��ة جت��اري��ة 
كونغ.  وه��ون��غ  ك�����س��ن��غ��اف��ورة  الرئي�سية 
امل�ستوى  اأن  اإىل  اأي�����س��اً  الإ����س���ارة  ومت��ت 
العاملي والقوة التي تتمتع بها ال�سركات 
لتعزيز  م�ساعداً  عامًا  تعد  الإماراتية 

التعاون مع اجلهات ال�سينية.
�سيمبفيندورفر،  ب���ن  اجل��ل�����س��ة  واأدار 
ل�سركة  التنفيذي  وال��رئ��ي�����ض  م��وؤ���س�����ض 

�سيلك رود اأ�سو�سيت�ض.

» تطوير البنية التحتية « تد�سن اأول مهند�ص اآيل يعمل بالذكاء ال�سطناعي على م�ستوى العامل
•• دبي-وام:

د�سن معايل الدكتور عبداهلل بن حممد 
البنية  ت��ط��وي��ر  وزي����ر  النعيمي  بلحيف 
اآيل  ا���س��ت�����س��اري  م��ه��ن��د���ض  اأول  ال��ت��ح��ت��ي��ة 
يعمل بالذكاء ال�سطناعي على م�ستوى 
ب�سدد  ال������وزارة  اأن  م��و���س��ح��ا   .. ال���ع���امل 
اخرتاع  ب���راءة  على  للح�سول  ت�سجيله 
منظومة  دع��م  يف  منه  لا�ستفادة  عاملية 
معاليه  واأك��د  ب��ال��وزارة.  املوؤ�س�سي  العمل 
يتمثل  الآيل  امل��ه��ن��د���ض  اخ��ت�����س��ا���ض  اأن 
والتقليل  ال��ق��رار  ات��خ��اذ  عملية  دع���م  يف 
م���ن امل��خ�����اط��ر وت�����س��م��ل جم�����الت عمله 
الإجراءات والعمليات وتخطيط امل�ساريع 
بالإ�سافة اإىل الت�سميم وال�سراف خال 
مثل  اأن  اإىل  م�سريا  التنفيذ..  م��راح��ل 
اإطار  يف  تندرج  البتكارية  امل��ب��ادرات  هذه 
�سعي الوزارة اإىل حتقيق الريادة العاملية 

ودعم توجه الدولة يف ذلك املجال.
ج��اء ذل��ك خ��ال اط��اع معايل النعيمي 
البنية  ت��ط��وي��ر  وزارة  اح��ت��ف��اء  ���س��م��ن   -
لابتكار”  الإم����ارات  “�سهر  ب���  التحتية 

ال����ع����ام حت����ت �سعار  ي����اأت����ي ه�����ذا  وال�������ذي 
اأب�����رز  ع���ل���ى   - بك”  ي����ب����داأ  “البتكار 
الوزارة  نفذتها  التي  البتكارية  امل�ساريع 
ال�سعادة  وحتقق  عملها  منظومة  لدعم 
ثاثية  الطباعة  يف  وتتمثل  ملتعامليها 
البعاد للج�سور ودورها يف توفري الوقت 
الطائرة  ا���س��ت��خ��دام  م���ب���ادرة  ج��ان��ب  اإىل 
التحتية  البنية  م�ساريع  يف  طيار  ب��دون 
امل�����روري  وال���ت���ع���داد  امل�����س��اح��ي  “الرفع 
الطرق  ت��ق��اط��ع��ات  ت�����س��م��ي��م  وك���ذل���ك   “
املخ�س�ض  وال���روب���وت  مبتكرة  بطريقة 

لتنظيف واجهات املباين.
التقنية  ال���ت���ط���ورات  م��واك��ب��ة  اإط�����ار  ويف 
وال����ت����ك����ن����ول����وج����ي����ة امل���ت���ع���ل���ق ب����ال����ذك����اء 
حر�ست  والب����ت����ك����ارات..  ال���س��ط��ن��اع��ي 
عقد  على  التحتية  البنية  تطوير  وزارة 
�سراكة حقيقة مع مركز حممد بن را�سد 
للف�ساء بهدف توفري الأخرية املعلومات 
يف  منها  وال�ستفادة  وحتليلها  والبيانات 
والطرق  التحتية  البنية  تطوير  جم��ال 
مبا يخدم روؤية الدولة ومئوية الإمارات 
الأقمار  ا���س��ت��خ��دام  ج��ان��ب  اإىل   2071

ال�سناعية يف مراقبة امل�ساريع.
وتف�سيا .. �سهد معايل الدكتور عبداهلل 
بلحيف النعيمي جتربة حية ل� “روبوت” 
ال�سحي  اأحمد علي  املواطن  اخ��رتاع  من 
املباين  واجهات  لتنظيف  خم�س�ض  وهو 
ب�سكل اآيل حيث يعترب اأ�سرع مبقدار 10 
اأ�سعاف من الطرق التقليدية ومبعايري 
حيث  ع��ال��ي��ة  وخ�سو�سية  واأم����ان  ج���ودة 
كمنتج  اخ��������رتاع  ب��������راءة  ال�����رب�����وت  ن�����ال 
العاملية  الأجهزة  اأف�سل  يناف�ض  اإماراتي 

امل�ستخدمة يف هذا التخ�س�ض.
ويتميز ال� “روبوت” بقدرته على تنظيف 
300 مرت مربع يف ال�ساعة الواحدة.. يف 
حني يتم تنظيف ما بني 30 و40 مرتا 
الزمن  خال  التقليدية  بالطرق  مربعا 
مياه  كمية  ا�ستهاكه  ع��ن  ف�سا  نف�سه 
اأقل بكثري من الطرق املعتادة اإىل جانب 
التحكم فيه  موا�سفات الأمان كونه يتم 
العن�سر  اإىل و�سع  عن بعد دون احلاجة 
الب�سري بداخله وال�سعود به لرتفاعات 
البتكارية  امل��ب��ادرات  �سملت  كما  �ساهقة. 
البنية  ت��ط��وي��ر  وزارة  اأط��ل��ق��ت��ه��ا  ال���ت���ي 

ل�سهر  ال��راب��ع  الأ���س��ب��وع  خ��ال  التحتية 
تقاطعات  ت�سميم  ل��اب��ت��ك��ار  الإم������ارات 
وعر�ست   .. م��ب��ت��ك��رة  ب��ط��ري��ق��ة  ال���ط���رق 
التي  البتكار”  “�ساحنة  كذلك  ال���وزارة 
ملنظومة  الداعمة  التقنيات  اأح��دث  ت�سم 
املن�ساآت  وا���س��ت��دام��ة  اخل�����س��راء  الأب��ن��ي��ة 
لل�ساحنة  امل��ال��ك��ة  ال�����س��رك��ة  ق��ام��ت  ح��ي��ث 
ب��ت��ط��ب��ي��ق��ه��ا ك��ت��ج��رب��ة ح��ي��ة ع��ل��ى مبنى 
كفاءتها  ع��ل��ى  ل��ل��وق��وف  ب��دب��ي  ال�������وزارة 
ومقدرتها على خف�ض ا�ستهاك الطاقة 
ورف����ع م���ع���دلت ال�����س��ام��ة ب��امل��ب��اين من 
بعد  ع��ن  باملبنى  التحكم  اإمكانية  خ��ال 
واأمتته ب�سكل كامل ونظمت وزارة تطوير 
ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة م��ق��ره��ا يف دب����ي عددا 
مفهوم  تبني  تدعم  التي  الفعاليات  من 
ال��ع��م��ل ف�����س��ا ع���ن عر�ض  الب���ت���ك���ار يف 
توليد  واخ���رتاع  ال��ذك��ي  ال�����س��ارع  م�سروع 
ال�سناعية  امل��ط��ب��ات  با�ستخدام  ال��ط��اق��ة 
يف ال���ط���رق. واأك����د م��ع��ايل وزي����ر تطوير 
حري�سة  ال�������وزارة  اأن  ال��ت��ح��ت��ي��ة  ال��ب��ن��ي��ة 
الوطنية  وال��ك��وادر  موظفيها  دع��م  على 
فعاليات  وا���س��ت��ح��داث  وامل��ب��دع��ة  املبتكرة 

حتقيق  يف  مبا�سر  ب�سكل  ت�سب  ن��وع��ي��ة 
ودعم   2071 وم��ئ��وي��ة   2021 روؤي�����ة 
الإجنازات التي حققتها الدولة يف جمال 
املوؤ�سرات  وت�����س��دره��ا  ال��ت��ح��ت��ي��ة  ال��ب��ن��ي��ة 

العاملية بجودة الطرق.
ولفت معاليه اإىل اأن وزارة تطوير البنية 
ورا�سخة  ثابتة  بخطوات  ت�سري  التحتية 
نحو تعزيز منظومة البتكار يف خمتلف 
عمل  منظومة  اإن  حيث  عملها  جم��الت 
ال�������وزارة م��ب��ن��ي��ة ع��ل��ى ق��ي��م ت�����س��ت��ن��د اإىل 
وت�سجيع  والإب��داع  البتكار  ثقافة  غر�ض 
البنية  امل��وه��وب��ني يف خم��ت��ل��ف جم����الت 
التحتية والبحث والدرا�سة وتوفري اآليات 
ت�سهل عملية تبادل املعلومات من خال 

نظام مع�ريف �سامل داعم لابتكار.
معايل  ج����ان����ب  اإىل  ال���ف���ع���ال���ي���ة  ح�������س���ر 
النعيمي.. كل من �سعادة املهند�ض ح�سن 
ال���وزارة  وك��ي��ل  امل��ن�����س��وري  حممد جمعة 
املديرة  الفندي  املهند�سة جميلة  و�سعادة 
لاإ�سكان  زاي��د  ال�سيخ  لربنامج  العامة 
بوزارة  واملوظفني  امل�سوؤولني  م��ن  وع��دد 

تطوير البنية التحتية.
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املال والأعمال

مليار درهم ر�سيد امل�سرف   326
املركزي من العمالت الأجنبية

•• اأبوظبي-وام:

و�سل ر�سيد م�سرف الإمارات املركزي من العمات الأجنبية 326 مليار 
درهم خال �سهر يناير من العام اجلاري بنمو ن�سبته %12.1 مقارنة مع 

. 290.75 مليار درهم يف ال�سهر ذاته من العام 2017 
ارتفاع  نتيجة  امل��رك��زي  للم�سرف  الأجنبية  الأ���س��ول  يف  ال��زي��ادة  وج���اءت 
مليار   129.85 من  باخلارج  البنوك  لدى  والودائع  امل�سرفية  الأر�سدة 
درهم يف �سهر يناير 2017 اىل 254.91 مليار درهم يف يناير من العام 

اجلاري.
لدى  الحتياطي  �سريحة  الأجنبية  بالعملة  املركزي  اأ�سول  تت�سمن  ول 

امل�سرف وحقوق ال�سحب اخلا�سة لدى �سندوق النقد الدويل.
ال�سوق  يف  ن3  ال�����س��ام��ل  مبفهومها  ال�����س��ي��ول��ة  �سجلت  اخ���ر  �سعيد  ع��ل��ى 
65.4 مليار درهم على م�ستوى �سنوي حيث بلغ  الإماراتية زيادة بقيمة 
1.481 تريليون  اجمايل قيمتها يف نهاية �سهر يناير من العام اجل��اري 
العام  م��ن  ذات���ه  ال�سهر  يف  دره���م  تريليون   1.415.6 م��ع  مقارنة  دره���م 

.2017
املا�سي يف  يناير  دره��م يف  203.7 مليار  الودائع احلكومية  وبلغت قيمة 
حني و�سلت قيمة الودائع امل�سرفية النقدية 429.7 مليار درهم والودائع 

�سبه النقدية 779 مليار درهم.
من  امل�سدر  النقد  ارتفاع  الإح�ساءات  تظهر  امل�سدر  النقد  م�ستوى  وعلى 
يناير  نهاية  يف  مليار   83.2 اإىل   2017 يناير  يف  دره���م  مليار   77.2
فقد ارتفع  “خارج البنوك”  اأما النقد املتداول لدى اجلمهور   .. 2018
من 64.2 مليار اإىل 68.3 مليار درهم خال فرتة الر�سد نف�سها. ويف 
 358.1 قيمتها  بلغت  فقد  النقدية  بالقاعدة  اخلا�سة  التطورات  جانب 
مليار   121.1 منها  اجل��اري  العام  يناير من  �سهر  نهاية  دره��م يف  مليار 
درهم لبند الحتياطي اللزامي للبنوك ونحو 132.4 مليار درهم لبند 
درهم  مليار  و21.1  امل�سدر  للنقد  دره��م  مليار  و83.2  الإي��داع  �سهادات 

لبند احل�سابات اجلارية للبنوك يف م�سرف الإمارات املركزي.

» ات�سالت « تلقب بـ » اأقوى عالمة جتارية « 
للقطاع يف ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا

•• بر�شلونة-وام: 

جتارية”  عامة  “اأقوى  جائزة  على  ح�سولها  عن  ام�ض  ات�سالت  اأعلنت 
قبل  من  اأفريقيا  و�سمال  الأو���س��ط  ال�سرق  منطقة  يف  الت�سالت  لقطاع 
التجارية  عامتها  قيمة  زي���ادة  بعد  وذل���ك  فاينان�ض”..  “براند  وك��ال��ة 
بذلك  لت�سبح  دولر،  مليار   7.7 اىل  قيمتها  لت�سل   40% بلغت  بن�سبة 
الأعلى قيمة بني نظرياتها يف املنطقة، ف�سا عن اعتبارها امل�سغل الوحيد 
خلدمات الت�سالت يف املنطقة الذي تتجاوز قيمة عامته التجارية ال� 7 

مليارات دولر.
كما حازت ات�سالت على ت�سنيف العامة التجاريةAAA، لتكون املزود 
الوحيد خلدمات الت�سالت يف املنطقة بني اأقوى 15عامة جتارية عاملية. 
قيمة  ارتفعت  فقد  الدولية،  التجارية  العامة  حمفظة  �سعيد  على  اأم��ا 
يف  موبايلي  لها  التابعة  ال�سركات  ذلك  يف  مبا  التجارية  ات�سالت  عامة 
 PTCLو»Ufone»اململكة العربية ال�سعودية، ات�سالت املغرب، يوفون

يف باك�ستان بن�سبة %25 لت�سل اإىل 9.6 مليار دولر.
ت�سلم اجلائزة اليوم املهند�ض �سالح عبداهلل العبدويل الرئي�ض التنفيذي 
لوكالة  التنفيذي  والرئي�ض  املوؤ�س�ض  ه��اي  ديفيد  من  ات�سالت  ملجموعة 
“براند فاينن�ض” العاملية واملتخ�س�سة يف �سوؤون تقييم الأعمال والعامات 
الت�سالت  لأنظمة  العاملي  “املوؤمتر  فعاليات  خ��ال  وذل��ك  ال��ت��ج��اري��ة.. 
على  الت�سالت  مل�سغلي  نوعه  من  الأك��رب  التجمع  يعترب  ال��ذي  املتنقلة” 
م�����س��ت��وى ال��ع��امل وي��ع��ق��د ب��ال��ف��رتة م��ا ب��ني 26 ف��رباي��ر وح��ت��ى 1 مار�ض 

.2018
وقال العبدويل “ تفخر ات�سالت اليوم بح�سولها على العامة التجارية 
الأكرث قيمة يف منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا، وهو ما يعد اإجنازا 
هاما يف م�سرية ات�سالت بعد متكنها من النتقال من املرتبة الثالثة اإىل 
العامات  بع�ض  بذلك  لنتجاوز  فقط،  واح��دة  �سنة  خ��ال  الأوىل  املرتبة 
الذي  التفوق  ه��ذا  وي��ع��زى  الإقليمي..  امل�ستوى  على  ال�سهرية  التجارية 
حققناه اإىل جهودنا املتوا�سلة يف متكني التحول الرقمي، وتعزيز تواجدنا 
وتناف�سيتنا يف الأ�سواق عرب ال�ستثمار يف املن�سات الرقمية املبتكرة، ف�سا 
التاآزر  وحتقيق  العامل  م�ستوى  على  التجارية  العامة  ن�سر  مبادرات  عن 
التفاعل مع العماء وتعزيز الولء  بني �سركات املجموعة بهدف حت�سني 

للعامة التجارية ».

اختتام املوؤمتر العربي الأول 
لإدارة الأرا�سي والعقارات بدبي

•• دبي-وام:

والعقارات  الأرا���س��ي  لإدارة  الأول  العربي  املوؤمتر  جل�سات  ام�ض  اختتمت 
الذي ا�ست�سافته دبي وا�ستمر 3 اأيام يف فندق “�سانت ريجي�ض – احلبتور 

�سيتي” حتت �سعار “نحو تطوير عمراين م�ستدام«.
الدويل  البنك  م��ع  بال�سراكة  دب��ي  اأرا���س��ي  نظمته  ال���ذي   - امل��وؤمت��ر  �سر 
الدول  وجامعة  املتحدة  الأمم  وموئل  الأرا���س��ي  لأدوات  العاملية  وال�سبكة 
ميثلون  م�سارك   300 م��ن  اأك��رث   - للم�ساحة  العربي  والحت���اد  العربية 
عام  بن جمرن مدير  بطي  �سلطان  وق��ال  ودولية عديدة.  اإقليمية  هيئات 
دائرة الأرا�سي والأماك يف دبي “ اإن املوؤمتر عمل على التو�سل اإىل حلول 
ناجحة ملختلف التحديات التي يواجهها قطاع الأرا�سي يف الوطن العربي 
وهو الأمر الذي ات�سح بجاء من خال قائمة التو�سيات التي خرج بها 
املوؤمتر والتي �سيعود نفعها على خمتلف الفعاليات والأن�سطة القت�سادية 
وعلى جميع �سرائح املجتمع«. من جانبه اأعرب �سامل املو�سى رئي�ض جمل�ض 
الإدارة واملدير العام ل�سركة “فالكن �سيتي اأوف وندورز” - اجلهة الراعية 
للموؤمتر- عن �سعادته بامل�ساركة يف هذا احلدث الرائد الذي ياأتي تنظيمه 
وال�سيا�سات  والق�سايا  الجتاهات  ويتناول  وا�سرتاتيجي  منا�سب  وقت  يف 

والقوانني احلالية �سمن القطاع العقاري.

حمدان بن را�سد: الإمارات جنحت يف اإر�ساء نظام �سريبي متكامل يعد من الأف�سل عامليا
•• دبي -وام:

الحتادية  الهيئة  اإدارة  ا�ستعر�ض جمل�ض 
لل�سرائب خال اجتماعه الرابع برئا�سة 
مكتوم  اآل  را�سد  بن  حمدان  ال�سيخ  �سمو 
نائب حاكم دبي وزير املالية تقريرا حول 
اأبرز الإجنازات التي حققتها الهيئة خال 
لنظام  الناجح  والتطبيق  املا�سية  الفرتة 
حيز  دخ��ل  ال��ذي  امل�سافة  القيمة  �سريبة 

التنفيذ بداية العام احلايل.
التن�سيق  م�ستوى  ارت��ف��اع  التقرير  واأك���د 
الأعمال  وقطاعات  الهيئة  بني  والتعاون 
زيادة  اإىل  اأدى  مم��ا  امل�ستهلكني  وك��ذل��ك 
اإيجابية  نتائج  وحتقيق  ال�سريبي  الوعي 
التطبيق  م��ن  �سهرين  اأول  يف  ملمو�سة 
بتطبيق  حت��ق��ق  ال���ذي  للنجاح  ا�ستكمال 
نظام ال�سريبة النتقائية الذي بداأ اعتبارا 

من الربع الأخري من العام املا�سي.
مقر  يف  اجتماعه  خ��ال  املجل�ض  وواف���ق 
قطاعات  اإع��ف��اء  على  ب��دب��ي  امل��ال��ي��ة  وزارة 
اإج����راءات الت�سجيل  امل��ت��اأخ��رة يف  الأع��م��ال 
القيمة  ���س��ري��ب��ة  ب���ن���ظ���ام  ال��ه��ي��ئ��ة  ل�����دى 
امل�����س��اف��ة ح��ت��ى ن��ه��اي��ة اأب���ري���ل امل��ق��ب��ل من 
لعدم جاهزية  مراعاة  الإداري��ة  الغرامات 
ال���ف���رتة الأوىل  ب��ع�����ض الأع����م����ال خ����ال 
التعاون  اإط�����ار  يف  وذل�����ك  ال��ت��ط��ب��ي��ق  م���ن 
ال����ذي حت��ر���ض ع��ل��ي��ه الهيئة  وال��ت��ن�����س��ي��ق 
مل�ساعدة الأعمال وت�سجيعها على اللتزام 
ب�سكل  ال�سريبية  والقوانني  ب��الإج��راءات 

م�ستمر لتفادي الغرامات الدارية.

م�سروع  مناق�سة  نتيجة  على  اطلع  كما 
امل�سافة  ال���ق���ي���م���ة  ����س���ري���ب���ة  ا�������س������رتداد 
بطرحه  الهيئة  ق��ام��ت  ال���ذي  لل�سائحني 
اجلاهزية  م�����س��ت��وي��ات  اأع����ل����ى  ل��ت��ح��ق��ي��ق 
اأف�سل  م��ع  ي��ت��واف��ق  ال��ن��ظ��ام مب��ا  لتطبيق 
على  �سي�ستمل  وال��ذي  العاملية  املمار�سات 
لكافة  امل��ب��ا���س��ر  ل��ل��رب��ط  متكاملة  اأن��ظ��م��ة 
منافذ البيع واملحات التجارية يف الدولة 
م��ع ن��ظ��ام ال���س��رتداد حيث وج��ه املجل�ض 
با�ستكمال اإجراءات تنفيذ النظام متهيدا 
ح�سب  ال���دول���ة  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى  لت�سغيله 

اخلطة املقرتحة من الهيئة.
الحتادية  الهيئة  اإدارة  جمل�ض  واعتمد 
لل�سرائب اآليات التو�سيحات والتوجيهات 
ال�سرائب  لدافعي  الهيئة  ع��ن  ال�����س��ادرة 
فيما يتعلق بحدود التزاماتهم بال�سرائب 
والغرامات املرتبطة بها �سمن اخت�سا�سات 
وتنفيذ  وحت�سيل  ب���اإدارة  املتعلقة  الهيئة 
ال�سريبية  الجراءات  وتطبيق  ال�سرائب 
املر�سوم  مب��وج��ب  ال��دول��ة  يف  بها  املعمول 
 2016 ل�سنة   13 رق��م  احت���ادي  بقانون 

ب�ساأن اإن�ساء الهيئة الحتادية لل�سرائب.
حول  تقريرا  الإدارة  جمل�ض  وا�ستعر�ض 
بينها  وم��ن  القائمة  امل�ساريع  م�ستجدات 
النظام املتكامل لإدارة ال�سرائب والأنظمة 
ونتائج  ب��ال��ه��ي��ئ��ة  الإل��ك��رتون��ي��ة اخل��ا���س��ة 
النتقائية  ال�سريبة  لأغرا�ض  الت�سجيل 
التي  واخل��ط��ة  امل�سافة  القيمة  و�سريبة 
الأعمال  قطاعات  لتوعية  الهيئة  تنفذها 
واآلياته  ال�سريبي  بالنظام  وامل�ستهلكني 

�سعيد بن طحنون ي�ستقبل وفدا من بنك م�سر
م�سر العربية م�ساء اأم�ض الول بق�سره يف 
رئي�ض معايري  املغربل  اأمال  العني،  مدينة 
اجلودة وقيا�ض الأداء يف بنك م�سر والوفد 
املرافق لها، �سمن جولة الوفد امل�سري يف 

م�سر  يف  ال�ستثمار  فر�ض  لدعم  ال��دول��ة 
وتبادل الأفكار واملقرتحات حول التجارب 
ورحب  ال�����س��ق��ي��ق��ني.  ال��ب��ل��دي��ن  يف  البنكية 
بالوفد  طحنون  ب��ن  �سعيد  ال�سيخ  معايل 

اإىل  زيارته للدولة، م�سرياً  امل�سري خال 
العاقات  لتعزيز  ال���زي���ارات  ه���ذه  اأه��م��ي��ة 
ال��ب��ل��دي��ن ودع�����م اجلهود  ب���ني  ال���وط���ي���دة 
الرامية لتفعيل التعاون يف جميع املجالت 

•• العني -وام:

ا�ستقبل معايل ال�سيخ �سعيد بن طحنون اآل 
لنادي جمهورية  الفخري  الرئي�ض  نهيان، 

ال�سريعة  ل�سروط  وفقا  الغذائية  امل��واد 
ال���س��ام��ي��ة 25 % م��ن اج��م��ايل �سعر 
املادة و بالتايل فاإن توحيد املعاير يوؤدي 
اإىل تخفي�ض %80  من تكلفة النتاج 
التجارة  منظمة  اأجرتها  لدرا�سة  وفقا 

الدولية “

ال�ستفادة  اأه��م��ي��ة  ع��ل��ى  ���س��ع��ادت��ه  اأك���د  و 
من الفر�ض والبيئة احلا�سنة لابتكار 
دفع  يف  التكنولوجيا  م�ستجدات  واآخ���ر 
ل�سامية  واملنتجات  القت�ساد  عجلة 
التقنية  احل����ل����ول  اإي����ج����اد  خ�����ال  م����ن 
احللول  م�����وردي  اأه�����م  اإىل  وال���و����س���ول 

اأداء هذا القطاع  التقنية التي تعزز من 
بالإا�سافة لكونها وجهة دولية منفتحة 
و ج��ام��ع��ة ل���راأ����ض امل����ال الأج��ن��ب��ي الذي 
يف  املحتملني  ال�سركاء  من  �سبكة  ي�سكل 

امل�ستقبل وحول العامل 

�سناع  م��ع  جتمعنا  مثالية  فر�سة  وه��ي 
القرار واأ�سحاب امل�سالح  يف دبي لتبادل 
الآراء واخلربات و بحث  فر�ض التعاون 
للخروج باتفاقيات جديدة تعزز اجلهود 
الأغذية  ت��رخ��ي�����ض  ل��ت��وح��ي��د  ال���رام���ي���ة 

واملنتجات احلال«
 2016 ع�����ام  يف  “ مت��ك��ن��ا  اأ������س�����اف:  و 
العامل  ح���ول  دول   10 ا���س��ت��ق��ط��اب  م��ن 
الدول  ع���دد  و���س��ل  و  ال��ه��ي��ئ��ة  لع�سوية 
العام، و نعمل ب�سكل  28 دولة هذا  اإىل 
جدي على تو�سيع نطاق هذه املجموعة 
مل��ا ل��ذل��ك م��ن اأث����ر اي��ج��اب��ي يف حت�سني  
ناهيك  عملياته  ت�سريع  و  النتاج  جودة 
ل��ن ت�سطر  ال��ت��ك��ل��ف��ة  ح��ي��ث  ع��ن تقليل 
ال���دول امل�����س��درة ل��ل��م��واد ال��غ��ذائ��ي��ة على 
�سبيل املثال اإىل موائمة منتجاتها وفقا 
للمعايري املختلفة للدول واإمنا �سيتمكن 
جميع م����وردي امل��ن��ت��ج��ات ال��غ��ذائ��ي��ة من 

اتباع نهج موحد ومعتمد دوليا« 
و اأو���س��ح ���س��ع��ادت��ه: “ ح��ال��ي��ا ت��ق��وم 58 
ال��ل��ح��وم احلال،  ب��ان��ت��اج  اأجنبية  دول���ة  
اعتماد  ع���ل���ى  احل�������س���ول  ك��ل��ف��ة  وت���ب���ل���غ 

•• دبي-الفجر: 

احلال  اقت�ساد  تو�سع  جل�سة  ناق�ست 
دب���ي �سمن  م��ك��ان��ة  م��ن  – ال���س��ت��ف��ادة 
فعاليات اليوم الثاين من املنتدى العاملي 
 ”2018 الاتينية  اأم��ري��ك��ا  ل��اأع��م��ال 
ال��ذي تنظمه غرفة دب��ي يف مل��دة يومني 
دب���ي،  يف   2018 ف���رباي���ر  و28   27
الدولية لعتماد  املنظومة  تو�سيع  اآف��اق 

الأغذية احلال.  
وحتدث يف اجلل�سة �سعادة حممد �سالح 
الدويل  للمنتدى  ال��ع��ام  الأم���ني  ب���دري، 
اأهمية  اع��ت��م��اد احل����ال ح���ول  ل��ه��ي��ئ��ات 
اإج���راءات  لتوحيد  عاملية  من�سة  اإي��ج��اد 
احلال  املنتجات  على  املوافقة  ومعاير 
تتبع   العامل  دول��ة حول  واأن كل  ل�سيما 
املقاي�ض واملعاير اخلا�سة بها فيما يتعلق 
وجود  من  بالرغم  احل��ال  بال�سناعات 

مفهوم ديني موحد ملعايري احلال 
وق�����ال ����س���ع���ادت���ه: “ ن�����س��ع��ى م���ن خال 
التوعية حول  زي��ادة  اإىل  املنتدى  من�سة 
م��ع��اي��ري و م��وا���س��ف��ات امل�����واد احل����ال، 

للبلدين  امل�����س��رتك��ة  امل�����س��ل��ح��ة  ي��خ��دم  مب��ا 
ال�����س��ق��ي��ق��ني ودع����م اخل���ط���وات ال��ت��ي تعزز 
عدد  ال�ستقبال  ح�سر  ال��وط��ن��ي.  التطور 
من م�سوؤويل النادي وبنك م�سر بالدولة.

اقت�سادية دبي تكرم اآفاق الإ�سالمية للتمويل
•• دبي-الفجر: 

“اآفاق  ���س��رك��ة  اق��ت�����س��ادي��ة دب���ي  ك��رم��ت 
ل��ل��ت��م��وي��ل، وذل�����ك �سمن  الإ����س���ام���ي���ة 
ف��ع��ال��ي��ات ال������دورة ال��ث��ان��ي��ة م���ن ملتقى 
ال�سركاء 2018 الذي يهدف اإىل تكرمي 
اقت�سادية  �سركاء  يبذلها  التي  اجلهود 
دبي من القطاعني احلكومي واخلا�ض، 

وذل����ك ب��ال��ت��زام��ن م���ع اك��ت�����س��اب مفهوم 
احلكومي  ال��ق��ط��اع��ني  ب���ني  ال�������س���راك���ة 
اخلطط  يف  م��ت��زاي��دة  اأهمية  واخل��ا���ض، 
الإمارات  لدولة  القت�سادية  التنموية 

العربية املتحدة.
تقدير  التكرمي  على  “اآفاق”  وح�سلت 
لدورها املتميز يف تعزيز اأوا�سر ال�سراكة 
مع اقت�سادية دبي، ودور ال�سركة الرائد 

يف دفع عجلة منو الطلب على منتجات 
وح�سر  الإ�سامية.  التمويل  وخدمات 
الريتز  ف��ن��دق  اأق���ي���م يف  ال����ذي  امل��ل��ت��ق��ى، 
العاملي،  امل�����ايل  دب����ي  -م���رك���ز  ك���ارل���ت���ون 
ل��ل��دائ��رة من  80 �سريكاً  ي��زي��د ع��ن  م��ا 
ال��ق��ط��اع��ني احل��ك��وم��ي واخل����ا�����ض، اإىل 
ج���ان���ب ك���ب���ار امل�������س���وؤول���ني وامل���������دراء يف 

اقت�سادية دبي وموؤ�س�ساتها.

وق���ام ب��ت��ك��رمي ال�����س��رك��اء ك��ل م��ن �سعادة 
اقت�سادية  ع���ام  م��دي��ر  ال��ق��م��زي  ���س��ام��ي 
دب����ي، ف��ي��م��ا وّج����ه ���س��ي��ف ال�����س��ّح��ي ع�سو 
“اآفاق  يف  امل���ن���ت���دب  الإدارة  جم��ل�����ض 
اإىل  ال�����س��ك��ر  للتمويل”  الإ����س���ام���ي���ة 
اأن التكرمي ياأتي  اقت�سادية دبي، موؤكداً 
ترجمة لروؤية “اآفاق” املتمّثلة يف ال�سعي 
والتميز،  والتطوير  الريادة  اإىل  الدائم 
وي�سّلط ال�سوء على اأهمية التعاون بني 
دعم  يف  واخل��ا���ض  احلكومي  القطاعني 
امللتقى  ودور  بدبي،  امل�ستدامة  التنمية 
متطلبات  كاأحد  التعاون،  هذا  تعزيز  يف 
ُنثّمن غالياً  واأ�ساف:  املوؤ�س�سي.   التميز 
ال����ذي يدعونا  ت��ك��رمي اق��ت�����س��ادي��ة دب���ي 
ك�سركة رائدة يف قطاع خدمات التمويل 
الإم��ارات ملواظبة جهودنا  الإ�سامي يف 
بتقدمي  امل�ستمر  الرت��ق��اء  اإىل  الرامية 
للعماء،  اخل���دم���ة  م�����س��ت��وي��ات  اأع���ل���ى 
يف  يتمثل  ه��دف��اً  اأعيننا  ن�سب  وا�سعني 
املجتمع،  وببنية  احلياة  بجودة  الرتقاء 
ت��وج��ي��ه��ات قيادتنا  م��ع  وذل����ك مت��ا���س��ي��اً 
ال��ر���س��ي��دة، امل��ت��م��ث��ل��ة يف دع����م امل���ب���ادرات 
التي ت�ساهم يف رفع تناف�سية وا�ستدامة 
الأعمال، وتبادل املعارف واخلربات بني 

القطاعني العام واخلا�ض.

دبي.. نخبة من اخلرباء يف 
العامل الرقمي ي�ساركون يف 

موؤمتر »اإنرتنت الأ�سياء«
•• دبي-وام:

ي�������س���ارك جم���م���وع���ة م����ن ك���ب���ار اخل�����رباء 
الإ�سرتاتيجيني يف العامل الرقمي بعر�ض 
الن�سخة اخلام�سة من  وجهات نظرهم يف 
التي   ”2018 الأ�سياء  “اإنرتنت  موؤمتر 
فندق  يف  امل��ق��ب��ل  م���ار����ض   13 يف  ���س��ت��ع��ق��د 
اأرم�����اين دب����ي. وي�����س��ت��ه��دف امل���وؤمت���ر الذي 
اأن�سطته  �سمن  متعددة  قطاعات  يغطي 
بهدف  الرقمية  بالقطاعات  الأعمال  قادة 
الأ�سا�سية  ال���ع���وام���ل  ت����اأث����ريات  م��ن��اق�����س��ة 
للربحية ومناذج الأعمال التجارية وكيفية 
حتقيق الربح من البيانات مع اإلقاء نظرة 
والفر�ض  التقنيات  حول  ومتعمقة  ثاقبة 
اجل��دي��دة ال��ت��ي ي��وف��ره��ا م��وؤمت��ر اإنرتنت 
اإهر�سرتوم  جوهان  وقال   .IoT الأ�سياء 
الرئي�ض التنفيذي ملوؤمتر اإنرتنت الأ�سياء 
اإن   : 2018 ال�سرق الأو�سط لعام   IoT
ه���ذا امل��ل��ت��ق��ى ���س��وف ي�����س��م اأك����رث م��ن 35 
متحدثا وما يزيد عن 400 من الأطراف 
يف  القطاع  بهذا  امللهمة  وامل�ساريع  املهنية 
مبناق�سات  وي��زخ��ر  بالأن�سطة  م��ل��يء  ي��وم 
احلالة  لدرا�سات  العملية  املمار�سات  حول 
وال�سيناريوهات  امل��و���س��وع��ي��ة  وال�������روؤى 

الواقعية و�سبكات التوا�سل املتميزة.

ق��ب��ل قطاعات  م���ن  ال�����س��ري��ب��ي  ل��ل��ن��ظ��ام 
مر�سية  املجتمع  �سرائح  وكافة  الأع��م��ال 
يف  م�سطردا  ارت��ف��اع��ا  ه��ن��اك  وان  للغاية 
ن�سب المتثال ال�سريبي مما يوؤكد جناح 
النموذج الذي تطبقه الهيئة املعتمد على 
الت�سجيع على المتثال الذاتي والطوعي 
ل���اأع���م���ال وم����ا ي��ت�����س��م��ن��ه م���ن اإج������راءات 
اللكرتوين  للت�سجيل  و�سريعة  مي�سرة 
لدى الهيئة لأغرا�ض ال�سرائب بالإ�سافة 
ب�����الإج�����راءات  الم���ت���ث���ال  م��ت��ط��ل��ب��ات  اإىل 
ت�سميمها  مت  التي  ال�سريبية  والقوانني 

وفقا لأرقى املعايري الدولية.

املعنية  الط���راف  كافة  وواج��ب��ات  وحقوق 
بالنظام.

اآل  را���س��د  ب��ن  ح��م��دان  ال�سيخ  �سمو  واأك���د 
مكتوم اأن دولة الإمارات جنحت يف اإر�ساء 
اأف�سل  م��ن  ي��ع��د  متكامل  �سريبي  ن��ظ��ام 
الأنظمة ال�سريبية على م�ستوى العامل.. 
الحتادية  الهيئة  اأن  اإىل  �سموه  م�سريا 
اإجن����ازات  حتقيق  م��ن  متكنت  لل�سرائب 
ك���ب���رية يف ف����رتة زم��ن��ي��ة ق�����س��رية �سمن 
خطتها ال�سرتاتيجية والت�سغيلية الهادفة 
لقطاعات  اخل��دم��ات  اأف�����س��ل  ت��ق��دمي  اإىل 
الأعمال يف جمال اإدارة وحت�سيل وتنفيذ 

الإجراءات  وتطبيق  الحتادية  ال�سرائب 
ال�سريبية بكفاءة ومرونة.

ب�سورة  ت�����س��ه��م  ال��ه��ي��ئ��ة  اأن  ���س��م��وه  وق����ال 
فعالة يف حتقيق الأه��داف ال�سرتاتيجية 
ط��وي��ل��ة امل�����دى ل��ل��ن��ظ��ام ال�����س��ري��ب��ي ويف 
خال  م��ن  القت�سادي  التنوع  مقدمتها 
لاأجيال  م�ستدامة  دخ��ل  م�سادر  توفري 
ال�سرتاتيجية  امل�ساريع  لتمويل  القادمة 
مثل تطوير البنى التحتية وتقدمي مزيد 
املواطنني  اأكرث رقيا لكافة  خدمات عامة 
واملقيمني . واأ�ساف �سموه ان نتائج املتابعة 
ال�ستجابة  م�ستويات  اأن  تظهر  ال��دوري��ة 

دبي تعزز اجلهود الدولية لإيجاد منظومة دولية لعتماد الأغذية واملنتجات احلالل حول العامل
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املال والأعمال

لتعزيز الوعي بالفر�ص وحتفيز ال�صراكات القت�صادية

ا�ستثمارات غرفة دبي يف اأمريكا الالتينية �ست�سل اإىل 100 مليون درهم خالل العقد املقبل 

مار�ص.. بدء مبيعات املرحلة الأوىل من م�سروع »الفاهد« ال�سكني باأبوظبي  3

•• دبي-الفجر: 

اأكد �سعادة حمد بوعميم مدير عام غرفة 
جتارة و�سناعة دبي، اأن ا�ستثمارات غرفة 
اأمريكا الاتينية �ست�سل  اأ�سواق  دبي يف 
العقد  خ���ال  دره���م  م��ل��ي��ون   100 اإىل 
بالفر�ض  ال��وع��ي  لتعزيز  وذل��ك  املقبل، 
ال�ستثمارية امل�سرتكة وحتفيز ال�سراكات 
مكاتب  افتتاح  عرب  وذل��ك  القت�سادية، 
املتخ�س�سة،  الدرا�سات  واإع��داد  متثيلية 

وتنظيم الفعاليات املتنوعة.
ك��م��ا اأ���س��ه��م��ت اأ���س��رتات��ي��ج��ي��ة ال��غ��رف��ة يف 
وب��ن��اء ج�سور  التوا�سل  م��ن  ن��وع  اإي��ج��اد 
الت�سهيات  وتوفري  والتن�سيق  التعاون 
الازمة لبناء عاقات جتارية م�ستدامة، 
تعزيز ح�سور  اأ���س��ه��م يف  ب���دوره  وال���ذي 
اأمريكا الاتينية يف دبي حيث  �سركات  
العامني  خال  ان�سمام  الغرفة  �سهدت 
562 �سركة جديدة من  املا�سيني نحو 

ال�ستثمارات وبناء عاقات طويلة املدى 
ي�سهم  وال���ذي  الأع��م��ال  ب��ني جمتمعات 
الواعد  امل�ستقبل  ا�ست�سراف  يف  ب���دوره 

لقت�ساد دول اأمريكا الاتينية.
ال���ت���ط���ور يف  ه������ذا  اأن  ب���وع���م���ي���م  وب������ني 

اأن  بوعميم  واأك���د  ال��ق��ارة.  دول  خمتلف 
ودول  دب��ي  بني  التجارة  حجم  يف  النمو 
الغرفة  جن��اح  يعك�ض  الاتينية  اأمريكا 
التجارة  امل�����س��اف��ات وحت��ف��ي��ز  ت��ق��ري��ب  يف 
بتعزيز  اله��ت��م��ام  م��دى  وي���ربز  البينية 

ال��ع��اق��ات ي��اأت��ي ���س��م��ن ج��ه��ود الغرفة 
لتنفيذ توجيهات �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
رئي�ض  نائب  اآل مكتوم  را�سد  بن  حممد 
الدولة رئي�ض جمل�ض الوزراء حاكم دبي 
اخلدمات  اأف�سل  لتقدمي  اهلل”  “رعاه 
دب���ي، وال��ع��م��ل على  ملجتمع الأع��م��ال يف 
ت��ع��زي��ز م��ك��ان��ة دب���ي الق��ت�����س��ادي��ة عاملياً 
الأ�سواق  ال��ت��واج��د يف جميع  م��ن خ��ال 

العاملية.
اأن غرفة دب��ي تعمل على توظيف  واأك��د 
ج��م��ي��ع ق���درات���ه���ا ل��ن��ن��ف��ي��ذ خ���ط���ة دبي 
النمو  اإىل تعزيز  2021، والتي تهدف 
وتعزيز  الإم��ارة  امل�ستدام يف  القت�سادي 
التجارية  امل��راك��ز  م��ن  ك��واح��دة  مكانتها 
تتبنى  اأن���ه���ا  ك��م��ا  ال����ع����امل،  ال����رائ����دة يف 
ا�سرتاتيجية وا�سحة يف حتديد الأ�سواق 
حول  املعمقة  الدرا�سات  واإع��داد  العاملية 

هذه الأ�سواق.
وحت�����ر������ض غ����رف����ة دب�������ي ك����ذل����ك على 

افتتاح مكتب متثيلي لكو�ستاريكا يف غرفة 
دبي لتحفيز ال�سراكات القت�سادية

•• دبي-وام: 

اأمريكا  ل��دول  لاأعمال  العاملي  املنتدى  من  الثاين  اليوم  فعاليات  �سهدت 
الاتينية 2018 - والذي تنظم فعالياته غرفة جتارة و�سناعة دبي حتت 
عنوان “ توا�سل.. تعاون .. منو “ - توقيع مذكرة تفاهم بني غرفة دبي 

وكو�ستاريكا لفتتاح مكتب متثيلي لكو�ستاريكا يف مقر غرفة دبي.
وتاأتي التفاقية يف اإطار تعزيز عاقات التعاون والتن�سيق لت�سهيل تدفق 
يف  ي�سهم  مم��ا  وكو�ستاريكا..  دب��ي  ب��ني  وال��ت��ج��ارة  وال�ستثمارات  الأع��م��ال 
تو�سيع تواجد جمتمع الأعمال يف كو�ستاريكا يف دبي والنطاق منها اإىل 

الأ�سواق العاملية.
رئي�ض  الغرير  �سيف  م��اج��د  �سعادة   .. الغرفة  ج��ان��ب  م��ن  التفاقية  وق��ع 
جمل�ض اإدارة غرفة دبي ومعايل مانويل غونزالي�ض �سانز وزير اخلارجية 

يف كو�ستاريكا.
دبي  يف  لكو�ستاريكا  افتتاح مكتب متثيلي  “اإن  الغرير  ماجد  �سعادة  وقال 
حمطة جديدة يف تعزيز العاقات مع دول اأمريكا الاتينية ولف�سح املجال 
واخلدمات  املزايا  لا�ستفادة من  الأ�سواق  تلك  العاملة يف  ال�سركات  اأم��ام 
التي تقدمها دبي لها ومبا ميكنها من تعزيز مكانتها كقوة اقت�سادية فاعلة 

وموؤثرة عامليا ».
منوا  ت�سهد  كو�ستاريكا  م��ع  وال��ت��ج��اري��ة  القت�سادية  ال��ع��اق��ات  اأن  وب��ني 
على  وكو�ستاريكا  دب��ي  الأع��م��ال يف  وذل��ك �سمن حر�ض جمتمع  ملحوظا 
القت�سادي  النمو  مع  ترتافق  التي  ال�ستثمارية  الفر�ض  من  ال�ستفادة 
الذي ت�سهده دول القارة والتي ترتكز يف القطاعات الرئي�سية التي حتتاج 

اإىل التوظيف الأمثل لا�ستثمارات ومبا يعود بالفوائد على املنطقتني.
النا�سئة،  القت�سادات  اأه��م  من  تعد  الاتينية  اأمريكا  دول  اأن  اإىل  واأ���س��ار 
والتي ت�سهد منوا واإمكانات كربى لتتحول اإىل قوة اقت�سادية قادرة على 
املناف�سة عامليا م�سيفا “ اأن املنتدى اليوم يفتح املجال وا�سعا للتعرف على 
احللول  على  والتعرف  الاتينية  اأمريكا  اأ�سواق  تواجهها  التي  التحديات 
التي تعزز  الأدوات  واإيجاد  املعارف واخل��ربات  واإمكانية تبادل  الفعالة لها 
من الرتقاء بالعاقات ومبا يقدم الفائدة املتبادلة ملجتمعات الأعمال يف 

املنطقتني ».
اخل��ارج��ي��ة يف  وزي���ر  �سانز  م��ان��وي��ل غونزالي�ض  م��ع��ايل  ق��ال   .. م��ن جهته 
لإتاحتها  دبي  و�سناعة  جت��ارة  لغرفة  ال�سكر  بجزيل  “ نتقدم  كو�ستاريكا 
نتطلع من خالها  التي  العاملية  املن�سة  ج��زءا من هذه  لنكون  املجال  لنا 
والرتويج  والقت�ساد  الدبلوما�سية  جمال  يف  الرئي�سية  اأهدافنا  لتحقيق 

لل�سلع واخلدمات يف كو�ستاريكا ».
ال�سرق  الأو�سط  ال�سرق  يف  حيوية  املناطق  اأك��رث  من  اليوم  “دبي  واأ�ساف 
ب�سراكتنا  نعتز  عام،  ب�سكل  واأفريقيا  اآ�سيا  اأ�سواق  لدخول  الأمثل  والبوابة 
احلكومي  القطاعني  تخدم  من�سة  يعترب  ال��ي��وم  ومكتبنا  دب��ي  غرفة  م��ع 
تقدم  واإح��راز  القت�ساد  دفع عجلة  وي�سهم يف  اجلانبني  واخلا�ض يف كا 

ملمو�ض يف العاقات ملجتمع الأعمال يف الدولتني ».

جمل�ص �سيدات اأعمال عجمان 
يبحث التعاون مع نظرائه يف م�سر

•• القاهرة-وام: 

بحث وفد من جمل�ض �سيدات اأعمال عجمان التابع لغرفة جتارة و�سناعة 
التعاون وتبادل اخلربات مع �سيدات الأعمال يف جمهورية م�سر  عجمان 
خال  ذل��ك  ج��اء  املتخ�س�سة.  املعار�ض  يف  م�ساركتهن  يعزز  مب��ا  العربية 
رئي�ض  علي  اآل  اآمنة خليفة  الدكتورة  برئا�سة  الوفد  بها  قام  التي  الزيارة 
موظفات  ال��وف��د  و���س��م  م���وؤخ���را..  العربية  م�سر  جمهورية  اىل  املجل�ض 
خليفة  اآمنة  الدكتورة  واأك��دت  عجمان.  اأعمال  �سيدات  جمل�ض  وع�سوات 
بتعزيز   2018 للعام  ال�سرتاتيجية  خطته  تنفيذ  على  املجل�ض  حر�ض 
الوفد عدة  وزار  للع�سوات.  واملعارف  يعزز اخلربات  تعاونه اخلارجي مبا 
من  ع��دد  على  اطلع  كما  وكيان  ق�سطا�ض  منها  م�سرية  تنموية  م�ساريع 
اخل�سب  على  وحفر  جلدية  �سنط  وتنفيذ  ت�سميم  مثل  اليدوية  امل�ساريع 
احتاد  زي��ارت��ه  خ��ال  ال��وف��د  والتقى  والك�����س�����س��وارات.  الكور�سيه  واأع��م��ال 
اأهمية  اأكدت  امل�ستثمرات العرب الدكتورة هدى ي�سى رئي�سة الحتاد التي 
اللقاء نخبة  البلدين.. ح�سر  ال�ستثمارية بني  والأعمال  تبادل اخلربات 

من �ساحبات الأعمال امل�سريات.
ور�ض  على  واطلع  الفيوم  حمافظة  يف  ال�سياحية  تون�ض  قرية  الوفد  وزار 
وتباحث  الور�ض  باأ�سحاب  التقى  كما  والزجاج  واخل��زف  الفخار  ل�سناعة 
وامل�ساركات  امل��ن��ت��ج��ات  لتلك  الت�سويق  وكيفية  ال��ع��م��ل  اآل��ي��ة  ح���ول  معهم 
�سيدات  جمل�ض  رئي�ض  علي  اآل  خليفة  اآمنة  الدكتورة  واأ�سادت  اخلارجية. 
ب�سيدات  اخل��ا���س��ة  املنتجات  يف  وال��ت��ن��وع  احل��رف��ي��ة  اع��م��ال عجمان مب��دى 
الأعمال امل�سريات موؤكدة الدور الرائد التي تقدمه اجلهات املعنية بدعم 
امل���راأة م��ن خ��ال توفري درا���س��ات اجل���دوى وتنظيم ور���ض العمل  ومتكني 
رائده  م�ساريع  لتنفيذ  وتوجيهها  امل���راأة  لتمكني  التخ�س�سية  التدريبية 
ا�ستعر�ض  عجمان  اعمال  �سيدات  جمل�ض  اإن  وقالت  تناف�سية.  ومنتجات 
على  ينفذها  التي  واملعار�ض  وامل�ساريع  امل��ب��ادرات  اأه��م  زيارته م�سر  خال 
دولة  �سفارة  بزيارة  الوفد  وق��ام  الع��م��ال..  �سيدات  العام مبا يخدم  م��دار 
الإم��ارات يف القاهرة والتقى �سعادة اأحمد حممد بو�سويرب نائب ال�سفري 

وال�سيد علي اأحمد ال�سحي امللحق الثقايف بالنابة.

عاقات  لبناء  املتينية  الأ���س�����ض  ت��وف��ري  
اقت�سادية مبنية على حقائق ومعلومات 
دق���ي���ق���ة، ح���ي���ث اأن����ه����ا ت��ع��م��ل ع���ل���ى على 
بالفر�ض  تعرف  التي  ال��درا���س��ات  اإع���داد 
ال�ستثمارية بني الطرفني وتقوم كذلك 
متكن  ال��ت��ي  الكافية  املعلومات  بتوفري 
رج����ال الأع���م���ال يف دب���ي وامل��ن��ط��ق��ة من 
ال�ستثمارية  للفر�ض  الدقيقة  املعرفة 

املتاحة يف تلك الأ�سواق.
كما حتر�ض الغرفة على افتتاح املكاتب 
وبناء  ت�سهيل  يف  ت�سهم  التي  التمثيلية 
ع���اق���ات اق��ت�����س��ادي��ة م�����س��ت��دام��ة، هذا 
اإىل تنظيم الزيارات امليدانية  بالإ�سافة 
ال���ت���ي ت��ن��ظ��م��ه��ا ال��غ��رف��ة ل��ت��ق��دم فر�ض 
القت�سادي  الواقع  على  للتعرف  مهمة 
واملوؤمترات  املنتديات  وعقد  ل��اأ���س��واق، 
اآفاق  ملناق�سة  مهمة  من�سة  ت�سكل  التي 
التطور القت�سادي وا�ست�سكاف الفر�ض 

ال�ستثمارية.

•• اأبوظبي-وام:

اأعلنت �سركة “الفاهد” للتطوير مطور 
اأن  يتوقع  ال���ذي   - “الفاهد”  م�سروع 
الرائدة  ال�سكنية  الوجهات  اأب��رز  ي�سبح 
يف  املائية  الواجهة  على  الفاخر  للعي�ض 

اإمارة اأبوظبي - اأنه من املقرر ا�ستكمال 
تطوير منطقة املر�سى التي تعد املرحلة 
بحلول  “الفاهد”  م�سروع  م��ن  الأوىل 
فيما   ..  2023 ع��ام  من  الثالث  الربع 
ال�سبت  ي��وم  املنطقة  ه��ذه  مبيعات  تبداأ 

املقبل املوافق 3 مار�ض املقبل.

فاخرة  فيا   301 املرحلة  هذه  وت�سم 
بت�سميمها  تتميز  �سكنية  مباٍن  وت�سعة 
املبنية  احل��ي��وي��ة  وم��راف��ق��ه��ا  امل�����س��ت��دام 

باأعلى املقايي�ض العاملية.
رئي�ض  الغفلي  عيد  �سعيد  معايل  وق��ال 
جمل�ض اإدارة �سركة “الفاهد” للتطوير 

الوجهات  م��ن  “الفاهد”  م�����س��روع  اإن 
على  الفاخر  للعي�ض  ال��رائ��دة  ال�سكنية 
ويعد  اأبوظبي  اإم��ارة  يف  املائية  الواجهة 
اإمارة  مرا�سي  اأك��رب  امل�سروع من  مر�سى 
اأن هذا امل�سروع �سي�سهم  اأبوظبي موؤكداً 
ب�سورة كبرية يف جذب ال�ستثمارات اإىل 

اأبوظبي.
واأكد اأن اإطاق هذا امل�سروع ياأتي تاأكيداً 
مميز  حياة  منط  بتوفري  الإل��ت��زام  على 
ل�سكان اأبوظبي مبا يتما�سى مع اأهداف 
لاإمارة   2030 الق��ت�����س��ادي��ة  ال��روؤي��ة 
من خال تطوير اأ�سول البنية التحتية 
القت�سادي  ال��ت��ن��وي��ع  م�����س��اري��ع  ودع����م 
وجذب ال�ستثمارات وحتقيق ال�ستدامة 
والرفاهية  ال���رخ���اء  وت���وف���ري  ال��ب��ي��ئ��ي��ة 

لتحقيق �سعادة الأفراد واملجتمع.
الرئي�ض  .. قال جال كليب  من جانبه 
ل�سركة  الر�سمي  وامل��ت��ح��دث  التنفيذي 
الفاهد للتطوير خال املوؤمتر ال�سحفي 
بح�سور  ت�سرفنا  اإننا  اليوم  عقد  ال��ذي 
�سمو ال�سيخ هزاع بن زايد اآل نهيان نائب 
رئي�ض املجل�ض التنفيذي لإمارة اأبوظبي 
التد�سني الر�سمي مل�سروع الفاهد موؤخراً 

موؤكداً اأن امل�سروع �سيكون اإ�سافة نوعية 
اإىل م�ساريع التطوير العقارية ال�سكنية 

والتجارية الراقية يف اأبوظبي.
“الفاهد”  م�����س��روع  اإن  اأن  اإىل  واأ����س���ار 
اأب��رز املهند�سني  الذي �سممه نخبة من 
العامليني  وال���س��ت�����س��اري��ني  امل��ع��م��اري��ني 
�سيحافظ على ا�ستدامة احلياة البحرية 
واأ���س��ج��ار ال��ق��رم وامل���واق���ع الأث���ري���ة كما 
املاأهولة  ال��رق��ع��ة  ت��و���س��ي��ع  يف  ���س��ي�����س��ه��م 
بال�سكان يف اأبوظبي بواقع 329 هكتارا 
فر�سة   1500 نحو  توفري  اإىل  اإ�سافة 
عمل جديدة على مدى ال�سنوات الثاث 

القادمة..
منطقة  ت�����س��ل��ي��م  ي��ت��م  اأن  امل���ق���رر  وم����ن 
“الفاهد”  م�������س���روع  ب����اك����ورة  امل���ر����س���ى 
ال��ت��ي مت��ت��د ع��ل��ى م�ساحة م��ا ي��زي��د عن 
مرحلتني  على  مربع  مرت  مليون   1.1
تبلغ  التي  الأوىل  املرحلة  ت�سمل  حيث 
 301 األ��ف مرت مربع   464 م�ساحتها 
 4600 ت��رتاوح م�ساحتها ما بني  فيا 
اأربع  وتتاألف من  ق��دم مربع  األ��ف  و17 
اإىل �سبع غرف نوم وتبداأ املبيعات لهذه 

املرحلة يوم ال�سبت املقبل.

معر�ص عامل الورق الثامن يختتم اأعماله م�صاء اليوم وجناحاته تتواىل

زيادة مطردة يف اأعداد الزوار وحجم ال�سفقات التجارية

•• حوار- د.حممود علياء:

الثامن بدبي  وا�سل معر�ض عامل الورق 
اأعماله ، ويختتم اأعماله اليوم مبزيد من 
ال�سفقات والتفاقيات والعقود التجارية 
����س���واء يف ب����اب ال����س���ت���رياد وال���ت���وزي���ع اأو 
ال��ت�����س��دي��ر وق���د ت�سدرت  اإع�����ادة  ب���اب  يف 
منتجات قرطا�سية فاروق العاملية اهتمام 
ال���زائ���ري���ن ل��ل��م��ع��ر���ض وال���ط���احم���ني يف 
البحث عن الفر�ض التجارية لأنها ت�سّنع 
يف دولة الإمارات العربية املتحدة اإ�سافة 
اإىل متثيلها جمموعة من اأوىل ال�سركات 
ال��ي��اب��ان��ي��ة والأمل���ان���ي���ة ال��ع��ام��ل��ة يف جمال 
العامل  ح��ول  القرطا�سية  وت�سويق  اإن��ت��اج 
وق����د ف���اق���ت ق��ي��م��ة ال��ع��ق��ود امل��وق��ع��ة بني 
اأم�ض  ي��وم  وال��ع��م��اء  امل�ساركة  ال�سركات 
يت�ساعف  اأن  وينتظر  ال��دراه��م  م��اي��ني 
هذا الرقم هذا اليوم الأخري يف فعاليات 
املعر�ض والذي يفر�ض عاقات دائمة بني 
ال�سركات املحلية والعاملية على مدار العام 
�سواء خال املوا�سم واملعار�ض يف الأوقات 
املقبلة  املعار�ض  ب��اأن  يوؤ�سر  مم��ا  العادية 

�ستكون اأف�سل واأف�سل باإذن اهلل. 
ال�سيد  �سعادة  اأم�����ض  اأول  ي��وم  و�سل  وق��د 
���س��ن��ك��ي��ك��ورو ف��ون��ا ه��ا���س��ي رئ��ي�����ض جمل�ض 
اإدارة �سركة �سا�سي هاتي اليابانية املنتجة 

ال��ع��امل��ي��ة واأب�����دى  اآرت لي����ن  ل��ك��ل م��ن��ت��ج 
تطور  من  املعر�ض  ي�سهده  فيما  تفاوؤله 
بتعاونه  تفاوؤله  اأب��دى  كما  وتو�سع  ومن��و 
قرطا�سية  اإدارة  م��ع  وال��را���س��خ  ال��وث��ي��ق 
اأو  الإنتاج  �سواء يف جمال  العاملية  ف��اروق 
الت�سويق اأو الإبكار موؤكدا على اأن درا�سة 
ال�سوق وواقع العر�ض والطلب واعتبارات 
العمل  اليوم لغة  واملناف�سة غدت  اجل��ودة 
ال��ن��اج��ح وخ��ا���س��ة ل��ل��م��ي��دان والأرق������ام 
العمر  م��ن  �سعادته  ويبلغ  وال��ط��م��وح��ات 
82 �سنة ق�ساها بالعمل الدءوب والنجاح 
بداأت  حيث  املتوالية  واحلوافز  املتوا�سل 
التجارة  ويف  الت�سنيع  يف  العمل  �سركته 
غويا  ين  م��دي��ن��ة  يف   1925 ال���ع���ام  يف 
عن  كيلومرتا   25 تبعد  والتي  اليابانية 
طوكيو العا�سمة وتعترب مدينة �سناعية 
اليابان  خ��ارط��ة  على  الأول  ال��ط��راز  م��ن 

والعامل.

- حوار مو�صوعي و�صامل:
وب��ح�����س��ور ���س��ع��ادة الأ����س���ت���اذ ف�����اروق اأبو 
قرطا�سية  اإدارة  جم��ل�����ض  رئ��ي�����ض  ب��ك��ر 
اآرت لي��ن يف دولة  العاملية وك��اء  ف��اروق 
اإلينا  حت��دث  امل��ت��ح��دة  العربية  الإم�����ارات 
�سعادة �سينككورو فونا ها�سي مبو�سوعية 
دبي  حكومة  اأول  اأ�سكر  ق��ال:  و�سمولية 

على تنظيم هذا املعر�ض الناجح وال�سامل 
ك��م��ا اأ���س��ك��ر ���س��ع��ادة ف����اروق اأب��وب��ك��ر الذي 
يف  اأع��م��ال��ن��ا  ت��ق��ود  ال��ت��ي  البو�سلة  يعترب 
واإخ��ا���ض واقتدار  ك��ف��اءة  الإم����ارات بكل 
الرئي�ض  امل�سنع  يوجد  �سعادته:  واأ�ساف 
اأن  كما   ، المريكية  املتحدة  ال��ولي��ات  يف 
لدينا م�سانع اأخرى يف الهند ويف ماليزيا 
املعر�ض للمرة  ال�سني ون�سارك بهذا  ويف 
الثانية ي دبي وقد ارحتت كثريا حل�سن 
ال��ت��ن��ظ��ي��م وك���ث���اف���ة الإق�����ب�����ال وج�����دوى 
للمعر�ض  امل�����س��ت��م��ر  وال��ت��و���س��ع  امل�����س��ارك��ة 
ومي��ث��ل��ن��ا يف الإم������ارات ن��ح��ن ���س��رك��ة اآرت 
العاملية  ف��اروق  قرطا�سية  موؤ�س�سة  لي��ن 
يف الإمارات ونحن على تعاون معهم منذ 
العام 1995 ونتطلع دائما اإىل تلبية كل 
حاجات ال�سوق من لوازم املكاتب واملدار�ض. 
بالقرطا�سية  املتخ�س�سة  م�سانعنا  ومن 
والبتكار  التطوير  هو  الدائم  وهاج�سنا 
وهو  العمل  يقابله منهجنا يف  والت�سويق 
النجاح والتميز والإبداع واأنني اأ�سارحك 
ال��ق��ول ب��اأن��ن��ي اأرى ك��ل جن��اح��ات دب���ي يف 
العاملية  ف��اروق  جناح موؤ�س�سة  قرطا�سية 
دائما  نحر�ض  حيث  وطموحاتها  واأدائها 
املنتج  مب�ستوى  املناف�سة  م��واج��ه��ة  على 
وم�ستوى اخلدمة ووعي املطلوب حا�سرا 

وم�ستقبا.

منتجات جديدة 
وا�ستطرد يقول: وبالت�ساور مع قرطا�سية 
التجديد  اإىل  دائما  ن�سعى  العاملية  فاروق 
الع�سر  تواكب  جديدة  لنماذج  والبتكار 
بل وت�سبقه كذلك لنحقق تقدمنا الدائم 
اجلديد  نحو  قدما  وللم�سي  ال�سوق  يف 
الأوىل  زي��ارت��ي  ف��ه��ذه  واملبتكر  وامل��ت��ج��دد 
و�سياحية  جتارية  رحلة  واعتربها  لدبي 
وث��ق��اف��ي��ة واق��ت�����س��ادي��ة ف��دب��ي ب��ح��ق هي 
م��دي��ن��ة م��ده�����س��ة وب��ك��ل امل��ق��اي��ي�����ض وبكل 

متطلبات احلياة الع�سرية ..
التجارة  لغة  ال�سوق هي  لغة  واأن  ل�سيما 

الع�سر  ه���ذا  يف  والإب�������داع  والق��ت�����س�����������اد 
نفع  ول  الأدوم  و  الأج�����دى  دائ��م��ا  وه���ي 
اأو يف  البتكار  اأو يف  ال�س������تمرار  �سواء يف 
ومواكبتها  ال�سريعة  املتغريات  ا�ستيعاب 
امل�ستقبل  ل��ط��م��وح��ات  ال���س��ت��ج��اب��ة  م���ع 
عامل  الدائ�����م يف  وال�سبق  الأف�سل  والغد 

الإبداع. 
هاج�سنا  اإن  ال��ق��ول  اإىل  �سعادته  وخل�ض 
والإب����داع يف  والتميز  النجاح  ه��و  ال��دائ��م 
التكامل  على منهج  اأعمالنا  كل جم��الت 
دائما  ون���ح���ن  والرت������ق������اء  وال���ت���ف���ا����س���ل 

متفائلون واهلل ويل التوفيق.   

�صينككرو فينا ها�صي:املعر�ص حمط اهتمامنا ومتابعتنا على  الدوام
نتعاون مع قرطا�صية فاروق العاملية يف جمالت الت�صويق والتطوير والبتكار

دبي مدينة مده�صة مبعاملها ومعار�صها وباأ�صواقها ومبوقعها على خارطة العامل املتقدم

جناح قرطا�سية فاروق العاملية يف املعر�ض �سعادة فاروق ابوبكر يتو�سط �سعادة فينا ها�سي والزميل د. حممود علياء 
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العدد 12263 بتاريخ 2018/3/1   
انذار عديل بالن�صر
 رقم 2018/1262   

املنذرة : �سركة احليل اوريك�ض للتمويل - �ض م خ 
املنذر اليه: ام ايه ايه ا�ض للنقليات �ض ذ م م - حاليا  حممد عظيم واحمد �سليم للنقليات �ض ذ م م - �سابقا  

الق�ساط  ب�سداد  الخ��ال  نتيجة  درهم   )84.864.00 ( وق��دره  �سداد مبلغ  ب�سرعة  اليها  املنذر  املنذرة  تنذر 
ال�سهرية املتعلقة بعقد  البيع بالتق�سيط وذلك خال ا�سبوع من تاريخ الن�سر وال �سي�سطر املنذر لتخاذ 

الجراءات التنفيذية على ال�سيارات ارقام : 
موديل  فوركليفت(  كاتربلر-   -  DP30NT( نوع  من  )64517/خ�سو�سي/Q/دبي(  رقم  ال�سيارة   -1

2008 - لون اأ�سفر 
 2008 �سوكية(  موديل  رافعة   - فوركلفت  )ني�سان  نوع  )64516/خ�سو�سي/Q/دبي( من  رقم  ال�سيارة   -2

- لون ف�سي
3- ال�سيارة رقم )64457/خ�سو�سي/Q/دبي( من نوع )FD30 كومات�سو - رافعة �سوكية( موديل 2008 

- لون رمادي 
واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12263 بتاريخ 2018/3/1   

انذار عديل بالن�صر
رقم 2018/1270   

املنذر : �ستاندرد ت�سارترد بنك 
املنذر اليها : حممد زبري حممد عمر 

اليها ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره )73.930.00( درهم نتيجة  املنذر  املنذر  ينذر 
الخال ب�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خال 
التنفيذية  الج���راءات  لتخاذ  املنذر  �سي�سطر  وال  الن�سر،  تاريخ  من  ا�سبوع 
ال�سيارة رقم )17118/خ�سو�سي/H/دبي( من نوع )ني�سان ماك�سيما -  على 
�سالون( موديل )2013( لون )ابي�ض(  واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12263 بتاريخ 2018/3/1   

انذار عديل بالن�صر
رقم 2018/1273   

املنذرة : دنيا للتمويل - ذ م م 
املنذر اليها : برامود برابهاكاران ناير جويندن ناير 

تنذر املنذرة املنذر اليها ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره )31.473.00( درهم نتيجة 
الخال ب�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خال 
ا�سبوع من تاريخ الن�سر، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على 
�سالون(   - تيدا  )ني�سان  نوع  من  )28712/خ�سو�سي/R/دبي(  رقم  ال�سيارة 
موديل )2012( لون )ابي�ض(  واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12263 بتاريخ 2018/3/1   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2018/1276   

املنذرة : دنيا للتمويل - ذ م م 
املنذر اليها : حممد وا�سف خان عبداملقيت خان يو�سف زاي 

تنذر املنذرة املنذر اليها ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره )69.300.00( درهم نتيجة 
الخال ب�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خال 
ا�سبوع من تاريخ الن�سر، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على 
ال�سيارة رقم )82702/خ�سو�سي/G/دبي( من نوع )هوندا اكورد - �سالون( 
موديل )2012( لون )احمر(  واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12263 بتاريخ 2018/3/1   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2018/1279   

املنذرة : دنيا للتمويل - ذ م م 
املنذر اليها : عماد مو�سى جلغوم 

تنذر املنذرة املنذر اليها ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره )23.949.64( درهم نتيجة 
الخال ب�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خال 
ا�سبوع من تاريخ الن�سر، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على 
ال�سيارة رقم )40079/خ�سو�سي/Q/دبي( من نوع )SPORT4 رجن روفر 
- ا�ستي�سن( موديل )2008( لون )ا�سود(  واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12263 بتاريخ 2018/3/1   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2018/1277   

املنذرة : دنيا للتمويل - ذ م م 
املنذر اليها : منارد دل مونو �ساباندال 

تنذر املنذرة املنذر اليها ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره )60.859.76( درهم نتيجة 
الخال ب�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خال 
ا�سبوع من تاريخ الن�سر، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على 
 - باجريو  )ميت�سوبي�سي  نوع  )93467/خ�سو�سي/G/دبي( من  رقم  ال�سيارة 
ا�ستي�سن( موديل )2009( لون )ا�سود(  واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12263 بتاريخ 2018/3/1   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2018/1281   

املنذرة : دنيا للتمويل - ذ م م 
املنذر اليها : غزل لتاأجري ال�سيارات 

تنذر املنذرة املنذر اليها ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره )18.970.00( درهم نتيجة 
الخال ب�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خال 
التنفيذية  الج���راءات  لتخاذ  املنذر  �سي�سطر  وال  الن�سر،  تاريخ  من  ا�سبوع 
اك�سنت -  ال�سيارة رقم )67358/خ�سو�سي/P/دبي( من نوع )هيونداي  على 
�سالون( موديل )2015( لون )ر�سا�سي(  واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12263 بتاريخ 2018/3/1   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2018/1274   

املنذرة : دنيا للتمويل - ذ م م 
املنذر اليها : فارجي�ض جوزيف 

تنذر املنذرة املنذر اليها ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره )28.056.38( درهم نتيجة 
الخال ب�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خال 
ا�سبوع من تاريخ الن�سر، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على 
 - لن�سر  )ميت�سوبي�سي  ن��وع  من  )91934/خ�سو�سي/F/دبي(  رق��م  ال�سيارة 
�سالون( موديل )2013( لون )ف�سي(  واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12263 بتاريخ 2018/3/1   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2018/1275   

املنذرة : دنيا للتمويل - ذ م م 
املنذر اليها : حمري م�ستوى ر�سول بكا�ض م�ستوى 

تنذر املنذرة املنذر اليها ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره )28.595.00( درهم نتيجة 
الخال ب�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خال 
ا�سبوع من تاريخ الن�سر، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على 
ال�سيارة رقم )73268/خ�سو�سي/M/دبي( من نوع )ني�سان تيدا - هات�سباك( 
موديل )2011( لون )بني(  واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12263 بتاريخ 2018/3/1   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2018/1280   

املنذرة : دنيا للتمويل - ذ م م 
املنذر اليها : جيني دي ليون لي�سينج 

تنذر املنذرة املنذر اليها ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره )29.925.00( درهم نتيجة 
الخال ب�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خال 
ا�سبوع من تاريخ الن�سر، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على 
ال�سيارة رقم )51898/خ�سو�سي/D/دبي( من نوع )تويوتا كامري - �سالون( 
موديل )2011( لون )ف�سي(  واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12263 بتاريخ 2018/3/1   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2018/1278   

املنذرة : دنيا للتمويل - ذ م م 
املنذر اليها : نفيد احمد خان نزير احمد 

تنذر املنذرة املنذر اليها ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره )27.054.00( درهم نتيجة 
الخال ب�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خال 
التنفيذية  الج���راءات  لتخاذ  املنذر  �سي�سطر  وال  الن�سر،  تاريخ  من  ا�سبوع 
 - ياري�ض  )تويوتا  ن��وع  من  )19360/خ�سو�سي/Q/دبي(  رق��م  ال�سيارة  على 
هات�سباك( موديل )2012( لون )رمادي(  واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12263 بتاريخ 2018/3/1   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2018/1265   

املنذر : م�سرف ابوظبي ال�سامي 
املنذر اليه : جا�سوانت �سينغ غورميج �سينغ 

اليها ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره )68.960.65( درهم نتيجة  املنذر  املنذر  ينذر 
الخال ب�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خال 
ا�سبوع من تاريخ الن�سر، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على 
ال�سيارة رقم )46848/خ�سو�سي/P/دبي( من نوع )�سيفروليه كمارو - كوبيه( 
موديل )2013( لون )ازرق(  واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12263 بتاريخ 2018/3/1   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2018/1264   

املنذر : م�سرف ابوظبي ال�سامي 
املنذر اليه : لن�سي �سانتو�ض دي�سوزا 

اليها ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره )26.197.23( درهم نتيجة  املنذر  املنذر  ينذر 
الخال ب�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خال 
ا�سبوع من تاريخ الن�سر، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على 
ال�سيارة رقم )64961/خ�سو�سي/J/دبي( من نوع )رينو ميغان - هات�سباك( 
موديل )2014( لون )بني(  واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12263 بتاريخ 2018/3/1   

انذار عديل بالن�صر
رقم 2018/1266   

املنذر : م�سرف ابوظبي ال�سامي 
املنذر اليه : تانيا نذير نذير احمد بهات بهات 

اليها ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره )26.105.37( درهم نتيجة  املنذر  املنذر  ينذر 
الخال ب�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خال 
التنفيذية  الج���راءات  لتخاذ  املنذر  �سي�سطر  وال  الن�سر،  تاريخ  من  ا�سبوع 
على ال�سيارة رقم )53676/خ�سو�سي/I/دبي( من نوع )فورد ادج - ا�ستي�سن( 
موديل )2013( لون )ا�سود(  واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12263 بتاريخ 2018/3/1   

انذار عديل بالن�صر
رقم 2018/1267   

املنذر : بنك دبي ال�سامي 
املنذر اليه : �سيد علي حممد اهلل خان �سيد علي م�سطفى خان نقوي نقوي 

اليها ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره )68.816.00( درهم نتيجة  املنذر  املنذر  ينذر 
الخال ب�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خال 
ا�سبوع من تاريخ الن�سر، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على 
ال�سيارة رقم )55085/خ�سو�سي/M/دبي( من نوع )هوندا اكورد - �سالون( 
موديل )2013( لون )ا�سود(  واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12263 بتاريخ 2018/3/1   

انذار عديل بالن�صر
رقم 2018/1268   

املنذر : بنك دبي ال�سامي 
املنذر اليه : حممد �سرفراز احمد حممد �سكيل 

اليها ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره )86.529.00( درهم نتيجة  املنذر  املنذر  ينذر 
الخال ب�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خال 
ا�سبوع من تاريخ الن�سر، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على 
 - ك��روزر  تويوتا   FJ( ن��وع  من  )71887/خ�سو�سي/H/دبي(  رق��م  ال�سيارة 
ا�ستي�سن( موديل )2015( لون )ا�سود(  واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12263 بتاريخ 2018/3/1   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2018/1269   

املنذر : بنك دبي ال�سامي 
املنذر اليه : م�سكور بو�س�سويف 

اليها ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره )26.799.00( درهم نتيجة  املنذر  املنذر  ينذر 
الخال ب�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خال 
ا�سبوع من تاريخ الن�سر، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على 
ال�سيارة رقم )48649/خ�سو�سي/H/دبي( من نوع )�سريي تيجو - ا�ستي�سن( 
موديل )2014( لون )ا�سود(  واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12263 بتاريخ 2018/3/1   

انذار عديل بالن�صر
رقم 2018/1271   

املنذر : بنك دبي ال�سامي 
املنذر اليه : ليوديليا �سي�سون ابريل 

اليها ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره )59.306.00( درهم نتيجة  املنذر  املنذر  ينذر 
الخال ب�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خال 
ا�سبوع من تاريخ الن�سر، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على 
ال�سيارة رقم )73619/خ�سو�سي/G/دبي( من نوع )تويوتا كورول - �سالون( 
موديل )2016( لون )ف�سي(  واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12263 بتاريخ 2018/3/1   

انذار عديل بالن�صر
رقم 2018/1272   

املنذر : بنك دبي ال�سامي 
املنذر اليه : وليد بغدادي 

اليها ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره )24.025.00( درهم نتيجة  املنذر  املنذر  ينذر 
الخال ب�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خال 
ا�سبوع من تاريخ الن�سر، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على 
 - مر�سيد�ض   C230( نوع  من  )53374/خ�سو�سي/P/دبي(  رقم  ال�سيارة 
مع  املنذر  قبل  ل�ساحلكم من  واملمولة  )ازرق(   لون   )2009( �سالون( موديل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12263 بتاريخ 2018/3/1 
  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة     

ا�سم ال�سركة : ني�صكوم للنظمة - �ص ذ م م      
العنوان :  مكتب رقم 701 - ملك ال�سيد حممد ال�سيد عبداهلل - ديره - البطني 
- ال�سكل القانوين : ذات م�سوؤولية حمدودة. رقم الرخ�سة : 745260 رقم القيد 
بال�سجل التجاري : 1197365 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي 
اأعاه،  ال�سركة املذكورة  باإنحال  ال�سجل التجاري لديها  التاأ�سري يف  باأنه قد مت 
العدل  كاتب  ل��دى  واملوثق  بتاريخ 2018/2/26  دب��ي  ق��رار حماكم  وذل��ك مبوجب 
حماكم دبي بتاريخ 2017/12/19 وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم 
العنوان : مكتب رقم 308 ملك  ميثاق لتدقيق احل�صابات    اإىل امل�سفي املعني 
 ال�سيخ جمعه بن احمد بن جمعه ال مكتوم - ديرة - القرهود - هاتف  04-2500781 
وذلك  الثبوتية  والأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً   04-2500782  : فاك�ض 

خال )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعان
دائرة التنمية القت�صادية

حك�مة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 12263 بتاريخ 2018/3/1 
�صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي    

ا�سم امل�سفي/ميثاق لتدقيق احل�صابات   
 - مكتوم  ال  جمعه  ب��ن  احمد  ب��ن  جمعه  ال�سيخ  ملك   308 رق��م  مكتب   : العنوان 
هذا  مبوجب   -  04-2500782  : فاك�ض    04-2500781 هاتف    - القرهود   - دي��رة 
اأعاه  املذكور  امل�سفي  تعيني  مت  قد  باأنه  بدبي  القت�سادية  التنمية  دائ��رة  تعلن 
لت�سفية  ني�صكوم للنظمة - �ص ذ م م  وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  
2018/2/26 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2017/12/19 وعلى من 
لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على 
وذلك  الثبوتية  والأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  ، م�سطحباً  اأع��اه  املذكور  العنوان 

خال )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعان
دائرة التنمية القت�صادية

حك�مة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 12263 بتاريخ 2018/3/1   
اإخطار رقم 1 دع�ة حل�ص�ر اجتماع خربة

 يف الق�صية رقم )2017/3556( جتاري جزئي 
املرفوعة من / �سركة ت�سنيع املعادن الفنية 

�سد / ام ايه بى انترييرز 
املدعي عليها / ام ايه بى انترييرز 

مدعوه حل�سور اجتماع اخلربة احل�سابية املقررة عقده الثانية ع�سر ظهرا يوم الربعاء 
املوافق 2018/3/7 وذلك مبقر مكتب اخلبري الكائن بدبي - �سارع ال�سيخ زايد - مقابل 
- بجوار  بري�سم  بناية   - للعطات  المارات  - خلف  التجاري  حمطة مرتو اخلليج 
اومنيات 1 - مكتب حممد �سعيد ال�سبلى لتدقيق احل�سابات - الطابق ال�ساد�ض مكتب 

رقم 607 م�سطحبني معكم كافة امل�ستندات التي ترغبون يف تقدميها للخبري.
اخلبري احل�صابي / حممد �صعيد ال�صبلي   
رقم القيد 135 

اإعالن بالن�صر 
لدى حمكمة دبي البتدائية 

العدد 12263 بتاريخ 2018/3/1   
مذكرة تبليغ مدعي عليه بالن�صر

�صادرة من حمكمة ال�صارقة الحتادية البتدائية 
يف الق�صية رقم )2017/7452( مطالبات ب�صيطة - ال�صارقة 

اعالن بالحالة اىل دائرة املطالبات الب�صيطة 
اىل املدعى عليه / غام �سديق رحيم بخ�ض 

حيث ان املدعي / موؤ�س�سة اأجرة ال�سارقة - �ض ذ م م 
قد اقام عليك الدعوى املذكورة رقمها رقمها اعاه لدى هذه املحكمة ، وتطالبك فيها باداء مبلغ 
وقدره )6.309.85( درهم ، مع الفائدة القانونية 5% من تاريخ رفع الدعوى ، بال�سافة للزامكم 

بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
لذلك يقت�سي ح�سورك امام هذه املحكمة )دائرة املطالبات الب�سيطة( قاعة رقم 154 يف متام 
الدعوى وتقدمي ما  يوم 2018/3/7م وذلك لاجابة على  والن�سف من �سباح  الثامنة  ال�ساعة 
لديك من بيانات،  ويف حال تخلفك عن احل�سور او عدم ار�سال وكيل عنك يف الوقت املحدد فان 

املحكمة �ستبا�سر نظر الدعوى يف غيابك. 
  مكتب اإدارة الدع�ى - اأمني ال�صر 

المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ال�صارقة الحتادية البتدائية

العدد 12263 بتاريخ 2018/3/1   
 مذكرة  اعالن املدعى عليها بالن�صر 

                       اىل املدعي عليه/ بروفي�سنال ليدرز للخدمات الفنية - �ض ذ م م 
وحددت لها جل�سة  يوم الحد املوافق 2018/3/11 ال�ساعة 11.00 �سباحا 

لذا فانتم مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونا وعليكم بتقدمي ما لديكم من مذكرات او 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة ايام على القل

ق�صم الق�صايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�سية
عمايل جزئي  557/2018
عمايل جزئي  560/2018

م
1
2

ا�سم املدعي
 ا�سف خان ع�سمت اهلل خان 

حممد عرفان �سليمان 

مبلغ املطالبة
2000 درهم + تذكرة العودة 
2600 درهم + تذكرة العودة
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العدد 12263 بتاريخ 2018/3/1   
اعالن بيع  عقار بالن�صر  

فى الدع�ى رقم  2017/183   تنفيذ عقاري  
طالب التنفيذ: احمد عاي�ض نا�سر قرا�ض  

عنوانه : ال�سعودية - جده - �سارع ال ثاين - بناية جمموعة �سدا - الطابق الول ويعلن على وكيله املحامي / عبدالرحمن 
املطوع / اإمارة دبي - ديرة - �سارع املرقبات - بناية بوهليبة بازا - الطابق امليزانني ام 04  

املنفذ �سده : حممد عبداهلل يحي ال �سميع -  واآخرون  - عنوانه :  اإمارة دبي - ديرة - الق�سي�ض - النهدة 1 ، بناية �سما 
ريزيدن�ض - مقابل النادى الهلي - الطابق الرابع - �سقة 403 

انه يف يوم الربعاء املوافق 2018/3/7 ال�ساعة 5.00 م�ساء ويف اليام الثاث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع 
اللكرتوين  موقعها  وعلى  للمزادات  الم��ارات  البيع)�سركة  بها  انيط  التى  اجلهة  لدى  ادن��اه  او�سافه  املو�سحة  العقار 
)www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من 
الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات 
قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع 
كامل الثمن وامل�سارييف خال ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع. وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : نوع العقار : ح�سة يف عقار 
)اأحمد عاي�ض نا�سر قرا�ض(  املنطقة : الق�سي�ض ال�سناعية اخلام�سة - رقم الر�ض : 99 - امل�ساحة : 3.600.50 قدم 

مربع واملقدرة قيمتها ب��� )3.420.475( درهم 
ماحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12263 بتاريخ 2018/3/1   
اعالن بيع  عقار بالن�صر    للمنفذ �صده   

فى الدع�ى رقم  2015/507   تنفيذ عقاري  
طالب التنفيذ: بنك اخلليج الأول - فرع  دبي 

عنوانه : دبي - ديرة - �سارع ابوبكر ال�سديق - بجوار مركز القبائل 
املنفذ �سده : حممود طرلن �سك�سته بند  - عنوانه :  يعلن على مقر عمله - مدير فرع التعامات امل�سرفية - بنك ملي 

ايران - فرع دبي - بردبي - �سارع خالد بن الوليد 
�سيجرى  احل��ال  اقت�سى  ان  التالية  الثاث  الي��ام  ويف  م�ساء   5.00 ال�ساعة    2018/3/7 املوافق  الربعاء  يوم  انه يف 
بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�سا�سي قبل 
دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة 
للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�سارييف 
ايام  الع�سرة  خ��ال  الثمن  يزيد على  ان  امل��زاي��دة  �سخ�ض غري ممنوع من  ولكل  البيع  التالية جلل�سة  اي��ام  ع�سرة  خ��ال 
التالية لر�سوم املزاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�سروفات 
خزينة املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : نوع العقار : �سقة �سكنية - املنطقة : جبل علي الوىل - رقم الر���ض : 
30 - رقم املبنى : 1 - ا�سم املبنى : MED 101 رقم الوحدة : 407 - امل�ساحة : 90 مرت مربع واملقدرة قيمتها ب��� 

)871.875.00( درهم يباع لعلى عطاء  - ماحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12263 بتاريخ 2018/3/1   

اعالن بيع  عقار بالن�صر    للمنفذ �صده   
فى الدع�ى رقم  2015/23   بيع عقار مره�ن    

طالب التنفيذ: بنك دبي التجاري 
عنوانه : اإمارة دبي- منطقة بور �سعيد - بجوار �ستي �سنرت 

املنفذ �سده : افجيت �سالوجا جوربا�سان  - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - مدينة - دبي- بردبي- منطقة اخلليج التجاري 
- مبنى ابراج ت�سر�سل - 2 - �سكني / �سقة  3507 

انه يف يوم الربعاء املوافق 2018/3/7 ال�ساعة 5.00 م�ساء ويف اليام الثاث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع 
اللكرتوين  موقعها  وعلى  للمزادات  الم��ارات  البيع)�سركة  بها  انيط  التى  اجلهة  لدى  ادن��اه  او�سافه  املو�سحة  العقار 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�سا�سي قبل 
دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة 
للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�سارييف 
خال ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خال الع�سرة ايام التالية 
لر�سوم املزاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�سروفات خزينة 
33 - رقم البلدية :  املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : �سقة �سكنية - املنطقة : اخلليج التجاري - رقم الر���ض : 
563-346 مرت مربع - امل�ساحة : 136.75 مرت مربع - رقم املبنى : 2 - ا�سم املبنى : ابراج ت�سر�سل 2 �سكني - رقم 

الوحدة : 3507 - مببلغ )2.060.748( درهم  - ماحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12263 بتاريخ 2018/3/1   

اعالن بيع  عقار بالن�صر  
فى الدع�ى رقم  2015/23   بيع عقار مره�ن    

طالب التنفيذ: بنك دبي التجاري 
عنوانه : اإمارة دبي- منطقة بور �سعيد - بجوار �ستي �سنرت 

املنفذ �سده : افجيت �سالوجا جوربا�سان  - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - مدينة - دبي- بردبي- منطقة اخلليج التجاري 
- مبنى ابراج ت�سر�سل - 2 - �سكني / �سقة  3507 

انه يف يوم الربعاء املوافق 2018/3/7 ال�ساعة 5.00 م�ساء ويف اليام الثاث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع 
اللكرتوين  موقعها  وعلى  للمزادات  الم��ارات  البيع)�سركة  بها  انيط  التى  اجلهة  لدى  ادن��اه  او�سافه  املو�سحة  العقار 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�سا�سي قبل 
دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة 
للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�سارييف 
خال ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خال الع�سرة ايام التالية 
لر�سوم املزاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�سروفات خزينة 
33 - رقم البلدية :  املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : �سقة �سكنية - املنطقة : اخلليج التجاري - رقم الر���ض : 
563-346 مرت مربع - امل�ساحة : 136.75 مرت مربع - رقم املبنى : 2 - ا�سم املبنى : ابراج ت�سر�سل 2 �سكني - رقم 

الوحدة : 3507 - مببلغ )2.060.748( درهم  - ماحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12263 بتاريخ 2018/3/1   

اعالن بيع  عقار بالن�صر    
فى الدع�ى رقم  2015/507   تنفيذ عقاري  

طالب التنفيذ: بنك اخلليج الأول - فرع  دبي 
عنوانه : دبي - ديرة - �سارع ابوبكر ال�سديق - بجوار مركز القبائل 

املنفذ �سده : حممود طرلن �سك�سته بند  - عنوانه :  يعلن على مقر عمله - مدير فرع التعامات امل�سرفية - بنك ملي 
ايران - فرع دبي - بردبي - �سارع خالد بن الوليد 

�سيجرى  احل��ال  اقت�سى  ان  التالية  الثاث  الي��ام  ويف  م�ساء   5.00 ال�ساعة    2018/3/7 املوافق  الربعاء  يوم  انه يف 
بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�سا�سي قبل 
دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة 
للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�سارييف 
ايام  الع�سرة  خ��ال  الثمن  يزيد على  ان  امل��زاي��دة  �سخ�ض غري ممنوع من  ولكل  البيع  التالية جلل�سة  اي��ام  ع�سرة  خ��ال 
التالية لر�سوم املزاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�سروفات 
خزينة املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : نوع العقار : �سقة �سكنية - املنطقة : جبل علي الوىل - رقم الر���ض : 
30 - رقم املبنى : 1 - ا�سم املبنى : MED 101 رقم الوحدة : 407 - امل�ساحة : 90 مرت مربع واملقدرة قيمتها ب��� 

)871.875.00( درهم يباع لعلى عطاء  - ماحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12263 بتاريخ 2018/3/1   
اعالن بيع  عقار بالن�صر    للمنفذ �صده   

فى الدع�ى رقم  2017/183   تنفيذ عقاري  
طالب التنفيذ: احمد عاي�ض نا�سر قرا�ض  

عنوانه : ال�سعودية - جده - �سارع ال ثاين - بناية جمموعة �سدا - الطابق الول ويعلن على وكيله املحامي / عبدالرحمن 
املطوع / اإمارة دبي - ديرة - �سارع املرقبات - بناية بوهليبة بازا - الطابق امليزانني ام 04  

املنفذ �سده : عبداهلل حم�سن يحي ال �سميع  واآخرون  - عنوانه :  اإمارة دبي - ديرة - الق�سي�ض - النهدة 1 ، بناية �سما 
ريزيدن�ض - مقابل النادى الهلي - الطابق الرابع - �سقة 403 

انه يف يوم الربعاء املوافق 2018/3/7 ال�ساعة 5.00 م�ساء ويف اليام الثاث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع 
اللكرتوين  موقعها  وعلى  للمزادات  الم��ارات  البيع)�سركة  بها  انيط  التى  اجلهة  لدى  ادن��اه  او�سافه  املو�سحة  العقار 
)www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من 
الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات 
قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع 
كامل الثمن وامل�سارييف خال ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع. وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : نوع العقار : ح�سة يف عقار 
)اأحمد عاي�ض نا�سر قرا�ض( املنطقة : الق�سي�ض ال�سناعية اخلام�سة - رقم الر�ض : 99 - امل�ساحة : 3.600.50 قدم 

مربع واملقدرة قيمتها ب��� )3.420.475( درهم 
ماحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12263 بتاريخ 2018/3/1   

اعالن بيع  عقار بالن�صر    للمنفذ �صده   
فى الدع�ى رقم  2016/574   تنفيذ عقاري         

طالب التنفيذ:  بنك الإمارات دبي الوطني - �ض م ع 
عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - �سارع بني يا�ض - بجوار غرفة جتارة و�سناعة دبي 

املنفذ �سده : بريدراغ دمييك - عنوانه / اإمارة دبي - مر�سى دبي - برج املجرة almajara2( 2( - الطابق رقم 
)19( ال�سقة ال�سكنية رقم )1905( 

اقت�سى احلال  ان  التالية  الثاث  الي��ام  5.00 م�ساء ويف  ال�ساعة    2018/3/21 املوافق  الرب��ع��اء   يوم  انه يف 
�سيجرى بيع العقار املو�سحة او�سافه على الراغبني يف ال�سراء اتخاذ اجراءات املزايدة مع  اجلهة التى انيط بها 

البيع )�سركة المارات للمزادات  www.emiratesauction.ae (  وذلك يف التاريخ املحدد اعاه.
وعلى راغبي ال�سراء من مواطني ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من 
لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد 
الثمن وامل�سارييف خال  اي��داع كامل  املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه  الإج��راءات  301 من قانون  باملادة  املبينة 
ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : اأو�ساف العقار : - عبارة عن �سقة �سكنية مبنطقة 
: مر�سى دبي - رقم الر�ض : 161 - رقم املبنى : -2 ا�سم املبنى : املجره 2 - رقم الوحدة : 1905 - امل�ساحة : 

درهم   1.513.770.00  : التقديرية  القيمة   - مربع  مرت   78.13
ماحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12263 بتاريخ 2018/3/1   

اعالن بيع  عقار بالن�صر  
فى الدع�ى رقم  2016/574   تنفيذ عقاري         

طالب التنفيذ:  بنك الإمارات دبي الوطني - �ض م ع 
عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - �سارع بني يا�ض - بجوار غرفة جتارة و�سناعة دبي 

املنفذ �سده : بريدراغ دمييك - عنوانه / اإمارة دبي - مر�سى دبي - برج املجرة almajara2( 2( - الطابق رقم 
)19( ال�سقة ال�سكنية رقم )1905( 

اقت�سى احلال  ان  التالية  الثاث  الي��ام  5.00 م�ساء ويف  ال�ساعة    2018/3/21 املوافق  الرب��ع��اء   يوم  انه يف 
�سيجرى بيع العقار املو�سحة او�سافه على الراغبني يف ال�سراء اتخاذ اجراءات املزايدة مع  اجلهة التى انيط بها 

البيع )�سركة المارات للمزادات  www.emiratesauction.ae (  وذلك يف التاريخ املحدد اعاه.
وعلى راغبي ال�سراء من مواطني ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من 
لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد 
الثمن وامل�سارييف خال  اي��داع كامل  املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه  الإج��راءات  301 من قانون  باملادة  املبينة 
ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : اأو�ساف العقار : - عبارة عن �سقة �سكنية مبنطقة 
: مر�سى دبي - رقم الر�ض : 161 - رقم املبنى : -2 ا�سم املبنى : املجره 2 - رقم الوحدة : 1905 - امل�ساحة : 

درهم   1.513.770.00  : التقديرية  القيمة   - مربع  مرت   78.13
ماحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12263 بتاريخ 2018/3/1   
مذكرة تبليغ مدعي عليه بالن�صر

�صادرة عن حمكمة ال�صارقة الحتادية البتدائية 
يف الدع�ى رقم )2017/6619( جتاري جزئي  

اعالن املدعي عليه ب�رود التقرير  
اىل املدعى عليه / ميلون احمد كاجل عبدال�سام - هندي اجلن�سية

املدعية / بنك ابوظبي التجاري - �ض م ع 
قد اقام عليك لدى هذه املحكمة الدعوى املذكورة اعاه ويعلنك فيها : 

التجارية  املدنية  اجلزئية  )الدائرة  املحكمة  هذه  امام  ح�سورك  يقت�سي  لذلك 
الرابعة( القاعة رقم 140 يف متام ال�ساعة الثامنة ون�سف من �سباح يوم 2018/3/7 
- وذلك لاجابة على الدعوى وتقدمي ما لديكما من بيانات ،  ويف حال تخلفكما 
عن احل�سور او عدم ار�سال وكيل عنكما يف الوقت املحدد فان املحكمة �ستبا�سر نظر 

الدعوى يف غيابكما. 
  مكتب اإدارة الدع�ى 

المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ال�صارقة الحتادية البتدائية
العدد 12263 بتاريخ 2018/3/1   

اعالن مدعي عليه بالن�صر مذكرة 
�صادرة من حمكمة ال�صارقة الحتادية البتدائية 

يف الق�صية رقم )2018/448( الدائرة اجلزئية الرابعة  
اىل املدعى عليها / مركز الن�سر الذهبي خلدمات ال�سيارات 

حيث ان املدعي / ايبكوا للم�ساريع - ذ م م 
يف الدعوى رقم 2018/448 جزئي 

الزام املدعي عليها بان    : املذكورة رقمها رقمها اعاه ويطالبك فيها  اقام عليكم الدعوى  قد 
يوؤدي للمدعية مبلغ وقدره 79605 درهم بال�سافة اىل الفائدة القانونية بواقع 12% �سنويا من 

تاريخ املطالبة وحتى متام ال�سداد  مع الزامه بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.  
لذلك يقت�سي ح�سورك امام مكتب ادارة الدعوى مبحكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية ، مكتب 
5 ، وذلك بتاريخ 2018/3/25 - وذلك لاجابة على الدعوى وتقدمي ما لديكم من بيانات ،  ويف 
حال تخلفكم عن احل�سور او عدم ار�سال وكيل عنكم يف الوقت املحدد و�سيتم اتخاذ الجراءات 

القانونية يف غيابكم.  
  مكتب اإدارة الدع�ى  

المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ال�صارقة الحتادية البتدائية
العدد 12263 بتاريخ 2018/3/1   

  اإعالن بالن�صر 
اىل املدعى عليه / ان�ض اكرم اخلباز 

نعلمكم بان املدعي/�سركة الإمارات لانتاجات البرتولية يف الدعوى رقم 2018/991 مطالبات 
ب�سيطة الدائرة الوىل  قد رفع الدعوى املذكورة اعاه يطالب فيها :

تاريخ  بواقع 12% من  قانونية  وفائدة   ، درهم  ب�سداد مبلغ وقدره 10000  املدعي عليه  الزام   
ال�ستحقاق وحتى ال�سداد احلا�سل يف 2016/6/16 بال�سافة اىل الر�سوم وامل�ساريف ومقابل 

اتعاب املحاماة. 
ال�سارقة الحتادية  رقم 154 مبحكمة  الب�سيطة  املطالبات  دائرة  اأمام  يقت�سي ح�سورك   لذا 
مرفقا  الدعوى  على  جوابية  مذكرة  وتقدمي   ، معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا  البتدائية 
بها كافة امل�ستندات ، وذلك املوافق 2018/3/26 ال�ساعة 8.30 �سباحا ، وذلك للنظر يف الدعوى 
املذكور امل�سار اليها اعاه ، بو�سفك مدعي عليه ويف حال عدم ح�سورك �سيتم اتخاذ الجراءات 

القانونية بحقك غيابيا.
 حمكمة ال�صارقة الحتادية البتدائية 
مكتب اإدارة الدع�ى  

وزارة العدل 
حمكمة ال�صارقة  الحتادية البتدائية

مكتب اإدارة الدع�ى 

العدد 12263 بتاريخ 2018/3/1   
  �صهادة بالتاأ�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة     

ا�سم ال�سركة: زكريا حميد لتجارة اللكرتونيات - �ص ذ م م   
فردان  علي  ح�سني  ملك   703 رق��م  مكتب   : العنوان   684176  : الرخ�سة  رق��م 
الفردان - الرقة - ال�سكل القانوين : ذات م�سئولية حمدودة رقم القيد بال�سجل 
الغاء  بانهاب�سدد  بدبي  القت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن  التجاري: 1110611 
الرتخي�ض اخلا�ض بال�سركة الواردة اعاه وذلك مبوجب الجراءات والنظم 
التنمية  دائ��رة  اىل  التقدم  اع��رتا���ض  اي  لديه  .وعلى من  ال��دائ��رة  املتبعة يف 

القت�سادية بدبي من خال الربيد اللكرتوين
معه  مرفقا   Suggest_complain@dubaided.gov.ae  
كافة امل�ستندات والوراق الثبوتية وذلك خال )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا 

العان.
 دائرة التنمية القت�صادية 

حك�مة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 12263 بتاريخ 2018/3/1   
اعالن حم�صر حجز بالن�صر

يف الدع�ى رقم  2015/1764 تنفيذ جتاري  
كلي،  جت��اري   2013/1782 رق��م  ال��دع��وى  يف  ال�سادر  احلكم  تنفيذ   : الق�سية  مو�سوع 
وقدره  به  املنفذ  املبلغ  ب�سداد  جت��اري  ا�ستئناف   2014/1512 رق��م  بال�ستئناف  واملعدل 

)4112186.97 درهم( ، �ساما للر�سوم وامل�ساريف 
طالب العان :  البنك العربي )�سركة م�ساهمة عامة(   

املطلوب اعانه : املنفذ �سده : 1- حممد ر�سا برويز مري�سبنج - جمهول حمل القامة.  
اخطاركم   )2018/2/25( بتاريخ  البتدائية  دب��ي  حمكمة  ق��ررت   -  : الإع��ان  مو�سوع 
التبليغ وال  املنفذ به وقدره )4112186.97( درهم خال �سهر من تاريخ  املبلغ  ب�سداد 
بيع  العقار الكائن مبنطقة جممع دبي لا�ستثمار الول - ار�ض رقم 356 والعائدة لكم 
بطريق املزايدة وفقا ملقت�سيات ن�ض املادة 295 من قانون الجراءات املدنية - بناء على 

قرار املحكمة ال�سادر بتاريخ 2018/2/25
رئي�س الق�صم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12263 بتاريخ 2018/3/1   

اعالن حكم متهيدي بالن�صر
   يف  الدع�ى رقم 2017/676  عقاري  كلي                              

اىل املدعي عليه /1 -  وليد جمال كامل 2- �سمر �سمري عدلونى - جمهويل حمل القامة 
مبا ان املدعي / م�سرف الإم��ارات الإ�سامي - �ض م ع - مبا ان املدعي / م�سرف الإمارات 
الإ�سامي - �ض م ع قد اقام الدعوى املذكورة اعاه وعليه نعلنكم بان املحكمة حكمت  بتاريخ  
اخلرباء  من  ال��دور  �ساحب  امل�سريف  اخلبري  بندب   : التايل  التمهيدي  احلكم   2018/2/28
املقيدين باجلدول املخت�سني قانونا تكون مهمته بعد الطاع على اوراق الدعوى وم�ستنداتها 
وما ع�سى ان يقدمه له اخل�سوم منها ولبحث ما ورد باحلكم التمهيدي وقدرت امانة قدرها 
20.000 درهما )ع�سرين الف درهما( على ذمة م�ساريف واتعاب اخلبري وكلفت املدعي الول 
ايداعها خزينة املحكمة ، وحددت جل�سة 2018/3/6 لنظر الدعوى بحالتها يف حالة عدم �سداد 
المانة وجل�سة 2018/4/17 لنظرها يف حالة ال�سداد.  وحددت لها املحكمة جل�سة يوم الثاثاء 

  Ch1.B.8 املوافق 2018/3/6 ال�ساعة 30 :09 �سباحا يف القاعة
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12263 بتاريخ 2018/3/1   

      مذكرة اعالن متظلم �صده بالن�صر     
   يف  الدع�ى 2018/4    تظلم عقاري                

املتظلم �سده / 1- حممد �سهيل خ��ان 2- زه��رة �سهيل خ��ان جمهويل حمل  اىل 
وميثله  املحدود  الو�سط  ال�سرق  �سي  بي  ا�ض  ات�ض  /بنك  التظلم  اأن  مبا  القامة 
/ احمد ح�سن رم�سان اآل علي - قد اقام عليك التظلم املذكور اعاه ومو�سوعه 
تظلم من القرار ال�سادر رقم 2017/146 بيع عقار مرهون والر�سوم وامل�ساريف. 
وحددت لها جل�سه يوم الحد املوافق 2018/3/11 ال�ساعة 11.00 �سباحا بالقاعة 
وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   ch1.A.5 رق��م 
ايام  بثاثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  اأو  لديك من مذكرات  ما  بتقدمي 

على الأقل ويف حالة تخلفك فاإن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري 
            رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12263 بتاريخ 2018/3/1   

 اعالن وتكليف بال�فاء بالن�صر
                         يف الدع�ى رقم 2017/142 بيع عقار مره�ن    

اىل املنفذ �سده/1- �سريخان فرنود ولد حممد مراد  جمهول حمل القامة 
مبا ان طالب التنفيذ/ بنك ات�ض ا�ض بي �سي ال�سرق الو�سط املحدود  وميثله / 
احمد ح�سن رم�سان اآل علي - قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ 2018/2/20 
اعانكم ل�سداد قيمة املطالبة وقدرها )8.843.050/77( درهم خال �سهر من 
تاريخ التبليغ يف ملف التنفيذ اأعاه واإلبيع العقار حمل الرهن بطريق املزايدة 
وفقا لن�ض املادة 295 من قانون الجراءات املدنية ) اجلهة : دبي - املنطقة : 

نخلة جمريا - رقم الر�ض : 92 - امل�ساحة : 6.679/86 قدرم مربع(   
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12263 بتاريخ 2018/3/1   
  اإعالن بالن�صر 

اىل املدعى عليه / قدو�ض �سياء �سياء اهلل 
املطالبات  الدائرة   2017/1076 رقم  الدعوى  ال�سارقة يف  اجرة  موؤ�س�سة   / املدعي  بان  نعلمكم 

الب�سيطة  قد رفع الدعوى املذكورة اعاه يطالب فيها : 
وامل�ساريف  الر�سوم  اىل   وبال�سافة   ، درهم   6990.5 وقدره  مبلغ  ب�سداد  عليه  املدعي  الزام 
ومقابل اتعاب املحاماة وف�سا عن الفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ قيد الدعوى حتى 

تاريخ ال�سداد 
لذا يقت�سي ح�سورك  اأمام دائرة املطالبات الب�سيطة رقم 154 1 مبحكمة ال�سارقة الحتادية 
البتدائية �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها 
كافة امل�ستندات ، وذلك يوم املوافق 2018/3/19 ال�ساعة 9.30 �سباحا ، وذلك للنظر يف الدعوى 
املذكور امل�سار اليها اعاه ، بو�سفك مدعي عليه ويف حال عدم ح�سورك �سيتم اتخاذ الجراءات 

القانونية بحقك غيابيا. 
 حمكمة ال�صارقة الحتادية البتدائية 

مكتب اإدارة الدع�ى  

وزارة العدل 
حمكمة ال�صارقة  الحتادية البتدائية

مكتب اإدارة الدع�ى 

العدد 12263 بتاريخ 2018/3/1   
انذار عديل بالن�صر
 رقم 2018/1337   

املنذر: �سركة تطوير جممع دبي لا�ستثمار - ذ م م 
املنذر اليه : �ساين �ستار للتخزين املربد - �ض ذ م م - رخ�سة رقم 675126 - جمهول حمل القامة

دبي  جممع  تطوير  �سركة  ل�سالح  ذمته  يف  املرت�سدة  املديونية  �سداد  ب�سرورة  اليه  املنذر  اىل  املنذر  يتوجه 
الفا ومائة  وارب��ع��ون  �ستمائة وثمان  دره��م  وق��دره )648.198.97(  ب�سداد مبلغ  وال��زام��ه   - م  م  ذ   - لا�ستثمار 
والر�سوم ال�سافية وغرامات  القيمة اليجارية  وثمانية وت�سعون درهما و�سبعة وت�سعون فل�ض( وذلك مقابل 
التاأخري املرتتبة على قطعة الر�ض رقم 558-597 والكائنة يف جممع دبي لا�ستثمار وذلك لغاية 2017/12/7  

عاوة على ذلك ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرورة البدء بعملية البناء وفق املتفق عليه مبوجب عقد اليجار
وذلك خال فرتة ل تتجاوز 4 اربعة ا�سابيع من تاريخ ن�سر هذا الإعان ، ويف حال مل ميتثل املنذر اليه بال�سداد 
وا�ستكمال عملية البناء ، ويف حالة ال�ستمرار بالخال ملدة تتجاوز 3 ثاثة ا�سهر من تاريخ ن�سر هذه العان 
فان اتفاقية اليجار تعترب ملغية ومنتهية ، مع حق املنذر بالدخول اىل الر�ض واعادة امتاك العني املوؤجرة 
القانونية يف  املنذر كافة  الج���راءات  املنذر الخ��رى. وال �سيتخذ  ب��اأي حق من حقوق  بالكامل دون الخ��ال 

حقكم. 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12263 بتاريخ 2018/3/1   

انذار عديل بالن�صر
 رقم 2018/1315   

املنذر : كري�ستيان التنكليمرب ، املاين اجلن�سية 
العنوان : دبي ، الإمارات العربية املتحدة ، ت : 0508857881 

املنذر اليه : �سيزار توفيق اأبي عقيل - لبناين اجلن�سية 
وعنوانه / دبي - ديرة - منطقة ام الرمول - �سارع مراك�ض - بناية ابراهيم لوتاه - 

الطابق الثاين - مكتب 207 - الإمارات العربية املتحدة - ت : 0555387726 
يخطر املنذر املنذر اليه بالغاء التوكيل امل�سار اليه اعتبارا من تاريخ ن�سر هذا الخطار 
ومن  واجلنائية  املدنية  امل�سوؤوليات  كافة  حتميله  مع  مبقت�ساه  العمل  من  ويحذره 
جميع الوجه لو ثبت تعامله مبوجب التوكيل امللغي بعد تاريخ ن�سر هذا الخطار ، مع 
الزامه باعادة القارب )ديلقيف( حمل الوكالة اىل املخطر يف خال مدة اق�ساها خم�سة 

ايام من تاريخ ن�سر هذا الخطار.  
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12263 بتاريخ 2018/3/1   

اعالن بالن�صر
   رقم 2018/1301   

املنذر : حم�سن �سحر جيزان 
املنذر اليه : روؤوفة احمد جمعة - زوجة عي�سى عبداهلل �سرع 

املو�سوع 
 ، بالرخ�سة كمدير  املنذر  ا�سم  اع��ادة  اليه ب�سرورة  املنذر   / املنذر  ينذر 
وتبديل الكفيل وذلك يف خال مدة اق�ساها )7( ايام من تاريخ الن�سر 
الازمة  الق�سائية  الج���راءات  اتخاذ  اىل  اآ�سف  املنذر  �سي�سطر  وال   ،
للمطالبة مبا ذكر ، وحتميل املنذر اليه بكافة ر�سوم وم�ساريف التقا�سي 

اتعاب املحاماة.     
 الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12263 بتاريخ 2018/3/1   
انذار عديل بالن�صر
   رقم 2018/1334   

املنذرة : �سنتميرت كيوب للعقارات 
املنذر اليها : تبارك لتجارة م�ستح�سرات التجميل - �ض ذ م م 

جمهول حمل القامة 
املفو�ض  ال�سخ�ض  حل�سور  اليها   للمنذر  العديل  الن���ذار  ه��ذا  تر�سل  امل��ن��ذرة  ف��ان 
 / �سركة  مقر  اىل  بها  اخل��ا���س��ة  وال�سيكات   ، الي��ج��ار  عقد  على  ق��ان��ون��ا  بالتوقيع 
�سنتميرت كيوب للعقارات - باإمارة دبي - منطقة بور�سعيد - بناية العوي�ض - مكتب 
بالقيمة  اخلا�سة  وال�سيكات  ال�سابقة  ال�سروط  بح�سب  العقد  لتوقيع   M1 رق��م 
اليجارية م�سافا اليها الزيادة اليجارية القانونية بح�سب موؤ�سر التنظيم العقاري 

يف حينه وذلك بتاريخ 2018/8/9  
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12263 بتاريخ 2018/3/1   

انذار عديل بالن�صر
   رقم 2018/1336   

املنذرة : �سنتميرت كيوب للعقارات 
املنذر اليهم  : 1- البلقاء ملقاولت البناء - �ض ذ م م

2- هاين اليا�ض حبيب زيت  - جمهول حمل القامة 
فان املنذرة تر�سل هذا الن��ذار العديل للمنذر اليهم لدفع القيمة اليجارية من تاريخ 
2018/1/28 حتى تاريخه بال�سافة اىل الغرامات وال�سرائب املرتتبة عليهم ح�سب عقد 
اليجار وبال�سافة اىل الر�سوم وامل�ساريف وذلك خال 30 يوما من تاريخه ، واإل �سوف 
تتخذ املنذرة جتاة املنذر اليهم كافة الجراءات القانونية املنا�سبة لخاء العني املوؤجرة 
مع حتميلهم كافة الر�سوم وامل�ساريف وكافة الغرامات وال�سرائب املرتتبة عليهم ح�سب 
عقد اليجار والفائدة القانونية ومطالبتهم بالتعوي�ض املنا�سب عما فاتها من ك�سب وما 

حلقها من خ�سارة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12263 بتاريخ 2018/3/1   

انذار عديل بالن�صر
 رقم 2018/1335   

املنذرة : �سنتميرت كيوب للعقارات 
املنذر اليهم : 1- �ساجينيا انرتنا�سيونال لتجارة التبغ - �ض ذ م م 

2- �ساجيد تايكاند اتيل كونهي مامو مولنكوث -  جمهول حمل القامة 
فان املنذرة تر�سل هذا الن��ذار العديل للمنذر اليهم لدفع القيمة اليجارية من تاريخ 
2018/2/1 حتى تاريخه بال�سافة اىل الغرامات وال�سرائب املرتتبة عليهم ح�سب عقد 
اليجار وبال�سافة اىل الر�سوم وامل�ساريف وذلك خال 30 يوما من تاريخه ، واإل �سوف 
تتخذ املنذرة جتاة املنذر اليهم كافة الجراءات القانونية املنا�سبة لخاء العني املوؤجرة 
مع حتميلهم كافة الر�سوم وامل�ساريف وكافة الغرامات وال�سرائب املرتتبة عليهم ح�سب 
عقد اليجار والفائدة القانونية ومطالبتهم بالتعوي�ض املنا�سب عما فاتها من ك�سب وما 

حلقها من خ�سارة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12263 بتاريخ 2018/3/1   

انذار عديل بالن�صر
   رقم 2018/1333   

املنذرة : �سنتميرت كيوب للعقارات 
املنذر اليهم  : 1- مغ�سلة �سنتياجو  2- ه�سام الدين حممد عبدالرحيم ابو بكر 

3- راين النور حممد النور   - جمهول حمل القامة 
فان املنذرة تر�سل هذا الن��ذار العديل للمنذر اليهم لدفع القيمة اليجارية من تاريخ 
2018/2/7 حتى تاريخه بال�سافة اىل الغرامات وال�سرائب املرتتبة عليهم ح�سب عقد 
اليجار وبال�سافة اىل الر�سوم وامل�ساريف وذلك خال 30 يوما من تاريخه ، واإل �سوف 
تتخذ املنذرة جتاة املنذر اليهم كافة الجراءات القانونية املنا�سبة لخاء العني املوؤجرة 
مع حتميلهم كافة الر�سوم وامل�ساريف وكافة الغرامات وال�سرائب املرتتبة عليهم ح�سب 
عقد اليجار والفائدة القانونية ومطالبتهم بالتعوي�ض املنا�سب عما فاتها من ك�سب وما 

حلقها من خ�سارة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 12263 بتاريخ 2018/3/1   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدع�ى 2017/1200  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-املزدلفة ملقاولت البناء ���ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان 
املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  اأقام عليك  الرحمن �ساهد ال�سام قد  املدعي /حبيب 
درهم   )2000( مببلغ  ع���ودة  وت��ذك��رة  دره����م(   19166( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات 
والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة رقم ال�سكوى:mb180593889ae وحددت 
لها جل�سة يوم الحد املوافق 2018/3/18 ال�ساعة 08.30 �ض بالقاعة:ch2.E.22 لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12263 بتاريخ 2018/3/1   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدع�ى 2018/1766  عمايل جزئي
دب��ي جم��ه��ول حمل  ف��رع  ك��وم��ودور للمقاولت ذ.م.م -  امل��دع��ي عليه / 1-���س��رك��ة  اىل 
القامة مبا ان املدعي /حامت احمد حممد احمد قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
 )2000( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره��م(   34500( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة 
لها  وح��ددت   MB180960040AE:ال�سكوى رق��م  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م 
جل�سة يوم الثاثاء املوافق 2018/3/13 ال�ساعة 08.30 �ض بالقاعة:ch2.E.22 لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12263 بتاريخ 2018/3/1   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدع�ى 2017/13382  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-موبايل وير لنظمة احلماية �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي /ماه�ض اياث فالبيل قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
درهم   )2000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   20175( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات 
لها  وح���ددت   MB990654261AE:ال�سكوى رق��م  وامل�����س��اري��ف  وال��ر���س��وم 
 ch1.A.1:بالقاعة 08.30 �ض  ال�ساعة   2018/3/1 املوافق  اخلمي�ض  يوم  جل�سة 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12263 بتاريخ 2018/3/1   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدع�ى 2017/13166  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-�سما الفق للتجارة العامه ���ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
اأق��ام عليك الدعوى ومو�سوعها  مبا ان املدعي /حممود حممد حممد ن�سر قد 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )30800 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )3000( 
درهم والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:MB991026687AE وحددت لها 
 ch1.A.2:بالقاعة �ض   08.30 ال�ساعة   2018/3/12 املوافق  الثنني  يوم  جل�سة 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12263 بتاريخ 2018/3/1   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدع�ى 2017/12454  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-م�سرت موف ���ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان املدعي 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات  /قمر ح�سني اكرب علي قد 
والر�سوم  دره���م   )1000( مببلغ  ع���ودة  وت��ذك��رة  دره���م(   27600( وق��دره��ا  عمالية 
لها  وح���ددت   MB178933589AE/2017:ال�سكوى رق��م  وامل�����س��اري��ف 
 ch1.A.2:جل�سة يوم الثاثاء املوافق 2018/3/20 ال�ساعة 08.30 �ض بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12263 بتاريخ 2018/3/1   
اعالن حكم بالن�صر

         يف  الدع�ى رقم 2017/5776  عمايل  جزئي 
اىل املحكوم عليه/1-�ساه حممود للتجارة العامة �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2018/2/1  يف الدعوى املذكورة 
اعاه ل�سالح/حممد امان اهلل ايوب خان بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعي 
نقدا ما مل يكن وقت  او قيمتها  العودة اىل موطنه  وبتذكرة  دره��م  مبلغ )9600( 
امل�سروفات  من  باملنا�سب  والزمتها  اخر  عمل  �ساحب  بخدمة  التحق  قد  التنفيذ 
. حكما مبثابة  ذل��ك من طلبات  ع��دا  ما  فيها ورف�ست  ن�سيبه  املدعي من  واعفت 
لن�سر  التايل  اليوم  من  اعتبارا  يوما  ثاثني  خال  لا�ستئناف  قابا  احل�سوري 
هذا العان �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم 

حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12263 بتاريخ 2018/3/1   
اعالن حكم بالن�صر

         يف  الدع�ى رقم 2017/3804  عمايل  جزئي 
اىل املحكوم عليه/1-ا�سوين �ساند للتجارة العامة �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
الدعوى  يف    2017/11/9 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم 
بان  عليها  املدعي  بالزام  اوريلوني�سي  اديبي�سي  ل�سالح/من�سورت  اع��اه  املذكورة 
او ما يقابلها  ت��وؤدي للمدعية مبلغ )18400( درهم وتذكرة عودة اىل وطنها عينا 
نقدا ما مل تكت قد التحقت بخدمة �ساحب عمل اخر والزمتها امل�سروفات . حكما 
مبثابة احل�سوري قابا لا�ستئناف خال ثاثني يوما اعتبارا من اليوم التايل 
لن�سر هذا العان �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12263 بتاريخ 2018/3/1   
اعالن حكم بالن�صر

         يف  الدع�ى رقم 2017/5860  عمايل  جزئي 
حمل  جمهول  �����ض.ذ.م.م  �سريفي�س�ض  ريت�ض  جلوبال  ع��ل��ي��ه/1-ك��ار  املحكوم  اىل 
يف    2017/10/26 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  الق��ام��ة 
توؤدي  بان  عليها  املدعي  بالزام  ادوو  اماكا  ل�سالح/جاين  اع��اه  املذكورة  الدعوى 
للمدعية مبلغ )55333( درهم وبتذكرة عودة اىل موطنها على الدرجة ال�سياحية 
عليها  امل��دع��ي  وال��زم��ت  اخ��ر  رب عمل  بخدمة  تلتحق  م��ا مل  نقدا  قيمتها  او  عينا 
باملنا�سب من الر�سوم وامل�سروفات واعفت املدعية من ن�سيبها منها . حكما مبثابة 
لن�سر  التايل  اليوم  من  اعتبارا  يوما  ثاثني  خال  لا�ستئناف  قابا  احل�سوري 
هذا العان �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم 

حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12263 بتاريخ 2018/3/1   
اعالن حكم بالن�صر

         يف  الدع�ى رقم 2017/6203  عمايل  جزئي 
بان  نعلنكم  الق��ام��ة  حم��ل  جمهول  �����ض.ذ.م.م  عليه/1-جاليبي  املحكوم  اىل 
املذكورة  الدعوى  يف    2017/10/24 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة 
توؤدي  ب��ان  عليها  امل��دع��ي  ب��ال��زام  جيربيكيدان  ك��ي��داين  ل�سالح/بفرمي  اع��اه 
للمدعي مبلغ )22788( درهم وبتذكرة العودة لوطنه عينا او نقدا ما مل يلتحق 
بخدمة �ساحب عمل اخر عند تنفيذ هذا احلكم وبالر�سوم وامل�سروفات . حكما 
اليوم  من  اعتبارا  يوما  ثاثني  خ��ال  لا�ستئناف  قابا  احل�سوري  مبثابة 
التايل لن�سر هذا العان �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12263 بتاريخ 2018/3/1   
اعالن حكم بالن�صر

         يف  الدع�ى رقم 2017/7696  عمايل  جزئي 
اىل املحكوم عليه/1-دي دبليو بي يو اي ائي انترييورز �ض.ذ.م.م جمهول حمل 
يف    2018/2/4 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم  القامة 
التحري  يتم  مارقويز  كا�ستيلو  ل�سالح/جرالدين  اع��اه  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى 
عن عنوان املحكوم عليه والع��ان ح�سبما ي�سفر عنه التحري واذا تعذر يتم 
ثاثني  خال  لا�ستئناف  قابا  احل�سوري  مبثابة  حكما   . بالن�سر  الع��ان 
ال�سمو  با�سم �ساحب  التايل لن�سر هذا الع��ان �سدر  اليوم  اعتبارا من  يوما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12263 بتاريخ 2018/3/1   
اعالن حكم بالن�صر

         يف  الدع�ى رقم 2017/6207  عمايل  جزئي 
بان  نعلنكم  الق��ام��ة  حم��ل  جمهول  �����ض.ذ.م.م  عليه/1-جاليبي  املحكوم  اىل 
املذكورة  الدعوى  يف    2017/10/24 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة 
بان  عليها  املدعي  بالزام  �سفي  عبدال�سكور  �سفي  الدين  ل�سالح/عاء  اع��اه 
توؤدي للمدعي مبلغ )39818( درهم وبتذكرة العودة لوطنه عينا او نقدا ما مل 
يلتحق بخدمة �ساحب عمل اخر عند تنفيذ هذا احلكم وبالر�سوم وامل�سروفات 
اعتبارا من  يوما  . حكما مبثابة احل�سوري قابا لا�ستئناف خال ثاثني 
اليوم التايل لن�سر هذا العان �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12263 بتاريخ 2018/3/1   

اعالن حكم بالن�صر
         يف  الدع�ى رقم 2017/6202  عمايل  جزئي 

بان  نعلنكم  الق��ام��ة  حم��ل  جمهول  �����ض.ذ.م.م  عليه/1-جاليبي  املحكوم  اىل 
املذكورة  الدعوى  يف    2017/10/24 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة 
اعاه ل�سالح/ادجار باريكا برادو بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ 
بخدمة  يلتحق  مل  م��ا  نقدا  او  عينا  لوطنه  ال��ع��ودة  وبتذكرة  دره��م   )34515(
�ساحب عمل اخر عند تنفيذ هذا احلكم وبالر�سوم وامل�سروفات . حكما مبثابة 
احل�سوري قابا لا�ستئناف خال ثاثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر 
اآل  هذا العان �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12263 بتاريخ 2018/3/1   

اعالن حكم بالن�صر
         يف  الدع�ى رقم 2017/6204  عمايل  جزئي 

بان  نعلنكم  الق��ام��ة  حم��ل  جمهول  �����ض.ذ.م.م  عليه/1-جاليبي  املحكوم  اىل 
املذكورة  الدعوى  يف    2017/10/24 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة 
اعاه ل�سالح/ريتان �سانتو�ض جومي�ض �سانتو�ض بالزام املدعي عليها بان توؤدي 
للمدعي مبلغ )32712( درهم وبتذكرة العودة لوطنه عينا او نقدا ما مل يلتحق 
بخدمة �ساحب عمل اخر عند تنفيذ هذا احلكم وبالر�سوم وامل�سروفات . حكما 
اليوم  من  اعتبارا  يوما  ثاثني  خ��ال  لا�ستئناف  قابا  احل�سوري  مبثابة 
التايل لن�سر هذا العان �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12263 بتاريخ 2018/3/1   
       اإعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدع�ى 2017/11425  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-احللبي حلفر قنوات التمديدات اخلدمية �ض.ذ.م.م جمهول 
حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /���س��اه ن���واز حم��م��د اي���از ق��د اأق����ام عليك الدعوى 
ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )3360 درهم( وتذكرة عودة مببلغ 
 MB178657607AE:ال�سكوى رقم  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م   )2000(
وحددت لها جل�سة يوم الربعاء املوافق 2018/3/7 ال�ساعة 08.30 �ض مبكتب ادارة 
الدعوى لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 
من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل، ويف حالة 

تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12263 بتاريخ 2018/3/1   
       اإعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدع�ى 2017/10845  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-حممد ثاقب ذوالفقار لعمال الفنية �ض.ذ.م.م جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي /حممد غلفام عبداجلبار قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )11361 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000( 
درهم والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:MB177896149AE وحددت لها 
جل�سة يوم الحد املوافق 2018/3/4 ال�ساعة 08.30 �ض مبكتب ادارة الدعوى لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن 

احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12263 بتاريخ 2018/3/1   
       اإعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدع�ى 2017/12526  عمايل جزئي
حمل  جمهول  �����ض.ذ.م.م  الداخلي  للت�سميم  بوينت  1-ب��و���ض   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
الدعوى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  قد  ليمبو  بهادور  املدعي /جيت  ان  القامة مبا 
وتذكرة عودة مببلغ وقدره  درهم(  املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )22235 
 AE990097368MB:1200( درهم والر�سوم وامل�ساريف يف ال�سكوى رقم(
�ض   08.30 ال�����س��اع��ة   2018/3/6 امل����واف����ق  ال���ث���اث���اء  ي����وم  ج��ل�����س��ة  ل��ه��ا  وح������ددت 
وعليك  قانونيا  اأو من ميثلك  باحل�سور  فاأنت مكلف  لذا   ch2.E.22:بالقاعة
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على 

الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12263 بتاريخ 2018/3/1   
اعالن وتكليف بال�فاء بالن�صر 

يف الدع�ى رقم 2018/489 تنفيذ جتاري

اىل املنفذ �سده/1-توب جري برومو�سنز �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان طالب التنفيذ/موؤ�س�سة مروى للرخام وميثله:مارون وديع مطر 
املبلغ  املذكورة اعاه والزامك بدفع  التنفيذية  اأقام عليك الدعوى  قد 
املنفذ به وق��دره )88205( دره��م  اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

اللتزام بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العان.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12263 بتاريخ 2018/3/1   
اعالن وتكليف بال�فاء بالن�صر 

يف الدع�ى رقم 2018/490 تنفيذ جتاري
���ض.م.ح )فرع دبي( 2- علي  املنفذ �سده/1-�سركة بي �سي بي تكنولوجي  اىل 
نعمة علي غلوم ر�سا 3- ح�سني عبدالكرمي حممود عو�ض بهبهانى 4- هاين 
مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهول  با�سا  مو�سى  عبدالكرمي  اجم��د   -5 عثمان  احمد 
اأقام عليك  ان طالب التنفيذ/بلوم بنك فرن�سا وميثله:مارون وديع مطر قد 
به  املنفذ  املبلغ  بالت�سامن بدفع  والزامكم  املذكورة اعاه  التنفيذية  الدعوى 
وقدره )1945589.58( درهم  اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة وعليه فان 
بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  الج��راءات  �ستبا�سر  املحكمة 

املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العان.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12263 بتاريخ 2018/3/1   
اعالن حكم بالن�صر

         يف  الدع�ى رقم 2017/8718  عمايل  جزئي 
اىل املحكوم عليه/1-ايفري ثينج للتجارة العامة �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
الدعوى  يف    2017/11/28 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم 
مبثابة  املحكمة  بحكمت  ن��ور  ح�سن  ال�سيد  ح�سن  ل�سالح/�سيد  اع���اه  امل��ذك��ورة 
وبتذكرة  دره��م   )5833( مبلغ  للمدعي  ت��وؤدي  بان  عليها  املدعي  بالزام  احل�سوري 
تنفيذ  عند  اخ��ر  عمل  �ساحب  بخدمة  يلتحق  مل  ما  نقدا  او  عينا  لوطنه  ال��ع��ودة 
احلكم وباملنا�سب من الر�سوم وامل�سروفات ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات . حكما 
مبثابة احل�سوري قابا لا�ستئناف خال ثاثني يوما اعتبارا من اليوم التايل 
لن�سر هذا العان �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12263 بتاريخ 2018/3/1   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدع�ى 2018/1502  عمايل جزئي

ان  القامة مبا  ����ض.ذ.م.م جمهول حمل  للتجارة  م��او  املدعي عليه / 1-تيان  اىل 
املدعي /راي�سل ان بالبوا بايلو�سي�ض قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
درهم   )2000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   24640( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات 
رقم  التام  ال�سداد  وحتى  املطالبة  تاريخ  من   %9 والفائدة  وامل�ساريف  والر�سوم 
املوافق  الح���د  ي��وم  جل�سة  لها  وح���ددت   MB180324139AE:ال�سكوى
فاأنت مكلف باحل�سور  بالقاعة:ch1.B.10 لذا  ال�ساعة 09.30 �ض   2018/3/4
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 

قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12263 بتاريخ 2018/3/1   
اعالن وتكليف بال�فاء بالن�صر 

    يف الدع�ى رقم 2018/226  تنفيذ عمايل 
�����ض.ذ.م.م  الفنية  للخدمات  ان���ور  و�سيم  حممد  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
نواز  ن���واز حممد  التنفيذ/علي  ان ط��ال��ب  الق��ام��ة مب��ا  جم��ه��ول حم��ل 
اأق���ام  عليك ال��دع��وى التنفيذية امل��ذك��ورة اع��اه والزامك  ج��ات��وى  قد 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )4583( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة بال�سافة اىل مبلغ )607( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه 
فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العان. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12263 بتاريخ 2018/3/1   
اعالن وتكليف بال�فاء بالن�صر 

    يف الدع�ى رقم 2017/5316  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/1- انوار املجد للتجارة والت�سويق )�سركة ذات م�سوؤولية 
حمدودة( جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/وليفي با�ساردو 
كونرتيرا�ض  قد اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )13920( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة بال�سافة اىل مبلغ )1175( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه 
فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العان. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12263 بتاريخ 2018/3/1   
       اعالن ب�صحيفة ا�صكال بالن�صر

   يف  الدع�ى 2018/45  ا�صكالت جتارية
كوراتيكاتيل  وميثلها/راجو  م.م.ح  انرتنا�سونال  �سده:توربو  امل�ست�سكل  اىل 

�سيخاران 2- اوليفر جامي�ض ليوي�ض
جمهول حمل القامة

مبا ان امل�ست�سكل:�سعيب اهلل خان حبيب اهلل خان
نعلنكم بانه قد حتددت جل�سة يوم الربعاء املوافق:2018/3/7 ال�ساعة:08:30 
عليكم  يتوجب  والتي  اع��اه  ال�سكال  يف  للنظر   ch1.C.15:بالقاعة �ض 
نفاذ  مع  غيابكم  يف  ق��رار  �سي�سدر  احل�سور  عن  تخلفكم  حالة  ويف  ح�سورها 

اأثره القانوين بحقكم . 
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12263 بتاريخ 2018/3/1   

       مذكرة اعالن متظلم �صده بالن�صر  
   يف  الدع�ى 2018/9  تظلم مدين

اىل املتظلم �سده / 1-عمرو اكرم حممد وا�سف عثمان جمهول حمل القامة 
مبا ان املتظلم / التنمية للخدمات ذ.م.م قد اأقام عليكم التظلم املذكور اعاه 
ومو�سوعه تظلم من القرار ال�سادر بتاريخ:2018/1/17 يف المر على عري�سة 
الثاثاء  يوم  لها جل�سة  وامل�ساريف. وح��ددت  والر�سوم  رقم: 32/2018 مدين 
Ch 1.C.15  لذا فاأنت  املوافق 2018/3/6   ال�ساعة 11.00 �ض بالقاعة : 
مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل ، ويف حالة تخلفك 

فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 12263 بتاريخ 2018/3/1   
مذكرة اعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدع�ى 2017/1648  ا�صتئناف مدين    
اىل امل�ستاأنف �سده/ 1- جاكوب �سامراج �سيلفني �سري�ستوفر �سيلفني �سري�ستوفر 
ل��رتك��ي��ب النابيب  ب��رتو���س��ي��ف  امل�����س��ت��اأن��ف /  جم��ه��ول حم���ل الق���ام���ة مب���ا ان 
التخ�س�سية �ض.ذ.م.م )حاليا( و�سابقا با�سم �سركة هابي واي لرتكيب النابيب 
القرار/  ا�ستاأنف  ق��د  الكبان  حممود  عبداملجيد  وميثله:ريا�ض  التخ�س�سية 
بتاريخ:2017/12/16   جزئي  مدين   2017/1861 رقم  بالدعوى  ال�سادر  احلكم 
�سباحا    10.00 ال�ساعة   2018/3/19 امل��واف��ق  الث��ن��ني   ي��وم  جل�سه  لها  وح���ددت 
بالقاعة رقم ch2.E.22 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف 

حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف

العدد 12263 بتاريخ 2018/3/1   
مذكرة اعالن بالن�صر

   يف  الدع�ى 2017/1648  ا�صتئناف مدين    
حمل  جمهول  تاماراك�سان  او�سا  تامارك�سان  �سيام   -1 �سده/  امل�ستاأنف  اىل 
القامة مبا ان امل�ستاأنف / برتو�سيف لرتكيب النابيب التخ�س�سية �ض.ذ.م.م 
ل��رتك��ي��ب الن��اب��ي��ب التخ�س�سية  ���س��رك��ة ه��اب��ي واي  ب��ا���س��م  )ح��ال��ي��ا( و���س��اب��ق��ا 
وميثله:ريا�ض عبداملجيد حممود الكبان قد ا�ستاأنف القرار/ احلكم ال�سادر 
ب����ت����اري����خ:2017/12/16  وحددت  م���دين ج��زئ��ي  رق���م 2017/1861  ب��ال��دع��وى 
بالقاعة  10.00 �سباحا   ال�ساعة   2018/3/19 املوافق  الثنني   يوم  لها جل�سه 
ch2.E.23 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال  رقم 

تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف

العدد 12263 بتاريخ 2018/3/1   
اعالن وتكليف بال�فاء بالن�صر 

يف الدع�ى رقم 2018/137 تنفيذ جتاري
الريا�سية  وال���دورات  ال�سباقات  لتنظيم  دي  ام  ���س��ده/1-اي  املنفذ  اىل 
�سبورت�ض  ال��ت��ن��ف��ي��ذ/ج��ل��ورى  ان ط��ال��ب  الق���ام���ة مب���ا  جم��ه��ول حم���ل 
عليك  اأق��ام  قد  قانونا/�سكوت  وميثلها  ليمتد  اي  تي  بي  انرتنا�سيونال 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
فان  وعليه  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره���م    )1750842(
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة 

بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العان.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12263 بتاريخ 2018/3/1   
اعالن وتكليف بال�فاء بالن�صر 

يف الدع�ى رقم 2017/3313 تنفيذ جتاري
كومار  ت��اب��ان   -2 �����ض.ذ.م.م  العامة  للتجارة  �سده/1-مكنز  املنفذ  اىل 
ان  اوم بركا�ض جمهول حمل القامة مبا  �سيثي  برا�سنات  �سينغانيا 3- 
طالب التنفيذ/م�سرف الهال �ض.م.ع قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
وق��دره )7359824.15(  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اه  امل��ذك��ورة 
فان  وعليه  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  ط��ال��ب  اىل  بالت�سامن  دره���م  
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة 

بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العان.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12263 بتاريخ 2018/3/1   
 اعالن وتكليف بال�فاء بالن�صر

                         يف الدع�ى رقم 2018/183 تنفيذ مدين  
حامد   -2 تاتيلن  مت�سيكو  عبدالرحمن  عا�سق  حممد  ���س��ده/1-   املنفذ  اىل 
حممد عبداهلل النجار  جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/الاين�ض 
لوتاه  قد  )�سركة م�ساهمه عامه( وميثله:ح�سني علي عبدالرحمن  للتاأمني 
املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��اه  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  عليكم  اأق��ام 
او خزينة املحكمة  .وعليه فان  التنفيذ  به وق��دره )16922( دره��م اىل طالب 
بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  الج��راءات  �ستبا�سر  املحكمة 

املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العان.
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12263 بتاريخ 2018/3/1   

اعالن �صحيفة طعن بالن�صر 
يف الطعن 2017/969 طعن جتاري

تدعو دائرة حماكم دبي - حمكمة التمييز
الطاعن/1- اح�سان عبدالمري مرزة

فايزة   -2 الث���اث  ل�سناعة  ع�ستار  موؤ�س�سة  �سدهما:1-  املطعون  ب��اع��ان 
نعلنكم  الق��ام��ة  حمل  جمهويل  احلب�سي  حممد  علي  ح�سن  زوج��ة  جعفر 
باأن الطاعن اأقام عليكم الطعن املذكور اأعاه ويتوجب عليكم احل�سور اىل 

حمكمة التمييز وذلك للرد على �سحيفة الطعن املقدمة �سدكم .
رئي�س الق�صم  

حماكم دبي

حمكمة  التمييز

العدد 12263 بتاريخ 2018/3/1   
       مذكرة اعالن متظلم �صده بالن�صر  

   يف  الدع�ى 2017/776  تظلم جتاري
اىل املتظلم �سده / 1-رابتور للكمبيوتر ���ض.ذ.م.م 2- جيفانا دهارا ك�سامنكي 
ال�سامي  اب��وظ��ب��ي  م�سرف   / املتظلم  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جم��ه��ول  �ستي 
ال�سادر  الم��ر  التظلم من  اع��اه ومو�سوعه  امل��ذك��ور  التظلم  عليكم  اأق��ام  قد 
وامل�ساريف.  والر�سوم  جت��اري  حتفظي  حجز   2017 ل�سنة  رق��م:648  بالق�سية 
وحددت لها جل�سة يوم الحد املوافق 2018/3/4   ال�ساعة 08.30 �ض بالقاعة : 
Ch 1.A.5  لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
على  اأي��ام  بثاثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  لديك من مذكرات  ما 

الأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12263 بتاريخ 2018/3/1   

مذكرة اعادة اعالن بالن�صر
   يف  الدع�ى 2018/8  ا�صتئناف عقاري    

غاريبيان  فار�سام   -2 قا�سمي  اهلل  ن�سر  حممد   -1 �سده/  امل�ستاأنف  اىل 
عبيات  ب��و  عبدالعلي  حبيب   / امل�ستاأنف  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جمهول 
احلكم  ال��ق��رار/  ا�ستاأنف  ق��د  مكي  جا�سم  اح��م��د  ح�سني  وميثله:حمده 
ال�سادر بالدعوى رقم 130-2017 عقاري كلي بتاريخ:2018/1/5  وحددت 
لها جل�سه يوم الربعاء  املوافق 2018/4/11 ال�ساعة 10.00 �سباحا  بالقاعة 
رقم ch1.C.11 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف 

حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف

العدد 12263 بتاريخ 2018/3/1   
اعالن حكم بالن�صر

         يف  الدع�ى رقم 2017/2537  جتاري كلي 
ذ.م.م  وتنقيتها  امل��ي��اه  معاجلة  م��ع��دات  ل��ت��ج��ارة  ري��ف��ري  عليه/1-جلف  امل��ح��ك��وم  اىل 
حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم  القامة  حمل  جمهول  ام��داوي  مديرها/وليد  وميثلها 
بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2018/2/12  يف الدعوى املذكورة اعاه ل�سالح/عماد عزمي 
عبداملوجود الدويك بالزام املدعي عليها )�سركة جلف ريفري لتجارة معدات معاجلة 
مبلغ  للمدعي  ت���وؤدي  ب��ان  ام���داوي  مديرها/وليد  وميثلها  ذ.م.م(  وتنقيتها  امل��ي��اه 
)740.000( درهم والزمتها بامل�سروفات. حكما مبثابة احل�سوري قابا لا�ستئناف 
خال ثاثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العان �سدر با�سم �ساحب 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12263 بتاريخ 2018/3/1   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدع�ى 2018/1  مدين كلي
مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهول  املر�سودي  عبداهلل  احمد  را�سد  عليه/مرمي  املدعي  اىل 
اأقام  قد  الزعابي  �سالح  مفتاح  علي  وميثله:احمد  ابراهيم  م��راد  املدعي/ح�سني  ان 
بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )13800000(  عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
تاريخ  9% من  بواقع  القانونية  والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم 
الدعاء املدين احلا�سل يف:2016/10/20 وحتى ال�سداد التام. وحددت لها جل�سة يوم 
الحد املوافق:2018/3/4 ال�ساعة:09:30�ض بالقاعة:ch.2.E.21 لذا فاأنت مكلف 
باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل . 
رئي�س الق�صم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12263 بتاريخ 2018/3/1   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدع�ى 2018/102  مدين جزئي

اىل املدعي عليه/جيوفريي ويليام حار�ض جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/نيكويل 
بو�سيا وميثله:خالد خليفة حممد �سيف حثبور قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
والت�سامم للمدعي الول مبلغ  بالت�سامن  يوؤديا  بان  املدعي عليهما  بالزام  املطالبة 
وقدره )100.000( درهم تعوي�سا ماديا ومبلغ وقدره )100.000( درهم تعوي�سا ادبيا 
للمدعني جميعا يوزع بالت�ساوي فيما وفائدة قانونية 9% من تاريخ �سريورة احلكم 
نهائي وبات وحتى متام ال�سداد. وحددت لها جل�سة يوم الربعاء املوافق:2018/3/14 
اأو من ميثلك  ال�ساعة:08:30�ض بالقاعة:ch.1.B.10 لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  من مذكرات  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

بثاثة اأيام على الأقل . 
رئي�س الق�صم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12263 بتاريخ 2018/3/1   

       اعادة اعالن بالن�صر        
   يف  الدع�ى 2017/546  مدين كلي

الق��ام��ة مبا  ����ض.ذ.م.م جمهول حمل  لل�سياحة  /1-ال��ن��اف��ورة  عليه  املدعي  اىل 
ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد  ذ.م.م  تيليكوم   - بارما  املدعي/�سركة  ان 
للتحكيم  دب��ي  مركز   2016 ل�سنة  رق���م:91  املحكمني  ق��رار  على  ت�سديق  دع��وى 
يوم  جل�سة  لها  وح��ددت  املحاماة.  اتعاب  ومقابل  وامل�ساريف  والر�سوم  ال��دويل 
Ch1.C.15 لذا فاأنت  الثنني املوافق 2018/3/5 ال�ساعة 9.30 �ض بالقاعة 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  مكلف باحل�سور 
او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12263 بتاريخ 2018/3/1   
       اعادة اعالن بالن�صر        

   يف  الدع�ى 2017/2493  جتاري كلي
اىل املدعي عليه /1-اي تي ايه �ستار هولدينجز ليمتد جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي/بنك اخلليج التجاري قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام 
املدعي عليهم بالت�سامن والنفراد مببلغ وقدره )78134630.80( درهم والر�سوم 
وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ اقامة الدعوى وحتى ال�سداد 
التام. وحددت لها جل�سة يوم الثاثاء املوافق 2018/3/6 ال�ساعة 9.30 �ض بالقاعة 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي  Ch1.C.15 لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل 

ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12263 بتاريخ 2018/3/1   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدع�ى 2018/308  جتاري جزئي

�سيفيل  )�سابقا(  ����ض.ذ.م.م  الفنية  للخدمات  اوت  فيت  ارك  عليه/�سيفيل  املدعي  اىل 
املدعي/�سركة  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  )حاليا(  ����ض.ذ.م.م  البناء  ملقاولت  ارك 
اأقام  امل�سايبة قد  ���ض.ذ.م.م وميثله:ب�سار عبداهلل علي ابراهيم  كازا�ساموزي انرتيورز 
عليك الدعوى ومو�سوعها الزام املدعي عليها ب�سداد مبلغ وقدره )170.000( درهم مع 
الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ املطالبة الق�سائية والر�سوم وامل�ساريف. وحددت 
 ch.1.C.13:لها جل�سة يوم الثنني املوافق:2018/3/12 ال�ساعة:08:30�ض بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل . 
رئي�س الق�صم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12263 بتاريخ 2018/3/1   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدع�ى 2018/153  جتاري جزئي

القامة  حم��ل  جمهول  �����ض.ذ.م.م  واللومنيوم  للزجاج  عليه/الريامي  امل��دع��ي  اىل 
مبا ان املدعي/ادرويت �ستار للتجارة العامة �ض.ذ.م.م وميثله:ح�سن عبداهلل حممد 
بان  عليها  امل��دع��ي  ال�سركة  ال���زام  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  ال��ع��ب��دويل 
بواقع  القانونية  الفوائد  مع  دره��م   )25.640( وق��دره  مبلغ  املدعية  لل�سركة  تدفع 
الثنني  ي��وم  جل�سة  لها  وح���ددت  ال��ت��ام.  ال�سداد  وحتى  ال�ستحقاق  ت��اري��خ  م��ن   %12
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   ch.1.C.13:بالقاعة ال�����س��اع��ة:08:30���ض  امل���واف���ق:2018/3/5 
باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل . 
رئي�س الق�صم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12263 بتاريخ 2018/3/1   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدع�ى 2018/395  جتاري جزئي

ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جمهول  ك�سارى  احمد  حممد  احمد  عليه/حممد  امل��دع��ي  اىل 
املدعي/�سعيد عبدالعال يو�سف القدرة وميثله:�سعيد مبارك عبيد احمد الزحمي قد 
املدعي عليه مببلغ وق��دره )21.120(  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  اأق��ام عليك 
وحتى  املطالبة  تاريخ  من   %12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م 
ال�ساعة:08:30�ض  امل��واف��ق:2018/3/6  الثاثاء  يوم  لها جل�سة  وح��ددت  التام.  ال�سداد 
وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   ch.1.C.14:بالقاعة
على  اأي��ام  بثاثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  لديك من مذكرات  ما  بتقدمي 
الأقل ، علما بانه مت احالة الدعوى من ادارة الدعوى اىل املحكمة التجارية اجلزئية . 
رئي�س الق�صم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12263 بتاريخ 2018/3/1   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدع�ى 2018/20  عقاري جزئي

كينج  ج���ل���وب���ال   -2 ال��ع��ق��اري��ة  ل��ل��و���س��اط��ة  ع��ل��ي��ه/ه��ي��ك��ت��ور  امل���دع���ي  اىل 
بنت  املدعي/حنان  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  ليمتد  تيكنولوجي�ض 
الزام  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  الق�سبي  عثمان  ب��ن  قا�سم 
املدعي عليهما بالت�سامن لدفع مبلغ وقدره )104.167( درهم والر�سوم 
وامل�����س��اري��ف. وح����ددت ل��ه��ا جل�سة ي���وم ال��ث��اث��اء امل�����واف�����ق:2018/3/13 
اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذا   ch.1.B.8:بالقاعة ال�ساعة:08:30�ض 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل . 
رئي�س الق�صم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12263 بتاريخ 2018/3/1   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدع�ى 2018/19  عقاري جزئي

كينج  ج���ل���وب���ال   -2 ال��ع��ق��اري��ة  ل��ل��و���س��اط��ة  ع��ل��ي��ه/ه��ي��ك��ت��ور  امل���دع���ي  اىل 
بنت  املدعي/ح�سة  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  ليمتد  تيكنولوجي�ض 
الزام  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  الق�سبي  عثمان  ب��ن  قا�سم 
والر�سوم  دره��م   )78861( وق��دره  مبلغ  لدفع  بالت�سامن  عليهما  املدعي 
وامل�����س��اري��ف. وح����ددت ل��ه��ا جل�سة ي���وم ال��ث��اث��اء امل�����واف�����ق:2018/3/13 
اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذا   ch.1.B.8:بالقاعة ال�ساعة:08:30�ض 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل . 
رئي�س الق�صم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12263 بتاريخ 2018/3/1   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدع�ى 2018/283  جتاري جزئي

املدعي/ ان  الدين نا�سر جمهول حمل القامة مبا  املدعي عليه/احمد �ساح  اىل 
م�سرف الهال �ض.م.ع وميثله:حممود حجاج عزب ابوجريدة قد اأقام عليك الدعوى 
والر�سوم   )712.784.65( وق���دره  مببلغ  عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�سوعها 
لها  وح��ددت  كفالة.  العاجل با  بالنفاذ  و�سمول احلكم  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف 
جل�سة يوم الحد املوافق:2018/3/4 ال�ساعة:08:30�ض بالقاعة:ch.1.C.12 لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل ، علما بانه مت احالة الدعوى 

من املحكمة التجارية الكلية اىل املحكمة التجارية اجلزئية . 
رئي�س الق�صم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12263 بتاريخ 2018/3/1   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدع�ى 2018/328  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه/ايه بي لوجي�ستيك�ض �سريفي�سز م.د.م.�ض 2- عدنان حممد خليل حمدان 
ايه بي لوجي�ستيك�ض �سريفي�سز م.د.م.���ض جمهول حمل القامة  ب�سفته مدير �سركة 
مبا ان املدعي/ال�سيخ عبدالعزيز بن احمد بن �سلمان ال خليفة وميثله:ابراهيم ح�سن 
ابراهيم املا قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما مببلغ 
. وحددت  وقدره )187625( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة %12 
 ch.1.C.12:لها جل�سة يوم الثاثاء املوافق:2018/3/13 ال�ساعة:08:30�ض بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل . 
رئي�س الق�صم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12263 بتاريخ 2018/3/1   

       اعادة اعالن بالن�صر        
   يف  الدع�ى 2018/58  جتاري جزئي

حمل  جمهول  ذ.م.م  اخلبز  ل�سناعة  بريدمانيا  /1-�سركة  عليه  املدعي  اىل 
اأق�����ام ع��ل��ي��ك الدعوى  ق���د  ���س��ي��د ح��ل��ي��م زاده  امل��دع��ي/خم��ب��ز  الق���ام���ة مب���ا ان 
والر�سوم  وال���ف���ائ���دة  دره����م   )41619( وق�����دره  مب��ب��ل��غ  امل��ط��ال��ب��ة  وم��و���س��وع��ه��ا 
وامل�ساريف. وحددت لها جل�سة يوم الربعاء املوافق 2018/3/21 ال�ساعة 8.30 
�ض بالقاعة Ch1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا 
اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

بثاثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12263 بتاريخ 2018/3/1   

       اعادة اعالن بالن�صر        
   يف  الدع�ى 2018/310  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه /1-�سفيق ا�سنارا بياى جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/بنك 
ام القيوين الوطني �ض.م.ع وميثله:عبداهلل حمد عبداهلل عمران العمران ال�سام�سي 
وقدره  مببلغ  عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د 
�سهريا   %2.49 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم   )25.331.02(
لها  وح��ددت  التام.  ال�سداد  ال�ستحقاق احلا�سل يف:2011/12/20 وحتى  تاريخ  من 
جل�سة يوم الثنني املوافق 2018/3/12 ال�ساعة 8.30 �ض بالقاعة Ch1.C.13 لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
اأي��ام على الأق��ل ويف حالة تخلفك فان  او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة 

احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12263 بتاريخ 2018/3/1   
       اعادة اعالن بالن�صر        

   يف  الدع�ى 2018/234  جتاري جزئي
ال�سم�ض  دار  �سركة   -2 عبداحلليم  رحماين  عليه /1-حممد جهاجنري  املدعي  اىل 
)اعمال  والتطريز  للخياطة  املدينة  دار  �سركة   -3 ���ض.ذ.م.م  ال�سيارات  غيار  لقطع 
م��دن��ي��ة( جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي/ب��ن��ك اب��وظ��ب��ي ال��ت��ج��اري ����ض.م.ع 
وقدره  مببلغ  عليهم  املدعي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد 
)155.742.41( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ 
رفع الدعوى وحتى ال�سداد التام. وحددت لها جل�سة يوم الثاثاء املوافق 2018/3/6 
ال�ساعة 8.30 �ض بالقاعة Ch1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة 

بثاثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12263 بتاريخ 2018/3/1   
اعالن حكم متهيدي بالن�صر

         يف  الدع�ى رقم 2017/2672  جتاري كلي 
اىل املدعي عليه/1-ديباك تالوار نار�سينج دا�ض تالوار جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي/ار ار ا�ض �سي للتجارة العامة �ض.ذ.م.م وميثلها مديرها/�سرياغ راجيندرا باتيل 
قد اقام الدعوى املذكورة اعاه وعليه نعلنكم بان املحكمة حكمت بتاريخ:2018/1/23 
احلكم التمهيدي التايل:حكمت املحكمة مبثابة احل�سوري وقبل الف�سل يف املو�سوع 
ال��دور يف اجل��دول خبريا يف الدعوى تكون  وامل�ساريف بندب خبري حما�سبي �ساحب 
مهمته الطاع على اوراقها وم�ستنداتها وماع�سى ان يقدمه له اخل�سوم من م�ستندات 
واذنت له النتقال اىل مقر طريف الدعوى لاطاع والزمت املدعية بايداع مبلغ ع�سرة 
الف درهم على ذمة اتعاب وم�ساريف اخلبري املنتدب ، وحددت لها املحكمة جل�سة يوم 

 .ch1.C.15:الحد املوافق:2018/3/11 ال�ساعة:09:30 �سباحا يف القاعة
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 12263 بتاريخ 2018/3/1   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدع�ى 2018/59  عقاري كلي
علي(  جبل   - ح��رة  )منطقة  امل��ح��دودة  القاب�سة  اأفانتي  عليه/�سركة  املدعي  اىل 
اأن����دري وميثله:�سيف �سعيد  اأون���ا  امل��دع��ي/ب��ارك��ر  جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان 
ببطان  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  ال�سام�سي  الغبار  را���س��د 
ب�سداد مبلغ  املدعي  بالزام  واملطالبة  واملدعي عليها  املدعيان  اتفاقية احلجز بني 
ال�سداد  تاريخ  من   %12 بن�سبة  القانونية  والفائدة  دره��م   )344405.00( وق��دره 
لها  وح��ددت   . والتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  التام  ال�سداد  وحتى  يف:2008/3/25 
 ch.1.B.8:جل�سة يوم الربعاء املوافق:2018/3/7 ال�ساعة:11:00�سباحا بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل . 
رئي�س الق�صم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12263 بتاريخ 2018/3/1   
       اعالن ب�رود التقرير بالن�صر

   يف  الدع�ى 2017/95  عقاري جزئي
ليوليوكينا  اوك�����س��ان��ا   -2 ك��روي�����ض  اوج����اى  ع��ل��ي��ه/ان��ت��ون��ى  امل��دع��ي  اىل 
ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  العقارية  للو�ساطة  فرانكلني  مونت   -3
بجل�ستها  قررت  املحكمة  بان  نعلنكم  ويلحيلم  رولن��د  املدعي/توبيا�ض 
اخطاركم  اع���اه  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  ب���ت���اري���خ:2018/2/27 يف  املنعقدة 
بورود تقرير ال�سيد اخلبري املنتدب يف الدعوى وقد حتددت جل�سة يوم 
 ch.1.B.8:الثاثاء املوافق:2018/3/13 ال�ساعة:08:30�ض بالقاعة

للتعقيب على التقرير . 
رئي�س الق�صم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12263 بتاريخ 2018/3/1   
اعالن حكم متهيدي بالن�صر

         يف  الدع�ى رقم 2018/3  عقاري جزئي 
فرانكلني  مونت   -3 ليوليوكينا  اوك�سانا   -2 كروي�ض  اوج���اى  عليه/1-انتوين  امل��دع��ي  اىل 
ان  مبا  ويلحيلم  رولن��د  املدعي/توبيا�ض  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  العقارية  للو�ساطة 
املدعي/توبيا�ض رولند ويلحيلم قد اقام الدعوى املذكورة اعاه وعليه نعلنكم بان املحكمة 
حكمت بتاريخ:2018/2/27 احلكم التمهيدي التايل:بندب احد اخلرباء العقاريني املخت�سيني 
بها من  وما  الدعوى  اوراق  على  ال��دور لاطاع  �ساحب  املحكمة  خ��رباء  بجدول  املقيدين 
جهة  لية  النتقال  املنتدب  للخبري  و�سرحت  فيها  اخل�سوم  يقدمه  ان  وماع�سى  م�ستندات 
يرى �سرورة النتقال اليها وتعينه على اداء ماموريته و�سماع اقوال الطرفني و�سهودهما دون 
حلف ميني وقدرت امانة قدرها )15.000( درهم على ذمة م�ساريف واتعاب اخلبري والزمت 
املدعي بايداعها خزينة املحكمة ، وحددت لها املحكمة جل�سة يوم الثاثاء املوافق:2018/3/6 

 .ch1.B.8:ال�ساعة:08:30 �سباحا يف القاعة
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12263 بتاريخ 2018/3/1   
       اعادة اعالن بالن�صر        

   يف  الدع�ى 2018/278  جتاري جزئي              
اىل املدعي عليه / 1-5 �سباي�ض ري�ستورانت م د م �ض وميثله مديره / اقبال حممد 
يو�سف جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ �سركة حممد الهاملي لتجارة املواد 
الغذائية ماف�ض - �ض ذ م م وميثله / ابراهيم مو�سى على مراد البلو�سي - قد اأقام 
عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )9215.90 
درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة  12% من تاريخ املطالبةوحتى 
ال�سداد التام.   وحددت لها جل�سة يوم الثاثاء  املوافق  2018/3/6  ال�ساعة 8.30 
قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch1.C.13 بالقاعة  ���ض 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة 

اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12263 بتاريخ 2018/3/1   
مذكرة اعالن بالن�صر

يف  الدع�ى 2017/1569  ا�صتئناف مدين    
حمل  جم��ه��ويل  م��ر���س��ود   عبدالرحمن  اأمي���ن   -2 ���س��ده/  امل�ستاأنف  اىل 
 / م وميثله  م  ذ   - للمقاولت  القنديل  /�سركة  امل�ستاأنف  ان  القامة مبا 
حممود ابراهيم عبداهلل عبدالكرمي حواي  قد ا�ستاأنف القرار/ احلكم 
    2017/11/29 بتاريخ  جزئي  م��دين   2017/698 رق��م   بالدعوى  ال�سادر 
وحددت لها جل�سه يوم الحد  املوافق 2018/3/25  ال�ساعة 10.00 �سباحا  
ميثلكم  م��ن  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.D.17 رق��م  بالقاعة 

قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف

العدد 12263 بتاريخ 2018/3/1   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدع�ى 2017/682  مدين كلي                 

اىل املدعي عليه / 1- امري نا�سرى جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ اتو�سا 
تدين   قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة الزام املدعي عليه  بدفع مبلغ 
 691.577.11( الإماراتي  بالدرهم  يعادله  ما  او  امريكي  دولر   188.286 وق��دره 
من   %9 مقدارها  قانونية  فوائد  واداء  ال�سداد  يوم  ال�سرف  �سعر  ح�سب  دره��م( 
وامل�ساريف  وبالر�سوم  ال��ت��ام  ال�سداد  وحتى   2012/10/8 يف  ال�ستحقاق  ت��اري��خ 
واتعاب املحاماة.   وحددت لها جل�سة يوم الثاثاء  املوافق  2018/3/6  ال�ساعة 
9.30 �ض بالقاعة Ch2.E.21 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة 

اأيام على الأقل
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12263 بتاريخ 2018/3/1   
انذار عديل بالن�صر
 رقم 2018/1263   

    املنذر / �سركة احليل اوريك�ض للتمويل - �ض م خ 
املنذر اليها / الفا ون لوج�ستك�ض - �ض ذ م م 

ال�سهرية  الق�ساط  ب�سداد  الخ���ال  نتيجة  دره��م   )524.471.00( وق���دره  مبلغ  ���س��داد  ب�سرعة  اليها  امل��ن��ذر  امل��ن��ذرة  تنذر 
التنفيذية  الج��راءات  لتخاذ  املنذر  �سي�سطر  وال  الن�سر،  تاريخ  من  ا�سبوع  خال  وذلك  بالتق�سيط  البيع  بعقد  املتعلقة 

على   ال�سيارات ارقام :  
 1- ال�سيارة رقم ) 82556 / خ�سو�سي / L / دبي ( من نوع ) تويوتا لند كروزر - ا�ستي�سن ( )موديل 2010 - لون ابي�ض لوؤلوؤي(

2- ال�سيارة رقم ) 27369 / خ�سو�سي / K / دبي ( من نوع ) ني�سان اورفان - با�ض ( )موديل 2009 - لون ابي�ض (
3- ال�سيارة رقم ) 5619 / خ�سو�سي / G / دبي ( من نوع ) مر�سيد�ض E300 - �سالون ( )موديل 2009 - لون ابي�ض (

4- ال�سيارة رقم ) 90225 / خ�سو�سي / L / دبي ( من نوع ) CRV هوندا - ا�ستي�سن ( )موديل 2012 - لون ابي�ض (
5- ال�سيارة رقم ) 85189 / خ�سو�سي / P / دبي ( من نوع ) DP3ONT كاتربلر - رافعة �سوكية ( )موديل موديل 

2015 - لون ا�سفر (
6- ال�سيارة رقم ) 84542 / خ�سو�سي / I / دبي ( من نوع ) تويوتا كورول - �سالون ( )موديل 2012 - لون احمر (

GLX - �سالون ( )موديل 2011 - لون  L / دبي ( من نوع ) تويوتا كامري  7- ال�سيارة رقم ) 72328 / خ�سو�سي / 
ابي�ض لوؤلوؤي (

8- ال�سيارة رقم ) 61063 / خ�سو�سي / N / دبي ( من نوع ) ني�سان بيك اب - بيك اب ( )موديل 2012 - لون ابي�ض (
9- ال�سيارة رقم ) 97457 / خ�سو�سي / H / دبي ( من نوع ) ني�سان التيما 2.5 - �سالون ( )موديل 2012 - لون ابي�ض (

10- ال�سيارة رقم ) 40195 / خ�سو�سي / L / دبي ( من نوع ) تويوتا ياري�ض - هات�سباك ( )موديل 2010 - لون ا�سود ( 
واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،

  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12263 بتاريخ 2018/3/1   
ت�سهد ادارة  مراكز ال�سرطة ال�ساملة - مركز �سرطة اجلرف ال�سامل انه بتاريخ 2018/2/27 م

ابلغتنا املدعوة / نورة جمعه مبارك - اإماراتية اجلن�سية - تقيم عجمان - ه�� 0506505353
وتفيد عن فقدان ال�سياء التالية :  

- ايداع ا�سهم م�سرف ابوظبي ال�سامي برقم �سهادة ) ADIB1030006 ( بعدد ا�سهم 2968 
على رقم امل�ستثمر   UAE202000857604  با�سم / نورة جمعة مبارك 

- ايداع ا�سهم م�سرف ابوظبي ال�سامي برقم �سهادة ) ADIB1030007 ( بعدد ا�سهم 2968 
على رقم امل�ستثمر   UAE202002133903  با�سم / مروان حممد �سليم جمعه 

- ايداع ا�سهم م�سرف ابوظبي ال�سامي برقم �سهادة ) ADIB1030011 ( بعدد ا�سهم 2968 
على رقم امل�ستثمر   UAE202000857612  با�سم / �سيخة حممد �سليم جمعه

- ايداع ا�سهم م�سرف ابوظبي ال�سامي برقم �سهادة ) ADIB1030010 ( بعدد ا�سهم 2968 
على رقم امل�ستثمر   UAE401000965104  با�سم / مرمي حممد �سليم جمعة 

- ايداع ا�سهم م�سرف ابوظبي ال�سامي برقم �سهادة ) ADIB1030008 ( بعدد ا�سهم 2968 
على رقم امل�ستثمر   UAE202002273103  با�سم / احمد حممد �سليم جمعة  

وقد قمنا بتدوين الباغ يف ال�سجل اجلنائي علما بان الدارة غري م�سوؤولة عما ورد باقوال املبلغ 
اعاه ، وبناء على طلبه اعطيت له هذه ال�سهادة. 

ماحظة :- هذه ال�سهادة �سارية ملدة )90( يوما من تاريخ �سدورها 
يف حال كانت ال�سهادة لفقدان لوحات املركبة ل يحق حلامل ال�سهادة قيادة املركبة بلوحة واحدة او 

بدون لوحات ويف حالة القيام بذلك يعر�ض نف�سه للم�ساألة القانونية
  عن / مدير اإدارة مراكز ال�صرطة ال�صاملة    

 فقدان �صهادت ا�صهم

العدد 12263 بتاريخ 2018/3/1   
   اعالن حكم  بالن�صر 

اعالن حكم غيابي يف الدع�ى رقم 02/00929/2018 ايجارات 
املحكوم له طالب العان / ع�سيق ح�سني جنجوا 

العنوان ، ور�سان بناية بي 20 حمل رقم 14 ور�سان الوىل ، ت : 0557038944 
املحكوم عليه املطلوب اعانه / حممد عرفان بركات علي 

العنوان / انرتنا�سيونال �سيتي �سقة 114 مبنى m07 رقم الر�ض : 220-0 ور�سان 
الوىل  - جمهول حمل القامة 

منطوق احلكم ال�سادر بجل�سة 2018/2/26  - حكمت اللجنة مبثابة احل�سوري : 
اخاء العني : الزام املدعي عليه باخاء املاأجور وت�سليمه خايل من ال�سواغل 

الزام بقيمة ايجارية : الزام املدعي عليه ب�سداد بدل اليجار 5333 درهم للفرتة من 
2017/10/1 وحتى 2017/11/30 

الزام املدعي عليه ب�سداد قيمة املخالفة مبلغ 4752 درهم 
الر�سوم وامل�ساريف : الزام املدعي عليها مب�سروفات الدعوى 

وملا كان هذا احلكم قد �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد ال مكتوم 
حاكم دبي وتلي علنا مبثابة احل�سوري ، فهو قابل لاإ�ستئناف خال 15 يوما اعتبارا 

من تاريخ ن�سر هذا الإعان واإل �سار نهائيا قابا للتنفيذ
مركز ف�س املنازعات اليجارية

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12263 بتاريخ 2018/3/1   
اعالن بيع عقار بالن�صر- للمنفذ �صده   

فى الدع�ى رقم  2015/1118  تنفيذ جتاري 
طالب التنفيذ : بنك ابوظبي التجاري - �ض م ع  - عنوانه : اإمارة ابوظبي - �سارع الكرتا - برج بنك ابوظبي 

التجاري - مبنى بنك ابوظبي التجاري - مقابل بناية الزرعوين 
املنفذ �سده : امري م�سعود علي ا�سفر متقي - واآخرون  - عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - �سارع ال مكتوم - بناية 

ام ام - طابق رقم 10 - مكتب رقم 1002 - بالقرب من فندق كونكورد 
5.00 م�ساء ويف اليام الثاث التالية ان اقت�سى احلال  2018/3/7 ال�ساعة  انه يف يوم الأربعاء  املوافق 
�سيجرى بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�سركة المارات للمزادات وعلى 
موقعها اللكرتوين )www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن 
%20 من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�سه معززا 
الإجراءات  قانون  301 من  باملادة  املبينة  املواعيد  للبيع ويف  املحددة  قبل اجلل�سة  مبا يربره من م�ستندات 
املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�سارييف خال ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل 
�سخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خال الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط ال تقل 
هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما 

يلي او�ساف املمتلكات  : 
ا�سم   -  1 املبنى  رقم   -  12 الر�ض   رقم   - التجاري  اخلليج   : املنطقة   - عقارية  وحدة   : العقار  نوع   -  1
واملقدرة  م��رب��ع  م��رت   102.44  : امل�����س��اح��ة   -  P307  : ال��وح��دة  رق���م   -  BAYSWATER  : امل��ب��ن��ى 

واملقدرة قيمتها ب��� ) 1.157.786.00 ( درهم يباع لعلى عطاء 
ا�سم   -  1 املبنى  رقم   -  12 الر�ض   رقم   - التجاري  اخلليج   : املنطقة   - عقارية  وحدة   : العقار  نوع   -  2
املبنى : BAYSWATER - رقم الوحدة : P306 - امل�ساحة : 98.13 مرت مربع واملقدرة واملقدرة 

قيمتها ب��� ) 1.161.887.00 ( درهم يباع لعلى عطاء
ا�سم   -  1 املبنى  رقم   -  12 الر�ض   رقم   - التجاري  اخلليج   : املنطقة   - عقارية  وحدة   : العقار  نوع   -  3
املبنى : BAYSWATER - رقم الوحدة : P305 - امل�ساحة : 79.27 مرت مربع واملقدرة واملقدرة 

قيمتها ب��� ) 938.579.00 ( درهم يباع لعلى عطاء
ا�سم   -  1 املبنى  رقم   -  12 الر�ض   رقم   - التجاري  اخلليج   : املنطقة   - عقارية  وحدة   : العقار  نوع   -  4
املبنى : BAYSWATER - رقم الوحدة : P304 - امل�ساحة : 70.46 مرت مربع واملقدرة واملقدرة 

قيمتها ب��� ) 834.266.00 ( درهم يباع لعلى عطاء
ا�سم   -  1 املبنى  رقم   -  12 الر�ض   رقم   - التجاري  اخلليج   : املنطقة   - عقارية  وحدة   : العقار  نوع   -  5
املبنى : BAYSWATER - رقم الوحدة : P303 - امل�ساحة : 87.03 مرت مربع واملقدرة واملقدرة 

قيمتها ب��� ) 1030460.00 ( درهم يباع لعلى عطاء
ا�سم   -  1 املبنى  رقم   -  12 الر�ض   رقم   - التجاري  اخلليج   : املنطقة   - عقارية  وحدة   : العقار  نوع   -  6
املبنى : BAYSWATER - رقم الوحدة : P302 - امل�ساحة : 98.29 مرت مربع واملقدرة واملقدرة 

قيمتها ب��� ) 1.163.782.00 ( درهم يباع لعلى عطاء
ا�سم   -  1 املبنى  رقم   -  12 الر�ض   رقم   - التجاري  اخلليج   : املنطقة   - عقارية  وحدة   : العقار  نوع   -  7
واملقدرة  م��رب��ع  م��رت   102.55  : امل�����س��اح��ة   -  P301  : ال��وح��دة  رق���م   -  BAYSWATER  : امل��ب��ن��ى 

واملقدرة قيمتها ب��� ) 1.159.029.00 ( درهم يباع لعلى عطاء
ماحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12263 بتاريخ 2018/3/1   
اعالن بيع عقار بالن�صر 

فى الدع�ى رقم  2015/1118  تنفيذ جتاري 
طالب التنفيذ : بنك ابوظبي التجاري - �ض م ع  - عنوانه : اإمارة ابوظبي - �سارع الكرتا - برج بنك ابوظبي 

التجاري - مبنى بنك ابوظبي التجاري - مقابل بناية الزرعوين 
املنفذ �سده : امري م�سعود علي ا�سفر متقي - واآخرون  - عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - �سارع ال مكتوم - بناية 

ام ام - طابق رقم 10 - مكتب رقم 1002 - بالقرب من فندق كونكورد 
5.00 م�ساء ويف اليام الثاث التالية ان اقت�سى احلال  2018/3/7 ال�ساعة  انه يف يوم الأربعاء  املوافق 
�سيجرى بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�سركة المارات للمزادات وعلى 
موقعها اللكرتوين )www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن 
%20 من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�سه معززا 
الإجراءات  قانون  301 من  باملادة  املبينة  املواعيد  للبيع ويف  املحددة  قبل اجلل�سة  مبا يربره من م�ستندات 
املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�سارييف خال ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل 
�سخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خال الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط ال تقل 
هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما 

يلي او�ساف املمتلكات  : 
ا�سم   -  1 املبنى  رقم   -  12 الر�ض   رقم   - التجاري  اخلليج   : املنطقة   - عقارية  وحدة   : العقار  نوع   -  1
واملقدرة  م��رب��ع  م��رت   102.44  : امل�����س��اح��ة   -  P307  : ال��وح��دة  رق���م   -  BAYSWATER  : امل��ب��ن��ى 

واملقدرة قيمتها ب��� ) 1.157.786.00 ( درهم يباع لعلى عطاء 
ا�سم   -  1 املبنى  رقم   -  12 الر�ض   رقم   - التجاري  اخلليج   : املنطقة   - عقارية  وحدة   : العقار  نوع   -  2
املبنى : BAYSWATER - رقم الوحدة : P306 - امل�ساحة : 98.13 مرت مربع واملقدرة واملقدرة 

قيمتها ب��� ) 1.161.887.00 ( درهم يباع لعلى عطاء
ا�سم   -  1 املبنى  رقم   -  12 الر�ض   رقم   - التجاري  اخلليج   : املنطقة   - عقارية  وحدة   : العقار  نوع   -  3
املبنى : BAYSWATER - رقم الوحدة : P305 - امل�ساحة : 79.27 مرت مربع واملقدرة واملقدرة 

قيمتها ب��� ) 938.579.00 ( درهم يباع لعلى عطاء
ا�سم   -  1 املبنى  رقم   -  12 الر�ض   رقم   - التجاري  اخلليج   : املنطقة   - عقارية  وحدة   : العقار  نوع   -  4
املبنى : BAYSWATER - رقم الوحدة : P304 - امل�ساحة : 70.46 مرت مربع واملقدرة واملقدرة 

قيمتها ب��� ) 834.266.00 ( درهم يباع لعلى عطاء
ا�سم   -  1 املبنى  رقم   -  12 الر�ض   رقم   - التجاري  اخلليج   : املنطقة   - عقارية  وحدة   : العقار  نوع   -  5
املبنى : BAYSWATER - رقم الوحدة : P303 - امل�ساحة : 87.03 مرت مربع واملقدرة واملقدرة 

قيمتها ب��� ) 1030460.00 ( درهم يباع لعلى عطاء
ا�سم   -  1 املبنى  رقم   -  12 الر�ض   رقم   - التجاري  اخلليج   : املنطقة   - عقارية  وحدة   : العقار  نوع   -  6
املبنى : BAYSWATER - رقم الوحدة : P302 - امل�ساحة : 98.29 مرت مربع واملقدرة واملقدرة 

قيمتها ب��� ) 1.163.782.00 ( درهم يباع لعلى عطاء
ا�سم   -  1 املبنى  رقم   -  12 الر�ض   رقم   - التجاري  اخلليج   : املنطقة   - عقارية  وحدة   : العقار  نوع   -  7
واملقدرة  م��رب��ع  م��رت   102.55  : امل�����س��اح��ة   -  P301  : ال��وح��دة  رق���م   -  BAYSWATER  : امل��ب��ن��ى 

واملقدرة قيمتها ب��� ) 1.159.029.00 ( درهم يباع لعلى عطاء
ماحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

فقدان ج�از �صفر
ف��ق��د امل���دع���و / حم��م��د ع���دن���ان حم��م��د ح�سني 
����س���ف���ره رقم  ب���اك�������س���ت���ان  اجل��ن�����س��ي��ة - ج������واز   ،
الت�سال  ع��ل��ي��ه  ي���ج���ده  م���ن   )1405682(

بتليفون رقم 050/5913255 

فقدان ج�از �صفرت
داكيا  ام   / امل���دع���و  ف��ق��د 
داب�����ال�����و������ض ن���ات���ي���ف���ي���داد، 
ال�����ف�����ل�����ب�����ني  اجل���ن�������س���ي���ة 
رق�����م  ������س�����ف�����ره  ج������������واز   -
 )5 9 7 1 6 8 6 E C (
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������س���ال 

 054/5929811

فقدان ج�از �صفرت
فقد املدعو / ندمي احمد 
باك�ستان    ، ر����س���ول  غ���ام 
�سفره  ج���واز   - اجلن�سية 
 )1160441( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������س���ال 

 056/6496790

فقدان ج�از �صفرت
ف����ق����د امل�������دع�������و/ ب��������ارول 
الهند    ، ع��ب��دال��ق��ي��وم  ح���ق 
�سفره  ج������واز  اجل��ن�����س��ي��ة 
 )m9755320( رق��م 
- يرجى ممن يعرث عليه 
ت�سليمه بال�سفارة الهندية 
�سرطة  م���رك���ز  اق������رب  او 

بالمارات.

فقدان ج�از �صفرت
فقد املدعو / حممد خرم 
باك�ستان   ، ح�����س��ني  ف��ق��ري 
�سفره  ج���واز   - اجلن�سية 
 )mz4128931( رقم
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������س���ال 

 054/5986305

فقدان ج�از �صفرت
ف����ق����د امل������دع������و /ن�����ون�����وجن 
كو�سينج  عمان  ب��ت  ب��اه��روه 
اجلن�سية  ان���دون���ي�������س���ي���ا   ،
رق������م  �������س������ف������ره  ج�������������واز   -
من   )3019119B(
يجده عليه الت�سال بتليفون 

رقم 052/9932361 

فقدان ج�از �صفرت
ف������ق������د امل�����������دع�����������و/ حم���م���د 
حممد  ال��������ك��������رمي  ر���������س��������اء 
بنغادي�ض    ، ع��ل��ي  م��ن�����س��ف 
رقم  �سفره  - ج��واز  اجلن�سية 
)0393491BH( يرجى 
ت�سليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
البنغادي�سية  ب���ال�������س���ف���ارة 
�سرطة  م�����رك�����ز  اق���������رب  او 

بالمارات.   

منوذج اإعلن الن�صر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/ املالك :

امياجنريجن �سوليو�سن �ض.ذ.م.م
 myCards: طلب لت�سجيل بيانات العامة التجارية

املودعة بالرقم : 282506  بتاريخ : 2017/11/7
 بيانات الأولوية : 

با�سم: امياجنريجن �سوليو�سن �ض.ذ.م.م
�سندوق   +971505667394 هاتف:  الفجرية   4422 ���ض.ب:  الفجرية-  الب���داع-  ب��رج  الفجرية-   : وعنوانة 

  marmash@mycards.com :الربيد: 4422 امييل
�صورة العلمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :9 برنامج كمبيوتر تطبيق على املوبايل.
 card holder circular card holder digital rolodex and  : ال��ع��ام��ة  و���س��ف 

.stand
ال�سرتاطات :

فعلي من لدية اإعرتا�ض علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العامات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�سالة 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعان 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

اخلمي�س  1  مار�س 2018 العدد 12263

منوذج اإعلن الن�صر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/ املالك :

�سند ابوظبي ذ.م.م
 PLAZA 30: طلب لت�سجيل بيانات العامة التجارية

املودعة بالرقم : 282943  بتاريخ : 2017/11/15
 بيانات الأولوية : 

با�سم: �سند ابوظبي ذ.م.م
�سندوق  املتحدة  العربية  الم���ارات  ابوظبي  العقارية  ال��دار  �سركة  مبنى   15 الطابق  ابوظبي-   : وعنوانة 

  zaid.fraihat@sanadad.ae :الربيد: 30969 امييل
�صورة العلمة

العقارية وخدمات  وال�سوؤون  املالية  ال�سوؤون  :36 خدمات  بالفئة  الواقعة  اأو اخلدمات  ال�سلع  لتمييز  وذلك 
ا�ستثمار الموال.

باللون ال�سود باحرف اجنليزية كبريه ويليها رقم 30   PLAZA 30 و�سف العامة : عبارة عن كلمة
باللون الرجواين وتكون اعلى من الكلمة وحتت الرقم خط ا�سود.

والكلمة   30 الرقم  عن  ح�سري  بحق  املطالبة  ع��دم  مع  املميز  �سكلها  يف  للعامة  :احلماية  ال�سرتاطات 
PLAZA على حدة يف الو�سع العادي

فعلي من لدية اإعرتا�ض علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العامات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�سالة 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعان 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

اخلمي�س  1  مار�س 2018 العدد 12263

منوذج اإعلن الن�صر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/ املالك :

الرا�سد للتجارة العامة �ض.ذ.م.م
 HO HEMO: طلب لت�سجيل بيانات العامة التجارية

املودعة بالرقم : 282992  بتاريخ : 2017/11/15
 بيانات الأولوية : 

با�سم: الرا�سد للتجارة العامة �ض.ذ.م.م
وعنوانة : دبي- ديرة- املطينة- بناية �سل�سبيل مكتب رقم م 5 هاتف: 00971562973369 

  ghaith.shamil@hotmail.com :فاك�ض: 97142730314 �سندوق الربيد: 83896 امييل
�صورة العلمة

اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :3 م�ستح�سرات ق�سر القم�سة ومواد اخرى ت�ستعمل يف  وذلك لتمييز ال�سلع 
زيوت عطرية م�ستح�سرات  وك�سط �سابون عطور  تنظيف و�سقل وجلي  املاب�ض م�ستح�سرات  غ�سل وكي 

جتميل غ�سول )لو�سن( لل�سعر منظفات ا�سنان.
.ho متداخل يف احلرفني o ويف الن�سف h سكل الع�سار� hemo و�سف العامة : ا�سم املنتج

ال�سرتاطات :
فعلي من لدية اإعرتا�ض علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العامات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�سالة 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعان 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

اخلمي�س  1  مار�س 2018 العدد 12263

منوذج اإعلن الن�صر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/ املالك :

�سند ابوظبي ذ.م.م
طلب لت�سجيل بيانات العامة التجارية :بازا 30 

املودعة بالرقم : 287073  بتاريخ : 2018/2/8
 بيانات الأولوية : 

با�سم: �سند ابوظبي ذ.م.م
هاتف:  املتحدة  العربية  الم���ارات  ابوظبي  العقارية  ال���دار  �سركة  مبنى   15 الطابق  ابوظبي-   : وعنوانة 

  zaid.fraihat@sanadad.ae :022057777 �سندوق الربيد: 30969 امييل
�صورة العلمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :36 ال�سوؤون املالية وال�سوؤون العقارية و ا�ستثمار الموال.
باللون   30 رقم  ويليها  باحرف عربية كبريه  ال�سود  باللون   30 ب��ازا  كلمة  عبارة عن   : العامة  و�سف 

الرجواين وتكون اعلى من الكلمة وحتت الرقم خط ا�سود.
ال�سرتاطات :احلماية للعامة يف جمملها مع عدم املطالبة بحق ح�سري عن الكلمة بازا والرقم 30 كل 

على حدة يف الو�سع العادي
فعلي من لدية اإعرتا�ض علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العامات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�سالة 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعان 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

اخلمي�س  1  مار�س 2018 العدد 12263

منوذج اإعلن الن�صر عن التجديد
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/ املالك :

�سركة المارات للفنادق
بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية: 

املودعة بالرقم : 113112
VISTA HOTELS :با�سم

وعنوانة : ابوظبي دولة المارات العربية املتحدة �ض.ب: 112222 هاتف: 024496317 
بتاريخ: 2008/10/27   وامل�سجلة حتت الرقم: 91640 

�صورة العلمة

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اخ��رى  �سنوات  ع�سر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�ستظل 
احلماية يف 2018/05/21 وحتى تاريخ: 2028/05/21

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

اخلمي�س  1  مار�س 2018 العدد 12263
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)ال�سر(؟ م�سل�سل  عن  • اأخربينا 
- اأ�سارك يف البطولة مع النجوم، ح�سني فهمي، 

ووفاء عامر، 
واأحمد  ن�����س��ري،  وم��اي��ا  ال�سافعي،  ون�����س��ال 
ح������اوة، وع����ا رام������ي، واأ���س��������������������رف عبد 
وع��دد كبري من  ج��ال،  ومنة  الغفور، 

النجوم.
ح�س������ام  ت���األ���ي���ف  م���ن  ال��ع��م��������������������������ل   
حمدي،  حممد  واإخ���راج  م������و�سى، 
ويتك�����ّون  ف����وزي،  حم��م��د  واإن���ت���اج 
الأحداث  ت��دور  حلق������ة.   60 من 
�سراع  ح����ول  ت�����س��وي��ق��ي  اإط�����ار  يف 
رجال الأعمال، ومن املفرت�ض اأن 

ُيعر�ض مطلع العام اجلاري.

• ما هي تفا�سيل دورك و�سبب 
املوافقة عليه؟

�سخ�سية  ال��ع��م��ل  يف  اأج�����س��د   -
تعي�ض  ورد  ب��ائ��ع��ة  )����س���م���اح(، 
ت�سانده يف  �ساب  ق�سة حب مع 
اأزماته، لكن الظروف متنعهما 

من الرتباط.
 �ساركت مع فريق العمل نف�سه 
وحقق  )�سطرجن(  م�سل�سل  يف 

النجاح، 
امل�ساركة  ع��ل��ّي  ُع��ر���س��ت  وع��ن��دم��ا 
ثقة  على  لأين  حتم�ست  )ال�����س��ر(  يف 

بتكرار النجاح، 
بالإ�سافة اإىل اأن دور �سماح جيد وخمتلف 
�سابقة، كذلك وجود  اأعمال  عما قدمته من 
النجم الكبري ح�سني فهمي يف �سدارة امل�سهد 
على  حري�سة  اإنني  اإذ  املوافقة،  يف  �سبباً  كان 

م�ساركة النجوم الكبار اأعمالهم.

)الوتر(؟ م�سل�سل  عن  • ماذا 
يناق�ض  مت�سلة،  منف�سلة  حلقات  العمل   -

م�ساكل اجتماعية واأ�سرية. 
ع��ن��دم��ا ُع��ر���س��ت ع��ل��ّي امل�����س��ارك��ة يف اإح����دى 
ق�س�سه اأعجبت بالفكرة، خ�سو�ساً اأن الق�سة 

جديدة وخمتلفة عما قدمته �سابقاً.

امل���وت( مع  اأ���س��ارك يف ق�سة )ح��ت��ى يجمعهم 
واأح���م���د �سيام،  ون����وره����ان،  حم��م��د جن���ات���ي، 
ومن تاأليف ح�سني م�سطفى حمرم، واإخراج 

اأ�سرف عبد الهادي.
بق�سوة  زوج��ه��ا  يعاملها  زوج���ة  ح���ول  ت���دور   
تعلم  اإىل  ف��ت�����س��ط��ر  وي��ه��ي��ن��ه��ا،  وي�����س��رب��ه��ا 

املاكمة كي تتمّكن من الدفاع عن نف�سها. 
فعًا، حتدث بينهما معركة ويقتل كل منهما 

الآخر.
�سابقاً،  اأق��دم��ه  ال��دور جديد ومل   كما قلت، 
كذلك احللقات املنف�سلة خمتلفة وكل ق�سة 

كاأنها عمل �سينمائي م�ستقل.
اأدوارك؟ تختارين  • كيف 

- اأهم ما اأبحث عنه يف اأي عمل هو الختاف والتجديد والُبعد عن 
التكرار والنمطية. 

تناول  اإن  �سابقاً، حتى  قدمته  عما  العمل خمتلفاً  يكون  اأن  بد من  ل 
الثيمة نف�سها.

ال��دور. ل  الأداء وطبيعة  واملفاجاأة يف  التنوع   كذلك ل بد من توافر 
ت�سغلني م�ساحة الدور اأو البطولة الفردية، 

اأم  اجلمهور  معها  يتفاعل  وهل  العمل،  داخل  ال�سخ�سية  اأهمية  بقدر 
متّر مرور الكرام.

"الدويل"؟ م�سل�سل  عر�ض  عن  • ماذا 
منذ فرتة  منه  انتهينا  الإن��ت��اج.  �سركة  يخ�ّض  اأم��ّر  العر�ض  توقيت   -
القنوات  من  منا�سبة  عرو�ض  عن  الإنتاج  �سركة  تبحث  والآن  طويلة 

الف�سائية لعر�سه يف اأقرب وقت. 
الُنقلي،  حممد  واإخ���راج  الرحمن،  عبد  نا�سر  تاأليف  من  و)ال���دويل( 
وبطولة: با�سم �سمرة، واأحمد وفيق، ورانيا يو�سف، وزكي فطني عبد 
الوهاب، و�سهر ال�سايغ، وفرا�ض �سعيد، واأحمد فتحي، وعدد كبري من 

النجوم.

الكبري(؟ )البيت  م�سل�سل  من  ان�سحابك  �سبب  • ما 
- لي�ض اخلاف على الأجر �سبب ان�سحابي من )البيت الكبري(، كما 

اأ�سيع. 
اأثناء التح�سريات والتمرينات، حدث اختاف يف وجهات النظر بيني 

وبني البع�ض، 
لفريق  والح���رتام  التقدير  كل  العمل.  من  الن�سحاب  ق��ررت  ثم  من 
العمل من زمائي واأ�سدقائي، واملخرج الكبري حممد الُنقلي، واملنتج 

ممدوح �ساهني.

رم�سان؟ مو�سم  خارج  اأعمالك  اأحدث  يكون  اأن  تعّمدت  • هل 
ب�سكل لفت  التي تقدمني للجمهور  الأدوار اجليدة  اأختار  اإطاقاً.   -

�سواء يف رم�سان اأو غريه.
 قدمت خارج ال�سهر الف�سيل )�سطرجن(، وراهناً )ال�سر( و)الوتر(،

 ويف مو�سم رم�سان )دلع بنات( و)ال�سك(. 
حققت هذه الأعمال كافة النجاح، لأنها جيدة ولي�ض لأنها ظهرت يف 

مو�سم درامي حُمدد. 
من ثم، مل تعد ترتكز الأعمال يف رم�سان دون غريه، بل هي موجودة يف 

معظم ال�سنة وحتقق النجاح ب�سرط اأن تكون جيدة، وهو ما يهمني.

ال�سينما؟ على  ولي�ض  التلفزيونية  الدراما  على  تركيزك  �سبب  • ما 
- مل اأتعّمد ذلك.

 اأختار اأف�سل ما ُيعر�ض علّي من اأعمال �سواء يف الدراما التلفزيونية اأو 
ال�سينما، واأنا حا�سرة يف املجالني. 

كل ما يف الأمر اأن امل�سل�سات ُتعر�ض يف اأوقات خمتلفة بينما لاأفام 
مواعيد حمددة، ما جعل البع�ض يظّن اأين اأظهر يف التلفزيون اأكرث 

من ال�سينما.

ال�سينما.. يف  جديدك  عن  • حدثينا 
- اأ�سارك يف بطولة فيلم )حليمو اأ�سطورة ال�سواطئ( مع كل من طلعت 
زكريا، ونرمني ماهر، ودينا، وبيومي فوؤاد، وكرمي اأبو زيد، ومن تاأليف 

حممد ف�سل واإخراج حممد �سعيد.
اأهلها  التي يقع حليمو يف حبها ويرف�ض  اأج�سد فيه �سخ�سية زنوبة   

الزواج منه، 
ومتّر مبواقف كوميدية عدة معه.

اأحمد �سعد،  ب��داأت ت�سوير دوري يف فيلم )خطيب مراتي( مع  كذلك 
واإيهاب فهمي، وحممد كرمي، ومن اإنتاج حمدان عفيفي واإخراجه.

تعي�ص الفنانة رمي البارودي حالة من الن�صاط الفني 
راهنًا، اإذ ت�صارك يف اأعمال درامية عدة ُتعر�ص خلل 

العام.
 عن كوالي�ص هذه امل�صل�صلت والأدوار التي توؤديها فيها، 

وق�صايا فنية عدة كان معها هذا احلوار.

اأهم ما اأبحث عنه يف اأي عمل هو الختلف والتجديد

رمي البارودي: ل ت�سغلني م�ساحة 
الدور اأو البطولة الفردية

قالت النجمة وفاء عامر اإنها توا�سل 
مب�سل�سل  الأخرية  م�ساهدها  ت�سوير 
)ال���������س����ر(، وامل�����ق�����رر ع���ر����س���ه خال 
اإىل  م�سرية  املقبلة،  القليلة  الأ�سابيع 
اأنه يتبقى لها نحو 15 يوما وتنتهي 

متاما من الت�سوير.
واأو�سحت اأن �سخ�سية )غالية(، التي 
العمل، وهي  اأح��داث  دها �سمن  جت�سِّ
يف  تقطن  ب�سيطة  ام����راأة  ع��ن  ع��ب��ارة 
حي �سعبي تعمل كبائعة كبدة، مليئة 
يتوفى  حيث  الإن�سانية،  بالتفا�سيل 
خ���ارج م�سر  وج��وده��ا  اأث��ن��اء  �سقيقها 

ابنه  رعاية  وتتوىل  بليبيا،  ح��ادث  يف 
��ده ب��ال��ف��ع��ل ���س��اب من  امل���ع���اق، وي��ج�����سِّ
ذوي الحتياجات اخلا�سة، وهو مازن 

ال�سماحي.
)ال�سر(،  م�سل�سل  بطولة  يف  ي�سارك 
من  ك����ل  ع����ام����ر،  وف�������اء  ج����ان����ب  اإىل 

النجوم:
ال�سافعي،  ن�����س��ال  ف��ه��م��ي،  ح�����س��ني   
حممد  ال��ب��ارودي،  رمي  ن�سري،  مايا 
����س���ل���ي���م���ان، ن�����وري�����ن ك������رمي وم������ازن 
مو�سى،  ح�����س��ام  ت��األ��ي��ف  ال�����س��م��اح��ي، 
للمنتج حممد فوزي، واإخراج حممد 

حمدي.
حققت  عامر  وف��اء  النجمة  اأن  ُيذكر 
خال  من  كبريا،  جماهرييا  جناحا 
الذي  )ال��ط��وف��ان(،  مب�سل�سل  دوره���ا 
املا�سية.  الأ����س���اب���ي���ع  خ����ال  ع���ر����ض 
للغاية،  ك��ب��ريا  جن��اح��ا  العمل  وح��ق��ق 
امل�سري،  ماجد  بطولته:  يف  و���س��ارك 
ف��ت��ح��ي ع���ب���دال���وه���اب، اأح���م���د زاه����ر، 
�سربي،  عبري  بدير،  اأحمد  روجينا، 
�سيناريو  ���س��ي��ح��ة،  وه��ن��ا  ع��ام��ر  اآي����نت 
وح���وار حممد رج���اء ووائ���ل حمدي، 

واإخراج خريي ب�سارة.

وفاء عامر توا�سل ت�سوير م�ساهدها 
الأخرية يف )ال�سر(

عابد فهد.. )كنا �سبعة(
املمثلني  يظهر  فيديو  مقطع  الجتماعي  التوا�سل  م��واق��ع  على  انت�سر 
يوؤدي  ال�ّسهر، حيث  اأماكن  اأحد  امل�سري، يف  و�سامر  ال�سورّيني عابد فهد 

فهد اأغنية )كنا �سبعة( التي حتمل طابعاً حلبياً وي�ساركه امل�سري عزفاً.
ولق����ى ال��ف��ي��دي��و اإع���ج���اب امل��ت��اب��ع��ني ال���ذي���ن اأث���ن���وا ع��ل��ى اأدائ���ه���م���ا املمّيز 

واملحرتف.

ورد اخلال ومواقع التوا�سل
عادت  الجتماعي،  التوا�سل  م��واق��ع  ع��رب  ح�ساباتها  اإق��ف��ال  ق��راره��ا  بعد 
املمثلة اللبنانية ورد اخلال لتتوا�سل مع جمهورها من خال ح�ساب لها 

ولزوجها حمل ا�سم )البا�سم(.
احل�ساب  ه��و  احل�����س��اب  )ه���ذا  اجل��دي��د:  ب��ال���س��م  التعليقات  اأوىل  ج��اء يف 
الر�سمي للمو�سيقي با�سم رزق البا�سم واأخبار ورد اخلال الفنية... �سكراً 

ملتابعتكم ولوفائكم(.
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تناول الأطعمة الغنية بفيتامني 
»د« يقلل من اأعرا�ص الكتئاب

الطبى مبدينة  املركز  باحثون من  اأجراها  اأمريكية حديثة  درا�سة  ك�سفت 
اأو  الكتئاب  ل� فيتامني )د(  الأمريكية عن وظائف جديدة ومثرية  دوفر 
واحل��د م��ن اأع��را���س��ه وذل��ك لقدرته على حت�سني امل���زاج ال��ع��ام واحل��د من 
ا�سطراباته. واأ�سار الباحثون اإىل، اأن ال�سيدات الاتى يعانني من اأعرا�ض 
وقلت حدة  ب�سكل كبري  اأعرا�سهم  وال�سديدة، حت�سنت  املتو�سطة  الكتئاب 
الأعرا�ض التى ي�سعرون بها بعدما ح�سلوا على جرعات من فيتامني )د(، 

ومت عاجهم من اأعرا�ض نق�سانه بالدم.
واأ�ساف الباحثون، اأنهم توقعوا اأن ذلك التاأثري الرائع يعود للعاج بوا�سطة 
فيتامني “د” ومعاجلة نق�سانه بالدم، نظرا لأن اأعرا�ض الكتئاب حت�سنت 
دون اأن يحدث اأى تغيري فى اأى من اأدوية اأو جرعات عاج الكتئاب، واأن 

التغيري الوحيد الذى مت هو ت�سحيح جرعات فيتامني )د(.
ال�سم�ض  لأ�سعة  التعر�ض  خ��ال  من  )د(  فيتامني  على  احل�سول  وميكن 
التونة  اأ�سماك  مثل  به  الغنية  الأطعمة  تناول  خال  اأو  البنف�سجية  فوق 

وال�ساملون وال�سردين واملاكريل وحليب ال�سويا والألبان ومنتجاتها.

درا�سة طبية تر�سد  الأطعمة 
والأدوية امل�سبِّبة حل�سوات الكلى

 Mayo Clinic Proceedings " ك�سفت درا�سة طبية ن�سرتها جملة
" الطبية هذا الأ�سبوع اأنَّ ح�سوات الكلى ميكن اأن حتدث لدى كل 3 رجال 

من اأ�سل 20 ولدى �سيدتني من اأ�سل 20.
واأو�سحت يف تقريرها � الذي ترجمته عاجل � اأن الأفراد بني �سن 30 اإىل 

بها. لاإ�سابة  عر�سة  اأكرث  عاًما   60
يكفي  تناول ما  الكلى عدم  اأهم م�سببات ح�سوات  اأنَّ  اإىل  الدرا�سة  ولفتت 
من ال�سوائل، تناول اأنواع من الأدوية ترفع م�ستويات مواد معينة يف البول، 

ف�سًا عن الإفراط يف الوجبات الغنية بالدهون وال�سكر وامللح.
واأ�سارت اإىل اأنَّ 90 % من حالت ح�سوات الكلى حتدث يف اأ�سحاب الب�سرة 
البي�ساء. ونوهت املجلة الطبية باأّن الكال�سيوم والأمونيا وحم�ض اليوريك 
العنا�سر  اأك��رث  هي  الربوتني  بناء  على  ي�ساعد  ال��ذي  ال�سي�ستني  وحم�ض 
اأّن اأهم اأعرا�ض ح�سوات الكلى  التي تت�سبب يف ح�سوات الكلى. واأو�سحت 
اآلم �سديدة اأ�سفل الظهر، وكذلك اأمل �سديد يف اخل�سيتني وكي�ض ال�سفن 
البول.   يف  وال���دم  ك��ث��رًيا،  التبول  اإىل  احل��اج��ة  الغثيان،  للرجال،  بالن�سبة 
ولفتت الدرا�سة اإىل اأّن اأكرث الأ�سخا�ض املعر�سني لاإ�سابة بها هم الذين 
الن�سطني،  الألياف، غري  قليلة  الربوتني  عالية  وجبات غذائية  يتناولون 
الذي لديهم تاريخ وراثي من ح�سى الكلى، والذين لديهم التهابات بولية 
اأو كلوية. واأو�سحت اأّن بع�ض الأدوية تزيد احتمال الإ�سابة بح�سى الكلى 
احلمو�سة،  م�سادات  احليوية،  امل�سادات  البول،  ُم���دّرات  الأ�سربين،  مثل 
نق�ض  لفريو�سات  امل�سادة  الأدوي���ة  بع�ض  لل�سرع،  امل�سادة  الأدوي���ة  بع�ض 
املناعة. ولفتت املجلة الطبية اإىل احل�سوات ال�سغرية ميكن التخل�ض منها 

يف عملية التبول، لكن الكبرية منها حتتاج تدخًا طبًيا.

الفرائ�ص؟  هي  • ما 
- الع�سلة بني الكتف والثدي. 

واملروة؟  ال�صفا  تعني  • ماذا 
- ال�سفا هي احلجارة املل�ساء واملروة احلجارة البي�ساء. 

وا�صعها؟ ومن  العربي.  ال�صعر  بحور  عدد  يبلغ  • كم 
- 16 بحرا وو�سعها اجلاحظ. 

والأودي�صا؟  الألياذه  �صاحب  • من 
- هومريو�ض 

الأنياذة؟  ملحمة  �صاحب  • من 
- فرجيل 

للتلفاز. م�ساهدته  اأثناء  يحرقها  التي  تلك  تفوق  نومه  اأثناء  الن�سان  يحرقها  التي  احلرارية  • ال�سعرات 
لل�سوء. فجاأة  يتعر�سون  عندما  يعط�سون  العامل  �سكان  من   33% 25اإىل  بني  • ما 

�سعفاً.   80 للقمر  بالن�سبة  ي�ساوي  الأر�ض  • وزن 
داكن.  لونها  زجاجات  يف  الطازج  الربتقال  ع�سري  تعبئة  • يف�سل 

قمر.  اأّي  له  لي�ض  الذي  الوحيد  الكوكب  • عطارد 
 . قلوب  ثاث�ة  مي�لك  الذي  احليوان  هو  • الأخطبوط 

الكاآبة.  يقلل  ال�سمك  اأكل  اأن  ويابانية  اأمريكية  درا�سات  • اأثبتت 
اأ�سابع.   8 وللخلفية  اأ�سابع،   10 الأمامية  الأ�سد  اأ�سابع  • عدد 

غرام.   25 بحري  ماء  لرت  يف  امللح  • كمية 
. الفواكه  من   : هو   ) الطماطم   ( لنبات  العلمي  • الت�سنيف 

 . دماغاً   )11( ع��س�ر  اأح�د  له  • النحل 
املليون.  لبلوغ  عاماً   31،688 ي�س��ت�غرق  �سوف  فاإنه  توقف  با  الأرق��ام  ب��ع����د  املرء  قام  • اإذا 

يومياً.  مرة   15 ال�ع�ني  مقلة  يف  ال�سائل  • يتغري 
اآخر  جزء  اأي  مع  مقارنة  اكرب  بدرجة  الي��دي  يف  للتحكم  مكر�ساً  املرء  دماغ  من  الكرب  القدر  يكون   •
امل��راأة.. ول عاقة لذلك  • كمية الدم املوجودة يف ج�سم الرجل تفوق تلك املوجودة يف ج�سم  من اجل�سم. 

بالقدرة على الإح�سا�ض.

الرجل العجوز
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الف�صار
الف�سار  اأن  ال��ع��ل��م��اء  اك��ت�����س��ف 
على  ي���ح���ت���وي  )ال���������س����ام����ي����ة( 
امل�سادة  امل����واد  ك��ب��ري م��ن  ع���دد 
البوليفينولت  ل���اأك�������س���دة 

.Polyphenols
ت�����س��اع��د يف حماية  امل����واد  ه���ذه 
ج�����س��م الإن�������س���ان م���ن خمتلف 
اخل���ب���ي���ث���ة،  الأورام  ان�����������واع 
والل��ت��ه��اب��ات واأم���را����ض القلب 

والأوعية الدموية.
امل����واد م��وج��ودة يف  ل��ه��ذه  اأع��ل��ى ن�سبة  اأن  ي��ع��ت��ق��دون �سابقا  ال��ع��ل��م��اء  وك���ان 
ال��ف��واك��ه والأث���م���ار. ول��ك��ن نتائج ه��ذه ال��درا���س��ة ال��ت��ي اأج��راه��ا علماء من 
الكي�ض  اأن  اأثبتت  الأمريكية   University Skrentonskom
يف  لاأك�سدة،  امل�سادة  امل��واد  ملج من   300 على  يحتوي  للف�سار  القيا�سي 

حني اأن كي�سا مماثا من الفواكه يحتوي فقط على 160 ملغ منها.
التي ت�سبب  العالية يف الفواكه والأثمار،  املاء  ويربط اخلرباء هذا بن�سبة 
ل  الف�سار  يف  امل��اء  ن�سبة  اأن  حيث  لاأك�سدة،  امل�����س��ادة  امل���واد  ه��ذه  تخفيف 

تتجاوز 4 %، طبقا ملا ورد مبوقع رو�سيا اليوم.
وين�سح اخلرباء بتناول الف�سار لأنه ي�ساعد يف جتديد اجل�سم، اإ�سافة اإىل 
البولوفينولت يحتوي على الألياف وفيتامني بي الذي ي�ساعد يف معادلة 
نظارة  ويعيد  الأن�سولني  ه��رم��ون  اإف���راز  وينظم  ال��دم  يف  ال�سكر  م�ستوى 

اجللد، ب�سرط عدم اإ�سافة ال�سكر اأو امللح اإليه.

يعرف املدخنون اآثار التدخني الرئي�سية، وخا�سة ما يتعلق 
باجلهاز التنف�سي والقلب، لكن نظراً لأن ال�سجائر حتتوي 
توؤثر  التي  ال�سامة  الكيميائية  امل��واد  من  كبري  ع��دد  على 
على اأع�ساء ووظائف اجل�سم ليزال الكثري من اآثار التبغ 
غ��ري م��ع��روف، م��ن ه��ذه الآث���ار الأق���ل �سهرة “اأمل الظهر 

املزمن”.
 ما العاقة بني الظهر والتدخني؟هناك درا�سات عديدة 
خرجت نتائجها اإىل النور يف الفرتة الأخرية توؤكد ال�سلة 
بني اأمل الظهر، وهو اأمر تاأخر بحثه لأن النيكوتني يخفف 
الأمل بطبيعته، ومل يكن ُيعتقد اأنه قد يكون �سبباً لاأمل.

تاأثري  ب��اأن  الأم��ر  در�ست  التي  الأبحاث  نتائج  ف�سرت  وقد 
ال�ستمرار  وبعد  لحقاً  يحدث  الظهر  اآلم  على  التدخني 
ي��ت��م ذل���ك ع��ن ط��ري��ق تقليل ن�سبة  ل��ف��رتة،  ال��ت��دخ��ني  يف 

الأك�سجني التي ت�سل اإىل الغ�ساريف التي تعمل كو�سائد 
البع�ض.  ببع�سها  الظهر  ف��ق��رات  عظام  احتكاك  لتقليل 
ويرتتب على ذلك تاآكل غ�ساريف فقرات الظهر يف مرحلة 

مبكرة قبل بلوغ ال�سيخوخة.
التي  الأمل  لإ�سارات  الدماغ  ح�سا�سية  التدخني  يقلل  كما 
ت�سدر عن مناطق الحتكاك، ما يوؤخر ال�ستجابة لعملية 
اأن  اإىل  الدرا�سات  وت�سري  الغ�ساريف.  يف  امل�ستمرة  التاآكل 
ح�سا�سية الدماغ لاأمل لدى غري املدخن تبلغ 3 اأ�سعاف 

ما لدى املدخن.
من ناحية اأخرى، متتد اآثار التدخني ال�سلبية اإىل �سحة 
العظام نف�سها، فاملواد الكيميائية يف ال�سجائر تقلل كثافة 
عوامل  جمموعة  وهي  املفا�سل،  التهابات  وتزيد  العظام، 

توؤثر جميعها على فقرات اأعلى واأ�سفل العمود الفقري.

مفاجاأة.. التدخني من اأ�سباب اآلم الظهر

عار�صة تقدم زيا من لكو�صت خلريف و�صتاء 2019/2018  يف باري�ص. )ا ف ب(

عم خمتار �ساحب احلمار هو لقب اأطلقه الأطفال على عم خمتار العجوز.. العجوز جدا الطيب الذي ر�سمت 
ال�سنوات على وجهه ع�سرات من اخلطوط والتجاعيد زادت من طيبته وحمياه كما انه عندما يبت�سم فانها 
تزداد وتزيده قربا من القلب، عم خمتار ميتلك حمار عجوز مثله خبري يف دروب القرية واجلبل املحيط بها 
ودائما ما نرى عم خمتار يتحدث اإىل احلمار بكام ل يحدث فيه احد فهو قليل الكام مع النا�ض كثريه مع 

احلمار فاطلقنا عليه عم خمتار �ساحب احلمار.
مر�ض كبري القرية ذات يوم مر�ض �سديد حار مع الأطباء ثم قرر احدهم وكان على علم بالأمرا�ض ودوائها من 
الأع�ساب ان هناك ع�سبة واحدة ممكن ان ت�سفي كبري القرية وعليهم اإح�سارها من اأعلى اجلبل، نظر اجلميع 
ب��ارزة حامية خطرة وانحدرات كثرية لكن لبد من املخاطرة وح��اول الكثريون  اإىل اعلى اجلبل كله نتوءات 
وكاأنه  اإىل اجلبل  اخ��ذه وهو يحدثه يف طريقه  دور عم خمتار واحلمار فقد  فا�سلني وهنا جاء  منهم فعادوا 
يخربه ماذا �سيفعان .. وم�سى اليوم ومن بعيد نظر النا�ض اإىل اعلى اجلبل وقبل ان تذهب ال�سم�ض كان عم 
خمتار واحلمار فقد اخذه وهو يحدثه يف طريقه اإىل اجلبل وكاأنه يخربه ماذا �سيفعان وم�سى اليوم ومن 
بعيد نظر النا�ض اإىل اعلي اجلبل وقبل ان تذهب ال�سم�ض كان عم خمتار يقف مع احلمار يقتطفان الع�ساب 
ثم و�سعها يف كي�ض اعلى ظهر احلمار وبداأ رحلة العودة ولكن .. انتظر النا�ض كثريا قبل ان ياأتي نور الفجر 
فيجدوا احلمار وقد هل عليهم لكنه كان يحمل عم خمتار الذي �سقط �سقطة قوية اعجزته عن احلركة لكن 
املوت  بالنبتة وج��اء ب�ساحبه ورق��د عم خمتار يف فرا�سه ي�سارع  امل�سكني ل يطيق فراقه وج��اء  حماره حمله، 
وبجواره حماره ينام بجانب الفرا�ض كاأمنا ي�ساركه املر�ض واحلزن، �سعر جميع ال�سكان باحلزن على العم خمتار 
وكانوا يجل�سون بجانبه يداوونه بعدما �سفي كبري القرية لكن ل منا�ض ول مهرب من ق�ساء اهلل يف ذات �سباح 
ح�سر من يحمل الطعام فوجد العم خمتار قد مات، ومن الغريب ان حماره اي�سا قد مات .. وكاأنهما اتفقا 
ان يعي�سا معا وميوتا معا وهناك ا�سفل اجلبل دفن النا�ض عم خمتار وعلى مقربة منه حماره كما طلب متاما 

وبهذا تزاما يف كل �سئ احلياة واملوت والقرب .


