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حتذير من تناول ع�صائر الفواكه بكرثة
ك�سفت در��سة جديدة �أن تناول ع�سائر �لفو�كه �أمر �سيئ للغاية على 

�ل�سحة، وميكن �أن يوؤدي �إىل �لوفاة �ملبكرة.
ووجدت �لدر��سة زيادة خطر �لوفاة �ملبكرة، من �أي �سبب، لدى �لذين 

ي�ستهلكون �لكثري من �مل�سروبات �ل�سكرية.
وقارن �لباحثون �لأمريكيون، لأول مرة، ع�سري �لفو�كه مع �مل�سروبات 
�رتباطات مت�سابهة  �لغازية، ووجدو�  �مل�سروبات  �ملحالة بال�سكر مثل 
خطر  زي��ادة  مع  �ل�سكرية،  و�مل�سروبات  �لفو�كه  ع�سائر  بني  للغاية 
�إجر�ء �ملزيد  �أكدو� على �سرورة  �أنهم  �لوفاة �ملبكرة، على �لرغم من 

من �لبحوث.
�أنه ل يوجد  �إىل  باأنها مهمة، م�سري�  �أحد �خلرب�ء �لدر��سة  وو�سف 
150 مل  �لفاكهة بحجم  ك��وب و�ح��د م��ن ع�سري  ت��ن��اول  خطر م��ن 

يوميا.
��ستهالكهم  ت�سجيل  �سخ�سا، ومت   13440 بيانات  �لدر��سة  وحللت 
للم�سروبات �ل�سكرية وع�سائر �لفاكهة عن طريق ��ستبيان حول عدد 

�ملر�ت �لتي تناولو� فيها �مل�سروبات.
وخالل متو�سط متابعة ملدة �ست �سنو�ت، كان هناك 1000 حالة وفاة 

لأ�سباب خمتلفة، و168 حالة وفاة ب�سبب مر�ض �ل�سريان �لتاجي.
�ل��وف��اة لدى  ز�د خطر  �ل�سمنة يف �لع��ت��ب��ار،  ع��و�م��ل مثل  �أخ��ذ  وبعد 
%11 ب�سبب  �لأ�سخا�ض �لذين لديهم �أعلى كمية ��ستهالك بن�سبة 
بال�سكر، وزي��ادة بن�سبة  �مل�سروبات �ملحالة  �إ�سافية من  340 مل  كل 

لكل 340 مل �إ�سافية من ع�سري �لفاكهة �مل�ستهلكة.  24%
وقال �لباحثون، مبا يف ذلك من جامعتي �إموري يف �أتالنتا وكورنيل 
يف نيويورك: "هذه �لنتائج ت�سري �إىل �أن �رتفاع ��ستهالك �مل�سروبات 

�ل�سكرية، مبا يف ذلك ع�سري �لفاكهة، يرتبط بزيادة �لوفيات".

املدخنون امل�صابون بجلطة 
يواجهون خطرا و�صيكا

من  بجلطة  �أ�سيبو�  �لذين  �ملدخنني  �أن  �إىل  �سينية  در��سة  خل�ست 
قبل، معر�سني ب�سكل كبري لالإ�سابة باأخرى، يف حال مل يقلعو� عن 

هذه �لعادة �أو قللو� منها.
وربطت �لعديد من �لدر��سات منذ وقت طويل بني �لتدخني وزيادة 
�حتمالت �لإ�سابة باأمر��ض �لقلب و�لأوعية �لدموية، ومنها �لنوبات 

�لقلبية و�جللطات.
ل��ك��ن �ل��در����س��ة �جل��دي��دة ت�سلط �ل�����س��وء ع��ل��ى ت��اأث��ري �ل��ت��دخ��ني على 
�حتمال �لإ�سابة بجلطة �أخرى ملن �أ�سيبو� بها بالفعل، وفق ما �أوردت 

وكالة "رويرتز"، .
بجلطة  �لإ���س��اب��ة  ب��ع��د  ع��ا���س��و�  �سخ�سا   3069 �ل��در����س��ة  و���س��م��ل��ت 
بينهم 48 باملئة من �ملدخنني، يف حني قال 9 باملئة �إنهم �أقلعو� عن 

�لتدخني.
وك��م��ا ك���ان م��ت��وق��ع��ا ك��ان��ت �ح��ت��م��الت �لإ���س��اب��ة بجلطة ث��ان��ي��ة لدى 
�ملدخنني �أعلى بكثري ممن مل ي�سبق لهم �لتدخني حتى �إذ� �أقلعو� عنه 
بعد �لإ�سابة باجللطة �لأوىل، لكن من �أقلعو� قلت لديهم �لحتمالت 

بن�سبة 29 باملئة مقارنة مبن و��سلو� �لتدخني.
وع��ا���ض ك��ل �مل�����س��ارك��ني ب��ال��در����س��ة مل��دة ث��الث��ة �أ���س��ه��ر على �لأق���ل بعد 
بجلطات  �ملدخنني  �إ�سابة  تكر�ر  �حتمال  وز�د  باجللطة.  �إ�سابتهم 

بزيادة عدد �ل�سجائر �لتي يدخنونها يوميا.
لدى  ثانية  بجلطة  �لإ�سابة  خطر  ز�د  �ملدخنني،  غري  مع  وباملقارنة 
من يدخنون ما ي�سل �إىل 20 �سيجارة يف �ليوم بن�سبة 68 باملئة كما 
 40 �أك��ر من  يدخنون  لدى من  �أمثالها  �إىل ثالثة  �لن�سبة  و�سلت 

�سيجارة يوميا.
جيانغ�سو  يف  �لطبية  ناجنينغ  جامعة  يف  �سو  جلني  �لدكتور  و�أ���س��ار 
�لقلب  جمعية  دوري���ة  ن�سرتها  �ل��ت��ي  �ل��در����س��ة  يف  وزم����الوؤه  بال�سني 
قد  �ملدخنني  �أن  �لع��ت��ب��ار  يف  ت�سع  مل  در��ستهم  �أن  �إىل  �لأم��ريك��ي��ة 

يقومون بتغيري�ت �أخرى يف �أ�ساليب حياتهم عند �لإقالع.
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الإفراط بالفيتامينات يهدد بك�صور الفخذ 
�ل�سن �لالتي يتناولن مكمالت  �لن�ساء كبار  �أن  �إىل  �أمريكية  ت�سري در��سة 
تزيد  ق��د  وب12  ب6  فيتامني  م��ن  عالية  ج��رع��ات  على  حت��ت��وي  غذ�ئية 

لديهن �حتمالت �لإ�سابة بك�سور يف �لفخذ مقارنة بغريهن.
�سابقة  در����س��ات  �أن  �أوبن" �إىل  نيتورك  "جاما  دوري��ة  يف  �لباحثون  و�أ���س��ار 
ربطت بني تناول ب6 وب12 و�نخفا�ض خماطر �لإ�سابة باأمر��ض �لقلب 
باإ�سابة  �إذ ربطتهما  �لأخ��رى جاءت مت�ساربة  �لدر��سات  نتائج بع�ض  لكن 

�لبالغني �لأكرب �سنا بالك�سور.
بتناول  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  يف  حاليا  �ملتبعة  �لغذ�ئية  �لإر����س���اد�ت  وتو�سي 
�لن�ساء �لالتي تزيد �أعمارهن عن 50 عاما 1.5 مليجر�م يوميا من ب6 

�أما �لأ�سغر عمر� فالكمية �لتي يو�سى بها هي 2.4 مليجر�م يوميا.
ولإجر�ء �لدر��سة �حلالية، تتبع �لباحثون ما يقرب من 76 �ألف ممر�سة 
يف �لوليات �ملتحدة ملدة متو�سطها 21 عاما و�أج��رو� م�سحا تف�سيليا عن 
�أنظمتهن �لغذ�ئية كل �أربعة �أعو�م تقريبا. وكانت كل �مل�ساركات يف �لدر��سة 
تقريبا تتناولن كمية من نوعي �لفيتامني من �لغذ�ء و�ملكمالت �لغذ�ئية 
بالفخذ  بك�سور  �م��ر�أة   2300 نحو  وتعر�ست  بها.  �ملو�سى  �لكمية  تفوق 
خالل �لدر��سة و�أ�سيب ن�سفهن بها قبل بلوغهن �ل�ساد�سة و�ل�سبعني من 
�لعمر. وز�دت �حتمالت �لإ�سابة بتلك �لك�سور لدى من تناولن �أعلى كمية 

من نوعي �لفيتامني بن�سبة 47 باملئة مقارنة مبن تناولن �أقل كمية.
ويقول كبري �لباحثني يف �لدر��سة �لدكتور هاكون ماير من جامعة �أو�سلو 
"�لكثري من �لنا�ض يتناولون �ملكمالت �لغذ�ئية دون موؤ�سر�ت  يف �لرنويج 
و��سحة و�ملكمالت �لتي حتتوي على جرعات عالية من �لفيتامني متاحة 

يف �ل�سيدليات وعرب �لإنرتنت".
ت�سيف  �إليها  تو�سلنا  �ل��ت��ي  "�لنتائج  �لإل��ك��رتوين  �ل��ربي��د  ع��رب  و�أ���س��اف 
لتقارير �أخرى ت�سري �إىل �أن �لإفر�ط يف تناول �ملكمالت �لتي حتتوي على 

جرعات كبرية من �لفيتامني قد يوؤدي لنتائج عك�سية غري متوقعة".

الأطفال املعر�صني للتنمر 
اأكرث ا�صتخداما للم�صكنات 

�أطفال  �أي�����س��ل��ن��د� ع��ن  �أف�����ادت در�����س���ة يف 
�لذين  و�ملر�هقني  �لأطفال  باأن  �ملد�ر�ض 
يتعر�سون للتنمر يزد�د �حتمال تناولهم 
مقارنة  �مل���ث���ل���ني  مب����ق����د�ر  ل��ل��م�����س��ك��ن��ات 
�سحية  ي��ق��ع��ون  ل  �ل���ذي���ن  ب���اأق���ر�ن���ه���م 
ل��ل��ت��ن��م��ر. وق���ال���ت ب��رين��ي��ال ج���ارم���ي من 
وكبرية  �ل�سويد  يف  كريفان�سته  جامعة 
�لباحثني يف �لدر��سة "وجدنا ��ستخد�ما 
�لذين  �لتالميذ  للم�سكنات بني  متكرر� 
للتنمر و�لذين ل يتعر�سون  يتعر�سون 
بكثري  �أك��رب  �مل�سكنات  ت��ن��اول  لكن  ل���ه... 

بني �لتالميذ �لذين يعانون �لتنمر".
يعانون  �لذين  "�لتالميذ  قائلة  وتابعت 
باملزيد  ل��ل�����س��ع��ور  �ل��ت��ن��م��ر مي��ي��ل��ون  م���ن 
�أن  ك��م��ا  ب���الآخ���ري���ن  م��ق��ارن��ة  م���ن �لأمل 
مبقد�ر  ي��زي��د  للم�سكنات  ��ستخد�مهم 
معتاد  لأمل  �لتعر�ض  عند  حتى  �ملثلني 
دورية  يف  جارمي  فريق  وق��ال  لديهم". 
بيانات  بيدياتريكا" �إنهم فح�سو�  "�أكتا 
ترت�وح  �لذين  �ل�سغار  من   10626
بينهم  ع��ام��ا،  و15   11 ب��ني  �أع��م��اره��م 
�إنهم  ق���ال���و�  وم���ر�ه���ق���ا  ط��ف��ال   585
يتعر�سون للتنمر مرتني �أو ثالث مر�ت 

يف �ل�سهر.
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احلمل بعد الثالثني 
يطيل عمر املراأة

هل ميكن �أن يوؤثر توقيت �حلمل حقا 
�أكدته  م��ا  ه��ذ�  ن��ع��م،  �لأم؟  على ح��ي��اة 
يف  �ل��ط��ب  كلية  م��ن  لباحثني  در����س��ة 
�إىل وجود  �أ����س���ارت  ب��و���س��ط��ن،  ج��ام��ع��ة 
عالقة ب��ني وق��ت �حلمل وط��ول عمر 

�لأم.
ومن خالل �لدر��سة �لو��سعة �لنطاق 
تبني  �أ���س��رة،   551 على  �أجريت  �لتي 
�أن �لن�ساء �لالئي حملن بعد بلوغ �سن 
�لثالثني ُيتوقع لهن حياة �أطول من 
�لأمهات �لالئي ولدن �لطفل �لأخري 

قبل بلوغ �سن �لثالثني.
�لالئي  �لن�ساء  ب��اأن  �لدر��سة  و�أف���ادت 

�سن  يف  ب���احل���م���ل  �أج�������س���ام���ه���ن  مت����ر 
متاأخرة يتقدمن يف �لعمر ب�سكل �أبطاأ، 
وهذ� هو �أهم ما تو�سلت �إليه �لدر��سة 

�لعلمية.
�أك��دت مديرة �لبحث باول  وم��ع ذل��ك 
مل  �ل�سناعي  �حل��م��ل  �أن  �سبا�ستيان 
�لعمر،  �إط��ال��ة  يف  �لنتائج  نف�ض  يعط 
�مل��ر�أة �لتي متر بفرتة  �إن  حيث تقول 
يبدو-  م��ا  -على  تتمتع  متاأخر  حمل 
يف  ي��ت��ق��دم��ان  تنا�سلي  وج��ه��از  بج�سم 
�ل�ساعة  �أن  كما  �أب��ط��اأ،  ب��وت��رية  �لعمر 
تكون  �لن�ساء  بع�ض  �لبيولوجية لدى 

�أبطاأ من غريها.

"�سي"  �لبي�ض على فيتامني  �لبي�ض: ل يحتوي �سفار 
فقط، بل �إنه غني بفيتامني بي 12 �لذي ي�ساهم يف بناء 
خاليا �لدم ويوؤثر على قوة �خلاليا �لع�سبية، وبالتايل 

يقلل من �آثار �ل�سغط �لع�سبي.
�لبوتا�سيوم  عن�سر  على  �لربوكلي  يحتوي  �لربوكلي: 
�لذي ي�ساهم يف تقوية �خلاليا �لع�سبية، وفق ما ن�سره 

موقع "�أر.تي.�إل".
�جل�سم  يف  �لكال�سيوم  ن�سبة  �نخفا�ض  �لألبان:  منتجات 
يوؤدي �إىل ردود �لفعل �لع�سبية �ل�سريعة حتى على �أب�سط 
�ملنتجات  بتناول  �لتخل�ض منه  �أمر ميكن  �لأ�سياء، وهو 

�لغنية بالكال�سيوم كاحلليب و�جلنب و�لزبادي.
�ملوز: يحتوي �ملوز �أي�سا على ن�سبة كبرية من �لبوتا�سيوم 
�خلاليا  ول�سيما  �خل��الي��ا  ب��ني  �مل��ع��ل��وم��ات  ينقل  �ل���ذي 
�لرتكيز.  م�سكالت  م��ن  يحد  فهو  وب��ال��ت��ايل  �لع�سبية، 
ب��ال��ب��وت��ا���س��ي��وم، �ملك�سر�ت  �ل��غ��ن��ي��ة  �مل����و�د �لأخ�����رى  وم���ن 

و�لأفوكادو.

الربوكلي يحتوي على مركبات متنع منو ال�سرطان
يوماً بعد يوم يكت�سف �لعلماء �أهمية �لربوكلي يف �لوقاية 
من �لإ�سابة بال�سرطان، ل بل حتى �لعالج منه. در��سة 
يحتويها  معينة  مكونات  �إىل  �أ���س��ارت  ه��ارف��ارد  جلامعة 

�لربوكلي قد تكون �ملفتاح لوقف �ملر�ض �خلبيث.
�أن نوعا من  �أخبار مفادها  ُتقابلنا  يف كثري من �لأحيان 
بال�سرطان.  �إ�سابتنا  دون  �لفاكهة يحول  �أو  �خل�سرو�ت 

�آخر كو�حد  �أن �لربوكلي يوؤكد موقعة يوما بعد  ويبدو 
من هذه �خل�سرو�ت.

فقد �أكدت در��سة حديثة على �حتو�ء �لربوكلي ملادة تعمل 
على �لوقاية من �ملر�ض "�للعني". �لدر��سة �لتي �أجر�ها 
باحثون يف كلية �لطب بجامعة هارفارد ون�سرت يف جملة 
�إىل  �أ�سارت  "فورب�ض"،  موقع  ذكر  ما  ح�سب  "�ساين�ض"، 
�أن �لربوكلي يحتوي على مركب ميكنه �لوقاية من �أنو�ع 

معينة من �ل�سرطان ورمبا معاجلتها �أي�سا.
ووفقا للم�سدر نف�سه، فاإن �لدكتور "بري باولو باندولف"، 
مدير مركز �ل�سرطان ومعهد �أبحاث �ل�سرطان يف مركز 
"لقد وجدنا لعبا جديد�  بيث �لطبي �لأمريكي، قال: 
ومهما يقود م�سار� حا�سما يف تطور �ل�سرطان"، و�أ�ساف 
طبيعي  مب��رك��ب  تثبيته  مي��ك��ن  �إن����زمي  "هو  �ل��دك��ت��ور: 

موجود يف �لربوكلي و�خل�سرو�ت �ل�سليبية �لأخرى".
نتائجهم يف هذ�  �لدر��سة  �مل�سرفني على  �لأطباء  وف�سر 
ت�ستهدف  م���ادة  �ل��ربوك��ل��ي يحتوى على  ب��ك��ون  �ل�����س��دد، 
"WWP1"، مم��ا مينع منو  ب��ا���س��م   �مل��ع��روف  �جل��ني 
�لورم. وقد خل�ض �خلرب�ء �إىل هذه �لنتائج �نطالقا من 
�ملعر�سة  �ملخترب  حيو�نات  على  �أج��روه��ا  �لتي  �لتجارب 

لل�سرطان.
وبال�ستناد �إىل �مل�سدر نف�سه فاإن جزيئا �سغري�، ُي�سمى 
من  مكون  وهو   ،  )I3C("كاربينول  3-  - "�لإندول 
�ل��ربوك��ل��ي وع��ائ��ل��ت��ه، مي��ك��ن �أن ي��ك��ون ه��و �ل��دل��ي��ل لكبح 

�ل�سرطان، ح�سبما �أورد �لباحثون.

القرنبيط الأخ�سر 
تو�سل فريق من �لباحثني �لأملان من جامعة هايدلبريغ 
�لأملانية يف در��سة ن�سرت موؤخر�ً �إىل �أن �لقرنبيط �لأخ�سر 
�لتي  �ل�سالفور�فان،  م��ادة  على  يحتوي  "�لربوكلي" 
�لبنكريا�ض.  لأور�م  �جلذعية  �خلاليا  �إ�سعاف  باإمكانها 
ل يحتوي �لقرنبيط �لأخ�سر "�لربوكلي" على �لعديد 
من �لفيتامينات و�لأم��الح �ملعدنية وح�سب، بل يحتوي 
كانت  �لبنكريا�ض.  �سرطان  �سد  فعالة  م��ادة  على  �أي�سا 
�لباحثني  من  فريق  �أجر�ها  �لتي  �لد�ر�سة  نتيجة  هذه 
�ل�سرطان  �أب��ح��اث  م��رك��ز  وم��ن  هايدلبريغ  جامعة  م��ن 
�ملتخ�س�سة  �لطبية  "جوت"  جملة  يف  ون�سرت  �لأمل���اين 
�لقرنبيط  �أن  �ل��در����س��ة  و�أف����ادت  �لإن��رتن��ت.  �سبكة  على 
�لأخ�سر يحتوي على مادة" �سالفور�فان" �لتي ت�سعف 
�خلاليا �جلذعية لالأور�م و�لتي تت�سم باأنها قادرة على 
�أن  �لباحثون  و�أ�ساف  ه�سة.  مقاومتها  فتجعل  �ملقاومة 
�أدوية �ل�سرطان �حلديثة و�لتي توؤثر يف �أنو�ع �ل�سرطان 
�لأخ��رى مل تتمكن حتى �لآن من �لتاأثري على �خلاليا 
�جلذعية ل�سرطان �لبنكريا�ض. وي�ساب كل عام يف �أملانيا 
ما يزيد على 12 �ألف �سخ�ض باأور�م �لبنكريا�ض �لفتاكة. 
وقالت �مل�سرفة �لرئي�سة على �لد�ر�سة، �لأ�ستاذة �إينغريد 
�خلاليا  ن�سبة  ت��ك��ون  �لأخ����رى  �لأور�م  ح��ال��ة  "يف  ه���ر: 
�جلذعية �أقل من ثالثة باملئة من جمموع خاليا �لورم، 
فيما تتجاوز �خلاليا �جلذعية يف �أور�م �لبنكريا�ض 10 

باملئة من هذه �خلاليا �لفتاكة".

اآلت �صنع القهوة بوابة 
الهاكرز لبياناتك

حذر خبري �أمني من �أن خمرتقي 
�لأنظمة مبقدورهم �سرقة هويات 
�مل�سرفية  وبياناتهم  �مل�ستخدمني 
وم��ع��ل��وم��ات��ه��م �مل��ه��م��ة، وذل����ك من 
�لذكية،  �لتلفزيون  �أج��ه��زة  خ��الل 

وحتى �آلت �سنع �لقهوة.
�حلديثة  �لأج��ه��زة  ت�سهل  وبينما 
�ل���ت���ي مي���ك���ن ت�����س��غ��ي��ل��ه��ا ب����اأو�م����ر 
م����ن �ل����ه����و�ت����ف �ل���ذك���ي���ة وت���ك���ون 
حياة  �لإن���رتن���ت،  ب�سبكة  مت�سلة 
�أن��ه��ا ق��د متثل  �إل  �مل�����س��ت��خ��دم��ني، 

م�سدر تهديد لأمن بياناتهم.
"�سن"  �سحيفة  نقلت  م��ا  ووف���ق 
�لربيطانية عن �لرئي�ض �لتنفيذي 
"�أفا�ست"  �ملعلومات  �أم��ن  ل�سركة 
بني  �لت�سال  ف��اإن  �ستكلر،  فين�ض 
�لأج���ه���زة و�ل��ه��و�ت��ف �ل��ت��ي ت�سدر 
�آم��ن��ا د�ئما،  ل��ي�����ض  ع��ن��ه��ا �لأو�م������ر 
�خرت�ق  "�لهاكرز"  ي�ستطيع  �إذ 
للبيانات  و�لو�سول  �ل�سبكات  تلك 
�لكمبيوتر  �أج���ه���زة  ع��ل��ى  �مل��خ��زن��ة 

و�لهو�تف �لذكية.
�لتي  تك"  "فيفا  ق��م��ة  وخ�����الل 
�ستكلر:  �أو�سح  باري�ض،  �نعقدت يف 
�سيكون  �ل�سبكة  �خ��رت�ق  ح��ال  "يف 
با�ستطاعة �لقر��سنة و�سع �أيديهم 
على بيانات �لبطاقات �مل�سرفية".

�سناعة  �أج���ه���زة  "تعد  و�أ�����س����اف: 
�ل���ق���ه���وة ���س��ع��ي��ف��ة �مل���ق���اوم���ة �أم����ام 
�ل��ه��ج��م��ات �لإل��ك��رتون��ي��ة ك��ون��ه��ا ل 

تدعم مز�يا حماية جيدة".

اأهم عوامل اخلطر 
امل�صببة ل�صرطان الكلى

ُعر�ست  ح��دي��ث��ة  در�����س���ة  ب��ح�����س��ب 
�مل�����وؤمت�����ر �لأوروب���������ي  م�����وؤخ�����ر�ً يف 
غال�سكو  يف  �نعقد  �ل��ذي  للبد�نة 
�لأطفال  �حل����ايل:  �ل�سهر  مطلع 
�لأك����ر ط���وًل وب��د�ن��ة ه��م �لأكر 
�لكلى.  ب�سرطان  لالإ�سابة  ُعر�سة 
جمموعة  توجد  ذلك  جانب  و�إىل 
لهذ�  �مل�سببة  �خل��ط��ر  ع��و�م��ل  م��ن 
�إليك ما حتتاج  �لأور�م،  �لنوع من 

معرفته عنها:
 * �لتدخني م�سدر ل�سموم عديدة 
وت�سل  �ل����دم  جم���رى  �إىل  ت��دخ��ل 
تلف  وت�سبب  لفلرتتها،  �لكلى  �إىل 

خاليا �لكليتني.
* �لبد�نة هي عامل �خلطر �لثاين 
�سرطان  وي��ع��ت��رب  �ل��ت��دخ��ني،  ب��ع��د 
�لتي  �لأور�م  �أن�����و�ع  ث��ال��ث  �ل��ك��ل��ى 
ي��رت��ب��ط من��وه��ا ب��ال��ب��د�ن��ة وزي����ادة 

�لوزن.
�ل��دم عامل خطر  �رتفاع �سغط   *
ومنها  �ل���ك���ل���ى  ب����اأم����ر������ض  ي���ه���دد 

�ل�سرطان.
* �ل��ت��اري��خ �ل��ع��ائ��ل��ي ع��ام��ل خطر، 
قريب  و�أ���س��ي��ب  �سبق  �إذ�  وخ��ا���س��ة 

من �لدرجة �لأول باملر�ض.

حارب ال�صغط الع�صبي 
بالبي�ض والربوكلي!

يلجاأ كثريون لليوغا اأوال�سوكولتة كو�سائل للتخل�ص من ال�سغط الع�سبي 
الناجت عن م�سوؤوليات وم�سكالت احلياة اليومية، لكنهم يتجاهلون 

اأن التغذية تلعب  اإذ  اأن عالج ال�سغط الع�سبي يبداأ من الفم، 
دورا مهما يف ذلك. ي�سود اعتقاد باأن ال�سوكولتة وال�سكريات 
اأن  �ساق ومرهق. و�سحيح  املهدئات بعد يوم عمل  اأف�سل  من 
ال�سكريات حت�سن احلالة النف�سية نتيجة رفع معدل ال�سكر 
يف الدم، لكنه ل يدوم �سوى فرتة ق�سرية، اإذ يرتاجع �سريعا 
اأن  العلماء  وي��وؤك��د  املن�سود.  الهدف  يتحقق  ل  وبالتايل 

ال�سغط  من  للتخل�ص  الأمثل  احلل  هي  ال�سليمة  التغذية 
الع�سبي، اإذ حتتوي بع�ص الأغذية على فيتامينات ومواد 
معدنية معينة تقوي الأع�ساب وتزيد من اإفراز هورمون 

ال�سعادة وتقوي نظام املناعة يف اجل�سم.
الأطعمة  بع�ص  الأملاين  "اأر.تي.اإل"  موقع  وا�ستعر�ص 
ال�سغط  حماربة  وميكنها  الوظيفة  بهذه  تقوم  التي 

الع�سبي اليومي، وهي:

منط غذائي 
يعزز ال�صحة 

اجل�صدية 
وموت اخلاليا 

ال�صرطانية
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�ش�ؤون حملية

وحدة الدرا�صات ال�صينية بجامعة الإمارات ت�صتعر�ض عددًا من البحوث العلمية

برعاية وح�سور �سامل بن ركا�ص

اأبناء اجلالية الهندية يف العني  ينظمون اأم�صية رم�صانية بعنوان  الت�صامح نهج حياة 

تزامنًا مع �سهر رم�سان 

مليون درهم دعمًا للطلبة ذوي الدخل املحدود بجامعة زايد

•• العني - الفجر

�لإن�سانية  �ل��ع��ل��وم  يف  متخ�س�سون  �أك���ادمي���ي���ون  �أك����د 
و�لج��ت��م��اع��ي��ة م���ن �لأك���ادمي���ي���ة �ل�����س��ي��ن��ي��ة  وجامعة 
لأجيال  �ل�سينية  �ل��ل��غ��ة  تعلم  �أه��م��ي��ة  ع��ل��ى  �لإم�����ار�ت 
وخلق  �مل�ستد�مة  �لتنمية  تطور  يف  ودوره���ا  �مل�ستقبل 
تعاون يف �ل�سوق �لقت�سادي بني �ل�سني و�لإمار�ت من 
خالل �لتعليم و�لتدريب، وحت�سني �ل�ستهالك �ل�سامل 
عن طريق �ل�سيا�سة �لجتماعية جاء ذلك خالل ور�سة 
كلية  يف  �ل�سينية"  �ل��در����س��ات  "وحدة  نظمتها   عمل 
�لإم�����ار�ت،  �لإن�����س��ان��ي��ة و�لج��ت��م��اع��ي��ة بجامعة  �ل��ع��ل��وم 
�لجتماعية،  للعلوم  �ل�سينية  �لأكادميية  بالتعاون مع 

بح�سور عدد من �لأكادمييني و�لباحثني و�ملهتمني.
�لعلوم  كلية  – عميد  �ل��ن��اب��ودة  ح�سن  �لدكتور  و�أ���س��ار 
�أن  �إىل  �لإم����ار�ت  جامعة  يف  و�لجتماعية  �لإن�سانية 
�إىل   ت�سعى  �جل��ام��ع��ة  يف  �ل�سينية  �ل��در����س��ات  "وحدة 
ت��ط��وي��ر  �ل��ع��م��ل �مل�����س��رتك وت��ع��زي��ز �ل��ت��ع��اون �لبحثي 
يف جم���الت �ل��ع��ل��وم �لج��ت��م��اع��ي��ة ب��ني دول���ة �لإم����ار�ت 
�خل����رب�ت بني  وت��ب��ادل  �ل�سعبية،  �ل�����س��ني  وج��م��ه��وري��ة 
�لطرفني من خالل �إقامة �لندو�ت و�ملوؤمتر�ت �لعلمية 
�للغة  تعلم  متطلبات  تلبية  �ساأنها  من  �لتي  و�ملعار�ض 
�ل�سينية و�آد�بها للطلبة و�لباحثني بجامعة �لإمار�ت، 
و�أ����س���ح���اب �لأع����م����ال وغ���ريه���م م���ن �مل��ه��ت��م��ني، لتعلم 
�لتعليمية  �لعالقات  وتقوية  و�آد�ب��ه��ا،  �ل�سينية  �للغة 
و�لثقافية بني �لبلدين. فيما عر�ض عدد من �لباحثني 

�أبحاثهم  �ل�سينية  و�جل��ام��ع��ات  �ل��دول��ة  ج��ام��ع��ات  م��ن 
حيث  �لقت�سادية  �ل�سني  نه�سة  يف  �ملتعلقة  �لعلمية 
حول  بحثاً  ز�ي��د  جامعة  من  فولتون  جوناثان  عر�ض 
�ل�سيني  بالفرد  و�لنتقال  �لفقر  من  �حل��د  "ظاهرة 
قدم  وق���دم  �ملتو�سط"  �ل��دخ��ل  د�ئ����رة  �إىل  �ملجتمع  يف 
بجامعة  �لج��ت��م��اع  ق�سم  م��ن   – هريبفري  كري�ستيان 
ر�أ�ض  نتائج بحثه حول  تعريفياً حول  �لإم��ار�ت عر�ساً 
�ملال �لجتماعي يف جمهورية �ل�سني، بعنو�ن"ر�أ�ض �ملال 
�لجتماعي و�لتما�سك �لجتماعي يف �ملجتمع �ل�سيني 

يف �لفرتة من  1990 – 2019". حيث بينت نتائج 
�لتنمية  خارطة  حت��ول  و  �ل�سني  تطور  �لدر��سة  ه��ذه 
�إىل  و�لت�سدير  �ل�ستثمار  على  �ملفرط  �لعتماد  م��ن  
�لتغيري  بينت  كما  ف��اأك��ر،   �أك���ر  �ملحلي  �ل�ستهالك 
�لذي �أ�ساب �لتنمية من "�سنع يف �ل�سني" �إىل "�سنع 
للتغري  �لتنمية  تطور  �إىل  �إ�سافة  �ل�سني"،  �أج��ل  من 
مبا  �ل�سامل،  �لإ���س��الح  �إىل  �لقت�سادي  �لإ���س��الح  من 
يف ذلك �لإ�سالحات �لجتماعية، ومع بروز حتدي ما 
يعرف "مب�سيدة �لدخل �ملتو�سط �ملزدوج"، و�لتي تعني 

�لركود يف  �لوطنية تعاين من  �لتنمية �لقت�سادية  �أن 
مرحلة �لدخل �ملتو�سط ول ميكن �أن ت�سبح �لفئة ذ�ت 
وفًقا   ، �لوقت  نف�ض  يف  �لأغلبية  هي  �ملتو�سط  �لدخل 
�سيتم   ،  2020 ع���ام  يف  �ل�����س��ني  يف  �لتنمية  لأه����د�ف 
�ل��ق�����س��اء ع��ل��ى �ل��ف��ق��ر �مل��دق��ع وع��ل��ي��ه ف��اإن��ه مي��ك��ن بذل 
�جلهود عن طريق متكني �لفئات �لفقرية وذ�ت �لدخل 
وحت�سني  و�ل���ت���دري���ب،  �لتعليم  خ���الل  م��ن  �ملنخف�ض 
�لجتماعية،  �ل�سيا�سة  طريق  عن  �ل�سامل  �ل�ستهالك 
�لأثرياء  بني  �لفجو�ت  ت�سييق  على  �مل�ستمر  و�لعمل 
ت�سني-  جو�جنينج  �ل��ربوف��ي�����س��ور  وع��ر���ض  و�ل��ف��ق��ر�ء. 
مركز  يف  �ملجتمعية  �ل�سينية  �ل��در����س��ات  وح��دة  رئي�ض 
�لجتماعية  ل��ل��ع��ل��وم  �ل�����س��ي��ن��ي��ة  �لأك���ادمي���ي���ة  �أب���ح���اث 
�ملعي�سية  �حل��ال��ة   " بحثه  نتائج   ، �ل�سني  بجمهورية 
لل�سعب �ل�سيني يف ع�سر �لإ�سالح و�لنفتاح منذ عام 
�لكتب  �مل�ستمدة من  �لبيانات  �إىل  ��ستناًد�    ،"  1978
�ل�سنوية لالإح�ساء�ت وتقارير �مل�سح �لجتماعي �ل�سيني 
)CSS( ، ناق�ض فيها �لإجناز �لكبري يف تعزيز م�ستوى 
دخل  �ل�سعب �ل�سيني على مد�ر �لأربعني عاًما �ملا�سية. 
عرب �سيا�سة �لإ�سالح و�لنفتاح �لتي �نتهجتها �ل�سني 
�لعمل،  �سوق  موؤ�سر�ت  در����س��ة  من  �ملختلفة  بجو�نبها 
و�لرعاية   ، و�لتعليم   ، �لدخل  وتوزيع   ، �لعمل  وفر�ض 
�ل�سحية ، ونظام �ل�سمان �لجتماعي ، موؤكد� على �أن 
�لتنمية �لجتماعية و�لقت�سادية يف �ل�سني و�لتح�سن 
�لهائل من حياة �ل�سعب �ل�سيني يري جتارب �لبلد�ن 

�لنامية �لتي تو�جه حتديات �لعوملة.

•• العني - الفجر

وموؤ�س�سة  �لإ���س��الم��ي��ة  �ل��ه��دى  د�ر  م��در���س��ة  نظمت 

هادية للخريجني �أم�سية بعنو�ن "�لت�سامح نهج حياة 
�ملركزية يف مدينة  ز�يد  مكتبة  م�سرح  على  " وذلك 
�لعني برعاية �ل�سيخ �لدكتور �سامل حممد بن ركا�ض 
�سابقا،  �لحت���ادي  �لوطني  �ملجل�ض  ع�سو  �لعامري 
�ملجتمعية  �ل�سرطة  م��ن  �لكتبي  ع��ب��د�هلل  وح�����س��ور 

ق�����س��م �لرتبية  رئ��ي�����ض  �ل����ه����دوي  و���س��م�����س��ار �حل����ق 
و�سيد  باأبوظبي،  �لربيطانية  �ملدر�سة  �لإ�سالمية يف 
�ل��ث��ق��ايف مل�سلمي كارل  �مل��رك��ز  �ل��دي��ن رئ��ي�����ض  ���س��ه��اب 
�ملركز  رئي�ض  نائب  كندي  بلي  و�أ���س��رف  �لإم���ار�ت  يف 
مدر�سة  مدير  �ساليل  ومنري  ك��ارل  مل�سلمي  �لثقايف 
�له������دوي  وعب�����د�لرحي�����م  �لإ�س�����المية  �ل�����هدى  د�ر 
ن��ائ��ب مدير  و�أي���وب خ��ان  �ل��ه��دوي��ني بالعني   رئي�ض 
�جلالية  �أب��ن��اء  م��ن  كبري  وع���دد  �ل��ه��دى  د�ر  مدر�سة 

�لهندية.

ويف كلمة باملنا�سبة قال �ل�سيخ �سامل بن ركا�ض �إن دولة 
�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة �ستبقى بف�سل قيادة �ساحب 
�ل�سمو �ل�سيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان -حفظه �هلل 
�ل�سيخ حممد بن ر��سد  �ل�سمو  -وتوجيهات �ساحب 
�آل مكتوم نائب رئي�ض �لدولة رئي�ض جمل�ض �لوزر�ء 
حاكم دبي ومتابعة �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن 
ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى 
للقو�ت �مل�سلحة ملتقى لكل ح�سار�ت �لعامل ومركز� 
�لعامل.  دول  ب��ني  و�ملحبة  و�ل�سالم  �لت�سامح  لن�سر 

�لذي  �لت�سامح  نهج  �أن  �لأم�سية  يف  �مل�ساركون  و�أك��د 
تتبعه دولة �لمار�ت جعل منها مق�سد�ً ووجهة لكل 
طالب لالأمن و�لأمان و�حلياة �لكرمية من كل دول 
�لهندية عن  �أبناء �جلالية  �لعامل. من جهتهم عرب 
�سادق �سكرهم و�متنانهم للقيادة �لر�سيدة، م�سددين 
على عمق وقوة �لعالقات �لثنائية بني دولة �لإمار�ت 
موؤكدين  و�ل�سعبي.  �حلكومي  �مل�ستوى  على  و�لهند 
حر�سهم على �مل�ساهمة يف �لبناء و�لزدهار و�للتز�م 

بقو�نني �لدولة و�أنظمتها.

•• دبي – الفجر

ت�ستلهم  لفتة  �حل��ل��و، يف  �مل��رح��وم عبيد  �أ���س��رة  ق��دم��ت 
ن��ف��ح��ات ���س��ه��ر رم�����س��ان ، ���س��ي��ك��اً مب��ب��ل��غ م��ل��ي��ون درهم 
م�ساهمة يف دعم �لطلبة ذوي �لدخل �ملحدود بجامعة 

ز�يد وحثهم على �لتعلم و�لتفوق. 
مدير  �ملهيدب  ريا�ض  �لدكتور  �لأ�ستاذ  �ل�سيك  ت�سلم 
�ملرحوم  عائلة  ممثل  �لأن�ساري،  حممد  من  �جلامعة 
فاطمة  م��ن  كم�ساهمة  �مل��ق��دم  �ل�����س��ي��ك  �حل��ل��و   عبيد 
�إبر�هيم بن �سليمان، �أرملة �ملرحوم عبيد �حللو، وذلك 
ب��دب��ي، بح�سور  ف��رع �جلامعة  ُع��ِق��َد يف  �جتماع  خ��الل 
�ل��دك��ت��ورة ف��اط��م��ة �ل��درم��ك��ي ع��م��ي��دة ����س���وؤون �لطلبة 

و�سريعة �لكتبي، �أخ�سائية يف وحدة دعم �لطلبة.
من  �نطالقاً  تاأتي  �ملبادرة  هذه  "�إن  �لأن�ساري:  وق��ال 
يف  ودوره  �لعلم  باأهمية  �حللو  عبيد  �مل��رح��وم  قناعات 
تنمية �ملجتمع. وتاأتي من بعده �أ�سرته �لتي �سارت على 
�لعلم  ب��دور  ت��ام  باقتناع  ج��ًة  ُم��َت��وَّ �ل�ساأن  ه��ذ�  نهجه يف 
�لقيادة  روؤي��ة  مع  ومتا�سياً  �ملجتمع،  و�زده���ار  تقدم  يف 
بن  خليفة  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  يف  �ملمثلة  �لر�سيدة 
و�ساحِب  �هلل،  حفظه  �ل��دول��ة،  رئي�ِض  نهيان،  �آل  ز�ي��د 
�ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد �آل مكتوم، نائب رئي�ض 
�لدولة، رئي�ض جمل�ض �ل��وزر�ء، حاكم دب��ي، رع��اه �هلل، 
�آل نهيان ويل  �ل�سيخ حممد بن ز�يد  و�ساحِب �ل�سمو 

�مل�سلحة،  للقو�ت  �لأع��ل��ى  �لقائد  نائب  �أب��وظ��ب��ي  عهد 
�لأعلى  �ملجل�ِض  �أع�����س��اِء  �ل�سموِّ  �أ���س��ح��اِب  و�إخ��و�ِن��ِه��م 
ل��الحت��اِد، ح��ك��اِم �لإم����ار�ت، و�ل��ر�م��ي��ة �إىل تر�سيخ دور 
يف  موقعها  وتعزيز  �ل��دول��ة  مبكانة  و�لنهو�ض  �لعلم 

م�ساف �لدول �ملتقدمة.
�سمن  ياأتي  ز�ي��د  جامعة  لطلبة  �لدعم  ه��ذ�  �أن  و�أك��د 
�ملرحوم  �أ�سرة  وقعتها  �لتي  و�لتعاون  �لتفاهم  �تفاقية 

بتقدمي  تق�سي  و�ل��ت��ي  ز�ي���د،  جامعة  م��ع  �حللو  عبيد 
�مل���ح���دود، و�مل�����س��اه��م��ة يف  �ل��دخ��ل  �ل��دع��م للطلبة ذوي 
�إىل  ب��الإ���س��اف��ة  �جل��ام��ع��ة،  يف  �لطلبة  تكافل  ���س��ن��دوق 
ز�يد،  جامعة  لطلبة  �لد�خلي  �لتدريب  فر�ض  توفري 
�لذين يبدون �هتماماً يف تويل فر�ض �لقيادة �خلريية 
�ملهيدب  �لدكتور  ن  ثمَّ جهته،  ومن  �ملجتمع.   وخدمة 
�أ����س���رة �مل���رح���وم عبيد �حللو  م��دي��ر �جل��ام��ع��ة م���ب���ادرة 

وو���س��ف��ه��ا ب��اأن��ه��ا �أ���س��ل��وب ج��دي��د م��ن �أ���س��ال��ي��ب �لعطاء 
�لر�مية  وب��ر�جم��ه��ا  ر�سالتها  ت��رتج��م  �ل��ت��ي  و�لتكافل 
�إىل دع���م خم��ت��ل��ف ���س��ر�ئ��ح �مل��ج��ت��م��ع �ل��ت��ي حت��ت��اج �إىل 
�أث��ره��ا �لطيب يف خمتلف  �ل��دع��م و�مل�����س��ان��دة، وت���رتك 
�ل�سخية،  �مل�ساهمة  هذه  خالل  "من  وقال  �لقطاعات. 
م�ساعدة  لدينا  �لطلبة  دع��م  وح���دة  خ��دم��ات  �ستوفر 
م�ساعيهم  على  للحفاظ  �لطلبة  من  للعديد  �سهرية 
�لأكادميية. �سيتم عقد طالبنا ورعايتهم و�سي�ساركون 

بحما�ض يف عملية تطويرهم وتعلمهم".
  و�أكد �أن �أ�سرة �ملرحوم عبيد �حللو، وهي متد �أياديها 
�ملعطاءة �إىل طلبة جامعة ز�يد �إمنا ت�ساطرنا قناعتنا 
�ل�سباب كل �لهتمام وتوجيه عناية كل  �إيالء  باأهمية 
�جلهات و�ملوؤ�س�سات �إىل �مل�ساهمة يف حتفيزه وت�سجيعه 
على ��ستكمال رحلته يف �لتعلم دومنا عو�ئق �أو م�ساعب. 
و�أ�ساف �أن �ملبد�أ �لذي تنطلق منه هذه �ملبادرة، ينطوي 
�أن  علينا  ويتعني  و�مل�ساندة،  للدعم  رفيعة  معاٍن  على 
نتوجه بال�سكر و�لثناء �إىل �أ�سرة �ملرحوم عبيد �حللو" 

على كل ما تقدمه لطلبة �جلامعات 
هذ� وتوفر وحدة دعم �لطلبة بجامعة ز�يد، بالتعاون 
خدمات  و�خلا�سة،  �حلكومية  �ملوؤ�س�سات  خمتلف  مع 
ت�سهيالت  ت�����س��م��ل  م���ال���ي���اً،  �ل���ق���ادري���ن  غ���ري  ل��ل��ط��ل��ب��ة 
وغريها،  �لكمبيوتر  و�أج���ه���زة  و�ل��ت��غ��ذي��ة  �مل��و����س��الت 

وذلك ل�سمان �حلفاظ على متيزهم يف �لتعلم.

لأول مرة يف م�ست�سفى خا�ص
م�صت�صفى برجيل يجري عملية 
ناجحة للت�صرب يف �صّمام القلب 
�أج����رى م�ست�سفى  ح��ي��ث  �لأوىل  ل��ل��م��رة  ي��ت��م حتقيقه  ج��دي��د  ط��ب��ي  �إجن����از 
من  يعاين  كان  مري�ٍض  حياة  �أنقذت   ، نادرة  جر�حية  عمليًة  "برجيل"، 
لديه  �سنة،  م�ساعفاٍت طبية يف �لقلب وكان �ملري�ض �لبالغ من �لعمر 28 
�ليومية.  توؤثر على طبيعة حياته  �لقلب،  �ملعاناة من م�ساكل يف  �سجل يف 
فعندما كان يف �ل�ساد�سة ع�سرة من عمره فقط، خ�سع لعملية قلب مفتوح، 
��ستبد�ل  جرى  حياته،  �إنقاذ  وبهدف  �لقلب.  �سّمام  يف  حاد  ت�سرٍب  لعالج 
ب��ات يخ�سع  �حل���ني،  ذل��ك  وم��ن��ذ  م��ع��دين..  ب��اآخ��ر  �لطبيعي  �لقلب  �سّمام 

لربنامج مر�جعة طبية د�ئمة، للتاأكد من �سالمة عمل �ل�سّمام.
يعاين  �لبديل  �ل�سّمام  �أن  تبنّي  �لروتينية،  �ملر�جعات  �إح��دى هذه  وخالل 
من ت�سّرب. وعندما ح�سر �ملري�ض �إىل م�ست�سفى "برجيل"، كان ي�سكو من 
�سيٍق يف �لتنف�ض، و��سطر�ٍب يف نب�سات �لقلب، فاأدرك �لأطباء �أن �لت�سرب 

بات �سديد�ً، وينبغي �لتحكم به و�ل�سيطرة عليه ب�سورٍة عاجلة.
قليل �حلدوث.  �أم��ر�ً  �لبديلة، كما يف هذه �حلالة،  �ل�سّمامات  ُيعدُّ ت�سرب 
�لت�سرب تقوم  �لوحيدة لعالج م�سكلة  �لطريقة  وحتى فرتٍة قريبة، كانت 
�إج��ر�ء �لعملية �جلر�حية، و�إع��ادة خياطة مو�سع �جلرح �لذي  �إع��ادة  على 
�ل�سبب  هو  وهذ�  �ل�سابقة،  �لطبية  تك�سرغرز�ت �خليوط  ع��ادًة  به  يت�سبب 
�لبديلة"  �ل�سّمامات  يف  "�لت�سريبات  ه��ذه  مثل  �إ���س��الح  من  يجعل  �ل��ذي 
�إجر�ًء يتطّلب م�ستوًى فائقاً من �خلربة �لتقنية، ب�سبب �لطبيعة �ملعّقدة 
للعملية، و�أهمية وح�سا�سية �لع�سو �ملعاَلج، �أي �لقلب، �لأمر �لذي ل ي�سمح 
�لق�سطرة  �خت�سا�سي  ت��وم��ا���ض،  ج��ورج��ي  �ل��دك��ت��ور  للخطاأ.  هام�ض  ب���اأّي 
�لقلبية يف م�ست�سفى برجيل، ت�سدى لهذه �ملهمة �ل�سائكة، مع �لإ�سارة �إىل 
�أنه متخ�س�ض يف �لتدخالت �ملعقدة للقلب، ولديه �هتماٌم خا�ض مب�ساعدة 
�ملر�سى �لذين ل ميلكون �سوى خياٍر وحيد، هو جر�حة �لقلب �ملفتوح، علماً 
�أنه و��سل على مر �ل�سنني م�ساعدة �لعديد من �ملر�سى �لذين يعانون من 
م�ساكل معقدة يف �لقلب. يف حالة هذ� �ملري�ض، قّرر �لدكتور جورجي �لعمل 
تقييم  �لق�سطرة. جرى  با�ستخد�م  �ل�سّمام،  �لت�سرب يف  على غلق مو�سع 
�مل��ريء، ما  للقلب عرب  �لأبعاد  با�ستخد�م تخطيٍط ثالثّي  �لت�سرب،  حجم 
�لقلب  ��ستنفار فريق جّر�حي  و�أبعاده. ومع  �إىل حتديد مكان �خللل  �أدى 
�إغالق م�سدر �لت�سرب بو��سطة  يف و�سع �ل�ستعد�د لأّي تدخل طارئ، مّت 
تقنية �لتنظري ودون �للجوء �ىل جر�حة �لقلب �ملفتوح. خالل هذ� �لإجر�ء 
بو��سطة  مو�سعها  يف  �لطبية  �لأ���س��الك  و���س��ع  ج��رى  �مل��ع��ّق��د،  �جل��ر�ح��ّي 
باإ�سر�ف �خت�سا�سي  �لقلب،  �لأبعاد لرتدد�ت  �لثالثّي  �لتخطيط  �إر�ساد�ت 
 90 ح��و�يل  �لعملية  ��ستغرقت  ولقد  ب��ي��الي،  �سيفان  �ل��دك��ت��ور  �لتخدير 
كلما  �إن��ه  يقال  �ل��ت��ايل.  �ل��ي��وم  يف  �مل�ست�سفى  �ملري�ض  بعدها  غ��ادر  دقيقة، 
�لأطباء  فريق  با�سر  �حل��ال��ة،  ه��ذه  ويف  �ل��ت��ح��دي..  �زد�د  �ملخاطر،  �زد�دت 
ذلك  لهم  وحتقق  بنجاح،  �إمتامها  على  م�سّرين  �ملري�ض،  م�ساعدة  مهمة 
بف�سل �خلربة �لعالية �لتي يتمتع بها �لخت�سا�سيون يف �لفريق �لطبي. 
ولأّن �أيَّ خطاأ ب�سيط كان ميكن �أن يت�سبب بكارثة، �أّدى �لأطباء عملهم بكل 
حذر ودقة. ميكننا �أن نن�سب جناح هذه �لعملية �إىل ت�سامن �لفريق �لطبي 
�لدكتور جورجي  �أف��ر�ده، وخ�سو�ساً بني  �لكامل بني  �جلر�حي و�لتن�سيق 
�لقلب، و�لدكتور �سيفان بيالي، �خت�سا�سي  �أمر��ض  توما�ض، �خت�سا�سي 
�لتخدير، و�لدكتور �سي جي فينكي، ��ست�ساري ورئي�ض وحدة �أمر��ض �لقلب 
يف م�ست�سفى "برجيل". �إنها �ملرة �لأوىل �لتي جُترى فيها مثل هذه �لعملية 
ما يجعل منها عالمًة  �أبوظبي،  �ملعّقدة يف م�ست�سفى خا�ض يف  �جلر�حية 

فارقة �إ�سافية ت�ساف �إىل �سجل جناحات م�ست�سفى "برجيل".

ترخي�ض العني توزع �صالل 
املري الرم�صانية

•• العني - الفجر

�لعاملني يف  �لعمال  �لرم�سانية على  �ملري  �سالل  �أبوظبي،   �سرطة  وزعت 
�لعمليات  بقطاع  �ل��ع��ني  منطقة   – و�مل��رك��ب��ات  �ل�سائقني  ترخي�ض  �إد�رة 

�ملركزية و�ملر�جعني �ملتو�جدين يف مبنى �لإد�رة بفلج هز�ع. 
و�أكد  �لعقيد حممد �سعيد �سعيد �ل�سام�سي مدير �لإد�رة  �أن هذه �ملبادرة 
�لإن�سانية  عززت روح �لعطاء وعمل �خلري و�لإح�سان و�لتكافل و�لرت�حم 
يف �سهر �خلري، و�أعرب عن تقديره لهذه �للفتة �لكرمية و�لإن�سانية �لتي 
قام بها منت�سبو �لإد�رة يف تبني  هذه �ملبادرة �لر�ئدة ، لتوؤكد على تعزيز قيم 

�لعطاء يف �سهر رم�سان �ملبارك، وتعزيز �مل�ساركة �ملجتمعية وعمل �خلري. 
�لتي  �لرئي�سة  �لغذ�ئية  �مل��و�د  من  جمموعة  توزيع  على  �ملبادرة  و��ستملت 
�لعاملني  ع��ل��ى  ���س��ر�ئ��ه��ا  �أع���ب���اء   تخفيف  يف  و�أ���س��ه��م��ت  �ل�����س��ائ��م  يحتاجها 
و�ملتعاملني يف �لإد�رة، و�إدخال �لفرحة و�ل�سعادة يف قلوبهم وم�ساركتهم يف 

�إحياء �لأجو�ء �لرم�سانية يف �سهر �لعطاء و�خلري.
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غ���ذاءك(.  دواوؤك  وليكن  دواءك،  غ����ذاوؤك  )ليكن 
عندما  ال�سرطان  �سد  دواء  الغذاء  ي�سبح  اأب��ق��راط.. 
تدرك ما يجب تناوله وما ينبغي البتعاد عنه. ت�ساهم 
احلمية املثالية ملحاربة ال�سرطان يف ت�سريع موت اخلاليا 
ال�سرطانية وتعزز �سحة اجل�سم والعقل والروح عمومًا. 
اطلع على املعلومات التي نقدمها عن منط الغذاء امل�ساد 
من  جناتك  وفر�ص  حياتك  نوعية  حت�سن  كي  لل�سرطان 

هذا املر�ص اخلبيث.

وغري  مبا�سر  ب�سكل  �ل�سرطان  مر�ض  يف  �ل��غ��ذ�ء  )ي��وؤث��ر 
تعتمده  �لتي  �لآل��ي��ات  يف  مبا�سر  تاأثري  فللطعام  مبا�سر. 

�خلاليا �ل�سرطانية لتنمو وتنت�سر.
 كذلك، ُي�ساهم بطريقة غري مبا�سرة يف �لتحكم بال�سرطان 
بتبديل �لظروف �حليوية- �لكيماوية �ملحيطة �لتي تعزز 
�أو تثبط تقّدم هذ� �ملر�ض �خلبيث(. - �لطبيب كيث بلوك، 

.Life Over Cancer كتاب
�لأطعمة  و�أه��م  و�ل�سرطان  �لغذ�ء  عن  �لتو�سيات  �أع��دت 
�إىل در����س��ات و�أبحاث  �ل��ت��ي حت���ارب ه��ذ� �مل��ر���ض ����س��ت��ن��اد�ً 
�مل��ق��ال، مع  وم���و�رد ع��ن �ل�سرطان م��درج��ة يف نهاية ه��ذ� 
ديفيد  للطبيب   Anticancer كتاب  على  �لت�سديد 

�سرفان �سريرب. 
لكن ل ب��د م��ن �ل��ت��ذك��ري ب���اأن ه��ذه �مل��ع��ل��وم��ات م��ا ه��ي �إل 
ل  �إن�سان  كل  �أن  ومبا  لل�سرطان.  م�سادة  عامة  تو�سيات 

ي�سبه غريه من �لب�سر،
 ثمة �ختالفات يف �لأطعمة �ملحاربة لهذ� �لد�ء يف حالتك 
�لنا�ض يتناولون وجبات عدة  �أن  مقارنة بالآخرين. ومبا 
يومياً، يكون للخيار�ت �لغذ�ئية �ملحاربة لل�سرطان تاأثري 

قوي وم�ستمر يف �جل�سم.
يعزز �لطعام �لذي نتناوله �سحتنا، طاقتنا، نوعية حياتنا 

وطولها.
�أو باملو�د  �إىل َمن يتلقون عالجات بالأ�سعة  �أما بالن�سبة   
�أن يزيد من فاعليتها  �ملنا�سب  للغذ�ء  �لكيماوية، فيمكن 
غذ�ء  على  �حل�سول  ُيعترب  ك��ذل��ك،  �سميتها.  م��ن  ويحد 
م��ن��ا���س��ب ي��ح��وي �أط��ع��م��ة حم��ارب��ة ل��ل�����س��رط��ان �أح����د �أب���رز 
در��سات  �أ�سارت  فقد  �ل��د�ء.  هذ�  من  �لوقاية  يف  �ملجالت 
ُتعنى بعلم �لأوبئة وتتناول �لعالقة �لعاملية بني �لعو�مل 
�أنو�ع  %50 من  �أن  �إىل  �ل�سرطان  و�لوقاية من  �لبيئية 

�لأخري تتاأثر بالغذ�ء.
�أهم �لأطعمة  ت�سلح مبعلومات و�فية عن �ل�سرطان وعن 
�ل�سحة �جل�سدية وموت  يعزز  �ملحاربة له يف منط غذ�ء 
�خلاليا �ل�سرطانية. تعلم عن �لغذ�ء و�ل�سرطان من خالل 
�لفو�سى  �أو يثري  �لتناعم  من  نوعاً  يولد  �أن  طعام ميكن 

وروح����ك. ل  ع��ق��ل��ك،  يف ج�سمك، 
ت���رتدد يف ����س��ت�����س��ارة خ��ب��ري يف 

�ل�سرطان  �أم��ر����ض  رع��اي��ة 
على  �لط���الع  �ل�ساملة، 
ك���ت���ب ع���ال���ي���ة �جل������ودة 
معلومات  على  حت��ت��وي 
�لطعام  خ����ي����ار�ت  ع����ن 
�لف�سلى، و�ل�ستماع �إىل 

�أف�سل  لت���ب���اع  ج�����س��م��ك 
ملحاربة  غ�����ذ�ئ�����ي  من�����ط 

�ل�سرطان.

اخل�سار الورقية
�لكرنب،  بروك�سيل،  بر�عم 

�ل�������ل�������ف�������ت، �ل���������س����ل����ق، 

�جلرجري، �مللفوف، �لربوكويل، �لقرنبيط، �لبوك ت�سوي، 
�لكرنب �ل�سلقي، وغريها من خ�سر�و�ت.

ل���ل�������س���رط���ان مثل  - حت����ت����وي ع���ل���ى م����ك����ّون����ات م�������س���ادة 
�جللوكوزينولت و�ل�سيلفور�فان و�لإندول 3 كاربينول.

- ت�ساعد على قتل �خلاليا �ل�سرطانية.
- تعيق عملية منو �لأوعية �لدموية �جلديدة �لتي ت�ساعد 

�ل�سرطان على �لنت�سار.
- تزيل من �جل�سم بع�ض �ملو�د �مل�سّببة لل�سرطان.

- متنع �خلاليا ما قبل �ل�سرطانية من �لتحّول �إىل �أور�م 
خبيثة.

الكاروتينات
ت�سمل �لفاكهة و�خل�سار ذ�ت �للون �لأ�سفر �أو �لربتقايل 

�أو �لأحمر �لفاحت.
- حت��ّف��ز �ل��ك��اروت��ي��ن��ات من��و �خل��الي��ا �مل��ن��اع��ي��ة وت��زي��د من 
ق��درت��ه��ا ع��ل��ى حم��ارب��ة �خل��الي��ا �ل�����س��رط��ان��ي��ة ع��ن طريق  

�للوتيني، و�للي�سوبني، و�لفيتون، و�لكانتاك�سانتني.

الرباعم
بر�عم �لربوكويل و�لرب�سيم �حلجازي و�لكرنب و�مللفوف 
ع�سري  �لقلطة،  ع�سري  �ل�سم�ض،  دّو�ر  ب��ذور  و�لقرنبيط، 

ع�سب �ل�سعري، ع�سري ع�سب �ل�سوفان، وغريها.
- حتتوي على م�ستويات عالية من مادة �لكلوروفيل �لتي 

تعّزز �لكثري من �لوظائف �ل�سحية يف ج�سم �لإن�سان.
- ُتعترب �أطعمة م�سادة لالأك�سدة.

- تزّود �خلاليا بكميات كبرية من �إنزميات تنظف �جل�سم 
من �ل�سموم وتوؤدي وظائف �أخرى مفيدة للج�سم.

خمتلف اأنواع العّليق
�ل��ف��ر�ول��ة، ت���وت �ل��ع��ّل��ي��ق، �ل��ت��وت، �ل��ك��رز، �ل��ت��وت �ل���رّبي، 

�لّرّمان، �لعنب وغريها.
�جل�سم  ي�ساعد  �ل��ذي  �لإيالجيك  حم�ض  على  حتتوي   -

على حماربة �ل�سرطان.
- حتّفز �آليات �إز�لة �ملو�د �مل�سّببة لل�سرطان من �جل�سم.

�ل�سرطان  �لتي ت�ساعد  �لدموية  �لأوعية  - تكبح منّو 
على �لنت�سار.

�ل�����ع�����الج  ف����اع����ل����ي����ة  ت�������ع�������ّزز   -

�لكيماوي.

�لثوم، �لب�سل، �لكّر�ث، �لكّر�ث �لأندل�سي، و�لثوم �ملعّمر
- ت�ساعد هذه �لأطعمة على �إز�لة �ملو�د �ل�ساّمة من �جل�سم 
  N- Nitrosoومركبات �لنيرتوز�مني  مرّكبات  مثل 

�ملوجودة يف �للحمة �مل�سوية �سوياً قوياً ويف �ل�سجائر.
- ت�ساعد على �لق�ساء على �خلاليا �ل�سرطانية.

- تنّظم معّدلت �ل�سكر يف �ل��دّم، ما ي�ساعد على تخفيف 
�لنمو  ع��ام��ل  تقلي�ض  وع��ل��ى  �ل����دم  �لإن�����س��ول��ني يف  �إن���ت���اج 
�خلاليا  من��و  عملية  بالتايل  فتعيق  لالإن�سولني  �مل�سابه 

�ل�سرطانية.
- تعّزز �لوظائف �ملناعية يف �جل�سم.

- حتّد من جتّلط �لدم وتخّف�ض �سغط �لدم.

الأع�ساب والبهارات
�لكركم و�لكاري

- ُيعترب�ن من �أقوى م�ساد�ت �للتهاب.
- ي�ساعد�ن على قتل �خلاليا �ل�سرطانية.

ت�ساعد  �لتي  �جل��دي��دة  �لدموية  �لأوع��ي��ة  منو  يكبحان   -
�ل�سرطان على �لنت�سار.

- ي���ع���ّزز�ن فاعلية �ل��ع��الج �ل��ك��ي��م��اوي وي���ح���ّد�ن م��ن منو 
�لأور�م �ملخربية.

الزجنبيل
- م�ساد �لتهابات و�أك�سدة قوي.

- يحارب بع�ض �خلاليا �ل�سرطانية.
- ي�ساعد على �حلد من ت�سّكل �لأوعية �لدموية �جلديدة 

�لتي ت�ساعد �ل�سرطان على �لنت�سار.
�لعالج  �أو  �لكيماوي  �لعالج  �ملتاأتي عن  �لغثيان  - يخّفف 

�ل�سعاعي.

�إكليل �جلبل، �ل�سعرت، �لأوريغانو، �لريحان، و�لنعناع
وحتّد  �ل�سرطانية  �خل��الي��ا  على  �لق�ساء  على  ت�ساعد   -
حتتاجها  �إنزميات  ن�ساط  �إعاقة  خالل  من  �نت�سارها  من 

�خلاليا �ل�سرطانية لجتياح �لأن�سجة �ملجاورة.
- تعترب م�ساد�ت لاللتهابات ولالأك�سدة.

ال�ساي الأخ�سر
- يحّد من منو �لأوعية �لدموية �جلديدة �لتي 
�لن��ت�����س��ار، وي�ساهم  ع��ل��ى  �ل�����س��رط��ان  ت�����س��اع��د 
مبادة  غ��ن��اه  �إىل  ن��ظ��ر�ً  �لن��ب��ث��اث  عملية  يف 

�لبوليفينول ومادة �لكات�سني.
وي�سطلع  �أك�����س��دة  م�ساد  دور  ي���وؤدي   -

تفعيل  ق���ادر على  �سموم  م��زي��ل  ب���دور 
�ن��زمي��ات �ل��ك��ب��د �مل�����س��وؤول��ة ع��ن �إز�ل���ة 

�ل�سموم من �جل�سم.
- ي�ساعد على قتل �خلاليا �ل�سرطانية.
�ل�سعاعي  �لعالج  �آث��ار  مفعول  يعّزز   -

على �خلاليا �ل�سرطانية يف �ملخترب.

�لطحالب �لبحرية
�ل�����ن�����وري، �ل���ك���وم���ب���و، �ل���و�ك���ام���ي، 

�لأر�مي، و�لدل�سي:
�لأور�م  من���و  ع��م��ل��ي��ة  ت��ك��ب��ح   -

�ل�سرطانية.
�حل������ّد  ع����ل����ى  ت���������س����اع����د   -

م���ن ت�����س��ّك��ل خ��الي��ا �لدم 
ت�ساعد  �ل��ت��ي  �جل��دي��دة 

�ل�����������������س��������رط��������ان ع����ل����ى 
�لنت�سار.

م�ساد�ت  دور  ت����وؤدي   -
لاللتهابات.

�لفطر
ف���ط���ر �مل����اي����ت����اك، �لأج����اري����ك����و�����ض، 
�ل�سيتاكي، �لري�سي، ذيل �لديك �لرومي، 
�لبورتوبيللو،  �ل��ك��رمي��ي��ن��ي،  �لإي��ن��وك��ي��د�ك��ي، 

�ملحار، وفطر �لريقة �أو �لكوردي�سيب�ض:
تكاثر  ه���ذه عملية  �ل��ف��ط��ر  �أن�����و�ع  - حت��ّف��ز ج��م��ي��ع 
�لطبيعية  �لقاتلة  �خلاليا  مثل  �ملناعية  �خلاليا 

وتزيدها ن�ساطاً.
- تعّزز فاعلية �لعالج �لكيماوي وتخّفف من �آثاره 

�جلانبية مثل �لغثيان و�لتقّيوء وفقد�ن �ل�سهية.
- ت�������س���اع���د ع���ل���ى ق���م���ع ع���م���ل���ي���ة �ن����ب����ث����اث �خل���الي���ا 

�ل�سرطانية.

احلبوب الكاملة
�ل����رز �لأ����س���م���ر، �حل��ن��ط��ة �ل�������س���ود�ء، خ��ب��ز �لقمح 
�لكامل، �لرز �لرّبي، �جلاود�ر، �لكينو�، معكرونة 

�لقمح �لكامل، �ل�سعري، وغريها.
مالحظة: ين�سح �لأ�سخا�ض �لذين يعانون ح�سا�سية على 
�لتي حتتوي على  �لأطعمة  تناول  بتفادي  �لغلوتني  مادة 

هذه �ملادة.
- ت�ساعد هذه �حلبوب على تذويب وتقليل وتعطيل و�إز�لة 
م�سّببات �ل�سرطان و�لكولي�سرتول و�لأحما�ض �ل�سفر�وية 

و�ملو�د �ل�سامة �لأخرى.
- حتارب هذه �حلبوب بع�ض �أنو�ع �ل�سرطانات عن طريق 

حتقيقها تو�زن بني معّدلت �لغلوكوز و�لإن�سولني.

ال�سمك
�أن���و�ع كثرية م��ن �لأ���س��م��اك على كميات  حت��ذي��ر: حتتوي 
كبرية من �ملو�د �ل�سامة مثل �لزئبق. عموماً، كل ما كان 
حجم �ل�سمكة �أكرب، كلما ز�دت كمية �ل�سموم فيها. وكلما 

كان حجمها �أ�سغر، قّلت كمية �ل�سموم فيها.
من  �لعميقة  �ل�سمالية  �ملحيطات  م��ي��اه  �أ���س��م��اك  ُتعترب 
�أف�سل �لأ�سماك مبا فيها �سمك �ل�سلمون، �لقد، �حلدوق، 

�ملاكريل، و�ل�سردين.
�أحما�ض  �لأ�سماك على كميات كبرية من  - حتتوي هذه 

}�أوميغا 3{ �لدهنية.
- توؤدي دور م�ساد�ت �لتهابات.

- تعّزز بنية �خلاليا �ل�سحية ووظيفتها وتو��سلها.
- حتّفز �خلاليا �ملناعية ووظيفتها.

- ت�����س��اع��د ع��ل��ى �ل���وق���اي���ة من 
�ل�سرطان وعلى حماربته.

- ت�ساعد على �حلفاظ 
�لدماغ  ���س��ح��ة  ع��ل��ى 

و�جلهاز �لع�سبي.
�ل�سياق،  ه�����ذ�  يف 
ك���ت���ب���ت �ل����دك����ت����ورة 
كيث بلوك يف كتابها 
 Live Over

:Cancer
�أحما�ض  ت�ستطيع   (

عك�ض   3 �لأوم�����ي�����غ�����ا 
ع��م��ل��ي��ة �ن��ب��ث��اث �ل����ورم 

وجعل  �ل�������س���رط���اين 
�ل����������������ورم 

�أو �لعالج  �ل�����س��ع��اع��ي  �ل���ع���الج  ي��ت��ج��اوب م���ع  �ل�����س��رط��اين 
بع�ض  فعالية  �لأح��م��ا���ض  ه��ذه  ت��ع��ّزز  ق��د  كما  �لكيميائي، 
�جلانبية  �آث��اره��ا  م��ن  وتّخفف  �لكيميائي  �ل��ع��الج  �أدوي���ة 

�ل�سامة.(

الزيوت واملك�ّسرات والبذور
�جلوز،  �لقنب،  �لزيتون،  من  �ل�سحية  �لزيوت  ُت�ستخرج 
�لزنخة.  �لكّتان غري  ب��ذور  زي��وت  ت�سمل  كما  �لهند،  جوز 
وي��ع��ت��رب زي���ت ج���وز �ل��ه��ن��د م��ن �أك���ر �ل���زي���وت ث��ب��ات��اً عند 
ُي�ستح�سن  �أن���ه  علماً  عالية  ح���ر�رة  درج���ات  على  �لطهي 

تناوله باعتد�ل.
 يف �ملقابل، ُين�سح بتفادي تناول زيت �لذرة، وزيت �ل�سويا، 
و�ل���زي���ت �ل��ن��ب��ات��ي، وزي���ت �ل��ف��ول �ل�����س��ود�ين، وزي���ت دّو�ر 

�ل�سم�ض، وزيت �لقرطم.
�مل�ستخرجة من  �سيما تلك  �ل�سحية، ول  �لزيوت  ت��زّود   -

بذور �لكّتان ومن �جلوز، �جل�سَم باأحما�ض �لأوميغا 3.
- توؤدي دور م�ساد�ت �لتهاب.

- تعزز بنية �خلاليا ووظيفتها وتو��سلها.
- تن�سط �خلاليا �ملناعية وتعّزز دورها.
- تعزز �سحة �لدماغ و�جلهاز �لع�سبي.

ن�سائح
- تبّنو� نظاماً غذ�ئياً �سليماً ي�سمل �أطعمة قادرة على �إز�لة 

�ل�سموم من �جل�سم.
�لكاملة  �لأطعمة  �لغذ�ئي على  �لنظام  رك��زو� يف    -
)كثري من �خل�سار و�لفاكهة و�لألياف(، على �أن 
يكون غنياً باأطعمة حتتوي على �ملعادن �لقلوية 

وفقري�ً بالأطعمة  �حلم�سية.
-  تناولو� يومياً كميات كبرية من �خل�سر�و�ت 
�لزيتون  زيت  من  معتدلة  كميات  جانب  �إىل 
و�ل���ب�������س���ل و�ل�����ث�����وم، وك���م���ي���ات م��ع��ت��دل��ة من 

�لربوتينات �لغّثة وغري �ملعاجلة.
�لغذ�ئية  �مل���ك���ّم���الت  ب��ع�����ض  ت���ن���اول  مي��ك��ن    -
�ملغني�سيوم،  )�لكال�سيوم،  �لقلوية  �مل��ع��ادن  مثل 

�لبوتا�سيوم، �لزنك(، 
�لنزرة،  �ل��ع��ن��ا���س��ر  �ل��ف��ي��ت��ام��ي��ن��ات\  �إىل  ب��الإ���س��اف��ة 
�لأحما�ض �لدهنية �لأ�سا�سية، �لأ�ستيل �س�ستايني، 
�لأك�سدة  وم�������س���اد�ت  �ل��ل��ي��ب��وي��ك،  �حل��م�����ض 
م�ستخرج   ،Eو  C )�ل���ف���ي���ت���ام���ي���ن���ان 
�ل�ساي  وم�����س��ت��خ��رج  �ل��ع��ن��ب،  ب����ذور 

�لأخ�سر(.

كي حت�سن نوعية حياتك وفر�ص جناتك من هذا املر�ص اخلبيث

منط غذائي يعزز ال�صحة اجل�صدية وموت اخلاليا ال�صرطانية
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العدد 12638 بتاريخ 2019/5/22 

اإع����������الن
لقيمات  �ل�س�����ادة/كافترييا  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN   قد تقدمو� �لينا بطلب وجبات  رخ�سة رقم:2135457 
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

��سافة جنم عبد�هلل خمي�ض �بر�هيم �ملرزوقي %100
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

حذف قبا�ض �حمد عبيد �لقبا�ض �ملن�سوري
فعلى كل من له حق �و �عرت��ض على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  �أربعة  خالل  �لقت�سادية  �لتنمية 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12638 بتاريخ 2019/5/22 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/�لبقالة �لفاخرة

CN   قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�سة رقم:1029251 
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

��سافة جنم عبد�هلل خمي�ض �بر�هيم �ملرزوقي %100
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

حذف �حمد عبيد �لقبا�ض �ملن�سوري
فعلى كل من له حق �و �عرت��ض على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  �أربعة  خالل  �لقت�سادية  �لتنمية 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12638 بتاريخ 2019/5/22 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/حديقة �خل�سرو�ت 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب �لفو�كه رخ�سة رقم:1039636 
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

��سافة جنم عبد�هلل خمي�ض �بر�هيم �ملرزوقي %100
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

حذف �حمد عبيد �لقبا�ض �ملن�سوري
فعلى كل من له حق �و �عرت��ض على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  �أربعة  خالل  �لقت�سادية  �لتنمية 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12638 بتاريخ 2019/5/22 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/�ك�سرت� للطباعة

CN   قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�سة رقم:2165442 
تعديل وكيل خدمات/��سافة قا�سم �حمد مال �هلل �حلمادي

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع
��سافة عبد�لعزيز بونني عبد�هلل %100

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع
حذف حممد عبود حممد علي �جلعيدي

فعلى كل من له حق �و �عرت��ض على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  �أربعة  خالل  �لقت�سادية  �لتنمية 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12638 بتاريخ 2019/5/22 

اإع����������الن
لعمال  �ل�س�����ادة/�حلذيفة  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�لنجارة و�حلد�دة �مل�سلحة
CN   قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�سة رقم:1142596 

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/��سافة حممد �سعيد �ل�سليم %100
تعديل وكيل خدمات/��سافة �حمد يو�سف ح�سن �سهاب �حلو�سني

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/حذف جادو �سعيد زلغنه زلغنه
تعديل وكيل خدمات/حذف �سامل عو�ض �سامل �سعيد �لكثريي

تعديل عنو�ن/UNIT TYPE من   Mazanine �ىل
فعلى كل من له حق �و �عرت��ض على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  �أربعة  خالل  �لقت�سادية  �لتنمية 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12638 بتاريخ 2019/5/22 

اإع����������الن
�ل�س�����ادة/�ساهيو  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

  CN 2653378:للعو�زل و�ل�سمنت  رخ�سة رقم
تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�سة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��ض  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��سبوع من  �لتنمية �لقت�سادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12638 بتاريخ 2019/5/22 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/�سوغه كافيه ذ.م.م

رخ�سة رقم:CN-2656569 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل ��سم جتاري من/ �سوغه كافيه ذ.م.م

SOUGHA CAFE LLC

�ىل/كافيه يل بابيلون ذ.م.م

LE PAPLLON CAFE LLC

فعلى كل من له حق �و �عرت��ض على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 

�لقت�سادية خالل �أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان 

�لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث 

�ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12638 بتاريخ 2019/5/22 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/�بو فار�ض لتجارة �لدو�ت �ملعدنية

رخ�سة رقم:CN-1140296 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/�نور علي حممد عبا�ض �خلوري من مالك �ىل �سريك

تعديل ن�سب �ل�سركاء/�نور علي حممد عبا�ض �خلوري من 100% �ىل %51
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/��سافة حممد فايز نار�يانان �سيبايل %49

تعديل ر�أ�ض �ملال/من null �ىل 150000
تعديل لوحة �لعالن/�جمايل من م�ساحة 2*5 �ىل 1*1

تعديل �سكل �لقانوين/من موؤ�س�سة فردية �ىل �سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة
تعديل ��سم جتاري من/ �بو فار�ض لتجارة �لدو�ت �ملعدنية 

ABU FARIS HARDWARE TRADING
�ىل/�بو فار�ض لتجارة �لدو�ت �ملعدنية ذ.م.م

ABU FARIS HARDWARE TRADING LLC
فعلى كل من له حق �و �عرت��ض على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية 
خالل �أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12638 بتاريخ 2019/5/22 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/�سالون نيوبريوتي

رخ�سة رقم:CN-1076594 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/��سافة ر�سو�ن �حمد �سودري %49

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/��سافة حممد حممود عمر �ل�سيباين %51
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/حذف ر��سد �حمد علي عبد�هلل �لنجار

تعديل ر�أ�ض �ملال/من null �ىل 150000
تعديل لوحة �لعالن/�جمايل من م�ساحة 5*0.60 �ىل 1*1

تعديل �سكل �لقانوين/من موؤ�س�سة فردية �ىل �سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة
تعديل ��سم جتاري من/ �سالون نيوبريوتي 

NEW BEIROUTY BARBER SHOP
�ىل/�سالون نيوبريوتي ذ.م.م

NEW BEIROUTY BARBER SHOP LLC
فعلى كل من له حق �و �عرت��ض على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية 
خالل �أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12638 بتاريخ 2019/5/22 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/ر�يت هولد لد�رة �ل�سركات ذ.م.م

رخ�سة رقم:CN-1522368 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/��سافة عبد�هلل عبد�لعزيز نا�سر رحمه �ل�سام�سي %5

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/حذف علي جا�سم نا�سر حممد �لنوي�ض

تعديل ��سم جتاري من/ ر�يت هولد لد�رة �ل�سركات ذ.م.م 

RIGHTHOLD COMPANIES MANAGMENT LLC

�ىل/�م �ي �ي �م لد�رة �ل�سركات ذ.م.م

MIIM FOR MANAGEMENT OF COMPANIES LLC

فعلى كل من له حق �و �عرت��ض على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية 

خالل �أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12638 بتاريخ 2019/5/22 

�صركة نهتم خلدمات املحا�صبة- ذ م م
يعلن مكتب مري�ل عبد �حلبيب لتدقيق �حل�سابات و�ل�ست�سار�ت 
�لد�رية �أنه مبوجب قر�ر �جتماع �جلمعية �لعمومية غري �لعادية 

�ل�سادر بتاريخ 2019/05/20 بحل وت�سفية �سركة
�سركة نهتم خلدمات �ملحا�سبة - ذ م م

بالرقم  �لقت�سادية-�بوظبي  �لتنمية  د�ئرة  من  �ل�سادرة 
CN2560005 فعلى من لدية �ي �عرت��ض �و مطالبة �لتقدم �إىل 

مكتب �مل�سفى �ملعني هاتف رقم 026716055 فاك�ض 026716054 
عبد�هلل  �سعيد  بناية  �ل�سياحي  بالنادي  �بوظبي   53181 �ض.ب 
�مل�ستند�ت  و�إح�سار   )705( رقم  مكتب   )7( �لطابق  �جلنيبي 
هذ�  تاريخ  من  يوما   45 �أق�ساها  مدة  خالل  وذلك  �لثبوتيه، 

�لعالن.

اإعالن ت�صفية �صركة
العدد 12638 بتاريخ 2019/5/22 

بلو بريي للتجارة العامة- ذ م م
يعلن مكتب مري�ل عبد �حلبيب لتدقيق �حل�سابات و�ل�ست�سار�ت 
�لد�رية �أنه مبوجب قر�ر �جتماع �جلمعية �لعمومية غري �لعادية 

�ل�سادر بتاريخ 2019/05/16 بحل وت�سفية �سركة
بلو بريي للتجارة �لعامة - ذ م م

�ل�سادرة من د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية-�بوظبي بالرقم 
CN1971062 فعلى من لدية �ي �عرت��ض �و مطالبة �لتقدم �إىل 

مكتب �مل�سفى �ملعني هاتف رقم 026716055 فاك�ض 026716054 
عبد�هلل  �سعيد  بناية  �ل�سياحي  بالنادي  �بوظبي   53181 �ض.ب 
�مل�ستند�ت  و�إح�سار   )705( رقم  مكتب   )7( �لطابق  �جلنيبي 
هذ�  تاريخ  من  يوما   45 �أق�ساها  مدة  خالل  وذلك  �لثبوتيه، 

�لعالن.

اإعالن ت�صفية �صركة

العدد 12638 بتاريخ 2019/5/22 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/�نريفو للم�ساريع �لكهربائيه

رخ�سة رقم:CN-1945497 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/�حمد �بر�هيم حممد �لفار من مالك �ىل �سريك

تعديل ن�سب �ل�سركاء/�حمد �بر�هيم حممد �لفار من 100% �ىل %49
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/��سافة عبد�لعزيز علي عامر عبد�هلل �جلعيدي %51

تعديل وكيل خدمات/حذف حممد علي حممد عبيد
�إجمايل لوحه �لإعالن/�إجمايل من م�ساحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل �سكل �لقانوين/من موؤ�س�سة فردية �ىل �سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة
تعديل ��سم جتاري من/ �نريفو للم�ساريع �لكهربائيه 

ENERVO ELECTRICAL PROJECTS
�ىل/�يرنفو للمقاولت �لكهربائية و�مليكانيكية ذ.م.م

ENERVO ELECTRICAL AND MECHANICAL CONTRACTING LLC
تعديل ن�ساط/��سافة �سيانة �جهزة �لتكييف �ملركزي )4329902(

تعديل ن�ساط/��سافة �ملقاولت �لكهربائية )4220904(
تعديل ن�ساط/��سافة �ملقاولت �مليكانيكية )4220903(

تعديل ن�ساط/��سافة مقاولت تركيب �نظمة �لتكييف �لتهوية وتربيد �لهو�ء و�سيانتها )4322005(
تعديل ن�ساط/ ��سافة �عمال تركيب �ملعد�ت �لكهروميكانيكية و�سيانتها )4322008(

فعلى كل من له حق �و �عرت��ض على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية خالل 
�أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى 

بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12638 بتاريخ 2019/5/22 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/يو �ل جي لعمال �لرخام و�لطابوق 

رخ�سة رقم:CN-2359616 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل ��سم جتاري من/ يو �ل جي لعمال �لرخام و�لطابوق 

U L G MARBLE AND BLOCK WORKS

�ىل/يو �ل جي للمقاولت �لعامة

U L G GENERAL CONTRACTING

تعديل ن�ساط/��سافة مقاولت م�ساريع �ملباين بانو�عها )4100002(

تعديل ن�ساط/حذف �عمال �لطابوق )4330001(

تعديل ن�ساط/حذف �عمال تبليط �لر�سيات و�جلدر�ن )4330019(

فعلى كل من له حق �و �عرت��ض على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية 

خالل �أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�صوؤون التجارية )العني(

العدد 12638 بتاريخ 2019/5/22 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/مبادلة كابيتالند �لعقار�ت ذ.م.م

CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�سة رقم:1012131 
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

��سافة فايف �سكوير �لعقارية ذ.م.م 
FIVE SQUARE PROPERTIES LLC

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع
حذف كابيتا لند جي �سي �سي )�بوظبي( بي تي �ي ليمتد

Capitaland Gcc- )Abudhabi(.Pte.Ltd 
�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��ض  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  �أربعة  خالل  �لقت�سادية 
حيث  �ملدة  هذه  �نق�ساء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�سوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12638 بتاريخ 2019/5/22 

اإع����������الن
�ل�س�����ادة/حميد  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�لكعبي ملر�جعة وتدقيق �حل�سابات- فرع 1
 رخ�سة رقم:CN 1886546-1 تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�سة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��ض  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��سبوع من  �لتنمية �لقت�سادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )العني(

العدد 12638 بتاريخ 2019/5/22 

اإع����������الن
�ل�س�����ادة/كرتو�ض  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 
  CN 1938106-1:رولز للمعجنات- فرع 1 رخ�سة رقم

تقدمو� �لينا بطلب
�لغاء رخ�سة

�لعالن  هذ�  على  �عرت��ض  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��سبوع من  �لتنمية �لقت�سادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )العني(

العدد 12638 بتاريخ 2019/5/22 

اإع����������الن
�ل�س�����ادة/فور  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

  CN 1308665:بايونريز للهو�تفرخ�سة رقم
تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�سة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��ض  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��سبوع من  �لتنمية �لقت�سادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )العني(

العدد 12638 بتاريخ 2019/5/22 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/بلو ترك للمقاولت و�لنقليات �لعامة 

رخ�سة رقم:CN-1991148 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل ��سم جتاري من/ بلو ترك للمقاولت و�لنقليات �لعامة 

BLUE TRUCK GENERAL CONTRACTING & TRANSPORTION

�ىل/بلو ترك لعمال �حلد�دة و�لنجارة �مل�سلحة
BLUE TRUCK FOR CARPENTRY AND REF STEEL WORKS

تعديل ن�ساط/��سافة �عمال �لنجارة �مل�سلحة )4390004(
تعديل ن�ساط/��سافة �عمال حديد �لت�سليح )4390005(

تعديل ن�ساط/حذف مقاولت م�ساريع �ملباين بانو�عها )4100002(
تعديل ن�ساط/حذف نقل �ملو�د �لعامة بال�ساحنات �لثقيلة )4923009(

تعديل ن�ساط/حذف نقل �ملو�د �لعامة بال�ساحنات �خلفيفة )4923010(
فعلى كل من له حق �و �عرت��ض على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية 
خالل �أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )العني(

العدد 12638 بتاريخ 2019/5/22 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/�ولنت لغ�سيل وتلميع 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب �ل�سيار�ت   رخ�سة رقم:2523022 
تعديل �سركاء

حذف عائ�سة �حلمادي
تعديل �سركاء

��سافة �سعيد حمد�ن �سحي خلفان �لكعبي
فعلى كل من له حق �و �عرت��ض على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  �أربعة  خالل  �لقت�سادية  �لتنمية 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )العني(
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دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء 22 مايو  2019 العدد 12638 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء 22 مايو  2019 العدد 12638 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء 22 مايو  2019 العدد 12638 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء 22 مايو  2019 العدد 12638 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء 22 مايو  2019 العدد 12638 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء 22 مايو  2019 العدد 12638 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء 22 مايو  2019 العدد 12638 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء 22 مايو  2019 العدد 12638 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء 22 مايو  2019 العدد 12638 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء 22 مايو  2019 العدد 12638 

منوذج اإعالن الن�سرعن التجديد 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /      

�ملالك: �لتميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: 129165
باإ�سم : جون�س�ون �أند جون�س�ون

�لوليات    ،  08933  ، ، نيوجري�سي  ، نيو برنزويك  �أند جون�سون بالز�  وعنو�نه: و�ن جون�سون 
�ملتحدة �لأمريكية.   

بتاريخ:2011/02/08  و�مل�سجلة حتت �لرقم: 129165 
�سورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�سلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :5
�حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�سر �سنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء حلماية يف: 2019/05/13 

وحتى تاريخ: 2029/05/13

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء 22 مايو  2019 العدد 12638 

EAT 44632

منوذج اإعالن الن�سرعن التجديد 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /      

�ملالك: �لتميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: 30156
باإ�سم : �لإم�ار�ت

وعنو�نه: �ملقر �لرئي�سي ملجموعة �لإمار�ت ، �ض.ب. 686 ، دبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
بتاريخ:2000/04/15  و�مل�سجلة حتت �لرقم: 30156 

�سورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�سلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :42
�حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�سر �سنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء حلماية يف: 2019/02/22 

وحتى تاريخ: 2029/02/22

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء 22 مايو  2019 العدد 12638 

EAT 6971

منوذج اإعالن الن�سرعن التجديد 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /      

�ملالك: �لتميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: 127712
باإ�سم : جون�س�ون �أند جون�س�ون

�لوليات    ،  08933  ، ، نيوجري�سي  ، نيو برنزويك  �أند جون�سون بالز�  وعنو�نه: و�ن جون�سون 
�ملتحدة �لأمريكية.   

بتاريخ:2011/02/14  و�مل�سجلة حتت �لرقم: 132405 
�سورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�سلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :5
�حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�سر �سنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء حلماية يف: 2019/03/30 

وحتى تاريخ: 2029/03/30

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء 22 مايو  2019 العدد 12638 

EAT 9768

منوذج اإعالن الن�سرعن التجديد 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /      

�ملالك: �لتميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: 125056
باإ�سم : مبادلة كابيتالند  للعقار�ت - ذ.م.م  

وعنو�نه: �ض.ب. 30398، �أبوظبي،  �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
بتاريخ: 2011/02/14 و�مل�سجلة حتت �لرقم: 125056 

�سورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�سلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :43
�حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�سر �سنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء حلماية يف: 2019/01/25 

وحتى تاريخ: 2029/01/25

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء 22 مايو  2019 العدد 12638 

EAT 39740

العدد 12638 بتاريخ 2019/5/22   
انذار عديل بالن�صر
رقم )2019/3828( 

   �ملنذرة �لأوىل : �خلليج �لتجاري - ذ م م - �سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة وعنو�نها �ملقر �لرئي�سي 
لدبي �لقاب�سة - ملك جمري� هيلز ديفيلومبنت - �م �سقيم 3 - مكتب رقم 1 - �إم��ارة دبي - �لإم��ار�ت �لعربية 
 -8 رقم  �إمار�تية  ، ويحمل هوية  �جلن�سية  �لقمر  ، جزر  يو�سف  يو�سف حممد  �ل�سيد/ حممد  �ملتحدة. ميثلها 
 4049641-1986-784 مبوجب وكالة رقم - 2018/1/111299 لدى �لكاتب �لعدل بدبي هاتف رقم 0529224000 
�لرئي�سي  باملقر  وعنو�نها  حم��دودة  م�سوؤولية  ذ�ت  �سركة  م  م  ذ  �ملجمعات  لإد�رة  للعقار�ت  /دب��ي  �لثانية  �ملنذرة 
�إم��ارة دبي - �لإم��ار�ت �لعربية  ل�سركة دبي �لقاب�سة ملك جمري� هيلز ديفيلومبنت مكتب رقم 1 �م �سقيم 3 - 
 -8 رقم  �إمار�تية  ، ويحمل هوية  �جلن�سية  �لقمر  ، جزر  يو�سف  يو�سف حممد  �ل�سيد/ حممد  �ملتحدة. ميثلها 
 4049641-1986-784 مبوجب وكالة رقم - 2018/1/111299 لدى �لكاتب �لعدل بدبي هاتف رقم 0529224000 
2803 - ��سبكت تاور - يف منطقة برج خليفة -  �ملنذر �ليه : هاين م�سيب �ملحايري - وعنو�نه �لوحدة رقم 
�إمارة دبي - �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة ، هاتف رقم : 0529022848/ 0506558177 بريد �لكرتوين : 
 25275  87343  : رقم مكاين   -  hani@mahayrigroup.com/info@gncgroup.ae
تخطر �ملنذرتان �ملنذر �ليه ب�سرورة �لإلتز�م ب�سد�د ر�سوم �ل�سيانة و�لإد�رة لأماكن �مللكية �مل�سرتكة مبا يتنا�سب 
مع �مل�ساحة �ل��و�ردة ب�سند ملكية �لوحدة رقم 2803 - ��سبكت تاور - يف منطقة برج خليفة - �إم��ارة دبي و�سد�د 
"مائة و�ربعة وع�سرون �لفا وت�سعمائة و�ربعة وثمانون درهما و�ستة وخم�سون  مبلغ وقدره 124.984.56 درهم 
فل�سا"  خالل �سبعة )7( �يام عمل من تاريخ �إعالنه بهذ� �لإنذ�ر ويف حال ��ستمر�ر �ملنذر �ليه يف �لإخالل ب�سد�د 
ر�سوم �خلدمات فان �ملنذرتان يحتفظان بحقهما يف �تخاذ �ي �إجر�ء قانوين متاح وفقا للقانون وي�سمل على �سبيل 
�ملثال ل �حل�سر �حلق يف �ملطالبة باملبلغ �ملرت�سد وحق �ملطالبة بالبيع مقابل حت�سيل ر�سوم �خلدمات �مل�ستحقة 
مع �لفو�ئد �لقانونية وم�سروفات ��ست�سد�ر �حلكم �لق�سائي بخالف ما ي�ستجد من ر�سوم خدمات ومع حفظ 

كافة حقوق �ملنذرتان �لخرى
الكاتب العدل

 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12638 بتاريخ 2019/5/22   

انذار عديل بالن�صر
رقم )2019/3831( 

   �ملنذرة �لأوىل : �خلليج �لتجاري - ذ م م - �سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة وعنو�نها �ملقر �لرئي�سي 
لدبي �لقاب�سة - ملك جمري� هيلز ديفيلومبنت - �م �سقيم 3 - مكتب رقم 1 - �إم��ارة دبي - �لإم��ار�ت �لعربية 
 -8 رقم  �إمار�تية  ، ويحمل هوية  �جلن�سية  �لقمر  ، جزر  يو�سف  يو�سف حممد  �ل�سيد/ حممد  �ملتحدة. ميثلها 
 4049641-1986-784 مبوجب وكالة رقم - 2018/1/111299 لدى �لكاتب �لعدل بدبي هاتف رقم 0529224000 
�لرئي�سي  باملقر  وعنو�نها  حم��دودة  م�سوؤولية  ذ�ت  �سركة  م  م  ذ  �ملجمعات  لإد�رة  للعقار�ت  /دب��ي  �لثانية  �ملنذرة 
�إم��ارة دبي - �لإم��ار�ت �لعربية  ل�سركة دبي �لقاب�سة ملك جمري� هيلز ديفيلومبنت مكتب رقم 1 �م �سقيم 3 - 
 -8 رقم  �إمار�تية  ، ويحمل هوية  �جلن�سية  �لقمر  ، جزر  يو�سف  يو�سف حممد  �ل�سيد/ حممد  �ملتحدة. ميثلها 
 4049641-1986-784 مبوجب وكالة رقم - 2018/1/111299 لدى �لكاتب �لعدل بدبي هاتف رقم 0529224000 
�ملنذر �ليه : كونكورد د�سرتبيو�سن للتجارة �لعامة - �ض ذ م م  - وعنو�نها �لوحدة رقم P04 - بناية باي �سكوير 
03 مبنطقة �خلليج �لتجاري - �إمارة دبي - �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة ، هاتف رقم : 0504812185 بريد 
�لكرتوين : manoranjan.biswal@swissperfumes.com - رقم �لر�ض : 346-6801 

تخطر �ملنذرتان �ملنذر �ليه ب�سرورة �لإلتز�م ب�سد�د ر�سوم �ل�سيانة و�لإد�رة لأماكن �مللكية �مل�سرتكة مبا يتنا�سب 
مع �مل�ساحة �لو�ردة ب�سند ملكية �لوحدة رقم P04 - بناية باي �سكوير 03 مبنطقة �خلليج �لتجاري - �إمارة دبي 
و�سد�د مبلغ وقدره 166.296.81 درهم "مائة و�ستة و�ستون �لفا ومائتان و�ستة وت�سعون درهما وو�حد وثمانون 
فل�سا" خالل �سبعة )7( �يام عمل من تاريخ �إعالنه بهذ� �لإنذ�ر ويف حال ��ستمر�ر �ملنذر �ليه يف �لإخالل ب�سد�د 
ر�سوم �خلدمات فان �ملنذرتان يحتفظان بحقهما يف �تخاذ �ي �إجر�ء قانوين متاح وفقا للقانون وي�سمل على �سبيل 
�ملثال ل �حل�سر �حلق يف �ملطالبة باملبلغ �ملرت�سد وحق �ملطالبة بالبيع مقابل حت�سيل ر�سوم �خلدمات �مل�ستحقة 
مع �لفو�ئد �لقانونية وم�سروفات ��ست�سد�ر �حلكم �لق�سائي بخالف ما ي�ستجد من ر�سوم خدمات ومع حفظ 

كافة حقوق �ملنذرتان �لخرى
الكاتب العدل

 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12638 بتاريخ 2019/5/22   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2019/1/3836 

�ملنذر : بنك دبي �لإ�سالمي - )�سركة م�ساهمة عامة( 
بوكالة �ملحامي/ ر��سد �لنعيمي 

�ملنذر �ليه : رميا مفيد مزيك 
 - �ل�سارقة  )�إم���ارة  يف  �ملركبة  �حتجاز  مقر  �ىل  �لتوجه  ب�سرعة  �ليه  �ملنذر  على  �ملنذر  بنبه 
�ل�ساجعه - بلوت رقم 1593( وذلك ل�ستالم �ملركبة �سيفرولية بليزر - ��ستي�سن - موديل - 
1998 - ف�سي �للون - رقم �للوحة )28122( جهة ترخي�ض �ل�سارقة - خ�سو�سي - رمز �للوحة 
�بي�ض ، وذلك خالل خم�سة ع�سر يوم من تاريخ ن�سر هذ� �لإنذ�ر ، ويف حالة رف�ض �ل�ستالم 
�أي ��سر�ر تلحق  �ملنذر عن  �ل�سيارة �ىل �جلهات �ملخت�سة مع �خالء م�سوؤولية  �سيتم ت�سليم 

بال�سيارة مع �تخاذ كافة �لإجر�ء�ت �لقانونية وحتملكم كافة �لر�سوم و�مل�ساريف �ملقررة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12638 بتاريخ 2019/5/22   

انذار عديل بالن�صر
رقم 2019/1/3837 

�ملنذر : بنك دبي �لإ�سالمي - )�سركة م�ساهمة عامة( 
بوكالة �ملحامي/ ر��سد �لنعيمي 

�ملنذر �ليه : حممد غ�سان حممد �سبحي عند�ين 
 - �ل�سارقة  )�إم���ارة  يف  �ملركبة  �حتجاز  مقر  �ىل  �لتوجه  ب�سرعة  �ليه  �ملنذر  على  �ملنذر  بنبه 
�ل�ساجعه - بلوت رقم 1593( وذلك ل�ستالم مركبة هوند� �سيفيك - موديل - 1998 - �حمر 
�للون - رقم �للوحة )72536( جهة ترخي�ض �ل�سارقة - خ�سو�سي - رمز �للوحة برتقايل ، 
وذلك خالل خم�سة ع�سر يوم من تاريخ ن�سر هذ� �لإن��ذ�ر ، ويف حالة رف�ض �ل�ستالم �سيتم 
ت�سليم �ل�سيارة �ىل �جلهات �ملخت�سة مع �خالء م�سوؤولية �ملنذر عن �أي ��سر�ر تلحق بال�سيارة 

مع �تخاذ كافة �لإجر�ء�ت �لقانونية وحتملكم كافة �لر�سوم و�مل�ساريف �ملقررة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12638 بتاريخ 2019/5/22   

انذار عديل بالن�صر
رقم 2019/1/3835 

�ملنذر : بنك دبي �لإ�سالمي - )�سركة م�ساهمة عامة( 
بوكالة �ملحامي/ ر��سد �لنعيمي 

�ملنذر �ليه : مرمي طالل خليفة زوجة عبا�ض حمود 
 - �ل�سارقة  )�إم���ارة  يف  �ملركبة  �حتجاز  مقر  �ىل  �لتوجه  ب�سرعة  �ليه  �ملنذر  على  �ملنذر  بنبه 
�حمر   -  1996  - - موديل   A4 �ودى  وذل��ك ل�ستالم مركبة   )1593 رق��م  بلوت   - �ل�ساجعه 
�للون - رقم �للوحة )95531( جهة ترخي�ض دبي - خ�سو�سي - رمز �للوحة B ،  وذلك خالل 
خم�سة يوم من تاريخ ن�سر هذ� �لإنذ�ر ، ويف حالة رف�ض �ل�ستالم �سيتم ت�سليم �ل�سيارة �ىل 
كافة  �تخاذ  بال�سيارة مع  تلحق  ��سر�ر  �أي  �ملنذر عن  م�سوؤولية  �خالء  �ملخت�سة مع  �جلهات 

�لإجر�ء�ت �لقانونية وحتملكم كافة �لر�سوم و�مل�ساريف �ملقررة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12638 بتاريخ 2019/5/22   

اعالن حكم بالن�صر
   يف  الدعوى رقم 2018/3418  جتاري جزئي

������ض.ذ.م.م جم��ه��ول حم��ل �لقامة  ����ض ت��ي للتقنيات  �ىل �مل��ح��ك��وم ع��ل��ي��ه/1- ج��ي 
�لدعوى  يف    2019/3/25 بتاريخ  �ملنعقدة  بجل�ستها  حكمت  �ملحكمة  ب��ان  نعلنكم 
توؤدي  ب��ان  عليها  �ملدعي  ب��ال��ز�م  ذ.م.م  �لم���ار�ت  ل�سالح/�ر�مك�ض  �ع��اله  �مل��ذك��ورة 
�سنويا   %9 بو�قع  �لقانونية  و�لفائدة  دره��م   )36.237.84( وق��دره  مبلغ  للمدعية 
�ل�سد�د و�لزمتها بامل�ساريف ومبلغ خم�سمائة درهم  من 2017/2/10 وحتى متام 
�ملحاماة. حكما مبثابة �حل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني  �تعاب  مقابل 
يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �لعالن �سدر با�سم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ 

حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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منوذج اإعالن الن�سرعن التجديد 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /      

�ملالك: �لتميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: 122499
باإ�سم : جون�س�ون �أند جون�س�ون

�سريجيكال فيجن �إنك
،  �لوليات �ملتحدة  �آن��ا   92799  �ن��درو بال�ض ، كاليفورنيا، �سانتا   ، �أ�ض تي  �إي،  وعنو�نه: 1700 

�لأمريكية.  
بتاريخ:2011/10/10  و�مل�سجلة حتت �لرقم: 156126 

�سورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�سلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :3
�حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�سر �سنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء حلماية يف: 2018/11/18 

وحتى تاريخ: 2028/11/18

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء 22 مايو  2019 العدد 12638 

EAT 126527

منوذج اإعالن الن�سرعن التجديد 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /      

�ملالك: �لتميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: 122498
باإ�سم : جون�س�ون �أند جون�س�ون

�سريجيكال فيجن �إنك
،  �لوليات �ملتحدة  �آن��ا   92799  �ن��درو بال�ض ، كاليفورنيا، �سانتا   ، �أ�ض تي  �إي،  وعنو�نه: 1700 

�لأمريكية.   
بتاريخ:2011/09/12  و�مل�سجلة حتت �لرقم: 122498 

�سورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�سلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :3
�حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�سر �سنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء حلماية يف: 2018/11/18 

وحتى تاريخ: 2028/11/18

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء 22 مايو  2019 العدد 12638 

EAT 126528

منوذج اإعالن الن�سرعن التجديد 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /      

�ملالك: �لتميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: 122497
باإ�سم : جون�س�ون �أند جون�س�ون

�سريجيكال فيجن �إنك
،  �لوليات �ملتحدة  �آن��ا   92799  �ن��درو بال�ض ، كاليفورنيا، �سانتا   ، �أ�ض تي  �إي،  وعنو�نه: 1700 

�لأمريكية.   
بتاريخ:2011/09/12  و�مل�سجلة حتت �لرقم: 150271 

�سورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�سلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :3
�حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�سر �سنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء حلماية يف: 2018/11/18 

وحتى تاريخ: 2028/11/18

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء 22 مايو  2019 العدد 12638 

EAT 126529

منوذج �إعالن �لن�سرعن �لتجديد 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /      

�ملالك: �لتميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: 128328
باإ�سم : ديبوي �سينثي�ض، �إنك

وعنو�نه: 700 �أورثوبيديك در�يف و�ر�سو ، �إنديانا 46581 ، �لوليات �ملتحدة �لأمريكية.
بتاريخ:2011/10/06  و�مل�سجلة حتت �لرقم: 128328 

�سورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�سلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :10
�حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�سر �سنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء حلماية يف: 2019/04/19 

وحتى تاريخ: 2029/04/19

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء 22 مايو  2019 العدد 12638 

EAT 126653

منوذج اإعالن الن�سرعن التجديد 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /      

�ملالك: �لتميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: 129664
باإ�سم : جون�س�ون �أند جون�س�ون

�لوليات    ،  08933  ، ، نيوجري�سي  ، نيو برنزويك  �أند جون�سون بالز�  وعنو�نه: و�ن جون�سون 
�ملتحدة �لأمريكية.   

بتاريخ: 2011/02/08 و�مل�سجلة حتت �لرقم: 129664 
�سورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�سلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :10
�حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�سر �سنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء حلماية يف: 2019/05/26 

وحتى تاريخ: 2029/05/26

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء 22 مايو  2019 العدد 12638 

EAT 41546

منوذج اإعالن الن�سرعن التجديد 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /      

�ملالك: �لتميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: 129665
باإ�سم : جون�س�ون �أند جون�س�ون

�لوليات    ،  08933  ، ، نيوجري�سي  ، نيو برنزويك  �أند جون�سون بالز�  وعنو�نه: و�ن جون�سون 
�ملتحدة �لأمريكية.   

بتاريخ: 2011/11/08 و�مل�سجلة حتت �لرقم: 129665 
�سورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�سلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :12
�حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�سر �سنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء حلماية يف: 2019/05/26 

وحتى تاريخ: 2029/05/26

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء 22 مايو  2019 العدد 12638 

EAT 41547

منوذج اإعالن الن�سرعن التجديد 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /      

�ملالك: �لتميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: 129666
باإ�سم : جون�س�ون �أند جون�س�ون

�لوليات    ،  08933  ، ، نيوجري�سي  ، نيو برنزويك  �أند جون�سون بالز�  وعنو�نه: و�ن جون�سون 
�ملتحدة �لأمريكية.   

بتاريخ:2011/02/08  و�مل�سجلة حتت �لرقم: 129666 
�سورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�سلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :16
�حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�سر �سنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء حلماية يف: 2019/05/26 

وحتى تاريخ: 2029/05/26

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء 22 مايو  2019 العدد 12638 

EAT 41548

منوذج اإعالن الن�سرعن التجديد 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /      

�ملالك: �لتميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: 30443
باإ�سم : جون�س�ون �أند جون�س�ون

�لوليات    ،  08933  ، ، نيوجري�سي  ، نيو برنزويك  �أند جون�سون بالز�  وعنو�نه: و�ن جون�سون 
�ملتحدة �لأمريكية.   

بتاريخ:2000/09/10  و�مل�سجلة حتت �لرقم: 25323 
�سورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�سلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :5
�حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�سر �سنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء حلماية يف: 2019/03/17 

وحتى تاريخ: 2029/03/17

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء 22 مايو  2019 العدد 12638 

EAT 42286

منوذج اإعالن الن�سرعن التجديد 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /      

�ملالك: �لتميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: 127330
باإ�سم : يونيليفر بي �ل �سي

وعنو�نه: بورت �سناليت ، وير�ل ، مر�سي�سايد ، �ململكة �ملتحدة.
بتاريخ:2010/11/30  و�مل�سجلة حتت �لرقم: 127330 

�سورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�سلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :3
�حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�سر �سنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء حلماية يف: 2019/03/24 

وحتى تاريخ: 2029/03/24

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء 22 مايو  2019 العدد 12638 

EAT 128917

منوذج اإعالن الن�سرعن التجديد 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /      

�ملالك: �لتميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: 125792
باإ�سم : جية.بي.كميكالز �ند 

فارما �سيوتيكلز ليمتد
وعنو�نه: نيالم �سنرت،جناح ب، 4 هيند �سايكل رود،ووريل،مومباي 400 030، �لهند

بتاريخ:2011/02/15  و�مل�سجلة حتت �لرقم: 132501 
�سورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�سلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :5
�حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�سر �سنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء حلماية يف: 2019/02/20 

وحتى تاريخ: 2029/02/20

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء 22 مايو  2019 العدد 12638 

EAT 40170

منوذج اإعالن الن�سرعن التجديد 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /      

�ملالك: �لتميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: 129667
باإ�سم : جون�س�ون �أند جون�س�ون

�لوليات    ،  08933  ، ، نيوجري�سي  ، نيو برنزويك  �أند جون�سون بالز�  وعنو�نه: و�ن جون�سون 
�ملتحدة �لأمريكية.   

بتاريخ: 2011/02/08 و�مل�سجلة حتت �لرقم: 129667 
�سورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�سلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :5
�حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�سر �سنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء حلماية يف: 2019/05/26 

وحتى تاريخ: 2029/05/26

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء 22 مايو  2019 العدد 12638 

EAT 41544

منوذج اإعالن الن�سرعن التجديد 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /      

�ملالك: �لتميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: 129685
باإ�سم : جون�س�ون �أند جون�س�ون

�لوليات    ،  08933  ، ، نيوجري�سي  ، نيو برنزويك  �أند جون�سون بالز�  وعنو�نه: و�ن جون�سون 
�ملتحدة �لأمريكية.   

بتاريخ: 2015/10/04 و�مل�سجلة حتت �لرقم: 129685 
�سورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�سلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :9
�حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�سر �سنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء حلماية يف: 2019/05/26 

وحتى تاريخ: 2029/05/26

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء 22 مايو  2019 العدد 12638 

EAT 41545

منوذج اإعالن الن�سرعن التجديد 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /      

�ملالك: �لتميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: 30442
باإ�سم : جون�س�ون �أند جون�س�ون

�لوليات    ،  08933  ، ، نيوجري�سي  ، نيو برنزويك  �أند جون�سون بالز�  وعنو�نه: و�ن جون�سون 
�ملتحدة �لأمريكية.   

بتاريخ:2000/02/05  و�مل�سجلة حتت �لرقم: 23543 
�سورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�سلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :21
�حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�سر �سنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء حلماية يف: 2019/03/17 

وحتى تاريخ: 2029/03/17

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء 22 مايو  2019 العدد 12638 

EAT 42287

منوذج اإعالن الن�سرعن التجديد 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /      

�ملالك: �لتميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: 30200
باإ�سم : جموهر�ت د�ما�ض  )�ض.ذ.م.م(

وعنو�نه: �لطابق �لثالث ،  مبنى �سوق �لذهب �جلديد ، �لر�أ�ض ،  ديرة ، �ض.ب. 1522 ، دبي ، 
�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

بتاريخ:1999/10/19  و�مل�سجلة حتت �لرقم: 30200 
�سورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�سلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :14
�حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�سر �سنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء حلماية يف: 2019/02/24 

وحتى تاريخ: 2029/02/24

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء 22 مايو  2019 العدد 12638 

EAT 42914

منوذج اإعالن الن�سرعن التجديد 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /      

�ملالك: �لتميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: 126079
باإ�سم : جون�س�ون �أند جون�س�ون

�لوليات    ،  08933  ، ، نيوجري�سي  ، نيو برنزويك  �أند جون�سون بالز�  وعنو�نه: و�ن جون�سون 
�ملتحدة �لأمريكية.   

بتاريخ:2011/02/03  و�مل�سجلة حتت �لرقم: 126079 
�سورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�سلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :5
�حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�سر �سنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء حلماية يف: 2019/02/19 

وحتى تاريخ: 2029/02/19

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء 22 مايو  2019 العدد 12638 

EAT 43033

منوذج اإعالن الن�سرعن التجديد 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /      

�ملالك: �لتميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: 127379
باإ�سم : جون�س�ون �أند جون�س�ون

�لوليات    ،  08933  ، ، نيوجري�سي  ، نيو برنزويك  �أند جون�سون بالز�  وعنو�نه: و�ن جون�سون 
�ملتحدة �لأمريكية.  

بتاريخ:2011/02/10  و�مل�سجلة حتت �لرقم: 127379 
�سورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�سلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :44
�حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�سر �سنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء حلماية يف: 2019/03/24 

وحتى تاريخ: 2029/03/24

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء 22 مايو  2019 العدد 12638 

EAT 43370

منوذج اإعالن الن�سرعن التجديد 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /      

�ملالك: �لتميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: 127101
باإ�سم : جون�س�ون �أند جون�س�ون

�لوليات    ،  08933  ، ، نيوجري�سي  ، نيو برنزويك  �أند جون�سون بالز�  وعنو�نه: و�ن جون�سون 
�ملتحدة �لأمريكية.   

بتاريخ:2011/02/03  و�مل�سجلة حتت �لرقم: 127101 
�سورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�سلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :10
�حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�سر �سنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء حلماية يف: 2019/03/17 

وحتى تاريخ: 2029/03/17

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء 22 مايو  2019 العدد 12638 

EAT 43473

منوذج اإعالن الن�سرعن التجديد 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /      

�ملالك: �لتميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: 127098
باإ�سم : بيو�سن�ض ويب�سرت، �إنك.

وعنو�نه: 33 تكنولوجي در�يف ، �إرفني ، كاليفورنيا  ، �لوليات �ملتحدة �لأمريكية.
بتاريخ:2011/02/14  و�مل�سجلة حتت �لرقم: 127098 

�سورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�سلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :10
�حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�سر �سنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء حلماية يف: 2019/03/17 

وحتى تاريخ: 2029/03/17

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء 22 مايو  2019 العدد 12638 

EAT 43498

منوذج اإعالن الن�سرعن التجديد 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /      

�ملالك: �لتميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: 127427
باإ�سم : جون�س�ون �أند جون�س�ون

�لوليات    ،  08933  ، ، نيوجري�سي  ، نيو برنزويك  �أند جون�سون بالز�  وعنو�نه: و�ن جون�سون 
�ملتحدة �لأمريكية.   

بتاريخ:2011/02/13  و�مل�سجلة حتت �لرقم: 132321 
�سورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�سلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :3
�حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�سر �سنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء حلماية يف: 2019/03/25 

وحتى تاريخ: 2029/03/25

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء 22 مايو  2019 العدد 12638 

EAT 43666

منوذج اإعالن الن�سرعن التجديد 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /      

�ملالك: �لتميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: 128325
باإ�سم : جون�س�ون �أند جون�س�ون

�لوليات    ،  08933  ، ، نيوجري�سي  ، نيو برنزويك  �أند جون�سون بالز�  وعنو�نه: و�ن جون�سون 
�ملتحدة �لأمريكية.   

بتاريخ:2011/01/14  و�مل�سجلة حتت �لرقم: 128325 
�سورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�سلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :21
�حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�سر �سنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء حلماية يف: 2019/04/16 

وحتى تاريخ: 2029/04/16

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء 22 مايو  2019 العدد 12638 

EAT 44156
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العدد 12638 بتاريخ 2019/5/22   
بالدعوى رقم  2018/4862 جتاري جزئي - دبي 

�ىل �ملدعي عليه/ بي جي �إ�ض �خلليج للمقاولت - �ض ذ م م 
نحيطكم علما �أنه مت �نتد�بنا خبري� ح�سابيا بالق�سية �أعاله و�ملرفوعة �سدكم من �ملدعية 
/ بريق �ل�سم�ض لالإعمال �لكهروميكانيكية - �ض ذ م م - وعليه فانتم مكلفون باحل�سور �و 
من ميثلكم قانونا �جتماع �خلربة �ملقرر عقده يوم �لربعاء �ملو�فق  2019/5/29 �ل�ساعة 
�لثانية ع�سر ظهر� ، وذلك مبكتب �خلبري �ملنتدب �لكائن : دبي - �خلليج �لتجاري - بجو�ر 
برج و�ن �منيات - برج بري�سم - �لطابق �لثامن - مكتب 805 - �حمد �حلو�سني حما�سبون 
ومر�جعون قانونيون.  يرجى �حل�سور باملوعد و�ملكان �ملحدد و�إح�سار �مل�ستند�ت �ملوؤيدة 
لدفاعكم بالدعوى علما بانه يف حال تخلفكم عن �حل�سور فان �خلربة �ستبا�سر �عمالها 

وفقا لل�سالحيات �ملخولة لها قانونا. 
اخلبري احلا�صبي/اأحمد علي احلو�صني
رقم قيد 83

مذكرة اإعالن املدعي عليه بالن�صر 
للح�صور امام اخلربة 

العدد 12638 بتاريخ 2019/5/22   
 اعـــــــالن 

تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات- خورفكان  : �ل�سيدة/ 
يت�سمن  حم��رر  على  �لت�سديق  وطلب  �لإم����ار�ت   : �جلن�سية   ، علي  �سم�ساد  ف��رز�ن��ه 
)تنازل( يف ح�سته �لبالغة 100% يف �ل�سم �لتجاري �ملغرد للمالب�ض �جلاهزة ، ن�ساط 
�لرخ�سة جتارة �لعطور ، جتارة �لإك�س�سو�ر�ت �لن�سائية ، و�ملرخ�ض من د�ئرة �لتنمية 
�لقت�سادية يف  خورفكان رخ�سة جتارية رقم 141865 �ل�سادر بتاريخ 1998/5/17 يف 
 ، �ل�سيد/ حممد ح�سني حممد عبد�هلل  �لتنمية �لقت�سادية بخورفكان.  �ىل  د�ئرة 
�لعدل يف مدينة خورفكان  �لكاتب  بان  �لإم���ار�ت  ليكن معلوما للجميع   : �جلن�سية 
�سيقوم بالت�سديق على توقيعات ذوي �ل�ساأن يف �ملحرر �ملذكور بعد �نق�ساء ��سبوعني 

من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن.
مكتب الكاتب العدل خورفكان
د. عائ�صة حممد علي 

  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل
  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

الكاتب العدل- خورفكان

العدد 12638 بتاريخ 2019/5/22   
ب�   �سركة / جي ��ض �م تيليكوم م م ح  منطقة حرة ، ) رخ�سة رقم : 2293   ( و�لكائنة 
مدينة دبي �ملنطقة �حل��رة ملطار دبي �ض ب / 371051  ، دبي ، دول��ة �لم��ار�ت �لعربية 
�ملتحدة ، و�ملرخ�سة لدي �سلطة �ملنطقة �حلرة ملطار دبي ، ترغب هذه �ل�سركة �ملذكورة 
يف �إعالن قر�رها للكافة و�لذي مت �تخاذه بو��سطة جمل�ض �لإد�رة يف �جتماعه �لذي عقد 

بتاريخ 2019/05/02 ب�ساأن �إغالق وحل �ل�سركة .
 وفقا لذلك ، تهيب �ل�سركة باأي طرف معني  بالأمر ولديه �أى مطالبات يف مو�جهتها 
عليه تقدمي هذه �ملطالبات خالل 15 يوما من تاريخ هذ� �لإع��الن عن طريق �لربيد 

�مل�سجل �أو �لت�سال ب� � :  �ل�سادة / �سفيان �لغا و�سركاه – حما�سبون قانونيون 
�ض ب / 8540 دبي ، دبي – دولة �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 

هاتف رقم :  97142955248  +
 aghaauditor@yahoo.com : لربيد �لإلكرتوين�

لن يتم �لنظر قى �ملطالبات �لتي ترد بعد �إنتهاء فرتة �لإ�سعار و�ملحددة ب�  15 يوما.

ا�صعار ت�صفية
العدد 12638 بتاريخ 2019/5/22   

ذ م م هي �سركة ذ�ت  بولري�ض و�يرل�ض منطقة حرة - 
م�سوؤولية حمدودة يف �ملنطقة �حلرة م�سجلة لدى �سلطة 
دبي للمجمعات �لإبد�عية مبوجب �لرخ�سة رقم 18686 
وعنو�نها �مل�سجل يف �ملقر 313 ، �لطابق 3 ، �ملبنى 3 ، �ض 
ب 500201 دبي ، �لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة )�ل�سركة( ، 
�سيتم  بتاريخ 2019/5/9  �ل�سركاء  �نه وفقا لقر�ر  تعلن 

�لغاء ووفق حل وت�سفية �ل�سركة �ختياريا. 

اإلغاء الت�صفية

العدد 12638 بتاريخ 2019/5/22   
 �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة

��سم �ل�سركة : تي�سكو خلدمات اإدارة املن�ساأت - �ص ذ م م  
�لعنو�ن : مكتب رقم 1006 ملك �ل�سيخه مرمي بنت ر��سد بن �سعيد �ل مكتوم - بردبي 
، رقم �لرخ�سة : 769581   �ملركز �لتجاري - �ل�سكل �لقانوين : ذ�ت م�سوؤولية حمدودة 
رقم �لقيد بال�سجل �لتجاري : 1254653 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية 
بدبي باأنه قد مت �لتاأ�سري يف �ل�سجل �لتجاري لديها باإنحالل �ل�سركة �ملذكورة �أعاله ، 
وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ  2019/3/23 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم 
دبي بتاريخ 2019/4/7 وعلى من لديه �أي �عرت��ض �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�سفي �ملعني 
ال�سرق الو�سط لتدقيق احل�سابات - عو�ص العامري  �لعنو�ن : مكتب رقم 1304 
ملك ملي�ض حممد فو�ز - بردبي - بزن�ض باي -  هاتف : 5148248-04   فاك�ض : 5148252-
04  م�سطحباً معه كافة �مل�ستند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ 

ن�سر هذ� �لإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�صادية

العدد 12638 بتاريخ 2019/5/22   
 �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة

��سم �ل�سركة : ديزاينز انليميتد ال�سرق الو�سط - �ص ذ م م  
�ل�سكل   - �لوىل  �لرب�سا   - ب��ردب��ي   - قرقا�ض  حممد  �ن��ور  ملك   604 مكتب   : �ل��ع��ن��و�ن 
�لقانوين : ذ�ت م�سوؤولية حمدودة ،  رقم �لرخ�سة : 682878 رقم �لقيد بال�سجل �لتجاري 
�لتاأ�سري يف  باأنه قد مت  : 1109256 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية بدبي 
، وذلك مبوجب قر�ر حماكم  �أعاله  باإنحالل �ل�سركة �ملذكورة  �ل�سجل �لتجاري لديها 
دبي بتاريخ  2019/5/9 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ  2019/5/9  وعلى 
لتدقيق  دوكيوبيليتي  �ملعني  �مل�سفي  �إىل  �لتقدم  مطالبة  �أو  �عرت��ض  �أي  لديه  من 
احل�سابات �لعنو�ن : مكتب رقم 1006 ملك ديار للتطوير - بردبي - برج خليفة  هاتف 
: 4421762-04  فاك�ض : 4421764-04 م�سطحباً معه كافة �مل�ستند�ت و�لأور�ق �لثبوتية 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�صادية

العدد 12638 بتاريخ 2019/5/22   
 �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة

��سم �ل�سركة : تي�سكو خلدمات اإدارة املن�ساأت - �ص ذ م م  
�لعنو�ن : مكتب رقم 1006 ملك �ل�سيخه مرمي بنت ر��سد بن �سعيد �ل مكتوم - بردبي 
�ملركز �لتجاري -  �ل�سكل �لقانوين : ذ�ت م�سوؤولية حمدودة ،  رقم �لرخ�سة : 769579  
رقم �لقيد بال�سجل �لتجاري : 1254648 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية 
بدبي باأنه قد مت �لتاأ�سري يف �ل�سجل �لتجاري لديها باإنحالل �ل�سركة �ملذكورة �أعاله ، 
وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ 2019/3/25 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم 
دبي بتاريخ 2019/4/7 وعلى من لديه �أي �عرت��ض �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�سفي �ملعني 
ال�سرق الو�سط لتدقيق احل�سابات - عو�ص العامري  �لعنو�ن : مكتب رقم 1304 
 ملك ملي�ض حممد فو�ز - بردبي - بزن�ض باي -  هاتف : 5148248-04   فاك�ض : 04-5148252
م�سطحباً معه كافة �مل�ستند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر 

هذ� �لإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�صادية

العدد 12638 بتاريخ 2019/5/22   
 �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة

��سم �ل�سركة : اخال�ص بيك لاللكرتونيات - �ص ذ م م  
�لعنو�ن : حمل رقم 1 ملك �سفية عبد�حلميد �حمد - ديرة - نايف - �ل�سكل �لقانوين 
 : �لتجاري  بال�سجل  �لقيد  رق��م   687684  : �لرخ�سة  رق��م   ، حم���دودة  م�سوؤولية  ذ�ت   :
يف  �لتاأ�سري  مت  قد  باأنه  بدبي  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ��رة  تعلن  ه��ذ�  مبوجب   1114415
، وذلك مبوجب قر�ر حماكم  �أعاله  باإنحالل �ل�سركة �ملذكورة  �ل�سجل �لتجاري لديها 
دبي بتاريخ  2019/5/13  و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ  2019/5/6  وعلى 
لتدقيق  دوكيوبيليتي  �ملعني  �مل�سفي  �إىل  �لتقدم  مطالبة  �أو  �عرت��ض  �أي  لديه  من 
احل�سابات �لعنو�ن : مكتب رقم 1006 ملك ديار للتطوير - بردبي - برج خليفة  هاتف 
: 4421762-04  فاك�ض : 4421764-04 م�سطحباً معه كافة �مل�ستند�ت و�لأور�ق �لثبوتية 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�صادية

العدد 12638 بتاريخ 2019/5/22   
�صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي 

��سم �مل�سفي : ال�سرق الو�سط لتدقيق احل�سابات - عو�ص العامري
باي    بزن�ض   - ب��ردب��ي   - ف��و�ز  ملي�ض حممد  1304 ملك  رق��م  : مكتب  �لعنو�ن 
هاتف : 5148248-04  فاك�ض : 5148252-04  مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية 
تي�سكو  �لقت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيني �مل�سفي �ملذكور �أعاله لت�سفية  
اإدارة املن�ساأت - �ص ذ م م  وذل��ك مبوجب ق��ر�ر حماكم دبي بتاريخ   خلدمات 
2019/3/23 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 2019/4/7 وعلى 
من لديه �أي �عرت��ض �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�سفي �ملعني يف مكتبه �لكائن 
و�لأور�ق  �مل�ستند�ت  كافة  معه  م�سطحباً  �أع��اله،  �ملذكور  �لعنو�ن  على  بدبي 

�لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�صادية

العدد 12638 بتاريخ 2019/5/22   
�صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي 

��سم �مل�سفي : دوكيوبيليتي لتدقيق احل�سابات
�لعنو�ن : مكتب رقم 1006 ملك ديار للتطوير - بردبي - برج خليفة  هاتف 
�لتنمية  د�ئ���رة  تعلن  ه��ذ�  مب��وج��ب   04-4421764  : فاك�ض   04-4421762  :
�لقت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيني �مل�سفي �ملذكور �أعاله لت�سفية  ديزاينز 
انليميتد ال�سرق الو�سط - �ص ذ م م وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ  
2019/5/9 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 2019/5/9 وعلى من 
لديه �أي �عرت��ض �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�سفي �ملعني يف مكتبه �لكائن بدبي 
على �لعنو�ن �ملذكور �أعاله، م�سطحباً معه كافة �مل�ستند�ت و�لأور�ق �لثبوتية 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�صادية

العدد 12638 بتاريخ 2019/5/22   
�صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي 

��سم �مل�سفي : ال�سرق الو�سط لتدقيق احل�سابات - عو�ص العامري
باي    بزن�ض   - ب��ردب��ي   - ف��و�ز  ملي�ض حممد  1304 ملك  رق��م  : مكتب  �لعنو�ن 
هاتف : 5148248-04 ، فاك�ض : 5148252-04 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية 
تي�سكو  لت�سفية  �أع��اله  �ملذكور  �مل�سفي  باأنه قد مت تعيني  �لقت�سادية بدبي 
بتاريخ   دب��ي  ق��ر�ر حماكم  وذل��ك مبوجب  م  املن�ساأت - �ص ذ م  اإدارة  خلدمات 
2019/3/25 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 2019/4/7 وعلى 
من لديه �أي �عرت��ض �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�سفي �ملعني يف مكتبه �لكائن 
و�لأور�ق  �مل�ستند�ت  كافة  معه  م�سطحباً  �أع��اله،  �ملذكور  �لعنو�ن  على  بدبي 

�لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�صادية

العدد 12638 بتاريخ 2019/5/22   
�صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي 

��سم �مل�سفي : دوكيوبيليتي لتدقيق احل�سابات
�لعنو�ن : مكتب رقم 1006 ملك ديار للتطوير - بردبي - برج خليفة  هاتف 
�لتنمية  د�ئ���رة  تعلن  ه��ذ�  مب��وج��ب   04-4421764  : فاك�ض   04-4421762  :
�لقت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيني �مل�سفي �ملذكور �أعاله لت�سفية  اخال�ص 
بتاريخ   دب���ي  حم��اك��م  ق���ر�ر  مب��وج��ب  وذل���ك  م  م  ذ  ���ص   - لاللكرتونيات  بيك 
2019/5/13 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 2019/5/6 وعلى 
من لديه �أي �عرت��ض �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�سفي �ملعني يف مكتبه �لكائن 
و�لأور�ق  �مل�ستند�ت  كافة  معه  م�سطحباً  �أع��اله،  �ملذكور  �لعنو�ن  على  بدبي 

�لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�صادية

العدد 12638 بتاريخ 2019/5/22   
الدعوى رقم 2018/4515 جتاري جزئي  

�ملدعي / �ملنطقة �لزرقاء لل�سحن �لبحري 
�ملدعي عليه �لأول / كا�سف رفيق للنقليات - �ض ذ م م 

�ملدعي عليه �لثاين / كر�ج ب�سمي �لثقيلة 
�ىل  �دعوكم  فاإنني  �عاله  بالدعوى  ح�سابيا  خبري�  بندبي  �ملوقرة  دبي  حمكمة  حلكم  تنفيذ� 
�ل�سيخ ز�يد - برج �ل�سقر  �إمارة دبي - �سارع  �لكائن يف  �جتماع خربة ح�سابي مبكتب �خلبري 
لالأعمال - ��سفل �لبناية ونذير - �مام مركز دبي �ملايل �لعاملي - �لطابق 35 - مكتب 20 )يرجى 
�لت�سال باخلبري يف حالة عدم معرفة �لعنو�ن( وذلك يف متام �ل�ساعة �لو�حدة و�لن�سف ظهر� 
من يوم �لربعاء �ملو�فق 2019/5/29م.  علما بان �خلبري �سوف يبا�سر �جر�ء�ت �خلربة وفقا ملا مت 
تكليفه باملحكمة �ملوقرة وعليه يرجى �لإلتز�م باحل�سور يف �ملوعد و�ملكان �ملحدد �عاله كما يرجى 

مو�فاتنا بجميع �مل�ستند�ت �ملوؤيدة ملو�سوع �لدعوى.  
مانع جكة املن�صوري 
اخلبري احل�صابي املنتدب  - 0506112060 

اعالن بالن�صر الجتماع خربة 

العدد 12638 بتاريخ 2019/5/22   
�ملطلوب �إعالنه : �خلط �لذهبي للمقاولت - �ض ذ م م 

�سيغة �لإعالن 
حيث �ن حمكمة دبي قد ��سدرت حكما قطعيا بتاريخ 2018/5/20 يف �لق�سية رقم 
2018/628 جتاري كلي بتعيني �ملحكم �ساحب �لدور يف �جلدول حمكما لف�ض �لنز�ع 
، وبالإ�سارة �ىل تعيني �ملحكم يف �لدعوى رقم 2018/4916 تنفيذ  بني �لطرفني 
جتاري ، فقد تقرر عقد �إجتماع لبحث مو�سوع �لتحكيم مبكتب �خلبري �لكائن 
يف �لطابق �لثاين ، رقم 226 ، بناية مطلوب ، مدخل C �سارع �ل�سيخ ز�يد ، منطقة 
�ل�سفا 1 ، قرب م�ست�سفى ميد كري )كون�سلت ل�ست�سار�ت تطوير �مل�ساريع( وذلك 
يف �ل�ساعة �لتا�سعة و�لن�سف �سباحا بتاريخ 2019/6/2 ، لذ� يقت�سي ح�سوركم يف 

�ملوعد �ملحدد.  
 املحكم 
 املهند�س معتز املالح  

اإعالن بالن�صر 

العدد 12638 بتاريخ 2019/5/22   
 يف الدعوى  رقم 2017/2432 جتاري كلي 

�ملدعي : م�سرف �لإمار�ت �ل�سالمي - �ض م ع 
�ملدعي عيهم : 1( با�سيفيك لنظمة �ملر�قبة - �ض ذ م م 

2( با�سيفيك كنرت ولز كالود �سرف�سيز - م م ح )فرع دبي(  ، 3( دليب ر�هولن 
يف  �لبتد�ئية  دبي  حمكمة  قبل  من  و�ملعني   ، �لهادي  ح�سن  هادي  حممد  عقيل   / �لدكتور  �خلبري  "يعلن 
�لدعوى رقم 2017/2432 جتاري كلي ، و�ملقامة من �ملدعي/م�سرف �لإمار�ت �ل�سالمي - �ض م ع  وتنفيذ� 
للمهمة فان �ملدعي عليها �ل�سادة / با�سيفيك لنظمة �ملر�قبة - �ض ذ م م و�ل�سادة / با�سيفيك كنرت ولز كالود 
�سرف�سيز - م م ح )فرع دبي( و�ل�سيد/ دليب ر�هولن مدعوون  حل�سور �جتماع �خلربة �مل�سرفية �و بو��سطة 
وكيل معتمد و�ملقرر عقده يوم �لربعاء �ملو�فق 2019/5/29 يف متام �ل�ساعة 11.30  �حلادية ع�سر  و�لن�سف 
�سباحا  يف مقر مكتبنا �لكائن يف �إمارة دبي - ديرة - بور�سعيد - بناية �لو�سل بزن�ض �سنرت - بجو�ر  فندق 
جي 5 )فندق روتانا �سابقا( - �سارع رقم 27 - �لطابق �لتا�سع - مكتب رقم 902 رقم مكاين : 94178 32428  
، و�إح�سار جميع �لأور�ق و�مل�ستند�ت �لتي توؤدون  لذ� نرجو منكم �لتكرم باحل�سور يف �ملوعد �ملحدد �عاله 

تقدميها لنا لنتمكن من �أد�ء مهمتنا.  
  اخلبري امل�صريف 
د - عقيل حممد هادي ح�صن  الهادي 

تكليف االإعالن بالن�صر 
حل�صور اجتماع اخلربة امل�صرفية 

العدد 12638 بتاريخ 2019/5/22   
يف الدعوى رقم  2019/297 جتاري كلي 

�ملعلن �ليهم /  �ملدعي عليه �لأول : �ندري جاوثيري 
  �ملدعي عليه �لثاين / مو مو�سا نيكو كون�ساري 

�لدعوى  يف  �ملحا�سبية  �خل��ربة  لعمال  �ملوقرة  دب��ي  حمكمة  قبل  من  تكليفنا  على  بناء 
و�لن�سف  �لثانية  وذل��ك يف مت��ام   ، �ملو�فق 2019/5/28  �لثالثاء  ي��وم  �ع��اله فقد حددنا 
دبي  يف  �لكائن  مبكتبنا  وذل��ك  �ملحا�سبية  للخربة  �لول  �لجتماع  لعقد  موعد�   ، ظهر� 
-منطقة �لقرهود �سارع �ل�سيخ ر��سد بالقرب من فندق جمري� كريك بناية �لقرهود فيوز 
مكتب رقم 709 �لطابق �ل�سابع هاتف رقم 04/2200272 ، فاك�ض رقم : 04/2200273 ، �ض 
ب رقم : 446047 - دبي ، لذ� يطلب ح�سوركم �و من ميثلكم قانونا حل�سور �لجتماع 

�ملذكور مع �ح�سار كافة �مل�ستند�ت �ملتعلقة بالدعوى.
عبد�لرحمن كرم�ستجي للمحا�سبة �لقانونية 

�خلبري �ملحا�سبي / عبد�لرحمن كرم�ستجي 

دعوة حل�صور
 اجتماع اخلربة املحا�صبية االأول 

العدد 12638 بتاريخ 2019/5/22   
 اعـــــــالن       

تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات- خورفكان  : �ل�سيد/ يعقوب 
حمرر  على  �لت�سديق  وطلب   ، �لإم����ار�ت   : �جلن�سية   ، �حل��م��ادي  �خل��ي��اط  �حمد  يو�سف 
�خلياط  يعقوب  موؤ�س�سة  �لتجاري  �ل�سم  يف   %100 �لبالغة  ح�سته  يف  )ت��ن��ازل(  يت�سمن 
للتجارة ، ن�ساط �لرخ�سة بيع �ل�ساعات وقطع غيارها - بالتجزئة ، بيع �لعطور - بالتجزئة 
، بيع �لحذية �لرجالية - بالتجزئة - جتارة �لعقل ، جتارة �ملالب�ض �جلاهزة �لرجالية - 
و�ملرخ�ض من د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية يف  خورفكان رخ�سة جتارية رقم 527863 �ل�سادر 
كونهي حممد  �ل�سيد/  �ىل  بخورفكان.  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئرة  بتاريخ 2004/6/7 يف 
كوجنانام كاتيل مونهي مويدين - �جلن�سية : �لهند.  ليكن معلوما للجميع بان �لكاتب 
�لعدل يف مدينة خورفكان �سيقوم بالت�سديق على توقيعات ذوي �ل�ساأن يف �ملحرر �ملذكور 

بعد �نق�ساء ��سبوعني من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن.
مكتب الكاتب العدل خورفكان
د. عائ�صة حممد علي 

  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل
  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

الكاتب العدل- خورفكان

العدد 12638 بتاريخ 2019/5/22   
يف الق�صية رقم  2017/1599 جتاري كلي 

للمحاماة  �لقا�سم  �بر�هيم   : �لرئي�سي" بوكالة  "�لفرع  �ي��ر�ن  �سادر�ت  بنك   : من  �ملرفوعة 
و�ل�ست�سار�ت �لقانونية ، �سد �ملدعي عليهم / 1-هيلي �ليد �وفر �سيز - �ض ذ م م  2-عبد�لر�سول 
غالم عبا�ض ��سمعيلي  3- �سركة ب�ستيبانى �سنايع بايانهال )م�ساهمة خا�سة( )�سركة �جنبية 
�ير�نية( 4-�سركة مربوكة �لتجارية - ذ م م 5-ح�سني ر�سا بور نق�ض بند - بال�سارة �ىل كتاب 
�ملذكورة  �لق�سية  يف  تكليفي خبري�  و�ملت�سمن   2019/5/20 �مل��وؤرخ يف  �لبتد�ئية  دبي  حمكمة 
�عاله نحيطكم علما بانه تقرر عقد �جتماع �خلربة يف �لق�سية �ملذكورة يوم �لثنني �ملو�فق 
2019/5/27 �ل�ساعة 11.00 �سباحا وذلك على �لعنو�ن �لتايل : مكتب �خلبري: �حمد ماجد 
لوتاه- �لهالل كابيتال- �لطابق �لثالث- مكتب رقم 302 - بناية دبي �لوطنية للتامني- مقابل 
�ملذكور  �ملوعد  يف  للح�سور  ندعوكم  ل��ذ�   04-2999000 هاتف  بور�سعيد  �سنرت-  �سيتي  دي��رة 

وتقدمي كافة مالديكم من م�ستند�ت ومذكر�ت .
اخلبري/ احمد ماجد لوتاه- رقم قيد )111(

الهالل كابيتال
   اعالن ن�صر اجتماع خربة

العدد 12638 بتاريخ 2019/5/22   
  �صهادة بالتاأ�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة     

��سم �ل�سركة : ال�سم�ص اجلديدة للخدمات الفنية - �ص ذ م م   
رقم �لرخ�سة: 661565  �لعنو�ن : مكتب رقم 506 - ملك �بر�هيم �لزرعوين - 
�ملرر - �ل�سكل �لقانوين: ذ�ت م�سئولية حمدودة  رقم �لقيد بال�سجل �لتجاري: 
1085363  تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية بدبي بانهاب�سدد �لغاء �لرتخي�ض 
�خلا�ض بال�سركة �ل��و�ردة �عاله وذلك مبوجب �لج��ر�ء�ت و�لنظم �ملتبعة يف 
�لد�ئرة .وعلى من لديه �ي �عرت��ض �لتقدم �ىل د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية 

بدبي من خالل �لربيد �للكرتوين
معه  مرفقا   Suggest_complain@dubaided.gov.ae
ن�سر  تاريخ  من  يوما   )15( خ��الل  وذل��ك  �لثبوتية  و�لور�ق  �مل�ستند�ت  كافة 

هذ� �لعالن.
 دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�صادية

العدد 12638 بتاريخ 2019/5/22   
ق�صم التنفيذ 

اخطار دفع بالن�صر يف الق�صية التنفيذية 3376 ل�صنة 2018    
�ىل �ملحكوم عليهما / 1- �لتعاون لتجارة �لإطار�ت - ذ م م

              2-نو�ساد كالريي كانامبات مويدو -
ليكن معلوما لديكم بان حمكمة �ل�سارقة �لحتادية �لإبتد�ئية قد ��سدرت بحقكم حكما 

بالز�مكم بدفع مبلغ وقدره )1037441( درهم. 
ل�سالح �ملحكوم له/ �أر �أ�ض جي �إنرتنا�سيونال 

وحيث �ن �ملحكوم له قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم و�سجل برقم �مل�سار �ليه �عاله، لذ� 
حال  ويف  للن�سر.  �لتايل  �ليوم  تاريخ  من  يوما   15 خالل  �لقر�ر  تنفيذ  عليكم  يتوجب 
�لق�سية  �لنظر  �ستبا�سر  �ملحكمة  فان  �ملحدد  و�لتاريخ  �مليعاد  يف  �حل�سور  عن  تخلفك 

يف غيابك
 رئي�س مكتب اإدارة التنفيذ 
مبحكمة ال�صارقة االحتادية االبتدائية                   

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

  حمكمة ال�صارقة االحتادية االبتدائية         

العدد 12638 بتاريخ 2019/5/22   
  اعالن بالن�صر

�ملرجع : 655
�جلن�سية  �لإمار�ت   ، �ملعيني  ق�سمي  �ن�ساري  مدين  �ل�سيد/�سالح  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�سته �لبالغة 100%  وذلك �ىل �ل�سيد/ حممد �ر�ساد حممد 
�بر�هيم - بنغالدي�ض �جلن�سية وذلك يف �لرخ�سة )�لنهال لتجارة قطع غيار �ل�سيار�ت( �ل�سادرة 
 : �خرى  تعديالت    )518868( رقم  رخ�سة  مبوجب  بال�سارقة  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئرة  من 

تغيري �ل�سكل �لقانوين من موؤ�س�سة فردية �ىل موؤ�س�سة فردية بوكيل خدمات. 
وعمالبن�ض �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان 
�لت�سديق  على �لجر�ء  يتم  �سوف  و�نه  للعلم  �لعالن  ن�سر هذ�  �قت�سى  �لعدل. فقد  �لكاتب 
عليه  ذلك  حيال  �عرت��ض  �ي  لديه  فمن  �لعالن  هذ�  تاريخ  من  ��سبوعني  بعد  �ليه  �مل�سار 

مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�صارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�صناعية 13

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد 12638 بتاريخ 2019/5/22   

  اعالن بالن�صر
�ملرجع : 653

�جلن�سية  هندي    ، مري  عبد�ل�سالم  �حمد  فاروق  �ل�سيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
لتجارة  �خلاطف  �لربق  يف    %100 �لبالغة  ح�سته  كامل  عن  و�لتنازل  �لبيع  يف  يرغب 
�لهو�تف �ملتحركة مبوجب رخ�سة رقم )762461( �ىل �ل�سيدة/ كل فرح حممد ح�سني ، 

هندي �جلن�سية  تعديالت �خرى : تنازل �ساحب �لرخ�سة �ىل �خر 
وعمالبن�ض �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف 
�سان �لكاتب �لعدل . فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لعالن للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على 
�لجر�ء �مل�سار �ليه بعد ��سبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��ض حيال 

ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�صارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�صناعية 13

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد 12638 بتاريخ 2019/5/22   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2019/1673  جتاري جزئي              

�ىل �ملدعي عليه / 1-�لو�حة �ل�سياحية لتنظيم �لرحالت  جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن �ملدعي/ تر�فيل يو ��ض وميثلها كالوديو د�نييل ماتاي وميثله / �بر�هيم 
�أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م  علي كرم حممد خوري - قد 
�ملدعي عليه مببلغ وقدره )59668 درهم( و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة 
لها جل�سة  �ملطالبة.  وح��ددت  تاريخ  �سنويا من  بو�قع %9  �لقانونية  و�لفائدة 
 Ch1.C.14 يوم �خلمي�ض  �ملو�فق 2019/5/30  �ل�ساعة 9.30 �ض بالقاعة
لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12638 بتاريخ 2019/5/22   

انذار عديل بالن�صر
رقم )2019/3799(

�ملنذر : بنك �مل�سرق - �ض م ح  - بوكالة �ملحامي / خليفة بن هويدن �لكتبي 
�ملنذر �ليه : هيتي�ض كومار ت�سينوباهاي ميهتا 

دره��م مبوجب  ل�سد�د مبلغ )2.000.000(  �لقانوين  �لن��ذ�ر  لكم هذ�  ن�سدر  بهذ� 
�تفاقية �لرهن �ملربمة بتاريخ 2015/1/14 فيما يتعلق بالعقار �لتايل : قطعة رقم 
1069 ، �لثنية �خلام�سة ، برج فورت�سن �إكزيكيوتيف ، �لعقار رقم 702 ، �لطابق رقم 
7 ، ومنهلكم ثالثون )30( يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لنذ�ر ل�سد�د �ملبلغ �مل�ستحق ، 
و�ل �سنمار�ض حقوقنا يف �إنفاذ �أحكام �تفاقيات �لرهن �لعقاري ولن يتحمل �لبنك 

�أي م�سوؤولية عن �أي تبعات ترتتب على ذلك. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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املال والأعمال

ارتفاع عر�ض النقد ال�صامل مب�صارف الإمارات 
اإىل 1.636 تريليون درهم خالل اأبريل

•• اأبوظبي-وام:

“ ل���دى �جل��ه��از �مل�سريف  “ ن3  �ل�����س��ام��ل  �ل��ن��ق��د مبفهومة  �رت��ف��ع ع��ر���ض 
تقريبا  درهم  تريليون   1.636 % بالغا م�ستوى   0.2 بن�سبة  �لإمار�تي 
يف نهاية �سهر �أبريل من �لعام 2019 مقارنة مع 1.632 مليار درهم يف 
نهاية �س��هر مار�ض من �لعام ذ�ته. وجاءت �لزيادة يف عر�ض �لنقد مبفهومه 
�ل�سامل ح�سب تقرير �مل�سح �لنقدي �لذي �أ�سدره م�سرف �لإمار�ت �ملركزي 
�أم�ض رغم �نخفا�ض عر�ض �لنقد “ ن1 “ بن�سبة 0.3 % من 512 مليار 
درهم يف نهاية �سهر مار�ض 2019 �إىل 507.3 مليار درهم يف نهاية �سهر 
�أبريل من �لعام ذ�ته يف حني �رتفع �لنقد �ملتد�ول خارج �لبنوك �إىل 74.7 
مليار درهم . و �رتفع عر�ض �لنقد “ن2 “ بن�سبة 0.5 % من 1.329 
مليار درهم تقريبا يف نهاية �سهر مار�ض �ملا�سي �إىل 1.335 مليار درهم 

يف نهاية �سهر �أبريل من �لعام ذ�ته.

املنتدى الربيطاين الإماراتي لأبحاث 
الذكاء ال�صطناعي يختتم اأعماله يف دبي

•• دبي-وام:

�أكد معايل عمر بن �سلطان �لعلماء وزير دولة للذكاء �ل�سطناعي �أهمية 
تر�سيخ �ل�سر�كات �لدولية لتعزيز �ل�ستفادة من خمرجات �لبحث �لعلمي 
حلول  �بتكار  يف  وتوظيفها  �حلديثة  �لتكنولوجيا  موجة  على  يركز  �ل��ذي 
م�ستقبلية وت�سكيل روؤية متكاملة للتحديات و�لتغري�ت �لتي تو�جه �لعامل. 
للمنتدى  �لأوىل  �ل����دورة  �أع��م��ال  �خ��ت��ت��ام  مبنا�سبة  ت�سريح  يف  ذل��ك  ج��اء 
�ل��ذي مت تنظيمه يف  �ل��ذك��اء �ل�سطناعي  �لإم��ار�ت��ي لأب��ح��اث  �لربيطاين 
�لعلوم  و�سبكة  �ل�سطناعي  للذكاء  �لوطني  �لربنامج  بني  بال�سر�كة  دبي 

و�لبتكار �لربيطانية و�ملجل�ض �لربيطاين وجامعة هرييوت و�ت دبي .
�مل�ساركة يف  �لإم��ار�ت على  دول��ة  �إىل حر�ض حكومة  �لعلماء  و�أ�سار معايل 
تنظيم و��ست�سافة �ملوؤمتر�ت و�لفعاليات �لدولية �ملتخ�س�سة �سعياً لتنمية 
�ملهار�ت وبناء �لقدر�ت �لوطنية وتبادل �ملعرفة و�لتجارب وم�ساركة ق�س�ض 
�لنجاح يف جمال تطوير �لقطاعات �مل�ستقبلية ب�سكل عام ويف قطاع �لذكاء 
لأبحاث  �لإمار�تي  �لربيطاين  �ملنتدى  و�سهد  خا�ض.  ب�سكل  �ل�سطناعي 
�لعلماء  كبار  م��ن  �سخ�سية   20 م��ن  �أك��ر  م�ساركة  �ل�سطناعي  �ل��ذك��اء 
و�خلرب�ء و�مل�سوؤولني �حلكوميني من �ململكة �ملتحدة ودولة �لإمار�ت، كما 
�أح��دث �لبتكار�ت و�لجتاهات  ��ستعر�ست  �سهد عقد جل�سات وور���ض عمل 

و�أبرز �لتحديات و�حللول وفر�ض �لتعاون يف جمال �لذكاء �ل�سطناعي.
من جهته قال �سعادة �أندرو جاك�سون �لقن�سل �لعام �لربيطاين يف دبي �إن 
هذ� �ملنتدى يوفر فر�سة مهمة لتعزيز فر�ض �لتعاون �لبحثي يف �مل�ستقبل 
بني �ململكة �ملتحدة و�لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة �للتني تعترب�ن من �لدول 

�لر�ئدة عاملياً يف جمال �لذكاء �ل�سطناعي.

»اأدنيك« ت�صارك يف معر�ض 
»اآميك�ض فرانكفورت 2019« 

•• اأبوظبي-وام: 

ت�سارك �سركة �أبوظبي �لوطنية للمعار�ض “ �أدنيك “ يف فعاليات معر�ض “ 
�ملعر�ض �ملتخ�س�ض يف قطاع �سياحة �حلو�فز   ”2019 �آميك�ض فر�نكفورت 

و�لفعاليات �لذي يقام يف �لفرتة من 21 �إىل 23 مايو �جلاري.
تاأتي م�ساركة “�أدنيك” يف �ملعر�ض �سمن جهودها �لر�مية لتنويع حمفظة 
ل�ست�سافة  عامليا  ر�ئ���دة  وجهة  �أبوظبي  مكانة  تر�سيخ  و  �ل�سركة  فعاليات 
�لفعاليات �لدولية �لكربى، ف�سال عن تعزيز �لتو��سل و�ل�سر�كة مع �خلرب�ء 
فر�نكفورت  “�آميك�ض  معر�ض  وي�سهد  �حل��و�ف��ز.  �سياحة  بقطاع  �ملعنيني 
�ملعار�ض  مر�كز  من  متخ�س�سة  جهة   3500 من  �أك��ر  م�ساركة   ”2019
لوفد  يتيح  م��ا  �لتكنولوجيا  خ��دم��ات  ومقدمي  �لعاملية  �ل��ف��ن��ادق  و�سال�سل 
�سياحة  قطاع  يف  �لقر�ر  �سناع  �أب��رز  مع  للتو��سل  مثالية  فر�سة  “�أدنيك” 
�حلو�فز و�لفعاليات و�لرتويج ملر�فقها �لعاملية �حلا�سلة على �جلو�ئز �لعاملية 
�ملرموقة و�لتي متنح �أبوظبي ميزة تناف�سية كبرية مقابل �لوجهات �لأخرى. 
وت�سلط “�أدنيك” من خالل م�ساركتها يف �ملعر�ض �ل�سوء على �ملز�يا �لفريدة 
�لتي  و�لت�سهيالت  �خلدمات  من  �ملتميزة  و�لباقة  �ملتطورة  �لتحتية  و�لبنية 
عددهم  يتجاوز  �ل��ذي��ن  ل���زو�ره  للمعار�ض  �لوطني  �أبوظبي  مركز  يقدمها 
“�أدنيك”  للمعار�ض  �لوطنية  �أبوظبي  �سركة  وحققت  �سنويا.  ز�ئر  مليوين 
�أبوظبي بلغت  �إمارة  �قت�ساد  �قت�سادية مبا�سرة وغري مبا�سرة يف  م�ساهمات 
�مل�ساهمة  قيمة  ب��ذل��ك  لرتتفع   ،2018 �ل��ع��ام  خ��الل  دره���م  مليار   3.41
�لقت�سادية �لكلية منذ تاأ�سي�ض �ل�سركة يف عام 2005 �إىل 32 مليار درهم. 
كما حققت �ل�سركة منو� قدره 14 باملئة يف عدد �لفعاليات �لتي ��ست�سافها 
مركز �أبوظبي �لوطني للمعار�ض ومركز �لعني للموؤمتر�ت و�لذي و�سل �إىل 

502 فعالية يف عام 2018 مقارنة ب� 442 فعالية يف 2017.

ارتفاع القاعدة النقدية يف الإمارات 
خالل اأبريل اإىل 386 مليار درهم

•• اأبوظبي-وام:

�رتفعت قيمة �لقاعدة �لنقدية يف دولة �لإمار�ت �إىل 386 مليار درهم تقريبا 
ن�سبته  وبنمو  دره��م  مليار   13 ق��دره��ا  ب��زي��ادة  �ملا�سي  �أب��ري��ل  �سهر  نهاية  م��ع 
%3.5 تقريبا مقارنة مع 373 مليار درهم يف �سهر مار�ض من �لعام نف�سه. 
�لذي  بالتح�سن  مدعوما  �لنقدية  �لقاعدة  قيمة  يف  �لقيا�سي  �لرت��ف��اع  وج��اء 
�سهدته غالبية �ملكونات �لتي يت�سكل منها هذ� �ملوؤ�سر �لنقدي �ملهم وذلك وفقا 
�ملوؤ�سر �خلا�ض  �لإم��ار�ت �ملركزي. ويعرب  �أم�ض عن م�سرف  �ل�سادرة  لالأرقام 
بالقاعدة �لنقدية ح�سب �ملعايري �لنقدية �لعاملية عن �إجمايل �لنقود �ملتد�ولة 
يف �قت�ساد بلد معني ز�ئد ود�ئع �مل�سارف لدى �مل�سرف �ملركزي. وتف�سيال .. 
فقد بلغ �سايف ر�سيد �حل�سابات �جلارية للبنوك لدى م�سرف �لإمار�ت �ملركزي 
23.5 مليار درهم خالل �سهر �أبريل من �لعام �جلاري يف حني و�سلت قيمة 

بند ر�سيد �لحتياطي �للز�مي للبنوك 124.1 مليار درهم.

يتوقع اإ�سدارها خالل العام اجلاري لت�سكل دلياًل للممار�سات امل�سوؤولة يف الإمارة

غرفة دبي ت�صع اللم�صات الأخرية على درا�صة متكاملة
 لواقع امل�صوؤولية الجتماعية للموؤ�ص�صات يف القطاع اخلا�ض

 م�ساركة م�ساريع ومنتجات اأكرث ابتكارًا وتناف�سية يف معار�ص رخ�سة تاجر

»اقت�صادية دبي« و»مركز را�صد لأ�صحاب الهمم« توقعان اتفاقية تعاون لدعم امل�صاريع الوطنية لأ�صحاب الهمم

•• دبي-الفجر:

عام  مدير  بوعميم،  حمد  �سعادة  ك�سف 
غرفة جتارة و�سناعة دبي �أن �لغرفة قد 
�ساملة عن  در��سة  �إج��ر�ء  م��وؤخ��ر�ً  �أنهت 
و�قع �مل�سوؤولية �لجتماعية للموؤ�س�سات 
يف �لقطاع �خلا�ض يف �إمارة دبي، �سملت 
�ملمار�سات  �أف�����س��ل  ل��ق��ي��ا���ض  ����س��ت��ب��ي��ان��اً 
قبل  من  �ملطبقة  و�مل�سوؤولة  �مل�ستد�مة 
نتائج هذه  �ن  �إىل  دبي، م�سري�ً  �سركات 
�لدر��سة �ملتكاملة �سيتم �إ�سد�رها خالل 
لقيا�ض  دل���ي���اًل  لت�سكل  �جل�����اري  �ل���ع���ام 
ن�سبة �عتماد �ملمار�سات �مل�سوؤولة يف بيئة 
لتطبيق  لل�سركات  وحم��ف��ز�ً  �لأع���م���ال، 
وم�ستد�مة  م�����س��وؤول��ة  ����س��رت�ت��ي��ج��ي��ات 
ت��ر���س��خ م��ن م��ك��ان��ة دب���ي ك��وج��ه��ة عاملية 

م�ستد�مة لالأعمال.
�سملت  �ل��در����س��ة  �أن  ب��وع��م��ي��م  و�أو����س���ح 
�ل��ع��دي��د م��ن ���س��رك��ات �ل��ق��ط��اع �خلا�ض 
بيانات  وتت�سمن  �لإم�����ارة،  يف  �لعاملة 

حديثة حول و�قع �مل�سوؤولية �لجتماعية 
�ملمار�سات  و�أف�����س��ل  دب���ي،  يف  �ملوؤ�س�سية 
�مل�ستد�مة �لتي تتبعها �ل�سركات، ون�سبة 
��سرت�تيجيات  متتلك  �ل��ت��ي  �ل�����س��رك��ات 
�لجتماعية  ل���ل���م�������س���وؤول���ي���ة  خ���ا����س���ة 
�ل�سرت�تيجيات  ه��ذه  و�أب��رز  �ملوؤ�س�سية، 
�ل��ت��ي �ستقي�ض  وغ��ريه��ا م��ن �جل���و�ن���ب 
مفهوم  تطبيق  كيفية  �حل���ال  بطبيعة 
دبي  يف  �ملوؤ�س�سية  �ملجتمعية  �مل�سوؤولية 

من قبل �سركات �لقطاع �خلا�ض.
و�أكد �سعادته �أن �لدر��سة �ستعترب موؤ�سر�ً 
دبي  خطة  م�ستهدفات  لتحقيق  للدفع 
�ملدينة  حم���ور  يف  وخ�����س��و���س��اً   2021
�أن  �إىل  م�����س��ري�ً  و�مل�����س��ت��د�م��ة،  �ل��ذك��ي��ة 
مركز �أخالقيات �لأعمال �لتابع للغرفة 
ب���ر�جم���ه وخدماته  خ����الل  م���ن  ي��ع��م��ل 
�ملجتمعي  �لتاأثري  تعزيز  على  �ملتنوعة 
ل�سركات وموؤ�س�سات �لقطاع �خلا�ض يف 
وتنويع  �حللول  و�بتكار  �لأع��م��ال،  بيئة 
�لثقافة  ه���ذه  �ستغر�ض  �ل��ت��ي  �مل���ب���ادر�ت 

ب���ني ���س��رك��ات��ن��ا، وحت��ف��زه��ا ع��ل��ى خدمة 
و�لأ�سو�ق  و�ملتعاملني  و�لبيئة  �ملجتمع 
�لتي تعمل فيها، مما ي�ساهم يف تطوير 
جمتمع  يف  ون�ساطاتها  �ملوؤ�س�سي  �آد�ئها 

�لأعمال.
�لأعمال  �أخ��الق��ي��ات  ن��ظ��م م��رك��ز  وق���د 
 6 خالل �لربع �لأول من �لعام �حلايل 
فعاليات خمتلفة تنوعت مو��سيعها حول 
دبي لال�ستد�مة،  �سبكة غرفة  �إجن��از�ت 
للم�سوؤولية  دبي  غرفة  عالمة  ون��دو�ت 
حول  ون���دوة  للموؤ�س�سات،  �لجتماعية 
�ل�����س��الم��ة ع��ل��ى �ل���ط���رق وت��ع��زي��ز وعي 
�ل�سائقني بالإ�سافة �إىل منتدى �سل�سلة 
�لإمد�د و�لتوزيع �مل�ستد�مة يف دبي. وبلغ 
عدد �مل�ستفيدين و�مل�ساركني يف فعاليات 
�ملركز خالل �لربع �لأول 264 م�ساركاً، 
�أ�سبوع  ف��ع��ال��ي��ة  م����ن   ����س��ت��ف��اد  يف ح���ني 
 461 �ل��ت��ط��وع��ي��ة  و�ح�سد”  “�عط 
م�ستفيد�ً. وبلغ عدد �أع�ساء �سبكة غرفة 
دبي لال�ستد�مة 57 �سركة من �لقطاع 

ع��دد جمموعات  بلغ  �خل��ا���ض، يف ح��ني 
8 فرق  بال�سبكة  �لعمل �خلا�سة  وف��رق 
دبي  غرفة  عالمات  ع��دد  و�رتفع  عمل. 
للموؤ�س�سات  �لج��ت��م��اع��ي��ة  للم�سوؤولية 
�مل��م��ن��وح��ة ل��ل�����س��رك��ات م��ن��ذ �إط��الق��ه��ا يف 
359 عالمة،  �إىل ح��و�يل   2010 عام 
�حلا�سلة  �ل�سركات  عدد  �رتفع  حني  يف 

على �لعالمة �إىل 113 �سركة. 
ووف���ر م��رك��ز �أخ��الق��ي��ات �لأع��م��ال ومن 
�ل�سنو�ت  م���دى  ع��ل��ى  ن�����س��اط��ات��ه  خ���الل 
بثقافة  للدفع  �ملثالية  �ملن�سة  �ملا�سية، 
و�ملنطقة  دب����ي  يف  �مل�����س��وؤول��ة  �لأع����م����ال 
م�����ن خ������الل ���س��ل�����س��ل��ة م�����ن �مل�����ب�����ادر�ت 
لتعزيز  ب��ع��ن��اي��ة  �مل���درو����س���ة  و�ل����رب�م����ج 
�ملجتمعية  �ل����ت����اأث����ري�ت  ح����ول  �ل���وع���ي 
على  �مل�����س��وؤول��ة  للممار�سات  �لإي��ج��اب��ي��ة 
ن�����س��اط��ات �ل�����س��رك��ات و�أع��م��ال��ه��م، ومن 
للم�سوؤولية  دب��ي  غرفة  عالمة  �أب��رزه��ا 
غرفة  و�سبكة  للموؤ�س�سات،  �لجتماعية 
تنظيم  �إىل  بالإ�سافة  لال�ستد�مة  دب��ي 

•• دبي-الفجر:

�سل�سلة  �لإ�سالمي”  �لق��ت�����س��اد  ل��ت��ط��وي��ر  دب���ي  “مركز  ع��ق��د 
�جتماعات يف مالطا بالتعاون مع �إد�رة و�أع�ساء جمعية مالطا 
للتمويل �لإ�سالمي بهدف �لتعريف باآفاق �لقت�ساد �لإ�سالمي 
وتعزيز  و�ملعرفة  �خل��رب�ت  وتبادل  مالطا،  بو�بة  عرب  �أوروب��ي��اً 

فر�ض �لتعاون �لثنائي.
كل من  �لإ�سالمي  للتمويل  مالطا  �للقاء عن جمعية  وح�سر 
روبني بوتيجيغ رئي�ض �جلمعية، كينيث فاروجيا، رئي�ض جمل�ض 
�لإ�سر�ف  رئي�ض   ، بوتيج  وكري�ستوفر  للتمويل،  مالطا  �إد�رة 
للتمويل  م��ال��ط��ا  جمعية  يف  و�لأ����س���و�ق  �مل��ال��ي��ة  �لأور�ق  ع��ل��ى 
�لإ�سالمي، �إ�سافة �إىل عدد من �مل�سوؤولني. ومثل وفد دبي كل 
من �سعيد مبارك بن خربا�ض، نائب �ملدير �لتنفيذي لل�سوؤون 
�لإ�سالمي،  �لقت�ساد  لتطوير  دب��ي  مركز  يف  �ل�سرت�تيجية 
وفهد �لقا�سم، �لرئي�ض �لتنفيذي ل�سركة �لإمار�ت دبي �لوطني 
�لإ�سالمي  �لتمويل  رئي�ض  دم��ك،  حممد  و�ل��دك��ت��ور  كابيتال، 
�لعاملي بوكالة �ستاندرد �آند بورز، و طاهر حممود، رئي�ض ق�سم 
�لزبريي،  �سهيل  و  دب��ي،  نا�سد�ك  بور�سة  يف  �لأع��م��ال  تطوير 

مدير �مل�ساريع يف مركز دبي لتطوير �لقت�ساد �لإ�سالمي..  
�أب��دت��ه حكومة  �ل��ذي  �لكبري  �لن��ف��ت��اح  بعد  �للقاء  ه��ذ�  وي��اأت��ي 
مالطا على �ل�ستفادة من قطاع �لتمويل �لإ�سالمي نظر�ً ملوقع 
�لدولة �ل�سرت�تيجي �سمن �لحتاد �لأوروبي، ويف قلب �لبحر 
�لأبي�ض �ملتو�سط وبالقرب من دول �سمال �إفريقيا، خا�سة مع 
�إيطاليا  مثل  جم���اورة  دول  يف  ك��ب��رية  �إ�سالمية  جالية  وج���ود 
تت�ساركه  �ل��ذي  �لطويل  �لتاريخ  �إىل  �إ�سافة  و�أملانيا.  وفرن�سا 

�لدولة مع �لعاملني �لعربي و�لإ�سالمي.
و�أثنى �ل�سيد �سعيد مبارك بن خربا�ض، نائب �ملدير �لتنفيذي 
ل��ت��ط��وي��ر �لقت�ساد  دب���ي  ل��ل�����س��وؤون �ل���س��رت�ت��ي��ج��ي��ة يف م��رك��ز 
�لإ�سالمي على �جلهود �لتي تبذلها �جلمعية، معترب�ً �أن مثل 
هذه �للقاء�ت تر�سي �لدعائم �لأ�سا�سية لالقت�ساد �لإ�سالمي،  
وتعك�ض �مل�ساهمة �لكبرية �لتي يوفرها للناجت �ملحلي �لإجمايل 
�إىل طماأنة  �للقاء�ت  �ملركز من خالل هذه  يهدف  كما  لدبي. 
�لقت�ساد  لتطوير  دب��ي  مركز  دع��م  على  �ملالطيني  �مل�ساركني 
�لإ����س���الم���ي وت���ع���اون���ه �ل��ك��ام��ل م���ع ج��م��ع��ي��ة م��ال��ط��ا للتمويل 
�لإ���س��الم��ي  وك��ذل��ك دع���م ك��اف��ة �ل�����س��رك��اء يف دب���ي ، م��ث��ل بنك 
�لإمار�ت دبي �لوطني ونا�سد�ك دبي و �ستاندرد �آند بورز، وكبار 

خربا�ض:  ب��ن  و�أ���س��اف  للجمعية.  و�مل��ح��ام��ني  �ل�سريعة  علماء 
�ملال يف مالطا  ر�أ���ض  ��ستك�ساف �سوق  �إىل  “تهدف هذه �لزيارة 
و�لتعرف عن كثب على �لنظام �لقت�سادي يف �لدولة لدر��سة 
�لزيارة  هذه  لنا  وتقدم  �مل�ستقبل.  يحملها  �لتي  �لفر�ض  كافة 
يقدمها  �لتي  �لإ�سالمية  �ملالية  للتكنولوجيا  للرتويج  فر�سة 
�ملركز لعدد من �ل�سركاء يف خمتلف دول �لعامل، مبا يتما�سى 

 « مع ��سرت�تيجية �ملركز 2021-2017 
من جهته �أعرب روبني بوتيجيغ رئي�ض جمعية مالطا للتمويل 
دبي  مركز  وف��د  بها  ق��ام  �لتي  للزيارة  تقديره  عن  �لإ�سالمي 
لتطوير �لقت�ساد �لإ�سالمي �إىل مالطا، كما �أثنى على �جلهود 
جزيرة  �إىل  �لإ�سالمي  �لتمويل  لإدخ���ال  بذلت  �لتي  �ملختلفة 

مالطا بدًء� من �لعام 2010.
�لطاولة  و�ج��ت��م��اع��ات  �حل���و�ري���ة  �مل��ل��ت��ق��ي��ات  �سل�سلة  وت�����س��ك��ل 
لتطوير  دب���ي  م��رك��ز  تنظيمها  يف  ي�����س��ارك  �ل��ت��ي  �مل�����س��ت��دي��رة 
�لقمة  لتو�سيات  ��ستكماًل  �لعامل  ح��ول  �لإ�سالمي  �لقت�ساد 
�أعمالها  دب��ي  ��ست�سافت  �لتي  �لإ���س��الم��ي  لالقت�ساد  �لعاملية 
باآفاق  عاملياً  للتعريف  وذل��ك   ،2018 �أك��ت��وب��ر  و31   30 يف  

ومنتجات وم�ستقات قطاعاته �حليوية �لو�عدة.

مو��سيع  ت��ع��ال��ج  متخ�س�سة  ف��ع��ال��ي��ات 
�ملجتمع  ف���ئ���ات  ت��ه��م ج��م��ي��ع  ج���وه���ري���ة 
�ل�سركات  و�أع��م��ال  ن�ساطات  وت��اأث��ري�ت 

على �لبيئة و�ملجتمع و�أفر�ده.
وقد نظم �ملركز 30 فعالية خالل �لعام 
2018، ح�سرها 3،182 م�ساركاً من 
موؤمتر  وب���رز  وموؤ�س�سة.  �سركة   725
حو�ر دبي 2018 �لذي ركز على قدر�ت 
و�إم���ك���ان���ات �ل��ت��ق��ن��ي��ة �حل��دي��ث��ة يف خلق 
م�ستقبل م�ستد�م وذلك عرب ��ستك�ساف 
ت�ساعد يف  �لتي  �ملنا�سبة  �لأعمال  مناذج 
�لتكنولوجيا  م��ن  �لق�سوى  �ل�ستفادة 
�حل��دي��ث��ة، و�ل��ت��ي ت��وف��ر ح��ل��وًل مبتكرة 

للم�سائل �لجتماعية و�لبيئية.
دبي”   Engage« ب���رن���ام���ج  ون���ظ���م 
“ يوم  �ل��ت��ط��وع��ي ف��ع��ال��ي��ت��ه �ل�����س��ن��وي��ة 
و�لتي  �مل��ا���س��ي  �ل��ع��ام  و�ح�سد”  �أع����ط 
من  متطوعاً   1880 م�ساركة  �سهدت 
بحو�يل  �ساهمو�  وموؤ�س�سة،  �سركة   36
�أكر  مل�ساعدة  تطوعية  �ساعة   5610
وذل��ك من خالل  �سخ�ساً،   4800 من 
هيئة   23 نظمتها  جمتمعية  م�ساريع 

وموؤ�س�سة جمتمعية.
وقدمت 51 �سركة خالل �لعام 2018 
غرفة  عالمة  على  للح�سول  طلباتها 
حني  يف  �لجتماعية،  للم�سوؤولية  دب��ي 
ل��ل��ح�����س��ول على  ����س���رك���ات   7 ت���ق���دم���ت 
عالمة غرفة دبي �ملتقدمة للم�سوؤولية 
�لج���ت���م���اع���ي���ة ل���ل���م���وؤ����س�������س���ات. وب�����رزت 
�لعالمة منذ �إطالقها يف �لعام 2010 
و�ملمار�سات  �جلهود  لتكرمي  �أد�ة  كاأبرز 
�مل�������س���وؤول���ة و�مل�����س��ت��د�م��ة ل��ل�����س��رك��ات يف 

منطقة �ل�سرق �لأو�سط.

•• دبي-الفجر: 

يف �إطار �إطالق �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد 
ن��ائ��ب رئ��ي�����ض �لدولة  �آل م��ك��ت��وم  ب��ن ر����س��د 
رئ��ي�����ض جم��ل�����ض �ل������وزر�ء ح��اك��م دب����ي، رعاه 
�أ�سحاب  لتمكني  �لوطنية  �ل�سيا�سة  �هلل، 
�لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  وق��ع��ت  �لهمم، 
بدبي متمثلة بقطاع �لت�سجيل و�لرتخي�ض 
ر��سد  “مركز  م��ع  تفاهم  م��ذك��رة  �لتجاري 
�مل��و�ط��ن��ني من  ل��دع��م  �لهمم”  لأ���س��ح��اب 
تاجر”  “رخ�سة  و�إ���س��د�ر  �لهمم  �أ���س��ح��اب 
و�لفعاليات  �مل��ع��ار���ض  يف  و�إ���س��ر�ك��ه��م  ل��ه��م 
لأ�سحاب  بتنظيمها  �ل��ق��ط��اع  ي��ق��وم  �ل��ت��ي 
�إطار  وتاأتي هذه �خلطوة يف  تاجر.  رخ�سة 
�أمام  �ل��ف��ر���ض  ت��ع��زي��ز  �إىل  �ل��ط��رف��ني  �سعي 
�ل��ت��ج��اري��ة م��ن �مل�ساريع  �أ���س��ح��اب �لأع��م��ال 
�ل��وط��ن��ي��ة، وت���وف���ري �مل��ن�����س��ة �مل��ث��ال��ي��ة �لتي 
منتجاتهم  وت�����س��وي��ق  ع��ر���ض  م��ن  متكنهم 
�ملتنوعة و�لو�سول بها �إىل �أكرب �سريحة من 

�مل�ستهلكني.
�قت�سادية  مقر  يف  �لتفاقية  بتوقيع  وق��ام 
دب��ي بقرية �لأع��م��ال، ك��ل م��ن عمر خليفة، 
�لت�سجيل  ل��ق��ط��اع  �لتنفيذي  �مل��دي��ر  ن��ائ��ب 
�قت�سادية  يف  �ل����ت����ج����اري  و�ل���رتخ���ي�������ض 
دب�����ي؛ وم�����رمي ع��ث��م��ان، م���دي���ر ع����ام مركز 
ع��دد من  �لهمم، بح�سور  لأ���س��ح��اب  ر����س��د 

�مل�سوؤولني لكال �جلهتني.
“ياأتي  خليفة:  عمر  ق��ال  �ملنا�سبة،  وب��ه��ذه 
توقيع �لتفاقية ترجمًة لتوجيهات �ساحب 
مكتوم  �آل  ر����س��د  ب��ن  حممد  �ل�سيخ  �ل�سمو 
�لوزر�ء  جمل�ض  رئي�ض  �لدولة  رئي�ض  نائب 
متكني  �إىل  �لر�مية  �هلل،  رع��اه  دب��ي،  حاكم 
�لفر�ض  �إىل  �لو�سول  من  �لهمم  �أ�سحاب 
�لذي  �لنحو  على  �لعمل  جم��ال  يف  �ملتاحة 
ي��ك��ف��ل مم���ار����س���ة ح��ق��وق��ه��م و�مل���������س����او�ة مع 
مع  �لتفاقية  توقيع  وي�سعدنا  �لآخ��ري��ن. 
م��رك��ز ر����س��د لأ���س��ح��اب �ل��ه��م��م �ل��ت��ي تاأتي 
جمال  يف  �لأدو�ر  ت��ك��ام��ل  م���ن  �ن���ط���الق���اً 

دع���م �أ���س��ح��اب �ل��ه��م��م مب���ا ي��ح��ق��ق �لهدف 
�أ�سحاب  ب��دم��ج  ل��ه  ن�سعى  �ل���ذي  �لرئي�سي 
�لهمم يف �ملجتمع كي يكونو� �أفر�د�ً منتجني 
�لنه�سة  م�سرية  يف  وموؤثرين  وم�ساهمني 

لدولتنا �حلبيبة«.
و�أكد عمر خليفة �إىل �أن ت�سافر �جلهود بات 
لقيادتنا  �لعليا  �لأه���د�ف  لتحقيق  ���س��رورة 
�ل�ساملة  �ل��ت��ن��م��ي��ة  وحت���ق���ي���ق  �ل���ر����س���ي���دة، 
على  �أب��ن��ائ��ه  مت��ك��ني  خ���الل  م��ن  للمجتمع 
�ختالف فئاتهم يف جميع �ملجالت، م�سري�ً 
�أكر  دور  لها  �ل�سر�كات  ه��ذه  مثل  �أن  �إىل 
�جلانب  دع��م  يف  �أك���رب  و�ن��ع��ك��ا���س��ات  فاعلية 

�لإن�ساين و�ملجتمعي.
�أعربت مرمي عثمان عن بالغ  ومن جانبها 
تقديرها ملا قدمته �قت�سادية دبي من دعم 
بر�جمه  وتطوير  م�سريته  لتعزيز  للمركز 
�ل��ع��الج��ي��ة و�ل��ت��دري��ب��ي��ة و�ل��ت��اأه��ي��ل��ي��ة �لتي 
�لد�ر�سني  �ل��ه��م��م  �أ���س��ح��اب  منها  ي�ستفيد 
باملركز وقالت: “�إن هذ� �لت�سامن �ملجتمعي 

جمتمع  على  غريباً  لي�ض  �لوطني  و�ل��ت��اآزر 
�لإمار�ت وهو قيمة �أ�سيلة ومتاأ�سلة �أر�سى 
بذورها �لو�لد �ملوؤ�س�ض ز�يد طيب �هلل ثر�ه، 
وهو يرتجم �أي�ساً �سيا�سة �لدولة و�حلكومة 
�أ�سحاب  متكني  �إىل  تتطلع  �لتي  �لر�سيدة 
�لهمم ودجمهم بكفاءة و�قتد�ر يف �ملجتمع 

دون تهمي�ض �أو �إق�ساء«.
و�لرتخي�ض  �ل��ت�����س��ج��ي��ل  ق���ط���اع  و�أ�����س����در 
�لتجاري يف د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية بدبي 
2487 رخ�سة “تاجر” منذ �إطالق �ملبادرة 
وحتى 19 من �سهر مايو 2019، و�سكلت 
رخ�سة   1978 نحو  �لإم��ار�ت��ي��ة  �جلن�سية 
�لرخ�ض  �إج���م���ايل  م���ن   79.5% بن�سبة 
�لن�سبة  على  �لإن���اث  و��ستحوذت  �ل�سادرة. 
�لأع���ل���ى م���ن �ل��رخ�����ض، ح��ي��ث ���س��ك��ل��ن نحو 
فيما  %61 من عدد �لرخ�ض”1512”، 
 .»975“  39% بنحو  ن�سبة  �لذكور  �سكل 
وُتعنى رخ�سة “تاجر” برتخي�ض �مل�ساريع 
�لتو��سل  مو�قع  عرب  ت��د�ر  �لتي  �لتجارية 

�لعديد  تاجر  رخ�سة  وت��ق��دم  �لجتماعي. 
�ملتعامل،  ث��ق��ة  ت��ع��زي��ز  �مل��م��ي��ز�ت م��ن��ه��ا  م��ن 
حماية �ل�سم �لتجاري، �مل�ساركة يف �ملعار�ض 
�لعرو�ض  م����ن  �ل����س���ت���ف���ادة  و�مل������وؤمت������ر�ت، 
�لبنكية، �حل�سول على ع�سوية غرفة دبي، 
�ل�ستهالكية،  �مل��ت��اج��ر  يف  �ملنتجات  ع��ر���ض 
�ل��ت��دري��ب وور������ض �ل��ع��م��ل، و�لإع����الن����ات يف 

مو�قع �لتو��سل �لجتماعي.
رخ�سة  لأن�سطة  �لإج��م��ايل  �ل��ع��دد  وو���س��ل 
تاجر �إىل 414 ن�ساط، منهم 224 ن�ساط 
ن�����س��اط م��ه��ن��ي. وب��ل��غ عدد  جت����اري و190 
�لأن�سطة �مل�سموح بها يف �لرخ�سة �لو�حدة 
متنا�سقة  ت��ك��ون  �أن  ع��ل��ى  �أن�����س��ط��ة  ع�����س��رة 
�أن�سطة  �لن�ساط. ورك��زت معظم  �سمن فئة 
�لرخ�ض �ل�سادرة منذ �لإطالق وحتى �ليوم 
�لأن�سطة  و�ملو�سة،  �لأزي���اء  جمموعة  على 
�لغذ�ئية، �خلدمات �لت�سويقية �لإلكرتونية 
و�ملو�قع �لإلكرتونية، �خلياطة، وجمموعة 

�حلفالت. 

�سمن �سل�سلة لقاءات حوارية مع جمعية مالطا للتمويل الإ�سالمي

مركز دبي لتطوير القت�صاد الإ�صالمي يو�ّصع اآفاقه اأوروبيًا من بوابة مالطا
ال�صركات  اإف�صاح  ن�صبة   %  95.3
امل��درج��ة ب���»اأب��وظ��ب��ي ل���الأوراق 
الأول ال��رب��ع  خ���الل  امل��ال��ي��ة« 

•• اأبوظبي - وام: 

�أع����ل����ن ����س���وق �أب���وظ���ب���ي ل�������الأور�ق 
�ل�سركات  �إف�ساح  ن�سبة  �أن  �ملالية 
�مل�ساهمة �لعامة �ملحلية و�لأجنبية 
% م��ن حيث   95.3 بلغت  ل��دي��ه 
�ملالية للربع  �لنتائج  �لإف�ساح عن 

�لأول من �لعام 2019.
وج���اء ذل���ك يف ح���دود ف���رتة �ملهلة 
�ل���زم���ن���ي���ة �ل���ق���ان���ون���ي���ة �مل����ح����ددة 
�ل�سركات  ن��ت��ائ��ج  ع���ن  ل��الإف�����س��اح 
يوماً   45 ب���  �مل���ح���ددة  و  �مل���درج���ة، 
م��ن ت��اري��خ �ن��ت��ه��اء �ل��ف��رتة �ملالية، 
ويف هذ� �ل�سدد ت�سري �لنتائج �إىل 
عامة  م�ساهمة  �سركة   61 �ل��ت��ز�م 
�ل�����س��وق، من  و�أج��ن��ب��ي��ة يف  حملية 
�أ���س��ل 64 ���س��رك��ة ب��الإف�����س��اح عن 

بياناتها �ملالية.
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املال والأعمال

جمموعة »اأبوغزاله« توفر كتاب »العامل 
املعريف املتوقد« يف جميع مكاتبها حول العامل 

 •• عمان –الفجر: 

�أطلق موؤخر� �سعادة �لدكتور طالل �أبوغز�لة كتابا جديد� بعنو�ن “�لعامل �ملعريف 
نتيجة  �مل�ستقبل  تغري  كيفية  ع��ن  يك�سف  حيث  جم��ال��ه،  يف  �لأول  يعد  �ملتوقد” 
ويقدم  �لب�سرية.  �حلياة  جو�نب  جميع  على  وتاأثري�تها  �لتكنولوجيا،  لنت�سار 
�ستغري  كيف  تبني  للم�ستقبل،  و�قعية  رحلة  �ملتوقد”  �مل��ع��ريف  “�لعامل  �لكتاب 
�لتكنولوجيا م�سار �لتاريخ �لب�سري يف �لثورة �ل�سناعية �لر�بعة، مما �سيوؤدي �إىل 

طم�ض و�سبابية �خلط �لفا�سل بني �لب�سر و�لتكنولوجيا. 
باحل�سول  يرغب  من  لكل  متوفر  �لكتاب  �أن  �أبوغز�له  طالل  جمموعة  و�أعلنت 
على ن�سخة منه كاإهد�ء يف جميع مكاتب �ملجموعة و�ملنت�سرة حول �لعامل و�لتي 
ي�سكل  �لكتاب  �أن  لها  بيان  يف  �ملجموع  و�أ���س��ارت  مكتب.    100 عن  عددها  يزيد 
خطابا تكنولوجيا يك�سف عن عالقة تعاي�ض وتكافل بني �لإن�سان و�لتكنولوجيا، 
ويقدم جمموعة و��سعة من �لتقنيات، كما ي�ستعر�ض �لعديد من �لتحديات �لتي 
�لق�سايا  على  �ل�سوء  �أبوغز�لة  �لدكتور  ويلقي  �لتكنولوجيا.  هذه  مثل  جتلبها 
ي�سجع  كما  جديا،  بها  �لتفكري  و�مل�سرعني  �لتكنولوجيا  خرب�ء  على  يتعني  �لتي 
�لتكنولوجيا،  لنت�سار  �ملمتدة  �لآث��ار  حول  �مل�ستويات  جميع  وعلى  �لعام  �لنقا�ض 
و�لتي لن تكون من م�سوؤولية خرب�ء �لتكنولوجيا وحدهم.  وي�سكل �لكتاب مرجعا 
هاما جلميع �ملهتمني بامل�ستقبل، و�لباحثني عن فهم �لكيفية �لتي �سيتفوق فيها 
�لب�سر على �لتطور �لتكنولوجي �ل�سريع، بالإ�سافة �إىل �ملعنيني باملتوّجب �لقيام 
به ل�سمان حدوث �لتغري بطريقة تقود �إىل �لتنمية �لب�سرية. ويعد كتاب “�لعامل 
�أبوغز�لة  �سمن مهمته �مل�ستمرة يف  �لإ�سد�ر �لأحدث للدكتور  �ملعريف �ملتوقد” 
بناء عمال معرفة �مل�ستقبل، حيث �أنها من م�سوؤولياته �لتي و�سعها لنف�سه ملا يزيد 
على �أربعة عقود، باعتباره �ساحب روؤية م�ستقبلية يف جمال تكنولوجيا �ملعلومات. 
�لأمم  �ملنا�سب يف هيئة  �لعديد من  تقلد  �أبوغز�لة قد  �أن  بالذكر  ومن �جلدير 
�ملتحدة يف جمال تكنولوجيا �ملعلومات و�أ�س�ض مبادر�ت وموؤ�س�سات تعليمية ل تعد 

ول حت�سى يف هذ� �ملجال على م�ستوى �لعامل.  

جمل�ض الإمارات للم�صتثمرين باخلارج يوقع 
مذكرة تفاهم مع البنك الأهلي امل�صري

•• اأبوظبي- وام:

وقع )جمل�ض �لإم��ار�ت للم�ستثمرين باخلارج( مذكرة تفاهم مع )�لبنك 
�لأهلي �مل�سري(بهدف تعزيز �لتعاون و �لعمل على دعم و��ستك�ساف �لفر�ض 
�ل�ستثمارية و و�سع �إطار عام لتعظيم �ملبادئ �لتوجيهية للطرفني لدر��سة 

زيادة ن�سبة وقيمة �ل�ستثمار�ت يف جمهورية م�سر �لعربية.
�أب��وظ��ب��ي م��ن ج��ان��ب ج��م��ال �سيف  ج��رى توقيع م��ذك��رة �لتفاهم �م�����ض يف 
ب��اخل��ارج وح�سني  للم�ستثمرين  �لإم����ار�ت  ملجل�ض  �ل��ع��ام  �لأم���ني  �جل���رو�ن 
طنطاوى �لرئي�ض �لتنفيذي للبنك �لأهلي �مل�سري مبركز دبي �ملايل �لعاملي. 
�لإقليمي  �ل��دور  �سوء  يف  خا�سة  �أهمية  �لتفاهم  مذكرة  توقيع  ويكت�سب 
و�لبنك  ب��اخل��ارج  للم�ستثمرين  �لإم����ار�ت  جمل�ض  م��ن  لكل  �ملهم  و�لعاملي 
�ل�سرت�تيجية  و�ل�سر�كة  و�ملتنامية  �لقوية  و�لعالقات  �مل�سري،  �لأهلي 
بني دولة �لإمار�ت وجمهورية م�سر �لعربية يف خمتلف �ملجالت من �أجل 
�أمام �سركات �لقطاع �خلا�ض ورجال �لأعمال �لإمار�تيني  متهيد �لطريق 
حمافظات  جميع  يف  �ل��و�ع��دة  �ل�ستثمارية  �مل��ج��الت  �ستى  يف  لال�ستثمار 
�ل�ستثمار  فر�ض  تعزيز  �إىل  �لطرفان  ويتطلع  �لعربية.  م�سر  جمهورية 
و�مل�ستثمرين  �ل�ستثمارية  �ل�����س��رك��ات  م��ن  �مل��زي��د  و��ستقطاب  لل�سركات 
��ستثمار�تهم،  تو�سيع  �أو  �مل�سري  �ل�سوق  دخ��ول  يف  �لر�غبني  �لإمار�تيني 
�جلرو�ن:   �سيف  قال جمال  و  �ل�ستثمار�ت يف م�سر.  وقيمة  ن�سبة  لزيادة 
�أو �ملوؤ�س�سات  نحر�ض د�ئما على �لتن�سيق ومد ج�سور �لتعاون مع �جلهات 
 “ �أو �سركات �لقطاع �خلا�ض د�خليا وخارجيا  �حلكومية و�سبه �حلكومية 
�آمنة لبيئة مميزة تالئم  �ملجل�ض يعمل على توفري بو�سلة  �أن  �إىل  منوها 
وتقدمي  بتوقعاتهم  وتفي  عام  ب�سكل  �لإمار�تيني  �مل�ستثمرين  �حتياجات 

�ملزيد من �لدعم لتمكني �ل�ستثمار�ت 

تو�صيل الكهرباء واملياه لعدد 201 من 
امل�صاكن التابعة للم�صروعات احلكومية يف كلباء

•• ال�شارقة -وام:

 201 لعدد  و�ملياه  �لكهرباء  �ل�سارقة تو�سيل خدمات  �أنهت هيئة كهرباء ومياه 
م�سكن تابعة مل�سروعات �لإ�سكان �حلكومية مبدينة كلباء حيث مت تو�سيل خدمات 
�لكهرباء و�ملاء لعدد 33 م�سكن مبنطقة �ل�سور تابعة لد�ئرة �لإ�سكان بال�سارقة 
�لتحتية و130  �لبنية  ل��وز�رة تطوير  تابعة  �ل�ساف  38 م�سكن مبنطقة  وع��دد 
م�سكن مبنطقة �ل�ساف تابعة لوز�رة �سوؤون �لرئا�سة. و�أكد �سعادة �لدكتور �ملهند�ض 
ر��سد �لليم رئي�ض هيئة كهرباء ومياه �ل�سارقة �أن �لهيئة ت�سعى لتطوير �سبكات 
وحمطات توزيع �لكهرباء يف كافة مناطق �إمارة �ل�سارقة بحيث ل ت�ستغرق �لفرتة 
�ملحددة لتو�سيل �لكهرباء �إىل �ملباين �ل�سكنية و�لتجارية يف كافة مناطق باإمارة 
�ل�سارقة �سوى �أيام قليلة بعد ��ستالم طلبات تو�سيل �لكهرباء وتنفيذ �ل�سو�بط 
�ل�سليم  �لتخطيط  خالل  من  ت�سعى  �لهيئة  �أن  �إىل  و�أ�سار   . �ملطلوبة  و�ل�سروط 
و�لعتماد على �أف�سل �لنظم �لعاملية لتطوير �سبكة �لكهرباء �إىل �لق�ساء نهائياً 
على قو�ئم �لنتظار وتو�سيل �لتيار �لكهربائي لأي م�سروع فور �لنتهاء منه دون 

�أي تاأخري ب�سرط �لتز�م �ملالك �لكامل ب�سروط �لأمن و�ل�سالمة.

اإطالق م�سابقة للت�سوير وجوائز قّيمة للفائزين كل يوم

»رم�صان ال�صارقة 2019« يوا�صل فعالياته و�صط اإقبال كثيف للتمتع بح�صوماته الكبرية
•• ال�شارقة-الفجر:

�ل�سارقة  رم�����س��ان  “مهرجان  ي��و����س��ل 
جتارة  غ��رف��ة  تنظمه  �ل����ذي   2019“
و�سناعة �ل�سارقة يف ن�سخته �ل�30 حتت 
�ملفاجاآت”  وه��ّل��ت  رم�����س��ان  “ّهل  �سعار 
بالتعاون مع عدد من �لدو�ئر و�لهيئات 
و�لقطاع  �ملحلية،  �حلكومية  و�ملوؤ�س�سات 
�خل���ا����ض، م��ع دخ��ول��ه �لأ���س��ب��وع �لثالث 
�لفائزين  وج���وه  على  �لب�سمة  ر���س��م  يف 
ي��وم��ي��اً م��ن ���س��ك��ان �لإم�����ارة وزو�ره�����ا يف 
�ل�����س��ح��وب��ات �ل��ع��دي��دة و�مل��ت��ن��وع��ة �لتي 
على  �لف�سيل  �ل�سهر  ب��د�ي��ة  منذ  ت��ق��ام 
و�سط  �لقّيمة،  �جلو�ئز  من  كبرية  باقة 
�جلمهور  ِقبل  من  ومتنام  كثيف  �إقبال 
و�ل�ستفادة  �ملتنوعة  بفعالياته  للتمتع 
و�حل�سومات  �لرتويجية  �حلمالت  من 
�ملنتجات  �أن�����و�ع  �ل��ك��ربى ع��ل��ى خم��ت��ل��ف 
�للجنة  �أع���ل���ن���ت  ح��ي��ث  �ل���س��ت��ه��الك��ي��ة. 
�ل��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة ل��ل��م��ه��رج��ان ع���ن �إط����الق 
لأجمل  �لفوتوغر�يف  �لت�سوير  م�سابقة 
ل��ق��ط��ة م����ن ف���ع���ال���ي���ات �مل����ه����رج����ان يتم 
�لتفاعلية  بها عرب من�ساتها  �ل�سرت�ك 
حيث  �لج��ت��م��اع��ي،  �لتو��سل  م��و�ق��ع  يف 
يتم �لإعالن يومياً عن �لفائزين باأجمل 
�سورة مقابل جو�ئز قيمة وهد�يا ثمينة، 
�جلو�ئز  زي���ادة  ع��ن  �للجنة  �أع��ل��ن��ت  كما 
�أجهزة  وت�سمل  للمهرجان  �لأ�سبوعية 
حممولة، وق�سائم م�سرتيات بقيمة 10 

�آلف درهم. 

 2000 مركزًا وحماًل جتاريًا
بوزجنال  �سعيد  جمال  ق��ال  جهته،  م��ن 

م�����س��اع��د �مل��ن�����س��ق �ل��ع��ام ل��ل��م��ه��رج��ان، �إن 
�ملهرجان  يف  �مل�ساركة  �لتجارية  �مل��ر�ك��ز 
2000 مركز�ً  و�لتي يزيد عددها على 
�ل�سركات  وك����ذل����ك  جت�����اري�����اً  وحم������اًل 
�ل��ت��ج��زئ��ة، حتر�ض  ق��ط��اع  �ل��ع��ام��ل��ة يف 
من  �مل��ه��رج��ان  يف  �مل�����س��ارك��ة  على  �سنوياً 
خالل تقدمي عرو�ض جاذبة وتخ�سي�ض 
�لرتويجية  حلمالتها  كافية  ميز�نيات 
وج��و�ئ��زه��ا �ل��ق��ّي��م��ة، ب��ه��دف ج��ذب �أكرب 
�ل�سارقة  د�خ��ل  �ملت�سوقني من  ع��دد من 
وخارجها، وعرب توفري �ل�سلع ومنتجات 
مبا  مغرية  باأ�سعار  �لتجارية  �لعالمات 
�أن  �إىل  �ل��زو�ر على �ل�سر�ء، لفتاً  يحفز 
مبيعات �ملهرجان يف ن�سفه �لأول حققت 
زيادة يف ن�سبة �ملبيعات يف مر�كز �لت�سوق 
�إىل  و���س��ل��ت  بن�سبة  �ل��ع��ام��ة  و�لأ�����س����و�ق 
%90، كما �سجلت �لإح�سائيات حتقيق 
زيادة يف ��سرت�ك �ملحالت بن�سبة و�سلت 

�إىل %80 عن �ملو��سم �ل�سابقة.
�ملهرجان  �أه��م��ي��ة  �أن  ب��وزجن��ال  و�أ���س��اف 
�لقت�سادي  ب��ج��ان��ب��ه  تنح�سر  ت��ع��د  مل 
فقط ، فقد حتّول �ملهرجان �إىل منا�سبة 
ترويجية و�جتماعية وترفيهية وثقافية 
خمتلف  منها  ت�ستفيد  وريا�سية  وفنية 
�لأعمار  خمتلف  وم��ن  �ملجتمع  �سر�ئح 
يف  �لر�ئد  دوره  جانب  �إىل  و�جلن�سيات، 
دعم وم�ساندة �لقطاع �خلا�ض وتن�سيط 
بني  �لتناف�سية  وتعزيز  �لتجزئة  جت��ارة 
ت��ق��دمي ك��ل م��ا هو  م��ر�ك��ز �لت�سوق على 
�لعرو�ض  و�أف�����س��ل  للمت�سوقني  ج��دي��د 
ل���ه���م، وب���ال���ت���ايل ت��ع��زي��ز م��ك��ان��ة �م����ارة 
متنح  ر�ئ���دة  �سياحية  كوجهة  �ل�سارقة 
زّو�ره�����ا جت���ارب ت�����س��وق مم��ي��زة، معترب�ً 

نتيجة  �ل��ن��ج��اح  ه��ذ�  �مل��ه��رج��ان حقق  �أن 
ب��ني �لغرفة  �ل��ت��ع��اون �ملثمر و�ل��ب��ن��اء م��ا 
و�لرعاة  �ل���س��رت�ت��ي��ج��ي��ني  و�ل�����س��رك��اء 
�حلكومية  �جلهات  وكذلك  �لرئي�سيني 

�لأخرى و�لقطاع �خلا�ض.
�ملهرجان حازت  فعاليات  �أن  �إىل  م�سري� 
على �هتمام ور�سا �جلمهور وجتّلى ذلك 
�ل��ي��وم��ي �حلا�سد  �ل��ت��ف��اع��ل  م���ن خ���الل 
و�ل���الف���ت م��ع خم��ت��ل��ف �لأن�����س��ط��ة �لتي 
نظمتها �لغرفة ومر�كز �لت�سوق وكذلك 
�مليد�نية  �ل��ر�أي  ��ستطالعات  من خالل 
�آلف  يومياً  �مل��ه��رج��ان  ي�ستقطب  حيث 
مبعامل  ي�ستمتعون  �ل��ذي��ن  �ل��ز�ئ��ري��ن 
�لعريق  وت��اري��خ��ه��ا  �ل�����س��ارق��ة  وم���ز�ي���ا 
�لفعاليات،  وع�سر�ت  �لع�سرية  وحياتها 
موؤكد�ً �أن غرفة جتارة و�سناعة �ل�سارقة 
�لإمكانيات  ت��وف��ري  على  د�ئ��م��ا  حت��ر���ض 
�ملهرجان  لإجن��اح  �لالزمة  و�لت�سهيالت 
�لرتويجية  �حل���م���الت  ع��ل��ى  وت�������س���رف 
دعم  �سبل  ببحث  وت��ق��وم  ل��ه،  �مل�ساحبة 

وت��ط��وي��ر ق���ط���اع جت�����ارة �ل��ت��ج��زئ��ة وما 
ي��رت��ب��ط ب���ه م���ن �أع���م���ال وخ���دم���ات مع 

�ملعنيني ب�سوؤون �لقطاع.

 %75 تخفي�سات 
طوال اأيام املهرجان

وقالت هنا حمود �ل�سويدي رئي�ض ق�سم 
�إطالق  �إن  بالغرفة  �ملهرجان و�لعرو�ض 
�لفوتوغر�يف”  �ل��ت�����س��وي��ر  “م�سابقة 
�لرتويجية  �حل���م���ل���ة  �إط�������ار  يف  ي����اأت����ي 
�أط��ل��ق��ت��ه��ا غ��رف��ة جت����ارة و�سناعة  �ل��ت��ي 
بهدف  �مل��ه��رج��ان  �ن��ط��الق  م��ع  �ل�سارقة 
تقريب �مل�سافات �أكر مع زو�ر �ملهرجان 
خالل  من  �أك��رب  ب�سكل  معهم  و�لتفاعل 
�مل�سابقات،  م��ن  وغ��ريه��ا  �مل�سابقة  ه��ذه  
حيث ي�سهد مهرجان “رم�سان �ل�سارقة 
 4 �إىل  و�سلت  قّيمة  “ ج��و�ئ��ز   2019
�ل�سحب  �إىل  ب��الإ���س��اف��ة  دره����م،  م��ل��ي��ون 
�سيار�ت   6 ع��ل��ى  ل��ل��م��ه��رج��ان  �ل��ن��ه��ائ��ي 
BMW- x1  وتذ�كر �سفر مع �إقامة 
مقدمة من �لعربية للطري�ن ، وق�سائم 
م�سرتيات بقيمة 50 �ألف درهم مقدمة 
م���ن لن����د م����ارك ج�����روب، ك��م��ا ر�سدت 
�للجنة �لتنظيمية للمهرجان بالتن�سيق 
م����ع �أك������رب �مل����ر�ك����ز �ل���ت���ج���اري���ة وحم����ال 
قيمة  ج��و�ئ��ز  �مل�ساركة  بالتجزئة  �لبيع 
من  �لعرو�ض  ف��رتة  خ��الل  للمت�سوقني 
15 �سيارة  �إج��ر�ء �سحوبات على  �أبرزها 
ف��اخ��رة و�ل��ع��دي��د م��ن �جل��و�ئ��ز �لعينية 
�لتي  �لتخفي�سات  ع��ن  ف�سال  �لقيمة، 
طو�ل   75% ن��ح��و  �إىل  ن�سبتها  ت�سل 
�ل�سلع  ع��ل��ى خم��ت��ل��ف  �مل���ه���رج���ان  �أي������ام 
هذه  �أن  �ل�سويدي.  وع��ّدت  و�ملنتوجات. 

�حلمالت �لرتويجية ت�سهم ب�سكل فاعل 
�لقت�سادية  �لقطاعات  حتفيز  وم��وؤث��ر 
�كرب  زخ��م��اً  وي�����س��اه��م يف منحها  ك��اف��ة، 
و�نتعا�ساً يف جتارة �لتجزئة وخا�سة مع 
دخول �لن�سف �لثاين من �ل�سهر �ملبارك، 
ح��ي��ث ي�����س��ه��د �مل���ه���رج���ان  ت��دف��ق �ل����زو�ر 
و�ل�ستمتاع  �ل�����س��ر�ء  ع��ل��ى  و�مل��ت�����س��وق��ني 
ب��ال��ع��رو���ض و�خل�����س��وم��ات �ل��ت��ي وفرتها 
تب�سر  فيما  �مل�����س��ارك��ة،  �ل��ت�����س��وق  م��ر�ك��ز 
�ل�����دورة �حلالية  �ل��ن��ت��ائ��ج �لأول���ي���ة م��ن 
ملهرجان رم�سان �ل�سارقة على موؤ�سر�ت 
�لقطاعات  �إنعا�ض  يف  �لنجاح  على  قوية 
ودعم  �لإم���ارة  يف  �لرئي�سة  �لقت�سادية 

زخم �لأعمال.

اأن�سطة ترفيهية وثقافية
عدد  ي�سهد  �مل��ه��رج��ان  �أن  �إىل  و�أ����س���ارت 
“باز�ر  �أه��م��ه��ا  �ل���ب���ارزة  م���ن �لأن�����س��ط��ة 
يف  �ملتنوعة”  ل��ل��م��ن��ت��وج��ات  رم�������س���ان 
جناح   22 ي�سم  �ل��ذي  �جلرينة  متاجر 
�لرت�ثية”  “�لقرية  جانب  �إىل  عر�ض، 
و”مهرجان  �ل�����س��ارق��ة  �إك�����س��ب��و  مب��رك��ز 
 ”2019 �ل�������س���ارق���ة  رم�������س���ان  ل���ي���ايل 
و�لذي ُينظمه وي�ست�سيفه مركز �إك�سبو 
ولغاية  مايو   23 من  وينطلق  �ل�سارقة 
8 ي��ون��ي��و ح��ي��ث ي��وف��ر خ��ي��ار�ت متعددة 
و�لأن�سطة  �مل���ن���ت���ج���ات  م����ن  وم���ت���ن���وع���ة 
�لرتفيهية و�لثقافية بالإ�سافة �إىل ركن 
�ل�سيافة �لذي يفتح �أبو�به طو�ل ليايل 
�لت�سوق  �ملبارك يف مر�كز  �سهر رم�سان 
�ملاأكولت  وي��ق��دم  �ل�سارقة،  يف  �ملختلفة 
و�مل�����س��روب��ات �ل��رت�ث��ي��ة �مل��خ��ت��ل��ف��ة �لتي 

ت�سهد �إقباًل كبري�ً من �لزو�ر. 

•• دبي-وام:

�ملو�سوعات  “ عن �لنتهاء من بناء مناطق  2020 دبي  “�إك�سبو  �أعلن 
ل�ستقبال  م�ستعدة  لت�سبح  دب���ي،   2020 �إك�����س��ب��و  م��وق��ع  يف  �ل��ث��الث��ة 
يف  ن��وع��ه  م��ن  �لأول  �ل���دويل  �حل���دث  ل�ست�سافة  �ل��الزم��ة  �لتجهيز�ت 

منطقة �ل�سرق �لأو�سط و�أفريقيا وجنوب �آ�سيا.
ت�سم �ملناطق �لثالثة 86 مبنى متعددة �ل�ستخد�مات تتوزع على ثالث 
و�لتنقل  “21 مبنى”  و�ل�ستد�مة  “ 33 مبنى”  �لفر�ض  بتالت هي 
“32 مبنى”، وتت�سل �لبتالت �لثالثة ب�ساحة �لو�سل �لتي تغطيها قبة 

�لو�سل وحتيط بها خم�سة مبان �أخرى متعددة �ل�ستخد�مات.
100 مليون �ساعة عمل  �ملرتقب ت�سجيل  و�سهد موقع �حلدث �لدويل 
�ملختلفة  �لإن�ساء  �أعمال  �ألف عامل قائمني على   40 �لآن ووج��ود  حتى 
لالإن�ساء�ت،  �لفطيم  بنتها  �ل��ت��ي  �ل��ث��الث،  �مل��ن��اط��ق  ه��ذه  وت�سكل  ف��ي��ه. 
م�ساحة �لبناء �لأكرب يف �ملوقع و�ست�سم �أجنحة ع�سر�ت �لبلد�ن، ف�سال 
عن منافذ لبيع �لأطعمة و�مل�سروبات و�أخرى لتجارة �لتجزئة، وم�ساحات 
�لثالث  �ملناطق  من  منطقة  كل  و�ست�سم  و�لرتفيه  �لعرو�ض  لتقدمي 
�لو�سل  ب�ساحة  �لثالثة  �لأجنحة  وتت�سل  مبو�سوعها،  خا�سا  جناحا 

وت�سم �لعديد من �مل�ساحات �لعامة و�مل�سطحات �ملائية.
�لتعاون  ل�سوؤون  دول��ة  وزي��رة  �لها�سمي  �إبر�هيم  بنت  وقالت معايل رمي 

“ �إجناز �ملن�ساآت �ملتميزة  2020 دبي  �إك�سبو  �لدويل �ملدير �لعام ملكتب 
�لتي ��ستكملت �ليوم حمطة مهمة يف م�سريتنا نحو تنظيم �إك�سبو دويل 
روؤية  م��ع  ي��ت��الءم  مب��ا  و�لأد�ء  �لت�سميم،  حيث  م��ن  م�ستوى  �أع��ل��ى  على 
�أمام  بالدنا  ي�سرف  ما  ونقدم  �ل�سد�رة  يف  نكون  ب��اأن  �لر�سيدة  �لقيادة 

�لعامل ون�ستقبل �جلميع بروح �لإمار�ت و�إبد�ع �أبنائها.«.
للتطوير  �لتنفيذي  �لرئي�ض  �خلطيب،  �أحمد  �ملهند�ض  ق��ال  جهته  من 
و�لت�سليم �لعقاري يف �إك�سبو 2020 دبي: “هذ� عام �لت�سليم. و�كتمال 
�لإن�سائية  �لأع��م��ال  يف  ب���ارزة  مرحلة  �لثالثة  �ملو�سوعات  مناطق  بناء 
�لكربى لإك�سبو 2020 دبي نحتفل بها مع ��ستعد�دنا ل�ستقبال �لعامل 
بعد �أقل من 520 يوما«. »مت �لنتهاء من �أكرب م�سروع �إن�سائي يف �ملوقع 
مع  عملت  �لتي  لالإن�ساء�ت  �لفطيم  جهود  بف�سل  عاملية،  معايري  وف��ق 

�إك�سبو 2020 دبي من �أجل �للتز�م باجلودة ورفاهية �لعمال«.
�لنتهاء من  توؤكد  دبي  بلدية  �إجن��از من  �سهاد�ت  �إك�سبو  �إد�رة  وت�سلمت 

�إن�ساء �أبنية مناطق �لفر�ض و�لتنقل و�ل�ستد�مة.
ومت بناء حتت كامل �ساحة �لو�سل ومناطق �ملو�سوعات م�ساحة و��سعة 
خلدمة �ملباين خالل فرتة �ل�ست�سافة، و�ستتحول هذه �مل�ساحة �إىل مر�أب 
يت�سع لركن 2800 �سيارة بعد �نتهاء �حلدث �لدويل ليخدم �ملباين يف 
�ملباين  %80 من  �أك��ر من  �لإب��ق��اء على  �سيجري  كما  �لإرث.  مرحلة 
د�سرتكت  مدينة  لإك�سبو،  �لعمر�ين  �لإرث  من  ج��زء�  لتكون  و�ملن�ساآت 

ت�ستقطب  عالية،  �ت�سالية  ذ�ت  متكاملة  مدينة  �ستكون  �لتي   ،2020
�ل�سركات �ملحلية و�لعاملية مبختلف �لأحجام و�ملجالت، وجت�سد �لعي�ض 

�مل�ستد�م و�لر�قي.
تبلغ  �إك�سبو  م��وق��ع  يف  ك��ب��رية  م�ساحة  على  �مل��و���س��وع��ات  مناطق  ومت��ت��د 
حو�يل 168000 مرت مربع. و�سمم �ملناطق �لثالث موؤ�س�سة هوبكنز 
و�سركاه وجرى ت�سميم �ملباين مبعايري �سهادة لييد �لذهبية يف جمال 
�سهاد�ت  ب��ر�م��ج  �أه��م  م��ن  و�ح���دة  تعد  �لتي  �لبيئي،  و�لت�سميم  �لطاقة 
�ملباين �خل�سر�ء �مل�ستخدمة يف �أنحاء �لعامل. ولأول مرة يف تاريخ �إك�سبو 
�أجنحة  و�ستتوزع  م�ستقل،  بجناح  م�ساركة  دول��ة  ك��ل  �ستحظى  �ل���دويل 
و�ل�ستد�مة،  و�لتنقل  �لفر�ض  �لثالثة  �ملو�سوعات  مناطق  على  �ل��دول 
�إك�سبو  يقام  و  �جلغر�يف،  �لت�سنيف  عن  بعيد�  �لفرعي  �ملو�سوع  بح�سب 
على مدى �ستة �أ�سهر خالل �لفرتة �ملمتدة بني 20 �أكتوبر 2020 �إىل 

10 �أبريل 2021.
م�سرية  دع��م  يف  فعال  ب�سكل  �مل�ساهمة  �إىل  دب��ي   2020 �إك�سبو  وي�سعى 
منو دولة �لإمار�ت و�زدهارها، وخططها �لتنموية �مل�ستقبلية و�سيقام يف 
�آل مكتوم �لدويل، م�ستفيد� بذلك  منطقة دبي �جلنوب، �ملجاورة ملطار 
�أكرب  و�لنقل �جل��وي يف موقع مثايل بني  �ل�سحن  من قربه من مر�كز 
 2020 م��رتو م�سار  و�أبوظبي. كما �سريبط  دب��ي  �مل��ط��ار�ت يف مدينتي 

موقع �حلدث �لدويل ببقية �أنحاء �لإمارة.

 يف اإطار اجلهود الرامية لتوطني القطاع 

»كلية دبي لل�صياحة« توّظف اأكرث من 300 مواطن يف القطاع ال�صياحي حتى نهاية 2018
•• دبي-الفجر: 

�لتابعة  “م�سياف”،  م���ب���ادرة  ح��ق��ق��ت 
�ل�سياحة  د�ئ��رة  يف  لل�سياحة  دبي  لكلية 
بدبي”دبي  �ل����ت����ج����اري  و�ل���ت�������س���وي���ق 
دفع  يف  م��ل��ح��وظ��اً  جن��اح��اً  لل�سياحة”، 
منذ  �ل�سياحي  �ل��ق��ط��اع  ت��وط��ني  عجلة 
�لقطاع مطلع  ت��وط��ني  م��ب��ادرة  �إط���الق 
�إد�رة  مت��ك��ن��ت  ح���ي���ث   ،2017 �ل����ع����ام 
توطني �لقطاع يف �لكلية من توظيف ما 
يزيد على  300 مو�طن يف تخ�س�سات 
�لعام  نهاية  حتى  �ل�سياحة  يف  خمتلفة 

�ملا�سي 2018..
9500 طلب  م��ن  �أك��ر  م��ع   وتعاملت 
�لتوجيه  بغر�ض  �ل��ب��ي��ان��ات  ق��اع��دة  م��ن 
من  �أك��ر  ونظمت  و�لتاأهيل،  و�لتعيني 
باأهمية  للتعريف  عمل  ور���س��ة   1000
توظيف �ملو�طنني يف �لقطاع �ل�سياحي، 
من   522 م�����س��ارك��ة  �إىل  ب���الإ����س���اف���ة 
�ملتطوعني من طلبة �جلامعات و�لكليات 
يف  “م�سياف”  م��ب��ادرة  ل��دى  �مل�سجلني 
دبي  يف  تنظم  �لتي  �لفعاليات  خمتلف 
ع��ل��ى م����د�ر �ل���ع���ام. ك��م��ا مت م��ن��ح 157 
�ل�سياحي،  �لإر�����س����اد  رخ�����س��ة  م��و�ط��ن��اً 
�سمن  ومتدربة  متدرباً   83 وم�ساركة 

و�ل�ستوي  �ل�����س��ي��ف��ي  �ل��ت��دري��ب  ب���ر�م���ج 
لطلبة �ملد�ر�ض و�جلامعات .

قالت  �مل��ح��ّق��ق��ة،  �ل��ن��ت��ائ��ج  ع��ل��ى  وتعليقا 
توطني  �إد�رة  م���دي���ر  �مل��ع��ي��ن��ي،  م����رمي 
�لقطاع �ل�سياحي يف كلية دبي لل�سياحة: 
�لإجن�����از، حيث  ب��ه��ذ�  ف���خ���ورون  “نحن 
جد�رة  �إث��ب��ات  ع��ام��ني  خ��الل  ��ستطعنا 
فريق عمل توطني �لقطاع �ل�سياحي يف 

�لكلية من خالل حتقيق نتائج ملمو�سة 
رغم �لتحديات، وهذه �لنتائج ما هي �إل 
�جلهد  من  �ملزيد  بذل  وعلينا  �لبد�ية، 
لتحقيق �أرقام �أكرب لهذ� �لعام و�لأعو�م 
�ملقبلة، خا�سة يف جذب �ملزيد من �لكو�در 
�لوطنية وتوعيتهم نحو م�ستقبل مهني 

و�عد يف �لقطاع �ل�سياحي«. 
توطني  “يعد  قائلة:  �ملعيني  و�أ�سافت 

�ل���ق���ط���اع �ل�����س��ي��اح��ي و�إع��������د�د �ل���ك���و�در 
�ملجال  ه��ذ�  يف  �سة  �ملتخ�سّ �لإم��ار�ت��ي��ة 
م����ن �أول�����وي�����ات خ���ط���ط �ل��ت��ن��م��ي��ة على 
و�لجتماعي  �لق��ت�����س��ادي  �مل�����س��ت��وي��ني 
�لتجاري  و�لت�سويق  �ل�سياحة  د�ئ��رة  يف 
ت��ت��و�َن ع��ن تقدمي كافة  ب��دب��ي، فهي ل 
��ستمر�ر  ي��وؤث��ر يف  �ل��ذي  �ل��دع��م  �أ�سكال 
�إيجابية ومت�سارعة،  وترية �لعمل بروح 
�مل�سرعات  �إط����الق م��ب��ادرة  ب��ع��د  خ��ا���س��ة 
�حلكومية خالل �لعام �ملا�سي و�لتي مت 
تنفيذها من قبل وز�رة �ملو�رد �لب�سرية 
توطني  �إىل  و�ل����ر�م����ي����ة  و�ل����ت����وط����ني 
�ل�سو�غر �لوظيفية يف �لقطاع �خلا�ض، 
وم��ن��ه��ا �ل��ق��ط��اع �ل�����س��ي��اح��ي، وذل����ك من 
�أج����ل �ل��و���س��ول ل��ل��ه��دف �مل��ن�����س��ود، وهو 
�لعاملني يف  �أع����د�د �لإم��ار�ت��ي��ني  زي���ادة 
�ل��ق��ط��اع �ل�����س��ي��اح��ي وف��ق��ا ل���روؤي���ة دبي 
ونحر�ض   .2025-2022 �ل�سياحية 
�أك����رب ع���دد م��ن �ل�سباب  ع��ل��ى ت��وظ��ي��ف 
�لإمار�تيني من ذوي �لكفاءة، و�لقادرين 
ع��ل��ى ت���ويل خم��ت��ل��ف �لخ��ت�����س��ا���س��ات يف 
ق��ط��اع �ل�����س��ي��اح��ة وت��ق��دمي ف��ر���ض عمل 
�لتعامل  ت��ت��ط��ل��ب  �ل���ت���ي  �ل���وظ���ائ���ف  يف 
�ملبا�سر مع �لزو�ر منها وظائف �ملكاتب 

�لأمامية وخدمة �لعمالء«.

وم����ن ه����ذ� �مل��ن��ط��ل��ق ع��م��ل��ت ك��ل��ي��ة دبي 
ع����دة بر�مج  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى  ل��ل�����س��ي��اح��ة 
حتت  جميعها  تندرج  متميزة  تدريبية 
بالإ�سافة  �ل���ق���ط���اع،  ت���وط���ني  م����ب����ادرة 
للخريجني،   �لإم������ار�ت  “برنامج  �إىل 
تنفذهما  �ل��ل��ذي��ن  تاأهيل”  و”برنامج 
�لكلية بالتعاون مع وز�رة �ملو�رد �لب�سرية 
�لإمار�تيني  ل��ل��م��و�ط��ن��ني  و�ل���ت���وط���ني 
�لذين مت توظيفهم يف �لقطاع �ل�سياحي 

�لذي ي�سهد منو�ً مت�ساعد�ً.

ت�سم 86 مبنى متعدد ال�ستخدامات وممرات و�ساحات �ساحرة حتت�سن فعاليات متنوعة

اإك�صبو2020 دبي ينتهي من بناء مناطق املو�صوعات الثالثة
موقع احلدث الدويل ي�سهد ت�سجيل 100 مليون �ساعة عمل ووجود قرابة 40 األف عامل
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العدد 12638 بتاريخ 2019/5/22   
اإعالن بالن�صر

رقم )2019/3840 (
�ملنذر :  كمال �ل�سيخ �دري�ض حممد عمر - �سود�ين �جلن�سية 
ب�سفته �سريك ومدير يف �سركة / �لتميمي موترز - �ض ذ م م 

�ملنذر �ليها : خالد بن �سليمان بن عبد �لكرمي �لقويفلي - �سعودي �جلن�سية 
�ملو�سوع : �لإنذ�ر �لعديل رقم حمرر )2019/1/98910( 

ينذر �ملنذر / �ملنذر �ليه ب�سرورة �حل�سور �مام �ل�سيد �لكاتب �لعدل لف�سخ عقد بيع �حل�س�ض 
�مل�سدق لدى كاتب �لعدل بتاريخ 2019/3/5 حتت رقم 2019/1/49849 و�خلروج من �ل�سركة 
و�رجاع �حلال كما كان عليه قبل دخوله يف �ل�سر�كة ، وذلك خالل مدة �ق�ساها �سبعة �يام من 
تاريخ ن�سر هذ� �لنذ�ر ، و�ل �سي�سطر �ملنذر ��سفا لتخاذ �لجر�ء�ت �لقانونية �جلز�ئية و�ملدنية 
للمطالبة مبا ذكر بالإ�سافة �ىل �لتعوي�ض �جلابر للعطر و�ل�سرر مع حتميل �ملنذر �ليه بكافة 

ر�سوم وم�ساريف �لتقا�سي و�تعاب �ملحاماة.  
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12638 بتاريخ 2019/5/22   
انذار عديل بالن�صر
رقم )2018/3833(

�ملنذر : جممع دبي �ل�سناعي - �ض ذ م م )�ملوؤجر( 
�سد �ملنذر �ليها : �سركة كري�ستال �ستار لتعبئة �ملياه - ذ م م )�مل�ستاأجر( 

 WH2 ( تخطر �مل��ن��ذرة �مل��ن��ذر �ل��ي��ه ب�����س��رورة ���س��د�د م��ت��اأخ��ر�ت �لي��ج��ار �مل��رت���س��د ب��ذم��ت��ه ع��ل��ى �مل�����س��ت��ودع رق���م 
�ل�سناعي  دبي  جممع   )532  -  8359 �لبلدية  )رقم   13-0 �لر�ض  رقم   3 �سعب  �سيح  يف  �لو�قعة   )  09D
�إم����ارة دب��ي ، �لإم����ار�ت �لعربية �مل��ت��ح��دة ، وذل���ك مب��وج��ب عقد �لي��ج��ار �مل��وق��ع ب��ني �مل��ن��ذر و�مل��ن��ذر �ليها بتاريخ   ،
2017 يف غ�سون  دي�سمرب   8 تاريخ  2016 وحتى  دي�سمرب   9 تاريخ  بدء من  ملدة عام و�حد   2017 3 مار�ض 
ثالثني يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لإعالن و�إل �ست�سطر �ملنذرة �ىل �للجوء لللجنة �لق�سائية �خلا�سة باملنازعات 
بني �ملوؤجرين و�مل�ستاأجرين باإمارة دبي بغر�ض �لز�م �ملنذر �ليها باخالء �لعني �ملوؤجرة وبر�ءة ذمة �لعني �ملوؤجرة 
من ر�سوم ��ستهالك �ملاء و�لكهرباء و�لت�سالت وت�سليم �لعني ومفاتيحها للمنذرة خالية من �ل�سخا�ض و�ل�سو�غل 
�لفعلي مع  تاريخ �لخ��الء  �ملرتتبة عليها حتى  �لتعاقد و�سد�د متاأخر�ت �ليجار  �لتي كانت عليها عند  وباحلالة 

�لز�مها بالر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة مع حفظ حقوق �ملنذرة �لخرى. 

  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12638 بتاريخ 2019/5/22   

انذار عديل بالن�صر
رقم )2018/3834(

�ملنذر : جممع دبي �ل�سناعي - �ض ذ م م )�ملوؤجر( 
�سد �ملنذر �ليها : �سركة كري�ستال �ستار لتعبئة �ملياه - ذ م م )�مل�ستاأجر( 

تخطر �ملنذرة �ملنذر �ليه ب�سرورة �سد�د متاأخر�ت �ليجار �ملرت�سد بذمته على �سكن �لعمال رقم 113 و 
114 �لو�قعة يف �سيح �سعب 2 رقم �لر�ض 0 - 188 )رقم �لبلدية 601 - 531( جممع دبي �ل�سناعي 
، وذلك مبوجب عقد �ليجار �ملوقع بني �ملنذر و�ملنذر �ليها بتاريخ 23 مايو 2016 ملدة عام و�حد بدء من 
تاريخ 9 يونيو 2016 وحتى تاريخ 8 يونيو 2017 يف غ�سون ثالثني يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لإعالن 
و�إل �ست�سطر �ملنذرة �ىل �للجوء لللجنة �لق�سائية �خلا�سة باملنازعات بني �ملوؤجرين و�مل�ستاأجرين باإمارة 
�ملاء  ��ستهالك  �ملوؤجرة من ر�سوم  �ملوؤجرة وب��ر�ءة ذمة �لعني  �ليها باخالء �لعني  �ملنذر  �ل��ز�م  دبي بغر�ض 
و�لكهرباء و�لت�سالت وت�سليم �لعني ومفاتيحها للمنذرة خالية من �ل�سخا�ض و�ل�سو�غل وباحلالة �لتي 
كانت عليها عند �لتعاقد و�سد�د متاأخر�ت �ليجار �ملرتتبة عليها حتى تاريخ �لخالء �لفعلي مع �لز�مها 

بالر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة مع حفظ حقوق �ملنذرة �لخرى. 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12638 بتاريخ 2019/5/22   

اعالن بيع  عقار بالن�صر للمنفذ �صده   
فى الدعوى رقم 2017/94 بيع عقار مرهون 

طالب �لتنفيذ: �لبنك �لتجاري �لدويل - �ض م ع - عنو�نه : �إمارة دبي - ديرة - بور�سعيد - بناية �لبزن�ض بوينت مكتب رقم 
 042946945  -  0508650437 هاتف   - لل�سيار�ت  �لني�سان  وكالة   401

�ملنفذ �سده : موؤ�س�سة عبيد �هلل للمقاولت - وميثلها مالكها / عبد�لعزيز حممد �بر�هيم عبيد �هلل  عنو�نه : �إمارة دبي - ديرة 
- منطقة �ملرقبات - بناية �سيد�ر ملك �حلبثور للعقار�ت مقابل مطعم �ل�سامي مكتب رقم 105 - هاتف : 042688383 
2.00 م�ساء ويف �ليام  �ل�ساعة   2019/5/29 �ملو�فق  0505316530 -  �نه يف يوم �لربعاء    - 0509449222  -
�ملز�يدة  �ج���ر�ء�ت  �تخاذ  �ل�سر�ء  يف  �لر�غبني  على  �و�سافه  �ملو�سحة  �لعقار  بيع  �سيجرى  �حل��ال  �قت�سى  �ن  �لتالية  �لثالث 
مع  �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع )�سركة �لمار�ت للمز�د�ت  www.emiratesauction.ae ( وذلك يف �لتاريخ �ملحدد 
�عاله.  وعلى ر�غبي �ل�سر�ء من مو�طني �يد�ع تاأمني ل يقل عن %20 من �لثمن �لأ�سا�سي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه 
باملادة  �ملبينة  �ملو�عيد  �لتقدم باعرت��سه معزز� مبا يربره من م�ستند�ت قبل �جلل�سة �ملحددة للبيع ويف  �لبيع  �عرت��ض على 
301 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�ساريف خالل ع�سرة �يام �لتالية جلل�سة �لبيع 
وفيما يلي �و�ساف �ملمتلكات  : �أو�ساف �لعقار : - �و�ساف وما عليها من بناء - رقم �لر�ض : 588 - مبنطقة : جبل علي �لأوىل 

- �مل�ساحة : 1858.06 مرت مربع - رقم �لبلدية : 1848-599 �لقيمة �لتقديرية : 50000000 درهم 
عبارة عن �ر�ض وما عليها من بناء مبنطقة : جبل علي �ل�سناعية �لأوىل - رقم �لر�ض : 465 - رقم �لبلدية : 1770 - 599 

- �مل�ساحة : 2011.81 مرت مربع - �لتقييم : 40000000 درهم.  مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.
 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12638 بتاريخ 2019/5/22   

اعالن بيع  عقار بالن�صر 
فى الدعوى رقم 2017/94 بيع عقار مرهون 

طالب �لتنفيذ: �لبنك �لتجاري �لدويل - �ض م ع - عنو�نه : �إمارة دبي - ديرة - بور�سعيد - بناية �لبزن�ض بوينت مكتب رقم 
 042946945  -  0508650437 هاتف   - لل�سيار�ت  �لني�سان  وكالة   401

�ملنفذ �سده : موؤ�س�سة عبيد �هلل للمقاولت - وميثلها مالكها / عبد�لعزيز حممد �بر�هيم عبيد �هلل  عنو�نه : �إمارة دبي - ديرة 
- منطقة �ملرقبات - بناية �سيد�ر ملك �حلبثور للعقار�ت مقابل مطعم �ل�سامي مكتب رقم 105 - هاتف : 042688383 
2.00 م�ساء ويف �ليام  �ل�ساعة   2019/5/29 �ملو�فق  0505316530 -  �نه يف يوم �لربعاء    - 0509449222  -
�ملز�يدة  �ج���ر�ء�ت  �تخاذ  �ل�سر�ء  يف  �لر�غبني  على  �و�سافه  �ملو�سحة  �لعقار  بيع  �سيجرى  �حل��ال  �قت�سى  �ن  �لتالية  �لثالث 
مع  �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع )�سركة �لمار�ت للمز�د�ت  www.emiratesauction.ae ( وذلك يف �لتاريخ �ملحدد 
�عاله.  وعلى ر�غبي �ل�سر�ء من مو�طني �يد�ع تاأمني ل يقل عن %20 من �لثمن �لأ�سا�سي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه 
باملادة  �ملبينة  �ملو�عيد  �لتقدم باعرت��سه معزز� مبا يربره من م�ستند�ت قبل �جلل�سة �ملحددة للبيع ويف  �لبيع  �عرت��ض على 
301 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�ساريف خالل ع�سرة �يام �لتالية جلل�سة �لبيع 
وفيما يلي �و�ساف �ملمتلكات  : �أو�ساف �لعقار : - �و�ساف وما عليها من بناء - رقم �لر�ض : 588 - مبنطقة : جبل علي �لأوىل 

- �مل�ساحة : 1858.06 مرت مربع - رقم �لبلدية : 1848-599 �لقيمة �لتقديرية : 50000000 درهم 
عبارة عن �ر�ض وما عليها من بناء مبنطقة : جبل علي �ل�سناعية �لأوىل - رقم �لر�ض : 465 - رقم �لبلدية : 1770 - 599 

- �مل�ساحة : 2011.81 مرت مربع - �لتقييم : 40000000 درهم.  مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.
 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12638 بتاريخ 2019/5/22   
 اعالن بالن�صر 

�ىل �ملدعى عليهم / 1- �سركة ماجالن لقطع غيار �ل�سيار�ت - ذ م م )�ل�سارقة(  2- مف�ساد م�سطفى �د�كان بور�ت 
م�سطفى - هندي �جلن�سية 3- م�سطفى �يد�كان بور�ت تازي كونهي - هندي �جلن�سية 4-�سركة ماجالن لقطع غيار 
�ل�سيار�ت - �ض ذ م م )دبي(  نعلمكم بان �ملدعي / �لبنك �لتجاري �لدولة )�ض م ع( يف �لدعوى رقم 2019/698 �لد�ئرة 

�لكلية �لتجارية  قد رفع �لدعوى �ملذكورة �عاله يطالب فيها :
وقدره  مبلغا  �ملدعي  للبنك  يوؤدو�  بان  و�لت�سامم  بالت�سامن  و�لر�بع  و�لثالث  و�لثاين  �لأول  عليهم  �ملدعي  �لز�م 
)3.251.045.00( درهم )ثالثة ماليني ومائتان وو�حد وخم�سون �لف وخم�سة و�ربعون درهما( و�لفائدة �لتفاقية 

ب�ساأنه و�ملرت�سدة يف ذمتهم عن �لفرتة حمل �لتعاقد من تاريخ 2018/1/21 وحتى 2019/1/24 
�لتاأخريية  �لفائدة  باأن يوؤدو� للبنك �ملدعي  �لز�م �ملدعي عليهم �لأول و�لثاين و�لثالث و�لر�بع بالت�سامن و�لتكافل 
�ملتفق عليها بعد �لت�سهيالت بو�قع 13% ب�ساأن �لت�سهيالت �سالفة �لذكر و�لقيمة �عتبار� من تاريخ 2019/1/24 وحتى 
�ل�سارقة  حمكمة  �أمام   ح�سورك  يقت�سي  لذ�  و�لتعاب.   و�مل�ساريف  بالر�سوم  عليهم  �ملدعي  �لز�م  مع  �لتام  �ل�سد�د 
�لحتادية �لإبتد�ئية - �لد�ئرة �لتجارية �لكلية - �لقاعة 138 - وذلك لالجابة على �لدعوى وتقدمي ما لديكم من 
بيانات ، وذلك بتاريخ 2019/6/17  للنظر يف �لدعوى �ملذكورة �رقامها بو�سفك مدعي عليه ، ويف حال تخلفك عن 

�حل�سور �و عدم �ر�سال وكيل عنكم فانه �سيتم ��ستكمال �لجر�ء�ت �لقانونية يف غيابك.  
 حمكمة ال�صارقة االحتادية االبتدائية 
مكتب اإدارة الدعوى  

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

  حمكمة ال�صارقة االحتادية االبتدائية         
العدد 12638 بتاريخ 2019/5/22   

      مذكرة اعالن متظلم �صده بالن�صر     
   يف  الدعوى 2019/172 تظلم جتارى               

�ىل �ملتظلم �سده / 1- �ليا�ض عبد�لوهاب �بر�خيم كلد�ري 2-م�سطفى عبد�لوهاب 
�بر�هيم كلد�ري جمهويل حمل �لقامة مبا �أن �لتظلم /موؤ�س�سة �لظبي للتعهد�ت    
�ل�����س��ادر يف  �ل��ق��ر�ر  �ع���اله ومو�سوعه تظلم م��ن  �مل��ذك��ور  �لتظلم  �ق���ام عليك  ق��د 
و�تعاب  و�مل�ساريف  و�لر�سوم  جت��اري  عري�سة  على  �مر   233/2019 رقم  �لدعوى 
�ملحاماة.  وحددت لها جل�سه يوم �لحد  �ملو�فق 2019/5/26  �ل�ساعة 9.30 �سباحا 
قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذ�   ch1.A.5 رق��م  بالقاعة 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �أو م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة 

�يام على �لأقل ويف حالة تخلفك فاإن �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري   
            رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12638 بتاريخ 2019/5/22   

اعالن حكم بالن�صر
   يف  الدعوى رقم 2019/325 جتاري كلي                                                

�ىل �ملحكوم عليه/1- �أ�سرف متني �حمد عبد�حلفيظ  جمهول حمل �لقامة نعلنكم 
بان �ملحكمة حكمت بجل�ستها �ملنعقدة بتاريخ 2019/4/29 يف �لدعوى �ملذكورة �عاله 
ل�سالح/م�سنع �لإحتاد للكيماويات ذ م م وميثله قانونا �حمد حبيب ح�سن �حمد 
ي��وؤدي للمدعي مبلغ مليونني وثمامنائة وو�ح��د و�سبعون  بان  �ملدعي عليه  بالز�م 
تاريخ �ل�ستحقاق  �لقانونية بو�قع 9% من  �لف و�سبعمائة وع�سرة درهم و�لفائدة 
�حلا�سل يف 2017/11/7 حتى �ل�سد�د �لتام وبالر�سوم و�مل�ساريف ومبلغ �لف درهم 
�ملحاماة.  حكما مبثابة �حل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني  �تعاب  مقابل 
يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �لعالن �سدر با�سم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ 

حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12638 بتاريخ 2019/5/22   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2019/1722  جتاري جزئي              

�ىل �ملدعي عليه / 1-�سركة كلندور �إنرتنا�سيونال م د م �ض وفروعها جمهول 
حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/ �سركة بومتان جي �إم بي �إت�ض �آند كومباين كيه 
جي - �ملالكة ل�سركة بومتان �سركة �جنبية - قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها 
دعوى مطالبة ب�سد�د مبلغ وقدره مبلغ 499.706.88 درهم )�ربعمائة وت�سعة 
فائدة  م��ع  دره���م(  وث��م��ان��ون  وثمانية  دره���م  و�ستة  و�سبعمائة  �ل��ف  وت�سعون 
 9.30 �ل�ساعة   2019/5/26 �ملو�فق  �لح��د  يوم  لها جل�سة  وح��ددت   %12 قدرها 
�ض بالقاعة Ch1.C.12 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا 
�جلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

بثالثة �أيام على �لأقل
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12638 بتاريخ 2019/5/22   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2019/732  جتاري كلي               

�لقامة  حم��ل  جمهويل  ميهر�  2-�رون  ليمتد  جلوبال  1-لينك   / عليه  �مل��دع��ي  �ىل 
�مل�سرف وميثله /   - �لعربي لال�ستثمار و�لتجارة �خلارجية  �مل�سرف  �ملدعي/  �ن  مبا 
�ملطالبة  ومو�سوعها  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد   - �ل�سام�سي  جابر  �سليمان  حمد  نا�سر 
و�لر�سوم  درهم(   3649126( وقدره  مببلغ  و�لتكافل  بالت�سامن  عليهما  �ملدعي  بالز�م 
و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة  12% من تاريخ 2019/2/13 وحتى �ل�سد�د �لتام 
�ملو�فق   �لثنني   ي��وم  لها جل�سة  وح��ددت  كفالة.   بال  �ملعجل  بالنفاذ  �حلكم  �سمول  و 
�أو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذ�   Ch2.E.22 بالقاعة  9.30 �ض  �ل�ساعة   2019/6/10
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل 

�جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12638 بتاريخ 2019/5/22   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2019/1032  مدين جزئي              

�ىل �ملدعي عليه / 1-كا�سف �هلل مع�سم خان جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/ 
�ملتوفى/  ورث��ة  وم��ن  زوج��ة  ب�سفتها  �جلن�سية(  )هندية  فيجاياكومار  ���س��اروج��ا 
فيجاياكومار موتهو�سامي ، وب�سفتها �لو�سي �ل�سرعي على �بنه �لقا�سر / كارثيك 
-  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها دعوىمطالبة مببلغ وقدره )1.000.000( 
وفاة  ج��ر�ء  باملدعني  حلقت  �لتي  و�ملعنوية  �مل��ادي��ة  �لأ���س��ر�ر  ع��ن  تعوي�سا  دره��م 
�ملو�فق  �لثالثاء  يوم  جل�سة  لها  وح��ددت  موتهو�سامي.   فيجاياكومار   / مورثهم 
2019/5/28 �ل�ساعة 9.30 �ض بالقاعة Ch2.D.19 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور 
�أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة 

قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12638 بتاريخ 2019/5/22   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2019/1581   تنفيذ جتاري  
�ىل �ملنفذ �سده/1- عبد�هلل �سامل عبد�هلل درو��سي �ل�سام�سي جمهول 
حمل �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/د�ر �لتمويل - �ض م ع وميثله / 
�سيخه حممد �سيف علي �ملحرزي - قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية 
وق��دره )115029.55(  به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�لز�مك  �عاله  �ملذكورة 
�ملحكمة  ف��ان  وعليه  �ملحكمة.   خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  دره��م 
�ستبا�سر �لج��ر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر 

�ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12638 بتاريخ 2019/5/22   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2019/1673   تنفيذ جتاري  
�ىل �ملنفذ �سده/1- �سيدلية ون تارجت - �ض ذ م م  - وميثلها مديرها/ 
هاين �سالح �لعبد  جمهول حمل �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/كيور 
للتجهيز�ت �لطبية - ذ م م وميثله / �سيخه حممد �سيف علي �ملحرزي 
�ع���اله و�ل��ز�م��ك بدفع  �مل��ذك��ورة  �ل��دع��وى �لتنفيذية  �أق���ام عليك  - ق��د 
�ملبلغ �ملنفذ به وقدره )111331.29( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة 
�لتنفيذية بحقك يف  �ستبا�سر �لج��ر�ء�ت  �ملحكمة  �ملحكمة.  وعليه فان 
تاريخ ن�سر هذ�  �ملذكور خالل 15 يوما من  بالقر�ر  حالة عدم �للتز�م 

�لعالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12638 بتاريخ 2019/5/22   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2019/1134   تنفيذ جتاري  
�ىل �ملنفذ �سده/1- �لفي�سلية للمقاولت - �ض ذ م م  جمهول حمل 
�لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/بيومرك كوربوري�ض - م م ح وميثله 
/ علي عبد�هلل ماجد �ل�سام�سي - قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية 
�ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )75145( درهم 
�ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.  وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر 
�لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12638 بتاريخ 2019/5/22   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2019/1380   تنفيذ جتاري  
�ىل �ملنفذ ���س��ده/1- ب��رج م��ربوك للتجارة �لعامة - �ض ذ م م  جمهول 
م( فرع  م  )ذ  �سي ج��از  ب��ي  �لتنفيذ/لوتاه  �ن طالب  �لق��ام��ة مب��ا  حم��ل 
عليك  �أق���ام  ق��د   - �ل�سام�سي  جابر  �سليمان  حمد  نا�سر   / وميثله  دب��ي 
�لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
فان  وعليه  �ملحكمة.   خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  دره��م   )6834.72(
�للتز�م  ع��دم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �لج���ر�ء�ت  �ستبا�سر  �ملحكمة 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12638 بتاريخ 2019/5/22   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2019/1770   تنفيذ جتاري  
�ل��ع��وي��ن��ي  جمهول  �ملنفذ ���س��ده/1- ح��م��د�ن حممد ح��م��د�ن  �ىل 
حمل �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/و�سن ح�سني حممد �ملو�سلي 
وميثله / �بر�هيم علي �ملو�سى �حلمادي - قد �أقام عليك �لدعوى 
وقدره  به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�ل��ز�م��ك  �ع��اله  �مل��ذك��ورة  �لتنفيذية 
)162654( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.  وعليه فان 
�ملحكمة �ستبا�سر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12638 بتاريخ 2019/5/22   
انذار عديل بالن�صر
رقم )2019/3798(

�ملنذر : بنك �مل�سرق - �ض م ح  - بوكالة �ملحامي / خليفة بن هويدن �لكتبي 
�ملنذر �ليه : هيتي�ض كومار ت�سينوباهاي ميهتا 

دره��م مبوجب  ل�سد�د مبلغ )2.000.000(  �لقانوين  �لن��ذ�ر  لكم هذ�  ن�سدر  بهذ� 
�تفاقية �لرهن �ملربمة بتاريخ 2015/1/14 فيما يتعلق بالعقار �لتايل : قطعة رقم 
1069 ، �لثنية �خلام�سة ، برج فورت�سن �إكزيكيوتيف ، �لعقار رقم 2206 ، �لطابق رقم 
22 ، ومنهلكم ثالثون )30( يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لنذ�ر ل�سد�د �ملبلغ �مل�ستحق، 
و�ل �سنمار�ض حقوقنا يف �إنفاذ �أحكام �تفاقيات �لرهن �لعقاري ولن يتحمل �لبنك 

�أي م�سوؤولية عن �أي تبعات ترتتب على ذلك. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12638 بتاريخ 2019/5/22   
انذار عديل بالن�صر
رقم )2019/3853(

�ملنذر/ �ملوؤجر : �سركة بلو باي للعقار�ت )�ض ذ م م( 
�ملنذر �ليه / ج�ست �ن�سباير لعمال تنفيذ �لت�سميم �لد�خلي - �ض ذ م م 

رقم �لرخ�سة 747047 - )جمهويل حمل �لقامة(
ت�سع وثالثون  و�لبالغة )39.926(  للقيمة �ليجارية  �لكامل  بال�سد�د  نكلفكم 
خالل  �مل�سافة  ل�سريبة  ب��الإ���س��اف��ة  دره��م��ا  وع�����س��رون  و�ستة  وت�سعمائة  �ل��ف��ا 
ثالثني )30( يوما من تاريخ تبلغكم �لنذ�ر ب�سكل قانوين و�ل �ساأ�سطر ��سفا 
مبطالبتكم  و�لق�سائية  �لقانونية  �لج��ر�ء�ت  جميع  باتخاذ  ملوكلي  بالإ�سافة 
للمنذر  بت�سليمها  و�لز�مكم  �ع��اله  �ملذكورة  �لتجارية  �لوحدة  من  و�خالءكم 

خالية من �ل�سو�غل مع ت�سمينكم كافة �لر�سوم و�مل�ساريف. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12638 بتاريخ 2019/5/22   
انذار عديل بالن�صر
رقم )2019/3856(

�ملنذر/ �ملوؤجر : �سركة بلو باي للعقار�ت )�ض ذ م م( 
�ملنذر �ليه / 1- �سركة �يكو�ن ميدل �ي�ست للتجارة �لعامة - موؤ�س�سة فردية  ، 2- �سركة 
�لرخ�سة 766857 وميثلها  - رقم  - موؤ�س�سة فردية  للتجارة  �لنجار  / موؤ�س�سة �حمد 
مالكها / �حمد بدر �حمد عبد�هلل ح�سن �لنجار - �إمار�تي �جلن�سية )جمهويل حمل 
مائتان   )250.000( و�لبالغة  �ليجارية  للقيمة  �لكامل  بال�سد�د  نكلفكم   - �لقامة( 
وخم�سون �لفا درهم  خالل ع�سرة )10( يوما من تاريخ تبلغكم �لنذ�ر ب�سكل قانوين 
و�لق�سائية  �لقانونية  �لج��ر�ء�ت  جميع  باتخاذ  ملوكلي  بالإ�سافة  ��سفا  �ساأ�سطر  و�ل 
بت�سليمها  و�ل��ز�م��ك��م  �ع��اله  �مل��ذك��ورة  �لتجارية  �ل��وح��دة  م��ن  و�خ��الءك��م  مبطالبتكم  

للمنذر خالية من �ل�سو�غل مع ت�سمينكم كافة �لر�سوم و�مل�ساريف. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12638 بتاريخ 2019/5/22   
انذار عديل بالن�صر
رقم )2019/3825(

�ملنذر : خليفة عبد�هلل �حمد لوتاه 
وميثله بالتوقيع �ل�سيد/ ن�ساأت �أمني �لد�سوقي �حمد �بو �لنجا - هاتف : 0507321771  

مبوجب وكالة م�سدقة ��سول بتاريخ  2014/1/13 حتت رقم حمرر 201/1/6997 
�ملنذر �ليه :  و�ي ��ض �ن لتجارة �ملو�د �لغذ�ئية - �ض ذ م م  ، �لعنو�ن : جمهول �لهوية  

�ملو�سوع : 
�ملالية  �مل�ستحقات  وت�سديد  دره��م  �ل��ف  ع�سرة  ت�سعة  دره��م   )19000( مبلغ  ب�سد�د  �ليه  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
للتجديد وذلك يف مدة �ق�ساها 30 يوم من تاريخ ��ستالمه تاريخ ��ستالمه هذ� �لنذ�ر و�خالء �لعقار بعد 
�نتهاء �لعقد لعدم رغبته يف �لتجديد وت�سليمه للمنذر خالية من �ل�سو�غل وباحلالة �لتي ت�سلمها عليه مع 
��سالح ما قد يكون حلق بها من �سرر وتلف وت�سليم �ملفاتيح و�سد�د م�ساريف ��ستهالك �لكهرباء و�ملياه 
حتى تاريخ �لخالء �لفعلي. و �أي ��سر�ر �خرى ترتبة على عدم �لتز�م �ملنذر �ليه ، و�إل �سي�سطر �ملنذر �ىل 
�تخاذ �لجر�ء�ت �لق�سائية �لالزمة للمطالبة مبا ذكر و�لتعوي�ض �جلابر للعطل و�ل�سرر. وحتمل �ملنذر 

�ليه كافة ر�سوم وم�ساريف �لتقا�سي و�تعاب �ملحاماة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12638 بتاريخ 2019/5/22   
انذار عديل بالن�صر
رقم )2019/3857(

�ملنذر/ �ملوؤجر : �سركة بلو باي للعقار�ت )�ض ذ م م( 
�ملنذر �ليه / مطعم ومقهي بو�بة ��سطنبول )موؤ�س�سة فردية( ملالكها / �حمد 

علي عبد�هلل ذيبان - �إمار�تي �جلن�سية )جمهويل حمل �لقامة( 
�ستة وثالثون   )36.150( و�لبالغة  �ليجارية  للقيمة  �لكامل  بال�سد�د  نكلفكم 
�لفا ومائة وخم�سون درهم خالل ع�سرة )10( يوما من تاريخ تبلغكم �لنذ�ر 
�لجر�ء�ت  جميع  باتخاذ  ملوكلي  بالإ�سافة  ��سفا  �ساأ�سطر  و�ل  قانوين  ب�سكل 
�ملذكورة  �لتجارية  �لوحدة  من  و�خالءكم  مبطالبتكم   و�لق�سائية  �لقانونية 
كافة  ت�سمينكم  مع  �ل�سو�غل  من  خالية  للمنذر  بت�سليمها  و�لز�مكم  �ع��اله 

�لر�سوم و�مل�ساريف. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12638 بتاريخ 2019/5/22   
انذار عديل بالن�صر
رقم )2019/3826(

�ملنذر : خليفة عبد�هلل �حمد لوتاه 
وميثله بالتوقيع �ل�سيد/ ن�ساأت �أمني �لد�سوقي �حمد �بو �لنجا - هاتف : 0507321771  

مبوجب وكالة م�سدقة ��سول بتاريخ  2014/1/13 حتت رقم حمرر 201/1/6997 
�ملنذر �ليه :  �سالح كرم حممد �لبلو�سي ، �جلن�سية : �لإمار�ت  

�ملو�سوع : 
ينذر �ملنذر �ملنذر �ليه بتجديد �لعقد وت�سديد �مل�ستحقات �ملالية للتجديد وذلك يف مدة �قا�ساها 30 يوم 
للمنذر خالية من  �لتجديد وت�سليمه  �لعقار لعدم رغبته يف  �خ��الء  �لن��ذ�ر و�ل  ��ستالمه هذ�  تاريخ  من 
�ملفاتيح  وت�سليم  وتلف  بها من �سرر  ��سالح ما قد يكون حلق  ت�سلمها عليه مع  �لتي  �ل�سو�غل وباحلالة 
ترتبة على  �خرى  ��سر�ر  �أي  �و  �لفعلي.  �لخ��الء  تاريخ  و�ملياه حتى  �لكهرباء  ��ستهالك  و�سد�د م�ساريف 
�ملنذر �ىل �تخاذ �لج��ر�ء�ت �لق�سائية �لالزمة للمطالبة مبا ذكر  ، و�إل �سي�سطر  �ليه  �ملنذر  �لتز�م  عدم 

و�لتعوي�ض �جلابر للعطل و�ل�سرر. 
وحتمل �ملنذر �ليه كافة ر�سوم وم�ساريف �لتقا�سي و�تعاب �ملحاماة. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12638 بتاريخ 2019/5/22   
انذار عديل بالن�صر
رقم )2019/3855(

�ملنذر/ �ملوؤجر : �سركة بلو باي للعقار�ت )�ض ذ م م( 
�ملنذر �ليه / فيتال كو�درو لال�ست�سار�ت - موؤ�س�سة فردية رقم �لرخ�سة 242124 
وميثلها مالكها / ريا�ض حممود حمفوظ - لبناين �جلن�سية  )جمهويل حمل 
�لقامة( - نكلفكم بال�سد�د �لكامل للقيمة �ليجارية و�لبالغة )32.500(  �ثنان 
وثالثون �لفا وخم�سمائة درهم ل�سريبة �مل�سافة  خالل ثالثني )30( يوما من 
تاريخ تبلغكم �لنذ�ر ب�سكل قانوين و�ل �ساأ�سطر ��سفا بالإ�سافة ملوكلي باتخاذ 
�لوحدة  من  و�خ��الءك��م  مبطالبتكم  و�لق�سائية  �لقانونية  �لج���ر�ء�ت  جميع 
�ل�سو�غل مع  للمنذر خالية من  بت�سليمها  و�لز�مكم  �ملذكورة �عاله  �لتجارية 

ت�سمينكم كافة �لر�سوم و�مل�ساريف. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12638 بتاريخ 2019/5/22   
انذار عديل بالن�صر
رقم )2019/3834(

�ملنذر : خليفة عبد�هلل �حمد لوتاه 
وميثله بالتوقيع �ل�سيد/ ن�ساأت �أمني �لد�سوقي �حمد �بو �لنجا - هاتف : 0507321771  

مبوجب وكالة م�سدقة ��سول بتاريخ  2014/1/13 حتت رقم حمرر 201/1/6997 
�ملنذر �ليه :  �كت�سول خلدمات تنظيف �ملباين - �ض ذ م م  ،  �لعنو�ن : جمهول �لهوية  

�ملو�سوع : 
ينذر �ملنذر �ملنذر �ليه ب�سد�د مبلغ )21000( درهم )و�حد وع�سرون �لف درهم( وذلك يف مدة �ق�ساها 30 
يوم من تاريخ ��ستالمه هذ� �لنذ�ر بتجديد �لعقد وت�سديد �مل�ستحقات �ملالية للتجديد و�ل �خالء �لعقار   
وت�سليمه للمنذر خالية من �ل�سو�غل وباحلالة �لتي ت�سلمها عليه مع ��سالح ما قد يكون حلق بها من �سرر 
وتلف وت�سليم �ملفاتيح و�سد�د م�ساريف ��ستهالك �لكهرباء و�ملياه حتى تاريخ �لخالء �لفعلي. و �أي ��سر�ر 
�لالزمة  �لق�سائية  �تخاذ �لج��ر�ء�ت  �ملنذر �ىل  �سي�سطر  و�إل   ، �ليه  �ملنذر  �لتز�م  �خ��رى ترتبة على عدم 
للمطالبة مبا ذكر و�لتعوي�ض �جلابر للعطل و�ل�سرر. وحتمل �ملنذر �ليه كافة ر�سوم وم�ساريف �لتقا�سي 

و�تعاب �ملحاماة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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العدد 12638 بتاريخ 2019/5/22   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

    يف الدعوى رقم 2019/1875  تنفيذ جتاري 
�ىل �مل��ن��ف��ذ ����س���ده/1- م���ارك ل��ي��اله 2- دي��ف��ي��د ل��ي��اله 3- م��اي��ك��ل روبن 
فالفريدي جمهول حمل �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/ديني�ض رميوند 
�أق��ام  عليك  �ليا�سي قد  كروز وميثله: مرمي عي�سى حممد عبد�لعزيز 
�لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
)7626( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.  وعليه فان �ملحكمة 
بالقر�ر  �لل��ت��ز�م  ع��دم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �لج����ر�ء�ت  �ستبا�سر 

�ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12638 بتاريخ 2019/5/22   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
    يف الدعوى رقم 2019/1787  تنفيذ جتاري 

�ىل �ملنفذ �سده/1- كيه جيه ��ض �نرتنا�سونال للتجارة �لعامة �ض.ذ.م.م 
�ن طالب  �لقامة مبا  �سينغ فيجاي كومار جمهول حمل  بر��سانت   -2
���ض.ذ.م.م وميثله:  �لغذ�ئية  �ملو�د  �لتنفيذ/�مل�سرية و�لمار�تية لتجارة 
�لتنفيذية  �ل��دع��وى  عليك  �أق����ام   ق��د  �لب�سطي  لح���ج  خليفة  ���س��احل��ة 
درهم  وق��دره )450705(  به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�لز�مك  �ع��اله  �ملذكورة 
�ستبا�سر  �ملحكمة  ف��ان  وعليه  �ملحكمة.   خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل 
�لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12638 بتاريخ 2019/5/22   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

    يف الدعوى رقم 2019/1632  تنفيذ جتاري 
وميثله  �لهند�سية  لال�ست�سار�ت  �لع�سري  �ملكتب  ���س��ده/1-  �ملنفذ  �ىل 
م��دي��ره/ع��ادل عبد �ل��ف��ت��اح زك��ي �سالح جم��ه��ول حم��ل �لق��ام��ة مب��ا �ن 
عليك  �أق���ام  ق��د  �����ض.ذ.م.م  لال�ستثمار  و�ب��ن��اوؤه  �لتنفيذ/�ل�سياح  طالب 
�لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
)748707.06( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.  وعليه فان 
�للتز�م  ع��دم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �لج���ر�ء�ت  �ستبا�سر  �ملحكمة 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12638 بتاريخ 2019/5/22   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

    يف الدعوى رقم 2019/1668  تنفيذ جتاري 
مبا  �لقامة  حمل  جمهول  ر�م�سنجاين  �ساجناي  ���س��ده/1-  �ملنفذ  �ىل 
ح�سن  وميثله:�سالح  �لبطاط  ها�سم  �حمد  �لتنفيذ/حممد  طالب  �ن 
�عاله  �مل��ذك��ورة  �لتنفيذية  �ل��دع��وى  عليك  �أق���ام   ق��د  مبا�سري  حممد 
طالب  �ىل  دره���م   )2026652( وق���دره  ب��ه  �ملنفذ  �ملبلغ  ب��دف��ع  و�ل��ز�م��ك 
�لج���ر�ء�ت  �ستبا�سر  �ملحكمة  ف��ان  وعليه  �ملحكمة.   خزينة  �و  �لتنفيذ 
�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12638 بتاريخ 2019/5/22   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
    يف الدعوى رقم 2019/395  تنفيذ جتاري 

�ملباين  وتنظيف  �لعامة  �ل�سيانة  ملقاولت  عتيقة  ���س��ده/1-  �ملنفذ  �ىل 
ذ.م.م جمهول حمل �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/توب ك�سمري تريند 
�عاله  �ملذكورة  �لتنفيذية  �لدعوى  �أق��ام  عليك  قد  ����ض.ذ.م.م  للنقليات 
طالب  �ىل  دره���م   )28649.5( وق���دره  ب��ه  �ملنفذ  �ملبلغ  ب��دف��ع  و�ل��ز�م��ك 
�لج���ر�ء�ت  �ستبا�سر  �ملحكمة  ف��ان  وعليه  �ملحكمة.   خزينة  �و  �لتنفيذ 
�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12638 بتاريخ 2019/5/22   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
    يف الدعوى رقم 2019/258  تنفيذ �صرعي 

�ىل �ملنفذ �سده/1- روماين �بر�هيم بر�سوم جمهول حمل �لقامة مبا 
�لتنفيذ/ب�سمة بول�ض جرج�ض وميثله:�سعيد حممد عبد�هلل  �ن طالب 
�ملذكورة  �لتنفيذية  �ل��دع��وى  عليك  �أق���ام   ق��د  �ل��غ��اف��ري  �ل�سايغ  �سامل 
�عاله و�لز�مك تنفيذ �حلكم �ل�سادر يف �لدعوى رقم:55/2018 �حو�ل 
نف�ض غري م�سلمني ب�سد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )85605( درهم �سامال 
للر�سوم و�مل�ساريف من تاريخ �ل�ستحقاق.  وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر 
�لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12638 بتاريخ 2019/5/22   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

    يف الدعوى رقم 2019/1496  تنفيذ جتاري 
�ىل �ملنفذ �سده/1- يف 3 ميديا �سولو�سنز منطقة حرة ذ.م.م 2- هريمان 
�سولو�سنز  ميديا   3 ملديونية/يف  �سامن  كفيل  ب�سفته   - لوي�ض  فر�ن�سي�ض 
�لتنفيذ/م�سرف  �ن طالب  �لقامة مبا  ذ.م.م جمهول حمل  منطقة حرة 
�أبوظبي �ل�سالمي وميثله: حممد عي�سى �سلطان �ل�سويدي قد �أقام  عليك 
وقدره  به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�لز�مك  �ع��اله  �ملذكورة  �لتنفيذية  �لدعوى 
�ملحكمة.   خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  بالت�سامن  دره��م   )384682.90(
عدم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �لج����ر�ء�ت  �ستبا�سر  �ملحكمة  ف��ان  وعليه 

�للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12638 بتاريخ 2019/5/22   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

    يف الدعوى رقم 2019/169  تنفيذ عقاري 
�ىل �ملنفذ �سده/1- فو�ز حممود عبد�جلو�د وزوز جمهول حمل �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/

نور بنك )م�ساهمة عامة( بنك نور �ل�سالمي �ض.م.ع وميثله: جابر ر��سد حممد جابر ر��سد 
�ل�سالمي قد �أقام  عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بتنفيذ �حلكم �ل�سادر يف 
به وق��دره )1116465( درهم  �ملنفذ  �ملبلغ  �لدعوى رقم 2018/230 عقاري كلي و�لقا�سي بدفع 
�ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة 2- ف�سخ �لتعاقد �ملربم بني �ملدعي و�ملدعي عليه - �تفاقية 
�لدعوى  �ملبينة و�سفا بالئحة  �لعقارية  �لوحدة  �ملوؤرخة 2008/11/10 عن  �لجارة ومالحقها 
�ل�سو�غل ورد حيازتها  �لعقارية خالية من  �لوحدة  و�لعقد �سندها و�ل��ز�م �ملدعي عليه بت�سليم 
للمدعي ومتكني �ملدعي منها و�لغاء �لقيد �لعقاري �لجارة �ملو�سوفة يف �لذمة �لو�ردة يف �سهادة 
�مللكية ل�سالح �ملدعي عليها وتكليف د�ئرة �لر��سي و�لمالك لتنفيذ ذلك.  وعليه فان �ملحكمة 
�ستبا�سر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من 

تاريخ ن�سر هذ� �لعالن. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12638 بتاريخ 2019/5/22   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

    يف الدعوى رقم 2019/824  تنفيذ مدين 
�لمار�ت  جي�ستيون  دو  �ي  نرتيريرز  د�  �سو�سيتيه  �سده/1-  �ملنفذ  �ىل 
للمقاولت ذ.م.م جمهول حمل �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/�ل�سركة 
�لعاملية للخدمات �لكرتوميكانيكية ذ.م.م وميثله: خالد حممد �سعيد 
و�لز�مك  �ع��اله  �ملذكورة  �لتنفيذية  �لدعوى  عليك  �أق��ام   قد  بوج�سيم 
�لتنفيذ  طالب  �ىل  دره��م   )6242519.45( وق��دره  به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع 
�لتنفيذية  �لج��ر�ء�ت  �ستبا�سر  �ملحكمة  فان  �ملحكمة.  وعليه  �و خزينة 
بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ 

ن�سر هذ� �لعالن. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12638 بتاريخ 2019/5/22   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�صر
             يف  الدعوى 2019/711  احوال نف�س م�صلمني

�ىل �ملدعي عليه / 1- �سياء حممد كامل عبد�لرحيم  جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن �ملدعي/ منى حممد �أ�سعد �سبح  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها 
�ملطالبة باثبات ح�سانة وزيادة �لنفقة و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة. 
�مل��و�ف��ق  2019/5/28   �ل�ساعة 8.30 �ض  ي��وم  �لثالثاء  وح��ددت لها جل�سة 
بالقاعة رقم )9( يف مبنى �لحو�ل �ل�سخ�سية يف منطقة �لقرهود لذ� فاأنت 
مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12638 بتاريخ 2019/5/22   
اعالن حكم بالن�صر

   يف  الدعوى رقم 2018/388  عمايل كلي
�ملعامالت  وتخلي�ض  �لع��م��ال  رج��ال  خلدمات  �ل�سامخ  عليه/1-  �ملحكوم  �ىل 
بتاريخ  �ملنعقدة  بجل�ستها  حكمت  �ملحكمة  بان  نعلنكم  �لقامة  حمل  جمهول 
�ملدعي  بالز�م  كمو�ض  ل�سالح/عمر  �ع��اله  �مل��ذك��ورة  �لدعوى  يف    2019/1/29
عليه بان توؤدي للمدعي مبلغ )510633( درهم و�لزمت �ملدعي عليه باملنا�سب 
ثالثني  خ��الل  لال�ستئناف  قابال  �حل�سوري  مبثابة  حكما   . �مل�سروفات  من 
�ل�سمو  با�سم �ساحب  �لتايل لن�سر هذ� �لع��الن �سدر  �ليوم  �عتبار� من  يوما 

�ل�سيخ حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12638 بتاريخ 2019/5/22   

اعالن حكم بالن�صر
   يف  الدعوى رقم 2017/2723  عمايل جزئي

ك��ون��رتول��ز م.م.ح جم��ه��ول حم��ل �لقامة  �مل��ح��ك��وم ع��ل��ي��ه/1- ينغ وم��ب��ني  �ىل 
�لدعوى  بتاريخ 2019/6/4  يف  �ملنعقدة  �ملحكمة حكمت بجل�ستها  بان  نعلنكم 
�ملذكورة �عاله ل�سالح/ماجنو بها�سيني ناند� كومر كري�سان بحكمت �ملحكمة 
مبثابة �حل�سوري بالز�م �ملدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ )74335( درهم 
وبتذكرة عودة �ىل موطنها على �لدرجة �ل�سياحية عينا �و قيمتها نقد� ما مل 
تلتحق بخدمة رب عمل �خر و�لز�م �ملدعي عليها بالر�سوم و�مل�ساريف . حكما 
�ليوم  من  �عتبار�  يوما  ثالثني  خ��الل  لال�ستئناف  قابال  �حل�سوري  مبثابة 
�لتايل لن�سر هذ� �لعالن �سدر با�سم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12638 بتاريخ 2019/5/22   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
    يف الدعوى رقم 2019/1251  تنفيذ عمايل 

�ىل �ملنفذ �سده/1- روبن بيلو�سيلو جاليكو   جمهول حمل �لقامة مبا 
�ن طالب �لتنفيذ/�سالون �لربج �لبي�ض للرجال )فرع( وميثله:�سعيد 
حم��م��د ع���ب���د�هلل ���س��امل �ل�����س��اي��غ �ل���غ���اف���ري  ق���د �أق�����ام  ع��ل��ي��ك �لدعوى 
�لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )11105( 
درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة بال�سافة �ىل مبلغ )2200( 
�لجر�ء�ت  �ستبا�سر  �ملحكمة  فان  وعليه  �ملحكمة.   خلزينة  ر�سوم  درهم 
�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12638 بتاريخ 2019/5/22   

       مذكرة اعالن متظلم �صده بالن�صر  
   يف  الدعوى 2019/170  تظلم جتاري

�ىل �ملتظلم �سده / 1-نيو �سوليو�سنز ليمتد جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملتظلم 
ذ.م.م وميثله:حممد مرت�سى يعقوب مرت�سى  �لبناء  ملقاولت  باء  �لف  �سركة   /
برهان �لها�سمي قد �أقام عليكم �لتظلم �ملذكور �عاله ومو�سوعه تظلم من �لقر�ر 
و�مل�ساريف.  و�لر�سوم  �لدعوى رقم 195/2019 حجز حتفظي جتاري  �ل�سادر يف 
وحددت لها جل�سة يوم �لحد �ملو�فق 2019/5/26   �ل�ساعة 08.30 �ض بالقاعة : 
Ch 1.A.5  لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل 

، ويف حالة تخلفك فاأن �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري  .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12638 بتاريخ 2019/5/22   
مذكرة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2019/725  ا�صتئناف عمايل    
�ىل �مل�ستاأنف �سده/ 1- جو�د �خرت حممد �خرت  جمهول حمل �لقامة 
قانونيون   وم�ست�سارون  حمامون  و�ملطرو�سي  /�لقرق  �مل�ستاأنف  �ن  مبا 
ق��د ����س��ت��اأن��ف/ �حل��ك��م �ل�����س��ادر ب��ال��دع��وى رق���م 2018/409 ع��م��ايل كلي 

بتاريخ:2019/3/12     
وحددت لها جل�سه يوم �لحد  �ملو�فق 2019/6/9 �ل�ساعة 10.00 �سباحا  
ميثلكم  م��ن  �و  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.D.18 رق��م  بالقاعة 

قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة اال�صتئناف
العدد 12638 بتاريخ 2019/5/22   

       اعالن اأمر اأداء بالن�صر
   يف  الدعوى 2019/307  اأمر اأداء

�ىل �ملدعي عليه / 1- 54 �ي�ست وورلد لوج�ستيك لل�سحن ذ.م.م جمهول حمل 
�لقامة مبا �ن �ملدعي/هاول و�يز للنقليات �ض.ذ.م.م .

 طلب ��ست�سد�ر �أمر �أد�ء فقد قررت حمكمة دبي �لبتد�ئية بتاريخ:2019/4/21 
)ثمانية  ذ.م.م مبلغ  لل�سحن  لوج�ستيك  وورل��د  �ي�ست   54 عليها  �ملدعي  �إل��ز�م 
و�ربعون �لف ومائتني وت�سعون درهم( و�لفائدة 9% من تاريخ 2018/1/9 وحتى 
متام �ل�سد�د و�لزمتها �لر�سوم و�مل�ساريف ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل �تعاب 
�ملحاماة و�لمر م�سمول بالنفاذ �ملعجل بقوة �لقانون .  ولكم �حلق يف ��ستئناف 

من �لأمر خالل 15 يوم من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12638 بتاريخ 2019/5/22   
اعالن حكم بالن�صر

   يف  الدعوى رقم 2019/95  جتاري كلي
�ملحكمة  بان  �بر�هيم جمهول حمل �لقامة نعلنكم  �ملحكوم عليه/1- رهيف حنا  �ىل 
حكمت بجل�ستها �ملنعقدة بتاريخ 2019/3/10  يف �لدعوى �ملذكورة �عاله ل�سالح/�يه 
دي �سي لنظمه �لطاقة �ض.ذ.م.م 1- بعدم قبول طلب �سحة وتثبيت �حلجز �لتحفظي 
رقم 698/2018 حجز حتفظي جتاري 2- بالز�م �ملدعي عليهما �ن يوؤديا للمدعية مبلغ 
�سيك حتى  ��ستحقاق كل  تاريخ  �سنويا من   %9 بو�قع  �لفائدة  درهم مع   )10000000(
�لتام و�لزمتها بالر�سوم و�مل�ساريف ومببلغ �لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة.  �ل�سد�د 
حكما مبثابة �حل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل 
�آل  �سعيد  بن  ر��سد  بن  �ل�سيخ حممد  �ل�سمو  با�سم �ساحب  �لع��الن �سدر  لن�سر هذ� 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12638 بتاريخ 2019/5/22   

اعالن حكم بالن�صر
   يف  الدعوى رقم 2018/931  عقاري كلي

مبا  �لقامة  حمل  جمهول  ����ض.ذ.م.م  �لعقاري  للتطوير  ز�ن��ادو  عليه/1-  �ملدعي  �ىل 
نعلنكم  �حل���د�د  علي  �سلطان  وميثله:علي  �ل��رحم��ي  عثمان  يو�سف  �مل��دع��ي/ع��الء  �ن 
بان �ملحكمة حكمت بجل�ستها �ملنعقدة بتاريخ 2019/4/21  يف �لدعوى �ملذكورة �عاله 
ل�سالح/عالء يو�سف عثمان �لرحمي - �ول ب�سحة ونفاذ عقد �لبيع �ملوؤرخ 2017/1/10 
عن �لوحدة رقم D22G01 يف دبي لجون ليلى م�سروع رقم 1564 مع �لز�م �ملدعي 
عليها �خلام�سة ز�نادو للتطوير �لعقاري �ض.ذ.م.م بت�سجيل �لوحدة �عاله لدى د�ئرة 
�لر��سي و�لمالك با�سم �ملدعيني كما �لزمتها بامل�سروفات و�لف درهم مقابل �تعاب 
�عتبار� من  �ملحاماة. حكما مبثابة �حل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما 
�ليوم �لتايل لن�سر هذ� �لعالن �سدر با�سم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد بن 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12638 بتاريخ 2019/5/22   

اعالن حكم بالن�صر
   يف  الدعوى رقم 2018/988  مدين جزئي

�ىل �ملحكوم عليه/1- �فاق �ل�سرعة لتخلي�ض �ملعامالت 2- يو�سف عدنان �سعبان �سايف 
جمهول حمل �لقامة نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�ستها �ملنعقدة بتاريخ 2018/9/27  
�ملدعي عليها  بالز�م  �ملهد�وي  و�ثق جا�سم  ل�سالح/حممد  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  يف 
و�خل�سم �ملدخل بالت�سامن مبلغ )23600( درهم مع �لفائدة �لقانونية بو�قع 9% من 
تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�سد�د �لتام مع �لز�مهما �لر�سوم و�مل�ساريف ومبلغ خم�سمائة 
درهم �تعاب �ملحاماة. حكما مبثابة �حل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما 
�عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �لعالن �سدر با�سم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد 

بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12638 بتاريخ 2019/5/22   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2018/1869  جتاري كلي

�ىل �ملدعي عليه / 1-بريفيا �نرتنا�سيونال للتجارة �لعامة �ض.ذ.م.م 2- كولديب 
�سانكر فيديا �سانكر - ب�سفته �لمني 3- بيو�ض �سانكري ماتور - ب�سفته �لمني 4- 
ر�جني�ض �سانكري ماتور - ب�سفته �لمني جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/بنك 
�أقام عليك  �ت�ض ��ض بي �سي )فرع دبي( وميثله:�حمد ح�سن رم�سان �ل علي قد 
مببلغ  و�لت�سامن   بالت�سامم  عليهم  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  مو�سوعها  �لدعوى 
و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�ساريف  و�لر�سوم  دره��م   )18.127.899.85( وق��دره 
يوم  جل�سة  لها  �ل��ت��ام.وح��ددت  �ل�سد�د  وحتى  �ملطالبة  من   %12 بو�قع  �لتاأخريية 
�لربعاء �ملو�فق:2019/6/12 �ل�ساعة:9:30 �ض بالقاعة:ch2.E.22  لذ� فاأنت 
�أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و  مكلف باحل�سور 

م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12638 بتاريخ 2019/5/22   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2019/163  مدين كلي
�ىل �مل��دع��ي عليه / 1-���س��ري��ل ر�سيد ح��م��وى جم��ه��ول حم��ل �لق��ام��ة مب��ا �ن �مل��دع��ي/
�أقام  �مليدور �ملهريي قد  بريليانت د�ميوند م.د.م.���ض وميثله:�حمد �حلاج خادم بطي 
عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )2784767.18( 
درهم و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 12% من تاريخ �ل�ستحقاق �حلا�سل 
يف 2018/12/31 وحتى �ل�سد�د �لتام و�سمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة.وحددت 
  ch2.E.21:ل�ساعة:10:00 �ض بالقاعة� لها جل�سة يوم �لحد �ملو�فق:2019/5/26 
لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12638 بتاريخ 2019/5/22   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
    يف الدعوى رقم 2019/1560  تنفيذ جتاري 

�ىل �ملنفذ �سده/1- �لتو��سل بال حدود �ض.ذ.م.م 2- مارتن بول جريف�ستوك 
�ل��ت��ن��ف��ي��ذ/���س��وت��ك لاللكرتونيات  �ن ط��ال��ب  �لق���ام���ة مب��ا  جم��ه��ول حم��ل 
�أق���ام  عليك  �����ض.ذ.م.م ومي��ث��ل��ه:ه��اين رج��ب مو�سى ع��ب��د�هلل �جل�سمي ق��د 
وقدره  به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�لز�مك  �ع��اله  �ملذكورة  �لتنفيذية  �لدعوى 
)125067( درهم بالت�سامن �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.  وعليه 
�للتز�م  عدم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �لج��ر�ء�ت  �ستبا�سر  �ملحكمة  فان 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12638 بتاريخ 2019/5/22   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
    يف الدعوى رقم 2019/186  تنفيذ عقاري 

�ىل �ملنفذ �سده/1- جمموعة فورت�سن لال�ستثمار �ض.ذ.م.م 2- �م تي كيه تريدينج ليمتد 
 - - حاليا  ����ض.ذ.م.م  خ��وري  �خ��و�ن  �لتنفيذ/�سركة  �ن طالب  �لق��ام��ة مبا  جمهول حمل 
�أقام  عليك �لدعوى �لتنفيذية  و�سابقا فورت�سن وميثله: بدر عبد�هلل خمي�ض عبد�هلل قد 
جزئي  عقاري   2018/88 رقم  �لدعوى  يف  �ل�سادر  �حلكم  بتنفيذ  و�لز�مك  �ع��اله  �ملذكورة 
�لتي �تخذت  �لغاء �ج��ر�ء�ت �حلجز و�لتنفيذ  �ملنفذ به وق��دره )2455( درهم  �ملبلغ  ب�سد�د 
على )�ل�سيارة ماركة فورد �يد�ج موديل 2010 رقم حمرك ABB11198 ورقم �سا�سي 
ZFMDK4COBB11198 لوحة رقم C59620 دبي �سامال للر�سوم و�مل�ساريف.  
بالقر�ر  �للتز�م  عدم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �لج���ر�ء�ت  �ستبا�سر  �ملحكمة  فان  وعليه 

�ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12638 بتاريخ 2019/5/22   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
    يف الدعوى رقم 2019/760  تنفيذ مدين 

�ىل �ملنفذ �سده/1- حممد ح�سني �م �ل �سعد جمهول حمل �لقامة مبا 
و�لده/ ز�و�د ح�سني مري مق�سود علي وميثله  �لتنفيذ/مري  �ن طالب 
مري مق�سود علي مري قد �أقام  عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله 
طالب  �ىل  دره��م   )38048.33( وق���دره  ب��ه  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�ل��ز�م��ك 
�لج���ر�ء�ت  �ستبا�سر  �ملحكمة  ف��ان  وعليه  �ملحكمة.   خزينة  �و  �لتنفيذ 
�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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العدد 12638 بتاريخ 2019/5/22   
اعالن حكم بالن�صر

   يف  الدعوى رقم 2019/114  جتاري جزئي
�ملحكمة  بان  �م هند جمهول حمل �لقامة نعلنكم  �ولد  �ملحكوم عليه/1- �سمري  �ىل 
حكمت بجل�ستها �ملنعقدة بتاريخ 2019/3/24  يف �لدعوى �ملذكورة �عاله ل�سالح/�سجاد 
�حمد حممود يو�سف خان بالز�م �ملدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ �ربعمائة و�ستني 
يف  �حلا�سل  �لق�سائية  �ملطالبة  تاريخ  من   %9 بو�قع  �لقانونية  و�لفائدة  دره��م  �ل��ف 
2019/1/3 وحتى �ل�سد�د و�لزمته بامل�سروفات ومبلغ �لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة 
قابال  �حل�����س��وري  مبثابة  حكما  ك��ف��ال��ة.  ب��ال  �ملعجل  بالنفاذ  �حل��ك��م  ب�سمول  و�م���رت 
لال�ستئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �لعالن �سدر با�سم 

�ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12638 بتاريخ 2019/5/22   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2019/1886  جتاري جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-ح�سن عبد �حلميد ح�سن �بو غنيمه جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن �ملدعي/قتيبة غازي �لقطيفان وميثله:�سعيد مبارك عبيد �حمد �لزحمي 
قد �أقام عليك �لدعوى مو�سوعها �ملو�سوع مطالبة �ملدعي عليه مببلغ )97.600( 
درهم و�لفو�ئد �لتجارية �لتاأخريية بو�قع 12% و�لر�سوم و�مل�ساريف ومقابل �تعاب 
�ض  �ل�ساعة:08:30  �مل���و�ف���ق:2019/6/16  �لح��د  يوم  جل�سة  لها  �ملحاماة.وحددت 
بالقاعة:ch1.C.13  لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك 
�أيام  بثالثة  �جلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستند�ت  �و  مذكر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي 

على �لأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12638 بتاريخ 2019/5/22   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2019/161  عقاري كلي

�ىل �ملدعي عليه / 1-جيجكو لال�ستثمار�ت �ض.ذ.م.م 2- �حمد يو�سف حبيب �ليو�سف 
حمل  جمهول  �ل�سحي  �ل��ب��وم  عبد�لعزيز   -4 �مل��ه��ريي  ع��ب��د�هلل  حميد  �سيف  حمد   -3
�لدعوى  عليك  �ق��ام  قد  ���ض.م.خ  لال�ستثمار�ت  ميادين  �ملدعي/�سركة  �ن  �لقامة مبا 
ومو�سوعها �ملطالبة ببطالن وعدم نفاذ عقود �لهبة �لتي �برمتها �ملدعي عليها �لوىل 
مل�سلحة �ملدعي عليها �لثانية و�لو�ردة على قطع �لر��سي �لكائنة يف منطقة ند ح�سة 
1- �لر���ض رقم 1075 و 2/�لر���ض رقم 1076 وع��دم نفاذ �ي ت�سرف لحق عليها من 
�و ما يليه من ت�سرفات جتاه �ملدعية و�لر�سوم و�مل�ساريف  �لثانية  قبل �ملدعي عليها 
و�لت���ع���اب.وح���ددت ل��ه��ا جل�سة ي���وم �لح���د �مل�����و�ف�����ق:2019/6/16 �ل�����س��اع��ة:9:30 �ض 
بالقاعة:ch1.B.8  لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 

ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12638 بتاريخ 2019/5/22   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2018/854  عقاري كلي

مديرة  وب�سفتها  ب�سخ�سها   - م�سباح  عبد�لفتاح  1-ع��و�ط��ف   / �ملدخل  �خل�سم  �ىل 
�ملدعي/�ر�بيا  �ن  مبا  �لق��ام��ة  حمل  جمهول  ليمتد  �نف�ستمنت  ج��روب  �ر�ب��ي��ا  �سركة 
جروب �نف�ستمنت ليمتد قد �قام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة با�ستحقاق عقار 
و�يقاف �لجر�ء�ت يف �لتنفيذ رقم:2014/1441 تنفيذ جتاري حلني �لف�سل يف �لدعوى 
�لر�سوم و�مل�ساريف  �ج��ر�ء�ت مدنية و�ل��ز�م  �مل��ادة 309  �ج��ر�ء�ت��ه وفقا لن�ض  وبطالن 
و�تعاب �ملحاماة )جميع �لطلبات مو�سحة يف �سحيفة �لدعوى(.وحددت لها جل�سة يوم 
�لحد �ملو�فق:2019/5/26 �ل�ساعة:10:00 �ض بالقاعة:ch1.B.8  لذ� فاأنت مكلف 
�و م�ستند�ت  �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت  باحل�سور 

للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12638 بتاريخ 2019/5/22   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2019/1805  جتاري جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-زوبري� دوجناو كاليم 2- ماري جاين مونويل �لقيوز� جمهول 
�ملهريي وميثله:�سعيد حممد  �سلطان ماجد  �ملدعي/�سمية  �ن  �لقامة مبا  حمل 
عبد�هلل �سامل �ل�سايغ �لغافري قد �أقام عليك �لدعوى مو�سوعها �ملطالبة بالز�م 
�ملدعي عليهما مببلغ وقدره )31500( درهم و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة 
و�لفائدة 9% من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�سد�د �لتام.وحددت لها جل�سة يوم �لثالثاء 
مكلف  فاأنت  لذ�    ch1.C.12:بالقاعة �ل�ساعة:9:30 �ض  �مل��و�ف��ق:2019/5/28 
باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت 

للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12638 بتاريخ 2019/5/22   

اعالن حكم بالن�صر
   يف  الدعوى رقم 2018/3126  جتاري جزئي

حمل  جمهول  �لهند�سية  للحلول  �لم���ار�ت  ميكاترون�ض  عليه/1-  �ملحكوم  �ىل 
يف    2019/2/28 بتاريخ  �ملنعقدة  بجل�ستها  حكمت  �ملحكمة  ب��ان  نعلنكم  �لق��ام��ة 
بالز�م  م.م.ح  �ستيل  �سويدي�ض  ب��ي  �ي��ه  ����ض  ل�سالح/��ض  �ع��اله  �مل��ذك��ورة  �ل��دع��وى 
ب�سيطة  وفائدة  درهم  �ملدعية مبلغ مقد�ره )57666(  �ىل  ت��وؤدي  �ن  �ملدعي عليها 
بالر�سوم  و�لزمتها  �ل�سد�د  مت��ام  وحتى   2018/6/28 تاريخ  من  �سنويا   %9 بو�قع 
و�مل�ساريف ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة ورف�ست ما عد� ذلك من 
طلبات. حكما مبثابة �حل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من 
�ليوم �لتايل لن�سر هذ� �لعالن �سدر با�سم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12638 بتاريخ 2019/5/22   

اعالن حكم بالن�صر
   يف  الدعوى رقم 2018/4282  جتاري جزئي

�لقامة  حمل  جمهول  ����ض.ذ.م.م  �لعامة  للتجارة  بوليوود  عليه/1-  �ملحكوم  �ىل 
�لدعوى  يف    2019/3/26 بتاريخ  �ملنعقدة  بجل�ستها  حكمت  �ملحكمة  ب��ان  نعلنكم 
�ملدعي  �ل�سركة  بالز�م  ذ.م.م.م  للتجارة  لوؤلوؤة ديرة  �ملذكورة �عاله ل�سالح/�سركة 
فائدة  �ل��ي��ه  م�سافا  دره���م   )68255( وق����دره  مبلغا  للمدعية  ت����وؤدي  ب���ان  عليها 
�لق�سائية �حلا�سل  �ملطالبة  تاريخ  �عتبار� من  �سنويا  ب�سيطة قدرها %9  قانونية 
ومبلغ  بامل�ساريف  عليها  �مل��دع��ي  و�ل��زم��ت  �ل�����س��د�د  مت��ام  وح��ت��ى   2018/11/13 يف 
خم�سمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة. حكما مبثابة �حل�سوري قابال لال�ستئناف 
خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �لعالن �سدر با�سم �ساحب 

�ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12638 بتاريخ 2019/5/22   

اعالن حكم بالن�صر
   يف  الدعوى رقم 2018/1299  جتاري جزئي

�ىل �ملحكوم عليه/1- ماجنم ورلدو�يد للتجارة �لعامة �ض.ذ.م.م وميثلها مديرها:فريوز 
��سغر غادي وجوزر ح�سني بهاي غاندي جمهول حمل �لقامة نعلنكم بان �ملحكمة حكمت 
�ملذكورة �عاله ل�سالح/جوبتري �جرو  �لدعوى  بتاريخ 2018/7/4  يف  �ملنعقدة  بجل�ستها 
ميثلها مديرها بهافي�ض ر�ن�سود��ض ماديار بالز�م �ملدعي عليها �ن توؤدي �ىل �ملدعية مبلغ 
�لتنفيذ  وق��ت  �ل�سرف  ب�سعر  �لم��ار�ت��ي  بالدرهم  يعادله  ما  �و  �مريكي  دولر   )67200(
�لر�سوم  و�لزمتها  �ل�����س��د�د  مت��ام  وحتى   2018/4/9 م��ن   %9 ب��و�ق��ع  �لقانونيه  و�ل��ف��ائ��ده 
قابال  �حل�����س��وري  مبثابة  حكما  �مل��ح��ام��اة.  �ت��ع��اب  مقابل  دره��م  وخم�سمائة  و�مل�ساريف 
لال�ستئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �لعالن �سدر با�سم 

�ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12638 بتاريخ 2019/5/22   
اعالن حكم بالن�صر

   يف  الدعوى رقم 2018/2976  جتاري جزئي
و�لكهربائية  �مليكانيكية  للمقاولت  �نرتنا�سيونال  هايدون  عليه/1-  �ملحكوم  �ىل 
�ملنعقدة  بجل�ستها  حكمت  �ملحكمة  ب��ان  نعلنكم  �لق��ام��ة  حمل  جمهول  ����ض.ذ.م.م 
بتاريخ 2019/3/7  يف �لدعوى �ملذكورة �عاله ل�سالح/طبا�سكو للمقاولت �لفنية 
�ض.ذ.م.م بالز�م �ملدعي عليها �ن توؤدي �ىل �ملدعية تعوي�سا مبلغ مقد�ره )271904( 
درهم وفائدة �سنوية بو�قع 9% من تاريخ �سريورة �حلكم نهائيا وحتى متام �ل�سد�د 
و�لزمتها بالر�سوم و�مل�ساريف مبلغ خم�سمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة ورف�ست 
ما عد� ذلك من طلبات. حكما مبثابة �حل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني 
يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �لعالن �سدر با�سم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ 

حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12638 بتاريخ 2019/5/22   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2019/1450  جتاري جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-ح�سني م�سطفى كامل بيومي جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
�ملدعي/م�سرف �لهالل �ض.م.ع وميثله:نا�سر حمد �سليمان جابر �ل�سام�سي قد �أقام 
عليك �لدعوى مو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )13598.64( 
�حلكم  و�سمول  �لتام  �ل�سد�د  وحتى  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�ساريف  و�لر�سوم  دره��م 
�ملو�فق:2019/5/28  �لثالثاء  ي��وم  جل�سة  لها  كفالة.وحددت  بال  �ملعجل  بالنفاذ 
من  �أو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذ�    ch1.C.13:بالقاعة �ض  �ل�����س��اع��ة:10:00 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل 

�جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12638 بتاريخ 2019/5/22   

اعالن حكم بالن�صر
   يف  الدعوى رقم 2018/4054  جتاري جزئي

دبي  �ملالحية  و�خلدمات  لل�سيانة  �لبحرية  �خلليج  �سركة  عليه/1-  �ملحكوم  �ىل 
بجل�ستها  حكمت  �ملحكمة  بان  نعلنكم  �لقامة  حمل  جمهول  دبي  جيمو�ض  ذ.م.م 
لينك  ل�سالح/جلوبال  �ع��اله  �مل��ذك��ورة  �لدعوى  يف    2019/1/15 بتاريخ  �ملنعقدة 
ملتي مود�ل لوجي�ستك �ض.ذ.م.م ب بالز�م �ملدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ 
)20167( درهم وفو�ئده بو�قع 9% �سنويا �عتبار� من تاريخ ��ستحقاق �ل�سيك وحتى 
متام �ل�سد�د و�لزمتها �مل�سروفات و�لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة. حكما مبثابة 
لن�سر  �لتايل  �ليوم  �عتبار� من  �حل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما 
هذ� �لعالن �سدر با�سم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم 

حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12638 بتاريخ 2019/5/22   

اعالن حكم بالن�صر
   يف  الدعوى رقم 2018/3045  جتاري جزئي

�ىل �ملحكوم عليه/1- �لنا�سر ل�سناعة �ملقطور�ت �ض.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة 
�لدعوى  يف    2019/1/20 بتاريخ  �ملنعقدة  بجل�ستها  حكمت  �ملحكمة  ب��ان  نعلنكم 
�ملذكورة �عاله ل�سالح/ديال لتوريد �حلديد �سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة بالز�م 
�ملدعي عليها �ن توؤدي �ىل �ملدعية مبلغ مقد�ره )183794( درهم وفائدة ب�سيطة 
بالر�سوم  و�لزمتها  �ل�سد�د  مت��ام  وحتى   2018/8/12 تاريخ  من  �سنويا   %9 بو�قع 
و�مل�ساريف ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة ورف�ست ما عد� ذلك من 
طلبات. حكما مبثابة �حل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من 
�ليوم �لتايل لن�سر هذ� �لعالن �سدر با�سم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12638 بتاريخ 2019/5/22   
 �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة

��س���م �ل�سركة : “ مرحبا لتجارة �لبطاط�ض “ )�ض.ذ.م.م(
رقم �لرخ�س��ة : 657492  عن�و�نها : م�ستودع رقم 12 ملك بلدية دبي – �لعوير – 
بردبي   �ل�سك�ل �لقانوين : ذ�ت م�سئولية حمدودة  رقم �لقيد بال�سجل �لتجاري : 
1080514   مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية بدبي باأنه ، قد مت �لتاأ�سري 
، وذلك مبوجب �لقر�ر  �ل�سركة �ملذكور �عاله  يف �ل�سجل �لتجاري لديها بانحالل 
�ل�سادر من �جلمعية �لعمومية لل�سركاء بتارخ )2019/04/23( و�مل�سدق لدى �ل�سيد 
�لكاتب �لعدل بتاريخ )2019/04/23(  وعلى من لديه �عرت��ض �و مطالبة �لتقدم 
  - �لبطني  رق��ة   - 9( ملك مركز منت لالعمال  �ملعني يف مكتب )10-  �مل�سفي  �ىل 
هاتف : )2226266 – 04( فاك�ض )2223773 – 04( م�ستحبا معه كافة �مل�ستند�ت 

و�لأور�ق �لثبوتية وذلك يف خالل 45 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن.
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�صادية

العدد 12638 بتاريخ 2019/5/22   
 �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة

��س���م �ل�سركة : “ ديرن تامي يو �يه ئي “ )�ض.ذ.م.م(  
�لو�حد ح�سن  ه��دى عبد  1306 ملك  رق��م  : مكتب  عن�و�نها    686482  : �لرخ�س��ة  رق��م 
�لر�ستماين – بردبي - �حلمرية  �ل�سك�ل �لقانوين : ذ�ت م�سئولية حمدودة   رقم �لقيد 
بال�سجل �لتجاري : 1113140  مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية بدبي باأنه ، 
قد مت �لتاأ�سري يف �ل�سجل �لتجاري لديها بانحالل �ل�سركة �ملذكور �عاله ، وذلك مبوجب 
�لعمومية لل�سركاء بتاريخ )2019/04/08( و�مل�سدق لدى  �ل�سادر من �جلمعية  �لقر�ر 
�ل�سيد �لكاتب �لعدل بتاريخ )2019/04/08(  وعلى من لديه �عرت��ض �و مطالبة �لتقدم 
�ىل �مل�سفي �ملعني يف مكتب )10- 9( ملك مركز منت لالعمال - رقة �لبطني -  هاتف 
و�لأور�ق  �مل�ستند�ت  كافة  – 04( م�ستحبا معه   2223773( فاك�ض   )04 –  2226266(  :

�لثبوتية وذلك يف خالل 45 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن .
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�صادية

العدد 12638 بتاريخ 2019/5/22   
�صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي 

��س����م �مل�سفي : يو�سف بن خادم لتدقيق �حل�سابات
عن���و�ن����ه : مكتب )10-9( ملك مركز منت لالعمال  - رقة �لبطني        

 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية بدبي باأنه ، قد مت �لتاأ�سري يف �ل�سجل 
لتجارة  مرحبا   « بت�سفية  للقيام  �ع��اله  �مل��ذك��ور  �مل�سفي  بتعيني   لديها  �لتجاري 
– �لعوير  دب��ي  بلدية  12 ملك  رق��م  : م�ستودع  )�����ض.ذ.م.م( وعنو�نها   « �لبطاط�ض 
بتارخ  لل�سركاء  �لعمومية  �جلمعية  من  �ل�سادر  �لقر�ر  مبوجب  وذلك  بردبي   –
)2019/04/23( و�مل�سدق لدى �ل�سيد �لكاتب �لعدل بتاريخ )2019/04/23( وعلى 
من لديه �عرت��ض �و مطالبة �لتقدم �ىل �مل�سفي �ملعني يف مكتب )10- 9( ملك مركز 
 منت لالعمال - رقة �لبطني -  هاتف : )2226266 – 04( فاك�ض )2223773 – 04(

م�ستحبا معه كافة �مل�ستند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك يف خالل 45 يوما من تاريخ 
ن�سر هذ� �لعالن.

دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�صادية

العدد 12638 بتاريخ 2019/5/22   
�صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي 

��س����م �مل�سفي : يو�سف بن خادم لتدقيق �حل�سابات
 عن���و�ن����ه : مكتب )10-9( ملك مركز منت لالعمال  - رقة �لبطني  مبوجب هذ� تعلن 
د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية بدبي باأنه ، قد مت �لتاأ�سري يف �ل�سجل �لتجاري لديها بتعيني  
�مل�سفي �ملذكور �عاله للقيام بت�سفية » ديرن تامي يو �يه ئي » )���ض.ذ.م.م(  وعنو�نها  : 
مكتب رقم 1306 ملك هدى عبد �لو�حد ح�سن �لر�ستماين – بردبي - �حلمرية  �ل�سادر 
�لكاتب  �ل�سيد  لدى  و�مل�سدق  بتاريخ )2019/04/08(  لل�سركاء  �لعمومية  من �جلمعية 
�لعدل بتاريخ )2019/04/08( وعلى من لديه �عرت��ض �و مطالبة �لتقدم �ىل �مل�سفي 
�ملعني يف مكتب )10- 9( ملك مركز منت لالعمال - رقة �لبطني - هاتف : )2226266 
فاك�ض )2223773 – 04( م�ستحبا معه كافة �مل�ستند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك   )04 –

يف خالل 45 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن .
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�صادية

العدد 12638 بتاريخ 2019/5/22   
اعالن حكم بالن�صر

   يف  الدعوى رقم 2018/3405  جتاري جزئي
�ىل �ملحكوم عليه/1- عبد�هلل ر��سد حممد �سعيد بني �سميلي جمهول حمل �لقامة 
نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�ستها �ملنعقدة بتاريخ 2018/12/31  يف �لدعوى �ملذكورة 
�عاله ل�سالح/مو�رد للتمويل �ض.م.خ بالز�م �ملدعي عليه بان توؤدي للمدعية )�سركة 
�ملطالبة  تاريخ  �عتبار� من   %9 و�لفائدة  درهم   )100.242.75( مبلغ  للتمويل(  م��و�رد 
�لق�سائية يف:2018/9/16 وحتى متام �ل�سد�د و�لزمت �ملدعي عليه بامل�ساريف ومبلغ 
لال�ستئناف  قابال  �حل�سوري  مبثابة  حكما  �ملحاماة.  �تعاب  مقابل  دره��م  ثالثمائة 
با�سم �ساحب  �لتايل لن�سر هذ� �لع��الن �سدر  �ليوم  �عتبار� من  خالل ثالثني يوما 

�ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12638 بتاريخ 2019/5/22   
 �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة

��س���م �ل�سركة : �ندور� لعمال تنفيذ �لت�سميم �لد�خلي “ )�ض.ذ.م.م(  
رقم �لرخ�س��ة : 797552  عن�و�نها : مكتب رقم 40-102 ملك حممد ح�سن بابا ح�سن 
- ديرة - �ملمزر �ل�سك�ل �لقانوين : ذ�ت م�سئولية حمدودة  رقم �لقيد بال�سجل �لتجاري 
: 1321944  مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية بدبي باأنه ، قد مت �لتاأ�سري 
�لقر�ر  مبوجب  وذل��ك   ، �ع��اله  �ملذكور  �ل�سركة  بانحالل  لديها  �لتجاري  �ل�سجل  يف 
�ل�سادر من �جلمعية �لعمومية لل�سركاء بتاريخ )2019/04/24( و�مل�سدق لدى �ل�سيد 
�لكاتب �لعدل بتاريخ )2019/04/24(  وعلى من لديه �عرت��ض �و مطالبة �لتقدم �ىل 
�مل�سفي �ملعني يف مكتب )10- 9( ملك مركز منت لالعمال - رقة �لبطني -  هاتف 
: )2226266 – 04( فاك�ض )2223773 – 04( م�ستحبا معه كافة �مل�ستند�ت و�لأور�ق 

�لثبوتية وذلك يف خالل 45 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن .
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�صادية

العدد 12638 بتاريخ 2019/5/22   
�صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي 

��س����م �مل�سفي : يو�سف بن خادم لتدقيق �حل�سابات
عن���و�ن����ه : مكتب )10-9( ملك مركز منت لالعمال  - رقة �لبطني  مبوجب هذ� 
�لتجاري  �ل�سجل  يف  �لتاأ�سري  مت  قد   ، باأنه  بدبي  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ��رة  تعلن 
لديها بتعيني  �مل�سفي �ملذكور �عاله للقيام بت�سفية » �ندور� لعمال تنفيذ �لت�سميم 
�لد�خلي » )�ض.ذ.م.م(  وعنو�نها  : مكتب رقم 40-102 ملك حممد ح�سن بابا ح�سن 
لل�سركاء  �لعمومية  �ل�سادر من �جلمعية  �ل��ق��ر�ر  وذل��ك مبوجب  �مل��م��زر    - دي��رة   -
بتاريخ )2019/04/24( و�مل�سدق لدى �ل�سيد �لكاتب �لعدل بتاريخ )2019/04/24( 
�ملعني يف مكتب )10- 9(  �مل�سفي  �لتقدم �ىل  �و مطالبة  وعلى من لديه �عرت��ض 
– 04( فاك�ض  �ل��ب��ط��ني - ه��ات��ف : )2226266  ل��الع��م��ال - رق���ة  م��ل��ك م��رك��ز م��ن��ت 
)2223773 – 04( م�ستحبا معه كافة �مل�ستند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك يف خالل 

45 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن .
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�صادية

العدد 12638 بتاريخ 2019/5/22   
اإنذار عديل بالن�صر 
رقم ) 2019/3844 (

�ملنذر :  بنك �أبوظبي �لتجاري �ض.م.ع
�ملنذر �إليها : ��سطول �مل�ستقبل لتاأجري �ل�سيار�ت.

نتيجة  درهم  �سد�د مبلغ وقدرة )52،498.07(  ب�سرعة  �إليها  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
�لإخالل ب�سد�د �لأق�ساط �ل�سهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�سيط  وذلك خالل 
�أ�سبوع من تاريخ �لن�سر و�إل �سي�سطر �ملنذر لتخاذ �لإجر�ء�ت �لتنفيذية على 
 _ بيكانتو   كيا   ( ن��وع  م��ن   ) دب��ي   /Q/ خ�سو�سي   /54763  ( رق��م  �ل�سيارة 
قبل  من  ل�ساحلكم  و�ملمولة   _) �أبي�ض   ( لون   _  )2015( موديل   ) �سالون 

�ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12638 بتاريخ 2019/5/22   
اإنذار عديل بالن�صر 
رقم ) 3847 /2019 (

�ملنذر  :  بنك �أبوظبي �لتجاري �ض.م.ع
�ملنذر �إليها : جالنجر لتاأجري �ل�سيار�ت ذ م م.

نتيجة  درهم  �سد�د مبلغ وقدرة )73،515.63(  ب�سرعة  �إليها  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
�لإخالل ب�سد�د �لأق�ساط �ل�سهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�سيط  وذلك خالل 
�أ�سبوع من تاريخ �لن�سر و�إل �سي�سطر �ملنذر لتخاذ �لإجر�ء�ت �لتنفيذية على 
�سبورجت  _  كيا   ( ن��وع  ( من  دب��ي   /O/ 13040/ خ�سو�سي  ( رق��م  �ل�سيارة 
�أبي�ض (_ و�ملمولة ل�ساحلكم من قبل  �أ�ستي�سن ( موديل )2017( _ لون ) 

�ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12638 بتاريخ 2019/5/22   

اإنذار عديل بالن�صر 
رقم ) 3843 /2019 (

�ملنذر :  بنك دبي �لإ�سالمي �ض.م.ع
�ملنذر �إليه : حممد �ر�سد حممد �نور     .

نتيجة  دره��م   )80،246.00( وق��درة  مبلغ  �سد�د  ب�سرعة  �إليه  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
�لإخالل ب�سد�د �لأق�ساط �ل�سهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�سيط  وذلك خالل 
�أ�سبوع من تاريخ �لن�سر و�إل �سي�سطر �ملنذر لتخاذ �لإجر�ء�ت �لتنفيذية على 
�ل�سيارة رقم )60184 / خ�سو�سي /F/ دبي( من نوع ) فورد �دج  _ ��ستي�سن( 
مع  �ملنذر  قبل  من  ل�ساحلكم  و�ملمولة  �أبي�ض(_   ( ل��ون   _  )2013( موديل 

حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12638 بتاريخ 2019/5/22   

اإنذار عديل بالن�صر 
رقم ) 3845 /2019 (

�ملنذر :  بنك �أبوظبي �لتجاري �ض.م.ع
�ملنذر �إليها : دي بي بابيز للتجارة �ض.ذ.م.م .

نتيجة  درهم  �سد�د مبلغ وقدرة )31،130.78(  ب�سرعة  �إليها  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
�لإخالل ب�سد�د �لأق�ساط �ل�سهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�سيط  وذلك خالل 
�أ�سبوع من تاريخ �لن�سر و�إل �سي�سطر �ملنذر لتخاذ �لإجر�ء�ت �لتنفيذية على 
�ل�سيارة رقم ) 74393/ خ�سو�سي /Q/ دب��ي( من نوع ) H1 هيوند�ي  _ 
فان( موديل )2016( _ لون ) �أبي�ض (_ و�ملمولة ل�ساحلكم من قبل �ملنذر 

مع حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12638 بتاريخ 2019/5/22   

اإنذار عديل بالن�صر 
رقم ) 3842 /2019 (

�ملنذر :  بنك دبي �لإ�سالمي �ض.م.ع
�ملنذر �إليه : حممد خالد �حمد �مل�سري .

نتيجة  دره��م   )86،534.00( وق��درة  مبلغ  �سد�د  ب�سرعة  �إليه  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
�لإخالل ب�سد�د �لأق�ساط �ل�سهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�سيط  وذلك خالل 
�لتنفيذية  �لإج����ر�ء�ت  لتخاذ  �ملنذر  �سي�سطر  و�إل  �لن�سر  تاريخ  من  �أ�سبوع 
�ل�سيارة رقم )47017 / خ�سو�سي /T/ دبي( من نوع ) هوند� �سيفيك   على 
��سود (_ و�ملمولة ل�ساحلكم من قبل   ( _�سالون( موديل )2017( _ لون 

�ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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العدد 12638 بتاريخ 2019/5/22   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2019/1/3805 

�ملنذر : بنك دبي �لإ�سالمي - )�سركة م�ساهمة عامة( 
بوكالة �ملحامي/ ر��سد �لنعيمي 

�ملنذر �ليه : تو�سكانا لتجميل �ل�ساحات و�لحو��ض - �ض ذ م م   
بنبه �ملنذر على �ملنذر �ليه ب�سرعة �سد�د �ملبالغ �مل�ستحقة �ملو�سحة جملة وتف�سيال ب�سدر هذ� 
�لنذ�ر باإجمايل مبلغ وقدره 110903 درهم )مائة وع�سرة �لف وت�سعمائة وثالثة درهم( - 
بخ�سو�ض مركبة ميت�سوبي�سي لن�سر - موديل 2014  �بي�ض �للون - رقم �للوحة )18475( 
جهة ترخي�ض دبي - خ�سو�سي - رمز �للوحة  O ، وذلك خالل �سبعة �يام من تاريخ ن�سر 
هذ� �لإنذ�ر ، ويف حالة رف�ض �ل�سد�د �سيتم �تخاذ �لجر�ء�ت �لقانونية بالز�مكم برد هذ� �ملبلغ 

و�لفائدة �لقانونية مع حتميلكم كافة �لر�سوم و�مل�ساريف �ملقررة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12638 بتاريخ 2019/5/22   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2019/1/3815 

�ملنذر : بنك دبي �لإ�سالمي - )�سركة م�ساهمة عامة( 
بوكالة �ملحامي/ ر��سد �لنعيمي 

�ملنذر �ليه : �حمد حممد د�ود فريز جر�ر   
ب�سدر  وتف�سيال  �ملو�سحة جملة  �مل�ستحقة  �ملبالغ  �سد�د  ب�سرعة  �ليه  �ملنذر  على  �ملنذر  بنبه 
هذ� �لنذ�ر باإجمايل مبلغ وقدره 226109 درهم )مائتان �ستة وع�سرون �لف ومائة وت�سعة 
درهم( - بخ�سو�ض مركبة بور�ض كايني -   موديل 2016 - بني  �للون - رقم �للوحة )64529( 
جهة ترخي�ض دبي - خ�سو�سي -  فئة S ، وذلك خالل �سبعة �يام من تاريخ ن�سر هذ� �لإنذ�ر 
، ويف حالة رف�ض �ل�سد�د �سيتم �تخاذ �لجر�ء�ت �لقانونية بالز�مكم برد هذ� �ملبلغ و�لفائدة 

�لقانونية مع حتميلكم كافة �لر�سوم و�مل�ساريف �ملقررة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12638 بتاريخ 2019/5/22   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2019/1/3819 

�ملنذر : بنك دبي �لإ�سالمي - )�سركة م�ساهمة عامة( 
بوكالة �ملحامي/ ر��سد �لنعيمي 

�ملنذر �ليه : حممد ر�مي حممد �سمري �لرفاعي   
ب�سدر  وتف�سيال  �ملو�سحة جملة  �مل�ستحقة  �ملبالغ  �سد�د  ب�سرعة  �ليه  �ملنذر  على  �ملنذر  بنبه 
هذ� �لنذ�ر باإجمايل مبلغ وقدره 13426 درهم )ثالثة ع�سر �لف و�ربعمائة �ستة وع�سرون 
درهم( - بخ�سو�ض مركبة ني�سان جوك - موديل 2012-  ��سود �للون - رقم �للوحة )12597( 
جهة ترخي�ض دبي - خ�سو�سي - فئة  G ، وذلك خالل �سبعة �يام من تاريخ ن�سر هذ� �لإنذ�ر 
، ويف حالة رف�ض �ل�سد�د �سيتم �تخاذ �لجر�ء�ت �لقانونية بالز�مكم برد هذ� �ملبلغ و�لفائدة 

�لقانونية مع حتميلكم كافة �لر�سوم و�مل�ساريف �ملقررة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12638 بتاريخ 2019/5/22   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2019/1/3811 

�ملنذر : بنك دبي �لإ�سالمي - )�سركة م�ساهمة عامة( 
بوكالة �ملحامي/ ر��سد �لنعيمي 

�ملنذر �ليه : �حمد �لطيب �حمد �لطيب   
ب�سدر  وتف�سيال  �ملو�سحة جملة  �مل�ستحقة  �ملبالغ  �سد�د  ب�سرعة  �ليه  �ملنذر  على  �ملنذر  بنبه 
هذ� �لنذ�ر باإجمايل مبلغ وقدره 36379 درهم )�ستة وثالثون �لف ثالثمائة ت�سعة و�سبعون 
�للوحة  رق��م   - �للون  �حمر    -  2016 موديل     - �سنرت�  ني�سان  مركبة  بخ�سو�ض   - دره��م( 
�ي��ام من  ، وذل��ك خالل �سبعة   H )35776( جهة ترخي�ض دبي - خ�سو�سي - رمز �للوحة  
تاريخ ن�سر هذ� �لإنذ�ر ، ويف حالة رف�ض �ل�سد�د �سيتم �تخاذ �لجر�ء�ت �لقانونية بالز�مكم 

برد هذ� �ملبلغ و�لفائدة �لقانونية مع حتميلكم كافة �لر�سوم و�مل�ساريف �ملقررة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12638 بتاريخ 2019/5/22   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2019/1/3821 

�ملنذر : بنك دبي �لإ�سالمي - )�سركة م�ساهمة عامة( 
بوكالة �ملحامي/ ر��سد �لنعيمي 

�ملنذر �ليه : نفيد �كرب حممد �كرب   
بنبه �ملنذر على �ملنذر �ليه ب�سرعة �سد�د �ملبالغ �مل�ستحقة �ملو�سحة جملة وتف�سيال ب�سدر هذ� 
�لنذ�ر باإجمايل مبلغ وقدره 27916 درهم )�سبعة وع�سرون �لف ت�سعمائة و�ستة ع�سر درهم( 
- بخ�سو�ض مركبة تويوتا ك��ورول -  موديل 2012 - ف�سي  �للون - رقم �للوحة )25017( 
جهة ترخي�ض دبي - خ�سو�سي - فئة  Q ، وذلك خالل �سبعة �يام من تاريخ ن�سر هذ� �لإنذ�ر 
، ويف حالة رف�ض �ل�سد�د �سيتم �تخاذ �لجر�ء�ت �لقانونية بالز�مكم برد هذ� �ملبلغ و�لفائدة 

�لقانونية مع حتميلكم كافة �لر�سوم و�مل�ساريف �ملقررة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12638 بتاريخ 2019/5/22   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2019/1/3813 

�ملنذر : بنك دبي �لإ�سالمي - )�سركة م�ساهمة عامة( 
بوكالة �ملحامي/ ر��سد �لنعيمي 

�ملنذر �ليه : عدى عدنان �جلغامي   
ب�سدر  وتف�سيال  �ملو�سحة جملة  �مل�ستحقة  �ملبالغ  �سد�د  ب�سرعة  �ليه  �ملنذر  على  �ملنذر  بنبه 
هذ� �لنذ�ر باإجمايل مبلغ وقدره 33084 درهم )ثالثة وثالثون �لف و�ربعة وثمانون درهم( 
- بخ�سو�ض مركبة ني�سان �لتيما - موديل 2012 - ��سود  �للون - رقم �للوحة )84511( جهة 
�ي��ام من تاريخ ن�سر هذ�  ، وذل��ك خالل �سبعة   S �للوحة   ترخي�ض دبي - خ�سو�سي - رمز 
�لإن��ذ�ر ، ويف حالة رف�ض �ل�سد�د �سيتم �تخاذ �لج��ر�ء�ت �لقانونية بالز�مكم برد هذ� �ملبلغ 

و�لفائدة �لقانونية مع حتميلكم كافة �لر�سوم و�مل�ساريف �ملقررة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12638 بتاريخ 2019/5/22   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2019/1/3817 

�ملنذر : بنك دبي �لإ�سالمي - )�سركة م�ساهمة عامة( 
بوكالة �ملحامي/ ر��سد �لنعيمي 

�ملنذر �ليه : خورم منظور �حمد   
ب�سدر  وتف�سيال  �ملو�سحة جملة  �مل�ستحقة  �ملبالغ  �سد�د  ب�سرعة  �ليه  �ملنذر  على  �ملنذر  بنبه 
هذ� �لن��ذ�ر باإجمايل مبلغ وقدره 29012 درهم )ت�سعة وع�سرون �لف و�ثني ع�سر درهم( - 
بخ�سو�ض مركبة ميت�سوبي�سي لن�سر - موديل 2015 ، رمادي  �للون - رقم �للوحة )45302( 
جهة ترخي�ض دبي - خ�سو�سي - رمز �للوحة  R ، وذلك خالل �سبعة �يام من تاريخ ن�سر هذ� 
�لإن��ذ�ر ، ويف حالة رف�ض �ل�سد�د �سيتم �تخاذ �لج��ر�ء�ت �لقانونية بالز�مكم برد هذ� �ملبلغ 

و�لفائدة �لقانونية مع حتميلكم كافة �لر�سوم و�مل�ساريف �ملقررة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12638 بتاريخ 2019/5/22   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2019/1/3806 

�ملنذر : بنك دبي �لإ�سالمي - )�سركة م�ساهمة عامة( 
بوكالة �ملحامي/ ر��سد �لنعيمي 

�ملنذر �ليه : ماريا نينيتا �ريت �ر�يز   
ب�سدر  وتف�سيال  �ملو�سحة جملة  �مل�ستحقة  �ملبالغ  �سد�د  ب�سرعة  �ليه  �ملنذر  على  �ملنذر  بنبه 
هذ� �لنذ�ر باإجمايل مبلغ وقدره 29066 درهم )ت�سعة وع�سرون �لف �ستة و�ستون درهم( - 
بخ�سو�ض مركبة كيا ��سبورجت -  موديل 2014 - ف�سي  �للون - رقم �للوحة )27741( جهة 
D ، وذلك خالل �سبعة �يام من تاريخ ن�سر هذ�  ترخي�ض دبي - خ�سو�سي - رمز �للوحة  
�لإن��ذ�ر ، ويف حالة رف�ض �ل�سد�د �سيتم �تخاذ �لج��ر�ء�ت �لقانونية بالز�مكم برد هذ� �ملبلغ 

و�لفائدة �لقانونية مع حتميلكم كافة �لر�سوم و�مل�ساريف �ملقررة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12638 بتاريخ 2019/5/22   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2019/1/3823 

�ملنذر : بنك دبي �لإ�سالمي - )�سركة م�ساهمة عامة( 
بوكالة �ملحامي/ ر��سد �لنعيمي 

�ملنذر �ليه : كري�ستوفر رودريجو ديلجادو   
بنبه �ملنذر على �ملنذر �ليه ب�سرعة �سد�د �ملبالغ �مل�ستحقة �ملو�سحة جملة وتف�سيال ب�سدر هذ� 
�لف و�ربعمائة و�ستون درهم(  باإجمايل مبلغ وق��دره 27460 درهم )�سبعة وع�سرون  �لن��ذ�ر 
- بخ�سو�ض مركبة رينو د��سرت -  موديل 2015 - بني �للون - رقم �للوحة )38986( جهة 
D ، وذلك خالل �سبعة �يام من تاريخ ن�سر هذ�  ترخي�ض دبي - خ�سو�سي - رمز �للوحة  
�لإن��ذ�ر ، ويف حالة رف�ض �ل�سد�د �سيتم �تخاذ �لج��ر�ء�ت �لقانونية بالز�مكم برد هذ� �ملبلغ 

و�لفائدة �لقانونية مع حتميلكم كافة �لر�سوم و�مل�ساريف �ملقررة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12638 بتاريخ 2019/5/22   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2019/1/3814 

�ملنذر : بنك دبي �لإ�سالمي - )�سركة م�ساهمة عامة( 
بوكالة �ملحامي/ ر��سد �لنعيمي 

�ملنذر �ليه : حممد ح�سن �ل�سريحي   
ب�سدر  وتف�سيال  �ملو�سحة جملة  �مل�ستحقة  �ملبالغ  �سد�د  ب�سرعة  �ليه  �ملنذر  على  �ملنذر  بنبه 
هذ� �لنذ�ر باإجمايل مبلغ وقدره 36368 درهم )�ستة وثالثون �لف ثالثمائة ثمانية و�سبتون 
درهم( - بخ�سو�ض مركبة هوند� �كورد -  موديل 2012 - ف�سي  �للون - رقم �للوحة )87558( 
جهة ترخي�ض دبي - خ�سو�سي - رمز �للوحة  R ، وذلك خالل �سبعة �يام من تاريخ ن�سر هذ� 
�لإن��ذ�ر ، ويف حالة رف�ض �ل�سد�د �سيتم �تخاذ �لج��ر�ء�ت �لقانونية بالز�مكم برد هذ� �ملبلغ 

و�لفائدة �لقانونية مع حتميلكم كافة �لر�سوم و�مل�ساريف �ملقررة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12638 بتاريخ 2019/5/22   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2019/1/3818 

�ملنذر : بنك دبي �لإ�سالمي - )�سركة م�ساهمة عامة( 
بوكالة �ملحامي/ ر��سد �لنعيمي 

�ملنذر �ليه : مينورو�ض �سوريندر� باتيل   
بنبه �ملنذر على �ملنذر �ليه ب�سرعة �سد�د �ملبالغ �مل�ستحقة �ملو�سحة جملة وتف�سيال ب�سدر هذ� 
�لنذ�ر باإجمايل مبلغ وقدره 386316 درهم )ثالثمائة �ستة وثمانون �لف وثالثمائة و�ستة 
�للون - رقم  �بي�ض  ع�سر دره��م( - بخ�سو�ض مركبة بور�ض كايني توربو - موديل 2015 - 
�سبعة  وذل��ك خ��الل   ،  E �للوحة   رم��ز   - دب��ي - خ�سو�سي  �للوحة )80197( جهة ترخي�ض 
�يام من تاريخ ن�سر هذ� �لإن��ذ�ر ، ويف حالة رف�ض �ل�سد�د �سيتم �تخاذ �لج��ر�ء�ت �لقانونية 

بالز�مكم برد هذ� �ملبلغ و�لفائدة �لقانونية مع حتميلكم كافة �لر�سوم و�مل�ساريف �ملقررة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12638 بتاريخ 2019/5/22   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2019/1/3808 

�ملنذر : بنك دبي �لإ�سالمي - )�سركة م�ساهمة عامة( 
بوكالة �ملحامي/ ر��سد �لنعيمي 

�ملنذر �ليه : تنزيل زهره حممد ناويد �نور   
بنبه �ملنذر على �ملنذر �ليه ب�سرعة �سد�د �ملبالغ �مل�ستحقة �ملو�سحة جملة وتف�سيال ب�سدر هذ� 
�لنذ�ر باإجمايل مبلغ وقدره 47090 درهم )�سبعة و�ربعون �لف وت�سعون درهم( - بخ�سو�ض 
مركبة هوند� �سيفيك - موديل 2014 - بني  �للون - رقم �للوحة )62052( جهة ترخي�ض دبي 
- خ�سو�سي - رمز �للوحة  R ، وذلك خالل �سبعة �يام من تاريخ ن�سر هذ� �لإنذ�ر ، ويف حالة 
رف�ض �ل�سد�د �سيتم �تخاذ �لجر�ء�ت �لقانونية بالز�مكم برد هذ� �ملبلغ و�لفائدة �لقانونية 

مع حتميلكم كافة �لر�سوم و�مل�ساريف �ملقررة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12638 بتاريخ 2019/5/22   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2019/1/3820 

�ملنذر : بنك دبي �لإ�سالمي - )�سركة م�ساهمة عامة( 
بوكالة �ملحامي/ ر��سد �لنعيمي 

�ملنذر �ليه : جاد ليندل ر�مو�ض كا�ستيلوني�ض   
بنبه �ملنذر على �ملنذر �ليه ب�سرعة �سد�د �ملبالغ �مل�ستحقة �ملو�سحة جملة وتف�سيال ب�سدر هذ� 
�لن��ذ�ر باإجمايل مبلغ وقدره 52561 درهم )�ثنان وخم�سون �لف وخم�سمائة و�حد و�ستون 
�للوحة  رق��م   - �للون  �بي�ض    - -  موديل 2015  ك��ورول  تويوتا  - بخ�سو�ض مركبة  دره��م( 
)30998( جهة ترخي�ض دبي - خ�سو�سي - رمز �للوحة  G ، وذلك خالل �سبعة �يام من تاريخ 
ن�سر هذ� �لإنذ�ر ، ويف حالة رف�ض �ل�سد�د �سيتم �تخاذ �لجر�ء�ت �لقانونية بالز�مكم برد هذ� 

�ملبلغ و�لفائدة �لقانونية مع حتميلكم كافة �لر�سوم و�مل�ساريف �ملقررة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12638 بتاريخ 2019/5/22   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2019/1/3812 

�ملنذر : بنك دبي �لإ�سالمي - )�سركة م�ساهمة عامة( 
بوكالة �ملحامي/ ر��سد �لنعيمي 

�ملنذر �ليه : نيللي مينديز دميانو   
ب�سدر  وتف�سيال  �ملو�سحة جملة  �مل�ستحقة  �ملبالغ  �سد�د  ب�سرعة  �ليه  �ملنذر  على  �ملنذر  بنبه 
هذ� �لنذ�ر باإجمايل مبلغ وقدره 35617 درهم )خم�سة وثالثون �لف �ستمائة و�سبعة ع�سر 
درهم( - بخ�سو�ض مركبة كيا �سورينتو -   موديل 2015 - ��سود  �للون - رقم �للوحة )28495( 
جهة ترخي�ض دبي - خ�سو�سي - رمز �للوحة  Q ، وذلك خالل �سبعة �يام من تاريخ ن�سر 
هذ� �لإنذ�ر ، ويف حالة رف�ض �ل�سد�د �سيتم �تخاذ �لجر�ء�ت �لقانونية بالز�مكم برد هذ� �ملبلغ 

و�لفائدة �لقانونية مع حتميلكم كافة �لر�سوم و�مل�ساريف �ملقررة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12638 بتاريخ 2019/5/22   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2019/1/98835 

�ملنذر : بنك دبي �لإ�سالمي - )�سركة م�ساهمة عامة( 
بوكالة �ملحامي/ ر��سد �لنعيمي 

�ملنذر �ليه : ندمي كمال خان   
بنبه �ملنذر على �ملنذر �ليه ب�سرعة �سد�د �ملبالغ �مل�ستحقة �ملو�سحة جملة وتف�سيال ب�سدر هذ� 
�لنذ�ر باإجمايل مبلغ وقدره 98590 درهم )ثمانية وت�سعون �لف وخم�سمائة وت�سعون درهم( 
�للون - رقم �للوحة )19387(  - بخ�سو�ض مركبة تويوتا �سيكويا -  موديل 2011 - ف�سي 
جهة ترخي�ض دبي - خ�سو�سي - رمز �للوحة  Q ، وذلك خالل �سبعة �يام من تاريخ ن�سر 
هذ� �لإنذ�ر ، ويف حالة رف�ض �ل�سد�د �سيتم �تخاذ �لجر�ء�ت �لقانونية بالز�مكم برد هذ� �ملبلغ 

و�لفائدة �لقانونية مع حتميلكم كافة �لر�سوم و�مل�ساريف �ملقررة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12638 بتاريخ 2019/5/22   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2019/1/3804 

�ملنذر : بنك دبي �لإ�سالمي - )�سركة م�ساهمة عامة( 
بوكالة �ملحامي/ ر��سد �لنعيمي 

�ملنذر �ليه : �سميجيت ر�مي�ض نيكاتيل كو�سابان   
بنبه �ملنذر على �ملنذر �ليه ب�سرعة �سد�د �ملبالغ �مل�ستحقة �ملو�سحة جملة وتف�سيال ب�سدر هذ� 
�لنذ�ر باإجمايل مبلغ وقدره 30697 درهم )ثالثون �لف و�ستمائة �سبعة وت�سعون درهم( - 
بخ�سو�ض مركبة ميت�سوبي�سي باجريو -   موديل 2008 - ��سود  �للون - رقم �للوحة )43757( 
جهة ترخي�ض دبي - خ�سو�سي - رمز �للوحة  E ، وذلك خالل �سبعة �يام من تاريخ ن�سر هذ� 
�لإن��ذ�ر ، ويف حالة رف�ض �ل�سد�د �سيتم �تخاذ �لج��ر�ء�ت �لقانونية بالز�مكم برد هذ� �ملبلغ 

و�لفائدة �لقانونية مع حتميلكم كافة �لر�سوم و�مل�ساريف �ملقررة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12638 بتاريخ 2019/5/22   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2019/1/3803 

�ملنذر : بنك دبي �لإ�سالمي - )�سركة م�ساهمة عامة( 
بوكالة �ملحامي/ ر��سد �لنعيمي 

�ملنذر �ليه : روما لتاأجري �ل�سيار�ت - �ض ذ م م   
بنبه �ملنذر على �ملنذر �ليه ب�سرعة �سد�د �ملبالغ �مل�ستحقة �ملو�سحة جملة وتف�سيال ب�سدر هذ� 
�لنذ�ر باإجمايل مبلغ وقدره 79730 درهم )ت�سعة و�سبعون �لف و�سبعمائة وثالثون درهم( - 
بخ�سو�ض مركبة ني�سان باترول - موديل 2015 - �بي�ض  �للون - رقم �للوحة )49323( جهة 
Q ، وذلك خالل �سبعة �يام من تاريخ ن�سر هذ�  ترخي�ض دبي - خ�سو�سي - رمز �للوحة  
�لإن��ذ�ر ، ويف حالة رف�ض �ل�سد�د �سيتم �تخاذ �لج��ر�ء�ت �لقانونية بالز�مكم برد هذ� �ملبلغ 

و�لفائدة �لقانونية مع حتميلكم كافة �لر�سوم و�مل�ساريف �ملقررة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12638 بتاريخ 2019/5/22   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2019/1/3822 

�ملنذر : بنك دبي �لإ�سالمي - )�سركة م�ساهمة عامة( 
بوكالة �ملحامي/ ر��سد �لنعيمي 

�ملنذر �ليه : وجدي �بر�هيم خالد �لبا�ض   
بنبه �ملنذر على �ملنذر �ليه ب�سرعة �سد�د �ملبالغ �مل�ستحقة �ملو�سحة جملة وتف�سيال ب�سدر هذ� 
�لنذ�ر باإجمايل مبلغ وقدره 19549 درهم )ت�سعة ع�سر �لف وخم�سمائة ت�سعة و�ربعون درهم( 
- بخ�سو�ض مركبة �سوزوكي �سويفت -  موديل 2014 - ف�سي  �للون - رقم �للوحة )89412( 
جهة ترخي�ض دبي - خ�سو�سي - رمز �للوحة  M ، وذلك خالل �سبعة �يام من تاريخ ن�سر 
هذ� �لإنذ�ر ، ويف حالة رف�ض �ل�سد�د �سيتم �تخاذ �لجر�ء�ت �لقانونية بالز�مكم برد هذ� �ملبلغ 

و�لفائدة �لقانونية مع حتميلكم كافة �لر�سوم و�مل�ساريف �ملقررة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12638 بتاريخ 2019/5/22   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2019/1/3830 

�ملنذر : بنك دبي �لإ�سالمي - )�سركة م�ساهمة عامة( 
بوكالة �ملحامي/ ر��سد �لنعيمي 

�ملنذر �ليه : �كرم عادل حممود حممد علي   
بنبه �ملنذر على �ملنذر �ليه ب�سرعة �سد�د �ملبالغ �مل�ستحقة �ملو�سحة جملة وتف�سيال ب�سدر هذ� 
�ربعة وت�سعون  �لف وثالثمائة  باإجمايل مبلغ وقدره 71394 درهم )و�حد و�سبعون  �لن��ذ�ر 
درهم( - بخ�سو�ض مركبة مر�سيد�ض CLA 250   موديل 2015 - ��سود  �للون - رقم �للوحة 
)70398( جهة ترخي�ض دبي - خ�سو�سي - رمز �للوحة  I ، وذلك خالل �سبعة �يام من تاريخ 
ن�سر هذ� �لإنذ�ر ، ويف حالة رف�ض �ل�سد�د �سيتم �تخاذ �لجر�ء�ت �لقانونية بالز�مكم برد هذ� 

�ملبلغ و�لفائدة �لقانونية مع حتميلكم كافة �لر�سوم و�مل�ساريف �ملقررة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12638 بتاريخ 2019/5/22   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2019/1/3807 

�ملنذر : بنك دبي �لإ�سالمي - )�سركة م�ساهمة عامة( 
بوكالة �ملحامي/ ر��سد �لنعيمي 

�ملنذر �ليه : تو�سكانا لتجميل �ل�ساحات و�لحو��ض - �ض ذ م م    
بنبه �ملنذر على �ملنذر �ليه ب�سرعة �سد�د �ملبالغ �مل�ستحقة �ملو�سحة جملة وتف�سيال ب�سدر هذ� 
�سبعة وثالثون  �سبعمائة  �لف  باإجمايل مبلغ وقدره 51737 درهم )و�حد وخم�سون  �لن��ذ�ر 
درهم ( - بخ�سو�ض مركبة ميت�سوبي�سي �تريج - موديل 2014 - �بي�ض  �للون - رقم �للوحة 
�ي��ام من  ، وذل��ك خالل �سبعة   Q )50116( جهة ترخي�ض دبي - خ�سو�سي - رمز �للوحة  
تاريخ ن�سر هذ� �لإنذ�ر ، ويف حالة رف�ض �ل�سد�د �سيتم �تخاذ �لجر�ء�ت �لقانونية بالز�مكم 

برد هذ� �ملبلغ و�لفائدة �لقانونية مع حتميلكم كافة �لر�سوم و�مل�ساريف �ملقررة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12638 بتاريخ 2019/5/22   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2019/1/3832 

�ملنذر : بنك دبي �لإ�سالمي - )�سركة م�ساهمة عامة( 
بوكالة �ملحامي/ ر��سد �لنعيمي 

�ملنذر �ليه :  جالدي�ض لبر�دور �ور�سو�ض    
ب�سدر  وتف�سيال  �ملو�سحة جملة  �مل�ستحقة  �ملبالغ  �سد�د  ب�سرعة  �ليه  �ملنذر  على  �ملنذر  بنبه 
هذ� �لنذ�ر باإجمايل مبلغ وقدره 22684 درهم )�ثنان وع�سرون �لف و�ستمائة �ربعة وثمانون 
درهم( - بخ�سو�ض مركبة كيا �سري�تو   موديل 2015 - �حمر  �للون - رقم �للوحة )37497( 
جهة ترخي�ض دبي - خ�سو�سي - رمز �للوحة  N ، وذلك خالل �سبعة �يام من تاريخ ن�سر 
هذ� �لإنذ�ر ، ويف حالة رف�ض �ل�سد�د �سيتم �تخاذ �لجر�ء�ت �لقانونية بالز�مكم برد هذ� �ملبلغ 

و�لفائدة �لقانونية مع حتميلكم كافة �لر�سوم و�مل�ساريف �ملقررة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12638 بتاريخ 2019/5/22   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2019/1/3809 

�ملنذر : بنك دبي �لإ�سالمي - )�سركة م�ساهمة عامة( 
بوكالة �ملحامي/ ر��سد �لنعيمي 

�ملنذر �ليه : نافني روبرت �نتوين نيكول�ض نيكول�ض   
ب�سدر  وتف�سيال  �ملو�سحة جملة  �مل�ستحقة  �ملبالغ  �سد�د  ب�سرعة  �ليه  �ملنذر  على  �ملنذر  بنبه 
هذ� �لنذ�ر باإجمايل مبلغ وقدره 14799 درهم )�ربعة ع�سر �لف و�سبعمائة ت�سعة وت�سعون 
درهم( - بخ�سو�ض مركبة ني�سان تيد� -   موديل 2012 - �بي�ض  �للون - رقم �للوحة )47339( 
جهة ترخي�ض دبي - خ�سو�سي - رمز �للوحة  B ، وذلك خالل �سبعة �يام من تاريخ ن�سر هذ� 
�لإن��ذ�ر ، ويف حالة رف�ض �ل�سد�د �سيتم �تخاذ �لج��ر�ء�ت �لقانونية بالز�مكم برد هذ� �ملبلغ 

و�لفائدة �لقانونية مع حتميلكم كافة �لر�سوم و�مل�ساريف �ملقررة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12638 بتاريخ 2019/5/22   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2019/1/3839 

�ملنذر : بنك دبي �لإ�سالمي - )�سركة م�ساهمة عامة( 
بوكالة �ملحامي/ ر��سد �لنعيمي 

�ملنذر �ليه : بينوكومار دهار مار�ج دهار مار�ج   
بنبه �ملنذر على �ملنذر �ليه ب�سرعة �سد�د �ملبالغ �مل�ستحقة �ملو�سحة جملة وتف�سيال ب�سدر هذ� 
�لنذ�ر باإجمايل مبلغ وقدره 47598 درهم )�سبعة و�ربعون �لف وخم�سمائة ثمانية وت�سعون 
درهم( - بخ�سو�ض مركبة فولك�ض و�جن با�سات -  موديل 2011 - ��سود  �للون - رقم �للوحة 
)61330( جهة ترخي�ض دبي - خ�سو�سي - رمز �للوحة  P ، وذلك خالل �سبعة �يام من تاريخ 
ن�سر هذ� �لإنذ�ر ، ويف حالة رف�ض �ل�سد�د �سيتم �تخاذ �لجر�ء�ت �لقانونية بالز�مكم برد هذ� 

�ملبلغ و�لفائدة �لقانونية مع حتميلكم كافة �لر�سوم و�مل�ساريف �ملقررة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12638 بتاريخ 2019/5/22   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2019/1/3838 

�ملنذر : بنك دبي �لإ�سالمي - )�سركة م�ساهمة عامة( 
بوكالة �ملحامي/ ر��سد �لنعيمي 

�ملنذر �ليه : ها�سم حممد مقبل عبيد   
 - �ل�سارقة  )�إم���ارة  يف  �ملركبة  �حتجاز  مقر  �ىل  �لتوجه  ب�سرعة  �ليه  �ملنذر  على  �ملنذر  بنبه 
�بي�ض   -  1996  - - موديل  �سيفرولية  وذل��ك ل�ستالم مركبة   )1593 رق��م  بلوت   - �ل�ساجعه 
�للون - رقم �للوحة )63040( جهة ترخي�ض �ل�سارقة - خ�سو�سي - رمز �للوحة برتقايل ، 
وذلك خالل خم�سة ع�سر يوم من تاريخ ن�سر هذ� �لإن��ذ�ر ، ويف حالة رف�ض �ل�ستالم �سيتم 
ت�سليم �ل�سيارة �ىل �جلهات �ملخت�سة مع �خالء م�سوؤولية �ملنذر عن �أي ��سر�ر تلحق بال�سيارة 

مع �تخاذ كافة �لإجر�ء�ت �لقانونية وحتملكم كافة �لر�سوم و�مل�ساريف �ملقررة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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ي�ستهر طني البحر امليت حول العامل باأنه من املواد الطبيعية التي 
فوائد  هي  وما  احلقيقة؟  هي  فما   ، وجمالية  عالجية  فوائد  لها 

طني البحر امليت؟
الأكرث  النقطة  يعترب  )الذي  املميز  امليت  البحر  موقع  ب�سبب 
انخفا�سًا يف امل�ساحات املائية يف كافة اأنحاء الكرة الأر�سية(، 
العنا�سر  من  الفريد  مبحتواه  يتميز  امليت  البحر  طني  ف��اإن 

واملعادن والأمالح التي متنحه فوائد مذهلة.اإليكم اأهم املعلومات 
حول طني البحر امليت:

 �خليار من �أف�سل �أنو�ع �خل�سار �لتي ت�سهم يف �لتخل�ض من م�ساكل �لب�سرة، و�ليوم �سنتعرف 
على طريقة عمل �سابونة �خليار لب�سرة متجددة، حتى ي�سهل عليِك توظيف �خليار يف خدمة 

جمالك ودلل ب�سرتك.

فوائد اخليار لب�سرتك:
تفتيح لون �لب�سرة: 

�إذ يتميز �خليار باحتو�ئه على �خل�سائ�ض �لقاب�سة �خلفيفة، وخ�سائ�ض �لتبيي�ض �لتي تفتح 
لون �لب�سرة، وجتعلها متوهجة وم�سيئة.

عالج النتفاخ حتت العينني:
 حيث يحتوي �خليار 

�لأ�سكوربيك،  ح��م�����ض  ع���ل���ى 
وتقلل  �ل��ك��اف��ئ��ي��ك،  وح��م�����ض 

�لأح�������م�������ا��������ض من  ه���������ذه 
�لعينني،  ح��ول  �لنتفاخ 

�ل�سعور  على  وت�ساعد 
بالهدوء و�لر�حة.

ت��ه��دئ��ة ح���روق 
ال�سم�ص:

 �إذ يعترب �خليار من 
�لطبيعية  �ل���ط���رق 

�مل�ستخدمة يف عالج 
�لتي  �ل�سم�ض  ح��روق 

مناطق  ت�����س��ي��ب 
�جللد.

جتديد خاليا اجللد:
 حيث يح�سن �خليار خاليا �لب�سرة ويجددها، لحتو�ئه على كمية وفرية من �ملاء.

معاجلة امل�سام املفتوحة:
 �إذ ي�سد �خليار �مل�سام �ملفتوحة، وذلك لقدرته على �مت�سا�ض �حلر�رة من خالل �حتو�ئه على 

خ�سائ�ض �لتربيد، و�إغالقه �مل�سام �ملفتوحة.

حماربة ال�سيلوليت: 
�ملزعج، وذلك  و�لتخل�ض من مظهره  �لفخذين  �ل�سيلوليت على  يقلل �خليار من ظهور  حيث 
و�لأل��ي��اف، مثل  �لكولجني،  �إنتاج  تزيد  نباتية  م��و�د كيميائية  لأن ع�سري �خليار يحتوي على 

�لربوتني �لذي يعزز مرونة �جللد وي�ساعد على �لتخل�ض من �ل�سيلوليت.

تقليل الهالت ال�سوداء:
�خليار  لأن  قوية،  بفعالية  �ل�سود�ء  �لهالت  ظهور  يقلل  �لعينني  مناطق  حول  �خليار  فو�سع   
�ل�سود�ء،  �لهالت  ظهور  تقليل  على  ت�ساعد  �لتي  و�ل�سيليكا  �لأك�سدة،  م�ساد�ت  على  يحتوي 

وتخفف مظهر �ل�سو�د �ملحيط بالعينني.

تقليل ظهور البقع:
 �إذ يحتوي �خليار على خ�سائ�ض م�سادة لاللتهابات تهدئ �لب�سرة وتلطفها، وي�ساعد 

�خليار على عالج �لبقع �لتي تظهر على �لب�سرة، مثل �لنم�ض و�لعيوب.

تقليل جتاعيد العني:
�ملحيطة  �ملناطق  وت��رط��ب  �لب�سرة،  تهدئ  �لتي  �لطبيعية  �مل��رط��ب��ات  م��ن  فاخليار   
ب�سرة  على  للح�سول  و�لتجاعيد،  �خل��ط��وط  ظهور  م��ن  تقلل  وبالتايل  بالعينني، 

م�سرقة وناعمة جد�ً.

معاجلة ظهور الأكيا�ص حتت العني:
 حيث يخفف �خليار مظهر �لأكيا�ض حتت مناطق �لعني.

ا�صتخدمي �صابونة اخليار لتجدد ب�صرتِك

فوائد طني البحر امليت
وهامة،  عديدة  وجمالية  �سحية  فو�ئد  �مليت  �لبحر  لطني 

وهذه �أهمها:

امليتة اخلاليا  واإزالة  الب�سرة  تنقية   1-
ي�����س��اع��د ق��ن��اع ط��ني �ل��ب��ح��ر �مل��ي��ت ع��ل��ى تنقية �ل��ب�����س��رة من 
�ل��ت��ي متنح  �مل��ي��ت��ة  �ل�����س��و�ئ��ب و�لتخل�ض م��ن خ��الي��ا �جل��ل��د 

�لب�سرة مظهر�ً جافاً.
مثل  هامة  عنا�سر  على  �مليت  �لبحر  ط��ني  �ح��ت��و�ء  �أن  كما 
�ملغني�سيوم و�مللح يجعله ي�ساعد �لب�سرة على ��ستعادة مرونتها 

ورطوبتها �ملفقودة، ويح�سن من مظهر �لب�سرة ب�سكل عام.

املزمنة الظهر  الم  تخفيف   2-
كماد�ت  ����س��ت��خ��د�م  �أن  �إىل  �أول��ي��ة  در�����س���ات  �أ����س���ارت 

ب�سكل  �مليت  �لبحر  طني  من  م�سنوعة  �ساغطة 
تخفيف  على  �ساعد  �أ�سبوعياً  م��ر�ت   5 منتظم 

لدى  كبري  ب�سكل  �مل��زم��ن��ة  �لظهر  �أ���س��ف��ل  �لم 
�لعديد من �ملر�سى.

ال�سباب حب  عالج   3-
وج����دت �ل��ع��دي��د م��ن �ل���در�����س���ات �أن لطني 
خ�����س��ائ�����ض مم��ي��ز مكافحة  �مل���ي���ت  �ل��ب��ح��ر 
ل��ل��ع��دي��د م��ن �ل�����س��اللت �ل��ب��ك��ت��ريي��ة �لتي 
ت��ع��ي�����ض يف ب�����س��رة �لإن�������س���ان، �لأم�����ر �لذي 
يجعلها مكافحاً مثالياً للبكترييا �مل�سوؤولة 

عن تكون حب �ل�سباب.

بال�سدفية امل�سابني  حالة  حت�سني   4-
ي�����س��اع��د ط���ني �ل��ب��ح��ر �مل���ي���ت ع��ل��ى تخفيف 

�أعر��ض �ل�سدفية وحت�سني حالة �مل�سابني 
�لبحر  ط��ني  ��ستعمال  عند  خا�سة  ب��ه��ا، 
مو�سعية  ك����م����اد�ت  ه��ي��ئ��ة  ع���ل���ى  �مل���ي���ت 

�ساغطة ملو�قع �لإ�سابة.
�لأولية  �ل��در����س��ات  بع�ض  ك�سفت  وق��د 

ي�ستخدم  دو�ء  ع����ن 

عنا�سر من طني �لبحر �مليت يف مكوناته �لرئي�سية قد يكون 
عالجاً فعاًل لل�سدفية.

املفا�سل التهابات  اأعرا�ص  تخفيف   5-
�لبحر  ك��م��اد�ت طني  ��ستخد�م  �أن  �ل��در����س��ات  بع�ض  وج��دت 
�للم  تخفيف  على  كبري  ب�سكل  ي�ساعد  ق��د  �لد�فئة  �مليت 

و�لأعر��ض �لأخرى �ملر�فقة للتهابات �ملفا�سل.
�ل��ك��م��اد�ت ب�سكل م��و���س��ع��ي على  ب��ا���س��ت��ع��م��ال ه���ذه  وي��ن�����س��ح 
موقع �لأمل ملدة 20 دقيقة متو��سلة مرة يومياً على مدى 

�أ�سبوعني وبانتظام.

تخفيف   6-
التوتر

بانتظام  �مليت  �لبحر  بطني  �جل�سم  ب�سرة  تدليك  ي�ساعد 
�أمالح ومعادن ت�ساعد على  على تخفيف �لتوتر ملا فيه من 
تدفق  تعزيز  على  وت�ساعد  �ل�سموم  م��ن  �جل�سم  تخلي�ض 

�لدورة �لدمويةوحت�سني عمليات �لأي�ض!

ال�سن تقدم  عالمات  حالة  حت�سني   7-
�مل��ي��ت للتخفيف من  �ل��ب��ح��ر  ����س��ت��خ��د�م ط���ني  �مل��م��ك��ن  م���ن 
و�لتخفيف  �ملفتوحة  �مل�سامات  وت�سييق  �لظاهرة  �لتجاعيد 

من عالمات تقدم �ل�سن ب�سكل عام.
عمل  على  بانتظام  �مليت  �لبحر  طني  ��ستخد�م  ي�ساعد  كما 
�ملختلفة  �ل�سموم  �لب�سرة من  تنظيف  �أي  للب�سرة،  ديتوك�ض 

�لعالقة فيها.

ال�سعر ت�ساقط  اإيقاف   8-
بالعديد  ز�ل��ت غري مدعمة  ل  �لفائد حت��دي��د�ً  ه��ذه  �أن  مع 
من �لدر��سات و�لبحوث، �إل �أن من �ل�ستخد�مات �لتقليدية 
لطني �لبحر �مليت ��ستخد�مه ملكافحة ت�ساقط �ل�سعر، �إذ �أنه 

قد ي�ساعد على تقوية �لب�سيالت ودعم منو �ل�سعر.
يتم ذلك عرب تدليك فروة �لر�أ�ض بطني �لبحر �مليت وتركه 
15 دقيقة قبل غ�سله جيد�ً ب�سامبو  على �لفروة ما يقارب 

منا�سب.

اجللد متدد  وعالمات  ال�سيلوليت  مكافحة   9-
ي�ساعد تدليك �جللد بانتظام بطني �لبحر �مليت على:

• تعزيز تدفق �لدم �إىل �جللد، وبالتايل �مل�ساعدة تدريجياً 
�ل�سو�ئل  وحترير  �جللد  حتت  �لعالقة  �لدهون  �إذ�ب��ة  على 

�ملحتب�سة �مل�سببة لل�سليوليت.
ورمبا  �ل��ق��دمي��ة  �جل��ل��د  ت�سقق  ع��الم��ات  تخفيف   •
�جللد  مت��دد  عالمات  من  بالكامل  �لب�سرة  تخلي�ض 

�جلديدة.

الأكزميا حدة  تخفيف   10-
�لبحر  ��ستعمال طني  فاإن  �ل�سدفية متاماً،  كما يف 
�مليت بانتظام ي�ساعد على تخفيف �لتورم و�للتهابات 

�حلا�سلة يف �لب�سرة نتيجة �لإ�سابة بالأكزميا.

حماذير وخماطر
طني  ��ستخد�م  على  �حل��ر���ض  يجب 
�للتز�م  م���ع  ف��ق��ط  �مل���ي���ت  �ل��ب��ح��ر 
بالقو�عد �لتالية خوفاً من ن�ساأة 

م�ساعفات:

• ��ستعمال طني �لبحر �مليت ب�سكل خارجي فقط، فتناوله 
بكميات كبرية قد يكون �ساماً.

�أوًل،  �جللد  من  �سغرية  م�ساحات  على  �ختباره  يجب   •
خ���وف���اً م���ن �ل��ت��ح�����س�����ض �ل����ذي ق���د ي��ع��اين م��ن��ه �ل��ب��ع�����ض من 

ت��ت��و�ج��د يف طني  ق��د  و�لنيكل  �ل��ك��روم  مثل  وم���و�د  عنا�سر 
�لبحر �مليت.

• يجب ��ست�سارة �لطبيب قبل �ل�ستعمال، فبع�ض �حلالت 
�جللدية قد ل يالئمها طني �لبحر �مليت.

يتميز مبحتواه الفريد من العنا�سر واملعادن والأمالح

طني البحر امليت.. فوائد جمالية عديدة ومذهلة

زيت الورد.. �صر جمال 
ب�صرتِك و�صعرِك

 زيت �لورد مبثابة �سر جمال �لب�سرة و�ل�سعر، �إذ مينح 
ب�سرتِك مظهر� نقياً ون�سر�ً وملم�ساً ناعماً وخمملياً 
من  وب��ري��ق��اً  ملعاناً  �ل�سعر  على  وي�سفي  ناحية،  م��ن 

ناحية �أخرى.
و�أو�سح فنان �لتجميل �لأملاين باتريك مالدينجر �أن 
زيت �لورد مثايل للب�سرة �جلافة و�لب�سرة، �لتي متيل 

لل�سو�ئب ب�سفة خا�سة، 
�مل��ت��ه��ي��ج��ة، ويحارب  �ل��ب�����س��رة  ت��ه��دئ��ة  ع��ل��ى  ي��ع��م��ل  �إذ 

�للتهابات وي�ساعد على حتفيز �سريان �لدم، 
كما �أنه يعمل على ترطيب �لب�سرة،

 بف�سل �حتو�ئه على حم�ض �ألفا-�للينولينيك مثاًل.
ب��ت��اأث��ري م�����س��اد لالأك�سدة  ومي��ت��از زي���ت �ل����ورد �أي�����س��اً 
كاروتني،  و�لبيتا   A فيتامني  على  �حتو�ئه  بف�سل 

�لتجاعيد  ملحاربة  ف��ع��اًل  �سالحاً  يعد  فهو  وبالتايل 
و�لندوب و�لبقع �ل�سبغية.

ومي��ك��ن و���س��ع زي���ت �ل����ورد ع��ل��ى �ل��وج��ه م��ب��ا���س��رًة، �أو 
�إ�سافته �إىل م�ستح�سر�ت �لعناية �ليومية، 

�أو ماء  �ل���س��ت��ح��م��ام،  �إىل ج���ل  �إ���س��اف��ت��ه  ك��م��ا مي��ك��ن 
�ل�ستحمام،

 �أو �إىل لو�سن �جل�سم.
�لورد  زيت  �إ�سافة  ميكن  لمع  �سعر  على  وللح�سول 

�إىل �ل�سامبو، 
ما�سك  لتح�سري  �لهند  جوز  زيت  مع  مزجه  وميكن 

لل�سعر ملدة 15 دقيقة، 
ليعمل �ملا�سك على تهدئة فروة �لر�أ�ض �ملتهيجة من 

ناحية، ومينح �ل�سعر بريقاً من ناحية �أخرى.
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فيلم يتوجه اأول لال�سرة وال�سغار على وجه اخل�سو�ص 

)فتى العا�صفة(.. حكاية �صاحرة خالبة 
م�صبعة بالحا�صي�ض والقيم الكربى

و�ليوم تاأتي �لن�سخة �جلديدة من �لرو�ية لتحمل جمدد� ��سم )فتى �لعا�سفة( حيث 
ر�حت تد�همه �سور من  و�ل��ذي  �ملتقاعد  �لعمال  نتابع حكاية مايكل كنجلي رجل 
ما�سيه ل ي�ستطيع �سرحها وتف�سريها، ما يدعون للذهاب �ىل ذلك �ملا�سي و��سرتجاع 

حلظاته وحكاياته وم�سامينه . 
هنا نرحل �ىل حكاية مايكل �لطفل �لذي عا�ض مع و�ل��ده يف منطقة معزولة على 
ب�سرد حكايته وطفولته لبنته وكيف كان  . وهو يقوم  �لطويل  �ل�سرت�يل  �ل�ساحل 
طفال و�أنقذ جمموعة من �لبجع �لتي وجدها يف ع�ض معزول بعد �ن ��سطر �لب 

و�لم من �لبجع للعودة مع بد�ية مو�سم �لعو��سف . 
حتى  بل  وتغذيتها  و�ر�ساعها  برعايتها  يقوم  حديثاً  مولودة  وبجعات  طفل  حكاية 
وتعليمها �لطري�ن من �جل �ن تكمل م�سريتها وتعود �ىل موطنها.. يف حكاية �ساحرة 

خالبة م�سبعة بالحا�سي�ض و�لقيم �لكربى. 
لال�سرة  �أول  يتوجه  فيلما  ت�سنع  �لكبرية  �ل�سماء  من  ب��ارزة  جمموعة  �لفيلم  يف 
�لذي  ر����ض  جيفري  �ل�سرت�يل  �لنجم  بينهم  ومن  �خل�سو�ض،  وجه  على  و�ل�سغار 
يو�جه هذه �ليام عا�سفة كربى قد تدمر م�سريته بعد �د�ء �حدى �ملمثالت )�إرين 
جني نورفيل( بان جيفري ر��ض كان قد حتر�ض بها ومل�ض ج�سدها حينما �ساركته يف 
�سكوى  ترفع  �ن  دفعها  ما   2016  2015 عامي  ل�سك�سبري  )�مللك لري(  م�سرحية 

�سده. 
وبعيد� عن تلك �حلكاية ن�سري �ىل ��سماء مثل فني ليتل �لذي ج�سد دور �لطفل ويف 

�لفيلم هناك �ي�سا جاي كورتني و�خرج �سون �سيت �لذي عمل مطول يف �لتلفزيون 
وقدم �لعديد من �لعمال �لتلفزيونية وله يف �ل�سينما �فالم )قب�ستان(. 

كتب ليتل عن م�ساهدة فيلمني من �لن�سخ �ل�سابقة �ملقتب�سة عن هذه �لرو�ية، ومتثل 
و�لحرت�فية  باخليال  م�سبعة  �ل�سافة  من  �مل�ستوى  عالية  م�ساحة  �لن�سخة  ه��ذة 
�لفنية �لعالية بالذ�ت يف ظل �لروؤيا �ل�سافية �لتي منحها كاتب �ل�سيناريو جو�ستني 

موجنو ل�سور وم�سامني �لفيلم . 
��سافات  مثلت  �خل��الب��ة  �ل�سرت�لية  �ل�سو�طئ  و�ي�سا  �دل��ي��د  يف  �لت�سوير  م��و�ق��ع 
و�كت�سافات منحت �لفيلم �بعاد�ً متجددة تده�سنا بجمالها وعذوبتها و�ي�سا جعلها 

جزء� ��سا�سيا من �لفعل �لرو�ئي . 
�لفيلم م�سبع باللحظات �لن�سانية �لعالية بالذ�ت تلك �لتي جتمع �لطفل و�لبجعات 
و�ي�سا  �لعمل  فريق  �ل�ستغال من  من  كثري�ً  يتطلب  �م��ر  وه��و  تطورها  يف مر�حل 
جنوم �لفيلم كل ح�سب موقعه و�سخ�سيته ونخ�ض �ملمثل �ل�سرت�يل �لذي ينتمي �ىل 

�ل�سكان �ل�سرت�ليني �ل�سليني د�يفيد جلوبلي . 
ونتوقف عند مدير �لت�سوير برو�ض يوجن �لذي �ساهدنا له �فالماً مثل )ر�ض( و)�سر 

�لنهر(. و�ي�سا �ملو�سيقار �لن جون �لذي ��ساف مبو�سيقاه �بعاد�ً ��سافية �سذية . 
تدعونا  �ل��ت��ي  �ل�سينمائية  �لع��م��ال  م��ن  �لنوعية  تلك  م��ن  �لعا�سفة(  )ف��ت��ى  فيلم 
لالحتفاء بالذكريات و�لطفولة و�لبطولت �لتي ي�سنعها �طفال �لعامل يف كل مكان 

.. وهي دعوة للم�ساهدة .

ثيلي  ك��ول��ن  ال���س��رتايل  ال��روائ��ي  يعترب 
1920 - 2006 احد ابرز كتاب الرواية يف 
من  العديد  ال�سينما  قدمت  وقد  ا�سرتاليا، 
روايته  ان  اىل  ن�سري  بل  الروائية  اعماله 
)فتى العا�سفة( مت ت�سويرها لل�سينما عرب 
خم�ص ن�سخ ومنها ) فتى العا�سفة 1976( 
يف  و)النار   )1978 الزرقاء  الزعانف  و) 

احلجر 1984( و)�سم�ص الرمال 1996(.

بيان �سد �لإرهاب، هذ� ما ميكن �ن نخت�سر 
هذ�  حولها  يتمحور  �لتي  �مل�سامني  كل  به 
كتبه  �ل���ذي  �ل�سيناريو  قبله  وم��ن  �لفيلم 
جون كوللي و�ي�سا تعاون يف كتابته �ملخرج 
�أنتوين مار��ض، ومن بطولة �لنجم �لهندي 
�لعاملي ديف باتل ومعه �آرمي هامر ونز�نني 
بوندي وتيلد� غوهام هاريف ..ياأخذنا �لفيلم 
�ىل �حد�ث �لق�سة �لتي تدور حول �ل�سحايا 
2008 يف  و�لناجني من هجمات مومباي 
فندق )تاج حمل بال�ض( يف مومباي . حيث 
نتابع حكاية �ل�ساب �ل�سيكي )�أرجون( ديف 
�ل��ذي يعمل يف �لفندق �ىل ج��و�ر من  باتل 
�أج���ي���ال �ل��ع��ام��ل��ني يف ذل����ك �ل��ف��ن��دق �لذي 
ي�ستقبل يوميا مئات �ل�سيوف من جن�سيات 

و�أديان متعددة، ليجد ذلك �ل�ساب مع بقية 
هجوم  �م���ام  �أنف�سهم  �لفندق  يف  �لعاملني 
�إرهابي متطرف ي�سرع منذ �للحظة �لأوىل 
بح�سد �لأبرياء �لو�حد تلو �لآخر ول يفرق 
بني طفل �أو �سيخ كبري �أو م�سيحي �أو م�سلم 
ليقتل كل  �ملطر  ر�ح يع�سف كما  . ر�سا�ض 
م��ن يف طريقه م��ن �لأب��ري��اء �ل��ذي��ن جاءو� 
�لفندق  ذل��ك  يف  �إج���ازة  ق�ساء  حلم  ومعهم 

�لعتيد . 
فيلم يذهب �ىل جميع �لتفا�سيل، �ل�سيوف 
�لأث�����ري�����اء �ل���ذي���ن حت���ول���ت �إج���ازت���ه���م �ىل 
مت�سكو�  �لذين  �لفندق  وموظفو  كابو�ض، 
ويف  بحياتهم  يخاطرون  ور�ح���و�  ب�سجاعة 
فاجاأتهم  �ل��ذي��ن  �ل�����س��رط��ة  رج����ال  �مل��ق��اب��ل 

حادثة مل ي�سبق لهم �لتعامل معها، وهناك 
�سوى  يجيدون  ل  �لذين  �لإرهابيون  �أي�سا 

لغة و�حدة هي �ل�سغط على �لزناد . 
وجدت  �سخ�سيات  وجم��م��وع��ة  �أي���ام  ث��الث��ة 
�ل�سخم  �ل��ف��ن��دق  ذل����ك  ع��ال��ق��ة يف  ن��ف�����س��ه��ا 
�ل��ف��ر�ر و�لن��ت��ق��ال م��ن جناح �ىل  يحاولون 
�آخر بحثا عن �خلال�ض وهم ي�ساهدون �ملوت 
جانب  ك��ل  م��ن  �لر�سا�ض  ولعلعة  �أم��ام��ه��م 
يذهب  �ل���ذي  �ل�سيناريو  لعبة  ت��ب��د�أ  ه��ن��ا   .
ب��ن��ا وع��ل��ى م���دى �ساعتني م��ن �ل��زم��ان �ىل 
�لتفا�سيل �لدقيقة لكل �سخ�سية وظروفها 
كو�در  �و  منهم  �ل�سيوف  �سو�ء  ومعطياتها 
 .. �لإرهابيني  من  �أربعة  مقابل  يف  �لفندق 
ومت�سي �ملحاور لتتقاطع تارة وتبتعد تارة 

حول �لأب �لبطل و�لنادل �ملخل�ض وجلي�سة 
�ملنحلة  و�ل���رو����س���ي���ة  �خل���ائ���ف���ة  �لأط�����ف�����ال 

و�لإرهابي �لنادم.
�لعديد  خاللها  ي�سقط  �لنتظار  من  حالة 
م��ن �لأب���ري���اء، بانتظار ف��رق��ة �لإن��ق��اذ على 
بعدها  لتبد�أ  نيودلهي  كيلو من   800 بعد 

�ملو�جهة �ملتفجرة باملوت �مل�سرتك.
وقا�سياً  �للهجة  �سديد  بياناً  ميثل  �لفيلم   
���س��د �لإره������اب ب�����س��ك��ل ع����ام، وه���و ل يوجه 
بل  تلك،  �أو  �لتهام �ىل هذه �جلهة  �أ�سابع 
هذ�  �همية  وه��ن��ا  ع��ام  ب�سكل  �لإره����اب  �ىل 
�لفيلم و�لتجربة �لتي قدمت للمرة �لوىل 
يف مهرجان مونرتيال و�ملربمج عر�سه يف 

منت�سف مار�ض �حلايل يف �نحاء �لعامل .

اأحدث النتاجات التي تت�سدى ملو�سوع الإرهاب والتطرف

)فندق بومباي(.. احرتافية 
�صينمائية عالية امل�صتوى

فيلم ) فندق بومباي( للمخرج اأنتوين مارا�ص ميثل اأحدث النتاجات ال�سينمائية التي تت�سدى ملو�سوع الإرهاب والتطرف، عرب 
احرتافية �سينمائية عالية امل�ستوى . جتعل امل�ساهد ل يذهب اىل احلادث بل اىل امل�سامني الن�سانية التي جتمع اأطراف هذا 
احلدث عرب حتليل اإن�ساين واجتماعي جلميع ال�سخ�سيات �سواء تلك التي تعمل يف هذا الفندق العريق والتي ت�سعر باأن هذا 

الفندق هو بيتها وعملها واأمانها .. بالإ�سافة اىل �سيوف الفندق من اثرياء و�سخ�سيات متعددة الثقافات والأديان . 
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علماء ي�صتخدمون هرمونا 
لهزمية مر�ض الزهامير

�مل�سمى  �ل�����س��ب��ع  �أن ه���رم���ون  �أي�����و� �لأم���ري���ك���ي���ة،  �ك��ت�����س��ف ع��ل��م��اء ج��ام��ع��ة 
�ألزهامير  م��ر���ض  ت��ط��ور  خطر  تخفي�ض  يف  ي�ساعد  كولي�سي�ستوكينني، 
�لباحثني  ب���اأن   )EurekAlert( م��وق��ع  ويفيد  ل��ل��ع��الج.  �ل��ق��اب��ل  غ��ري 
���س��م��ن م�سروع  ���س��خ�����س��ا   287 ف��ح�����ض  ن��ت��ائ��ج  م���ن  م��ع��ل��وم��ات  در�����س����و� 
 Alzheimer’s Disease Neuroimaging Initiative
�لدقيقة،  �لأمعاء  يف  �ل�سبع  هرمون  وج��ود  �أن  و�كت�سفو�   ،)ADNI( �أو 
ي�ساعد على �مت�سا�ض �لدهون و�لربوتينات. كما �ت�سح �أن �حتمال �إ�سابة 
�ملعرفية  بال�سطر�بات  �لهرمون  هذ�  من  مرتفع  م�ستوى  عندهم  �لذين 
�لتي ت�سبق مر�ض �ألزهامير، ينخف�ض بن�سبة %65. وعند زيادة بروتني 

تاو �ل�سام للدماغ، فاإن هرمون �ل�سبع مل يعد يوؤثر يف �سعف �لذ�كرة.
م�ستوى  رف��ع  على  ي�ساعد  �ل��ذي  �لغذ�ئي  �لنظام  در����س��ة  �لعلماء  وي��ن��وي 
بابتكار طريقة لعالج  �سي�سمح  �لإن�سان. لأن هذ�  �ل�سبع يف ج�سم  هرمون 

�ألزهامير �أو على �لأقل لوقف تطوره.

»اخلاليا القاتلة« تعالج �صرطان 
الدم.. وخرباء يعلنون التفا�صيل

�أعلنت كلية �لطب يف جامعة ت�سول لوجنكورن بتايالند، �ليوم �لأربعاء، عن 
حتقيق نتائج �إيجابية يتم خاللها ��ستخد�م )�خلاليا �لقاتلة( )�أنو�ع نادرة 

من خاليا وكر�ت �لدم �لبي�ساء( يف مكافحة �سرطان �لدم �حلاد.
�لعالج  �لطريقة هي جزء من  �أنَّ هذه  بو�ست(،  )بانكوك  وذك��رت �سحيفة 
�ملناعي، وهو عالج لل�سرطان ي�ستخدم جهاز �ملناعة �خلا�ض باملري�ض ملحاربة 
�خلبيثة  �خلاليا  على  للق�ساء  �سيوًعا  �لأك��ر  �لتقنيات  من  ب��دًل  �لأور�م 
�مللك ت�سوللوجنكورن  و�أثنى �خلرب�ء يف م�ست�سفى  �لعقاقري.  �أو  بالإ�سعاع 
�لتذكاري على عملهم وو�سفوه باأنَّه خطوة مبتكرة جتاه عالج �سرطان �لدم 
لبناء  �لقاتلة  �خلاليا  ع��دد  م�ساعفة  يف  �لنجاح  بعد  �لبالد  يف  )لوكيميا( 

)جي�ض( من �خلاليا كبري مبا يكفي ملو�جهة �ملر�ض د�خل �أج�ساد �ملر�سى.
وقام فريق �خلرب�ء خالل �لعام �ملا�سي بتجربة هذه �لطريقة على خم�سة 
مر�سى يعانون من �سرطان �لدم �لنخاعي �حلاد )حالة ينتج فيها �لنخاع 
�لعظمي خاليا دم غري طبيعية(، وقال رئي�ض فريق �أبحاث �لعالج �ملناعي: 

)حققنا كمية ونوعية �خلاليا �لقاتلة �لتي نحتاجها...(.
ت )بعد  �أنَّ هذه �خلطوة متَّ و�أو�سح رئي�ض �لفريق، كور�ميت �سوبفابيو�ت، 
�خلاليا  ه��ذه  متربعني..  من  �لقاتلة  �خلاليا  من  عينات  �ملر�سى  �إع��ط��اء 
�أخرى  خاليا  ت�سوبها  ل  �مل��ر���س��ى..  م��ع  ب��اأم��ان  ��ستخد�مها  ميكن  �لقاتلة 
من  �مل�ستقة  �ل�����س��م��وم  �أو  �ل��د�خ��ل��ي��ة  �ل�����س��م��وم  ب�سبب  للتلوث  تتعر�ض  ول 

�لبكترييا(.
وي��ت��اب��ع ف��ري��ق �خل����رب�ء م���دى ت��ع��ايف �مل��ر���س��ى م��ن �مل��ر���ض م��ن خ���الل هذه 
�جلهاز  ب�سكل طبيعي يف  توجد  �لتي  �لقاتلة،  وتتحرك �خلاليا  �لطريقة. 
تقوم  ثم  منتظمة.  غري  خاليا  عن  بحًثا  �جل�سم  �أن��ح��اء  جميع  يف  �ملناعي، 
�خلاليا �لقاتلة بتدمري �خلاليا غري �ملنتظمة قبل �أن تتطور �إىل �سرطان.

الرياح؟ تهب  • ملاذا 
ت�سخن حر�رة �ل�سم�ض �لهو�ء فيتحرك حمدث �لرياح .تتحرك �لرياح 
�ملناطق  يف  �لأر�سية  �لكرة  �أنحاء  خمتلف  فوق  جد�  �سخمة  بحركات 
ناحية  من  وزن��ا  �قل  ي�سبح  �ل��ذي  �لهو�ء  �ل�سم�ض  ت�سخن  �ل�ستو�ئية 
حتدث  �لأخ���رى  هي  جديدة  هو�ئية  حتركات  حمدثة  �ل�ستو�ء  خط 
حتركات جديدة وهكذ� دو�ليك بحيث تلف حركة �لرياح �أقا�سي �لدنيا 

�لأربع
 • ما �سبب ملوحة مياه البحر؟

مياه �لبحر ماحلة حلتو�ئها على ملح ذ�ئبة غلبية هذ� �مللح هو ملح 
�لتي  �لأن��ه��ار  مياه  �مللح  ه��ذ�  م�سدر  �لب�سر  ي�ستخدمه  �ل��ذي  �لطعام 
�لتي  �ل�سخور  ملح  �إذ�ب���ة  على  �لأن��ه��ار  ه��ذه  تعمل  �لبحار  يف  ت�سب 

تعرت�ض طريقها وحتمله �ىل �لبحر 

�ملر�ض ب�سبب  تنتحر  لكنها  و  متوت  ل  �لن�سور  �أن  تعلم  • هل 
�لثديية �حليو�نات  �أذكى  هو   - �لدلفني   - �أن  تعلم  • هل 

مرة  24 �لتاريخ  مدى  على  �حتلت  �لقد�ض  �ن  تعلم  • هل 
ج�سر  عن  عبارة  هو  و  تركيا  يف  يقع  و  م  ق   850 �إىل  تاريخه  يعود  �لعامل  يف  ج�سر  �قدم  �أن  تعلم  • هل 

حجري فوق نهر ملي�ض يف تركيا 
 4.5 مبقد�ر  �لبحر  �سطح  م�ستوى  عن  تنخف�ض  منطقة  يف  يقع  بهولند�  بروتد�م  مطار  �أن  تعلم  • هل 

مرت 
ميل  مليون   93 حو�يل  تبعد  و  �ل�سم�ض  هي  �لأر�ض  �إىل  جنم  �أقرب  �أن  تعلم  • هل 

جلد  و   ، ملم   25 يبلغ  �لفيل  جلد  �سمك  و   ، ملم   2 عن  يزيد  ل  �لإن�سان  جلد  �سمك  �أن  تعلم  هل   •
�لإن�سان يحتوي على عدة �آلف من �لغدد �لتي تفرز �لعرق بينما جلد �لفيل خال من هذه �لغدد با�ستثناء 

جفون �لعينني
�سنة ثالثني  �ملتو�سط  يف  يتجاوز  ل  �لقرد  عمر  �أن  تعلم  • هل 

�لو�حدة �لثانية  يف  مرة   )32( حو�يل  جناحها  تهز  �لذبابة  �أن  تعلم  • هل 

جحا والأرانب 
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الفراولة

م�سدر جيد للفولت: �لفر�ولة �سرورية للمر�أة �حلامل نظر�ً لحتو�ئها 
على مادة �لفولت �أو حم�ض �لفوليك �لذي ين�سح به �لأطباء دوماً ل�سيما 
�لت�سوهات  م��ن  �جلنني  يحمي  �لفوليت  �حل��م��ل.  م��ن  �لأوىل  �لأ�سهر  يف 

�خللقية. ين�سح �لبدء باأخذه قبل �حلمل بب�سع �أ�سهر.
�لنزميات  من  عالية  ن�سب  على  �لفر�ولة  حتتوي  �له�سم:  ع�سر  تعالج   -

�لها�سمة و�للياف مما يح�سن من وظائف �جلهاز �له�سمي.
ن�سبة  على  يحتوي  �لفر�ولة  ع�سري  من  ك��وب  �ل�سرطان:  خطر  تقاوم   -
�لوقاية من  �ملناعة مما ي�سهم يف  كبرية من م�ساد�ت �لك�سدة و مقويات 

�ل�سرطان.

املمثلة ال�سينية ت�سانغ ت�سى يى خالل ح�سورها عر�ص  Rendez-vous with... Zhang Ziyi يف مهرجان كان 
ال�سينمائي، جنوب فرن�سا.    )اأ ف ب(

�أن  وق��رر  رقيقة  رمادية  و�نثى  �بي�ض جميل  بذكر  �لولود فجاء  �لأر�ن���ب  زوج��ا من  �ل�سوق  ��سرتى جحا من 
يربيهما يف �لبيت. وفى �لطريق قرر �أن ي�سرتيح قليال فجل�ض يف ظل �سجرة وو�سع �سلته �لتي كانت �لر�نب قد 
قر�ست جزء� منها على �لر�ض وو�سع فوق منها عمامته وجبته حتى ل تخرج �لر�نب من �ل�سلة ثم فرد ج�سده 
على �لر�ض و��سعا يده حتت ر�أ�سه كو�سادة و�غم�ض عينيه و�أخذ يحلم بزوج �لأر�نب كيف �سريبيهما ثم يتو�لد 
فياأتيان باأربعة �زو�ج وتتو�لد تلك �لزو�ج بعد �ن تكرب فياأتو� بازو�ج كثرية من �لر�نب. �ذن �سيتو�لد �لم و�لب 
و�لبناء و�سي�سدر عنه جمموعه كبريه يف فرته زمنية ق�سريه لن �لر�نب حتمل وتلد ب�سرعه و�سيخلى لهما 
عن غرفه كبرية يف بيته و�سيغرقهما بالطعام ليكربو� ويكتنزو� ويتو�لدو� ويبيع منهم وي�سرتى زوجا من �لبط 
ليبي�ض ويفق�ض بطا �سغري� ويكرب ليبي�ض �ي�سا و�سي�سرتى بعد ذلك زوجا من �لوز ثم من �ملمكن �ن ي�سرتى 
معزة �سغريه حلوبا وتلد �ي�سا ومتتلىء �لغرفة لت�سبح غرفتني ثم ثالثا ثم قطعه �ر�ض كاملة ول ي�ستطيع �ن 
ير�عيها وحده فهناك زوجته و�ولده.ورمبا ياأتي بعاملني للنظافة و�لطعام و�غم�ض عينه ليحلم �كر بذلك 
�مل�سهد �لر�ئع ملزرعته وقطعان �ملا�سية جتري فيها ومترح وت�سمن فيبيع �لبط و�لوز و�لدجاج و�لر�نب فلن 
يكون بحاجة �ليها لنه ��سرتى ما�سية وهذه فعنده تكفي كثري�.. و��ستيقظ من �لنوم مرتاحا مب�سوطا و�سعيد� 
جد�ً و�خذ عمته وعباءته من �ل�سلة ولب�سهما وحني جاء دور �ل�سلة فوجىء بها خالية فقد قر�سها زوج �لر�نب 
وخرج منها هاربا �إىل تلك �ملزروعات �جلميلة ليعي�ض هناك يلد ويتكاثر بعيد� عن بيت جحا مل يتمالك جحا 
نف�سه فاأخذ ي�سرخ ويلطم خديه ملا حدث وعندما جتمع حوله �لنا�ض �خذ يقول يا وياله فقدت �لر�نب و�لوز 

و�لبط و�لغنم و�ملا�سية وفقدت نقودي كلها ورجعت كما كنت فقري� يا وياله.. و�حالماه. 

جوجل ُتتيح حذف �صجل املواقع 
واأن�صطة الويب تلقائيًا

 قالت �سركة جوجل: �إنها �ست�سمح قريباً بحذف �سجل 
و�لتطبيقات  �ل��وي��ب،  و�أن�����س��ط��ة  �مل��و�ق��ع �جل��غ��ر�ف��ي��ة، 

�لقدمية �لتي حتتفظ بها �ل�سركة عادًة.
تذكر  �مل�ستخدمني  على  يجب  �ل��ر�ه��ن،  �ل��وق��ت  ويف 
فعل ذلك باأنف�سهم بحذفها يدوياً �أو تعطيلها متاماً. 
�أو  �مل��و�ق��ع  �سجل  ت�سغيل  �إي��ق��اف  �مل�ستخدم  ق��رر  و�إذ� 
جوجل؛  على  جتربته  على  ف�سيوؤثر  �لويب،  �أن�سطة 
�لتو�سيات  �أف�سل  ت�ستطيع تقدمي  �ل�سركة لن  �إن  �إذ 

و�لنتائج.
و�أو�سحت جوجل �أنه ميكن �ختيار حد زمني للوقت 

�لذي حتتفظ فيه ب�سجل �ملو�قع و�أن�سطة �لويب، بني 
�سهر�ً، يف �لوقت �لذي حُتذف فيه �لبيانات   18 �أو   3
�لأقدم من �حل�ساب تلقائياً وبا�ستمر�ر. و�سيبد�أ طرح 

�مليزة �جلديدة خالل �لأ�سابيع �لقادمة.
�أ�سبوع من  �أن هذ� �لإع��الن ياأتي بعد نحو  �إىل  ُي�سار 
ر�سالة كبار �مل�سرعني �لأمريكيني، حول �ملخاوف �لتي 
بقاعدة  �ل�سركة  �حتفاظ  ع��ن  حديث  تقرير  �أث��اره��ا 
�مل�ست�سعر(  (����س���رد�ب  ب��ا���س��م  ُت��ع��رف  �سخمة،  ب��ي��ان��ات 
دقيقة  معلومات  على  وحتتوي   ،SensorVault

عن �ملو�قع �جلغر�فية ملئات �ملاليني من �لأجهزة.


