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العلم يجيب.. ماذا يفعل بنا �شرب املاء وقوفا؟

لكن  وق���وف،  حالة  يف  امل��اء  �شرب  بعدم  ال��ع��ادة  يف  ال�شن  كبار  يو�شي 
قلما يجري النتباه اإىل ن�شيحتهم، اإذ يعتقد النا�س اأن الأمر جمرد 

خرافة، لكن الأطباء ينبهون اإىل خطورة عدم الكرتاث بهذا الأمر.
ينذر  وق��وف  امل��اء يف حالة  �شرب  ف��اإن  �شكاي"،  "بولد  وبح�شب موقع 
قبل  يجل�س  اأن  الإن�شان  على  يتوجب  ولذلك  ع��دة،  �شحية  مبتاعب 

البدء يف �شرب ال�شائل احليوي.
وينبه خرباء ال�شحة اإىل اأن �شرب املاء وقوفا يوؤدي اإىل الإ�شرار بجزء 
من املريء، فتح�شل عندئذ جروح يف "العا�شرة"، وهي ع�شلة تربط 

املعدة باملريء.
ف�شال عن ذلك، ي�شبب ال�شرب وقوفا ع�شرا يف اله�شم، فحني ي�شرب 
الإن�شان وهو جال�س تكون ع�شالته واأع�شابه اأكرث راحة، بخالف ما 

يحدث اأثناء الوقوف.
ل  جلو�س،  دون  ن�شرب  فحني  للكلى،  ���ش��ررا  وق��وف��ا  ال�شرب  وي�شبب 
تذهب  وب��ال��ت��ايل  امل��ط��ل��وب،  ال��ن��ح��و  ع��ل��ى  للت�شفية  ال�����ش��ائ��ل  يخ�شع 
تفاقم  ح��ال  ب��ه، ويف  ال��دم وتختلط  اإىل  فيها  املرغوب  ال�شوائب غري 
يوؤدي  ذات��ه، قد  املنحى  اإىل ف�شل كلوي. ويف  فاإنه قد يتطور  الو�شع 
ا�شتفادة  يقلل  كما  املفا�شل،  التهاب يف  اإىل ح�شول  وقوفا  املاء  �شرب 

اجل�شم من ال�شائل احليوي وتقليله لالأحما�س.

زيادة الوزن تنذر بق�شور الغدة الدرقية
قالت اجلمعية الأملانية للغدد ال�شماء اإن زيادة الوزن رغم العتدال يف 
تناول الطعام ُتنذر بق�شور الغدة الدرقية، مو�شحًة اأن هذا الق�شور 
الوظيفي يت�شبب يف اإبطاء عملية الأي�س، ومن ثم ُترق القليل من 

ال�شعرات احلرارية والدهون.
ويخزن اجل�شم ال�شوائل بني الأع�شاء واخلاليا ب�شكل متزايد. وغالباً 
ما يقرتن تباطوؤ عملية الأي�س بالكتئاب، فُيهمل املري�س الريا�شة 
والأن�شطة احلركية، ما ميهد الطريق لزيادة الوزن. ومن الأعرا�س 
الأخرى الدالة على ق�شور الغدة الدرقية اخلمول، و�شعف الرتكيز، 
وت�شاقط ال�شعر، وتق�شف الأظافر. لذا يجب ا�شت�شارة الطبيب، والذي 
 L-Thyroxine ال�شطناعي  الهرمون  تعاطي  للمري�س  ي�شف 
بالتغذية  الهرمون  مفعول  تعزيز  وميكن  الأي�����س.  عملية  لتن�شيط 

ال�شحية، واملواظبة على الأن�شطة احلركية.

املرطبات قد ل تخفف اأعرا�ض الإكزميا 
ال�شتحمام  م��ي��اه  يف  مرطبات  اإ���ش��اف��ة  اأن  اإىل  حديثة  درا���ش��ة  ت�شري 
اأعرا�س حكة اجللد  بالإكزميا قد ل يخفف من  امل�شابني  لالأطفال 

اأكرث من ال�شتحمام دون ال�شتعانة باأي منتجات اإ�شافية.
وت��ت��ب��ع ب��اح��ث��ون ب��ري��ط��ان��ي��ون مل���دة ع���ام ح��ال��ة 482 ط��ف��ال ت���رتاوح 
الدرا�شة  وخالل  بالإكزميا.  م�شابني  عاما  و11  �شنة  بني  اأعمارهم 
ي�شمل  مبا  العالج  يخ�س  فيما  عليه  اعتادوا  مبا  الأطفال  كل  التزم 
ع�شوائي  ب�شكل  ن�شفهم  من  طلب  فيما  ومراهم  للرتطيب  كرميات 
اإ�شافية  ا�شتحمام  بال�شتعانة مبنتج من ثالثة منتجات  ال�شتحمام 

�شائعة ال�شتخدام.
واأظ���ه���رت ال��درا���ش��ة ال��ت��ي ن�����ش��رت يف دوري����ة )ب���ي.اإم.ج���ي���ه( اإن تلك 
بني  الإك��زمي��ا  اأع��را���س  ح��دة  يذكر يف  فارقا  ت�شكل  امل�شتح�شرات مل 

املجموعتني بعد اأربعة اأ�شهر ول بعد عام.
وقالت الدكتورة مرييام �شانرت من جامعة �شاوثامبتون وهي كبرية 
لأنه  بالإكزميا  امل�شابني  الأطفال  لأ�شر  مهم  "هذا  الدرا�شة  باحثي 
م�شتح�شرات  ل���ش��ت��خ��دام  الآن  ب��ع��د  ي��ح��ت��اج��ون  ل  ال���ع���الج.  يب�شط 
اإ�شافية مرطبة فيما يجب اأن يوا�شلوا ا�شتخدام العالجات الأخرى 
واأ�شافت  الإ�شابة".  م��ك��ان  على  ت��رتك  ال��ت��ي  امل��رط��ب��ات  ي�شمل  مب��ا 
الإ�شابة  مكان  على  ترتك  التي  "املرطبات  الإلكرتوين  الربيد  عرب 
رطوبة  على  احلفاظ  على  ت�شاعد  واملراهم  املو�شعية  الكرميات  مثل 
اجللد... يف ال�شابق كانت هناك بع�س القرتاحات اأن و�شع املرطبات 
الإ�شافية على مياه ال�شتحمام ميكن اأن يرتك طبقة دهنية على جلد 

الطفل مبا ينتج اأثرا مماثال لكن درا�شتنا تقول اإن ذلك ل يفيد".
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كيف يح�شل الر�شيع على احلديد؟
وال��ذي يكفيه  الطفل بعد ولدت��ه على خم��زون احلليب يف ج�شمه  يعتمد 
احلديد  م��ع��دن  على  طعامه  يحتوي  اأن  ينبغي  بعدها  ف��ق��ط،  اأ�شهر   6 ل��� 
كي ل ي�شاب بفقر الدم. ولذا، على الأم اختيار الأطعمة ال�شلبة املدّعمة 
النوع  اختيار  عليك  ا�شطناعياً  حليباً  ير�شع  ال�شغري  كان  واإذا  باحلديد، 

املدّعم باحلديد.
وتوجد جمموعة من الأطعمة ال�شلبة لالأطفال مدّعمة باحلديد، وتوفر 
ما  الأطعمة  هذه  ومن  املعدن.  من  ملغ   6 اإىل  احل�شة الواحدة منها 4 

يعتمد على الأرز اأو ال�شوفان اأو ال�شعري اأو عدة حبوب خمتلفة.
الولدة  3 كجم عند  اأقل من  اأو وزنه  الأوان  قبل  واإذا كان طفلك مولوداً 
ُيحَتمل اأن يتطور لديه نق�س احلديد بعد ب�شعة اأ�شهر، لذلك قد تتاج 
امت�شا�س  على  ي�شاعد  لأن���ه  "�شي"  فيتامني  م��ن  م��زي��داً  طفلك  تغذية 

احلديد.
مزيجاً  الطفل  ليتناول  ال��ث��دي  حليب  م��ع  احل��ب��وب  خلط  اأي�����ش��اً  ومي��ك��ن 

منهما.
كذلك يحتوي �شفار البي�س على ن�شبة كبرية من احلديد، فاإذا كان طفلك 
ل يعاين من ح�شا�شية جتاه البي�س ميكنك هر�س ال�شفار مع القمح، علماً 

باأن معظم حالت ح�شا�شية البي�س تكون من الزلل ولي�س ال�شفار.
عالية من احلديد،  م�شتويات  لديها  الن�شوية  بع�س اخل�شروات  وتتوي 
وهي اأطعمة متيل اإىل اأن تكون خفيفة و�شهلة ميكن هر�شها. من اأمثلة هذه 

الأطعمة احلّم�س والبطاطا.
من م�شادر احلديد الغذائية اللحوم، والتي ميكن اإدخالها اإىل طعام الطفل 
والدجاج  البقر  حل��وم  تناول  للر�شيع  وميكن  اأ�شهر.   6 �شن  من  بداية 

وكبد الدجاج، كذلك ميكنه تناول الأ�شماك بعد بلوغه �شنة. 

خطة ثورية لتحديث 
اجلي�ض الأمريكي

عن  م�شتمر  بحث  يف  الع�شكريون  يظل 
الأ���ش��ل��ح��ة الأك�����رث ف��ت��ك��ا، ورمب����ا يف�شر 
ذل���ك ت��ط��ور الأ���ش��ل��ح��ة م��ن ال���رم���اح اإىل 
ال�������ش���واري���خ، ل��ك��ن اجل��ي�����س الأم���ريك���ي 
ت��و���ش��ل م���وؤخ���را اإىل ت���ط���ور ق���د ي����وؤدي 
املعركة  ���ش��اح��ة  ع���ن  ال��ب�����ش��ر  خ����روج  اإىل 

بالكامل.
الأمريكية  ال��دف��اع  وزارة  ر���ش��دت  ف��ق��د 
اجلنود  "لدعم  دولر  مليار  )بنتاغون( 
اأو  ع�شكرية"،  ب��روب��وت��ات  الأم��ريك��ي��ني 
فيما يعرف ب�"جنود روبوتات"، يف خطة 
ما  ح�شب  ���ش��ن��وات،  تنفيذها  �شي�شتغرق 

ذكر موقع بلومبريغ.
يف  اجل���ن���ود  "حلماية  اخل���ط���ة  وت���ه���دف 
ع�شكرية  نفقات  وتوفري  احل��رب،  �شاحة 
ت�شتعمل يف  روب���وت���ات  وت��ط��وي��ر  ك��ث��رية، 
مع  ج��ن��ب  اإىل  ج��ن��ب��ا  خمتلفة  اأغ���را����س 

اجلنود". 
ال�شهر  يف  اأن������ه،  ب��ل��وم��ب��ريغ  واأ����ش���اف���ت 
امل��ا���ش��ي، م��ن��ح ال��ب��ن��ت��اغ��ون ع��ق��دا قيمته 
"اإنديفور  ل�شركة  دولر  مليون   429

روبوتيك�س" من اأجل هذا الغر�س.

فيل غا�شب يطارد 
رجاًل ويقتله 

ت�����ويف رج�����ل ه���ن���دي دع�������ش���اً تت 
اأن طارده  اأرج��ل فيل غا�شب، بعد 
، قبل  امل���اء  ال�شخم م��ن  احل��ي��وان 
ي�شبح  ال��رج��ل  وك����ان  ي��دو���ش��ه.  اأن 
ب���ح���رية، جت��م��ع ع��ن��ده��ا قطيع  يف 
اأن يدرك  من الفيلة لي�شرب، دون 
ميكن  ال���ق���ات���ل  اخل����ط����اأ  ه�����ذا  اأن 
اإل  ه���ي  وم����ا  ب��ح��ي��ات��ه.  ي�����ودي  اأن 
حلظات، واقرتب فيٌل من الرجل، 
ث��م ب����داأ ُي���ط���ارده، ورغ����م حماولة 
الأ�شدقاء  بع�س  وحماولة  الهرب 
ليهاجمه  تعرث،  اأن��ه  اإل  م�شاعدته 
الفيل، ويده�شه بعنف حتى املوت، 

�شحيفة مريور الربيطانية.

ثغرة خطرية ت�شرق 
بيانات بطاقات الئتمان

اأم��ن��ي��ون م�شتخدمي  ح��ذر خ���رباء 
من  كروم"  "غوغل  م��ت�����ش��ف��ح 
الربجميات  م��ن  ج��دي��دة  ���ش��الل��ة 
بيانات  ���ش��رق��ة  مي��ك��ن��ه��ا  ال�������ش���ارة، 
املحفوظة  الئ��ت��م��ان��ي��ة  ال��ب��ط��اق��ات 

على املت�شفح.
واأط��ل��ق اخل���رباء يف جم��ال الأمن 
الإلكرتوين على الربنامج اخلبيث 
Vega Stealer، وهو نوع من 
�شاللة "اأغ�شط�س �شتيلر" التي مت 

اكت�شافها يف دي�شمرب 2016.
"اإك�شربي�س"  �شحيفة  وبح�شب 
من  ال��ن��وع  ه��ذا  ف���اإن  الربيطانية، 
كلمات  �شرقة  على  ق���ادر  ال��ربام��ج 
والبيانات  وامل�������ش���ت���ن���دات  امل�������رور 
وفايرفوك�س  ك��روم  من  احل�شا�شة 

و�شكايب واأوبرا.
وي����ت����م ن�������ش���ر ال�����ربام�����ج ال�������ش���ارة 
خالل  م��ن   Vega Stealer
ح����م����ل����ة ال������ربي������د الإل�������ك�������رتوين 
حيلة  اإىل  م�����ش��ت��ن��دة  ال��ع�����ش��وائ��ي��ة، 
وتفيزهم  الأ����ش���خ���ا����س  خل�����داع 
عناوين  خ���الل  م��ن  عليها  للنقر 
على  ملتجر  م��ط��ور  "مطلوب  مثل 

الإنرتنت".
م�شتند  ع��ل��ى  ال���ربي���د  وي���ح���ت���وي 
يحتوي   "brief.doc" ي�شمى 
ع��ل��ى وح������دات ����ش���ارة ت��ع��م��ل على 

.Vega Stealer �تميل ال
"بروف  ���ش��رك��ة  ب��اح��ث��ون يف  وق����ال 
الربيطانية،  لل�شحيفة  بوينت" 
يعتمد  امل�������ش���ت���خ���دم  امل�����ش��ت��ن��د  اإن 
ت�شتخدمها  ال��ت��ي  ال��ط��ري��ق��ة  ذات 
ال�شارة  "طروادة"  ب���رجم���ي���ات 
للح�شول على البيانات امل�شرفية.

الربنامج  ي�����ش��ي��ب  اأن  ومب���ج���رد 
ال��ك��م��ب��ي��وت��ر، فاإنه  اخل��ب��ي��ث ج��ه��از 
يف  ويبحث  البيانات،  ب�شرقة  يبداأ 
�شطح مكتب ال�شحية عن اإعدادات 
ملفات خمتلفة، ثم ير�شل الربامج 

ال�شارة عن بعد.

ما دللة الدوار 
املفاجئ؟ 

الأملانية  ال���راب���ط���ة  ق���ال���ت 
والأذن  الأن����������ف  لأط������ب������اء 
الدوار  نوبات  اإن  واحلنجرة 
طوياًل  وامل��م��ت��دة  امل��ف��اج��ئ��ة 
الطبيب  ا�شت�شارة  ت�شتلزم 
اإىل  ق��د ت�شري  ف����وراً، لأن��ه��ا 
الإ�شابة مبا يعرف "مبر�س 
 Ménière's( مينيري" 
اإىل  ن�����ش��ب��ة   )disease
برو�شرب  الفرن�شي  الطبيب 
اكت�شف  ال�������ذي  م���ي���ن���ي���ري، 

املر�س.
واأو�شحت اأن مر�س مينيري 
عبارة عن ا�شطراب يف الأذن 

ال���داخ���ل���ي���ة ق���د ي���وؤث���ر على 
بدرجات  وال���ت���وازن  ال�شمع 

متفاوتة. 
من  بنوبات  امل��ر���س  ويتميز 
وفقدان  وال��ط��ن��ني  ال�����دوار 
ال�شمع  حا�شة  يف  ت�شاعدي 
اأو  ب���الم���ت���الء  واإح�������ش���ا����س 
ال�شغط يف الأذن، بالإ�شافة 

اإىل القيء.
مادة  بَحقن  املر�س  وُيعالج 

فعالة يف الأذن الو�شطى. 
واإىل جانب العالج الدوائي 
اأي�شاً  املفيد  م��ن  ي��ك��ون  ق��د 

اخل�شوع للعالج النف�شي. 

تاأثري  له  امل�شي  اإن  الدرا�شة   خ��رباء م�شرفون على  وق��ال 
عمل  ينظم  فهو  باأكمله  واجل�����ش��م  ال�شحة  على  اإي��ج��اب��ي 
ويقوي  ال��دم  �شغط  ويخف�س  الدموية  والأوع��ي��ة  القلب 
اأنه ي�شاعد على ت�شنب املزاج  جهاز املناعة بالإ�شافة اإىل 

وحماربة الكتئاب.
وذكرت الدرا�شة املن�شورة على موقع اجلامعة الإلكرتوين 
اإنقا�س وزنك فقد ل تكون بحاجة  اإذا كنت ترغب يف  اأنه 
 10 اأن  اإذ  اإىل ممار�شة الريا�شة ب�شكل متعب بال�شرورة، 
اإنقا�س  اأج���ل  م��ن  فعالة  و�شيلة  ه��ي  يوميا  خ��ط��وة  اآلف 

الوزن ومكافحة البدانة.
املهن  من  العديد  تابعو  الذين  العلماء  ملالحظات  ووفقا 
الربيد   �شعاة  مثل  طويلة  م�شافات  ال�شري  تتطلب  التي 
اأف�شل بكثري من زمالئهم  اأن لياقتهم كانت  فقد وجدوا 
القيا�س  نتائج  يف  ذل��ك  وظ��ه��ر  امل��ك��ات��ب.  وراء  اجلال�شني 
اخل�شر  وحميط  والكولي�شرتول  ال��دم  �شكر  يف  اخلا�شة 

وحميط الورك.

درا�شة تايلندية م�شابهة
تاما�شات  ج��ام��ع��ة  م��ن  ب��اح��ث��ون  اأج���راه���ا  م�شابهة  درا���ش��ة 
"Thammasat University " يف تايالند بينت 
اللتزام  ت�شتوجب  ال�شمنة  ملكافحة  الأف�شل  الطريقة  اأن 
ا�شبوعا،   12 مل��دة  وذل��ك  يوميا  خطوة  اآلف   10 مب�شي 
اأن  الأملانية  فوكو�س  جملة  ن�شرتها  التي  الدرا�شة  وبينت 
جميع امل�شاركني يف هذه الدرا�شة انخف�شت اأوزانهم بن�شب 
متفاوتة، اإل اأنها كانت ظاهرة للعيان وذلك بعد م�شي 12 
ا�شبوعا من اللتزام بالربنامج املخ�ش�س. واأكدت الدرا�شة 
املخاطر  م��ن  كبري  ب�شكل  تقلل  ق��د  خ��ط��وة  اآلف   10 اأن 
اأنها تخف�س من  كما  الإن�شان.  والعقلية جل�شم  ال�شحية 
�شغط الدم وتقلل ب�شكل كبري الإ�شابة بال�شكتة القلبية اأو 
الدماغية. وبينت الدرا�شة اأن هناك نتائج مماثلة للذين 
يف�شلون ركوب الدراجة بدل امل�شي. ومن اأجل قيا�س املدة 
الدراجة  قيادة  اأن  الدرا�شة  ذك��رت  ال��دراج��ة  لقيادة  املثلى 

الف   3 ح�����وايل  ي���ع���ادل  دق��ي��ق��ة   30 مب���ع���دل 
خطوة.

هذه الطريقة تقي من ال�شمنة
ُت��و���ش��ف يف الغالب  ال��ب��ع�����س ع��ل��ى ط����رق  ي��ع��ت��م��د  ب��ي��ن��م��ا 
قوام  ال��وزن واحل�شول على  اأجل تخفي�س  ب�القا�شية من 
ر�شيق، خل�شت درا�شة حديثة اإىل اأن الأكل بطريقة معينة، 
هذه  ه��ي  فما  بال�شمنة.  الإ���ش��اب��ة  م��ن  اجل�شم  يحمي  ق��د 

الطريقة؟ وكيف ف�شرت الدرا�شة ذلك؟
الإقالع عن تناول العديد من املاأكولت الغنية بال�شعرات 
احلرارية، واتباع حمية ُتو�شف يف اأحيان كثرية ب�"القا�شية" 
وممار�شة الريا�شة عدة �شاعات يف الأ�شبوع. قد تكون هذه 
اأبرز الو�شائل التي يعتمد عليها البع�س من اأجل تخفي�س 
الوزن، غري اأن درا�شة يابانية خل�شت اإىل طريقة ب�شيطة 
وفعالة، جتمع بني تناول الطعام بعيدا عن احلمية وعدم 

الإ�شابة بال�شمنة.
فقد تو�شلت درا�شة حديثة اإىل اأن الأكل ببطء قد ُي�شاعد 
غرار  على  �شحية  عواقب  وجتنب  ال���وزن،  تخفي�س  على 
م��ر���س ال�����ش��ك��ري، واأم���را����س ال��ق��ل��ب والأوع���ي���ة الدموية 
وال�����ش��رط��ان، واأ���ش��اف��ت ال��درا���ش��ة ال�����ش��ادرة ع��ن جامعة 
ووجبات  املقرم�شات  عن  التخلي  اأن  اليابانية  "كيو�شو" 
يحمي  ال��ن��وم  قبل  �شاعتني  الأق���ل  على  امل�شائية،  الطعام 
موقع  اإليه  اأ���ش��ار  ما  وف��ق  بالبدانة،  الإ�شابة  من  اجل�شم 

جريدة "اأرت�س ت�شايتونغ" الأملانية.
�شت  اإجن��ازه��ا  التي تطلب  ال��درا���ش��ة احلديثة،  واأو���ش��ح��ت 
بال�شبع  ي�شعر  ب��ب��طء  ي��اأك��ل  ال���ذي  ال�شخ�س  اأن  ���ش��ن��وات، 
اأقل.  ح��راري��ة  ���ش��ع��رات  على  ويح�شل  املنا�شب  ال��وق��ت  يف 
الذي  ال�شخ�س،  اأن  اإىل  الدرا�شة  نف�س  ت�شري  املقابل،  يف 
ال�شعرات  على  رغم ح�شوله  الأك��ل،  يوا�شل  ب�شرعة  ياأكل 

احلرارية التي يحتاجها اجل�شم.
واعتمدت نتائج الدرا�شة على تقييم بيانات �شحية لرجال 
ون�شاء، تزيد اأعمارهم عن الأربعني، وخ�شعوا لفحو�شات 

عادتهم  ت��خ�����س  ا���ش��ت��م��ارة  م����لء  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  ط��ب��ي��ة، 
ُيعانون من  امل�شاركني  اأن كل  الدرا�شة  واأ�شافت  الغذائية، 

مر�س ال�شكري.
 33.455( امل�����ش��ارك��ني  اأغ��ل��ب��ي��ة  اأن  ال���درا����ش���ة  واأف�������ادت 
�شخ�شا( و�شفوا طريقتهم يف الأكل ب�"العادية"، واعرتف 
فيما  ب�شرعة،  ياأكلون  اأنهم  امل�شاركني  من   )22.070(
تت�شم  الأك������ل  يف  ط��ري��ق��ت��ه��م  اأن   )4192( ف��ق��ط  ع���رب 
ياأكلون  الذين  الأ�شخا�س  اأن  اخل��رباء  ولح��ظ  بالبطء. 
مع  باملقارنة   22% ب�  بال�شمنة  اإ�شابتهم  تنخف�س  ببط 

الأ�شخا�س الذين ياأكلون ب�شرعة اأو بطريقة عادية.
ق�شم  ك��ورك، من  �شيمون  الدكتور  قال  �شياق مت�شل،  ويف 
هذه  اإن  اللندنية،  اإم��ربي��ال  جامعة  يف  الغذائي  التمثيل 
الدرا�شة مهمة وتوؤكد ما كنا نعتقد، فتناول الطعام ببطء 
يرتبط بفقدان الوزن عك�س الأكل ب�شرعة، واأ�شاف كورك 
ويرجع  �شانرت:  ميديا  �شاين�س  موقع  اإليه  اأ�شار  ما  وف��ق 
الأمعاء،  يف  تن�شاأ  التي  الإ���ش��ارات  اإىل  الأرج���ح  على  ذل��ك 

م�شوار مكافحة ال�شمنة وحماربة 
الكاآبة يبداأ بـ 10 اآلف خطوة

وامل�شاكل  الزائد  ال��وزن  بني  ع��ادة  ال�شحة  خ��راء  يربط 

ال�شحية اجل�شدية، اإال اأن درا�شة حديثة بينت اأن امل�شي قد 

يكون و�شيلة مثلى وفعالة من اأجل مكافحة ال�شمنة وحت�شني 

املزاج ب�شكل عام وحماربة االكتئاب.

يرتبط الوزن الزائد عادة مب�شاكل ال�شحة اجل�شدية اإال اأن 

 University "وركويك-  جامعة  اأجرتها  حديثة  درا�شة 

يكون  قد  امل�شي  اأن  بينت  الريطانية،   "of Warwick

الطريقة الب�شيطة واملالئمة من اأجل حياة �شحية.
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�ش�ؤون حملية

جمل�ض بالوتيه العامري الرم�شاين يثمن جهود �شرطة اأبوظبي يف تطوير خدماتها للمتعاملني 

حتت �شعار زايد قدوتنا

جمل�ض بنات زايد يناق�ض دور ال�شرطة الإن�شاين ومتكني املراأة الإماراتية يف م�شرية اخلري والعطاء

•• العني - الفجر

الثاين  الرم�شاين  اأبوظبي جمل�شها   �شرطة  اأقامت 
تت �شعار )عام زايد �شرية قائد وم�شرية اأمن( بهدف 
اإمارة  ن�شر الوعي الجتماعي والأمني على م�شتوى 
ابوظبي بالتعاون بني مكتب �شوؤون املجال�س يف ديوان 
املجتمعية  ال�شرطة  واإدارة  اأبوظبي  عهد  ويل  �شمو 
بقطاع امن املجتمع، �شمن حملة ال�شرطة تت �شعار 
"رم�شان اأمن واأمان" و�شمن ا�شرتاتيجيتها الرامية 
لتعزيزالأمن وال�شالمة واإ�شعاد املجتمع بتوفري اأرقى 

اخلدمات.
بن  حممد  ���ش��امل  ا�شت�شافه  ال���ذي  املجل�س  ون��اق�����س 
ل��وت��ي��ه ال��ع��ام��ري يف م��ن��ط��ق��ة زاخ����ر مب��دي��ن��ة العني 
جتدد  ابوظبي  "�شرطة  امل�شتجدة  خدماتنا  مو�شوع 

م�شتدام ".
تقدمي  يف  ابوظبي  �شرطة  بجهود  امل�شاركون  واأ���ش��اد 
�شرطة  ا�شبحت  حيث  للمتعاملني  اخلدمات  اأف�شل 
ع�شرية مبعنى الكلمة وت�شاهي املوؤ�ش�شات ال�شرطية 

والمنية املتطورة يف العامل.
العامري  الربيك  حممد  العقيد  املجل�س  يف  و�شارك 
ترخي�س  مبديرية  ال�شائقني  ترخي�س  اإدارة  مدير 
ال�شائقني واملركبات بقطاع العمليات املركزية والعقيد 
ترخي�س  ادارة  م��دي��ر  ن��ائ��ب  ال��ظ��اه��ري  عبيد  م��ط��ر 
ال�شائقني واملركبات يف العني واملقدم �شلطان الكعبي 
والرائد  ب��امل��دي��ري��ة  امل��رك��ب��ات  ترخي�س  ق�شم  رئي�س 
عي�شى حممد البلو�شي رئي�س ق�شم املتابعة ال�شرطية 

والرعاية الالحقة يف العني وعدد من ال�شباط.
م�شت�شيف  ال��ع��ام��ري  لوتيه  ب��ن  حممد  ���ش��امل  واأك���د 
املجتمعية  ابوظبي  �شرطة  م��ب��ادرات  اأهمية  اجلل�شة 
ودوره�����ا يف ت��ع��زي��ز ال�����ش��راك��ة ب��ني ال�����ش��رط��ة واأف����راد 

اجلمهور، ويف املحافظة على الأمن وال�شتقرار.

�شاأنها  من  التي  واملقرتحات  الأف��ك��ار  دع��م  اإىل  ودع��ا 
اإ����ش���راك امل��واط��ن��ني وامل��ق��ي��م��ني وال�����زوار ل��الإ���ش��ه��ام يف 
حماية املكت�شبات الوطنية وتقيق الأمن وال�شتقرار 

يف ربوع الوطن.
يقودها  التي  ابوظبي  �شرطة  جهود  العامري  وثمن 
معايل اللواء حممد خلفان الرميثي، و�شعادة اللواء 
اأبوظبي لتطوير  ال�شريفي مدير عام �شرطة  مكتوم 
امل��وؤ���ش�����ش��ة ال�����ش��رط��ي��ة يف اب��وظ��ب��ي، وامل��ح��اف��ظ��ة على 
ال�شعادة  بقيم  والرت���ق���اء  و���ش��الم��ت��ه،  املجتمع  اأم���ن 

واليجابية من خالل جودة
معها،  املتعاملني  لإ���ش��ع��اد  تقدمها  ال��ت��ي  اخل��دم��ات 
ودفعهم للتعاون معها للعمل �شوياً للحد من معدلت 

اجلرمية واملمار�شات وال�شلوكيات اخلاطئة.
واأدار اجلل�شة الإعالمي ح�شني العامري م�شيداً بدور 
املجال�س الرم�شانية واأهميتها يف رفع م�شتوي الوعي 

الأمني والجتماعي لأفراد املجتمع.
اأهمية  على  العامري  ال��ربي��ك  حممد  العقيد  واأك���د 
�شرطة  جمال�س  يف  للنقا�س  تطرح  التي  املو�شوعات 

ابوظبي الرم�شانية، لفتاً اإىل اأن �شرطة
امل��الح��ظ��ات والأفكار  ت��اأخ��ذ بعني الع��ت��ب��ار  اب��وظ��ب��ي 
امل�����ش��ارك��ون يف تطوير  ي��ط��رح��ه��ا  ال��ت��ي  ومل��ق��رتح��ات 
اإ�شعاد  ���ش��ب��ي��ل  يف  ت��دخ��ر ج���ه���داً  واأن���ه���ا ل  خ��دم��ات��ه��ا 

املواطنني وتقيق طموحاتهم وتلبية احتياجاتهم.
واأ�شاف: اإن �شرطة ابوظبي حققت م�شتويات متميزة 
تقدماً  ال��ع��امل  دول  اأك��رث  يناف�س  ال��ذي  التطور  م��ن 
نتيجة جهود جبارة لفريق عمل ي�شم اآلف املنت�شبني 
الذين يعملون بجهد متوا�شل وبروح الفريق الواحد 
التي  الم��ن��ي��ة  اخل��دم��ات  اأف�����ش��ل  موؤ�ش�شتهم  ل��ت��ق��دم 

ت�شعى اىل تطويرها ب�شكل
الع�شرية،  امل�����ش��ت��ج��دات  م��واك��ب��ة  خ���الل  م���ن  دوري 
احلديثة  وال��ت��ق��ن��ي��ات  الأدوات  اأف�����ش��ل  وا���ش��ت��خ��دام 

لالرتقاء بالأداء، وتقيق اأف�شل املوؤ�شرات الإيجابية 
يف الإجناز واحلفاظ على دميومة الأمن والأمان.

وقدم امل�شاعد اول طالل اجلابري من ادارة ترخي�س 
ترخي�س  مب��دي��ري��ة  ال��ع��ني  يف  وامل��رك��ب��ات  ال�شائقني 
عر�شاً  املركزية  العمليات  بقطاع  والآليات  ال�شائقني 
اأب��وظ��ب��ي ع��ل��ى الأج���ه���زة الذكية  خل���دم���ات ���ش��رط��ة 
والتي �شملت اإ�شدار وجتديد رخ�س القيادة وامللكية 
والإب����الغ ع��ن ح��رك��ة امل���رور وع��رق��ل��ة امل��واق��ف وطلب 
�شرطة)  (كلنا  مبادرة  يف  والت�شجيل  املفاتيح  فقدان 

والعديد من اخلدمات املتاحة يف التطبيق.
وقال الرائد عي�شى حممد البلو�شي اإن اإدارة املتابعة 
املجتمع  اأم��ن  بقطاع  الالحقة  وال��رع��اي��ة  ال�شرطية 
تعمل على تطبيق اأحدث امل�شتجدات العلمية والعاملية 
لتاأهيل الفراد واعادة دجمهم يف املجتمع من خالل 
عدة اآليات ومفاهيم مت ت�شريعها عن طريق ال�شلطة 
يف  تنفيذية  ادارات  تاأ�شي�س  مت  ثم  وم��ن  الت�شريعية 
وتنفيذ  املفاهيم  ه��ذه  لتطبيق  ال�شرطية  املوؤ�ش�شة 

م�شمون الت�شريعات على اأر�س الواقع.
وا�شار اإىل اأن نظام املراقبة ال�شرطية الإلكرتونية " 
ال�شوار الإلكرتوين " طبق كبديل عن احلب�س ق�شري 
اأبوظبي،  اإم��ارة  م�شتوى  على  الب�شيطة  للجنح  امل��دة 
ح��ي��ث ي��ت��م ا���ش��ت��خ��دام ال�����ش��وار الإل���ك���رتوين لتحديد 
النطاق اجلغرايف والأوقات والقواعد املفرو�شة على 

امل�شمولني باملراقبة
للتواجد بها اأو المتناع عنها بناًء على حيثيات الأحكام 
�شخ�شية  م��راع��اة  م��ع  النيابة  وق����رارات  الق�شائية، 
املحكوم وطبيعة اجلرم وخطورته ومقت�شيات حماية 

املجتمع.
واأو�شح اأن النظام يعزز مراقبة مدى امتثال املحكوم 
عليه واإطاعته لأمر املحكمة بالبقاء يف عنوان معني اأو 
بعدم الذهاب اإىل مكان ما الأمر الذي ميكن املحكوم 

عليه من ممار�شة حياته اليومية وب�شكل طبيعي وفق 
برنامج تدده املحكمة والنيابة وتتابعه اإدارة املتابعة 

ال�شرطية والرعاية الالحقة بقطاع اأمن املجتمع.
واأك�����د اأن ه���ذا ال��ن��ظ��ام ي��ح��ق��ق ع�����دداً م���ن الأه�����داف 
الجتماعية واأهمها املحافظة على الروابط الأ�شرية 
اإعادة  ت�شريع  يف  والإ���ش��ه��ام  للمحكوم،  والجتماعية 
اندماجه يف املجتمع، و�شرح برنامج تخفي�س النقاط 
برنامج  دخ���ول  خ��ي��ار  لل�شائق  يتيح  وال���ذي  امل��روري��ة 
دورة  اجتياز  خ��الل  من  الرخ�شة  حجز  من  العفاء 

تدريبية حمددة.
البديلة  العقوبات  برنامج  اأن  عي�شى  ال��رائ��د  وق���ال 
طبق  للعقوبات  جديد  نظام  املجتمعية"  "اخلدمة 
املجتمعية  اخل��دم��ة  ت��داب��ري  ب�����ش��اأن  ال��ق��ان��ون،  بحكم 
وامل�شتندة اىل املادة 120 من قانون العقوبات وتعني 
اأح��د اع��م��ال اخلدمة  ي���وؤدي  ب��ان  اإل���زام املحكوم عليه 
ول  بالقانون  امل��ح��ددة  اجل��ه��ات  اح��دى  يف  املجتمعية 
م��واد اجلنح  ال يف  املجتمعية  يكون احلكم باخلدمة 
تزيد مدته عن  ل  ال��ذي  احلب�س  عقوبة  كبديل عن 
6 اأ�شهر اوالغرامة، ول تزيد مدة اخلدمة املجتمعية 

على 3 اأ�شهر.
وجرت مناق�شات بناءة يف املجل�س، وتناول املتحدثون 
اأث��ن��اء مناق�شاتهم حول  امل��ف��ي��دة  الأف���ك���ار  م��ن  ع����دداً 
م�شيدين  الذكية،  ابوظبي  �شرطة  خ��دم��ات  تطوير 
ب��اه��ت��م��ام ودع����م ال��ق��ي��ادة ال��ر���ش��ي��دة ب��ت��وف��ري احلياة 

الكرمية للمواطنني واملقيمني.
دورية  على  امل�����ش��ارك��ون  اط��ل��ع  املجل�س  هام�س  وع��ل��ى 
دور  ع��ن  طاقمها  م��ن  ���ش��رح  اىل  وا�شتمعوا  ال�شعادة 
والركاب  لل�شائقني  ال�����ش��ع��ادة  ت��ق��ي��ق  يف  ال���دوري���ة 
امللتزمني بقوانني املرور ، وتفيزهم على ال�شلوكيات 
الإيجابية ، وتعزز يف نف�س الوقت ثقة افراد اجلمهور 

يف خدمات �شرطة اأبوظبي.

توفر 65 خدمة اإلكرتونية
خلدمات  م�شتخدم  الف    400
بلدية مدينة العني الإلكرتونية

•• العني - الفجر

حققت اخلدمات الإلكرتونية يف بلدية مدينة العني ما يزيد عن 211 األف 
طلب حتى الربع الول من العام احلايل ، بعدد م�شتخدمني يقارب 400 
العني  مدينة  بلدية  تقدمها  التي  اللكرتونية  للخدمات  م�شتخدم  األ��ف 
اإلكرتونية خمتلفة مثل املوقع  بعدد اخلدمات التي تقدمها عرب من�شات 

الإلكرتوين لبلدية مدينة العني و الهواتف الذكية و الجهزة اللوحية.
اإلكرتونية ت�شمل خدمات  65 خدمة  العني بتوفري  و تقوم بلدية مدينة 
و  البناء  تراخي�س  و  ال��ع��ق��ارات  و  الأرا���ش��ي  و  التحتية  البنية  و  املجتمع 
البيانات املكانية و العقود و املناق�شات و احل�شابات ، رغبة يف توفري جميع 
اخلدمات التي يحتاجها اجلمهور من املتعاملني و املقاولني و ال�شت�شاريني 
برنامج  خدمة  حققت  قد  و   ، املنا�شب  بال�شكل  اخلدمة  على  احل�شول  يف 
الدعم الهند�شي اأكرب ن�شبة طلب ت�شل اإىل ما يقارب 5000 طلب يليها 

جتديد عقد اليجار و طلب ك�شف فني موقعي.
اإدارة القنوات غري املبا�شرة اأن البلدية  و�شرح حممد حارب الكتبي مدير 
ت�شعى من خالل توفري اخلدمات اللكرتونية للجمهور ملواكبة توجهات 
احلكومة الر�شيدة يف التحول الذكي للخدمات مما يتيح اخلدمة الأف�شل 
اخلدمات  اأ�شبحت  املقدمة، حيث  اخلدمة  ر�شاهم عن  لرفع  للمتعاملني 
متوفرة للجميع عرب املن�شات الإلكرتونية ول يحتاج امل�شتخدم �شوى قارئ 
بطاقة الهوية اأو زيارة الفرع الأقرب اإليه لت�شجيل ملرة واحدة لتوفر لهم 

اخلدمات الإلكرتونية الوقت واجلهد والتكلفة.
الالزمة  الدرا�شات  اع��داد  املا�شية  الفرتة  خ��الل  مت  باأنه  الكتبي  واأ���ش��اف 
للخدمات املقدمة حتى تتنا�شب مع التحول الإلكرتوين مبا ي�شمل تقليل 
قدمت  ق��د  و  اخل��دم��ة،  تقدمي  م��دة  وت�شريع  املتعامل  قبل  م��ن  املتطلبات 
بلدية مدينة العني طريقة الت�شجيل للخدمات اإىل جانب قنوات ا�شتقبال 

ال�شكاوى اللكرتونية عند التقدمي على اخلدمات الإلكرتونية.
بتحويل عدد من اخلدمات  ب��داأت  العني  بلدية مدينة  اأن  بالذكر  اجلدير 
خطة  �شمن  ك��ام��ل  ب�شكل  اإل��ك��رتون��ي��اً  لتقدم  التقليدي  بال�شكل  امل��ق��دم��ة 
و�شعتها البلدية ، كما تقوم بزيادة اخلدمات ب�شكل دوري �شماناً للتحول 

الإلكرتوين الكامل م�شتقباًل.

توزيع املري الرم�شاين على 
العاملني يف العني للتوزيع

•• العني - الفجر

وزعت �شركة العني للتوزيع التابعة لدائرة الطاقة �شلة من املري الرم�شاين على  
جمموعة من العاملني والعمال يف ال�شركة �شمن نطاق التوا�شل الجتماعي 
الكرمي وذلك بح�شور مدير عام  ال�شهر  والتكافل خالل  العطاء  واإحياء قيم 
التنفيذي  وامل��دي��ر  ال�شرياين  ع��ب��داهلل  ال�شيد  ب��الإن��اب��ة  للتوزيع  العني  �شركة 
للعمليات املهند�س بدر الذهلي و عدد من مدراء الإدارات و الأق�شام يف ال�شركة  

تقيقاً ملبداأ التكافل الجتماعي والتعاون يف �شهر رم�شان املبارك.

�شرطة اأبوظبي ت�شارك يف 
ملتقى زايد الأول 

•• العني - الفجر

يف  اأبوظبي،  �شرطة  املجتمع يف  اأم��ن  بقطاع  الأح��داث  رعاية  اإدارة  �شاركت 
زايد  موؤ�ش�شة  نظمته  ال��ذي   2018 الأول  الأ���ش��ري  زاي��د  ملتقى  فعاليات 

العليا للرعاية الإن�شانية بالتعاون مع اإدارة مراكز الدعم الجتماعي.
على  اأبوظبي  ل�شرطة  العامة  القيادة  امل�شاركة من منطلق حر�س  وتاأتي   
"وتنفيذا  ث��راه  اهلل  "طيب  نهيان  اآل  �شلطان  بن  زاي��د  ال�شيخ  قيم  تعزيز 
احلكمة،  قيم  لتعزيز  الأول  زاي��د  ملتقى  ويهدف  زاي��د  ع��ام  ل�شرتاتيجية 

والحرتام، وبناء الن�شان، وال�شتدامة.
�شرح  عن  ف�شاًل  لأن�شطتها  م�شور  عر�س  على  الإدارة  م�شاركة  وا�شتملت 
مب�شط ملبادراتها خالل عام زايد 2018، ومت توزيع الربو�شورات اخلا�شة 

بالإدارة، والرد على ا�شتف�شارات الأ�شر الزائرة.

�شمن دعوة لالإفطار الرم�شاين
مدير عام هيلي ريحان يعلن عن خطة ت�شويقية 

جديدة للرتويج ملدينة العني
•• العني-الفجر:

ت�صوير-حممد معني:

ريحان  هيلي  فندق  ع��ام  مدير  الع�شام  اإبراهيم  اأعلن 
من روتانا يف اأول ت�شريح له عقب ت�شلمه اإدارة الفندق 
خالل الأ�شابيع القليلة املا�شية اأن الفندق �شوف ي�شهد 
ال�شياحة  راغ��ب��ي  ا�شتقطاب  يف  ت�شهم  تطوير  عمليات 
مبدينة العني م�شريا اإىل اأن مدينة العني تعد من املدن 
اجلديدة  اخلطة  اإن  وقال  ال�شياحي  املجال  يف  الواعدة 
�شوف تركز على العديد من اجلوانب ليكون من بينها 
اجلانب الثقايف حيث التقى خالل الأيام القليلة املا�شية 
من  ع��دد  ا�شت�شافة  بهدف  الثقافة  م�شئويل  من  بعدد 

الفعاليات تتوا�شل طوال العام.
وك���ان م��دي��ر ع���ام ال��ف��ن��دق ق��د وج���ه دع���وة لل�شحفيني 

واإعالمي مدينة العني على مائدة الإفطار الرم�شاين 
موؤكدا على اأهمية الدور الإعالمي يف الرتويج ال�شياحي 

ملدينة العني .
وق���ال ب��اأه��م��ي��ة ت�����ش��اف��ر اجل��ه��ود م��ن اأج���ل الإ���ش��ه��ام يف 
الذي  اللقاء  يف  واأ�شاف  ال�شياحية  باجلوانب  النهو�س 
جمعه بال�شحفيني والإعالميني والذي ح�شره م�شئول 
الت�شويق والعالقات العامة في�شل اأبو �شالح اأن مدينة 
العني ت�شم العديد من املزارات ال�شياحية التي ت�شهم يف 
ا�شتقطاب العديد من الزوار لي�س فقط من اأبناء العني 
�شلطنة  ليكون يف مقدمتها  امل��ج��اورة  ال��دول  ولكن من 

عمان اإىل جانب الزوار من دول اخلليج ودول العامل.
الت�شويق  م�شوؤول  �شالح  اأب��و  في�شل  اأ�شار  جانبه  وم��ن 
القادمة �شوف ت�شهد  اأن الفرتة  اإىل  العامة  والعالقات 
برامج للرتويج تتوا�شل مع قطاعات املجتمع املختلفة.  

•• ابوظبي - الفجر

اجمعت متحدثات  يف جمل�س بنات زايد ،على �شرورة 
له  املغفور  بقيم   والن�سء  احلالية  الأج��ي��ال  تعريف 
" طيب اهلل ثراه  اآل نهيان  زاي��د  بن �شلطان  ال�شيخ 
عليها  قامت  التي   القوية  الأ�ش�س  ت�شكل   والتي   ، "

دولتنا، وما يحمله له �شعبه من حب وولء.
ال�شرطة  �شوؤون  الذي نظمه مكتب  املجل�س  وتطرق  
اأبوظبي،  ب�شرطة  الب�شرية  امل���وارد  بقطاع  الن�شائية 
املجتمع،  اأم���ن  ب��ق��ط��اع  املجتمعية  ال�����ش��رط��ة  واإدارة 
وبالتعاون مع التاد الن�شائي العام باأبوظبي،  تت 
اأبوظبي  ���ش��رط��ة   ج��ه��ود  " اإىل  ق��دوت��ن��ا  "زايد  �شعار 
يف جم����الت ال���ط���وارئ وال�����ش��الم��ة ال��ع��ام��ة لتقدمي 
اخل��دم��ات الإن�شانية ومت��ك��ني امل����راأة  الإم��ارات��ي��ة  يف 
جمالت العمل والإ�شهام بدورها يف م�شرية النه�شة 
اإىل جهود زايد اخلري والعطاء  يف  والتطوير لفتاً  

بناء دولة ع�شرية متطورة يف خمتلف املجالت. 
وا�شت�شافت املجل�س لطيفة ي�شلم يف منزلها  مبنطقة 
املالزم  خالله  وتدثت  اأبوظبي،  مدينة  يف  الباهية 
الأول  املحور  اأبوظبي يف  �شرطة  عفاف اجلنيبي من 
–طيب  زاي��د  ال�شيخ  حياة  من  مراحل  عن  للجل�شة 
اهلل ث��راه، قبل قيام الت��اد واملراحل التي مرت بها 
الدولة حتى قيام الت��اد، والتحديات التي واجهته 
دور  اإب��راز  التاأ�شي�س، موؤكدة على �شرورة  يف مراحل 

املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان "طيب اهلل  
ثراه" يف تاأ�شي�س دولة الإمارات وتويلها  اإىل رقعة 
خ�شراء، وجهوده يف تقيق نه�شة تطويرية �شملت  
التعليم وامل�شت�شفيات وامل�شاكن وغريها  من اأ�شا�شيات 

احلياة الكرمية . 
وت��ط��رق��ت ل��ط��ي��ف��ة  ي�����ش��ل��م  اإىل امل�����راأة يف ف��ك��ر زايد 
فقالت اإن  ال�شيخ زاي��د- طيب اهلل ث��راه  ك��ان  يوؤكد 

دوًما على الدور املهم الذي ت�شطلع به املراأة يف بناء 
الأ�شرة وتقدم املجتمع ،م�شرية اإىل اأقواله :"اإن املراأة 
لي�شت فقط ن�شف املجتمع من الناحية العددية، بل 
تهيئة  م�شوؤولية  يف  م�شاركتها  حيث  من  كذلك  هي 
الأجيال ال�شاعدة وتربيتها تربية �شليمة متكاملة"،: 
''اإن الأم ل ت�شارك يف م�شوؤولية الأ�شرة واإدارة �شوؤونها 
الأ�شا�شية ترتكز يف توجيه  اإن وظيفتها  بل  فح�شب، 

ت�شتند  التي  ال�شحيحة  التن�شئة  وتن�شئتهم  اأطفالها 
ديننا  وتعاليم  مب��ب��ادئ  وتهتدي  ال��ق��ومي  اخللق  اإىل 
احلنيف وعاداتنا وتقاليدنا الأ�شيلة''، اإن املراأة التي 
تعمل ت�شتحق التقدير لكن عملها الأول الذي يجب اأن 
تر�س عليه وت�شعه ن�شب عينيها هو بيتها، فالبيت 
م�شوؤولياتها  تتحمل  اأن  وعليها  الأوىل،  مملكتها  هو 
كاملة نحوه كاأم وزوجة بالدرجة الأوىل: اإن املراأة هي 
احلياة  اأ�ش�س  وتعليمها  الأ�شرة  عن  الأوىل  امل�شوؤولة 
وتثقيفها هو من اأهم الأ�شياء التي يقوم عليها العمل 

الن�شائي يف الدولة.
وتناول املحور الثاين دور الطوارئ وال�شالمة العامة 
املقدم  الإن�شانية، حيث تطرقت  يف تقدمي اخلدمات 
الإ�شعاف يف  اإدارة  نائب مدير  الدرعي،  دكتورة ميثه 
مديرية  الطوارئ وال�شالمة العامة ب�شرطة اأبوظبي، 
اإىل دور املراأة وم�شوؤوليتها اجتاه املجتمع من خالل 

تاأدية دورها يف اإنقاذ امل�شابني باحلوادث.
وق���ال���ت: اإن امل�����راأة الإم���ارات���ي���ة اأث��ب��ت��ت ق��درت��ه��ا على 
الوطني،  العمل  مواقع  خمتلف  يف  امل�شوؤولية  تمل 
وا�شتطاعت اأن تقق اإجنازات، واأظهرت كفاءة عالية، 

وقدرة كبرية يف  اأداء املهام.
التحقت منذ وقت  الإماراتية   امل��راأة  اأن  اإىل  واأ�شارت 
مبكر يف العمل الع�شكري، وتقوم بدور متميز ورائد 
يف هذا املجال ، وت�شهم يف  ن�شر ثقافة التطوع،، يف ظل 

دعم القيادة الر�شيدة الالحمدود.

م�شاريع بحثية على طاولة اجتماع جمل�ض اأمناء 
املركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا الف�شاء

•• العني - الفجر

عقد جمل�س اأمناء املركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا 
للن�شف  الثاين  اجتماعه  الإم��ارات  بجامعة  الف�شاء 
2018، ل�شتعرا�س نتائج الأعمال  الأول من العام 
الأبحاث  وجمموعة  التفاهم،  م��ذك��رات  توقيع  بعد 
التوعوية  والأن�شطة  التعليمية،  والربامج  العلمية، 
واملجتمعية التي متت خالل هذه الفرتة وبحث اأوجه 
التعاون امل�شرتك بني املركز و�شركائه ال�شرتاتيجيني 

من القطاع ال�شناعي داخل وخارج الدولة.
 واأ�����ش����ار ���ش��ع��ادة ال���دك���ت���ور امل��ه��ن��د���س حم��م��د نا�شر 
– م��دي��ر ع���ام وك��ال��ة الإم������ارات للف�شاء  الأح��ب��اب��ي 
على  املقبل  العام  خالل  �شتن�شب  املركز  جهود  "اأن 
امل�شاريع  لتقدمي مزيد من  العلمي  املجتمع  ت�شجيع 
البحثية التي تتناغم مع توجهات حكومتنا الر�شيدة 
ل�شتك�شاف الف�شاء وتطوير القدرات الوطنية و دعم 
الأبحاث العلمية احلالية ل�شمان تقيق اأهدافها"، 
واملقومات  ال��ق��درات  امل��رك��ز ميتلك  اأن  على  اأك��د  كما 
والبحثي  ال��ع��ل��م��ي  امل��ج��ت��م��ع  ت���رف���د  ال���ت���ي  امل��ت��م��ي��زة 
املرافق  من  ال�شتفادة  عرب  املتطورة  بالتكنولوجيا 
ال��ع��ل��م��ي��ة ع��ال��ي��ة امل�����ش��ت��وى ال��ت��ي ت��ق��دم��ه��ا خمتربات 

جامعة الإمارات والكوادر الب�شرية البحثية والعلمية 
مبا  امل��رك��ز  يحت�شنها  التي  املتخ�ش�شة  والطالبية 
لأبحاث  الالزمة  العلمية  امل�شورة  تقدمي  ميكنه من 

علوم الف�شاء.
 – البيلي  حممد  الدكتور  الأ���ش��ت��اذ  �شعادة  واأو���ش��ح   
مدير جامعة الإمارات- باأن جامعة الإمارات تر�س 
يف  امل�شاريع  وتطوير  البتكار  جهود  دع��م  على  دائما 
قطاع الف�شاء، متا�شياً مع ما توليه قيادتنا الر�شيدة 
م��ن اه��ت��م��ام ودع���م وم��ت��اب��ع��ة دائ��م��ة ل��ت��ط��ور القطاع 
وال�شيا�شات  العلمية  الأ�ش�س  وفق  بالدولة  الف�شائي 
الإط���ار، من خالل  ه��ذا  املر�شومة يف  ال�شرتاتيجية 
الدولة  يف  ال���رائ���دة  املعنية  امل��وؤ���ش�����ش��ات  م��ع  ال��ت��ع��اون 
والبحثية،  العلمية  ال���ق���درات  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى  وال��ع��م��ل 
وخلق جيل قيادي واع��د ق��ادر على ري��ادة الف�شاء يف 

امل�شتقبل.
وقد ا�شتعر�س جمل�س الأمناء نتائج م�شاريع التخرج 
الإم�����ارات  "مب�شروع  وامل��ت��ع��ل��ق��ة  امل��رك��ز  امل��م��ول��ة م��ن 
العلمية  والأن�����ش��ط��ة   ،"2020 امل��ري��خ  ل�شتك�شاف 
واملحا�شرات  والفعاليات  العمل  وور����س  والتوعوية 
يف علوم تكنولوجيا الف�شاء، واخلطة ال�شرتاتيجية 

للعام 2018، ومناق�شة امل�شاريع امل�شتقبلية. 
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امل�شرية  اجلمعية  ع�شو  ب���دران  جم��دى  الدكتور  اأك��د 
كلية  زميل  و   ، االأطفال  ا�شت�شارى   ، واملناعة  للح�شا�شية 
الدرا�شات العليا للطفولة بجامعة عني �شم�س، اأن املوجة 
احلارة التى �شت�شهدها م�شر اعتبارا من اليوم وعلى مدى 
بارتفاع فى  وامل�شحوبة  رم�شان،  �شهر  االأول من  االأ�شبوع 
ن�شبة الرطوبة ي�شل اإىل90 فى املائة، تتطلب من ال�شائم 

عددا من االأمور لتجنب االآثار ال�شلبية لهذه املوجه.

اأنحاء  جميع  يف  امل�شلمني  لبع�س  كبرًيا  حتدًيا  ال�شيام  ميثل   ، الكرمي  رم�شان  �شهر  قدوم  مع 
العامل بالتزامن مع جميئه يف ف�شل ال�شيف، لكن هناك بع�س امل�شروبات التي ميكن تناولها 

للحفاظ على ال�شحة طوال ال�شهر الكرمي. 
ون�شح موقع "tempo" االإندوني�شي، الناطق باالإجنليزية يف تقرير ترجمه "عاجل"   

بتناول اأربعة اأنواع من اخل�شروات والفاكهة خالل ال�شهر الف�شيل وهم:

االأفوكادو
واأ�شار املوقع، اإىل اأن تناول الأفوكادو ب�شكل يومي ي�شاعد 
�شاعات طويلة؛ لحتوائها على  ملدة  ال�شيام  على تمل 

الآل���ي���اف، كما  م��ن  ك��ب��رية  ع��ال��ي��ة ون�شبة  غ��ذائ��ي��ة  قيمة 
اأن  ميكن  متعددة  فيتامينات  على  "الأفوكادو"  يحتوي 
ت�شاعد على احلفاظ على اللياقة البدنية مثل فيتامني 

والبوتا�شيوم،   ،C وف��ي��ت��ام��ني  ال��ف��ول��ي��ك،  حم�س   ،K
.Eو B وفيتامني

الروكلي
الربوكلي؛  بتناول  دائ��ًم��ا  ين�شح  اأن��ه  اإىل  امل��وق��ع،  ولفت 
لتقوية جهاز املناعة، كما ي�شاعد على مقاومة الأمرا�س، 
يكافح  ال��ذي  املعروف   C وذل��ك لحتوائه على فيتامني 
الإنفلونزا، وميكن تناوله بعدة طرق وهي ال�شلق والطهي 

عن طريق البخار، اأو نيًئا.

نبات الهليون
ف�شيلة  اإىل  ينتمي  ال���ذي  ال��ن��ب��ات  ه��ذا  اأن  امل��وق��ع  وذك���ر 
اإفريقيا  و�شمال  اأوروب���ا  الأ���ش��ل��ي،  موطنه  اخل�����ش��روات، 
وغرب اآ�شيا، هو غني بفيتامني K، والربوتني، واحلديد، 
وميكن اأن يوفر لل�شائم الطاقة الكافية طوال اليوم، اإذا 

مت تناولها خالل ال�شحور.

التفاح
كذلك ي�شاعد التفاح على ال�شتمرار يف الروتني اليومي 
اأثناء ال�شيام؛ حيث يحتوي على العديد من الفيتامينات 
A، C، E، K، وميكن للمعادن  واملعادن، مثل فيتامني 

املوجودة يف التفاح رفع طاقتك خالل �شاعات ال�شيام.

رم�شان يف  لـل�شائمني  �شرورية  وخ�شروات  فواكه   4

امل��داوم��ة على �شرب  ال�شائمني  اإن��ه يجب علي  وق��ال 
امل���اء ب��ع��د الإف���ط���ار ك��ل 15 دق��ي��ق��ة، واحل��ر���س على 
جتديد الهواء داخل املنازل لتخفي�س درجة حرارتها 
انبعاث  تقليل  ع��ل��ى  وال��ع��م��ل  ال��داخ��ل��ي��ة،  ورط��وب��ت��ه��ا 
امللوثات خا�شة ملوثات هواء املنازل و اأماكن العمل، 
التهوية  ط��رق  اأق��ل  ه��و  ال��ن��واف��ذ  فتح  اأن  اإىل  م�شريا 
الرطوبة  لإزال��ة  فعالية  والأك��رث  التكلفة،  حيث  من 

الداخلية.
ال�شرق  اأنباء  لوكالة  اليوم-  و�شدد فى حديث خا�س 
رم�شان  فى  ال�شوائل  اأف�شل  امل��اء  اأن  -على  الأو���ش��ط 
حيوية  على  واحل��ف��اظ  الإف��ط��ار،  بعد  اجل�شم  لإرواء 
الع�شبى  واجلهاز  ال��دورى  اجلهاز  كفاءة  و  الأن�شجة 
و املناعة، حمذرا من �شرب املاء املثلج خلطورته على 
الأغ�شية  ت��ربي��د  وك��ذل��ك  وخف�شها،  اجل�شم  مناعة 
املخاطية املبطنة للجهاز اله�شمى والأنف، والت�شبب 
الع�شارات  اإفراز  اله�شم وتعطيل  فى الإ�شابة بع�شر 

الها�شمة، وتقل�س املعدة و الأمعاء.
ول��ف��ت، اإىل اأه��م��ي��ة ت��ن��اول ال�����ش��وائ��ل ب��وف��ره ) احلد 

الدن��ى للبالغني 8 اأك��واب م��اء( ، 
بعد  مقدمتها  ف��ى  ويقع 

امل���اء الأل���ب���ان و 

امل�شروبات احلارة التى تن�شط  الع�شائر الطبيعية، و 
التعرق وتروى العط�س و تخل�س اجل�شم من ال�شموم 
ع��ن ط��ري��ق ال���ع���رق، وم��ن��ه��ا )���ش��اى ال��ن��ع��ن��اع و �شاى 
�شاى  و  القرفة  �شاى  و  الأخ�شر  ال�شاى  و  الزجنبيل 
اخلروب و م�شروب التمر هندى (، موؤكدا اأن �شوربة 
اخل�شار مثالية فى رم�شان للتن�شيط املتدرج للمعدة 
الع�شاء  ال��دم فى  اخلاملة بعد ال�شيام و زي��ادة تدفق 

املخاطى للمعدة و رفع مناعتها.
اأنه للوقاية من العط�س و اجلفاف فى  وقال، بدران 
و  باعتدال  البدنى  الن�شاط  ممار�شة  يجب  رم�شان 
التهوية  و  اجل�شم،  ب��رودة  على  و احلفاظ  بالتدريج، 
العط�س  و  اجل��وع  لتجنب  ال�شحور  وتاأخري  اجليدة، 
ال�شديد، و تناول الفواكه و اخل�شر الطازجة خا�شة 
اخل�س واخليار و البطيخ، و الزبادي و الفول املدم�س 
، على اأن يراعى األ يحتوى ال�شحور على املقليات ، اأو 
املخلالت و الب�شطرمة والتونة لحتوائها على ن�شبة 
ال�شريعات  الوجبات  اأو  التوابل  اأو  امل��ل��ح،  م��ن  عالية 
الغربية اأو ال�شاورما، لأنها غنية بالدهون وامللح مما 

يزيد من الإح�شا�س بالعط�س.
وت�شبب  امل�����زاج  ت��ع��ك��ر  امل����اء  ق��ل��ة  اأن،  اإىل  ون����وه 
امل�شتمرة  املخ  حلاجة  نظرا  وذل��ك  الكتئاب، 
85 فى  للماء حيث تتوى خالياه على 
اأو  ال�شوائل  قلة  اأن  مو�شحا  م��اء،  امل��ائ��ة 
فقدانها ي�شبب قلة جريان الدم فى املخ، 
وبطء  اأق���ل،  ط��اق��ة  و  اأك�شجني  وب��ال��ت��اىل 
اأحما�س  ت��راك��م  ال���دورة الدموية م��ع  ف��ى 
ت�شبب ال�شعور بالتعب والإعياء، بالإ�شافة 
اإىل الإح�شا�س بالإكتئاب و الع�شبية و �شيق 

الأفق، �شرعة الغ�شب.
درجة  ارتفاع  مع  اأنه  الأطفال،  ا�شت�شارى  وتابع 
تزداد  رمب��ا  رم�شان  �شيف  فى  والتعرق  احل��رارة 
للعرق  اليومى  امل��ع��دل  اأن  حيث  اجل��ف��اف،  ح���الت 
وزن ج�شم  ج��رام من  كيلو  لكل  ليرت  10 ملي  هو 
الإن�شان، ومع احلر ال�شديد رمبا ي�شل هذا اىل 2.5 
لرت فى �شاعه واحدة، م�شددا علي اأن فقدان املاء من 
ال�شيف،  فى  اجلفاف  ي�شبب  تعوي�شه  وع��دم  اجل�شم 
خا�شة اأن املاء املفقود يكون م�شحوبا بفقدان الأمالح 
التى  ال�شوديوم،  و  البوتا�شيوم  مثل  الهامة  املعدنية 
خا�شة  اجل�شم  وظ��ائ��ف  على  بال�شلب  نق�شها  ي��وؤث��ر 

الكليتني و الدماغ و القلب•
وقال، اأن اجلفاف يعترب من اأكرث املخاطر التي ميكن 

اإذ  �شديدة،  حر  موجة  خ��الل  الفرد  لها  يتعر�س  اأن 
ي�شبب ارتفاع �شغط الدم وح�شوات الكلى و ح�شوات 
امل�����رارة، ال�����ش��داع و ال��ت�����ش��و���س وال��ك�����ش��ل واخل���م���ول و 
معدل  يف  وا���ش��ط��راب  التنف�س  يف  وم�شاكل  النعا�س 
الهامة  الأ���ش��ب��اب  م��ن  اأن  اإىل  م�شريا   ، القلب  دق���ات 
و  الأول،  ال��ن��وع  ال�شكر  مر�س  رم�شان  ف��ى  للعط�س 
مع  ال�شوائل  ف��ق��دان  و  ال�شديد،  ال��ع��رق  و  اجل��ف��اف، 
ال��ت��وت��ر اأو امل��ج��ه��ود، و ت��ن��اول ال��وج��ب��ات ال��د���ش��م��ة، و 
و  واملخلل،  الطر�شى  تناول  و  البهارات،  تناول  زي��ادة 
التدخني، مو�شحا اأن مر�شى النوع الأول من ال�شكر 
يعانون من ارتفاع ن�شبة ال�شكر فى اجل�شم مما ي�شبب 
حمال زائدا على الكلى، وبالتاىل يظهر ال�شكر بكميات 

كبرية فى البول، و ي�شحب معه كميات كبرية من املاء، 
في�شبب العط�س الزائد امل�شاحب للتبول املتكرر.

واأو����ش���ح اأن، امل����اء ه���و امل���ك���ون ال��رئ��ي�����ش��ي ل��ل��خ��الي��ا و 
اأن ينتج ما  الأع�شاء، و ل ميكن للج�شم  الأن�شجة و 
يكفي من املياه اأو يح�شل على ما يكفي من املياه عن 

طريق الغذاء فقط، 
البلغم  للتخل�س من  و  للمناعة،  هام  امل��اء  اأن  موؤكدا 
و الإفرازات املخاطية، و لله�شم وامت�شا�س الطعام، 
درجة  لتنظيم  و  اجل�����ش��م،  م���ن  ال�����ش��م��وم  لإخ�����راج  و 
حرارة اجل�شم، و لقيام الدم بوظائفه، و لمت�شا�س 
اأج��ه��زة اجل�شم  ول��ك��ف��اءة  امل��ج��ه��ود،  ال�شدمات خ��الل 

عامة.

خبرية تغذية كندية 
لل�شائمني: احذروا هذه 

الوجبات يف رم�شان
"كندا" بهذه  اأجرى راديو  امل�شلمون يف كندا �شهر رم�شان؛ حيث  ا�شتقبل 
حياة،  اأروج  الكربى  فانكوفر  مدينة  يف  التغذية  خبرية  مع  لقاًء  املنا�شبة 
التي قدمت بع�س الن�شائح للحفاظ على النظام الغذائي ال�شحي واللياقة 

البدنية لل�شائمني.
وقالت اخلبرية: اإن بع�س الأطباق التقليدية خالل الإفطار ميكن اأن جتعل 
والأطعمة  وال��زب��د،  والأرز،  اللحوم  ككرثة  عميق،  �شبات  حالة  يف  اجل�شم 

املقلية واحللويات.
والربوتينات  واخل�����ش��روات،  والفواكه،  الكاملة،  احلبوب  بتناول  واأو���ش��ت 
ال�شهلة اله�شم، مثل اللنب واللحوم اخلالية من الدهن والأ�شماك، م�شريًة 

اإىل اأن ذلك كله يعد اختياًرا جيًدا للغاية خالل �شهر رم�شان.
وفيما يتعلق باحلفاظ على اللياقة البدنية، اأ�شارت اأروج حياة اإىل التعلم من 

الريا�شيني املحرتفني الذين يكيفون اأ�شاليبهم يف الوقت الذي ينا�شبهم.
جل�شات  خ��الل  �شامت  حممد،  ابتهاج  الأوليمبية  الريا�شية  اإن  وق��ال��ت: 
التدريب املكثفة، كما فعل العديد من لعبي كرة القدم امل�شلمني يف كاأ�س 
العامل 2014، موؤكدًة اأن من املده�س ا�شتطاعة ج�شم الإن�شان فعل الكثري 

اأثناء ال�شيام.
وتنوه خبرية التغذية، باأن ممار�شة الريا�شة قبل الإفطار ب�شاعة اأو �شاعتني 

ثم �شرب املاء اأف�شل من ممار�شتها بعد الإفطار.

٥ ن�شائح للوقاية من العط�س واجلفاف

املــــــــــاء اأف�شل ال�شـــوائل فى رم�شـــــــان 
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العدد 12332 بتاريخ 2018/5/22

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/م�شبغة الراوى

رخ�شة رقم:CN 1040744 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة علي �شامل فرج �شلطان ال علي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف حممد �شعيد حممد حماد املن�شوري
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12332 بتاريخ 2018/5/22

اإع����������الن
ال�شمالية  ال�ش�����ادة/البوابة  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لتجارة الهواتف املتحركة
رخ�شة رقم:CN 1180599 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة علي �شامل فرج �شلطان ال علي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد �شعيد حممد حماد املن�شوري

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12332 بتاريخ 2018/5/22

اإع����������الن
الب�شرى  ال�ش�����ادة/مغ�شلة  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

رخ�شة رقم:CN 1046162 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة ابراهيم بوتيابورا مويدين كونهي %100
تعديل وكيل خدمات/ا�شافة علي �شامل فرج �شلطان ال علي

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد �شعيد حممد حماد املن�شوري

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12332 بتاريخ 2018/5/22

اإع����������الن
وافل  ال�ش�����ادة/كافترييا  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

�شرتيت  رخ�شة رقم:CN 1172346 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة ابراهيم بوتيابورا مويدين كونهي %100
تعديل وكيل خدمات/ا�شافة علي �شامل فرج �شلطان ال علي

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف طوير�س عبداهلل بخيت �شعيد العامري

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12332 بتاريخ 2018/5/22

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/زهرة البانو لل�شيانة العامة ذ.م.م

 رخ�شة رقم:CN 1139379 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/�شيف علي �شيف جدمي املزروعي من �شريك اىل مالك

تعديل ن�شب ال�شركاء/�شيف علي �شيف جدمي املزروعي من 51% اىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف حممد اياز ماياز جول
تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
تعديل ا�شم جتاري من/زهرة البانو لل�شيانة العامة ذ.م.م

ZAHRATH AL BANNU GENERAL MAINTENANCE LLC

اىل/زهرة البانو لل�شيانة العامة - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
ZAHRATH AL BANNU GENERAL MAINTENANCE - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية خالل 
اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12332 بتاريخ 2018/5/22

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/بريفكت ايربورت �شليو�شن ذ.م.م

 رخ�شة رقم:CN 2207270 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ابراهيم عبدالرحمن حممد كر م�شتجى من �شريك اىل مالك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ابراهيم عبدالرحمن حممد كر م�شتجى من 52% اىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف كيث كو�شنال

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف بارت مارك ماري�شال
تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
تعديل ا�شم جتاري من/بريفكت ايربورت �شليو�شن ذ.م.م

PERFECT AIRPORT SOLUTIONS LLC

اىل/بريفكت ايربورت �شليو�شن  - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
PERFECT AIRPORT SOLUTIONS - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية خالل 
اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12332 بتاريخ 2018/5/22

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شيدليه �شعاد لطفي

 رخ�شة رقم:CN 2192204 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/�شعاد عبداهلل لطفي من مالك اىل �شريك

تعديل ن�شب ال�شركاء/�شعاد عبداهلل لطفي من 100% اىل %99
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة �شهيل عبداهلل لطفي علي

SUHAIL ABDALLA LUTFI ALI
تعديل راأ�س املال/من null اىل 300000

تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�شاحة null*null اىل 7*1
تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

تعديل ا�شم جتاري من/�شيدليه �شعاد لطفي
SUAD LUTFI PHARMACY

اىل/�شيدليه �شعاد لطفي ذ.م.م
SUAD LUTFI PHARMACY LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية خالل 
اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12332 بتاريخ 2018/5/22

اإع����������الن
ال�ش�����ادة/حمل عامل علي احمد للكتابة  التنمية القت�شادية بان  دائ���رة  تعلن 

على اللة الكاتبة  رخ�شة رقم:CN 1032373 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة حممد جمعة مبارك اجلنيبي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف حممد �شاه عامل علي احمد
تعديل وكيل خدمات/حذف جمعة مبارك م�شلم العرميي اجلنيبي

تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�شاحة 3*1 اىل 1*1
تعديل ا�شم جتاري من/حمل عامل علي احمد للكتابة على اللة الكاتبة

ALAM ALI AHMED TYPEWRITING

اىل/مكتب اجلنت للطباعة
AL JANNAT TYPING OFFICE

التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية 
حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12332 بتاريخ 2018/5/22

اإع����������الن
اك�شبريين�شز - �شركة  ال�ش�����ادة/يا�س  التنمية القت�شادية بان  دائ���رة  تعلن 

 CN 2307598:ال�شخ�س الواحد ذ.م.م  رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 7*1
تعديل ا�شم جتاري من/يا�س اك�شبريين�شز - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م

YAS EXPERIENCES - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

اىل/اك�شبريين�س هب - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
EXPERIENCE HUB - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان  القت�شادية خالل 
حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12332 بتاريخ 2018/5/22

اإع����������الن
ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة  بان  التنمية القت�شادية  دائ���رة  تعلن 

ال�شيداف لعمال البال�شرت
رخ�شة رقم:CN 1111169 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
من  ا�شبوع  خالل  القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12332 بتاريخ 2018/5/22

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/باور تك 

اي تي �شي�شتم�س
رخ�شة رقم:CN 1064821 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
من  ا�شبوع  خالل  القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12332 بتاريخ 2018/5/22

اإع����������الن
ال�ش�����ادة/مطعم  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

وم�شاوي �شاج هت
رخ�شة رقم:CN 1195222 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
من  ا�شبوع  خالل  القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12332 بتاريخ 2018/5/22

اإع����������الن
اجلوائز  ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لل�شيانة العامة 
رخ�شة رقم:CN 1118729 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة ابوبكر �شامل احمد ابوبكر املح�شار  %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �شامل احمد ابوبكر املح�شار

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12332 بتاريخ 2018/5/22

 اإعـــالن �شطب قيد
جي  اي  ا�س  بي  يو  ال�شادة/�شركة  باأن  القت�شاد  وزارة  تعلن 
ال�شركة  فرع  قيد  �شطب  بطلب  تقدمت  قد  )اجلن�شية:�شوي�شرا( 
ق   - الكورني�س  �شارع   - )العنوان:�س.ب:3744  ابوظبي  اإمارة  يف 
واملقيدة تت  3 - �س.ب:3744(  - مكتب  الطابق 14   - غ 32   -  4
وتنفيذا لحكام  بالوزارة.  الجنبية  ال�شركات  �شجل  )51( يف  رقم 
القانون التادي رقم )2( ل�شنة 2015 م يف �شاأن ال�شركات التجارية 
�شاأن  يف  2010م  ل�شنة   )377( رقم  الوزاري  القرار  و  وتعديالتة 
اعتماد دليل اجراءات الرتخي�س لفروع ومكاتب املن�شاآت املوؤ�ش�شة 
باخلارج واملناطق احلرة بالدولة . يرجى من ال�شادة ا�شحاب احلق 
ل  ميعاد  يف  الوزارة  اىل  باعرتا�شهم  يتقدموا  ان  العرتا�س  يف 
يتجاوز �شهر من تاريخ الن�شر على العنوان التايل: وزارة القت�شاد 

اإدارة الت�شجيل التجاري �س.ب:)901( - ابوظبي.
 ادارة الت�شجيل التجاري

االمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

العدد 12332 بتاريخ 2018/5/22

المارات وال�شني ملعدات البناء- ذ م م
احل�شابات  لتدقيق  احلبيب  عبد  مريال  مكتب  يعلن 
وال�شت�شارات الدارية اأنه مبوجب قرار اجتماع اجلمعية 

العمومية غري العادية ال�شادر بتاريخ 2018/04/16
بحل وت�شفية �شركة

 )االمارات وال�شني ملعدات البناء-ذ م م(
اإىل  التقدم  مطالبة  او  اعرتا�س  اي  لدية  من  فعلى 
فاك�س   026716055 رقم  هاتف  املعني  امل�شفى  مكتب 
ال�شياحي  بالنادي  ابوظبي   53181 �س.ب   026716054
رقم  مكتب   )4( الطابق  اجلنيبي  عبداهلل  �شعيد  بناية 
مدة  خالل  وذلك  الثبوتيه،  امل�شتندات  واإح�شار   )403(

اأق�شاها 45 يوما من تاريخ هذا العالن.

اإعــــــــالن ت�شفيـــــة �شركــــــــة 

العدد 12332 بتاريخ 2018/5/22
 1 م-فرع  م  ذ  الرازي  �شيدلية  �شركة   / ال�شادة  يعلن 
بقيد رقم )PF1661( قد  ال�شحة   بهيئة  امل�شجلة 

تقدموا بطلب :
اإلغاء الرتخي�س اعتبارا من 2018/5/15

�شركات  مع  التعامل  توقف  يتم  �شوف  عليه  وبناء 
هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى  التاأمني. 
الإعالن مراجعة هيئة ال�شحة خالل اأ�شبوع من تاريخ 
ن�شرهذا الإعالن وال فان الهيئة غري م�شوؤولة عن اأي 
�شت�شتكمل  املدة حيث  انق�شاء هذه  بعد  اأو دعوى  حق 

الإجراءات املطلوبة.
�شركة �شيدلية الرازي ذ م م

اعالن اإلغاء ترخي�ض

العدد 12332 بتاريخ 2018/5/22

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شوبر ماركت ومطحنة جنمة الروي�س  

رخ�شة رقم:CN 1158862 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�شاحة 2.6*92 اىل 1*2.60
تعديل ا�شم جتاري من/�شوبر ماركت ومطحنة جنمة الروي�س

RUWAIS STAR SUPERMARKT & FLOURMILL

اىل/بقالة جنمة الروي�س
BAQALA RUWAIS STAR

تعديل ن�شاط/ا�شافة بقالة )4711003(
تعديل ن�شاط/ا�شافة بيع ال�شجائر والتبغ ومنتجاته - بالتجزئة )4723001(

تعديل ن�شاط/حذف جممع ا�شتهالكي )�شوبرماركت( )4711002(
تعديل ن�شاط/حذف مطحنة )4711005(

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 

العدد 12332 بتاريخ 2018/5/22

اإع����������الن
ال�ش�����ادة/العوود  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لتجارة زينة ال�شيارات - فرع 2
رخ�شة رقم:CN 1145897-1 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
من  ا�شبوع  خالل  القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 

العدد 12332 بتاريخ 2018/5/22

اإع����������الن
ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة  بان  التنمية القت�شادية  دائ���رة  تعلن 

حممود ح�شن البلو�شي لعمال البال�شرت 
رخ�شة رقم:CN 1133949 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
من  ا�شبوع  خالل  القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12332 بتاريخ 2018/5/22

اإع����������الن
للنقليات  ال�شابورة  ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

واملقاولت العامة رخ�شة رقم:CN 1012402 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 7*1

تعديل ا�شم جتاري من/موؤ�ش�شة ال�شابورة للنقليات واملقاولت العامة
AL SHAPOORAH TRANSPORT & GENERAL CONTRACTING EST

اىل/موؤ�ش�شة ال�شابورة لتاجري الليات واملعدات الثقيلة
ALSHAPOORAAH HEAVY MACHINES AND EQUIPMENT RENTING

تعديل ن�شاط/حذف مقاولت م�شاريع املباين بانواعها )4100002(
تعديل ن�شاط/حذف نقل املواد العامة بال�شاحنات الثقيلة )4923009(

التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية 
حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(
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منوذج اإعالن الن�شر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /

 املالك: التميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم: 280324    بتاريخ: 2017/10/01
باإ�شم:  ري�شتوري�شن روبوتك�س، اإنك.

وعنوانه : 128 بايتيك درايف، �شان جوزي، �شي اإيه 95134، الوليات املتحدة الأمريكية.
�شورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:10
طبية  ومعدات  واأدوات  اأجهزة   ، ال�شعر  ت�شاقط  ع��الج  يف  لال�شتخدام  الرتكيبية  واأجزائها  طبية  ومعدات  واأدوات  اأجهزة 
لال�شتخدام يف زراعة ال�شعر ، اأجهزة طبية تديداً اآلت واأدوات حمو�شبة لال�شتخدام يف زراعة ال�شعر ، اأجهزة طبية تديداً 
اآلت ومعدات واأدوات لال�شتخدام يف زراعة ال�شعر الآلية ، اأنظمة واأدوات طبية لال�شتخدام يف زراعة ال�شعر متكونة من واحد 
اأو اأكرث من املكونات املاأخوذة من القائمة التالية: اأجهزة كمبيوتر ومعدات ت�شوير ومعدات معاجلة ال�شور واأذرع روبوتية 
و�شا�شات عر�س واإبر واأدوات ثقب اجللد واأجهزة �شد اجللد واأطقم طبية حمتوية على اأدوات ثقب اجللد ، روبوتات طبية 
لال�شتخدام يف العمليات الطبية والتجميلية ، روبوتات طبية لال�شتخدام يف عالج ت�شاقط ال�شعر ، اأنظمة واأجهزة واأدوات 
طبية موجهة بال�شور لال�شتخدام يف زراعة ال�شعر وعالج ت�شاقط ال�شعر ، اأطقم حمتوية على اأدوات جراحية لال�شتخدام يف 
زراعة ال�شعر ، اأطقم حمتوية على اأدوات ومعدات طبية لال�شتخدام يف ت�شريح ال�شعر والأن�شجة ، اأجهزة طبية تديداً اأجهزة 

�شد اجللد لال�شتخدام يف زراعة ال�شعر ، اإبر طبية واأنابيب رفيعة لال�شتخدام يف عملية زراعة ال�شعر.
 و�شف العالمة: العالمة عبارة عن كلمات RESTORATION ROBOTICS باللغة الإجنليزية.

   ال�شرتاطات:
بالربيد  اإر�شاله  اأو  الإقت�شاد  وزارة  التجارية يف  العالمات  لإدارة  به مكتوبا  يتقدم  اأن  ذلك  اعرتا�س على  لديه  فعلى من 

امل�شجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا الإعالن. 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  22  مايو 2018 العدد 12332

منوذج اإعالن الن�شر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /

 املالك: التميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم: 280281    بتاريخ: 2017/09/28
باإ�شم:  �شيمبا �شليب ليمتد 

وعنوانه : 42 بروك �شرتيت ، لندن دبليو1كي 5دي بي ، اململكة املتحدة.
�شورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:20
فوتون  فر�شات   ، لتك�س  فر�شات   ، رغوية  فر�شات   ، بنواب�س  م��زودة  فر�شات   ، لالأ�شّرة  فر�شات   ، هوائية  فر�شات   ، فر�شات 
اأ�شّرة   ، ، فر�شات مقاومة للحرائق  بنواب�س داخلية  م��زودة  ، فر�شات  ، فر�شات رغوية للتخييم  ال��ولدة(  )بخالف فر�شات 
ت�شتمل على فر�شات مزودة بنواب�س داخلية ، ح�شائر النوم للتخييم )فر�شات( ، فر�شات م�شنوعة من اخل�شب املرن ، ح�شائر 
اأو فر�شات( ، فر�شات قابلة للنفخ لال�شتعمال عند التخييم ، فر�شات هوائية لال�شتعمال عند التخييم ،  للغفوات )و�شائد 
اأ�شّرة ، اأ�شّرة قابلة للتعديل ، هياكل اأ�شّرة ، اأ�شّرة بطابقني ، اأ�شّرة مزودة بنواب�س ، اأ�شّرة على هيئة كرا�شي ، اأ�شّرة من ري�س ، 
اأ�شّرة على هيئة كنب ، اأ�شّرة على هيئة �شوفات )كنب( ، اأ�شّرة لالأطفال الر�شع ، اأ�شّرة قابلة للطي ، اأ�شّرة معدة للطي ، اأ�شّرة 
خ�شبية ، اأ�شّرة للتخييم ، اأ�شّرة متنقلة ، اأ�شّرة حممولة ، اأ�شّرة لالأطفال ، اأثاث ي�شتمل على اأ�شّرة ، اأ�شّرة قما�شية مرنة ، اأ�شّرة 
ت�شتمل على قواعد كنب ، قواعد �شرائحية لالأ�شّرة ، اأ�شّرة معدة لال�شتخدام من قبل الذين يعانون من �شعوبة يف التنقل ، 
اأثاث ومفرو�شات ، خزائن جانبية لالأ�شّرة ، طاولت جانبية لالأ�شّرة ، اأثاث منجد ، اأثاث منجد قابل للتحويل ، هياكل اأ�شّرة 

خ�شبية ، هياكل اأ�شّرة معدنية ، خمدات ، األواح اأمامية لالأ�شّرة.
 و�شف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة SIMBA باللغة الإجنليزية.

   ال�شرتاطات:
اإر�شاله بالربيد  اأو  اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�شاد  فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك 

امل�شجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا الإعالن. 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  22  مايو 2018 العدد 12332

منوذج اإعالن الن�شر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /

 املالك: التميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم: 280284    بتاريخ: 2017/09/28
باإ�شم:  �شيمبا �شليب ليمتد 

وعنوانه : 42 بروك �شرتيت ، لندن دبليو1كي 5دي بي ، اململكة املتحدة.
�شورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:24
، �شرا�شف  اأكيا�س للمخدات   ، ف  ، حُلُ ، فر�شات  ، بيا�شات )اأغطية( وبطانيات لالأ�شّرة  ، بطانات  من�شوجات 

لالأ�شّرة ، اأغطية للفر�شات ، فرا�س للفر�شات )بخالف امل�شتخدم ملر�شى �شل�س البول(.
 و�شف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة SIMBA باللغة الإجنليزية.

ال�شرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا الإعالن. 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  22  مايو 2018 العدد 12332

منوذج اإعالن الن�شر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /

 املالك: التميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم: 281257    بتاريخ: 2017/10/18
باإ�شم:  العاملية لل�شفريات وال�شياحة ذ.م.م 

وعنوانه : برج 400 ، الطابق 14 ، ال�شور ، �س.ب. 62425 ، ال�شارقة ، الإمارات العربية املتحدة.
�شورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:43
اأماكن الإقامة املوؤقتة ، خدمات مكاتب تاأمني الإقامة ) الفنادق والُنزل( ، خدمات   ، خدمات توفري الأطعمة وامل�شروبات 
امل�شارب ، خدمات الُنزل ، حجز الُنزل ، خدمات املقاهي ، خدمات الكافترييات ، توفري ت�شهيالت اأرا�شي املخيمات ، خدمات 
املطاعم املوؤقتة اأو املتنقلة )الكانتينات( ، تاأجري الكرا�شي واملوائد وبيا�شات املوائد والأواين الزجاجية ، تاأجري اأجهزة الطهي 
، نحت الطعام ، خدمات خميمات العطالت )اأماكن الإقامة(  ، التموين بالطعام وال�شراب  ، تاأجري موزعات مياه ال�شرب 
ال�شغرية  الفنادق  خدمات   ، الإجتماعات  غ��رف  تاأجري   ، الإ���ش��اءة  اأجهزة  تاأجري   ، الفنادق  يف  احلجز   ، الفنادق  خدمات   ،
)موتيالت( ، خدمات املطاعم ، خدمات مطاعم اخلدمة الذاتية ، خدمات مطاعم الوجبات اخلفيفة ، تاأجري اأماكن الإقامة 

املوؤقتة ، حجز اأماكن الإقامة املوؤقتة ، تاأجري اخليم ، خدمات اأماكن اإقامة ال�شياح.
 sa musafir باللغة الإجنليزية بخط مميز باللون الفريوزي وفوق حريف   و�شف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة 

خط مموج باللون الأ�شفر.
ال�شرتاطات:

اإر�شاله بالربيد  اأو  اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�شاد  فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك 
امل�شجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا الإعالن. 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  22  مايو 2018 العدد 12332

منوذج اإعالن الن�شر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /

 املالك: التميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم: 280273    بتاريخ: 2017/09/28
باإ�شم:  يونيليفر ان يف 

وعنوانه : وينا 455 ، 3013 ايه ال روتردام ، هولندا.
�شورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 3
ومنظفات  وم�شاحيق  )لو�شن( وجل  وغ�شولت  كرميات  بالب�شرة تديداً  للعناية  م�شتح�شرات غري طبية 

ومواد تق�شري.
 و�شف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة مراد باللغة العربية بخط مميز.

ال�شرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا الإعالن. 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  22  مايو 2018 العدد 12332

منوذج اإعالن الن�شر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /

 املالك: التميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم: 280278    بتاريخ: 2017/09/28
باإ�شم:  يونيليفر ان يف 

وعنوانه : وينا 455 ، 3013 ايه ال روتردام ، هولندا.
�شورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 5
فيتامينات وم�شتح�شرات من الفيتامينات ، مكمالت غذائية ومكمالت للحمية الغذائية.

 و�شف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة مراد باللغة العربية بخط مميز.
ال�شرتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا الإعالن. 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  22  مايو 2018 العدد 12332

منوذج اإعالن الن�شر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /

 املالك: التميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم: 280269    بتاريخ: 2017/09/28
باإ�شم:  نيكوفنت�شرز هولدجنز ليمتد

وعنوانه : جلوب هاو�س ، 1 واتر �شرتيت ، لندن دبليو �شي2اآر 3 ال اإيه ، اململكة املتحدة.
تاريخ الأولوية : 2017/04/06

�شورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:34
�شجائر اإلكرتونية ، خراطي�س لل�شجائر الإلكرتونية ، �شوائل لل�شجائر الإلكرتونية ، �شجائر حمتوية على 

بدائل التبغ ، بدائل التبغ ، �شجائر ، تبغ ، منتجات التبغ ، علب �شجائر ، �شناديق �شجائر.
 و�شف العالمة: العالمة عبارة عن الرمز & باللغة الإجنليزية بخط وطريقة مميزة.

ال�شرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا الإعالن. 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  22  مايو 2018 العدد 12332

منوذج اإعالن الن�شر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /

 املالك: التميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم: 280454    بتاريخ: 2017/10/03
باإ�شم:  دانهيل توباكو اأوف لندن ليمتد 

وعنوانه : جلوب هاو�س ، 4 متبل بلي�س ، لندن دبليو �شي2اآر 2بي جي ، اململكة املتحدة.
�شورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:34
�شجائر ، �شيجار ، �شيجاريلو )�شيجار رفيع( ، تبغ يلتف باليد ، تبغ غليون ، منتجات التبغ.

DUNHILL عبارة عن واجهة علبة �شجائر جزئها العلوي منقط مبربعات   و�شف العالمة: عالمة 
 DUNHILL متفاوتة الأحجام وعلى ميينها من الأعلى م�شتطيل اأفقي يقطعه خط م�شتقيم به كلمة
بخط مميز وتته كلمات TOBACCO OF LONDON LTD بخط �شغري وتت امل�شتطيل 

يوجد دائرة حمددة على جانبيها مثلثني متقابلني وجميع الكلمات باللغة الإجنليزية.
ال�شرتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا الإعالن. 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  22  مايو 2018 العدد 12332

منوذج اإعالن الن�شر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /

 املالك: التميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم: 280342    بتاريخ: 2017/10/02
باإ�شم:  �شركة املبادلة للعالمات التجارية القاب�شة ذ.م.م

وعنوانه : �س.ب 45005 ، ابوظبي ، الإمارات العربية املتحدة.
�شورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:35
خدمات الدعاية والإعالن ، اإدارة الأعمال ، توجيه الأعمال ، تفعيل الن�شاط املكتبي ، خدمات الن�شح يف اإدارة 
الأعمال ، املعلومات والأخبار عن الأعمال ، ا�شت�شارات يف اإدارة وتنظيم الأعمال ، امل�شاعدة يف اإدارة الأعمال 
التعاقد  ، خدمات  اإعالنية  اأو  لغايات جتارية  التجارية  واملعار�س  املعار�س  تنظيم   ، ال�شناعية  اأو  التجارية 

اخلارجي )م�شاعدة يف الأعمال( ، تاأجري امل�شاحات الإعالنية ، بحث الكفالت.
داخل  الرمادي  باللون  م�شتطيل  عن  عبارة   MUBADALA ARENA و�شف العالمة: عالمة 
كلمة وبه  الأ�شود  ثم  الفريوزي  ثم  الأ�شفر  باللون  باأ�شفله ثالثة خطوط  اأبي�س  م�شتطيل  الأعلى  ن�شفه 

ر�شم لكرة اأر�شية حولها كلمة مبادلة  فوقها  اأ�شود  مميز  بخط  الإجنليزية  باللغة    MUBADALA
باللغة   ARENA كلمة  الأ���ش��ف��ل  ن�شفه  ويف  ال��ف��ريوزي  باللون  مميزة  وطريقة  بخط  العربية  باللغة 

الإجنليزية بخط اأبي�س مميز.
ال�شرتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا الإعالن. 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  22  مايو 2018 العدد 12332

منوذج اإعالن الن�شر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /

 املالك: التميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم: 281602    بتاريخ: 2017/10/24
باإ�شم:  الدار العقارية �س.م.ع.

وعنوانه : �س.ب. 51133 ، اأبوظبي ، الإمارات العربية املتحدة.
�شورة العالمة  

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

 WATER’S العربية بخط مميز تتهم  باللغة  اأج  وت��رز  كلمات  عبارة عن  العالمة  العالمة:   و�شف 
مميز. بخط  الإجنليزية  باللغة   EDGE

ال�شرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا الإعالن. 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  22  مايو 2018 العدد 12332

منوذج اإعالن الن�شر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /

 املالك: التميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم: 281605    بتاريخ: 2017/10/24
باإ�شم:  الدار العقارية �س.م.ع.

وعنوانه : �س.ب. 51133 ، اأبوظبي ، الإمارات العربية املتحدة.
�شورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:36
خدمات التاأمني ، ال�شوؤون التمويلية ، ال�شوؤون املالية ، ال�شوؤون العقارية.

 WATER’S العربية بخط مميز تتهم  باللغة  اأج  وت��رز  كلمات  عبارة عن  العالمة  العالمة:   و�شف 
مميز. بخط  الإجنليزية  باللغة   EDGE

ال�شرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا الإعالن. 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  22  مايو 2018 العدد 12332

منوذج اإعالن الن�شر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /

 املالك: التميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم: 281606    بتاريخ: 2017/10/24
باإ�شم:  الدار العقارية �س.م.ع.

وعنوانه : �س.ب. 51133 ، اأبوظبي ، الإمارات العربية املتحدة.
�شورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:41
التعليم والتهذيب ، التدريب ، الرتفيه ، الأن�شطة الريا�شية والثقافية.

 WATER’S تتهم  مميز  بخط  العربية  باللغة  اأج  وت��رز  كلمات  عن  عبارة  العالمة  العالمة:  و�شف 
مميز. بخط  الإجنليزية  باللغة   EDGE

ال�شرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا الإعالن. 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  22  مايو 2018 العدد 12332

منوذج اإعالن الن�شر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /

 املالك: التميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم: 280529    بتاريخ: 2017/10/04
تاريخ الأولوية : 2017/04/06

باإ�شم:  اأمريكان- �شيجاريت كومباين )اوفر�شيز( ليمتد 
وعنوانه : زايلروج 4 ، زوج 6300 ، �شوي�شرا.

�شورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:34
�شجائر، تبغ خام اأو ُم�شنع ، منتجات التبغ ، بدائل التبغ )غري املخ�ش�شة لغايات طبية( ، �شيجار ، �شيجاريلو 
اأجهزة   ، ، فالتر �شجائر  اأنابيب �شجائر   ، ، ورق �شجائر  اأدوات املدخنني   ، ، ثقاب  ، ولع��ات  )�شيجار رفيع( 
تو�شع يف اجليب للف ال�شجائر ، اآلت حممولة حلقن التبغ يف الأنابيب الورقية ، �شجائر الكرتونية ، �شوائل 
لل�شجائر اللكرتونية ، منتجات التبغ لغايات الت�شخني ، اأجهزة الكرتونية وقطعها لغايات ت�شخني ال�شجائر 

اأو التبغ الواقعة يف الفئة 34 وغري املت�شمنة يف فئات اأخرى.
اأفقية زهرية  اللون خمطط بخطوط  رم��ادي  VOGUE عبارة عن م�شتطيل  العالمة: عالمة  و�شف 
كلمة   اأ�شفله  يف  رم���ادي  ع��ام��ودي  م�شتطيل  و�شطه  ويف  اأ���ش��ود  �شغري  بخط   PASTEL كلمة  اأ�شفله  يف 

الإجنليزية. باللغة  الكلمات  و  اأ�شود  مميز  بخط   VOGUE
ال�شرتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا الإعالن. 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  22  مايو 2018 العدد 12332

منوذج اإعالن الن�شر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /

 املالك: التميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم: 281994    بتاريخ: 2017/10/31
باإ�شم:  جون جوزيف مانزيوين 

وعنوانه : 265 �شاوث اأو�شني اأفينيو، اآي�شلب نيويورك 11751، الوليات املتحدة الأمريكية.
�شورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:3
م�شتح�شرات تبيي�س الأقم�شة ومواد اأخرى ت�شتعمل يف غ�شل وكي املالب�س ، م�شتح�شرات تنظيف و�شقل 
وجلي وك�شط ،  �شابون ، عطور ، زيوت عطرية ،  م�شتح�شرات جتميل ،  غ�شول )لو�شن( لل�شعر ، منظفات 
اأ�شنان ، اأطقم جتميل ، كرميات جتميلية ، م�شتح�شرات جتميل للحواجب ، اأقالم احلواجب ، لوا�شق لتثبيت 
ِّع لل�شفاه ، طالء  الرمو�س امل�شتعارة ، م�شتح�شرات جتميل للرمو�س ، رمو�س م�شتعارة ، اأظافر م�شتعارة ، ملم�
ال�شفاه ، مكياج ، م�شاحيق مكياج ، م�شتح�شرات مكياج ، م�شتح�شرات اإزالة املكياج ، م�شكرة ، م�شتح�شرات 

العناية بالأظافر ، ملمع اأظافر ، زيوت لأغرا�س التجميل.
 و�شف العالمة: العالمة عبارة عن كلمات PRETTY GIRL باللغة الإجنليزية.

ال�شرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا الإعالن. 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  22  مايو 2018 العدد 12332

منوذج اإعالن الن�شر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /

 املالك: التميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم: 280394بتاريخ: 2017/10/02
باإ�شم:  اكتيليون فارما�شيوتيكالز ليمتد

وعنوانه : غيويرب�شرتا�شه 16 ،4123 األ�شت�شويل ، �شوي�شرا.
تاريخ الأولوية: 2017/03/29

�شورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:5
امل�شتح�شرات ال�شيدلنية يف الفئة 5

و�شف العالمة: كلمة OCYNTIO باحلرف لتينية.
ال�شرتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا الإعالن. 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  22  مايو 2018 العدد 12332
منوذج اإعالن الن�شر

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل :  
نا�س اند ا�شو�شيوت�س

طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية : 
املودعة بالرقم 265476  بتاريخ :2016/12/26    

 بيانات الأولوية : 
با�شم :  �شي واي اف انرتبرايزي�س )ا�س( برايفت ليمتد.

وعنوانه : 1 �شيم�س لني 06-09 ، �شنغافورة 387355
�شورة العالمة 

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 34
التبغ  ، �شيجار ، �شجائر ، اآلت تمل يف اجليب للف ال�شجائر ، غاليني التبغ ، فالتر لل�شجائر ، ورق �شجائر 

، علب �شجائر ،  �شجائر ، �شجائر تتوي على بدائل تبغ لي�شت لغايات طبية ، اأدوات املدخنني. 
و�شف العالمة : الحرف الالتينية ) D-GI  ( كتبت ب�شكل مميز باللون الأ�شود 

ال�شرتاطات : 
فعلي من لدية اإعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شالة 

بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا الإعالن 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  22  مايو 2018 العدد 12332

منوذج اإعالن الن�شر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل :  

نا�س اند ا�شو�شيوت�س
طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية : 

املودعة بالرقم 265473         بتاريخ :2016/12/26    
 بيانات الأولوية : 

با�شم :  �شي واي اف انرتبرايزي�س )ا�س( برايفت ليمتد.
وعنوانه : 1 �شيم�س لني 06-09 ، �شنغافورة 387355

�شورة العالمة 

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 34
التبغ  ، �شيجار ، �شجائر ، اآلت تمل يف اجليب للف ال�شجائر ، غاليني التبغ ، فالتر لل�شجائر ، ورق �شجائر 

، علب �شجائر ،  �شجائر ، �شجائر تتوي على بدائل تبغ لي�شت لغايات طبية ، اأدوات املدخنني. 
و�شف العالمة : الكلمة الالتينية ) DEVON  ( كتبت ب�شكل مميز باللون الأ�شود 

ال�شرتاطات :
فعلي من لدية اإعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شالة 

بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا الإعالن  

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  22  مايو 2018 العدد 12332
منوذج اإعالن الن�شر

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل :  
نا�س اند ا�شو�شيوت�س

طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية : 
املودعة بالرقم 265479      بتاريخ :2016/12/26    

 بيانات الأولوية :  
با�شم :  �شي واي اف انرتبرايزي�س )ا�س( برايفت ليمتد.

وعنوانه : 1 �شيم�س لني 06-09 ، �شنغافورة 387355
�شورة العالمة 

و�شف العالمة : الكلمة الالتينية ) VESS  ( كتبت ب�شكل مميز باللون الأ�شود 
وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 34

التبغ  ، �شيجار ، �شجائر ، اآلت تمل يف اجليب للف ال�شجائر ، غاليني التبغ ، فالتر لل�شجائر ، ورق �شجائر 
، علب �شجائر ،  �شجائر ، �شجائر تتوي على بدائل تبغ لي�شت لغايات طبية ، اأدوات املدخنني. 

ال�شرتاطات :
فعلي من لدية اإعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شالة 

بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا الإعالن 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  22  مايو 2018 العدد 12332
يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك

 Junior MBA :بطلب لت�شجيل العالمة التجارية

املودعة تت رقم : 285244           بتاريخ : 2017/12/28
تاريخ اإيداع الأولوية:     /       /   200م

با�ش��م: اأركاديا اإديوكاي�شون م.د.م.�س
وعنوانه: وحدة رقم 2205 انديجو ايكون، اأر�س رقم: جي ال تي- بي ات�س 1 

املتحدة. العربية  المارات  دبي،  جمريا،  بحريات  ابراج  اأي-    3 – اف 
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات : اخلدمات.

خدمات التدري�س ؛ الأكادمييات؛ املدار�س؛ الكليات؛ اجلامعات؛ اخلدمات التعليمية؛ املكتبات؛ تنظيم واإقامة 
املعار�س؛ تنظيم واإدارة احللقات الدرا�شية؛ خدمات املدرب ال�شخ�شي؛ الرتبية البدنية؛ التعليم والتهذيب، 

التدريب، الرتفيه، الأن�شطة الريا�شية والثقافية.
 الواق�عة بالفئة: 41.

باللغة الالتينية مكتوبة ب�شكل مميز هى  العالمة )Junior MBA(عبارة عن كلمة  و�شف العالمة: 
)junior( وكتوبة ب�شكل اأفقي يف الو�شط باللون الأبي�س واأ�شفلها مبا�شرة ثالثة حروف بالالتينية على 
ن�شق الأحرف الكبرية هي )M،B،A( باللون الأ�شود ويعلو جميع ما�شبق ر�شم مميز على �شكل قبعة تخرج 
من اجلامعة باللون الأبي�س، ويحف بجميع ما �شبق من جميع الجتاهات خلفية باللون الأ�شود على �شكل 
درع من الع�شور الو�شطي بروؤو�س مدببة وذو اطار �شميك باللون الأبي�س ويحف بجميع ما �شبق من جميع 

الجتاهات خلفية باللون الأبي�س كما هو مو�شح بال�شكل املرفق. 
  junior، mba ال�ش��رتاطات: احلماية للعالمة يف جمملها مع عدم املطالبة بحق ح�شري عن الكلمات

كل على حدة يف الو�شع العادي. 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد  اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  22  مايو 2018 العدد 12332
يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك

 Junior MBA :بطلب لت�شجيل العالمة التجارية

املودعة تت رقم : 285245         بتاريخ : 2017/12/28
تاريخ اإيداع الأولوية:     /       /   200م

با�ش��م: اأركاديا اإديوكاي�شون م.د.م.�س
وعنوانه: وحدة رقم 2205 انديجو ايكون، اأر�س رقم: جي ال تي- بي ات�س 1 

املتحدة. العربية  المارات  دبي،  جمريا،  بحريات  ابراج  اأي-    3 – اف 
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات : اخلدمات.

خدمات التدري�س ؛ الأكادمييات؛ املدار�س؛ الكليات؛ اجلامعات؛ اخلدمات التعليمية؛ املكتبات؛ تنظيم واإقامة 
املعار�س؛ تنظيم واإدارة احللقات الدرا�شية؛ خدمات املدرب ال�شخ�شي؛ الرتبية البدنية؛ التعليم والتهذيب، 

التدريب، الرتفيه، الأن�شطة الريا�شية والثقافية.
 الواق�عة بالفئة: 41.

و�شف العالمة: العالمة )Junior MBA( عبارة عن كلمة باللغة الالتينية مكتوبة ب�شكل مميز هى 
ثالثة حروف بالالتينية  مبا�شرة  واأ�شفلها  الأبي�س  باللون  الو�شط  يف  اأفقي  ب�شكل  ومكتوبة   )junior(
على ن�شق الأحرف الكبرية هي )M،B،A( باللون الذهبي ويعلو جميع ما�شبق ر�شم مميز على �شكل قبعة 
تخرج من اجلامعة باللون الذهبي، ويحف بجميع ما �شبق من جميع الجتاهات خلفية باللون الأزرق على 
�شكل درع من الع�شور الو�شطي بروؤو�س مدببة وذو اطار �شميك باللون الذهبي ويحف بجميع ما �شبق من 

جميع الجتاهات خلفية باللون الأبي�س كما هو مو�شح بال�شكل املرفق. 
  junior، mba ال�ش��رتاطات: احلماية للعالمة يف جمملها مع عدم املطالبة بحق ح�شري عن الكلمات

كل على حدة يف الو�شع العادي. 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد  اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
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العدد 12332 بتاريخ 2018/5/22   
       اإعادة اإعالن بالن�شر

   فـي  الدعوى 2018/1051  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1- عروب با�شم حممد عبدالفتاح جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي/تايجر وير للتجارة العامة ���س.ذ.م.م قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )10690( درهم والر�شوم 
الق�شائيه.  املطالبه  ت��اري��خ  وال��ف��ائ��دة 9% م��ن  امل��ح��ام��اة  وات��ع��اب  وامل�����ش��اري��ف 
وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء املوافق 2018/6/12 ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch 1.C.13
بثالثة  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  لديك من مذكرات  ما  بتقدمي 

اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12332 بتاريخ 2018/5/22   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/1713  جتاري جزئي
ان  الق��ام��ة مب��ا  �����س.ذ.م.م جمهول حم��ل  للمقاولت  عليه/كيلي  امل��دع��ي  اىل 
حممد  يو�شف  وميثله:فتاح  ذ.م.م  ال��ع��ازل��ة  للمواد  ال�شوي�س  املدعي/�شركة 
ح�شني الن�شار قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها دعوى مطالبة مببلغ وقدره 
وامل�شاريف  وال��ر���ش��وم   %12 ب��واق��ع  القانونية  وال��ف��ائ��دة  دره��م   )275.039.25(
امل���واف���ق:2018/5/27  امل��ح��ام��اة.وح��ددت لها جل�شة ي��وم الح��د  ات��ع��اب  ومقابل 
اأو من  فاأنت مكلف باحل�شور  بالقاعة:ch.1.C.14 لذا  ال�شاعة:08:30�س 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة 

قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل . 
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12332 بتاريخ 2018/5/22   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/1236  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه/�شهيل اجنوم ناز منري اخرت جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/

عليه  املدعي  بالزام  الدعوى ومو�شوعها  اأقام عليك  قد  العماله  لتزويد  باحل�شا 
مببلغ وقدره )112.000( درهم والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة %9 
من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�شداد التام ومبلغ وقدره )5.000( درهم على �شبيل 
جل�شة  لها  ا�شابتها.وحددت  التي  واملعنوية  املادية  ال�شرار  عن  املوؤقت  التعوي�س 
لذا   ch.1.C.13:بالقاعة ال�شاعة:08:30�س  امل��واف��ق:2018/5/28  الثنني  يوم 
فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل . 
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12332 بتاريخ 2018/5/22   
       اإعادة اإعالن بالن�شر

   فـي  الدعوى 2018/573  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1- رادكاليف جلوبال �شيكيوريتى �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
الدعوى  عليك  اأق���ام  ق��د  �����س.ذ.م.م  وال�شياحة  لل�شفريات  امل��دع��ي/ال��ري��ام��ي  ان  مب��ا 
ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليها بان تدفع للمدعية مبلغ وقدره )159.849( 
احلكم  �شمول  مع  املحاماة  اتعاب  ومقابل  وامل�شاريف  الر�شوم  اىل  بال�شافة  دره��م 
بالنفاذ املعجل بال كفالة. وحددت لها جل�شة يوم الحد املوافق 2018/5/27 ال�شاعة 
8.30 �س بالقاعة Ch 1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام 

على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12332 بتاريخ 2018/5/22   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/1718  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه/�شوما كورميت للمواد الغذائية �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي/حيدر العانى قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام 
املدعي عليها مببلغ وقدره )756000( درهم والر�شوم وامل�شاريف والفائدة %12 
بال  املعجل  بالنفاذ  و�شمول احلكم  التام  ال�شداد  ال�شتحقاق وحتى  تاريخ  من 
ال�شاعة:08:30�س  امل��واف��ق:2018/6/4  الثنني  يوم  جل�شة  لها  كفالة.وحددت 
قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   ch.1.C.13:بالقاعة
اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

بثالثة اأيام على الأقل.)وذلك بعد احالة الدعوى للدائرة اجلزئية(. 
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12332 بتاريخ 2018/5/22   
اعالن حكم بالن�شر

         يف  الدعوى رقم 2017/3277  جتاري  جزئي 
نعلنكم  الق��ام��ة  حمل  جمهول  ����س.م.ح  بروفايلز  رالكو  عليه/1-  املحكوم  اىل 
بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2018/2/20  يف الدعوى املذكورة 
اعاله ل�شالح/ا�شتيك للتجارة العامة �س.ذ.م.م بالزام املدعي عليها بان توؤدي 
�شنويا   %9 ب��واق��ع  قانونية  وف��ائ��دة  دره���م   )240.457( وق���دره  مبلغ  للمدعية 
عليها  املدعي  والزمت  ال�شداد  متام  وحتى  يف:2017/9/27  املطالبة  تاريخ  من 
يوما  ثالثني  خ��الل  لال�شتئناف  قابال  احل�شوري  مبثابة  حكما   . امل�شاريف 
اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ 

حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12332 بتاريخ 2018/5/22   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/1589  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه/موؤ�ش�شة احل�شام للمقاولت العامة جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي/ديل انى هولدجنز املحدودة وميثله:عبدالرحمن ح�شن حممد املطوع قد 
اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )406055( 
ال�شتحقاق  تاريخ  من   %18 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  درهم 
وحتى ال�شداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.وحددت لها جل�شة يوم 
الثالثاء املوافق:2018/5/29 ال�شاعة:08:30�س بالقاعة:ch.1.C.14 لذا فاأنت 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  مكلف باحل�شور 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل . 
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية



حمكمة دبي – ادارة التنفيذ
تعلن حمكمة دبي – ادارة التنفيذ – عن بيع ال�شيارات التالية املحجوزة  ب�شبك حجز املركبات ب�شرطة 
و  يوم االحد  م�شاءًا  ال�شاعة اخلام�شة  للمزادات �س.ذ.م.م يف متام  االإمارات  �شركة  دبي عن طريق 
االثنني املوافق 27 و 28 مايو 2018 وعلى من يرغب مبعاينة ال�شيارات بزيارة موقع املزاد اأو بزيارة 
ق�شم  مراجعة  االعرتا�س  حالة  يف  و   WWW.EmiratesAuction.COM االلكرتوين  املوقع 

البيوع واحلجوزات اأثناء الدوام الر�شمي.
        

113263J 2204/2015/207        1.6  20084,000

255614C 855/2016/207         19992,000

393547D 395/2017/211         20052,500

424069B 1301/2016/207       20042,000

584618G 2010/13320      201110,000

616569E 2008/4628     CRV  20065,000

799801E 2008/4626     i 530    20045,000

88305I 2011/7328         201042,000

988198I 2011/6509      S 2.5   20094,500

1093814J 2014/1679       S 2.5   20117,000

1125598C 2280/2016/207         201515,000

1242383L 2280/2016/207         201512,000

1342468L 2280/2016/207          201512,000

1475015E 2280/2016/207          201512,000

1591480K 817/2013/207     20095,000

1612390J 344/2014/207     200810,000

1716639K 2010/1088           20063,000

1820953H 2011/284     20061,000

1939636K 1667/2012/207      200816,000

2041393J 2013/82        H1 20099,000

2148701 2007/5102         20062,500

2250124K 2013/2775        20064,000

2350490H 1195/2017/207    2400 20076,000

2455957H 1195/2017/207     200715,000

2556648K 1667/2012/207     H1 20099,000

2657044F 2015/3382         201230,000

2765608G 2013/124       H 100 20065,000

2875409E 2121/2016/207      20073,000

2978434G 1195/2017/207    E 25 20066,000

3079184G 2011/215        20092,500

3179965H 2216/2017/207       SONIC 20125,000

3290976H 1623/2016/207        WU600L 201420,000

3398266D 2015/2553         20096,000

3440284D 2012/110     i 520   20012,500

3548756H 1514/2013/207         200618,000

3659640L 2010/11931         201024,000

3739376J 2009/144     20082,000

381831E 2008/350      ML 320 19993,000

3984459K 2013/557         L 200 20087,000

4060018I 1482/2015/207      6 20072,500

4180608J 198/2016/208         FJ  201019,000

4215373D 1195/2017/207        20062,700

4321096E 1195/2017/207        200912,000

4444729D 1195/2017/207         20052,500

4548308D 1195/2017/207        20052,500

4672964K 1195/2017/207         20096,000

4772965K 1195/2017/207         20096,000

4872966K 1195/2017/207        20099,000

4972969K 1195/2017/207         20096,000

5072973K 1195/2017/207         20096,000

5196820G 1195/2017/207       LPO1316 55 20099,000

5233629F 2328/2016/207        ROZA LW 200715,000

5349301B 553/2015/207          L 200 20065,000

5490706I 2371/2015/207      D MAX 200810,000

557520D 2925/2017/207         20043,000

567157C 2011/283        MAGIRUS 440E42TZ 19862,500

5719267A 2011/283         1997800

5830735A 2011/283          19923,000

5939697G 2011/283         20052,500

6041407D 2011/283         20008,000

6172454A 2011/283        L 200 19991,500

6258330E 3327/2016/207          APV 20126,000

6337516A 1673/2012/207     H 100 20065,000

6426423M 2925/2017/207          20127,000

6553948L 2925/2017/207           201015,000

6663900H 2925/2017/207          20065,000

6791526C 2925/2017/207           20086,000

6893667B 2925/2017/207          20086,500

6999401C 2925/2017/207          20085,000

7013597L 1624/2017/209        20107,000

7144785F 2238/2017/207       20043,000

7261566I 2009/9249       20071,500

7383325H 2010/7935      20074,500

7487510G 2011/1026   2002800

7525263M 2015/201      20139,000

7625761M 2015/830      20125,000

7747457D 2009/774  (    )  E 25 20055,000

7852104F 2011/4657      20034,000

7974855L 2014/3789       200918,000

8091829N 2014/3822         201310,000

8195729N 2015/2318        20136,000

8248052A 1514/2013/207       20083,000

8348470F 2238/2017/207      D MAX 20055,000

8446105C 2238/2017/207       NPR 20045,000

8568795A 246/2013/209          19941,000

8679153B 246/2013/209            1994700

8797286A 246/2013/209         KB 19972,500

888356D 283/2011/209          200514,000

8959724I 2013/1594          20073,500

9062475F 2013/2750      20093,500

9166830J 2874/2016/207      201411,000

9268703M 2015/1931     20085,000

9379732J 2056/2014/207     20107,000

9489864M 2015/3128  . . .        20072,000

9522564J 995/2014/207       20086,000

9634092H 995/2014/207      LPO1316 55 20066,000

9723045E 316/2011/217           20062,000

9873963C 2795/2017/207   L 200 20076,000

9975423D 2795/2017/207    200716,000

10042907E 514/2013/207  /       D MAX 20043,500

10192925M 32/2016/223          470LX 19996,000

10216839G 2206/2017/207       201475,000

10317829F 2490/2016/207        20098,000

10466750J 2015/2912       3 201516,000

10573906M 1685/2017/207         I 10 20146,000

1069306J 863/2014/209        350ES 201112,000

1079720M 982/2017/207      5  201275,000

10810185E 2280/2016/207          SY6548MS3BH 20138,000

10913865L 2015/616         20123,000

11024228L 1522/2016/209         350ES 201328,000

11124409L 109/2017/207     1 ES 350 201433,000

11224412L 109/2017/207     1 ES 350 201433,000

11325119M 2015/1573       201322,000

11436473G 2014/2832        20115,000

11545781J 2014/779      201018,000

11665230H 2015/806      20128,000

11793075I 2014/3653         201111,000

11894710B 2009/9380         20052,000

11912474F 2010/697         20073,000

12027302I 2238/2017/207      NPR 200715,000

12127304I 2238/2017/207      NPR 200715,000

12237364I 2238/2017/207      NPR 200715,000

12337594I 2238/2017/207         20074,000

12458551J 2010/697         20073,000

12564068D 1359/2016/209      COSTER CW 20019,000

1262860M 2014/1636        201270,000

1277208L 2962/2016/207       FX35  201233,000

12812943O 2015/2866      2.5  20128,000

12923042N 333/2016/207        201428,000

13025292D 472/2016/207      201310,000

13129690K 2015/2393         201233,000

13253951J 2010/2215           200832,000

13359851I 2014/835            201210,000

13486231N 2014/177      20084,000

13538252G 368/2016/223    1.6  20073,500

13646338J 62/2015/207    P380CB6X4ENZ 200845,000

13751189I 1373/2015/207   1.6  20084,000

13863706A 1373/2015/207     20087,000

13998509E 1373/2015/207    20075,000

14092177E 979/2016/208       RT  20086,000

14118089B 1334/2014/207    20062,500

14220376F 2328/2016/207       20096,000

14335139F 2012/241    20065,000

14473918F 2010/206 (    )  PRIGO RS 20053,500

14575782F 2010/206 (    )   20052,000

14696717D 368/2016/223     20075,500

14769457G 3422/2017/207        200816,000

14890395A 3422/2017/207     200816,000

14990434A 3422/2017/207     200816,000

15033826F 2011/9467       200812,000

15149311D 514/2013/207       D MAX 20055,000

1524461H 2011/9747       X TYPE 20083,000

15313680H 2012/119    206 20062,500

15415107G 2012/104        20046,000

15528861E 849/2017/207          20129,000

15630529K 2328/2016/207          20095,000

15740592E 1439/2017/205          201212,000

15843524K 1373/2015/207       20097,000

15943902A 1667/2012/207        20062,000

16047173K 2328/2016/207          20095,000

16161083D 936/2015/207       NU41H5 200816,000

16282101J 368/2016/223       20086,000

16386150F 2014/2885         20083,500

16489645G 274/2015/211         20062,000

16593451G 2014/788       MRV 20034,000

16694078F 2013/1881       2001800

16745972F 2008/7642        20052,500

16866945I 214/2016/207       740   20001,500

16965021O 2749/2017/209        613 20149,000

17021072H 514/2013/207      ROZA LW 200715,000

17163752F 2014/3279        201413,000

17296134M 2014/1621    350   201450,000

17322327A 2013/1185        200012,000

17411670K 1359/2016/209       2400 20022,500

17582195G 2012/1811        20062,000

17652694B 395/2016/207        RICH 20156,000

17780177E 2013/256     20095,000

17821478G 2014/1901         20149,000

17957802F 2925/2017/207       20075,000

18098593J 2011/602     (    )  UD  200711,000

18115410K 2010/854       200814,000

18250514 2010/5729      20083,000

18337041E 584/2013/223    (    )     20052,500

18497133N 2014/2936           20096,000

18530719J 3769/2016/209        20083,000

18659744I 2010/2370          20063,000

18723701O 3144/2016/209          201544,000

18864291A 2012/735   (    )     2400 20054,000

18969175G 2012/735   (    )     2400 20065,000

19027018K 3883/2016/209         X TEERA 20087,000

19142370H 1272/2011/207             20097,000

19244236R 2381/2015/207         TRAVERSE 201315,000

19377413D 333/2016/207           20104,000

19462189C 629/2016/208        20012,000

19571341F 1095/2013/225         2400 20054,000

19679156N 2015/849        201212,000

19792573H 871/2016/207            20084,000

19895249H 683/2017/211          APV 20148,000

19995372P 819/2017/208            201512,000

20058043J 2200/2016/207           201123,000

20193211F 2280/2016/207          201512,000

20252479M 3325/2016/207           201310,000

20352473M 3325/2016/207           201310,000

20435556C 703/2015/208          TOUAREG  20064,000

20518864I 683/2017/211           201519,000

20687136B 3422/2017/207        CASE 410200810,000

20799589G 2014/507    19993,000

20831606G 2013/784    2400 20065,000
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املال والأعمال
اأبو غزالة: اإ�شدار دليل تنفيذ وتطبيق معايري املحا�شبة الدولية يف القطاع العام

% منو يف عدد امل�شاركني بجائزة حممد بن را�شد لالأعمال و21 % منو يف امل�شاركات بجائزة حممد بن را�شد لبتكار الأعمال   61

 •• عمان -الفجر: 

اأعلن �شعادة الدكتور طالل اأبو غزالة رئي�س جمعية 
املجمع العربي للمحا�شبني القانونيني )الأردن( عن 
اإ�شدار اجلمعية للن�شخة العربية الأوىل واملرتجمة 
الدولية  املحا�شبة  من دليل تنفيذ وتطبيق معايري 
يعترب  2017، حيث  )واي���ل���ي(-  ال��ع��ام  ال��ق��ط��اع  يف 

الكتاب الأول من نوعه.
نيوجري�شي  ولي������ة  يف  واي����ل����ي  ����ش���رك���ة  واأ�����ش����ن����دت 
للمحا�شبني  العربي  املجمع  جمعية  اإىل  الأمريكية 
القانونيني الأردن الرتجمة احل�شرية لهذا الدليل 

باللغة العربية.
عملية  تف�شريات  يوفر  الدليل  اأن  غزالة  اأب��و  وق��ال 
وت��ط��ب��ي��ق��ات ع��ل��ى م��ع��اي��ري امل��ح��ا���ش��ب��ة ال���دول���ي���ة يف 

القطاع العام، ويعطي التف�شري ال�شحيح والتطبيق 
فهماً  ال��ق��راء  يعطي  امل��ع��اي��ري، مم��ا  ل��ه��ذه  احلقيقي 
تنحرف  عندما  وخا�شة  املعقدة  للعمليات  اأف�شل 
م��ع��اي��ري امل��ح��ا���ش��ب��ة ال��دول��ي��ة يف ال��ق��ط��اع ال��ع��ام عن 

املعايري الدولية لإعداد التقارير الدولية
وا�شحة  ن��ظ��رة  ال��ق��راء  يعطي  ال��دل��ي��ل  اأن  واأ���ش��اف 
ال�شتحقاق  لأ�شا�س  النتقال  كيفية  ح��ول  وعملية 
امل��ح��ا���ش��ب��ي، وي�����ش��اع��د ال���ش��ت��خ��دام امل���الئ���م ملعايري 
امل�شوؤولني  ال���ع���ام  ال��ق��ط��اع  يف  ال���دول���ي���ة  امل��ح��ا���ش��ب��ة 
ع��ل��ى تقييم  الأخ�������رى  وامل���ج���م���وع���ات  ال��ر���ش��م��ي��ني 
اأو التي تتخذها  تداعيات القرارات املالية املقرتحة 

احلكومة.
حول  كاملة  توجيهات  يقدم  الدليل  اأن  اإىل  واأ���ش��ار 
معايري املحا�شبة الدولية يف القطاع العام مع �شرح 

وا�شح ومف�شل من وجهة نظر اخلرباء من حيث:
املحا�شبة  معايري  من  معيار  كل  ودور  معنى  فهم   -

الدولية يف القطاع العام.
- تطبيق عملي لهذه املعايري على اأر�س املواقع.

- اإدارة عملية النتقال ملعايري املحا�شبة الدولية يف 
القطاع العام على اأ�شا�س ال�شتحقاق.

واأ�شار اأبو غزاله اإىل اأن اجلمعية ت�شعى دوماً لتطوير 
علوم املحا�شبة والإدارة وما يت�شل بها ويتفرع عنها 
من مبادئ تطبق على كل اأو بع�س اخلدمات املهنية، 
م�شتوى  لتطوير  دوم���ا  ت�شعى  اجلمعية  اأن  مبينا 
امل�شتويات  اأع��ل��ى  اىل  وال�شلوك  وامل��م��ار���ش��ة  ال��ك��ف��اءة 
املحا�شبية  بالإ�شدارات  اهتمامها  املهنية من خالل 
املحا�شبة  مهنتي  يف  وح��دي��ث  ج��دي��د  ك��ل  وم��ت��اب��ع��ة 

والتدقيق.

•• دبي-الفجر: 

اأع��ل��ن��ت غ��رف��ة جت����ارة و���ش��ن��اع��ة دب����ي اأن 
جلائزة  العا�شرة  للدورة  التقدمي  طلبات 
لالأعمال  م��ك��ت��وم  اآل  را����ش���د  ب���ن  حم��م��د 
وال�����دورة ال��ث��ان��ي��ة م��ن ج��ائ��زة حم��م��د بن 
�شهدت  الأع��م��ال  لبتكار  مكتوم  اآل  را�شد 
ال�شركات  خمتلف  م��ن  متزايدة  م�شاركة 
يف الدولة الإمارات ودول جمل�س التعاون 
اخل��ل��ي��ج��ي، ح��ي��ث ���ش��ج��ل��ت ج���ائ���زة حممد 
بن�شبة  اآل مكتوم لالأعمال منواً  بن را�شد 
حني ارتفعت  يف  امل�شاركني،  عدد  يف   61%
ن�شبة امل�شاركات يف جائزة حممد بن را�شد 
 21% بن�شبة  الأعمال  لبتكار  مكتوم  اآل 

مقارنة بالدورة ال�شابقة.  
وجتري حالياً مرحلة التقييم للجائزتني، 
ف��ري��ق خمت�س م��ن اخلرباء  ي��ق��وم  ح��ي��ث 
املختارة  ال�شركات  اإىل  ميدانية  ب��زي��ارات 
ل��ت��ق��ي��ي��م اأدائ����ه����ا ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي يف جم���الت 
وال�شرتاتيجية  ال��ق��ي��ادة  م��ث��ل  رئ��ي�����ش��ي��ة 
والبتكار  املواهب  واإدارة  العاملة  والقوى 
الرئي�شية  امل���ق���اي���ي�������س  م�����ن  وغ�����ريه�����ا 

للجائزتني. 
واأك����د ���ش��ع��ادة ح��م��د ب��وع��م��ي��م، م��دي��ر عام 
على  امل�شرفة  اللجنة  ورئي�س  دب��ي  غرفة 
جائزة حممد بن را�شد اآل مكتوم لالأعمال 
امل�شاركات يف دورة احلالية  اأن زيادة ن�شبة 

للجائزتني يعك�س وعي ال�شركات يف دولة 
الإم��ارات ودول جمل�س التعاون اخلليجي 
م�شيفاً  املوؤ�ش�شي،  الأداء  يف  التميز  ح��ول 
اأدركت  املنطقة  ال�شركات يف  املزيد من  اأن 
اأه��م��ي��ة ت��ب��ن��ي امل��م��ار���ش��ات امل��ب��ت��ك��رة لتظل 
ق��ادرة على مواكبة ع��امل الأع��م��ال املتغري 

واملتطور. 
امل�شاركة  على  الإقبال  اأن  �شعادته  واأ�شاف 
يعك�س  ل��ل��ج��ائ��زت��ني  احل��ال��ي��ة  ال������دورة  يف 
الل����ت����زام ال���ق���وي م���ن ق��ب��ل ال�����ش��رك��ات يف 
العاملية  املمار�شات  اأف�شل  بدمج  املنطقة 
يف عملياتها بهدف ت�شني الكفاءة والأداء 
يف  امل�����ش��ارك��ة  اأن  ك��ذل��ك  م��وؤك��داً  املوؤ�ش�شي، 
اجلائزتني ي�شكل فر�شة مثالية لل�شركات 
تطوير  ب��ه��دف  تعليمية  جت��رب��ة  خل��و���س 
املوؤ�ش�شية  وممار�شاتها  قدراتها  وت�شني 

والبتكارية.
ك���م���ا ق���ام���ت ال���غ���رف���ة م�����وؤخ�����راً ب���اإط���الق 
را�شد  بن  حممد  جلائزة  تعليمي  برنامج 
ع���ب���ارة عن  ل���الأع���م���ال، وه����و  اآل م��ك��ت��وم 
اجلائزة  يف  ل��ل��م�����ش��ارك��ني  م��ث��ال��ي��ة  من�شة 
املعلومات  واكت�شاب  ممار�شاتهم  لتح�شني 
التعليمي  ال��ربن��ام��ج  ويتكون  واخل����ربات. 
م���ن 5 ور�����س ع��م��ل ت��دري��ب��ي��ة و3 ن���دوات 
التميز  مم��ار���ش��ات  اأف�����ش��ل  ح��ول  تعريفية 
والب���ت���ك���ار امل��وؤ���ش�����ش��ي��ة ب��الإ���ش��اف��ة اإىل 3 

طاولت نقا�س م�شتديرة. 

جدير بالذكر اأن باب الرت�شيح للجائزتني 
ال�شركات  ج��م��ي��ع  اأم�������ام  م���ف���ت���وح���اً  ك�����ان 
واملوؤ�ش�شات يف دولة الإمارات ودول جمل�س 
التعاون اخلليجي بغ�س النظر عن نوعها 
اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  ق��ط��اع��ه��ا،  اأو  حجمها  اأو 

ال�شركات امل�شجلة يف املناطق احلرة. 
وتهدف كل من جائزة حممد بن را�شد اآل 
مكتوم لالأعمال وجائزة حممد بن را�شد 
اآل مكتوم لبتكار الأعمال اإىل دعم تطوير 
التي  املوؤ�ش�شات  وتقدير  الأع��م��ال،  قطاع 
القت�شادية  النه�شة  يف  وت�شاهم  �شاهمت 

التي ت�شهدها املنطقة. 
وك����ان����ت ال����غ����رف����ة ق����د اأط����ل����ق����ت ال�������دورة 

ال��ع��ا���ش��رة جل���ائ���زة حم��م��د ب���ن را����ش���د اآل 
م��ك��ت��وم ل��الأع��م��ال وال������دورة ال��ث��ان��ي��ة من 
اآل مكتوم لبتكار  جائزة حممد بن را�شد 
الأع��م��ال خ��الل م��وؤمت��ٍر ع��امل��ي نظمته يف 
املوؤمتر  ا�شت�شاف  حيث  املا�شي،  نوفمرب 
وال�شخ�شيات  اخل������رباء  م���ن  جم��م��وع��ة 
والقيادات املحلية والعاملية املتخ�ش�شة يف 
يف  ومت  املوؤ�ش�شي.  والأداء  الأع��م��ال  متيز 
املوؤمتر مناق�شة موا�شيع تركز على اأهمية 
العامل الب�شري، وكيفية تقيق ال�شركات 
وّفر  كما  ع�شرنا.  يف  وال��ت��ق��دم  ل��الزده��ار 
املوؤمتر فر�شًة للم�شاركني لالطالع على 
اأبرز قادة  اأف�شل املمار�شات والتوا�شل مع 

التميز على ال�شاحة الدولية.
اآل  را�شد  بن  حممد  جائزة  اإط��الق  ومنذ 
وحتى   2005 العام  يف  لالأعمال  مكتوم 
من  اأك��رث  م�شاركة  اجلائزة  �شهدت  اليوم، 
ودول  الإم��ارات  دولة  من  �شركة   1400
جم��ل�����س ال��ت��ع��اون اخل��ل��ي��ج��ي، م���ع تكرمي 
اأكرث من 150 �شركة على مدار الدورات 

ال� 9 ال�شابقة. 
وي�����ش��ك��ل امل�����ش��ارك��ة يف ج���ائ���زة حم��م��د بن 
مثالية  فر�شة  لالأعمال  مكتوم  اآل  را�شد 
تعليمية  جت����رب����ة  خل����و�����س  ل���ل�������ش���رك���ات 
ور�س  يف  امل�شاركة  خ��الل  من  للموؤ�ش�شات 
والتحليل  ال��ت��دري��ب��ي��ة  وال������دورات  ال��ع��م��ل 
اأدائهم  قيا�س  م��ن  متكنهم  ال��ت��ي  ال��ذات��ي 

املمار�شات  ال�شركات يف  اأف�شل  مقارنة مع 
امل�شاركني  تلقي  اإىل  بالإ�شافة  املوؤ�ش�شية، 
وت�شني  تطوير  بهدف  قيمة  معلومات 

قدراتهم وممار�شاتهم املوؤ�ش�شية.
اآل مكتوم  وتعترب جائزة حممد بن را�شد 
بن  حممد  م��ب��ادرات  يف  الع�شو  لالأعمال، 
اأطلقتها  والتي  العاملية،  مكتوم  اآل  را�شد 
اأبرز  اإح���دى  دب���ي،  غ��رف��ة جت���ارة و�شناعة 
يف  امل��وؤ���ش�����ش��ي  الأداء  يف  ال��ت��م��ي��ز  ج���وائ���ز 
اخل��ل��ي��ج��ي، حيث  ال���ت���ع���اون  دول جم��ل�����س 
الأعمال،  ق��ط��اع  تطوير  دع��م  اإىل  ت��ه��دف 
وت�شاهم  �شاهمت  التي  املوؤ�ش�شات  وتقدير 
ت�شهدها  ال��ت��ي  الق��ت�����ش��ادي��ة  النه�شة  يف 
لثقافة  وال���رتوي���ج  اخل��ل��ي��ج��ي��ة،  امل��ن��ط��ق��ة 
الأعمال املتميزة والأداء املوؤ�ش�شي املتفوق.

وقد اأطلقت غرفة دبي بالتعاون مع وزراة 
جائزة   2015 ال���ع���ام  خ���الل  الق��ت�����ش��اد 
حممد بن را�شد اآل مكتوم لبتكار الأعمال 
مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  جائزة  �شمن 
بن  حممد  جائزة  تعترب  حيث  لالأعمال، 
مبادرة  الأع��م��ال  لبتكار  مكتوم  اآل  را�شد 
يف  البتكار  دور  لإب���راز  نوعها  يف  متميزة 
روؤية  بالتما�شي مع  الأعمال،  بيئة  تفيز 
الإمارات 2021 بامل�شي قدماً نحو املزيد 
البتكار.  القائم على  املعرفة  اقت�شاد  من 
اخلا�س  للقطاع  ح��اف��زاً  اجل��ائ��زة  وت�شكل 
لتخاذ البتكار كطريٍق للنجاح املوؤ�ش�شي. 

املن�شوري ي�شيد بقرارات جمل�ض الوزراء 
ب�شاأن متلك امل�شتثمرين العامليني لل�شركات

•• اأبوظبي-وام:

قال معايل �شلطان بن �شعيد املن�شوري وزير القت�شاد اإن قرارات جمل�س 
اإىل  لل�شركات  ال��ع��امل��ي��ني  امل�شتثمرين  مت��ل��ك  ن�شبة  ب��رف��ع  امل��وق��ر  ال�����وزراء 
ت�شتهدف  الدولة  دخول  لتاأ�شريات  متكاملة  منظومة  واإطالق   ،100%
بالغة الأهمية تعزز اخلطى نحو  الكفاءات.. هي خطوة ريادية  ا�شتقطاب 

الوطنية  الأج���ن���دة  اأه�����داف  ت��ق��ي��ق 
م�شرية  ل�شتكمال  وتوؤ�ش�س   ،2021
ال����دول����ة  امل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة يف  ال��ت��ن��م��ي��ة 
مئوية  حم���������ددات  م�����ع  ب�����ال�����ت�����واوؤم 
دورها  اإىل  ن��ظ��راً   ،2071 الإم����ارات 
الإم����ارات  تناف�شية  تعزيز  يف  ال��ب��ارز 
العاملية،  ال�شتثمارات  ا�شتقطاب  يف 
مف�شلة  ك��وج��ه��ة  مكانتها  وت��ر���ش��ي��خ 
املتميزة  وال��ك��ف��اءات  الفذة  للمواهب 
والقطاعات  التخ�ش�شات  خمتلف  يف 

ذات الأولوية.
القرارات  ه���ذه  اأن  م��ع��ال��ي��ه  واع��ت��رب 
لطاملا  التي  احلكيمة  ال��روؤي��ة  تعك�س 
الر�شيدة،  ق��ي��ادت��ن��ا  ل���دى  ع��ه��دن��اه��ا 

والتي ما زالت تقود دولة الإم��ارات من اإجن��از اإىل اإجن��از، كما توؤكد متيز 
حكومة دولة الإمارات يف اإدراك املتغريات الراهنة، وا�شت�شراف الجتاهات 
اأف�شل ال�شيا�شات التي ت�شمن ا�شتدامة م�شرية التقدم  امل�شتقبلية، لو�شع 

والتنمية.
بن�شبة  اجلديدة  التملك  منظومة  اأن  اإىل  املن�شوري  الوزير  معايل  واأ�شار 
دولة الإمارات ب�شورة اأكرب  ا�شم  �شتربز  العامليني  للم�شتثمرين   100%
على خريطة ال�شتثمار العاملي، واأن اأ�شماء عاملية مرموقة جديدة �شتن�شم 
الدولة،  يف  وف��روع��اً  مقرات  متتلك  التي  الكربى  ال�شركات  جمموعة  اإىل 
م�شرياً اإىل اأن هذه اخلطوة من �شاأنها اأن ترفع تدفقات ال�شتثمار الأجنبي 
املبا�شر الواردة للدولة اإىل م�شتويات اأعلى، ول �شيما ال�شتثمارات النوعية، 
و�شتعمل بالتايل على تن�شيط حركة التجارة وزيادة عدد امل�شاريع وال�شركات، 

وهذا له دوره الكبري يف ازدهار بيئة الأعمال ومنو القت�شاد الوطني.
الإم��ارات هي  التي متتلكها دولة  املميزات ال�شتثمارية  اأن  واأو�شح معاليه 
مميزات جاذبة ومتعددة، �شواء ما يتعلق منها باملوقع اجلغرايف وال�شتقرار 
ال�شيا�شي والأمني والنفتاح الجتماعي والثقايف، اأو ما يت�شل بال�شيا�شات 
التحتية  والبنى  للم�شتثمر  ال�شديقة  والت�شريعات  الفعالة  القت�شادية 
ع��دد من  العاملية يف  وال��ري��ادة  العالية  ال��ك��ف��اءة  ذات  امل��ت��ط��ورة واخل��دم��ات 

القطاعات، مثل التجارة والطريان واملوانئ واللوج�شتيات وغريها.
واأ�شاف معاليه: "جنحت هذه املزايا على مدى ال�شنوات املا�شية يف تر�شيخ 
مكانة الدولة يف املرتبة الأوىل عربياً يف ا�شتقطاب ال�شتثمارات الأجنبية.. 
وتوفري   100% بن�شبة  ال��ع��امل��ي��ني  امل�شتثمرين  مت��ل��ك  منظومة  اأن  اإل 
ولأ�شحاب  وعائالتهم  للم�شتثمرين  �شنوات   10 مل��دة  الإق��ام��ة  خ��ي��ارات 
الكفاءات واخلربات يف عدد من املجالت احليوية، ميثل قفزة مهمة قطعت 
وال�شيا�شات  الت�شريعات  منظومة  تطوير  نحو  واح��دة  دفعة  مراحل  ع��دة 
ال�شتثمارية والتنموية يف الدولة، فهي ر�شالة وا�شحة وحافز كبري يوؤكد 
امل�شتثمرين  لنخبة  ال��ع��امل  يف  املقا�شد  اأف�شل  اأح��د  �شتكون  الإم����ارات  اأن 
ال��ع��ق��ول وامل��ب��دع��ني يف خمتلف  ال��ع��امل��ي��ة، وك��ذل��ك لنخبة  وال���ش��ت��ث��م��ارات 

التخ�ش�شات التي متثل ركيزة رئي�شية يف بناء اقت�شاد امل�شتقبل".
لهذه  املرتقبة  الإيجابية  الآث��ار  اأه��م  اأح��د  اأن  اإىل  املن�شوري  معايل  واأ�شار 
يف  كبرية  ب�شورة  م�شاهمتها  هو  والبعيد  املتو�شط  املديني  على  املنظومة 
املتمكنة من  املواطن وبناء الطاقات والكفاءات  الب�شري  املال  راأ�س  تطوير 
اأبناء الإم���ارات، ودع��م خم��زون الأف��ك��ار الإبداعية وال��ق��درة على الخرتاع 
مع  وتفاعلهم  املبا�شر  ات�شالهم  خ��الل  من  ال�شباب،  جيل  ل��دى  والبتكار 

املواهب واخلربات العاملية التي �شت�شهم هذه القرارات يف ا�شتقطابها.
وتابع معاليه اأن ريادة الأعمال التي متثل اأحد اأهم رهانات ا�شتدامة وتنوع 
القرارات،  هذه  بنتائج  املنتع�شة  القطاعات  �شمن  اأي�شاً  �شتكون  القت�شاد، 
املتخ�ش�شة  الكفاءات  وزي��ادة  العاملية  ال�شتثمارات  �شتجلبه  ما  اإىل  نظراً 
املثمرة،  ال�شراكات  لبناء  والعلوم من فر�س  والهند�شة  الطب  يف قطاعات 
ونقل وتوطني للمعرفة والتكنولوجيا واملمار�شات املثلى يف خمتلف جمالت 
الوزير  م��ع��ايل  واأو���ش��ح  امل�����ش��ت��دام��ة.  الق��ت�����ش��ادي��ة والج��ت��م��اع��ي��ة  التنمية 
هذه  مبوجب  املقبلة  املرحلة  خالل  �شتعمل  القت�شاد  وزارة  اأن  املن�شوري 
القرارات الرائدة، مع خمتلف ال�شركاء والأطراف املعنيني لو�شع الآليات 
الكفيلة بالتطبيق الأمثل للقرار ومواءمة الت�شريعات والإجراءات الراهنة 
اأو  راهنة  قوانني  م�شاريع  اأي  �شياغة  يف  ومراعاته  ال��ق��رار  متطلبات  مع 

م�شتقبلية، ويف مقدمتها قانون ال�شتثمار اجلديد.

مليون درهم ت�شرفات   467
عقارات دبي ام�ض

•• دبي -وام:

اكرث من  بدبي  والأم��الك  الأرا�شي  دائ��رة  العقارية يف  الت�شرفات  حققت 
467 مليون درهم حيث �شهدت الدائرة ام�س ت�شجيل 142 مبايعة بقيمة 
161 مليون درهم، منها 6 مبايعات لالأرا�شي بقيمة 28 مليون درهم و 

درهم. مليون   133 بقيمة  والفلل  لل�شقق  مبايعة   136
6 ماليني درهم يف منطقة ور�شان  الأرا�شي بقيمة  اأهم مبايعات  وج��اءت 
اخلام�شة  الثنية  درهم يف منطقة  5 ماليني  بقيمة  مبايعة  تليها  الثانية 

تليها مبايعة بقيمة 5 ماليني درهم يف منطقة وادي ال�شفا 5.
وت�شدرت منطقة الثنية اخلام�شة املناطق من حيث عدد املبايعات اإذ �شجلت 
بت�شجيلها   5 ال�شفا  وادي  وتلتها منطقة  درهم  5 ماليني  بقيمة  مبايعة 
5 ماليني درهم وثالثة يف حدائق ال�شيخ حممد بن را�شد  مبايعة بقيمة 
مبايعات  باأهم  يتعلق  وفيما  دره��م.  ماليني   4 بقيمة  بت�شجيلها مبايعة 
جمريا  مبنطقة  دره��م  ماليني   5 بقيمة  مبايعة  ج��اءت  الفلل  و  ال�شقق 
الأوىل كاأهم املبايعات تلتها مبايعة بقيمة 4 ماليني درهم يف منطقة برج 
خليفة و اأخريا مبايعة بقيمة 3 ماليني درهم يف منطقة وادي ال�شفا 3. 
وت�شدرت منطقة املركا�س املناطق من حيث عدد مبايعات ال�شقق و الفلل 
الرب�شاء  منطقة  وتلتها  دره��م  مليون   22 بقيمة  مبايعة   35 �شجلت  اإذ 
وثالثة يف  درهم  11 مليون  بقيمة  13 مبايعة  بت�شجيلها  الرابعة  جنوب 

درهم. ماليني   8 بقيمة  مبايعات  جبل علي الأوىل بت�شجيلها 9 

جلذب املزيد من اال�شتثمارات وتعزيز التجارة الثنائية 

دافزا تبحث تعزيز العالقات الثنائية مع ال�شني 

قطاع الطريان الإماراتي.. ريادة يف ال�شماء .. ومتيز على الأر�ض

•• دبي-الفجر: 

ب��ح��ث ���ش��ع��ادة ال��دك��ت��ور حم��م��د ال���زرع���وين م��دي��ر عام 
"دافزا" اآف����اق  دب����ي  امل��ن��ط��ق��ة احل����رة مب��ط��ار  ���ش��ل��ط��ة 
اإدارة  اخل���ربات يف جم��ال  وت��ب��ادل  امل�شتقبلي  ال��ت��ع��اون 
برئا�شة  امل�شتوى  رفيع  املناطق احلرة مع وفد �شيني 
نائب وزير التجارة ت�شيان كه مينغ  وبح�شور عدد من 
مديري الإدارات وامل�شوؤولني لدى اجلانبني وممثلني 

عن املنظمة العاملية للمناطق احلرة.  
التي  ال��ل��ق��اءات  م��ن  �شل�شلة  اإط���ار  الجتماع يف  وي��اأت��ي 
بهدف  نظمتها  ال��ت��ي  وامل���ب���ادرات  "دافزا"  ع��ق��دت��ه��ا 
التجارة  ن���ط���اق  وت��و���ش��ي��ع  ال���ت���ع���اون  اأوا�����ش����ر  ت��ع��زي��ز 
الثنائية مع ال�شوق ال�شيني وجذب املزيد من الفر�س 
التفاقيات  م��ن  ع��دد  ع��ن  ف�شاًل  منها،  ال�شتثمارية 
من  وقعتها،  التي  الهامة  ال�شرتاتيجية  وامل��ذك��رات 
والتجارة  ال�شناعة  ات���اد  م��ع  تفاهم  م��ذك��رة  بينها 
لتحديد  الإم����ارات  يف  ال�شينية  "لياونينغ"  ملقاطعة 
فر�س  وخلق  التجارة  تعزيز  جم��ال  يف  التعاون  اأط��ر 
"منطقة  مع  واأخ��رى  م�شرتكة،  وجتارية  ا�شتثمارية 
التجارة  ل�منطقة  التابعة  نان�شا"  يف  احل��رة  التجارة 

احلرة يف "قوانغدونغ". 
ال���دك���ت���ور حممد  ����ش���ع���ادة  ق�����ال  ال�������ش���ي���اق،  ويف ه�����ذا 
"تتمتع دولة الإمارات وجمهورية ال�شني  الزرعوين: 
املجالت  خمتلف  يف  متينة  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  ب��ع��الق��ات 
حتى  متتد  والتي  والثقافية  والقت�شادية  ال�شيا�شية 
حكومات  و�شعت  املا�شي،  القرن  ثمانينيات  منت�شف 
كال الدولتني اإىل البناء على هذه العالقات منذ ذلك 
الأب��رز يف  القوى القت�شادية  الوقت كونهما من بني 

القارة الآ�شيوية".  
التجارة  وزير  نائب  مع  اللقاء  خالل  بحثنا  واأ�شاف: 
ت�شيان كه مينغ �شباًل جديدة لرت�شيخ التعاون الثنائي 
خا�شة  جتمعنا،  التي  القوية  العالقات  على  والبناء 
اإمكانيات من��و هائلة يف ع��دد كبري من  يف ظ��ل وج��ود 
واخلدمات  الإل��ك��رتون��ي��ة  الأج���ه���زة  منها  ال��ق��ط��اع��ات 
ال��ل��وج�����ش��ت��ي��ة وال���ت���ج���ارة الإل���ك���رتون���ي���ة واخل���دم���ات 
واملنتجات الطبية. وتتمثل ا�شرتاتيجيتنا يف موا�شلة 
التحتية  البنى  م�شتويات  اأف�شل  توفري  على  الرتكيز 
الأ�شواق  اأب���رز  يف  العاملة  ال�����ش��رك��ات  اإىل  واخل��دم��ات 

العاملية التي تتطلع لإطالق عملياتها يف دبي. 
احلمالت  م���ن  �شل�شلة  ن��ظ��م��ت  ق���د  "دافزا"  وك���ان���ت 
املقاطعات  م���ن  ع�����دٍد  يف  وال��ت�����ش��وي��ق��ي��ة  ال��رتوي��ج��ي��ة 
�شملت  وال��ت��ي  وج��وان��زو،  �شنزين  فيها  مب��ا  ال�شينية 
لقاءات مع عدد من كربى ال�شركات ال�شينية الرائدة 

التي تتطلع لال�شتثمار �شمن "دافزا". 
كما نظمت "دافزا" زيارة ر�شمية لوفد رفيع امل�شتوى 
اإىل ال�شني، حيث التقى خاللها ال�شيد تاي كونبينج 
�شيان  الأغذية احلالل يف مدينة  رئي�س غرفة جتارة 
مبقاطعة �شان�شى، وزاي بيكني نائب اأمني عام حكومة 

املقاطعة، ومع مدير مكتب التجارة يف حكومة مقاطعة 
ملطار  اجل��دي��دة  احل���رة  املنطقة  ع��ن  ومم��ث��ل  �شان�شى 
مدينة �شيان، ونائب مدير املنطقة احلرة القت�شادية 
املنطقة  ونائب مدير  �شيان،  التطور يف مدينة  فائقة 

احلرة اجلديدة يف مطار مدينة �شي �شيان. 
اأهمية  على  ال�شوء  ت�شليط  يف  الزيارة  هذه  و�شاهمت 
ب�شكل  ت�شهم  التي  املناطق  اإح��دى  بو�شفها  "دافزا" 
فاعل يف تقيق مبادرة "احلزام والطريق" ال�شينية، 
واملعارف  اخل��ربات  لتبادل  متميزة  فر�شة  �شّكلت  كما 
حول ال�شبل التي تتيح للمناطق احلرة اإمكانية تقيق 

النجاح والزدهار. 
%17 من  ال�������ش���رك���ات الآ����ش���ي���وي���ة ح�����وايل  وت�����ش��ك��ل 
اإجمايل عدد ال�شركات يف دافزا، وتتمثل ا�شرتاتيجية 
املنطقة احلرة يف موا�شلة الرتكيز على توفري اأف�شل 
ال�شركات  اإىل  واخل��دم��ات  التحتية  البنى  م�شتويات 
العاملة يف اأبرز الأ�شواق العاملية التي تتطلع لإطالق 

عملياتها يف دبي. 
ال�شينية  ال�����ش��رك��ات  اأب���رز  م��ن  "دافزا" ع���دداً  وت�شم 
الرائدة، من بينها هويتينج وهايتريا كوميونيكي�شنز 
اإي�شترين  وت�شاينا  ونورثويل  اإنرتنا�شيونال  وجونهو 

اإيرلينز واأورينتال �شكاي اإيفيا�شن. 
بني  الثنائية  ال��ت��ج��ارة  حجم  اإج��م��ايل  اأن  اإىل  وي�����ش��ار 
مليار   170.2 اإىل  و���ش��ل  وال�����ش��ني  الإم�����ارات  دول���ة 
بذلك  ال�شني  لت�شبح   ،2016 عام  اإماراتي يف  درهم 
الثالث  للعام  الإم�����ارات  ل��دول��ة  جت���اري  �شريك  اأك���رب 
الثنائية بني  التجارة  التوايل. كما جت��اوز حجم  على 
البلدين حاجز 35 مليار دولر اأمريكي خالل الأ�شهر 

ال�9 الأوىل من عام 2017.

•• اأبوظبي-وام:

ي��وا���ش��ل ق��ط��اع ال��ط��ريان يف دول���ة الإم�����ارات م�شرية 
ال���ري���ادة ال��ع��امل��ي��ة وال��ن��م��و امل�����ش��ط��رد ال��ت��ي يحققها 
ع��ري�����ش��ة من  ق��اع��دة  م��ن  ���ش��ن��وات م�شتفيدا  ط����وال 
تد�شني  �شعيد  على  الكبرية  والإجن�����ازات  اخل���ربات 
اأرقى املطارات الدولية من جهة ورفع كفاءة اأ�شاطيل 

الناقالت الوطنية من جهة اأخرى.
واأدركت حكومة الإمارات مبكرا اأهمية قطاع الطريان 
بالن�شبة مل�شتقبل التنمية امل�شتدامة مبجالتها كافة 
ف�����ش��ي��دت امل���ط���ارات ال��ع��امل��ي��ة واأ���ش�����ش��ت اأك����رب �شركات 
املليارات  وا�شتثمرت  واأح��دث��ه��ا  ال��ع��امل  يف  ال��ط��ريان 
 " ال��دويل  " مطار دب��ي  ب��ات  يف البنية التحتية حتى 
امل�شافرين  الأك��رب عامليا من ناحية  املثال  على �شبيل 
الدوليني و" مطار اأبوظبي الدويل " الأ�شرع منوا يف 

اأعداد امل�شافرين.
ومت��ت��ل��ك الإم������ارات اإم��ك��ان��ي��ات ه��ائ��ل��ة ع��ل��ى م�شتوى 
�شبكات املوا�شالت والت�شالت والفنادق التي اأهلتها 
لتكون همزة الو�شل بني ال�شرق والغرب اإ�شافة اإىل 
والرتانزيت  والأعمال  لل�شياحة  عامليا  مركزا  كونها 
اإرث غني من  اإر�شاء  �شاهم يف  الت�شدير مما  واإع��ادة 
عامل  يف  احل��دي��ث  ال��ط��ريان  قطاع  �شمن  النجاحات 

اليوم.
اأول طائرة  تاريخ هبوط   -  1932 اأكتوبر   5 ومنذ 
يف مطار اإماراتي وتديدا يف مطار املحطة يف اإمارة 

ازدهارا  الإم��ارات��ي  ال��ط��ريان  قطاع  حقق   - ال�شارقة 
هائال حيث بات ي�شاهم بحوايل 169 مليار درهم - 
اأمريكي- اأي مبا يعادل %15 من  دولر  مليار   46

الناجت املحلي الإجمايل للدولة.
ال��ن��اق��الت اجل��وي��ة الوطنية  اأ���ش��ط��ول  وارت��ف��ع حجم 
الإم��������ارات والت�����اد  "طريان  ت�����ش��م  ال���ت���ي  الأرب�������ع 
للطريان والعربية للطريان وفالي دبي "لي�شل اإىل 
عدد  ارتفع  كما   2017 العام  بنهاية  طائرة   512
املا�شي  العام  الدولة خالل  امل�شافرين عرب مطارات 

اإىل اأكرث من 126.5 مليون م�شافر.
املدين"  ل��ل��ط��ريان  ال��ع��ام��ة  " الهيئة  لبيانات  ووف��ق��ا 
الدولة نحو  اأج��واء  ع��دد احلركات اجلوية يف  بلغ   ..
وبلغ عدد  املا�شي  العام  خالل  حركة  األف   882.6
مليون   91.3 ال���دويل  دب��ي  م��ط��ار  ع��رب  امل�شافرين 
اأبوظبي  م��ط��ار  وت��ع��ام��ل   .. خالل2017  م�شافر 
مليون  و9.76  م�����ش��اف��ر  م��ل��ي��ون   24 م���ع  ال�����دويل 
م�شافر يف " مطار ال�شارقة" و899 األف م�شافر يف 
مطار اآل مكتوم و472.6 األف م�شافر يف مطار راأ�س 
و11  العني  مطار  يف  م�شافر  األ��ف  و74.8  اخليمة 
 " األ���ف يف  البطني" و3.4  " م��ط��ار  األ���ف م�شافر يف 
مطار الفجرية" و371 م�شافرا يف " مطار الظفرة 
". وتوا�شل الناقالت الوطنية تو�شعاتها يف خمتلف 
النقل  اتفاقيات  م��ن  م�شتفيدة  اخل��ارج��ي��ة  الأ���ش��واق 
اجلوي ومذكرات التفاهم التي توقعها الهيئة العامة 
العامل ف�شال عن  امل��دين مع خمتلف دول  للطريان 

قيامها بزيادة عدد رحالتها اإىل العديد من الوجهات 
القائمة بالفعل.

13 وج��ه��ة جديدة  ال��وط��ن��ي��ة  ال��ن��اق��الت  واأ����ش���اف���ت 
ل�شبكة خطوطها الدولية خالل العام 2017 ليبلغ 
ب��ذل��ك اإج��م��ايل ع��دد ال��وج��ه��ات املجمعة ال��ت��ي تطري 
اإليها 444 وجهة حول العامل انطالقا من مطارات 

الدولة املختلفة.
" يوم  اأكتوبر من كل ع��ام ب�   5 وتتفل الإم���ارات يف 
الطريان الإماراتي " لت�شليط ال�شوء على اإجنازاتها 
امل��م��ي��زة يف ه��ذا ال��ق��ط��اع وم��واك��ب��ة اأح���دث التطورات 
وكفاءة  ال�شالمة  معايري  وتعميم  فيه  والب��ت��ك��ارات 

الت�شغيل يف جمال النقل اجلوي.
وتويل الإم��ارات اأهمية كبرية لأمن الطريان املدين 
وتتخذ كل الإج��راءات الكفيلة ب�شمان اأمن و�شالمة 
مع  م��ت��ع��اون��ة  دول����ة  وب�شفتها   .. عملياته  خم��ت��ل��ف 
املنظمة الدولية للطريان املدين لعبت الإمارات دورا 
حيويا يف تطوير اأمن الطريان املدين على امل�شتويات 
الطريان  اأم��ن  حماية  اأج��ل  من  والدولية  الإقليمية 

من اأية خروق.
واأحرزت دولة الإمارات املركز الأول عامليا يف المتثال 
 2015 ع��ام  ال��ط��ريان  ل�شالمة  ال��دول��ي��ة  للمعايري 
تدقيق  برنامج  قبل  من  �شاملة  تدقيق  عمليات  بعد 
املدين  للطريان  الدولية  للمنظمة  التابع  ال�شالمة 
املنظمة  ت��اري��خ  يف  الأع��ل��ى  امل��ع��دل  م�شجلة  "اإيكاو" 

بن�شبة 98.86 يف املائة يف هذا املجال.

وي��ح�����ش��ب ل����الإم����ارات اأن���ه���ا ك��ان��ت م���ن اأوائ�����ل ال���دول 
والبتكار يف قطاع  الأبحاث  على جانبي  رك��زت  التي 
اأكرث  عمليات  بهدف  العامل  م�شتوى  على  ال��ط��ريان 
�شالمة واأمنا ورفقا بالبيئة .. ويف هذا ال�شدد اأطلقت 
الطريان"  جم���ال  يف  "البتكار  ب��رن��ام��ج  الإم������ارات 
الذي يت�شمن جائزة يتم منحها كل عامني وترمي 
جتربة  ت�شني  ع��رب  والإب�����داع  الب��ت��ك��ار  تفيز  اإىل 
امل�����ش��اف��ري��ن والرت���ق���اء مب��ع��اي��ري ال�����ش��الم��ة وخف�س 

النبعاثات امل�شرة بالبيئة.
وعلى الأر�س كما يف ال�شماء .. حقق قطاع الطريان 
الإماراتي جناحات مرموقة متثلت بامتالكه لأرقى 
م��ن حيث  ال��ع��امل��ي  امل�شتوى  واأك��ربه��ا على  امل��ط��ارات 
ال���رح���الت وم�شتوى  وع����دد  ال���ش��ت��ي��ع��اب��ي��ة  ال��ط��اق��ة 

اخلدمات والت�شهيالت املقدمة للركاب.
وي�شكل " مطار دبي الدويل " ق�شة جناح ا�شتثنائية 
يف ���ش��ن��اع��ة ال���ط���ريان ال��ع��امل��ي��ة ن��ظ��را مل���ا ح��ق��ق��ه من 
واأرق��ام قيا�شية و�شعته يف �شدارة مطارات  اإجن��ازات 
العامل وجعلت منه اأحد اأهم حماور الربط املحورية 

يف عامل الطريان.
ويتعامل مطار دبي يوميا مع نحو 250 األف م�شافر 
و1200 حركة توفر رحالت ربط ملاليني امل�شافرين 
اإىل اأكرث من 240 وجهة ليعربوا بني �شرق العامل 
وغربه ويتوقع اأن يبلغ اإجمايل عدد امل�شافرين الذين 
حتى   1960 ع��ام  افتتاحه  منذ  امل��ط��ار  ا�شتخدموا 

نهاية العام احلايل قرابة مليار م�شافر.
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املال والأعمال
بنك دبي التجاري يفتتح فرعًا جديدًا يف  الوحدة مول باأبوظبي

معر�ض �شوق ال�شفر العربي يف دبي ي�شتقبل 39 األف متخ�ش�ض يف قطاع ال�شفر هذا العام

•• دبي- د.حممود علياء

اأع��ل��ن ب��ن��ك دب���ي ال��ت��ج��اري ع��ن اف��ت��ت��اح ف��رع��ه اجل��دي��د يف ال��وح��دة مول 
امل�شرفية  للخدمات  عمالئه  و�شول  لت�شهيل  خطته  اإط��ار  يف  باأبوظبي 

التي ت�شاعدهم على تلبية متطلباتهم امل�شرفية اليومية.
وقد افتتح الفرع اجلديد الدكتور بريند فان ليندر، الرئي�س التنفيذي 
لبنك دبي التجاري، بح�شور جمموعة من عمالء البنك واأع�شاء الإدارة 
اإىل  م��ول،  الوحدة  يف  اجلديد  فرعه  خ��الل  من  البنك،  ويهدف  العليا. 
املركز  ل���رواد  امل�شرفية  املتطلبات  لتلبية  املتميز  امل��وق��ع  م��ن  ال�شتفادة 
التجاري، والقاطنني يف تلك املنطقة، مع اأوقات عمل ممددة من ال�شاعة 

اخلمي�س. اإىل  ال�شبت  من  م�شاًء،   10 ال�شاعة  حتى  �شباحاً   10
تعليقاً على افتتاح الفرع اجلديد، قال الدكتور بريند فان ليندر: "ياأتي 
البنك  ا�شرتاتيجية  الوحدة مول من�شجماً مع  الفرع اجلديد يف  افتتاح 
بجعل اخلدمات امل�شرفية اأكرث قرباً من عمالئنا لنقدم لهم منتجاتنا 
وتزويد  بالبتكار  التزامنا  م��ع  يتما�شى  اأن���ه  كما  ال��ف��ري��دة.  وخدماتنا 
ب�شاطة  اأك��رث  امل�شرفية  خربتهم  جتعل  مبتكرة  حلول  بتقدمي  عمالئنا 
و�شهولة " من جهته قال اأميت مالهوترا، املدير العام ملجموعة اخلدمات 
امل�شرفية لالأفراد يف بنك دبي التجاري: "يتميز الفرع اجلديد بتقنيات 
جديدة  بطرق  البنك  مع  التفاعل  من  العمالء  متكن  متطورة  رقمية 
ومثرية حيث مت ت�شميمه ب�شكل يتنا�شب مع احتياجات عمالئنا، والتي 

تعد حمط تركيزنا. ويعترب الوحدة مول موقعاً مثالياً لفرعنا اجلديد، 
حيث اأنه الوجهة املف�شلة للت�شوق ل�شكان اإمارة اأبوظبي".

مراكز  يف  الفروع  من  املزيد  لفتح  ا�شرتاتيجيته  تنفيذ  البنك  ويوا�شل 

اأوقات  يف  امل�شرفية  معامالتهم  اإج���راء  للعمالء  ميكن  حيث  الت�شوق، 
ت�شوقهم. فقد افتتح البنك موؤخراً فرعاً جديداً يف �شيتي �شنرت ال�شارقة 

ومن املقرر افتتاح املزيد من الفروع قبل نهاية العام.

•• دبي-الفجر:

احتفل معر�س �شوق ال�شفر العربي )امللتقى 2018( 
هذا العام مبرور 25 عاماً على انطالقته يف املنطقة، 
األ��ف متخ�ش�س يف قطاعات   39 اأك��رث من  وا�شتقبل 
ال�شفر وال�شياحة وال�شيافة من جميع اأنحاء العامل. 
و�شهد املعر�س الذي انعقد ملدة 4 اأيام يف �شهر اأبريل 
املا�شي يف مركز دبي التجاري العاملي ت�شجيل العديد 

من الأرقام القيا�شية.
و�شهدت دورة هذا العام ت�شجيل اأكرب م�شاركة للفنادق 
و�شغلت  الإط���الق،  على  والعاملية  والإقليمية  املحلية 
اأج��ن��ح��ة ال��ف��ن��ادق اأك���رث م��ن 5000 م��رت م��رب��ع، اأي 

بن�شبة %20 من امل�شاحة الإجمالية للمعر�س.
وبهذا ال�شدد قال �شيمون بري�س، مدير اأول معر�س 
ملعر�س  امل�شتمر  النمو  "يج�شد  العربي:  ال�شفر  �شوق 
�شوق ال�شفر العربي دللة وا�شحة على تنامي قطاع 
ال�شفر وال�شياحة يف منطقة ال�شرق الأو�شط. ويوفر 
جمال  يف  للمتخ�ش�شني  مثالية  من�شة  املعر�س  هذا 
اأ�شواق  يف  املتاحة  الفر�س  ملناق�شة  وال�شياحة  ال�شفر 

ال�شرق الأو�شط".
ويعترب معر�س �شوق ال�شفر العربي من اأكرب الأحداث 
م�شتوى  على  وال�شياحة  ال�شفر  قطاع  يف  املتخ�ش�شة 
على   2018 ال��ع��ام  دورة  ورك����زت  وال���ع���امل.  املنطقة 
وا�شتقبلت  رئي�شي  ب�شكل  امل�شوؤولة  ال�شياحة  مفهوم 
اأكرث من 100 عار�س جديد، وبلغ عدد الدول املمثلة 

يف املعر�س هذا العام اأكرث من 140 دولة.
ال�شفر  معر�س  م��ن  الأول  ال��ي��وم  فعاليات  وت�شمنت 
ال�شفر  جت��ارب  ح��ول  خا�شة  جل�شة   2018 العربي 
والبنية  الهايربلوب  ق��ط��ارات  وم�شتقبل  امل�شتقبلية 
ال��ت��ح��ت��ي��ة ال�����ش��ي��اح��ي��ة مب�����ش��ارك��ة ن��خ��ب��ة م��ن اخل���رباء 
واملتخ�ش�شني امل�شاركني الذين اأكدوا اأهمية م�شتقبل 
الوقت  �شي�شهم يف تخفي�س  الذي  الهايربلوب  قطار 
الالزم لالنتقال من مطار دبي الدويل اإىل مطار اآل 

مكتوم الدويل اإىل 7 دقائق. 

ال��رئ��ي�����س التنفيذي  ن��ائ��ب  اإي��ب��ي��ت�����ش��ون  وق���ال م��اي��ك��ل 
ل�شوؤون تكنولوجيا الأعمال يف مطارات دبي: اإن وجود 
مطار دبي الدويل ومطار اآل مكتوم الدويل كمحطات 
رئي�شية �شمن نظام قطار هايربلوب يعترب اأمراً مهماً 
الإمارات  لطريان  ي�شمح  اأن  وميكن  للغاية  واأ�شا�شياً 

بالعمل بفعالية وكفاءة من كال املطارين.
وبعد جناحها يف العام املا�شي، انعقدت فعاليات قمة 
ال�شياحة احلالل يف امل�شرح العاملي �شمن اليوم الثالث 
ال��ع��رب��ي مب�����ش��ارك��ة نخبة  ال�شفر  ���ش��وق  م��ن م��ع��ر���س 
ومن  الإ���ش��الم��ي.  ال�شفر  قطاع  يف  املتخ�ش�شني  م��ن 
مليار   157 امل�شلمون  امل�����ش��اف��رون  ينفق  اأن  امل��ت��وق��ع 
�شريحة  اإق��ب��ال  تزايد  مع   2020 ع��ام  بحلول  دولر 
الأوروبي  ال�شفر، وميكن لدول الت��اد  ال�شباب على 
والبلدان الغربية بذل املزيد من الإجراءات واجلهود 
من  امل�شلمني  امل�شافرين  م��ن  متزايدة  اأع���داد  جل��ذب 
حول العامل. و�شريتفع عدد امل�شافرين امل�شلمني من 
اململكة العربية ال�شعودية للخارج بن�شبة %17 خالل 

ال�شنوات الثالث القادمة وحدها.
احلالل  ال�����ش��ي��اح��ة  ح���ول  الأوىل  اجل��ل�����ش��ة  و���ش��ل��ط��ت 
امل�شافرين  ب��ني  ال�����ش��ب��اب  �شريحة  من��و  ع��ل��ى  ال�����ش��وء 
امل�شلمني وتاأثري الجتاهات الجتماعية والقت�شادية 
العاملية املتغرية. فيما ناق�شت اجلل�شة الثانية النتائج 
مت  احل���الل  ال�����ش��ي��اح��ة  ح���ول  ج��دي��د  مل�شح  الرئي�شية 
حوايل  اإيرث" مب�شاركة  "�شو�شيبل  قبل  من  تنفيذه 

م�شافر. م�شلم  األف   35
امل��وؤ���ش�����س وال��رئ��ي�����س التنفيذي  اأح��م��د  وك�����ش��ف ع��م��ر 
ال�شياحة احلالل  �شوق  اإيرث" اأن  "�شو�شيبل  ملوؤ�ش�شة 
اأ�شبح ركيزة اأ�شا�شية يف قطاع ال�شياحة العاملية. ومن 
قطاع  يف  العاملة  ال�����ش��رك��ات  ت�شبح  اأن  للغاية  امل��ه��م 
ال�شفر وال�شياحة اأكرث قدرة على ا�شتقطاب املزيد من 

امل�شافرين امل�شلمني. 
وعلق بالقول: "علينا اأي�شاً موا�شلة تثقيف امل�شافرين 
اأن  ال�شفر احل��الل، ويجب  والوجهات حول م�شطلح 
تكون حملة التوعية م�شتمرة ومتطورة على الدوام. 

جتارب  ع��ن  يبحثون  امل�شلمني  امل�شافرين  اأن  حيث 
جديدة دائماً بعيداً عن التجارب املعتادة".

ومن اأبرز الفعاليات التي �شهدها امل�شرح العاملي اأي�شاً 
الوجهات  يف  ال�شتثمار  م��وؤمت��ر  م��ن  الأوىل  ال����دورة 
النا�شئة  الأ�شواق  حمرر  ديفترييو�س  جون  مب�شاركة 
يف "�شي اإن اإن موين"، واأنتوين دو�شيت مدير العالمة 
اإنرتنا�شيونال"،  هو�شبيتاليتي  "كريتن  يف  التجارية 
امل�شتثمرين  ع���الق���ات  م���دي���ر  ج��وه��ان�����ش��ون  واإري������ك 
وناق�س  ال�����ش��ي��اح��ة.  لتنمية  اخل��ي��م��ة  راأ�����س  ه��ي��ئ��ة  يف 
تدفع  التي  الرئي�شية  العوامل  اجلل�شة  يف  امل�شاركون 
ال�شرق  اأنحاء  جميع  يف  ال�شفر  وجهات  يف  ال�شتثمار 
الأو���ش��ط وامل��ن��اط��ق امل��ج��اورة، والأ���ش��ول ال��ت��ي يبحث 
به  ال��ق��ي��ام  للوجهات  ميكن  وم���اذا  عنها  امل�شتثمرون 

جلذب ال�شتثمارات.
ملوؤمتر  الأوىل  ال���دورة  اأي�شاً  املعر�س  ا�شت�شاف  كما 
ت�شمن  وال���ذي  للطالب  ال�شفر  ق��ط��اع  يف  ال��وظ��ائ��ف 
كيفية  ع��ل��ى  ال�����ش��وء  ت�شلط  تفاعلية  جل�شات  ث���الث 
وال�شياحة  ال�����ش��ف��ر  ق��ط��اع  يف  مهنية  ���ش��رية  اك��ت�����ش��اب 
وكيفية  العمل؛  وف��ر���س  ال�شياحية  امل��ه��ارات  وتنمية 

اإن�شاء الوظائف يف قطاع ال�شفر وال�شياحة.
وعلق �شيمون بري�س بالقول: "�شهدت الدورة الأوىل 
من موؤمتر الطالب جناحاً كبرياً وجنحت يف ت�شليط 
ال�����ش��وء على اأه��م��ي��ة زي���ادة ت��وف��ري ال��ف��ر���س للطالب 

واخلريجني يف قطاع ال�شفر وال�شياحة".
�شمن  الدائمة  الرئي�شية  الفعاليات  قائمة  و�شملت 
معر�س �شوق ال�شفر العربي كاًل من معر�س تقنيات 
واأكادميية  الفاخر  ال���دويل  ال�شفر  ومعر�س  ال�شفر 
و�شالة  امل�شرتين  ن��ادي  اإىل  بالإ�شافة  ال�شفر  وك��الء 
العافية وال�شبا، ووفرت هذه الفعاليات فر�شة ممتازة 

للتوا�شل مع الأفراد وال�شركات املعنية.
�شوق  معر�س  يف  جناح  اأف�شل  ج��وائ��ز  ت��وزي��ع  مت  كما 
الفائزين  قائمة  وت�شمنت   ،2018 العربي  ال�شفر 
اخل���ط���وط ال�����ش��ع��ودي��ة وج���ن���اح ل��ب��ن��ان وج���ن���اح تركيا 

وغريها.

1.72 مليار درهم ر�شيد 
امل�شرف املركزي من الذهب

•• اأبوظبي-وام:

ارتفع ر�شيد م�شرف الإمارات املركزي من ال�شبائك الذهبية اإىل 1.72 
مليار درهم تقريبا خالل الربع الأول من العام اجلاري بنمو ن�شبته 6.6% 

مقارنة مع 1.099 مليار درهم خالل الربع الأول من العام 2017.
وج���اء الرت��ف��اع امل�شجل يف خم���زون امل�����ش��رف امل��رك��زي م��ن ال��ذه��ب خالل 
ال�شهور الثالثة الأوىل من العام اجلاري مواكبا للتح�شن الذي �شهده �شعر 
املعدن الأ�شفر يف ال�شوق العاملي . وبح�شب اأحدث الإح�شاءات التي اأ�شدرها 
امل�شرف املركزي فاإن حيازته من الذهب �شهدت منوا م�شطردا منذ العام 
اإىل تكوين ر�شيد من  العودة جم��ددا  قرر فيه  ال��ذي  العام  وهو   2015
املعدن الأ�شفر وذلك بالإ�شافة اإىل �شلة احتياطياته من العمالت الأجنبية 

ويف مقدمتها الدولر وبع�س العمالت العاملية الرئي�شية.
ويت�شح من خالل ر�شد املوؤ�شر اخلا�س بحركة حيازة امل�شرف املركزي من 
الذهب اأن الربع الأول من العام اجلاري �شهد تذبذبا يف قيمة املخزون حيث 
ارتفع خالل ال�شهر الأول من العام اإىل 1.189 مليار درهم .. فيما و�شلت 
القيمة خالل �شهر فرباير اإىل 1.165 مليار درهم اأما يف �شهر مار�س فقد 

بلغت قيمة ملكية امل�شرف من الذهب 1.72 مليار درهم.
وبرغم اأن احتياطي امل�شرف املركزي من الذهب ل ي�شكل �شوى ن�شبة قليلة 
من اإجمايل اأر�شدته الأجنبية اإل اأن القيمة التي بلغها خمزونه من املعدن 

الأ�شفر خالل مار�س املا�شي تعد الأعلى خالل ال�شنوات الثالث املا�شية.
وكانت دولة الإم��ارات - ممثلة بامل�شرف املركزي - قد خرجت من قوائم 
جمل�س الذهب العاملي اخلا�س باحتياطيات الذهب لدى امل�شارف يف العامل 

قبل نحو 8 �شنوات بعدما قام ببيع جميع خمزونه من املعدن ال�شفر.
قائمة  للظهور جم��ددا يف  املركزي  امل�شرف  عاد   2015 العام  بداية  ومع 
املجل�س العاملي للذهب بعدما قرر اإعادة تكوين ر�شيده من املعدن الأ�شفر 
حيث بلغت قيمته خمزونه مع نهاية العام املذكور نحو 940 مليون درهم 

وتوا�شلت الزيادة بعد ذلك بن�شب منو جيدة.

مليار درهم اجمايل نفقات   48.572
اجلهات احلكومية خالل 2017

•• اأبوظبي -وام:
تقريبا  دره��م  مليار   48.572 التادية  للجهات  الفعلية  النفقات  بلغت 
بح�شب  وذل���ك   100% اىل  و���ش��ل��ت  تنفيذ  بن�شبة   2017 ال��ع��ام  خ���الل 
املالية. وبلغت  ام�س عن وزارة  ال�شادر  امليزانية  لتنفيذ  املايل  الأداء  تقرير 
 16.190 نحو  ال��ع��ام��ة  العمومية  اخل��دم��ات  ق��ط��اع  على  النفقات  قيمة 
% من اجمايل النفقات خالل العام   33.3 مليار درهم ،ت�شكل ما ن�شبته 
2017 يف ما بلغت قيمة النفقات على قطاع النظام العام و�شوؤون ال�شالمة 
فقد  ذلك  اىل  وا�شتنادا   .21.5% 10.453مليار درهم وبن�شبة  العامة 
%54.8 من اجمايل النفقات يف ما و�شلت  ا�شتحوذ القطاعان على نحو 
ن�شبة النفقات على قطاع التعليم %13.5 وبواقع 6.574 مليار درهم ثم 
قطاع ال�شحة بن�شبة %8.1 وبقيمة 3.943 مليار درهم تقريبا واحلماية 
النفقات  قيمة  وبلغت  دره��م.  مليار   3.134 وبقيمة   6.5% الجتماعية 
%2.1 مع  1.021 مليار درهم وبن�شبة  على قطاع ال�شوؤون القت�شادية 
املجتمع  ومرافق  ال�شكان  قطاع  على  و�شلت  حني  يف   2017 العام  نهاية 
وبن�شبة %1.3 ونحو 290 مليون درهم على قطاع  درهم  مليون   621
الرتفيه  قطاع  على  دره��م  مليون   194 و   0.6% وبن�شبة  البيئة  حماية 
والثقافة والدين وبن�شبة %0.4 من اجمايل النفقات. ي�شار اىل اأن وزارة 
املالية تر�س على توفري البيانات املالية التحليلية لأداء اجلهات التادية 
اأعلى  بتحقيق  التزامها  من  انطالقاً  العاملية، وذلك  املمار�شات  اأف�شل  وفق 
املر�شوم بقانون  50من  9 واملادة  املادة  ال�شفافية، وا�شتناداً لأحكام  معايري 
اتادي رقم 8 ل�شنة 2011م ب�شاأن قواعد اإعداد امليزانية العامة واحل�شاب 

اخلتامي والقواعد املنظمة ل�شرف النفقات وت�شيل الإيرادات.

نا�شداك دبي تطلق عقودا م�شتقبلية 
على اأ�شهم �شركات �شعودية

•• دبي-وام: 

ت�شتعد " نا�شداك دبي" لإطالق عقود م�شتقبلية على اأ�شهم �شركات رائدة 
مدرجة يف اململكة العربية ال�شعودية والتي �شتمنح امل�شتثمرين اأدوات توط 
وذلك يف  ال�شركات  لأ�شهم  بالن�شبة  وبيعية  �شرائية  جديدة لتخاذ مراكز 
وقت يزيد فيه اهتمام امل�شتثمرين الدوليني ب�شوق الأ�شهم ال�شعودية على 

نحو مت�شارع.
متثل  امل�شتقبلية  العقود  عليها  �شتطرح  التي  ال�شعودية  ال�شركات  اأن  كما 
نخبة من اأكرب ال�شركات النا�شطة يف منطقة ال�شرق الأو�شط يف قطاعات 
و�شيبداأ  والنقل  امل�شرفية  واخلدمات  والعقارات  البرتوكيماويات  ت�شمل 
تداول العقود امل�شتقبلية على من�شة نا�شداك دبي خالل الربع الثالث من 

ال�شنة اجلارية يف تاريخ �شيجري الإعالن عنه لحقا.

يف ظل زيادة االعتماد على احللول الذكية وتقنيات الذكاء اال�شطناعي 

القمة العاملية لالقت�شاد الأخ�شر2018 تنطلق يف اأكتوبر 
•• دبي-الفجر: 

القمة  لفعاليات  املنظمة  اللجنة  اأع��ل��ن��ت 
 2018 ل��الق��ت�����ش��اد الأخ�������ش���ر  ال��ع��امل��ي��ة 
�شتطرح  اخل��ام�����ش��ة  دورت���ه���ا  يف  ال��ق��م��ة  اأن 
ع����ل����ى م���ن�������ش���ة ال����ن����ق����ا�����س امل����و�����ش����وع����ات 
وال�شرتاتيجيات الهامة والق�شايا العاملية 
على  الرقمي  الع�شر  تاأثري  تت�شمن  التي 
وم�شتدام،  اأخ�����ش��ر  م�شتقبل  ب��ن��اء  ج��ه��ود 
واأهمية تعزيز النمو الأخ�شر على خمتلف 

ال�شعدة.
وتقام الدورة اخلام�شة من القمة برعاية 
حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  من  كرمية 
الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم،  اآل  را�شد  بن 
دبي-رعاه  ح��اك��م  ال����وزراء  جمل�س  رئي�س 
اأكتوبر  و25   24 ي���وم���ي  وذل������ك  اهلل، 
للموؤمترات  ال���دويل  دب��ي  ال��ق��ادم يف مركز 
العاملية  امل��ن��ظ��م��ة  وت��ن��ظ��م��ه��ا  وامل���ع���ار����س، 
ومياه  كهرباء  وهيئة  الأخ�شر  لالقت�شاد 
ال�شركاء  من  جمموعة  مع  بالتعاون  دب��ي 
ال���ع���ام من  ال���دول���ي���ني. وت��ع��ق��د دورة ه���ذا 
قيادة  البتكار،  "تعزيز  �شعار  تت  القمة 
حم���اور  ث���الث���ة  ع��ل��ى  وت���رك���ز  التغيري"، 
اخل�شراء،  الأم���وال  روؤو����س  ه��ي:  رئي�شية 
والتفاعل  وال��ق��ي��ادة  ال��رق��م��ي،  وال��ت��ح��ول 

املجتمعي.
املاليني،  امل�شوؤولني  كبار  القمة  و�شتجمع 
ون��خ��ب��ة م���ن خ����رباء ال���ش��ت��ث��م��ار، و�شناع 

القرار واأ�شحاب الراأي من القطاعني العام 
جمالت  يف  الخت�شا�س  وذوي  واخل��ا���س 
امل�شتدامة،  والتنمية  الأخ�شر  القت�شاد 
روؤو�س  مو�شوع  على  ال�شوء  ُت�شلط  حيث 
الأم���������وال اخل���������ش����راء، واإم���ك���ان���ي���ة زي�����ادة 
امل�شاريع القليمية والعاملية  اإىل  تدفقاتها 
ال�شديقة للبيئة، و�ُشبل احلد من خماطر 

هذه ال�شتثمارات.
وتركز القمة العاملية لالقت�شاد الأخ�شر يف 
دورة هذا العام على �شبل تطوير القت�شاد 
منظومة  يف  ادم����اج����ه  وط�����رق  ال���رق���م���ي، 
ال�شوء  �شتلقي  كما  الأخ�����ش��ر.  القت�شاد 
على اأحدث التقنيات احلديثة، والبتكارات 
عجلة  ت�شريع  �شاأنها  م��ن  التي  الرقمية، 

النمو الأخ�شر والتنمية امل�شتدامة.
والتفاعل  ال����ق����ي����ادة  مل����ح����ور  وب���ال���ن�������ش���ب���ة 
الواقع  ال��ق��م��ة  وت�����ش��ت��ع��ر���س  امل��ج��ت��م��ع��ي،  
احلايل واملاأمول من م�شرية التحول نحو 
املبا�شر  تاأثريه  ومدى  الأخ�شر  القت�شاد 
يف املجالت املجتمعية والإن�شانية. و�شيقدم 
امل�شاركون من القادة والداعمني للمبادرات 
اخل�شراء املبتكرة روؤاهم، لتبادل اخلربات 
من  التي  املمار�شات  اأف�شل  حول  واملعارف 
الجتماعية  ال���ت���اأث���ريات  م��ع��اجل��ة  ���ش��اأن��ه��ا 

والقت�شادية للمبادرات اخل�شراء.
نائب  الطاير،  حممد  �شعيد  �شعادة  واأك���د 
رئ��ي�����س امل��ج��ل�����س الأع���ل���ى ل��ل��ط��اق��ة بدبي، 
لهيئة  التنفيذي  الرئي�س  املنتدب  الع�شو 

العاملية  القمة  رئي�س  دب��ي،  ومياه  كهرباء 
"تاأتي القمة العاملية  لالقت�شاد الأخ�شر: 
الروؤية  م��ع  متا�شيا  الأخ�����ش��ر  لالقت�شاد 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ل�شيدي  الر�شيدة 
رئي�س  نائب  مكتوم،  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي- 
يف  امل�شتدامة  التنمية  لتعزيز  اهلل،  رع���اه 
الدولة، وتاأكيد مكانة دبي كعا�شمة عاملية 
لالقت�شاد الأخ�شر.  وت�شكل جانبا حيويا 
اإىل  الهادفة   2071 من مئوية الم��ارات 
اأن ت�شبح المارات اأف�شل دولة يف العامل، 
دبي  وخ���ط���ة   ،2021 الم�������ارات  وروؤي������ة 
املتوا�شل  �شعينا  اإىل  بالإ�شافة   ،2021
لتحقيق اأهداف ا�شرتاتيجية دبي للطاقة 

النظيفة 2050 والتي تهدف اإىل توفري 
من م�شادر الطاقة  دبي  طاقة  من   7%
النظيفة بحلول 2020، و%25 بحلول 
 ."2050 ب���ح���ل���ول  و75%   ،2030
ب��الإ���ش��اف��ة اىل ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة الإم������ارات 
اىل  ال��رام��ي��ة  ال��راب��ع��ة  ال�شناعية  ل��ل��ث��ورة 
على  قائم  تناف�شي  وطني  اقت�شاد  تقيق 
املعرفة والبتكار والتطبيقات التكنولوجية 
املادية  التقنيات  ت��دم��ج  ال��ت��ي  امل�شتقبلية 

والرقمية واحليوية".
التكنولوجيا  ت��ع��ت��رب   : ����ش���ع���ادت���ه  وق������ال 
املفتاح  وامل���ت���ط���ورة  احل��دي��ث��ة  وال��ت��ق��ن��ي��ات 
التحول  ت��ق��ي��ق  يف  ل��ل��ن��ج��اح  الأ����ش���ا����ش���ي 
الرقمي واإجناز النمو القت�شادي الأخ�شر. 
تتعاون جميع  اأن  ال�شروري  وبالتايل من 
القت�شاد  جم����ال  يف  امل��ع��ن��ي��ة  الأط��������راف 
التي  والأط���ر  ال�شيا�شات  لو�شع  الأخ�شر 
التكنولوجي  التقدم  ت�شجيع  �شاأنها  م��ن 
وتركز  ككل.  املجتمع  تقدم  يف  للم�شاهمة 
فعاليات القمة على ثالثة حماور رئي�شية، 
ل��رت���ش��ي��خ م���وق���ع دب�����ي  ك��ع��ا���ش��م��ة عاملية  
للطاقة النظيفة والقت�شاد الأخ�شر عرب 
الرابعة  ال�شناعية  ال��ث��ورة  تقنيات  تبني 
والتقنيات الإحاللية كالذكاء ال�شطناعي، 
الطاقة،  وتخزين  الروبوتية،  والطائرات 
الأ�شياء،  واإنرتنت  ت�شني،  البلوك  وتقنية 

وغريها من التقنيات الأخرى. 
من جهته، قال عبدالرحيم �شلطان، مدير 

الأخ�شر:  ل��الق��ت�����ش��اد  ال��ع��امل��ي��ة  امل��ن��ظ��م��ة 
الأخ�شر  العاملية لالقت�شاد  القمة  ت�شاهم 
القت�شاد  مفهوم  ن�شر  يف  حم���وري  ب���دور 
�شياق  يف  امل���ت���زاي���دة  واأه��م��ي��ت��ه  الأخ�������ش���ر 
باأن  ثقة  على  ونحن  امل�شتدامة.  التنمية 
ال��ع��ام �شت�شهم يف  ل��ه��ذا  ال��ق��م��ة يف دورت��ه��ا 
القت�شاد  �شيا�شات  تنفيذ  عملية  تعزيز 
بطريقة  امل�شتويات  جميع  علي  الأخ�شر 
القت�شادية  التنمية  تفيز  اإيل  تف�شي 
من  وذل��ك  وال��ع��ادل��ة،  ال�شاملة  امل�شتدامة 
خالل توفري من�شة تفاعلية مثالية تتيح 
ت��ب��ادل ال����روؤى واخل����ربات وال��ت��ع��رف على 
اأف�����ش��ل امل��م��ار���ش��ات واأح����دث الب��ت��ك��ارات يف 

هذا املجال. 
املركز  ت��ت��ل  الإم��������ارات  دول�����ة  اأن  ُي���ذك���ر 
اإدراك  ، وفق موؤ�شر  واقليميا  الأول عربياً 
ال��ع��امل��ي، ويف �شدارة  الأخ�����ش��ر  الق��ت�����ش��اد 
الدول يف العامل يف جمال التحول الأخ�شر 
جهودها  اإط�����ار  ويف  امل���ت���ج���ددة.  وال��ط��اق��ة 
احل��ث��ي��ث��ة يف ه����ذا امل���ج���ال، اأن�������ش���اأت اإم����ارة 
اآل مكتوم  دب���ي جم��م��ع حم��م��د ب��ن را���ش��د 
للطاقة  م�شروع  اأك��رب  ال�شم�شية،  للطاقة 
وفق  واح��د  موقع  يف  ال��ع��امل  يف  ال�شم�شية 
امل�شروع  هذا  ويدعم  امل�شتقل.  املنتج  نظام 
الرائد ا�شرتاتيجية دبي للطاقة النظيفة 
بتحويل  للم�شاهمة  وي���ه���دف   ،2050
النظيفة  ل��ل��ط��اق��ة  ع��امل��ي  م��رك��ز  اإىل  دب���ي 

واملتجددة. 

العدد 12332 بتاريخ 2018/5/22   
       اإعادة اإعالن بالن�شر

   فـي  الدعوى 2018/696  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1- عائ�شة ح�شني عبداهلل يحيى زكري جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي/م�شرف الهالل �س.م.ع مكتب ادارة فرع برج البحر قد اأقام عليك 
 )291086.10( وقدره  مببلغ  عليها  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى 
بال  املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�شمول  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م 
�س   8.30 ال�شاعة   2018/5/27 امل��واف��ق  الح���د  ي��وم  جل�شة  لها  وح���ددت  كفالة. 
بالقاعة Ch 1.C.14 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
اأيام  بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة 

على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12332 بتاريخ 2018/5/22   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/1362  جتاري جزئي

اىل امل��دع��ي ع��ل��ي��ه/خ��ال��د حم��م��د ام���ني اب��راه��ي��م جم��ه��ول حم��ل الق���ام���ة مب��ا ان 
املدعي/بنك ام القيوين الوطني �س.م.ع وميثله:علي ا�شماعيل ابراهيم اجلرمن 
وقدره  مببلغ  عليه  املدعي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد 
عليها  املتفق  والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  درهم   )596892.22(
بالنفاذ املعجل بال كفالة والر�شوم وامل�شاريف.وحددت لها جل�شة  و�شمول احلكم 
لذا   ch.1.C.12:بالقاعة ال�شاعة:08:30�س  امل��واف��ق:2018/5/27  الح��د  يوم 
فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
اأي��ام على الأق��ل )علما باأنه مت احالة  او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة 

الدعوى من املحكمة التجارية الكلية اىل املحكمة التجارية اجلزئية(.  
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12332 بتاريخ 2018/5/22   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/1199  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه/توتال �شوليو�شنز لتجارة مواد البناء �س.ذ.م.م جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي/�شركة البحار ال�شبع للتجارة ذ.م.م وميثله:اأمل عمري 
ال�شبيعي قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ 
وقدره )339580( درهم والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 9% من 
تاريخ ا�شتحقاق 2017/9/1 وحتى ال�شداد التام.وحددت لها جل�شة يوم الربعاء 
فاأنت  ل��ذا   ch.1.C.12:بالقاعة ال�����ش��اع��ة:08:30���س  امل���واف���ق:2018/5/30 
مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل . 
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12332 بتاريخ 2018/5/22   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/1387  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه/دلتا لين للمقاولت ���س.ذ.م.م وميثلها/حممد احمد حممد مقبل 
احلمريي 2- دلتا لين للمقاولت العامة ذ.م.م وميثلها/حممد احمد حممد مقبل 
التموين  لتعهدات  با�شيفيك  املدعي/ليزر  ان  مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهول  احلمريي 
بالوقود واملحروقات �س.ذ.م.م وميثله:خالد خليفة حممد �شيف حثبور قد اأقام عليك 
والت�شامم  بالت�شامن  للمدعية  توؤديا  بان  عليهما  املدعي  الزام  ومو�شوعها  الدعوى 
متام  وحتى  الدعوى  رفع  تاريخ  من   %12 القانونية  والفائدة  دره��م   )100000( مبلغ 
ال�شداد والزامهم املدعي عليهما بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة.وحددت 
 ch.1.C.14:لها جل�شة يوم اخلمي�س املوافق:2018/6/7 ال�شاعة:08:30�س بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل . 
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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املال والأعمال
اقت�شادية را�ض اخليمة تطلق احلزمة الثانية من حمفزات الأعمال للمواطنني 

يف �شوء التحّول احلا�شل يف القطاع بفعل التقنيات اجلديدة 

قادة وخرباء و�شانعي القرار يف قطاع الطاقة يتبنون التكنولوجيا الرقمية 

•• را�س اخليمة -الفجر:

العمل  لثقافة  راأ���س اخليمة  اقت�شادية  دع��م  اإط��ار  يف 
العمل  ع��ل��ى  وت�شجيعهم  ل��ل��م��واط��ن��ني  امل��وج��ه  احل���ر 
انطالقاً من املنزل من خالل مبادرة "رخ�شة الغد" 
الدائرة  اأ���ش��اف��ت  فلقد   ،2009 ع���ام  اأط��ل��ق��ت  ال��ت��ي 
جم��م��وع��ة م��ن ال��ت��غ��ي��ريات وال��ت��ح�����ش��ي��ن��ات ع��ل��ى هذه 
املبادرة جلعلها اأكرث مالءمًة لطبيعة ما �شهده العقد 

الأخري من تطورات وتغيريات اقت�شادية وتقنية.
وبهذه املنا�شبة �شرح د. عبدالرحمن ال�شايب النقبي 
- املدير العام للدائرة - باأن التح�شينات التي اأجريت 
على رخ�شة الغد هدفت ب�شكل رئي�شي، من بني اأمور 
اأخ��رى، اإىل مواكبة الجت��اه العاملي لدعم العمل من 
خ���الل امل���ن���زل، ون�����ش��ر ث��ق��اف��ة ال��ع��م��ل احل���ر وت�شجيع 
ال�شباب من اجلن�شني يف كافة القطاعات القت�شادية 
ل��ت��ل��ك الأن�����ش��ط��ة ال��ت��ي ت��ع��ت��م��د ع��ل��ى اخل����ربة املهنية 
والعمل الفكري والفردي، واإعطاء فر�شة للمواطنني 
لدخول جمال العمل التجاري، وعرب  عن اأمله يف اأن 
ت�شهم هذه التح�شينات يف احلد من ممار�شة البع�س 
اأي ن�شاط بدون ترخي�س جتاري، وتقليل امل�شروفات 
ع��ل��ى ���ش��اح��ب ال��رتخ��ي�����س ك���ون ال��رخ�����ش��ة ل تتاج 
يتم مزاولته يف  بل  الن�شاط  ملزاولة  اإىل حمل خا�س 

املنزل.

ويف نطاق مت�شل �شرح حممد املحمود - نائب املدير 
وقائد   - بالوكالة  القت�شادية  التنمية  لدائرة  العام 
فريق تعزيز بيئة الأعمال باأن التغيريات التي اأجريت 
على "رخ�شة الغد" ت�شمنت اإ�شافة جمموعة كبرية 
فيها  بالعمل  للمواطنني  ي�شمح  التي  الأن�شطة  م��ن 

حالياً،  املعتمدة  تلك  عن  ف�شال  املنزل  من  انطالقاً 
اأن�شطة  ب��ه��ا:  �شمح  ال��ت��ي  اجل��دي��دة  الأن�شطة  وت�شم 
وخدمات  الفعاليات،  وتنظيم  والإدارة  ال�شت�شارات 
تثمني  وخ����دم����ات  ل���ل���ع���ق���ارات،  الإدارى  الإ������ش�����راف 
وخدمات  امل��ع��ام��الت،  ومتابعة  وتخلي�س  ال��ع��ق��ارات، 

الطباعة وت�شوير امل�شتندات، وتغليف الكتب املدر�شية 
وجتليدها بالإ�شافة اإىل غريها من الأن�شطة املتنوعة 
�شوف  والتي  الفردي  اأو  الفكري  العمل  على  القائمة 
تطوير  اإدارة  يف  امل��خ��ت�����س  للق�شم  تقييمها  ي���رتك 

الأعمال بالدائرة.
واأ�شاف املحمود اأن الفئة امل�شتهدفة برخ�شة الغد يف 
حلتها اجلديدة هم املواطنني القاطنني يف اإمارة راأ�س 
اخليمة خا�شة من الإناث، وربات البيوت واخلريجني 
واأ�شحاب  ال�شن  وكبار  العمل  عن  والعاطلني  اجل��دد 
الهمم، كما اأن ال�شوابط التنظيمية التي �شوف ت�شري 
على رخ�س الغد املتعلقة باملقر والعمر  وال�شرتاطات 
مبادرة  على  املطبقة  نف�شها  ه��ي  وال�شحية  الفنية 

رخ�س الغد ال�شابقة.
د.عبداحلليم  للدائرة  القت�شادي  امل�شت�شار  واأو�شح 
ت��ق��دمي جم��م��وع��ة من  ي��ت��م  ���ش��وف  اأن���ه  اإىل  حمي�شن 
اخلدمات واملحفزات لالأن�شطة املرخ�شة �شمن مبادرة 
اإقامة  الغد يف ثوبها اجلديد والتي �شوف تت�شمن:  
معار�س �شنوية خا�شة لأ�شحاب رخ�س الغد، وتوفري 
دورات تثقيفية وخدمات التدريب، وح�شانة امل�شاريع 
وتطويرها ومتابعتها، والرتويج والت�شويق للم�شاريع 
الإم���ارة،  يف  البيع  منافذ  ع��رب  واملتو�شطة  ال�شغرية 
الأن�شطة،  ملنتجات  احل��ك��وم��ي��ة  امل�����ش��رتي��ات  وت��ف��ي��ز 

وتوفري ال�شت�شارات القانونية لهذه امل�شاريع.

•• اأبوظبي-الفجر:

الثورة الرقمية التوجه الأبرز  اأن ت�شبح  املنتظر  من 
ال���ق���رار لدى  ي��وؤث��ر يف عملية ���ش��ن��اع��ة  ���ش��وف  ال����ذي 
الروؤ�شاء التنفيذيني وغريهم من قادة قطاع النفط 
اأجرتها  التي  الأبحاث  لأح��دث  ووفقاً  العاملي.  والغاز 
�شركة ال�شت�شارات العاملية "ماكنزي"، فاإن جمموعة 
املرتابطة تنطوي على قدرات  النا�شئة  التقنيات  من 
دولر  مليار   50 تبلغ  حمتملة  قيمة  بتحقيق  كفيلة 
التكنولوجيا الرقمية  من التوفري والأرب��اح. وت�شمل 
ت�شني  وال��ب��ل��وك  ال�شطناعي  ال��ذك��اء  مثل  جم���الت 
وال���روب���وت���ات وت��ق��ن��ي��ات ال���ش��ت�����ش��ع��ار وال��ت��ع��ل��م الآيل 
اأن  وُي��ت��وق��ع  امل��ت��ط��ورة،  واحلوا�شيب  العميق  والتعلم 
 20 بن�شبة  الراأ�شمالية  النفقات  خف�س  يف  ت�شاهم 
باملئة، بجانب خف�س تكاليف العمليات الت�شغيلية يف 
جمال ال�شتك�شاف والتطوير والإنتاج بن�شبة ترتاوح 
بني 3 و5 باملئة ويف جمال التكرير والبرتوكيماويات 

بن�شبة ترتاوح بني 1 و3 باملئة.
�شركات  �شتحققها  التي  املنافع  تبلغ  اأن  املتوقع  ومن 
تريليون   1.6 بكامله،  واملجتمع  وعمالئها  الطاقة 
دولر على مدى ال�شنوات ال�شبع املقبلة، وفقاً لبيانات 
القت�شادي  للمنتدى  ال�شنوي  الجتماع  يف  ُعر�شت 
تقليل  البيئية  املنافع  وت�شمل   .2017 للعام  العاملي 
انبعاثات ثاين اأك�شيد الكربون مبا يقرب من 1،300 
غ��ال��ون من  800 مليون  وت��وف��ري نحو  مليون ط��ن، 
برميل   230،000 يعادل  ما  ت�شّرب  وجتّنب  املياه، 

من النفط. 
�شانعو  يوليها  ال��ت��ي  ال��ك��ب��رية  ل��الأه��م��ي��ة  وا���ش��ت��ج��اب��ة 
ن�شخة  تركز  اأن  املتوقع  الرقمي، من  للتحول  القرار 
الدويل  اأبوظبي  وموؤمتر  معر�س  من   2018 العام 

للبرتول اأديبك، احلدث العاملي البارز يف قطاع النفط 
التي �شتنتج من تبني  الفر�س  ا�شتغالل  والغاز، على 

التكنولوجيا الرقمية.
ال��رئ��ي�����س لقطاع  ن��ائ��ب  ك��و���ش��ي��ه،  وق����ال ج���ان فيليب 
يعترب  للفعاليات"،  جي  اإم  دي  "�شركة  ل��دى  الطاقة 
ت��ط��ب��ي��ق ال��ت��ق��ن��ي��ات ال��رق��م��ي��ة م���ن الأول����ي����ات امللحة 
يف  الأع���م���ال  وق����ادة  التنفيذيني  ل��ل��روؤ���ش��اء  بالن�شبة 
التكاليف،  خف�س  يف  الكبري  ل��دوره��ا  ن��ظ��راً  القطاع، 
يف  مكا�شب  وتقيق  الت�شغيلية،  العمليات  وت�شني 
لتغطي  تاأثرياتها  متتد  والبيئة،  ال�شالمة  جم��الت 
كافة جمالت الأعمال التجارية، ومع ذلك فان هذه 
ينبغي  ال��ت��ي   املخاطر  م��ن  الكثري  توطها  الفر�س 
ن�شهده  ما  واأ���ش��اف:  جتّنبها"،  نحو  وال�شعي  فهمها 
ملمار�شة  املعتادة  الطريقة  يف  تتغلغل عميقاً  ث��ورة  هو 
الأعمال يف قطاع النفط والغاز، ما �شيكون له تاأثريات 
طويلة الأمد، لذلك حر�س "اأديبك" على التجاوب مع 
ذلك من خالل اإطالق منطقة جديدة "التكنولوجيا 
الرقمية يف قطاع الطاقة"، لدعم البتكار وامل�شاعدة 
اأ�شا�شاً  �شتكون  التي  الذكية  ال�شتثمارات  على توجيه 

لنجاح الأعمال يف ال�شنوات القادمة.
 ،2018 نوفمرب  و15   12 ب��ني  "اأديبك"  وينعقد 
مب��رك��ز اأب���وظ���ب���ي ال��وط��ن��ي ل��ل��م��ع��ار���س ت���ت رعاية 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان، رئي�س 
�شركة  وت�شت�شيفه  املتحدة،  العربية  الإم���ارات  دول��ة 
وزارة  من  بدعم  )اأدن���وك(  الوطنية  اأبوظبي  ب��رتول 
الثقافة  ودائ��رة  اأبوظبي،  وغرفة  الإماراتية  الطاقة 

وال�شياحة باأبوظبي.
ومن املنتظر اأن ت�شمل منطقة " التكنولوجيا الرقمية 
املعر�س  ق��اع��ات  ع��رب  متتّد  التي  الطاقة"،  قطاع  يف 
وبرامج املوؤمتر ال�شرتاتيجية والتقنية، كبار مقدمي 

تدعم  ال��ت��ي  النا�شئة  ال�شركات  ع��ن  ف�شاًل  التقنية، 
التكنولوجيا الرقمية يف قطاع النفط والغاز. 

خ�شي�شاً  امل��ع��ّد  البتكار"  "م�شرح  امل��ن��ط��ق��ة  وت�����ش��ّم 
لإتاحة املجال اأمام �شركات التقنية ل�شت�شافة خرباء 
متحدثني لالإ�شاءة على مفهوم الرقمنة واخلروج به 
اأ�شمل  واإدراج���ه يف جوهر ح��وار  التقنية  من �شومعة 

واأو�شع يتناول تطوير قطاع النفط والغاز.
ومن املنتظر اأن يجمع هذا امللتقى املرموق تت مظلة 
دورته للعام 2018 وزراء طاقة ومديرين تنفيذيني 
من عمالقة النفط والغاز يف العامل، كما تنعقد خالله 
التي  امل��رم��وق��ة  والتقنية  ال�شرتاتيجية  امل���وؤمت���رات 
ومن��واً يف جميع  تو�شعاً  ي�شهد  كما  بها،  ا�شتهر  لطاملا 

اجلوانب.
ب��ق��ط��اع التكرير  امل���وؤمت���ر اخل��ا���ش��ة  وت���ع���ود ج��ل�����ش��ات 
دورة  يف  م��رة  لأول  ُق��ّدم��ت  والتي  والبرتوكيماويات، 
"اأديبك" كل حلقة  ُيغطي  اأن  2017، ل�شمان  العام 
والغاز.  النفط  قطاع  يف  القيمة  �شل�شلة  حلقات  من 
البحري  القطاع  وم��وؤمت��ر  "معر�س  كذلك  وينعقد 
وعلى  "اأديبك"  مع  وال��ت��وازي  بالتزامن  واملالحي"، 
ال��واج��ه��ة امل��ائ��ي��ة امل��ح��اذي��ة مل��رك��ز اأب��وظ��ب��ي الوطني 

للمعار�س، حيث انعقاد احلدث. 
غو�س  منطقة  املتخ�ش�س  املعر�س  ه��ذا  وي�شت�شيف 
"اأديبك"  الأخ��رى جوائز  املزايا  ت�شمل  جتارية، فيما 
و"برنامج  ال��ط��اق��ة،  ق��ط��اع  يف  بالتميز  تتفي  ال��ت��ي 
�شباب اأديبك" التعليمي الرتفيهي املخ�ش�س لت�شجيع 
الطاقة،  جم��ال  يف  مهني  م�شار  �شلوك  على  الطلبة 
ف�شاًل عن ال�شتمرار والتو�شع يف عمل موؤمتر "املراأة 
يف  ملحوظاً  اأث��ب��ت جن��اح��اً  الطاقة" ال���ذي  ق��ط��اع  يف 
�شيتمثل   2018 العام  اأما جديد  ال�شابقة.  ال�شنوات 
على برنامج موؤمتر حول "ال�شمول والتنوع يف قطاع 

الطاقة".
و�شانعي  ال�����ش��رك��ات  "اأديبك" ب��ني  م��وؤمت��ر  وي��ج��م��ع 
م�شتقبل  ت�شكل  ال��ت��ي  ال�����ش��ي��ا���ش��ات  ورا���ش��م��ي  ال���ق���رار 
 80 م��ن  اأك���رث  م�شت�شيفاً  وال��غ��از،  النفط  اإم�����دادات 
وقادة  تنفيذيون  وم���دي���رون  وزراء  بينهم  م��ت��ح��دث��اً 
�شركات عاملية من قطاع النفط والغاز، ممن �شُيدلون 
بخرباتهم يف هذا املجال، وذلك على مدى اأربعة اأيام 
التي  والفعاليات  البناءة  واحل��وارات  بالأعمال  زاخرة 
�شت�شهد نقل املعرفة، وذلك للت�شدي لتحديات الطاقة 

الراهنة ور�شم مالمح م�شهد الطاقة يف الغد.
هذا  العاملي  وال�شرتاتيجي  التقني  امل��وؤمت��ر  ويت�شع 
بها  ي�شارك  جل�شة   200 املجموع  يف  ليت�شمن  العام 
من املتحدثني اخلرباء، واأكرث من 10،400   980
يتم  ال���ذي  التقني،  امل��وؤمت��ر  برنامج  وُي��ر���ش��ي  ُم��وف��د. 
البرتول،  مهند�شي  جمعية  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  تنظيمه 
معايري عاملية رفيعة لتبادل اأف�شل املمار�شات وتقيق 
التمّيز الت�شغيلي يف القطاع، مع اإخ�شاع جميع اأوراق 
العمل التقنية املقدمة لعملية تقييم �شارمة تتولها 
جل�شات  وتغطي  املتخ�ش�شة.  التقني  الربنامج  جلنة 
املوؤمتر �شناعات املنبع وامل�شب وال�شناعات املتو�شطة، 
جمالت  تت�شمن  متخ�ش�شة  ق��ط��اع��ات  على  ع���الوة 
العمليات البحرية واملالحية، والأمن، وتنويع م�شادر 

الطاقة.
العر�س  مناطق  املوؤمتر  بجانب  تقام  اأن  املقّرر  وم��ن 
والتي تدعم احلدث كمعر�س  "اأديبك"،  ال�شهرية يف 
قطاع  اأن��ح��اء  �شتى  يف  وال��ع��م��الء  ل��ل��م��وردي��ن  رئي�شي 
النفط والغاز. ومن املتوقع اأن ت�شتقطب دورة 2018 
2،200 �شركة ع��ار���ش��ة، من  اأك���رث م��ن  م��ن احل���دث 
جناحاً  و30  وعاملية،  وطنية  نفط  �شركة   38 بينها 

وطنياً.

غرفة الفجرية تبحث العالقات 
القت�شادية مع اأثيوبيا

•• الفجرية -وام: 

غرفة  اإدارة  جمل�س  رئي�س   ، الكعبي  مطر  خمي�س  خليفة  ���ش��ع��ادة  بحث 
جتارة و�شناعة الفجرية ام�س مع ال�شيدة جريو�شاليم اأمدمارمي تادي�شي 
�شبل  بدبي..  الدميقراطية  الفيدرالية  اأثيوبيا  جلمهورية  العام  القن�شل 
تعزيز جمالت التعاون القت�شادي بني اإمارة الفجرية واأثيوبيا والتن�شيق 
لدى  اخلا�س  القطاع  بني  التعاون  ج�شور  ملد  والقن�شلية،  الغرفة  بني  ما 
طرف  كل  لدى  املتاحة  ال�شتثمار  فر�س  عن  املعلومات  لتبادل  اجلانبني، 

واإمكانية اقامة م�شاريع ا�شتثمارية م�شرتكة.
ح�شر اللقاء خ�شر غيتاهون نائب القن�شل العام ورئي�س ترويج الأعمال 
بالقن�شلية و�شلطان جميع  الأعمال والت�شويق  م. ج. مدير تطوير  واأرون 
بال�شيدة  اللقاء،  الكعبي يف م�شتهل  الغرفة. ورحب  نائب مدير عام  عبيد 
جديد  ع��ام  كقن�شل  تعيينها  مبنا�شبة  تادي�شي  اأم���دم���ارمي  جريو�شاليم 
ا�شتعداد  واأك���د   . مهامها  يف  التوفيق  لها  متمنياً  الإم�����ارات،  يف  ل��ب��الده��ا 
الغرفة للتعاون مع القن�شلية الأثيوبية يف كل ما يخدم اأ�شحاب الأعمال 
بالتعاون مع  وذلك  الفجرية  اإم��ارة  ال�شتثمار يف  الراغبني يف  الأثيوبيني 

اجلهات املخت�شة يف الإمارة.
اأثيوبيا على ت�شجيع رجال الأعمال الأثيوبيني  حث رئي�س الغرفة قن�شل 
على ال�شتفادة من الفر�س ال�شتثمارية التي توفرها الفجرية يف جمالت 
ال�شناعة والتجارة وال�شياحة واخلدمات اللوج�شتية م�شتفيدة من موقعها 
بني  ما  التجارية  لل�شفن  وكمحطة  هرمز  م�شيق  خ��ارج  املتميز  اجلغرايف 
ال�شرق والغرب . واتفق الطرفان على امكانية لتنظيم لقاء م�شرتك بني 
اأ�شحاب الأعمال يف الفجرية واأثيوبيا، بالتن�شيق بني الغرفة والقن�شلية، 
لتبادل املعلومات حول فر�س ال�شتثمار وتبادل الزيارات ما يعزز من فر�س 
التعاون التجاري والقت�شادي بني اجلانبني. من جانبها، اأعربت القن�شل 
مع  املتوا�شل  لتعاونها  الفجرية  لغرفة  �شكرها  عن  تادي�شي  جريو�شاليم 
القن�شلية الأثيوبية بالدولة وحلر�س الغرفة على دعم وتعزيز العالقات 
على  تعمل  بالدها  اأن  م��وؤك��دة  واأثيوبيا.  الإم���ارات  بني  القائمة  الوطيدة 
وجه  على  والإماراتية  الأجنبية  ال�شتثمارات  تو�شع  اأم��ام  العوائق  تذليل 
ال���زي���ارات والتن�شيق بني  ل��ت��ب��ادل  ال��غ��رف��ة  اخل�����ش��و���س. ورح��ب��ت مب��ق��رتح 
الغرفة والقن�شلية لتنظيم لقاء بني اأ�شحاب الأعمال يف الفجرية واأثيوبيا 

واخلروج بت�شور ي�شهم يف خلق �شراكات اقت�شادية وجتارية.

حكومة النم�شا توافق على اتفاقية 
حترير حركة التجارة مع كندا

•• فيينا -وامك

وافق جمل�س وزراء النم�شا على التفاقية القت�شادية والتجارية ال�شاملة 
اأمام  "�شيتا" الأم���ر ال���ذي ميهد ال��ط��ري��ق  ب��ني الت���اد الأوروب�����ي وك��ن��دا 
غ�شون  يف  كندا  مع  التجارة  حركة  ترير  اتفاقية  على  الربملان  ت�شديق 
القت�شاد  وزي��رة  �شرامبوك  مارجريتا  واأرجعت  املقبلة.  القليلة  الأ�شابيع 
حركة  م��ع  النم�شا  "وقوف  اإىل  الت��ف��اق��ي��ة  على  احل��ك��وم��ة  م��واف��ق��ة  �شبب 

التجارة اخلارجية العادلة التي تتمتع بجودة عالية".
واأكدت �شرامبوك - يف ت�شريح لها ام�س - اأن التفاقية لن توؤثر بال�شلب 
واملنتجات  الأغذية  ب�شالمة  يتعلق  فيما  النم�شاوية  واللوائح  املعايري  على 

وحماية امل�شتهلك وال�شحة وحماية البيئة واإجراءات ال�شالمة الأوروبية.
التجارة  اتفاقية ترير حركة  املرتتبة على  الإيجابية  الآث��ار  اإىل  م�شرية 
مع كندا وك�شفت عن اأرقام تتوقع توفري 20 األف فر�شة عمل جديدة يف 

النم�شا من خالل ا�شتثمارات ال�شركات الكندية يف بالدها.
العالية وتوفر فر�شا  املعايري  التفاقية اجلديدة تافظ على  اأن  وذكرت 

جديدة اأمام اقت�شاد النم�شا .

العدد 12332 بتاريخ 2018/5/22   
اعالن حم�شر حجز بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2017/426  تنفيذ عقاري   
مو�شوع الق�شية:تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم:2014/952 عقاري كلي ، واملعدل 
بال�شتئناف رقم:2016/61 ا�شتئناف عقاري ب�شداد املبلغ املننفذ به وقدره )5483935( 
درهم �شامال للر�شوم وامل�شاريف. طالب الإعالن:طالب التنفيذ:ريربوكرينج ليمتد 
وميثلها مديرها/ريرن مايكل �شرتاك املطلوب اعالنه:املنفذ �شده:1- كليندي�شت اند 
مو�شوع  الق��ام��ة  حمل  جمهول  كليندين�شت  جوزيف  مالكها  وميثلها  ليمتد  بارترن 
العالن: نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�شة وهي عبارة عن وحدات عقارية 
- مبنطقة جبل علي - رقم الر�س 3771 - ا�شم املبنى:THE K SUITES ارقام 
، وفاء للمبلغ املطالب به وقدره  الوحدات )1005-813-1315-513-613-707-1601( 

)300286( درهم وذلك للعلم مبا جاء به ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12332 بتاريخ 2018/5/22   

اعالن �شحيفة طعن بالن�شر 
يف الطعن 2018/142 طعن جتاري

تدعو دائرة حماكم دبي - حمكمة التمييز الطاعن/1- بنك 
املالكي   فندي  م�شتت  وميثله:عبا�س  ����س.م.ع   التجاري  دب��ي 
ام ئى للربامج جمهول حمل  باعالن املطعون �شده:1- كيو 
القامة نعلنكم باأن الطاعن اأقام عليكم الطعن املذكور اأعاله 
ويتوجب عليكم احل�شور اىل حمكمة التمييز وذلك للرد على 

�شحيفة الطعن املقدمة �شدكم .
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حمكمة  التمييز
العدد 12332 بتاريخ 2018/5/22   

مذكرة اعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/82  ا�شتئناف مدين    

ليمتد  بروبريتي  اول  �شركة   -2 هارمتان  كري�شتيان   -1 �شده/  امل�شتاأنف  اىل 
جمهول حمل القامة مبا ان امل�شتاأنف / يان فريكا وميثله:عبداهلل �شامل حممد 
 2013/216 رقم  بالدعوى  ال�شادر  احلكم  القرار/  ا�شتاأنف  قد  املرزوقي   �شامل 

مدين كلي بتاريخ:2018/1/22     
�شباحا    10.00 ال�شاعة   2018/7/4 امل��واف��ق  الرب��ع��اء  ي��وم  جل�شه  لها  وح���ددت 
بالقاعة رقم ch2.D.17 وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف 

حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 12332 بتاريخ 2018/5/22   

مذكرة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/31  ا�شتئناف جتاري    

ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  ب��رامي  فورتر�س   -1 �شده/  امل�شتاأنف  اىل 
الكعبي   �شيف  تايتجن وميثله:حمدان عبداهلل �شبيح  لوران   / امل�شتاأنف 
كلي  جت��اري   2016/1653 رق��م  بالدعوى  ال�شادر  احلكم   / ا�شتاأنف  ق��د 

بتاريخ:2018/1/8     
وحددت لها جل�شه يوم الثنني املوافق 2018/6/4 ال�شاعة 10.00 �شباحا  
ميثلكم  م��ن  او  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch2.D.17 رق��م  بالقاعة 

قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف

العدد 12332 بتاريخ 2018/5/22   
اعالن حكم متهيدي بالن�شر

         يف  الدعوى رقم 2018/260  جتاري كلي 
اىل املدعي عليه/1- �شركة كايت التجارية �س.ذ.م.م 2- كايت الدولية م.م.ح 3- كم كم للمجوهرات 
ذ.م.م 4- كرانتي للتجارة ذ.م.م 5- بهاتيا بوبيندرا تول�شيدا�س 6- بانكاج بهوبيندرا وهابي بهاتيا 
بهوبيندرا تول�شيدا�س جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/بنك الفجرية الوطني )فرع دبي( 
قد اقام الدعوى املذكورة اعاله وعليه نعلنكم بان املحكمة حكمت بتاريخ:000 احلكم التمهيدي 
التايل: حكمت املحكمة ح�شوريا وقبل الف�شل يف املو�شوع بندب اخلبري امل�شريف املخت�س �شاحب 
ان  الدعوى وم�شتنداتها وماع�شى  الدور باجلدول وتكون مهمته كالتي - الطالع على ملف 
يقدمه اخل�شوم والنتقال اىل مقر املدعية واملدعي عليها ان لزم المر والطالع على املرا�شالت 
واللكرتونية وحددت  الورقية  التجارية  والدفاتر  ال�شجالت  ان وجدت  واللكرتونية  الورقية 
الحد  يوم  املحكمة جل�شة  لها  وح��ددت   ، ب�شدادها  املدعي  والزمت   15000 وقدرها  امانة خربة 

 .ch1.C.15:املوافق:2018/5/27 ال�شاعة:09:30 �شباحا يف القاعة
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12332 بتاريخ 2018/5/22   

اعالن حم�شر حجز بالن�شر 
يف الدعوى رقم 2015/612  تنفيذ عقاري   

مو�شوع الق�شية:تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم:89/2014 عقاري كلي ، 
ب�شداد املبلغ املننفذ به وقدره )28.795.540( درهم �شامال للر�شوم وامل�شاريف. 
ط��ال��ب الإع���الن:ط���ال���ب ال��ت��ن��ف��ي��ذ:درر الم�����ارات ال��ع��ق��اري��ة ������س.ذ.م.م املطلوب 
احمد  يو�شف   -2 علي  ال  حممد  احمد  عبدالقادر  �شدهما:1-  اعالنه:املنفذ 
ابراهيم حممد احلواي جمهول حمل القامة مو�شوع العالن: نعلنكم بانه مت 
احلجز على اموالكم اخلا�شة وهي عبارة عن ح�شة يف عقار - املنطقة الرب�شاء 
للمبلغ  وف��اءا  امل�شاحة 557.5 مرت مربع   - الر���س 1357  - رقم  الرابعة  جنوب 
املطالب به وقدره )2879554( درهم وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا 

بناءا على قرار املحكمة ال�شادر بتاريخ:2018/5/13.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12332 بتاريخ 2018/5/22   

مذكرة اعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/360  ا�شتئناف مدين    

حمل  جم��ه��ول  الربيكي  م��ب��ارك  ���ش��امل  حممد   -1 ���ش��ده/  امل�شتاأنف  اىل 
وميثلها  ال�شيارات  لتاجري  الذهبية  امل�شتاأنف/العربة  ان  مب��ا  الق��ام��ة 
وميثله:ب�شار  امل��زي��ك  ال�شربجي  ع��دن��ان  حممد  ال�شيد/حممد  ق��ان��ون��ا 
ع��ب��داهلل ع��ل��ي اب��راه��ي��م امل�����ش��اي��ب��ة  ق��د ا���ش��ت��اأن��ف ال���ق���رار/ احل��ك��م ال�شادر 
بالدعوى رقم 2017/2155 مدين جزئي بتاريخ:2018/3/22 وحددت لها 
جل�شه يوم الثنني املوافق 2018/6/4 ال�شاعة 10.00 �شباحا  بالقاعة رقم 
ch2.E.23 وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 12332 بتاريخ 2018/5/22   

اعالن حكم بالن�شر
                      يف  الدعوى رقم 2017/1519  احوال نف�س م�شلمني 

اىل املدعي عليه/1- ماجد بن حممد بن �شعيد الريامي جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي/ملاء �شامل بالل علي كابوتي نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 
بحكمت  كابوتي  علي  بالل  �شامل  ل�شالح/ملاء  اع��اله  املذكورة  الدعوى  يف   2018/1/30
املذكور مبا  عليه ماجد  املدعي  على  املذكورة  ملاء  للمدعية  املحكمة مبثابة احل�شوري 
عدتها  اح�شاء  وعليها  لل�شرر  بائنة  بطلقة  عليه  املدعي  على  املدعية  تطليق  يلي:1- 
بالر�شوم  ال��زام��ه   -2 احلكم  ���ش��ريورة  ت��اري��خ  م��ن  اعتبارا  وذل��ك  حالها  وف��ق  ال�شرعية 
وامل�شاريف . حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من 
اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن 

�شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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العدد 12332 بتاريخ 2018/5/22   
اعالن بيع �شفينة بالن�شر    

فى الدعوى رقم  2017/2588 تنفيذ جتاري 
طالب التنفيذ: وورلد فيول �شريفي�شز برايفت ليمتد 

عنوانه : العنوان خارج الإمارات : مومباي 400059 اأندهريي )اإي( طريق كورل وينج الطابق 7 اأترمي 215 ، عنوانها 
املختار يف الدولة : اإمارة دبي - اإعمار ا�شكوير -  املبنى رقم 3 - الطابق اخلام�س - مكتب هادف و�شركاوؤه 

املنفذ �شده : روابي �شوابر اوف�شور مارين برايفت ليمتد  - عنوانه :  تعلن على وكيلها البحري �شركة اإن�شكيب خلدمات 
ال�شحن - ذ م م ) Inchcape Shipping Services LLC( - اإمارة دبي - منطقة عود ميثاء - كورت بيلدينج 
انه يف يوم  الربعاء  املوافق 2018/6/6    -   043038500  : هاتف   - اخلام�س  الطابق   -  Court Building
املذكورة وطبقا لن�شو�س  اي��ام من اجلل�شة  �شبعة  م��دار ثالث جل�شات يف�شل بني كل منها  1.00 م�شاء  وعلى  ال�شاعة 
، �شيجري بيع  1981 ب�شاأن القانون التجاري البحري  26 ل�شنة  128.126.127 من القانون التادي رقم  املواد 

ال�شفينة املو�شحة او�شافها اأدناه بطريق املزاد العلني امام دائرة التنفيذ مبقر حمكمة دبي البتدائية 
عبارة عن �شفية - ا�شم ال�شفينة - روابي 18 - جن�شية ال�شفينة - �شنغافورة - ميناء الت�شجيل : �شنغافورة - و�شف ال�شفينة 
: �شفينة توريد فواتذ عرب البحار - الرقم الر�شمي : 396016 - رقم امليناء : x/14-01485 - الطول : 64.20 
مرت  - الت�شاع - 16.60 مرت - العمق : 7 مرت - احلمولة الجمالية - 750 - �شنة ال�شنع - 2009 و�شف املحرك 
: ديزل - ال�شناعة واملوديل : cat3516B - عدد العمدة : 2 - قوة الفرامل )باحل�شان( : 12.50 عقدة بحرية - 

التقييم )14،879،629( درهم - قيمة مطالبة الدين : )1،625،486،06( درهم   - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12332 بتاريخ 2018/5/22   

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2017/2702 جتاري جزئي                                                

اىل املحكوم عليه/1- �شان�شار بيغم حممد ميكونات ميكونات  جمهول حمل القامة 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ  2018/3/13  يف الدعوى املذكورة 
اعاله ل�شالح/اميك�س )ال�شرق الو�شط( �س م ب )م( فرع دبي بالزم املدعي عليها بان 
تاريخ 2017/8/8  �شنويا من   %9 بواقع  والفائدة  درهم  للمدعي مبلغ 17.025  ت��وؤدي 
درهم  وخم�شمائة  وامل�شاريف  بالر�شوم  عليها  املدعي  ال��زام  مع  ال�شداد  مت��ام  وحتى 
مقابل اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما 
اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 

بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12332 بتاريخ 2018/5/22   

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2017/2131 جتاري جزئي                                                

اىل املحكوم عليه/1- جايانت اجيت جيدواين  جمهول حمل القامة نعلنكم 
بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ  2018/2/27  يف الدعوى املذكورة 
املدعي  بالزم  دبي  م ب )م( فرع  �س  الو�شط(  )ال�شرق  ل�شالح/اميك�س  اعاله 
عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ 62.799.90 درهم وفائدة 9%   من 2017/6/15  
اتعاب  مقابل  دره���م  وخم�شمائة  بامل�شاريف  وال��زم��ت��ه��ا  ال��ت��ام  ال�����ش��داد  وح��ت��ى 
يوما  ث��الث��ني  خ��الل  لال�شتئناف  ق��اب��ال  احل�����ش��وري  مبثابة  حكما  امل��ح��ام��اة. 
اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ 

حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12332 بتاريخ 2018/5/22   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2017/2823 جتاري جزئي                                              
اىل املدعي عليه/1- برا�شانت بريا مكاندات نارايا نان كوتي  جمهول حمل القامة مبا 
اأن املدعي / اميك�س )ال�شرق الو�شط( - �س م ب )م( فرع دبي - نعلنكم بان املحكمة حكمت 
بجل�شتها املنعقدة بتاريخ  2018/3/21 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح/ اميك�س )ال�شرق 
الو�شط( - �س م ب )م( فرع دبي بالزام املدعي عليه بان يوؤدي اىل املدعية مبلغ 36.694.28 
درهم وفائدة 9% من تاريخ 2017/8/15 وحتى متام ال�شداد ، والزمته بالر�شوم وامل�شاريف 
ومبلغ ثالثمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة.   حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف 
خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو 

ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12332 بتاريخ 2018/5/22   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/973  جتاري جزئي              

م   جمهول حمل  م  ذ  ���س   - لل�شياحة  ب��ال ح��دود  امل��دع��ي عليه / 1- عجائب  اىل 
اأق��ام عليك  قد  فردية   موؤ�ش�شة   - ب��الزا  فندق ميلينيوم  املدعي/  ان  القامة مبا 
درهم(   52780( وق��دره  مببلغ  عليها  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى 
والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة  12% من تاريخ 2015/12/26 وحتى 
ال�شداد التام.   وحددت لها جل�شة يوم الحد  املوافق  2018/5/27  ال�شاعة 8.30 
�س بالقاعة Ch1.c.12 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على 

الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12332 بتاريخ 2018/5/22   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/1057  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1- اكتيف فاير لنظمة احلماية )ذ م م( مديرها / بابو �شينجا 
ان  يا�شوامي  جمهول حمل الق��ام��ة مبا  ن��ال��ورا  �شينجا  يا�شوامي 2-ب��اب��و  ن��ال��ورا 
املال  ابراهيم  ابراهيم ح�شن   / خ وميثله  م  �س   - للتمويل  �شركة اخلليج  املدعي/ 
بالت�شامن  بالزام املدعي عليهما  اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة  -  قد 
والتكافل مببلغ وقدره )296479.71 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة 
وال��ف��ائ��دة 12% وح��ت��ى ال�����ش��داد ال���ت���ام.  وح����ددت ل��ه��ا جل�شة ي���وم الح����د  املوافق  
2018/5/27  ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.c.14 لذا فاأنت مكلف باحل�شور 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة 

قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12332 بتاريخ 2018/5/22   

اإعالن بالن�شر
رقم 2018/3306     

املنذر : خليفة عبداهلل احمد لوتاه 
وميثله بالتوقيع ال�شيد/ ن�شات امني الد�شوقي احمد ابو النجا ، هاتف : 0507321771 

مبوجب وكالة م�شدقة ا�شول بتاريخ  2014/1/13 تت رقم حمرر 2014/1/6997 
املنذر اليه : يون�س علي للتجارة  - العنوان : جمهول الهوية 

املو�شوع :  -  ينذر املنذر املنذر اليه بتجديد العقد وت�شديد امل�شتحقات املالية للتجديد وذلك يف مدة 
اق�شاها 30 يوم من تاريخ ا�شتالمه هذا النذار وال الخالء العقار لعدم رغبته يف التجديد وت�شليمه 
للمنذر خالية من ال�شواغل وباحلالة التي ت�شلمها عليه مع ا�شالح ما قد يكون حلق بها من �شرر 
واي  الفعلي  الخ��الء  تاريخ  واملياه حتى  الكهرباء  ا�شتهالك  و�شداد م�شاريف  املفاتيح  وت�شليم  وتلف 
ا�شرار اخرى ترتبة على عدم التزام املنذر اليه وال �شي�شطر املنذر اىل اتخاذ الجراءات الق�شائية 
ر�شوم  كافة  اليه  املنذر  وتمل  وال�شرر  للعطل  اجلابر  التعوي�س  مع   ، ذكر  مبا  للمطالبة  الالزمة 

وم�شاريف التقا�شي واتعاب املحاماة.  
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12332 بتاريخ 2018/5/22   

انذار عديل بالن�شر
رقم 3307/ 2018   

املنذر : خليفة عبداهلل احمد لوتاه 
وميثله بالتوقيع ال�شيد/ ن�شات امني الد�شوقي احمد ابو النجا ، هاتف : 0507321771 

مبوجب وكالة م�شدقة ا�شول بتاريخ  2014/1/13 تت رقم حمرر 2014/1/6997 
املنذر اليه :�شعيد �شبيل لتجارة املعدات الهند�شية - �س ذ م م   - العنوان : جمهول الهوية 

املو�شوع :  -  ينذر املنذر املنذر اليه بتجديد العقد وت�شديد امل�شتحقات املالية للتجديد وذلك يف 
العقار وت�شليمه للمنذر خالية  ا�شتالمه هذا الن��ذار وال الخالء  مدة اق�شاها 30 يوم من تاريخ 
من ال�شواغل وباحلالة التي ت�شلمها عليه مع ا�شالح ما قد يكون حلق بها من �شرر وتلف وت�شليم 
املفاتيح و�شداد م�شاريف ا�شتهالك الكهرباء واملياه حتى تاريخ الخالء الفعلي واي ا�شرار اخرى 
الالزمة  الق�شائية  الج���راءات  اتخاذ  اىل  املنذر  �شي�شطر  وال  اليه  املنذر  التزام  ع��دم  على  ترتبة 
للمطالبة مبا ذكر ، مع التعوي�س اجلابر للعطل وال�شرر وتمل املنذر اليه كافة ر�شوم وم�شاريف 

التقا�شي واتعاب املحاماة.  
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12332 بتاريخ 2018/5/22   

انذار عديل بالن�شر
رقم 3309/ 2018   

املنذر : خليفة عبداهلل احمد لوتاه 
وميثله بالتوقيع ال�شيد/ ن�شات امني الد�شوقي احمد ابو النجا ، هاتف : 0507321771 

مبوجب وكالة م�شدقة ا�شول بتاريخ  2014/1/13 تت رقم حمرر 2014/1/6997 
املنذر اليه : برو دوت ام للتجارة العامة - �س ذ م م   - العنوان : جمهول الهوية 

املو�شوع :  -  ينذر املنذر املنذر اليه بتجديد العقد وت�شديد امل�شتحقات املالية للتجديد وذلك يف مدة 
اق�شاها 30 يوم من تاريخ ا�شتالمه هذا النذار وال الخالء العقار لعدم رغبته يف التجديد وت�شليمه 
للمنذر خالية من ال�شواغل وباحلالة التي ت�شلمها عليه مع ا�شالح ما قد يكون حلق بها من �شرر 
واي  الفعلي  الخ��الء  تاريخ  واملياه حتى  الكهرباء  ا�شتهالك  و�شداد م�شاريف  املفاتيح  وت�شليم  وتلف 
ا�شرار اخرى ترتبة على عدم التزام املنذر اليه وال �شي�شطر املنذر اىل اتخاذ الجراءات الق�شائية 
ر�شوم  كافة  اليه  املنذر  وتمل  وال�شرر  للعطل  اجلابر  التعوي�س  مع   ، ذكر  مبا  للمطالبة  الالزمة 

وم�شاريف التقا�شي واتعاب املحاماة.  
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12332 بتاريخ 2018/5/22   

انذار عديل بالن�شر
رقم 3308/ 2018   

املنذر : خليفة عبداهلل احمد لوتاه 
وميثله بالتوقيع ال�شيد/ ن�شات امني الد�شوقي احمد ابو النجا ، هاتف : 0507321771 

مبوجب وكالة م�شدقة ا�شول بتاريخ  2014/1/13 تت رقم حمرر 2014/1/6997 
املنذر اليه :  ام اإت�س ادفان�س خلدمات متابعة املعامالت - �س ذ م م - العنوان : جمهول الهوية 

يف  وذل��ك  للتجديد  املالية  امل�شتحقات  وت�شديد  العقد  بتجديد  اليه  املنذر  املنذر  ينذر   -  : املو�شوع 
العقار وت�شليمه للمنذر خالية  ا�شتالمه هذا الن��ذار وال الخالء  مدة اق�شاها 30 يوم من تاريخ 
من ال�شواغل وباحلالة التي ت�شلمها عليه مع ا�شالح ما قد يكون حلق بها من �شرر وتلف وت�شليم 
املفاتيح و�شداد م�شاريف ا�شتهالك الكهرباء واملياه حتى تاريخ الخالء الفعلي واي ا�شرار اخرى 
الالزمة  الق�شائية  الج���راءات  اتخاذ  اىل  املنذر  �شي�شطر  وال  اليه  املنذر  التزام  ع��دم  على  ترتبة 
للمطالبة مبا ذكر ، مع التعوي�س اجلابر للعطل وال�شرر وتمل املنذر اليه كافة ر�شوم وم�شاريف 

التقا�شي واتعاب املحاماة.  
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12332 بتاريخ 2018/5/22   

انذار عديل بالن�شر
رقم 3305/ 2018   

املنذر : خليفة عبداهلل احمد لوتاه 
وميثله بالتوقيع ال�شيد/ ن�شات امني الد�شوقي احمد ابو النجا ، هاتف : 0507321771 

مبوجب وكالة م�شدقة ا�شول بتاريخ  2014/1/13 تت رقم حمرر 2014/1/6997 
املنذر اليه : بالك امبرييال كافيار لتجارة  املواد الغذائية - �س ذ م م  - العنوان : جمهول الهوية 

املو�شوع :  -  ينذر املنذر املنذر اليه ينذر املنذر املنذر اليه ب�شداد مبلغ )9000( درهم ت�شعة الف درهم 
امل�شتحقات  وت�شديد  العقد  بتجديد  الن��ذار  ا�شتالمه هذا  تاريخ  يوم من   30 اق�شاها  وذل��ك يف مدة 
ت�شلمها  التي  وباحلالة  ال�شواغل  من  خالية  للمنذر  وت�شليمه  العقار  الخ��الء  وال  للتجديد   املالية 
ا�شتهالك  و�شداد م�شاريف  املفاتيح  وت�شليم  وتلف  بها من �شرر  يكون حلق  ما قد  ا�شالح  عليه مع 
الكهرباء واملياه حتى تاريخ الخالء الفعلي واي ا�شرار اخرى ترتبة على عدم التزام املنذر اليه وال 
التعوي�س اجلابر  ، مع  الق�شائية الالزمة للمطالبة مبا ذكر  اتخاذ الج��راءات  املنذر اىل  �شي�شطر 

للعطل وال�شرر وتمل املنذر اليه كافة ر�شوم وم�شاريف التقا�شي واتعاب املحاماة.  
  الكاتب العدل

العدد 12332 بتاريخ 2018/5/22   
       اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2018/85  احوال نف�س غري م�شليمن                 
اىل املدعي عليه /1- بيدرو رينمان فيريا ماجالهاي�س  جمهول حمل القامة 
جرب  بن  حممد  را�شد  حممد   / وميثله  ميهتا  كيم  املدعي/�شوهيون  ان  مبا 
لل�شرر  بالطالق  املطالبة   الدعوى ومو�شوعها  عليك  اأق��ام  قد    - ال�شويدي 
ونفقة متعة وتوفري م�شكن وتاأثيث م�شكن ونفقة عدة والر�شوم وامل�شاريف.   
وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�س  املوافق  2018/5/31  ال�شاعة 9.30 �س بالقاعة 
فاأنت مكلف  ل��ذا  القرهود   ال�شخ�شية يف منطقة  الأح���وال  رق��م )3( يف منبى 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور 
م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12332 بتاريخ 2018/5/22   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/4518  عمايل جزئي             

اىل املدعى عليه/1- برود مايند انرتيورز - �س ذ م م   جمهول حمل القامة 
مب��ا اأن امل��دع��ي/حم��م��د م�����ش��ع��ود ران����ا خ���ان حم��م��د حم��م��د ع��ب��دال�����ش��ت��ار خان 
وقدرها  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد    -
)15929 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2000 درهم( والر�شوم وامل�شاريف  رقم 
ال�شكوى )mb182087654ae( وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء  املوافق 
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا    Ch1.A.2 بالقاعة  �شباحا    8.30 ال�شاعة    2018/6/5
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور 
م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12332 بتاريخ 2018/5/22   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/2241  عمايل جزئي             

اىل امل��دع��ي عليه / 1-  م��ا���س خل��دم��ات احل��را���ش��ة - ���س ذ م م  جم��ه��ول حمل 
اأقام  ق��د  امل��دع��ي / حممد اجم��د خ��ان مقبول ح�شن خ��ان -  ان  الق��ام��ة مب��ا 
 14400( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك 
دره�����م( وت���ذك���رة ع����ودة مب��ب��ل��غ )2000 دره�����م( وال���ر����ش���وم وامل�����ش��اري��ف ورقم 
الثالثاء   ي���وم  جل�شة  ل��ه��ا  وح����ددت   )MB180676333AE(ال�شكوى
فاأنت  ل��ذا    Ch1.A.2 بالقاعة  ���س    10.30 ال�شاعة    2018/5/29 امل��واف��ق 
مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل. )علما ان الدعوى 

جددت من ال�شطب(. 
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12332 بتاريخ 2018/5/22   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2018/1532  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �شده/1- �شك�شي�س �شتار للخدمات الفنية -  �س ذ م م   جمهول 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ فرهاد عبا�س �شوكت ح�شني   قد 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )8036( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. بال�شافة 
اىل مبلغ 822 درهم ر�شوم خلزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
املذكور  بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج����راءات 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12332 بتاريخ 2018/5/22   
 اإعالن املدعي عليه بالن�شر 

يف الدعوى 2018/445 جتاري كلي دبي
ال�شادة / كيلي للمقاولت �س ذ م م ، ب�شفتكم مدعي عليه يف الدعوى 2018/445 جتاري كلي دبي املقامة من املعدن 
الذهبي ل�شناعة ال�شغال املعدنية - ذ م م ، وحيث مت ندبنا خبريا يف الدعوى ، وعليه ندعوكم لجتماع اخلربة 
املقرر له تاريخ 2018/5/27 ال�شاعة 10.30 �شباحا يف مكتب اخلبري الكائن يف دبي هور العنز �شرق - �شارع ابوهيل 
- بناية  عبد الرزاق الزرعوين - مكتب 210 - البناية بها بنك الفجرية الوطني - على ان يتم موافاتنا بامل�شتندات 
والبيانات اخلا�شة بالدعوى بعدد اطراف الدعوى على ان تكون مفهر�شة ومرقمة و�شمن حافظة م�شتندات ، وان 
تكون باللغة العربية او م�شحوبة برتجمة يف حال كانت بلغة غري العربية - علما اأنه لن يتم ا�شتالم اأي اوراق او 
مذكرات مامل تكن �شمن حافظة م�شتندات مرقمة وموؤرخة ، ويف حال عدم ح�شوركم �شت�شمر اخلربة يف اجراءات 
اخلربة حتى ايداع التقرير لدى املحكمة املوقرة ولي ا�شتف�شار يرجى خماطبتنا على العناوين ، املهند�س / ح�شن 

ابراهيم القر�س - فاك�س )ابوظبي (  فاك�س )ابوظبي ( 02/6328942  ، هاتف : 050/5412815 
        elkershhassan@gmail.com : بريد الكرتوين

املهند�س / ح�شن ابراهيم القر�س - اخلبري بالدعوى 
فاك�س )ابوظبي ( 02/6328942  ، هاتف : 050/5412815 
        elkershhassan@gmail.com : بريد الكرتوين

اإجتمـــــــاع خبـــــــرة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12332 بتاريخ 2018/5/22   

انذار عديل بالن�شر
رقم   2018/1/3443   

املنذرة / بوك�س بارك - �س ذ م م  
اإعمار �شكوير - املبنى رقم 1 - مكتب 301 - هاتف 045114750 وميثلها ال�شيد/ حممد يو�شف حممد يو�شف 

مبوجب وكالة رقم 2018/1/111319 املوؤرخة لدى الكاتب العدل بدبي بتاريخ 14.05.2018 
M3  الكائن على قطعة الر�س رقم   - املنذر اليها / واي كيه اإيه لتجارة اللعب - �س ذ م م  - املحل رقم  05 
9410-343 مبنطقة الو�شل - اإمارة دبي - هاتف رقم 043516035 ، فاك�س : 043551620 ، �س ب : 115087 

، دبي ، الإمارات العربية املتحدة  
يخطر املنذر املنذر اليها ب�شرورة فتح املحل و�شداد متاأخرات اليجار املرت�شدة بذمتها على الوحدة رقم  
M3  الكائن على قطعة الر�س رقم 9410-343 مبنطقة الو�شل - اإمارة دبي يف غ�شون ثالثني يوما   - 05
وذلك من تاريخ ن�شر هذا العالن وال �شت�شطر املنذرة اىل اللجوء لللجنة الق�شائية اخلا�شة باملنازعات بني 
املوؤجرين وامل�شتاأجرين باإمارة دبي بغر�س الزام املنذر اليها باخالء العني املوؤجرة و�شداد متاأخرات اليجار 
املرتتبة عليها حتى تاريخ الخالء الفعلي مع الزامها بالر�شوم وامل�شايف واتعاب املحاماة مع حفظ كافة 

حقوق املنذرة الخرى.  
  الكاتب العدل

العدد 12332 بتاريخ 2018/5/22   
حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية 

ق�شم التنفيذ 
اخطار دفع بالن�شر يف الق�شية التنفيذية 379 ل�شنة 2018    

اىل املحكوم عليها / �شفاء املدغري العلوي 
ليكن معلوما لديكم بان حمكمة ال�شارقة التادية البتدائية قد ا�شدرت بحقكم 
حكما بالزامكم بدفع مبلغ وقدره )198579( درهم ، بال�شافة اىل الفائدة القانونية 
بواقع 5% من تاريخ 2016/11/24 حتى ال�شداد التام  ل�شالح املحكوم له/ مهلي بن 
احلكم  لتنفيذ  بطلب  تقدم  قد  له  املحكوم  ان  وحيث  احلربي   عوا�س  بن  عنيزان 
و�شجل برقم امل�شار اليه اعاله ، لذا يتوجب عليكم تنفيذ القرار خالل 15 يوما من 
تاريخ اليوم التايل للن�شر.  ويف حال تخلفك عن احل�شور يف امليعاد والتاريخ املحدد 

فان املحكمة �شتبا�شر النظر الق�شية يف غيابك
عن رئي�س مكتب اإدارة التنفيذ 
مبحكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية                    

     االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 12332 بتاريخ 2018/5/22   
 مذكرة تبليغ مدعي عليه  بالن�شر

�شادرة من حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية 
يف الدعوى رقم 2017/7256 دائرة املدنية والتجارية اجلزئية الرابعة 

 اإعالن املدعي عليه بالن�شر بورود التقرير 
اىل املدعى عليه/  احمد ابراهيم يو�شف عبيد الق�شري 

حيث ان املدعي / بنك دبي ال�شالمي - �س م ع 
باأداء مبلغ وقدره  ، ويطالبك فيها  اأعاله لدى هذه املحكمة  قد اقام عليك الدعوى املذكور رقمها 

)197.930 درهم( ، بال�شافة للزامكم بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
وحيث ان قد ورد تقرير اخلربة واودع ملف الدعوى 

رقم  قاعة  الرابعة(  اجلزئية  والتجارية  املدنية  )دائرة  املحكمة  هذه  امام  ح�شورك  يقت�شي  لذلك 
140  يف متام ال�شاعة الثامنة والن�شف من �شباح يوم 2018/5/24م  وذلك ل�شتالم ن�شخة من تقرير 
اخلربة ولالجابة على الدعوى وتقدمي ما لديك من بيانات ،  ويف حالة تخلفك عن احل�شور او عدم 

ار�شال وكيل عنك يف الوقت املحدد فان املحكمة �شتبا�شر نظر الدعوى يف غيباك.
مكتب اإدارة الدعوى - اأمني ال�شر    

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية

العدد 12332 بتاريخ 2018/5/22   
 مذكرة  اعالن املدعى عليه بالن�شر    

                       اىل املدعي عليه/ مرزوق بخيت للمقاولت اللبناء - �س ذ م م 
نعلنكم باأن املدعيني قد اقاموا عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت املحكمة 

لها جل�شة 2018/6/3 ال�شاعة 8.30 �شباحا 

لذا فانتم مكلفون باحل�شور او من ميثلكم قانونا وعليكم تقدمي ما لديكم من مذكرات 
او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل ،  ويف حالة تخلفكم فان احلكم 

�شيكون مبثابة ح�شوري. 

ق�شم الق�شايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

رقم الق�شية
 4298/2018/13
4299/2018/13

م
1
2

ا�شم املدعي
مع�شوم هولدير عبداللطيف هولدير 

�شريكانتا داتا هيماجن�شو داتا 

مبلغ املطالبة
17150 درهم + تذكرة العودة 
14950 درهم + تذكرة العودة

العدد 12332 بتاريخ 2018/5/22   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

ا�شم ال�شركة:  ترو داميند �س ذ م م  
ال�شكل   - ال�شغاية  دي���رة  اهلل  عبيد  اب��راه��ي��م  عائ�شة  ملك   109 رق��م  مكتب   : ال��ع��ن��وان 
القانوين : ذات م�شوؤولية حمدودة. رقم الرخ�شة: 593754  رقم القيد بال�شجل التجاري 
التاأ�شري يف  باأنه قد مت  : 1008146 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�شادية بدبي 
ال�شجل التجاري لديها باإنحالل ال�شركة املذكورة اأعاله، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي 
بتاريخ 2017/11/20  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2018/1/30 وعلى 
من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني ح�شني الها�شمي ملراجعة 
احل�شابات  العنوان : مكتب رقم 308 ملك نا�شر احمد لوتاه - ديرة - ام هرير - هاتف  
الثبوتية  والأوراق  امل�شتندات  كافة  معه  م�شطحباً   04-3885519 فاك�س:   04-3885518

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12332 بتاريخ 2018/5/22   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

ا�شم ال�شركة:  فلري اب لتجارة الوقود وم�شتقات النفط - �س ذ م م  
العنوان :  مكتب رقم 128 ملك غيث هامل القبي�شي - ديرة - ال�شغاية - ال�شكل القانوين 
: ذات م�شوؤولية حمدودة. رقم الرخ�شة: 787404  رقم القيد بال�شجل التجاري : 1297829 
ال��ت��اأ���ش��ري يف ال�شجل  ب��اأن��ه ق��د مت  ب��دب��ي  مب��وج��ب ه��ذا تعلن دائ���رة التنمية الق��ت�����ش��ادي��ة 
التجاري لديها باإنحالل ال�شركة املذكورة اأعاله، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 
2018/4/18  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2018/4/18 وعلى من لديه اأي 
اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني �شكور بل�س لتدقيق احل�شابات  العنوان 
:  مكتب رقم 914 ملك موؤ�ش�شة حممد بن را�شد لدعم م�شاريع ال�شباب - ديرة - بور�شعيد  
والأوراق  امل�شتندات  كافة  معه  م�شطحباً    04-2973071 فاك�س:   04-2973060 هاتف     -

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

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12332 بتاريخ 2018/5/22   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    

ا�شم امل�شفي/ح�شني الها�شمي ملراجعة احل�شابات  
العنوان : مكتب رقم 308 ملك نا�شر احمد لوتاه - ديرة - ام هرير - هاتف  3885518-
بدبي  القت�شادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  04 فاك�س: 3885519-04  مبوجب هذا 
باأنه قد مت تعيني امل�شفي املذكور اأعاله لت�شفية ترو داميند �س ذ م م  وذلك 
العدل  كاتب  لدى  واملوثق   2017/11/20 بتاريخ  دبي  ق��رار حماكم  مبوجب 
مطالبة  اأو  اع��رتا���س  اأي  لديه  من  وعلى   2018/1/30 بتاريخ  دب��ي  حماكم 
التقدم اإىل امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور اأعاله، 
م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من 

تاريخ ن�شر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12332 بتاريخ 2018/5/22   
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    

ا�شم امل�شفي/�شكور بل�س لتدقيق احل�شابات  
العنوان :  مكتب رقم 914 ملك موؤ�ش�شة حممد بن را�شد لدعم م�شاريع ال�شباب - ديرة 
- بور�شعيد - هاتف  2973060-04 فاك�س: 2973071-04  مبوجب هذا تعلن دائرة 
لت�شفية  اأع��اله  املذكور  امل�شفي  تعيني  مت  قد  باأنه  بدبي  القت�شادية  التنمية 
قرار  مبوجب  وذل��ك  م   م  ذ  �س   - النفط  وم�شتقات  الوقود  لتجارة  اب  فلري 
حماكم دبي بتاريخ 2018/4/18 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 
2018/4/18 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني يف 
مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور اأعاله، م�شطحباً معه كافة امل�شتندات 

والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12332 بتاريخ 2018/5/22   
 اعـــــــالن 

املرجع  2018/320 ك.ع.ت
تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات- عجمان  ال�شيد/ 
فاطمة حممد هيكل حممد مراد - اجلن�شية : الإم��ارات - طلب الت�شديق علي 
حمرر يت�شمن : تنازل املحل التجاري با�شم )دليل ملقاولت ال�شيانة العامة( اىل 
ال�شيد/ �شلطان حميد علي حميد ال�شام�شي - اجلن�شية : الإمارات - واملرخ�شة 
من دائرة التنمية القت�شادية يف عجمان تت رقم امللف : 73838  وامل�شجل لدى 
غرفة جتارة و�شناعة عجمان. ليكن معلوما بان الكاتب العدل بعجمان �شيقوم 
ا�شبوعني  ال�شاأن يف املحرر املذكور بعد انق�شاء  التوقيعات ذوي  بالت�شديق على  

من تاريخ ن�شر هذا العالن.
الكاتب العدل   

بدائرة التنمية االقت�شادية- عجمان

  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

الكاتب العدل- عجمان
العدد 12332 بتاريخ 2018/5/22   

مذكرة اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/531  ا�شتئناف عقاري    

اىل امل�شتاأنف �شده/1- ديراج اآند اي�شت كو�شت ذ.م.م جمهول حمل 
القامة مبا ان امل�شتاأنف/ مارينا 3 كيه ليمتد وميثله : غازي ابراهيم 
احمد بن �شيفان قد ا�شتاأنف القرار/ احلكم ال�شادر بالدعوى رقم 
لها جل�شه  وح��ددت   2017/11/19 : بتاريخ  كلي  2017/350 عقاري 
يوم الربعاء املوافق 2018/7/4 ال�شاعة 10.00 �شباحا بالقاعة رقم 
ch1.C.11 وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف 

حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 12332 بتاريخ 2018/5/22   

  اعالن بالن�شر
املرجع : 86

اجلن�شيةون�شبتها  ايرانية   - وثوقيان  ر�شا  حممد  ندا  ال�شيدة/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
البيع  يف  يرغبان   )%30( ون�شبته  اجلن�شية  ايراين   - كرميي  قرة  كرمي  وال�شيد/   -  )%70(
والتنازل عن كامل ح�شتهما البالغة )100%( وذلك لل�شيد/ علي ح�شن علي حممد - اإماراتي 
اجلن�شية وذلك يف الرخ�شة املهنية امل�شماة )التنظيف الكلوجي - رخ�شة رقم )553843( - 
تعديالت اخرى : مت تنازل مالك الرخ�شة ال�شابق ملالكها احلايل ، ومت تغيري ال�شكل القانوين 

للرخ�شة : من �شركة اعمال مهنية بوكيل خدمات اىل موؤ�ش�شة فردية.  
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون التادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان 
الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على الجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�س  اي  لديه  فمن  العالن  هذا  تاريخ  من  ا�شبوعني  بعد  اليه  امل�شار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب الكاتب العدل-بال�شارقة    

وزارة العدل
 ال�شئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات    

العدد 12332 بتاريخ 2018/5/22   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 835
ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد/ �شوميا راجكومار زوجه راجومار كايف ، هندية اجلن�شية 
ترغب يف البيع والتنازل عن كامل احل�ش�س البالغة 100%  يف اليا�شمني البي�س لتجارة 
فينيت  اجنايل  ال�شيد/  اىل  وذلك   )735309( رقم  رخ�شة  مبوجب   - اجلاهزة  املالب�س 

بانيكري ، هندي اجلن�شية 
تعديالت اخرى : تناول �شاحب الرخ�شة لخر. 

وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون التادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف 
�شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على 
الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال 

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

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 12332 بتاريخ 2018/5/22   

  اعالن بالن�شر
املرجع : 832

ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد/ عبدالنظري باركات - هندي اجلن�شية يرغب يف البيع 
والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 100%  وذلك اىل ال�شيد/ �شيد ناظم حمي الدين - 
ال�شارقة  باإمارة  تاأ�ش�شت  والتي  املدينة(  �شرق  با�شم )بقالة  الرخ�شة  هندي اجلن�شية يف 

مبوجب رخ�شة رقم )532010( 
تغريات اخرى : تنازل �شاحب الرخ�شة لخر. 

وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون التادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف 
�شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على 
الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال 

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

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 12332 بتاريخ 2018/5/22   

  اعالن بالن�شر
املرجع : 834

اإماراتي   ، النقبي  عبدالرزاق  عبداهلل  حممد  علي  ال�شيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
اجلن�شية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 100%  وذلك اىل ال�شيدة / 
�شروق علي حممد عبداهلل النقبي - اإماراتية اجلن�شية يف الرخ�شة امل�شماة )اوك�شجني 
من  ال�شادرة   )730302( رقم  رخ�شة  مبوجب  ال�شارقة  باإمارة  تاأ�ش�شت  الزهور(  لتجارة 

دائرة التنمية القت�شادية بال�شارقة. 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون التادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف 
�شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على 
الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال 

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

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12332 بتاريخ 2018/5/22   
  اعالن

املرجع : 833
ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد/  حممد ال�شالم حممد انوار با�شا - باك�شتان 
اجلن�شية ، يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة )100%( يف  ال�شركة 
تاج  ال�شيد/  اىل  وذلك   )756212( رقم  الرخ�شة  مبوجب  امليزان(  ركن  )خمبز 

حممد عبدالحمد - باك�شتان اجلن�شية  
املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون التادي رقم )4( ل�شنة   وعمالبن�س 
2013 يف �شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم 
ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن  اليه بعد  امل�شار  الت�شديق  على الجراء 

لديه اي  اعرتا�س على ذلك عليه اتباع ال�شبل القانوين حيال ذلك. 
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12332 بتاريخ 2018/5/22   
اعالن حكم متهيدي بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2018/395 جتاري كلي                              
اىل املدعي عليه /1 - فال�س للعقارات 2- علي عبداهلل نا�شر عبداهلل / مالك ومدير - فال�س 
للعقارات - جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي / م�شعل بن عمار بن عبدالواحد اخل�شريي 
- مبا ان املدعي / م�شعل بن عمار بن عبدالواحد اخل�شريي  قد اقام الدعوى املذكورة اعاله 
التمهيدي  احلكم   2018/4/30 بتاريخ   املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  وعليه 
التايل : حكمت املحكمة / وقبل الف�شل يف املو�شوع : بندب اخلبري املحا�شبي املخت�س �شاحب 
الدور باجلدول وتكون مهمته الطالع على ملف الدعوى وامل�شتندات املقدمة فيها وما ع�شى 
ان يقدمه اخل�شوم من ا�شول غري منكرة او �شور جمحودة للعقود واملرا�شالت او اي حمررات 
اخرى وكذا ال�شجالت والدفاتر التجارية الورقية واللكرتونية.  وحددت لها املحكمة جل�شة 

.Ch2.E.22 يوم الثنني املوافق 2018/6/11 ال�شاعة 30 : 09 �شباحا يف القاعة
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12332 بتاريخ 2018/5/22   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2018/1256  جتاري جزئي              
اىل املدعي عليه / 1-فيكتور كابرال متهتاج  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ 
امل�شرف العربي لال�شتثمار والتجارة اخلارجية )امل�شرف(  قد اأقام عليك الدعوى 
وقدره  مبلغ  للمدعي  ي���وؤدي  ب��ان  عليه  امل��دع��ي  ال���زام  بطلب  دع���وى  ومو�شوعها 
القانونية  والفوائد  تاريخ 2017/10/30  امل�شتحقة حتى  املديونية  306.919 درهم 
بواقع 12% من هذا التاريخ حتى ال�شداد التام مع امل�شاريف والر�شوم ومقابل اتعاب 
املحاماة.    وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�س  املوافق  2018/5/31  ال�شاعة 8.30 �س 
بالقاعة Ch1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على 

الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12332 بتاريخ 2018/5/22   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/478  جتاري كلي               

�شاه  احمد  �شاه عنايت  �شعيب  م 2-حممد  م  ذ  �س   - املدعي عليه / 1-غراند تيك  اىل 
- ب�شفته �شريك ثاين  جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ بنك ابوظبي التجاري 
الدعوى  عليك  اأق���ام  ق��د   - علي  اآل  الناخي  غ��ري��ب  خمي�س  ع��ب��داهلل   / وميثله  ف��رع   -
للمدعي مبلغ وقدره  ي��وؤدوا  ب��اأن  ي��وؤدوا  بان  املدعي عليهم  بالزام  املطالبة  ومو�شوعها 
)643.990.01 درهم( والفوائد بواقع 12% والر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة 
مع �شمول احلكم بالنفاذ املعجل.   وحددت لها جل�شة يوم الثنني  املوافق  2018/5/28  
ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch2.E.22 بالقاعة  �س   9.30 ال�شاعة 
اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12332 بتاريخ 2018/5/22   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/1299  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1- ماجنم ورلدوايد للتجارة العامة - �س ذ م م وميثلها مديرها : فريوز 
املدعي/ جوبيرت  ان  القامة مبا  بهاي غاندي جمهول حمل  وج��وزر ح�شني  غ��ادى  اأ�شغر 
اأجرو ميثلها مديرها / بهافي�س ران�شودا�س ماديار وميثله/احمد عبداهلل �شاحي عبداهلل 
وقدره  مبلغ  ب�شداد  عليها  املدعي  ال��زام  ومو�شوعها   الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  بوعميم   ال 
من  �شنويا   %12 قدرها  قانونية  وفائدة  امريكي  دولر   67200 يعادل  مبا  دره��م(   246792(
تاريخ  املطالبة الق�شائية وحتى متام ال�شداد. والزامها بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب 
املحاماة.   وحددت لها جل�شة يوم الربعاء  املوافق  2018/5/30  ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة 
Ch1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 
اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك  من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة 

فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12332 بتاريخ 2018/5/22   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/280  عقاري كلي                 

ان  ن��ح��الن  جمهول حم��ل الق��ام��ة مب��ا  اب��و  ابراهيم  امل��دع��ي عليه /1-نبيل  اىل 
ال  عبداهلل  �شاحي  عبداهلل  احمد   / وميثله  عامة  م�شاهمة   - ن��ور  املدعي/بنك 
الجارة  اتفاقية  بف�شخ  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  عميم   بو 
من  خاليا  العقار  وت�شليم  الدعوى  مو�شوع  العقارية  الوحدة  ب�شاأن  ومالحقها 
ال�شواغل وال�شطب وفق املذكور يف ال�شحيفة و�شداد مبلغ وقدره )2.952.560.29 
املوافق   ي��وم الح��د  دره��م( والر�شوم وامل�شاريف والت��ع��اب.   وح��ددت لها جل�شة 
2018/5/27 ال�شاعة 9.30 �س بالقاعة Ch1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة 

قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12332 بتاريخ 2018/5/22   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/244  عقاري كلي                 

اىل املدعي عليه / 1-مهدى ابراهيم ب�شنديده غالمعلي بور  جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي/ بنك نور - م�شاهمة عامة وميثه / احمد عبداهلل �شاحي عبداهلل 
ال بوعميم - قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بف�شخ اتفاقية الجارة 
من  خاليا  العقار  وت�شليم  ال��دع��وى  مو�شوع  العقارية  ال��وح��دة  ب�شاأن  ومالحقها 
ال�شواغل وال�شطب وفق املذكور يف ال�شحيفة و�شداد مبلغ وقدره )4.984.507.46 
دره���م( وال��ر���ش��وم وامل�شاريف والت��ع��اب.   وح���ددت لها جل�شة ي��وم الح��د املوافق  
2018/5/27  ال�شاعة 9.30 �س بالقاعة Ch1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة 

قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12332 بتاريخ 2018/5/22   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/254  عقاري كلي                 

القامة  �شت علي خان جمهول حمل  ريا  نا�شر علي خان   -1 / املدعي عليه  اىل 
مبا ان املدعي/ بنك نور - م�شاهمة عامة وميثه / احمد عبداهلل �شاحي عبداهلل 
ال بوعميم - قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بف�شخ اتفاقية الجارة 
من  خاليا  العقار  وت�شليم  ال��دع��وى  مو�شوع  العقارية  ال��وح��دة  ب�شاأن  ومالحقها 
ال�شواغل وال�شطب وفق املذكور يف ال�شحيفة و�شداد مبلغ وقدره )2.258.365.29 
دره���م( وال��ر���ش��وم وامل�����ش��اري��ف والت���ع���اب. وح���ددت لها جل�شة ي��وم الح���د املوافق  
2018/5/27 ال�شاعة 9.30 �س بالقاعة Ch1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة 

قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12332 بتاريخ 2018/5/22   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/2336  عمايل جزئي             

الق��ام��ة مبا  زادا  جم��ه��ول حم��ل  اق���ال  زادا  امل��دع��ي عليه / 1-ح�شني  اىل 
الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  ال�شيارات  لتلميع  ال�شجان  موؤ�ش�شة   / املدعي  ان 
ومو�شوعها املطالبة  بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )9049 درهم( ... رقم 
وحددت  وامل�شاريف.   والر�شوم    )MB991384936AE(ال�شكوى
بالقاعة  ���س    10.30 ال�شاعة    2018/5/27 امل��واف��ق  الح��د  ي��وم  جل�شة  لها 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا    Ch1.A.2
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة 

اأيام على الأقل )وامرت املحكمة بتق�شري مدة العالن(. 
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12332 بتاريخ 2018/5/22   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/4321  عمايل جزئي             

م  جم��ه��ول حمل  م  ذ  ���س   - الفنية  للخدمات  1-احل��ج��ي   / امل��دع��ي عليه  اىل 
عليك  اأق����ام  ق��د  ذاك���ر ح�شني عبدال�شمد  امل��دع��ي / حم��م��د  ان  الق��ام��ة مب��ا 
ال����دع����وى وم��و���ش��وع��ه��ا امل��ط��ال��ب��ة مب�����ش��ت��ح��ق��ات ع��م��ال��ي��ة وق����دره����ا )20000 
دره�����م( وت���ذك���رة ع����ودة مب��ب��ل��غ )2000 دره�����م( وال���ر����ش���وم وامل�����ش��اري��ف ورقم 
الثنني    ي���وم  جل�شة  ل��ه��ا  وح����ددت   )MB182045560AE(ال�شكوى
املوافق 2018/6/4  ال�شاعة 9.30 �س  بالقاعة Ch1.B.10  لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12332 بتاريخ 2018/5/22   
 يف الدعوى رقم 2017/2962 جتاري جزئي  

املرفوعة من : �شركة اخلليج للتمويل - �س م خ 
�شد : 1- �شركة الأمراء لبطاقات الت�شهيالت -  ذ م م   2- ماهر مروان امللحم 

بناء على تكليف مبهمة اخلربة امل�شرفية من قبل حمكمة ابوظبي التجارية البتدائية يف 
الدعوى رقم 2017/2962 جتاري جزئي واملقامة من املدعي / �شركة اخلليج للتمويل - �س 
م خ  ، وتنفيذا للمهمة يدعو اخلبري امل�شريف املنتدب بالدعوى املذكورة اعاله املدعي عليهم 
/ �شركة المراء لبطاقات الت�شهيالت - ذ م م  وماهر مروان امللحم حل�شور اجتماع اخلربة 
املقرر عقده يوم الحد املوافق 2018/5/28 ال�شاعة احلادية ع�شر ظهرا �شخ�شيا او بوا�شطة 
وكيل معتمد وذلك مبقر اخلبري الكائن باإمارة دبي - ديرة - ابوهيل - بناية دار ال�شفية - 
 M6 - M7 طابق امليزانني - بجانب حمطة مرتو ابوهيل - بناية مركز القبائل - مكتب رقم
للمحكمة  تقريرها  وتقدم  اعمالها  �شتبا�شر  اخلربة  فان  احل�شور  عن  تخلفكم  حال  ويف   ،

من واقع امل�شتندات املتاحة.    
اخلبريامل�شريف 
ماهر عادل امل�شاعيد  

اإجتمـــــــاع خبـــــــرة 

العدد 12332 بتاريخ 2018/5/22   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2018/1352  تنفيذ عمايل 
م   جمهول  م  ذ   - اإنرتاكتيف منطقة ح��رة  ���ش��ده/1- كليك  املنفذ  اىل 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ �شتيفي جون لوب�س قد اأقام عليك 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
اىل  بال�شافة  املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )80013(
�شتبا�شر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.  خلزينة  ر�شوم  دره��م   5802 مبلغ 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12332 بتاريخ 2018/5/22   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2018/1725  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �شده/1- الأط��الل للمقاولت   جمهول حمل القامة 
مبا ان طالب التنفيذ/ لجليت موهيت   قد اأقام عليك الدعوى 
وقدره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية 
)9651( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. بال�شافة اىل 
مبلغ 900 درهم ر�شوم خلزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12332 بتاريخ 2018/5/22   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2018/1535   تنفيذ جتاري  
م   م  ذ  �س   - الكهروميكانيكية  للهند�شة  �شعفار  بن  �شده/1-  املنفذ  اىل 
 جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/لوتاه بي �شي جاز )ذ م م( 
- فرع دبي وميثله / عبداهلل خمي�س غريب الناخي اآل علي -  قد اأقام 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )36764( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان 
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �شتبا�شر  املحكمة 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12332 بتاريخ 2018/5/22   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/3438  عمايل جزئي             

اىل املدعى عليه/1- برج  دبي للوحات العالنية جمهول حمل القامة مبا اأن 
املدعي/ حممد نواز الهي بخ�س - قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة 
مب�شتحقات عمالية وقدرها )8700 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2000 درهم( 
وحددت    )MB181411550AE( ال�شكوى  رقم  وامل�شاريف   والر�شوم 
بالقاعة  �شباحا    10.30 ال�شاعة    2018/6/5 املوافق  الثالثاء   يوم  لها جل�شة 
Ch1.A.4  لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  لديك من مذكرات  ما 

الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12332 بتاريخ 2018/5/22   
   يف  الدعوى 2017/1077 جتاري كلي 

�شد املدعي عليهم : �شركة احلقبة اجلديدة للتوريدات الفنية ) �س ذ م م ( / �شركة املعدات 
املوثوقة للتوريدات الفنية ) �س ذ م م ( / �شانوا�س كوتوماداث  

املقامة من : البنك التجاري الدويل 
جتاري   2017/1077 رقم  تت  البتدائية  دبي  مبحكمة   �شدكم  مقامة  دعوى  هناك  ان  مبا 
كلي، وحيث انه مت ندبنا خبريا م�شرفيا يف الدعوى  املذكورة اعاله فاننا وعمال باحكام قانون 
الثبات ل�شنة 1992 م بخ�شو�س اعمال اخلربة امام املحاكم ، ندعوكم حل�شور اجتماع خربة  
او من ميثلكم قانونا والذي �شيعقد يف مقر مكتبنا على العنوان املو�شح ادناه وذلك يوم  الحد  
امل�شتندات  كافة  اح�شار  ،  ويرجى منكم  : 1 ظهرا    00 ال�شاعة  املوافق 2018/5/27  يف متام 
املوؤيدة واملثبتة لدفاعكم عند ح�شوركم لالجتماع.  دبي - مركز حمر عني ، مدخل رقم 8 ، 

الطابق الرابع  - هاتف : 2527888-044 - فاك�س : 04-2698876
اخلبري احل�شابي وامل�شريف  
حممد �شعيد ال�شريف 

اإجتمـــــــاع خبـــــــرة 

العدد 12332 بتاريخ 2018/5/22   
يف الدعوى رقم 2018/379  جتاري جزئي   

املعلن اليه / املدعي عليه : مطعم ون��ادي افلي - �س ذ م م  املعروف �شابقا با�شم ل 
ل��وز  - �س ذ م م  - بناء على تكليفنا من قبل حمكمة دب��ي املوقرة لعمال اخلربة  
املوافق 2018/5/30،  وذلك  الربعاء   الدعوى اعاله فقد حددنا يوم  املحا�شبية يف 
يف متام الثالثة ع�شرا ، موعدا لعقد الجتماع الول مكرر للخربة  املحا�شبية وذلك 
مبكتبنا الكائن دبي- بر دبي- �شارع ال�شيخ زايد بالقرب من حمطة مرتو املركز املايل 
برج  العطار مكتب رقم 2403 ، الطابق الرابع والع�شرون- هاتف رقم  04-3589996 
وفاك�س 3589966-04 �س ب 91153 دبي- لذا يطلب ح�شوركم او من ميثلكم قانونا 

حل�شور الجتماع املذكور مع اح�شار كافة امل�شتندات املتعلقة بالدعوى.
 i2an م�شعل الزرعوين للمحا�شبة القانونية- ع�شو يف

اخلبري املحا�شبي : د. م�شعل عبداهلل الزرعوين

   دعوة حل�شور االجتماع االول
 للخربة املحا�شبية

العدد 12332 بتاريخ 2018/5/22   
يف الدعوى رقم 2017/2447  ا�شتئناف عمايل      

املعلن اليه / امل�شتاأنف �شدها / الر�شا لتجارة مواد البناء - �س ذ م م 
يف  اخل��ربة  لعمال  امل��وق��رة  البتدائية  دب��ي  حمكمة  قبل  من  تكليفنا  على  بناء 
الثانية  ال�شاعة    ،2018/5/29 املوافق  الثالثاء  يوم  حددنا  فقد  اع��اله  الدعوى 
الكائن  مبكتبنا  وذل��ك  للخربة   الول  الجتماع  لعقد  موعدا   ، م�شاء  والن�شف 
دب��ي- ب��ر دب��ي- ���ش��ارع ال�شيخ زاي��د بالقرب م��ن حمطة م��رتو امل��رك��ز امل��ايل برج 
الرابع والع�شرون- هاتف رقم  04-3589996   العطار مكتب رقم 2403، الطابق 
حل�شور  ق��ان��ون��ا  ميثلكم  م��ن  او  ح�شوركم  يطلب  ل��ذا    04-3589966 وف��اك�����س 

الجتماع املذكور مع اح�شار كافة امل�شتندات املتعلقة بالدعوى.
اخلبري املحا�شبي

د. م�شعل عبداهلل الزرعوين

   دعوة حل�شور االجتماع االول
 للخربة املحا�شبية
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العدد 12332 بتاريخ 2018/5/22   
اعالن بيع �شفينة بالن�شر    

فى الدعوى رقم  2017/2588 تنفيذ جتاري 
طالب التنفيذ: وورلد فيول �شريفي�شز برايفت ليمتد 

عنوانه : العنوان خارج الإمارات : مومباي 400059 اأندهريي )اإي( طريق كورل وينج الطابق 7 اأترمي 215 ، عنوانها 
املختار يف الدولة : اإمارة دبي - اإعمار ا�شكوير -  املبنى رقم 3 - الطابق اخلام�س - مكتب هادف و�شركاوؤه 

املنفذ �شده : روابي �شوابر اوف�شور مارين برايفت ليمتد  - عنوانه :  تعلن على وكيلها البحري �شركة اإن�شكيب خلدمات 
ال�شحن - ذ م م ) Inchcape Shipping Services LLC( - اإمارة دبي - منطقة عود ميثاء - كورت بيلدينج 
انه يف يوم  الربعاء  املوافق 2018/6/6    -   043038500  : هاتف   - اخلام�س  الطابق   -  Court Building
املذكورة وطبقا لن�شو�س  اي��ام من اجلل�شة  �شبعة  م��دار ثالث جل�شات يف�شل بني كل منها  1.00 م�شاء  وعلى  ال�شاعة 
، �شيجري بيع  1981 ب�شاأن القانون التجاري البحري  26 ل�شنة  128.126.127 من القانون التادي رقم  املواد 

ال�شفينة املو�شحة او�شافها اأدناه بطريق املزاد العلني امام دائرة التنفيذ مبقر حمكمة دبي البتدائية 
عبارة عن �شفية - ا�شم ال�شفينة - روابي 18 - جن�شية ال�شفينة - �شنغافورة - ميناء الت�شجيل : �شنغافورة - و�شف ال�شفينة 
: �شفينة توريد فواتذ عرب البحار - الرقم الر�شمي : 396016 - رقم امليناء : x/14-01485 - الطول : 64.20 
مرت  - الت�شاع - 16.60 مرت - العمق : 7 مرت - احلمولة الجمالية - 750 - �شنة ال�شنع - 2009 و�شف املحرك 
: ديزل - ال�شناعة واملوديل : cat3516B - عدد العمدة : 2 - قوة الفرامل )باحل�شان( : 12.50 عقدة بحرية - 

التقييم )14،879،629( درهم - قيمة مطالبة الدين : )1،625،486،06( درهم   - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12332 بتاريخ 2018/5/22   

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2017/2702 جتاري جزئي                                                

اىل املحكوم عليه/1- �شان�شار بيغم حممد ميكونات ميكونات  جمهول حمل القامة 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ  2018/3/13  يف الدعوى املذكورة 
اعاله ل�شالح/اميك�س )ال�شرق الو�شط( �س م ب )م( فرع دبي بالزم املدعي عليها بان 
تاريخ 2017/8/8  �شنويا من   %9 بواقع  والفائدة  درهم  للمدعي مبلغ 17.025  ت��وؤدي 
درهم  وخم�شمائة  وامل�شاريف  بالر�شوم  عليها  املدعي  ال��زام  مع  ال�شداد  مت��ام  وحتى 
مقابل اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما 
اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 

بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12332 بتاريخ 2018/5/22   

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2017/2131 جتاري جزئي                                                

اىل املحكوم عليه/1- جايانت اجيت جيدواين  جمهول حمل القامة نعلنكم 
بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ  2018/2/27  يف الدعوى املذكورة 
املدعي  بالزم  دبي  م ب )م( فرع  �س  الو�شط(  )ال�شرق  ل�شالح/اميك�س  اعاله 
عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ 62.799.90 درهم وفائدة 9%   من 2017/6/15  
اتعاب  مقابل  دره���م  وخم�شمائة  بامل�شاريف  وال��زم��ت��ه��ا  ال��ت��ام  ال�����ش��داد  وح��ت��ى 
يوما  ث��الث��ني  خ��الل  لال�شتئناف  ق��اب��ال  احل�����ش��وري  مبثابة  حكما  امل��ح��ام��اة. 
اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ 

حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12332 بتاريخ 2018/5/22   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2017/2823 جتاري جزئي                                              
اىل املدعي عليه/1- برا�شانت بريا مكاندات نارايا نان كوتي  جمهول حمل القامة مبا 
اأن املدعي / اميك�س )ال�شرق الو�شط( - �س م ب )م( فرع دبي - نعلنكم بان املحكمة حكمت 
بجل�شتها املنعقدة بتاريخ  2018/3/21 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح/ اميك�س )ال�شرق 
الو�شط( - �س م ب )م( فرع دبي بالزام املدعي عليه بان يوؤدي اىل املدعية مبلغ 36.694.28 
درهم وفائدة 9% من تاريخ 2017/8/15 وحتى متام ال�شداد ، والزمته بالر�شوم وامل�شاريف 
ومبلغ ثالثمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة.   حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف 
خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو 

ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12332 بتاريخ 2018/5/22   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/973  جتاري جزئي              

م   جمهول حمل  م  ذ  ���س   - لل�شياحة  ب��ال ح��دود  امل��دع��ي عليه / 1- عجائب  اىل 
اأق��ام عليك  قد  فردية   موؤ�ش�شة   - ب��الزا  فندق ميلينيوم  املدعي/  ان  القامة مبا 
درهم(   52780( وق��دره  مببلغ  عليها  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى 
والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة  12% من تاريخ 2015/12/26 وحتى 
ال�شداد التام.   وحددت لها جل�شة يوم الحد  املوافق  2018/5/27  ال�شاعة 8.30 
�س بالقاعة Ch1.c.12 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على 

الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12332 بتاريخ 2018/5/22   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/1057  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1- اكتيف فاير لنظمة احلماية )ذ م م( مديرها / بابو �شينجا 
ان  يا�شوامي  جمهول حمل الق��ام��ة مبا  ن��ال��ورا  �شينجا  يا�شوامي 2-ب��اب��و  ن��ال��ورا 
املال  ابراهيم  ابراهيم ح�شن   / خ وميثله  م  �س   - للتمويل  �شركة اخلليج  املدعي/ 
بالت�شامن  بالزام املدعي عليهما  اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة  -  قد 
والتكافل مببلغ وقدره )296479.71 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة 
وال��ف��ائ��دة 12% وح��ت��ى ال�����ش��داد ال���ت���ام.  وح����ددت ل��ه��ا جل�شة ي���وم الح����د  املوافق  
2018/5/27  ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.c.14 لذا فاأنت مكلف باحل�شور 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة 

قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12332 بتاريخ 2018/5/22   

اإعالن بالن�شر
رقم 2018/3306     

املنذر : خليفة عبداهلل احمد لوتاه 
وميثله بالتوقيع ال�شيد/ ن�شات امني الد�شوقي احمد ابو النجا ، هاتف : 0507321771 

مبوجب وكالة م�شدقة ا�شول بتاريخ  2014/1/13 تت رقم حمرر 2014/1/6997 
املنذر اليه : يون�س علي للتجارة  - العنوان : جمهول الهوية 

املو�شوع :  -  ينذر املنذر املنذر اليه بتجديد العقد وت�شديد امل�شتحقات املالية للتجديد وذلك يف مدة 
اق�شاها 30 يوم من تاريخ ا�شتالمه هذا النذار وال الخالء العقار لعدم رغبته يف التجديد وت�شليمه 
للمنذر خالية من ال�شواغل وباحلالة التي ت�شلمها عليه مع ا�شالح ما قد يكون حلق بها من �شرر 
واي  الفعلي  الخ��الء  تاريخ  واملياه حتى  الكهرباء  ا�شتهالك  و�شداد م�شاريف  املفاتيح  وت�شليم  وتلف 
ا�شرار اخرى ترتبة على عدم التزام املنذر اليه وال �شي�شطر املنذر اىل اتخاذ الجراءات الق�شائية 
ر�شوم  كافة  اليه  املنذر  وتمل  وال�شرر  للعطل  اجلابر  التعوي�س  مع   ، ذكر  مبا  للمطالبة  الالزمة 

وم�شاريف التقا�شي واتعاب املحاماة.  
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12332 بتاريخ 2018/5/22   

انذار عديل بالن�شر
رقم 3307/ 2018   

املنذر : خليفة عبداهلل احمد لوتاه 
وميثله بالتوقيع ال�شيد/ ن�شات امني الد�شوقي احمد ابو النجا ، هاتف : 0507321771 

مبوجب وكالة م�شدقة ا�شول بتاريخ  2014/1/13 تت رقم حمرر 2014/1/6997 
املنذر اليه :�شعيد �شبيل لتجارة املعدات الهند�شية - �س ذ م م   - العنوان : جمهول الهوية 

املو�شوع :  -  ينذر املنذر املنذر اليه بتجديد العقد وت�شديد امل�شتحقات املالية للتجديد وذلك يف 
العقار وت�شليمه للمنذر خالية  ا�شتالمه هذا الن��ذار وال الخالء  مدة اق�شاها 30 يوم من تاريخ 
من ال�شواغل وباحلالة التي ت�شلمها عليه مع ا�شالح ما قد يكون حلق بها من �شرر وتلف وت�شليم 
املفاتيح و�شداد م�شاريف ا�شتهالك الكهرباء واملياه حتى تاريخ الخالء الفعلي واي ا�شرار اخرى 
الالزمة  الق�شائية  الج���راءات  اتخاذ  اىل  املنذر  �شي�شطر  وال  اليه  املنذر  التزام  ع��دم  على  ترتبة 
للمطالبة مبا ذكر ، مع التعوي�س اجلابر للعطل وال�شرر وتمل املنذر اليه كافة ر�شوم وم�شاريف 

التقا�شي واتعاب املحاماة.  
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12332 بتاريخ 2018/5/22   

انذار عديل بالن�شر
رقم 3309/ 2018   

املنذر : خليفة عبداهلل احمد لوتاه 
وميثله بالتوقيع ال�شيد/ ن�شات امني الد�شوقي احمد ابو النجا ، هاتف : 0507321771 

مبوجب وكالة م�شدقة ا�شول بتاريخ  2014/1/13 تت رقم حمرر 2014/1/6997 
املنذر اليه : برو دوت ام للتجارة العامة - �س ذ م م   - العنوان : جمهول الهوية 

املو�شوع :  -  ينذر املنذر املنذر اليه بتجديد العقد وت�شديد امل�شتحقات املالية للتجديد وذلك يف مدة 
اق�شاها 30 يوم من تاريخ ا�شتالمه هذا النذار وال الخالء العقار لعدم رغبته يف التجديد وت�شليمه 
للمنذر خالية من ال�شواغل وباحلالة التي ت�شلمها عليه مع ا�شالح ما قد يكون حلق بها من �شرر 
واي  الفعلي  الخ��الء  تاريخ  واملياه حتى  الكهرباء  ا�شتهالك  و�شداد م�شاريف  املفاتيح  وت�شليم  وتلف 
ا�شرار اخرى ترتبة على عدم التزام املنذر اليه وال �شي�شطر املنذر اىل اتخاذ الجراءات الق�شائية 
ر�شوم  كافة  اليه  املنذر  وتمل  وال�شرر  للعطل  اجلابر  التعوي�س  مع   ، ذكر  مبا  للمطالبة  الالزمة 

وم�شاريف التقا�شي واتعاب املحاماة.  
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12332 بتاريخ 2018/5/22   

انذار عديل بالن�شر
رقم 3308/ 2018   

املنذر : خليفة عبداهلل احمد لوتاه 
وميثله بالتوقيع ال�شيد/ ن�شات امني الد�شوقي احمد ابو النجا ، هاتف : 0507321771 

مبوجب وكالة م�شدقة ا�شول بتاريخ  2014/1/13 تت رقم حمرر 2014/1/6997 
املنذر اليه :  ام اإت�س ادفان�س خلدمات متابعة املعامالت - �س ذ م م - العنوان : جمهول الهوية 

يف  وذل��ك  للتجديد  املالية  امل�شتحقات  وت�شديد  العقد  بتجديد  اليه  املنذر  املنذر  ينذر   -  : املو�شوع 
العقار وت�شليمه للمنذر خالية  ا�شتالمه هذا الن��ذار وال الخالء  مدة اق�شاها 30 يوم من تاريخ 
من ال�شواغل وباحلالة التي ت�شلمها عليه مع ا�شالح ما قد يكون حلق بها من �شرر وتلف وت�شليم 
املفاتيح و�شداد م�شاريف ا�شتهالك الكهرباء واملياه حتى تاريخ الخالء الفعلي واي ا�شرار اخرى 
الالزمة  الق�شائية  الج���راءات  اتخاذ  اىل  املنذر  �شي�شطر  وال  اليه  املنذر  التزام  ع��دم  على  ترتبة 
للمطالبة مبا ذكر ، مع التعوي�س اجلابر للعطل وال�شرر وتمل املنذر اليه كافة ر�شوم وم�شاريف 

التقا�شي واتعاب املحاماة.  
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12332 بتاريخ 2018/5/22   

انذار عديل بالن�شر
رقم 3305/ 2018   

املنذر : خليفة عبداهلل احمد لوتاه 
وميثله بالتوقيع ال�شيد/ ن�شات امني الد�شوقي احمد ابو النجا ، هاتف : 0507321771 

مبوجب وكالة م�شدقة ا�شول بتاريخ  2014/1/13 تت رقم حمرر 2014/1/6997 
املنذر اليه : بالك امبرييال كافيار لتجارة  املواد الغذائية - �س ذ م م  - العنوان : جمهول الهوية 

املو�شوع :  -  ينذر املنذر املنذر اليه ينذر املنذر املنذر اليه ب�شداد مبلغ )9000( درهم ت�شعة الف درهم 
امل�شتحقات  وت�شديد  العقد  بتجديد  الن��ذار  ا�شتالمه هذا  تاريخ  يوم من   30 اق�شاها  وذل��ك يف مدة 
ت�شلمها  التي  وباحلالة  ال�شواغل  من  خالية  للمنذر  وت�شليمه  العقار  الخ��الء  وال  للتجديد   املالية 
ا�شتهالك  و�شداد م�شاريف  املفاتيح  وت�شليم  وتلف  بها من �شرر  يكون حلق  ما قد  ا�شالح  عليه مع 
الكهرباء واملياه حتى تاريخ الخالء الفعلي واي ا�شرار اخرى ترتبة على عدم التزام املنذر اليه وال 
التعوي�س اجلابر  ، مع  الق�شائية الالزمة للمطالبة مبا ذكر  اتخاذ الج��راءات  املنذر اىل  �شي�شطر 

للعطل وال�شرر وتمل املنذر اليه كافة ر�شوم وم�شاريف التقا�شي واتعاب املحاماة.  
  الكاتب العدل

العدد 12332 بتاريخ 2018/5/22   
       اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2018/85  احوال نف�س غري م�شليمن                 
اىل املدعي عليه /1- بيدرو رينمان فيريا ماجالهاي�س  جمهول حمل القامة 
جرب  بن  حممد  را�شد  حممد   / وميثله  ميهتا  كيم  املدعي/�شوهيون  ان  مبا 
لل�شرر  بالطالق  املطالبة   الدعوى ومو�شوعها  عليك  اأق��ام  قد    - ال�شويدي 
ونفقة متعة وتوفري م�شكن وتاأثيث م�شكن ونفقة عدة والر�شوم وامل�شاريف.   
وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�س  املوافق  2018/5/31  ال�شاعة 9.30 �س بالقاعة 
فاأنت مكلف  ل��ذا  القرهود   ال�شخ�شية يف منطقة  الأح���وال  رق��م )3( يف منبى 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور 
م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12332 بتاريخ 2018/5/22   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/4518  عمايل جزئي             

اىل املدعى عليه/1- برود مايند انرتيورز - �س ذ م م   جمهول حمل القامة 
مب��ا اأن امل��دع��ي/حم��م��د م�����ش��ع��ود ران����ا خ���ان حم��م��د حم��م��د ع��ب��دال�����ش��ت��ار خان 
وقدرها  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد    -
)15929 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2000 درهم( والر�شوم وامل�شاريف  رقم 
ال�شكوى )mb182087654ae( وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء  املوافق 
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا    Ch1.A.2 بالقاعة  �شباحا    8.30 ال�شاعة    2018/6/5
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور 
م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12332 بتاريخ 2018/5/22   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/2241  عمايل جزئي             

اىل امل��دع��ي عليه / 1-  م��ا���س خل��دم��ات احل��را���ش��ة - ���س ذ م م  جم��ه��ول حمل 
اأقام  ق��د  امل��دع��ي / حممد اجم��د خ��ان مقبول ح�شن خ��ان -  ان  الق��ام��ة مب��ا 
 14400( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك 
دره�����م( وت���ذك���رة ع����ودة مب��ب��ل��غ )2000 دره�����م( وال���ر����ش���وم وامل�����ش��اري��ف ورقم 
الثالثاء   ي���وم  جل�شة  ل��ه��ا  وح����ددت   )MB180676333AE(ال�شكوى
فاأنت  ل��ذا    Ch1.A.2 بالقاعة  ���س    10.30 ال�شاعة    2018/5/29 امل��واف��ق 
مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل. )علما ان الدعوى 

جددت من ال�شطب(. 
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12332 بتاريخ 2018/5/22   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2018/1532  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �شده/1- �شك�شي�س �شتار للخدمات الفنية -  �س ذ م م   جمهول 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ فرهاد عبا�س �شوكت ح�شني   قد 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )8036( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. بال�شافة 
اىل مبلغ 822 درهم ر�شوم خلزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
املذكور  بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج����راءات 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12332 بتاريخ 2018/5/22   
 اإعالن املدعي عليه بالن�شر 

يف الدعوى 2018/445 جتاري كلي دبي
ال�شادة / كيلي للمقاولت �س ذ م م ، ب�شفتكم مدعي عليه يف الدعوى 2018/445 جتاري كلي دبي املقامة من املعدن 
الذهبي ل�شناعة ال�شغال املعدنية - ذ م م ، وحيث مت ندبنا خبريا يف الدعوى ، وعليه ندعوكم لجتماع اخلربة 
املقرر له تاريخ 2018/5/27 ال�شاعة 10.30 �شباحا يف مكتب اخلبري الكائن يف دبي هور العنز �شرق - �شارع ابوهيل 
- بناية  عبد الرزاق الزرعوين - مكتب 210 - البناية بها بنك الفجرية الوطني - على ان يتم موافاتنا بامل�شتندات 
والبيانات اخلا�شة بالدعوى بعدد اطراف الدعوى على ان تكون مفهر�شة ومرقمة و�شمن حافظة م�شتندات ، وان 
تكون باللغة العربية او م�شحوبة برتجمة يف حال كانت بلغة غري العربية - علما اأنه لن يتم ا�شتالم اأي اوراق او 
مذكرات مامل تكن �شمن حافظة م�شتندات مرقمة وموؤرخة ، ويف حال عدم ح�شوركم �شت�شمر اخلربة يف اجراءات 
اخلربة حتى ايداع التقرير لدى املحكمة املوقرة ولي ا�شتف�شار يرجى خماطبتنا على العناوين ، املهند�س / ح�شن 

ابراهيم القر�س - فاك�س )ابوظبي (  فاك�س )ابوظبي ( 02/6328942  ، هاتف : 050/5412815 
        elkershhassan@gmail.com : بريد الكرتوين

املهند�س / ح�شن ابراهيم القر�س - اخلبري بالدعوى 
فاك�س )ابوظبي ( 02/6328942  ، هاتف : 050/5412815 
        elkershhassan@gmail.com : بريد الكرتوين

اإجتمـــــــاع خبـــــــرة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12332 بتاريخ 2018/5/22   

انذار عديل بالن�شر
رقم   2018/1/3443   

املنذرة / بوك�س بارك - �س ذ م م  
اإعمار �شكوير - املبنى رقم 1 - مكتب 301 - هاتف 045114750 وميثلها ال�شيد/ حممد يو�شف حممد يو�شف 

مبوجب وكالة رقم 2018/1/111319 املوؤرخة لدى الكاتب العدل بدبي بتاريخ 14.05.2018 
M3  الكائن على قطعة الر�س رقم   - املنذر اليها / واي كيه اإيه لتجارة اللعب - �س ذ م م  - املحل رقم  05 
9410-343 مبنطقة الو�شل - اإمارة دبي - هاتف رقم 043516035 ، فاك�س : 043551620 ، �س ب : 115087 

، دبي ، الإمارات العربية املتحدة  
يخطر املنذر املنذر اليها ب�شرورة فتح املحل و�شداد متاأخرات اليجار املرت�شدة بذمتها على الوحدة رقم  
M3  الكائن على قطعة الر�س رقم 9410-343 مبنطقة الو�شل - اإمارة دبي يف غ�شون ثالثني يوما   - 05
وذلك من تاريخ ن�شر هذا العالن وال �شت�شطر املنذرة اىل اللجوء لللجنة الق�شائية اخلا�شة باملنازعات بني 
املوؤجرين وامل�شتاأجرين باإمارة دبي بغر�س الزام املنذر اليها باخالء العني املوؤجرة و�شداد متاأخرات اليجار 
املرتتبة عليها حتى تاريخ الخالء الفعلي مع الزامها بالر�شوم وامل�شايف واتعاب املحاماة مع حفظ كافة 

حقوق املنذرة الخرى.  
  الكاتب العدل

العدد 12332 بتاريخ 2018/5/22   
حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية 

ق�شم التنفيذ 
اخطار دفع بالن�شر يف الق�شية التنفيذية 379 ل�شنة 2018    

اىل املحكوم عليها / �شفاء املدغري العلوي 
ليكن معلوما لديكم بان حمكمة ال�شارقة التادية البتدائية قد ا�شدرت بحقكم 
حكما بالزامكم بدفع مبلغ وقدره )198579( درهم ، بال�شافة اىل الفائدة القانونية 
بواقع 5% من تاريخ 2016/11/24 حتى ال�شداد التام  ل�شالح املحكوم له/ مهلي بن 
احلكم  لتنفيذ  بطلب  تقدم  قد  له  املحكوم  ان  وحيث  احلربي   عوا�س  بن  عنيزان 
و�شجل برقم امل�شار اليه اعاله ، لذا يتوجب عليكم تنفيذ القرار خالل 15 يوما من 
تاريخ اليوم التايل للن�شر.  ويف حال تخلفك عن احل�شور يف امليعاد والتاريخ املحدد 

فان املحكمة �شتبا�شر النظر الق�شية يف غيابك
عن رئي�س مكتب اإدارة التنفيذ 
مبحكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية                    

     االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 12332 بتاريخ 2018/5/22   
 مذكرة تبليغ مدعي عليه  بالن�شر

�شادرة من حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية 
يف الدعوى رقم 2017/7256 دائرة املدنية والتجارية اجلزئية الرابعة 

 اإعالن املدعي عليه بالن�شر بورود التقرير 
اىل املدعى عليه/  احمد ابراهيم يو�شف عبيد الق�شري 

حيث ان املدعي / بنك دبي ال�شالمي - �س م ع 
باأداء مبلغ وقدره  ، ويطالبك فيها  اأعاله لدى هذه املحكمة  قد اقام عليك الدعوى املذكور رقمها 

)197.930 درهم( ، بال�شافة للزامكم بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
وحيث ان قد ورد تقرير اخلربة واودع ملف الدعوى 

رقم  قاعة  الرابعة(  اجلزئية  والتجارية  املدنية  )دائرة  املحكمة  هذه  امام  ح�شورك  يقت�شي  لذلك 
140  يف متام ال�شاعة الثامنة والن�شف من �شباح يوم 2018/5/24م  وذلك ل�شتالم ن�شخة من تقرير 
اخلربة ولالجابة على الدعوى وتقدمي ما لديك من بيانات ،  ويف حالة تخلفك عن احل�شور او عدم 

ار�شال وكيل عنك يف الوقت املحدد فان املحكمة �شتبا�شر نظر الدعوى يف غيباك.
مكتب اإدارة الدعوى - اأمني ال�شر    

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية

العدد 12332 بتاريخ 2018/5/22   
 مذكرة  اعالن املدعى عليه بالن�شر    

                       اىل املدعي عليه/ مرزوق بخيت للمقاولت اللبناء - �س ذ م م 
نعلنكم باأن املدعيني قد اقاموا عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت املحكمة 

لها جل�شة 2018/6/3 ال�شاعة 8.30 �شباحا 

لذا فانتم مكلفون باحل�شور او من ميثلكم قانونا وعليكم تقدمي ما لديكم من مذكرات 
او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل ،  ويف حالة تخلفكم فان احلكم 

�شيكون مبثابة ح�شوري. 

ق�شم الق�شايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

رقم الق�شية
 4298/2018/13
4299/2018/13

م
1
2

ا�شم املدعي
مع�شوم هولدير عبداللطيف هولدير 

�شريكانتا داتا هيماجن�شو داتا 

مبلغ املطالبة
17150 درهم + تذكرة العودة 
14950 درهم + تذكرة العودة

العدد 12332 بتاريخ 2018/5/22   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

ا�شم ال�شركة:  ترو داميند �س ذ م م  
ال�شكل   - ال�شغاية  دي���رة  اهلل  عبيد  اب��راه��ي��م  عائ�شة  ملك   109 رق��م  مكتب   : ال��ع��ن��وان 
القانوين : ذات م�شوؤولية حمدودة. رقم الرخ�شة: 593754  رقم القيد بال�شجل التجاري 
التاأ�شري يف  باأنه قد مت  : 1008146 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�شادية بدبي 
ال�شجل التجاري لديها باإنحالل ال�شركة املذكورة اأعاله، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي 
بتاريخ 2017/11/20  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2018/1/30 وعلى 
من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني ح�شني الها�شمي ملراجعة 
احل�شابات  العنوان : مكتب رقم 308 ملك نا�شر احمد لوتاه - ديرة - ام هرير - هاتف  
الثبوتية  والأوراق  امل�شتندات  كافة  معه  م�شطحباً   04-3885519 فاك�س:   04-3885518

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12332 بتاريخ 2018/5/22   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

ا�شم ال�شركة:  فلري اب لتجارة الوقود وم�شتقات النفط - �س ذ م م  
العنوان :  مكتب رقم 128 ملك غيث هامل القبي�شي - ديرة - ال�شغاية - ال�شكل القانوين 
: ذات م�شوؤولية حمدودة. رقم الرخ�شة: 787404  رقم القيد بال�شجل التجاري : 1297829 
ال��ت��اأ���ش��ري يف ال�شجل  ب��اأن��ه ق��د مت  ب��دب��ي  مب��وج��ب ه��ذا تعلن دائ���رة التنمية الق��ت�����ش��ادي��ة 
التجاري لديها باإنحالل ال�شركة املذكورة اأعاله، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 
2018/4/18  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2018/4/18 وعلى من لديه اأي 
اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني �شكور بل�س لتدقيق احل�شابات  العنوان 
:  مكتب رقم 914 ملك موؤ�ش�شة حممد بن را�شد لدعم م�شاريع ال�شباب - ديرة - بور�شعيد  
والأوراق  امل�شتندات  كافة  معه  م�شطحباً    04-2973071 فاك�س:   04-2973060 هاتف     -

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

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12332 بتاريخ 2018/5/22   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    

ا�شم امل�شفي/ح�شني الها�شمي ملراجعة احل�شابات  
العنوان : مكتب رقم 308 ملك نا�شر احمد لوتاه - ديرة - ام هرير - هاتف  3885518-

بدبي  القت�شادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  04 فاك�س: 3885519-04  مبوجب هذا 
باأنه قد مت تعيني امل�شفي املذكور اأعاله لت�شفية ترو داميند �س ذ م م  وذلك 
العدل  كاتب  لدى  واملوثق   2017/11/20 بتاريخ  دبي  ق��رار حماكم  مبوجب 
مطالبة  اأو  اع��رتا���س  اأي  لديه  من  وعلى   2018/1/30 بتاريخ  دب��ي  حماكم 
التقدم اإىل امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور اأعاله، 
م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من 

تاريخ ن�شر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12332 بتاريخ 2018/5/22   
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    

ا�شم امل�شفي/�شكور بل�س لتدقيق احل�شابات  
العنوان :  مكتب رقم 914 ملك موؤ�ش�شة حممد بن را�شد لدعم م�شاريع ال�شباب - ديرة 
- بور�شعيد - هاتف  2973060-04 فاك�س: 2973071-04  مبوجب هذا تعلن دائرة 
لت�شفية  اأع��اله  املذكور  امل�شفي  تعيني  مت  قد  باأنه  بدبي  القت�شادية  التنمية 
قرار  مبوجب  وذل��ك  م   م  ذ  �س   - النفط  وم�شتقات  الوقود  لتجارة  اب  فلري 
حماكم دبي بتاريخ 2018/4/18 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 
2018/4/18 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني يف 
مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور اأعاله، م�شطحباً معه كافة امل�شتندات 

والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية
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العدد 12332 بتاريخ 2018/5/22   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/3386  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-ال�شفار انرتنا�شيونال للتجارة جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي / ا�شد �شهزاد طاهر حممود وميثله:را�شد عبداهلل علي بن عرب قد 
اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )81886( 
.MB181499900AE:ال�شكوى رق��م  وامل�����ش��اري��ف  وال��ر���ش��وم  دره���م 
�س   09.30 ال�شاعة   2018/5/31 امل��واف��ق  اخلمي�س  ي��وم  جل�شة  لها  وح���ددت 
قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا    ch1.A.1:بالقاعة
للمحكمة قبل اجلل�شة  او م�شتندات  ما لديك من مذكرات  بتقدمي  وعليك 

بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12332 بتاريخ 2018/5/22   

       مذكرة اعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/4148  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-بروج للخدمات الفنية �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
اأق���ام عليك  ق��د  اح��م��د عي�شى  اب��راه��ي��م  ر���ش��ا عبدالعظيم   / امل��دع��ي  ان  مب��ا 
درهم   )19572( وقدرها  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى 
املحاماة  وات��ع��اب  وامل�شاريف  وال��ر���ش��وم  دره��م   )2000( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة 
الثنني  يوم  جل�شة  لها  ال�شكوى:MB181913325AE.وحددت  رقم 
املوافق 2018/6/4 ال�شاعة 10.00 �س بالقاعة:ch1.A.1  لذا فاأنت مكلف 
او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12332 بتاريخ 2018/5/22   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2018/1075  تنفيذ عمايل 
القامة مبا  ����س.ذ.م.م جمهول حمل  ديفا  ديزاين  املنفذ �شده/1-  اىل 
اأقام  عليك الدعوى  ان طالب التنفيذ/عبداحلليم خور�شيد عامل  قد 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )10868( 
او خزينة املحكمة بال�شافة اىل مبلغ )861(  التنفيذ  درهم اىل طالب 
الجراءات  �شتبا�شر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر�شوم  درهم 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12332 بتاريخ 2018/5/22   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2018/1990  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �شده/1- �شليم حممد عبدالقادر جمهول حمل القامة مبا ان طالب 
التنفيذ/مركز باحل�شا لل�شياقة �س.ذ.م.م )حاليا( )�شابقا( مركز باحل�شا لتعليم 
عليك  اأق��ام   قد  لوتاه   عبدالرحمن  علي  )ف��رع( وميثله:ح�شني  ال�شيارات  قيادة 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )42350( 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�شافة اىل مبلغ )8878( درهم ر�شوم 
خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة 

عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12332 بتاريخ 2018/5/22   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2018/546  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �شده/1- املن�شف لتاجري ال�شيارات ���س.ذ.م.م جمهول حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/عبدالفتاح بروهى عبدالرحيم  قد اأقام  
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )8550( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�شافة اىل 
مبلغ )848( درهم ر�شوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12332 بتاريخ 2018/5/22   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

  يف الدعوى رقم 2018/1613 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �شده/1- الريامي للمقاولت �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
وميثلها  �����س.ذ.م.م  التجارية  ب��ره��اين  التنفيذ/موؤ�ش�شة  طالب  ان  مب��ا 
املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  ف�شل  ال�شيد/عبداحل�شني 
دره��م اىل  وق��دره )128840.50(  به  املنفذ  املبلغ  وال��زام��ك بدفع  اع��اله 
طالب التنفيذ او خزينة املحكمة وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12332 بتاريخ 2018/5/22   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

  يف الدعوى رقم 2018/1144 تنفيذ جتاري
حممد  �شيد  م��دي��ره��ا  وميثلها  م.م.ح  �شيل  ب��ل��و  ����ش���ده/1-  امل��ن��ف��ذ  اىل 
كيه  بي  التنفيذ/ا�س  طالب  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  نورال�شالم 
قد  متيم  بن  حممد  علي  احمد  وميثله:فهد  ����س.ذ.م.م  انرتنا�شيونال 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )181613( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة وعليه 
فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12332 بتاريخ 2018/5/22   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
  يف الدعوى رقم 2018/1425 تنفيذ جتاري

 -2 ����س.ذ.م.م  ال�شحفيه  لالعالنات  كون�شبت�س  زيليون  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
حممد حليم الدين �شهاب الدين 3- جاكات دي�شابريا ابيتوجنا �شاماراويكراما 
اظهر  التنفيذ/فاطمه  طالب  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  ليانارا�ش�شيجي 
حممد ا�شرف قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع 
املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )59469( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ 
وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12332 بتاريخ 2018/5/22   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
  يف الدعوى رقم 2018/1624 تنفيذ جتاري

اىل املنفذ �شده/1- فايتياناتان كاند ها�شامي كاندها�شامي جمهول حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/هدى بنت ابراهيم بن �شالح ال�شيزاوي 
املبلغ  املذكورة اعاله والزامك بدفع  التنفيذية  اأقام عليك الدعوى  قد 
املنفذ به وقدره )321040( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12332 بتاريخ 2018/5/22   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

  يف الدعوى رقم 2018/1075 تنفيذ مدين

اىل امل��ن��ف��ذ ����ش���ده/1- ح����ازم ���ش��م��ري عي�شى اب���و ع��ل��ي جم��ه��ول حمل 
اأق���ام عليك  ق��د  اف��ت��اب ح�شني  التنفيذ/عادل  ان طالب  الق��ام��ة مب��ا 
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى 
وقدره )2036( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة وعليه فان 
املحكمة �شتبا�شر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12332 بتاريخ 2018/5/22   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
  يف الدعوى رقم 2018/1131 تنفيذ مدين

ايي م.د.م.���س جمهول حمل القامة  ايه  املنفذ �شده/1- جولد  اىل 
مبا ان طالب التنفيذ/نوفل جمو قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )77297( درهم 
�شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل 
املذكور  بالقرار  اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12332 بتاريخ 2018/5/22   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/2858  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-ال�شان لنقل املواد العامة بال�شاحنات الثقيلة جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي / رحمت علي �شاه يار حممد قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )34797 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2000 
درهم(   والر�شوم وامل�شاريف  رقم ال�شكوى:MB180615117AE  وحددت 
 ch1.A.2:لها جل�شة يوم الثنني املوافق 2018/5/28   ال�شاعة 9.30 �س بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 
حالة  ويف  الأق��ل،  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  مذكرات 

تخلفك فاأن احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12332 بتاريخ 2018/5/22   
اعالن حكم بالن�شر

         يف  الدعوى رقم 2017/5297  عمايل  جزئي 
القامة  ����س.ذ.م.م  جمهول حمل  الفنية  للخدمات  ال�شكر  عليه/1-  املحكوم  اىل 
الدعوى  يف    2018/1/18 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم 
امل���ذك���ورة اع����اله ل�����ش��ال��ح/حم��م��ود اح��م��د ظ��ف��ر اق��ب��ال بحكمت امل��ح��ك��م��ة مبثابة 
وتذكرة  دره��م   )2233( مبلغ  للمدعي  ت��وؤدي  ب��اأن  عليها  املدعى  بالزام  احل�شوري 
�شاحب  بخدمة  التحق  قد  يكن  مل  ما  نقدا  يقابلها  ما  او  عينا  وطنه  اىل  ع��ودة 
عمل اخر والزمتها املنا�شب من امل�شروفات واعفت املدعي من ن�شيبه فيها . حكما 
مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل 
لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12332 بتاريخ 2018/5/22   

اعالن حكم بالن�شر
         يف  الدعوى رقم 2017/8825  عمايل  جزئي 

حمل  جمهول  ����س.ذ.م.م   وال�شحن  للنقل  العا�شمة  �شم�س  عليه/1-  املحكوم  اىل 
يف    2018/1/29 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  الق��ام��ة 
املحكمة  بحكمت  حممود  خليفه  حممود  ل�شالح/حممد  اع��اله  املذكورة  الدعوى 
درهم   )16781( مبلغ  للمدعي  ت��وؤدي  ب��اأن  عليها  املدعى  بالزام  احل�شوري  مبثابة 
وتذكرة العودة اىل موطنه او قيمتها نقدا مامل يكن وقت التنفيذ قد التحق بخدمة 
�شاحب عمل اخر والزمتها باملنا�شب من امل�شروفات واعفت املدعي من ن�شيبه فيها 
ورف�شت ما عدا ذلك من طلبات . حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل 
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو 

ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12332 بتاريخ 2018/5/22   
اعالن حكم بالن�شر

         يف  الدعوى رقم 2017/10804  عمايل  جزئي 
القامة  ����س.ذ.م.م  جمهول حمل  الفنية  للخدمات  الهدى  املدعي عليه/1- فجر  اىل 
مبا ان املدعي/امينه عبدالعزيز حممود الركبى نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها 
عبدالعزيز  ل�شالح/امينه  اع��اله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف    2018/1/30 بتاريخ  املنعقدة 
حممود الركبى بالزام املدعى عليها باأن توؤدي للمدعية مبلغ )6333( درهم وتوؤدي لها 
تذكرة عودة اىل وطنها عينا او ما يقابلها نقدا وهو مبلغ )2000( درهم ما مل يكن قد 
التحقت �شاحب عمل اخر والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ املطالبة الق�شائية 
املدعية  واع��ف��ت  امل�شاريف  م��ن  باملنا�شب  عليها  امل��دع��ي  وال��زم��ت  ال�����ش��داد  مت��ام  وح��ت��ى 
قابال  احل�شوري  مبثابة  حكما   . طلبات  من  ذل��ك  ع��دا  ما  ورف�شت  فيها  ن�شيبها  من 
لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم 

�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12332 بتاريخ 2018/5/22   
       مذكرة اعالن متظلم �شده بالن�شر  

   يف  الدعوى 2018/275  تظلم جتاري
اىل املتظلم �شده / 1-دي وان مارين �س.ذ.م.م 2- يابان مارين للتجارة العامة �س.ذ.م.م 
لوران�س  با�شم  �شابقا  )املعروفة  انك  نافيكو   / املتظلم  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول 
التظلم  عليكم  اأق��ام  قد  اجلرمن  ابراهيم  ا�شماعيل  وميثله:علي  انك(  اليكرتونيك�س 
ال�شادر يف الدعوى رقم 203/2018 حجز  القرار  املذكور اعاله ومو�شوعه تظلم من 
تفظي والر�شوم وامل�شاريف. وحددت لها جل�شة يوم الحد املوافق 2018/6/3   ال�شاعة 
09.30 �س بالقاعة : Ch 1.A.5  لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام 

على الأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12332 بتاريخ 2018/5/22   
       اإعادة اإعالن بالن�شر

   فـي  الدعوى 2018/854  مدين جزئي
اىل املدعي عليه / 1- �شركة وانليان اخ��وان جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/

جمموعة �شركات �شيف باحل�شا وميثله:ح�شني علي عبدالرحمن لوتاه قد اأقام عليك 
الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )83.000( دولر مبا 
يعادل )305.440( درهم والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ 
رفع الدعوى وحتى ال�شداد التام. وحددت لها جل�شة يوم الثنني املوافق 2018/5/28 
ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة Ch 1.B.10 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك 
او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة  قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12332 بتاريخ 2018/5/22   
       اإعادة اإعالن بالن�شر

   فـي  الدعوى 2018/691  مدين جزئي
ام��ان اهلل ملوك تاجول خان 2- خاندان حممد زاهد  اىل املدعي عليه / 1- 
حممد جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/اكرب علي زاهد حممد قد اأقام 
عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )10000( 
درهم والر�شوم وامل�شاريف والفائدة 9% من تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد التام. 
وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�س املوافق 2018/6/7 ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة 
وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch 1.B.10
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام 

على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12332 بتاريخ 2018/5/22   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/869  جتاري كلي
انيل  انيل رول��دون 2- رول��دون  اىل املدعي عليه/الفا �شتار للدعاية والع��الن ملالكها رول��دون 
رولدون ب�شفة كفيل موؤ�ش�شة الفا �شتار للدعاية والعالن جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/
�شركة اخلليج للتمويل �س.م.خ وميثله:علي ا�شماعيل ابراهيم اجلرمن قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما بالتكافل والت�شامن مببلغ وقدره )946389.43( درهم 
والفائدة %12  املحاماة  واتعاب  بالر�شوم وامل�شاريف  والت�شامن  بالتكافل  املدعي عليهما  والزام 
من تاريخ ت�شجيل الدعوى وحتى ال�شداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة .وحددت 
لذا   ch.2.E.21:بالقاعة ال�شاعة:09:30�س  امل��واف��ق:2018/5/24  اخلمي�س  يوم  جل�شة  لها 
فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات 

للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل . 
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12332 بتاريخ 2018/5/22   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/872  جتاري كلي

اىل املدعي عليه/�شيلفر �شباد للديكور 2- نبال ح�شني حممود جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي/حممد خان باركزى وميثله:ح�شن علي مطر الريامي 
قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما بالت�شامن 
مببلغ وقدره )815000( درهم والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 
12% من تاريخ ال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام .وحددت لها جل�شة يوم الثنني 
فاأنت  ل��ذا   ch.2.E.21:بالقاعة ال�����ش��اع��ة:09:30���س  امل���واف���ق:2018/5/28 
مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل . 
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12332 بتاريخ 2018/5/22   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/803  مدين جزئي

القامة  حمل  جمهول  ط��ارق  حممد  ط��ارق  عوي�س  عليه/حممد  املدعي  اىل 
مبا ان املدعي/جولدن جاردينز لتجارة املواد الغذائية �س.ذ.م.م وميثله:�شامل 
علي �شامل عبداهلل النعيمي قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام 
واتعاب  وامل�شاريف  وال��ر���ش��وم  دره��م   )136687( وق���دره  مببلغ  عليهم  امل��دع��ي 
املحاماة والفائدة 12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد التام.وحددت لها جل�شة 
 ch.2.D.19:يوم اخلمي�س املوافق:2018/5/24 ال�شاعة:08:30�س بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل . 
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12332 بتاريخ 2018/5/22   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/1070  مدين جزئي

اىل املدعي عليه/احمد معو�س حممد علي العدل جمهول حمل القامة 
عليك  اأق���ام  ق��د  �����س.ذ.م.م  العامة  للتجارة  وي��ر  املدعي/تايجر  ان  مب��ا 
والفائدة  دره��م   )3500( وق���دره  مببلغ  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى 
والر�شوم وامل�شاريف.وحددت لها جل�شة يوم الثنني املوافق:2018/5/28 
ال�شاعة:08:30�س بالقاعة:ch.1.B.10 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات 

للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل . 
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12332 بتاريخ 2018/5/22   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/811  مدين جزئي

حمل  جمهول  حيدر  عبدالقادر  الد�شوقي  عليه/عبدالقادر  امل��دع��ي  اىل 
اأق����ام عليك  ق��د  ع��ل��ي  الف�شل  اب���و  امل��دع��ي/حم��م��د حلمي  ان  الق��ام��ة مب��ا 
الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ 
)7000( درهم والزامه بالر�شوم وامل�شاريف.وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�س 
فاأنت  لذا   ch.1.B.10:بالقاعة ال�شاعة:08:30�س  امل��واف��ق:2018/6/7 
من  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور  مكلف 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل . 
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12332 بتاريخ 2018/5/22   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/1148  مدين جزئي

اىل املدعي عليه/جمال ا�شماعيل عبداهلل كتكت جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/
في�شل �شاكر �شليمان النحا�س قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها يلتم�س املدعي من 
املحكمة ا�شدار المر بالتعميم على املركبة نوع �شيات ايبزا موديل 1999 رقم اللوحة 
املدعي عليه بقيمة  وال��زام  والبالغ قيمتها 3000 درهم  F خ�شو�شي دبي  61854 كود 
والزام  عدالتكم  م��ن  �شي�شدر  مب��ا  املعنية  اجل��ه��ات  وخماطبة  دره��م   3400 املخالفات 
املدعي عليه بالر�شوم وامل�شاريف.وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�س املوافق:2018/6/7 
اأو من ميثلك  باحل�شور  فاأنت مكلف  لذا   ch.1.B.10:بالقاعة ال�شاعة:09:30�س 
اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

بثالثة اأيام على الأقل . 
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية



اأج���م���ل امل���ع���امل ال�����ش��ي��اح��ي��ة يف م��دي��ن��ة م���اغ���ادان 
الرو�شية

 Holy Trinity 1كاتدرائية الثالوث املقد�س-
Cathedral

ال�شياحية  املعامل  واأعلى  اأط��ول  الكني�شة  هذه  تعد 
ارتفاعها  يبلغ  حيث  الرو�شية  م��اغ��ادان  مدينة  يف 
يف  م��ك��ان  اأي  م��ن  م�شاهدتها  ومي��ك��ن  م���رتاَ   71
اأنحاء املدينة ب�شبب هذا الرتفاع ال�شاهق، وقد مت 
وتت�شع حلوايل   1985 الكني�شة يف عام  بناء هذه 

بداخلها. �شخ�س   2500

 Mask of التعا�شة  ما�شك  اأو  احلزن  -2قناع 
Sorrow

قناع احلزن هو متثال لوجه كبري وقد مت مزج هذا 
الوجه مع جمموعة من الوجوه ال�شغرية املنحوته 
بداخله، وميثل هذا التمثال قيمة معمارية وفنية 
هامة حيث يبدو عليه اجلمال بالرغم من مالمح 

احلزن املر�شومة على هذا الوجه.

 Mammoth م���������ام���������وث  -3متثال 
Sculpture، Vremya

ع��دد من  اأك���رث  اأن  على  ���ش��اه��داً  التمثال  ه��ذا  يعد 
حيوان املاموث قد عا�شت قبل انقرا�شها يف رو�شيا 
التمثال  وتديداً يف مدينة ماغادان، ويتميز هذا 
العديد من  البني، كما يوجد على �شطحه  باللون 
ال��رتو���س، وي��ت��ك��ون �شعر امل��ام��وث م��ن خ��ي��وط من 

الأ�شالك.

Nagayev Bay ناجايف  -4خليج 
ي��ع��د ه���ذا اخل��ل��ي��ج واح���د م��ن اأج��م��ل امل��ن��اط��ق التي 
واأهم  الرو�شية،  ماغادان  مدينة  يف  زيارتها  ميكن 
ما مييز هذا املكان هو ال�شتمتاع بجمال الطبيعة 
واإمكانية م�شاهدة املدينة بالكامل من هذا اخلليج، 
كما ميتلئ اخلليج مبع�شكرات العمل التي امتالأت 

بال�شجناء يف عام 1930.

م�����اغ�����ادان   مل���وؤ����ش�������ش���ي  ال�����ت�����ذك�����اري  -5الن�شب 
 Monument to Magadan

Founders
تاأ�ش�شت هذه املدينة يف عام 1929 عقب اكت�شاف 
اآث����ار ل��ل��ذه��ب يف بع�س امل��ن��اط��ق ب��ه��ا وذل���ك يف عام 
1920، وقد مت العرتاف ر�شمياً بتاأ�شي�س املدينة 
لأول من  ال��ت��م��ث��ال  ه���ذا  وي��رم��ز   ،1937 ع���ام  يف 
و�شلوا اإىل مدينة ماغادان واأقاموا بها قبل تاأ�شي�س 
لأول  �شورة  التمثال  وي�شور  لها،  التحتية  البنية 
والعرتاف  املدينة  اإىل  و�شلوا  الذين  الأ�شخا�س 

بهم كموؤ�ش�شني لها.

 Magadan القليلمي  م��اغ��ادان  -6متحف 
 Regional Museum of Local

Lore

اأقدم متاحف مدينة ماغادان  يعد هذا املتحف هو 
الرو�شية وقد مت افتتاحه يف عام 1934 بعد عدة 
امل�شتوطنني  اأول مواطنني من  �شنوات من و�شول 
ال��ذي��ن و���ش��ل��وا اإىل امل��دي��ن��ة، وي�����ش��م ه���ذا املتحف 
وكتب  والتاريخية  الثقافية  النماذج  جمموعة من 
املدينة  اأب���ن���اء  م��ن  ال��ه��ام��ة  وال�شخ�شيات  ل��ل��ك��ت��اب 

املحليني.

 Culture and والرتفيه  الثقافة  -7حديقة 
Leisure Park

تعد هذه احلديقة واحدة من اأكرث املناطق الهادئة 
يف مدينة ماغادان الرو�شية، 

الثقافية  ال���ن���م���اذج  م���ن  ع����دد  احل���دي���ق���ة  وت�����ش��م 
واحل�شارية التي تكي تراث املدينة،

 ك��م��ا ت��ع��د احل��دي��ق��ة واح�����دة م���ن اأف�����ش��ل املناطق 
بع�س  بق�شاء  ال�شتمتاع  ميكن  ال��ت��ي  الرتفيهية 

الوقت بها.

تعرف باري�س باأّنها واحدة من اجمل 
واأ�شهر الوجهات ال�شياحية يف اأوروبا 
والعامل. فخالل هذه اجلولة الق�شرية 
نتعرف على جمموعة من اأبرز واأجمل 
االأماكن ال�شياحية والن�شاطات، التي 
ال مي��ك��ن م��غ��ادرة ب��اري�����س، م��ن دون 

زيارتها..

تقع مدينة ماغادان يف اأق�شى �شرق رو�شيا، وهى عا�شمة مدينة كوليما، وتتميز املدينة بالعديد من املعامل ال�شياحية واالأثرية، كما تقع على بعد 6000 كيلو مرت �شرق مدينة 
مو�شكو، وقد كانت املدينة مركزًا للتطور ال�شناعي يف زمن ال�شوفيت، ومتتلئ املدينة بعدد من الكنوز التاريخية والثقافية التي ميكن للزائرين اكت�شافها واال�شتمتاع بزيارتها.

تقع اأق�شى �شرق رو�شيا وهي عا�شمة مدينة كوليما

ماغدان.. حا�شنة  لعدد من الكنوز التاريخية والثقافية

باري�س �شواطئ   .1
ل اأر�شفة املدينة املحيطة بنهر ال�شني اإىل  يف كلِّ �شيف ، تتحوَّ
�شواطئ، ولكلٍّ منها طابع فريد. فمن ال�شواطئ الرمليَّة على 
املائيَّة يف  اإىل الريا�شات  ة ال�شني اليمنى يف و�شط املدينة،  �شفَّ
"بي�شني دي ل فيليت"، جتلب هذه ال�شواطئ احل�شرية اأجواء 

الريفيريا اإىل باري�س.

طوكيو ق�شر   .2
الدائرة  واملعا�شر، ويقع يف  للفن احلديث  �س  هو مبًنى خُم�شَّ
16 بباري�س. ينتمي اجلناح ال�شرقي للمبنى اإىل مدينة باري�س 
وي�شت�شيف متحف الفن احلديث، فيما ينتمي اجلناح الغربي 
الق�شر  ا�شت�شاف   ،2002 �شنة  ومنذ  الفرن�شيَّة.  الدولة  اإىل 

معار�س موقتة للفن املعا�شر.

دور�شاي متحف   .3
ة الي�شرى من نهر ال�شني، ويتمتَّع ب�شقف زجاج،  يقع على ال�شفَّ
ويرجع تاريخ بنائه اإىل �شنة 1848. علًما باأنَّه كان يف ال�شابق 
ة لل�شكك احل��دي��د. وي��ح��وي الأع��م��ال الفنيَّة  ع��ب��ارة ع��ن حمطَّ
الفرن�شية، مبا يف ذلك اللوحات واملنحوتات والأثاث والت�شوير 
الفوتوغرايف. وي�شمُّ املجموعة الأكرب من الروائع التي تنتمي 
امني مرموقني،  اإىل املدر�شة النطباعية يف العامل ، من قبل ر�شَّ

كمونيه ورينوار و�شيزان...

اللوفر متحف   .4
متحف  زي���ارة  دون  م��ن  ب��اري�����س،  مدينة  اإىل  الرحلة  تكتمل  ل 
ف اإىل هذا املعلم الرئي�س يف املدينة  اللوفر. ومن املُمكن التعرُّ

مه. ويف الداخل، �شيجد الزائر  من الأهرامات الزجاج التي تتقدَّ
جمموعة �شخمة ت�شم اأكرث من 380.000 قطعة فنيَّة، مبا 

يف ذلك لوحة املوناليزا.

"اأجنلينا"  .5
على بعد خطوات من متحف اللوفر، يقع �شالون "بيل اإبوك" 
ر  تتوفَّ حيث  ل�"اأجنلينا"،  موطًنا  ال��ي��وم  ُيعترب  ال��ذي  الأن��ي��ق، 
��ه يف  اأنَّ اإىل  اإ�شارة  باري�س.  ة يف  الأك��رث لذَّ ال�شاخنة  ال�شوكولتة 
عطالت نهاية الأ�شبوع، يفي�س هذا املكان بطوابري املتهافتني 

ق الكاكاو ال�شائل اللذيذ. على تذوُّ

"بومبيدو" مركز   .6
فران�شيني  وجيانفرانكو  روج��رز  وريت�شارد  بيانو  رينزو  م  �شمَّ
ا  هذا املركز، يف �شبعينيَّات القرن الفائت. البناء لفت، خ�شو�شً

نة على هيئة اأنبوب.  اأنَّ واجهته امللوَّ
املركز  ي�شمُّ  العمارة احلديثة،  اإجن��اًزا يف  كونه  اإىل  وبالإ�شافة 
املو�شيقى  لبحوث  وم��ع��ه��ًدا  ��ة  ال��ع��امَّ للمعلومات  مكتبة  ��ا  اأي�����شً
وامل��ت��ح��ف ال��وط��ن��ي احل��دي��ث ل��ل��ف��ن��ون، ه��و اأك���رب متحف للفن 

احلديث يف اأوروبا.
املدينة،  اأف��ق  على  وا�شعة  باإطاللت  ال�شتمتاع  للزائر  ومُيكن   

عند بلوغ الطبقة العلوية من املركز.

لل�شباحة بيكر  جوزفني  حو�س   .7
ال�شني،  نهر  بارجة �شخمة على  العائم �شمن  امل�شبح  يقع هذا 
لي�شتقبل  ال��زج��اج  ال�شقف  ينفتح  ال�شيف،  وخ���الل  م��ب��ا���ش��رًة. 

احلو�س ال�شم�س، من دون عوائق.

بريجري" للمو�شيقى "فويل  قاعة   .8
�شهرتها  ذروة  يف  وك���ان���ت   ،1869 ���ش��ن��ة  يف  ال��ق��اع��ة  اأُن�����ش��ئ��ت 
وهي  الع�شرين.  القرن  اإىل  ع�شر  التا�شع  القرن  و�شعبيَّتها من 

م العرو�س املو�شيقيَّة والكوميديا والرق�س. ُتقدِّ

لوك�شمبورغ حدائق   .9
ت��ق��ع ه���ذه احل���دائ���ق يف دائ����رة ب��اري�����س ال�����ش��اد���ش��ة، وه���ي تدعو 
�شخب  ع��ن  ب��ع��ي��ًدا  ه��ادئ��ة،  ب��اأج��واء  ال�شتمتاع  اإىل  ال�شائحني 
اأو  وق��راءة كتاب  الوقت  املدينة، حيث ميكن مت�شية فرتة من 

القيام بنزهة مع الأ�شدقاء...

غارنييه ق�شر   .10
ال�شخمة  الرثيا  فيها  وتلفت  مقعًدا،   979 الأوب��را  دار  ت�شمُّ 
املتالألئة املُن�شدلة من ال�شقف املائل، الذي ر�شمه الفنان الرو�شي 
ه اإىل  الفرن�شي مارك �شاجال. بعد ح�شور الآداء، ُين�شح بالتوجُّ

مطعم الأوبرا داخل الق�شر، لتناول الأطباق الفرن�شيَّة.

الن�شر قو�س   .11
لل�شائح  وميكن  ال�شانزليزيه،  م��ن  الغربي  ال��ط��رف  يف  يرتفع 
ة القو�س لال�شتمتاع مبناظر بانورامية  ت�شلُّق ال�شالمل اإىل قمَّ

للمدينة.

فران�شيز" �شينيماتك  "ال   .12
يف م��ب��ًن��ى م��ن ت�شميم ف��ران��ك ج���ريي، ه���ذا امل��ك��ان ع��ب��ارة عن 
اأر�شيفات الأف��الم الأروع يف  متحف وم�شرح، وي�شمُّ واح��ًدا من 
�س  العامل. بداأت املجموعة من متجر الأفالم ال�شخ�شيَّة للموؤ�شِّ

امل�شارك، وهو هرني لجنلوا، الذي قام بتهريبها خارج فرن�شا 
قبل الحتالل الأملاين. وهناك دائًما معار�س يف ال�"�شينيماتك"، 

اإىل جانب عرو�س الأفالم اليوميَّة.

�شومون" بوت  دي  "بارك   .13
اإىل  باملغامرة  ال�شائح  وُين�شح  املدينة،  �شمايل  تقع  هي حديقة 
اأ�شفل ال�شالل، هناك حيث �شيجد مغارة �شغرية باردة للغاية. 

اإنه اأكرث اإمتاًعا وثراًءا من احلدائق يف و�شط املدينة.

بيكا�شو متحف   .14
يقع هذا املتحف الذي متَّ جتديده اأخرًيا يف فندق بطراز الباروك 
املجموعة  ي�شمُّ  وهو  ماريه،  قلب  يف  ع�شر،  ال��شابع  القرن  من 
الأكرب من روائع بيكا�شو، جنًبا اإىل جنب مع جمموعته الفنيَّة 

ال�شخ�شيَّة.

األك�شندر الثالث ج�شر   .15
مي���ت���دُّ اجل�����ش��ر املُ����زخ����رف ع���رب ن��ه��ر ال�����ش��ني، وي�����ش��ل منطقة 
قو�شه  اأنَّ  كما  املقابلة.  ة  ال�شفَّ على  اإي��ف��ل  ب��ربج  ال�شانزليزيه 
اع ذا الأعمدة الذهبية واأعمدة امل�شباح التي تزيِّن التمثال،  اللمَّ

ت�شكالن املكان املثايل ليكون خلفيَّة للت�شوير.

تيم" جو  دو  مور  "لو   .16
عنوان  تمل  ج��داري��ة  لوحة  ه��و  مونتمارتر  يف  احل��ب  حائط 
ما  لغة،  ثالثمائة  من  باأكرث  ة  مرَّ األف  مكتوبة  اأحبك"،  "اأنا 
مع  رومان�شية  �شخ�شية  �شورة  للتقاط  مُمتازة  خلفيَّة  ُي�شكِّل 

ال�شريك.

ال�شني نهر  ال�"تانغو" على   .17
يجتمع ع�شاق رق�س ال�"تانغو" يف امل�شاء، على مدرج نهر ال�شني 
غري  امل�شاهدون  ا  اأي�شً يح�شر  ولهناك،  اخلام�شة.  ال��دائ��رة  يف 

الراق�شني.

نهر  "كروز" يف  منت  على  ال�شم�س  غروب  م�شاهدة   .18
ال�شني

ب��ة اأ���ش��ف��ل نهر  تلو اجل��ول��ة يف ال��ق��ارب ل��روؤي��ة امل��ن��اظ��ر اخل��الَّ
رومان�شيَّة  ع�شاء  رح��ل��ة  حجز  مُي��ك��ن  الإط���ار  ه��ذا  ويف  ال�شني، 
على منت ال�"باتوه مو�س"، حيث يحلو تنال الطعام على اأنغام 
من  تتال�شى  ال�����ش��وء  مدينة  ُم�شاهدة  كما  وال��ب��ي��ان��و،  ال��ك��م��ان 

غروب ال�شم�س املتوهج اإىل ليلة م�شيئة.

"الدوريه":   .19
الظهر يف موقع"لدوريه"  بعد  ال�شاي  احت�شاء كوب من  يحلو 

الرئي�س يف ال�شانزليزيه.

بري�شتول" "لو  يف  ال�شبت  مو�شة  ام  اأيَّ  .20
ط فندق "لو بري�شتول" عدًدا ل ُيح�شى من "البوتيكات"  يتو�شَّ
ا�شتثنائي  اأن��ي��ق  ف��ن��دق  وه��و  اأونوريه"،  ���ش��ان  "فوبور  ���ش��ارع  يف 

يجذب احل�شود الأنيقة.
الفندق  ي��دع��و  ال��ظ��ه��ر،  ب��ع��د  ف���رتة  ويف  ال�شبت  اأي����ام  بع�س  يف 
و�شانت  �شيلني  �شيَّما  ول  الأه�����ّم،  ال��راق��ي��ة  الأزي�����اء  مي  ُم�شمِّ
اأحدث  ل��وران وجيفين�شي وكلويه وغريهم، لعر�س مناذج من 
جمموعاتهم. ل يلزم احل�شور اأن تكون نزياًل يف الفندق، ولكن 

ميكن امل�شاركة يف مقابل دفع 70 يورو.

من ا�شهر الوجهات ال�شياحية يف العامل

باري�ض ال�شاحرة.. اأبرز واأجمل الأماكن ال�شياحية والن�شاطات

حــ�ل العــامل
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فــن عــربــي

35 خمتلفة  اخلائن(  )اأنا  يف  • �شخ�شيتك 
مت����ام����اً ع��ن��ه��ا يف )لأع����ل����ى ����ش���ع���ر(. هل 

تق�شدت التغيري الكامل؟
- جاء تزامن عر�س امل�شل�شلني م�شادفة، 
رمب�����ا ه�����ذا م����ا ج���ع���ل ال���ب���ع�������س ي���ق���ارن 
جناحاً  حققا  اأن��ه��م��ا  خ�شو�شاً  بينهما، 
ذلك من ح�شن  اأعترب  و�شخ�شياً  وا�شعاً، 
بالتجربتني  �شعيداً  حظي. عموماً، كنت 
كامل.  ب�شكل  ال�شخ�شيتني  وب��اخ��ت��الف 
و�شبب حما�شتي لتقدميهما كان اإعجابي 
اأقتنع  اأن  يجب  اإذ  وبتفا�شيلهما،  بهما 
اأ�شتطيع  ك���ي  اأق���ّدم���ه���ا  ال���ت���ي  ب��������الأدوار 
التعبري عن م�شاعرها، من ثم ت�شل اإىل 

اجلمهور.
يف  الرومان�شية  البع�س  اعترب  لكن   •
ب�شكل  الواقع  عن  بعيدة  اخلائن(  )اأن��ا 

كبري.
- دعنا نتفق على اأن لكل �شخ�س قناعاته 
وظروفه وروؤيته لالأمور. بالن�شبة اإىل 

بغالبيتها  رواي���ة  ع��ن  م��اأخ��وذ  امل�شل�شل، 
مروا  اأ�شخا�س  حياة  من  م�شتوحاة 

�شديدة  وهي  التجربة،  بهذه 
ال������واق������ع������ي������ة، 

بهذا  حياتهم  يعي�شون  م��ن  ثمة  وف��ع��اًل 
الأ�شلوب الرومان�شي.

يف  روؤوف  ���ش��خ�����ش��ي��ة  ت�����ش��ب��ه��ك  ه���ل   •
امل�شل�شل؟

لكني  وطيبتها.  رومان�شيتها  يف  نعم،   -
ع�شبي  ف��اأن��ا  الع�شبية،  يف  عنها  اختلف 
اخلارجية  وانفعالتي  اأك���رث،  ال��واق��ع  يف 
ميكن اأن تراها ب�شهولة على عك�س روؤوف 

الذي يكتمها.
ال����درام����ا  جت����رب����ة  م����ن  ت���ق���ل���ق  اأمل   •

الطويلة.
ك����������ان   -
ال�������ق�������ل�������ق 
م������وج������وداً 
ف������ع������اًل 
لأن���ن���ي 
مل اأكن 
اأرغ��������ب 
اأن  يف 
ي���������ش����ع����ر 
ر  جلمهو ا
ب�����امل�����ل�����ل 

من دوري. لكن عندما تدث اإيل املنتج 
هاين اأ�شامة و�شرح يل الفكرة، ثم قراأت 
خ�شو�شاً  للم�شل�شل،  تم�شت  ال��رواي��ة، 
اأنه جديد على الدراما امل�شرية، ومل نر 

جتربة م�شابهة له �شابقاً.
والتطويل؟ باملط  اتهم  امل�شل�شل  • لكن 

- مل ي��خ��رج ف��ري��ق ال��ع��م��ل ع���ن الإط����ار 
امل�شل�شل،  منها  املاأخوذ  بالرواية  اخلا�س 
اإىل زي����ادة ع���دد ح��ل��ق��ات على  ي�����ش��ع  ومل 
اأح�����داث  اإ����ش���اف���ة  اأو  امل���ح���ت���وى،  ح�����ش��اب 
هام�شية. اأما رد الفعل اجلماهريي على 
العمل عند عر�شه، فيوؤكد اأن هذا الكالم 

غري �شحيح.
حظياً  اجل�����زاأي�����ن  ان  ت��ع��ت��ق��د  ه����ل   •

بالهتمام نف�شه؟
النهاية  يف  واح���د  امل�شل�شل  -ب��ال��ت��اأك��ي��د. 
ن��ظ��ر. وك��م��ا ذك���رت لك،  ول��ك��ن بوجهتي 
اه��ت��م��ام اجل��م��ه��ور ب��ه وال��ن��ق��ا���ش��ات حول 
روؤية كل طرف لالأمور يوؤكدان تقيقه 

هدفه.
اإ�شادة  فيه  ت�شد  ال���ذي  ال��وق��ت  يف   •
لنتقادات  تتعر�س  فنياً  اأدائ���ك  بتطور 

اأحياناً، كيف ترى هذا الأمر؟
ي��ك��ون قائماً  ع��ن��دم��ا  ب��ال��ن��ق��د  اه��ت��م   -
اأ���ش��ا���س ع��ل��م��ي وت��ق��ي��ي��م للدور  ع��ل��ى 
وم�شاهدة،  ور����ش���د  اأق���دم���ه  ال����ذي 
ولي�س جمرد انتقاد من برومو اأو 
انطباع عام. واأهتّم بالآراء املهنية 
واأقراأها واأحاول ال�شتفادة منها. 
اأهتم  ف���ال  ذل�����ك،  دون  م���ا  اأم�����ا 
فاأنا  ب���الأداء  م��ا يتعلق  ب��ه، ويف 
تطوير  اإىل  با�شتمرار  اأ���ش��ع��ى 
اأدائ���ي، ول يقت�شر ذل��ك على 
بل  املنا�شبة،  الأدوار  اختيار 
مع  التعاي�س  اإىل  يتخطاه 
من  واأ�شتفيد  ال�شخ�شيات، 
اكت�شبتها  ال��ت��ي  اخل����ربات 

من جتاربي ال�شابقة.
عن  غ��ي��اب��ك  ���ش��ب��ب  • م���ا 

ال�شباق الرم�شاين؟
رم�شان  الغياب عن  ارتبط   -
باأكرث من �شبب، خ�شو�شاً اأنني 
يقدمني  دور  ع���ن  اأب���ح���ث  ك��ن��ت 

ب�شكل خمتلف، 
وهو ما مل اأجده يف عدد من الأعمال 
اأنني  اإىل  بالإ�شافة  يل،  قدمت  التي 
املا�شية  ال����ف����رتة  خ�����الل  ان�����ش��غ��ل��ت 
لذا  امل�����ش��ل�����ش��ل.  يف  دوري  ب��ت�����ش��وي��ر 
على  العثور  حتى  الن��ت��ظ��ار  ف�شلت 
ال������دور ال�����ذي ي��ن��ا���ش��ب��ن��ي، وخ���الل 
ال��ف��رتة امل��ا���ش��ي��ة ا���ش��رتح��ت قلياًل 
امل�شاريع  ق���������راءة  الآن  واأب�����������داً 

اجلديدة.
رم�شان  مو�شم  اأن  تعتقد  • هل 

ي�شكِّل ذروة الدراما؟
- اأ����ش���ب���ح���ت ال�����درام�����ا م����وج����ودة خ����ارج 
اإيجابية  م��ي��زة  الأم�����ر  وه����ذا  رم�����ش��ان، 
اأع��م��ال جديدة  ع��ر���س  اإزاء  ال��ب��اب  تفتح 
م�شاهدتها،  ن�����ش��ب  ورف����ع  ال���ع���ام،  ط����وال 
مواقع  وع��رب  ال�شارع  يف  نلم�شه  ما  وه��و 
ال��ت��وا���ش��ل الج��ت��م��اع��ي. م��ن ث���م، اأ�شبح 
ال�شهر الف�شيل مو�شماً درامياً من �شمن 

موا�شم اأخرى ومل يعد الوحيد.
• اأعلنت اأنك قررت التوقف عن الظهور 
ال�شبب  ت���وك(، فهل  )ال��ه��ارد  ب��رام��ج  يف 

الأزمة التي حدثت يف )اأنا واأنا(؟
اإيل يف حينه،  بالن�شبة  املو�شوع  انتهى   -
واأو�شحت راأيي ووجهة نظري التي كنت 
اأق�شدها. واحلقيقة اأنني وجدت اأن هذه 
النوعية من الربامج تنتق�س من الفنان 
التوقف عن  اإليه، لذا قررت  ول ت�شيف 
املقابل  ك���ان  مهما  منها  اأي  يف  ال��ظ��ه��ور 

املادي.
الغناء؟ عن  التمثيل  �شغلك  • هل 

املا�شية  ال����ف����رتة  خ������الل  ان�������ش���غ���ل���ت   -
بالتمثيل،

فيه  جن��اح��اً  حققت  اأن��ن��ي  �شعادتي  لكن   
اأي�شاً باأعمال تركت اأثراً لدى اجلمهور، 
وخالل الفرتة املقبلة اأعمل على جتارب 
غ��ن��ائ��ي��ة ع����دة، واح�����دة م��ن��ه��ا م���ع فريق 

)واما(.
ان�شحابك من فيلم  اخبار عن  • ترددت 

)اللعبة اأمريكاين(..
اأن�شحب من العمل حتى الآن لكن  - مل 
امل�����ش��روع م��ت��وق��ف م��ن ال�����ش��رك��ة املنتجة 
ت�شويره،  ا���ش��ت��ئ��ن��اف  م��وع��د  اأع����رف  ول 
يومني  ���ش��وى  ر  ن�����ش��وِّ مل  اأن��ن��ا  خ�شو�شاً 
حتى الآن، ويفرت�س اأن التجربة ل تزال 
قائمة، وميكن �شوؤال املنتجة ناهد فريد 

�شوقي عن العمل.

األبوم هيثم �شاكر يف عيد 
الفطر

ا�شتقّر هيثم �شاكر على طرح األبومه اجلديد يف عيد الفطر على اأن ي�شّم 
12 اأغنية جديدة، تزامناً مع طرح فيديو كليب اأي�شاً لإحدى الأغاين. كان 
اإ�شدار الألبوم خالل الفرتة املا�شية لعدم ا�شتقراره  اأجّل  الفنان امل�شري 

على بع�س الأغاين.

اأنا اخلائن( الذي عر�س عر جزاأين، قّدم  اأخريًا من خالل م�شل�شل )اأنا �شهرية..  التلفزيونية  اأحمد فهمي يف الدراما  ظهر 
البطالن فيهما احلقيقة، كل من وجهة نظره، يف جتربة جديدة على الدراما امل�شرية. يف هذا احلوار يتحدث الفنان امل�شري 

عن امل�شل�شل واالختالف يف اأدواره باالإ�شافة اإىل م�شاريعه املقبلة، وتفا�شيل حول حياته الفنية.

اأجرت جراحة البنتها وهي ال تزال تبلغ 11 �شهرًا فقط

ي�شرا اللوزي: التوعية مبر�ض 
فقدان ال�شمع دوري، وهذا ما اأمتّناه

ع�����رب ����ش���ف���ح���ت���ه���ا ع����ل����ى م����وق����ع ال���ت���وا����ش���ل 
اللوزي:  ي�شرا  النجمة  كتبت  الجتماعي، 
_ �شحي _ مني تاأ _ ت فقا ا مو # "
قوقعة_م�شر لأ�شر الأطفال �شعاف 
موافقات  على  احلا�شلني  ال�شمع، 
ب�������اإج�������راء اجل������راح������ة م����ن����ذ ع����ام 
اأفرجوا عن  تقريباً ومل تتم... 
الأجهزة.. القوقعة حياتهم.. 
في�شرا  ال��ك��ث��ري...  اأم��ام��ن��ا 
اللوزي قد اأجرت جراحة 
لب���ن���ت���ه���ا ق���ب���ل ف�����رتة، 
عام  قبل  اأعلنت  حيث 
اإ�شابة  اكت�شفت  اأنها 
ابنتها بفقدان ال�شمع 
وهي ل تزال تبلغ 11 

�شهراً فقط.

ما  وه��ذا  دوري  التوعية 
اأمتّناه

ت�شريحات  يف  ال��ل��وزي  ي�شرا  تقول 
خا�شة اإنها مل تكن واعية ملر�س ابنتها 
يف البداية، فكانت تظّن اأنها تنام كثرياً اأو 
اأنها ل تنتبه كثرياً لالأ�شوات حتى اأجرت 
لها اختبار م�شح �شمعي لتكت�شف الأمر؛ وهو 

دورها  واأن  الأم��ر  ه��ذا  اجت��اه  وم�شاعرهم  الأه��ل  مبعاناة  ت�شعر  يجعلها  ما 
كفنانة هو توعية الآخرين؛ متمّنيًة اأن يكمل اهلل �شفاء ابنتها، حيث تتاج 
اأن  العملية اإىل وقت كي يكتمل ال�شفاء وهي تتمّنى لكل طفل فاقد ال�شمع 

يتمكن من اإجراء العملية بدون تعقيدات روتينية.

ي�شرا م�شدومة
تابعت ي�شرا اللوزي اأّنها مثل اأّي اأّم يف هذا املوقف، فقد �شعرت ب�شدمة لكنها 
قررت اأن تاأخذ قرارات اإيجابية؛ وهو ما �شّجعها على اأن تتحدث بعدها عن 
بالتوعية يف  تقوم  واأن  احل��ال��ة،  ه��ذه  ل��الأه��ل يف  الأم���ل  ك��ي تعطي  جتربتها 
اخلطوات التي يجب اأن يقوموا بها بدًل من اأن تعطل ال�شدمة ن�شبة �شفاء 

الطفل الذي يعاين من الأزمة.
وتعرتف باأنها يف البداية كانت ت�شعر باأزمة كبرية ول تنام لفرتات طويلة 
تعّلم  اىل  دفعها  ما  وه��و  تتعلم  لكي  املو�شوع  ه��ذا  اأك��رث عن  اأن تطالع  قبل 
لغة الإ�شارة؛ وبالفعل يف الدول الأجنبية يجري تعليم الأطفال �شت اإ�شارات 
حتى لالأطفال الذين ل يعانون من اأّي مر�س لكونها لغة للتوا�شل وتنّمي 

مهارات يف املخ.

هذه ن�شيحتي لالأّمهات يف حالتي
تزال  ل  كانت  ابنتها  اأن  من  بالرغم  عليها  اأقبلت  التي  العملية  ق��رار  وع��ن 
�شغرية للغاية، اأ�شارت اإىل اأن تركيب اجلهاز اأمر �شعب ومكلف، لكنها قّررت 
اأن تخو�س التجربة من اأجل ابنتها، لكنها تن�شح الأمهات باأّل ي�شتعجلن بعد 
اإجراء العملية حيث اإن الطفل يكون بحاجة اإىل تعلم التخاطب، كما اأنه يف 
اإىل  ي�شتمع لأول مّرة  لعناية واهتمام �شديد، حيث  �شيكون بحاجة  البداية 

الأ�شوات؛ فالأمر بحاجة اإىل وقت.

ف�شلت االنتظار حتى العثور على الدور الذي ينا�شبني

اأحمد فهمي: اأ�شعى با�شتمرار اإىل تطوير اأدائي
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6 عالمات تك�شف وجود 
ديدان يف اأمعاء طفلك

 ل ُتظهر بع�س ديدان الأمعاء اأية عالمات عندما تهاجم بطن الطفل، بل 
تقوم بالتغذي على الفيتامينات واملعادن التي يحتويها طعامه يف �شمت. 
ال�شبب  ويعترب  احل��ال��ة.  لر�شد  ال��ع��الم��ات  بع�س  م��راق��ب��ة  عليك  ل��ذل��ك 
الرئي�شي للديدان و�شع الطفل اأ�شياء ملوثة يف فمه. اإليك العالمات التي 

تك�شف وجود الديدان:
 -الرباز..تدل �شدة الرائحة الكريهة على وجود التهاب يف بطن ال�شغري، 

وقد يكون �شببه الديدان.
 -الب�شق.. اإذا كان طفلك يب�شق كثرياً دون �شبب قد يكون التف�شري زيادة 

اللعاب نتيجة وجود الديدان.
وُت��ِدث حّكة حول  امل��زاج  تعّكر  الباكر تدث هبات  ال�شباح   -ال�شرج..يف 

فتحة ال�شرج ب�شبب الديدان.
 -اأمل البطن..من الأعرا�س امل�شرتكة لديدان الأمعاء اأوجاع البطن، لكن 

اأمل البطن قد يحدث نتيجة ظروف �شحية اأخرى عديدة.
 -ا�شطراب النوم..توؤدي احلكة واأمل البطن اإىل اأرق وا�شطراب يف النوم.

 -الطفح اجللدي.. هذه حالة نادرة اأن تهرب الديدان اإىل اجللد وت�شبب 
بقعاً حمراء على اليدين.

عند ر�شد اأياً من هذه العالمات تنبغي ا�شت�شارة الطبيب.

احذر تناول امل�شادات 
احليوية عن طريق الفم

والبالغني  الأطفال  تناول  من  حمتملة  خماطر  اإىل  جديدة  درا�شة  نبَّهت 
للم�شادات احليوية عن طريق الفم؛ اإذ اإنها قد ت�شكل ح�شى الكلى يف هذه 

احلالة.
اأن  اإىل  بفيالدلفيا،  الأطفال  اأجريت يف م�شت�شفى  التي  الدرا�شة  وخل�شت 
�س الأطفال وال�شباب يف �شن مبكر للم�شادات احليوية عن طريق الفم  تعرُّ

يعترب عاماًل من عوامل خطر ت�شكِّل ح�شى الكلى يف �شن مبكر.
وراجع فريق البحث البيانات ال�شحية ل�260 األف مري�س من م�شت�شفى 
 5 لهم  ُو�شف  قد  منهم  األفاً   26 ح��وايل  اأن  وتبني  بفيالدلفيا،  الأط��ف��ال 

اأنواع من امل�شادات احليوية عن طريق الفم منها البن�شلني.
واأ�شار الفريق يف درا�شتهم التي ن�شرتها دورية اجلمعية الأمريكية لأمرا�س 
الكلى، اإىل اأن هذه الفئة كانت الأكرث ا�شتعداداً لت�شكل ح�شى الكلى يف �شن 

مبكر.
وتو�شلت النتائج، اإىل اأن و�شف البن�شلني لتناوله عن طرق الفم لالأطفال 
اإىل  ال��درا���ش��ة  ودع��ت  باملائة،   27 بن�شبة  الكلى  ح�شى  ت�شّكل  خطر  يزيد 
اإ�شابتهم  لتقليل خطر  لالأطفال  احليوي  امل�شاد  و�شف  تعديل ممار�شات 

يف �شن مبكر بح�شى الكلى.

؟  عيذاب  �شحراء  تقع  • اأين 
- يف �شعيد م�شر

؟ هيبون  ت�شمى  قدميا  كانت  اجلزائر  يف  • مدينة 
- ب����ونة 

؟ دلتا  كلمة  اأ�شل  • ما 
- كلمة يونانية

؟ اندثرت  قد  ال�شبع  العجائب  من  • اأي 
- منارة الإ�شكندرية يف م�شر 

؟ للم�شتمع  التالوة  �شجود  • ماحكم 
- �ش�����نة 

؟ النهي  وقت  يف  امل�شجد  حتية  • ماحكم 
- م�شروعة يف جميع الأوقات 

؟ البخاري  ال�شحيح  يف  االأحاديث  عدد  • كم 
- 2602 دون املكرر 

اأكرب  الأ�شياء  املحدبة ترى  العد�شة  اأن  اكت�شف  اأول من  العامل ال�شالمي يعترب  الهيثم  ابن  اأن  • هل تعلم 
اأق�شامها.  اأ�شماء لبع�س  اأول من �شرح تركيب العني ور�شمها بو�شوح تام. وو�شع  اأي�شاً  مما هي عليه، وهو 

وقد اأخذها عنه الأفرجن وترجموها اإىل لغاتهم املختلفة.
عامل  هو  الهيثم  وابن  العلوم.  يف  التجريبي  املنهج  مبتكر  هو  الهيثم  ابن  امل�شلم  العامل  اأن  تعلم  هل   •
اآخر  الفاطمي. انقطع يف  باأمر اهلل  اإىل م�شر وات�شل باحلاكم  بالعربية رحل  مهند�س طبيب حكيم عارف 
حياته للعلم والت�شنيف. وله العديد من املوؤلفات تزيد على ال�شبعني ما بني كتاب ور�شالة منها: )املناظر( 
على طريقة بطليمو�س، وكيفية الإظالل وتهذيب املج�شطي و�شرح قانون اقليد�س. ويعترب ابن الهيثم مبتكر 

املنهج التجريبي يف العلوم والذي يقوم على املبادىء التالية:
� اعتبار الظواهر الطبيعية خا�شعة ملبداأ احلتمية العلمية.

� الميان بوحدة احلقيقة.
� الف�شول العلمي � ال�شك املنهجي � التجربة واملو�شوعية �.

� القيا�س وال�شتقراء والتمثيل.
جابر  الإ�شالمي  العامل  هو  والتحويل  والتذويب  والتبلور  التقطري  اأعمال  و�شف  من  اأول  اأن  تعلم  •هل 
كتبه يف  نقلوه من  الأف��رجن مبا  �شهرة كبرية عند  وله  امل�شهورين.  العرب  يعد من علماء  ال��ذي  بن حيان. 

بدء يقظتهم العلمية.
وهو اأول من اأدرك اأهمية الختبار العلمي فاأكد عليه وخطا خطوات وا�شعة يف �شبيل تقدم الكيمياء. ويعترب 

هو م�شتك�شف حام�س الكربيتيك وماء الذهب وال�شود الكاوية. 

�سر القزم
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اجلوز 
بجامعة  باحثون  اأك��د 
الأمريكية،  اإل���ي���ن���وي 
يعادل  م���ا  ت���ن���اول  اأن 
ك��وب من اجلوز،  ثلث 
اأ���ش��اب��ي��ع، ُيقلل   6 مل��دة 
الأحما�س  اإن��ت��اج  م��ن 
الزائدة،  ال�شفراوية 
م�شتويات  وي��خ��ف�����س 
الكولي�شرتول ال�شيئ.

وتو�شل الباحثون لهذه النتيجة، من خالل درا�شة قاموا خاللها بتحليل 
 30 اأعمارهم بني  ت��رتاوح  ا  �شخ�شً  48 ل�  ال�شيئ  الكولي�شرتول  م�شتويات 

و65 عاًما على مدى �شتة اأ�شابيع.
التجربة؛ حيث مت  اأنظمة غذائية مت�شابهة طوال مدة  الباحثون،  وو�شع 
الكاملة مع  للحوم  اإ�شافة  اململح،  غ��ري  ال��ل��وز  م��ن  ج��راًم��ا   43 اإع��ط��اوؤه��م 
اجللد وغريها من الوجبات اخلفيفة وكعك املوز مع الزبدة كل يوم، وفًقا 

ل�"الديلي ميل".
واكت�شف الباحثون، فائدة اجلوز ب�شكل كبري لالأمعاء، وت�شني م�شتويات 
الكولي�شرتول اجليدة يف اجل�شم، وهذا رغم احتوائه على ن�شبة عالية من 

ال�شعرات احلرارية.

لها عالقة  اأو  تبدو عفوية  اإ�شارات  اأحيانا  يطلق اجل�شم 
ب��ال��ظ��روف امل��ح��ي��ط��ة، ول��ك��ن يف ال���واق���ع، ق��د ت��ك��ون هذه 

الإ�شارات دليال على وجود اأمرا�س خفية لدى الإن�شان.
ومن الأمرا�س التي ت�شبقها اأعرا�س عدة: نق�س تروية 
الأطباء  وح��دد  وغ��ريه��ا.  القلب  ع�شلة  التهاب  القلب، 
عند  وال��ت��ي  القلب،  لأم��را���س  املبكرة  الأوىل  الأع��را���س 
فورا،  الطبيب  مراجعة  ال�شخ�س  على  يجب  ظهورها، 

.Hronika.info بح�شب
1- ا�شطرابات اإيقاع القلب :اإن ال�شعور با�شطراب اإيقاع 
ولكن  م��األ��وف،  اأم���ر  العاطفي  الإج��ه��اد  ح��ال��ة  يف  القلب 

ال�شعور به يف ظروف اأخرى يعد اأمرا مقلقا.
بدين  ب�شعف  ال�شعور  فجائي :اإن  ب�شعف  ال�شعور   -2

م��ف��اج��ئ ي��ظ��ه��ر ع����ادة ع��ن��د وج����ود اأح����د اأم���را����س القلب 
والأوعية الدموية، حيث تبدو حتى الأحمال املعتادة اأثقل 

من حقيقتها.
خلفية  على  البارد  العرق  ظهور  ال��ب��ارد :يعد  العرق   -3
الأعرا�س ال�شابقة دليال اإ�شافيا على اأن ال�شخ�س يعاين 

من م�شكلة ما يف القلب.
اأكرث  ال��ذراع الي�شرى :ب��راأي الأطباء هذا  4- اأمل وخدر 

الأعرا�س التي ت�شري اإىل اأمرا�س القلب �شيوعا.
بالدوخة دليل  ال�شعور  ال��دوار )ال��دوخ��ة( :اإن تكرار   -5

على �شرورة اإجراء فح�س للقلب.
اإل  الكلى،  عمل  تدهور  على  دليل  ال�شاقني  انتفاخ   6-

اأنه قد يكون ب�شبب ق�شور يف عمل القلب اأي�شا.

تعرف على الأعرا�ض الأوىل املبكرة لأمرا�ض القلب

كيلي كالرك�شون توؤدي عر�شا خالل حفل توزيع جوائز بيلبورد املو�شيقية 2018 يف ال�س فيغا�س. )رويرتز(

يحكي انه يف قدمي الزمان كان يعي�س رجل طيب القلب هادئ النف�س حلو الكالم يحبه كل من يعرفه لكنه كان 
فقريا ووحيدا مل يرزق من زوجته بطفل لكنه كان يحبها فبقي عليها، ويف احد اليام دعت الزوجة ربها ان 
يرزقها بطفل حتى لو كان قزما او اقل من القزم لكنه طفل فهل من جميب.. حملت الزوجة واجنبت بعدها 
طفال �شغريا بحجم الكف ا�شماه والده كركور عا�س كركور وبقي علي هذا املقا�س ل يكرب ابدا لكنه كان ميتاز 
بخا�شيته عجيبة وغريبة فبعد ان امت الع�شر �شنوات امتنع عن ال�شتحمام ال عند اول �شوء للفجر وقال لو 
و�شعتوا املاء على ج�شدي �شاأكرب جدا ول ي�شعني هذا البيت ف�شحكت الم و�شحك الب فقال كركور ح�شنا هيا 
�شريوا خلفي وعند نبع النهر و�شعت الم على كركور ملء كفيها ماء ويف احلال انتف�س كركور وانتف�س ليكرب 
ويكرب وي�شبح بحجم الب والم ا�شعاف املرات ثم قال ب�شوت جهوري الن هذا �شري و�شركم.. كتم الب هذا 
ال�شر حتى جاء وقت طلب فيه احلاكم من اهايل القرية ان يرتكوها ويرحلوا لنه �شيجعل منها ق�شرا عظيما 
وحدائق غناء ف�شيحة لبنته المرية فغ�شب النا�س وثاروا لكنه اطلق عليهم كالبه وحرا�شه واول من تاأذى من 
ذلك كان والد كركور فقد �شربه احد احلرا�س فادمي راأ�شه ففزعت ام كركور و�شرخت ومن بعيد جاء كركور 
يجري وعرف ماحدث فثار وتطاير ال�شرر من عينيه واق�شم ان يهد ق�شر احلاكم على راأ�شه فوقف احلرا�س 
ي�شحكون ورف�شه اأحدهم بقدمه والقى به عند النهر وبالطبع مل متر ال حلظات حتى كان كركور ينتف�س 
ويكرب وا�شبحت قدمه وحدها بحجم ثالث رجال فمد يده وجمع حرا�س احلاكم وم�شى اإىل الق�شر والقاهم 
ثم مد كفيه واخذ ي�شرب الق�شر حتى هده هدا ودكه دكا وجعله مثل فطرية واخذ يرفع الرتاب واحلجارة 
ويلقي بها بعيدا حتى نظف املكان ثم �شرخ وقال الن ل يوجد حاكم فاحلاكم بينكم هو اهلل عي�شوا يف �شالم 

وا�شكروا اهلل وم�شى كركور واختفى يف الظالم حتى جف املاء وعاد كما كان كركور ال�شغري.


