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ابعدوا الأطفال عن 

م�شروبات الطاقة
اأفاد خرباء اأنه يجب على الآباء التفكري مرتني قبل اإعطاء الأطفال 

م�سروبات الطاقة املحالة بال�سكر.
الأطفال  لطب  الربيطانية  امللكية  الكلية  رئي�س  فيرن،  را�سل  يو�سح 
و�سحة الطفل، اأن م�سروبات الطاقة حتتوي على م�ستويات عالية من 
الكافيني، 320 مليغراماً لكل لرت، ومما يبعث على الده�سة اأنه لي�س 

معروفاً �سوى القليل عن �سالمة الكافيني على منو الأج�سام.
يف  �سيوعاً  الأكثثر  النف�سي  العقار  هو  الكافيني  اأن  "رغم  وي�سيف: 
النوم، وهو مرتبط  التوتر ويقلل  باملقابل يزيد  اأنه  ال�ستخدام غري 

بامل�سكالت ال�سلوكية لدى الأطفال وال�سباب.
ما تكون  بال�سكريات وغالباً  اأن م�سروبات الطاقة غنية  ويتابع فيرن 
اأكر من الكمية التي يجب اأن ي�ستهلكها الطفل يومياً. وي�سري اإىل اأن 
ال�سكر "ي�ساهم بال �سك يف زيادة ال�سعرات احلرارية الكلية ويف وباء 

ال�سمنة"، ويعترب اأنه حان وقت حظر هذه امل�سروبات يف بريطانيا.
واأظهر ا�ستطالع اأجري عام 2014 �سمل اأكر من خم�سة اآلف طفل 
يف بريطانيا اأن %14 من الأطفال الذين ترتاوح اأعمارهم من 11 
اأربع  اإىل  مرتني  طاقة  م�سروبات  تناولوا  اإنهم  قالوا  عاماً،   15 اإىل 
مرات يف الأ�سبوع وقال %5 اإنهم يحت�سون م�سروبات الطاقة يومياً.

ويقول فيرن اإن اأف�سل طريقة مل�ساعدة الأطفال على حت�سني م�ستويات 
الطاقة لديهم هو طبيعيا بث "اتباع نظام غذائي جيد واحل�سول على ما 

يكفي من النوم وممار�سة التمارين والأهم التفاعل مع الآخرين".

ما عالقة النوم ب�شحة 
الأطفال املعوية؟

جثثيثثدة يف  نثثوم  لثثيثثايل  احلثث�ثثسثثول على  اأن  اإىل  درا�ثثسثثة حديثة  تو�سلت 
مرحلة الطفولة، هو اأمر اأ�سا�سي لل�سحة اله�سمية، وبالتايل ال�سحة 

العامة، يف وقت لحق من احلياة.
الذين  لالأطفال  بالن�سبة  خا�سة  �سعوبة  اأكثثر  اجليد  النوم  واأ�سبح 
الهاتف  �سا�سات  من  املنبعث  امل�ستمر،  الأزرق  ال�سوء  ع�سر  يف  ن�ساأوا 

اخللوي والكمبيوتر اللوحي.
النوم  يكفي من  اأن احل�سول على ما  درا�سة كندية جديدة  ووجثثدت 
هو مفتاح الق�ساء على امليكروبات يف الأمعاء، ما ي�ساعد بدوره على 
القلب  وم�سكالت  ال�سكري  ومثثر�ثثس  ال�سمنة  مثثن  الأطثثفثثال  حماية 

ل�سنوات قادمة.
اأو ال�سمنة، مثثا يرفع  ويثثعثثاين الكثري مثثن الأطثثفثثال مثثن زيثثثادة الثثثوزن 
واأمرا�س  ال�سكري  مثثر�ثثس  ت�سبب  الثثتثثي  لل�سمنة  تعر�سهم  خمثثاطثثر 

القلب وخماطر �سحية اأخرى حمتملة.
يف  الأمعاء  لبكترييا  املركزي  الثثدور  اإىل  عديدة  اأبحاث  ت�سري  ولهذا 
حمية  بثثني  العلماء  يربط  اخل�سو�س،  وجثثه  وعلى  العامة،  ال�سحة 
غذائية اأف�سل وجراثيم الأمعاء الأكر تنوعا وجمموعة متنوعة من 

امليكروبات للح�سول على وزن �سحي.
اأن هثثذا امليكروبيوم، وهثثو عثثبثثارة عن  الثثدرا�ثثسثثات  ومثثوؤخثثرا، اقثثرتحثثت 
الأخرى  الأحياء  من  اأي  اأو  اإن�سان  مع  املتعاي�سة  امليكروبات  جمموع 
وتعي�س على ج�سمها اأو يف داخل اأمعائها، يبداأ يف التبلور يف ال�سنوات 
الأوىل من الطفولة، لكن تطور امليكروبيوم، كما ي�سك العلماء، يعتمد 

اأكر بكثري على ما ياأكله الطفل.
CHU Sainte-" يف  الثثبثثاحثثثثثون  قثثثرر  الثثفثثر�ثثسثثيثثة،  هثثثذه  وبثثعثثد 
الأطفال  من  �سغرية  جمموعة  متابعة  مونرتيال،  Justine" يف 
ملدة ثماين �سنوات، وقد تتبعوا عادات تناول الطعام والتمارين والنوم 
لدى 22 طفال، واتخذوا التدابري النهائية لبكترييا الأمعاء عندما 

و�سل الأطفال بني 15 و17 عاما.
نطاق  على  اأح�سائهم  يف  البكترييا  اأعثثثداد  تباينت  املراهقة،  �سن  ويف 
وا�سع، ولكن مل يتم حتديدها بالكامل من خالل وجباتهم الغذائية.
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منذ �شنوات ونحن نقلي 
البطاطا ب�شكل خاطئ

"ديلي�س"  موقع  اأن  اإل  لآخثثر،  �سخ�س  من  البطاطا،  قلي  طريقة  تختلف 
اأن معظم الطرق التي نعتمدها منذ �سنوات كانت  املخت�س بالطبخ ك�سف 

خاطئة.
وحتتوي البطاطا على الكثري من الن�سويات والكربوهيدرات التي يحتاجها 

اجل�سم للمحافظة على وزنه ولياقته.
بطاطا  على  للح�سول  والتقنيات  الن�سائح  بع�س  "ديلي�س"  موقع  وقثثّدم 
مقلية مثالية منبها اإىل الأخطاء ال�سائعة يف هذه الوجبة ال�سهرية يف كل 

اأنحاء العامل مبا يف ذلك املنطقة العربية.
لفرتة طويلة  القلي  بداية  قبل  املاء  يف  البطاطا  غم�س  بعدم  ين�سح   1-
اأن تركها لفرتة  اإل  املقرم�س،  البطاطا �سكلها  اأن ذلك يعطي  جدا، ورغم 

طويلة يف املاء يفقدها قيمتها الغذائية.
قليال  وامل�سطحة  الذهبية  البطاطا  حثثبثثات  اخثثتثثيثثار  املثثوقثثع  اقثثثرتح   2-
وبي�ساوية ال�سكل ورقيقة اجللد، لأن تلك البنية يف حبة البطاطا تعطي 

طعما اأف�سل. 
البطاطا مرة واحدة  اأن قلي  الطباخ  يتعلم  الطبخ،  تعلم  مدر�سة  يف   3-
النا�س، وهو قليها مرتني، تكون درجة  كثثاف، عك�س ما يقوم به جل  فقط 

احلرارة يف الأوىل اأقل من الثانية.
قبل  املعتدل  بالزيت  البطاطا  قطع  بتغمي�س  الطبخ،  يف  خثثرباء  وين�سح 
تبخر  عملية  اإىل  يثثوؤدي  مبا�سرة  و�سعها  لأن  ال�ساخن،  الزيت  يف  و�سعها 

ب�سبب مالم�سة حبات املاء للزيت ويوؤدي اإىل بطاطا مقلية قا�سية.

عند املثلث الأ�شود.. 
اأهم مقعد على الطائرة

يثثتثثمثثتثثع مثثثن اعثثثتثثثادوا الثث�ثثسثثفثثر عثثلثثى منت 
بثثخثثربة جثثويثثة جتعلهم على  الثثطثثائثثرات 
عثثثلثثثم مبثثثعثثثايثثثري الأمثثثثثثثثثن اجلثثثثثثثوي مثل 
خمثثارج الثثطثثوارئ، واإجثثثراءات ال�سالمة، 
اأو�سع على  الذي مينحك م�ساحة  والزر 
مقعدك، وكمامات التنف�س، لكن عندما 
يتعلق الأمر بالنوافذ فاإنهم يفكرون يف 

الإطاللة اجليدة فقط.
اإىل  تثثهثثدف  الثثطثثائثثرات ل  نثثوافثثذ  اأن  اإل 
اإطاللة جيدة فقط، بل  امل�سافرين  منح 
اأي�سا، فاإذا اعتقد طاقم  الأمثثان  لتوفري 
اجلناح،  مثثع  م�سكلة  هثثنثثاك  اأن  الثثطثثائثثرة 
حتى  اأو  الثثثقثثثالبثثثات  اأو  الثثثلثثثوحثثثات  مثثثثثل 
اأف�سل  هي  بعينها  نافذة  فاإن  املحركات، 

و�سيلة للتحقق من هذه الأزمة.
ومثثثن اأجثثثثل ذلثثثثك، يثثتثثوجثثه املثثعثثنثثيثثون اإىل 
بثثثاإطثثثاللثثثة جيدة،  املثثقثثعثثد الثثثثذي يثثتثثمثثتثثع 
وعادة ما يكون هذا املقعد مميزا بعالمة 
"مثلث اأ�سود" �سغري مر�سوم على هيكل 

الطائرة الداخلي فوق النافذة.

مميعات دم طبيعية وت�شاعد يف 
التخفيف من خطر اجللطات �ص 23

درو�س عن النوم 
ال�شحي لطالب هارفارد 
العام  اأدرجثثت جامعة هارفارد هذا 
مثثن نوعه  فثثريثثداً  جثثديثثداً  منهاجاً 
يهدف لتعليم الطالب اجلامعيني 
اأوقات نومهم ب�سكل ميكنهم  اإدارة 
الثثثدرا�ثثثسثثثي ب�سكل  الثثتثثحثث�ثثسثثيثثل  مثثثن 

اأف�سل. 
باأن  اجلثثامثثعثثة  اكت�سفت  اأن  فثثبثثعثثد 
طثثثالبثثثهثثثا يثثنثثقثث�ثثسثثهثثم الثثثكثثثثثثثري من 
العناية  اأ�ثثسثثا�ثثسثثيثثات  عثثثن  املثثثعثثثرفثثثة 
ب�سوؤونهم  والهثثثتثثثمثثثام  ب�سحتهم 
ال�سخ�سية، ارتاأت اأن تدرج منهاجاً 
بتوجيه  يثثعثثنثثى  جثثثديثثثداً  تثثثثثقثثيثثفثثيثثاً 
وتنظيم  �سحتهم  حثثيثثال  الثثطثثالب 

اأوقاتهم. 
كلية  يف  ال�سحة  اخت�سا�سي  وقثثام 
الطب بجامعة هارفارد وم�ست�سفى 
كايزلر،  ت�سارلز  الدكتور  برغهام، 
بو�سع املنهاج اجلديد الذي يعتقد 

باأنه الأول من نوعه يف العامل. 
فكرة  ا�ستوحى  كايزلر  بثثاأن  يذكر 
اإلقائه  اأثثثثثنثثثثاء  اجلثثثثديثثثثد  املثثثنثثثهثثثاج 
احلرمان  تثثثاأثثثثري  عثثثن  حمثثثا�ثثثسثثثرة 
العلمي  التح�سيل  على  النوم  من 
والأكثثثثثثثثادميثثثثثثثثي.  مثثثثن جثثهثثتثثه قال 
اأ�ثثسثثتثثاذ عثثلثثم النف�س  بثثثاريثثثرا،  بثثثول 
هارفارد،  بجامعة  الطب  كلية  يف 
املنهاج  اإدراج  قثثثررت  اجلثثامثثعثثة  اإن 
بعدما لحظت باأن معظم الطالب 
يحرمون اأنف�سهم من النوم، ب�سبب 
ق�سائهم اأوقاتاً طويلة يف الدرا�سة 
لياًل.  ويحتوي املنهاج على �سل�سلة 
من الدرو�س التفاعلية التي ت�سم 
تفاعلية،  و�ثثسثثوراً  تثقيفية  برامج 
الق�سم  يحتوي  املثال  �سبيل  فعلى 
�سورة  عثثثلثثثى  املثثثنثثثهثثثاج  مثثثثن  الأول 
قهوة  لفنجان  و�سور  نثثوم،  لغرفة 
و�ثثثسثثثتثثثائثثثر ميثثثكثثثن لثثثلثثثطثثثالب عرب 
تاأثري  مثثعثثرفثثة  عثثلثثيثثهثثا،  الثث�ثثسثثغثثط 
احل�سول  على  وال�سوء  الكافيني 

على نوم �سحي.

وفاة الروائي 
العراقي �شفيق املهدي

عن  الثالثاء  ام�س  بغداد  يف  اأُعلن 
واملخرج  الثثثثروائثثثثي  الثثكثثاتثثب  وفثثثثثاة 
عمر  عثثن  املثثهثثدي  �سفيق  امل�سرحي 
الفقيد  كثثثثثان  عثثثثامثثثثا.   62 نثثثاهثثثز 
اأفثث�ثثسثثل خمرج  جثثائثثزة  على  ح�سل 
 1989 عثثام  الثثعثثراق  يف  م�سرحي 
موؤ�س�سة  اأقثثامثثتثثه  با�ستفتاء  وفثثثاز 
كاأف�سل  العراقية  ال�سويدية  النور 

�سخ�سية ثقافية لعام 2009 .
اأزمنة  اأبرزها  موؤلفات عديدة  وله 
املثثث�ثثثسثثثرح والثثث�ثثثسثثثفثثثرة والثثث�ثثثسثثثورة يف 
مثث�ثثسثثرح الثثطثثفثثل واملثثوجثثز يف تاريخ 
تاريخ  يف  واملوجز  العراقي  امل�سرح 
اإ�سافة  احلديث،  الفرن�سي  امل�سرح 

اإىل ع�سرات الأبحاث والدرا�سات.

هل متنع اأمرا�س القلب 
املراأة من احلمل؟

لتزال الفكرة اخلاطئة عن اأن بع�س اأمرا�س 
القلب ت�سكل تهديداً مينع املراأة من احلمل 
حقيقة  مثثدى  مثثا  لكن  البع�س،  بثثني  �سائعة 
ذلك؟ اإليك ما حتتاجني معرفته عن عالقة 

م�ساكل القلب بقدرة املراأة الإجنابية:
هثثذه احلالة عبارة عن  القلب.  دقثثات  �سوت 
�سوت زائد ي�سمعه الطبيب ل�سربات القلب، 
وقثثثثد حتثثثثدث احلثثثالثثثة اأثثثثنثثثاء اأ�ثثسثثهثثر احلمل 
نف�سها نتيجة زيادة كمية الدم التي ي�سخها 
القلب اإىل ج�سم احلامل. اأما اإذا كان ال�سوت 
م�سموعاً من قبل احلمل فال�ست�سارة الطبية 

قبل التخطيط للحمل واجبة.
عدم انتظام �سربات القلب. ل تتطّلب هذه 

احلالة عالجاً يف معظم الأحوال، لكن هناك 
دواء ي�سفه الأطباء للحالة لتتناوله احلامل 

اأثناء رحلة احلمل نف�سها.
م�ساكل ال�سمام. حتدث هذه امل�سكلة عندما 
ل يثثغثثلثثق الثث�ثثسثثمثثام الثثغثثرفثثة الثثعثثلثثويثثة للقلب 
ليف�سلها عن الغرفة ال�سفلية، وقد ينتج عن 
ذلك ما ُيعرف بثخفقان القلب، اأو ل حتدث 

اأعرا�س للحالة.
التهاب  الثثنثثادرة حثثدوث  املحتملة  الآثثثثار  من 
انتظام  عثثدم  اإىل  عنه  ينتج  القلب  لع�سلة 
رحلة احلمل،  اأثناء  القلب  ف�سل  اأو  �سرباته 
املنا�سبة  الأدويثثثثة  تثثنثثاول  لثثلثثمثثراأة  لكن ميكن 

خالل اأ�سهر احلمل لإمتامه ب�سالم.

الثثر�ثثسثثيثثع فذلك  الثثطثثفثثل  عثثنثثدمثثا ي�سحك  الثث�ثثسثثحثثك:  ث 
اأن �سحك الأطفال  اأنه �سعيد. غري  يعترب موؤ�سراً على 
فالأطفال  مثثا،  �سيء  على  فعل  ردة  بال�سرورة  يكون  ل 
خارجي  �سبب  بدون  غالباً  كثرياً  ويبت�سمون  ي�سحكون 
قد  الأطثثفثثال  اأن  بالذكر  الر�ساعة. جدير  �سن  وهثثم يف 
مبت�سمني  ولدتثثهثثم  مثثن  الأوىل  الأ�ثثسثثابثثيثثع  يف  يثثنثثامثثون 
ب�سبب حركات لاإرادية للع�سالت. ويف ال�سبوع ال�ساد�س 
يبداأون يف ال�سحك كردة فعل على تفاعل اجتماعي مع 

حميطهم.
الطفل  ي�سع  عندما  الفم:  يف  اليد  اأو  الأ�سابع  و�سع  ث 
اأنها  الآبثثثاء  مثثن  العديد  يعتقد  فمه،  يف  يثثده  اأو  اإ�سبعه 
اإذا كان الطفل قد  اأن الطفل جائع. ولكن  عالمة على 
اأكل بالفعل ول يظهر اأيه عالمات اأخرى تدل على جوعه 
تلك احلركة  فثثاإن  ي�سارا،  اأو  الراأ�س ميينا  مثل حتريك 
ميكن اأن تدل على اأنه ي�سعر بالتعب اأو اأع�سابه م�سدودة 

لأنه اأكت�سف �سيئا جديدا، اأو اأنه ب�سدد ال�سرتخاء.
ث ال�سغط على الظهر: عندما ي�سغط الطفل على ظهره 
ويقو�سه وهو م�ستلقي واأثناء اإطعامه، فهذا قد يعني اأنه 
بثثاآلم وحرقان يف املعدة. ومن بني الأ�سباب التي  ي�سعر 
جل�سم  اخلاطئ  التمو�سع  تكون  قد  الآلم  تلك  ت�سبب 

الطفل اأثناء اإر�ساعه.
ث مالم�سة الأذنني: يظن بع�س الآباء اأن الطفل عندما 
يالم�س اأذنيه فاإنه ي�سعر باآلم فيها وخا�سة اأثناء فرتة 
ظثثهثثور الأ�ثثسثثنثثان. ولثثكثثن عندما ل تثثكثثون درجثثثة حرارته 
لديه  اأن  يكت�سف  بثثداأ  اأنثثه  يعني  ذلثثك قد  فثثاإن  مرتفعة، 

اأنثثه يعاين من  اأمثثا الإم�ساك بالأذنني فقد يعني  اأذنثثني 
�سغط ع�سبي. ث اإعادة بع�س احلركات با�ستمرار: الطفل 
با�ستمرار،  احلركات  بع�س  باعادة  يقوم  الثثذي  الر�سيع 
ا�سطراب  مثثن  يثثعثثاين  اأنثثثه  بثثالثث�ثثسثثرورة  يعني  فثثذلثثك ل 
بالتوتر  ي�سعر  الطفل بذلك عندما  �سلوكي، فقد يقوم 
اأو ال�سغط. وتكرار الر�سيع لهذه احلركات هي حماولة 
لها  احلثثركثثة  هثثذه  العينني:  فثثرك  ث  نف�سه.  لتهدئة  منه 
م�سحوبا  ذلثثك  كثثان  غثثذا  خا�سة  كالتعب  كثرية  دللت 
الأبوان  يالحظ  وعندما  العينني.  يف  اآلم  اأو  بالتثاوؤب 
تكون  اأن  ميكن  احلركة  تلك  فثثاإن  �سليمتان  العينني  اأن 

تعبرياً على رغبة الطفل يف لعب لعبة التخفي.

اللعب يف احل�سانة مفتاح النجاح يف املدر�سة
بثثاأن تثثدريثثب املعلمني على زيادة  اأفثثثادت درا�ثثسثثة جثثديثثدة 
الثثلثثعثثب املثثنثثظثثم بثثني اأطثثثفثثثال دور احلثث�ثثسثثانثثة يثثثثوؤدي اإىل 
حت�سني قدراتهم الدرا�سية، بالإ�سافة اإىل تعزيز التطور 

الجتماعي العاطفي وحت�سني مهارات التفكري.
دور  يف  اللعب  على  الرتكيز  اأن  حديثة  درا�سة  اكت�سفت 
احل�سانة قد يح�سن الدرجات الدرا�سية للطفل ويوؤثر 
ب�سكل اإيجابي على قدراته يف العديد من املجالت. وقد 
الذي  الأ�ثثسثثلثثوب  اإن  الثث�ثثسثثدد،  هثثذا  يف  الباحثون  اكت�سف 
نحو  على  فعالية  حقق  للعقل"  "اأدوات  با�سم  يثثعثثرف 

خا�س فيما يبدو يف مدار�س املناطق �سديدة الفقر.
كالن�سي  الثثدرا�ثثسثثة  هثثذه  على  امل�سرف  اأعثثلثثن  جهته  مثثن 
والتنمية  والتعليم  للثقافة  �ستاينهاردت  كلية  من  بلري 

هو  الن�سط  "املكون  اأن  نثثيثثويثثورك  جامعة  يف  الب�سرية 
اأن  م�سيفا  اأنف�سهم".  تعليم  م�سوؤولية  الأطثثفثثال  تثثويل 
وو�سع  �سيفعلون  ملا  الأطفال  تخطيط  هو  املهم  املنحى 
خطة لذلك وتنفيذ هذه اخلطة، فهم بذلك يدربون كل 

املهارات املعرفية املهمة للتعلم."
الثثتثثالمثثيثثذ و�سرعة  انثثثتثثثبثثثاه  الثثبثثاحثثثثثون درجثثثثثة  ودر�ثثثثثثس 
معاجلتهم لالأمور ومقايي�س اأخرى للقدرات الدرا�سية 
مرتني خالل عام واحد كما اختربوا عينات من لعابهم 
لتحديد م�ستويات هرمونات التوتر. وخ�سع املعلمون يف 
اإطار برنامج اأدوات العقل اإىل عدة ور�س عمل للتطوير 
الف�سول  على  الربنامج  يف  اأ�ستاذ  وتثثردد  �سنويا  املهني 

ب�سورة منتظمة.
ويهدف الربنامج اإىل تعزيز حتكم الأطفال يف قدرتهم 
على تركيز النتباه وتذكر التفا�سيل املهمة وال�سيطرة 
ووفقا  الثثذهثثن.  ت�ستيت  وتثثفثثادي  املندفع  ال�سلوك  على 
م�سرتكة"  تعاونية  "اأن�سطة  املعلمون  نظم  للربنامج 
العاطفي  الجثثثتثثثمثثثاعثثثي  الثثثتثثثطثثثور  لثثتثثعثثزيثثز  مثث�ثثسثثمثثمثثة 
اأن�سطة القراءة  وحت�سني مهارات التفكري. وجتمع بني 
والريا�سيات والعلوم من ناحية والأن�سطة التي يتحكم 
فثثيثثهثثا الأطثثثفثثثال والثثلثثعثثب املثثنثثظثثم الثثقثثائثثم عثثلثثى الأجثثثثواء 
دورية  الباحثون يف  اأخثثرى. وكتب  ناحية  الدرامية من 
بي.ال.او.ا�س وان اأن الأطفال الذين خ�سعوا للربنامج 
والريا�سيات  والثثكثثلثثمثثات  الثثثقثثثراءة  يف  حت�سنا  اأظثثثهثثثروا 
عامهم  يف  التح�سن  وزاد  احلثث�ثثسثثانثثة  مثثرحثثلثثة  نثثهثثايثثة  يف 

الدرا�سي الأول.

خرباء: حركات الأطفال الر�شع حتمل دللت خمتلفة

يلجاأ الأطفال الر�سع اإىل الإ�سارات واحلركات 

املحيط، كبديل عن  الأبوين ومع  للتوا�سل مع 

اللغة. وح�سب خرباء الرتبية فاإن كل حركة 

الآباء  يحاول  اأن  ُي�ستح�سن  كثرية  دللت  لها 

فهم معانيها احلقيقية.

يقوم الأطفال ال�سغار مبجموعة من ال�سلوكيات 

التي ل يجب دائما تاأويلها دائما ب�سكل �سلبي، 

لأن دللتها كثرية، ح�سب خرباء اأملان، نقال عن 

املوقع الأملاين املتخ�س�ص يف الأ�سرة والرتبية 

ال�سلوكيات: تلك  بني  ومن   .familie.de
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�ش�ؤون حملية
بهدف رفاهية و ر�سا املجتمع

بلدية مدينة العني تفتتح حديقة الظاهرة مب�شاحة 7000 مرت مربع و تكلفة 4.6 مليون درهم

مبنا�سبة يوم املعلم العاملي

جامعة الإمارات حتتفي مبعلمي املعلمني وتكرم عددًا من املعلمات

ختم الفعاليات بعر�ص مقامات عراقية

معر�س العني للكتاب يناق�س كتاب من اأين ياأتي غذاوؤنا ال�شادر عن م�شروع كلمة للرتجمة

حديقة احليوانات بالعني تطلق تطبيقها الهاتفي وموقعها الإلكرتوين اجلديدين ب�شكل مبتكر

•• العني - الفجر

النعيمي  حمثثثمثثثد  مثثثطثثثر  الثثثدكثثثتثثثور  افثثثتثثثتثثثح 
و  حديقة   ، العني  مدينة  بلدية  عثثام  مدير 
بح�سور  اجلنوبي  بالقطاع  الظاهرة  ملعب 
الثثدكثثتثثور عثثبثثداهلل �ثثسثثامل بثثن حثثم العامري 
عدد  و  اجلثثنثثوبثثي  للقطاع  التنفيذي  املثثديثثر 
وتبلغ   ، القطاع  يف  امل�سوؤولني  و  املثثثدراء  من 
مربع  مثثثثرت   7497 احلثثثديثثثقثثثة  مثثث�ثثثسثثثاحثثثة 
 2709 مب�ساحة  ريا�سي  مللعب  بالإ�سافة 
 600 4 مليون  ، و بتكلفة تبلغ  مرت مربع 

األف درهم .
وتثثثاأتثثثي حثثديثثقثثة و مثثلثثعثثب الثثثظثثثاهثثثرة �سمن 
م�ساريع بلدية مدينة العني التي ت�سعى من 
خاللها لر�سا اأهايل و زوار املنطقة و �سمن 
القطاع  التي ر�سدها  ال�سكانية  الحتياجات 
الزيارات  و  ال�سكانية  امللتقيات  يف  اجلنوبي 
القطاع  يجريها  التي  الدرا�سات  و  امليدانية 
على املناطق . واأو�سح الدكتور عبداهلل �سامل 
لقطاع  التنفيذي  املثثديثثر  الثثعثثامثثري  حثثم  بثثن 
خدمات املناطق – القطاع اجلنوبي :   يهدف 
امل�سروع الذي ي�سم حديقة م�سغرة و ملعب 
خلدمة �سكان املنطقة و توفري بيئة منا�سبة 
و اآمنة لالأطفال يحتوي على األعاب تنا�سب 
ت�سميم  مت  ،كما  العمرية  املثثراحثثل  خمتلف 
امللعب ح�سب اأحدث الطر ليالئم احتياجات 
ال�سباب الريا�سية بالإ�سافة لأماكن جلو�س 
و مما�سي و منطقة احتفالت مما ي�ساهم يف 

جتمع العائالت مل�ساركة املنا�سبات .
واأ�ساف العامري : مت تق�سيم احلديقة اإىل 
ثالث مناطق لالألعاب ، حيث مت تخ�سي�س 

 5 مثثن  العمرية  للمراحل  الأوىل  املنطقة 
 3 و  األثثعثثاب   5 �سنة مبعدل   14 اإىل  �سنوات 
اإىل  �سنتني  مثثن  العمرية  للمراحل  األثثعثثاب 
 8 ت�سم  الثانية  املنطقة  اأمثثا   ، �سنوات   7
  7 اإىل  �سنتني  مثثن  الثثعثثمثثريثثة  للفئة  األثثثعثثثاب 
على  باحتوائهما  منطقتني  تتميز   ، �سنوات 
النوع  هثثذا  حمبي  لثثالأطثثفثثال  ال�ساطئ  رمثثل 
املنطقة  تخ�سي�س  مت  و   ، الأنثث�ثثسثثطثثة  مثثثن 

اأر�سية  ذات  للجري  �ساحة  لتكون  الثالثة 
احللزوين  ال�سلم  لعبة  و  بالكامل  مطاطية 
اأكد  و   . لالأطفال  احلركة  و  التعلم  لعبة  و 
جميع  يت�سمن  املثث�ثثسثثروع  اأن   : الثثعثثامثثري  د 
العنا�سر التي ت�ساهم يف ا�ستدامة احلديقة 
و امللعب كما مت مراعاة اأف�سل املوا�سفات من 
ناحية متديد �سبكات الري حتت �سطحي و 
 ، التجميلية  لثثلثثزراعثثات  حديثة  ري  �سبكات 

ريا�سي  ملعب  و  ممثثرات  و  ار�سفة  ان�ساء  و 
و تركيب مقاعد  توريد  و  الأغرا�س  متعدد 
و مظالت و اأماكن جلو�س و �سالل املهمالت 
، كما مت توريد و تركيب اأعمدة الإنثثارة مع 
الألعاب  منطق  تركيب  و  ملحقاتها  كثثافثثة 
مطاطية  اأر�ثثسثثيثثات  مثثع  املختلفة  لثثالأعثثمثثار 
للحماية ، بالإ�سافة للملعب امل�سمم ح�سب 
الحتفالت  مثثنثثطثثقثثة  و  احلثثثديثثثثثثثة  الثثنثثظثثم 

العني  مدينة  بلدية  قامت  قد  و   . املفتوحة 
بتحديد مدخل املنطقة لإن�ساء احلديقة مع 
امللعب و التي �ستعمل حتى ال�ساعة 12 لياًل 
جمانية  و  عامة  كحديقة  ت�سنيفها  مت  و   ،
 ، لثثلثثدخثثول  ر�ثثسثثوم  تثثوجثثد  للجميع حثثيثثث ل 
الأماكن  بع�س  تخ�سي�س  درا�ثثسثثة  جثثثاري  و 
و  احلديقة  احتياجات  لتوفري  لال�ستثمار 

امللعب ملرتاديها .

••  العني - الفجر

الإمثثثارات  بجامعة  الرتبية  كلية  اأقثثامثثت 
التدري�س  هيئة  لأع�ساء  تكرميياً  حفاًل 
املعلمات  مثثثثن  وعثثثثثثدد  املثثعثثلثثمثثني  مثثعثثلثثمثثو 
"يوم  الثثثرتبثثثويثثثة مبثثنثثا�ثثسثثبثثة  والثثثثقثثثثيثثثثادات 
الدكتور  الأ�ستاذ  بح�سور  العاملي"  املعلم 
باأعمال عميد كلية  اأحمد مثثراد  -القائم 
الرتبية-،  ووكيل الكلية الدكتورة جنوى 

احلو�سني وطلبة اجلامعة.
 وذكر الدكتور اأحمد مراد  يف كلمته بهذه 
الثث�ثثسثثوء على  ن�سلط  " الثثيثثوم  املثثنثثا�ثثسثثبثثة: 
الثثثثدور العظيم الثثثذي يثثقثثوم بثثه املثثعثثلثثم يف 
تعزيز مفاهيم ال�ستدامة والتنمية، حيث 
كبرياً  اهثثتثثمثثامثثاً  الثثر�ثثسثثيثثدة  قيادتنا  اأولثثثت 
باملعلم من خالل توفري الإمكانيات التي 
�سريان  باعتباره  ال�سامية،  ر�سالته  تدعم 
رئي�سي يف بناء القدرات الوطنية، فاملعلم 

الروات  مثثن  غريها  تفوق  وطنية  ثثثروة 
كونه ي�سهم يف بناء الإن�سان الذي يعترب 
وتطوير  ا�ثثسثثتثثخثثدام  يف  الرئي�سي  املثثحثثور 
"اإن  مثثثراد:  الثثدكثثتثثور  الروات" واأ�ثثسثثاف 
جامعة الإمارات اهتمت باملعلم من خالل 
التدري�س  هيئة  لأعثث�ثثسثثاء  الثثدعثثم  تثثوفثثري 

من  مكنتهم  احلديثة  التعليم  وم�سادر 
التميز يف بناء معلمي امل�ستقبل، كما لعبت 
كلية الرتبية دوراً كبرياً يف رفد املجتمع 
لي�ساهموا  واملثثوؤهثثلثثني  الأكثثفثثاء  باملعلمني 
الإن�سان وبث روح الولء  بفعالية يف بناء 

واحلب للوطن".

عر�ساً  العاملي  املعلم  يوم  فعاليات  �سملت 
قدمته الأ�ستاذة نوف اجلنيبي –الرئي�س 
لل�سعادة وجودة احلياة مبركز  التنفيذي 
باجلامعة-  الثث�ثثسثثعثثادة  لأبثثحثثاث  الإمثثثثثارات 
حثثثول املثثدر�ثثسثثة الإيثثجثثابثثيثثة وعثثلثثم النف�س 
واأمثلة  الإيثثجثثابثثي،  والتعليم  الإيثثجثثابثثي، 

حول تطبيق التعليم الإيجابي يف العامل.
وتناولت جل�سة حوارية اأدارتها الدكتورة 
وق�س�س  املعلم  طموح  احلو�سني  جنثثوى 
الدكتور  مثثن  كثثل  فيها  �ثثسثثارك  جنثثاحثثاتثثه 
را�سد الريامي رئي�س ق�سم الأ�سول بكلية 
طالبة  الكعبي  عثثزة  والأ�ثثسثثتثثاذة  الرتبية، 
الدكتوراه  وطثثالثثب  بالكلية،  ماج�ستري 

الأ�ستاذ يون�س احلو�سني.
املثثعثثلثثم كرمت  يثثثثوم  فثثعثثالثثيثثات  نثثهثثايثثة  ويف 
الذين  القدماء  اأ�ساتذتها  الرتبية  كلية 
متميزة  بخربات  الرتبوي  امليدان  اأثثثروا 
ولديهم خربة طويلة يف جمال التدري�س 
والثثثتثثثعثثثلثثثيثثثم، كثثثمثثثا مت تثثثثكثثثثرمي عثثثثثثدد من 
املتميزات من خريجات  املدار�س  معلمات 
جامعة الإمارات تقديراً لدورهن الكبري 
بالعملية  الرتقاء  يف  امل�ستمر  وعطائهن 
الثثتثثعثثلثثيثثمثثيثثة الثثتثثعثثلثثمثثيثثة بثثثدولثثثة الإمثثثثثثارات 

العربية املتحدة.

•• العني - الفجر

 حتت رعاية �سمو ال�سيخ طحنون بن حممد اآل نهيان، 
ممثل احلاكم يف منطقة العني، اختتمت ام�س  فعاليات 
الدورة العا�سرة من معر�س العني للكتاب الذي تنظمه 
العني  مركز  يف  – اأبوظبي،  وال�سياحة  الثقافة  دائثثرة 

للموؤمترات.
كتاب  عن  نقا�سية  نثثدوة  "كلمة" للقراءة  نثثادي  وعقد 
"من اأين ياأتي غذاوؤنا على خطى ڤاڤيلوڤ يف حماربة 
ومن  نبهان،  بثثول  غثثثاري  الأمثثريثثكثثي  املجاعة" للكاتب 
ترجمة م�سروع "كلمة"، وذلك �سمن الربنامج الثقايف 
ندى  فيها  وحتدثت  للكتاب،  العني  ملعر�س  امل�ساحب 
يف  املجتمعية  التغذية  اإدارة  مثثديثثر  الأديثثثب  اأبثثثو  زهثثري 
�سركة �سحة – اأبوظبي، و�سارك فيها كاّل من عي�سى 
الأغذية  كلية  يف  حما�سر  جثثثرار  واأجمثثثد  ال�سام�سي، 
خريجتي  البلو�سي  ورمي  اخليلي  وعو�سة  والثثزراعثثة، 

كلية الأغذية والزراعة. 
وا�ستهلت الندوة ندى زهري اأبو الأديب بتقدمي ملخ�س 
ليحتل مكان  الغذاء  "يعود مو�سوع  قائلة  الكتاب  عن 
فاإنتاج  الأ�سا�سية.  الهتمامات  لئحة  على  ال�سدارة 
الغذاء بالطرق ال�سناعية كان يقوم بالعتماد املبا�سر 
ب�سورة  "الأحفوري" وقد جنح  املتحجرات  وقود  على 
مذهلة على املدى القريب. اأّما على املدى البعيد، فمثل 
هذا ال�ستخدام للطاقة الرخي�سة يف ا�ستهالك كميات 
اإىل  الكيمائية  املثثواد  وت�سرب  املياه،  غري حمثثدودة من 
هاج�س  انت�سار  اإىل  الكثريون،  توقع  كما  اأّدى،  الرتبة 

باأن ذروة ا�ستهالك النفط اأ�سبحت ترتبط الآن بذروة 
الرتبة،  بذروة خ�سوبة  ترتبط  املياه، وهذه  ا�ستهالك 
ولهذا يرتبط الأمر بذروة توفر الغذاء. وما نلبث اأن 

ن�سل اإىل ذروة ال�ستهالك، وذروة النمو ال�سكاين".
النباتية يف  الثثوراثثثة  اأّن علماء  اإىل  الأديثثثب  اأبثثو  ولفتت 
العامل ينظرون اإىل العامل الرو�سي فافيلوف باعتباره 
احلديث  ال�ستنبات  ملفاهيم  وموؤ�س�ساً  خثثالثثداً،  بطاًل 
للمحا�سيل. مو�سحة "يعتمد م�ستقبل الأمن الغذائي 
يف العامل على بذوٍر �سئيلة احلجم تنت�سر يف احلقول 
والب�ساتني، يف �سنة 1943، كان عامل النبات الرو�سي 
العلماء  اأوائثثثثل  من   وهثثثو   ، ڤاڤيلو  نثثيثثكثثولي  العظيم 
الأفثثثثثذاذ الثثذيثثن اأدركثثثثثوا هثثثذه احلثثقثثيثثقثثة، يثثواجثثه املوت 
جوعاً يف اأحد ال�سجون ال�سوفييتية. ويف ال�سنوات التي 
�سبقت اعتقاله باأمر من �ستالني - ليكون كب�س الفداء 
الذي  األقيت على عاتقه تبعات املجاعات املتكررة التي 
�سهدتها البالد - كان ڤاڤيلوڤ قد ارحتل اإىل القارات 
الثثبثثذور يف جهود  مثثن  الآلف  مثثئثثات  وجثثمثثع  اخلم�س،  
يف  الزراعي  الإحيائي  التنوع  مراكز  لتحديد  م�سنية 

العامل القدمي ووقاية الب�سرية من �سر املجاعة. 
وتثثابثثعثثت اأبثثثثو الأديثثثثثب : يف عثث�ثثسثثرنثثا احلثثثثايل قثثثام عامل 
اآخثثثر بتعقب خثثطثثوات ڤثثاڤثثيثثلثثوڤ. ففي  بثثثارز  مثثيثثداين 
نبهان  بول  ي�سرد غاري  ياأتي غذاوؤنا(  اأين  كتاب )من 
ت�سمنته  ما  بكل  ال�ستثنائية  ڤاڤيلوڤ  رحثثالت  ق�سة 
بالتنوع  الثثريثثة  الثثزراعثثيثثة  للمناطق  ا�ستك�سافات  مثثن 
التي تقف  للثقافات  تقييم  الأر�ثثس مع  الإحيائي على 
ڤاڤيلوڤ من  مثث�ثثسثثارات  املثثوؤلثثف  يتعقب  وراءهثثثثا؛ حيث 

املك�سيك وغابات الأمازون الكولومبية اإىل جبال بامري 
اجلليدية يف طاجاك�ستان، وير�سم بذلك �سورة م�سوقة 
وي�سرح  ڤاڤيلوڤ  عهد  منذ  ح�سلت  الثثتثثي  للتغريات 
التغرّيات  اأن  كيف  رحالته  يف  نبهان  اأ�سبابها.  ويبني 
املناخية، و�سيا�سات التجارة احلرة، والهند�سة الوراثية، 
م�ستقبل  تهّدد  التقليدية  واملعرفة  اخلثثربات  وخ�سارة 
التنوع،  هثثذا  انح�سر  كيف  ويك�سف  الغذائية.  مثثواردنثثا 
وكثثيثثف يثثتثثعثثاون الثثفثثالحثثون والثثعثثلثثمثثاء يف �ثثسثثتثثى اأنحاء 
الغذائي  والأمثثثن  املثثرونثثة  عنا�سر  لتوفري  الآن  العامل 

ملجتمعاتهم.
والتي  الكتاب  ف�سول  الندوة  يف  امل�ساركون  ناق�س  كما 

وادي  التنوع:  واختفاء  اجلثثفثثاف  مو�سوعات؛  تتناول 
ولبنان،  �سوريا  املجاعة:  �سبح  اإىل  الغذاء  �سلة  بو، من 
البحث  املغرب،  ال�سحراء:  وحما�سيل  النخيل  واحات 
عن الغذاء بعد املجاعة: اأثيوبيا، اإعادة اكت�ساف اأمريكا 
والنجاة من العوا�سف الرتابية: جنوب غرب الوليات 
�سيريا  املفقودة:  والثثبثثذور  املقطوعة  الغابات  املتحدة، 
اأعماق غابات الأمثثازون ال�ستوائية، ورحلة  مثثادري، يف 

ال�ستك�ساف الأخرية.
واختتم معر�س العني للكتاب فعالياته اأم�س بالعر�س 
للفنان �سبار  العود  "مقامات عراقية" على  املو�سيقي 

اللهيبي.

••  العني – الفجر

اأطلقت حديقة احليوانات بالعني تطبيقها 
اللكرتوين  ومثثوقثثعثثهثثا  الثثثذكثثثي  الثثهثثاتثثفثثي 
اجلثثثثديثثثثديثثثثن عثثثلثثثى �ثثسثثبثثكثثة النثثثثثرتنثثثثثت يف 
جتربة  للزائر  يتيح  مبتكر  ع�سري  �سكل 

املعلومة  اىل  والو�سول  الت�سفح  فريدة يف 
احلديقة  احتفالت  مع  تزامنا   ، والتفاعل 

بيوبيلها الذهبي.
وفق  واملثثوقثثع  الثثذكثثي  التطبيق  ت�سميم  مت 
واملثثثمثثثار�ثثثسثثثات يف جمال  املثثثعثثثايثثثري  افثثث�ثثثسثثثل 
اللكرتونية  اخلثثدمثثات  وادارة  الثثربجمثثة 

اىل  الو�سول  من  املت�سفح  �ستمكن  والتي 
اخلدمات والتجارب وامل�ساريع والتخطيط 
التذاكر مع خيارات فريدة  للزيارة و�سراء 
الثقافية  للجوانب  بال�سافة   . ومتعددة 
عن �سون الطبيعة واحلياة الربية ، والدور 
التعليمي الذي ت�سطلع به احلديقة �سمن 
الكرتوين  قثثالثثب  ، يف  الثثرئثثيثث�ثثسثثة  اهثثدافثثهثثا 
ي�سمن ان�سيابية وفاعلية الت�سفح للقارئ.

جديدة  خدمات  املوقع  خ�سائ�س  وت�سمل 
العمالء  خدمة  مع  املبا�سر  التوا�سل  مثل 
والت�سويت وال�ستبيانات وتقييم التجارب 
الثثثتثثثي تثث�ثثسثثعثثى احلثثديثثقثثة مثثثن خثثاللثثهثثا اىل 
الرتقاء بر�سا الزوار و املت�سفحني عموما 

و التعرف على تطلعاتهم وافكارهم .
الثثثثدور  الثثهثثاتثثفثثي ذات  الثثتثثطثثبثثيثثق  ويثثثثثثثوؤدي 
الذي  واخلثثثدمثثثي  الثثرتفثثيثثهثثي  و  التثقيفي 
اتباع  اخثثرى مثل  املوقع مع ميزات  يوفرة 
اخلريطة التفاعليه اثناء التجول مبا�سرة 

يف احلديقة وا�سعارات الفعاليات وامل�ساركة 
فيها وطلب التجارب، مع كامريا احلديقة 
الثثتثثي متثثكثثن الثثثزائثثثر مثثثن الثثتثثقثثاط ال�سور 
 ، باحلديقة  خا�سة  بثثراويثثز  و  خلفيات  مثثع 
بال�سافة خلا�سية ا�ستدعاء خدمة املركبة 
ل�سهولة  باحلديقة  موقع  اي  يف  الداخلية 
 ، ال�سيارة  موقع  ملعرفة  اخثثرى  و  التجوال 
الغاز و معلومات متنوعة تعرف  و  والعاب 
امل�ستخدم باحلياة الربية والتنوع احليواين 
مع  امل�ستخدم  الثثهثثاتثثفثثي  التطبيق  وميثثكثثن 
ان�ساء ملفه ال�سخ�سي اخلا�س به و بافراد 
اطثثثثالع مب�ستجدات  عثثلثثى  لثثلثثبثثقثثاء  عثثائثثلثثتثثه 
،وا�ستخدام  مثثعثثهثثا  والثثتثثفثثاعثثل  احلثثثديثثثقثثثة 
العائلة  افثثثثراد  ملتابعة   ) الثث�ثثسثثوار   ( خثثدمثثة 
امن  القائمني على  واخطار  التجول  اثناء 

و�سالمة احلديقة باأية طارئ . 
ادارة  مثثديثثر  البلو�سي  يثثو�ثثسثثف  عثثمثثر  وقثثثال 
حديقة  يف  املوؤ�س�سي  والتثث�ثثسثثال  الت�سويق 

احليوانات بالعني اإن اإعادة ت�سميم التطبيق 
الثثهثثاتثثفثثي الثثثذكثثثي و املثثثوقثثثع الإلثثثثكثثثثرتوين 
واإ�سافة املزيد من املعرفة ياأتي �سمن �سعي 
اخلدمات  مب�ستوى  الرتقاء  اىل  احلديقة 
الزيارة  وجثثعثثل  بها  والثثتثثعثثريثثف  والثثتثثجثثارب 
للراغب  تثثنثثظثثيثثمثثا  و  وفثثثائثثثدة  مثثتثثعثثة  اكثثثثر 
التنوع  و  الثثثربيثثثة  بثثاحلثثيثثاة  ال�ثثسثثتثثمثثتثثاع  يف 
ي�سكل  بحيث  بثثه،  تتميز  الثثذي  البيولوجي 
م�سدرين  اللثثكثثرتوين  املثثوقثثع  و  التطبيق 
للمت�سفح  ميثثكثثن  لثثلثثمثثعثثلثثومثثات  ا�ثثسثثا�ثثسثثيثثني 
املعلومة  على  احل�سول  يف  اليهما  الرجوع 
املوثوقة والدقيقة والتخطيط ب�سكل جيد 
التجارب  اف�سل  على  واحل�سول  لزيارته 
الثثرتفثثيثثهثثيثثة ، مثث�ثثسثثيثثفثثا ان اخلثثدمثثيثثنت مت 
املوؤ�س�سي  لثثلثثتثثمثثيثثز  حتثثقثثيثثقثثا  تثث�ثثسثثمثثيثثمثثهثثمثثا 
والتحول اللكرتوين الذكي التي تنتهجه 
الهوية  على  احلفاظ  مع  اأبوظبي  حكومة 

املوؤ�س�سية.

متفوقة على 37 جهة يف اإمارة اأبوظبي

دائرة الثقافة وال�شياحة – اأبوظبي فازت باملركز 
الأول مبوؤ�شر الن�شج املوؤ�ش�شي للخدمات الرقمية

•• اأبوظبي- الفجر

 – وال�سياحة  الثقافة  دائثثرة  يف  الذكية  والتقنيات  البتكار  اإدارة  ح�سدت 
اأبوظبي املركز الأول على م�ستوى اإمارة اأبوظبي مبوؤ�سر الن�سج املوؤ�س�سي 

للخدمات الرقمية، من قبل هيئة الأنظمة واخلدمات الذكية.
وقد مت تقييم 24 خدمة من خدمات دائرة الثقافة وال�سياحة – اأبوظبي 
بذلك  متفوقة  املوؤ�س�سي  الن�سج  م�ستويات  باأعلى  متيزت  والثثتثثي  الذكية 
على خدمات 37 جهة حكومية يف الإمثثارة. و ت�سلمت اجلائزة نوال را�سد 
دائرة  يف  والتخطيط  ال�سرتاتيجية  لقطاع  التنفيذي  املثثديثثر  احل�ساين 
الأنظمة  هيئة  اأقامته  الثثذي  احلفل  خالل  – اأبوظبي  وال�سياحة  الثقافة 
واخلثثدمثثات الثثذكثثيثثة جثثثداً  وقثثثال �ثثسثثعثثادة �سيف �سعيد غثثبثثا�ثثس، وكثثيثثل دائرة 
الثقافة وال�سياحة – اأبوظبي: "نحن فخورون بهذا الإجناز اجلديد الذي 
اأرقى اخلدمات والتميز  ملوا�سلة جهودنا يف تقدمي  اإ�سراراً وعزماً  يزيدنا 
اخلدمات  اأ�سهمت  حيث  اأبوظبي.  لإمثثثارة  الثثرتويثثج  يف  املتمثلة  مهمتنا  يف 
معنا.  املتعامل  وراحثثة  املعامالت  اإجنثثاز  �سرعة  اأطلقناها يف  التي  الرقمية 
كما اأنها اأ�سهمت يف ت�سهيل الكثري من الأمور حيث اإنها متوفرة على مدار 
ال�ساعة باإجراءات �سهلة ومب�سطة وكفاءة عالية و�سفافية تلبي احتياجات 
املتعاملني والتوا�سل معهم يف اأي مكان وزمان عرب الهواتف النقالة التي 
اأ�سبحت يف متناول اجلميع. ون�سعى يف دائرة الثقافة وال�سياحة – اأبوظبي 
اإىل تعزيز اخلدمات الرقمية يف تعامالت املوظفني اليومية، وقد اأطلقنا يف 
هذا املجال العديد من املبادرات التي تعد خطوة ممتازة ومتقدمة لتطور 
وتطبيق  ر�سالتنا  اإي�سال  على  يعمل  مبا  وعاملياً  حملياً  خدماتنا  منظومة 
واخلدمات  الأنظمة  هيئة  اأّن  يذكر  اأ�سرع".  ب�سكل  وا�سرتاتيجتنا  روؤيتنا 
الذكية قد قامت بتقييم م�ستوى اأداء اجلهات احلكومية يف اإمارة اأبوظبي 
على  للتعرف  وذلك  الرقمية،  للخدمات  املوؤ�س�سي  الن�سج  اإطار  با�ستخدام 
ا�سرتاتيجية  وتنفيذ  اإدارة  يف  الفعلية  املوؤ�س�سية  والثثقثثدرات  الإمثثكثثانثثيثثات 
التي  التح�سينية  اجلثثوانثثب  عند  والثثوقثثوف  دقيق  ب�سكل  الرقمي  التحول 
على  اجلهة  قثثدرة  من  وتعزز  الرقمي  الن�سج  مب�ستوى  الرتقاء  يف  ت�سهم 

تقدمي خدمات رقمية ذات جودة وكفاءة عاليتني. 

بالتعاون بني دائرة الثقافة وال�سياحة – اأبوظبي واملجل�ص الإماراتي لكتب اليافعني
معر�س الكتب ال�شامتة ي�شت�شيف ور�س تفاعلية واأن�شطة ترفيهية 

وتعليمية لالأطفال والعائالت يف مكتبة زايد املركزية يف العني
•• العني - الفجر

الإماراتي  واملجل�س  اأبثثوظثثبثثي   – وال�سياحة  الثقافة  دائثثثرة  بثثني  بالتعاون 
ال�سامتة  الكتب  معر�س  من  الثالثة  الن�سخة  ا�ست�سافت  اليافعني،  لكتب 
الكلمات!"، عدداً من  "اكت�سف ق�سة تتجاوز حدود  الذي يقام حتت �سعار 
ور�س العمل التفاعلية والأن�سطة لالأطفال والعائالت مبقر انعقاد املعر�س 

مبكتبة زايد املركزية يف منطقة العني.
يف  الأطثثفثثال  ا�سرتك  حيث  املا�سي  الظل" الأ�سبوع  "م�سرح  ور�سة  اأقيمت 
فقرات  اأقيمت  كما  امل�ساحبة.  الور�س  من  العديد  و  الظل  م�سرح  ح�سور 
حممد،  عبدالنا�سر  الفنان  قدمها  والتي  �سبتمرب،   27 "احلكواتي" يوم 
الق�س�س  حثثثول  الثثفثثريثثدة  بطريقته  الق�س�س  مثثن  جمثثمثثوعثثة  قثثثراأ  الثثثذي 
اخلثثيثثالثثيثثة، جمثث�ثثسثثداً لثثهثثم بثثالثث�ثثسثثوت والثث�ثثسثثورة مثثراحثثل الثثقثث�ثثسثث�ثثس، املليئة 

بالبطولة واملغامرات.
ومن جهة ثانية، يت�سمن معر�س الكتب ال�سامتة �سل�سلة من ور�س العمل 
الفنية التي يقدمها جمموعة من الر�سامني والكّتاب بهدف تنمية مهارات 
هذه  تتناولها  التي  الأفكار  فهم  على  قدرتهم  وتعزيز  الذهنية،  الأطفال 
الكتب يف �سياق ق�س�سها، وتعريفهم على التقنيات امل�ستخدمة فيها خالل 
هذه الأن�سطة، ف�ساًل عن م�ساعدة امل�ساركني على فهم الدور البارز الذي 

تلعبه الكتب ال�سامتة يف ن�سر ر�سائل املحبة والت�سامح.
على  الالجئني  الأطثثفثثال  م�ساعدة  اإىل  ال�سامتة  الكتب  معر�س  ويثثهثثدف 
الفرع  اليافعني  لكتب  الإمثثاراتثثي  املجل�س  بتنظيم من  اللغة  جتثثاوز حاجز 
الوطني من املجل�س الدويل لكتب اليافعني، وبالتعاون مع دائرة الثقافة 
الثقافة  دائثثرة  ت�ست�سيفه  الثثذي  املعر�س  وي�ستمر  – اأبوظبي.   وال�سياحة 
وال�سياحة – اأبوظبي يف مكتبة زايد املركزية يف منطقة العني لغاية 18 
2018. ويقدم للزوار من حمبي الكتاب من الأطفال واليافعني  اأكتوبر 
والر�سامني والكتاب واملوؤلفني وغريهم فر�سة التعرف على كيفية تاأليف 
الكتب ال�سامتة، وتاأثري ال�سورة فيها، ودور اللغة الب�سرية يف نقل املعاين 
دولة   20 الكلمات من  من  خالياً  م�سوراً  كتاباً   79 والأفثثكثثار، من خثثالل 
اأنحاء العامل، وقع عليها الختيار عن طريق الأق�سام  خمتلفة من جميع 
الكتب  مثثعثثر�ثثس  ي�ستقبل  الثثيثثافثثعثثني.   لكتب  الثثثثدويل  للمجل�س  الثثوطثثنثثيثثة 

ال�سامتة اجلمهور من ال�ساعة 8:00 �سباحاً اإىل 8:00 م�ساًء



بالنوع  املبكرة  الإ�سابة  اأن  كبرية  درا�ثثسثثة  ك�سفت 
تثثزيثثد فر�س  الأطثثفثثال  لثثدى  ال�سكري  مثثن  الأول 
الإ�سابة باأمرا�س القلب وق�سر العمر مبا ي�سل 

اإىل 18 عاما.
)لن�سيت(اأن  دوريثثثثة  يف  املثثنثث�ثثسثثور  الثثتثثقثثريثثر  وذكثثثر 
اأن تف�سري زيادة هذه املخاطر  اخلرباء افرت�سوا 
اأطثثول لكن  الأطفال للمر�س لفرتة  هو معاي�سة 
عوامل  هثثنثثاك  اأن  اإىل  ت�سري  اجلثثديثثدة  الثثدرا�ثثسثثة 
اأخثثثثرى مثثرتثثبثثطثثة بثثالإ�ثثسثثابثثة بثثالثث�ثثسثثكثثري يف فرتة 

الطفولة املبكرة.
الأيثث�ثثس يف جامعة  اأ�ستاذ طب  �ساتر  نافيد  وقثثال 
فريق  رئا�سة  يف  امل�سارك  بريطانيا  يف  جال�سجو 
الثثبثثحثثث اإنثثثه عثثلثثى الثثرغثثم مثثن اأن الثثعثثيثث�ثثس لفرتة 
اأطثثول مب�ستويات مرتفعة من ال�سكر يف الدم له 
الأدلة  بع�س  اأي�سا  هناك  ”فاإن  �سلبية  تثثاأثثثريات 
اأ�سغر ترتبط  �سن  بال�سكري يف  الإ�سابة  اأن  على 

ب�سكل اأخطر من النوع الأول من ال�سكري“.
لكت�ساف  البحث  مثثن  ملزيد  ”نحتاج  واأ�ثثسثثاف 

لدى  �سررا  اأكثثر  ال�سكري  اأن  يف  ال�سبب 
ال�سغار“.

من  الأول  الثثثثثنثثثثثوع  ويثثثخثثثتثثثلثثثف 
الثثثث�ثثثثسثثثثكثثثثري عثثثثثثن الثثثثنثثثثوع 

الثثكثثبثثار ويرتبط  اأكثثثر لثثدى  الثثثذي ي�سيع  الثثثثثاين 
عادة بال�سمنة وقلة احلركة.

الذاتية  املثثنثثاعثثة  يف  ا�ثثسثثطثثراب  هثثو  الأول  والثثنثثوع 
تنتج  التي  البنكريا�س  خاليا  اجل�سم  يهاجم  اإذ 

الإن�سولني.
األفا و195   27 ودر�ثثس �ساتر وفريق البحث 

�سخ�سا عمرهم 18 عاما اأو 
اأكرب يف ال�سجل الوطني 

لل�سكري  ال�سويدي 
مثثثثثث�ثثثثثثسثثثثثثابثثثثثثني 

بثثثثثثالثثثثثثنثثثثثثوع 
ل  و لأ ا

مثثثثثثثثن 

ال�سكري وقارنوهم مع 135 األفا و178 �سخ�سا 
يف نف�س املرحلة العمرية غري م�سابني باملر�س.

وتابع الباحثون املجموعة عرب ال�سجالت الطبية 
حيث ا�ستمرت فرتة متابعة ن�سفهم لع�سرة اأعوام 
على الأقثثل وخثثالل هثثذه الفرتة تثثويف 959 من 
بال�سكري  املثثث�ثثثسثثثابثثثني 
و1501 من غري 

امل�سابني.
اأن  وتثثثثثثبثثثثثثني 
�س  �سخا لأ ا
الثثثثثثثثثثثذيثثثثثثثثثثثن 
اأ�ثثثثثسثثثثثيثثثثثبثثثثثوا 
بثثثثثثثثالثثثثثثثثنثثثثثثثثوع 
من  الأول 
قبل  الثث�ثثسثثكثثري 
�سن العا�سرة زادت 
وفاتهم  احثثثتثثثمثثثالت 
اأقرانهم  اأمثثثثثال  اأربثثعثثة 
امل�سابني خالل  من غري 
الثثثدرا�ثثثسثثثة كثثمثثا زادت  فثثثثرتة 
نتيجة  وفثثثثاتثثثثهثثثثم  احثثثثتثثثثمثثثثالت 
الإ�سابة باأمرا�س القلب اأربعة اأمثال 

اأي�سا.
ال�سكري  الأول من  بالنوع  اأ�سيبوا  اأن من  وتبني 
اإ�سابتهم  احثثتثثمثثالت  تثثزيثثد  الثثعثثا�ثثسثثرة  �ثثسثثن  قثثبثثل 
اأقرانهم  عن  مرة  ثالثني  بنحو  القلب  باأمرا�س 

من غري امل�سابني بال�سكري.
31 مرة  كما تزيد فر�س تعر�سهم لأزمة قلبية 

مقارنة بغريهم.

اأ�سيبوا بالنوع  ويف املقابل كان الأ�سخا�س الذين 
الأول من ال�سكري بني �سن 26 و30 عاما اأكر 
عر�سة للوفاة ثالثة اأمثال اأقرانهم من الأ�سحاء 
خالل فرتة الدرا�سة بينما تزيد فر�س اإ�سابتهم 
�ستة  قلبية  بثثاأزمثثة  الإ�ثثسثثابثثة  اأو  القلب  بثثاأمثثرا�ثثس 

اأمثال.
”ينبغي  اجلثثديثثدة  النتائج  هثثذه  اإن  �ساتر  وقثثثال 
الأول من  الثثنثثوع  بثثثاأن مر�سى  الأطثثبثثاء  تثثذكثثر  اأن 
الثث�ثثسثثكثثري خثث�ثثسثثيثث�ثثسثثا مثثعثثر�ثثسثثون بثثثدرجثثثة كبرية 
ولذلك  يكربون  بعدما  القلب  مبر�س  لالإ�سابة 

يتعني اإيجاد �سبل اأخرى خلف�س خماطر الإ�سابة 
حاليا،  امل�ستخدمة  مثثن  اأكثثر  القلبية  بثثالأزمثثات 
وت�سمل املزيد من امل�ساعدة لالإقالع عن التدخني 
وفح�س وعالج �سغط الدم والكولي�سرتول بحزم 

اأكرب“.

�شحة وتغذية
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هذه  لكن  التخرث.  على  ال��دم  ق��درة  من  ف  تخفِّ م��واد  الطبيعية  ال��دم  مميعات 
العملية �سرورية، مع اأن الدم يتخرثرَّ اأحيانًا باإفراط، مما يوؤدي 

حالت  يعانون  َم��ن  بع�ص  ُي�سطر  خطرية.  م�ساعفات  اإىل 
للدم  مميعة  اأدوية  اأخذ  اإىل  اخللقية  القلب  كعيوب  طبية 

�سكتة  اأو  لنوبة قلبية  التعر�ص  التخفيف من خطر  بغية 
اأن  قبل  اأوًل  طبيبك  ت�ست�سري  اأن  يجب  ولكن  دماغية. 
تاأخذ العالجات التالية، لأنها قد ل تتالءم مع اأدويتك 

اأو توؤثر يف عمل اأدوية حتتاج اإىل و�سفة طبية.

اإليك بع�س الأطعمة واملواد الأخرى التي ُتعترب 
من  التخفيف  يف  وت�ساعد  طبيعية  دم  مميعات 

خطر اجللطات الدموية:

-الكركم  1
الذي  الثثذهثثبثثي  الثثتثثابثثل  الثثنثثا�ثثس  ا�ستخدم  لطاملا 
ُيدعى الكركم لتطييب الطعام ولأغرا�س طبية. 
ُيدعى املكون الن�سيط يف الكركم الكركمني، وهو 
ومميعة  لاللتهاب  م�سادة  بخ�سائ�س  يتمتع 

للدم اأو م�سادات للتخر.
اأخذ  اأن  اإىل   2012 عثثام  ُن�سرت  درا�ثثسثثة  ت�سري 
يف  الإنثث�ثثسثثان  ي�ساعد  الكركم  مثثن  يومية  جرعة 

احلفاظ على حالة دمه امل�سادة للتخر.
الكاري  خلطات  اإىل  الكركم  اإ�ثثسثثافثثة  ت�ستطيع 
�ساي  لإعثثداد  ال�ساخن  باملاء  اأو مزجه  واحل�ساء 

ممتع.

-الزجنبيل  2
لاللتهاب  م�ساداً  اآخثثر  تاباًل  الزجنبيل  ُيعترب 
يوقف جتّلط الدم. يحتوي على حم�س طبيعي 
الثث�ثثسثثالثثيثث�ثثسثثيثثالت. والأ�ثثسثثربيثثن )حم�س  ُيثثدعثثى 
من  ا�سطناعي  م�ستق  الأ�سيتيل-�سالي�سيليك( 

ال�سالي�سيالت ومادة فاعلة مميعة للدم.
ال�سالي�سيالت  فوائد  جتني  كي 
الثثثثطثثثثبثثثثيثثثثعثثثثي 

عليك  للدم،  املميعة 
تثثثث�ثثثثسثثثثتثثثثخثثثثدم  اأن 

الثثثثثزجنثثثثثبثثثثثيثثثثثل 
اأو  الثثثطثثثازج 
املثثثثثثجثثثثثثفثثثثثثف 
بثثثثانثثثثتثثثثظثثثثام 

اخلثثثثبثثثثز،  يف 
والثثثثثثثثثثثثطثثثثثثثثثثثثهثثثثثثثثثثثثو، 

والع�سائر.
مثثثثثثثثن غري  ولثثثثثثكثثثثثثن 
يكون  اأن  املثثثثثرجثثثثثح 
الثثثث�ثثثثسثثثثالثثثثيثثثث�ثثثثسثثثثيثثثثالت 

بفاعلية  الثثثطثثثبثثثيثثثعثثثي 
الأدوية املميعة للدم.

يثث�ثثسثثري اأيثث�ثثسثثاً حتثثلثثيثثل �ثثسثثمثثل 10 
عملية  يف  الزجنبيل  تثثاأثثثريات  اأن  اإىل  درا�ثثسثثات 
د على �سرورة  وي�سدِّ وا�سحة.  الدم غري  تخر 
اإجراء مزيد من الأبحاث بغية فهم خ�سائ�سه 

املميعة للدم املحتملة بالكامل.

كايان فلفل   -  3
يحتوي فلفل كايان اأي�ساً على مقدار كبري من 
كبرية  فاعلية  له  عاماًل  وي�سّكل  ال�سالي�سيالت 
يف متييع الدم. لكنه حار ول ي�ستطيع كثريون 

تناول �سوى قليل منه.
كايان يف متاجر  تتوافر كب�سولت ت�سّم فلفل 
اأو  الثثث�ثثثسثثثحثثثيثثثة  الأطثثثثثعثثثثثمثثثثثة 
ميثثثكثثثن �ثثثثسثثثثراوؤه 
�سبكة  عثثثلثثثى 
الإنثثثثثثرتنثثثثثثت. 
فوائد  وت�سمل 
هثثثثثثثثثثثثذا الثثثثثتثثثثثابثثثثثل 
الأخثثرى خف�س �سغط 
الدموية،  الثثدورة  وتعزيز  الدم، 

واحلد من الإح�سا�س بالأمل.

E الفيتامني   -  4
بطرائق  الثثثدم  تثثخثثّر  مثثن   E الفيتامني  يثثحثثّد 
خمثثتثثلثثفثثة. يثثعثثتثثمثثد هثثثثذا الثثثتثثثاأثثثثري عثثلثثى مقدار 
املعاهد  وت�سري  ت�ستهلكه.  الثثذي   E الفيتامني 
الثث�ثثسثثحثثة للمكمالت  ملثثكثثتثثب  الثثتثثابثثعثثة  الثثوطثثنثثيثثة 
يتناولون  َمن  يتفادى  اأن  اإىل �سرورة  الغذائية 
اأدويثثثثثة ممثثيثثعثثة لثثلثثدم اأخثثثثذ جثثرعثثات كثثبثثرية من 

.E الفيتامني
ل يعرف العلماء مقدار الفيتامني E ال�سروري 
للحد من قدرة الدم على التخر. ولكن عليك 
400 وحدة  اأكثثر من  ا�ستهالك  الأرجثثثح  على 
دولثثيثثة يثثومثثيثثاً. لثثكثثن اأخثثثثذ جثثرعثثات عثثالثثيثثة من 
مثثكثثمثثالت الثثفثثيثثتثثامثثني E )اأعثثثلثثثى مثثثن 1500 
الطويل  الأمثثد  مثاًل( على  دولية يومياً  وحثثدة 

يوؤدي اإىل تاأثريات �سلبية.
لذلك من الأكر اأماناً احل�سول على الفيتامني 
E من الطعام بدل املكمالت. وت�سمل الأطعمة 

التي حتتوي عليه:
• اللوز.

الع�سفر. • زيت 
ال�سم�س. دوار  • زيت 

ال�سم�س. دوار  • بذور 
القمح. جنني  • زيت 

الكاملة. • احلبوب 

-الثوم  5
والطهو،  الطعام  يف  املميزة  نكهته  عثثن  ف�ساًل 
لاللتهاب.  مثث�ثثسثثادة  طبيعية  خ�سائ�س  للثوم 
الذي  بثثاأن م�سحوقه،  الأبثثحثثاث  مثثن  عثثدد  يفيد 
ل رائحة له، يتمتع اأي�ساً بن�ساط مانع للخثار، 
مادة حتّد من ت�سّكل اجللطات الدموية. كذلك 
الثوم  تناولت  لدرا�سات  اأخثثرى  مراجعة  ت�سري 
اأن تاأثريه حمثثدود ول  اأنثثه مييع الثثدم، مع  اإىل 

يدوم طوياًل.
رغم ذلك، تن�سح الأكادميية الأمريكية لأطباء 
الثثعثثائثثالت بثثالثثتثثوقثثف عثثن اأخثثثثذ جثثرعثثات عالية 

قبل اجلراحة  اأيثثام  ع�سرة  اإىل  �سبعة  الثوم  من 
املخطط لها ب�سبب خ�سائ�سه املانعة للتخر.

ال�سينية -القرفة   6
حتتوي القرفة على الكومارين، وهو مانغ خثار 
قثثثوي. فثثالثثوارفثثار، الثثثثدواء املثثمثثيثثع لثثلثثدم الأكر 
ا�ستعماًل، م�ستق من الكومارين. حتتوي القرفة 
الكومارين،  مثثن  كثثبثثري  مثثقثثدار  عثثلثثى  ال�سينية 
مثثقثثارنثثًة بثثالثثقثثرفثثة الثث�ثثسثثيثثالنثثيثثة. واأخثثثذهثثثا على 
الأمد الطويل ُيلحق ال�سرر بالكبد. لذلك من 
اأن تكتفي بكميات �سغرية من القرفة  الأف�سل 
يف غذائك، م�ستخدماً اأنواعاً اأخرى من مميعات 

الدم الطبيعية.

اجلينكوبيلوب  7-
التقليدي  ال�سيني  الثثطثثب  ممثثار�ثثسثثو  ي�ستخدم 
اأوراق �سجرة اجلينكوبيلوبا منذ اآلف ال�سنني. 
كذلك تنت�سر كمكمل ع�سبي يف الوليات املتحدة 
الثثثثثدم، وم�ساكل  ا�ثثسثثطثثرابثثات  ملثثثثثداواة  واأوروبثثثثثثثا 

الذاكرة، وتدين الطاقة.
ي�سري بع�س امل�سادر اأي�ساً اإىل اأن للجينكوبيلوبا 
تفكك  اأنثثهثثا  يعني  مثثا  لثثلثثدم،  مميعة  خ�سائ�س 
اجلثثثلثثثطثثثات الثثثثدمثثثثويثثثثة. كثثثذلثثثك تثثثثوؤكثثثثد اإحثثثثثدى 
كما  ذاتها  التاأثريات  خلال�ستها  اأن  الدرا�سات 
لعالج  ُي�ستخدم  دواء  وهثثثو  ال�سرتيبتوكيناز، 

اجللطات الدموية.
لكن الأبحاث اأُجريت يف املخترب ومل ت�سمل اأنا�ساً 
مزيد  اإىل  احلاجة  تن�ساأ  هنا،  من  حيوانات.  اأو 
من الأبحاث بغية التاأكد من اأن للجينكوبيلوبا 

التاأثريات ذاتها يف ج�سم الإن�سان.

العنب بذور  -خال�سة   8
اأدلة ت�سري اإىل اأن خلال�سة بذور العنب  منلك 
مثثن حالت  عثثثدد  جثثيثثدة حمتملة يف  تثثثاأثثثثريات 
القلب والدم. حتتوي هذه البذور على م�سادات 
اأكثث�ثثسثثدة حتمي الأوعثثيثثة الثثدمثثويثثة وحتثثثول دون 

ارتفاع �سغط الدم.
بالإ�سافة اإىل ذلك، تعمل خال�سة بذور العنب 

التاأثريات،  هثثذه  ونتيجة  طبيعي.  دم  كمميع 
التكميلية  لثثلثث�ثثسثثحثثة  الثثوطثثنثثي  املثثثركثثثز  يثثنثث�ثثسثثح 
والتكاملية َمن يعانون ا�سطرابات دموية، وَمن 
ي�ستعدون  وَمثثثن  لثثلثثدم،  اأدويثثثثة مميعة  يثثاأخثثذون 

جلراحة األ ياأخذوا خال�سة بذور العنب.

ال�����س��ي��ن��ي��ة  امل������الك  ح�����س��ي�����س��ة   -  9
)Dongquai(

اأي�ساً  ُتثثعثثرف  الثثتثثي  ال�سينية،  املثثثالك  ح�سي�سة 
تقليدية  �سينية  ع�سبة  الأنثثثثثويثثة،  باجلن�سنغ 

اأخرى حتّد من تخر الدم.
اأن هذه  احليوانات  على  اأُجريت  درا�سات  ُتظهر 
احل�سي�سة تزيد اإىل حد كبري الفرتة ال�سرورية 

كي يتخر الدم )زمن الربوثرومبني(.
 يثثعثثود هثثذا الثثتثثاأثثثري على الأرجثثثثح اإىل حمتوى 
املثثثادة  الثثكثثومثثاريثثن، وهثثثي  املثثثثالك مثثن  ح�سي�سة 
ذاتها التي جتعل من القرفة م�ساد تخر عايل 

الفاعلية.
توؤخذ ح�سي�سة املالك فموياً، وميكن ا�ستهالكها 

مع احل�ساء اأو كنقوع.

ال���ذه���ب  زه�������رة  اأق������ح������وان   -  10
)Feverfew(

اإىل  تنتمي  الذهب ع�سبة طبية  زهثثرة  اأقثثحثثوان 
الف�سيلة  اأو  املعمر  البلي�س  كما  ذاتثثهثثا  العائلة 
الثثنثثا�ثثس عثثثثثادًة هثثثذه الع�سبة  يثثثاأخثثثذ  الثثنثثجثثمثثيثثة. 
ا�سطرابات  وبع�س  الن�سفي،  ال�سداع  ملثثثداواة 
زهرة  اأقحوان  واحلمى.لكن  اله�سمي،  اجلهاز 
الذهب يعمل اأي�ساً كمميع للدم، معطاًل ن�ساط 
تتوافر  التخر.  من  الثثدم  ومانعاً  ال�سفيحات 

هذه الزهرة على �سكل كب�سولت اأو �سائل.

الربوميلني  -  11
الأنانا�س،  مثثن  ُيثث�ثثسثثتثثخثثرج  اإنثثثثزمي  الثثربومثثيثثلثثني 
القلبية  لثثالأمثثرا�ثثس  فثثاعثثاًل  وقثثد ي�سّكل عثثالجثثاً 
الأبحاث  ت�سري  الثثدم.  �سغط  وارتفاع  الوعائية 
اإىل اأنه ميّيع الدم، ويفكك اجللطات الدموية، 
بخ�سائ�س  يتمتع  كثثذلثثك  ت�سّكلها.  مثثن  ويثثحثثد 
مثث�ثثسثثادة لثثاللثثتثثهثثاب.يثثتثثوافثثر الثثربومثثيثثلثثني على 
�سكل مكمالت غذائية ُتباع يف متاجر الأطعمة 

ال�سحية وال�سيدليات.

مميعات دم طبيعية وت�شاعد يف التخفيف من خطر اجللطات

الإ�شابة املبكرة بالنوع الأول من ال�شكري تزيد خماطر اأمرا�س القلب
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يعلن ق�سم العالمات التجارية عن انتقال ملكية
 ت�سجيل العالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم : 253878      بتاريخ : 2016/05/18     
امل�سجلة حتت رقم:253878                بتاريخ:2017/01/08 

با�سثثم : خط حم�سن للتجارة العامة )�س ذ م م(
وعنوانه :  عنوانه �س. ب: 35151، دبي، اأ ع م

 رقم وتاريخ الن�سر ال�سابق يف اجلريدة الر�سمية: )170( 2016/11/9  -2
خدمات البيع بالتجزئة وباجلملة وت�سمل خدمات البيع بالتجزئة واجلملة عرب النرتنت ث خدمات جتميع 

ت�سكيلة ل�سالح الغري وذلك لتمكني عامة الزبائن من معاينتها و�سراءها عند احلاجة
الواقثعة بالفئة: 35

* التعديالت على الطلب بعد الن�سر ال�سابق: 
تنازل رقم: اتفاقية تنازل عن عالمة جتارية بتاريخ: 2018/06/10

ا�سم مالك العالمة: : خط حم�سن للتجارة العامة )�س ذ م م(
ا�سم املتنازل له : ام ال جي تي هولدينج ليمتد

مهثنته: جتارة
جن�سيته: الإمارات العربية املتحدة

عنوان وحمل اقامته : املنطقة التجارية احلرة براأ�س اخليمة،  اأ ع م
تاريثخ انتثقال امللكية:  2018/6/10

 تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل:     2018/09/17

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  3  اأكتوبر 2018 العدد 12443

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن انتقال ملكية
 ت�سجيل العالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم : 254658      بتاريخ : 2016/06/1     
امل�سجلة حتت رقم: 254658               بتاريخ:2017/02/20 

با�سثثم : خط حم�سن للتجارة العامة )�س ذ م م(
وعنوانه :  عنوانه �س. ب: 35151، دبي، اأ ع م

 رقم وتاريخ الن�سر ال�سابق يف اجلريدة الر�سمية: )171(   -2016/12/29      
  النب وال�ساي والكاكاو وال�سكر والأرز والتابيوكا وال�ساغو والنب ال�سناعي، الدقيق وامل�ستح�سرات امل�سنوعة 
من احلبوب واخلبز والفطائر واحللويات واحللويات املثلجة، ع�سل النحل والع�سل الأ�سود، اخلمرية وبذور 

اخلبازة، امللح واخلردل واخلل، البهارات والتوابل، الثلج
الواقثعة بالفئة: 30

* التعديالت على الطلب بعد الن�سر ال�سابق: 
تنازل رقم: اتفاقية تنازل عن عالمة جتارية بتاريخ 2018/06/10

ا�سم مالك العالمة: : خط حم�سن للتجارة العامة )�س ذ م م(
ا�سم املتنازل له : ام ال جي تي هولدينج ليمتد

مهثنته: جتارة
جن�سيته: الإمارات العربية املتحدة

عنوان وحمل اقامته : املنطقة التجارية احلرة براأ�س اخليمة،  اأ ع م
تاريثخ انتثقال امللكية:  2018/6/10

 تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل:     2018/09/17

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  3  اأكتوبر 2018 العدد 12443

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن انتقال ملكية
 ت�سجيل العالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم : 254660      بتاريخ : 2016/06/1     
امل�سجلة حتت رقم: 254660               بتاريخ:2017/02/20 

با�سثثم : خط حم�سن للتجارة العامة )�س ذ م م(
وعنوانه :  عنوانه �س. ب: 35151، دبي، اأ ع م

 رقم وتاريخ الن�سر ال�سابق يف اجلريدة الر�سمية: )171(   -2016/12/29          
وجمففة  حمفوظة  وخثث�ثثسثثروات  فثثواكثثه  اللحم،  خال�سات  وال�سيد،  الثثدواجثثن  وحلثثوم  والأ�ثثسثثمثثاك  اللحوم 
تالزيوت  الألبان/  ومنتجات  واللنب  البي�س  بال�سكر،  مطبوخة  وفواكه  ومربيات  )جيلي(  هالم  ومطهوة، 

والدهون املعدة لالأكل
الواقثعة بالفئة: 29

* التعديالت على الطلب بعد الن�سر ال�سابق: 
تنازل رقم: اتفاقية تنازل عن عالمة جتارية بتاريخ: 2018/06/10

ا�سم مالك العالمة: : خط حم�سن للتجارة العامة )�س ذ م م(
ا�سم املتنازل له : ام ال جي تي هولدينج ليمتد

مهثنته: جتارة
جن�سيته: الإمارات العربية املتحدة

عنوان وحمل اقامته : املنطقة التجارية احلرة براأ�س اخليمة،  اأ ع م
تاريثخ انتثقال امللكية:  2018/6/10

 تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل:     2018/09/17

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  3  اأكتوبر 2018 العدد 12443

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن انتقال ملكية
 ت�سجيل العالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم : 254661      بتاريخ : 2016/06/1     
امل�سجلة حتت رقم: 254661               بتاريخ:2017/02/20 

با�سثثم : خط حم�سن للتجارة العامة )�س ذ م م(
وعنوانه :  عنوانه �س. ب: 35151، دبي، اأ ع م

 رقم وتاريخ الن�سر ال�سابق يف اجلريدة الر�سمية: )171(   -2016/12/29          
خدمات البيع بالتجزئة وباجلملة وت�سمل خدمات البيع بالتجزئة واجلملة عرب النرتنت ث خدمات جتميع 

ت�سكيلة ل�سالح الغري وذلك لتمكني عامة الزبائن من معاينتها و�سراءها عند احلاجة
 الواقثعة بالفئة: 35

* التعديالت على الطلب بعد الن�سر ال�سابق: 
تنازل رقم: اتفاقية تنازل عن عالمة جتارية بتاريخ 2018/06/10

ا�سم مالك العالمة: : خط حم�سن للتجارة العامة )�س ذ م م(
ا�سم املتنازل له : ام ال جي تي هولدينج ليمتد

مهثنته: جتارة
جن�سيته: الإمارات العربية املتحدة

عنوان وحمل اقامته : املنطقة التجارية احلرة براأ�س اخليمة،  اأ ع م
تاريثخ انتثقال امللكية:  2018/6/10

 تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل:     /     /    200

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  3  اأكتوبر 2018 العدد 12443

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن انتقال ملكية
 ت�سجيل العالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم : 256114      بتاريخ : 2016/06/30     
امل�سجلة حتت رقم: 256114               بتاريخ:2017/04/25 

با�سثثم : خط حم�سن للتجارة العامة )�س ذ م م(
وعنوانه :  عنوانه �س. ب: 35151، دبي، اأ ع م

 رقم وتاريخ الن�سر ال�سابق يف اجلريدة الر�سمية: )173(   -2016/02/28          
النب وال�ساي والكاكاو وال�سكر والأرز والتابيوكا وال�ساغو والنب ال�سناعي، الدقيق وامل�ستح�سرات امل�سنوعة 
من احلبوب واخلبز والفطائر واحللويات واحللويات املثلجة، ع�سل النحل والع�سل الأ�سود، اخلمرية و<رور 

اخلبازة، امللح واخلردل واخلل، البهارات والتوابل، الثلج
الواقثعة بالفئة: 30

* التعديالت على الطلب بعد الن�سر ال�سابق: 
تنازل رقم: اتفاقية تنازل عن عالمة جتارية بتاريخ: 2018/06/10

ا�سم مالك العالمة: : خط حم�سن للتجارة العامة )�س ذ م م(
ا�سم املتنازل له : ام ال جي تي هولدينج ليمتد

مهثنته: جتارة
جن�سيته: الإمارات العربية املتحدة

عنوان وحمل اقامته : املنطقة التجارية احلرة براأ�س اخليمة،  اأ ع م
تاريثخ انتثقال امللكية:  2018/6/10

 تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل:     2018/09/17

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  3  اأكتوبر 2018 العدد 12443

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن انتقال ملكية
 ت�سجيل العالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم : 256116      بتاريخ : 2016/06/30     
امل�سجلة حتت رقم: 256116               بتاريخ:2017/04/25 

با�سثثم : خط حم�سن للتجارة العامة )�س ذ م م(
وعنوانه :  عنوانه �س. ب: 35151، دبي، اأ ع م

 رقم وتاريخ الن�سر ال�سابق يف اجلريدة الر�سمية: )173(   -2016/02/28          
خدمات البيع بالتجزئة وباجلملة وت�سمل خدمات البيع بالتجزئة واجلملة عرب النرتنت ث خدمات جتميع 

ت�سكيلة ل�سالح الغري وذلك لتمكني عامة الزبائن من معاينتها و�سراءها عند احلاجة
الواقثعة بالفئة: 35

* التعديالت على الطلب بعد الن�سر ال�سابق: 
تنازل رقم: اتفاقية تنازل عن عالمة جتارية بتاريخ: 2018/06/10

ا�سم مالك العالمة: : خط حم�سن للتجارة العامة )�س ذ م م(
ا�سم املتنازل له : ام ال جي تي هولدينج ليمتد

مهثنته: جتارة
جن�سيته: الإمارات العربية املتحدة

عنوان وحمل اقامته : املنطقة التجارية احلرة براأ�س اخليمة،  اأ ع م
تاريثخ انتثقال امللكية:  2018/6/10

 تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل:    2018/09/17

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  3  اأكتوبر 2018 العدد 12443

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن انتقال ملكية
 ت�سجيل العالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم : 256119      بتاريخ : 2016/06/30     
امل�سجلة حتت رقم: 256119                بتاريخ:2017/04/25 

با�سثثم : خط حم�سن للتجارة العامة )�س ذ م م(
وعنوانه :  عنوانه �س. ب: 35151، دبي، اأ ع م

 رقم وتاريخ الن�سر ال�سابق يف اجلريدة الر�سمية: )173(   -2016/02/28          
وجمففة  حمفوظة  وخثث�ثثسثثروات  فثثواكثثه  اللحم،  خال�سات  وال�سيد،  الثثدواجثثن  وحلثثوم  والأ�ثثسثثمثثاك  اللحوم 
تالزيوت  الألبان/  ومنتجات  واللنب  البي�س  بال�سكر،  مطبوخة  وفواكه  ومربيات  )جيلي(  هالم  ومطهوة، 

والدهون املعدة لالأكل 
الواقثعة بالفئة: 29

* التعديالت على الطلب بعد الن�سر ال�سابق: 
تنازل رقم: اتفاقية تنازل عن عالمة جتارية بتاريخ: 2018/06/10

ا�سم مالك العالمة: : خط حم�سن للتجارة العامة )�س ذ م م(
ا�سم املتنازل له : ام ال جي تي هولدينج ليمتد

مهثنته: جتارة
جن�سيته: الإمارات العربية املتحدة

عنوان وحمل اقامته : املنطقة التجارية احلرة براأ�س اخليمة،  اأ ع م
تاريثخ انتثقال امللكية:  2018/6/10

 تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل:     2018/09/17

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  3  اأكتوبر 2018 العدد 12443

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

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

113619 املودعة بالرقم : 
با�سثثم:  قرية الثقافة )�س.ذ.م.م.( 

وعنوانه:  مكتب ملك اأبراج الإمارات، بر دبي، �سارع ال�سيخ زايد، دبي   الإمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:

الورق واملنتجات الورقية؛ الكرتون ومنتجات الكرتون؛ الكتيبات؛ الن�سرات الإعالنية؛ الكرا�سات؛ تقاومي؛ 
البطاقات؛ مناذج ؛ ل�سقات؛ بطاقات التهنئة؛ الدعوات؛ بطاقات؛ الر�سائل؛ الن�سرات الإخبارية الدورية؛ 
الدفاتر؛ دفاتر القرطا�سية؛ ورق ن�ساف؛ دفاتر املذكرات واملواعيد؛ ال�سور الفوتوغرافية؛ البومات؛ دفاتر 
اليومية؛ رفوف الر�سائل؛ امللفات؛ امللفات املفهر�سة؛ البطاقات الربيدية؛ اإعالنات كبرية؛ التذاكر؛ دفاتر 
قطع للكتابة؛ ورق كتابة؛ املطبوعات؛ ال�سحف؛ الدوريات؛ الكتب؛ مواد لتجليد الكتب؛ من�سورات مطبوعة؛ 
اأقالم  احلثثرب؛  اأقثثالم  املكتبية؛  والثثلثثوازم  القرطا�سية  الكتالوجات؛  املجالت؛  الن�سرات؛  اليومية؛  ال�سحف 
ثقالت  املماحي؛  امل�ساطر؛  الثثدوارة؛  الروؤو�س  اأقثثالم  الآلية؛  الر�سا�س  اأقثثالم  الأقثثالم اجلافة؛  الر�سا�س؛ 

الورق
الواقثعة بالفئة:  16

بتاريخ: 2010/02/15 وامل�سجلة حتت رقم: 99896 
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف  2008/5/28 

2028/5/28  وحتى تاريخ: 
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  3  اأكتوبر 2018 العدد 12443

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

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

   
 113620 املودعة بالرقم : 

با�سثثم:  قرية الثقافة )�س.ذ.م.م.( 
وعنوانه:  مكتب ملك اأبراج الإمارات، بر دبي، �سارع ال�سيخ زايد، دبي   الإمارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
خدمات دعاية واإعالن؛ خدمات وكالت الدعاية والإعالن؛ خدمات اإدارة الأعمال؛ امل�ساعدة يف اإدارة الأعمال؛ 
تقييم الأعمال؛ اإدارة الأعمال وال�ست�سارات التنظيمية؛ اإدارة اأعمال الفنادق واملكاتب؛ اإدارة م�ساريع الأعمال؛ 
اإدارة الأعمال )للغري(؛ امل�ساعدة يف اإدارة الأعمال التجارية اأو ال�سناعية؛ خدمات الت�سويق؛ خدمات الدعاية 
والإعالن والعالقات العامة؛ خدمات جتميع ت�سكيلة من ال�سلع ل�سالح الغري وذلك لتمكني عامة الزبائن 
من معاينتها و�سرائها عند احلاجة؛ خدمات توفري اأو تاأمني لالآخرين؛ الإدارة ال�سناعية؛ تنظيم املعار�س 
املتعلقة  املعلومات  توفري  الإعالنية؛  امل�ساحات  تاأجري  الإعالنية؛  اأو  التجارية  للغايات  التجارية  واملعار�س 

بهذه اخلدمات مبا يف ذلك توفري املعلومات لهذه اخلدمات من خالل �سبكة حا�سوب عاملية.
الواقثعة بالفئة:  35

بتاريخ: 2010/02/15 وامل�سجلة حتت رقم: 99897 
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف  2008/5/28 

2028/5/28  وحتى تاريخ: 
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  3  اأكتوبر 2018 العدد 12443

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

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

113621 املودعة بالرقم : 
با�سثثم:  قرية الثقافة )�س.ذ.م.م.( 

وعنوانه:  مكتب ملك اأبراج الإمارات، بر دبي، �سارع ال�سيخ زايد، دبي   الإمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:

خدمات العقارات؛ اإدارة العقارات؛ خدمات العقارات التجارية وحمالت البيع بالتجزئة وال�سكنية؛ خدمات 
اإدارة وت�سيري �سوؤون وتاأجري العقارات التجارية وحمالت البيع بالتجزئة والعقارات ال�سكنية؛ خدمات تاأجري 
العقارات املقدمة واجلارية التي لها �سلة بال�سقق، والفلل، واملكاتب، واملنتجعات ال�سحية، املنتجعات، و�ساحات 
تاأجري  اإدارة  امل�ستاأجرين؛  اإدارة  خدمات  الت�سوق؛  وقرى  ومراكز  ال�سناعية،  والعقارات  والفنادق،  الغولف، 
ال�سقق والفلل؛ خدمات �سم�سرة العقارات؛ خدمات حت�سيل الإيجارات؛ خدمات تثمني العقارات؛ ا�ستثمار 
الأموال؛  اإدارة  ال�ستثمار؛ خدمات  الأ�سول؛ خدمات  اإدارة  التمويلية؛ خدمات  الأمثثوال؛ اخلدمات  روؤو�ثثس 
خدمات اأموال الأمالك؛ خدمات التاأمني؛ خدمات متويل الأمالك؛ خدمات تقييم الأمالك؛ خدمات اإدارة 
الأمالك؛  �سم�سرة  الأمثثالك؛ خدمات  ا�ستثمار  التجارية؛ خدمات  امللكيات  �سندات  اإدارة  الأمالك وخدمات 
خدمات تاأمني الأمالك؛ خدمات تطوير الأرا�سي وحتديدا خدمات �سراء الأرا�سي وتثمني واختيار ومتلك 
العقارات لأغرا�س التطوير وال�ستثمار؛ �سراء الأرا�سي لتاأجريها؛ توفري املعلومات املتعلقة بهذه اخلدمات 

مبا يف ذلك توفري املعلومات لهذه اخلدمات من خالل �سبكة حا�سوب عاملية.
الواقثعة بالفئة:  36

بتاريخ: 2011/01/30 وامل�سجلة حتت رقم: 130434 
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف  2008/5/28 

 2028/5/28  وحتى تاريخ: 
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  3  اأكتوبر 2018 العدد 12443

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

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

113622 املودعة بالرقم : 
با�سثثم:  قرية الثقافة )�س.ذ.م.م.( 

وعنوانه:  مكتب ملك اأبراج الإمارات، بر دبي، �سارع ال�سيخ زايد، دبي   الإمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:

ال�سيافة؛  �سناعة  على  التدريب  وت�سهيالت  الفنادق  اإدارة  والتدريب؛  التعليم  خدمات  الرتفيه؛  خدمات 
الريا�سية والنوادي ال�سحية؛ توفري ت�سهيالت  التدريبات  الريا�سية والثقافية؛ توفري �سالت  الن�ساطات 
املوؤمترات  واإقامة  اإعثثداد  ال�سباحة؛  اأحوا�س  ت�سهيالت  توفري  التن�س؛  ت�سهيالت  توفري  اجلولف؛  مالعب 
والجتماعات واملعار�س واجلل�سات التدريبية وور�س العمل ومعار�س الأعمال التجارية واللقاءات الر�سمية 
واملحا�سرات؛ اإدارة حدائق املالهي وحدائق ذات طابع مميز؛ ن�سر الكتب؛ توفري ت�سهيالت ال�سينما؛ توفري 
ت�سهيالت ريا�سية؛ توفري ت�سهيالت مما�س للعبة البولينغ؛ توفري ت�سهيالت ال�ستجمام؛ توفري املعلومات 

املتعلقة بهذه اخلدمات مبا يف ذلك توفري املعلومات لهذه اخلدمات من خالل �سبكة حا�سوب عاملية.
الواقثعة بالفئة:  41

بتاريخ: 2010/02/15 وامل�سجلة حتت رقم: 99898 
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف  2008/5/28 

2028/5/28  وحتى تاريخ: 
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  3  اأكتوبر 2018 العدد 12443

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

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

113623 املودعة بالرقم : 
با�سثثم:  قرية الثقافة )�س.ذ.م.م.( 

مكتب ملك اأبراج الإمارات، بر دبي، �سارع ال�سيخ زايد، دبي   الإمارات العربية املتحدة وعنوانه:  
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:

توفري اأماكن الإقامة املوؤقتة؛ خدمات الفنادق؛ خدمات الفنادق ال�سغرية )املوتيالت(؛ خدمات املنتجعات 
املقاهى  وال�سراب؛ خدمات  الطعام  التموين؛ توفري  النزل؛ خدمات  الفنادق؛  الفندقية؛ خدمات حجوزات 
واملطاعم و�ساحات الطعام وخدمات املطاعم التي تقوم بتح�سري الطعام لتناوله خارجا؛ توفري ت�سهيالت 
الوجبات ال�سريعة؛ توفري املعلومات املتعلقة بهذه اخلدمات مبا يف ذلك توفري املعلومات لهذه اخلدمات من 

خالل �سبكة حا�سوب عاملية.
الواقثعة بالفئة:  43

بتاريخ: 2010/02/15 وامل�سجلة حتت رقم: 99899 
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف  2018/5/28 

 2028/5/28  وحتى تاريخ: 
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  3  اأكتوبر 2018 العدد 12443

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

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 113907
با�سثثم:  اأجنلوجولد اأ�سانتي ليمتد

وعنوانه:  76 جيبي �سرتيت، نيوتاون، جوهان�سربغ ، جوتنج، جمهورية جنوب اإفريقيا
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:

غري  بها،  مطلية  اأو  نفي�سة  معادن  من  امل�سنوعة  واملنتجات  منها  خليط  وكثثل  النفي�سة  املعادن 
الواردة يف فئات اأخرى، املجوهرات والأحجار الكرمية، اأدوات قيا�س الوقت واأدوات قيا�س الوقت 

الدقيقة.
14 الواقثعة بالفئة:  

بتاريخ: 2012/5/28 وامل�سجلة حتت رقم:  113907 
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف 

2028/6/2  2008/6/2  وحتى تاريخ: 
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  3  اأكتوبر 2018 العدد 12443

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

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم :113909
با�سثثم:  اأجنلوجولد اأ�سانتي ليمتد 

 وعنوانه:  76 جيبي �سرتيت، نيوتاون، جوهان�سربغ، جوتنج، جمهورية جنوب اإفريقيا 
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:

خدمات معاجلة املواد والتي ت�سمل على �سبيل املثال ل احل�سر خدمات املعاجلة امليكانيكية والكيمائية؛ 
خدمات التكرير والتعدين واخلدمات الأخرى املت�سلة بها والواردة بهذه الفئة؛ املعلومات واخلدمات 

ال�ست�سارية املتعلقة باخلدمات �سالفة الذكر.
40 الواقثعة بالفئة:  

بتاريخ: 2009/12/13 وامل�سجلة حتت رقم: 98351 
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف 

2028/6/2  2008/6/2  وحتى تاريخ: 
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  3  اأكتوبر 2018 العدد 12443

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

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية: 

  
114735 املودعة بالرقم : 

با�سثثم:  الومكو )�س.ذ.م.م.(
وعنوانه:  م�سنع ملك دبي لال�ستثمار، جبل علي ال�سناعية، �س.ب.: 49668، دبي، دولة المارات العربية 

املتحدة 
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:

بناء غري  املباين؛ مواد  زاوية غري معدنية؛ تراكيب غري معدنية للمباين؛ زجاج  زجاج مرمري؛ عوار�س 
اإن�سائية غري معدنية؛  مواد  البناء(؛  )مثثواد  للمباين  معدنية؛ مباين غريمعدنية؛ طثثالءات غري معدنية 
اأ�سقف غري معدنية؛ اأبواب غري معدنية؛ درابزين غري معدين؛ زجاج ملون للنوافذ؛ �سالمل غري معدنية؛ 
اأغطية غري معدنية لالأ�سقف؛ ح�سوات غري معدنية لالأ�سقف؛ زجاج �سالمة؛ زجاج عازل للمباين؛ عوار�س 
غري معدنية؛ األواح غري معدنية؛ �سبك غري معدين وبطانات غري معدنية للمباين؛ درجات الأبواب غري 
املعدنية؛ م�سراع زجاجي )نوافذ( للمباين؛ زجاج النوافذ )بخالف زجاج نوافذ ال�سيارات(؛ زجاج النوافذ 

للمباين؛ النوافذ غري املعدنية والنوافذ ذات الزجاج امللون
 الواقثعة بالفئة:  19 

بتاريخ: 2008/6/17 وامل�سجلة حتت رقم: 99178 
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف  2018/6/17 

2028/6/17  وحتى تاريخ: 
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  3  اأكتوبر 2018 العدد 12443

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

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 
 114738 املودعة بالرقم : 

با�سثثم:  الومكو )�س.ذ.م.م.( 
وعنوانه:  م�سنع ملك دبي لال�ستثمار، جبل علي ال�سناعية، �س.ب.: 49668، دبي، دولة المارات العربية 

املتحدة 
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:

بناء غري  املباين؛ مواد  زاوية غري معدنية؛ تراكيب غري معدنية للمباين؛ زجاج  زجاج مرمري؛ عوار�س 
معدنية؛ مباين معدنية؛ طالءات غري معدنية للمباين )مواد البناء(؛ مواد اإن�سائية غري معدنية؛ اأ�سقف 
غري معدنية؛ اأبواب غري معدنية؛ درابزين غري معدين؛ زجاج ملون للنوافذ؛ �سالمل غري معدنية؛ اأغطية 
غري معدنية لالأ�سقف؛ ح�سوات غري معدنية لالأ�سقف؛ زجاج �سالمة؛ زجاج عازل للمباين؛ عوار�س غري 
غري  الأبثثثواب  درجثثثات  للمباين؛  معدنية  غثثري  وبطانات  معدين  غثثري  �سبك  معدنية؛  غثثري  األثثثواح  معدنية؛ 
املعدنية؛ م�سراع زجاجي )نوافذ( للمباين؛ زجاج النوافذ )بخالف زجاج نوافذ ال�سيارات(؛ زجاج النوافذ 

للمباين؛ النوافذ غري املعدنية والنوافذ ذات الزجاج امللون
 الواقثعة بالفئة:  19 

بتاريخ: 2008/6/17  وامل�سجلة حتت رقم: 99179 
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف  2018/6/17 

2028/6/17  وحتى تاريخ: 
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  3  اأكتوبر 2018 العدد 12443

منوذج اإعالن الن�سرعن التعديل بعد الت�سجيل 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

التميمي وم�ساركوه
بن�سر التعديالت املو�سحه اأدناه عن العالمة التجارية التالية :

املودعة بالرقم : 163151        بتاريخ : 2011/10/02 
امل�سجلة بالرقم : 163151          بتاريخ : 2012/04/04

باإ�سم املالك: �سيرتيك�س �سي�ستمز ،  اإنك.
وعنوانه : 851 وي�ست  �سايربي�س كريك رود، فورت  لوديرديل، اف ال 33309، 

الوليات املتحدة الأمريكية.
واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد : 113

بتاريخ : 2012/01/30
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 9
التعديالت على الطلب بعد الن�سر ال�سابق:

تعديل املنتجات اإىل: برامج واأجهزة كمبيوتر ، برامج نظام ت�سغيل الكمبيوتر ت�ستخدم لن�سر واإدارة والو�سول 
اإدارة ومراقبة ت�سليم تطبيقات الكمبيوتر الأخرى عرب  اإىل التطبيقات ، برامج الكمبيوتر لال�ستخدام يف 
اللكرتوين  لالر�سال  الكمبيوتر  برامج   ، والنثثرتنثثت  اخلارجية  وال�سبكات  الداخلية  وال�سبكات  ال�سبكات 
الداخلية  وال�سبكات  ال�سبكات والنرتنت  ال�سمعي والفيديو عرب  والبيانات وال�سور  واملحتوى  للم�ستندات 
وال�سبكات اخلارجية ولتحليل ونقل حركة النرتنت عرب �سبكات حملية وعاملية وتوفري اإدارة حركة ال�سبكات 
وت�سريع التطبيقات ومراقبة وحتليل حماية اأداء التطبيقات وال�سبكات والتحكم يف �سيا�سة النظام ، برامج 
الكمبيوتر لال�ستخدام يف جمال تطبيقات الكمبيوتر عن بعد ، برامج الكمبيوتر ت�ستخدم يف تطوير وحتليل 
وحت�سني وتوجيه واإدارة برامج الكمبيوتر الأخرى ، برامج الكمبيوتر للتعاون عرب �سبكة النرتنت ، برامج 
املوؤمترات والجتماعات واملظاهرات والرحالت والعرو�س  الكمبيوتر لإن�ساء وتقدمي وا�ست�سافة وتو�سيل 
والدورات التعليمية واملناق�سات التفاعلية عرب ال�سبكة ، برامج الكمبيوتر للو�سول اأو املراقبة اأو التحكم عن 
بعد باأجهزة الكمبيوتر اأو برامج الكمبيوتر اأو اأجهزة الت�سالت اللكرتونية ، برامج الكمبيوتر لال�ستخدام 
على الكمبيوتر والأجهزة للو�سول وامل�ساهدة والتحكم بالكومبيوتر والأجهزة عن بعد ، برامج الكميبوتر 
لال�ستخدام يف الكت�ساف واملراقبة والتدقيق والبحث والتعقب والتحليل والتنبيه واإر�سال البيانات ، معدات 
، معدات كمبيوتر  الكمبيوتر  �سبكات  ، معدات  ، معدات كمبيوتر لالت�سالت  ، ملحقات كمبيوتر  كمبيوتر 
برامج   ، ان(  بيه  الفرتا�سية اخلا�سة )يف  ال�سبكات  ، معدات  ال�سحابية  ال�سبكات  ، معدات  ال�سبكات  لإدارة 
كمبيوتر م�سجلة ، برامج كمبيوتر لإن�ساء اأو حترير اأو حتميل اأو تنزيل اأو فرز اأو حتويل اأو اإر�سال اأو ا�ستقبال 
البيانات  توفري  اأخثثرى  بطريقة  اأو  ون�سر  وم�ساركة  وتثثدويثثن  وتو�سيم  ون�سخ  عر�س  اأو  قيد  اأو  ت�سجيل  اأو 
وامللفات وال�سور البيانية والن�سو�س وال�سوت وال�سارات وال�سور وال�سوت واملحتوى ال�سوتي والفيديوهات 
عرب  و/اأو  امل�سرتكة  والتطبيقات  املتعددين  امل�ستخدمني  بني  املعلومات  من  وغريها  وامل�ستندات  والر�سائل 
النرتنت اأو ال�سبكات الداخلية اأو ال�سبكات ال�سحابية  ، برامج كمبيوتر لإن�ساء اأو حترير اأو حتميل اأو تنزيل 
اأو فرز اأو حتويل اأو اإر�سال اأو ا�ستقبال اأو ت�سجيل اأو قيد اأو عر�س ون�سخ وتو�سيم وتدوين وم�ساركة ون�سر اأو 
بطريقة اأخرى توفري البيانات وامللفات وال�سور البيانية والن�سو�س وال�سوت وال�سارات وال�سور وال�سوت 
واملحتوى ال�سوتي والفيديوهات والر�سائل وامل�ستندات وغريها من املعلومات بني ال�سبكات اخلارجية وعرب 
اأٍي من �سبكات الكمبيوتر العاملية الأخرى اأو �سبكات الهواتف املتحركة اأو غريها من �سبكات الت�سالت اأو 
املعلومات  ، برامج كمبيوتر لإن�ساء اأو حترير اأو حتميل اأو تنزيل اأو فرز اأو حتويل اأو اإر�سال اأو ا�ستقبال اأو 
ت�سجيل اأو قيد اأو عر�س ون�سخ وتو�سيم وتدوين وم�ساركة ون�سر اأو بطريقة اأخرى توفري البيانات وامللفات 
والفيديوهات  ال�سوتي  واملحتوى  وال�سوت  وال�سور  وال�ثثسثثارات  وال�سوت  والن�سو�س  البيانية  وال�سور 
والر�سائل وامل�ستندات وغريها من املعلومات بني اأٍي من الو�سائل اللكرتونية الأخرى مبا يف ذلك الربيد 
للتخزين  ثابتة  وبرامج  كمبيوتر  برامج   ، ال�سناعية  والأقمار  والكبالت  الال�سلكية  وال�سبكات  اللكرتوين 
والن�سخ الحتياطي للبيانات واإدارة قواعد البيانات واملحاكاة الفرتا�سية والتعاون واإدارة امل�ساريع والو�سول 
الكمبيوتر  اأجهزة  واإدارة  البيانات  واأمن  البيانات  وم�ساركة  ال�سحابية  بعد واحلو�سبة  والدعم عن  بعد  عن 
وللو�سول وتوجيه واإدارة تطبيقات الكمبيوتر ومعدات الكمبيوتر ، برامج كمبيوتر لال�ستخدام يف احلو�سبة 
ال�سحابية ون�سر الآلت الفرتا�سية و�سطوح املكاتب الفرتا�سية واإدارة الآلت الفرتا�سية و�سطوح املكاتب 
الفرتا�سية على من�سات احلو�سبة ال�سحابية ولتح�سني الإنتاجية والأداء والو�سول اإىل تطبيقات الكمبيوتر 
و�سطوح املكاتب والبيانات من اأي اأجهزة ، برامج كمبيوتر لإدارة املحتوى و�سري العمل واإدارة امل�ساريع عرب 
النرتنت واملوؤمترات عرب النرتنت والتعاون يف العمل عرب النرتنت والجتماعات والعرو�س التو�سيحية 
والرحالت والعرو�س واملناق�سات الفعالة ، برامج كمبيوتر وبرامج ثابتة لإدارة نقاط النهاية املوحدة واإدارة 
 ، الت�سفري  وفك  للت�سفري  كمبيوتر  برامج   ، املتحركة  الهواتف  تطبيقات  واإدارة  املتحركة  الهواتف  اأجهزة 
وتوجيه وموازنة وتطوير  ملراقبة وحتليل  ال�سبكات حتديداً  اإدارة  وبرامج كمبيوتر لال�ستخدام يف  معدات 
وحت�سني واختبار واإعداد تقارير حول عمليات �سبكات الكمبيوتر والو�سول اإىل الكمبيوتر واأداء وح�سا�سية 
الإخبارية  والن�سرات  امل�ستخدم  اأدلة  للتنزيل حتديداً  قابلة  الكرتونية  ، من�سورات  ال�سبكات  اأنظمة  واأمن 
الدورية واملجالت والكرا�سات والن�سرات يف جمالت برامج الكمبيوتر ومعدات الكمبيوتر وتكنولوجيا 

املعلومات والربجمة والتكنولوجيا واحلماية من الفايرو�سات والأمن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  3  اأكتوبر 2018 العدد 12443

EAT 59242

منوذج اإعالن الن�سرعن التعديل بعد الت�سجيل 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

التميمي وم�ساركوه
بن�سر التعديالت املو�سحه اأدناه عن العالمة التجارية التالية :

املودعة بالرقم : 163152        بتاريخ : 2011/10/02 
امل�سجلة بالرقم : 163152          بتاريخ : 2012/04/03

باإ�سم املالك: �سيرتيك�س �سي�ستمز ،  اإنك.
وعنوانه : 851 وي�ست  �سايربي�س كريك رود، فورت  لوديرديل، اف ال 33309، 

الوليات املتحدة الأمريكية.
واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد : 113

بتاريخ : 2012/01/30
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 41
التعديالت على الطلب بعد الن�سر ال�سابق:

خدمات   ، والثقافية  الريا�سية  الأن�سطة   ، الرتفيه   ، التدريب   ، والتهذيب  التعليم  اإىل:  املنتجات  تعديل 
واإدارة  تنظيم   ، والربجميات  وال�سبكات  الكمبيوتر  اأنظمة  ا�ستخدام  على  تدريب  الكمبيوتر،  تعليم  تدريب 
املوؤمترات التعليمية ، معلومات عن الرتبية والتعليم ، خدمات الرتبية والتعليم والتدريب ، خدمات الرتبية 
والتعليم والتدريب حتديداً توفري احل�س�س وور�سات العمل والندوات واملوؤمترات والفيديوهات غري القابلة 
الكمبيوتر  وبرامج  الكمبيوتر  ومعدات  املعلومات  تكنولوجيا  النرتنت يف جمالت  والندوات عرب  للتنزيل 
واأنظمة الكمبيوتر والربامج الثابتة ومعدات �سبكات الت�سالت واأجهزة �سبكات الت�سالت ، خدمات الرتبية 
غري  والفيديوهات  واملثثوؤمتثثرات  والثثنثثدوات  العمل  وور�ثثسثثات  احل�س�س  توفري  حتثثديثثداً  والثثتثثدريثثب  والتعليم 
ال�سيرباين  والأمن  التكنولوجي  والتطور  الت�سالت  والندوات عرب النرتنت يف جمالت  للتنزيل  القابلة 
وتكنولوجيا املوؤ�س�سات وتطبيقات تكنولوجيا النرتنت واحلو�سبة ال�سحابية وتكنولوجيا الو�سول عن بعد 
ال�سحابية  واحلو�سبة  بعد  عن  اإليها  الو�سول  ميكن  التي  العمل  ومن�سات  النرتنت  عرب  العمل  ومن�سات 
واملحاكاة الفرتا�سية ، اخلدمات الرتفيهية ، خدمات الألعاب املقدمة مبا�سرة من �سبكة كمبيوتر ، تنظيم 
املن�سورات  توفري   ، النثثرتنثثت  عرب  والألثثعثثاب  وامل�سابقات  العامة  املعرفة  وم�سابقات  املناف�سات  وا�ست�سافة 
النرتنت  عرب  للتنزيل  القابلة  غري  املن�سورات  توفري   ، النرتنت  عرب  للتنزيل  القابلة  غري  اللكرتونية 
واأدلثثة وفيديوهات ومدونات حتتوي على معلومات يف جمالت  اإخبارية دوريثثة  على هيئة مقالت ون�سرات 
الثابتة ومعدات  الكمبيوتر والربامج  واأنظمة  الكمبيوتر  الكمبيوتر وبرامج  املعلومات ومعدات  تكنولوجيا 
النرتنت  عثثرب  للتنزيل  القابلة  غثثري  املن�سورات  توفري   ، التثث�ثثسثثالت  �سبكات  واأجثثهثثزة  التثث�ثثسثثالت  �سبكات 
واأدلثثة وفيديوهات ومدونات حتتوي على معلومات يف جمالت  اإخبارية دوريثثة  على هيئة مقالت ون�سرات 
الت�سالت والتطور التكنولوجي والأمن ال�سيرباين وتكنولوجيا املوؤ�س�سات وتطبيقات تكنولوجيا النرتنت 
التي  العمل  ومن�سات  النرتنت  عرب  العمل  ومن�سات  بعد  عن  الو�سول  وتكنولوجيا  ال�سحابية  واحلو�سبة 
املعلومات  خدمات  توفري   ، الفرتا�سية  واملحاكاة  ال�سحابية  واحلو�سبة  بعد  عن  اإليها  الو�سول  ميكن 

والأنباء والتعليقات وامل�سورة وال�ست�سارات فيما يتعلق بكافة اخلدمات املذكورة اآنفاً.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  3  اأكتوبر 2018 العدد 12443
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منوذج اإعالن الن�سرعن التعديل بعد الت�سجيل 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

التميمي وم�ساركوه
بن�سر التعديالت املو�سحه اأدناه عن العالمة التجارية التالية :

املودعة بالرقم : 163153        بتاريخ : 2011/10/02 
امل�سجلة بالرقم : 163153          بتاريخ : 2012/04/04

باإ�سم املالك: �سيرتيك�س �سي�ستمز ،  اإنك.
وعنوانه : 851 وي�ست  �سايربي�س كريك رود، فورت  لوديرديل، اف ال 33309، 

الوليات املتحدة الأمريكية.
واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد : 113

بتاريخ : 2012/01/30
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 42
التعديالت على الطلب بعد الن�سر ال�سابق:

تعديل املنتجات اإىل: اخلدمات العلمية والتقنية وخدمات البحث والت�سميم املتعلقة بها ، خدمات التحاليل والأبحاث ال�سناعية 
يف  التقنية  وامل�ساعدة  التقنية  ال�ست�سارات  حتديداً  الكمبيوتر  خدمات   ، الكمبيوتر  وبرامج  اأجهزة  وتطوير  ت�سميم  خدمات   ،
جمال اأنظمة و�سبكات وبرامج الكمبيوتر ، دمج اأنظمة و�سبكات وبرامج الكمبيوتر ، حتميل و�سيانة وحتديث برامج الكمبيوتر ، 
واملناق�سات  التعليمية  والثثثدورات  والعرو�س  وال�سروح  والجتماعات  املثثوؤمتثثرات  لإدارة  لللغري  النثثرتنثثت  �سبكات  مرافق  تفعيل 
،  حتميل و�سيانة وحتديث لتوفري  الكمبيوتر  الكمبيوتر للتحكم عن بعد بجهاز  التفاعلية ، حتميل و�سيانة وحتديث برامج 
حتميل   ، الإنثثرتنثثت  عرب  الكمبيوتر  اىل  الو�سول  لتوفري  وحتديث  و�سيانة  حتميل   ، الإنثثرتنثثت  عرب  الكمبيوتر  اىل  الو�سول 
و�سيانة وحتديث ل�ستخدامها يف اكت�ساف ومراقبة وبحث وتتبع وحتليل البيانات ، حتميل و�سيانة وحتديث للتعاون مع الغري 
حول معلومات وا�سعة متنوعة يف جمالت عدة ، تفعيل مواقع مواقع النرتنت لت�سهيل الو�سول عن بعد اإىل اأجهزة الكمبيوتر 
برامج   ، النرتنت  عرب  التفاعلية  واملناق�سات  التعليمية  والثثدورات  والعرو�س  وال�سروح  والجتماعات  املوؤمترات  واىل  الأخثثرى 
كخدمات )ا�س اإيه اإيه ا�س( ، برامج كخدمات )ا�س اإيه اإيه ا�س( و�سطوح مكاتب كخدمات )دي اإيه اإيه ا�س( ومن�سات كخدمات 
تقارير حول حركة  واإعثثداد  وتطوير وحت�سني  وموازنة  وتوجيه  ومراقبة وحتليل  لإدارة  برامج  ت�ستمل على  ا�س(  اإيه  اإيه  )بيه 
برامج   ، الت�سالت  و�سبكات  الداخلية  وال�سبكات  ال�سحابية  ال�سبكات  ذلثثك  يف  مبا  ول�سلكية  الكرتونية  �سبكات  على  البيانات 
كخدمات )ا�س اإيه اإيه ا�س( و�سطوح مكاتب كخدمات )دي اإيه اإيه ا�س( ومن�سات كخدمات )بيه اإيه اإيه ا�س( ت�ستمل على برامج 
لتحميل وتنزيل وتبادل البيانات باأمان بني اأجهزة الكمبيوتر ، برامج كخدمات )ا�س اإيه اإيه ا�س( و�سطوح مكاتب كخدمات )دي 
والن�سخ  والتخزين  الثثويثثب  تطبيقات  يف  لال�ستخدام  بثثرامثثج  على  ت�ستمل  ا�ثثس(  اإيثثه  اإيثثه  )بيه  كخدمات  ومن�سات  ا�ثثس(  اإيثثه  اإيثثه 
الحتياطي للبيانات واإدارة قواعد البيانات واملحاكاة الفرتا�سية و�سبكات التوا�سل والتعاون والو�سول عن بعد والدعم عن بعد 
واحلو�سبة ال�سحابية وم�ساركة البيانات واأمن البيانات والو�سول وتوجيه واإدارة تطبيقات الكمبيوتر ومعدات الكمبيوتر ، برامج 
كخدمات )ا�س اإيه اإيه ا�س( و�سطوح مكاتب كخدمات )دي اإيه اإيه ا�س( ومن�سات كخدمات )بيه اإيه اإيه ا�س( ت�ستمل على برامج 
لال�ستخدام يف توزيع تطبيقات الكمبيوتر وتاأمني نقل ال�سوت والبيانات وال�سور واملحتوى ال�سوتي والفيديو واملعلومات واإدارة 
والعرو�س  والرحالت  التو�سيحية  والعرو�س  والجتماعات  النرتنت  عرب  واملوؤمترات  النرتنت  عرب  امل�ساريع  واإدارة  املحتوى 
واملناق�سات الفعالة ، برامج كخدمات )ا�س اإيه اإيه ا�س( و�سطوح مكاتب كخدمات )دي اإيه اإيه ا�س( ومن�سات كخدمات )بيه اإيه 
واملعار�س  والعرو�س  التف�سريية  والعرو�س  والجتماعات  الأحثثداث  وبث  ونقل  وت�سجيل  لتفعيل  برامج  على  ت�ستمل  ا�ثثس(  اإيثثه 
 ، اأو غريه  اأو م�سجلة يف الوقت احلقيقي  والندوات واملوؤمترات وور�سات العمل واملحا�سرات واملناق�سات واأي عرو�س اأخرى حية 
برامج كخدمات )ا�س اإيه اإيه ا�س( و�سطوح مكاتب كخدمات )دي اإيه اإيه ا�س( ومن�سات كخدمات )بيه اإيه اإيه ا�س( ت�ستمل على 
اأو عر�س ون�سخ وتو�سيم  اأو قيد  اأو ت�سجيل  اأو ا�ستقبال  اإر�سال  اأو  اأو حتويل  اأو فرز  اأو تنزيل  اأو حتميل  اأو حترير  برامج لإن�ساء 
وتدوين وم�ساركة ون�سر اأو بطريقة اأخرى توفري البيانات مبا يف ذلك امللفات وال�سور البيانية والن�سو�س وال�سوت وال�سارات 
اأو  املتعددين  امل�ستخدمني  املعلومات بني  وامل�ستندات وغريها من  ال�سوتي والفيديوهات والر�سائل  وال�سور وال�سوت واملحتوى 
التطبيقات امل�سرتكة ، برامج كخدمات )ا�س اإيه اإيه ا�س( و�سطوح مكاتب كخدمات )دي اإيه اإيه ا�س( ومن�سات كخدمات )بيه اإيه 
اأو  اأو قيد  اأو ت�سجيل  ا�ستقبال  اأو  اإر�سال  اأو  اأو حتويل  اأو فرز  اأو تنزيل  اأو حتميل  اأو حترير  اإيه ا�س( ت�ستمل على برامج لإن�ساء 
عر�س ون�سخ وتو�سيم وتدوين وم�ساركة ون�سر اأو بطريقة اأخرى توفري البيانات مبا يف ذلك امللفات وال�سور البيانية والن�سو�س 
عرب  املعلومات  من  وغريها  وامل�ستندات  والر�سائل  والفيديوهات  ال�سوتي  واملحتوى  وال�سوت  وال�سور  وال�ثثسثثارات  وال�سوت 
اأٍي من �سبكات الكمبيوتر العاملية الأخرى ، برامج كخدمات )ا�س اإيه  النرتنت وال�سبكات الداخلية وال�سبكات اخلارجية وعرب 
اإيه ا�س( و�سطوح مكاتب كخدمات )دي اإيه اإيه ا�س( ومن�سات كخدمات )بيه اإيه اإيه ا�س( ت�ستمل على برامج لإن�ساء اأو حترير اأو 
اأو  اأو عر�س ون�سخ وتو�سيم وتدوين وم�ساركة ون�سر  اأو قيد  اأو ت�سجيل  اأو ا�ستقبال  اإر�سال  اأو  اأو حتويل  اأو فرز  اأو تنزيل  حتميل 
بطريقة اأخرى توفري البيانات مبا يف ذلك امللفات وال�سور البيانية والن�سو�س وال�سوت وال�سارات وال�سور وال�سوت واملحتوى 
�سبكات  مثثن  غريها  اأو  املتحركة  الهواتف  �سبكات  عثثرب  املعلومات  مثثن  وغثثريهثثا  وامل�ستندات  والر�سائل  والفيديوهات  ال�سوتي 
الت�سالت اأو املعلومات ، برامج كخدمات )ا�س اإيه اإيه ا�س( و�سطوح مكاتب كخدمات )دي اإيه اإيه ا�س( ومن�سات كخدمات )بيه 
اإيه اإيه ا�س( ت�ستمل على برامج لإن�ساء اأو حترير اأو حتميل اأو تنزيل اأو فرز اأو حتويل اأو اإر�سال اأو ا�ستقبال اأو ت�سجيل اأو قيد اأو 
عر�س ون�سخ وتو�سيم وتدوين وم�ساركة ون�سر اأو بطريقة اأخرى توفري البيانات مبا يف ذلك امللفات وال�سور البيانية والن�سو�س 
وال�سوت وال�سارات وال�سور وال�سوت واملحتوى ال�سوتي والفيديوهات والر�سائل وامل�ستندات وغريها من املعلومات عرب اأٍي من 
الو�سائل اللكرتونية الأخرى مبا يف ذلك الربيد اللكرتوين وال�سبكات الال�سلكية ، برامج كخدمات )ا�س اإيه اإيه ا�س( و�سطوح 
مكاتب كخدمات )دي اإيه اإيه ا�س( ومن�سات كخدمات )بيه اإيه اإيه ا�س( ت�ستمل على برامج لإن�ساء اأو حترير اأو حتميل اأو تنزيل 
اأخرى  اأو بطريقة  ون�سر  ون�سخ وتو�سيم وتدوين وم�ساركة  اأو عر�س  اأو قيد  ت�سجيل  اأو  ا�ستقبال  اأو  اإر�سال  اأو  اأو حتويل  اأو فرز 
ال�سوتي  واملحتوى  وال�سوت  وال�سور  وال�ثثسثثارات  وال�سوت  والن�سو�س  البيانية  وال�سور  امللفات  ذلثثك  يف  مبا  البيانات  توفري 
الكبالت  ذلثثك  يف  مبا  الأخثثرى  اللكرتونية  الو�سائل  من  اأٍي  عرب  املعلومات  من  وغريها  وامل�ستندات  والر�سائل  والفيديوهات 
والأقمار ال�سناعية وال�سبكات ال�سحابية ، برامج كخدمات )ا�س اإيه اإيه ا�س( ومن�سات كخدمات )بيه اإيه اإيه ا�س( ت�ستمل على 
برامج لإدارة التنقل املوؤ�س�سي واإدارة نقاط النهاية املوحدة واإدارة اأجهزة الهواتف املتحركة واإدارة تطبيقات الهواتف املتحركة ، 
وبيئات  اآمنة  افرتا�سية  كمبيوتر  اأنظمة  توفري   ، والأعمال  للموؤ�س�سات  الفرتا�سية  املحاكاة  تكنولوجيا  جمال  يف  ال�ست�سارات 
ال�سبكات  وحتليل  مثثراقثثبثثة  حتثثديثثداً  الحثثرتافثثيثثة  الكمبيوتر  خثثدمثثات   ، ال�سحابية  احلو�سبة  خثثالل  مثثن  افثثرتا�ثثسثثيثثة  كمبيوتر 
وا�سرتاتيجية وت�سميم ون�سر ال�سبكات واإدارة التكوين واملحاكاة الفرتا�سية وا�سرتاتيجية دمج ون�سر ال�سبكات ال�سحابية واإدارة 
م�ساريع الكمبيوتر ، برامج كخدمات )ا�س اإيه اإيه ا�س( و�سطوح مكاتب كخدمات )دي اإيه اإيه ا�س( ومن�سات كخدمات )بيه اإيه 
، برامج  العمل عرب النرتنت  العمل والتعاون يف  التوا�سل الجتماعي يف  امل�ساريع و�سبكات  ت�ستمل على برامج لإدارة  ا�س(  اإيه 
كخدمات )ا�س اإيه اإيه ا�س( و�سطوح مكاتب كخدمات )دي اإيه اإيه ا�س( ومن�سات كخدمات )بيه اإيه اإيه ا�س( ت�ستمل على برامج 
لال�ستخدام فيما يتعلق ببيئات الكمبيوتر الفرتا�سية ، احلو�سبة ال�سحابية ، توفري اأنظمة كمبيوتر افرتا�سية وبيئات كمبيوتر 
افرتا�سية من خالل احلو�سبة ال�سحابية ، خدمات الكمبيوتر حتديداً توفري خوادم التطبيقات الفرتا�سية وغري الفرتا�سية 
لالآخرين ، احلو�سبة ال�سحابية ت�ستمل على برامج لال�ستخدام يف تطبيقات الويب والتخزين والن�سخ الحتياطي للبيانات واإدارة 
ال�سحابية  واحلو�سبة  بعد  عن  والدعم  بعد  عن  والو�سول  والتعاون  التوا�سل  و�سبكات  الفرتا�سية  واملحاكاة  البيانات  قواعد 
وم�ساركة البيانات واأمن البيانات والو�سول وتوجيه واإدارة تطبيقات الكمبيوتر ومعدات الكمبيوتر ، احلو�سبة ال�سحابية ت�ستمل 
والفيديو  ال�سوتي  واملحتوى  وال�سور  والبيانات  ال�سوت  نقل  وتاأمني  الكمبيوتر  تطبيقات  توزيع  يف  لال�ستخدام  برامج  على 
التو�سيحية  والثثعثثرو�ثثس  والجتماعات  النثثرتنثثت  عثثرب  واملثثوؤمتثثرات  النثثرتنثثت  عثثرب  امل�ساريع  واإدارة  املحتوى  واإدارة  واملعلومات 
والرحالت والعرو�س واملناق�سات الفعالة ، تفعيل الربامج ومواقع الويب وغريها من تطبيقات الكمبيوتر لالآخرين على خوادم 
افرتا�سية خا�سة ، تفعيل املواقع اللكرتونية التي ت�سمح مل�ستخدمي الكمبيوتر باإن�ساء و/اأو ت�سجيل و/اأو حتميل و/اأو تنزيل و/

اأخرى توفري  ا�ستقبال و/اأو قيد و/اأو حترير و/اأو عر�س و/اأو تخزين و/اأو تنظيم و/اأو بطريقة  اأو م�ساركة و/اأو تبادل و/اأو 
البيانات وال�سور البيانية والن�سو�س وال�سوت وال�سارات وال�سور وال�سوت واملحتوى ال�سوتي والفيديوهات وامللفات والر�سائل 
اأو  اللثثكثثرتوين  الربيد  عرب  اأو  اخلارجية  ال�سبكات  اأو  الداخلية  ال�سبكات  اأو  النرتنت  عرب  املعلومات  من  وغريها  وامل�ستندات 
الكمبيوتر  مل�ستخدمي  ت�سمح  التي  الويب  تفعيل مواقع   ، الأخثثرى  العاملية  الكمبيوتر  �سبكات  اأو عرب  املتحركة  الهواتف  �سبكات 
ا�ستقبال و/اأو قيد و/اأو حترير و/اأو عر�س و/اأو  باإن�ساء و/اأو ت�سجيل و/اأو حتميل و/اأو تنزيل و/اأو م�ساركة و/اأو تبادل و/اأو 
وال�سوت  وال�سور  وال�سارات  وال�سوت  والن�سو�س  البيانية  وال�سور  البيانات  توفري  اأخثثرى  بطريقة  و/اأو  تنظيم  و/اأو  تخزين 
واملحتوى ال�سوتي والفيديوهات وامللفات والر�سائل وامل�ستندات وغريها من املعلومات عرب �سبكات املعلومات اأو �سبكات الت�سالت 
مبا يف ذلك ال�سبكات الال�سلكية اأو الكبلية اأو عرب الأقمار ال�سناعية وال�سبكات ال�سحابية اأو غريها من الو�سائل اللكرتونية ، 
برامج كخدمات )ا�س اإيه اإيه ا�س( و�سطوح مكاتب كخدمات )دي اإيه اإيه ا�س( ومن�سات كخدمات )بيه اإيه اإيه ا�س( ت�ستمل على 
�سبكات  على  البيانات  حركة  حول  تقارير  واإعثثداد  واختبار  وحت�سني  وتطوير  وموازنة  وتوجيه  وحتليل  ومراقبة  لإدارة  برامج 
الكرتونية ول�سلكية مبا يف ذلك ال�سبكات ال�سحابية وال�سبكات الداخلية و�سبكات الت�سالت ، برامج كخدمات )ا�س اإيه اإيه ا�س( 
وتبادل  وتنزيل  لتحميل  برامج  ت�ستمل على  ا�س(  اإيه  اإيه  )بيه  ا�س( ومن�سات كخدمات  اإيه  اإيه  )دي  و�سطوح مكاتب كخدمات 
البيانات باأمان بني اأجهزة الكمبيوتر ، برامج كخدمات )ا�س اإيه اإيه ا�س( و�سطوح مكاتب كخدمات )دي اإيه اإيه ا�س( ومن�سات 
واإدارة  للبيانات  والن�سخ الحتياطي  الويب والتخزين  ت�ستمل على برامج لال�ستخدام يف تطبيقات  ا�س(  اإيه  اإيه  كخدمات )بيه 
ال�سحابية  واحلو�سبة  بعد  عن  والدعم  بعد  عن  والو�سول  والتعاون  التوا�سل  و�سبكات  الفرتا�سية  واملحاكاة  البيانات  قواعد 
وم�ساركة البيانات واأمن البيانات والو�سول وتوجيه واإدارة تطبيقات الكمبيوتر ومعدات الكمبيوتر ، برامج كخدمات )ا�س اإيه 
برامج لال�ستخدام يف  ت�ستمل على  ا�س(  اإيه  اإيه  )بيه  ومن�سات كخدمات  ا�س(  اإيه  اإيه  )دي  و�سطوح مكاتب كخدمات  ا�س(  اإيه 
توزيع تطبيقات الكمبيوتر وتاأمني نقل ال�سوت والبيانات وال�سور واملحتوى ال�سوتي والفيديو واملعلومات واإدارة املحتوى واإدارة 
امل�ساريع عرب النرتنت واملوؤمترات عرب النرتنت والجتماعات والعرو�س التو�سيحية والرحالت والعرو�س واملناق�سات الفعالة 
، برامج كخدمات )ا�س اإيه اإيه ا�س( و�سطوح مكاتب كخدمات )دي اإيه اإيه ا�س( ومن�سات كخدمات )بيه اإيه اإيه ا�س( ت�ستمل على 
واملوؤمترات  والثثنثثدوات  واملعار�س  والعرو�س  التف�سريية  والعرو�س  والجتماعات  الأحثثداث  وبث  ونقل  وت�سجيل  لتفعيل  برامج 
وور�سات العمل واملحا�سرات واملناق�سات واأي عرو�س اأخرى حية اأو م�سجلة يف الوقت احلقيقي اأو غريه ، برامج كخدمات )ا�س 
اإيه اإيه ا�س( و�سطوح مكاتب كخدمات )دي اإيه اإيه ا�س( ومن�سات كخدمات )بيه اإيه اإيه ا�س( ت�ستمل على برامج لإن�ساء اأو حترير 
اأو حتميل اأو تنزيل اأو فرز اأو حتويل اأو اإر�سال اأو ا�ستقبال اأو ت�سجيل اأو قيد اأو عر�س ون�سخ وتو�سيم وتدوين وم�ساركة ون�سر اأو 
البيانية والن�سو�س وال�سوت وال�سارات وال�سور وال�سوت واملحتوى ال�سوتي  البيانات وامللفات وال�سور  اأخرى توفري  بطريقة 
والفيديوهات والر�سائل وامل�ستندات وغريها من املعلومات بني امل�ستخدمني املتعددين اأو التطبيقات امل�سرتكة ، برامج كخدمات 
)ا�س اإيه اإيه ا�س( و�سطوح مكاتب كخدمات )دي اإيه اإيه ا�س( ومن�سات كخدمات )بيه اإيه اإيه ا�س( ت�ستمل على برامج لإن�ساء اأو 
حترير اأو حتميل اأو تنزيل اأو فرز اأو حتويل اأو اإر�سال اأو ا�ستقبال اأو ت�سجيل اأو قيد اأو عر�س ون�سخ وتو�سيم وتدوين وم�ساركة 
البيانية والن�سو�س وال�سوت وال�سارات وال�سور وال�سوت واملحتوى  البيانات وامللفات وال�سور  اأخرى توفري  اأو بطريقة  ون�سر 
اخلارجية  وال�سبكات  الداخلية  وال�سبكات  النرتنت  عرب  املعلومات  من  وغريها  وامل�ستندات  والر�سائل  والفيديوهات  ال�سوتي 
وعرب اأٍي من �سبكات الكمبيوتر العاملية الأخرى ، برامج كخدمات )ا�س اإيه اإيه ا�س( و�سطوح مكاتب كخدمات )دي اإيه اإيه ا�س( 
اأو  اإر�سال  اأو  اأو حتويل  اأو فرز  تنزيل  اأو  اأو حتميل  اأو حترير  برامج لإن�ساء  ت�ستمل على  ا�ثثس(  اإيثثه  اإيثثه  ومن�سات كخدمات )بيه 
ا�ستقبال اأو ت�سجيل اأو قيد اأو عر�س ون�سخ وتو�سيم وتدوين وم�ساركة ون�سر اأو بطريقة اأخرى توفري البيانات وامللفات وال�سور 
البيانية والن�سو�س وال�سوت وال�سارات وال�سور وال�سوت واملحتوى ال�سوتي والفيديوهات والر�سائل وامل�ستندات وغريها من 
ا�س(  اإيثثه  اإيثثه  )ا�ثثس  كخدمات  برامج   ، املعلومات  اأو  الت�سالت  �سبكات  من  غريها  اأو  املتحركة  الهواتف  �سبكات  عرب  املعلومات 
و�سطوح مكاتب كخدمات )دي اإيه اإيه ا�س( ومن�سات كخدمات )بيه اإيه اإيه ا�س( ت�ستمل على برامج لإن�ساء اأو حترير اأو حتميل 
اأو تنزيل اأو فرز اأو حتويل اأو اإر�سال اأو ا�ستقبال اأو ت�سجيل اأو قيد اأو عر�س ون�سخ وتو�سيم وتدوين وم�ساركة ون�سر اأو بطريقة 
ال�سوتي  البيانية والن�سو�س والثث�ثثسثثوت وال�ثثثسثثثارات والثث�ثثسثثور والثث�ثثسثثوت واملثثحثثتثثوى  واملثثلثثفثثات والثث�ثثسثثور  الثثبثثيثثانثثات  تثثوفثثري  اأخثثثرى 
الربيد  ذلثثك  يف  مبا  الأخثثثرى  اللكرتونية  الو�سائل  من  اأٍي  عرب  املعلومات  من  وغريها  وامل�ستندات  والر�سائل  والفيديوهات 
ا�ثثس( ومن�سات  اإيثثه  اإيثثه  ا�ثثس( و�سطوح مكاتب كخدمات )دي  اإيثثه  اإيثثه  )ا�ثثس  برامج كخدمات   ، الال�سلكية  وال�سبكات  اللكرتوين 
اأو  اأو ا�ستقبال  اإر�سال  اأو  اأو حتويل  اأو فرز  اأو تنزيل  اأو حتميل  اأو حترير  اإيه ا�س( ت�ستمل على برامج لإن�ساء  اإيه  كخدمات )بيه 
البيانية  وال�سور  وامللفات  البيانات  اأخثثرى توفري  اأو بطريقة  ون�سر  وتو�سيم وتدوين وم�ساركة  ون�سخ  اأو عر�س  اأو قيد  ت�سجيل 
والن�سو�س وال�سوت وال�سارات وال�سور وال�سوت واملحتوى ال�سوتي والفيديوهات والر�سائل وامل�ستندات وغريها من املعلومات 
عرب اأٍي من الو�سائل اللكرتونية الأخرى مبا يف ذلك الكبالت والأقمار ال�سناعية وال�سبكات ال�سحابية ، برامج كخدمات )ا�س 
اإيه اإيه ا�س( ومن�سات كخدمات )بيه اإيه اإيه ا�س( ت�ستمل على برامج لإدارة التنقل املوؤ�س�سي واإدارة نقاط النهاية املوحدة واإدارة 
اأجهزة الهواتف املتحركة واإدارة تطبيقات الهواتف املتحركة ، ال�ست�سارات يف جمال تكنولوجيا املحاكاة الفرتا�سية للموؤ�س�سات 
والأعمال ، توفري اأنظمة كمبيوتر افرتا�سية اآمنة وبيئات كمبيوتر افرتا�سية من خالل احلو�سبة ال�سحابية ، خدمات الكمبيوتر 
الفرتا�سية  واملحاكاة  التكوين  واإدارة  ال�سبكات  ون�سر  وت�سميم  وا�سرتاتيجية  ال�سبكات  وحتليل  مراقبة  حتديداً  الحرتافية 
مكاتب  و�سطوح  ا�ثثس(  اإيثثه  اإيثثه  )ا�ثثس  كخدمات  برامج   ، الكمبيوتر  م�ساريع  واإدارة  ال�سحابية  ال�سبكات  ون�سر  دمج  وا�سرتاتيجية 
كخدمات )دي اإيه اإيه ا�س( ومن�سات كخدمات )بيه اإيه اإيه ا�س( ت�ستمل على برامج لإدارة امل�ساريع و�سبكات التوا�سل الجتماعي 
ا�س(  اإيثثه  اإيثثه  ا�ثثس( و�سطوح مكاتب كخدمات )دي  اإيثثه  اإيثثه  )ا�ثثس  ، برامج كخدمات  العمل عرب النرتنت  العمل والتعاون يف  يف 
احلو�سبة   ، الفرتا�سية  الكمبيوتر  ببيئات  يتعلق  فيما  لال�ستخدام  برامج  على  ت�ستمل  ا�ثثس(  اإيثثه  اإيثثه  )بيه  كخدمات  ومن�سات 
الكمبيوتر  ، خدمات  ال�سحابية  افرتا�سية من خالل احلو�سبة  وبيئات كمبيوتر  افرتا�سية  اأنظمة كمبيوتر  ، توفري  ال�سحابية 
حتديداً توفري خوادم التطبيقات الفرتا�سية وغري الفرتا�سية لالآخرين ، احلو�سبة ال�سحابية ت�ستمل على برامج لال�ستخدام 
التوا�سل  و�سبكات  الفرتا�سية  واملحاكاة  البيانات  قواعد  واإدارة  للبيانات  الحتياطي  والن�سخ  والتخزين  الويب  تطبيقات  يف 
واإدارة  البيانات والو�سول وتوجيه  البيانات واأمن  ال�سحابية وم�ساركة  والتعاون والو�سول عن بعد والدعم عن بعد واحلو�سبة 
الكمبيوتر  تطبيقات  توزيع  يف  لال�ستخدام  برامج  على  ت�ستمل  ال�سحابية  احلو�سبة   ، الكمبيوتر  ومعدات  الكمبيوتر  تطبيقات 
النرتنت  امل�ساريع عرب  واإدارة  املحتوى  واإدارة  واملعلومات  والفيديو  ال�سوتي  واملحتوى  وال�سور  والبيانات  ال�سوت  نقل  وتاأمني 
الربامج  تفعيل   ، الفعالة  واملناق�سات  والعرو�س  والثثرحثثالت  التو�سيحية  والعرو�س  والجتماعات  النرتنت  عرب  واملثثوؤمتثثرات 
ومواقع الويب وغريها من تطبيقات الكمبيوتر لالآخرين على خوادم افرتا�سية خا�سة ، تفعيل املواقع اللكرتونية التي ت�سمح 
و/اأو  قيد  و/اأو  ا�ستقبال  و/اأو  تبادل  و/اأو  م�ساركة  و/اأو  تنزيل  و/اأو  حتميل  و/اأو  ت�سجيل  و/اأو  باإن�ساء  الكمبيوتر  مل�ستخدمي 
وال�سوت  والن�سو�س  البيانية  وال�سور  البيانات  توفري  اأخثثرى  بطريقة  و/اأو  تنظيم  و/اأو  تخزين  و/اأو  عر�س  و/اأو  حترير 
وال�سارات وال�سور وال�سوت واملحتوى ال�سوتي والفيديوهات وامللفات والر�سائل وامل�ستندات وغريها من املعلومات عرب النرتنت 
الكمبيوتر  اأو عرب �سبكات  املتحركة  الهواتف  اأو �سبكات  اأو عرب الربيد اللكرتوين  ال�سبكات اخلارجية  اأو  الداخلية  ال�سبكات  اأو 
و/اأو  تنزيل  و/اأو  حتميل  و/اأو  ت�سجيل  و/اأو  باإن�ساء  الكمبيوتر  مل�ستخدمي  ت�سمح  التي  الويب  مواقع  تفعيل   ، الأخثثرى  العاملية 
توفري  اأخثثرى  بطريقة  و/اأو  تنظيم  و/اأو  تخزين  و/اأو  عر�س  و/اأو  حترير  و/اأو  قيد  و/اأو  ا�ستقبال  و/اأو  تبادل  و/اأو  م�ساركة 
البيانات وال�سور البيانية والن�سو�س وال�سوت وال�سارات وال�سور وال�سوت واملحتوى ال�سوتي والفيديوهات وامللفات والر�سائل 
وامل�ستندات وغريها من املعلومات عرب �سبكات املعلومات اأو �سبكات الت�سالت مبا يف ذلك ال�سبكات الال�سلكية اأو الكبلية اأو عرب 
الأقمار ال�سناعية وال�سبكات ال�سحابية اأو غريها من الو�سائل اللكرتونية ، خدمات الكمبيوتر حتديداً تفعيل ت�سهيالت الويب 
واملوؤمترات  والندوات  واملعار�س  والعرو�س  واللقاءات  والجتماعات  الأحثثداث  واإدارة  وت�سجيل  لتنظيم  النرتنت لالآخرين  عرب 
وور�سات العمل واملحا�سرات وتنظيم املناق�سات عرب النرتنت ، خدمات تخزين البيانات اللكرتونية ، خدمات تخزين البيانات ، 
والربجمة  املعلومات  وتكنولوجيا  الكمبيوتر  الكمبيوتر ومعدات  برامج  ال�ست�سارات يف   ، الكمبيوتر لالآخرين  خدمات برجمة 
احلو�سبة  وبيئات  الفرتا�سية  املحاكاة  تكنولوجيا  جمثثال  يف  ال�ست�سارات   ، والأمثثن  الفايرو�سات  من  واحلماية  والتكنولوجيا 
الكمبيوتر  برامج  واأمن  �سالمة  واختبار  ، مراقبة وحتليل  الكمبيوتر  اأنظمة  اختبار وحتليل   ، والأعمال  للموؤ�س�سات  ال�سحابية 
واأجهزة  النرتنت  تكنولوجيا  وتطبيقات  الت�سالت  �سبكات  ومعدات  الثابتة  والربامج  الكمبيوتر  واأنظمة  الكمبيوتر  ومعدات 
الكمبيوتر  واأنظمة  الكمبيوتر  ومثثعثثدات  الكمبيوتر  بثثرامثثج  وتطوير  ت�سميم   ، التثث�ثثسثثالت  �سبكات  واأدوات  التثث�ثثسثثالت  �سبكات 
�سبكات  واأدوات  التثث�ثثسثثالت  �سبكات  واأجثثهثثزة  النثثرتنثثت  تكنولوجيا  وتطبيقات  التثث�ثثسثثالت  �سبكات  ومثثعثثدات  الثابتة  والثثربامثثج 
والت�سالت  الت�سال  اأجهزة  وتطوير  ت�سميم   ، الكمبيوتر  �سبكات  واأجهزة  الكمبيوتر  منتجات  وتطوير  ت�سميم   ، الت�سالت 
برامج  وتطوير  ت�سميم   ، الكمبيوتر  ملفات  اإدارة  وبثثرامثثج  الكمبيوتر  بيانات  قثثواعثثد  وتطوير  ت�سميم   ، التثث�ثثسثثالت  وبثثرامثثج 
اأنظمة  وتطوير  ت�سميم   ، الويب  واجهة  خثثالل  من  الغري  كمبيوتر  تطبيقات  بتحميل  للم�ستخدمني  ت�سمح  التي  الكمبيوتر 
ت�سميم وتطوير   ، املوقع  البيانات خارج  ذلك مراكز  البيانات مبا يف  بالتزامن مع مراكز  اأو  كث  الكمبيوتر لال�ستخدام  وتكوين 
وتطوير  ت�سميم   ، الأنظمة  ح�سا�سية  لتحليل  الكمبيوتر  ومثثعثثدات  برامج  وتطوير  ت�سميم   ، الت�سفري  وفثثك  الت�سفري  برامج 
الثابتة  ا�ستئجار برامج الكمبيوتر ومعدات الكمبيوتر واأنظمة الكمبيوتر والربامج  اأو  ، تاأجري  �سفحات الويب ومواقع الويب 
الكمبيوتر  برامج  و�سيانة  تركيب   ، الت�سالت  �سبكات  واأدوات  الت�سالت  �سبكات  واأجثثهثثزة  النرتنت  تكنولوجيا  وتطبيقات 
وت�سخي�س ومعاجلة  واختبار  تركيب و�سيانة ومراقبة  التقني حتديداً  الدعم  ، خدمات  الثابتة  والربامج  الكمبيوتر  واأنظمة 
تكنولوجيا  وتطبيقات  الثابتة  والثثربامثثج  الكمبيوتر  واأنظمة  الكمبيوتر  برامج  وت�سليح  واإ�سالحها  الأخثثطثثاء  وا�ستك�ساف 
اختبار   ، تكنولوجيا النرتنت  الثابتة وتطبيقات  الكمبيوتر والربامج  واأنظمة  الكمبيوتر  برامج  ، ترقية وحتديث  النرتنت 
، توفري املعلومات حول تكنولوجيا الكمبيوتر والربجمة عرب املواقع  معدات وبرامج الكمبيوتر لتحليل ح�سا�سية الأنظمة 
و�سبكات  املعلومات  و�سبكات  الأخثثثرى  العاملية  الكمبيوتر  و�سبكات  النثثرتنثثت  على  الرقمي  املحتوى  تفعيل   ، اللكرتونية 
الت�سالت حتديداً ال�سحف واملدونات عرب النرتنت ، توفري املعلومات حول تكنولوجيا املحاكاة الفرتا�سية للموؤ�س�سات 
املذكورة  اخلدمات  بكافة  يتعلق  فيما  وال�ست�سارات  وامل�سورة  والتعليقات  والأنباء  املعلومات  خدمات  توفري   ، والأعمال 
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اإعالن بيع املوجودات 
يف التنفيذ رقم 2018/3841 بالن�سر 

اإىل املنفذ �سده : اأورجان لالعمال الفنية - �س ذ م م 
راجي�س كومار �ساريفوكاليل دامودهاران 

قرر  وقثثد   3841/2018 رقثثم  تنفيذ  ملف  فتح  مت  وان  �سبق   
من  املثثحثثجثثوزات  قيمة  بخ�سم  الت�سريح  التنفيذ  قثثا�ثثسثثي 
 2260 قثثثدره  والثثبثثالثثغ  �سعر  باأعلى  املالية  املطالبة  اإجثثمثثايل 
املطالب  املبلغ  ب�سداد  مكلفون  اإنكم  نعلمكم  لذلك   - درهثثم 
امتناعكم  عن  الن�سر ويف حثثال  تاريخ  ا�سبوع من  به خثثالل 
�سداد املبلغ املطالب به �سوف يتم الت�سريح لطالب التنفيذ 
بالت�سرف يف املحجوزات وفق اعلى �سعر مت اعتماده من قبل  

قا�سي التنفيذ.
اإدارة تنفيذ الأحكام       

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12443 بتاريخ 2018/10/3   
 مذكرة اإعادة اإعالن مدعي عليه  بالن�سر

يف الدعوى  املدنية  رقم  2018/494  اداري كلي - الفجرية
اىل  املدعي عليه / حممد �سعيد حممد �سعيد املحمود

جمهول حمل الإقامة 
نعلمكم باأن املدعي / الهيئة الحتادية للموا�سالت الربيدة 
اأعثثاله للمطالبة  املثثذكثثورة  الثثدعثثوى  اأقثثام  والبحرية - قد 
باخراج ال�سفن اململوكة ل�سركة فينو�س من املياه القليمية 
للدولة واملنطقة القت�سادية اخلال�سة ، لذا يتوجب عليكم 
احل�سور اىل حمكمة الفجرية الحتادية البتدائية �سباح 
لديكم  مثثا  لتقدمي  م   2018/10/22 املثثوافثثق  الثثثنثثني  يثثوم 
ار�سال  او  ، ويف حالة عدم ح�سوركم  دفثثاع وم�ستندات  من 
وكيل معتمد ينوب عنكم فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات 

القانونية يف غيابكم. 
مكتب اإدارة الدعوى        

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة الفجرية الحتادية البتدائية
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العدد 12443 بتاريخ 2018/10/3   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                   يف الدعوى رقم 2018/78 تنفيذ احكام املركز املايل
اىل املنفذ �سده/1- مايانك برافني جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/
العمران  عمران  عبداهلل  حمد  وميثله:عبداهلل  �ثثس.م.ع  التجاري  ابوظبي  بنك 
بتنفيذ  والزامك  اعثثاله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  اأقثثام  قد  ال�سام�سي 
احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم:sct/080/2018 ال�سادرة من حماكم مركز دبي 
املبلغ  بدفع  منطوقه  يف  والقا�سي  ال�سغريه(  الدعاوى  )حمكمة  العاملي  املثثايل 
املنفذ به وقدره )63509.62( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة وعليه 
فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12443 بتاريخ 2018/10/3   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
                   يف الدعوى رقم 2018/77 تنفيذ احكام املركز املايل

ان طالب  القثثامثثة مبثثا  �ساه احلميد عزيز جمهول حمثثل  �ثثسثثده/1-  املنفذ  اىل 
عمران  عبداهلل  حمد  وميثله:عبداهلل  �ثثس.م.ع  التجاري  ابوظبي  التنفيذ/بنك 
والزامك  اعاله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأقام عليك  ال�سام�سي قد  العمران 
حماكم  من  ال�سادرة   sct/130/2018:رقم الدعوى  يف  ال�سادر  احلكم  بتنفيذ 
منطوقه  يف  والقا�سي  ال�سغريه(  الثثدعثثاوى  )حمكمة  العاملي  املثثايل  دبثثي  مركز 
او خزينة  التنفيذ  وقثثدره )190133.08( درهم اىل طالب  به  املنفذ  املبلغ  بدفع 
املحكمة وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12443 بتاريخ 2018/10/3   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
                   يف الدعوى رقم 2018/89 تنفيذ احكام املركز املايل

اىل املنفذ �سده/1- نبيله كل �سهباز �سوكت جمهول حمل القامة مبا ان طالب 
عمران  عبداهلل  حمد  وميثله:عبداهلل  �ثثس.م.ع  التجاري  ابوظبي  التنفيذ/بنك 
والزامك  اعاله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأقام عليك  ال�سام�سي قد  العمران 
حماكم  من  ال�سادرة   sct/129/2018:رقم الدعوى  يف  ال�سادر  احلكم  بتنفيذ 
منطوقه  يف  والقا�سي  ال�سغريه(  الثثدعثثاوى  )حمكمة  العاملي  املثثايل  دبثثي  مركز 
او خزينة  التنفيذ  وقثثدره )135641.92( درهم اىل طالب  به  املنفذ  املبلغ  بدفع 
املحكمة وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12443 بتاريخ 2018/10/3   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
                   يف الدعوى رقم 2018/76 تنفيذ احكام املركز املايل

جمهول  ماثيو  ت�ساكو  كيزهاكثيل  ماثيو  جافي�س  �سده/1-  املنفذ  اىل 
�س.م.ع  الثثتثثجثثاري  ابوظبي  التنفيذ/بنك  طالب  ان  مبثثا  القثثامثثة  حمثثل 
وميثله:عبداهلل حمد عبداهلل عمران العمران ال�سام�سي قد اأقام عليك 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
فان  وعليه  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  درهثثم   )344305.77(
اللتزام  عثثدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الجثثثراءات  �ستبا�سر  املحكمة 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12443 بتاريخ 2018/10/3   
       اإعادة اإعالن بالن�سر

   فـي  الدعوى 2018/379  مدين كلي
املثثدعثثي/ ان  املثثدعثثي عليه / 1- حممد كبري عثمان جمثثهثثول حمثثل القثثامثثة مبثثا  اىل 
امل�ست�سفى المريكي دبي )فرع من حممد وعبيد املال( �س.ذ.م.م وميثله:حممد طالل 
حممد ح�سن التميمي قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليها 
والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم   )1.132.737.45( وقدره  مببلغ 
يوم  جل�سة  لها  وحثثددت  الثثتثثام.  ال�سداد  وحتى  مثثثثثن:2018/4/15   %9 بواقع  القانونية 
فاأنت  لثثذا   Ch1.C.15 بالقاعة  �س   9.30 ال�ساعة   2018/10/10 املثثوافثثق  الربثثعثثاء 
او  مثثذكثثرات  مثثن  لديك  مثثا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  مثثن  اأو  باحل�سور  مكلف 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم 

�سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12443 بتاريخ 2018/10/3   
اعالن حكم بالن�سر

        يف  الدعوى رقم 2018/377  عقاري كلي
بثثان املحكمة حكمت  بثثاتثثال  جمثثهثثول حمثثل القثثامثثة نعلنكم  ا�ثثسثثد احثثمثثد  اىل املحكوم عثثلثثيثثه/1- 
املنعقدة بتاريخ  2018/9/9  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/نور بنك - م�ساهمة  بجل�ستها 
عامة - بنك نور ال�سالمي �ثثس.م.ع - �سابقا بف�سخ اتفاقية الجثثارة املنتهية بالتملك )اتفاقية 
الطابق  رقثثم:7017  العقارية  الوحدة  عن  املربمة  ومالحقها  امللكية(  بنقل  منتهية  اجل  ايجار 
رقم:7 باملبنى امل�سمى التاجر املبنى رقم 2 الر�س رقم:200 منطقة برج خليفة وبالزام املدعي 
العقاري  القيد  ا�ثثسثثارة  وبالغاء  ال�سواغل  مثثن  خاليه  للمدعي  العقارية  الثثوحثثده  بت�سليم  عليه 
عليه  املدعي  والزمت  عليه  املدعي  ل�سالح  امللكية  ب�سهادة  الثثواردة  بالتملك(  املنتهية  )الجثثارة 
بالر�سوم وامل�سروفات ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة . حكما مبثابة احل�سوري قابال 
لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12443 بتاريخ 2018/10/3   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2018/3267 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �سده/1- درامل فيالنيوفا �سارمينتو جمهول حمل القامة 
مبا ان طالب التنفيذ/بنك ام القيوين الوطني �س.م.ع وميثله:عبداهلل 
حمد عبداهلل عمران العمران ال�سام�سي قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )10961.60( درهم 
�ستبا�سر  املحكمة  فثثان  وعليه  املحكمة    خزينة  او  التنفيذ  طثثالثثب  اىل 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية العدد 12443 بتاريخ 2018/10/3   
اعالن حم�سر حجز بالن�سر 

           يف الدعوى رقم 2018/125 بيع عقار مرهون
�سروت زهيب   -2 امثثاين رحمان  �سيد  زوهيب  �سيد  املنفذ �سده/1-  اىل 
الوطني  ابوظبي  التنفيذ/بنك  طالب  ان  مبثثا  القثثامثثة  حمثثل  جمهول 
�سلطان  عي�سى  وميثله:حممد  )حاليا(  الول  ابوظبي  بنك   - )�سابقا( 
ال�سويدي نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�سة وهي عبارة عن 
ار�س - مبنطقة وادي ال�سفا 2 - رقم الر�س 496 - امل�ساحة:814 مرت 
مربع وفاءا للمبلغ املطالب به )3360.000( درهم وذلك للعلم مبا جاء 

ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12443 بتاريخ 2018/10/3   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2018/9243  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-ترار انتري بري�سي�س للنقليات �س.ذ.م.م جمهول حمل 
اأقام  قد  مالك  ريا�س  حممد  اوان  نفي�س  /حممد  املدعي  ان  مبا  القامة 
 37500( وقدرها  عمالية  املطالبة مب�ستحقات  ومو�سوعها  الدعوى  عليك 
درهم( درهم وتذكرة عودة مببلغ )2000( درهم والر�سوم وامل�ساريف رقم 
الثالثاء  يثثوم  جل�سة  لها  وحثثددت   MB183138241AE:ال�سكوى
فاأنت  لذا   ch1.A.1:بالقاعة �س   08.30 ال�ساعة   2018/10/16 املوافق 
من  لثثديثثك  مثثا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  مثثن  اأو  باحل�سور  مكلف 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية العدد 12443 بتاريخ 2018/10/3   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2018/3043  تنفيذ عمايل 
حمل  جمهول  �ثثثس.ذ.م.م  �سيكيوريتي  جلوبال  رادكاليف  �سده/1-  املنفذ  اىل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/اديلينا �سيدانو فوروندا وميثله:حممود ح�سني 
اأقثثام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع  علي احمد قد 
املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  درهثثم   )34710( وقثثدره  به  املنفذ  املبلغ 
بال�سافة اىل مبلغ )2408( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة 
املذكور  بالقرار  اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الجثثثراءات  �ستبا�سر 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12443 بتاريخ 2018/10/3   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
    يف الدعوى رقم 2018/4094  تنفيذ عمايل 

البحرية  اخلليج  �سركة  من  فثثرع   - فابريك�سن  جيمو�س  �ثثسثثده/1-  املنفذ  اىل 
لل�سيانة واخلدمات املالحية دبي ذ.م.م - جيمو�س دبي جمهول حمل القامة 
مبا ان طالب التنفيذ/�سوريندر �سينا نار�سيمولو بوجوم بوجوم وميثله:ح�سن 
علي مطر الريامي قد اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك 
خزينة  او  التنفيذ  طثثالثثب  اىل  درهثثثم   )71572( وقثثثدره  بثثه  املنفذ  املبلغ  بثثدفثثع 
املحكمة بال�سافة اىل مبلغ )4989( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان 
بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  الجثثراءات  �ستبا�سر  املحكمة 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12443 بتاريخ 2018/10/3   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2018/3351 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �سده/1- مطعم اليوليه ال�سعبي 2- عبداهلل عمر من�سور �سالح 
ح�سن  فثثولد  ح�سن  التنفيذ/حممد  طالب  ان  مبا  القثثامثثة  حمل  جمهول 
وميثله:علي ا�سماعيل ابراهيم اجلرمن قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
املذكورة اعاله والزامكم بالت�سامن  بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )335360( 
�ستبا�سر  املحكمة  املحكمة   وعليه فان  او خزينة  التنفيذ  درهم اىل طالب 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 

يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12443 بتاريخ 2018/10/3   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2018/3164 تنفيذ جتاري
وميثلها  العقارية  للو�ساطة  هومز  يونيك  موؤ�س�سة  �ثثسثثده/1-  املنفذ  اىل 
�ساحبها احمد �سعيد مطر غالب املن�سوري جمهول حمل القامة مبا ان 
طالب التنفيذ/فلور انف�ستمنت�س ليمتد وميثلها مديرها ال�سيد/فيورنزو 
الدعوى  عليك  اأقثثام  قد  اجلرمن  ابراهيم  ا�سماعيل  وميثله:علي  امييليو 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )19636195( 
�ستبا�سر  املحكمة  املحكمة   وعليه فان  او خزينة  التنفيذ  درهم اىل طالب 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 

يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12443 بتاريخ 2018/10/3   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2018/3294 تنفيذ جتاري

�ثثثثس.ذ.م.م جمهول حمل  البناء  مثثواد  لتجارة  مثثودك  �ثثسثثده/1-  املنفذ  اىل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/�سركة ت�سنيع املعادن الفنية ذ.م.م - فرع دبي 
قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )75312( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   وعليه فان 
املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12443 بتاريخ 2018/10/3   
مذكرة اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/2139  ا�ستئناف جتاري    
اىل املثث�ثثسثثتثثاأنثثف �ثثثسثثثده/ 1- دريثثثثك اآنثثثثد �ثثسثثكثثل انثثرتنثثا�ثثسثثيثثونثثال �ثثثثس.م.ع 
جمهول حمل القامة مبا ان امل�ستاأنف / احلبتور - �سبيكون �س.ذ.م.م 
احلكم  القرار/  ا�ستاأنف  قد  اجلرمن   ابراهيم  ا�سماعيل  وميثله:علي 
بتاريخ:2017/2/2  كلي  جتثثثاري   2017/242 رقثثم  بثثالثثدعثثوى  الثث�ثثسثثادر 
 10.00 ال�ساعة   2018/10/10 املوافق  الربعاء   يوم  لها جل�سه  وحثثددت 
او من  يقت�سي ح�سوركم  وعليه   ch2.D.18 رقم  بالقاعة  �سباحا  

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 12443 بتاريخ 2018/10/3   

مذكرة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2018/1152  ا�ستئناف مدين    

حمل  جمهول  �ثثثثس.ذ.م.م  لالأملا�س  ال�سالمي   -1 �ثثسثثده/  امل�ستاأنف  اىل 
القامة مبا ان امل�ستاأنف / ديا �ستار جيم�س �س.ذ.م.م  قد ا�ستاأنف القرار/ 
احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 2018/269 مدين كلي بتاريخ:2018/8/16 
ال�ساعة 10.00  املثثوافثثق 2018/11/7  الربثثعثثاء   يثثوم  لها جل�سه  وحثثددت 
او من  يقت�سي ح�سوركم  وعليه   ch2.D.17 رقم  بالقاعة  �سباحا  

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 12443 بتاريخ 2018/10/3   
انذار عديل بالن�سر

الإنذار العديل رقم )2018/170621(
املنذر :  بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع - بوكالة املحامية موزه اخلظر 

املنذر اليه : مانوج جايكي�سن بهوجواين - هندي اجلن�سية 
بوكالتنا عن بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع. ننذركم ب�سرورة �سدادكم اإجمايل قيمة املبلغ املرت�سد 
املنذر والبالغ قدره /  8.159.916.12  درهم ) ثمانية ماليني ومائة وت�سعة  البنك  يف ذمتكم مل�سلحة 
وخم�سني الف وت�سعمائة و�ستة ع�سر درهم واثنا ع�سر فل�س( ل�سالح البنك املنذر  والناجت عن اتفاقية 
اآ�سفني  واإل �سن�سطر  النثثذار،  تاريخ ن�سر هذا  اق�ساها 30 يوم من  ، وذلثثك يف غ�سون مدة  الت�سهيالت 
اللجوء اىل الق�ساء لخت�سامكم قانونا مطالبني بنزع ملكية العقار املرهون مل�سلحتنا البيانات التالية 
) باإمارة دبي - املنطقة : احلبية الرابعة - رقم الر�س : 82 - رقم البلدية : 259-682 - رقم املبنى 1 - 
ا�سم املبنى : اوملبيك بارك 4 - رقم العقار 305 - رقم الطابق 3 - امل�ساحة : 1591.23 قدم مربع(  وبيعه 
ل�سالح البنك عمال باأحكام املادتني / 25/ و / 26 / من القانون رقم / 14 / ل�سنة 2008 ب�ساأن الرهن 

التاأميني يف اإمارة دبي. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12443 بتاريخ 2018/10/3   
 يف الدعوى  رقم 2018/1099 جتاري كلي   

م   اأبوظبي التجاري - فرع - املدعي عليهم :  1- نيو ئي مارت �سوبر ماركت �س ذ م  املدعي :  بنك 
ب�سفتها كفيل �سداد و�سامن ، 2- درمي مارت هايرب ماركت �س ذ م م  ب�سفتها كفيل �سداد و�سامن ، 
3-متجر و�سوبر ماركت ال�سوق الب�سيط ب�سفتها - مدين - وميثلها مالكها : راجي�س �سريات دامودارام 
، 4- ايزي مارت للتجارة العامة - �س ذ م م  - ب�سفتها كفيل �سداد و�سامن  ، 5- ئي مارت �سوبر ماركت 
ومتجر اأق�سام )�س ذ م م ( - ب�سفتها كفيل �سداد و�سامن ، 6- اأي �سي مارت للتجارة العامة - �س ذ 
 ، و�سامن  �سداد  كفيل  )ب�سفته  داموداران  �سريات  راجي�س   -7  ، و�سامن  �سداد  كفيل  ب�سفتها   - م  م 
وب�سفته ال�سخ�سية ، وب�سفته مالك ومدير متجر و�سوبر ماركت ال�سوق الب�سيط( ، 8- اورجن �سوبر 
ماركت )�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة( - ب�سفتها كفيل �سداد و�سامن ، 9- موؤ�س�سة عجمان التجارية 
، 11-�سوبر  ، 10-ريني مول جوزيف - ب�سفتها كفيل �سداد و�سامن  - ب�سفتها كفيل �سداد و�سامن 
ماركت مردف ئي مارت - �س ذ م م - ب�سفتها كفيل �سداد و�سامن ، 12-�سوبر ماركت درمي مارت �س ذ م 
م - ب�سفتها كفيل �سداد و�سامن ، "يعلن اخلبري الدكتور / عقيل حممد هادي ح�سن الهادي ، واملعني 
من قبل حمكمة دبي البتدائية  يف الدعوى رقم 2018/1099  جتاري كلي ، واملقامة من املدعي/ بنك 
اأبوظبي التجاري - فرع ، وتنفيذا للمهمة فان املدعي عليهم ال�سادة/  نيو ئي مارت �سوبر ماركت �س 
ذ م م  ب�سفتها كفيل �سداد و�سامن ، وال�سادة/ درمي مارت هايرب ماركت �س ذ م م  ب�سفتها كفيل �سداد 
و�سامن ، وال�سادة/متجر و�سوبر ماركت ال�سوق الب�سيط ب�سفتها - مدين - وميثلها مالكها : راجي�س 
�سريات دامودارام ، وال�سادة/ ايزي مارت للتجارة العامة - �س ذ م م  - ب�سفتها كفيل �سداد و�سامن ، 
وال�سادة/ ئي مارت �سوبر ماركت ومتجر اأق�سام )�س ذ م م ( - ب�سفتها كفيل �سداد و�سامن ،  وال�سادة/
، وال�سيد/ راجي�س �سريات  اأي �سي مارت للتجارة العامة - �س ذ م م - ب�سفتها كفيل �سداد و�سامن 
داموداران )ب�سفته كفيل �سداد و�سامن ، وب�سفته ال�سخ�سية ، وب�سفته مالك ومدير متجر و�سوبر 
ماركت ال�سوق الب�سيط( ، وال�سادة/ اورجن �سوبر ماركت )�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة( - ب�سفتها 
كفيل �سداد و�سامن ، وال�سادة/ موؤ�س�سة عجمان التجارية - ب�سفتها كفيل �سداد و�سامن ، وال�سادة/ 
ريني مول جوزيف - ب�سفتها كفيل �سداد و�سامن ، وال�سادة/ �سوبر ماركت مردف ئي مارت - �س ذ م 
م - ب�سفتها كفيل �سداد و�سامن ، وال�سادة/ �سوبر ماركت درمي مارت �س ذ م م - ب�سفتها كفيل �سداد 
، واملقرر عقده يوم  او بوا�سطة وكيل معتمد  امل�سرفية  و�سامن مدعوون حل�سور الجتماع اخلربة 
الثنني املوافق 2018/10/8 م يف متام ال�ساعة الواحدة والن�سف ظهرا ، يف مقر مكتبنا الكائن يف اإمارة 
دبي - ديرة - بور�سعيد - بناية الو�سل بزن�س �سنرت - بجوار  فندق جي 5 )فندق روتانا �سابقا( - �سارع 
التكرم  منكم  نرجو  لذا     32428  94178  : مكاين  رقم   902 رقم  مكتب   - التا�سع  الطابق   -  27 رقم 
باحل�سور يف املوعد املحدد اعاله ، واإح�سار جميع الأوراق وامل�ستندات التي توؤدون تقدميها لنا لنتمكن 

من اأداء مهمتنا.
مكتب اخلبري امل�سريف 
د - عقيل حممد هادي ح�سن  الهادي 

تكليف الإعالن بالن�سر 
حل�سور اجتماع اخلربة امل�سرفية 

فقد املدعو / تنظيم ا�سرف 
باك�ستان     ، ا�ثثسثثرف  حمثثمثثد 
�سفره  جثثثثثواز   - اجلثثنثث�ثثسثثيثثة 
 )EB1844002( رقثثم 
مثثثثثثثثثثثثثن يثثثثثثثثثثثجثثثثثثثثثثثده عثثثثثلثثثثثيثثثثثه 
بثثتثثلثثيثثفثثون رقم   التثثث�ثثثسثثثال 

0508385577

فقدان جواز �شفر

كري�ستوفر   / املثثدعثثو  فقد 
امريكا     ، ثومب�سون  جثثثاى 
�سفره  جثثثثثواز   - اجلثثنثث�ثثسثثيثثة 
 )821689553( رقثثثم 
مثثثثثثثثثثثثثن يثثثثثثثثثثثجثثثثثثثثثثثده عثثثثثلثثثثثيثثثثثه 
بثثتثثلثثيثثفثثون رقم   التثثث�ثثثسثثثال 

0526472998

فقدان جواز �شفر

فثثثثثقثثثثثد املثثثثثدعثثثثثو/اتثثثثث�ثثثثثسثثثثثاجنثثثثثو 
غثثثثثزه �ثثسثثونثثيثثا ، الثثثكثثثامثثثريون 
اجلثثنثث�ثثسثثيثثة جثثثثواز �ثثسثثفثثره رقم 
يرجى   -  )0563601(
ت�سليمه  عثثلثثيثثه  يثثثعثثثر  ممثثثثن 
اقرب  او  الثثكثثامثثريون  ب�سفارة 

مركز �سرطة بالمارات.   

فقدان جواز �شفر

فثثقثثد املثثدعثثو/ حمثثمثثد ا�سرف 
باك�ستان   ، كثثثثثثثرمي  فثثث�ثثثسثثثل 
اجلثثنثث�ثثسثثيثثة جثثثثواز �ثثسثثفثثره رقم 
)FX1842481( - يرجى 
ت�سليمه  عثثلثثيثثه  يثثثعثثثر  ممثثثثن 
بال�سفارة الباك�ستانية او اقرب 

مركز �سرطة بالمارات.

فقدان جواز �شفر

دين  �ثثسثثال  املثثدعثثو/ حممد  فقد 
بنغالدي�س   - عثثلثثم  جثثثري  جثثهثثن 
اجلثثنثث�ثثسثثيثثة جثثثثثثواز �ثثثسثثثفثثثره رقم 
يرجى   -  )BP0453771(
ت�سليمه  عثثثلثثثيثثثه  يثثثثعثثثثر  ممثثثثثن 
بال�سفارة البنغالدي�سية او اقرب 

مركز �سرطة بالمارات.   

فقدان جواز �شفر

فثثثثقثثثثد املثثثثثثثدعثثثثثثثو/ امثثثثاريثثثث�ثثثثس 
اثيوبيا   ، مثثثيثثث�ثثثسثثثيثثثبثثثو  دانثثثثثثثثا 
اجلثثنثث�ثثسثثيثثة جثثثثواز �ثثسثثفثثره رقم 
)EP4775428( - يرجى 
ت�سليمه  عثثلثثيثثه  يثثثعثثثر  ممثثثثن 
بثثث�ثثثسثثثفثثثارة  اثثثيثثوبثثيثثا او اقثثثرب 

مركز �سرطة بالمارات.   

فقدان جواز �شفر

املثثثثدعثثثثو/ حمثثثمثثثد حنيف  فثثثقثثثد 
بنغالدي�س   - الثثكثثالم  ابثثثو  مثثيثثاه 
اجلثثنثث�ثثسثثيثثة جثثثثثثواز �ثثثسثثثفثثثره رقم 
يرجى   -  )BH0777137(
ت�سليمه  عثثثلثثثيثثثه  يثثثثعثثثثر  ممثثثثثن 
بال�سفارة البنغالدي�سية او اقرب 

مركز �سرطة بالمارات.

فقدان جواز �شفر

املثثدعثثو/مثثنثثظثثور ح�سني  فثثقثثد 
باك�ستان   ، �ثثثسثثثبثثثري  غثثثثثثثالم 
اجلثثنثث�ثثسثثيثثة جثثثثواز �ثثسثثفثثره رقم 
)EA6891283(- يرجى 
ت�سليمه  عثثلثثيثثه  يثثثعثثثر  ممثثثثن 
بال�سفارة الباك�ستانية او اقرب 

مركز �سرطة بالمارات.

فقدان جواز �شفر

فثثثثثثقثثثثثثد املثثثثثثثثثثثدعثثثثثثثثثثثو/ بثثثثالثثثثتثثثثو 
الهند   ، مثثثو�ثثثسثثثاف  مثثثثونثثثثدال 
اجلثثنثث�ثثسثثيثثة جثثثثواز �ثثسثثفثثره رقم 
يرجى   -  )G6555973(
ت�سليمه  عثثلثثيثثه  يثثثعثثثر  ممثثثثن 
اقرب  او  الهندية  بال�سفارة 

مركز �سرطة بالمارات.

فقدان جواز �شفر
فثثقثثد املثثثثدعثثثثو/ عثثثبثثثدالثثثروؤوب 
الهند   ، مثثث�ثثثسثثثارف  مثثثثونثثثثدال 
اجلثثنثث�ثثسثثيثثة جثثثثواز �ثثسثثفثثره رقم 
)M9470892( - يرجى 
ت�سليمه  عثثلثثيثثه  يثثثعثثثر  ممثثثثن 
اقرب  او  الهندية  بال�سفارة 

مركز �سرطة بالمارات.

فقدان جواز �شفر

العدد 12443 بتاريخ 2018/10/3   
انذار عديل بالن�سر

رقم 6136/2018 
                               املنذر/ ال�سيد / موزة بطي م�سعود �سامل املحريبي ، بوكالة املحامي عبدالرحمن جنيد 
عي�سى مبوجب وكالة م�سدقة من الكاتب العدل بدبي حتت رقم حمرر 2018/1/149760 ب�سفته وكيال عن 
املنذرة حتت رقم حمرر 2016/1/64135 ، العنوان : الإمارات العربية املتحدة - دبي - اخلليج التجاري - �سارع 

البراج - بناية باي �سكوير 12 - الطابق الثالث - مكتب رقم 303 - هاتف : 044412031 
 )IF BOUTIQUE LLC( املنذر اليه / ال�سادة �سركة اي اف بوتيك �س ذ م م

عنوان : الإمارات العربية املتحدة - دبي - ال�سفا الثانية - �سارع املنارة - رقم A 512 - فيال رقم 125 ، هاتف : 
   ifboutique dubai@yahoo.com : 043947260 ، الربيد اللكرتوين

ايداع  2018/6/15 مت  بتاريخ  وانثثه  اليها  املنذر  قبل  امل�ستاأجر من  العقار  مالكة  املنذرة هي  ان  : حيث  لذلك 
ال�سيك رقم 648588 وبتاريخ 2018/6/30 مت ايداع ال�سيك رقم 648589 بتاريخ 2018/7/31 مت ايداع ال�سيك 
رقم 648653 وبتاريخ 2018/9/15 مت ايداع ال�سيك رقم 648654 وذلك مبجموع �سيكات مببلغ 294.000 درهم 
واملقدمة من قبل املنذر اليها وم�سحوبة من بنك را�س اخليمة الوطني ومت ا�سرتجاع جميع ال�سيكات من قبل 
البنك لعدم وجود ر�سيد كايف ، وحاول املنذر التوا�سل مع املنذر اليه بدفع قيمة اليجار اإل ان املنذر اليه امتنع 
عن ال�سداد دون �سند قانوين وبعد ذلك قام املنذر باقامة دعوى ف�س منازعات ايجارية بدبي رقم 2018/6874 
وقد حكمت بتاريخ 2018/8/30 بالزام املدعي عليه ب�سداد قيمة ال�سيكات مببلغ 162.000 درهم والزام املنذر 
اليه ب�سداد غرامة �سيكات 12.600 درهم والزام املدعي بامل�سروفات لذلك ومبوجب هذا الإنذار العديل فان 
املنذر ينذر املنذر اليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره 294.000 درهم وهي جمموع ال�سيكات املرتدة القيمة املرت�سدة 
يف ذمة املنذر اليه وهي قيمة عقد اليجار امل�ستحق عليكم ويف حالة عدم ال�ستجابة خالل 30 يوم من الن�سر يف 
اجلريدة اىل ما جاء يف ال�سعار و�سنقوم باتخاذ كافة الجراءات الق�سائية �سدكم مبا يف ذلك املطالبة باليجار 
والخالء  مع حتميلكم كافة م�ساريف الجثثراءات القانونية وا�ست�سدار امر الداء واتعاب املحاماة عن ذلك 

وعن التعوي�س القانوين بقيمة 12% من تاريخ ال�ستحقاق وحتى متام ال�سداد. 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12443 بتاريخ 2018/10/3   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2018/1737  تنفيذ مدين  
                             اإىل املنفذ �سدهم / 1- ح�سن اأحمد عبداهلل ال�سفار ، 2-زهرة ح�سن �سنقور ، 
3-يو�سف عيد اأحمد ال�سفار ، 4- اأحمد عيد اأحمد ال�سفار ، 5- جا�سم عيد اأحمد ال�سفار ، 6-رقية 
عيد اأحمد ال�سفار ، 7-مع�سومة عيد اأحمد ال�سفار ، 8-زهرا رم�سان علي ، 9-زكية حممد اأحمد 
ال�سفار 10- حليمة حممد اأحمد ال�سفار ، 11- �سديقة حممد اأحمد ال�سفار ، 12-ح�سني حممد 
، 15-ح�سن  ال�سفار  اأحمد  ، 14- خليل عبا�س  ال�سفار  احمد  ، 13-فاطمة عبا�س  ال�سفار  اأحمد 
عبا�س اإبراهيم ، 16-ح�سني عبا�س اإبراهيم ، 17- منال عبا�س اإبراهيم ، 18-نوال عبا�س اإبراهيم 
19-مرمي عبا�س اإبراهيم ، 20-فرع عبا�س اإبراهيم ، 21-�سكينة عي�سى علي ال�سفار ، 22- �سعيب 
عي�سى علي ال�سفار ، 23- ادري�س عي�سى علي ال�سفار ، 24-�سم�سة عبا�س اأحمد ال�سفار ، 25-عبا�س 
عيد احمد ال�سفار ، 26-ابراهيم عيد احمد ال�سفار ، 27-عبداهلل عي�سى علي احمد ال�سفار ، 28-

زينب عبا�س احمد ال�سفار ، 29-مرمي ابراهيم حمزة ، 30-فاطمة علي مراد ، 31-زين العابدين 
اإ�سماعيل علي احمد ال�سفار ، 33-حم�سن علي احمد ال�سفار 34-حورية  عي�سى ال�سفار ، 32 - 
، 37- حمزة  ال�سفار  احمد  ، 36-نثثورة علي  ال�سفار  احمد  نادية علي   -35 ، ال�سفار  احمد  علي 
عبا�س احمد ال�سفار ، 38- عبداهلل احمد ال�سفار جمهويل حمل الإقامة.  مبا اأن طالب التنفيذ 
: جمل�س اإدارة الأوقاف اجلعفرية اخلريية وميثله / حميد غالم دروي�س ابراهيم   قد اأقام عليك 
به وقدره )9510500( درهم اىل  املنفذ  املبلغ  والزامك بدفع  املذكورة اعاله  التنفيذية  الدعوى 
طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجثثراءات التنفيذية بحقك يف 

حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 12443 بتاريخ 2018/10/3   
 مذكرة تبليغ مدعي عليه  بالن�سر

�سادرة من حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية 
يف الق�سية رقم 2018/1905  جتاري جزئي        

  اإعالن املدعي عليه بورود التقرير 
اىل املدعى عليه / 1- نوال احمد عبدالرحمن حممد ال حممد  ،

2- �سفيان حممد �سعيد يو�سف حمدان
حيث ان املدعي / م�سرف الهالل - �س م ع  قد اقام عليك لدى هذه املحكمة الدعوى 
)الدائرة  املحكمة  هذه  امام  ح�سورك  يقت�سي  لذلك    : فيها  ويعلنك  اعاله  املذكورة 
اجلزئية املدنية التجارية الرابعة( القاعة رقم 140 يف متام ال�ساعة الثامنة ون�سف من 
�سباح يوم 2018/10/16  وذلك لالجابة على الدعوى وتقدمي ما لديكما من بيانات ، 
ويف حال تخلفكما عن احل�سور او عدم ار�سال وكيل عنكما يف الوقت املحدد فان املحكمة 

�ستبا�سر نظرالدعوى يف غيابكما. 
مكتب اإدارة الدعوى          

المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية
العدد 12443 بتاريخ 2018/10/3   

 مذكرة تبليغ مدعي عليه  بالن�سر
�سادرة عن حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية 
يف الدعوى رقم  2018/1389 جتاري جزئي ال�سارقة 

اىل املدعى عليه / خالد حممد ال�سيد �سامل 
حيث ان املدعي :  الهيئة العامة لل�سوؤون ال�سالمية والوقاف 

قد اقام عليكم الدعوى املذكورة اأعاله ويطالبك فيها :  
لعالن املدعي عليه بورود التقرير 

لذلك يقت�سي ح�سوركما امام هذه املحكمة )الدائرة اجلزئية املدنية التجارية الثانية( 
القاعة رقم 151 يف متام ال�ساعة الثامنة ون�سف من �سباح يوم  الثنني  2018/10/8م   
، ويف حال تخلفكما عن  بيانات  لديكما من  ما  الدعوى وتقدمي  وذلك لالجابة على 
نظر  �ستبا�سر  املحكمة  فاإن  املحدد  الوقت  يف  عنكما  وكيل  ار�سال  عدم  او  احل�سور 

الدعوىيف غيابكما. 
مكتب اإدارة الدعوى 

المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية
العدد 12443 بتاريخ 2018/10/3   

حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية
اعالن حكم بالن�سر

يف  الدعوى رقم 2018/3053 طلبات ب�سيطة  
املرفوعة من املدعي/ �سركة التاأمني العربية - �س م ل 

اىل املدعي عليه / يا�سر �سبري �سبري ح�سني 
يوؤدي  بان  عليه  املدعي  بالزام   -: احل�سوري  مبثابة  املحكمة  حكمت 
للمدعية مبلغ وقدره 9.800 درهم )ت�سعة الف وثمامنائة درهم والزامه 
بالر�سوم وامل�سروفات ، ومبلغ 300 درهم ، مقابل اتعاب املحاماة ، ورف�ست 

فيما زاد عن ذلك من طلبات. 
حكما غري قابال لال�ستئناف خالل املدة القانونية. 

مكتب اإدارة الدعوى 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 12443 بتاريخ 2018/10/3   
حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية

اعالن حكم بالن�سر
يف  الدعوى رقم 2018/3096 طلبات ب�سيطة  

املرفوعة من املدعي/ �سركة التاأمني العربية - �س م ل 
اىل املدعي عليه / عثمان حيدر جافيد اقبال 

يوؤدي  بان  عليه  املدعي  بالزام   -: احل�سوري  مبثابة  املحكمة  حكمت 
وخم�سة  وخم�سمائة  الف  )ع�سرة  درهم   10.565 وقدره  مبلغ  للمدعية 
و�ستون درهم( والزامه بالر�سوم وامل�سروفات ، ومبلغ 300 درهم ، مقابل 

اتعاب املحاماة ، ورف�ست فيما زاد عن ذلك من طلبات. 
حكما غري قابال لال�ستئناف خالل املدة القانونية. 

مكتب اإدارة الدعوى 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 12443 بتاريخ 2018/10/3   
حمكمة ال�سارقة الحتادية الإبتدائية  

الإعالن بالن�سر 
اىل املدعى عليها / اماليا الدولية للعطورات وميثلها مديرها / �سبيا�ستان جوزيف 

نعلمكم بان املدعي / الواحة الوج�ستية - ذ م م  يف الدعوى رقم 2018/5125 الدائرة الكلية الثانية  
قد رفع الدعوى املذكورة اعاله يطالب فيها :  

 2018/5846 رقم  الدعوى  يف  ال�سادر  اجلابري  عبداهلل  حممد   / املحكم  حكم  على  الت�سديق   -
اآثار  عليه  يرتتب  ما  التنفيذي  ال�سند  بقوة  وجعله   2017/10/26 بتاريخ  ال�سارقة  كلي  جتاري 
قانونية ويف حالة املو�سوع احلكم ل�سالح املدعية مببلغ )1.271.194( درهم والزام املدعي عليها 
بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.  لذا يقت�سي ح�سورك اأمام مكتب اإدارة الدعوى رقم 
)6( مبحكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد ، وذلك لالجابة على 
الدعوى وتقدمي ما لديكم من بيانات ، وذلك يوم الربعاء املوافق 2018/10/10 وذلك للنظر يف 
الدعوى املذكورة ارقامها بو�سفك مدعي عليه ، ويف حال تخلفك عن احل�سور او عدم ار�سال وكيل 

عنك فانه �سيتم ا�ستكمال الجراءات القانونية يف غيابك.  
 حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية 

مكتب اإدارة الدعوى  

وزارة العدل 
حمكمة ال�سارقة  الحتادية البتدائية

مكتب اإدارة الدعوى

العدد 12443 بتاريخ 2018/10/3 
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

ا�سم ال�سركة : دي�ستني انرتنا�سيونال للتجارة - �ص ذ م م  
العنوان : مكتب رقم p02 ملك اخلليج التجاري - بردبي - اخلليج التجاري - ال�سكل 
القانوين : ذات م�سوؤولية حمدودة ،  رقم الرخ�سة : 690710  رقم القيد بال�سجل التجاري 
: 1117479  مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي باأنه قد مت التاأ�سري يف 
، وذلك مبوجب قرار حماكم  اأعاله  باإنحالل ال�سركة املذكورة  ال�سجل التجاري لديها 
 2018/6/26 بتاريخ   دبي  العدل حماكم  كاتب  لدى  واملوثق    2018/4/16 بتاريخ   دبي 
دوكيوبيليتي  املثثعثثني  امل�سفي  اإىل  الثثتثثقثثدم  مطالبة  اأو  اعثثرتا�ثثس  اأي  لثثديثثه  مثثن  وعثثلثثى 
برج   - بردبي   - للتطوير  ديثثار  رقم 1006 ملك  : مكتب  العنوان  لتدقيق احل�سابات  
امل�ستندات  معه كافة  : 4421764-04 م�سطحباً  : 4421762-04  فاك�س  خليفة - هاتف 

والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12443 بتاريخ 2018/10/3 
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

ا�سم ال�سركة : ا�سطورة الغد للتجارة العامة - �ص ذ م م   
العنوان : مكتب ملك اآل بخيت للعقارات )مركز البخيت( - ديرة - اخلبي�سي  ال�سكل 
بال�سجل  القيد  رقثثم    507569  : الرخ�سة  رقثثم    ، حمثثثدودة  م�سوؤولية  ذات   : القانوين 
التجاري : 51712  مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي باأنه قد مت التاأ�سري 
يف ال�سجل التجاري لديها باإنحالل ال�سركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب قرار حماكم 
  2018/9/24 بتاريخ   دبي  العدل حماكم  كاتب  لدى  واملوثق    2018/9/24 بتاريخ   دبي 
وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني ايه & ام الن�ساري 
لتدقيق احل�سابات  العنوان : مكتب رقم 1-2903 ملك �سمو ال�سيخ هزاع بن زايد بن 
�سلطان ال نهيان - املركز التجاري الأول -   هاتف : 2955582-04  فاك�س : 04-2955598    
م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر 

هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12443 بتاريخ 2018/10/3 
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

ا�سم امل�سفي : دوكيوبيليتي لتدقيق احل�سابات  
العنوان : مكتب رقم 1006 ملك ديار للتطوير - بردبي - برج خليفة - هاتف 
التنمية  دائثثثرة  تعلن  هثثذا  مبوجب   04-4421764  : فاك�س    04-4421762  :
القت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور اأعاله لت�سفية  دي�ستني 
انرتنا�سيونال للتجارة - �ص ذ م م   وذلثثك مبوجب قثثرار حماكم دبي بتاريخ  
2018/4/16  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2018/6/26 وعلى 
من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن 
والأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً  اأعثثاله،  املذكور  العنوان  على  بدبي 

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

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12443 بتاريخ 2018/10/3 
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي

ا�سم امل�سفي : ايه & ام الن�ساري لتدقيق احل�سابات 
 العنوان : مكتب رقم 1-2903 ملك �سمو ال�سيخ هزاع بن زايد بن �سلطان ال نهيان 
- املركز التجاري الأول -   هاتف : 2955582-04  فاك�س : 2955598-04  مبوجب 
هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور اأعاله 
قرار  وذلثثك مبوجب  م    م  ذ  �ص   - العامة  للتجارة  الغد  ا�سطورة  لت�سفية  
بتاريخ  دبي  العدل حماكم  كاتب  لدى  واملوثق   2018/9/24 بتاريخ   دبي  حماكم 
2018/9/24 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف 
امل�ستندات  اأعثثاله، م�سطحباً معه كافة  املذكور  العنوان  الكائن بدبي على  مكتبه 

والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12443 بتاريخ 2018/10/3 
  �سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�سم ال�سركة : الن�سر العمالق لتجارة اللكرتونيات - �ص ذ م م   
بال�سالت  �سلطان  حممد  ملك   13 حمثثل   : الثثعثثنثثوان   708026 الرخ�سة:  رقثثم 
رقم  حمثثثدودة  م�سئولية  ذات   : القانوين  ال�سكل   - الكبري  ال�سوق   - -بثثردبثثي 
بدبي  القت�سادية  التنمية  دائثثرة  تعلن   1135021 التجاري:  بال�سجل  القيد 
الثثواردة اعاله وذلك مبوجب  بال�سركة  الغاء الرتخي�س اخلا�س  بانهاب�سدد 
الجراءات والنظم املتبعة يف الدائرة .وعلى من لديه اي اعرتا�س التقدم اىل 

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

العالن.
 دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12443 بتاريخ 2018/10/3 
  �سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�سم ال�سركة: الفهد ل�سناعة الثاث - �ص ذ م م   
 - الب�سام  عبداللطيف  خثثالثثد  ملك  �ثثسثثربة  الثثعثثنثثوان:    300718 الرخ�سة:  رقثثم 
طريق العوير - ال�سكل القانوين: ذات م�سئولية حمدودة رقم القيد بال�سجل 
الغاء  بانهاب�سدد  بدبي  القت�سادية  التنمية  دائثثرة  تعلن   52360 التجاري: 
الرتخي�س اخلا�س بال�سركة الواردة اعاله وذلك مبوجب الجراءات والنظم 
التنمية  دائثثرة  اىل  التقدم  اعثثرتا�ثثس  اي  لديه  .وعلى من  الثثدائثثرة  املتبعة يف 

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

العالن.
 دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12443 بتاريخ 2018/10/3 
  �سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�سم ال�سركة :  اي وير هاو�ص للتجارة العامة - �ص ذ م م   
رقم الرخ�سة: 683761  العنوان: مكتب  209 ملك جنيب عبداهلل بدري - ديرة - 
نايف  ال�سكل القانوين : ذات م�سئولية حمدودة رقم القيد بال�سجل التجاري: 
1110162  تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي بانهاب�سدد الغاء الرتخي�س 
اخلا�س بال�سركة الثثواردة اعاله وذلك مبوجب الجثثراءات والنظم املتبعة يف 
الدائرة .وعلى من لديه اي اعرتا�س التقدم اىل دائرة التنمية القت�سادية 

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

العالن.
 دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12443 بتاريخ 2018/10/3 
اخلبري امني التفلي�سة د. حممد عبداحلميد الفقي 

م   م  ذ  العقارات. �س  التميز لإدارة  �سركة  لل�سادة /  الدائنني  نعلن عن قائمة 
يف الدعوى رقم 2018/1686 ، جتاري كلي ، ابوظبي ، والذي ق�سى منطوقه 
ال�سادر يف 2018/10/1 بن�سر قائمة الدائنني ل�سركة التميز لإدارة العقارات - 

�س ذ م م  وذلك على النحو التايل : 
ا�سم الدائن :    مبلغ الدائن :  

بنك دبي التجاري : 73. 816 911 12  درهم 
اخذا يف الإعتبار انه يحق لكل من ورد اأو مل يرد ا�سمه يف القائمة ان يتظلم لدى 
املحكمة املوقرة على املطالبات املدرجة باجلدول  وذلك خالل )7( �سبعة ايام 

عمل من تاريخ ن�سر القائمة يف ال�سحف. وحلني انتهاء فرتة التظلمات.   

حمكمة اأبوظبي الإبتدائية 
دائرة الإفال�س 

العدد 12443 بتاريخ 2018/10/3   
 يف  الدعوى 2018/158 اإ�ستئناف عقاري 

ال�سادة امل�ستاأنف �سدهم /  1- رويف توين تاورز ليمتد  ، 2- �سركة رويف للعقارات والن�ساءات - ذ 
م م ، 3- �سركة رويف لالن�ساءات - ذ م م ، 4- رويف للعقارات  

مبا ان هناك ا�ستئناف مقام �سدكم من قبل امل�ستاأنف / ريا�س احمد �سودري 
اأمام حماكم دبي واأنه مت تعييننا خبريا ح�سابيا  بالدعوى اأعاله مبوجب احلكم ال�سادر به 
ال�ساعة  املوافق 2018/10/7  يف متام  يوم الحد  اجتماع خربة وذلك  فاإننا ندعوكم حل�سور 
احلادية ع�سر ظهرا ، مبقر مكتبنا انرتا لال�ست�سارات املالية ، ذلك بالعنوان التايل : دبي - 
حمي�سنة - �سارع بريوت - بناية امليزان - الطابق الثالث - مكتب  303 - مقابل مركز كلداري 
 ،042206899  : تليفون   - التجاري  دبي   بنك  يوجد  البناية  وبذات   - ال�سيارات  قيادة  لتعليم 
فاك�س : 042206877   يرجى الطالع و اإح�سار كافة ما لديكم من م�ستندات واحلر�س على 

احل�سور  يف املوعد اق�ساه.
اخلبري املح�سابي وامل�سريف  
د. علي را�سد الكيتوب 

 اإعـــــالن بالن�ســـر
العدد 12443 بتاريخ 2018/10/3   

 اإعالن بالإحالة  - مكتب اإدارة الدعوى
مذكرة اإعالن موعد جل�سة بالن�سر بالإحالة للح�سور اأمام حمكمة راأ�س اخليمة البتدائية  

الرقم  2018/77 جتاري كلي 
اإىل املدعي عليها :  �سلمى حممد غريب �سحيم 

حيث ان املدعي / بنك راأ�س اخليمة الوطني 
قد اقام عليك الدعوى رقم 2018/77 جتاري كلي، وعليه يقت�سي ح�سورك اىل حمكمة را�س اخليمة - اأمام 
الدائرة التجارية الكلية الثانية امل�سائية - يوم اخلمي�س ال�ساعة اخلام�سة م�ساءا املوافق 2018/10/11 م   وذلك 
لالإجابة على الدعوى ، وتقدمي ما لديكم من بيانات ودفوع ويف حالة تخلفكم عن احل�سور او ار�سال وكيل 

عنكم يف الوقت املحدد اعاله فان املحكمة �ستبا�سر نظر الدعوى غيابيا بحقكم طالبا فيها :- 
يلتم�س املدعي من حمكمتكم املوقرة التي :  اأول - قيد الدعوى وال�سري يف اإجراءاتها 

"البنك" مبلغ وقثثدره 1.015.920.34 درهثثم )فقط مليون  يثثوؤدي للمدعي  الثثزام املدعي عليها بان  ثانيا : - 
وخم�سة ع�سر الف وت�سعمائة وع�سرون درهما واربعة وثالثون فل�س( ا�سافة الفائدة القانونية 12% من تاريخ 

رفع الدعوى وحتى متام ال�سداد. 
ثالثا - الزام املدعي عليها بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.

مكتب  اإدارة الدعوى 

      حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12443 بتاريخ 2018/10/3   
 اعادة اإعالن بالن�سر 

اىل املدعى عليه / فادي  عبدالغني بندر 
املدعي / بنك امل�سرق )�س م ع ( يف الدعوى رقم 2018/5376 الدائرة املدنية اجلزئية الوىل 

نعلمكم بان     رفع الدعوى املذكورة اعاله يطالب فيها :  
يوؤدي  بان  عليه  املدعي  الزام   - بها.   عليه  املدعي  واعالن  الدعوى  لنظر  جل�سة  اقرب  حتديد   -
و�سبعون  وت�سعمائة  الفا  وع�سرون  واثنان  )ثالثمائة  درهم(   322.970.80( وقدره  مبلغ  للمدعي 
درهما وثمانون فل�سا( ل  غري( مع الفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ رفع الدعوى وحتى متام 

ال�سداد - الزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا  البتدائية  الحتادية  ال�سارقة  حمكمة  اأمام   ح�سورك  يقت�سي  لذا 
الثالثاء  يوم  وذلك   ، امل�ستندات  كافة  بها  مرفقا  الدعوى  على  جوابية  مذكرة  وتقدمي  معتمد، 
املوافق 2018/10/16، امام دائرة اجلزئية الوىل ، القاعة 137 ، ال�ساعة 8.30 �سباحا ،  وذلك للنظر 
يف الدعوى املذكور امل�سار اليها اأعاله - بو�سفك مدعي عليه ويف حال عدم ح�سورك �سيتم اتخاذ 

الجراءات القانونية بحقك غيابيا. 
 حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية 
مكتب اإدارة الدعوى  

وزارة العدل 
حمكمة ال�سارقة  الحتادية البتدائية

مكتب اإدارة الدعوى

العدد 12443 بتاريخ 2018/10/3   
حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية

اعالن حكم بالن�سر
يف  الدعوى رقم 2018/1937 طلبات ب�سيطة  

املرفوعة من املدعي/ �سركة التاأمني العربية - �س م ل 
اىل املدعي عليه / ملى فوؤاد توفيق 

توؤدي  بان  عليها  املدعي  بالزام   -: احل�سوري  مبثابة  املحكمة  حكمت 
درهم(  وثمامنائة  الف  )خم�سة  درهم   5800 وقدره  مبلغ  للمدعية 
والزامها بالر�سوم وامل�سروفات ، ومبلغ 500 درهم ، مقابل اتعاب املحاماة 

، ورف�ست فيما زاد عن ذلك من طلبات. 
حكما غري قابال لال�ستئناف خالل املدة القانونية. 

مكتب اإدارة الدعوى 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 12443 بتاريخ 2018/10/3   
ق�سم التنفيذ - اخطار بالن�سر 

اخطار دفع بالن�سر يف الق�سية التنفيذية 1951 ل�سنة 2018    
اىل املحكوم عليه / �سعد م�سطفى عثمان حممد 

ا�سدرت  قد  البثثتثثداريثثة  الحتثثاديثثة  ال�سارقة  حمكمة  بثثان  لديكم  معلوما  ليكن 
بحقكم حكما  بالزامكم بدفع مبلغ وقدره )8913( درهم 

ل�سالح املحكوم له/ احمد كمال حمرو�س �سيف الن�سر الزوبي 
اليه  امل�سار  برقم  و�سجل  احلكم  لتنفيذ  بطلب  تقدم  قد  له  املحكوم  ان  وحيث 
اعاله، لذا يتوجب عليكم تنفيذ القرار خالل 15 يوما من تاريخ اليوم التايل 
املحكمة  فان  املحدد  والتاريخ  امليعاد  يف  احل�سور  عن  تخلفك  حال  ويف  للن�سر. 

�ستبا�سر النظر الق�سية يف غيابك
 مدير مكتب اإدارة التنفيذ 
مبحكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية                   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

  حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية         
العدد 12443 بتاريخ 2018/10/3   

 اعـــــــالن       
 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�سديقات- خورفكان  : ال�سيد/ 
اإبراهيم احمد �سعيد احمد احلمودي - اجلن�سية : الإمارات ،   وطلب الت�سديق على 
حمرر يت�سمن )تنازل(  يف ال�سم التجاري بنت اللوؤلوؤية خلياطة العبايات وال�سيل 
واملرخ�س من دائرة التنمية القت�سادية يف  ال�سارقة رخ�سة جتارية رقم 569835 
ال�سادر بتاريخ 2008/11/12 من دائرة التنمية القت�سادية بخورفكان. اىل ال�سيد/ 
منى احمد �سعيد احمد احلمودي ، اجلن�سية : الإمارات - ليكن معلوما للجميع بان 
ال�ساأن يف  الكاتب العدل يف مدينة خورفكان �سيقوم بالت�سديق على توقيعات ذوي 

املحرر املذكور بعد انق�ساء 14 يوم  من تاريخ ن�سر هذا العالن.
�سهيل علي �سعيد خلف النقبي
الكاتب العدل خورفكان

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

الكاتب العدل- خورفكان
العدد 12443 بتاريخ 2018/10/3   

  اعالن بالن�سر
املرجع : 1487

ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/  ال�سيخ �سلطان احمد �سلطان �سقر القا�سمي - اإماراتي 
ال�سيد/  اىل  وذلك    %100 البالغة  كامل ح�سته  والتنازل عن  البيع  يرغب يف  اجلن�سية 
)ال�سفوة  با�سم  الرخ�سة  يف  اجلن�سية  اإماراتي   - املهريي  بطي  بن  عبيد  بطي  �سالح 

لال�ستثمار ( والتي تاأ�س�ست باإمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )762771(  
تعديالت اخرى : ل يوجد.  

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

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

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 12443 بتاريخ 2018/10/3   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 1488
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ عريف خان عبد العزيز - هندي اجلن�سية يرغب يف 
البالغة 100%  يف )�سوبرماركت احلديقة اخل�سراء(  والتنازل عن كامل ح�سته  البيع 
ال�سيد/  اىل  وذلك   )624164( رقم  رخ�سة  مبوجب  ال�سارقة  باإمارة  تاأ�س�ست  والتي 

�ساندهيا بهات جاني�س برا�ساد خانتوال - هندي اجلن�سية. 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف 
�سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 
اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 12443 بتاريخ 2018/10/3   

اإعالن بالن�سر
رقم )5013/2018 (

املنذر :  الدلل للعقارات 
املنذر اليه : جرين اوب�سنز للتجارة العامة - �س ذ م م 

ودفع  العقد  لتجديد  فثثثورا  باحل�سور  الثثيثثه  املثثنثثذر   / املثثنثثذر  يثثنثثذر 
تاريخ  مثثن  يثثومثثا(  فثثثرتة )ثثثالثثثون  اليثثجثثاريثثة خثثثالل  امل�ستحقات 
الجراءات  اتخاذ  اىل  ا�سفا  املنذر  �سي�سطر  واإل  النثثذار  ن�سر هذا 

القانونية املنذر اليه مع حتميله كافة التعاب وامل�سروفات.  
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12443 بتاريخ 2018/10/3   

اإعالن بالن�سر
رقم )2018/4361 (

املنذر :  الدلل للعقارات 
املنذر اليه :  مطعم املول النباتي - �س ذ م م  

ودفع  العقد  لتجديد  فثثثورا  باحل�سور  الثثيثثه  املثثنثثذر   / املثثنثثذر  يثثنثثذر 
تاريخ  مثثن  يثثومثثا(  فثثثرتة )ثثثالثثثون  اليثثجثثاريثثة خثثثالل  امل�ستحقات 
الجراءات  اتخاذ  اىل  ا�سفا  املنذر  �سي�سطر  واإل  النثثذار  ن�سر هذا 

القانونية املنذر اليه مع حتميله كافة التعاب وامل�سروفات.  
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12443 بتاريخ 2018/10/3   

اإعالن بالن�سر
رقم )2018/5010 (

املنذر :  الدلل للعقارات 
املنذر اليه :  حمل عبداهلل علي عبداهلل 

ودفع  العقد  لتجديد  فثثثورا  باحل�سور  الثثيثثه  املثثنثثذر   / املثثنثثذر  يثثنثثذر 
تاريخ  مثثن  يثثومثثا(  فثثثرتة )ثثثالثثثون  اليثثجثثاريثثة خثثثالل  امل�ستحقات 
الجراءات  اتخاذ  اىل  ا�سفا  املنذر  �سي�سطر  واإل  النثثذار  ن�سر هذا 

القانونية املنذر اليه مع حتميله كافة التعاب وامل�سروفات.  
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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املال والأعمال

دبي القاب�شة ت�شتعر�س م�شروع »مدينة 
جمريا ليفنج« خالل �شيتي �شكيب جلوبال

•• دبي -وام: 

ت�ستعر�س دبي القاب�سة خالل م�ساركتها يف معر�س �سيتي �سكيب جلوبل 
واملتمثل  اأحثثدث م�ساريعها  دبي  يف  ام�س  فعالياته  انطلقت  التي   2018
ميثل  الثثثثذي  ليفنج”  جثثمثثريا  “مدينة  اجلثثديثثد  الثث�ثثسثثكثثنثثي  مثث�ثثسثثروعثثهثثا  يف 
اأول  كثثونثثه  عثثن  ف�ساًل  جمريا”  “مدينة  منطقة  اإىل  ا�ستثنائية  اإ�ثثسثثافثثة 
م�سروع �سكني فاخر متاح للتملك احلر يتمتع مبوقع ا�سرتاتيجي متميز 
“برج العرب” اأيقونة دبي ومعلمها الأبرز يف قطاع ال�سيافة  قبالة فندق 

الفاخرة. 
“مدينة  م�سروع  اأن  القاب�سة  دبثثي  رئي�س  احلثثبثثاي  عثثبثثداهلل  �سعادة  وذكثثثر 
جمريا ليفنج” يعترب امتداداً طبيعياً للنجاح الكبري الذي حققته “مدينة 
جمريا” الذي عززت مرافقه على مر ال�سنني اإىل اأن بات اليوم وجهة عاملية 
امل�ستوى يف جمال الرتفيه وال�سيافة والتجزئة وال�سياحة واأ�ساليب احلياة 
الراقية .. معربا عن تطلع دبي القاب�سة حالياً لالرتقاء باملخطط الرئي�سي 
ملنطقة جمريا الراقية نحو مرحلة جديدة تهدف خاللها اإىل تلبية الطلب 
املتنامي على العقارات ال�سكنية الفاخرة يف هذه املنطقة وحتقيق ال�ستفادة 
الق�سوى من املقومات املتميزة التي تتمتع بها كوجهة عاملية و�ساملة بكل 

معنى الكلمة.
 3.85 تبلغ  اإجمالية  م�ساحة  ليفنج”  جمريا  “مدينة  م�سروع  ويغطي 
مت�سلة  مبان  من  موؤلفة  �سكنية  جممعات  من  ويتاألف  مربع  قدم  مليون 
جمتمعة  توفر  للجري  خم�س�سة  وم�سارات  م�ساة  ممثثرات  عرب  ببع�سها 

وحدات �سكنية ف�سيحة متاحة للتملك احلر. 
وقد مت ت�سميم امل�سروع ال�سديق للبيئة بطريقة متنح الأولوية ل�سالمة 
قاطنيه من خالل حمدودية اإمكانية و�سول ال�سيارات حيث مت تخ�سي�س 
املواقف لل�ساكنني يف الطابق ال�سفلي. ويتمتع امل�سروع مبوقع مثايل عند 
اأم �سقيم يف اجلهة املقابلة ملنتجع  تقاطع طريق �ساطئ جمريا مع طريق 

مدينة جمريا مع اإطاللت خالبة على بع�س اأفخم فنادق العامل.
و�ستنطلق اأعمال الإن�ساءات يف امل�سروع خالل العام 2019 و�سيتم تطويره 
30 �سهراً من  على عدة مراحل ويتوقع ت�سليم املرحلة الأوىل يف غ�سون 

تاريخ بدء الأعمال الإن�سائية.

قيمة  درهم  مليون   630
ت�شرفات عقارات دبي اأم�س

•• دبي-وام:

اأكثثر من  الأرا�سي والأمثثالك بدبي  دائثثرة  العقارية يف  الت�سرفات  حققت 
مبايعة   102 ت�سجيل  ام�س  الثثدائثثرة  �سهدت  حيث  درهثثم  مليون   630
بقيمة 485 مليون درهم منها 16 مبايعة لالأرا�سي بقيمة 344 مليون 

درهم و86 مبايعة لل�سقق والفلل بقيمة 141 مليون درهم.
وجاءت اأهم مبايعات الأرا�سي بقيمة 289 مليون درهم يف منطقة وادي 
ال�سفا 4 تليها مبايعة بقيمة 10 ماليني درهم يف منطقة وادي ال�سفا 3 

تليها مبايعة بقيمة 8 ماليني درهم يف منطقة ند ال�سبا الأوىل.
 7 �سجلت  اإذ  املبايعات  املناطق من حيث عدد   2 اليفرة  وت�سدرت منطقة 
مبايعات بقيمة 15 مليون درهم وتلتها منطقة ور�سان الأوىل بت�سجيلها 
مبايعة بقيمة مليونني درهم وثالثة يف الثنية اخلام�سة بت�سجيلها مبايعة 

بقيمة 4 ماليني درهم.
وفيما يتعلق باأهم مبايعات ال�سقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 9 ماليني 
ماليني   8 بقيمة  مبايعة  تلتها  املبايعات  كاأهم   2 جزيرة  مبنطقة  درهثثم 
7 ماليني درهم  درهم يف منطقة الثنية اخلام�سة واأخثثريا مبايعة بقيمة 

يف منطقة مر�سى دبي.
وت�سدرت منطقة املركا�س املناطق من حيث عدد مبايعات ال�سقق والفلل 
مر�سى  منطقة  وتلتها  درهثثم  ماليني   7 بقيمة  مبايعات   10 �سجلت  اإذ 
25 مليون درهم وثالثة يف برج خليفة  8 مبايعات بقيمة  دبي بت�سجيلها 

بت�سجيلها 7 مبايعات بقيمة 22 مليون درهم.
و�سجلت الرهون قيمة قدرها 145 مليون درهم منها 16 رهنا لأرا�سي 
58 مليون درهم  86 مليون درهم و38 رهنا لفلل و�سقق بقيمة  بقيمة 
وكان اأهمها مبنطقة جممع دبي لال�ستثمار الثاين بقيمة 28 مليون درهم 

واأخرى يف منطقة مر�سى دبي بقيمة 18 مليون درهم.

انطالق املهرجان الدويل الثاين للتمور ال�شودانية
•• اخلرطوم-وام:

انطلقت ام�س فعاليات “ املهرجان الدويل الثاين للتمور ال�سودانية” التي 
بالتعاون  الزراعي  والبتكار  التمر  لنخيل  الدولية  خليفة  جائزة  تنظمها 
مع وزارة الزراعة والغابات الحتادية يف ال�سودان وجمعية فالحة ورعاية 
النخيل ال�سودانية يف العا�سمة اخلرطوم والتي ت�ستمر خم�سة اأيام مب�ساركة 

حملية وعربية وا�سعة من مزارعي ومنتجي وم�سنعي التمور.
ياأتي تنظيم املهرجان - الذي يقام بدعم من �سمو ال�سيخ من�سور بن زايد 
جناح  بعد   - الرئا�سة  �سوؤون  وزيثثر  الثثثوزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  اآل 
امل�سرية  التمور  مهرجان  وجنثثاح   2017 عثثام  ال�سودان  يف  الأوىل  دورتثثه 
الأردنية  التمور  مهرجان  اجلثثائثثزة  تنظم  فيما   .. متتالية  �سنوات  لأربثثثع 

خالل �سهر اأكتوبر اجلاري.
والغابات  الثثزراعثثة  وزارة  وكيل  ال�سيخ  الثثديثثن  بثثدر  الدكتور  �سعادة  واأ�ثثسثثاد 
الحتادي - خالل املوؤمتر ال�سحفي الذي عقدته الأمانة العامة للجائزة 
اأول  اأم�س الول يف مقر وكالة الأنباء ال�سودانية - برعاية معايل الفريق 
ال�سودان  يف  اجلمهورية  لرئي�س  الأول  النائب  �سالح  ح�سن  بكري  ركثثن 
للمهرجان الذي ت�سكل دورته الثانية عالمة فارقة يف تطوير قطاع نخيل 
التمر يف ال�سودان ونقطة فا�سلة يف دعم املزارعني واطالعهم على اأف�سل 
النوعية  العربية  امل�ساركة  التمر عرب  بنخيل  الزراعية اخلا�سة  املمار�سات 
حيث �ست�سارك اأكر من 10 موؤ�س�سات ومنظمات و�سركات ميثلون الإمارات 

وم�سر والأردن اإ�سافة اإىل اأكر من 150 مزارع نخيل من ال�سودان.
ح�سر املوؤمتر ال�سحفي �سعادة حمد حممد حميد اجلنيبي �سفري الدولة 
لدى جمهورية ال�سودان و�سعادة الدكتور عبد الوهاب زايد اأمني عام جائزة 
الدين  ن�سر  والدكتور  الثثزراعثثي  والبتكار  التمر  لنخيل  الدولية  خليفة 

�سلقامي نائب رئي�س اللجنة املنظمة للمهرجان.

حمدان بن حممد بن را�شد يفتتح معر�س » �شيتي �شكيب جلوبال« بدورته الـ17 

 بنك دبي التجاري يح�شد جائزة » اأف�شل بنك يف اإدارة النقد عرب الإنرتنت«  من  جملة »جلوبال فاينان�س«

•• دبي-وام: 
حممد  بثثن  حثثمثثدان  ال�سيخ  �سمو  افتتح 
بثثن را�ثثسثثد اآل مثثكثثتثثوم ويل عثثهثثد دبثثثي يف 
العاملي �سباح ام�س  التجاري  مركز دبي 
معر�س “�سيتي �سكيب جلوبال” بدورته 
ال�سابعة ع�سرة والتي ت�ستمر حتى م�ساء 

غد اخلمي�س.
وجتول �سموه يف اأرجاء املعر�س يرافقه 
مكتوم  اآل  �سعيد  بن  اأحمد  ال�سيخ  �سمو 
الرئي�س  لثثلثثطثثريان  دبثثثثي  هثثيثثئثثة  رئثثيثث�ثثس 
الأعثثثثلثثثثى ملثثجثثمثثوعثثة طثثثثثثريان الإمثثثثثثثثارات 
الها�سمي  اإبثثراهثثيثثم  بثثنثثت  رمي  ومثثعثثايل 

وزيرة دولة ل�سوؤون التعاون الدويل.
وبرامج  معرو�سات  على  �سموه  واطثثلثثع 
والعقاري  ال�سياحي  التطوير  �سركات 
املحلية والعاملية والتي ي�سل عددها اإىل 
نحو 300 �سركة وجهة حكومية و�سبه 
حكومية وخا�سة ت�سارك يف هذا املعر�س 

والتطوير  ال�ثثسثثتثثثثثمثثار  يف  املثثتثثخثث�ثثسثث�ثثس 
الرائدة  ال�سياحية  وامل�ساريع  العقاري 
ويثثعثثد الأ�ثثسثثهثثر والأكثثثثثرب عثثلثثى م�ستوى 

ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا.
ومرافقوه  دبي  �سمو ويل عهد  توقف  و 
جمهورية  جناح  عند  جولته  م�ستهل  يف 
تعر�س  الثثتثثي  ال�سقيقة  العربية  م�سر 
واملرافق  الإ�ثثثسثثثكثثثان  وزارة  خثثثاللثثثه  مثثثن 
امل�ساريع  الثثثعثثثمثثثرانثثثيثثثة  واملثثثجثثثتثثثمثثثعثثثات 
لها  تخطط  التي  الواعدة  ال�ستثمارية 
واملطورين  امل�ستثمرين  وتدعو  الثثثوزارة 
وبناء  ال�ثثسثثتثثثثثمثثارات  هثثذه  يف  للم�ساركة 
املعنية  اجلثثهثثات  مثثع  ا�ستثمارية  �سراكة 
الإداريثثثثة  العا�سمة  كثثمثث�ثثسثثروع  م�سر  يف 
اجلثثثثديثثثثدة ومثثنثثطثثقثثة مثثثركثثثز الأعثثثثمثثثثال 
ومدينة العلمني اجلديدة التي تخطط 

لبناء م�ساريع عقارية �سخمة .
نحو  م�سر  جناح  مظلة  حتثثت  ويثث�ثثسثثارك 

18 �سراكة وجهة خا�سة للتناف�س على 
الإمثثثثارات  دولثثثة  مثثن  امل�ستثمرين  جثثذب 

ودول املنطقة والعامل.
و عثثثثرج �ثثسثثمثثوه عثثلثثى اأجثثنثثحثثة عثثثثدد من 
املوؤ�س�سات والدوائر احلكومية واجلهات 
اخلا�سة امل�ساركة يف هذا احلدث العاملي 
اإذ توقف �سموه عند جناح دائرة الأرا�سي 
والأمثثثثثثالك يف دبثثثي وجثثثنثثثاح بثثلثثديثثة دبي 
ومثث�ثثسثثاريثثع عثثزيثثزي ومثث�ثثسثثروع اجلثثثادة يف 
ال�سارقة وجناح جمهورية مالطا ممثال 
بثثهثثيثثئثثة الثث�ثثسثثيثثاحثثة ووكثثثالثثثة الثثتثثنثثمثثيثثة يف 
مالطا ويعد من اأكرب الأجنحة امل�ساركة 

يف املعر�س.
اأجنحة ومن�سات  كما توقف �سموه عند 
عثثثر�ثثثس كثثثل مثثثن واحثثثثثة الثثثثزاويثثثثة ودبثثثي 
اأبوظبي   - والثثثثثثثثدار  وديثثثثثثثار  الثثقثثابثث�ثثسثثة 
ومثثيثثدان ودبثثي لال�ستثمار واإمثثكثثان وبن 
�سيتي  وفالكون  ونخيل  ومرا�س  غاطي 

ومثثرجثثان ودامثثثاك وغثثريهثثا مثثن اأجنحة 
والعاملية  والقثثلثثيثثمثثيثثة  املحلية  اجلثثهثثات 

امل�ساركة يف املعر�س.
الذي  ال�سرح  خالل  من  �سموه  تعرف  و 
قثثدمثثه الثثقثثائثثمثثون واملثث�ثثسثثوؤولثثون يف هذه 
ال�ستثمارية  م�ساريعها  على  ال�سركات 
الآنثثثيثثثة والثثثثواعثثثثدة والثثتثث�ثثسثثهثثيثثالت التي 
تثثوفثثرهثثا لثثلثثمثث�ثثسثثتثثثثثمثثريثثن والمثثثتثثثيثثثازات 
الإمثثثثارات  دولثثثة  يف  بها  �سيحظون  الثثتثثي 
اأو من  م�ستثمرين حمليني  كانوا  �سواء 

اخلارج.
وقد اأ�ساد �سمو ال�سيخ حمدان بن حممد 
هذه  مثل  بتنظيم  مكتوم  اآل  را�ثثسثثد  بثثن 
املعار�س وو�سفها بعامل جذب لل�سيوف 
اإىل  القادمني  وامل�ستثمرين  والزائرين 
بتقريب  كبري  حثثد  اإىل  وت�سهم  بثثالدنثثا 
العامل  و�ثثسثثعثثوب  �سعبنا  بثثثني  املثث�ثثسثثافثثات 
وتبادل  للتعارف  لهم  الفر�سة  وتتيح 

عن  ف�سال  واملعرفة  والثقافة  اخلثثربات 
دورها احليوي يف دعم اقت�سادنا الوطني 
والأ�سواق  التجارية  احلثثركثثة  وتن�سيط 

وقطاع ال�سياحة.
خثثالل جولته يف  ا�ستمع  قد  �سموه  كثثان 
�سعيد  هثثالل  �سعادة  من  املعر�س  اأنثثحثثاء 
مركز  ل�سلطة  التنفيذي  الرئي�س  املثثري 
دائرة  عثثام  مدير  العاملي  الثثتثثجثثاري  دبثثي 
دبي  يف  الثثتثثجثثاري  والثثتثث�ثثسثثويثثق  ال�سياحة 
اإىل تثثاريثثخ املثثعثثر�ثثس وتثثطثثوره مثثن حيث 
امل�ساحة وعدد امل�ساركني فيه على مدى 

�سبعة ع�سر عاما.
باهتمام  املعر�س يحظي  اأن  املثثري  واأكثثد 
العقاريني  املثثطثثوريثثن  قثثبثثل  مثثثن  وا�ثثثسثثثع 
ال�سياحة ويحقق  وامل�ستثمرين يف قطاع 
�ثثسثثراكثثات وا�ثثسثثعثثة بثثني الثثقثثطثثاعثثني العام 
واخلا�س يف دولة الإمارات والدول التي 

ت�سارك يف هذا احلدث ال�سنوي املهم.

•• دبي – د.حممود علياء

البنوك  اأحثثد  التجاري،  دبثثي  بنك  اأعلن 
الثثوطثثنثثيثثة الثثثثرائثثثثدة يف دولثثثثة الإمثثثثثثارات 
فثثثثثوزه بجائزة  عثثثن  املثثثتثثثحثثثدة،  الثثعثثربثثيثثة 
عرب  الثثثنثثثقثثثد  اإدارة  يف  بثثثنثثثك  »اأفثثثث�ثثثثسثثثثل 
الإنرتنت« من جملة »جلوبال فاينان�س« 
وذلك �سمن جوائز اأف�سل بنوك العامل 
للخدمات امل�سرفية عرب النرتنت لعام 
واملوؤ�س�سات  الثث�ثثسثثركثثات  لثثفثثئثثة   2018
ت�سليم  مت  حثثيثثث  الأو�ثثثثسثثثثط،  الثث�ثثسثثرق  يف 
اجلوائز يف حفل اأقيم موؤخراً يف مدينة 
جمريا بدبي. وتعد جائزة »اأف�سل بنك 
يف اإدارة النقد عرب الإنرتنت« دلياًل على 
توجهات بنك دبي التجاري وا�ستثماراته 
يف جمال التكنولوجيا الرقمية والبتكار 
جثثديثثدة خلدمة  مثثعثثايثثري  ي�سع  والثثثثذي 
النقد يف  اإدارة  وتقدم خدمات  العمالء. 
بنك دبي التجاري جمموعة �ساملة من 
املنتجات واخلدمات املتكاملة مبا يف ذلك 
التح�سيل  وعمليات  املثثدفثثوعثثات  حثثلثثول 
العمالء  ت�ساعد  حيث  ال�سيولة،  واإدارة 
يف  واملتنامية  املثثتثثزايثثدة  احتياجاتهم  يف 
اإجثثراء العمليات  اإدارة النقد، من خالل 
بثث�ثثسثثكثثل تثثثلثثثقثثثائثثثي، وحتثثث�ثثثسثثثني الثثثكثثثفثثثاءة 
لتوؤكد  اجلائزة  هذه  وتاأتي  الت�سغيلية. 

الثثبثثنثثك وخثثثربتثثثه يف تقدمي  قثثثثوة  عثثلثثى 
لتلبية  م�سممة  رقمية  م�سرفية  حلول 

احتياجات العمالء املختلفة.
هذه  على  البنك  ح�سول  على  وتعليقاً 
اجلائزة، قال الدكتور بريند فان ليندر، 
الرئي�س التنفيذي لبنك دبي التجاري: 

نثثحثثن فثثثثخثثثثورون بثثحثث�ثثسثثولثثنثثا عثثلثثى هذا 
النقد  اإدارة  يف  بثثنثثك  كثثاأفثث�ثثسثثل  الثثتثثقثثديثثر 
عرب الإنرتنت يف دولة الإمارات العربية 
املتحدة من قبل جملة عاملية وهي جملة 
بهذه  الثثثفثثثوز  اإن  فثثايثثنثثانثث�ثثس«.  »جثثلثثوبثثال 
للتزام  لفثثتثثاً  تثثقثثديثثراً  يعترب  اجلثثائثثزة 

البنك بتقدمي خدمات م�سرفية رقمية 
املتوا�سل  ا�ستثماره  خالل  من  متطورة 
لتلبية  والبثثتثثكثثارات  التقنيات  اأحثثدث  يف 
احتياجات العمالء. من جهته قال اأمول 
باهوجونا، رئي�س اإدارة املدفوعات واإدارة 
الثثنثثقثثد بثثبثثنثثك دبثثثي الثثتثثجثثاري: مثثا مييز 

•• اأبوظبي-وام: 

يف  املنجزة  العقارية  املثثبثثاين  عثثدد  ارتثثفثثع 
الن�سف الأول من  اأبوظبي خالل  امثثارة 
بنمو  مبنى  اإىل2181   2018 الثثعثثام 
مع  مثثقثثارنثثة  تقريبا   5% ن�سبته  بلغت 
2080 مبنى يف الفرتة ذاتها من العام 

ال�سكنية  املثثبثثاين  وا�ستحوذت   .2017
املباين  اجثثثمثثثايل  مثثثن   %  84.5 عثثلثثى 
العام  من  الأول  الن�سف  خثثالل  املنجرة 
حني  يف  مبنى   1844 بثثواقثثع  اجلثثثثاري 
و�ثثسثثل عثثثدد مثثبثثاين املثثرافثثق الثثعثثامثثة 86 
ونحو118  �سناعيا  مبنى  و73  مبنى 
و47  وجتثثثثاري  ك�سكني  م�سنفا  مثثبثثنثثى 

الثثعثثدد على  بثثاقثثي  مبنى جتثثاريثثا وتثثثثوزع 
املباين الزراعية ومبان اأخرى..

ال�سادرة ام�س عن   وذلك وفقا لالأرقام 
اأبو ظبي لالإح�ساء وجاء توا�سل  مركز 
مواكبا  والت�سثثثثثثثييد  البناء  اأن�سطة  منو 
للنه�سة العمرانية التي ت�سهدها الإمارة 
ودولثثة المثثارات ب�سكل عام وذلك ح�سب 

رافدا  يعد  الثثثذي  الثثقثثطثثاع  يف  خمت�سني 
رئي�سا لالقت�ساد الوطني.

البناء  حثثركثثة  تثثفثثا�ثثسثثيثثل  اإىل  وبثثثالثثثعثثثودة 
فقد  المثثارة  يف  املناطثثثثثثثثق  م�ستوى  على 
املركز  ت�سدر  الثثعثثني  منطقثثثثثثة  وا�ثثسثثلثثت 
الأول باجنثثثثثثثثاز1212 مبنثثثثثثثى يف نهايثة 
اجلاري  العثثثثثثثام  مثثن  الأول  الن�سثثثثثثف 

خدمات اإدارة النقد يف بنك دبي التجاري 
هو تفهمنا لحتياجات عمالئنا وتلبيتها 
مثثثن خثثثثالل الثثتثثقثثنثثيثثات املثثبثثتثثكثثرة. نحن 
لعمالئنا  مالية  حثثلثثول  بت�سميم  نثثقثثوم 
مبنتهى  اأموالهم  اإدارة  على  مل�ساعدتهم 
اأعمالهم. تثثنثثمثثيثثة  وبثثالثثتثثايل   الثثفثثاعثثلثثيثثة 

ويتم اختيار الفائزين باجلوائز من قبل 
املحررين  نخبة من  ت�سم  جلنة حتكيم 
فاينان�س،  جلوبال  مبجلة  القت�ساديني 
القوة  ت�سمل  والتي  معايري  لعدة  وفقاً 
ال�سرتاتيجية جلذب العمالء واإقناعهم 
ل�ثثسثثتثثخثثدام اخلثثثدمثثثات املثث�ثثسثثرفثثيثثة عرب 
النرتنت، والنمو يف عدد العمالء الذين 
عرب  امل�سرفية  اخلثثدمثثات  ي�ستخدمون 
النرتنت، والعرو�س واملنتجات الرقمية 
التي يوفرها البنك، اإىل جانب الفوائد 

امللمو�سة لهذه املبادرات الرقمية.
الثثتثثجثثاري واحثثثداً من  ويعترب بنك دبثثي 
الثثثبثثثنثثثوك الثثثثرائثثثثدة يف دولثثثثثة الإمثثثثثثثارات 
اإدارة  حلول  جمثثال  يف  املتحدة  العربية 
امل�سرفية  احلثثثثلثثثثول  وتثثثثقثثثثدمي  الثثثنثثثقثثثد 
جائزة  على  البنك  ح�سل  وقد  املبتكرة. 
»اأف�سل بنك يف اإدارة النقد« يف الإمارات 
وذلك  النقد  اإدارة  يف  املبتكرة  حللوله 
لعامي  اإي�ست«  ميدل  »بانكر  جملة  من 

.2018 و   2017

اجمايل  من   55.5% ن�سبته  ما  ت�سكل 
املباين املنجزة يف الإمثثارة ح�سب الأرقام 
املباين  عثثدد  اأن  اأظثثهثثرت  التي  الر�سمية 
اإىل  اأبثثوظثثبثثي و�ثثسثثل  املثثنثثجثثزة يف منطقة 
بثثلثثغ عثثثددهثثثا يف  حثثثني  يف  مثثبثثنثثى   869
وعلى  مثثبثثنثثى.   100 الثثظثثفثثرة  مثثنثثطثثقثثة 
لثثلثثمثثبثثاين يف  الن�سبي  الثثتثثوزيثثع  مثث�ثثسثثتثثوى 
منطقة اأبوظبي خالل الربع الثاين من 
العام اجلاري فقد كانت الأ�سبقية يف هذا 
ال�سعديات  جثثزيثثرة  ن�سيب  مثثن  الثث�ثثسثثدد 
الربع  يف  كثثانثثت  بعدما   35% بن�سبة  و 
حممد  مدينة  ل�سالح  ذاتثثه  العام  الأول 
البناء  توا�سل  موؤ�سر على  وهثثو  زيثثد  بن 
العا�سمة وعلى  ال�سكن يف و�سط  لغايات 
وجه اخل�سو�س يف مناطق التملك احلر. 
ومبوجب القانون فاإنه ي�سمح لالأجانب 
ت�سمل  التي  احلثثرة  املناطق  يف  بالتملك 
جزر الرمي واملارية وال�سعديات وغريها، 
بعمل  ال�سلة  ذات  املثثوؤ�ثثسثثرات  بثثثاأن  علما 
زيادة  الأخثثري  الآونثثثة  القطاع ر�سدت يف 
الوحدات  عثثلثثى متثثلثثك  الأجثثثانثثثب  اقثثبثثال 
الثث�ثثسثثكثثنثثيثثة يف هثثثذه املثثنثثاطثثق خثثا�ثثسثثة من 
والهندية  الثث�ثثسثثيثثنثثيثثة  اجلثثنثث�ثثسثثيثثة  حثثمثثلثثة 
امل�سريني  اإىل  بالإ�سافة  والباك�ستانية 

والأردنيني والربيطانيني والأملان.

اأ�شهر  6 خالل  اأبوظبي  يف  املنجزة  العقارية  املباين  عدد   2181
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املال والأعمال

متديد مهلة امل�شاركة بجائزة »ال�شارقة 
للتميز القت�شادي« حتى نهاية اأكتوبر 

•• ال�شارقة-وام:
ا�ستقبال  مهلة  القت�سادي  للتمّيز  ال�سارقة  جلثثائثثزة  العامة  الأمثثانثثة  مثثددت 
طلبات امل�ساركة يف دورة اجلائزة لعام 2018 حتى نهاية �سهر اأكتوبر اجلاري 
التقّدم.  الراغبني يف ال�سرتاك ل�ستكمال جميع طلبات  اأمام  املجال  لإف�ساح 
جاء قرار متديد املهلة خالل الجتماع الدوري ملجل�س امناء جائزة ال�سارقة 
للتميز القت�سادي وجلنة جائزة ال�سارقة للتوطني اخلليجية الذي عقد اأم�س 
�سلطان  عبداهلل  �سعادة  برئا�سة  ال�سارقة  و�سناعة  جتثثارة  غرفة  مبقر  الول 
جمل�س  رئي�س  ال�سارقة  و�سناعة  جتثثارة  غرفة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  العوي�س 
اأمناء جائزة ال�سارقة للتميز القت�سادي ومب�ساركة �سعادة عبدالرحيم النقي 

اأمني عام احتاد غرف دول جمل�س التعاون اخلليجي.
القت�سادي  للتميز  ال�سارقة  جائزة  اأن  العوي�س  �سلطان  عبداهلل  �سعادة  واأكثثد 
عام  اجلثثديثثدة  هويتها  اإطثثثالق  منذ  عثثديثثدة  ونوعية  جثثذريثثة  تغيريات  �سهدت 
انطالقاً من حر�س الغرفة الدوؤوب على دعم هذه اجلائزة و�سعيها   2016
احلثيث لتطويرها اإىل م�ستويات متقدمة ُتعّزز �سمعتها واأهميتها كاإحدى اأهم 
جوائز تقدير جهود املن�ساآت القت�سادية املتميزة على م�ستوى الإمارة والدولة 
ا�ستعر�س  و  الثثعثثاملثثيثثة.  املثثعثثايثثري  اأرقثثثى  وفثثق  اجلثثثودة  ثقافة  وتثثعثثزيثثز  واملنطقة 
من  لالأ�سخا�س  الأعثثمثثال  بثثثرواد  اخلثثا�ثثسثثة  اجلثثديثثدة  اجلثثائثثزة  فئة  العوي�س 
الفئة وب�سفتهم  وتكرمياً جلهود هذه  اإطالقها دعماً  التي جاء  الإعاقة  ذوي 
عن�سر بناء يف املجتمع ولت�سجيعهم على املثابرة يف العطاء وممار�سة الأعمال 
�سعادة  اأكثثد  املجتمع. من جهته  وتنمية  الإنثثتثثاج  عمليات  وامل�ساهمة يف  احلثثرة 
جاذبة  ُفر�سة  تعد  القت�سادي  للتميز  ال�سارقة  جائزة  اأن  نقي  عبدالرحيم 
اخلليجية  الثثغثثرف  يف  م�سجلة  اقت�سادية  خليجية  من�ساأة  مليون  مثثن  لأكثثر 
بجهود  .. م�سيداً  باملائة منها   80 واملتو�سطة نحو  ال�سغرية  ال�سركات  متثل 
ومبادرات غرفة ال�سارقة التي تعد واحدة من الغرف التي ترتبط بعالقة عمل 
قوية مع احتاد الغرف اخلليجية. ح�سر الجتماع الذي بحث اآخر م�ستجدات 
اأمناء جائزة ال�سارقة للتميز  اأعمال اجلائزة لدورة هذا العام اأع�ساء جمل�س 
القت�سادي �سعادة �سلطان بن هده ال�سويدي رئي�س دائرة التنمية القت�سادية 
يف ال�سارقة و�سعادة خالد جا�سم املدفع رئي�س هيئة الإمناء التجاري وال�سياحي 
يف ال�سارقة و�سارة املدين والدكتور �سالح احلاج و�سعيد غامن ال�سويدي اإىل 
جانب �سعادة حممد اأحمد اأمني مدير عام الغرفة بالوكالة وندى الهاجري 

من�سق عام اجلائزة واأع�ساء اللجنة التنفيذية للجائزة.

»اقت�شادية دبي« تطلق الن�شخة املطورة 
من تطبيق »بوابة امللكية الفكرية«

•• دبي -وام: 

اأطلق قطاع الرقابة التجارية وحماية امل�ستهلك يف دائرة التنمية القت�سادية 
بدبي الن�سخة املطورة من تطبيق “بوابة امللكية الفكرية” اخلا�س بتلقي 
التطبيق مبثابة قفزة يف  ويعد  التجارية.  العالمات  التعدي على  �سكاوى 
اخلدمات املقدمة من قبل اقت�سادية دبي والنتقال من البوابة الإلكرتونية 
اإىل تطبيق ذكي ي�ستقبل جميع الإجراءات املتعلقة بق�سايا امللكية الفكرية 
بدءا من ا�ستقبال ال�سكاوى وفتح امللفات بطريقة �سل�سلة وذلك على مدار 
امللكية  “بوابة  تطبيق  الثثثدائثثثرة.  ويتوفر  لثثزيثثارة  احلثثاجثثة  ودون  ال�ساعة 
الفكرية” بخم�سة لغات هي “العربية والإجنليزية والإيطالية والفرن�سية 
واليابانية” لت�سهيل عملية تقدمي الطلبات لأ�سحاب العالمات التجارية 
بتلك  تتحدث  امل�سهورة  العاملية  التجارية  العالمات  اأغثثلثثب  كثثون  العاملية 
اللغات. وياأتي اإطالق التطبيق �سمن ا�سرتاتيجية اقت�سادية دبي الرامية 
امل�ستدامة  القت�سادية  التنمية  وحتقيق  الأعثثمثثال  قطاع  اأداء  تعزيز  اإىل 
من  التحول  يف  املتمثلة  الر�سيدة  القيادة  لتوجيهات  ترجمة  جانب  اإىل 
الإجراءات اليدوية اإىل التحول الذكي.  وقال حممد علي را�سد لوتاه املدير 
اأن اإطالق التطبيق  التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية امل�ستهلك 
يتما�سى مع توجيهات احلكومة الر�سيدة الرامية اإىل النتقال من الإجراء 
التقليدي اإىل التحول الذكي والو�سول با�ستدامة التنمية القت�سادية اإىل 
اأعلى م�ستويات التناف�سية العاملية حيث يتيح تطبيق بوابة امللكية الفكرية 
لأ�سحاب العالمات التجارية وحقوق امللكية الفكرية تقدمي �سكاوى من اأي 
مكان حول العامل دون احلاجة للقدوم اإىل مبنى اقت�سادية دبي و�سيلغي 
التطبيق احلاجة لزيارة املراجعني من مكاتب املحاماة واأ�سحاب العالمات 
ودفع  ال�سكوى  تقدمي  بعد  البوابة  تتيح  حيث   100% بن�سبة  التجارية 
الق�سية واحل�سول  الطثثالع مبا�سرة على خط �سري  املحددة من  الر�سوم 
على نتائجها وبيانات ال�سبطيات فور اإمتامها.  واأ�ساف اأن اقت�سادية دبي 
تعمل على اإطالق املبادرات التي من �ساأنها اإ�سعاد املتعاملني ورفع م�ستوى 
التجارية  العالمات  واأ�سحاب  الأعمال  رجثثال  من  للجمهور  العام  الر�سا 
ومبتكرة  متميزة  خثثدمثثات  تثثقثثدمي  اإىل  ن�سعى  حيث  امل�ستهلكني  وكثثذلثثك 
لأ�سحاب امل�سلحة من مالكي العالمات التجارية ومكاتب املحاماة ومالكي 
حقوق امللكية الفكرية والوكالت التجارية اإذ بات بالإمكان تقدمي ال�سكوى 
اإىل  بالإ�سافة  الفكرية”  امللكية  “بوابة  تطبيق  عرب  الق�سية  ملف  وفتح 
اأي تعدي على  التي تر�سد  الثثدوري  والتفتي�س  الرقابية  العمليات  متابعة 
احلالة  مبتابعة  العالقة  ل�ساحب  اإ�ثثسثثعثثارات  وتر�سل  التجارية  العالمات 

ونتائجها.

افتتاح معر�س »فا�شن ترند « يف الفجرية
•• الفجرية -وام: 

افتتح �سعادة خليفة خمي�س مطر الكعبي رئي�س جمل�س اإدارة غرفة جتارة 
و�سناعة الفجرية معر�س “فا�سن ترند” مبركز الفجرية للمعار�س.

ت�سارك يف املعر�س الذي ي�ستمر حتى اخلام�س من اكتوبر اجلاري وتنظمه 
75 �سركة  اأكر من  الغرفة  بالتعاون مع  املعار�س  الوكيل لتنظيم  �سركة 
مطر  خمي�س  خليفة  �سعادة  واأكثثد  البحرين.  ومملكة  الإمثثثارات  دولثثة  من 
وال�ستهالكية  املتخ�س�سة  املعار�س  تنظيم  على  الغرفة  حر�س  الكعبي 
الوطنية  وامل�سنوعات  للمنتجات  الثثرتويثثج  يف  فاعل  بثثدور  ت�سهم  لكونها 
الإمثثارة. ح�سر الفتتاح  التجارة وال�سياحة واخلدمات يف  وتن�سيط حركة 
جمل�س  من  املنبثقة  املعار�س  جلنة  رئي�س  الكندي  م�سعود  خليفة  �سعادة 
الغرفة ومدير مركز  عام  نائب مدير  و�سلطان جميع عبيد  الغرفة  اإدارة 
الفجرية للمعار�س بالوكالة وليلى احلو�سني امل�سوؤولة عن تنظيم املعر�س. 
اإىل  اأجنحة املعر�س املختلفة وا�ستمع  الكعبي واحل�سور بجولة على  وقام 
�سرح عن املعرو�سات التي �سملت اأحدث ت�ساميم العبايات وف�ساتني الأفراح 
واملنا�سبات املتنوعة والعطور والك�س�سوارات وم�ستلزمات التجميل وغريها 

من املنتجات املتنوعة واأ�ساد بح�سن التنظيم وبتنوع املعرو�سات.

بيع اأكرث من 2،45 مليون �سيارة حول العامل

»امل�شعود لل�شيارات« تك�شف النقاب عن »رينو دا�شرت« اجلديدة كليًا يف اأبوظبي 
•• اأبوظبي: رم�شان عطا

ك�سفت �سركة “امل�سعود لل�سيارات”، املوزع 
واإنفينيتي  ني�سان  ل�سيارات  احل�سري 
اأبثثوظثثبثثي والثثعثثني، النقاب عن  وريثثنثثو يف 
�سيارة “رينو دا�سرت 2018” اجلديدة 
دو�سيت  فثثثنثثثدق  يف  وذلثثثثثك  امثثث�ثثثس،  كثثلثثيثثاً 
امل�سوؤولني  كبار  بح�سور  اأبوظبي،  ثاين 
التنفيذيني من “رينو ال�سرق الأو�سط” 
ظل  ويف  لل�سيارات”.  “امل�سعود  و�سركة 
�سيارة  الثثثثذي حثثقثثقثثتثثه  الثثكثثبثثري  الثثنثثجثثاح 
ريثثنثثو دا�ثثثسثثثرت، حثثيثثث مت بثثيثثع اأكثثثثر من 
دا�سرت  طثثراز  مثثن  �سيارة  مليون   2،45
الآن،  وحتى  اطالقها  منذ  العامل  حول 
الدفع  ذو  اجلثثثثديثثثثد  الثثثثطثثثثراز  �ثثسثثيثثوفثثر 
و�سهلة  قثثيثثادة مريحة  الثثربثثاعثثي جتثثربثثة 
لل�سائقني، حيث تتميز ال�سيارة بقدرتها 
والت�ساري�س  الطرق  على  التغلب  على 
الثثثثوعثثثثرة، الأمثثثثثثر الثثثثثذي �ثثسثثيثثجثثعثثل منها 

مناف�ساً قوياً يف الأ�سواق.

وقال عرفان تان�سل، الرئي�س التنفيذي 
لثثثث »�ثثسثثركثثة املثث�ثثسثثعثثود لثثلثث�ثثسثثيثثارات«: نحن 
فخورون بالإعالن عن ال�سيارة اجلديدة 
يوؤكد  الثثذي  الأمثثثر  والثثعثثني،  اأبوظبي  يف 
الطلب  بتلبية  امل�ستمر  الثثتثثزامثثنثثا  عثثلثثى 
املتنامي على ال�سيارات الريا�سية متعددة 
امل�ستهدفة  اأ�ثثسثثواقثثنثثا  �سمن  الأغثثثرا�ثثثس 
للغاية.  مثثتثث�ثثسثثارعثثاً  تثثطثثوراً  ت�سهد  الثثتثثي 
تو�سيع  يف  اجلديدة  ال�سيارة  و�ست�ساهم 
نطاق حمفظتنا من املنتجات املتنوعة يف 
قطاع ال�سيارات الفاخرة، ونحن على ثقة 
تامة باأنها �ست�ستقطب اهتماماً منقطع 
الثثثنثثثظثثثري يف اأبثثثوظثثثبثثثي والثثثثعثثثثني، وذلثثثثك 
ال�سياراة  باأنها  الوا�سعة  ل�سهرتها  نظراً 
التي  ال�ستخدامات  متعددة  الريا�سية 
الختيار  اإنثثثهثثثا  اإىل  اإ�ثثثسثثثافثثثًة  ُتثثقثثهثثر،  ل 
الأمثل يف منطقة ال�سرق الأو�سط. واإىل 
جانب �سراكتنا ال�سرتاتيجية مع �سركة 
»رينو«، �سنوا�سل تعزيز وتنمية م�ستوى 
ر�سا  مثثعثثدلت  اأعثثلثثى  لتحقيق  خدماتنا 

العمالء مبا يفوق توقعاتهم.
وقد مت اإ�سفاء مظهراً ديناميكياً واأكر 
ال�سيارة  لثثهثثذه  اخلثثثارجثثثي  لل�سكل  قثثثوة 
الريا�سية متعّددة ال�ستخدامات، وذلك 
بلم�سة  عثثريثث�ثثس  �ثثسثثبثثك  بثثفثث�ثثسثثل وجثثثثثود 
الأمامية  الأ�ثثسثثواء  حتى  ميتّد  كرومية 
املوجودة عند الزوايا الأمامية للمركبة. 
مزايا  بتعزيز  الأمامية  احلافة  وت�سهم 
دا�سرت وت�سمن عدم فقدان  املغامرة يف 
اأبداً. ومن خالل  املركبة ل�سكلها الأنيق 
حرف  بنمط  املمّيزة  رينو  اأ�سواء  وجثثود 
اإنارة  C باللغة الإنكليزية مع م�سابيح 
فاإن   ،LED نثثثوع  نثثهثثاريثثة جثثاريثثة مثثن 
بت�سميمها  تتميز  اجلثثثديثثثدة  الثث�ثثسثثيثثارة 
الثثعثث�ثثسثثري مثثثع قثثثدرتثثثهثثثا الثثعثثالثثيثثة على 

التغلب على الدروب الوعرة.
اأما بالن�سبة للت�سميم الداخلي، فقد مت 
تزويد ال�سيارة اجلديدة باأنظمة جديدة 
القيادة  يف  لثثلثثمثث�ثثسثثاعثثدة  اجلثثثثثودة  عثثالثثيثثة 
ب�سكل �سل�س واأكر راحة، حيث تت�سمن 

ال�سيارة  نظام التحّكم بهبوط املنحدرات 
 Descent Control(
املثثثثتثثثثعثثثثّددة  الثثثثثثروؤيثثثثثثة  كثثثثامثثثثريا   ،)Hill
مع   )Camera  Multiview(
العمياء  الثثنثثقثثطثثة  مثثثن  الثثتثثحثثذيثثر  مثثثّيثثثزة 
 ،)Blind Spot Warning(
الدفع  مثثراقثثبثثة  نثثظثثام  اإىل  بثثالإ�ثثسثثافثثة 
اأوتوماتيكي  وتكييف  الأربثثع،  بالعجالت 
للهواء، ونظام ت�سغيل للمحّرك عن بعد 
 ، Remote Engine Start
7 بو�سات  ف�ساًل عن �سا�سة مل�س قيا�س 
وبطاقة »رينو« الذكية مع نظام الدخول 
جتهيزات  اإىل  بالإ�سافة  مفتاح،  بثثدون 

وك�سوات عالية اجلودة.
كّلياً  اجلثثثثثديثثثثثدة  »دا�ثثثثثثسثثثثثثرت«  وتثثثثتثثثثوفثثثثر 
 2WD مبثثوا�ثثسثثفثثات دفثثثثع بثثعثثجثثلثثتثثني
قدرات  وتقّدم   4WD عجالت  واأربثثع 
بثثني الأفثث�ثثسثثل يف ال�سوق  عالية هثثي مثثن 
على الدروب الوعرة. ومن خالل توافر 
خثثيثثاريثثن مثثن حمثثّركثثات وقثثثود البنزين، 

الأول �سعة 1.6 ليرت دفع 2x4 يت�سل 
اأوتوماتيكي،   CVT بنظام نقل حركة 
نقل  نظام  ليرت مع   2.0 �سعة  والثثثثثاين 

.4x4 حركة اأوتوماتيكية دفع
 2004 العام  اإنه منذ  بالذكر،  اجلدير 
اأ�سبحت �سركة “امل�سعود لل�سيارات”، هي 
املوزع احل�سري ل�سيارات رينو يف اأبوظبي 
متنوعة  جمموعة  توفر  حيث  والثثعثثني، 
وال�سيارات  الرباعي  الدفع  �سيارات  من 
الثثفثثاخثثرة والثث�ثثسثثالثثون والثثتثثجثثاريثثة، حيث 
متتلك ال�سركة �سالتني عر�س ل�سيارات 
وتوا�سل  والثثثعثثثني.  ظثثبثثي  اأبثثثثو  يف  ريثثنثثو 
الثثث�ثثثسثثثركثثثة جثثثثثذب الثثثعثثثمثثثالء مثثثثن خالل 
تطبيقها اأف�سل معايري اخلدمة املتميزة 
اأبريل  ويف  الثثعثثاملثثيثثة.  التقنيات  واأحثثثثدث 
جائزة  على  ال�سركة  ح�سلت   ،2018
 Best Sales« على اأحدث جائزة
من  مقدمة   ”Performance
“عن  الأو�ثثثسثثثط  الثث�ثثسثثرق  “رينو  �ثثسثثركثثة 

اأدائها املتميز خالل عام 2017

•• ال�شارقة-وام:

نظمت دائرة التنمية القت�سادية ام�س 
ور�سة عمل بعنوان “ال�ستثمار يف راأ�س 
املال الب�سري لتعزيز التنمية ال�ساملة” 
بثثهثثدف اإبثثثثثراز اأهثثمثثيثثة ال�ثثسثثتثثثثثمثثار على 
الأفثثثثثثثثثراد والثثبثث�ثثسثثر ولثثيثث�ثثس فثثقثثط على 
الروؤية  وهي  واحلجر  التحتيثثة  البنية 
ال�سثثثثثثيخ  ال�سثثثمو  �ساحب  يكررها  التي 
القا�سمي  حممد  بن  �سلطان  الدكتور 
حاكثثثثثم  الأعثثثثثلثثثثثى  املثثثجثثثلثثث�ثثثس  عثث�ثثسثثثثثثثثثثثثثثو 

ال�سارقة.
وقال �سعادة �سلطان بن هده ال�سويدي 
القت�سادية  الثثتثثنثثمثثيثثة  دائثثثثثثرة  رئثثيثث�ثثس 
اأن الثثدائثثرة حتثثر�ثثس على  يف الثث�ثثسثثارقثثة 
املال  راأ�س  تنظيم ور�س تدريبية تدعم 
الثثبثث�ثثسثثري وتثثثركثثثز عثثلثثيثثه حثثر�ثثسثثاً منها 
الفاعلة يف تعزيز جهود  امل�ساهمة  على 

العمل  الكوادر يف �سوق  ال�ستثمار على 
الإماراتي والرتكيز على ال�ستثمار يف 
الإدارية  واإمكاناتهم  خرباتهم  تطوير 
والفنية ك�سبيل لتطوير اأق�سام الدائرة 

والرتقاء مب�ستوى تناف�سيتها عامليا.
واأ�ساف ال�سويدي اأن الور�سة التدريبية 
املال  “راأ�س  كثثفثثاءة  لثثرفثثع  فثثر�ثثسثثة  تثثعثثد 
املثثثخثثثزون  يثثعثثتثثرب  الثثثثثثذي  الب�سري” 
لبناء  تتطلع  دولثثة  لأي  ال�سرتاتيجي 
ي�ستجيب  وم�ستدام  م�سرف  م�ستقبل 
توقعات  ويثثلثثبثثي  احلثثا�ثثسثثر  لثثطثثمثثوحثثات 
امل�ستقبل وهذا هو املق�سود من مفهوم 

ال�ستدامة.
قثثثدم الثثور�ثثسثثة الثثدكثثتثثور عثثمثثرو �سالح 
التنمية  لثثدائثثرة  القت�سادي  امل�ست�سار 
جا�سم  من�سور  والدكتور  القت�سادية 
الب�سري  املال  راأ�س  م�ست�سار  ال�سام�سي 

والتنمية بدائرة املوارد الب�سرية.

 » اأراد « تك�شف النقاب عن املخطط النهائي ملركز اجلادة الرئي�شي يف ال�شارقة

»اينوك« توقع مذكرة تفاهم لتعزيز ح�شورها يف جمال تزويد وتوزيع الوقود

اقت�شادية ال�شارقة تنظم ور�شة »ال�شتثمار يف راأ�س املال الب�شري«

•• ىال�شارقة-وام:

املخطط  عن  النقاب  اأراد  �سركة  ك�سفت 
القلب   - الثثرئثثيثث�ثثسثثي  لثثلثثمثثركثثز  الثثنثثهثثائثثي 
الناب�س مل�سروع اجلادة ال�سكني املتكامل 
�سركة  الثثذي �سممته  ال�سارقة  اإمثثارة  يف 
املعمارية  للهند�سة  العاملية  حديد  زهثثا 
اإحثثثدى  اكثثتثثمثثالثثه  عثثنثثد  �سي�سكل  والثثثثثذي 
م�ستوى  على  الرتفيهية  الوجهات  اأبرز 
دولثثثة الإمثثثثثارات ويثثرتجثثم روؤيثثثثة اجلادة 
م�سرق  م�ستقبل  ر�ثثسثثم  يف  لثثلثثمثث�ثثسثثاهثثمثثة 
لإمارة ال�سارقة. وقال ال�سيخ �سلطان بن 
اأحمد القا�سمي رئي�س جمل�س اإدارة اأراد: 

اإطالق  عند  الأ�سا�سي  هدفنا  كثثان  لقد 
ال�سركة يتمحور حول ت�سييد جمتمعات 
ملهمة  جتربة  قاطنيها  متنح  متكاملة 
اأجثثثثثواء عثثائثثلثثيثثة نثثابثث�ثثسثثة باحلياة  �ثثسثثمثثن 
ومتثثت ترجمة هثثذه الثثروؤيثثة مثثن خالل 
الرئي�سي  للمركز  الع�سري  الت�سميم 
رئي�سيا  مثثثقثثث�ثثثسثثثدا  �ثثسثثيثث�ثثسثثكثثل  والثثثثثثثثثذي 
وجثثهثثة جاذبة  و  اجلثثثثثادة  لثثلثثقثثاطثثنثثني يف 
ال�سارقة  اإمثثثارة  يف  املحلية  للمجتمعات 

وخمتلف اأرجاء اإمارات الدولة قاطبة.
املنطلق نحن ب�سدد  هثثذا  واأ�ثثسثثاف: من 
ا�ثثسثثرتاتثثيثثجثثيثثة جديدة  �ثثثسثثثراكثثثات  بثثثنثثثاء 
مل�سروع املركز الرئي�سي للجادة و�سنعلن 

عن ذلك خالل الأ�سهر القليلة القادمة 
الأعثثثثثمثثثثثال  يف  الثثثثثبثثثثثدء  اىل  مثثث�ثثثسثثثريا   ..
املركز  مثثن  الأوىل  للمرحلة  الإن�سائية 
املبيعات  مثثركثثز  ت�سمل  والثثتثثي  الرئي�سي 
�سينما  ودار  اأراد  لثث�ثثسثثركثثة  الثثعثث�ثثسثثري 
ل�ساحنات  خم�س�سة  وم�ساحة  خارجية 
بيع الطعام و�ساحة للتزلج وغريها من 
املرافق العائلية املميزة ويتوقع النتهاء 
مثثن هثثثذه املثثرحثثلثثة بثثحثثلثثول نثثهثثايثثة الربع 
تخطط  كثثمثثا  الثثثقثثثادم  الثثثعثثثام  مثثثن  الأول 
اأعمال  لثثالنثثتثثهثثاء مثثثن جثثمثثيثثع  الثث�ثثسثثركثثة 

املجمع باأكمله بحلول عام 2022.
ويقام املركز الرئي�سي على م�ساحة تزيد 

عن حجم 25 ملعبا لكرة القدم وبواقع 
بني  ي�سم  و  مثثربثثع  قثثدم  مليون   1.9
امل�ساحات اخل�سراء  العديد من  جنباته 

الرحبة واملعامل وامل�سطحات املائية.
مالئما  لثثيثثكثثون  بثثعثثنثثايثثة  ت�سميمه  ومت 
للم�ساة حتى خالل اأكر �سهور ال�سيف 
امل�ساحات  اإجمايل جمموع  ويبلغ  حرارة 
 732 الرئي�سي  املركز  �سمن  اخل�سراء 
ذلثثثثك متنزه  مثثثربثثثع مبثثثا يف  قثثثثدم  األثثثثثف 
املجمع  م�ساحة  ربع  �سي�سغل  من�سق  عام 
الأ�سجار  مثثن  لثثثثالآلف  مثثوطثثنثثا  ويثثكثثون 

ونباتات الزينة املختارة بعناية.
و�ثثسثثيثثكثثون املثثثركثثثز الثثرئثثيثث�ثثسثثي مثثنثثطثثقثثة ل 

•• دبي-وام:

“اإينيميد”  تثثفثثاهثثم مثثع  ايثثنثثوك مثثذكثثرة  وقثثعثثت جمثثمثثوعثثة 
 - اململوكة حلكومة مالطا  الوقود  توزيع وتزويد  �سركة   -
وغريها  مالطا  يف  الرئي�سية  امل�ساريع  يف  التعاون  لتعزيز 
الثث�ثثسثثراكثثة اجلديدة  اإطثثثار  وذلثثثك يف  العاملية  الأ�ثثثسثثثواق  مثثن 
�سمن جهود املجموعة الرامية اإىل تعزيز ح�سورها العاملي 

 “ و�ستقوم  والثثدولثثيثثة.  الإقليمية  الأ�ثثسثثواق  اإىل  والو�سول 
اينوك” - مبوجب املذكرة - با�ستك�ساف الفر�س التنموية 
هذه  وتن�سجم  ال�سركتني  بثثني  امل�ستقبلي  الثثتثثعثثاون  و�سبل 
اخلطط يف امل�سمون والأهداف مع ا�سرتاتيجية املجموعة 
يف تو�سعة نطاق ح�سورها العاملي يف جمال تزويد وتوزيع 
الثثثوقثثثود. وقثثثثال �ثثسثثعثثادة �ثثسثثيثثف حثثمثثيثثد الثثفثثال�ثثسثثي الرئي�س 
التنفيذي ملجموعة اينوك تتمتع مالطا مبوقع ا�سرتاتيجي 

والتي  ن�ساطا  التجارية  املحاور  اأكر  على تقاطع عدد من 
النفطية  املنتجات  120 مليون طن من  اأكثثر من  حتمل 
مما يجعلها من مراكز ال�سحن العاملية الرئي�سية يف منطقة 
توفر  املقومات  هذه  اأن  واأ�ساف  املتو�سط.  الأبي�س  البحر 
ا�سرتاتيجية  �سراكات  لعقد  هامة  فر�سا  لينوك  بالن�سبة 
الطلب  تغطية  يف  وت�ساهم  عامليا  عملياتها  نثثطثثاق  تو�سع 
املثثتثثنثثامثثي عثثلثثى الثثوقثثود .. مثثوؤكثثدا ثقته بثثثاأن الثث�ثثسثثراكثثة مع 

اإ�سافة  مالطا  يف  التنموية  اينوك  خطط  �ستعزز  اإينيميد 
اإىل دورها يف توطيد العالقات الثنائية بني دولة الإمارات 
العربية املتحدة ومالطا. يذكر اأن �سركة اإينيميد املحدودة 
- »Enemed« - قد تاأ�س�ست عام 2018 ك�سركة تابعة 
لبرتومال اململوكة بالكامل حلكومة مالطا وهي م�سوؤولة 
عن اأن�سطة ال�سترياد والت�سدير والبيع باجلملة للمنتجات 

النفطية مبا يف ذلك تلك امل�ستخدمة يف قطاع الطريان.

ال�سيارات وي�سم  با�ستخدام  ي�سمح فيها 
للفعاليات  عثثثامثثثة  �ثثثسثثثاحثثثة  و�ثثثسثثثطثثثه  يف 
الجتماعية الكربى مثل احتفالت اليوم 
املماثلة  املنا�سبات  من  وغريها  الوطني 
وتثثتثث�ثثسثثمثثن مثثعثثلثثمثثا مثثائثثيثثا ممثثيثثزا وباقة 
الراقية حول واجهة مائية  املقاهي  من 
و�سيتخلله ممر دائري ميكن للقاطنني 
والزوار من خالله من التجول يف املكان 
اإ�سافة  واكت�ساف مرافقه ال�ستثنائية و 
والريا�سية  الثثرتفثثيثثهثثيثثة  املثثثرافثثثق  اإىل 
حمال  عثثدة  املثثركثثز  �سيحت�سن  املتنوعة 
العالمات  مثثثن  لثثلثثعثثديثثد  كثثبثثرية  جتثثزئثثة 

التجارية العاملية اجلديدة.
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املال والأعمال

عبداهلل بن �شامل القا�شمي يفتتح معر�س ال�شاعات واملجوهرات 

•• ال�شارقة -وام:

بن  �سامل  بن  عبداهلل  ال�سيخ  �سمو  اأ�ساد 
ال�سارقة  حاكم  نائب  القا�سمي  �سلطان 
بنجاح مركز اك�سبو ال�سارقة با�ستقطاب 
الثثثثثعثثثثثديثثثثثد مثثثثثثن الأجثثثثثنثثثثثحثثثثثة الثثثثدولثثثثيثثثثة 
�سانعي  نخبة  مثثن  اجلثثثدد  والثثعثثار�ثثسثثني 
واملجوهرات  ال�ساعات  وجتار  وم�سممي 
“معر�س  اأهمية  مل�سوا  الذين  العامل  يف 
ال�سرق الأو�سط لل�ساعات واملجوهرات” 
والتو�سع  لثثالنثثطثثالق  اإقليمية  كمن�سة 
يف  اأعمالها  وتطوير  ح�سورها  وتعزيز 
الأو�سط  ال�سرق  اأ�سواق منطقة  خمتلف 

و�سمال اإفريقيا.
وثثثمثثن جثثهثثود غثثرفثثة الثث�ثثسثثارقثثة ومركز 
املعر�س  هثثذا  مبكانة  لثثالرتثثقثثاء  اك�سبو 
�ساحب  واهتمام  برعاية  يحظى  الثثذي 
ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد 
حاكم  الأعثثلثثى  املجل�س  ع�سو  القا�سمي 
ال�سارقة ومتابعة حثيثة من �سمو ال�سيخ 
�سلطان بن حممد بن �سلطان القا�سمي 
ويل عهد و نائب حاكم ال�سارقة وتعزيز 
خارطة  عثثلثثى  احلثثثيثثثوي  ودوره  اأهثثمثثيثثتثثه 
مبجال  املتخ�س�سة  العاملية  الفعاليات 

ال�ساعات واملجوهرات.
لثثث�ثثثسثثثمثثثوه عند  تثثث�ثثثسثثثريثثثح  ذلثثثثثك يف  جثثثثثاء 
 45 الثثث  الثثثدورة  فعاليات  ام�س  افتتاحه 
“معر�س ال�سرق الأو�سط لل�ساعات  من 
ال�سارقة  اك�سبو  يف مركز  واملجوهرات” 
ال�سمو  �ساحب  رعاية  حتت  تقام  والتي 
الثث�ثثسثثيثثخ الثثثدكثثثتثثثور �ثثسثثلثثطثثان بثثثن حممد 
حاكم  الأعثثلثثى  املجل�س  ع�سو  القا�سمي 
اأكتوبر   6 حثثثتثثثى  وتثث�ثثسثثتثثمثثر  الثثث�ثثثسثثثارقثثثة 

اجلاري.
وقثثثثام �ثثسثثمثثو الثث�ثثسثثيثثخ عثثثبثثثداهلل بثثثن �سامل 
الثثقثثا�ثثسثثمثثي فثثثثثور و�ثثثسثثثولثثثه ملثثثقثثثر اإقثثثامثثثة 
املعر�س يرافقه ال�سيخ حممد بن حميد 
القا�سمي مدير دائرة الإح�ساء والتنمية 
�سلطان  عثثثبثثثداهلل  و�ثثثسثثثعثثثادة  املثثجثثتثثمثثعثثيثثة 
غرفة  اإدارة  جمثثلثث�ثثس  رئثثيثث�ثثس  الثثعثثويثث�ثثس 
الثث�ثثسثثارقثثة وعثثثدد مثثن املثث�ثثسثثوؤولثثني بجولة 
يف اأرجثثثثثاء املثثعثثر�ثثس الثثثثذي تثثعثثر�ثثس فيه 
500 �سركة وعالمة جتارية  اأكر من 
وطنية وعاملية ميثلون 25 دولة اأحدث 
املجوهرات  من  واإبداعاتهم  ت�ساميمهم 

وامل�سغولت الذهبية وال�ساعات والذهب 
والأملا�س والأحجار الكرمية واللوؤلوؤ.

والثثتثثقثثى �ثثسثثمثثوه مثثع عثثثدد مثثن م�سوؤويل 
ال�سركات الإماراتية والأجنحة الأجنبية 
امل�ساركة يف املعر�س الذي ُيقام بدعم من 
غثثرفثثة جتثثثارة و�ثثسثثنثثاعثثة الثث�ثثسثثارقثثة حيث 
اطثثلثثع مثثثن خثثثالل الثث�ثثسثثرح الثثثثذي قّدمه 
�سناعة  �سوق  واقثثع  على  العار�سون  لثثه 
وجتثثثثثثثارة الثثثثذهثثثثب واملثثثثجثثثثوهثثثثرات واآخثثثثثر 
ال�سعيدين  على  وتوجهاتها  تطوراتها 

الإقليمي والعاملي.
�سامل  بثثن  عثثبثثداهلل  ال�سيخ  �سمو  وتفقد 
القا�سمي معرو�سات ال�سركات اليابانية 
التي ت�سارك بالدها للمرة الأوىل بجناح 
وطني �سخم يف املعر�س الذي ميتد على 

م�ساحة 30 األف مرت مربع.
الهندي الذي ي�سارك  كما تفقد اجلناح 

باأكرب جناح اأجنبي يف احلدث.
واطثثلثثع عثثلثثى مثثعثثرو�ثثسثثات اأجثثنثثحثثة هونغ 
و�سنغافورة  ومثثالثثيثثزيثثا  واإيثثطثثالثثيثثا  كثثونثثغ 
ال�سركات  من  والعديد  ولبنان  وتايلند 
والثثعثثالمثثات الثثتثثجثثاريثثة الثث�ثثسثثهثثرية التي 
ت�سارك يف املعر�س من الوليات املتحدة 
ورو�سيا  املثثتثثحثثدة  واملثثمثثلثثكثثة  الأمثثثريكثثثيثثثة 
والأردن  وال�سعودية  وليتوانيا  ولتيفيا 
والبحرين وتايوان اإ�سافة اإىل جمموعة 
التي  “مالبار للذهب واملا�س”  �سركات 

ت�سارك للمرة الأوىل يف املعر�س.
�سامل  بثثثن  عثثثبثثثداهلل  الثث�ثثسثثيثثخ  �ثثسثثمثثو  وزار 
�سامل  “جموهرات  مثثنثث�ثثسثثة  الثثقثثا�ثثسثثمثثي 
“البالتيني”  الثثثثراعثثثثي  ال�سعيبي” 
منذ  املعر�س  يف  ت�سارك  والتي  للحدث 

انطالقته قبل 24 عاماً.
الإماراتية  ال�سركات  من�سة  تفّقد  كما 
التي ت�سم عدداً من م�سممات املجوهرات 
تثثعثثر�ثثسثثن اأحدث  الثثلثثواتثثي  الإمثثثاراتثثثيثثثات 
املجوهرات  مثثن  املبتكرة  جمموعاتهن 
من  بدعم  وحتظني  والأملا�سية  الذهبية 
اإطار  يف  ال�سارقة  و�سناعة  جتارة  غرفة 
حر�س الغرفة وجهودها امل�ستمرة لدعم 
واملتو�سطة  ال�سغرية  ال�سباب  م�ساريع 
والرتويج لها يف كافة املعار�س والأحداث 

املتخ�س�سة.
�سلطان  عبداهلل  �سعادة  اأكثثد  جانبه  من 
و�سناعة  جتثثثارة  غثثرفثثة  رئي�س  العوي�س 

وتطوير  بدعم  الغرفة  اهتمام  ال�سارقة 
ينظمها  الثثثثتثثثثي  املثثثثعثثثثار�ثثثثس  فثثثعثثثالثثثيثثثات 
وي�ست�سيفها مركز اك�سبو ال�سارقة ب�سكل 
مثث�ثثسثثتثثدام انثثطثثالقثثاً مثثن حثثر�ثثس الغرفة 
على الإ�سهام الفاعل واحليوي يف ازدهار 
القطاعات التجارية وال�سناعية واملهنية 
امل�ستويات ومن بينها �سناعة  على كافة 
ال�سارقة  وجتارة الذهب واملجوهرات يف 
التي تتمتع مب�سداقية عاملية جلهة دقة 
معايري الذهب يف ظل القوانني الناظمة 
لآليات العمل يف القطاع ونظراً لأهمية 
احليوي  ودورهثثثثا  املتخ�س�سة  املثثعثثار�ثثس 
خمتلف  نثثث�ثثثسثثثاط  حتثثفثثيثثز  يف  واملثثثبثثثا�ثثثسثثثر 

قطاعات الأعمال.
املعار�س  قطاع  اأن  اإىل  العوي�س  واأ�ثثسثثار 
التي  ال�سناعات  اأهثثم  من  واحثثثداً  ُيعترب 
ت�سهم يف تر�سيخ واإغناء مقومات ومزايا 
ال�ستثمار يف ال�سارقة والرتويج لالإمارة 
كمركز اقت�سادي وثقايف وح�ساري بارز 
عثثلثثى الثث�ثثسثثعثثيثثديثثن الإقثثلثثيثثمثثي والثثثثدويل 
احلكيمة  القت�سادية  الثثروؤيثثة  �سوء  يف 
لثثث�ثثثسثثثاحثثثب الثثث�ثثثسثثثمثثثو الثثث�ثثثسثثثيثثثخ الثثثدكثثثتثثثور 
�ثثسثثلثثطثثان بثثثن حمثثمثثد الثثقثثا�ثثسثثمثثي ع�سو 
املجل�س الأعلى حاكم ال�سارقة، ويف ظل 
واخلدمية  الإيجابية  التناف�سية  البيئة 
والبنية  احلديثة  والت�سريعية  املتقدمة 
الإجراءات  ومنظومة  املتطورة  التحتية 

اللوج�ستية ال�سريعة وعالية الكفاءة.
مثثن جثثهثثتثثه اأعثثلثثن �ثثسثثعثثادة �ثثسثثيثثف حممد 
اك�سبو  ملركز  التنفيذي  الرئي�س  املدفع 
ال�سارقة اأن املعر�س يف دورته اخلريفية 
لعام 2018 ي�ستقبل زواره بُحّلة جديدة 
اأنيقة وحديثة  وبديكورات جمالية  ُكلياً 
بتجربة  ال�ستمتاع  على  ت�سجع  واأجثثواء 
واملجوهرات  الثثذهثثب  اقثثتثثنثثاء  يف  فثثريثثدة 
خمتلف  املعر�س  يلبي  حيث  وال�ساعات 
املثثثثجثثثثوهثثثثرات  اقثثثثتثثثثنثثثثاء  حمثثثبثثثي  اأذواق 
م�ستوى  عثثلثثى  والثثعثث�ثثسثثريثثة  الثثتثثقثثلثثيثثديثثة 
املنطقة، عدا عن ما يوفره احلدث من 
على  ال�سحوبات  للفوز يف  وفثثرية  فر�س 
بثثاقثثة مثثن اجلثثوائثثز والثثهثثدايثثا الثمينة.. 
اأن التطوير واللم�سات اجلمالية  منوهاً 
على  احلثثدث  على  املثثركثثز  اأ�سفاها  التي 
الزوار  بر�سا  �ستحظى  �سعيد  من  اأكر 
املفاجاآت  من  العديد  تنتظرهم  الذين 

ال�سارة والفر�س الكبرية للفوز بجوائز 
بال�سحوبات  دخثثولثثهثثم  حثثثال  يف  جمثثزيثثة 
مببلغ  �سراء  عملية  كل  مقابل  اليومية 
500 درهثثم وذلثثك حتت اإ�ثثسثثراف غرفة 
الثث�ثثسثثارقثثة. واأعثثثثرب املثثدفثثع عثثن توقعاته 
اجلديدة  دورتثثثه  يف  املعر�س  ُيحقق  بثثاأن 
للعار�سني  ُمثثر�ثثسثثيثثة  اإيثثجثثابثثيثثة  نثثتثثائثثج 
الثثذهثثب واملثثجثثوهثثرات واأن ي�سهد  وجتثثار 
اإقباًل متزايداً من الزوار اإ�سوة بالدورة 
املا�سية التي �سهدت منواً يف عدد الزوار 
ال�سابقة  بثثالثثدورة  مثثقثثارنثثة  بن�سبة8% 
من  اأكثثر  ا�ستقطاب  يف  جنحت  اأن  بعد 
61465 زائر وخا�سة يف �سوء درا�سات 
الإمارات  جنثثاح  اإىل  ت�سري  التي  ال�سوق 
على مدى الأعوام املا�سية يف تبووؤ املركز 
الأول عاملياً يف جتارة الأملا�س بنحو 26 
مليار دولر، وهو ما يجعل منها ال�سوق 
التجاري الأكرب والأهم عاملياً، اإىل جانب 
ا�ستحواذها على %14 من حجم جتارة 
الذهب العاملية، وهو ما يعّزز من تنامي 
�سناعة  جمثثثال  يف  التناف�سية  قثثدرتثثهثثا 
الثثذهثثب واأهثثمثثيثثتثثهثثا عثثلثثى خثثارطثثة جتارة 

الذهب العاملية.
45 من املعر�س  وتقام فعاليات الثثدورة 
ون�سف  اخلثثثثثثام  الثثثثذهثثثثب  حثثثثثّل  وقثثثثثت  يف 
امل�سغول يف املرتبة الأوىل كاأف�سل ال�سلع 
بلغت  بح�سة  الإمثثثثثارات  اإىل  املثث�ثثسثثتثثوردة 
وارداتها  اإجثثمثثايل  مثثن   10% ن�سبتها 
 96 بلغت  اإجثثمثثالثثيثثة  وبقيمة  ال�سنوية 

مليار درهم.
ُيثثعثثتثثرب الأول  الثثثثذي  ويثث�ثثسثثهثثد املثثعثثر�ثثس 
املعار�س  اأجندة  والأكثثرب من نوعه على 
الإمارات  دولثثة  يف  املتخ�س�سة  التجارية 
واملنطقة يف يومه الأول �سحباً على طقم 
من الأملا�س والذهب ثم يف يومه الثاين 

�سحباً على خامت من الأملا�س.
والرابع  الثالث  اليومان  ي�سهد  حني  يف 
و�سوًل  الأملا�س  من  طقمني  على  �سحباً 
�سي�سهد  الثثذي  الأخثثري  املعر�س  اإىل يوم 
اإجراء ال�سحب الكبري على 1 كيلو غرام 

من الذهب.
وتتميز هذه الدورة التي ُتقام على مدى 
5 اأيام ب�سراكة خمتربية وثقافية مع كل 
من املنظمة العاملية لالأحجار الكرمية و

و باأول م�ساركة لليابان   GIAو IDT

 24 انطلق قبل  الثثثذي  هثثذا احلثثثدث  يف 
ي�سم  �سخم  وطني  بجناح  ممثلة  عاماً 
نخبة من ال�سركات اليابانية التي حتظى 
ب�سمعة عاملية مرموقة يف جمال ت�سميم 

و�سناعة وجتارة ال�ساعات واملجوهرات.
وطني  جناح  باأكرب  الهند  ت�سارك  بينما 
يف املعر�س ي�سم حتت مظلته 58 �سركة 
املو�سم  لهذا  م�سغولتها  اأحثثدث  تعر�س 
التقليدية  اجلثثثثواهثثثثر  تثث�ثثسثثكثثيثثالت  مثثثن 

واملعا�سرة.
وحثثثثلثثثثت هثثثثونثثثثغ كثثثثونثثثثغ ثثثثانثثثيثثثة يف عثثثدد 
العار�سني �سمن جناحها الوطني الذي 
ي�سم 55 عار�ساً اإىل جانب اأجنحة دول 
اأخرى رائدة يف جمال �سناعة ال�ساعات 
واملثثثثثجثثثثثوهثثثثثرات، مثثثثن اأبثثثثثثرزهثثثثثثا اجلثثثنثثثاح 
عار�ساً،   30 يثث�ثثسثثم  الثثثثثذي  الإيثثثثطثثثثايل 
ثم  عار�ساً،   28 ي�سم  الثثذي  واللبناين 
الثثثرتكثثثي والثثتثثايثثلثثنثثدي الثثثثذي يثث�ثثسثثم كل 
وال�سنغافوري  ثثثم  عثثار�ثثسثثاً   12 منهما 

الذي ي�سم 10 عار�سني.
لعامة  ُيثثثتثثثيثثثح  الثثثثثثذي  املثثثعثثثر�ثثثس  ويثثثفثثثتثثثح 
اأبوابه  املبا�سر  ال�سراء  اإمكانية  اجلمهور 
من ال�ساعة 12 ظهراً لغاية 10 م�ساء 
 12 با�ستثناء يوم اخلمي�س من ال�ساعة 
ويثثوم اجلمعة  م�ساء،   11 ولغاية  ظهراً 
م�ساء..   11 ولغاية  الظهر  بعد   3 من 
ويخ�س�س املعر�س فرتة لل�سيدات فقط 
12 ظهراً  الثث�ثثسثثاعثثة  يثثثوم الأربثثثعثثثاء مثثن 
والدخول  الظهر،  بعد  الرابعة  ولغاية 

جماين للجميع.
الأو�ثثثثسثثثثط  الثثث�ثثثسثثثرق  “معر�س  ويثثثثثثثربز 
ينظمه  الثثثذي  واملجوهرات”  لل�ساعات 
�سنوياً  مثثرتثثني  الثث�ثثسثثارقثثة  اك�سبو  مثثركثثز 
اأهثثم واأبثثثرز الفعاليات التي  كثثواحثثد مثثن 
الدولة  يف  الفاخرة  املنتجات  �سوق  ُتعّزز 
وت�سهم يف منو مبيعات الذهب والأملا�س 
ظل  يف  خا�سة  واملثثجثثوهثثرات،  وال�ساعات 
بثث�ثثسثثوق منتجات  متثثتثثع دولثثثثة الإمثثثثثثارات 
فثثثاخثثثرة �ثثسثثريثثع الثثنثثمثثو، يثثدفثثعثثه الطلب 
واملقيمني  املواطنني  جانب  من  املرتفع 
الذين  ال�سباب  جيل  وخا�سة  وال�سياح 
خطوط  اأحثثدث  مواكبة  على  يحر�سون 
املثثثثو�ثثثثسثثثثة وميثثثتثثثلثثثكثثثون اهثثثثتثثثثمثثثثام وا�ثثثسثثثع 
وحتديداً  الفاخرة  التجارية  بالعالمات 

يف جمال ال�ساعات واملجوهرات.

غرفة دبي ت�شتعر�س اجلوانب الرئي�شية 
لل�شركات ذات امل�شوؤولية املحدودة

•• دبي-وام: 

نظمت غرفة جتارة و�سناعة دبي بالتعاون مع مكتب “اإن�س اآند كو ال�سرق 
ور�سة  الرئي�سي  الغرفة  مقر  يف  دبي” للمحاماة  فثثرع  بي  ال  ال  الأو�ثثسثثط 
عمل حتت عنوان “اجلوانب الرئي�سية لل�سركات ذات امل�سوؤولية املحدودة” 
امل�ستمرة لطثثثالع جمتمع الأعثثمثثال يف دبثثي على  اإطثثثار اجلثثهثثود  وذلثثثك يف 
اأحدث املتغريات القانونية يف بيئة العمل وم�ساعدة ال�سركات على ممار�سة 

الأعمال ب�سهولة وي�سر.
وممار�سو  وحمامون  دبي  غرفة  اأع�ساء  من  مهتمون  العمل  ور�سة  ح�سر 
املهنة القانونية وم�ست�سارون واأخ�سائيو عقود وم�ستثمرون ورواد الأعمال 
ومدراء واأ�سحاب ال�سركات حيث �ساهمت الور�سة بتعريف امل�ساركني على 
يف  حمثثدودة  م�سوؤولية  ذات  �سركة  لإن�ساء  والقانونية  الرئي�سية  اجلوانب 
تاأ�سي�سها  ال�سركات عند  التي تواجه هذه  التحديات  واأبثثرز  الإمثثارات  دولة 

وكيفية التغلب عليها.
ال�سرق  كو  اآنثثد  “اإن�س  مكتب  يف  �سريك  جان�سني  ريتا  العمل  ور�سة  واأدار 
الأو�سط ال ال بي فرع دبي” للمحاماة و�سربل فا�سل حمام يف مكتب “اإن�س 
اآند كو ال�سرق الأو�سط ال ال بي فرع دبي” للمحاماة حيث عرفا احل�سور 
املحدودة  امل�سوؤولية  ذات  ال�سركات  لإدارة  والقانونية  الرئي�سية  باجلوانب 
الدولة  اإن�ساء �سركة ذات م�سوؤولية حمثثدودة يف  الإمثثارات وكيفية  يف دولة 
امل�سوؤولية  ذات  ال�سركات  بني  الفرق  على  ال�سوء  ت�سليط  اإىل  بالإ�سافة 

املحدودة والهياكل القانونية الأخرى.
واأكدت جهاد كاظم مدير اإدارة اخلدمات القانونية يف غرفة دبي على اأهمية 
تنظيم هذه الور�سة حيث �ساهمت بتعريف امل�ساركني باجلوانب الرئي�سية 
وكيفية  الإمثثثارات  دولثثة  يف  املثثحثثدودة  امل�سوؤولية  ذات  لل�سركات  والقانونية 

التغلب على التحديات التي تواجه هذه ال�سركات.

»اإمباور« تتوقع جناح كبريا لـ »�شيتي �شكيب 
جلوبال 2018« يف ظل الطفرة العقارية

•• دبي -وام:

اأكدت موؤ�س�سة الإمارات لأنظمة التربيد املركزي اإمباور اأن تخ�سي�س طاقة 
التربيد املنا�سبة من قبل مطوري العقار يف م�ساريعهم �ستعزز من �سحة 
و�سعادة املتعاملني و�ستزيد من ا�ستدامة املباين واملن�ساآت التي ت�سهم يف خلق 
املجتمعات ال�سعيدة. وقال اأحمد بن �سعفار الرئي�س التنفيذي لإمباور يف 
�سكيب جلوبال” مبركز  “�سيتي  انطالق معر�س  له مبنا�سبة  ت�سريحات 
اأكتوبر اجلاري واتخاذه   4 اإىل   2 دبي التجاري العاملي خالل الفرتة من 
“ال�سعادة” �سعارا له: يعترب املعر�س احلدث العقاري الأبرز على م�ستوى 
اأنحاء  مثثن  واملثثطثثوريثثن  امل�ستثمرين  مثثن  كثثبثثريا  اإقثثبثثال  ي�سهد  و  املنطقة 
املطورون اجلادون  بها  التي يجتمع  العاملية  العقارية  املن�سة  املنطقة وهو 
يف دولة الإمارات العربية املتحدة لعر�س م�ساريعهم والطالع على اأف�سل 
املمار�سات واأحدث ما تو�سل له العامل يف جمال املدن احلديثة امل�ستدامة 
التي تعتمد اأنظمة تربيد املناطق لفائدتها القت�سادية والبيئية وامل�ستدامة 
�سيتي  معر�س  ي�سهد  اأن  �سعفار  ابثثن  توقع  و  مل�ساريعهم.  �ستحققها  التي 
�سكيب جلوبال هذا العام جناحا باهرا يف ظل الطفرة العقارية والنتعا�س 
“ اإمباور” تعمل على  اأن  اإىل  الإمثثثارة.. م�سريا  الثثذي ت�سهده  القت�سادي 
اإمارة دبي بخدمات  اأنواعها يف  امل�ساريع العقارية الرائدة مبختلف  خدمة 

تربيد املناطق ذات موا�سفات عاملية.

ال�شعودية توؤكد التزامها بتحقيق مكانة 
عاملية رائدة يف جمال الطاقة ال�شم�شية

•• الريا�ض-وام: 

نفت اململكة العربية ال�سعودية �سحة تقارير �سحفية ب�ساأن توقف م�سروع 
2030 واكدت  العام  200 جيجا واط بحلول  لتوليد  ال�سم�سية  الطاقة 
جمددا على خططها الرامية اإىل حتقيق حتول �سامل يف قطاع الكهرباء يف 
اململكة لزيادة تنوعه وتناف�سيته وكفاءته. وقالت وزارة الطاقة وال�سناعة 
والروة املعدنية ال�سعودية يف بيان ام�س” على عك�س ما ت�سمنته تقارير 
�سندوق  مثثع  بال�سراكة  العمل  الثثثثوزارة  توا�سل  مثثوؤخثثرا  �ثثسثثدرت  �سحفية 
اململكة  يف  املعنية  اجلهات  من  وغريهما  و�سوفتبانك  العامة  ال�ستثمارات 
عثثلثثى تثثطثثويثثر عثثثدد مثثن املثث�ثثسثثاريثثع الثثعثثمثثالقثثة يف جمثثثال الثثطثثاقثثة ال�سم�سية 
لهذه  الرئي�س  الهدف  ويتمثل  الثثثدولرات  من  مليارات  عثثدة  قيمتها  تبلغ 
ال�ستثمارات يف اإنتاج 200 جيجا واط من الكهرباء من الطاقة ال�سوئية 
ال�سم�سية بحلول عام 2030«. وا�سافت انه وجهت الدعوة للم�ستثمرين 
وامل�ست�سارين الفنيني واملقاولني للم�ساركة يف هذا الربنامج ويجري الآن 
اململكة  خطة  وان  اأجثثال  اأق�سر  جتريبية  م�ساريع  لتطوير  خطط  تنفيذ 
واإيجاد  ال�سم�سية  الطاقة  جمثثال  يف  رائثثثدة  عاملية  مكانة  بلوغ  اإىل  ترمي 
200 مليار دولر.  تبلغ قيمتها  الواعد  القطاع  ا�ستثمارية يف هذا  فر�س 
املعدنية لتحقيق حتول  وببنت ان خطة وزارة الطاقة وال�سناعة والروة 
�سامل يف قطاع الكهرباء تتاألف من ثالثة عنا�سر اولها اإعادة هيكلة �سوق 
امل�ستهلكني  مل�سلحة  فيها  املناف�سة  مب�ستوى  الرتثثقثثاء  اأجثثل  من  الكهرباء 
احداث  وثانيها  اخلا�س  القطاع  ا�ستثمارات  اجتذاب  على  قدرتها  وزيثثادة 
نقلة نوعية يف مزيج الطاقة امل�ستخدمة يف اململكة والتقنيات ذات ال�سلة بها 
من اأجل اإ�سافة طاقة اإنتاجية كبرية من م�سادر الطاقة املتجددة اأغلبها 

من الطاقة ال�سم�سية اإىل جانب طاقة الرياح.

 جممع ال�شارقة للبحوث يناق�س م�شتقبل البتكار وم�شروع مدن امل�شتقبل 
•• ال�شارقة -وام:

للبحوث  الثث�ثثسثثارقثثة  جمثثمثثع  ا�ثثسثثتثث�ثثسثثاف 
والثثتثثكثثنثثولثثوجثثيثثا والبثثثتثثثكثثثار ور�ثثثسثثثة عمل 
واإطثثثثالق  البثثتثثكثثار  “م�ستقبل  بثثعثثنثثوان 

م�سروع مدن امل�ستقبل« .
الثثتثثي عثثقثثدت موؤخرا  الثثثور�ثثثسثثثة  �ثثسثثهثثدت 
مثثنثثاقثث�ثثسثثات مثثو�ثثّسثثعثثة حثثثول اآفثثثثاق حتديد 
الذكية  املثثثثثثدن  يف  البثثثتثثثكثثثار  مثث�ثثسثثتثثقثثبثثل 
مب�ساركة نخبة من ال�سخ�سيات القيادية 
الأعثثثمثثثال واخلثثثرباء  ورواد  واحلثثكثثومثثيثثة 
التناف�سية  املثثقثثومثثات  على  الرتكيز  مثثع 
لثثثالإمثثثارة والثثثتثثثي تثثوؤهثثلثثهثثا لثثلثثتثثحثثول اإىل 
البحوث  رائثثثثد يف جمثثثثال  عثثاملثثي  مثثركثثز 

وريادة الأعمال والبتكار.
للتعاون  ا�ثثسثثتثثكثثمثثاًل  الثثثور�ثثثسثثثة  ومتثثثثثثثل 
الثث�ثثسثثارقثثة للبحوث  بثثثني جمثثمثثع  املثثثثثمثثر 
و”كاتابولت:  والبثثتثثكثثار  والتكنولوجيا 
حتالف مدن امل�ستقبل” التابعة للحكومة 
اخلدمات  بتطوير  واملعنية  الربيطانية 
لتلبية  الثثتثثحثثتثثيثثة  والثثثبثثثنثثثيثثثة  املثثثبثثثتثثثكثثثرة 
والذي  للمجتمعات  الذكية  الحتياجات 
ميثل دفعة قوية لتاأ�سي�س �سراكة فاعلة 
بني اململكة املتحدة وال�سارقة يف حتفيز 

التكنولوجيا  جمثثثثالت  يف  ال�ثثسثثتثثثثثمثثار 
والثثثبثثثحثثثث والبثثثثتثثثثكثثثثار واملثثثعثثثرفثثثة وذلثثثثك 
ال�سارقة  “جممع  مزايا  بال�ستفادة من 
والبتكار”  والثثتثثكثثنثثولثثوجثثيثثا  لثثلثثبثثحثثوث 

للمعرفة  اقت�سادي  كمحفز  يربز  الثثذي 
والبتكار وريادة الأعمال.

الرئي�س  املثثثحثثثمثثثودي  حثث�ثثسثثني  واأو�ثثثثسثثثثح 
للبحوث  الثث�ثثسثثارقثثة  ملثثجثثّمثثع  الثثتثثنثثفثثيثثذي 

ور�سة  اأّن  والبثثثتثثثكثثثار  والثثتثثكثثنثثولثثوجثثيثثا 
م�سروع  واإطثثثثالق  البثثتثثكثثار  “م�ستقبل 
حقيقية  ترجمًة  متثل  امل�ستقبل”  مدن 
الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  لثثروؤيثثة 

�ثثسثثلثثطثثان بثثثن حمثثمثثد الثثقثثا�ثثسثثمثثي ع�سو 
جعل  يف  ال�سارقة  حاكم  الأعلى  املجل�س 
البتكار والبحوث والعلوم والتكنولوجيا 
اأ�س�ساً متينة لالقت�ساد الوطني .. لفتاً 
اإىل اأّنها خطوة متقدمة على درب تفعيل 
ا�ست�سراف  �سبيل  يف  الدولية  ال�سراكات 
و�سنع امل�ستقبل باعتباره اأولوية ق�سوى 
يف دولثثة الإمثثثارات واإمثثارة ال�سارقة التي 
الثثيثثوم يف �سياغة  بثثاتثثت لعثثبثثاً حمثثوريثثاً 
والتحول  الثثثرقثثثمثثثيثثثة  الثثثثثثثثثورة  مثثثالمثثثح 
التكنولوجي والنفتاح القت�سادي على 

اخلارطة الدولية.
مثثثثن جثثانثثبثثهثثا قثثثالثثثت الثثثثدكثثثثتثثثثورة اأميثثثثي 
الأعمال  وتطوير  ادارة  مدير  هو�ساديل 
مدن  حتثثثالثثثف  “كاتابولت:  الثثثدولثثثيثثثة 
خطوة  تثثثعثثثد  الثثثور�ثثثسثثثة  ان  امل�ستقبل” 
التي  احلثيثة  اجلهود  اطثثار  يف  اأ�سا�سية 
واململكة  الإمثثثارات  دولثثة  تبذلها كل من 
لبناء  التحتية  البنى  تعزيز  يف  املتحدة 
اقت�ساد معريف مبتكر يف امارة ال�سارقة 
كما �سلطت الور�سة ال�سوء على جمتمع 
الثث�ثثسثثارقثثة وحثثث رواده على  الأعثثمثثال يف 
تثثبثثنثثي فثثكثثر البثثثتثثثكثثثار مبثثثا يثثتثثمثثا�ثثسثثى مع 

توجيهات القيادة الر�سيدة يف الإمارة.
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املطلوب اإعالنها : 
مدعي عليها : اإمباير هولدينجز )جي �سي �سي ( ليمتد 

الدعوى رقم  )2018/2766 ( جتاري جزئي 
تقرر  ، فقد  اعاله  اليها  امل�سار  الدعوى  تعييني خبريا يف  بالإ�سارة اىل 
عقد اجتماع خربة مبكتب اخلبري يف ال�ساعة الثانية ع�سرة ظهرا بتاريخ 
2018/10/8 لذا يرجى �سرورة ح�سوركم يف املوعد املحدد.  العنوان : 
الطابق الثاين ، رقم 226 - بناية مطلوب - مدخل c - �سارع ال�سيخ زايد 

، منطقة ال�سفا 1 )كون�سلت ل�ست�سارات تطوير امل�ساريع( 
اخلبري املهند�س طالل عامر   

اإعالن بالن�سر
العدد 12443 بتاريخ 2018/10/3   

اإعالن بالن�سر
رقم )2018/6137 (

املنذر : وينجاجن �سني
املنذر اليه : م�سنع بال�ستيك الحتاد - �س ذ م م 

املو�سوع / اإعالن بالن�سر يف اإنذار عديل رقم )2018/1/198033( 
لنذر املنذر / املنذر اليه بتجديد عقد اليجار و�سداد القيمة اليجارية امل�ستحقة اعتبارا 
من تاريخ 2018/9/4 وفق لل�سروط ال�سابقة ، وذلك خالل مدة اق�ساها 30 يوما من تاريخ 
ن�سر هذا النثثذار وال �سي�سطر املنذر اىل اتخاذ الجثثراءات الق�سائية الالزمة للمطالبة 
بالخالء و�سداد كامل اليجار امل�ستحقة وم�ساريف ا�ستهالك الكهرباء واملياه حتى تاريخ 
ر�سوم  بكافة  الثثيثثه  املثثنثثذر  مثثع حتميل  والثث�ثثسثثرر  للعطر  اجلثثابثثر  والتعوي�س  الثثتثثام  الخثثثالء 

وم�ساريف التقا�سي واتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12443 بتاريخ 2018/10/3   

انذار عديل بالن�سر
رقم )2018/6139(

املنذر :  �سركة �سقر الإمارات الكهروميكانيكية - افيكو )ذ م م( 
املنذر اليه / لكي هوم لالأعمال الكهروميكانيكية - �س ذ م م 

حيث اأنكم ت�سغلون املحالت من 1 وحتى 8 امل�سيدين على قطعة الر�س رقم 0-115 برقم بلدية 613-358 مبنطقة القوز 
ال�سناعية الثالثة.  وحيث انكم مل تلتزموا ب�سداد بدلت اليجار يف موعد ا�ستحقاقها. 

فان املنذرة "املوؤجرة" تنذركم بالآتي:   اأول : ب�سرورة املباردة اىل �سداد بدلت اليجار املرت�سدة يف ذمتكم عن الفرتة 
املمتدة من تاريخ 2018/1/1 وحتى تاريخ حترير النذار مببلغ وقدره 385.000 درهم وما ي�ستجد من بدلت ايجار عن 
الفرتة املمتدة من تاريخ الن�سر لهذا النذار وحتى تاريخ انتهاء عقد اليجار.  ثانيا : املباردة اىل اخالء العني املوؤجرة 
هذا  ا�ستالمكم  تاريخ  من  يوما   )30( ثالثني  خالل  وذلثثك  مفاتيحها  وت�سليم  ال�سواغل  من  خالية  للمنذرة  وت�سليمها 
النذار �سندا لحكام املادة 1/25 من القانون رقم )33( ل�سنة 2008 واملعدل للقانون رقم 2007/26 ب�ساأن تنظيم العالقة 
بني موؤجري وم�ستاأجري العقارات يف اإمارة دبي.  ثالثا : ويف حال تخلفكم عن ال�سداد فاإننا �سوف ن�سطر لتخاذ كافة 
الجراءات القانونية يف حقكم والتي ت�سمل انهاء العقد والزامكم باخالء العني املوؤجرة والزامكم ب�سداد القيمة اليجارية 
والغرامات التاأخريية وكافة الفواتري وذلك حتى تاريخ الت�سليم الفعلي ا�سافة اىل ما يلحق املنذرة من ا�سرار وخ�سائر 

نتيجة اخاللكم باحاكم عقد اليجار والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة.

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12443 بتاريخ 2018/10/3   
انذار عديل بالن�سر
رقم )2018/6140 (

املنذر :  جمل�س الأوقاف اجلعفرية اخلريية - دبي 
املنذر اليه / املزروعي لعمال تبليط الأر�سيات �س ذ م م  وميثلها مديرها / منوج كوماوات مادان لل كوماوات 
- هندي اجلن�سية  - حيث انكم ت�سغلون املكتب التجاري الكائن يف اإمارة دبي - ديرة - منطقة املرر - بناية وقف 

ال�سفار - الطابق الثالث - مكتب رقم )307( 
وحيث انكم مل تلتزموا ب�سداد بدلت اليجار يف موعد ا�ستحقاقها 

القيمة  �ثثسثثداد  اليه ب�سرعة  املثثنثثذر  املثثنثثذر  النثثثذار ينذر  بثثالآتثثي :  مبوجب هثثذا  "املوؤجر" ينذركم  املثثنثثذر  فثثان 
الف  ع�سر  )�سبعة  درهثثم   17.500 والبالغة  النثثذار  ب�سدر  املبينة  املنذر  ل�سالح  ذمته  املرت�سدة يف  اليجارية 
وخم�سمائة درهم( وامل�ستحقة لإرجاع  ال�سيكات القابلة لذلك بدون �سرف لعدم كفاية الر�سيد داخل احل�ساب 
امل�سحوب عليه ال�سيك ، وذلك يف موعد غايته ثالثني يوما من تاريخ الن�سر بهذا النذار ، ويف حالة امتناعه 
القانونية  الكفيلةبحفظ حقوقه  القانونية  الجثثراءات  كافة  باتخاذ  املنذر  يقوم  �سوف  والوفاء   ، ال�سداد  عن 

املبينة ب�سدر النذار ، ومنبها عليه ب�سريان ، ونفاذ هذا النذار. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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انذار عديل بالن�سر
رقم ) 2018/6138(

املنذر : نور بنك )م�ساهمة( 
�سد املنذر اليه / �سوراب جوبال دهارم بال جويال 
املو�سوع / انذار �سداد مبلغ 1.831.303.19 درهم 

)فقط ميون وثمامنائة وواحد وثالثون الف وثالثمائة وثالثة درهما وت�سعة ع�سر فل�سا( 
املنذر يخطركم ب�سداد قيمة املديونية البالغة مبلغ وقدره )1.831.303.19 درهم( 

)فقط مليون وثمامنائة وواحد وثالثون الف وثالثمائة وثالثة درهما وت�سعة ع�سر فل�سا( 
اتخاذ  املنذر اىل  الن�سر هذا الخطار وبخالف ذلك �سي�سطر  تاريخ  وذلك خالل مدة )30( ثالثون يوما من 
كافة الجراءات القانونية �سدكم مبا فيها الطلب من قا�سي التنفيذ مبا�سرة اجراءات نزع ملكية العقار املرهون 
هاو�س  تثثاون    011/459 رقم  بلوك  الثالثة  احلبية  مربع( منطقة  )309.40 مرت  م�ساحتها   )459( رقم  )ار�ثثس 
)مدن( بلوك رقم 459 فيال رقم )MUA3011 دبي( ت�سجيل رهن رقم 02/1096( وبيعه باملزاد العلني ووفاء 
ودون  املديونية  كامل  ل�ستيفاء  فروقات  باأية  للمطالبة  عليكم  بالرجوع  املنذر  بحق  الحتفاظ  مع  للمديونية 

امل�سا�س باي من حقوق موكلنا. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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انذار عديل بالن�سر
رقم )2018/6141 (

املنذر :  جمل�س الأوقاف اجلعفرية اخلريية - دبي 
املنذر اليه / لل راجومال راجومال هونومال نيهالين - هندي اجلن�سية 

حيث انكم ت�سغلون ال�سقة ال�سكنية الكائنة يف اإمارة دبي - بردبي - منطقة ال�سوق الكبري - بناية ال�سمايل - 
الطابق الثالث - �سقة رقم )304(  

وحيث انكم مل تلتزموا ب�سداد بدلت اليجار يف موعد ا�ستحقاقها 
القيمة  �ثثسثثداد  اليه ب�سرعة  املثثنثثذر  املثثنثثذر  النثثثذار ينذر  بثثالآتثثي :  مبوجب هثثذا  "املوؤجر" ينذركم  املثثنثثذر  فثثان 
اليجارية املرت�سدة يف ذمته ل�سالح املنذر املبينة ب�سدر النذار والبالغة 52.500 درهم )اثنان وخم�سون الف 
وخم�سمائة درهم( وامل�ستحقة لإرجاع ال�سيكات القابلة لذلك بدون �سرف لغلق احل�ساب البنكي امل�سحوب عليه 
ال�سيك ، وذلك يف موعد غايته ثالثني يوما من تاريخ الن�سراإخطاره  بهذا النثثذار ، ويف حالة امتناعه عن 
ال�سداد ، والوفاء �سوف يقوم املنذر باتخاذ كافة الجراءات القانونية الكفيلة بحفظ حقوقه القانونية املبينة 

ب�سدر النذار ، ومنبها عليه ب�سريان ، ونفاذ هذا النذار. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اعـالن تغيري ا�سـم
تقدمت املواطنة )اينا�س ح�سني احمد الكثريي( بطلب اىل 
حمكمة اأبوظبي البتدائية - ق�سم التوثيقات بتغيري ا�سمها 

من )اينا�س( اىل)مرمي(
املذكور خالل 15  الق�سم  فمن لديه اعرتا�س يتقدم به اىل 

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

حممد �سامل املن�سوري - قا�سي توثيقات         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق
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اعـالن تغيري ا�سـم
تقدمت املواطنة )منى �سعيد خلفان �سعيد الغافري( بطلب 
بتغيري  التوثيقات  ق�سم   - البتدائية  اأبوظبي  حمكمة  اىل 

ا�سمها من )منى( اىل)غالية(
املذكور خالل 15  الق�سم  فمن لديه اعرتا�س يتقدم به اىل 

يوما من تاريخ ن�سر العالن
عواطف ال�سريف - كاتب عدل

حممد �سامل املن�سوري - قا�سي توثيقات         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق
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  ال�سماء           
�سيف حممد  يو�سف   / املدعو  بثثاأن  راأ�ثثس اخليمة  دائثثرة حماكم  تعلن 
الثث�ثثسثثهثثرة ل�ثثسثثمثثه من  تثثعثثديثثل م�سمى  تثثقثثدم بطلب   ، الثثعثثلثثي  الثثيثثو�ثثسثثف 
)اآل  اىل  )العلي(  من  القبيلة  وم�سمى  يو�سف(  )بثثن  اىل  )اليو�سف( 
علي( ل�سمه ول�سماء اولدة / ح�سة و�سيف وعبدهلل ، لتكون ا�سماوؤهم 
بعد التعديل / ح�سة و�سيف وعبداهلل ، ابناء يو�سف �سيف حممد بن 
يتقدم خالل  ان  العرتا�س  له م�سلحة يف  وان من  اآل علي.  يو�سف 
خم�سة ع�سر يوما من تاريخ العالن امام ق�سم ال�سهادات يف حمكمة 

راأ�س اخليمة.
  قا�سي حمكمة راأ�س اخليمة البتدائية
                  د. ماهر نعيم ح�سن �سرور  

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم
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  ال�سماء           
بثثثاأن املثثدعثثوة/ مثثرمي �سيف  تعلن دائثثثرة حمثثاكثثم راأ�ثثثس اخليمة 
حمثثمثثد الثثيثثو�ثثسثثف الثثعثثلثثي ، طثثالثثبثثة تثثعثثديثثل م�سمى الثث�ثثسثثهثثرة من 
)اليو�سف( اىل )بن يو�سف( وم�سمى القبيلة من )العلي( اىل 
�سيف  التعديل / مرمي  بعد  ا�سمها  ليكون   ، )األ علي( ل�سمها 
حممد بن يو�سف ال علي.  وان من له م�سلحة يف العرتا�س 
ان يتقدم خالل خم�سة ع�سر يوما من تاريخ العالن امام ق�سم 

ال�سهادات يف حمكمة راأ�س اخليمة.
  قا�سي حمكمة راأ�س اخليمة البتدائية
                  د. ماهر نعيم ح�سن �سرور  

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم
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  ال�سماء           
تعلن دائرة حماكم راأ�س اخليمة باأن املدعو / احمد �سيف حممد اليو�سف 
يو�سف(  )بثثن  اىل  )اليو�سف(  مثثن  ال�سهرة  م�سمى  تعديل  طالبا   ، العلي 
 / اولده  ول�سماء  ل�سمه  علي(  )اآل  اىل  )العلي(  مثثن  القبيلة  وم�سمى 
عمر و�سيف و�سلطان و�سامل وخولة وفاطمة وموزة ، لتكون ا�سماوؤهم بعد 
اأبناء /   ، التعديل / عمر و�سيف و�سلطان و�سامل وخولة وفاطمة ومثثوزة 
احمد �سيف حممد بن يو�سف اآل علي ،  وان من له م�سلحة يف العرتا�س 
ان يتقدم خالل خم�سة ع�سر يوما من تاريخ العالن امام ق�سم ال�سهادات 

يف حمكمة راأ�س اخليمة.
  قا�سي حمكمة راأ�س اخليمة البتدائية
                  د. ماهر نعيم ح�سن �سرور  

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم
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  ال�سماء           
املثثدعثثو / حممد �سيف حممد  بثثاأن  راأ�ثثثس اخليمة  دائثثثرة حماكم  تعلن 
من  ل�سمه  ال�سهرة  م�سمى  تعديل  بطلبه  تثثقثثدم   ، علي  اآل  اليو�سف 
)اآل  اىل  )العلي(  من  القبيلة  وم�سمى  يو�سف(  )بثثن  اىل  )اليو�سف( 
علي( ل�سمه واولده / �سيف وفاطمة وعبداهلل ، لتكون ا�سماوؤهم بعد 
�سيف حممد بن  اأبناء / حممد   ، �سيف وفاطمة وعبداهلل   / التعديل 
يتقدم خالل  ان  له م�سلحة يف العرتا�س  وان من  اآل علي.   يو�سف 
خم�سة ع�سر يوما من تاريخ العالن امام ق�سم ال�سهادات يف حمكمة 

راأ�س اخليمة.
  قا�سي حمكمة راأ�س اخليمة البتدائية
                  د. ماهر نعيم ح�سن �سرور  

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم
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خان  كرمي  عبا�س  ابراهيم   / املدعو  فقد 
ا�سهم  �سهادة  اجلن�سية  اإماراتي   - البلو�سي 
رقم  ابوظبي  كابيتال  الواحة  من  �سادرة 
1196194 )من يجدها عليه الت�سال بالواحة 

كابيتال او تليفون رقم 0501822058(

   فقدان �سهادة ا�سهم
العدد 12443 بتاريخ 2018/10/3   

ال�ساعدي   را�سد  م�سبح  را�سد   / املدعو  فقد 
�سادرة  ا�سهم  �سهادة  اجلن�سية  اإماراتي   -
ال�سيارات       قيادة  لتعليم  الإمارات  �سركة  من 
)من يجدها عليه الت�سال بال�سركة املذكورة 

اعاله او تليفون رقم 0505734372(

   فقدان �سهادة ا�سهم
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اعالن للح�سور امام مدير ادارة الدعوى بالن�سر 
 يف الدعوى رقم  2018/2677  مدين جزئي  

بناء على طلب مكتب ادارة الدعوى يف حمكمة عجمان الحتادية البتدائية
اىل املدعي عليثث  البيادر لل�سيانة العامة - موؤ�س�سة فردية - ملالكها / را�سد ماجد را�سد 

العقاري - اإماراتي اجلن�سية   
اقامت املدعيثثثثثة / �سركة باحل�سا للهند�سة واملقاولت - �س ذ م م  

الدعوى رقم  2018/2677 مدين جزئي - عجمان    
املو�سوع : املطالبة مببلغ 106.182.00 درهم والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ 

املطالبة وحتى ال�سداد التام بال�سافة اىل الر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.  
البتدائية  الدعوى مبحكمة عجمان الحتادية  ادارة  امام مدير  انت مكلف باحل�سور 
بوا�سطة وكيل معتمد  او  ال�ساعة 8.30   �سخ�سيا  املثثوافثثق   2018/10/9  الثالثاء   يوم 
وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك للنظر يف الدعوى 

املذكور رقمها اعاله بو�سفك املدعي عليه.
 مكتب ادارة الدعوى

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

مكتب ادارة الدعوى
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      مذكرة اعالن متظلم �سده بالن�سر     
   يف  الدعوى 2018/483    تظلم جتارى               

ال�سفينة  مالك   - البحرية  للخدمات  الدولية  كيه  ام  ام  �سركة   -1  / �سده  املتظلم  اىل 
4-�سخور   - التيمي  عبداملجيد  حميد  3-مهند  م  م  ذ  �س   - �سيليو�سن  مارين  2-كريتف 
اأن  نابل�سي   جمثثهثثويل حمثثل القثثامثثة مبثثا  م  5-خثثالثثد ع�سري  م  ذ  �ثثس  البحر للمالحة - 
عبداهلل  �سعيد  عبداهلل  خليفة   / وميثله  م  م  ذ  �س   - ال�سفن  ل�سالح  /تكنوماك  التظلم 
القرار  من  تظلم  ومو�سوعه  اعثثاله  املذكور  التظلم  عليك  اقثثام  قد   - الكتبي  هويدن  بن 
ال�سادر يف الدعوى رقم 384/2018 حجز حتفظي جتاري والر�سوم وامل�ساريف.   وحددت 
 ch1.A.5 لها جل�سه يوم الحد  املوافق 2018/10/7  ال�ساعة 8.30 �سباحا بالقاعة رقم
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
اأو م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على الأقل ويف حالة تخلفك فاإن احلكم 

�سيكون مبثابة ح�سوري   
            رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2018/1509 جتاري جزئي                                              
تثثاور فندق و�سقق فندقية - منطقة حثثرة  2-حممد ظفر  املدعي عليه/1- جراند مديوي�ست  اىل 
�ساهثث خان )ب�سفته املالك الوحيد للموؤ�س�سة الفردية جراند ميدوي�ست تاور فندق و�سقق فندقية - 
منطقة حرة(  جمهويل حمل القامة مبا اأن املدعي / جودفود التجارة - ذ م م وميثله / فهد اأحمد 
علي حممد بن متيم - نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2018/9/12  يف الدعوى 
املذكورة اعاله ل�سالح/جودفو التجارة  - ذ م م  بالزام املدعي عليه الثاين ب�سفته مالك املوؤ�س�سة 
الف وخم�سمائة  �سبعة وثالثون  للمدعية مبلغ وقدره 37.546.00  يوؤدي  بان  الوىل  املدعي عليها 
ال�سداد  �سنويا من  2017/10/8 وحتى متام   %9 بواقع  القانونية  والفائدة   ، درهما  واربعون  و�ستة 
والزمته بامل�ساريف ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�سوري قابال 
�ساحب  با�سم  �سدر  العثثالن  هذا  لن�سر  التايل  اليوم  من  اعتبارا  يوما  ثالثني  خالل  لال�ستئناف 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2018/4230 عمايل جزئي                                              

اىل املدعي عليه/1- تريفي فرينت�سر وردة - �س ذ م م  جمهول حمل القامة مبا اأن املدعي 
املنعقدة بتاريخ   ا�سماعيل  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها  / حممد معو�س حممد 
2018/8/2  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/ حممد معو�س حممد ا�سماعيل بحكمت 
املحكمة مبثابة ح�سوري بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ 5177 درهم وتذكرة 
العودة اىل موطنه او قيمتها نقدا ما مل يكن وقت التنفيذ قد التحق بخدمة �ساحب عمل 
املدعي من ن�سيبه فيها ورف�ست ما عدا  امل�سروفات واعفت  باملنا�سب من  والزمتها  اآخر 
ذلك من طلبات.  حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا 
من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2018/1416 جتاري جزئي                                                
اىل املحكوم عليه/1- باتاك ميدل اي�ست لالعمال الكهروميكانيكية - �س ذ م م 2-ارون 
املحكمة حكمت  بان  نعلنكم  القامة  باتاك  جمهويل حمل  نات  بارا�س  باتاك  كومار 
بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2018/7/15  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/ لوتاه بي 
للمدعية  يوؤديا  بان  بالت�سامن  املدعي عليهما  بالزام   - دبي  - فرع  م  م  ذ   - �سي جاز 
مبلغ ثمانية واربعني الف درهم والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ ال�ستحقاق 
الف  ومببلغ  بامل�سروفات  والزمتهما  ال�سداد  متثثام  وحتى   2015/11/26 يف  احلا�سل 
درهم مقابل اتعاب املحاماة.   حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني 
ال�سيخ  ال�سمو  با�سم �ساحب  التايل لن�سر هذا العثثالن �سدر  اليوم  اعتبارا من  يوما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12443 بتاريخ 2018/10/3   
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2018/475 مدين جزئي                                                
بان  نعلنكم  القثثامثثة  حمثثل  جمهول  جي�س   بثثور  انطونيو  عثثلثثيثثه/1-  املحكوم  اىل 
املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2018/7/16  يف الدعوى املذكورة اعاله 
ت�سعمائة  مبلغ  للمدعي  يثثوؤدي  بثثان  عليه  املدعي  بثثالثثزام  بثثول  ماندجنو  ل�سالح/ 
الدعوى وحتى  رفع  تاريخ  9% من  بواقع  القانونية  والفائدة  درهم  الف  و�سبعة 
للمحاماة.   كاتعاب  درهم  وخم�سمائة  وامل�ساريف  بالر�سوم  والزامه  التام  ال�سداد 
حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم 
التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12443 بتاريخ 2018/10/3   
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2018/1664 جتاري جزئي                                                
اىل املحكوم عليهما/1- ور�سة ميلينيوم للحدادة واللحام �س ذ م م 2-�سانتو�س فاداكيل 
املحكمة حكمت بجل�ستها  بان  نعلنكم  القامة  فيجاياكومار فيجاياكو جمهول حمل 
 - الهالل  م�سرف  ل�سالح/  اعثثاله  املذكورة  الدعوى  يف   2018/9/20 بتاريخ  املنعقدة 
فيما  والتكافل  بالت�سامن  يوؤديا  بان  عليهما  املدعي  بالزام   - عامة  م�ساهمة  �سركة 
بينهما للم�سرف املدعي مبلغ 17865049 درهم )مائة وثمانية و�سبعون الف و�ستمائة 
وخم�سون درهم وت�سعة واربعون فل�س( ف�سال عن الر�سوم وامل�ساريف ومبلغ الف درهم 
مقابل اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما 
اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12443 بتاريخ 2018/10/3   

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2017/3690 جتاري جزئي                                                

اىل املحكوم عليه/1- باليكاندى جينو�س قادر عبدالقادر  جمهول حمل القامة 
الدعوى  يف    2018/3/6 بتاريخ   املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  بثثان  نعلنكم 
املدعي  بالزام  عامة(  م�ساهمة  )�سركة  الهالل  ل�سالح/م�سرف  اعثثاله  املثثذكثثورة 
الهالل( مبلغ 65697 درهم )خم�سة  املدعي )م�سرف  يثثوؤدي للم�سرف  بان  عليه 
و�ستون الف و�ستمائة و�سبعة وت�سعون درهم( ف�سال عن الر�سوم وامل�ساريف ومبلغ 
ثالثمائة درهم مقابل  اتعاب املحاماة.    حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف 
خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12443 بتاريخ 2018/10/3   

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2018/630 جتاري جزئي 

علي  هيمن   -2 الرتبة  لفح�س  الوروبثثثي  العايل  الأداء  خمترب  عليهما/1-  املحكوم  اىل 
عبدالباقي علي - ب�سفته مالك خمترب الأداء العايل الوروبي لفح�س الرتبة - موؤ�س�سة 
بتاريخ   املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  بثثان  نعلنكم  القثثامثثة  حمل  جمهويل   - فردية 
2018/7/30 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/ �س �س لوتاه للخر�سانة اجلاهزة - �س ذ م 
م بالزام املدعي عليه الثاين ب�سفته مالك املوؤ�س�سة املدعي عليها الوىل بان يوؤدي للمدعية 
والفائدة  درهثثمثثا  ع�سر  واربثثعثثة  ومثثائثثة  الثثف  و�ستون  وواحثثثد  مثثائثثة   161.114 وقثثثدره  مبلغ 
القانونية بواقع 9% �سنويا من 2018/2/26 وحتى متام ال�سداد والزمته بامل�ساريف ومبلغ 
خم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة.   حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل 
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12443 بتاريخ 2018/10/3   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2018/1507  جتاري كلي               
ذ  ال�سارقة -  العاملية املحدودة  2-�سركة �ستيلمولد  اىل املدعي عليه / 1- �سركة �سكراب مولد 
م م - وميثلها / فيناي كومار ديوان 3-فيناي كومار ديوان - ب�سفته كفيل  4-اجنايل ديوان - 
ب�سفتها كفيلة - جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ بنك ات�س ا�س بي �سي ال�سرق الو�سط 
اأقثثثام عليك الدعوى  املثثال - قثثد  املثثحثثدودة - فثثرع دبثثي وميثله / حبيب حممد �سريف عثثبثثداهلل 
مبلغ  املدعي  للبنك  يثثوؤدوا  بان  والتكافل  بالت�سامن  عليهم  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها 
تاريخ  2017/4/5   بواقع 12% من  القانونية  والفائدة  اإماراتيا(  وقدره )6.533.408.10 درهما 
بالنفاذ  و �سمول احلكم  املحاماة  الر�سوم وامل�ساريف واتعاب  التام مع ت�سمينهم  ال�سداد  وحتى 
ال�ساعة 9.30 �س  املوافق  2018/10/18   يوم اخلمي�س   لها جل�سة  املعجل بال كفالة  وحثثددت 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch2.E.21 بالقاعة 
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك 

فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 12443 بتاريخ 2018/10/3   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        

   يف  الدعوى 2018/661 عقاري كلي 
اىل املدعي عليه / 1- فرييندرا �سوندير لل �سيت  2-ريتا فرييندرا �سيت  جمهول 
حمل القامة مبا ان املدعي/ بنك ات�س ا�س بي �سي ال�سرق الو�سط املحدود - فرع 
دبي وميثله / احمد ح�سن رم�سان اآل علي -  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
والر�سوم  درهثثثم(   1.951.894.94( وقثثثدره  مببلغ  عليهما  املثثدعثثي  بثثالثثزام  املطالبة 
وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من املطالبة وحتى ال�سداد التام.  وحددت 
 Ch1.B.8 لها جل�سة يوم الحد  املوافق  2018/10/28  ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لثثذا 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12443 بتاريخ 2018/10/3   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        

   يف  الدعوى 2018/665 عقاري كلي 
اىل املدعي عليه / 1- مينج �سوجن هيرني �سان  2-�سوى من ايرين ينج  جمهول 
ا�ثثس بي �سي - فثثرع دبثثي وميثله / احمد  حمل القامة مبا ان املدعي/ بنك ات�س 
ح�سن رم�سان اآل علي -  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي 
املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم(   546.730.93( وقدره  مببلغ  عليهما 
يوم  لها جل�سة  وحثثددت  الثثتثثام.   ال�سداد  املطالبة وحتى  تاريخ  12% من  والفائدة  
الثالثاء  املوافق  2018/10/23  ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة Ch1.B.8 لذا فاأنت 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  مكلف باحل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12443 بتاريخ 2018/10/3   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2018/3009  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1- �سركة الرا�سي اخل�سراء - ذ م م   جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي/ ملك ال�سحراء لتاأجري املعدات الثقيلة - �س ذ م م وميثله / يو�سف 
حممد ح�سن حممد البحر -  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام 
واتعاب  واملثث�ثثسثثاريثثف  والثثر�ثثسثثوم  درهثثثم(   45.310.30( وقثثثدره  مببلغ  عليها  املثثدعثثي 
لها  وحثثددت  التام.   ال�سداد  وحتى  الدعوى  رفع  تاريخ  9% من  والفائدة  املحاماة 
 Ch1.C.12 جل�سة يوم الحد  املوافق  2018/10/7  ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لثثذا 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12443 بتاريخ 2018/10/3   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2018/3207   جتاري جزئي              

�س   - والكهربائية  امليكانيكية  للمقاولت  انرتنا�سيونال  هايدون   -1  / عليه  املدعي  اىل 
ذ م م 2-فيل جون ري�سارد�سون  جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/  ماجد بوكتارة 
لتجارة مواد البناء - �س ذ م م -  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي 
 165.847.50( وقدره  مبلغ  للمدعية  يوؤديا  بان  والتكافل  والت�سامم  بالت�سامن  عليهما 
درهم( والفائدة القانونية بواقع 12% �سنويا من تاريخ ال�ستحقاق رفع الدعوى وحتى 
متام  ال�سداد مع الزام املدعي عليهما بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة. وحددت 
 Ch1.C.13 لها جل�سة يوم اخلمي�س املوافق  2018/10/25 ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12443 بتاريخ 2018/10/3   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2018/1802 جتاري كلي 
اىل املدعي عليه / 1-حممد م�سعل عبداهلل الظريف ال�سام�سي - جمهول 
حمل القامة مبا ان املدعي/ لومباردو روزايو   قد اأقام عليك الدعوى 
 625.000.000( وقثثدره  مببلغ  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها 
املوافق   الثثثنثثني   يثثوم  والثثر�ثثسثثوم وامل�ساريف وحثثثددت لها جل�سة  درهثثثم( 
2018/10/22  ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة Ch2.E.22 لذا فاأنت مكلف 
باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
حالة  ويف  الأقثثل  على  اأيثثام  بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او 

تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12443 بتاريخ 2018/10/3   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2018/2223  جتاري جزئي              

الدقر  جمهول حمل القامة مبا  فثثواز مثثروان  املدعي عليه / 1-حممد  اىل 
البحر    ان املدعي/ ماهر علي الطحان وميثله / يو�سف حممد ح�سن حممد 
قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره 
)100.000 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ  
يثثوم الثنني   .   وحثثددت لها جل�سة  التام  ال�سداد  العقد يف 2014/9/2  وحتى 
فاأنت  لثثذا   Ch1.C.12 بالقاعة  �س   8.30 ال�ساعة    2018/10/15 املثثوافثثق  
مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك  او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12443 بتاريخ 2018/10/3   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2018/2132 مدين جزئي              

اىل املدعي عليه / 1- روجري باتريك لليفلني تومب�سون  جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي/ البحر وم�ساركوه للمحاماة وال�ست�سارات القانونية - ل�ساحبه يو�سف حممد 
حممد  ح�سن  حممد  يو�سف   / وميثله  فردية(  موؤ�س�سة   - البحرال�سحي  حممد  ح�سن 
البحر -  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما بالت�سامن 
والتكافل مببلغ وقدره )56.000 درهم( والر�سوم وامل�ساريف و اتعاب املحاماة والفائدة 
9% من تاريخ ال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام.   وحددت لها جل�سة يوم الثنني  املوافق  
2018/10/15  ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.B.10 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة 

بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12443 بتاريخ 2018/10/3   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2018/4140  عمايل جزئي             

اىل املثثدعثثي عثثلثثيثثه / 1-بثثثثثروج لثثلثثخثثدمثثات الثثفثثنثثيثثة - �ثثس ذ م م  جمثثهثثول حمل 
القامة مبا ان املدعي / احمد جوده حممد حممد   قد اأقثثام عليك الدعوى 
وتذكرة  درهثثثم(   18972( وقثثدرهثثا  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها 
املثثحثثامثثاة  ورقم  عثثثودة مببلغ )2000 درهثثثثم( والثثر�ثثسثثوم واملثث�ثثسثثاريثثف واتثثثعثثثاب 
الربعاء    يثثثوم  جل�سة  لثثهثثا  وحثثثثددت   )MB181913215AE(ال�سكوى
فاأنت  لثثذا    Ch1.A.5 بالقاعة  �ثثس    8.30 ال�ساعة    2018/10/17 املثثوافثثق 
مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
اأيام على الأقل )نعلمكم بتجديد  او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

الدعوى من ال�سطب(. 
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12443 بتاريخ 2018/10/3   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2018/8079  عمايل جزئي             
كوربوري�سن  اجننريينغ  كون�سرتاك�سن  �ستيت  �ساينا  عثثلثثيثثه/1-  املثثدعثثى  اىل 
)ميدل اي( جمهول حمل القامة مبا اأن املدعي/معو�س بكري معو�س عبد 
عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأقثثام  قد  اللطيف   
وقدرها )16602 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )3500 درهم( والر�سوم وامل�ساريف  
رقم ال�سكوى )MB184215715AE(  وحددت لها جل�سة يوم الثنني  
املوافق 2018/10/22  ال�ساعة 9.30 �سباحا  بالقاعة Ch1.B.10  لذا فاأنت 
مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12443 بتاريخ 2018/10/3   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2018/7992  عمايل جزئي             

اىل املدعى عليه/1- اكيلي انرتنا�سونال للتجارة العامة - �س ذ م م   جمهول 
حمثثثل القثثثامثثثة مبثثثا اأن املثثدعثثي/�ثثسثثومثثيثث�ثثس كثثانثثدامثثكثثوفثثيثثل   قثثثد اأقثثثثثام عليك 
درهم(   61075( وقثثدرهثثا  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها  الثثدعثثوى 
وتثثثذكثثثرة عثثثثوده مبثثبثثلثثغ )3000 درهثثثثم( والثثر�ثثسثثوم واملثث�ثثسثثاريثثف  رقثثثم ال�سكوى 
املوافق  الثثثثثالثثثاء   يثثوم  جل�سة  لها  وحثثثددت    )MB184228184AE(
2018/10/16  ال�ساعة 8.30 �سباحا  بالقاعة Ch2.E.22  لذا فاأنت مكلف 
او  مثثذكثثرات  مثثن  لديك  مثثا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  مثثن  اأو  باحل�سور 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12443 بتاريخ 2018/10/3   

مذكرة اعادة اعالن بالن�سر
يف  الدعوى 2018/252  ا�ستئناف تظلم  جتاري   

اىل امل�ستاأنف �سده/ 1-جلف تورك للتجارة- �س م ح  2-ح�سن اوتوكو �سيتنار ب�سفته 
كفيل و�سامن ملديونية جلف تورك للتجارة- �س م ح  3- �سالح تني اورفعلي ب�سفته 
للتموين  تثثي  تثثي  جثثي   -4 ح   م  �ثثس  للتجارة-  تثثثورك  جلف  ملديونية  و�سامن  كفيل 
الغذائي - �س ذ م م  ب�سفتها كفيلة و�سامنة ملديونية جلف تورك للتجارة- �س م ح   
جمهول حمل القامة مبا ان امل�ستاأنف / البنك العربي - �س م ع وميثله / حممد 
عي�سى �سلطان ال�سويدي - قد ا�ستاأنف احلكم ال�سادر بالدعوى رقم : 2018/306 
جتاري  وحددت لها جل�سه يوم الربعاء  املوافق 2018/10/3  ال�ساعة 17.30 �سباحا  
بالقاعة رقم ch1.B.7 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 12443 بتاريخ 2018/10/3   

مذكرة اعالن بالن�سر
يف  الدعوى 2018/856  ا�ستئناف جتاري   

 اىل امل�ستاأنف �سده/ 1-�سركة اجروجرين للتجارة العامة- �س ذ م م  
�ساه  �سيد  امل�ستاأنف /�سيد عبيد اهلل  ان  القامة مبا  جمهول حمل 
نواز   قد ا�ستاأنف احلكم ال�سادر بالدعوى رقم : 2012/1966 جتاري 
املوافق  الربثثعثثاء   يثثوم  لها جل�سه  بتاريخ 2018/4/18 وحثثددت  كلي 
 ch2.D.19 2018/10/31   ال�ساعة 10.00 �سباحا  بالقاعة رقم
او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم  وعليه يقت�سي ح�سوركم 

�ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 12443 بتاريخ 2018/10/3   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2018/3183   تنفيذ جتاري  
حممود  2-عبدالرحمن  العاملية   ماجو�س   / موؤ�س�سة  �سدهما/1-  املنفذ  اىل 
�سعيد فخري ب�سفته مالك موؤ�س�سة / ماجو�س العاملية  جمهويل حمل القامة 
مبا ان طالب التنفيذ/�سركة الحتاد الوطني لل�سحن اجلوي والربي والبحري 
- ذ م م وميثله / عبداهلل حممد علي الزري ال�سام�سي -  قد اأقام عليك الدعوى 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )301795.22( 
او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة  التنفيذ  بالت�سامن  اىل طالب  درهم 
املذكور  بالقرار  اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الجثثثراءات  �ستبا�سر 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12443 بتاريخ 2018/10/3   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2018/2892   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سده/1- واتزون �س م ح  جمهول حمل القامة مبا ان 
طالب التنفيذ/كيبل ديبوت - �س م ح وميثله / يو�سف حممد ح�سن 
اعاله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأقثثام عليك  قد  البحر   حممد 
درهثثم اىل طالب  وقثثدره )31191(  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك 
التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 

يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12443 بتاريخ 2018/10/3   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2018/3826  تنفيذ عمايل 
املنفذ �ثثسثثده/1- طثثريان �سايف -  م م ح   جمهول حمل  اىل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/ زيدان ح�سن حموده خليفات   
والزامك  اعثثاله  املثثذكثثورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  اأقثثام  قد 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )402509( درهم اىل طالب التنفيذ 
الجراءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.    او خزينة 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12443 بتاريخ 2018/10/3   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2018/3716  تنفيذ عمايل 
املنفذ �سده/1- الدولية لالجهرة اللكرتونية - �س ذ م م  - فرع    اىل 
ال�سافعي  �سيد  ولثثيثثد  التنفيذ/  طثثالثثب  ان  مبثثا  القثثامثثة  حمثثل  جمثثهثثول 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك  ابوالعنني   قد 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )5940( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة. وعليه  ر�سوم خلزينة  درهم  بال�سافة اىل مبلغ 697  املحكمة. 
فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12443 بتاريخ 2018/10/3   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2018/2990 تنفيذ جتاري
رم�سان  �سادق   -2 ذ.م.م  العامة  للتجارة  الوم  �سركة  املنفذ �سده/1-  اىل 
ذ.م.م  العامة  للتجارة  الوم  ل�سركة  مدير  وب�سفته  نف�سه  عثثن   - نباخته 
ايران )الفرع  التنفيذ/بنك �سادرات  ان طالب  جمهول حمل القامة مبا 
الرئي�سي( وميثله:احمد علي مفتاح �سالح الزعابي قد اأقام عليك الدعوى 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )295654.2( 
�ستبا�سر  املحكمة  املحكمة   وعليه فان  او خزينة  التنفيذ  درهم اىل طالب 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 

يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12443 بتاريخ 2018/10/3   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                   يف الدعوى رقم 2018/82 تنفيذ احكام املركز املايل
ان  القامة مبا  املنفذ �سده/1- جيجا جاناردهانان جمهول حمل  اىل 
حمد  وميثله:عبداهلل  �ثثثس.م.ع  التجاري  ابوظبي  التنفيذ/بنك  طالب 
التنفيذية  الدعوى  عليك  اأقثثام  قد  ال�سام�سي  العمران  عمران  عبداهلل 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )134116( درهم اىل 
طالب التنفيذ او خزينة املحكمة وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12443 بتاريخ 2018/10/3   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
                   يف الدعوى رقم 2018/80 تنفيذ احكام املركز املايل

ان  القامة مبا  كثثاروكثثايثثادات حنيفة جمهول حمل  �ثثسثثده/1- مناف  املنفذ  اىل 
عبداهلل  حمد  وميثله:عبداهلل  �ثثس.م.ع  التجاري  ابوظبي  التنفيذ/بنك  طالب 
اعاله  املثثذكثثورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  اأقثثام  قد  ال�سام�سي  العمران  عمران 
ال�سادرة   sct/167/2018:رقم الثثدعثثوى  يف  ال�سادر  احلكم  بتنفيذ  والثثزامثثك 
من حماكم مركز دبي املايل العاملي )حمكمة الدعاوى ال�سغريه( والقا�سي يف 
منطوقه بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )144745.79( درهم اىل طالب التنفيذ او 
خزينة املحكمة وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة 

عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12443 بتاريخ 2018/10/3   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2018/3118 تنفيذ جتاري
اىل املثثنثثفثثذ �ثثثثسثثثثده/1- حثث�ثثسثثن نثث�ثثسثثيثثب زايثثثثثد نثث�ثثسثثيثثب احلثثثثمثثثثادي جمهول 
الغلبان  عبدالقوي  حممود  التنفيذ/هاين  طالب  ان  مبثثا  القثثامثثة  حمثثل 
التنفيذية  الثثدعثثوى  عليك  اأقثثثام  قثثد  احثثمثثد  علي  ح�سني  وميثثثثثلثثه:حمثثمثثود 
درهثثم اىل  وقثثدره )82630(  به  املنفذ  املبلغ  والزامك بدفع  اعثثاله  املذكورة 
طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من 

تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12443 بتاريخ 2018/10/3   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
يف الدعوى رقم 2018/3045 تنفيذ جتاري

�ثثثس.ذ.م.م جمهول حمل  فور�س لال�سا�سات  جثثراونثثد  �ثثسثثده/1-  املنفذ  اىل 
القثثثامثثثة مبثثثا ان طثثالثثب الثثتثثنثثفثثيثثذ/خمثثتثثرب عثثلثثوم الثثثرتبثثثة لثثفثثحثث�ثثس املثثثثواد 
التنفيذية  الدعوى  عليك  اأقثثام  قد  عبداهلل  مالكها/عبداللطيف  وميثلها 
درهثثم اىل  وقثثدره )74058(  به  املنفذ  املبلغ  والزامك بدفع  اعثثاله  املذكورة 
طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من 

تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12443 بتاريخ 2018/10/3   

مذكرة اعالن بالن�سر
                      يف  الدعوى 2018/25  التما�س اعادة نظر جتاري - ا�ستئناف    

�ثثس.ذ.م.م 2- �سركة  امللتم�س �سده/ 1- �سابورجي بالوجني ميداي�ست  اىل 
بثثالثثوجنثثي جيه  �ثثسثثابثثورجثثي  ا�ثثسثثكثثون   -3 ذ.م.م  وال�ثثسثثتثثثثثمثثار  للبناء  الحتثثثثاد 
ا�ستاأنف  قد  البنائني   امل�ستاأنف / جتثثارة  ان  القامة مبا  يف جمهول حمل 
ا�ثثسثثتثثئثثنثثاف جتاري  رقثثثم 1400/2017  بثثالثثدعثثوى  الثث�ثثسثثادر  احلثثكثثم  الثثثقثثثرار/ 
املوافق 2018/10/29  بثثتثثاريثثخ:2018/9/9 وحثثددت لها جل�سه يوم الثنني  
ال�ساعة 10.00 �سباحا  بالقاعة رقم ch2.D.16 وعليه يقت�سي ح�سوركم 

او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 12443 بتاريخ 2018/10/3   
اعالن حم�سر حجز بالن�سر 

       يف الدعوى رقم 2018/6  بيع عقار مرهون   
رقم  بلدية   -  S19 رقثثم  العقار  على  التنفيذي  احلجز  بتوقيع  امثثر  الق�سية:ا�سدار  مو�سوع 
1-612  - مبنى رقم 1 - ا�سم املبنى T02 - ار�س رقم 415 - م�ساحتها 48 م مربع ور�سان الوىل 
وبيعها باملزاد العلني نظري املبلغ )518300( درهم والت�سريح لطالب التنفيذ ا�ستالم مبلغ البيع 

بال�سافة اىل كافة الر�سوم وامل�ساريف.
طالب الإعالن:طالب التنفيذ:م�سرف ابوظبي ال�سالمي

عبداحلميد  خالد  عبداحلميد   -2 ذ.م.م  لندن  نيبون  �سركة  �سده:1-  اعالنه:املنفذ  املطلوب 
العاين جمهول حمل القامة

مو�سوع العالن:
نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�سة وهي عبارة عن �سقة �سكنية - املنطقة ور�سان الوىل 
- رقم الر�س 415 - ا�سم املبنى T02 - رقم العقار S19 - امل�ساحة 48 مرت مربع ، وفاءا للمبلغ 

املطالب به وقدره )518300( درهم وذلك للعلم مبا جاء فيه ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12443 بتاريخ 2018/10/3   

اعالن حم�سر حجز بالن�سر 
       يف الدعوى رقم 2018/21  بيع عقار مرهون   

رقم  بلدية   -  S26 رقثثم  العقار  على  التنفيذي  احلجز  بتوقيع  امثثر  الق�سية:ا�سدار  مو�سوع 
1-612  - مبنى رقم 1 - ا�سم املبنى T02 - ار�س رقم 415 - م�ساحتها 38 م مربع ور�سان الوىل 
وبيعها باملزاد العلني نظري املبلغ )531900( درهم والت�سريح لطالب التنفيذ ا�ستالم مبلغ البيع 

بال�سافة اىل كافة الر�سوم وامل�ساريف.
طالب الإعالن:طالب التنفيذ:م�سرف ابوظبي ال�سالمي

عبداحلميد  خالد  عبداحلميد   -2 ذ.م.م  لندن  نيبون  �سركة  �سده:1-  اعالنه:املنفذ  املطلوب 
العاين جمهول حمل القامة

مو�سوع العالن:
نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�سة وهي عبارة عن قطعة ار�س بياناتها  - رقم الر�س 
T02 وذلثثك يف حثثدود قيمة  -  ا�سم املبنى   S26 415 -املنطقة ور�سان الوىل - رقم ال�سقة: 

املطالبة )531900( درهم وذلك للعلم مبا جاء به ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 12443 بتاريخ 2018/10/3   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2018/1925  جتاري كلي

جمهول  �ثثثثس.ذ.م.م  للمقاولت  انرتنا�سيونال  1-احلثثمثثد   / عليه  املثثدعثثي  اىل 
حمل القامة مبا ان املدعي /�ستني جلف �س.م.ح وميثله:روكز جورج حبيقه 
بثثالثثزام املثثدعثثي عليها مببلغ  اأقثثثثام عليك الثثدعثثوى ومثثو�ثثسثثوعثثهثثا املثثطثثالثثبثثة  قثثد 
والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  درهثثم   )1084680.75( وقثثدره 
الثثثزام املثثدعثثي عليها بثثرد كافة  الثثتثثام  الثث�ثثسثثداد  تثثاريثثخ املطالبة وحثثتثثى  12% مثثن 
املعدات املوؤجرة واملحتجزة عندها اىل املدعية.وحددت لها جل�سة يوم الثنني 
فاأنت  لذا    ch2.E.21:بالقاعة �س  ال�ساعة:09:30  املثثثوافثثثق:2018/10/22 
مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12443 بتاريخ 2018/10/3   
اعالن حكم متهيدي بالن�سر

        يف  الدعوى رقم 2018/215  جتاري كلي
اىل املدعي عليه/1- �سركة اليمامة ل�سترياد املواد الغذائية ذ.م.م 2- عديل ب�سري حممود بادي 
جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/�سركة العوجان ال�سناعية )فرع دبي( وميثله:نا�سر مال 
اهلل حممد غامن مبا ان املدعي/�سركة العوجان ال�سناعية )فرع دبي( قد اقام الدعوى املذكورة 
اعاله وعليه نعنلكم بان املحكمة حكمت بتاريخ: احلكم التمهيدي التايل:حكمت املحكمة وقبل 
مهمته  وتكون  بثثاجلثثدول  الثثدور  �ساحب  املخت�س  احل�سابي  اخلبري  بندب  املو�سوع  يف  الف�سل 
كالتي الطالع على ملف الدعوى وم�ستنداتها وماع�سى ان يقدمه اخل�سوم والنتقال اىل مقر 
املدعية عليها ان لزم المر والطالع على املرا�سالت الورقية واللكرتونية ان وجدت ال�سجالت 
والدفاتر التجارية الورقية واللكرتونية وحددت امانة خربة وقدرها )20000( درهم والزمت 
املدعي ب�سدادها ، وحددت لها املحكمة جل�سة يوم الثالثاء املوافق:2018/10/23 ال�ساعة:09:30 

 .ch1.C.15:سباحا يف القاعة�
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12443 بتاريخ 2018/10/3   
       اإعادة اإعالن بالن�سر

   فـي  الدعوى 2018/2826  جتاري جزئي
�ثثثس.ذ.م.م جمهول حمل  العثثالنثثات  ل�سناعة  الريامي   -1  / عليه  املدعي  اىل 
القامة مبا ان املدعي/ارونا للتجارة ذ.م.م - فرع دبي قد اأقام عليك الدعوى 
درهم   )87528.20( وقثثدره  مببلغ  عليها  املدعي  بثثالثثزام  املطالبة  ومو�سوعها 
التام.  ال�سداد  وحتى  املطالبة  تثثاريثثخ  مثثن   %9 والثثفثثائثثدة  وامل�ساريف  والثثر�ثثسثثوم 
وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2018/10/23 ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة 
وعليك  قانونيا  ميثلك  مثثن  اأو  باحل�سور  مكلف  فثثاأنثثت  لثثذا   Ch1.C.14
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام 

على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12443 بتاريخ 2018/10/3   

       اإعادة اإعالن بالن�سر
   فـي  الدعوى 2018/1640  جتاري كلي

اىل املدعي عليه / 1- جنالء احمد عبداهلل حممد املهريي جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي/بنك دبي ال�سالمي )�سركة م�ساهمة عامة( وميثله:نا�سر مال اهلل حممد 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره  غامن قد 
)763.483.71( درهم عن عقد ال�سكوك ومبلغ وقدره )16.928.47( درهم عن القر�س 
احل�سن والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة. وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�س املوافق 
2018/10/18 ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة Ch2.E.21 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل 
اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .

رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12443 بتاريخ 2018/10/3   
       اإعادة اإعالن بالن�سر

   فـي  الدعوى 2018/1678  جتاري كلي
املدعي/ ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  كرييييل  �سوجيت   -1  / عليه  املدعي  اىل 

الدعوى  عليك  اأقثثام  قد  اخلظر  ربيع  عبيد  وميثله:موزة  املتحد  العربي  البنك 
ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )597320.39( درهم والر�سوم 
وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام. 
بالقاعة  ال�ساعة 9.30 �س  املوافق 2018/10/18  يوم اخلمي�س  لها جل�سة  وحددت 
Ch2.E.21 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ويف 

حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12443 بتاريخ 2018/10/3   
       اإعادة اإعالن بالن�سر

   فـي  الدعوى 2018/1129  جتاري كلي
اىل املدعي عليه / 1- فا�ست تيليكوم للتجاره العامه �س.ذ.م.م 2- فادي عون ابراهيم 
للمقاولت/ه�سام  الثثقثثاهثثرة  املثثدعثثي/�ثثسثثركثثة  ان  مبثثا  القثثامثثة  حمثثل  جمثثهثثول  ال�سامي 
الدعوى  اأقثثام عليك  اأنوهي قد  و�سريكه وميثله:احمد عبداهلل حممد ملك  املهند�س 
للمدعيه  يوؤديا  بان  والتكافل  بالت�سامن  عليهما  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها 
مبلغ وقدره )1.500.000.00( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة وحتى ال�سداد 
التام. وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�س املوافق 2018/10/11 ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  اأو من ميثلك  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch2.E.21
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12443 بتاريخ 2018/10/3   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2018/2825  مدين جزئي

اىل املدعي عليه / 1-طثثثارق عثثبثثدالثثرزاق جمهول حمل القثثامثثة مبا ان 
املدعي /عبداللطيف نور حممد خان قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
والر�سوم  درهثثثم   )38000( وقثثثدره  مببلغ  عليه  املثثدعثثي  بثثالثثزام  املطالبة 
املثثثثثوافثثثثثق:2018/10/18  اخلمي�س  يثثثوم  جل�سة  لثثهثثا  واملثث�ثثسثثاريثثف.وحثثددت 
باحل�سور  فاأنت مكلف  لذا    ch2.D.19:بالقاعة ال�ساعة:08:30 �س 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12443 بتاريخ 2018/10/3   

       اإعادة اإعالن بالن�سر
   فـي  الدعوى 2018/419  مدين كلي

اىل املدعي عليه / 1- راجني �ساه جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/هيئة اجلمارك 
وال�سرائب الدمناركية وميثله:عمر عبدالعزيز عبداهلل عزيز اآل عمر قد اقام عليك 
وقدره  مبلغا  للمدعية  يثثوؤدي  بثثان  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى 
القانونية  والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  درهثثم   )7.468.749.847(
بال  املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�سمول  الثثتثثام  ال�سداد  وحتى  ال�ستحقاق  تثثاريثثخ  مثثن   %12
كفالة. وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2018/10/9 ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  اأو من ميثلك  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch2.E.21
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12443 بتاريخ 2018/10/3   

       اإعادة اإعالن بالن�سر
   فـي  الدعوى 2018/2769  مدين جزئي

�ثثس.ذ.م.م جمهول حمل القامة  الت�سويقية  لثثالدارة  ارملينك  املدعي عليه / 1-  اىل 
مبا ان املدعي/امرية احمد عبداهلل احمد قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
 %9 بثثواقثثع  القانونية  والثثفثثائثثدة  للمدعية  درهثثثم   )11000( مبلغ  عليه  املثثدعثثي  بثثالثثزام 
لجمايل املبلغ املحكوم به من تاريخ ال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام والزامها بالر�سوم 
ال�ساعة 8.30 �س  املوافق 2018/10/18  يوم اخلمي�س  لها جل�سة  وامل�ساريف. وحددت 
وعليك  قانونيا  ميثلك  مثثن  اأو  باحل�سور  مكلف  فثثاأنثثت  لثثذا   Ch2.D.19 بالقاعة 
اأيثثام على  او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة  بتقدمي ما لديك من مذكرات 

الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12443 بتاريخ 2018/10/3   

اعالن حكم بالن�سر
        يف  الدعوى رقم 2018/98  جتاري جزئي                    

اىل املحكوم عليه/1- مطر �سعيد مطر �سعيد الظاهري جمهول حمل القامة 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2018/3/11  يف الدعوى 
املذكورة اعاله ل�سالح/م�سرف الهالل �س.م.ع بالزام املدعي عليه ان يوؤدي اىل 
امل�سرف املدعي مبلغ مقداره )304050.25( درهم والزمته بالر�سوم وامل�ساريف 
ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات 
اعتبارا من  يوما  . حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني 
اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12443 بتاريخ 2018/10/3   
اعالن حكم بالن�سر

        يف  الدعوى رقم 2018/1911  جتاري جزئي
القامة  حمل  جمهول  العلوي  م�سعود  �سبيت  فايل  في�سل  عليه/1-  املحكوم  اىل 
الدعوى  يف    2018/7/17 بتاريخ   املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  بثثان  نعلنكم 
بان  عليه  املدعي  بالزام  ذ.م.م  ال�سيارات  لتاأجري  ام  بي  ل�سالح/ار  اعثثاله  املذكورة 
من   %9 بثثواقثثع  القانونية  والثثفثثائثثدة  درهثثثم(  الف  )عثث�ثثسثثرة  مبلغ  للمدعية  يثثثوؤدي 
والزمته  ال�سداد  متام  وحتى  يف:2018/1/17  احلا�سل  الق�سائية  املطالبة  تاريخ 
بامل�سروفات ومببلغ ثالثمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة وامرت ب�سمول احلكم 
خالل  لال�ستئناف  قثثابثثال  احلثث�ثثسثثوري  مبثابة  حكما   . كفالة  بثثال  املعجل  بالنفاذ 
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12443 بتاريخ 2018/10/3   

اعالن حكم بالن�سر
        يف  الدعوى رقم 2018/1037  جتاري جزئي

�ثثثثس.ذ.م.م جمثثهثثول حمل  العامة  للتجارة  الثثريثثا�ثثس  مثثثراآة  عثثلثثيثثه/1-  املحكوم  اىل 
يف    2018/7/10 بتاريخ   املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  بثثان  نعلنكم  القثثامثثة 
الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/ال�سركة الوطنية للتموين املحدودة ذ.م.م بالزام 
املدعي عليها ان توؤدي اىل املدعية مبلغ مقداره )132067.80( درهم وفائدة بواقع 
9% �سنويا من تاريخ:2018/3/20 وحتى متام ال�سداد والزمتها بالر�سوم وامل�ساريف 
 . املحاماة ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات  اتعاب  ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل 
حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم 
التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12443 بتاريخ 2018/10/3   

اعالن حكم بالن�سر
        يف  الدعوى رقم 2018/1210  جتاري جزئي

اجيب   -2 �ثثس.ذ.م.م  والزجاج  الملونيوم  ملقاولت  الدانى  �سركه  عليه/1-  املحكوم  اىل 
كومار كاىل كولتو راجابان جمهول حمل القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها 
القاهرة  ل�سالح/�سركة  اعثثاله  املثثذكثثورة  الثثدعثثوى  يف    2018/5/24 بثثتثثاريثثخ   املنعقدة 
املدعي  بالزام  �ثثثس.ذ.م.م  اجنبيه  �سركة  من  و�سريكه/فرع  املهند�س  ه�سام  للمقاولت 
درهم(  الف  )مائتي  مقداره  مبلغ  املدعية  اىل  يوؤديا  ان  والتكافل  بالت�سامن  عليهما 
قيمة ال�سيك مو�سوع التداعي والزمتهما بالر�سوم وامل�ساريف ومببلغ خم�سمائة درهم 
مقابل اتعاب املحاماة ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات . حكما مبثابة احل�سوري قابال 
لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12443 بتاريخ 2018/10/3   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2018/3429  جتاري جزئي

ان  مبا  القامة  حمل  عكيله جمهول  �سالح  حلمي  عثثزت  1-عهود   / عليه  املدعي  اىل 
املهند�س/را�سي حممد  �ثثس.ذ.م.م وميثلها  التطوير لالن�ساءات  املدعي /�سركة مركز 
ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأقثثام  قد  مهدي  �سالح  وميثله:رمي  الكيناين  عبدالعزيز 
وقدره  تعوي�س  مثثع  درهثثثم   )180.703( وقثثثدره  مببلغ  عليها  املثثدعثثي  بثثالثثزام  املطالبة 
ال�سداد  وحتى  املطالبة  تاريخ  من   %12 بواقع  القانونية  والفائدة  درهثثم   )40.000(
بالر�سوم  عليها  املدعي  الثثزام  وكذلك  كفالة  بال  املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�سمول  التام 
وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.وحددت لها جل�سة يوم الربعاء املوافق:2018/10/10 
ال�ساعة:08:30 �س بالقاعة:ch1.C.12  لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك 
اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12443 بتاريخ 2018/10/3

اإنذار عديل بالن�سر 
رقم ) 24997 /2018 (

املنذر : بنك اأبوظبي التجاري .
املنذر اإليها  : ادينا ايلينا باروجا    .  

ينذر املنذر املنذر اإليها ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة )34،465.13( درهم نتيجة 
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خالل 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لإتخاذ الإجراءات التنفيذية على 
ال�سيارة رقم ) 78308/ خ�سو�سي /الفئة 15 / ابوظبي( من نوع )فولك�س 
واملمولة  ابثثيثث�ثثس(     ( الثثلثثون   ) واجثثثن بثثا�ثثسثثات - �ثثسثثالثثون (  مثثوديثثل )2012 

ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
  الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12443 بتاريخ 2018/10/3

اإنذار عديل بالن�سر 
رقم )2018/25001 (

املنذر   : م�سرف اأبوظبي ال�سالمي.
املنذر اإليها :  املغامر لتاجري ال�سيارات واحلافالت     .  

درهم   )71،173.47( وقثثدرة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليها  املنذر  املنذر  ينذر 
بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخثثالل  نتيجة 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�سيارة رقم ) 34185/ خ�سو�سي /B/ عجمان ( من نوع 
)تويوتا هاي ا�س_  حافله  ( موديل )2015 ( اللون ) اأبي�س (  واملمولة 

ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،

  الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12443 بتاريخ 2018/10/3

اإنذار عديل بالن�سر 
رقم ) 24996 /2018 (

املنذر : بنك اأبوظبي التجاري .
املنذر اإليه  : �سامر نزيه بارودي    .  

درهم   )26،151.71( وقثثدرة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخثثالل  نتيجة 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لإتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�سيارة رقم ) 74397/ خ�سو�سي / O / دبي ( من نوع 
)هيونداي تو�سان - ا�ستي�سن (  موديل )2015 ( اللون ) عنابي(   واملمولة 

ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،

  الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12443 بتاريخ 2018/10/3

اإنذار عديل بالن�سر 
رقم ) 24995 /2018 (

املنذر : بنك اأبوظبي التجاري .
املنذر اإليه  : دانيال �سفدر �سفدر علي جم�سيد    .  

درهم   )45،183.89( وقثثدرة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخثثالل  نتيجة 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لإتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�سيارة رقم ) 32625/ خ�سو�سي /الفئة H / دبي ( من 
نوع )هوندا اكورد - �سالون (  موديل )2013 ( اللون ) رمادي(   واملمولة 

ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
  الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12443 بتاريخ 2018/10/3

اإنذار عديل بالن�سر 
رقم ) 24999 /2018 (

املنذر : بنك اأبوظبي التجاري .
املنذر اإليها  : �سارلوتي تومادا ديال تونغا    .  

ينذر املنذر املنذر اإليها ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة )51،308.44( درهم نتيجة 
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خالل 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لإتخاذ الإجراءات التنفيذية على 
ال�سيارة رقم ) 48794/ خ�سو�سي /الفئة O / دبي ( من نوع )ميت�سوبي�سي 
باجريو - جيب (  موديل )2015 ( اللون ) رمادي(   واملمولة ل�ساحلكم من 

قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،

  الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12443 بتاريخ 2018/10/3

اإنذار عديل بالن�سر 
رقم ) 24998 /2018 (

املنذر : بنك اأبوظبي التجاري .
املنذر اإليه  : اقبال احمد ملك ا بي امي كمال الدين    .  

درهم   )74،138.03( وقثثدرة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخثثالل  نتيجة 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لإتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�سيارة رقم ) 57472/ خ�سو�سي / ابي�س / ال�سارقة ( من 
نوع )هوندا اودي�سي - ا�ستي�سن (  موديل )2015 ( اللون ) ا�سود(   واملمولة 

ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،

  الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12443 بتاريخ 2018/10/3

اإنذار عديل بالن�سر 
) رقم ) 25000 /2018 

املنذر : بنك اأبوظبي التجاري .
املنذر اإليه  : علي احمد علي باباي    .  

درهم   )82،315.80( وقثثدرة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخثثالل  نتيجة 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لإتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
نوع  من   ) دبي   /  S  / خ�سو�سي  التنفيذية على ال�سيارة رقم ) 80870/ 
واملمولة  ف�سي(     ( اللون   )  2017( موديل    ) �سالون   - �سيفيك  )هوندا 

ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
  الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12443 بتاريخ 2018/10/3

اإنذار عديل بالن�سر 
رقم )2018/25002 (

املنذر : م�سرف اأبوظبي ال�سالمي.
املنذر اإليها :  كلري اليزابيث �سوان     .  

ينذر املنذر املنذر اإليها ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة )69،541.93( درهم نتيجة 
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خالل 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على 
ال�سيارة رقم ) 34908/ خ�سو�سي /P/ دبي ( من نوع )ميني ا�س كونرتي 
مني_  كوبيه  ( موديل )2014 ( اللون ) احمر ابي�س (  واملمولة ل�ساحلكم 

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

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12443 بتاريخ 2018/10/3

اإنذار عديل بالن�سر 
رقم ) 24994 /2018 (

املنذر : بنك اأبوظبي التجاري .
املنذر اإليه  : ف�سل عبا�س حممد علي اطهر حممد علي اثار �سيخ    .  

نتيجة  درهم  ينذر املنذر املنذر اإليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة )15،795.94( 
وذلك  بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأقثث�ثثسثثاط  ب�سداد  الإخثثثالل 
خالل اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لإتخاذ الإجراءات التنفيذية 
على ال�سيارة رقم ) 75880/ خ�سو�سي / J / دبي ( من نوع )ني�سان التيما - 
�سالون (  موديل )2012 ( اللون ) ابي�س لوؤلوؤي(   واملمولة ل�ساحلكم من 

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

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12443 بتاريخ 2018/10/3

اإنذار عديل بالن�سر 
رقم )2018/25003 (

املنذر : م�سرف اأبوظبي ال�سالمي.
املنذر اإليه :  حممد فواز يون�س     .  

درهم   )22،392.40( وقثثدرة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخثثالل  نتيجة 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
نوع  من   ) دبي   /G/ 92411/ خ�سو�سي التنفيذية على ال�سيارة رقم ) 
واملمولة    ) ف�سي   ( اللون   )  2011( موديل   ) كوبيه     _ كوبر  )ميني 

ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
  الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم
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الدولة  احثثتثثفثثالت  اإطثثثار  يف  والثثعثثلثثوم  الثقافة  نثثثدوة  نظمت 
كلثوم  »اأم  املثثر  حممد  معايل  لكتاب  توقيع  حفل  زايثثد  بعام 
اإ�سدارات  �سمن  املنا�سبة  بهذه  اأ�ثثسثثدره  الثثذي  اأبوظبي«  يف 
الكتاب  املر يف منت  وذكثثر معايل حممد  الوطني،  الأر�سيف 
واجلزيرة  اخلليج  دول  يف  كبرية  كانت  كلثوم  اأم  �سعبية  اأن 
الثثعثثربثثيثثة، بثثل اأن هثثنثثاك الثثعثثديثثد مثثن اأبثثنثثاء الإمثثثثثارات كانوا 

املا�سي  الثثقثثرن  مثثن  ال�ستينات  يف  الثثقثثاهثثرة  اإىل  يثث�ثثسثثافثثرون 
اأم كلثوم اإىل اأبوظبي حدثاً  لي�ستمتعوا بغنائها، وكان قدوم 
عند  كلثوم  اأم  ا�ستقبلت  وقثثد  ا�ستثنائياً،  وغنائياً  مو�سيقياً 

اطاللتها بالت�سفيق املرحب بعا عن معجبيها.
مي  امل�سرية  للمطربة  غنائي  حفل  الكتاب  توقيع  اأعثثقثثب 
فاروق والتي �سدت بباقة من اأغنيات كوكب ال�سرق اأم كلثوم 
»القلب يع�سق كل جميل – احلب كله - دارت الأيام – اأغداً 

األقاك«. 

ورئي�س  والدبلوما�سيني  الثثثثوزراء  مثثن  عثثدد  احلفل  وح�سر 
اأم  اأغثثثاين  الثثنثثدوة وبثثاقثثة مثثن حمبي  اإدارة  واأعثث�ثثسثثاء جمل�س 

كلثوم.
اأعاد  فثثثاروق والثثثذي  ملثثي  الثثرائثثع  واأثثثنثثى احل�سور على الأداء 
والتي  ال�سرق  لكوكب  ال�سهرية  اخلمي�س  حفالت  للذاكرة 
كانت تذاع عرب الإذاعثثات امل�سرية ليتغني بها العرب يف كل 

بقعة عربية.
احتفال  والعلوم  الثقافة  نثثدوة  كلمة  يف  البدور  بالل  وثمن 

اأبناء  الثثدولثثة بعام زايثثد ومثثا متثله هثثذه الثثذكثثرى يف نفو�س 
اإيجابي  اأثثثر  من  لزايد  ملا  اأر�سها،  على  واملقيمني  الإمثثثارات 
والتنموي،  احلثث�ثثسثثاري  منجزها  يف  الثثدولثثة  اإلثثيثثه  و�سلت  ملثثا 
اأبناء  جميع  بها  يعتز  والثثتثثي  الثثدولثثيثثة  عالقاتها  وم�ستوى 

الإمارات.
وثمن البدور جهود معايل حممد املر الذي تناول خطاً مهماً 
من اأفعال زايد الذي يوؤكد العالقة الإيجابية بني ال�سيا�سي 
اأبوظبي« ميثل  اأن �سدور كتاب »اأم كلثوم يف  والثقايف، واأكد 

توثيقاً ملرحلة مهمة من مراحل الذوق الراقي والذي يجب 
اأن تعمل جميع املوؤ�س�سات على الهتمام به للرقي بالذائقة 

الفنية لالأجيال.
كثثمثثا اأ�ثثسثثاد الثثبثثدور بثثتثثعثثاون الأر�ثثسثثيثثف الثثوطثثنثثي يف اأبوظبي 
على  وتثثوزيثثعثثهثثا  توقيعها  مت  الثثنثث�ثثسثثخ  مثثن  عثثثدد  بتخ�سي�س 
ا�ستمتعوا  الثثذيثثن  الغنائي  احلفل  ح�سور  و�سكر  احل�سور، 
بالأداء الراقي واملتميز للفنانة مي فاروق والتي اأكدت باأدائها 

اأن الأمة العربية قادرة على اأن حتافظ على منجزاتها.

جائزة ال�شيخ زايد للكتاب يف 
�شيافة جائزة امللك في�شل العاملية

مبنا�سبة اليوم العاملي للقهوة: 

»الفجرية الثقافية« تناق�س 
ارتباط القهوة بطقو�س الكتابة •• اأبوظبي - الفجر

بثثن متيم الأمثثثني العام  الثثدكثثتثثور علي  يثث�ثثسثثارك 
جلائزة ال�سيخ زايد للكتاب، يف منتدى اجلوائز 
الثثعثثربثثيثثة الثثثثثذي يثثعثثقثثد يف مثثقثثر جثثثائثثثزة امللك 
يدير  حيث  غثثثداً،  الثثريثثا�ثثس  يف  العاملية  في�سل 
الواقع  بثثني  العربية:  »اجلثثوائثثز  بثثعثثنثثوان  نثثثدوة 
امل�ستقبلة«  مب�ساركة كل من الدكتور  والثثروؤى 

العام جلوائز  الأمثثني  الرحمن  اأ�سعد عبد 
الدين  وعثثثثثز  الثثثثثثثقثثثافثثثيثثثة،  فثثلثث�ثثسثثطثثني 

القا�سم  اأبثثي  املثثدين رئي�س جائزة 
ق�سي�سية  وفثثالثثنثثتثثيثثنثثا  الثث�ثثسثثابثثي، 

ملوؤ�س�سة  الثثتثثنثثفثثيثثذي  الثثرئثثيثث�ثثس 
عبد احلميد �سومان، وهرني 
العويط املدير العام ملوؤ�س�سة 

الفكر العربي.
اجلوائز  منتدى  تنظيم  ياأتي 
العربية يف اإطار احتفال جائزة 
اأربعني  فثثيثث�ثثسثثل مبثثثثرور  املثثلثثك 

اجلثثائثثزة، حيث  عثثامثثا على منح 
ع�سرين  مثثن  اأكثثثر  فيها  يثث�ثثسثثارك 

جائزة عربية، و�سيتم عقد ندوتني، 
تركز الأوىل على اجلوائز العربية بني 

الواقع والروؤى امل�ستقبلية، والندوة الثانية 
الفائزين  م�سرية  على  اجلثثوائثثز  اأثثثثر  تناق�س 

العلمية والإبداعية.
ال�سيخ  جثثائثثزة  اأن  يثثذكثثر 

للكتاب  زايثثثثثثثثثثد 
متثثثثثثثثثنثثثثثثثثثح كثثثثثل 

�ثثسثثنثثة لثثثثرواد 
الثثثثتثثثثنثثثثمثثثثيثثثثة 
الثثثثثثثثثقثثثثافثثثثيثثثثة 
وقثثثثثثثادتثثثثثثثهثثثثثثثا 

وال�سباب،  والثثنثثا�ثثسثثريثثن  والثثبثثاحثثثثثني  واملثثبثثدعثثني 
التاأليف،  جمثثثثالت  يف  ملثث�ثثسثثاهثثمثثاتثثهثثم  تثثقثثديثثرا  
اأثر  لها  التي  الإن�سانية  العلوم  يف  والرتجمة 
وا�سح يف اإثراء احلياة الفكرية والأدبية والثقافية 
والجثثثتثثثمثثثاعثثثيثثثة، وذلثثثثثك وفثثثثق مثثعثثايثثري علمية 

ومثثثو�ثثثسثثثوعثثثيثثثة، 

وتثثثهثثثدف اجلثثثائثثثزة بثثفثثئثثاتثثهثثا الثثتثث�ثثسثثعثثة الثثثتثثثي مت 
الأعثثثثمثثثثال  دعثثثثثم  اإىل   2006 عثثثثثام  اإطثثثالقثثثهثثثا 
التي  الفر�س اجلديدة  ، ف�ساًل عن  الإبداعية 
اجلائزة  تثثقثثدر  بثثالثثعثثربثثيثثة.  للموؤلفني  تتيحها 
الثثثذيثثثن يكتبون  ثثريثثن والثثبثثاحثثثثثني  املثثفثثكِّ اأيثث�ثثسثثا 
والفرن�سية  الإجنليزية  مثل  الأخثثرى  باللغات 
والأملانية والإيطالية والإ�سبانية، من املهتمني 
والعلوم  واملثثثعثثثارف  واحلثث�ثثسثثارة  بثثالثثثثثقثثافثثة 
واملثثجثثتثثمثثعثثات الثثعثثربثثيثثة عثثرب الثثتثثاريثثخ ، 
املثثوؤلثثفثثني ودور  تثثكثثرمي  عثثن  ف�ساًل 
الثثثنثثث�ثثثسثثثر. كثثثمثثثا تثثثثثويل اجلثثثائثثثزة 
الذي  املهم  بثثالثثدور  اهتماماً 
يلعبه املرتجمون يف جت�سري 
والأدبية  الثقافية  الفجوة 
العربية  الثثثثثثثثثقثثثثافثثثثة  بثثثثثني 
والثثثثثثثثثثثقثثثثثافثثثثثات الأخثثثثثثثثثثثرى. 
وتثثث�ثثثسثثثمثثثل فثثثئثثثات اجلثثثائثثثزة 
التنمية  مثثن:  كثثل  الت�سعة 
اأدب  الآداب،  الثثدولثثة،  وبناء 
املوؤلف  والثثنثثا�ثثسثثئثثة،  الثثطثثفثثل 
الفنون  الثثرتجثثمثثة،  الثث�ثثسثثاب، 
الثقافة  النقدية،  والثثدرا�ثثسثثات 
الن�سر  الأخثثثرى،  اللغات  يف  العربية 
العام  و�سخ�سية  الثثثثثقثثافثثيثثة،  والثثتثثقثثنثثيثثات 
الثقافية )لالأفراد واملوؤ�س�سات(. ويتم تعيني 
اإىل خم�س  ثثثثثالث  تثثتثثاألثثف مثثثن  جلثثنثثة حتثثكثثيثثم 
�ثثسثثخثث�ثثسثثيثثات اأدبثثثثيثثثثة بثثثثثثارزة على 
ى  مل�ستو ا
املثثثثحثثثثلثثثثي 
والدويل 
فئة  لثثكثثل 
من فئات 

اجلائزة .

•• الفجرية-الفجر:

 نظمت جمعية الفجرية الجتماعية 
الثقافية اأم�سية ثقافية حتت عنوان 
»جثثلثث�ثثسثثة قثثثهثثثوة« تثثثزامثثثنثثثاً مثثثع اليوم 
العاملي للقهوة، وذلك يف اأوبرا كافيه 
بالفجرية، بح�سور خالد الظنحاين 
الأدباء  من  ونخبة  اجلمعية  رئي�س 
واملثقفني.وا�ستعر�ست  والثث�ثثسثثعثثراء 
�سراب  تثثداول  ن�ساأة  تاريخ  الأم�سية 
الثثقثثهثثوة ومثثثدى ارتثثبثثاطثثهثثا بطقو�س 
الكاتب خثثالل  اطالق  الكتابة عند 
العنان لعمله الإبداعي، على اعتبار 
ال�سائد  املفهوم  بح�سب  القهوة  اأن 
الكتابة  ملكة  اإيثثقثثاظ  عثثلثثى  ت�ساعد 
لدى املبدع وتعطيه دافعاً للتجويد 

مبا يجود به خياله من اأفكار.
منزلة  املثثثث�ثثثثسثثثثاركثثثثون  نثثثاقثثث�ثثثس  كثثثمثثثا 
وحديثاً  قدمياً  العرب،  عند  القهوة 
وال�سهامة،  الكرم  برمز  وارتباطها 
الذين  البادية،  اأهثثل  عند  خ�سو�ساً 
اأ�سا�سياً يف جمال�س  ركناً  يعتربونها 
ب�سربها  يتفاخرون  حيث  الثثرجثثال، 
ملظاهر  مثثثكثثثمثثثاًل  مثثثثظثثثثهثثثثراً  وتثثثثثعثثثثثّد 
اجلمعية  رئي�س  الثثّرجثثولثثة.واأو�ثثسثثح 
الثثث�ثثثسثثثورة  اأن  الثثثظثثثنثثثحثثثاين  خثثثثالثثثثد 
العالقة  تعك�س  لثثلثثقثثهثثوة  الثثذهثثنثثيثثة 
املثثتثثيثثنثثة بثثني الأديثثثثثب واملثثقثثهثثى، على 
بها  يلعب  اأداة  الثثقثثهثثوة  اأن   اعثثتثثبثثار 
ر�سق  فكلما  الأدب،  يثثهثثوى  مثثن  كثثل 
قلم الكاتب حروفه الأوىل توهجت 
القهوة كمذاق للفكرة، و�ساعدته  يف 

احلفاظ على ن�ساطه الفكري.

القهوة  اإن  الثثظثثنثثحثثاين:  واأ�ثثثثسثثثثاف 
اأن  كما  الثثثقثثثراءة«  »�سغف  مثثن  تثثزيثثد 
لها ذاكرة ل ميحوها حرب الكتابة؛ 
�سبباً  الأديثثثثب   الثثثذي يعطي  الأمثثثر 
بفناجني  الثثكثثّتثثاب  اآخثثثثثر، للثثتثث�ثثسثثاق 
القهوة، فالقهوة حمر�سة لالإبداع، 
وخا�سة اإذا كانت حت�سرها الأم على 
قول  لتعك�س  اجلثثمثثيثثل،  قلبها  وهثثج 
دروي�س  حمثثمثثود  الثثكثثبثثري  الثث�ثثسثثاعثثر 

»اأحن اإىل خبز اأمي وقهوة اأمي«. 
بثثثثثثدوره  قثثثثال  الثثبثثاحثثث يف الثثثثرتاث 
القهوة«  �سب  »اآداب  كتاب  ومثثوؤلثثف 
القهوة تعد   اإن  الثثهثثامثثور:   عثثبثثداهلل 
العرب  عثثادات  من  م�ستمداً  موروثاً 
ومازالت  مثلت  حيث  الثثثِقثثثَدم،  منذ 
متعارفة  واأخثثالقثثيثثات  ثقافة  متثل 
كانت نتاج عثثادات الآبثثثاء والأجثثثداد، 

تتميز  الثثعثثرب  عند  الثثقثثهثثوة  اأن  كما 
توؤكد  الثثتثثي  الآداب  مثثثن  بثثالثثعثثديثثد 
الثقافة، هي  العرف وهذه  باأن هذا 
والتوا�سع  الكرم واجلود  دليل على 
والتقدير. واأ�ساف: »لبد من تعليم 
ليتوارثوها  الثثقثثهثثوة   اآداب  الأبثثثنثثثاء 
جياًل بعد جيل، نظراً لأهمية معنى 
كل اأدب من اآدابها، �سواًء يف املجال�س 
اأو يف احلياة عامة، فهذه الآداب هي 

من اأخالقيات ديننا الإ�سالمي«.
ويف �سياق مت�سل اأكد ال�ساعر عبداهلل 
الهدية، بوجود عالقة ارتباط قوية 
اأن  اإىل  بني املثقف والقهوة، م�سرياً 
بع�س املثقفني جعلوا القهوة �سرطاً 
للكتابة، فمنهم من ل يبداأ  اأ�سا�سياً 
يثثومثثه اإل بثثعثثد ارتثثث�ثثثسثثثاف كثثثثوب من 

القهوة باأنواعها املختلفة. 

مثثثثثثثع  تعدد  اأنثثثثثثثثه  الثثثثهثثثثديثثثثة  وذكثثثثثثثثر 
املثث�ثثسثثروبثثات وتثثنثثوعثثهثثا ظثثلثثت القهوة 
واإن  بتاأثريها  وم�سيطرة  متفوقة 
واأن  واأ�سنافها،  م�سمياتها  تثثعثثددت 
وكملهمة  وم�سروب  كنكهة  القهوة 
جزًء  منها  جتعل  عثثوامثثل  عثثدة  لها 
اإىل  لفثثتثثاً  املثقف،  يثثوم  مثثن  اأ�سا�سياً 
الثث�ثثسثثرطثثي بني  الرتثثثثبثثثثاط  هثثثثذا  اأن 
ملحوظ  تثثاأثثثري  لثثه  والقهوة  املثقف 
»املثقف  وقثثال:  البثثثداع،  ناحية  من 
بثثخثثيثثالثثه مثثثع رائحة  يثث�ثثسثثافثثر  حثثثني 
والدخان  الثثقثثهثثوة  ونثثكثثهثثة  الثثقثثهثثوة 
يف  يحلق  فهو  القهوة،  من  املتطاير 
اأجثثثواء اخلثثيثثال فثثُيثثبثثدع، ويبقى هذا 
وهو  لي�ساحبه  اجلميل،  الرتثثبثثاط 
ارت�ساف  بعد  ال�سباح  جريدة  يقراأ 

كوب من القهوة.
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رانيا يا�شني �شخ�شيتي يف )ن�شيبي وق�شمتك( 
مليئة بالتفا�شيل واملفاجاآت

 
م�سل�سل  يف  �سخ�سيتها  عن  يا�سني  حممود  رانيا  امل�سرية  املمثلة  ك�سفت 
»ن�سيبي وق�سمتك«، اإذ توؤدي �سخ�سية تعرب عن الزوجة امل�سرية، وكيفية 

تعاملها مع اأولدها زوجها.
اأحالمها  اإن  اإذ  اإن ال�سخ�سية مليئة بالتفا�سيل واملفاجاآت،  وقالت يا�سني، 

تتحقق وهذا الأمر �سيولد العديد من الأحداث داخل احللقات.
امل�سل�سل يحتوي على ق�س�س خمتلفة، كل منها ل تتجاوز 5 حلقات، تناق�س 

ق�سايا جمتمعية حقيقية، وياأتي اجلزء الثاين ليتحدث ب�سوت املراأة.
من بطولة ب�سمة، درة التون�سية، هنا �سيحة، �سريي عادل، رمي م�سطفى، 
جنالء بدر، هيدي كرم، كرمي قا�سم، اأحمد فلوك�س، اأحمد �سالح ح�سني، 
تاأليف  من  فهمي،  واإيثثهثثاب  ال�سعيد،  عمر  جمثثدي،  اأحمد  كيالين،  حممد 

عمرو حممود يا�سني.

يا�شمني علي )يا بتاع الورد(
املثثا�ثثسثثيثثة، حيث  الثثفثثرتة  خثثالل  يا�سمني علي  املثثطثثربثثة  جنثثاح كبري حققته 
نثثا�ثثس«، وغريها من  »نقابل  اأبثثرزهثثا  الأغثثنثثيثثات،  عثثدد من  بتقدمي  ا�ستهرت 
الأغنيات املعروفة، اإ�سافة اإىل ظهورها يف اأكر من برنامج، وهو ما حقق 

لها انت�سارا وا�سعا، وجمهورا عري�سا.
ال�ساعر تامر ح�سني، ن�سر مقطعا �سغريا ليا�سمني توؤدي من خالله اأغنية 
جديدة بعنوان »يا بتاع الورد«، وهي من كلماته، واأحلان حممد يحيى، ومن 

املقرر اأن تذاع خالل الأيام املقبلة.
»اأمر  م�سل�سل  املا�سي، ترت  رم�سان  �سهر  يا�سمني قدمت، خالل  اأن  يذكر 
واقع«، كلمات تامر ح�سني واأحلان عمرو م�سطفى وتوزيع اإلهامي دهيمة، 
وائل  واأكثثورديثثون  ح�سني،  اأحمد  وغيتار  ح�سام،  اأحمد  و«ما�سرت«  و«مك�س« 

النجار، وتوزيع اأمني نبيل.

�شريين عبدالنور تفتح باب 
امل�شاحلات على م�شراعيه

يبدو اأن م�سل�سل »ثورة الفالحني« اللبناين جمع ممثلي لبنان معًا، ل فقط اأثناء الت�سوير بل من خارج 
مواقع الت�سوير. مل مي�ِص وقت طويل على عر�ص احللقة الأوىل حتى بداأت تغريدات النجوم املباركة 

للعمل تظهر على �سفحات امليديا اأو التوا�سل الجتماعي.

ورد اخلال و�سريين
امل�سل�سل  بداية  على  عّلق  من  اأول  كانت  عبدالنور  �سريين  النجمة 
وتوّجهت بالتهنئة لورد اخلال قائلة »ال�سا�سة م�س حلوة بدونك«، ما 
اأ�سعل اجلمهور بني النجمتني، وا�ستطاعت �سريين اأن حتقق ح�سوراً 
اأنها عا�ست ل�سنوات على  قوياً من خالل التغريدة، خ�سو�ساً 
خالف مع ورد اخلال امتّد اإىل �سقيقها يو�سف اخلال، ثم 

كانت ال�سلحة التي اأعادت املياه اإىل جماريها.

هل �ساحلت نيكول؟
يبقى اأمام �سريين عبدالنور م�ساحلة الفنانة نيكول 
�سابا التي اختلفت معها اأي�ساً يف وقت �سابق، وهو 

ما اأّدى اإىل خالف عبدالنور مع اآل اخلال. 
اأقّل  قبل  زارت  قثثد  عثثبثثدالثثنثثور  �سريين  وكثثانثثت 
لتقدمي  جنيم  ن�سيب  نادين  املمثلة  �سهر  من 
واجب العزاء لها، وذلك بعد فرتة من احلرب 
لكن  املثثبثثا�ثثسثثر،  �سببها  ُيثثعثثرف  مل  النجمتني  بثثني 
الزيارة ك�سرت حاجز القطيعة واأّدت اإىل اإعادة ال�سداقة 
�سريين  كانت  ونادين.وكذلك  �سريين  بني  بعيد  من  ولثثو 
التي  الأخبار  اأثناء  غّردن  اللواتي  الفنانات  من  عبدالنور 
جرى تناقلها عن خ�سوع النجمة ماغي بو غ�سن لعملية 
رغم  عثثبثثدالثثنثثور  ومتثثّنثثت  �سهرين،  قبل  دقيقة  جثثراحثثيثثة 
خالفها مع بو غ�سن ال�سّحة لها، ما اأزاح اأي�ساً حاجز 
 24« م�سل�سل  يف  م�ساركتهما  اإىل  يعود  الثثذي  اجلليد 
قرياط« الذي اأّدى اإىل هذه القطيعة بعدما طلبت بو 
عبدالنور  �سريين  م�ساركة  عدم  معلومات  يف  غ�سن 
الثث�ثثسثثوبثثر �ثثسثثتثثار راغثثثب عثثالمثثة يف غثثنثثاء تثثرت املقدمة 

للم�سل�سل. 

اأحمد مكي يتحدث عن معاناته 
بالطفولة وانف�شاله عن زوجته

حتثثثدث الثثفثثنثثان املثث�ثثسثثري اأحثثمثثد مثثكثثي، عثثن كوالي�س 
اأغنيته اجلديدة »اأغلى من الياقوت«، والتي طرحها 
مثثثوؤخثثثًرا عثثلثثى مثثوقثثع الثثفثثيثثديثثوهثثات الثث�ثثسثثهثثري، والتي 

حققت ن�سبة م�ساهدة عالية.
اأحثثثثثمثثثثثد مثثثثكثثثثي، قثثثثثثثال خثثثثثثثالل لثثثثقثثثثائثثثثه يف بثثثرنثثثامثثثج 
حقيقية  الأغنية  ق�سة  »اإن   TheInsiderAr:
حلظات  اأ�سعد  مثثن  كانت  طفله   اإجنثثثاب  حلظة  واأن 
حياته، ويف الوقت نف�سه ا�ستغرب من اأن قطعة منه 
وما  طفولته  تذكر  »اأنه  تتنف�س«.واأ�ساف:  اأ�سبحت 
لأن  الأ�ثثسثثري،  التفكك  ب�سبب  �سعوبات  مثثن  بثثه  مثثر 
اخلام�سة  �سن  حتى  ممثثيثثزة  كثثانثثت  الأ�ثثسثثريثثة  حياته 

وبعدها تفككت اأ�سرته اإىل مائة جزء«.
»اأن فكرة الأغنية وكاأنه يكتب و�سيته لبنه  وتابع: 

يثثعثثاين كثثمثثا عثثانثثى هو«،  �ثثسثثيء، حثثتثثى ل  ليعلمه كثثل 
لكل  بل  لي�ست لبنه فقط  الو�سية  هثثذه  اأن  مثثوؤكثثدا 

طفل حمروم من والده.
مثث�ثثسثثوؤول جثثثًدا، ولكن هناك  اأنثثه �سخ�س  اإىل  واأ�ثثسثثار 
اأ�ثثسثثيثثاء خثثثارجثثثة عثثثن اإرادتثثثثثثه وهثثثي الثثثوفثثثاة، وتعبرت 

الأغنية مبثابة و�سية لأولده.
عن  منف�سل  اأنثثه  الأوىل  للمرة  مكي،  اأحمد  وك�سف 
�سنوات، لكنه يعطيه كل حقوقه   5 ابنه منذ  والثثدة 

ويهتم به ويرعاه ول ُي�سعره بحدوث النف�سال.
اأغنية »اأغلى من الياقوت«، كلمات اأحمد مكي، وحلن 
ل�سل�سة  ا�ثثسثثتثثمثثرارا  وتثثعثثد  ال�سعيد،  �ثثسثثادي  وتثثثوزيثثثع  
النجاح التي حققها اأحمد مكي يف ال�سهور الأخرية 

وكان اآخرها »اآخرة ال�سقاوة«.

واجهتِك مع �سانعي )تراب  التي  التحديات  • ما 
املا�س( خالل الت�سوير؟

كان  اإيل  وبالن�سبة  �سخم،  الفيلم   -
جمهود  اإىل  واحثثتثثاج  �سعباً  دوري 
املمثلون  بثثثثذل  عثثثمثثثومثثثاً،  كثثثبثثثري. 
كلهم جمهوداً كبرياً كي يخرج 
الثثفثثيثثلثثم بثثثهثثثذا الثثث�ثثثسثثثكثثثل. اأمثثثثا 
الكامريات  خثثلثثف  الثثعثثامثثلثثون 

فكان جمهودهم )خرافياً(.

مثثثثثثثثثاذا عثثثثثثن ا�ثثثثسثثثثتثثثثعثثثثداداتثثثثك • 
لتقدمي �سخ�سية )�سارة(؟

الثثدور ثم حفظ الدور، -  حفظ 
جل�سات  عثثقثثد  اإىل  بثثالإ�ثثسثثافثثة 
عثثثثمثثثثل مثثثثثع خمثثثثثثثرج كثثثثبثثثثري هو 
مثثثثثثثروان حثثثامثثثد يثثثعثثثرف اأبثثثعثثثاد 
و�سلنا  ثثثثم،  مثثن  ال�سخ�سيات. 
يف  ظهرت  م�سرتكة  نقاط  اإىل 
عثثدد كبري  �ساهده  الثثذي  الفيلم 
عرو�سه  بداية  مع  اجلمهور  من 

اخلا�سة.

حتثثثدث كثثثثثريون ممثثن �ثثسثثاركثثوا يف • 
ب�سمات  اإ�ثثثسثثثافثثثات  عثثثن  الثثفثثيثثلثثم 

مروان حامد اإىل �سخ�سيتك.
بالتعاون -  اأ�ستمتع  �سخ�سياً، 

مثثثثع خمثثثثثرج مثثثثثثثل مثثثثثروان 
م�ساحة  فثثلثثديثثه  حثثثامثثثد، 
الإخال�س  مثثن  كثثبثثرية 
لدى  اأرهثثثا  للعمل مل 
كثثثثثثثثثثثثثثثرييثثثثثثثن، وهثثثثثثو 
بالن�سبة  مدر�سة 

اإيّل.

ملثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثاذا مل • 
تثثثثثقثثثثثرئثثثثثي 
الرواية 
قثثثثثبثثثثثل 

ال�سيناريو؟
الفيلم خمتلفة عنها يف  )�ثثسثثارة( يف  �سخ�سية  اأن  - علمت 
لت الرتكيز يف  اأدخل يف متاهات وف�سّ اأن  اأرد  الرواية، فلم 

�سيناريو اأحمد مراد.

يف  اأخثثرى  �سخ�سية  اأيثثة  لختيار  العنان  لك  اأطلق  لو   •
الفيلم فمن تختارين؟

- اأمتنى تقدمي �سخ�سية كالتي اأداها ماجد الكدواين، ل 
�سيما اأنه ممثل حمرتف وخلوق، ودوره مثل )اجلوكر( يف 
)الرجل الوطواط( وم�ساحته كبرية يف )اللعب( ومغرية 

لأي ممثل.

الأ�سحى؟ عيد  يف  الفيلم  عر�س  ترين  • كيف 
- ل يدخل ذلك يف تخ�س�سي كممثلة، بل هو اأمر يهّم املنتج 
وال�سركة املنتجة واملوزعة للفيلم واملخرج، وهم امل�سوؤولون. 

قراراتي تتعلق بالدور والأجر والتمثيل فح�سب.

مثل  عدة  د�سمة  اأعماًل  املا�سية  الفرتة  خالل  • قدمت 
)نوارة( ولي�ست �سهلة. ملاذا هذا الجتاه؟

- وجثثهثثة نثثظثثر مثثثن يثثنثثظثثر اإىل الثثفثثن مثثثن اخلثثثثثارج لي�ست 
كوجهة نظر من يعمل فيه ولديه خربة طويلة ت�سل اإىل 
15 عاماً. من املوؤكد اأننا نتطور، واأنا اختلفت �سخ�سيتي، 
من ثم تغرّيت معها طبيعة الأدوار التي اأختارها والتعامل 
معها. تعّلمت اأن علّي اأن اأنظر اإىل الق�سة واملخرج والتمثيل 
املطلوب منه  الأخثثري باجلهد  واإن مل يقم  العمل،  و�سانع 

فاإن تعب املخرج واملمثل يذهب �سدى.

على  تختارين  كنت  التي  ال�سابقة  معايريك  هي  ما   •
اأ�سا�سها اأعمالك؟

ولكن يف  ذلثثك،  لأتثثذكثثر  اإىل اخللف  الثثعثثودة  اأ�ستطيع  ل   -
معينة،  اأعماًل  ممثل  اأي  يرف�س  اأن  ال�سعب  من  البداية 
الوقت  اأعرفها ومع  اأكثثن  اأمثثوراً مل  اأن ثمة  اإىل  بالإ�سافة 

واخلربة اأ�سبحت اأدركها.

• هل تف�سلني الأعمال التي ت�ستند اإىل ن�س روائي اأدبي 
اأم اإىل �سيناريوهات عادية؟

- يف م�سر موؤلفو �سينما مميزون ولكن عددهم قليل، وهذا 
العجز يف الكتَّاب نعو�سه باملرجعية الأدبية ل�سد الفجوة. 
ومن املميز اأن جند كاتباً ن�ستطيع ال�ستعانة بن�سه الأدبي 
ال�سا�سات  على  ونقدمه  م�سل�سل،  اأو  فيلم  �سيناريو  لكتابة 
ب�سكل خمتلف. �سخ�سياً، اأجد اأن الن�س املاأخوذ عن الرواية 

الأدبية اأف�سل مقارنة بغريه من �سيناريوهات.

الرواية  اأن جناح  اأي مدى ترى منة �سلبي  • اإىل 
يوؤثر يف جناح الفيلم؟

التاأثري كبري. فيلم )الفيل الأزرق( كانت روايته 
م�ساهدته،  على  اجلمهور  �سجع  مثثا  ناجحة، 
مراد  اأحثثمثثد  الكاتب  بجمهور  العمل  وحظي 

وجمهور املخرج مروان حامد.
 اأما الإ�سافة فتكمن يف م�ساركة اأبطال مميزين. 
�سخ�سياً، اأحب اأن اأقراأ لأحمد مراد ومن رواياته 

املف�سلة بالن�سبة اإيّل )1919(. 
واأ�ثثثسثثثري هثثنثثا اإىل جنثثثاح )تثثثثراب املثثثا�ثثثس( كثثثروايثثثة دعم 

الفيلم.

يف اختياراتي اأنظر اإىل الق�سة واملخرج والتمثيل و�سانع العمل

منة �شلبي: دوري يف 
)تراب املا�س( كان �شعبا

وتختار  مم��ي��زة  اإط��الل��ت��ه��ا 
اأدوارها بعناية يف الدراما 

التلفزيونية وال�سينما. 
ح�����س��دت ج���وائ���ز من 

واآخر  ع��دة،  مهرجانات 
ال�سينمائية  اأع��م��ال��ه��ا 

على  �ساهد  )ن����وارة( 
لها  ي��ع��ر���ص  ذل�����ك. 
فيلمها )تراب  راهنًا 

امل���ا����ص( م���ع اآ���س��ر 
وتراهن  يا�سني 

ب�سكل  ع��ل��ي��ه 
مع  ك���ب���ري. 

منة �سلبي 
هذا  ك���ان 

احلوار:
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اأ�شباب توؤدي لرتفاع ن�شبة 
الدهون الثالثية

اأ�سياء   7 هناك  اإن  النمر:  خالد  الدكتور  القلب  اأمثثرا�ثثس  ا�ست�ساري  قثثال 
ميكنها رفع ن�سبة الدهون الثالثية لدى املر�سى.

اأنواع  وبع�س  بال�سكري،  التحكم  عثثدم  وهثثي  الأ�سباب  "النمر" هثثذه  وعثثّدد 
وال�سمنة  الثثدرقثثيثثة،  الثثغثثدة  و�سعف  احلثثمثثل،  منع  وحثثبثثوب  ال�سغط،  اأدويثثثة 

املفرطة، وتناول الكحوليات، واإدمان الوجبات ال�سريعة.
ويعد ارتفاع ن�سبة الدهون الثالثّية من اأكر الأمور ال�سحية املقلقة لدى 
الأ�سخا�س؛ ب�سب َتِبَعاتها ال�سلبية؛ حيث ميكن اأن تت�سبب يف عدة خماطر 

منها الإ�سابة بالنوبات القلبّية، وان�سداد �سرايني القلب.

زيت جوز الهند �شم زعاف!
ال�سحة  الأ�ستاذة اجلامعية من مدر�سة  الدكتورة، كارين مي�سيلز،  ك�سفت 
اإن ت�سان( التابعة جامعة هارفارد، عن خطر زيت جوز الهند  العامة )تي 

على ال�سحة.
التغذية  واأخطاء  الهند  "زيت جوز  لها حول  وتقول مي�سيلز يف حما�سرة 
الأخرى": اإن "زيت جوز الهند اأحد اأ�سواأ اأنواع الطعام الذي ميكن تناوله"، 
فهناك توجه �ساد لفرتة من الوقت ل�ستخدام زيت جوز الهند يف احلميات 

املختلفة بغر�س الو�سول اإىل ج�سم مثايل. 
ومن  لالإن�سان،  الذهني  الن�ساط  تعزيز  يف  ي�ساعد  باأنه  اآراء  هناك  اأن  كما 
املتحم�سني له من ي�سيفه اإىل قهوته ال�سباحية، ويظن البع�س اأنه عالج 
للتهاب اللثة والتهاب اجليوب الأنفية، ويتغرغرون به ع�سر دقائق يوميا، 

فيما يعرف بعادة )�سفط الزيوت(".
اأن امل�سدر النباتي لهذا الزيت ل يعني بتاتا  اإىل  اأ�ستاذة هارفارد،  واأ�سارت 
على  الهند  زيت جوز  يحتوي  العامة، حيث  لل�سحة  بال�سرورة مفيد  اأنثثه 
ن�سبة %82 دهون م�سبعة، وهي اأعلى من ن�سبة الدهون امل�سبعة يف الزبدة 

التي تبلغ 63%.
لي�ست الدكتور، كارين مي�سيلز، الوحيدة التي نبهت اإىل ذلك اخلطر الذي 
القلب  جمعية  ذلثثك  اإىل  نبهت  بثثل  املعجزة"،  بث"الزيت  يعرف  مبثثا  يحيط 
عقب   ،2017 يونيو  يف  كثريا،  ا�ستخدامه  بعدم  ن�سحت  التي  الأمريكية 
درا�سة اأّكدت وجود ن�سبة مرتفعة من الدهون امل�سبعة يف زيت جوز الهند، 

واأن الدهون امل�سبعة، اأيا كان م�سدرها، تدمر �سحة القلب.
وكذلك حذرت منه موؤ�س�سة القلب الربيطانية، التي �سرحت باأنه ل توجد 
درا�سات موؤكدة لأف�سلية الدهون امل�سبعة يف زيت جوز الهند عما �سواها من 

الدهون امل�سبعة من م�سادر اأخرى.
يذكر اأن الدهون امل�سبعة تعّد �سببا اأ�سا�سيا يف ارتفاع م�ستوى الكولي�سرتول، 

والأمرا�س املختلفة للقلب والأوعية الدموية.

من هو ما�سبريو؟
هثثثو مثث�ثثسثثتثث�ثثسثثرق فثثرنثث�ثثسثثي در�ثثثثثس الثثلثثغثثات الثث�ثثسثثرقثثيثثة فثث�ثثسثثلثثع يف اللغة 
الهريوغليفية وان�ساأ املعهد الفرن�سي بالقاهرة وعمل مديرا للمتحف 
الآثار  لدرا�سة  امل�سرية  للبعثة  كرئي�س  م�سر  قدم  قد  وكثثان  امل�سري 
كما ان له جهودا يف الك�سف عن بع�س الثار امل�سرية واأهمها مومياء 
يف  الرئي�سية  الثث�ثثسثثوارع  احثثد  على  ا�سمه  اأطثثلثثق  كما  الثثثثثاين،  رم�سي�س 

القاهرة واملطلة على كورني�س النيل. 
من هو جوتنربج ؟

الطباعة باحلروف  اخثثرتاع  اليه يف  الف�سل  املثثاين يرجع  هو خمثثرتع 
املتحركة.

ماهما الدولتان اللتان حتمالن ا�سم معادن ؟
الدولة  ،اما  النحا�س  ا�سمها الالتينيي كيربيو�س  هما قرب�س ويعني 
اي  ارجثثانثثت  ال�سبانية  مثثن  م�ستق  وا�سمها  الرجنتني  فهي  الخثثثري 

الف�سة. 

- اأن الغاز يف طبيعته غاز ل رائحة له ، ولكن ت�ساف اإليه هذه الرائحة لدى ت�سفيته وتخزينه من اأجل عامل 
الأمان واحلماية لالنتباه اإليه

- اأن طائر الكيوي هو الطائر الوحيد التي تقع فتحة اأنفه يف مقدمة منخاره
- اأن املاء البارد هو اأخف من املاء ال�ساخن

- اأن مايخ�س اجلمل من مفردات وتعابري يف اللغة العربية يقرب من 1000 كلمة
- اأن البعد بني ال�سم�س والأر�س يعادل 385 �سعفا من بعد الأر�س عن القمر

- اأن زجاجة احلليب تفقد ما يعادل ثلثي حمتواها من فيتامني )ب( اإذا ما و�سعت حوايل
�ساعتني يف �سوء النهار

النحا�س يف نف�س قطر  الرجل قوي جدا ويعادل يف قوته ومتانته متانة �سلك من  اللحية لدى  اأن �سعر   -
�سعره

- اأن الكاأ�س ال�سميك معر�س للك�سر اأكر من الكاأ�س الرقيق فيما اإذا و�سع به م�سروب �ساخن
الأر�ثثثس حول  بها  تثثدور  التي  ال�سرعة  ب�سبب  وذلثثك  ثانية  و8  دقائق   7 اأكثثر من  ي�ستمر  الك�سوف ل  اأن   -

ال�سم�س.

الثعلب والأ�سد 
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فوائد العنب للعني
اأ�سرف  حديثة  طبية  درا�ثثسثثة  ك�سفت 
ميامى  جثثامثثعثثة  مثثن  بثثاحثثثثثون  عليها 
الأمريكية اأن العنب له فوائد �سحية 

مثرية للعني ووظائف الإب�سار.
غنى  العنب  اأن  الثثدرا�ثثسثثة  واأو�ثثسثثحثثت 
التى حتمى  الأك�سدة  جدا مب�سادات 
خثثثاليثثثا جثث�ثثسثثم الإنثثثث�ثثثثسثثثثان مثثثثن تلف 
اأن  لفتة   DNA النووى  احلم�س 
منتظم  ب�سكل  الفاكهة  هثثذه  تثثنثثاول 
ي�ساهم فى تعزيز �سحة �سبكية العني 

الإب�سار وانخفا�س خطر حدوث  الإ�سابة بتدهور وظائف  وتقليل فر�س 
العمى وهو ما يعد اأمراً مثريا للغاية.  ون�سرت هذه النتائج باملجلة العلمية 
ال�سهرية “Nutrition” خالل �سهر مار�س اجلارى وكما ن�سرت موؤخرا 
على املوقع الإلكرتونى ل�سحيفة “ديلى ميل” الربيطانية. جدير بالذكر 
اأن الأبحاث ال�سابقة ك�سفت اأي�سا عن الكثري من فوائد العنب حيث اأ�سارت 
اأن  الربيطانية  جال�سكو  جامعة  من  باحثون  عليها  اأ�سرف  طبية  درا�سة 
تناول ع�سري العنب ب�سكل منتظم يحد من خطر الإ�سابة باأمرا�س القلب 
وال�سرطان والزهامير. فيما ك�سفت درا�سة اأخرى اأ�سرف عليها باحثون من 
جامعة وا�سنطن �ستيت الأمريكية اأن تناول العنب بكميات متو�سطة يقى 
 ”resveratrol“ من الإ�سابة بزيادة الوزن نظرا لحتوائه على مركب
الذى يحول جزءا من الدهون البي�ساء ال�سارة اإىل الدهون البنية املعروفة 

بفاعليتها فى تعزيز معدلت حرق ال�سعرات احلرارية.

املمثلة بيث بيهرز  حت�سر حفل عر�ص  The Neighborhood و Happy Together  يف لو�ص اأجنلو�ص ، كاليفورنيا.  )ا ف ب(

ارتعد الثعلب وهو ي�سمع زئري الأ�سود فقد كان عالياً جداً واي�ساً غا�سباً جداً .. �ساأل نف�سه يا ترى ماذا حدث 
مايل ا�سمع الأ�سود تزاأر وهى غا�سبة �ساأذهب لأعرف فاأنا ل ا�ستطيع ان اجل�س وانتظر.

ذهب الثعلب اإىل عرين الأ�سود وهو يحاول ت�سمم الأخبار وحني و�سل وجد امامه الأ�سد الكبري وهو �سديقاً 
له ف�ساأله بقلق مايل اراكم تزاأرون هل حدث �سيئاً فقال الأ�سد اختفى �سبلي ال�سغري .. ل تقف امامي هكذا 
اذهب وابحث عنه .. اذهب واأل قتلتك، يجب ان تبحث الغابة كلها عن ابني، جرى الثعلب من امام الأ�سد واخذ 
ي�سرخ وهو يف الطريق عن ال�سبل ال�سغري ال�سائع وكلما تقابل مع احد احليوانات �ساأل هل وجدمتوه ولكن 
اجلميع كانوا يجيبون بالنفي والغابة كلها من�سغله بالبحث عن ال�سبل ال�سغري .. مل ترتك احليوانات مكاناً 
ال وبحثت فيه فوق الأ�سجار وحتتها ..بني ال�سجريات وو�سط املياه ال�سحلة، من اطراف الغابة لأطرافها ومن 
�سرقها اإىل غربها ولكن دون فائدة واجتمع اجلميع حول الأ�سد يقولون رمبا وقع يف يد �سياد ف�سرخ ال�سقر 
وقال ل مل ياأتي اإىل غابتنا �سيادون اليوم ول حتى ام�س فقال القرد رمبا �سقط يف النهر فرد التم�ساح وقال 
ل ا�سرف على النهر بنف�سي مل ي�سقط فيه اأي حيوان اليوم ف�سرخ الأ�سد وقال ح�سناً هل تبخر ابني يف الهواء 
ايها املغفلون ..�سمت اجلميع رمبا خوفاً منه ورمبا احرتاماً لدموع الأم املنكوبة .. وو�سط هذا ال�سمت املطبق 
جاء ال�سبل ال�سغري ووقف و�سط الزحام وهو يقول ماذا حدث ملاذا تبكون، انده�س اجلميع وتعجبوا ثم نظروا 
اإىل الأ�سد وهم يكتمون �سحكاتهم خوفاً من الأ�سد الذي برزت عيناه وهو ينظر اإىل �سبه الذى كان يبكيه منذ 
حلظات .. �سرخ فيه اين كنت ايها ال�سقي فقال كنت انام يف التجويف اعلى ال�سجرة من اخللف، كم كان النوم 
فيه دافئاً ومريحاً ومازلت اح�س برغبتي يف النوم مرة اخرى .. ان�سحب ال�سبل بهدوء والتف خلف ال�سجرة 
فت�سلق فروعها ودخل يف جتويف عميق لي�ستكمل نومه تاركاً امه واباه واحليوانات كلها ت�سحك وت�سحك حيث 
�سرخ الثعلب وقال كان ينام فوق راأ�س ابيه وهو ل يح�س بذلك، يا له من غبي، اآه كم هو غبي .. ومل يقل كلمته 
الثالثه فقد لطمه الأ�سد لطمه قوية فقتله يف احلال فقد ظن ان الأ�سد يق�سده هو بالغباء ول يق�سد ابنه 
وعندما عاتبته زوجته قال هذ ال�سبل من ظهر ذاك الأ�سد ول ي�سح ان يو�سف بالغباء ابداً .. فهل دفع الثعلب 

حياته ثمناً لغبائه ام غباء الأ�سد ؟ 

نيودلهي: قال موقع "ميديكال نيوز توداي": اإن 
تف�سيل الأن�سطة امل�سائية، والذهاب اإىل الفرا�س 
يف وقت متاأخر، وعدم احل�سول على ما يكفي من 
النوم قد يثثوؤدي اإىل زيثثادة الثثوزن بني الأ�سخا�س 

الذين يعانون من مر�س ال�سكري.
كفاية  اأن عدم  تقرير �سحفي،  املوقع يف  واأو�سح 
عوامل  من  ُيعدان  املتقطع  النوم  منط  اأو  النوم 

اخلطر املعروفة لل�سمنة ومر�س ال�سكري. 
اأن كونك  �ثثسثثابثثق  بثثحثثث  اقثثثثرتح  يثثثقثثثول:  ومثث�ثثسثثى 
يف  لالأن�سطة  تف�سيل  وجثثثود  اأو  ليلية(،  )بثثومثثة 
امل�ساء والذهاب اإىل الفرا�س يف وقت متاأخر، يزيد 
من خطر الإ�سابة بالوزن الزائد، بالإ�سافة اإىل 

قبل  واملثثوت  الثاين  النوع  بال�سكري من  الإ�سابة 
الأوان".

الدكتورة  بثثثقثثثيثثثادة  الثثبثثاحثثثثثون  "قام  واأ�ثثثثسثثثثاف: 
�ثثسثثريميثثون ريثثوتثثراكثثول، وهثثي اأ�ثثسثثتثثاذ مثث�ثثسثثارك يف 
الثث�ثثسثثمثثاء، والثث�ثثسثثكثثري، والتمثيل  الثثغثثدد  اأمثثرا�ثثس 
�سيكاغو  كثثلثثيثثة  اإلثثيثثنثثوي يف  جثثامثثعثثة  الثثغثثذائثثي يف 
النوم  مثثن  النمط  هثثذا  اأن  مثثن  بالتحقق  للطب، 
الأمر  اجل�سم،  كتلة  موؤ�سر  على  يثثوؤثثثر  واحلثثيثثاة 

الذي يعد من مقدمات مر�س ال�سكري".
بتقييم  العلماء  قام  ا�ستبيان،  "با�ستخدام  وتابع، 
تف�سيلهم  اأي  "امل�ساء" و"ال�سباح" للم�ساركني- 
لثثلثثنثثوم مثثتثثاأخثثريثثن وال�ثثسثثتثثيثثقثثاظ مثثبثثكثثًرا ، على 

الذين  املر�سى  اأن  النتائج  واأظثثهثثرت  التوايل". 
يثثعثثانثثون مثثر�ثثس الثث�ثثسثثكثثري كثثانثثوا اأكثثثثر تف�سيال 

لأن�سطة امل�ساء والنوم يف وقت مثتاأخر. 
قولها:  "ريوتراكول"،  الثثدكثثتثثورة  عثثن  ونثثقثثلثثت 
وله  النت�سار،  وا�ثثسثثع  مر�س  ال�سكري  "مر�س 
عوامل  وحتديد  احلياة.  جثثودة  على  كبري  تاأثري 
دوًرا  تلعب  اأن  التي ميكن  منط احلياة اجلديدة 
الن�سح  تقدمي  يف  ي�ساعدنا  اأن  ميكن  زيثثادتثثه  يف 
لثثلثثمثثر�ثثسثثى الثثثذيثثثن لثثديثثهثثم مثثرحثثلثثة مثثبثثكثثرة من 
اأو  بها  القيام  ميكنهم  التي  الأ�سياء  على  املر�س 
اأن ي�سبح  تثثغثثيثثريهثثا، بثثهثثدف مثثنثثع الثث�ثثسثثكثثري مثثن 

ا مزمًنا". مر�سً

عدم كفاية النوم يوؤدي لزيادة يف الوزن


