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اجللو�ص ل�ساعات طويلة يقل�ص املقدرات العقلية

املكتب طوال  اإىل  اجللو�س  ب���أن  الأمريكيني  العلم�ء  اق��رح عدد من 
من  يخف�س  قد  طويل  لوقت  ح��راك  دون  املنزل  يف  البق�ء  اأو  اليوم، 

مقدرات املرء العقلية وزي�دة احتم�ل الإ�ص�بة مبر�س األزه�مير. 
غري  حي�ة  منط  يعي�صون  الذين  الأ�صخ��س  ب���أن  الب�حثون  واكت�صف 
ن�صط، تتقل�س لديهم املنطقة الدم�غية اخل��صة ب�لذاكرة. وت�صيف 
اجللو�س  ب���أن  ك�ليفورني�،  ج�معة  يف  ب�حثون  اأج��راه���  التي  الدرا�صة 
الدم�غية  امل��ق��درة  على  �صلب�ً  ي��وؤث��ر  واح���د  م��ك���ن  يف  طويلة  ل��ف��رات 
والك�صل  اخلمول  اأن  على  اأدل��ة  وج��ود  الدرا�صة  اأظهرت  كم�  للمرء.  
اأ�صك�ل  من  والعديد  وال�صكري  القلب  ب�أمرا�س  الإ�ص�بة  اإىل  ي��وؤدي 
ال�صرط�ن والوف�ة املبكرة، اإ�ص�فة اإىل خطر الإ�ص�بة ب�خلرف وفقدان 
يرتبط  البدين  الن�ص�ط  اأن  اإىل  ال�ص�بقة  الأبح�ث  وت�صري  ال��ذاك��رة.  
اآم���ون، وه��ي منطقة  ق��رن  ب��زي���دة احلجم يف منطقة  وثيق�ً  ارت��ب���ط���ً 

�صغرية ح�ص��صة يف اجلزء امل�صوؤول عن الذاكرة داخل الدم�غ.
ويعترب انخف��س الن�ص�ط واجللو�س لفرات طويلة عالمة حتذيرية 
على الإ�ص�بة املبكرة مبر�س األزه�مير، ب�صبب الت�أثريات ال�صلبية التي 

يحدثه� على املنطقة امل�صوؤولة عن الذاكرة يف الدم�غ. 
وي��ن��وي ال��ب���ح��ث��ون ال��ذي��ن مت مت��وي��ل درا���ص���ت��ه��م م��ن ق��ب��ل احلكومة 
الأم��ري��ك��ي��ة، اإج�����راء امل��زي��د م��ن الأب���ح����ث يف ه���ذا اخل�����ص��و���س حتى 
الو�صول اإىل نت�ئج نه�ئية ميكن اعتم�ده� يف عالج اأمرا�س الذاكرة، 

بح�صب �صحيفة ديلي ميل الربيط�نية.  

روبوت يرت�سح ملن�سب عمدة 
يخ�صى  ال���ص��ط��ن���ع��ي،  وال���ذك����ء  ال��روب��وت���ت  تكنولوجي�  ت��ط��ور  م��ع 
الكثريون من فقدان وظ�ئفهم يف امل�صتقبل ل�ص�لح هذه التقني�ت، واإذا 
اأن املن��صب العلي� �صتكون يف م�أمن من ذلك، رمب� تعيد  كنت تعتقد 

النظر، عندم� تعلم اأن الي�ب�ن ر�صحت اأول روبوت ملن�صب عمدة. 
وعلى الرغم من اأن القوانني ل ت�صمح بعد ب��صتخدام تقني�ت الذك�ء 
ال�صطن�عي ل�صغل مواقع الإدارة العلي� يف البالد، اإل اأن اأحد املر�صحني 
يعتزم ا�صتخدام هذه التقني�ت، من خالل اقراح ا�صتبدال امل�صوؤولني 
�صي��ص�ت  وين�صوؤون  املدينة،  بي�ن�ت  يجمعون  بروبوت�ت  التقليديني، 

ع�دلة ومتوازنة تفيد اجلميع، بح�صب موقع اأوديتي �صنرال.
الذك�ء  تقني�ت  �صتخو�س  مرة  "لأول  م�ت�صودا  ميت�صيو  املر�صح  وق�ل 
ومع  ت�م�.  مدينة  التقني�ت  هذه  و�صتغري  النتخ�ب�ت،  ال�صطن�عي 
ولدة العمدة الآيل، �صتتوفر �صي��صة ع�دلة ومتوازنة، و�صنتمكن من 
تنفيذ �صي��ص�ت امل�صتقبل ب�صرعة كبرية، وقي�دة اجليل الق�دم بكف�ءة 
كبري،  بف�رق  وخ�صر  ع�لية". وك�ن م�ت�صودا خ��س انتخ�ب�ت 2014، 
لكنه هذه املرة يريد اأن يتقم�س دور الروبوت املدعوم بتقني�ت الذك�ء 
اأي  اأف�صل من  اأنه ق�در على اتخ�ذ قرارات  ال�صطن�عي، وهو مقتنع 

اإن�ص�ن، اإ�ص�فة اإىل اأن الروبوت�ت اأقل عر�صة للف�ص�د.
وي��ق��وم م���ت�����ص��ودا ب��ح��م��الت ان��ت��خ���ب��ي��ة ل��ل��روب��وت مم���ث��ل��ة للحمالت 
الب�صرية، من خالل اللوح�ت الإعالنية وال�صور واملن�صورات يف جميع 
اأنح�ء مدينة ت�م�. ويف حني وجد البع�س اأن الأمر جمرد حيلة، اأبدى 

اآخرون حم��ص�ً كبرياً لنتخ�ب اأول عمدة اآيل يف الع�مل.

جنني على �سكل خملوق ف�سائي
ع�دة م� تخ�صع الأم للت�صوير ب�لرنني املغن�طي�صي اأثن�ء فرة الولدة، 
املف�ج�أة  لكن  ال��رح��م،  داخ��ل  ومن��وه  اجلنني  �صحة  على  لالطمئن�ن 
جنينه�  �صورة  �ص�هدا  عندم�  وزوجه�،  اأمريكية  �صيدة  ب�نتظ�ر  ك�نت 

الذي ي�صبه املخلوق�ت الف�ص�ئية.
اإىل  ي�صبه  املغن�طي�صي،  ب�لرنني  امللتقطة  ال�صورة  يف  اجلنني  وظهر 
اأت�ك�س" ال�صهري  "م�ر�س  فيلم  من  ف�ص�ء  رج��ل  �صخ�صية  بعيد،  حد 
مريور  �صحيفة  بح�صب  الف�ص�ء،  خملوق�ت  غ��زو  عن  يتحدث  ال��ذي 
الربيط�نية. وانفجرت لورا توم��س وزوجه� م�ثيو �ص�حكني، عندم� 
احلمل،  من   30 الأ�صبوع  يف  طفلهم�  بني  الغريب  الت�ص�به  اكت�صف� 

واأحد الغزاة الق�دمني من الف�ص�ء يف الفيلم.
وظهر اجلنني يف �صورة الأ�صعة وعين�ه منتفخت�ن، وبدا غ��صب�ً على 
اإجراء  الك�مريا، وراأ�صه ل يختلف كثرياً عن املخلوق الف�ص�ئي، ومت 
�صوائل  وج��ود  الأط��ب���ء  اكت�صف  اأن  بعد   ،2017 فرباير  يف  ال�صورة 

زائدة على دم�غ اجلنني.
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املهر املوؤجر خدمة للعر�سان الفقراء
ابتدعت �صركة ت�يلندية فكرة فريدة من نوعه� مل�ص�عدة العر�ص�ن الفقراء 
ت�أجريهم  زف�فهم عرب  ب�لظهور مبظهر مميز يف حفل  يرغبون  الذين 

املهر واملجوهرات. 
ت�صدرت �صركة روم�نتيزي املخت�صة بتنظيم احلفالت والتي تتخذ من 
مدينة تي�ص�نغ م�ي مقراً له�، عن�وين الأخب�ر يف ت�يلند بف�صل اخلدمة 
ل  الذين  ل���الأزواج  املهر  ت�أجري  يف  تتمثل  والتي  لزب�ئنه�،  تقدمه�  التي 

ي�صتطيعون حتمل النفق�ت الب�هظة للزواج. 
وتقوم ال�صركة بت�أجري م� ي�صل اإىل 10 ماليني ب�ت ت�يلندي )32 األف 
ل��الأزواج الذين ل ميلكون امل�ل  دولر( من النقود واملجوهرات الذهبية 

الك�يف. 
وللح�صول على مبلغ يع�دل 16000 دولر اإ�ص�فة اإىل �صي�رة مر�صيد�س 
الزوجني  على  يتوجب  مثاًل،  ال��زف���ف  حفل  يف  لعر�صه�  الثمن  ب�هظة 
دفع 1100 دولر اأجرة لهذه اخلدمة. بينم� ي�صمح عر�س اآخر تقدمه 
ال�صركة لالأزواج ب��صتئج�ر مبلغ 32000 دولر، ب�لإ�ص�فة اإىل جمموعة 
مقداره�  يبلغ  اأج��رة  مق�بل  مر�صيد�س  و�صي�رة  الثمينة  املجوهرات  من 

دولر.   1600
ا�صتوحى  اإن��ه  ع�م�ً(،   31( �صوب�نونت�كورن  ت���وان  الفكرة  �ص�حب  وق���ل 
ليدفعه مهراً  الك�يف  امل���ل  يكن ميلك  لأن��ه مل  زف���ف��ه،  الفكرة من حفل 

لعرو�صه. 
اأ�صهر،  ثالثة  قبل  املميزة  اخلدمة  ه��ذه  تقدمي  ب��داأت  ال�صركة  اأن  يذكر 
واأنه� وفرت املهور لأحد ع�صر زوج�ً حتى الآن، بح�صب م� ورد يف موقع 

"اأوديتي �صنرال" الإلكروين. 

اندالع النريان برجل 
اأثناء حفل �سواء

م�صور  ت�صجيل  اأظهر  م��روع،  م�صهد  يف 
الإلكروين،  ي��وت��ي��وب  م��وق��ع  على  ن�صر 
حل��ظ��ة ا���ص��ت��ع���ل ال���ن���ريان ب��رج��ل بعدم� 
���ص��ك��ب ال���وق���ود ع��ل��ى م��وق��د ل��ل�����ص��واء يف 

الفن�ء اخللفي من منزله. 
وقد وقع احل�دث يف منطقة بالك�صالندز 
ريدج، �صم�ل غرب �صيدين يف الأول من 
وهو  الرجل  اجل���ري، حيث ظهر  اأبريل 
ال��ن���ر بقطعة م��ن اخل�����ص��ب، قبل  ي��وق��د 
مليء  ال��ل��ون  اأزرق  ب��ح��و���س  مي�����ص��ك  اأن 
لتندلع  امل��وق��د،  داخ��ل  وي�صكبه  ب�لوقود 
ال�����ن�����ريان وحتيط  ك��ت��ل��ة ���ص��خ��م��ة م����ن 

ب�لرجل. 
ومتّكن الرجل الذي مل يتم الك�صف عن 
ال��ن��ريان وخلع  هويته، من اخل��روج من 
اإىل  اأ���ص��دق���وؤه  ينقله  اأن  ق��ب��ل  قمي�صه 

امل�صت�صفى لتلقي العالج. 
يذكر اأن الرجل اأ�صيب بحروق �صديدة يف 
اأنح�ء عديدة من ج�صمه، ول زال يتلقى 
م�  الآن، وفق  امل�صت�صفى حتى  العالج يف 
ورد يف �صحيفة ديلي ميل الربيط�نية.  

يطمح لدخول غيني�ص 
بامل�سي على يديه

من  الب�لغ  اأبوهوي  �صرار  مي�صي 
32 ع�م�ً معظم وقته وهو  العمر 
تدرب  اأن  بعد  ي��دي��ه،  على  مي�صي 
���ص��ن مبكرة  امل���ه����رة يف  ع��ل��ى ه���ذه 
ب�لعديد  القي�م  الآن  جداً، وميكنه 
واخلطرية  املثرية  الن�ص�ط�ت  من 
اأثن�ء امل�صي على يديه.  ومن املثري 
يعي�س  ال��ذي  ب���أن �صرار  لالهتم�م 
اعت�د  اإث��ي��وب��ي���،  �صم�ل  ت��ي��غ��راي  يف 
ال�صينية  الأف����الم  م�����ص���ه��دة  ع��ل��ى 
اأظف�ره،  نعومة  منذ  والأمريكية 
الأعم�ل  ج��م��ي��ع  اأن  يعتقد  وك�����ن 
املثرية التي �ص�هده� على ال�ص��صة 
على  ب���ل��ت��درب  ب���داأ  ل���ذا  حقيقية، 
اأبط�له  ليح�كي  يديه  على  امل�صي 
طويلة  ���ص��ن��وات  وب��ع��د  املف�صلني.  
م����ن ال����ت����دري����ب اك���ت�������ص���ب ����ص���رار 
م���ه����رات م��ده�����ص��ة يف امل�����ص��ي على 
يديه، حيث ق�ل يف مق�بلة مع "بي 
بي �صي" ب�أنه يتمرن ثالث �ص�ع�ت 
يف ال�صب�ح، وثالث�ً اأخرى يف امل�ص�ء 
اأن  اإىل  يطمح  واأن���ه  ي��وم��ي،  ب�صكل 
لالأرق�م  غيني�س  مو�صوعة  يدخل 
�صحب  ل�صرار  وميكن  القي��صية. 
التالل  ون��زول  و�صعود  ال�صي�رات، 
اإ�ص�فة  ببلدته،  املحيطة  واجلب�ل 
اأثن�ء  الن��س على ظهره  اإىل حمل 
ت�صجيل  ولقي  ي��دي��ه.   على  امل�صي 
مي�ر�س  وه��و  �صرار  ُيظهر  م�صور 
ال���ع���دي���د م���ن ال��ن�����ص���ط���ت رواج������ً 
كبرياً بني مت�بعي و�ص�ئل التوا�صل 
اإعج�بهم  اأبدوا  الذين  الجتم�عي 
موقع  بح�صب  املده�صة،  مبه�راته 

�صنرال" الإلكروين.  "اأوديتي 

هل هذه اأ�سخم 
�سمكة يف العامل؟

�صينم�ئي  م�صور  عد�صة  التقطت 
حم���رف م�����ص���ه��د ج��وي��ة مثرية، 
ي�صبحون  ال�����ص��ي���ح  م���ن  مل��ج��م��وع��ة 
قر�س  �صمكة  م��ع  جنب�ً،  اإىل  جنب�ً 
احل����وت ال��ت��ي ت��ع��د الأ���ص��خ��م بني 
ت�صوير  ومت  الع�مل.   يف  الأ�صم�ك 
يف  ب�ج�  �ص�حة  قب�ل  ال�صمكة  ه��ذه 
اآمن�ً  م���الذاً  يعد  وال���ذي  املك�صيك، 
لهذا النوع من الأ�صم�ك من اأوائل 
ال�صت�ء حتى اأواخر الربيع، بح�صب 

�صحيفة مريور الربيط�نية.
وي��ط��ل��ق ع��ل��ى ه���ذه ال�����ص��م��ك��ة ا�صم 
اأ�صخم  وهي  اللطيف،  "العمالق 
الأ�صم�ك املعروفة يف الع�مل، حيث 
نحو  اإىل  ط��ول��ه���  ي�صل  اأن  مي��ك��ن 
12.5 مراً، ووزنه� اإىل 40 طن، 
وميكن اأن ميتد به� العمر لتعي�س 

اأكرث من 70 ع�م.
وت��ع��د ه��ذه الأ���ص��م���ك م��ن الأن���واع 
وتخ�صع  ب����لن���ق���را����س،  امل����ه����ددة 
للحم�ية مبوجب الق�نون املك�صيكي 
والدويل، ويعتقد اأنه� ظهرت على 

الأر�س قبل 60 مليون ع�م.

هل القلق عالمة 
مبكرة على الزهامير؟

اقرحت درا�صة جديدة اعتب�ر القلق 
م���ن امل����وؤ�����ص����رات امل���ب���ك���رة ع��ل��ى زي�����دة 
خ��ط��ر الإ���ص���ب��ة ب���ل��زه���مي��ر، ويعني 
الكتئ�ب  م�����ص��ك��ل��ة  اإىل  ال��ن��ظ��ر  ذل���ك 
وال��ق��ل��ق ���ص��م��ن اإط������ر اأو����ص���ع، ولي�س 
وي���ع���ت���رب مر�س  م����ع����زول����ة.  ك���ح����ل���ة 
اخلرف  اأ�صك�ل  اأك��رث  اأح��د  الزه�مير 
العقدين  يف  ان��ت�����ص���راً  ال�صيخوخة  يف 

الأخريين.
ويرجع �صبب هذا القراح من وجهة 
بيت�  ل��وي��ح���ت  اإىل  ال��ب���ح��ث��ني  ن��ظ��ر 
اخلالي�  على  ت��راك��م  التي  اأميلويد 
الزه�مير،  م�صببة  ب�لدم�غ  الع�صبية 
فقد تبني اأنه� ع�مل م�صبب لالكتئ�ب 

وا�صطراب القلق اأي�ص�ً.

وقد اأجريت اأبح�ث الدرا�صة يف ج�معة 
"اأمريك�ن  يف  وُن�������ص���رت  ب���ري���ج���ه����م، 

جورن�ل اأوف �صيك�تري".
ر�صد  مي���ك���ن  ال�����درا������ص�����ة  وب���ح�������ص���ب 
ل��دى من  وتن�ميه�  احل���زن  ع��الم���ت 
نف�س  وه��ي  ال��ق��ل��ق،  ب��ن��وب���ت  ي�ص�بون 
عالم�ت  م��ن  تعترب  ال��ت��ي  ال��ت��ول��ي��ف��ة 

الزه�مير. 
بي�ن�ت  مبراجعة  الب�حثون  ق���م  وق��د 
درا�����ص����ة ع���ن ال�����ص��ي��خ��وخ��ة ك����ن���ت قد 
اأج���ري���ت يف ج���م��ع��ة ه����رف����رد وتبني 
العالم�ت  مع  القلق  عالم�ت  ت�ص�به 
احتم�لت  وزي����دة  للزه�مير،  املبكرة 
الإ�ص�بة  بعد  الزه�مير  مر�س  تطّور 

ب�لكتئ�ب والقلق.

يف  للتكنولوجي�  ال��ف��ي��درايل  املعهد  م��ن  الب�حثون  وق���م 
زيوريخ وج�معة اإلينوي الأمريكية بو�صع األع�ب� جديدة 
يف مي�ه نظيفة واأخرى م�صتعملة يف مي�ه ا�صتحم�م اأخرى 

به� بق�ي� �ص�بون  وعرق ج�صم الإن�ص�ن.
التي خ�ص�صه�  املدة  اأ�صبوع�، وهي  اأحد ع�صر  بعد مرور 
ال��ب���ح��ث��ون ل��ه��ذه ال��درا���ص��ة، ق���م ال��ف��ري��ق العلمي بقطع 
الألع�ب اإىل ن�صفني ملع�ينته� جمهري�. واأظهرت النتيجة 
ب�لبكتريي�،  مليئة  اأ�صبحت  ال�صتحم�م  األع�ب  جميع  اأن 

واأن بن�صبة البكتريي� اأعلى ب�لن�صبة لالألع�ب القدمية.
 NPJ Biofilms" ون�صر الب�حثون يف املجلة العلمية
ماليني   5 بني  م�  اأن   "and Microbiomes
مربع  ب�صنتيمر  الت�صقت  البكتريي�  من  مليون  و73 
من اجلدار الداخلي لألع�ب ال�صتحم�م م� يجعله� فعال 

خطرا ي�صر ب�صحة الطفل.
وج�ء يف الدرا�صة اأي�ص� اأن معظم الوالدين يعرفون اأنه 
عندم� ي�صغط الطفل على لعبة ال�صتحم�م يخرج منه� 
الفريو�ص�ت  وق���ل ع�مل  بني�.  لونه  يكون  م�  غ�لب�ً  م���ء، 
جه�ز  يقوي  ق��د   ذل��ك  اإن  ه�مي�س  فريدريك  املجهرية 
املن�عة ومن ثم يكون اإيج�بي� اإىل حد م�، لكنه ميكن اأي�ص� 
اجله�ز  يف  م�ص�كل  اأو  والأذن  العني  يف  تهيج�  ي�صبب  اأن 

اله�صمي، كم� ج�ء يف موقع "دي فيلت" الأمل�ين.
راأيهم فيم� يخ�س حظر  الب�حثون  يبدي  ومع ذلك مل 
�صددوا  لكنهم   الأط��ف���ل،  ع��ن  مت�م�  ال�صتحم�م  األ��ع���ب 
فيم�  �صرامة  اأك��رث  قوانني  وج��ود  �صرورة  على  ب�ملق�بل 
لأنه�  ال�صتحم�م،  األع�ب  منه�  ت�صنع  التي  امل��واد  يخ�س 

ت�صكل م�صدرا خ�صب� للبكتريي�.

حتذير
البال�صتيك  اأن  م��ن  ح��دي��ث��ة،  بريط�نية  درا���ص��ة  ح���ّذرت 
امل�صتخدم يف بع�س األع�ب الأطف�ل امل�صتعملة ذات الألوان 

الرباقة ت�صكل خطورة كبرية على �صحة الأطف�ل.
"بي بي �صي"، الأحد،  وذكرت هيئة الإذاع��ة الربيط�نية 
"بليموث"  بج�معة  ب�حثون  اأج��راه���  التي  ال��درا���ص��ة  اأن 
مواد  على  حتتوي  الألع�ب  تلك  اأن  ك�صفت  الربيط�نية، 

�ص�مة وم�صرطنة.
 200 الب�حثون  فح�س  الدرا�صة،  نت�ئج  اإىل  وللو�صول 
ح�ص�نة  دور  يف  م��وج��ودة  م�صتعملة  بال�صتيكية  لعبة 
يف  امل�صتعملة،  القدمية  الأ���ص��ي���ء  لبيع  وحم����ل  وم��ن���زل 
عن��صر   9 ع��ن  بحث�ً  ب���إجن��ل��را،  وي�صت  ���ص���وث  منطقة 

خطرة.
وا�صتخدم الفريق تكنولوجي� فلورية اأ�صعة اإك�س )الأ�صعة 
ال�صينية مرتفعة الط�قة( لتحليل عدد من الألع�ب، من 
البال�صتيكية،  والأرق���م  املكعب�ت  حتى  وقط�رات  �صي�رات 
وك���ن��ت جميع الأل���ع����ب ���ص��غ��رية احل��ج��م ل��ل��درج��ة التي 

ميكن لالأطف�ل م�صغه�.
ووجد الب�حثون تركيزاً ع�لي�ً من العن��صر اخلطرة مب� 
والكروم  والك�دميوم  والربوم  والب�ريوم  الأنتيمون  فيه� 
ت�صبب  اأن  امل��واد  لهذه  وميكن  وال�صيلينيوم،  والر�ص��س 
الأطف�ل له� لفرة ممتدة  املزمن ح�ل تعر�س  الت�صمم 

من الزمن حتى لو ك�ن تركيزه� منخف�ص�ً.
تن�ول  عن  الن�جتة  الت�صمم  ح�لة  هو  املزمن  والت�صمم 
متكرر وم�صتمر جلرع�ت من م�دة �ص�مة على مدى فرة 
طويلة، واإذا م� و�صع الأطف�ل هذه الألع�ب يف اأفواههم 

قد يتعر�صون مل�صتوي�ت اأكرب من هذه املواد الكيم�وية.
لعبة حتتوي على   20 اأن هن�ك  اأي�ص�ً  الب�حثون  ووج��د 
ب�صورة  كبرياً  بع�صه�  تركيز  وك���ن  ك�ملة،  الت�صع  امل��واد 

ك�فية ليجعله� خم�لفة ملع�يري ال�صالمة الأوروبية.
واأج�����رى ال��ف��ري��ق حت��ل��ي��اًل م��ن��ف�����ص��اًل حل����وايل 26 من 
م��ع احلدود  توافقه�  م��دى  للوقوف على  الأل��ع���ب  ه��ذه 
ب�ملجل�س  الأل��ع���ب  �صالمة  توجيه  اإدارة  و�صعته�  ال��ت��ي 

الأوروبي.
وف�صلت 10 األع�ب منه� يف اجتي�ز الختب�ر، لأنه� ك�نت 
حتتوي على معدلت مرتفعة جداً من برومني وك�دميوم 

اأو الر�ص��س.
وتعد الألع�ب البال�صتيكية احلمراء وال�صفراء وال�صوداء 

الأ�صد �صرراً، بح�صب الفريق.
وق�ل دكتور اأندرو ترينر، ق�ئد فريق البحث، من ج�معة 
"بالميوث"، اإن بع�س الألع�ب البال�صتيكية التي ا�صتهرت 

يف ال�صبعيني�ت والثم�نيني�ت متثل الف�صل الكبري.
الأي����م مل تكن تخ�صع لأية  "الألع�ب يف ه��ذه  واأ���ص���ف: 

اختب�رات".
متثل  امل�صتعملة  البال�صتيكية  الأل��ع���ب  اأن  اإىل  واأ���ص���ر 
الأ�صدق�ء  اإرث مب��صر من  للع�ئالت لأنه�  خي�راً جذاب�ً 
عليه�  احل�صول  ومي��ك��ن  رخي�س،  �صعره�  اأو  والأق�����رب 

ب�صهولة من املت�جر اخلريية ومن الإنرنت.
اأكرث  الن��ت��ب���ه  امل�صتهلكني  ع��ل��ى  اأن  ت��رين��ر  وا���ص��ت��ط��رد 
البال�صتيكية  الألع�ب  مع  املرتبطة  املحتملة  للمخ�طر 
القدمية الرباقة ال�صكل وال�صغرية، والتي ميكن للطفل 

و�صعه� يف فمه.

هل ي�ستخدم طفلك األعابا بال�ستيكية اأثناء اال�ستحمام؟..عليك احلذر!

الكثري من الأطفال يحبون الت�سلية باألعاب 

درا�سة  لكن  ال�ستحمام.  اأثناء  بال�ستيكية 

بخ�سو�ص  اخل��ط��ر  ناقو�ص  دق��ت  حديثة 

اأ�سرار هذه الألعاب البال�ستيكية على �سحة 

الأطفال خالل ال�ستحمام. كيف ذلك؟

اأجرى علماء من الوليات املتحدة و�سوي�سرا 

اختبارا على  ت�سع ع�سرة  لعبة بال�ستيكية 

ال�ستحمام   اأث��ن��اء  الأط���ف���ال  ب��ه��ا  يلعب 

هذه  من  املائة  يف  ثمانني  اأن  اإىل  وخل�سوا 

من  اأك��ر  واأن  بكترييا  على  حتتوي  اللعب 

خطرا  ت�سكل  فْطريات  على  يحتوي  ن�سفها 

موقع  يف  جاء  ما  ح�سب  الطفل،  �سحة  على 

اأولين" الأملاين. "�سبيغل 
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�ش�ؤون حملية

العمل من اإخراج جوانا �سيتل واإنتاج فرقة م�سرح �سك�سبري

اأبوظبي ت�ست�سيف م�سرحية »نورا « للكاتبة امل�سرحية هيذر رافو
امل�سرحية ت�ستك�سف املعاين التي تنطوي عليها كلمة »الوطن« مع جميع حتدياتها املتعلقة بالنتماء والت�سحية

مب�ساركة رموز ثقافية وعربية 

م�سروع كلمة يحقق تفاعاًل كبريًا يف معر�ص تون�ص الدويل للكتاب 

العني للتوزيع ت�ستعر�ص اأف�سل املمار�سات لربنامج اإدارة الطلب مع بلدية راأ�ص اخليمة

•• اأبوظبي - الفجر

يتّوج مركز الفنون يف ج�معة نيويورك اأبوظبي مو�صمه 
امل�صرحي الث�لث خالل م�يو املقبل عرب تقدمي العر�س 
مل�صرحية  الأو�صط  ال�صرق  منطقة  م�صتوى  على  الأول 
للمرة  عر�صه�  عند  وا�صعة  اإ�ص�دة  لقت  والتي  ’نورا‘، 
الأمريكية  الع��صمة  يف  الع�ملي  امل�صتوى  على  الأوىل 
وا���ص��ن��ط��ن. وت��ت��وىل اإخ�����راج امل�����ص��رح��ي��ة ج��وان��� �صيتل، 
يف  م��وؤخ��راً  تعيينه�  مت  والتي  للفنون  امل�ص�عد  الأ�صت�ذ 
ب�لتع�ون مع  �صك�صبري  اجل�معة. وتتوىل فرقة م�صرح 
�صركة اأوكتوبو�س ثي�تريك�ل�س اإنت�ج امل�صرحية املتميزة 

التي األفته� هيذر رافو .
الكثري  امل�صرحية احل�ئزة على  الك�تبة واملمثلة  وتقّدم 
من اجلوائز هيذر رافو ق�صة ’نورا‘ وزوجه� ’ط�رق‘- 
وهم� مه�جرين عراقيني يف نيويورك- حيث ي�صتقبل 
ولكن  الأع��ي���د.  خ��الل مو�صم  ال��زوج���ن �صيفة مميزة 
عراقية  وه���ي لج��ئ��ة  م���رمي   - ال�صيفة  ه���ذه  و���ص��ول 
الحتف�لية،  الأج���واء  يف  ك��ب��رياً  تغيرياً  اأح���دث  �ص�بة- 
واأجرب نورا وع�ئلته� على مواجهة خم�وفهم القدمية، 
والت�ص�وؤل حول م� اأ�صبحوا عليه وكيف و�صلوا اإىل م� 

هم عليه الآن.
وتتوىل جوان� �صيتل اإخراج م�صرحية ’نورا‘، وهي املرة 
منطقة  يف  م�صرحية  ب���إخ��راج  فيه�  تقوم  التي  الأوىل 
ال�����ص��رق الأو���ص��ط و���ص��م���ل اأف��ري��ق��ي���. وك���ن��ت �صيتل قد 
ان�صمت اإىل برن�مج ج�معة نيويورك اأبوظبي امل�صرحي 
 .2017 �صبتمرب  يف  امل�صرح  م���دة  يف  م�ص�عد  ك�أ�صت�ذ 
م�صرحية  كمخرجة  احل���ف��ل��ة  �صيتل  م�صرية  وت�صمل 

الأول  الع�ملي  العر�س  ب�إخراج  موؤخراً  قي�مه�  متمكنة 
للم�صرحية املو�صيقية ’ذا توت�ل بينت‘ من ت�أليف �صتيو 
وهيدي رودوالد، والذي مت متديده مرتني يف ’م�صرح 
اإخ���راج  اأي�����ص���ً  ل�صيتل  امل��ق��رر  وم���ن  الع�م‘.  ن��ي��وي��ورك 
’اأوبرا  �صركة  م��ع  ب�لتع�ون  اأوب���رايل  م�صرحي  عر�س 
فيالديلفي�‘ خالل وقت لحق من هذا الع�م؛ وت�صمل 
جن�ح�ته� امل�صرحية الع�مة الأخرى عر�س ’يف دارفور‘ 
للك�تبة وينر ميلر، والعر�س الأخري مل�صرحية ’365 
م�صرحية/ 365 يوم‘ للك�تبة �صوزان لوري ب�رك. كم� 
اأجزاء  ’ت�صعة  مل�صرحية  الأول  الع�ملي  العر�س  اأخرجت 
م�صرح  خ�صبة  على  راف���و  ه��ي��ذر  للك�تبة  الرغبة‘  م��ن 
العرو�س  من  الكثري  عن  ف�صاًل  ان�ص�مبل‘،  ’م�نه�تن 
يف  الفنية  وامل��ت���ح��ف  امل�����ص���رح  م��ن  العديد  يف  الالحقة 

جميع اأنح�ء الولي�ت املتحدة.
’نورا‘  م�صرحية  ب���إخ��راج  �صع�دته�  عن  �صيتل  واأع��رب��ت 
للم�ص�ركة يف  ب����أين حم��ظ��وظ��ة ج���داً  اأ���ص��ع��ر  ب���ل��ق��ول: 
عمل م�صرحي يتمحور حول موا�صيع تتعلق ب�لع�ئلة، 
وحقوق املراأة، ومفهوم الأمومة ب�لتع�ون مع �صديقتي 
ال��ك���ت��ب��ة ه��ي��ذر راف���و وال��ت��ي ت��ع���ون��ت معه� ع��ل��ى مدى 
اإذ ترتقي �صداقتن� العميقة بتج�رب الأداء  13 ع�م�ً. 
ل��ه��ذا ال��ع��ر���س ن��ح��و م�����ص��ت��وي���ت ف��ري��دة م��ن العالقة 
ال�صدق  ط�بع  امل�صرحية  على  ي�صفي  مم�  ال�صخ�صية، 
ب�أن  للغ�ية  م�صرورة  واأن���  �صخ�صي.  ط�بع  ذات  واأب��ع���داً 
امل�صرحي يف مقري  العمل  تت�ح يل فر�صة تقدمي هذا 
اجلديد ب�أبوظبي. وب�لإ�ص�فة اإىل اأدائه� دور البطولة 
ك�تبة  ت�صلط  ’نورا‘،  �صخ�صية  وجت�صيد  ال��ع��ر���س  يف 
امل�صرحية هيذر رافو ال�صوء على الق�ص�س ال�صخ�صية 

للن�ص�ء الأمريكي�ت من اأ�صل عربي يف مق�ربة مل�صرحية 
وهي  اإب�صن،  هرنيك  ال�صهري  للك�تب  الدمى‘  ’بيت 
درام� كال�صيكية تروي ق�صة اأم تك�فح لتحقيق التوازن 
مركز  وك���ن  م�صتقلة.  ك���م��راأة  وهويته�  واجب�ته�  بني 
امل�صرحية  بهذه  اأ�ص�د  اأرت�س‘ قد  ثي�تر  �صي مرو  ’دي 
"تنتقل م�صرحية رافو ب�صال�صة بني الفك�هة  ب�لقول: 
وال��ن��ق������ص���ت احل�����دة. ول ���ص��ك اأن��ه��� مت��ث��ل واح����دة من 
خالل  �ص�هدن�ه�  ال��ت��ي  ال��واق��ع��ي��ة  امل�صرحي�ت  اأف�����ص��ل 

الأعوام القليلة امل��صية".
ويف ه���ذا ال�����ص��ي���ق، ق����ل ب��ي��ل ب���راج���ني، امل���دي���ر الفني 
م�صرحية  "ت�صتح�صر  ال��ف��ن��ون:  م��رك��ز  يف  التنفيذي 
يردد  التي  املوا�صيع  من  الكثري  الأذه�ن  ’نورا‘ اإىل 
التغيري  تتن�ول  وال��ت��ي  املحلي  امل�صتوى  على  �صداه� 
ال��ث��ق���يف ل���دى اجل���ل��ي���ت ال��ع��رب��ي��ة، وم��ف��ه��وم الهوية، 
والهجرة، وط�بع العالقة بني اجلن�صني، والت�صحي�ت 
التي يقدمه� الفرد يف �صبيل ع�ئلته. ولط�مل� كنت من 
�صيتل  جوان�  للمخرجة  امل�صرحية  ب�لأعم�ل  املعجبني 
تطور  كبري  ب�صغف  ت�بعت  وق��د  راف���و،  هيذر  والك�تبة 
م�صرحية ’نورا‘ منذ عر�صه� للمرة الأوىل على امل�صرح، 
وذلك قبل اأن يح�لفن� احلظ يف ان�صم�م �صيتل كزميلة 
لن� يف هيئة التدري�س جل�معة نيويورك اأبوظبي. واإنه 
ملن الرائع ب�لن�صبة لن� اأن نختتم املو�صم امل�صرحي الث�لث 
من  ا�صتثن�ئي  م�صرحية  عمل  بتقدمي  الفنون  مل��رك��ز 
اإخراج �صيتل يف مقره� اجلديد ب�أبوظبي. ول �صك اأن 
اأداء رافو التمثيلي املرهف والن�س امل�صرحي ذو الط�بع 
الإبداعي متعدد الأوجه �صري�صي ذائقة جمهور امل�صرح 

يف خمتلف اأنح�ء دولة الإم�رات ".

وت��ع��د ه��ي��ذر راف����و مم��ث��ل��ة م��ن��ف��ردة وك���ت��ب��ة م�صرحية 
ب�إ�ص�دة وا�صعة  اأجزاء من الرغبة‘ التي حظيت  ’ت�صعة 
برودواي‘،  ’اأوف  م�����ص��رح  خ�صبة  ع��ل��ى  ع��ر���ص��ه���  ع��ن��د 
ن�ص�ء عراقي�ت. وك�نت رافو قد   9 وت��روي ق�صة حي�ة 
خالل  الرغبة‘  م��ن  اأج���زاء  ’ت�صعة  م�صرحية  عر�صت 
’ترافري�س  2003 على خ�صبة م�صرح  اأغ�صط�س  �صهر 
‘ يف الع��صمة الأ�صكتلندية اأدنربة، قبل اأن يتم عر�صه� 
العرو�س  ه��ذه  وح����زت  ون��ي��وي��ورك.  لندن  مدينتي  يف 
امل��رم��وق��ة مب��� يف  اجل��وائ��ز  م��ن  الكثري  امل�صرحية على 
�صميث  ’�صوزان  وج�ئزة  لورتيل‘،  ’لو�صيل  ذلك ج�ئزة 
 – �صيلدي�س  ’م�ري�ن  وج���ئ��زة  امل��رم��وق��ة،  بالكبرين‘ 
’هيلني  وج���ئ��زة  امل�صرحية،  للكت�بة  ك�نني‘  غ���ر���ص��ون 
وتر�صيح�ت  اخل�رجية‘،  النق�د  ’دائرة  وج�ئزة  ه�يز‘، 

املتميز. ليغ‘ لالأداء  ’درام� 
كم� �صرحب م�صرحية ’نورا‘ التي �صيتم عر�صه� على 
مب�ص�ركة  ال��ف��ن��ون  م��رك��ز  يف  الأحمر‘  ’امل�صرح  خ�صبة 
الوهيبي،  نبيل  مغربي  اأ���ص��ل  م��ن  ال��ربي��ط���ين  املمثل 
م�صل�صل  يف  دوره  ع���ن  وا���ص��ع��ة  ب�����ص��ه��ر  ح��ظ��ي  وال�����ذي 
’اإي�صتندرز‘ على التلفزيون الربيط�ين. وي�صمل ط�قم 
عمل امل�صرحية اأي�ص�ً كاًل من: دالي� اأزام� بدور ’مرمي‘، 
ت�صجيل  - يف  ’راف�‘، وين كويزي  ب��دور  ديفيد  وم�ثيو 
ال��رج��م��ة، ول��وج���ن �صيتل ري�����ص���رد بدور  الأ����ص���وات/ 

األيك�س‘. ’يزن/ 
من:  ك��اًل  للم�صرحية  الفني  العمل  ك���در  ي�صم  بينم� 
وتيلي  امل�صرحي،  الديكور  ت�صميم   - ليربم�ن  اأن���درو 
جراميز - ت�صميم الأزي�ء، وم��ص� ت�صيمرينج - هند�صة 

الإ�ص�ءة، وعبيدة اإيفز - هند�صة ال�صوت.

•• اأبوظبي – الفجر

"كلمة" تف�عاًل كبرياً يف ندوته الث�نية  حقق م�صروع 
التي ت�أتي يف اإط�ر م�ص�ركة اإدارة الربامج يف دار الكتب 
فع�لي�ت  يف  اأب��وظ��ب��ي،  وال�صي�حة-  الثق�فة  دائ���رة  يف 
اأ�ص�د  اإذ  34 ملعر�س تون�س الدويل للكت�ب،  ال��دورة ال� 
الأك���دم��ي��ون وامل�����ص���رك��ون م��ن الإع��الم��ي��ني واملثقفني 
ب���دور ه��ذا امل�����ص��روع وج��ه��ود دول���ة الإم������رات يف اإحي�ء 
ال��ع��رب��ي وتر�صيخ حقوق  ال��ع���مل  ال��رج��م��ة يف  ح��رك��ة 

امللكية الفكرية على م�صتوى الع�مل. 
�ص��صي  الإعالمي  اأداره���  التي  الث�نية  الندوة  �صجلت 
جبيل حتت عنوان: " املنجز ال�ّصردّي �صمن من�صورات 
الق�ّس عموم�ً،  وف��ّن  ال��ّرواي��ة،  م�صروع كلمة" ب�عتب�ر 
�صجلت  امل��ع������ص��رة،  للح�ص�رة  ال��ك��ربى  ال��ع��ن���وي��ن  م��ن 
والإعالميني  واملثقفني  لالأك�دميني  مكثف�ً  ح�صوراً 
من داخل تون�س وخ�رجه�، كم� ح�صره� اأي�ص�ً الأديب 
اأب���دى اجلميع  وق��د  امل��ع��ر���س،  م��دي��ر  �صكري مبخوت 

اإعج�بهم ب�مل�صروع. 
ويف هذا ال�صي�ق، ق�ل �صعيد حمدان الطنيجي، مدير 

الثق�فة  دائ��رة  يف  الكتب،  دار  قط�ع  يف  ال��ربام��ج  اإدارة 
للرجمة  "كلمة"  م�صروع  اإن  اأبوظبي:  وال�صي�حة- 
مب�درة طموحة اأطلقه� �ص�حب ال�صمو ال�صيخ حممد 
الق�ئد  ن���ئ��ب  ظبي  اأب���و  عهد  ويل  نهي�ن  اآل  زاي���د  ب��ن 
بهدف   ،2007 ال��ع���م  يف  امل�����ص��ل��ح��ة  ل��ل��ق��وات  الأع���ل���ى 
ال��رج��م��ة، وزي�������دة م���ع���دلت القراءة  اإح���ي����ء ح��رك��ة 
والإقليمي،  املحلي  امل�صتويني  على  العربية  ب�للغة 
م��ع��رب���ً ع���ن ���ص��ع���دت��ه مب�����ص���رك��ة م�����ص��روع "كلمة" يف 
للكت�ب،  ال���دويل  تون�س  ملعر�س  الثق�فية  الفع�لي�ت 
اكت�صب  "كلمة"  م�����ص��روع  اأن  اإىل  الطنيجي  واأ����ص����ر 
�صمعة ع�ملية بف�صل حر�صه على احرام حقوق امللكية 
الفكرية، و�صعيه احلثيث للرجمة عن جميع اللغ�ت 
ويف خمتلف جم�لت املعرفة، كم� اأوىل كتب الأطف�ل 
الكتب  وي�ص�رك يف مع�ر�س  خ��ص�ً،  اهتم�م�ً  والن��صئة 

الإقليمية والع�ملية. 
الندوة  ال�صوري نبيل �صليم�ن يف هذه  الك�تب  و�ص�رك 
متحدث�ً عن "الّرجمة كدين�مّية روائّية: "ال�ّصخ�صّية 
اأموذج�"، كم� عر�صت الك�تبة الإم�راتية رمي الكّم�يل 
موغلة  احلكي،  ومفردات  ال�ّصردّية  للكت�بة  مق�ربته� 

القريبة  "اخل�صراء"  منطقته�  يف  الأوىل  بتجربته� 
م��ن مدينة ال��ع��ني، وامل��ح���ط��ة ب���جل��ب���ل. وط��رح��ت يف 
اإم�رة  اإىل  قبل حتوله�  الت�ص�وؤلت  الكثري من  داخله� 
"اخل�صراء"  اأن  موؤكدة  للدرا�صة،  ب��ريوت  اإىل  ثم  دبي 
الأدب  ث��ن���ي���  يف  للتوغل  الأوىل  ملهمته�  ه��ي  ك���ن��ت 
الفطن��صي يف  ع���م، يف حني نظر ال�صت�ذ ح�مت  ب�صكل 
ة  انفت�ح م�صروع "كلمة" من خالل من�صوراته، وبخ��صّ
ال�ّصردّي منه�، على الآخر ب�عتب�ر اأن م�صروع "كلمة" 
م�صروع �صردّي كويّن، ول تكتمل دائرة هذه الّندوة اإّل 
"كلمة" من  م�صروع  يف  الن�صر  �صي��صة  على  ب�لوقوف 
عن  اأي�ص�ً  ال��ذي حتدث  الطنيجي  �صعيد حمدان  قبل 
مع�يري اختي�ر الكتب املر�صحة للرجمة.  ويف اخلت�م، 
قدم ال�ص�عر املن�صف املزغني قراءات �صعرية مب�ص�ركة 

الفن�ن ري��س عبداهلل.
توا�صل يف  "كلمة" الثق�يف  برن�مج  اأن  ب�لذكر،  جدير 
ال��دويل للكت�ب من خالل ندوة ث�لثة  معر�س تون�س 
ع��ق��دت ام�����س الول اجل��م��ع��ة، مت��ح��ورت ح���ول " دور 
خالل  من  القراءة"،  على  الّت�صجيع  يف  كلمة  م�صروع 
الإج����ب���ة ع��ن ع���دة اأ���ص��ئ��ل��ة مت ط��رح��ه��� ل��ت��ب��دو وك�أنه� 

���ئ��ع؛ وم���ع ذل���ك مت اإع�����دة  ا���ص��ت��ط��راد يف ال��وق��ت ال�����صّ
اأّن القراءة مل ت�صتقّر بعُد يف ثق�فتن�  طرحه� ب�عتب�ر 
العربّية ِمرا�ص� يومّي� وث�بت� من ثوابت احلي�ة؛ واإمّن� 
هي تلوح ترف� تتمّتع به نخبة حم�صورة من املثّقفني 
واجل�معنّي،  وهذا م� انتبه اإليه م�صروع "كلمة" منذ 
ت�أ�صي�صه، بل هذا هو الّدافع الّرئي�س لبعث هذا امل�صروع 
الذي ك�ن على وعي ت�ّم، منذ البدء، ب�أّن الّتع�طي مع 
اإ�صك�لّي�ت القراءة يحت�ج اإىل �صبط منهجّية حتّدد فعل 
اأو يفوق  اأّنه فعل حيوّي خاّلق ي�ص�هي،  القراءة على 
احل�ج�ت الأ�ص��صّية للحي�ة. هذه املنهجّية ل ميكن اإّل 
اأن تكون معقودة على هذه الأ�صئلة الثالثة، وهي : م� 

جدوى القراءة؟ .. وم�ذا نقراأ ؟...وكيف نقراأ؟
و�ص�رك  ال��ب������ص��وم��ي  ���ص��ك��ري  الإع���الم���ي  ال��ن��دوة  ادار 
فيه� الدكتور يو�صف ال�صديق متحدث� عن "الّتع�طي 
من�صف   ال��دك��ت��ور  وت��ن���ول  القراءة"،  اإ���ص��ك���ل��ّي���ت  م��ع 
والدكتور  ال�ّصعر"،  ق����راءات   / ق���راءة  "يف  ال��وه���ي��ب��ي 
ح�مت الفطن��صي فى " القراءة ومق��صد الّن�صر"، فيم� 
الّلعبية  "القراءة  املعز الوه�يبي فكرة  يطرح الدكتور 

ا�صتئن�ف� للكت�بة".

•• العني - الفجر

 ا�صت�ص�فت �صركة العني للتوزيع احدى �صرك�ت دائرة 
الط�قة املتمثلة بدائرة خدمة املتع�ملني وفداً من اإدارة 
كف�ءة الط�قة والط�قة املتجددة بدائرة البلدية براأ�س 
اأف�صل املم�ر�ص�ت  ، وذلك بهدف الطالع على  اخليمة 
والإجراءات واملع�يري لربن�مج اإدارة الطلب ،ومن�ق�صة 
الطلب  اإدارة  ب���رام���ج  يف  اجل���ه���ود  ت��وح��ي��د  اإم��ك���ن��ي��ة 

م�صتقبال.
ا�صتعر�س ال�صيد تود ديفي�س م�صت�ص�ر و رئي�س برن�مج 
اإدارة الطلب ا�صراتيجية �صركة العني للتوزيع لإدارة 
الطلب عرب مب�درات وبرامج، والتي �صملت 5 مب�درات 
و 3 برامج على النحو الت�يل  ) اإدارة الطلب و تر�صيد 
ا�صتهالك امل�ء والكهرب�ء يف القط�ع ال�صكني ، ومب�درة 
"م�صجدي" ل�صتبدال �صن�بري الو�صوء ، ومب�درة اإدارة 
برن�مج  وم��ب���درة   ، احلكومية  للجه�ت  الط�قة  كف�ءة 
مب�درة   ، ال��زراع��ي  للقط�ع  والكهرب�ء  للم�ء  الر�صيد 

اإدارة  وبرن�مج   ، الطلب  اإدارة  برامج  لتنفيذ  البتك�ر 
اإدارة  وب��رام��ج   ، وال�صن�عي  التج�ري  للقط�ع  الطلب 
الطلب  اإدارة  وبرامج   ، واجل�مع�ت  للمدار�س  الطلب 

لفئ�ت كب�ر ال�صخ�صي�ت .
ب�أن  الطلب  اإدارة  ب��رن���م��ج  على  ال��ق���ئ��م��ون  و���ص��ح  كم� 
ال��ه��دف ال��رئ��ي�����ص��ي م��ن ه���ذه امل���ب����درات ه��و رف���ع وعي 
ع�لية  والتقني�ت  امل��م���ر���ص���ت  اأف�صل  ح��ول  املتع�ملني 
الكف�ءة يف تر�صيد ا�صتهالك املي�ه والكهرب�ء ، ب�لإ�ص�فة 
التي يطلقه� الربن�مج. و  لرويج اخلطط واملب�درات 
املت�حة  الإع����الم  و���ص���ئ��ل  ك���ف��ة  فيه�  �صت�صتخدم  ال��ت��ي 
اىل  ب�لإ�ص�فة   ، املتع�ملني  فئ�ت  جميع  اإىل  للو�صول 
تقدمي ال�صت�ص�رات الفنية لعدد من املن�ص�آت ال�صن�عية 
التي  واملم�ر�ص�ت  والتكنولوجي�ت  ال�صبل  اأف�صل  حول 
والكهرب�ء  املي�ه  ا�صتهالكه� من  ت�ص�عده� على خف�س 
واأنظمة  القدمية  املنف�صلة  التربيد  اأنظمة  وا�صتبدال 
ع�لية  واأن��ظ��م��ة  ب���أج��ه��زة  ال��ك��ف���ءة  منخف�صة  الإن������رة 
تنفيذ  ومت�بعة   ، ال��الزم��ة  �صع اخلطط  و   ، ال��ك��ف���ءة  

ال�����ص��ي������ص���ت وو���ص��ع م��وؤ���ص��رات ل��ر���ص��ي��د ورف����ع كف�ءة 
 ، املختلفة  ال�صكنية  القط�ع�ت  يف  الط�قة  ا�صتهالك 
من خالل اإعداد التق�رير الدورية لر�صد التقدم، من 

خالل برامج وتقني�ت تتن��صب مع بيئة مدينة العني.
كم� مت عر�س اخلطة التوعوية لر�صيد الط�قة عرب 

برن�مج كف�ءة ا�صتخدام الط�قة ب�لتع�ون امل�صرك مع 
TarsheedAD. صركة اأبوظبي للتوزيع "تر�صيد�
الإر�ص�ديه  الكتّيب�ت  و  الن�ص�ئح  يوفر  وال��ذي   com
ل��ال���ص��ت��خ��دام الأم����ث����ل  واحل�����ّد م���ن ا���ص��ت��ه��الك املي�ه 

والكهرب�ء.

حتت رعاية �سعيد بن طحنون
جامعة االمارات حتيي يوم 

القانون يف االمارات �سباح اليوم
•• العني  الفجر

تنظم  نهي�ن  اآل  بن حممد  بن طحنون  �صعيد  ال�صيخ  رع�ية مع�يل   حتت 
ج�معة الم�رات العربية املتحدة ممثلة بكلية الق�نون يف الت��صعة من �صب�ح 

اليوم الحد "يوم الق�نون بدولة الم�رات العربية املتحدة".
وق�لت الدكتورة حبيبة �صيف �ص�مل ال�ص�م�صي م�ص�عد عميد الكلية ان الهدف 

ب�أهمية  ال��ت��ع��ري��ف  ال���ي���وم ه���و  م���ن ه���ذا 
الق�نون يف حي�ة الفرد واملجتمع الذي 
يقوم بتحديد الواجب�ت وامل�صوؤولي�ت 
و�صم�ن احلقوق واحلري�ت مم� يعزز 
حيث  الوطني  والنتم�ء  ال��ولء  روح 
ي��ت�����ص��م��ن ال���ي���وم م��ع��ر���س ���ص��ور ع�م 
حول  ق�نونية  نق��صية  وحلقة  زاي���د 
جرمية  من  للحد  الكفيلة  " ال�صبل 
" وغ��ريه��� من  ب��دون ر�صيد  ال�صيك 

الفع�لي�ت.
كلية  اأن  اإىل  ال�����ص���م�����ص��ي  واأ������ص������رت 
ال��ق���ن��ون وه���ي ت��واك��ب ف��ع���ل��ي���ت ع�م 
ان��ه يف عهده �صهدن�  زاي��د توؤكد على 
لدولة  ال����دائ����م  ال���د����ص���ت���ور  اإط�������الق 

الوطني  للعمل  املنظمة  القوانني  والعديد من  املتحدة،  العربية  الإم���رات 
والتي اأ�صهمت يف حتقيق الرخ�ء والرف�هية للمواطنني واملقيمني على هذه 

الأر�س الطيبة.
ج�معة  الإم����رات  ج�معة  الأم  اجل�معة  اإ�صه�م  هن�  ن�صجل  انن�   : وا�ص�فت 
والقط�عني  الدولة  موؤ�ص�ص�ت  رفد  يف  الق�نون  كلية  خالل  ومن  امل�صتقبل 
منهج  وفق  وتدريب�ً  تعليم�ً  املحرفة  الق�نونية  ب�لكف�ءات  واخل��س  الع�م 
امل�ج�صتري  يف  ال��ع��ل��ي���  ال���درا����ص����ت  ب��رام��ج  ت��ق��دمي  يف  ارت��ق��ى  دويل  معتمد 
الق�نوين  العلمي  البحث  تفعيل  يف  اجل�معة  اأ�صهمت  وكذلك  والدكتوراة، 

من خالل املوؤمترات واملجلة العلمية للكلية.
ليكون  الق�نون  بيوم  الع��ت��زاز  اأهمية  على  الق�نون  كلية  يف  من�  وت���أك��ي��داً 
من��صبة وطنية علمية ق�نونية �صنته� كلية الق�نون ومت�صي عليه� يف تعزيز 

دور واأهمية ومك�نة الق�نون يف احلي�ة
الهاليل  امل��ب��ن��ى  يف  ال��ك��ربى  ال��ق���ع��ة  يف  �صتق�م  ال��ت��ي  الفع�لية  يف  ي�����ص���رك 
 ، العدل  ب��وزارة  الحت�دية  الع�مة  الأم��وال  لني�بة  الع�م  املح�مي  للج�معة 
الدولية  العني ومدر�صة ليوا  العني ومركز جمرك مط�ر  مديرية �صرطة 
اخل��صة وجمعية م�صرح العني وادارة املعلوم�ت المنية يف القي�دة الع�مة 
اخليمة  راأ���س  يف  الع�مة  والني�بة  دبي  �صرطة  واأك�دميية  ابوظبي  ل�صرطة 
الوطني  والأر�صيف  الق�نونية  ولال�صت�ص�رات  للمح�م�ة  ال�صبه�ن  ومكتب 
م�صوري  وراب��ط��ة  الإم�����رات  كلن�  وجمعية  الرئ��صة  ���ص��وؤون  ل���وزارة  الت�بع 
الإن�ص�ن  الم�رات وجمعية الم�رات للمح�مني وجمعية الم�رات حلقوق 

واملوؤ�ص�ص�ت الق�نونية والتعيليمة وفرقة العني للفنون ال�صعبية.

ح�سور مميز جلمعية كلنا االإمارات يف فعاليات 
اأيام ال�سارقة الرتاثية يف دبا احل�سن

•• دبا احل�صن - الفجر 

 حقق فريق جمعية كلن� الم�رات ح�صورا مميزا يف اأي�م ال�ص�رقة الراثية 
يف دب� احل�صن من خالل جن�ح اجلمعية الذي يقدم ور�ص� تعليمية لالأطف�ل 
عن مو�صوع  ال�صنع " والذي يعني ب�ل�صلوك املهذب والت�صرف اجلميل يف 
التوا�صل الجتم�عي ، ويواكب فنون ) الإتيكيت ( والذي يعتمد ب�لدرجة 
الأوىل على الثق�فة املحلية واخلربة اليومية التي اكت�صبه� الآب�ء والأجداد 

جيال بعد جيل، حتى و�صلت اإلين� .
واأ�ص�د �صع�دة عو�س بن ح��صوم الدرمكي ن�ئب رئي�س جمل�س ادارة اجلمعية 
على الرع�ية الكرمية التي يوليه� �ص�حب ال�صمو ال�صيخ الدكتور �صلط�ن 
ورع�ية  دعم  ال�ص�رقة يف  الأعلى ح�كم  املجل�س  الق��صمي ع�صو  بن حممد 
م��ن خالل  الن��دث���ر  م��ن  واملح�فظة عليه  ال�صعبي  ال���راث  اح��ي���ء  ب��رام��ج 
 ، الراثية  ال�ص�رقة  اأي���م  ومنه�  اله�دفة  والربامج  املهرج�ن�ت  من  الكثري 
ليواكب �صب�ب اليوم  ع�م زايد وم�صتلهمني غر�س املغفور له ب�ذن اهلل ال�صيخ 

زايد بن �صلط�ن ال نهي�ن كيف اهتم ب�لراث واحي�ئه جل اهتم�م .
ويقول حممد الظهوري من�صق الفريق يف دب� احل�صن :  الور�صة تهدف اإىل 
تعزيز الهوية الوطنية وال�صعور ب�لنتم�ء عن طريق التعرف على املوروث�ت 
اإىل ت�صحيح  اإ�ص�فة  والتم��صك الجتم�عي   الرابط  ال�صعبية ودوره��� يف 

بع�س املف�هيم والقيم ال�صلوكية الدخيلة.
وحتتوي الور�صة على عدة �صلوكي�ت ل بد من اأن يتعلمه� امل�ص�ركني والتي 
متنحهم  املزيد من الثقة ب�أنف�صهم  والقدرة على التوا�صل بدون تردد اأو 

خجل .
عند  ب�لعني  التوا�صل  على  املح�فظة  ال�صنع  على  ال��ت��دري��ب  اأم��ث��ل��ة  وم��ن 
م�ص�فحة �صخ�س وجتنب حتريك العني وان ل يجول بعينه يف اأرج�ء الغرفة 
فهذا يعطي انطب�ع� بعدم املب�لة، ومنه� ح�صن ال�صتم�ع الذي يعترب من 
اأكرث مه�رات الت�ص�ل ا�صتخدام� ، ف�إذا ك�ن ال�صخ�س م�صتمع�  جيدا يزداد 
اإح�ص��صه ب�لآخرين ، وي�ص�عد على اإن�ص�ء عالق�ت قوية مع الأ�صخ��س ، كم� 
يوؤكد مدى الهتم�م والتقدير، ومن التدريب�ت اإعط�ء املح�دثة حقه�، فهي 
جوه�ر التوا�صل وتتطلب املم�ر�صة ، ول يتعلق الأمر مب� نتحدث عنه، ولكن 
املنت�صرة  اخل�طئة  املم�ر�ص�ت  بع�س  وت�صحيح   ، احلديث  موا�صلة  بكيفية 
برامج التوا�صل الجتم�عي والتي تعترب لي�صت من ال�صنع حيث �ص�همت يف 

�صعف التوا�صل املب��صر وتب�دل اأطرف احلديث مع الآخرين وجه� لوجه.



الأوىل: بطاقات الئتمان �سيئة
بتجميع  ال�صغرية  البال�صتيكية  البط�ق�ت  هذه  ت�صمح  خ�طئة!  فكرة  اإنه� 
مب�لغ م�لية �صخمة وا�صتعم�له� ل�صراء �صي�رة اأو منزل. اإذا مل ت�صتعمل هذه 
فواتريك  �صتدفع  اأن��ك  من  يت�أكدوا  اأن  املقر�صني  على  ي�صهل  لن  البط�قة، 
ب�إيداع  اب��داأ  ال��دي��ون؟  اأن تغرق يف  ب�لقلق من  ت�صعر  امل��ح��دد. هل  الوقت  يف 
مبلغ �صغري اأو اكتِف ب��صتعم�ل بط�قتك يف من��صب�ت معدودة �صنوي�ً. اخر 
بط�قة ل تفر�س عليك ر�صوم�ً �صنوية بل تقّدم لك امتي�زات اإ�ص�فية ك�رتف�ع 

معدلت الف�ئدة على املب�لغ املودعة.

الثانية: ال�سراء يغلب ال�ستئجار دومًا
ت�صّدد  امل���ل كي  كبرياً من  اأن متلك مبلغ�ً  ال�صلع، يجب  ل�صراء  لي�س دوم���ً! 
اإذا  مثاًل.  املنزل  كلفة  من   20% اإىل  ت�صل  اأن  ميكن  التي  الأوىل  الدفعة 
م�لية لحق�ً  ك�رثة  تواجه  قد  التي متلكه�،  النقدية  الأم��وال  دفعَت جميع 
اأن تربز  ف��ج���أًة. ميكن  اأج���زاء م��ن منزلك  اإىل جت��دي��د  م��ث��اًل  ح��ني ت�صطر 
ا�صتئج�ر  اأرخ�س من  امتالك منزل يكون  اأن  اأي�ص�ً: �صحيح  اأخرى  م�صكلة 
الطويل! لن  املدى  املنفعة على  تن�ص�أ هذه  لكن  تقريب�ً   37% بن�صبة  �صقة 
ب�صي��صة  التزمت  اإذا  اإل  به�  حتلم  التي  الأرب����ح  اأو  امل��دخ��رات  م��ن  ت�صتفيد 

تق�صف �ص�رمة على مر �صنوات. يف ظروف مم�ثلة، من الأذكى على الأرجح 
اأن ت�صت�أجر منزًل اإىل اأن يتح�صن و�صعك.

الثالثة: اأ�سغر امل�ساريف تقودك لالإفال�ص
�صحيح اأن املب�لغ التي ت�صرفه� على املنتج�ت اليومية التي حتبه� قد تراكم 
�صنوي�ً، لكن حني حترم نف�صك من اأب�صط م�ص�در املتعة لن ت�صبح اأكرث مياًل 
اإىل حتقيق اأهدافك املرتبطة ب�دخ�ر مب�لغ م�لية كبرية. بدل اأن تركز على 
كل كلفة ت�صتطيع توفريه�، ابداأ التفكري ب�لطرائق التي ت�صمح لك بك�صب 

اأو  جزئي  ب���دوام  اإ���ص���يف  عمل  ع��ن  مثاًل  تبحث  اأن  ميكنك  اإ�ص�فية:  اأم���وال 
ت�ص�رك يف درو�س تدريبية كي تفوز مبن�صب اأعلى م�صتوى وحُت�ّصن راتبك.

الرابعة: ادخار املال للحالت الطارئة اإلزامي
الف�ئدة  ال�صهري وا�صتفد من  %5 من راتبك  ابداأ ب�دخ�ر  ل داعي للهلع! 
الأموال  حتويل  اأو  املب��صر  الإي���داع  خي�ر  اإىل  اجل���أ  اأو  املب�لغ.  تراكم  حني 
اإىل  امل���ل  ذاك��رت��ك لإ�ص�فة  اأو على  اإرادت���ك  ق��وة  تتكل على  ك��ي ل  التلق�ئي 

ح�ص�ب احل�لت الط�رئة.
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يرتكب اجلميع الأخطاء، اإل اأن النجاح يكون من ن�سيب َمن يتعلمون من اأخطائهم. كي ننجح يف احلياة ويف عملنا علينا 
التعّلم. ول �سك يف اأن كل �سخ�ص ناجح اقرتف الأخطاء وتعّلم العرب. 

الإن�سان  رها  يكرِّ ل  خطوات  بع�سر  التالية  الالئحة  اأعددنا  الناجحني،  الأ�سخا�ص  من  عدد  جتارب  اإىل  وا�ستنادًا 
الناجح.

ل ترتّدد يف التخلي عن بع�ص القواعد املالية ال�سائبة، فقد اأثبت عدد كبري منها عدم فاعليته.
تفكريك غري  �سائبة..  مالية  قواعد   4

اأخفق: ما  اإىل  مطلقًا  تعد  ل   1-
تعجز  لأن������ك  امل��������ص���ي  يف  ال��ت��ف��ك��ري  ت���ِط���ل  ل 
ع���ن اإ����ص���الح���ه. ت��ع��ّر���س ه���ذه امل��ق���رب��ة عملك 
خلطر  وال�صخ�صية،  منه�  املهنية  وعالق�تك، 
األ تكّرر التجربة عينه� وتتوّقع  الف�صل. يجب 
تعديالت.  عليه�  جت���ِر  مل  اإذا  خمتلفة  ن��ت���ئ��ج 
اخلط�أ  هذا  لتتف�دى  الوحيدة  الطريقة  تبقى 

اأن تن�ص�ه بعد تعّلم العرب منه ومت�صي قدم�ً.

اآخر: �سخ�ص  تغيري  حتاول  ل   2-
م�صتحياًل.  ه��دف���ً  اآخ���ر  �صخ�س  تغيري  ي�صّكل 
عالوة على ذلك، هل ي�صتحق هذا الهدف العن�ء 
اإن ك�ن ممكن�ً؟ كلم� تقبلت هذا الواقع يف وقت 
مبكر، ك�ن ذلك اأف�صل لك. كذلك من احلكمة 
اأن تتيح لذلك ال�صخ�س بع�س امل�ص�حة وت�صمح 
اأن ترغمه على  بدل  اأفع�له  بتحّمل عواقب  له 

التبّدل.

اجلميع: اإر�ساء  ت�ستطيع  ل   3-
تفقد  ل  كبرياً.  ا�صتي�ء  اخلط�أ  هذا  لك  ي�صبب 
جهد  من  بذلت  مهم�  ولكن  الن��س.  يف  ثقتك 
اإر����ص����ء اجلميع.  تنجح يف  ل��ن  ع��م��ل��ك،  خ���الل 
ي�صتطيعون  َمن  اأن تر�صي  الأف�صل  لذلك من 

م�ص�عدتك يف تطوير عملك.

�سخ�سيتك: تبّدل  ل   4-
اإذا اأردت اأن حتّقق النج�ح، ف��ص�أل نف�صك: )مَل 
لال�صطالع  موؤهل  اأن���  هل  العمل؟  بهذا  اأق��وم 
ب����ه؟ ه���ل ي��ن������ص��ب��ن��ي؟ وه����ل ه���و م����الئ����م؟(. اإن 
الأ�صئلة،  اأي من ه��ذه  اإيج�ب�ً عن  ك���ن اجل��واب 
اإذا  اأم���  ق��دم���ً.  لتم�صي  وجيه�ً  �صبب�ً  اإذاً  متلك 
�س بع�س  اأن تخ�صّ �صلبي�ً، فعليك  ك�ن اجل��واب 

الوقت لتعيد النظر يف اإ�صراتيجيتك. ل �صك 
يف اأنك ت�صتطيع اتب�ع �صبيل اآخر.

مثاليًا: لك  يبدو  مبا  تثق  ل   5-
ن��ح��ّب الأف������راد ال��ذي��ن ي��ب��دون م��ث���ل��ي��ني. هذا 
امل�هرين،  املوظفني  اأن  اأمر طبيعي. ل �صك يف 
اأو  والأ�صدق�ء الذين يتحلون ب�صخ�صية ب�رزة، 
التي  وال�صرك�ت  ا�صتثن�ئية،  هواي�ت  مي�ر�صون 
ب�لف�ئدة.  عليك  ي��ع��ودون  كبرية  اأرب���ح���ً  ت��ق��ّدم 
مث�لي�ً،  م�  �صخ�س  اأو  اأم��ر  يبدو  عندم�  ولكن 
مث�لي�ً،  ك�����ن  ف��م��ه��م���  احل������ذر.  ت���وخ���ي  ع��ل��ي��ك 
اأن  �صتكت�صف قريب�ً عيوبه. لذلك من الأف�صل 

حتّلل امل�ص�ئل كي ل حتظى مبف�ج�أة �صيئة.

الأمد: الق�سرية  الراحة  تف�سل  ل   6-
ل ُي��ع��ت��رب حت��ق��ي��ق الأه������داف ال��ط��وي��ل��ة الأم���د 
�صهاًل. لذلك، عندم� توؤ�ص�س عملك، من  اأم��راً 
الأف�صل اأن ت�صعى وراء الفوائد الطويلة الأمد 
الراحة الق�صرية الأم��د. يدرك  اأن تخت�ر  بدل 
التي تتطّلب  اأن هذه العملية،  الن�جح  الإن�ص�ن 
العن�ء  ت�صتحق  اأحي�ن�ً(،  الأمل  )وت�صبب  اجلهد 
اأك��رث وف��رة يف  اأنه� �صتقدم له ث��م���راً  لأن��ه يعي 

امل�صتقبل.

الكبرية: ال�سورة  عن  تبتعد  ل   7-
عليك اأن تتذّكر دوم�ً اأن النج�ح ي�صّكل اخلطوة 
الأخرية يف عملية متعددة اخلطوات. واإذا ك�نت 
اأكرث  اأو  ال�صعوبة  ب�لغة  اإح��دى هذه اخلطوات 
اإيالم�ً اأو تطلب�ً، فال تن�َس اأنه� لي�صت الأخرية. 
النج�ح  اإىل  ال����درب  ال���وق���ت.  امل�����ص���ئ��ل  ت��ت��ط��ّل��ب 
التزم  لذلك  اأح��ي���ن���ً.  ب�ل�صع�ب  وم��ل��يء  طويل 
ن�صب  الكبرية  ال�صورة  اأب��ِق  الت�لية:  ب�لق�عدة 

عينيك ول �صك يف اأنك �صتفوز.

اأكرب: جهدًا  تبذل  اأن  تن�َص  ل   8-
اإذا كنت ترغب يف بلوغ النج�ح، يجب األ تت�صرف 
النظر،  وب��ع��د  امل��ث���ب��رة،  ت�����ص���ع��دك  ب�صطحية. 
والهتم�م على النج�ح. يف املق�بل، يعوق الك�صل، 
كبري.  ب�صكل  ت��ق��دم��ك  وال��ت��ق���ع�����س  وال��ف��ت��ور، 
اأك��رب، فال  ب��ذل جهد  ت�صتطيع  اإذا كنت  لذلك، 

تردد. ول �صك يف اأن جهودك هذه �صُتك�ف�أ.

هنا؟( اأنا  )مَل  ا�ساأل:   9-
ي�ص�ألون  ال���ن����ج���ح���ون  الأ����ص���خ��������س  ي��ن��ف��ك  ل 
اأنف�صهم: )م� الدور الذي اأوؤديه يف هذا الو�صع؟ 
م�ذا اأفعل هن�؟ هل ين�صجم هذا مع هديف؟ وهل 
اأجني الفوائد من هذا الو�صع؟(. بكلم�ت اأخرى، 
ينظرون اإىل امل�ص�ئل من منظ�ر خمتلف. وكلم� 
اكت�صبت  التحليل،  ه��ذا  يف  اأك���رب  ج��ه��داً  ب��ذل��ت 

فهم�ً اأعمق للو�صع الذي تختربه.

الداخلية: مب�ساعرك  اهتم   10-
�صعيدة  ح��ي���ة  يعي�س  اأن  يف  اإن�����ص���ن  ك��ل  ي��رغ��ب 
ويحقق النج�ح. ُتظهر الدرا�ص�ت اأن َمن ينعمون 
بحي�ة جيدة ي�صهل عليهم النج�ح يف اأعم�لهم. 
ي�صعر هوؤلء ب�لكتف�ء والر�ص� حي�ل م� يعتمل 
على  احلف�ظ  هذا يف  وي�ص�عدهم  اأعم�قهم.  يف 

املق�ربة ال�صحيحة يف اأعم�لهم.
ل اأحد ك�ماًل. حتى رج�ل الأعم�ل املخ�صرمون 
ي��ق��رف��ون الأخ����ط�����ء. ل��ك��ن��ه��م ي��ت��ف��وق��ون على 
غ��ريه��م يف حت��دي��د الأمن������ط ال��ت��ي ت����وؤدي اإىل 
هذه الأخط�ء. لذلك ل يكررونه� البتة. اإذاً، كي 
حت�فظ  اأن  مبك�ن  الأهمية  من  النج�ح،  حتقق 

على موقف اإيج�بي وت�صعر ب�ل�صع�دة.

رها الإن�سان الناجح خطوات ل يكرِّ

كن ناجحا وتعلم من اأخطائك
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العدد 12300 بتاريخ 2018/4/15

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ص�دية ب�ن ال�ص������دة/مرطب�ت �صويت برجر �صيلفر 

رخ�صة رقم:CN 2073970 قد تقدموا الين� بطلب
تعديل ال�صرك�ء تن�زل وبيع/ا�ص�فة حممد خليفة علي �صعيد %100

تعديل ال�صرك�ء تن�زل وبيع/حذف احمد حممد ح�رب را�صد املن�صوري
تعديل لوحة العالن/اجم�يل من م�ص�حة 8.20*1 اىل 1*1

تعديل ا�صم جت�ري من/مرطب�ت �صويت برجر �صيلفر
 SWEET BURGER SILVER REFRESHMENTS

اىل/مطعم جمبو�س كورنر فود
MACHBOOS CORNER FOOD RESTAURANT

تعديل ن�ص�ط/ا�ص�فة مطعم )5610001(
تعديل ن�ص�ط/حذف بيع الوجب�ت اخلفيفة )ك�فتريي�( )5610003(

تعديل ن�ص�ط/حذف م�صروب�ت ب�ردة و�ص�خنة )5630004(
فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�ص�دية 
خالل اأربعة ع�صر يوم�ً من ت�ريخ ن�صر هذا العالن وال ف�ن الدائرة غري م�صوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ص�ء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12300 بتاريخ 2018/4/15

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ص�دية ب�ن ال�ص������دة/برج الن�ص�ء لل�صي�نة الع�مة 

رخ�صة رقم:CN 1800718 قد تقدموا الين� بطلب
تعديل وكيل خدم�ت/ا�ص�فة رقيه علي عبداهلل �ص�لح البيتي

تعديل ال�صرك�ء تن�زل وبيع/ا�ص�فة حن�ن عزت مرعي %100
تعديل ال�صرك�ء تن�زل وبيع/حذف عبداله�دي علي �ص�لح املن�صوري

تعديل لوحة العالن/اجم�يل من م�ص�حة 1*1 اىل 1*1
تعديل ا�صم جت�ري من/برج الن�ص�ء لل�صي�نة الع�مة

TOWER CONSTRUCTION GENERAL MAINTENANCE
اىل/عرب لينك للرخ�م

ARAB LINK MARBLE
تعديل ن�ص�ط/ا�ص�فة اعم�ل تبليط الر�صي�ت واجلدران )4330019(

تعديل ن�ص�ط/حذف �صي�نة املب�ين )4329901(
فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�ص�دية 
خالل اأربعة ع�صر يوم�ً من ت�ريخ ن�صر هذا العالن وال ف�ن الدائرة غري م�صوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ص�ء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12300 بتاريخ 2018/4/15

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ص�دية ب�ن ال�ص������دة/مرطب�ت جراند الزاكي 

رخ�صة رقم:CN 1899626 قد تقدموا الين� بطلب
تعديل ال�صرك�ء تن�زل وبيع/ا�ص�فة عبداهلل �صعيد �ص�مل حممد الكثريي %100

تعديل ال�صرك�ء تن�زل وبيع/حذف اقب�ل حيدرو�س
تعديل وكيل خدم�ت/حذف �صعود عبدالعزيز عبدالرحيم احمد ال�صيب�ين

تعديل لوحة العالن/اجم�يل من م�ص�حة 1*1 اىل 1*1
تعديل ا�صم جت�ري من/مرطب�ت جراند الزاكي

GRAND AL ZAKI REFRESHMENT
اىل/ك�فتريي� ه�بي بريك

HAPPY BREAK CAFETERIA
تعديل ن�ص�ط/حذف م�ص�وي على الفحم )�صف�ري( )5621006(

تعديل ن�ص�ط/حذف خدم�ت تو�صيل الطلب�ت )8299010(
فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�ص�دية 
خالل اأربعة ع�صر يوم�ً من ت�ريخ ن�صر هذا العالن وال ف�ن الدائرة غري م�صوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ص�ء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12300 بتاريخ 2018/4/15

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ص�دية ب�ن ال�ص������دة/�صحراء �صت�يل للمق�ولت 

وال�ص�ينة الع�مة رخ�صة رقم:CN 2134102 قد تقدموا الين� بطلب

تعديل ال�صرك�ء تن�زل وبيع

ا�ص�فة �صعيد مرهون م�صلم را�صد اليحي�ئي %100

تعديل ال�صرك�ء تن�زل وبيع

حذف ن�هد عطيه حرب ابو ن�مو�س

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 

القت�ص�دية خالل اأربعة ع�صر يوم�ً من ت�ريخ ن�صر هذا العالن وال ف�ن 

الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ص�ء هذه املدة حيث 

�صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12300 بتاريخ 2018/4/15

اإع����������الن
للمق�ولت  املن�رة  ال�ص������دة/جبل  ب�ن  القت�ص�دية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

وال�صي�نة الع�مة رخ�صة رقم:CN 1993438 قد تقدموا الين� بطلب

تعديل �صرك�ء

حذف هالل عبداهلل ح�صن ابراهيم الرميثي

تعديل �صرك�ء 

ا�ص�فة حممد جعفر احمد ال�صيب�ين %100

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 

القت�ص�دية خالل اأربعة ع�صر يوم�ً من ت�ريخ ن�صر هذا العالن وال ف�ن 

الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ص�ء هذه املدة حيث 

�صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12300 بتاريخ 2018/4/15

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ص�دية ب�ن ال�ص������دة/بلو لجون املي�ه املعدنية 

ذ.م.م رخ�صة رقم:CN 2120106 قد تقدموا الين� بطلب

تعديل ال�صرك�ء تن�زل وبيع

ا�ص�فة حممد ج��صم الزع�بي %51

تعديل ال�صرك�ء تن�زل وبيع

حذف حممد خليفة علي �صعيد

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 

القت�ص�دية خالل اأربعة ع�صر يوم�ً من ت�ريخ ن�صر هذا العالن وال ف�ن 

الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ص�ء هذه املدة حيث 

�صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12300 بتاريخ 2018/4/15

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ص�دية ب�ن ال�ص������دة/ه�يدرو للري��ص�ت البحرية 

ذ.م.م رخ�صة رقم:CN 1472875 قد تقدموا الين� بطلب
تعديل ال�صرك�ء تن�زل وبيع

تعديل ن�صبة احمد خليفة ن��صر حويلي املن�صوري من 25% اىل %34
تعديل ال�صرك�ء تن�زل وبيع

تعديل ن�صبة را�صد عو�س را�صد ج�بر اله�ملي من 25% اىل %33
تعديل ال�صرك�ء تن�زل وبيع

تعديل ن�صبة ج�بر حممد احمد حممد ج�بر اله�ملي من 25% اىل %33
تعديل ال�صرك�ء تن�زل وبيع

حذف انتونيو ابيك��صي�س دو ام�رال نيتو
فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
اأربعة ع�صر يوم�ً من ت�ريخ ن�صر هذا العالن وال ف�ن  القت�ص�دية خالل 
حيث  املدة  هذه  انق�ص�ء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة 

�صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12300 بتاريخ 2018/4/15

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ص�دية ب�ن ال�ص������دة/�صوبرمي لتقنية املعلوم�ت ذ.م.م 

رخ�صة رقم:CN 1766570  قد تقدموا الين� بطلب
تعديل مدير/ا�ص�فة منهل حممد �صمري عويره

تعديل ال�صرك�ء تن�زل وبيع
ا�ص�فة حممد عبداهلل ح�صني الكعبي %51

تعديل ال�صرك�ء تن�زل وبيع
Mont Libre trading FZE ا�ص�فة مونت ليرب تريدنغ م م ح

تعديل ال�صرك�ء تن�زل وبيع
حذف حممد �صمري حممد علي

تعديل ال�صرك�ء تن�زل وبيع
حذف حممد عبداهلل ح�صني برك�ت الكعبي

التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ف�ن  وال  العالن  هذا  ن�صر  ت�ريخ  من  يوم�ً  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�ص�دية 
حيث  املدة  هذه  انق�ص�ء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة 

�صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12300 بتاريخ 2018/4/15

اإلغاء اعالن �سابق
ال�ص�دة/ �ص�لون م�ص�س  التنمية القت�ص�دية ب�ن  تعلن دائ���رة 
ال�ص�در  ال�ص�بق  العالن  الغ�ء  يف  رغبتهم  ابدوا  قد  تيف�ين 
بت�ريخ 2018/02/18  رقم 12253  العدد  الفجر يف  يف جريدة 
التج�ري  ب�ل�صم   CN رقم:1191529  الرخ�صة  بخ�صو�س 

�ص�لون م�ص�س تيف�ين واع�دة الو�صع كم� ك�ن عليه.
فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة 
ن�صر هذا  ت�ريخ  اأ�صبوع من  القت�ص�دية خالل  التنمية  دائرة 
العالن وال ف�ن الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�ص�ء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة .
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 

العدد 12300 بتاريخ 2018/4/15

»احللول العبقرية لتقنية املعلومات- ذ م م«
يعلن مكتب دلت� لتدقيق احل�ص�ب�ت- انه مبوجب قرار 
اجلمعية العمومية غري الع�دية بت�ريخ 2018/04/05 

بحل وت�صفية �صركة 
احللول العبقرية لتقنية املعلومات- ذ م م

اإىل  التقدم  مط�لبة  او  اعرا�س  اي  لدية  من  فعلى 
ف�ك�س    037378999 رقم  ه�تف  املعني  امل�صفى  مكتب 
037378989 �س.ب  202075 – مدينة العني – �صن�عية 
هيلي بن�ء عبد اهلل حممد علي ال�صحي واخرون مكتب 
خالل  وذلك  الثبوتيه،  امل�صتندات  واإح�ص�ر   )3( رقم 

مدة اأق�ص�ه� 45 يوم� من ت�ريخ هذا العالن

اإعــــــــالن ت�سفيـــــة �سركــــــــة 

العدد 12300 بتاريخ 2018/4/15

اإعــــــــــالن
يعلن مكتب تنمية ال�صن�عة ب�أن: ال�ص�دة/�سبي�سل �ستيلز فكتوري ذ.م.م  

IN - 1002231 :رقم الرخ�صة ال�صن�عية

قد اأبدوا رغبتهم يف اإتخ�ذ التعديل الت�يل:

خروج ال�صرك�ء:

ال�سركة الوطنية لل�سناعات ال�ستهالكية

لت�صبح الرخ�صة ال�صن�عية ب��صم�ء ال�صرك�ء:

ال�سيد راجيف نايان �سرييفا�ستفا

حممد عقيل حممد عبداهلل الرفيع

وعلى كل من لديه اعرا�س على الجراء املذكور اعاله مراجعة مكتب تنمية 

ال�صن�عه - اإدارة خدمة امل�صتثمرين - خالل اأ�صبوع من ت�ريخ ن�صر الإعالن ، 

واإل فلن يقبل مكتب تنمية ال�صن�عة اأي اعرا�س بعد انق�ص�ء مدة الإعالن .

مكتب تنمية ال�سناعة

العدد 12300 بتاريخ 2018/4/15

اإعــــــــــالن بيع/ اندماج
تعلن وزارة القت�ص�د ب�أن ال�ص�دة/ايه بي بي ا�س بيه ايه )فرع 
لدى  الجنبية  ال�صرك�ت  �صجل  يف  مقيدة  ايط�لي�(  �صركة 
ال�صم  لتعديل  بطلب  تقدمت  قد   )1764( رقم  حتت  الوزارة 
اأبوظبي(  ايه-  بي  ا�س  بي  بي  ايه  )ارك�د  لي�صبح  التج�ري 
وتعديل بي�ن�ته� يف �صجل ال�صرك�ت الجنبية تبع� لذلك نظراً 
ايه(  بي  ا�س  بي  بي  ايه  )ارك�د  �صركة  اىل  ملكيته�  لنتق�ل 
بطريقة )البيع والندم�ج( . يرجى من ال�ص�دة ا�صح�ب احلق 
التقدم ب�عرا�صهم اىل الوزارة يف ميع�د ل يتج�وز اأ�صبوعني 
وزارة  الت�يل:  العنوان  على  العالن  هذا  ن�صر  ت�ريخ  من 

القت�ص�د- اإدارة الت�صجيل التج�ري- �س.ب: 901 اأبوظبي
وزارة االقت�شاد

االمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

العدد 12300 بتاريخ 2018/4/15

اإع����������الن
املن�رة  واحة  ال�ص������دة/بق�لة  ب�ن  القت�ص�دية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

رخ�صة رقم:CN 1177080  قد تقدموا الين� بطلب
تعديل ال�صرك�ء تن�زل وبيع

ا�ص�فة حمد �صعيد �ص�م�س حممد الدرعي %100
تعديل ال�صرك�ء تن�زل وبيع/حذف �صيكو امب� لف� نتو كوجن�ل

تعديل وكيل خدم�ت/حذف حمد �صعيد �ص�م�س حممد الدرعي
فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�صر  ت�ريخ  من  يوم�ً  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�ص�دية  التنمية 
العالن وال ف�ن الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ص�ء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12300 بتاريخ 2018/4/15

اإع����������الن
غي�ر  قطع  لتج�رة  ال�ص������دة/بريفكت  ب�ن  القت�ص�دية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ال�صي�رات اجلديدة ذ.م.م
رخ�صة رقم:CN 1125488  قد تقدموا الين� بطلب

تعديل ال�صرك�ء تن�زل وبيع
عو�س �ص�مل عبداهلل �صلط�ن الب�دي من وكيل خدم�ت اىل �صريك

تعديل ن�صب ال�صرك�ء/ عو�س �ص�مل عبداهلل �صلط�ن الب�دي من 0% اىل %51
تعديل ال�صرك�ء تن�زل وبيع

�صيد علوي ك�نهري اجندان م�مو من م�لك اىل �صريك
تعديل ن�صب ال�صرك�ء/ �صيد علوي ك�نهري اجندان م�مو من 100% اىل %49
تعديل �صكل ق�نوين/من موؤ�ص�صة فردية اىل �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة

التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ف�ن  وال  العالن  هذا  ن�صر  ت�ريخ  من  يوم�ً  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�ص�دية 
حيث  املدة  هذه  انق�ص�ء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة 

�صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12300 بتاريخ 2018/4/15

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ص�دية ب�ن ال�ص������دة/املزن لعم�ل البال�صر 

رخ�صة رقم:CN 1144846 قد تقدموا الين� بطلب
تعديل لوحة العالن/اجم�يل من م�ص�حة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�صم جت�ري من/املزن لعم�ل البال�صر
AL MUZN PLASTERING WORKS

اىل/املزن لعم�ل تركيب احلجر
AL MUZAN FOR STONE ERECTION WORKS

تعديل ن�ص�ط/حذف اعم�ل التطيني للمب�ين )البال�صر( )4330009(
فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�ص�دية خالل اأربعة ع�صر يوم�ً من ت�ريخ ن�صر هذا العالن وال ف�ن 
الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ص�ء هذه املدة حيث 

�صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12300 بتاريخ 2018/4/15

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ص�دية ب�ن ال�ص������دة/جنوب اجلزيرة لدارة العق�رات 

رخ�صة رقم:CN 1172228 قد تقدموا الين� بطلب

تعديل لوحة العالن/اجم�يل من م�ص�حة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�صم جت�ري من/جنوب اجلزيرة لدارة العق�رات

GANOP ALGAZIERA AFREAL ESTATE MANAGMENT

اىل/جنوب اجلزيرة لعم�ل البال�صر

GANOP ALGAZIERA FOR PLASTER WORKS

تعديل ن�ص�ط/ا�ص�فة اعم�ل التطيني للمب�ين )البال�صر(  )4330009(

تعديل ن�ص�ط/حذف خدم�ت ت�جري العق�رات وادارته� )6820001(

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�ص�دية 

خالل اأربعة ع�صر يوم�ً من ت�ريخ ن�صر هذا العالن وال ف�ن الدائرة غري م�صوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ص�ء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�صجيل

امل�لك :تيكون املحدودة
 طلب لت�صجيل بي�ن�ت العالمة التج�رية :

 TECON،Specialized Engineering Solutions
املودعة ب�لرقم : 282629  بت�ريخ : 2017/11/9

ب��صم: تيكون املحدودة
وعنوانة :ال�ص�رقة - �صن�عية رقم 12 - خلف �ص�رع الث�لث ال�صن�عي - �صربة رقم 1+2+3 ملك 

mamdouh@albatha.com:صركة البطح�ء للعق�رات  - امييل�
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدم�ت الواقعة ب�لفئة :35. خدم�ت الدع�ية والعالن وادارة وتوجيه 
العم�ل وتفعيل الن�ص�ط املكتبي.

اط�ر  داخ���ل  الجنليزية  ب���لح��رف   TECON كلمة  م��ن  العالمة  تتكون  ال��ع��الم��ة:  و���ص��ف 
Specialized Engineering Solutions هند�صي حتته� عب�رة

ال�صراط�ت : 
وزارة  يف  التج�رية  العالم�ت  لإدارة  مكتوب�  به  يتقدم  اأن  ذل��ك  علي  اإع��را���س  لدية  من  فعلي 

الإقت�ص�د اأو اإر�ص�لة ب�لربيد امل�صجل ، وذلك خالل 30 يوم� من ت�ريخ اإ�صدار هذا الإعالن 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

االأحد  15  اأبريل 2018 العدد 12300
منوذج اإعالن الن�سر 

تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�صجيل
امل�لك :م�يكرو �صبيد للكمبيوتر

S: طلب لت�صجيل بي�ن�ت العالمة التج�رية 
املودعة ب�لرقم : 286622  بت�ريخ : 2018/1/28

ب��صم: م�يكرو �صبيد للكمبيوتر
وعنوانة :اأبوظبي - جزيرة ابوظبي �صرق 0.10 - 37278 احمد غلوم عبداهلل - ه�تف:026792757 

rahman@speedabudhabi.ae:ف�ك�س:026813866 - �صندوق الربيد:54393  - امييل -
�سورة العالمة

واملنتج�ت  ال�صلع  من  ت�صكيلة  جتميع   .35: ب�لفئة  الواقعة  اخل��دم���ت  اأو  ال�صلع  لتمييز  وذل��ك 
عند  و�صرائه�  مع�ينته�  بغر�س  وذلك  البي�ن�ت(  ومع�جلة  اليل  احل��صب  )م�صتلزم�ت  حتديدا 

احل�جة عرب من�فذ البيع ب�لتجزئة ولينطوي ذلك على خدمة النقل.
و�صف العالمة: حرف S الالتيني ب�صكل مميز

ال�صراط�ت : 
وزارة  يف  التج�رية  العالم�ت  لإدارة  مكتوب�  به  يتقدم  اأن  ذل��ك  علي  اإع��را���س  لدية  من  فعلي 

الإقت�ص�د اأو اإر�ص�لة ب�لربيد امل�صجل ، وذلك خالل 30 يوم� من ت�ريخ اإ�صدار هذا الإعالن 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

االأحد  15  اأبريل 2018 العدد 12300
منوذج اإعالن الن�سر 

تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�صجيل
امل�لك :مطعم زين زان ذ.م.م

ZEN ZAN طلب لت�صجيل بي�ن�ت العالمة التج�رية :زين زان 
املودعة ب�لرقم : 287254  بت�ريخ : 2018/2/13

ب��صم: مطعم زين زان ذ.م.م
وعنوانة :اأبوظبي - ابوظبي اخل�لدية - ه�تف:026390933 - �صندوق الربيد:752380

mohammad.darwesh@gmail.com:امييل 
�سورة العالمة

 ، وامل�صروب�ت  الطعمة  تقدمي  خدم�ت   43: ب�لفئة  الواقعة  اخل��دم���ت  اأو  ال�صلع  لتمييز  وذل��ك 
خدم�ت اليواء املوؤقت.

ZEN ZAN بحروف لتينية يتو�صطه�  و  و�صف العالمة: عب�رة زين زان بحروف عربية 
ر�صم ل�س يهرب ب�صطرية

املقطع  عن  ح�صري  بحق  املط�لبة  ع��دم  مع  املميز  �صكله�  يف  للعالمة  :احلم�ية  ال���ص��راط���ت 
الفئة  على  ا�صتخدامه  ل�صيوع   ZEN

وزارة  يف  التج�رية  العالم�ت  لإدارة  مكتوب�  به  يتقدم  اأن  ذل��ك  علي  اإع��را���س  لدية  من  فعلي 
الإقت�ص�د اأو اإر�ص�لة ب�لربيد امل�صجل ، وذلك خالل 30 يوم� من ت�ريخ اإ�صدار هذا الإعالن 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

االأحد  15  اأبريل 2018 العدد 12300
منوذج اإعالن الن�سر 

تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�صجيل
امل�لك :ب�رج للذخ�ئر ذ.م.م

BARIJ Munitions طلب لت�صجيل بي�ن�ت العالمة التج�رية :ب�رج للذخ�ئر 
املودعة ب�لرقم : 283207  بت�ريخ : 2017/11/20

ب��صم: ب�رج للذخ�ئر ذ.م.م
وع��ن��وان��ة :اب��وظ��ب��ي - ال��ع��ج��ب���ن - م��دي��ن��ة زاي����د ال��ع�����ص��ك��ري��ة - م��ن��ط��ق��ة ت�����وازن ال�����ص��ن���ع��ي��ة - 

ه�تف:025069882 - ف�ك�س:025069889 - �صندوق الربيد:95011
Rashed.AIDhaheri@barijmunitions.ae:امييل 

�سورة العالمة

والقذائف  والذخ�ئر  الن�رية  ال�صلحة   13: ب�لفئة  الواقعة  اخل��دم���ت  اأو  ال�صلع  لتمييز  وذل��ك 
واملتفجرات واللع�ب الن�رية.

BARIJ Munitions بحروف عربية ولتينية كم�  و�صف العالمة:عب�رة ب�رج للذخ�ئر 
ب�ل�صكل

ال�صراط�ت : 
وزارة  يف  التج�رية  العالم�ت  لإدارة  مكتوب�  به  يتقدم  اأن  ذل��ك  علي  اإع��را���س  لدية  من  فعلي 

الإقت�ص�د اأو اإر�ص�لة ب�لربيد امل�صجل ، وذلك خالل 30 يوم� من ت�ريخ اإ�صدار هذا الإعالن 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

االأحد  15  اأبريل 2018 العدد 12300
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تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  ج�ه للملكية الفكرية
بطلب لت�صجيل العالمة التج�رية:       

                 
املودعة حتت رقم : 210150                بت�ريخ : 2014/04/20 م

ت�ريخ اإيداع الأولوية: // م
ب��ص��م: فريزلند براند�س بي يف.

وعنوانه: �صتي�صينزبلني 4  3818  يل اأمري�صفورت، هولندا.  
وذلك لتمييز الب�ص�ئع / اخلدم�ت / املنتج�ت :

منتج�ت األب�ن؛ م�صروب�ت احلليب )يكون احلليب هو ال�ص�ئد فيه�(؛ احلليب ومنتج�ت احلليب؛ لنب رائب 
)زب�دي( و منتج�ت اللنب الرائب؛ اجلبنة و منتج�ت اجلبنة؛ الق�صدة، ق�صدة خمفوقة، الق�صدة احل�م�صة، 
والدهون  الزيوت  للقهوة؛  ق�صدة  خمفوقة،  للق�صدة  كبدائل  ت�صتخدم  نب�تية  م�صتح�صرات  للقهوة،  حليب 
ال�ص�حلة لالأكل؛ الزبدة؛ م�صروب�ت افط�ر ا�ص��صه� اللب�ن و وجب�ت خفيفة ا�ص��صه� اللب�ن مندرجة يف هذه 
الفئة و كل هذه املنتج�ت طبيعية و بنكه�ت الفواكه و ع�صري الفواكه و بنكهة البذور و نكهة ال�ص�ي و نكهة 

الع�ص�ب و نكهة اخلردل و  نكهة الفلفل و نكهة القهوة و نكهة الك�ك�و.
الواق�عة ب�لفئة: 29

و�صف العالمة: عب�رة عن الكلمة " OPTIMEL "  كتبت ب�أحرف لتينية فقط  ب�صكل كبري و ب�للون 
الأ�صود.

ال�ص��راط�ت: 
فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوب�ً لإدارة العالم�ت التج�رية يف وزارة القت�ص�د ، اأو اإر�ص�له 

ب�لربيد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوم�ً من ت�ريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

االأحد  15  اأبريل 2018 العدد 12300
 يعلن ق�صم العالم�ت التج�رية عن انتق�ل ملكية ج�ه للملكية الفكرية

 ت�صجيل العالمة التج�رية الت�لية :

املودعة حتت رقم : 101500      بت�ريخ: 2007/10/23
امل�صجلة حتت رقم : 20689                  بت�ريخ: 2010/03/04

 ب��ص��م: فيليب �صتني هولدينغ اإنك.
وعنوانه: 169 اإي.فالغلر �صريت، �صويت1701، مي�مي، فلوريدا 33131.

رقم وت�ريخ الن�صر ال�ص�بق يف اجلريدة الر�صمية : )      ( – )     /      /  200 م (
وذلك لتمييز الب�ص�ئع / اخلدم�ت / املنتج�ت :14 كرونوغراف�ت )موقت�ت م�صجلة( )�ص�ع�ت(، �صيور و ا�ص�ور 

�ص�ع�ت.
الواقعة ب�لفئة : 14

* التعديالت على الطلب بعد الن�صر ال�ص�بق: 
- تن�زل رقم : 

- ا�صم م�لك العالمة املتن�زل عنه�  : ب�صتني اإنك.
- ا�صم املتن�زل له: فيليب �صتني هولدينغ اإنك.

- مه�نته : ال�صن�عة والتج�رة.
- جن�صيته: الولي�ت املتحدة الأمريكية

- عنوان وحمل اإق�مته : 169 اإي.فالغلر �صريت، �صويت1701، مي�مي، فلوريدا 33131.
- ت�ريخ انت�ق�ل امللكية:  2017/10/20  

- ت�ريخ الت�أ�صري يف ال�صجل: 2018/03/05  
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

االأحد  15  اأبريل 2018 العدد 12300
 يعلن ق�صم العالم�ت التج�رية عن انتق�ل ملكية ج�ه للملكية الفكرية                                 

 ت�صجيل العالمة التج�رية الت�لية:

املودعة حتت رقم : 135296              بت�ريخ: 2009/10/29
امل�صجلة حتت رقم : 152773                  بت�ريخ: 2011/09/25

ب��ص��م: �صركة اخلبري امل�لية : �صركة م�ص�همة خمتلطة �صعودية.
جدة،   ،21362 الربيدي  الرمز   ،128289 �س.ب   ، ال�صعودية  اخلطوط  خمرج  املدينة قبل  وعنوانه:  طريق 

اململكة العربية ال�صعودية.  
رقم وت�ريخ الن�صر ال�ص�بق يف اجلريدة الر�صمية : )      ( – )     /      /  200 م (

وذلك لتمييز الب�ص�ئع / اخلدم�ت / املنتج�ت :36 خدم�ت م�لية ،حتديدا خدم�ت الن�صح وال�صتثم�ر وادارة 
راأ�س امل�ل.

الواقعة ب�لفئة : 36
* التعديالت على الطلب بعد الن�صر ال�ص�بق: 

- تن�زل رقم : 
- ا�صم م�لك العالمة املتن�زل عنه�  : 1-�صن�بل لالإ�صتثم�ر �س.م.ب مقفلة 2- �صركة اخلبري امل�لية 

- ا�صم املتن�زل له: �صركة اخلبري امل�لية : �صركة م�ص�همة خمتلطة �صعودية.
- مه�نته : ال�صن�عة والتج�رة.

- جن�صيته: اململكة العربية ال�صعودية. 
، �س.ب 128289، الرمز الربيدي  ال�صعودية  املدينة قبل خمرج اخلطوط  اإق�مته : طريق  - عنوان وحمل 

21362، جدة، اململكة العربية ال�صعودية. 
- ت�ريخ انت�ق�ل امللكية:  2017/02/12  

- ت�ريخ الت�أ�صري يف ال�صجل: 2018/03/05  
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

االأحد  15  اأبريل 2018 العدد 12300
 يعلن ق�صم العالم�ت التج�رية عن انتق�ل ملكية ج�ه للملكية الفكرية                                 

 ت�صجيل العالمة التج�رية الت�لية:                

املودعة حتت رقم : 190247         بت�ريخ: 2013/04/17
امل�صجلة حتت رقم : 190247                  بت�ريخ: 2014/06/08

ب��ص��م: �صركة اآن�تولي� امل�ص�همة للت�صغيل ال�صتثم�ري.
وعنوانه:  حي ظفر- �ص�رع طونكوج ب�ب�- رقم: 94- اأ�صنيورت- ا�صطنبول.

رقم وت�ريخ الن�صر ال�ص�بق يف اجلريدة الر�صمية : )      ( – )     /      /  200 م (
وذلك لتمييز الب�ص�ئع / اخلدم�ت / املنتج�ت :43 خدم�ت توفري الأطعمة و امل�صروب�ت.

الواقعة ب�لفئة : 43
* التعديالت على الطلب بعد الن�صر ال�ص�بق: 

- تن�زل رقم : 
- ا�صم م�لك العالمة املتن�زل عنه�  : ايدو�س يت يف غيدا تيك�ريت يف �ص�ن�يي ليمتد �صريكيتي.

- ا�صم املتن�زل له: �صركة اآن�تولي� امل�ص�همة للت�صغيل ال�صتثم�ري.
- مه�نته : ال�صن�عة والتج�رة.

- جن�صيته: تركي�. 
- عنوان وحمل اإق�مته : حي ظفر- �ص�رع طونكوج ب�ب�- رقم: 94- اأ�صنيورت- ا�صطنبول.

- ت�ريخ انت�ق�ل امللكية:  2017/03/17  
- ت�ريخ الت�أ�صري يف ال�صجل: 2018/03/05  

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

االأحد  15  اأبريل 2018 العدد 12300

 يعلن ق�صم العالم�ت التج�رية عن انتق�ل ملكية ج�ه للملكية الفكرية
 ت�صجيل العالمة التج�رية الت�لية :

املودعة حتت رقم : 191352              بت�ريخ: 2013/05/07
امل�صجلة حتت رقم : 191352                  بت�ريخ: 2014/07/03

ب��ص��م: مغ�مرات ال�صحراء لل�صي�حة �س.ذ.م.م
وعنوانه: مكتب رقم 301-302-303-304، ملك �صركة الرب�ص�ء للعق�رات ك ا�س �صي، الرب�ص�ء الأوىل، �س.ب. 

25488، دبي، الإم�رات العربية املتحدة
رقم وت�ريخ الن�صر ال�ص�بق يف اجلريدة الر�صمية : )      ( – )     /      /  200 م (

وذلك لتمييز الب�ص�ئع / اخلدم�ت / املنتج�ت : خدم�ت وك�لت ال�صفر، وبخ��صة خدم�ت التنظيم ، احلجز، 
والرتيب و ال�صم�صرة  يف جم�ل اجلولت ال�صي�حية وكذلك خدم�ت النقل؛ خدم�ت نقل امل�ص�فرين؛ خدم�ت 

توفري ال�ص�ئقني ؛ خدم�ت ال�صم�صرة فى جم�ل النقل؛ خدم�ت مرافقة امل�ص�فرين.
الواقعة ب�لفئة : 39

* التعديالت على الطلب بعد الن�صر ال�ص�بق: 
- تن�زل رقم : 

- ا�صم م�لك العالمة املتن�زل عنه�  : كوين ري�صني بيتيليجوجن�س ايه جي 
- ا�صم املتن�زل له: مغ�مرات ال�صحراء لل�صي�حة �س.ذ.م.م 

- مه�نته : ال�صن�عة والتج�رة.
- جن�صيته: الإم�رات العربية املتحدة

�صي،  ا���س  ك  للعق�رات  الرب�ص�ء  �صركة  ملك   ،304-303-302-301 رق��م  مكتب  ن   : اإق�مته  وحم��ل  عنوان   -
الرب�ص�ء الأوىل، �س.ب. 25488، دبي، الإم�رات العربية املتحدة

- ت�ريخ انت�ق�ل امللكية:  2017/06/02  
- ت�ريخ الت�أ�صري يف ال�صجل: 2018/03/05  

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

االأحد  15  اأبريل 2018 العدد 12300
 يعلن ق�صم العالم�ت التج�رية عن انتق�ل ملكية ج�ه للملكية الفكرية

 ت�صجيل العالمة التج�رية الت�لية :
املودعة حتت رقم : 191353              بت�ريخ: 2013/05/07

امل�صجلة حتت رقم : 191353                  بت�ريخ: 2014/07/03
ب��ص��م: مغ�مرات ال�صحراء لل�صي�حة �س.ذ.م.م

وعنوانه: مكتب رقم 301-302-303-304، ملك �صركة الرب�ص�ء للعق�رات ك ا�س �صي، الرب�ص�ء الأوىل، �س.ب. 
25488، دبي، الإم�رات العربية املتحدة

رقم وت�ريخ الن�صر ال�ص�بق يف اجلريدة الر�صمية : )      ( – )     /      /  200 م (
وذلك لتمييز الب�ص�ئع / اخلدم�ت / املنتج�ت : توفري املعلوم�ت يف جم�ل الرفيه وبخ��صة عن طريق �صبكة 
الكمبيوتر  الإجتم�عي عرب  التوا�صل  �صبك�ت  �صكل  على  الكمبيوتر  �صبكة  الرفيه عرب  الإنرنت؛ خدم�ت 
املتعلقة  والأن�صطة  ب�لفع�لي�ت  ال�صلة  ذات  واٌلإق��رح���ت  التعليق�ت  و  التقييم�ت  لتقدمي  للم�صتخدمني 

ب�لرفيه.
الواقعة ب�لفئة : 41

* التعديالت على الطلب بعد الن�صر ال�ص�بق: 
- تن�زل رقم : 

- ا�صم م�لك العالمة املتن�زل عنه�  : كوين ري�صني بيتيليجوجن�س ايه جي 
- ا�صم املتن�زل له: مغ�مرات ال�صحراء لل�صي�حة �س.ذ.م.م 

- مه�نته : ال�صن�عة والتج�رة.
- جن�صيته: الإم�رات العربية املتحدة

�صي،  ا���س  ك  للعق�رات  الرب�ص�ء  �صركة  ملك   ،304-303-302-301 رق��م  مكتب  ن   : اإق�مته  وحم��ل  عنوان   -
الرب�ص�ء الأوىل، �س.ب. 25488، دبي، الإم�رات العربية املتحدة

- ت�ريخ انت�ق�ل امللكية:  2017/06/02  
- ت�ريخ الت�أ�صري يف ال�صجل: 2018/03/05  

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

االأحد  15  اأبريل 2018 العدد 12300
 يعلن ق�صم العالم�ت التج�رية عن انتق�ل ملكية ج�ه للملكية الفكرية

 ت�صجيل العالمة التج�رية الت�لية :
املودعة حتت رقم : 191354        بت�ريخ: 2013/05/07

امل�صجلة حتت رقم : 191354                  بت�ريخ: 2014/07/03
ب��ص��م: مغ�مرات ال�صحراء لل�صي�حة �س.ذ.م.م

وعنوانه: مكتب رقم 301-302-303-304، ملك �صركة الرب�ص�ء للعق�رات ك ا�س �صي، الرب�ص�ء الأوىل، �س.ب. 25488، دبي، 
الإم�رات العربية املتحدة

رقم وت�ريخ الن�صر ال�ص�بق يف اجلريدة الر�صمية : )      ( – )     /      /  200 م (
و  الأطع�م  تقدمي  وخدم�ت  املوؤقتة  ال�صي�حية  الإق�مة  ت�أجري  و  ترتيب   : املنتج�ت   / اخلدم�ت   / الب�ص�ئع  لتمييز  وذل��ك 
)اخلدم�ت  وال�صراب  الطع�م  تقدمي  تقدمي  و  املوؤقتة  الإق�مة  جم�ل  يف  املعلوم�ت  وتوفري  الغذائية(  )اخلدم�ت  الأ�صربة 
التقييم�ت والتعليق�ت والإقرح�ت  الغذائية(، و بخ��صة عن طريق �صبكة الإنرنت، وتوفري املعلوم�ت التي حتتوي على 

املت�صلة ب�خلدم�ت املتعلقة بتقدمي  الأطع�م و الأ�صربة  )اخلدم�ت الغذائية( و�صكن الزبن�ء عرب �صبك�ت الإنرنت. 
الواقعة ب�لفئة : 43

* التعديالت على الطلب بعد الن�صر ال�ص�بق: 
- تن�زل رقم : 

- ا�صم م�لك العالمة املتن�زل عنه�  : كوين ري�صني بيتيليجوجن�س ايه جي 
- ا�صم املتن�زل له: مغ�مرات ال�صحراء لل�صي�حة �س.ذ.م.م 

- مه�نته : ال�صن�عة والتج�رة.
- جن�صيته: الإم�رات العربية املتحدة

الأوىل،  الرب�ص�ء  �صي،  ا�س  للعق�رات ك  الرب�ص�ء  �صركة  رقم 301-302-303-304، ملك  ن مكتب   : اإق�مته  عنوان وحمل   -
�س.ب. 25488، دبي، الإم�رات العربية املتحدة

- ت�ريخ انت�ق�ل امللكية:  2017/06/02  
- ت�ريخ الت�أ�صري يف ال�صجل: 2018/03/05  

   اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

االأحد  15  اأبريل 2018 العدد 12300
 يعلن ق�صم العالم�ت التج�رية عن انتق�ل ملكية ج�ه للملكية الفكرية

 ت�صجيل العالمة التج�رية الت�لية :

املودعة حتت رقم : 197997              بت�ريخ: 2013/09/17
امل�صجلة حتت رقم : 197997                  بت�ريخ: 2014/10/20

ب��ص��م: بلووم اإنك   
 ،9008-1 واي  كيو  ك�مي�ن،  غراند   ، جورجت�ون   ، روود  هو�صبيت�ل   27  ، �صنر  كوربوريت  ك�مي�ن  وعنوانه: 

جزر ك�مي�ن      
رقم وت�ريخ الن�صر ال�ص�بق يف اجلريدة الر�صمية : )      ( – )     /      /  200 م (

واملقهي  واملط�عم  وامل�صروب�ت  الأطعمة  توفري  :خ��دم���ت  املنتج�ت   / اخل��دم���ت   / الب�ص�ئع  لتمييز  وذل��ك 
واحل�نة

الواقعة ب�لفئة : 43
* التعديالت على الطلب بعد الن�صر ال�ص�بق: 

- تن�زل رقم : 
- ا�صم م�لك العالمة املتن�زل عنه�  : براي�ن اإيف�ن �صوت�نتو 

- ا�صم املتن�زل له: بلووم اإنك   
- مه�نته : ال�صن�عة والتج�رة.

- جن�صيته: جزر ك�مي�ن
اإق�مته : ك�مي�ن كوربوريت �صنر ، 27 هو�صبيت�ل روود ، جورجت�ون ، غراند ك�مي�ن، كيو  - عنوان وحمل 

واي 1-9008، جزر ك�مي�ن 
- ت�ريخ انت�ق�ل امللكية:  2017/07/04  

- ت�ريخ الت�أ�صري يف ال�صجل: 2018/03/05  
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

االأحد  15  اأبريل 2018 العدد 12300

 يعلن ق�صم العالم�ت التج�رية عن انتق�ل ملكية ج�ه للملكية الفكرية
 ت�صجيل العالمة التج�رية الت�لية :

املودعة حتت رقم : 23823     بت�ريخ: 1997/10/07
امل�صجلة حتت رقم : 20689                  بت�ريخ: 1999/04/28

ب��ص��م: ليدينغ ايت�لي�ن جولز ا�س. ار. ال
وعنوانه: في� ترينتو منرب.7، 15048 ف�لينزا )ايه ال( - ايط�لي� .

رقم وت�ريخ الن�صر ال�ص�بق يف اجلريدة الر�صمية : )      ( – )     /      /  200 م (
والواقعة يف  الكرمية  والأحج�ر  ال�ص�ع�ت   ، املجوهرات   14: املنتج�ت   / / اخلدم�ت  الب�ص�ئع  لتمييز  وذلك 

الفئة رقم )14( 
الواقعة ب�لفئة : 14

* التعديالت على الطلب بعد الن�صر ال�ص�بق: 
- تن�زل رقم : 

- ا�صم م�لك العالمة املتن�زل عنه�  : �صتيف�ن  ه�فرن
- ا�صم املتن�زل له: ليدينغ ايت�لي�ن جولز ا�س. ار. ال

- مه�نته : ال�صن�عة والتج�رة.
- جن�صيته: ايط�لي�

- عنوان وحمل اإق�مته : في� ترينتو منرب.7، 15048 ف�لينزا )ايه ال( - ايط�لي� .
- ت�ريخ انت�ق�ل امللكية:  2017/08/11  

- ت�ريخ الت�أ�صري يف ال�صجل: 2018/03/05  
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

االأحد  15  اأبريل 2018 العدد 12300
 يعلن ق�صم العالم�ت التج�رية عن انتق�ل ملكية ج�ه للملكية الفكرية

 ت�صجيل العالمة التج�رية الت�لية :

املودعة حتت رقم : 242976       بت�ريخ: 2015/11/02
امل�صجلة حتت رقم : 242976                  بت�ريخ: 2016/06/21

ب��ص��م: جي�نغ�صو داكو �ص�نغجي�نغ ايليكريك كو.، ليمتد
وعنوانه: منرب 66، ك�صينزهونغن�نلو، ك�صينب� ت�ون، ي�نغزهونغ �صيتي، ال�صني.    
رقم وت�ريخ الن�صر ال�ص�بق يف اجلريدة الر�صمية : )      ( – )     /      /  200 م (

)اأ�صالك  الكهرب�ئي  للتي�ر  الرئي�صية  م�ص�در  م��واد   09: املنتج�ت   / اخل��دم���ت   / الب�ص�ئع  لتمييز  وذل��ك 
وكبالت(؛ اأح�دي ال�صيليكون البلوري؛ بولي�صيليكون؛ خالي� كهرب�ئية �صوئية �صم�صية؛ بط�ري�ت �صم�صية؛ 
الط�قة  اأوتوم�تيكية ملحط�ت  اأجهزة  �صن�ديق توزيع )كهرب�ئية(؛ حمولت )كهرب�ئية(؛ ملف�ت كهرب�ئية؛ 

الكهرب�ئية؛ اأجهزة ت�أيني لي�صت ملع�جلة الهواء اأو امل�ء.
الواقعة ب�لفئة : 09

* التعديالت على الطلب بعد الن�صر ال�ص�بق: 
- تن�زل رقم : 

- ا�صم م�لك العالمة املتن�زل عنه�  : داكو غروب كو.، ليمتد
- ا�صم املتن�زل له: جي�نغ�صو داكو �ص�نغجي�نغ ايليكريك كو.، ليمتد 

- مه�نته : ال�صن�عة والتج�رة.
- جن�صيته: ال�صني

- عنوان وحمل اإق�مته : منرب 66، ك�صينزهونغن�نلو، ك�صينب� ت�ون، ي�نغزهونغ �صيتي، ال�صني.
- ت�ريخ انت�ق�ل امللكية:  2016/10/12  

- ت�ريخ الت�أ�صري يف ال�صجل: 2018/03/22  
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

االأحد  15  اأبريل 2018 العدد 12300
 يعلن ق�صم العالم�ت التج�رية عن انتق�ل ملكية ج�ه للملكية الفكرية

 ت�صجيل العالمة التج�رية الت�لية :
املودعة حتت رقم : 95548              بت�ريخ: 2007/06/03

امل�صجلة حتت رقم : 95023                  بت�ريخ: 2009/05/24
ب��ص��م: �س. اإك�س �صي اأم دجي كون�صراك�صن م��صيرني كو.، ليمتد.

وعنوانه: منرب 26. تيولن�ص�ن رود ، اإك�صوزهو اإكونوميك ديفيلومبنت زوون، جي�جن�صو بروفين�س ، ال�صني.  
رقم وت�ريخ الن�صر ال�ص�بق يف اجلريدة الر�صمية : )      ( – )     /      /  200 م (

وذلك لتمييز الب�ص�ئع / اخلدم�ت / املنتج�ت :07 اأجهزة تقليب ؛ مداخل للطرق ؛ خالط�ت خر�ص�نة )اآلت(؛ اآلت ت�صنيع الق�ر ؛ جراف�ت 
)بولدوزرات( ؛ جم�رف اآلية ؛ حف�رات ميك�نيكية ؛ اآلت اإن�ص�ء  ال�صكك احلديدية ؛ حف�رات )اآلت( ؛ مك�ب�س )اآلت( ؛ اآلت حتريك الربة ؛ 
حف�رة اخلن�دق )حم�ريث( ؛ حف�رات الربة حف�رات اخلن�دق )اآلت( ؛ اآلت �صق �صطح الربة ؛ ك��صط�ت الربة ؛ اآلت �صي�نة الطرق متعددة 
الوظ�ئف ؛ اآلت املالط ؛ احلم�لت )اآلت( ؛ م�ص�عد )رافع�ت( ؛ رحوي�ت ؛ اأجهزة رفع ؛ اأجهزة �صحن لتحميل واإفراغ احلمولة ؛ رافع�ت ؛ ون�ص�ت 
؛ رافع�ت )اأجهزة حمل ورفع( ؛ اآلت �صب�كة ؛ عدد حممولة ب�ليد تعمل بوا�صطة ال�صغط الهيدروليكي ؛ عدد حممولة ب�ليد تعمل بوا�صطة 
ملحرك�ت  )تربيد(  للم�صع�ت  مي�ه  اأن�بيب  ؛  املركب�ت  ملحرك�ت  )تربيد(  املي�ه  خزان�ت  ؛  املركب�ت  ملحرك�ت  )تربيد(  م�صع�ت  ؛  امل�صغوط  الهواء 
املركب�ت ؛ اأغطية مل�صع�ت )تربيد( ملحرك�ت املركب�ت ؛ ق�ب�ص�ت لأجهزة التهوية )تربيد( ملحرك�ت املركب�ت ؛ ا�صطوان�ت للمحرك�ت ؛ م�صخ�ت 
)اأجزاء من اآلت ، اأو من حمرك�ت اأو موتورات(؛ م�صخ�ت تعمل بوا�صطة ال�صغط الهيدروليكي ؛ اأدوات حتكم هيدروليكية لالآلت ، وللموتورات و 
للمحرك�ت ؛ اأدوات حتكم تعمل ب�لهواء امل�صغوط لالآلت ، وللموتورات واملحرك�ت ؛ ال�صم�م�ت الهيدروليكية ؛ �صم�م�ت تعمل ب�لهواء امل�صغوط 
؛ مكون�ت هيدروليكية )ل ت�صمل الأنظمة الهيدروليكية للمركب�ت( ؛ مكون�ت تعمل ب�لهواء امل�صغوط ؛ �صم�م�ت )اأجزاء من الآلت( ؛ ف��صالت 
؛ علب مرافق لالآلت ، وللموتورات وللمحرك�ت ؛ و�صالت ع�مة احلركة )و�صالت كردان( ، مرافق )ذراع تدوير( ملحرك�ت املركب�ت ؛ عمود اإدارة 
الك�م�ت ملحرك�ت املركب�ت ؛ حم�مل كري�ت ؛ حم�مل لأعمدة نقل احلركة ؛حم�مل دوارة ؛ كرات الإحتك�ك ؛ اآلت كن�س الطرق )ذاتية الدفع( ؛ 

اآلت التخل�س من النف�ي�ت ؛ اآلت �صغط النف�ي�ت ؛ جراف�ت الثلج 
الواقعة ب�لفئة : 07

* التعديالت على الطلب بعد الن�صر ال�ص�بق: 
- تن�زل رقم : 

- ا�صم م�لك العالمة املتن�زل عنه�  : اك�صيوجوجن جروب كون�صرك�صن م��صيرني كو، ليميتد
- ا�صم املتن�زل له: �س. اإك�س �صي اأم دجي كون�صراك�صن م��صيرني كو.، ليمتد.

- مه�نته : ال�صن�عة والتج�رة.
- جن�صيته: ال�صني.  

- عنوان وحمل اإق�مته : منرب 26. تيولن�ص�ن رود ، اإك�صوزهو اإكونوميك ديفيلومبنت زوون، جي�جن�صو بروفين�س ، ال�صني.  
- ت�ريخ انت�ق�ل امللكية:  2017/03/20  

- ت�ريخ الت�أ�صري يف ال�صجل: 2018/03/05  
   اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

االأحد  15  اأبريل 2018 العدد 12300
 يعلن ق�صم العالم�ت التج�رية عن انتق�ل ملكية ج�ه للملكية الفكرية

 ت�صجيل العالمة التج�رية الت�لية :

املودعة حتت رقم : 96620              بت�ريخ: 2007/06/25
امل�صجلة حتت رقم : 96620                  بت�ريخ: 2013/07/31

ب��ص��م: �س. ه�ليت بري�صون�ل كري )الهند( برايفت ليمتد
وعنوانه: 7ث فلوور، جراند ب�لديوم، 175 �صي.ا�س.تي روود، ك�لين�، �ص�نت�كروز )اي�صت(، مومب�ي-098 400، 

م�ه�را�صرا، الهند
رقم وت�ريخ الن�صر ال�ص�بق يف اجلريدة الر�صمية : )      ( – )     /      /  200 م (

وذلك لتمييز الب�ص�ئع / اخلدم�ت / املنتج�ت :05 املراهم ملع�جلة اأوج�ع و الته�ب�ت املف��صل ، الم الظهر ، 
التواء املف��صل ، وجع والته�ب العظ�م ، الألي�ف، الأع�ص�ب الوركية.

الواقعة ب�لفئة : 05
* التعديالت على الطلب بعد الن�صر ال�ص�بق: 

- تن�زل رقم : 
- ا�صم م�لك العالمة املتن�زل عنه�  : ب�را�س ف�رم��صوتيك�لز ليمتد

- ا�صم املتن�زل له:�س. ه�ليت بري�صون�ل كري )الهند( برايفت ليمتد
- مه�نته : ال�صن�عة والتج�رة.

- جن�صيته: الهند
)اي�صت(،  �ص�نت�كروز  ك�لين�،  روود،  �صي.ا�س.تي   175 ب�لديوم،  جراند  فلوور،  7ث   : اإق�مته  وحمل  عنوان   -

مومب�ي-098 400، م�ه�را�صرا، الهند
- ت�ريخ انت�ق�ل امللكية:  2017/05/09  

- ت�ريخ الت�أ�صري يف ال�صجل: 2018/03/26  
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

االأحد  15  اأبريل 2018 العدد 12300

تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�صجيل العالمة التج�رية:

بت�ريخ: 21 اأغ�صط�س 2017 املودعة حتت رقم:  278478 
ت�ريخ اإيداع الأولوية: 

 ب��ص��م:  املجموعة العالمية العربية )�س ذ م م( 
وعنوانه: �س. ب 73000، مكتب )ط 43( ملك اأبراج الإم�رات، �ص�رع ال�صيخ زايد، دبي، 

  الإم�رات العربية املتحدة      
وذلك لتمييز الب�ص�ئع / اخلدم�ت / املنتج�ت:

النق�لة  الهواتف  والربامج من خالل  والأن��ب���ء  والأف��الم  الأغ���ين  بث  البث؛  الت�ص�لت؛ خدم�ت  خدم�ت 
التلفزيون  م��ن خ��الل  وال��ربام��ج  والأن��ب���ء  والأف���الم  الأغ����ين  ب��ث  الع�ملية؛  و�صبك�ت احل��صوب  والإن��رن��ت 

وخدم�ت الربامج التلفزيونية؛ خدم�ت وك�لت ال�صح�فة والأنب�ء )الت�ص�لت(.
الواق�عة ب�لفئة:  38

كلمة  اأع����ل����ى  ال���ع���رب���ي���ة  ب����ل���ل���غ���ة  م���ك���ت���وب  "اخلليجية"  ك���ل���م���ة  م����ن  ال���ع���الم���ة  و�صف العالمة:  ت���ت���ك���ون 
"ALKHALEEJIYA " مكتوب ب�أحرف لتينية بج�نب الرق�م  100.9  داخل �صكل دائرة مظللة مع  

الأحرف الالتينية "ARN" يف العلى.
 ال�ص��راط�ت:   

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوب�ً لق�صم العالم�ت التج�رية يف وزارة القت�ص�د اأو اإر�ص�له 
ب�لربيد امل�صجل للق�صم امل�ص�ر اإليه، وذلك خالل 30 يوم�ً من هذا الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

االأحد  15  اأبريل 2018 العدد 12300
تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�صجيل العالمة التج�رية:

بت�ريخ: 21 اأغ�صط�س 2017 املودعة حتت رقم:  278482 
ت�ريخ اإيداع الأولوية: 

 ب��ص��م:  املجموعة العالمية العربية )�س ذ م م( 
وعنوانه: �س. ب 73000، مكتب )ط 43( ملك اأبراج الإم�رات، �ص�رع ال�صيخ زايد، دبي، 

  الإم�رات العربية املتحدة      
وذلك لتمييز الب�ص�ئع / اخلدم�ت / املنتج�ت: 

الري��صية  الأن�صطة  خ��دم���ت  ال��رف��ي��ه؛  خ��دم���ت  ال��ت��دري��ب؛  توفري  خ��دم���ت  والتهذيب؛  التعليم  خ��دم���ت 
والثق�فية؛ خدم�ت اإنت�ج الأغ�ين والأفالم والأنب�ء والربامج ال�صمعية والربامج ال�صمعب�صرية على الأ�صرطة 
الك��صيت واأ�صرطة الفيديو والأقرا�س املدجمة احل��صوبية؛ خدم�ت الرفيه؛ خدم�ت اإنت�ج الأفالم وخ��صة 
ال�صينم�ئية  التلفزيونية؛ خدم�ت ت�أجري وا�صتئج�ر الأفالم  التلفزيونية؛ خدم�ت مونت�ج الربامج  الأفالم 

والتلفزيونية؛ الوك�لت الفنية.(.
الواق�عة ب�لفئة:  41

كلمة  اأع����ل����ى  ال���ع���رب���ي���ة  ب����ل���ل���غ���ة  م���ك���ت���وب  "اخلليجية"  ك���ل���م���ة  م����ن  ال���ع���الم���ة  و�صف العالمة:  ت���ت���ك���ون 
"ALKHALEEJIYA " مكتوب ب�أحرف لتينية بج�نب الرق�م  100.9  داخل �صكل دائرة مظللة مع  

الأحرف الالتينية "ARN" يف العلى.
 ال�ص��راط�ت:   

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوب�ً لق�صم العالم�ت التج�رية يف وزارة القت�ص�د اأو اإر�ص�له 
ب�لربيد امل�صجل للق�صم امل�ص�ر اإليه، وذلك خالل 30 يوم�ً من هذا الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

االأحد  15  اأبريل 2018 العدد 12300
تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�صجيل العالمة التج�رية:
بت�ريخ: 23 اأغ�صط�س 2017 املودعة حتت رقم:  278609 

ت�ريخ اإيداع الأولوية: 
 ب��ص��م:  كيكي ليمتد 

وعنوانه: يونت 4، ايل�ص�م بيزني�س اي�صتيت، �صيب�ردز كلوز، ايل�ص�م،ان ار11 6ا�س زد، اململكة   املتحدة      
وذلك لتمييز الب�ص�ئع / اخلدم�ت / املنتج�ت: 

م�صتح�صرات �صيدلنية وطبية وبيطرية؛ م�صتح�صرات �صحية لغ�ي�ت طبية؛ مواد حمية معدة لال�صتعم�ل 
اأو البيطري واأغذية للر�صع والأطف�ل؛ مكمالت حمية للب�صر واحليوان�ت؛ ل�صق�ت ومواد �صم�د؛  الطبي 
ال�ص�رة؛  واحليوان�ت  احل�صرات  لإب���دة  م�صتح�صرات  مطهرات؛  الأ�صن�ن؛  طب  و�صمع  الأ�صن�ن  ح�صو  م��واد 
مبيدات فطري�ت ومبيدات اأع�ص�ب؛ مكمالت غذائية؛ مكمالت غذائية معدنية؛ مكمالت حمية تت�ألف من 
الفيت�مين�ت؛ فيت�مين�ت وم�صتح�صرات الفيت�مين�ت؛ مكمالت غذائية �صحية م�صنوعة ب�صكل اأ�ص��صي من 
الفيت�مين�ت؛ مكمالت تغذية؛ مكمالت حمية؛ مكمالت البكتريي� الن�فعة؛ مكمالت ع�صبية �ص�ئلة؛ مكمالت 
غذائية طبية؛ مكمالت حمية بروتينية؛ مكمالت فيت�مين�ت �ص�ئلة؛ خالئط م�صروب�ت وم�ص�حيق املكمالت 
الغذائية؛ مكمالت غذائية م�ص�دة للت�أك�صد؛ مكمالت غذائية �صحية لالأ�صخ��س الذين لهم متطلب�ت حمية 
خ��صة؛ عالج�ت طبيعية؛ �صيدلة املع�جلة املثلية؛ زيوت دوائية؛ زيت كبد احلوت؛ غ�صول )لو�صن( طبي؛ 
غ�صول )لو�صن( طبي للب�صرة؛ غ�صول )لو�صن( طبي لل�صعر؛ غ�صول )لو�صن( م�ص�د للبكري� لليدين؛ غ�صول 
اأع�ص�ب  دوائية؛  دوائي؛ م�صروب�ت  �ص�ي  للوجه؛  الطبي؛ غ�صول )لو�صن( طبي  العني لال�صتعم�ل  )لو�صن( 

دوائية؛ مراهم دوائية؛ لق�ح نحل مع�لج لغ�ي�ت دوائية اأو عالجية.     الواق�عة ب�لفئة:  5
 و�صف العالمة:  كتبت كلمة " KIKI" ب�أحرف لتينية كم� هو مبني يف منوذج الطلب. 

 ال�ص��راط�ت:   
فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوب�ً لق�صم العالم�ت التج�رية يف وزارة القت�ص�د اأو اإر�ص�له 

ب�لربيد امل�صجل للق�صم امل�ص�ر اإليه، وذلك خالل 30 يوم�ً من هذا الإعالن .
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

االأحد  15  اأبريل 2018 العدد 12300
تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�صجيل العالمة التج�رية:

بت�ريخ: 1 اأغ�صط�س 2017 املودعة حتت رقم:  277351 
ت�ريخ اإيداع الأولوية: 

 ب��ص��م:  بريدج�صتون كوربوري�صن 
وعنوانه: 1-1، كيوب��صي 3-�صومي، �صيو-كو، طوكيو104- 8340، الي�ب�ن

وذلك لتمييز الب�ص�ئع / اخلدم�ت / املنتج�ت: 
ل�صي�رات  اإط���رات  للح�فالت؛  اإط���رات  لل�ص�حن�ت؛  اإط���رات  الرك�ب؛  ل�صي�رات  اإط���رات  ولوازمه�؛  غي�ره�  وقطع  ال�صي�رات 
ال�صب�ق؛ اإط�رات لل�صي�رات؛ الإط�رات املجددة مدا�ص�ته� ل�صي�رات الرك�ب؛ الإط�رات املجددة مدا�ص�ته� لل�ص�حن�ت؛ الإط�رات 
لل�صي�رات؛  مدا�ص�ته�  امل��ج��ددة  الإط����رات  ال�صب�ق؛  ل�صي�رات  مدا�ص�ته�  امل��ج��ددة  الإط����رات  للح�فالت؛  مدا�ص�ته�  امل��ج��ددة 
اإط�رات داخلية ل�صي�رات الرك�ب؛ اإط�رات داخلية لل�ص�حن�ت؛ اإط�رات داخلية للح�فالت؛ اإط�رات داخلية ل�صي�رات ال�صب�ق؛ 
اإط�رات داخلية لل�صي�رات؛ دواليب ورينج�ت ل�صي�رات الرك�ب؛ دواليب ورينج�ت لل�ص�حن�ت؛ دواليب ورينج�ت للح�فالت؛ 
دواليب ورينج�ت ل�صي�رات ال�صب�ق؛ دواليب ورينج�ت لل�صي�رات؛ مط�ط مدا�ص�ت لتجديد مدا�ص�ت اإط�رات املركب�ت �ص�لفة 
الذكر؛ ال�صي�رات ذات الدولبني وقطع غي�ره� ولوازمه�؛ اإط�رات لل�صي�رات ذات الدولبني؛ اإط�رات داخلية لل�صي�رات ذات 
اإط�رات  للدراج�ت؛  اإط���رات  ولوازمه�؛  غي�ره�  وقطع  الدراج�ت  الدولبني؛  ذات  لل�صي�رات  ورينج�ت  دواليب  الدولبني؛ 
اأو  الدولبني  ذات  ال�صي�رات  اإط���رات  مدا�ص�ت  لتجديد  مدا�ص�ت  مط�ط  للدراج�ت؛  ورينج�ت  دواليب  للدراج�ت؛  داخلية 
الدراج�ت؛ الط�ئرات وقطع غي�ره� ولوازمه�؛ الإط�رات والإط�رات الداخلية للط�ئرات؛ مط�ط مدا�ص�ت لتجديد مدا�ص�ت 
اإط�رات الط�ئرات؛ رقع مط�طية ل�صقة لإ�صالح الإط�رات اأو الإط�رات الداخلية؛ خممدات ال�صدم�ت )للمركب�ت الربية(؛ 
اأعمدة نقل احلركة  اأو و�صالت  الربية(؛ ق�رن�ت  امل�صغوط )نواب�س هوائية للمركب�ت  ب�لهواء  ال�صدم�ت تعمل  خممدات 

)للمركب�ت الربية(؛ م�صدات لل�صفن )ح�مي�ت جوانب القوارب(؛ و�ص�دات مق�عد للمركب�ت.
12 الواق�عة ب�لفئة:  

كتبت كلمة " SERENITY " ب�للغة الجنليزية كم� هو مبني يف منوذج الطلب.   و�صف العالمة:  
 ال�ص��راط�ت:   

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوب�ً لق�صم العالم�ت التج�رية يف وزارة القت�ص�د اأو اإر�ص�له ب�لربيد امل�صجل 
للق�صم امل�ص�ر اإليه، وذلك خالل 30 يوم�ً من هذا الإعالن. 

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

االأحد  15  اأبريل 2018 العدد 12300

العدد 12300 بتاريخ 2018/4/15   
اعالن حكم بالن�شر

         يف  الدعوى رقم 2017/2812  جتاري جزئي 
الق�مة  حمل  جمهول  م.د.م.����س  كيميك�لز  اند  انريجي  عليه/1-ك�ندل  املحكوم  اىل 
نعلنكم ب�ن املحكمة حكمت بجل�صته� املنعقدة بت�ريخ 2018/2/25  يف الدعوى املذكورة 
للبنك  ت��وؤدي  ب�ن  عليه�  املدعي  ب�لزام  ���س.م.ع  التج�ري  ابوظبي  ل�ص�لح/بنك  اع��اله 
املدعي مبلغ )م�ئة وثالثة وثالثني الف وم�ئتي وت�صعة و�صبعني درهم وخم�صة و�صتني 
يف:2017/8/15  الق�ص�ئية  املط�لبة  ت�ريخ  من   %9 بواقع  الق�نونية  والف�ئدة  فل�ص�( 
وحتى مت�م ال�صداد والزمته� ب�مل�صروف�ت ومببلغ الف درهم اتع�ب املح�م�ة ورف�صت م� 
عدا ذلك من طلب�ت. حكم� مبث�بة احل�صوري ق�بال لال�صتئن�ف خالل ثالثني يوم� 
اعتب�را من اليوم الت�يل لن�صر هذا العالن �صدر ب��صم �ص�حب ال�صمو ال�صيخ حممد 

بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم ح�كم دبي وتلى علن�. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12300 بتاريخ 2018/4/15   

انذار عديل بالن�شر
 رقم 2018/2377    

املنذرة / ج�لك�صي للبول�صرين ونظ�م التغليف - �س ذ م م 
املنذر اليه / �صركة توميت� للتج�رة الع�مة - ذ م م 

دره��م )خم�صة الف  وق��دره )5700(  ب���أداء مبلغ  اليه  املنذر  املنذر  ينذر 
التغليف �س  و�صبعم�ئة درهم( اىل �صركة ج�لك�صي للبول�صرين ونظ�م 
ذ م م  مبقره� املعروف لديكم وذلك خالل )5( اأي�م من ت�ريخ ن�صر هذا 
الإنذار ، وال �صي�صطر املنذر اىل اتخ�ذ ك�فة الجراءات الق�نونية �صدكم 

مع حتميلكم ك�فة امل�ص�ريف املرتبة على حت�صيل املبلغ. 
  الكاتب العدل

العدد 12300 بتاريخ 2018/4/15   

اإنذار عديل بالن�شر 
رقم ) 9656 /2018 (

املنذره : دني� للتمويل ذ.م.م .
املنذر اإليه :  ه��صر بوليي�م ك�ندي مويدو ح�جي .  

درهم   )44،050.63( وق��درة  مبلغ  �صداد  ب�صرعة  اإليه  املنذر  املنذره  تنذر 
ب�لتق�صيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�صهرية  الأق�ص�ط  ب�صداد  الإخ��الل  نتيجة 
وذلك خالل اأ�صبوع من ت�ريخ الن�صر واإل �صت�صطر املنذره لتخ�ذ الإجراءات 
التنفيذية على ال�صي�رة رقم ) 28188/ خ�صو�صي /R/ دبي ( من نوع ) 
تويوت� كورول   – �ص�لون ( واملمولة ل�ص�حلكم من قبل املنذر مع حفظ ك�فة 

حقوق املنذر من اأي نوع ك�نت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12300 بتاريخ 2018/4/15   

اإنذار عديل بالن�شر 
رقم ) 9640 /2018 (

املنذره : دني� للتمويل ذ.م.م .
املنذر اإليه : ه��صم كوروب�ث ف�ليب�رامبيل حممد اوين  .  

درهم   )37،910.00( وق��درة  مبلغ  �صداد  ب�صرعة  اإليه  املنذر  املنذره  تنذر 
ب�لتق�صيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�صهرية  الأق�ص�ط  ب�صداد  الإخ��الل  نتيجة 
وذلك خالل اأ�صبوع من ت�ريخ الن�صر واإل �صت�صطر املنذره لتخ�ذ الإجراءات 
التنفيذية على ال�صي�رة رقم ) 68664/ خ�صو�صي /R/ دبي ( من نوع ) 
–  ا�صتي�صن ( واملمولة ل�ص�حلكم من قبل املنذر مع حفظ  تويوت� اينوف�    

ك�فة حقوق املنذر من اأي نوع ك�نت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم
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اعالن جتديد 
تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�صجيل / ج�ه للمكية الفكرية     

بطلب لتجديد ت�صجيل العالمة التج�رية : 

املودعة ب�لرق�م : 112716
ب��ص������م : �س. م�يبو كوميونيكي�صن تكنولوجي كو.، ليمتد.

وعنوان����ه : منرب 16، جيوك�صينغ روود، ه�ي-تيك،ديفيلومبنت زوون، ت�صينجدو �صيتي، 
ال�صني.

وامل�صجلة حتت رقم : )99862(    بت�ريخ : 2010/02/07  
انت��ه�ء  ت���ري��خ  م��ن  اع��ت��ب���راً  اخ��ري  �صنوات  ع�صر  مل��دة  املفعول  ن���ف��ذة  احلم�ية  و�صتظل 

احلم���ية يف :   2018/05/14  اإيل 2028/05/14.
هذا ويجوز جتديد احلم�ية ملدد اخرى متت�لية كل منه� ع�صر �صنوات وفق�ً لالأو�ص�ع 
وال�صروط املن�صو�س عليه� ب�مل�دة )19( من الق�نون الحت�دي رقم 1992/37 ال�ص�در يف 

�ص�أن العالم�ت التج�رية .
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

االأحد  15  اأبريل 2018 العدد 12300

تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�صجيل/  كاليد اند كو ال ال بي
بن�صر طلب  جتديد مدة احلم�ية للعالمة التج�رية الت�لية:

 
105659 املودعة ب�لرقم : 

ب��ص��م:  بور�صة دبي املحدودة 
الط�بق 14، البوابة، مركز دبي امل�يل الع�ملي، �س ب 74777 دبي، الم�رات العربية املتحدة وعنوانه:  

وذلك لتمييز الب�ص�ئع / اخلدم�ت / املنتج�ت:
اإدارة  الأعم�ل؛  اإدارة  يف  امل�ص�عدة  التنظيمية؛  وال�صت�ص�رات  الأعم�ل  اإدارة  الأعم�ل؛  تقييم  الأعم�ل؛  اإدارة 
م�ص�ريع الأعم�ل؛ اإدارة الأعم�ل التج�رية للغري؛ امل�ص�عدة يف الإدارة التج�رية اأو ال�صن�عية؛ ت�صيري �صوؤون 
الأعم�ل، خدم�ت معلوم�ت الأعم�ل؛ خدم�ت تدقيق احل�ص�ب�ت؛ تنظيم املع�ر�س والأ�صواق التج�رية للغ�ي�ت 
التج�رية اأو الإعالنية؛ خدم�ت الإعالن؛ جتميع ت�صكيلة من الب�ص�ئع حل�ص�ب الغري مب� ميكن الزب�ئن من 
م�ص�هدة هذه الب�ص�ئع ب�صكل مالئم و�صرائه�؛ خدم�ت الإمداد للغري؛ اإجراء املزادات؛ توفري املعلوم�ت فيم� 

يتعلق بك�فة هذه اخلدم�ت مب� يف ذلك توفري املعلوم�ت املتعلقة بهذه اخلدم�ت عرب �صبكة ح��صوب ع�مة.
الواق�عة ب�لفئة:  35

بت�ريخ:    2009/10/8  وامل�صجلة حتت رقم:  97263 
و�صتظل احلم�ية ن�فذة املفعول ملدة ع�صر �صنوات اأخرى اعتب�راً من ت�ريخ انته�ء احلم�ية يف  2018/1/22 

 وحتى ت�ريخ: 2028/1/22
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

االأحد  15  اأبريل 2018 العدد 12300

تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�صجيل/   كاليد اند كو ال ال بي
بن�صر طلب  جتديد مدة احلم�ية للعالمة التج�رية الت�لية: 

  
 100952  املودعة ب�لرقم : 

 ب��ص��م: جمموعة دبي )�س .ذ.م.م(  
وعنوانه: اأبراج الم�رات، �ص�رع ال�صيخ زايد، دبي، الم�رات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�ص�ئع / اخلدم�ت / املنتج�ت:
اخلدم�ت العق�رية؛ اإدارة العق�رات؛ خدم�ت العق�رات التج�رية ومت�جر التجزئة والعق�رات ال�صكنية؛ اإدارة وت�أجري العق�رات 
ب�لن�صبة  واإدارته�  تقدميه�  يتم  التي  العق�رات  وا�صتئج�ر  ت�أجري  خدم�ت  ال�صكنية؛  والعق�رات  التجزئة  ومت�جر  التج�رية 
ال�صن�عية  املعدنية واملنتجع�ت ومالعب اجلولف وامل�رين� والفن�دق واملمتلك�ت  املي�ه  لل�صقق والفيالت واملك�تب ومنتجع�ت 
للعق�رات؛  الو�ص�طة  الإيج�ر؛ خدم�ت  اإدارة �صقق وفيالت  الإدارة للم�صت�أجرين؛  الت�صوق؛ خدم�ت  الت�صوق وقرى  ومراكز 
خدم�ت حت�صيل الإيج�رات؛ خدم�ت تثمني العق�رات؛  ا�صتثم�ر روؤو�س الأموال؛ اخلدم�ت امل�لية؛ خدم�ت اإدارة الأ�صول؛ 
خدم�ت ال�صتثم�ر؛ خدم�ت ال�صتثم�ر اجلم�عي؛ خدم�ت اإدارة ال�صن�ديق؛ ال�صن�ديق امل�صركة؛ خدم�ت ا�صتثم�ر الأموال يف 
الأ�صهم؛ خدم�ت ا�صتثم�ر الأ�صول ذات الع�ئد الث�بت؛ �صن�ديق التحوط؛ خدم�ت اأوعية �صن�ديق املع��ص�ت؛ خدم�ت �صن�ديق 
اأ�صواق امل�ل؛ خدم�ت ا�صتثم�ر الأ�صول املتعددة؛ خدم�ت �صن�ديق حقوق امل�ص�همني؛ خدم�ت ال�صن�ديق ذات الع�ئد الث�بت؛ 
خدم�ت ال�صن�ديق العق�رية؛ خدم�ت �صن�ديق ا�صتثم�ر امل�صوؤولية الجتم�عية؛ خدم�ت الت�أمني؛ اخلدم�ت امل�صرفية؛ تقدمي 
اإدارة العق�رات وخدم�ت  اخلدم�ت امل�صرفية عرب الإنرنت؛ خدم�ت التمويل العق�ري؛ خدم�ت تقييم العق�رات؛ خدم�ت 
اإدارة املح�فظ العق�رية؛ خدم�ت ال�صتثم�ر العق�ري؛ خدم�ت الو�ص�طة العق�رية؛ خدم�ت الت�أمني العق�ري؛ خدم�ت تطوير 
ا�صتمالك  وال�صتثم�ر؛  التطوير  لأغرا�س  العق�رات  وا�صتمالك  واختي�ر  تثمني  الأرا���ص��ي؛  ا�صتمالك  خدم�ت  الأرا���ص��ي؛ 
الأرا�صي لت�أجريه�؛ توفري املعلوم�ت فيم� يتعلق بك�فة هذه اخلدم�ت مب� يف ذلك توفري املعلوم�ت املتعلقة بهذه اخلدم�ت 

عرب �صبكة ح��صوب ع�مة.
الواق�عة ب�لفئة: 36

 وامل�صجلة حتت رقم: 94397 بت�ريخ:   19 ابريل 2009 
ت�ريخ:  انته�ء احلم�ية يف 2017/10/9  وحتى  ت�ريخ  من  اعتب�راً  اأخ��رى  �صنوات  ملدة ع�صر  املفعول  ن�فذة  و�صتظل احلم�ية 

 2027/10/9
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

االأحد  15  اأبريل 2018 العدد 12300

تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�صجيل/  
كاليد اند كو ال ال بي

بن�صر طلب  جتديد مدة احلم�ية للعالمة التج�رية الت�لية:

   
 106628  املودعة ب�لرقم : 

 ب��ص��م: قرانت ثورنتون انرن��صيون�ل ليميتد 
وعنوانه: ريجينت�س بلي�س، الط�بق ال�ص�بع، 338 اإيو�صتون رود، لندن، ان دبليو 1  3 بي جي، اململكة املتحدة

وذلك لتمييز الب�ص�ئع / اخلدم�ت / املنتج�ت:
املمتلك�ت  حلم�ية  اأمنية  خدم�ت  الأف���راد؛  حل�ج�ت  تلبية  اآخ���رون  يقدمه�  واجتم�عية  �صخ�صية  خدم�ت 
ومنع  والتقييم  الرخي�س  وخ��دم���ت  الفكرية  امللكية  حقوق  وا�صت�ص�رات  الق�نونية  اخل��دم���ت  والأف����راد؛ 
الحتي�ل؛ خدم�ت الدعم يف املرافع�ت؛ التحكيم؛ الو�ص�طة؛ اآلي�ت بديلة لف�س املن�زع�ت؛ خدم�ت التحري�ت؛ 
وامل��زودة من خالل  �صبق  املت�صلة مب�  املعلوم�ت  التحري�ت اخل��صة؛  الق�نونية؛ خدم�ت  التحري�ت  خدم�ت 

�صبكة ات�ص�لت ع�ملية.
الواق�عة ب�لفئة: 45

 وامل�صجلة حتت رقم: 107974 بت�ريخ: 2010/10/13 
  2018/2/5 احلم�ية يف   انته�ء  ت�ريخ  من  اعتب�راً  اأخ��رى  �صنوات  ع�صر  ملدة  املفعول  ن�فذة  احلم�ية  و�صتظل 

وحتى ت�ريخ: 2028/2/5
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

االأحد  15  اأبريل 2018 العدد 12300
تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�صجيل/  

كاليد اند كو ال ال بي
بن�صر طلب  جتديد مدة احلم�ية للعالمة التج�رية الت�لية:

   
 105490  املودعة ب�لرقم : 

 ب��ص��م: ج�معة مريدوك  
 وعنوانه: �ص�وث �صريت، مريدوك، وي�صرن ا�صرالي�، 6150، ا�صرالي�  

وذلك لتمييز الب�ص�ئع / اخلدم�ت / املنتج�ت:
الورق والورق املقوي واملنتج�ت امل�صنوعة من هذه املواد وغري واردة يف فئ�ت اآخرى؛ املطبوع�ت، ال�صحف، 
الفئة؛  ه��ذه  يف  والتدري�س  التوجيه  م��واد  الفوتوغرافية؛  ال�صور  الكتب،  جتليد  م��واد  الكتب،  ال��دوري���ت، 
الفئة،  ه��ذه  يف  البال�صتيك  من  ومغلف�ت  اأكي��س  ال���ورق،  من  ومغلف�ت  اأكي��س  الل�صق،  م��واد  القرط��صية، 
تق�ومي، ملف�ت لالأوراق، اأقالم حرب، بط�ق�ت تهنئة، علب لأقالم احلرب، بط�ق�ت بريدية واإعالن�ت كبرية، 
دف�تر اليومي�ت، دف�تر للمالحظ�ت، مواد القرط��صية الأخرى )م�صنوعة من الورق(، اأقالم احلرب واأقالم 
م�ص�طر  ب�لحتك�ك،  تنقل  ور�صوم  ل�ص�ق�ت  ال��ورق،  من  واقية  و�صحون  للموائد  ورقية  مف�ر�س  الر�ص��س، 
والتدريبية  التعليمية  ب�أجزاء احل��صوب وبرامج احل��صوب لالأغرا�س  الأدل��ة اخل��صة  اأدلة مب� فيه�  ر�صم؛ 

والهند�صية والعلمية.
الواق�عة ب�لفئة: 16

 وامل�صجلة حتت رقم:105172 بت�ريخ:   29 يونيو 2010 
  2018/1/17 و�صتظل احلم�ية ن�فذة املفعول ملدة ع�صر �صنوات اأخرى اعتب�راً من ت�ريخ انته�ء احلم�ية يف  

وحتى ت�ريخ: 2028/1/18
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

االأحد  15  اأبريل 2018 العدد 12300

 يعلن ق�صم العالم�ت التج�رية عن انتق�ل ملكية ج�ه للملكية الفكرية
 ت�صجيل العالمة التج�رية الت�لية :

املودعة حتت رقم : 96620              بت�ريخ: 2007/06/25
امل�صجلة حتت رقم : 96620                  بت�ريخ: 2013/07/31

ب��ص��م: م�ريكو كون�صيومر كري ليمتد
وعنوانه: 7ث فلوور، جراند ب�لديوم، 175 �صي.ا�س.تي روود، ك�لين�، �ص�نت�كروز )اي�صت(، مومب�ي-098 400، 

م�ه�را�صرا، الهند
رقم وت�ريخ الن�صر ال�ص�بق يف اجلريدة الر�صمية : )      ( – )     /      /  200 م (

وذلك لتمييز الب�ص�ئع / اخلدم�ت / املنتج�ت :05 املراهم ملع�جلة اأوج�ع و الته�ب�ت املف��صل ، الم الظهر ، 
التواء املف��صل ، وجع والته�ب العظ�م ، الألي�ف، الأع�ص�ب الوركية.

الواقعة ب�لفئة : 05
* التعديالت على الطلب بعد الن�صر ال�ص�بق: 

- تن�زل رقم : 
- ا�صم م�لك العالمة املتن�زل عنه�  : ه�ليت بري�صون�ل كري )الهند( برايفت ليمتد

- ا�صم املتن�زل له: م�ريكو كون�صيومر كري ليمتد
- مه�نته : ال�صن�عة والتج�رة.

- جن�صيته: الهند
)اي�صت(،  �ص�نت�كروز  ك�لين�،  روود،  �صي.ا�س.تي   175 ب�لديوم،  جراند  فلوور،  7ث   : اإق�مته  وحمل  عنوان   -

مومب�ي-098 400، م�ه�را�صرا، الهند
- ت�ريخ انت�ق�ل امللكية:  2017/05/09  

- ت�ريخ الت�أ�صري يف ال�صجل: 2018/03/26  
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

االأحد  15  اأبريل 2018 العدد 12300

تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�صجيل/  كاليد اند كو ال ال بي
بن�صر طلب  جتديد مدة احلم�ية للعالمة التج�رية الت�لية:

 106878 املودعة ب�لرقم : 
ب��ص��م:  قرانت ثورنتون انرن��صيون�ل ليميتد 

وعنوانه:  ريجينت�س بلي�س، الط�بق ال�ص�بع، 338 اإيو�صتون رود، لندن، ان دبليو 1  3 بي جي، اململكة املتحدة
وذلك لتمييز الب�ص�ئع / اخلدم�ت / املنتج�ت:

تدقيق  املح��صبة،  خدم�ت  املكتبي؛  الن�ص�ط  تفعيل  الأع��م���ل؛  توجيه  الأع��م���ل؛  اإدارة  والإع���الن؛  الدع�ية 
اإدارة الأعم�ل؛ تخطيط ال�صرائب؛ خدم�ت الن�صح وال�صت�ص�رات ال�صريبية؛ تعيني  احل�ص�ب�ت؛ ا�صت�ص�رات 
ب�لندم�ج�ت  املتعلقة  والن�صح  ال�صت�ص�رية  اخلدم�ت  القت�ص�دية؛  التنبوؤات  �صوؤونهم؛  واإدارة  املوظفني 
الأعم�ل؛  جم�ل  يف  املخ�طر  اإدارة  ا�صت�ص�رات  ال�صوق؛  اأبح�ث  خدم�ت  امل�صركة؛  وامل�ص�ريع  وال�صتحواذات 
ا�صت�ص�رات املوارد الب�صرية؛ اإدارة قواعد البي�ن�ت؛ بحث وحتليل الأعم�ل؛ املعلوم�ت املت�صلة مب� �صبق واملزودة 

من خالل �صبكة ات�ص�لت ع�ملية.
الواق�عة ب�لفئة:  35

بت�ريخ:  2009/10/8 وامل�صجلة حتت رقم:  97256 
و�صتظل احلم�ية ن�فذة املفعول ملدة ع�صر �صنوات اأخرى اعتب�راً من ت�ريخ انته�ء احلم�ية يف  2018/2/10 

2028/2/10  وحتى ت�ريخ: 
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

االأحد  15  اأبريل 2018 العدد 12300

تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�صجيل/   كاليد اند كو ال ال بي

بن�صر طلب  جتديد مدة احلم�ية للعالمة التج�رية الت�لية:

املودعة ب�لرقم : 106625

ب��ص��م:  قرانت ثورنتون انرن��صيون�ل ليميتد 

اإيو�صتون رود، لندن، ان دبليو 1  3 بي جي، اململكة  وعنوانه:  ريجينت�س بلي�س، الط�بق ال�ص�بع، 338 

املتحدة

وذلك لتمييز الب�ص�ئع / اخلدم�ت / املنتج�ت:

الت�أمني؛ ال�صوؤون التمويلية؛ ال�صوؤون امل�لية؛ ال�صوؤون العق�رية؛ اخلدم�ت التمويلية؛ خدم�ت الن�صح 

وال�صت�ص�رات امل�لية؛ التقييم�ت امل�لية؛ خدم�ت الت�مني )الكتوارية(؛ الإدارة امل�لية؛ ا�صت�ص�رات اإدارة 

املخ�طر يف جم�ل التمويل؛ املعلوم�ت املت�صلة مب� �صبق واملزودة من خالل �صبكة ات�ص�لت ع�ملية.

الواق�عة ب�لفئة:  36

بت�ريخ: 2010/6/29 وامل�صجلة حتت رقم: 105159 

و�صتظل احلم�ية ن�فذة املفعول ملدة ع�صر �صنوات اأخرى اعتب�راً من ت�ريخ انته�ء احلم�ية يف 

2028/2/5  2018/2/5  وحتى ت�ريخ: 

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

االأحد  15  اأبريل 2018 العدد 12300

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�صجيل

امل�لك :ب�رج للذخ�ئر ذ.م.م
EBM: طلب لت�صجيل بي�ن�ت العالمة التج�رية 

املودعة ب�لرقم : 283212  بت�ريخ : 2017/11/20
ب��صم: ب�رج للذخ�ئر ذ.م.م

وع��ن��وان��ة :اب��وظ��ب��ي - ال��ع��ج��ب���ن - م��دي��ن��ة زاي����د ال��ع�����ص��ك��ري��ة - م��ن��ط��ق��ة ت�����وازن ال�����ص��ن���ع��ي��ة - 
ه�تف:025069882 - ف�ك�س:025069889 - �صندوق الربيد:95011

Rashed.AIDhaheri@barijmunitions.ae:امييل 
�سورة العالمة

والقذائف  والذخ�ئر  الن�رية  ال�صلحة   13: ب�لفئة  الواقعة  اخل��دم���ت  اأو  ال�صلع  لتمييز  وذل��ك 
واملتفجرات واللع�ب الن�رية.

و�صف العالمة:دائرة ت�صبه الهدف وفيه� احلروف EBM كم� ب�ل�صكل املو�صح
ال�صراط�ت : 

وزارة  يف  التج�رية  العالم�ت  لإدارة  مكتوب�  به  يتقدم  اأن  ذل��ك  علي  اإع��را���س  لدية  من  فعلي 
الإقت�ص�د اأو اإر�ص�لة ب�لربيد امل�صجل ، وذلك خالل 30 يوم� من ت�ريخ اإ�صدار هذا الإعالن 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

االأحد  15  اأبريل 2018 العدد 12300
منوذج اإعالن الن�سر 

تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�صجيل
امل�لك :جلوب�ل لل�صن�ع�ت الغذائية ذ.م.م

HEALTHY farm طلب لت�صجيل بي�ن�ت العالمة التج�رية :هيلثي ف�رم 
املودعة ب�لرقم : 286349  بت�ريخ : 2018/1/23

ب��صم: جلوب�ل لل�صن�ع�ت الغذائية ذ.م.م
mamdouch@albatha.com:وعنوانة :ال�ص�رقة - الم�رات العربية املتحدة -  امييل

�سورة العالمة

 ، ال�صطن�عية  والقهوة  والك�ك�و  وال�ص�ي  القهوة   30: ب�لفئة  الواقعة  اخل��دم���ت  اأو  ال�صلع  لتمييز  وذل��ك 
 ، ، اخلبز والفط�ئر واحللوي�ت  امل�صنوعة من احلبوب  الدقيق وامل�صتح�صرات   ، ، والت�بيوك� وال�ص�غو  الرز 
احللوي�ت املثلجة ع�صل النحل والع�صل ال�صود ، اخلمرية وم�صحوق اخلبيز ، امللح ، اخلردل ، اخلل وال�صل�ص�ت 

)التوابل( البه�رات ، الثلج.
 HEALTHY farm و�صف العالمة:تتكون العالمة من جملة هيلثي ف�رم مكتوبة ب�للغة العربية وجملة

مكتوبة ب�للغة الجنليزية يتو�صطه� ر�صمة نبتة
healthy ، farm كل على حدة يف  ال�صراط�ت : احلم�ية للعالمة يف جممله� والتن�زل عن الكلم�ت 

الو�صع الع�دي
فعلي من لدية اإعرا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوب� لإدارة العالم�ت التج�رية يف وزارة الإقت�ص�د اأو اإر�ص�لة 

ب�لربيد امل�صجل ، وذلك خالل 30 يوم� من ت�ريخ اإ�صدار هذا الإعالن 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

االأحد  15  اأبريل 2018 العدد 12300

العدد 12300 بتاريخ 2018/4/15
االمارات للمزادات

تنفيذ رقم 2018/415 
اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�سرَا (

تعلن الم���رات للمزادات وبن�ء على تكليف مركز ف�س املن�زع�ت الإيج�رية يف دبي ب�أنه �صينعقد 
مت�م  يف  وذل��ك   www.emiratesauction.ae للمزادات  الم����رات  موقع  على  علني  م��زاد 
للمنفذ  ملكيته�  الع�ئدة  املحجوزات  لبيع   2018/04/18 الربع�ء  يوم  م�ص�ءا   6:00 ال�ص�عة 

�صده� انوار الفق البي�س للتج�رة �س ذم م م او�ص�ف املحجوزات على النحو الت�يل :
�سعر التقييم   الو�سف       

 112،789 اغرا�ص متنوعة      
فعلى من يرغب ب�ملزايدة ان يتقدم بت�أمني نقدي او ب�صيك �صم�ن وللمزيد من املعلوم�ت التف�صل 
بزي�رة املوقع اللكروين www.emiratesauction.ae وعلى كل من له اعرا�س التقدم 

ب�عرا�صه معززا اإي�ه مب� يربره من م�صنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأي�م على الأقل .
المارات للمزادات

مركز ف�ص املنازعات االيجارية

تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�صجيل/  كاليد اند كو ال ال بي
بن�صر طلب  جتديد مدة احلم�ية للعالمة التج�رية الت�لية:

105660 املودعة ب�لرقم : 
ب��ص��م:  بور�صة دبي املحدودة 

وعنوانه:  الط�بق 14، البوابة، مركز دبي امل�يل الع�ملي، �س ب 74777 دبي، الم�رات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�ص�ئع / اخلدم�ت / املنتج�ت:

اخلدم�ت العق�رية؛ اإدارة املمتلك�ت العق�رية؛ خدم�ت العق�رات التج�رية ومت�جر التجزئة والعق�رات ال�صكنية؛ اإدارة وت�أجري العق�رات 
التج�رية والعق�رات ال�صكنية؛ اإدارة وت�صيري �صوؤون وت�أجري العق�رات التج�رية ومت�جر التجزئة والعق�رات ال�صكنية؛ خدم�ت ت�أجري 
ومالعب  واملنتجع�ت  املعدنية  املي�ه  ومنتجع�ت  واملك�تب  والفيالت  لل�صقق  ب�لن�صبة  واإدارته�  تقدميه�  يتم  التي  العق�رات  وا�صتئج�ر 
اجلولف وامل�رين� والفن�دق واملمتلك�ت ال�صن�عية ومراكز الت�صوق وقرى الت�صوق؛ خدم�ت الإدارة للم�صت�أجرين؛ اإدارة �صقق وفيالت 
الإيج�ر؛ خدم�ت الو�ص�طة للعق�رات؛ خدم�ت حت�صيل الإيج�رات؛ خدم�ت تثمني العق�رات؛ ال�صوؤون امل�لية؛ ا�صتثم�ر روؤو�س الأموال؛ 
اخلدم�ت امل�لية؛ ال�صت�ص�رات امل�لية؛ املعلوم�ت امل�لية والإدارة امل�لية؛ خدم�ت التداول؛ خدم�ت البور�صة؛ توفري وت�صغيل البور�ص�ت 
مب� يف ذلك ت�صغيل بور�ص�ت الأوراق امل�لية؛ توفري وت�صغيل الأ�صواق وت�صهيالت التداول مب� يف ذلك الأ�صواق التي يتم التداول فيه� 
للكي�ن�ت  الزميلة  وال�صرك�ت  الكي�ن�ت  واإدراج  الأوام��ر  توجيه  توفر  التي  التداول  وت�صهيالت  الأ�صواق  توفري  الإنرنت؛  خالل  من 
املق��صة للغري؛ خدم�ت  املق��صة وخدم�ت  الأولية؛ خدم�ت مك�تب  الع�مة  الطروح  واإدارة والإ�صراف على  اإجراء وت�صهيل  املدرجة؛ 
الو�ص�طة يف الأوراق امل�لية؛ خدم�ت الو�ص�طة يف الأ�صهم وال�صندات؛ اإدارة حم�فظ الأوراق امل�لية؛ الأبح�ث والتحليالت وال�صت�ص�رات 
الأ�صول؛ خدم�ت ال�صتثم�ر؛ خدم�ت  اإدارة  ب�لعمالت الأجنبية؛ خدم�ت  املتعلقة  امل�لية  البي�ن�ت  ال�صرافة؛ خدم�ت قواعد  امل�لية؛ 
ال�صتثم�ر اجلم�عي؛ خدم�ت اإدارة ال�صن�ديق؛ ال�صن�ديق امل�صركة؛ خدم�ت ا�صتثم�ر الأموال يف الأ�صهم؛ خدم�ت ا�صتثم�ر الأ�صول 
الأ�صول  ا�صتثم�ر  خدم�ت  امل���ل؛  اأ�صواق  �صن�ديق  خدم�ت  املع��ص�ت؛  �صن�ديق  اأوعية  خدم�ت  التحوط؛  �صن�ديق  الث�بت؛  الع�ئد  ذات 
العق�رية؛ خدم�ت �صن�ديق  ال�صن�ديق  الث�بت؛ خدم�ت  الع�ئد  ال�صن�ديق ذات  امل�ص�همني؛ خدم�ت  املتعددة؛ خدم�ت �صن�ديق حقوق 
ا�صتثم�ر امل�صوؤولية الجتم�عية؛ خدم�ت الت�أمني؛ اخلدم�ت امل�صرفية؛ تقدمي اخلدم�ت امل�صرفية عرب الإنرنت؛ خدم�ت التمويل 
العق�ري؛ خدم�ت  ال�صتثم�ر  العق�رية؛ خدم�ت  املح�فظ  اإدارة  العق�رات وخدم�ت  اإدارة  العق�رات؛ خدم�ت  تقييم  العق�ري؛ خدم�ت 
الو�ص�طة العق�رية؛ خدم�ت الت�أمني العق�ري؛ خدم�ت تطوير الأرا�صي وحتديدا خدم�ت متلك الأرا�صي وتثمني واختي�ر و متلك 
العق�رات لأغرا�س التطوير وال�صتثم�ر؛ متلك الأرا�صي لت�أجريه�؛ توفري املعلوم�ت فيم� يتعلق بك�فة هذه اخلدم�ت مب� يف ذلك 

توفري املعلوم�ت املتعلقة بهذه اخلدم�ت عرب �صبكة ح��صوب ع�مة.
الواق�عة ب�لفئة: 36

 وامل�صجلة حتت رقم:136675 بت�ريخ:    2011/5/8 
و�صتظل احلم�ية ن�فذة املفعول ملدة ع�صر �صنوات اأخرى اعتب�راً من ت�ريخ انته�ء احلم�ية يف  2018/1/22  وحتى ت�ريخ: 2028/1/22

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

االأحد  15  اأبريل 2018 العدد 12300

تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�صجيل/  
كاليد اند كو ال ال بي

بن�صر طلب  جتديد مدة احلم�ية للعالمة التج�رية الت�لية:

   
 105491  املودعة ب�لرقم : 

 ب��ص��م: ج�معة مريدوك  
 وعنوانه: �ص�وث �صريت، مريدوك، وي�صرن ا�صرالي�، 6150، ا�صرالي�  

وذلك لتمييز الب�ص�ئع / اخلدم�ت / املنتج�ت:
واإدارة  تنظيم  ذل��ك  يف  مب�  والتدريب  والتوجيه  والتعليم  والربية  الدرا�صة  خدم�ت  اأو  ت�صهيالت  توفري 
حلق�ت البحث واملوؤمترات والجتم�ع�ت واحللق�ت الدرا�صية والندوات ب�عتب�ره� جميع� ت�صهيالت اأو خدم�ت 
اأدوات ومواد امل�ص�عدة الب�صرية وال�صمعية وال�صمعب�صرية؛ التعليم عن بعد  اإنت�ج  تقدمه� اجل�مع�ت ع�دة؛ 
مب� يف ذلك توفري التعليم والتدري�س والتدريب من خالل �صبك�ت احل��صوب؛ خدم�ت املكتب�ت؛ توفري واإدارة 
اأن�صطة الرفيه وحتديدا امل�صرح وال�صينم� والدورات امل�ص�ئية ملن لهم اهتم�م�ت خ��صة والأن�صطة الري��صية 
والثق�فية وال�صتجم�مية مب� يف ذلك الرويج وامل�ص�عدة يف الأن�صطة الري��صية والثق�فية من اأفالم اأو درام� 

اأو مو�صيقى اأو فنون ب�صرية؛ خدم�ت الن�صر مب� يف ذلك ن�صر الن�صو�س.
الواق�عة ب�لفئة: 41

 وامل�صجلة حتت رقم:105173 بت�ريخ:29 يونيو 2010 
انته�ء احلم�ية يف  2018/1/17   اأخرى اعتب�راً من ت�ريخ  املفعول ملدة ع�صر �صنوات  و�صتظل احلم�ية ن�فذة 

وحتى ت�ريخ: 2028/1/17
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

االأحد  15  اأبريل 2018 العدد 12300
تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�صجيل/  

كاليد اند كو ال ال بي
بن�صر طلب  جتديد مدة احلم�ية للعالمة التج�رية الت�لية:

   
 101188  املودعة ب�لرقم : 

 ب��ص��م: م�ر�س امرييت�س لو�ص�طة الت�مني �س ذ م م  
وعنوانه: �س.ب 64057، مكتب رقم )P2-P1( ملك �صركة عي�صى �ص�لح القرق ذ م م – رقة البطني – ديره، 

دبي، الإم�رات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�ص�ئع / اخلدم�ت / املنتج�ت:

الت�أمني  خدم�ت  الطبي،  الت�أمني  خدم�ت  العق�رية،  ال�صوؤون  النقدية،  ال�صوؤون  امل�لية،  ال�صوؤون  الت�أمني، 
املتعلقة ب�لنفق�ت الطبية.

الواق�عة ب�لفئة: 36
بت�ريخ: 7 م�يو 2009   وامل�صجلة حتت رقم: 94770 

و�صتظل احلم�ية ن�فذة املفعول ملدة ع�صر �صنوات اأخرى اعتب�راً من ت�ريخ انته�ء احلم�ية يف  2017/10/17  
وحتى ت�ريخ: 2027/10/17

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

االأحد  15  اأبريل 2018 العدد 12300

تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�صجيل/   كاليد اند كو ال ال بي
بن�صر طلب  جتديد مدة احلم�ية للعالمة التج�رية الت�لية: 

  
 100955  املودعة ب�لرقم : 

 ب��ص��م: جمموعة دبي )�س .ذ.م.م(  
وعنوانه: اأبراج الم�رات، �ص�رع ال�صيخ زايد، دبي، الم�رات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�ص�ئع / اخلدم�ت / املنتج�ت:
اخلدم�ت العق�رية؛ اإدارة العق�رات؛ خدم�ت العق�رات التج�رية ومت�جر التجزئة والعق�رات ال�صكنية؛ اإدارة وت�أجري العق�رات 
ب�لن�صبة  واإدارته�  تقدميه�  يتم  التي  العق�رات  وا�صتئج�ر  ت�أجري  خدم�ت  ال�صكنية؛  والعق�رات  التجزئة  ومت�جر  التج�رية 
ال�صن�عية  املعدنية واملنتجع�ت ومالعب اجلولف وامل�رين� والفن�دق واملمتلك�ت  املي�ه  لل�صقق والفيالت واملك�تب ومنتجع�ت 
للعق�رات؛  الو�ص�طة  الإيج�ر؛ خدم�ت  اإدارة �صقق وفيالت  الإدارة للم�صت�أجرين؛  الت�صوق؛ خدم�ت  الت�صوق وقرى  ومراكز 
خدم�ت حت�صيل الإيج�رات؛ خدم�ت تثمني العق�رات؛  ا�صتثم�ر روؤو�س الأموال؛ اخلدم�ت امل�لية؛ خدم�ت اإدارة الأ�صول؛ 
خدم�ت ال�صتثم�ر؛ خدم�ت ال�صتثم�ر اجلم�عي؛ خدم�ت اإدارة ال�صن�ديق؛ ال�صن�ديق امل�صركة؛ خدم�ت ا�صتثم�ر الأموال يف 
الأ�صهم؛ خدم�ت ا�صتثم�ر الأ�صول ذات الع�ئد الث�بت؛ �صن�ديق التحوط؛ خدم�ت اأوعية �صن�ديق املع��ص�ت؛ خدم�ت �صن�ديق 
اأ�صواق امل�ل؛ خدم�ت ا�صتثم�ر الأ�صول املتعددة؛ خدم�ت �صن�ديق حقوق امل�ص�همني؛ خدم�ت ال�صن�ديق ذات الع�ئد الث�بت؛ 
خدم�ت ال�صن�ديق العق�رية؛ خدم�ت �صن�ديق ا�صتثم�ر امل�صوؤولية الجتم�عية؛ خدم�ت الت�أمني؛ اخلدم�ت امل�صرفية؛ تقدمي 
اإدارة العق�رات وخدم�ت  اخلدم�ت امل�صرفية عرب الإنرنت؛ خدم�ت التمويل العق�ري؛ خدم�ت تقييم العق�رات؛ خدم�ت 
اإدارة املح�فظ العق�رية؛ خدم�ت ال�صتثم�ر العق�ري؛ خدم�ت الو�ص�طة العق�رية؛ خدم�ت الت�أمني العق�ري؛ خدم�ت تطوير 
ا�صتمالك  وال�صتثم�ر؛  التطوير  لأغرا�س  العق�رات  وا�صتمالك  واختي�ر  تثمني  الأرا���ص��ي؛  ا�صتمالك  خدم�ت  الأرا���ص��ي؛ 
الأرا�صي لت�أجريه�؛ توفري املعلوم�ت فيم� يتعلق بك�فة هذه اخلدم�ت مب� يف ذلك توفري املعلوم�ت املتعلقة بهذه اخلدم�ت 

عرب �صبكة ح��صوب ع�مة.
الواق�عة ب�لفئة: 36

 وامل�صجلة حتت رقم:93565 بت�ريخ: 4 م�ر�س 2009 
انته�ء احلم�ية يف  2017/10/9  وحتى ت�ريخ:  اأخ��رى اعتب�راً من ت�ريخ  و�صتظل احلم�ية ن�فذة املفعول ملدة ع�صر �صنوات 

2027/10/9
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

االأحد  15  اأبريل 2018 العدد 12300

تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�صجيل/  كاليد اند كو ال ال بي
بن�صر طلب  جتديد مدة احلم�ية للعالمة التج�رية الت�لية:

املودعة ب�لرقم : 106879
ب��ص��م:  قرانت ثورنتون انرن��صيون�ل ليميتد

بي جي،   3   1 دبليو  ان  لندن،  رود،  اإيو�صتون   338 ال�ص�بع،  الط�بق  بلي�س،  ريجينت�س  وعنوانه:  
وذلك لتمييز الب�ص�ئع / اخلدم�ت / املنتج�ت: اململكة املتحدة 

التمويلية؛ خدم�ت  العق�رية؛ اخلدم�ت  ال�صوؤون  امل�لية؛  ال�صوؤون  التمويلية؛  ال�صوؤون  الت�أمني؛ 
امل�لية؛  الإدارة  )الكتوارية(؛  الت�مني  خدم�ت  امل�لية؛  التقييم�ت  امل�لية؛  وال�صت�ص�رات  الن�صح 
ا�صت�ص�رات اإدارة املخ�طر يف جم�ل التمويل؛ املعلوم�ت املت�صلة مب� �صبق واملزودة من خالل �صبكة 

ات�ص�لت ع�ملية.
الواق�عة ب�لفئة:  36

بت�ريخ: 2009/10/8 وامل�صجلة حتت رقم:  97257 
و�صتظل احلم�ية ن�فذة املفعول ملدة ع�صر �صنوات اأخرى اعتب�راً من ت�ريخ انته�ء احلم�ية يف 

 2028/2/10  2018/2/10  وحتى ت�ريخ: 
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

االأحد  15  اأبريل 2018 العدد 12300

تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�صجيل/  
كاليد اند كو ال ال بي

بن�صر طلب  جتديد مدة احلم�ية للعالمة التج�رية الت�لية:

   
 106624  املودعة ب�لرقم : 

 ب��ص��م: قرانت ثورنتون انرن��صيون�ل ليميتد 
وعنوانه: ريجينت�س بلي�س، الط�بق ال�ص�بع، 338 اإيو�صتون رود، لندن، ان دبليو 1  3 بي جي، اململكة املتحدة

وذلك لتمييز الب�ص�ئع / اخلدم�ت / املنتج�ت:
تدقيق  املح��صبة،  خدم�ت  املكتبي؛  الن�ص�ط  تفعيل  الأع��م���ل؛  توجيه  الأع��م���ل؛  اإدارة  والإع���الن؛  الدع�ية 
اإدارة الأعم�ل؛ تخطيط ال�صرائب؛ خدم�ت الن�صح وال�صت�ص�رات ال�صريبية؛ تعيني  احل�ص�ب�ت؛ ا�صت�ص�رات 
ب�لندم�ج�ت  املتعلقة  والن�صح  ال�صت�ص�رية  اخلدم�ت  القت�ص�دية؛  التنبوؤات  �صوؤونهم؛  واإدارة  املوظفني 
الأعم�ل؛  جم�ل  يف  املخ�طر  اإدارة  ا�صت�ص�رات  ال�صوق؛  اأبح�ث  خدم�ت  امل�صركة؛  وامل�ص�ريع  وال�صتحواذات 
ا�صت�ص�رات املوارد الب�صرية؛ اإدارة قواعد البي�ن�ت؛ بحث وحتليل الأعم�ل؛ املعلوم�ت املت�صلة مب� �صبق واملزودة 

من خالل �صبكة ات�ص�لت ع�ملية.
الواق�عة ب�لفئة: 35

 وامل�صجلة حتت رقم:106053 بت�ريخ: 2010/7/12 
   2 0 1 8 /2 و�صتظل احلم�ية ن�فذة املفعول ملدة ع�صر �صنوات اأخرى اعتب�راً من ت�ريخ انته�ء احلم�ية يف  5/

وحتى ت�ريخ: 2028/2/5
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

االأحد  15  اأبريل 2018 العدد 12300

اعالن جتديد 
تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�صجيل / ج�ه للمكية الفكرية     

بطلب لتجديد ت�صجيل العالمة التج�رية : 

املودعة ب�لرق�م : 104115
ب��ص������م : �س.   �صيبي�مو ا�س .ار .ال.

وعنوان����ه : غ�لريي� ديل رينو،2 –بولوغن� –ايط�لي�.
وامل�صجلة حتت رقم : )101515(    بت�ريخ : 2010/04/07  

انت��ه�ء  ت���ري��خ  م��ن  اع��ت��ب���راً  اخ��ري  �صنوات  ع�صر  مل��دة  املفعول  ن���ف��ذة  احلم�ية  و�صتظل 
احلم���ية يف :   2017/12/10  اإيل 2027/12/10.

هذا ويجوز جتديد احلم�ية ملدد اخرى متت�لية كل منه� ع�صر �صنوات وفق�ً لالأو�ص�ع 
وال�صروط املن�صو�س عليه� ب�مل�دة )19( من الق�نون الحت�دي رقم 1992/37 ال�ص�در يف 

�ص�أن العالم�ت التج�رية .
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

االأحد  15  اأبريل 2018 العدد 12300
اعالن جتديد 

تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�صجيل / ج�ه للمكية الفكرية     
بطلب لتجديد ت�صجيل العالمة التج�رية : 

املودعة ب�لرق�م : 104114
ب��ص������م : �س.   �صيبي�مو ا�س .ار .ال.

وعنوان����ه : غ�لريي� ديل رينو،2 –بولوغن� –ايط�لي�.
وامل�صجلة حتت رقم : )129459(    بت�ريخ : 2011/01/23  

انت��ه�ء  ت���ري��خ  م��ن  اع��ت��ب���راً  اخ��ري  �صنوات  ع�صر  مل��دة  املفعول  ن���ف��ذة  احلم�ية  و�صتظل 
احلم���ية يف :   2017/12/10  اإيل 2027/12/10.

هذا ويجوز جتديد احلم�ية ملدد اخرى متت�لية كل منه� ع�صر �صنوات وفق�ً لالأو�ص�ع 
وال�صروط املن�صو�س عليه� ب�مل�دة )19( من الق�نون الحت�دي رقم 1992/37 ال�ص�در يف 

�ص�أن العالم�ت التج�رية .
ادارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

االأحد  15  اأبريل 2018 العدد 12300

العدد 12300 بتاريخ 2018/4/15   
       اإعادة اإعالن بالن�شر

   فـي  الدعوى 2018/748  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1-  ارتور ارو�صت�مي�ن جمهول حمل الق�مة مب� ان املدعي/ 
ومو�صوعه�  الدعوى  عليك  اأق���م  قد  ذ.م.م  العطالت  بيوت  لت�جري  �صتونرى 
املط�لبة ب�لزام املدعي عليه مببلغ وقدره )166215( درهم والر�صوم وامل�ص�ريف. 
وحددت له� جل�صة يوم الحد املوافق  2018/4/29   ال�ص�عة 8.30 �س ب�لق�عة 
Ch 1.C.14 لذا ف�أنت مكلف ب�حل�صور اأو من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي 
م� لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأي�م على الأقل 

ويف ح�لة تخلفك ف�ن احلكم �صيكون مبث�بة ح�صوري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية



العدد 12300 بتاريخ 2018/4/15   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

ا�صم ال�صركة : بيودير ما للتجارة العامة - �ص ذ م م     
ال�صكل  الثنية اخل�م�صة -  اني�س مظفر -  العنوان : مكتب رقم 103 ملك حممد 
القيد  رق���م    226858  : ال��رخ�����ص��ة  رق���م  م�����ص��وؤول��ي��ة حم�����دودة.  ذات   : ال��ق���ن��وين 
القت�ص�دية  التنمية  دائ���رة  تعلن  ه��ذا  مب��وج��ب   1070571  : ال��ت��ج���ري  ب�ل�صجل 
املذكورة  ال�صركة  ب�إنحالل  لديه�  التج�ري  ال�صجل  يف  الت�أ�صري  مت  قد  ب�أنه  بدبي 
بت�ريخ 2018/3/26  واملوثق لدى ك�تب  اأع��اله، وذلك مبوجب قرار حم�كم دبي 
مط�لبة  اأو  اع��را���س  اأي  لديه  من  وعلى   2018/4/8 بت�ريخ  دب��ي  حم�كم  العدل 
ي�سرى و�سركاه لال�ست�سارات وتدقيق احل�سابات   اإىل امل�صفي املعني   التقدم 
 العنوان :  مكتب رقم 703 ملك ي�صرى ع�دل امني - بردبي - اخلليج التج�ري - 
امل�صتندات  ك���ف��ة  معه  م�صطحب�ً   04-5588204   : ف�ك�س   04-5588206 ه���ت��ف: 

والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوم�ً من ت�ريخ ن�صر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12300 بتاريخ 2018/4/15   
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    

ا�صم امل�صفي/ي�سرى و�سركاه لال�ست�سارات وتدقيق احل�سابات  
 العنوان :  مكتب رقم 703 ملك ي�صرى ع�دل امني - بردبي - اخلليج التج�ري - 
ه�تف: 5588206-04 ف�ك�س :  5588204-04  مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية 
القت�ص�دية بدبي ب�أنه قد مت تعيني امل�صفي املذكور اأعاله لت�صفية  بيودير 
بت�ريخ  دب��ي  ق��رار حم�كم  وذل��ك مبوجب  م    العامة - �ص ذ م  للتجارة  ما 
2018/3/26 واملوثق لدى ك�تب العدل حم�كم دبي بت�ريخ 2018/4/26 وعلى 
من لديه اأي اعرا�س اأو مط�لبة التقدم اإىل امل�صفي املعني يف مكتبه الك�ئن 
امل�صتندات والأوراق  اأع��اله، م�صطحب�ً معه ك�فة  املذكور  العنوان  بدبي على 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوم�ً من ت�ريخ ن�صر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12300 بتاريخ 2018/4/15   
    يف الق�شية رقم 2017/2264 جتاري جزئي

حم�مون  واملطرو�صي  ال��ق��رق  بوك�لة  ابوظبي  ف��رع  م�صر  بنك   / م��ن  املرفوعة 
وم�صت�ص�رون ق�نونيون  �صد / ابراهيم �صيف كرم  علي البلو�صي 

واملت�صمن   2018/4/10 يف  امل���وؤرخ  البتدائية  دب��ي  حمكمة  كت�ب  اىل  ب���ل���ص���رة 
تكليفي خبريا يف الق�صية املذكورة اعاله نحيطكم علم� ب�نه تقرر عقد اجتم�ع 
خربة يف الق�صية املذكورة يوم الحد املوافق  2018/4/22 ال�ص�عة 11.00 �صب�ح�  
وذلك على العنوان الت�يل: مكتب اخلبري/ احمد م�جد لوت�ه- الهالل ك�بيت�ل- 
الط�بق الث�لث- مكتب رقم 302 بن�ية دبي الوطنية للت�مني- مق�بل ديرة �صيتي 
�صنر- بور�صعيد ه�تف 2999000-04  - لذا ندعوكم للح�صور يف املوعد املذكور 

وتقدمي ك�فة م�لديكم من م�صتندات ومذكرات
اخلبري/ احمد ماجد لوتاه- رقم قيد )111(

الهالل كابيتال
    اعالن ن�شر اجتماع خربة

العدد 12300 بتاريخ 2018/4/15   
  اعالن بالن�شر للح�شور اأمام مكتب اإدارة الدعوى 

  يف الدعوى رقم   2018/371  مدين 
بن�ء علي طلب امل�صت�أنف / حممد م�صطفى ابراهيم امل�صني 

ال��ع��ب��د - ايرلندي  ب���در  اأن����ور  امل�����ص��ت���أن��ف ���ص��ده / خ��ل��دون  اىل 
الدعوى  اإدارة  مكتب  ام���م  ب�حل�صور  مكلف  ان��ت   - اجلن�صية 
وكيل  بوا�صطة  او  �صخ�صي�  ال�صتئن�فية  ال�����ص���رق��ة  مبحكمة 
معتمد وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفق� به� ك�فة 

امل�صتندات وذلك يف يوم الثالث�ء املوافق 2018/4/17   
مكتب ادارة الدعوى        
ندى حممد حممود 

  وزارة العدل
حمكمة ال�شارقة اال�شتئنافية  االحتادية

مكتب ادارة الدعوى

العدد 12300 بتاريخ 2018/4/15   
 اعالن ن�شرا        

اإىل املدعي عليه /امل�صري للمق�ولت ال�صحية - ذ م م وميثله� جم�ل مراد اأحمد 
ج��صم  ومقره� مدينة خور فك�ن وذلك حيث اأن املدعي/ ورثة حممد حممد �صيف 
احلميدي الوكيل / ع��صم حممد حممد �صيف احلميدي قد اأق�م �صدكم دعوى 
مدينة  ببلدية  اليج�رية  املن�زع�ت  ف�س  جلنة  لدى    2018/35 ب�لرقم  ايج�رية 
خور فك�ن فيقت�صي ح�صوركم �صخ�صي� اأو وكيال عنكم لتقدمي طلب�تكم اأو تنفيذ 
اأم�مه� يف مقر بلدية  ت�ريخ الإعالن للمثول  ال�ص�در يف مدة 15 يوم من  احلكم 
اإر�ص�ل وكيل عنكم يف الوقت  اأو عدم  خورفك�ن.  ويف ح�لة تخلفكم عن احل�صور 

املحدد ف�إن اللجنة �صوف تقوم بنظر الدعوى يف غي�بكم
جلنة ف�س املنازعات االيجارية 
قلم التنفيذ 

 االمارات العربية املتحدة
 حكومة ال�شارقة

  بلدية مدينة خورفكان

العدد 12300 بتاريخ 2018/4/15   

  اعـــــــــالن تغيري ا�شم
اأبوظبي  حمكمة  اىل  بطلب  نداء  املواطنة/  تقدمت 
)نداء(  ا�صمه� من  بتغيري  التوثيق�ت  ق�صم   - البتدائية 

اىل)ندى(  
فمن لديه اعرا�س يتقدم به اىل الق�صم املذكور خالل 

15 يوم� من ت�ريخ ن�صر العالن.
حممد �شعيد العدوي  -  كاتب عدل 

عبد االإله املتني  - قا�شي اإبتدائي          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء(
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق

العدد 12300 بتاريخ 2018/4/15   
 اعـــــــالن       

تقدم ايل ان� الك�تب العدل ب�دارة الك�تب العدل والت�صديق�ت- خورفك�ن  : ال�صيد/ 
ابرار ح�صني عبدالر�صيد ، اجلن�صية : ب�ك�صت�ن  وطلب الت�صديق على حمرر يت�صمن 
التك�صية  ملق�ولت  املريخ  �صوء  التج�ري  ال�صم  100% يف  الب�لغة  )تن�زل(  يف ح�صته 
والر�صي�ت ، ن�ص�ط الرخ�صة مق�ولت فئة �ص�د�صة ، التك�صية والأر�صي�ت ، واملرخ�س 
ال�ص�در   746664 رق��م  جت�رية  رخ�صة  خورفك�ن  يف   القت�ص�دية  التنمية  دائ��رة  من 
بت�ريخ 2016/8/18 يف دائرة التنمية القت�ص�دية بخورفك�ن. اىل ال�صيد/ عالء الدين 
ب�نديته ، اجلن�صية : بنغالدي�س - ليكن معلوم� للجميع ب�ن الك�تب العدل يف مدينة 
خورفك�ن �صيقوم ب�لت�صديق على توقيع�ت ذوي ال�ص�أن يف املحرر املذكور بعد انق�ص�ء 

ا�صبوعني من ت�ريخ ن�صر هذا العالن.
الكاتب العدل خورفكان
عائ�شة حممد علي 

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

الكاتب العدل- خورفكان
العدد 12300 بتاريخ 2018/4/15   

 اعـــــــالن       
 تقدم ايل ان� الك�تب العدل ب�دارة الك�تب العدل والت�صديق�ت- خورفك�ن  : ال�صيد/ حممد 
اأحمد حممد عبداهلل النقبي ، اجلن�صية : الإم�رات ،  وطلب الت�صديق على حمرر يت�صمن 
الأ�صب�غ  ملق�ولت  واأف��ك���ر  مواهب  التج�ري  ال�صم  يف   %100 الب�لغة  ح�صته  يف  )ت��ن���زل(  
والأ�صقف املعلقة ، ن�ص�ط الرخ�صة مق�ولت فئة �ص�د�صة ، اأ�صب�غ ، تركيب الأ�صقف املعلقة 
  604834 رقم  جت�رية  رخ�صة  خورفك�ن   يف   القت�ص�دية  التنمية  دائ��رة  من  واملرخ�صة   ،
ال�ص�در بت�ريخ 2010/2/4 يف دائرة التنمية القت�ص�دية بخورفك�ن. اىل ال�صيد/ اإبراهيم 
حممد ال�صغري ح�صني اأحمد ، اجلن�صية : م�صر - ليكن معلوم� للجميع ب�ن الك�تب العدل 
بعد  املذكور  املحرر  يف  ال�ص�أن  ذوي  توقيع�ت  على  ب�لت�صديق  �صيقوم  خورفك�ن  مدينة  يف 

انق�ص�ء ا�صبوعني من ت�ريخ ن�صر هذا العالن.
الكاتب العدل خورفكان
عائ�شة حممد علي 

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

الكاتب العدل- خورفكان

العدد 12300 بتاريخ 2018/4/15   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 609
ليكن معلوم� للجميع ب�ن ال�صيد/ �ص�جو كوم�ر �ص�تي� ني�صون ف�ل�ص�ل ، هندي اجلن�صية 
الب�لغة 100%  وذلك اىل ال�صيد/ م�لي�س  يرغب يف البيع والتن�زل عن ك�مل ح�صته 
راو ب�تيني - هندي اجلن�صية يف الرخ�صة امل�صم�ة / ركن املج�ز للخي�طة والتطريز( 
التنمية  دائرة  من  ال�ص�درة   )731027( رقم  رخ�صة  مبوجب  ال�ص�رقة  ب�إم�رة  ت�أ�ص�صت 
القت�ص�دية ب�ل�ص�رقة. وعمالبن�س امل�دة )14( فقرة )5( من احك�م  الق�نون الحت�دي 
رقم )4( ل�صنة  2013 يف �ص�ن الك�تب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه 
ا�صبوعني من ت�ريخ هذا العالن  اليه بعد  امل�ص�ر  الت�صديق  على الجراء  �صوف يتم 
فمن لديه اي اعرا�س حي�ل ذلك عليه مراجعة مكتب الك�تب العدل املذكورة لتب�ع 

الجراءات الق�نونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12300 بتاريخ 2018/4/15   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 605
بنغالدي�صي   - ف�روق  حممد  ي��صني  حممد  ال�صيد/  ب�ن  للجميع  معلوم�  ليكن 
الرخي�س  يف   %100 الب�لغة  ح�صته  ك�مل  عن  والتن�زل  البيع  يف  يرغب  اجلن�صية 
لل�صيد/  وذلك   613612 مهنية  ترخي�س  ال�صت�ئر   خلي�طة  ي��صني  حممد   : املهنية 
 - الرخ�صة   تن�زل �ص�حب  اجلن�صية حيث مت  بنغالدي�صي   - ابو كالم  �ص�هوبوران  
تغريات اخرى : تغري ال�صم التج�ري من )حممد ي��صني خلي�طة ال�صت�ئر ( لي�صبح 

)�صم�ل الق��صمية خلي�طة ال�صت�ئر( 
وعمالبن�س امل�دة )14( فقرة )5( من احك�م  الق�نون الحت�دي رقم )4( ل�صنة  2013 
يف �ص�ن الك�تب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  

على الجراء امل�ص�ر اليه بعد ا�صبوعني من ت�ريخ هذا العالن. 
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12300 بتاريخ 2018/4/15   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 607
البيع  يف  يرغب  اجلن�صية  اإم�راتي   - علي  ال  ج�بر  يو�صف  حممد  ال�صيد/  ب�ن  للجميع  معلوم�  ليكن 
والتن�زل عن ك�مل ح�صته الب�لغة 100%  وذلك اىل ال�صيد/ حممد خور�صيد ع�مل حممد يون�س مي�ه - 
بنغالدي�صي اجلن�صية يف الرخ�صة امل�صم�ة / ال�ص�حل ل�صن�عة املطرزات - ت�أ�ص�صت ب�إم�رة ال�ص�رقة مبوجب 
رخ�صة رقم )614526( ال�ص�درة من دائرة التنمية القت�ص�دية ب�ل�ص�رقة.  تعديالت اخرى : مت تغيري 

ال�صكل الق�نوين من )موؤ�ص�صة فردية( اىل )موؤ�ص�صة فردية بوكيل خدم�ت( 
الك�تب  �ص�ن  ل�صنة  2013 يف  الق�نون الحت�دي رقم )4(  احك�م   امل�دة )14( فقرة )5( من  وعمالبن�س 
اليه بعد  امل�ص�ر  الت�صديق  على الجراء  للعلم وانه �صوف يتم  ن�صر هذا العالن  اقت�صى  . فقد  العدل 
ا�صبوعني من ت�ريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرا�س حي�ل ذلك عليه مراجعة مكتب الك�تب العدل 

املذكورة لتب�ع الجراءات الق�نونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 12300 بتاريخ 2018/4/15   

  اعالن بالن�شر
املرجع : 608

ليكن معلوم� للجميع ب�ن ال�صيد/ زاهد حممد نور حممد - ب�ك�صت�ين  اجلن�صية يرغب 
يف البيع والتن�زل عن ك�مل ح�صته الب�لغة 100%  وذلك اىل ال�صيد/ حممد ق�ئد زاهد 
حممد - ب�ك�صت�ين اجلن�صية يف الرخ�صة امل�صم�ة )زاهد حممد ملق�ولت النج�رة امل�صلحة( 
التنمية  دائرة  من  ال�ص�درة   )528156( رقم  رخ�صة  مبوجب  ال�ص�رقة  ب�إم�رة  ت�أ�ص�صت 

القت�ص�دية ب�ل�ص�رقة. 
وعمالبن�س امل�دة )14( فقرة )5( من احك�م  الق�نون الحت�دي رقم )4( ل�صنة  2013 يف 
�ص�ن الك�تب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على 
الجراء امل�ص�ر اليه بعد ا�صبوعني من ت�ريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرا�س حي�ل 

ذلك عليه مراجعة مكتب الك�تب العدل املذكورة لتب�ع الجراءات الق�نونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 12300 بتاريخ 2018/4/15   

  اعالن بالن�شر
املرجع : 606

ليكن معلوم� للجميع ب�ن ال�صيد/ عبدالرحمن ن��صر حميد النعيمي - عم�ين اجلن�صية يرغب يف البيع 
ب�ك�صت�ين اجلن�صية /   - ال�صيد/ حممد ع�رف عمر دين  الب�لغة 36 %  اىل  والتن�زل عن ك�مل ح�صته 
ك�مل  عن  والتن�زل  البيع  يف  ترغب  اجلن�صية  ب�ك�صت�نية   - علي  ا�صرف  �صيد  ا�صرف  طلعت   / وال�صيدة 
ح�صته� الب�لغة 27% اىل ال�صيد/ حممد دين عمر ع�رف - ب�ك�صت�ين اجلن�صية يف الرخ�صة ب��صم )ق�صر 

الدرر للخي�طة والتطريز( رخ�صة مهنية ت�أ�ص�صت ب�إم�رة ال�ص�رقة مبوجب رخ�صة رقم )538672( 
تعديالت اخرى : ان�صح�ب �صريك / �صرك�ء 

الك�تب  �ص�ن  ل�صنة  2013 يف  الق�نون الحت�دي رقم )4(  احك�م   امل�دة )14( فقرة )5( من  وعمالبن�س 
اليه بعد  امل�ص�ر  الت�صديق  على الجراء  للعلم وانه �صوف يتم  ن�صر هذا العالن  اقت�صى  . فقد  العدل 
ا�صبوعني من ت�ريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرا�س حي�ل ذلك عليه مراجعة مكتب الك�تب العدل 

املذكورة لتب�ع الجراءات الق�نونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12300 بتاريخ 2018/4/15   
اعالن حكم متهيدي بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2017/4063  جتاري جزئي                               
اىل املدعي عليه /1 - �صريي ب�ردين��س جوانيزا - جمهول حمل الق�مة مب� ان املدعي/ دني� 
بت�ريخ  املحكمة حكمت  ب���أن  نعلنكم  اأع���اله وعليه  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  اق���م  ق��د  م  م  ذ   - للتمويل 
2018/4/5 وقبل الف�صل يف املو�صوع بندب اخلبري امل�صريف ، �ص�حب الدور يف اجلدول -  م� مل 
يتفق الطرف�ن على تعيينه خالل ا�صبوع ، تكون مهمته الإطالع على ملف الدعوى وم� به من 
م�صتندات وم� ع�صى ان يقدم له من ا�صول م�صتندات بي�ن طبيعة العالقة بني املدعي واملدعي 
النتق�ل  ���ص��رورة  ي��رى  كهة  اي  اىل  النتق�ل  امل���أم��وري��ة  اأداء  �صبيل  يف  للخبري  و�صرحت  عليه� 
درهم  الف  اربعة  ام�نة مقداره�  وح��ددت  �صم�عة  و�صم�ع من يرى �صرورة  املهمة  ب�صبب  اليه� 
ال�ص�عة  املوافق 2018/4/19  يوم اخلمي�س  املحكمة جل�صة  له�  وح��ددت  به�  عليه  املدعي  الزمت 
8.30 �صب�ح� يف الق�عة : Ch1.C.14 يف ح�ل عدم �صداد الم�نة وجل�صة 2018/5/17 يف ح�ل 

�صداده� وحتى يقدم اخلبري تقريره.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12300 بتاريخ 2018/4/15   

اعالن حكم متهيدي بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2018/49   جتاري كلي                              

اىل املدعي عليه /1 - خمي�س ح�صن مرزوق خمي�س  جمهول حمل الق�مة مب� ان املدعي 
/ بنك ابوظبي التج�ري - فرع  قد اق�م الدعوى املذكورة اأعاله وعليه نعلنكم ب�أن املحكمة 
حكمت بت�ريخ ...... احلكم التمهيدي الت�يل : حكمت املحكمة ح�صوري� وقبل الف�صل يف 
ك�لتي  مهمته  وتكون   ، ب�جلدول  ال��دور  �ص�حب  املخت�س  امل�صريف  اخلبري  بندب  املو�صوع 
اىل  والنتق�ل  اخل�صوم  يقدمه  ان  ع�صى  وم�  وم�صتنداته�  الدعوى  ملف  على  الط��الع   -
مقر املدعية واملدعي عليه� ان لزم المر والطالع على املرا�صالت الورقية واللكرونية 
ان وج���دت ال�صجالت وال��دف���ت��ر ال��ت��ج���ري��ة ال��ورق��ي��ة والل��ك��رون��ي��ة وح���ددت ام���ن��ة خربة 
وقدره� 7000  والزمت )املدعي ( ب�صداده�.  وحددت له� املحكمة جل�صة يوم الحد  املوافق 

Ch1.C.15 2018/4/29 ال�ص�عة 30 : 9 �صب�ح� يف الق�عة
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12300 بتاريخ 2018/4/15   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/401  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-  ع�ص�م جميل حداد - ب�صفته م�لك / جموهرات فيين�  جمهول 
حمل الق�مة مب� ان املدعي/ جموهرات ف�فور - �س ذ م م وميثله / نبيه اأحمد بدر -  قد 
1946.79 غرام  بدفع  ب���أن  عليه  املدعي  ب�لزام  املط�لبة  ومو�صوعه�  الدعوى  عليك  اأق���م 
ذهب عي�ر 24 قرياط او م� يع�دله هذا املبلغ ب�لدرهم الإم�راتي املدعي عليه مببلغ وقدره 
)62.555.61 درهم( والر�صوم وامل�ص�ريف واتع�ب املح�م�ة والف�ئدة 9% �صنوي� من ت�ريخ 
املوافق  2018/4/23   الثنني   يوم  له� جل�صة  الت�م.  وح��ددت  ال�صداد  ال�صتحق�ق وحتى 
ال�ص�عة 8.30 �س ب�لق�عة Ch1.C.12 لذا ف�أنت مكلف ب�حل�صور اأو من ميثلك ق�نوني� 
اأي�م  او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة  وعليك بتقدمي م� لديك من مذكرات 

على الأقل ويف ح�لة تخلفك ف�ن احلكم �صيكون مبث�بة ح�صوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12300 بتاريخ 2018/4/15   
 الدعوى 2017/1905  ا�شتئناف جتاري 

امل�صت�أنف �صده / �صركة بري د�صربيو�صن - م م ح 
حممد  بن  ع�ي�س  بن  حممد   / املدعي  قبل  من  �صدكم  مرفوعة  دعوى  هن�لك  ان  مب� 
الطي�ر اأم�م حم�كم دبي - واأنه مت تعيين� خبريا م�صرفي� ب�لدعوى مبوجب احلكم ال�ص�در 
ب�لدعوى اأعاله ف�إنن� ندعوكم حل�صور اجتم�ع اخلربة الأول ، وذلك يوم الأربع�ء  املوافق 
2018/4/18 يف مت�م ال�ص�عة احل�دية ع�صر ظهرا ، مبقر مكتبن� انرا لال�صت�ص�رات امل�لية  
وذلك ب�لعنوان الت�يل : دبي - حمي�صنة 4 - �ص�رع بريوت - بن�ية امليزان - الط�بق الث�لث - 
مكتب  303 - مق�بل مركز كلداري لتعليم قي�دة ال�صي�رات - وبذات البن�ية يوجد بنك دبي 
التج�ري  تليفون : 042206899 ، ف�ك�س : 042206877  - يرجى الطالع و اإح�ص�ر ك�فة م� 

لديكم من م�صتندات واحلر�س على احل�صور  يف املوعد اق�ص�ه. 
اخلبري املحا�شبي وامل�شريف  
د. علي را�شد الكيتوب 

 اإعالن بالن�شر
العدد 12300 بتاريخ 2018/4/15   

 بني : بنك ابوظبي التج�ري  املدعي 
وحممد بن حل�صن املدعي عليه 

مت تقدمي مط�لبة ملح�كم �صوق ابوظبي الع�ملي من قبل بنك ابوظبي التج�ري �صد حممد 
بن حل�صن الذي يقيم �ص�بق� يف اأبوظبي - اخل�لدية - ليدرز للديكور - ذ م م - �صقة رقم 
37 - ب�لقرب من ج�ك�صون للتج�رة يط�لبه البنك بدفع مبلغ 27.288.01 دولر اأمريكي 
مع الفوائد ، اإذا ك�ن حممد بن حل�صن يرغب يف الدف�ع اأو الطعن يف اخت�ص��س املحكمة  
فعليه  الت�ص�ل ب�أمني �صجل حم�كم �صوق ابوظبي الع�ملي عرب الربيد الإلكروين على 
ADMCourtRegistry@adgm.com او الت�ص�ل على 8976 666 2 971+ 

يف غ�صون ع�صرة اي�م من ن�صر هذا الإ�صع�ل 
�صدرت من قبل :  ليندا فيتز - األن 

اأمني �صجل ، حم�كم �صوق اأبوظبي الع�ملي 
15 م�ر�س 2018     

حماكم �شوق اأبوظبي العاملي 
املحكمة االبتدائية

ق�شم املطالبات ال�شغرية  

العدد 12300 بتاريخ 2018/4/15   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2018/630  جتاري جزئي              
اىل املدعي عليه / 1- خمترب الأداء الع�يل الوروبي لفح�س الربة 2-هيمن علي عبد الب�قي علي 
- ب�صفته م�لك خمترب الأداء الع�يل الوروبي لفح�س الربة - موؤ�ص�صة فردية - جمهويل حمل 
الق�مة مب� ان املدعي/ �س �س لوت�ه للخر�ص�نة اجل�هزة - �س ذ م م  وميثله / عبداهلل خمي�س غريب 
الن�خي اآل علي -  قد اأق�م عليك الدعوى ومو�صوعه� املط�لبة ب�لزام املدعي عليه� مببلغ وقدره 
)161.114 درهم( )م�ئة وواحد و�صتون الف درهم وم�ئة واربعة ع�صر درهم( والفوائد الق�نونية 
بواقع 12% من ت�ريخ ال�صتحق�ق احل��صل يف 2017/5/31 وحتى مت�م ال�صداد والر�صوم وامل�ص�ريف 
ومق�بل اتع�ب املح�م�ة و �صمول احلكم ب�لنف�ذ املعجل بال كف�لة  وحددت له� جل�صة يوم الثنني  
اأو من  Ch1.C.13 لذا ف�أنت مكلف ب�حل�صور  ال�ص�عة 8.30 �س ب�لق�عة  املوافق 2018/4/23 
ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة 

اأي�م على الأقل ويف ح�لة تخلفك ف�ن احلكم �صيكون مبث�بة ح�صوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12300 بتاريخ 2018/4/15   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/566  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1- بدوفينج�ل حممد حنيفة ني�ص�د  جمهول حمل الق�مة 
�صعد  ال�صيخ  �صعد  ح���ج  �صهيل   / وميثله  �صميدت  اليك�صندرا  امل��دع��ي/  ان  مب��� 
قري�س - قد اأق�م عليك الدعوى ومو�صوعه� املط�لبة ب�لزام املدعي عليه مببلغ 
والف�ئدة  %12  املح�م�ة  واتع�ب  وامل�ص�ريف  والر�صوم  دره��م(  وق��دره )100000 
من ت�ريخ ال�صتحق�ق   وحتى ال�صداد الت�م.   وحددت له� جل�صة يوم الثنني  
املوافق  2018/4/23  ال�ص�عة 8.30 �س ب�لق�عة Ch1.C.13 لذا ف�أنت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م���  بتقدمي  وعليك  ق�نوني�  ميثلك  م��ن  اأو  ب�حل�صور 
م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأي�م على الأقل ويف ح�لة تخلفك ف�ن 

احلكم �صيكون مبث�بة ح�صوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12300 بتاريخ 2018/4/15   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/475  مدين جزئي 

اىل املدعي عليه / 1- انطونيو بور جي�س جمهول حمل الق�مة مب� ان املدعي/ 
م�ندجنو بول وميثله / حممد اأحمد علي عبدالرحمن بو ه��صم -  قد اأق�م عليك 
الدعوى ومو�صوعه� املط�لبة ب�لزام املدعي عليه مببلغ وقدره )433.000 درهم( 
وحتى  املط�لبة   ت�ريخ  من   %12 والف�ئدة  املح�م�ة  وات��ع���ب  وامل�ص�ريف  والر�صوم 
ال�صداد الت�م.  وحددت له� جل�صة يوم الربع�ء  املوافق  2018/4/25  ال�ص�عة 8.30 
ق�نوني�  ميثلك  م��ن  اأو  ب�حل�صور  مكلف  ف���أن��ت  ل��ذا   Ch2.D.17 ب�لق�عة  ���س 
وعليك بتقدمي م� لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة 

اأي�م على الأقل ويف ح�لة تخلفك ف�ن احلكم �صيكون مبث�بة ح�صوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12300 بتاريخ 2018/4/15   
 يف الدعوى  رقم 2018/49 جتاري كلي   

املدعي : بنك ابوظبي التج�ري - فرع 
املدعي عيه : خمي�س ح�صن مرزوق خمي�س 

رقم  الدعوى  يف  البتدائية  دبي  حمكمة  قبل  من  واملعني  الن�صر  حممد  عم�ر  اخلبري/  "يعلن 
، واملق�مة من املدعي ال�ص�دة / بنك ابوظبي التج�ري )فرع( وتنفيذا للمهمة  2018/49 جت�ري كلي 
او  امل�صرفية  اجتم�ع اخلربة  ال�صيد/ خمي�س ح�صن مرزوق خمي�س مدعو حل�صور  عليه  املدعي  ف�ن 
ال�ص�عة احل�دية  م يف مت�م  املوافق 2018/4/19  يوم اخلمي�س   واملقرر عقده   ، وكيل معتمد  بوا�صطة 
ع�صر �صب�ح� - موعدا لالجتم�ع يف مقر مكتبن� الك�ئن يف اإم�رة دبي - ديرة - بور�صعيد - بن�ية الو�صل 
بزن�س �صنر - بجوار  فندق جي 5 )فندق روت�ن� �ص�بق�( - �ص�رع رقم 27 - الط�بق الت��صع - مكتب رقم 
902 رقم مك�ين : 94178 32428  - لذا نرجو منكم التكرم ب�حل�صور يف املوعد املحدد اعاله ، واإح�ص�ر 

جميع الأوراق وامل�صتندات التي توؤدون تقدميه� لن� لنتمكن من اأداء مهمتن�.  
  اخلبري امل�شريف 
عمار حممد الن�شر 

تكليف االإعالن بالن�شر 
حل�شور اجتماع اخلربة احل�شابية  

العدد 12300 بتاريخ 2018/4/15   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

ا�ص���م ال�صركة : “ فورت�صن �صت�ر لتج�رة مواد البن�ء “ )�س.ذ.م.م(
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املال والأعمال

اإماراتية ع�سوا يف جلنة �سئون 
املراأة مبنظمة العمل العربية 

••القاهرة -وام: 

انتخبت ي�صرى �ص�لح الي�فعي ع�صوة جمل�س اإدارة جمل�س �صيدات اأعم�ل 
الإم�رات ع�صوا يف جلنة �صوؤون عمل املراأة العربية مبنظمة العمل العربية 
2018-2020 وذلك يف  الفرة من  الأعم�ل خالل  اأ�صح�ب  عن فريق 
النتخ�ب�ت التي جرت على ه�م�س اأعم�ل الدورة 45 ملوؤمتر العمل العربي 
واجلهد  للدور  تقديرا  الي�فعي  انتخ�ب  ي�أتي  الق�هرة.  يف  ح�لي�  املنعقدة 
الذي تقوم به على �صعيد جمل�س �صيدات اأعم�ل الإم�رات وجمل�س �صيدات 
التي  املك�نة  عن  ف�صال   .. الأعم�ل  �صيدات  قط�ع  خدمة  يف  العرب  اأعم�ل 
حتظى فيه� دولة الإم�رات من قبل الدول العربية فيم� يتعلق بتمكني املراأة 
الإم�راتية على الأ�صعدة ك�فة واإعط�ئه� املزيد من احلقوق لتقوم بدروه� 
ال�صيخة  �صمو  امل�صتمر من قبل  والدعم  الر�صيدة  القي�دة  التنموي يف ظل 
الأعلى  املجل�س  رئي�صة  الع�م  الن�ص�ئي  الحت���د  رئي�صة  مب�رك  بنت  ف�طمة 
الرئي�س  الأ�صرية  التنمية  ملوؤ�ص�صة  الأعلى  الرئي�صة  والطفولة  لالأمومة 
الفخري ملجل�س �صيدات اعم�ل الإم�رات “ اأم الإم�رات ». و�صكرت الي�فعي 
اإىل مزيد من  .. متطلعة  الثقة  العربية على هذه  العمل  اأع�ص�ء منظمة 
العمل لتعزيز ح�صور املراأة العربية يف القط�ع اخل��س العربي. واأكدت اأنه� 
�صتعمل مع اأع�ص�ء اللجنة على رفع امل�صتوى الجتم�عي والثق�يف وال�صحي 
من  القرارات  اتخ�ذ  يف  م�ص�ركته�  وتعزيز  دوره���  وتطوير  الع�ملة  للمراأة 
خالل دعم اأية درا�ص�ت علمية وحتقيق�ت ميدانية حول الق�ص�ي� اخل��صة 
ب�ملراأة الع�ملة بهدف تطوير القوانني وحت�صني �صروط وظروف عمل املراأة 
ب�لقط�ع اخل��س ف�صال عن اقراح تنفيذ برامج تدريبية خ��صة لتطوير 
الع�مالت والعمل على اإيج�د اأن�صطة م�صركة مع جمعي�ت املراأة وخمتلف 

موؤ�ص�ص�ت املجتمع املدين الأخرى فيم� يتعلق ب�صوؤون املراأة.

اأرا�سي دبي: 58 مليار درهم ح�ساد 
�سفقات عقارية خالل الربع االأول من 2018 

•• دبي-وام:

ك�صفت دائرة الأرا�صي والأمالك يف دبي عن اإجم�يل الت�صرف�ت العق�رية يف 
دبي خالل الأ�صهر الثالثة الأوىل - الربع الأول - من الع�م اجل�ري والتي 

بلغت 58 ملي�ر درهم من خالل 13 األف� و 759 �صفقة عق�رية.
وق�ل �صع�دة �صلط�ن بطي بن جمرن مدير ع�م دائرة الأرا�صي والأمالك 
يف دبي اإن �صوق دبي العق�ري يوا�صل الك�صف عن ح�لة من النمو املتوا�صل 
مدفوع� ب�لعديد من التوقع�ت الإيج�بية وح�لة التف�وؤل التي ت�صود القط�ع 

العق�ري ب�صكل ع�م.
اأن ت�صجيل �صوق دبي العق�ري هذا العدد الكبري يف خمتلف فئ�ت  واأ�ص�ف 
الت�صرف�ت التي اقرب من ح�جز 58 ملي�ر درهم خالل الربع الأول من 
الع�م يك�صف وجود زخم كبري يتوقع له اأن يرفع م�صتوى موؤ�صر التع�مالت 
يتوقع  حيث  ال��ع���م  نه�ية  قبل  ال��ق��وي  �صعوده  ليوا�صل  ال��ث���ين  ال��رب��ع  يف 
2019 بقوة  املحللون واخلرباء ت�صجيل موجة �ص�عدة مع دخولن� الع�م 
البنية  م�ص�ريع  من  الكثري  اكتم�ل  ب�حل�صب�ن  الأخ��ذ  عند  م�صبوقة  غري 
التحتية ال�صراتيجية لالإم�رة وو�صع اللم�ص�ت النه�ئية على ا�صتعداداته� 

ل�صت�ص�فة اإك�صبو 2020.
وذكر ابن جمرن اأن هذه النت�ئج قد حتققت بف�صل اإخال�صن� لروؤية قي�دتن� 
الر�صيدة وحر�صن� على بلوغ اأعلى مراتب التميز يف خدم�تن� املبتكرة التي 
ج�ذبة  بيئة  دب��ي  لتظل  امل�صتثمرين  �صرائح  جميع  بني  الطم�أنينة  تر�صخ 
م�  وهو  ال�صتثم�ر  على  املوؤكد  الع�ئد  عن  الب�حثون  يق�صده�  لال�صتثم�ر 
من  لأك��رث  ينتمون  الذين  امل�صتثمرين  ق�عدة  خالل  من  بجالء  نالحظه 

الع�مل. ق�رات  جميع  من  جن�صية   217
بدائرة  العق�رية  والدرا�ص�ت  البحوث  اإدارة  عن  ال�ص�در  التقرير  وبح�صب 
الأرا�صي والأم��الك يف دبي .. و�صلت ح�صة املب�يع�ت اإىل 9،092 �صفقة 
بلغت قيمته� قرابة 19 ملي�ر درهم بينم� بلغ عدد الرهون امل�صجلة للفرة 
ذاته� 3،717 �صفقة زادت قيمته� الإجم�لية على 30.6 ملي�ر وب�لن�صبة 
بقيمة  950 �صفقة  بلغ عدده�  الت�صرف�ت فقد  الأخ��رى من  الفئ�ت  اإىل 

درهم. ملي�رات   8.408
واأجرى 1،963 م�صتثمرا من مواطني جمل�س التع�ون اخلليجي م� يقرب 
من 2،500 �صفقة اقربت قيمته� من 6 ملي�رات درهم .. اأم� مواطني 
اأك��رث م��ن ملي�ري دره��م م��ن خالل  العربية الأخ���رى فقد �صخوا  ال���دول 
قي�م 1،067 م�صتثمرا ب�إبرام 1،250 �صفقة .. وعلى �صعيد اجلن�صي�ت 
الأجنبية من �صتى دول الع�مل فقد �صهد هذا الربع قي�م 5،041 م�صتثمرا 
 10 الإجم�لية ح�جز  قيمته�  اآلف �صفقة جت���وزت   5 اأك��رث من  ب���إج��راء 

ملي�رات درهم.
وتفوق مواطنو دولة الإم�رات العربية على كل اجلن�صي�ت الأخرى اخلليجية 
والعربية والأجنبية بعد اأن و�صل حجم ت�صرف�تهم اإىل اأكرث من 4 ملي�رات 
درهم مت �صخه� من قبل 1،264 م�صتثمرا يف 1،587 �صفقة وج�ء بعدهم 
مب��صرة يف املركز الث�ين م�صتثمرين من اجلن�صية الهندية لقراب حجم 
درهم  ملي�رات   3 م��ن  ا�صتثم�راتهم 
من خالل 1،387 م�صتثمًرا �ص�ركوا 

يف 1،550 ا�صتثم�را .
الث�لث  امل��رك��ز  ال�����ص��ع��ودي��ون  واح��ت��ل 
ب��صتثم�رات ن�هزت 1.3 ملي�ر درهم 
الرابعة  امل��رت��ب��ت��ني  يف  وج����ء  تقريب� 
واخل�م�صة م�صتثمرين من اجلن�صية 
على  امل��ت��ح��دة  واململكة  الب�ك�صت�نية 
الت�لية  اخلم�صة  املراكز  ويف  التوايل 
وامل�صرية  ال�صينية  اجلن�صي�ت  حلت 
من  والكندية  والأردن��ي��ة  والرو�صية 
ال�ص�د�س وحتى الع��صر على التوايل.

اأحمد بن حممد يكرم الفائزين يف م�سابقة التاجر ال�سغري2018 

من اأحمد عبداهلل حممد اجلراح   و خليفة 
حميد متيم را�صد الكتبي والدكتور خليفة 
بن  �صعيد  مع�صد  دملوج  و�صعيد  ب��ن  عبيد 
للمجل�س  ال��ع���م��ة  الأم����ن���ة  وم���ن  هويدن  
ق�صم  رئ��ي�����س  ب��وخ��ل��ف  عبداجلليل  حم��م��د 

�صوؤون اللج�ن  اأمني �صر اللجنة.
 وك�ن يف ا�صتقب�ل الأع�ص�ء من هيئة مط�ر 
ع�صو  امل��دف��ع  ���ص���مل  علي  ال���دويل  ال�ص�قة 
ال�ص�رقة  رئي�س  لإم���رة  التنفيذي  املجل�س 
واملهند�س   ال����دويل  ال�����ص���رق��ة  م��ط���ر  هيئة 
عبداخل�لق العو�صي  مدير اإدارة الهند�صة 
اإدارة  م��دي��ر  اجل�����ري   وال��ت��ط��وي��ر وخليفة 
احلمودي   الع�صب  واأح��م��د  املبنى  خدم�ت 
واملهند�صة  الع�مة  ال��ع��الق���ت  اإدارة  م��دي��ر 
اخلدم�ت  اإدارة  ال�ص�م�صي مدير  مل���ي����ء 
اإدارة  م��دي��ر  ال�ص�م�صي   وع��ل��ي���ء  امل�����ص���ن��دة 
اإدارة  م��دي��ر  ال��ه��رم��ودي   وليلى  الت�صويق 
و�ص�رة  ال�صراتيجي  والتخطيط  اجل��ودة 
املدفع مدير الإدارة امل�لية وعمر طورمو�س  

مدير التطوير التج�ري.
ويف ب��داي��ة الج��ت��م���ع ن��ق��ل ع��ب��داهلل مطر 
الع�مة  امل�����راف�����ق  جل���ن���ة  رئ���ي�������س  ال���ك���ت���ب���ي 
ب�ملجل�س ال�صت�ص�ري حتي�ت رئي�صة املجل�س 
املجل�س  وع�صوات  واأع�ص�ء  الع�م  والأم��ني 
هيئة  يف  الع�مة  الكوادر  ولك�فة  للق�ئمني 
م��ط���ر ال�����ص���رق��ة ال���دويل م��ق��درا جهودهم 

وح��ر���ص��ه��م ع��ل��ى الرت���ق����ء مب��رف��ق املط�ر 
�صواء  املقدمة  اخلدم�ت  تنمية  خ��الل  من 
ف�صال  وال��ق���دم��ني  امل��غ���دري��ن  للم�ص�فرين 
وملك�تبه�  للط�ئرات  املقدمة  عن اخلدم�ت 
ت�أتي  ال��زي���رة  اأن  الكتبي  واأك��د   . ووكالئه� 
يف اإط�ر حت�صريات املجل�س ملن�ق�صة �صي��صة 
هيئة م��ط���ر ال�����ص���رق��ة ال���دويل خ��الل يوم 

اخلمي�س املقبل مب�صيئة اهلل.
بدوره رحب علي �ص�مل املدفع رئي�س هيئة 
املجل�س  ب�أع�ص�ء  ال���دويل  ال�ص�رقة  م��ط���ر 

ال���ص��ت�����ص���ري لإم������رة ال�����ص���رق��ة م��ن جلنة 
املجل�س  املرافق معرب� عن تقديره جلهود 
وت��وا���ص��ل��ه ال��دائ��م م��ع م��ط���ر ال�����ص���رق��ة  يف 
اأدوار انعق�ده واطالعه الدائم على  جميع 
اأحدث اخلدم�ت التي تقوم به� هيئة املط�ر 
من خدم�ت تن�ف�صية تعزز من مك�نة مط�ر 
امل�ص�فرين  ت�صتقبل  ع�ملية  كجهة  ال�ص�رقة 
والط�ئرات وتقدم اأف�صل وارقى اخلدم�ت 

الب�صرية واللوج�صتية.
�صرح�  ومع�ونيه  املط�ر  رئي�س  قدم  بعده� 

حتققت  ال��ت��ي  امل��وؤ���ص��رات  واأب���رز  تو�صيحي�ً 
ال�ص�بقة  ال�����ص��ن��وات  ويف   2017 ع�����م   يف 
وامل�ص�ريع والإجن�زات  امل���ب����درات  وك��ذل��ك 
امل�ص�فرين  لتدفق  الكبرية  والإح�����ص���ءات 
على مط�ر ال�ص�رقة وتزايد حركة املالحة 

اجلوية.
التي  امل��ح���ور  خمتلف  اجل�نب�ن  بحث  كم� 
الر�صيدة يف  القي�دة  روؤى  تدعيم  ت�صب يف 
ال�ص�رقة  مط�ر  مبرفق  الرت��ق���ء  موا�صلة 

الدويل وك�فة خدم�ته. 

جلنة املرافق العامة باملجل�ص اال�ست�ساري تطلع على جهود هيئة 
مطار ال�سارقة الدويل وخدماته لت�سهيل حركة امل�سافرين واملالحة اجلوية 

»�سيدات اأعمال عجمان« يعزز تعاونه مع اجلهات احلكومية

حقيبة  ب�ق”  ك��ن��دورة  “ذا  م�����ص��روع  وي��ق��دم 
للحف�ظ  الإم�راتي”  “الزي  الكن�دير  لطي 
ع��ل��ى ه��ي��ئ��ة ال��ك��ن���دي��ر امل��ك��وي��ة م�����ص��ب��ق��� من 
مك�ن  اي  يف  به�  التنقل  ومي��ك��ن  التج�عيد 
وم�صروع  ال���ك���ن����دي���ر  ك���ي  ع��ب��ئ  ح��م��ل  دون 
عن  ع���ب����رة  ه���و  ب�نك”  م���وب����ي���ل  “�صولر 
بط�رية ال�صحن الإ�ص�يف التي تعمل ب�لط�قة 
الكهرو�صوئي  الت�أثري  ت�صتخدم  ال�صم�صية 
البط�رية  ل�صحن  ال�صم�س  اأ�صعة  ب��صتخدام 
بحيث  الط�قة  تخزن  التي  الأم��ر  بداية  يف 
وم�صروع  م��ك���ن  اأي  يف  ا���ص��ت��خ��دام��ه���  مي��ك��ن 
زراعة  على  يقوم  ال��ذي  الطبيعي”  “الليف 
بذور الليف الف�ئ�صة ومن ثم قطفه� وبيعه� 

ل�صتخدامه� كليفة للعن�ية ال�صخ�صية.
جم�ل  يف  زايد”  خ��ط��ى  “على  وم�������ص���روع 
جمموعة  ب����درت  حيث  املجتمعية  اخل��دم��ة 
من الطلبة م�صروع خريي ينرث بذور املحبة 
ويت�صمن  الع�ملة  ال��ف��ئ���ت  ب��ني  والت�ص�مح 
يتم  العم�ل  فئة  ا�صتهدفت  حقيبة  ت��ق��دمي 
زرع  بهدف  للجمهور  التكلفة  ب�صعر  بيعه� 
“زايد  وم�صروع  املحت�جني  قلب  الفرحة يف 
يتيح  ذكي  تطبيق  وهو  لرينينق”  اأونالين 
ل��ل��ج��م��ه��ور ال���ص��ت��ف���دة م���ن احل�����ص��ول على 
من  امل���ج����لت  خم��ت��ل��ف  يف  تعليمية  دورات 
يف  امل�صجلني  املدر�صني  مع  التوا�صل  خ��الل 
الكتب  جميع  حتميل  مي��ك��ن  ك��م���   .. امل��وق��ع 
ب�أ�صع�ر  الع�مة  واملعلوم�ت  التعليمية  واملواد 

من��صبة والوقت املالئم للجمهور.

•• دبي- وام:

كرم �صمو ال�صيخ اأحمد بن حممد بن را�صد 
اآل مكتوم رئي�س موؤ�ص�صة حممد بن را�صد اآل 
من  ف�ئزا   31 ام�س  ظهر  للمعرفة  مكتوم 
اأ�صح�ب امل�ص�ريع املبدعة واملبتكرة وامل�ص�ريع 
التج�رية وم�ص�ريع اأ�صح�ب الهمم يف الدورة 
ال�صغري  الت�جر  الث�نية ع�صرة من م�ص�بقة 
بن  حممد  موؤ�ص�صة  نظمته�  والتي   2018
واملتو�صطة  ال�صغرية  امل�ص�ريع  لتنمية  را�صد 
التنمية القت�ص�دية  دائرة  اإحدى موؤ�ص�ص�ت 

يف دبي.
وكرم �صمو ال�صيخ اأحمد بن حممد بن را�صد 
القمزي  ���ص���م��ي  ���ص��ع���دة  ي��راف��ق��ه  م��ك��ت��وم  اآل 
مدير ع�م دائرة التنمية القت�ص�دية يف دبي 
التنفيذي  امل��دي��ر  اجلن�حي  الب��صط  وع��ب��د 
امل�ص�ريع  لتنمية  را���ص��د  ب��ن  حممد  ملوؤ�ص�صة 
ال�����ص��غ��رية وامل��ت��و���ص��ط��ة - خ����الل احل��ف��ل - 
�ص�هموا  ال��ذي��ن  ال�صراتيجيني  ال�����ص��رك���ء 
الق�ب�صة  م��را���س  وه���م:  امل�ص�بقة  اإجن����ح  يف 
وهيئه  والتعليم  الربية  ووزارة  و�صوق.كوم 
تنمية  ووزارة  الب�صرية  والتنمية  امل��ع��رف��ة 
الت�ص�لت  وموؤ�ص�صة  دبي  و�صرطة  املجتمع 

املتخ�ص�صة نداء.
كم� كرم �صموه اجله�ت التعليمية التي ب�درت 
امل�ص�ركون  م�ص�ريع طلبته�  دعم  ومتيزت يف 
امل�ص�بقة وهم: ن�دي لطيفة بنت حمدان  يف 
للمه�رات وجيم�س مودرن اأك�دميي ومدر�صة 

الأ�ص��صي  ل��ل��ت��ع��ل��ي��م  ال��ن��م��وذج��ي��ة  الب�������داع 
اأحمد  ال�صيخ  واأ�ص�د �صمو  النف�ئ�س.  ورو�صة 
م�ص�بقة  �صهدته  ال��ذي  ب�لتطور  حممد  بن 
ال��ت���ج��ر ال�����ص��غ��ري م��ن��ذ ان��ط��الق��ت��ه��� الأوىل 
ع�صرة  الث�نية  ال����دورة  وح��ت��ى   2005 ع���م 
حيث غدت من�صة مث�لية لتحقيق طموح�ت 
وتطلع�ت ال�صب�ب املبدع وتعزيز ثق�فة ري�دة 
من  ومتكينهم  وت�أهيلهم  لديهم  الأع��م���ل 

اإن�ص�ء م�ص�ريع جت�رية ومبتكرة.
وروح  الف�ئزين  اإب��داع���ت  على  �صموه  واأثنى 
املب�درة والبتك�ر لديهم اإىل ج�نب امل�ص�ركة 
يب�صر  ال��ذي  الأم��ر  الهمم  لأ�صح�ب  القوية 
الأع��م���ل من  ري����دة  واع��د لقط�ع  مب�صتقبل 
ل�صتكم�ل  ال�صب�ب  من  متمكن  جديد  جيل 
ال��ت��ي ت�صهده�  ال��ت��ط��ور وال��ت��ن��م��ي��ة  م�����ص��رية 
اإم���رة دبي ودول��ة الإم���رات العربية املتحدة 

على جميع الأ�صعدة.
اللوحة  على  احلفل  خت�م  يف  �صموه  واأط��ل��ع 
املواطن بالل  بت�صكيله�  ق�م  التي  الإبداعية 
مب�رك من اخليوط ومب�ص�ركة الزوار خالل 
يف  ال�صغري  الت�جر  م�ص�بقة  معر�س  ف��رة 
ال�صيتي ووك والتي حتمل �صورة املغفور له 
ال�صيخ زايد بن �صلط�ن اآل نهي�ن- طيب اهلل 

ثراه -.
ال��ب������ص��ط اجل��ن���ح��ي بخ�ل�س  وت��وج��ه ع��ب��د 
بن  حممد  بن  حمدان  ال�صيخ  ل�صمو  ال�صكر 
رع�يته  على  دبي  مكتوم ويل عهد  اآل  را�صد 
مل�ص�بقة  امل�صتمر  ودعمه  للم�ص�بقة  الكرمية 

ال�صكر  اجلن�حي  وجه  كم�  ال�صغري  الت�جر 
اأحمد بن حممد بن را�صد  ال�صيخ  اإىل �صمو 
وتكرمي  ب�حل�صور  ت�صريفه  على  مكتوم  اآل 

الف�ئزين وامل�ص�ريع يف امل�ص�بقة.
واأك���د اأن دع��م ال��ق��ي���دة ال��ر���ص��ي��دة م��ن �ص�أنه 
تقدمي  على  ال�ص�عد  ال�صب�ب  جيل  حتفيز 
تطوير  �صبيل  يف  املبدعة  الأفك�ر  من  املزيد 
روح امل�ص�ريع ال�صغرية واملتو�صطة والنهو�س 
بري�دة الأعم�ل ليكون مث�ل يحتذى به على 

مدى ال�صنوات املقبلة.
بن  موؤ�ص�صة حممد  اإن   : اجلن�حي  واأ���ص���ف 
واملتو�صطة  ال�صغرية  امل�ص�ريع  لتنمية  را�صد 
ق���د مت��ك��ن��ت م���ن ت��ق��دمي من����وذج ف��ري��د من 
امل�����ص���ري��ع ال��ت��ج���ري��ة لطلبة دول���ة الإم�����رات 
التي اأظهرت لن� حجم ال�صتثم�ر يف العقول 
وكذلك اجلهود التي بذلت من قبل الطلبة 
ونحن  امل�ص�بقة..  من  امل��صية  الي���م  خ��الل 
م��ن قبل  ال��ت��ي ط��رح��ت  ب�مل�ص�ريع  ف��خ��ورون 
امل�ص�ركني من اأ�صح�ب الهمم والتي اأظهرت 
طرح  يف  والتن�ف�صية  الإب��داع��ي��ة  م��ن  روح���� 

منتج�ته� املتميزة.
و�صمت امل�ص�ريع املبدعة واملبتكرة الف�ئزة .. 
كل من م�صروع “اأداة ك�صف العوائق” والذي 
ل��الأ���ص��خ������س املع�قني  ي��ع��ت��رب ج��ه���ز مي��ك��ن 
ب�صري� ارتداوؤه على املع�صم والأحذية وحتى 
على القبعة مل�ص�عدتهم على جتنب العقب�ت 
وينبه  العقب�ت  يكت�صف  حيث  امل�صي  اأث��ن���ء 
ال�صوتية  الخ��ط���رات  خ��الل  من  امل�صتخدم 

للم�صتخدم  ال��ذك��ي  ب�جله�ز  اأي�ص�  ويت�صل 
وي�������ص����ع���ده ع��ل��ى م��ع��رف��ة م��ع��ل��وم���ت حول 
“القرقور  وم�صروع  ب��ه..  املحيطة  املن�طق 
اجل�ئر  ال�����ص��ي��د  م���ن  ي��ح��د  ال����ذي  الذكي” 
ل��الأ���ص��م���ك ف���رة ت��ك���ث��ره��� وذل����ك حلم�ية 
ب����ل���دول���ة وه�����و يطبق  ال�������رثوة ال�����ص��م��ك��ي��ة 
“اأورب�ن  وم�صروع  ذك��ي  تطبيق  ب��صتخدام 
ه�يدروبونيك ك�لتيفيتور” الذي يقوم على 
ا�صتخدام برادات امل�ء مع تكنولوجي� الزراعة 
امل�ئية كنموذج للزراعة ذات الكتف�ء الذاتي 
حيث �صيخترب النموذج الأويل مدى اإنت�جية 

املح�صول الغذائي يف اأيدي امل�صتهلك.
“ال�صخ�ن  اأي�ص�  امل�ص�ريع  ق�ئمة  �صمت  كم� 
امل��ي���ه من  ي��ق��وم ب�صخ  وه��و ج��ه���ز  الذكي” 
“دورة  دائ��ري  اخل��زان مبج�ل  اإىل  ال�صخ�ن 
ال�صتعم�ل  ع��ن��د  داف���ئ����  ل��ي�����ص��ب��ح  ك�ملة” 
الذي  ب�يلوت”  “ليل  وم�����ص��روع  م��ب������ص��رة 
الطي�ر  ح��ي���ة  جت��رب��ة  ت�����ص��ه��ي��ل  اإىل  ي��ه��دف 
واخلي�ل  ال�صعور  ويعك�س  القي�دة  قمرة  يف 
ل��ي��ع��ي�����س امل�����ص��ت��خ��دم جت���رب���ة ال���ط���ي����ر ومت 
تقني�ت  اأح��دث  ب��صتخدام  امل�صروع  ت�صميم 
حم���ك���ة ال��واق��ع الف��را���ص��ي وال��ت��ي تعطي 
الفر�صة للم�صتخدم ليعي�س احلي�ة والتمتع 
ب���ل��ع���مل ال����ذي ي�����ص���ه��ده م��ن خ���الل 360 
40.000 ق���دم.. وت��ط��رح هذه  درج���ة م��ن 
العربية  الإم���رات  الفكرة اجلديدة يف دول��ة 
الفرا�صي  ال��واق��ع  تقنية  ل��رب��ط  امل��ت��ح��دة 

ب�لطريان.

•• ال�صارقة –الفجر: 

اطلعت جلنة ال�صوؤون الإ�صالمية والأوق�ف 
الع�مة  واملرافق  والأم��ن  البلدي�ت  و�صوؤون 
ال�ص�رقة  لإم�������رة  ال���ص��ت�����ص���ري  ب���مل��ج��ل�����س 
اخلدمية  اجل��ه���ت  ل��زي���رة  خططه�  �صمن 
الدائمة  ج�هزيته�  م��دى  على  وال��وق��وف 
اطلعت  خدم�ته�   تطور  م��راح��ل  و�صرعة 
مط�ر  هيئة  وجهود  خدم�ت  خمتلف  على 
يقدمه من خدم�ت  وم���  ال��دويل  ال�ص�رقة 

لراحة امل�ص�فرين وت�صهيل مرورهم.
ج���ء ذل��ك خ��الل ال��زي���رة ال��ت��ي ق���م��ت به� 
النعق�د  ل���دور  اأع��م���ل��ه���  اإط�����ر  يف  اللجنة 
الت�صريعي  ال��ف�����ص��ل  م���ن  ال��ث���ل��ث  ال���ع����دي 
الت��صع للمجل�س ال�صت�ص�ري لتقوم بزي�رة 
هيئة مط�ر ال�ص�رقة  ووقفت على خمتلف 
اجلهود والتجهيزات التي تقوم به� الهيئة 
لتطوير خمتلف خدم�ته� ل�صتيع�ب حركة 
خمتلف  وتوفري  املتزايدة  اجلوية  املالحة 

اخلدم�ت للط�ئرات وامل�ص�فرين.
اللجنة  اإط������ر حت�����ص��ري  ال���زي����رة يف  وت��ع��د 
ملن�ق�صة �صي��صة هيئة مط�ر ال�ص�رقة الدويل 
خالل اجلل�صة املقبلة للمجل�س والتي من 

املقرر اأن تعقد �صب�ح يوم اخلمي�س.
تراأ�س اللجنة عبداهلل مطر الكتبي رئي�س 
جلنة املرافق الع�مة ورافقه من الأع�ص�ء كل 

•• عجمان-وام: 

 - عجم�ن  اأع��م���ل  �صيدات  جمل�س  عقد 
الت�بع لغرفة جت�رة و�صن�عة عجم�ن - 
عدد  مع  امل�صركة  اللق�ءات  من  �صل�صلة 
من الدوائر احلكومية يف الإم�رة لبحث 
وت��ع��زي��ز اجلهود  ال��ق���ئ��م  ال��ت��ع���ون  �صبل 
لتمكني �صيدات الأعم�ل والأ�صر املنتجة. 
الب�صرية  امل������وارد  وزارة  امل��ج��ل�����س  وزار 
الع�مة  ال�����ص��ح��ة  واإدارة  وال���ت���وط���ني 
والتخطيط  ال��ب��ل��دي��ة  ب���دائ���رة  وال��ب��ي��ئ��ة 
ال�صي�حية  التنمية  ودائ����رة  عجم�ن  يف 
والدارة  الق��ت�����ص���دي��ة  التنمية  ودائ����رة 
الع�مة للدف�ع املدين يف عجم�ن ومركز 

م�صتندات ت�صهيل.
اآل علي  اآم��ن��ة خليفة  ال��دك��ت��ورة  وق���ل��ت 
عجم�ن  اأع��م���ل  �صيدات  جمل�س  رئي�صة 
ت�أتي  املجل�س  ينفذه�  التي  الزي�رات  اإن 
 2018 للع�م  املعتمدة  اخل��ط��ة  �صمن 
ال���ت���ع����ون م���ع خم��ت��ل��ف اجله�ت  وب��ح��ث 
ل�صم�ن  الإم����رة  يف  الع�ملة  احلكومية 
ومع�ر�س  وف��ع���ل��ي���ت  م���ب����درات  ت��ن��ف��ي��ذ 
�صيدات  ا�صتدامة منو م�ص�ريع  ت�صب يف 

الأعم�ل.
وق�������م امل��ج��ل�����س - خ�����الل ال������زي�������رات - 
يقدمه�  ال���ت���ي  ب����خل���دم����ت  ب���ل��ت��ع��ري��ف 
الأع����م�����ل ���ص���ح��ب���ت رخ�س  ل�����ص��ي��دات 
“ وع�����ص��وات امل��ج��ل�����س واأهم  ب���داي����ت   “

ينظمه�  ال���ت���ي  وال��ف��ع���ل��ي���ت  امل���ع����ر����س 
واأجندته ال�صنوية للع�م 2018.

اآل ع��ل��ي الدور  اآم��ن��ة  ال��دك��ت��ورة  واأث��ن��ت 
الحت�دية  احلكومية  للجه�ت  احليوي 
وامل���ح���ل���ي���ة يف ت����ق����دمي ال����دع����م ال�����الزم 
وال�صراكة  ع���م  ب�صكل  الأع��م���ل  ل�صيدات 
الدوائر  وخمتلف  املجل�س  بني  الفع�لة 
تنفيذ  يف  والتع�ون  احلكومية  واجله�ت 
مع�ر�س ومب�درات رائدة كمعر�س اليوم 

الواحد ومب�درة “ ريوقي«.
 “ تنظيم  ب�����ص��دد  املجل�س  اأن  واأ���ص���ف��ت 
القت�ص�دية  ل��ل��رخ�����س  ال���راب���ع  امل��ل��ت��ق��ى 
ب�لتع�ون  اجل������ري  اأب���ري���ل   18 ي���وم   “
للتعريف  املعنية  اجل��ه���ت  خمتلف  م��ع 

بط�ق�ت  ا���ص��ت��خ��راج  واآل����ي�����ت  ب���ق���وان���ني 
ال�صم�ن  م��ن  والع���ف����ء  للعمل  امل��ن�����ص���أة 
امل�ص�ريع  دع��م  يف  املوؤ�ص�ص�ت  دور  واإب���راز 
التج�رية والتعريف ب�لرخ�س املمنوحة 
اإج����راءات  وت�صهيل  املنزلية  للم�ص�ريع 
وتعريف  التج�رية  الرخ�س  ا�صتخراج 
للرخ�س  امل���ن��ح��ة  ب���جل��ه���ت  ال�����ص��ي��دات 
للق�ء  الفر�صة  اإت�حة  بج�نب  التج�رية 
امل��ب������ص��ر ب���ني ال�����ص��ي��دات وال���ع���دي���د من 
ب��صتخراج  واملعنية  احلكومية  اجل��ه���ت 
التحدي�ت  ومن�ق�صة  التج�رية  الرخ�س 

واملعوق�ت التي تق�بلهن.
واأو�صحت اآل علي اأن امللتقى يعد من�صة 
الأعم�ل  �صيدات  ا�صتف�دة  اآل��ي���ت  لبحث 

م���ن امل����زاي����� ال���ت���ي مي��ك��ن م��ن��ح��ه��� لهن 
لت�صجعيهن  املمكنة  ال�صبل  كل  وتوفري 
القنوات  �صمن  ب���أف��ك���ره��ن  ال��ب��دء  ع��ل��ى 
م�ص�همتهن  يعزز  الذي  الأمر  الر�صمية 

يف ال�ص�أن القت�ص�دي.
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املال والأعمال

»االإمارات للم�ستثمرين » يدعم اإجراءات« موانئ
 دبي العاملية« جتاه حمطة دوراليه للحاويات يف جيبوتي

•• اأبوظبي-وام:

دبي  موانئ  ملجموعه  دعمه  ب���خل���رج  للم�صتثمرين  الم����رات  جمل�س  اأك��د 
اإنه�ء  ق�صية  يف  به�  ب�لقي�م  �صرعت  التي  الق�نونية  واإج��راءات��ه���  الع�ملية 
جمهورية جيبوتي عقد امتي�ز ت�صغيل حمطة دوراليه للح�وي�ت من قبل 
يف  الإم�راتية  ال�صتثم�رية  الكي�ن�ت  اأب��رز  اأح��د  الع�ملية  دبي  موانئ  �صركة 
اإج��راءات احلكومة اجليبوتية ونق�صه�  بي�ن  املجل�س يف  الع�مل. وا�صتغرب 
لالتف�قية املوقعة مع اأحد اأكرب امل�صتثمرين يف اقت�ص�ده� وبنيته� التحتية 
حيث تقوم موانئ دبي الع�ملية عرب اإدارته� ملحطة دوراليه للح�وي�ت بدعم 
م� يقرب من %10 من الإنف�ق ال�صنوي احلكومي من خالل مدفوع�ت 
اأمريكي  دولر  مليون   89.2 قيمته�  تبلغ  جيبوتي  حكومة  اإىل  مب��صرة 
�صنوي�، بخالف الوظ�ئف وال�صرائب والع�ئدات غري مب��صرة من الن�ص�ط 

القت�ص�دي الذي تولده عملي�ت موانئ دبي الع�ملية.
م�صتجدات  مت�بعته  اإىل  ب���خل���رج  للم�صتثمرين  الإم�����رات  جمل�س  واأ���ص���ر 
الع�ملية يف  دبي  �صتتخذه� مواين  التي  الإج��راءات  لك�فة  وت�أييده  الق�صية 

�صبيل حفظ حقوقه�.
على  ب���ل��غ  ب�صكل  �صيوؤثر  اجليبوتية  احل��ك��وم��ة  م��وق��ف  اأن  املجل�س  وق����ل 
ال�صتثم�رات الإم�راتية الق�ئمة وعلى التوجه�ت امل�صتقبلية للم�صتثمرين 
الإم�راتيني يف ال�صوق اجليبوتي. يذكر اأن جمل�س الإم�رات للم�صتثمرين 
على  الط��الع  يف  الراغبني  امل�صتثمرين  بني  و�صل  كحلقة  يعمل  ب���خل���رج 
الم�رات  لدولة  وال�صديقة  ال�صقيقة  ال��دول  يف  املتوفرة  النوعية  الفر�س 
وان�صي�بية  ت��دف��ق  عملية  يف  املعنية  احلكومية  وال�����ص��رك���ت  اجل��ه���ت  وب��ني 
الم�راتية  الأم���وال  روؤو����س  حم�ية  يف  امل�ص�همة  اإىل  اإ�ص�فة  ال�صتثم�رات 
اللوج�صتي و�صول لرفع  والدعم  والر�ص�د  الن�صح  اخل���رج عرب تقدمي  يف 
معدلت ال�صتثم�ر يف بع�س الدول وتذليل م� يواجه ال�صتثم�رات الإم�راتية 
من عقب�ت وحتدي�ت مب� يعزز امل�ص�لح القت�ص�دية لدولة الإم�رات وير�صخ 

مك�نته� على خ�رطة ال�صتثم�ر الع�ملي.

200 األف زائر، و5 اآلف �سركة عار�سة يف 20 فعالية جتارية يف �سهر اأبريل
مركز دبي التجاري العاملي ي�سهم يف تن�سيط حركة 

ال�سفر وال�سياحة من خالل اإقامة الفعاليات التجارية
ُي�صهم مركز دبي التج�ري الع�ملي، يف زي�دة حركة �صي�حة الأعم�ل يف دولة 
واملوؤمترات  املع�ر�س  وا�صت�ص�فة  تنظيم  عرب  املتحدة،  العربية  الإم����رات 
املعلوم�ت  وت��ب���دل  لاللتق�ء  من�صة  متثل  وال��ت��ي  ال��ت��ج���ري��ة،  والفع�لي�ت 
املحلية  وال��ه��ي��ئ���ت  املنظم�ت  ب��ني  ال��ت��ج���ري��ة  ال�صفق�ت  وت��وق��ي��ع  وامل��ع��رف��ة 
وامل�صتثمرين،  الأعم�ل  ورج���ل  والتج�ر  وامل�صنعني  والدولية،  والإقليمية 
لأكرث  املركز  وا�صت�ص�فة  تنظيم  اأبريل  �صهر  وي�صهد  اخلدم�ت.  ومقدمي 
من 20 فع�لية جت�رية ي�ص�رك به� نحو 200 األف زائر، و5،000 �صركة 

ع�ر�صة يف عدد من القط�ع�ت املختلفة.
لل�صفر  فع�لية  اأك���رب  ال��ع��رب��ي،  ال�صفر  ���ص��وق  ملعر�س   25 ال���  ال����دورة  ُت��ع��ّد 
دبي  24 من معر�س  ال���  وال���دورة  الأو���ص��ط،  ال�صرق  وال�صي�حة يف منطقة 
التي  الفع�لي�ت  واأب���رز  اأق���دم  م��ن  والت�صلية  الرفيه  وم��راك��ز  للمنتزه�ت 
ي�صت�صيفه� املركز خالل �صهر اأبريل. وب�لإ�ص�فة اإىل ا�صت�ص�فة الفع�لي�ت 
التي ت�صهم يف دعم وتطوير �صن�عة ال�صفر وال�صي�حة والرفيه، ف�إن مركز 
الفع�لي�ت  ا�صت�ص�فة جمموعة متنوعة من  يوا�صل  الع�ملي،  التج�ري  دبي 
تلبي احتي�ج�ت خمتلف القط�ع�ت، مب� يف ذلك التقنية والتعليم والرع�ية 
منو  يف  ب�إيج�بية  ت�صهم  والتي  وغريه�  والعق�رات  وال�صتثم�ر  ال�صحية، 

وتطوير القت�ص�د املحلي. 
وعن ذلك ق�ل م�هر جلف�ر، الن�ئب الأول للرئي�س يف مركز دبي التج�ري 
الع�ملي: »نحن ملتزمون بلعب دورن� يف تعزيز مك�نة دبي كوجهة �صي�حية 
وجت�رية ع�ملية يف املنطقة. ولقد �صهدن� منًوا غري م�صبوًق� يف اأعداد �ص�ئحي 
ا�صتمرار  �صم�ن  اأج��ل  ومن  امل��صية،  القليلة  ال�صنوات  مدى  على  الأعم�ل 
التي  الرئي�صية  القط�ع�ت  يف  الفع�لي�ت  ا�صت�ص�فة  نوا�صل  فنحن  النمو، 
متّكن املخت�صني يف خمتلف املج�لت من امل�ص�ركة ب�ملعلوم�ت، والو�صول اإىل 
اأنن�  »كم�  واأ�ص�ف:  ال�صراتيجية«،  ال�صراك�ت  واإق�مة  اجلديدة،  التقني�ت 
نحر�س على دعوة الزوار املخت�صني واخلرباء من خمتلف اأنح�ء الع�مل كل 
ع�م حل�صور املع�ر�س والفع�لي�ت املتنوعة، ونتّطلع للبق�ء على قمة �صن�عة 

الفع�لي�ت يف املنطقة، و�صم�ن زي�دة جودة واأعداد الزوار.«
�صوق ال�صفر العربي ي�صت�صيف مركز دبي التج�ري الع�ملي، يف الفرة من 
اإبريل، الدورة ال� 25 من معر�س �صوق ال�صفر العربي، اأكرب   25 –  22
املعر�س  ويجمع  الأو���ص��ط،  ال�صرق  منطقة  يف  وال�صي�حة  لل�صفر  فع�لية 
من�صة  ت��ق��دمي  يف  وي�صتمر  ال��ع���مل،  اأن��ح���ء  جميع  م��ن  ال�صن�عة  عم�لقة 
املختلفة  ال��ق��ط���ع���ت  م��ن  ال�����ص��ن���ع��ة  يف  للمخت�صني  متميزة  ا�صتثن�ئية 
ال�صفر، واخل��ط��وط اجل��وي��ة، والرحالت  ال��وج��ه���ت، وتقني�ت  ذل��ك  مب��� يف 
ب�لإ�ص�فة  العالجية،  وال�صي�حة  ال�صي�رات،  وت�أجري  وال�صي�فة،  البحرية، 
اإىل منتجع�ت ال�صب� والعن�ية ب�ل�صحة، وذلك للتوا�صل والقي�م ب�لأعم�ل. 
ويوّلد احلدث اأكرث من 2،5 ملي�ر دولر �صنوي�ً من �صفق�ت �صن�عة ال�صفر، 
وي�صّلط ال�صوء على القط�ع�ت غري امل�صتغلة ك�ل�صي�حة احلالل، و�صي�حة 

ال�صت�صف�ء، وغريه�. 

م�سلم بن حم يزور معر�ص الربيع للت�سوق يف العني
•• العني - الفجر

زار ال�����ص��ي��خ م�����ص��ل��م ب���ن ����ص����مل ب���ن حم 
ال�صت�ص�ري  امل��ج��ل�����س  ع�����ص��و  ال��ع���م��ري 
جمل�س  رئي�س  ابوظبي  لإم���رة  الوطني 
مركز  اأم�����س  اول  �صب�ح  جمموعة  اإدارة 
ل��ل��م��وؤمت��رات، ف��ع���ل��ي���ت معر�س  ال��ع��ني 
�صركة  تنظمه  للت�صوق” الذي  “الربيع 
مب�ص�ركة  امل��ع���ر���س  لتنظيم  ���ص��ه��رازاد 
لغ�ية  فع�لي�ته  وت�صتمر  150ع�ر�ص�ً، 

ال�ص�بع ع�صر من ابريل اجل�ري.
اللجنة  ب��ن ح��م م��ع  ال�صيخ  حيث جت��ول 
املعر�س،  واأق�����ص���م  اأجنحة  على  املنظمة 
عن  �صرح  اإىل  امل�ص�ركني  من  وا�صتمعوا 
من  للزوار  يقدمونه  وم�  معرو�ص�تهم، 

�صلع ومنتج�ت حملية وع�ملية.
التنظيم  مب�������ص���ت���وى  ح����م  ب����ن  واأ������ص������د 
وامل�ص�ركة الدولية التي �صتوفر منتج�ت 
ال�������دول، لفت�ً  م���ن خم��ت��ل��ف  م��ت��ن��وع��ة 
املنعك�س  ال��ث��ق���يف  ال��ت��ن��وع  اأه��م��ي��ة  اإىل 
امل�ص�حبة  والفع�لي�ت  امل�ص�ركني،  على 

للمعر�س. 
لتنظيم  �صهرازاد  �صركة  على  اثنى  كم�   
متخ�ص�صة  وطنية  كموؤ�ص�صة  املع�ر�س 
ب�لأجنحة  م�صيداً  املع�ر�س،  �صن�عة  يف 

امل��������������ص������ي، �����ص����ف����ري امل����م����ل����ك����ة ال���ع���رب���ي���ة 
الن�ئب  بو،   وتزو  ال�صعودية لدى ال�صني، 
وزينج  �صنغه�ي،  بلدية  لعمدة  التنفيذي 
اإدارة جمموعة  رئي�س جمل�س   ، جي�نغهوا 
البنوك  عدد  وممثلي  اإلكريك،  �صنغه�ي 
واملوؤ�ص�ص�ت امل�لية ال�صينية، وعدد من كب�ر 
و  دب��ي،  ومي�ه  كهرب�ء  هيئة  يف  امل�صوؤولني 
اإلكريك،   و�صنغه�ي  ب����ور  اأك����وا  �صركتي 

وح�صد من الإعالميني.
توقيع  ح���ف���ل  خ�����الل  األ���ق����ه����  ك��ل��م��ة  ويف 
الت���ف����ق���ي���ة، ق�����ل ����ص���ع����دة ���ص��ع��ي��د حممد 
اليوم  بينكم  اأك����ون  اأن  ي�����ص��رين  ال��ط���ي��ر: 
توقيع  حفل  حل�صور  �صنغه�ي  مدينة  يف 
والبن�ء  وامل�����ص��ري���ت  ال��ه��ن��د���ص��ة  ات��ف���ق��ي��ة 
لإجن�ز املرحلة الرابعة من جممع حممد 
ال�صم�صية،  للط�قة  م��ك��ت��وم  اآل  را���ص��د  ب��ن 
وتعد هذه املرحلة اأكرب م�صروع ا�صتثم�ري 
يف  ال��ع���مل،  يف  امل��رّك��زة  ال�صم�صية  للط�قة 
م��وق��ع واح����د، وف���ق ن��ظ���م امل��ن��ت��ج امل�صتقل 
 . 700 م��ي��ج���وات  ان��ت���ج��ي��ة تبلغ  ب��ط���ق��ة 
ن��ح��ن ه��ن��� ال��ي��وم ل��ل��ت���أك��ي��د ع��ل��ى الروابط 
والتي  العظيمتني،  دول��ت��ي��ن���  ب��ني  ال��ق��وي��ة 
وامل�ص�لح  امل�صركة  قيمن�  بف�صل  ت�صكلت 
ال��ت��ي جتمعن�،  والق��ت�����ص���دي��ة  ال��ت��ج���ري��ة 

والراث  ب�لهوية  العالقة  ذات  امل�ص�ركة 
امل���ح���ل���ي. م����ن ج��ه��ت��ه ل���ف���ت حم���م���د بن 
�صركة  اإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  ال��ن��ق�����س 
�صهرازاد لتنظيم املع�ر�س على م�ص�عفة 
اجل���ه���ود ل��ت��ع��زي��ز م��ك���ن��ة م��دي��ن��ة العني 
كمركز �صي�حي، �ص�كراً ال�صيخ �صعيد بن 
افتت�ح  وح�صوره  رع�يته  على  طحنون 
كم�  للت�صوق،  الربيع  معر�س  فع�لي�ت 
�صكر �صركة اأبوظبي الوطنية للمع�ر�س، 
لهذا  النج�ح  �صبل  كل  توفري  لدعمهم� 

امل���ع���ر����س. ب������دوره اأع���ت���رب حم���ب���وب بن 
النق�س املدير التنفيذي ل�صركة �صهرازاد 
املع�ر�س  اإق����م���ة  اأن  امل��ع���ر���س  لتنظيم 
اإط�ر  ي�أتي يف  العني  املو�صمية يف مدينة 
اجلهود املتوا�صلة ب�لرويج القت�ص�دي 
وقيمته�  ال���ع���ني  مل���دي���ن���ة  وال�������ص���ي����ح���ي 
املعر�س  ف��ع���ل��ي���ت  اأن  ول��ف��ت  ال��راث��ي��ة. 
ت�صمل مرافق متنوعة، تت�صمن عرو�ص�ً 
متعددة،  وتعليمية  ترفيهية  خمتلفة، 
اإىل  اإ�ص�فة  وعلمية،  ثق�فية  وم�ص�بق�ت 

والعطور  والدخون  اليدوية  امل�صغولت 
املراأة  ولوازم  والإك�ص�صوارات  واحللوي�ت 
وم�صتح�صرات  املالب�س  م��ن  الع�صرية 
واأجنحة  اجللدية  واملنتج�ت  التجميل 
الأ�صرية  والحتي�ج�ت  وال�صيلة  العب�ية 
اأن عدد  ال��ن��ق�����س اىل  ب��ن  واأ����ص����ر  ك���ف��ة. 
بلغ  الأول  ي��وم��ه  يف  ل��ل��م��ع��ر���س  ال�����زوار 
مدينة  من  زائ��ر  الف   5000 ح��وايل 

العني واملن�طق املج�ورة.
وتوقع بن النق�س اأن يزيد عدد الزائرين 

خالل اأي�م املهرج�ن على 150 األف زائر، 
واملواطن�ت  املواطنني  %90 منهم من 
خ��صة الفتي�ت املواطن�ت، حيث يطلعن 

على اأحدث العب�ي�ت واملالب�س.
واأكد م�ص�ركة نحو 150 �صركة وع�ر�س 
للمهرج�ن يف مركز  ال��دورة احل�لية  يف 
دول:  من  غ�لبيتهم  للموؤمترات،  العني 
وال�صني  �صوري�،  م�صر،  لبن�ن،  الكويت، 
يعر�صون مالب�س وعب�ي�ت وجموهرات 

وم�أكولت تراثية متميزة.

التج�ري بني  التب�دل  حيث  جت���وز حجم 
دولة الإم�رات العربية املتحدة وجمهورية 
ال�صني ال�صعبية 35 ملي�ر دولر اأمريكي، 
ع�م  من  الأوىل  الت�صعة  الأ�صهر  يف  وذل��ك 

.2017
ي��ع��د توقيع   : ال��ط���ي��ر  ���ص��ع���دة  واأ�����ص�����ف 
مع  ين�صجم  ه���م���ً  اإجن�����زاً  التف�قية  ه��ذه 
ت��وج��ي��ه���ت ال���ق���ي����دة  ال��ر���ص��ي��دة مم��ث��ل��ة يف 
بن  خليفة  ال�صيخ  ال�صمو  �ص�حب  �صيدي 
زايد اآل نهي�ن، رئي�س الدولة، حفظه اهلل، 
و���ص��ي��دي ���ص���ح��ب ال�����ص��م��و ال�����ص��ي��خ حممد 
الدولة  رئي�س  ن�ئب  مكتوم،  اآل  را�صد  بن 
رع�ه  دب���ي،  ح���ك��م  ال����وزراء  جمل�س  رئي�س 
بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  و���ص���ح��ب  اهلل، 
ن�ئب  اأب��و ظبي  نهي�ن، ويل عهد  اآل  زاي��د 
لتحقيق  امل�صلحة،  للقوات  الأعلى  الق�ئد 
وروؤية   ،2071 الإم�����رات  مئوية  اأه���داف 
 2021 دب���ي  وخ��ط��ة   ،2021 الإم�������رات 
�صعيد  م�صتقبل  ت���أم��ني  اإىل  ت��ه��دف  ال��ت��ي 

وم�صرق للجميع.
امل��صي،  ال�صهر  يف  ب�لقول:  �صع�دته  وت�بع 
اأعطى �صيدي �ص�حب ال�صمو ال�صيخ حممد 
بن را�صد اآل مكتوم، رع�ه اهلل، �ص�رة البدء 
لإجن�ز املرحلة الرابعة من جممع حممد 

ال�صم�صية،  للط�قة  م��ك��ت��وم  اآل  را���ص��د  ب��ن 
ال�صم�صية  للط�قة  جممع  اأكرب  يعد  الذي 
ال��ع���مل يف م��وق��ع واح����د ، وف���ق منوذج  يف 
خطوة  املرحلة  هذه  وتعد  امل�صتقل.  املنتج 
حتقيق  اإىل  الرامية  جهودن�  تعزز  مهمة  
ا�صراتيجية دبي للط�قة النظيفة 2050 
الط�قة  اإن��ت���ج  اإج��م���يل  لتوفري %75 من 
ع�م  بحلول  النظيفة  امل�ص�در  من  دب��ي  يف 
2050، وحتويل الإم�رة اإىل مركز ع�ملي 
الأخ�صر،  والق��ت�����ص���د  النظيفة  للط�قة 
والو�صول به� اإىل املرتبة الأوىل ع�ملي�ً بني 

املدن الأقل يف الب�صمة الكربونية.
واأكد �صع�دته اأن جممع حممد بن را�صد اآل 
مكتوم للط�قة ال�صم�صية بقدرته الإنت�جية 
بحلول  ميج�وات   5000 اإىل  ت�صل  التي 
ع�م 2030، وب��صتثم�رات تبلغ 50 ملي�ر 
درهم )13.6  ملي�ر دولر(، �صي�ص�هم من 
تنويع  عملية  ت�صريع  يف  م�ص�ريعه  خ��الل 
م�����ص���در ال��ط���ق��ة وال��ت��ح��ول ن��ح��و الط�قة 
النظيفة، حيث يعد اأهم امل�ص�ريع الداعمة 
دبي  يف  النظيفة  ال��ط���ق��ة  ل�صراتيجية 
م��� ل  الطموحة  اأه��داف��ه���  تتطلب  ال��ت��ي   ،
الط�قة  م��ن  األ��ف ميج�وات   42 ع��ن  يقل 

املُتجددة والنظيفة بحلول ع�م 2050.

واأعرب �صع�دة الط�ير عن �صكره وامتن�نه 
ق�ئاًل:  امل�صروع،  اإجن���ز  يف  �ص�هم  من  لكل 
اأود اأن اأغتنم هذه الفر�صة لأ�صكر اجلميع، 
ي�صم  ال��ذي  التح�لف  يف  �صرك�وؤن�  خ��صًة 
و�صندوق  ال�صعودية  ب���ور«  »اأك���وا  ك��اًل من 
�صنغه�ي  م���ع  ب���ل��ت��ع���ون  احل���ري���ر  ط��ري��ق 
الرئي�صي  امل���ق����ول  ال�����ص��ي��ن��ي��ة،  ال��ك��ري��ك 
املرحلة  يف  م��ع��ن���  ل��ت��ع���ون��ه��م  ل��ل��م�����ص��روع، 

الرابعة من املجمع.
�صي�صم  امل�������ص���روع  ب�����أن  ���ص��ع���دت��ه  واأو�����ص����ح 
ب�رتف�ع ي�صل  الع�مل  اأعلى برج �صم�صي يف 
تخزينية  �صعة  وب���أك��رب  م���راً،   260 اإىل 
الع�مل،  م�صتوى  على  احل��راري��ة  للط�قة 
ح��ي��ث ���ص��ي��وف��ر ال��ط���ق��ة ال��ن��ظ��ي��ف��ة لأكرث 
من 270 األ��ف م�صكن يف دب��ي، وي�صهم يف 
من  طن  مليون   1.4 من  اأك��رث  تخفي�س 
و�صي�صتخدم  ���ص��ن��وي���ً.  ال��ك��رب��ون  ان��ب��ع���ث���ت 
النظيفة،  الط�قة  لإنت�ج  تقنيتني  امل�صروع 
القطع  ع���ك�����ص���ت  م��ن��ظ��وم��ة  ه���ي  الأوىل 
ميج�وات،   600 اإجم�لية  بقدرة  املك�فئ 
املرّكزة  ال�صم�صية  ال��ط���ق��ة  ب���رج  وت��ق��ن��ي��ة 
�صت�صل  ف��ي��م���  م���ي���ج����وات،   100 ب���ق���درة 
كيلومر   43 اإىل  الإج��م���ل��ي��ة  امل�����ص���ح��ة 
الإجم�لية  ال�صتثم�رات  وو�صلت  م��رب��ع. 
ملي�ر   14.2 اإىل  الطموح  امل�صروع  لهذا 
درهم )3.9  ملي�ر دولر(، وب�صعر تكلفة 
للط�قة بلغ 7.3 �صنت اأمريكي للكيلووات 
�ص�عة، وهو الأقل ع�ملي�ً للط�قة ال�صم�صية 

املركزة.
واخ��ت��ت��م ال��ط���ي��ر ك��ل��م��ت��ه، ب���ل��ق��ول: نحن 
لتب�دل  ال���ف���ر����س  ب���ك���ل  دب�����ي  يف  ن���رح���ب 
للم�ص�عدة  امل��م���ر���ص���ت  واأف�����ص��ل  اخل���ربات 
تعزيز  وموا�صلة  ال��ه��دف،  ه��ذا  حتقيق  يف 
اأن  ال��ي��وم  للع�مل  نظهر  دع��ون���  رواب��ط��ن���. 
دولة الإم���رات وال�صني �صريك�ن ملتزم�ن 
يف ت��ع��زي��ز م�����ص��رية ال��ط���ق��ة ال��ن��ظ��ي��ف��ة  يف 
اإ�صراق�ً  اأك���رث  م�صتقبل  لتحقيق  ال��ع���مل 

وا�صتدامًة لالأجي�ل الق�دمة.

لإجناز املرحلة الرابعة من جممع حممد بن را�سد اآل مكتوم للطاقة ال�سم�سية 

�سعيد حممد الطاير ي�سهد توقيع عقد الهند�سة 
وامل�سرتيات  والبناء بني »اأكوا باور« ال�سعودية  و»�سنغهاي الكرتي«

مذكرات تفاهم بني »االقت�ساد« و14 جهة حكومية الإطالق »الربنامج الوطني لل�سركات النا�سئة«
•• اأبوظبي-وام:

وقعت وزارة القت�ص�د - �صمن م�ص�ركته� 
دفعته�  يف  احل���ك���وم���ي���ة  امل�������ص���رع����ت  يف 
ال��ث���ل��ث��ة - م����ذك����رات ت��ف���ه��م لإط����الق 
ال�صرك�ت  ل��دع��م  ال��وط��ن��ي  “الربن�مج 
 14 م��ع   “ واملبتكرة  احلديثة  الن��صئة 

جهة حكومية.
امل�لية  وزارة  ه��ي  احل��ك��وم��ي��ة  واجل��ه���ت 
وهيئة  الت�ص�لت  قط�ع  تنظيم  وهيئة 
تك�مل  وبرن�مج  وال�صلع  امل�لية  الأوراق 
القت�ص�دية  التنمية  ل��دائ��رة  ال��ت���ب��ع   -
للتنمية  الإم���رات  ب�أبوظبي - وم�صرف 
را����ص���د لالبتك�ر  ب���ن  و���ص��ن��دوق حم��م��د 
امل�ص�ريع  ل��ت��ط��وي��ر  خ��ل��ي��ف��ة  و����ص���ن���دوق 
لتنمية  را����ص���د  ب���ن  وم��وؤ���ص�����ص��ة حم��م��د 
ومركز  واملتو�صطة  ال�صغرية  امل�ص�ريع 
“ �صراع”  الأع����م�����ل  ل���ري����دة  ال�����ص���رق��ة 
لتنمية  ����ص���ق���ر  ب����ن  ����ص���ع���ود  وب����رن�����م����ج 
م�ص�ريع ال�صب�ب وغرفة جت�رة و�صن�عة 
للعلوم  خ��ل��ي��ف��ة  وج���م��ع��ة  ال��ق��ي��وي��ن  اأم 
والتكنولوجي� وج�معة الإم�رات وج�معة 
دبي. وميثل “ الربن�مج الوطني لدعم 
واملبتكرة  احل��دي��ث��ة  الن��صئة  ال�����ص��رك���ت 
امل���ب����درات امل��ع��ت��م��دة يف اإط����ر  “ اإح����دى 
اإط���الق���ه���� �صمن  ال���ت���ي مت  ال��ت��ح��دي���ت 
وزارة  تقود  وال��ذي  احلكومية  امل�صرع�ت 
 100 خ��الل  حتقيقه  جهود  القت�ص�د 
يوم ويهدف لتحفيز وتطوير البتك�ر يف 
قط�ع الأعم�ل يف الدولة وتعزيز موقعه� 

على موؤ�صر البتك�ر الع�ملي.
اإط�ر  التف�هم يف  توقيع مذكرات  وي�أتي 
ال���ت���ع����ون ل���ص��ت��ك��م���ل خ���ط���وات اإط����الق 
املقبلة  املرحلة  خ��الل  ر�صمي�  الربن�مج 
متك�ملة  منظومة  اأول  دع���ئ��م  واإر���ص���ء 
ل��دع��م امل�����ص���ري��ع وامل��ن�����ص���آت ال��ت��ي تقوم 
من  وذل���ك  ال��دول��ة  يف  مبتكرة  ب�أن�صطة 

ت��ع��ري��ف م��وح��د ومع�يري  خ���الل و���ص��ع 
املوؤ�صرات  متطلب�ت  مع  ت��ت��واءم  حم��ددة 
�صه�دة   50 واإ���ص��دار  لالبتك�ر  الوطنية 
ع�صوية يف املرحلة الأوىل من الربن�مج 
ب����ه����دف مت����ك����ني ه�������ذه امل���������ص�����ري����ع من 
والت�صهيالت  احل��واف��ز  م��ن  ال���ص��ت��ف���دة 
التي متنحه� الأطراف الداعمة يف اإط�ر 
الربن�مج. وق�ل مع�يل �صلط�ن بن �صعيد 
اإن تطوير  الق��ت�����ص���د  وزي���ر  امل��ن�����ص��وري 
منظومة البتك�ر يف دول��ة الإم����رات هو 
م�صتقبلية  روؤي��ة  وذات  متوا�صلة  عملية 
دوره  ت��ر���ص��ي��خ  اإىل  ت���ه���دف  م�����ص��ت��دام��ة 
للتنمية  ب�صورة عملية كمحرك رئي�صي 
متالحقة  خ��ط��وات  ال��دول��ة  تنفذ  حيث 
لر�صيخ ثق�فة البتك�ر وحتفيز الإبداع 

يف خمتلف القط�ع�ت.
ال��وط��ن��ي لدعم  ال��ربن���م��ج  اأن  واأ����ص����ف 
واملبتكرة  احل��دي��ث��ة  الن��صئة  ال�����ص��رك���ت 
الوطنية  امل����ب�����درات  اأه����م  اإح�����دى  مي��ث��ل 
البتك�ر  وحتفيز  تنمية  يف  ت�صهم  التي 
يف القط�ع اخل��س وتعزيز التوجه نحو 
واملم�ر�ص�ت  الإب��داع��ي��ة  الأف��ك���ر  تطبيق 

البتك�رية يف بيئة الأعم�ل ب�لدولة.
ال�صرك�ت  دع���م  اأن  اإىل  م��ع���ل��ي��ه  واأ����ص����ر 
الن��صئة الق�ئمة على البتك�ر من خالل 
اإىل  اإ���ص���ف��ة قيمة  ال��ربن���م��ج ميثل  ه��ذا 
اجله�ت  خمتلف  بذلته�  ال��ت��ي  اجل��ه��ود 
امل��ع��ن��ي��ة ل��ت��ح��ق��ي��ق م�����ص��ت��ه��دف���ت روؤي�����ة 
الإم�رات 2021 ول �صيم� بن�ء اقت�ص�د 
تن�ف�صي ع�ملي ق�ئم على املعرفة والبتك�ر 
ب��ق��ي���دة ك���ف����ءات وط��ن��ي��ة ك��م��� اأن����ه ميثل 
ال�صراتيجية  ملرتكزات  عملية  ترجمة 
الوطنية لالبتك�ر التي تهدف اإىل جعل 
الإم����رات اإح��دى اأك��رث ال��دول ابتك�را يف 

الع�مل خالل ال�صنوات املقبلة.
التف�هم مع  اأن توقيع مذكرات  واأ�ص�ف 
امل�صرع�ت  ف��ري��ق  يف  ال�����ص��ري��ك��ة  اجل��ه���ت 
الربن�مج  ب���إط��الق  اخل������س  احلكومية 
ال��ن������ص��ئ��ة احلديثة  ل��ل�����ص��رك���ت  ال��وط��ن��ي 
اجله�ت  ه���ذه  ال���ت���زام  يعك�س  وامل��ب��ت��ك��رة 
�صيم�  ول  الر�صيدة  القي�دة  بتوجيه�ت 
وامل�صوؤولي�ت  الأدوار  يف  التك�مل  تعزيز 
واخل��صة  احلكومية  ال�صراك�ت  وتنمية 
التي تثمر عن مب�درات ومنجزات عملية 

تخدم روؤية وم�صتهدف�ت الدولة .. مثني� 
فريق  بذله�  التي  املتميزة  اجلهود  على 
ومت�بعة  دع��م  يف  احلكومية  امل�����ص��رع���ت 
ال��ذي تقوده وزارة  100 يوم  ال�  حتدي 

القت�ص�د لإطالق هذا الربن�مج.
املتفق  التع�ون  اأن  اإىل  املن�صوري  واأ�ص�ر 
املوقعة  التف�هم  مذكرات  اإط���ر  يف  عليه 
يوؤكد حر�س وزارة القت�ص�د و�صرك�ئه� 
ال�صرك�ت  بيد  الأخ��ذ  على  الربن�مج  يف 
ب�لدعم  وت��زوي��ده���  ال��دول��ة  يف  الن��صئة 
قدرته�  تعزز  التي  واحلوافز  والتمويل 
م�ص�ر  ع���ل���ى  وت�����ص��ع��ه���  ال���ن���ج����ح  ع���ل���ى 
ال���ص��ت��م��راري��ة وال��ن��م��و وه����و اأم����ر ب�لغ 
ب�لدولة  الأعم�ل  رواد  لتمكني  الأهمية 
وت�����ص��ج��ي��ع��ه��م ع���ل���ى حت���وي���ل اأف���ك����ره���م 
الب��ت��ك���ري��ة اإىل واق����ع وم�����ص���ن��دت��ه��م يف 
ومم�ر�صة  ت���أ���ص��ي�����س  حت���دي����ت  ت��خ��ط��ي 
على  وحتفيزهم  وا�صتدامته�  الأع��م���ل 
ن�جحة  اق��ت�����ص���دي��ة  اأن�����ص��ط��ة  ت��ط��وي��ر 
ق�ئمة على البتك�ر والإبداع يف خمتلف 
املج�لت التنموية. من جهته اأكد �صع�دة 
العزيز  عبد  بن  اأحمد  حممد  املهند�س 

لل�صوؤون  القت�ص�د  وزارة  وكيل  ال�صحي 
القت�ص�دية اأن توقيع مذكرات التف�هم 
مع اجله�ت ال�صريكة للوزارة يف الربن�مج 
احلديثة  ال�������ص���رك����ت  ل���دع���م  ال���وط���ن���ي 
ال��ن������ص��ئ��ة ال��ق���ئ��م��ة ع��ل��ى الب���ت���ك����ر هو 
امل�صهد  الأهمية يف تطوير  ب�لغة  خطوة 
الأهداف  وتنفيذ  ال��دول��ة  يف  الب��ت��ك���ري 
ب�لتنمية  امل��ت��ع��ل��ق��ة  ال����ص���رات���ي���ج���ي���ة 
البتك�ر  ع��ل��ى  ال��ق���ئ��م��ة  الق���ت�������ص����دي���ة 
والحت�دية  احلكومية  اجله�ت  ملختلف 
املعنية  الأك�دميية  واملوؤ�ص�ص�ت  واملحلية 

والقط�ع اخل��س.
املذكرات متثل  اأن هذه  ال�صحي  واأ�ص�ف 
اجله�ت  لتمكني  رائ����دا  ق���ن��ون��ي���  اإط������را 
امل����وق����ع����ة م�����ن ال����ت����ع�����ون يف اجل����وان����ب 
وتب�دل  وال��ف��ن��ي��ة  وامل����ل���ي���ة  ال��ق���ن��ون��ي��ة 
الرامية  ال���ربام���ج  وت��ن��ف��ي��ذ  امل��ع��ل��وم���ت 
الن��صئة  احل��دي��ث��ة  ال�����ص��رك���ت  دع���م  اإىل 
وامل��ب��ت��ك��رة يف ال��دول��ة ح��ي��ث ات��ف��ق��ت من 
خالله� الأطراف املعنية على التعريف�ت 
ب��ن���ء عليه� حتديد  يتم  ال��ت��ي  وامل��ع���ي��ري 
احل����واف����ز وال���ت�������ص���ه���ي���الت ال���ت���ي متكن 
الأفك�ر  حتويل  م��ن  الن��صئة  ال�صرك�ت 
اقت�ص�دية  قيمة  اإىل  واملبتكرة  اجلديدة 

و�صبب يف حتقيق الزده�ر.
من ن�حيته ق�ل �صع�دة عبد اهلل �صلط�ن 
وزارة  يف  م�ص�عد  وكيل  ال�ص�م�صي  الفن 
التنفيذي  ال��ف��ري��ق  ورئ��ي�����س  الق��ت�����ص���د 
ملوؤ�صر البتك�ر الع�ملي اإن فريق امل�صرع�ت 
احلكومية لتحدي ال� 100 يوم اخل��س 
ب�إطالق الربن�مج الوطني لدعم وزي�دة 
واملبتكرة  الن��صئة  احل��دي��ث��ة  ال�����ص��رك���ت 
حقق  الق���ت�������ص����د  وزارة  ت���ق���وده  ال�����ذي 
متطلب�ت  حت��ق��ي��ق  يف  م��ل��م��و���ص���  ت��ق��دم��� 
ال��ت��ح��دي واأن����ه ي�صري ب�����ص��ورة ج��ي��دة يف 
الزمنية لإطالق  تنفيذ مراحل اخلطة 

الربن�مج.

•• �صانغهاي-الفجر:

الط�ير،  حم���م���د  ���ص��ع��ي��د  ����ص���ع����دة  ���ص��ه��د 
لهيئة  التنفيذي  الرئي�س  املنتدب  الع�صو 
الهند�صة  عقد  توقيع  دب��ي،  ومي�ه  كهرب�ء 
املرحلة  لإجن��������ز  وال���ب���ن����ء  وامل�������ص���ري����ت 
اآل  ال��راب��ع��ة م��ن جممع حممد ب��ن را���ص��د 
اأكرب  تعد  ال�صم�صية، حيث  للط�قة  مكتوم 
ال�صم�صية  ل��ل��ط���ق��ة  ا���ص��ت��ث��م���ري  م�����ص��روع 
امل���رّك���زة يف ال��ع���مل، يف م��وق��ع واح����د، وفق 
تبلغ  انت�جية  بط�قة  امل�صتقل  املنتج  نظ�م 
»اأكوا ب�ور«  من  كل  بني  ميج�وات،   700
ال�صعودية  و«�صنغه�ي الكريك« ال�صينية، 
املق�ول الرئي�صي للم�صروع، وذلك يف فندق 
�صنغه�ي«  غ��و  �صينغ  ب��الزا  بلو  »رادي�����ص��ون 
ال�صني  جمهورية  يف  �ص�نغه�ي  مدينة  يف 

ال�صعبية.
وق���د وق���ع الإت��ف���ق��ي��ة حم��م��د ب��ن عبداهلل 
اأكوا  �صركة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  اأبوني�ن، 
�صنغه�ي  �صركة  رئي�س  م��ني،  وت�ص�و  ب���ور، 
اإل����ك����ري����ك، وذل�������ك ب���ح�������ص���ور ����ص���ع����دة/ 
الظ�هري، �صفري  الدكتور علي عبيد 
دول������ة الإم�������رات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة لدى 
ال���������ص����ني، و�����ص����ع�����دة ت����رك����ي ب����ن  حممد 
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ن�صطر لتخ�ذ ك�فة الجراءات الق�نونية قبلكم ومب��صرة اجراءات نزع ملكية العق�ر رقم 302 
مزاي� 23 منطقة وادي ال�صف� 2 وحجزه وبيعه وفق القوانني ال�ص�رية يف هذا ال�ص�أن ويحتفظ 
املنذر بحقه ك�مال مبط�لبة املنذر اليه ب�لتعوي�س والعطل وال�صرر عند اأي ت�أخري يف اإخالء 

العق�ر ف�صال عن الر�صوم وامل�صروف�ت الق�ص�ئية وك�مل اتع�ب املح�م�ة. 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12300 بتاريخ 2018/4/15   

انذار عديل بالن�شر
 رقم ) 2018/1/2372 (     

املنذر : م�صرف اأبوظبي الإ�صالمي - بوك�لة الن زحالن دي ك�يتي 
املنذراليه : �ص�روان �صني لل �صينغ  )جمهول حمل الق�مة( 

ن�س الإعالن ب�لن�صر
يخطر املنذر / م�صرف اأبوظبي الإ�صالمي ، املنذر اليه / �ص�روان �صني لل �صينغ ، ب�صرورة 
�صداد مبلغ وقدره 15.047.516.27  درهم خالل �صهر من ت�ريخ ن�صر هذا النذار ، واإل �صوف 
ن�صطر لتخ�ذ ك�فة الجراءات الق�نونية قبلكم ومب��صرة اجراءات نزع ملكية العق�ر رقم 410  
اأر�س رقم 1407 مزاي� 24 منطقة وادي ال�صف� 2 وحجزه وبيعه وفق القوانني ال�ص�رية يف هذا 
ال�ص�أن ويحتفظ املنذر بحقه ك�مال مبط�لبة املنذر اليه ب�لتعوي�س والعطل وال�صرر عند اأي 

ت�أخري يف اإخالء العق�ر ف�صال عن الر�صوم وامل�صروف�ت الق�ص�ئية وك�مل اتع�ب املح�م�ة. 
  الكاتب العدل

العدد 12300 بتاريخ 2018/4/15   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 620
ليكن معلوم� للجميع ب�ن ال�صيد/ حممد عب��س حممد ا�صح�ق - ب�ك�صت�ين اجلن�صية 
يرغب يف البيع والتن�زل عن ك�مل ح�صته الب�لغة 100%  وذلك اىل ال�صيد/ عثم�ن 
لت�صليح  الدراهم   / امل�صم�ة  الرخ�صة  يف  اجلن�صية  ب�ك�صت�ين   - ح�صني  افتخ�ر  علي 
التنمية  دائرة  من  ال�ص�درة   )524487( رقم  رخ�صة  مبوجب  ال�صي�رات(  مكيف�ت 
الق�نون  احك�م   من   )5( فقرة   )14( امل�دة  وعمالبن�س  ب�ل�ص�رقة   القت�ص�دية 
الحت�دي رقم )4( ل�صنة  2013 يف �ص�ن الك�تب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن 
ت�ريخ  ا�صبوعني من  بعد  اليه  امل�ص�ر  الجراء  الت�صديق  على  يتم  �صوف  وانه  للعلم 
هذا العالن فمن لديه اي اعرا�س حي�ل ذلك عليه مراجعة مكتب الك�تب العدل 

املذكورة لتب�ع الجراءات الق�نونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 12300 بتاريخ 2018/4/15   

  اعالن بالن�شر
املرجع : 621

ليكن معلوم� للجميع ب�ن ال�صيد/ احمد حممد ترخ�ين - اإيراين  اجلن�صية يرغب يف البيع 
والتن�زل عن ك�مل ح�صته الب�لغة 100%  وذلك اىل ال�صيد/ خليفة عبدالرحمن علي يو�صف 
احلم�دي - اإم�راتي اجلن�صية يف الرخ�صة امل�صم�ة / ك�فتريي� عرو�س املين�ء ( مبوجب رخ�صة 
رقم )753787( ال�ص�درة من دائرة التنمية القت�ص�دية ب�ل�ص�رقة - تعديالت اخرى : مت تغيري 

ال�صكل الق�نوين من )موؤ�ص�صة فردية بوكيل خدم�ت( اإىل )موؤ�ص�صة فردية( 
وعمالبن�س امل�دة )14( فقرة )5( من احك�م  الق�نون الحت�دي رقم )4( ل�صنة  2013 يف �ص�ن 
الك�تب العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على الجراء 
عليه  ذلك  حي�ل  اعرا�س  اي  لديه  فمن  العالن  هذا  ت�ريخ  من  ا�صبوعني  بعد  اليه  امل�ص�ر 

مراجعة مكتب الك�تب العدل املذكورة لتب�ع الجراءات الق�نونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12300 بتاريخ 2018/4/15   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 618
ليكن معلوم� للجميع ب�ن ال�صيد/ حممد عمران عبدالرحمن - ب�ك�صت�ين  اجلن�صية يرغب 
 - ابراهيمي  ح�صن  زمزم   / ال�صيدة  اىل    %100 الب�لغة  ح�صته  ك�مل  عن  والتن�زل  البيع  يف 
اإم�راتي اجلن�صية 51% ح�صة ، واىل ال�صيد/ بره�ن اودين منري احمد - بنغالدي�صي اجلن�صية 
39% ح�صة ، واىل ال�صيد/ حممد ر�صيل حممد ميه - بنغالدي�صي اجلن�صية 10% ح�صة ، فر 
رخ�صة )مطعم املحمل( مبوجب الرخ�صة رقم )529452( - حيث مت تن�زل �ص�حب الرخ�صة 
ومت تغيري ال�صكل الق�نوين من : - موؤ�ص�صة فردية بوكيل خدم�ت اىل �صركة ذات م�صوؤولية 
حمدودة.  وعمالبن�س امل�دة )14( فقرة )5( من احك�م  الق�نون الحت�دي رقم )4( ل�صنة  2013 
يف �ص�ن الك�تب العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على 

الجراء امل�ص�ر اليه بعد ا�صبوعني من ت�ريخ هذا العالن. 
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 12300 بتاريخ 2018/4/15   

  اعالن
املرجع :  619

 ، ، هندي اجلن�صية  ال�صيد/  رحمت اهلل توتي عبدالرحمن  ب�ن  ليكن معلوم� للجميع 
يرغب يف البيع والتن�زل عن ك�مل ح�صته الب�لغة 100% ح�صة اىل ال�صيد/ حممد رف�عي 
�صيف�ن  علي  بق�لة   : التج�رية  الرخ�صة  يف  اجلن�صية  هندي   ، عبدالرحمن  حمد  كونه 

ال�صويدي - رخ�صة جت�رية رقم 557660 - حيث مت تن�زل �ص�حب الرخ�صة.  
وعمالبن�س امل�دة )14( فقرة )5( من احك�م  الق�نون الحت�دي رقم )4( ل�صنة  2013 يف 
�ص�ن الك�تب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على 
الجراء امل�ص�ر اليه بعد ا�صبوعني من ت�ريخ هذا العالن فمن لديه اي  اعرا�س على 

ذلك عليه اتب�ع ال�صبل الق�نوين حي�ل ذلك. 
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12300 بتاريخ 2018/4/15   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 616
ليكن معلوم� للجميع ب�ن ال�صيد/ من�صور عبدالرحمن خلف�ن حممد املري - اإم�راتي  اجلن�صية يرغب يف البيع والتن�زل 
هندية   - ليفينج�صتون  جو�صيف  ه�كيدات  كيز  جون�صون  لي�صى  ال�صيدة/  اىل  وذلك    %  51 الب�لغة  ح�صته  ك�مل  عن 
اجلن�صية ، كم� يرغب ال�صيد/ عبدالن��صر نورجه�ن منزل - هندي اجلن�صية يف البيع والتن�زل عن ك�مل ح�صته الب�لغة 
)49%( وذلك اىل ال�صيدة/ لي�صى جون�صون كيز ه�كيدات جو�صيف ليفينج�صتون - هندية اجلن�صية يف الرخ�صة امل�صم�ة 
/ �صم�ل اخلليج ملق�ولت التك�صية والر�صي�ت وال�صب�غ ذ م م - ت�أ�ص�صت ب�إم�رة ال�ص�رقة مبوجب رخ�صة رقم )612013( 
ذات  )�صركة  من  الق�نوين  ال�صكل  تغيري  مت   : اخرى  تعديالت  ب�ل�ص�رقة.   القت�ص�دية  التنمية  دائرة  من  ال�ص�درة 
م�صوؤولية حمدودة( اىل )موؤ�ص�صة فردية بوكيل خدم�ت( ، كم� مت تغيري ال�صم  التج�ري من )�صم�ل اخلليج ملق�ولت 
التك�صية والأر�صي�ت والأ�صب�غ - ذ م م( اىل )�صم�ل اخلليج للمق�ولت الفنية( ، كم� مت  تعديل الن�ص�ط من )مق�ولت فئة 

�ص�د�صة ، التك�صية ، والر�صي�ت ، اأ�صب�ع( اىل )مق�ولت فئة �ص�د�صة ، التك�صية ، والأر�صي�ت ، اأ�صب�غ ، �صحي( 
وعمالبن�س امل�دة )14( فقرة )5( من احك�م  الق�نون الحت�دي رقم )4( ل�صنة  2013 يف �ص�ن الك�تب العدل . فقد اقت�صى 
ن�صر هذا العالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على الجراء امل�ص�ر اليه بعد ا�صبوعني من ت�ريخ هذا العالن فمن 

لديه اي اعرا�س حي�ل ذلك عليه مراجعة مكتب الك�تب العدل املذكورة لتب�ع الجراءات الق�نونية

مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 
اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 12300 بتاريخ 2018/4/15   

  اعالن بالن�شر
املرجع : 617

ليكن معلوم� للجميع ب�ن ال�صيد/ حممد را�صد جمعه بن ركن ال علي - اإم�راتي  اجلن�صية 
الب�لغة 100%  وذلك اىل ال�صيدة / موزة م�صبح  يرغب يف البيع والتن�زل عن ك�مل ح�صته 
حممد يعروف ال�صويدي - اإم�راتية اجلن�صية يف الرخ�صة امل�صم�ة / الزين للطب�عة وت�صوير 
امل�صتندات( لي�صبح ال�صم التج�ري اجلديد )دني� لل�صي�حة( مت تغيري الن�ص�ط التج�ري من 
الن�ص�ط التج�ري القدمي / خدم�ت الطب�عة وت�صوير امل�صتندات  لي�صبح الن�ص�ط التج�ري 

اجلديد / تنظيم الرحالت ال�صي�حية 
وعمالبن�س امل�دة )14( فقرة )5( من احك�م  الق�نون الحت�دي رقم )4( ل�صنة  2013 يف �ص�ن 
الك�تب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على الجراء 
عليه  ذلك  حي�ل  اعرا�س  اي  لديه  فمن  العالن  هذا  ت�ريخ  من  ا�صبوعني  بعد  اليه  امل�ص�ر 

مراجعة مكتب الك�تب العدل املذكورة لتب�ع الجراءات الق�نونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12300 بتاريخ 2018/4/15   
اعالن بيع  عقار بالن�شر    للمنفذ �شده   

فى الدعوى رقم  2017/174 بيع عقار مرهون    
ط�لب التنفيذ: بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 

عنوانه : الإم�رات - اإم�رة دبي - الق�صي�س الوىل - مبنى بن�ية نيه�ل 
املنفذ �صده : منوهر رام�صند رام�صنداين 

عنوانه :  الإم�رات - اإم�رة دبي - دبي - بردبي - �ص�رع نخلة جمريا - مبنى فروند د - فيال رقم 12 ار�س 1728 
انه يف يوم  الأربع�ء  املوافق  2018/4/18  ال�ص�عة 5.00 م�ص�ء ويف الي�م الثالث الت�لية ان اقت�صى احل�ل �صيجرى 
بيع العق�ر املو�صحة او�ص�فه ادن�ه لدى اجلهة التى انيط به� البيع)�صركة الم�رات للمزادات وعلى موقعه� اللكروين 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�صراء ايداع ت�أمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�ص��صي قبل 
اجلل�صة  قبل  م�صتندات  م��ن  ي��ربره  م��ع��ززا مب���  ب�عرا�صه  التقدم  البيع  على  اع��را���س  لديه  م��ن  ولكل  امل��زاي��دة  دخ��ول 
301 من ق�نون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عط�وؤه ايداع ك�مل الثمن  املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة ب�مل�دة 
الثمن خالل  على  يزيد  ان  امل��زاي��دة  من  �صخ�س غري ممنوع  ولكل  البيع  الت�لية جلل�صة  اي���م  ع�صرة  خ��الل  وامل�ص�رييف 
الع�صرة اي�م الت�لية لر�صوم املزاد ب�صرط ال تقل هذه الزي�دة  عن ع�صر الثمن على ان يقوم ب�يداع ك�مل الثمن املعرو�س 
وامل�صروف�ت خزينة املحكمة وفيم� يلي او�ص�ف املمتلك�ت  : نوع العق�ر : �صقة �صكنية - املنطقة : نخلة جمريا - رقم الر�س 
3 - امل�ص�حة :  308 - رقم الط�بق :  1 - رقم العق�ر :  1 - ا�صم املبنى : م�رين� اب�رمتنت�س   1997 - رقم املبنى :   :

فورا. املبلغ  يدفع   : مالحظة   - درهم   )2.415.063.00( ب���  قيمته�  واملقدرة   - مربع  مر   172.59

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12300 بتاريخ 2018/4/15   

اعالن بيع  عقار بالن�شر 
فى الدعوى رقم  2017/174 بيع عقار مرهون    

ط�لب التنفيذ: بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 
عنوانه : الإم�رات - اإم�رة دبي - الق�صي�س الوىل - مبنى بن�ية نيه�ل 

املنفذ �صده : منوهر رام�صند رام�صنداين 
عنوانه :  الإم�رات - اإم�رة دبي - دبي - بردبي - �ص�رع نخلة جمريا - مبنى فروند د - فيال رقم 12 ار�س 1728 

انه يف يوم  الأربع�ء  املوافق  2018/4/18  ال�ص�عة 5.00 م�ص�ء ويف الي�م الثالث الت�لية ان اقت�صى احل�ل �صيجرى 
بيع العق�ر املو�صحة او�ص�فه ادن�ه لدى اجلهة التى انيط به� البيع)�صركة الم�رات للمزادات وعلى موقعه� اللكروين 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�صراء ايداع ت�أمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�ص��صي قبل 
اجلل�صة  قبل  م�صتندات  م��ن  ي��ربره  م��ع��ززا مب���  ب�عرا�صه  التقدم  البيع  على  اع��را���س  لديه  م��ن  ولكل  امل��زاي��دة  دخ��ول 
301 من ق�نون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عط�وؤه ايداع ك�مل الثمن  املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة ب�مل�دة 
الثمن خالل  على  يزيد  ان  امل��زاي��دة  من  �صخ�س غري ممنوع  ولكل  البيع  الت�لية جلل�صة  اي���م  ع�صرة  خ��الل  وامل�ص�رييف 
الع�صرة اي�م الت�لية لر�صوم املزاد ب�صرط ال تقل هذه الزي�دة  عن ع�صر الثمن على ان يقوم ب�يداع ك�مل الثمن املعرو�س 
وامل�صروف�ت خزينة املحكمة وفيم� يلي او�ص�ف املمتلك�ت  : نوع العق�ر : �صقة �صكنية - املنطقة : نخلة جمريا - رقم الر�س 
3 - امل�ص�حة :  308 - رقم الط�بق :  1 - رقم العق�ر :  1 - ا�صم املبنى : م�رين� اب�رمتنت�س   1997 - رقم املبنى :   :

فورا. املبلغ  يدفع   : مالحظة   - درهم   )2.415.063.00( ب���  قيمته�  واملقدرة   - مربع  مر   172.59

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12300 بتاريخ 2018/4/15   

عالقته�  قطع  عن  اخلراطة  لأعم�ل  اهلل  اأم�ن   / �صركة  تعلن 
�صفر  جواز  ويحمل    ، اإ�صح�ق  حممد  ع�مل  ج�ين  ب�ل�صيد/ 
والذي ك�ن يعمل لدين�    AE2067434 بنجالدي�صي رقم 
بوظيفة  م�ص�عد خراط  ولهذا نعلن عن قطع عالقته ب�ل�صركة 
واأن  ال�صركة غري م�صوؤولة عن اأي ت�صرف يقوم به املذكور ب��صم 
و�صفة ال�صركة ومن ت�ريخ  2017/7/1 ونحمل املذكور وكل من 

يتع�مل مع امل�صوؤولية الق�نونية عن ذلك. 
ن�شر هذا االإعالن على م�شوؤولية املعلن        

اعالن بقطع عالقة

العدد 12300 بتاريخ 2018/4/15   
اعالن بيع  عقار بالن�شر للمنفذ �شده 

فى الدعوى رقم  2017/606   تنفيذ عقاري 
ط�لب التنفيذ: بنك الإم�رات دبي الوطني - �س م ع - عنوانه : دبي - ديرة - �ص�رع بني ي��س - بجوار غرفة جت�رة و�صن�عة دبي 

املنفذ �صده : علري�ص� مهدي �ص�حلي م�زندراين  - عنوانه :  يعلن على مقر عمله : يعمل مهند�س مدين / اأبنية لدى �صركة 
دبي  10  مق�بل مركز  رقم  الط�بق  ات�س  ذا  بفندق  املك�تب  برج  زاي��د  ال�صيخ  �ص�رع  الك�ئنة   - ليمتد  اي�صت  بي ميدل  ا�س  دبليو 

التج�ري الع�ملي رقم مك�ين 2746691529 
الت�لية ان اقت�صى احل�ل �صيجرى بيع  5.00 م�ص�ء ويف الي���م الثالث  ال�ص�عة    2018/4/18 املوافق  انه يف يوم  الربع�ء  
www.( العق�ر املو�صحة او�ص�فه ادن�ه لدى اجلهة التى انيط به� البيع)�صركة الم�رات للمزادات وعلى موقعه� اللكروين
%20 من الثمن الأ�ص��صي قبل دخول املزايدة  emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�صراء ايداع ت�أمني ل يقل عن 
ولكل من لديه اعرا�س على البيع التقدم ب�عرا�صه معززا مب� يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد 
املبينة ب�مل�دة 301 من ق�نون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عط�وؤه ايداع ك�مل الثمن وامل�ص�رييف خالل ع�صرة اي�م الت�لية 
جلل�صة البيع ولكل �صخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�صرة اي�م الت�لية لر�صوم املزاد ب�صرط ال تقل 
هذه الزي�دة  عن ع�صر الثمن على ان يقوم ب�يداع ك�مل الثمن املعرو�س وامل�صروف�ت خزينة املحكمة وفيم� يلي او�ص�ف املمتلك�ت  
: نوع العق�ر : �صقة �صكنية - رقم الر�س : 190 - املنطقة : برج خليفة - ا�صم  املبنى : ب د : 29  بوليف�رد مبنى رقم 2 - رقم 

املبنى : 2 - رقم العق�ر : 4206 - امل�ص�حة : 81.69 مر مربع - التقييم )1.538.780( درهم.  
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12300 بتاريخ 2018/4/15   

اعالن بيع  عقار بالن�شر 
فى الدعوى رقم  2017/606   تنفيذ عقاري 

ط�لب التنفيذ: بنك الإم�رات دبي الوطني - �س م ع - عنوانه : دبي - ديرة - �ص�رع بني ي��س - بجوار غرفة جت�رة و�صن�عة دبي 
املنفذ �صده : علري�ص� مهدي �ص�حلي م�زندراين  - عنوانه :  يعلن على مقر عمله : يعمل مهند�س مدين / اأبنية لدى �صركة 
دبي  10  مق�بل مركز  رقم  الط�بق  ات�س  ذا  بفندق  املك�تب  برج  زاي��د  ال�صيخ  �ص�رع  الك�ئنة   - ليمتد  اي�صت  بي ميدل  ا�س  دبليو 

التج�ري الع�ملي رقم مك�ين 2746691529 
الت�لية ان اقت�صى احل�ل �صيجرى بيع  5.00 م�ص�ء ويف الي���م الثالث  ال�ص�عة    2018/4/18 املوافق  انه يف يوم  الربع�ء  
www.( العق�ر املو�صحة او�ص�فه ادن�ه لدى اجلهة التى انيط به� البيع)�صركة الم�رات للمزادات وعلى موقعه� اللكروين
%20 من الثمن الأ�ص��صي قبل دخول املزايدة  emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�صراء ايداع ت�أمني ل يقل عن 
ولكل من لديه اعرا�س على البيع التقدم ب�عرا�صه معززا مب� يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد 
املبينة ب�مل�دة 301 من ق�نون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عط�وؤه ايداع ك�مل الثمن وامل�ص�رييف خالل ع�صرة اي�م الت�لية 
جلل�صة البيع ولكل �صخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�صرة اي�م الت�لية لر�صوم املزاد ب�صرط ال تقل 
هذه الزي�دة  عن ع�صر الثمن على ان يقوم ب�يداع ك�مل الثمن املعرو�س وامل�صروف�ت خزينة املحكمة وفيم� يلي او�ص�ف املمتلك�ت  
: نوع العق�ر : �صقة �صكنية - رقم الر�س : 190 - املنطقة : برج خليفة - ا�صم  املبنى : ب د : 29  بوليف�رد مبنى رقم 2 - رقم 

املبنى : 2 - رقم العق�ر : 4206 - امل�ص�حة : 81.69 مر مربع - التقييم )1.538.780( درهم.  
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12300 بتاريخ 2018/4/15   

اعالن بيع  عقار بالن�شر للمنفذ �شده   
فى الدعوى رقم  2013/400   تنفيذ عقاري  

ط�لب التنفيذ: �صركة دنل�صكو اخلليج - ذ م م 
عنوانه : اإم�رة دبي - العوير - راأ�س اخلور - جممع الكندي - �ص�لة عر�س رقم 13  

املنفذ �صده : �صركة �صون اإنف�صتمنز ليمتد  واآخرو 
عنوانه :  الإم�رات - اإم�رة دبي - مدينة : دبي - ال�صغ�يه - ديره 

انه يف يوم  الربع�ء   املوافق 2018/4/18  ال�ص�عة 5.00 م�ص�ء ويف الي�م الثالث الت�لية ان اقت�صى احل�ل �صيجرى 
بيع العق�ر املو�صحة او�ص�فه ادن�ه لدى اجلهة التى انيط به� البيع)�صركة الم�رات للمزادات وعلى موقعه� اللكروين 
)www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�صراء من مواطني الدولة  ايداع ت�أمني ل يقل عن 20% 
من الثمن الأ�ص��صي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرا�س على البيع التقدم ب�عرا�صه معززا مب� يربره من 
م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة ب�مل�دة 301 من ق�نون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد 

عط�وؤه ايداع ك�مل الثمن وامل�ص�رييف خالل ع�صرة اي�م الت�لية جلل�صة البيع. وفيم� يلي او�ص�ف املمتلك�ت  :
�صقة �صكنية - املنطقة : جممع دبي لال�صتثم�ر الأول - رقم الر�س : 29 - رقم املبنى : 1 - ا�صم املبنى : �صون بزن�س 

ب�رك - رقم العق�ر : 312 - رقم املبنى : 1 - امل�ص�حة : 218.37 مر مربع - املقدرة ب��� )2.100.000 ( درهم  
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12300 بتاريخ 2018/4/15   

اعالن بيع  عقار بالن�شر   
فى الدعوى رقم  2013/400  تنفيذ عقاري 

ط�لب التنفيذ: �صركة دنل�صكو اخلليج - ذ م م 
عنوانه : اإم�رة دبي - العوير - راأ�س اخلور - جممع الكندي - �ص�لة عر�س رقم 13  

املنفذ �صده : �صركة �صون اإنف�صتمنز ليمتد  واآخرو 
عنوانه :  الإم�رات - اإم�رة دبي - مدينة : دبي - ال�صغ�يه - ديره 

انه يف يوم  الربع�ء   املوافق 2018/4/18  ال�ص�عة 5.00 م�ص�ء ويف الي�م الثالث الت�لية ان اقت�صى احل�ل �صيجرى 
بيع العق�ر املو�صحة او�ص�فه ادن�ه لدى اجلهة التى انيط به� البيع)�صركة الم�رات للمزادات وعلى موقعه� اللكروين 
)www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�صراء من مواطني الدولة  ايداع ت�أمني ل يقل عن 20% 
من الثمن الأ�ص��صي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرا�س على البيع التقدم ب�عرا�صه معززا مب� يربره من 
م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة ب�مل�دة 301 من ق�نون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد 

عط�وؤه ايداع ك�مل الثمن وامل�ص�رييف خالل ع�صرة اي�م الت�لية جلل�صة البيع. وفيم� يلي او�ص�ف املمتلك�ت  :
�صقة �صكنية - املنطقة : جممع دبي لال�صتثم�ر الأول - رقم الر�س : 29 - رقم املبنى : 1 - ا�صم املبنى : �صون بزن�س 

ب�رك - رقم العق�ر : 312 - رقم املبنى : 1 - امل�ص�حة : 218.37 مر مربع - املقدرة ب��� )2.100.000 ( درهم  
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12300 بتاريخ 2018/4/15   
       مذكرة اعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/877  جتاري جزئي
جمهول  ذ.م.م  والتغليف  التعبئة  م��واد  لتج�رة  عليه/اوثينتيك  امل��دع��ي  اىل 
�����س.م.ح وميثله:فتوح  اي�صت  م��ي��دل  امل��دع��ي/اي��ك��وي���ك  ان  الق���م��ة مب���  حم��ل 
املط�لبة  ومو�صوعه�  ال��دع��وى  عليك  اأق���م  قد  الن�ص�ر  ح�صني  حممد  يو�صف 
ب�لزام املدعي عليه� بوقف �صرف ال�صيك�ت واملقدرة مببلغ وقدره )276.000( 
الربع�ء  يوم  جل�صة  له�  املح�م�ة.وحددت  واتع�ب  وامل�ص�ريف  والر�صوم  دره��م 
ف�أنت  ل��ذا   ch.1.C.12:ب�لق�عة ال�����ص���ع��ة:08:30���س  امل���واف���ق:2018/4/18 
مكلف ب�حل�صور اأو من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� لديك من مذكرات 

او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأي�م على الأقل . 
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12300 بتاريخ 2018/4/15   

       اإعادة اإعالن بالن�شر
   فـي  الدعوى 2018/75  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1-  جموهرات �صفيه 2- عبدالرحمن عي�د جمهول حمل الق�مة مب� ان 
املدعي/�صركة ازور داميوند م.د.م.�س وميثله� مديره�/اديتي� راجي�س ج�ندهي وميثله:رو�صة 
املدعي  ب���ل��زام  املط�لبة  ومو�صوعه�  ال��دع��وى  عليك  اأق���م  قد  العط�ر  حم�صن  ال�صيد  ح�صني 
مبلغ  الم���رات��ي  ب�لدرهم  يع�دلهم  م���  او  امريكي  دولر   )42.591.85( وق���دره  مببلغ  عليه 
ت�ريخ  من   %12 والف�ئدة  املح�م�ة  واتع�ب  وامل�ص�ريف  والر�صوم  درهم   )156.312.09( وقدره 
ال�صتحق�ق وحتى ال�صداد الت�م. وحددت له� جل�صة يوم الحد املوافق  2018/4/15   ال�ص�عة 
اأو من ميثلك ق�نوني� وعليك  ف�أنت مكلف ب�حل�صور  Ch1.C.12 لذا  ب�لق�عة  8.30 �س 
بتقدمي م� لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأي�م على الأقل ويف 

ح�لة تخلفك ف�ن احلكم �صيكون مبث�بة ح�صوري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12300 بتاريخ 2018/4/15   

اعالن حكم بالن�شر
         يف  الدعوى رقم 2017/3391  جتاري جزئي 

اىل امل���دع���ي ع��ل��ي��ه/1-ف��ي������س خ����ن ق������ص��م خ����ن جم��ه��ول حم���ل الق����م���ة مب���� ان 
املنعقدة  بجل�صته�  حكمت  املحكمة  ب���ن  نعلنكم  ���س.م.ح  لل�صي�رات  املدعي/كوج�ر 
بت�ريخ 2018/3/20  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�ص�لح/كوج�ر لل�صي�رات �س.م.ح 
ب��واق��ع 9% من  ال��ف���ئ��دة  م��ع  دره���م  ب�����داء مبلغ )100.000(  عليه  امل��دع��ي  ب���ل��زام 
اتع�ب  الف درهم  ب�مل�ص�ريف  الزامه  ال�صداد مع  ت���ري��خ:2015/10/10 وحتى مت�م 
اعتب�را  يوم�  ق�بال لال�صتئن�ف خالل ثالثني  املح�م�ة. حكم� مبث�بة احل�صوري 
من اليوم الت�يل لن�صر هذا العالن �صدر ب��صم �ص�حب ال�صمو ال�صيخ حممد بن 

را�صد بن �صعيد اآل مكتوم ح�كم دبي وتلى علن�. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12300 بتاريخ 2018/4/15   

اعالن حكم بالن�شر
يف  الدعوى رقم 2017/13161 عمايل جزئي

حمل  جمهول  م   م  ذ  ���س   - املعلوم�ت  لتكنولوجي�  ال  �صي  ت��ي  ع��ل��ي��ه/1-  املحكوم  اىل 
الق�مة نعلنكم ب�ن املحكمة حكمت بجل�صته� املنعقدة بت�ريخ 2018/1/30 يف الدعوى 
املذكورة اعاله ل�ص�لح/ حمبوب �صبح�ين حممد حمي الدين بحكمت املحكمة مبث�بة 
ب�لزام املدعي عليه� ب�ن توؤدي للمدعي مبلغ )55.840( درهم )خم�صة  احل�صوري :- 
التحق  الف وثم�من�ئة واربعون دره��م( وتذكرة عودة ملوطنه م�مل يكن قد  وخم�صون 
بخدمة �ص�حب عمل اآخر والزمته� ب�ملن��صب من امل�صروف�ت واعفت املدعي من ن�صيبه 
لال�صتئن�ف  ق�بال  احل�صوري  مبث�بة  حكم�  طلب�ت.  من  ذل��ك  ع��دا  م�  ورف�صت  منه� 
ب��صم �ص�حب  الع��الن �صدر  لن�صر هذا  الت�يل  اليوم  اعتب�را من  خالل ثالثني يوم� 

ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم ح�كم دبي وتلى علن�. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12300 بتاريخ 2018/4/15   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2018/2369   

املنذر ة : دني� للتمويل - ذ م م  
املنذر اليه� : زد اي دي للتكنولوجي� - �س ذ م م  

نتيجة  درهم  �صداد مبلغ وقدره )8.488.00(  ب�صرعة  اليه�  املنذر  املنذرة  تنذر 
الخالل ب�صداد الق�ص�ط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع ب�لتق�صيط وذلك خالل 
التنفيذية  الج���راءات  لتخ�ذ  املنذرة  �صت�صطر  وال  الن�صر،  ت�ريخ  من  ا�صبوع 
على ال�صي�رة رقم )30057/خ�صو�صي/J/دبي( من نوع )ني�ص�ن تيدا - �ص�لون( 
موديل )2012( لون )اأبي�س(  واملمولة ل�ص�حلكم من قبل املنذر مع حفظ ك�فة 

حقوق املنذر من اأي نوع ك�نت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12300 بتاريخ 2018/4/15   

انذار عديل بالن�شر
رقم 2018/2371   

املنذر ة : دني� للتمويل - ذ م م  
املنذر اليه� : غزل لت�أجري ال�صي�رات - �س ذ م م 

تنذر املنذرة املنذر اليه� ب�صرعة �صداد مبلغ وقدره )22.644.00( درهم نتيجة 
الخالل ب�صداد الق�ص�ط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع ب�لتق�صيط وذلك خالل 
التنفيذية  الج���راءات  لتخ�ذ  املنذرة  �صت�صطر  وال  الن�صر،  ت�ريخ  من  ا�صبوع 
 - اك�صنت  نوع )هيونداي  ال�صي�رة رقم )99245/خ�صو�صي/F/دبي( من  على 
املنذر مع  واملمولة ل�ص�حلكم من قبل  )ا�صود(   �ص�لون( موديل )2015( لون 

حفظ ك�فة حقوق املنذر من اأي نوع ك�نت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12300 بتاريخ 2018/4/15   

انذار عديل بالن�شر
رقم 2018/2370   

املنذر ة : دني� للتمويل - ذ م م  
املنذر اليه� : فول ديريك�صن للخدم�ت الفنية - �س ذ م م 

تنذر املنذرة املنذر اليه� ب�صرعة �صداد مبلغ وقدره )66.134.06( درهم نتيجة 
الخالل ب�صداد الق�ص�ط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع ب�لتق�صيط وذلك خالل 
التنفيذية  الج���راءات  لتخ�ذ  املنذرة  �صت�صطر  وال  الن�صر،  ت�ريخ  من  ا�صبوع 
اكورد  هوندا   EX( من نوع )دبي/N/على ال�صي�رة رقم )64852/خ�صو�صي
- �ص�لون( موديل )2012( لون )بني(  واملمولة ل�ص�حلكم من قبل املنذر مع 

حفظ ك�فة حقوق املنذر من اأي نوع ك�نت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12300 بتاريخ 2018/4/15   
 الق�شية رقم 1386 ل�شنة 2017 جتاري كلي - دبي  

  ، اإلكروين : info@blomfrance.ae ، ف�ك�س  : 042236260  املدعي   الأول : بلوم بنك فرن�ص� ، بريد 
الوكيل : ح�صني علي عبدالرحمن لوت�ه  ،   بريد اإلكروين :  t.antaki@hlootahlaw.com ، ف�ك�س 

0555107544  :
املدعي عليه : الأول �صركة اخلليج خلدم�ت املط�بع   ، الث�ين : �صركة مطبعة غدير ، الث�لث : �صركة ال موندو 
لتجليد الكتب ،  الرابع : �صركة تت�صي للطب�عة والن�صر  ، اخل�م�س : ح�صن علي دكروب ب�صفته ال�صيخ�صية وب�صفته 

مدير �صركة اخلليج خلدم�ت املط�بع  ، اخل�صم املدخل : علي حممد دكروب 
ب�لإ�ص�رة اإىل قرار ندبن� خبريا يف الدعوى املذكورة اعاله نفيدكم علم� ب�أنه تقرر عقد اإجتم�ع اخلربة الأول وفق� مل� 

يلي :- املوعد : ال�ص�عة : 10.30 �صب�ح� ، يوم الثنني املوافق : 2018/4/16 
املك�ن : الك�ئن يف : مكتب ال�ص�رد - دبي ، ديرة - �ص�رع املط�ر - مبنى الفجر لالأعم�ل - مكتب رقم 119

مع مراع�ة م� يلي :-  1( خالل الإجتم�ع الأول يجب تقدمي ك�فة املذكرات املحددة واملطلوبة من قبل اخلربة ، او 
املزمع تقدميه� من الأطراف وب�للغة العربية   2( اأية م�صتندات نقدم بلغة غري اللغة  العربية يجب ان تقدم معه� 
الرجمة الق�نونية له� اىل اللغة العربية مع تو�صيح ا�صم املرجم ورقم قيده  ، 3( تقدمي املذكرات يف حواظف 
منظمة تو�صح البي�ن�ت الأ�ص��صية للمرفق�ت من عن�وين وتواريخ واأرق�م 4( توفري عدد من ن�صخ امل�صتندات كله� مب� 

يتوافق مع عدد ب�قي الأطراف واخلرباء  5( مو�صح يف �صفحة 2 جدول اأعم�ل الإجتم�ع. 

اإخطار مبوعد
 اإجتماع اخلربة رقم )1( 
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       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/1476  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-اي ام �صي اك�صربت�س خلدم�ت ادارة املن�ص�آت �س.ذ.م.م جمهول 
عليك  اأق���م  قد  عبدالب�قي  عبدالرا�صي  ع��الء خلف   / املدعي  ان  الق�مة مب�  حمل 
الدعوى ومو�صوعه� املط�لبة مب�صتحق�ت عم�لية وقدره� )50630 درهم( وتذكرة عودة 
  MB991507623AE:مببلغ )2000( درهم والر�صوم وامل�ص�ريف رقم ال�صكوى
�س   09.30 ال�����ص���ع��ة     2018/5/3 امل����واف����ق  اخل��م��ي�����س  ي����وم  ج��ل�����ص��ة  ل��ه���  وح������ددت 
وعليك  ق�نوني�  ميثلك  من  اأو  ب�حل�صور  مكلف  ف�أنت  ل��ذا   ch1.B.10:ب�لق�عة
بتقدمي م� لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأي�م على 

الأقل، ويف ح�لة تخلفك ف�أن احلكم �صيكون مبث�بة ح�صوري  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12300 بتاريخ 2018/4/15   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/12957  عمايل جزئي
الق�مة  ����س.ذ.م.م جمهول حمل  الع�م  ال��ربي  للنقل  / 1-ال�صرغ�م  املدعي عليه  اىل 
اأق�م  امل��دع��ي / ط���الل حم��م��د ق���داد ومي��ث��ل��ه:رمي��� عبداحلكيم اجل��ر���ص��ي ق��د  مب��� ان 
درهم(   95000( وق��دره���  عم�لية  مب�صتحق�ت  املط�لبة  ومو�صوعه�  ال��دع��وى  عليك 
وت���ذك���رة ع����ودة مب��ب��ل��غ )4000( دره����م وال��ر���ص��وم وامل�����ص���ري��ف وات���ع����ب امل��ح���م���ة رقم 
ال�صكوى:mb990881396ae وحددت له� جل�صة يوم الثنني املوافق 2018/4/23   
ميثلك  من  اأو  ب�حل�صور  مكلف  ف�أنت  ل��ذا   ch1.A.2:ب�لق�عة �س   08.30 ال�ص�عة 
اجلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتندات  او  مذكرات  من  لديك  م�  بتقدمي  وعليك  ق�نوني� 

بثالثة اأي�م على الأقل، ويف ح�لة تخلفك ف�أن احلكم �صيكون مبث�بة ح�صوري  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12300 بتاريخ 2018/4/15   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/10996  عمايل جزئي
حمل  جمهول  ذ.م.م  الفنية  للخدم�ت  لي��ن  اوميغ�  1-�صركة   / عليه  املدعي  اىل 
الق�مة مب� ان املدعي / احمد حممد حممود علي قد اأق�م عليك الدعوى ومو�صوعه� 
املط�لبة مب�صتحق�ت عم�لية وقدره� )29275 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000( 
درهم والر�صوم وامل�ص�ريف رقم ال�صكوى:MB177378645AE  وحددت له� 
جل�صة يوم الثنني املوافق 2018/4/16   ال�ص�عة 08.30 �س ب�لق�عة:ch1.A.2 لذا 
ف�أنت مكلف ب�حل�صور اأو من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� لديك من مذكرات 
او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأي�م على الأقل، ويف ح�لة تخلفك ف�أن 

احلكم �صيكون مبث�بة ح�صوري ، علم� ب�ن الدعوى جددت من ال�صطب  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12300 بتاريخ 2018/4/15   
       اعالن بورود التقرير بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/354  عمايل كلي

�صريفي�صز  ان��ريج��ي   & اويلفيلد  اي�صي�ن  1-�صركة   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
م.د.م.�س جمهول حمل الق�مة مب� ان املدعي / براديب ديفراج ف��صواين 
يف  ب���ت����ري���خ:2018/4/12  املنعقدة  بجل�صته�  ق��ررت  املحكمة  ب���ن  نعلنكم 
املنتدب  اخلبري  ال�صيد  تقرير  ب��ورود  اخط�ركم  اع��اله  املذكورة  الدعوى 
امل����واف����ق:2018/4/19  وي���وم اخلمي�س  وق��د جت���ددت جل�صة  ال��دع��وى  يف 

ال�ص�عة:10:30 �صب�ح� ب�لق�عة:ch2.E.22 للتعقيب على التقرير  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12300 بتاريخ 2018/4/15   

       مذكرة اعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/13393  عمايل جزئي

ذ.م.م  العم�ل  رج���ل  للي�ء خلدم�ت  الل��ف  / 1-�صركة من  املدعي عليه  اىل 
ابراهيم  الطيب  ابراهيم  املدعي / عبدالعزيز  ان  جمهول حمل الق�مة مب� 
وقدره�  عم�لية  مب�صتحق�ت  املط�لبة  ومو�صوعه�  ال��دع��وى  عليك  اأق����م  ق��د 
وامل�ص�ريف  والر�صوم  دره��م   )2000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   202.672(
ال�صكوى:MB990074198AE.وحددت له� جل�صة يوم اخلمي�س  رقم 
املوافق 2018/4/19 ال�ص�عة 08.30 �س ب�لق�عة:ch1.A.1  لذا ف�أنت مكلف 
او  م��ذك��رات  من  لديك  م�  بتقدمي  وعليك  ق�نوني�  ميثلك  من  اأو  ب�حل�صور 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأي�م على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12300 بتاريخ 2018/4/15   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/1893  عمايل جزئي
وم�صتح�صرات  العطور  ل�صن�عة  دزاي��ن��ز  1-ف��راج��ران�����س   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
���س.ذ.م.م جمهول حمل الق�مة مب� ان املدعي / غالم ر�صول جل  التجميل 
عم�لية  مب�صتحق�ت  املط�لبة  ومو�صوعه�  ال��دع��وى  عليك  اأق����م  ق��د  حممد 
وقدره� )24200 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )1000( درهم والر�صوم وامل�ص�ريف 
يوم  جل�صة  له�  ال�صكوى:MB180004476AE/2018.وحددت  رقم 
لذا    ch1.A.1:ب�لق�عة �س   10.00 ال�ص�عة   2018/4/18 املوافق  الرب��ع���ء 
من  لديك  م�  بتقدمي  وعليك  ق�نوني�  ميثلك  من  اأو  ب�حل�صور  مكلف  ف�أنت 

مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأي�م على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12300 بتاريخ 2018/4/15   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/372  عمايل جزئي

����س.ذ.م.م جمهول حمل  ال�صحن  ا���س خلدم�ت  اف  / 1-اي  املدعي عليه  اىل 
اأق����م عليك  امل��دع��ي / �ص�جو ب�تيب�را راغ���ف���ن راغ���ف���ن ق��د  الق���م��ة مب��� ان 
ال���دع���وى وم��و���ص��وع��ه��� امل��ط���ل��ب��ة مب�����ص��ت��ح��ق���ت ع��م���ل��ي��ة وق���دره���� )186546 
دره�����م( وت���ذك���رة ع����ودة مب��ب��ل��غ )3000( دره����م وال���ر����ص���وم وامل�����ص���ري��ف رقم 
املوافق  الح��د  ي��وم  جل�صة  له�  ال�صكوى:mb990782137ae.وحددت 
مكلف  ف���أن��ت  ل��ذا    ch2.E.22:ب�لق�عة ���س   08.30 ال�ص�عة   2018/4/22
او  م��ذك��رات  من  لديك  م�  بتقدمي  وعليك  ق�نوني�  ميثلك  من  اأو  ب�حل�صور 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأي�م على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12300 بتاريخ 2018/4/15   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/9767  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-فينتورا غورميت لتج�رة املواد الغذائية ���س.ذ.م.م جمهول 
حمل الق�مة مب� ان املدعي / حممد ن�صيم ف�صل الهي وميثله:حممد مرت�صى 
املط�لبة  ومو�صوعه�  الدعوى  عليك  اأق���م  قد  اله��صمي  بره�ن  مرت�صى  يعقوب 
مب�صتحق�ت عم�لية وقدره� )97550 درهم( مع الفوائد الق�نونية 12% من ت�ريخ 
ال�صتحق�ق لت�ريخ ال�صداد الت�م كتعوي�س عم� تكبده من اعب�ء ا�ص�فية والر�صوم 
يوم  جل�صة  له�  ال�صكوى:mb177445991ae.وحددت  رق��م  وامل�����ص���ري��ف 
الربع�ء املوافق 2018/4/25 ال�ص�عة 09.30 �س ب�لق�عة:ch1.B.10  لذا ف�أنت 
مكلف ب�حل�صور اأو من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� لديك من مذكرات او 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأي�م على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12300 بتاريخ 2018/4/15   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/13403  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-عبدالغفور لتج�رة املع�دن �س.ذ.م.م جمهول حمل الق�مة 
مب� ان املدعي / عبيد اهلل كل فراز خ�ن قد اأق�م عليك الدعوى ومو�صوعه� املط�لبة 
درهم   )1500( عودة مببلغ  وتذكرة  دره��م(   17700( وقدره�  عم�لية  مب�صتحق�ت 
له�  ال�صكوى:MB990215474AE.وحددت  رق��م  وامل�ص�ريف  وال��ر���ص��وم 
  ch1.A.2:جل�صة يوم الثالث�ء املوافق 2018/4/17 ال�ص�عة 10.00 �س ب�لق�عة
لديك من  م�  بتقدمي  وعليك  ق�نوني�  اأو من ميثلك  ب�حل�صور  ف�أنت مكلف  لذا 
وامرت   ، الأق��ل  على  اأي���م  بثالثة  اجلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتندات  او  م��ذك��رات 

املحكمة بتق�صري مدة العالن .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12300 بتاريخ 2018/4/15   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/3959  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-�صركة احمد بن د�صم�ل للمق�ولت ذ.م.م جمهول حمل الق�مة 
مب� ان املدعي / علي ح�صن عبدالفت�ح الطب�خ قد اأق�م عليك الدعوى ومو�صوعه� 
املط�لبة مب�صتحق�ت عم�لية وقدره� )96168 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000( 
درهم والر�صوم وامل�ص�ريف رقم ال�صكوى:MB181921582AE.وحددت له� 
  ch1.B.10:جل�صة يوم الحد املوافق 2018/4/22 ال�ص�عة 09.30 �س ب�لق�عة
لديك من  م�  بتقدمي  وعليك  ق�نوني�  اأو من ميثلك  ب�حل�صور  ف�أنت مكلف  لذا 

مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأي�م على الأقل  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12300 بتاريخ 2018/4/15   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/3961  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-�صركة احمد بن د�صم�ل للمق�ولت ذ.م.م جمهول حمل الق�مة 
مب� ان املدعي / حممد توفيق منظور الهي قد اأق�م عليك الدعوى ومو�صوعه� 
املط�لبة مب�صتحق�ت عم�لية وقدره� )88230 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000( 
درهم والر�صوم وامل�ص�ريف رقم ال�صكوى:MB181745030AE.وحددت له� 
  ch1.B.10:جل�صة يوم الحد املوافق 2018/4/22 ال�ص�عة 09.30 �س ب�لق�عة
لديك من  م�  بتقدمي  وعليك  ق�نوني�  اأو من ميثلك  ب�حل�صور  ف�أنت مكلف  لذا 

مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأي�م على الأقل  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12300 بتاريخ 2018/4/15   
اعالن حكم بالن�شر

         يف  الدعوى رقم 2017/11677  عمايل  جزئي 
اىل املحكوم عليه/1- ع�طف احمد عطيه املالح  جمهول حمل الق�مة نعلنكم 
املذكورة  الدعوى  بت�ريخ 2018/2/15  يف  املنعقدة  ب�ن املحكمة حكمت بجل�صته� 
اعاله ل�ص�لح/ع�طف احمد عطيه املالح ب�لزام املدعى عليه� ب�أن توؤدي للمدعي 
م��� مل  نقدا  يق�بله�  م���  او  عين�  اىل وطنه  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره��م  مبلغ )89133( 
. حكم� مبث�بة  امل�صروف�ت  والزمته�  اخر  �ص�حب عمل  بخدمة  التحق  قد  يكن 
احل�صوري ق�بال لال�صتئن�ف خالل ثالثني يوم� اعتب�را من اليوم الت�يل لن�صر 
اآل  �صعيد  بن  را�صد  بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �ص�حب  ب��صم  �صدر  الع��الن  ه��ذا 

مكتوم ح�كم دبي وتلى علن�. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12300 بتاريخ 2018/4/15   
اعالن حكم بالن�شر

         يف  الدعوى رقم 2017/12017  عمايل  جزئي 
���س.ذ.م.م جمهول حمل  روي���ل فور�س للخدم�ت المنية  املحكوم عليه/1-  اىل 
يف    2018/2/15 بت�ريخ  املنعقدة  بجل�صته�  حكمت  املحكمة  ب���ن  نعلنكم  الق�مة 
املدعى  ب�لزام  ح�صني  مو�ص�راف  ح�صني  ل�ص�لح/معظم  اعاله  املذكورة  الدعوى 
عليه� ب�أن توؤدي للمدعي مبلغ )23402( درهم وتذكرة عودة اىل وطنه عين� او م� 
يق�بله� نقدا م� مل يكن قد التحق بخدمة �ص�حب عمل اخر والزمته� امل�صروف�ت 
. حكم� مبث�بة احل�صوري ق�بال لال�صتئن�ف خالل ثالثني يوم� اعتب�را من اليوم 
الت�يل لن�صر هذا العالن �صدر ب��صم �ص�حب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن 

�صعيد اآل مكتوم ح�كم دبي وتلى علن�. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12300 بتاريخ 2018/4/15   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2018/834  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �صده/1- جلوب�ل كرو للخدم�ت الفنية �س.ذ.م.م جمهول حمل 
اأق�����م  عليك  ق��د  التنفيذ/حممد في��س احل�����ص��ن   ان ط���ل��ب  الق���م��ة مب��� 
وقدره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى 
اىل  ب���ل���ص���ف��ة  املحكمة  خ��زي��ن��ة  او  التنفيذ  ط���ل��ب  اىل  دره���م   )6727.5(
�صتب��صر  املحكمة  ف�ن  وعليه  املحكمة.   ر�صوم خلزينة  دره��م   )1221( مبلغ 
الجراءات التنفيذية بحقك يف ح�لة عدم اللتزام ب�لقرار املذكور خالل 15 

يوم� من ت�ريخ ن�صر هذا العالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12300 بتاريخ 2018/4/15   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف الدعوى رقم 2018/798  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �صده/1- موكتي للتج�رة الع�مة �س.ذ.م.م جمهول حمل الق�مة 
مب� ان ط�لب التنفيذ/ميالين جين�ي مونتورتو  قد اأق�م  عليك الدعوى 
وق��دره )12600(  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اعاله  املذكورة  التنفيذية 
 )1072( مبلغ  اىل  ب�ل�ص�فة  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  ط�لب  اىل  دره��م 
الج���راءات  �صتب��صر  املحكمة  ف���ن  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر���ص��وم  دره���م 
التنفيذية بحقك يف ح�لة عدم اللتزام ب�لقرار املذكور خالل 15 يوم� من 

ت�ريخ ن�صر هذا العالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12300 بتاريخ 2018/4/15   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف الدعوى رقم 2018/963  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �صده/1- مغ�صلة جراند بريل ���س.ذ.م.م جمهول حمل الق�مة 
الدعوى  عليك  اأق����م   ق��د  ديت� حممد ح�صني   التنفيذ/اهلل  ان ط�لب  مب��� 
وق��دره )13650(  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اعاله  املذكورة  التنفيذية 
 )1083( مبلغ  اىل  ب�ل�ص�فة  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  ط�لب  اىل  دره��م 
الج���راءات  �صتب��صر  املحكمة  ف���ن  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر���ص��وم  دره���م 
التنفيذية بحقك يف ح�لة عدم اللتزام ب�لقرار املذكور خالل 15 يوم� من 

ت�ريخ ن�صر هذا العالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12300 بتاريخ 2018/4/15   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2018/1126 تنفيذ جتاري
الع�مة  وامل��ق���ولت  للنقلي�ت  احمد  �صلط�ن  �صركة  �صده/1-  املنفذ  اىل 
جمهول حمل الق�مة مب� ان ط�لب التنفيذ/ب�حل�ص� ك�رينت�ل �س.ذ.م.م 
وميثله:ح�صني علي عبدالرحمن لوت�ه قد اأق�م عليك الدعوى التنفيذية 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )101392( درهم اىل 
ط�لب التنفيذ او خزينة املحكمة وعليه ف�ن املحكمة �صتب��صر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف ح�لة عدم اللتزام ب�لقرار املذكور خالل 15 يوم� 

من ت�ريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12300 بتاريخ 2018/4/15   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2018/837  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �صده/1- ور�صة ال�صقر امللكي للخراطة �س.ذ.م.م جمهول حمل 
الق�مة مب� ان ط�لب التنفيذ/حممد عم�ر الدين حممد ن�صري الدين  قد 
اأق�م  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
ب�ل�ص�فة  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  ط�لب  اىل  دره��م   )9609( وق��دره  به 
اىل مبلغ )901( درهم ر�صوم خلزينة املحكمة.  وعليه ف�ن املحكمة �صتب��صر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف ح�لة عدم اللتزام ب�لقرار املذكور خالل 15 

يوم� من ت�ريخ ن�صر هذا العالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12300 بتاريخ 2018/4/15   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2018/1201  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �صده/1- م�صت�صفى ليف لين �س.ذ.م جمهول حمل الق�مة مب� 
امل�صعبي  قد  التنفيذ/ملكية كوم�ر وميثله:ا�صم�ء علي حم�صن  ان ط�لب 
اأق�م  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )226605( درهم اىل ط�لب التنفيذ او خزينة املحكمة ب�ل�ص�فة اىل 
مبلغ )18027( درهم ر�صوم خلزينة املحكمة.  وعليه ف�ن املحكمة �صتب��صر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف ح�لة عدم اللتزام ب�لقرار املذكور خالل 15 

يوم� من ت�ريخ ن�صر هذا العالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12300 بتاريخ 2018/4/15   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف الدعوى رقم 2018/744  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �صده/1- مطعم تورتليني �س.ذ.م.م جمهول حمل الق�مة مب� ان 
ط�لب التنفيذ/حممود احمد حممود حممود حممد هالل وميثله:را�صد 
عبداهلل علي هوي�صل النعيمي  قد اأق�م  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة 
اىل ط�لب  دره��م  وق���دره )28500(  ب��ه  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله 
التنفيذ او خزينة املحكمة ب�ل�ص�فة اىل مبلغ )2195( درهم ر�صوم خلزينة 
املحكمة.  وعليه ف�ن املحكمة �صتب��صر الجراءات التنفيذية بحقك يف ح�لة 

عدم اللتزام ب�لقرار املذكور خالل 15 يوم� من ت�ريخ ن�صر هذا العالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12300 بتاريخ 2018/4/15   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2018/1293  تنفيذ عمايل 
حمل  جم��ه��ول  �����س.ذ.م.م  للنج�رة  واحل��ري��ر  املخمل  ���ص��ده/1-  املنفذ  اىل 
اأق�م   قد  ال�صربيني   ال�صيد  املتويل  التنفيذ/جم�ل  ط�لب  ان  مب�  الق�مة 
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  الدعوى  عليك 
وقدره )16204( درهم اىل ط�لب التنفيذ او خزينة املحكمة ب�ل�ص�فة اىل 
�صتب��صر  املحكمة  ف�ن  وعليه  املحكمة.   ر�صوم خلزينة  دره��م   )1335( مبلغ 
الجراءات التنفيذية بحقك يف ح�لة عدم اللتزام ب�لقرار املذكور خالل 15 

يوم� من ت�ريخ ن�صر هذا العالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12300 بتاريخ 2018/4/15   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف الدعوى رقم 2018/805  تنفيذ عمايل 

واخلفيفة  الثقيلة  ب�ل�ص�حن�ت  للنقل  ال��دي��ن  ك��م���ل  ���ص��ده/1-  املنفذ  اىل 
�س.ذ.م.م جمهول حمل الق�مة مب� ان ط�لب التنفيذ/كلفراز احمد امتي�ز 
اع��اله والزامك بدفع  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأق���م  عليك  احمد  قد 
املبلغ املنفذ به وقدره )2016( درهم اىل ط�لب التنفيذ او خزينة املحكمة 
ب�ل�ص�فة اىل مبلغ )520( درهم ر�صوم خلزينة املحكمة.  وعليه ف�ن املحكمة 
�صتب��صر الجراءات التنفيذية بحقك يف ح�لة عدم اللتزام ب�لقرار املذكور 

خالل 15 يوم� من ت�ريخ ن�صر هذا العالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12300 بتاريخ 2018/4/15   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف الدعوى رقم 2017/5372  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �صده/1- ايه �صي دبليو هولدينغ ملتد جمهول حمل الق�مة مب� 
عبداهلل  جعفر  وميثله:�صعدالدين  ب��صك  م�يكيل  التنفيذ/اي�ن  ط�لب  ان 
النوخذا  قد اأق�م  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع 
املبلغ املنفذ به وقدره )117967( درهم اىل ط�لب التنفيذ او خزينة املحكمة 
ف�ن  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر���ص��وم  دره���م   )7510( مبلغ  اىل  ب�ل�ص�فة 
املحكمة �صتب��صر الجراءات التنفيذية بحقك يف ح�لة عدم اللتزام ب�لقرار 

املذكور خالل 15 يوم� من ت�ريخ ن�صر هذا العالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12300 بتاريخ 2018/4/15   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2018/337 تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �صده/1-  جميد حممد ح�صني جميدي و�س جمهول حمل 
الق�مة مب� ان ط�لب التنفيذ/�صركة الت�أمني العربية املحدودة �س.م.ل 
وميثله:�صمري حليم كنع�ن  قد اأق�م عليك الدعوى التنفيذية املذكورة 
املنفذ به وقدره )30350( درهم اىل ط�لب  املبلغ  اعاله والزامك بدفع 
الج���راءات  �صتب��صر  املحكمة  ف���ن  .وعليه  املحكمة   خزينة  او  التنفيذ 
التنفيذية بحقك يف ح�لة عدم اللتزام ب�لقرار املذكور خالل 15 يوم� 

من ت�ريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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العدد 12300 بتاريخ 2018/4/15   
       اإعادة اإعالن بالن�شر

   فـي  الدعوى 2018/279  جتاري كلي
�صينغ  �صوريندر  غ��وري   -2 ذ.م.م  البن�ء  مل��واد  ال�صيوية  ال�صركة    -1  / عليه  املدعي  اىل 
3- ه�رميت �صينغ جوري 4- ا�صي�تك ل�صن�عة الن�ص�ءات املعدنية �س.ذ.م.م 5- ميتبو�س 
للنقل الع�م �س.ذ.م.م جمهول حمل الق�مة مب� ان املدعي/ بنك ابوظبي التج�ري )فرع( 
ب�لتك�فل والت�ص�من  ب�لزام املدعي عليهم  اأق�م عليك الدعوى ومو�صوعه� املط�لبة  قد 
والف�ئدة  املح�م�ة  وات��ع���ب  وامل�ص�ريف  والر�صوم  دره��م   )23656904.43( وق��دره  مببلغ 
املوافق   الثنني  ي��وم  جل�صة  له�  وح��ددت  ال��ت���م.  ال�صداد  وحتى  املط�لبة  ت�ريخ  من   %12
2018/4/23   ال�ص�عة 9.30 �س ب�لق�عة Ch 2.E.22 لذا ف�أنت مكلف ب�حل�صور اأو من 
ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة 

بثالثة اأي�م على الأقل ويف ح�لة تخلفك ف�ن احلكم �صيكون مبث�بة ح�صوري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12300 بتاريخ 2018/4/15   
       اإعادة اإعالن بالن�شر

   فـي  الدعوى 2017/548  عقاري كلي
ل�ص�حبته�/ فردية  موؤ�ص�صة   - العق�ري  للتطوير  امني�ت  موؤ�ص�صة    -1  / عليه  املدعي  اىل 
ع�ئ�صة عبداملح�صن �صلم�ن علي بوحمد - ب�صفته� م�لكة امل�صروع جمهول حمل الق�مة مب� 
ان املدعي/ �صركة ايدول هولدينجز ليمتد وميثله:احمد مهدي فهد ب�دي العتيبي قد اأق�م 
واملط�لبة  بت�ريخ:2009/3/30  املوقعة  التف�قية  بف�صخ  املط�لبة  الدعوى ومو�صوعه�  عليك 
ت�ريخ  م��ن   %12 ب��واق��ع  الق�نونية  وال��ف���ئ��دة  دره��م   )17.554.002.00( وق���دره  مبلغ  ب�صداد 
ال�صتحق�ق وحتى ال�صداد الت�م الر�صوم وامل�ص�ريف ومق�بل اتع�ب املح�م�ة. وحددت له� جل�صة 
يوم الربع�ء املوافق  2018/4/25   ال�ص�عة 11.00 �س ب�لق�عة Ch 1.B.8 لذا ف�أنت مكلف 
ب�حل�صور اأو من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة 

قبل اجلل�صة بثالثة اأي�م على الأقل ويف ح�لة تخلفك ف�ن احلكم �صيكون مبث�بة ح�صوري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12300 بتاريخ 2018/4/15   

       اإعادة اإعالن بالن�شر
   فـي  الدعوى 2017/551  عقاري كلي

ل�ص�حبته�/ فردية  موؤ�ص�صة   - العق�ري  للتطوير  امني�ت  موؤ�ص�صة    -1  / عليه  املدعي  اىل 
ع�ئ�صة عبداملح�صن �صلم�ن علي بوحمد - ب�صفته� م�لكة امل�صروع 2- طه انف�صتمنت جروب 
وميثله:احمد  ليمتد  بروبرتيز  بو�س  �صركة  املدعي/  ان  مب�  الق�مة  حمل  جمهول  ليمتد 
التف�قية  بف�صخ  املط�لبة  ومو�صوعه�  ال��دع��وى  عليك  اأق���م  قد  العتيبي  ب���دي  فهد  مهدي 
املوقعة بت�ريخ:2009/3/30 واملط�لبة ب�صداد مبلغ وقدره )17.827.462.00( درهم والف�ئدة 
الق�نونية بواقع 12% من ت�ريخ ال�صتحق�ق وحتى ال�صداد الت�م الر�صوم وامل�ص�ريف ومق�بل 
ال�ص�عة 11.00 �س  امل��واف��ق  2018/4/25    ي��وم الرب��ع���ء  اتع�ب املح�م�ة. وح��ددت له� جل�صة 
ب�لق�عة Ch 1.B.8 لذا ف�أنت مكلف ب�حل�صور اأو من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� 
ح�لة  ويف  الأق��ل  على  اأي���م  بثالثة  اجلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتندات  او  مذكرات  من  لديك 

تخلفك ف�ن احلكم �صيكون مبث�بة ح�صوري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12300 بتاريخ 2018/4/15   
       اإعادة اإعالن بالن�شر

   فـي  الدعوى 2018/280  جتاري كلي
عبد  ب��ه���ي  حممد  حممد  ا�صم�عيل   -2 �����س.ذ.م.م  �صن�ء  ازي����ء    -1  / عليه  امل��دع��ي  اىل 
اأق�م  التج�ري )ف��رع( قد  ابوظبي  املدعي/ بنك  ان  احل�صني جمهول حمل الق�مة مب� 
عليك الدعوى ومو�صوعه� املط�لبة ب�لزام املدعي عليهم� ب�لت�ص�مم والت�ص�من مببلغ 
وقدره )75000000( درهم والر�صوم وامل�ص�ريف واتع�ب املح�م�ة والف�ئدة 12% من ت�ريخ 
املوافق  2018/4/23    الت�م. وحددت له� جل�صة يوم الثنني  ال�صداد  قيد الدعوى وحتى 
ميثلك  من  اأو  ب�حل�صور  مكلف  ف�أنت  ل��ذا   Ch 2.E.22 ب�لق�عة  �س   9.30 ال�ص�عة 
ق�نوني� وعليك بتقدمي م� لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة 

اأي�م على الأقل ويف ح�لة تخلفك ف�ن احلكم �صيكون مبث�بة ح�صوري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12300 بتاريخ 2018/4/15   
       اإعادة اإعالن بالن�شر

   فـي  الدعوى 2018/67  مدين جزئي
اىل املدعي عليه / 1-  الري�مي للزج�ج واللومنيوم �س.ذ.م.م جمهول حمل الق�مة 
مب� ان املدعي/ �صوري�س لك�صم�ن�ن وميثله:احمد ح�صن حممد عبداهلل امل�زمي قد 
اأق�م عليك الدعوى ومو�صوعه� املط�لبة ب�لزام املدعي عليه� مببلغ وقدره )47.769( 
وحتى  اق�مة  ت�ريخ  من   %12 والف�ئدة  املح�م�ة  واتع�ب  وامل�ص�ريف  والر�صوم  دره��م 
ال�صداد الت�م. وحددت له� جل�صة يوم الثنني املوافق  2018/4/16   ال�ص�عة 8.30 �س 
اأو من ميثلك ق�نوني� وعليك  ب�لق�عة Ch 2.D.18 لذا ف�أنت مكلف ب�حل�صور 
بتقدمي م� لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأي�م على 

الأقل ويف ح�لة تخلفك ف�ن احلكم �صيكون مبث�بة ح�صوري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12300 بتاريخ 2018/4/15   

       اإعادة اإعالن بالن�شر
   فـي  الدعوى 2018/504  مدين جزئي

اىل املدعي عليه / 1- كري�صتي�ن اليك�صندرا روث ويبري م�كو جمهول حمل الق�مة 
مب� ان املدعي/ حمدان ال�ص�م�صي للمح�م�ت وال�صت�ص�رات الق�نونية قد اأق�م عليك 
درهم   )13062( وق���دره  مببلغ  عليه  امل��دع��ي  ب���ل��زام  املط�لبة  ومو�صوعه�  ال��دع��وى 
والر�صوم وامل�ص�ريف واتع�ب املح�م�ة والف�ئدة 9% من ت�ريخ املط�لبة وحتى ال�صداد 
الت�م. وحددت له� جل�صة يوم الثالث�ء املوافق  2018/4/17   ال�ص�عة 8.30 �س ب�لق�عة 
Ch 2.D.19 لذا ف�أنت مكلف ب�حل�صور اأو من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� 
لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأي�م على الأقل ويف 

ح�لة تخلفك ف�ن احلكم �صيكون مبث�بة ح�صوري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12300 بتاريخ 2018/4/15   
       اإعادة اإعالن بالن�شر

   فـي  الدعوى 2018/374  مدين جزئي
اىل املدعي عليه / 1- حممد ح�صني ام ال �صعد جمهول حمل الق�مة مب� ان املدعي/ 
مري زاواد ح�صني مري مق�صود علي وميثله والده/مري مق�صود علي مري مطهر ح�صني 
اأق�م عليك الدعوى ومو�صوعه� املط�لبة ب�لزام املدعي عليهم� مت�ص�منني مببلغ  قد 
وقدره )35.604.33( درهم والر�صوم وامل�ص�ريف واتع�ب املح�م�ة والف�ئدة 9% من ت�ريخ 
   2018/4/19 املوافق   اخلمي�س  يوم  جل�صة  له�  وح��ددت  الت�م.  ال�صداد  وحتى  املط�لبة 
اأو من ميثلك  Ch 2.D.18 لذا ف�أنت مكلف ب�حل�صور  ال�ص�عة 8.30 �س ب�لق�عة 
اجلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتندات  او  مذكرات  من  لديك  م�  بتقدمي  وعليك  ق�نوني� 

بثالثة اأي�م على الأقل ويف ح�لة تخلفك ف�ن احلكم �صيكون مبث�بة ح�صوري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12300 بتاريخ 2018/4/15   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/699  مدين جزئي

اىل املدعي عليه/ات�س ام جي للعق�رات مل�لكه� عبدالعزيز ح�ص�ن حوحو �صركة 
املدعي/نورج�ن  ان  مب���  الق���م��ة  حم��ل  جمهول  �����س.ذ.م.م  ال��واح��د  ال�صخ�س 
ب�لزام  امل��ط���ل��ب��ة  وم��و���ص��وع��ه���  ال��دع��وى  عليك  اأق�����م  ق��د  ا�صم�عيل  ا�صم�عيل 
والف�ئدة  وامل�ص�ريف  والر�صوم  دره��م   )350395( وق��دره  مببلغ  عليه�  املدعي 
9% من ت�ريخ ال�صتحق�ق وحتى ال�صداد الت�م.وحددت له� جل�صة يوم الثنني 
ف�أنت  ل��ذا   ch.2.D.18:ب�لق�عة ال�ص�عة:08:30�س  امل���واف���ق:2018/4/23 
مكلف ب�حل�صور اأو من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� لديك من مذكرات 

او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأي�م على الأقل . 
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12300 بتاريخ 2018/4/15   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/718  مدين جزئي

مب�  الق�مة  حمل  جمهول  �ص�ه  ع���دات  مري  �ص�ه  علي  عليه/ابرار  املدعي  اىل 
ال��دع��وى ومو�صوعه�  اأق����م عليك  ق��د  خ���ن  �ص�جي  م��رج���ن  امل���دع���ي/زاىل  ان 
درهم   )70000( بقيمة  مركبة  ملكية  ون��ق��ل  البيع  عقد  ون��ف���ذ  �صحة  دع���وى 
وال��ر���ص��وم وامل�����ص���ري��ف.وح��ددت له� جل�صة ي��وم الث��ن��ني امل���واف���ق:2018/4/23 
اأو من  ال�ص�عة:08:30�س ب�لق�عة:ch.2.D.18 لذا ف�أنت مكلف ب�حل�صور 
ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة 

قبل اجلل�صة بثالثة اأي�م على الأقل . 
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12300 بتاريخ 2018/4/15   
اعالن حكم بالن�شر

         يف  الدعوى رقم 2017/2009  مدين جزئي 
ان  مب���  الق���م��ة  حم��ل  جمهول  �ص�جد  حممد  مت�صتقيم  عليه/1-حممد  امل��دع��ي  اىل 

بت�ريخ  املنعقدة  بجل�صته�  حكمت  املحكمة  ب���ن  نعلنكم  �ص�ه  حيدر  وق���ر  املدعي/�صيد 

ب��رباءة ذمة  �ص�ه  وق���ر حيدر  اع��اله ل�ص�لح/�صيد  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  2018/2/28  يف 

على  املحررتني  يف:2017/5/14  املوؤرختني  ال��دع��وى  مو�صوع  املخ�لفتني  من  املدعي 

احل�صوري  مبث�بة  حكم�  امل�ص�ريف.  عليه  املدعي  والزمت   D54092 رق��م  املركبة 

ق�بال لال�صتئن�ف خالل ثالثني يوم� اعتب�را من اليوم الت�يل لن�صر هذا العالن �صدر 

ب��صم �ص�حب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم ح�كم دبي وتلى علن�. 

 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12300 بتاريخ 2018/4/15   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/408  جتاري كلي
اىل املدعي عليه/مدينة الحمدي لتج�رة قطع غي�ر وزينة ال�صي�رات ذ.م.م 2- ح�ص�م 
مرت�صى ب�زارك�د جمهول حمل الق�مة مب� ان املدعي/بنك الحت�د الوطني �س.م.ع 
ومو�صوعه�  الدعوى  عليك  اأق���م  قد  ال�صب�غ  يو�صف  عبدالعزيز  احمد  وميثله:منى 
 )2.707.218.66( وقدره  والت�ص�مم مببلغ  ب�لت�ص�من  عليهم�  املدعي  ب�لزام  املط�لبة 
وحتى  املط�لبة  ت�ريخ  من   %17 والف�ئدة  املح�م�ة  واتع�ب  وامل�ص�ريف  والر�صوم  دره��م 
ال�صداد الت�م و�صمول احلكم ب�لنف�ذ املعجل بال كف�لة.وحددت له� جل�صة يوم الثنني 
مكلف  ف���أن��ت  ل��ذا   ch.2.E.21:ب�لق�عة ال�����ص���ع��ة:09:30���س  امل����واف����ق:2018/4/23 
او م�صتندات  اأو من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� لديك من مذكرات  ب�حل�صور 

للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأي�م على الأقل . 
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12300 بتاريخ 2018/4/15   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/392  جتاري كلي
اىل املدعي عليه/النجمة امل��صية للتج�رة الع�مة �س.ذ.م.م 2- ديليب كوم�ر لل �ص�ند 3- بوج� 
للتج�رة  امل��صية  النجمة   -5 ���س.ذ.م.م  الع�مة  للتج�رة  امل��صي  الهالل   -4 كوم�ر  دليب  ب���رواين 
)فرع(  التج�ري  ابوظبي  املدعي/بنك  ان  مب�  الق�مة  حمل  جمهول  )ف��رع(  ����س.ذ.م.م  الع�مة 
ب�صم  املط�لبة  ومو�صوعه�  ال��دع��وى  عليك  اأق���م  قد  اجلرمن  ابراهيم  ا�صم�عيل  وميثله:علي 
المر على عري�صة رقم:64/2018 حجز حتفظي والزام املدعي عليهم ب�لت�ص�من مببلغ وقدره 
)18000000( درهم والر�صوم وامل�ص�ريف واتع�ب املح�م�ة والف�ئدة 12% من ت�ريخ قيد الدعوى 
ال�ص�عة:09:30�س  امل����واف����ق:2018/4/29  الح��د  ي��وم  جل�صة  له�  ال��ت���م.وح��ددت  ال�����ص��داد  وحتى 
م�  بتقدمي  وعليك  ق�نوني�  ميثلك  من  اأو  ب�حل�صور  مكلف  ف�أنت  لذا   ch.1.C.15:ب�لق�عة

لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأي�م على الأقل . 
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12300 بتاريخ 2018/4/15   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/967  جتاري كلي
اىل اخل�صم املدخل /1- احمد حممد علي هالل ال�صحي جمهول حمل الق�مة 
مب� ان املدعي/م�صرف ابوظبي ال�صالمي - فرع دبي قد اأق�م عليك الدعوى 
ومو�صوعه� الزام املدعي عليهم� ب�ن يوؤدي� للبنك املدعي مبلغ )1.472.289.27( 
درهم فقط ب�ل�ص�فة للق�ص�ء للمدعي ب�لتعوي�س بواقع 10% �صنوي� من ت�ريخ 
املط�لبة وحتى مت�م ال�صداد.وحددت له� جل�صة يوم الثنني املوافق:2018/4/23 
اأو من  ب�حل�صور  مكلف  ف�أنت  لذا   ch.2.E.22:ب�لق�عة ال�ص�عة:09:30�س 
ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة 

قبل اجلل�صة بثالثة اأي�م على الأقل . 
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12300 بتاريخ 2018/4/15   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/633  جتاري كلي
اىل املدعي عليه/اميكو للهند�صة والن�ص�ءات �س.ذ.م.م - �ص�بق� - اميكو انرن��صيون�ل 
املدعي/تريد  ان  الق���م��ة مب���  ح���ل��ي��� جم��ه��ول حم��ل   - ������س.ذ.م.م  الفنية  ل��ل��خ��دم���ت 
اأق�م عليك الدعوى ومو�صوعه�  لينك�س �س.م.ح وميثله:جو�صلني �صبلي خري اهلل قد 
درهم   )1.106.911.15( وق���دره  مببلغ  عليهم�  امل��دع��ي  وال���زام  العقد  املط�لبةبف�صخ 
الت�م  ال�����ص��داد  ت���ري��خ  وح��ت��ى  ال�صتحق�ق  ت���ري��خ  م��ن   %12 ب��واق��ع  الق�نونية  وال��ف���ئ��دة 
املوافق:2018/4/18  الربع�ء  يوم  جل�صة  له�  والت��ع���ب.وح��ددت  وامل�ص�ريف  والر�صوم 
ميثلك  من  اأو  ب�حل�صور  مكلف  ف�أنت  لذا   ch.2.E.22:ب�لق�عة ال�ص�عة:09:30�س 
اجلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتندات  او  مذكرات  من  لديك  م�  بتقدمي  وعليك  ق�نوني� 

بثالثة اأي�م على الأقل . 
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12300 بتاريخ 2018/4/15   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/494  جتاري كلي
اىل املدعي عليه/جنمة املدينة للنقل الربي الع�م ذ.م.م جمهول حمل الق�مة 
مب� ان املدعي/الرا�صدين للنقل الربي الع�م �س.ذ.م.م قد اأق�م عليك الدعوى 
ومو�صوعه� املط�لبة ب�لزام املدعي عليه� بنقل ملكية ال�ص�حنة املب�عة للمدعية 
يوم اخلمي�س  له� جل�صة  وامل�ص�ريف.وحددت  ب�لر�صوم  عليه�  املدعي  الزام  مع 
ف�أنت  ل��ذا   ch.2.E.21:ب�لق�عة ال�����ص���ع��ة:09:30���س  امل���واف���ق:2018/4/26 
مكلف ب�حل�صور اأو من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� لديك من مذكرات 

او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأي�م على الأقل . 
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12300 بتاريخ 2018/4/15   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/491  جتاري كلي
�صركة   -3 ته�كر  به�ئي  ك�نتي  كري�صن�   -2 بيك�به�ى  به�ئي  عليه/ك�نتي  املدعي  اىل 
تهك�ر للتج�رة )ذات م�صوؤولية حمدودة( جمهول حمل الق�مة مب� ان املدعي / حبيب 
بنك اي جي زيوريخ وميثله:حممد عبدامللك م�صطفى اهلي قد اأق�م عليك الدعوى 
ومو�صوعه� املط�لبة ب�لزام املدعي عليهم مببلغ وقدره )38195842.56( درهم والر�صوم 
وامل�ص�ريف واتع�ب املح�م�ة والف�ئدة 9% من ت�ريخ املط�لبة وحتى ال�صداد الت�م.وحددت 
 ch.2.E.22:له� جل�صة يوم الربع�ء املوافق:2018/4/18 ال�ص�عة:09:30�س ب�لق�عة
لذا ف�أنت مكلف ب�حل�صور اأو من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� لديك من مذكرات 

او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأي�م على الأقل . 
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12300 بتاريخ 2018/4/15   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2018/492 تنفيذ جتاري
الق�مة  حم��ل  جمهول  الفهيد  امل�صعود  خ�لد  مع�ذ  ���ص��ده/1-  املنفذ  اىل 
مب� ان ط�لب التنفيذ/�صركة جمد القمم للتج�رة واملق�ولت والعق�ر ذات 
م�صوؤولية حمدودة وميثله:عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�صي 
امل��ذك��ورة اع��اله وال��زام��ك بدفع املبلغ  ال��دع��وى التنفيذية  اأق���م عليك  قد 
املنفذ به وقدره )1870855.29( درهم اىل ط�لب التنفيذ او خزينة املحكمة 
عدم  ح�لة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �صتب��صر  املحكمة  ف���ن  وعليه 

اللتزام ب�لقرار املذكور خالل 15 يوم� من ت�ريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12300 بتاريخ 2018/4/15   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2018/1207 تنفيذ جتاري
اىل امل��ن��ف��ذ ����ص���ده/1- م��رك��ز النقطة ل��ل��ت��ج���رة ������س.ذ.م.م جم��ه��ول حمل 
وميثله:عبداهلل  اي��ه  ب��ي  ا���س   - دات  التنفيذ/�صي  ط�لب  ان  مب���  الق���م��ة 
مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�صي قد اأق�م عليك الدعوى التنفيذية 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )121406( درهم اىل 
ط�لب التنفيذ او خزينة املحكمة وعليه ف�ن املحكمة �صتب��صر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف ح�لة عدم اللتزام ب�لقرار املذكور خالل 15 يوم� من 

ت�ريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12300 بتاريخ 2018/4/15   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2018/123 تنفيذ عقاري
اىل املنفذ �صده/1- امل��صة انرن��صيون�ل للتطوير العق�ري �س.ذ.م.م جمهول 
�صف�ري  مقدم  ر�صتك�ر  ح�صني  التنفيذ/ه��صم  ط�لب  ان  مب���  الق���م��ة  حم��ل 
وميثله:را�صد عبداهلل علي بن عرب قد اأق�م عليك الدعوى التنفيذية املذكورة 
اىل ط�لب  دره���م   )518340( وق���دره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب��دف��ع  وال��زام��ك  اع���اله 
التنفيذ او خزينة املحكمة 2- ببطالن التع�قد املربم بني املدعي واملدعي عليه� 
امل��وؤرخ:2011/7/11 عن الوحدة مو�صوع العقد والدعوى وعليه ف�ن املحكمة 
املذكور  ب�لقرار  اللتزام  التنفيذية بحقك يف ح�لة عدم  الج��راءات  �صتب��صر 

خالل 15 يوم� من ت�ريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12300 بتاريخ 2018/4/15   

مذكرة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/981  ا�شتئناف مدين    

اىل اخل�صم املدخل/ 1- �صركة انرن��صيون�ل بروجيكت ديفيلومبنت - منطقة 
احلرة �س.م.م جمهول حمل الق�مة مب� ان امل�صت�أنف /�صركة اأ�ص�س اإدارة املن�ص�أت 
القرار/  ا�صت�أنف  قد  البلو�صي   حممد  دروي�س  خمي�س  وميثله:اأمل  ����س.ذ.م.م 
بت�ريخ:2017/7/18      ك��ل��ي   م��دين   2016/192 رق��م  ب���ل��دع��وى  ال�����ص���در  احل��ك��م 
�صب�ح�    10.00 ال�ص�عة   2018/5/9 امل��واف��ق  الرب��ع���ء   ي��وم  جل�صه  له�  وح���ددت 
ب�لق�عة رقم ch2.D.17 وعليه يقت�صي ح�صوركم او من ميثلكم ق�نوني� ويف 

ح�ل تخلفكم �صتجري حم�كمتكم غي�بي�
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 12300 بتاريخ 2018/4/15   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
        يف الدعوى رقم 2017/196 بيع عقار مرهون

حمل  جمهول  �صميث  م�رجريت   -2 �صميث  كري�صتوفر  �ص�رلز  ���ص��ده/1-  املنفذ  اىل 
الق�مة مب� ان ط�لب التنفيذ/البنك العربي املتحد

وميثله:حممد عي�صى �صلط�ن ال�صويدي.
قررت حمكمة دبي البتدائية بت�ريخ:2018/4/4 اعالنكم ل�صداد قيمة املط�لبة وقدره� 
)1.300.000( درهم خالل �صهر من ت�ريخ التبليغ يف ملف التنفيذ اعاله واإل بيع العق�ر 
حمل الرهن بطريق املزايدة وفق� لن�س امل�دة 295 من ق�نون الجراءات املدنية )نوع 
العق�ر:حق منفعة على عق�ر - املنطقة:جممع دبي لال�صتثم�ر الث�ين - رقم الر�س:5 
G - رقم العق�ر:112 - رقم الط�بق:1 - م�ص�حة  - رقم املبنى:7 - ا�صم املبنى:ريت�ج 

العق�ر:316.07 مر مربع (
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12300 بتاريخ 2018/4/15   
مذكرة اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/2242  ا�شتئناف جتاري    
اىل امل�صت�أنف �صده/ 1- �صركة الوبالن ال�صن�عية �س.ذ.م.م  جمهول 
حمل الق�مة مب� ان امل�صت�أنف / احمد حممد �صالح الدين ال�صيد 
احلكم   / ا���ص��ت���أن��ف  ق��د  ال�صن�عية   ال��وب��الن  �صركة  م��دي��ر  ب�صفته 
ال�ص�در ب�لدعوى رقم 10-2017 اجراءات افال�س وحددت له� جل�صه 
ب�لق�عة  �صب�ح�    10.00 ال�ص�عة   2018/4/30 املوافق  الثنني   يوم 
رقم ch2.D.16 وعليه يقت�صي ح�صوركم او من ميثلكم ق�نوني� 

ويف ح�ل تخلفكم �صتجري حم�كمتكم غي�بي�
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 12300 بتاريخ 2018/4/15   
       اعالن ب�شحيفة ا�شكال بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/54  ا�شكاالت عقارية
 -3 احمد رم�ص�ن جمعه  �صه�ب   -2 احمد رم�ص�ن جمعه  امل�صت�صكل �صده:حممد  اىل 
ف�ر�س احمد رم�ص�ن جمعه ابراهيم 4- م�ريه احمد رم�ص�ن جمعه ابراهيم 5- ف�طمه 
احمد رم�ص�ن جمعه ابراهيم 6- غ�لية احمد رم�ص�ن جمعه ابراهيم 7- ايه ار جيه 

للعق�رات �س.ذ.م.م 8- ايه ار جيه الق�ب�صة �س.ذ.م.م
جمهول حمل الق�مة

مب� ان امل�صت�صكل:عليه احمد رم�ص�ن جمعه ابراهيم
نعلنكم ب�نه قد حت��ددت جل�صة ي��وم الح��د امل���واف���ق:2018/4/22 ال�����ص���ع��ة:11:00 �س 
ويف  ح�صوره�  عليكم  يتوجب  والتي  اع��اله  ال�صك�ل  يف  للنظر   ch1.A.5:ب�لق�عة

ح�لة تخلفكم عن احل�صور �صي�صدر قرار يف غي�بكم مع نف�ذ اأثره الق�نوين بحقكم . 
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12300 بتاريخ 2018/4/15   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/137  مدين كلي

املدعي/قبة  ان  مب�  الق���م��ة  حمل  جمهول  م�م�داليف�  زيلديز  عليه/1-  املدعي  اىل 
امل�ص�يبة قد  ابراهيم  ���س.ذ.م.م وميثله:ب�ص�ر عبداهلل علي  العق�رية  للو�ص�طة  النجوم 
للمدعية  ت���وؤدي  ب���ن  عليه�  امل��دع��ي  ب���ل��زام  املط�لبة  ال��دع��وى ومو�صوعه�  عليك  اأق����م 
احل�قه�  يف  ت�صبب  التي  لال�صرار  ج�بر  كتعوي�س  دره��م   )5.000.000( وق��دره  مببلغ 
وامل�ص�ريف  وال��ر���ص��وم  ال���ص��رار  واف�����ص���ء  املن�ف�صة  ع��دم  ب�صرط  لخ��الل��ه���  نتيجة  به� 
و�صمول  الت�م  ال�صداد  وحتى  املط�لبة  ت�ريخ  من   %9 والف�ئدة  وامل�ص�ريف  والر�صوم 
املوافق:2018/4/23  الثنني  يوم  له� جل�صة  املعجل بال كف�لة.وحددت  ب�لنف�ذ  احلكم 
اأو من ميثلك  ف�أنت مكلف ب�حل�صور  لذا   ch.1.C.15:ب�لق�عة ال�ص�عة:09:30�س 
اجلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتندات  او  مذكرات  من  لديك  م�  بتقدمي  وعليك  ق�نوني� 

بثالثة اأي�م على الأقل . 
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية



العدد 12300 بتاريخ 2018/4/15   

اإنذار عديل بالن�شر 
رقم ) 9645 /2018 (

املنذره : دني� للتمويل ذ.م.م .
املنذر اإليه : ا�صد جه�جنري حممد نواز بوت  .  

درهم   )59،356.9( وق���درة  مبلغ  ���ص��داد  ب�صرعة  اإل��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذره  تنذر 
ب�لتق�صيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�صهرية  الأق�ص�ط  ب�صداد  الإخ��الل  نتيجة 
وذلك خالل اأ�صبوع من ت�ريخ الن�صر واإل �صت�صطر املنذره لتخ�ذ الإجراءات 
التنفيذية على ال�صي�رة رقم ) 97196/ خ�صو�صي /C/ دبي ( من نوع ) 
حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�ص�حلكم  واملمولة   ) تويوت� كورول    –  �ص�لون 

ك�فة حقوق املنذر من اأي نوع ك�نت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12300 بتاريخ 2018/4/15   

اإنذار عديل بالن�شر 
رقم ) 9646 /2018 (

املنذره : دني� للتمويل ذ.م.م .
املنذر اإليه : �صوراج كيالنثوديك� �صيد  .  

درهم   )47،924.75( وق��درة  مبلغ  �صداد  ب�صرعة  اإليه  املنذر  املنذره  تنذر 
ب�لتق�صيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�صهرية  الأق�ص�ط  ب�صداد  الإخ��الل  نتيجة 
وذلك خالل اأ�صبوع من ت�ريخ الن�صر واإل �صت�صطر املنذره لتخ�ذ الإجراءات 
( من  اأبوظبي  97589/ خ�صو�صي /11/   ( رقم  ال�صي�رة  التنفيذية على 
املنذر مع  واملمولة ل�ص�حلكم من قبل   ) –  ه�ت�صب�ك  ي�ري�س   (تويوت�  ن��وع 

حفظ ك�فة حقوق املنذر من اأي نوع ك�نت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12300 بتاريخ 2018/4/15   

اإنذار عديل بالن�شر 
رقم ) 9668 /2018 (

املنذره : دني� للتمويل ذ.م.م .
املنذر اإليه :  �ص�بر ك�جنويل نه�ليل ك�جنويل نه�ليل علي  .  

درهم   )46،111.29( وق��درة  مبلغ  �صداد  ب�صرعة  اإليه  املنذر  املنذره  تنذر 
ب�لتق�صيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�صهرية  الأق�ص�ط  ب�صداد  الإخ��الل  نتيجة 
وذلك خالل اأ�صبوع من ت�ريخ الن�صر واإل �صت�صطر املنذره لتخ�ذ الإجراءات 
التنفيذية على ال�صي�رة رقم ) 45523/ خ�صو�صي /O/ دبي ( من نوع ) 
ميت�صوبي�صي ا ا�س اك�س    –  ا�صتي�صن ( واملمولة ل�ص�حلكم من قبل املنذر مع 

حفظ ك�فة حقوق املنذر من اأي نوع ك�نت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12300 بتاريخ 2018/4/15   

اإنذار عديل بالن�شر 
) رقم ) 9643 /2018 

املنذره : دني� للتمويل ذ.م.م .
املنذر اإليه : م�جد ح�صني حممد   .  

درهم   )49،919.14( وق��درة  مبلغ  �صداد  ب�صرعة  اإليه  املنذر  املنذره  تنذر 
ب�لتق�صيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�صهرية  الأق�ص�ط  ب�صداد  الإخ��الل  نتيجة 
وذلك خالل اأ�صبوع من ت�ريخ الن�صر واإل �صت�صطر املنذره لتخ�ذ الإجراءات 
التنفيذية على ال�صي�رة رقم ) 20258/ خ�صو�صي /Q/ دبي ( من نوع (

كي� �صبورجت –  اأ�صتي�صن ( واملمولة ل�ص�حلكم من قبل املنذر مع حفظ ك�فة 
حقوق املنذر من اأي نوع ك�نت،،،

الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12300 بتاريخ 2018/4/15   

اإنذار عديل بالن�شر 
رقم ) 9663 /2018 (

املنذره : دني� للتمويل ذ.م.م .
املنذر اإليه : حممد �صعيد حممد �صديق  .  

درهم   )40،422.31( وق��درة  مبلغ  �صداد  ب�صرعة  اإليه  املنذر  املنذره  تنذر 
ب�لتق�صيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�صهرية  الأق�ص�ط  ب�صداد  الإخ��الل  نتيجة 
وذلك خالل اأ�صبوع من ت�ريخ الن�صر واإل �صت�صطر املنذره لتخ�ذ الإجراءات 
التنفيذية على ال�صي�رة رقم ) 84332/ خ�صو�صي /B/ عجم�ن ( من نوع 
(�صيفرلية �صيلفريادو –  بيك اب �صحن ( واملمولة ل�ص�حلكم من قبل املنذر 

مع حفظ ك�فة حقوق املنذر من اأي نوع ك�نت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12300 بتاريخ 2018/4/15   

اإنذار عديل بالن�شر 
رقم ) 9662 /2018 (

املنذره : دني� للتمويل ذ.م.م .
املنذر اإليه : حممد عمر عبده عثم�ن  .  

درهم   )39،909.00( وق��درة  مبلغ  �صداد  ب�صرعة  اإليه  املنذر  املنذره  تنذر 
ب�لتق�صيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�صهرية  الأق�ص�ط  ب�صداد  الإخ��الل  نتيجة 
وذلك خالل اأ�صبوع من ت�ريخ الن�صر واإل �صت�صطر املنذره لتخ�ذ الإجراءات 
81715/ خ�صو�صي /F/ دبي ( من نوع )  التنفيذية على ال�صي�رة رقم ) 
هيونداي توك�ص�ن –  اأ�صتي�صن ( واملمولة ل�ص�حلكم من قبل املنذر مع حفظ 

ك�فة حقوق املنذر من اأي نوع ك�نت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12300 بتاريخ 2018/4/15   

اإنذار عديل بالن�شر 
رقم ) 9664 /2018 (

املنذره : دني� للتمويل ذ.م.م .
املنذر اإليه : راجي�س فرجي�س بوتوبرامبيل انتيالك�فو فرجي�س   .  

درهم   )33،641.13( وق��درة  مبلغ  �صداد  ب�صرعة  اإليه  املنذر  املنذره  تنذر 
ب�لتق�صيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�صهرية  الأق�ص�ط  ب�صداد  الإخ��الل  نتيجة 
وذلك خالل اأ�صبوع من ت�ريخ الن�صر واإل �صت�صطر املنذره لتخ�ذ الإجراءات 
نوع )  ( من  دبي   /Q/ التنفيذية على ال�صي�رة رقم ) 89063/ خ�صو�صي
–  �ص�لون ( واملمولة ل�ص�حلكم من قبل املنذر مع حفظ  تويوت� ك���ورول    

ك�فة حقوق املنذر من اأي نوع ك�نت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12300 بتاريخ 2018/4/15   

اإنذار عديل بالن�شر 
رقم ) 9651 /2018 (

املنذره : دني� للتمويل ذ.م.م .
املنذر اإليه : �ص�يجو ابوكوت�ن ابوكوت�ن  .  

درهم   )12،942.47( وق��درة  مبلغ  �صداد  ب�صرعة  اإليه  املنذر  املنذره  تنذر 
ب�لتق�صيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�صهرية  الأق�ص�ط  ب�صداد  الإخ��الل  نتيجة 
وذلك خالل اأ�صبوع من ت�ريخ الن�صر واإل �صت�صطر املنذره لتخ�ذ الإجراءات 
16417/ خ�صو�صي /R/ دبي ( من نوع ( التنفيذية على ال�صي�رة رقم ) 

هوندا �صيفيك   –  �ص�لون ( واملمولة ل�ص�حلكم من قبل املنذر مع حفظ ك�فة 
حقوق املنذر من اأي نوع ك�نت،،،

الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12300 بتاريخ 2018/4/15   

اإنذار عديل بالن�شر 
)  2018/ رقم ) 9665 

املنذره : دني� للتمويل ذ.م.م .
املنذر اإليه :  فرح�ن رفيق حممد رفيق .  

درهم   )64،621.77( وق��درة  مبلغ  �صداد  ب�صرعة  اإليه  املنذر  املنذره  تنذر 
ب�لتق�صيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�صهرية  الأق�ص�ط  ب�صداد  الإخ��الل  نتيجة 
وذلك خالل اأ�صبوع من ت�ريخ الن�صر واإل �صت�صطر املنذره لتخ�ذ الإجراءات 
التنفيذية على ال�صي�رة رقم ) 80439/ خ�صو�صي /K/ دبي ( من نوع ) 
تويوت� فورت�صرن   – اأ�صتي�صن ( واملمولة ل�ص�حلكم من قبل املنذر مع حفظ 

ك�فة حقوق املنذر من اأي نوع ك�نت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12300 بتاريخ 2018/4/15   

اإنذار عديل بالن�شر 
) رقم ) 9654 /2018 

املنذره : دني� للتمويل ذ.م.م .
املنذر اإليه :  حممد اخالق عبداملجيد .  

درهم   )22،869.00( وق��درة  مبلغ  �صداد  ب�صرعة  اإليه  املنذر  املنذره  تنذر 
ب�لتق�صيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�صهرية  الأق�ص�ط  ب�صداد  الإخ��الل  نتيجة 
وذلك خالل اأ�صبوع من ت�ريخ الن�صر واإل �صت�صطر املنذره لتخ�ذ الإجراءات 
التنفيذية على ال�صي�رة رقم ) 64885/ خ�صو�صي /O/ دبي ( من نوع ) 
تويوت� كورول 1.6  – �ص�لون ( واملمولة ل�ص�حلكم من قبل املنذر مع حفظ 

ك�فة حقوق املنذر من اأي نوع ك�نت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12300 بتاريخ 2018/4/15   

اإنذار عديل بالن�شر 
رقم ) 9667 /2018 (

املنذره : دني� للتمويل ذ.م.م .
املنذر اإليه : حممد �صديق دور حممد  .  

درهم   )25،783.00( وق��درة  مبلغ  �صداد  ب�صرعة  اإليه  املنذر  املنذره  تنذر 
ب�لتق�صيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�صهرية  الأق�ص�ط  ب�صداد  الإخ��الل  نتيجة 
وذلك خالل اأ�صبوع من ت�ريخ الن�صر واإل �صت�صطر املنذره لتخ�ذ الإجراءات 
التنفيذية على ال�صي�رة رقم ) 29057/ خ�صو�صي /P/ دبي ( من نوع ) 
تويوت� كورول –  �ص�لون ( واملمولة ل�ص�حلكم من قبل املنذر مع حفظ ك�فة 

حقوق املنذر من اأي نوع ك�نت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12300 بتاريخ 2018/4/15   

اإنذار عديل بالن�شر 
رقم ) 9649 /2018 (

املنذره : دني� للتمويل ذ.م.م .
املنذر اإليه : مظهر اقب�ل حممد بخ�س  .  

درهم   )7،952.00( وق���درة  مبلغ  ���ص��داد  ب�صرعة  اإل��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذره  تنذر 
ب�لتق�صيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�صهرية  الأق�ص�ط  ب�صداد  الإخ��الل  نتيجة 
وذلك خالل اأ�صبوع من ت�ريخ الن�صر واإل �صت�صطر املنذره لتخ�ذ الإجراءات 
( من  اأبوظبي  74167/ خ�صو�صي /15/   ( رقم  ال�صي�رة  التنفيذية على 
نوع (تويوت� كورول �صيدان –  �ص�لون ( واملمولة ل�ص�حلكم من قبل املنذر مع 

حفظ ك�فة حقوق املنذر من اأي نوع ك�نت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12300 بتاريخ 2018/4/15   

اإنذار عديل بالن�شر 
رقم ) 9647 /2018 (

املنذره : دني� للتمويل ذ.م.م .
املنذر اإليه� :  ج��صم �صيف ملق�ولت اللومينيوم والزج�ج ذ م م .  

درهم  وق��درة )13،332.00(  �صداد مبلغ  ب�صرعة  اإليه�  املنذر  املنذره  تنذر 
ب�لتق�صيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�صهرية  الأق�ص�ط  ب�صداد  الإخ��الل  نتيجة 
وذلك خالل اأ�صبوع من ت�ريخ الن�صر واإل �صت�صطر املنذره لتخ�ذ الإجراءات 
التنفيذية على ال�صي�رة رقم ) 73916/ خ�صو�صي /الفئة الث�نية/ ال�ص�رقة 
( من نوع ) جريت وول وينجل– بيك اب ك�بينة مزدوجه ( واملمولة ل�ص�حلكم 

من قبل املنذر مع حفظ ك�فة حقوق املنذر من اأي نوع ك�نت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12300 بتاريخ 2018/4/15   

اإنذار عديل بالن�شر 
رقم ) 9648 /2018 (

املنذره : دني� للتمويل ذ.م.م .
املنذر اإليه : �ص�كيب حممد �صريفتيل  .  

درهم   )19،969.57( وق��درة  مبلغ  �صداد  ب�صرعة  اإليه  املنذر  املنذره  تنذر 
ب�لتق�صيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�صهرية  الأق�ص�ط  ب�صداد  الإخ��الل  نتيجة 
وذلك خالل اأ�صبوع من ت�ريخ الن�صر واإل �صت�صطر املنذره لتخ�ذ الإجراءات 
نوع  من   ) دبي   /M/ التنفيذية على ال�صي�رة رقم ) 79718/ خ�صو�صي
–  �ص�لون ( واملمولة ل�ص�حلكم من قبل املنذر مع حفظ  ت��ي��دا     ) ني�ص�ن 

ك�فة حقوق املنذر من اأي نوع ك�نت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12300 بتاريخ 2018/4/15   

اإنذار عديل بالن�شر 
رقم ) 9644 /2018 (

املنذره : دني� للتمويل ذ.م.م .
املنذر اإليه : عمران ا�صف �صودري ا�صف حممود  .  

درهم   )69،800.00( وق��درة  مبلغ  �صداد  ب�صرعة  اإليه  املنذر  املنذره  تنذر 
ب�لتق�صيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�صهرية  الأق�ص�ط  ب�صداد  الإخ��الل  نتيجة 
وذلك خالل اأ�صبوع من ت�ريخ الن�صر واإل �صت�صطر املنذره لتخ�ذ الإجراءات 
التنفيذية على ال�صي�رة رقم ) 38801/ خ�صو�صي /الفئة الث�نية/ ال�ص�رقة 
( من نوع (تويوت� راف 4   –  اأ�صتي�صن ( واملمولة ل�ص�حلكم من قبل املنذر مع 

حفظ ك�فة حقوق املنذر من اأي نوع ك�نت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12300 بتاريخ 2018/4/15   

اإنذار عديل بالن�شر 
رقم ) 9653 /2018 (

املنذره : دني� للتمويل ذ.م.م .
املنذر اإليه : م�لك وق��س �ص�ه حممد    .  

درهم   )28،591.00( وق��درة  مبلغ  �صداد  ب�صرعة  اإليه  املنذر  املنذره  تنذر 
ب�لتق�صيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�صهرية  الأق�ص�ط  ب�صداد  الإخ��الل  نتيجة 
وذلك خالل اأ�صبوع من ت�ريخ الن�صر واإل �صت�صطر املنذره لتخ�ذ الإجراءات 
70474/ خ�صو�صي /B/ دبي ( من نوع ( التنفيذية على ال�صي�رة رقم ) 

مع  املنذر  قبل  من  ل�ص�حلكم  واملمولة   ) ا�صتي�صن  –  �ص�لون  فوك�س  ف��ورد 
حفظ ك�فة حقوق املنذر من اأي نوع ك�نت،،،

الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12300 بتاريخ 2018/4/15   

اإنذار عديل بالن�شر 
رقم ) 9659 /2018 (

املنذره : دني� للتمويل ذ.م.م .
املنذر اإليه : حممد �صبري حممد �ص�يف ب�كي�را  .  

درهم   )45،521.19( وق��درة  مبلغ  �صداد  ب�صرعة  اإليه  املنذر  املنذره  تنذر 
ب�لتق�صيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�صهرية  الأق�ص�ط  ب�صداد  الإخ��الل  نتيجة 
وذلك خالل اأ�صبوع من ت�ريخ الن�صر واإل �صت�صطر املنذره لتخ�ذ الإجراءات 
التنفيذية على ال�صي�رة رقم ) 48096/ خ�صو�صي /N/ دبي ( من نوع ) 
تويوت� ك�مري    –  �ص�لون ( واملمولة ل�ص�حلكم من قبل املنذر مع حفظ ك�فة 

حقوق املنذر من اأي نوع ك�نت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12300 بتاريخ 2018/4/15   

اإنذار عديل بالن�شر 
رقم ) 9660 /2018 (

املنذره : دني� للتمويل ذ.م.م .
املنذر اإليه :  م�صت�ق احمد عبدال�صبور �ص�بر  .  

درهم   )11،567.00( وق��درة  مبلغ  �صداد  ب�صرعة  اإليه  املنذر  املنذره  تنذر 
ب�لتق�صيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�صهرية  الأق�ص�ط  ب�صداد  الإخ��الل  نتيجة 
وذلك خالل اأ�صبوع من ت�ريخ الن�صر واإل �صت�صطر املنذره لتخ�ذ الإجراءات 
 ( نوع  ( من  دبي   /J/ 43274/ خ�صو�صي  ( رقم  ال�صي�رة  التنفيذية على 
تويوت� ي�ري�س    –  �ص�لون ( واملمولة ل�ص�حلكم من قبل املنذر مع حفظ ك�فة 

حقوق املنذر من اأي نوع ك�نت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12300 بتاريخ 2018/4/15   

اإنذار عديل بالن�شر 
رقم ) 9666 /2018 (

املنذره : دني� للتمويل ذ.م.م .
املنذر اإليه : �صلم�ن حممد حممد امني  .  

درهم   )78،819.00( وق��درة  مبلغ  �صداد  ب�صرعة  اإليه  املنذر  املنذره  تنذر 
ب�لتق�صيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�صهرية  الأق�ص�ط  ب�صداد  الإخ��الل  نتيجة 
وذلك خالل اأ�صبوع من ت�ريخ الن�صر واإل �صت�صطر املنذره لتخ�ذ الإجراءات 
نوع  من   ) دبي   /P/ خ�صو�صي   /84507 التنفيذية على ال�صي�رة رقم ) 
مع  املنذر  قبل  من  ل�ص�حلكم  واملمولة   ) –  ه�ت�صب�ك  فول�صر  (هيونداي 

حفظ ك�فة حقوق املنذر من اأي نوع ك�نت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12300 بتاريخ 2018/4/15   

اإنذار عديل بالن�شر 
رقم ) 9639 /2018 (

املنذره : دني� للتمويل ذ.م.م .
املنذر اإليه :  �صبري احمد ب�صري احمد  .  

درهم   )63،457.00( وق��درة  مبلغ  �صداد  ب�صرعة  اإليه  املنذر  املنذره  تنذر 
ب�لتق�صيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�صهرية  الأق�ص�ط  ب�صداد  الإخ��الل  نتيجة 
وذلك خالل اأ�صبوع من ت�ريخ الن�صر واإل �صت�صطر املنذره لتخ�ذ الإجراءات 
التنفيذية على ال�صي�رة رقم ) 16429/ خ�صو�صي /Q/ دبي ( من نوع ) 
املنذر مع حفظ ك�فة  – ف�ن ( واملمولة ل�ص�حلكم من قبل  تويوت� بريفي�   

حقوق املنذر من اأي نوع ك�نت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12300 بتاريخ 2018/4/15   

اإنذار عديل بالن�شر 
)  2018/ رقم ) 9642 

املنذره : دني� للتمويل ذ.م.م .
املنذر اإليه : كف�ح ح�ص�ن غ�صن.  

درهم   )20،011.41( وق��درة  مبلغ  �صداد  ب�صرعة  اإليه  املنذر  املنذره  تنذر 
ب�لتق�صيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�صهرية  الأق�ص�ط  ب�صداد  الإخ��الل  نتيجة 
وذلك خالل اأ�صبوع من ت�ريخ الن�صر واإل �صت�صطر املنذره لتخ�ذ الإجراءات 
55124/ خ�صو�صي /P /دبي ( من نوع ( التنفيذية على ال�صي�رة رقم ) 

ني�ص�ن مورانو –  ا�صتي�صن ( واملمولة ل�ص�حلكم من قبل املنذر مع حفظ ك�فة 
حقوق املنذر من اأي نوع ك�نت،،،

الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12300 بتاريخ 2018/4/15   

اإنذار عديل بالن�شر 
) رقم ) 9655 /2018 

املنذره : دني� للتمويل ذ.م.م .
املنذر اإليه : حممد ج�ه�جنري ار�ص�د ف�زال  .  

درهم   )33،544.00( وق��درة  مبلغ  �صداد  ب�صرعة  اإليه  املنذر  املنذره  تنذر 
ب�لتق�صيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�صهرية  الأق�ص�ط  ب�صداد  الإخ��الل  نتيجة 
وذلك خالل اأ�صبوع من ت�ريخ الن�صر واإل �صت�صطر املنذره لتخ�ذ الإجراءات 
التنفيذية على ال�صي�رة رقم ) 99087/ خ�صو�صي /1/ ال�ص�رقة ( من نوع) 
ني�ص�ن �صني 1.5 –  �ص�لون ( واملمولة ل�ص�حلكم من قبل املنذر مع حفظ 

ك�فة حقوق املنذر من اأي نوع ك�نت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12300 بتاريخ 2018/4/15   

اإنذار عديل بالن�شر 
رقم ) 9650 /2018 (

املنذره : دني� للتمويل ذ.م.م .
املنذر اإليه : حممد عرف�ن �صيخ زور احمد     .  

درهم   )44،607.00( وق��درة  مبلغ  �صداد  ب�صرعة  اإليه  املنذر  املنذره  تنذر 
ب�لتق�صيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�صهرية  الأق�ص�ط  ب�صداد  الإخ��الل  نتيجة 
وذلك خالل اأ�صبوع من ت�ريخ الن�صر واإل �صت�صطر املنذره لتخ�ذ الإجراءات 
التنفيذية على ال�صي�رة رقم ) 83808/ خ�صو�صي /B /عجم�ن ( من نوع 
(تويوت� ي�ري�س –  �ص�لون ( واملمولة ل�ص�حلكم من قبل املنذر مع حفظ ك�فة 

حقوق املنذر من اأي نوع ك�نت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12300 بتاريخ 2018/4/15   

اإنذار عديل بالن�شر 
رقم ) 9658 /2018 (

املنذره : دني� للتمويل ذ.م.م .
املنذر اإليه� : موؤ�ص�صه ال�صوار الذهبية للمق�ولت الع�مه    .  

درهم  وق��درة )18،681.00(  �صداد مبلغ  ب�صرعة  اإليه�  املنذر  املنذره  تنذر 
ب�لتق�صيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�صهرية  الأق�ص�ط  ب�صداد  الإخ��الل  نتيجة 
وذلك خالل اأ�صبوع من ت�ريخ الن�صر واإل �صت�صطر املنذره لتخ�ذ الإجراءات 
التنفيذية على ال�صي�رة رقم ) 95306/ خ�صو�صي /2/ عمومي/ابوظبي 
( من نوع (ني�ص�ن ن�ف�را –  بيك اب ك�بينة مزدوجة ( واملمولة ل�ص�حلكم من 

قبل املنذر مع حفظ ك�فة حقوق املنذر من اأي نوع ك�نت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم
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حقًا  تعانني  كنت  اإذا  ما  تقييم  اأوًل  املهم  من 
�سكوكك،  من  ت��اأك��دِت  اإذا  احلليب.  يف  �سحًا 
فا�ست�سريي خبريًا يف الر�ساعة بغية حتديد 
حّل  على  العمل  م��ن  تتمكني  ك��ي  الأ���س��ب��اب 

امل�سكلة وتفادي تكرارها.

من خالل اتخاذ بع�ص اخلطوات الب�سيطة، بدءًا من زيادة ا�ستهالك الألياف و�سوًل اإىل �سّد املناطق ال�سفلية من ج�سمك، �ست�ستعيدين عافيتك يف اأ�سرع 
وقت ممكن بعد الإجناب.

زيدي ا�ستهالك احلديد
اجلديدة  الأم  تتحلى  اأن  ي��ج��ب 
ب���ل��ق��وة ال���الزم���ة، لذا 
م������ن الأف���������ص����ل 
تخّزن  اأن 

كمية 

لن  قي�صرية،  جراحة  اإىل  احتجِت  اإذا  ال���ولدة.  قبل  احلديد  من  كبرية 
ت�صعري حينه� ب�لإره�ق قبل ولدة الطفل.

اللحوم  مثل  ب�حلديد  غنية  م���أك��ولت  ت�صمل  بحمية  تلتزمي  اأن  ح���ويل 
احلمراء والبقولي�ت واخل�صراوات.

 اأو ميكنك اأخذ مكمالت خ��صة ب�حلوامل اإذا مل تكن حميتك من��صبة كي 
ت�صمني احل�صول على حم�س الفوليك واحلديد.

جتّنبي الإم�ساك
ي�صبح الإم�ص�ك �ص�ئع�ً خالل احلمل، وي�صّبب البوا�صري املوؤملة واملزعجة 
ك��ي ل تتف�قم  اأح��ي���ن���ً. ل��ذا ح����ويل جت��ّن��ب الإم�����ص���ك وال�����ص��ّد م�صبق�ً 
اأك��رثي من  املج�ل.  العالج يف هذا  اأف�صل من  الوق�ية  تبقى  احل�لة. 
على  للحف�ظ  الأل��ي���ف  من  اإ�ص�فية  ن�صبة  وا�صتهلكي  ال�صوائل  �صرب 

�صالمة اأمع�ئك.

ارتاحي وا�سرتخي
خلو�س  ا�صتعداداً  ال�صرخ�ء  من  ق��در  ب�أكرب  ت�صعري  اأن  الأف�صل  من 
جتربة الأمومة. املئي خمزونك الع�طفي بتج�رب اإيج�بية كي ت�صتعّدي 
لأب�صط  تتوتري  ول  الإم��ك���ن  ق��در  ن�مي  املرتقبة.  التحدي�ت  ملواجهة 

الأ�صب�ب. ا�صرخي!

تغّلبي على خوفك
ال����ولدة  ك���ن��ت جت��رب��ة  اإذا 
���ص��ت��ب��داأ رحلة  اإي��ج���ب��ي��ة، 
الأم�����وم�����ة و����ص���ط جو 
تف�وؤيل. لذا ا�صتعدي 
واطرحي  م�صبق�ً 
التي  الأ����ص���ئ���ل���ة 
ت�����������راودك 

يقلقك.  م��و���ص��وع  ب����أي  التن�ق�س  يف  ت���رددي  ول  وزوج���ك  طبيبك  على 
توّقعي اأن تت�أملي وحللي اخلي�رات املت�حة اأم�مك وا�صتعّدي نف�صي�ً كي ل 

تواجهي اأي مف�ج�آت �صيئة يف يوم الولدة.

زيدي قوة ع�سالتك
ي��ت��م��ّدد ك��ل م��� يف اجل�����ص��م خ���الل احل��م��ل وال�����ولدة لكن 

�صرع�ن م� تتع�فى الع�صالت اإذا حر�صِت على تقويته� 
اأثن�ء احلمل.

كبرية،  امل�����ص��ت��ه��دف��ة  الع�صلية  امل��ج��م��وع��ة  ت��ك��ون  ل   
ربطه�  عرب  يومي�ً  التم�رين  مم�ر�صة  ح���ويل  ل��ذا 

اأنح�ء  يف  مالحظ�ت  واأل�صقي  اع��ت��ي���دي  بن�ص�ط 
املنزل كي تتذّكريه�. 

على  وح�فظي  انقب��س  حرك�ت  ع�صر  م�ر�صي 
كل و�صعية لع�صر ثواٍن وكرري التمرين مرات 
ع��دة يف ال��ي��وم. ميكنك زي���دة وت��رية التمرين 

تدريج�ً.

دّلكي منطقة العجان
ي�صمح تدليك منطقة العج�ن يف اآخر اأربعة 
يف  ال�صدمة  بتخفيف  احلمل  من  اأ�ص�بيع 

هذه املنطقة.
العج�ن  ت��دل��ي��ك  اأن  ال���درا����ص����ت  اأث��ب��ت��ت   

ب�صع  اإىل  احل���ج��ة  ت��راج��ع  اإىل  ي����وؤدي 
يحدثه  ال������ذي  ال�������ص���ق  )اأي  ال����ف����رج 

الولدة(  خالل  العج�ن  يف  الطبيب 
وتخفيف الأمل بعد الولدة. ي�صمل 
ال��ت��دل��ي��ك مت��ط��ي��ط ال��ن�����ص��ي��ج بني 

املهبل واملوؤخرة.

زيدي قوة جذع ج�سمك
الأ�صهل  م��ن  ال��ط��ف��ل،  ولدة  ب��ع��د 

قوة  ع��ل��ى  ح���ف��ظ��ت  اإذا  ت��ت��ع���يف  اأن 

ع�صالتك اأثن�ء احلمل. يجب اأن تقّوي جذع ج�صمك لتخفيف اأمل الظهر 
متّدده�  بعد  ال�ص�بق  و�صعه�  ا�صتع�دة  على  البطن  ع�صالت  وم�ص�عدة 

خالل احلمل.
 تتعّلم احلوامل خالل ح�ص�س متخ�ص�صة مت�رين لتقوية 

ع�صالت البطن.
ال�صرة  و�صّد  بت�صطيح ظهرك  ب�صيط  يق�صي مترين   
قدر الإمك�ن نحو الداخل اأثن�ء اجللو�س اأو الوقوف. 
ح����ف���ظ���ي ع���ل���ى ه�����ذه ال��و���ص��ع��ي��ة خل��م�����س ث������واٍن. 

وا�صرخي ثم كرري التمرين.

ا�ستعيدي عافيتك يف اأ�سرع وقت ممكن بعد االإجناب

اإىل اأن تزوري اخلبري يف الر�ص�عة، ثمة خطوات اإيج�بية عدة ميكنك 
اأمكن،  اإن  . خ�ص�صي،  اإدرار احلليب لديك متدنٍّ اأن  اإذا قررِت  اتخ�ذه� 
ب�صعة اأي�م اأو رمب� نه�ية اأ�صبوع ك�ملة للركيز على زي�دة اإنت�ج احلليب 
زي�دة  الأمه�ت  اأدن���ه، لحظ معظم  املدرجة  ب�تب�ع اخلطوات  فح�صب. 
اإذا كنت ت�صفطني  72 �ص�عة. اأم�  24 اإىل  اإدرار احلليب يف غ�صون  يف 
احلليب وت�صعرين ب�أنك تواجهني �صعوبة يف جم�راة ح�ج�ت طفلك، مع 

اأنه يبدو يف اأف�صل ح�ل عند الر�ص�عة، فت�صتطيعني 
اأي�ص�ً اتب�ع هذه الن�ص�ئح:

ا�صفطي  اأو  ط��ف��ل��ك  اأر���ص��ع��ي   •
احل����ل����ي����ب ب�������ص���ك���ل م���ت���ك���رر: 

خ��ط��ط��ي ل���الإر����ص����ع مرة 

اإىل �ص�عتني على الأق��ل خالل النه�ر، وثالث  كل �ص�عة ون�صف �ص�عة 
اإي��ق���ظ طفلك.  اإىل  ا���ص��ط��ررت  ل��و  الليل، حتى  الأق���ل يف  على  �ص�ع�ت 
احت�صبي الوقت من بداية عملية الر�ص�عة اإىل بداية الر�ص�عة الت�لية. 
اأف�صل من �صفط احلليب لأن الر�ص�عة  واإذا ك�ن طفلك ير�صع، فهذا 

حتّفز الثديني وتدفعهم� اإىل اإنت�ج املزيد من احلليب.
من  يتوّقف  اأن  اإىل  ثدي  كل  من  الر�ص�عة  يوا�صل  طفلك  • اتركي 

تلق�ء نف�صه اأو يغط يف النوم.
مرة  ك��ل  يف  الثديني  م��ن  احلليب  يتن�ول  اأن  على  احر�صي   •

ير�صع.
الر�ص�عة  اأن  �صحيح  ال�صرورة:  عند  احلليب  ا�صفطي   •
ت��ن���ول احلليب  ع��ن  الطفل يعجز  ك���ن  اإن  ول��ك��ن  اأف�����ص��ل، 
مب��صرًة من الثدي، ف��صتخدمي م�صحة كهرب�ئية طبية 
ت�صفط احلليب من الثديني يف اآن )مثل Lactina اأو 
Pump In Style(. فقد تبني اأن ال�صفط املزدوج 
ي��رف��ع م��ع��دلت ال��ربولك��ت��ني، وه���و ه��رم��ون يحّفز 
اإنت�ج احلليب. ا�صفطي احلليب طوال 10 اإىل 15 
ال�صفط  جلل�ص�ت  اأن  يتبني  فلم  م��رة،  كل  يف  دقيقة 
اإدرار احلليب. ف�صاًل عن  زي����دة  ف���ئ��دة يف  الأط���ول 
اثنتني  اأو  �صفط  جلل�صة  الوقت  خ�ص�صي  الر�ص�عة، 
خالل اليوم. وت�صتطيعني اأي�ص�ً �صفط احلليب مدة 5 

اإىل 10 دق�ئق بعد انته�ء طفلك من الر�ص�عة.
• تف�دي زج�ج�ت احلليب اأو امل�ص��ص�ت خالل هذه الفرة: احر�صي 
اأن يتمّتع طفلك بقوة امل�س ال�صرورية لتن�ول احلليب من  على 
مي�صي  اأن  احلليب  م�س  اإىل  طفلك  ح�جة  فت�صمن  ال��ث��دي، 

الوقت الك�يف يف الر�ص�عة كي يحفز اإدرار احلليب.
• تف�دي املكمالت الغذائية مثل الطع�م ال�صلب، والع�صري، 
وح��ل��ي��ب الأط���ف����ل ال���ص��ط��ن���ع��ي: ت����وؤدي اإ���ص���ف��ة مكمالت 
ومن  الر�ص�عة  على  طفلك  اإقب�ل  من  احل��د  اإىل  مم�ثلة 
احلليب.  لإدرار  ال�����ص��روري��ة  امل��ح��ف��زات  ع��ل��ى  ح�صولك 
وميكنك الت�أكد من اأن طفلك يح�صل على املقدار الك�يف 

من الطع�م بعّد حف��ص�ته الرطبة وحركة اأمع�ئه.
• اإذا احت�ج طفلك اإىل مكمالت لأ�صب�ب طبية، 
يو�صع  للر�ص�عة  ل  مكمِّ بجه�ز  ف��صتعيني 
ع��ل��ى ال���ث���دي. وه��ك��ذا ت��وا���ص��ل��ني احل�صول 

على حتفيز الطفل ال�صروري.
• تن�ويل وجب�ت خفيفة عدة حتتوي على 

اأطعمة غنية ب�لربوتين�ت والك�ل�صيوم.
ال�صوائل  م���ن  ك���ف��ي��ة  ك��م��ي���ت  ا���ص��رب��ي   •
ل�����روي ع��ط�����ص��ك. ل داع�����ي ل����الإف����راط يف 
ذل��ك قد  اإن  ال�����ص��وائ��ل، حتى  ال��رك��ي��ز على 
اختي�ر  وميكنك  عك�صية.  نت�ئج  اإىل  ي���وؤدي 

نوع ال�صوائل الذي ت�ص�ئني.

اإىل  معك  الطفل  حمل  يف  ت���رددي  ول  امل�صتط�ع.  ق��در  ارت���ح��ي   •
ف�صاًل  ك��ب��رية،  بف�ئدة  ال��راح��ة  عليك  تعود  املرحلة.  ه��ذه  يف  الفرا�س 

عن اأن الحتك�ك الل�صيق ي�صجعه على الإكث�ر من الر�ص�عة.
يف  ت�صهم  احللبة  ع�صبة  اأن  الأمه�ت  بع�س  لحَظ  الأع�ص�ب.  • جّربي 
ترافق  عندم�  الق�صوى  ب�لف�ئدة  عليك  وتعود  احلليب،  اإدرار  زي���دة 
الع�صبة يف  ه��ذه  ت��ت��واف��ر  ال�صفط.  و/اأو  ال��ر���ص���ع��ة  وت���رية  ارت��ف���ع  م��ع 
ثالث  منه�  كب�صولت  ثالث  اإىل  كب�صولتني  تن�ويل  الغذائية.  املت�جر 
بعد  احلليب  اإدرار  يف  زي����دة  الأم��ه���ت  ي��الح��ظ معظم  ي��وم��ي���ً.  م���رات 
اأي  الع�صبة  ت�صّكل هذه  ول  اأي���م،  اإىل ثالثة  يوم  احللبة مدة  تن�ولهن 
خطر على الطفل. ولكن اأثن�ء تن�وله�، قد تالحظني اأن لعرقك وبولك 
رائحة �صبيهة برائحة �صراب القيقب، مب� اأن احللبة ُت�صتخدم ملنح �صراب 

القيقب ال�صطن�عي رائحته املعروفة.

الإ�صه�ل
يفيد بع�س الأمه�ت ب�أنهن يع�نني الإ�صه�ل عند تن�ولهن هذه الع�صبة، 
اإل اأن هذه امل�صكلة تزول ب�صرعة فور توقفهن عن اأخذه�. اأم� اإذا كنت 
�صوءاً. كذلك قد  اأعرا�صك  الإ�صه�ل م�صبق�ً، فقد تزيد احللبة  تع�نني 
ت�صبب اجلرع�ت الأكرب مم� اأو�صين� به اأعاله اإىل نق�س ال�صكر يف الدم 

يف بع�س احل�لت.
اإذا كنت ح�ماًل، ف�متنعي عن اأخذه� لأنه� توؤدي اإىل انقب��ص�ت يف الرحم. 
تلج�أ اأمه�ت كثريات اإىل احللبة بغية زي�دة اإدرار احلليب ب�صرعة، يف حني 
تتن�وله� اأخري�ت فرة طويلة من دون م�ص�كل. لكن البع�س يعترب اأن 
لتن�ول جمموعة من الأع�ص�ب بدل ع�صبة واحدة ف�علية اأكرب. يف هذه 
احل�لة، ت�صتطيعني ا�صتهالك احللبة، والقنطريون املب�رك، والرب�صيم 
 Mother‘s Milk احلج�زي مع�ً اإذا �صئت. ونن�صح بتجربة خلط�ت
 Mother‘s Select Nursing & Lactationو  Tea

.Plus
اإدرار احل��ل��ي��ب، فال  زي����دة  اأع���اله يف  امل��درج��ة  اإذا مل ت�صهم اخل��ط��وات 
ترددي يف �صوؤال طبيبك عن Reglan )ميتوكلوبراميد(، وهو دواء 
احلليب.  اإدرار  لزي�دة  اأحي�ن�ً  الأطب�ء  ي�صفه  طبية  و�صفة  اإىل  يحت�ج 
يكون لهذا الدواء الف�علية الكربى مع جرع�ت تراوح بني 10 و15 
مدة  تتن�وليه  األ  يجب  ولكن  اليوم.  يف  م��رات  ث��الث  توؤخذ  مليغرام�ً 
اأطول من اأ�صبوعني اإىل اأربعة اأ�ص�بيع. كذلك، اإن كنت متلكني ت�ريخ�ً 

مع مر�س الك�آبة،
اجل�نبية  ت���أث��ريات��ه  اإىل  ن��ظ��راً   Reglan ت��ف���دي  ال�����ص��روري  ف��م��ن   

املحتملة التي ت�صمل الك�آبة وتقلب�ت املزاج.
ال����دوم����ب����ريي����دون  دواء  ف���ي���ه  ي���ت���واف���ر  ب���ل���د  يف  ت��ع��ي�����ص��ني  ك���ن���ت  اإذا 
)Motilium(، فمن املمكن اعتم�ده كعالج لراجع اإدرار احلليب، 
ف�صاًل عن اأن له ت�أثريات �صلبية اأقل مق�رنًة بدواء Reglan. تراوح 
مرات  اأرب���ع  اإىل  ث��الث  مليغرام�ً  و20   10 ب��ني  به�  املو�صى  اجل��رع��ة 
يومي�ً. ومن املمكن ا�صتعم�ل الدومبرييدون وReglan مع اأية ع�صبة 

مذكورة اأعاله.

خلطة القرنفل لتطويل ال�سعر.. 
الهدف حتقق  خطوات   5

راأى خرباء جتميل اأن خلطة القرنفل هي الأكرث ف�عليًة من بني خلط�ت 
اإىل فوائد  ال�صعر، م�صريين  والفتي�ت لتطويل  الن�ص�ء  ت�صتخدمه�  عديدة 

اأخرى عديدة له�.
ويتمّيز  والفيت�مين�ت،  امل��ع���دن  م��ن  ع�لية  ن�صبة  على  القرنفل  ويحتوي 
��� ل��ل��ع��دي��د من  ب��ف��وائ��ده ال��ع��دي��دة ل��ل�����ص��ع��ر، ال��ت��ي جت��ع��ل��ه م��ك��وًن��� اأ���ص������ص��يًّ

م�صتح�صرات العن�ية به.
وق�ل موقع "اأنوثة" املتخ�ص�س ب�صوؤون ال�صحة واجلم�ل: "ميكن تلخي�س 
هذه الفوائد بقدرته امللحوظة على تطويل ال�صعر خالل مدة ق�صرية، كم� 
ي�ص�عد على تكثيفه واإحي�ء ملع�نه ون�ص�رته، كم� ي�ص�هم القرنفل يف تقوية 

ف". ب�صيالت ال�صعر وجذوره؛ م� يجّنبه م�صكالت الت�ص�قط والتق�صّ
ويتم جتهيز هذه اخللطة منزليًّ� وب�صهولة من خالل عدة خطوات، تتمثل 

يف:
- خلط مقدار فنج�ن �صغري من زيت الربافني، وم�ء الورد، وزيت اخلروع، 

وزيت الزيتون.
- اإ�ص�فة م� يع�دل فنج�ًن� �صغرًيا من القرنفل املطحون.

- و�صع الإن�ء على الن�ر وت�صخينه ملّدة 5 دق�ئق.
- و�صع املزيج على ال�صعر ك�ماًل، انطالًق� من اجلذور حّتى الأطراف، ثّم 

تغطيته بغط�ء بال�صتيكي وتركه 3 �ص�ع�ت.
- غ�صل ال�صعر ب�مل�ء الدافئ وال�ص�مبو املن��صب له، ثم جتفيفه جيًدا.

اإيل  ي���وؤدي  اأ�صبوعيًّ�،  م��ّرت��ني  اخللطة  ه��ذه  تطبيق  ف���إن  امل��وق��ع،  وبتقدير 
النت�ئج املتوخ�ة يف وقت ق�صري.

ا�سربي كميات كافية من ال�سوائل لرتوي عط�سك

خطوات اإيجابية ميكنك اتخاذها لزيادة  اإدرار احلليب
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تنتمي ليلي�ن منري اإىل ع�ئلة فنية، فوالدته� املمثلة علي�ء منري ووالده� املمثل عبده منري )�صرّنو( موؤ�ص�س 
امل�صرح الهزيل يف لبن�ن، دخلت جم�ل الفن والتمثيل يف ال�ص�د�صة من عمره�، و�ص�ركت يف م�صل�صالت واأفالم 
برن�مج )كلمة  اإذاع��ة )لبن�ن( �صمن  اأث��ري  لق�ء عرب  ذل��ك، ق�لت بغ�صة يف  الكوميدي�. مع  اتخذت فيه� خط 
اأ�صطيح( الذي خ�ص�س لتكرمي والدته� املمثلة علي�ء منري،  اإع��داد وتقدمي جوزف طوق ورن�  ط�ي�صة( )من 

اإنه� بعد 52 ع�م�ً من العط�ء الفني ل ت�صتبعد اأن ته�جر من لبن�ن، لأنه� تريد العي�س يف دولٍة حترم 
)اآخرته�(، مع اأنه� تلقب بزعيمة الكوميدي� يف لبن�ن.

رحيل باكر
اأم� علي�ء منري فرحلت �صنة 2005، بعدم� قّدمت مئ�ت ال�ص�ع�ت الإذاعية، اإىل ج�نب 

امل�صل�صالت التي حفرت يف ذاكرة اللبن�نيني مثل )الدني� هيك(، و)ك�بنت بوب( وغريه�، 
اإ�ص�فًة اإىل اأعم�ل �صينم�ئية وم�صرحية عدة.

الثالثة  الأي����م  �صيم�  وال��دت��ه���، ل  م��ن حي�ة  الأخ���رية  ال��ف��رة  ليلي�ن من��ري  تتذكر 
وم��ع كل فنج�ن قهوة، كم�  دقيقة  تن�ص�ه� وحتمله� معه� يف كل  لن  الأخ���رية، فهي 

ق�لت.
ك�صفت اأن علي�ء منري ع�نت �صحي�ً قبل اأن ترحل عن هذه الدني�، ف�نطف�أت يف �صتة 

اأ�صهر، ورحلت ب�كراً. 
الفرا�س،  طريحة  ك�نت  لو  حتى  حية  زال��ت  م�  والدته�  اأن  لو  بحرقة،  ومتنت 

ف�)الأم بركة يف املنزل(،
 لكن )مع الوقت تخف الدمعة فيم� يزداد ال�صوق(.

ك���ن��ت حت�صل م��ع وال��دت��ه��� خ��الل ت�صوير  ال��ت��ي  املُ�صحكة  امل��واق��ف  ح��ول 
اإحدى املرات �صقط ح�ئط خ�صبي خالل  اأنه يف  امل�صل�صالت، روت ليلي�ن 

مب��صر  ت�صوير 
ب�����رن������م�����ج  يف 
ملحم(،  )اأب����و 

علي�ء  فتع�ملت 
مع احل�دثة ب�صرعة 

)ليك  وق�لت:  بديهة 
ب�صلوا  ����ص���و  اجل���������ريان 

يدّبكوا(.
ك�نت  بينم�  امل�ص�هد،  اأح��د  ويف 

الت�صق  �صنيفر  اإيلي  املمثل  تقبِّل 
احل�دثة  فتلقفت  بخده�،  �ص�ربيه  اأح��د 

ب�صرعة وق�لت له: )عديتني رجولية(.
لفتت ليلي�ن منري اإىل اأن مردود التمثيل 

ك����ن حم����دوداً رغ���م م�����ص���رك��ة وال��دت��ه��� يف 
ولئحة  فيلم�ً،  و12  م�صرحية،   16 نحو 

طويلة من امل�صل�صالت، وب�لك�د يكفي لإع�لة 
الع�ئلة، 

)يف ذلك الوقت ك�نوا يعملون من اأجل الفن فقط، 
اأف��الم �صينم�ئية  فعلي�ء منري مثاًل �ص�ركت يف ثم�نية 

من دون اأن ت�أخذ مق�بل م�ص�ركته� اأي مردود م�يل(.

اتهامات وكذب
الو�صط  )بهدلت  واأنه�  والدته�  لإع�لة  �صحذت  اأنه�  ومف�ده�  والدته�  وف�ة  بعد  اأُطلقت  التي  الته�م�ت  حول 
الفني(، اأكدت اأنه� اأق�ويل ك�ذبة، مو�صحًة اأن ثمة اأ�صخ��ص�ً يحبون علي�ء منري قّدموا م�ص�عدات رمزية من 
اأحد،  ب�ب  اأط��رق  اأن���، فلم  اأم���  تلق�ء نف�صهم، وت�ص�ءلت: )هل ك�ن ُيفر�س بي رف�صه� وطردهم من منزلن�؟ 
واأغرا�صي  م���رت���ني  امل���ن���زل  اأث������ث  ب��ع��ت  ب���ل 

ال�صخ�صية(.
واأ�ص�رت اإىل اأن الدولة لو ق�مت بواجب�ته� 
جت�ه والديه� لك�ن و�صعه� امل�يل اليوم 
اأف�صل، فقد حتملت م�صوؤوليتهم� قبل 

وف�ة والدته� ب�15 ع�م�ً(.
وع���ن ال��و���ص��ط ال��ف��ن��ي وال��ت��م��ث��ي��ل��ي يف 
علي�ء  اأن  اإىل  اأ���ص���رت  ال��ي��وم،  لبن�ن 
منري ك�نت تقول: )م� دامت حواء 
تنجب ثمة من �صيكمل الطريق(، 
اليوم  الطريق  و)لكن لالأ�صف 
)م�������س ك��ت��ري ج����ل�������س(، من 

نواٍح عدة(.
التي  من�������ري  ل���ي���ل���ي����ن 
مت لغ�ية الآن 57  ُكرِّ
م��������ّرة، ع������رّبت عن 
وقهره�،  وجعه� 
وق���������������ل��������������ت: 
الفن�نة  )اأن������ 
الأكرث �صعبية، 
واأف����������ت����������خ����������ر 
ب��ذل��ك، ف��ال ميكن 
الن��س  ت��ف���ع��ل  و����ص���ف 
ال�ص�رع.  يف  اأم����ّر  ح��ني  م��ع��ي 
حم��ب��ة ال��ن������س ه��ي ال��ت��ي تعطيني 
�صدة  من  وتبكيني  اأكمل،  كي  قوي�ً  دفع�ً 
ت�أثري وقهري لأنني اأجل�س يف املنزل منذ اأربع 

�صنوات، وير�صلون يل اأدوار كومب�ر�س(.

م�سرحيتان
اللبن�نية  املمثلة  تعي�صه، ك�صفت  الذي  الواقع  رغم ق�ص�وة 
ويتمحور  الع�ئلة،  اإىل  يتوجه  م�صرحي�ً  عماًل  ر  حت�صّ اأنه� 
ت�أجيل عر�س  اإىل  اخل��صة، م�صريًة  الحتي�ج�ت  ذوي  حول 
امل�صرحية اإىل الع�م املقبل لت�أخر الدعم الر�صمي املطلوب له.

اأخرى تتمحور حول  كذلك حتدثت عن حت�صريه� م�صرحية 
الع�م  ب��داي��ة  تقدمه�  اأن  ي��ف��ر���س  ج��دي��د  ب���أ���ص��ل��وٍب  ال�����ص��داق��ة 

املقبل.

مغّيبة عن ال�ساحة لأ�سباب جتهلها

ليليان منري: حمبة النا�ص هي 
التي تعطيني دفعًا قويًا كي اأكمل امل�سوار

ن�سرين طاف�ص وعمل 
جديد

اأفالم  �صين�ريوه�ت بني  قراءة  ن�صرين ط�ف�س على  ال�صورية  املمثلة  تنكّب 
�صينم�ئية وم�صل�صالت تلفزيونية، بعد ا�صتقراره� يف الق�هرة، لختي�ر ث�ين 
اأعم�له� يف الع��صمة امل�صرية بعد م�صل�صل )األف ليلة وليلة(، الذي �ص�ركت 
النجم اآ�صر ي��صني بطولة الق�صة الث�نية منه، واأخرجه روؤوف عبد العزيز، 

وكتبه حممد ن�ير، واأنتجته �صركة )�صيرنجي(.
يذكر اأن ن�صرين ط�ف�س اأ�صدرت اأخرياً اأغنية )اإل معك(.

ليليان منري املمثلة الكوميدية الأكر �سعبية يف 
لبنان، تقبع يف منزلها منذ اأربع �سنوات، وُيعر�ص 
الواقع  ه��ذا  الكومبار�ص،  اأدوار  بع�ص  عليها 
اأف�سحت عنه يف حوار اإذاعي، موؤكدة اأن تاريخها 
الفني يفرت�ص اأن يجعلها يف و�سع اأف�سل مما هي 
عليه اليوم، لكن لالأ�سف هي مغّيبة عن ال�ساحة 

لأ�سباب جتهلها.

ر الفيلم  با�سل اخلطيب ي�سوِّ
الروائي )دم�سق حلب(

ب���داأ امل��خ��رج ب������ص��ل اخل��ط��ي��ب ت�صوير 
ت����أل���ي���ف تليد  )دم�������ص���ق ح���ل���ب( م����ن 
الروائي  الفيلم  ويتمحور  اخلطيب. 
الطويل حول اأب يقرر زي�رة ابنته التي 

الو�صول  رحلة  لتكون  حلب  يف  تقيم 
الدرامية  اللبنة  املح�فظة  ه��ذه  اإىل 
م�  مرحلة  را�صداً  للفيلم،  الأ�ص��صية 
بعد حترير املدينة من الإره�ب، عرب 

دم�صق  ال��ذي يقطن  الأب  حك�ية هذا 
اأحداث  اإىل  رحلته  خ��الل  ويتعّر�س 

�صمن ق�لب من الكوميدي� ال�صوداء.
حل�م،  دري���د  ال��ب��ط��ول��ة:  اأدوار  ي����وؤدي 

املنعم  وع���ب���د  اجل�����زائ�����ري،  و����ص���ب����ح 
و�صكران  ال��ق������ص��م،  وع���الء  ع��م���ي��ري، 
الروا�س  ونظلي  حن�،  وكندا  مرجتى، 

ورب� احللبي.

ج )هارون الر�سيد( ق�سي خويل يروِّ
ن�صر النجم ال�صوري ق�صي خويل، عرب ح�ص�به الر�صمي على )اإن�صتغرام(، 
اأن  املقرر  من  ال��ذي  الر�صيد(،  )ه���رون  اجلديد  مل�صل�صله  الأول  الإع��الن 

يخو�س به ال�صب�ق الرم�ص�ين املقبل.
ي� غوايل وي� حب�يب ملحبتكم،  ب�لقول: )كل المتن�ن  املقطع  وعلق على 
فيديوه�ت،  م��ن  اجلميلة،  وابتك�راتكم  لأف��ك���رك��م،  و�صكرا  واهتم�مكم، 

و�صور، وت�ص�ميم(.
نزله�  الت�ص�ميم، حتى  اأح��د  ب�خت�ر  مل�  زع��ل  ي�صري  م�  )اأرج���و  واأ���ص���ف: 
اإّنه  اإح�ص��س ب�أين ّعم ف�صل حدا على حدا، اهلل ي�صهد على  وم� يكون يف 
حمبتكم كبرية جداً بقلبي، وبح�ول دائم�ً اأن�صر للجميع، اأن� ممنون لكل 

جهودكم(.
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اعداد ال�شاعر
عبد اهلل العكربي

عام - زايد

في�صل العطاوي

�صانـي  لـه  والــقـــــرم  ال�صهم 

بانـي  الــبــلــد  فـــ  عملهم  يل 

باالح�صانـي  م�صاعيهم  يل 

وان�صانـي  ــان/ن  ـــ ــص ــ� اإن بيـن 

واالح�صانـي  يبقـى  الــظــفــو 

دوره  ومـــــــن  ــه  ــل ــث م يل  ــد  ــن ع

بـــاحـــرام وجـــــــد مــ�ــصــهـــــوره 

ــوره  ـــ ــا ج ــه ــال فــــ الــعــ�ــصــايــر م

ــدر ثـــــوره  ـــ ــك ـــ ال ــــوا م ــم زاح ك

وب�صطـوره الهــلـــــه  خـــالـــد/ن 

ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان ) طيب اهلل ثراه (  

]اأمك ثم اأمك ثم اأمك ثم بَعدها اأبيك[

                    ال�صاأن االأعظـم لها واحلب االأوفر لها

وع�صان تدعي لها دامي ال دقت عليك

                     �صّجل تليفونها .. ) ياربي اإغفر لها (

حكمــــــــة

E-mail:xhms@hotmail.com :للتواصل

ريــتـ�يــت
 

يف �سوي�دا القلب اأده�سن�ي دلل�ك

لتي .. ال�ى حّد الث��ارة لي�ن و�سّ

ما انوجد يل من ي�ساهي يف جمالك

�سّيد الأحباب .. مربووك ال�سدارة

******

بقى يل مْنك ي الغايل ثالث جروح

خذت قلبي احلزين بخريه و �سّره

ي�سار ال�سدر للحينك جتي و تروح

و غريك ما يجون ال�سدر ب� املره !

البيت مت�حد

ويه ال�ش�ق

كلنا خليفة
ب����روي����اك ي���اخ���ل���ي���ف���ه  واهلل  ال����ع����ي����د 

ن�������س���د ع����وق����ك ي���ع���ل���ه ال�������رب ي���رع���اك

اه��ال��ي��ك  وك�����ل  دارك  ب����ك  ا���س��ت��ب�����س��رت 

ط���اري���ك ي��ا���س��ي��خ  دوم  ال�������س���ع���اده  وي���ع���ل 

العدمي


