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•• دبي-وام:

عامني  م��دار  على  توا�سلت  قوية  دولية  مناف�سة  بعد 
انت�سارا  اأم�س  املتحدة  العربية  الإم��ارات  دولة  حققت 
الدويل  اإك�سبو  معر�س  بتنظيم  بفوزها  جديدا  عامليا 
اأن  بعد  دب��ي  يف  واأعرقها  العامل  معار�س  اأك��ر   2020
الت�سويت  عملية  يف  مناف�سيها  على  التفوق  من  متكنت 
باري�س  الفرن�سية  العا�سمة  يف  ام�س  م�ساء  جرت  التي 
و�ساركت فيها الدول الأع�ساء يف املكتب الدويل للمعار�س 
والإ�سراف  اإك�سبو  معار�س  تنظيم  عن  امل�سوؤولة  اجلهة 
التي تعقد بفا�سل  امل�سيفة لدوراته  الدول  على اختيار 

خم�س �سنوات. 

يف اإجناز تاريخي مهم...الإمارات تقتن�س الفوز بجدارة... ودبي املدينة امل�سيفة ل� اإك�سبو الدويل 2020 

حممد بن را�سد: نبارك الفوز للإمارات ورئي�سها و�سعبها وجميع املقيمني على اأر�سها 
اأ�سكر اأخي خليفة على دعمه وت�سجيعه واأ�سكر الدول اخلليجية والعربية ال�سقيقة التي �سوتت لنا

ن��ث��م��ن اجل���ه���ود 
امل�����خ�����ل�����������س�����ة 
ل����ف����رق ال��ع��م��ل 
خالل  الوطنية 
لتحقيق  �سنتني 
ه������ذا الإجن�������از 

ن����وؤك����د وع���دن���ا 
يف  العامل  باإبهار 
و�سنحقق   2020
������س�����ع�����ارن�����ا يف 
العقول  ت��وا���س��ل 
امل�ستقبل  لبناء 

وقد ح�ضلت مدينة دبي على 116 من اأ�ضوات الدول الـ 165 الأع�ضاء يف 
املكتب الدويل للمعار�ض بعد ا�ضتبعاد ثالث من الدول الأع�ضاء من عملية 

التابع  املـــوؤمتـــرات  مــركــز  مقر  يف  جــرت  الــتــي  الت�ضويت 
كو�ضتاريكا  وهــم:  والتنمية  القت�ضادي  التعاون  ملنظمة 
وت�ضاد وجــنــوب الــ�ــضــودان وذلــك لأ�ــضــبــاب اإجــرائــيــة حيث 
ال�ضت�ضافة  عــر�ــض  �ضالح  يف  الت�ضويت  نتيجة  جـــاءت 
الإماراتي متغلبا على عرو�ض مدن: �ضاوباولو الربازيلية 
واإيكاترنربغ الرو�ضية واإزمري الرتكية ومت ح�ضم النتيجة 
ل�ضالح دولة الإمارات عرب عملية القرتاع ال�ضرية التي 
اقت�ضر حق الت�ضويت فيها على مندوبي الدول الأع�ضاء 

يف املكتب دون غريهم. 
التي  الأ�ــضــوات  وكــانــت دبــي قــد حققت رقــمــا قيا�ضيا يف 
القـــــرتاع  عــمــلــيــة  الأوىل يف  اجلـــولـــة  خــــالل  رجــحــتــهــا 
 162 اإجــمــايل  مــن  �ضوتا   77 اإجــمــايل  على  بح�ضولها 
بــ�ــضــوتــهــا يف  �ــضــوتــا مــع امــتــنــاع ثـــالث دول عــن الإدلء 
املناف�ضة يف  الربازيلية من  �ضاباولو  حني خرجت مدينة 

اجلولة ذاتها لتوا�ضل بعد ذلك دبي تفوقها يف اجلولة الثانية من القرتاع 
 87 ل�ضاحلها  التي �ضوتت  الــدول  لي�ضل جمموع  اأ�ضوات  ع�ضرة  باإ�ضافة 
دولة قبل اأن تتوج بفوز �ضاحق اأمام اإيكاترنربغ يف اجلولة الأخرية باإجمايل 
116 �ضوتا اختارت دبي مقرا لإك�ضبو الدويل 2020. و�ضيتزامن انعقاد 
اإك�ضبو الدويل مطلع العقد املقبل مع احتفالت اليوبيل الذهبي  معر�ض 
الــذي يعزز من قيمة احلــدث ويعمق من  لتاأ�ضي�ض دولــة الإمـــارات الأمــر 
اجناز  اأول  على  عاما  خم�ضني  مبرور  بالحتفال  توقيته  لرتباط  رمزيته 
حقيقي عرفته بالدنا حيث يعود الف�ضل يف نه�ضة الإمــارات التي مكنتها 
من الفوز باملعر�ض الأعرق والأ�ضخم عامليا لهذا التفاق التاريخي الذي 

اأثمر يف قيام دولة الحتاد. 
اآل مكتوم نائب رئي�ض  اأهــدى �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد  وقد 
الدولة رئي�ض جمل�ض الــوزراء حاكم دبي رعاه اهلل الفوز الغايل اإىل اأخيه 
اآل نهيان رئي�ض الدولة حفظه اهلل  ال�ضيخ خليفة بن زايد  ال�ضمو  �ضاحب 
امل�ضبوق على م�ضتوى  الإجنــاز غري  الأول يف حتقيق هذا  الف�ضل  �ضاحب 
املنطقة... واإىل اإخوانه اأع�ضاء املجل�ض الأعلى حكام الإمارات واإىل ال�ضعب 
بالتفافه  �ضارك يف �ضنع ملحمة وطنية م�ضرفة  الــذي  الكرمي  الإمــاراتــي 

حول املبادرة وموؤازرتها بكافة �ضور الدعم املمكنة. 
وقال �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم فور اإعالن النتيجة: 
اأر�ضها  على  املقيمني  وجميع  و�ضعبها  ولرئي�ضها  الإمـــارات  لدولة  نبارك 
اأ�ضكر  عامليا.  والأعــرق  الأ�ضخم  املعر�ض   2020 اإك�ضبو  با�ضت�ضافة  فوزنا 
لنا...  �ضوتت  التي  العامل  دول  واأ�ضكر  دعــمــه...  على  خليفة  ال�ضيخ  اأخــي 
لتحقيق  �ضنتني  باإخال�ض خالل  التي عملت  الوطنية  العمل  فرق  واأ�ضكر 

هذا الإجناز . 
كما اأعرب �ضموه عن �ضكره ل�ضعب الإمارات على تفاعله ودعمه وحما�ضته 
وفرحته ال�ضغري منهم قبل الكبري والن�ضاء قبل الرجال موؤكدا �ضموه اأن 
اجلميع �ضاهم يف حتقيق الفوز يف حني وجه �ضموه ر�ضالة �ضكر وتقدير اإىل 
الدول التي وقفت اإىل جانب احلملة الإماراتية ل�ضت�ضافة اإك�ضبو الدويل 
الــدول اخلليجية  اأي�ضا لإخواننا من جميع  ال�ضكر مو�ضول  �ضموه:  وقال 
والعربية ال�ضقيقة .. الذين دعموا تر�ضحنا وتفاعلوا مع ملفنا.. وفرحوا 

لفرحتنا . 
�ضيحلون  الذين  الب�ضر  مباليني  للرتحيب  بالدنا  ا�ضتعداد  �ضموه  واأكــد 
عليها من كل حدب و�ضوب لزيارة اإك�ضبو وامل�ضاركة فيه مطلع العقد املقبل 
و�ضط  التاريخي  دورهــا  للمنطقة فر�ضة ل�ضتعادة  بذلك  الإمــارات  لتقدم 

اأنحاء  كافة  من  زائــر  مليون   25 بـ   2020 يف  �ضرنحب  قائال:  ال�ضعوب 
العامل.. ونعدهم بتنظيم اأف�ضل دورة يف تاريخ املعر�ض... وعدنا العامل اأننا 

�ضنبهره .. واليوم نوؤكد وعدنا... ونعد 
توا�ضل  يف  �ضعارنا  �ضنحقق  باأننا  اأي�ضا 
اإن  اأفــ�ــضــل...  م�ضتقبل  لــبــنــاء  الــعــقــول 
منطقتنا هي مكان للتقاء احل�ضارات 
وامتزاج الثقافات و�ضناعة الإبداعات... 
احل�ضاري  دورهــا  منطقتنا  و�ضت�ضرتد 

مببادرات من هذا النوع .
نائب  الــ�ــضــمــو  �ــضــاحــب  قــــال  ذلــــك  اإىل 
الـــوزراء  جمل�ض  رئي�ض  الــدولــة  رئي�ض 
فرحتان..  الــيــوم  فرحتنا  دبـــي:  حــاكــم 
تاأ�ضي�ض  بيوم  بالفوز واحتفالنا  بهجتنا 
البداية...  بــه  كــانــت  الحتــــاد... اجنـــاز 
واآخر ننطلق منه نحو امل�ضتقبل... ويف 
غمرة �ضعادتنا نلتف جميعا حول خليفة 

جديدة  مرحلة  نحو  قيادته  هدي  يف  ومن�ضي  بالوفاء...  العهد  له  جندد 
من النماء ي�ضطر فيها �ضعبنا باأحرف من نور ف�ضول جديدة من ملحمة 
قـــادرون على تقدمي  ... والجنـــاز كبري.. ونحن  الفوز غــال  اإن  جمـــده... 
ال�ضابقة  نظرياتها  تفوق  الــعــامل  يف  الأعـــرق  املعر�ض  مــن  متميزة  ن�ضخة 
ونعد  التنفيذ...  ودقــة  الإمكانات...  الإعـــداد... وفعالية  ناحية جــودة  من 
وزارة  لعبته  الــذي  الكبري  الــدور  على  �ضموه  واأثنى  ذلــك.  بتحقيق  العامل 
اآل نهيان وزير اخلارجية  ال�ضيخ عبد اهلل بن زايد  اخلارجية بقيادة �ضمو 
�ضمن ماراثون طويل خا�ضته الوزارة مبختلف اأجهزتها بكل كفاءة واقتدار 
لدعم فر�ض امللف الذي تقدمت به الدولة ل�ضت�ضافة املعر�ض حيث اأثبتت 
جهود اخلارجية وبجدارة تفوق دبلوما�ضية الإمارات التي حتظى اجنازاتها 
باحرتام وتقدير عاملي وا�ضع جتلى يف نتيجة القــرتاع بح�ضول دبي على 

وامتنانه  اعتزازه  عميق  �ضموه  موؤكدا  الأ�ضوات،  من  الرتجيحية  الن�ضبة 
املناف�ضة. فخر  الإمـــــارات يف هــذه  اإىل جــانــب  وقــفــت  الــتــي  الـــدول  جلميع 

الإمارات ووجه �ضموه ال�ضكر كذلك اإىل 
ال�ضت�ضافة  مبلف  املكلف  العمل  فريق 
بن  اأحــمــد  ال�ضيخ  �ضمو  مقدمتهم  ويف 
الطريان  هيئة  رئي�ض  مكتوم  اآل  �ضعيد 
الوطنية  اللجنة  رئي�ض  دبــي  يف  املــدين 
اأع�ضاء  اإك�ضبو وباقي  العليا ل�ضت�ضافة 
بالنهار  الليل  وا�ضلوا  الذين   ، اللجنة 
اأعرب  كما  بالفوز  فر�ضنا  لتاأكيد  �ضعيا 
�ــضــمــوه عـــن تـــقـــديـــره لــكــل مـــن �ضاند 
الإمـــــــارات يف هـــذا املــ�ــضــمــار �ـــضـــواء من 
اأو  اأو اأفراد من داخل الدولة  موؤ�ض�ضات 

خارجها. 
اأع�ضاء  جــمــيــع  نــهــنــئ  �ـــضـــمـــوه:  وقـــــال 
التجربة  خلــو�ــضــهــم  الــعــلــيــا  الــلــجــنــة 

بذلوه من جهد  ما  عالية... مقدرين كل  اإيجابية  وبــروح  واقتدار  بحنكة 
اأنتم فخر  اأكيد على الفوز... واأقــول لهم:  اأبــدوه من عزم  خمل�ض... وما 
الإمارات... فهذا الن�ضر �ضيبقى عالمة فارقة لي�ض فقط يف �ضجل اجنازاتنا 
الدوائر  كافة  اإىل  التحية  �ضموه  وجه  كما   . بكاملها  املنطقة  تاريخ  بل يف 
واملوؤ�ض�ضات والهيئات احلكومية وكذلك موؤ�ض�ضات القطاع اخلا�ض ولعامة 
املجتمع الإماراتي مل�ضاندتهم املبا�ضرة وغري املبا�ضرة مللف ال�ضت�ضافة وقال 
�ضموه: نقدر اإ�ضهام كل من �ضارك يف دعم بالدنا و�ضول اإىل الفوز ... فهذا 

ما مييزنا يف الإمارات... اأننا دائما �ضركاء يف النجاح . 
واأعرب �ضاحب ال�ضمو نائب رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض الوزراء حاكم دبي 
�ضاوباولو  الإمــارات حكومة و�ضعبا لكل من مدن  دولــة  اأمنيات  اأطيب  عن 
كانت  وقــال:  بالتوفيق  الرتكية  واإزمــري  الرو�ضية  واإيكاترنربغ  الربازيلية 

املناف�ضة قوية... وكانت هناك ندية وا�ضحة وكان املتناف�ضون على قدر كبري 
مبادراتهم...  كافة  يف  التوفيق  من  مزيدا  لهم  ونرجو  ال�ضتعداد...  من 
للم�ضاركة  وال�ضديقة  ال�ضقيقة  الــدول  وبقية  وندعوهم 
لنكون  املعر�ض  يعليها  التي  ال�ضامية  الأهــداف  يف اجناح 
للب�ضرية جمعاء  اأف�ضل  �ضركاء يف �ضنع م�ضتقبل  جميعا 

دون تفرقة اأو متييز . 
اإك�ضبو  با�ضت�ضافة معر�ض  الإمــارات  اأن فوز  واأكــد �ضموه 
بدخول  ويب�ضر   .. والــعــامل  للمنطقة  فـــوز  هــو  الــــدويل 
منطقة �ضا�ضعة يقطنها نحو ملياري ن�ضمة اإىل منعطف 
تنموي هام يف تاريخها يفتح اأمامها اآفاقا غري م�ضبوقة 
�ضت�ضاهم يف تعزيز جهود التطوير والتحديث يف العديد 
من البلدان احلافلة بالأ�ضواق النا�ضئة التي تعد الأر�ضية 
اخل�ضبة مل�ضاريع التنمية يف خمتلف املجالت مبا ي�ضمح 
بفجر جديد يواكب من خالله �ضكان هذه املنطقة ركب 
وما  فــر�ــض  مــن  املعر�ض  ميــهــده  مــا  بكل  العاملي  التقدم 
وا�ضتحداث  والـــروؤى  الأفــكــار  لتبادل  قنوات  من  يقدمه 

احللول املبتكرة خلدمة الب�ضرية و�ضمان تطورها وتقدمها.
و�ضرف   2020 الــدويل  اإك�ضبو  با�ضت�ضافة معر�ض  الإمـــارات  فــوز  ويــاأتــي 
تنظيمه يف دبي مطلع العقد املقبل بعد رحلة تناف�ضية طويلة خا�ضتها اأمام 
ثالثة عرو�ض لال�ضت�ضافة يف مدن عاملية على قدر كبري من القوة واملكانة 
الدولية املرموقة حيث توا�ضلت املناف�ضة على مدار عامني كاملني. وحظيت 
دولة الإمارات بتاأييد دويل وا�ضع ت�ضاعدت وتريته قبيل عملية الت�ضويت 
التي جرت يف مقر املكتب الدويل للمعار�ض يف العا�ضمة الفرن�ضية باري�ض 
حيث اأعلنت العديد من الدول العربية والأجنبية ال�ضقيقة وال�ضديقة يف 
�ضرق العامل وغربه الدعم الكامل لدولة الإمــارات يف عر�ضها ل�ضت�ضافة 
اأهم معار�ض  الــدويل من  اإك�ضبو  العاملي الأهــم من نوعه. ويعترب  احلدث 
العامل نظرا حلجمه و�ضخامة امل�ضاركة فيه ومدة انعقاده التي ت�ضل اإىل 
تتناف�ض  التي  العامل  املعر�ض بني دول  تــداول  اأ�ضهر كاملة حيث يتم  �ضتة 
على ا�ضت�ضافة دوراته التي تعقد بفا�ضل زمني قدره خم�ض �ضنوات يف حني 
البتكار  بت�ضجيع  املعنية  العاملية  املحافل  اأبــرز  من  الــدويل  اإك�ضبو  يعترب 
الإن�ضاين والإبداع واحلث عليها ك�ضبيل وحيد لإيجاد حلول خالقة ت�ضاعد 
وتعينه على  يواجهه يف حياته من حتديات  ما  التغلب على  الإن�ضان على 
اكت�ضاف اآفاق تنموية جديدة وال�ضتفادة منها. وقد اختارت دولة الإمارات 
�ضعارا مللف ال�ضت�ضافة التي تقدمت به للمكتب الدويل للمعار�ض ا�ضتلهمته 
من واقعها وطموحها للم�ضتقبل وحر�ضت فيه اأن يكون من�ضجما متاما مع 
�ضبل تقدمها حيث  الب�ضرية وتعزيز  التي تركز على نفع  املعر�ض  اأهــداف 
من  انطالقا  امل�ضتقبل  و�ضنع  العقول...  توا�ضل  �ضعار  على  الختيار  وقع 
والعقول  الأفكار  للقاء  الإمــارات كمن�ضة حيوية  اإليها  التي و�ضلت  املكانة 
امل�ضتقبل يف حني  ر�ضم مالمح  الدولة على لعب دور حمــوري يف  وحر�ض 
مت اختيار ثالثة موا�ضيع فرعية مندرجة حتت ال�ضعار وهي: ال�ضتدامة 
و التنقل والفر�ض كونهم ميثلون املحركات الأ�ضا�ضية للتنمية يف القت�ضاد 
اقت�ضاديا  الــدويل مــردودا  اإك�ضبو  اأن يكون ملعر�ض  املنتظر  احلديث. ومن 
�ضخما �ضواء ب�ضورة مبا�ضرة اأو غري مبا�ضرة حيث ت�ضري الدرا�ضات املبدئية 
اأن ا�ضت�ضافة املعر�ض �ضتكون �ضببا يف اإيجاد نحو 277 األف فر�ضة عمل يف 
الدولة ما بني عامي 2013 و2020 يف حني �ضتكون كل فر�ضة من تلك 
املنطقة  يف  وظيفة   50 حلــوايل  ال�ضتدامة  حتقيق  عن  م�ضوؤولة  الفر�ض 
املحيطة والتي متتد من اأفريقيا حتى جنوب اآ�ضيا مرورا بالطبع بالعامل 
العربي بينما يقدر عدد زوار املعر�ض خالل فرتة انعقاده �ضتة اأ�ضهر بنحو 

25 مليون زائر �ضياأتي حوايل 70 يف املئة منهم من خارج الدولة.

اخل������ارج������ي������ة 
الإم�����ارات�����ي�����ة 
ماراثونا  خا�ست 
دب���ل���وم���ا����س���ي���ا 
م�����س��رف��ا ل��دع��م 
ع��ر���س��ن��ا ب��ق��وة

•• ابوظبي-وام:

ال�ضيخ  �ــضــمــو  اأول  الــفــريــق  هـــنـــاأ 
حمــمــد بـــن زايــــد اآل نــهــيــان ويل 
عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى 
ال�ضمو  �ضاحب  امل�ضلحة  لــلــقــوات 
نهيان  اآل  زايــد  بن  خليفة  ال�ضيخ 
رئي�ض الدولة حفظه اهلل و�ضاحب 
ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل 
مكتوم نائب رئي�ض الدولة رئي�ض 
جمل�ض الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل 
واخوانهما ا�ضحاب ال�ضمو اع�ضاء 
و�ضعب  لــالحتــاد  العــلــى  املجل�ض 
الإمـــــــارات بــفــوز دولــــة الإمــــــارات 
العربية املتحدة با�ضت�ضافة اإك�ضبو 

2020 يف دبي. 
واعــــرب �ــضــمــوه عــن بــالــغ �ضعادته 
بـــهـــذا الــــفــــوز الـــتـــاريـــخـــي الــــذي 
حــقــقــتــه مــديــنــة دبـــي عـــن جـــدارة 
ثقة  يعك�ض  مــا  وهـــو  وا�ــضــتــحــقــاق 
العامل و�ضهادته بقدرات بالدنا يف 
ا�ضت�ضافة اأكرب الأحداث ويحملنا 
جميعا م�ضوؤولية م�ضاعفة العمل 
اك�ضبو  دورة  جنــعــل  ان  اجـــل  مــن 
متميزة  و  فريدة  دبي  2020 يف 
مــ�ــضــيــدا بــاجلــهــود املــ�ــضــنــيــة التي 
املا�ضية  الــــفــــرتة  خـــــالل  ـــذلـــت  ب
و�ـــضـــارك فــيــهــا اجلــمــيــع مـــن اجل 

املوؤ�ض�ضون  اأبــــاوؤنــــا  �ــضــيــده  الــــذي 
على  املحافظة  يف  قيادتنا  وحكمة 
ودعمها  الــوطــنــيــة  مــكــتــ�ــضــبــاتــنــا 
والتنمية  البناء  مل�ضرية  امل�ضتمر 
الإبداع  على  الوطن  اأبناء  وقــدرة 
م�ضريا   ، املجالت  كل  يف  والتميز 
�ضموه ان دولــة الإمـــارات تعد من 
الدول املتقدمة من حيث جاهزية 
بنيتها التحتية املتكاملة ومركزها 
حدث  اي  ل�ضتقبال  القــتــ�ــضــادي 

عاملي.

ان تكتمل �ضعادتنا و�ضرورنا بهذه 
ــــــام الــوطــنــيــة املــجــيــدة وقـــال  الأي
الذي  ذلــك  رائـــع  انــه عمل  �ضموه 
على  البهجة  وادخــل  اليوم  حتقق 
مع  كبرينا..تزامنا  قبل  �ضغرينا 

احتفالتنا باليوم الوطني .
وقـــــال �ــضــمــو الــ�ــضــيــخ حمــمــد بن 
اآل نهيان: ان دولة الإمارات  زايد 
عاما  تــثــبــت  املـــتـــحـــدة  الـــعـــربـــيـــة 
اأهــدافــهــا وحتقيق  بــلــوغ  عــام  بعد 
البنيان  قوة  بف�ضل  وذلك  روؤيتها 

واثــنــى �ــضــمــوه عــلــى اجلــهــود التي 
بــذلــهــا فــريــق عــمــل مــلــف اك�ضبو 
دبي طوال الأ�ضهر املا�ضية والذي 
عمل بجد واإخال�ض وكفاءة عالية 
الوا�ضع  التاأييد  بهذا  تــوج  والــذي 

والفوز امل�ضتحق. 
ان  ابوظبي  عهد  ويل  �ضمو  وذكــر 
�ضجل  اىل  يــ�ــضــاف  الـــيـــوم  الـــفـــوز 
حققتها  التي  العمالقة  املنجزات 
املتحدة  العربية  الإمـــــارات  دولـــة 
نف�ض  يف  ت�ضري  وهــي  قيامها  منذ 
ر�ضمه  الـــــذي  والـــطـــريـــق  الــنــهــج 
املغفور له باذن اهلل ال�ضيخ زايد بن 
ثراه  اهلل  طيب  نهيان  اآل  �ضلطان 
ال�ضمو  ويــوا�ــضــل خــطــاه �ــضــاحــب 
نهيان  اآل  زايــد  بن  خليفة  ال�ضيخ 
رئي�ض الدولة حفظه اهلل يف قيادة 
مزيد  نحو  املظفرة  امل�ضرية  هــذه 
مــن الــرقــي والــرفــعــة والــتــقــدم و 
اإعالء راية الوطن عالية يف كافة 

املجالت. 
الإمارات  دولــة  ان  �ضموه  واأ�ــضــاف 
ومرتاكمة  وا�ــضــعــة  خــربة  متتلك 
الكربى  الأحـــــداث  ا�ضت�ضافة  يف 
العاملية  الـــفـــعـــالـــيـــات  وتـــنـــظـــيـــم 
لذلك  عـــــقـــــود  مــــنــــذ  املـــخـــتـــلـــفـــة 
كــانــت لــديــنــا ثــقــة كــبــرية بجدارة 
با�ضت�ضافة  الإمــــــاراتــــــي  املـــلـــف 

وعــــزز   2020 ـــبـــوالـــدويل  اكـــ�ـــض
ال�ضعبية  الوقفة  تلك  الثقة  هــذه 
والــــدعــــم غــــري املــــحــــدود لأفــــــراد 
باإيجابية  ومــ�ــضــاركــتــهــم  املــجــتــمــع 
خلف  جميعا  واللتفاف  وتالحم 

دعم ملف دبي. 
للدول  �ضكره  عــن  �ضموه  واعـــرب 
ايدت  التي  وال�ضديقة  ال�ضقيقة 
بجانبنا  ووقــــفــــت  دبـــــي  ــيــح  تــر�ــض
اللفتة  بـــان هـــذه  �ــضــمــوه  مــ�ــضــريا 
ما  بف�ضل  جـــاءت  منهم  الكرمية 
عالقات  من  جميعا  بهم  يربطنا 
قيم  على  ت�ضتند  و�ــضــداقــة  اخـــوة 
والت�ضامن  والــتــفــاهــم  الــتــعــاون 
والحـــــــرتام املـــتـــبـــادل وهــــي حمل 
اعـــــتـــــزازنـــــا واهــــتــــمــــامــــنــــا. وقـــــال 
اآل  زايــــد  بــن  حمــمــد  �ضموال�ضيخ 
وما  دبــي  معر�ض  �ضعار  ان  نهيان 
العقول  توا�ضل  عنوان  من  حمله 
الأ�ض�ض  مــن  هــو  امل�ضتقبل  و�ضنع 
الـــتـــي تــنــتــهــجــهــا دولـــــة الإمــــــارات 
وهــــي  ونـــهـــ�ـــضـــتـــهـــا  تـــقـــدمـــهـــا  يف 
للعامل  مفتوحة  اإمــاراتــيــة  دعـــوة 
ال�ضراكات  لـــلـــتـــوا�ـــضـــلـــولإقـــامـــة 
بني  اجلماعي  والــتــعــاون  الفعالة 
الأفراد او املجتمعات او الدول من 
اجل ايجاد اف�ضل احللول لتنمية 

وتقدم وازدهار الب�ضرية. 

هناأ رئي�س الدولة ونائبه وحكام و�سعب الإمارات بفوز دبي با�ست�سافة اك�سبوا 

حممد بن زايد: الإمارات تثبت عاما بعد عام بلوغ اأهدافها وحتقيق روؤيتها 
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احلكام يهنئون رئي�س الدولة ونائبه با�ست�سافة اك�سبو 2020
ع�ضو  القا�ضمي  حممد  بــن  �ضلطان  الــدكــتــور  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  بعث 
املجل�ض الأعلى حاكم ال�ضارقة برقية تهنئة اىل اأخيه �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ 
خليفة بن زايد ال نهيان رئي�ض الدولة حفظه اهلل و اىل اأخيه �ضاحب ال�ضمو 
ال�ضيخ حممد بن را�ضد ال مكتوم نائب رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض الوزراء 
حاكم دبي رعاه اهلل هناأهما فيها بفوز دبي با�ضت�ضافة اك�ضبو 2020. كما 
و�ضمو  ال�ضارقة  حاكم  نائب  القا�ضمي  �ضلطان  بن  اأحمد  ال�ضيخ  �ضمو  بعث 
حاكم  نائب  و  عهد  ويل  القا�ضمي  �ضلطان  بــن  حممد  بــن  �ضلطان  ال�ضيخ 
ال�ضارقة  حاكم  نائب  القا�ضمي  �ضامل  بن  اهلل  عبد  ال�ضيخ  و�ضمو  ال�ضارقة 
برقيات تهنئة مماثلة اىل �ضاحب ال�ضمو رئي�ض الدولة حفظه اهلل و�ضاحب 

ال�ضمو نائب رئي�ض الدولة. 
كما هناأ �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حمد بن حممد ال�ضرقي ع�ضو املجل�ض العلى 
حاكم الفجرية اأخاه �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئي�ض 
الدولة حفظه اهلل واخاه �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد ال مكتوم 
الــوزراء حاكم دبى رعاه اهلل واخوانهما  نائب رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض 
ا�ضحاب ال�ضمو اع�ضاء املجل�ض العلى حكام المارات و�ضعب دولة المارات 
الوفى بالجناز التاريخى الذى حققتة امارة دبى با�ضت�ضافة معر�ض اك�ضبو 
2020 . واأ�ضاد �ضاحب ال�ضمو حاكم الفجرية بهذا الإجناز الكبري الذي 
حققته اإمارة دبي با�ضت�ضافة معر�ض اك�ضبوا 2020 كما هناأ �ضمو ال�ضيخ 
ال�ضمو  �ضاحب  الــفــجــرية  عهد  ويل  ال�ضرقي  حممد  بــن  حمد  بــن  حممد 

احلدث العاملي . وقال �ضموه يف برقيته اإنه ملن دواعي �ضروري واغتباطي اأن 
اأرفع اإىل �ضموكما اأجمل التهاين واأ�ضدق التربيكات مبا حققته الدولة من 
فوز كبري ل�ضت�ضافة هذا احلدث العاملي اك�ضبو الدويل 2020 الذي ياتي 
متزامنا مع احتفالتنا باليوم الوطني 42 لقيام الدولة وي�ضاف اىل �ضل�ضلة 
ول�ضعب  لكما  فهنيئا  دولتنا  حتققها  التي  الكبرية  والجنـــازات  النجاحات 
دولتنا الأبي هذا الجناز . واأ�ضاف �ضاحب ال�ضمو حاكم را�ض اخليمة اإن دبي 
تعترب مدينة عاملية متفردة بكافة املقايي�ض يف العديد من املجالت بقيادة 
دبي مما  الــوزراء حاكم  رئي�ض جمل�ض  الدولة  رئي�ض  نائب  ال�ضمو  �ضاحب 
اهلها ل�ضت�ضافة احلدث العاملي ال�ضيء الذي من خالله �ضيعود بالنفع على 
دولة الإمارات ودول املنطقة يف العديد من املجالت القت�ضادية والتجارية 
وال�ضتثمارية وال�ضياحية وغريها و جعل الإمارات حمط اأنظار العامل . كما 
بعث �ضمو ال�ضيخ حممد بن �ضعود بن �ضقر القا�ضمي ويل عهد راأ�ض اخليمة 
برقية تهنئة اىل �ضمو ال�ضيخ حمدان بن حممد بن را�ضد ال مكتوم ويل عهد 
واأ�ضار   .  2020 اك�ضبو الدويل  با�ضت�ضافة معر�ض  دبي مبنا�ضبة فوز دبي 
�ضموه اىل اإن هذا الجناز املتميز الذي ميثل مو�ضع الفخر لأبناء المارات 
والأخوة العرب مل يكن �ضوى ثمرة لت�ضافر اجلهود امل�ضنية والعمل الدوؤوب 
حتت الرعاية الر�ضيدة ل�ضاحب ال�ضمو رئي�ض الدولة حفظه اهلل و�ضاحب 

ال�ضمو نائب رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل.
كما هناأ �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ �ضعود بن را�ضد املعال ع�ضو املجل�ض العلى 

ال�ضيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئي�ض الدولة حفظه اهلل و �ضاحب ال�ضمو 
ال�ضيخ حممد بن را�ضد ال مكتوم نائب رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض الوزراء 
حاكم دبى رعاه اهلل واخوانهما ا�ضحاب ال�ضمو اع�ضاء املجل�ض العلى حكام 
التاريخى  الوفى بالجناز  المــارات  دولــة  العهود و�ضعب  واأولياء  المــارات 

الذى حققتة امارة دبى با�ضت�ضافة معر�ض اك�ضبو 2020. 
املجل�ض  ع�ضو  النعيمي  را�ــضــد  بــن  حميد  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  بعث  كما 
بن  ال�ضيخ خليفة  ال�ضمو  تهنئة ايل �ضاحب  برقيتي  الأعلي حاكم عجمان 
ال�ضيخ حممد  ال�ضمو  ايل �ضاحب  و  اهلل  الدولة حفظه  رئي�ض  نهيان  زايــد 
دبي  الــوزراء حاكم  رئي�ض جمل�ض  الدولة  رئي�ض  نائب  اآل مكتوم  را�ضد  بن 
رعاه اهلل هناأهما بفوز دبي بتنظيم معر�ض اإك�ضري 2020. كما بعث �ضمو 
ال�ضيخ عمار بن حميد النعيمي بربقيتي تهنئة مماثلتني ايل �ضاحب ال�ضمو 
الوزراء  جمل�ض  رئي�ض  الدولة  رئي�ض  نائب  ال�ضمو  و�ضاحب  الدولة  رئي�ض 

حاكم دبي . 
كما بعث �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ �ضعود بن �ضقر القا�ضمي ع�ضو املجل�ض العلى 
حاكم راأ�ض اخليمة برقية تهنئة اىل �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد ال 
نهيان رئي�ض الدولة حفظه اهلل واىل �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد 
رعــاه اهلل  دبي  الــوزراء حاكم  رئي�ض جمل�ض  الدولة  رئي�ض  نائب  ال مكتوم 
مبنا�ضبة فوز الدولة با�ضت�ضافة معر�ض اإك�ضبو الدويل 2020 الذي جرى 
لهذا  ال�ضت�ضافة  حق  على  دبــي  وح�ضول  باري�ض  يف  ام�ض  عليه  الت�ضويت 

حاكم ام القيوين اأخاه �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئي�ض 
الدولة حفظه اهلل واخاه �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد ال مكتوم 
الــوزراء حاكم دبى رعاه اهلل واخوانهما  نائب رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض 
ا�ضحاب ال�ضمو اع�ضاء املجل�ض العلى حكام المارات و�ضعب دولة المارات 
الوفى بالجناز التاريخى الذى حققتة امارة دبى با�ضت�ضافة معر�ض اك�ضبو 

 .  2020
جلهود  دعما  يعد  التفوق  هــذا  ان  القيوين  ام  حاكم  ال�ضمو  �ضاحب  وقــال 
ال�ضمو  �ضاحب  جلهود  وتتويجا  احلكيمة  قيادتنا  ترعاها  التى  التنمية 
ال�ضيخ حممد بن را�ضد ال مكتوم وتقديرا عامليا لدولة المارات وما و�ضلت 
اليه من تطور وتفرد فى املجالت كافة وقدرتها الفائقة على تنظيم مثل 
هذا احلــدث العاملى باعتبار ان دولــة المــارات تعد واحــدة من اهم اقطاب 
العامل  ثقافات  كافة  بــني  والــرتابــط  التوا�ضل  وملتقى  العاملى  القت�ضاد 
بال�ضافة اىل كونها مركزا للم�ضتثمرين وتزخر مبقومات الدولة الع�ضرية 
وموقعا  العامل  �ضعوب  انظار  حمط  تكون  بان  توؤهلها  حتتية  بنى  ومتتلك 
العاملية.  املعار�ض  امل�ضتقبل وخربة عاملية متميزة فى �ضناعة  فريدا ل�ضنع 
المارات  �ضعب  بدعم  ثقتة  عن  القيوين  ام  حاكم  ال�ضمو  �ضاحب  واأعـــرب 
و�ضعوب العامل املقيمة على ار�ض الدولة بكافة مكوناتها لجناح هذا احلدث 
العاملى وفعالياته .. مثمنا دور رئي�ض واع�ضاء اللجنة املنظمة العليا لك�ضبو 

2020 واجلهود ال�ضخية التى بذلت للفوز بتنظيم هذا احلدث.

حمدان بن حممد: الإمارات ا�ستحقت الفوز باإك�سبو الدويل 2020 ودبي جاهزة لأف�سل دورة يف تاريخ املعر�س

اأحمد بن �سعيد: اإك�سبو هو ر�سالة مودة وحمبة من بلدنا للعامل للجتماع يف دبي ملناق�سة م�ستقبل الإن�سانية

•• دبي-وام:

اأكد �ضمو ال�ضيخ حمدان بن حممد 
اآل مكتوم ويل عهد دبي  بن را�ضد 
فوز  اأن  التنفيذي  املجل�ض  رئي�ض 
اإك�ضبو  با�ضت�ضافة  الإمـــارات  دولــة 
م�ضتحقا  كــــان   2020 الــــــدويل 
بـــجـــدارة وو�ــضــف الجنــــاز الكبري 
باأنه يج�ضد طموح بالدنا الذي ل 
ال�ضلبة  واإراداتــهــا  احلـــدود  يعرف 
وقدرتها  تفرت  ل  التي  وعزميتها 
عــلــى حتــقــيــق جنـــاحـــات يــ�ــضــار لها 
القيادة  بالبنان يف �ضوء توجيهات 
الــعــلــيــا لــلــبــالد ومـــا تــولــيــه لكافة 
متابعة  مـــن  الــتــطــويــر  قــطــاعــات 
وما  ينقطع  ل  وت�ضجيع  م�ضتمرة 
التي  الــريــادة  مقومات  من  توفره 
منحت دولتنا مكانة مرموقة بني 
دول العامل الأكــر تقدما لرت�ضخ 
مكانتها كرائدة للتنمية يف املنطقة. 
وقال �ضموه بهذه املنا�ضبة: نبارك 
للقيادة الر�ضيدة ول�ضعب الإمارات 
الــذي نربهن  امل�ضتحق  الفوز  هــذا 
بـــه مـــن جــديــد تــفــوقــنــا يف اأروقــــة 
املــنــافــ�ــضــة الــعــاملــيــة انــطــالقــا اإىل 
اأ�ض�ض وقيم ثابتة ت�ضتمد ر�ضوخها 
من قــوة الحتــاد وتالحم اأبــنــاءه . 
واأعـــــرب �ــضــمــوه عــن فــرحــتــه بهذا 
ال�ضعادة  تــغــمــرنــا  وقـــــال:  الــنــ�ــضــر 
نعتربه  الــذي  الجنــاز  بهذا  اليوم 
للمنطقة  الأمــــر جنــاحــا  واقـــع  يف 
خاللها  مــن  ن�ضاهم  ونــافــذة  كلها 
يف التمهيد ل�ضعوب رقعة جغرافية 
مرتامية الأطراف ي�ضكنها حوايل 

متكاملة  ا�ــضــرتاتــيــجــيــة  اإطـــــار  يف 
حملت اأهدافا وا�ضحة ان�ضبت على 
مبا  التميز  درجـــات  اأعــلــى  حتقيق 
الإمــــارات  �ضعب  طــمــوحــات  يحقق 
اآفــاق اأرحــب ت�ضمن  ويجتازها اإىل 
الرخاء  �ضبل  فيها مزيدا من  لهم 
والرفعة والزدهار. كما اأكد �ضموه 
ل�ضتقبال  الــتــامــة  دبـــي  جــاهــزيــة 
ما  بف�ضل  الكبري  العاملي  احلــدث 
لها  كـــان  مــن مــقــومــات  بــه  تتمتع 
اأثرها يف ترجيح كفتها يف املناف�ضة 
اأكرب  با�ضتقطاب  الــفــوز  ثــم  ومـــن 
منوها  الــعــامل  يف  معر�ض  واأعــــرق 
كاهل  على  ي�ضع  الجنـــاز  هــذا  اأن 
لإخراج  كبرية  م�ضوؤولية  اجلميع 
املعر�ض يف اأبهى �ضورة واأمت تنظيم 
مع ما ت�ضتدعيه هذه امل�ضوؤولية من 
ال�ضنوات  خـــالل  اجلــهــود  ت�ضافر 
اإبــــراز قـــدرة دبي  اأجـــل  املقبلة مــن 
ي�ضبقها  مل  اجنـــازات  حتقيق  على 
اإلــيــهــا اأحـــــد. وقــــال �ــضــمــوه: ياأتي 
انعقاد املعر�ض يف دبي داعما ملجمل 
الأهداف التي ت�ضعى احلكومة اإىل 
تــنــفــيــذهــا عــلــى الأر�ــــــض وذلــــك يف 
�ضوء املردود القت�ضادي والفكري 
والــثــقــايف الــكــبــري لــلــمــعــر�ــض وما 
يـــقـــدمـــه مــــن فـــر�ـــض واعـــــــدة وما 
تطوير  عــمــلــيــات  مـــن  �ــضــيــواكــبــه 
لــتــ�ــضــمــل خمتلف  مــتــنــوعــة متــتــد 
القطاعات يف الإمــارة و�ضتخدم يف 
جمملها خططنا التنموية ل�ضيما 
وال�ضفر  الــــطــــريان  قـــطـــاعـــات  يف 
والبنية  والــــتــــجــــارة  والـــ�ـــضـــيـــاحـــة 
اللوج�ضتية  واخلدمات  الأ�ضا�ضية 

ملياري ن�ضمة الولوج اإىل م�ضتوى 
امل�ضبوقة  غري  الفر�ض  من  جديد 
املنطقة  مبا يدعم قدرة دول تلك 
الــتــقــدم والزدهـــــار ومالقاة  عــلــى 
اأف�ضل  غــد  نحو  النا�ض  طموحات 
وذلك من خالل ا�ضت�ضافة حمفل 
امل�ضتقبل  نــحــو  الــ�ــضــراكــة  يـــدعـــم 
اإىل  الأول  املـــــقـــــام  يف  ويـــــهـــــدف 
ا�ضتحداث احللول التي من �ضاأنها 
دعــم قــدرة الإنــ�ــضــان على جمابهة 
املــ�ــضــكــالت الــتــي قــد تــعــوق تقدمه 
وقهر التحديات التي قد تعرت�ض 

طريق تطور اأوطانه. 
واأكــــــد �ــضــمــو الــ�ــضــيــخ حـــمـــدان بن 
اآل مــكــتــوم بالغ  حمــمــد بــن را�ــضــد 
فخره وعميق اعتزازه بهذا الجناز 
انت�ضار  اأن  املبني قائال: ل�ضك يف 
اليوم �ضيكون مبثابة عالمة فارقة 
يف �ضجل اجنازاتنا الأهم والأعمق 
تاأثريا مبا ميثله من قيمة معنوية 
جديدة  عـــاملـــيـــة  كـــ�ـــضـــهـــادة  كـــبـــرية 
بجدارة دولة الإمارات بتوجيه دفة 
وا�ضتحقاقها  املنطقة  يف  التطوير 
م�ضاف  بـــني  الــرفــيــعــة  مــكــانــتــهــا 
الــدول القادرة على اإحــداث تغيري 
الإقليمي  حميطيها  يف  اإيــجــابــي 
والــعــاملــي كــمــا �ــضــيــكــون هـــذا اليوم 
تاريخ  يف  الفارقة  العالمة  مبثابة 
لبداية  يـــوؤرخ  كونه  الفتية  دولتنا 
تــنــمــويــة جــديــدة يتكامل  مــرحــلــة 
فــيــهــا هــــذا املـــ�ـــضـــروع الــ�ــضــخــم مع 
التي  النوعية  امل�ضاريع  مــن  غــريه 
اأربعة  مـــدار  عــلــى  بــالدنــا  تبنتاها 
واجلاد  املخل�ض  العمل  من  عقود 

والــقــطــاع الــعــقــاري وغـــريهـــا من 
املـــجـــالت حــيــث �ــضــيــتــم اتـــخـــاذ كل 
املعر�ض  الالزمة لإجناح  التدابري 
يعلي  مــدرو�ــض  علمي  لنهج  وفــقــا 
مــ�ــضــلــحــة املــجــتــمــع ويــ�ــضــع راحـــة 
الأول  املــقــام  يف  و�ضعادتهم  النا�ض 
كون ذلك هو الهدف الأهــم الذي 
تن�ضده احلكومة يف كافة مبادراتها. 
اإك�ضبو  اجناح  اأن  اإىل  �ضموه  واأ�ضار 
تعاون  يــتــطــلــب   2020 الـــــدويل 
كافة الدوائر والهيئات واملوؤ�ض�ضات 
والأجهزة احلكومية كما ي�ضتدعي 
موؤ�ض�ضات  مــــن  ممـــاثـــل  تـــعـــاونـــا 
لها  �ضيمهد  التي  اخلا�ض  القطاع 
رائعة  فر�ضا  ال�ضخم  هذا احلدث 
هذا  يــاأتــي  حيث  ن�ضاطها  لتو�ضيع 
ال�ضراكة  عالقة  �ضوء  يف  التعاون 
الــقــائــمــة الــتــي طــاملــا جــمــعــت بني 
واخلا�ض  احلــكــومــي  الــقــطــاعــني 
م�ضريتها  يف  دبــــي  بــهــا  ومتـــيـــزت 
اأ�ضباب  اأهـــــم  مـــن  جنــاحــهــا  وكـــــان 
كمركز  الإمـــــــــارة  مـــكـــانـــة  تـــاأكـــيـــد 
اأعمال عاملي امل�ضتوى ونقطة جذب 
ملا  العاملية  لال�ضتثمارات  حمورية 
دبي من  ربوع  ال�ضتثمار يف  يجده 
كــافــة مقومات  تــقــدم  داعــمــة  بيئة 
النجاح والزدهــار بدءا من البنية 
ومرورا  امل�ضتوى  رفيعة  الأ�ضا�ضية 
حتمي  الــتــي  الت�ضريعية  بـــالأطـــر 
وت�ضون  املـــ�ـــضـــتـــثـــمـــريـــن  اأمــــــــــوال 

م�ضاحلهم.
 واأعــــرب �ضمو ويل عــهــد دبـــي عن 
من  لكل  وتــقــديــره  �ضكره  خال�ض 
دولــــة  عــــر�ــــض  جــــانــــب  اإىل  وقـــــف 

معر�ض  ل�ــضــتــ�ــضــافــة  الإمــــــــــارات 
اإك�ضبو الدويل 2020 يف املناف�ضة 
العاملية القوية التي خا�ضتها بالدنا 
على مدار عامني كاملني ..وقال: 
ركز هذا اجلهد الوطني اخلال�ض 
ال�ضوء على املعدن الأ�ضيل ل�ضعب 
منا�ضبة  متـــر  ل  الــــذي  الإمـــــــارات 
ورفعة  اأ�ـــضـــالـــتـــه  فــيــهــا  واأكــــــد  اإل 
املنا�ضبة  كانت  كما  واأخالقه  قيمه 
مدى  للعامل  فيها  اأظهرنا  فر�ضة 
الــــذي ينعم  الــتــالحــم والــتــنــاغــم 
الرغم  على  الإمــــارات  جمتمع  بــه 
فهذه  الكبري  الــثــقــايف  تنوعه  مــن 
�ضارك فيها  التي  ال�ضعبية  امللحمة 
مكونات  حــولــهــا خمــتــلــف  والـــتـــف 
اأو  الوطن  اأبناء  �ضواء من  املجتمع 
املقيمني هي انعكا�ض طبيعي لبيئة 
توفر للجميع �ضبل احلياة الكرمية 
وتكفل لهم �ضتى �ضمانات ال�ضعادة 
املوؤ�ض�ضات  دور  �ضموه على  واأثنى   .
الوطنية وكذلك موؤ�ض�ضات القطاع 
والعاملية  الإقليمية  �ضواء  اخلا�ض 
املــ�ــضــروع و�ضمن  ملــ�ــضــانــدتــهــا هـــذا 
مراحل خمتلفة مرت بها املناف�ضة 
بالدنا  �ــضــالــح  يف  ح�ضمت  اأن  اإىل 
موؤكدا اأن هذه العالقة النموذجية 
التي جتمع بني احلكومة والقطاع 
ال�ضتثماري  والـــقـــطـــاع  اخلـــا�ـــض 
جــــديــــرة بـــكـــل رعــــايــــة كـــــون هذه 
اأهـــم مقومات  مــن  تعترب  املــعــادلــة 
الــتــنــمــيــة ل�ــضــيــمــا مـــع اإميـــــان دبي 
الــقــطــاع اخلا�ض  بــقــيــمــة  الــكــامــل 
ومكون  النماء  م�ضرية  يف  ك�ضريك 

موؤثر يف منظومة التطوير. 

•• دبي-وام:

اأهدى �ضمو ال�ضيخ اأحمد بن �ضعيد 
الطريان  هــيــئــة  رئــيــ�ــض  مــكــتــوم  اآل 
الأعلى  الــرئــيــ�ــض  دبــــي  يف  املـــــدين 
لطريان الإمارات واملجموعة رئي�ض 
ل�ضت�ضافة  العليا  الوطنية  اللجنة 
مــعــر�ــض اإكــ�ــضــبــو الـــــدويل 2020 
الجنـــــاز الــكــبــري املــتــجــ�ــضــد يف فوز 
معر�ض  با�ضت�ضافة  الإمــارات  دولة 
اإىل  عامليا  والأعـــرق  الأكـــرب  اإك�ضبو 
�ضعب  واإىل  للبالد  العليا  الــقــيــادة 
دولـــة الإمـــــارات الـــذي اأظــهــر ح�ضا 
وموؤازرته  بالتفافه  رفيعا  وطنيا 
ــافــة عـــلـــى مــــدار  ــتــ�ــض حلــمــلــة ال�ــض
املناف�ضة  عمر  هما  كاملني  عامني 
لنيل  بالدنا  خا�ضتها  التي  القوية 
هـــذا الــ�ــضــبــق الــكــبــري الـــذي و�ضفه 
واأكـــد  كــكــل.  للمنطقة  نــ�ــضــر  بــاأنــه 
�ضموه اأن الف�ضل يف الفوز يعود اإىل 
�ضاحب  مــن  ال�ضديدة  التوجيهات 
اآل  زايــد  بــن  خليفة  ال�ضيخ  ال�ضمو 
الـــدولـــة حفظه اهلل  نــهــيــان رئــيــ�ــض 
والت�ضجيع  ــتــمــرة  املــ�ــض واملـــتـــابـــعـــة 
الــدائــم مــن اأخــيــه �ــضــاحــب ال�ضمو 

اإىل كل من وقف  والتقدير  ال�ضكر 
اإىل جانبنا يف م�ضاعينا ل�ضتقطاب 
املا�ضيتني  ال�ضنتني  طــوال  املعر�ض 
كما نود اأن نعرب عن جزيل ال�ضكر 
الأع�ضاء  للدول  المتنان  وخال�ض 
يف املكتب الدويل للمعار�ض لثقتها 
يف قدرة دولة الإمارات على الوفاء 
يــ�ــضــعــى معر�ض  الـــتـــي  ــــالأهــــداف  ب
واإدراكــــهــــا  اإىل حتــقــيــقــهــا  اإكــ�ــضــبــو 
الإن�ضانية  لــلــقــيــم  بـــالدنـــا  ملــواكــبــة 
الرفيعة التي يعليها املعر�ض. واأكد 
�ضمو رئي�ض اللجنة الوطنية العليا 
الدويل  املجتمع  بثقة  دبــي  اعــتــزاز 
مقومات  كــافــة  بتوفري  والــتــزامــهــا 
انعقاده  لــيــكــون  املـــعـــر�ـــض  اإجنــــــاح 
الأو�ضط  ال�ضرق  منطقة  يف  الأول 
اآ�ــضــيــا وحتديدا  واأفــريــقــيــا وجــنــوب 
عــلــى اأر�ــــض دبـــي عــالمــة فــارقــة يف 
تاريخ احلدث العاملي ال�ضخم الذي 
 150 قــبــل  دوراتــــه  اأوىل  انطلقت 
القيم  اأن  اإىل  �ضموه  م�ضريا  عــامــا 
الأ�ضا�ضية للمعر�ض �ضتكون مبثابة 
الإر�ــضــاديــة على طريق  الــعــالمــات 
تنظيم حمكم ودقيق ومتكامل تقدم 
ا�ضتثنائية  دورة  دبـــي  خــاللــه  مــن 

مكتوم  اآل  را�ضد  بن  حممد  ال�ضيخ 
جمل�ض  رئي�ض  الدولة  رئي�ض  نائب 
الــوزراء حاكم دبي رعاه اهلل معربا 
للدعم  والــعــرفــان  ال�ضكر  بالغ  عــن 
بــه القيادة  اأحــاطــت  الـــذي  الــكــبــري 
اللجنة  جـــهـــود  لــلــبــالد  الــر�ــضــيــدة 
العليا يف هذه رحلة املناف�ضة القوية 
الإمارات  عر�ض  فيها  تبارى  التي 
وزنها  لها  قوية  دول  عرو�ض  اأمــام 
وثقلها  واجنــــازاتــــهــــا  و�ــضــمــعــتــهــا 

الدويل. 
العليا  اللجنة  رئي�ض  �ضمو  واأ�ــضــاد 
به  حظي  الــتــي  الــكــبــرية  بامل�ضاندة 
الر�ضمي  امل�ضتويني  على  املــ�ــضــروع 
والــ�ــضــعــبــي مـــا كـــان لـــه بــالــغ الأثـــر 
الإ�ضرار  وزيـــــادة  الــهــمــم  �ضحذ  يف 
والــــعــــزم عــلــى انــــتــــزاع الـــفـــوز على 
الــرغــم مــن �ــضــدة املــنــافــ�ــضــة. وقال 
اإنه  �ضعيد:  بن  اأحمد  ال�ضيخ  �ضمو 
ملـــن دواعـــــي الــفــخــر والعــــتــــزاز اأن 
الن�ضر  بهذا  الغالية  دولتنا  حتظى 
الكبري بنيلها فوزا م�ضتحقا ب�ضرف 
تــنــظــيــم مــعــر�ــض اإكــ�ــضــبــو الــــدويل 
يفوتنا  ل  حــيــث  دبــــي  يف   2020
بعميق  نتوجه  اأن  املنا�ضبة  هــذه  يف 

اآثارها  �ضتم�ض  الــــدويل  اإكــ�ــضــبــو  لـــ 
الإيجابية حياة النا�ض حول العامل 
ل�ضنوات  حديثهم  حمــور  و�ضتكون 
و�ضترتك نتائجها ب�ضمات وا�ضحة 
الأف�ضل  نحو  مبجتمعاتهم  تــاأخــذ 
واأثنى  قــــادمــــة.  عـــديـــدة  لأجــــيــــال 
القوي  ال�ضعبي  الدعم  على  �ضموه 
ال�ضت�ضافة  ملف  بــه  حظي  الـــذي 
الدولة  اأنحاء  �ضتى  من  الإمــاراتــي 
الدول  لكل  امل�ضرف  باملوقف  واأ�ضاد 
املنطقة  يف  والــ�ــضــديــقــة  ال�ضقيقة 
و�ضتى اأنحاء العامل التي اآزرت دولة 
العر�ض  اإىل  وانـــحـــازت  الإمـــــــارات 
املناف�ضة  هــــذه  بـــه  خــا�ــضــت  الـــــذي 
الدولية الكربى. وقال �ضمو رئي�ض 
اللجنة الوطنية العليا اإن الإمارات 
تــوجــه الــيــوم ر�ــضــالــة مـــودة وحمبة 
والعامل  املنطقة  �ضعوب  كــافــة  اإىل 
للم�ضاركة يف معر�ض اإك�ضبو الدويل 
2020 يف دبي.. وقال: اإنها حلظة 
يف  اإمــكــانــاتــنــا  فيها  ن�ضع  تاريخية 
الأمر  حقيقة  يف  هــو  حــدث  خدمة 
انطلقنا  فقد  واإلـــيـــه..  الــعــامل  مــن 
املعر�ض  ل�ــضــتــقــطــاب  �ــضــعــيــنــا  يف 
على  بناء  بــه  الــفــوز  على  وحر�ضنا 

رغبة حقيقية يف فتح نوافذ جديدة 
على  منطقتنا  �ــضــعــوب  منها  تــطــل 
متكنهم  الإيــجــابــي  للتغيري  فر�ض 
ت�ضور  واإيجاد  واقعهم  تطوير  من 
مقومات  يحمل  للم�ضتقبل  جديد 
. واختتم  واأ�ضباب الزدهــار  النجاح 
�ضمو ال�ضيخ اأحمد بن �ضعيد حديثه 
اإك�ضبو  معر�ض  اإىل  نتطلع  قائال: 
الق�ضر  بالغة  �ضنوات  بعد  الــدويل 
ليجتمع  الـــ�ـــضـــعـــوب  عـــمـــر  يف  هــــي 
الــعــامل عــلــى اأر�ــــض دبـــي كــمــا تعود 
اأهم  دائما لفتح حــوار جديد حــول 
الإن�ضانية  ت�ضغل  التي  املو�ضوعات 
املقبلة  اأجــيــالــهــا  مب�ضتقبل  وتعنى 
اختارته  الـــذي  ال�ضعار  خــالل  مــن 
العقول...  لـــقـــاء  وهــــو  الإمـــــــــارات 
و�ضنع امل�ضتقبل و�ضمن املو�ضوعات 
الثالث املنبثقة عنه وهي: التنقل و 
ال�ضتدامة و الفر�ض ليكون انعقاد 
املعر�ض يف دبي فر�ضة متنح للزوار 
وامل�ضاركني واملجتمع الإن�ضاين على 
وجه العموم املجال لو�ضع ت�ضورات 
تكفل  وبــــدائــــل  وا�ـــضـــحـــة حلـــلـــول 
وال�ضعادة  الــتــقــدم  �ضبل  لــالإنــ�ــضــان 

والرخاء . 
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•• حتقيق رم�ضان عطا:

الغالية  الــف مــربوك لإمــاراتــنــا احلبيبة 
ل�ــضــتــ�ــضــافــة مـــعـــر�ـــض اإكـــ�ـــضـــبـــو الـــــدويل 
2020 يف دبي ، واختارت دولة الأمارات 
 ، العقول  �ضعار )توا�ضل  املتحدة  العربية 
و�ضنع امل�ضتقبل( عنوانا حلملة ا�ضت�ضافة 
الثنني  اللجنة  وو�ضلت   ، اك�ضبو2020 
حل�ضور  الفرن�ضية  الأرا�ضي  اإىل  املا�ضي 
وكان   ، بالت�ضويت  الــفــائــز  اإعــــالن  حــفــل 
�ضعيد  بن  احمد  ال�ضيخ  �ضمو  راأ�ضها  على 
ال مكتوم رئي�ض هيئة الطريان املدين يف 
التنفيذي  الرئي�ض  الأعلى  دبي والرئي�ض 

ملجموعة الإمارات .
يف  مهماً  حــيــزاً  الــتــوا�ــضــل  تعزيز  ويحتل 
عاملنا املعا�ضر الذي غدا بحاجة اإىل روؤية 
على  بالعتماد  التنمية  لتحقيق  جديدة 
اإذ   ، امل�ضرتك  واللــتــزام  التعاون  مفاهيم 
الأمثل  ال�ضبيل  هــو  اجلماعي  العمل  اأن 
لتحقيق التقدم رغم اأن كل فرد اأو دولة اأو 
جمتمع قد ينطوي بحد ذاته على الكثري 

من املميزات الفريدة.
حققت  التى  ع�ضويتها  يف  اللجنة  وت�ضم 
اإبراهيم  كــاًل من معايل حممد  الإجنـــاز 
الــ�ــضــيــبــاين، مـــديـــر عــــام ديـــــوان �ضاحب 
اللجنة  لرئي�ض  نائباً   ، دبي  ال�ضمو حاكم 
الدولة،  وزيــــر  الــهــا�ــضــمــي،  رمي  ومــعــايل 
عـــ�ـــضـــواً مــنــتــدبــاً و�ـــضـــعـــادة مــطــر حممد 
الطاير، رئي�ض هيئة الطرق واملوا�ضالت ، 
ع�ضوا و �ضعادة ح�ضني نا�ضر لوتاه، مدير 
عـــام بــلــديــة دبـــي عــ�ــضــوا، و�ــضــعــادة هالل 
�ضعيد املري، الرئي�ض التنفيذي ملركز دبي 
التجاري العاملي مدير عام دائرة ال�ضياحة 
والت�ضويق التجاري بدبي، ع�ضوا، و�ضعادة 
العام  القائد  املزينة  مطر  خمي�ض  اللواء 

ل�ضرطة دبي بالنيابة، ع�ضوا.

على م�ساحة 438 هكتارًا
الها�ضمي  اإبــراهــيــم  مــعــايل رمي  واعــربــت 
العليا  للجنة  املنتدب  الع�ضو  دولة  وزيرة 
دبي  يف    2020 اإكــ�ــضــبــو  ل�ــضــتــ�ــضــافــة 
عـــن �ــضــعــادتــهــا الــغــامــرة بــفــوز الإمــــــارات 
با�ضت�ضافة معر�ض اك�ضبو 2020 وقالت 
معاليها انه �ضيكون اأول معر�ض عاملي يف 
غالبية  جــذب  ي�ضتطيع  احلديث  التاريخ 
وذلك  الــعــامل  اأنــحــاء  خمتلف  مــن  زواره 
بف�ضل ما تتمتع به دبي من موقع جغرايف 

متميز وانفتاح وا�ضع على العامل.
لدولة  الذهبي  اليوبيل  مع  يتزامن  انــه 
العام  ذلــــك  الـــتـــي حتــتــفــل يف  الإمــــــــارات 
مبرور 50 عاما على قيامها ، م�ضرية اإىل 
عالقات الإمارات القوية وال�ضرتاتيجية 
الإفريقية  القارة  ودول  اجلنوب  دول  مع 
لدعم موقف الدولة يف الت�ضويت ل�ضالح 

دبي.
الها�ضمي  اإبــراهــيــم  رمي  مــعــايل  وك�ضفت 
النقاب عن خطة مل�ضاعدة الدول النامية 
اإكــ�ــضــبــو دبي   لــلــمــ�ــضــاركــة يف   والـــفـــقـــرية 
مل�ضاندتها يف اإيجاد حلول مل�ضكالت الفقر 

عرب دعم امل�ضاريع لديها.
واأو�ــضــحــت مــعــالــيــهــا املــوقــع اكــ�ــضــبــو دبي 
دبي  مـــركـــز  يف  �ــضــيــقــام  الـــــذي   2020
ل�ضت�ضافة  عـــلـــي  جـــبـــل  يف  الــــتــــجــــاري  

الطموحات الواعدة
وهــنــاأ عــلــي �ــضــيــف الــ�ــضــعــايل مــديــر اإدارة 
ملهرجان  التنفيذي  واملدير  املعرفة  اإنتاج 
الإماراتي  ال�ضعب  لل�ضعر  الــــدويل  دبـــي 
الذي  العظيم  احلـــدث  هـــذا  ل�ضت�ضافة 
ا�ضبح و�ضاما على �ضدورنا وقال ال�ضعايل 
النهائي  الــتــ�ــضــويــت  حتــ�ــضــم  المــــــارات   :
اإك�ضبو  لبطاقة الفوز با�ضت�ضافة معر�ض 
2020 لتكون الدولة الأوىل يف  الدويل 
منطقة ال�ضرق الأو�ضط واإفريقيا وجنوب 
احلدث  هــذا  ت�ضت�ضيف  التي  اآ�ضيا  �ضرق 
العربية  الإمـــــــارات  دولــــة  املــهــم  الـــــدويل 
�ضكل  لطاملا  ال�ضعايل  واأ�ــضــاف  املــتــحــدة.  
�ضاحل اخلليج العربي على مدى 2500 
عام مفرتق طرق حموري لقارات العامل 
القدمي بدءاً من طريق امللكية الفار�ضية 
وطـــريـــق احلـــريـــر يف عــهــد �ــضــاللــة هان 
الإمرباطورية، ومروراً باملراكز التجارية 
بحقبة  وانــتــهــاًء  ع�ضر،  التا�ضع  الــقــرن  يف 
احلـــداثـــة املــعــا�ــضــرة يف دبــــي الـــيـــوم ومل 
بغية  املنطقة  هذه  يق�ضدون  النا�ض  يكن 
بل  فح�ضب،  التجارية  اأعمالهم  مــزاولــة 
من اأجل اكت�ضاب اخلربات وتبادل الأفكار 

وم�ضاركة الطموحات الواعدة.
وقبل 20 عاماً فقط كانت الرمال تغطي 
ال�ضريان  يعترب  الــذي  زايــد  ال�ضيخ  �ضارع 
والعا�ضمة  دبــي  بــني  الــوا�ــضــل  الرئي�ضي 
واحداً  اليوم  ي�ضكل  بــات  ولكنه  اأبوظبي، 
من اأبرز الطرق الع�ضرية يف العامل ، حيث 
ال�ضريعة  الطرق  من  مبجموعة  يرتبط 
متعددة امل�ضارات، ويت�ضل مع اأطول �ضبكة 
مــرتو بـــدون �ضائق يف الــعــامل وخـــالل 4 
الإمارات  دولة  الزمن، جنحت  عقود من 
العربية املتحدة يف تطوير بنيتها التحتية 
املـــاديـــة لــتــحــتــ�ــضــن اليوم  املـــاديـــة وغــــري 
خمتلفة،  عاملية  جن�ضية   200 من  اأكــر 
وواحد  عاملي  جتــاري  مركز  اإىل  وتتحول 

من اأقوى مراكز التوا�ضل يف العامل.

املوقع اجلغرايف املتميز
م�ضوؤول  امل�ضجري  �ضامل  ال�ضيد  واو�ــضــح 
الأبـــــرز للفوز  دبـــي  ان  تــكــريــر  �ــضــركــة  يف 
وبنيتها  ومــوقــعــهــا  بـــ»اإكــ�ــضــبــو« خلــربتــهــا 
الإمارات  دولة   ، امل�ضجري  وقال  التحتية 
اك�ضبو  ا�ضت�ضافة  عــلــى  بــامــتــيــاز  قــــادرة   ،
ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  بقيادة   ،2020
الدولة  رئي�ض  نهيان  اآل  زايــد  بن  خليفة 
حفظه اهلل، واأخيه �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ 
رئي�ض  نائب  مكتوم  اآل  را�ــضــد  بــن  حممد 
الدولة رئي�ض جمل�ض الــوزراء حاكم دبي 
رعاه اهلل، قادرة على ا�ضت�ضافة اأكرب حدث 
متتلكه  ملا  بالنظر  عاملي  وت�ضويقي  ثقايف 
اأحدث  وفق  ت�ضييدها  مت  حتتية  بنى  من 
املوقع  اإىل  اإ�ــضــافــة   ، العاملية  املــوا�ــضــفــات 
الــــذي يــربــط ال�ضرق  املــتــمــيــز  اجلـــغـــرايف 
واملمتدة  الــعــريــ�ــضــة  واخلـــــربة  بــالــغــرب، 
الدولية  املعار�ض  تنظيم  يف  �ضنوات  عرب 
الهامة  الأحــداث  العديد من  وا�ضت�ضافة 
يف كافة املجالت. واأ�ضاف امل�ضجري ، من 
املتوقع اأن ت�ضتفيد الأ�ضواق املالية وقطاع 
العقار وقطاع ال�ضتثمار الأجنبي املبا�ضر 
له مردود  اإك�ضبو  ليكون  املعر�ض  بتنظيم 

ايجابي على البور�ضة والقت�ضاد.

رمي الها�سمي: 
ت��ك��ل��ف��ت��ه ت��ق��در 
دولر  مليار   4 ب��� 
حمتمل  وح�����س��ور 
25 ي������ت������ع������دى 
�سخ�س م��ل��ي��ون   

�سامل امل�سجري: 
املعر�س  ت��ن��ظ��ي��م 
ي��ف��ي��د الأ����س���واق 
امل���ال���ي���ة وق���ط���اع 
وال�ستثمار  العقار 
املبا�سر  الأجنبي 

�سامل ال�سحي: 
ت����ت����ب����واأ اإم�������ارة
ال����ي����وم دب��������ي   

متميزة  م��ك��ان��ة   
ع����ل����ى م�����س��ت��وى 
والعامل املنطقة 

علي ال�سعايل:
 جن��ح��ت الإم�����ارات 
بنيتها  ت��ط��وي��ر  يف 
ال��ت��ح��ت��ي��ة امل��ادي��ة 
وغ��������ر امل�����ادي�����ة

هاين الهاملي:
ال�����س��ع��ار جن��ده   
يحمل  ع���ن���وان���ًا 
نظرة  طياته  بني 
على  م��ن��ف��ت��ح��ة 
����س���ع���وب ال���ع���امل

اأ�ضهر .  واأ�ضارت  املعر�ض على مدى �ضتة 
اإىل اأنه وقع الختيار على هذا املكان نظرا 
ملوقعه ال�ضرتاتيجي على م�ضافة واحدة 
بــني دبــي واأبــوظــبــي مــن جهة وقــربــه من 
�ضنرتال  وميناء جبل  ورلــد  دبــي  مطار  
اأخــرى وهــو ما يعد عامل  علي من جهة 
مليونا   25 لـ  متميزا حلوايل  ا�ضتقطاب 
من الزوار الدوليني واملحليني املحتملني، 
مقر   اإنــ�ــضــاء  تكلفة  تــــرتواح  اأن  مــتــوقــعــة 
اأربعة  اإىل  مليارين  بــني  مــا  دبــي   اإك�ضبو 
اإن موقع  اأمريكي. وقالت  مليارات دولر 
يــقــام حتت  الــــذي   2020 دبــــي  اإكــ�ــضــبــو 
امل�ضتقبل   و�ضنع  الــعــقــول  تــوا�ــضــل  �ضعار 
العربية  الأ�ضواق  من  ت�ضميمه  ي�ضتوحي 
املعماري  الإرث  بــني  ميــزج  اإذ  التقليدية 
الفريد والبيئة التجارية الناب�ضة لدولة 
اإك�ضبو  معر�ض  متطلبات  مــع  الإمـــــارات 
الدويل لتعزيز املبادئ الأ�ضا�ضية لالإبداع 
وال�ضراكة والتعاون بني امل�ضاركني والزوار 

.
املـــمـــرات  تــظــلــيــل  مت  ــــــه  اأن اإىل  مـــ�ـــضـــرية 
مزود  خــا�ــض  ن�ضيج  بوا�ضطة  الرئي�ضية 
بخاليا كهرو�ضوئية تتيح تخزين الطاقة 
ال�ضم�ضية لتوليد الطاقة النظيفة ف�ضال 
بنحو%50 من متطلبات  امل�ضاهمة  عن 

الطاقة التي يحتاجها املعر�ض.
العليا  للجنة  املــنــتــدب  الع�ضو  و�ضلطت 
دبي  يف    2020 اإكــ�ــضــبــو  ل�ــضــتــ�ــضــافــة  
ا�ضتيعاب املوقع للزوار  ال�ضوء على قدرة 
على  منه  لال�ضتفادة  الرامية  واخلــطــط 
عام  الفعالية  انتهاء  بعد  الطويل  املــدى 
2020 حيث متتد م�ضاحة املعر�ض على 
واحدا  يجعله  مبا  هكتارا   438 م�ضاحة 
ا�ضتخدامها  مت  التي  املــواقــع  اأ�ضخم  من 
اإك�ضبو  مــعــار�ــض  �ضت�ضافة  ل  الآن  حتى 

الدولية .
تن�ضى  ل  جتربة  يوفر  ذلــك  اأن  مو�ضحة 
اأن  املتوقع  زائــر من  25 مليون  حلــوايل 

يزوروا اأر�ض املعر�ض. 
واأ�ضافت اأن اللجنة حر�ضت خالل عملية 
املــوقــع مبثابة  يــكــون  اأن  عــلــى  الــتــطــويــر 
انتهاء  بــعــد  دائـــمـــة حــتــى  نــقــطــة جــــذب 
املعر�ض عام 2020 مبا يعزز مكانة دولة 
اأرقى  لإقــامــة  متميزة  كوجهة  الإمــــارات 

الفعاليات العاملية.

اخلريطة اجلينية
العام  الأمـــني  الهاملي  ونــقــاًل عــن هــاين 
اأ�ضباباً  هناك  اأن  القت�ضادي  دبي  ملجل�ض 
مو�ضوعية جتعل دبي الأجدر با�ضت�ضافة 

اأ�ضباب  بدبي  والهتمام   .2020 اإك�ضبو 
التحتية  الـــبـــنـــيـــة  تـــتـــعـــدى  وخـــلـــفـــيـــات 
التي  املــتــطــورة  اللوج�ضتية  واخلـــدمـــات 
كبري  حدث  ل�ضت�ضافة  توافرها  يتطلب 
�ضعار  على  الــ�ــضــوء  و�ضلط  اإكــ�ــضــبــو.  مثل 
و�ضنع  العقول..  توا�ضل  المـــارات  دولــة 
عــنــد طلب  بــه  تــقــدمــت  والــــذي  امل�ضتقبل 
ا�ضت�ضافة معر�ض اإك�ضبو الدويل 2020. 
يجده  ال�ضعار  هــذا  اىل  الناظر  اأن  وذكــر 
النظرة  تــلــك  بــني طــيــاتــه  يحمل  عــنــوانــاً 
لأن  و�ضغف  العامل،  �ضعوب  على  املنفتحة 
تكون المارات ج�ضراً للتوا�ضل فيما بني 
نحو  تطلعها  جانب  اىل  هذا  احل�ضارات، 
املجتمع  اأفـــراد  تطلعات  يحقق  م�ضتقبل 

بعني الأمل والتفاوؤل.
واأ�ضاف الهاملي هذا هو ل�ضان حال دولة 
المارات قيادة و�ضعباً ، فقد عرفت الدولة 
بعالقاتها الوطيدة يف حميطها القليمي 
والدويل مع ع�ضرات دول العامل املتقدمة 
والــنــا�ــضــئــة والــنــامــيــة مــن قــــارات العامل 
املتوازنة  الــعــالقــات  مــن  اإطـــار  ويف  ال�ضت 
والحرتام  التعاون  اأ�ضا�ض  على  القائمة 
املتميزة  املــتــبــادل، فــ�ــضــاًل عــن مــواقــفــهــا 
وال�ضالم  اخلــري  قــوى  لكل  ا�ضناد  كمركز 

يف العامل.
اخلريطة  على  الــ�ــضــوء  الهاملي  و�ضلط 
اأن  اىل  مــ�ــضــرياً  دبـــي،  لقــتــ�ــضــاد  اجلينية 
الأ�ضواق  على  انفتاحه  هو  ما مييزه  اأهم 
احلا�ضلة  امل�ضتجدات  وتوظيف  العاملية 
فيها جلهة تطوير اأداء خمتلف القطاعات 
القطاعات  على  الرتكيز  مع  القت�ضادية 
ذات القيمة امل�ضافة العالية والتي حتاكي 

التطورات احلا�ضلة يف القت�ضاد العاملي.
وذكر ان قطاع اخلدمات ي�ضتاأثر بن�ضيب 
كـــبـــري مــــن الــــنــــاجت املـــحـــلـــي الجــــمــــايل 
ب�ضورة  ـــــك  ذل جتـــ�ـــضـــد  وقـــــد  ـــــالمـــــارة،  ل
واخلدمات  والــتــجــارة  بال�ضياحة  رئي�ضة 
النقل  اىل  ا�ضافة  وامل�ضارف  اللوج�ضتية 
احلرة  املناطق  ان  ذكــر  كما  واملــوا�ــضــالت 
لعبت دوراً حمورياً يف تر�ضيخ مكانة دبي 

كمركز اقليمي وعاملي للمال والأعمال.
وقال: اإن اقت�ضاد المارات يت�ضم ب�ضيا�ضة 
يف  فاعلة  ب�ضورة  �ضاهمتا  ونقدية  مالية 
والنقدي  القت�ضادي  ال�ضتقرار  حتقيق 

منذ تاأ�ضي�ض الدولة يف عام 1971.
دولة  اأن  الــهــامــلــي  ذكــــر  كــذلــك 

بقيادة  المــــــارات 

�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد اآل 
واأخيه  اهلل  حفظه  الــدولــة  رئي�ض  نهيان 
�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل 
مكتوم نائب رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض 
الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل، متتلك روؤية 
احلا�ضر  ت�ضتوعب  واعــيــة  ا�ضرتاتيجية 

وتتطلع اىل غد م�ضرق.
وقد جت�ضدت هذه الروؤية بروؤية المارات 
اىل  ال�ضرتاتيجية  دبي  وخطة   2021
ال�ضرتاتيجية  املـــبـــادرات  �ضل�ضلة  جــانــب 
الــتــي دابـــت قــيــادة الــدولــة على اطالقها 
النه�ضة  مــ�ــضــرية  يــعــزز  الــــذي  بـــالجتـــاه 
رفاه  مــعــدلت  مــن  يــرفــع  ومبـــا  ال�ضاملة 
افراد املجتمع وتعزيز مكانة الدولة على 

خريطة القت�ضاد العاملي .

هويتنا واأهدافنا
رئي�ض  ال�ضحي  �ضعيد  �ضامل  ال�ضيد  واأكــد 
العاملية  اأوزون  �ــضــركــة  اإدارة  جمــلــ�ــض 
قائال  وال�ضكان  البيئة  حماية  خلــدمــات 
هذه املرة الأوىل التي تتم فيها ا�ضت�ضافة 
معر�ض اإك�ضبو الدويل يف منطقة ال�ضرق 
اآ�ضيا  وجــنــوب  اأفريقيا  و�ضمال  الأو�ــضــط 
يف  ال�ضت�ضافة  هـــذه  وتــاأتــي  )مــيــنــا�ــضــا(. 
مــرحــلــة يـــواجـــه فــيــهــا املــجــتــمــع الــــدويل 
حتديات اأكر تعقيداً من اأي وقت م�ضى، 
بالتوا�ضل  الرتقاء  يقت�ضي  الــذي  الأمــر 
بني ال�ضعوب والأفكار اإىل م�ضتويات غري 
مــ�ــضــبــوقــة وانــطــالقــاً مــن ذلــــك، �ضيوفر 
ة  اإكــ�ــضــبــو الــــدويل يف دبـــي من�ضّ مــعــر�ــض 
توا�ضل مهمة ت�ضاعد يف تاأ�ضي�ض �ضراكات 
يف  وال�ضتدامة  الزدهـــار  ت�ضمن  جديدة 

امل�ضتقبل.
اليوم  اإمــارة دبي  ال�ضحي، وتتبواأ  واأ�ضاف 
املنطقة  مــكــانــة مــتــمــيــزة عــلــى مــ�ــضــتــوى 
تــلــعــب دوراً حمــــوريــــاً يف  فــهــي  والــــعــــامل 
باأن  نــدرك  ونحن  العاملي،  القت�ضاد  رفد 
تــقــدمــهــا املــتــوا�ــضــل يــعــتــمــد عــلــى تعزيز 
اأوا�ــضــر الــتــعــاون والــتــفــاعــل بــني خمتلف 

الأفراد والثقافات حول العامل. 
الفريدة  اجلوهرية  املكانة  هــذه  وتدخل 
ن�ضعى  الــتــي  واأهــدافــنــا  هويتنا  �ضلب  يف 
اإىل حتقيقها ، اإذ يحدونا ال�ضغف للجمع 
ا�ضت�ضافة  خالل  من  العامل  ثقافات  بني 
 2020 الــدويل  اإك�ضبو  فعاليات معر�ض 
ال�ضرق الأو�ضط  للمرة الأوىل يف منطقة 
العربية  الإمـــــــارات  ودولـــــة 
املــتــحــدة عــلــى وجه 

التحديد.

�سقر غبا�س يهنىء قيادة وحكومة و�سعب المارات 
واملقيمني بفوز دبي با�ست�سافة اك�سبو 2020 

•• ابوظبي-وام:

هناأ معايل �ضقر غبا�ض وزير العمل قيادة وحكومة و�ضعب دولة المارات 
اجري  الــذي  الت�ضويت  يف  بالفوز  اأر�ضها  على  واملقيمني  املتحدة  العربية 
الليلة املا�ضية يف العا�ضمة الفرن�ضية باري�ض والذي ت�ضت�ضيف مبوجبه دبي 

معر�ض اك�ضبو الدويل 2020 . 
وقال معاليه ان الدعم الر�ضمي الذي وجه به �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة 
بن زايد ال نهيان رئي�ض الدولة حفظه اهلل والتحدي وال�ضرار والعزمية 
نائب  مكتوم  ال  را�ــضــد  بــن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  بها  يتمتع  التي 
رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل ومتابعته امل�ضتمرة 
مللف ا�ضت�ضافة املعر�ض الدويل كان ذلك كله من ابرز واهم ال�ضباب التي 
حققت الفوز عن جدارة يف تناف�ض معروف عامليا ب�ضعوبته . واأو�ضح ان ما 
الر�ضيدة من  القيادة  روؤيــة  املتحدة بف�ضل  العربية  المــارات  حققته دولة 
الب�ضرية  والتنمية  التحتية  والبنية  القت�ضاد  يف  رائــدة  تنموية  اجنــازات 
وغــريهــا مــن املــجــالت الــتــي عـــززت مــن تناف�ضية الــدولــة وقــدرتــهــا على 
ا�ضت�ضافة املعر�ض الدويل جعلت الفوز م�ضتحقا يف ظل امل�ضاندة واجلهود 
القطاعني  يف  اأو  الدبلوما�ضية  �ضواء  الر�ضمية  امل�ضتويات  على  بذلت  التي 
�ضقر  معايل  واكــد   . املجتمع  افـــراد  م�ضتوى  على  اأو  واخلــا�ــض  احلكومي 
غبا�ض ان ح�ضول دبي على اعلى ال�ضوات يف اجلولة الوىل من الت�ضويت 
ال�ضري وكذلك المر يف اجلولة الثانية وفوزها يف اجلولة الثالثة وبالتايل 
ا�ضت�ضافة املعر�ض يحمل دللت مهمة من ابرزها املكانة املرموقة لدولة 
المارات العربية املتحدة على اخلارطة العاملية والثقة الدولية التي تتمتع 
نهج  املتحققة جــراء  الــدويل لالجنازات  والتقدير  والحــرتام  الدولة  بها 
الدويل  التعاون  �ضعيد  على  �ضواء  احلكيمة  و�ضيا�ضتها  الر�ضيدة  القيادة 
والن�ضاين اأو على ال�ضعيد املحلي ل �ضيما من حيث توفري المن املجتمعي 
ياأتون يف مقدمة اولويات العمل  العي�ض الكرمي للمواطنني الذين  و�ضبل 
يعي�ضون جميعا يف جمتمع  والذين  الدولة  ار�ــض  على  واملقيمني  الوطني 
ي�ضوده المن و المان . وقال معاليه ان الفوز با�ضت�ضافة دبي للمعر�ض 
اآ�ضيا  وجــنــوب  اأفريقيا  و�ضمال  الأو�ــضــط  ال�ضرق  منطقة  يف  الوىل  للمرة 
ي�ضعنا جميعا كموؤ�ض�ضات حكومية وخا�ضة وافــراد امام حتد كبري لنكون 
افاق تنمية  �ضي�ضهم يف فتح  املعر�ض  ان  الدولية خ�ضو�ضا  الثقة  على قدر 
رحبة تعود بالنفع على املنطقة وهو ما يتطلب موا�ضلة اجلهود كافة على 
 2020 بالعام  املقبلة  املعر�ض يف دورته  املقبلة حتى يكون  ال�ضنوات  مدار 
ا�ضت�ضافة فعاليات  انه لدينا اخلــربة يف  �ضيما  واأهمها  الــدورات  من اجنح 

عاملية عدة لقى تنظيمها الثناء والعجاب الدويل.

�سلطان اأحمد اجلابر يهنىء القيادة الر�سيدة مبنا�سبة 
فوز الإمارات با�ست�سافة معر�س اإك�سبو الدويل 2020 

•• ابوظبي-وام:

تقدم معايل الدكتور �ضلطان اأحمد اجلابر وزير الدولة والرئي�ض التنفيذي 
الإمارات  ول�ضعب  الر�ضيدة  للقيادة  والتربيكات  التهاين  باأ�ضمى  م�ضدر  لـ 
اإك�ضبو  معر�ض  با�ضت�ضافة  املتحدة  العربية  الإمـــارات  دولــة  فــوز  مبنا�ضبة 
الدويل 2020 يف دبي حيث �ضيقام هذا احلدث لأول مرة يف املنطقة. وقال 
لالحتفال  التح�ضري  مع  لتزامنه  نظرا  الفوز  بهذا  م�ضاعفة  فرحتنا  ان 
بالذكرى الثانية والأربعني لتاأ�ضي�ض دولة الحتاد. وتابع:لي�ض هذا الفوز 
بغريب لأن دولة الإمــارات العربية املتحدة كانت تقف �ضفا واحدا يف دعم 
هذا امللف املهم حيث ت�ضافرت جهود خمتلف الوزارات واجلهات وموؤ�ض�ضات 
املودة  ج�ضور  وبف�ضل  الــهــدف.  هــذا  لتحقيق  واخلــا�ــض  الــعــام  القطاعني 
اأعــوام من  اأن�ضاأتها قيادتنا مع املجتمع الدويل وبعد عدة  وال�ضداقة التي 
الفوز مبلف ا�ضت�ضافة الوكالة الدولية للطاقة املتجددة اآيرينا يف اأبوظبي 
ك�ضبت الإمارات اليوم ثقة العامل لرت�ضخ بذلك مكانتها املرموقة يف املجتمع 
الدويل ولنح�ضد جمددا ثمار الغر�ض الطيب الذي زرعه الوالد املوؤ�ض�ض 
ا�ضت�ضافة  ثــراه. وقــال :توؤكد  اآل نهيان طيب اهلل  ال�ضيخ زايــد بن �ضلطان 
الإمــــارات  دولـــة  بــه  تتمتع  الـــذي  الــعــاملــي  امل�ضتوى  دبــي  يف   2020 اإك�ضبو 
اإجناز  اإ�ضافة  مــن  مكنها  والـــذي  القطاعات  خمتلف  يف  املتحدة  العربية 
جديد ل�ضجلها امل�ضرف يف ا�ضت�ضافة الفعاليات العاملية الكربى. وتاأتي ريادة 
دولة الإمارات بف�ضل البنية التحتية عاملية امل�ضتوى واخلدمات اللوج�ضتية 
يف  �ضي�ضاعد  مما  املتطورة  والتنظيمية  الت�ضريعية  والأطــر  الكفاءة  عالية 
تنظيم هذا احلدث الكبري باأبهى �ضورة تليق باملكانة العاملية التي اكت�ضبتها 

الدولة عن جدارة وا�ضتحقاق. 
ومبا اأن ال�ضتدامة ت�ضكل اأحد املو�ضوعات التي تركز معار�ض اإك�ضبو عليها 
فاإن الدور الريادي الذي ت�ضطلع به دولة الإمارات - من خالل م�ضدر - 
يف جمال الطاقة املتجددة والتنمية امل�ضتدامة �ضت�ضمن لنا حتقيق التقدم 
هذا  ا�ضت�ضافة  اأن  كما  القادمة.  لالأجيال  م�ضتدام  م�ضتقبل  توفري  نحو 
املعر�ض الدويل �ضت�ضهم يف فتح اآفاق وفر�ض اقت�ضادية جديدة من �ضاأنها 
حتقيق مكا�ضب كبرية يف كافة القطاعات مبا يعزز من اجلهود الرامية اإىل 
تطوير اقت�ضاد قائم على املعرفة و�ضول اإىل جعل الدولة من اأف�ضل دول 

العامل بحلول عام 2021. 
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املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الثنني املوافق 2013/12/9 
موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�ضور ال�ضاعة 8.30 �ضباحا امام الدائرة 
معتمد  وكيل  بوا�ضطة  او  �ضخ�ضيا  الكائنة   - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  بـ  الوىل 
وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�ضورا امل�ضتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�ضة املحددة 

لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �ضدر بتاريخ  2013/10/31  
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10957 بتاريخ   2013/11/28     
  اعادة اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   1536 /2013 جت كل- م ت-ب- اأظ

املتخ�ض�ضة: املقاولت والنزاعات الن�ضائية
ل�ضاحبها حممد بطي حممد علي  ابوظبي  ردي مك�ض- فرع  بيتون  مدعي/ موؤ�ض�ضة يوين   
موؤ�ض�ضة  عليه:  مدعي  المارات    اجلن�ضية:  الناطور  حممد  �ضالح  عادل  ميثلها  الرميثي 
المارات   اجلن�ضية:  �ضعالن  احمد  عبدالعزيز  نبيل  ل�ضاحبها  الهند�ضية  للخدمات  فورمول 
مو�ضوع الدعوى: مطالبة مالية 101260 درهم املطلوب اعالنه/  موؤ�ض�ضة فورمول للخدمات 
الهند�ضية ل�ضاحبها نبيل عبدالعزيز احمد �ضعالن اجلن�ضية: المارات  عنوانه:بالن�ضر حيث 
 2013/12/25 املوافق  الربعاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان 
موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�ضور ال�ضاعة 8.30 �ضباحا امام الدائرة الثالثة بـ 
حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة املحكمة التجارية مبع�ضكر اآل نهيان �ضخ�ضيا او بوا�ضطة 
اجلل�ضة  قبل  عليها  موقعا  امل�ضتنداتك  و�ضورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �ضدر بتاريخ  2013/11/26  

قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10957 بتاريخ   2013/11/28     
  اعادة  اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2241 /2013 عم جز- م ع-ب- اأظ
عليه:  مدعي  الهند   اجلن�ضية:  �ضينغ  امار  �ضينغ  بالويندير  مدعي/   
الدعوى:  مو�ضوع  اجلن�ضية:المارات  العامة  للمقاولت  الذهبية  ال�ضواعد 
العامة  ال�ضواعد الذهبية للمقاولت  م�ضتحقات عمالية   املطلوب اعالنه/  
املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  اجلن�ضية:المارات   عنوانه:بالن�ضر  حيث 
اعاله وحددت املحكمة يوم الحد املوافق 2013/12/8 موعدا لنظر الدعوى، 
بـ  الوىل  الدائرة  امام  �ضباحاً   8.30 ال�ضاعة  باحل�ضور  مكلف  فانت  لذا 
حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة املحكمة العمالية �ضخ�ضيا او بوا�ضطة 
وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�ضورا امل�ضتنداتك موقعا عليها 
بتاريخ   �ضدر  القل.  على  ايام  بثالثة  الدعوى  لنظر  املحددة  اجلل�ضة  قبل 

  2013/11/04
قلم املحكمة العمالية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10957 بتاريخ   2013/11/28     
    اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   1762 /2013 ح نف�ض- م ر-ب- اأظ

 مدعي/ حنني م�ضطفى حبلي اجلن�ضية: لبنان مدعي عليه: ح�ضن حممد 
املطلوب  �ضفر    ا�ضتخراج جواز  الدعوى:  لبنان مو�ضوع  اجلن�ضية:  �ضليمان 
ان  حيث  عنوانه:بالن�ضر   لبنان   اجلن�ضية:  �ضليمان  حممد  ح�ضن  اعالنه/  
املوافق  الربعاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي 
2013/12/4 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�ضور ال�ضاعة 8.30 
دائرة  الكائنة   - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  بـ  الثانية  الدائرة  امام  �ضباحاً 
بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�ضطة  او  �ضخ�ضيا  الق�ضاء 
و�ضورا امل�ضتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�ضة املحددة لنظر الدعوى بثالثة 

ايام على القل. �ضدر بتاريخ  2013/11/26  
الحوال ال�ضخ�ضية                                                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10957 بتاريخ   2013/11/28     
          اعالن للح�ضور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/956 ت اجر- م ر-ت- اأظ)
طالب التنفيذ/ �ضركة م�ضنع فالكون لل�ضقالت ذ.م.م اجلن�ضية: المارات    املنفذ 
�ضده : جون بايو�ض وايت اجلن�ضية: ايرلندا املطلوب اعالنهما:  1- جون بايو�ض 
واللكرتوميكانيك  لل�ضقالت  كوندور  ريام  2-�ضركة  ايرلندا  اجلن�ضية:  وايت 
التنفيذ تقدم بطلب  ذ.م.م اجلن�ضية: المارات  عنوانه: بالن�ضر مبا ان طالب 
ت-ب-  م  كل-  جت  رقم2012/2390  الدعوى  يف  ال�ضادر  التنفيذ  ال�ضند  تنفيذ 
املوافق 2013/12/11 موعدا لنظر طلب  اأظ وحدد لنظره جل�ضة يوم الربعاء 
ابوظبي  التنفيذ-  بادارة  الثانية  الدائرة  امام  باحل�ضور  مكلف  فانت  التنفيذ 
الكائنة باملقر الرئي�ضي �ضخ�ضيا او بوا�ضطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�ضند اعاله، 

تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
 القلم التجاري                                             

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ضـــــاء
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العدد  10957 بتاريخ 2013/11/28     
اعالن حكم بالن�ضر

   يف  الدعوى 2011/2108   جتاري كلي                  
بانيل     بينجابهاي  بهاي  رامــان   -2 ذ.م.م  �ض  بولز  ال�ضفية   -1/ عليهما  املحكوم  اىل 
جمهويل حمل القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ضتها املنعقدة بتاريخ 2012/5/30 
عليهما  املدعى  بالزام  للعقارات  املحظوظ  البيت  ل�ضالح/  اعاله  املذكورة  الدعوى  يف 
بالت�ضامن بان يوؤديا للمدعي مبلغ وقدره )167400 درهم( )مائة و�ضبعة و�ضتون الف 
الق�ضائية يف  املطالبة  تاريخ  اعتبارا من  �ضنويا  بواقع %9  والفائدة  درهــم(  واربعمائة 
ثالثمائة  ومبلغ  امل�ضروفات  و  الر�ضوم  والزمتهما  التام  ال�ضداد  وحتى   2011/12/11
درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ضت ماعدا ذلك من طلبات.    حكما مبثابة احل�ضوري 
قابال لال�ضتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضر هذا العالن �ضدر 
با�ضم �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�ضم الق�ضايا التجارية                                            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10957 بتاريخ 2013/11/28     
مذكرة اعالن  متنازع �ضده بالن�ضر

   يف  الدعوى 132 /2013 نزاع عقاري                  
اىل املتنازع �ضده/1- دميان توما�ض لمبي  جمهول حمل القامة مبا ان املتنازع/ 
كالكري�ضت هولدجنز ليمتد- وميثلها/نيكول�ض ماديل وميثله: عبداهلل امني 
املطالبة  الدعوى ومو�ضوعها  اقام عليك  الزرعوين    قد  عبدالرحيم كيخوه 
واتعاب  وامل�ضاريف  بالر�ضوم  عليه  املــدعــى  الـــزام  مــع  متخ�ض�ض  خبري  بندب 
ال�ضاعة 8.30  املوافق 2013/12/22   املحاماة.   وحــددت لها جل�ضة يوم الحــد 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  او  باحل�ضور  مكلف  فانت  لــذا  امل�ضلح  مبكتب  �ض 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة ايام 

على القل.  
امل�ضلح                                                   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10957 بتاريخ 2013/11/28     
  اعادة اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف الدعوى  2013/1078  جتاري كلي                               
اىل املدعى عليه /1- �ضركة عجائب الفن لالأعمال الفنية    جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي /ال�ضركة الكويتية لالغذية امريكانا- فرع ال�ضارقة  قد اقام عليك الدعوى 
ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعى عليها مببلغ )2.414.082 درهم( والفائدة القانونية 
بواقع 9% �ضنويا من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�ضداد مع �ضمول احلكم بالنفاذ املعجل 
طليقا من قيد الكفالة ل�ضدورة يف مادة جتارية وبالر�ضوم  وامل�ضروفات ومقابل اتعاب 
املــوافــق 2013/12/11 ال�ضاعة 9:30 �ض  يــوم الربــعــاء  حمــامــاة.    وحــددت لها جل�ضة 
بالقاعة ch2.E.22 لذا فانت مكلف باحل�ضور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة ايام على القل. ويف 

حالة تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
ق�ضم الق�ضايا التجارية                                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10957 بتاريخ 2013/11/28     
  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف الدعوى  2013/737  جتاري جزئي                               
�ـــض.ذ.م.م    جمهول  الكهروميكانيكية  ايلمك لالأعمال  املدعى عليه /1-  اىل 
حمل القامة مبا ان املدعي /علي ا�ضغر واخوانه �ض .ذ.م.م وميلثه: ح�ضني علي 
ح�ضن علي البناي   قد اقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعى 
عليها مببلغ )85.632 درهم( والفائدة القانونية بواقع 12%   من تاريخ املطالبة 
وحتى ال�ضداد التام والر�ضوم وامل�ضاريف ومقابل اتعاب املحاماة.    وحددت لها 
 ch1.A.1 جل�ضة يوم الثالثاء املوافق 2013/12/17 ال�ضاعة 8:30 �ض بالقاعة
لذا فانت مكلف باحل�ضور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة ايام على القل.  
ق�ضم الق�ضايا التجارية                                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10957 بتاريخ 2013/11/28     
  اعادة اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف الدعوى  2013/651  جتاري كلي                               
اىل املدعى عليه /1- راجيف راج فاريكي�ض جيورج راج  جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي /مينون فينو جوبال مينون وميثله: عبدالرحمن ح�ضن حممد 
املــدعــى عليهم  بــالــزام  الــدعــوى ومو�ضوعها املطالبة  اقــام عليك  املــطــوع   قــد 
والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ضاريف  والر�ضوم  درهــم(  وقــدره )300000  مببلغ 
9% من تاريخ املطالبة وحتى ال�ضداد التام.    وحددت لها جل�ضة يوم الثالثاء 
املوافق 2013/12/10 ال�ضاعة 9:30 �ض بالقاعة ch2.E.21 لذا فانت مكلف 
او  مــذكــرات  مــن  لــديــك  مــا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  مــن  او  باحل�ضور 
م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة ايام على القل. ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري. 
ق�ضم الق�ضايا التجارية                                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10957 بتاريخ 2013/11/28     
  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف الدعوى  2013/912  احول نف�ض م�ضلمني                                 
حمل  جمهول  غـــايل     ال�ضحات  متويل  حممود  عمرو   -1/ عليه  املــدعــى  اىل 
وميثله:  جعفر  عبدالغني  حممد  عبدالغني  /�ضفية  املــدعــي  ان  مبــا  القــامــة 
حمدي جماهد عبدالدامي ال�ضيوي  قد اقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة 
بالطالق لل�ضرر ونفقة عدة ونفقة عدة ونفقة متعة وموؤخر ال�ضداق والر�ضوم 
وامل�ضاريف.  وحددت لها جل�ضة يوم الثالثاء املوافق 2013/12/10 ال�ضاعة 8:30 
قانونيا  ميثلك  من  او  باحل�ضور  مكلف  فانت  لذا   ch1.C.12 بالقاعة  �ض 
اجلل�ضة  قبل  للمحكمة  م�ضتندات  او  مــذكــرات  مــن  لديك  مــا  بتقدمي  وعليك 

بثالثة ايام على القل.  
رئي�ض الق�ضم                                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10957 بتاريخ 2013/11/28     
  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف الدعوى  2013/1178  احول نف�ض م�ضلمني                                 
اىل املدعى عليه /1- وليد عبدالوهاب برتو  جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي /�ضريين علي حممد احمد   قد اقام عليك الدعوى ومو�ضوعها 
املطالبة بالطالق لل�ضرر والهجر وتقرير احل�ضانة والر�ضوم وامل�ضاريف. 
.  وحددت لها جل�ضة يوم الربعاء املوافق 2013/12/18 ال�ضاعة 8:30 �ض 
بالقاعة ch1.C.13 لذا فانت مكلف باحل�ضور او من ميثلك قانونيا 
قبل  للمحكمة  م�ضتندات  او  مــذكــرات  مــن  لــديــك  مــا  بــتــقــدمي  وعــلــيــك 
�ضيكون  احلكم  فــان  تخلفك  حالة  القـــل.ويف  على  ايــام  بثالثة  اجلل�ضة 

مبثابة ح�ضوري.  
رئي�ض الق�ضم                                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10957 بتاريخ 2013/11/28     
  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف الدعوى  2013/1622  جتاري كلي                                     
اىل املدعى عليه /1- عبدالعلي حمزة �ضيبانيان  جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي /�ضغرى خو�ض نيت  قد اقام عليك الدعوى ومو�ضوعها 
 1.128.805 مبلغ  بــ�ــضــداد  عليه  املــدعــى  بــالــزام  المـــر  بــا�ــضــدار  املطالبة 
املوافق  الثالثاء  يــوم  واملــ�ــضــاريــف.   وحــددت لها جل�ضة  والر�ضوم  درهــم 
ch1.C.15 لذا فانت مكلف  2013/12/10 ال�ضاعة 9:30 �ض بالقاعة 
باحل�ضور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
حالة  القـــل.ويف  على  ايــام  بثالثة  اجلل�ضة  قبل  للمحكمة  م�ضتندات  او 

تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.  
رئي�ض الق�ضم                                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10957 بتاريخ 2013/11/28     
  اعادة اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف الدعوى  2013/4158  عمايل جزئي                                       
حمل  جمهول  ع    م  �ض  لالألبان  املتحدة  كايبارا  �ضركة   -1/ عليه  املدعى  اىل 
القــامــة مبــا ان املــدعــي /عبدالرحمن ا�ــضــرف جـــول   قــد اقــام عليك الدعوى 
وقــدره )72244درهـــم( وتذكرة عوده  املطالبة مب�ضتحقات عمالية  ومو�ضوعها 
  )2013/155560( ال�ضكوى  رقــم  واملــ�ــضــاريــف.  والــر�ــضــوم  درهـــم(   2000( مببلغ 
ال�ضاعة 8:30 �ض مبكتب  املوافق 2013/12/4  وحــددت لها جل�ضة يوم الربعاء 
القا�ضي  لذا فانت مكلف باحل�ضور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة ايام على القل.

ويف حالة تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.  
رئي�ض الق�ضم                                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10957 بتاريخ 2013/11/28     
  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف الدعوى  2013/1604  جتاري كلي                                     
املدعي / ان  القامة مبا  �ضامر وليد دلو جمهول حمل  املدعى عليه /1-  اىل 
الزرعوين   احــمــد  عــبــداهلل حممد  احــمــد وميثله: من�ضور  حــافــظ  احــمــد  ديــنــا 
املدعى عليه مببلغ وقدره  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�ضوعها  اقام عليك  قد 
)108000 درهم( والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية بواقع 
التام. وحددت لها جل�ضة يوم  12% �ضنويا من تاريخ ال�ضتحقاق وحتى ال�ضداد 
لذا   ch1.C.15 بالقاعة  �ض   9:30 ال�ضاعة   2013/12/17 املوافق  الثالثاء 
من  لديك  مــا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  مــن  او  باحل�ضور  مكلف  فانت 

مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة ايام على القل.  
رئي�ض الق�ضم                                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10957 بتاريخ 2013/11/28     
  اعادة اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف الدعوى  2013/513  جتاري جزئي                               
ان  املدعى عليه /1- عبدالوحيد ر�ضيد احمد  جمهول حمل القامة مبا  اىل 
املدعي /خريية حممد زوجة را�ضد �ضعيد اخلمري وميثله: بدر عبداهلل خمي�ض 
عبداهلل   قد اقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعى عليهما مببلغ 
وقدره )70.000 درهم( والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية 
بواقع 12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�ضداد الــتــام.     وحــددت لها جل�ضة يوم 
لذا   ch2.D.19 بالقاعة  �ض   8:30 ال�ضاعة   2013/12/11 املــوافــق  الربــعــاء 
من  لديك  مــا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  مــن  او  باحل�ضور  مكلف  فانت 
مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة ايام على القل. ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
ق�ضم الق�ضايا التجارية                                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10957 بتاريخ 2013/11/28     

مذكرة اعالن بالن�ضر
   يف  الدعوى 2012/739  ا�ضتئناف جتاري    

اىل امل�ضتاأنف �ضدهم / 1 -حممد عبداهلل حممد را�ضد جمهول  حمل 
القامة مبا ان امل�ضتاأنف /حممد علي نورائي وميثله: بدر عبداهلل خمي�ض 
عبداهلل  قد ا�ضتاأنف القرار/ احلكم ال�ضادر بالدعوى رقم 2011/1824 
جتاري كلي بتاريخ 2013/6/14 وحددت لها جل�ضه يوم الربعاء املوافق 
وعليه   ch2.D.16 بالقاعة  �ضباحا   10.00 ال�ضاعة   2013/12/11
�ضتجري  تخلفكم  حــال  ويف  قانونيا  ميثلكم  من  او  ح�ضوركم  يقت�ضي 

حماكمتكم غيابيا  
ق�ضم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ضتئناف
العدد  10957 بتاريخ 2013/11/28     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر

                         يف الدعوى رقم 2013/544 تنفيذ مدين
حمل  جمهول  الهند�ضية    لال�ضت�ضارات  العايل  القو�ض  �ــضــده/1-  املنفذ  اىل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/ ال�ضبكي لالن�ضاءات )�ض.ذ.م.م( وميثلها مديرها 
ال�ضيد/ احمد حلمي وميثله: فوزية عبدالرحمن عبداهلل علي  احلو�ضني قد 
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اعاله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأقــام عليك 
وقدره )135000( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.�ضاملة للر�ضوم 
والتكاليف وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر الجــراءات التنفيذية بحقك يف حالة 

عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن. 
رئي�ض ال�ضعبة    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10957 بتاريخ 2013/11/28     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر

                         يف الدعوى رقم 2013/597 تنفيذ جتاري
القامة  حمل  جمهول  ليمتد   انف�ضتمنت  اك�ضون  �ــضــده/1-  املنفذ  اىل 
عبدالرحمن  وميثله:  املحلي  الهند�ضي  املكتب  التنفيذ/  طالب  ان  مبا 
ح�ضن حممد املطوع    قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله 
طالب  اىل  درهـــم   )1739258( وقـــدره  بــه  املنفذ  املبلغ  بــدفــع  والــزامــك 
الجـــراءات  �ضتبا�ضر  املحكمة  فــان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�ضر هذا العالن. 
رئي�ض ال�ضعبة    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10957 بتاريخ 2013/11/28     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر

                         يف الدعوى رقم 2012/547 تنفيذ �ضرعي
جمهول  �ضديقي   احمد  �ضرفراز  �ضديقي  احمد  �ضرياز  �ضده/1-  املنفذ  اىل 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ لبنى عبدالعزيز خان وميثله: ابراهيم 
ح�ضن ابراهيم املال   قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك 
بتنفيذ احلكم ال�ضادر يف التفاقية رقم 2012/754 يف احلالة رقم 2012/2248 
وفق  التنفيذ  املربمة بني طريف  التفاقية  بنود  بتنفيذ  والــزام  زوجية  حــالت 
منطوقها.    وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة 

عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن. 
رئي�ض ال�ضعبة    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10957 بتاريخ 2013/11/28     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر

                         يف الدعوى رقم 2013/724 تنفيذ ايجارات
اىل املنفذ �ضده/1- حممد ح�ضني حممد ر�ضا اكربي جمهول حمل القامة 
عبدالرحمن  وميثله:  ال�ضويدي  �ضبت  خمي�ض  �ضامل  التنفيذ/  طالب  ان  مبا 
ح�ضن حممد املطوع  ومبوجب القرار ال�ضادر من اللجنة الق�ضائية اخلا�ضة 
بالف�ضل بني املوؤجرين وامل�ضتاأجرين ببلدية دبي فانك مكلف بالتي: 1- �ضداد 
املبلغ املنفذ به وقــدره )238356 درهــم( اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
وذلــك خــالل 15 يــوم مــن تــاريــخ ن�ضر هــذا العـــــالن.       وعليه فــان املحكمة 
املذكور  بالقرار  اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الجـــراءات  �ضتبا�ضر 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن. 
رئي�ض الق�ضم          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10957 بتاريخ   2013/11/28     
   اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2704 /2013 جت كل- م ت-ب- اأظ

املتخ�ض�ضة: املقاولت والنزاعات الن�ضائية
عليه:  مدعي  المارات     اجلن�ضية:  ذ.م.م  لالن�ضاءت  تروي  �ضركة  مدعي/   
مالية  مطالبة  الدعوى:  مو�ضوع  المارات   اجلن�ضية:  ذ.م.م  ا�ض  جي  ا�ض  �ضركة 
385.670.36 درهم  املطلوب اعالنه/  �ضركة ا�ض جي ا�ض ذ.م.م اجلن�ضية: المارات    
يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  عنوانه:بالن�ضر 
الحد املوافق 2013/12/08 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�ضور ال�ضاعة 
8.30 �ضباحاً   امام الدائرة الثانية بـ حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة املحكمة 
و�ضورا  بدفاعك  ايداع مذكرة  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�ضطة  او  �ضخ�ضيا  التجارية  
امل�ضتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�ضة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. 

�ضدر بتاريخ  2013/11/14  
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10957 بتاريخ   2013/11/28     
   اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   1310 /2013 جت جز- م ت-ب- اأظ

املتخ�ض�ضة: املقاولت والنزاعات الن�ضائية
 مدعي/ موؤ�ض�ضة رمياك�ض لعمال الطرق وميثلها املعت�ضم  يا�ضني عقلة الروا�ضدة 
اجلن�ضية: المارات    مدعي عليه: �ضركة ال�ضينية للهند�ضة املالحية ذ.م.م اجلن�ضية: 
اعالنه/   املطلوب  درهم    59282 بقيمة  مالية  مطالبة  الدعوى:  مو�ضوع  المارات 
�ضركة ال�ضينية للهند�ضة املالحية ذ.م.م اجلن�ضية: المارات  عنوانه:بالن�ضر حيث ان 
املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الثنني املوافق 2013/12/9 
موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�ضور ال�ضاعة 8.30 �ضباحا امام الدائرة 
معتمد  وكيل  بوا�ضطة  او  �ضخ�ضيا  الكائنة   - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  بـ  الوىل 
وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�ضورا امل�ضتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�ضة املحددة 

لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �ضدر بتاريخ  2013/10/31  
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10957 بتاريخ   2013/11/28     
  اعادة اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   1536 /2013 جت كل- م ت-ب- اأظ

املتخ�ض�ضة: املقاولت والنزاعات الن�ضائية
ل�ضاحبها حممد بطي حممد علي  ابوظبي  ردي مك�ض- فرع  بيتون  مدعي/ موؤ�ض�ضة يوين   
موؤ�ض�ضة  عليه:  مدعي  المارات    اجلن�ضية:  الناطور  حممد  �ضالح  عادل  ميثلها  الرميثي 
المارات   اجلن�ضية:  �ضعالن  احمد  عبدالعزيز  نبيل  ل�ضاحبها  الهند�ضية  للخدمات  فورمول 
مو�ضوع الدعوى: مطالبة مالية 101260 درهم املطلوب اعالنه/  موؤ�ض�ضة فورمول للخدمات 
الهند�ضية ل�ضاحبها نبيل عبدالعزيز احمد �ضعالن اجلن�ضية: المارات  عنوانه:بالن�ضر حيث 
 2013/12/25 املوافق  الربعاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان 
موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�ضور ال�ضاعة 8.30 �ضباحا امام الدائرة الثالثة بـ 
حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة املحكمة التجارية مبع�ضكر اآل نهيان �ضخ�ضيا او بوا�ضطة 
اجلل�ضة  قبل  عليها  موقعا  امل�ضتنداتك  و�ضورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �ضدر بتاريخ  2013/11/26  

قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10957 بتاريخ   2013/11/28     
  اعادة  اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2241 /2013 عم جز- م ع-ب- اأظ

عليه:  مدعي  الهند   اجلن�ضية:  �ضينغ  امار  �ضينغ  بالويندير  مدعي/   
الدعوى:  مو�ضوع  اجلن�ضية:المارات  العامة  للمقاولت  الذهبية  ال�ضواعد 
العامة  ال�ضواعد الذهبية للمقاولت  م�ضتحقات عمالية   املطلوب اعالنه/  
املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  اجلن�ضية:المارات   عنوانه:بالن�ضر  حيث 
اعاله وحددت املحكمة يوم الحد املوافق 2013/12/8 موعدا لنظر الدعوى، 
بـ  الوىل  الدائرة  امام  �ضباحاً   8.30 ال�ضاعة  باحل�ضور  مكلف  فانت  لذا 
حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة املحكمة العمالية �ضخ�ضيا او بوا�ضطة 
وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�ضورا امل�ضتنداتك موقعا عليها 
بتاريخ   �ضدر  القل.  على  ايام  بثالثة  الدعوى  لنظر  املحددة  اجلل�ضة  قبل 

  2013/11/04
قلم املحكمة العمالية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10957 بتاريخ   2013/11/28     
  اعادة  اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   1994 /2013 جت كل- م ت-ب-اأظ

 مدعي/ نا�ضر �ضيف حممد املن�ضوري اجلن�ضية: المارات مدعي عليه: با�ضمة 
املطلوب  خبري   ندب  الدعوى:  مو�ضوع  �ضوريا  اجلن�ضية:  عارفة  م�ضطفى 
حيث  عنوانه:بالن�ضر   �ضوريا  اجلن�ضية:  عارفة  م�ضطفى  با�ضمة  اعالنه/ 
املوافق  املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الثنني  اقام الدعوى  املدعي  ان 
2013/12/16 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�ضور ال�ضاعة 8.30 
�ضباحاً امام الدائرة الثانية بـ حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة املحكمة 
بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�ضطة  او  �ضخ�ضيا  التجارية 
و�ضورا امل�ضتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�ضة املحددة لنظر الدعوى بثالثة 

ايام على القل. �ضدر بتاريخ  2013/11/24  
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10957 بتاريخ   2013/11/28     
    اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   1762 /2013 ح نف�ض- م ر-ب- اأظ

 مدعي/ حنني م�ضطفى حبلي اجلن�ضية: لبنان مدعي عليه: ح�ضن حممد 
املطلوب  �ضفر    ا�ضتخراج جواز  الدعوى:  لبنان مو�ضوع  اجلن�ضية:  �ضليمان 
ان  حيث  عنوانه:بالن�ضر   لبنان   اجلن�ضية:  �ضليمان  حممد  ح�ضن  اعالنه/  
املوافق  الربعاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي 
2013/12/4 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�ضور ال�ضاعة 8.30 
دائرة  الكائنة   - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  بـ  الثانية  الدائرة  امام  �ضباحاً 
بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�ضطة  او  �ضخ�ضيا  الق�ضاء 
و�ضورا امل�ضتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�ضة املحددة لنظر الدعوى بثالثة 

ايام على القل. �ضدر بتاريخ  2013/11/26  
الحوال ال�ضخ�ضية                                                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10957 بتاريخ   2013/11/28     
          اعالن للح�ضور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/1514 ت اجر- م ر-ت- اأظ)
عي�ضى   : �ضده  املنفذ  الهند    اجلن�ضية:  ميهتا  انيل  راج  انو  التنفيذ/  طالب 
ابراهيم  اعالنه:  عي�ضى  املطلوب  المارات    ابراهيم غريب جمعة اجلن�ضية: 
غريب جمعة اجلن�ضية: المارات  عنوانه: بالن�ضر مبا ان طالب التنفيذ تقدم 
ال�ضادر يف الدعوى رقم وحدد لنظره جل�ضة يوم  التنفيذ  ال�ضند  بطلب تنفيذ 
الربعاء املوافق 2013/12/18 موعدا لنظر طلب التنفيذ فانت مكلف باحل�ضور 
�ضخ�ضيا  الرئي�ضي  باملقر  الكائنة  ابوظبي  التنفيذ-  بادارة  الوىل  الدائرة  امام 
او بوا�ضطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�ضند اعاله، تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ 

اجلربي.
 القلم اليجاري                                             

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ضـــــاء

العدد  10957 بتاريخ   2013/11/28     
          اعالن للح�ضور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/956 ت اجر- م ر-ت- اأظ)
طالب التنفيذ/ �ضركة م�ضنع فالكون لل�ضقالت ذ.م.م اجلن�ضية: المارات    املنفذ 
�ضده : جون بايو�ض وايت اجلن�ضية: ايرلندا املطلوب اعالنهما:  1- جون بايو�ض 
واللكرتوميكانيك  لل�ضقالت  كوندور  ريام  2-�ضركة  ايرلندا  اجلن�ضية:  وايت 
التنفيذ تقدم بطلب  ذ.م.م اجلن�ضية: المارات  عنوانه: بالن�ضر مبا ان طالب 
ت-ب-  م  كل-  جت  رقم2012/2390  الدعوى  يف  ال�ضادر  التنفيذ  ال�ضند  تنفيذ 
املوافق 2013/12/11 موعدا لنظر طلب  اأظ وحدد لنظره جل�ضة يوم الربعاء 
ابوظبي  التنفيذ-  بادارة  الثانية  الدائرة  امام  باحل�ضور  مكلف  فانت  التنفيذ 
الكائنة باملقر الرئي�ضي �ضخ�ضيا او بوا�ضطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�ضند اعاله، 

تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
 القلم التجاري                                             

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ضـــــاء



27 تعهدوا بامل�ساركة يف اإجناح الفعاليات 

اأبناء راأ�س اخليمة يعربون عن فرحتهم بالإجناز العاملي ويثمنون جهود قيادتهم 
•• راأ�س اخليمة – الفجر: 

عــرب املــواطــنــون يف راأ�ــــض اخلــيــمــة عن 
دولتهم  حققت  مبا  العارمة  فرحتهم 
المــــــارات مـــن الــنــجــاح املــثــري للفخر 
ا�ضت�ضافة  يف  متــثــل  الـــذي  والعـــجـــاب 
العاملي والذي   2020 اإك�ضبو  معر�ض 
ت�ضويت  دبي على  نتيجة ح�ضول  جاء 
ــتــمــدتــه مبـــا قـــدمـــت من  ايـــجـــابـــي ا�ــض
ملف مقنع حوى العديد من امل�ضاريع 
الــتــي نــالــت ثــقــة جلــنــة الــتــ�ــضــويــت يف 
املــواطــنــون فوز  اأمــ�ــض وو�ــضــف  باري�ض 
بانه  العاملي  املعر�ض  با�ضت�ضافة  دبــي 
للوطن  مهما  عامليا  اجنـــازا  يعد  بــانــه 
ل�ضائر  واأيــ�ــضــا  وللمنطقة  واملـــواطـــن 
دول املنطقة وهناأوا قيادتهم الر�ضيدة 
دولتهم  بــاحــتــ�ــضــان  وطــنــهــم  واأبــــنــــاء 

ملعر�ض اك�ضبو 2020 العاملي .
بـــــادر فــيــ�ــضــل عـــبـــداهلل جــمــعــة ع�ضو 
باحلديث  الحتـــادي  الوطني  املجل�ض 
مهنئا قيادة و�ضعب المارات بالجناز 
معر�ض  ا�ضت�ضافة  يف  املتمثل  العاملي 
اأهميته  موؤكدا   2020 العاملي  اإك�ضبو 
كــحــدث عــاملــي جنحت قــيــادة المـــارات 
مبـــهـــارة فــائــقــة وحــكــمــة يف جــلــبــه اىل 
وهو  الأوىل  لــلــمــرة  بــاأ�ــضــرهــا  املنطقة 
وتـــفـــوقـــنـــا عامليا  قـــدرتـــنـــا  يــعــكــ�ــض  مــــا 
بهذا  على حتقيق اجنـــازات ومــبــادرات 
احلجم من ال�ضخامة املثرية لهتمام 
الـــراي الــعــاملــي وتــقــف الـــدول الكربى 
فيها  التفكري  عاجزة عن حتى جمــرد 
ومما ل �ضك فيه فان احلدث وان اقيم 
يف دبي فهو اجناز وطني يح�ضب لدولة 
الدول  التي تقف يف م�ضاف  المــارات 
الكربى �ضاخمة بامتياز وحمط اأنظار 
�ضهية  اعالمية  ومـــادة  بــاأ�ــضــره  الــعــامل 

لكل و�ضائل العالم .

دبي ماركة عاملية 
مدير  ال�ضام�ضي  عــبــداهلل  جنيب  قــال 
عام الهيئة ال�ضت�ضارية ملجل�ض التعاون 
با�ضت�ضافتها  المــــارات  ان  اخلليجي 
اجنازا  ت�ضيف   2020 اك�ضبو  ملعر�ض 
�ضناعة  يف  جـــدارتـــهـــا  يـــوؤكـــد  جـــديـــدا 
بالطبع  وهــــذا  واملــــوؤمتــــرات  املــعــار�ــض 
ودبي  عــامــة  ـــــارات  ـــ ـــ ـــ المـــ �ضمعة  يــعــزز 
ويجعل  العاملية  خا�ضة على اخلريطة 
ا�ضـــتقطاب متفوق  مركـــــز  الدولة  من 
بامتياز  جـــاذبـــة  ا�ــضــتــثــمــاريــة  ووجـــهـــة 
يكون  الــعــاملــي  املــعــر�ــض  لأن  ونــتــيــجــة 
و�ضياحية  جتــاريــة  بــحــركــة  م�ضحوبا 
يق�ضــــــده  ان  املــتــوقـــــــــــــــــــــــع  مـــن  حــيــث 
املـــاليـــني مـــن الــبــ�ــضــر مـــن كـــل حدب 
جمة  مــنــافــع  ذلـــك  يف  فـــــــان  و�ــضــوب 
الفنــــــادق  ل�ضـيما  اخلدمية  للمرافق 
والت�ضالت  واملـــوا�ـــضـــالت  واملــطــاعــم 
فــاكــ�ــضــــــــــــــبــو وهـــــــــــــــــــــــو مــنــ�ــضــة عــاملــيــة ل 
يقت�ضـــــــر على املغزى التجاري فح�ضب 
وامنا تطال منافعه اجلوانب الأخرى 
ويف  والت�ضويقية  ال�ــضـــــتــثــمــاريــة  مــثــل 
امل�ضاركة  اجلــهــات  فـــان  المـــر  حقيقة 
2020 على قناعة  يف معر�ض اك�ضبو 
كـــمـــاركـــة عاملية  دبــــي  اأهـــمـــيـــة  مبــــدى 

مرموقة ومركزا جتاريا عامليا .

قمة الطموح 
قال �ضامل البكر م�ضوؤول ادارة امل�ضرف 
احلدث  اأهمية  اخليمة  براأ�ض  املركزي 
تقدمت  المــــــــــارات  ان  اىل  مـــ�ـــضـــريا 
العاملي  احلــــدث  هـــذا  عــلــى  للمناف�ضة 
لي�ض من فراغ وامنا كانت نتيجة دراية 
وثقة باأنها موؤهلة عن جــدارة وهو ما 
التي  املــ�ــضــاريــع  بـــدا مقنعا مــن خـــالل 
عر�ضتها على اجتماع اللجنة يف باري�ض 
بالطموح  م�ضحونة  المــــارات  ولأن   .
ل�ضت�ضافة  تقدمت  لذلك  القمة  نحو 
احلدث العاملي مدفوعة بالثقة يف وفاء 
الدولة  امــتــالك  ويف  �ضعبها  وعــطــاء 
لال�ضت�ضافة  املوؤهلة  الأ�ضا�ضية  للبيئة 
املايل  بالنظام  تتمتع  المـــارات  فمثال 
يف  املتمثل  الــدلــيــل  واأمــامــنــا  والداري 
المارات  ل�ضت�ضافة  موؤخرا  حدث  ما 
لأكــــرب جتــمــع عــاملــي لــ�ــضــنــدوق النقد 
الـــــــدويل حـــيـــث جنـــحـــت المـــــــــارات يف 
اخلروج  مــن  مكنت  بــ�ــضــورة  التنظيم 

امل�ضاركة  الــدول  ودفعت  مهمة  بنتائج 
ال�ضادة  لتوجيه  الــعــاملــيــة  واملــنــظــمــات 

والتقدير لدولتنا .
نائب مدير  البغام  ابراهيم  قال  بينما 
منطقة راأ�ض اخليمة التعليمية ان هذا 
الفوز الكبري با�ضت�ضافة معر�ض اك�ضبو 
2020 كان �ضروريا لدولتنا فهو يعزز 
الثقة العاملية يف قيادتنا وقدرتها على 
بالدنا  ويك�ضب  دائمة  ب�ضورة  النجاح 
موقعا متقدما جدا على خارطة العامل 
فهو كمن�ضة عاملية يكت�ضب اأهميته من 
دول  مـــن  الــعــديــد  �ضي�ضتقطب  كــونــه 
الكربى عالوة على  العامل وال�ضركات 
الزوار من داخل وخارج املنطقة الذين 
�ضخ�ض  مليون   25 عــددهــم  �ضيناهز 
�ضتة  التي بحدود  انعقاده  خالل فرتة 
اأ�ضهر ونتيجة لذلك �ضينعك�ض معر�ض 
مهمة  عــديــدة  مبنافع  الــعــاملــي  اك�ضبو 
اأربع قطاعات يف مقدتها قطاع  ت�ضمل 
الــعــقــاري و�ضوق  الــ�ــضــيــاحــة والــقــطــاع 

الأ�ضهم ..
�ــضــاحــة جاذبة  املـــعـــر�ـــض  يــ�ــضــكــل  كــمــا 
واىل جانب  الأجــنــبــيــة  لــال�ــضــتــثــمــارات 
تــلــك الــقــطــاعــات فـــان املــعــر�ــض الذي 
للتوا�ضل  م�ضراعيه  على  الباب  يفتح 
مــع الــعــامل اخلــارجــي مينح المـــارات 
باأنظمتها  ـــتـــعـــريـــف  لـــل الــــفــــر�ــــضــــة 

وموؤ�ض�ضاتها وثقافتها وتراثها .

بلدنا امل�سياف
مدير  ال�ــضــم  �ضقر  حممد  املهند�ض 
الفوز  ان  �ــضــك  ل  قــــال  الــبــلــديــة  عــــام 
اىل  يـــاأت  مل   2020 اك�ضبو  مبعر�ض 
دبـــي عــلــى طــبــق مـــن ذهـــب وامنــــا من 
الإمارات  قوية جنحت  مناف�ضة  خالل 
بكل  لال�ضت�ضافة  مقوماتها  عر�ض  يف 
جراأة وثقة خا�ضة على م�ضتوى البنية 
املتعلقة  الــبــنــيــة  وحتــــديــــداً  الــتــحــتــيــة 
بقطاع ال�ضياحة وال�ضيافة حيث باتت 
ا�ضت�ضافة  يف  الوا�ضعة  اخلــربة  متتلك 
واأهدافها  تنوعها  مبختلف  الفعاليات 
من  لكثري  تتوفر  ل  وامكانات  بكفاءة 
ثقة  كنا على  واذا  العامل  دول  كربيات 
من ان دبي �ضتفوز باملعر�ض بال منازع 
لــكــنــنــا كــنــا �ــضــرن�ــضــى بــالــنــتــيــجــة لأن 
مع  نتعامل  كيف  علمتنا  دولتنا  قيادة 
اخل�ضارة بروح ريا�ضية م�ضوؤولة فنحن 
دولة تع�ضق الطموح وت�ضعى اليه دائما 

معتمدة على الولء لقيلدتها.
ادارة  مـــديـــر  املـــكـــتـــوم  اأعـــــــرب خــلــيــفــة 
الــ�ــضــحــة الــعــامــة عــن مــ�ــضــاعــر الفخر 
والعجاب ملا حتقق لبالدنا من اجناز 

ملنا�ضبة  با�ضت�ضافتها  فــوزهــا  يف  متثل 
اك�ضبو  معر�ض  وهــو  عاملية  اقت�ضادية 
احلدث  هــذا  ان  املوؤكد  ومــن   2020
التي  الــقــيــاديــة  الــكــفــاءة  مـــدى  يعك�ض 
يف  المـــور  ادارة  يف  دولــتــنــا  بها  تتمتع 
على  يجعلنا  ما  وهــو  العاملية  ال�ضاحة 
�ــضــيــكــون حليفنا يف  الــنــجــاح  بــــاأن  ثــقــة 
بالدنا  ان  ذلــك  اىل  اأ�ضف  املحافل  كل 
لـــن تــقــبــل بــغــري الــتــمــيــز والـــتـــفـــوق يف 
كــل املــجــالت وحتــظــى مبــوقــع جغرايف 
اأوروبا  بني  الطرق  مفرتق  يف  ي�ضعها 

وال�ضرق الأو�ضط واآ�ضيا .

الفوز لنا 
العمل  مكتب  مدير  ع�ضكر  �ضعيد  قال 
كله  الوطن  بحجم  فرحة  الن  نعي�ض 
با�ضت�ضافة  دبـــي  فـــوز  فـــاإن  �ــضــك  فــبــال 
هـــذا احلــــدث هــو فـــوز و�ــضــرف لدولة 
المــارات ولي�ض لدبي وحدها فح�ضب 
نوعية  نــقــلــة  يـــحـــدث  ان  �ــضــاأنــه  ومــــن 
للمرة  �ضيقام  اأنه  اعتبار  على  لالإمارة 
الأو�ضط  الــ�ــضــرق  مــنــطــقــة  يف  الأوىل 
والقارة  اآ�ضيا  �ضرق  لبلدان  ي�ضبق  ومل 
بهذه  ونحن  ا�ضت�ضافته  اأن  الإفريقية 
و�ضعبها  بالدنا  لقيادة  نبارك  املنا�ضبة 
املهم  العاملي  احلدث  با�ضت�ضافة  الفوز 
�ضريوج ملنطقة ال�ضرق الأو�ضط كوجهة 
ا�ضت�ضافة  ب�ضرف  دبــي  فــوز   . �ضياحية 
الـــذي �ضيعزز من  املــهــم  املــعــر�ــض  هـــذا 
�ــضــمــعــة دبـــــي الـــعـــاملـــيـــة يف عـــــامل املــــال 

والأعمال .
حتـــدث دكـــتـــور يــو�ــضــف جــمــال الطري 
م�ضت�ضفى  يف  احلــــــوادث  قــ�ــضــم  مــديــر 
�ضقر قائال نحن م�ضرورون جدا بهذا 
الــذي حتقق  العظيم  الوطني  الجنــاز 
بف�ضل جاهزية دبي وامتالكها البنية 
التحتية القت�ضادية التي تبدو كمركز 
مايل عاملي يعد نافذة للت�ضوق وميكن 

الــ�ــضــركــات مــن الــقــيــام بــدورهــا كامال 
ولونظرنا اىل دولتنا جند اأنها يف �ضباق 
دائــم مــع الــزمــن مــن التفوق وحتقيق 
املعجزات ونتيجـة لتنظيم دبي معر�ض 
اأن  ذلـــك  �ــضــاأن  مــن  فـــان   202 اك�ضبو 
يــعــزز القــتــ�ــضــاد واقــتــ�ــضــادهــا وي�ضع 
دبي والإمــارات على اخلريطة العاملية 
كــوجــهــة �ــضــيــاحــيــة وا�ــضــتــثــمــاريــة، كما 
احلدث  لــهــذا  الإمــــارات  ا�ضت�ضافة  اأن 
�ضيعزز مكانة الإمــارات على اخلريطة 

العاملية ويجذب كربى ال�ضركات .

بلد الأمن والأمان 
اأما علي خمي�ض املحرزي فقال بالرغم 
من ان المـــارات بلد الجنـــازات حيث 
الكثري من تلك الجنازات  يف جعبتها 
الـــفـــوز اجلديد  بـــهـــذا  لــكــنــهــا تــ�ــضــيــف 
اجنــازا مهما يعزز وجودها يف م�ضاف 
الدول املتقدمة بالتاأكيد فان المارات 
القوية  املــنــافــ�ــضـــــة  تــخــطــي  يف  جنــحــت 
لتفوز بال�ضت�ضافة لأنها موؤهلة لي�ض 
حلـــدث اكــ�ــضــبــو فــحــ�ــضــب وامنــــا جميع 
الفعاليات العاملية الع�ضية على الدول 
الكربى فقبل العالن عن الفوز كنت 
�ــضــك يف ك�ضب  يــدانــيــهــا  ثــقــة ل  عــلــى 
ان  وباعتقادي   2020 اك�ضبو  معركة 
الوطن  اأبــنــاء  مــن  العظمى  الــغــالــبــيــة 
ال�ضعور  نــفــ�ــض  يــتــمــلــكــهــم  كــــان  اأيــ�ــضــا 
الــذي مــرده اىل ثقة يف قــدرة دبــي ويف 
ملفها الذي كان مدعوما بالعديد من 
الجنــازات يف جمالت البنية التحتية 
م�ضريا اىل جناح دبي هو ب�ضفة عامة 
اأجـــل ذلــك عملت  جنــاح لدولتنا ومــن 
40 قدما  بــطــول  لــطــائــرة  مــ�ــضــروعــا 
مكتوبا عليها اك�ضبو 2020 كم�ضاركة 
يف ا�ــضــتــعــرا�ــض اجنــــــازات بـــالدنـــا وما 
تتمتع بــه مــن عــطــاء وديــنــامــيــكــيــة يف 

العامل .
وتابع املحرزي قائال نحمد اهلل كثريا 
على اأننا مواطنني لدولة مهمة ا�ضمها 
روؤية  �ضاحبة  قيادة  ولديها  الإمـــارات 
ثاقبة وتتطلع دائماً اإىل امل�ضتقبل بثقة 
من اأجل ان تكون يف القمة وتاأخذ بعني 
وتطلعات  طــمــوحــات  جميع  العــتــبــار 
ولــعــل هذا  املـــجـــالت  �ضتى  اأبــنــائــهــا يف 
هــو مــا �ضكل عامل اقــنــاع اأغـــرى جلنة 
بان  باري�ض  2020 يف  اك�ضبو  معر�ض 
تعطي المارات اأحقية تنظيم املعر�ض 

دون غريها من الدول املتناف�ضة .

جاهزية البنية
�ــضــك فيه  ( ممـــا ل  اأم خــالــد   ( قــالــت 

اك�ضبو  ملــعــركــة  تــوجــهــهــا  قــبــل  دبـــي  ان 
2020 قامت بتجهيز نف�ضها بالنحو 
الذي جعل منها واحدة من اأهم املدن 
كمركز  ت�ضنف  الن  هــي  بــل  الــعــاملــيــة 
كالنقل  املجالت  من  العديد  يف  عاملي 
مكنها  ما  وهـــــــو  والتجارة  وال�ضياحة 
الأ�ضــــــا�ضية  املــقــومــات  امـــتـــالك  مـــن 
ل�ضت�ضافة  املثالية  التحتية  والبنية 
اأهـــم املــعــار�ــض يف الــعــامل وبـــذا اأتوجه 
ال�ضمو  �ضاحب  املباركة  امل�ضرية  لقائد 
ال�ضيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئي�ض 
�ضاحب  واأخـــيـــه  اهلل  حــفــظــه  الـــدولـــة 
الــ�ــضــمــو الــ�ــضــيــخ حمــمــد بـــن را�ـــضـــد اآل 
الـــدولـــة رئي�ض  نــائــب رئــيــ�ــض  مــكــتــوم 
جمل�ض الوزراء حاكم دبي األف مربوك 

الفوز بال�ضت�ضافة .
اأمـــا عــلــي ال�ضحي فــقــد ذكـــر بــانــه كان 
متفائال بفوز دبي با�ضت�ضافة معر�ض 
القناعة  تــلــك  وتــاأتــي   2020 اك�ضبو 
قوية  حتتية  لبنية  دبــي  امــتــالك  مــن 
املنطقة،  يف  لــهــا  مــثــيــل  ل  ومــثــالــيــة 
متمثلة يف قطاعات الطرق والت�ضالت 
بال�ضافة  والبيئة  والأمـــن  والــفــنــادق 
الكافية  واملعرفة  الوا�ضعة  اخلربة  اىل 
كله  ذلــك  وقبل  املــوؤمتــرات  با�ضت�ضافة 
املعي�ضي  وال�ضتقرار  الر�ضيدة  القيادة 
الذي تتنتع به الدولة لي�ض ملواطنيها 
التي  اجلن�ضيات  ملــئــات  وامنـــا  فح�ضب 

تعي�ض على اأر�ضها.

فرحة الوطن 
كانت  دبــي  ان  اىل  نا�ضر عبداهلل  اأ�ضار 
مبعر�ض  الــفــوز  جــــدارة  عــن  ت�ضتحق 
ع�ضرية  مدينة  لأنها   2020 اك�ضبو 
كل  وفيها  والتطور  النمو  على  قـــادرة 
والأمن  وال�ضتجمام  الــراحــة  اأ�ــضــبــاب 
ل  دبــي  ان جنــاح  اىل  لزائريها م�ضريا 
وامنا  فح�ضب  المــــارات  على  ينعك�ض 
كانت  التي  املنطقة  دول  جميع  اأي�ضا 
تــنــتــظــره بـــفـــارغ الــ�ــضــرب لأنـــــه ميثل 
ان  المـــــارات مــن  لــهــا ميــكــن  بالن�ضبة 
اأكر اأهمية كمركز اإقليمي  تلعب دوراً 
املقومات  بكل  متميزة  خا�ضة  ووجهة 
الــــالزمــــة لــ�ــضــيــاغــة وتــــرويــــج منـــوذج 
تبادل  على  يقوم  القت�ضادية  للتنمية 

اخلربات .
بـــحـــ�ـــضـــب عـــــواطـــــف �ــــضــــامل فــــــان فـــوز 
اإك�ضبو  معر�ض  با�ضت�ضافة  الإمــــارات 
وطنية  منا�ضبة  �ضكل   2020 الــدويل 
اأ�ضاعت الفرح يف نفو�ضنا جميعا موؤكدة 
ثمرة  وامنـــا  �ضهال  يــكــن  الــفــوز مل  ان 
لــهــا قيادة  جـــهـــود مــ�ــضــنــيــة خــطــطــت 
الــدولــة وتــعــززت بــاخلــربة الــكــبــرية يف 
�ضناعة املعار�ض الدولية الناجحة ، ما 
جعل دبي خا�ضة والمارات عامة اأحد 
اأهم املراكز املهمة يف هذه ال�ضناعة يف 

منطقة ال�ضرق الأو�ضط .
وتـــ�ـــضـــيـــف قـــائـــلـــة مـــثـــل غــــــريي من 
متفائلة  كنـــــت  واملــواطــنــات  املواطنني 
هذا  بــا�ــضــتــ�ــضــافــة  دبــــي  بفــــــــوز  جــــدا 
الــكــبــري رغـــم �ضرا�ضة  الــعــاملــي  احلـــدث 
املراكز  اأهــــم  لــكــونــهــا  نــظــرا  املــنــافــ�ــضــة 
وال�ضياحية  والــتــجــاريــة  الــ�ــضــنــاعــيــة 
عالوة على اأنها تتمتع بخربة كبرية يف 
�ضناعة املعار�ض واملوؤمترات والفعاليات 

الدولية والت�ضهيالت املتاحة.. 
قال حميد حممد .. اأتفق مع غريي بان 
لالمارات  م�ضمونا  كان  الباهر  الفوز 
لأن دبي مل تق�ضر يف �ضيء فقد قدمت 
املقنعة  بــــالجنــــازات  مــ�ــضــحــونــا  مــلــفــا 
اأعلى  التي �ضملت البنية التحتية على 
طريان  خطوط  �ضبكة  ومنها  م�ضتوى 
نقل  و�ضبكة  العاملية  ت�ضاهي  حملية 
وات�ضالت  �ضهلة  وموا�ضالت  ع�ضرية 
وفــق خدمات  وفــنــادق تعمل  مــتــطــورة 
راقية ومرافق ترفيهية متعددة وغري 

ذلك من عوامل اجلذب ..
كما ان دولتنا تتمتع بعالقات خارجية 
�ضكل  مــا  الــعــامل  قوية مــع معظم دول 
الرت�ضيحات  يف  لـــهـــا  كــــبــــرياً  دعــــمــــاً 
اإك�ضبو  معر�ض  با�ضت�ضافة  اخلــا�ــضــة 
الدويل ولأن الفوز حتقق فانه نتائجه 
املجالت  عــلــى  �ضتنعك�ض  اليــجــابــيــة 
والجتماعية  وال�ضياحية  القت�ضادية 

كافة .

علي خمي�ض املحرزي خليفة املكتوم

�ضامل البكر

د. يو�ضف جمال الطري

ابراهيم البغام

حممد �ضقر

�ضعيد ع�ضكر

جنيب عبداهلل ال�ضام�ضي

في�ضل عبداهلل جمعة

�سعيد بن زايد : فوز الإمارات 
باإ�ست�سافة اك�سبو2020 

مفخرة لكل مواطني الدولة 
•• ابوظبي-وام:

اأكد �ضمو ال�ضيخ �ضعيد بن زايد اآل نهيان ممثل حاكم اأبوظبي اأهمية فوز 
لكل  مفخرة  يعد  ماحتقق  ان  وقــال   2020 اك�ضبو  باإ�ضت�ضافة  الإمـــارات 
مقام  اىل  املنا�ضبة  بهذه  التهنئة  �ضموه  ووجــه  المــــارات.  دولــة  مواطني 
اآل نهيان رئي�ض الدولة حفظه اهلل  ال�ضيخ خليفة بن زايد  ال�ضمو  �ضاحب 
الدولة  رئي�ض  نائب  مكتوم  اآل  را�ــضــد  بــن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  و�ضاحب 
رئي�ض جمل�ض الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل واىل �ضعب المارات بهذا الفوز 
الكبري .. موؤكدا قدرة كوادر ابناء الدولة على تنظيم هذه التظاهرة العاملية 
امل�ضتويات  كل  وعلى  المكانيات  كل  ت�ضخري  املخت�ضة من  ومتكن اجلهات 
الكبري  الــدور  اأثنى �ضموه على  . كما  2020 مثالية  اك�ضبو  اجــواء  جلعل 
بكل   2020 باك�ضبو  اخلا�ض  العمل  وفريق  اخلارجية  وزارة  لعبته  الــذي 
ل�ضت�ضافة  الإمـــارات  به  تقدمت  الــذي  امللف  فر�ض  لدعم  وكفاءة  اقتدار 
على  الــدولــة  بها  حتظى  التي  املكانة  اجلميع  جهود  اثبتت  حيث  املعر�ض 
اختيارها  يف  متثل  والـــذي  لها  الــعــامل  وتقدير  واحـــرتام  العاملية  ال�ضاحة 
ل�ضت�ضافة هذا املعر�ض الكبري . واأكد �ضمو ال�ضيخ �ضعيد بن زايد اآل نهيان 
امنا هو فوز جلميع   2020 اك�ضبو  با�ضت�ضافة معر�ض  المــارات  ان فوز 
اآفاقا  امامها  يفتح  حيث  العربية  والــدول  اخلليجي  التعاون  جمل�ض  دول 
العديد من  التطوير والتحديث يف  ت�ضاهم يف تعزيز جهود  غري م�ضبوقه 
مل�ضروعات  اخل�ضبة  الر�ضية  تعد  التي  النا�ضئة  بالأ�ضواق  احلافلة  الــدول 
التنمية يف خمتلف املجالت مبا ي�ضمح ببزوغ فجر جديد يواكب من خالله 
�ضكان هذه املنطقة ركب التقدم العاملي بكل ما يوفره املعر�ض من فر�ض 
وما يقدمه من قنوات لتبادل الفكار والروؤى وا�ضتحداث احللول املبتكرة 
خلدمة الب�ضرية و�ضمان تطويرها وتقدمها . وقدم �ضموه ال�ضكر اجلزيل 
والعرفان اىل كافة اع�ضاء فريق العمل الماراتي اخلا�ض باإك�ضبو 2020 
املتعددة  ولقاءاته  ات�ضالته  وجــه من خــالل  اأكمل  على  واجبه  اأدى  الــذي 
مع امل�ضوؤولني يف معظم الدول الأع�ضاء يف املكتب الدويل للمعار�ض حيث 
قدم فريق العمل الماراتي برئا�ضة �ضمو ال�ضيخ اأحمد بن �ضعيد اآل مكتوم 
رئي�ض هيئة دبي للطريان الرئي�ض الأعلى ملجموعة طريان الإمارات رئي�ض 
2020 حججا وبراهني واقعية  اإك�ضبو  اللجنة العليا ل�ضت�ضافة معر�ض 
وعملية تثبت قدرة المارات عموما ودبي على وجه اخل�ضو�ض ل�ضت�ضافة 

هذا احلدث الدويل الكبري. 

منال بنت حممد: الفوز با�ست�سافة اإك�سبو 
ومنعطفا  تاريخية  حمطة  ميثل   2020
مهما يف م�سرية النجاح التي حققتها دبي

•• دبي-وام:

اآل نهيان نائب رئي�ض جمل�ض  اأكدت حرم �ضمو ال�ضيخ من�ضور بن زايد 
الــوزراء وزير �ضوؤون الرئا�ضة �ضمو ال�ضيخة منال بنت حممد بن را�ضد 
اآل مكتوم اأن فوز دبي با�ضت�ضافة معر�ض اك�ضبو 2020 ميثل حمطة 
تاريخية ومنعطفا مهما يف م�ضرية النجاح التي حققتها دبي على مدار 
العقود املا�ضية. وتوجهت �ضموها يف هذه املنا�ضبة العظيمة بتحية �ضكر 
وتقدير اإىل �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ض الدولة 
نائب  مكتوم  اآل  را�ــضــد  بــن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  و�ضاحب  اهلل  حفظه 
رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل وحكومة دولة 
الإمارات التي بذلت وتبذل على الدوام جهودا جبارة خلدمة هذا الوطن 
الغايل ومواطنيه. وقالت �ضموها: "تعد هذه املرة الأوىل التي ت�ضت�ضيف 
فيها مدينة يف منطقة ال�ضرق الأو�ضط واأفريقيا وجنوب �ضرق اآ�ضيا هذا 
احلدث الهام الذي ي�ضتقطب ماليني الزوار على مدار �ضتة اأ�ضهر الأمر 
الذي يعك�ض املكانة البارزة التي و�ضلت اإليها دبي على اخلريطة الدولية 
لتكون بحق مدينة عاملية حتظى باأهمية كربى و�ضمعة طيبة يف جميع 
التي  الق�ضايا  اأهمية  اإىل  منال  ال�ضيخة  �ضمو  واأ�ــضــارت  الــعــامل.  اأنــحــاء 
�ضيتناولها املعر�ض الذي ي�ضكل من�ضة عاملية لكت�ضاف حلول مبتكرة يف 
جمالت ال�ضتدامة وامل�ضادر املتجددة للطاقة واأنظمة النقل واملوا�ضالت 

احلديثة وخلق فر�ض جديدة لتعزيز النمو القت�ضادي.

العدد  10957 بتاريخ 2013/11/28     
 مذكرة اعادة اعالن املدعى عليه بالن�ضر

اىل املدعي عليه/ الظبي للمقاولت جمهول حمل القامة نعلنكم باأن املدعيني 
املحكمة لها جل�ضة  اأدنــاه وحددت  املذكورة  العمالية  الدعاوي  اقاموا عليكم  قد 

يوم اخلمي�ض بتاريخ  2013/12/12 ال�ضاعة 8:30   .
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هزاع بن زايد يهنيء رئي�س الدولة ونائبه واحلكام ونواب احلكام واأولياء العهود بفوز الإمارات بتنظيم معر�س اإك�سبو الدويل 2020 يف دبي 

�سيف بن زايد: الدنيا اختارت دانة الدنيا 

اأكد اأن الفوز يجعل من المارات حمط اأنظار العامل طوال �سنوات العقد القادم

عبداهلل بن زايد: فوز المارات باإك�سبو 2020 حلظة تاريخية غري م�سبوقة يف تاريخ امتنا العربية

•• اأبوظبي-وام:

م�ضت�ضار  نهيان  اآل  زايـــد  بــن  هـــزاع  ال�ضيخ  �ضمو  قــال 
الأمن الوطني اإن فوز الإمارات بتنظيم معر�ض اإك�ضبو 
الدويل 2020 يف دبي ام�ض هو انت�ضار لالإماراتيني 
اأن  م�ضيفا  باأ�ضرها  واملنطقة  والــعــرب  واخلليجيني 
هذا الفوز ياأتي تتويجا ملرحلة التاأ�ضي�ض والبناء التي 
د�ضنها الراحل الكبري املغفور له باإذن اهلل ال�ضيخ زايد 
بن �ضلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه وملرحلة التمكني 
اآل  زايد  ال�ضيخ خليفة بن  ال�ضمو  التي قادها �ضاحب 
نهيان رئي�ض الدولة حفظه اهلل و�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ 
حممد بن را�ضد اآل مكتوم نائب رئي�ض الدولة رئي�ض 

اأن الفوز  الـــوزراء حاكم دبــي. واأ�ــضــاف �ضموه  جمل�ض 
اأن م�ضرية  هو مبثابة �ضهادة عاملية لالإمارات وتاأكيد 
التنمية التي �ضهدتها وت�ضهدها البالد ت�ضري بخطى 
واملمار�ضات  ال�ضيا�ضات  اأف�ضل  على  معتمدة  را�ضخة 
املتحدة وجهة  العربية  الإمـــارات  دولــة  ما جعل  وهــو 
اأ�ضا�ضية يف العامل لي�ض يف جمال ال�ضياحة فح�ضب بل 
اأي�ضا يف جمالت الثقافة والعلوم والقت�ضاد والعمران 
كما  وغــريهــا..  التحتية  والبنية  والأعــمــال  والتجارة 
تتمتع  الــذي  الكبري  الثقايف  التنوع  الفوز  يعك�ض هذا 
الت�ضامح والعــتــدال واحــرتام حقوق  البالد وقيم  به 

الإن�ضان وح�ضن ال�ضيافة التي ت�ضتهر بها الإمارات. 
وقال �ضموه اإن هذا الفوز امل�ضتحق لالإمارات بتنظيم 

معر�ض اإك�ضبو الدويل 2020 يف دبي يفر�ض حتديات 
املتحدة قادرة  جديدة �ضتكون دولة الإمــارات العربية 
بــقــيــادتــهــا احلــكــيــمــة وهــمــة اأبــنــائــهــا املــخــلــ�ــضــني على 
الــنــهــو�ــض بــهــا حــتــى تــقــدم لــلــعــامل منــوذجــا فــريــدا يف 
ا�ضت�ضافة  واأن  الــكــربى  الفعاليات  هــذه  مثل  تنظيم 
التاريخية  املــحــطــة  مبــثــابــة  �ــضــيــكــون  اإك�ضبو2020 
الإمـــــارات  يف  الأر�ـــــض  اأمم  �ضتجتمع  حــيــث  الــفــارقــة 
وازدهـــار على  اإليه من تقدم ومنــو  لت�ضهد ما و�ضلت 
كافة ال�ضعد وامل�ضتويات. ورفع�ضموه اإىل مقام �ضاحب 
ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ض الدولة 
بن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  واأخــيــه  اهلل  حفظه 
جمل�ض  رئي�ض  الــدولــة  رئي�ض  نائب  مكتوم  اآل  را�ــضــد 

الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل واإخوانهما اأ�ضحاب ال�ضمو 
اهلل  حفظهم  الإمـــارات  حكام  الأعــلــى  املجل�ض  اأع�ضاء 
اآل نهيان  زايــد  ال�ضيخ حممد بن  �ضمو  اأول  الفريق  و 
ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�ضلحة 
التهاين  اآيـــات  اأ�ضمى  العهود  واأولــيــاء  احلــكــام  ونـــواب 

والتربيكات . 
كما هناأ �ضموه �ضعب الإمارات الويف بهذا الفوز الكبري 
الـــذي يــاأتــي بــالــتــزامــن مــع احــتــفــالت الــيــوم الوطني 
الــثــاين والأربـــعـــني وهــو مــا يجعل الــفــرحــة فرحتني 
بـــاأداء  والرتـــقـــاء  بــاإجنــازاتــنــا  التم�ضك  اإىل  ويــدعــونــا 
الإمـــارات  حتافظ  حتى  واخلا�ضة  العامة  املوؤ�ض�ضات 

على هذه املكانة املرموقة بني الأمم املتقدمة. 

•• اأبوظبي-وام:

قال الفريق �ضمو ال�ضيخ �ضيف بن زايد ال نهيان نائب 
رئي�ض جمل�ض الوزراء وزير الداخلية:اننا نحمد اهلل 
ا�ضت�ضافة بالدنا  والفوز يف  بالنجاح  الذي من علينا 
يف  �ضموه  واأ�ــضــاف  الـــدويل.   2020 اإك�ضبو  ملعر�ض 

كــلــمــة لــه حتــت عــنــوان الــدنــيــا اخـــتـــارت دانــــة الدنيا 
الف�ضل  اأن  الداخلية  لــوزارة  اللكرتوين  املوقع  على 
يف حتقيق هـــذا احلـــدث الــعــاملــي املــمــيــز يــعــود جلهود 
�ضيدي  راأ�ضها  وعلى  الــوطــن  قــيــادة  وحكمة  ومثابرة 
نهيان  اآل  زايــــد  بــن  الــ�ــضــيــخ خليفة  الــ�ــضــمــو  �ــضــاحــب 
�ضاحب  اخــيــه  جــانــب  اىل  اهلل  الــدولــة حفظه  رئي�ض 

ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد ال مكتوم نائب رئي�ض 
الدولة رئي�ض جمل�ض الوزراء حاكم دبي الذي ي�ضابق 
الزمن دائما لتحقيق ابرز الجنازات املحلية والعاملية 
انا �ضخ�ضيا �ضعيد بهذا الفوز  امل�ضرفة. وزاد �ضموه : 
فالإمارات  متفاجئ  غــري  �ــضــراحــة  لكنني  الــوطــنــي 
اأن  �ضموه  موؤكدا  الكربى  لالإجنازات  رديفا  ا�ضبحت 

حث  و  جــدا  كبري  اجلميع  عــاتــق  على  امللقى  الــعــبء 
على م�ضاعفة اجلهود بالعمل والإعداد لهذا احلدث 
�ضموه  وقــدم  الأجـــدر.  دائما  اننا  للعامل  لنثبت  املهم 
للرت�ضح  دبــي  ملف  بدعم  �ضاهم  مــن  كــل  اإىل  ال�ضكر 
الإخوة  و  املقيمني  او  الوطن  ابناء  من  �ضواء  والفوز 

والأ�ضدقاء حول العامل.

•• ابوظبي-وام:

وزير  نهيان  اآل  زايـــد  بــن  عــبــداهلل  ال�ضيخ  �ضمو  اأكـــد 
اإك�ضبو  بــاإ�ــضــتــ�ــضــافــة  المـــــــارات  فــــوز  ان  اخلـــارجـــيـــة 
تاريخ  يف  مــ�ــضــبــوقــة  غـــري  تــاريــخــيــة  حلــظــة   2020
امــتــنــا الــعــربــيــة.. حلــظــة فـــرح وغــبــطــة و�ــضــرور هلت 
علي قيادة و�ضعب المارات يف غمرة احتفالت دولتنا 
الفتية باليوم الوطني الثاين والربعني لت�ضيف ايل 
التي  العظيمة  العــمــال  من  جديدا  ن�ضقا  اجنازاتنا 
جتعل من المارات حمط انظار العامل طوال �ضنوات 
التاريخي  الفوز  هــذا  ان  �ضموه  وقــال   . القادم  العقد 
يوؤكد ان دولتنا حتظى باإحرتام العامل وهذا ما يبعث 
على التفاوؤل يف جناحها يف نيل الثقة بالت�ضويت من 
قبل الــدول الع�ضاء يف املكتب الــدويل للمعار�ض يف 
الك�ضبو  احت�ضان  يف  قدرتها  علي  والجــمــاع  باري�ض 
يف  وح�ضارية  وعلمية  وثقافية  فنية  تظاهرة  اكــرب 
فـــوز م�ضتحق لقيادة  انـــه  �ــضــمــوه  واأ�ـــضـــاف   . الــتــاريــخ 
المــارات و�ضعبها ولمــارة دبي .. انه فوز فاجاأت به 

المارات العامل اجمع ويف هذه اللحظة التاريخية ل 
ي�ضعني ال ان اتقدم با�ضمي اآيات التهنئة والتربيكات 
نهيان  اآل  زايــد  بن  ال�ضيخ خليفة  ال�ضمو  ايل �ضاحب 
ال�ضيخ  ال�ضمو  و�ــضــاحــب  اهلل  حفظه  الــدولــة  رئي�ض 
حممد بن را�ضد اآل مكتوم نائب رئي�ض الدولة رئي�ض 
جمل�ض الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل واع�ضاء املجل�ض 
العلى حكام المــارات واىل �ضعب المــارات واىل كل 
الخوة وال�ضدقاء يف العامل والذين �ضوتوا لنا لكي 
واقول   .. دبــي  يف   2020 اك�ضبو  تنظيم  �ضرف  ننال 
مو�ضول  ال�ضكر  مــكــان..  كل  يف  واخوتنا  لأ�ضدقائنا 
على  �ضعبا  وحكومة  قيادة  المـــارات  دولــة  با�ضم  لكم 
مــواقــفــكــم ومـــواقـــف دولـــكـــم الــتــي مــكــنــت المـــــارات 

 . ل�ضت�ضافة دبي اك�ضبو 2020 
وخ�ض �ضموه بالذكر مواقف الدول العربية امل�ضاندة 
ل�ــضــتــ�ــضــافــة الـــدولـــة هــــذا احلـــــدث املـــهـــم فــهــي تنم 
التي  الوىل  املــرة  لنها  العربي  النــتــمــاء  �ضدق  عــن 
الدويل  احلــدث  هــذا  عربية  مدينة  فيها  ت�ضت�ضيف 
املــهــم وبــالــتــايل فـــوز دبـــي وجنــاحــهــا هـــو جنـــاح لكل 

العرب.  وقــال �ضموه لقد كنا يف دولــة المــارات علي 
ثقة بهذا الفوز لن امللف الذي اأعدته دبي ل�ضت�ضافة 
بالتالحم  مــعــزز  بــالــثــقــة  جــديــر   ..  2020 اكــ�ــضــبــو 
ال�ضعبي لي�ض من قبل �ضعب المارات فح�ضب بل كل 
املقيمني على اأر�ض الدولة كلها عنا�ضر قوية دعمت 

ملف الإمارات يف هذا ال�ضاأن . 
اللحظة  هــذه  يف  �ضعادتي  م�ضدر  ان  �ضموه  واأ�ــضــاف 
التاريخية هو احت�ضان دولة الإمارات ملعر�ض اإك�ضبو 
على  اخلام�ض  بالعقد  حتتفل  وهــي   2020 الــدويل 
ياتي  لكي  اعظم  الفر�ضة  �ضتكون  وهنا  تاأ�ضي�ضها.. 
العامل الينا وي�ضاركنا افراحنا مبرور ن�ضف قرن علي 
ال�ضيخ زايد بن  املغفور له  تاأ�ضي�ض المــارات علي يد 

�ضلطان ال نهيان رحمه اهلل . 
وقال �ضموه لبد من تقدمي ال�ضكر اجلزيل والعرفان 
اىل كــافــة اعــ�ــضــاء فــريــق الــعــمــل المـــاراتـــي اخلا�ض 
وجه  اأكــمــل  على  واجــبــه  اأدى  الــذي   2020 باإك�ضبو 
من خالل ات�ضالته ولقاءاته املتعددة مع امل�ضوؤولني 
يف معظم الدول الأع�ضاء يف املكتب الدويل للمعار�ض 

حيث قدم فريق العمل الماراتي برئا�ضة �ضمو ال�ضيخ 
اأحمد بن �ضعيد اآل مكتوم رئي�ض هيئة دبي للطريان 
رئي�ض  الإمـــــارات  طـــريان  ملجموعة  الأعــلــى  الرئي�ض 
 2020 اإك�ضبو  معر�ض  ل�ضت�ضافة  العليا  اللجنة 
حججا وبراهني واقعية وعملية تثبت قدرة المارات 
هذا  ل�ضت�ضافة  اخل�ضو�ض  وجــه  على  ودبــي  عموما 
احلدث الدويل الكبري .. موؤكدا �ضموه ان هذا اختبار 
اي�ضا ملعدن �ضباب المارات ومدى جناحهم يف حتقيق 
�ضراحة  وانــا   .. وم�ضتقبال  حا�ضرا  دولتهم  اأهـــداف 
فــخــور بــهــذا الــنــمــوذج مــن الــتــالحــم الــوطــنــي الذي 
يتميز به جمتمع المارات . وقال �ضموه الن وبعد ان 
حققنا الفوز فاننا نقول لكل الذين �ضوتوا لنا نحن 
حري�ضون على اإظهار الوجه احلقيقي لالمارات لهذا 
والت�ضامح  بالنفتاح  ميتاز  الــذي  الــعــامل  مــن  اجلــزء 
التزامها  عــن  تعرب  الإمـــــارات  حكومة  واإن  والــتــنــوع 
العميق بتقدمي اأقوى تنظيم ملعر�ض اإك�ضبو 2020 
الذي  الإمـــــارات  جمتمع  طبيعة  للعامل  نظهر  لكي 

يقوم على النفتاح والإبداع . 

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل/املالك:�ضالح خمي�ض �ضالح اجلنيبي
  KHORFAKHAN PEOPLE طلب لت�ضجيل بيانات العالمة التجارية:مطعم خورفكان ال�ضعبي 

املودعة بالرقم:196570       بتاريخ:2013/8/19 م
با�ضــم:�ضالح خمي�ض �ضالح اجلنيبي

وعنوانه:ابوظبي ، �ض.ب: 32248 ، هاتف: 024499444 ، فاك�ض: 024499600
وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:43 مطعم .

بكتابة مزخرفة  ال�ضعبي(  كتابة )جمموعة مطابخ ومطاعم خورفكان  العالمة:العالمة عبارة عن  و�ضف 
ال�ضكل  وداخـــل  الحــمــر  باللون  زخــريف  �ضكل  ي�ضارها  وعلى  ال�ــضــود  باللون  بخط  مميز  ب�ضكل  كــويف  بخط 
ال�ضكل  ي�ضار  وعلى  الفاحت  الخ�ضر  باللون  مطعم  ال�ضكل  ميني  وعلى  خورفكان  البي�ض  باللون  مكتوب 
كلمة  وداخــلــه  الحمر  باللون  اخــر  زخــريف  �ضكل  ال�ضكل  ي�ضار  وعلى  الفاحت  الخ�ضر  باللون  ال�ضعبي  كلمة 
KHORFAKHAN باللون البي�ض وعلى ميني ال�ضكل كلمة PEOPLE باللون الخ�ضر الفاحت 

وال�ضكل على خلفية باللون البي�ض .  
لعتبارها   KHORFAKHAN خورفكان  ا�ضتخدام  عن  ح�ضري  بحق  املطالبة  ال�ضــرتاطات:عدم 

منطقة جغرافية مبعزل عن العالمة او بالو�ضاع الخرى . 
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد ، اأو اإر�ضاله 

بالربيد امل�ضجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ض  28  نوفمرب 2013 العدد 10957

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل/املالك:لريت�ض �ضبا
  La Riche Spa:طلب لت�ضجيل بيانات العالمة التجارية 

املودعة بالرقم:197209       بتاريخ:2013/9/1 م
با�ضــم:لريت�ض �ضبا

 : اللــكــرتوين  الــربيــد   ،  025595977 فاك�ض:   ،  025595977 هــاتــف:   ،  92129 �ـــض.ب:   ، وعنوانه:ابوظبي 
larishefpa@info.com

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:3 �ضالون جتميل .
والبني  اخ�ضر  لونه  ا�ضالع  متوازي  ا�ضفله  يف  الالمع  والبني  الخ�ضر  باللون   R العالمة:حرف  و�ضف 
متوازي  ا�ضفل  يف  البي�ض  باللون  الالتينية  بالحرف   La Riche Spa عبارة  و�ضطه  يف  كتب  الالمع 
ال�ضالع يوجد بروزه على �ضكل �ضبه دائرة من اجلهة اليمني والي�ضار باللون الخ�ضر والبني الالمع ويف 

و�ضط الربوزه كتب حرف S باللون الخ�ضر والبني الالمع  .  
ال�ضــرتاطات:. 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد ، اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ض  28  نوفمرب 2013 العدد 10957

وفد الدولة قدم عر�سًا اأبهر احل�سور ل�ست�سافة اإك�سبو 2020 
•• باري�س:

فازت دبي بتنظيم معر�ض اك�ضبو 2020 متفوقة على ثالث دول تر�ضحت 
ل�ضت�ضافة املعر�ض هي رو�ضيا وتركيا والربازيل بعد تقدميها عر�ضا ميزا 
مللف المارات اأبهر احل�ضور بالمكانيات التي توفرها مدينة دبي ال�ضاحرة 

والبنية التحتية القوية وال�ضتعدادات الكربى لإبهار العامل يف 2020
وبح�ضور �ضمو ال�ضيخ �ضمو ال�ضيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان وزير اخلارجية 
و�ضمو ال�ضيخ اأحمد بن �ضعيد اآل مكتوم رئي�ض هيئة دبي للطريان الرئي�ض 
لك�ضبو  العليا  الوطنية  اللجنة  رئي�ض  الإمـــارات  طــريان  ملجموعة  الأعلى 
الوطنية  اللجنة  واأع�ضاء  الـــوزراء  املعايل  اأ�ضحاب  من  وعــدد   2020
الدويل  للمركز  التنفيذي  املكتب  واأع�ضاء  ورئي�ض   2020 لك�ضبو  العليا 
للمكتب  العمومية  اجلمعية  واأعــ�ــضــاء  دولـــة   167 ومــنــدوبــي  للمعار�ض 
الدويل للمعار�ض .. قدمت معايل رمي بنت اإبراهيم الها�ضمي وزيرة دولة 
ال�ضاعة  الربع  يف   2020 لك�ضبو  العليا  الوطنية  للجنة  املنتدب  الع�ضو 
املعر�ض الدويل  التي ت�ض�ضيف هذا  الت�ضويت للدولة  الخرية من موعد 
الكبري عر�ض الدولة الذي دام 20 دقيقة اأ�ضارت فيه اىل اآخر ال�ضتعدادات 
التي متت يف دولة المارات ومدينة دبي حتديدا املر�ضحة ل�ضت�ضافة هذا 
احلدث. واأكدت معاليها ان دولة المارات قيادة وحكومة و�ضعبا وجمتمعا 
باتت مهياأة ل�ضت�ضافة هذا احلدث وتقدمي اف�ضل ما لديها من خدمات 
الذي  وزواره  املــعــر�ــض  للم�ضاركني يف  والمــــان  والمـــن  لــلــراحــة  وو�ــضــائــل 
يتوقع ان يزوره نحو 25 مليون زائر من كافة اأنحاء العامل مبا فيها دولة 

المارات على مدى 6 اأ�ضهر التي يقام فيها املعر�ض.
الدولة  تقدمها  التي  الن�ضانية  وامل�ضاعدات  باخلدمات  معاليها  ونوهت 
ل�ضعوب العامل الفقرية من خالل موؤ�ض�ضاتها الوطنية التي تعنى بالطفال 
التي  املعمورة  اأرجــاء  خمتلف  يف  وال�ضحة  والتعليم  ال�ضن  وكبار  واملر�ضى 
حتتاج �ضعوبها ملثل هذه امل�ضاعدات. وعددت الوزيرة الها�ضمي اأهم العنا�ضر 
اأرا�ضيها  التي متتلكها دولة المــارات لجناح هذا احلدث على  واملقومات 
..م�ضرية يف ال�ضياق اىل التناغم الن�ضاين والثقايف واحل�ضاري الذي مييز 
جمتمع المارات املكون من 200 جن�ضية ميثلون ال�ضواد الأعظم من دول 
العامل يعي�ضون يف ظل جمتمع عربي م�ضلم مت�ضامح ويف ظل كرم ال�ضيافة 

العربية والحرتام وحفظ حقوق الن�ضان.
مطارات  من  واملتميزة  املتكاملة  التحتية  البنية  اىل  معاليها  اأ�ــضــارت  كما 
والت�ضالت  املوا�ضالت  جانب  اإىل  عاملية  وموانئ  وج�ضور  طرق  و�ضبكات 
التي تربط دولة الإمارات مع جميع دول العامل دون معوقات اأو تعقيدات 
هذا اىل جانب موقع املعر�ض املقرتح الذي يقع يف منطقة جبل علي يف دبي 
على م�ضاحة اأكر من 20 هكتارا من الأر�ض واملجاور اىل ميناء جبل على 

اآل مكتوم الدويل احلديث ويحيط به �ضبكة من الطرق  العمالق ومطار 
املعر�ض من  اىل  الو�ضول  ت�ضهل عملية  التي  املتطورة  والأنفاق  واجل�ضور 

قلب املدينة اأو من كافة اأنحاء الإمارات بكل �ضال�ضة و�ضهولة.
ل�ضكان  واحلياة  املعي�ضة  منط  ي�ضور  وثائقي  فيلم  عر�ض  الكلمة  وتخلل 
الإمارات والتعاي�ض الن�ضاين بني خمتلف ال�ضرائح وجمتمعها الذي ي�ضكل 
األوان الطيف بحيث ي�ضكل ن�ضيجا دوليا يف غاية  ف�ضيف�ضاء ملونة بجميع 

التواد والتعاي�ض والن�ضجام.
داخل  وت�ضفيقهم  احل�ضور  باإعجاب  الها�ضمي  الوزيرة  كلمة  حظيت  وقد 
يف  للمعار�ض  الــــدويل  املــركــز  مــقــر  يف  الفعالية  ت�ضت�ضيف  الــتــي  الــقــاعــة 
نهيان  اآل  زايد  ال�ضيخ عبداهلل بن  �ضمو  باري�ض. وكان  الفرن�ضية  العا�ضمة 
وزير اخلارجية قد اأجرى يف وقت �ضابق من �ضباح ام�ض عددا من الت�ضالت 
مع نظرائه وزراء خارجية الدول الع�ضاء يف اجلمعية العمومية للمركز 
الدويل للمعار�ض لك�ضب تاأييدهم وت�ضويت دولهم ل�ضالح دولة الإمارات 
التالحم  جلهة  �ضيما  ل  وا�ضتعداد  جهوزية  بكل  احلــدث  هذا  تنتظر  التي 

ال�ضعبي والتاأييد الوطني للفوز بهذا احلدث.

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل/املالك:�ضركة طليطله للتجارة ذ.م.م
  TT:طلب لت�ضجيل بيانات العالمة التجارية 

املودعة بالرقم:198924       بتاريخ:2013/10/1 م
با�ضــم:�ضركة طليطله للتجارة ذ.م.م

وعنوانه:ابوظبي ، �ض.ب: 43643 ، هاتف: 025550999 ، فاك�ض: 02550606
)ادوات  ال�ضلع  من  منوعة  ت�ضكيلية  جتميعية  خدمة  بالفئة:35  الواقعة  اخلدمات  اأو  ال�ضلع  لتمييز  وذلــك 

كهربائية وانارة( لغاية عر�ضها و�ضرائها من قبل امل�ضتهلك ول تنطوي على خدمة النقل .
و�ضف العالمة:مربع ابي�ض ر�ضم يف داخله عبارة على �ضكل دائرة كهربائية لونها ازرق غامق ويف و�ضطها 
 TT تكون من اللون البي�ض ودائرة يف الو�ضط اي�ضا زرقاء يخرج منه �ضنون زرقاء كتب يف و�ضطها عبارة
باللون البي�ض يف اعلى الدائرة من اجلهة اليمني يخرج دائرتان لونهم احمر �ضغري اي احلجم وبالتوايل. 

ال�ضــرتاطات:. 
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد ، اأو اإر�ضاله 

بالربيد امل�ضجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ض  28  نوفمرب 2013 العدد 10957



م�سوؤولون: فعاليات جمتمعية توؤكد اأحقية دبي با�ست�سافة اإك�سبو 2020

معياران
وقال عدد من امل�ضوؤولني يف وقت �ضابق 
والتطلعات  الآمال  اإىل حتقيق  »ن�ضعى 
وال�ضعي  الــعــامل  �ضعوب  بــني  امل�ضرتكة 
معاً لبناء م�ضتقبل اأكر اإ�ضراقاً، وهذه 
دبي  يف   )2020 لـ)اإك�ضبو  روؤيتنا  هي 
والبتكار  والنـــفـــتـــاح  احلـــــوار  ان  كــمــا 
تعزيزه  اإىل  املـــعـــر�ـــض  يــ�ــضــعــى  الـــــذي 
اإمــارة دبــي، التي حتت�ضن  متج�ضدا يف 
وتعي�ض  تــعــمــل  جــنــ�ــضــيــة   200 نــحــو 
دبي  ان  اىل  بــال�ــضــافــة  اأر�ــضــهــا  عــلــى 
وبــنــيــة قوية  عــاملــيــة،  متتلك مــقــومــات 
م�ضريا  املتطلبات«،  تلبية  على  قـــادرة 
على  حــيــويــاً  ملتقى  »الإمــــــارة  اأن  اإىل 
وال�ضياحية،  والتجارية  املالية  ال�ضعد 
الأمــر الــذي ي�ضعها يف م�ضاف الدول 
ا�ضت�ضافة  اإىل  ت�ضعى  الــتــي  املتقدمة 

اأكرب حدث يف العامل«.

ت�سريحات متفائلة
وكانت اغلب الت�ضريحات التي انطلقت 
ا�ضت�ضافة  كــ�ــضــب  يف  دبـــي  جنـــاح  قــبــل 
معر�ض اك�ضبو 2020 خري دليل على 
تفائلهم وقدرة دبي على النجاح وجاء 
فوز دبي باإك�ضبو 2020 ليوؤكد مدى 
قـــــدرة دبــــي عــلــي الـــنـــجـــاح حــيــث قال 
الرئي�ض التنفيذي ملركز دبي التجاري 
العاملي ع�ضو اللجنة العليا ل�ضت�ضافة 
2020« يف دبي، هالل �ضعيد  »اإك�ضبو 
للمعار�ض  الـــدويل  »املــكــتــب  اإن  املـــري، 
�ضت�ضت�ضيف  التي  املدينة  يف  ي�ضرتط 
احلدث توافر البنية التحتية الالزمة، 
اإىل  لفــتــاً  اإلــيــهــا«،  الــو�ــضــول  و�ضهولة 
معار�ض  ا�ــضــتــ�ــضــافــة  يف  دبــــي  »خـــــربة 
اأر�ضها،  على  كبرية  عاملية  ومــوؤمتــرات 
مــثــل مــعــر�ــض دبــــي لـــلـــطـــريان وقمة 
وغريهما  العاملية،  الأجــنــدة  جمال�ض 

من املعار�ض«.
الـــقـــدرة  »دبــــــي متــتــلــك  اأن  واأ�ـــــضـــــاف 
احلدث  هــذا  ا�ضت�ضافة  على  واخلـــربة 
العاملي، ونحن بدورنا �ضن�ضجع القطاع 
هــــذا احلدث  لــلــمــ�ــضــاركــة يف  اخلـــا�ـــض 
العاملي«، موؤكداً اأن »املنافع القت�ضادية 
مــن ا�ــضــتــ�ــضــافــة احلــــدث، مبــا يف ذلك 
�ضتنعك�ض  وال�ضياحة،  والنقل  التجارة 

اإيجاباً على القت�ضاد الوطني«.
ا�ضتثمارات  على  �ضتقبل  »دبي  اأن  وبني 
كبرية، مبا يف ذلك اأعمال الإن�ضاءات يف 

)مركز دبي التجاري - جبل علي(«.
وكان �ضاحب ال�ضمّو ال�ضيخ حممد بن 
الدولة  رئي�ض  نائب  مكتوم،  اآل  را�ضد 
ب�ضفته  اأ�ضدر  الــوزراء،  رئي�ض جمل�ض 
ب�ضاأن  حــاكــمــاً لإمـــــارة دبـــي مــر�ــضــومــاً 
ت�ضكيل جلنة عليا ل�ضت�ضافة معر�ض 
ال�ضيخ  �ضمّو  برئا�ضة   »2020 »اإك�ضبو 

اأحمد بن �ضعيد اآل مكتوم.

العام  املــديــر  بتعيني  املــر�ــضــوم  وق�ضى 
لـــديـــوان �ــضــاحــب الــ�ــضــمــّو حــاكــم دبي، 
حممد اإبراهيم ال�ضيباين، نائباً لرئي�ض 
اللجنة، فيما مت اختيار وزيرة الدولة 
للمكتب  العام  واملــديــر  الها�ضمي،  رمي 
الإعالمي حلكومة دبي، اأحمد عبداهلل 
التنفيذي ملركز دبي  والرئي�ض  ال�ضيخ، 
املري،  �ضعيد  هــالل  العاملي،  التجاري 
اأعــ�ــضــاء يف الــلــجــنــة، الــتــي تــهــدف اإىل 
لـ»اإك�ضبو  املــثــلــى  ال�ضت�ضافة  حتقيق 
املعوقات  العاملي«، وتذليل كل   2020

يف �ضبيل ذلك.
الن�ضخة  �ــضــاركــت يف  الإمـــــارات  وكــانــت 
 »2010 »اإك�ضبو  معر�ض  من  املا�ضية 
وح�ضلت  �ــضــنــغــهــاي،  يف  اأقــيــمــت  الــتــي 
خــاللــهــا عــلــى جــائــزة اأفــ�ــضــل ت�ضميم 
املجل�ض  موؤ�ض�ضة  مــن  م�ضارك،  جلناح 
بولية  وال�ضت�ضارات  للعمارة  الوطني 

اإلينوي الأمريكية.
مليون   180 اجلــنــاح  كلفة  وجتـــاوزت 
اأكــــرب مــيــزانــيــة جلناح  تــعــد  اإذ  درهــــم، 
معر�ض  دورات  يف  �ـــــضـــــارك  وطــــنــــي 

)اإك�ضبو( املختلفة.
وارجـــع اخلـــرباء وجـــود معايري تفوق 
اإن  ومنها  احلــدث  ا�ضت�ضافة  يف  لدبي 
الدول ت�ضوت غالباً لعتبارات حمددة 
هي: قوة العالقات ال�ضيا�ضية والروؤية 
البنية  يف  التقدم  ومــدى  القت�ضادية، 
التحتية الذي ت�ضهده الدول املر�ضحة، 
اجلغرافية،  الــتــكــتــالت  اإىل  اإ�ـــضـــافـــة 
لكنهم نبهوا اإىل اأن الدور الدبلوما�ضي 
املــــفــــاجــــاأة خـــــالل عملية  يـــحـــدث  قــــد 

الت�ضويت.
ويـــحـــتـــدم الــتــنــافــ�ــض بــــني اأربـــــــع دول 
مــر�ــضــحــة لــنــيــل �ــضــرف احــتــ�ــضــان اأحد 
اأكـــــر املـــعـــار�ـــض الـــدولـــيـــة اأهـــمـــيـــة يف 
الربازيل  مــن  كــل  اجتهدت  اإذ  الــعــامل، 
تقدمي  والإمــــارات يف  ورو�ــضــيــا  وتركيا 
املغلقة،  قـــوي خـــالل اجلــلــ�ــضــات  مــلــف 
اأمــ�ــض، قبل يــوم مــن بدء  الــتــي نظمت 
للجمعية   154 لـــلـــدورة  الــتــ�ــضــويــت 
يف  للمعار�ض  الــدويل  للمكتب  العامة 

العا�ضمة الفرن�ضية باري�ض.
وقال بع�ض اخلرباء »لقد اطلعت على 
مــلــف دبـــي، وقـــد راعـــت فــيــه الإمــــارات 
جــمــيــع املـــــوؤهـــــالت، كــمــا اجـــتـــهـــدت يف 
م�ضتخدمة  مللفها،  والإ�ضهار  الرتويج 
بيل  امللياردير  غرار  على  عاملية  اأ�ضماء 

•• املنطقة الغربية – الفجر:

اعرب عدد كبري من م�ضوؤويل وممثلي 
املنطقة  واهــــــــايل  املـــحـــلـــي  املـــجـــتـــمـــع 
بفوز  البالغة  �ضعادتهم  عــن  الغربية 
دبـــــي بــا�ــضــتــ�ــضــافــة املـــعـــر�ـــض الـــــدويل 
مفخرة  يعترب  والــذي   2020 اك�ضبو 
لــكــل الــعــرب ولــيــ�ــض المـــــارات وحدها 
الأحـــــــق  كــــانــــت  دبـــــــي  ان  مـــعـــتـــربيـــن 
با�ضت�ضافة احلدث نظرا ملا متثله من 
ثقل واهمية بالغة يف خمتلف املجالت 
عــلــى ح�ضاب  جــــاء  الـــفـــوز  ون  خــا�ــضــة 
عـــدة تــــدول تــنــافــ�ــضــت لــلــحــ�ــضــول على 
�ضرف تنظيم هذا احلدث العاملي وهي 
اأزمري الرتكية و�ضاو باولو الربازيلية 

واأكتوربريغ الرو�ضية
واعرب كردو�ض حممد العامري مدير 
ال�ضباب  لـــوزارة  التابع  الثقايف  املــركــز 
الغربية  املنطقة  يف  املجتمع  وتنمية 
ا�ــضــتــ�ــضــافــة معر�ض  دبـــي يف  ان جنـــاح 
تاريخي  فـــوز  يــعــتــرب   2020 اكــ�ــضــبــو 
النجاح  بــعــد  جميعا  ولــلــعــرب  لــلــدولــة 
الكبري الذي تفوقت على باقي الدول 

امل�ضت�ضيفة .
ادارة  الهاملي مدير  �ضامل  واكــد حمد 
املنطقة  بــلــديــة  الــعــامــة يف  الــعــالقــات 
املعر�ض  بــهــذا  دبـــي  فـــوز  ان  الــغــربــيــة 
التي  الــنــجــاحــات  �ضل�ضلة  اىل  يــ�ــضــاف 
ويوؤكد  املا�ضية  الفرتة  خالل  حتققت 
ان الـــدولـــة مــا�ــضــيــة نــحــو مــزيــد من 
الجنازات التي تلبي طموحات حكومة 

و�ضعب المارات .
املزروعي  را�ــضــد  �ضعيد  احــمــد  وي�ضيد 
من �ضكان املنطقة الغربية بنجاح دبي 
2020 رغم  اك�ضبو  يف احل�ضول على 
املتناف�ضة  الــدول  بني  القوية  املناف�ضة 
وهو ما يعك�ض جناح برامج الدولة يف 

التحول نحو العاملية .
ان ح�ضول  املــنــ�ــضــوري  �ــضــامل  ويــعــتــرب 
العربية  الـــــدول  دعـــم  عــلــى  الإمـــــــارات 
معر�ض  ل�ضت�ضافة  تر�ضحها  بــ�ــضــاأن 
اك�ضبو العاملي 2020 خالل الجتماع 
العربية  اجلــامــعــة  ملــجــلــ�ــض  الـ137 
العرب،  اخلارجية  وزراء  م�ضتوى  على 
الذي عقد اأخريا يف القاهرة كرتجمة 
اخلارجية  وزارة  تبذلها  التي  للجهود 
والدولية حل�ضد  الإقليمية  املحافل  يف 
الدعم الالزم ل�ضت�ضافة املعر�ض، وملا 
قوية  حتتية  بنية  من  الــدولــة  متتلكه 
كـــل متطلبات  ا�ــضــتــيــعــاب  مـــن  متــكــنــهــا 
اأر�ــضــهــا وموقعها  املــعــر�ــض على  جنــاح 
اجلـــغـــرايف املــتــمــيــز، الــــذي يــربــط بني 
ال�ضرق والغرب، بالإ�ضافة اإىل خربتها 
العاملية  املعار�ض  ا�ضت�ضافة  املتميزة يف 
التي  الكبرية  املكانة  يوؤكد  املتخ�ض�ضة 
حتظى بها الدولة يف املحافل الدولية 
. ويرى يو�ضف احلمادي ان املزايا التي 
جتعل من دبي املكان الأمثل ل�ضت�ضافة 
هذا احلدث العاملي ال�ضخم، الذي يقام 
مرة كل خم�ض �ضنوات وملدة �ضتة اأ�ضهر 
ويــكــون الإعــــالن عــن املــديــنــة الفائزة 
من قبل املكتب الدويل للمعار�ض بعد 
البالغ  فيه،  الأع�ضاء  الــدول  ت�ضويت 
نــوفــمــرب من  160 دولــــة، يف  عــددهــا 
املر�ضحة  الـــدول  وت�ضم  املــقــبــل،  الــعــام 
املـــعـــر�ـــض، بــجــانــب دولة  ل�ــضــتــ�ــضــافــة 
تــايــالنــد ورو�ضيا  الإمــــــارات، كـــاًل مــن 
عديدة  مــــزايــــا  والــــــربازيــــــل  وتـــركـــيـــا 
وي�ضاف النجاح اىل �ضل�ضلة النجاحات 

املتالحقة للدولة. 
املزروعي  وجا�ضم  را�ضد  حممد  ويوؤكد 
بن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمّو  �ضاحب  ان 

الدولة  رئي�ض  نائب  مكتوم،  اآل  را�ضد 
رئي�ض جمل�ض الوزراء حاكم دبي، قال 
يف وقت �ضابق اإن »الإمـــارات داأبــت منذ 
بنى  اإعـــداد  على  الرتكيز  على  قيامها 
عاملية،  موا�ضفات  وذات  مهمة  حتتية 
�ضروح  لبناء  توؤ�ض�ض  البنى  هــذه  كــون 
التعليم وال�ضحة والريا�ضة والإ�ضكان 
وال�ضياحية  اخلــــدمــــيــــة  واملــــــرافــــــق 
مكونات  مــــن  وغــــريهــــا  واملــــعــــار�ــــض، 

النه�ضة احل�ضارية ومقوماتها«.
ال�ضخ�ضي على  وقال �ضمّوه يف ح�ضابه 
الجتماعي:  للتوا�ضل  »تويرت«  موقع 
الدويل  الــتــاأيــيــد  ح�ضد  على  »�ضنعمل 
»اأبناء  اأن  مـــوؤكـــداً  دولـــــة«،   156 مــن 
الإمــارات قــادرون على ا�ضت�ضافة اأكرب 
العامل«  اإبــهــار  وعلى  ثقافية،  تظاهرة 
وبــالــفــعــل وعــــد �ــضــمــوه و�ـــضـــدق ونفذ 
وعده وح�ضلت المــارات على العر�ض 

الدويل اك�ضبو 2020 .
وكانت المارات قد اقرتحت ا�ضت�ضافة 
�ضتة  �ضيقام على مدى  الــذي  املعر�ض، 
اأ�ضهر، يف »مركز دبي التجاري - جبل 
438 هكتاراً على  علي«، على م�ضاحة 
دبي  لإمــارة  الغربي  اجلنوبي  الطرف 

بجوار م�ضروع »دبي ورلد �ضنرتال«.
املتوقعة  ال�ــضــتــثــمــارات  قيمة  وتــــراوح 
ل�ضت�ضافة  تخ�ضي�ضها  �ضيجري  التي 
واأربــعــة مليارات  احلــدث بني مليارين 
درهـــم(،  مــلــيــار  و14.7   7.3( دولر 
التحتية  البنية  تهيئة  يف  دبــي  تنفقها 
»مـــركـــز دبي  واملـــنـــ�ـــضـــاآت اخلـــا�ـــضـــة يف 

التجاري - جبل علي«.

جناح عاملي 
�ضحايف  موؤمتر  خالل  �ضمّوه،  واأ�ضاف 
يف وقت �ضابق ، اأن »معر�ض اإك�ضبو وفر 
 1851 منذ انطالقته الأوىل يف عام 
اأر�ضية خ�ضبة جنحت يف توحيد جهود 
م�ضروع  اإجنـــاز  نحو  الـــدويل  املجتمع 
م�ضرتك، وهو ما ميثل باملجمل الهدف 
الذي ن�ضعى نحن هنا لتحقيقه يف دبي، 
التي جتتمع فيها �ضعوب وثقافات من 
كل بقاع الأر�ــض يومياً يف مكان واحد 

ي�ضمها جميعاً«.
وذكر اأن »اخلطة ال�ضرتاتيجية لتعزيز 
ال�ضتثمارات يف البنية التحتية يف دبي 
مو�ضوعة حتى قبل اأخذ قرار الرت�ضح 
ل�ضت�ضافة معر�ض اإك�ضبو العاملي، وهي 

ت�ضري ح�ضب اجلدول لتنفيذها«.
البنية  مـــن  الأكـــــرب  »اجلـــــزء  اأن  وبـــني 
الأ�ضا�ضية يف دبي متوافر ومتاح حالياً، 
والبع�ض الآخر �ضيتوافر �ضمن اخلطة 

امل�ضتقبلية لالإمارة«.
وذكر اأن »ا�ضت�ضافة هذا احلدث يحقق 
امل�ضت�ضيف«،  للبلد  اقت�ضادية  منافع 
»عندما  بـــــاأنـــــه  ــــــك  ذل عـــلـــى  مـــــدلـــــاًل 
املـــعـــر�ـــض يف عام  اأملـــانـــيـــا  ا�ــضــتــ�ــضــافــت 
2000 حظيت مبنافع مبا�ضرة وغري 
دولر،  مليارات  بـ7.4  قــدرت  مبا�ضرة 
�ضنغهاي  اإىل  ال�ضياح  عــدد  ارتفع  فيما 
بن�ضبة %13 عندما ا�ضت�ضافت ال�ضني 
وزار  الأوىل،  لــلــمــرة   2010 ن�ضخة 
وقتها  اأ�ضهر  �ضتة  امتد  الــذي  احلــدث 

اأكر من 73 مليون زائر«.
الر�ضمية  الــزيــارة  »هــذه  اأن  اإىل  ولفت 
دبـــي،  اإىل  الـــعـــام  لــلــ�ــضــكــرتــري  الأوىل 
املقبلة  الثالثة  الأيــام  خــالل  و�ضيعقد 
�ضل�ضلة من الجتماعات مع امل�ضوؤولني 
واأبوظبي«،  دبــــي  يف  الـــقـــرار  و�ــضــنــاع 
�ضمن  تـــنـــدرج  »الــــزيــــارة  اأن  مــو�ــضــحــاً 
عــمــلــيــة تــقــيــيــم اإمــــكــــانــــات الإمــــــــارات 

ل�ضت�ضافة املعر�ض العاملي«.

اأكر من  منذ  تر�ضحها  لدعم  غيت�ض، 
�ــضــنــة«، وا�ــضــتــطــرد: »فــ�ــضــاًل عــن ذلك، 
عاملية،  مــديــنــة  كــونــهــا  دبـــــي،  تــتــمــتــع 
يف  متطورة  وجتهيزات  قــوي  باقت�ضاد 
واخلدمات،  واملــوا�ــضــالت  التــ�ــضــالت 
كــمــا ل ميــكــن اإغــــفــــال عـــامـــل الأمــــن 
اأبـــرز �ضمات  والأمـــــان، الـــذي يعد مــن 

الإمارة«.
الذي يعد واحداً  واأ�ضاف »مطار دبي، 
الـــعـــامل، وي�ضكل  مـــطـــارات  اأكــــرب  مـــن 
منطقة دولية عبور مهمة، يدعم روؤية 
التي تعتمد على  الإمــارة القت�ضادية، 

ال�ضياحة كاأحد اأهم اأركانها«.
ملفها  يف  ركــــــزت  »دبــــــي  اأن  واأو�ـــــضـــــح 
التوا�ضل  اأبـــرزهـــا  عــــدة،  عــلــى حمــــاور 
الإلكرتوين والتغيري املناخي والتنمية 
ـــتـــكـــار  املـــ�ـــضـــتـــدامـــة واحلــــركــــيــــة، والب
والإبداع، وكلها مو�ضوعات يعرب عنها 
بو�ضوح ال�ضعار الذي رفعته الإمارة يف 
و�ضنع  الــعــقــول..  )تــوا�ــضــل  الرت�ضيح 
عاملنا  يف  مهمة  اأمــور  وهــي  امل�ضتقبل(، 

الذي ي�ضهد ثورة رقمية«.
ال�ضيا�ضي  الـــــــــــدور  اأهـــــمـــــيـــــة  وعـــــــن 
اجلغرايف  املوقع  وتاأثري  والدبلوما�ضي 
»اإك�ضبو  لحــتــ�ــضــان  دبــــي  اخـــتـــيـــار  يف 
»امل�ضاألة  �ـــــضـــــاري:  اأكــــــد   ،»2020
يوؤثران  الإقليمي  والتقارب  ال�ضيا�ضية 
اأمام  ل�ضيما  الت�ضويت،  جمــريــات  يف 
التناف�ض ال�ضديد، لكن العامل التقني 
اأي�ضاً،  مهمة  القت�ضادية  واملقرتحات 
ففي نظري الإمارات تربطها عالقات 
�ــضــيــا�ــضــيــة وجتــــاريــــة مــهــمــة بـــالـــدول 
والدول  املتحدة،  والوليات  الأوروبية 
التي  والإفريقية،  والآ�ضيوية  العربية 
ملف  مل�ضلحة  تــ�ــضــوت  اأن  املــمــكــن  مــن 
دبــــي، فــيــمــا تــبــقــى حــظــوظ رو�ــضــيــا يف 
املنطقة �ضئيلة، لتوتر عالقتها ب�ضبب 
وجه  على  ال�ضورية  الأزمـــة  اإ�ضقاطات 
بالن�ضبة  احلــــال  وكـــذلـــك  الــتــحــديــد، 
املنطقة  التي تراجع دورهــا يف  لرتكيا 
اجلوار،  دول  من  بعدد  عالقتها  لتاأزم 
ت�ضوت  اأن  املمكن  فمن  الــربازيــل  اأمـــا 
اأمريكا الالتينية، لكن  مل�ضلحتها دول 

نفوذها الأممي �ضيحد من فر�ضها«.
بــيــنــمــا قــــال خــبــري اخــــر »و�ــضــلــنــا اإىل 
املرحلة النهائية لختيار اإحدى الدول 
طموحاتها،  تــقــدمي  يف  تناف�ضت  الــتــي 
وا�ضتثناءات،  فــر�ــض  مــن  تــقــدمــه  ومـــا 
الــدول بذلت ما يف و�ضعها خالل  فكل 
امل�ضوتني،  لإقـــنـــاع  املــغــلــقــة  اجلــلــ�ــضــات 
لذلك يجعلنا هذا اأمام خيارات كبرية، 
الدبلوما�ضي  الـــدور  يــحــدث  قــد  فيما 
عملية  خـــــــالل  الـــــكـــــربى  املـــــفـــــاجـــــاأة 
الت�ضويت، فمن جهتي، هناك ترحيب 
)اإك�ضبو  الإمـــــــارات  لحــتــ�ــضــان  دويل 
الطابع،  عــاملــي  بــلــد  فــهــي   ،)2020
ولديها مقومات للتطور والبتكار، لكن 
وتركيا  رو�ضيا  اأهمية  اإغــفــال  ميكن  ل 
فعامل  اجليو�ضيا�ضية،  اخلــريــطــة  يف 
القت�ضادية  والــــروؤيــــة  الإيــكــولــوجــي 
لختيار  مهمة  حلقة  هما  امل�ضتقبلية، 
الــبــلــد، ودبــــي حــقــقــت قــفــزة يف املجال 

خالل ال�ضنوات الأخرية«.

جا�ضم املزروعي عبد اهلل العفاري

يو�ضف احلمادي

حممد را�ضد

يو�ضف �ضعيد حممد احلمادي

عبد اهلل املن�ضوري كردو�ض عبد اهلل العامري

رئي�س واأع�ساء املجل�س الوطني الحتادي يهنئون القيادة 
الر�سيدة على فوز المارات بتنظيم معر�س اإك�سبو 2020 يف دبي

•• ابوظبي-وام:

هناأ معايل حممد اأحمد املر رئي�ض املجل�ض الوطني الحتادي �ضاحب ال�ضمو 
ال�ضيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ض الدولة حفظه اهلل و�ضاحب ال�ضمو 
ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم نائب رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض الوزراء 
مبنا�ضبة  الإمـــارات  حكام  ال�ضمو  ا�ضحاب  واإخوانهما  اهلل  رعــاه  دبــي  حاكم 
فوز الإمارات با�ضت�ضافة دبي معر�ض اإك�ضبو 2020. وقال معايل حممد 
اأحمد املر اتقدم باإ�ضمي واأع�ضاء املجل�ض الوطني الحتادي باأ�ضدق م�ضاعر 
وللمقيمني  الــويف  و�ضعبها  احلكيمة  الإمــارات  لقيادة  والتربيكات  التهنئة 
يعد  الذي  اإك�ضبو  باإ�ضت�ضافة وتنظيم معر�ض  دبي  اأر�ضها على جناح  على 
من اأكرب املعار�ض على م�ضتوى العامل ملا يوفره من فر�ضة للمجتمع العاملي 
القت�ضادي  والنمو  والتنقل  ال�ضتدامة  وحتقيق  مبتكرة  حلول  ليــجــاد 
اإن هذا  الإن�ضانية. وقال معاليه  تاريخ احل�ضارة  وير�ضم فرتة مقبلة من 
الفوز الذي يتزامن مع احتفالت الدولة باليوم الوطني الثاين والأربعني 
ي�ضاف اإىل ر�ضيد اإجنازات الإمارات التي حققتها يف املجالت كافة ويدلل 
العامل  دول  واحــرتام مع خمتلف  و�ضمعة  به من عالقات  على ما حتظى 
ويوؤكد قدرة اأبناء الإمارات على النجاح يف تنظيم املعار�ض الكربى. واأكد 
قدرة الإمارات على ا�ضت�ضافة اأكرب حدث ثقايف وت�ضويقي عاملي بالنظر ملا 
متتلكه من بنى حتتية مت ت�ضييدها وفق اأحدث املوا�ضفات العاملية اإ�ضافة 
اإىل املوقع اجلغرايف واخلربة الكبرية املمتدة عرب �ضنوات يف تنظيم املعار�ض 

الدولية وا�ضت�ضافة العديد من الأحداث الهامة يف كافة املجالت.

 ال�سفارة الفرن�سية تهنىء المارات 
بفوز دبي با�ست�سافة 2020

•• ابوظبي-وام:

هناأت ال�ضفارة الفرن�ضية يف اأبوظبي و اجلالية الفرن�ضية يف الدولة الإمارات 
. ويف   2020 اك�ضبو  با�ضت�ضافة  دبي  قيادة وحكومة و�ضعبا مبنا�ضبة فوز 
والفخر  الفرحة  هذه  الإمــاراتــي  ال�ضعب  ت�ضاطر  انها  قالت  لل�ضفارة  بيان 
..وانها تقف اإىل جانبهم و�ضت�ضتمر بالعمل معهم جلعل هذا احلدث حلظة 

تاريخية بتوا�ضل العقول و�ضنع امل�ضتقبل.

رئي�س حترير املوقع الإخباري 24: 
فوز دبي ام�س با�ست�سافة اك�سبو 

الأول املقام  يف  ح�ساري  فوز   2020
•• ابوظبي-وام:

اكد د.علي بن متيم رئي�ض حترير املوقع الإخباري 24 ان فوز دبي ام�ض 
با�ضت�ضافة اك�ضبو 2020 ل يعد فوزا اقت�ضاديا اأو حتى �ضياحيا فح�ضب 
بل هو فوز ح�ضاري يف املقام الأول وقال يف مقال ام�ض لقد اأثبتت الإمارات 
للعامل اأنها جديرة با�ضت�ضافة مثل هذه الفعالية ال�ضخمة ل من خالل 
الروؤى وال�ضرتاتيجيات وال�ضيا�ضات  ال�ضعارات واخلطابات بل من خالل 
وذلــك من  تاريخها  امتداد  على  الإمـــارات  دولــة  اتبعتها  التي  واملمار�ضات 
ال�ضيخ  ال�ضمو  ل�ضاحب  احلكيمة  القيادة  انتهجتها  فريدة  معادلة  خالل 
الطالع  على  تقوم  اهلل  حفظه  الــدولــة  رئي�ض  نهيان  اآل  زايــد  بن  خليفة 
على  العامل  يف  الناجحة  التجارب  كافة  من  الكاملة  وال�ضتفادة  الــدوؤوب 
اإىل  ال�ضيا�ضة  هذه  بف�ضل  الإمــارات  حتولت  حتى  والبناء  التنمية  �ضعيد 
ا�ضم الإمارات  اأجنح التجارب واأف�ضلها وحتى باتت  م�ضهر حقيقي ي�ضم 
نعرتف  ل  نحن  مقولة  اىل  ونـــوه  والزدهـــــار.  والتنمية  للنجاح  مــعــادل 
بامل�ضتحيل مل يكن جمرد �ضعار رفعه �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد 
اآل مكتوم نائب رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل بل 
كان ا�ضتب�ضارا حقيقيا واإميانا عميقا وقراءة دقيقة مل�ضرية دولة الإمارات 
العربية املتحدة منذ قيامها قبل 42 عاما واإىل يومنا هذا. وما فوز دبي 
الروؤية  لهذه  جت�ضيد  اإل  اإك�ضبو2020  ا�ضت�ضافة  ب�ضرف  اليوم  امل�ضتحق 
اآل  �ضلطان  بن  زايــد  ال�ضيخ  الكبري  الراحل  الأول  اليوم  منذ  قادها  التي 
نهيان رحمه اهلل. وا�ضاف: لقد كان لفتا يف ال�ضباق نحو يوم اإعالن الفائز 
ومعها  دبي  لفوز  الداعمة  امل�ضاعر  من  الفي�ض  ذلك  ال�ضت�ضافة  ب�ضرف 
الإمارات وتلك امل�ضاعر مل تنبع من الإمارات وحدها ول من الإماراتيني 
وحدهم ول من املقيمني فح�ضب على اأر�ض الإمارات بل تدفقت من كافة 
الإمـــارات  باتت  التي  الرفيعة  املكانة  على  نـــادرة  �ضهادة  يف  الــعــامل  اأنــحــاء 
اآخــر ي�ضجل لالإمارات بفوزها  الــدويل. وقــال انه جناح  حتتلها يف امل�ضهد 
واخلارجي  الداخلي  ال�ضعيدين  على  ال�ضيا�ضي  النجاح  هو  هــذا  الكبري 
التي  الهائلة  والتحولت  احلــادة  ال�ضيا�ضية  ال�ضتقطابات  زمن  ففي  معا. 
متابعة  على  الإمــــارات  دولــة  حر�ضت  والــعــامل  العربية  املنطقة  ت�ضهدها 
م�ضريتها التنموية وا�ضعة على راأ�ض اأولوياتها م�ضلحة ال�ضعب الإماراتي 
وم�ضتقبل اأجياله ويف الوقت نف�ضه حر�ضت على �ضيا�ضة خارجية ل تتنازل 
عن املبادئ الأ�ضا�ضية التي قام عليها احتاد دولة الإمارات لكنها يف الوقت 
اأو مت�ضرعة. ويف ذلك  نف�ضه ل تخو�ض مغامرات �ضيا�ضية غري حم�ضوبة 
اأجمع وحمبته وهــو ما يعرب  العامل  احــرتام  الإمـــارات من ك�ضب  متكنت 
عنه ح�ضور الإمارات يف كافة املحافل الدولية ومن ذلك اأي�ضا الت�ضويت 
الكوين الذي �ضهده يوم ام�ض على ا�ضت�ضافة دبي لالإك�ضبو. وتابع : اليوم 
رفع العامل �ضوته عاليا مبحبة دبي بل بع�ضق دبي وجتربة دبي وما متثله 
من قيم وممار�ضات اأ�ضبحت مو�ضع تاأمل ودرا�ضة للكثري من دول العامل 
واإذ نحتفل بهذا الإجناز الكبري يف توقيت اأكر من رائع يف عمق رمزيته 
الإمارات  دولــة  لقيام  والأربــعــني  الثانية  الذكرى  اإحياء  قبيل  اأي  ومعناه 
�ضكرا  بكلمة:  زايد  ال�ضيخ  الكبري  الراحل  نتذكر  اأن  اإل  ن�ضتطيع  ل  فاإننا 
غامرة وكبرية ووا�ضعة و�ضع هذه الأر�ض املباركة نقولها بكل نب�ض اأفئدتنا 
وبكل ما حتمله القلوب من وفاء واإخال�ض للراحل الكبري املوؤ�ض�ض الذي 
معجزتنا  ون�ضنع  امل�ضتحيل  نتحدى  كيف  وعلمنا  امل�ضتقبل  اآفــاق  لنا  فتح 

اخلا�ضة ور�ضالتنا الفريدة اإىل العامل.
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العدد  10957 بتاريخ   2013/11/28     
          اعالن للح�ضور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/853 ت عام- م ر-ت- ع ن)
طالب التنفيذ/ مكتب اخلزنة لتاجري ال�ضيارات اجلن�ضية: المارات    املنفذ 
�ضده : �ضعيد را�ضد علي ها�ضل القايدي اجلن�ضية: المارات املطلوب اعالنه: 
مبا  بالن�ضر  عنوانه:  المارات   اجلن�ضية:  القايدي  ها�ضل  علي  را�ضد  �ضعيد 
الدعوى  يف  ال�ضادر  التنفيذ  ال�ضند  تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ  طالب  ان 
رقم  2013/377 مد جز- م ر-ب- ع ن وحدد لنظره جل�ضة يوم الحد املوافق 
2013/12/22 موعدا لنظر طلب التنفيذ فانت مكلف باحل�ضور امام الدائرة 
بوا�ضطة  او  �ضخ�ضيا  الرئي�ضي  باملقر  الكائنة  العني  التنفيذ-  بادارة  الوىل 

وكيل معتمد لتنفيذ ال�ضند اعاله، تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
 قلم التنفيذ العام                                               

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ضـــــاء

العدد  10957 بتاريخ   2013/11/28     
اعادة   اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم200 /2013 جت كل- م ر-ب- ع  ن

املتخ�ض�ضة: املقاولت والنزاعات الن�ضائية
 مدعي/ �ضركة رمال العني العاملية للمقاولت وال�ضيانة العامة ذ.م.م وميثلها كل من 
الظاهري اجلن�ضية:  ال�ضرياين  �ضعيد حممد عمري  و�ضيف  ال�ضنيدي  �ضعيد  �ضلطان 
اجلن�ضية:  واخرون  الدين  حمي  بوثارات  من�ضور  حممد  عليه:  مدعي  المارات  
لال�ضت�ضارات  الفريوز  اعالنه/ مكتب  املطلوب  ندب خبري  الدعوى:  الهند مو�ضوع 
الهند�ضية اجلن�ضية: المارات عنوانه:بالن�ضر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة 
لذا  الدعوى،  لنظر  املوافق 2013/12/15 موعدا  الحد  يوم  املحكمة  اعاله وحددت 
العني  حمكمة  بـ  الوىل  الدائرة  امام  �ضباحاً   8.30 ال�ضاعة  باحل�ضور  مكلف  فانت 
ايداع  بوا�ضطة وكيل معتمد وعليك  او  الداري �ضخ�ضيا  املركز  الكائنة   - البتدائية 
مذكرة بدفاعك و�ضورا امل�ضتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�ضة املحددة لنظر الدعوى 

بثالثة ايام على القل. �ضدر بتاريخ  2013/11/26  
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء)
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10957 بتاريخ   2013/11/28     
 اعادة  اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   104 /2013 مد كل- م ر-ب- ع ن

عليه:  مدعي  المارات  اجلن�ضية:  ال�ضبلي  نا�ضر  �ضعيد  �ضامل  علي  مدعي/   
ندب  الدعوى:  مو�ضوع  المارات  اجلن�ضية:  واخرون  للتاأمني  ال�ضقر 
باك�ضتان  اجلن�ضية:  احمد  ب�ضري  مرت�ضى  غالم  اعالنه/  املطلوب  خبري 
وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  عنوانه:بالن�ضر 
فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/12/15 املوافق  الحد  يوم  املحكمة 
العني  بـ حمكمة  الدائرة الوىل  امام  ال�ضاعة 8.30 �ضباحاً  مكلف باحل�ضور 
البتدائية - الكائنة املركز الداري   �ضخ�ضيا او بوا�ضطة وكيل معتمد وعليك 
ايداع مذكرة بدفاعك و�ضورا امل�ضتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�ضة املحددة 

لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �ضدر بتاريخ  2013/11/26  
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء)
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10957 بتاريخ   2013/11/28     
 اعادة  اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   514 /2013 جت كل- م ر-ب- ع ن

 مدعي/ حممد علي م�ضبح حممد النعيمي اجلن�ضية: المارات  مدعي عليه: 
الدعوى:  مو�ضوع  المارات  اجلن�ضية:  �ضودين  ال  �ضعيد  �ضامل  �ضعيد  احمد 
ف�ضخ العقد + �ضدادا القيمة الجارية واملاء والكهرباء   املطلوب اعالنه/ احمد 
عنوانه:بالن�ضر)با�ضل  المارات  اجلن�ضية:  �ضودين  ال  �ضعيد  �ضامل  �ضعيد 
ال�ضحيفة ( حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم 
الحد املوافق 2013/12/15 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�ضور 
ال�ضاعة 8.30 �ضباحاً امام الدائرة الوىل بـ حمكمة العني البتدائية - الكائنة 
املركز الداري �ضخ�ضيا او بوا�ضطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك 
و�ضورا امل�ضتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�ضة املحددة لنظر الدعوى بثالثة 

ايام على القل. �ضدر بتاريخ  2013/11/25  
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء)
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10957 بتاريخ   2013/11/28     
    اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   578 /2013 جت كل- م ر-ب- ع ن

 مدعي/ علي �ضعيد حممد كتاب الحبابي اجلن�ضية: المارات  مدعي عليه: 
الدعوى:  ال�ضام�ضي اجلن�ضية: المارات  مو�ضوع  حميد قنون مطر حممد 
�ضحة احلجز التحفظي وثبوت احلق + مطالبة مالية مبلغ 5000000 درهم     
المارات    اجلن�ضية:  ال�ضام�ضي  حممد  مطر  قنون  حميد  اعالنه/  املطلوب 
الثنني  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث 
باحل�ضور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/12/09 املوافق 
ال�ضاعة 8.30 �ضباحاً امام الدائرة الوىل بـ حمكمة العني البتدائية - الكائنة 
املركز الداري �ضخ�ضيا او بوا�ضطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك 
و�ضورا امل�ضتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�ضة املحددة لنظر الدعوى بثالثة 

ايام على القل. �ضدر بتاريخ  2013/11/26  
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء)
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10957 بتاريخ   2013/11/28     
    اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   1203 /2013 مد جز-  م ر-ب- ع ن

 مدعي/ �ضليم الدين كبري احمد اجلن�ضية: بنغالدي�ض مدعي عليه: ني�ضان 
الدعوى: مطالبة  بنغالدي�ض مو�ضوع  اجلن�ضية:  دي  كانتي  ارون  دي  كانتي 
دي  كانتي  ارون  دي  كانتي  ني�ضان  اعالنه/   املطلوب  درهم   25000 مببلغ 
اجلن�ضية: بنغالدي�ض عنوانه: بالن�ضر   حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة 
لنظر  موعدا   2013/12/10 املوافق  الثالثاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله 
الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�ضور ال�ضاعة 8.30 �ضباحاً امام الدائرة الثانية 
بـ حمكمة العني البتدائية - الكائنة �ضخ�ضيا او بوا�ضطة وكيل معتمد وعليك 
ايداع مذكرة بدفاعك و�ضورا امل�ضتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�ضة املحددة 

لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �ضدر بتاريخ  2013/11/27  
قلم املحكمة املدنية                                                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء)
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10957 بتاريخ   2013/11/28     
   اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2314 /2013 جت كل- م ت-ب- اأظ

عليه:  المارات مدعي  اجلن�ضية:  ذ.م.م  املعار�ض  لتنظيم  مدعي/ اجلزيرة   
موؤ�ض�ضة لوما ميديا للدعاية والعالن اجلن�ضية: المارات مو�ضوع الدعوى: 
ف�ضخ عقد ومطالبة مالية وقدرها 3000000 درهم املطلوب اعالنه/  موؤ�ض�ضة 
ان  المارات عنوانه:بالن�ضر حيث  والعالن اجلن�ضية:  للدعاية  لوما ميديا 
املوافق  الربعاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي 
2013/12/04 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�ضور ال�ضاعة 8.30 
�ضباحاً امام الدائرة الثانية بـ حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة املحكمة 
بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�ضطة  او  �ضخ�ضيا  التجارية 
و�ضورا امل�ضتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�ضة املحددة لنظر الدعوى بثالثة 

ايام على القل. �ضدر بتاريخ  2013/11/12  
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10957 بتاريخ   2013/11/28     
   اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   1572 /2013 جت كل- م ت-ب- اأظ

املتخ�ض�ضة: التاأمني والتعوي�ض التجاري        
عبدال�ضالم  عليه:  مدعي  المارات  اجلن�ضية:  الوطني  الحتاد  بنك  مدعي/   
مطالبة  الدعوى:  مو�ضوع  المارات   اجلن�ضية:  اخلوري  عبا�ض  جمعة  عبدالرحيم 
مالية مببلغ 1.208.941.25 درهم املطلوب اعالنه/  عبدال�ضالم عبدالرحيم جمعة 
تقرير  من  ن�ضخة  لكم  عنوانه:بالن�ضر)نرفق  المارات   اجلن�ضية:  اخلوري  عبا�ض 
اخلربة املودع للرد والتعقيب ان اردمت ذلك(   حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة 
اعاله وحددت املحكمة يوم الثالثاء املوافق 2013/12/10 موعدا لنظر الدعوى، لذا 
امام الدائرة الوىل بـ حمكمة ابوظبي  فانت مكلف باحل�ضور ال�ضاعة 8.30 �ضباحاً 
البتدائية - الكائنة املحكمة التجارية مبع�ضكر اآل نهيان   �ضخ�ضيا او بوا�ضطة وكيل 
معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�ضورا امل�ضتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�ضة 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �ضدر بتاريخ  2013/11/26  
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية



العدد  10957 بتاريخ   2013/11/28     
          اعالن للح�ضور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/321 ت اجر- م ر-ت- ع ن)
 : املنفذ �ضده  البناء اجلن�ضية: المارات   الدانوب ملواد  التنفيذ/ �ضركة  طالب 
عزيز مو�ضى حممد غايل اجلن�ضية: غري حمدد املطلوب اعالنه: عزيز مو�ضى 
حممد غايل اجلن�ضية: غري حمدد عنوانه: بالن�ضر مبا ان طالب التنفيذ تقدم 
ال�ضادر يف الدعوى رقم وحدد لنظره جل�ضة يوم  التنفيذ  ال�ضند  بطلب تنفيذ 
الثنني املوافق 2013/12/09 موعدا لنظر طلب التنفيذ فانت مكلف باحل�ضور 
او  الرئي�ضي �ضخ�ضيا  باملقر  الكائنة  العني  التنفيذ-  بادارة  الدائرة الوىل  امام 
التنفيذ  اجراءات  لتخاذ  تفاديا  اعاله،  ال�ضند  لتنفيذ  معتمد  وكيل  بوا�ضطة 

اجلربي.
 القلم التجاري                                             

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ضـــــاء

العدد  10957 بتاريخ   2013/11/28     
          اعالن للح�ضور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/853 ت عام- م ر-ت- ع ن)
طالب التنفيذ/ مكتب اخلزنة لتاجري ال�ضيارات اجلن�ضية: المارات    املنفذ 
�ضده : �ضعيد را�ضد علي ها�ضل القايدي اجلن�ضية: المارات املطلوب اعالنه: 
مبا  بالن�ضر  عنوانه:  المارات   اجلن�ضية:  القايدي  ها�ضل  علي  را�ضد  �ضعيد 
الدعوى  يف  ال�ضادر  التنفيذ  ال�ضند  تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ  طالب  ان 
رقم  2013/377 مد جز- م ر-ب- ع ن وحدد لنظره جل�ضة يوم الحد املوافق 
2013/12/22 موعدا لنظر طلب التنفيذ فانت مكلف باحل�ضور امام الدائرة 
بوا�ضطة  او  �ضخ�ضيا  الرئي�ضي  باملقر  الكائنة  العني  التنفيذ-  بادارة  الوىل 

وكيل معتمد لتنفيذ ال�ضند اعاله، تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
 قلم التنفيذ العام                                               

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ضـــــاء

العدد  10957 بتاريخ   2013/11/28     
اعادة   اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم200 /2013 جت كل- م ر-ب- ع  ن

املتخ�ض�ضة: املقاولت والنزاعات الن�ضائية
 مدعي/ �ضركة رمال العني العاملية للمقاولت وال�ضيانة العامة ذ.م.م وميثلها كل من 
الظاهري اجلن�ضية:  ال�ضرياين  �ضعيد حممد عمري  و�ضيف  ال�ضنيدي  �ضعيد  �ضلطان 
اجلن�ضية:  واخرون  الدين  حمي  بوثارات  من�ضور  حممد  عليه:  مدعي  المارات  
لال�ضت�ضارات  الفريوز  اعالنه/ مكتب  املطلوب  ندب خبري  الدعوى:  الهند مو�ضوع 
الهند�ضية اجلن�ضية: المارات عنوانه:بالن�ضر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة 
لذا  الدعوى،  لنظر  املوافق 2013/12/15 موعدا  الحد  يوم  املحكمة  اعاله وحددت 
العني  حمكمة  بـ  الوىل  الدائرة  امام  �ضباحاً   8.30 ال�ضاعة  باحل�ضور  مكلف  فانت 
ايداع  بوا�ضطة وكيل معتمد وعليك  او  الداري �ضخ�ضيا  املركز  الكائنة   - البتدائية 
مذكرة بدفاعك و�ضورا امل�ضتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�ضة املحددة لنظر الدعوى 

بثالثة ايام على القل. �ضدر بتاريخ  2013/11/26  
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء)
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10957 بتاريخ   2013/11/28     
 اعادة  اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   104 /2013 مد كل- م ر-ب- ع ن

عليه:  مدعي  المارات  اجلن�ضية:  ال�ضبلي  نا�ضر  �ضعيد  �ضامل  علي  مدعي/   
ندب  الدعوى:  مو�ضوع  المارات  اجلن�ضية:  واخرون  للتاأمني  ال�ضقر 
باك�ضتان  اجلن�ضية:  احمد  ب�ضري  مرت�ضى  غالم  اعالنه/  املطلوب  خبري 
وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  عنوانه:بالن�ضر 
فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/12/15 املوافق  الحد  يوم  املحكمة 
العني  بـ حمكمة  الدائرة الوىل  امام  ال�ضاعة 8.30 �ضباحاً  مكلف باحل�ضور 
البتدائية - الكائنة املركز الداري   �ضخ�ضيا او بوا�ضطة وكيل معتمد وعليك 
ايداع مذكرة بدفاعك و�ضورا امل�ضتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�ضة املحددة 

لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �ضدر بتاريخ  2013/11/26  
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء)
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10957 بتاريخ   2013/11/28     
 اعادة  اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   514 /2013 جت كل- م ر-ب- ع ن

 مدعي/ حممد علي م�ضبح حممد النعيمي اجلن�ضية: المارات  مدعي عليه: 
الدعوى:  مو�ضوع  المارات  اجلن�ضية:  �ضودين  ال  �ضعيد  �ضامل  �ضعيد  احمد 
ف�ضخ العقد + �ضدادا القيمة الجارية واملاء والكهرباء   املطلوب اعالنه/ احمد 
عنوانه:بالن�ضر)با�ضل  المارات  اجلن�ضية:  �ضودين  ال  �ضعيد  �ضامل  �ضعيد 
ال�ضحيفة ( حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم 
الحد املوافق 2013/12/15 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�ضور 
ال�ضاعة 8.30 �ضباحاً امام الدائرة الوىل بـ حمكمة العني البتدائية - الكائنة 
املركز الداري �ضخ�ضيا او بوا�ضطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك 
و�ضورا امل�ضتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�ضة املحددة لنظر الدعوى بثالثة 

ايام على القل. �ضدر بتاريخ  2013/11/25  
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء)
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10957 بتاريخ   2013/11/28     
    اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   578 /2013 جت كل- م ر-ب- ع ن

 مدعي/ علي �ضعيد حممد كتاب الحبابي اجلن�ضية: المارات  مدعي عليه: 
الدعوى:  ال�ضام�ضي اجلن�ضية: المارات  مو�ضوع  حميد قنون مطر حممد 
�ضحة احلجز التحفظي وثبوت احلق + مطالبة مالية مبلغ 5000000 درهم     
المارات    اجلن�ضية:  ال�ضام�ضي  حممد  مطر  قنون  حميد  اعالنه/  املطلوب 
الثنني  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث 
باحل�ضور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/12/09 املوافق 
ال�ضاعة 8.30 �ضباحاً امام الدائرة الوىل بـ حمكمة العني البتدائية - الكائنة 
املركز الداري �ضخ�ضيا او بوا�ضطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك 
و�ضورا امل�ضتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�ضة املحددة لنظر الدعوى بثالثة 

ايام على القل. �ضدر بتاريخ  2013/11/26  
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء)
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10957 بتاريخ   2013/11/28     
    اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   1203 /2013 مد جز-  م ر-ب- ع ن

 مدعي/ �ضليم الدين كبري احمد اجلن�ضية: بنغالدي�ض مدعي عليه: ني�ضان 
الدعوى: مطالبة  بنغالدي�ض مو�ضوع  اجلن�ضية:  دي  كانتي  ارون  دي  كانتي 
دي  كانتي  ارون  دي  كانتي  ني�ضان  اعالنه/   املطلوب  درهم   25000 مببلغ 
اجلن�ضية: بنغالدي�ض عنوانه: بالن�ضر   حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة 
لنظر  موعدا   2013/12/10 املوافق  الثالثاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله 
الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�ضور ال�ضاعة 8.30 �ضباحاً امام الدائرة الثانية 
بـ حمكمة العني البتدائية - الكائنة �ضخ�ضيا او بوا�ضطة وكيل معتمد وعليك 
ايداع مذكرة بدفاعك و�ضورا امل�ضتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�ضة املحددة 

لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �ضدر بتاريخ  2013/11/27  
قلم املحكمة املدنية                                                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء)
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10957 بتاريخ 2013/11/28     
اعالن حم�ضر حجز بالن�ضر

                         يف الدعوى رقم 2013/1130 تنفيذ عمايل
مو�ضوع الق�ضية: تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 2013/5 عمايل كلي  
العامل، بال�ضافة اىل  به وقــدره )738600 درهــم( ل�ضالح  املنفذ  املبلغ  ب�ضداد 
ر�ضوم  تنفيذ احلكم ومبلغ )30300 درهــم(  ر�ضوم  مبلغ وقــدره )5000 درهــم( 
هوم   -1/ �ضده  املنفذ  اعالنه  املطلوب  املحكمة.   ل�ضالح  البتدائية  الدعوى 
ا�ضن�ضيالز ميدل ا�ضت ليمتد  جمهول حمل القامة- مو�ضوع العالن: نعلنكم 
بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�ضة وهي عبارة عن اثاث مكتبي  وفاء للمبلغ 

وقدره 773900 درهم  بناء على قرار املحكمة ال�ضادر بتاريخ 2013/11/17.
رئي�ض الق�ضم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10957 بتاريخ 2013/11/28     

اعالن حم�ضر حجز بالن�ضر
                         يف الدعوى رقم 2012/492 تنفيذ عقاري

مو�ضوع الق�ضية: تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 2012/100 عقاري كلي  
ب�ضداد املبلغ املنفذ به وقدره )1823666.35 درهم( �ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف   
املطلوب اعالنه املنفذ �ضده /1- في�ضل ا�ضرف مالك     جمهول حمل القامة- 
مو�ضوع العالن: نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�ضة وهي عبارة عن 
�ضقة �ضكنية- املنطقة: الثنية اخلام�ضة- رقم الر�ض: 992- ا�ضم املبنى : 1- ا�ضم 
املبنى : ايكون 1- رقم العقار: 1906 - رقم الطابق ك 19 - امل�ضاحة 1327.51 
قدم مربع حتت يد دائرة الرا�ضي والمالك وفاءا للمبلغ املطالب به وقدره 

)1.823.666/35( درهم وذلك للعلم مبا جاء فيه ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�ض الق�ضم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10957 بتاريخ 2013/11/28     
  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف الدعوى  2013/432  عقاري كلي                                         
اىل املدعى عليه /1- �ضيد �ضالح الدين حميد  جمهول حمل القامة مبا ان 
�ضيف عبيد  �ــض.ذ.م.م( وميثله: حممد   ( القاب�ضة لال�ضتثمار  املدعي /تعمري 
علي احلفيتي   قد اقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بف�ضخ العقد املربم 
املدعى  والــزام   )4209( رقم  ال�ضكنية  الوحدة  ب�ضاأن  عليه  واملدعى  املدعية  بني 
عليه الر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة. وحددت لها جل�ضة يوم الربعاء املوافق 
2013/12/4 ال�ضاعة 9:30 �ض بالقاعة ch1.A.1 لذا فانت مكلف باحل�ضور 
م�ضتندات  او  مــذكــرات  مــن  لــديــك  مــا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  مــن  او 

للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة ايام على القل. 
رئي�ض الق�ضم                                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10957 بتاريخ 2013/11/28     
  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف الدعوى  2013/572  مدين كلي                                         
ان  بي�ضتانو    جمهول حمل القامة مبا  املدعى عليه /1- كاثرين  اىل 
الــدعــوى ومو�ضوعها  اقــام عليك  املدعي /جــريــزا تامب�ض مــادريــد   قد 
املطالبة بندب خبري متخ�ض�ض مع الزام املدعى عليه بالر�ضوم وامل�ضاريف 
واتــعــاب املــحــامــاة.   وحـــددت لها جل�ضة يــوم الحــد املــوافــق 2013/12/8 
او  باحل�ضور  مكلف  فانت  لذا   ch2.E.21 بالقاعة  �ض   9:30 ال�ضاعة 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات 

للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة ايام على القل. 
رئي�ض الق�ضم                                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10957 بتاريخ 2013/11/28     
  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف الدعوى  2013/1309  جتاري كلي                                         
املرحوم علي احللي  املدعى عليه /1- زينب حممد ح�ضني ب�ضفتها وريثة  اىل 
/ املدعي  ان  القامة مبا  ال�ضامراين جمهويل حمل  ال�ضيخ  اح�ضان �ضالح   -2
يو�ضف احمد �ضالح احمد اآل ر�ضيد وميثله: ابراهيم علي كرم حممد خوري قد 
اقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بندب خبري متخ�ض�ض مع الزام املدعى 
الثالثاء  يوم  لها جل�ضة  وحــددت  املحاماة.    واتعاب  وامل�ضاريف  بالر�ضوم  عليه 
املوافق 2013/12/17 ال�ضاعة 9:30 �ض بالقاعة ch1.C.15 لذا فانت مكلف 
او  مــذكــرات  مــن  لــديــك  مــا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  مــن  او  باحل�ضور 

م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة ايام على القل. 
رئي�ض الق�ضم                                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10957 بتاريخ 2013/11/28     
اعالن حكم بالن�ضر

   يف  الدعوى رقم 2013/352   جتاري كلي                  
اىل املحكوم عليهم/1- جينبو بيلدينغ ماترييالز جي ال تي 2- جينبو للتجارة �ض.ذ.م.م 
3- جيمي لياجن جمهويل حمل القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ضتها املنعقدة 
للتجارة  الرحماين  �ضركة  ل�ضالح/  اعــاله  املــذكــورة  الــدعــوى  يف   2013/8/18 بتاريخ 
مبلغ   املدعية  اىل  يـــوؤدوا  بــان  عليهم  املدعى  بــالــزام  احل�ضوري  ومبثابة  ذ.م.م  العامة 
405.499 دولر امريكي )اربعمائة وخم�ضة الف واربعمائة وت�ضعة وت�ضعون دولر ( او 
ما يعادله بالدرهم الماراتي، والزمتهم بالر�ضوم  وامل�ضروفات ومبلغ خم�ضمائة درهم 
مقابل اتعاب املحاماة.     حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ضتئناف خالل ثالثني يوما 
اعتبارا من اليوم التايل لن�ضر هذا العالن �ضدر با�ضم �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن 

را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
رئي�ض الق�ضم                                                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10957 بتاريخ 2013/11/28     
اعالن �ضحيفة طعن بالن�ضر

                              يف الطعن   2013/46 طعن عمايل   
تدعو دائرة حماكم دبي حمكمة التمييز

الطاعن/ �ضركة كول كوربوري�ضن - منطقة حرة- ذ.م.م   وميثله: خلف 
�ــضــده/1- كوجني حمي  املطعون  بــاعــالن  مــال اهلل احلو�ضني  عــبــداهلل 

الدين كراتو �ضايل  جمهول حمل القامة.
نعلنكم بان الطاعن اقام عليكم الطعن املذكورة اعاله ويتوجب عليكم 
احل�ضور اىل حمكمة التمييز وذلك للرد على �ضحيفة الطعن املقدمة 

�ضدكم.
رئي�ض الق�ضم  

حماكم دبي

   حمكمة ا لتمييز
العدد  10957 بتاريخ 2013/11/28     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر

                         يف الدعوى رقم 2013/1411 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �ضده/1- ا�ض. جي.ا�ض �ض.ذ.م.م    جمهول حمل القامة مبا 
وميثله:  الثقيلة  املعدات  لتاأجري  الدولية  الفار�ض  التنفيذ/  طالب  ان 
اأقام عليكم الدعوى التنفيذية  يو�ضف حممد ح�ضن حممد البحر  قد 
وقــدره )875653( درهم  به  املنفذ  املبلغ  والزامكم بدفع  اعاله  املذكورة 
�ضتبا�ضر  املحكمة  فــان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن. 
رئي�ض ال�ضعبة    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10957 بتاريخ 2013/11/28     

مذكرة اعالن بالن�ضر
   يف  الدعوى 2013/1611  ا�ضتئناف عمايل    

جمهول   البنية  حلرا�ضة  اخلا�ضة  -املجموعة   1 �ضده/  امل�ضتاأنف  اىل 
حمل القامة مبا ان امل�ضتاأنف /احمد امني احمد الغاوي   قد ا�ضتاأنف 
القرار/ احلكم ال�ضادر بالدعوى رقم 2013/3527 عمايل جزئي   بتاريخ 
 2013/12/31 املــوافــق  الــثــالثــاء  يــوم  جل�ضه  لها  وحـــددت   2013/11/6
ال�ضاعة 10.00 �ضباحا بالقاعة ch2.D.18 وعليه يقت�ضي ح�ضوركم 

او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ضتجري حماكمتكم غيابيا  
ق�ضم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ضتئناف

العدد  10957 بتاريخ   2013/11/28     
 اعالن للح�ضور امام املحكمة يف ال�ضتئناف رقم  1650/ 2013 -جتاري - م ت-  �ض- اأظ

المارات  اجلن�ضية:  احلو�ضني  �ضامل  عبدالرحمن  عبدالرحيم  يو�ضف   : امل�ضتاأنف 
الرخام اجلن�ضية: المارات   مو�ضوع  �ضتون لتجارة  الوعد  امل�ضتاأنف عليه: موؤ�ض�ضة 
ال�ضتئناف : تعديل احلكم امل�ضتاأنف واحلكم جمددا مببلغ وقدره 205919.36 درهم   
املطلوب اعالنه/ موؤ�ض�ضة الوعد �ضتون لتجارة الرخام اجلن�ضية: المارات   العنوان: 
جت   2013/451 رقم  الدعوى  يف  ال�ضادر  احلكم  ا�ضتاأنف  قد  امل�ضتاأنف  ان  مبا  بالن�ضر 
كل- م ت-ب اأظ  وحدد لنظره جل�ضة يوم الثنني املوافق 2013/12/16 لذا فانت مكلف 
باحل�ضور ال�ضاعة 9.30 �ضباحا امام الدائرة الوىل حمكمة ا�ضتئناف ابوظبي الكائنة- 
مع�ضكر اآل نهيان �ضخ�ضيا او بوا�ضطة وكيل معتمد وميكنك التقدم مبذكرة بدفاعك 

و�ضوار مل�ضتنداتك  موقعا عليها قبل موعد اجلل�ضة املحددة.
                                                                            قلم ال�ضتئناف التجاري

   امارة ابوظبي) دائرة الق�ضاء)
    حمكمة ا�ضتئناف ابوظبي

العدد  10957 بتاريخ   2013/11/28     
 اعادة اعالن للح�ضور امام املحكمة يف ال�ضتئناف رقم  378/ 2013 -مد ين - م ر-  �ض- اأظ

امل�ضتاأنف : كامل حممد  الدربي اجلن�ضية: فل�ضطني    امل�ضتاأنف عليه: غادة 
عادل ح�ضن الهندي اجلن�ضية: غري حمدد مو�ضوع ال�ضتئناف : الغاء احلكم 
امل�ضتاأنف والق�ضاء برباءة ذمتة من ال�ضيكات   املطلوب اعالنه/ موؤ�ض�ضة جرين 
�ضكيب ملالكها/ علي ح�ضن جمال مراد الرئي�ض اجلن�ضية : المارات  العنوان: 
بالن�ضر مبا ان امل�ضتاأنف قد ا�ضتاأنف احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 2009/670 
م ك- اأظ ب وحدد لنظره جل�ضة يوم الحد املوافق 2013/12/8 لذا فانت مكلف 
باحل�ضور ال�ضاعة 9.30 �ضباحا امام الدائرة الوىل حمكمة ا�ضتئناف ابوظبي 
التقدم  وميكنك  معتمد  وكيل  بوا�ضطة  او  �ضخ�ضيا  الرئي�ضي  املقر  الكائنة- 

مبذكرة بدفاعك و�ضوار مل�ضتنداتك  موقعا عليها قبل موعد اجلل�ضة املحددة.
                                                                            قلم ال�ضتئناف املدين

   امارة ابوظبي) دائرة الق�ضاء)
    حمكمة ا�ضتئناف ابوظبي

العدد  10957 بتاريخ   2013/11/28     
    اعالن يف الدعوى  رقم 2013/441 بالن�ضر

املدعى : احمد را�ضد �ضعيد النيادي وكيال عنه ا�ضا�ضكو للعقارات وال�ضيانة 
اعالنه: مدينة  املطلوب  الدين عبدالباري   العامة وميثله حممد كمال 
املر  عبداهلل  �ضيف  �ضامل  وميثلها  العامة  واملــقــاولت  لل�ضيانة  الفاروقية 
الــنــيــادي  الــعــنــوان: بالن�ضر مبــا ان املــدعــي رفــع الــدعــوى املــذكــورة اعاله 
وحدد يوم الثنني املوافق 2013/12/16 موعدا لنظرها لذا فانت مكلف 
باحل�ضور ال�ضاعة 12 ظهرا امام جلنة ف�ض املنازعات اليجارية الكائنة يف 

العني �ضخ�ضيا او بوا�ضطة وكيل معتمد ، 
   قلم املنازعات اليجارية              

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء)
 جلنة ف�ض املنازعات اليجارية

العدد  10957 بتاريخ   2013/11/28     
   اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2314 /2013 جت كل- م ت-ب- اأظ

عليه:  المارات مدعي  اجلن�ضية:  ذ.م.م  املعار�ض  لتنظيم  مدعي/ اجلزيرة   
موؤ�ض�ضة لوما ميديا للدعاية والعالن اجلن�ضية: المارات مو�ضوع الدعوى: 
ف�ضخ عقد ومطالبة مالية وقدرها 3000000 درهم املطلوب اعالنه/  موؤ�ض�ضة 
ان  المارات عنوانه:بالن�ضر حيث  والعالن اجلن�ضية:  للدعاية  لوما ميديا 
املوافق  الربعاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي 
2013/12/04 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�ضور ال�ضاعة 8.30 
�ضباحاً امام الدائرة الثانية بـ حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة املحكمة 
بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�ضطة  او  �ضخ�ضيا  التجارية 
و�ضورا امل�ضتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�ضة املحددة لنظر الدعوى بثالثة 

ايام على القل. �ضدر بتاريخ  2013/11/12  
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10957 بتاريخ   2013/11/28     
   اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   1572 /2013 جت كل- م ت-ب- اأظ

املتخ�ض�ضة: التاأمني والتعوي�ض التجاري        
عبدال�ضالم  عليه:  مدعي  المارات  اجلن�ضية:  الوطني  الحتاد  بنك  مدعي/   
مطالبة  الدعوى:  مو�ضوع  المارات   اجلن�ضية:  اخلوري  عبا�ض  جمعة  عبدالرحيم 
مالية مببلغ 1.208.941.25 درهم املطلوب اعالنه/  عبدال�ضالم عبدالرحيم جمعة 
تقرير  من  ن�ضخة  لكم  عنوانه:بالن�ضر)نرفق  المارات   اجلن�ضية:  اخلوري  عبا�ض 
اخلربة املودع للرد والتعقيب ان اردمت ذلك(   حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة 
اعاله وحددت املحكمة يوم الثالثاء املوافق 2013/12/10 موعدا لنظر الدعوى، لذا 
امام الدائرة الوىل بـ حمكمة ابوظبي  فانت مكلف باحل�ضور ال�ضاعة 8.30 �ضباحاً 
البتدائية - الكائنة املحكمة التجارية مبع�ضكر اآل نهيان   �ضخ�ضيا او بوا�ضطة وكيل 
معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�ضورا امل�ضتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�ضة 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �ضدر بتاريخ  2013/11/26  
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10957 بتاريخ 2013/11/28     
انذار عديل بالن�ضر
   رقم 2013/2440   

 املنذر/  بنك نور ال�ضالمي  ) �ض م ع( املنذر اليه: ح�ضن لك�ضمي بثيا نغرجا    )جمهولة حمل 
�ضفر رقم  بثيا نغرجا، هندي اجلن�ضية يحمل جواز  اليها ح�ضن لك�ضمي  املنذر  القامة(   اىل 
)6550848( يكلفكم املنذر بنك نور ال�ضالمي ) �ض م ع ( ب�ضداد املبلغ امل�ضتحق مبوجب اتفاقية 
ال�ضراء وقدره )7.063.929 درهم اماراتي( )�ضبعة ماليني وثالثة و�ضتون الفا وت�ضعمائة وت�ضعة 
وع�ضرون درهما( مبوجب اتفاقية خطاب الت�ضهيالت املنتهية  بنقل امللكية املوؤرخة يف 8  �ضبتمرب 
2008 للوحدة رقم 3703- ببناية �ضدف 2- قطعة الر�ض رقم 172 خالل ثالثني يوما من تاريخ 
ن�ضر هذا الخطار �ضندا لحكام املادة )144( من قانون الجراءات املدنية ويف حال اخفق املنذر 
�ضيتخذ  املنذر  فان  املذكورة  يوما  الثالثني  املبلغ   خالل مدة  دفع  التزاماته يف  تنفيذ  اليه يف 
الجــراءات القانونية الالزمة ملبا�ضرة اجــراءات نزع ملكية الوحدة رقم 3703 ببناية �ضدف 2- 
قطعة الر�ض رقم  172- بدبي المارات العربية املتحدة واملرهونة ل�ضالح املنذر وحجزها وبيعها 

وفق القوانني ال�ضارية يف هذا ال�ضان.
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10957 بتاريخ   2013/11/28     
  يف الق�ضية رقم 2013/175 م�ضتعجل   

املعلن : اخلبري الهند�ضي علي خ�ضر خ�ضور- معاينة العمال يف موقع الفيال- 
مو�ضوع الدعوى رقم 2013/175 م�ضتعجل
املدعى: �ضالح عبدالقادر عبداهلل احلارثي 

املدعى عليه: �ضركة 111 لدارة العقارات واملقاولت العامة/ مدير بريات كوجموم 
 2013/175 رقــم  الق�ضية  يف   )2( رقــم  الهند�ضية  اخلــربة  اجتماع  حم�ضر   بابو- 
�ضالح  لل�ضيد  العائدة  الدعوى  مو�ضوع  الفيال  معاينة  موعد  يكون  م�ضتعجل- 
عبدالقادر عبداهلل احلارثي والكائنة يف ابوظبي �ضرق 33 قطعة رقم 73 يوم ال�ضبت 

املوافق يف 2013/12/7 ال�ضاعة احلادية ع�ضرة �ضباحا.
    اخلبر الهند�سي          

اعالن اجتماع خربة
العدد  10957 بتاريخ 2013/11/28     

               اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر
                               اىل املنفذ �ضده:�ضركة مطر ملوية ملــقــاولت البناء- فــرع دبــي مبــا ان طالبي التنفيذ 
اقامواالتنفيذات املو�ضحة بالك�ضف ادناه، وذلك للزامك ب�ضداد املبالغ املو�ضحه به خالل )15( يوما من تاريخ 

التبليغ وعليه فان املحكمة �ضتتخذ   الجراءات التنفيذية بحكم يف حال عدم اللتزام بالقرار املذكور 

ق�سم التنفيذ العمايل

   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم التنفيذ
2012/1184 تنفيذ عمايل
2012/1185 تنفيذ عمايل
2012/1215 تنفيذ عمايل
2012/1152 تنفيذ عمايل
2012/1153 تنفيذ عمايل
2012/1154 تنفيذ عمايل
2012/1155 تنفيذ عمايل
2012/1156 تنفيذ عمايل

م
1
2
3
4
5
6
7
8

اجلهة طالبة التنفيذ
حممد �ضكور علي تكان علي

حممد عبدالقدو�ض خور�ضيد علي
ابو القا�ضم عابد علي �ضردار

حممد اكرب ح�ضني حممد �ضلطان احمد
اخرت ميا قادر ميا

م�ضرف ح�ضني جميب الرحمن خان
عبداللطيف عبداخلالق مو�ضت مويروم �ضان

جا�ضم هولدر حنيف هولدر

ر�ضم التنفيذ
91 درهم
 76 درهم
80 درهم
76 درهم
75 درهم
91 درهم
75 درهم
80 درهم

املبلغ املنفذ به
 9079 درهم
 7507 درهم
7932 درهم
7576 درهم
7412 درهم
9074 درهم
7412 درهم
7932 درهم
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فريق عمل تيكوم لال�ستثمارات يهنئ دبي 

د.اأمينة الر�ستماين: ا�ست�سافة معر�س اإك�سبو 2020 ت�سكل 
حافـزًا كبريًا لتطوير القت�ساد القائـم على املعرفة يف دبـي

•• دبي-الفجر: 

تيكوم  ملجموعة  التنفيذي  الرئي�ض  الر�ضتماين،  د.اأمــيــنــة  ام�ض  اأعــربــت 
تهانيها  خال�ض  عــن  الأعـــمـــال،  ملجمعات  الــعــاملــي  املــطــور  لال�ضتثمارات، 
وتقديرها لدبي وقيادة دولة الإمارات احلكيمة على جناحهما با�ضت�ضافة 
معر�ض اإك�ضبو2020 الدويل -واجلهود الكبرية التي بذلتاها من اأجل 

حتقيق هذا الهدف.  
تعمل  �ضركة   4500 من  اأكــر  حالياً  لالأعمال  تيكوم  جممعات  وت�ضم 
و�ضتلعب  حــرة.  مناطق  ب�ضفتها  تعمل  منها   10 اأعــمــال،  جممع   11 يف 
ومتخ�ض�ضة  ثابتة  اأعــمــال  من�ضة  تــوفــري  يف  هــامــاً  دوراً  املجمعات  هــذه 
لآلف ال�ضركات التي �ضوف ت�ضعى لال�ضتفادة من الفر�ض التجارية التي 

�ضتوفرها ا�ضت�ضافة معر�ض اإك�ضبو 2020. 
اإيكونوميك"  "اأك�ضفورد  موؤ�ض�ضة  عــن  ال�ضادر  الأخـــري  للتقرير  ووفــقــاً 
املحلي  الناجت  بزيادة  �ضت�ضهم  اإك�ضبو  معر�ض  ا�ضت�ضافة  فــاإن  لالأبحاث، 
الإجمايل لدبي مبا يقرب 141 مليار درهم اإماراتي، اإىل جانب توفري 
د.مينة  واأ�ضارت  القادمة.  �ضنوات  ال�ضبع  خالل  عمل  فر�ضة  األف   277
وتقود  ال�ضركات  مبا�ضر  ب�ضكل  �ضت�ضاعد  املنافع  هذه  اأن  اإىل  الر�ضتماين 

اإىل موا�ضلة تطوير اقت�ضاد دبي 
القائم على املعرفة.  

واأ�ـــــضـــــافـــــت: ويــــعــــد فــــــوز دبـــي 
اإك�ضبو  مــعــر�ــض  بــا�ــضــتــ�ــضــافــة 
2020 اإجنازاً هاماً ي�ضاف اإىل 
والإجنازات  النجاحات  �ضل�ضلة 
الــــتــــي حـــقـــقـــتـــهـــا دبــــــي ودولــــــة 
املتحدة.  الــعــربــيــة  الإمـــــــــارات 
با�ضت�ضافة  الــفــ�ــضــل  ويـــرجـــع 
النرية  الــــروؤيــــة  اإىل  املـــعـــر�ـــض 
حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  ل�ضاحب 
بن را�ضد اآل مكتوم، نائب رئي�ض 
الوزراء  جمل�ض  رئي�ض  الــدولــة 
جاهداً  �ضعى   التي  دبــي،  حاكم 
ا�ضت�ضافة  اىل  خـــاللـــهـــا  مــــن 
للمرة  الــعــاملــي   اإك�ضبو  معر�ض 
الـــ�ـــضـــرق  مـــنـــطـــقـــة  يف  الأوىل 

الأو�ضط، وذلك اإمياناً منه بالفوائد اجلمة التي �ضيعود بها هذا املعر�ض 
على جمتمع الأعمال ف�ضاًل عن ن�ضر القت�ضاد القائم على املعرفة على 
نطاق اأو�ضع. وقد اأثبت �ضموه بطموحاته الكبرية خالل ال�ضنوات املا�ضية 
خالل  من  العاملية  جناحاتها  حتقيق  يف  ال�ضتمرار  على  قــادرة  دبــي  بــاأن 

ا�ضت�ضافة اأكرب املعار�ض الدولية مثل معر�ض اإك�ضبو.
ت�ضكل ا�ضت�ضافة معر�ض اإك�ضبو 2020 حافزاً ملوا�ضلة التنويع والتطوير 
امل�ضتمر لقت�ضاد دبي، و�ضرنى فوائده يف ثالث مراحل مميزة وذلك من 
خالل اإعطاء دفعة قوية من الثقة يف القت�ضاد، ومرحلة التح�ضري والتي 
على مدى  وا�ضتثمارات  التحتية  البنية  �ضاملة يف  تطوير  تت�ضمن خطة 
ال�ضنوات ال�ضبع املقبلة، وهذا �ضيقود بدوره اإىل توفري فر�ض النمو عرب 
والإعــالم و�ضوًل  ال�ضناعية  بالقطاعات  ابتداًء  القطاعات  جمموعة من 
اإىل القطاعات ال�ضياحية والتعليمية. كما �ضيكون لل�ضركات ن�ضيباً كبرياً 
اإك�ضبو  معر�ض  �ضيولدها  التي  الهائلة  الأعمال  فر�ض  من  ال�ضتفادة  يف 

على املدى الطويل.  
واختتمت الدكتور اأمينة الر�ضتماين بالقول: �ضتعم فوائد تنظيم معر�ض 
اإك�ضبو - كافة ال�ضركات والقطاعات مبختلف اأحجامها من خالل تقدمي 
املنتجات وعر�ض خدماتها يف فرتة ما قبل وخالل وبعد انتهاء املعر�ض. 
دور هام يف هذا احلدث عرب توفريها  لتيكوم لال�ضتثمارات  �ضيكون  كما 
بيئات اأعمال �ضديقة وم�ضتقرة ومتخ�ض�ضة لآلف ال�ضركات التي �ضتكون 

قادرة على املناف�ضة وحتقيق النجاحات وتوفري اآلف فر�ض العمل. 
وتعليقاً على فوز دبي با�ضت�ضافة معر�ض اإك�ضبو 2020، قال مالك �ضلطان 
اآل مالك الرئي�ض التنفيذي ملجمعات تيكوم لالأعمال: "اأتقدم بالنيابة عن 
جممعات تيكوم لالأعمال، باأجمل باقات التهاين لدولة الإمارات العربية 
املتحدة وقيادة دبي على فوزها با�ضت�ضافة معر�ض اإك�ضبو 2020. ومما 
ل �ضك فيه باأن هذا الإجناز الكبري �ضيمكن دولة الإمارات العربية املتحدة 
باأكمله.  العامل  اأمام  واملواهب  والبتكارات  اأماكن اجلذب  ا�ضتعرا�ض  من 
وكما عودتنا دبي دائماً على اخلروج يف �ضورة م�ضرفة بتنظيم مثل هذه 
الفعاليات، فاإين على ثقة باأن دبي لن ت�ضعى فقط لإجناح معر�ض اإك�ضبو، 

بل �ضتكون اأف�ضل دورة للمعر�ض منذ انطالقته. 
2020 الذي جاء حتت عنوان  اإك�ضبو  ا�ضت�ضافة معر�ض  ويتوافق �ضعار 
جممعات  اأهـــــداف  مــع  وثــيــق  ب�ضكل  امل�ضتقبل  و�ــضــنــع  الــعــقــول  تــوا�ــضــل 
منذ  املجمعات  هــذه  دعمت  لال�ضتثمارات.فقد  لتيكوم  التابعة  الأعــمــال 
من  املعرفة  على  قائماً  اقت�ضادها  جلعل  الــرامــيــة  دبــي  خطط  اإن�ضائها 
املعلومات  تكنولوجيا  يف  متخ�ض�ضة  اأعــمــال  ملجمعات  احت�ضانها  خــالل 

والت�ضالت، والتعليم، والعلوم والت�ضنيع واخلدمات اللوج�ضتية.  
لال�ضتثمارات  تيكوم  يف  الأعــمــال  جممعات  يف  امل�ضوؤولني  كبار  قــدم  كما 
حملتها  جنــاح  على  ولــدبــي  املــتــحــدة  العربية  الإمـــــارات  لــدولــة  تهانيهم 
التي  الفوائد  منهم  كــل  ا�ضتعر�ض  حيث  اإك�ضبو.  معر�ض  ا�ضت�ضافة  يف 
�ضتنعك�ض على كل جممع من جممعات تيكوم لالأعمال، واخلدمات التي 

�ضيقدمونها لدعم واإجناح املعر�ض. 

اإك�سبو دبي 2020 اإجناز جديد ي�ساف ل�سجل اإجنازات الإمارات

الفوز يوؤكد مدى النمو والتطور الذي �سهدته الدولة ويجعلها حمط اأنظار العامل
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ــــــة المــــــــــارات عـــامـــة ودبــــي  اأ�ــــضــــافــــت دول
خــا�ــضــة �ــضــطــرا جـــديـــدا مـــن الجنــــــازات 
بعدما  والعاملي  الإقليمي  امل�ضتويني  على 
اإك�ضبو  فازت الإمــارات با�ضت�ضافة معر�ض 
للجميع  ويتاأكد  دبــي،  يف   2020 العاملي 
العاملي  اإ�ــضــتــ�ــضــافــة هــــذا احلــــدث  اأهــمــيــة 
ودبي  عــمــومــا  لــــالإمــــارات  �ضي�ضيفه  ومـــا 
يف  الــفــوز  هـــذا  �ضي�ضب  وكــيــف  خ�ضو�ضا، 
مــكــانــة الـــدولـــة عــاملــيــا ومبـــا يــ�ــضــاعــد على 
الماراتي  القت�ضاد  وتطور  ازدهــار  زيــادة 
اأن  الآن  لــلــجــمــيــع  ويـــتـــاأكـــد  عـــــام،  بــ�ــضــكــل 
ت�ضت�ضيف  اأن  مبقوماتها  قــادرة  المـــارات 
والتاريخية،  العاملية  الأحـــداث  هــذه  مثل 
باتت  مقومات  متتلك  الدولة  واأن  خا�ضة 
بنية  من  املتقدمة  الــدول  كــربى  ت�ضاهي 
او  او مــوا�ــضــالت  اتــ�ــضــالت  �ــضــواء  حتتية 
والأمان  الأمــن  عن�ضري  اأو  طــرق  �ضبكات 
اأو مقومات �ضياحية وغريها من املقومات 
الـــتـــي بـــاتـــت تــنــفــرد بــهــا دولـــــة المــــــارات 
العربية املتحدة، كما اأكد هذا النجاح على 
مدى تكاتف الدوائر واملوؤ�ض�ضات احلكومية 
فيما يخ�ض  الفـــــراد  وكــذلــك  واخلــا�ــضــة 
الـــدعـــم الــالمــتــنــاهــي والــــالحمــــدود من 
2020، وفوز دبي  باإك�ضبو  اأجل فوز دبي 
العاملي  احلــدث  هــذا  باإ�ضت�ضافة  امل�ضتحق 
األف   277 من  اأكــر  توفري  على  �ضيعمل 
اخلرباء  تــوقــعــات  على  بــنــاء  عمل  فر�ضة 
�ــضــواء داخــــل الإمــــــارات اأو خــارجــهــا، هذا 
على  فائدة  من  �ضيعود  ما  على  بالإ�ضافة 
كافة �ضرائح املجتمع، خ�ضو�ضاً ان املعر�ض 
يعد املرة الوىل مبنطقة ال�ضرق الأو�ضط 

عموما ودولة الإمارات خ�ضو�ضاً.

طموح ل يتوقف
اجلابر،  بو�ضلطان  اأحمد  قــال  جانبه  من 
الحتادي،  الوطني  باملجل�ض  �ضابق  ع�ضو 
اأتقدم بالتهنئة والتربيكات للقيادة  بداية 
والذي  امل�ضتحق  الفوز  هذا  على  الر�ضيدة 
ليــــدع جمـــال بــالــ�ــضــك عــلــى ان المــــارات 
معني،  حــد  عند  يقف  ل  طموحها  �ضقف 
فــوز المـــارات عامة ودبــي خا�ضة  ان  كما 
جاء لي�ضيف فرحة وعيد على هذه اليام 
قــلــوب اجلــمــيــع والحتفال  عــلــى  الــغــالــيــة 
الوطني  اليوم  ومبنا�ضبة  الوطني،  باليوم 
اإك�ضبو  مــلــف  بــاإ�ــضــتــ�ــضــافــة  الـــدولـــة  وفــــوز 
2020، اأتقدم بالتهنئة اإىل مقام �ضاحب 
نهيان  اآل  زايــد  بــن  خليفة  ال�ضيخ  ال�ضمو 
و مقام �ضاحب  اهلل  الدولة حفظه  رئي�ض 
مكتوم  اآل  را�ضد  بن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو 
نائب رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض الوزراء 
حــاكــم دبـــي رعــــاه اهلل واإخـــوانـــهـــمـــا حكام 
املواطنني  جــمــيــع  اأهـــنـــئ  كــمــا  الإمــــــــارات، 
واملــقــيــمــني بــهــذا احلــــدث الــفــريــد والـــذي 

ي�ضيف اإجنازا جديدا لدولتنا الغالية.
وا�ضاف قائال ان دولتنا الغالية و�ضلت ملا 
الن بف�ضل احرتامها لالإن�ضان  هي عليه 
الـــــذي لمــ�ــضــه كافة  ، المـــــر  وتـــقـــديـــره 
اأعــــداد  بــالــدولــة والـــذيـــن زادت  املــقــيــمــني 
جن�ضياتهم ملا يفوق 200 جن�ضية، كما ان 
الب�ضري  العن�ضر  اأولــت  الر�ضيدة  القيادة 
الهــتــمــام الــكــامــل مــن الــرعــايــة ال�ضحية 
العي�ض  �ضبل  كافة  له  ووفــرت  والتعليمية 
الكرمي حتى ا�ضبح ال�ضعب الماراتي من 

اأ�ضعد �ضعلوب الر�ض.
الفوز يوؤكد �سدارة الإمارات

اأهنئ  بداية  املزروعي،  �ضلطان  وقال خلف 
الــفــوز التاريخي  الــقــيــادة الــر�ــضــيــدة بــهــذا 
دولــتــنــا ل تعرتف  ان  عــلــى  يـــوؤكـــد  الــــذي 

الروؤية  فبف�ضل  للطموح،  حــد  اأو  ب�ضقف 
المارات  باتت  الر�ضيدة  لقيادتنا  الثاقبة 
، فـــفـــي وقت  مـــثـــال لــلــنــجــاح والـــتـــحـــدي 
اإذا ما قورن بتواريخ ال�ضعوب  ق�ضري جدا 
اأ�ضحت المارات خالل عهد الحتاد دولة 
وباتت  ودولية  اإقليمية  ورفعة  مكانة  ذات 
مـــن ارقــــى دول الـــعـــامل وذلــــك بــنــاء على 
الح�ضائيات الدولية، واليوم تزيد فرحتنا 
مع   2020 اإك�ضبو  باإ�ضت�ضافة  دبــي  بفوز 
اإحتفالتنا باليوم الوطني ليتاأكد لالأجيال 
اأتقدم  اجلديدة ما نتجه الحتاد، واأود ان 
اإىل  والفوز  املنا�ضبة  التهاين بهذه  باأ�ضمى 
مقام �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد 
اآل نهيان رئي�ض الدولة حفظه اهلل ومقام 
�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل 
رئي�ض جمل�ض  الدولة  رئي�ض  نائب  مكتوم 
واإخوانهما  رعـــاه اهلل  دبــي  الــــوزراء حــاكــم 

حكام الإمارات.

تعاون بني اجلميع 
واأكد خلفان بن بدر ، اأن نتيجة الت�ضويت 
الــفــوز امل�ضتحق والـــذي جــاء نتيجة  تــوؤكــد 
ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  من  وت�ضجيع  دعــم 
رئي�ض  نــائــب  مكتوم  اآل  را�ــضــد  بــن  حممد 
دبي  حاكم  الـــوزراء  جمل�ض  رئي�ض  الدولة 
رعــاه اهلل ،كما يــدل هــذا الفوز على مدى 
والدوائر  الـــدولـــة  اإمــــــارات  بــني  الــتــعــاون 
والتي  واخلــا�ــضــة  احلكومية  واملــوؤ�ــضــ�ــضــات 
�ضاندت منذ البداية ملف ا�ضت�ضافة اإك�ضبو 
2020 مما كان لذلك الثر الكبري  دبي 
اأ�ضيد  اأن  واأود  املــ�ــضــتــحــق،  الــفــوز  هـــذا  يف 
باجلهود الكبرية واجلبارة التي قامت بها 
اإ�ضت�ضافة هذا  اإمــارات الدولة لدعم  كافة 
احلكومية  املوؤ�ض�ضات  خــالل  مــن  احلـــدث 
لهذا  الــــرتويــــج  والأفــــــــراد يف  واخلـــا�ـــضـــة 
والفعاليات  الحــــــــداث  بـــكـــافـــة  احلــــــدث 
الدولية مما اأكد للعامل كله مدى الوحدة 
والتما�ضك بدولتنا الغالية واأو�ضح للعامل 
ت�ضهده  الذي  الكبري  التطور  مدى  اأجمع 
الإمـــــــارات وكــيــفــيــة جـــذب الأنـــظـــار اليها 
تناف�ض  باتت  التي  مبقوماتها  والتعريف 

كربى الدول املتقدمة.

وجهة �سياحية رائدة
وقـــــال حمــمــد �ــضــيــف بـــن غــلــيــطــة، بداية 
الفوز  بـــهـــذا  الـــر�ـــضـــيـــدة  الـــقـــيـــادة  اأهــــنــــئ 
اأن المــارات قادرة  امل�ضتحق، والــذي يوؤكد 
عــلــى فــعــل الــكــثــري واإبــــهــــار الـــعـــامل حتت 

باملقام  اهتمامها  تــويل  ر�ضيدة  قيادة  ظل 
جناح  اأكــد  وقــد  الب�ضري،  بالعن�ضر  الول 
دبي  اإك�ضبو  معر�ض  باإ�ضت�ضافة  المـــارات 
ال�ضرتاتيجي  املوقع  اأهمية  على   2020
للدولة ومدى تو�ضطها لكافة دول العامل 
ان  اىل  بال�ضافة  اليها  الو�ضول  و�ضهولة 
المارات ا�ضبحت نقطة التقاء العامل كما 
انها تعد وجهة �ضياحية عاملية متتلك كافة 
املقومات التي جتعلها يف م�ضاف الوجهات 

ال�ضياحية العاملية.

اأمن واأمان
وبـــــداأ نــا�ــضــر عــتــيــق كــالمــه قــائــال اأتقدم 
اإىل مقام  والــتــربيــكــات  الــتــهــاين  بــاأ�ــضــمــى 
اآل  زايــد  بن  ال�ضيخ خليفة  ال�ضمو  �ضاحب 
مقام  و  اهلل  حفظه  الــدولــة  رئي�ض  نهيان 
را�ضد  بــن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب 
رئي�ض  الـــدولـــة  رئــيــ�ــض  نــائــب  مــكــتــوم  اآل 
جمــلــ�ــض الــــــوزراء حــاكــم دبـــي رعــــاه اهلل ، 
املنا�ضبة  بهذة  الإمــارات،  حكام  واإخوانهما 
الــتــي تــوجــت �ــضــنــوات مــن الــعــمــل املتميز 
جــعــلــت مـــن المـــــــارات منـــوذجـــا يحتذى 
واأ�ــضــاف قائال  بــالــبــنــان..   اليه  بــه وي�ضار 
احلمد هلل اأن المــارات ككل تتميز باأمنها 
اآمــــــن رغـــــم تعدد  وامـــانـــهـــا فــمــجــتــمــعــهــا 
املقيمني  بني  العادات  واختالف  الثقافات 
بالدولة  النــ�ــضــان  نتيجة لحـــرتام  وذلــك 
التي  الت�ضريعات  و�ضن  القوانني  وتطبيق 
حتفظ حق اجلميع، وتوؤكد المارات يوما 
الحتاد  وعيد  الوطني  اليوم  اأن  يــوم  بعد 
دول  اليه  ما و�ضلت  الول يف  ال�ضبب  كــان 
المارات  لتكون  ونتيجة حتمية  المــارات 
دولـــة رائــــدة يــ�ــضــار الــيــهــا بــالــبــنــان بف�ضل 
الوالد واملوؤ�ض�ض املغفور له باإذن اهلل ال�ضيخ 

اآل نهيان طيب اهلل ثراه  زايد بن �ضلطان 
، وا�ــضــتــمــرار املــ�ــضــرية حتــت قــيــادة �ضاحب 
نهيان  اآل  زايــد  بــن  خليفة  ال�ضيخ  ال�ضمو 

رئي�ض الدولة حفظه اهلل.

دعم حكومي و�سعبي
كــــاًل مـــن عــبــدالــرحــمــن عبداهلل  وا�ــــضــــاد 
الهرمودي،  واحــمــد  الــعــلــيــلــي،  و�ــضــلــطــان 
ا�ضت�ضافة  مبلف  اجلميع  جتـــاوب  مبــدى 
اأن  2020 مو�ضحني  اإك�ضبو  دبي ملعر�ض 
ال�ضعب الماراتي وكافة اجلهات احلكومية 
اأروع المثلة يف التعاون  واخلا�ضة �ضربوا 
والتعا�ضد من اجل هدف واحد، كما اأكدوا 
ان ما و�ضلت اليه المارات من رفعة ومكانة 
ور�ضيدة  حكيمة  قيادة  نتيجة  جــاء  دولية 
والهتمام  الــرعــايــة  كــامــل  �ضعبها  اولــــت 
بكل  ويدعمها  دولته  يحب  �ضعب  وكذلك 
ما اأوتــي من قــوة، واأكــدوا ان الفوز اأو�ضح 
اأن دبي خا�ضة والإمارات عامة باتت دولة 
ذات مكانة واأهمية دولية ت�ضاهي كربيات 
التهاين  اأ�ضمى  وقــدمــوا  املتقدمة،  الــدول 
بهذا الفوز اإىل مقام �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ 
الدولة  رئي�ض  نهيان  اآل  زايــد  بــن  خليفة 
ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  ومقام  اهلل  حفظه 
رئي�ض  نــائــب  مكتوم  اآل  را�ــضــد  بــن  حممد 
دبي  حاكم  الـــوزراء  جمل�ض  رئي�ض  الدولة 
رعاه اهلل واإىل مقام �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ 
املجل�ض  ع�ضو  النعيمي  را�ــضــد  بــن  حميد 
واإخوانهم  الأعلى حاكم عجمان رعاه اهلل 

حكام الإمارات واولياء العهود.  

دعم دويل
ـــاف عـــبـــداهلل الــرئــيــ�ــضــي، لــقــد تلقت  واأ�ـــض
الدويل  الــدعــم  كــبــري مــن  دولــتــنــا ن�ضيب 
 2020 اأك�ضبو  معر�ض  دبــي  ل�ضت�ضافة 
كافة  مع  الطيبة  عالقاتها  نتيجة  وذلــك 
الدويل  الدعم  ان هذا  وا�ضار  العامل،  دول 
اأر�ضت  ر�ــضــيــدة  قــيــادة  جــهــود  بف�ضل  جـــاء 
دائـــم الــتــعــاون مــع كــافــة دول الــعــامل، كما 
ان مــن اهـــم مــا يـــربز دولــتــنــا الــغــالــيــة اأن 
تــتــوانــى يف تقدمي  الــر�ــضــيــدة ل  قــيــادتــنــا 
الدعم ب�ضتى انواعه للجميع، ولقد اكدت 
اأنها  امل�ضتحق  فوزها  خــالل  من  المـــارات 
من  املقومات  كافة  متتلك  دولــة  �ضك  بال 
بنية حتتية و�ضياحة واأمن وامان واإقت�ضاد 
الدولة  اأ�ضبحت  حتى  و�ضناعة،  وجتـــارة 
وامل�ضتثمرين،  العمال  رجــال  لكافة  قبلة 
وخــــالل هـــذه املــنــا�ــضــبــة الــتــاريــخــيــة التي 

تــتــزامــن مــع احــتــفــالتــنــا بــالــيــوم الوطني 
اإىل  بالتهنئة  اأتــقــدم  والأربـــعـــني  الثــنــني 
بن  خليفة  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ــضــاحــب  مــقــام 
اهلل  الــدولــة حفظه  رئي�ض  نهيان  اآل  زايــد 
بن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  ومــقــام 
را�ضد اآل مكتوم نائب رئي�ض الدولة رئي�ض 
جمل�ض الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل ، واإىل 
مــقــام �ــضــاحــب الــ�ــضــمــو الــ�ــضــيــخ حــمــيــد بن 
را�ضد النعيمي ع�ضو املجل�ض الأعلى حاكم 
عجمان رعاه اهلل واإخوانهم حكام الإمارات، 
واأدعو اهلل ان يدمي اخلري والنمو والتطور 
وتزيد  اعيادها  تزيد  وان  المـــارات  لــدول 

اإجنازاتها عاما بعد عام. 

البنى التحتية وال�سياحة
 زادت من فر�ستنا

وقال عبداهلل بن حامد، كان لتطور البنية 
ودبــي على  الدولة  اإمــارات  بكافة  التحتية 
وجـــه اخلــ�ــضــو�ــض دور كــبــري يف فـــوز دبي 
تطور  ان  كما   2020 اإك�ضبو  باإ�ضت�ضافة 
املا�ضية  ال�ضنوات  ال�ضياحي خالل  القطاع 
له الثر الوا�ضح يف فوز دبي ب�ضبب وجود 
قطاع فندقي على اعلى م�ضتوى ي�ضتوعب 
عـــدد كــبــري مــن زائــــري الــدولــة وال�ضياح، 
الخرية  بــالآونــة  ال�ضياحة  �ضهدت  فلقد 
خاللها  المـــــارات  جعلت  كـــربى  طــفــرات 
�ضواء  الــعــامل  جن�ضيات  لكل  جــاذبــة  واحـــة 

بال�ضياحة او ال�ضتثمار.

الفوز اأفرح اجلميع
قائال  الرئي�ضي  اأحــمــد  اهلل  عبد  واأو�ــضــح 
لقد اأكد دعم الكثري من الدول لفوز دبي 
املكانة  مــدى   2020 اإك�ضبو  با�ضت�ضافة 
التي متتلكها الدولة مع دول العامل وذلك 
مع  الطيبة  اخلــارجــيــة  الــعــالقــات  بف�ضل 
كــافــة دول الــعــامل، وهـــذا الــفــوز اأثــبــت مبا 
ل يــدع جمــال لل�ضك قــدرة المـــارات على 
تنفيذ اأكرب املعار�ض الدوليـــــة وخا�ضـــة يف 
اجلميع  به  ي�ضيد  اأمني  عامل  توافر  ظل 
اإ�ضافة لبنية حتتية وعقارية تناف�ض كربى 
املــتــقــدمــة وخــــالل هـــذا الحتفال  الــــدول 
اإىل  بالتهنئة  اتــوجــه  التاريخي  بــالجنــاز 
مقام �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد 
اآل نهيان رئي�ض الدولة حفظه اهلل ومقام 
�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل 
رئي�ض جمل�ض  الدولة  رئي�ض  نائب  مكتوم 
واإخوانهما  رعـــاه اهلل  دبــي  الــــوزراء حــاكــم 

حكام الإمارات.
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العدد  10957 بتاريخ 2013/11/28     
اعالن حكم بالن�ضر

   يف  الدعوى رقم 2011/666   جتاري كلي                  
اىل املحكوم عليهما /1- �ضركة اي تي ايه �ضتار للهند�ضة ذ.م.م 2- اي تي ايه للكهرباء �ــض.ذ.م.م  جمهويل 
حمل القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ضتها املنعقدة بتاريخ 2012/12/5 يف الدعوى املذكورة اعاله 
ل�ضالح/ امريت�ض كوت�ض �ض.ذ.م.م مبثابة احل�ضوري بالزام ال�ضركة املدعى عليها الوىل ) اي تي ايه �ضتار 
للهند�ضة ذ.م.م( بان توؤدي للمدعية مبلغ )136.686.79 درهم( فقط مبلغ مائة و�ضتة وثالثون الف و�ضتمائة 
و�ضتة وثمانون درهم ت�ضعة و�ضبعون فل�ضا( والزام ال�ضركة املدعى عليها  ثانية )اي تي ايه للكهرباء �ض.ذ.م.م( 
الف ومائتني وخم�ضة  و�ضتون  ) مائة وثالثة  قــدره  درهــم( فقط  للمدعية مبلغ )163.265.67  تــوؤدي  بان 
و�ضتون درهم و�ضبعة و�ضتون فل�ضا( وبالزام كل منهما بان توؤدي للمدعية الفائدة القانونية على املبلغ املق�ضي 
التام والزامهما بامل�ضاريف  به عليهما بواقع 9% �ضنويا من 2011/4/14 وحتى متام ال�ضداد وحتى ال�ضداد 
قابال  ذلك من طلبات.  حكما مبثابة احل�ضوري  املحاماة ورف�ضت ماعدا  اتعاب  درهــم مقابل  الف  ومبلغ 
لال�ضتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضر هذا العالن �ضدر با�ضم �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ 

حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 

رئي�ض الق�ضم                                                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10957 بتاريخ 2013/11/28     

اعالن حكم بالن�ضر
   يف  الدعوى رقم 2013/533   عقاري كلي                  

حكمت  املحكمة  بــان  نعلنكم  القــامــة  حمــل  جمــهــول  خــان  جعفر  اني�ض  عــلــيــه/1-  املحكوم  اىل 
امل�ضرق  �ضركة  ل�ضالح/  اعــاله  املــذكــورة  الــدعــوى  يف   2013/10/23 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ضتها 
ال�ضالمي للتمويل �ض م خ املعروف �ضابقا با�ضم �ضركة البدر للتمويل ال�ضالمي �ض م خ ب�ضحة 
ونفاذ عقد البيع املوؤرخ 2008/8/27 مو�ضوع الدعوى والزمت املدعى عليه بان يوؤدي اىل ال�ضركة 
وت�ضعون  وخم�ضمائة  الفا  و�ضبعون  و�ضبعة  ماليني  �ضتة   ) درهم   6.077.590.90( مبلغ  املدعية 
املنتهية  الجـــارة  ترتيبات  اىل  العقار  ملكية  )تخ�ضع  عــبــارة  وب�ضطب  فل�ضا،  وت�ضعون  درهــمــا 
بالتملك طبقا لعقد الجارة املنتهي بالتملك وملحقاته املودع لدى الدائرة ( الواردة يف �ضهادة 
ملكية  العقار ال�ضادرة عن دائرة الرا�ضي والمالك من �ضجالت الدائرة. كما الزمته بالر�ضوم 
قابال لال�ضتئناف  املحاماة.    حكما مبثابة احل�ضوري  اتعاب  درهــم مقابل  والــف  وامل�ضروفات 
خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضر هذا العالن �ضدر با�ضم �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ 

حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
رئي�ض الق�ضم                                                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10957 بتاريخ 2013/11/28     
اعالن حكم بالن�ضر

   يف  الدعوى رقم 2011/1246   عقاري كلي                  
املحكمة حكمت  بان  نعلنكم  القامة  بالنيان  جمهول حمل  ثياجارجني  املحكوم عليه/1-  اىل 
بجل�ضتها املنعقدة بتاريخ 2013/9/26 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�ضالح/ امالك للتمويل �ض م ع 
بف�ضخ اتفاقية الجارة املو�ضوفة بالذمة ومالحقها املربمة بني املدعية )امالك للتمويل �ض م ع( 
واملدعى عليه ) ثياجارجني بالنيان( بتاريخ 2007/7/5 عن الوحدة حمل التداعي )الوحدة رقم 
3307-الربج ب- البراج التنفيذية- اخلليج التجاري، مع الغاء القيد يف �ضند امللكية بانه الجارة 
املنتهية بالتملك والزام املدعى عليه بت�ضليم وحدة التداعي للمدعية، والزامه ان يوؤدي لها مبلغ 
مقداره ) 888.981.88 درهم( واملنا�ضب من امل�ضروفات ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة، 
ورف�ضت ماعدا ذلك من طلبات.      حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ضتئناف خالل ثالثني 
يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضر هذا العالن �ضدر با�ضم �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن 

را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
رئي�ض الق�ضم                                                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10957 بتاريخ 2013/11/28     

اعالن حكم بالن�ضر
   يف  الدعوى رقم 2011/2112   جتاري كلي                  

اىل املحكوم عليه/1- �ضولنكي للهند�ضة واملقاولت )�ض.ذ.م.م(    جمهول حمل 
يف   2013/4/24 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ضتها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم  القامة 
بالزام  )�ــــض.ذ.م.م(  البناء  ملقاولت  الديــب  ل�ضالح/  اعــاله  املــذكــورة  الدعوى 
و�ضبعون  وثمانية  )خم�ضمائة  وقــدره  مبلغ  للمدعية  تــوؤدي  بان  عليها  املدعى 
ال�ضداد  تــاريــخ 2013/3/20 وحتى  مــن  �ضنويا  بــواقــع %9  وفــائــدة  درهـــم(  الــف 
التام والزمت املدعى عليها بامل�ضاريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة.     
من  اعتبارا  يوما  ثالثني  خــالل  لال�ضتئناف  قابال  احل�ضوري  مبثابة  حكما 
اليوم التايل لن�ضر هذا العالن �ضدر با�ضم �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن 

را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
رئي�ض الق�ضم                                                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10957 بتاريخ 2013/11/28     
  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف الدعوى  2013/4408  عمايل جزئي                                       
�ــــــض.ذ.م.م   جمــهــول حمل  الــعــامــة  للتجارة  رايـــز  املــدعــى عليه /1- �ضن  اىل 
القامة مبا ان املدعي /كاترين نيكوميديز اجكاويلي   قد اقام عليك الدعوى 
ومو�ضوعها املطالبة مب�ضتحقات عمالية وقدره )12600 درهم( والزامها بقيمة 
تذكرة العودة بالطائرة مببلغ )2000 درهم( والزامها بالر�ضوم وامل�ضاريف �ضكوى 
املوافق 2013/12/15  الحــد  يــوم  لها جل�ضة  رقــم )2013/156986(.   وحــددت 
من  او  باحل�ضور  مكلف  فــانــت  لــذا   ch1.A.5 بالقاعة  �ــض   8:30 ال�ضاعة 
للمحكمة  او م�ضتندات  لديك من مذكرات  ما  بتقدمي  قانونيا وعليك  ميثلك 

قبل اجلل�ضة بثالثة ايام على القل. 
رئي�ض الق�ضم                                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10957 بتاريخ 2013/11/28     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر

                         يف الدعوى رقم 2013/2655 تنفيذ عمايل
اىل املنفذ �ضده/1- خالد واليون�ض للمواد الغذائية �ــض.ذ.م.م جمهول 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ حازم علي عبدالر�ضول حممد   قد 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )8452( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.بال�ضافة 
اىل مبلغ 85 درهم ر�ضوم خلزينة املحكمة ومبلغ 408 درهم ر�ضوم ل�ضالح 
املحكمة البتدائية.  وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر الجــراءات التنفيذية 
بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ 

ن�ضر هذا العالن. 
رئي�ض ال�ضعبة    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10957 بتاريخ 2013/11/28     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر

                         يف الدعوى رقم 2013/13 بيع عقار مرهون
القامة  �ضريازي جمهول حمل  ر�ضا حممد  علي  �ــضــده/1-  املنفذ  اىل 
مبا ان طالب التنفيذ/ �ضتاندر ت�ضارترد بنك وميثله: ع�ضام عبدالمري 
حــمــادي الــفــا�ــضــلــي الــتــمــيــمــي قــــررت حمــكــمــة دبـــي البــتــدائــيــة بتاريخ 
 7.073.347.62( وقدرها  املطالبة  قيمة  ل�ضداد  اعالنكم   2013/11/19
درهم( يف ملف التنفذ اعاله وال بيع العقار حمل الرهن ) نوع العقار: 
�ضقة �ضكنية- املنطقة: برج خليفة - رقم الر�ض  : 155 - رقم املبنى 1- 
ا�ضم املبنى-خليفة تاور زون 2 بي- رقم الطابق 31- رقم العقار: 3109 

- م�ضاحة العقار: 1103 قدم مربع( خالل 30 يوم من تاريخ العالن.
 رئي�ض ال�ضعبة    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10957 بتاريخ 2013/11/28     

اعالن حم�ضر حجز بالن�ضر
يف الدعوى رقم 2013/152 بيع عقار مرهون

مو�ضوع الق�ضية : طلب اذن بيع مال مرهون عبارة عن عقار املطلوب 
اعالنه املنفذ �ضده:1- اندريا جينو�ضيو جمهول حمل القامة

مو�ضوع العالن:
نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�ضة وهي عبارة عن نوع العقار: 
قطعة ار�ض - املنطقة: املرابع- رقم الر�ض: 2420- امل�ضاحة 8.068.00 
قدم مربع حتت يد دائــرة الرا�ضي والمــالك وفــاء للمبلغ املطالب به 
وقدره )5.251.902/56 درهم( وذلك للعلم مبا جاء فيه ونفاذ مفعوله 

قانونا.
 رئي�ض ال�ضعبة    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10957 بتاريخ 2013/11/28     
اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 77/ 2012 عقاري كلي                               
للمطور  ممثلة  ب�ضفته  العقارية-  للو�ضاطة  �ضيف�ضلز  جــرو  عليهما/1-   املدعى  اىل 
الرئي�ضي 2- فورت�ض هوم انف�ضتمنت ليمتيد- ب�ضفته املطور الرئي�ضي  جمهويل حمل 
القامة مبا ان املدعي / عبدالرحمن ابراهيم عبدالرحمن الزرعوين وميثله: احمد 
احلاج خادم بطي امليدور املهريي   قد اقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام 
واتعاب  وامل�ضاريف  والر�ضوم  درهــم(   1584292( وقــدره  مبلغ  ب�ضداد  عليهما  املدعى 
املحاماة والفائدة 12% و�ضمول احلكم بالنفاذ املعجل بالكفالة. وحددت لها جل�ضة يوم 
لذا فانت مكلف   ch1.A.1 الثنني املوافق 2013/12/23  ال�ضاعة 9.30 �ض بالقاعة
او م�ضتندات  او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  باحل�ضور 
�ضيكون  القــل. ويف حالة تخلفك فان احلكم  ايــام على  للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة 

مبثابة ح�ضوري.
ق�ضم الدعاوي العقارية                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10957 بتاريخ 2013/11/28     
اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 683/ 2013 جتاري كلي                               
اىل املدعى عليه/1-  �ضركة في�ضل جا�ضم التجارية ) ذ.م.م(    جمهول  حمل 
القامة مبا ان املدعي / �ضركة امل�ضاريع ال�ضناعية لعمال التكييف والكهرباء 
املطالبة  ومو�ضوعها  الدعوى  عليك  اقــام  قد  بــدر  احمد  نبيه  وميثله:  ذ.م.م 
اتعاب املحاماة.  وحددت لها جل�ضة  بندب خبري والر�ضوم وامل�ضاريف ومقابل 
 ch2.E.22 بالقاعة  �ض   9.30 ال�ضاعة    2013/12/11 املوافق  الربعاء  يوم 
لذا فانت مكلف باحل�ضور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة ايام على القل. ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
ق�ضم الق�ضايا  التجارية                                                            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10957 بتاريخ 2013/11/28     
مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 801/ 2013 جتاري جزئي                                 
القامة مبا  ن�ضال جان غنطو�ض جمهول حمل  عليه/1-   املدعى  اىل 
ا�ضماعيل  علي  وميثله:  �ـــض.ذ.م.م  للتغليف  املدينة  �ضركة   / املدعي  ان 
ابراهيم اجلرمن قد اقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة با�ضدار 
المر بالزام املدعى عليه ب�ضداد مبلغ 45.000 درهم والر�ضوم وامل�ضاريف 
املــوافــق 2013/12/11   الربـــعـــاء  يـــوم  لــهــا جل�ضة  وحــــددت   . والتـــعـــاب. 
لذا فانت مكلف باحل�ضور او   ch2.D.19 ال�ضاعة 8.30 �ض بالقاعة
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات 

للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة ايام على القل.  
ق�ضم الق�ضايا التجارية                                                            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10957 بتاريخ 2013/11/28     

مذكرة اعالن بالن�ضر
   يف  الدعوى 2012/1170  ا�ضتئناف مدين    

-عــبــدالــر�ــضــا مــري مطلب مــري مرت�ضى   1  / �ــضــدهــمــا  املــ�ــضــتــاأنــف  اىل 
جمهويل  امـــريي  مرت�ضى  مــري  مطلب  مــري  حممد  �ضيف   -2 امـــريي 
حمل القامة مبا ان امل�ضتاأنف /حممد ح�ضني حماحي وميثله: جمال 
ال�ضادر  احلــكــم  الــقــرار/  ا�ضتاأنف  قــد  ال�ضنقيطي   حممد  ال�ضيد  علي 
بالدعوى رقم 2012/884 مدين كلي بتاريخ 2013/11/29 وحددت لها 
جل�ضه يوم الثنني املوافق 2013/12/23 ال�ضاعة 10.00 �ضباحا بالقاعة 
ch2.D.17  وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �ضتجري حماكمتكم غيابيا  
ق�ضم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ضتئناف

العدد  10957 بتاريخ 2013/11/28     
  اعالن بورود التقرير بالن�ضر

   يف  الدعوى 2013/464  جتاري جزئي                     
اىل املدعى عليه/1- وليد زهري ترعاين    جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي / بنك ام القيوين الوطني ) �ض م ع( وميثله: خالد كلندر 
عبداهلل ح�ضني   نعلنكم بان املحكمة قررت بجل�ضتها املنعقدة  بتاريخ 
تقرير  بــورود  اخطاركم  اعــاله.  املذكورة  الدعوى  يف   2013/11/25
املنتدب يف الدعوى وقد حتددت جل�ضة يوم الثنني  ال�ضيد اخلبري 
 ch1A.1 بالقاعة  �ضباحا   8.30 ال�ضاعة   2013/12/9 املــوافــق 

للتعقيب على التقرير. 
ق�ضم  الدعاوي العقارية                                                                                                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10957 بتاريخ 2013/11/28     
  اعالن بورود التقرير بالن�ضر

   يف  الدعوى 2013/287  جتاري جزئي                     
�ــــض.ذ.م.م  الــعــقــاريــة  للو�ضاطة  الـــدوا  �ضركة  عــلــيــه/1-  املــدعــى  اىل 
العامة  للخدمات  بر�ضتيج   / املدعي  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول 
بان  نعلنكم  اجلــرمــن  ابــراهــيــم  ا�ضماعيل  علي  وميــثــلــه:  �ـــــض.ذ.م.م 
املحكمة قررت بجل�ضتها املنعقدة  بتاريخ 2013/11/25 يف الدعوى 
املنتدب يف  ال�ضيد اخلبري  تقرير  بــورود  اعــاله. اخطاركم  املــذكــورة 
الدعوى وقد حتددت جل�ضة يوم الثنني املوافق 2013/12/9 ال�ضاعة 

8.30 �ضباحا بالقاعة ch1A.1 للتعقيب على التقرير. 
ق�ضم  الدعاوي العقارية                                                                                                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10957 بتاريخ 2013/11/28     
مذكرة اعالن متظلم  �ضده بالن�ضر

   يف  الدعوى 250 /2013 تظلم جتاري                    
اآمنه خمي�ض بالل مبارك جمهول حمل القامة مبا ان  اىل املتظلم �ضده/1- 
املتظلم/ بنك ام القيوين الوطني- �ض م ع وميثله: خالد كلندر عبداهلل ح�ضني    
ال�ضادر يف  القرار  اعــاله ومو�ضوعه تظلم من  املذكور  التظلم  اقــام عليكم  قد 
المر على عري�ضه رقم 2013/557 جتاري والر�ضوم وامل�ضاريف .      وحددت لها 
  ch1B.6  جل�ضة يوم الحد املوافق 2013/12/8  ال�ضاعة 8.30 �ض بالقاعة
لذا فانت مكلف باحل�ضور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة ايام على القل. ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة احل�ضوري. 
رئي�ض ال�ضعبة                                                 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10957 بتاريخ 2013/11/28     

اعالن حكم متهيدي بالن�ضر
       يف الدعوى رقم 2013/596  جتاري جزئي

ان  القــامــة مبا  �ضالجن�ضاجن   جمهول حمل  دابــو  املدعى عليه/1- رميــار  اىل 
املدعي / �ضركة باحل�ضا كار رينتال �ــض.ذ.م.م وميثله: ح�ضني علي عبدالرحمن 
�ــــض.ذ.م.م     قد اقــام الدعوى  لوتاه مبا ان املدعي/ �ضركة باحل�ضا كار رينتال 
احلكم   2013/10/27 بتاريخ  حكمت  املحكمة  بــان  نعلنكم  وعليه  اعــاله  املــذكــورة 
املخت�ض  احل�ضابي  اخلبري  بندب  املو�ضوع:  يف  الف�ضل  وقبل  التايل:  التمهيدي 
الدعوى  بــاجلــدول- وتكون مهمته كالتي: الطــالع على ملف   الــدور  �ضاحب 
ال�ضركة  ملقر  النتقال  اخل�ضوم.  يقدمه  ان  ع�ضى  وما  فيها  املقدمة  وامل�ضتندات 
املدعية والطــالع على املرا�ضالت وحددت لها املحكمة جل�ضة يوم الحد املوافق 

 ch2.D.19 2013/12/22 ال�ضاعة 8.30 �ضباحا يف القاعة
  ق�ضم الق�ضايا التجارية              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10957 بتاريخ 2013/11/28     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2013/756   جتاري كلي          
اىل املدعى عليهم/ 1 - �ضركة م�ضاريع الــدانــة-ذ.م.م   جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي /البنك التجاري الدويل   قد اقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام 
املدعي عليهما بالت�ضامن مببلغ وقدره )311948 درهم( والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب 
التام.   ال�ضداد  وحتى   2012/7/17 يف  ال�ضتحقاق  تــاريــخ  مــن   %9 والــفــائــدة  املحاماة 
بالقاعة  �ــض    9:30 ال�ضاعة   2013/12/5 املــوافــق  اخلمي�ض  يــوم  جل�ضة  لها  وحـــددت 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  او  باحل�ضور  مكلف  فانت  لــذا   ch2.E.21
لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة ايام على القل. ويف 
حالة تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة احل�ضوري )مع تق�ضري مدة امل�ضافة ل�ضبوع 

من تاريخ الن�ضر(.
ق�ضم الق�ضايا التجارية        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10957 بتاريخ   2013/11/28     

  اعادة اعالن بالن�ضر
اعادة اعالن للح�ضور امام حمكمة را�ض اخليمة البتدائية

للدعوى رقم :2013/399 مدين جزئي
حممد  بن  عــادل  ال�ضيخ/  وميثلها  القانونية،  العادل  املدعى/جمموعة  طلب  على  بناء 
القا�ضمي ، املحامي اىل املدعى عيه: اأمني اهلل خان قا�ضي خان العنوان: را�ض اخليمة- 

0505337569 &  0556490599 & �ضارع الكويتي- هاتف متحرك 0527694544 
 انت مكلف باحل�ضور امام حمكمة را�ض اخلمية البتدائية �ضخ�ضيا ابو بوا�ضطة وكيل 
معتمد يف متام ال�ضاعةى  8.30 يوم : اخلمي�ض- 2013/12/5 وعليك انه يف حال تخلفك 
عن احل�ضور يف امليعاد والتاريخ املحددين فانه �ضيف�ضل يف الدعوى يف غيابك. الدائرة 

اجلزئية الثانية حرر بتاريخ : 2013/11/24
 امني ال�ضر/خالد عبداهلل  اآل علي

      حكومة  را�ض اخليمة البتدائية
دائرة املحاكم

العدد  10957 بتاريخ 2013/11/28     
 مذكرة لعادة اعالن املدعى عليه بالن�ضر

                     اىل املدعي عليه/�ضم�ض هنادى للتجارة العامة    جمهول حمل 
القامة نعلنكم باأن املدعيني قد اقاموا عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه 

وحددت املحكمة لها جل�ضة يوم الربعاء املوافق 2013/12/25 ال�ضاعة 8:30  

لذا فانتم مكلفون باحل�ضور او من ميثلكم قانونا وعليكم تقدمي ما لديكم 
القل  على  ايــام  بثالث  اجلل�ضة  قبل  للمحكمة  م�ضتندات  او  مذكرات  من 

بال�ضافة اىل الر�ضوم وامل�ضاريف واحلكم م�ضمول املعجل بال كفالة 
ق�ضم الق�ضايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�ضية
3414/2013/13
3412/2013/13

م
1
2

ا�ضم املدعي
 ميالنى بولند

ديني�ض ترمولو ديتو       

مبلغ املطالبة
50688 درهم �ضامل تذكرة العودة
39312 درهم �ضامل تذكرة العودة

العدد  10957 بتاريخ 2013/11/28     
  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف الدعوى  2013/1354  جتاري كلي                               
العامة- للتجارة  املــهــديــة   -2 -�ـــــض.ذ.م.م  الــعــامــة  للتجارة  فورتك�ض   -1/ عليهما  املــدعــى  اىل 

�ــض.ذ.م.م   جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي /بنك �ضادرات ايران وميثله: ابراهيم حممد 
احمد حممد القا�ضم  قد اقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعى عليهما )1، 2( 
بالتكافل والت�ضامن فيما بينهما  بان يوؤديا للمدعي مبلغا اجماليا قدره )60620313.98 درهم( 
من  درهــم(   34500000( وقــدره  مبلغ  حــدود  يف  الثالثة  عليها  املدعى  مع  والتكافل  وبالت�ضامن 
اجمايل املبلغ �ضالف الذكر وبالت�ضامن والتكافل مع املدعي عليه الرابع يف حدود مبلغ )4000000 
دولر امريكي( او ما يعادله بالدرهم الماراتي وقدره )14695200 درهم( من اجمايل املديونية 
والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة والفائدة 11% من تاريخ ال�ضتحقاق احلا�ضل يف 2013/4/29 
ال�ضاعة 9:30 �ض  املوافق 2013/12/12  لها جل�ضة يوم اخلمي�ض  التام.   وحــددت  ال�ضداد  وحتى 
بالقاعة ch2.E.21 لذا فانت مكلف باحل�ضور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة ايام على القل.  
ق�ضم الق�ضايا التجارية                                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10957 بتاريخ   2013/11/28     
          اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف التظلم 

رقم   220-2013 تظلم 3741-2013 اأ عري�ضة - م ر -ب -اأظ
املتظلم/ �ضلطان حممد احمد خلف العتيبة اجلن�ضية: المارات   املتظلم �ضده 
المارات   مو�ضوع  الزعابي اجلن�ضية:  ن�ضر  بن  يو�ضف عبيد  ابراهيم ح�ضن   :
التظلم: تظلم من امر على عري�ضة رقم 2013/3741 املطلوب اعالنه: ابراهيم 
بالن�ضر  عنوانه:  المارات    اجلن�ضية:  الزعابي  ن�ضر  بن  عبيد  يو�ضف  ح�ضن 
حيث ان املتظلم اقام التظلم املذكور اعاله وحددت املحكمة يوم الثنني املوافق 
2013/12/9 موعدا لنظر التظلم لذا فانت مكلف باحل�ضور امام الدائرة الوىل 
بـ حمكمة ابوظبي البتدائية الكائنة بدائرة الق�ضاء �ضخ�ضيا او بوا�ضطة وكيل 
معتمد، وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�ضورا مل�ضتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�ضة 

املحددة لنظر التظلم بثالثة ايام على القل.�ضدر بتاريخ : 2013/11/20
المور امل�ضتعجلة                                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10957 بتاريخ   2013/11/28     
  يف الدعوى رقم 2013/630  جتاري جزئي   

اىل املدعى عليهما/ �ضركة دي�ضرتي ايفينت�ض 2- �ضركة دي�ضرتي ايفينت�ض ال�ضرق 
الو�ضط  . مبا ان هناك دعوى مقامة �ضدك مبحكمة دبي البتدائية حتت رقم 
2013/630 جتاري جزئي وحيث انه مت ندبنا خبريا يف الدعوى املذكورة اعاله 
امام  اخلــربة  اعمال  بخ�ضو�ض   1992 ل�ضنة  الثبات  قانون  باحكم  وعمال  فاننا 
املحاكم، ندعوك حل�ضور اجتماع خربة او من ميثلكم قانونا والذي �ضيعقد يف 
مقر مكتبنا على العنوان املو�ضح ادناه وذلك يوم الحد املوافق 2013/12/8 يف 
متام ال�ضاعة 10.30 �ضباحا ويرجى منكم اح�ضار كافة امل�ضتندات املوؤيدة واملثبتة 

لدفاعكم عند ح�ضوركم لالجتماع.
 دبي- مركز حمرعني- مدخل رقم 8- الطابق الرابع

هاتف : 2527888-04 فاك�ض 04-2698876
اخلبري احل�ضابي وامل�ضريف: حممد �ضعيد ال�ضريف

اعالن اجتماع خربة
العدد  10957 بتاريخ   2013/11/28     

  يف الدعوى رقم 2013/1446        
املدعى : بنك اخلليج الول

حمد  �ضعيد  عبداهلل  اعــالنــه:  املطلوب  املــري  عبداهلل  حمد  �ضعيد  عبداهلل  عليه:  املدعى 
عــبــداهلل املـــري عــنــوانــه املــطــلــوب اعــالنــه: ال�ضكن ابــوظــبــي- �ــضــارع الــرحــبــة )15( هاتف 
متحرك رقم 0556618538 عنوان العمل/ ابوظبي- �ضرطة ابوظبي اخلالدية 024462922 
ال�ضادر  الثانية(  اجلزئية   التجارية  )الدائرة  البتدائية  ابوظبي  حمكمة  حكم  مبوجب 
يف 2013/11/18 ومو�ضوعه: مطالبة مالية وحيث انه مل ي�ضتدل عليكم بالعنوان املبني 
يوم  اخلبري  امــام  احل�ضور  ب�ضرورة  باجلريدة  الن�ضر  بطريق  نعلمكم  فاننا  لــذا  اعــاله. 
الربعاء املوافق 2013/12/4 ويف متام ال�ضاعة 12 ظهرا بالعنوان التايل: مبكتب علي حبيب 
وم�ضاركوه يف �ضارع ال�ضالم- بناية �ضركة ابوظبي للتاأمني- ابوظبي-  علما بانه يف حالة 

عدم ح�ضوروكم او الوكيل املعتمد، ف�ضوف ن�ضتمر يف اتخاذ الجراءات القانونية لذلك.
اخلبري املنتدب/ احمد ابراهيم احمد عبداهلل

اعالن اجتماع خربة
العدد  10957 بتاريخ   2013/11/28     

املطلوب اعالنه: زوينة يعقوب- اماراتية اجلن�ضية )منذر اليها(
املنذر/ نا�ضر حممد عبد ربه هما�ض- اماراتي

املطالبة  درهــم قيمة  5 مليون  ب�ضداد مبلغ  انــذار  العــالن:  مو�ضوع 
ويف  الوطني  الحتــاد  بنك  على  امل�ضحوب  ال�ضيك  مبوجب  امل�ضتحقة 
حالة عدم ال�ضداد خالل ا�ضبوع من تاريخ العالن ف�ضوف يتم اتخاذ 

الجراءات القانونية املنا�ضبة.
البتدائية  ابوظبي  رئي�ض حمكمة  تاأ�ضرية  بناء على  العــالن:  �ضبب 

بالت�ضريح بانذار املنذر اليها بالن�ضر.

انذار قانوين بالن�ضر
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فوز الإمارات با�ست�سافة املعر�س العاملي اأك�سبو 2020 مل يكن وليد ال�سدفة

الإجنازات التي حتققت على مدى �سنوات كانت لبنة هذا الفوز 

ر�سالة دكتوراة توؤكد قدرة الإمارات 
على الفوز با�ست�سافة اإك�سبو 2020

•• العني-الفجر:

اأجــمــع اأبـــنـــاء الــوطــن واملــقــيــمــون على 
اأن فــوز دولــة الإمـــارات على ا�ضت�ضافة 
وليد  يكن  مل   2020 اأك�ضبو  معر�ض 
ال�ضدفة بل جاء نتيجة عمل متوا�ضل 
التحتية  البنية  لي�ضمل  ل�ضنوات  امتد 
التي مل تقت�ضر على جانب دون الآخر 
العاملي  القت�ضاد  معايري  اإىل  اإ�ضافة 
اأخــذت به الدولة والتي �ضاهمت  الــذي 
بــ�ــضــكــل كــبــري وفـــعـــال يف جـــذب روؤو�ــــض 
الرتقاء  يف  ــتــثــمــارات  وال�ــض الأمــــــوال 

بالقت�ضاد.
اأكـــده الــدكــتــور مطر النعيمي  هــذا مــا 
اأ�ضار اإىل  مدير عام بلدية العني الذي 
اأن العوامل املتوا�ضلة يف جميع املناحي 
وقال  الفوز..  هذا  وراء  كانت  املختلفة 
�ضاحب  يف  ممــثــلــة  الـــدولـــة  قـــيـــادة  اإن 
ال�ضمو ال�ضيخ خليفة  بن زايد اآل نهيان 
ال�ضيخ  ال�ضمو  و�ــضــاحــب  اهلل  حفظه   ،
حممد بن را�ضد اآل مكتوم نائب رئي�ض 
الدولة رئي�ض جمل�ض الوزراء حاكم دبي 
واإخوانهما اأع�ضاء املجل�ض الأعلى حكام 
ال�ضيخ  �ضمو  اأول  الــفــريــق  و  الإمـــــارات 
نــهــيــان ويل عهد  اآل  زايــــد  بــن  حمــمــد 
للقوات  الأعــلــى  القائد  نائب  اأبوظبي 
امل�ضلحة رئي�ض املجل�ض التنفيذي كانت 
وراء  كل هذه النجاحات التي توا�ضلت 
عـــلـــى مـــــدى عـــقـــود و�ــضــمــلــت خمتلف 
القطاعات كانت كلها اللبنة التي اأهلت 
تـــاأخـــذ مكان  اأن  الإمـــــــارات عــلــى  دولــــة 
ال�ضدارة لتفوز با�ضت�ضافة هذا احلدث 
اأبناء  م�ضاركة  اإن  وقـــال  الــهــام  الــعــاملــي 
الإمارات واملقيمني بالدولة يف عمليات 
البناء كانت الب�ضمة الأقوى يف حتقيق 

هذا الإن جاز.
ـــــــرى الـــ�ـــضـــيـــخ حمـــمـــد بـــــن ركـــا�ـــض  وي
بداأت  التي  زايــد  اإجنـــازات  اأن  العامري 
قــبــل �ــضــبــعــيــنــات الـــقـــرن املــا�ــضــي بـــداأت 
حتقق  ما  اأن  اإىل  م�ضريا  اأوكلها  توؤتي 
اليوم بفوز  دولة الإمــارات با�ضت�ضافة 
يوم  وليد  يكن  مل  عاملي  معر�ض  اأكــرب 
عــمــل متوا�ضل  نــتــيــجــة  ولــكــنــه  واحــــد 
و�ضع لبنته الأوىل املفغور له باإذن اهلل 
تعاىل ال�ضيخ  زايد بن �ضلطان اآل نهيان 
يوم  املــ�ــضــتــحــيــل يف  يــعــرف  الــــذي مل   ،
وا�ضتطاع من بعده �ضاحب  الأيــام  من 
ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 
اأع�ضاء املجل�ض  رئي�ض الدولة واإخوانه 
كل  يجندوا  اأن  الإمـــارات  حكام  الأعلى 

ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم نائب 
الوزراء  جمل�ض  رئي�ض  الــدولــة  رئي�ض 
واحد  الرقم  بغري  نقبل  ال  دبي  حاكم 
حيث اختار �ضموه القمة لتكون الهدف 

الذي ي�ضعى اإليه اجلميع.
املهريي  املهند�ض �ضهيل  اإ�ضارة من  ويف 
املــديــر الــتــنــفــيــذي لــبــلــديــة الــعــني قال 
ت�ضهدها  الــتــي  الــتــحــديــث  عمليات  اإن 
الإمارات يف كل يوم جعلها تاأخذ مكانة 
قبل  اخلــارج  يقدرها من هم يف  عاملية 
الــداخــل ومــن هنا كــان لبــد لالإمارات 
معر�ض  ا�ضت�ضافة  جتربة  تخو�ض  اأن 
عــاملــي مـــن هــــذا الـــنـــوع وقــــد كــتــب لها 

الــنــجــاح بف�ضل قــادتــهــا واأبــنــائــهــا ممن 
املكانة  تـــاأخـــذ  اأن  اإىل  دائـــمـــا  يــ�ــضــعــون 
الدولية املرموقة و�ضط حتديات عاملية 

مل تكن بال�ضهلة اأو الب�ضيطة.
ومن جانبه قال نهيان بن ركا�ض مدير 
اأن  العني  مبدينة  ال�ضت�ضاري  املجل�ض 
فوز دولة الإمــارات بهذا احلدث الذي 
يــو�ــضــف بــالــعــاملــي جــــاء نــتــيــجــة عمل 
اأبنائها  جميع  مــن  واإ�ــضــرار  متوا�ضل 
لينالوا من  املقدمة  يكونوا يف  اأن  على 
خـــالل كــل هـــذا احــــرتام الــعــامل الذي 
اأبــــدى قــنــاعــة تــامــة عــلــى اأن الإمــــارات 

الأجدر بهذا الفوز.

الرتقاء  يف  �ضاهمت  الــتــي  الإ ــمــكــانــات 
ليكون  الأ�ــضــعــدة  جميع  على  بالوطن 
با�ضت�ضافة هــذا احلدث  فــوز الإمـــارات 
املتوا�ضل  ثــمــرات هـــذا اجلــهــد  اإحــــدى 
املجل�ض  عــ�ــضــو  الــــقــــول  ويـــ�ـــضـــاركـــه   ،
الــوطــنــي الحتــــادي الــ�ــضــيــخ  �ــضــامل بن 
التحتية  البنية  اأن  على  ليوؤكد  ركا�ض 
ا�ضت�ضافة  وكــذلــك  الــقــوي  والقت�ضاد 
واآخرها  العاملية  املعار�ض  من  العديد 
معر�ض الطريان الذي اأٍقيم يف دبي كل 
هذا كان عالمة وا�ضحة وموؤ�ضرا قوياً 
عــلــى فـــوز دولـــة الإمـــــارات وقـــال يجب 
ال�ضمو  علينا جميعا وكما قال �ضاحب 

الهند�ضة  ـــتـــاذ  اأ�ـــض مــــن  مـــداخـــلـــة  ويف 
الدكتور  الإمـــــارات  بجامعة  املــعــمــاريــة 
التحديات  اإن  قـــــال  حـــجـــاج  حمـــمـــود 
الإمــــارات ويف مقدمتها  الــتــي واجــهــت 
مدينة دبي مل تكن �ضهلة ولكنها كانت 
لنجد  �ضجاعة  قــرارات  حتديات حتتاج 
من خاللها امل�ضروعات واملبادرات التي 

�ضكلت الأ�ضا�ض لهذا الفوز.
وهكذا ا�ضتطاعت الإمارات ومن خالل 
اأن حتقق  الــ�ــضــعــوبــات  اجــتــيــاز جــمــيــع 
بالفوز  اأبــنــائــهــا  وتــطــلــعــات  تطلعاتها 
لت�ضكل   2020 اأكــ�ــضــبــو  بــا�ــضــتــ�ــضــافــة 

بداية جديدة يف �ضلم العاملية.

معلومات مهمة حول معر�س اإك�سبو دبي الدويل 2020

•• اأبوظبي-وام:

بامتياز  الــدكــتــوراه  درجـــة  على  احل�ضول  يف  ديـــاب  ع�ضمت  الباحث  جنــح 
واملوؤمترات  املعار�ض  اأهمية  بعنوان  اأعــدهــا  درا�ــضــة  يف  ال�ضرف  مرتبة  مــع 
بال�ضارقة  – لندن  الأمريكية  اجلامعة  من  الوطني  القت�ضاد  تطوير  يف 
واملوؤمترات،  املعار�ض  �ضناعة  يف  الرائد  الإمــارات  دور  الدرا�ضة  واأو�ضحت 
وتر�ضيخ مكانتها على خريطة قطاع املعار�ض عاملياً، وا�ضت�ضافتها معار�ض 

�ضخمة لي�ض با�ضتطاعة دول اأخرى احت�ضانها وا�ضت�ضافتها .
–لندن  الأمريكية  اجلامعة  رئي�ض  حامد  عــادل  الدكتور  املناق�ضة  ح�ضر 
املعلومات  ونظم  الأعمال  اإدارة  اأ�ضتاذ  ال�ضمري  ع�ضام  والدكتور  بال�ضارقة 
بجامعة الب�ضرة والدكتور فتحي ال�ضرقاوي اأ�ضتاذ الإدارة بجامعة القاهرة 
الثقافة  بـــوزارة  الثقافيــة  الأن�ضـــــطة  اإدارة  مدير  غلوم  حبيب  والدكتور 
وال�ضباب وتنمية املجتمع وعبداهلل العيدرو�ض وكيل وزارة –�ضوؤون اخلدمات 
واملهتمني  الإعالميني  من  ،ولفيف  لالإعالم  الوطني  املجل�ض  يف  امل�ضاندة 
اأهمية  ف�ضال   12 من  تتكون  التي  الدرا�ضة  وت�ضمنت  العلمي.  بالبحث 
املعار�ض  تنمية  جمــال  يف  الدولية  التجارب  من  وال�ضتفادة  املعرفة  نقل 
واملوؤمترات، و ن�ضر التوعية عن �ضناعة املعار�ض و املوؤمترات ، واإبراز اأهمية 

هذة ال�ضناعة وارتباطها ودورها يف تنمية القت�ضاد ب�ضكل عام .
وا�ــضــتــعــر�ــض الــبــاحــث قــــدرات دولـــة المـــــارات الــعــربــيــة املــتــحــدة يف تنظيم 
املعار�ض واملوؤمترات ف�ضال عن البيئة العملية املتطورة وال�ضتثمار امل�ضتدام 
تر�ضيخ  يف  اأ�ضهمت  التي  العوامل  اأهــم  من  كانت  التي  التحتية،  البنية  يف 
املكانة الريادية للدولة يف قطاع املعار�ض واملوؤمترات العاملية حيث اأ�ضبحت 
من اأهم الوجهات املف�ضلة لعقد املعار�ض واملوؤمترات العاملية على م�ضتوى 

ال�ضرق الأو�ضط وافريقيا.
الإمــارات وارتقائها  املعار�ض واملوؤمترات يف  الباحث تطور �ضناعة  واأو�ضح 
اإىل م�ضتويات عاملية، مما يعترب موؤ�ضرا جيدا على النمو الذي ت�ضهده كافة 
القطاعات القت�ضادية يف الدولة وارتباط القطاع ب�ضكل اأ�ضا�ضي مب�ضتويات 

الأداء يف كافة الأن�ضطة القت�ضادية .
اإك�ضبو  ا�ضت�ضافة  الكبري بفوز دبي  تفاوؤله  املناق�ضة عن  وعرب دياب خالل 
على  والأقــــدر  الأجـــدر  جتعلها  هائلة  مقومات  مــن  متتلكة  ملــا   2020
ال�ضت�ضافة وذلك نظرا لالإرث الكبري الذي اأر�ضى دعائمه املغفور له باإذن 
اهلل ال�ضيخ زايد بن �ضلطان طيب اهلل ثراه منذ م�ضاركة الدولة يف اإك�ضبو 
اليابان عام 1970 ف�ضال عن ح�ضول الدولة على العديد من اجلوائزة 
الذهبية خالل م�ضاركتها الفعالة يف خمتلف املعار�ض العاملية . واأكد الباحث 
الدولة  رئي�ض  نهيان  اآل  زايــد  بن  خليفة  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  رعاية  اأن 
حفظه اهلل، و�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم نائب رئي�ض 
الدولة رئي�ض جمل�ض الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل و الفريق اأول �ضمو ال�ضيخ 
للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زايــد  بن  حممد 
�ضموهم على  ، وحر�ض  اأبوظبي  لإمــارة  التنفيذي  املجل�ض  رئي�ض  امل�ضلحة 
والدعم  الثقة  القطاع  العاملني يف  يعطي   ، الكربى  املعار�ض  احل�ضور يف 
الالزمني، وهو ما ينعك�ض اإيجاباً على النمو القت�ضادي ويظهر ب�ضكل جلي 
يف دعم روافد النمو لهذا القطاع احليوي وانعكا�ضه اإيجابيا على القت�ضاد 

الوطني .
املعار�ض واملوؤمترات فى كلمة  املهند�ض ع�ضمت دياب خبري  وقال الدكتور 
قدرات  تو�ضح  الدولة  داخل  دكتوراة  ر�ضالة  اأول  مناق�ضتة  مبنا�ضبة  اأن  له 
المارات الفائقة يف تنظيم املعار�ض واملوؤمترات مب�ضتويات عاملية ملا متتلكه 

من مقومات فريدة ل تتوافر فى كثري من الدول ..
هو  الــدكــتــوراة  اطــروحــة  عــنــوان  لخــتــيــاره  الرئي�ضي  الــدافــع  اأن  م�ضيفا 
واملوؤمترات  املــعــر�ــض  بــقــطــاع �ضناعة  الــدولــة  وحــر�ــض  اهــتــمــام  ا�ــضــتــمــرار 
اأن  يتوقع  والتي  الواعدة  القت�ضادية  امل�ضارات  اأهم  ميثل  الذي  واملعار�ض 
يكون لها كبري الأثر على التنمية ، وتوفري الفر�ض الوظيفية للمواطنني، 
امل�ضاندة.  واخلدمات  القت�ضادي  النمو  حتفيز  يف  امل�ضاهمة  اإىل  بالإ�ضافة 
املعار�ض  اأنـــواع  وتــطــورهــا،  والأ�ـــضـــواق  املــعــار�ــض  ن�ضاأة  الر�ضالة  وت�ضمنت 
وال�ضواق واأهدافها ،املعار�ض والأ�ضواق بني و�ضائل الت�ضال الأخرى، الدور 
التاريخي  التطور  التجارية،  والأ�ضواق  للمعار�ض  والإعالمي  القت�ضادي 

للمعار�ض والأ�ضواق .
كبريا  حــراكــا  ت�ضهد  واملــوؤمتــرات  املــعــار�ــض  �ضناعة  اأن  اىل  الباحث  ولفت 
وتطورا ملحوظا على م�ضتوى الدولة يعتمد اأحدث املعايري العاملية، ومبا 
يعك�ض اإمكانات الدولة الإقت�ضادية، منوها اإىل اأن قطاع املعار�ض واملوؤمترات 
الوطني  القت�ضاد  يف  كبري  دور  لعب  اإىل  توؤهله  التي  املقومات  كل  يحمل 
بالن�ضبة  القت�ضادية  الأهمية  على  ديــاب  و�ضدد  متقدمة.  مكانة  ليحتل 
لقطاع املعار�ض واملوؤمترات حيث ت�ضري التقديرات لتزايد م�ضاهمة �ضناعة 
ت�ضكل  التي  املــدن  واقت�ضاديات  الدولية  التجارة  يف  واملــوؤمتــرات  املعار�ض 
وجهات دولية لالأعمال والفعاليات القت�ضادية ،ويتم ذلك عرب ال�ضفقات 
التي  واملوؤمترات  املعار�ض  يف  والتجار  الوكالء  بني  اللقاءات  توفرها  التي 
اأهمية  يعطي  باأنه  الباحث  قاله  ما  وهــو   ، العامل  اأنــحــاء  خمتلف  يف  تقام 
القت�ضادي  الن�ضاط  تعزيز  يف  املــاأمــول  ولــــدوره  الــقــطــاع  لــهــذا  مــتــزايــدة 
بالدولة ودعم نفاذ ال�ضادرات واملنتجات الإماراتية للخارج يف ظل الواقع 
لنمو  الت�ضريعية  الناحية  املالئمة من  والبيئة  للدولة  القوي  القت�ضادي 

هذا القطاع القت�ضادي احليوي .

•• دبي-وام:

منا  حيث  وال�ضياحة  للتجارة  عامليا  مركزا  دبي  تعترب 
ح�ضب  باملائة   4.9 بن�ضبة   2011 يف  الدولة  اقت�ضاد 
اأ�ضخم  ثالث  الإمــــارات  وتعد  الـــدويل  النقد  �ضندوق 
 9 �ضوق لإعــادة الت�ضدير يف العامل ومتتلك اأكر من 
كاأكرب  رفيعة  مكانة  ذلــك  لها  وي�ضمن  بحرية  موانئ 
العاملي  املايل  حمطة للحاويات. ي�ضت�ضيف مركز دبي 
اأهم  25 م�ضرفا عامليا و6 من  اأبــرز  18 من  مقرات 
�ضركات  اأكـــرب  مــن  و6  العاملية  املــحــامــاة  �ــضــركــات   10
لت�ضغيل  املطلوبة  الطاقة  ون�ضف  العامل.  يف  التاأمني 
 2020 اإك�ضبو  دبــي  معر�ض  مــوقــع  ومــرافــق  اأجنحة 
ياأتي من م�ضادر طاقة متجددة و�ضيتم احلفاظ على 
الإرث املعماري الذي �ضيخلفه معر�ض اك�ضبو 2020 
بني  التوا�ضل  �ضبل  تعزيز  اإىل  يرمز  تــذكــاري  كن�ضب 
حياتهم.  يف  حقيقي  اإيــجــابــي  تغيري  واإحــــداث  الــنــا�ــض 
اإىل  دبــي لي�ضل  الأحمر مليرتو  �ضيتم متديد اخلــط  و 
موقع املعر�ض واجناز حمطة خا�ضة خلدمة املعر�ض. 
الكافية  اللوج�ضتية  بالقدرات  الإمـــارات  دولــة  حتظى 
اإن  حيث  دبــي  يف   2020 اك�ضبو  معر�ض  ل�ضت�ضافة 
80 األف غرفة فندقية �ضتكون جاهزة لتقدمي اأف�ضل 
�ضبل الراحة للنزلء. و تتفرد دبي ببنية حتتية عاملية 
ح�ضلت  حيث  واملــوا�ــضــالت  الــطــرق  قطاع  يف  امل�ضتوى 
دولة الإمارات على املركز الأول عامليا يف جودة الطرق 
دافو�ض  العاملي  القت�ضاد  منتدى  لتقرير  وفقا  وذلــك 
قناة  ليـــف  اك�ضبو  يــوفــر  و   .2014-2013 لــلــعــام 
خمتلفة  بــلــدان  مــن  املبتكرة  امل�ضاريع  لــربــط  جــديــدة 
مب�ضادر التمويل وال�ضركاء مما يتيح فر�ضة ال�ضتفادة 
من اخلربات والو�ضول اىل الأ�ضواق وامل�ضتخدمني . و 
يت�ضمن “اإك�ضبو ليف” برامج غنية موؤلفة من ور�ض 
العامل  حــول  واجتماعات  ومــوؤمتــرات  ومنتديات  عمل 
وتعزيز  املعرفة  تــبــادل  على  والت�ضجيع  الــوعــي  لن�ضر 
مدى  على  ليف”  “اإك�ضبو  اأحـــداث  و�ضتقام  التعاون 
ال�ضنوات ال�ضبع املقبلة بهدف حتديد وتعريف حتديات 
اإك�ضبو و مت تخ�ضي�ض مبلغ 100 مليون يورو مل�ضاندة 
م�ضاريع “اإك�ضبو ليف” املختلفة والتي بامكانها توفري 
و�ضيكون  والفر�ض  وال�ضتدامة  للتنقل  جديدة  حلول 
التقدمي متاحا اأماماجلميع من كل البلدان. و اأنفقت 
 70 اأكر من  املا�ضية  ال�ضت  ال�ضنوات  حكومة دبي يف 
امل�ضتوى يف  التحتية عاملية  بناها  مليار درهم لتطوير 
املرتبة  الإمــارات  احتلت  و  واملوا�ضالت.  الطرق  قطاع 
البنية  جــودة  جمــال  يف  عامليا  وال11  اإقليميا  الأوىل 
لتمكني  العاملي  للتقرير  وفقا  النقل  لو�ضائل  التحتية 
القت�ضادي  املــنــتــدى  عــن  الــ�ــضــادر   2012 الــتــجــارة 
باملائة   80 على  دبــي  ت�ضتحوذ   . �ضوي�ضرا  يف  الــعــاملــي 
املنطقة  ت�ضمل  والتي  املنطقة  يف  املقامة  املعار�ض  من 
ويعترب  اآ�ــضــيــا..  يف  املــنــاطــق  وبع�ض  واخلــلــيــج  العربية 
مركز املعار�ض اجلديد يف مطار اآل مكتوم الذي يقام 
مــرت مربع  مــاليــني  ثــالثــة  بنحو  تــقــدر  م�ضاحة  على 
2020 الأكــرب على م�ضتوى  واملتوقع اجنــازه يف عــام 
مكتوم  اآل  ملطار  ال�ضتيعابية  الطاقة  و�ضتبلغ  العامل. 
الدويل املتوقع ا�ضتكمال اجنازه بحلول العام 2020م 

12 مليون طن من الب�ضائع �ضنويا اإىل جانب خدمة 
160 مــلــيــون مــ�ــضــافــر. وبــحــ�ــضــب تــ�ــضــنــيــف الحتــــاد 
�ضمن  دبــي  �ضنفت  والفعاليات  للمهرجانات  الــدويل 
على  والفعاليات  املهرجانات  لإقامة  مدن  �ضت  اأف�ضل 
م�ضتوى العامل و تعترب دبي واحــدة من املدن العاملية 
الــ 10 الأكر جذبا لل�ضياح حيث زارها يف العام املا�ضي 
لوحده اأكر من 9.3 مليون �ضائح. وعلى مدى تاريخ 
تنظيم معار�ض اك�ضبو الدولية منذ 150 عاما مل يتم 
ا�ضت�ضافة اأي منها يف منطقة ال�ضرق الأو�ضط واأفريقيا 
اإك�ضبو  اإقــامــة  ي�ضكل  و  قــبــل.  مــن  اآ�ضيا  �ــضــرق  وجــنــوب 
ملعر�ض  الإطـــالق  على  الأول  الظهور  دبــي  الـــدويل يف 
اإك�ضبو الدويل يف منطقة �ضا�ضعة ت�ضم ال�ضرق الأو�ضط 
اإك�ضبو  اإقــامــة  ان  ..كــمــا  اآ�ضيا  �ضرق  وجــنــوب  واأفريقيا 
كــبــرية على  اإيجابية  اآثـــار  لــه  �ضيكون  دبــي  الـــدويل يف 
يف   2020 الــدويل  اإك�ضبو  ومعر�ض  املنطقة.  �ضعوب 
اإن�ضاين بالأفكار اجلديدة وال�ضراكات  دبي هو احتفال 
امل�ضتقبل.  لأجــيــال  م�ضتدامة  فوائد  وحتقيق  العاملية 
العتمادية  عالية  حتتية  بنية  من   .. دبــي  اإمكانات  و 
وموانئ جوية وبحرية �ضخمة ودعم لوج�ضتي وو�ضائل 

ات�ضالت وتقنيات متطورة .
اإكــ�ــضــبــو 2020 .  د. تــوؤكــد قــدرتــهــا عــلــى ا�ــضــتــ�ــضــافــة 
مع  الـــدويل  اإك�ضبو  معر�ض  واأهــــداف  قيم  تن�ضجم  و 
تــطــلــعــات دولــــة الإمـــــــارات قـــيـــادة و�ــضــعــبــا ومـــن خالل 
بالتنوع  لالحتفاء  الــعــامل  دولتنا  �ضت�ضتقبل  املعر�ض 
اليوم  دبــي  وحتت�ضن  امل�ضرتكة.  والإجنــــازات  الثقايف 
يف  كامل  تناغم  يف  تعي�ض  جن�ضية   200 نحو  جاليات 
اأمنا وا�ضتقرارا . و حال  واحــدة من اأكر مدن العامل 
يتوقع  دبي  2020 يف  الــدويل  اإك�ضبو  انعقاد معر�ض 
اأ�ضهر  �ضتة  مــدار  على  زائــر  مليون   25 ي�ضتقطب  اأن 
و�ضيكون حوايل 70 باملائة منهم قادمني لزيارته من 
خارج دولة الإمارات.. و�ضي�ضهم معر�ض اإك�ضبو يف دبي 
يف اإبرام �ضراكات عاملية ذات مزايا طويلة الأمد. و ترى 
الدولة يف اإك�ضبو فر�ضة مهمة جلمع املفكرين لتقدمي 
وامل�ضتقبلية..و  احلــالــيــة  الــعــاملــيــة  لــلــتــحــديــات  حــلــول 
�ضت�ضاهم ا�ضت�ضافة دبي ملعر�ض اإك�ضبو الدويل 2020 
يف تعزيز املكانة الرائدة لدولة الإمــارات على ال�ضاحة 
 2020 الــــدويل  اإكــ�ــضــبــو  مــعــر�ــض  و�ضي�ضم  الــعــاملــيــة. 
يف دبــي الــعــديــد مــن الــعــرو�ــض والــفــعــالــيــات الثقافية 
لدولة  الناب�ض  والثقايف  الفني  امل�ضهد  �ضتري  التي 
اإك�ضبو  معر�ض  وي�ضكل  املــتــحــدة..  العربية  الإمــــارات 
لإلهام  �ضامال وم�ضدرا  اإرثــا  دبــي  2020 يف  الــدويل 
الأجيال القادمة. ومتتلك دبي ودولة الإمارات العربية 
الزوار  ا�ضتقطاب ماليني  القدرة على  املتحدة عموما 
ملعر�ض  �ضيكون   ..2020 الــدويل  اإك�ضبو  اإىل معر�ض 
اإك�ضبو الدويل 2020 يف دبي اأثر اإيجابي على املنطقة 
حيث �ضي�ضهم يف خلق فر�ض جديدة لبلدانها و�ضعوبها 
على نحو يتخطى حدود دبي ودولة الإمارات العربية 
اأكتوبر  الــواقــعــة مـــا بـــني  الـــفـــرتة  املــتــحــدة. و تــعــتــرب 
معر�ض  ل�ضت�ضافة  مثالية   2021 واأبــريــل   2020
2020 لكونها فرتة مميزة من حيث  اإك�ضبو الدويل 
من  و  الــرائــعــة.  العاملية  بالفعاليات  وغناها  مناخها 
ا�ضت�ضافة  من  لدبي  املالية  العائدات  ت�ضل  اأن  املتوقع 

139 مليار درهم  نحو  اإك�ضبو 2020 اإىل اأكر من 
اإك�ضبو الدويل  28.8 مليار يورو. و �ضي�ضهم معر�ض 
األــف فر�ضة عمل   280 2020 يف دبــي يف خلق نحو 
األف  لالإمارات ويحافظ على ا�ضتدامة مليون و400 
 .2021 اإىل   2013 من  الفرتة  يف  اإقليميا  وظيفة 
و ميــكــن الــو�ــضــول اإىل الإمـــــارات عــرب رحـــالت جوية 
مدتها اأربع �ضاعات من ثلث دول العامل وثماين �ضاعات 
“معر�ض  ا�ضت�ضافة  و�ضتتيح  الــعــامل..  دول  ثلثي  من 
اأكرب  يف دبي لــزواره �ضهولة   ”2020 الــدويل  اإك�ضبو 
يوفر  و   . العامل  اأنــحــاء  اإليه من خمتلف  الو�ضول  يف 
العمل  فر�ض  دبي  2020 يف  الــدويل  اإك�ضبو  معر�ض 
ملــن يــقــطــنــون خــــارج المــــــارات الــعــربــيــة املــتــحــدة مما 
و  ن�ضيطة.  و  �ضابة  ب�ضواعد  املنطقة  منــو  اىل  يـــوؤدي 
هامة  خطوة   2020 الـــدويل  اإك�ضبو  معر�ض  يعترب 
املتحدة  العربية  الإمــــارات  لــدولــة  التنمية  م�ضرية  يف 
العزة  وتر�ضيخ   2021 الــعــام  روؤيـــة  اأهـــداف  وحتقيق 
العاملية.  ال�ضاحة  على  الدولة  مكانة  وتعزيز  الوطنية 
دبي  2020 يف  الــــدويل  اإكــ�ــضــبــو  مــعــر�ــض  ي�ضكل  كــمــا 
واملنطقة  الإمــــــارات  دولــــة  يف  لل�ضباب  مــهــمــة  فــر�ــضــة 
وامل�ضاعدة  الآخرين  والتعلم من  الأراء  لتبادل  عموما 
دبي  مطار  يحتل  و  امل�ضرتك.  م�ضتقبلهم  بــلــورة  على 
املرتبة الثالثة عامليا من حيث عدد امل�ضافرين يف العام 
2012 اإىل حوايل 58 مليون م�ضافر مقابل 56.5 
اأبوظبي  مطار  ا�ضتخدم  ذاتــــه..و  الــعــام  بــدايــة  مليون 
م�ضافر.  مــلــيــون   12.4 حـــــوايل   2011 الـــعـــام  يف 
للتجارة واخلدمات  الإمــارات هي مركز عاملي  وتعترب 
الت�ضدير  �ضوق لإعــادة  اأ�ضخم  اللوج�ضتية وتعد ثالث 
9 موانئ بحرية ومتتلك  اأكــر من  العامل وت�ضغل  يف 
و�ضنغافورة.  روتــــــردام  بــني  لــلــحــاويــات  حمــطــة  اأكــــرب 
وا�ضت�ضافت دبي يف عام 2011 نحو 9.3 مليون زائر 
باإجمايل عائدات 4.36 مليار دولر وحتتل املرتبة 9 
بني املدن الع�ضرين الأكر ريادة ون�ضاطا يف العامل من 
الع�ضرة  الوجهات  بني   9 واملرتبة  ال�ضياح  توافد  حيث 
 2011 عــام  الأعــمــال..و يف  ا�ضتقطابا ملزاولة  الأكــر 
نزيل  مليون   2.1 اأبوظبي  يف  الفنادق  نــزلء  تخطى 
وزار ال�ضارقة ما يزيد على 1.5مليون �ضائح و يف عام 

2012 ا�ضتقبل “دبي مول” يف 2012 ما يزيد على 
ال�ضباب ممن ل يتجاوزون  65 مليون زائــر. و ي�ضكل 
20 عاما ن�ضبة 50 باملائة من �ضكان الإمــارات.. وقد 
بلدا   12 يف  اآرائهم  ا�ضتطالع  مت  الذين  ال�ضباب  اأ�ضار 
اإىل   2012 عــام  الأو�ــضــط  ال�ضرق  منطقة  بلدان  من 
اأن الإمــارات هي الدولة النموذج الذي يودون اأن يروا 
بلدانهم تتبعه من حيث النمو والتطور. و تعنى دولة 
ت�ضكل  التي  واملتو�ضطة  ال�ضغرية  بامل�ضاريع  الإمـــارات 
وميكن  الــدولــة  يف  امل�ضجلة  ال�ضركات  مــن  باملائة   95
اأن تلعب دورا مهما يف املعر�ض. الإمارات حتتل املرتبة 

27 عامليا يف تقرير التناف�ضية العاملي.
للدولة  اخلارجية  امل�ضاعدات  من  باملائة   79 ترتكز   
م�ضاركة  الــدولــة  �ضتتيح  التنمية..و  برامج  دعــم  على 
و  دبي.  2020 يف  اإك�ضبو  النامية يف معر�ض  البلدان 
متتلك دبي ودولة الإمــارات �ضجال حافال بالفعاليات 
والبنك  الـــدويل  النقد  �ضندوق  كاجتماعات  العاملية 
الـــدويل واملــنــتــدى القــتــ�ــضــادي الــعــاملــي ومــعــر�ــض دبي 
للطريان وكاأ�ض دبي العاملي للخيول وبطولت التن�ض 
ال�ضينمائي  دبي  ومهرجان  دبي  اآرت  ومعر�ض  العاملية 
و�ضباقات  امل�ضتقبل  لطاقة  العاملية  والــقــمــة  الـــدويل 
اأبوظبي  1 ومــهــرجــان  لــلــفــورمــول  الــكــربى  اجلــائــزة 
والإمكانيات  اخلــــربة  اأكــ�ــضــبــتــهــا  والـــتـــي  الــ�ــضــيــنــمــائــي 
ا�ضتلهام  مت  و  اإكــ�ــضــبــو.  معر�ض  ل�ضت�ضافة  الــالزمــة 
�ضعار احلملة توا�ضل العقول و�ضنع امل�ضتقبل من روؤية 
وقيادة �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 
رئي�ض الدولة حفظه اهلل ويعك�ض ال�ضعار روؤية �ضاحب 
اآل مكتوم نائب رئي�ض  ال�ضيخ حممد بن را�ضد  ال�ضمو 
الــذي قال:  دبــي  الـــوزراء حاكم  الدولة رئي�ض جمل�ض 
التوا�ضل الفكري هو ال�ضبيل الأف�ضل للتقدم والنجاح 
الدولة  ترى  القادمة..و  لأجيالنا  بالن�ضبة  والتعاي�ض 
يف اإك�ضبو فر�ضة مهمة جلمع املفكرين لتقدمي حلول 

للتحديات العاملية احلالية وامل�ضتقبلية. 
بالذكرى  املتحدة  العربية  الإمـــارات  دولــة  و�ضتحتفل 
ال�ضنوية اخلم�ضني على تاأ�ضي�ضها يف عام 2021 ويعد 
الكبرية  بـــالإجنـــازات  لالحتفال  فــريــدة  فر�ضة  ذلــك 

لهذه الدولة الفتية.



تعلن  اأدارة  العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / الإمارات للمحاماة )املحامي حمد حممد كدفور املهريي( 
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم:  177847  بتاريخ:   13 / 8 / 2012
تاريخ اإيداع الأولوية : 23   /  2  / 2012 

با�ضــم :مول�ضون كور�ض بريوينج كومباين )  يو كي ( ليمتد.
وعنوانه:137 هاي �ضرتيت ،بريتون يبون ترينت ، �ضتافورد�ضري، دي اأي 14 1 جي زد ،  بريطانيا.  

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :    
البرية ) �ضراب ال�ضعري ( ، جعه  �ضراب �ضعري ، جعه ، جعه املزر ) �ضراب �ضعري ( ، املياه املعدنية  و الغازية 
و  �ضراب   ، الفواكه  ع�ضائر  و  الفواكه  من  م�ضتخل�ضة  م�ضروبات   ، الكحولية  غري  امل�ضروبات  من  غريها  و 
اأخرى لعمل امل�ضروبات ، م�ضروبات �ضاندي ) برية و �ضراب  غري كحولية ( م�ضروبات بنكهة  م�ضتح�ضرات 

الفواكه ن م�ضروبات غازية.
الواقـعة بالفئة   : ) 32 (

و�ضف العالمة    :  "   WORTHINGTON’S " بحروف لتينية  ب�ضكل مميز داخل ر�ضم بطاقة 
ب�ضكل درع ور�ضم �ضيف داخل ر�ضم درع مظلل باللون الأ�ضود . 

ال�ضــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً اإىل اأدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد والتجارة 

، اأو اإر�ضاله بالربيد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ض  28  نوفمرب 2013 العدد 10957

تعلن  اأدارة  العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / الإمارات للمحاماة )املحامي حمد حممد كدفور املهريي( 
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم:  178755  بتاريخ:   3 / 9 / 2012
تاريخ اإيداع الأولوية :  /    / 

با�ضــم :اأم بي جي  هولدينج جي اأم بي ات�ض.  .
وعنوانه:اأوبريي�ض فيلد 13 ، 33106 ، باديربورن ، اأملانيا. 

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :    
البرية ، املياه املعدنية  و الغازية و غريها من امل�ضروبات غري الكحولية ، �ضراب الفواكه و ع�ضري الفواكه ، 

�ضراب و م�ضتح�ضرات اأخرى لعمل امل�ضروبات .
الواقـعة بالفئة   : ) 32 (

ر�ضم ثالثة كرة اأر�ضية  يعلوه  خط  ر�ضم  يعلوها  لتينية   "  بحروف   SALITOS " : و�ضف العالمة
الــورده ب�ضكل مميز و  اأ�ضفل اجلميع ر�ضم �ضريط زخريف عري�ض ب�ضكل مميز حتته ر�ضم زخريف ما ي�ضبه   ،

اجلميع داخل ر�ضم مربع مائل و مظلل موؤطر بخطني ..
ال�ضــرتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً اإىل اأدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد والتجارة 
، اأو اإر�ضاله بالربيد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ض  28  نوفمرب 2013 العدد 10957

تعلن  اأدارة  العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / الإمارات للمحاماة )املحامي حمد حممد كدفور املهريي( 
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم:  178459 بتاريخ:   27 / 8 / 2012
تاريخ اإيداع الأولوية :   /  / 2012 

با�ضــم :�ضايك موتورز كو.، األ تي دي .
�ضاجنهاي  بارك  – تيك  – هاي  زهاجنجياجن   ، رود  �ضوجنتاو   563 منرب   ، وعنوانه:روم 509 – بلوك1 

، ال�ضني.
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :    

الأجهزة  اإ�ضالح  و  تركيب  الت�ضخني   اإ�ضالح معدات  و  تركيب   ، النوافذ  تنظيف   ، الإ�ضالح  معلومات عن 
، تركيب و  الهواء  اأجهزة تكييف  اأ�ضالح  و  ، تركيب  الإلية  املعدات  اإ�ضالح و �ضيانة  و  ، تركيب  الكهربائية 
اإ�ضالح اأجهزة الإ�ضاءة ، �ضيانة و اأ�ضالح املركب ، حمطات خدمة املركبات ، تركيب و اأ�ضالح معدات و اأجهزة 

الت�ضلية و الرتفيه  و اأجهزة و املعدات الريا�ضية.
الواقـعة بالفئة   : ) 37 (

و�ضف العالمة    :   ROEWE " بحروف  لتينية  . 
ال�ضــرتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً اإىل اأدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد والتجارة 
، اأو اإر�ضاله بالربيد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ض  28  نوفمرب 2013 العدد 10957

تعلن  اأدارة  العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / الإمارات للمحاماة )املحامي حمد حممد كدفور املهريي( 
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم:  178751  بتاريخ:   3 / 9 / 2012
تاريخ اإيداع الأولوية :  /    / 

با�ضــم :اأنفينتي�ض جي اأم بي ات�ض.  .
وعنوانه:اأوبريي�ض فيلد 13 ، 33106 ، باديربورن ، اأملانيا. 

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :    
البرية ، املياه املعدنية  و الغازية و غريها من امل�ضروبات غري الكحولية ، �ضراب الفواكه و ع�ضري الفواكه ، 

�ضراب و م�ضتح�ضرات اأخرى لعمل امل�ضروبات .
الواقـعة بالفئة   : ) 32 (

الأ�ضود اأ�ضفله  باللون  ر�ضم م�ضتطيل  داخل  " بحروف لتينية    SCAVI & RAY " : و�ضف العالمة
ر�ضم خط عري�ض باللون الأبي�ض ب�ضكل مميز.

ال�ضــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً اإىل اأدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد والتجارة 

، اأو اإر�ضاله بالربيد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ض  28  نوفمرب 2013 العدد 10957

تعلن  اأدارة  العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / الإمارات للمحاماة )املحامي حمد حممد كدفور املهريي( 
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم:  177851  بتاريخ:   13 / 8 / 2012
تاريخ اإيداع الأولوية :  13 / 2 / 2012 

با�ضــم :مري�ضانت بري�ضي�ضينج نيتورك األ األ �ضي
وعنوانه:�ضويت 5215 200 اأن ، اوكونور بي ال يف دي .، اأرفينج تي اأك�ض 75039 ، الوليات املتحدة الأمريكية.  

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :    
الإلكرتوين عرب  الدفع  بيانات   ، الئتمان  و معامالت بطاقات  للبيانات  الإلكرتوين  النقل  توفري خدمات 

�ضبكة النرتنت و الكمبيوتر املالية. 
الواقـعة بالفئة   : ) 38 (

و�ضف العالمة    :  "   MCX " بحروف لتينية 
ال�ضــرتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً اإىل اأدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد والتجارة 
، اأو اإر�ضاله بالربيد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ض  28  نوفمرب 2013 العدد 10957

تعلن  اأدارة  العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / الإمارات للمحاماة )املحامي حمد حممد كدفور املهريي( 
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم:  177848  بتاريخ:   13 / 8 / 2012
تاريخ اإيداع الأولوية :   /  / 2012 

با�ضــم :مول�ضون كور�ض بريوينج كومباين )  يو كي ( ليمتد.
وعنوانه:137 هاي �ضرتيت ،بريتون يبون ترينت ، �ضتافورد�ضري، دي اأي 14 1 جي زد ،  بريطانيا.  

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :    
البرية ) �ضراب ال�ضعري ( ، جعه  �ضراب �ضعري ، جعه ، جعه املزر ) �ضراب �ضعري ( ، املياه املعدنية  و الغازية 
و  �ضراب   ، الفواكه  ع�ضائر  و  الفواكه  من  م�ضتخل�ضة  م�ضروبات   ، الكحولية  غري  امل�ضروبات  من  غريها  و 
اأخرى لعمل امل�ضروبات ، م�ضروبات �ضاندي ) برية و �ضراب  غري كحولية ( م�ضروبات بنكهة  م�ضتح�ضرات 

الفواكه ن م�ضروبات غازية.
الواقـعة بالفئة   : ) 32 (

و�ضف العالمة    :  "   WORTHINGTON’S " بحروف لتينية
ال�ضــرتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً اإىل اأدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد والتجارة 
، اأو اإر�ضاله بالربيد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ض  28  نوفمرب 2013 العدد 10957

تعلن  اأدارة  العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / الإمارات للمحاماة )املحامي حمد حممد كدفور املهريي( 
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم:  178756  بتاريخ:   3 / 9 / 2012
تاريخ اإيداع الأولوية :  /    / 

با�ضــم :اأم بي جي  هولدينج جي اأم بي ات�ض.  .
وعنوانه:اأوبريي�ض فيلد 13 ، 33106 ، باديربورن ، اأملانيا. 

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :    
البرية ، املياه املعدنية  و الغازية و غريها من امل�ضروبات غري الكحولية ، �ضراب الفواكه و ع�ضري الفواكه ، 

�ضراب و م�ضتح�ضرات اأخرى لعمل امل�ضروبات .
الواقـعة بالفئة   : ) 32 (

. لتينية   "  بحروف   SALITOS " : و�ضف العالمة
ال�ضــرتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً اإىل اأدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد والتجارة 
، اأو اإر�ضاله بالربيد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ض  28  نوفمرب 2013 العدد 10957

تعلن  اأدارة  العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / الإمارات للمحاماة )املحامي حمد حممد كدفور املهريي( 
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم:  178460 بتاريخ:   27 / 8 / 2012
تاريخ اإيداع الأولوية :   /  / 2012 

با�ضــم :�ضايك موتورز كو.، األ تي دي .
وعنوانه:روم 509 – بلوك1 ، منرب 563 �ضوجنتاو رود ، 
زهاجنجياجن – هاي – تيك بارك �ضاجنهاي ، ال�ضني.

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :    
احلركة  نقل  اآلــيــات   ، الربية  للمركبات  مكائن   ، للمركبات  هيدرولية  دارات   ، املركبات  عجالت   ، �ضيارات 
اأعمدة   ، املركبات  ، هياكل  لل�ضيارات  ال�ضدمات  الربية ، خممدات  اآليات دفع للمركبات   ، الربية  للمركبات 
نقل احلركة للمركبات الربية ، اأذرع تو�ضيل للمركبات الربية بخالف اأجزاء املحركات و املكائن ، �ضناديق 
�ــــضــــد الـــ�ـــضـــرقـــة  م�ضننات للمركبات الربية ، مرايا الروؤية اخللفية ، زجاج املركبات الأمامي ، اأجهزة  
للمركبات ، مفار�ض اأو اأثاث للمركبات ، مقاعد اأمام لالأطفال يف املركبات ، اأغطية خلزانات البنزين )  غاز ( 
للمركبات ، و�ضالت قارنة للمحركات الربية ، نواب�ض خممدة لل�ضدمات للمركبات الربية ، اإ�ضارات الجتاه 

للمركبات. 
الواقـعة بالفئة   : ) 12 (

اأ�ضفلهما ر�ضم ما ي�ضبه الكر�ضي و  و�ضف العالمة : ر�ضم حيوانان خرافيان بينهما ر�ضم �ضيف ب�ضكل مميز 
الأخر ما ي�ضبه حرف ) F ( الالتيني ب�ضكل مميز و اجلميع على خلفية ر�ضم بطاقة ب�ضكل موؤطر ب�ضكل مميز 

و العالمة بالألوان الأ�ضود و الذهبي و الأحمر و الأبي�ض.
ال�ضــرتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً اإىل اأدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد والتجارة 
، اأو اإر�ضاله بالربيد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ض  28  نوفمرب 2013 العدد 10957

تعلن  اأدارة  العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / الإمارات للمحاماة )املحامي حمد حممد كدفور املهريي( 
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم:  178752  بتاريخ:   3 / 9 / 2012
تاريخ اإيداع الأولوية :  /    / 

با�ضــم :اأم بي جي هولديج جي اأم بي اأت�ض  .
وعنوانه:اأوبريي�ض فيلد 13 ، 33106 ، باديربورن ، اأملانيا. 

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :    
البرية ،  املياه املعدنية  و الغازية و غريها من امل�ضروبات غري الكحولية ، �ضراب الفواكه و ع�ضري الفواكه ، 

�ضراب و م�ضتح�ضرات اأخرى لعمل امل�ضروبات .
الواقـعة بالفئة   : ) 32 (

. لتينية   "  بحروف   SCAVI & RAY "   : و�ضف العالمة
ال�ضــرتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً اإىل اأدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد والتجارة 
، اأو اإر�ضاله بالربيد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ض  28  نوفمرب 2013 العدد 10957

تعلن  اأدارة  العالمات التجارية عن تقدم الوكيل /الإمارات للمحاماة  )املحامي حمد حممد كدفور املهريي( 
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية :

 املودعة حتت رقم:  178326  بتاريخ:   23 / 8 / 2012
تاريخ اإيداع الأولوية :   /  / 2012 

با�ضــم :ماك�ض هامبورجرري�ضيتور اجنر اأيه بي.
وعنوانه:�ض.ب 814 – 97125 ، لونيا ، ال�ضويدز

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :    
خدمات املطاعم. 

الواقـعة بالفئة   : ) 43 (
و�ضف العالمة    :  "   ماك�ض  " بحروف عربية بطريقة مميزة ، 

ال�ضــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً اإىل اأدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد والتجارة 

، اأو اإر�ضاله بالربيد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ض  28  نوفمرب 2013 العدد 10957

تعلن  اأدارة  العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / الإمارات للمحاماة )املحامي حمد حممد كدفور املهريي( 
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم:  177849  بتاريخ:   13 / 8 / 2012
تاريخ اإيداع الأولوية :  13 / 2 / 2012 

با�ضــم :مري�ضانت بري�ضي�ضينج نيتورك األ األ �ضي
وعنوانه:�ضويت 5215 200 اأن ، اوكونور بي ال يف دي .، اأرفينج تي اأك�ض 75039 ، الوليات املتحدة الأمريكية.  

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :    
 برجميات حا�ضوب ، و حتديدا برجميات حا�ضوب ذكية لإجراء املعامالت املالية و الإليكرتونية املتعلقة بدفع 
و ت�ضديد املعامالت املتعددة عن طريق الهاتف املحمول ال�ضخ�ضي ، PDA ، و على �ضبكة النرتنت املركزية 
، بطاقات الهوية  الإليكرتونية و املغناطي�ضية لال�ضتخدام بالتوافق مع دفع مقابل اخلدمات ، نقاط الدفع 

الليكرتونية ، حمطات كمبيوتر متعدد الوظائف مع وظيفة الدفع الليكرتوين متعدد الوظائف .  
الواقـعة بالفئة   : ) 9 (

و�ضف العالمة    :  "   MCX " بحروف  لتينية
ال�ضــرتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً اإىل اأدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد والتجارة 
، اأو اإر�ضاله بالربيد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ض  28  نوفمرب 2013 العدد 10957

تعلن  اأدارة  العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / الإمارات للمحاماة )املحامي حمد حممد كدفور املهريي( 
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم:  178757  بتاريخ:   3 / 9 / 2012
تاريخ اإيداع الأولوية :  /    / 

با�ضــم :اأم بي جي  هولدينج جي اأم بي ات�ض.  .
وعنوانه:اأوبريي�ض فيلد 13 ، 33106 ، باديربورن ، اأملانيا. 

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :    
البرية ، املياه املعدنية  و الغازية و غريها من امل�ضروبات غري الكحولية ، �ضراب الفواكه و ع�ضري الفواكه ، 

�ضراب و م�ضتح�ضرات اأخرى لعمل امل�ضروبات .
الواقـعة بالفئة   : ) 32 (

الأبي�ض  باللون  موؤطر  و  مظلل  عري�ض  بخط  لتينية  " بحروف   FRUTINIO " : و�ضف العالمة
و الأ�ضود.

ال�ضــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً اإىل اأدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد والتجارة 

، اأو اإر�ضاله بالربيد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ض  28  نوفمرب 2013 العدد 10957

تعلن  اأدارة  العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / الإمارات للمحاماة )املحامي حمد حممد كدفور املهريي( 
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم:  178461 بتاريخ:   27 / 8 / 2012
تاريخ اإيداع الأولوية :   /  / 2012 

با�ضــم :�ضايك موتورز كو.، األ تي دي .
�ضاجنهاي  بارك  – تيك  – هاي  زهاجنجياجن   ، رود  �ضوجنتاو   563 منرب   ، وعنوانه:روم 509 – بلوك1 

، ال�ضني.
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :    

الأجهزة  اإ�ضالح  و  تركيب  الت�ضخني   اإ�ضالح معدات  و  تركيب   ، النوافذ  تنظيف   ، الإ�ضالح  معلومات عن 
، تركيب و  الهواء  اأجهزة تكييف  اأ�ضالح  و  ، تركيب  الإلية  املعدات  اإ�ضالح و �ضيانة  و  ، تركيب  الكهربائية 
اإ�ضالح اأجهزة الإ�ضاءة ، �ضيانة و اأ�ضالح املركب ، حمطات خدمة املركبات ، تركيب و اأ�ضالح معدات و اأجهزة 

الت�ضلية و الرتفيه  و اأجهزة و املعدات الريا�ضية.  . 
الواقـعة بالفئة   : ) 37 (

اأ�ضفلهما ر�ضم ما ي�ضبه الكر�ضي و  و�ضف العالمة : ر�ضم حيوانان خرافيان بينهما ر�ضم �ضيف ب�ضكل مميز 
الأخر ما ي�ضبه حرف ) F ( الالتيني ب�ضكل مميز و اجلميع على خلفية ر�ضم بطاقة ب�ضكل موؤطر ب�ضكل مميز 

و العالمة بالألوان الأ�ضود و الذهبي و الأحمر و البي�ض.
ال�ضــرتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً اإىل اأدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد والتجارة 
، اأو اإر�ضاله بالربيد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ض  28  نوفمرب 2013 العدد 10957

تعلن  اأدارة  العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / الإمارات للمحاماة )املحامي حمد حممد كدفور املهريي( 
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم:  178753  بتاريخ:   3 / 9 / 2012
تاريخ اإيداع الأولوية :  /    / 

با�ضــم :اأم بي جي  هولدينج جي اأم بي ات�ض.  .
وعنوانه:اأوبريي�ض فيلد 13 ، 33106 ، باديربورن ، اأملانيا. 

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :    
البرية ،  املياه املعدنية  و الغازية و غريها من امل�ضروبات غري الكحولية ، �ضراب الفواكه و ع�ضري الفواكه ، 

�ضراب و م�ضتح�ضرات اأخرى لعمل امل�ضروبات .
الواقـعة بالفئة   : ) 32 (

م�ضتطيل يتكون من ر�ضم  عري�ض  خط  ر�ضم  حتتها  لتينية  "  بحروف   SEARS "   : و�ضف العالمة
خطوط مائلة باللون الأ�ضود و الأبي�ض.

ال�ضــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً اإىل اأدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد والتجارة 

، اأو اإر�ضاله بالربيد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ض  28  نوفمرب 2013 العدد 10957

تعلن  اأدارة  العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / الإمارات للمحاماة )املحامي حمد حممد كدفور املهريي( 
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم:  178402 بتاريخ:   26 / 8 / 2012
تاريخ اإيداع الأولوية :   /  / 2012 

با�ضــم :�ضينزهني اأنفت األيكرتيك كو.، األ تي دي.
 ، �ضينزهني   ، دي�ضرتيك  نان�ضان   ، لوجنجينج   ، بــارك  اندا�ضترييال  جــاوفــا  ن  بيلدينج   4. وعنوانه:منرب 

ال�ضني.
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :    

�ضحن  اأجــهــزة   ، بطاريات  �ضناديق   ، الكهربائية  البطاريات   ، الكهربائي  بالتيار  الطاقة  اإمـــدادات  من�ضاآت 
البطاريات الكهربائية ، وحدة التحكم و الربجمة للطاقة ) PLC ( ، لوحات اليكرتونية  للتحكم لالإن�ضان 
الكهربائية  و  الإليكرتونية  بالوحدات  ، لوحات لال�ضتخدام  اإليكرتونية  ، لوحات عر�ض   )  HM1 ( الآيل
ت�ضغيل  و  اإدارة  و  ، نظام مراقبة   الكهربائية  امل�ضاعد  ، وحــدات نظم حتكم متكاملة لال�ضتخدام يف جمال 

امل�ضاعد ، اأجهزة حمركات الأقرا�ض ) اأجهزة كهربائية (.
الواقـعة بالفئة   : ) 9 (

و�ضف العالمة    :  "    invt " بحروف  لتينية  بخط عري�ض ب�ضكل  مميز. 
ال�ضــرتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً اإىل اأدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد والتجارة 
، اأو اإر�ضاله بالربيد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ض  28  نوفمرب 2013 العدد 10957

تعلن  اأدارة  العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / الإمارات للمحاماة )املحامي حمد حممد كدفور املهريي(
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم:  177850  بتاريخ:   13 / 8 / 2012
تاريخ اإيداع الأولوية :  13 / 2 / 2012 

با�ضــم :مري�ضانت بري�ضي�ضينج نيتورك األ األ �ضي
وعنوانه:�ضويت 5215 200 اأن ، اوكونور بي ال يف دي .، اأرفينج تي اأك�ض 75039 ، الوليات املتحدة الأمريكية.  

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :    
خدمات دفع الفواتري ، دفع فواتري اخلدمات املقدمة من خالل موقع على �ضبكة النرتنت ، بطاقات الئتمان و خدمات 
بطاقات الدفع ، خدمات بطاقات الئتمان و خدمات معاجلة بطاقات الدفع ، خدمات التجارة اللكرتونية و دفع و ت�ضديد 
التجارة الليكرتونية ، و حتديدا ن دفع و ت�ضديد احل�ضابات املمولة من ا�ضتخدامها ل�ضراء ال�ضلع و اخلدمات على �ضبكة 
النرتنت ، الدفع الإلكرتوين و حتديدا املعاجلة الإلكرتونية و نقل البيانات و ت�ضديد الفواتري ، خدمات املعامالت املالية و 
تت�ضمن تقدمي معامالت جتارية  و خيارات دفع اليكرتونية امنة ، خدمات املعامالت املالية ، و حتديدا ، تقدمي معامالت 
، و خيارات الدفع با�ضتخدام جهاز الهاتف املحول يف نقاط البيع ، خدمات ت�ضديد الوراق املالية ، خدمات معاجلة  اآمنة 
برامج الدفع و الت�ضديدات املالية ، اخلدمات التجارية ، و حتديدا خدمات الدفع و معاجلة املعامالت التجارية ن خدمات 
ال�ضراء  البطاقات ن خدمات بطاقات  املعامالت و  ، و حتديدا بطاقات الئتمان و اخلم و خدمات معاجلة  الدفع  عمليات 
املدفوعات  ، معاجلة  الإليكرتونية من خالل بطاقات مدفوعة م�ضبقا  املدفوعات  ، معاجلة  املدفوعة مقدما ن و حتديدا 
الإليكرتونية التي تتم  من خالل البطاقات املدفوعة م�ضبقا ، تقدمي املعاجلة الإلكرتونية " ACH " و معامالت بطاقات 
الئتمان و الدفع اللكرتوين عرب �ضبكة النرتنت العاملية ، تقدمي املعاجلة اللكرتونية للمعامالت و بطاقات الئتمان و 
 ACH ، الدفع اللكرتوين عرب �ضبكة النرتنت العاملية ن تقدمي املعاجلة اللكرتونية للتحويالت اللكرتونية لالأموال
، و بطاقات الئتمان و بطاقات الدفع و ال�ضراف  الآيل ، و التدقيق و املراجعة الكرتونية و املدفوعات الإلكرتونية ، توفري 
بالتجزئة   البيع  متاجر  يف  موقع  على   متاحة  اإلكرتونية  حمطات  تديرها  التي  العمالء  خالل  من  متعددة  دفع  خيارات 

اإليكرتونيا ، خدمات ف�ضائم و اأوراق مالية لالآخرين ل�ضداد ال�ضلع.  .  
الواقـعة بالفئة   : ) 36 (

و�ضف العالمة    :  "   MCX " بحروف  لتينية
ال�ضــرتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً اإىل اأدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد والتجارة ، اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ض  28  نوفمرب 2013 العدد 10957

تعلن  اأدارة  العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / الإمارات للمحاماة )املحامي حمد حممد كدفور املهريي( 
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم:  178758  بتاريخ:   3 / 9 / 2012
تاريخ اإيداع الأولوية :  /    / 

با�ضــم :اأم بي جي  هولدينج جي اأم بي ات�ض.  .
وعنوانه:اأوبريي�ض فيلد 13 ، 33106 ، باديربورن ، اأملانيا. 

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :    
البرية ، املياه املعدنية  و الغازية و غريها من امل�ضروبات غري الكحولية ، �ضراب الفواكه و ع�ضري الفواكه ، 

�ضراب و م�ضتح�ضرات اأخرى لعمل امل�ضروبات .
الواقـعة بالفئة   : ) 32 (

. لتينية   "  بحروف   FRUTINIO " : و�ضف العالمة
ال�ضــرتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً اإىل اأدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد والتجارة 
، اأو اإر�ضاله بالربيد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ض  28  نوفمرب 2013 العدد 10957

تعلن  اأدارة  العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / الإمارات للمحاماة )املحامي حمد حممد كدفور املهريي( 
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم:  178750  بتاريخ:   3 / 9 / 2012
تاريخ اإيداع الأولوية :  /    / 

با�ضــم :�ضت�ضالج لوك كومباين األ األ �ضي  .
وعنوانه:2720 توبي درايف ، اأنديانا بول�ض ، اأنديانا ، 46219 ، الوليات املتحدة الأمريكية. 

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :    
خردوات معدنية لالأبواب ، و حتديدا ا�ضطوانات مفاتيح الأبواب ، و جمموعة الأقفال املعدنية ، و الأقفال 

املعدنية لالأبواب. 
الواقـعة بالفئة : ) 6 (

و�ضف العالمة :   " EVEREST 29 "  بحروف لتينية .  
ال�ضــرتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً اإىل اأدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد والتجارة 
، اأو اإر�ضاله بالربيد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ض  28  نوفمرب 2013 العدد 10957

تعلن  اأدارة  العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / الإمارات للمحاماة )املحامي حمد حممد كدفور املهريي( 
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم:  178754  بتاريخ:   3 / 9 / 2012
تاريخ اإيداع الأولوية :  /    / 

با�ضــم :اأم بي جي  هولدينج جي اأم بي ات�ض.  .
وعنوانه:اأوبريي�ض فيلد 13 ، 33106 ، باديربورن ، اأملانيا. 

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :    
البرية ،  املياه املعدنية  و الغازية و غريها من امل�ضروبات غري الكحولية ، �ضراب الفواكه و ع�ضري الفواكه ، 

�ضراب و م�ضتح�ضرات اأخرى لعمل امل�ضروبات .
الواقـعة بالفئة   : ) 32 (

و�ضف العالمة    :   " SEARS "  بحروف لتينية.
ال�ضــرتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً اإىل اأدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد والتجارة 
، اأو اإر�ضاله بالربيد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ض  28  نوفمرب 2013 العدد 10957

تعلن  اأدارة  العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / الإمارات للمحاماة )املحامي حمد حممد كدفور املهريي( 
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم:  178458 بتاريخ:   27 / 8 / 2012
تاريخ اإيداع الأولوية :   /  / 2012 

با�ضــم :�ضايك موتورز كو.، األ تي دي .
�ضاجنهاي  بارك  – تيك  – هاي  زهاجنجياجن   ، رود  �ضوجنتاو   563 منرب   ، وعنوانه:روم 509 – بلوك1 

، ال�ضني.
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :    

احلركة  نقل  اآلــيــات   ، الربية  للمركبات  مكائن   ، للمركبات  هيدرولية  دارات   ، املركبات  عجالت   ، �ضيارات 
اأعمدة   ، املركبات  ، هياكل  لل�ضيارات  ال�ضدمات  الربية ، خممدات  اآليات دفع للمركبات   ، الربية  للمركبات 
نقل احلركة للمركبات الربية ، اأذرع تو�ضيل للمركبات الربية بخالف اأجزاء املحركات و املكائن ، �ضناديق 
�ــــضــــد الـــ�ـــضـــرقـــة  م�ضننات للمركبات الربية ، مرايا الروؤية اخللفية ، زجاج املركبات الأمامي ، اأجهزة  
للمركبات ، مفار�ض اأو اأثاث للمركبات ، مقاعد اأمام لالأطفال يف املركبات ، اأغطية خلزانات البنزين )  غاز ( 
للمركبات ، و�ضالت قارنة للمحركات الربية ، نواب�ض خممدة لل�ضدمات للمركبات الربية ، اإ�ضارات الجتاه 

للمركبات . 
الواقـعة بالفئة   : ) 12 (

و�ضف العالمة    :   ROEWE " بحروف  لتينية  . 
ال�ضــرتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً اإىل اأدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد والتجارة 
، اأو اإر�ضاله بالربيد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ض  28  نوفمرب 2013 العدد 10957
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نرفع اأ�ضمى اآيات التهاين والتربيكات

اإىل �ضاحب ال�ضمو 

ال�ضيخ خليفة بن زايد اآل نهيان
رئي�ض الدولة حفظه اهلل

واإىل �ضاحب ال�ضمو 

ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم
نائب رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل

واإىل اأ�ضحاب ال�ضمو

 اأع�ضاء املجل�ض الأعلى لالحتاد حكام الإمارات حفظهم اهلل
واإىل اأ�ضحاب ال�ضمو اأولياء العهود الأمناء حفظهم اهلل

واإىل �ضعب المارات الكرمي 
مبنا�ضبة

فوز دبي مبعر�ض اك�ضبو العاملي للعام 2020
متمنني لدولة المارات العربية املتحدة املزيد من التقدم والنماء والزدهار



نرفع اأ�ضمى اآيات التهاين والتربيكات

اإىل �ضاحب ال�ضمو 

ال�ضيخ خليفة بن زايد اآل نهيان
رئي�ض الدولة حفظه اهلل

واإىل �ضاحب ال�ضمو 

ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم
نائب رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل

واإىل اأ�ضحاب ال�ضمو

 اأع�ضاء املجل�ض الأعلى لالحتاد حكام الإمارات حفظهم اهلل
واإىل اأ�ضحاب ال�ضمو اأولياء العهود الأمناء حفظهم اهلل

واإىل �ضعب المارات الكرمي 
مبنا�ضبة

فوز دبي مبعر�ض اك�ضبو العاملي للعام 2020
متمنني لدولة المارات العربية املتحدة املزيد من التقدم والنماء والزدهار

عي�سى بن نا�سر بن عبداللطيف ال�سركال واولده


