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�لأمري �لذي تزوج �أمريكية بعد حب طويل

حيث  والرومان�سية،  اخليالية  الق�س�ص  متاما  ت�سبه  حبهما  ق�سة 
فار�ص الأحالم اأمري متخفي، وحبيبته ح�سناء من عامة النا�ص. اإنها 
ق�سة حب الأمري الأثيوبي "ماكونني" والأمريكية اأريانا اأو�سنت التي 
الأخري  وت��وج��ت يف  12عاما  دام��ت  ع��اًم��ا، حيث  العمر33  م��ن  تبلغ 
اإحدى  اأن لقاءهما الأول جاء بال�سدفة يف  بالزواج، واملثري يف الأمر 
احلفالت. اأثبت جتربة الثنائي الأمري "ماكونني" و"اأريانا" اجلميلة 
اأن باإمكان احلب القوي ال�سادق اأن ينت�سر على التقاليد.. يتجاوز كل 
احل�سابات ويقفز فوق احلدود ويتوج برباط مقد�ص يجمع قلب وحياة 
احلبيبني يف ع�ص زوجي م�سرتك، فلم متنع الفوارق الجتماعية ومل 
تقف حاجزا اأمام الثنائي، فقد اجنذب الأمري الأثيوبي اإىل الأمريكية 
اأن تكون �سريكة حياته، حيث  اأول نظرة وقرر  واأحبها من  ال�سمراء، 
تاميز:  نيويورك  ل�سحيفة  الأول  اللقاء  تفا�سيل  عن  الأم��ري  ك�سف 
اأنني  يوؤكد  غريب  �سعور  وانتابني  اأو�سنت  اأريانا  بالأمريكية  التقيت 

اأحببتها وقررت يومها اأن تكون رفيقة العمر.
التي خطفت  امل��راأة  الأم��ري هويته عن  اأخفى  الأ�ساطري  ومتاما مثل 
اأخذت عالقتهما طابعا جديا، ك�سف  قلبه واأ�سرت عقله، لكن عندما 
الأثيوبي  الإم��راط��ور  اأن��ه حفيد  اأي  ملكية،  اأ�سول  ينحدر من  باأنه 
اأما  اإثيوبيا، ومن مواليد روما،  اأباطرة  اآخر  ال�سابق هايلي �سيال�سي 
ماكونني،  اإم���رو  اأدي  والأم���رية  ماكونني  ديفيد  الأم���ري  هما  وال���داه 
اأطاح  ال���ذي  ال�����س��ي��وع��ي،  الع�سكري  الن��ق��الب  ب��ع��د  امل��ن��ف��ى  وع��ا���س��ا يف 
لإراقة  جتنبا  وال��داه  ف��رار  خلفية  وعلى  الإثيوبية،  بالإمراطورية 

الدماء، اأقامت اأ�سرته يف �سوي�سرا.

مكيف وتدفئة...يف �ملالب�س؟
ت��ري��د اجل�����س��م اأث��ن��اء احل���ر وت��دف��ئ��ت��ه يف الطق�ص ال���ب���ارد، ب���ات امرا 

ممكنا.
واإطالق  امت�سا�ص  ق��ادرة على  العلماء كب�سولت �سغرية  فقد �سمم 
و�سيجري  الن�سيج.  األ��ي��اف  على  دائ��م  ب�سكل  تثبيتها  ميكن  احل���رارة، 
تزويد املالب�ص عما قريب بكب�سولت مدجمة تتحكم بدرجة احلرارة 

الداخلية.
ابتكار  اإىل  ت��وؤدي  اأن  التقنية ميكن  اأن هذه  يعتقدون  الذين  العلماء 
ت�ساميم جديدة من املالب�ص الريا�سية، التي قد ت�ساعد الريا�سيني 
مزاج  حت�سني  باإمكانها  اأن  اي�سا  ي���روون  متارينهم  مم��ار���س��ة  اأث��ن��اء 
الأ�سخا�ص الأقل قدرة على ال�سيطرة على درجات حرارة اجل�سم، مثل 

الأطفال ال�سغار وكبار ال�سن.
على  للعرق  يحدث  ما  حماكاة  طريق  عن  احلديثة  التقنية  وتعمل 
من  كبرية  كميات  اجللد  على  ال�سائل  ميت�ص  حيث  الإن�سان،  ج�سم 

احلرارة كما يتبخر.

عالقة مالب�س لغر�س �لتج�س�س
املياه  ال��ت��ي ميكن و�سعها يف دورات  امل��ع��اط��ف ه��ذه  ق��ة  ت��ب��دو ع��الاّ ق��د 
اأنها  اإل  اأحد،  انتباه  اأو غرف تبديل املالب�ص، عادية ول تثري  العامة 

عادة تو�سع بهدف التج�س�ص على الن�ساء يف الأماكن العامة. 
العامة وغرف  املراحي�ص  اأب��واب  قات على  العالاّ وع��ادة ما تثبت هذه 
اإليها  التنبه  يجب  ل��ذا  الن�سائية،  الألب�سة  حم��ال  يف  املالب�ص  تبديل 
ق��ات على كامريا  والإب����الغ عنها ل��دى روؤي��ت��ه��ا. وحت��ت��وي ه��ذه ال��ع��الاّ
منها،  العلوي  اجل��زء  يف  �سغري  ثقب  عر  بالت�سوير  تقوم  م�سغرة 

ومدخل "يو اإ�ص بي" بالإ�سافة اإىل مدخل لبطاقة ذاكرة. 
هذه  انت�سار  من  املواطنني  فلوريدا  �سرطة  ح��ذرت  املا�سي  العام  ويف 
قات التي حتتوي على كامريات �سغرية على جدران دورات املياه  العالاّ
العامة اخلا�سة بالن�ساء يف املناطق ال�سياحية، حيث قال ناطق با�سم 
هذه  وج��ود  من  ال�سياحية  املن�ساآت  اأ�سحاب  حتقق  بوجوب  ال�سرطة 

قات يف دورات املياه واإبالغ ال�سرطة يف حال اكت�سافها.  العالاّ
يف  ب�سهولة  لل�سراء  متوفرة  قات  العالاّ هذه  ب��اأن  بالذكر  اجلدير  من 
مناطق عديدة يف العامل مثل اململكة املتحدة واأمريكا، وميكن �سراوؤها 
الإنرتنت،  على  الإلكرتوين  الت�سويق  مواقع  من  العديد  عر  اأي�ساً 
لذا يجب توخي احلذر والنتباه لوجودها يف حمالت املالب�ص ودورات 

املياه العامة، بح�سب �سحيفة مريور الريطانية. 
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بريطانيا حتتفل بعيد 
�لهالوين 

باعتباره  الهالوين  لعيد  ينظرون  الأج��ي��ال  م��ر  على  الريطانيون  ظ��ل 
احتفال لل�سوقة والغوغائيني، لكن جيل الألفية اجلديدة جعل منه مو�سما 

مزدهرا للبيع وال�سراء.
وتفيد تقديرات موؤ�س�سة مينتل لأبحاث ال�سوق باأن اإنفاق امل�ستهلكني على 
الهالوين �سريتفع اإىل 320 مليون جنيه ا�سرتليني )418 مليون دولر( 

هذا العام بزيادة بن�سبة 3.2 باملئة عنه عام 2016.
وجيل الألفية م�سوؤول عن اأغلب هذا النمو اإذ اأن نحو 60 باملئة من هذه 

الفئة العمرية اأنفق املال على الهالوين يف 2016.
حجم  ك��ان  اأن  بعد  القرن  بداية  منذ  ب�سرعة  تنمو  �سوقا  الأرق���ام  وتعك�ص 
ا�سرتليني  12 مليون جنيه  الهالوين يف بريطانيا  الإنفاق على منتجات 

فقط يف عام 2001 وفقا لبيانات �سركة يوجوف لأبحاث ال�سوق.
ب��امل��ئ��ة من   74 اأن   2013 ع���ام  ي���وج���وف يف  اأج���رت���ه  ا���س��ت��ط��الع  واأظ���ه���ر 

الريطانيني قالوا اإنهم لن يحتفلوا بالهالوين اليوم الثالثاء.
ويظهر العداء للهالوين جليا يف الإعالم الريطاين الذي ين�سر كل مو�سم 
تقارير ومقالت �سحفية مثل مقال "قولوا عني �ساحرة عجوزا لكني اأكره 

الهالوين" الذي ن�سرته �سحيفة اإيفينيج �ستاندرد الأ�سبوع املا�سي.
ويقول خراء اإن عداء العديد من الريطانيني للهالوين نتج عن غياب اأي 
اإليه باعتباره من مظاهر  رابط تاريخي بهذا الحتفال ف�سال عن النظر 

الغزو الثقايف الأمريكي.

عامل : نهاية �لعامل 
يف 19 نوفمرب!

بح�سب  الأر������ص  ع��ل��ى  احل��ي��اة  �ستنتهي 
ال��ع��امل خالل  ن��ظ��ري��ات نهاية  اأ���س��ح��اب 
الأ�سابيع املقبلة، وحتديداً يف 19 ت�سرين 
ال��ث��اين ن��وف��م��ر امل��ق��ب��ل. ف��وف��ًق��ا لإدع���اء 
العامل الريطاين املتخ�س�ص يف معاين 
نيبريو  كوكب  ميد"،  "ديفيد  الأع����داد 
الأر�ص  بكوكب  ي�سطدم  �سوف  ال�سخم 
يف ت�سرين الثاين املقبل مما �سيوؤدي اإىل 
فناء العامل وانقرا�ص اجلن�ص الب�سري. 
ويدعي اأ�سحاب النظرية اأن فناء العامل 
امل��ب��ا���س��ر مع  ب��ال���س��ط��دام  اإم���ا  �سيحدث 
الأر���ص اأو من خالل تغريات مروعة يف 
نظريتهم من  ي��دع��م��ون  ك��م��ا  ال��ط��ق�����ص. 
اأع����داد ال���زلزل،  خ��الل الإ����س���ارة اإىل اأن 
وان���دلع ال��راك��ني وال��ك��وارث الطبيعية 
التي ح�سلت على مدى ال�سهور القليلة 
اإ���س��ارة اإىل  املا�سية هي اأك��ر ال��راه��ني. 
اأن العامل "ميد" �سبق وزعم اأنه كان من 
املفرت�ص اأن ينهي كوكب نيبريو احلياة 
اأيلول   23 ي����وم  الأر��������ص  ك���وك���ب  ع��ل��ى 
نا�سا  وك��ال��ة  ا���س��ط��رت  حينها  ال��ف��ائ��ت، 
ادعاء  ن��ف��ي  اإىل  الأم��ري��ك��ي��ة  الف�سائية 
ميد، ولكنه خرج الآن بادعاءات جديدة.

عاملة"  "�أغنى 
منزلية تعود لبالدها

ال����ع����ام����ل����ة  ت������ت������وق������ع  مل  رمب�����������ا 
التي  ك��و���س��وم��اث��ي  ال�����س��ريلن��ك��ي��ة 
منذ  ال�سعودية  يف  حطت طائرتها 
مع  لبالدها  ت��ع��ود  اأن  ع��ام��اً   17
هذا املبلغ ال�سخم وهو 3 ماليني 
ريال  األف  روبية اأو ما يقابله 75 
دولر(،   19997.60( �سعودي 
بها  ان���ت���ه���ى  احل������ال  اأن  وخ���ا����س���ة 
يف  غنم  كراعية  املا�سية  ال�سنوات 

اإحدى املناطق النائية.
اإىل  العاملة  هذه  و�سلت  اأن  فبعد 
الت�سالت  ان��ق��ط��ع��ت  ال�����س��ع��ودي��ة 
ب��ي��ن��ه��ا وب�����ني ع��ائ��ل��ت��ه��ا، ح���ت���ى اأن 
كفيلها اأجرها على العمل كراعية 
غ��ن��م، ومل ي��ك��ن ي��دف��ع ل��ه��ا رواتب 

طيلة ال�سنوات املا�سية.
يائ�سة  وب��ع��د حم�����اولت  ع��ائ��ل��ت��ه��ا 
التام  والن��ق��ط��اع  معها  بالتوا�سل 
ملكتب  ب�����س��ك��وى  م���ت  ت���ق���داّ ع���ن���ه���ا، 
ال�سريالنيكة،  الأجنبية  العمالة 
العمالة  وزارت����������ا  ط���ال���ب���ت  ف���ق���د 
املوظفني  وال�����ع�����دل  الأج����ن����ب����ي����ة 
بالريا�ص  ال�سريلنكية  بال�سفارة 
لإعادة  الالزمة  الإج���راءات  اتخاذ 

"كو�سوماثي" اإىل عائلتها.
عليها  العثور  ا�ستطاعوا  وبالفعل 
اجلنائية  التحقيقات  مب�����س��اع��دة 
بالدها  اإىل  واإع��ادت��ه��ا  ال�سعودية، 
م������ع روات�����ب�����ه�����ا امل�����رتاك�����م�����ة عر 
لها  دفعها  التي  املا�سية  ال�سنوات 
بذلك  ل��ت��ك��ون  ال�����س��ع��ودي،  كفيلها 
راتب بني اخلادمات  اأكر  �ساحبة 
ت�سريحات  وبح�سب  البالد.  خارج 
نالني  ال�سريالنكي  الإع��الم  وزي��ر 
راجاباك�سا فاإن املبلغ الذي ح�سلت 
ع��ل��ي��ه ك���و����س���وم���اث���ي ي��ع��ت��ر اأك����ر 
ا�ستعادته  البالد  ا�ستطاعت  مبلغ 
كمتاأخرات لرواتب مل تدفع لعمال 

خارج �سريلنكا.

حتمل �ساطوًر� يف 
مو�جهة دورية �أمنية

ر�سد اأحد املواطنني، اأثناء قيادته 
بريدة  يف  ع��ام  �سارع  و�سط  املركبة 
فتاة  ال�سعودية،  الق�سيم  مبنطقة 
ال�سارع،  و����س���ط  ����س���اط���وًرا  حت��م��ل 
يحاولون  ال�����س��رط��ة  رج����ال  بينما 
الفتاة،  املقطع  واأظ��ه��ر  تهدئتها. 
وتقف  ال�ساطور،  ي�سبه  ما  وبيدها 
توقفت  فيما  ال�سارع،  منت�سف  يف 
ح���ول���ه���ا ال�����دوري�����ات الأم����ن����ي����ة، يف 
حماولة لثنيها عن اأي ت�سرف قد 
ما  برتك  واإقناعها  خطرًيا،  يكون 
يف يدها، وفق موقع “اأخبار 24”. 
وينتظر اأن ت�سدر اجلهات الأمنية 
تو�سيًحا  ال��ق�����س��ي��م،  ���س��رط��ة  يف 
مل��الب�����س��ات ال���واق���ع���ة؛ خ��ا���س��ة واأن 
امل��ق��ط��ع مل ي��و���س��ح ���س��ب��ب اإق�����دام 

الفتاة على هذا الت�سرف.

فو�ئد �سحية كثرية 
للحم�س

يعتر احلم�ص من احلبوب امل�ستخدمة 
املاأكولت  ع��دة من  اأن��واع  ب�سكل كبري يف 

العاملية.
الفوائد  اأهم  يلي  ما  �سنعر�ص عليكم يف 

ال�سحية للحم�ص:
-تقليل م�ستوى الكول�سرتول: اإن كوبني 
القيمة  ع��ل��ى  ي��ح��ت��وي��ان  احل��م�����ص  م���ن 
الغذائية.  الألياف  من  الكاملة  اليومية 
ال��ك��م��ي��ة من  ه�����ذه  ع���ل���ى  اإن احل�������س���ول 
القابلة للذوبان،  القابلة وغري  الألياف، 
ي�����س��اع��د اجل�����س��م ع��ل��ى خ��ف�����ص م�ستوى 

الكول�سرتول.
-حماية اجللد: يتمياّز احلم�ص بقدرته 

على حماية اجللد من ال�سم�ص بطريقة 
احلم�ص  م��ن  واح����داً  ك��وب��اً  اإن  طبيعية. 
امل��ط��ب��وخ ي��ح��ت��وي ع��ل��ى 85 يف امل��ئ��ة من 
ال��ق��ي��م��ة ال��ي��وم��ي��ة ل��ل��م��ع��دن، ك��م��ا يعمل 
اجللد  خ���الي���ا  يف  ل���الأك�������س���دة  ك��م�����س��اد 
وي��ح��م��ي م���ن الأ������س�����رار ال��ن��اج��م��ة عن 
يقلل من  البنف�سجية، مما  فوق  الأ�سعة 

الطفح اجللدي.
على  احلم�ص  يحتوي  امل��ن��اع��ة:  -تقوية 
التي  والنحا�ص  الزنك  من  جيدة  كمية 
ي��ح��ت��اج��ه��ا اجل�����س��م ب�����س��ك��ل ي���وم���ي. اإن 
الزنك مينع اإ�سابة اجل�سم بالفريو�سات 

والأمرا�ص، وبالتايل يقوي املناعة.

-1 بيت اخلالء )املرحا�ص(: يف حني يتم تنظيف كر�سي 
املرحا�ص من الأمام وكذلك داخله ب�سكل جيد، ويبدو كل 
اأنبوب  وكذلك  اخللفي.  اجلانب  ن�سيان  يتم  لمعا،  �سيء 
الأو�ساخ  من  الكثري  الوقت  مع  عليه  يرتاكم  الت�سريف 

الدقيقة التي يجب اإزالتها.
الطبخ  اأدوات  من  �سيء  كل  ت�سعون  هل  ال�سكاكني:   2-
اأن تغ�سل باليد،  اأ�سياء يف�سل  يف غ�سالة الأطباق؟ هناك 
الأطباق  بغ�سالة  غ�سلها  لأن  احل���ادة.  ال�سكاكني  ومنها 
ي�سعفها. ومن اأجل التاأكد من الأمر –وهذا ينطبق على 
اأداة،  لكل  العلبة  بقراءة غالف  ين�سح  املطبخ-  اأدوات  كل 
منا�سب  ال�سيء  هذا  الغ�سيل: هل  تعليمات  يوجد  فعليها 

لغ�سالة الأطباق، اأم يجب غ�سله باليد.
ال�����س��را���س��ف واأغ��ط��ي��ة ال�����س��ري��ر: ب�����س��راح��ة: ك��م مرة   3-
يتم  ب��ال��ت��اأك��ي��د ل  وال���و����س���ادة؟  ال�����س��ري��ر  اأغ��ط��ي��ة  تغ�سلون 
ا�ستبدالها وغ�سلها خالل فرتات متقاربة مبا يكفي! كل 
علينا  يجب  تقدير-  اأق�سى  –على  اأ�سبوعني  اإىل  اأ�سبوع 
تغيريها. ومن يتعرق بغزارة اأثناء النوم، اأو ينام عاريا، اأو 
يحب البقاء طويال يف ال�سرير، فعليه تغيري الأغطية مرة 

يف الأ�سبوع، على الأقل.

درجة احلرارة املنا�سبة لغ�سل ال�سرا�سف واأغطية ال�سرير 
و  امللونة.  باملالب�ص  املنظفات اخلا�سة  60 درجة مع  هي 
40 درجة تكفي يف حال الغ�سيل مع املنظفات الكاملة اأو 

الثقيلة، كما ين�سح موقع "بريغيته" الأملاين.
كما يجب غ�سل الو�سادة نف�سها وكذلك الغطاء -اللحاف 
بانتظام، لأنها متت�ص العرق. واأي�سا ل تن�سوا تهوية غرف 

النوم والفرا�ص يوميا.
ال��ن��واف��ذ ه��ي واح���دة من  تنظيف  ال��ن��واف��ذ:  تنظيف   4-
الأقل  على  يجب  ذلك  ومع  اإمتاعا.  الأق��ل  املنزلية  املهام 
املنا�سب  التنظيف  مب��اء  ا�سفنجة  اأو  قما�ص  قطعة  تبليل 
بعدها. كثريون  امل��اء  �سطف  ثم  ال��زج��اج،  على  ومتريرها 
تخلفها  ال��ت��ي  الآث�����ار  مل��ح��و  اجل���رائ���د،  ورق  ي�ستخدمون 

احة. امل�ساّ
املالب�ص،  بتنظيف  ت��ق��وم  الغ�سالة  امل��الب�����ص:  غ�سالة   5-
ولكن كثريين ين�سون باأن الغ�سالة نف�سها حتتاج من حني 
لآخر اإىل تنظيف. لأن مواد التنظيف كامل�سحوق وال�سائل 
الغ�سالة  املناطق من  بع�ص  حتتوي على مواد ترتاكم يف 
الغ�سيل ع��ن��د درجة  وت��خ��ل��ف روائ����ح، وخ��ا���س��ة يف ح���الت 

حرارة منخف�سة.

واأي�سا من املهم تنظيف �سندوق الغ�سالة الذي ن�سع يف 
فيه  ترتاكم  الوقت  مع  لأن��ه  التنظيف،  و�سائل  امل�سحوق 

بقايا واآثار جتذب اإليها البكترييا.
كرثة  م��ن  احل���ذر  يجب  هنا  اخل�سبية:  الأر���س��ي��ات   6-
باخل�سب.  ت�سر  املاء  ا�ستخدام  باملاء. لأن كرثة  التنظيف 
حال  ويف  الكهربائية،  باملكن�سة  الغبار  �سفط  هو  الأف�سل 
ا���س��ت��خ��دام قطعة قما�ص  الأف�����س��ل  ل��ل��م��اء، فمن  احل��اج��ة 
�سريعا.  اخل�سب  يجف  ك��ي  ف��ق��ط،  ب�سيطا  بلال  مبلولة 

واأي�سا ين�سح با�ستعمال مواد تنظيف خا�سة باخل�سب.
-7 ال�سمامات واملحاب�ص: هنا يجب تنظيفها با�ستخدام 
ا�سفنجة التنظيف وال�سغط بقوة عليها. يف احلمام مثال 
املياه  اأنابيب  �سمامات  على  الكل�ص  من  طبقات  ترتاكم 
واأنابيب الت�سريف، يجب هنا احلذر وعدم ا�ستخدام اأداة 
قا�سية لق�سرها، لأن تلك الأدوات �سترتك خطوطا واآثارا 
جتعلها ت�سبح -مع الوقت- مرتعا تختبئ فيه البكترييا 
وقطع  الناعم  ال�سفنج  على  اعتمدوا  لذلك  واجلراثيم. 
ب��و���س��ع مادة  واأي�����س��ا ين�سح  ت��خ��د���ص.  ال��ت��ي ل  ال��ق��م��ا���ص 
ال�سيء  اأو  ال�سمام  على  ولي�ص  ال�سفنجة  على  التنظيف 

الذي ننظفه.

�حذرو�.. �سبعة �أ�سياء يف �ملنزل نهمل تنظيفها ب�سكل �سحيح!

بع�ض الأ�شياء يف منزلنا 
اأبدا،  ل نقوم بتنظيفها 
وهناك  اأهميتها.  رغ��م 
ننظفها  اأخ���رى  اأ�شياء 
ب�شكل عابر دون منحها 
ما حتتاجه من العناية، 
جراثيم  وال��ن��ت��ي��ج��ة: 
غري  وروائ���ح  وبكترييا 

لطيفة.
نقوم  ك���ث���رية  اأ����ش���ي���اء 
ب��ت��ن��ظ��ي��ف��ه��ا ب�����ش��ك��ل 
جراثيم  فتبقى  عابر، 
عالقة  كثرية  وبكترييا 
عليها. فيما يلي نتعر�ض 
يف  اأ���ش��ي��اء  �شبعة  على 
نهتم  اأن  يجب  منزلنا، 

بها اأكرث:
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�ش�ؤون حملية

مركز تعليم الطفولة املبكرة ي�شهد اإقباًل متزايدًا 

جامعة ز�يد جتري �أبحاثًا لتطوير بر�مج تعليم �ل�سغار يف دور �حل�سانة ومد�ر�س �ملرحلة �لأوىل

مرجعًا للتعريف باأهم وجهات ال�شفر حول العامل

بلفا�ست وممر �لعمالقة يف �أيرلند� يحتالن �ملرتبة �لأوىل يف ت�سنيف  دليل لونلي بالنت لأف�سل وجهات �ل�سفر 

با�شتخدام نباتات حملية

رو�د �أعمال من جامعة �لمار�ت يعملون على �نتاج عالمة جتارية عاملية يف �لعالج بالنباتات �لعطرية

•• دبي  – الفجر

يقوم فريق من اأع�ساء هيئة التدري�ص بكلية الرتبية 
بجامعة زايد، بالإ�سافة اإىل بع�ص اخلراء املعاونني 
امل�ساريع  من  ع��دد  باإجناز  حالياً  اجلامعة،  خ��ارج  من 
بفرعي  امل��ب��ك��رة  ال��ط��ف��ول��ة  تعليم  م��رك��ز  يف  البحثية 
ريا�ص  بع�ص  يف  وكذلك  ودب��ي،  اأبوظبي  يف  اجلامعة 

الأطفال ومدار�ص املرحلة الأوىل باأبوظبي.
وت�سمل هذه امل�ساريع: جودة ن�سو�ص الكتب امل�سورة 
التعلم  ���س��ن��وات  يف  امل�����س��رتك  والتعليم  ال��ل��غ��ة،  ثنائية 
الأوىل، ومقارنة تطور املفردات لدى الأطفال ال�سغار 
�سياقات  يف  والإجنليزية  العربية  باللغتني  الناطقني 
والنمو  التوا�سل  تنمية  خم��زون  با�ستخدام  خمتلفة 
اللغة..  لثنائية  العالئقي  التدريب  اإط���ار  يف  امل��ع��ريف 
ماكاتون  ا�ستخدام  ت�سمل  اإجرائية  بحوث  جانب  اإىل 
وا�ستخدام  للغة،  ��ع  ���سَّ ال��رُّ الأط��ف��ال  اكت�ساب  لتعزيز 
اأن�سطة الب�ستنة التي جتري يف الهواء الطلق لتو�سيع 

نطاق التعلم لدى ال�سغار.
زايد،  بجامعة  امل��ب��ك��رة  الطفولة  تعليم  م��رك��ز  وي��ع��د 
خمتراً بحثياً لطالبات كلية الرتبية يواكب التقاليد 
املختر"  "املدر�سة-  جت��رب��ة  اأر���س��ت��ه��ا  ال��ت��ي  البحثية 
التابعة  "بينغ"  ح�سانة  وك��ذل��ك  �سيكاغو  بجامعة 
يتميز  وه��و  املتحدة.  ال��ولي��ات  يف  �ستانفورد  جلامعة 
مرحلة  يف  والرعاية  للتعليم  الأخ��رى  التجارب  على 
التي  املبتكرة  املمار�سات  حيث  م��ن  املبكرة  الطفولة 
ي��ت��ب��ن��اه��ا، وال��ب��ح��وث ال��ق��ائ��م��ة ع��ل��ى ال�����س��ي��اق اللغوي 
تتمتع  التي  العالية  اجل��ودة  ذات  واخل��رات  واملعريف، 
بها املعلمات العامالت به، والرعاية املمتازة والتعليم 

الذي يقدمنه لتالميذهن ال�سغار.
امل�ساعد بكلية  اآن���ا دي��ل��ون الأ���س��ت��اذ  ال��دك��ت��ورة  وق��ال��ت 
الرتبية بجامعة زايد وامل�سرفة على املركز اإنه ي�سهد 
اإق��ب��اًل م��ت��زاي��داً م��ن الآب����اء والأم���ه���ات على ت�سجيل 
اأط��ف��ال��ه��م ال�����س��غ��ار ف��ي��ه لتلقي م�����س��ت��وى ع��ال��ي��اً من 
الرعاية والتعليم خالل مرحلة طفولتهم املبكرة )6 
�سهور – 4 �سنوات(، التي نوجه اهتمامنا لها، والتي 
ت�سمل: فئة الأطفال الر�سع، وفئة ال�سغار من عمر 
�سنة اإىل �سنتني، وفئة ال�سغار من عمر ال�سنتني اإىل 

الأربع �سنوات.
وكانت اأن�سطة املركز قد انطلقت يف البداية يف مقره 
2013، ثم افتتح مقر  باأبوظبي عام  بفرع اجلامعة 

ثان له هذا العام يف فرع اجلامعة بدبي. 
وي�سم املركز يف فرع اأبوظبي حالياً 90 طفاًل وطفلة، 
وعينت ال�سيدة خلود البقروان، خريجة كلية الرتبية 
باجلامعة، مديرة له موؤخراً وتعمل معها 11 معلمة 

ذات خرة يف مرحلة الطفولة املبكرة.
30 طفاًل،  اأم����ا يف ف���رع دب���ي ف��ي�����س��م امل���رك���ز ح��ال��ي��اً 
كلية  خريجة  البلو�سي  علياء  ال�سيدة  هي  ومديرته 
ال��رتب��ي��ة ب��اجل��ام��ع��ة، وم���ازال���ت ه��ن��اك ف��ر���ص لقبول 
 4 املدر�سة -3  قبل  ما  فيه يف مرحلتي  ج��دد  اأطفال 

�سنوات و2-3 �سنوات.
باأرقى  امل���زود  امل��ب��ك��رة،  الطفولة  تعليم  مركز  وي��وف��ر 
التجهيزات والو�سائل الرتبوية والتعليمية املتخ�س�سة 
و�ساملة،  ف��ع��ال��ة  تعليمية  ب��رام��ج  ال�����س��غ��ار،  لتنمية 
لهم  بتدري�سها  تقوم  والإجنليزية،  العربية  باللغتني 
معلمات متخ�س�سات ذوات كفاءة عالية، كما اأن املركز 
يوفر برنامج بحث فعال ومتوازن يدمج بني الرتفيه 

والتعليم وتنمية الطفل.
على  ب�سورة كبرية  يركز  املركز  اإن  ديلون:  د.  وقالت 
يف  املبتكرة  املمار�سات  اأف�سل  نوجه  اأننا  اإذ  البحوث، 
العربية  الإم����ارات  دول��ة  يف  املبكرة  الطفولة  مرحلة 
ال�سغار يتلقون تعليمهم الأويل من  اأن  املتحدة، كما 
م�ساِعدات  توفر  بف�سل  وذل��ك  كبري،  تعليمي  طاقم 
الالتي  والطالبات  املتطوعات  والطالبات  الباحثات 
اأكملن الواجبات والتكليفات التي لديهن، اإىل جانب 

املعلمات. 
يف  فريدة  جتربة  هنا  يتلقون  ال�سغار  "اإن  واأ�سافت: 
التعلم من خالل اللعب، واملقرون مبنهج اإبداعي، يف 
العربية  اللغتني  كلتا  تلقى  حيث  اللغة،  ثنائية  بيئة 

والإجنليزية نف�ص القدر من الهتمام والتقدير.
 وقالت د. ديلون اإن املركز يوزع مهام الأطقم العاملة 
ف��ي��ه ب�����س��ورة حت��ق��ق ا���س��ت��ف��ادة ال�����س��غ��ار م��ن اإمكاناته 
العاملية املتقدمة، من خالل وجودهم بني اأيٍد خبرية 
وا�ستك�ساف  ورع��اي��ت��ه��م  بهم  العناية  ت��ت��وىل  وح��ان��ي��ة 
م��ه��ارات��ه��م يف احل��رك��ة وال���ك���الم وال��ت��ع��ب��ري والإب�����داع 
يف  املخت�سني  ت��دري��ب  امل��رك��ز  ي��دع��م  كما  وتنميتها.. 
عمل  بيئة  توفري  على  ويعمل  املبكر،  التعليم  جم��ال 

متخ�س�سة لدرا�سة التطور اللغوي عند الأطفال.
الطفولة  تعليم  يتبناه مركز  ال��ذي  املنهج  اأن  واأك��دت 
اللعب،  خالل  من  التعليم  على  يقوم  وال��ذي  املبكرة، 
العاملية  املعايري  ذات  املمار�سات  اأف�سل  م��ن  م�ستمد 
لدى  املمار�سات  ه��ذه  تنمي  حيث  ال�سغار،  تعليم  يف 
لديه  وت�سجع  ال���س��ت��ط��الع  وح���ب  ال��ف�����س��ول  ال��ط��ف��ل 
املبادرة اإىل التعرف على العامل املحيط به من خالل 
اكت�سافه، ف�ساًل عن حتفيزه على التعبري عن نف�سه 

اأن  مو�سحة  مهاراته،  وبناء  التفاعلي  التعلم  وعلى 
الذهني  لنموهم  من�سطة  بيئة  لل�سغار  يوفر  املركز 
والعاطفي والجتماعي،  والبدين  وال�سلوكي  واملعريف 

وكل هذا باللغتني العربية والإجنليزية معاً.  
واأ�سارت اإىل اأن كثرياً من الأمهات ميتدحن الآن هذا 
املنهج، الذي �سي�ساهم فعلياً يف حل الآثار ال�سلبية التي 
الإماراتي  البيت  يف  الآ�سيوية  املربية  وج��ود  ي�سببها 

على ال�سغار فيه.      
من جهة اأخرى، اأ�سارت د. ديلون اإىل اأن املركز ميثل، 
بيئة  لل�سغار،  الأ�سا�سية  الرتبوية  ف�ساًل عن مهمته 
تدريبية نوعية لتاأهيل الكوادر التدري�سية العاملة يف 
جمال تربية ال�سغار، اإىل جانب كونه خمتراً بحثياً 
حياً لطالبات كلية الرتبية يتيح لهن الدرا�سة العملية 
ملوا�سيع تتعلق بالتنمية الذهنية واملعرفية والبدنية 
وميدانية  اأكادميية  ومتابعة  اإ�سراف  حتت  لالأطفال 

من اأ�ساتذتهن املتخ�س�سات يف هذا املجال.
بكفاءة  تتمتع  املركز  يف  العاملة  الأطقم  اأن  واأ�سافت 
عالية يف تغذية مهارات التوا�سل اللغوي لل�سغار وفق 
م�ستويات املفردات والتعبريات التي تتوافق مع �سنوات 
طفولتهم املختلفة، م�سرية اإىل اأن مركز التعليم املبكر 
الإبداعي  املنهج  على  يعتمد  زاي��د  بجامعة  لالأطفال 
اجلوانب  جميع  يتبنى  ح��ي��ث  ال��ت��ع��ل��ي��م،  يف  ك��اأ���س��ا���ص 
املتعلقة ب�كل طفل، كاجلوانب الجتماعية والعاطفية 
ما مت  ويعك�ص  املعريف،  والتطور  واجل�سدية  واللغوية 
وكيفية  الأط��ف��ال  عقلية  تطور  اآل��ي��ة  ب�ساأن  اكت�سافه 
اأخ���ذ ذل��ك بعني الع��ت��ب��ار ورب��ط��ه مع  تعُلمهم، وي��ت��م 
اأبرز نتائج الأبحاث التي تتناول درا�سة الأطفال ومنو 

الإن�سان.

•• دبي - الفجر

يعد  وال���ذي  ال�سياحي،  بالنت‘  ’لونلي  دل��ي��ل  ك�سف   
املرجع الأول يف التعريف بوجهات ال�سفر حول العامل، 
العاملية  ال�سفر  الت�سنيف اجلديد لأف�سل وجهات  عن 
للعام 2018، ، ويدرج الدليل ال�سياحي الأكرث مبيعاً 
حول العامل كل عام قائمًة باأف�سل ع�سر وجهات عاملية 
والتي   ، ال�سائدة  ال�سياحية  التوجهات  اأح��دث  تواكب 
تقدم جتارب �سفر ا�ستثنائية يو�سي بها خراء لونلي 
بلفا�ست وممر  وقد حازت مدينة  للم�سافرين،  بالنت 
العمالقة  مم��ر  عليه  يطلق  ال���ذي  ال�ساحلي  الطريق 
الت�سنيف  الأوىل يف  املرتبة  ال�سمالية على  اأيرلندا  يف 
وجهات  مع  حمتدمة  مناف�سة  بعد  وذل��ك  العام،  لهذا 
عاملية مثل األ�سكا ومناطق العمق اجلنوبي يف الوليات 
املتحدة الأمريكية، وجزيرة اأيوليان يف اإيطاليا وولية 

باهيا يف الرازيل.
دليل  واخل���راء يف  الباحثون  ي�ستغرق  م��ا  وع���ادة  ه��ذا 
البحث ودرا�سة معظم  ’لونلي بالنت‘ وقتاً طوياًل يف 
ال�سنوي  تقريرهم  وي�ستمل  ال��ع��امل،  ح��ول  ال��وج��ه��ات 
على اأف�سل الوجهات التي تتيح للم�سافرين ال�ستمتاع 
باأف�سل التجارب، كما تخ�سع الوجهات املف�سلة لل�سفر 
واملختارة من قبل اخلراء اإىل معايري حمددة كتنظيم 
تطورات  اأو  �سنوياً،  ُتقام  ا�ستثنائية  لفعالية  الوجهة 
جديدة �ستجعل من املكان يحظى ب�سهرة كبرية، الأمر 
التجارب  من  بالعديد  القيام  للم�سافرين  يتيح  ال��ذي 
ال�ستثنائية والطالع على اأماكن جديدة، كما ي�ستند 
اخلراء لدى اإعدادهم للتقرير على الآراء واملقرتجات 

التي ي�ساركها امل�سافرون معهم ب�سكل دوري. 
بلفا�ست يف تقريره  و�سناّف دليل لونلي بالنت مدينة 

 2018 العام  يف  لل�سفر  وجهة  اأف�سل  باأنها  اجلديد 
ال�سعبية  ب���الأح���ي���اء  ت���زخ���ر  م��دي��ن��ة  ب��ك��ون��ه��ا  ،وذل������ك 
وامل��ق��اه��ي وامل��ط��اع��م، ف�����س��اًل ع��ن ام��ت��الك��ه��ا لوجهات 
اأحياء  املدينة  املتعددة، كما حتت�سن  ال�سياحي  اجلذب 
الأر�سفة البحرية القدمية واملزدحمة مثل حي تايتنك 
العريق الذي �سهد انطالقة �سفينة التايتنك ال�سهرية 
التقليدية  لل�سقق  م��وط��ن��اً  ك��ون��ه��ا  ج��ان��ب  اإىل  ع��امل��ي��اً، 
الت�سنيف اجلديد،  على  وتعليقاً  واملتاحف.    الفاخرة 
ال�سياحة  لهيئة  التنفيذي  الرئي�ص  نايل جيبونز،  قال 
الأيرلندية، املوؤ�س�سة التي متثل اجلزيرة الأيرلندية يف 
اأن  لها: ي�سعدنا  اإقليمياً  اخلارج وتتخذ من دبي مقراً 
بلفا�ست  ’لونلي بالنت‘ على مدينة  يقع اختيار دليل 
ال�سياحية  الوجهات  كاأف�سل  ال�ساحلي  الطريق  وممر 

ي�سهم يف  �سوف  ذل��ك  ب��اأن  ثقة  ال��ع��امل، ونحن على  يف 
تعزيز النمو يف اأعداد الزوار، كما نتطلع اإىل الرتحيب 
بكافة ال�سياّاح يف اأيرلندا. وي�سلط الدليل ال�سوء على 
التي تتيح  التجارب  تاريخ مدينة بلفا�ست، ف�ساًل عن 
للزوار فر�سة التعرف على ما�سي املدينة العريق من 
خالل زيارة مركز تايتنك بلفا�ست، حيث ي�سرح املركز 
ا�ستخدام  خ��الل  من  بلفا�ست  مدينة  تاريخ  للزائرين 
ق�سة  جت�سد  التي  امل��ت��ع��ددة  الو�سائط  تقنيات  اأح���دث 
كما  للمحيطات،  ال��ع��اب��رة  ال�����س��ه��رية  تايتنك  �سفينة 
بلفا�ست  بزيارة قاعة مدينة  امل�سافرين  الدليل  ين�سح 
،والتي ت�سكل �سرحاً  فريداً مت بناوؤه يف اأواخر الع�سر 
املدينة  غنى  على  الفريد  ت�سميمه  ويدل  الفيكتوري، 

وعراقتها.  

ه دليل ال�سفر لونلي بالنت مبمر �ساحل الأعمدة  كما ينواّ
املُدرج  العمالقة  التي ت�سكل ما ي�سمى مبمر  البازلتية 
�سمن قائمة اليون�سكو للرتاث العاملي، وين�سح ال�سياّاح 
بال�ستمتاع بعبور ج�سر احلبال املعلاّق الذي يرتفع 30 
م��رتاً فوق مياه املحيط، وال��ذي يربط جزيرة كاريك 
اإيه ريد باملنحدرات ال�ساحلية على الياب�سة، والذي كان 
 250 يقارب  ملا  اجلانبني  بني  الوحيدة  الو�سل  �سلة 
املناطق  اأ�سهر  اإحدى  ال�سمالية  اأيرلندا  وتعتر  عاماً. 
ت�سوير  م��واق��ع  احت�سنت  ب��ع��دم��ا  خ��ا���س��ًة  ال��ع��امل،  يف 
امل�سل�سل العاملي �سراع العرو�ص جيم اأوف ثرونز، حيث 
ت�سكل  باعتبارها  بالذكر  بالنتوي  قرية  الدليل  خ�ص 
اإطاللة خالبة على ممر ال�ساحل، حيث يحظى ع�ساق 
امل�سل�سل بفر�سة التعرف عن قرب على ميناء اجلزيرة 

احلديدية اآيرون اآيالند. 
لأف�سل  ال�سياحي  لونلي بالنت  دليل  لت�سنيف  ووفقا 
الوجهات ال�سياحية لعام 2018 ، فقد حلاّت يف املرتبة 
 ، ال�سمالية  اأيرلندا  يف  ال�ساحل  وممر  بلفا�ست  الأوىل 
املتحدة  ال��ولي��ات  يف  األ�سكا  ولي��ة  الثانية  املرتبة  ويف 
الأمريكية ، ويف املرتبة الثالثة جبال الألب اجلوليانية 
لونغدوك  منطقة  ال��راب��ع��ة  املرتبة  ويف  �سلوفينيا،  يف 
جزيرة  �سبه  الرابعة  املرتبة  ويف  فرن�سا،  يف  رو�سيون 
كي يف اليابان، ويف املرتبة اخلام�سة جزيرة اأيوليان يف 
اإيطاليا، ويف املرتبة ال�سابعة مناطق العمق اجلنوبي يف 
الوليات املتحدة الأمريكية، ويف املرتبة الثامنة منطقة 
ولية  التا�سعة  املرتبة  ال��ه��ن��د،ويف  يف  و�سبيتي  له��ول 
هايت�سي�ص‘  ’لو�ص  حديقة  وحلاّت  ال��رازي��ل،  يف  باهيا 
الوطنية يف جمهورية الدومينيكان يف املرتبة العا�سرة 
للعام  ال�سياحي  بالنت‘  ’لونلي  دليل  ت�سنيف  �سمن 
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جامعة  يف  الأع��م��ال  رواد  م��ن  فريق  يعمل 
ال�سحراء  ك��ن��وز  ا���س��ت��خ��دام  على  الم����ارات 
لب��ت��ك��ار ط��ري��ق��ة ج��دي��دة ���س��دي��ق��ة للبيئة 
جتمع  التي  العطرية  بالنباتات  للمعاجلة 
بني الثقافة الإماراتية والبدائل العالجية، 
م��واد ع�سبية  اإنتاج  اإىل  الفريق  كما يهدف 
مثل ال�ساي والقهوة وزيوت اأ�سا�سية وزيوت 
للم�ساج �سعياً لو�سع بيئة ريادة الأعمال يف 

الإمارات على اخلريطة العاملية.
�ساهني  م���روان  ���س��وزان  الطالبة  واأ����س���ارت 
علوم  يف  دكتوراه  وطالبة  ال�سركة  موؤ�س�سة 
اأن  وال���زراع���ة  الأغ���ذي���ة  ك��ل��ي��ة  يف  الب�ستنة 
 Aroma" النا�سئة  ال�سركة  اإن�ساء  فكرة 
�سابقاً  ق��ي��ام��ه��ا  م��ن��ذ  ب�����داأت   "Niche
ب���اإع���داد درا���س��ة ح���ول ال��ن��ب��ات��ات املحلية يف 
بعد  فيما  اأ�سبحت  وال��ت��ي  الم����ارات  دول���ة 
"�سممت  وقالت  الدكتوراه،  لر�سالة  عنوان 

مواد  م��ن  تنبعث  ع��ط��ري��ة مم��ي��زة  رائ��ح��ة 
مثل  اأن  كيف  وانده�ست  مطحونة  نباتية 
هذه النبتات ال�سحراوية تنتج هذا العطر 
اجلميل، فبداأت اأبحث عن �سبب ذلك حتى 
وجدت اأن النباتات ال�سحراوية تبقى على 
قيد احلياة يف البيئة ال�سحراوية ال�سعبة 
م��واد ع�سوية مهمة مثل  انتاج  من خالل 
الزيوت الأ�سا�سية التي تعمل كمواد نباتية 

كيماوية دفاعية."
هي  الأ����س���ا����س���ي���ة  ال����زي����وت  اأن  واأ�����س����اف����ت 
تنتجها  التي  املتطايرة  الهيدروكربونات 
بع�ص الأنواع النباتية ولها رائحة متميزة، 
حيث كانت هذه الزيوت ت�ستخدم منذ قرون 
يف ال�ستخدامات الع�سبية التقليدية، ولكن 
اأن  اإىل  التاأكد منها علمياً، م�سريًة  مل يتم 
الإيرادات من الزيوت العطرية ت�سل اليوم 
اإىل املليارات من دولر �سنوياً، لذلك جذب 
البحث  قطاعي  من  كل  انتباه  احلقل  هذا 
اأجاج  ره��ف  البحث  يف  و�سارك  وال�سناعة. 

كلية  يف  الب�ستنة  علوم  يف  دكتوراه  -طالبة 
الطالبتان  تعمل  والزراعة-حيث  الأغذية 
على اإعداد اأول بنك معلومات عن النباتات 
التي تتميز باحتوائها على زيوت اأ�سا�سية يف 
دولة المارات، كما يحتوي بنك املعلومات 
النباتات،  ه��ذه  ع��ن  �ساملة  معلومات  على 
وا���س��ت��غ��رق اإع������داد ق��ائ��م��ة امل��ع��ل��وم��ات عن 
ال��ن��ب��ات��ات ع��ام��ني م��ن ال��ب��ح��ث ع��ن حوايل 
دولة  يف  املحلية  النباتات  من  نوع   800
على  منها  ن��وع   135 ويحتوي  الم����ارات، 
زيوت اأ�سا�سية. ويعمل الفريق حتت اإ�سراف 
ال��دك��ت��ور اأم���ري ج��اب��ر -اأ���س��ت��اذ م�ساعد من 
املتحدة  الوليات  الأبحاث يف  منتزه مثلث 
�سركة  ف��ري��ق  اإىل  ان�����س��م  الم��ري��ك��ي��ة-ك��م��ا 
العام  ه���ذا  يف   "Aroma Niche"
ك�����ل م�����ن حم���م���د ع������دي احل����ا�����س����ل على 
حما�سر  وه��و  العمال  اإدارة  يف  ماج�ستري 
باجلامعة،  والق��ت�����س��اد  الإدارة  ك��ل��ي��ة  يف 
ورا�سد �ساهني -طالب هند�سة كهربائية يف 

ج��ام��ع��ة ع���ج���م���ان-. اجل���دي���ر ب���ال���ذك���ر اأن 
 "Aroma Niche" الطموح  الفريق 
مت ت��اأ���س��ي�����س��ه يف م��ن��ت��زه ج��ام��ع��ة الم����ارات 
للعلوم والبتكار والذي يعد املركز البحثي 
الأول من نوعه الذي يحتوي على حا�سنة 

اكت�سف  اأن  بعد  وذل��ك  الطالبي،  لالبتكار 
اأ�سلية  روائ��ح  ا�ستخراج  اأن��ه ميكن  الفريق 
من اأنواع من النباتات ال�سحراوية املحلية 
وا�ستخدامها لإنتاج منتجات �سحية حملية 

خالية من املواد الكيماوية.

ثالثة و�سبعون �إ�سد�ر� تعر�سه ز�يد للثقافة 
�لإ�سالمية  يف معر�س �ل�سارقة للكتاب
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يف من�سة تعبق بالثقافة الإ�سالمية و املناهج التعليمية املطورة و مطويات 
املنا�سبات الدينية، ت�سارك دار زايد للثقافة الإ�سالمية يف الدورة ال� 36 من 
معر�ص ال�سارقة الدويل للكتاب، بهدف التعريف بالثقافة الإ�سالمية من 
خالل الإ�سدارات التي متثل �سماحة الإ�سالم والقيم الت�سامح والأعتدال 

التي يدعو لها الدين احلنيف. 
الكتيبات  و  التعليمية  املناهج  من  اإ�سداراتها  جناحها  يف  ال��دار  تعر�ص  و 
الإ�سالمية الثقافية وبلغات عاملية خمتلفة  التي �سملت " ترجمة وتف�سري 
معاين القران الكرمي ، الخالق ال�سالمية الكونية  ، الإميان وال�سعادة ، 
املدخل لرنامج تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها ، حممد الن�سان  ، 

معامل من حياة الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم.
 و تقوم الدار بتعريف زوار اجلناح بروؤيتها ور�سالتها وعلى اخلدمات التي 
تقدمها للمهتدين اجلدد و املهتمني بالثقافة الإ�سالمية عن طريق توزيع 
التي  املتنوعة  الأف��الم  وعر�ص  الجنليزية،  و  العربية  باللغتني  املطويات 

تبني اجلهد الدوؤوب الذي تبذله الدار  للتعريف بالثقافة الإ�سالمية.
الدار بتوزيع الق�س�ص الق�سرية التي مت طباعتها للفائزين يف  كما تقوم 
"قيمنا الإن�سانية" و التي اطلقتها  " الق�سة الق�سرية" للنا�سئة  م�سابقة 
الدار العام املا�سي، و التي حملت العناوين التالية: اإىل اأين يتجه الهالل، 
�سر ال�سرة ،القناع الأبي�ص ،قل كالماً طيباً،بداأً من �سالة الفجر ، وق�سة 

خذ بيدي.
الدار  للدار حر�ص  العام  املدير  الطنيجي  الدكتورة ن�سال حممد  واأك��دت 
على امل�ساركة يف معر�ص ال�سارقة الدويل للكتاب  لل�سنة الثانية، اإذ يعتر 
يجمع  اأن  ا�ستطاع  اإذ  والعاملية،  العربية  الثقافة  تاريخ  يف  فارقة  املعر�ص 
حتت مظلته التي امتدت على مدى 36 عاماً، املاليني من عناوين الكتب 

والزائرين، وع�سرات الآلف من العار�سني والنا�سرين.
واأ�سافت الطنيجي باأن م�ساركة الدار تهدف اإىل تعزيز اأوا�سر ال�سراكة مع 
اإبراز دور  اأنحاء العامل اإىل جانب  املوؤ�س�سات واجلهات الثقافية من جميع 
الدار يف الإ�سدارت واملناهج التي تقدمها يف جمال الثقافة الإ�سالمية بعدة 
لغات عاليمة ، بالإ�سافة اإىل تعريف الزوار باأهم املبادرات والرامج التي 
اأطلقتها الدار، حيث تقدم الدار 3 برامج تعليمية تت�سمن برنامج الثقافة 
الإ�سالمية وبرنامج تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها و برنامج تعليم 
القراآن الكرمي، كذلك تعريفهم بالدورات التعليمية التي تنفذها للمهتمني 

بالثقافة الإ�سالمية و املهتدين اجلدد بلغات عدة.
جدير بالذكر اأن الدار تقدم خدماتها عر املركز الرئي�سي للدار و اأفرعها 
املعار�ص  يف  التواجد  على  حري�سة  وه��ي  عجمان،  و  باأبوظبي  اخلارجية 

الثقافية و املجتمعية.

حملة �لتوعية ب�سرطان 
�لثدي يف �لعني
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نفذت اإدارة اخلدمات الطبية يف العني، مبديرية اخلدمات الطبية ب�سرطة 
العاملية  احلملة  مع  تزامناً  الثدي،  ب�سرطان  طبية  توعية  حملة  اأبوظبي، 

للتوعية باملر�ص.
الطبية  اخل��دم��ات  اإدارة  مدير  البلو�سي  ح�سن  الرحيم  عبد  املقدم  وق��ال 
اأبوظبي، برفع م�ستوى  اإطار اهتمام �سرطة  اإن احلملة تاأتي يف  يف العني: 
الوعي ال�سحي، مو�سحاً اأنها ت�ستهدف 100 �سيدة من اللواتي يبلغن من 
العمر 40 �سنة، وتت�سمن اإجراء فحو�ص طبية جمانية، واإر�سادات ل�سرح 

طرق الفح�ص الذاتي لل�سيدات، والتوعية ب�سرطان الثدي. 
و�سملت احلملة اإقامة عدة حما�سرات وور�ص عمل �سملت م�ست�سفى توام، 
واإدارة  الوطنية،  الإم��ارات  ومدر�سة  واملركبات،  ال�سائقني  ترخي�ص  واإدارة 
الطوارئ والأزمات، وعدد من املوؤ�س�سات الأخرى، اإ�سافة اإىل حملة دورية 

ال�سعادة يف اأماكن عديدة يف مدينة العني.



�ل�سوكولته و�لفيتامينات حتافظ على �سالمة قلبك
الإ���س��اب��ة مبر�ص  م��ن خطر  الفيتامينات  ح��ب��وب  ه��ل حت��داّ 
املت�ساربة.  الآراء  م��ن  ك��ث��رياً  �سمعت  وال�����س��رط��ان؟  القلب 
عالوة على ذلك، يردد كثريون اأخرياً اأن ال�سوكولتة مفيدة 

للقلب، فهل هذا �سحيح اأي�ساً اأم جمرد �سخافة؟
اأنا مدمن �سوكولتة. دخلت ذات مرة متجراً لبيع املثلجات 
وراأيت خلطة ُتدعى )املوت الثالثي بال�سوكولتة(، ففكرت: 
)يا لها من ميتة!(. لكن اأح��د زمالئي اأخ��رين اأخ��رياً عن 
ل املواقف  خلطة ُتدعى )العالج بال�سوكولتة(، ما يعك�ص تبداّ

والآراء.

َمن  اأن  ك��ث��رية  درا���س��ات  ُتظهر  الفيتامينات،  اإىل  بالن�سبة 
عر�سة  اأق��ل  يكونون  بالفيتامينات  غنية  اأطعمة  يتناولون 
خل��ط��ر الإ���س��اب��ة مب��ر���ص ال��ق��ل��ب وال�����س��رط��ان. ل��ك��ن الأدل���ة 
ثمة  وح�سماً.  و�سوحاً  اأق��ل  الفيتامينات  حبوب  فوائد  على 
على  التي حتتوي  احلبوب  باأن  العتقاد  اإىل  تدفعنا  اأ�سباب 
فيتامينات متعددة ت�سمل جرعة كبرية من فيتامينات B اأو 
حبوب الفيتامني B وحده ت�ساهم يف احلد من خطر مر�ص 
املمر�سات  �سحة  درا���س��ة  ك�سفت  امل��ث��ال،  �سبيل  على  القلب. 
اأن َمن  اأجرتها جامعة هارفارد،  الكبرية، التي 
الطعام  م��ن  كبرية  كميات  ا�ستهلكن 
الفوليك  بحم�ص  ال��غ��ن��ي 
متتعن ب�سغط دم 
اأدن��ى، ما حداّ 
ب�����ال�����ت�����ايل 
من خطر 
الإ�سابة 
مب���ر����ص 
ال���ق���ل���ب. 
بالإ�سافة 
ذلك،  اإىل 
ت���������س����اه����م 
ح�������������ب�������������وب 
ح�����������م�����������������������ص 
ال��ف��ول��ي��ك )اأح����د 

جزيء  معدل  خف�ص  يف   B12 والفيتامني   )B فيتامينات 
طبيعي يف الدم ُيدعى هومو�سي�ستني، علماً اأن ارتفاع معدل 
هذا اجلزيء يف الدم يرتبط بتفاقم خطر الإ�سابة مبر�ص 
القلب. رغم ذلك، ل ت�ساهم حبوب الفيتامني B يف خف�ص 
هذا اخلطر يف حالة َمن يتمتعون مبعدلت هومو�سي�ستني 
درا�سة  اأي  تختر  مل  ك��ذل��ك  ق��ل��ي��اًل.  مرتفعة  اأو  طبيعية 
تاأثريات فيتامينات B يف حالة َمن يعانون معدلت مرتفعة 

جداً من هذا اجلزيء.
الفوليك دوراً مهماً عندما  يوؤدي حم�ص  عالوة على ذلك، 
النووي  احلم�ص  اأن  علماً  ال��ن��ووي،  احلم�ص  اخلاليا  ُتنتج 
العتقاد  املنطقي  لذلك من  ال�سرطان.  اإىل  ي��وؤدي  املت�سرر 
الإ���س��اب��ة بهذا  B تخف�ص خ��ط��ر  ال��ف��ي��ت��ام��ني  ب����اأن ح��ب��وب 
اأُجريت على حم�ص  التي  الع�سوائية  التجارب  لكن  املر�ص. 
اإىل خال�سات خمتلفة. نتيجة لذلك، ما  الفوليك تو�سلت 

زلنا ل منلك اإجابة حا�سمة.
اإىل  تدفعنا  اأ���س��ب��اب  فثمة  ال�����س��وك��ولت��ة،  اإىل  بالن�سبة  اأم���ا 
ُتعداّ منها  الكاكاو )التي  اأنه مفيد. حتتوي حبوب  العتقاد 
ال��ف��الف��ان��ولت، وه��ي م���واد كيماوية يف  ال�����س��وك��ولت��ة( على 
النباتات. وت�ساهم الفالفانولت يف خف�ص �سغط الدم واحلد 
من احتمال تخرثه. اأ�سف اإىل ذلك م�سادات الأك�سدة، التي 
ل ال�سفيحات التي ت�سد ال�سرايني.  تخف�ص على الأرجح ت�سكاّ
ومن املمكن لهذه التاأثريات كافة اأن حتداّ من خطر الإ�سابة 
على  اأي�ساً  ال�سوكولتة حتتوي  لكن حلوى  القلب.  مبر�ص 

الدهون، مبا فيها امل�سبعة )ال�سيئة( امل�سرة بالقلب.

اإذاً، �سحيح اأن الفيتامينات املتعددة وال�سوكولتة ي�ساهمان 
ن��ظ��ري��اً يف خ��ف�����ص خ��ط��ر الإ���س��اب��ة ب��ال��ق��ل��ب وب��ع�����ص اأن����واع 
ال�سرطان، اإل اأننا ل منلك اأدلة من جتارب ع�سوائية توؤكد 
جديدة  ع�سوائية  جتربة  اأن  احل��ظ  ح�سن  من  ولكن  ذل��ك. 
هارفارد  يف  الزمالء  بع�ص  يقودها   COSMOS تدعى 

على  والكاكاو  املتعددة  الفيتامينات  حبوب  فوائد  �ستختر 
من  ال�ستني  يف  رج���اًل   COSMOS �ست�سمل  ال�سحة. 
اأو  العمر  من  وال�ستني  اخلام�سة  يف  ون�ساء  اأك��ر  اأو  العمر 
اأكر مل ي�سبق لهم اأن تعر�سوا لنوبة قلبية، �سكتة دماغية، 

اأو �سرطان )با�ستثناء �سرطان اجللد(.

ما هو فيتامني ب6؟
اأحد  ه��و  بالبرييدوك�سني،  امل��ع��روف  ب6  فيتامني   
ل  وال���ذي  امل���اء  يف  ال��ذائ��ب��ة  ب  فيتامينات  جمموعة 
ميكن تخزينه يف اجل�سم، ويحتاج اجل�سم اأن يتناوله 

من م�سادره الغذائية املختلفة.  

ملاذا حتتاج احلامل اىل فيتامني ب6؟
جداً  م��ه��م  )ال��ب��ريي��دوك�����س��ني(  ب6  فيتامني  يعتر 
للحامل لنه يدخل يف جمموعة من العمالت املهمة 

يف ج�سمها، والتي ت�سمل:
- تنظيم عمليات التمثيل الغذائي املختلفة يف ج�سم 

احلامل.
- مهم لعمل الأع�ساب.

- يدخل يف تركيب وعمل الأنزميات احليوية املختلفة 
يف اجل�سم.

ع��ل��ى م�ستويات  امل��ن��اع��ة واحل���ف���اظ  ل��ت��ق��وي��ة  - م��ه��م 
اجللوكوز يف الدم.

فوائد فيتامني ب6 للجنني
واجلهاز  اجلنني  دم��اغ  لتطوير  مهم  ب6  فيتامني 

الع�سبي لديه. وهو مهم لنموه ال�سليم ب�سكل عام.

الكمية الالزمة اأثناء احلمل
من  ملغم   2.2 بتناول  يو�سى  احل��وام��ل   للن�ساء   -

فيتامني ب6.

امل�سادر الغذائية لفيتامني ب6 )البرييدوك�سني(
يتواجد فيتامني  ب6 )البرييدوك�سني( يف جمموعة 

متنوعة من الأغذية، ومن اأ�سهرها:
- احلبوب الكاملة

- البقوليات 
 - اللحوم احلمراء

- الدواجن
- ال�سماك
- املك�سرات

- اخل�سراوات الورقية اخل�سراء.

هل يجب اأخذ املكمالت الغذائية؟
التي  العنا�سر  معظم  على  احل�����س��ول  يتم  م��ا  ع���ادة 
يحتاجها ج�سمنا يف حال اتبعنا نظام غذائي متوازن 
الغذائية متعددة  املكمالت  ومتنوع. وحتتوي معظم 
على   100% ن�سبته  ما  على  واملعادن  الفيتامينات 

الأقل من الكمية املو�سى بها.
ولكن يف حال خا�سة قد يتطلب تناول اأن��واع خا�سة 
م���ن امل��ك��م��الت ل��ب��ع�����ص ال��ع��ن��ا���س��ر ال��ت��ي ق���د يحتمل 
ح����دوث ن��ق�����ص ف��ي��ه��ا ع��ن��د ت��ن��اول��ه��ا، او يف ح���ال كان 
يف  م�ساكل  او  التغذية  يف  �سوء  من  يعاين  ال�سخ�ص 

المت�سا�ص.
عادة من النادر ان يحدث نق�ص يف فيتامني ب6 لنه 
الأغذية، ولكن يف  متواجد بكرثة يف عدد كبري من 
بع�ص احلالت قد تن�سح احلامل بتناوله خا�سة يف 
الدرا�سات  بع�ص  تربط  اذ  ال�سباح،  غثيان  مواجهة 
اأعرا�ص  م��ن  والتخفيف  ت��ن��اول��ه  ب��ني  ع��الق��ة  وج���ود 

الغثيان.
ول��ك��ن ب��ال��ط��ب��ع ع��ل��ى ال���رغ���م م���ن ذل����ك ي��ج��ب على 
بها  املو�سى  اليومية  الكمية  تتجاوز  ل  اأن  احلامل 
بال�سكل  جنينها  ومن��و  �سحتها  على  للحفاظ  منه 
اأن  ال�سليم. فالإفراط يف تناول فيتامني ب6 ميكن 

ي�سبب خدر وتلف الأع�ساب.

هل ي�ساعد تناول ب6 على التخل�ص من الغثيان؟
ت�سري الدرا�سات اإىل اأن تناول فيتامني ب6 قد ي�ساهم 
يف التخفيف من غثيان ال�سباح ب�سكل كبري، واإن مل 
يكن القيء. ومل يكن هناك اأي دليل على �سرر ممكن 

اأن يعود على اجلنني جراء تناوله.
اجلرعة املثالية التي ين�سح بها لها الغر�ص هي من 
يف  مرات   3 على  موزعة  ملغم،   25 اإىل  ملغم   10

اليوم.

عالمات نق�ص فيتامني ب6
اأما عالمات نق�ص فيتامني ب6 فهي:

- قروح اأو التهاب الل�سان.
- تقرحات الفم.

- الكتئاب.
- وفقر الدم.

اأي م��ن ه��ذه الأع���را����ص فيو�سى  -يف ح��ال لح��ظ��ت 
بالتوجه اىل الطبيب وا�ست�سارته قبل تناول اأي نوع 

من املكمالت الغذائية.

�شحة وتغذية
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العنا�شر  كافة  على  ح�شولها  احلامل  ت�شمن  اأن  يجب 
فيتامني ب6  لها وجلنينها، ومن �شمنها  املهمة  الغذائية 

)البرييدوك�شني(، فما هي اأهميته؟
و�شرورية  جدًا  مهمة  الغذائية  العنا�شر  بع�ض  تعترب 
وللحفاظ  للجنني  �شليم  لن�شمن منو  خالل فرتة احلمل 
فيتامني  العنا�شر  ه��ذه  بني  وم��ن  احل��ام��ل،  �شحة  على 
م�شادره  اأهم  على  نعرفك  دعينا  )البرييدوك�شني(،  ب6 

وفوائده لك وجلنينك:

فيتامني ب6: هل ي�ساعدك يف مو�جهة غثيان �حلمل؟

�ل�سكر  مري�س  على  يجب  �سروط   10
�تباعها لتجنب �لإ�سابة بالقدم �ل�سكرى

اأكدت الدكتورة حنان جاوي�ص، اأ�ستاذ ال�سكر والغدد ال�سماء بطب املن�سورة، 
خالل ختام موؤمتر اجلمعية امل�سرية للقدم ال�سكرى، اأن م�ساعفات مر�ص 
القدمني  برعاية  الهتمام  خ��الل  من  وذل��ك  حدوثها،  منع  ميكن  ال�سكر 
يوميا، وطلب الن�سيحة الطبية عند مالحظة ظهور بع�ص العالمات كما 

يلى:
تفاقمها،  قبل  حمتملة  م�ساكل  اأى  ملالحظة  يوميا  القدمني  فح�ص   :1
نوعا  الوقت من كل يوم حتى يخلق  نف�ص  يتم ذلك فى  اأن  الأف�سل  ومن 

من التعود واللتزام.
جلد  ت��رط��ي��ب  م��ع  وجتفيفهما،  وال�����س��اب��ون  ب��امل��اء  ال��ق��دم��ني  غ�سل   :2

القدمني اجلاف.
وفى  ج��روح،  ح��دوث  لتفادى  بعمق  ق�سها  وع��دم  بالأظافر  العناية   :3

حالة تعذر ق�سها يتم ذلك فى اأقرب عيادة القدم ال�سكرى.
حذاء. بدون  امل�سى  عدم   :4

منا�سب. حذاء  ارتداء   :5
من  خياطة  وجود  عدم  مع  ال�سيقة  غري  القطنية  اجل��وارب  ارت��داء   :6

الداخل.
اخلفيفة 7:  الريا�سة  ممار�سة 

بانتظام مثل امل�سى.
م�ستوى  على  املحافظة   :8
ال�����س��ك��ر ب���ال���دم ف���ى احل���دود 
بالتزام  وذل����ك  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة، 
ال����غ����ذاء ال�����س��ح��ى واأدوي������ة 
ال�سكر  وق��ي��ا���ص  ال�����س��ك��ر 

بالدم بانتظام .
امل����ح����اف����ظ����ة   :9
الزيارات  على 
ال����������دوري����������ة 
للطبيب لأن 
م�����������س�����اك�����ل 
ال��������ق��������دم 

ميكنها 
ن  اأ

تتطور.
التوقف   :10

عن التدخني.
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العدد 12162 بتاريخ 2017/11/1   
 مذكرة اعالن متظلم �شده بالن�شر     

 يف  الدعوى 2017/574  تظلم جتارى 
اىل املتظلم �سده/ 1- اك�سفورد للعقارات - �ص ذ م م 2-احمد عبداهلل �سرور احلمادي 
جمهويل حمل القامة مبا اأن التظلم /ايه & اإن بي كيه خلدمات التمويل - �ص 
التظلم  اق��ام عليك  ال�سام�سي - قد  ذ م م  وميثله / علي عبيد حميد عبيد عابد 
رق��م 257/2017  ال��دع��وى  ال�سادر يف  ال��ق��رار  اع��اله ومو�سوعه تظلم من  امل��ذك��ور 
ح��ج��ز حتفظي جت���اري وال��ر���س��وم وامل�����س��اري��ف.   وح����ددت ل��ه��ا جل�سه ي���وم الحد  
فاأنت  لذا   ch1.B.6 رقم  بالقاعة  �سباحا   8.30 ال�ساعة    2017/11/19 املوافق 
مذكرات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف 
اأو م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على الأقل ويف حالة تخلفك فاإن 

احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري   
            رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12162 بتاريخ 2017/11/1   

مذكرة اعادة اعالن بالن�شر
يف  الدعوى 2017/532  ا�شتئناف جتاري   

املرزوقي   امل�ستاأنف �سده/1- يا�سر حممد �سالح احمد حممد  اىل 
للتجارة  الكنز  /���س��رك��ة  امل�ستاأنف  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جم��ه��ول 
العامة - ذ م م   قد ا�ستاأنف القرار/ احلكم ال�سادر بالدعوى رقم  
2010/1080 جتاري كلي بتاريخ 2017/3/15 وحددت لها جل�سه يوم 
الثالثاء  املوافق 2017/11/14  ال�ساعة 10.00 �سباحا  بالقاعة رقم 
ch2.E.23 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف 

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

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 12162 بتاريخ 2017/11/1   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/1954  جتاري كلي               

اىل املدعي عليه / 1- �سركة �سيلي ويلي التجارية - �ص ذ م م  2- ا�سم ال�سركة املدعي عليها الثانية طبقا 
ملا ورد برخ�ستها التجارية : �سيلي ويلي فود اأند بيفرياج اند�سرتيز - �ص ذ م م )فرع(  3-ا�سم املدعي عليه 
ورد  ملا  الثالث  طبقا  عليه  املدعي  ا�سم  مانا  ترا  فينكا  �ساتي�سا   : الإماراتية  باقامته  ورد  ملا  الثالث طبقا 
بهويته الإماراتية - �ساتي�سا فينكاتار امانا  4- طبقا ملا ورد باقامتها الإماراتية - مامتا �ساتي�سه كومبا�سي 
جا جا نا ث جاين طبقا ملا ورد بهويتها الإماراتية : مامتا �ساتي�سا كومبا�سي جاجاناث جانيجا  جمهويل 
حمل القامة مبا ان املدعي/  بنك ابوظبي التجاري - �ص م ع وميثله / عبداهلل خمي�ص غريب الناخي 
اآل علي -  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )11.294.586.48 
درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�سداد التام و 
�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة. وحددت لها جل�سة يوم الثنني  املوافق 2017/11/27 ال�ساعة 9.30 
�ص بالقاعة Ch2.E.22 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون 

مبثابة ح�سوري.

رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12162 بتاريخ 2017/11/1   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/2812  جتاري جزئي              
اىل املدعي عليه / 1-كاندل انريجي اند كيميكالز - م د م �ص  جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي/ بنك ابوظبي التجاري - �ص م ع وميثله / عبداهلل خمي�ص غريب الناخي اآل علي - 
قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )164.978.62 
ال�ستحقاق   تاريخ   12% من  بواقع  والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م( 
�سمول احلكم  و  التام   ال�سداد  الدعوى وحتى  تاريخ رفع  الدعوى ومن  تاريخ رفع  وحتى 
ال�ساعة  املوافق  2017/11/12   املعجل بال كفالة  وح��ددت لها جل�سة يوم الح��د   بالنفاذ 
8.30 �ص بالقاعة Ch2.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12162 بتاريخ 2017/11/1   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/2054  جتاري كلي               

م  2-�سيتي �سنرتال ليمتد   م  ذ  دب��ي منطقة ح��رة -  امل��دع��ي عليه / 1-ب���ريل  اىل 
جم��ه��ويل حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي/ �سركة م��وت م��اك��دون��ال��د ليمتد - فرع 
الدعوى  عليك  اأق��ام  قد   - الهرمودي  علي  ر�سول  حممد  عبداهلل   / وميثله  دب��ي 
ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )8070455 درهم( والر�سوم 
ال�سداد  وحتى  ال�ستحقاق  تاريخ  من   %12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف 
ال�ساعة 9.30 �ص  املوافق  2017/11/20   التام.  وح��ددت لها جل�سة يوم الثنني  
اأو من ميثلك قانونيا وعليك  Ch2.E.21 لذا فاأنت مكلف باحل�سور  بالقاعة 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12162 بتاريخ 2017/11/1   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/2588  مدين  جزئي              

مليح   حممد  احمد  علي  2-عي�سى  حافظ  جمال  1-ي��ام��ن   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  كاملة   احمد  املدعي/  ان  القامة مبا  جمهويل حمل 
ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم بالتكافل والت�سامن فيما بينهم مببلغ 
 %12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   450.000( وق��دره 
التام.  وح��ددت لها جل�سة يوم اخلمي�ص   ال�سداد  من تاريخ رفع الدعوى وحتى 
املوافق  2017/11/9  ال�ساعة 8.30 �ص بالقاعة Ch2.D.18 لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12162 بتاريخ 2017/11/1   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        

 يف  الدعوى 2017/1709  جتاري كلي  
اىل املدعي عليه / 1- اأ�سد اهلل حممود للتجارة العامة - �ص ذ م م 2-اأ�سد اهلل حاجي حممود 
والتجارة  لال�ستثمار  العربي  امل�سرف  امل��دع��ي/  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جمهويل  كفيل    -
اأق��ام عليك  قد    - اآل علي  الناخي  / عبداهلل خمي�ص غريب  امل�سرف وميثله   - اخلارجية 
الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما الوىل والثاين بالت�سامن والت�سامم 
والتكافل بان يوؤديا للم�سرف املدعي مبلغ وقدره 4.379.190.76 درهم )الر�سيد امل�ستحق 
كما يف تاريخ 2017/7/17 ، والفوائد بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى ، ومن وحتى ال�سداد 
ال�ساعة 9.30 �ص بالقاعة  املوافق  2017/11/23   التام. وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�ص  
Ch2.E.21 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12162 بتاريخ 2017/11/1   
 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        

 يف  الدعوى 2017/3485  جتاري جزئي 
اىل املدعي عليه / 1- مراد عبداهلل مراد علي حممد البلو�سي  جمهول حمل 
/ عبداهلل خمي�ص  ع وميثله  م  �ص   - الهالل  املدعي/ م�سرف  ان  القامة مبا 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام  اآل علي -  قد  غريب الناخي 
عبارة  دره��م   1.659.474.51 مبلغ  املدعي  للم�سرف  ي��وؤدي  ب��اأن  عليه   املدعي 
عن املديونية املرت�سدة بذمة املدعي عليه.   وح��ددت لها جل�سة يوم الثنني  
فاأنت  ل��ذا   Ch1.C.12 بالقاعة  �ص   8.30 ال�ساعة    2017/11/13 امل��واف��ق  
مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12162 بتاريخ 2017/11/1   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/4236  عمايل جزئي             

جمهول  م   م  ذ  ���ص   - لل�سناعة  جيوميمرين  اي  1-ت���ي   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي / ���س��اره ال��ف��ون�����ص اب���و اخل���ري ���س��ن��وده - ق��د اأقام 
 32896( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك 
دره�����م( وت���ذك���رة ع�����ودة مب��ب��ل��غ )2000 دره�����م( وال���ر����س���وم وامل�������س���اري���ف ورق���م 
الثالثاء  ي���وم   جل�سة  ل��ه��ا  وح����ددت   )MB172692146AE(ال�سكوى
فاأنت  ل��ذا    Ch1.A.5  : بالقاعة  ���ص   8.30 ال�ساعة    2017/11/28 امل��واف��ق 
مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12162 بتاريخ 2017/11/1   

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2017/245  جتاري كلي                                                

اىل املحكوم ع��ل��ي��ه/1- روي��ال��ت��ي ب��رتول��ي��وم للتجارة - ���ص م ح 2-ام��ب��اي��ر ان��رج��ي - ���ص م ح  
املنعقدة بتاريخ  2017/9/20   جمهويل حمل القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها 
يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/�سركة / فايف او�سنز م م ح - وميثلها ال�سيد/ هاين كوثر 
هاين الدجيلي - بالزام املدعي عليهما بان يوؤديا للمدعية مبلغ �ستمائة وت�سعة وثمانون الفا 
وخم�سمائة وثمانية وخم�سون درهما والفوائد القانونية بواقع 9% �سنويا من تاريخ املطالبة 
امل�ساريف  عليهما  املدعي  والزمت  التام  ال�سداد  وحتى   2017/1/15 يف  احلا�سل  الق�سائية 
ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل 
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12162 بتاريخ 2017/11/1   
 يف  الدعوى  رقم 2017/812  مدين جزئي -  عجمان

لدى حمكمة عجمان االحتادية االبتدائية  
يف  الدعوى املرفوعة من املدعية/ �سركة خليفة املري للتجارة العامة 

�سد املدعي عليها / الراية جيرنال تريدينج - م م ح  - املدعي عليها / الراية جيرنال تريدينج - م م ح  ومتثلها 
او بوا�سطة وكيل معتمد لجتماع  اإليكم الدعوى للح�سور �سخ�سيا  ال�سيدة / ن�سرين هاين خالد  - نوجه 
اخلرة احل�سابية املقرر انعقاده يوم الثالثاء املوافق 2017/11/7 يف ال�ساعة 1.00 ظهرا وذلك مبقر اخلبري 
احل�سابي املنتدب الكائن �سارع ال�سيخ زايد برج لطيفة - الطابق 13 مكتب 1303 - دبي ، هاتف اخلبري : مكتب 
/ 043524030 - موبايل رقم /  00971527779700    -  وذلك لالجابة على الدعوى وتقدمي ما لديكم من 
م�ستندات ، ويف حال تخلفكم عن احل�سور او عدم ار�سال وكيل قانوين عنكم خالل املهلة املحدد فان اخلبري 

�سيبا�سر اجراءات اخلرة ويقدم تقريره للمحكمة من واقع امل�ستندات املتاحة
CGMA-CPA اخلبري احل�سابي  - احمد حممد
�سريك / مدير باملكتب المريكي لال�ست�سارات املالية 

ع�سو باجلمعية المريكية للمحا�سبني واملراجعني القانونيني  24315 
ع�سو ب�سجل املحا�سبني واملراجعني - 824 - الإمارات العربية املتحدة

خبري ح�سابي مقيد بوزارة العدل رقم - 473 الإمارات العربية املتحدة 

اإعالن بالن�شر 
مبوعد اجتماع خربة 

العدد 12162 بتاريخ 2017/11/1   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/2546 مدين جزئي              

اىل امل��دع��ي عليه / 1-ج��وزي��ف ت�سيك جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان 
املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  اأقام عليك  املدعي/ ما�سيج كنابيك   قد 
بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )130.646 درهم( والر�سوم وامل�ساريف  
 8.30 ال�ساعة    2017/11/12 امل��واف��ق   الح���د   ي��وم  لها جل�سة  وح���ددت 
اأو من ميثلك  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch2.D.17 بالقاعة  �ص 
للمحكمة  م�ستندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12162 بتاريخ 2017/11/1   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/2859  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-  �سركة الرهاين ملواد البناء - �ص ذ م م 2- ح�سيني بهاي فخر 
الدين  جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ �سركة اخلليج للتمويل - �ص م خ وميثله 
: منى احمد عبدالعزيز يو�سف ال�سباغ -  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
درهم(   311.018.68( وق���دره  مببلغ  وال��ت�����س��امم  بالت�سامن  عليهما  امل��دع��ي   ب��ال��زام 
والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة التاأخريية  21% من تاريخ رفع الدعوى 
وحتى ال�سداد التام و �سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.  وحددت لها جل�سة يوم 
فاأنت  لذا   Ch1.C.14 بالقاعة  �ص   8.30 ال�ساعة   2017/11/2 املوافق   اخلمي�ص  
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل  ويف حالة تخلفك فان احلكم 

�سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12162 بتاريخ 2017/11/1   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   فـي  الدعوى 2017/2436  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1- جيه بي ام ا�سو�سييت�ص للتجارة العامة �ص.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي/ �سركة ابوظبي للزيوت النباتية ذ.م.م وميثله:منى احمد عبدالعزيز يو�سف 
وقدره  مببلغ  عليها  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  ال�سباغ 
)47.914( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ رفع الدعوى 
وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة والزامه بالر�سوم وامل�ساريف 
يوم  لها جل�سة  ن��زاع جت��اري.وح��ددت  رق����م:2017/1430  النزاع  املحاماة �سم ملف  واتعاب 
اخلمي�ص املوافق :2017/11/2 ال�ساعة:8.30 �ص بالقاعة Ch1.C.14 لذا فاأنت مكلف 
م�ستندات  او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور 
للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12162 بتاريخ 2017/11/1   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/1819  جتاري كلي               

اىل املدعي عليه / 1- ان��دراين ا�سي�ص روي جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ 
اأق��ام عليك  ال�سباغ قد  ���ص.م.ع وميثله:منى احمد عبدالعزيز يو�سف  امل�سرق  بنك 
 )912.615.96( وق��دره  مببلغ  عليها  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى 
درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ رفع الدعوى 
وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة. وحددت لها جل�سة يوم 
فاأنت  لذا   ch2.E.22:بالقاعة ال�ساعة 9.30 �ص  املوافق  2017/11/1   الربعاء 
او  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  مكلف باحل�سور 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل  ويف حالة تخلفك فان احلكم 

�سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12162 بتاريخ 2017/11/1   

 اإعالن مذكرة تبليغ موعد جل�شة بالن�شر  
الق�شية رقم 2017/98 تظلم من اأمر على عري�شة 

املتظلم �سده 03/ �ستيفانو بروكا  
حيث ان املتظلم / بنك راأ�ص اخليمة الوطني 

العنوان / دبي - ام �سقيم  -  الهاتف :  6521017 050
، وعليه يقت�سي  اأمر على عري�سة  قد اقام عليك الدعوى رقم 2017/98 تظلم من 
ح�سورك اإىل حمكمة راأ�ص اخليمة البتدائية للنظر يف الدعوى ، وذلك �سباح يوم 
الثنني بتاريخ 2017/11/13 ال�ساعة 10.00 �سباحا لالجابة على الدعوى وتقدمي 
ما لديك من بيانات ودفوع ويف حالة تخلفك عن احل�سور اأور ار�سال وكيل عنك يف 
الوقت املحدد ، فان املحكمة �ستبا�سر نظر الدعوى غيابيا بحقك لدى �سعادة امل�ست�سار 

/ حممد ر�سدي متويل 
اأمني �شر دائرة االأمور امل�شتعجلة
خالد عبداهلل ال علي       

 حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12162 بتاريخ 2017/11/1   

 اإعالن مذكرة تبليغ موعد جل�شة بالن�شر  
الق�شية رقم 2017/98 تظلم من اأمر على عري�شة 

املتظلم �سده 04/ مطعم الوادي ال�سيني  
حيث ان املتظلم / بنك راأ�ص اخليمة الوطني 

العنوان : اإمارة دبي - الكرامة - �سارع رقم B46 - بناية بنك برودا - الطابق الر�سي 
الهاتف : 043406401  - �ص ب : 38052 - رقم الفاك�ص : 3406402 

قد اقام عليك الدعوى رقم 2017/98 تظلم من اأمر على عري�سة ، وعليه يقت�سي ح�سورك اإىل 
حمكمة راأ�ص اخليمة البتدائية للنظر يف الدعوى ، وذلك �سباح يوم الثنني بتاريخ 2017/11/13 
حالة  ويف  ودف���وع  بيانات  م��ن  لديك  م��ا  وت��ق��دمي  ال��دع��وى  على  لالجابة  �سباحا   10.00 ال�ساعة 
تخلفك عن احل�سور اأور ار�سال وكيل عنك يف الوقت املحدد ، فان املحكمة �ستبا�سر نظر الدعوى 

غيابيا بحقك لدى �سعادة امل�ست�سار / حممد ر�سدي متويل
اأمني �شر دائرة االأمور امل�شتعجلة
خالد عبداهلل ال علي       

 حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12162 بتاريخ 2017/11/1   

 اإعالن مذكرة تبليغ موعد جل�شة بالن�شر  
الق�شية رقم 2017/98 تظلم من اأمر على عري�شة 

املتظلم �سده 01/ با�ستا ريجينا - �ص ذ م م  
حيث ان املتظلم / بنك راأ�ص اخليمة الوطني 

العنوان / دبي - القوز ال�سناعية  4 
الهاتف : 97104340640+   �ص ب : 3805  رقم الفاك�ص : 3406402 

قد اقام عليك الدعوى رقم 2017/98 تظلم من اأمر على عري�سة ، وعليه يقت�سي ح�سورك اإىل 
حمكمة راأ�ص اخليمة البتدائية للنظر يف الدعوى ، وذلك �سباح يوم الثنني بتاريخ 2017/11/13 
حالة  ويف  ودف���وع  بيانات  م��ن  لديك  م��ا  وت��ق��دمي  ال��دع��وى  على  لالجابة  �سباحا   10.00 ال�ساعة 
تخلفك عن احل�سور اأور ار�سال وكيل عنك يف الوقت املحدد ، فان املحكمة �ستبا�سر نظر الدعوى 

غيابيا بحقك لدى �سعادة امل�ست�سار / حممد ر�سدي متويل 
اأمني �شر دائرة االأمور امل�شتعجلة
خالد عبداهلل ال علي       

 حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12162 بتاريخ 2017/11/1   

 اإعالن مذكرة تبليغ موعد جل�شة بالن�شر  
الق�شية رقم 2017/98 تظلم من اأمر على عري�شة 

املتظلم �سده  05/مطعم �ستيفانو�ص  
حيث ان املتظلم / بنك راأ�ص اخليمة الوطني 

العنوان / اإمارة دبي - جمريا - بناية / فيال : برج احلبتور 
الهاتف : 97104222632+   �ص ب : 38052  رقم الفاك�ص : 3406402 

قد اقام عليك الدعوى رقم 2017/98 تظلم من اأمر على عري�سة ، وعليه يقت�سي ح�سورك اإىل 
حمكمة راأ�ص اخليمة البتدائية للنظر يف الدعوى ، وذلك �سباح يوم الثنني بتاريخ 2017/11/13 
حالة  ويف  ودف���وع  بيانات  م��ن  لديك  م��ا  وت��ق��دمي  ال��دع��وى  على  لالجابة  �سباحا   10.00 ال�ساعة 
تخلفك عن احل�سور اأور ار�سال وكيل عنك يف الوقت املحدد ، فان املحكمة �ستبا�سر نظر الدعوى 

غيابيا بحقك لدى �سعادة امل�ست�سار / حممد ر�سدي متويل 
اأمني �شر دائرة االأمور امل�شتعجلة
خالد عبداهلل ال علي       

 حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12162 بتاريخ 2017/11/1   
اعالن بيع  عقار بالن�شر    للمنفذ �شده   

فى الدعوى رقم 2017/12  بيع عقار مرهون 
طالب التنفيذ: م�سرف ال�سارقة الإ�سالمي 

عنوانه : الإمارات - اإمارة ال�سارقة - منطقة التعاون 0 - برج م�سرف ال�سارقة ال�سالمي - الدور الأر�سي 
املنفذ �سده :  فاروق عبداهلل قمر العو�سي  -  عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - �سارع امليناء  منطقة احلو�ص اجلاف 

- بلوك B - الطابق رقم 7 - مكتب رقم )710( 
اقت�سى احلال  ان  التالية  الثالث  الي��ام  5.00 م�ساء ويف  ال�ساعة   2017/11/8 املوافق  الرب��ع��اء   ي��وم  ان��ه يف 
�سيجرى بيع العقار املو�سحة او�سافه على الراغبني يف ال�سراء اتخاذ اجراءات املزايدة مع  اجلهة التى انيط بها 

البيع )�سركة المارات للمزادات  www.emiratesauction.ae(  وذلك يف التاريخ املحدد اعاله .
وعلى راغبي ال�سراء من مواطني ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من 
لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يرره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد 
الثمن وامل�سارييف خالل  اي��داع كامل  املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه  الإج��راءات  301 من قانون  باملادة  املبينة 
ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع وفيما يلي او�ساف املمتلكات  :  او�ساف العقار : عبارة عن قطعة ار�ص - رقم الر�ص 

: 2727 - املنطقة : الثنية الرابعة - امل�ساحة : 622.82 مرت مربع القيمة التقديرية : 6000000 درهم 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12162 بتاريخ 2017/11/1   

اعالن بيع  عقار بالن�شر    للمنفذ �شده   
فى الدعوى رقم 2017/12  بيع عقار مرهون 

طالب التنفيذ: م�سرف ال�سارقة الإ�سالمي 
عنوانه : الإمارات - اإمارة ال�سارقة - منطقة التعاون 0 - برج م�سرف ال�سارقة ال�سالمي - الدور الأر�سي 

املنفذ �سده :  فاروق عبداهلل قمر العو�سي  -  عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - �سارع امليناء  منطقة احلو�ص اجلاف 
- بلوك B - الطابق رقم 7 - مكتب رقم )710( 

احلال  اقت�سى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  م�ساء   5.00 ال�ساعة   2017/11/8 امل��واف��ق  الرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
�سيجرى بيع العقار املو�سحة او�سافه على الراغبني يف ال�سراء اتخاذ اجراءات املزايدة مع  اجلهة التى انيط بها 

البيع )�سركة المارات للمزادات  www.emiratesauction.ae(  وذلك يف التاريخ املحدد اعاله .
املزايدة ولكل  الأ�سا�سي قبل دخول  الثمن  %20 من  تاأمني ل يقل عن  اي��داع  ال�سراء من مواطني  وعلى راغبي 
التقدم باعرتا�سه معززا مبا يرره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف  البيع  من لديه اعرتا�ص على 
املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�سارييف 
ار�ص  :  عبارة عن قطعة  العقار  :  او�ساف  املمتلكات   البيع وفيما يلي او�ساف  التالية جلل�سة  ايام  خالل ع�سرة 
 : التقديرية  -القيمة  مربع  1678.76 مرت   : امل�ساحة   - الوىل  �سقيم  ام    : املنطقة   -  131 الر���ص  رق��م    -

فورا. املبلغ  يدفع   : مالحظة   - درهم    11.500000
 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12162 بتاريخ 2017/11/1   
 مذكرة  اعالن املدعى عليه بالن�شر    

                       اىل املدعي عليه/ �سركة مباين دملا للمقاولت العامة - �ص ذ م م  
نعلنكم باأن املدعيني قد اقاموا عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت املحكمة 

لها  جل�سة 2017/11/19 ال�ساعة 8.30 �سباحا 

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

�سيكون مبثابة ح�سوري. 

ق�شم الق�شايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

رقم الق�سية
 10251/2017/13 
 10319/2017/13

م
1
2

ا�سم املدعي
 حممود جميل ال�سيد ابراهيم العيوطي 

م�سطفى ح�سن عبدالوهاب ابراهيم  

مبلغ املطالبة
87945 درهم + تذكرة العودة 
55168 درهم + تذكرة العودة

العدد 12162 بتاريخ 2017/11/1   
اعالن حم�شر حجز بالن�شر

يف الدعوى رقم 2017/88 بيع عقار مرهون 
اىل املنفذ �سده/1- لك�سمانان �سونيل كومار بانداراتيل  - جمهول حمل 
الأو�سط  ال�سرق  �سي  ب��ي  ا���ص  ات�ص  بنك  التنفيذ/  طالب  ان  مب��ا  الق��ام��ة  
املحدود وميثله / احمد ح�سن رم�سان اآل علي - نعلنكم بانه مت احلجز على 
اموالكم اخلا�سة وهي عبارة عن �سقة �سكنية بياناتها : رقم الر�ص : 155 - 
املنطقة : برج خليفة - رقم البلدية : 829-345 رقم املبنى : 3 - ا�سم املبنى 
: خليفة تاور زون  3 - رقم العقار : 5003 - رقم الطابق : 50 - امل�ساحة : 
165.18 مرت مربع  وذلك يف حدود قيمة املطالبة )5.374.297.35( درهم 

ذلك للعلم مبا جاء به ونفاذ مفعوله قانونا
رئي�س الق�شم    

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12162 بتاريخ 2017/11/1   
     اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/2464  مدين جزئي
رحمو  اح��م��د  حممد   -2 رح��م��و  حممد  اح��م��د  حممد  ال�سريف   -1  / عليه  امل��دع��ي  اىل 
 - القانونية  وال�ست�سارات  للمحاماة  امل��دع��ي/خ��رياهلل  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جمهول 
�سبلي  وميثله:جو�سلني  خ��رياهلل  �سبلي  املحامية/جو�سلني  ومديرته  مالكته  ومتثله 
بالت�سامن  املدعي عليهما  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  اأقام عليك  خرياهلل قد 
بواقع  والتكافل بدفع مبلغ وقدره )9.500( درهم ومايرتتب عليه من فوائد قانونية 
وامل�ساريف ومقابل  بالر�سوم  الزامهما  التام مع  ال�سداد  املطالبة وحتى  تاريخ  12% من 
ال�ساعة 8.30 �ص  املوافق 2017/11/12   يوم الحد  لها جل�سة  املحاماة. وح��ددت  اتعاب 
بالقاعة Ch1.B.10 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل  ويف 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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املال والأعمال

�ملوؤمتر �لوز�ري �لدويل باأبوظبي يناق�س 
حتديات �لطاقة �لنووية �ل�سلمية

•• اأبوظبي-وام:

ناق�ص اخلراء امل�ساركون يف املوؤمتر الوزاري الدويل للطاقة النووية يف القرن 
اأبوظبي حتديات تطوير  ام�ص يف  اأعماله  توا�سلت  الذي  والع�سرين  احل��ادي 
مزوباين  وا�ستعر�ص  وموثوقيتها.  ال�سلمية  النووية  للطاقة  التحتية  البنية 
اجلنوب  الوطنية  النووية  للموؤ�س�سة  التنفيذي  الرئي�ص  تيوبيكا  بي�سمارك 
تطوير  حت��دي��ات  للموؤمتر  الفتتاحية  اجلل�سة  خ��الل  كلمته  يف  الإف��ري��ق��ي��ة 
التحديات  فيها  مب��ا  ال�سلمية  النووية  للطاقة  قوية  موؤ�س�سية  حتتية  بنية 
املالية. وتناول بيتريي تيبانا املدير العام للهيئة الفنلندية لل�سالمة النووية 
والإ�سعاعية يف اجلل�سة الثانية اليات �سمان الأمن وال�سالمة وعدم النت�سار 
الطويل  والت�سغيل  ال��ع��امل  يف  ال��ن��ووي��ة  ال��ط��اق��ة  تو�سع  م��واج��ه��ة حت��دي��ات  يف 
ا�ستعرا�ص عدد من البتكارات  اإىل  النووية بالإ�سافة  الأمد ملحطات الطاقة 
عامة  جل�سة  غدا  للموؤمتر  اخلتامي  اليوم  فعاليات  وتت�سمن  التكنولوجية. 
تناق�ص اأحدث التطورات والبتكارات التكنولوجية يف جمال الطاقة النووية 
والطاقات  النووية  الطاقة  �سركة  مدير  غو�ص  فران�سوا  يفتتحها  ال�سلمية 
على  ال�سوء  فيها  �سي�سلط  والتي  الفرن�سية  الذرية  الطاقة  وجلنة  البديلة 
اأحدث التطورات يف العديد من املجالت ذات ال�سلة بالطاقة النووية ال�سلمية 
مثل املفاعالت النووية ال�سغرية. ويتبع اجلل�سة كلمة رئي�سية عن دور املراأة 
القا�سمي  خالد  بنت  لبنى  ال�سيخة  معايل  تلقيها  النووية  الطاقة  قطاع  يف 
جامعة  رئي�سة  النووية  للطاقة  الإم��ارات  موؤ�س�سة  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  نائب 
زايد تليها كلمة ختامية تلخ�ص فعاليات املوؤمتر والنجاح الذي حققه يلقيها 
�سعادة حمد علي الكعبي املندوب الدائم للدولة لدى الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية. ي�سار اإىل اأن املوؤمتر تنظمه الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتعاون 
مع وكالة الطاقة النووية التابعة ملنظمة التعاون القت�سادي والتنمية وحتت 

رعاية وزارة الطاقة وال�سناعة الإماراتية.

موؤمتر ومعر�س »مار�كاد 2017« ينجح 
يف ��ستقطاب رو�د �لقطاع �ملالحي �لدويل 

•• دبي-الفجر: 

حتت رعاية معايل الدكتور عبداهلل بن حممد بلحيف النعيمي، وزير تطوير 
للموا�سالت  الحت��ادي��ة  الهيئة  رئي�ص  الإم���ارات،  دول��ة  يف  التحتية  البنية 
الرية والبحرية، اختتمت الدورة الثالثة من املعر�ص واملوؤمتر الأكادميي 
التي انعقدت يف مركز دبي التجاري الدويل.  البحري “ماراكاد2017”، 
22 موؤ�س�سة مالحية دولية ليمثل  اأك��رث من  املوؤمتر يف ج��ذب  وق��د جنح 
يف  القطاع  حتفز  متكاملة  ومن�سة  املالحة  لقطاع  ا�ستثنائياً  حدثاً  بذلك 
الدولة، وتربط بني كافة ال�سركاء يف القت�ساد املالحي للم�ساهمة يف الروؤية 

ال�سرتاتيجية لدولة الإمارات ببناء مركز دويل لالقت�ساد البحري.
اأهمها  العديدة،  ال�سرتاتيجية  الق�سايا  من  العديد  املوؤمتر  ناق�ص  وق��د 
مدى ن�سج املنظومة القانونية البحرية يف دولة الإمارات واملنطقة، اإ�سافة 
اإىل تاأثري التكنولوجيا يف ال�سناعة البحرية يف خمتلف املجالت. كما جاء 
الذي  ال�ساملة  الدولية  للحملة  ال��ذروة  وق��ت  يف  وامل��وؤمت��ر  املعر�ص  انعقاد 
تقوم به دولة الإمارات من اأجل ح�سد التاأييد وامل�ساندة مللف تر�سح الدولة 
لع�سوية املكتب التنفيذي للمنظمة البحرية الدولية، وقد جنح املنظمون 
اأكر قدر ممكن من الدعم والتاأييد ل�سمان  للمعر�ص واملوؤمتر يف ح�سد 

فوز الدولة بع�سوية املكتب التنفيذي للمنظمة البحرية الدولية.
�شراكات ا�شرتاتيجية

 ُتعد موانئ اأبوظبي من اأهم اجلهات التي تهتم بتطوير التعليم والتدريب 
البحرية  الكلية  مع  ا�سرتاتيجية  �سراكة  اإب��رام  يف  جنحت  فقد  البحري. 
بدعم  اأي�ساً  التي حظت  التدريبية  براجمها  اأجل تطوير  الأ�سرتالية من 
يف  كبرية  اأهمية  ولها  والبحرية  ال��ري��ة  للموا�سالت  الحت��ادي��ة  الهيئة 
تعزيز مكانة اأبوظبي كمن�سة لإدارة واإثراء برامج التدريب الفني واملهني 
يف جمال املوانئ والنقل البحري، ف�ساًل عن منح املتدربني �سهادات �سادرة 
اأبوظبي لأول  اإىل تكرمي موانئ  بالإ�سافة  الدولة. هذا  من جامعة خارج 
اأول مرحلة من  اأكملوا بنجاح  دفعة من متدربي برنامج القباطنة الذين 

برنامج التدريب الذي يوؤهلهم لي�سبحوا قباطنة يف امل�ستقبل.
البحري  الأكادميي  واملوؤمتر  للمعر�ص  اأبوظبي  موانئ  رعاية  تاأتي  لذلك 
“ماراكاد2017” ا�ستكماًل لإجنازاتها النوعية يف قطاع التعليم والتدريب 
البحري. ويف هذا ال�سياق، علَق الكابنت حممد جمعة ال�سام�سي، الرئي�ص 
الأكادميي  املوؤمتر  لرعاية  �سعداء  نحن  قائاًل:  اأبوظبي  ملوانئ  التنفيذي 
والذي يعد الأول من نوعه يف املنطقة. ونهدف من  “ماراكاد”،  البحري 
اإب����راز ج��ه��ودن��ا وخ��رات��ن��ا يف جمايل  خ��الل ح�سورنا يف ه��ذا احل���دث اإىل 
التدريب والتطوير يف القطاع البحري، من خالل مركز اأبوظبي للتدريب 
البحري املعتمد دولياً، والذي ا�ستقطب اأكرث من 408 متدرب حتى الأن.

من�شة دولية ل�شناع القرار 
وتعقيباً على جناح الدورة الثالثة من املعر�ص واملوؤمتر الأكادميي البحري 
للموؤمتر:  العام  املدير  ال�سياغ،  ح�سام  الكابنت  اأو�سح  “ماراكاد2017”، 
فخورون باأن الدورة الثالثة من “ماراكاد 2017” جاءت لت�سهد وت�سجع 
املنظمة  يف  التنفيذي  املكتب  ع�سوية  اإىل  الإم�����ارات  مثل  دول���ة  ان�سمام 
حر�سنا  ول��ذل��ك  امل��الح��ي،  امل�سهد  تنوع  م��ن  �سيزيد  م��ا  الدولية  البحرية 
املوؤمتر من�سة تفاعلية كبرية جتمع قادة ال�سناعة  اأن يكون  العام  يف هذا 
واخلراء  املرموقة  البحرية  والأكادمييات  واخلا�سة  احلكومية  البحرية 
اإ�سافة اإىل املنظمات غري احلكومية، ومطوري التكنولوجيات  البحريني، 
البحرية و�سركات ال�سحن والقانون البحري واملكاتب ال�ست�سارية اخلا�سة 
ال�سفن  م���الك  ملجتمع  امل��ت��م��ي��زة  امل�����س��ارك��ة  اإغ��ف��ال  دون  الأع���م���ال  بتطوير 

وم�سغلي املوانئ. 
كما �سرحت الدكتورة عليا احل�سني، املدير العام ل�سركة “�سام للفعاليات” 
امل��وؤمت��ر على  ان��ط��الق  ال����دوام وم��ن��ذ  ل��ل��ح��دث: ن��ح��ن نعمل ع��ل��ى  املنظمة 
ر�سد مالحظاتهم  اأج��ل  من  املوؤمتر  يف  للم�ساركني  كبري  ب�سكل  ال�ستماع 
واأف��ك��اره��م ل��ت��ط��وي��ره وت��ع��زي��ز ف��ع��ال��ي��ات��ه وحت��ق��ي��ق اأع��ل��ى ق���در مم��ك��ن من 
فخورين  اأن��ن��ا  كما  ال�سرتاتيجيني.  وال��رع��اة  امل�ساركني  م��ن  لكل  امل���ردود 
رواد  “منتدى  اإط��الق  �سهدت  قد  واملعر�ص  للموؤمتر  الثالثة  ال���دورة  ب��اأن 
القطاع املالحي” والذي حَول املوؤمتر اإىل من�سة للتعارف وبناء العالقات 
القرار  �سناع  امل�ساركني من  فيما بني  الفر�ص  وتبادل  والعلمية  التجارية 

ورجال الأعمال البحريني.
واأ�سافت احل�سني: وكما عودنا القطاع املالحي باأن نكون دوماً �سَباقني يف 
تقدمي اأفكار وم�سروعات نوعية، فقمنا باإطالق “جائزة الإمارات لالبتكار 
الكفاءات  تكرمي  اأج��ل  م��ن   ”2018 لعام  البحري  القطاع  يف  والإب����داع 
واخلرات املالحية العاملة يف دولة الإمارات والتي �ستحقق تناف�سية عاملية 
اأن  اإىل  ونطمح  ال�سناعة،  يف  بها  �ست�ساهم  التي  والإب��داع��ات  بالبتكارات 
تتحول اجلائزة يف امل�ستقبل اإىل حا�سنة لرواد الأعمال املبدعني واأ�سحاب 

البتكارات املالحية.

برعاية من�شور بن زايد 

�إطالق �أعمال ت�سييد »�سيتي �سنرت �جلزيرة« با�ستثمار 4.1 مليار درهم
•• اأبوظبي-وام:

اآل  زاي���د  ب��ن  من�سور  ال�سيخ  �سمو  ب��رع��اي��ة 
وزير  ال����وزراء  جمل�ص  رئي�ص  ن��ائ��ب  نهيان 
ن�����ادي اجلزيرة  رئ��ي�����ص  ال���رئ���ا����س���ة  �����س����وؤون 
ن���ائ���ب رئ���ي�������ص هيئة  ال���ث���ق���ايف  ال���ري���ا����س���ي 
اأط��ل��ق��ت ام�����ص ���س��رك��ة اجلزيرة  ال�����س��رف.. 
لنادي  ال���س��ت��ث��م��اري  ال����ذراع   - لال�ستثمار 
اجلزيرة الريا�سي الثقايف - و�سركة ماجد 
الفطيم اأعمال ت�سييد �سيتي �سنرت اجلزيرة 
وجهة احلياة الع�سرية املتكاملة بالعا�سمة 

اأبوظبي با�ستثمار قدره 1.4 مليار درهم.
ويثمر امل�سروع اجلديد عن وجهة متكاملة 
للت�سوق واحلياة الع�سرية والرتفيه يف قلب 
حتقيق  يف  ي�سهم  مبا  الإم��ارات��ي��ة  العا�سمة 
روؤية اأبوظبي الطموحة الرامية اإىل اإر�ساء 
اق��ت�����س��اد م��ت��ني وم��ن��اف�����ص وم�ستدام  دع��ائ��م 

ومفتوح على العامل.
ت�سييد  اأعمال  لبدء  الر�سمية  املرا�سم  �سهد 
حممد  �سعيد  �سعادة  اجلزيرة  �سنرت  �سيتي 
ب���ن ب��ط��ي ال��ق��ب��ي�����س��ي رئ��ي�����ص جم��ل�����ص اإدارة 
حممد  و�سعادة  لال�ستثمار  اجلزيرة  �سركة 
حاجي اخلوري نائب رئي�ص �سركة اجلزيرة 
لال�ستثمار رئي�ص جمل�ص اإدارة �سيتي �سنرت 
�سركة  اإدارة  جم��ل�����ص  واأع�������س���اء  اجل���زي���رة 
من  عدد  ح�سر  كما  لال�ستثمار..  اجلزيرة 
كبار ال�سخ�سيات اإىل جانب كبار التنفيذيني 
يف ماجد الفطيم وهم اآلن بجاين الرئي�ص 
التنفيذي لدى “ماجد الفطيم القاب�سة” 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����ص  ويالنيتك�ص  وروب����رت 
العقارية وغيث �سقري  الفطيم  لدى ماجد 
ال��رئ��ي�����ص ال��ت��ن��ف��ي��ذي مل��راك��ز ال��ت�����س��وق لدى 

ماجد الفطيم العقارية.
وي�����س��ي��د ���س��ي��ت��ي ���س��ن��رت اجل���زي���رة يف موقع 
متميز بني �سارع املطار و�سارع املرور يف قلب 
ت�ساميم  ل��ه  و�ستختار  اأب��وظ��ب��ي  العا�سمة 
ع�سرية  داخلية  وت�ساميم  اأخ��اذة  معمارية 
ومن  م��ت��ن��وع��ا  م��ت��ج��را   153 و�سيحت�سن 
ال��ت�����س��وق وال��رتف��ي��ه املتاحة  اأب����رز خ���ي���ارات 
مل��رت��ادي��ه وه��اي��ر م��ارك��ت ك���ارف���ور و وك�ص 
ماجيك  ال��ع��ائ��ل��ي  ال��رتف��ي��ه  وم��رك��ز  �سينما 
البدنية  للياقة  م��رك��ز  ج��ان��ب  اإىل  بالنيت 
الداخلية  وال��ك��اف��ي��ه��ات  امل��ط��اع��م  وخ���ي���ارات 
اأن  واأخ��رى يف الهواء الطلق.. ومن املتوقع 

تبلغ امل�ساحة الإجمالية القابلة للتاأجري يف 
�سيتي �سنرت اجلزيرة 80.500 مرت مربع 
 215.000 قدرها  مبنية  م�ساحة  �سمن 

مرت مربع.
وقال �سعيد حممد بن بطي القبي�سي رئي�ص 
لال�ستثمار  اجل��زي��رة  �سركة  اإدارة  جمل�ص 
نادي  اأ���س��ول  ال���س��ت��ث��م��اري��ة جلميع  اجل��ه��ة 
اجلزيرة الريا�سي الثقايف اإن نادي اجلزيرة 
الريا�سي الثقايف ا�سم عريق ومرموق ونحن 
به  وال��ن��ه��و���ص  ن��وؤم��ن يف مت��ك��ني جمتمعنا 
و�سعداء بهذه ال�سراكة مع ماجد الفطيم ملا 
تتيحه لنا من فر�سة لال�سطالع بدور بارز 

يف ت�سييد وجهة جديدة للحياة املعا�سرة يف 
قلب العا�سمة اأبوظبي.

وم���ن ج��ان��ب��ه ذك���ر حم��م��د ح��اج��ي اخل���وري 
اجل���زي���رة لال�ستثمار  ���س��رك��ة  رئ��ي�����ص  ن��ائ��ب 
اجلزيرة  �سنرت  �سيتي  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص 
ان ن����ادي اجل���زي���رة ال��ري��ا���س��ي ال��ث��ق��ايف هو 
واملعروفة  ال��الم��ع��ة  الأ����س���م���اء  اأب�����رز  اأح����د 
���س��ع��ب��ي��ة وا�سعة  اأب��وظ��ب��ي ول���ه  ب��ال��ع��ا���س��م��ة 
�سعداء  ون���ح���ن  وال����ن���������صء..  ال�����س��ب��ان  ب���ني 
و�سركاء  ك��م�����س��ت��ث��م��ري��ن  ال�������س���راك���ة  ب���ه���ذه 
لت�سييد  الفطيم  ماجد  مع  ا�سرتاتيجيني 
ب��اأن وجهة  وواث��ق��ون  �سنرت اجلزيرة  �سيتي 

احلياة الع�سرية اجلديدة �ستوفر ملرتاديها 
جتربة  وزواره���ا  اأبوظبي  يف  القاطنني  من 
نف�سه  ال�سياق  ويف  ل��ه��ا.  مثيل  ل  متكاملة 
مراكز  التنفيذي  الرئي�ص  �سقري  غيث  اأك��د 
العقارية”  الفطيم  “ماجد  ل��دى  الت�سوق 
مرموق  و  عريق  ا�سم  م��ع  ال�سراكة  اأهمية 
كنادي اجلزيرة الريا�سي الثقايف لبناء اأول 
“�سيتي �سنرت”  مركز ت�سوق يحمل عالمة 
بالعا�سمة ابزظبي حيث ناأمل ان نحقق معا 
روؤية ماجد الفطيم املتمثلة يف توفري اأ�سعد 

اللحظات لكل النا�ص كل يوم.
وتابع �سقري ان “�سيتي �سنرت اجلزيرة “هو 
اأول مركز ت�سوق بهذا احلجم ت�سيده ماجد 
العا�سمة  ان  اأبوظبي...منوها  يف  الفطيم 
اإىل  ع��م��الق��ة  ع��م��ران��ي��ة  م�����س��روع��ات  ت�سهد 
ج��ان��ب م�����س��روع��ات ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة التي 
ومنها  العامل  اأه��م مدن  جتعلها يف م�ساف 
والرعاية  واملتاحف  املوا�سالت  م�سروعات 
ابوظبي  جعل  ما  الكثري  وغريها  ال�سحية 
“يف  ال��ف��ط��ي��م  م���اج���د  اأ�سواق”  اأه�����م  اأح�����د 
ي�ستقبل  اأن  امل��ت��وق��ع  وم��ن  املقبلة.  امل��رح��ل��ة 
املركز التجاري زواره يف مطلع عام 2021 
ويعد “�سيتي �سنرت اجلزيرة” اأحدث �سراكة 
ا�ستثمارية تعلن عنها “ماجد الفطيم” يف 
قطاع التجزئة والرتفيه بالعا�سمة اأبوظبي 
وتوطد ال�سراكة اجلديدة ريادتها يف قطاع 
واإقليميا..  اإم���ارات���ي���ا  وال��رتف��ي��ه  ال��ت��ج��زئ��ة 
يف  اأع��ل��ن��ت  ق���د  الفطيم”  “ماجد  وك���ان���ت 
طموحة  ا�سرتاتيجية  ع��ن   2016 يونيو 
ت�سمل زيادة ا�ستثماراتها بدولة الإم��ارات ب� 
30 مليار درهم بحلول العام 2026 لتبلغ 

48 مليار درهم.

منهم حوايل 155 األف زائر لفعاليات امل�شتهلكني 

�أجندة فعاليات جتارية و��ستهالكية متنوعة يف مركز دبي �لتجاري �لعاملي جتتذب نحو 300 �ألف ز�ئر 

 »�لحتادية لل�سر�ئب« تدعو للت�سجيل ل�سريبة �لقيمة �مل�سافة قبل �لأول من يناير

من معار�ص امل�ستهلكني الرائدة الأخرى 
ال�سيدات،  ت��ذه��ل  اأن  امل��ت��وق��ع  م��ن  ال��ت��ي 

وخا�س���ة عرائ�ص امل�س���تقبل.
15 اإىل   وُي��ق��ام املعر�ص يف ال��ف��رتة م��ن 
امل�ستهلكني  ُيذهل  و�سوف  نوفمر.   18
التي  ال��رائ��ع��ة  امل��ج��وه��رات  ت�سكيلة  م��ن 
���س��ي��ت��م ع��ر���س��ه��ا خ����الل امل��ع��ر���ص ال���ذي 
عالمة   500 م����ن  اأك������رث  ب����ه  ت�������س���ارك 
جت��اري��ة م��ن 25 دول���ة. ي��خ��دم معر�ص 
دبي الدويل للمجوهرات كفعالية مثالية 
الباحثني  ق��ب��ل  م���ن  ت��ف��وي��ت��ه��ا  ي��ج��ب  ل 
ع����ن ق���ط���ع امل����ا�����ص ال����ف����ري����دة وال����ل����وؤل����وؤ 
و�ساعات  ال��ك��رمي��ة  والأح���ج���ار  وال��ذه��ب 
الذهبية  امل�سغولت  م��ن  وغ��ريه��ا  ال��ي��د، 

والف�سية واأطقم املجوهرات. 

جتك�ض فر�شة ثمينة 
جمهوًرا  ت�ستقطب  التي  املعار�ص  وم��ن 
���ا ي���زي���د ع���ل���ى 35 األ������ف زائ�����ر،  ع���ري�������سً
والتدريب  ل��ل��ت��ع��ل��ي��م  اخل��ل��ي��ج  م��ع��ر���ص 
 3 اإىل   1 ال��ف��رتة م��ن  ِجتك�ص، وي��ق��ام يف 

•• دبي-الفجر: 

التجاري  دبي  مركز  فعاليات  يف  ت�سارك 
العاملي ل�سهر نوفمر اأكرث من 5،500 
ب��اأن جتتذب  توقعات  عار�سة، مع  �سركة 
والتجارية  ال���س��ت��ه��الك��ي��ة  ال��ف��ع��ال��ي��ات 
من  اأك��رث  منهم  زائ��ر،  نحو300،000 
%50 للفعاليات ال�ستهالكية ال�سهرية 
واملثرية، مبا يف ذلك معر�ص دبي الدويل 
لل�سيارات، الفعالية التي ينتظرها ب�سغف 
ال�����س��ي��ارات، وت��ع��ر���ص جمموعة  ع�����س��اق 
م��ذه��ل��ة م���ن ط������رازات ال�������س���ي���ارات التي 
يقوم بت�سنيعها اأ�سهر م�سنعي ال�سيارات 
ال�سريعة والعائلية والريا�سية والفائقة 
ال�سرعة، والدراجات النارية، واملركبات. 

م املركز يف �سهر نوفمر معر�ص  كما ُينظاّ
دبي الدويل للمجوهرات، املعر�ص الرائد 
يف ع��ر���ص امل��ج��وه��رات ال��ف��اخ��رة، والذي 
ف على م�سادر  ر اأف�سل فر�سة للتعراّ يوفاّ
والنادرة  وال��راق��ي��ة  الفخمة  امل��ج��وه��رات 
م���ن ج��م��ي��ع اأن����ح����اء ال���ع���امل و����س���راوؤه���ا، 
وُت�������س���ارك يف امل��ع��ر���ص اأك����رث م���ن 500 

عالمة جتارية.

اأجندة فعاليات متكاملة 
ويف هذا ال�سدد قال ماهر جلفار، نائب 
التجاري  دب���ي  م��رك��ز  يف  ال��رئ��ي�����ص  اأول 
دبي  م���رك���ز  دور  ع��ل��ى  م��ع��ل��ق��اً  ال���ع���امل���ي، 
وجذب  ا�ست�سافة  يف  ال��ع��امل��ي  ال��ت��ج��اري 
املعار�ص ال�ستهالكية والتجارية الرائدة 
اإىل دبي: يعمل مركز دبي التجاري العاملي 
وتنوعها  فعالياته  اأج��ن��دة  ت��ك��ام��ل  ع��ل��ى 
ال�ستهالكية  امل��ع��ار���ص  اأف�����س��ل  لت�سمل 
خمتلف  ت�����خ�����دم  ال�����ت�����ي  وال�����ت�����ج�����اري�����ة 
وال�سرتاتيجية.  احل��ي��وي��ة  ال�����س��ن��اع��ات 

واأ�ساف: اإن املركز روؤية وا�سحة لتعزيز 
عر  الفعاليات  قطاع  يف  الإم���ارة  مكانة 
يف  الفعاليات  اأك���ر  وتنظيم  ا�ست�سافة 
كافة القطاعات، و�سوف ي�ستمر املركز يف 
عمله كمن�سة ا�سرتاتيجية دائمة، جتمع 
بغر�ص  دب��ي  يف  وامل�ستهلكني  ال�����س��رك��ات 
عقد ال�سفقات التجارية والطالع على 

اأحدث املنتجات على م�ستوى العامل.

اأحدث اإطالقات ال�شيارات
يقام معر�ص دبي الدويل لل�سيارات، اأحد 
ال�����س��ي��ارات يف املنطقة، يف  اأه���م م��ع��ار���ص 
الفرتة من 14 اإىل 18 نوفمر ويقوم 
مركز دبي التجاري العاملي بتنظيم هذا 
املعر�ص مرة كل عامني.  و�سوف يحظى 
الإث����ارة،  ���س��دي��دة  بتجربة  امل��ع��ر���ص  زوار 
وم�����س��اه��دة اأح�����دث اإط����الق����ات ط����رازات 
ال�سيارات، والدراجات النارية، وال�سيارات 
ف��ائ��ق��ة ال�����س��رع��ة ع��ل��ى م�����س��ت��وى العامل 
امل��ع��ر���ص فقط  يقت�سر  ول���ن  وامل��ن��ط��ق��ة. 
ال�سيارات،  اأح���دث  واإط���الق  عر�ص  على 
الأعمار  ال��زوار من كافة  بل �سوف يجد 
�سيئاً ما ينا�سب كل منهم. و�سوف ميكن 
اقها  وع�ساّ ال�������س���ي���ارات  ه�����واة  ل��ل��ج��م��ه��ور 
بينما  ال�سيارات،  موديالت  اأح��دث  قيادة 
���س��ي��ت��اح ل���الأط���ف���ال ق�����س��اء وق����ت ممتع 
 Motor« امل��ح��اك��اة  ج��ه��از  جت��رب��ة  يف 
الأن�سطة  يف  وامل�����س��ارك��ة   ،»Centric
�سي�ستمتع  كما  اخل��ارج��ي��ة،  وامل�����س��اب��ق��ات 
“طريق  يف  �سيق  وق��ت  بق�ساء  اجلمهور 
املنطقة املخ�س�سة لل�سيارات  الأحالم”، 

فائقة ال�سرعة.

ت�شكيلة جموهرات رائعة
للمجوهرات  ال��دويل  دبي  وُيعداّ معر�ص 

يف  التعليم  وزارة  رع��اي��ة  حت��ت  نوفمر، 
دول���ة الإم�����ارات، وي��ج��ت��ذب ه��ذا املعر�ص 
املتخ�س�ص يف التعليم والتدريب الطلبة 
املنطقة،  دول  وجميع  الدولة  داخ��ل  من 
الطلبة  م���ن  ك��ب��ري  ق���ط���اع  ي��ح��ر���ص  اإذ 
الذي  املعر�ص  ه��ذا  والآب���اء على ح�سور 
مع  لاللتقاء  ثمينة  فر�سة  لهم  ��ر  ي��وفاّ
جامعات  م��ن  ال��ع��ايل  التعليم  موؤ�س�سات 
ي�سل  العامل  دول  خمتلف  من  ومعاهد 
عددها اإىل 400 موؤ�س�سة تعليمية، كما 
ف  والتعراّ ال��ت��دري��ب،  خ��ي��ارات  لهم  يتيح 
بدقة على طرق القبول، ومواد الدرا�سة، 
والإق����ام����ة يف اجل���ام���ع���ات. وي���ق���ام على 
م�ست�ساري  م��ن��ت��دى  ال��ف��ع��ال��ي��ة  ه��ام�����ص 
ال��زوار على  جتك�ص، وهو فعالية ت�ساعد 
املتعمقة  النظر  وج��ه��ات  م��ن  ال�ستفادة 
واملر�سدين  التعليميني  امل�ست�سارين  من 
جمموعة  يف  واجل��ام��ع��ات  املتخ�س�سني، 
كبرية من دول العامل مبا يف ذلك ال�سرق 

الأو�سط و�سمال اأفريقيا، واأوروبا.
واليوجا،  البديل،  بالطب  املهتمون  اأم��ا 
ح�سور  ميكنهم  فاإنه  الطبيعي،  والطب 
ومعر�ص  م���وؤمت���ر  م���ن  الأوىل  ال������دورة 
اأيو�ص الدويل- AYUSH، الذي ُيقام 
يف الفرتة من 9 اإىل 11 نوفمر، ومن 
 1500 اأك��رث من  به  ي�سارك  اأن  ع  املتوقاّ
خمتلف  م��ن  الطبيعي  للطب  مم��ار���ص 
الطب  حمبي  �سيمكاّن  ما  العامل،  اأنحاء 
البديل من ال�ستمتاع باملعر�ص اجلديد 

الذي �سيلبي احتياجاتهم اخلا�سة.

معار�ض جتارية �شخمة
اجلماهريية،  املعار�ص  اإىل  وبالإ�سافة 
ا  اأي�سً ن���وف���م���ر  ���س��ه��ر  ي��ح��ف��ل  ف�������س���وف 
التجارية  امل����ع����ار�����ص  م����ن  مب���ج���م���وع���ة 

ذل��ك معر�ص اخلم�سة  اخل��ا���س��ة مب��ا يف 
الكبار، الذي يقام يف الفرتة من 26 اإىل 

29 نوفمر. 
والبناء  للت�سييد  م��ع��ر���ص  اأك���ر  وُي���ع���داّ 
املنتجات  امل��ع��ر���ص  وي��ج��م��ع  امل��ن��ط��ق��ة،  يف 
حتت  الرئي�سيني  وامل�سرتيني  واملوردين 

�سقف واحد.
 وقد زار املعر�ص يف دورته الأخرية رقماً 
قيا�سياً من الزوار بلغ اأكرث من 78 األف 
زائ���ر، كما ���س��ارك ب��ه اأك��رث م��ن 2،800 
59 دول��ة من جميع  �سركة عار�سة من 
اأن��ح��اء ال��ع��امل. وت��ق��ام ه��ذا ال��ع��ام فعالية 
الكبار  اخلم�سة  معر�ص  بجانب  جديدة 
ال��ك��ب��ار للطاقة  ه���ي م��ع��ر���ص اخل��م�����س��ة 

ال�سم�سية.
فعالية   14 ن��وف��م��ر  �سهر  خ���الل  ُي��ق��ام 
وموؤمتر  اأورو،  فيت�سينزا  ت�سمل  ك��رى 
اله�سمي  اجل��ه��از  لأم���را����ص  الإم������ارات 
وال��ك��ب��د، وم��وؤمت��ر دب��ي ال��ع��امل��ي ل�سالمة 
الب�سرية،  امل���������وارد  وق����م����ة  الأغ������ذي������ة، 
واملعر�ص الدويل للمالب�ص واملن�سوجات، 
الأ�سعة،  لأخ�سائي  ال�سنوي  والجتماع 
للتنظيف،  الأو����س���ط  ال�����س��رق  وم��ع��ر���ص 
لغ�سيل  الأو������س�����ط  ال�������س���رق  وم���ع���ر����ص 
ال�سيارات، ومعر�ص اأك�سبو ذوي الإعاقة. 

تعزيز مكانة دبي
ال��ذي حتققه فعاليات  الزخم  ه��ذا  وم��ع 
مركز دبي التجاري العاملي، التي ينظمها 
املركز  ي��وا���س��ل  ف�����س��وف  ي�ست�سيفها  اأو 
�سناعة  يف  دب���ي  وم��ك��ان��ة  مكانته  ت��ع��زي��ز 
امل��ع��ار���ص وامل���وؤمت���رات، وخ��ل��ق م��زي��د من 
الإث��ارة واجتذاب اأع��داد اأكرث من الزوار 
اإىل الإمارة التي اأ�سبحت الوجهة الأهم 

يف املنطقة يف هذه ال�سناعة املتنامية.

واأكدت  الأع��م��ال.  ممار�سته  �سياق  �سمن 
الهيئة �سرورة الإ�سراع يف الت�سجيل قبل 
الأول من يناير 2018 لتجنب التعر�ص 
للغرامات التي ين�ص عليها قرار جمل�ص 
ب�ساأن   2017 ل�سنة   40 رق���م  ال�����وزراء 
ال���غ���رام���ات الإداري�������ة ال��ت��ي ت��ف��ر���ص على 
خمالفة القوانني ال�سريبية يف الدولة.. 
مبينة اأنه ميكن جلميع الأعمال احل�سول 
ع��ل��ى م���زي���د م���ن امل���ع���ل���وم���ات م���ن خالل 
واملعلومات  ال��ت�����س��ري��ع��ات  ع��ل��ى  الط�����الع 
على املوقع الإلكرتوين للهيئة الحتادية 

لل�سرائب.

•• اأبوظبي-وام:

ام�ص  لل�سرائب  الحت��ادي��ة  الهيئة  دع��ت 
الت�سجيل  يف  ل��ل��م��ب��ادرة  الأع���م���ال  جميع 
قبل  امل�سافة  القيمة  �سريبة  لأغ��را���ص 
بعد  وذل�����ك   2018 ي��ن��اي��ر  م���ن  الأول 
ت�سجيل  من  الأوىل  املرحلة  من  النتهاء 
- على  لها  بيان  - يف  و���س��ددت  ال�سركات. 
الأول  قبل  الت�سجيل  يف  الإ�سراع  �سرورة 
التعر�ص  ل��ت��ج��ن��ب  ال����ق����ادم  ي���ن���اي���ر  م����ن 
ل��ل��غ��رام��ات ال��ت��ي ت��ف��ر���ص ع��ل��ى خمالفة 
م�سرية  الدولة..  يف  ال�سريبية  القوانني 

اإىل اأن عملية الت�سجيل جمانية.  وقالت 
ل�سريبة  ال��ت�����س��ج��ي��ل  ع��م��ل��ي��ة  اإن  ال��ه��ي��ئ��ة 
القيمة امل�سافة - التي �سيتم تطبيقها يف 
الأول من �سهر يناير من العام املقبل وفقا 
ل�سنة   8 رق��م  احت���ادي  بقانون  للمر�سوم 
ال�سمو  ���س��اح��ب  اأ����س���دره  ال����ذي   2017
رئي�ص  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�سيخ 
ويتم  جمانية   - اهلل”  “حفظه  ال��دول��ة 
اإجراوؤها ب�سكل كامل عر بوابة اخلدمات 
الهيئة  موقع  على  املوجودة  الإلكرتونية 
eservices. ل��ل�����س��رائ��ب  الحت���ادي���ة 
عملية  اأن  واأو���س��ح��ت   .  tax.gov.ae

توفري  تتطلب  حيث  مي�سرة  الت�سجيل 
ال��ب��ي��ان��ات الأ���س��ا���س��ي��ة وه��ي ب��ي��ان��ات مقدم 
الرخ�سة  م��ع��ل��وم��ات  وت��ت�����س��م��ن  ال��ط��ل��ب 
واملدير  ال�����س��رك��ة  ون�����س��اط��ات  ال��ت��ج��اري��ة 
وبيانات الت�سال وتت�سمن عنوان ال�سركة 
وطرق الت�سال وبيانات املخول بالتوقيع. 
واأكدت الهيئة اأنه على الأعمال الت�سجيل 
اخلا�سعة  التوريدات  اإج��م��ايل  جت��اوز  اإذا 
الت�سجيل  ح��د  بها  تقوم  التي  لل�سريبة 
اإماراتي  دره��م  األ��ف   375 اأي  الإل��زام��ي 
اأن  املا�سية. وذك��رت  12 �سهرا  ال���  خ��الل 
امل��ر���س��وم ب��ق��ان��ون احت����ادي رق���م 8 ل�سنة 

امل�سافة  القيمة  �سريبة  �ساأن  يف   2017
التوريدات اخلا�سعة لل�سريبة  اأن  اأو�سح 
دولة  تتم يف  التي  ال��ت��وري��دات  ه��ي جميع 
الإم������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة ���س��واء كانت 
ال�سفر  لن�سبة  اأو   5% لن�سبة  تخ�سع 
املذكور  امل��ر���س��وم  م��ن   45 ل��ل��م��ادة  وف��ق��ا 
با�ستثناء التوريدات املعفاة من ال�سريبة 
وفقا للمادة 46 من املر�سوم املذكور كما 
تعتر جميع ال�سلع واخلدمات امل�ستوردة 
من خارج الدولة خا�سعة لل�سريبة حيث 
اأن التوريد هو اأي توريد ل�سلع اأو خدمات 
اأي �سخ�ص  يف الإم��ارات مبقابل من قبل 
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املال والأعمال

مب�شاركة ا�شتثنائية من القادة و�شناع القرار واخلرباء من القارة ال�شمراء
�نطالق فعاليات �ملنتدى

 �لعاملي �لأفريقي لالأعمال 
•• دبي-الفجر: 

رئي�ص  نائب  مكتوم،  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  رع��اي��ة  حت��ت 
1 نوفمر  الدولة رئي�ص جمل�ص ال��وزراء حاكم دبي -رع��اه اهلل، تنطلق اليوم 
2017 فعاليات الدورة الرابعة من املنتدى العاملي الأفريقي لالأعمال الذي 
تنظمه غرفة جتارة و�سناعة دبي حتت عنوان: “اأفريقيا الغد: جيل جديد من 
رواد الأعمال«. وي�سنف املنتدى العاملي الأفريقي لالأعمال من اأبرز الفعاليات 
العاملية التي تتمحور حول اأفريقيا، وله اأثر كبري يف ت�سليط ال�سوء على الفر�ص 
من�سة  ت�سكيله  خ��الل  وم��ن  فهو  ال�سمراء،  القارة  يف  وال�ستثمارية  التجارية 
جتمع قادة الدول وكبار امل�سوؤولني و�سناع القرار وامل�ستثمرين ورجال الأعمال 
اأم��ام امل�ستثمرين من خمتلف دول العامل  اآف��اق جديدة وواع��دة  �ساهم يف فتح 
لال�ستفادة من الفر�ص الذهبية التي تتوفر يف جميع القطاعات الرئي�سية يف 
املعايري، حيث  بكافة  ا�ستثنائية  العام  املنتدى هذا  دورة  وتعتر  القارة.    دول 
املعايل  واأ�سحاب  اأفريقية،  دول  روؤ���س��اء  من  امل�ستوى  رفيعة  م�ساركة  �ست�سهد 
ال����وزراء وع���دد م��ن ك��ب��ار امل�����س��وؤول��ني وح���وايل 1000 م��ن ك��ب��ار ال�سخ�سيات 

و�سناع  ال�������ق�������رار واخل������������راء، الق���ت�������س���ادي���ة 
القت�سادي، ل��ب��ح��ث اآف������اق الرت���ق���اء  ب��ال��واق��ع 
تطوير  اإىل  التجارية ب��الإ���س��اف��ة  ال���ع���الق���ات 
مع  الأفريقية وال�����س����ت����ث����م����اري����ة  ال��ق��ارة  دول 
جل�سات  خ��������الل  امل����ن����ت����دى وحم����������اوره. م������ن 
املنتدى  يف  ل����ه����ذا ال�����ع�����ام ك�����ل من وي���������س����ارك 
كاغامي،  ب���ول  رئ�����ي�����������ص ج����م����ه����وري����ة ف��خ��ام��ة 

فخامة يوويري كاجوتا رواندا، و داين فور، رئي�ص جمهورية �سي�سل، 
مو�سيفيني، رئي�ص جمهورية اأوغندا، و فخامة اأمينة غريب، رئي�ص جمهورية 
الها�سمي،  اإب��راه��ي��م  رمي  معايل  مب�ساركة  املنتدى  يحظى  كما  موري�سيو�ص. 
وزيرة دولة ل�سوؤون التعاون الدويل، املديرة العامة ملكتب اإك�سبو 2020 دبي، 
اإدارة غرفة دبي. كما حتفل قائمة  و�سعادة ماجد �سيف الغرير رئي�ص جمل�ص 
امل�ساركات باملنتدى بالعديد من نواب الروؤ�ساء واأ�سحاب املعايل الوزراء ومنهم 
معايل حممدو باوميا، نائب رئي�ص جمهورية غانا، وال�سيدة الأوىل جلمهورية 
غانا �سعادة ريبيكا نا اأوكايكور اأكوفو-اأدو، ومعايل اإي�ساتو توراي، وزيرة التجارة 
والتكامل الإقليمي والتوظيف يف غامبيا، معايل ياو اأو�سافو – مارفو، الوزير 

يف جمهورية غانا.
والتجارة  ال�سناعة  املنتدى كذلك ح�سور معايل هرني مو�سى، وزير  وي�سهد 
وال�سياحة يف جمهورية مالوي، معايل حامت ال�سر، وزير التجارة يف ال�سودان، 
زامبيا،  جمهورية  يف  وال�سناعة  التجارة  وزير  مواناكاتوي،  مارغريت  معايل 
ال�سنغال،  جمهورية  يف  والتخطيط  واملالية  القت�ساد  وزي��ر  ب��ا،  اأم��ادو  معايل 
معايل مبارك الفا�سل املهدي، وزير ال�ستثمار يف ال�سودان، معايل اأورمي هرني 
اأوكيلو، وزير دولة لل�سوؤون اخلارجية يف اأوغندا، معايل اإيرين مولوين، وزير 
وزير  كامونتو،  اإف��رامي  معايل  اأوغ��ن��دا،  يف  املعادن  وتطوير  والتعدين  الطاقة 
ال�سياحة واحلياة الرية والآثار يف اأوغندا، معايل ماتيا كا�سيجا، وزير املالية  
القت�سادية  والتنمية  املالية  وزي��ر  ت�سومبو،  اإجنا�سيو�ص  ومعايل  اأوغ��ن��دا،  يف 
بنك  ملجموعة  التنفيذي  الرئي�ص  ت�سابالل،  �سيم  و  زميبابوي،  جمهورية  يف 
اأفريقيا. كما يح�سر املنتدى �سخ�سيات �سيا�سية بارزة ويف  �ستاندرد يف جنوب 
اأ�ستونيا،  جلمهورية  ال�سابق  ال���وزراء  رئي�ص  رويفا�ص،  ت��ايف  معايل  مقدمتهم 
معايل في�ستو�ص موجاي، الرئي�ص ال�سابق جلمهورية بوت�سوانا، معايل ت�سيبيك 
موبيدو ديارا، رئي�ص الوزراء النتقايل ال�سابق يف جمهورية مايل، ال�سيد لي 
يحيى، م�ست�سار ال�سيا�سات احلكومية يف نيجرييا، ال�سيد عبد الرحمن �سي�سيه، 
العام  املنتدى هذا  العاج وتركز دورة  م�ست�سار خا�ص لرئي�ص جمهورية �ساحل 
الفر�ص  وتعزيز  القت�سادي،  النمو  حتفيز  يف  ال�سباب  الأعمال  رواد  دور  على 
و�ستناق�ص  وال��ع��امل،  املنطقة  دول  مع  التجارية  العالقات  وبناء  ال�ستثمارية 
فر�ص زيادة التعاون وت�سجيع التجارة والروابط ال�ستثمارية مع اأفريقيا، كما 
يركز على دور التكنولوجيا لتحفيز النمو يف اأفريقيا، واأهمية القطاع اخلا�ص 
اأهم  مع  ال�سراكات  واإب���رام  التمويل  فر�ص  ا�ستك�ساف  اإىل  بالإ�سافة  النا�سئ، 
ال�سركات احليوية فى اأفريقيا، وتر�سيخ مكانة دبي كمركز للتجارة واخلدمات 

اللوج�ستية، وم�سدر خلدمات ال�ستثمار والتمويل اإىل القارة.
وتوؤكد امل�ساركة الوا�سعة ورفيعة امل�ستوى يف املنتدى الذي ا�ست�ساف يف دوراته 
رئي�ص  و5400  مرموقة،  و�سخ�سية  وزي��راً  و74  دول،  روؤ���س��اء   10 ال�سابقة 
تنفيذي، وغريهم من �سناّاع القرار من 65 بلداً حول العامل على دوره يف بحث 
وال�ستثمارية  التجارية  العالقات  وتطوير  القت�سادي  بالواقع  الرتقاء  اآفاق 
القيام  وذل��ك من خالل حث احلكومات فيها على  الإفريقية،  القارة  مع دول 
باإزالة جميع التحديات التي تواجه تدفق ال�ستثمارات للقارة وال�ستفادة من 
فر�ص النمو الواعدة التي توفرها خمتلف القطاعات القت�سادية، عر متكني 

ال�سركات من القيام بدور حموري يف م�سرية التنمية القت�سادية فيها. 
وت�سم قائمة الرعاة وال�سركاء: بنك دبي الإ�سالمي كراع ذهبي، يف حني يرز 
وجائزة  اإفريقيا،  اإنف�ست  وموؤ�س�سة  اأفريقيا،  جنوب   - �ستاندرد  بنك  من  كل 
ك�سركاء  ال�سوئي  للت�سوير  الدولية  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  بن  حمدان 

داعمني للمنتدى. 

مليار درهم م�سروفات �جلهات �لحتادية   31.5
خالل �لـ »9 « �سهور �لوىل من 2017 

•• اأبوظبي-وام: 

بلغ اجمايل م�سروفات اجلهات الحتادية 31.5 مليار درهم تقريبا خالل ال�سهور 
الت�سعة الوىل من العام 2017 وذلك بح�سب الرقام التي ا�سدرتها وزارة املالية 
ام�ص �سمن تقرير الأداء املايل لتنفيذ امليزانية العامة موزعة على قطاعات وظائف 
النقد  �سندوق  عن  ال�سادرة  احلكومة  مالية  اإح�����س��اءات  ملعايري  طبقا  احلكومة 
العمومية  ا�ستحوذت اخلدمات  الوزارة فقد  ال�سادرة عن  الدويل. ووفقا لالأرقام 
العامة على نحو 10.4 مليار درهم تقريبا ت�سكل ما ن�سبته 33.% من اجمايل 
م�سروفات اجلهات الحتادية يف حني و�سلت قيمة م�سروفات النظام العام و�سوؤون 
ال�سالمة العامة 6.7 مليار درهم وبن�سبة %21 من اجمايل امل�سروفات يف نهاية 
3.533 مليار  التعليم فقد بلغت قيمتها  �سهر �سبتمر. وعلى �سعيد م�سرفات 
درهم ت�سكل ما ن�سبته %11 من اجمايل امل�سروفات يف الفرتة من يناير وحتى 
�سبتمر املا�سي.. وبلغت قيمة امل�سروفات على ال�سحة 2.615 مليار درهم بن�سبة 

%8 ونحو 2.247 مليار درهم وبن�سبة %7 لقطاع احلماية الجتماعية.
 676 بواقع  القت�سادية  ال�سوؤون  قطاع  على  امل�سروفات  بقية  وت��وزع��ت 
مليون درهم ونحو 333 مليون درهم على ال�سكان ومرافق املجتمع ونحو 
174 مليون درهم على حماية البيئة و123 مليون درهم على الرتفيه 

والثقافة والدين و�سجل باقي املبلغ لقطاعات اأخرى.
وحتر�ص وزارة املالية على توفري البيانات املالية التحليلية لأداء اجلهات 

ات مت�شارعة جل�شات النقا�ض التخ�ش�شية تقدم خريطة طريق لقطاع ي�شهد تغريرّ

�أديبك 2017 من�سة للمخت�سني يف �لنفط و�لغاز ل�ستك�ساف �لفر�س و�لت�سدي للتحديات يف �لقطاع
•• اأبوظبي-الفجر:

والتنويع  ل  ال��ت��ح��واّ ي��ك��ون  اأن  امل��ن��ت��ظ��ر  م��ن 
ر من اأكرث الكلمات تكراراً على منر  والتطواّ
للبرتول  الدويل  اأبوظبي  معر�ص وموؤمتر 
الذي يجمع  البارز  ال�سنوي  امللتقى  اأديبك، 
املخت�سني يف قطاع النفط والغاز من جميع 
�سركة  ت�ست�سيفه  وال����ذي  ال���ع���امل،  اأن���ح���اء 
برتول اأبوظبي الوطنية اأدنوك حتت رعاية 
اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
نهيان رئي�ص دولة الإمارات العربية املتحدة، 
يف وقت ي�ستعد القطاع للت�سدي للتحديات 

وا�ستغالل الفر�ص امل�ستقبلية.
ومي��ث��ل اأدي��ب��ك، ال���ذي ُي��ق��ام ب��ني 13 و16 
نوفمر يف مركز اأبوظبي الوطني للمعار�ص، 
مركزاً عاملياً لتبادل املعرفة يف قطاع النفط 
اأبرز  اأحد  اأديبك  والغاز، عر منر موؤمتر 
والذي  ال��ع��امل،  يف  التخ�س�سية  امل��وؤمت��رات 
البرتول. ويجمع  تنظمه جمعية مهند�سي 
اأربعة  الذي ي�ستمر على مدى  هذا احلدث 
بينهم  م��ن��دوب،   10،000 م��ن  اأك���رث  اأي���ام 
لتبادل  ف���ك���ر،  وق������ادة  خ�����راء وخم��ت�����س��ون 
التطورات  اأح���دث  ب�ساأن  والآراء  املعلومات 
التقنية يف 119 جل�سة متخ�س�سه. وُيعتر 
اأدي��ب��ك اأح���د اأب����رز ف��ع��ال��ي��ات ال��ن��ف��ط والغاز 
ال���ع���امل، والأك�����ر م��ن ن��وع��ه يف منطقة  يف 

اإفريقيا وال�سرق الأو�سط.
كذلك،  امل��وؤمت��ر  اأع��م��ال  ج���دول  ي�سمل  كما 
ت�ستعر�ص   ت��خ�����س�����س��ي��ة  ج��ل�����س��ات  ث���م���اين 
جمال  يف  التحديات  لبع�ص  ج��دي��دة  روؤًى 
العمليات الت�سغيلية التي تواجه املهنيني يف 
قطاع النفط والغاز اليوم، و�سوف تواجههم 
ين�سباّ  اأن  ر  املقراّ ومن  املقبلة.  ال�سنوات  يف 
اأخرى،  الرتكيز يف �ست جل�سات تخ�س�سية 
للفعاليات،  جي”  اإم  “دي  �سركة  تنظمها 
قطاع  على  اأديبك،  حلدث  املنظمة  ال�سركة 
الغاز،  ومعاجلة  وت��ك��ري��ره  النفط  معاجلة 
التكرير  ب�سناعات  امل��ع��روف  ال��ق��ط��اع  وه��و 
ومعاجلة الغاز والبرتوكيماويات  “عمليات 
امل�سب”، والذي يتم تناوله هذا العام للمرة 
 2017 اأديبك  الأوىل �سمن نطاق موؤمتر 

املو�سع.
خليفة  علي  ال�سيد  ق��ال  ال�����س��ي��اق،  ه��ذا  ويف 
ل�سركة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����ص  ال�����س��ام�����س��ي، 
املحدودة،  ال��ب��رتول��ي��ة  للعمليات  ال��ي��ا���س��ات 
رئ��ي�����ص م��ع��ر���ص وم��وؤمت��ر اأدي��ب��ك 2017، 
قطاع  اع���م���ال  اأج����ن����دة  ي���وج���ه  اأدي����ب����ك  اإن 
النفط وال��غ��از م��ن خ��الل ا���س��راك ال���وزراء 
وامل���������س����وؤول����ني احل���ك���وم���ي���ني وال�����روؤ������س�����اء 
التنفيذيني و�سوًل اإىل اخلراء واملخت�سني 
املجالت  ب��اأدوار متنوعة يف  الذين يقومون 
الفنية والت�سغيلية، واأ�ساف: تتيح اجلل�سات 

اتخاذ  اجل��م��ي��ع  اأم����ام  امل��ج��ال  التخ�س�سية 
ب���اإل���ق���اء نظرة  ت�����س��م��ح  ال������وراء  اإىل  خ���ط���وة 
ت�سكيل  ت�سهم يف  التي  القوى  متعمقة على 
اكت�ساب  اأج���ل  م��ن  امل��ه��ن��ي،  امل�سهد  م��الم��ح 
م��ع��رف��ة دق��ي��ق��ة ت��ت��ع��ل��ق ب��ك��ي��ف��ي��ة ل��ع��ب دور 

نهم من امل�سياّ ُقدماً نحو امل�ستقبل. ميكاّ
وت�سمل املوا�سيع اخلا�سة بجل�سات النقا�ص 

التخ�س�سية الثماين:
قطاع  يف  التقليدية  غ��ري  امل����وارد  ت��اأث��ري   •

ي�سهد تغريات م�ستمرة 
البحث والتطوير: تغيريات ملمو�سة يف   •

امل�ستقبل القريب 
ع��امل رقمي  البيانات يف  م��ن  ال���س��ت��ف��ادة   •

متطور
• زيادة وا�ستدامة القيمة املحلية امل�سافة 

الإقليمي:  ال��رتك��ي��ز  ب����وؤرة  يف  اإف��ري��ق��ي��ا   •
الفر�ص والتحديات

ال��ت��ع��اون ب��ني ق��ط��اع��ي ال��ن��ف��ط والطاقة   •
املتجددة

• ا�ستقطاب املواهب يف قطاع ي�سهد تغريات 
م�ستمرة

• �سمان �سالمة الأ�سول باعتبارها معياراً 
يف جمال ال�سحة وال�سالمة والبيئة

اجلل�سات  يف  امل��ط��روح��ة  امل��وا���س��ي��ع  وت�سمل 
ما  امل�سباّ  ب�سناعات  املتعلقة  التخ�س�سية 
الهيدروجني  وتقنيات  الغاز  معاجلة  يلي: 

دبي �لتجارية تقدم خدمات بو�بة �لدفع �لإلكرتوين �لآمن »ر�سوم« لعمالء مدينة دبي �ملالحية 

اأط��ل��ق��ن��ا موؤخراً  ف��ق��د  امل���الح���ي.  الأع���م���ال 
ليكون  البحري الفرتا�سي”  دبي  “جتمع 
للمعلومات  وم��ت��ف��اع��ل��ة  م��ت��ك��ام��ل��ة  م��ن�����س��ة 
“ر�سيف البتكار”  اأعلنا عن  املالحية، كما 
لدعم  الإب��داع��ي��ة  ل��الأف��ك��ار  حا�سنة  ليكون 
رواد الأعمال، واليوم نطلق بوابة “حتويل” 
مبدينة  اخل��ا���س��ة  الإل��ك��رتون��ي��ة  للخدمات 
دب��ي املالحية؛ ك��ل ذل��ك م��ن اأج��ل اأن تكون 
دبي الوجهة الأوىل للمالحة الذكية عاملياً.

واأ�ساف بن �سليم:
القطاع  يف  هلل  واحل�����م�����د  جن���ح���ن���ا  وق������د   
البحري يف دبي باأن نكون �سمن القطاعات 
التنويع  لعجلة  الدافعة  الرئي�سة  اخلم�سة 
الناجت  يف  م�ساهمتنا  بلغت  اإذ  القت�سادي؛ 
امل��ح��ل��ي لإم�����ارة دب���ي 26.9 م��ل��ي��ار دره���م، 
 25% يجاوز  م�سبوق  غري  منو  حمققني 
منذ عام 2011. كما دخلنا “قائمة اأف�سل 
العوا�سم البحرية يف العامل لعام 2017” 
والأوىل  ع��امل��ي��اً  اخلام�سة  امل��دي��ن��ة  برتتيب 
عربياً يف القطاع البحري، ما يوؤكد جناحنا 
الأكرث  البحري  التجمع  نكون  ب��اأن  دب��ي  يف 

تناف�سية وجاذبية يف العامل.
من جانبه علق حممد املعلم، نائب الرئي�ص 
الأول واملدير العام يف موانئ دبي العاملية–

قائاًل:  الإجن���از  ه��ذا  الإم����ارات، على  اإقليم 
“ي�سم ال��ق��ط��اع امل��الح��ي يف دب��ي اأك���رث من 
 13 على  يزيد  وم��ا  عاملة،  �سركة   5500
األف ن�ساط بحري وا�ستثماري متنوع، ت�سهم 
األ��ف فر�سة عمل.   76 مبجملها يف توفري 
وتلعب موؤ�س�سة دبي التجارية دوراً مركزياً 
متكاماًل  م���زوداً  باعتبارها  النجاح  ه��ذا  يف 
للخدمات الإلكرتونية التي حتقق ال�سعادة 
على  الرتكيز  عليهم  وت�سهل  للمتعاملني 
اإمتام ال�سفقات وتطوير الأعمال وعدم هدر 

الوقت يف املعامالت الورقية الروتينية. 
واأو����س���ح امل��ع��ل��م: ي��اأت��ي ال��ت��ك��ام��ل ب��ني بوابة 
وبوابة  املالحية  دبي  ملدينة  التابعة  حتويل 
ر����س���وم ل��ل��دف��ع الإل����ك����رتوين الآم�����ن ثمرة 
جنحت  اإذ  الإجن�����ازات؛  م��ن  طويلة  مل�سرية 
بوابة ر�سوم يف تنفيذ اأكرث من 8.3 ماليني 
6 مليارات  اأك���رث م��ن  م��ع��ام��ل��ة، وحت�����س��ي��ل 
التكامل  ه��ذا  اأن  واثقون من  دره��م، ونحن 

املالحية  دب��ي  مدينة  ج��اذب��ي��ة  م��ن  �سيزيد 
وجذب  الأع��م��ال  ملمار�سة  مف�سلة  كوجهة 

ال�ستثمارات املالحية.
مالحية  ق����درات  ل��ب��ن��اء  »حتويل” 

�شاملة
للخدمات  حت���وي���ل  ب���واب���ة  اإط������الق  وح�����ول 
ب���واب���ة ر�سوم  الإل���ك���رتون���ي���ة ورب���ط���ه���ا م���ع 
املهند�ص  �سرح  الآم���ن،  الإل��ك��رتوين  للدفع 
ع��ل��ي ال�����س��وي��دي، امل��دي��ر ال��ع��ام مل��دي��ن��ة دبي 
املالحية قائاًل: يف الوقت الذي ت�سهد فيه 
تبني  نحو  ك��رى  حت��ولت  املالحة  �سناعة 
التقنية احلديثة؛ متثل الإجراءات اليدوية 
اأم�����ام تطور  وامل���ع���ام���الت ال���ورق���ي���ة ع��ائ��ق��اً 
بادرنا يف مدينة  ذل��ك  اأج��ل  ال�سناعة.  من 
للمالحة  نكون من��وذج��اً  ب��اأن  املالحية  دب��ي 
الذكية والتي ي�ستطيع فيها عمالوؤنا القيام 
بكافة اإجراءاتهم اخلا�سة مبزاولة اأعمالهم 

يف اأي وقت ومن اأي مكان. 
جناحنا  اأن  “ندرك  ال�����س��وي��دي:  واأ����س���اف 
متكاملة  م��الح��ي��ة  م��ن��ظ��وم��ة  ت��ط��وي��ر  يف 
مبعايري عاملية ل يكون اإل بتوفري خدمات 
ورواد  ال�سركات  اأ�سحاب  ت�ساعد  ا�ستثنائية 
الراهنة.  التحديات  مواجهة  على  الأعمال 
م��ن اأج����ل ذل���ك ف��اإن��ن��ا ن��ف��ك��ر م��ع��ه��م ون�سع 
ون�سعى  اأول��وي��ات��ن��ا،  راأ����ص  على  م�سلحتهم 
اأن ن�سمن  اأج��ل  �سراكات متعددة من  لعقد 
حمطة  ي�سكل  مثايل،  مالحي  جممع  بناء 
ت��وق��ف ���س��ام��ل��ة جت���د ف��ي��ه ال�����س��رك��ات كافة 
دبي  مع  �سراكتنا  تاأتي  واليوم  احتياجاتها. 
التجارية لتبني التحول الإلكرتوين، �سمن 
جتارية  اإم��ك��ان��ي��ات  لتوفري  ا�سرتاتيجيتنا 
املهند�ص  اأكد  جديدة لعمالئنا«. من جهته 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����ص  ال��ب�����س��ت��ك��ي،  حم���م���ود 
اأه��م��ي��ة هذا  ع��ل��ى  ال��ت��ج��اري��ة،  دب���ي  ملوؤ�س�سة 
الإجناز قائاًل: هذا التكامل بني بوابة ر�سوم 
وبوابة حتويل يعتر الثاين والثالثني من 
بهذا  قمنا  اأننا  ونفخر  لنا،  بالن�سبة  نوعه 

•• دبي-الفجر: 

الذكية  ال���ن���اف���ذة  ال��ت��ج��اري��ة،  دب����ي  اأع��ل��ن��ت 
يف  اللوج�ستية  واخلدمات  للتجارة  املوحدة 
العاملية،  دبي  والتابعة ملجموعة موانئ  دبي 
عن اإطالق التكامل الإلكرتوين بني بوابها 
للدفع الإلكرتوين الآمن  “ر�سوم” وبوابة 
“حتويل” اخلا�سة باخلدمات الإلكرتونية 
ال�سراكة  ه��ذه  وت��اأت��ي  املالحية،  دب��ي  ملدينة 
لدعم ا�سرتاتيجية دبي البحرية وان�سجاماً 

مع مبادرة مدينة دبي الذكية. 
لل�سركات  ه���ذه اخل��ط��وة اجل���دي���دة  وت��ت��ي��ح 
العاملة يف املدينة اإجناز كافة معامالتها عن 
بعد عر بوابة “حتويل” من دون احلاجة 
اإىل مراجعة مركز خدمة العمالء لت�سديد 
التكامل لعمالء  الر�سوم. كما �سي�سمح هذا 
مدينة دبي املالحية ال�ستفادة من اخليارات 
املتعددة التي تقدمها بوابة “ر�سوم” لدفع 
ر�سوم اخلدمات الإلكرتونية عر الإنرتنت 
ع��ن ط��ري��ق ب��ط��اق��ات الئ��ت��م��ان امل��ح��ل��ي��ة اأو 
م���ا����س���رتك���ارد وفيزا،  ف��ئ��ت��ي  م���ن  ال���دول���ي���ة 
اأو  الإل��ك��رتوين  الدرهم  وكذلك من خ��الل 
التحويل املبا�سر من احل�ساب البنكي، ب�سكل 

اآمن و�سل�ص. 
املالحة الذكية

وب���ه���ذه امل��ن��ا���س��ب��ة ق����ال ���س��ل��ط��ان اأح���م���د بن 
دبي  م���وان���ئ  اإدارة  جم��ل�����ص  رئ��ي�����ص  ���س��ل��ي��م، 
واجلمارك  املوانئ  موؤ�س�سة  ورئي�ص  العاملية 
اإىل خلق  ن��ه��دف  دب���ي:  احل���رة يف  واملنطقة 
منوذج عامليا غري م�سبوق للمالحة الذكية، 
البيانات  وت����ب����ادل  امل���ع���ل���وم���ات  ع��ل��ى  ي���ق���وم 
ب�����س��ف��اف��ي��ة خل��ل��ق ال��ف��ر���ص اجل���دي���دة اأم���ام 
اأج��ل تنويع  ال��دول��ي��ة، م��ن  امل��الح��ة  �سناعة 
اجلديدة  للتغريات  وال�ستجابة  م��وارده��ا 
ال��ت��ي ي�����س��ه��ده��ا الق��ت�����س��اد امل��الح��ي ب�سكل 
عام. وتاأتي هذه اخلطوة �سمن �سل�سلة من 
اخلطوات الهادفة اإىل دعم وتعزيز جمتمع 

ع��دي��دة من  اأخ���رى  م��ع موؤ�س�سات  الإجن����از 
احلرة  واملنطقة  العاملية  دب��ي  م��وان��ئ  بينها 
اإىل  اإ�سافة  وتراخي�ص،  ونخيل  علي  جلبل 
تكنوبارك  اأب��راج بحريات اجلمريا وجممع 
وبامل دي�سرتيكت للتريد، ونوؤكد ل�سركائنا 
الآن يقدمون  اأنهم  يف مدينة دبي املالحية 
بوابات  اأك���رث  ا���س��ت��خ��دام  فر�سة  لعمالئهم 
ال���دف���ع الإل����ك����رتوين اأم���ان���اً وم��وث��وق��ي��ة يف 

جمال اخلدمات الإلكرتونية.
نبارك  ال��ذي  الوقت  يف  الب�ستكي:  واأ���س��اف 
ب��واب��ة حتويل  اإط���الق  املالحية  دب��ي  ملدينة 
هذه  اأن  لهم  نوؤكد  الإلكرتونية،  للخدمات 
التحول  م�����س��وار  يف  الأوىل  اخل���ط���وة  ه���ي 
النجاح احلقيقي يف  يكمن  اإذ  الإل��ك��رتوين، 
التبني  وحت��ق��ي��ق  املتعاملني  ع����ادات  تغيري 
ل��ل��خ��دم��ات الإل���ك���رتون���ي���ة، ول��دي��ن��ا يف دبي 
امل�سمار،  ه���ذا  ك��ب��رية يف  خ���رة  ال��ت��ج��اري��ة 
الدعم  نقدم  اأن  كامل  ا�ستعداد  على  ونحن 
وامل�����س��ان��دة ملدينة دب��ي امل��الح��ي��ة ك��ي حتقق 

التحول الإلكرتوين الكامل ملعامالتها. 
جدير بالذكر، اأثبتت بوابة ر�سوم اأنها الأكرث 
العتماد  بالثقة، وميكن  مالءمًة، وجديرة 
الإلكرتوين، حيث  الدفع  عليها يف عمليات 
اأو  احتيال  عمليات  اأي��ة  ال��ب��واب��ة  ت�سجل  مل 
منذ  البوابة  م�ستخدمي  قبل  من  �سكاوى 

انطالقتها. 
من  الختيار  البوابة  م�ستخدمي  وباإمكان 
الدفع  خ��ي��ارات  من  متنوعة  جمموعة  بني 
اخل�سم،  وبطاقات  الئتمان،  بطاقات  مثل 
امل�سرفية  اخل����دم����ات  ب����واب����ات  خ����الل  م���ن 
وتتكامل  الإن��رتن��ت.  ع��ر  ال��ك��رى  للبنوك 
ر�سوم  بوابة  مع  اليوم  البنوك  من  العديد 
اإ���ص بي �سي،  اإت�ص  امل�سرق، وبنك  منها بنك 
وبنك حبيب، وبنك الإم��ارات دبي الوطني، 
وبنك دبي التجاري، وبنك دبي الإ�سالمي، 
�ستاندرد  وبنك  الإ�سالمي،  الإم��ارات  وبنك 

ت�سارترد، وبنك اخلليج الأول.

مطار �أبوظبي �لدويل ي�ستقبل �لرحلة �لأوىل لطري�ن �لبلطيق �إىل �لعا�سمة •• اأبوظبي-الفجر: 

الأول  اأم�ص  اأبوظبي  مطارات  ا�ستقبلت 
القادمة  البلطيق  لطريان  الأوىل  الرحلة 
من ريغا يف لتفيا، يف اإطار تد�سني اخلدمة 
اجلديدة للربط بني مطار اأبوظبي الدويل 
وم��ط��ار ري��غ��ا ال����دويل ع��ر اأرب���ع���ة رحالت 
الرحلة  وق��د و�سلت  م��ب��ا���س��رة.     اأ�سبوعية 
يوم  من  �سباحا   7:25 ال�ساعة  يف  الأوىل 
30 اكتوبر، ومت ا�ستقبالها  الإثنني املوافق 

يف مطار العا�سمة مبدافع املياه التقليدية. 
وق���د ك���ان ع��ل��ى م��نت ال��رح��ل��ة ���س��ع��ادة حنان 
العربية  الإم�����ارات  دول���ة  ���س��ف��رية  العليلي، 
اأع�ساء  م��ع  م�����س��ح��وب��ة  امل��ت��ح��دة يف لت��ف��ي��ا 
من ال�سفارة وممثلني عن �سركة الطريان. 
اآ�سرتا كورمي، �سفرية لتفيا  وكانت �سعادة 

يف دولة الإمارات العربية املتحدة يف ا�ستقبال 
ال�سفارة  من  اأع�ساء  بح�سور  القادم  الوفد 
اأبوظبي  ال��دول��ة وممثلني م��ن م��ط��ارات  يف 
البلطيق.  وط������ريان  ل���ل���ط���ريان  والحت�������اد 
كبار  ال�سيوف يف مبنى  ا�ست�سافت  وقد مت 
الدويل.   اأبوظبي  ملطار  التابع  ال�سخ�سيات 
اخلدمة  بت�سغيل  البلطيق  طريان  و�سيقوم 
 »CS 300« ط��ائ��رة  با�ستخدام  اجل��دي��دة 
الدرجتني  يف  �سيفاً   145 ل���  تت�سع  ال��ت��ي 

القت�سادية ورجال الأعمال. 
والإثنني  الأح���د  اأي���ام  ال��رح��الت  و�ستنطلق 
والأربعاء واجلمعة من كل اأ�سبوع لت�سل اإىل 
 7:25 ال�ساعة  يف  ال���دويل  اأبوظبي  مطار 
�سباحاً، فيما تقلع رحالت العودة اإىل ريغا 
يف ال�ساعة 9:45 �سباحاً بالتوقيت املحلي.  
دولة  �سفرية  العليلي،  حنان  �سعادة  وعلقت 
امل��ت��ح��دة يف لت��ف��ي��ا، عن  العربية  الإم�����ارات 
احلدث، قائلًة: �سهدت حكوماتنا هذا العام 
الكامل،  حلجمها  الثنائية  عالقاتنا  تطور 
ك��ام��ل��ة يف  ب��ط��اق��اٍت  ���س��ف��ارت��ني  م���ع ت�سغيل 
البلدين، الأمر الذي نتج عنه العديد  كلتا 

من الإجن���ازات. وي�سمل ذل��ك زي��ارة معايل 
رئي�ص دولة لتفيا  لدولة الإمارات العربية 
واإطالق  امل��ا���س��ي،  ف��راي��ر  �سهر  يف  املتحدة 
مطار  من  البلطيق  ط��ريان  عمليات  اليوم 
اأب���وظ���ب���ي ال�������دويل.  وي��ع��ك�����ص ذل����ك العمل 
ال�سفارتني  ب��ني  ال��ف��ع��ال  وال��ت��ع��اون  ال�����س��اق 
لتطوير �سبل التعاون بني البلدين يف �ستى 
القطاعات. كما اأفادت �سعادة اآ�سرتا كورمي، 
العربية  الإم�����ارات  دول���ة  يف  لتفيا  �سفرية 
القت�سادي  ال��ت��ق��دم  م��ع  ق��ائ��ل��ًة:  امل��ت��ح��دة، 
اأب���وظ���ب���ي، ت�سعى  امل��ل��م��و���ص ال����ذي ت�����س��ه��ده 
ال��ط��ريان لإ�سافتها  ���س��رك��ات  م��ن  ال��ع��دي��د 
ناقلنا  جن��ح  وال��ي��وم  العاملية،  �سبكتهم  اإىل 
ال��وط��ن��ي، ط����ريان ال��ب��ل��ط��ي��ق، يف ذل����ك. اإن 
ال���ق���ي���ادة ال��ر���س��ي��دة ال��ت��ي ت��ت��م��ت��ع ب��ه��ا هذه 
والتطور  التنموي  للنهج  اإ���س��اف��ًة  ال��دول��ة، 
درو�ساً  اأمامنا  ت�سع  م�سبوق،  الغري  التقني 
اجلديد  ال��ت��ع��اون  واإن  منها.  نتعلم  مهمة 
اليوم بني طريان البلطيق ومطار اأبوظبي 
على  واإنني  ال�سعبني،  بني  �سيقرب  ال��دويل 
ثقة باأن ذلك �سيكون له الأثر الإيجابي على 

كال البلدين. وتعليقاً على تد�سني اخلدمة 
اجلديدة، قال دان كابيل، الرئي�ص التنفيذي 
اأن  ي�سرنا  اأب��وظ��ب��ي:  م��ط��ارات  ب��الإن��اب��ة يف 
نرحب برحالت طريان البلطيق يف الوقت 
الذي ي�سهد فيه مطار اأبوظبي الدويل منواً 
وي�سرفنا  ل��ل��ط��ريان.  دويل  رئي�سي  كمركز 
امل�ستوى  الرفيعة  ال��وف��ود  ه��ذه  ا�ست�سافة 
مل�ساركتنا الحتفال بهذا التعاون. واإننا اليوم 
ن�سيف وجهة جديدة ل�سبكة مطار اأبوظبي 
النجاح  البلطيق  لطريان  ونتمنى  العاملية، 
يف ع��م��ل��ي��ات��ه م��ن م��ط��ارن��ا، ون��ت��ط��ل��ع ملدهم 
القريب.  امل�ستقبل  يف  ال��دع��م  م��ن  ب��امل��زي��د 
ومن جانبه، علق وولف غانغ روي�ص، نائب 
يف  ال�سبكة  لإدارة  التنفيذي  الرئي�ص  اأول 
عن  ح��دي��ث��ه  م��ع��ر���ص  يف  البلطيق،  ط���ريان 
اإط����الق ه���ذه ال��وج��ه��ة ، ق���ائ���اًل: ت��ع��د ريغا 
الرئي�سي  الأع��م��ال  وم��رك��ز  حيوية  مدينة 
مل��ن��ط��ق��ة ال��ب��ل��ط��ي��ق. ون��ح��ن ���س��ع��داء بربط 
جماًل  يفتح  ذل��ك  اأن  حيث  باأبوظبي  ريغا 
اأي�ساً مع  للربط لي�ص فقط مع لتفيا، بل 
بلدان  لت�سمل  ملنطقتنا،  الأو����س���ع  ال��ن��ط��اق 
وكذلك  وفيلنيو�ص،  ت��ال��ني  مثل  البلطيق 
�سمال ا�سكاندينيفيا، مع وجود ربط �سريع 
والعديد  واأو�سلو،  ل�ستوكهومل، وهيل�سينكي 

من الوجهات الأخرى يف �سمال اأوروبا.

واأ�ساف ال�سام�سي : ما من �سك يف اأن م�سهد 
الطاقة يتغري ب�سرعة كبرية، ولكن من املهم 
اأن النفط والغاز التقليدي �سوف  ان ندرك 
هذا  يف  الأه��م��ي��ة  ب��ال��غ  دور  لعب  يف  ي�ستمر 
التخ�س�سية  اجلل�سات  ���س��اأن  وم��ن  امل�سهد، 
يف  املخت�سني  ت�ساعد  اأن  اأدي��ب��ك  م��وؤمت��ر  يف 
والتجاوب  التغريات  فهم  على  القطاع  هذا 
الت�سغيلية،  العمليات  م�ستوى  على  معها 
الزدهار  يف  �سي�ستمر  م�ستدام  قطاع  وخلق 
ع��ل��ى امل���دى ال��ب��ع��ي��د. ومي��ث��ل امل�����س��ارك��ون يف 
بارزة،  �سركات  التخ�س�سية  املوؤمتر  جل�سات 
نفط  و�سركات  ك��رى،  نفط  �سركات  بينها 
حقول  خ��دم��ات  يف  عاملة  واأخ���رى  وطنية، 
متنوعة  خلفيات  اإىل  ينتمون  كما  النفط، 
ت�سهم يف تقدمي منظوراً عاملياً. وت�سماّ تلك 
پي،  وب��ي  واأوك�سي،  هاليبورتون،  ال�سركات 
و�سل، ووذرفورد، وفلور، و�سلمرجري، واإيه 
اإن��رتن��ا���س��ون��ال، واأدن����وك، واأدنوك  اإت�����ص  دي 
للبرتول،  ال��وط��ن��ي��ة  وال�����س��ني  ال��ب��ح��ري��ة، 
نفط  وتنمية  ڤي،  اإم  واأوه  موبيل،  واإك�سون 
وپارتك�ص،  واملن�سوري،  وبرتونا�ص،  عمان، 
ومبادلة،  امل�سال،  الطبيعي  للغاز  والعمانية 
اأويل،  و�ستات  ك��و،  اآن��د  وميت�سوي  وت��وت��ال، 
هيوز،  وبيكر  وبلومبريغ،  م��اري��ن،  زاخ��ر  و 
البرتولية  والإن�ساءات  اإلكرتيك،  وج��رنال 

الوطنية.

املت�سلة  واخل��دم��ات  والتقنيات  وعملياته، 
وعمليات  امل�سب،  لعمليات  ب��الأداء  اخلا�سة 
التكرير والبرتوكيماويات وتقنياتها، واإدارة 
وتنفيذها،  ال��ه��ن��د���س��ة  وت��ق��ن��ي��ات  امل�����س��اري��ع 
والت�سويق وتوزيع املنتجات املكررة، والتميز 
وال�سالمة  وال�سحة  وال�سيانة  الت�سغيلي 

والبيئة يف عمليات امل�سب.
وت�سارك يف تلك اجلل�سات �سركات مرموقة 
حتر�ص على تبادل املعرفة التقنية واخلرة، 
وت�سمل كاًل من جمموعة “فلور” للهند�سة 
امل�����س��ن��ع��ة للدائن  ب����روج  وال���ب���ن���اء، و���س��رك��ة 
ال��ن��ف��ط والغاز  اأول��ي��ف��ني، و���س��رك��ة  ال��ب��ويل 
الإ�سبانية �سيب�سا، و�سركة البرتول الوطنية 
ملعاجلة  واأدن��وك  ومايكرو�سوفت،  الكويتية، 

الغاز، واإيه بي بي.
للعام  التخ�س�سية  النقا�ص  جل�سات  وتقدم 
2017 خريطة طريق مل�سهد مهني �سريع 
التغري، ينبغي اأن ي�ستوعب فيه قطاع النفط 
التقليدية،  غ��ري  امل����وارد  التقليدي  وال��غ��از 
املتحدة  ال��ولي��ات  يف  الزيتي  ال�سخر  مثل 
والتحول اإىل الطاقة املتجددة، كما �ست�سلاّط 
التي  الطريقة  على  ال�سوء  اجلل�سات  ه��ذه 
وتعزيز  النا�سئة  التقنيات  بها  ت�سهم  �سوف 
الطاقة  م�����س��ادر  ب���ني  وال���ت���ع���اون  ال���ك���ف���اءة 
املختلفة يف ت�سكيل ا�ستجابة القطاع وتكيفه 

مع م�سادر الطاقة اجلديدة.
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املال والأعمال

اإن �سركته تلتزم  اإ�سكو  التنفيذي ل�الحتاد 
ب�����س��ك��ل ك��ام��ل ب��دع��م ج��ه��ود ح��ك��وم��ة دبي 
وم�ساعدة  ال���س��ت��دام��ة  اأه�����داف  لتحقيق 
�سركات القطاع اخلا�ص بتحقيق الأهداف 

املو�سوعة يف الإمارة مبجال الطاقة.
م��ن خ��الل توقيع التفاقية  اأن��ه  واأ���س��اف 
ت��ك��ون الحت�����اد اإ���س��ك��و ق���د ح��ق��ق��ت خطوة 
ج���دي���دة ع��ل��ى ه����ذا ال��ط��ري��ق وذل�����ك على 
اعتبار اأن التفاقية اأوىل عقود ال�سركة يف 
ثقته  موؤكدا   .. والرتفيه  ال�سيافة  قطاع 
باأن التعاون مع دبي للجولف ميثل خطوة 

•• دبي-وام:

اأع��ل��ن��ت ���س��رك��ة الإحت����اد خل��دم��ات الطاقة 
عن  ل��ل��ج��ول��ف  ودب�����ي  اإ�سكو”  “الحتاد 
الطاقة  اأداء  جم����ال  يف  ات��ف��اق��ي��ة  ت��وق��ي��ع 
وذل��ك بهدف  دره��م  31.6 مليون  بقيمة 
الطاقة  ع��ل��ى  احل��ف��اظ  اإج�����راءات  تطبيق 
ق��واع��د �سارمة  وف��ق  للجولف  دب��ي  ل��دى 

لتوفري الطاقة.
ت���وف���ري �سنوي  و���س��ي��ن��ت��ج ع���ن الت��ف��اق��ي��ة 
مليون   4.42 بقيمة  للطاقة  م�سمون 

درهم لدبي للجولف وذلك خالل الأعوام 
من  امل�����س��روع  ويعتر  ال��ق��ادم��ة.  الثمانية 
توفري  جم��ال  يف  املنطقة  م�ساريع  اأط���ول 
الطاقة ويت�سمن اأعمال التدفئة والتهوية 
والتكييف والتحديث اإ�سافة لرتكيب األواح 
طاقة �سم�سية بهدف توليد طاقة متجددة 
يف دبي للجولف ويتم متويل املبادرة ب�سكل 
اأن  على  اإ�سكو”  “الحتاد  قبل  م��ن  كامل 
امل�سروع  يف  ال�ستثمار  قيمة  ت�سديد  يتم 

من خالل الوفورات املتحققة.
الرئي�ص  اجل��ا���س��م  ع��ل��ي  امل��ه��ن��د���ص  وق����ال 

ه��ام��ة على ط��ري��ق حتقيق ال���س��ت��دام��ة يف 
دب���ي وع��ل��ى م�����س��ت��وى ال���دول���ة ك��ك��ل. ومن 
التحديث  م�����س��روع  ي�����س��اه��م  اأن  امل��ت��وق��ع 
ثالثة  بحوايل  الكربون  انبعاثات  بتقليل 
تخفي�ص  ويف  �سنويا  ط��ن   700 و  اآلف 
�سنويا  دبي للجولف  الطاقة يف  ا�ستهالك 
بن�سبة ت�سل ل�%26.89. من جانبه قال 
لدبي  التنفيذي  الرئي�ص  ماي  كري�ستوفر 
فاإن  للجولف  لدبي  بالن�سبة  اإنه  للجولف 
هدفا  ي�سكل  امل�ستدامة  امل��م��ار���س��ات  تبني 
رئي�سيا ولعل فوز نادي الإمارات للجولف 

واليخوت  ل��ل��ج��ول��ف  دب�����ي  خ�����ور  ون�������ادي 
للجولف  البيئة  منظمة  م�سادقة  ب�سهادة 
ميثل اأكر دليل على اللتزام بتحقيق هذا 
الهدف .. مو�سحا اأن الهدف من ال�سراكة 
من  ال��ت��ق��ل��ي��ل  ه���و  اإ�سكو”  “الحتاد  م���ع 

ا�ستهالك الطاقة يف دبي للجولف.
ي�ساراإىل اأنه قد مت ان�ساء “الحتاد اإ�سكو” 
كهرباء  هيئة  م��ن  مب���ب���ادرة   2013 ع���ام 
وم���ي���اه دب����ي وذل�����ك ب���ه���دف ت��ع��زي��ز �سوق 
�سركات  املباين يف دبي من خالل  حتديث 

خدمات الطاقة.

�ختتام �أعمال قمة �ل�سر�كة �لهندية �لإمار�تية بتعهد�ت ��ستثمار بقيمة مليار دولر �أمريكي

»�لحتاد �إ�سكو« و»دبي للجولف« يعزز�ن �أد�ء �لطاقة بقيمة 31.6 مليون درهم

تريليون درهم �أ�سول   2.103
�لبنوك �لتقليدية خالل �سهر �سبتمرب

•• اأبوظبي -وام:

 2.103 الم��ارات  دولة  العاملة يف  التقليدية  البنوك  اأ�سول  قيمة  بلغت 
اأ�سول  اإج��م��ايل  من  باملائة   79.6 على  بذلك  م�ستحوذة  دره��م  تريليون 
ا�سدرها  لإح�ساءات  وفقا  املا�سي  �سبتمر  �سهر  نهاية  امل�سريف يف  اجلهاز 
ام�ص م�سرف المارات املركزي خم�س�سة لدار�سة موؤ�سرات اجلهاز ح�سب 
بلغ  فقد  الإ�سالمية  البنوك  جانب  وعلى   . وا�سالمية  تقليدية  نوعيتها 
اجمايل ا�سولها 5.39.8 مليار درهم ،ت�سكل ما ن�سبته 20.4 باملائة من 
اجمايل ا�سول اجلهاز امل�سريف ب�سكل عام والتي و�سلت اىل نحو 2.642 
العاملة  ال��ب��ن��وك  ع��دد  ويبلغ  �سبتمر.  �سهر  نهية  م��ع  دره���م  تر�سيليون 
بنوك تعمل وفقا  تقليديا و8  بنكا   50 بنكا منها   58 الم���ارات  دول��ة  يف 
الئتمان  بن�ساط  اخل��ا���ص  الر�سد  ويظهر  الإ���س��الم��ي��ة.  ال�سريعة  مل��ب��ادئ 
بلغ  املقدمة  القرو�ص  من  التقليدية  البنوك  ر�سيد  اأن  امل�سريف  للجهاز 
1.112 تريليون درهم يف نهاية �سهر �سبتمر من العام 2017 وهو ما 
76.85 باملائة من اجمايل القرو�ص التي قدمها اجلهاز يف حني  ي�سكل 
درهم  مليار   334.5 نحو  ال�سالمية  للبنوك  الئتمان  قيمة  ر�سيد  بلغ 
لدى  قيمتها  بلغت  فقد  الودائع  ما يخ�ص  اأم��ا يف  باملائة.   23.1 وبن�سبة 
باملائة   77.8 ت�ساوي  تقريبا  درهم  تريليون   1.319 التقليدية  البنوك 

من اإجمايل ر�سيد الودائع لدى اجلهاز امل�سريف مع نهاية �سهر �سبتمر.
ويف املقابل بلغت قيمة الودائع لدى البنوك ال�سالمية 376.2 مليار درهم 

وبن�سبة 22.25 باملائة من اجمايل ودائع اجلهاز امل�سريف يف الدولة.

م�سروع »د�سرتكت ون ريزيدن�سيز« 
يتاألق يف معر�س عقار�ت دبي يف مومباي

•• دبي -وام:

5 نوفمر  اإىل   3 ي�سهد معر�ص عقارات دبي املزمع عقده يف الفرتة من 
اإط���الق  ب��ال��ه��ن��د  م��وم��ب��اي  م��دي��ن��ة  يف  كورل”  “باندرا  امل��ق��ب��ل يف جم��م��ع 
د�سرتكت ون ريزيدن�سيز م�سروع ال�سقق املنخف�سة واملتو�سطة الرتفاع يف 

مدينة حممد بن را�سد اآل مكتوم – د�سرتكت ون .
اأول  ون  – د�سرتكت  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  مدينة  م�سروع  ويعتر 
جممع �سكني يف مدينة حممد بن را�سد اآل مكتوم وي�سكل هذا املجمع املمتد 
خ�سراء  طبيعية  مب�ساحات  واملحاط  مربع  قدم  مليون   45 م�ساحة  على 

اأحد اأقل جمتمعات الفلل كثافة �سكانية يف اأي من املدن العاملية الأخرى.
الرئي�ص  الإدارة  جم��ل�����ص  رئ��ي�����ص  ال��ط��اي��ر  م��ط��ر  ح��م��ي��د  ب��ن  �سعيد  وق����ال 
روؤية  ون �سمم متا�سيا مع  د�سرتكت  ان  ملوؤ�س�سة مدينة ميدان  التنفيذي 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�ص الدولة رئي�ص 
جمل�ص ال��وزراء حاكم دبي “رعاه اهلل” حيث بداأنا نرى احلياة تنب�ص يف 
امل�سروع مع انتقال اأوائل ال�سكان اإىل الفلل بداية العام اجلاري م�سريا اىل 
املرحلة وتقدمي خيار جديد  الأن�سب لإط��الق هذه  الوقت احل��ايل هو  اأن 

للعمالء يف مدينة حممد بن را�سد اآل مكتوم – د�سرتكت ون.

وك�سمري واوتار برادي�ص التى عر�ست جمموعة من 
امل�سروعات القت�سادية القابلة للتنفيذ لت�ستثمر بها 
للهند  ال��ع��ام  القن�سل  فيبول  �سرح  الإم����ارات.  دول��ة 
تتناف�ص مع  وه��ي  الهندية  ال��ولي��ات  روؤي��ة  ي�سعدين 
املبا�سر  الأجنبي  ال�ستثمار  جل��ذب  البع�ص  بع�سها 
حتديد  على  الأع��م��ال  ق��ادة  منتدى  �سي�ساعد  ال��ذي 
امل�ستثمرين  مل��ج��م��وع��ة  ال���س��ت��ث��م��اري��ة  امل�������س���روع���ات 
الهنود غ��ري املقيمني  الإم��ارات��ي��ني ورج���ال الأع��م��ال 

لالختيار منها.
امل��ث��ال��ي��ة ل�سخ  ال��ط��ري��ق��ة  ه��و  التناف�ص  ه���ذا  »ون����رى 
ال�ستثمارات اخلا�سة يف الهند وم�ساركة احلكومة يف 

كرى م�سروعات البنية التحتية؟«
لقمة  املنظمة  اللجنة  رئي�ص  اأغ��روال  �سودي�ص  حثت 
ال��ه��ن��دي��ة وع�����س��و يف منتدى  ال�����س��راك��ة الإم���ارات���ي���ة 
م�سروعات  لطرح  الهندية  ال��ولي��ات  الأع��م��ال  ق��ادة 
الطلب  ح�سب  للتنفيذ  وق��اب��ل��ة  حم���ددة  ا�ستثمارية 
اأموال  جمع  على  لقدرتنا  “نظًرا  قائلة  و���س��رح��ت 
ا�ستثمارية بقيمة مليار دولر اأمريكي اأ�ستطيع القول 
واأ�سبحت  ال�ستثمار،  اأم��ام  املال لي�ص عائًقا  راأ���ص  اأن 
لتطرح  ال��ه��ن��دي��ة  ال����ولي����ات  م��ل��ع��ب  يف  الآن  ال���ك���رة 

م�سروعات قابلة للتنفيذ.
الناحية  من  للتنفيذ  قابلة  م�سروعات  ط��رح  ُيرجى 
القت�سادية ومقدر الأموال املطلوب ومقدار الأ�سهم 

املقدمة للم�ستثمرين لال�ستفادة منها.
اأدرك�����ت ق��م��ة ال�����س��راك��ة الإم���ارات���ي���ة ال��ه��ن��دي��ة اأهمية 
الدور الذي يلعبه قادة الأعمال الإماراتيني والهنود 
ل��ت��ع��زي��ز ال���ع���الق���ة ال���ت���ج���اري���ة وال����س���ت���ث���م���اري���ة بني 

•• دبي – د.محمود علياء

والتي  الإم��ارات��ي��ة  الهندية  ال�����س��راك��ة  قمة  اختتمت 
مليار  بقيمة1   اأم������وال  ب��ج��م��ع  ل��ي��وم��ني  ا���س��ت��م��رت 
جمموعة  من  دره��م(  مليار   3.67( اأمريكي  دولر 
غري  ه��ن��ود  اأع���م���ال  ورج����ال  اإم���ارات���ي���ني  م�ستثمرين 

مقيمني اأ�س�سها منتدى قادة الأعمال. 
ورجال  الإم��ارات��ي��ني  امل�ستثمرون  جمموعة  وت�سم 
الأعمال الهنود غري املقيمني اأكرث من 20 �سخ�سية 
م���ن ك���ب���ار رج�����ال الأع����م����ال ال���ه���ن���ود غ���ري املقيمني 

بالإمارات العربية املتحدة.
وق����د دع����ا ال�����س��ي��د ن��ي��ت��ني ج����ادك����اري، وزي����ر الطرق 
والطرق ال�سريعة والنقل واملوا�سالت واملوارد املائية 
تنفيذ  اختيار  الإماراتيني  امل�ستثمرين  الهند  باحتاد 
بع�ص امل�ساريع من بني جمموعة كبرية من م�ساريع 
�ساغارمال  م��ب��ادرت��ي  اإط�����ار  يف  اجل���دي���دة  ال��ت��ن��م��ي��ة 
اإن هذه  وبهارامتال. وي�سرح �سندوق النقد الدويل 
املبادرات �ست�ساعد الهند على رفع معدل منو الناجت 
املحلي الإجمايل من 7.2 يف املائة اإىل 8.1 يف املائة 
اإىل  ج���ادك���اري  نيتني  واأ����س���ار   .2020 ع���ام  ب��ح��ل��ول 
حالياً  نقوم  نحن  فيديو  مقطع  يف  القيمة  مندوبي 
باإن�ساء طرقاً مبعدل 28 كيلومرتا يومياً الذي ارتفع 
من كيلومرتين يومياً قبل ثالث �سنوات، وهدفنا هو 
يف  يوميا  كيلومرتا   40 اإىل  لي�سل  املعدل  هذا  رفع 
ال�سنوات القليلة املقبلة. كما دعا �سيادته امل�ستثمرين 
الغاجن  جت��دي��د  ب��رن��ام��ج  يف  للم�ساركة  الإم��ارات��ي��ني 
تطوير  وك��ذل��ك  ت��ق��ري��ب��اً،  دره���م  م��ل��ي��ار   2.5 بقيمة 

املوانئ واملجاري املائية الداخلية. »تطبق الهند حالياً 
يتطلب  ح��ي��وي  واإ���س��الح  اقت�سادية  تنمية  ب��رن��ام��ج 
امل�ستثمرين  �سيما من  الأجنبية، ول  الدول  م�ساركة 
املقيمني،  الهنود غري  الأع��م��ال  الإم��ارات��ي��ني ورج��ال 
�سريكا  املتحدة  العربية  الإم��ارات  دولة  ونحن نعتر 
لها  وناأمل  التطوير هذا  برنامج  لنا يف  ا�سرتاتيجيا 

ال�ستفادة من فر�ص ال�ستثمار بالهند.
وذكر الدكتور عبداهلل النعيمي وزير البنية التحتية 
بدولة الإمارات العربية املتحدة اأن وزارته ت�سعى اإىل 
والتنمية  ال�سكك احلديدية  التعاون يف جمال  زيادة 
ال��ب��ح��ري��ة ب��دول��ة الإم�����ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة قائاًل 
البحري  ال��ق��ط��اع  يف  دولر  م��ل��ي��ار   60 “�سن�ستثمر 
الإجمايل  املحلي  الناجت  يف  م�ساهمتنا  معدل  لزيادة 
5 يف املائة اإىل  لدولة الإم��ارات العربية املتحدة من 
ونحتاج  امل��ق��ب��ل��ة،  الع�سر  ال�����س��ن��وات  يف  امل��ائ��ة  يف   25
فيها  �ستكون  التي  الهند يف هذه اخلطوة  اإىل خرة 

�سراكتنا ال�سرتاتيجية اأكرث فعالية«.
“قامت  الهندى نافديب �سينغ �سوري  ال�سفري  وقال 
ل�ستقطاب  حيوية  ب��اإ���س��الح��ات  الهندية  احلكومة 
تقرير  ف��ى  �ستظهر  وال��ت��ى  الج��ن��ب��ي��ة  ال���س��ت��ث��م��ارات 
الأعمال للبنك الدوىل واملقرر �سدوره يوم 1 نوفمر، 
ترتيبنا،  يف  كبرية  قفزة  الإ�سالحات  هذه  و�ست�سكل 
اأننا  للم�ستثمرين  لأق��ول  الفر�سة  ه��ذه  انتهاز  واأود 
الآن اأكرث ا�ستعدادا ملزيد من ال�ستثمارات وال�سراكات 

الأجنبية يف م�ساريع التنمية لدينا«.
و����س���ارك���ت يف ال��ق��م��ة ال��ت��ى ا���س��ت��م��رت ل��ي��وم��ني اأرب����ع 
وجامو  ومانيبور  تلنجانا  بينها  من  هندية  ولي��ات 

ورلد  بي  ودي  العقارية  اإعمار  اختيار  ومت  البلدين، 
لإن�ساء ا�ستثمارات يف الهند واإن اإم �سي جروب ولولو 

اإنرتنا�سونال جروب لال�ستثمار يف كلتا البلدين.
قادة  ملنتدى  العام  الأم��ني  كوماريا،  �سريريا  �سرح 
�سخمة   م��ب��ادرة  يف  لنا  م�ساركة  اأول  ه��ذه  الأع��م��ال 
ونرغب ب�سدة يف تعزيز اأ�سحاب امل�سلحة مبا يف ذلك 
وجهات  الهندية  والوليات  الإماراتيني  امل�ستثمرين 
وال��ق��ط��اع اخل��ا���ص لت�سهيل  ال��ع��ام  القطاع  اأخ���رى يف 
ت���دف���ق ال���س��ت��ث��م��ار وخ��ا���س��ة ع���ن ط���ري���ق جمموعة 
امل�ستثمرين الإماراتيني ورجال الأعمال الهنود غري 

املقيمني.

من�سور بن حممد بن ر��سد يفتتح 
�لن�سخة �لر�بعة من معر�س جلفود للت�سنيع

•• دبي-الفجر: 

حممد  ب��ن  من�سور  ال�سيخ  �سمو  افتتح 
’جلفود  م��ع��ر���ص  م��ك��ت��وم  اآل  را���س��د  ب��ن 
يف  ال��راب��ع��ة  بن�سخته  ال��ي��وم  للت�سنيع‘ 
اأكر  وه��و  العاملي،  التجاري  دب��ي  مركز 
املعار�ص املتخ�س�سة يف ت�سنيع ومعاجلة 
ال�سرق  منطقة  يف  وامل�سروبات  الأغذية 
م�ساحة  على  املعر�ص  وميتد  الأو���س��ط. 
لثالثة  وي�ستمر  م��رب��ع  م��رت  األ���ف   80
اأيام، وُيتوقع اأن ي�ستقطب ع�سرات اآلف 
اخلا�سة  ال��ت��وري��د  �سل�سلة  يف  اخل����راء 
اأكرث من  بقطاع الأغذية القادمني من 
60 دول���ة. وب��ع��د الف��ت��ت��اح، ج��ال �سموه 
تزويده  املعر�ص مت  اأق�سام  على خمتلف 
احللول  ح���ول  �سريعة  بلمحٍة  خ��الل��ه��ا 
امل��ب��ت��ك��رة ال��ت��ي ���س��رت���س��م م��الم��ح قطاع 
مواكبة  ب��ه��دف  ال��ع��امل  ح���ول  الت�سنيع 
لت ال�ساملة التي ت�سهدها ال�سوق  التحواّ

وتلبية حاجات وميول امل�ستهلكني.
تريك�سي  ق����ال����ت  امل���ن���ا����س���ب���ة،  وب�����ه�����ذه 
الأول  ال���رئ���ي�������ص  ن���ائ���ب  ل���وم���ريم���ان���د، 
لدى  واملعار�ص  الفعاليات  اإدارة  ل�سوؤون 
م��رك��ز دب����ي ال���ت���ج���اري ال���ع���امل���ي: ت�سهد 
حت���وًل  وم��ي��ول��ه��م  امل�����س��ت��ه��ل��ك��ني  اأذواق 
املتزايد  الطلب  ظ��ل  يف  خ��ا���س��ًة  �سريعاً 
على  والقدرة  وال�ستدامة  الراحة  على 
حتمل التكاليف. مما يجعل من جلفود 
للت�سنيع 2017 من�سًة مثالية لبتكار 
حلوٍل جديدة يف قطاع ت�سنيع ومعاجلة 

الأغذية.
ال���ع���ام ق�سايا  ه����ذا  امل��ع��ر���ص  وي���ت���ن���اول 
والتغليف  املعاجلة  وعمليات  الت�سنيع 
وحلول �سل�سلة التوريد من خالل الك�سف 
واملفاهيم  املنتجات  م��ن  جم��م��وع��ٍة  ع��ن 
قادة  متكني  �ساأنها  م��ن  ال��ت��ي  اجل��دي��دة 
القطاع من مواكبة الحتياجات املتغرية 

للم�ستهلكني.

من  اأك���رث  م�ساركة  الفعالية  و�ست�سهد 
اأكرث  م��ن  ت��اأت��ي  ع��ار���س��ة  1،600 جهة 
وطنياً  ج���ن���اح���اً  و30  دول�����ة   60 م���ن 
لت�ستعر�ص اأحدث ابتكاراتها يف املعر�ص 
الدول  �سي�ست�سيف جمموعًة من  الذي 
للمرة الأوىل مثل بولندا ورابطة الدول 

امل�ستقلة.
النمو  ي���وؤك���د  ل���وم���ريم���ان���د:  واأ����س���اف���ت 
اأهمية  على  امل�ساركة  مل�ستوى  املتوا�سل 
املعدات  م��زودي  لأب��رز  بالن�سبة  املعر�ص 
اللوج�ستية  واخل�����دم�����ات  وامل����ك����ون����ات 
مثالية  ك��م��ن�����س��ٍة  ال���ت���وري���د  و���س��ال���س��ل 
ي���ج���دون م���ن خ��الل��ه��ا م���وط���ئ ق�����دٍم يف 
امل��ن��ط��ق��ة. كما  ال��ت�����س��غ��ي��ل��ي��ة يف  ال�������س���وق 
يوؤكد من جهٍة اأخرى على جناح دبي يف 
موا�سلة دورها كوجهٍة م�ستقرة ملزاولة 
بالروؤية  م��دع��وم��ًة  ال��ت��ج��اري��ة  الأع���م���ال 
الإماراتية  واحلكومة  للقيادة  احلكيمة 
امللتزمة بال�ستثمار والتنويع القت�سادي 

الأمد  طويلة  ا�سرتاتيجيتها  اإط���ار  يف 
لتحقيق النمو يف امل�ستقبل.

ويتجلى احل�سور الالفت ملعر�ص جلفود 
للت�سنيع من خالل امل�ساركة الإيطالية 
الأك�����ر م���ن ن��وع��ه��ا يف ت���اري���خ���ه، حيث 
من  م��رب��ع  م��رت   3800 تخ�سي�ص  مت 
م�ساحة املعر�ص لل�سركات الإيطالية من 
اخلا�سة  التوريد  �سل�سلة  فئات  خمتلف 
بقطاع ت�سنيع الأغذية واملعدات. ف�ساًل 
ال�سناعية  ال���دول  جميع  م�ساركة  ع��ن 
وفرن�سا  النم�سا  ذل��ك  يف  مب��ا  ال��ك��رى، 
واإ�سبانيا  وم��ال��ي��زي��ا  وك���وري���ا  واأمل���ان���ي���ا 
والوليات  وت��رك��ي��ا  وت��اي��وان  و�سوي�سرا 
املتحدة.  وامل��م��ل��ك��ة  الأم��ري��ك��ي��ة  امل��ت��ح��دة 
م�ساركٍة  اأك��ر  ال�سني  �سجلت  وبدورها، 
لها يف املعر�ص حتى اليوم يف اإطار �سعيها 
لإحداث تغيرٍي جذري يف الو�سع الراهن 

للقطاع. 
ك���م���ا ي�����س��ت�����س��ي��ف امل���ع���ر����ص 5 اأق�������س���اٍم 

خم�����س�����س��ة ه����ي امل����ك����ون����ات وامل���ع���اجل���ة 
التوريد،  ���س��ل�����س��ل��ة  وح���ل���ول  وال��ت��غ��ل��ي��ف 
والأمتتة  التحكم  ق�سم  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 
ال����ذي ت��ت��م ا���س��ت�����س��اف��ت��ه ل��ل��م��رة الأوىل 
ل��ت�����س��ل��ي��ط ال�������س���وء ع��ل��ى ال����ث����ورة التي 
اأحدثتها تقنيات الأمتتة والروبوتات يف 

قطاع الأغذية. 
هام�ص  ع���ل���ى  امل���ع���ر����ص  وي���ن���ظ���م  ه������ذا 
فعاليته موؤمتراً حوارياً لرجال الأعمال 
ندواٍت  و4  رئي�سية  كلماٍت   3 يت�سمن 
بح�سور لفيٍف من قادة الفكر واملحللني 
الق�سايا  ملناق�سة  ال�����س��وق  يف  ال��ب��ارزي��ن 
امل��ل��ح��ة وم��ن��ح ال��وف��ود مل��ح��ًة اأع��م��ق حول 
برنامج  �سينظم  كما  القطاع.  م�ستقبل 
اأك�����ر برامج  اأح�����د  ال���ك���ب���ار،  امل�������س���رتون 
ي�ست�سيف  والذي  املنطقة،  يف  امل�سرتين 
م�سبقاً  موؤهل  م�سرتك  األفي  من  اأك��رث 
بالتعاون  لإنفاقها  حم��ددة  ميزانية  مع 

مع العار�سني.

العدد 12162 بتاريخ 2017/11/1   
     اعالن ح�شور املدعي عليه بالن�شر 
يف الدعوى  02/07931/2017/ �شكني  

اىل املدعى عليه : ي�سى �سانغ  
مبا اأن املدعي : برهان يعقوب مرت�سى الها�سمي    

اأق��ام �سدكم الدعوى 02/07931/2017/���س��ك��ن��ي  اي��ج��ارات ام��ام املركز بطلب  قد 
الزامكم بالتايل

للفرتة من  للماأجور  الأج����رة  ���س��داد  ع��ن  امل��دع��ى عليه ميتنع  ان   - ع��ق��ار  اخ���الء 
2017/3/15 وحتى 2017/6/15  فرت�سد بذمته مبلغ 30.000 درهم وميتنع عن 

�سداده رغم اخطاره بال�سداد او الإخالء يف 2017/7/23
كقيمة  دره��م(   30.000( مببلغ  �سيك  له  ح��رر  عليه  املدعي  ان   - مالية  مطالبة 

ايجارية وتبني عدم وجود ر�سيد له وميتنع عن �سداد مقابلة. 
مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى 

املوافق  بالن�سر للح�سور بجل�سة يوم الح��د   الق�سائية اعالنكم  اللجنة  وق��ررت 
بالدائرة  ال�سابعة(  )اللجنة  الق�سائية  اللجنة  امام  2.30م  ال�ساعة    2017/11/5
، وقد  الدعوى  الإيجارية لنظر  املنازعات  الإبتدائية واملنعقدة مبقر مركز ف�ص 
اأمر بتق�سري مدة امل�سافة اىل ثالثة ايام من تاريخ الن�سر. فاأنت مكلف باحل�سور 

اأو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستندات 

مركز ف�س املنازعات االيجارية

العدد 12162 بتاريخ 2017/11/1   
اعالن ح�شور املدعي عليه بالن�شر 

يف الدعوى 02/08244/2017 / جتاري 
اىل املدعى عليه : �سركة جمال �سامل لال�سثمار 

مبا اأن املدعي : اترينيتي العقارية   
 قد اأقام �سدكم الدعوى 02/08244/2017 /جتاري ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل

مطالبة مالية - الزام املدعي عليه مبا ي�ستجد من ايجار حتى تاريخ الخالء الفعلي 
اخالء عقار - ان املدعي عليه ميتنع عن �سداد الجرة للماأجور للفرتة من 2017/3/1 
وحتى 2017/10/1 فرت�سد بذمته مبلغ 43750 درهم وميتنع عن �سداده رغم اخطاره 

بال�سداد او الخالء يف 2017/8/15 مع ما ي�ستجد من ايجار بواقع 75000 درهم �سنويا 
ل��ل��ف��رتة من  اي��ج��اري��ة  كقيمة  مبلغ  عليه  امل��دع��ي  ب��ذم��ة  ت��ر���س��د  ان���ه   - م��ال��ي��ة  مطالبة 
ال�سداد مع ما  2017/3/1 وحتى 2017/10/1 ورغم اخطاره يف 2017/8/15 ميتنع عن 

ي�ستجد من بدل ايجار  
مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى 

املوافق  الأح����د  ي���وم  بجل�سة  للح�سور  بالن�سر  اع��الن��ك��م  ال��ق�����س��ائ��ي��ة  ال��ل��ج��ن��ة  وق����ررت 
2017/11/5 ال�ساعة 2.30م امام اللجنة الق�سائية )اللجنة الثالثة( بالدائرة الإبتدائية 
واملنعقدة مبقر مركز ف�ص املنازعات الإيجارية لنظر الدعوى ، وقد اأمر بتق�سري مدة 
قانونا  اأو من ميثلك  باحل�سور  فاأنت مكلف  الن�سر.  تاريخ  اي��ام من  اىل ثالثة  امل�سافة 

وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستندات

مركز ف�س املنازعات االيجارية

العدد 12162 بتاريخ 2017/11/1   
     اعالن ح�شور املدعي عليه بالن�شر 
يف الدعوى 02/08213/2017 / جتاري 

اىل املدعى عليه : دومينك�ص للتجارة العامة - �ص ذ م م  
وحممد علي ابو احل�سن روان 

مبا اأن املدعي : حممد عبد اخلالق قرقا�ص ، ومرمي على قرقا�ص 
ح�سني  يعقوب  ح�سني  الرتكة  و�سي  وميثلهم  قرقا�ص   علي  عبداهلل  املرحوم  وورث��ة 
ب�سي�سو  - وورثة املرحوم عبد الغفور على قرقا�ص وميثلهم و�سي الرتكة را�سد احمد 
ال�سيخ مبارك ال�سام�سي -  قد اأقام �سدكم الدعوى 02/08213/2017/جتاري ايجارات 

امام املركز بطلب الزامكم بالتايل
مطالبة مالية - ان املدعي عليه حرر له �سيك مببلغ )21550( كقيمة ايجارية وتبني 

عدم وجود ر�سيد له وميتنع عن �سداد مقابلة. 
 مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى 

املوافق  الح���د  ي��وم  بجل�سة  للح�سور  بالن�سر  اع��الن��ك��م  الق�سائية  اللجنة  وق���ررت 
بالدائرة  ال�سابعة(  )اللجنة  الق�سائية  اللجنة  ام��ام  2.30م  ال�ساعة    2017/11/5
اأمر  الإبتدائية واملنعقدة مبقر مركز ف�ص املنازعات الإيجارية لنظر الدعوى ، وقد 
بتق�سري مدة امل�سافة اىل ثالثة ايام من تاريخ الن�سر.  فاأنت مكلف باحل�سور اأو من 

ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستندات

مركز ف�س املنازعات االيجارية

العدد 12162 بتاريخ 2017/11/1   
اعالن ح�شور املدعي عليه بالن�شر 

يف الدعوى 02/08596/2017/ �شكني  
اىل املدعى عليه : ح�سمت اله ابراهيم ج�سن �ساز  

مبا اأن املدعي : حممود ح�سني للمحاماة وال�ست�سارات القانونية    
قد اأقام �سدكم الدعوى 02/08596/2017/�سكني  ايجارات امام املركز بطلب 

الزامكم بالتايل
مطالبة مالية - الزام املدعي عليهما بالت�سامن والت�سامم بان يوؤديا للمدعي 
مبلغ وقدره 84.881.27 درهم )اربعة وثمانون الفا وثمامنائة وواحد وثمانون 
درهما و�سبعة وع�سرين فل�سا( وذلك عن الفرتة من 2017/5/24 حتى تاريخ 

 2017/7/9
مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى 

وقررت اللجنة الق�سائية اعالنكم بالن�سر للح�سور بجل�سة يوم الحد املوافق 
2017/11/5  ال�ساعة 2.30م امام اللجنة الق�سائية )اللجنة الوىل( بالدائرة 
 ، الدعوى  لنظر  الإيجارية  املنازعات  ف�ص  مركز  مبقر  واملنعقدة  الإبتدائية 
وقد اأمر بتق�سري مدة امل�سافة اىل ثالثة ايام من تاريخ الن�سر . فاأنت مكلف 

باحل�سور اأو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستندات 

مركز ف�س املنازعات االيجارية

العدد 12162 بتاريخ 2017/11/1   
 اإعادة اعالن ح�شور املدعي عليه بالن�شر 

يف الدعوى 02/08514/2017/ جتاري 
اىل املدعى عليه : �سبوت ليت لالنتاج الفني - �ص ذ م م ، و�سالح حممد را�سد �سامل املخيني 

مبا اأن املدعي : علري�سا هادي ملكي   
قد اأقام �سدكم الدعوى 02/08514/2017/جتاري ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل

مطالبة مالية - الزام املدعي عليهم ب�سداد مبلغ القيمة ايجارية للفرتة من 2017/9/16 وما ي�ستجد من 
قيمة ايجارية حتى تاريخ الخالء الفعلي بواقع 110000 درهم �سنويا 

وحتى   2016/3/15 م��ن  للفرتة  ل��ل��م��اأج��ور  الج���رة  ���س��داد  ع��ن  عليهم ميتنعوا  امل��دع��ي  ان   - ع��ق��ار  اإخ���الء 
2017/9/15 عبارة عن متاأخرات عام )2015-2016( و )2016-2017( فرت�سد بذمتهم مبلغ 165000 درهم 

وميتنعوا عن �سداده رغم اخطارهم بال�سداد او الخالء يف 2017/8/2 بالن�سر 
مطالبة مالية - الزام املدعي عليهم بالت�سامن والتكافل ب�سداد مبلغ 165000 درهم القيمة ايجارية للفرتة 
من 2016/3/15 وحتى 2017/9/15 عبارة عن متاأخرات عام )2015-2016( و )2016-2017( والذي ميتنعوا 

عن �سداده رغم اخطارهم بال�سداد او الخالء يف 2017/8/2 بالن�سر   
الزام بت�سليم م�ستندات - ان امل�ستاجر هو امللزم بقيمة ا�ستهالك الكهرباء واملياه ومكيف الهواء وكافة الفواتري 

املرت�سدة  ولبد من تطهري املاأجور من تلك الإلتزامات وت�سليمه بحالة جيدة ليمكن اعادة الإنتفاع به
مطالبة مالية- الزام املدعى عليهم بالت�سامن والتكافل بر�سوم وم�ساريف الدعوى واتعاب املحاماة. 

اإعادة اعالنكم بالن�سر للح�سور بجل�سة يوم الأحد املوافق 2017/11/5 ال�ساعة  وقررت اللجنة الق�سائية 
املنازعات  الإبتدائية واملنعقدة مبقر مركز ف�ص  بالدائرة  الثالثة(  الق�سائية )اللجنة  اللجنة  امام  2.30م 
اأمر بتق�سري مدة امل�سافة اىل ثالثة ايام من تاريخ الن�سر . فاأنت مكلف  الإيجارية لنظر الدعوى ، وقد 

باحل�سور اأو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستندات

مركز ف�س املنازعات االيجارية
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العدد 12162 بتاريخ 2017/11/1   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2016/54   تنفيذ احكام املركز املايل  
اىل املنفذ �سده/1- �سركة احللول البحرية - مار�سول - �ص ذ م م   جمهول 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/وادي ورايا 3 ذ م م وميثله / �سامل 
التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد   - احلارثي  املدفع  ف��ريوز  ا�سماعيل 
درهم  وق��دره )210444(  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اع��اله  املذكورة 
�ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12162 بتاريخ 2017/11/1   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2017/8   تنفيذ احكام املركز املايل  
اىل املنفذ �سده/1- �سركة احللول البحرية - مار�سول - �ص ذ م م  جمهول حمل القامة 
مبا ان طالب التنفيذ/وادي ورايا 1 ذ م م وميثله / �سامل ا�سماعيل فريوز املدفع احلارثي  
من  ال�سادر   ARB-002/2013  019/2017 رق��م  الدعوى  يف  ال�سادر  باحلكم  نعلنكم 
حماكم مركز دبي املايل )حمكمة الدعاوى ال�سغرية( يوم الثالثاء  بتاريخ  2017/2/21  
درهم   )1683462.92( وق��دره  مبلغ  ب�سداد  بالزامكم   -1 وذل��ك  تنفيذيا  �سندا  باعتباره 
هذا  ن�سر  ت��اري��خ  م��ن  ي��وم   15 خ��الل  املحكمة  خزينة  اأو  التنفيذ  ط��ال��ب  اىل  وت�سليمه 
العالن.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12162 بتاريخ 2017/11/1   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2017/3318   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سده/1- زبيده ملواد البناء - �ص ذ م م  2-ت��اج الرحمن خان  
جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/لوردي�ص للتجارة - �ص ذ م 
م وميثله / يو�سف حممد ح�سن حممد البحر - قد اأقام عليك الدعوى 
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  بالت�سامن  والزامكم  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية 
او خزينة املحكمة.  وعليه  التنفيذ  وق��دره )138271( دره��م اىل طالب 
فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12162 بتاريخ 2017/11/1   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2016/53   تنفيذ احكام املركز املايل  
اىل املنفذ �سده/1- �سركة احللول البحرية - مار�سول - �ص ذ م م   جمهول 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/وادي ورايا 3 ذ م م وميثله / �سامل 
التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد   - احلارثي  املدفع  ف��ريوز  ا�سماعيل 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )92259404( درهم 
�ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12162 بتاريخ 2017/11/1   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2017/2894   تنفيذ جتاري  
م  جمهول حمل  م  ذ  ���ص   - الراجحي لالن�ساءات  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
م  م  ذ   - للتجارة  ال�سبع  البحار  التنفيذ/�سركة  طالب  ان  مبا  الق��ام��ة 
التنفيذية  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د   - ال�سبيعي  عمري  اأم���ل   / وميثله 
 )101735.50( وق���دره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله  امل��ذك��ورة 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12162 بتاريخ 2017/11/1   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2017/2852   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سده/1- الكامل لتجارة قطع غيار ال�سيارات - �ص ذ م م 2-�سيخ 
باجي هدايت اهلل  جمهويل  اليا�ص  �سانو �ساحب 3- حممد  حممد رفيق 
كمبني  اجني�سن  م��وج��ال  التنفيذ/فيديرال  طالب  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل 
الدعوى  عليك  اأق��ام  قد    - ال�سام�سي  الغبار  را�سد  �سعيد  �سيف   / وميثله 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )88931.07( 
درهم بالت�سامن اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة 
�ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12162 بتاريخ 2017/11/1   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2017/3120   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سده/1- باحل�سا للم�ساريع - �ص ذ م م   جمهول حمل القامة 
 - الثقيلة  بال�ساحنات  امل��واد  لنقل  الواحة  التنفيذ/جنمة  ان طالب  مبا 
�ص ذ م م وميثله / يو�سف حممد ح�سن حممد البحر - قد اأقام عليك 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)807902.22( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان 
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12162 بتاريخ 2017/11/1   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/1883  جتاري كلي               
اىل املدعي عليه / 1-�سركة �سي بي دي ميدل اي�ست - ذ م م   جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي/ روميو انترييورز - ذ م م وميثله / بدر حممد علي القرق -  قد اأقام 
عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ 
ومقابل  وامل�سروفات  الر�سوم  الزامها  مع  فقط  دره��م(    2.114.352.71( وق��دره 
اتعاب املحاماة  و �سمول احلكم بالنفاذ املعجل طليقا من قيد احلكام.   وحددت لها 
 Ch2.E.21 جل�سة يوم الثنني  املوافق  2017/11/20  ال�ساعة 9.30 �ص بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 
حالة  ويف  الأق��ل  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12162 بتاريخ 2017/11/1   
اإعـــــــــــــــالن بالن�شــــــــــــر

يف اال�شتئناف رقم 1393 ل�شنة 2017 م مدين 
اىل امل�ستاأنف �سدها : �سركة بان ا�سيا انرتنا�سيونال - ذ م م 

نعلمكم باأن امل�ستاأنفة : عليا حممد عبداهلل ال�سرهان 
قد ا�ستناأف احلكم ال�سادر يف الق�سية املدنية رقم 2468 ل�سنة 2017 مدين )جزئي( 
ال�سارقة وقد حتدد لنظره جل�سة 2017/11/1 م - يف متام ال�ساعة التا�سعة والن�سف 
التف�سل  ي��رج��ى  ل��ذا   - الوىل  امل��دن��ي��ة  ال��دائ��رة  ام���ام  املحكمة  ه��ذه  مبقر  �سباحا 
املحكمة  فان  لديكم ويف حالة غيابكم  ما  لتقدمي  قانونا  او من ميثلكم  باحل�سور 
�ستبا�سر نظر ال�ستئناف وفقا لحكام القانون.  ملحوظة : ين�سر هذا العالن على 

نفقة امل�ستاأنف دون اأية م�سوؤولية على املحكمة جتاه حقوق الغري.
مكتب ادارة الدعوى       

االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 12162 بتاريخ 2017/11/1   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/3298  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1- الن�سر للهند�سة - ذ م م )فرع(  جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي/ �سبيد بال�ست للتجارة - ذ م م وميثله / خليفة عبداهلل �سعيد 
املطالبة  ال��دع��وى ومو�سوعها  اأق���ام عليك  ق��د   - الكتبي  ه��وي��دن  ب��ن  ع��ب��داهلل 
وامل�ساريف  والر�سوم  درهم(   343.686.00( وقدره  مببلغ  عليها  املدعي  بالزام 
واتعاب املحاماة والفائدة القانونية 12% من تاريخ ال�ستحقاق وحتى ال�سداد 
ال�ساعة 8.30  املوافق  2017/11/7    الثالثاء   التام.  وح��ددت لها جل�سة يوم 
�ص بالقاعة Ch1.C.14 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا 
اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12162 بتاريخ 2017/11/1   
يف الدعوى رقم 2017/301 نزاع تعيني خربة جتاري 

�سابر  ابراهيم  جعفر  ح�سني   -3 مانوج  امانيان  �سوبر  موليكودي   -2 رايف  يف  راجي�ص   -1  / ال�سادة 
المريي 4- �سركة عبيد حارب ملقاولت البناء - ذ م م  5-هورايزونز اكويليريوم لال�ست�سارات 

ب�سفتكم املتنازع �سدهم يف الدعوى رقم 2017/301 نزاع تعيني خرة جتاري   
نود الفادة بانه مت تكليفنا من قبل حمكمة دبي البتدائية املوقرة- للقيام مبهمة اخلرة احل�سابية 
يف الدعوى رقم )2017/301 نزاع تعيني خرة جتاري( ، وبناء عليه فاننا نرغب يف الجتماع بكم يف 
مقر مكتبنا الكائن مبنطقة النهدة 2 )دبي( �سارع بغداد مقابل مدر�سة اللفية بجانب كليات  التقنية 
رقم  هاتف   )406( رقم  مكتب  الرابع-  الطابق   - لالعمال  بالتنيوم  مركز  بناية   - للطالبات  العليا 
2344403-04 فاك�ص رقم 2344330-04 يف يوم الربعاء  املوافق  2017/11/8 يف متام ال�ساعة 11.00 
امل�ستندات  كافة  ا�سطحاب  يرجى  ل��ذا   ، اع��اله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  مو�سوع  ملناق�سة  وذل��ك   ، �سباحا 

والوراق الثبوتية التي حتقق دفاعكم يف ح�سور موكلكم او من ينوب عنكم
النظم للمحا�شبة والتدقيق 
اخلبري احل�شابي / د. ماجد حممد فهاد تربان   

 الدعوة اىل  ح�شور
 اجتماع خربة حما�شبية

العدد 12162 بتاريخ 2017/11/1   
مذكرة  اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/273  ا�شتئناف جتاري    
اىل امل�����س��ت��اأن��ف ����س���ده/1- ع��ل��ي نبيل ع��ل��ي ال�����س��اوي�����ص جم��ه��ول حمل 
�ص.ذ.م.م  العامة  للتجارة  ال�سل�سال  امل�ستاأنف/مدى  ان  مبا  القامة 
وميثله:رو�سة ح�سني ال�سيد حم�سن العطار قد ا�ستاأنف القرار/ احلكم 
بتاريخ:2017/2/9   جزئي  جتاري   2016/990 رقم  بالدعوى  ال�سادر 
وح��ددت لها جل�سه يوم  الأح��د  املوافق 2017/11/19 ال�ساعة 10.00 
�سباحا  بالقاعة رقم ch2.E.23 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من 

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

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف

العدد 12162 بتاريخ 2017/11/1   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2017/2747 تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سده/1-نخله الواحه للتجارة العامة �ص.ذ.م.م ب�سفتها مقرت�سه 
ال���ذرع���وين �سفته ك��ف��ي��ل و���س��ام��ن 3- علي  2- حم��م��د اح��م��د حم��م��د ع��ل��ي 
القامة  حمل  جمهول  و�سامن(  وكفيل  ومدير  )ب�سفته  وهبة  عبدالفتاح 
مبا ان طالب التنفيذ/بنك ام القيوين الوطني �ص.م.ع وميثله:خالد كلندر 
والزامك  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  عبداهلل ح�سني 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )577255.42( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
التنفيذية بحقك يف حالة  �ستبا�سر الج��راءات  املحكمة .وعليه فان املحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12162 بتاريخ 2017/11/1   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2017/1946 تنفيذ جتاري  
كونهي  كوبارا   -2 ���ص.ذ.م.م  العامة  للتجارة  كي  اف  �سده/1-ا�ص  املنفذ  اىل 
لل�سقالت  كى  ات�ص  التنفيذ/كي  طالب  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  م��ون 
وقوالب اخلر�سانة املحدودة ذ.م.م وميثله:عبدالرحمن ح�سن حممد املطوع 
قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )1071796( درهم بالت�سامن  اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج����راءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  .وعليه 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12162 بتاريخ 2017/11/1   

مذكرة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/1297  ا�شتئناف جتاري    

اىل امل�ستاأنف �سده/ 1- اف ايه اي لالزياء �ص.ذ.م.م 2- راجيف جايكومار 
جايكومار  ديليب   / امل�ستاأنف  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جم��ه��ول  نيهالين 
مري�سومال نيهالين وميثله:ح�سني علي ح�سن علي البناي  قد ا�ستاأنف / 
احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 2017/635 جتاري جزئي بتاريخ:2017/7/4 
وحددت لها جل�سه يوم الحد  املوافق 2017/11/12 ال�ساعة 10.00 �سباحا  
ميثلكم  م��ن  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.D.19 رق��م  بالقاعة 

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

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 12162 بتاريخ 2017/11/1   

     اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/1438  جتاري كلي

اىل املدعي عليه / 1- �سركة اأيبل تران�سبورت دي دبليو �سي  �ص.م.م جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي/كارلو�ص �سليم الها�سم ب�سفته ال�سخ�سية وب�سفته املدير املفو�ص عن �سركة جوعان 
الدعوى ومو�سوعها ف�سخ  اأقام عليك  ���ص.ذ.م.م وميثله:�سمري حليم كنعان قد  العام  للنقل 
العقد واعادة احلال اىل ما كان عليه قبل تاريخ:2014/12/8 الزام املدعي عليهما بالتكافل 
ال�سيكات املوقعة من  والت�سامن بينهما برد مبلغ )مليون درهم( اىل املدعي تقرير بطالن 
املدعي وامل�سحوبة علي ح�ساب املدعي عليها الزام املدعي عليهما بالت�سامن والتكافل بينهما 
املوافق 2017/11/15   الربعاء  يوم  لها جل�سة  املحاماة. وحددت  واتعاب  وامل�ساريف  بالر�سوم 
قانونيا  اأو من ميثلك  فاأنت مكلف باحل�سور  لذا   Ch2.E.22 بالقاعة  ال�ساعة 9.30 �ص 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12162 بتاريخ 2017/11/1   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/8964  عمايل جزئي
اىل امل��دع��ي عليه / 1-م��ط��ع��م وم��ق��ه��ى ج���ام ج��م جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان 
املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  ح�سني  علي  جاويد  /احمد  املدعي 
درهم(   2000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   40100( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات 
والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:mb176798539ae  وحددت لها جل�سة 
يوم الحد املوافق 2017/11/12 ال�ساعة 08.30 �ص بالقاعة ch1.A.5 لذا فاأنت 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  مكلف باحل�سور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12162 بتاريخ 2017/11/1   

       اعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/9035  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1- عيادة دعاء �ص.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/
ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  قا�سم  ال�سيد  حممد  الدين  نا�سر  حممد 
مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره��م   )362621( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة 
  .mb176625443ae:ال�سكوى رقم  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   2000(
وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2017/11/21   ال�ساعة 8.30 �ص بالقاعة 
Ch1.A.5 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12162 بتاريخ 2017/11/1   

       اعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/8082  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1- ريا�ص للنق�ص والزخرفة �ص.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  عبداللطيف  اف�سل  املدعي/امني  ان  مبا 
مببلغ  ع���ودة  وت��ذك��رة  دره���م   )22900( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة 
  .mb17672564ae:ال�سكوى رق��م  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   2000(
وحددت لها جل�سة يوم الثنني املوافق 2017/11/13   ال�ساعة 8.30 �ص بالقاعة 
Ch1.A.5 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12162 بتاريخ 2017/11/1   

       اعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/4770  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1- برولوجيك�ص �ص.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/
قا�سي هارون قا�سي نور ال�سالم قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
وق��دره )800  وتذكرة عودة مببلغ  درهم  وقدرها )20602(  مب�ستحقات عمالية 
  .AE172740641MB:رقم ال�سكوى  يف  وامل�ساريف  وبالر�سوم  دره��م( 
وحددت لها جل�سة يوم الحد املوافق 2017/11/26   ال�ساعة 8.30 �ص بالقاعة 
Ch1.A.5 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12162 بتاريخ 2017/11/1   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2017/4012  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/1- اك�سريت للنقليات �ص.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
الدعوى  عليك  اأق����ام   ق��د  ن��داج��اري  التنفيذ/فيكتوريا  ط��ال��ب  ان  مب��ا 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )11214( 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�سافة اىل مبلغ )1006( 
الجراءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر�سوم  دره��م 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12162 بتاريخ 2017/11/1   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف الدعوى رقم 2017/4327  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �سده/1- احلمرية للنقليات العامة ���ص.ذ.م.م جمهول حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/ا�سف خان حممد عا�سق قد اأقام  عليك 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
اىل  ب��ال���س��اف��ة  املحكمة  خ��زي��ن��ة  او  التنفيذ  ط��ال��ب  اىل  دره���م   )4000(
مبلغ )620( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12162 بتاريخ 2017/11/1   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف الدعوى رقم 2017/4073  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �سده/1- تيما لالزياء جمهول حمل القامة مبا ان طالب 
اأق��ام  عليك الدعوى التنفيذية  التنفيذ/انعم خليل خليل احمد قد 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )20114( درهم 
 )1608( مبلغ  اىل  بال�سافة  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل 
درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12162 بتاريخ 2017/11/1   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف الدعوى رقم 2017/4325  تنفيذ عمايل 

الكهروميكانيكية  لالعمال  امل�ستقبلية  ال�����س��وره  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
م��ام��ون ف�سل  التنفيذ/حممد  ط��ال��ب  ان  الق��ام��ة مب��ا  جم��ه��ول حم��ل 
اع��اله والزامك  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  اأق���ام  عليك  الرحمن قد 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )23817( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة بال�سافة اىل مبلغ )1845( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه 
فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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العدد 12162 بتاريخ 2017/11/1   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2017/3106 تنفيذ جتاري  
القامة  نواز جمهول حمل  نواز خان فهيم  املنفذ �سده/1-�سليم  اىل 
مبا ان طالب التنفيذ/حمدي جماهد عبدالدامي وميثله:ماجد �سعيد 
املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  ال�سويهي  اجل��الف  حمد 
اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )587130( درهم اىل طالب 
الجراءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  .وعليه  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12162 بتاريخ 2017/11/1   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2017/3262 تنفيذ جتاري  
������ص.ذ.م.م جم��ه��ول حمل  لل�سحن  اك�����ص  دي  ����س���ده/1-دي  املنفذ  اىل 
دبي(  )ف���رع  ذ.م.م  جلف  ا���ص  بيه  التنفيذ/يو  ط��ال��ب  ان  مب��ا  الق��ام��ة 
ومي��ث��ل��ه:ح�����س��ني ع��ل��ي ع��ب��دال��رح��م��ن ل��وت��اه ق��د اأق����ام ع��ل��ي��ك الدعوى 
ب��ه وقدره  امل��ن��ف��ذ  امل��ب��ل��غ  ب��دف��ع  وال���زام���ك  اع���اله  امل���ذك���ورة  التنفيذية 
)163901.09( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .وعليه فان 
اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج��راءات  �ستبا�سر  املحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12162 بتاريخ 2017/11/1   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2017/3230 تنفيذ جتاري  
جمهول  ���ص.ذ.م.م  البناء  م��واد  لتجارة  �سده/1-اورجنك�ص  املنفذ  اىل 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/�سركة هنيكل بويل بت لل�سناعات 
اأقام عليك  املحدودة ذ.م.م وميثله:ح�سني علي عبدالرحمن لوتاه قد 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
فان  .وعليه  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )258162(
اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج��راءات  �ستبا�سر  املحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12162 بتاريخ 2017/11/1   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2017/2879 تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سده/1-ابراهيم طلحة بن انور ابو اجلدايل 2- طلحة بن انور بن 
ا�سعد ابو اجلدايل جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/عبداهلل م�سعود 
قد  الكبان  حممود  عبداملجيد  وميثله:ريا�ص  املطريي  ال�سريحي  ح�سن  علي 
والتكافل   بالت�سامن  والزامكم  املذكورة اعاله  التنفيذية  الدعوى  اأقام عليك 
او خزينة  التنفيذ  دره��م اىل طالب  وق��دره )2519424(  به  املنفذ  املبلغ  بدفع 
املحكمة .وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12162 بتاريخ 2017/11/1   
مذكرة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/1383  ا�شتئناف جتاري    
اىل امل�ستاأنف �سده/ 1- دينكون ويل�سون 2- جون براون اجننريجن جاز تورينب 
ر�سك  �ستيفن�سور  برو�ص   -4 ليمتد  اندمنينتي  كابيتال  بروفيدنت   -3 ليمتد 
جو�ستار  ماهتاب   / امل�ستاأنف  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  ليمتد   ماجنمنت 
انرتنا�سيونال م.ح.ح وميثله:عبا�ص م�ستت فندي املالكي  قد ا�ستاأنف / احلكم 
ال�سادر بالدعوى رقم 2016/311 جتاري كلي بتاريخ:2017/7/12 وحددت لها 
جل�سه يوم الربعاء  املوافق 2017/12/13 ال�ساعة 10.00 �سباحا  بالقاعة رقم 
ch2.D.16 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم 

�ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 12162 بتاريخ 2017/11/1   

مذكرة اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2016/973  ا�شتئناف مدين    

دانزا�ص  �سركة   -2 ف����ورواردجن  جلوبال  ال  ات�����ص  دي   -1 ���س��ده/  امل�ستاأنف  اىل 
الحتاد   / امل�ستاأنف  ان  مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهول  ذ.م.م   لل�سحن  الم��ارات��ي��ة 
كنعان   حليم  وميثله:�سمري  الدن��ى  لل�سرق  العامة  ال�سمان  �سركة   - الوطني 
م���دين جزئي   2015/1890 رق���م  ب��ال��دع��وى  ال�����س��ادر  احل��ك��م   / ا���س��ت��اأن��ف  ق���د 
بتاريخ:2017/9/27 وحددت لها جل�سه يوم الربعاء  املوافق 2017/11/8 ال�ساعة 
من  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.D.17 رق��م  بالقاعة  �سباحا    10.00

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

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 12162 بتاريخ 2017/11/1   

مذكرة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2015/311  ا�شتئناف عقاري    

اىل امل�ستاأنف �سده/ 1- ان�سايد تراك للو�ساطة العقارية �ص.ذ.م.م  جمهول 
كلداري  وم�سطفى  اليا�ص  جمموعة   / امل�ستاأنف  ان  مبا  الق��ام��ة  حمل 
وميثله:عبدالعزيز خليفة م�سعود �سيخان الهنائي  قد ا�ستاأنف القرار/ 
احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 2017/648 عقاري كلي بتاريخ:2015/4/28 
 17.30 ال�ساعة   2017/11/15 امل��واف��ق  الرب��ع��اء   ي��وم  لها جل�سه  وح��ددت 
م�ساءا  بالقاعة رقم ch1.B.8 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم 

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

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف

العدد 12162 بتاريخ 2017/11/1   
مذكرة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/382  ا�شتئناف عقاري    
اىل امل�ستاأنف �سده/ 1- حممد احمد حممد احلبتور من ورثة املتويف/جمال 
املتويف/جمال  ورث��ة  من  عتيبه  بن  حممد  مديه   -2 احلبتور  حممد  احمد 
حممد احمد حممد احلبتور  جمهول حمل القامة مبا ان امل�ستاأنف / لويجي 
�سانتورو  وميثله:احمد ح�سن حممد عبداهلل املازمي  قد ا�ستاأنف القرار/ 
بتاريخ:2017/8/23  كلي  عقاري   2017/148 رقم  بالدعوى  ال�سادر  احلكم 
وحددت لها جل�سه يوم الثنني  املوافق 2017/11/13 ال�ساعة 10.00 �سباحا  
بالقاعة رقم ch1.C.11 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا 

ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف

العدد 12162 بتاريخ 2017/11/1   
اعالن حكم متهيدي بالن�شر

         يف  الدعوى رقم 2016/577  ا�شتئناف عقاري 
ل��ل��ع��ق��ارات جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مبا  امل�ستاأنف ���س��ده/1-ف��ال���ص  اىل 
الدعوى  اأق��ام  قد  الر�سدان  حممد  عبداهلل  را�سد  امل�ستاأنف/مرزوق  ان 
املذكورة اعاله وعليه نعلنكم بان  حكمت املحكمة وقبل الف�سل يف �سكل 
مو�سوع ال�ستئناف با�ستجواب كل من املدعي/امل�ستاأنف �سده الول طارق 
العقاري م�ساهمة  ابيار للتطوير  وامل�ستاأنفة الوىل/�سركة  خالد زكريا 
مقفلة فرع دبي القائمة واملوؤ�س�سة بامارة دبي ب�ساأن ما ورد با�سباب هذا 
املوافق:2017/11/6  الثنني  ي��وم  جل�سة  املحكمة  لها  وح��ددت   ، احلكم 

 .ch1.C.11:ال�ساعة:10:00 �سباحا يف القاعة
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف

العدد 12162 بتاريخ 2017/11/1   
اعالن حكم بالن�شر

         يف  الدعوى رقم 2017/572  جتاري  جزئي 
اىل املحكوم عليه/1- �سركة البقيع لقطع غيار املكيفات �ص.ذ.م.م جمهول حمل 
2017/5/17  يف  بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  املحكمة حكمت  بان  نعلنكم  القامة 
املدعي عليها  بالزام  انكور اليد ذ.م.م  املذكورة اعاله ل�سالح/م�سنع  الدعوى 
بان توؤدي اىل املدعية مبلغ )136410 درهم( وفائدة 9% من تاريخ:2017/2/20 
ثالثمائة  ومبلغ  ال��دع��وى  وم�سروفات  بر�سوم  والزمتها  ال�سداد  مت��ام  وحتى 
درهم مقابل اتعاب املحاماة. حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل 
اليوم التايل لن�سر هذا الع��الن �سدر با�سم �ساحب  ثالثني يوما اعتبارا من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12162 بتاريخ 2017/11/1   

اعالن حكم بالن�شر
         يف  الدعوى رقم 2017/519  جتاري  جزئي 

القامة  حم��ل  جمهول  ال��دي��ن  فهيم  ب��ن  �سابر  حممد  ع��ل��ي��ه/1-  املحكوم  اىل 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2017/5/15  يف الدعوى 
���ص.م.ع بالزام املدعي عليه )  ام القيوين الوطني  املذكورة اعاله ل�سالح/بنك 
الوطني  القيوين  ام  للمدعي )بنك  ي��وؤدي  بان  الدين(  بن فهيم  حممد �سابر 
�ص.م.ع( مبلغ وقدره )42.436.63 درهم( والفائدة القانونية بواقع 9% �سنويا 
وخم�سمائة  بامل�ساريف  والزمته  ال�سداد  مت��ام  وحتى  ت���اري���خ:2016/8/29  من 
درهم اتعاب حماماة. حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني 
ال�سمو  �ساحب  با�سم  �سدر  الع��الن  هذا  لن�سر  التايل  اليوم  اعتبارا من  يوما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12162 بتاريخ 2017/11/1   
اعالن حكم بالن�شر

         يف  الدعوى رقم 2016/1317  جتاري  جزئي 
اري��زال جمهول حمل القامة نعلنكم بان املحكمة  ان��درادا  اريل  اىل املحكوم عليه/1- 
حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2016/10/9  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/بنك 
املدعي  للبنك  ت�سلم  بان  عليها  املدعي  بالزام  عامة(  م�ساهمة  )�سركة  ال�سالمي  دبي 
بعقد  وقيمة  وو�سفا  نوعا  املبينة  ال�سكر  من  ج��رام  كيلو   )47.608.80( وقدرها  كمية 
ال�سلم املوؤرخ يف:2011/8/4 او برد قيمتها مبا يعادل مبلغ وقدره )مائة وت�سعة ع�سر الف 
و�ستمائة وثمانية دراهم واثنني وع�سرين فل�سا( والزمتها بامل�ساريف ومببلغ الف درهم 
مقابل اتعاب املحاماة. حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما 
اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12162 بتاريخ 2017/11/1   
اعالن حكم بالن�شر

         يف  الدعوى رقم 2016/2226  جتاري  جزئي 
حمل  جمهول  �سناعي  فرع   - ذ.م.م  لالنابيب  اخلليج  �سركة  عليه/1-  املحكوم  اىل 
يف    2016/12/28 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  الق��ام��ة 
الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/ديال لتوريد احلديد �ص.ذ.م.م بالزام املدعي عليها 
بان توؤدي للمدعية مبلغ )ثالثمائة وثمانية ع�سر الف و�ستمائة و�ستة وثالثني درهم( 
والفائدة القانونية بواقع 9% �سنويا من تاريخ ال�ستحقاق احلا�سل يف:2014/12/22 
املحاماة  اتعاب  مقابل  درهم  الف  ومببلغ  بامل�سروفات  والزمتها  ال�سداد  متام  وحتى 
ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات. حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل 
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12162 بتاريخ 2017/11/1   
اعالن حكم بالن�شر

         يف  الدعوى رقم 2017/1227  جتاري  جزئي 
اىل املدعي عليه/1- ريجني برا�سيني مادابورا جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/
العمران  ع��م��ران  ع��ب��داهلل  حمد  وميثله:عبداهلل  ����ص.م.ع  الوطني  القيوين  ام  بنك 
ال�سام�سي نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2017/7/20  يف الدعوى 
املذكورة اعاله ل�سالح/بنك ام القيوين الوطني �ص.م.ع بالزام املدعي عليه بان يوؤدي 
للمدعي مبلغ )11.449.10 درهم( عن دين بطاقة الئتمان وفائدة 9% �سنويا ب�سيطة 
من:2017/2/3 وحتى تاريخ ال�سداد التام والزمت املدعي عليه امل�ساريف وخم�سمائة 
درهم مقابل اتعاب املحاماة. حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني 
يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12162 بتاريخ 2017/11/1   

     اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/3018  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1- ال�سركة ال�سالمية للتمويل )افاق( - �سركة م�ساهمة خا�سة 2- رم�سان 
�سبيل احمد متوت - ب�سفته مالك موؤ�س�سة ا�سطول امل�ستقبل لتاأجري ال�سيارات جمهول حمل 
عيد  عبيد  احمد  وميثله:را�سد  ال�سويدي  البا�ص  خمي�ص  �سامل  املدعي/ماجد  ان  مبا  القامة 
املبالغ  املدعي من  ذمة  املطالبةبراءة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  ال�سويدي  دميا�ص 
املطالب بها يف الدعوى رق��م:2016/20 نزاع جتاري وايقاف التنفيذ رق��م:2016/2874 جتاري 
والر�سوم وامل�ساريف والتعاب. وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�ص املوافق 2017/11/16  ال�ساعة 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch1.C.13 بالقاعة  �ص   8.30
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل  ويف 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12162 بتاريخ 2017/11/1   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/1850  جتاري جزئي

اىل اخل�سم املدخل /�سركة طريق الفتح لنقل الركاب �ص.ذ.م.م جمهول حمل 
اأق���ام عليك الدعوى  الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي/حم��م��د اف�سل غ��الم ف��ري��د ق��د 
ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )51400( درهم والر�سوم 
وامل�ساريف والفائدة 9% من تاريخ املطالبه وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم 
بالنفاذ املعجل بال كفالة. وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2017/11/14  
اأو من  Ch 1.C.14 لذا فاأنت مكلف باحل�سور  ال�ساعة 8.30 �ص بالقاعة 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12162 بتاريخ 2017/11/1   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2017/3754  تنفيذ عمايل 
ان طالب  الق��ام��ة مبا  رول جمهول حمل  ���س��ده/1- مطعم  املنفذ  اىل 
الدعوى  عليك  اأق���ام   قد  احمد  نظيم  �سودهري  تب�سم  التنفيذ/زبيدة 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )79590( 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�سافة اىل مبلغ )5772( 
الجراءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر�سوم  دره��م 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12162 بتاريخ 2017/11/1   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف الدعوى رقم 2017/3978  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �سده/1- ال�سرقية للو�ساطة العقارية جمهول حمل القامة 
اأق��ام  عليك الدعوى  مبا ان طالب التنفيذ/�ساناز حم�سن ن��ورزادي قد 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )22536( 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�سافة اىل مبلغ )1610( 
الجراءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر�سوم  دره��م 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12162 بتاريخ 2017/11/1   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف الدعوى رقم 2017/4289  تنفيذ عمايل 

الب�سائع  وت��ف��ري��غ  ج��اوي��د خل��دم��ات حتميل  م��ري  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
�ص.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/اياز علي كوهاور 
اأق���ام  عليك ال��دع��وى التنفيذية امل��ذك��ورة اعاله  علي ل��واز ك��وه��اور ق��د 
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )3720( درهم اىل طالب التنفيذ او 
خزينة املحكمة بال�سافة اىل مبلغ )1094( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12162 بتاريخ 2017/11/1   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2017/1465 تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �سده/1-  ابراهيم احمد عبداهلل حممود احلمادي 2- موؤ�س�سة فويل اكار 
ملالكها ابراهيم احمد عبداهلل حممود احلمادي 3- و�سام نزار ازهري جمهول حمل 
واملقاولت/احمد  العامة  للتجارة  اكار  فويل  التنفيذ/�سركة  ان طالب  القامة مبا 
الع�سفور و�سركاه �ص.ذ   قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )1862522( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة  
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  .وعليه 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12162 بتاريخ 2017/11/1   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2017/3211 تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سده/1-عبدالمري في�سل من�سوري جمهول حمل القامة 
مبا ان طالب التنفيذ/يا�ص موتورز موؤ�س�سه فرديه وميثله:اأجني نبيل 
والزامك  اعاله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليك  قد  حممود 
او  التنفيذ  وق��دره )134038( دره��م اىل طالب  به  املنفذ  املبلغ  بدفع 
التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان  .وعليه  املحكمة  خزينة 
بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ 

ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12162 بتاريخ 2017/11/1   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2017/2301 تنفيذ جتاري  
حمل  جم��ه��ول  ذ.م.م  للهند�سة  ال�سعبية  ���س��ده/1-ال�����س��رك��ة  املنفذ  اىل 
الق���ام���ة مب��ا ان ط��ال��ب ال��ت��ن��ف��ي��ذ/دي��ال ل��ت��وري��د احل��دي��د )���س��رك��ة ذات 
اأقام  املطوع قد  م�سئولية حمدودة( وميثله:عبدالرحمن ح�سن حممد 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
.وعليه  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )147838( وق��دره 
فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12162 بتاريخ 2017/11/1   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2017/2819 تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سده/1-الريامي للزجاج والملنيوم ���ص.ذ.م.م جمهول حمل 
للتجارة  ان��رتن�����س��ن��ال  ف��اري��ت��ي  التنفيذ/�سركة  ط��ال��ب  ان  مب��ا  الق��ام��ة 
عليك  اأق��ام  قد  امل��ازم��ي  عبداهلل  حممد  ح�سن  وميثله:احمد  ����ص.ذ.م.م 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)16352( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .وعليه فان املحكمة 
بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج����راءات  �ستبا�سر 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12162 بتاريخ 2017/11/1   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2017/3125 تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سده/1-ري - براند - ينج  ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان 
طالب التنفيذ/مطعم كريتو للمندي واحلنيذ �ص.ذ.م.م وميثله:هاين 
التنفيذية  ال��دع��وى  عليك  اأق����ام  ق��د  اجل�سمي  ع��ب��داهلل  م��و���س��ى  رج���ب 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )44829( درهم اىل 
طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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••ال�شارقة-الفجر: 

ت��ن��ط��ل��ق ���س��ب��اح ال���ي���وم الأرب����ع����اء يف مركز 
اإك�����س��ب��و ال�����س��ارق��ة، ف��ع��ال��ي��ات ال������دورة 36 
للكتاب، مب�ساركة  الدويل  ال�سارقة  ملعر�ص 
تعر�ص  دول��ة   60 م��ن  ن�سر  دار   1650
وا�ست�سافة  عنوان،  مليون   1.5 من  اأك��رث 
كاتباً ومثقفاً، من 48 دولة، يحيون   393
على  تتوا�سل  فعالية،   2600 م��ن  اأك���رث 

مدى اأحد ع�سر يوماً.
وياأتي املعر�ص هذا العام حتت �سعار “عامٌل 
تنطلق  ال��ت��ي  ال��روؤي��ة  ليج�سد  كتابي”،  يف 
الكتاب  ق��ي��م��ة  ت��اأك��ي��د  ال�����س��ارق��ة يف  م��ن��ه��ا 
على  لالنفتاح  باباً  يكون  اأن  على  وق��درت��ه 
ث��ق��اف��ات��ه وع����وامل����ه، فيحمل  ب��ك��ل  ال���ع���امل 
على  تنفتح �سفحاته  لكتاب  �سورة  ال�سعار 
الإن�سانية، فيظهر  العلوم والآداب  خمتلف 
والأدب،  ال��ت��اري��خ،  م��ن  ���س��ور  على  م�سرعاً 
والطب،  الف�ساء،  وع��ل��وم  والتكنولوجيا، 

وغريها من املعارف.
وتتوزع فعاليات املعر�ص على حماور ثابتة، 
الثقافية”  “الفعاليات  ب��رن��ام��ج  فينظم 
�سيفاً،   158 ب��ح�����س��ور  ف��ع��ال��ي��ة   300
ومب�ساركة 39 دولة، فيما ت�ستمل فعاليات 
فعالية   33 من  اأك��رث  على  الثقايف  املقهى 
دولة،   11 وم�ساركة  �سيفاً   60 بح�سور 
�سيفاً   98 الفكري  الرنامج  وي�ست�سيف 

من 28 دولة، يقدمون 267 فعالية.
فعاليات  ب��رن��ام��ج  عناية  امل��ع��ر���ص  وي���ويل 
بح�سور  فعالية   1632 م��ق��دم��اً  الطفل 
منها:  دول���ة،   20 ومب�ساركة  �سيفاً   44
والأردن،  وب��ول��ن��دا،  وال��ك��وي��ت،  ب��ري��ط��ان��ي��ا، 
واأ���س��رتال��ي��ا، وم��ول��دوف��ا، ورو���س��ي��ا، والهند، 
و�سوريا،  ومنغوليا،  واأي�سلندا،  والبحرين، 

واإيطاليا، واأوكرانيا.
ويخ�س�ص ركن الطهي يف املعر�ص هذا العام 
72 فعالية بح�سور 12 �سيفاً ومب�ساركة 
ت�سعة دول اأبرزها: الهند، واململكة املتحدة، 

واملغرب، وال�سويد، وتايلند، فيما تخ�س�ص 
حم��ط��ة ال��ت��وا���س��ل الج��ت��م��اع��ي اأك����رث من 
متخ�س�سة  ع��م��ل  وور����س���ة  ف��ع��ال��ي��ة   33
الإعالم  م�ساهري  م��ن  نخبة  فيها  ي�سارك 
اجلديد لطرح عدد من الق�سايا الثقافية، 
يك�سفون  كما  والجتماعية،  والإع��الم��ي��ة، 
م��ن عالقاتهم مع  املعر�ص ج��وان��ب  ل���زوار 
املواقع،  ه��ذه  ع��ر  ومعجبيهم  متابعيهم 
للقراءة  الرتويج  يف  منها  ال�ستفادة  واآلية 

والثقافة واحلوار.
وي�������س���ت���ح���دث امل���ع���ر����ص يف ال���ق���اع���ة رق���م 
“منطقة  ع���ن���وان  ي��ح��م��ل  ج���ن���اح���اً  واح�����د 
كرى  م��ن  ع�سر  فيها  ت�سارك  امل�ستقبل” 
الن�سر  جم���ال  يف  امل��ت��خ�����س�����س��ة  ال�����س��رك��ات 
وال���ك���ت���اب الإل������ك������رتوين، ي���ع���ر����س���ون فيه 
ويقدمون  اإ�سداراتهم،  وجديد  جتاربهم، 
خدمات  تت�سمن  ل��ل��ق��راء،  نوعياّة  خ��دم��ات 
البحث، و���س��راء الإ����س���دارات، وغ��ريه��ا من 

الت�سهيالت.
يتيح  اإلكرتونياً  كما يوفر املعر�ص تطبيقاً 

دورة  تفا�سيل  معرفة  والعار�سني  ل��ل��زوار 
تت�سمنها  ال��ت��ي  وال��ف��ع��ال��ي��ات  ال���ع���ام،  ه���ذا 
وم��واع��ي��ده��ا، وال��ق��اع��ات ال��ت��ي ت��ق��ام فيها، 

وغريها من املعلومات.
وي�����س��ه��د رك���ن ال��ت��واق��ي��ع يف امل��ع��ر���ص اأكرث 
من 200 حفل توقيع، لنخبة من الكتاّاب 
الإم���ارات���ي���ني وال���ع���رب والأج����ان����ب، الذين 
تتنوع  التي  موؤلفاتهم  للجمهور  يوقعون 
والتاريخ،  والفل�سفة،  والنقد،  ال�سعر،  بني 
وامل�����س��رح وغ��ريه��ا م��ن امل��وا���س��ي��ع الثقافية 

واملعرفية.
امل�����س��ارك��ة يف فعاليات  الأ���س��م��اء  ب��ني  وم���ن 
ال��ع��ام مي�سون �سقر  ل��ه��ذا  ال��ت��وق��ي��ع،  رك��ن 
موزة  وال��دك��ت��ورة  املعال  وخ��ل��ود  القا�سمي، 
غ���ب���ا����ص، و����س���احل���ة ع��ب��ي��د غ���اب�������ص، ون����ورا 
ت�����رمي،  ع�����م�����ران  حم���م���د  ود.  امل�����ط�����ريي، 
وال�����س��اع��ر حم��م��د ب��ن ع��ب��د اهلل ب��ن حارب 
واأحمد  احل�سن،  يو�سف  ودك��ت��ور  امل��ه��ريي، 
الع�سم، ودكتور بهجت احلديثي، والدكتور 
الرميثي،  اهلل  وع��ب��د  امل�سلم،  ال��ع��زي��ز  عبد 

وع��ب��د اهلل خ��ل��ف��ان ال��ه��ام��ور ال��ي��م��اح��ي، و 
م���ريزا والدكتور  ع��ب��د اهلل  ع��ل��ي  ال��ن��وخ��ذة 
والدكتور  الكمايل،  ورمي  عايدابي،  يو�سف 
ح�سن  حممد  والدكتور  العزيز،  عبد  عمر 
بونعامة،  ��ي  م��ناّ وال��دك��ت��ور  احل��اف��ظ  ع��ب��د 
وج���ه���اد اأب����و ح�����س��ي�����ص، وال���دك���ت���ورة مرمي 
اللحام،  ومل��ا  املن�سوري،  و�سعاد  الها�سمي، 
الأخر�ص،  واأحمد  الدربا�ص،  ال��رزاق  وعبد 
�سقرة،  اأب��و  ماجد  ومي�سون  العتيبي،  ون��ور 
�سهاب  وال��دك��ت��ور  ن�����س��راوي��ن،  ف��اي��ق  ورول 
غ�����امن، وال����دك����ت����ورة ���س��ع��اد را�����س����د، وعبد 
ال�سام�سي،  عبيد  واآم��ن��ة  ���س��ري،  ال��ف��ت��اح 
و�سفية ال�سحي، وحوراء النداوي، والعقيد 
جمعة،  وحممود  احلمادي،  خالد  الدكتور 
دورغادو�ص،  ر.  ودكتور  لريانغي�ص،  وبيرت 
وفكتوريا  جونز،  وتايارا  �سات�سار،  و�سانيل 

كري�ستوفر موراي وغريهم من الأ�سماء.
العام  هذا  للكتاب  ال�سارقة  هيئة  واختارت 
ال�36  ال��دورة  اململكة املتحدة �سيف �سرف 
للمعر�ص، حيث تنظم �سل�سلة من الأن�سطة 

الثقافة  ع���م���ق  ت��ع��ك�����ص  ال���ت���ي  وال�����رام�����ج 
الإجن���ل���ي���زي���ة، و����س���رية م��ن��ج��زه��ا الأدب������ي، 

والفكري، والفني.
وي�����س��ت�����س��ي��ف امل���ع���ر����ص ق���ائ���م���ة م����ن كبار 
فعاليات  ي������رثون  ال����ذي����ن  ال�����س��خ�����س��ي��ات 
املعر�ص، مبوؤلفاتهم، وروؤاهم، واأطروحاتهم 
العاملي  ال�سوري  الفنان  ومنهم:  الثقافية، 
���ان م�����س��ع��ود، وال�����روائ�����ي اجل���زائ���ري  غ�������ساّ
وا���س��ي��ن��ي الأع��������رج، وال�������س���اع���ر وال����روائ����ي 
والكاتب  اهلل،  ن�سر  اإب��راه��ي��م  الفل�سطيني 
والقا�صاّ  وال��روائ��ي  خ��ال،  عبده  ال�سعودي 
والكاتب  وال�ساعر  ن��اج��ي،  ج��م��ال  الأردين 
الكويتي  والكاتب  الرحبي،  �سيف  الُعماين 
د. طالب الرفاعي، والروائي امل�سري اأحمد 
مراد، والروائي الكويتي �سعود ال�سنعو�سي، 
والروائي ال�سعودي د. حممد ح�سن علوان، 
والناقدة امل�سرية د. ثريا الع�سيلي، والكاتبة 
الليبية جنوى بن �ستوان، والروائي املغربي 
العراقي  وال��روائ��ي  جويطي،  عبدالكرمي 
كمال  التون�سي  وال��روائ��ي  اأن��ط��وان،  �سنان 

الرياحي، وغريهم الكثري.
كما ي�ست�سيف قائمة مميزة من ال�سخ�سيات 
منهم:  ال��ع��امل،  دول  خمتلف  م��ن  والكتاب 
ال�سابق  ال��ب��اك�����س��ت��اين  ال��ك��ري��ك��ي��ت  لع����ب 
و�سيم اأكرم، والكاتب الأمريكي املتخ�س�ص 
والكاتبة  لوراجني�ص،  بيرت  اليافعني  ب��اأدب 
والروائية الأمريكية فيكتوريا كري�ستوفر، 
كولومو،  ج���ول���ي���ان  ال��ف��رن�����س��ي  وال���ك���ات���ب 
وامل�������س���ور وامل���خ���رج ال��ه��ن��دي راي�����ان لوبو، 
�سامار،  اإدغار  الفلبيني  وال�ساعر  والروائي 
كارونانيدي  موتوفيل  ال��ه��ن��دي  وال��ك��ات��ب 
الريطاين  وامل�������وؤرخ  وال���ك���ات���ب  ���س��ت��ال��ني، 
فيكا�ص  الهندي  والكاتب  فرانكوبان،  بيرت 
الباك�ستاين  وال�سحفي  والكاتب  �سواروب، 
حممد حنيف، والعاملة واملوؤلفة الأمريكية 
لورنا  اجلاميكية  وال�ساعرة  جينوفا،  ليزا 

جوودي�سن.

و��سيني �لأعرج ي�سيد مبعر�س 
�ل�سارقة �لدويل للكتاب

اأكد الروائي اجلزائري وا�سيني 
ال�سارقة  م��ع��ر���ص  ان  الأع������رج 
ال����دويل ل��ل��ك��ت��اب ال���ذي تنطلق 
مبركز  ال���ي���وم   36 ال�����  دورت������ه 
ج�سرا  يعتر  ال�����س��ارق��ة  اك�سبو 
العربية  الثقافة  يربط  حيويا 

بالعاملية.
�سعادته  ع���ن  الأع������رج  اع����رب  و 
ال��دورة ال  الكبرية لتواجده يف 
36 من املعر�ص ..منوها ان كل 
كاتب اأن يكون من بني �سيوفه 
ل��ق��ي��م��ت��ه ال���ع���ال���ي���ة يف اح�����رتام 

الكاتب والٍكتاب.
و قال يف ت�سريح خا�ص لوكالة اأنباء الإم��ارات وام انه عندما نتاأمل قائمة 
املرتبطة  لتن�سيط فعالياته  املختارة  العينة  املعر�ص نلم�ص بو�سوح  �سيوف 
الطفولة   - تهمل  ما  كثريا  التي  بالفئة  وحتى  وبالتاريخ  الثقايف  بالراهن 
التي ت�سكل جيل الغد وهي جزء حيوي من رواد املعر�ص .. موؤكدا ان املعر�ص 
التجارب  بالعاملية فالكثري من  العربية  الثقافة  اأ�سبح ج�سرا حيويا يربط 
الثقافية والأدبية واحل�سارية والإن�سانية لها مكان مهم يف معر�ص ال�سارقة 
عاملي  �سياق  فهناك  العامل  ه��ذا  يف  الوحيدين  ل�سنا  اأننا  جيدا  ن��درك  لأننا 

ننتمي له بقوة الفعل الإبداعي وال�سراكة الإن�سانية.
ال�سرية  �ستكون حول  العاملي  احل��دث  م�ساركته يف هذا  اأن  الأع��رج  اأو�سح  و 
الذاتية التي اأ�سبحت اليوم ت�سكل مادة حيوية وكبرية يف ال�سياق الأدبي و 
هو نوع خا�ص ي�ستحق اأن نهتم به فهو يقف على حافتني حافة الأدب وحافة 
التاريخ و عندما نتكلم عن اأنف�سنا نحن نوؤرخ اأي�سا لزمن ولفرتة ولو�سع 
اأي�سا لكن لل�سرية الذاتية حدودها و�سلبياتها عندما تتحول اإىل ا�ستعرا�ص 
�ساحب  وين�سى  الأ�سخا�ص  من  �سخ�ص  بها  ق��ام  التي  الفردية  للفتوحات 
الكتاب اأن ال�سرية الذاتية هي اأول مقا�سمة لتجربة ذاتية واإن�سانية وثقافية 
و�سلت اإىل نقطة حمددة مع املجتمع القرائي الذي يريد اأن يعرف ال�سيء 

الكثري عن الإن�سان وظروفه بعد اأن تعرف على منط الكتابة.
و او�سح العرج انه �سيتحدث خالل املعر�ص عن جتربته ال�سخ�سية يف كتابة 
كما  ع�ستها   .. املنتهى  “�سرية  ال�سريية  روايته  خ��الل  من  الذاتية  ال�سرية 
ا�ستهتني” ال�سادرة عام 2015 وفيها يحكي ويتحدث عن رحلته احلياتية 
اأن  ب��دون  وفل�سفية  اإن�سانية  ق�سايا  خ��الل  وم��ن  اإن�ساين  اأف��ق  يف  والثقافية 

ينغلق الن�ص على نف�سه .

مب�شاركة 1650 عار�شًا من 60 دولة

»�ل�سارقة �لدويل للكتاب« ينطلق �ليوم بـ 2600 فعالية و1.5 مليون عنو�ن

متهيدًا لإعالن القوائم الطويلة

جائزة �ل�سيخ ز�يد للكتاب تنهي �أعمال �لفرز و�لقر�ءة لالأعمال �ملر�سحة للدورة �لثانية ع�سرة

ناق�شت تفا�شيل العدد الأول من جملة»النا�شر الأ�شبوعي«

»هيئة �ل�سارقة للكتاب« تختتم فعاليات �لربنامج �ملهني للنا�سرين

•• اأبوظبي  - الفجر

اجتماعاتها  للكتاب  زاي��د  ال�سيخ  جائزة  اأنهت 
املر�سحة  الأع���م���ال  وق�����راءة  ل��ف��رز  املخ�س�سة 
للدورة الثانية ع�سرة عقب اغالق باب الرت�سح 
يف الأول من اكتوبر اجلاري، حيث مت ا�ستقبال 
اأنف�سهم ودور الن�سر  الرت�سيحات من املوؤلفني 

واملراكز الثقافية واجلامعات.
وع��ن جم��ري��ات اأع��م��ال ال��ل��ج��ان ق���ال  الدكتور 
ع��ل��ي ب��ن مت��ي��م، الأم����ني ال��ع��ام جل��ائ��زة ال�سيخ 
و  الفرز  للكتاب : جرت اجتماعات جلان  زاي��د 
اللجان  اأع�ساء  ب�سال�سة وي�سر بف�سل  القراءة 
ال��ك��رام ذوي اخل���رة والخ��ت�����س��ا���ص، وخرجنا 
اإليه اجلائزة  ملا تطمح  باأعمال متميزة ترتقي 

على امل�ستويني الأدبي والثقايف«
ويرتاأ�ص بن متيم  جلنة الفرز والقراءة التي 
الباحثني  م��ن  جم��م��وع��ة  ع�سويتها  يف  ت�سم 
مقدمتهم  ويف  اجل���ائ���زة  ب��ح��ق��ول  امل��خ��ت�����س��ني 
العلمية  الهيئة  ع�سو  ال�سيخ  د.خليل  من  كل 
للجائزة -الأردن ، ود.علي الكعبي من جامعة 

الإمارات.
و�سيتم اإعالن القائمة الطويلة قريبا، و�ستبداأ 
الت�سعة  ال���ف���روع  يف  ال��ت��ح��ك��ي��م  جل����ان  اأع���م���ال 
للجائزة، ويليها اعالن القائمة الق�سرية بعد 
العالن  اإىل  و�سوًل  العلمية،  الهيئة  اجتماع 

عن الفائزين يف الربع الأول من العام القادم.
وقد راجعت اللجان ما يناهز 1250 م�ساركة 
الثانية  ل���ل���دورة  اجل���ائ���زة  ف�����روع  خم��ت��ل��ف  يف 

ع�����س��رة، ح��ي��ث ت�����س��در ك���ٌل م���ن ف��رع��ي الآداب 
للعام  الأك��رث  امل�ساركات  ن�سبة  ال�ساب  وامل��وؤل��ف 
م�ساركة   344 بواقع   التوايل،  على  اخلام�ص 
يف فرع الآداب و307 م���������ساركة يف فرع املوؤلف 

ال�ساب.
الكبري  الراحل  ملكانة  تقديراً  اجلائزة  اأن�ساأت 
يخ زايد بن �سلطان اآل نهيان - رحمه اهلل -  ال�سَّ
ودوره الرائد يف اإن�ساء الحتاد، والتنمية، وبناء 
ال��دول��ة والإن�������س���ان، ومُت��ن��ح اجل��ائ��زة ك��ل �سنة 
للمبدعني من املفكِّرين، والنا�سرين، وال�سباب، 
عن م�ساهماتهم يف جمالت التاأليف، والرتجمة 
يف العلوم الإن�سانية التي لها اأثر وا�سح يف اإثراء 
احلياة الثقافية، والأدبية، والجتماعية، وذلك 

وفق معايرَي علمية ومو�سوعية.

••ال�شارقة-الفجر: 

فعاليات  للكتاب  ال�����س��ارق��ة  هيئة  اختتمت 
ا�ستمر  ال��ذي  للنا�سرين  املهني  ال��رن��ام��ج 
على مدى يومني بح�سور اأكرث من 400 
نا�سر من 60 دولة، بثالث جل�سات نقا�سية، 
الأول  العدد  تفا�سيل  منها  الأوىل  ك�سفت 
من جملة النا�سر الأ�سبوعي، فيما تناولت 
الثانية حتديات التوزيع الدويل يف الع�سر 
الرتجمة  اأث���ر  الثالثة  وط��رح��ت  ال��رق��م��ي، 

ودورها يف نقل الأدب. 
واطلع احلا�سرون من النا�سرين واملهتمني 
مو�سوعات  على  والثقافة،  الن�سر  بقطاع 
عقب  الأ�سبوعي  النا�سر  من  الأول  العدد 
جل�سة حوارية تناولت الروؤية التي تنطلق 
حتدث  ل��ه��ا،  امل�ستقبلية  والأه������داف  منها 
اإدارة  ����س���امل، م��دي��ر  خ��الل��ه��ا ���س��امل ع��م��ر 
للكتاب،  ال�سارقة  بهيئة  واملبيعات  الت�سويق 
التنفيذي  الرئي�ص  نائب  براميان،  وكيفني 
الأمريكية،  ويكلي  ببلي�سرز  جملة  ونا�سر 
واأدارها علي العامري، مدير حترير جملة 

النا�سر الأ�سبوعي.

واأكد �سامل عمر اأن املجلة ت�سدر عن هيئة 
ال�سارقة للكتاب بالتعاون مع جملة ببلي�سرز 
ي��زي��د عمرها عن  ال��ت��ي  الأم��ري��ك��ي��ة  ويكلي 
150 عاماً، هي الأوىل املتخ�س�سة بالن�سر 
يف املنطقة، وتت�سمن اأبرز اأخبار دور الن�سر 
ال��ع��رب��ي��ة ل��ت��ع��ري��ف ال��ن��ا���س��ري��ن الأج���ان���ب 
ال��ق��ط��اع احل���ي���وي يف العامل  ب��ح��رك��ة ه���ذا 
العربي، اإ�سافة اإىل اأبواب ثابتة، من بينها: 
القراء،  واآراء  العرب،  الكتاّاب  واآراء  مقالت 
و����س���وؤون امل��ك��ت��ب��ات ال��ع��ام��ة، و���س��وق الكتاب 
اأن ثلث  املحلي والعربي والدويل، مو�سحاً 
حمتويات الن�سخة العربية �ستكون مرتجمة 
من املجلة الأم، فيما مت تخ�سي�ص الثلثني 

الآخرين لالأبواب املذكورة الأخرى.
املجلة  اإن  ب��رامي��ان  كيفن  ق��ال  ناحيته  من 
الأوىل  بالدرجة  تهتم  العربية  ن�سختها  يف 
بالكتاّاب العرب، ومب�سروع ال�سارقة الثقايف، 
وبالعمق الثقايف العربي، وبالنا�سر والقارئ 
اأن جملة النا�سر الأ�سبوعي  العربي، مبيناً 
اأعوام  �ستة  منذ  م�ستمر  ت��ع��اون  ثمرة  ه��ي 
مع معر�ص ال�سارقة الدويل للكتاب وهيئة 
نف�سه  ال��وق��ت  يف  م��وؤك��داً  للكتاب،  ال�سارقة 

اأهمية من  واأك��رث  اأكر  اأنها بداية ملجالت 
العربي  الن�سر  قطاع  �سعيد  على  التعاون 

انطالقاً من ال�سارقة.
ويف ندوة حتديات التوزيع الدويل يف الع�سر 

�ستيف  م��ن  ك��ل  فيها  ���س��ارك  ال��ت��ي  الرقمي 
ل�سركة  التنفيذي  واملدير  الرئي�ص  بوتا�ص، 
اأوفر درايف، وديفيد تايلور، نائب الرئي�ص 
الأول ل�ستحواذ املحتوى العاملي يف اإنغرام، 

واأدارها �سريف بكر، الع�سو املنتدب ل�سركة 
احلا�سرون  اأك��د  والتوزيع،  للن�سر  العربي 
على اأهمية انت�سار ثقافة الت�سويق الرقمي 
ب��ني ال��ن��ا���س��ري��ن ال��ع��رب ل��ل��و���س��ول اإىل كل 

العامل.  اأن��ح��اء  خمتلف  يف  للعربية  ق���ارئ 
حول  الن�سر  يف  الكبري  النمو  تايلور  وع��زا 
العامل اإىل وجود ال�سبكة العنكبوتية ب�سكل 
اكت�ساف  للموؤلفني  اأت���اح  م��ا  وه��و  اأ�سا�سي، 
وقال:  جيد،  ب�سكل  وا�ستثمارها  مواهبهم 
اإنتاج  اإع����ادة  يف  احل��دي��ث��ة  التقنية  اأ�سهمت 
الأعمال القدمية ب�سكل كبري، وا�ستقطبت 
بوتا�ص  اأك��د  فيما  ب��ه،  ي�ستهان  ل  جمهوراً 
ال���ع���رب حول  امل��ه��اج��ري��ن  اأن وج����ود  ع��ل��ى 
العامل، رفع الطلب على الكتاب العربي يف 
ب�سكل  املتحدة  ال��ولي��ات  اأوروب���ا عامة، ويف 
دي��رتوي��ت ولو�ص  خ��ا���ص، ل �سيما ولي��ت��ي 

اأجنلو�ص.
الدور  اأن  على  الندوة  يف  امل�ساركون  واتفق 
به مدينة  تقوم  اأن  يتوقع  ال��ذي  امل�ستقبلي 
موؤخراً  اإطالقها  مت  التي  للن�سر  ال�سارقة 
�سي�سهم يف جلب النا�سرين حول العامل اإىل 

املنطقة العربية. 
يف الإطار ذاته، اأكد امل�ساركون يف ندوة الأدب 
مو�سيك،  مايكل  اأداره���ا  التي  الرتجمة  يف 
اأن  للن�سر،  لينك  اإن��رت  موؤ�س�سة  يف  امل��ح��رر 
حدود  يتعدى  اإعالمي  باإنتاج  اأ�سبه  الأدب 

ق��اب��ل لالنت�سار  واأن����ه  ال���واح���دة،  امل��ن��ط��ق��ة 
اإىل  ال��واح��د، ودع��وا اجلميع  خ��ارج الوطن 
الإ�سهام يف ن�سر الأدب لأنه العامل الأ�سا�ص 
يف حمو اجلهل والأمية، وتوطيد العالقات 
والأخذ  واملعارف،  العلوم  وتعميق  واملحبة، 
ولغات  م��واط��ن  يف  ب��ه  لل�سفر  ال��ق��ارئ  بيد 

وثقافات وعوامل عدة.
دار  ورئي�سة  موؤ�س�سة  دراغ��ا،  �سونيا  وقالت 
�سونيا دراغا للن�سر، اإن على النا�سر الأجنبي 
الكتفاء  دون  العربية  للمنطقة  احل�سور 
يعطي  ذل����ك ل  لأن  ُب���ع���د،  ع���ن  ب��ال��ت��ع��ام��ل 
ت�سوراً وا�سحاً عن طبيعة احلياة الثقافية 
بيان  يف  ت�سهم  ال��ت��ي  الج��ت��م��اع��ي��ة  وح��ت��ى 
وبالتايل  التوجهات،  ومعرفة  الهتمامات، 
غابرييال  وبينت  املنا�سبة،  الكتب  اختيار 
اأن  اأم������ازون،  الأول يف  امل��ح��رر  ف����ورت،  ب��ي��ج 
الكتاب اجليد له القدرة على تخطي جميع 
ترتجم  احل��ال��ي��ة  �سركتها  واأن  احل���واج���ز، 
36 دول���ة، ول  300 لغة لأك��رث م��ن  نحو 
تزال تفكر باملزيد من التو�سع، لأن احلاجة 
ع��ن احلاجة  تقل  ل  ال��ع��امل  ح��ول  للثقافة 

اىل اأي اأمر اأ�سا�سي اآخر.
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من  قريبًا  التمثيل  جتربة  نعمة  مايا  اللبنانية  الفنانة  تخو�ض 
خالل فيلم �شينمائي يتم التكترّم حوله، وهو عمل كوميدي ت�شارك 
تاتيانا  �شليبا،  و�شام  عازار،  كارلو�ض  بينهم  النجوم  من  نخبة  فيه 
�شمعون،  بيار  القاعي،  جورج  جعفر،  عبا�ض  كرم،  بو  جاد  مرعب، 
اإنتاج  الفيلم من  اأن  ال�شدياق وغريهم، علمًا  واأرزة  باتريك مبارك 
من  الكثري  حاز  اأن  �شبق  الذي  �شفري  بودي  واإخ��راج  القاعي  جان 

اجلوائز يف جمال الإخراج.

يف مفاجاأة اأ�سعدت جمهوره، يعود النجم امل�سري نبيل احللفاوي اإىل خ�سبة 
امل�سرح مرة اأخرى بعد غياب ا�ستمر �سنوات عدة، منذ اآخر اأعماله امل�سرحية 

)عفريت لكل مواطن( يف العام 1988.
والتي  مت��وت(،  ملا  )ا�سحك  م�سرحية  بروفات  يقوب  اإن��ه  ق��ال  احللفاوي، 

�ستعر�ص على خ�سبة امل�سرح القومي.
الفنان  اعتذار  بعد  جاء  امل�سرحي،  العمل  هذا  على  احللفاوي  نبيل  تعاقد 
ف�����اروق ال��ف��ي�����س��اوي لن�����س��غ��ال��ه ب��ت��ح�����س��ريات ع��ر���ص م�����س��رح��ي اآخ����ر وهو 
)هولكو(، والفنان ح�سني فهمي لن�سغاله باأحد الأعمال الدرامية والفنان 

عزت العاليلي لأ�سباب �سحية. عر�ص )ا�سحك ملا متوت( من تاأليف لينني 
ك�ساب،  م��ي  الفنانة  بطولته  يف  وت�سارك  ال�سيد،  ع�سام  واإخ���راج  الرملي 

بالإ�سافة اإىل عدد من فناين امل�سرح القومي.
وتدور اأحداث امل�سرحية، حول فرتة ما قبل واأثناء وما بعد ثورة 25 يناير 

وما اأعقبها من اأحداث متالحقة ب�سكل كوميدي.
الفنان نبيل احللفاوي م�سل�سل )لأعلى �سعر(، الذي  اأعمال  اآخر  اأن  يذكر 
ومن  فهمي،  واأحمد  وزينة  نيللي كرمي  الفنانة  بجانب  بطولته  �سارك يف 

اإنتاج )العدل جروب( واإخراج ماندو العدل.

حمافظ  من  تكرميية  درع  على  �ساهني  اإل��ه��ام  امل�سرية  الفنانة  ح�سلت 
�سمن  لل�ستات(  )ي��وم  فيلمها  م�ساركة  بعد  املغربية،  اململكة  يف  خريبكة 
فاعليات مهرجان خريبكة، بح�سور املخرجة كاملة اأبوذكري، التي لقت 

ترحيباً كبرياً من جمهور وجلان تكرمي املهرجان بعد م�ساهدة الفيلم.
وقالت اإلهام: )كل تكرمي ي�سعدين جداً كاأنه التكرمي الأول يف م�سواري 
اأنه ي�سري يف الجتاه  الفنان ويوؤكد له  الفني(، متابعة: )التكرمي ي�سعد 
لأن  العمل،  و�سغوط  وتعب  اإره���اق  م��ن  التخل�ص  يف  وي�ساعد  ال�سحيح 

العمل الفني لي�ص �سهاًل باملرة ولكن احلب احلقيقي هو الذي يحركني 
الفن  قيمة  اأع���رف  لأن��ن��ي  الإن��ت��اج  وخ��و���ص  الفني  العمل  يف  لال�ستمرار 

واأ�ستمتع به(.
املهرجانات  م��ن  العديد  يف  ب��ه  �ساركت  لل�ستات(،  )ي��وم  منتجة  �ساهني، 
بطولته  يف  وي�ساركها  ال�سينمائي،  والقاهرة  دبي  منها  الكرى،  الدولية 
كل من نيللي كرمي، حممود حميدة، فاروق الفي�ساوي، اأحمد الفي�ساوي، 

ناهد ال�سباعي وهالة �سدقي.

بعد غياب ا�شتمر �شنوات عدة

نبيل �حللفاوي ي�سارك يف  م�سرحية )��سحك ملا متوت(
�إلهام �ساهني: �حلب �حلقيقي هو �لذي يحركني لال�ستمر�ر يف عملي

ع يف جتاربها، بني الرق�ض والغناء والتقدمي تنورّ

مايا نعمة : �ملوهبة ل تولد فجاأة وهي �إما تكون موجودة �أو ل تكون
والغناء  الرق�ص  بني  جتاربها،  يف  ع  تنواّ التي  نعمة  مايا 
والتقدمي، اأ�سارْت اإىل اأن �سبب قبولها امل�ساركة يف الفيلم 
اأخرى،  اأن الدور ي�سبهها، من دون الك�سف عن تفا�سيل 
كما اأكدت اأنها لي�ست ع�سوائية يف اختياراتها، بل تدر�ص 

جيداً كل خطوة تقوم بها.
وعن خر طالقها الأخري من زوجها وليد امل�سيح قالت: 
الطالق(،  فح�سل  م��ع��اً،  ل��ن��ك��ون  وق���ت  ه��ن��اك  ي��ع��د  )مل 
لفتة اإىل اأنها عا�ست معه 8 �سنوات وو�سال اإىل مرحلة 

. جا برقياّ النف�سال برقياّ كما َتزواّ

 10 نحو  قبل  اأكادميي(  )�ستار  برنامج  من  جِت  • تخراّ
اأن  ق��ررِت  وال��ي��وم  الغناء والتقدمي،  اإىل  اأع���وام واجت��ه��ِت 
رة  متاأخاّ ج��اءت  الأخ���رية  خطوتك  اأن  ترين  األ  متثاّلي. 

بع�ص ال�سيء؟
- كال، وبدل القول اإنني تاأخرُت يجب اأن يقال يل )برافو 

مروك(.
اإنك رف�سِت  يقال  التهنئة �سرورية، ولكن  اأن  �سك  • ل 
هذا  قبل  و�سلْتك  التي  التمثيلية  العرو�ص  من  الكثري 

العر�ص؟
- هذا �سحيح. فالوقت مل يكن ي�سمح يل، لأنني بعدما 
افتتحُت  ���س��ور،  يف  الأوىل  ال��رق�����ص  م��در���س��ة  اف��ت��ت��ح��ُت 
الكايف  الوقت  اأملك  اأك��ن  ومل  ب��ريوت،  يف  ثانية  مدر�سة 
لأي �سيء اآخر. واليوم بعدما اطماأننُت اإىل اأن احلال على 
اإىل  الجت��اه  لنف�سي: ل مانع من  قلُت  ي��رام،  ما  اأف�سل 
التمثيل، لأنني لو فعلُت ذلك قبل اليوم رمبا كنُت �سعرت 

بالتق�سري يف حق املدر�ستنْي.
اأي�ساً؟ كمغنية  وقتك  من  اأخذتا  املدر�ستان  • رمبا 

- ك���ال، ب��ل ك��ن��ُت اأط����رح )���س��ن��غ��ل( ���س��ن��وي��اً، واآخ����ر اأغنية 
طرحُتها كانت )اأنا حوا(. اأنا ل ميكن اأن اأقوم باأي خطوة 

اإل اإذا كانت مدرو�سة ول اأقبل باخلطوات الع�سوائية.
الزمن  ه��ذا  يف  كافياً  يعد  مل  الغناء  اأن  ترين  ه��ل   •
اأنه كانت لك جتربة �سابقة يف جمال  للمغني، خ�سو�ساً 

التقدمي اأي�ساً؟
واأَحبها  امل��وه��ب��ة  ميلك  ك��ان  اإذا  اإل  ب��ال�����س��رورة،  لي�ص   -
مه. املوهبة ل تولد فجاأة وهي  النا�ص من خالل ما يقداّ

اإما تكون موجودة اأو ل تكون.
احلالية،  املرحلة  يف  يخدمك  التمثيل  اأن  ترين  هل   •

وَمن ن�سحك بالجتاه نحوه؟
، واأن���ا قبلُت  ُع��ر���ص ع��ل��ياّ ال���دور  - ه��ي مل تكن ن�سيحة. 

اأبداً  امل�ساألة مل تكن  وي�سبهني.  به لأنه يليق علياّ كثرياً 
)هلق اإجا على بايل التمثيل(.

الفيلم؟ ي�سبهك  ناحية  اأي  • من 
- ل ميكنني اأن اأحتدث عنه الآن.

ا�ستعرا�سي؟ عمل  هو  • هل 
ما  كل  بل  اأو�سحها،  اأن  النقطة ل ميكنني  ه��ذه  - حتى 

ميكنني قوله هو اإن العمل كوميدي وكذلك دوري فيه.
وم�ساريع  لأعمال  انطالقة  الفيلم  هذا  �سيكون  هل   •

متثيلية م�ستقبلية؟
- مل ل!

اأننا  خ�سو�ساً  ال��درام��ا،  على  ال�سينما  لِت  ف�ساّ ومل��اذا   •
نعي�ص حالياً مو�سة الدراما التلفزيونية؟

اأن الدور ينا�سبني، وهذا  - اخرتُت الفيلم لأنني وجدُت 
كان احلافز الأ�سا�سي خلو�ص التجربة.

التقدمي؟ جتربة  تكرري  مل  • وملاذا 
ماذا  يعرف  اأن  وعليه  ك��ث��رية،  ع��رو���س��اً  يتلقى  الفنان   -
يختار بينها. واإذا مل ُيح�سن الختيار، فاإنه ي�سياّع هويته. 
مثاًل )تالنت تني( كان منا�ِسباً جداً يل، وهو برنامج فني 
خا�ص بالأطفال، واأنا لدياّ جتربة ناجحة مع تالميذي، 
ولذلك جنح كثرياً. وبعدها تلقيُت عرو�ساً ولكنها غري 
ني الإكثار  منا�سبة، واأنا بانتظار العر�ص املنا�سب. ل يهماّ
اأح��ر���ص دائ��م��اً على  ب��ل  ال��ع��امل(،  ��ع  ��ياّ يف ن�ساطاتي و)���سَ

اختيار الأعمال التي ت�سبهني وتنا�سبني.
اأنك  يالحظ  )اإن�ستغرام(  على  ح�سابك  يتابع  َم��ن   •

عر�سة للكثري من النتقادات؟
التي  والتعليقات  )اإن�ستغرام(  لدياّ متابعون كرث على   -
تكون  اأن  اأح��ب  خ�سة(.  عاملة  )اين  اإىل  ت�سري  ت�سلني 
الأجواء عر ح�سابي على )اإن�ستغرام( اإيجابية، وعادًة اأنا 
اأجيب على كل التعليقات واأح��رتم كل الآراء. يف املقابل، 
لأنهم  ويهاجمونني  ح�سابي  اإىل  ي��دخ��ل��ون  َم���ن  ه��ن��اك 
حواٍر  يف  اأدخ��ل  ولذلك  مني،  تغار  اأخ��رى  فنانة  يحبون 
)اأنت  يل  ويقولون  موقفهم  ون  يغرياّ الوقت  ومع  معهم 
متوا�سعة(. َمن يدخل )اإن�ستغرام( اأنا�ص من كل الأعمار 
، واأ�سبح ح�سابي ي�سماّ الكثري  وهذا اأمر جيد بالن�سبة اإيلاّ

من املتابعني وهذا ُي�ْسِعدين كثرياً.
اأق�سد انتقادات )الفانز(، بل ال�سفحات النتقادية  • ل 

على )اإن�ستغرام(؟
ال�  ع��دد  ازداد  ال�سنة  اأي�����س��اً، وه���ذه  اأ���س��ك��ره��م  - وه����وؤلء 
)share( كثرياً بف�سلهم. هذا الأمر ل يزعجني على 

الإطالق.
بك؟ ال�سخرية  حد  اإىل  الأمر  و�سل  لو  • حتى 

والنتقادات  بال�سور،  خ��ا���ص  م��وق��ع  ه��و  )اإن�����س��ت��غ��رام(   -
الدنيا  اخل��ارج��ي.  و�سكلي  وماكياجي  مالب�سي  ت��ط��ول 
اأذواق و)اإن�ستغرام( ي�سماّ كل الفئات الجتماعية مبختلف 

اأذواقها واأ�ساليب تفكريها.
لالنتقادات؟ تهتمني  ل  • عادًة 

اأنني )عم بلاّ�ص علاّم بالنا�ص(،  - هذه النتقادات توؤكد 
لكتابة  وقتهم  م��ن  بع�ساً  يخ�س�سون  لأن��ه��م 

تعليق اأو اإبداء راأي.
ذلك؟ يف  تاأخرِت  اأنك  ترين  • األ 

- اأنا اأحتدث عن ال� )�سو�سيال ميديا( 
حتديداً. هي مل تكن موجودة �سابقاً، 
فون على الفنان من  وكان النا�ص يتعراّ

تغرياّ  الو�سع  بينما  ال�سحافة،  خالل 
بجمهوره  الفنان  عالقة  و���س��ارْت  اليوم 

الإجتماعي،  ال��ت��وا���س��ل  م��واق��ع  ع��ر  مبا�سرة 
للتعبري عن  اأم��ام اجلمهور  الفر�سة متاحة  وباتْت 

راأيه بالفنان.
فكيف  ال��ن��ج��وم(،  )رق�����ص  جت��رب��ة  خ�سِت  اأن  �سبق   •

ا�ستفدِت من هذه التجربة؟
ُت  وعراّ ال�سا�سة،  على  اأ�سهر   3 ملدة  �ساهدوين  النا�ص   -
فُت على  اأن��واع رْق�ٍص جديدة، وتعراّ عن قدراتي وتعلاّمُت 
ولعبنا معاً  ج��م��ي��اًل  وق��ت��اً  اأم�����س��ي��ُت معهم  ج���دد  زم���الء 

وَتناَف�ْسنا يف ما بيننا.
• فجاأة �سمعنا بخر طالقك من وليد امل�سيح بعد زواٍج 

جاء نتيجة ق�سة حباّ كبرية. ما �سبب هذا الطالق؟
- ع�سُت مع وليد 8 �سنوات وو�سلنا اإىل مرحلة النف�سال 
. ل يوجد �سبب معنياّ للطالق.  جنا برقياّ برقياّ كما َتزواّ
هو �سار اهتمامه اأكر مبطاعمه وعمله واأنا زدُت اهتماماً 
مبدار�سي وحفالتي، ومل يعد هناك وقت لأن نكون معاً، 
ولذلك ح�سل الطالق. زواجنا كان قائماً على الحرتام 

املتبادل، ومل حت�سل م�ساكل بيننا.
على  ق�������س���ى  ط��م��وح��ك��م��ا  اإن  ال����ق����ول  مي���ك���ن  ه����ل   •

زواجكما؟
جنا يف �سناّ مبكرة  - ل عالقة للطموح بذلك. نحن تزواّ
يتغرياّ  والإن�����س��ان  جامعية،  طالبة  اأزال  ل  حينها  وك��ن��ُت 
ر مع الوقت، وهذا لي�ص خطاأ. نحن مل نعد ن�سبه  ويتطواّ

ْرنا النف�سال على َتواُفق. بع�سنا كثرياً، ولذلك قراّ
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�حذر هذه �لأ�سياء يف 
حالة تربعك بالدم

ا  ب��ال��دم، حر�سً ع  ال��ت��رُّ الل��ت��زام بها يف حالة  اإر���س��ادات هامة يجب   هناك 
بالدوار  �سعوره  اأو  اإليه  ع��دوى  اأي  انتقال  ولتجنُّب  ع،  املُ��ت��ِراّ �سالمة  على 

والإغماء.
بالدم،  ع  الترُّ يف  للراغبني  الن�سائح  بع�ص  لين"  "هيل�ص  موقع  ويقدم 
د  التاأكُّ الهامة  الإر���س��ادات  وم��ن  ب��ه.  ع  الترُّ الفئات من  بع�ص  فيما يحذر 
امل�ستخدمة يف �سحب الدم؛ حفاًظا على �سالمة  من تعقيم جميع املعدات 
ملوثة.كما  اإب��ر  ا�ستخدام  نتيجة  َمَر�سية  بعدوى  الإ�سابة  وع��دم  ع،  املُ��ت��ِراّ
�ص لإجهاد، وبتناول كثري  ين�سح املوقع باحل�سول على الراحة وعدم التعرُّ

من ال�سوائل والع�سائر بعد عملية الترع؛ لتجنُّب فقدان الوعي.
كما ين�سح بتناول الطعام ال�سحي بعدها لتعوي�ص املفقود من الدم.

ويحذر املوقع بع�ص الفئات من الترع بالدم حفاًظا على �سالمتها و�سالمة 
اأ�سحاب  بالدم  الترع  من  مُيَنع  حيث  به؛  ع  املُترَّ ال��دم  اإليه  �سينتقل  من 
عليهم  اإذ  ال�سدرية؛  للذبحة  م��وؤخ��ًرا  تعر�سوا  وم��ن  امل��زم��ن��ة،  الأم��را���ص 
ع، وكذلك الذين خ�سعوا لعمليات جراحية  النتظار عاًما كاماًل قبل الترُّ
ا النتظار حتى  ا الذين عليهم اأي�سً ا حيويًّ موؤخًرا، اأو الذين يتناولون م�سادًّ

التوقف عن تناوله وال�سفاء التام من املر�ص الذي يعانون منه.
ال��الت��ي تعر�سن  ال���دم م���وؤخ���ًرا، كالن�ساء  ل��ف��ق��دان  ت��ع��ر���س��وا  وك��ذل��ك م��ن 

لالإجها�ص على �سبيل املثال.

�سبب  تف�سر  �أ�سباب   4
حدوث �لإغماء �ملفاجئ

وعيه  ال�سخ�ص  يفقد  اأن  فيها  التي يحدث  احل���الت  اأح��د  ه��و  )الإغ��م��اء( 
لفرتة من الزمن، والتي تكون ق�سريًة يف العادة، وذلك لنق�ص و�سول الدم 
اإىل الدماغ، في�سقط فيها املري�ص على الأر�ص مع �سعف ع�سالت اجل�سم 

وعدم القدرة على التحرك نهائياً.
ول يعي املُغمى عليه ملا يح�سل حوله لفرتة من الزمن قبل ا�ستعادته لوعيه، 
وقد يكون الإغماء م�سبوقاً باإنذارات ت�سري للمري�ص باأنه على و�سك فقدان 
الأحيان، والغثيان وعدم  الإغماء يف كثري من  ت�سبق  التي  وعيه كالدوخة 

و�سوح الروؤية.
د الدكتور خالد النمر، اأ�ستاذ وا�ست�ساري اأمرا�ص القلب  ويف هذا ال�سدد، حدَّ
والتي  املفاجئ،  الإغماء  اأ�سباب حلدوث حالت  اأربعة  ال�سرايني،  وق�سطرة 

تعد �سائعة، ولكن يجهل الكثريون اأ�سبابها.
الأ�سباب الأربعة:

الرئوية. اجللطة   1-
القلبية. اجللطة   2-

ثواٍن. ثالث  من  اأكرث  القلب  ف  توقُّ  3-
الدماغ. جلطات  من  معني  نوع   4-

اجلاهلي؟  الع�شر  يف  ال�شعاليك  ال�شعراء  هم  • من 
- عروة بن الورد وال�سنفري وال�سليك بن ال�سلكة وتاأبط �سرا. 

بالوعد؟  اخلف  يف  املثل  ُي�شرب  • فيمن 
- عرقوب 

الفال؟  ببنات  املق�شود  • ما 
- الإبل 

اللغة؟  يف  العني  كلمة  تعني  • ماذا 
- عني الن�سان واجلا�سو�ص وعني املاء وذات ال�سئ ولبه. 

اللغة؟  يف  امل�شتحيالت  هي  • ما 
- الغول والعنقاء واخلل الويف 

ي�ستخدمون  الأوروبيون  الأطباء  كان  ع�سر  والثامن  ع�سر  وال�سابع  ع�سر  ال�ساد�ص  القرون  • طوال 
التبغ ملعاجلة �سل�سلة من امل�ساكل ال�سحية مثل ال�سداع وت�سو�ص الأ�سنان والتهاب املفا�سل وحتى رائحة الفم 

الكريهة. 
والأذنان.  الأنف  هما  احلياة  طوال  النمو  عن  يتوقفان  ل  اللذان  الإن�سان  ج�سم  يف  الوحيدان  • الع�سوان 

ه�سمية.  غدة  مليون   35 نحو  على  الإن�سان  معدة  • حتتوى 
• اأطول كلمة اإجنليزية ميكن اأن تكتب دون تكرار حرف واحد مرتني هيuncopyrightables وهي 

تتاألف من 16 حرفا. 
جرمانيا.  اإىل  برلني  مدين��ة  ا�سم  تغيري  ينوي  كان  هتلر  اأدولف  النازي  • الزعيم 

ال�سي�ن.  يف  نهر  األف   50 من  اأكرث  • يوجد 
ابط(.  )مفرد  اآباطهم  على  بالو�سم  دمهم  ف�سائل  يطبعون  النازي  احلزب  وقادة  اأع�ساء  • كان 

املوز.  من  يباع  مما  اأكرث  منها  ويباع  العامل  يف  )فاكهة(  اأ�سهر  • الطماطم 
نحو  يبلغ  الذي  �سكانها  عدد  على  يزيد  �سنوياً  فرن�سا  يزورون  الذين  ال�سياح  • عدد 

ن�سمة.  مليون   60

النهر الغا�ضب
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ع�شري الربتقال يح�شن الذاكرة
يف  ي�ساعد  يوميا  الرتقال  ع�سري  من  كاأ�ص  تناول  اأن  درا�سة  نتائج  بينت 

حت�سني الذاكرة.
الريطانية  ريدينغ  اأجراها علماء من جامعة  التي  الدرا�سة  وا�سرتك يف 

�سنة.  81–60 بني  اأعمارهم  رجال،  و13  امراأة   24
الرتقال  ع�سري  يف  امل��وج��ودة  الكيميائية  امل���واد  اأن  ال��درا���س��ة  نتائج  بينت 
الأك�سدة  عمليات  من  الع�سبية  اخلاليا  وحتمي  الدموية  ال��دورة  حت�سن 

الناجتة عن الجهاد، وت�ساعد اخلاليا يف اإر�سال الإ�سارات.
وح�سب راأي اخلراء، توؤثر مركبات  الفالفونويد، املوجودة يف الرتقال، 
الإ����س���ارات يف منطقة  ي��ب��دو تن�سط ط��رق  ال���ذاك���رة، حيث كما  اإي��ج��اب��ي��ا يف 

"احل�سني" بالدماغ.
الأ�سخا�ص الذين ا�سرتكوا يف هذه الدرا�سة كانوا ب�سحة جيدة، وطلب منهم 

الباحثون تناول ن�سف لرت من ع�سري الرتقال يوميا ملدة 8 اأ�سابيع.
الثامن،  الأ�سبوع  انتهاء  وبعد  قبل  امل�سرتكني  ذاكرة جميع  الباحثون  قيم 
بتناول  امل�سنني  العلماء  ين�سح  لذلك   ،%  8 بن�سبة  حت�سنت  اأنها  وتبني 

ع�سري الرتقال يوميا وب�سورة منتظمة.

املعدة،  اإىل حمو�سة  الغذائية اخلاطئة  العادات  توؤدي 
مثل تناول الطعام الد�سم، والنوم بعد الأكل مبا�سرًة، 

وعدم تناول الوجبات يف مواعيد منتظمة، وغريها.
منال  الدكتورة  العالجية  التغذية  ا�ست�سارية  م  وُت��ق��ِداّ
"عاجل"؛ للم�ساعدة  �سرف الدين عدة ن�سائح لقراء 
على التخلُّ�ص من حمو�سة املعدة املزعجة؛ يف مقدمتها 
جتنُّب تناول الطعام قبل النوم ب�ساعتني جتنًبا لعودة 

الطعام من املعدة اإىل املريء خالل ال�ستلقاء.
 5 اإىل  الثالثة  الأ�سا�سية  الوجبات  بتق�سيم  وتن�سح 
وجبات خفيفة على مدار اليوم، وامل�سغ ببطء وجيًدا.

الدهون  كثرية  الد�سمة  الأطعمة  ت��ن��اول  م��ن  وحت��ذر 
الأكل  التدخني عقب  ومن  التوابل،  كثرية  والأطعمة 

مبا�سرًة.
باللعاب  امل��ريء  تغلف  التي  العلكة  بتناول  تن�سح  كما 

فتحمي من احلمو�سة، وبالإكثار من �سرب املياه.
ال�سعور  ت��ق��ل��ل  ال���ت���ي  الأط���ع���م���ة  ب��ع�����ص  اإىل  وت�����س��ري 
والتفاح  وال��ب��ط��ي��خ  واخل���ي���ار  ك��اخل�����ص  ب��احل��م��و���س��ة، 
وال��ب��ط��اط��ا وزي���ت ال��زي��ت��ون، وت��ن��اول م�����س��روب العرق 

�سو�ص.
وحتذر من تناول ال�ساي والقهوة وامل�سروبات الغازية.

التغذية  ا�ست�سارية  الدين هي  �سرف  منال  والدكتورة 
�سم�ص  عني  جامعة  طب  كلية  يف  تخرجت  العالجية، 
امل�سرية، وح�سلت على دبلوم يف التغذية العالجية من 

معهد اجلودة

كيف تتخل�س من حمو�سة �ملعدة؟

��ًا من ت�شميم اأميلي وانغ يف اأ�شبوع املو�شة ال�شيني يف بكني.      )رويرتز( طفلة تقدم زيرّ

كانت مياه النهر جتري وتلعب مرحة فرحه عندما جاء احدهم والقى بداخلها بقايا كثرية ثم ذهب فتوقفت 
عليها  يحافظ  ان  تتمنى  وكيف  ماآ�ساتها  الكبري  النهر  لوالدها  لت�ستكي  كثريا  وحزنت  اجلريان  عن  املياه 
النا�ص فال يرمون فيها ال�سياء القذرة فقالت موجة �سغرية وهي تبكي جرحتني بع�ص العلب يوما وانا 
العب وبكيت كثريا وقالت اخرى رمى �سخ�ص ما بع�ص احلجارة وا�سابني اآه . كم هو قا�ص فقالت اختها نعم 
لقد ا�سابتني اي�سا حجارة وب�سبب م�سنع الكيماويات ماتت �سمكاتي اآه كم انا حزينة فقالت الم وانا اي�سا 
النا�ص بنا فقال النهر الكبري  اإىل مكانا اخر متى يح�ص  اتاأمل ف�سمكاتي متوت وهناك من ترتكنا وتهرب 
ح�سنا من الن �سنختفي ولن نعود البعد ان يعرف النا�ص قيمتنا ،واختفت مياه النهر لي�سرخ النا�ص هلعا 
ماذا �سيفعلون بال مياه وكيف �سيعي�سون ف�سرخ رجل وقال كنت اح�ص ان النهر �سيغ�سب يوما ما ويختفي 
فنحن ل نعامله باحرتام انظروا ماذا يوجد بقاعه وماذا نلقي بداخله حتى تعرفه ملاذا تركنا النهر الكبري 
،وجتمع النا�ص نادمني على معاملتهم للنهر ولكن احدا منهم قال لن ينفع الكالم هيا لننظف قاع النهر قبل 
ان تغيب ال�سم�ص وبالفعل مل مت�ص حلظات ال وتدلت احلبال لينزل �سباب القرية اإىل قاع النهر ينظفونه 
وي�ستخرجون ما فيه من بقايا وحجارة واخ�ساب فعلق احدهم وقال كم اخجل من ذلك .. وعندما غربت 
ال�سم�ص ذهب اجلميع للنوم والراحة وهم نادمني على مافعلوه �سابقا ،ويف ال�سباح ا�ستيقظ اجلميع على 

�سوت مياه دافقة تعلن انها جاءت �ساكرة لهم جهدهم وانها لن ترتكهم مرة اخرى .


