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اإجناب الأطفال يطيل العمر

وجدت درا�سة حديثة اأن اإجناب االأطفال يطيل عمر االإن�سان ال �سيما 
عند االآباء الذكور.

و���س��م��ل��ت ال���درا����س���ة -ال���ت���ي ن�����س��رت ن��ت��ائ��ج��ه��ا جم��ل��ة ج���ورن���ال اأوف 
اإبيدمييولودجي اأند كوميونيتي هيلث اأكرث من 1.4 مليون �سويدي 
مولودين بني 1911 و1925، وبينت اأن اأمد العي�ش يف ال�ستني هو 
على  واح��د  لديهم طفل  الذين  االأه���ايل  عند  تقريًبا  ب�سنتني  اأط��ول 

االأقل، باملقارنة مع هوؤالء الذين لي�ش لديهم اأطفال. 
الن�ساء  ع��ام( منه عند  الرجال )1.8  بقليل عند  اأك��ر  الفارق  وك��ان 

)1.5 عام(.
اأما يف �سن الثمانني، فاالآباء الذين لديهم ولد واحد على االأقل كانوا 
ياأملون العي�ش 7.7 �سنة، مقابل 7 �سنوات لهوؤالء الذين لي�ش لديهم 
اأوالد، وميكن للأمهات اأن ياأملن العي�ش ل� 9.5 �سنة، يف مقابل 8.9 

�سنة لهوؤالء اللواتي مل ينجنب اأطفااًل.
وك�سف القائمون على هذه الدرا�سة اأن اإجناب االأطفال يطيل العمر، 
ليدح�سوا بذلك درا�سات �سابقة ذكرت اأن هناك علقة بني طول العمر 
وجن�ش الطفل. ويف م�سعى اإىل تف�سري الفارق يف اأمد العي�ش املتوقع 
بني من لديه اأطفال ومن لي�ش لديه، طرح الباحثون فر�سيات عدة 
اأبرزها  �سيخوختهم،  يف  الأهلهم  االأوالد  من  املقدم  الدعم  جانب  اإىل 

االبتعاد عن اأمناط ال�سلوك غري ال�سحية عند اإجناب االأطفال.
ويف اأغلبية البلدان، تعي�ش الن�ساء لفرتة اأطول من الرجال، ب�سرف 

النظر اإن كن اأمهات اأم ال.

اللفتات جتذب امل�شرتين من 
اآلت بيع املاأكولت

اأ�سارت درا�سة حديثة اإىل اأن اآالت بيع املاأكوالت وامل�سروبات ال�سحية 
اخلفيفة ميكنها جذب اأعداد اأكر من امل�سرتين عن طريق الفتات 
تو�سح مزايا املاأكوالت وامل�سروبات ال�سحية التي تبيعها بدرجة اأكر 

مما لو خف�ست �سعر هذه املنتجات.
وم��ن اأج��ل اإع���داد ال��درا���س��ة اأج���رى الباحثون جت��ارب على 28 من 
ثلثة  واخ��ت��روا  جامعي.  ح��رم  يف  وامل�سروبات  الغذائية  املنتجات 
خيارات كل على حدة اأو جمتمعني باأ�سكال خمتلفة. منها اأن ميلأوا 
بن�سبة  املنتجات  اأ���س��ع��ار  يخف�سوا  اأو  �سحية  غذائية  مب���واد  االآل���ة 
اأن ي�سعوا الفتات تعدد مزايا املنتجات ال�سحية مثل  اأو  25 باملئة 

انخفا�ش ال�سكر اأو قلة ال�سعرات احلرارية.
وقالت جينيت اإيكوفيك�ش الباحثة يف جمال ال�سحة العامة بجامعة 
ييل يف كونيتيكت وامل�ساركة يف اإعداد الدرا�سة ذهلنا من اأن خف�ش 
وامل�سروبات  امل���اأك���والت  الخ��ت��ي��ار  للنا�ش  حم��رك��ا  ي��ك��ن  مل  االأ���س��ع��ار 

ال�سحية.
كتبت اإيكوفيك�ش وزملوؤها يف ن�سرة اأكادميية التغذية واحلمية يوم 
الرابع من فراير يقولون اإنهم كانوا يتوقعون اأن يجتذب كل خيار 

من الثلثة على حدة النا�ش للماأكوالت وامل�سروبات ال�سحية. 
وافرت�سوا كذلك اأن اجلمع بني اأكرث من خيار �سيكون له التاأثري 

االأكر على امل�سرتين.
ل��ك��ن م��ا ت��و���س��ل��وا اإل��ي��ه ب���دال م��ن ذل���ك ه��و اأن ال��و���س��ع اخ��ت��ل��ف بني 
امل�سروبات واملاأكوالت اخلفيفة واأن و�سع الفتات دعائية �ساعد على 

البيع اأكرث من خف�ش االأ�سعار. 
اإىل  �سعرها  وخف�ش  �سحية  مب��واد  امل��اأك��والت  بيع  اآالت  م��لء  واأدى 
باملقارنة  الدرا�سة  460 وح��دة خلل فرتة  املبيعات مبقدار  زي��ادة 

بالفرتة نف�سها قبل عام.
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طفالن يقتحمان مقابلة على الهواء
له  مقابلة  اأث��ن��اء  مكتبه  اقتحم طفله  عندما  ارت��ب��ك  ال��ذي  ال��رج��ل  ق��ال 
على الهواء مبا�سرة مع تلفزيون هيئة االإذاع��ة الريطانية )بي.بي.�سي( 
اأ�سرته والتي غمره بها مليني  اإنه ممنت للغاية للم�ساعر الرقيقة جتاه 

االأ�سخا�ش حول العامل بعد اأن �ساهدوا الفيديو على االنرتنت.
الوطنية  اأمريكي م�سارك يف جامعة بو�سان  اأ�ستاذ  وكان روبرت كيلي وهو 
خدمة  �سكايب  عر  بي.بي.�سي  مع  مقابلة  يف  يتحدث  اجلنوبية  بكوريا 
االت�ساالت الهاتفية والفيديو عر االإنرتنت التابعة ل�سركة مايكرو�سوفت 
ب�ساأن عزل باك جون-هاي رئي�سة كوريا اجلنوبية عندما دخلت طفلته بثقة 
اإىل مكتبه يف منزل االأ�سرة. ويف اأعقاب الطفلة دخل املكتب طفله الر�سيع 
كانت  التي  جوجن-اأيه  كيم  زوجته  وتلتهما  م�سايته  على  اأ�سهر   9 جيم�ش 
تطاردهما وجنحت يف اإخراجهما بينما كان كيلي يحاول االحتفاظ بهدوئه 

اأمام الكامريا.
اآذار  م��ار���ش   15 االأرب��ع��اء  ام�ش  بجامعته  �سحفي  م��وؤمت��ر  يف  كيلي  وق��ال 
"نحن جمرد اأُ�سرة عادية نربي طفلني. وهو اأمر يحتاج لكثري من العمل. 
نحب طفلينا كثريا ونحن �سعداء الأن الظهور املربك الأُ�سرتنا على �سا�سة 

التلفزيون اأ�سحك اأنا�سا كثريين للغاية.
وجل�ست الطفلة ماريون )4 �سنوات( اإىل جانب اأبيها اأثناء املوؤمتر ال�سحفي 
بينما كانت كيم حتمل الر�سيع جيم�ش. وكانت ماريون قد لفتت االنتباه 

عر االنرتنت بثقتها وملب�سها ال�سفراء.
وج���رى ت��ب��ادل ال��ف��ي��دي��و ع��ل��ى ن��ط��اق وا���س��ع م��ن خ���لل و���س��ائ��ل التوا�سل 
ل��ل��ح��ادث غري  ببهجة  ���س��ع��وره��م  ع��ن  املعلقني  وع���ر معظم  االج��ت��م��اع��ي. 

املق�سود.

باري�س ت�شكن  جرذ  ماليني    5
و  ال��ن��ور  عا�سمة  زوار  اجل���رذان  ُتفاجئ 
منها  مليني  خم�سة  باحتلل  االأن��اق��ة 
ومتاحف  وم���ع���امل  وم��ت��ن��زه��ات  ح���دائ���ق 
ال�����س��ي��اح جوالتهم  ل��ي�����س��ارك��وا   ، ب��اري�����ش 
اللوفر  ومتحف  اإي��ف��ل  ب��رج  م��ن  بالقرب 

ويف �سوارع العطور الباري�سية.
م�سكلة  وقع  على  باري�ش  بلدّية  وتعي�ش 
حّد  على  وال����زوار  ال�سّكان  اأرق���ت  ك��ب��رية 
�سواء تتمّثل يف انت�سار اجلرذان يف �سوارع 
م��دي��ن��ة ع��ا���س��م��ة االأن������وار. وق���د و�سلت 
اأكرث  اأع��داد �سكان باري�ش من القوار�ش 
–اأي ما  4 مليني ن�سمة جرذونية  من 
يعادل 2 لكل 1 من اأهايل باري�ش البالغ 
الب�سر-  من  ن�سمة  مليون   2.3 عددهم 
جديدة  حملة  ب��اري�����ش  ب��ل��دي��ة  واأط��ل��ق��ت 

للق�ساء على هذا الوباء املو�سمي.
باري�ش  بلدية  خل�سارة  اأدى  ال��ع��دد  ه��ذا 
اأم��ام اجل��رذان، غري مرة ،فكلما  املعركة 
اأعدادهم،  زادت  احل���رب  عليهم  اأع��ل��ن��ت 
الميكنهم  املدينة  ع��ن  امل�سوؤولني  ولكن 
اأن يعلنوا عن هزميتهم، فقرروا موؤخًرا 
اأك�����رث م���ن م��ل��ي��ون ون�سف  ت��خ�����س��ي�����ش 
املليون دوالر للحد من انت�سار اجلرذان.

امل�سوؤولون التخاذ اجراءات تتعلق  وبادر 
واملفت�سني  النظافة  عاملي  ع��دد  ب��رف��ع 

ال�سحيني اإىل ال�سعف.
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ت�شمم 492 تلميذا 
بوجبات غذائية فا�شدة

�سيطر الرعب والفزع على االأهايل 
الطلبة يف حمافظة  اأم��ور  واأولياء 
ت�سمم  بعد  م�سر  ب�سعيد  �سوهاج 
492 طالباً مت نقلهم للم�ست�سفى 
وجبات  تناولهم  ذويهم عقب  عر 
ف��ا���س��دة مقدمة م��ن قبل  غ��ذائ��ي��ة 
الرتبية  ل������وزارة  ت��اب��ع��ة  م���دار����ش 
وال��ت��ع��ل��ي��م. وق���ال م�����س��در ط��ب��ي يف 
هيئة االإ�سعاف امل�سرية ، اإنه جرى 
اإ�سعاف  �سيارة   50 بقرابة  الدفع 
لنقل طلبة 7 مدار�ش ابتدائية يف 
امل�ست�سفيات  من  ع��دد  اإىل  �سوهاج 
اإ�سعافهم  وحماولة  الطلبة  الإنقاذ 
�سيارات  اأن  واأ�ساف،  الت�سمم.  من 
تلميذاً   492 ن��ق��ل��ت  االإ����س���ع���اف 
ت�سممهم  يف  اال���س��ت��ب��اه  مت  ع�����س��ر 
مدار�سهم،  يف  وجبة  تناولهم  بعد 
ال�سبب  ع����ن  احل����دي����ث  راف���������س����اً 
الرئي�سي يف الت�سمم حلني االنتهاء 

من الفح�ش ال�سامل للعينات.
وذك���ر امل�����س��در، اأن���ه مت ن��ق��ل مئات 
اإعياء  ح���ال���ة  يف  وه����م  ال��ت��لم��ي��ذ 
جانب  اإىل  متوا�سل  وقيء  �سديد، 
ح���االت اإغ��م��اء ك��ث��رية و���س��ط حالة 
نقلهم  اأث��ن��اء عملية  االرت��ب��اك  من 
ل��ل��م�����س��ت�����س��ف��ي��ات ب�����س��ب��ب االأه�����ايل 

وخوفهم على ذويهم.
وتابع اأن هناك 12 تلميًذا يف حالة 
خطرة للغاية، يف الوقت الذي اأكد 
فيه على تقدمي الرعاية ال�سحية 
ل��ب��اق��ي احل����االت ع��ن ط��ري��ق قيام 
وزارة ال�سحة با�ستدعاء اأطباء من 
م�ست�سفيات جماورة الإنقاذ املوقف 

ومتابعة حاالت التلميذ.
وزارة  داخ��������ل  م���������س����ادر  وق�����ال�����ت 
الدكتور  اإن  وال��ت��ع��ل��ي��م،  ال��رتب��ي��ة 
الرتبية  وزي��������ر  ����س���وق���ي  ط��������ارق 
املوقف  ت��ط��ورات  يتابع  والتعليم، 
اأجرى  حيث  املعنية،  اجل��ه��ات  م��ع 
ات�سااًل بالدكتور اأمين عبد املنعم، 
حمافظ �سوهاج للوقوف على اآخر 
مع  مكثفة  وات�ساالت  امل�ستجدات 

وزارة ال�سحة.

انتحار زوج املمثلة 
الهندية جايا�شودا

االأهمية  وب����ال����غ  الف�����ت  ت���ط���ور  يف 
الهندية  ال��ن��ج��م��ة  زوج  ع��ل��ى  ُع����رث 
نيتني  ال�سينمائي  املنتج  جايا�سودا 
ك��اب��ور م��ن��ت��ح��راً ب��ال��ق��ف��ز م��ن مبنى 
وكالة  ذك���رت  ح�سبما  م��وم��ب��اي،  يف 
ال���رغ���م من  وع��ل��ى   .ANI اأن���ب���اء 
معلومات  اأي  ع���ن  ال��ك�����س��ف  ع����دم 
ُيعتقد  فقد  احل��ادث،  تف�سيلية عن 
اأن   Times of India�ل وفقا 
عاما،   58 العمر  من  البالغ  املنتج 
نتيجة  ح��اد  اإكتئاب  يعاين من  ك��ان 
�سعوبات مالية وكان يخ�سع للعلج 

النف�سي ل�سنة ون�سف ما�سية.

الوزن!  زيادة  تخ�س  ول  ت�شاء  ما  منها  ُكـل  اأطعمة   7

تناول �لطعام باأي كميات من دون �أن ي�ؤدي 
ذلك �إىل زيادة يف �ل�زن ي�شكل حلمًا ملئات 
�أنحاء  خمتلف  يف  �لأ�شخا�ص  من  �ملاليني 
�أن  �ل�شاأن؛  ه��ذ�  يف  �لر�ئع  �لأم��ر  �لعامل. 
ه��ن��اك ع���ددً� م��ن �لأط��ع��م��ة �ل��ت��ي حتقق 
بالفعل هذه �ملعادلة، �لتي يعتربها �لبع�ص 

م�شتحيلة. 
�لذرة �ملحم�شة )�لُف�شار(: 

ميكنك تناول كميات كبرية من �لُف�شار دون 
و�ل�شكر  �لزبد  جتنبت  �إذ�  بالذنب،  �شع�ٍر 
�مللح على  �إعد�ده، و�كتفيت بالقليل من  يف 

�شبيل �ملثال.

�لكرف�ص:
يحتوي الكرف�ش على كميات كبرية من ال�سوائل، وي�ساعد 
تناوله على التخل�ش من الوزن الزائد، وتطهري ج�سدك 

من ال�سموم بفعل مفعوله املُِدر للبول.
�لباذجنان:

من  خ�سية  دون  الباذجنان  من  كميات  اأي  التهام  ميكنك 
تتجنب  واأن  م�سوياً  يكون  اأن  �سريطة  ال���وزن،  يف  ال��زي��ادة 

ا�ستخدام الزيت يف حت�سريه.
�لربتقال و�لي��شفي:

اإذا  الفواكه  من  كبرية  كمياٍت  بالتهام  ُين�سح  ال  اأن��ه  رغ��م 
ك��ن��ت ت��رغ��ب يف ف��ق��دان ال�����وزن؛ ف���اإن احل��م�����س��ي��ات ت�سكل 
ا�ستثناًء من هذه القاعدة، فهي غنية باالألياف وفيتامني 
الكبد  وتفيد  اله�سم  على  ت�ساعدك  عنا�سر  "�سي"، وهي 

والب�سرة وجتعل املرء اأف�سل �سحًة بوجه عام.
�ل�شمام و�لبطيخ:

اأن يتخل�ش  ال��ف��واك��ه ع��ل��ى  ال��ن��وع��ان م��ن  ي�����س��اع��د ه����ذان 
تناول  اإذا  الزائدة يف ج�سمه، وذلك  ال�سوائل  االإن�سان من 
كمياٍت معقولًة منهما مبعدل يوم ويوم، وذلك مبا يكفي 

الإك�سابه ما بني 60 اإىل 70 �سعراً حرارياً يف كل مرة.
�لك��شا:

اإذا التهمت �سريحًة من الكو�سا تعادل �سعراتها احلرارية 
42 �سعراً؛ ف�سيفيدك ذلك &ndash كما يقول موقع 
Brightside - يف �سبط م�ستوى االأملح يف ج�سمك، 

وحت�سني حالة االأمعاء.
�خليار:

ي�سكل اخليار غذاًء ال غنى عنه لكل من يحاولون فقدان 
الوزن، فهو ي�ساعدك على احل�سول على قواٍم مم�سوق دون 

اأي اآثار جانبية.

هذه االأطعمة تزيد وزنك دون علمك
اأطعمة  ال�سكر واحلليب وحبوب الفطور  اإىل  املعلبات  من 
ك��ث��رية حت��ت��ل امل��راك��ز االأوىل ع��ل��ى ق��وائ��م اإف��ط��ارن��ا ودون 
على  ت�ساعد  و  اأ�سيق  ف�ساتيننا  جعل  يف  ت�ساهم  ن�سعر  اأن 
زيادة الوزن! ما راأيك يف اأن ن�ستك�سف بع�ش هذه االأطعمة 

واأثرها على اأج�سامنا.
باالأطعمة  ي��ق�����س��د  امل��ع��اجل��ة:  واالأط���ع���م���ة  امل��ع��ل��ب��ات   .1
امل��ع��اجل��ة امل����اأك����والت ال���ت���ي ت��خ�����س��ع ل��ع��م��ل��ي��ات م��ع��ي��ن��ة يف 
املنتج  عمر  اإطالة  اأو  الطعم  حت�سني  لغر�ش  اإم��ا  امل�سانع 
الطبخ  ه��ذه  العمليات  من  اأرخ�����ش.  مكونات  ا�ستخدام  اأو 
اأو الدهن  اإ�سافة الكيماويات  الزائد عن احلد، التجميد، 
اأو ال�سكر اأو املحليات ال�سناعية. تت�ساءلني االآن عن خطر 
هذه االإ�سافات؟ ح�سنا اإن تعري�ش الطعام لهذه العمليات 
اأثبتت  بع�سها  مل��واد  ويعر�سها  الغذائية  قيمتها  من  يقلل 
خطورته والبع�ش االآخ��ر مل يختر ب�سكل كاف. الحظي 
واالآي�سكرمي،  البطاط�ش  كرقائق  مثل  االأط��ف��ال  اأطعمة 
اأو   5 اأ�سفر  مثل  �سناعية  األ���وان  على  حت��ت��وي  معظمها 
اأح��م��ر 40 وغ���ريه���ا. حت��ت��وي ه���ذه امل����واد ع��ل��ى مركبات 
برتولية ت�سبب الن�ساط الزائد لدى االأطفال وال�سرطان 
ع��ف��ان��ا اهلل واإي���اك���م، واحل�����س��ا���س��ي��ة. ل��ذل��ك وج��ج��ب علينا 
املطهية  اأو  املجمدة  االأطعمة  ع��ن  االإم��ك��ان  ق��در  االبتعاد 

م�سبقا واملعلبات.
مير  فاإنه  مائدتك  اإىل  ال�سكر  ي�سل  حتى  ال�سكر:   .2
عدو  على  لتح�سلي  والت�سفية  التنقية  عمليات  بع�سرات 
بال�سم للج�سم.  اأ�سبه  الر�ساقة االأول وما هو يف احلقيقة 
ال�سكر  نباتات ق�سب  يتم غ�سل  الت�سفية  بداية عملية  يف 
وغليها، ثم تدويرها وت�سفيتها وتن�سيفها وهذا لنح�سل 
على ال�سكر اخلام فقط. بعد ذلك يتم تبيي�سه عن طريق 

اإم����راره يف ث��اين اأوك�����س��ي��د ال��ك��رب��ون ث��م مي��رر خ��لل املاء 
لذيذة  بي�ساء  ب��ل��ورات  على  لتح�سلي  جديد  م��ن  وينقى 

الطعم. لكن مامل�سكلة يف كل هذا؟
الذي  ال�����س��ك��ر  اأن  ه���ي  ال���ق���ارئ���ة  ع��زي��زت��ي  امل�����س��ك��ل��ة   .3
كيميائية  م������ادة  ع����ن  ع����ب����ارة  االآن  ه����و  ع��ل��ي��ه  ن��ح�����س��ل 
املعادن  ومن  الفيتامينات  من  خالية  بال�سكروز،  معروفة 
اإذا هو �سفر يف احلقيقة من حيث  والروتني واالألياف. 
احلرارية  ال�سعرات  عايل  اأن��ه  وامل�سكلة  الغذائية.  القيمة 
45 �سعرة  ع��ل��ى  ال�����س��ك��ر حت��ت��وي  ف��ك��ل ملعقة ط��ع��ام م��ن 
ال�سام  بلح  لنح�سر  نحتاج  ملعقة  ك��م  تخيلي  ح��راري��ة. 
مثل؟ الكرمية؟ الب�سكويت؟ الكيك؟ وكلها لي�ش وجبات 
رئي�سية وهو ما يزيد االمر �سوءا. فنحن نحتاج كن�ساء اإىل 
ونح�سل  لنعي�ش  اليوم  يف  حرارية  �سعرة   1800 ح��وايل 
االأطعمة.  تناول هذه  عند  زائ��دة مثل  �سعرة   200 على 
هذا كفيل يف زيادة الوزن حوايل ربع كيلو جرام اأ�سبوعيا، 
اأننا  مبعنى  ال�سنة!!  يف  كيلو   12 اأي  �سهريا،  كيلو   1 اأي 
الأننا  �سخ�سني  ع��ن  ن��اأك��ل  اأن  ميكن  �سنوات  خم�ش  خ��لل 
اأ�سبحنا بوزن �سخ�سني يف هذه احلالة!! . اإذا من االأف�سل 
�سغرية  ملعقة  كل  وتذكري  امل�ستطاع  ق��در  ال�سكر  جتنب 

ت�ساوي 15 �سعرة وكل ملعقة كبرية ت�ساوي 45 �سعرة. 
احلليب.  .4

الفركتوز. عالية  واالطعمة  الذرة  �سراب   .5
ال�سكر. بدائل   .6

االأحادي(. ال�سوديوم  )جلوتامات  ال�سريعة  الوجبات   .7
احلافظة. املواد   .8

البوتا�سيوم(. )ا�سي�سولفام  ال�سناعية  املحليات   .9
ال�سوديوم. نرتات   .10

والثنائي. االأحادي  اجلل�سريد   .11

الــجيوب الأنـفية 
ت�شـبب الـكاآبة 

ك�سفت درا�سة حديثة اأّن االآالم واالأعرا�ش 
املزمنة اللتهاب اجليوب االأنفية قد جتعل 
الدرا�سة  اأو  العمل  يتغيبون عن  امل�سابني 
وهو  االإ�سابة  عن  الناجت  االكتئاب  ب�سبب 

ال�سبب االأكر لرتاجع اإنتاجيتهم.
"حوليات  دوري������ة  يف  ب��ح��ث��ي  ف���ري���ق  ق����ال 
التهاب  اإن  واملناعة"  وال��رب��و  احل�سا�سية 
يحدث  ما  غالباً  املزمن  االأنفية  اجليوب 
اأو تورم يف اجليوب االأنفية  ب�سبب عدوى 
يوؤثر  قد  املر�ش  واإن  االأن��ف  يف  اإ�سابة  اأو 

ب�سدة يف جودة حياته. 
اآالم  اإىل  باالإ�سافة  اأن��ه  ال��درا���س��ة  وذك���رت 
الوجه و�سعوبة التنف�ش عر االأنف، ميكن 
�سعورية اللتهاب  اأعرا�ش  تكون هناك  اأن 
اجل��ي��وب االأن��ف��ي��ة امل��زم��ن ك��االك��ت��ئ��اب واأن 

العلج يف امل�ستقبل قد يحتاج اإىل الرتكيز 
اأكرث على هذه االأمور.

واعتر كبري الباحثني يف الدرا�سة اأحمد 
كلية  يف  م�ساعد  اأ���س��ت��اذ  وه���و  ���س��ي��داغ��ات، 
اأن  بو�سطن،  يف  ه��ارف��ارد  بجامعة  الطب 
يتم  الأنه مل  للغاية  النتائج مفاجئة  هذه 
اأعرا�ش التهاب  اأحد  الربط من قبل بني 
اجليوب االأنفية وتغّيب املر�سى عن العمل 

اأو الدرا�سة". 
املهدرة  االإن��ت��اج��ي��ة  اأن  ال��ب��اح��ث��ون  وي���رى 
ب�����س��ب��ب ت��غ��ّي��ب امل�����س��اب��ني ع���ن ال��ع��م��ل اأو 
النا�ش،  م��ع  ت��ف��اع��ل��ه��م  ع���دم  اأو  ال��درا���س��ة 
وكذلك اإنتاجيتهم املهدرة يف املنزل ب�سبب 
 10 بنحو  تقدر  االأنفية  اجليوب  التهاب 

اآالف دوالر لكل مري�ش يف ال�سنة.
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�ش�ؤون حملية

مب�شاركة �أكرث من 450 من طالب �ملد�ر�ص

املراكز الثقافية تنظم 24 فعالية قرائية لطالب املدار�س باإمارات الدولة

كلية القانون يف جامعة الإمارات تعقد امللتقى الأول خلريجيها

العني للتوزيع م�شتمرة يف ن�شر ر�شالتها التوعوية لطالب مدار�س العني

•• اأبوظبي- الفجر

نظمت املراكز الثقافية التابعة لوزارة الثقافة وتنمية 
 24 اأك��رث من  ال��دول��ة  اإم���ارات  بكافة  املنت�سرة  املعرفة 
فعالية خمتلفة اأم�ش، مبنا�سبة امل�ساركة يف فعاليات �سهر 
القراءة، حتت رعاية معايل ال�سيخ نهيان بن مبارك اآل 
نهيان وبالتعاون مع املدار�ش واملناطق التعليمية وعدد 
اإىل االماكن  من االأدب��اء، وانطلقت املراكز بالفعاليات 
العلم  باأبوظبي وحديقة  االإم��ارات  اأم  العامة كحديقة 
وجعلها  الثقافية  ال��رام��ج  تطوير  اإط���ار  يف  بعجمان، 
اأن�سطة  تنظيم  ي��ت��م  ح��ي��ث  ل��لأط��ف��ال،  ج��اذب��ي��ة  اأك����رث 
عن  ال��ق��راءة  ع��ادة  تعزز  وم�سابقات  وثقافية  ترفيهية 
االأطفال باأ�سلوب مبتكر، حيث و�سلت امل�ساركات اإىل ما 

يزيد على 450 طالباً وطالبة.
ومن بني هذه املراكز كان مركز وزارة الثقافة وتنمية 
ومنرح"  "نقراأ  فعالية  نظم  ال��ذى  اأبوظبي  يف  املعرفة 
التي �سمت جمموعة من ور�ش العمل لتنمية القراءة 
وم�سابقات  ترفيهية  ف��ق��رات  اإىل  اإ���س��اف��ة  التفاعلية، 
ما  فيها  �سارك  القراءة،  وفوائد  جماليات  ال�ستعرا�ش 
باأ�سلوب  املدار�ش،  االأطفال وطلب  50 من  يزيد عن 
يف  وذل��ك  الكتاب،  على  يقبلون  يجعلهم  جاذبية  اأك��رث 

حديقة اأم االمارات يف اأبوظبي.
الثقايف  اأبوظبي  مركز  مدير  ال�سام�سي  مرمي  وقالت 
اإدارة االت�سال احلكومي اإن الوزارة  واملعريف وم�ست�سار 
حر�ست على تقدمي فعاليات قرائية متنوعة تتنا�سب 
ال��وزارة يف  مع كافة فئات اجلمهور وحتقيقاً الأه��داف 
القراءة  وثقافة  �سلوك  وتعزيز  القراءة  اأهمية  تر�سيخ 
كمنهج حياة يف املجتمع واأ�سافت ال�سام�سي اأن القراءة 
والعلوم  املعارف  لتلقي  االأول  الرئي�سي  امل�سدر  تعتر 
املتنوعة يف حياتنا حيث تفتح القراءة اأمام الفرد اآفاقا 
وا�سعة وت�ساهم يف حتقيق التنمية ال�ساملة كما اأنها من 
اآن واحد،  املتعة والفائدة يف  التي توفر  الو�سائل  اأكرث 
موؤكدة اأن املركز يركز على تلق هذه الر�سالة للأطفال 

باعتبارهم قادة امل�ستقبل يف وطننا الغايل االإمارات.

ور�سة  الثقايف  اأبوظبي  مركز  نظم  اأخ���رى  جهة  وم��ن 
"�سرد ق�سة" لطلب مدر�سة عمري بن يو�سف يف املكتبة 

الفعالية  هام�ش  على  واأق��ي��م  للمركز  التابعة  العامة 
ور�سة يف املر�سم احلر وجولة يف اأنحاء املركز ت�سمنت 
معر�ش الردة ومعر�ش لوحات الفن الت�سكيلي ا�سافة 

اإىل مقتنيات الوزارة الرتاثية.
كما نظم مركز وزارة الثقافة وتنمية املعرفة بعجمان 
بالتعاون مع منطقة عجمان التعليمية فعالية املعرفة 
املتنقلة وذلك بحديقة العلم بعجمان والذي تت�سمن 
ترفيهية،  فقرة  ومنها   متنوعة  ثقافية  ف��ق��رات  ع��دة 
ور���س��ة ���س��رد ق�����س��ة، ور���س��ة ر���س��م، م�����س��اب��ق��ات وجوائز 
غفري  ع��دد  الفعالية  وح�سر  املعرفة  با�ش  وا�ستديو 
وطالبة  طالب   120 عددهم  بلغ  وال��ذي  الطلبة  من 
م���ن م��در���س��ة احل��ك��م��ة اخل���ا����س���ة، وم���در����س���ة عجمان 
الثقايف  ال��وع��ي  ن�سر  اإىل  الفعالية  وت��ه��دف  اخل��ا���س��ة 
التعليمية  املوؤ�س�سات  ودع��م  القراءة  وت�سجيع  واملعريف 
القراءة  ع��ادة  لن�سر  ال��لزم��ة  االإم��ك��ان��ات  بتوفريكافة 

لدى الطلب.
وق���ال���ت ل��ط��ي��ف��ة ع��ي��د ال���ف���رج م���دي���ر امل���رك���ز الثقايف 
ب�سهر  ب��ال��ف��ع��ال��ي��ات اخل��ا���س��ة  االن���ط���لق  اأن  ب��ع��ج��م��ان 
اأ���س��وار املركز يف حديقة العلم منح  اإىل خ��ارج  ال��ق��راءة 
االأطفال وطلبة املدار�ش فر�ش للنطلق واال�ستمتاع 
املركز،  يقدمها  ال��ت��ي  واملعرفية  الثقافية  باالأن�سطة 
التعليمية  امل��ن��ط��ق��ة  ب���ني  ال��ق��ائ��م  ب��ال��ت��ع��اون  م�����س��ي��دة 
بعجمان واملدار�ش التابعة لها واملركز الثقايف يف تنظيم 
الثقافة  قيمة  تعزيز  اإىل  تهدف  التي  الفعاليات  ه��ذه 
األوانا  وا�ست�سراف  اجل��دي��دة  االأج��ي��ال  ل��دى  وامل��ع��رف��ة 
الطلب  متكن  التي  واالأن�سطة  ال��رام��ج  من  جديدة 
التي تتنا�سب  الكتب  القراءة واقتناء  من االإقبال على 

مع املراحل العمرية لهم.
م��ن ج��ان��ب اآخ����ر ن��ظ��م م��رك��ز دب���ا ال��ف��ج��رية الثقافية 
فاطمة  الكاتبة  قدمتها  ال��ق��راءة  م��ع  جتربتي  ور���س��ة 
املركز  يف  �سخ�ساً   60 ع��ن  يزيد  م��ا  بح�سور  املعمري 
دفعتها  والتي  ال��ق��راءة  يف  جتربتها  عن  حتدثت  حيث 
اإىل الكتابة والتاأليف، واأكدت املعمري اأن القراءة تزيد 
االأمور  ورب��ط  التحليل  على  ال��ق��درة  وتزيد  املعلومات 
تطوير  يف  كبرية  اأهمية  لها  اأن  كما  البع�ش،  ببع�سها 
اكت�ساب مهارات عديدة يف  الفرد ومتكينه من  ق��درات 
الوقت نف�سه وهي و�سيلة مهمة حيث ممكن اأن تك�سب 

اإىل  حياته  تقلب  التي  املادية  املكا�سب  بع�ش  االأن�سان 
لغته  يطور  اأن  للن�سان  ميكن  اأن��ه  واأ���س��اف��ت  اف�سل، 
ويتعلم العديد من اللغات التي ميتلكها لذا فمن يقراأ 
ويكون مثقفاً يجعل له قبواًل كبرياً ووا�سعاً عند كافة 
كتاب  اأول  مع  حكاياتها  املعمري  تناولت  كما  النا�ش، 
كاتبة  منها  وجعلت  فيها  اأث���رت  التي  والكتب  ق��راأت��ه، 

متار�ش العملية االإبداعية طوال الوقت.
 وعلى �سعيد مت�سل نظم مركز وزارة الثقافة وتنمية 
املعرفة م�سايف بالتعاون مع هيئة البيئة باأبوظبي ووزارة 
"ق�سة  عنوان  حتت  ثقافية  والتعليم م�سابقة  الرتبية 
الطلب  م��ن  اخ��ت��ي��ار جم��م��وع��ة  ح��ي��ث مت  يف �سورة"، 
املتميزين يف مدر�سة م�سايف للتعليم اال�سا�سي والثانوي 
للبنني للم�ساركة يف امل�سابقة وهي عبارة عن جمموعة 
م���ن ال�����س��ور اخل��ا���س��ة ب��امل��ح��م��ي��ات ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة الإم����ارة 
اأبوظبي مثل حممية الوثبة واملنتزه الوطني لبحرية 
تعريف  بهدف  وذل��ك  م��روح  وحممية  ال�سرقي  ال��ق��رم 
الطلب على املحميات املوجودة يف دولة االإمارات، وقام 
بكتابة  عليهم  امل�ساركة  اإ�ستمارة  ت��وزي��ع  بعد  ال��ط��لب 
ق�سة ق�سرية عن هذه ال�سور وما حتتويه من معامل 
لدى  واملعرفية  الكتابية  القدرات  تنمية  بهدف  وذل��ك 
الطلب وم�ساعدتهم  يف اإعداد الق�س�ش الثقافية، ويف 
لهذه  ق�سرية  ق�سة  اأف�سل  اختيار  مت  امل�سابقة  نهاية 

امل�سابقة وتكرمي الطالب املتميز.
"�سرد  ك���م���ا ن���ظ���م م���رك���ز م�������س���ايف ال���ث���ق���ايف ب���رن���ام���ج 
)االأ�سدقاء  ع���ن  ل��ك��ت��اب  ق�����راءة  ق���دم  ق�سة" والذي 
امل�����س��اغ��ب��ني( ب��ال��ت��ع��اون م��ع م��در���س��ة ع��ب��داهلل ب��ن عمر 
االأطفال   ا�ستقبال  يف  ك���ان  ب��ن��ني،  االأ���س��ا���س��ي  للتعليم 
مدينة  األعاب  �ساركوهم  حيث  وم��رية  حمد  �سخ�سيات 
ال����ق����راءة يف م��ك��ت��ب��ة ال��ط��ف��ل ال��ت��اب��ع��ة ل��ل��م��رك��ز تلها 
من  االأوق���ات  تنظيم  على  والتعرف  لهم  الق�سة  �سرد 
و  القراءة  وقت  اللعب  وقت  اليومية من  احلياة  حيث 

التنظيف وغريها من االأمور املفيدة للأطفال .
كما نظم مركز م�سايف الثقايف حما�سرة "لغتي هويتي" 
لطلب مدر�سة عبداهلل بن عمر قدمتها املدربة �سلمى 
احلفيتي وتناولت اأهمية اللغة يف اإثراء م�سرية احل�سارة 
االإن�سانية ودورها املهم يف بنائها، وما كان للغة من دور 
يف تلقح الفكر االإن�ساين والتبادل الثقايف، اإ�سافة اإىل 

االإن�ساين مبا يحويه  ال�سمري  التعبري عن  قيمتها يف 
ابن  ب��ك��ت��اب��ات  ذه��ن��ي��ة وخ��ي��ال��ي��ة، م�ست�سهدة  ���س��ور  م��ن 
املعلومات  من  العديد  املحا�سرة  تناولت  كما  خلدون 
اللغوية،  ح�سيلته  م��ن  وت��زي��د  ال��ط��ال��ب  ت���رثي  ال��ت��ي 
الطلب  نفو�ش  االأم  يف  للغتنا  االنتماء  اأهمية  وتعزز 
وكيفية املحافظة عليها من خلل تقدمي ق�سة مفيدة  

للطلب عن اأهمية اللغة العربية. 
"القراءة  الثقايف فعالية  راأ�ش اخليمة  كما نظم مركز 
مدر�سة  م��ن   طالبة   80 عن  مايزيد  حياة" بح�سور 
الفعالية  رك��زت  حيث  االأ�سا�سي  للتعليم  املدائن  زه��رة 
على تنمية عادة القراءة لدى ال�سغار من خلل قراءة 
اخليال وحتمل  وتنمي  الطفل  التي جتتذب  الق�س�ش 
ر�سائل متعددة تعزز االنتماء واالعتزاز بهويته، واأهدى 
�سهر  مل��دة  متنقلة  مكتبة  الثقايف  اخليمة  راأ����ش  مركز 
ملنت�سبي نادي االإمارات الثقايف الريا�سي وطلبة مدر�سة 
"كتابي  االأ�سا�سي على هام�ش فعالية  للتعليم  املن�سور 
االبتكار  ثقافة  ن�سر  الفعالية اإىل  االأول" حيث هدفت 
واالبداع يف القراءة بني اأفراد االأ�سرة من خلل توفري 

البيئة التفاعلية لتطوير قدرات القراءة.
ومن جانبه نظم مركز دملا الثقايف التابع لوزارة الثقافة 
وتنمية املعرفة عدة فعاليات قرائية يف اإطار م�ساركته 
يف فعاليات �سهر القراءة وجاء على راأ�سها برنامج كتاب 
التي  للكتب  �سريع  تلخي�ش  يتناول  وال��ذي  دقائق  يف 
تتناول تاريخ وتراث االإمارات واأهم التقاليد والعادات 
التي متيز املجتمع االإمارات، وفعالية "�سورة و حكاية" 
بتقدمي عدة �سور  االأطفال  اإث��ارة خيال  والتي حتاول 
ل��ه��م وت����رك ك��ل م��ن��ه��م ين�سج ح��ي��اة م��ن خ��ي��ال��ه حول 
الفعاليتني  ح�سر  ال�سورة،  يف  امل��وج��ودة  ال�سخ�سيات 
اأكرث من 30 من االأطفال وطلب املدرا�ش وعدد من 

اأولياء االأمور، وذلك اأم�ش االول يف حديقة مركز دملا.
وق��ال��ت اأح����لم احل��م��ادي م��دي��ر م��رك��ز دمل���ا اإن تقدمي 
وا�سعة  قطاعات  يجتذب  الفعاليات  من  النوعية  هذه 
من االطفال وطلب املدار�ش، ويحفزهم على القراءة 
موؤكدة  واحلكايات،  الق�س�ش  و�سرد  الكتب،  وا�ستعارة 
اأن املركز يحاول تعزيز قيمة القراءة باأ�ساليب مبتكرة 
ل��ي��ح��ك��وا ع���ن افكارهم  ل��لأط��ف��ال  ال��ف��ر���س��ة  ك��اإت��اح��ة 

وق�س�سهم، اأو تنظيم امل�سابقات وتقدمي الهدايا لهم.

•• العني - الفجر

عقدت كلية القانون يف جامعة االإمارات العربية املتحدة 
-2016 "امللتقى االأول خلريجي كلية القانون للعام 
يف  ام�ش،  اول  �سباح  له،  امل�ساحب  2017" واملعر�ش 
م�سرح مبنى كلية تقنية املعلومات-طلب، وذلك �سمن 
واملهني  العلمي  التوا�سل  تعزيز  يف  اجل��ام��ع��ة  ر���س��ال��ة 
الذين  التخ�س�سات  خمتلف  م��ن  طلبتها  م��ع  الفعال 
موؤ�س�سات  خمتلف  يف  واإداري���ة  قانونية  منا�سب  تولوا 
الدولة، وم�ساركة جتاربهم العملية وخراتهم املهنية 

يف القطاع القانوين مع طلبة اجلامعة. 
قواري-وكيل  فتحية  الدكتورة  رحبت  اللقاء  بداية  يف 
امللتقى  اأعمال  يف  واحل�سور  بامل�ساركني  الكلية،  عميد 
اأن  واأو�سحت  القانون،  كلية  االأول خلريجي  الطلبي 
الكلية تهدف من هذا اللقاء اإىل دعوة اخلريجني من 
االأكادميية  القانونية  واملجاالت  التخ�س�سات  خمتلف 
وامل��ه��ن��ي��ة يف ال���دول���ة ل��ل��ت��ع��رف ع��ل��ى ال���واق���ع امل��ه��ن��ي ملا 
حديث  خ��لل  من  القانون،  كلية  لطلبة  التخرج  بعد 
الن�سائح  ل��ت��ق��دمي  املهنية  جت��ارب��ه��م  ع��ن  اخل��ري��ج��ون 
للطلبة مبا يفديهم يف حياتهم العملية، حيث ا�ستلهمت 
الكلية فكرة عقد اللقاء ال�سنوي للذين تقلدوا منا�سب 
اإدارية وقانونية مهمة يف الدولة للتعرف على املتغريات 
والتطورات الت�سريعية وال�سيا�سات واالإجراءات املهنية 
للموؤ�س�سات القانونية ذات ال�سلة، مبا يعزز من مهارات 
القانوين  القطاع  العمل يف  املهنية لرفد �سوق  الطلبة 
يف ال���دول���ة ب��ال��ك��وادر ال��وط��ن��ي��ة امل��وؤه��ل��ة م��ن خريجي 

جامعة االإمارات. 
وامل�ست�سارين  اخل��راء  مع  امللتقى عدة حماور  وتناول 
القانونية من خريجي اجلامعة  املوؤ�س�سات  يف خمتلف 
املهني  ال��ع��م��ل  بيئة  ع��ل��ى  الطلبة  وت��ع��رف  ال���دول���ة،  يف 
وال��ق��ان��وين، م��ن خ���لل ا���س��ت��ع��را���ش خ���رات وجتارب 
موزة  الدكتورة  اأو�سحت  حيث  وامل�ست�سارين،  الق�ساة 
االأمانة  يف  ال��ق��ان��وين  ال����راأي  ق�سم  – رئي�ش  ال��ن��ي��ادي 
جتربتها  وعك�ست  روؤيتها  التنفيذي،  للمجل�ش  العامة 
لطلبة الكلية، يف كيفية بناء وتطوير مهارات قانونية 
مل��واج��ه��ة حت��دي��ات امل��ه��ن��ة، وت��ط��وي��ر ال����ذات يف املجال 

القانوين بالدولة. 
حمكمة  رئي�ش   – احلو�سني  خالد  القا�سي  ق��دم  كما 
�سلك  يف  املهنية  جتربته  دب��ي  يف  ال�سخ�سية  االأح����وال 
الق�ساء وكيفية بناء اخلرة القانونية يف هذا املجال، 
الظنحاين-رئي�ش  اأح��م��د  ال��ق��ا���س��ي  ا���س��ت��ع��ر���ش  فيما 
املحكمة العقارية بدبي، جتربته العملية كاأحد خريجي 
القانونية  الت�سريعات  تطوير  يف  االإم�����ارات،  جامعة 
املهنية  امل�سرية  تطوير  يف  واأث��ره��ا  امل��ع��رف��ة،  وم��واك��ب��ة 

الرتاكمية يف �سلك الق�ساء بالدولة.
املكتب  نيابة  احلمادي-رئي�ش  حممد  امل�ست�سار  وق��دم 
الفني للنائب العام-الن�سح واالإر�ساد من خلل جتربته 
املعمري  الرحمن  عبد  امل�ست�سار  واأو���س��ح  ال�سخ�سية، 
التجربة  اأن  التميز بدبي،  نيابة  اأول يف  نيابة  –رئي�ش 
العملية يف القطاع القانوين متغرية ومتطورة، تتطلب 
من طالب اجلامعة بناء قاعدة علمية ومعرفية عميقة 

لتحقيق النجاح يف املجال القانوين. 

واأ�سار االأ�ستاذ عبد احلميد العري-الباحث القانوين 
يف الهيئة العامة للتاأمينات واملعا�سات االجتماعية، اأن 
التجربة العملية اأكدت اأن املهارات العلمية وال�سخ�سية 
وحب القانون العامل االأول واملوؤثر يف حتقيق النجاح 
اخلرة  ب��ن��اء  يتطلب  وه���ذا  ال��ق��ط��اع،  ه��ذا  يف  والتميز 
الرتاكمية، وخا�سة اأن العديد من اجلهات االعتبارية 
تتمتع مبميزات ومتطلبات تختلف من جهة اإىل اأخرى.  

م�ساركة  ع��ل��ى  للملتقى  امل�����س��اح��ب  امل��ع��ر���ش  وا���س��ت��م��ل 
املعيدين  برامج  وتعريفه  اخلريجني،  ���س��وؤون  مكتب 
بكلية  اخل��ا���س��ة  ال��ع��ل��م��ي،  وال��ب��ح��ث  العليا  ل��ل��درا���س��ات 
اإىل  املتميزين للن�سمام  القانون، ال�ستقطاب الطلبة 
للتوعية  القانونية  العيادة  وكذلك  املعيدين،  برنامج 
والتعريف بالعيادة، وما تقدمه من خدمات ا�ست�سارات 

قانونية جمانية خلدمة املجتمع اجلامعي. 

 ••العني - الفجر 

نظمت �سركة العني للتوزيع احدى �سركات هيئة مياه 
وكهرباء اأبوظبي �سل�سلة من الور�ش التوعوية برت�سيد 
ا�ستهلك الطاقة ، و ذلك يف مدر�سة ح�سة بنت حممد 
و �سيخة بنت �سرور و مدر�سة حممد بن خالد مبدينة 
العني بهدف ن�سر ثقافة الرت�سيد و رفع الوعي باأهمية 

املحافظة على الطاقة و تر�سيد ا�ستخدامها.

�سرائح  جميع  ا���س��ت��ه��داف  اإىل  ل��ل��ت��وزي��ع  ال��ع��ني  ت�سعى 
املجتمع وذلك بتنظيم الور�ش التوعوية لتغطية اأكر 
�سريحة من اجليل النا�سئ و تو�سيل ر�سالتها التوعوية 
اإىل اأفراد املجتمع بكافة فئاته و التي تدعو للمحافظة 
اإدراك���ا من العني  على الطاقة و م��وارده��ا و ياأتي ه��ذا 
للتوزيع على اأهمية دور الوعي و انعكا�سه على ال�سلوك 
الفردي و تو�سيل هذه الر�سالة للأفراد بكل الو�سائل 
املتاحة للو�سول اإىل حلول عملية يف تر�سيد ا�ستهلك 

الطاقة.
واحلملت  التثقيفية  ال��ور���ش  ه��ذه  مثل  تنظيم  ياأتي 
لت�سحيح  ال��ع��ام  م���دار  على  وا�ستمراريتها  التوعوية 
بع�ش العادات اليومية اخلاطئة بكيفية ا�ستخدام املاء 
املجتمع  اأف��راد  والكهرباء، و خلق ثقافة الرت�سيد بني 
املحافظة  باأهمية  م��درك  واع  اإىل خلق جيل  ي��وؤدي  ما 
م�ساهمة  اإمكانية  م��دى  الور�ش  ناق�ست  البيئة.   على 
ومدى  الكهرباء،  و  املياه  ا�ستهلك  تقليل  يف  الطالب 

مثل   ، ب�سيطة  خل��ط��وات  باتباعه  يحدثه  ال��ذي  االأث���ر 
املمار�سات  و   ، امل��ي��اه  وت�سريبات  االأع��ط��ال  ع��ن  اإب��لغ��ه 
اخلاطئة اليومية التي قد ت�ساعد ب�سكل كبري يف عملية 
التوفري . ويف نهاية الور�سة مت توزيع ق�س�ش تر�سيدية 
على الطلب عن املاء والكهرباء وال�سلمة وت�سجيعهم 
واتباعهم  الطاقة،  ا�ستهلك  تر�سيد  امل�ساهمة يف  على 
للممار�سات اليومية ال�سحيحة يف كيفية ا�ستخدام املاء 

والكهرباء. 

مبادر�ت ثقافية متن�عة
زايد للثقافة الإ�شالمية تعزز قيمة 

القراءة لدى موظفيها  يف �شهر القراءة
•• العني – الفجر

�سمن مبادرات "�سهر القراءة" يف دار زايد للثقافة االإ�سلمية، نظمت الدار 
ا�ستهدفت  �سعادة" والتي  القراءة  "يف  فعالية   ، بالعني  الرئي�سي  املركز  يف 
ال��دار، ومتثلت يف توزيع عدد من االإ���س��دارات املقدمة من وزارة  موظفي 
الثقافة و تنمية املعرفة مع دعوتهم حل�سور ور�سة القراءة ال�سباحية، وقد 
ت�سمنت الور�سة قراءة  عدد من امللخ�سات االإدارية حول ال�سعادة و االبتكار 
وعر�سها  امللخ�سات  تلك  مناق�سة  م��ع  والتنظيم،  االيجابية  و  االب���داع  و 
على امل�ساركني. حيث قامت كل جمموعة بالتحدث عن اأهم النقاط التي 
الرتكيز  و  االنتباه  اأ�سرار  معرفة  املبادرة  هذه  وا�ستهدفت  منها،  ا�ستفادت 
وكيفية تقوية الذاكرة للم�ساركني، وجاء تنفيذ الفعالية يف حديقة الدار 

يف اأجواء عائلية.
" ق��راءة يف كتاب "، ت�سمنت  كما نظم فرع ال��دار باأبوظبي فعالية بعنوان 
" ل�ساحب  " تاأملت يف ال�سعادة واالإيجابية  القراءة اجلماعية من كتابة 
ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�ش الدولة رئي�ش جمل�ش 

الوزاراء حاكم دبي يحفظه اهلل.
اإىل جانب  الكتاب  بقراءة ج��زء خمتار من  الفرع  اأح��د موظفي  ق��ام  حيث 
عر�ش ملخ�ش للكتاب ، واأقيمت الفعالية لتدعيم �سهر القراءة يف حديقة 

الفرع اخلارجية.
اأما فرع الدار بعجمان فنظم فعالية )جمعتنا حتلى ب�سحبة كتاب �سمن 
مببادرة لنقراأ مًعا"(،  ح�سر اللقاء موظفو الفرع؛ وتخلله ت�سليط ال�سوء 
ال�سمائل  )خمت�سر  كتاب  من  و�سلم،  عليه  اهلل  �سلى  النبي  �سمائل  على 

املحمدية(.
والتي تهدف اإىل �سمان ا�ستدامة اجلهود احلكومية كافة لرت�سيخ القراءة 

يف موؤ�س�سات الدولة.
القراءة،  �سهر  االإ�سلمية يف  للثقافة  زايد  دار  اأن�سطة  و  فعاليات  وت�ستمر 
حيث �ستنفذ خلل االأيام القادمة فعاليات وان�سطة ثقافية اإ�سافية ي�سارك 
االإ�سلمية،  بالثقافة  واملهتمني  اجل���دد  املهتدين  و  ال���دار  موظفي  فيها 
وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة الر�سيدة و انطلقاً من توجيهات �ساحب 
ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�ش الدولة رئي�ش جمل�ش 
الوزراء حاكم دبي " رعاه اهلل" يف تخ�سي�ش �سهر مار�ش من كل عام لتعزيز 

ا�ستدامة القراءة كظاهرة جمتمعية �ساملة .
على  �سديداً  حر�ساً  ت��ويل  االإ�سلمية  للثقافة  زاي��د  دار  اأن  بالذكر  جدير 
تعزيز مكانة القراءة بني موظفيها و املهتدين اجلدد و املهتمني بالثقافة 

االإ�سلمية، حتقيقاً لروؤيتها و ر�سالتها وقيمها.

تنظمه هيئة �أب�ظبي لل�شياحة و�لثقافة
قطاع ال�شفن ال�شياحية يف اأبوظبي ي�شارك مبعر�س 

املتحدة الوليات  جلوبال" يف  كروز  "�شيرتيد 
•• اأبوظبي – الفجر

كروز  "�سيرتيد  مبعر�ش  اأب��وظ��ب��ي  يف  ال�سياحية  ال�سفن  ق��ط��اع  ي�����س��ارك 
املتحدة،  بالواليات  ف��ورت الودردي���ل  اجل��اري يف  االأ�سبوع  جلوبال" خ��لل 
امل�ستوى  على  ال��ق��ط��اع  ه��ذا  يف  املتخ�س�سة  الفعاليات  اأك���ر  يعتر  ال���ذي 
والتي  االإم��ارة  يف  املتكاملة  التحتية  بالبنية  الوعي  لتعزيز  وذل��ك  العاملي، 
ال�����س��ي��اح��ي��ة اإىل ج��ان��ب االجتماع  ال�����س��ف��ن  ت��خ��دم اح��ت��ي��اج��ات من��و ق��ط��اع 
على  وحتفيزهم  الدولية،  البحرية  الرحلت  خطوط  وممثلي  مب�سوؤويل 

اإدراج اأبوظبي �سمن برامج جوالت �سفنهم باملنطقة. 
والثقافة"،  لل�سياحة  اأبوظبي  "هيئة  تقوده  ال��ذي  اأبوظبي،  وف��د  وي�سم 
الهيئة  االإم��ارة. وتقدم  ال�سياحية يف  ال�سفن  املعنية يف قطاع  اأهم اجلهات 
�سمن  ال�سنوي  املعر�ش  يف  م�ساركتها  خ��لل  اأبوظبي"  "كروز  مبادرتها 
جناح "حتالف كروز اآريبيا" الذي يهدف اإىل دفع عجلة اأن�سطة الرحلت 

البحرية يف اخلليج العربي.
املو�سم  خلل  قيا�سية  نتائج  اأبوظبي  يف  ال�سياحية  ال�سفن  قطاع  وي�سجل 
2017، عر الرتحيب  – يونيو   2016 اأكتوبر  احلايل املمتد من �سهر 
�سفينة.  ل�26  رحلة   137 منت  على  م�سافر   250،000 على  يزيد  مبا 
ويتوقع ا�ستمرار هذا النمو املطرد يف ال�سنوات املقبلة و�سواًل اإىل ا�ستقبال 

.2020 العام  بحلول  ال�سياحية  ال�سفن  منت  على  زائر   450،000
واجلوالت  ال�سياحية  ال�سفن  قطاع  تطوير  مدير  الظاهري،  �سعيد  واأ�سار 
ال�سياحية يف "هيئة اأبوظبي لل�سياحة والثقافة"، اإىل اأن هذا القطاع ي�سكل 
حموراً رئي�سياً �سمن ا�سرتاتيجية التنمية ال�سياحية يف االإمارة التي تتبنى 

اأهدافاً طموحة لزيادة عدد زوارها على منت الرحلت البحرية. 
جلوبال"  ك��روز  "�سيرتيد  معر�ش  مثل  العاملية  الفعاليات  متنحنا  وق��ال: 
ف��ر���س��ة ال��ت��وا���س��ل امل��ب��ا���س��ر م��ع م����دراء ومم��ث��ل��ي خ��ط��وط رح���لت ال�سفن 
�سفنهم  رئي�سية جلوالت  اأبوظبي حمطة  اإمكانية جعل  وبحث  ال�سياحية، 
يف اخلليج العربي.  ون�سعى كذلك ال�ستثمار الزخم الدويل الذي حظّي به 

�ساطئ �سري بني يا�ش لل�سفن ال�سياحية.
وكتيب  جديداً  ترويجياً  فيلماً  املعر�ش  خ��لل  نطلق  الظاهري:  واأو���س��ح 
اإر�سادات جوالت ال�سفن ال�سياحية املحدث، وهو ما ي�سهم يف تر�سيخ مكانة 
كذلك  ونركز  املتميزة.  ومعاملها  وخدماتها  ومنتجاتها  ال�سياحية  وجهتنا 
على  لت�سجيعها  البحرية  ال��رح��لت  خ��ط��وط  م��ع  احل���وار  موا�سلة  على 
اأبوظبي لتلبية الطلب املتنامي للم�سافرين  زيادة ح�سورها وبراجمها يف 
املحليني واالإقليميني علوة على تاأكيد التزام االإمارة بامل�سي قدماً يف دفع 

عجلة منو قطاع ال�سفن ال�سياحية يف املنطقة.
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�لغذ�ئي نظامك  ن  َح�شِّ  1
يجب اأن تكون وجبات طعامك متوازنة، واأن ت�ستهلك على مّر 
الروتينات واخل�سراوات اخل�سراء  كاملة من  اليوم ح�س�ساً 
والفاكهة. ال �سيء مينعك من تف�سيل الروتينات النباتية اأو 
اأو ال�سكريات البطيئة. لكن ال تبالغ يف  ا�ستكمالها بالن�سويات 
اأكل ال�سكر علماً اأن ا�ستهلكه يتوقف على نوع االإجهاد الفكري 
ينطبق  متعباً.  كان  اإذا  �سريعاً  اجل�سم  ه  �سيمت�سّ اجل�سدي.  اأو 
ال�سيئة عند تناولها بكميات كبرية.  الدهون  املبداأ نف�سه على 
تتبع ن�ساء كثريات حمية غذائية لتحقيق النحافة، لكن يجب 
اأال يحرم اأحد نف�سه من الطعام عند ممار�سة ن�ساطات مكّثفة. 
احلرارية  وال�سعرات  الفيتامينات  ن�سبة  اح���رتام  م��ن  ب��د  وال 

املو�سى بها.

�شحيًا ن�مًا  ��شتعد   2
يوؤدي القلق وال�سغط النف�سي اإىل تفاقم االإجهاد، ما ينعك�ش 
�سلباً على نوعية النوم. ي�سهل اأن ي�سطرب النوم ب�سبب هموم 
كامنة اأو خوف من التاأخر اأو ترّقب م�ساريع جديدة اأو قلق على 
متلحقة،  لياٍل  خلل  احلالة  تكررت  اإذا  العائلة.  اأف��راد  اأح��د 
ال  العمل.  يف  االأداء  على  وينعك�ش  العام  التعب  �سعور  �سيزداد 

مفّر من و�سع ا�سرتاتيجية فاعلة لتجاوز هذا الو�سع.
يكتفي البع�ش بقراءة ب�سع �سفحات للنوم ب�سرعة بينما ي�سرب 
البع�ش االآخر كوب ماء اأو ينه�ش وي�ساهد التلفزيون مع اأنها 
خطوة �سيئة وال ت�ساعد على النوم باأي �سكل. وال تكون خلطات 

النقيع فاعلة اإال اإذا اأعطت اأثر الدواء الوهمي.
خل�سات  م��ن  م�سنوعة  اأدوي���ة  ب��اأخ��ذ  مقاربة  اأف�سل  تق�سي 
نباتية كي ال يدمن اجل�سم عليها. ُيوؤَخذ دواء )اأوفيتوز( على 
اأو الطبيب قبل اأخذ  نطاق وا�سع اأو ميكن ا�ست�سارة ال�سيديل 
اأزهار باخ. والأنها اأدوية خفيفة، يجب اأخذها بانتظام كي تعطي 
الطبيب  ا�ست�سر  اخل��ي��ارات،  ت�ستفد من هذه  اإذا مل  مفعولها. 

للبحث عن علجات اأقوى.

ج�شدية ن�شاطات  مار�ص   3
اإذا ك��ن��ت ت��ت��ح��رك ك��ث��رياً خ���لل ال��ي��وم، ال داع���ي الإ���س��اف��ة اأي 
ل�ساعات  جتل�ش  وكنت  فكرياً  اإج��ه��ادك  ك��ان  اإذا  لكن  ن�ساطات. 
حاجة  اإنها  ج�سمك.  لتحريك  الوقت  جتد  اأن  يجب  مطّولة، 
�سرورية للحفاظ على ال�سحة وحت�سني النوم وجتنب اإجهاد 

الدماغ.
احلد  يف  ج��دي��دة.  ب��داي��ة  ب��اإط��لق  الن�ساطات  ا�ستئناف  ي�سمح 
اأو ع�سر دق��ائ��ق كل  ك��ل �ساعة،  االأدن����ى، حت��ّرك خلم�ش دق��ائ��ق 
�ساعتني، اأو ن�سف �ساعة يومياً. يكفي اأحياناً اأن تقف وتتنف�ش 
تقوم  اأو  اخل���ارج  و�ساقيك ومت�سي يف  ذراع��ي��ك  وحُت���ّرك  بعمق 

ببع�ش التمارين البدنية.
يف عطلة نهاية االأ�سبوع، جتّنب اجللو�ش اأو م�ساهدة 

التلفزيون طوال اليوم. اذهب للتنزه على االأقل 
كي تفيد عقلك وج�سمك يف اآن.

بدقة جدولك  نّظم   4
كافة،  ال��ظ��روف  يف  مهم  اأم���ر  التنظيم 

ان�سغاالتك  اأهميته حني تزيد  وت��زداد 
�����خ ال�������س���غ���ط ال���ن���ف�������س���ي يف  وي�����رت������سّ
ي��وم��ي��ات��ك. ي��ج��ب اأال ي��ك��ون اجل���دول 
نهاية  ت�سعر يف  ك��ي ال  ج���داً  م��زدح��م��اً 
كافية.  مبهمات  تقم  مل  ب��اأن��ك  ال��ي��وم 
اترك بع�ش الوقت للحاالت الطارئة.

ال��ن��ف�����س��ي هائًل،  ال�����س��غ��ط  ي�����س��ب��ح  ح���ني 
احرتم مواعيدك ووّجه ن�ساطاتك على 

مّر اليوم. اإذا بداأت 

يومك بطريقة ع�سوائية، �سرتتبك �سريعاً وتخرج االأمور عن 
�سيطرتك. ميكنك اال�ستفادة من كتابة اخلطة يف م�ساء اليوم 
ال�سابق: �ستنام حينها واأنت تعرف ما ينتظرك يف اليوم التايل 

و�ستحدد النقطة التي تبداأ بها يومك.

)�ملل�ثات( خمتلف  عن  �بتعد   5
ال مفّر من االحتكاك بالنا�ش يف معظم الوظائف، لكن ميكن 
احلاالت  يف  اإال  با�ستمرار  مقاطعتك  ملنع  فاعلة  تدابري  و�سع 
التي  الفرتة  يحرتموا  اأن  بك  املحيطني  من  اطلب  الطارئة. 
تخ�س�سها لعزل نف�سك قبل اأن تتمّكن من ا�ستقبالهم يف وقت 

الحق.
تتاأثر  اأن  ي�سهل  الهاتفية.  املكاملات  على  نف�سه  امل��ب��داأ  ينطبق 
بهموم االآخرين اأو جتتاحك الر�سائل الن�سية اأو االإلكرتونية. 
لكن ال اأحد م�سطراً اإىل ت�سفح الهواتف الذكية اأو احلوا�سيب 
على مدار ال�ساعة. باخت�سار، يجب اأن تعيد النظر يف طريقة 

ا�ستعمال و�سائل التكنولوجيا اجلديدة.

�مل�شاعدة �طلب   6
اأن حُت��ِدث بع�ش  العمل، لذا يجب  اأن تغرق يف م�ساغل  ي�سهل 
اأن يقّل�ش جزءاً من  التعديلت. ملاذا ال تطلب من رب عملك 

مهماتك اأو تتعاون مع زميل اآخر؟
طلب  اأو  م��وؤق��ت��اً،  م��ن��زل  مب��دب��رة  اال�ستعانة  ميكن  ال��ب��ي��ت،  يف 
م�����س��اع��دة ال�����س��ري��ك. احل��ل��ول م���وج���ودة، ل��ك��ن ي��ج��ب التحّلي 
من  اخل���وف  اأو  ال��غ��رور  وجت���اوز  امل�����س��اع��دة  لطلب  بال�سجاعة 
الرف�ش. �سيلحظ املحيطون بك ما يح�سل معك لكنهم لن 

يتحركوا بطريقة عفوية. يجب اأن تاأخذ املبادرة بنف�سك.

منتظمًا روتينًا  ْخ  ر�شِّ  7
اإذا كنت تتوقع  اآثار االإجهاد.  ي�سمح هذا الروتني مبنع تراكم 
اأن تنفذ ه��ذه اخل��ط��وة على مّر  ال�����س��روري  ف��رتة �سعبة، م��ن 
اأ�سبوع على االأقل. حّدد موعد النهو�ش والنوم وخذ ا�سرتاحة 
االأ�سبوع  على  املفرطة  املهمات  ووزع  الطعام  وج��ب��ات  لتناول 

كله.
�ش الوقت الذي مت�سيه يف و�سائل  اإذا كنت تخطط لل�سفر، خ�سّ
�سعوراً  ال��روت��ني  ه��ذا  �سيعطيك  اال���س��رتخ��اء.  اأو  للعمل  النقل 
الواجبات  من  يخلو  عطلة  يوم  ي�سمل  اأن  ويجب  بالطماأنينة 
اإذا ا�ستعدَت منط عملك  التي اعتدت عليها يف االأيام العادية. 

الطبيعي، ال داعي لللتزام بهذا الروتني لفرتة طويلة.

�لإدمان حذ�ر   8
يعرف االأطباء وعلماء النف�ش اأن ال�سغط النف�سي املفرط قد 

االإدمان على مواد من�ّسطة مثل القهوة والفيتامني يقود اإىل 
C، اأو االعتياد على التدخني واأخذ اأدوية 

جديدة للنوم مثًل.
يف فرتة االإجهاد، يزداد �سعفك 
ال�����س��غ��وط بدل  وت���غ���رق يف 
ا�ستعادة  ع��ل��ى  ت��رّك��ز  اأن 
الهدوء. يف البداية، قد 
طفيف  بتح�ّسن  ت�سعر 
العادات  ه��ذه  بف�سل 
يدفعك  م��ا  ال�سيئة، 
يجب  متابعتها.  اإىل 
ن����ق����اط  حت���������دد  اأن 
�������س������ع������ف������ك وجت��������د 
طريقة لتح�سني و�سعك 
 . لع�سبي ا

قد ترتاح حني تتكلم مع االآخرين ب�سرط اأن تختار ال�سخ�ش 
املنا�سب. اأو خذ حّماماً �ساخناً يف جو هادئ، و�سط �سموع معّطرة، 
ونّظم اأفكارك. ِجْد بدائل عن ال�سجائر اأو اأي مادة اعتدت على 
حّدد  التمارين...  بع�ش  مار�ش  اأو  تفاحة  تناول  ا�ستهلكها: 

اخلطوات التي تنا�سبك!

�أول�ياتك حّدد   9
التام. لكن  اأنهم يقرتبون من االإجهاد  النا�ش  ال يدرك بع�ش 
يجب اأن يقوموا بخيارات دقيقة وينظموا ن�ساطاتهم ويركزوا 
امل�ستوى  على  ن��ظ��ره��م.  يف  امل�سائل  اأه���م  على  االأول  امل��ق��ام  يف 
املهني اأو ال�سخ�سي، ميكن تاأجيل بع�ش املهمات واملواعيد عند 
االإمكان. يجب اأن حتدد اأولوياتك ويكون هذا اخليار �سخ�سياً 
مدر�سة  يف  املعلمني  م��ع  امل��وع��د  اأن  البع�ش  يعتر  ق��د  ج���داً. 
اإج��راء فح�ش طبي عام  اآخ��رون  ل  االأوالد �سرورياً بينما يف�سّ

لل�سعور براحة داخلية...

�لذنب �شع�ر  جتاوز   10
ي�سبح االإجهاد يف بع�ش احلاالت جزءاً من عادات احلياة. قد 
اإمتام  من  يتمّكن  مل  اأن��ه  يفكر  حني  بالذنب  ال�سخ�ش  ي�سعر 
جميع املهمات املوكلة اإليه. يجب اأن ترتاجع وتفهم ما يجعلك 

توؤدي دور ال�سحية.
طبيب  ا�ست�سارة  اأو  اآخ��ر  ط��رف  تدّخل  اأحياناً  الو�سع  يتطلب 
االأعباء وجتاوز  التعديلت اللزمة وتخفيف  نف�سي الإح��داث 
امل�سرية طويلة وتتطّلب متارين  الذنب. قد تكون هذه  �سعور 

متكررة �سمن علج �سلوكي متكامل.

و�لفيتامينات �لبديل  �لطب  ب  َجرِّ  11
املفرط،  االإج��ه��اد  ب�سبب  والنوم  الغذائي  النظام  ا�سطرب  اإذا 
ميكن اأخذ مكملت الفيتامينات الأن حاالت النق�ش �سائعة يف 
الطبيعية  العلجات  اأي�ساً من  املجال. ميكنك اال�ستفادة  هذا 
االأ�سا�سية  وال��زي��وت  بالعطور  والعلج  بالنباتات  العلج  مثل 
وط���ب ال��ت��ج��ان�����ش. م���ث���ًل، اأزه������ار ب���اخ م��ف��ي��دة اأي�����س��اً بح�سب 
بع�ش  ُي��َك��ّم��ل  اأن  مي��ك��ن  جت��رب��ت��ه��ا.  مي��ك��ن  ل���ذا  م�ستخدميها، 
الوخز  جل�سات  تخفف  التقليدي:  الطب  خ��ي��ارات  املمار�سات 
املكّثفة،  بالن�ساطات  املرتبطة  االأوج��اع  العظم  وتقومي  باالإبر 

وتعطي جمااًل للراحة و�سط اجلدول املزدحم.

�لعائلة تفّهم  على  �ّتكل   12
اأو زملئك، فيما  �سلوكيات رب عملك  توؤثر يف  اأن  قد ي�سعب 
باالإجهاد  ت�سعر  ح��ني  اأه��م��ي��ة  اأك���رث  امل��ق��رب��ني منك  دور  ي��ك��ون 
واالأوالد  املتفّهم  ال�سريك  قيمة  ت��ق��ّدر  اأن  يجب  وال�سغوط. 
تن�سر  واأن  ع�سبياً  �سلوكك  ي�سبح  اأن  الطبيعي  من  املحّبني. 
التوتر يف حميطك يف االأوق��ات ال�سعبة. ي�سهل اأن تنتف�ش يف 
وجه �سريك اأناين اأو اأوالد اأ�سقياء، لكن من االأ�سعب اأن تقّدر 

قيمة اأفراد العائلة املتعاطفني.
االأ�سدقاء  اأو  االأ�سقاء  يف  الدعم  اإيجاد  ميكنك  عازباً،  كنت  اإذا 
الدعم  م�سادر  ت��درك  حني  فائقة  ق��وة  �ستك�سب  الوالدين.  اأو 
يف  االإي��ج��اب��ي  اجل��ان��ب  روؤي���ة  م��ن  و�ستتمكن حينها  يف حياتك 

الظروف التي تعي�سها.

�خلطي �لتعبري  ��شتعِمْل   13
يدّون البع�ش الئحة باملهمات التي تنتظره على مر اليوم خوفاً 
ن�سيان  من  القلق  بتخفيف  اللوائح  هذه  ت�سمح  ن�سيانها.  من 
م�سائل مهمة وجتّنب الهلع عند تذّكرها خلل الليل. ت�ساهم 
اأال تكون  اليوم ب�سرط  التقدم خلل  اإح��راز  هذه الطريقة يف 
توزيعها  ميكن  كذلك،  كانت  اإذا  ال��ل��زوم.  من  اأط��ول  اللئحة 
منذ  املهمات  من  بجزء  االآخرين  تكليف  اأو  كله  االأ�سبوع  على 

البداية.
يف  ت��رتدد  ال  ل��ذا  اأي�ساً،  للدماغ  مفيد  الكتابة مترين 
تدوين م�ساعرك وخماوفك ونقاط �سعفك و�سكوكك، 

ثم اأحرق الورقة لتبديد النقاط ال�سلبية!

متكررة ��شرت�حة  خذ   14
يتمّتع بع�ش النا�ش بقدرة اأكر على العمل، من باب 
اإذا كنت حتّب ما تفعله،  اأو املتعة.  اأو التدّرب  العادة 
اإيقاع  ل��ك��ّن  ع��م��ل��ك.  ع��ل��ى  ال��رتك��ي��ز  عليك  �سي�سهل 
اأهمية  النا�ش  ين�سى  قد  معروف.  الطبيعي  العمل 
وقت  من  ا�سرتاحة  ي��اأخ��ذون  لكنهم  الوقت  تنظيم 

اإىل اآخر بطريقة عفوية.
باأخذ  للموظفني  امل��ع��ا���س��رة  ال�����س��رك��ات  بع�ش  ي�سمح 
لتدليك  اخل�سوع  اأو  املوؤ�س�سة،  داخل  ق�سرية  قيلوالت 
مفيد، اأو ممار�سة ن�ساط ج�سدي الأنها تعرف اأن حت�سني 

اإنتاجية العمل يتطلب اأخذ ا�سرتاحة متكررة.
�سواء كنت يف منزلك اأو يف العمل، انه�ش عن الكر�سي كل 
�ساعة ومّدد �ساقيك ومتطط وخذ ا�سرتاحة ل�سرب املاء اأو 
امل�سي، ومتتع بقيلولة ق�سرية من وقت اإىل اآخر. يكمن ال�سر 

يف االعتدال!

ب�قتك ��شتمتع   15
ال �سيء اأف�سل من املتعة لتفريغ ال�سغط النف�سي. يكون خيارك 
�سخ�سياً يف هذه احلالة. ي�ستمتع البع�ش بتم�سية الوقت مع 
�سخ�ش اآخر اأو يكتفي بالتمدد يف ال�سرير للبتعاد عن املظاهر 
ال�سلبية. ميكن اأن ترتاح اأي�ساً عر القيام بن�ساط م�سرتك 

ن�ساطاً  ل  تف�سّ قد  اأو  عمرهم،  عن  النظر  بغ�ش  اأوالدك،  مع 
اأو ممار�سة  امل�سرح وحدك  اأو  ال�سينما  اإىل  الذهاب  مثل  فردياً 
اأو  للتدليك  اأو اخل�سوع  اأو مقابلة �سديق  التنزه  اأو  الريا�سة 

الت�سوق... تكرث اخليارات املحتملة!
يجب اأن تبتعد عن االأفكار اليومية وامللوثات اخلارجية. ا�ستفد 
من هذه اللحظات وابتعد عن هاتفك. �ستتجدد طاقتك حني 

تتن�سق هواًء منع�ساً اأو تغرّي اجلو الذي اعتدت عليه!

�نتعا�شك وجّدد  متّطط   16
يف فرتة االإجهاد، قد تن�سى بع�ش الن�سائح الب�سيطة: يجب اأن 
تنع�ش روحك وحتر�ش على تهوئة مكان عملك اأي�ساً. عموماً، 
على  اليوم  يف  دقائق  لع�سر  املغلقة  االأم��اك��ن  تهوئة  من  بد  ال 

االأقل. اإذا مل ت�ستطع فعل ذلك، اخرج لتن�سق الهواء.
و�سعية  وتغيري  التمطط  م��ن  �ست�ستفيد  اآخ���ر،  �سعيد  على 
التوجه  وح��دك، ميكنك  تكن  اإذا مل  بعمق.  والتنف�ش  ج�سمك 
اإىل غرفة اأخرى للقيام بهذه احلركات التي ال تتطلب م�ساحة 
وا�سعة. حّرك راأ�سك يف االجتاهني ثم اأنزله نحو االأ�سفل واأرِخ 

ذراعيك وا�ستك�سف بع�ش حركات التمطط املريحة.

ج�شمك و�شعية  ح�ّشن   17
اأو خمتلطاً، توؤثر و�سعية  اأو فكرياً  �سواء كان الن�ساط ج�سدياً 
اأن  نن�سى  وال  به،  ن�سعر  ال��ذي  التعب  نتخذها يف  التي  اجل�سم 
العادات ال�سيئة قد تعطي عواقب كثرية م�ستقبًل، حتديداً اإذا 
كنا ال منار�ش اأي ن�ساط ريا�سي. اليوم، تطرح و�سعية اجل�سم 
اأمام احلا�سوب اأكر م�سكلة بدءاً من مرحلة املراهقة لكننا ال 
نركز على هذا التف�سيل قبل اأن ن�سعر باأمل يف الظهر اأو العنق. 
حافظ على ا�ستقامة راأ�سك وال ت�سبك �ساقيك و�سّطح قدميك 
كي حتافظ على �سلمة ج�سمك. يف البداية، يجب اأن تك�سب 
اليوم.  مر  على  الو�سعية  بت�سحيح  ت�سمح  التي  العادات  هذه 

�ست�ستفيد اأي�ساً من تدليك العنق قليًل.

)ل(! تق�ل  �أن  تعّلم   18
تنفيذها بطريقة  ب�����س��رط  اإن��ق��اذي��ة  ه���ذه اخل��ط��وة  ت��ك��ون  ق��د 
�سحيحة. حني يعتاد املحيطون بك على تقّبلك كل عمل جديد 

اأو ر�سوخك لل�سغوط، لن يغرّيوا �سلوكهم تلقائياً.
بعدائية.  الت�سرف  دون  من  املطالب  بع�ش  ترف�ش  اأن  ح��اول 
عند  امل��وق��ف  وت��ري��ر  الطلب  برف�ش  طريقة  اأف�����س��ل  تق�سي 

احلاجة لكن من دون تقدمي اعتذار.
اب��داأ مب�سائل ب�سيطة وا�ستعد  اإذا �سعرَت باالنزعاج واالإح��راج، 

نف�سياً عر تكرار املررات يف داخلك.

مكافاأة عن  �بحث   19
يف احلياة ال�سخ�سية، ي�سهل اأن ت�سعر بحب العائلة يف الظروف 
ال�سعبة مع اأن هذا النوع من املكافاآت لي�ش م�سموناً يف جميع 

العلقات العاطفية.
لكن يختلف الو�سع يف مكان العمل.

لن تواجه م�سكلة اإذا كنت تتلقى املكافاآت على عملك االإ�سايف 
وت�سعر باأن رب العمل يقّدر جهودك واإال يجب اأن تر�سم احلدود 

بنف�سك وتطلب علوة اأو مكافاأة قّيمة.
وظيفته  على  للحفاظ  االإ���س��ايف  بالعمل  البع�ش  يقبل  اليوم 
وي�سارك يف اجلهود اجلماعية الطاغية. لكن يف حاالت اأخرى، 

ميكن نيل علوة اأو ترقية.
اأ�سواأ االأح��وال، لن يتغرّي  ملاذا ال ت�ساأل عن هذا االحتمال؟ يف 
�سيعزز  تعي�سه  ال��ذي  اال�ستياء  ا�ستمرار  لكّن  القائم.  الو�سع 

�سغطك النف�سي.

�لتقدير على  �ح�شل   20
يف خمتلف املجاالت، با�ستثناء احلياة العائلية املبنية على عطاء 
غري م�سروط، ننتظر جميعاً التقدير من االآخرين وال بد من 

تلّقيه يف مرحلة معينة.
على  ت�سمع  اأن  يجب  العمل،  يف  ممكنة  غري  العلوة  كانت  اإذا 
االأقل كلمات وجماملت تعرتف باجلهود التي تبذلها. يجب 

اأال ي�سبح اإجهادك و�سعاً عادياً يعتاد عليه املحيطون بك.
الذي  احل���ب  وت��زي��د  نف�سك  اح����رتام  تتعّلم  اأن  ي��ج��ب  اأخ�����رياً، 
اعتد  النوم،  االإجهاد كله. قبل  حتمله لذاتك كي تتجنب هذا 
اأجنزتها. وحني  نف�سك على مهمات  تقييم يومك وهّنئ  على 
الطريقة،  بهذه  ي��وم.  كل  به  ت�ستمتع  بن�ساط  فّكر  ت�ستيقظ، 

�ستلحظ اأنك �ستتجاوز املهمات املتبقية باإيجابية تامة!

بها �لقيام  يف  ترتّدد  ل  ن�شيحة   20

تخل�س من الجهاد وح�شن و�شع �شحتك وحياتك ال�شخ�شية

على  �شلبًا  ينعك�ص  �لذي  �لنف�شي  لل�شغط  م�شدرً�  �لإجهاد  ي�شّكل   
�جل�شم. لكن ي�شعب علينا �أحيانًا �أن نغرّي جدول عملنا �أو منط 

حياتنا. مع ذلك، ميكن �تخاذ بع�ص �لتد�بري لتح�شني �ل��شع 
�ل�شحة  �إىل  ت�شيء  �لتي  �لع��قب  وجتّنب 

و�حلياة �ل�شخ�شية.
�إليك 20 ن�شيحة ل ترتّدد يف �لقيام بها و�شت�شعر 

لحقًا باأنك �شرت �أف�شل حاًل.
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العدد 11970 بتاريخ 2017/3/16

�إع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/حممد فرقان للتكييف والتريد

رخ�سة رقم:CN 1150293  قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة حممد اف�سل خان جمعه خان %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف حممد فرقان خان بن حممد اعظم خان

تعديل لوحة االإعلن/اإجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�سم جتاري من/حممد فرقان للتكييف والتريد

MUHAMMAD FURQAN AIR - CONDITIONING & REFRIGERATION

اىل/جود وي للتكييف والتريد 

GOOD WAY AIR CONDITIONING AND REFRIGERATION

فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا االعلن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 

خلل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعلن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 11970 بتاريخ 2017/3/16

�إع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/حمل حبيبه لت�سليح كهرباء ال�سيارات

رخ�سة رقم:CN 1014102  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االإعلن/اإجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*3

تعديل ا�سم جتاري من/حمل حبيبه لت�سليح كهرباء ال�سيارات
HABIBA AUTO ELECTRICAL REPAIR SHOP

اىل/الربوع للعمال االملنيوم 
AL ROBOU ALUMINIUM WORKS

ار�ش  القدمية  ال�سناعية  الغربية  املنطقة  الغربية  املنطقة  عنوان/من  تعديل 
القدمية  ال�سناعية  زايد  مدينة  الغربية  املنطقة  اىل  رقم:8  حمل   - رقم:130/129 

1 - ار�ش رقم:130/129 - حمل رقم:4
تعديل ن�ساط/ا�سافة اعمال تركيبات االملنيوم )4330013(
تعديل ن�ساط/حذف ا�سلح كهرباء ال�سيارات )4520005(

تعديل ن�ساط/حذف ا�سلح مكيفات هواء ال�سيارات )4520021(
فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا االعلن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خلل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعلن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  16  مار�س 2017 العدد 11970

العدد 11970 بتاريخ 2017/3/16

�إع����������الن
الظفرة  ال�س�����ادة/قمة  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للمقاوالت العامة
رخ�سة رقم:CN 1195318  قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة عبدالعزيز �سلطان عمر ال�سعيدي ال�سمري %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف عجلن �سعبان طالب �سعبان املن�سوري

فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا االعلن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خلل  االقت�سادية  التنمية 
االعلن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

�إعالن جتديد
يعلن ق�س�م العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / التميمي  وم�ساركوه

 بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعلمة التجارية التالية:

املودع��ة بال�رقم  : 95985
ب�اإ�س��م : االإمارات 

وعنوانه : املقر الرئي�سي ملجموعة االإمارات �ش.ب. 686 ، دبي ، االإمارات العربية املتحدة.
بتاريخ : 2009/04/21 وامل�س�جلة حتت رقم : 94479 

الفئة :43
املنتجات : خدمات تقدمي الغذاء اأو الع�ساء وخدمات املطاعم ، خدمات توفري االأطعمة وامل�سروبات 
الغري كحولية ، جتهيز وتزويد الطعام وال�سراب الغري كحويل ، تو�سيل الطعام ، تقدمي الطعام 

وال�سراب الغري كحويل ، خدمات ردهة االوتيلت ، خدمات حجز املطاعم.
اال�سرتاطات :  

انت��هاء احلماية يف  تاريخ  اعتباراٌ من  اأخ��رى  �س�نوات  ملدة ع�س�ر  املفعول  نافذة  و�س�تظل احلماية 
2017/06/12 وحتى تاريخ 2027/06/12 

ق�ش�م �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  16  مار�س 2017 العدد 11970

EAT 32538

�إعالن جتديد
يعلن ق�س�م العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / التميمي  وم�ساركوه

 بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعلمة التجارية التالية:

املودع��ة بال�رقم  : 93483
ب�اإ�س��م : بيو�سن�ش ويب�سرت، اإنك

الواليات   ،   91765 كاليفورنيا   ، بار  دياموند   ، رود  كانيون  دياموند   3333  : وعنوانه 
املتحدة االأمريكية.

بتاريخ : 2008/06/19 وامل�س�جلة حتت رقم : 89690 
الفئة : 9

املنتجات : وحدة برجميات ت�ستخدم كجزء من نظام تخطيط الت�سخي�ش الطبي.
اال�سرتاطات:

انت��هاء  تاريخ  من  اعتباراٌ  اأخ��رى  �س�نوات  ع�س�ر  مل��دة  املفعول  نافذة  احلماية  و�س�تظل 
احلماية يف 2017/04/23 وحتى تاريخ 2027/04/23

ق�ش�م �لعالمات �لتجارية 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  16  مار�س 2017 العدد 11970

EAT 31816

�إعالن جتديد
يعلن ق�س�م العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / التميمي  وم�ساركوه

 بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعلمة التجارية التالية:

املودع��ة بال�رقم  : 95982
ب�اإ�س��م : االإمارات 

العربية  االإم���ارات   ، دب��ي   ،  686 ���ش.ب.  االإم���ارات  ملجموعة  الرئي�سي  املقر   : وعنوانه 
املتحدة.

بتاريخ : 2011/02/14 وامل�س�جلة حتت رقم : 132447 
الفئة :43

املنتجات : خدمات تقدمي الغذاء اأو الع�ساء وخدمات املطاعم ، خدمات توفري االأطعمة 
، تو�سيل  وامل�سروبات الغري كحولية ، جتهيز وتزويد الطعام وال�سراب الغري كحويل 
، خدمات  االوتيلت  ، خدمات ردهة  الغري كحويل  وال�سراب  الطعام  ، تقدمي  الطعام 

حجز املطاعم.
اال�سرتاطات :  

انت��هاء  تاريخ  من  اعتباراٌ  اأخ��رى  �س�نوات  ع�س�ر  مل��دة  املفعول  نافذة  احلماية  و�س�تظل 
احلماية يف 2017/06/12 وحتى تاريخ 2027/06/12

ق�ش�م �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  16  مار�س 2017 العدد 11970

EAT 32535

�إعالن جتديد
يعلن ق�س�م العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / التميمي  وم�ساركوه

 بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعلمة التجارية التالية:

املودع��ة بال�رقم  : 95986
ب�اإ�س��م : االإمارات 

العربية  االإم���ارات   ، دب��ي   ،  686 ���ش.ب.  االإم���ارات  ملجموعة  الرئي�سي  املقر   : وعنوانه 
املتحدة.

بتاريخ : 2009/04/21 وامل�س�جلة حتت رقم : 94477 
الفئة :43

املنتجات : خدمات تقدمي الغذاء اأو الع�ساء وخدمات املطاعم ، خدمات توفري االأطعمة 
، تو�سيل  وامل�سروبات الغري كحولية ، جتهيز وتزويد الطعام وال�سراب الغري كحويل 
، خدمات  االوتيلت  ، خدمات ردهة  الغري كحويل  وال�سراب  الطعام  ، تقدمي  الطعام 

حجز املطاعم. 
اال�سرتاطات :  

انت��هاء  تاريخ  من  اعتباراٌ  اأخ��رى  �س�نوات  ع�س�ر  مل��دة  املفعول  نافذة  احلماية  و�س�تظل 
احلماية يف 2017/06/12 وحتى تاريخ 2027/06/12

ق�ش�م �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  16  مار�س 2017 العدد 11970

EAT 32539

�إعالن جتديد
يعلن ق�س�م العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / التميمي  وم�ساركوه

 بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعلمة التجارية التالية:

املودع��ة بال�رقم  : 95983
ب�اإ�س��م : االإمارات 

العربية  االإم���ارات   ، دب��ي   ،  686 ���ش.ب.  االإم���ارات  ملجموعة  الرئي�سي  املقر   : وعنوانه 
املتحدة.

بتاريخ : 2011/02/04 وامل�س�جلة حتت رقم : 160705 
الفئة :43

املنتجات : خدمات تقدمي الغذاء اأو الع�ساء وخدمات املطاعم ، خدمات توفري االأطعمة 
، تو�سيل  وامل�سروبات الغري كحولية ، جتهيز وتزويد الطعام وال�سراب الغري كحويل 
، خدمات  االوتيلت  ، خدمات ردهة  الغري كحويل  وال�سراب  الطعام  ، تقدمي  الطعام 

حجز املطاعم.
اال�سرتاطات :  

انت��هاء  تاريخ  من  اعتباراٌ  اأخ��رى  �س�نوات  ع�س�ر  مل��دة  املفعول  نافذة  احلماية  و�س�تظل 
احلماية يف 2017/06/12 وحتى تاريخ 2027/06/12

ق�ش�م �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  16  مار�س 2017 العدد 11970

EAT 32536

�إعالن جتديد
يعلن ق�س�م العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / التميمي  وم�ساركوه

 بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعلمة التجارية التالية:

املودع��ة بال�رقم  : 95984
ب�اإ�س��م : االإمارات 

العربية  االإم���ارات   ، دب��ي   ،  686 ���ش.ب.  االإم���ارات  ملجموعة  الرئي�سي  املقر   : وعنوانه 
املتحدة.

بتاريخ : 2009/04/21 وامل�س�جلة حتت رقم : 94490 
الفئة :43

املنتجات : خدمات تقدمي الغذاء اأو الع�ساء وخدمات املطاعم ، خدمات توفري االأطعمة 
، تو�سيل  وامل�سروبات الغري كحولية ، جتهيز وتزويد الطعام وال�سراب الغري كحويل 
، خدمات  االوتيلت  ، خدمات ردهة  الغري كحويل  وال�سراب  الطعام  ، تقدمي  الطعام 

حجز املطاعم.
اال�سرتاطات :  

انت��هاء  تاريخ  من  اعتباراٌ  اأخ��رى  �س�نوات  ع�س�ر  مل��دة  املفعول  نافذة  احلماية  و�س�تظل 
احلماية يف 2017/06/12 وحتى تاريخ 2027/06/12

ق�ش�م �لعالمات �لتجارية 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  16  مار�س 2017 العدد 11970

EAT 32537

فقدان جواز �سفرت
اب����ر�����ش   / امل�����دع�����و  ف����ق����د 
اث���ي���وب���ي���ا   ، مل���������ورو  زي�������ن 
�سفره  ج���واز   - اجلن�سية 
 )1682280( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������س���ال 

 050/6116688

فقدان جواز �سفرت
وع����د   / امل������دع������و  ف����ق����د 
ك����ن����دا   ، ������س�����م�����اري  ال 
�سفره  ج��واز   - اجلن�سية 
 )214840( رق���������م 
م�����������ن ي���������ج���������ده ع����ل����ي����ه 
رقم  بتليفون  االت�����س��ال 

 055/4005484

فقدان جواز �سفرت
عثمان   / امل�����دع�����و  ف���ق���د 
الهند   ، اب����و  ب���والث���وت���ود 
�سفره  ج���واز   - اجلن�سية 
 )1062098( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������س���ال 

 055/1616209

فقدان �سهادةاأ�سهمت
 فقدت ال�سيدة /خفية عبداهلل 
�سهادة  ال���������س����وي����دي   حم���م���د 
العني  م��زارع  �سادرة عن  اأ�سهم 
ال�سهادة  احل���ي���واين   ل��لإن��ت��اج 
عدد  وحتمل   )  4466  ) رق��م 
ممن  يرجى   . �سهماً   (  100(
ي���ع���رث ع��ل��ي��ه��ا االإت���������س����ال على 
 )0506660333  ( الهاتف 

،م�سكوراً.

العدد 11970 بتاريخ 2017/3/16   
اعالن بيع  عقار بالن�سر- املنفذ �سده

فى الدعوى رقم  2015/43 تنفيذ عقاري  
طالب التنفيذ : �سركة هوو يونيفري�سال ليمتد 

اأ�سفل البناية بنك راأ�ش    62 اآل مكتوم - مبنى رقم  اإم��ارة دبي - دي��رة - �سارع �سارع  عنوانه : االإم��ارات - 
اخليمة - الطابق الثالث - مكتب رقم 302 -بوكالة املحامي / علي العيدرو�ش 

املنفذ �سده : �سركة جلوبال كينج تكنولوجي�ش  - ليمتد  - عنوانه : اإمارة دبي - مكتب 805 - ط8 - بناية 
وايت �سوان - �سارع ال�سيخ زايد - بجوار بناية برج �سعيد رقم  -1 - الكائن بها بنك االإمارات دبي الوطني

 انه يف يوم الثلثاء املوافق 2017/3/21 ال�ساعة 5.00 م�ساء ويف االيام الثلث التالية ان اقت�سى احلال 
للمزادات وعلى  االم��ارات  البيع )�سركة  بها  التي  اأم��ام اجلهة  اأدن��اه  او�سافه  املو�سحة  العقار  بيع  �سيجرى 
ايداع  مواطني  من  ال�سراء  راغبي  وعلى   )www.emiratesauction.ae: االلكرتوين  موقعها 
البيع  على  اع��رتا���ش  لديه  من  ولكل  امل��زاي��دة  دخ��ول  قبل  االأ�سا�سي  الثمن  من   20% عن  يقل  ال  تاأمني 
باملادة  املبينة  املواعيد  ويف  للبيع  املحددة  اجلل�سة  قبل  م�ستندات  من  ي��رره  مبا  معززا  باعرتا�سه  التقدم 
وامل�سارييف خلل ع�سرة  الثمن  ايداع كامل  املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه  االإجراءات  301 من قانون 
اأن يزيد على الثمن خلل االيام الع�سرة  ايام التالية جلل�سة البيع  ولكل �سخ�ش غري ممنوع من املزايدة 
التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ال تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ش 

وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات :
1 - االر�ش رقم 219 منطقة مر�سى دبي - رقم املبنى : 1 - ا�سم املبنى اورا مارينا - رقم الوحدة  1307 امل�ساحة 

123.09 مرت مربع ، مببلغ  1457421 درهم 
2 - االر�ش رقم 219 منطقة مر�سى دبي - رقم املبنى : 1 - ا�سم املبنى اورا مارينا - رقم الوحدة  707  امل�ساحة 

123.09 مرت مربع ، مببلغ  1457421 درهم
3 - االر�ش رقم 219 منطقة مر�سى دبي - رقم املبنى : 1 - ا�سم املبنى اورا مارينا - رقم الوحدة  706 امل�ساحة 

122.43 مرت مربع ، مببلغ  1449606 درهم
4 - االر�ش رقم 219 منطقة مر�سى دبي - رقم املبنى : 1 - ا�سم املبنى اورا مارينا - رقم الوحدة  702 امل�ساحة 

123.09 مرت مربع ، مببلغ  1458746 درهم
5 - االر�ش رقم 219 منطقة مر�سى دبي - رقم املبنى : 1 - ا�سم املبنى اورا مارينا - رقم الوحدة  701 امل�ساحة 

84.38 مرت مربع ، مببلغ  999991 درهم
6 - االر�ش رقم 219 منطقة مر�سى دبي - رقم املبنى : 1 - ا�سم املبنى اورا مارينا - رقم الوحدة  704 امل�ساحة 

84.38 مرت مربع ، مببلغ  999991 درهم
7 -  االر�ش رقم 219 منطقة مر�سى دبي - رقم املبنى : 1 - ا�سم املبنى اورا مارينا - رقم الوحدة  703 امل�ساحة 

122.43 مرت مربع ، مببلغ  1450924 درهم
8 -  االر���ش رقم 219 منطقة مر�سى دبي - رقم املبنى : 1 - ا�سم املبنى اورا مارينا - رقم الوحدة  1206 

امل�ساحة 123.15 مرت مربع ، مببلغ  1458131 درهم
9 -  االر���ش رقم 219 منطقة مر�سى دبي - رقم املبنى : 1 - ا�سم املبنى اورا مارينا - رقم الوحدة  2704 

امل�ساحة 211.86 مرت مربع ، مببلغ  2508483 درهم
ملحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11970 بتاريخ 2017/3/16   
اعالن بيع  عقار بالن�سر  

فى الدعوى رقم  2015/43 تنفيذ عقاري  
طالب التنفيذ : �سركة هوو يونيفري�سال ليمتد 

اأ�سفل البناية بنك راأ�ش    62 اآل مكتوم - مبنى رقم  اإم��ارة دبي - دي��رة - �سارع �سارع  عنوانه : االإم��ارات - 
اخليمة - الطابق الثالث - مكتب رقم 302 -بوكالة املحامي / علي العيدرو�ش 

املنفذ �سده : �سركة جلوبال كينج تكنولوجي�ش  - ليمتد  - عنوانه : اإمارة دبي - مكتب 805 - ط8 - بناية 
وايت �سوان - �سارع ال�سيخ زايد - بجوار بناية برج �سعيد رقم  -1 - الكائن بها بنك االإمارات دبي الوطني

 انه يف يوم الثلثاء املوافق 2017/3/21 ال�ساعة 5.00 م�ساء ويف االيام الثلث التالية ان اقت�سى احلال 
للمزادات وعلى  االم��ارات  البيع )�سركة  بها  التي  اأم��ام اجلهة  اأدن��اه  او�سافه  املو�سحة  العقار  بيع  �سيجرى 
ايداع  مواطني  من  ال�سراء  راغبي  وعلى   )www.emiratesauction.ae: االلكرتوين  موقعها 
البيع  على  اع��رتا���ش  لديه  من  ولكل  امل��زاي��دة  دخ��ول  قبل  االأ�سا�سي  الثمن  من   20% عن  يقل  ال  تاأمني 
باملادة  املبينة  املواعيد  ويف  للبيع  املحددة  اجلل�سة  قبل  م�ستندات  من  ي��رره  مبا  معززا  باعرتا�سه  التقدم 
وامل�سارييف خلل ع�سرة  الثمن  ايداع كامل  املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه  االإجراءات  301 من قانون 
اأن يزيد على الثمن خلل االيام الع�سرة  ايام التالية جلل�سة البيع  ولكل �سخ�ش غري ممنوع من املزايدة 
التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ال تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ش 

وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات :
1 - االر�ش رقم 219 منطقة مر�سى دبي - رقم املبنى : 1 - ا�سم املبنى اورا مارينا - رقم الوحدة  1307 امل�ساحة 

123.09 مرت مربع ، مببلغ  1457421 درهم 
2 - االر�ش رقم 219 منطقة مر�سى دبي - رقم املبنى : 1 - ا�سم املبنى اورا مارينا - رقم الوحدة  707  امل�ساحة 

123.09 مرت مربع ، مببلغ  1457421 درهم
3 - االر�ش رقم 219 منطقة مر�سى دبي - رقم املبنى : 1 - ا�سم املبنى اورا مارينا - رقم الوحدة  706 امل�ساحة 

122.43 مرت مربع ، مببلغ  1449606 درهم
4 - االر�ش رقم 219 منطقة مر�سى دبي - رقم املبنى : 1 - ا�سم املبنى اورا مارينا - رقم الوحدة  702 امل�ساحة 

123.09 مرت مربع ، مببلغ  1458746 درهم
5 - االر�ش رقم 219 منطقة مر�سى دبي - رقم املبنى : 1 - ا�سم املبنى اورا مارينا - رقم الوحدة  701 امل�ساحة 

84.38 مرت مربع ، مببلغ  999991 درهم
6 - االر�ش رقم 219 منطقة مر�سى دبي - رقم املبنى : 1 - ا�سم املبنى اورا مارينا - رقم الوحدة  704 امل�ساحة 

84.38 مرت مربع ، مببلغ  999991 درهم
7 -  االر�ش رقم 219 منطقة مر�سى دبي - رقم املبنى : 1 - ا�سم املبنى اورا مارينا - رقم الوحدة  703 امل�ساحة 

122.43 مرت مربع ، مببلغ  1450924 درهم
8 -  االر���ش رقم 219 منطقة مر�سى دبي - رقم املبنى : 1 - ا�سم املبنى اورا مارينا - رقم الوحدة  1206 

امل�ساحة 123.15 مرت مربع ، مببلغ  1458131 درهم
9 -  االر���ش رقم 219 منطقة مر�سى دبي - رقم املبنى : 1 - ا�سم املبنى اورا مارينا - رقم الوحدة  2704 

امل�ساحة 211.86 مرت مربع ، مببلغ  2508483 درهم
ملحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 11970 بتاريخ 2017/3/16   
 �سيكوي�ست للهند�سة واخلدمات البحرية - ذ م م

للهند�سة  �سيكوي�ست   : هي  اع��له  امل��ذك��ورة  ال�سركة  ب��ان  للجميع  نعلن 
واخلدمات البحرية - ذ م م - �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة - تا�س�ست يف 
امارة عجمان مبوجب قانون ال�سركات االحتادي رقم )8( ل�سنة )1984( 
رقم  حت��ت  بالبلدية   و�سجلته  عجمان  بلدية  يف  مرخ�سة  وتعديلته 

)73079( وقد قرر ال�سركاء حلها وت�سفيتها وتعيني ال�سادة.
 م�ؤ�ش�شة  �لند�ء لتدقيق �حل�شابات     

م�سفى  قانوين لل�سركة فعلى كل من له اي حق او اعرتا�ش التقدم به 
للم�سفي القانوين املذكورة اعله خلل مدة )45( يوما من تاريخ ن�سر 
 ، ، هاتف :065687272   ال�سارقة  ام��ارة  التايل:  العنوان  االع��لن وعلى 

�ش.ب : 984 
  

غرفة جتارة و�سناعة عجمان
       اعالن وحل وت�سفية

العدد 11970 بتاريخ 2017/3/16   
انذار عديل بالن�سر

 رقم 2017/1/1608   
املخطر : بوتن�سال للعقارات  

بوكالة ال�سيد/ جناح انور ابراهيم - هاتف رقم :0501184153
املنذر اليه : �سالون زهرة امل�ساء للتجميل 

فان املخطر يخطر - املخطر اليه ب�سرورة �سداد امل�تاأخرات على العقد الذي انتهي بتاريخ 
واال  االخ��ط��ار  ه��ذا  ا�ستلمه  تاريخ  من  يوما  ثلثني  اق�ساه  موعد  خ��لل   2016/10/14
واملطالبة  حقه  له  حتفظ  التي  القانونية  االج���راءات  كافة  اتخاذ  ايل  املخطر  �سي�سطر 
باإخلء العقار طبقا لن�ش املادة 1/25 من القانون رقم 26 ل�سنة 2007 وتعديلته واعتبارا 
امل�ستحقات  بكافة  للمطالبة  املو�سوعية  ال��دع��وى  ورف��ع  نف�سه  تلقاء  م��ن  منتهيا  العقد 
و�سداد  ال�سواغل  العقار خايل من جميع  ا�ستلم  تاريخ  االيجارية حتى  بالقيمة  والزامها 

فاتورة الكهرباء واملياه وت�سمينكم الر�سوم وامل�ساريف. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11970 بتاريخ 2017/3/16   

انذار عديل بالن�سر
 رقم 2017/1649   

املنذر  : بنك ات�ش ا�ش بي �سي ال�سرق االو�سط املحدود ميثلها / كو�ستا كميل اخلوري 
مبوجب الوكالة القانونية رقم 2016/1/1656601 

العنوان : اإمارة دبي - مدينة دبي للعلم - بناية بنك ات�ش ا�ش بي �سي ال�سرق االو�سط املحدود 
- مقابل فندق رادي�سون بلو - �ش ب 66 دبي

املنذر اليهما : 1- ال�سيد مي�سيل باري بويف - 2- ال�سيدة فيليبا جني بويف 
املبالغ املتوجبة عليهما  تخطر  املنذرة املنذر اليها مبوجب هذا االنذار العديل ب�سرورة �سداد 
والبالغة لغاية تاريخ هذا االنذار مبلغ وقدره 5.084.422/93 )خم�سة مليني واربعة وثمانون 
التي  يوما   )30( مهلة  خ��لل  فل�سا(  وت�سعون  وثلثة  دره��م  وع�سرون  واثنني  واربعمائة  ال��ف 
الكفيلة  القانونية  االج����راءات  كافة  ملبا�سرة  ت�سطر  �سوف  امل��ن��ذرة  ف��ان  واال  ال��ق��ان��ون  ح��دده��ا 
بتح�سيل حقوقها عر بيع العقار املرهون ل�ساحلها ، باال�سافة اىل حتميل املنذر اليهما كافة 

الر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11970 بتاريخ 2017/3/16   

 اعالن ن�سرا        
اإىل املدعي عليه /رمال القاد�سية لرتكيب وحدات التكييف 

ومقرها مدينة خور فكان وذلك حيث اأن املدعي/ خليفة خمي�ش مطر 
ف�ش   جلنة  لدى  تنفيذ   2017/24 بالرقم  ايجارية  دعوى  �سدكم  اأقام  قد 
املنازعات االيجارية ببلدية مدينة خور فكان فيقت�سي ح�سوركم �سخ�سيا اأو 
من  يوم   15 مدة  يف  ال�سادر  احلكم  تنفيذ  اأو  طلباتكم  لتقدمي  عنكم  وكيل 
تاريخ االإعلن . ويف حالة تخلفكم عن احل�سور اأو عدم اإر�سال وكيل عنكم يف 

الوقت املحدد فاإن اللجنة �سوف تقوم بنظر الدعوى يف غيابكم
جلنة ف�س املنازعات اليجارية 
قلم التنفيذ 

 المارات العربية املتحدة
 حكومة ال�سارقة

  بلدية مدينة خورفكان

العدد 11970 بتاريخ 2017/3/16   
يف الدعوى رقم 2016/1956  جتاري كلي

املدعلي عليها االوىل : مركز رديال للتجارة 
املدعي عليه الثاين : ن�سر اهلل امني اهلل جعفري ف�ساركي 

ب�سفته كفيل لدين �سركة مركز رديال للتجارة - بناء على تكليفنا من قبل حمكمة دبي 
املوافق  االثنني   ي��وم  حددنا  فقد  اع��له  الدعوى  يف  املح�سابية  اخل��رة  العمال  املوقرة 
2017/3/27 وذلك يف متام  الثالثة والن�سف ع�سرا موعدا  لعقد االجتماع االول للخرة 
املحا�سبية وذلك مبكتبنا الكائن دبي - بر دبي - �سارع ال�سيخ زايد بالقرب من حمطة 
مرتو املركز املايل برج  العطار مكتب رقم 2403 الطابق الرابع والع�سرون- هاتف رقم  
من  او  ح�سوركم  يطلب  ل��ذا  دب��ي-   91153 ب  �ش   04-3589966 وفاك�ش   04-3589996

ميثلكم قانونا حل�سور االجتماع املذكور مع اح�سار كافة امل�ستندات املتعلقة بالدعوى.
i2an م�سعل الزرعوين للمحا�سبة القانونية- ع�سو يف

 اخلبري املحا�سبي: د. م�سعل عبداهلل الزرعوين

   دعوة حل�سور الجتماع الول
للخربة املحا�سبية

العدد 11970 بتاريخ 2017/3/16   
 اعــــــــــالن  بالن�سر 

ليكن معلوما للجميع ال�سيد/ غلم رحمن قادر خان ، باك�ستاين اجلن�سية ب�سفته 
،  مقرها مدينة  ، رخ�سة رقم : 533514  مالك  : نهر دجله للقم�سة والعطور 
كلباء يرغب يف تنازل ح�سته البالغة 100% وذلك اىل ال�سيد/  عنايت الرحمن قادر 

خان - باك�ستاين اجلن�سية  
وعمل بن�ش املادة )14(  فقرة )5(  من القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة 2013م  
يف �سان الكاتب العدل.  فقد اقت�سى ن�سر هذا االعلن للعلم وعلى كل من له حق 
االعرتا�ش على هذا االجراء ان يقوم باملراجعة اىل كاتب العدل خلل ا�سبوعني 

من تاريخ ن�سر هذا االعلن واال�ست�ستكمل  االجراءات القانونية
الكاتب العدل
حمكمة كلباء الحتادية البتدائية

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 
ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
حمكمة كلباء  الحتادية البتدائية

العدد 11970 بتاريخ 2017/3/16   
 اعــــــــــالن  بالن�سر        

وب�سفته  اجلن�سية   الهند    - كوتى  اينتهني  ال�سيد/كلثومو  للجميع  معلوما  ليكن 
مالك املوؤ�س�سة : الن�سر للهواتف املتحركة ( : رخ�سة رقم :  507568  مقرها مدينة 
كلباء يرغب يف تنازل ح�سته البالغة 100% وذلك اىل ال�سيد/ مويدين كوتي نهاتو 

فيلتودي - هندي اجلن�سية   
امل��ادة )14(  فقرة )5(  من القانون االحت��ادي رقم )4( ل�سنة 2013م   وعمل بن�ش 
يف �سان الكاتب العدل.  فقد اقت�سى ن�سر هذا االعلن للعلم وعلى كل من له حق 
االعرتا�ش على هذا االجراء ان يقوم باملراجعة اىل كاتب العدل خلل ا�سبوعني من 

تاريخ ن�سر هذا االعلن واال�ست�ستكمل  االجراءات القانونية
الكاتب العدل
حمكمة كلباء الحتادية البتدائية

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 
ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
حمكمة كلباء  الحتادية البتدائية

العدد 11970 بتاريخ 2017/3/16   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 466
ليكن معلوما للجميع باأن ال�سيد/ يو�سف عبداهلل حممد الع�سم املزروعي - اإماراتي اجلن�سية يرغب يف البيع 
اإماراتي   - املزروعي  الع�سم  احمد عبداهلل حممد  ال�سيد/  اىل  وذلك   %51 البالغة  كامل ح�سته  والتنازل عن 
والتنازل عن كامل  البيع  - عراقي اجلن�سية يرغب يف  براميوك  بول�ش  �سلم  ال�سيد/  ان  - وحيث  اجلن�سية 
ح�سته البالغة 49%  وذلك  اىل ال�سيد/ احمد عبداهلل حممد الع�سم املزروعي - اإماراتي اجلن�سية  يف الرخ�سة 
 التجارية امل�سماة / باب اخلري لتجارة مواد البناء - ذ م م - تاأ�س�ست باإمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم : 528555 
مت تغيري ال�سكل القانوين من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اىل موؤ�س�سة فردية   - ومت تغيري اال�سم التجاري 

القدمي من )باب اخلري لتجارة مواد البناء ذ م م ( لي�سبح )باب اخلري لتجارة مواد البناء (   
وعملبن�ش املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان الكاتب العدل -فقد 
اقت�سى ن�سر هذا االعلن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على االجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ 
هذا االعلن فمن لديه اي اعرتا�ش حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات 

القانونية

مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 
اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 11970 بتاريخ 2017/3/16   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 464
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/�سيف مال اهلل احمد عبداهلل بن نوريه - اإماراتي  اجلن�سية يرغب يف البيع 
يف  اجلن�سية  بنغلدي�سي   - ا�سلم  حممد  نور  ال�سيد/  اىل  ح�سة    %100 البالغة  ح�سته  كامل  عن  والتنازل 

الرخ�سة التجارية - نور ال�سعادة لتجارة احلا�سب االآيل والهواتف املتحركة - ترخي�ش رقم )605842( 
حيث مت تنازل �ساحب الرخ�سة الخر وتغيري ال�سكل القانوين من موؤ�س�سة فردية اىل موؤ�س�سة فردية بوكيل 

خدمات ودخول وكيل خدمات جديد عليها وتغيري اال�سم التجاري والن�ساط وذلك من 
اال�سم التجاري من : نور ال�سعادة لتجارة احلا�سب االيل والهواتف املتحركة - اىل نور النجوم للتجارة  - والن�ساط 
االق�سام اىل متجر متعدد   - املتحركة  الهواتف  بيع   ، بالتجزئة   - ولوازمها  االآيل  احلا�سب  اجهزة  بيع   :  من 

وعملبن�ش املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان الكاتب العدل . 
فقد اقت�سى ن�سر هذا االعلن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على االجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ 
هذا االعلن فمن لديه اي اعرتا�ش حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات 

القانونية

مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 
اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 11970 بتاريخ 2017/3/16   

  اعالن بالن�سر
املرجع : 463

ليكن معلوما للجميع بان ال�سيدة/ ب�سره نفي�ش - هندية اجلن�سية ترغب يف البيع والتنازل عن 
باك�ستانية   - خان  احمد  �سهيل  �سهيل  �سعديه  ال�سيدة/  اىل  وذلك    %100 البالغة  ح�ستها  كامل 
اجلن�سية وال�سيدة/ مونيكا �ساطرجي برا�سانت �ساطرجي - هندية اجلن�سية يف الرخ�سة امل�سماة / 
مركز اجلمال وال�سياكة للتجميل( تاأ�س�ست باإمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )553425( ال�سادرة 

من دائرة التنمية االقت�سادية بال�سارقة. 
تعيلت  اخرى : ال يوجد. 

وعملبن�ش املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان الكاتب 
العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا االعلن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على االجراء امل�سار اليه بعد 
ا�سبوعني من تاريخ هذا االعلن فمن لديه اي اعرتا�ش حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب 

العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 11970 بتاريخ 2017/3/16   

  اعالن بالن�سر
املرجع : 465

�سوداين   - عثمان  عبداملجيد  احمد  الرحمن  عبد  ال�سيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
معاويه  اىل  وذلك    %100 البالغة  ح�سته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب  اجلن�سية 
ال�سيد احلاج بابا - �سوداين اجلن�سية يف الرخ�سة )الكوادر لكي امللب�ش( تاأ�س�ش باإمارة 

ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم : 573587 
وعملبن�ش املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف 
�سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا االعلن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
االجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعلن فمن لديه اي اعرتا�ش حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 11970 بتاريخ 2017/3/16   

  اعالن بالن�سر
املرجع : 462

اإماراتية   البحراين  الر�سول  عبداهلل  �سالح  علي  علياء  ال�سيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
اجلن�سية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته يف / حول العامل ل�سيانة ال�سيارات ترخي�ش 
اجلن�سية-   العراق    ، الفتاح  عبد  الفتاح  عبد  �سابر  مريهيز  لل�سيد/  وذلك   519444 جتاري 
بوكيل  فردية  موؤ�س�سة  اىل  فردية  موؤ�س�سة  من  القانوين  ال�سكل  تعديل  مت   : اخرى  تعديلت 
خدمات  -  وعملبن�ش املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 
الت�سديق  على  للعلم وانه �سوف يتم  ن�سر هذا االعلن  اقت�سى  . فقد  العدل  الكاتب  �سان  يف 
تاريخ هذا االعلن فمن لديه اي اعرتا�ش حيال ذلك  ا�سبوعني من  اليه بعد  امل�سار  االجراء 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 11970 بتاريخ 2017/3/16   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 461
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ منري حممد قا�سم ، هندي اجلن�سية يرغب يف البيع 
�سوبرماركت   / امل�سماة  التجارية  الرخ�سة  البالغة 100%  يف  والتنازل عن كامل ح�سته 
اىل  وذلك   604811 رقم  رخ�سة  مبوجب  ال�سارقة  باإمارة  تاأ�س�ست  والتي   - الرمي  �سوق 

ال�سيد/ ا�سرف كاكوتيل ماموجني حاجي كاكوتيل - هندي اجلن�سية 
وعملبن�ش املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف 
�سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا االعلن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 

االجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعلن  
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 11970 بتاريخ 2017/3/16   

اعالن حكم متهيدي بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2016/2851 جتاري جزئي                               

اىل املدعي عليه /1 - �سلوى دروي�ش عبداهلل دروي�ش  جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي : بنك ابوظبي التجاري  - 
فرع -  قد اقام الدعوى املذكورة اأعله وعليه نعلنكم باأن املحكمة حكمت بتاريخ 2017/3/14  احلكم التمهيدي التايل 
: حكمت املحكمة مبثابة احل�سوري وقبل الف�سل يف املو�سوع بندب اخلبري امل�سريف املخت�ش �ساحب الدور باجلدول ، 
وتكون مهمته االنتقال للبنك املدعي كاأمر الزم للطلع  على ملف العميل املدعي عليه واالطلع من  واقع ال�سجلت 
للمحكمة  املقدم  احل�ساب   ك�سف  على  فقط  االعتماد  دون  عليه  املدعي  ح�ساب  على  االوىل  احلا�سب  ونظام  والدفاتر 
ان  وااللكرتونية  الورقية  واملرا�سلت  املنتظمة  وااللكرتونية  الورقية   التجارية  والدفاتر  ال�سجلت  على  واالط��لع  
وجدت لبيان  علقة املدعي باملدعي عليه قيمة االقر�ش وامل�سدد وطريقة ح�ساب الفوائد واية مبالغ اخرى وح�ساب 
املرت�سد وهل هناك اخلل يف ال�سداد ام ال من جانب املدعي عليه ثم ح�ساب ا�ستخدامات البطاقة وبيانتاريخ التوقف 
تاريخ قيد  الغلق( وحتى  التاريخ )تاريخ  الفوائد من ذلك  البطاقة واحت�ساب  عن اال�ستخدام وهو طريق غلق ح�ساب 
النزاع يف 2016/9/8  بن�سبة 9% ب�سيطة وباجلملة ت�سفية احل�ساب بني الطرفني و�سوال ملدى احقية املدعي يف طلباته 
وحددت مبلغ اربعة االف درهم كاأمانة للخبري الزمت املدعي  ب�سدادها.   وحددت لها املحكمة جل�سة يوم الثلثاء  املوافق 

. Ch.2.D.19 2017/3/28  ال�ساعة 30 : 8 �سباحا يف القاعة

رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11970 بتاريخ 2017/3/16   

اإعادة اعالن للح�سور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية بالن�سر 
يف الدعوى 2017/279  مدين جزئي 

بناء على طلب مكتب اإدارة الدعوى يف حمكمة عجمان االحتادية االبتدائية 
اىل املدعي عليها / �سركة ال�سيلوي للملنيوم والزجاج - ذ م م 

اقام املدعي / را�سد حممد جمعه املن�سوري - اإماراتي اجلن�سية 
الدعوى رقم : 2017/279 مدين جزئي - عجمان .  

املو�سوع : املطالبة بالزام املدعي عليها ب�سداد مبلغ وقدره 30000 درهم ثلثون الف درهم 
والفائدة القانونية بواقع 12% والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.  

املوافق  الثلثاء   ي��وم  االبتدائية  االحت��ادي��ة  عجمان  حمكمة  ام��ام  باحل�سور  مكلف  ان��ت 
2017/3/28 �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا 
بها كافة امل�ستندات وذلك للنظر يف الدعوى املذكورة رقمها اعله  بو�سفك مدعى عليه. 

حرر بتاريخ : 2017/3/14  
  مكتب اإدارة الدعوى

وزارة العدل  
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

مكتب اإدارة الدعوى 

العدد 11970 بتاريخ 2017/3/16   
  يف الدعوى  رقم : 2016/544   جتاري كلي - العني  

اعله  املذكورة  الدعوى  يف  م   م  ذ  �ش   - لل�ستثمار  العري�ش   : عليها  املدعي  اىل 
نعلمك  اجلن�سية  بريطاين   - زبيده  حممد  معتوق   / املدعي  من  �سدك   املرفوعة 
باأنه قد حتدد يوم االثنني املوافق 20 مار�ش 2017 ال�ساعة 11 �سباحا موعدا الجتماع 
خرة  . لذا فانه يلزم ح�سور من ميثلك قانونا يف هذا امليعاد امام اخلبري احل�سابي 
املنتدب / حممد �سوقي العيوطي �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد لتقدمي  دفاعك 
وم�ستنداتك على عنوانه الكائن يف بناية نا�سر ال�ساير و�سركاه - �سارع �سلح الدين 
- ديره دبي - الطابق االول - مكتب رقم 110 - تليفون رقم : 2666157-04 - فاك�ش  
اخلبري  �سيبا�سر  امليعاد  يف  ح�سورك  عدم  حال  يف  باأنه  علما   ،  04-2668591  : رقم 

ماأموريته على �سوء املعلومات وامل�ستندات املتاحة.    
اخلبري املنتدب  
       حممد �سوقي العيوطي              

دائرة الق�ساء 
حمكمة العني البتدائية - املوقرة 

اإعالن مبوعد اإجتماع خربة 

العدد 11970 بتاريخ 2017/3/16   
يف الدعوى رقم 2016/806  ا�ستئناف جتاري - دبي

واملقامة من :- امل�ستاأنفة / هاي تيك كونكريت بروكن�ش - ذ م م 
�سد امل�ستاأنف �سدها / �سركة �سي�ستم للن�ساءات - ذ م م 

يعلن اخلبري احل�سابي / ح�سن علي املرزوقي املنتدب يف الدعوى املذكورة اعله مبوجب 
اىل  بتاريخ 2017/2/15  اال�ستئنافية  دبي  ال�سادر عن عدالة حمكمة  التمهيدي  احلكم 
اخلرة  اجتماع  ح�سور  ب�سرورة   - م  م  ذ  للن�ساءات  �سي�ستم  �سركة  �سدها/  امل�ستاأنف 
احل�سابية املقرر عقده يوم الثلثاء املوافق 2017/3/21 يف متام ال�ساعة احلادية ع�سرة 
�سباحا وتقدمي كافة ما لديها من م�ستندات ومذكرات موؤيدة لدفوعها من ن�سختني.  
اأبوهيل -  �سارع   - �سارع دبي   - باإمارة دبي  الكائن  وذل��ك مبقر مكتب اخلبري احل�سابي 
بناية الفهد مقابل حمطة برتول االإمارات - الدور االول - مكتب رقم 1 - ا�سفل البناية 

حملت ماك�ش - هاتف : 04/2979412   
  �خلبري �حل�شابي - ح�شن علي �ملرزوقي             

اإعالن حل�سور 
اإجتماع اخلربة احل�سابية 

العدد 11970 بتاريخ 2017/3/16   
يف النزاع رقم 2016/349 تعيني خربة جتاري 

 اىل املتنازع �سده : فولكر �سبيغل ب�سفته مدير �سركة لوك�سي الدارة املن�ساآت - ذ م م 
مبا ان املتنازع /يعقوب �سالح مدين ان�ساري املعيني ، قد قام �سدكم النزاع امل�سار 
�ساحب  احل�سابي  بتعيني اخلبري  االبتدائية  دبي  ، وحكمت حماكم  اع��له  اليه 
مكتب  اىل  م�ستندات  من  لديكم  ما  تقدمي  منكم  يرجى   ، النزاع  لبحث  ال��دور 
اخلبري خلل ثلثة ايام من تاريخ االعلن على العنوان التايل : )دبي- ديرة 
- �سارع املطينة - بناية رقم )71( - بلوك A - الدور االول - مكتب رقم )12( ، 
البناية التي تلي �سوبر ماركت هابي الند ، التي  بها حمل دي كيه �ستار - هاتف  

رقم : 2732072 04 ، فاك�ش رقم : 2728968 -04 
�خلبري �ملحا�شبي /عبد�هلل حممد حيدر                

اإعالن باحل�سور  
اىل مكتب اخلبري املحا�سبي/

 عبد اهلل  حممد حيدر 

العدد 11970 بتاريخ 2017/3/16   
    يف الدعوى رقم 2016/4620 جتاري كلي ال�سارقة  

ال�سارقة  حمكمة  ام��ام  اع��له  دع��واه  التجاري  ابوظبي  بنك  املدعي  اق��ام 
االحتادية االبتدائية �سد املدعي عليه:  كيور الليتكومر قرما  

ون��ع��ل��م��ك��م ����س���دور ح��ك��م مت��ه��ي��دي ب��ن��دب اخل��ب��ري امل�����س��ريف ج��م��ال كامل  
 ، وم�ستنداتها  الدعوى  اوراق  على  للطلع  الدعوى  يف  خبري  املغازجي 
وحدد اخلبري جل�سة خرة يوم الثلثاء  2017/3/21 )11( �سباحا يف مقر 
البنك املدعي ،مما يق�سي ح�سوركم او من ينوب عنكم قانونيا لتقدمي ما 

لديكم من بيانات يف الدعوى امام اخلبري املنتدب. 
�خلبري �مل�شريف / جمال كامل �ملغازجي    

مذكرة اإعالن بالن�سر 
اىل املدعي عليه 

العدد 11970 بتاريخ 2017/3/16   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�سم ال�سركة :  �م �يه تي للم��د �لغذ�ئية - ) �ص.ذ.م.م(
العنوان : مكتب رقم 602 ملك هوم اند هومز للو�ساطة العقارية ذ م - دبي لل�ستثمار 
- ال�سكل القانوين: ذات م�سوؤولية حمدودة. رقم الرخ�سة: 665840  رقم القيد بال�سجل 
مت  قد  باأنه  بدبي  االقت�سادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  ه��ذا  مبوجب   1090305 التجاري: 
مبوجب  وذل��ك  اأع��له،  امل��ذك��ورة  ال�سركة  باإنحلل  لديها  التجاري  ال�سجل  يف  التاأ�سري 
بتاريخ   دب��ي  العدل حماكم  ل��دى كاتب  وامل��وث��ق  بتاريخ 2017/3/12   دب��ي  ق��رار حماكم 
�لفهد  املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم  اأو مطالبة  اأي اعرتا�ش  2017/3/12 وعلى من لديه 
للمحا�شبة �لقان�نية  العنوان : مكتب رقم 801-38 - ليدينغ بيزن�ش �سنرت - اخلليج 
التجاري - بردبي- ، الهاتف :       الفاك�ش :       م�سطحباً معه كافة امل�ستندات واالأوراق 

الثبوتية وذلك خلل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا االإعلن
د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 11970 بتاريخ 2017/3/16   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�سم ال�سركة:  فر�نك م�لر لل�شاعات و�ملج�هر�ت - �ص ذ م م
العنوان: مكتب رقم 305-01 ملك عبداجلليل يو�سف عبدالكرمي - مطار دبي الدويل 
القيد  : 726174  رقم  الرخ�سة  ذات م�سوؤولية حم��دودة. رقم   : القانوين  ال�سكل   -
بال�سجل التجاري : 1153270 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�سادية بدبي باأنه 
اأع��له، وذلك  املذكورة  ال�سركة  باإنحلل  لديها  التجاري  ال�سجل  التاأ�سري يف  قد مت 
مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2017/2/13  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي 
بتاريخ  2017/2/13 وعلى من لديه اأي اعرتا�ش اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني 
ي� �ج و�ي �شك�شينا  العنوان : مكتب 305 ملك �سندوق دبي  للدعم املايل - القوز 3 
-  هاتف  3517007-04 فاك�ش: 3517157-04  م�سطحباً معه كافة امل�ستندات واالأوراق 

الثبوتية وذلك خلل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا االإعلن
د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 11970 بتاريخ 2017/3/16   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

ا�سم امل�سفي/�لفهد للمحا�شبة �لقان�نية 
 ، التجاري - بردبي-  بيزن�ش �سنرت - اخلليج  : مكتب رقم 801-38 - ليدينغ  العنوان   
الهاتف :       الفاك�ش :        مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�سادية بدبي 
باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور اأعله لت�سفية�م �يه تي للم��د �لغذ�ئية 
- ) �ص.ذ.م.م(  وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2017/3/12 واملوثق 
اأي  ب��ت��اري��خ   2017/3/12  وعلى م��ن لديه  ال��ع��دل حماكم دب��ي  ل��دى كاتب 
اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على  اأو مطالبة التقدم  اعرتا�ش 
الثبوتية  واالأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً  اأع��له،  املذكور  العنوان 

وذلك خلل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا االإعلن
د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 11970 بتاريخ 2017/3/16   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

ا�سم امل�سفي/ي� �ج و�ي �شك�شينا 
 العنوان : مكتب 305 ملك �سندوق دبي للدعم املايل - القوز 3 -  هاتف  04-3517007 
بدبي  االقت�سادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  ه��ذا  مبوجب    04-3517157 فاك�ش: 
لل�شاعات  م�لر  فر�نك  لت�سفية  اأع��له  امل��ذك��ور  امل�سفي  تعيني  مت  قد  باأنه 
و�ملج�هر�ت - �ص ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2017/2/13 
واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ   2017/2/13  وعلى من لديه 
بدبي  الكائن  مكتبه  يف  املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�ش  اأي 
على العنوان املذكور اأعله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات واالأوراق الثبوتية 

وذلك خلل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا االإعلن
د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 11970 بتاريخ 2017/3/16   
يف الدعوى رقم 2016/1425  جتاري كلي

املعلن اليهم : املدعي عليها االوىل : النجمة الف�سية للتجارة العامة - م م ح 
املدعي عليه الثاين : اجاي كومار ارانيز هتو جاجنا دهران 

املدعي عليه الثالث : وحيد الرحمن �سياء اهلل خليل 
املدعي عليه الرابع : جيبو باول تيتايى لونابان باول 

املدعي عليه اخلام�ش : �سونيل هاري�س�ساندرا كورالوال كورالوال 
املدعي عليه ال�ساد�ش : �سركة ترميف اك�سبو لينك للتجارة العامة - ذ م م 

املدعي عليه ال�سابع : املرحبه للتجارة العامة - م م ح 
الدعوى اعله فقد حددنا يوم  املح�سابية يف  املوقرة العمال اخلرة  تكليفنا من قبل حمكمة دبي  بناء على 
الثلثاء  املوافق 2017/3/28 ال�ساعة الرابعة والن�سف ع�سرا  موعدا  لعقد االجتماع االول للخرة املحا�سبية 
وذلك مبكتبنا الكائن دبي - بر دبي - �سارع ال�سيخ زايد بالقرب من حمطة مرتو املركز املايل برج  العطار مكتب 
رقم 2403 الطابق الرابع والع�سرون- هاتف رقم  3589996-04 وفاك�ش 3589966-04 �ش ب 91153 دبي- لذا 
يطلب ح�سوركم او من ميثلكم قانونا حل�سور االجتماع املذكور مع اح�سار كافة امل�ستندات املتعلقة بالدعوى.  

    i2an م�سعل الزرعوين للمحا�سبة القانونية- ع�سو يف
اخلبري املحا�سبي : د. م�سعل عبداهلل الزرعوين

دعوة حل�سور الجتماع الول   
مكرر للخربة املحا�سبية
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��شتعر��ص ملرتكز�ت �لتح�ل نح� �قت�شاد ما بعد �لنفط

وزارة القت�شاد تبحث اآفاق تعزيز التعاون القت�شادي وال�شتثماري مع ال�شويد 
•• اأبوظبي-الفجر:

اأكد �سعادة عبد اهلل بن اأحمد اآل �سالح، وكيل 
اخلارجية  التجارة  ل�سوؤون  االقت�ساد  وزارة 
وال�سناعة، اأن دولة االإمارات العربية املتحدة 
ومملكة ال�سويد تتمتعان بعلقات اقت�سادية 
قوية قائمة على مبادئ االحرتام وال�سداقة 
وتدعمها  امل���ت���ب���ادل���ة،  امل�������س���ال���ح  وحت���ق���ي���ق 
ال�سيا�سات  يف  ال��ع��دي��دة  امل�سرتكة  القوا�سم 
دور  �سيما متكني  وال  للبلدين،  االقت�سادية 
االب��ت��ك��ار وال��ت��ن��وي��ع االق��ت�����س��ادي يف حتقيق 
ال�سراكة  اأهمية  �سعادته  واأو���س��ح  التنمية. 
التجارية القائمة بني البلدين، حيث و�سل 
اإج��م��ايل ال��ت��ج��ارة اخل��ارج��ي��ة غ��ري النفطية 
 1.23 اإىل   2015 ع����ام  خ����لل  ب��ي��ن��ه��م��ا 
االأ�سهر  خ���لل  و���س��ل  ف��ي��م��ا  دوالر،  م��ل��ي��ار 
 807 اإىل   2016 ع��ام  االأوىل من  الت�سعة 
مليني دوالر، كما �سرح �سعادته باأن الدول 
االإ�سكندنافية عموماً متثل اإحدى الوجهات 
واال�ستثماري  ال���ت���ج���اري  ل��ل��ت��ع��اون  امل��ه��م��ة 
االإم�����ارات، وال��ت��ي و�سل  التنموي م��ع دول���ة 

حجم التجارة اخلارجية غري النفطية معها 
دوالر،  مليار   2.9 اإىل   2015 ع��ام  خ��لل 
االأ�سهر  خ���لل  دوالر  م��ل��ي��ار   1.84 واإىل 
2016، م�سيفاً يف  الت�سعة االأوىل من عام 
الوقت نف�سه اأن االإمكانات املتاحة للتعاون يف 
خمتلف املجاالت احليوية تتيح حتقيق منو 
والتجارية  االقت�سادية  العلقات  يف  اأك��ر 
التي  الكلمة  يف  ذل���ك  ج���اء  واال���س��ت��ث��م��اري��ة. 
املهند�ش  م��ع��ايل  ع��ن  نيابة  �سعادته  األ��ق��اه��ا 
�سلطان بن �سعيد املن�سوري وزير االقت�ساد 
اإىل  والغاز  النفط  بعنوان من  خلل جل�سة 
روؤية االإمارات 2021: االبتكار والتنوع يف 
االقت�ساد االإماراتي، �سمن ملتقى ال�سركات 
اأبوظبي  العا�سمة  يف  اأقيم  الذي  ال�سويدية 
12 – 14 م��ار���ش اجلاري،  خ��لل ال��ف��رتة 
اأهم مرتكزات الروؤية  والتي ا�ستعر�ش فيها 
االإم������ارات يف حتولها  ل��دول��ة  االق��ت�����س��ادي��ة 
تطوير  و�سبل  النفط،  بعد  ما  اقت�ساد  نحو 
االإ�سكندنافية  والدول  ال�سويد  ال�سراكة مع 
يف اإطار هذا التوجه، حيث ميكن للإمارات 
قوية  اقت�سادية  م��ق��وم��ات  م��ن  متتلكه  مب��ا 

وموقع ا�سرتاتيجي اأن متثل بوابة اقت�سادية 
اأ�سواق  وجتارية و�سياحية لهذه الدول نحو 

ال�سرق االأو�سط واإفريقيا واآ�سيا.
املحور  متثل  االإم����ارات  اأن  �سعادته  واأ���س��اف 
ال�سرق االأو�سط  االأب��رز يف منطقة  التجاري 
االقت�سادية  قاعدتها  ت��ن��وع  م��ن  م�ستفيدة 
وال���ت���ج���اري���ة، ح��ي��ث ب��ات��ت ال��ق��ط��اع��ات غري 
من   70% م��ن  اأك���رث  يف  ت�ساهم  النفطية 
ناجتها املحلي االإجمايل، وهي �سمن الدول 
اخل��م�����ش االأوىل ع��امل��ي��اً يف جت����ارة ع���دد من 
والقهوة  واالأرز  ال�ساي  منها  املهمة،  ال�سلع 
الذي  الكبري  التطور  عن  ف�سًل  وال��ذه��ب، 

ي�سهده قطاعها ال�سناعي.
اأبرز  �سالح  اآل  اهلل  عبد  �سعادة  وا�ستعر�ش 
امل��زاي��ا االق��ت�����س��ادي��ة ال��ت��ي ط��ورت��ه��ا الدولة 
ب��ت��وج��ي��ه��ات م���ن ق��ي��ادت��ه��ا ال��ر���س��ي��دة �سمن 
تناف�سي عاملي  اقت�ساد  بناء  روؤي��ة تقوم على 
بقيادة  واالبتكار  املعرفة  على  مبني  متنوع 
كفاءات وطنية، ويف مقدمتها البنى التحتية 
املتقدمة واملناطق احلرة ذات امل�ستوى العاملي، 
واخلدمات اللوج�ستية املتطورة، ف�سًل عن 

لنمو  الداعم  والتنظيمي  الت�سريعي  االإطار 
االأع��م��ال.   وتابع �سعادته ب��اأن ه��ذه اجلهود 
كاأحد  االإماراتي  االقت�ساد  بروز  اأثمرت عن 
واملنفتحة  احل���ي���وي���ة  االق���ت�������س���ادات  اأك�����رث 
تنموية  ف���ر����س���اً  ي���وف���ر  ح���ي���ث  ال����ع����امل،  يف 
200 جن�سية  م��ن  الأك����رث  االأه��م��ي��ة  ب��ال��غ��ة 
واكت�سبت  اأر�سها،  على  الدولة  ت�ست�سيفهم 
مرموقة،  ا�ستثمارية  كوجهة  عالية  مكانة 
ا�ستقطاب  يف  اإقليمياً  االأوىل  ج���اءت  حيث 
واأكد  املبا�سر.  االأجنبي  اال�ستثمار  تدفقات 
االآمنة  اال���س��ت��ث��م��اري��ة  ال��ب��ي��ئ��ة  اأن  ���س��ع��ادت��ه 
وامل�ستقرة والعلقات االقت�سادية والتجارية 
للتعاون  وا�سعة  اآفاقاً  تفتح  للدولة  الن�سطة 
ال�سويدي  واالأع��م��ال  ال�سركات  جمتمع  مع 
�سيما  وال  عموماً،  واالإ�سكندنايف  خ�سو�ساً 
يف القطاعات القائمة على االبتكار والبحث 
القطاعات  اأه��م��ه��ا  وم��ن  واالإب�����داع،  العلمي 
للبتكار،  الوطنية  لل�سرتاتيجية  ال�سبعة 
والنقل  وامل����ي����اه  امل���ت���ج���ددة  ال���ط���اق���ة  وه�����ي 

والتعليم وال�سحة والتكنولوجيا والف�ساء.
اإىل  تتطلع  االإم�����ارات  اأن  ���س��ع��ادت��ه  واأو����س���ح 

مرحلة اأكرث تطوراً من التعاون االقت�سادي 
اخلرات  وت��ب��ادل  واال�ستثماري  وال��ت��ج��اري 
وا�سع  نطاق  عر  ال�سويد  مع  املعرفة  ونقل 
اأهمها  امل�����س��رتك��ة، لعل م��ن  ال��ق��ط��اع��ات  م��ن 
طورت  ال��ذي  احلديثة  التكنولوجيا  قطاع 
وكذلك  ع��امل��ي��اً،  رائ���دة  جت��رب��ة  ال�سويد  فيه 
يف  باأولوية  يحظى  ال��ذي  ال�سناعي  القطاع 
اإىل  اإ�سافة  للبلدين،  االقت�سادية  االأجندة 
واملتو�سطة  ال�سغرية  وامل�����س��اري��ع  ال�سياحة 
اأ�سا�سية  رك��ائ��ز  ال��ت��ي تعد  االأع��م��ال،  وري���ادة 

للتنمية امل�ستدامة يف البلدين.   
وت�سمن املنتدى عدداً من اجلل�سات االأخرى 
التي �سارك فيها عدد من كبار امل�سوؤولني يف 
واإعلمية  ق��ي��ادي��ة  و���س��خ�����س��ي��ات  ال��ب��ل��دي��ن 
حول  حم���اوره���ا  ودارت  واأوروب����ي����ة،  ع��رب��ي��ة 
�سبل تعزيز العلقات الثنائية واالقت�سادية 
التبادل  ف��ر���ش  وا�ستعرا�ش  البلدين،  ب��ني 
القطاعات  ت��ت��ي��ح��ه��ا  ال���ت���ي  اال����س���ت���ث���م���اري 
تنمية  وف���ر����ش  م��ن��ه��م��ا،  ك���ل  احل���ي���وي���ة يف 
ا�ست�سافة  التي تتيحها  التجارة واال�ستثمار 

دبي ملعر�ش اإك�سبو 2020.

�لأول من ن�عه على م�شت�ى �ل�شرق �لأو�شط

»اقت�شادية دبي« تطلق »التاجر الإلكرتوين« لرتخي�س م�شاريع مواقع التوا�شل الجتماعي

جمموعة الحتاد للطريان تدعم موؤمتر الطاقة العاملي 2019  
العاملي،  ال��ط��اق��ة  مل��وؤمت��ر  املنظمة  اللجنة 
مثل  عاملي  حدث  تنظيم  يتطلب  بالقول: 
موؤمتر الطاقة العاملي التعاون مع �سركاء 
متخ�س�سني رائدين بالقطاع والدعم من 
امل��رم��وق��ة. ومع  ال�سمعة  اأ���س��ح��اب  ال��رع��اة 
لل�سفر  ر�سمياً  �سريكاً  اأبوظبي  تعيني هل 
للطريان  االحت������اد  وت��ع��ي��ني  وال���وج���ه���ات 
�سركة الطريان الر�سمية للموؤمتر، ي�سبح 
مب��ق��دورن��ا اإي��ج��اد ال��زخ��م ال���لزم لتحقيق 
 2019 اأب��وظ��ب��ي  م��وؤمت��ر  جل��ع��ل  مهمتنا 
اأكرث دورات موؤمتر الطاقة العاملي جناحاً 
ع��ل��ى م���دار ت��اري��خ امل��وؤمت��ر ال��ع��ري��ق الذي 

ميتد ملا يزيد على 90 عاماً.
التنفيذي  النائب  البلوكي،  حممد  وق��ال 
باالحتاد  ال��ت��ج��اري��ة  ل��ل�����س��وؤون  ل��ل��رئ��ي�����ش 
وهل  للطريان  االحت��اد  ُي�سِعُد  للطريان: 
للجنه  ال��ك��ام��ل  ال��دع��م  بتقدمي  ظبي  اب��و 
هذا  تنظيم  يف  االم���ارات  ل��دول��ة  الوطنية 
جلمهوره  النجاح  حتقيق  و�سمان  املوؤمتر 
للطريان  االحت����اد  ت�ستهر  ح��ي��ث  ال��ع��امل��ي. 
اجلودة  عالية  وخدمات  منتجات  بتقدمي 
وال ريب اأن موؤمتر الطاقة العاملي 2019 
دولة  يف  اإ�سافياً  ب���ارزاً  ح��دث��اً  يكون  �سوف 
�سن�سعى  حيث  املتحدة،  العربية  االإم���ارات 
جاهدين اىل اظهار ما حتفل به العا�سمة 

اأبوظبي من روائع . 
وتعد تلك هي ثاين اتفاقية تقوم بتوقيعها 
�سبق  قد  حيث  للموؤمتر،  املنظمة  اللجنة 
لتكون   E3 ���س��رك��ة  م��ع  ع��ق��د  وق��ع��ت  وان 

•• ابوظبي-الفجر:

امل��ن��ظ��م��ة مل��وؤمت��ر الطاقة  ال��ل��ج��ن��ة  اأع��ل��ن��ت 
اتقاقية  ت��وق��ي��ع  ع��ن  اأب��وظ��ب��ي  ال��ع��امل��ي يف 
ل��ت��ق��دمي الدعم  ل���ل���ط���ريان  م���ع االحت������اد 
الطاقة  مل��وؤمت��ر  التنظيم  و  التح�سري  يف 
اب���و ظ��ب��ي عام  �سيعقد يف  وال����ذي  ال��ع��امل��ي 
2019. ومبوجب تلك االتفاقية �ستكون 
ال�����س��ري��ك الر�سمي  اأب��وظ��ب��ي  ���س��رك��ة ه��ل 
�سركة  ���س��ت��ك��ون  وك��م��ا  وال��وج��ه��ات  لل�سفر 
الطريان  “�سركة  ه���ي  االحت�����اد  ط����ريان 

الر�سمية” للموؤمتر.   
���ع ع��ل��ى االت��ف��اق��ي��ة ال��ي��وم ك��ل من  وق���د وقَّ
�سعادة الدكتور مطر النيادي، وكيل وزارة 
ملوؤمتر  املنظمة  اللجنة  ورئ��ي�����ش  ال��ط��اق��ة 
العربية  االإم����ارات  ب��دول��ة  العاملي  الطاقة 
املتحدة ، و ال�سيد حممد البلوكي، النائب 
التجارية  ل��ل�����س��وؤون  للرئي�ش  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 

باالحتاد للطريان.  
املوؤمتر  ال��ع��امل��ي  ال��ط��اق��ة  م���وؤمت���ر  وُي���ع���دُّ 
االأق��دم يف جمال الطاقة واحل��دث العاملي 
ال���وح���ي���د ال������ذي ي��غ��ط��ي ك���اف���ة امل���ج���االت 
املتعلقة بالطاقة حول العامل. ويف اأكتوبر 
عام 2014، فازت اللجنة الوطنية لدولة 
االإم������ارات ل���دى جم��ل�����ش ال��ط��اق��ة العاملي 
جمل�ش  نظمها  والتي  الدولية  باملناف�سة 
احلدث  ه��ذا  ال�ست�سافة  ال��ع��امل��ي  ال��ط��اق��ة 
امارة  املوؤمتر  يعقد  ان  املقرر  وم��ن  الهام، 
اأبوظبي يف الفرتة من 7 اإىل 14 �سبتمر 

  .2019
مطر  الدكتور  �سعادة  اأف��اد  ال�سدد،  وبهذا 
ورئي�ش  ال��ط��اق��ة  وزارة  وك��ي��ل  ال���ن���ي���ادي، 

امل�سروع، حيث  ادارة  امل�سوؤولة عن  ال�سركة 
مع  بال�سراكة  ظبي”  اب��و  “هل  �ستعمل 
 E3 ان  امل��وؤمت��ر حيث  ه��ذا  لنجاح   ،»E3«
�سركة ذات باع طويل يف تنظيم املوؤمترات 
 »E3« يف ق��ط��اع ال��ط��اق��ة. و���س��وف ت��ت��وىل
الرئي�سية  امل�����س��روع  اإدارة  مب��ه��ام  ال��ق��ي��ام 
ال�سفر  ���س��ري��ك  “هل”  ���س��ت��ك��ون  ح��ني  يف 

والوجهات. 
اللئحة  اإىل  اأب���وظ���ب���ي  ت��ن�����س��م  و����س���وف 
احل�سرية للمدن الثلث والع�سرين التي 
منذ  ال��ع��امل��ي  ال��ط��اق��ة  م��وؤمت��ر  ا�ست�سافت 
 .1926 �سنة  االأوىل  ل��ل��م��رة  ان��ط��لق��ت��ه 

و����س���ي���ك���ون امل����وؤمت����ر ال���ع���امل���ي ل��ل��ط��اق��ة يف 
اأبوظبي 2019 االأول الذي ينعقد يف بلد 
مبنطقة ال�سرق االأو�سط و�سمال اإفريقيا، 
كما �ستكون دولة االإمارات العربية املتحدة 
اأول دولة ع�سو يف منظمة اأوبك ت�ست�سيف 

هذا احلدث الهام بقطاع الطاقة. 
وتركز هل على تقدمي الدعم املتخ�س�ش 
اإىل منظمي املوؤمترات يف اأبوظبي. وتوفر 
التخطيط  جم���ال  يف  م��ت��ك��ام��ل��ة  خ���دم���ات 
للفعاليات والرتفيه يقوم بتقدميها فريق 
من اخلراء الذين يتحدثون العديد من 
الفعاليات  اللغات، بدءاً من توفري مواقع 

•• دبي-الفجر: 

اأط��ل��ق��ت دائ�����رة ال��ت��ن��م��ي��ة االق��ت�����س��ادي��ة يف 
والرتخي�ش  الت�سجيل  بقطاع  ممثلة  دب��ي 
االإلكرتوين”  “التاجر  برنامج  ال��ت��ج��اري 
م�ستوى  ع��ل��ى  ن��وع��ه��ا  م��ن  االأوىل  امل���ب���ادرة 
تعنى برتخي�ش  وال��ت��ي  االأو����س���ط،  ال�����س��رق 
مواقع  ع��ر  ت��دار  التي  التجارية  امل�ساريع 
ال��ت��وا���س��ل االج��ت��م��اع��ي م��ن ق��ب��ل مواطني 
التعاون  جم��ل�����ش  دول  وم��واط��ن��ي  ال���دول���ة 
اإم��ارة دبي، والذين  اخلليجي القاطنني يف 
االجتماعي  التوا�سل  مواقع  من  يتخذون 

و�سيلة ملمار�سة اأعمالهم التجارية. 
وتاأتي هذه البادرة يف اإطار حر�ش اقت�سادية 
دبي على تقدمي اآلية فعالة لتنظيم ممار�سة 
التوا�سل  م���واق���ع  ع���ر  ال���ت���ج���اري  ال��ع��م��ل 
االجتماعي يف اإمارة دبي، ول�سمان مزاولة 

االأعمال بكل �سفافية وحيادية.
دبي  اقت�سادية  حر�ش  املبادرة  هذه  وتوؤكد 
ال���دع���م وال��ت�����س��وي��ق ملجتمع  ت���ق���دمي  ع��ل��ى 

ال�سرائح،  خم��ت��ل��ف  م���ن  دب���ي  يف  االأع���م���ال 
وبالتايل �سهولة مزاولة وا�ستدامة االأعمال 
االإلكرتونية،  التجارية  الرخ�ش  الأ�سحاب 
االأم���ر ال���ذي ي��ع��زز م��ن ال��ق��درة التناف�سية 

مل�ساريعهم يف اإمارة دبي.
التنفيذي  امل���دي���ر  ب��و���س��ه��اب،  ع��م��ر  وق�����ال 
التجاري  وال��رتخ��ي�����ش  الت�سجيل  ل��ق��ط��اع 
التاجر  اإط��لق  ي�سعدنا  اقت�سادية دبي:  يف 
تعزيز  دور فعال يف  له من  ملا  االإل��ك��رتوين 
ثقة امل�ستهلكني بامل�ساريع التي يتم طرحها 
وطرح  االجتماعي.  التوا�سل  م��واق��ع  ع��ر 
تعزيز  يف  ت�ساهم  ال��ت��ي  اجل��دي��دة  احل��ل��ول 
احل��رك��ة االق��ت�����س��ادي��ة الإم�����ارة دب���ي ودولة 

االإمارات على وجه العموم. 
التاجر  برنامج  ي�ساهم  بو�سهاب:  واأ�ساف 
االإلكرتوين يف تذليل العقبات اأمام التجار 
االجتماعي،  التوا�سل  مواقع  اأ�سحاب  من 
تقوم  اخت�سا�سية  ج��ه��ة  ه��ن��ال��ك  اأن  ح��ي��ث 
الرتخي�ش  ع���دم  ح���ال  ويف  ب��ال��رتخ��ي�����ش، 
التجاري  اال�سم  اآخ��ر حجز  ل�سخ�ش  ميكن 

امل�سروع  وي��ت��ع��ر���ش  ال��ن�����س��اط،  ومم���ار����س���ة 
ويف  الفكرية.  امللكية  حقوق  على  للتعدي 
حقوق  �سمان  يتم  امل�سروع  ترخي�ش  ح��ال 
امل�سائلة  عن  التاجر  واإب��ع��اد  الطرفني،  كل 
االإلكرتوين  م��وق��ع��ه  ح��ج��ب  اأو  ال��ق��ان��ون��ي��ة 
ا�سرتاطات  ال�ستيفائه  ن��ظ��راً  امل�ستقبل  يف 
اق��ت�����س��ادي��ة دب���ي. واأ����س���ار ب��و���س��ه��اب اإىل اأن 
ي�سمن  االإل�����ك�����رتوين  ال���ت���اج���ر  ت��رخ��ي�����ش 
ن�ساط   153 ع����ن  ي���ق���ل  ال  م����ع  ت�����س��ج��ي��ل 
جتاري، ودخول �ساحب امل�سروع حتت مظلة 
اق��ت�����س��ادي��ة دب���ي ي��ع��زز م��ن ث��ق��ة املتعاملني 
ن�ساطه  ملمار�سة  اأمامه  املجال  ويفتح  فيه، 
ب�سكل اأكر، كما اأن اال�سم التجاري اخلا�ش 
به �سيكون م�سجل بحيث ال ميكن ل�سخ�ش 
اآخر حجز اال�سم. واأكد اأن �ساحب الرخ�سة 
االإل���ك���رتون���ي���ة ���س��ي��ت��م��ك��ن م���ن امل�����س��ارك��ة يف 

املعار�ش املقامة يف الدولة ب�سهولة.
وي�سرتط توفر عدد من املعايري التي يجب 
الرخ�سة  ت�سجيل  ل�����س��م��ان  ب��ه��ا  االل���ت���زام 
واحد  �سخ�ش  ت�سجيل  وه��ي:  االإلكرتونية 

يكون  واأن  االإلكرتونية،  الرخ�سة  يف  فقط 
االإم�������ارات ومواطني  دول����ة  م��واط��ن��ي  م���ن 
دول جمل�ش التعاون اخلليجي من قاطني 
 18 اإم��ارة دب��ي، واأال يقل عمر املتقدم عن 
عاماً، وال ميكن فتح حمل جتاري برخ�سة 
ا�سدار  مي��ك��ن  وال  االإل����ك����رتوين،  ال��ت��اج��ر 
الرجوع  وحق  امل�سجل،  للم�سروع  تاأ�سريات 

القانوين يكون على الفرد نف�سه.
وع��ل��ى ن��ح��و م��ت�����س��ل، ق���ال ع��ب��دال��ع��زي��ز بن 
قطاع  يف  امل��ت��ع��ام��ل��ني  اإدارة  م��دي��ر  ح��ث��ب��ور، 
توفر  ال��ت��ج��اري:  وال��رتخ��ي�����ش  الت�سجيل 
رخ�����س��ة ال��ت��اج��ر االإل���ك���رتوين ال��ع��دي��د من 
االم����ت����ي����ازات الأ����س���ح���اب���ه���ا، وم�����ن اأب����رزه����ا 
امل�ستفيدين  اأو  له  امل�سرتين  تقييم  معرفة 
قبلهم.  م��ن  ملحظات  واأي  خدماته  م��ن 
عن  البحث  اإمكانية  الرنامج  ي�سهل  كما 
االإ�سم  اأو  الن�ساط  ن��وع  خ��لل  من  امل�سروع 
التجاري، واإمكانية و�سول امل�سرتي جلميع 
قنوات التوا�سل امل�سجلة يف �سفحة واحدة، 
عملء  اإىل  للو�سول  قنوات  فتح  وبالتايل 

املرحلة  اأن  اإىل  ح��ث��ب��ور  ب��ن  واأ����س���ار  ج����دد. 
توعية  ر���س��ائ��ل  ت��وج��ي��ه  ���س��ت�����س��م��ل  االأوىل 
التوا�سل  م���واق���ع  اأ����س���ح���اب  م���ن  ل��ل��ت��ج��ار 
االجتماعي حول فوائد ترخي�ش اأعمالهم، 
ومن املتوقع اأن ي�سهد عام 2017 ترخي�ش 
ما ال يقل عن 3000 تاجر ممن ميار�سون 
خلل  من  اإلكرتونيا  التجارية  اأن�سطتهم 

قنوات التوا�سل االجتماعي.
واأ�ساف بن حثبور: ميكن ل�ساحب امل�سروع 
احل�����س��ول ع��ل��ى ال��رخ�����ش االإل��ك��رتون��ي��ة يف 
دق��ائ��ق م��ع��دودة م��ن خ��لل الت�سجيل عر 
www. ال���ت���اج���ر االإل�����ك�����رتوين ���س��ف��ح��ة 
الت�سجيل  خطوات  واتباع   etrader.ae
اختيار  ثم  ومن  الهوية،  بيانات  من خلل 
م���واق���ع مزاولة  ال��ن�����س��اط، وحت���دي���د  ن����وع 
ا�سم احل�ساب الذي تتم من  الن�ساط وذكر 
خللها عملية عر�ش املنتجات واخلدمات. 
وت�����ت�����م امل�����رح�����ل�����ة االأخ�������������رية م������ن خ����لل 
التاجر  ع��ل��ى رخ�����س��ة  ال���دف���ع واحل�������س���ول 

االإلكرتوين. 

اأحمد بن �شعيد يفتتح اأكرب من�شاأة لوج�شتية 
عامليا ل�شركة »بانالبينا« يف دبي اجلنوب

•• دبي-وام:

الرئي�ش  اآل مكتوم رئي�ش هيئة دبي للطريان  اأحمد بن �سعيد  ال�سيخ  افتتح �سمو 
“بانالبينا”  ل�سركة  لوج�ستية  من�ساأة  اأك��ر  االإم����ارات  ط��ريان  ملجموعة  االأع��ل��ى 
وذلك  األف مرت مربع   40 بواقع  عاملياً  امل�ساحة  اللوج�ستية من حيث  للخدمات 

باملنطقة اللوج�ستية يف دبي اجلنوب.
ملحة  ل�سموه  قدموا  الذين  املن�ساأة  يف  امل�سوؤولني  كبار  برفقة  بجولة  �سموه  وق��ام 

�ساملة عن خطوط االإنتاج والعمليات.
واأقيمت مرا�سم االفتتاح بح�سور �سعادة خليفة الزفني الرئي�ش التنفيذي ملوؤ�س�سة 
باالإنابة  التنفيذي  املدير  االأن�ساري  واأحمد  اجلنوب  ودب��ي  للطريان  دبي  مدينة 

لدبي اجلنوب اإ�سافة اإىل عدد من مديري القطاعات من اجلانبني.
وقال �سمو ال�سيخ اأحمد بن �سعيد اآل مكتوم عقب افتتاح املن�ساأة : اإن دولة االإمارات 
العربية املتحدة متتلك �سمعة كبرية وم�سهود لها يف جمال اخلدمات اللوج�ستية 
على ال�سعيد العاملي وحتولت اإىل وجهة مف�سلة لل�سركات الدولية بف�سل توفري 
تكري�ش  وتوا�سل  االأعمال  لتطوير  ت�سريعية حمفزة  وبيئة  مثالية  بيئة متكاملة 

املزيد من االإهتمام بالقطاع ليكون رافدا حيويا للإقت�ساد.
م�سريا اإىل اأن افتتاح هذه املن�ساأة يف دبي ي�ساهم يف ا�ستقطاب املزيد من ال�سركات 

العاملية للإ�ستثمار بالقطاع اللوج�ستي.
التي متتلك  بانالبينا  ب�سركة  “ نرحب جم��دداً  الزفني  �سعادة خليفة  ب��دوره قال 
اأوائ��ل ال�سركاء منذ مايقرب عقد من  ج��زءاً خا�ساً يف ذاك��رة دبي اجلنوب، كاأحد 
الزمن، ويعك�ش افتتاحهم املن�ساأة االأكر عامليا مدى التزامنا بتوفري حلول �ساملة 
املتزايد عاملياً على  العامليني، ال�سيما يف ظل الطلب  اللوج�ستية  ملزودي اخلدمات 

بيئة لوج�ستية عاملية امل�ستوى«.
واأ�ساف اإن اإ�سرتاتيجية دبي اجلنوب يف ا�ستقطاب ال�سركات العاملية تعك�ش توجيهات 
امل�ستوى م�سحوبة مبجموعة من اخلدمات  عاملية  بنية حتتية  بتوفري  احلكومة 
النوعية، كما يلعب موقع دبي اجلنوب الذي ي�سكل همزة و�سل ا�سرتاتيجية بني 
االأ�سواق العاملية دوراً كبرياً يف تلبية االحتياجات احلالية وامل�ستقبلية للقطاعات 
اللوج�ستية، وقطاع الطريان والتجارة يف دبي، م�سرياً اإىل اإن دبي اجلنوب مت�سي 
عاملياً  م��رك��زاً  دب��ي  مكانة  لرت�سيخ  اأ�سا�سية  ركيزة  تكون  اأن  نحو  ثابتة  بخطوات 

للخدمات اللوج�ستية.
من جانبه قال �ستيفان كارلن الرئي�ش التنفيذي ل�سركة بانالبينا ان افتتاح املن�ساأة 
االأكر عاملياً اليوم يف دبي اجلنوب ميثل خطوة هامة نحو تو�سيع �سبكة عملياتنا 

اللوج�ستية وذلك بهدف خدمة عملئنا يف املنطقة وحتديداً بدبي.
من  مقربة  على  �سناعي   - لوجي�ستي  مركز  مبثابة  �ستكون  املن�ساأة  اأن  واأو���س��ح 
عملئنا وامل�ستخدمني النهائيني م�سرياً اإىل اأن بانالبينا تتطلع اإىل تقدمي قيمة 
م�سافة اإىل منتجاتها ب�سكل ي�سمن �سرعة تو�سليها لعملئها ولي�ش جمرد نقلها 

اأو تخزينها.
واأ�ساف اأن بانالبينا ت�ستهدف توظيف فريق عمل ملن�ساأتها من مهند�سني وفنيني 
يف  ونتطلع  اللوج�ستي،  القطاع  يف  امل��واه��ب  واأ�سحاب  العالية  ال��ق��درات  ذوي  من 
الفرتة املقبلة اإىل العمل مع دبي اجلنوب والتن�سيق مع اجلامعات املحلية والكليات 

واملعاهد املتخ�س�سة مل�ساعدتنا يف ا�ستقطاب اأ�سحاب املواهب للن�سمام اإلينا.
دبي  يف  لها  مكاناً  حجزت  رائ���دة  لوج�ستية  �سركات  اإىل  بانالبينا  تن�سم  وب��ذل��ك 
اإيه  اأ���ش  اآر  و  ال  ان  اأي  و  كالير  وهيلمان  ون��اج��ل  كوينه  اأرام��ك�����ش  اجل��ن��وب مثل 
لوج�ستك�ش ودي ات�ش ال ويعد هذا االن�سمام خطوة بالغة االأهمية تتيح لل�سركات 
العاملية يف ذات املجال اأن ت�ستفيد من اخلرة املحلية الرثية الوا�سعة التي تتمتع 

بها بانالبينا.
مربع  كيلومرت   18.5 م�ساحة  على  اجلنوب  بدبي  اللوج�ستية  املنطقة  ومتتد 
وهي م�سممة ب�سكل متكامل ومتطور وذكي يخت�سر الوقت وتلبي كافة احتياجات 
اإىل  واملتو�سطة  ال�سغرية  ال�سركات  من  والدولية،  واالإقليمية  املحلية  ال�سركات 
مثل  امل�سافة  القيمة  خ��دم��ات  ت��ق��دمي  ع��ن  ف�سًل  اجلن�سيات  متعددة  ال�سركات 
ال�سناعات اخلفيفة والتجميع، كما ترتبط مبيناء جبل علي ومطار اآل مكتوم من 
خلل ممر دبي لوج�ستي يوفر ميزات غري م�سبوقة لل�سركات العاملة يف القطاع 
اللوج�ستي، خا�سة فيما يتعلق ب�سهولة االأعمال وتقليل التكاليف والكفاءة الزمنية 
التي اخت�سرها امل�سروع من يومني اإىل 4 �ساعات وتربط املنطقة اللوج�ستية بني 
اأنظمة النقل البحري والري واجلوي يف دبي يف اإطار م�ساعيها الرامية اإىل تعزيز 

مكانة االإمارة كاأحد اأبرز املراكز اللوج�ستية العاملية.

اأعمال املوؤمتر الدويل للنمو والتطور 
2017 تنطلق اليوم يف دبي

•• دبي -وام:

2017 يف فندق  وال��ت��ط��ور  للنمو  ال���دويل  امل��وؤمت��ر  اأع��م��ال  ال��ي��وم  تنطلق 
الب�ستان روتانا يف دبي.

وزير  نهيان  اآل  مبارك  بن  نهيان  ال�سيخ  معايل  رعاية  حتت  املوؤمتر  يقام 
االإكلينيكية  للتغذية  االإم��ارات  �سعبة  تنظمه  فيما  املعرفة  وتنمية  الثقافة 
بالتعاون مع هيئة ال�سحة يف دبي و �سراكة كلية الطب والعلوم ال�سحية 
الطبيعية  العلوم  وكلية  ال�سارقة  و  زاي��د  وجامعتي  االإم����ارات  جامعة  يف 

وال�سحية.
وي�سارك يف املوؤمتر - احلا�سل على االعرتاف الدويل من جمعية التغذية يف 
اململكة املتحدة وجامعة تورينو باإيطاليا - اأكرث من 53 خبريا وا�ست�ساريا 

ومتخ�س�سا وطبيبا عامليا.
و يناق�ش املوؤمتر - الذي ي�ستمرثلثة اأيام - جمموعة اأوراق عمل بحثية 
حول اآخر ما مت التو�سل اإليه يف جمال ال�سيخوخة ال�سحية فيما ي�ستعر�ش 
ملخ�سات حلوايل 55 بحثا للنا�سئني الذين قيمتهم اللجنة العلمية التي 

ت�سم اأكادمييني من خمتلف دول العامل.
والدورات  العمل  ور�ش  عددا من  للموؤمتر  العلمي  الرنامج  يت�سمن  كما 
عر�ش  وجل�سات  امل�ستديرة  امل��ائ��دة  مناق�سات  بجانب  التفاعلية  التعليمة 

ملخ�سات االأبحاث.
وحتقيق  ال�سليم  النمو  اأهمية  على  ال�سوء  ت�سليط  اإىل  امل��وؤمت��ر  يهدف  و 
املجتمع خلل جميع مراحل  اأف��راد  �سعادة  اإىل  و�سوال  اجل�سدية  ال�سحة 
احلياة بدءا من االأجنة يف رحم االأم حتى �سن ال�سيخوخة حيث ي�ستعر�ش 
تعزيز  اإىل  اإ�سافة  ال�سحية  امل�ساكل  التعامل ومعاجلة  االأبحاث يف  اأح��دث 

الطرق ال�سريرية للحفاظ على م�ستويات عالية من التغذية ال�سحية.
االإن�سان  حياة  يف  ي��وم  اأول  امل��وؤمت��ر  يناق�سها  التي  املو�سوعات  اأب���رز  م��ن  و 
وكيفية منوه خلل املراحل املختلفة اإ�سافة اإىل طرق ا�ستخدام منحنيات 
موؤخرا جامعة  اأ�سدرتها  والتي  واخلدج  الر�سع  باالأطفال  اخلا�سة  النمو 

اأك�سفورد يف اململكة املتحدة.
ت�سمل  العمل  ور���ش  م��ن  ع��ددا  ي�سم  معر�ش  امل��وؤمت��ر  هام�ش  على  يقام  و 
وكيفية  االأم��ريك��ي��ة  القلب  جمعية  قبل  م��ن  املعتمدة  االأول��ي��ة  االإ�سعافات 
احلد من ال�سمنة من خلل الن�ساط البدين..فيما ت�سم قائمة ال�سركات 
الراعية للموؤمتر كل من ن�ستله ال�سرق االأو�سط الراعي واأغذية  اأبوت و 

نيوتر�سن ».

الفعاليات  يف  امل�ساركة  ال��وف��ود  وت�سجيل 
وتقدمي  االإن����ت����اج  ع��م��ل��ي��ات  اإىل  و�����س����واًل 
ال��ف��ري��ق اخلا�ش  اخل���دم���ات ع���ن ط���ري���ق 

بال�سركة.
واأفاد دارن بي�سلي، املدير االإداري ملجموعة 
ه������ل، ب����ال����ق����ول: �����س����وف ي����وف����ر م���وؤمت���ر 
اإ�سافية  من�سة   2019 ال��ع��امل��ي  ال��ط��اق��ة 
الوا�سعة  ال��ط��ائ��ف��ة  ل��ع��ر���ش  “هل”  اإىل 
اأع�ساء  اأم��ام  تقدمها  التي  اخل��دم��ات  من 
املوؤمتر الذين �سيزورون موطننا اأبوظبي. 
ونحن م�ستمرون يف تعزيز دعمنا ملنظمي 
الفعاليات يف ال�سرق االأو�سط و�سوف نعمل 
عن كثب مع �سركة »E3« على التح�سريات 
اللزمة ل�سمان جناح املوؤمتر الذي يدعم 

طموحات دولة االإمارات العربية املتحدة.
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وزارة املالية ت�شارك يف اجتماع جلنة اإح�شاءات مالية 
احلكومة املنعقدة يف مقر �شندوق النقد بوا�شنطن 

•• وا�شنطن: 

يف اإطار �سعيها لتنمية �سبكة علقاتها الدولية، وتعزيز مكانة دولة االإمارات 
على امل�ستوى العاملي يف جمال املعلومات والبيانات االإح�سائية احلكومية، 
ت�سارك وزارة املالية يف اجتماع جلنة اإح�ساءات مالية احلكومة، واملنعقدة 
االأمريكية  العا�سمة  يف   2017 م��ار���ش   16 ولغاية   14 ب��ني  ال��ف��رتة  يف 

وا�سنطن. 
وميثل دولة االإمارات يف االجتماع الثاين للجنة اإح�ساءات مالية احلكومة 
وذلك  ال��دول��ة،  يف  املالية  ال�سيا�سات  تن�سيق  اإدارة  مدير  العبدويل،  عبري 
النقد  �سندوق  رعاية  التي جتتمع حتت  اللجنة  كع�سو يف  ال��وزارة  ب�سفة 
اأع�سائها  كافة  ويلتزم  احل��اج��ة،  تقت�سي  ما  ح�سب  اأو  عامني  كل  ال��دويل 
اللجنة  اجتماع  اإذ عقد  املقررة،  باالأن�سطة  وامل�ساركة  بح�سور االجتماعات 

االأول يف عام 2015.
املوارد  امل�ساعد لقطاع  املالية  وزارة  اليتيم، وكيل  را�سد  �سعيد  �سعادة  وقال 
ال�سيا�سات احلكومية: تلتزم وزارة  وامليزانية ونائب رئي�ش جمل�ش تن�سيق 
متطلبات  وفق  للدولة  املوحدة  املالية  البيانات  ون�سر  جمع  بعملية  املالية 
الدولة،  م�ستوى  على  احل�سابات  هياكل  وموائمة  ال��دويل،  النقد  �سندوق 
احلكومة  لعمليات  الكلي  احلجم  على  التعرف  يف  املحوري  لدورها  نظراً 
عن�سراً  ي�سكل  وال��ذي  الوطني،  االقت�ساد  يف  احلكومي  القطاع  وم�ساهمة 
ال�سليمة  املالية  الرامج  وو�سع  ال�سليمة  العامة  املالية  حتليل  يف  اأ�سا�سياً 

ومراقبة تنفيذها.
واأ�ساف �سعادته: “تندرج عملية جمع ون�سر البيانات املالية �سمن اأهداف 
 2021- 2017 ا�سرتاتيجية احلكومة الذكية لدولة االإمارات للأعوام 
احتادية  ذك��ي��ة  حكومة  ب��ن��اء  يف  واملتمثلة   2021 االإم�����ارات  دول���ة  وروؤي����ة 
الدول  م�ساف  يف  الدولة  تكون  واأن  الكفاءة،  من  عاملية  مب�ستويات  تتمتع 
املتقدمة بحلول اليوبيل الذهبي للحتاد. وتويل وزارة املالية اأهمية كرى 
للإح�ساءات احلكومية، حيث قامت الوزارة بتطبيق دليل اح�ساءات مالية 
2014 ال�سادر عن �سندوق النقد ال��دويل، وال��ذي اعتمد على  احلكومة 
تقارير  تطوير  يف  وال�سفافية  االإف�ساح  ومنهجية  الدولية  املعايري  اأح��دث 

اإح�سائية مالية بجودة وكفاءة عالية.«
لتقارير  االم���ارات  بوابة  نظام  االجتماع  خ��لل  املالية  وزارة  وا�ستعر�ست 
اإح�ساءات مالية احلكومة GFS والذي طورته الوزارة وفقاً لدليل نظام 
الدويل،  النقد  �سندوق  من  ال�سادر   2014 احلكومة  مالية  اإح�����س��اءات 
الكرتونياً  ومراجعتها  املالية  البيانات  وتوحيد  بجمع  النظام  يقوم  حيث 
كن الوزارة من  على امل�ستويني االحتادي واملحلي يف دولة االإمارات، مبا مُيّ
احل�سول على بيانات دقيقة مع �سمان ا�ستقلل االأنظمة واملبادئ املحا�سبية 
امل�ستخدمة لدى احلكومة االحتادية وحكومات االإمارات. وحاز النظام على 
خلل  2016م  لعام  الكرى  العام  فكرة  فئة  عن  العربية  االأفكار  جائزة 

حفل جوائز جمموعة االفكار العربية التابعة ملجموعة دبي للجودة. 
امل�����س��ورة للدول  ب���دور ه��ام لناحية ت��وف��ري  ال���دويل  وي��ق��وم ���س��ن��دوق النقد 
تبادل  ف��ر���س��ة  وي��ت��ي��ح  وامل��ال��ي��ة،  االق��ت�����س��ادي��ة  ال�سيا�سات  ب�����س��اأن  االأع�����س��اء 
التي يعقدها. وقام  الفعاليات واالجتماعات  اخلرات واملعارف من خلل 
االأع�ساء،  ال��دول  من  احلكومة  مالية  اإح�ساءات  جلنة  بت�سكيل  ال�سندوق 
بهدف اإعداد اإح�ساءات مالية احلكومة GFS بجودة عالية، والتاأكد من 
حتليل  يف  للدول  وامل�ساندة  الدعم  يوفر  حيث  التنفيذ،  منهجية  �سلمة 

خمرجات بياناتها �ساملة لقواعد بيانات �سندوق النقد الدويل. 
جتدر االإ�سارة اإىل اأن �سندوق النقد الدويل كان قد اأطلق االإ�سدار االأول 
من دليل اح�ساءات مالية احلكومة يف عام 1986، تبعه االإ�سدار الثاين 
عام 2001، يف حني جاء االإ�سدار الثالث يف عام 2014، والذي حر�ش 
الإح�ساءات  اال�ست�سارية  اللجنة  مع  والت�ساور  التعاون  على  ال�سندوق  فيه 
االأع�ساء  بالبلدان  GFSAC، وخراء مالية احلكومة  مالية احلكومة 
واملنظمات الدولية واالإقليمية مبا فيها منظمة التعاون والتنمية يف املجال 

االقت�سادي، واالأمم املتحدة والبنك الدويل.  

موؤ�شرات اأ�شواق املال الإماراتية 
تغلق و�شط ارتفاع اأ�شهم قيادية

•• اأبوظبي-وام:

�سيطر التباين على حركة املوؤ�سرات العامة الأ�سواق املال االإماراتية خلل 
ت��ع��ام��لت االأ���س��ب��وع و���س��ط ع���ودة التح�سن  جل�سة ام�����ش قبل االأخ���ري م��ن 
منتقاة  ���س��راء  عمليات  عليها  نفذت  التي  القيادية  االأ�سهم  م��ن  ل�سريحة 

اأ�سهمت يف �سعودها بن�سب متفاوتة.
3478 نقطة وبن�سبة  اإىل  وجنح املوؤ�سر العام ل�سوق دبي املايل باالإرتفاع 
%0.29 يف ما تراجع املوؤ�سر العام ل�سوق ابوظبي للأوراق املالية بن�سبة 

%0.29 اأي�سا مغلقا عند 4375 نقطة مقارنة مع جل�سة االأم�ش .
وعدد  دره���م  مليون   582 ال�سوقني  يف  امل��رم��ة  ال�سفقات  قيمة  وبلغت 

االأ�سهم املتداولة 282 مليون �سهم نفذت من خلل 4554 �سفقة.
زال��ت هادئة ب�سكل ع��ام وه��و ما  التعاملت ما  اإن  ال�سوق  وق��ال و�سطاء يف 
يظهر جليا من خلل انخفا�ش �سهية التداول من قبل ال�سريحة االأكر 
رمبا  القادمة  القليلة  االأي��ام  ب��اأن  اعتقادهم  عن  معربني  امل�ستثمرين  من 
ت�سهد عودة التح�سن بقوة اإىل االأ�سواق مع بدء دخول التوزيعات النقدية 

اىل ح�سابات امل�ستثمرين .
و وفقا للتحليل اليومي للتعاملت فقد قاد “ �سهم اأعمار “ التح�سن يف 
�سوق دبي املايل مرتفعا اإىل م�ستوى 7.29 درهم وتبعه يف االإجتاه نف�سه 
 2.74 “ اإىل  دام��اك  “ �سهم  ومنها  العقاري  القطاع  اأ�سهم  بقية  غالبية 

درهم .
.. ويف قطاع  دره��م   0.869 اإىل  �ساعدا  اأرابتك حت�سنا  �سهم  �سجل  فيما 
البنوك ارتفع �سهم بنك االإمارات دبي الوطني اإىل 8.35 درهم وحلق به 

�سهم بنك دبي االإ�سلمي اإىل 5.50 درهم.
اأ�سهم  بع�ش  م��ن  ال�سوق  على  االأك���ر  ال�سغط  ج��اء  العا�سمة  ���س��وق  يف  و 
درهم   7.01 اإىل  التجاري  اأبوظبي  بنك  �سهم  وانخف�ش  والعقار  البنوك 

وبنك اأبوظبي الوطني اإىل 9.81 درهم.
و�سهدت جل�سة ام�ش تداول اأ�سهم 57 �سركة ارتفعت ا�سعار اأ�سهم 22 منها 
مقابل تراجع اأ�سعار اأ�سهم 26 وحمافظة اأ�سهم 9 �سركات على م�ستوياتها 

ال�سابقة.

حمدان بن حممد: جتارة دبي اخلارجية غري النفطية 1.276 تريليون درهم يف العام 2016

•• دبي-وام:

بن  حممد  ب��ن  ح��م��دان  ال�سيخ  �سمو  اأع��ل��ن 
را�سد اآل مكتوم ويل عهد دبي رئي�ش املجل�ش 
اخلارجية  ال���ت���ج���ارة  ق��ي��م��ة  اأن  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
 2016 ال��ع��ام  ل��دب��ي خ��لل  النفطية  غ��ري 
1.276 تريليون درهم توزعت  بلغت نحو 
درهم  مليارات   803 بقيمة  ال���واردات  اإىل 
وال�سادرات بقيمة 143 مليار درهم واإعادة 
وذلك  دره��م  مليار   330 بقيمة  الت�سدير 

وفق اأحدث اإح�سائيات دائرة جمارك دبي.
اأن  حم��م��د  ب��ن  ح��م��دان  ال�سيخ  �سمو  واأك����د 
اق��ت�����س��اد دب���ي اأث��ب��ت ق��درت��ه ع��ل��ى مواجهة 
التحديات اجلديدة يف بيئة االقت�ساد العاملي 
اإذ  وحتويلها اإىل فر�ش واجن��ازات م�ستمرة 
حققت جتارة دبي اخلارجية غري النفطية 
قفزة قوية لرتتفع قيمتها من 754 مليار 
درهم يف العام 2009 اإىل 1.276 تريليون 
2016 م�سجلًة منو بن�سبة  العام  درهم يف 
70 ب��امل��ائ��ة ب��رغ��م ال��ت��ق��ل��ب��ات احل����ادة التي 
�سهدها االقت�ساد الدويل منذ تفجر االزمة 
االقت�سادية العاملية يف العام 2008 منوهاً 
برهاناً  االإجن���از  ب��ه��ذا  ت��ق��دم  دب��ي  اأن  �سموه 
على  وقدرته  اقت�سادها  كفاءة  على  وا�سحاً 
خمتلف  يف  مرتفعة  اأداء  م��ع��دالت  حتقيق 
االمارات  دول��ة  لريادة  تر�سيخاً  القطاعات 
العربية املتحدة كمركز عاملي متطور للمال 

واالأعمال. 
اأن م���ا مت  دب����ي  ���س��م��و ويل ع��ه��د  واأو�����س����ح 
م���ت���وا����س���ل يف قطاع  ت���ط���ور  م����ن  اإجن��������ازه 
املا�سية  ال�سنوات  خلل  اخلارجية  التجارة 
على  الوطني  االقت�ساد  ق��درة  م��دى  يظهر 
االقت�سادي  التنويع  لتحقيق  بثبات  التقدم 
وي��دع��م احل��ف��اظ ع��ل��ى امل��ك��ت�����س��ب��ات وتعزيز 
االإجن��ازات املحققة يف كافة امليادين بف�سل 
ال�سديدة  والتوجيهات  الطموحة  ال��روؤي��ة 
اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  ل�ساحب 
و�ساحب  اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�ش  نهيان 
مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 
الوزراء  جمل�ش  رئي�ش  الدولة  رئي�ش  نائب 
توطيد  على  بالعمل  اهلل  رع���اه  دب��ي  ح��اك��م 

االنتقال  ال�ستكمال  املتنوع  االقت�ساد  اأ�س�ش 
النفط”  ب��ع��د  م��ا  االم�����ارات  مرحلة”  اإىل 
القطاعات  خمتلف  اأداء  تعزيز  خ��لل  م��ن 
التجارة مبا  اأهمها قطاع  االقت�سادية ومن 
ل��ه م��ن ج���ذور ت��رت��ب��ط ب�����االإرث احل�ساري 
ركيزة حمورية يف  وت�سّكل  االإم���ارات  لدولة 
االقت�سادية  التنمية  ط��ري��ق  على  تقدمها 

ال�ساملة وامل�ستدامة.
الذي  االإي��ج��اب��ي  التقدم  اأن  �سموه  واأ���س��اف 
حتققه جتربتنا االقت�سادية الرائدة يظهر 
القت�سادنا  التناف�سية  امل��زاي��ا  اأهمية  م��دى 
الوطني من البنى االأ�سا�سية فائقة الكفاءة 
املتطورة  واخل���دم���ات  ال��ذك��ي��ة  وال��ت��ق��ن��ي��ات 
العامل  ح��ول  التجاريني  لل�سركاء  املقدمة 
م���ا ي��ج��ع��ل��ن��ا ن��ت��ق��دم ب��ث��ب��ات ل��ت��ح��ق��ي��ق اعلى 
وتنظيم  ا�ست�سافة  يف  ال��ن��ج��اح  م�����س��ت��وي��ات 
ال���ذي يوؤكد   2020 دب���ي  اإك�����س��ب��و  م��ع��ر���ش 
رئي�سة  االإم���ارات كحلقة و�سل  دول��ة  مكانة 
حلركة التجارة العاملية بني ال�سرق والغرب 
من  امل��زي��د  حتقيق  على  للعمل  يدفعنا  م��ا 
البّناء  التفاعل  ج�سور  تعزيز  ع��ر  التميز 
واخلا�ش  ال��ع��ام  القطاعني  موؤ�س�سات  ب��ني 
وااله��ت��م��ام ب��رع��اي��ة االق��ت�����س��اد ال��ق��ائ��م على 
القادرة  الوطنية  ال��ك��وادر  وت��اأه��ي��ل  املعرفة 
ا�ستفادة  اأق�سى  وحتقيق  دفته،  قيادة  على 
الكامنة  وال��ط��اق��ات  املتاحة  االإم��ك��ان��ات  م��ن 
واالب��ت��ك��ار ال�سيما يف  االإب����داع  ت�سجيع  ع��ر 
القطاعات االقت�سادية ذات القيمة امل�سافة 
العالية. وقد دعمت دبي دورها املحوري يف 
ال��ت��ج��ارة ال��دول��ي��ة واأث��ب��ت��ت جم���دداً قدرتها 
ع���ل���ى حت���وي���ل ال���ت���ح���دي���ات امل���ت�������س���اع���دة يف 
اإجن�����ازات من  اإىل  ال����دويل  االق��ت�����س��اد  بيئة 
املعرفة  اقت�ساد  اىل  االنتقال  �سرعة  خلل 
والت�سهيلت  املزايا  اأف�سل  لتوفري  الرقمي 
وامل�ستثمرين  للتجار  التناف�سية  اجلمركية 

الذين يختارون االإمارة مق�سداً لتعاملتهم 
التجارية فقد متكنت دبي من حتقيق زيادة 
ج��دي��دة يف كمية جت��ارت��ه��ا اخل��ارج��ي��ة غري 

. النفطية يف العام 2016 
التجارة  يف  ال��ب�����س��ائ��ع  وزن  ارت���ف���ع  ف��ق��د 
ال���ع���ام املا�سي  ل���لإم���ارة خ���لل  اخل��ارج��ي��ة 
مليون   92 اإىل  لي�سل  باملائة   8.2 بن�سبة 
العام  يف  ط����ن  م���ل���ي���ون   85 م���ق���اب���ل  ط����ن 

.2015
التقلبات  ت��اأث��ري  اح��ت��واء  دب���ي  وا���س��ت��ط��اع��ت 
العاملية  العملت  �سرف  اأ�سعار  يف  امل�ستمرة 
ال�سيا�سية  واال�����س����ط����راب����ات  ال��رئ��ي�����س��ي��ة 
واالق���ت�������س���ادي���ة ال���ت���ي ي�����س��ه��ده��ا ال���ع���امل، 
وح���اف���ظ���ت االإم���������ارة ع���ل���ى ق�����وة ال����دف����ع يف 
اأدائ��ه��ا ال��ت��ج��اري حيث ت��وزع��ت جت���ارة دبي 
 2016 العام  يف  النفطية  غري  اخلارجية 
مليار   830 بقيمة  املبا�سرة  ال��ت��ج��ارة  اإىل 
اإجمايل جتارة  باملائة من   65 دره��م متثل 
املناطق احل��رة بقيمة  تلتها جت��ارة  االإم���ارة 
411.44 مليار درهم متثل 32باملائة من 
اجلمركية  امل�ستودعات  وجت���ارة  االإج��م��ايل 
بقيمة 34.76 مليار درهم متثل 3 باملائة 
الو�سائل  م�����س��ت��وى  وع��ل��ى  االإج���م���ايل.  م��ن 
امل�ستخدمة يف نقل الب�سائع توزعت التجارة 
مت  التي  الب�سائع  اىل  ل��لإم��ارة  اخل��ارج��ي��ة 
نقلها بوا�سطة و�سائل النقل اجلوية وبلغت 
قيمتها 592 مليار درهم متثل 46 باملائة 
من اإجمايل قيمة التجارة اخلارجية، تلتها 
الب�سائع التي نقلت من خلل و�سائل النقل 
البحرية بقيمة 452 مليار درهم متثل 35 
املنقولة  الب�سائع  ثم  االإجمايل  من  باملائة 
 232 بقيمة  ال��ري��ة  ال��ن��ق��ل  و���س��ائ��ل  ع��ر 
مليار درهم متثل 18باملائة من االإجمايل. 
ب���ن �سليم  اأح���م���د  ����س���ع���ادة ���س��ل��ط��ان  وق�����ال 
التنفيذي  الرئي�ش  االإدارة  جمل�ش  رئي�ش 

ملجموعة موانئ دبي العاملية رئي�ش موؤ�س�سة 
حتولت  احل��رة  واملنطقة  واجلمارك  املوانئ 
التحديات ال�سعبة التي ي�سهدها االقت�ساد 
العاملي اىل اإجنازات متزايدة يف دبي بف�سل 
ال�سيخ  ال�سمو  ل�ساحب  االإيجابية  ال��روؤي��ة 
ن��ائ��ب رئي�ش  اآل م��ك��ت��وم  ب��ن را���س��د  حم��م��د 
دبي  ح��اك��م  ال����وزراء  رئي�ش جمل�ش  ال��دول��ة 
رع���اه اهلل ف��ق��د جن��ح��ت االإم�����ارة جم����دداً يف 
حتقيق منو مميز بكمية الب�سائع بتجارتها 
 2016 ال��ع��ام  يف  النفطية  غ��ري  اخلارجية 
التي  للعقبات  ال�سلبي  ال��ت��اأث��ري  متخطية 
حتد من منو التجارة الدولية ويف مقدمتها 
اأ�سعار  يف  والرتاجع  ال�سرف  اأ�سعار  تقلبات 
امل�ستوى  ع��ل��ى  اأ���س��ا���س��ي��ة  ب�����س��ائ��ع جت���اري���ة 
ال�سيا�سية  اال�سطرابات  اإىل  اإ�سافة  العاملي 

واالقت�سادية يف عدة مناطق من العامل.
عن  ال��ت��ح��دي��ات  ه���ذه  تثنينا  :مل  وا����س���اف 
الوطني  اقت�سادنا  بنية  تطوير  موا�سلة 
م�سادر  يف  ال���ت���ن���وع  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى  وال���ع���م���ل 
دخ��ل��ن��ا ال��ق��وم��ي ع��ل��ى ط��ري��ق ال��ت��ق��دم اإىل 
التي  النفط”  بعد  م��ا  “االإمارات  مرحلة 
اأطلقتها القيادة احلكيمة لتحقيق االأهداف 
روؤية  اال�سرتاتيجية  خلططنا  الطموحة 

االمارات 2021 وخطة دبي 2021.
واكد :لقد جنحنا يف تعزيز املزايا التناف�سية 
العاملية  التجارة  ملزيد من تدفقات  اجلاذبة 
من خلل جهود كوادرنا الب�سرية املتطورة 
وقدراتهم  ل��ط��اق��ات��ه��م  ال���دائ���م  وال��ت��ح��ف��ي��ز 
من  بالنتيجة  ومتكنا  واالبتكار  االب���داع  يف 
يف  ال�سلبية  العوامل  ت��اأث��ري  ع��ن  التعوي�ش 
االإيجابي الإ�سعاد  بالعمل  الدويل  االقت�ساد 
عاملياً   ”1“ اإىل املركز رقم  النا�ش والتقدم 
يف كافة املجاالت فكان هذا االإجناز اجلديد 
اخلارجية  دب�����ي  جت������ارة  يف  حت���ق���ق  ال������ذي 
يحفزنا  م��ا   2016 ل��ل��ع��ام  النفطية  غ��ري 

جتارتنا  يف  االزده���ار  من  ملزيد  العمل  على 
اخلارجية خلل االأعوام املقبلة لتعزيز دور 
اإقليمي ودويل للتجارة العاملية  دبي كمركز 
ال�سيما مع ا�ست�سافة دولة االإمارات ملعر�ش 

اإك�سبو الدويل 2020 يف دبي. 
بتنوع  اخل����ارج����ي����ة  دب�����ي  وت���ت���م���ي���ز جت�������ارة 
واأجهزة  ال��ه��وات��ف  ج����اءت  ف��ق��د  ال��ب�����س��ائ��ع 
بتجارة  ال��ب�����س��ائ��ع  م��ق��دم��ة  االت�����س��االت يف 
وبلغت   2016 العام  اخلارجية يف  االم��ارة 
قيمة التجارة بالهواتف واأجهزة االت�ساالت 
نحو 167 مليار درهم متثل حوايل 13.1 
االنتقال  اأدى  حيث  االإج��م��ايل  م��ن  ب��امل��ائ��ة 
وخدمات  الرقمي  االقت�ساد  نحو  ال�سريع 
املدينة  اإىل  دب��ي  وحت���ول  الذكية  احلكومة 
اإىل دعم الدور الرائد الإمارة  االأذك��ى عاملياً 
املعلومات ويف  اأج��ه��زة تقنية  دب��ي يف جت��ارة 
م��ق��دم��ت��ه��ا ال���ه���وات���ف ال���ذك���ي���ة.. ك��م��ا دعم 
دب����ي اخلارجية  ال�����س��ي��اح��ة جت����ارة  ازده������ار 
واالأحجار  وامل��ج��وه��رات  الثمينة  ب��امل��ع��ادن 
الكرمية فجاء الذهب يف املركز الثاين بني 
الب�سائع يف جتارة االم��ارة اخلارجية  اأعلى 
ب��ال��ذه��ب يف العام  ال��ت��ج��ارة  وب��ل��غ��ت ق��ي��م��ة 
 12 156 مليار درهم متثل  2016 نحو 
باملائة من االإجمايل تله االأملا�ش يف املركز 
 7.6 دره��م متثل  97 مليار  بقيمة  الثالث 
باملائة من االإجمايل ثم املجوهرات يف املركز 
 4.9 دره��م متثل  مليار   63 بقيمة  الرابع 

باملائة من االإجمايل.
ك��م��ا ع���ززت دب���ي دوره����ا احل��ي��وي يف جتارة 
جاءت  حيث  واالإقليمية،  العاملية  ال�سيارات 
اأعلى  ب���ني  امل���رك���ز اخل��ام�����ش  ال�����س��ي��ارات يف 
وبلغت  اخل��ارج��ي��ة  دب��ي  جت���ارة  يف  الب�سائع 
 2016 العام  يف  بال�سيارات  التجارة  قيمة 
نحو 60 مليار درهم متثل 4.7 باملائة من 

االإجمايل.

فعاليات حملية ودولية ل�شتك�شاف فر�ص تط�ير وحتفيز من� ريادة �لأعمال لل�شيد�ت

جمل�س �شيدات اأعمال ال�شارقة… مبادرات داعمة لتطوير بيئة عمل حمفزة للمراأة
هند بنت ماجد �لقا�شمي: دعم �ل�شيخة ج��هر �لقا�شمي �ملحرك �لرئي�ص لنجاحات و�إجناز�ت �ملجل�ص

جناحات  حجم  االإم����ارات،  اأع��م��ال  �سيدات 
املراأة االإماراتية يف هذا ال�سياق، اإذ ت�ستاأثر 
القطاع  وظائف  من  كبرية  بح�سة  حالياً 
احل��ك��وم��ي يف ال����دول����ة، يف ال���وق���ت ال���ذي 

•• ال�شارقة-الفجر:

العربية  االإم������ارات  دول���ة  يف  امل�����راأة  تعتر 
حتقيق  يف  ال�����رج�����ل  ����س���ري���ك���ة  امل����ت����ح����دة 
االإجنازات، حيث ترافقت �سواعدهما على 
مدى االأجيال يف منح الوطن ما ي�ستحقه 
من مكانة ورفعة، وتوالت اجلهود املبذولة 
ب��ت��وج��ي��ه��ات ومتابعة  امل����راأة  ���س��اأن  الإع����لء 
حثيثة من القيادة الر�سيدة حتى ت�سدرت 
دولة االإم��ارات خلل فرتة ق�سرية ن�سبياً 

دول العامل يف احرتام املراأة وتقديرها.
االإمارات  يف  امل��راأة  متكني  جهود  وتزامنت 
الدولة  ل��ت��اأ���س��ي�����ش  االأوىل  ال���ب���داي���ات  م���ع 
زايد  ال�سيخ  اهلل،  ب��اإذن  له  املغفور  يد  على 
اآل ن��ه��ي��ان، ط��ي��ب اهلل ث���راه،  ب��ن ���س��ل��ط��ان 
الذي اأكد دوماً على حق املراأة يف التعليم، 
والعمل، والتمكني، وبناء وطنها اإىل جانب 
العام  ال��روؤي��ة يف  ه��ذه  ال��رج��ل؛ وجت�سدت 

العام  الن�سائي  االحت��اد  بتاأ�سي�ش   ،1975
بنت مبارك،  فاطمة  ال�سيخة  �سمو  بقيادة 
الرئي�ش  ال��ع��ام،  الن�سائي  االحت���اد  رئي�ش 
رئي�ش  االأ�سرية،  التنمية  ملوؤ�س�سة  االأعلى 
“اأم  والطفولة،  للأمومة  االأعلى  املجل�ش 
والذي اأ�سبح املحرك الوطني  االإمارات”، 
ل��ل��ن��ه��و���ش ب�����امل�����راأة ومت���ك���ي���ن���ه���ا، وحت����ول 
االحتاد اإىل العب اأ�سا�سي يف ا�سرتاتيجية 
للمراأة  داع���م���ة  ب��ي��ئ��ة  الإن�������س���اء  احل��ك��وم��ة 
الن�سائية  واملنظمات  اجلمعيات  وتوحيد 
يف الدولة حتت مظلة واحدة، وتواىل بعده 
اإن�ساء املوؤ�س�سات والرامج الداعمة للمراأة 

يف جميع اأنحاء دولة االإمارات.
وال����ي����وم، ت��ف��خ��ر امل������راأة يف االإم��������ارات مبا 
ح��ق��ق��ت��ه، وب��امل��ك��ان��ة ال��ت��ي ب��ات��ت حتتلها يف 
امل�����س��ه��د ال��ع��ام االإم����ارات����ي، وخ�����س��و���س��ا يف 
قطاع ريادة االأعمال واإدارة امل�ساريع، وترز 
اأح�����دث ال��ب��ي��ان��ات ال�������س���ادرة ع���ن جمل�ش 

اأع��م��ال يف  األ���ف �سيدة   13 متتلك وت��دي��ر 
دولة االإمارات 20 األف �سركة وم�سروع.

ويف اإمارة ال�سارقة، كان لتوجيهات �ساحب 
الدكتور �سلطان بن حممد  ال�سيخ  ال�سمو 
حاكم  االأع��ل��ى  املجل�ش  ع�سو  ال��ق��ا���س��م��ي، 
ال�سيخة  �سمو  قرينته،  ومتابعة  ال�سارقة، 
ال��ق��ا���س��م��ي، رئي�سة  ب��ن��ت حم��م��د  ج���واه���ر 
املوؤ�س�ش  ب��امل��راأة،  ل��لإرت��ق��اء  من��اء  موؤ�س�سة 
اأعمال  �سيدات  ملجل�ش  الفخري  والرئي�ش 
ال�سارقة، االأثر الكبري يف االإرتقاء مبكانة 
امل�������راأة يف االإم���������ارة، ف��ع��ل��ى م����دى اأع������وام، 
املراأة  على  رك��زت  التي  امل��ب��ادرات  توا�سلت 
واهتمت بتمكينها، اإمياناً باأنها متثل ن�سف 
اأب����رز ت��ل��ك املبادرات  امل��ج��ت��م��ع، وك���ان اأح���د 

اإن�ساء جمل�ش �سيدات اأعمال ال�سارقة.
مل يكتِف املجل�ش باأن يكون مظلة ل�سيدات 
االأع���م���ال ف��ح�����س��ب، ب��ل ع��م��ل ج���اه���داً منذ 
توفري  ع��ل��ى   2002 ع����ام  يف  ت��اأ���س��ي�����س��ه 

ال���دع���م االق��ت�����س��ادي الكامل  اأ���س��ك��ال  ك���ل 
ال�سابات.  االأع��م��ال  رائ���دات  ال�سيما  لهن، 
الكبري  بدورهن  االع��رتاف  اىل  باالإ�سافة 
يف جم��ال االأع��م��ال، ب��ن��اًء على م��ا يتمتعن 
به من مهارة وكفاءة، وان�سجاماً مع روؤية 
ال��ف��اع��ل��ة يف عملية  امل�����س��اه��م��ة  امل��ج��ل�����ش يف 
التنمية االقت�سادية واالجتماعية ال�ساملة 

لدولة االإمارات.
املجل�ش  ق�����ام   ،2016 ال����ع����ام  وخ�������لل 
مكانته  تعزيز  ع��ن  اأث��م��رت  حثيثة  بجهود 
مثالية  ووج��ه��ة  رائ����دة  من�سة  ب��اع��ت��ب��اره 
احل�سول  يف  ال��راغ��ب��ات  االأع��م��ال  ل�سيدات 
ع��ل��ى ع���دد ك��ب��ري م��ن اخل��دم��ات االإداري�����ة، 
لهن  ميهد  مب��ا  والتقنية،  واال�ست�سارية، 
على  وحتفيزهن  اأعمالهن،  لنمو  الطريق 

التطور، وحتقيق االنت�سار واالأرباح.
»�سيدات اأعمال ال�سارقة”.. الدور واالإجناز 
يلتزم املجل�ش بدعم ومتكني املراأة من دون 
لكل  املجل�ش  ع�سوية  ت��ت��اح  حيث  متييز، 
الن�ساء اللئي يقمن اأو ميار�سن اأعمالهن 
ال�سارقة ودول��ة االإم���ارات عامة،  اإم���ارة  يف 
الع�سوية  تتاح  كما  كافة،  اجلن�سيات  من 
للن�ساء املمار�سات ملختلف اأن�سطة االأعمال 
كذلك، وي�سم املجل�ش يف ع�سويته بالوقت 
الراهن الطموحات واملبادرات من �سيدات 

االأعمال واحلرفيات واملهنيات.
وبنهاية عام 2016، �سمت قائمة ع�سوية 
خمتلف  م����ن  ع�������س���وة   1296 امل��ج��ل�����ش 
اأعمال  ���س��ي��دات  ب��ي��ن��ه��ن  االأع����م����ال،  ف��ئ��ات 
 ،40% بن�سبة  ومهنيات   ،39% بن�سبة 
جامعيات  وخريجات  وطالبات  وُمنِتجات 

.% واأفراد بن�سبة 21 
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دبي لال�شتثمار تتطلع اإىل النمو خليجيا وتقدم اأحدث ابتكاراتها يف املعر�س اخلليجي امل�شرتك الـ 15 بال�شارقة 
•• دبي-حممود علياء:

اأح��م��د غبا�ش  ب��ن  ت��راأ���ش م��ع��ايل �سعيد 
التجاري  دبي  بنك  اإدارة  رئي�ش جمل�ش 
وجمعية  االإدارة  جمل�ش  اأع�ساء  ال�سادة 
يف  واالإداري������ني  وامل�����س��ئ��ول��ني  امل�ساهمني 
ال�سادة  معاليه:  كلمة  يف  وج���اء  البنك 
جمل�ش  عن  نيابة  ي�سرين  امل�ساهمون: 
دبي  ب��ن��ك  م��وظ��ف��ي  اإدارة  ع���ن  االإدارة 
ال�سنوي  التقرير  ا�ستعر�ش  ال��ت��ج��اري 
اخل����ا�����ش ب���ب���ن���ك دب������ي ال����ت����ج����اري عن  
دي�سمر   31 ب��ت��اري��خ  امل��ن��ت��ه��ي��ة  ال�����س��ن��ة 
ال�سيا�سية  امل�ستجدات  وكذلك   2016
واالق���ت�������س���ادي���ة خ����لل ال���ع���ام امل���ذك���ور.  
اأ�سعار  ا���س��ت��ع��ادة   2016 ال���ع���ام  ���س��ه��د 
الهبوط  من  واملخاوف  عافيتها  النفط 
االقت�سادي احلاد يف ال�سني وزيادة قوة 
تقلبات  �سهد  كما  االأمريكي  االقت�ساد 
وال�سندات  واالأ�سهم  العملت  اأ�سواق  يف 
الكرى يف  ال�سيا�سية  التطورات  نتيجة 
العام 2016 اأهمها القرار الريطاين 
ب��االن�����س��ح��اب م���ن االحت������اد االأوروب�������ي 
ونتائج االنتخابات الرئا�سية االمريكية 

لعام 2016 .
واأ�سارت التوقعات اإىل منو الناجت املحلي 
بن�سبة  ال��ع��امل  م�ستوى  على  االإج��م��ايل 
%3.1 لعام 2016 نتيجة ال�سيا�سات 
غالبية  تبنتها  التي  التوافقية  النقدية 
االق��ت�����س��ادي��ات امل��ت��ق��دم��ة ال���ك���رى كما 
الن�سف  خ��لل  النفط  اأ���س��ع��ار  ارت��ف��ع��ت 
هبوط  خلفية  على   2016 من  االأول 
االأ�سهم . كما عزز من ارتفاعها االتفاق 
ب��ني منظمة االأوب����ك وع���دد م��ن الدول 
اإيقاف  ب��امل��ن��ظ��م��ة ع��ل��ى  غ���ري االأع�������س���اء 
عام  وبنهاية  دي�سمر  �سهر  يف  التوريد 
2016 بلغ �سعر خام برنت  57 دوالرا 

اأمريكيا للرميل. 
على   50% عن  تزيد  بن�سبة  مرتفعا   
وا�سل  ال�سني فقد  اأم���ا يف  ال��ع��ام  م���دار 
على  معتمدا  من��وه  ال�سيني  االقت�ساد 
التو�سع  م���ع  ال��ت��ح��ف��ي��زي��ة  االإج���������راءات 
ن�سبة  كانت  حني  يف  للئتمان  ال�سريع 
االجمايل  املحلي  ال��ن��اجت  اإىل  االئ��ت��م��ان 
البالغة %30.1  اإنذارا مبكرا للتدهور 
العامل  االأخ��ر من  وعلى اجلانب  امل��ايل 
قام �سندوق االحتياط االمريكي برفع 
 25 مبقدار  املعيارية  الفائدة  معدالت 
 2016 دي�سمر  �سهر  اأ�سا�ش يف  نقطة 
خلل  الثانية  الفقرة  ه��ي  تلك  وك��ان��ت 
االقت�ساد  تعايف  وذل��ك على خلفية  ع��ام 
الت�سخم  ارت����ف����اع  ب���دالل���ة  االم���ري���ك���ي 

وانخفا�ش معدالت البطالة . 
التحديات اخلارجية   وعلى الرغم من 
وال����داخ����ل����ي����ة ف���ق���د ب���ل���غ���ت ن�����س��ب��ة منو 
العام  % يف   2.3 االإم��ارات��ي  االقت�ساد 
2016 ومن املتوقع اأن ت�سل ن�سبة منو 
خلل   2.5% اإىل  االج���م���ايل  ال��ن��اجت 
2017 وق���د ال��ت��زم��ت دول���ة االإم����ارات 
بتخفي�ش  االأوب������ك  ات��ف��اق��ي��ة  اإط�����ار  يف 
139 الف برميل  انتاج النفط مبقدار 
العام  من  االأول  الن�سف   خ��لل  يوميا 
مليون   3.013 اأ����س���ل  م���ن   2017
اأي   2016 اأك��ت��وب��ر  ي��وم��ي��ا يف  ب��رم��ي��ل 
 4.6% بن�سبة  االإن��ت��اج  يف  بانخفا�ش 
وق����د وا����س���ل���ت ال����دول����ة ج���ه���وده���ا نحو 

البنوك االإماراتية على م�ستويات كافية 
من راأ�ش املال.

املتقلب  الت�سغيلي  امل��ن��اخ  ه���ذا  وو���س��ط 
ف���ق���د اأع����ل����ن ب���ن���ك دب�����ي ال���ت���ج���اري عن 
وحتقيق   2016 ال���ع���ام  يف  ق���وي  اأداء 
اأملدي  البعيدة  اال�سرتاتيجية  اأه��داف��ه 
املتمثلة يف زيادة ح�سة ال�سوق يف بع�ش 
���س��رائ��ح ال��ع��م��لء امل��خ��ت��ارة ف�����س��ل عن 
البنك  قام  وقد  اإيراداته  م�سادر  تنويع 
للتحول  األطموحه  بخطته  م�ستهديا 
احلديثة  التقنيات  م��ن  امل��زي��د  باعتماد 
وتعزيز بنية املخاطر االأ�سا�سية ورقمنة 
االإج��راءات �سعيا للتي�سري على العملء 
يقدم  اأن  ع���ل���ى  ال���ب���ن���ك  م����ن  وح���ر����س���ا 

لعملئه اأف�سل جتربة ممكنة .
وا���س��ت�����س��راف��ا ل��ل��م�����س��ت��ق��ب��ل ف��ن��ح��ن على 
اأن التقدم االقت�سادي لدولة  يقني من 
االإمارات العربية املتحدة �سيتيح فر�سا 
كافية للبنك للنمو متا�سيا مع روؤيته اأن 

ي�سبح موؤ�س�سة مالية رائدة يف البلد.
اإىل  ال�سكر  ج��زي��ل  توجيه  اأود  وخ��ت��ام��ا 
ال�سادة امل�ساهمني والعملء على ثقتهم 
التي و�سعوها يف البنك وجمل�ش اإدارته 
واإدارته التنفيذية وال�سكر اأي�سا مو�سول 
خلل  م�ساهمتهم  على  البنك  ملوظفي 
م  االح��رتا  فائق  بقبول  وتف�سلوا  العام 

والتقدير.
و�لبيانات  �لإد�رة  جمل�ص  تقرير 

�ملالية 2016
بنك  ع��ن  بالنيابة  امل�ساهمني:  ال�����س��ادة 
اأن  االإدارة  جمل�ش  ي�سر  ال��ت��ج��اري  دب��ي 
ي��ع��ر���ش ع��ل��ي��ك��م ت��ق��ري��ره ال�����س��ن��وي مع 
للعام  املدققة  امل��وح��دة  املالية  البيانات 
املنتهي يف 31 دي�سمر . ولقد مت اإعداد 
الدولية  للمعايري  املالية وفقا  البيانات 
واملت�سمنة  )اف���ر����ش(  ال��ت��ق��اري��ر  ل��رف��ع 
الدعامة  املطلوبة يف  االإي�ساحات  اأي�سا 

الثالثة من اتفاقية بازل.
امل���وؤ����س���رات امل��ال��ي��ة ال��رئ��ي�����س��ي��ة : متكن 
البنك مرة اأخري من  حتقيق اأداء جيد 
حيث ارتفعت اإيراداته باملقارنة مع العام 
2015 هذا وات�سمت البيئة الت�سغيلية 
االأعظم   بالتحدي يف اجل��زء  ال��دول��ة  يف 
م���ن ال���ع���ام امل��ن�����س��رم وم����ع ذل����ك متكن 
الت�سغيلية  اأرب���اح���ه  ارف����ع  م���ن  ال��ب��ن��ك 

بن�سبة تزيد 6% .
مقدارها  �سافية  اأرب��اح��ا  البنك  �سجل 
باملقارنة  دره�����م  م��ل��ي��ون   1.003.1
1.066.2 مليون درهم للعام 2015 
كنتيجة   5.9% ب��ن�����س��ب��ة  ب��ان��خ��ف��ا���ش 
خم�س�سات  اق����ت����ط����اع  يف  ل���ل���ت���ح���ف���ظ 
ن�سبة  بلغت  بحيث  ال��ق��ي��م��ة  ان��خ��ف��ا���ش 
التغطية للقرو�ش امل�سنفة 101.6% 
.االإيرادات الت�سغيلية : اأرتفع االإيرادات 
اإىل  لت�سل   4.7% بن�سبة  الت�سغيلية 
االرتفاع  هذا  وجاء  درهم  مليار   2.46
ب�سكل رئي�سي نتيجة للرتفاع احلا�سل 
بن�سبة  ال���ف���وائ���د  اإي����������رادات  ����س���ايف  يف 
1.73 مليار درهم  %5.2 لت�سل اإىل 
وارتفاع  دره���م  م��ل��ي��ار   1.64.2015
بن�سبة  ال���ف���وائ���د  م���ن غ���ري  االإي��������رادات 
مليون   731.9 اإىل  لت�سل   3.5%
درهم  م��ل��ي��ون   712.22015 دره���م 
االإي�����رادات  م��ن �سمنها  ارت��ف��ع��ت  ح��ي��ث 
من التعامل بالعملت االأجنبية بن�سبة 

ن�سبة  و�سلت  حتى  االقت�سادي  التنويع 
م�����س��اه��م��ي��ة ال��ق��ط��اع غ���ري ال��ن��ف��ط��ي يف 
اإىل  االإم���ارات���ي  ال��ن��اجت املحلي  اإج��م��ايل 
الر�سيدة  القيادة  روؤي��ة  وبف�سل   70%
ل��ل��ب��لد ف��ق��د اأ���س��ب��ح��ت دول����ة االإم�����ارات 
�ساحبة ثاين اأكر اقت�ساد على م�ستوى 
ودوليا  اقليميا  ومركزا  العربي  الوطن 

بارزا للتجارة واال�ستثمار. 
اقت�ساد  �سهد  ف��ق��د  اأخ����رى  ج��ه��ة  وم���ن 
%2.7 يف  ب��ن�����س��ب��ة  دب����ي من����وا  اإم�������ارة 
العام 2016 منخف�سا عن %4 العام 
قطاعي  ت���اأث���ر  ن��ت��ي��ج��ة  وذل����ك   2015
الدوالر  بارتفاع  وال��ع��ق��ارات  ال�سياحية 
االأمريكي املربوط به الدرهم االإماراتي 
مم��ا ج��ع��ل دول���ة االإم�����ارات وج��ه��ة اأكرث 
غلء لل�سائحني وامل�ستثمرين القادمني 
من رو�سيا واململكة املتحدة وجنوب اآ�سيا 
الناجت  يت�سارع  اأن  امل��ت��وق��ع  م��ن  اإن���ه  اإال 
املحلي االجمايل الإمارة دبي اإىل 31% 
ا���س��ت��ث��م��ار االإم�����ارة  2017 م���ع  خ���لل 
النقل  وم�ساريع  العقارية  امل�ساريع  يف 
العام  ال��دويل  اأك�سبو  ملعر�ش  ا�ستعدادا 
�سهر  االإم�����ارة يف  اأع��ل��ن��ت  وق���د   2020
العمومية  امل���وازن���ة   2016 دي�����س��م��ر 
االإجمايل  االإنفاق  ارتفاع  ت�سمنت  التي 
مليار   12.9 دره���م  مليار   47.3 اإىل 
عام  اإن����ف����اق  ع����ن   2017 ع�����ام  دوالر 
درهم  مليار   46.1 بلغ  ال��ذي   2016
االإنفاق  يف   27% بن�سبة  زي���ادة  منها 
دبي  خطة  ومتثل  التحتية  البنية  على 
2021 من���وذج من��و ف��ري��دا م��ن نوعه 
ح��ي��ث ت�����س��ت��ب��ع��د ف���ك���رة االع���ت���م���اد على 
تراكم عوامل االإنتاج ل�سالح االإنتاجية 
امل�ستدامة القائمة على االبتكار وكذلك 
تي�سري م��زاول��ة االأع��م��ال و���س��وف توؤدي 
اإىل قاعدة متنوعة  هذه اال�سرتاتيجية 
ي�سيف  ال��ذي  االقت�سادي  الن�ساط  من 
ق��ي��م��ة و���س��وف مت��ك��ن اق��ت�����س��اد االإم����ارة 
اأو خارجية  اأزم��ات داخلية  من مواجهة 
حم��ت��م��ل��ة االإن���ت���اج���ي���ة واالب���ت���ك���ار هما 
ال��ل��ذان يدعمان  االأ���س��ا���س��ي��ان  ال��رك��ن��ان 
روؤية  لتحقيق  الرامية  دبي يف جهودها 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن  را�سد 
رئي�ش  ال��دول��ة  رئي�ش  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل 
جمل�ش ال��وزراء حاكم دبي يف جعل دبي 
والعمل وجعلها  املف�سل للإقامة  املكان 
مدينة ذكية وم�ستدامة وحمورا مركزيا 
للقت�ساد العاملي . ومنوذجا يحتذي به 

يف القيادة والريادة بحلول 2021.
اأما على �سعيد قطاع البنوك يف البلد 
2016  ع����ددا من  ال���ع���ام  ف��ق��د ���س��ه��دا 
التحديات خارجيا وداخليا خلل العام 
االئتمانية  ال���ق���درة  ب��ق��اء  م��ع   2016
العام  اأوق���ات  معظم  منخف�سة  العامة 
ورغم حت�سن ال�سيولة يف الربع االأخري 
البنوك واجهت  اأن معظم  اإال  العام  من 
�سغوطا يف تدبري الودائع مما اأثر �سلبا 
ع��ل��ى ت��ك��ال��ي��ف ال��ت��م��وي��ل ارت���ف���ع معدل 
يف   6% بن�سبة  ال��ن��ظ��ام  يف  االإق���را����ش 
دي�سمر  يف  ك��ان  عما   2016 دي�سمر 
2015 ، يف حني ارتفعت الودائع بن�سبة 
6.2 وعدمت �سيا�سات امل�سرف املركزي 
من���و ال��ق��ط��اع امل�����س��ريف وارت���ك���ز اإط����اره 
واملمار�سات  امل��ع��اي��ري  ع��ل��ى  ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي 
ال���ذي �سمن حمافظة  االأم���ر  ال��دول��ي��ة 

%15.2 واإيرادات اال�ستثمارات بن�سبة 
بن�سبة  االأخ���رى  واالإي����رادات   12.9%
اإي������رادات  ان��خ��ف�����س��ت  ح���ني  يف   5.5%
الر�سوم والعملت ب�سكل طفيف بن�سبة 

.6%
امل�ساريف الت�سغيلية: ارتفعت امل�ساريف 
لت�سل   1.4% ب��ن�����س��ب��ة  ال��ت�����س��غ��ي��ل��ي��ة 
ب  م��ق��ارن��ة  دره���م  مليون   870.5 اإىل 
ال�سابق  ل��ل��ع��ام  دره����م  م��ل��ي��ون   8588
البنك بالرتكيز على مبادراته  وا�ستمر 
قطاعي  اإع��م��ال  لتنمية  اال�سرتاتيجية 
واالأعمال  للأفراد  امل�سرفية  اخلدمات 
التوزيع  ق��ن��وات  بتح�سني  واال���س��ت��ث��م��ار 
باالإ�سافة اإىل تطوير من�سات اخلدمات 
امل�����س��رف��ي��ة ال��رق��م��ي��ة ه���ذا وق���د تزامن 
يف  ملحوظ  حت�سن  م��ع  اال�ستثمار  ه��ذا 
االأعمال  قطاعات  لدى  الت�سغيل  كفاءة 
الت�سغيل  ك��ف��اءة  ن�سبة  وبلغت  االأخ���رى 
الدخل  اإىل  ال��ت��ك��ل��ف��ة   2016 ل���ع���ام 

. 35.4%
متا�سيا   : القيمة  انخفا�ش  خم�س�سات 
القتطاع  امل���ت���ح���ف���ظ���ة  ����س���ي���ا����س���ت���ة  م�����ع 
اإ�سافية  ق��ي��م��ة  ان��خ��ف��ا���ش  خم�س�سات 
درهم  م��ل��ي��ون   588.4 ب��ل��غ��ت  ���س��اف��ي��ة 
خلل العام 2016 مقارنة ب 427.2 
ال�سابق  ال����ع����ام  خ�����لل  دره������م  م���ل���ي���ون 
 93 مبلغ  املخ�س�سات  ه��ذه  وتت�سمن 
كمخ�س�سات  اق��ت��ط��ع��ت  دره����م  م��ل��ي��ون 
احلا�سل  ل���لرت���ف���اع  ن��ت��ي��ج��ة  ج��م��اع��ي��ة 
وت�سكل  ه����ذا  ال��ع��م��وم��ي��ة  امل��ي��زان��ي��ة  يف 
 1.5% ن�سبة  اجلماعية  املخ�س�سات 
من اإجمايل املوجود االئتمانية املرجحة 

للمخاطر كما يف نهاية عام 2016. 
املوجودات  حافظت  امل���وج���ودات:  ج���ودة 
الرغم  ع��ل��ى  ع���ام  ب�سكل  ج��ودت��ه��ا  ع��ل��ى 
من ظروف ال�سوق املتقلبة وبلغت ن�سبة 
نهاية  يف   1.9% امل�����س��ن��ف��ة  ال��ق��رو���ش 
يف   6.9.2015 دي�����س��م��ر   31 ال��ع��ام 
للقرو�ش  التغطية  ن�سبة  بلغت  ح��ني 
دي�سمر   31  101.6 امل�������س���ن���ف���ة 

. 92.4.2015%
اإجمايل  ارت��ف��ع   : ال��ع��م��وم��ي��ة  امل��ي��زان��ي��ة 
مقارنة   107% ب��ن�����س��ب��ة  امل����وج����ودات 
 64.1 اإىل  ال�سابق لي�سل  العام  بنهاية 
مليار درهم كما يف 31 دي�سمر 2016 
وقد جاء هذا االرتفاع كنتيجة للرتفاع 
والت�سليفات  ال���ق���رو����ش  يف  احل���ا����س���ل 
واالأوراق املالية اال�ستثمارية والقبوالت 

البنكية .
ارتفعت  وال���ت�������س���ل���ي���ف���ات:  ال����ق����رو�����ش 
 42 وال��ب��ال��غ��ة  والت�سليفات  ال��ق��رو���ش 
مليار درهم كما يف 31 دي�سمر 2016 
بن�سبة 7،5 مقارنة ب 29 مليار درهم 
كما يف 31 دي�سمر 2015 وقد �سمل 
االأعمال  ق��ط��اع��ات  ال��ن��م��و ج��م��ي��ع  ه���ذا 
ق���رو����ش قطاعي  ارت���ف���ع ����س���ايف  ح��ي��ث 
واالأعمال  للأفراد  امل�سرفية  اخلدمات 
مليار   7.2 اإىل  لي�سل   7.8% بن�سبة 
6.7 مليار دره��م كما  دره��م مقارنة ب 
يف نهاية العام ال�سابق يف حني بلغ �سايف 
لل�سركات  امل�سرفية  االأع��م��ال  ق��رو���ش 
التجارية  امل�سرفية  واالأع��م��ال  الكرى 
بن�سبة  م��رت��ف��ع��ا  دره�����م  م��ل��ي��ار   35.1
درهم  مليار   32.6 ب  مقارنة   7.4%
ودائ���ع   .2015 دي�����س��م��ر   31 يف  ك��م��ا 

العملء: ارتفعت ودائع العملء بن�سبة 
43.8 مليار درهم  %8.2 لت�سل اإىل 
كما يف 31 دي�سمر 2016 مقارنة ب 
%40.5 مليار درهم  كما يف ناية العام 
ال�����س��اب��ق وارت��ف��ع��ت احل�����س��اب��ات اجلارية 
مليار   1.9 مببلغ  ال��ت��وف��ري  وح�����س��اب��ات 
من   43.9% ن�سبته  ما  لت�سكل  دره��م 
اإج��م��ايل ودائ���ع ال��ع��م��لء يف ح��ني بلغت 
ن�سبة القرو�ش والت�سليفات اإىل الودائع 

.95.9%
ال�سيولة : ا�ستمر البنك باحلفاظ على 
م�����س��ت��وي��ات ج��ي��دة م���ن ال�����س��ي��ول��ة حيث 
م�سادر  اإىل  ال��ت�����س��ل��ي��ف��ات  ن�����س��ب��ة  ب��ل��غ��ت 
االأموال امل�ستقرة %83.7 كما يف 31 
دي�سمر 2016 ، 31 دي�سمر 2015 
%84.6 مقارنة بن�سبة %100 احلد 
تعليمات  بح�سب  ب��ه  امل�سموح  االأق�����س��ى 
امل�������س���رف امل����رك����زي ل����دول����ة االإم��������ارات 
تغطية  ن�سبة  وبلغت  امل��ت��ح��دة  العربية 
تعليمات  بح�سب  املحت�سبة  ال�����س��ي��ول��ة 
يف  ك��م��ا   133.9%  111 ب���ازل  ب���ازل 
باحلد  م��ق��ارن��ة   2016 دي�سمر    31
  70% البالغ  عليه  املن�سو�ش  االأدين 
يف   135.9  ،  2015 دي�سمر   31  ،
حني بلغت ن�سبة �سايف م�سادر التمويل 
31 دي�سمر  %109 كما يف  امل�ستقرة 

. 109.8%  2015
كفاية راأ�ش املال: بلغت ن�سبة كفاية راأ�ش 
املال ون�سبة كفاية ال�سق االأول من راأ�ش 
املال %15.8 و %14.6 على التوايل 
كما يف 31 دي�سمر 2016 وهي اأعلى 
بكثري من احلد االأدنى بح�سب متطلبات 
امل�سرف املركزي والبالغ %12 و 8% 
على التوايل وقد اقرتح جمل�ش االإدارة 
%20 مبا  اأرب��اح نقدية بن�سبة  بتوزيع 
%56 م��ن ���س��ايف ارب���اح ال�سنة  ي���وازي 
يف  امل�ساهمني  موافقة  يتطلب  ما  وه��ي 

اجلمعية العمومية للبنك.
البنوك  ت��ل��ع��ب  امل��وؤ���س�����س��ي��ة:  احل��وك��م��ة 
ت�ساعد  فهي  اقت�ساد  اأي  يف  دورا حيويا 
يف  الوطنية  االق��ت�����س��ادات  تطوير  على 
ال�����دول ال��ت��ي ت��ن�����س��ط ف��ي��ه��ا م���ن خلل 
واالأف���راد  واملوؤ�س�سات  ال�سركات  ت��زوي��د 
يف  اجلمهور  ثقة  اأن  وال�سك  بالتمويل 
ق�سوى  اأهمية  تكت�سب  امل�سريف  النظام 
امل���ايل وال  ال��ن��ظ��ام  جل��ه��ة �سل�سة ع��م��ل 
اإال من خلل تطبيق  يتم  �سمان ذلك 

معايري احلكومة الدقيقة . 
وال���ب���ن���وك امل�����س��ئ��ول��ة ل��ي�����ش ف��ق��ط اأم����ام 
وكافة  املودعني  اأمام  بل  االأ�سهم  مالكي 
ال�����س��رك��اء  يف ب��ي��ئ��ة ال��ع��م��ل وم����ن جهة 
النظر امل�سرفية تعتمد احلكومة اأ�سا�سا 
على الطريقة التي تتم بها اإدارة البنك 

من قبل جمل�ش االإدارة العليا . 
ويلتزم جمل�ش اإدارة بنك دبي التجاري 
تطبيق  م��ع��اي��ري  ب���اأع���ل���ى  ب���االح���ت���ف���اظ 
جهودا  وي���ك���ر����ش  ال�������س���رك���ات  ح���ك���وم���ة 
اأف�سل  و����س���ي���اغ���ة  الخ���ت���ي���ار  م�����س��ن��ي��ة 
املمار�سات . نحن يف بنك دبي التجاري 
ال�سركات  حكومة  ممار�سات  ب��اأن  نوؤمن 
الفاعلة والدقيقة ت�سكل املكون االأ�سا�ش 
عمليات  و�سفافية  وفاعلية  �سل�سة  يف 
اال�ستثمارات  وقدرته على جذب  البنك 
واملودعني  ال�����س��رك��اء  ح���ق���وق  وح��م��اي��ة 

وحتقيق القيمة ملالكي االأ�سهم.

غرفة ال�شارقة تنهي ا�شتعداداتها لتنظيم معر�س 
ال�شرق الأو�شط لال�شتثمار العقاري ايكر�س 2017

•• ال�شارقة-الفجر:

الدورة  لتنظيم  ا�ستعدادتها  كافة  ال�سارقة  و�سناعة  جت��ارة  غرفة  اأن��ه��ت 
الرابعة من معر�ش ال�سرق االأو�سط لل�ستثمار العقاري ايكر�ش 2017، 
الذي تنظمه الغرفة حتت رعاية كرمية من �سمو ال�سيخ �سلطان بن حممد 
-21 بن �سلطان القا�سمي ويل العهد نائب حاكم ال�سارقة خلل الفرتة 
23 مار�ش اجلاري يف مركز اأك�سبو ال�سارقة، وبالتعاون مع دائرة الت�سجيل 
مظلة  حتت  العاملة  العقارات  قطاع  عمل  وجمموعة  بال�سارقة،  العقاري 

الغرفة.
الكرى  العمرانية  النه�سة  على  ال�����س��وء  ت�سليط  اإىل  امل��ع��ر���ش  وي��ه��دف 
بها يف  تزخر  التي  العديدة  اال�ستثمارية  والفر�ش  االإم��ارة،  ت�سهدها  التي 
الدولة،   فعالية يف  القطاعات  اأك��رث  اأح��د  يعد  ال��ذي  القطاع احليوي  ه��ذا 
مل�ساريعهم  ال��رتوي��ج  خ��لل  م��ن  القطاع  يف  العاملني  دع��م  اإىل  باالإ�سافة 
العقارية، واإتاحة الفر�سة للم�ستثمرين يف القطاعات االأخرى ذات ال�سلة 
بقطاع العقارات من داخل الدولة وخارجها للتوا�سل فيما بينهم لتبادل 
اخلرات واإبرام ال�سراكات وعقد ال�سفقات التي تعود بالنفع على اجلميع.
اأثناء  احل��واري��ة  واجلل�سات  وال��ن��دوات  العمل  ور���ش  ع��دد من  و�سيتم عقد 
ومدراء  املعنية  ال��دوائ��ر  روؤ���س��اء  م��ن   ع��دد  بها  ويحا�سر  يقدمها  املعر�ش 
بع�ش ال�����س��رك��ات ال���رائ���دة يف اال���س��ت��ث��م��ار وال��ت��ط��وي��ر ال��ع��ق��اري يف االإم����ارة 
تو�سح الت�سهيلت والقوانني امل�سجعة لل�ستثمار يف ال�سارقة، واخلطوات 
العملية التي من �ساأنها تذليل كافة ال�سعوبات اأمام امل�ستثمرين واملطورين 
يف  القطاع  ه��ذا  يف  امل�ستقبلية  اال�ستثمارية  التوجهات  ور�سم  العقاريني، 
االإم��ارة. كما ت�سعى غرفة جتارة و�سناعة ال�سارقة من خلل تنظيم هذا 
واال�ستثمار  التطوير  �سركات  م��ن  كبري  ع��دد  فيه  ي�سارك  ال��ذي  املعر�ش 
العقاري من داخل الدولة وخارجها باالإ�سافة اإىل عدد كبري من اجلهات 

العلقة  ذات  احلكومية  واملوؤ�س�سات 
اإىل االإ�سهام يف اإعطاء قوة دفع اإ�سافية 
مبا  ن�ساطه  وزي��ادة  العقاري  للقطاع 
م�����س��اري��ع جديدة  اإط�����لق  ُي�����س��ه��م يف 
هامة وداعمة للقت�ساد، ت�ستفيد من 
ا�ستثمارية  كوجهة  ال�سارقة  مكانة 
وكمحور  ومم���ي���زة،  وواع������دة  ج���اذب���ة 
�سيما  ال  املنطقة،  يف  رئي�سي  جت��اري 
وحزمة  امل��رن��ة  ت�سريعاتها  ���س��وء  يف 
تقدمها  التي  والت�سهيلت  احل��واف��ز 
�سعيد  ال�سيد  وق���ال  للم�ستثمرين. 
غامن ال�سويدي رئي�ش جمموعة عمل 
القطاع العقاري العاملة حتت مظلة 
اإننا  ال�سارقة  و�سناعة  جت��ارة  غرفة 

جاهزون متاما االآن لتنظيم املعر�ش حيث اأنهينا كافة اال�ستعدادت اللزمة 
لذلك وعلى كافة امل�ستويات، واأكد ال�سويدي حر�ش اللجنة التنظيمية التي 
ت�سرف على املعر�ش على اإ�سافة كل ما هو جديد اإىل فعالياته عر اإطلق 
برامج عمل فعالة وحمددة ومبادرات تدعم جمتمع االأعمال وتعزز دوره 
تعريف  على  العمل  خلل  من  اال�ستثمار  وت�سجع  االقت�سادي،  امليدان  يف 
االإمارة.  يف  العقاري  القطاع  يف  لل�ستثمار  املتاحة  بالفر�ش  امل�ستثمرين 
ونوه ال�سويدي بالدور الكبري الذي تقوم به غرفة جتارة و�سناعة ال�سارقة 
يف التعريف بفر�ش اال�ستثمار يف االإمارة على كافة امل�ستويات ويف خمتلف 
املحافل االإقليمية والدولية موؤكدا اأن “ايكر�ش 2017” ما كان ليتحقق 
التي يبديها  املتوا�سلة  الغرفة والرعاية  الذي قدمته  الكبري  الدعم  لوال 
العوي�ش رئي�ش  �سعادة عبداهلل �سلطان  راأ�سهم  امل�سوؤولني فيها وعلى  كافة 
الغرفة. كما اأ�سار ال�سويدي اإىل ت�سافر جهود خمتلف املوؤ�س�سات والدوائر 
احلكومية ذات العلقة بالقطاع العقاري يف اإمارة ال�سارقة وعملهم كفريق 
واحد من اأجل انعقاد املعر�ش الذي يوؤمل اأن يكون له دور كبري يف اإحداث 
اإىل  و���س��واًل  العقاري  القطاع  لتطوير  وامل�ساريع  االأف��ك��ار  يف  نوعية  قفزة 
القا�سمي  �سلطان بن حممد  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  روؤي��ة �ساحب  حتقيق 
ال�سارقة منوذجا  تغدو  اأن  ال�سارقة، يف  اإم��ارة  االأعلى حاكم  املجل�ش  ع�سو 
الرابعة من  ال��دورة  اأن فعاليات  املجال.  ويذكر  به يف هذا  رائ��دا يحتذى 
“ايكر�ش 2017” تعقد بدعم من “مركز اك�سبو ال�سارقة”، وحتت رعاية 
كل من “بلدية ال�سارقة” و”دائرة التخطيط وامل�ساحة” و”دائرة االإ�سكان 
بال�سارقة” و”موؤ�س�سة ال�سارقة للإعلم” و”دائرة التنمية االقت�سادية” 
و”فام  ال�سناعية”  االإم����ارات  و”مدينة  ال�سناعية”  ال�سجعة  و”واحة 

القاب�سة” و”هيئة الطرق واملوا�سلت بال�سارقة«.

مليون م�شافر ي�شتفيدون من توعية   1.2
»الدفاع املدين« مبطارات اأبوظبي

•• اأبوظبي-وام:

العامة  بال�سلمة  التوعية  وتعليمات  ن�سائح  من  م�سافر  مليون   1.2 ا�ستفاد 
التي عر�سها الدفاع املدين بالتعاون مع مطارات اأبوظبي على �سا�سات �ساالت 
�سمل  املا�سي.  ال��ع��ام  م��ن  نوفمر  �سهر  يف  اإطلقها  منذ  واال�ستقبال  امل��غ��ادرة 
للطريان  والبطني  ال��دويل  والعني  ال��دويل  اأبوظبي  ال�سا�سات مطارات  عر�ش 
اخل��ا���ش ب��االإ���س��اف��ة اىل م��ط��اري دمل��ا و���س��ري بني ي��ا���ش. وق���ال العقيد حممد 
تاأتي  املبادرة  اإن   : اأبوظبي  املدين يف  الدفاع  االأن�ساري مدير عام  عبد اجلليل 
ان�سجاما مع ا�سرتاتيجية الدفاع املدين االإعلمية يف ن�سر الثقافة الوقائية بني 
اأفراد املجتمع بت�سخري الو�سائل االإعلمية املقروءة وامل�سموعة واملرئية وو�سائل 
التوا�سل االجتماعي واللقاءات املبا�سرة مع اجلمهور يف اأماكن العمل واملدار�ش 
ومراكز الت�سوق والتعاون مع املوؤ�س�سات يف اإجناح الرامج التوعوية �سعيا اىل 
تقليل اخل�سائر املادية والب�سرية التي تنتج عن عدم اتباع ا�سرتاطات ال�سلمة 
العامة واالإهمال. وثمن اأحمد ال�سام�سي الرئي�ش التنفيذي للعمليات باالإنابة 
يف مطارات اأبوظبي جهود الدفاع املدين يف رفع الوعي املجتمعي والو�سول اىل 
االرتقاء مب�ستويات  متقدمة يف  املبادرة خطوة  وج��دوا معترا  اأينما  اجلمهور 
يف  ال�سلمة  على  التاأكيد  خ��لل  م��ن  للم�سافرين  املقدمة  واخل��دم��ات  االأداء 
اأن جهود الدفاع املدين  اإىل  اأ�سار  اآمنة. و  املباين واملن�ساآت و�سمان توفري بيئة 
ت�سكل منوذجا للتعاون امل�سرتك بني املوؤ�س�سات اخلدمية بالدولة وحر�سها على 

ت�سخري كل االإمكانيات للحفاظ على �سلمة املواطنني واملقيمني والزائرين.

معايل �سعيد غبا�ش يتو�سط اأع�ساء جمل�ش االإدارة   جمعية امل�ساهمني 

معر�س الورق العاملي يختتم اأعماله اليوم •• دبي- د. حممود علياء: 

يختتم معر�ش الورق العاملي بدبي  اليوم 
املا�سيني  اليومني  خ��لل  �سجل  بعدما 
اإقباال الفتا من رجال االأعمال والتجار 
القرطا�سية  جم��ل�����ش  يف  وال���ع���ام���ل���ني 

والطباعة .
ك���م���ا ����س���ه���د ع�������س���رات ال�������س���ف���ق���ات بني 

اخلليج  م��ن  وال����زوار  املحلية  ال�����س��رك��ات 
وال�سرق االأو�سط وكذلك �سفقات اأخرى 
عديدة بني ال�سركات االأجنبية امل�ساركة 

و�سركات عاملة يف االإمارات واخلليج .
وق���د ���س��رح ���س��ع��ادة االأ���س��ت��اذ ف����اروق اأبو 

قرطا�سية  اإدارة  جم��ل�����ش  رئ��ي�����ش  ب��ك��ر 
باملعر�ش  امل�ساركني  ابرز  العاملية  ف��اروق 
التجارية  واالتفاقات  جيد  االإقبال  ب��اأن 
تتوايل ومن املتوقع اأن ي�سهد هذا اليوم 
االأخ���ري م��ن اأع��م��ال املعر�ش امل��زي��د من 

امل�ساركني  ب��ني  االأع���م���ال  ع��ق��ود  ت��وق��ي��ع 
يف  املهتمني  م��ن  وال��زائ��ري��ن  وال�سيوف 

جمال الورق على تنوع حاجياته .
املالك  اأح��م��د  االأ���س��ت��اذ  �سعادة  �سرح  كما 
للقرطا�سية  املالك  اإدارة  جمل�ش  رئي�ش 

العاملية  ال�������س���رك���ات  ب�����اأن  االإم���������ارات  يف 
وغريها  زي��را  �سركة  م��ن  ميثلها  التي 
ت�����س��ارك  ب��امل��ع��ر���ش وت��ت��ح��ف��ز الإجن����ازات 
م�سجعة يف جمال العر�ش والطلب وقد 
على  دبي  حكومة  اأبوبكر  ال�سيدان  �سكر 
على  التجاري  املركز  واإدارة  ت�سهيلتها 
باأن   �سعادتهما  وتوقعا  التنظيم  ح�سن 

يكون املعر�ش املقبل اأف�سل باإذن اهلل . 
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العدد 11970 بتاريخ 2017/3/16   
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2016/8180 عمايل جزئي                                                
اىل املحكوم عليه/1- مدينة اجلمال للعمال الفنية - �ش ذ م م  جمهول حمل 
يف    2017/2/28 بتاريخ   املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  االق��ام��ة 
الدعوى املذكورة اعله ل�سالح/�ساديق مهيا حممد مهكبول ح�سني  بالزام املدعي 
او  العودة  لوطنه عينا  وبتذكرة  دره��م  للمدعي مبلغ )18675(  ت��وؤدي  بان  عليها 
نقدا ما مل يلتحق بخدمة �ساحب عمل اآخر ، و باملنا�سب من الر�سوم وامل�ساريف  
ذلك من طلبات. حكما مبثابة  ما عدا  ورف�ست  فيها  ن�سيبه  املدعي من  واعفت 
احل�سوري قابل لل�ستئناف خلل ثلثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر 
هذا االعلن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم 

حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11970 بتاريخ 2017/3/16   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/519  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-حممد �سابر بن فهيم الدين  جمهول حمل االقامة مبا 
القيوين الوطني - �ش م ع وميثله : خالد كلندر عبداهلل  ام  ان املدعي/ بنك 
ح�سني   قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ 
والفائدة  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   75.726.05( وق��دره 
التام.  وح��ددت لها جل�سة يوم  ال�سداد  2.49% من تاريخ  اال�ستحقاق   وحتى 
االثنني  املوافق  2017/3/20  ال�ساعة 8.30 �ش بالقاعة Ch1.B.8 لذا فاأنت 
مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11970 بتاريخ 2017/3/16   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/518  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-عادل حممد طفيل جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/ 
بنك ام القيوين الوطني - �ش م ع وميثله : خالد كلندر عبداهلل ح�سني   قد 
وقدره  مببلغ  �سده  املتنازع  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام 
)39.337.77 درهم( والر�سوم و مع الفائدة االتفاقية بواقع 2.49% �سهريا من 
تاريخ اال�ستحقاق احلا�سل يف 2016/8/25 وحتى ال�سداد التام والزامه بالر�سوم 
وامل�سروفات واالت��ع��اب.  وح��ددت لها جل�سة ي��وم االح��د  امل��واف��ق  2017/3/19  
من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch2.D.19 بالقاعة  �ش   8.30 ال�ساعة 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 

قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11970 بتاريخ 2017/3/16   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2016/2187  جتاري جزئي              

اىل اخل�سم املدخل / 1- اإك�سنتيال لل�ستثمارات  جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/ 
الدعوى  اأق��ام عليك  ال�سفار   قد  اإبراهيم  ا�سماعيل ح�سن   : كلوديو بوكا - وميثله 
للمدعي مبلغ وقدره )94.845.65  ترد  بان  املدعي عليها  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها 
دوالر امريكي( اوما يعادله مببلغ وقدره )349.032  درهم اإماراتي( وهي املبالغ التي 
ت��اري��خ قيد  م��ن  ب��واق��ع %12  التجارية  الفائدة  م��ع  امل��دع��ي  م��ن  امل��دع��ي عليه  ت�سلمتها 
اتعاب املحاماة.  بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل  الزامها  ال�سداد، مع  الدعوى وحتى متا 
بالقاعة  ���ش   8.30 ال�ساعة    2017/3/21 امل��واف��ق   ال��ث��لث��اء   ي��وم  لها جل�سة  وح���ددت 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما  فاأنت مكلف باحل�سور  Ch2.D.19 لذا 

لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11970 بتاريخ 2017/3/16   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2016/2960  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-خان و�سرييان - �سركة منطقة  حرة  جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي/ ايركو للعمال الفنية - �ش ذ م م وميثله : ريا�ش عبداملجيد 
املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  الكبان    حممود 
املحاماة  وات��ع��اب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   203869( وق��دره  مببلغ  عليها 
والفائدة   12% من تاريخ   اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام   وحددت لها جل�سة 
 Ch2.E.22 بالقاعة  ال�ساعة 8.30 �ش  املوافق  2017/3/27   االثنني   يوم 
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11970 بتاريخ 2017/3/16   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/146  احوال نف�س م�سلمني                 

اىل املدعي عليه / 1-معاذ ابراهيم عبد الوهاب  اأبو حميدان  جمهول 
حمل االقامة مبا ان املدعي/ وعد خالد حممد علي الرفاعي   قد اأقام 
عليك الدعوى ومو�سوعها دعوى تطليق لل�سرر وعدم االنفاق واملطالبة 
مبوؤخر ال�سداق ونفقة واملتعة واثبات ح�سانة والنفقة ال�ساملة ال�سابقة 
  2017/3/30 امل��واف��ق   اخلمي�ش   ي��وم  لها جل�سة  وح���ددت  وال��لح��ق��ة.  
اأو من  باحل�سور  فاأنت مكلف  لذا    )7( رقم  بالقاعة  8.30 �ش  ال�ساعة 
م�ستندات  او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11970 بتاريخ 2017/3/16   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/291  مدين  جزئي              

ان  االقامة مبا  احمد �سقر  جمهول حمل  ف��وزي  / 1-حممود  عليه  املدعي  اىل 
علي  را�سد  حممد   : وميثله  ال�سحري  علي  عبداللطيف  وج��دي  حممد  امل��دع��ي/ 
را�سد احلو�سني   قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه 
والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   144.250( وق��دره  مببلغ 
القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�سداد التام و �سمول احلكم 
بالنفاذ املعجل بل كفالة.  وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�ش  املوافق  2017/3/30  
ال�ساعة 8.30 �ش 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 

بثلثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11970 بتاريخ 2017/3/16   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/414  جتاري جزئي              

ال�سام�سي  جمهول حمل  ابراهيم �سعيد غيث عبداهلل  اىل املدعي عليه / 1- 
االقامة مبا ان املدعي/ نعيم ح�سن االحمد وميثله : را�سد عبد الرزاق حممد 
تهلك  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ 
 %12 والفائدة   املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   74000( وق��دره 
من تاريخ 2015/8/1 وحتى ال�سداد التام  .  وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�ش  
املوافق  2017/3/23   ال�ساعة 8.30 �ش بالقاعة Ch1.B.6 لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11970 بتاريخ 2017/3/16   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/307 مدين جزئي              
م   م  ذ  �ش   - املعاملت  متابعة  خلدمات  �سيلفر  1-روي���ال   / عليه  املدعي  اىل 
امل��دع��ي/ ه��اين عبد احلميد ط��ه الد�سوقي    جم��ه��ول حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان 
مببلغ  عليها  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د 
 %12 والفائدة   املحاماة   واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   5000( وق��دره 
االربعاء   ي��وم  جل�سة  لها  وح��ددت  ال��ت��ام.   ال�سداد  وحتى  اال�ستلم  تاريخ  من 
املوافق  2017/4/5  ال�ساعة 8.30 �ش بالقاعة Ch1.B.10 لذا فاأنت مكلف 
او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11970 بتاريخ 2017/3/16   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/110  مدين  جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-اريج املدينة خلدمات التنظيف - �ش ذ م م  جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي/ كرم ال�سحراء للنقليات - �ش ذ م م   قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة بالزام املدعي عليه برد املركبتني با�ش تيوتا هاي�ش وب�سداد مبلغ قدره )33600 
درهم( قيمة االيجار ال�سهري عن 8 ا�سهر باال�سافة اىل مبلغ )5482 درهم( خمالفات 
الفائدة  �سداد  مع  ال�سيارة  ت�سليم  ت�ستجد حلني  اي خمالفات  اىل  باال�سافة  مرورية 
9% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام والزامه بالر�سوم وامل�ساريف.   وحددت لها 
جل�سة يوم االحد  املوافق  2017/4/2   ال�ساعة 8.30 �ش 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 بثلثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11970 بتاريخ 2017/3/16   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/39   عقاري كلي                 
�سيمون  ال�سخ�سية(  باإثبات  ال��وارد  املدعي عليه / 1-�سيمون ديفيد هولرويد )ح�سب  اىل 
ديفيد هولريود )ح�سب الوارد ب�سهادة امللكية(  جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/املك 
للتمويل - �سركة م�ساهمة عامة وميثله : عبداللطيف حممد اأبوبكر احمد احلمادي -  قد 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بف�سخ اتفاقية االجارة وملحقها والزام املدعي 
عليه بت�سليم والوحدة  خالية من ال�سواغل ورد احليازة للمدعية والغاء ا�سارة القيد العقاري 
والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ وقدره )151.503.73( 
كتعوي�ش والر�سوم وامل�ساريف واالتعاب.  وحددت لها جل�سة يوم االحد  املوافق 2017/3/26  
اأو من ميثلك قانونيا  Ch1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�سور  ال�ساعة 9.30 �ش بالقاعة 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11970 بتاريخ 2017/3/16   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/355  جتاري كلي               
جيزهاجني  اليم  ان��دو   -2 جريميدين  تاريكيجن  1-جيبنت   / عليه  املدعي  اىل 
اندو   -5 ينجو�ش  ول��د  هاتو  ت�سجريدابر   -4 جي�ش  تيكلجيور  م��ريون   -3 ويجى 
ابريا  مي�سريت  امل��دع��ي/  ان  مبا  االق��ام��ة  حمل  جمهويل  ويجي  اليمجيزهاجنى 
بيدادا   قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة باإخراج املدعيان من ال�سركة 
امل�ساريف.    وال��ر���س��وم  االوراق  وك��اف��ة  ال��ت��ج��اري��ة  ال��رخ�����س��ة  م��ن  ا�سمهم  و���س��ط��ب 
وح��ددت لها جل�سة ي��وم االح��د   امل��واف��ق  2017/3/26  ال�ساعة 9.30 �ش بالقاعة 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي  Ch1.C.15 لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على االأقل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11970 بتاريخ 2017/3/16   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/228  مدين  جزئي              
االقامة  حمل  جمهول  �سينغ   داالب���اج  �سينغ  1-جوربريت   / عليه  املدعي  اىل 
حممد  كفاح   : وميثله  املطري  احل��اج  علي  عبداهلل  ا�سماعيل  املدعي/  ان  مبا 
نا�سر حممد ال�سح�سي الزعابي   قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
من  قانونية  فائدة   %9 و  دره��م(   400.073( مبلغ  ب�سداد  عليها  املدعي  بالزام 
احلاماة.    واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  التام  ال�سداد  وحتى   2016/8/15 تاريخ 
وحددت لها جل�سة يوم الثلثاء   املوافق  2017/3/21  ال�ساعة 8.30 �ش بالقاعة 
وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch2.D.17
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11970 بتاريخ 2017/3/16   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2016/2723  جتاري جزئي              
اىل املدعي عليه / 1-حممد �سادق مي�سر حجه  جمهول حمل االقامة مبا ان 
املدعي/ �سركة احل�سن لل�سياحة �ش ذ م م وميثلها مديرها ال�سيد/ داني�ش اقبال 
خالد اقبال بنجا�ش   قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي 
عليهم  مببلغ وقدره )21699 درهم( والر�سوم وامل�ساريف.  وحددت لها جل�سة 
 Ch2.D.19 يوم الثلثاء  املوافق  2017/3/28  ال�ساعة 8.30 �ش بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على االأقل ويف حالة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11970 بتاريخ 2017/3/16   

مذكرة اعالن بالن�سر
يف  الدعوى 2017/1042  ا�ستئناف جتاري   

اىل امل�ستاأنف ���س��ده/ 1-ب��ن��ك ات�ش ا���ش ب��ي �سي جمهول حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان 
ال�سرعي  الو�سي  وب�سفته  ال�سخ�سية  ب�سفته  باجاج  برا�ساد  /كا�سي  امل�ستاأنف 
علي بنت املتوفى القا�سر كافيا كونال باجاج وميثله : ريا�ش عبد املجيد حممود 
الكبان -   قد ا�ستاأنف   احلكم ال�سادر بالدعوى رقم : 2013/2144 جتاري كلي 
بتاريخ 2014/7/9 وحددت لها جل�سه يوم االثنني  املوافق 2017/4/3  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�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 11970 بتاريخ 2017/3/16   

مذكرة اإعادة اعالن بالن�سر
يف  الدعوى 2016/1796  ا�ستئناف عمايل    

ان  مب��ا  االق��ام��ة  حم��ل  جم��ه��ول  اب�سا�سة  1-ن��ب��ي��ل  ���س��ده/  امل�ستاأنف  اىل 
امل�ستاأنف /�سيتي �ستار خلدمات التوظيف وميثله : بدر عبداهلل خمي�ش 
عبداهلل   قد ا�ستاأنف القرار احلكم ال�سادر بالدعوى رقم : 5146/2016 
االحد    ي��وم  لها جل�سه  وح���ددت  ب��ت��اري��خ 2016/10/23    - ج��زئ��ي  ع��م��ايل 
 ch2.D.18 بالقاعة رقم  ال�ساعة 10.00 �سباحا   املوافق 2017/4/9  
وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري 

حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 11970 بتاريخ 2017/3/16   
انذار عديل بالن�سر
 رقم 1656/ 2017   

املنذر: م�سرف اأبوظبي اال�سلمي 
املنذر اليه :عبد املجيد �سودري - جمهول حمل االقامة 

 اىل املنذر اليه ال�سيد/ عبد املجيد �سودري ، يكلفكم املنذر م�سرف ابوظبي اال�سلمي �ش م ع 
و�سبعة  الفا وت�سعمائة  ب�سداد مبلغ وقدره 1.390.917 درهم )مليون وثلثمائة وت�سعون 
ع�سر درهما( مبوجب خطاب العر�ش امل��وؤرخ يف 3 �سبتمر 2008 خلل ثلثني من تاريخ 
ن�سر هذا االن��ذار �سندا الأحكام املادة )144( من قانون االج��راءات املدنية ، ويف حال اخفق 
املنذر اليه يف دفع املبلغ خلل مدة الثلثني يوما املذكورة ، فان املنذرة �سيتخذ االجراءات 
القانونية اللزمة ملبا�سرة اجراءت نزع ملكية ال�سقة رقم 512 ، برج خليفة ، 29، بوليفارد 
بوديوم ، �سارع ال�سيخ زايد - دبي ، االإمارات العربية املتحدة واملرهون ل�سالح املنذر وحجزه 

وبيعه وفق القوانني ال�سارية يف هذا ال�ساأن. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11970 بتاريخ 2017/3/16   

انذار عديل بالن�سر
 رقم 2017/1665   

املنذر : بنك راأ�ش اخليمة الوطني - �ش م ع 
ومتثلها/عائ�سة   - ل��ل��ع��ق��ارات  ج��م��ريا  ���س��اط��ئ  موؤ�س�سة   : ال��ي��ه��ا  امل��ن��ذر 
حممد بن هندي - ينذر املنذر املنذر اليها ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره 
)983.314.21 ( درهم نتيجة االخلل بعقد بيع التق�سيط وذلك خلل 
ا�سبوع من تاريخ الن�سر،  واال �سي�سطر املنذر التخاذ االجراءات التنفيذية 
رق���م)2184/ /كوبيه/ا�سود(  ال  افنتادور  )المبورجيني  ال�سيارة  على 
خ�سو�سي/دبي/D/2014(  املمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ 

كافة حقوق املنذر االخرى
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11970 بتاريخ 2017/3/16   

انذار عديل بالن�سر
 رقم 1655/ 2017   

املنذر: م�سرف اأبوظبي اال�سلمي 
املنذر اليه :علي خور�سيدي نكبني - جمهول حمل االقامة 

 اىل املنذر اليه ال�سيد/ علي خور�سيدي نكبني ، يكلفكم املنذر م�سرف ابوظبي اال�سلمي �ش م ع
ب�سداد مبلغ وقدره 2.494.847 درهم )مليونانواربعمائة واربعة وت�سعون الفا وثمامنائة و�سبعة 
واربعون درهما( مبوجب خطاب العر�ش املوؤرخ يف 14 يوليو 2008 خلل ثلثني من تاريخ ن�سر 
هذا االنذار �سندا الأحكام املادة )144( من قانون االجراءات املدنية ، ويف حال اخفق املنذر اليه يف 
دفع املبلغ خلل مدة الثلثني يوما املذكورة ، فان املنذرة �سيتخذ االجراءات القانونية اللزمة 
ملبا�سرة اجراءت نزع ملكية ال�سقة ال�سكنية ، رقم العقار 124 ، رقم املبنى 1 ، ا�سم املبنى اخل�سكار 
، رقم االر�ش : 1121 ، املنطقة نخلة جمريا - دبي ، االإمارات العربية املتحدة واملرهون ل�سالح 

املنذر وحجزه وبيعه وفق القوانني ال�سارية يف هذا ال�ساأن. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11970 بتاريخ 2017/3/16   

طلب اإعالن  بالن�سر
2017/1645   

املنذر : احمد حيدري امام داد 
املنذر اليه : �سندباد لل�سياحة - �ش ذ م م 

لدى  الت�سجيل  ���س��رورة  العقد  ح��ال جتديد  اليه يف  /امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ينذر 
قيمة  وه��ي  ذمتكم  يف  املرت�سدة  الفواتري  كافة  و���س��داد  امل��ط��ورة  ال�سركة 
ا�ستهلك التكييف والكهرباء وتنفيذ الزامتكم التعاقدية وذلك خلل  7 
ايام من تاريخ ا�ستلمكم هذا االعلن واال �سوف ن�سطر ا�سفني اىل اتخاذ 

االجراءات القانونية وحتميلكم امل�سروفات ومقابل اتعاب املحاماة . 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11970 بتاريخ 2017/3/16   
اعالن بيع  عقار بالن�سر     

فى الدعوى رقم  2016/153   بيع عقار مرهون    
طالب التنفيذ: بنك راأ�ش اخليمة الوطني - �ش م ع 

عنوانه : اإمارة دبي - �سارع ال�سيخ زايد - باجتاه ابوظبي - بجانب حمطة مرتو برج خليفة 
املنفذ �سده : راجنانث بهيم�سندرو كولكراين 

عنوانه :  اإمارة دبي - بردبي - الكرامة - �سيتي تور - 2 �سقة 313 ت : 0502142944-043969033
�سيجرى  اقت�سى احل��ال  ان  التالية  الثلث  االي��ام  5.00 م�ساء ويف  ال�ساعة   2017/3/29 املوافق  االربعاء   يوم  انه يف 
بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�سا�سي قبل 
قبل اجلل�سة  م��ن م�ستندات  ي���رره  م��ع��ززا مب��ا  باعرتا�سه  التقدم  البيع  اع��رتا���ش على  ل��دي��ه  م��ن  ول��ك��ل  امل��زاي��دة  دخ���ول 
الثمن  اي��داع كامل  املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه  االإج��راءات  301 من قانون  باملادة  املبينة  املواعيد  للبيع ويف  املحددة 
وامل�سارييف خلل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ش غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خلل الع�سرة 
ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ش وامل�سروفات 
خزينة املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : نوع العقار �سقة �سكنية - املنطقة : برج خليفة - رقم االر�ش : 202 - رقم 
املبنى : -1 - ا�سم املبنى : فيوز تاور ايه - رقم العقار : 504 - رقم الطابق : -5 امل�ساحة : 910 قدم مربع - القيمة 

الكلية )1091976( درهم  -  ملحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11970 بتاريخ 2017/3/16   

اعالن بيع  عقار بالن�سر  للمنفذ �سده    
فى الدعوى رقم  2016/153   بيع عقار مرهون    

طالب التنفيذ: بنك راأ�ش اخليمة الوطني - �ش م ع 
عنوانه : اإمارة دبي - �سارع ال�سيخ زايد - باجتاه ابوظبي - بجانب حمطة مرتو برج خليفة 

املنفذ �سده : راجنانث بهيم�سندرو كولكراين 
عنوانه :  اإمارة دبي - بردبي - الكرامة - �سيتي تور - 2 �سقة 313 ت : 0502142944-043969033

�سيجرى  اقت�سى احل��ال  ان  التالية  الثلث  االي��ام  5.00 م�ساء ويف  ال�ساعة   2017/3/29 املوافق  االربعاء   يوم  انه يف 
بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�سا�سي قبل 
قبل اجلل�سة  م��ن م�ستندات  ي���رره  م��ع��ززا مب��ا  باعرتا�سه  التقدم  البيع  اع��رتا���ش على  ل��دي��ه  م��ن  ول��ك��ل  امل��زاي��دة  دخ���ول 
الثمن  اي��داع كامل  املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه  االإج��راءات  301 من قانون  باملادة  املبينة  املواعيد  للبيع ويف  املحددة 
وامل�سارييف خلل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ش غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خلل الع�سرة 
ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ش وامل�سروفات 
خزينة املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : نوع العقار �سقة �سكنية - املنطقة : برج خليفة - رقم االر�ش : 202 - رقم 
املبنى : -1 - ا�سم املبنى : فيوز تاور ايه - رقم العقار : 504 - رقم الطابق : -5 امل�ساحة : 910 قدم مربع - القيمة 

الكلية )1091976( درهم  -  ملحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11970 بتاريخ 2017/3/16   

 مذكرة اإعادة اعالن املدعى عليه بالن�سر    
                     اىل املدعي عليه/�سروق خلدمات حرا�سه االبنية - �ش ذ م م    نعلنكم باأن 
املدعيني قد اقاموا عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت املحكمة لها جل�سة 

2017/3/28   ال�ساعة 8.30  .

او  م��ذك��رات  م��ن  لديكم  م��ا  ت��ق��دمي  وعليكم  قانونا  ميثلكم  م��ن  او  باحل�سور 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلث ايام على االقل. باال�سافة اىل الر�سوم 

وامل�ساريف ويف حال تخلفكم �سوف ي�سدر احلكم مبثابة احل�سوري. 

ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�سية
39/2017/13 
37/2017/13

م
1
2

ا�سم املدعي
 و�سال احمد خور�سيد 

ن�سري احمد اعوان عنايت اهلل اعوان

مبلغ املطالبة
 22050 درهم + تذكرة العودة 
24950 درهم + تذكرة العودة 

العدد 11970 بتاريخ 2017/3/16   
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2016/819 عقاري كلي                                                
حمل  جمهويل  ه��ول   ام��ان��د   -2 ه��ول   كري�ستوفر  كينيث  عليهما/1-   املحكوم  اىل 
االقامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2017/2/15  يف الدعوى 
املذكورة اعله ل�سالح/بنك اأت�ش ا�ش بي �سي ال�سرق االو�سط املحدودة  بالزام املدعي 
الف  اثنني واربعون  �ستمائة  يوؤديا اىلاملدعي مبلغ )642.656.20 درهم(  بان  عليهما 
تاريخ  من  �سنويا   %9 بواقع  والفائدة  فل�سا  وع�سرون  دره��م  وخم�سون  �ستة  �ستمائة 
2016/9/8 وحتى ال�سداد التام كما الزمتهما بالر�سوم وامل�سروفات والف درهم مقابل 
اتعاب املحاماة. حكما مبثابة احل�سوري قابل لل�ستئناف خلل ثلثني يوما اعتبارا 
من اليوم التايل لن�سر هذا االعلن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 11970 بتاريخ 2017/3/16   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/123  تنفيذ عقاري   
التنفيذ/ ان طالب  االق��ام��ة مبا  ف��ر  جمهول حمل  �سيتوده  اال  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
اآل  اح��م��د ح�سن رم�سان   : امل��ح��دود وميثله  االو���س��ط  ال�سرق  �سي  ب��ي  ا���ش  اأت�����ش  بنك 
االربعاء   ي��وم  كلي  عقاري   2016/592 رق��م  الدعوى  يف  ال�سادر  باحلكم  نعلنكم  علي   
وقدره  مبلغ  ب�سداد  بالزامكم   -1 وذلك  تنفيذيا  �سندا  باعتباره  بتاريخ  2016/12/7  
)2211263.41( درهم والفائدة  القانونية بواقع 9% حتى متام ال�سداد  وت�سليمه اىل 
طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة خلل 15 يوم من تاريخ ن�سر هذا االع��لن.  وعليه 
فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11970 بتاريخ 2017/3/16   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/149  تنفيذ عقاري   
ان  االقامة مبا  ليمتد  جمهول حمل  دب��ي  يف  بي  �سده/1-�سركة اميريت�ش  املنفذ  اىل 
مهدي  احمد   : وميثله  املحدودة  والت�سدير  لل�سترياد  فاب�سون  التنفيذ/�سركة  طالب 
فهد بادي العتيبي   نعلنكم باحلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2015/608 عقاري كلي يوم 
االحد  بتاريخ  2016/6/12 باعتباره �سندا تنفيذيا وذلك 1- بالزامكم ب�سداد مبلغ وقدره 
)7390010( درهم والفائدة  القانونية بواقع 9% حتى متام ال�سداد وت�سليمه اىل طالب 
انف�ساخ  ه��ذا االع���لن    2-   ن�سر  تاريخ  ي��وم من  املحكمة خ��لل 15  اأو خزينة  التنفيذ 
املوؤرختني 2008/1/8 عن الوحدتني 216 و 516 مب�سروع بلزو فريزت�سي  االتفاقيتني 
مو�سوع الدعوى  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

االلتزام بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعلن. 
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11970 بتاريخ 2017/3/16   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2016/1685   تنفيذ مدين  
االقامة  حمل  جمهول  العمار   حممد  ابراهيم  �سده/1-  املنفذ  اىل 
 مبا ان طالب التنفيذ/�سركة ال��دوري لتجارة املواد الغذائية - ذ م م 
وميثله : �سعيد �سليم را�سد املزروعي  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
وق��دره )868546.58(  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اعله  املذكورة 
املحكمة  ف��ان  .وعليه  املحكمة   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م 
�ستبا�سر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار 

املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعلن.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11970 بتاريخ 2017/3/16   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2016/3380   تنفيذ جتاري  
منينجايل  فيتيل  ب��وث��ي��ا   -2 ح   م  م   - م����ارت  تيكنو  ���س��ده��م/1-  امل��ن��ف��ذ  اىل 
ح�سن كونهي  3- �سركة تكنومارت للنارة - �ش ذ م م  4- �سركة ترانزلينك 
لوجي�ستك�ش - �ش ذ م م   جمهول حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/م�سرف 
اأق��ام عليك الدعوى  اآل علي  قد  دب��ي �ش م ع وميثله  : احمد ح�سن رم�سان 
التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )1911331.85( 
�ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  .وعليه  املحكمة   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خلل 15  االج��راءات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11970 بتاريخ 2017/3/16   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/431   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سده/1- م�سنع روزا للمفرو�سات - �ش ذ م م  جمهول حمل 
االقامة مبا ان طالب التنفيذ/دانوب ملواد البناء - �ش م ح وميثله : علي 
ا�سماعيل ابراهيم اجلرمن  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة 
درهم   )194351.95( وق���دره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب��دف��ع  وال��زام��ك  اع���له 
�ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل 
املذكور  بالقرار  االل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج���راءات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11970 بتاريخ 2017/3/16   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2016/3181   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ ���س��ده��م��ا/1- احل��م��وى مل��ق��اوالت ال��دي��ك��ور واال���س��ب��اغ  2- اأحمد 
حممد �ساهر  جمهويل  حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/اياكو ل�سناعة 
اأقام  قد  اجلعبي   حممد  علي  ح�سن  ا�سماعيل   : وميثله  اجلب�ش  منتجات 
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��له  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  عليك 
وقدره )327077( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة  .وعليه فان 
املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار 

املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعلن.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11970 بتاريخ 2017/3/16   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2516/ 2016  تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سده/1- حممد ا�سماعيل علي عبد الرحيم الفهيم جمهول 
البادي  �سعيد  ال��ت��ن��ف��ي��ذ/���س��ع��ي��د حم��م��د  ط��ال��ب  ان  االق���ام���ة مب��ا  حم��ل 
الظاهري وميثله : يون�ش حممد علي حممد اليا�ش ال�سحي - قد اأقام 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )57035090( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه 
فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعلن.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11970 بتاريخ 2017/3/16   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2016/3312   تنفيذ جتاري  
اأ���س��ع��د ج��ري��ل احل��وام��ده  جم��ه��ول حمل  اىل املنفذ ���س��ده/1- حممد 
�سالح  اآل  حممد  ب��ن  علي  ب��ن  التنفيذ/ماجد  ط��ال��ب  ان  مب��ا  االق��ام��ة 
اأق���ام عليك  ق��د  تهلك   ال����رزاق حممد  را���س��د عبد   : ال��غ��ام��دي وميثله 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
فان  املحكمة.  وعليه  او خزينة  التنفيذ  دره��م اىل طالب   )80631110(
االلتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة 

بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعلن.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11970 بتاريخ 2017/3/16   
اعالن حكم بالن�سر

        يف  الدعوى رقم 2016/1664  جتاري جزئي 
اىل املحكوم عليه/1- الريامي لتجارة مواد البناء �ش.ذ.م.م جمهول حمل االقامة نعلنكم 
اعله  املذكورة  الدعوى  بتاريخ  2016/11/14  يف  املنعقدة  بجل�ستها  املحكمة حكمت  بان 
بان توؤدي للمدعية  املدعي عليها  بالزام  البناء ذ.م.م  ل�سالح/مدينة خليفة لتجارة مواد 
القانونية  والفائدة  فل�سا(  وت�سعني  درهم  واثنني وثلثني  واربعمائة  الف  )ت�سعني  مبلغ 
ال�سداد  مت��ام  وحتى  يف:2016/4/27  احلا�سل  الق�سائية  املطالبة  ت��اري��خ  م��ن   %9 ب��واق��ع 
والزمتها بامل�سروفات ومببلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة . حكما مبثابة احل�سوري 
قابل لل�ستئناف خلل ثلثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعلن �سدر 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11970 بتاريخ 2017/3/16   

اعالن حكم بالن�سر
        يف  الدعوى رقم 2015/1176  جتاري كلي 

اىل املحكوم عليه/1- كليمنت للنظمة اخلليج �ش.م.ح جمهول حمل االقامة نعلنكم بان املحكمة 
حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2016/2/20  يف الدعوى املذكورة اعله ل�سالح/الفار�ش لتاأجري 
املعدات �ش.ذ.م.ملهذه اال�سباب حكمت املحكمة مبثابة احل�سوري للمدعي عليها االوىل وح�سوريا 
لباقي املدعي عليهم - اوال:بقبول الدعوى املتقابلة �سكل ورف�سها مو�سوعا والزمت املدعية تقابل 
بالزام  اال�سلية  الدعوى  ثانيا:ويف مو�سوع   - املحاماة  اتعاب  مقابل  درهم  الف  ومبلغ  مب�ساريفها 
وق��دره )3.903.154(  ا�سليا مبلغ  ي��وؤدوا للمدعية  بان  بينهم  بالت�سامم فيما  ا�سليا  املدعي عليهم 
درهم والفائدة بواقع 9% من تاريخ املطالبة الق�سائية احلا�سلة يف:2015/8/30 وحتى متام ال�سداد 
قابل  احل�����س��وري  مبثابة  حكما   . امل��ح��ام��اة  ات��ع��اب  مقابل  دره��م  ال��ف  ومبلغ  امل�ساريف  ع��ن  ف�سل 
�ساحب  با�سم  �سدر  االع��لن  هذا  لن�سر  التايل  اليوم  من  اعتبارا  يوما  ثلثني  خلل  لل�ستئناف 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11970 بتاريخ 2017/3/16   
اعالن حكم بالن�سر

        يف  الدعوى رقم 2016/636  عقاري كلي 
اىل املحكوم عليه/1- علم�سنداين ارجندا�ش نارايندا�ش جمهول حمل االقامة نعلنكم بان املحكمة 
حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2016/11/27  يف الدعوى املذكورة اعله ل�سالح/املك للتمويل 
)�سركة م�ساهمة عامة( بحكمت املحكمة مبثابة احل�سوري بف�سخ اتفاقية االجارة املنتهية بالتملك 
املنتهية  االج��ارة  ترتيبات  اىل  العقار  ملكية  )تخ�سع  عبارة  و�سطب  الدعوى  مو�سوع  وملحقها 
بالتملك طبقا لعقد االجارة املنتهي بالتملك وملحقاته املودع لدى الدائرة( الواردة ب�سهادة ملكية 
املقامة على  العقارية مو�سوع االتفاقية الفيل رقم 8  العقار وبالزام املدعي عليه بت�سليم الوحدة 
قطعة االر�ش رق��م:561 مبنطقة الر�ساء جنوب الرابعة للمدعية خالية مما ي�سغلها ورد احليازة 
اليها والزمته الر�سوم وامل�سروفات ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة. حكما مبثابة احل�سوري 
قابل لل�ستئناف خلل ثلثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعلن �سدر با�سم �ساحب 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11970 بتاريخ 2017/3/16   

       اإعادة اإعالن بالن�سر
   فـي  الدعوى 2017/464  جتاري جزئي

ال�سيد  ربيع  احمد   -2 ال�ساذيل  احمد  عبدالعزيز  حممد    -1  / عليه  املدعي  اىل 
�سالح  جمهويل حمل االقامة مبا ان املدعي/ عدنان حممد �سالح بام�سعود قد 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املو�سوع:دعوى حل وت�سفية �سركة. وحددت لها 
 Ch 1.B.6 جل�سة يوم االربعاء   املوافق  2017/3/22   ال�ساعة 8.30 �ش بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 
حالة  ويف  االأق��ل  على  اأي��ام  بثلثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11970 بتاريخ 2017/3/16   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/4  عقاري جزئي

اىل امل��دع��ي عليه / 1-حم��م��د ن��دمي اخ��رت جم��ه��ول حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي / 
حممد �سليم خان وميثله : بدر حممد علي القرق قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة بفرز وجتنيب ح�سة املدعي يف املحلت )12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1( 
وحال تعذر ق�سمتها يطلب املتنازع من املحكمة بيع جميع املحلت باملزاد العلني العلى 
�سعر مع الزام املتنازع �سده الر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة و�سمول احلكم 
ال�ساعة 08.30  بالنفاذ املعجل. وحددت لها جل�سة يوم الثلثاء املوافق 2017/3/28   
�ش بالقاعة : Ch 1.B.8  لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
اأي��ام على  او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة  بتقدمي ما لديك من مذكرات 

االأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11970 بتاريخ 2017/3/16   
       اعالن ب�سحيفة ا�سكال بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/27  ا�سكالت عمايل
مو�سوع الق�سية اإ�سكال يف التنفيذ رقم:4191/2016 عمايل

 لوقف االجراءات التنفيذية
طالب االإعلن:م�ست�سكل:يوني�سيف الخت�سا�ش حماية احلريق �ش.ذ.م.م

املطلوب اعلنه:امل�ست�سكل �سده:1 براجيندرا �سينغ ، جمهول حمل االقامة
مو�سوع االعلن:

امل��واف��ق:2017/3/16 ال�ساعة:08:30 �ش  نعلنكم بانه قد حتددت جل�سة يوم اخلمي�ش 
بالقاعة:ch1.B.8 للنظر يف اال�سكال اعله والتي يتوجب عليكم ح�سورها ويف حالة 

تخلفكم عن احل�سور �سي�سدر قرار يف غيابكم مع نفاذ اأثره القانوين بحقكم . 
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11970 بتاريخ 2017/3/16   
       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر
   فـي  الدعوى 2016/1541  جتاري كلي

اىل املدعي عليه / 1- او�سكار لوكي روي كومين�ش جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/ 
معر�ش الب�سام لل�سيارات امل�ستعملة �ش.ذ.م.م وميثله : يو�سف حممد ح�سن حممد البحر 
والت�سامم  بالت�سامن  عليهم  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد 
مببلغ وق���دره )63320000 دره���م( وال��ر���س��وم وامل�����س��اري��ف وات��ع��اب امل��ح��ام��اة وال��ف��ائ��دة %9 
جتاري  رق����م:435/2016  التحفظي  احلجز  و�سحة  التام  ال�سداد  وحتى  م����ن:2016/3/23 
وتثبيته.   وحددت لها جل�سة يوم الثلثاء املوافق 2017/3/21 ال�ساعة 9.30 �ش بالقاعة 
Ch 1.C.15 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على االأقل.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11970 بتاريخ 2017/3/16   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
    يف الدعوى رقم 2017/690  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �سده/1- مركز هاندى مانى للياقه البدنيه �ش.ذ.م.م جمهول 
حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/عادل توفيق  قد اأقام  عليكم الدعوى 
التنفيذية املذكورة اعله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )24710( 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة باال�سافة اىل مبلغ )1898( 
االجراءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر�سوم  درهم 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خلل 15 يوما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11970 بتاريخ 2017/3/16   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/514  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-دايناميك لل�سيانة العامة واملقاوالت ���ش.ذ.م.م جمهول حمل 
اأق���ام عليك الدعوى  االق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /ازه���ات في�سل متيم االن�����س��اري  ق��د 
ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )11670 درهم( وتذكرة عودة مببلغ 
)2000 درهم( والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:MB167919660AE . وحددت 
 ch1.A.1:لها جل�سة يوم الثلثاء  املوافق 2017/3/28 ال�ساعة 8.30 �ش بالقاعة
من  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا 
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على االأقل، ويف حالة تخلفك 

فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11970 بتاريخ 2017/3/16   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/1213  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-بل�ش & مور للمقاوالت جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي 
/في�سنت لوبيجا  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية 
وقدرها )49500 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )3000 درهم( والر�سوم وامل�ساريف رقم 
االثنني   يوم  جل�سة  لها  وحددت   .  MB168049125AE/2016:ال�سكوى
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   ch1.A.5:بالقاعة ���ش   8.30 ال�ساعة   2017/3/27 امل��واف��ق 
باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات 
للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على االأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �سيكون 

مبثابة ح�سوري .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11970 بتاريخ 2017/3/16   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/881  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-بدر ح�سني للخدمات الفنية �ش.ذ.م.م جمهول حمل االقامة 
ال��دع��وى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  ا���س��رف  قد  املدعي /حممد قمر حممد  ان  مبا 
 2000( مببلغ  عودة  وتذكرة  دره��م(   11655( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة 
 MB168066099AE/2016:ال�سكوى رقم  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم( 
�ش   8.30 ال�����س��اع��ة   2017/3/29 امل���واف���ق  االرب����ع����اء   ي����وم  ج��ل�����س��ة  ل��ه��ا  وح�����ددت   .
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   ch1.A.5:بالقاعة
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على 

االأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11970 بتاريخ 2017/3/16   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2016/6038  عمايل جزئي

/ املدعي  ان  مبا  االق��ام��ة  حمل  جمهول  العبد  خالد  1-حممد   / املدخل  اخل�سم  اىل 
ال�سميلي  البي�ش  ح�سن  �سامل  مبالكتها/حنان  ممثله   - للمحاماة  ال�سيويف  موؤ�س�سة 
وميثله:حنان �سامل ح�سن الباي�ش  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام 
العودة  تذكرة  �سامل قيمة  درهم(  املدعي عليها مب�ستحقات عمالية وقدرها )88.800 
مببلغ وقدره )2000 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة و�سمول احلكم بالنفاذ 
املعجل بل كفالة رقم ال�سكوى:MB164014042AE . وحددت لها جل�سة يوم 
فاأنت مكلف  لذا   ch1.A.1:بالقاعة ال�ساعة 8.30 �ش  املوافق 2017/4/6  اخلمي�ش  
م�ستندات  او  لديك من مذكرات  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  اأو من ميثلك  باحل�سور 
ف��اأن احلكم �سيكون  االأق��ل، ويف حالة تخلفك  اأي��ام على  للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة 

مبثابة ح�سوري .

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11970 بتاريخ 2017/3/16   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/842  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-�سامل فرج خلدمات تنظيف املباين �ش.ذ.م.م جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي /رفيق احمد تيفنو امام بخ�ش تيفنو  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
يطلب املدعي من عدالةاملحكمة ت�سجيل الدعوى واعلن املدعي عليها ب�سورة من الئحتها 
بقيمة  ع��ودة  دره��م وتذكرة  للمدعي مبلغ اجمايل )10988(  ت��وؤدي  بان  بالزامها  واحلكم 
 . MB168173040AE:2000( درهم والزامها بالر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى(
 ch1.A.2:وحددت لها جل�سة يوم االربعاء  املوافق 2017/3/29 ال�ساعة 8.30 �ش بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
ف��اأن احلكم  االأق��ل، ويف حالة تخلفك  اأي��ام على  م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة 

�سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11970 بتاريخ 2017/3/16   

       اعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2016/2170  مدين جزئي

اىل املدعي عليه / 1- �سهيناز زاهر ح�سن  جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/ 
املحدوده �ش.م.ب  للتاأمني )ال�سرق االو�سط(  اللين�ش  اند �سن  �سركة رويال 
)فرع دبي( قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما 
وامل�ساريف  والر�سوم  والفائدة  دره��م(   85500( وق��دره  مبلغ  بدفع  بالت�سامن 
واالتعاب.  وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�ش   املوافق  2017/3/23   ال�ساعة 8.30 
�ش بالقاعة Ch 2.D.18 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا 
اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11970 بتاريخ 2017/3/16   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
يف الدعوى رقم 2017/96  تنفيذ عقاري   

للتمويل  التنفيذ/املك  طالب  ان  مبا  االقامة  حمل  جمهول  راوفيموالبايل   رجافيندرا  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
)�سركة م�ساهمة عامة( وميثله:عبداللطيف حممد اأبوبكر احمد احلمادي

نعلنكم باحلكم ال�سادر يف الدعوى رق��م:2015/576 عقاري كلي يوم االربعاء بتاريخ:2016/2/17   باعتباره �سندا 
تنفيذيا وذلك: 1- بالزامكم ب�سداد مبلغ وقدره )139171.45( درهم وت�سليمه اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة 
خلل 15 يوم من تاريخ ن�سر هذا االعلن.  2- ف�سخ اتفافية االجارة املنتهية بالتملك )االإجارة  املو�سوفه بالذمة( 
امل�سمى �سكاى كورت�ش د  ، مو�سوع الدعوى عن الوحدة العقارية رق��م:2103 بالطابق رقم 21 بالعقار  وملحقها 
ال�سفا 5 وال��زام املدعي عليه االول بت�سليم الوحده  املقام على قطعة االر���ش رق��م:272 والكائن مبنطقة وادي  و 
العقارية للمدعية خالية من ال�سواغل والغاء ا�سارة القيد العقاري )االجارة املنتهية بالتملك( الواردة ب�سهادة ملكية 
ل�سالح املدعي عليه التي مفادها )تخ�سع ملكية العقار اىل ترتيبات االجارة املنتهي بالتملك طبقا لعقد االجارة 
املنتهي بالتملك وملحقاته املودع لدى الدائرة(. وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة 

عدم االلتزام بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعلن
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11970 بتاريخ 2017/3/16   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/1152  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-ر�سا علي خلدمات تنظيف املباين �ش.ذ.م.م جمهول 
حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /حم��م��د عمر اب��و احل�سن حم��م��ود ق��د اأقام 
 34500( وقدرها  عمالية  املطالبة مب�ستحقات  ومو�سوعها  الدعوى  عليك 
دره���م( وت��ذك��رة ع���ودة مببلغ )2000 دره���م( وال��ر���س��وم وامل�����س��اري��ف . رقم 
ال�سكوى MB167692798AE وحددت لها جل�سة يوم االثنني املوافق 
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   ch1.A.2:بالقاعة ���ش   8.30 ال�ساعة   2017/3/27
باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على االأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 11970 بتاريخ 2017/3/16   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2017/419  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/1- دونر كباب جي ال تي فرع دبي جمهول حمل االقامة 
اأق��ام  عليك الدعوى  مبا ان طالب التنفيذ/ارجيل بيتونيو بيلوت  قد 
التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )7200( 
او خزينة املحكمة باال�سافة اىل مبلغ )900(  التنفيذ  درهم اىل طالب 
االجراءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر�سوم  درهم 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خلل 15 يوما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11970 بتاريخ 2017/3/16   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2017/687  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/1- هيمانت للمقاوالت �ش.ذ.م.م جمهول حمل االقامة 
الدعوى  عليك  اأق���ام   ق��د  ���س��وان   الر�سيد  التنفيذ/عبد  طالب  ان  مب��ا 
التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )10543( 
او خزينة املحكمة باال�سافة اىل مبلغ )939(  التنفيذ  درهم اىل طالب 
االجراءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر�سوم  درهم 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خلل 15 يوما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11970 بتاريخ 2017/3/16   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
    يف الدعوى رقم 2017/692  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �سده/1- حاج الهنداوي للخدمات الفنية ���ش.ذ.م.م جمهول 
حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/حممد جا�سم الدين حممد  قد اأقام  
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )3966( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة باال�سافة اىل 
مبلغ )900( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خلل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11970 بتاريخ 2017/3/16   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
    يف الدعوى رقم 2017/430  تنفيذ عمايل 

لللكرتوميكانيكي  االو����س���ط  ال�����س��رق  ت��ي��ك  ال  ����س���ده/1-  امل��ن��ف��ذ  اىل 
خان  التنفيذ/وقا�ش  طالب  ان  مب��ا  االق��ام��ة  حم��ل  جمهول  �����ش.ذ.م.م 
اكر خان  قد اأق��ام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامك 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )5083( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة باال�سافة اىل مبلغ )900( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه 
فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعلن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11970 بتاريخ 2017/3/16   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
    يف الدعوى رقم 2017/481  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �سده/1- حممد رم�سان للخدمات الفنية �ش.ذ.م.م جمهول 
برويز   التنفيذ/حممد جماهد علي خالد  ان طالب  االقامة مبا  حمل 
قد اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ 
املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )1072( وق��دره  به  املنفذ 
فان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر�سوم  دره��م   )952( مبلغ  اىل  باال�سافة 
االلتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة 

بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعلن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11970 بتاريخ 2017/3/16   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2017/611 تنفيذ جتاري
�سلمى جمعه مبارك عبدالكرمي جمهول حمل  املنفذ �سدهما/1-  اىل 
االقامة مبا ان طالب التنفيذ/يا�سر ح�سني بركات وميثله:امل خمي�ش 
املذكورة  التنفيذية  ال��دع��وى  عليكم  اأق��ام  قد  البلو�سي  حممد  دروي�����ش 
اعله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )181469( درهم اىل طالب 
االج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة    خزينة  او  التنفيذ 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خلل 15 يوما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11970 بتاريخ 2017/3/16   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
يف الدعوى رقم 2017/551 تنفيذ جتاري

امل��ن��ف��ذ ���س��ده��م��ا/1- م��ن��ور ل��ن��ق��ل ال���رك���اب ب��احل��اف��لت املوؤجرة  اىل 
���ش.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/حممد نذير 
اأقام عليكم الدعوى التنفيذية  لنقل الركاب باحلافلت املوؤجرة قد 
املذكورة اعله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )75046( درهم 
�ستبا�سر  املحكمة  فان  املحكمة   وعليه  او خزينة  التنفيذ  اىل طالب 
املذكور  بالقرار  االلتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج���راءات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11970 بتاريخ 2017/3/16   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/950  عمايل جزئي

جمهول  الزيوت  وتبديل  ال�سيارات  لغ�سيل  1-ال�سروق   / عليه  املدعي  اىل 
قد  ح�سني  كلزار  حممد  ميا  بات�سو  /حممد  املدعي  ان  مبا  االقامة  حمل 
وقدرها  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام 
وامل�ساريف  وال��ر���س��وم  دره���م(   1000( ع��ودة مببلغ  وت��ذك��رة  دره���م(   9471(
ال�ساعة 8.30 �ش  امل��واف��ق 2017/3/29  االرب��ع��اء  ي��وم  لها جل�سة  وح��ددت   .
قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   ch1.A.5:بالقاعة
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة 

بثلثة اأيام على االأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11970 بتاريخ 2017/3/16   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/1242  عمايل جزئي

ان  االق��ام��ة مبا  ����ش.ذ.م.م جمهول حمل  للمقاوالت  1-�سمان   / عليه  املدعي  اىل 
املدعي /نويهار علي خان غولزار خان  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
درهم(   2000( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره���م(   5863( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات 
لها  وح���ددت   .  MB168981240AE:ال�سكوى رق��م  وامل�ساريف  وال��ر���س��وم 
جل�سة يوم االثنني  املوافق 2017/3/27 ال�ساعة 8.30 �ش 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 بثلثة اأيام على االأقل، ويف حالة تخلفك فاأن 

احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11970 بتاريخ 2017/3/16   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/515  عمايل جزئي

حمل  جمهول  ����ش.ذ.م.م  وامل��ق��اوالت  العامة  لل�سيانة  1-دايناميك   / عليه  املدعي  اىل 
االقامة مبا ان املدعي /ليك�سمانان ت�سينايان  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
مب�ستحقات عمالية وقدرها )16009 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 درهم( والر�سوم 
لها  وحددت   .  MB167919415AE:ال�سكوى رقم  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف 
لذا   ch1.A.2:بالقاعة �ش   8.30 ال�ساعة   2017/4/12 املوافق  االربعاء   يوم  جل�سة 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على االأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم 

�سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11970 بتاريخ 2017/3/16   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/1112  عمايل جزئي

حمل  جمهول  العقاريه  للو�ساطه  ل��ني  1-ريجين�سي   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
االق���ام���ة مب��ا ان امل��دع��ي /ال��ك�����س��ن��دري��و م�����ازان  ق��د اأق����ام ع��ل��ي��ك الدعوى 
وتذكرة  درهم(   96000( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها 
ع���ودة مببلغ )3000 دره���م( وال��ر���س��وم وامل�����س��اري��ف وات��ع��اب امل��ح��ام��اة. رقم 
االربعاء  ي���وم  جل�سة  ل��ه��ا  وح����ددت   MB169127986AE ال�����س��ك��وى 
املوافق 2017/3/22 ال�ساعة 8.30 �ش بالقاعة:ch1.A.2 لذا فاأنت مكلف 
باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على االأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11970 بتاريخ 2017/3/16   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/1289  عمايل جزئي
االقامة  امللب�ش جمهول حمل  لغ�سيل وكي  / 1-املغربي  املدعي عليه  اىل 
اأق���ام عليك الدعوى  ق��د  ال��دي��ن   ال��دي��ن قمر  امل��دع��ي /�سيخ ع��ني  ان  مب��ا 
امل��ط��ال��ب��ة مب�����س��ت��ح��ق��ات ع��م��ال��ي��ة وق���دره���ا )8479.5 دره���م(  وم��و���س��وع��ه��ا 
ال�سكوى  رق��م  وامل�ساريف.  وال��ر���س��وم  دره���م(   1500( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة 
املوافق  اخل��م��ي�����ش  ي���وم  جل�سة  ل��ه��ا  وح����ددت   MB168931923AE
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   ch1.A.1:بالقاعة ���ش   8.30 ال�ساعة   2017/3/30
باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على االأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11970 بتاريخ 2017/3/16   

اعالن حكم بالن�سر
        يف  الدعوى رقم 2016/6904  عمايل جزئي 

اىل املدعي عليه/1- انرتلينك بل�ش للخدمات الفنية �ش.ذ.م.م جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي/حممد خالد مبارك علي نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة 
بتاريخ  2017/2/2  يف الدعوى املذكورة اعله ل�سالح/حممد خالد مبارك علي بالزام 
او  العودة اىل موطنه  دره��م وتذكرة  للمدعي مبلغ )3652(  ت��وؤدي  بان  املدعي عليها 
قيمتها نقدا ما مل يكن وقت التنفيذ قد التحق بخدمة �ساحب عمل اخر والزمتها 
من  ذلك  عدا  ما  ورف�ست  فيها  ن�سيبه  من  املدعي  واعفت  امل�سروفات  من  باملنا�سب 
طلبات . حكما مبثابة احل�سوري قابل لل�ستئناف خلل ثلثني يوما اعتبارا من 
اليوم التايل لن�سر هذا االعلن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11970 بتاريخ 2017/3/16   

اعالن حكم بالن�سر
        يف  الدعوى رقم 2016/8438  عمايل جزئي 

املدعي/ ان  االقامة مبا  االم��ن جمهول حمل  عليه/1- مرحبا خلدمات  املدعي  اىل 
عبدالرزاق الياراوثر نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2017/2/16  
يف الدعوى املذكورة اعله ل�سالح/عبدالرزاق الياراوثر بالزام املدعي عليها بان توؤدي 
للمدعي مبلغ )18.985( درهم )ثمانية ع�سر الف وت�سعمائة وخم�سة وثمانون درهم( 
وتذكرة عودة ملوطنه عينا او مقابلها نقدا ما مل يكن قد التحق بالعمل لدى �ساحب 
عمل اخر والزمتها باملنا�سب من امل�سروفات واعفت املدعي من ن�سيبه منها ورف�ست 
. حكما مبثابة احل�سوري قابل لل�ستئناف خلل ثلثني  ما عدا ذلك من طلبات 
ال�سيخ  ال�سمو  با�سم �ساحب  التايل لن�سر هذا االع��لن �سدر  اليوم  اعتبارا من  يوما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11970 بتاريخ 2017/3/16   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2016/1877 تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �سده/1-  البهجة لتجارة املطابخ وميثلها/ايهاب احمد 
التنفيذ/ ان طالب  االق��ام��ة مبا  ب��رك��ات  جمهول حمل  العو�سي 

حممد ابراهيم حممد ابراهيم احلو�سني  قد اأقام عليك الدعوى 
وقدره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��له  امل��ذك��ورة  التنفيذية 
)12230( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة  .وعليه فان 
املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعلن.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11970 بتاريخ 2017/3/16   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2017/161 تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �سده/1-  دينا برهان فيا�ش عرابي  جمهول حمل 
االقامة مبا ان طالب التنفيذ/با�سل اأنور طاهر عبده  قد اأقام 
عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامكم بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )65790( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
التنفيذية  االج��راءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان  .وعليه  املحكمة  
املذكور خلل 15 يوما  بالقرار  بحقك يف حالة عدم االلتزام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11970 بتاريخ 2017/3/16   
اعالن �سحيفة طعن بالن�سر 

يف الطعن 2016/481 طعن مدين
تدعو دائرة حماكم دبي - حمكمة التمييز

الطاعن/1- �سركة جموهرات الزهراء �ش.ذ.م.م
وميثله:را�سد حممد �سعيد بوج�سيم 

جمهول  ع��رب  ابراهيم  حممد  علي  �سدهم:1-  املطعون  باعلن 
حمل االقامة نعلنكم باأن الطاعن اأقام عليكم الطعن املذكور اأعله 
على  للرد  وذل��ك  التمييز  حمكمة  اىل  احل�سور  عليكم  ويتوجب 

�سحيفة الطعن املقدمة �سدكم .
رئي�س الق�سم  

حماكم دبي

حمكمة   ا لتمييز
العدد 11970 بتاريخ 2017/3/16   

       مذكرة اعالن متنازع �سده بالن�سر
                يف  الدعوى 2017/57  نزاع تعيني خربة عقاري

اىل املتنازع �سده / 1-امريك انرتنا�سيونال للتجاره �ش.ذ.م.م/ميثلها ال�سيد/
تاير جروب   / املتنازع  ان  مبا  االقامة  حمل  �ساهاين جمهول  �سينغ  �سابجوت 
املطرو�سي   بخيت  احمد  عبداهلل  م��روان  وميثله:عبداهلل  ذ.م.م  انرتنا�سيونال 
بندب خبري ح�سابي متخ�س�ش  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  عليك  اأق��ام  قد 
مع الزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة . وحددت لها جل�سة 
يوم االثنني املوافق 2017/3/27   ال�ساعة 8.30 �ش مبكتب امل�سلح  لذا فاأنت 
مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على االأقل .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

الت�سويات   الودية
العدد 11970 بتاريخ 2017/3/16   

       مذكرة اعالن متظلم �سده بالن�سر  
   يف  الدعوى 2017/106  تظلم جتاري

اىل املتظلم �سده / 1-يه ا�ش تي تيليكوم �ش.ذ.م.م 2- علي �سليمان مراد عبداهلل الطاهر 
للت�سهيلت  ���ش.ذ.م.م و�سامنة  ا�ش تي تيليكوم  البلو�سي - عن نف�سه وب�سفته مالك/يه 
- وميثله  ال��وط��ن��ي  اب��وظ��ب��ي  ب��ن��ك   / املتظلم  ان  االق��ام��ة مب��ا  امل�سرفية جم��ه��ويل حم��ل 
اأقام  قانونا:نا�سر احمد خليفة ال�سويدي وميثله:نوال زايد �ساملني ظبيك احلو�سني قد 
عليكم التظلم املذكور اعله ومو�سوعه تظلم من القرار ال�سادر يف االمر على عري�سه رقم 
33/2017 حجز حتفظي جتاري اخلا�ش بالدعوى رقم:1938/2016 والر�سوم وامل�ساريف 
ومقابل اتعاب املحاماة. وحددت لها جل�سة يوم االحد املوافق 2017/3/26   ال�ساعة 08.30 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا    Ch 1.B.6  : بالقاعة  �ش 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على االأقل ، ويف 

حالة تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري  .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11970 بتاريخ 2017/3/16   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2016/346  عقاري كلي

حمل  جمهول  ذ.م.م  العقاري  للتطوير  جلوبل  تنميات  1-�سركة   / امل��دخ��ل  اخل�سم  اىل 
�سابقا - متويل م�ساهمة خا�سة )حاليا( وميثله  ���ش.م.ع  املدعي / متويل  ان  االقامة مبا 
اأق��ام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بف�سخ عقد  : �سعد حممد عبداهلل احلمادي قد 
ايجاره منتهية بالتملك والزام املدعي عليها برد ودفع مبلغ وقدره )988.000( وما يرتتب 
عليه من فوائد بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�سداد التام والزام املدعي عليها 
بنك  على  عليها  املدعي  ل�سالح  املدعي  م�سحوبة من  �سيكا   )33( عدد  وت�سليم  برد  كذلك 
HSBC والر�سوم وامل�ساريف واالتعاب. وحددت لها جل�سة يوم االحد املوافق 2017/3/26 
ال�ساعة 09.30 �ش بالقاعة : Ch 1.B.8  لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على 

االأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11970 بتاريخ 2017/3/16   
       اإعادة اإعالن بالن�سر

   فـي  الدعوى 2017/342  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1-  �سركة كريتو�ش للتجاره العامه �ش.ذ.م.م  جمهول حمل االقامة 
كلندر  وميثله:خالد  املعل  حمد  بن  احمد  بن  ابراهيم  احمد  ال�سيخ  املدعي/  ان  مبا 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بف�سخ العقد بني املدعي  عبداهلل ح�سني قد 
واملدعي عليه وال��زام املدعي عليها مببلغ وقدره )211572( درهم والفائدة بواقع %9 
يوم  جل�سة  لها  وح��ددت  املحاماة.  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  اال�ستحقاق  تاريخ  من 
الثلثاء   املوافق  2017/3/21   ال�ساعة 8.30 �ش بالقاعة Ch 1.B.10 لذا فاأنت 
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 بثلثة اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم 

�سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11970 بتاريخ 2017/3/16   

اعالن حكم بالن�سر
        يف  الدعوى رقم 2016/2627  جتاري جزئي 

����ش.ذ.م.م 2- حممد  وال��دي��زل  الوقود  اينريجيا جت��ارة  �سمارت  املدعي عليه/1-  اىل 
ن��ي��از لنقل  منيب اخ��رت علي جافيد جم��ه��ول حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي/حم��م��د 
بجل�ستها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم  ����ش.ذ.م.م  واخلفيفة  الثقيلة  بال�ساحنات  امل��واد 
لنقل  نياز  ل�سالح/حممد  اع��له  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف    2017/2/6 بتاريخ   املنعقدة 
املواد بال�ساحنات الثقيلة واخلفيفة �ش.ذ.م.م بالزام املدعي عليهما بان يردا للمدعية 
ال�سيارة مو�سوع عقد االيجار والدعوى واملبينة و�سفا باالوراق او برد قيمتها مبلغ 
خم�سة وخم�سني الف درهم والزمتهما بامل�سروفات . حكما مبثابة احل�سوري قابل 
لل�ستئناف خلل ثلثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعلن �سدر با�سم 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11970 بتاريخ 2017/3/16   

اعالن حكم بالن�سر
        يف  الدعوى رقم 2016/2350  جتاري جزئي 

اىل املحكوم عليه/1-ماتو كري�ستوفر بوباالن 2- ايقونه لل�سفر �ش.ذ.م.م جمهويل حمل 
الدعوى  يف    2017/1/15 بتاريخ   املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم  االقامة 
بان  عليهما  املدعي  بالزام  م.د.م.���ش  �سريفي�سز  ترافيل  ورل��د  ل�سالح/ون  اع��له  املذكورة 
من   %9 بواقع  القانونية  والفائدة  دره��م(  الف  )ت�سعني  مبلغ  للمدعية  بالت�سامن  يوؤديا 
تاريخ املطالبة الق�سائية احلا�سل يف:2016/9/25 وحتى متام ال�سداد ومبلغ خم�سة االف 
بامل�سروفات  باملدعيه والزمتهما  التي حلقت  املادية واالدبية  درهم تعوي�سا عن اال�سرار 
ومببلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة . حكما مبثابة احل�سوري قابل لل�ستئناف خلل 
ثلثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعلن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11970 بتاريخ 2017/3/16   

اعالن حكم بالن�سر
        يف  الدعوى رقم 2016/888  جتاري كلي 

املحكمة  بان  نعلنكم  االقامة  حمل  جمهول  ����ش.ذ.م.م  للمقاوالت  عليه/1-الفوز  املحكوم  اىل 
ل�سالح/الغرير  اع��له  املذكورة  الدعوى  يف    2016/11/28 بتاريخ   املنعقدة  بجل�ستها  حكمت 
للن�ساءات خر�سانة �ش.ذ.م.م بالزام ال�سركة املدعي عليها/الفوز للمقاوالت العامة �ش.ذ.م.م 
وق��دره )1.033.869(  ���ش.ذ.م.م مبلغ  املدعية/الغرير للن�ساءات خر�سانة  لل�سركة  ت��وؤدي  بان 
القانونية  والفائدة  اماراتيا(  و�ستون درهما  وت�سعة  الفا وثمامنائة  )مليون وثلثة وثلثون 
بواقع 9% من تاريخ املطالبة الق�سائية احلا�سل يف:2016/6/13 وحتى متام ال�سداد والزمتها 
الر�سوم وامل�ساريف ومبلغ الف درهم اتعاب حماماة . حكما مبثابة احل�سوري قابل لل�ستئناف 
ال�سمو  �ساحب  با�سم  �سدر  االع��لن  هذا  لن�سر  التايل  اليوم  من  اعتبارا  يوما  ثلثني  خلل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 11970 بتاريخ 2017/3/16   
   اعالن حكم بالن�سر 

بالدعوى  02013042017  اإيجارات 
اىل املحكوم عليها : جريت هاو�ش للو�ساطة العقارية - امل�ستاأجرة  

الدعوى  يف   2017/3/12 بجل�ستها  حكمت  باملركز  االإبتدائية  الق�سائية  اللجنة  بان  نعلمكم 
املذكورة اعله   ل�سالح /بيرت هومز - �ش ذ م م - املوؤجرة - بوكالة املحامي /نا�سر مال اهلل 

حكمت اللجنة مبثابة احل�سوري :  
ال�سواغل  م��ن  خالية  للمدعية  وت�سليمها  امل��وؤج��رة  ال��ع��ني  ب��اإخ��لء  عليها  امل��دع��ي  ب��ال��زام   -

واال�سخا�ش 
- بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ 35.584 درهم متاأخرات االجرة من 2016/7/14 
وحتى 2017/2/13 مع ما ي�ستجد من اجرة من 2017/2/14 وحتى تاريخ  االخلء الفعلي 

بواقع مبلغ 61.002 درهم كاأجرة �سنوية. 
- بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ 21.000 درهم غرامة التاأخر يف ال�سداد مع ما 
 ي�ستجد من غرامة من 2017/2/14 وحتى تاريخ االخلء الفعلي بواقع مبلغ 100 درهم يوميا
ال��ك��ه��رب��اء وامل���ي���اه وبالر�سوم  ا���س��ت��ه��لك  ب����راءة ذم���ة م��ن  ب��ت��ق��دمي  امل��دع��ي عليها  ب���ال���زام   -

وامل�ساريف. 
 وملا كان هذا احلكم قد �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد ال مكتوم حاكم دبي 
وتلي علنا مبثابة احل�سوري ، فهو قابل للإ�ستئناف خلل 15 يوما اعتبارا من تاريخ ن�سر هذا 

االإعلن واإال �سار نهائيا قابل للتنفيذ
مركز ف�س املنازعات اليجارية

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 11970 بتاريخ 2017/3/16   
 اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 
يف الدعوى 02/01867/2017 / جتاري 

اىل املدعى عليه :  طاهر نعيم للتجارة - �ش ذ م م 
 مبا اأن املدعي : �سا�ش للعقارات - �ش ذ م م   

 قد اأقام �سدكم الدعوى 02/01867/2017/جتاري ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل
مطالبة مالية - عدم دفع االيجار من تاريخ 2016/8/5 حتى االن 

اخلء عقار - ان املدعى عليه ميتنع عن �سداد االأجرة للماأجور للفرتة من 2016/8/5 
���س��داده رغم  ال��ي��وم  فرت�سد بذمته مبلغ 50.000 دره��م وميتنع ع��ن  ت��اري��خ  وح��ت��ى  

اخطاره بال�سداد او االإخلء يف 2016/11/3    
مطالبة مالية - انه تر�سد بذمة املدعى عليه مبلغ 50.000 كقيمة ايجارية للفرتة 

من 2016/8/5 وحتى االن و رغم اخطاره يف 2016/11/3  ميتنع عن ال�سداد .
مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى 

املوافق  الثلثاء   ي��وم  بجل�سة  للح�سور  بالن�سر  اعلنكم  الق�سائية  اللجنة  وق��ررت 
بالدائرة  االوىل(  )ال��ل��ج��ن��ة  الق�سائية  اللجنة  ام���ام  3.00م  ال�����س��اع��ة   2017/3/21
اأمر  االإبتدائية واملنعقدة مبقر مركز ف�ش املنازعات االإيجارية لنظر الدعوى ، وقد 
بتق�سري مدة امل�سافة اىل ثلثة ايام من تاريخ الن�سر . فاأنت مكلف باحل�سور اأو من 

ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستندات 

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 11970 بتاريخ 2017/3/16   
     اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 
يف الدعوى 02/01663/2017 / جتاري 

اىل املدعى عليه : عبداهلل احمد يو�سف علي ال�سايغ 
 مبا اأن املدعي : مي للعقارات - �ش ذ م م   

 قد اأقام �سدكم الدعوى 02/01663/2017 /جتاري ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل
اخلء عقار - انه تر�سد بذمة املدعى عليه مبلغ  كقيمة ايجارية للفرتة من 2016/9/1 وحتى 
 2017/2/15 مع ما ي�ستجد من اجرة ورغم اخطاره يف 2016/12/28 ميتنع عن ال�سداد .

مطالبة مالية - انه تر�سد بذمة املدعى عليه مبلغ  كقيمة ايجارية للفرتة من 2016/9/1 
 وحتى 2017/2/15 مع ما ي�ستجد من اجرة ورغم اخطاره يف 2016/12/28 ميتنع عن ال�سداد .

مطالبة مالية - الزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ 6128 درهم عن ر�سوم التريد م�ستحق حتى 
تاريخ 2017/1/31 مع ما ي�ستجد من ر�سوم وذلك طيقا للبند رقم 13 من عقد االيجار 

مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى 
املوافق  االث���ن���ني   ي���وم  بجل�سة  للح�سور  بالن�سر  اع��لن��ك��م  الق�سائية  ال��ل��ج��ن��ة  وق����ررت 
2017/3/20 ال�ساعة 3.00م امام اللجنة الق�سائية )اللجنة ال�ساد�سة( بالدائرة االإبتدائية 
بتق�سري مدة  اأمر  وقد   ، الدعوى  لنظر  االإيجارية  املنازعات  واملنعقدة مبقر مركز ف�ش 
قانونا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت   . الن�سر  تاريخ  من  اي��ام  ثلثة  اىل  امل�سافة 

وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستندات

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 11970 بتاريخ 2017/3/16   
   اعادة اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 

يف الدعوى 02/01324/2017 / جتاري 
اىل املدعى عليه : �سيده اجنمن بانو �سيد حممد عمر فاروق  

مبا اأن املدعي : �ستاندرد للعقارات - ذ م م 
قد اأقام �سدكم الدعوى 02/01324/2017 /جتاري ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل

تاريخ  وحتى   2017/4/25 من  اج��ره  من  ي�ستجد  مبا  وبالت�سامن  عليهم  املدعي  ال��زام   - مالية  مطالبة 
االخلء الفعلي 

اخلء عقار - ان املدعى عليه ميتنع عن �سداد االأجرة للماأجور للفرتة من 2016/10/5 وحتى  2017/4/4  
بالن�سر يف  االإخ���لء يف  او  بال�سداد  اخ��ط��اره  رغ��م  ���س��داده  دره��م وميتنع عن  فرت�سد بذمته مبلغ 24.000 

  2016/12/25
مطالبة مالية - ان املدعي عليه حرر له عدد 3 �سيكات مببلغ 24000 كقيمة ايجارية وتبني عدم وجود ر�سيد 
عليهم  املدعي  ال��زام  ،مع  �سداد مقابلة  امل�ستحق من 2016/10/5 وحتى 2017/4/4 وميتنع عن  وذل��ك  له 

وبالت�سامن ومبا ي�ستحق حتى االخلء التام 
مطالبة مالية - تعوي�ش اتفاقي طبقا للبند رقم 2 من العقد

 مطالبة مالية - ان العقد ت�سمن الن�ش على غرامة ارتداد كل �سيك مبلغ 1000 وقد ارتد عدد )3( �سيك دون �سرف 
الزام بت�سليم م�ستندات - ان امل�ستاجر هو امللزم بقيمة ا�ستهلك الكهرباء واملياه والبد من تطهري املاأجور 

من تلك االإلتزامات ليمكن اعادة االإنتفاع به
 مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى 

وقررت اللجنة الق�سائية اعادة اعلنكم بالن�سر للح�سور بجل�سة يوم االثنني املوافق 2017/3/20  ال�ساعة 
3.00م امام اللجنة الق�سائية )اللجنة الثامنة( بالدائرة االإبتدائية واملنعقدة مبقر مركز ف�ش املنازعات 
اأمر بتق�سري مدة امل�سافة اىل ثلثة ايام من تاريخ الن�سر . فاأنت مكلف  االإيجارية لنظر الدعوى ، وقد 

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

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 11970 بتاريخ 2017/3/16   
     اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 
يف الدعوى 02/01864/2017 / �سكني  

اىل املدعى عليه : اك�سبيديت للخدمات الفنية - �ش ذ م م 
مبا اأن املدعي : حممد ذيب ال�سعدي    

قد اأقام �سدكم الدعوى 02/01864/2017/�سكني  ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل
مطالبة مالية - �سداد القيمة االيجارية امل�ستحقة والبالغة قيمتها 1.200.000 درهما وما ي�ستتجد 
 حتى تاريخ االخلء الفعلي والر�سوم وامل�ساريف والفائدة القانونية بواقع 12% ومقابل اتعاب املحاماة

اإخاالء عقار - اأوال : ت�سجيل الدعوى وحتديد اقرب جل�سة لنظرها واعلن املدعي عليها ب�سورة 
خ��ايل من  للمدعية  وت�سليمه  امل��اج��ور  اأخ���لء   -1  : ب��االت��ي  عليها  امل��دع��ي  ال���زام   -: ثانيا   - منها 
االيجارية  القيمة  �سداد   -2 واملياه  الكهرباء  الذمة من  ب��راءة  �سهادة  وكذا  وال�سواغل  اال�سخا�ش 
والر�سوم  الفعلي  االخ��لء  تاريخ  حتى  ي�ستجد  وما  درهما   1.200.000 قيمتها  والبالغ  امل�ستحقة 

وامل�ساريف والفائدة القانونية بواقع 12% ومقابل اتعاب املحاماة 
 2015/12/15 من  للفرتة  ايجارية  كقيمة  مبلغ  عليه  املدعي  بذمة  تر�سد  انه   - مالية  مطالبة 

وحتى 2017/12/14 ورغم اخطاره يف 2016/9/10 ميتنع عن ال�سداد.  
الزام بت�سليم م�ستندات - ان امل�ستاجر هو امللزم بقيمة ا�ستهلك الكهرباء واملياه والبد من تطهري 

املاأجور من تلك االإلتزامات ليمكن اعادة االإنتفاع به
وقررت اللجنة الق�سائية اعلنكم بالن�سر للح�سور بجل�سة يوم االحد املوافق 2017/3/19 ال�ساعة 
ف�ش  مركز  مبقر  واملنعقدة  االإبتدائية  بالدائرة  الثالثة(  )اللجنة  الق�سائية  اللجنة  امام  3.00م 
املنازعات االإيجارية لنظر الدعوى ، وقد اأمر بتق�سري مدة امل�سافة اىل ثلثة ايام من تاريخ الن�سر.  

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

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 11970 بتاريخ 2017/3/16   
    اإعادة  اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 

يف الدعوى 02/01309/2017 / جتاري 
اىل املدعى عليه : الرمزي للتجارة العامة - �ش ذ م م 

مبا اأن املدعي : بيرت هومز - �ش ذ م م   
قد اأقام �سدكم الدعوى 02/01309/2017 /جتاري ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل

مطالبة مالية - باال�سافة اىل ما ي�ستجد حتى تاريخ االخلء التام والفعلي
اخلء عقار - ان املدعى عليه ميتنع عن �سداد االأجرة للماأجور للفرتة من 2016/7/14  حتى تاريخ 
ت�سجيل الدعوى فرت�سد بذمته مبلغ 64661 درهم و رغم اخطاره يف 2016/10/10 ومت اعلنه 

ن�سرا يف 2016/12/21 ميتنع عن ال�سداد. 
ايجارية للفرتة من  املدعي عليه مبلغ   64661 دره��م كقيمة  انه تر�سد بذمة   - مطالبة مالية 
2016/7/14 وحتى تاريخ ت�سجيل الدعوى و رغم اخطاره يف 2016/10/10 ومت اعلنه ن�سرا يف 

2016/12/21 ميتنع عن ال�سداد. 
مطالبة مالية - الزام املدعي عليه مببلغ 21000 درهم غرامة عدم �سداد باال�سافة اىل ما ي�ستجد 

حتى تاريخ االخلء التام والفعلي. 
الزام بت�سليم م�ستندات - ان امل�ستاجر هو امللزم بقيمة ا�ستهلك الكهرباء واملياه والبد من تطهري 

املاأجور من تلك االإلتزامات ليمكن اعادة االإنتفاع به
 مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى 

وقررت اللجنة الق�سائية اإعادة اعلنكم بالن�سر للح�سور بجل�سة يوم االحد املوافق 2017/3/19 
ال�ساعة 3.00م امام اللجنة الق�سائية )اللجنة العا�سرة( بالدائرة االإبتدائية واملنعقدة مبقر مركز 
ف�ش املنازعات االإيجارية لنظر الدعوى ، وقد اأمر بتق�سري مدة امل�سافة اىل ثلثة ايام من تاريخ 

الن�سر . فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستندات 

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 11970 بتاريخ 2017/3/16   
   اعالن حكم بالن�سر 

بالدعوى  02013062017  اإيجارات 
اىل املحكوم عليها : ال�سهم اال�سود للتجارة العامة - �ش ذ م م  - امل�ستاأجرة  

الدعوى  يف   2017/3/12 بجل�ستها  حكمت  باملركز  االإبتدائية  الق�سائية  اللجنة  بان  نعلمكم 
املذكورة اعله   ل�سالح /بيرت هومز - �ش ذ م م - املوؤجرة - بوكالة املحامي /نا�سر مال اهلل 

حكمت اللجنة مبثابة احل�سوري :  
ال�سواغل  م��ن  خالية  للمدعية  وت�سليمها  امل��وؤج��رة  ال��ع��ني  ب��اإخ��لء  عليها  امل��دع��ي  ب��ال��زام   -

واال�سخا�ش 
من  االج����رة  م��ت��اأخ��رات  دره���م   31.771 مبلغ  للمدعية  ت����وؤدي  ب���ان  عليها  امل��دع��ي  ب��ال��زام   -
2016/7/14 وحتى 2017/2/13 و ما ي�ستجد من اجرة من 2017/2/14 وحتى تاريخ  االخلء 

الفعلي بواقع مبلغ 54.465 درهم كاأجرة �سنوية. 
- بالزام املدعي عليها بان يوؤدي للمدعية مبلغ 21.000 درهم للتاأخر يف ال�سداد مع الزامها 
مبا ي�ستجد من غرامة التاأخر يف ال�سداد من 2017/2/14 وحتى تاريخ االخلء الفعلي بواقع 

مبلغ 100 درهم يوميا 
 - بالزام املدعي عليها بتقدمي براءة ذمة من ا�ستهلك الكهرباء واملياه وبالر�سوم وامل�ساريف. 
 وملا كان هذا احلكم قد �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد ال مكتوم حاكم دبي 
وتلي علنا مبثابة احل�سوري ، فهو قابل للإ�ستئناف خلل 15 يوما اعتبارا من تاريخ ن�سر هذا 

االإعلن واإال �سار نهائيا قابل للتنفيذ
مركز ف�س املنازعات اليجارية

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 11970 بتاريخ 2017/3/16   
     اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 
يف الدعوى 02/01564/2017 / �سكني  

اىل املدعى عليه : م�سدق نواز �سيال  
مبا اأن املدعي : �سكاي كورت�ش - �ش ذ م م    

بطلب  املركز  ام��ام  اي��ج��ارات  /�سكني    02/01564/2017 ال��دع��وى  اأق��ام �سدكم  قد 
الزامكم بالتايل

من  للفرتة  ايجارية  كقيمة  مبلغ  عليه  املدعي  بذمة  تر�سد  ان��ه  مالية-  مطالبة 
2015/11/15 وحتى 2016/7/24 رغم اخطاره يف 2014/10/12 ميتنع عن ال�سداد

واملياه  الكهرباء  ا�ستهلك  بقيمة  امللزم  امل�ستاجر هو  ان   - بت�سليم م�ستندات  الزام 
والبد من تطهري املاأجور من تلك االإلتزامات ليمكن اعادة االإنتفاع به

 مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى 
وقررت اللجنة الق�سائية اعلنكم بالن�سر للح�سور بجل�سة يوم الثلثاء  املوافق 
بالدائرة  الرابعة(  )اللجنة  الق�سائية  اللجنة  ام��ام  3.00م  ال�ساعة   2017/3/21
االإبتدائية واملنعقدة مبقر مركز ف�ش املنازعات االإيجارية لنظر الدعوى ، وقد اأمر 
بتق�سري مدة امل�سافة اىل ثلثة ايام من تاريخ الن�سر . فاأنت مكلف باحل�سور اأو من 

ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستندات 

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 11970 بتاريخ 2017/3/16   
اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 

يف الدعوى 02/01626/2017 / جتاري 
اىل املدعى عليه : مريو كوموديتيز  دي  ام �سي �سي  

مبا اأن املدعي : اولك�ساندر بوجو�سليف   
 قد اأقام �سدكم الدعوى 02/01626/2017 /جتاري ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل
قيد  تاريخ  من  ايجارية  ب��دالت  من  ي�ستجد  ما  ب�سداد  عليه  املدعي  ال��زام   - مالية  مطالبة 

الدعوى وحتى تاريخ االخلء املدعي عليها للعني املوؤجرة  
 اإخلء عقار - ان املدعي عليه ميتنع عن �سداد االجرة للماجور للفرتة من 2016/3/8 وحتى 
2017/2/22 فرت�سد بذمته مبلغ 88.110  درهم وميتنع عن �سداده رغم اخطاره بال�سداد او 

االخلء يف  2016/11/26
مطالبة مالية - انه تر�سد بذمة املدعي عليه مبلغ كقيمة ايجارية للفرتة من 2016/3/8 

وحتى 2017/2/22 ورغم اخطاره يف 2017/11/26 ميتنع عن ال�سداد.  
الزام بت�سليم م�ستندات - ان امل�ستاجر هو امللزم بقيمة ا�ستهلك الكهرباء واملياه والبد من 

تطهري املاأجور من تلك االإلتزامات ليمكن اعادة االإنتفاع به
 مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى 

وقررت اللجنة الق�سائية اعلنكم بالن�سر للح�سور بجل�سة يوم االثنني  املوافق 2017/3/20 
ال�ساعة 3.00م امام اللجنة الق�سائية )اللجنة الثامنة( بالدائرة االإبتدائية واملنعقدة مبقر 
اىل ثلثة  امل�سافة  بتق�سري مدة  اأمر  وقد   ، الدعوى  لنظر  االإيجارية  املنازعات  مركز ف�ش 
اأو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من  فاأنت مكلف باحل�سور   . الن�سر  تاريخ  ايام من 

دفاع وم�ستندات

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 11970 بتاريخ 2017/3/16   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/01034/2017 / جتاري    
ال�سادر يف الدعوى رقم 02/06042/2016  جتاري - ايجارات بالن�سر

اىل املنفذ �سده : �سركة فري�ست جويالثي للو�ساطة العقارية 
جمهول حمل االقامة   

حيث تقدم طالب التنفيذ:  هاربور للو�ساطة العقارية   
ال�سادر ل�ساحله يف الدعوى املذكورة اعله والقا�سي باالتي:

ال�سواغل  من  خالية  وت�سليمها  العني  /باخلء  عليها  املدعي  بالزام   -1
وم�ساريف  بر�سوم  الزامها  مع  التعاقد  وق��ت  عليها  ك��ان  التي  وباحلالة 

الدعوى. 
2- الزام املدعي عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى. 

لذلك نعلمكم انكم مكلفون بتنفيذ هذا احلكم خلل خم�سة ع�سر يوم من 
تاريخ الن�سر ويف حال امتناعكم عن التنفيذ خلل املهلة املبينة �سوف يتم 

اتخاذ االجراءات القانونية املنا�سب لتنفيذه
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 11970 بتاريخ 2017/3/16   
اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 

يف الدعوى 02/01891/2017 / جتاري 
اىل املدعى عليه : �سوبر �ستار ل�سناعة املنظفات واملطهرات 

مبا اأن املدعي : عمر معاوية �سالح   
قد اأقام �سدكم الدعوى 02/01891/2017 /جتاري ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل

مطالبة مالية - وما ي�ستجد من قيمة ايجارية من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام 
وحتى   2016/3/22 من  للفرتة  للماجور  االج��رة  �سداد  عن  ميتنع  عليه  املدعي  ان   - عقار  اإخ��لء   
2017/2/21 فرت�سد بذمته مبلغ 100833 درهم وميتنع عن �سداده رغم اخطاره بال�سداد او االخلء 

يف 2016/12/7
مطالبة مالية - انه تر�سد بذمة املدعي عليه مبلغ كقيمة ايجارية للفرتة من 2016/3/22 وحتى 
ال�سرائب  و���س��داد  دره��م   100.833 ال�سداد  ع��ن  ميتنع   2016/12/7 يف  اخ��ط��اره  ورغ��م   2017/2/21

امل�ستحقة ملوؤ�س�سة دبي العقارية 
قيمة  من   %20 بن�سبة  وامل��ق��درة  العقارية  دب��ي  ملوؤ�س�سة  امل�ستحقة  ال�سرائب  �سداد   - مالية  مطالبة 

االيجار ال�سنوي بح�سب ما هو متفق عليه بعقد االيجار حتت بند امللحظات وما ي�ستجد 
الكهرباء واملياه والبد من تطهري  ا�ستهلك  امللزم بقيمة  امل�ستاجر هو  ان  بت�سليم م�ستندات -  ال��زام 

املاأجور من تلك االإلتزامات ليمكن اعادة االإنتفاع به
 مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى 

وقررت اللجنة الق�سائية اعلنكم بالن�سر للح�سور بجل�سة يوم االحد املوافق 2017/3/19 ال�ساعة 
ف�ش  مركز  مبقر  واملنعقدة  االإبتدائية  بالدائرة  العا�سرة(  )اللجنة  الق�سائية  اللجنة  ام��ام  3.00م 
املنازعات االإيجارية لنظر الدعوى ، وقد اأمر بتق�سري مدة امل�سافة اىل ثلثة ايام من تاريخ الن�سر . 

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

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 11970 بتاريخ 2017/3/16   
     اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 
يف اللتما�س  221 ل�سنة 2016   جتاري 

اىل امللتم�ش �سده : كوبنهاغن للعقارات 
مبا ان امللتم�ش : ايه ا�ش ان بي الدارة العقارات - �ش ذ م م 

املركز  ام��ام  اإي��ج��ارات  ل�سنة 2016   221 رق��م  االلتما�ش  اأق��ام �سدكم  قد 
بطلب الزامكم  الغاء احلكم ال�سادر بتاريخ 2016/12/25 يف اال�ستئناف 
جميع  ويف  اال���س��ت��ئ��ن��اف  ب��رف�����ش  جم����ددا  وال��ق�����س��اء   2016-1115 رق���م 
االحوال الزام امللتم�ش �سدها بالت�سامن بينهم بكافة الر�سوم ومقابل 

اتعاب املحاماة عن كافة درجات التقا�سي 
بجل�سة  للح�سور  بالن�سر  اعلنكم  اإع���ادة   الق�سائية  اللجنة  وق���ررت 
يوم  االحد املوافق 2017/3/26  ال�ساعة 3.30  امام اللجنة الق�سائية 
)اال�ستئنافية الثانية( واملنعقدة مبقر املركز بدائرة االرا�سي واالملك، 
وقد اأمر بتق�سري مدة امل�سافة اىل ثلثة ايام من تاريخ الن�سر . فاأنت 
دفاع  م��ن  لديكم  م��ا  وت��ق��دمي  ق��ان��ون��ا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف 

وم�ستندات 

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 11970 بتاريخ 2017/3/16   

  اعالن بيع  عقار بالن�سر     
فى الدعوى رقم  2013/133   بيع عقار مرهون    

طالب التنفيذ: بنك امل�سرق - �سركة م�ساهمة عامة 
عنوانه : االإمارات - اإمارة دبي - �سارخ اخلليج 

املنفذ �سده : غلم ر�سا كرمي �سيدين 
عنوانه :  االإمارات - اإمارة دبي - تلل االإمارات - �سارع رقم 9 - ميدوز - -1 - فيل رقم 3 

انه يف يوم االربعاء  املوافق 2017/3/29 ال�ساعة 5.00 م�ساء ويف االيام الثلث التالية ان 
اقت�سى احلال �سيجرى بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة 
االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين )www.emiratesauction.ae(  وعلى 
ولكل  املزايدة  دخ��ول  قبل  االأ�سا�سي  الثمن  %20 من  يقل عن  تاأمني ال  اي��داع  ال�سراء  راغبي 
من لديه اعرتا�ش على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يرره من م�ستندات قبل اجلل�سة 
املدنية وعلى من يعتمد  االإج��راءات  301 من قانون  باملادة  املبينة  املواعيد  للبيع ويف  املحددة 
عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�سارييف خلل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ش غري 
ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خلل الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اال تقل 
وامل�سروفات خزينة  املعرو�ش  الثمن  كامل  بايداع  يقوم  ان  على  الثمن  ع�سر  الزيادة  عن  هذه 

املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : 
نوع العقار : �سقة �سكنية - رقم االر�ش : 896 - املنطقة  : الثنية اخلام�سة : ا�سم املبنى : جولد 
كري�ست فيوز - رقم الوحدة : 2901 - الطابق : 29 - امل�ساحة : 192.96 مرت مربع - مببلغ 

: 2077002 درهم   -  ملحظة : يدفع املبلغ فورا
 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11970 بتاريخ 2017/3/16   

اعالن بيع  عقار بالن�سر 
فى الدعوى رقم 2016/132  بيع عقار مرهون            

طالب التنفيذ: بنك راأ�ش اخليمة الوطني -  �ش م ع 
عنوانه : اإمارة را�ش اخليمة - بناية بنك راأ�ش اخليمة - �سارع عمان - راأ�ش اخليمة 

املنفذ �سده : جميد مرت�سى بخ�سوده بور 
عنوانه : �سقة رقم 106 ، بناية �سيخ طارق ، بجانب عرب مول - )التعاون مول �سابقا( منطقة 

التعاون ، اخلان ، اإمارة  ال�سارقة 
الثلث  االي�����ام  ويف  م�����س��اء   5.00 ال�����س��اع��ة   2017/3/29 امل���واف���ق  االرب����ع����اء    ي���وم  يف  ان���ه 
ال�سراء  يف  ال��راغ��ب��ني  على  او���س��اف��ه  املو�سحة  العقار  بيع  �سيجرى  احل��ال  اقت�سى  ان  التالية 
 ات���خ���اذ اج�������راءات امل����زاي����دة م����ع  اجل��ه��ة ال��ت��ى ان��ي��ط ب��ه��ا ال��ب��ي��ع )���س��رك��ة االم�������ارات للمزادات

. اعله  املحدد  التاريخ  يف  وذلك    )  www.emiratesauction.ae
وعلى راغبي ال�سراء من مواطني ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�سا�سي قبل دخول 
املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ش على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يرره من م�ستندات 
قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى 
من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�سارييف خلل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع وفيما 
يلي او�ساف املمتلكات  :  عبارة عن �سقة �سكنية - مبنطقة : اخلليج التجاري - رقم اال�ش : -11 
رقم املبنى  : -11 - ا�سم املبنى : اي�ست هايت�ش - -1 امل�ساحة : 172.80 م م - رقم الوحدة : 

درهم    )2604002( التقديرية  القيمة   -  306
ملحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11970 بتاريخ 2017/3/16   

    اإعادة  اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 
يف الدعوى 02/01413/2017 / �سكني 

اىل املدعى عليه : �سيد من�سور �سيد مرت�سى  
مبا اأن املدعي : امل�سرف العربي لل�ستثمار والتجارة اخلارجية   

قد اأق��ام �سدكم ال��دع��وى 02/01413/2017/���س��ك��ن��ي اي��ج��ارات ام��ام املركز 
بطلب الزامكم بالتايل

مطالبة مالية - انه تر�سد بذمة املدعي عليه مبلغ كقيمة ايجارية للفرتة 
من 2015/4/14 وحتى 2015/8/9 

 مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى 
يوم  بجل�سة  للح�سور  بالن�سر  اعلنكم  اإع���ادة   الق�سائية  اللجنة  وق��ررت 
االحد املوافق 2017/3/19  ال�ساعة 3.00م امام اللجنة الق�سائية )اللجنة 
ال�����س��اب��ع��ة( ب��ال��دائ��رة االإب��ت��دائ��ي��ة وامل��ن��ع��ق��دة مب��ق��ر م��رك��ز ف�����ش املنازعات 
االإيجارية لنظر الدعوى ، وقد اأمر بتق�سري مدة امل�سافة اىل ثلثة ايام 
من تاريخ الن�سر. فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونا وتقدمي ما 

لديكم من دفاع وم�ستندات 

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 11970 بتاريخ 2017/3/16   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2017/135  تنفيذ عقاري   
االمارات  التنفيذ/م�سرف  ان طالب  االقامة مبا  ادو�ست  جمهول حمل  نازلني خود  �سده/1-  املنفذ  اىل 
ال���دع���وى رق���������م:2016/645 ع���ق���اري ك��ل��ي ي���وم االحد  ال�����س��ادر يف  ������ش.م.ع - نعلنكم ب��احل��ك��م  اال���س��لم��ي 

بتاريخ:2016/11/27   باعتباره �سندا تنفيذيا وذلك:
اأو خزينة املحكمة خلل 15  التنفيذ  1- بالزامكم ب�سداد مبلغ وقدره )37170( درهم وت�سليمه اىل طالب 
يوم من تاريخ ن�سر هذا االعلن.   2- بف�سخ العقد مو�سوع الدعوى )االجارة املنتهية بالتمليك( وحمو قيد 
عبارة )تخ�سع ملكية العقار اىل ترتيبات االجارة املنتهية بالتملك ل�سالح املدعي عليها طبقا لعقد االجارة 
املنتهي بالتملك املودع لدى الدائرة عن وحدة التداعي والواردة يف �سهادة ملكية العقار ال�سادرة عن دائرة 
االرا�سي واالملك وبالزام املدعي عليها بت�سليم الوحدة العقارية حمل التداعي للمدعي االول ورد احليازة 
االلتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  االج��راءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان  . وعليه  ال�سواغل  له خالية من 

بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعلن
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11970 بتاريخ 2017/3/16   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2017/158  تنفيذ عقاري   
اىل املنفذ �سده/1- اف�سني ا�سماعيل عبدالكرمي  جمهول حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/م�سرف 
االمارات اال�سلمي �ش.م.ع وميثله:احمد ح�سن رم�سان اآل علي - نعلنكم باحلكم ال�سادر يف الدعوى 

رقم:2016/644 عقاري كلي يوم االحد بتاريخ:2016/12/15   باعتباره �سندا تنفيذيا وذلك:
1- بالزامكم ب�سداد مبلغ وقدره )46920( درهم وت�سليمه اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة خلل 
15 يوم من تاريخ ن�سر هذا االعلن.   2- ف�سخ اتفاقية االجارة املنتهية بالتملك عن الوحده العقارية 
مو�سوع الدعوى )الوحدة رقم 108 يف املبنى رقم:42 الكائنة يف احلبية اخلام�سة - دبي( وت�سليمها 
خالية من ال�سواغل وحمو القيد الذي فحواه )مت تطبيق ايجارة تنتهي بالتملك ل�سالح املدعي عليه( 
املودع لدى الدائرة والوارد ب�سهادة ملكية العقار . وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية 

بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعلن
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11970 بتاريخ 2017/3/16   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2017/111  تنفيذ عقاري   
اىل املنفذ �سده/1- دبي هيلز ا�ستيت ���ش.ذ.م.م  جمهول حمل االقامة مبا ان طالب 
رقم:2016/676  الدعوى  يف  ال�سادر  باحلكم  نعلنكم   - �سالي�ش  اليا�ش  التنفيذ/اكرم 

عقاري كلي يوم االحد بتاريخ:2016/12/25   باعتباره �سندا تنفيذيا وذلك:
1- يف مو�سوع الدعوى االأ�سلية بف�سخ عقد البيع مو�سوع الدعوى وبالزامكم ب�سداد 
مبلغ وقدره )2552224( درهم والفائدة القانونية بواقع 9% حتى متام ال�سداد وت�سليمه 
اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة خلل 15 يوم من تاريخ ن�سر هذا االعلن . وعليه 
فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور 

خلل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعلن
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11970 بتاريخ 2017/3/16   
اعالن حم�سر حجز بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2014/1441  تنفيذ جتاري   
واملعدل  كلي  جت���اري  رق�������م:2013/340  ال��دع��وى  يف  ال�����س��ادر  احل��ك��م  الق�سية:تنفيذ  م��و���س��وع 
املبلغ املننفذ به وقدره )26.836.460(  ، ب�سداد  ا�ستئناف جتاري  باال�ستئناف رق��م:2013/1421 

درهم �سامل للر�سوم وامل�ساريف.
طالب االإعلن:طالب التنفيذ:ه�سام حممد عفيفي عبدالكرمي

املطلوب اعلنه:املنفذ �سده:1- طارق حممد ال�سيد ح�سني جمهول حمل االقامة
مو�سوع االعلن:

نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�سة وهي عبارة عن ار�ش رق��م:258 - كائنة مبنطقة 
جبل علي ال�سناعية الثالثة - ار�ش رقم:40 - كائنة مبنطقة جبل علي ال�سناعية الثالثة - ار�ش 
رقم:84 - كائنة مبنطقة جبل علي ال�سناعية الثالثة - وفاءا للمبلغ املطالب به )26768545.43( 

درهم وذلك للعلم مبا جاء به بناءا على قرار املحكمة ال�سادر بتاريخ:2017/3/14.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11970 بتاريخ 2017/3/16   
اعالن حم�سر حجز بالن�سر 

           يف الدعوى رقم 2016/169  بيع عقار مرهون   
مو�سوع الق�سية:طلب اذن بيع مال مرهون عبارة عن ال�سقة رقم:3203 ، جممع دبي لل�ستثمار 
، املبنى 3 ، رقم االأر����ش:355 ،  ، ا�سم املبنى ي ج��اردن ابارمتنت�ش وي�ست �سي ، الطابق 1  االول 
امل�ساحة:178.94 م م ، والت�سريح لطالب التنفيذ بكافة طلباته يف اللئحة والر�سوم وامل�ساريف 

واتعاب املحاماة .
طالب االإعلن:طالب التنفيذ:بنك ات�ش ا�ش بي �سي ال�سرق االو�سط املحدودة

املطلوب اعلنه:املنفذ �سده:1- حممد هريدة -  جمهول حمل االقامة
مو�سوع االعلن: نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�سة )حق منفعه( - �سقة �سكنية - 
املنطقة:جممع دبي لل�ستثمار االول - رقم االر�ش:355 - ا�سم املبنى:جاردن ابارمتنت�ش وي�ست 
�سي - رقم املبنى:3 - رقم العقار:3203 - امل�ساحة:178.94 مرت مربع وفاءا للمبلغ املطالب به 

وقدره )864.233.64( وذلك للعلم مبا جاء فيه و نفاذ مفعوله قانونا.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11970 بتاريخ 2017/3/16   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/620  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/1- اأرابتك للن�ساءات - ذ م م  جمهول حمل االقامة 
مبا ان طالب التنفيذ/ نزار قا�سم احلايك وميثله : را�سد عبد الرزاق 
اعله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  تهلك    حممد 
طالب  اىل  دره��م   )354054( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك 
�ستبا�سر االجراءات  املحكمة  املحكمة.  وعليه فان  او خزينة  التنفيذ 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خلل 15 يوما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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افتتاح معر�س الكتاب ال�شنوي الثاين يف جامعة ال�شارقة

انطالق مهرجان ال�شارقة القرائي للطفل
 بدورته التا�شعة يف 19 ابريل املقبل

•• ال�شارقة-الفجر:

فعاليات  انطلق  عن  للكتاب  ال�سارقة  هيئة  اأعلنت 
القرائي  ال�����س��ارق��ة  م��ه��رج��ان  م��ن  التا�سعة  ال����دورة 
�ساحب  بتوجيهات  ت��ق��ام  وال��ت��ي   ،2017 للطفل 
ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي، 
ع�����س��و امل��ج��ل�����ش االأع���ل���ى ح��اك��م ال�����س��ارق��ة، وبرعاية 
ك��رمي��ة م��ن ق��ري��ن��ت��ه، ���س��م��و ال�����س��ي��خ��ة ج��واه��ر بنت 
ل�سوؤون  االأع��ل��ى  املجل�ش  رئي�ش  القا�سمي،  حممد 
االأ�سرة، خلل الفرتة من 19 - 29 ابريل املقبل، 
يف مركز اك�سبو ال�سارقة، وذلك حتت �سعار اكت�سف 

عن قرب .
ال�سارقة  هيئة  رئي�ش  العامري،  اأحمد  �سعادة  وق��ال 
القراءة  تر�سيخ  يف  ال�سارقة  اإم��ارة  جنحت  للكتاب: 
ع��ن��د ج��م��ي��ع ال��ف��ئ��ات ال��ع��م��ري��ة، ا���س��ت��ن��اداً اإىل روؤي���ة 
حممد  بن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
ال�سارقة،  ح��اك��م  االأع��ل��ى  املجل�ش  ع�سو  القا�سمي، 

جواهر  ال�سيخة  �سمو  قرينته،  من  كرمية  ومتابعة 
بنت حممد القا�سمي، رئي�ش املجل�ش االأعلى ل�سوؤون 
االأ�سرة، من خلل العديد من املبادرات والفعاليات، 
للطفل،  القرائي  ال�سارقة  مهرجان  مقدمتها  ويف 
ال���ذي ي�سهد من���واً واإق���ب���ااًل م��ت��زاي��داً م��ن ع���ام اإىل 
اآخر، بعد اأن حتول اإىل حدث �سنوي متكامل يجمع 
واال�ستمتاع  ال��ق��راءة  ح��ب  على  كافة  العائلة  اأف���راد 

بالفعاليات املعرفية والرتفيهية الكثرية .
واأكد العامري اأن املهرجان يف دورته التا�سعة �سي�سهد 
العديد من االإ�سافات التي ترثي فعالياته، اإذ �سيتم 
والن�ساطات  ال��ع��رو���ش  ع��ل��ى  اأك���ر  ب�سكل  ال��رتك��ي��ز 
الهادفة اإىل تر�سيخ القراءة يف نفو�ش الزوار، ال�سغار 
والكبار، اإىل جانب الور�ش التدريبية لتعزيز مواهب 
والعلمية  ال��ف��ن��ي��ة  امل���ج���االت  يف  االأط���ف���ال  وق�����درات 
واالأدبية، م�سرياً اإىل اأن هيئة ال�سارقة للكتاب و�سعت 
التي تتعاون  ال��ع��ام م��ن �سراكاتها م��ع اجل��ه��ات  ه��ذا 
مكانته  لرت�سيخ  املهرجان  فعاليات  تنظيم  يف  معها 

كوجهة مميزة للأطفال والطلب. 
من�سة  للطفل  القرائي  ال�سارقة  مهرجان  ويعتر 
من  ي��وم��اً   11 م��دى  على  والن�ساط  باملتعة  حافلة 
ع��دداً من  وامل���رح؛ حيث يجمع  واالإب���داع  االكت�ساف 

اأملع موؤلفي كتب االأطفال يف العامل ليقراأوا اأعمالهم 
للنا�سرين  ملتقًى  ك��ون��ه  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة  ال�سهرية، 
برناجماً  املهرجان  ينظم  كما  اإ�سداراتهم،  لعر�ش 
حافًل باالأن�سطة والفعاليات الرتفيهية والتعليمية، 

التي تّوظف اأحدث و�سائل التكنولوجيا احلديثة مع 
لدى  االكت�ساف  م��ه��ارات  لدعم  الب�سرية،  الفنون 
االأطفال والنا�سئة.ويهدف املهرجان اإىل غر�ش حب 
الفر�سة  واإتاحة  واليافعني،  االأطفال  لدى  القراءة 
اأعمالهم،  ي�ستعر�سوا  ك��ي  وال��ر���س��ام��ني  للفنانني 
والُكّتاب  القراء  بني  التقاء  نقطة  املهرجان  وميّثل 
بع�سهم  م��ع  ويتفاعلوا  يتوا�سلوا  ك��ي  والنا�سرين 
توزيع  ح��ف��لت  م��ن  جم��م��وع��ة  ويت�سمن  ال��ب��ع�����ش، 
اجل���وائ���ز مب���ا ف��ي��ه��ا ح��ف��ل ت���وزي���ع ج���وائ���ز ال�سارقة 
لكتب  ال�سارقة  جائزة  توزيع  وحفل  الطفل،  لكتاب 
جانب  اإىل  اخل��ا���س��ة،  االح��ت��ي��اج��ات  ذوي  االأط���ف���ال 
الطفل  ال�سارقة لر�سوم كتب  توزيع جوائز معر�ش 
الذي يقام بالتوازي مع مهرجان ال�سارقة القرائي 
للطفل كل ع��ام. وم��ن املقرر االإع��لن عن تفا�سيل 
الدورة التا�سعة من املهرجان والفعاليات امل�ساحبة 
له، والك�سف عن اأ�سماء كبار امل�ساركني من املوؤلفني 
اأدب  ع���امل  يف  املتخ�س�سني  وال��ف��ن��ان��ني  وامل��ف��ك��ري��ن 

االأطفال، خلل موؤمتر �سحايف تعقده هيئة ال�سارقة 
للكتاب خلل االأيام املقبلة. 

كتاب العامل والبلدان يعر�س اأ�شرار �شمود الثقافة العربية يف القرن العا�شر
للإجابة  وال���ب���ل���دان  ال���ع���امل  ك���ت���اب  ي�����س��ع��ى 
ا�ستطاعت  ال��ت��ي  الكيفية  ح��ول  ت�����س��اوؤل  ع��ن 
ب��ه��ا ال��ث��ق��اف��ة ال��ع��رب��ي��ة ال�����س��م��ود يف ظ��ل كل 
القرن  ب��داي��ة  م��ع  واجهتها  ال��ت��ي  التحديات 
العا�سر .. بدءاً من �سعف املوؤ�س�سات العربية 
و�سربات  اآن����ذاك  التغلغل  حم���اوالت  ظ��ل  يف 

املغول املتتالية وانتهاء باالأطماع االأوروبية.
وجت��ري وك��ال��ة اأن��ب��اء االإم����ارات وام ق���راءة يف 
الكتاب �سمن مبادراتها ل�سهر القراءة، والتي 
تت�سمن ا�ستعرا�سا الأبرز واأهم املوؤلفات التي 
ويعد  وال��ع��امل��ي��ة  االإم��ارات��ي��ة  املكتبة  ت�سمها 
كتاب ال��ع��امل وال��ب��ل��دان اأح��د االأع��م��ال املهمة 
اأبوظبي لل�سياحة  التابع لهيئة  مل�سروع كلمة 
حممد  للعربية  برتجمته  وق��ام  والثقافة.. 

اآيت حنا.
و ميعن الكتاب يف درا�سة اجلغرافية الب�سرية 
ال��ع��رب وي��ح��اول و���س��ع ���س��ورة وا�سحة  عند 
العا�سر  ال��ق��رن  يف  االإ���س��لم��ي  ال��ع��امل  ل�سكل 
للميلد بعد اأن اأم�سى موؤلفه اأندريه ميكيل 
املعطيات  وحتليل  درا���س��ة  يف  طويلة  �سنوات 
وجغرافيا  االإ�سلمي  املجتمع  ل�سكل  املثرية 
ويت�ساءل  احلقبة.  تلك  يف  الب�سرية  ال��ع��رب 
الكاتب : كيف حافظت الثقافة العربية على 
كنوزها بل كيف اأ�سافت لها اإجنازات جديدة 
باخت�سار   : قائًل  ذلك  ويعر ميكيل عن   ..
انح�سرت املوؤ�س�سة وبقيت ثقافة كاملة .ويحلل 
الكتاب الذي يقع يف 232 �سفحة 3 مراحل 
العربية هي  الثقافة  مهمة يف حتليل �سمود 

القرن  م�����س��ارف  ع��ل��ى  االإ���س��لم��ي  املجتمع   :
الب�سرية  العرب  وجغرافية   .. ع�سر  احل��ادي 
ب��ع��د ال��ق��رن ال��ع��ا���س��ر امل���ي���لدي .. واحل����روب 
ال�سليبية. وينطلق ميكيل يف فهم اجلغرافيا 
العربية املكتوبة باللغة العربية بعد �سنة األف 
للميلد من تلك االحداث التاريخية الفارقة 
وت���اأث���ريه���ا ع��ل��ى االجت���اه���ات ال��ف��ك��ري��ة التي 
جاءت كمحاولة للتم�سك بالهوية العربية يف 
الع�سيبة. و يخل�ش  التحديات  ظل كل تلك 
اأن ن�ساأة اجلغرافية املحلية كانت  ميكيل اإىل 
قبيل �سنة األف للميلد حيث ازداد االن�سغال 
ب��ل��د من  ال��وط��ن��ي��ة واإع����لء ف�سائل  مب��ع��اين 
البلدان  بباقي  علقته  اإغ��ف��ال  دون  البلدان 
ه��ذه اجلغرافية يف  وال���ذي تطلبه من��و مثل 

املنطقة  التي كانت يف  املتعددة  الثقافات  ظل 
يف تلك احلقبة.

ويعر�ش الكتاب يف ف�سله االأخري النتائج التي 
ال�سخ�سية  على  ال�سليبية  احل��روب  خلفتها 
الكتاب  موؤلف  وي�سع  وجغرافيتها  العربية 
بني يدي القارئ �سورة ترز االأح��داث التي 
�سهدتها املنطقة يف تلك الفرتة .. مع تقدمي 
االأوروبيني  االلتقاء بني  نقاط  معاينات عن 
والعرب يف تلك احلروب �سلماً وحرباً ويحاول 
احلروب  ف�سلت  مل���اذا   : ���س��وؤال  على  االإج��اب��ة 

ال�سليبية ؟.
ن�سو�ش  درا���س��ة  يف  ميكيل  اأن��دري��ه  اأم�سى  و 
اجلغرافيني العرب يف القرن العا�سر للميلد 
وب���ع���ده ع����ق����وداً م���ن ال�����س��ن��وات وك���ت���ب فيها 

املعروفة  اأعماله  جانب  اإىل  ال�سفحات  اآالف 
والغزيرة يف ال�سعر العربي القدمي واحلكايات 
دقيقة  خل�سة  الكتاب  هذا  ويقدم  العربية. 
التي  ه��ذه  العرب  جلغرافية  لفهمه  ومكثفة 
 .. واأدب��ي��ة  كلية  ب�سرية  جغرافية  فيها  ي��رى 
جغرافية نقابل فيها برفقته عدداً هائًل من 
ال��ق��ارئ وينطق عر  اأم��ام  ال��وج��وه فيتحرك 
وعلماء  وخرائطيون  جغرافيون  الن�سو�ش 
بالكونيات واأع�ساء �سفارات و وفادات وحجاج 

وجتار وبحارة و�سواهم..
 ون��ق��اب��ل وف���رة م��ن امل�����س��ادر ك��ال��وث��ائ��ق التي 
واأدل������ة احل���ج وامللحة  ي��ع��ت��م��ده��ا وي��ح��ل��ل��ه��ا 
وحكايات  جت���ار  واأق�����وال  مبعوثني  وت��ق��اري��ر 

ملحني.

•• ال�شارقة-الفجر:

افتتح �سعادة ماجد اجلروان نائب مدير جامعة 
ال�����س��ارق��ة ل�����س��وؤون ال��ع��لق��ات ال��ع��ام��ة معر�ش 
الكتاب ال�سنوي يف ن�سخته الثانية الذي تنظمه 
ال�سارقة على  الطلب يف جامعة  �سوؤون  عمادة 
العمادة يف اجلامعة، وذلك  م��دار يومني مبقر 

بح�سور االأ�ستاذ الدكتور حممود دراب�سة عميد 
�سوؤون الطلب ، واالأ�ستاذ خالد عبد اهلل الرابوي 
وعبد  باجلامعة،  العامة  العلقات  اإدارة  مدير 
الت�سريفات،  رئي�ش  ال��زرع��وين  حممد  الرحيم 
احلليم  عبد  ه�سام  الدكتور  الفاعلية  ومن�سق 
م�سوؤول االأن�سطة الطلبية يف العمادة وجميع 

موظفي العمادة.

 ياأتى املعر�ش هذا العام حتت �سعار اق��راأ حيث 
اأوىل  هي  عليها  والت�سجيع  بالقراءة  االهتمام 
اأول���ي���ات ج��ام��ع��ة ال�����س��ارق��ة ف��م��ن خ���لل الكتب 
ملتقى  يف  احل�سارات  تلتقي  الثقايف  واملحتوى 
احل�����س��ارات وت��ت��ف��اع��ل م��ن اأج���ل دف���ع االأجيال 
احل���ال���ي���ة ن��ح��و ال����ق����راءة وامل���ع���رف���ة واالط�����لع 
لتخريج اأجيال من العلماء والباحثني واملثقفني 

واملفكرين، وقد عر�ش جناح من�سورات القا�سمي 
الكتب  ال�سارقة بني  ال�سمو حاكم  كتب �ساحب 
ال��ت��اري��خ��ي��ة واالأدب����ي����ة ����س���واء ال���روائ���ي���ة منها 
وامل�سرحية باالإ�سافة اإىل كتب ال�سرية الذاتية.

والثقافية  العلمية  االأن�سطة  اأح��د  هو  املعر�ش 
الطلب على مدار  �سوؤون  تنظمها عمادة  التي 
ال��ع��ام االأك���ادمي���ي، وال��ت��ي م��ن ���س��اأن��ه��ا ت�سجيع 

معرفتهم  ل��ت��ع��م��ي��ق  ال�����ق�����راءة  ع���ل���ى  ال����ط����لب 
وا�ستك�ساف عامل الثقافة،

الكتب  اأحدث االإ�سدارات من   واطلعهم على 
والفنية  والثقافية  العلمية  واملراجع  واملعارف 
والتي تعمل  املختلفة  الن�سر  التي تعر�سها دور 
االإب���داع���ي لدى  ع��ل��ى تنمية اجل��ان��ب  ب���دوره���ا 
ماجد  �سعادة  ق��ام  املعر�ش  نهاية  ويف  ال��ط��لب، 

اجل�����روان ي��راف��ق��ه االأ����س���ت���اذ ال��دك��ت��ور حممود 
املعر�ش  يف  امل�ساركة  اجل��ه��ات  بتكرمي  دراب�����س��ة 
احلافظ  ودار  ال��ق��ا���س��م��ي،  م���ن�������س���ورات  وه�����م: 
للن�سر  وم��داد  بوك،  والتوزيع، وجولدن  للن�سر 
ومكتبة  وال��ت��وزي��ع،  للن�سر  واأوراق  وال��ت��وزي��ع، 
اجلامعة، ودار االإمارات احلديثة، ونادي القراءة 

بجامعة ال�سارقة.
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حري�شة على �إبقاء حياتها �خلا�شة بعيدً� عن �ل�شحافة وو�شائل �لإعالم 

ي�شرا اللوزي �شعيدة جدًا مب�شاركتي يف فيلم )�شنطة حمزة(

ندى ب�شيوين: امل�شرح يجعل الفنان حري�شًا 
على الإبداع وتقدمي اأف�شل ما لديه

اإىل  اأع��������ادين  )امل�������س���رح 
اجلمهور(! بهذه الكلمات 
الفنانة  اأع�����رب�����ت  امل����ع����رة 
امل�����س��ري��ة ن���دى ب�����س��ي��وين عن 
بانطلق  الغامرة  �سعادتها 
)البا�سا  م�سرحية  عر�ش 
م�سرح  على  الفل�سة(،  يف 
و�سط  مبنطقة  روم��ان�����ش 
ال�����ق�����اه�����رة، ب���ع���دم���ا ف���رغ 
ع��ر���س��ه��ا م��ن��ذ اأ���س��ه��ر عدة 
اأق�سى  يف مر�سى مطروح، 

�سمال غربي م�سر.
وت�����اب�����ع�����ت ب���������س����ي����وين يف 
ت�سريح خا�ش: )اإن امل�سرح 
ازده�����ر ب�����س��ك��ل ك��ب��ري خلل 

الفرتة املا�سية،
النجوم  من  العديد  وهناك   
امل�سرحي،  العمل  اإىل  اجتهوا 
مبا�سراً  توا�سًل  ميثل  الأن��ه 
اآرائه  م��ع اجل��م��ه��ور وم��ع��رف��ة 

اأثناء العر�ش وعلى الفور،
على  حري�ساً  الفنان  يجعل  م��ا   

االإب������داع وت��ق��دمي اأف�����س��ل م��ا ل���دي���ه(. وت����دور اأح����داث 
املتغريات  اجتماعي حول  اإطار كوميدي  امل�سرحية، يف 

التي ي�سهدها املجتمع يف الفرتة االأخرية،
ذل����ك يف احلياة  االأ����س���ع���ار وت����اأث����ري  واأب�����رزه�����ا غ����لء   

االجتماعية.
م�سرحية )البا�سا يف الفل�سة( من بطولة وائل علء 
و���س��م�����ش وع��ب��د اهلل م�����س��رف وع����لء زي��ن��ه��م وحممد 
العمرو�سي وعادل الكومي واإجني خطاب ونور خريي، 

ومن تاأليف فتحي اجلندي واإخراج �سامح ب�سيوين.
من جهة اأخرى،

اأنها ت�ستعد لعر�ش   اأماطت ندى ب�سيوين النقاب عن 
م�سرحية )العيال تك�سب( خلل االأيام القليلة املقبلة، 
املنظومة  ف�����س��اد  تناق�ش  امل�سرحية  )اأن  اإىل  م�����س��ريًة 

التعليمية،
 واعتماد املدر�سني على تقدمي املناهج بطريقة االأغاين 

ال�سعبية يف اإطار كوميدي اجتماعي(.
من  كل  تك�سب(  )العيال  بطولة  يف  ب�سيوين  وي�سارك 

الفنانني
 نهال عنر، ب�سمة مهدي، مايا اإدري�ش، املطرب �سيكو، 
ب�سملة ع�سام علي،  االأن�ساري،  االأن�ساري، علي  مرمي 
يو�سف تامر الفنجري، م�سطفى ماهر وجمموعة من 

الوجوه ال�سابة، وامل�سرحية من اإخراج عادل عبده.

دنيا �شمري غامن تتاأهب 
لت�شوير )ال�شايعني(

لت�سوير  حالياً  تتاأهب  اأن��ه��ا  ع��ن  غ��امن  �سمري  دنيا  ك�سفت 
م�سل�سلها الرم�ساين اجلديد )ال�سايعني(،

حول  خمتلفة  كوميدية  فكرة  يحمل  )اأن���ه  اإىل  م�سرية   
ال�سني،  اإىل  بال�سفر  يحلمون  االأ�سخا�ش  من  جمموعة 
الطائرة،  يف  عطل  ب�سبب  تايلند  يف  يهبطون  اأنهم  غري 

وهناك حتدث مفارقات كوميدية مثرية(.
ال��ك��وم��ي��دي بيومي  ال��ف��ن��ان  اأن  اأو���س��ح��ت  ويف ح��ني 

وا���س��ع��اً يف  ان��ت�����س��اراً كوميدياً  ال���ذي حقق  ف���وؤاد - 
�سعيدي ال�سينما والدراما التلفزيونية، �سيكون 

له ن�سيب كبري من املواقف الفكاهية يف هذا 
امل�سل�سل، 

يت�سمن  العمل  اأن  غ��امن  �سمري  دنيا  اأردف���ت 
والغنائية  ال��درام��ي��ة  ال��ع��ن��ا���س��ر  م��ن  ال��ك��ث��ري 
اأن  دائ��م��اً  تاأمل  اأنها  اإىل  الفتًة  والكوميدية، 
ت��ق��دم ال��ك��ث��ري م���ن ال���ط���اق���ات االإي��ج��اب��ي��ة يف 

اأعمالها التي حتر�ش على تنوعها.
غامن،  ���س��م��ري  دن��ي��ا  ب��ط��ول��ة  م��ن  امل�سل�سل 
ح��م��دي امل��ريغ��ن��ي، حم��م��د ���س��لم، بيومي 

وهو  ث���روت،  حممد  و  �سمريغامن  ف����وؤاد، 
من تاأليف م�سطفى �سقر، اإخراج اأحمد 

اجلندي.

للعام �لثاين على �لت��يل �شارك �لفنان �لفل�شطيني حممد ع�شاف يف 
فعالياته  �ختتم  �لذي  م�شر  يف  �لعربية  �مل��شيقى  مهرجان  حفالت 
وعن  �لأوب��ر�  يف  �لغناء  عن  ع�شاف  يتحدث  �حل����ر  هذ�  يف  م�ؤخر�. 

م�شاريعه �جلديدة، بالإ�شافة �إىل م�قفه من خط�ة �لتمثيل:

ل�سُت اإعلمية...ولكنني قدمت جتربتني لرناجمني يتفقان مع ميويل 
حلياته!  وا�سحة  ق��اع��دة  االإن�����س��ان  ي�سع  اأن  احلكمة  م��ن  ال�سخ�سية 

والفنانة احل�سناء ي�سرا اللوزي واحدة من هوؤالء.
 - ببطولته  تقوم  لفيلم  عنوان  والت�سوير(...  االق��رتاب  )ممنوع 
ب�سعادة غامرة - الأنها ت�سارك من خلله الفنانة مريفت اأمني، 

حمققًة حلماً راودها كثرياً من قبل!
ما  يف  اللوزي  ترفعها  الفتة  ي�سلح  نف�سه  العنوان  ه��ذا  اأن  غري 
يتعلق بحياتها اخلا�سة التي ت�سر املمثلة ال�سابة على 
تقول  وكاأنها  اأح��م��ر(،  )خطاً  منها  جتعل  اأن 
الت�سوير(،  اأو  االق��رتاب  للجميع )ممنوع 
عن  بعيدا  عائلتها  اإبقاء  على  حري�سًة 
ك���ام���ريات ال�����س��ح��اف��ة واالإع�������لم، ال 
التي  الفا�سلة  امل�سافة  ب�ساأن  تتهاون 

تقيمه ا بني عملها واالإعلم!
اللوزي،  الفنانة  م��ع  ق�سري  ل��ق��اء  يف 
ت��ك��ون حياة  اأن  رف�����س��ه��ا  ع���ن  اأع���رب���ت 
اأ�سرتها مادة للإعلم �سواء يف حواراتها 
وكذلك  ال�����س��ح��اف��ي��ة،  اأو  ال��ت��ل��ف��زون��ي��ة 
ال�سبكة  ع��ل��ى  االإع�������لم  م���واق���ع  يف 
ال��ع��ن��ك��ب��وت��ي��ة، م�������س���ددًة: )اأع���م���ايل 
وحدها هي التي تتحدث عني ولي�ش 

اأخبار اأ�سرتي(.
اللوزي اأماطت اللثام عن م�ساركتها 
مو�سحة:  حمزة(  )�سنطة  فيلم  يف 
الفيلم، الأنه  بهذا  )اأن��ا �سعيدة جداً 
نوع جديد من االأدوار مل اأقدمه من 
قبل، واأعتره تغيرياً جللدي الفني، 
حيث اأقدم �سخ�سية ن�سابة وع�سو يف 
من  جميعاً  اأف��راده��ا  ع�سابة  فريق 

الرجال(.
اأنها  اإىل  ال���ل���وزي  واأ�����س����ارت 
اأن  ع����ل����ى  ح���ري�������س���ة  ك����ان����ت 
و�سكلها  ت�����س��رف��ات��ه��ا  ت���ك���ون 
)لذلك،  م��ردف��ًة:  خ�سونة،  اأك��رث 
اأركب  ال��ف��ي��ل��م  ه���ذا  يف  �ستجدونني 
امل��وت��و���س��ي��ك��ل، واأل��ب�����ش اجل��ي��ن��ز املمزق، 
بع�ش  اأنوثتي  عن  متخليًة  يظهرين  وه��ذا 
ال�����س��يء، واحل��ق��ي��ق��ة اأن���ا ت��غ��م��رين ال��ف��رح��ة بهذا 
من  )اأت��ع��اون  ومتابعًة:  رائ��ع��ة(،  فكرته  الأن  الفيلم 
خلل هذا الفيلم مع فريق عمل اأرتاح اإليهم جداً، 
وخ�سو�ساً حمادة هلل واأحمد فتحي وحممد 
و�سيلم�سه  ال�سا�سة،  على  �سيظهر  وهذا  ث��روت، 

اجلمهور من خلل جودة العمل(.
واأ�سافت ي�سرا اأنها تتعاون مع الفنان حمادة 
م�����س��ل�����س��ل )طاقة  اآخ����ره����و  ع��م��ل  ه����لل يف 
ال�سباق  ي��خ��و���ش  اأن  امل��ق��رر  وم���ن  ال���ق���در(، 
الرم�ساين املقبل، راف�سًة اإزاحة ال�ستار عن 

تفا�سيل العمل فى الوقت احلايل.
وتابعت: )اأ�سارك يف املو�سم الرم�سانى املقبل يف م�سل�سل اآخر هو )احللل(، 
اأحمد  واإخ��راج  احلريري  �سماح  تاأليف  وهو من  ال�سباح،  �سادق  املنتج  مع 
�سفيق وبطولة �سمية اخل�ساب(، موا�سلًة: )من خلل هذا امل�سل�سل اأخو�ش 
داخلي قدراً  ال��ذي يثري يف  االأم��ر  االأوىل،  للمرة  ال�سعبية  االأعمال  جتربة 
غري قليل من القلق، اإذ اإنني ال اأعلم ما اإذا كان اجلمهور �سيتقبلني يف هذا 

اللون اأم ال(.
وعن تقدميها اأكرث من عمل درامي ملو�سم واحد من اأجل تعوي�ش غيابها 
اأخذت  اأعتر نف�سي  اللوزي: )ال  ال�سا�سة يف فرتة حملها، قالت ي�سرا  عن 
اإجازة، الأنني بعد والدتى ب� 40 يوماً بال�سبط �سورت برنامج )ميكروفون( 
ملدة 3 �سهور، وكنُت اآخذ طفلتي معي اإىل الت�سوير، بعدها �سافرت اإىل لبنان 
3 مرات من اأجل امل�ساركة ك�سيفة �سرف يف م�سل�سل )ت�سيللو( الذي حقق 

ردود اأفعال كبرية يف بلد ال�سام، وعرفني اجلمهور هناك من خلله(.
ك��ل منهما  ف��ك��رة  اأن��ن��ي وج���دت عملني  وزادت: )امل��و���س��وع وم��ا فيه ه��و 
اأت��ردد يف  وه��ذا جعلنى ال  ب�سكل جديد،  وك��ل منهما يقدمني  خمتلفة، 

قبولهما(.
وحتدثت اللوزي، عن جتربتها اأخرياً مع الفنانة مريفت اأمني يف فيلم 
الفيلم،  بهذا  ج��داً  )�سعيدة  قائلة:  الت�سوير(،  اأو  االق���رتاب  )مم��ن��وع 
التي طاملا  اأم��ني  م��ع جنمة بحجم مريفت  م��ن خلله  اأت��ع��اون  الأن��ن��ي 

اأكرث من عمل  اأ�ساركها يف  اأن  املفرت�ش  وكان من  بالتعاون معها،  حلمُت 
فني، لكن الظروف وقفت عائقاً دون اإمتام هذا التعاون، لذلك عندما 

ُعر�ش علّي )ممنوع االقرتاب اأو الت�سوير(، وعلمُت اأنها بطلة 
اأن فكرة  ع��لوة على  املوافقة،  اأت��ردد حلظة يف  الفيلم، مل 

قبل،  م��ن  فني  عمل  اأي  يتناولها  ومل  ج��دي��دة،  الفيلم 
وهي تدور حول اأ�سرة تعي�ش داخل ق�سم �سرطة(.

ي�سرا اللوزي نفت اأن تكون يف الفيلم اأي اإ�سقاطات 
الفكاهة  اإىل  ينتمي  اأنه  اإىل  م�سريًة  �سيا�سية، 

اخلفيفة )اليت كوميدي(، ويتناول بع�ش 
التفا�سيل اليومية التي يحتك خللها 

ال�����س��رط��ة عندما  ب���رج���ال  امل���واط���ن 
اإىل ق�سم ال�سرطة، موؤكدًة  يذهب 

الفيلم  طرافة  من  جانباً  )اأن 
داخل  ت��دور  كلها  اأح��داث��ه  اأن 
واح��د، وهو ق�سم  )لوكي�سن( 
ال�����س��رط��ة(، وم��ع��ق��ب��ًة: )هذه 
من  االأوىل  جت��رب��ت��ي  لي�ست 

قدمُت  اأن  ���س��ب��ق  ف��ق��د  ن��وع��ه��ا، 
مكان  يف  اأح���داث���ه���ا  دارت  اأع����م����ااًل 

و�ساعة  امل��رك��ب  فيلمي  م��ث��ل  واح����د، 
ون�سف(، وم�سريًة اإىل ) ان هذه التجربة 

خمتلفة و�سعبة يف الوقت نف�سه، خ�سو�ساً 
بالن�سبة اإىل املخرج ومدير الت�سوير(.

ت��ن��وي خ��و���ش جت��رب��ة تقدمي  ك��ان��ت  اإذا  وع��م��ا 
فاكتور(  )اإك�ش  تقدميها  بعد  جديد  من  الرامج 

نف�سي مذيعة،  اأع��ت��ر  ق��ال��ت: )ال  و)م��ي��ك��روف��ون(، 
اإىل  االأق��رب  املو�سوع  اأختار  برناجماً  اأق��دم  وعندما 
�سيئاً  ق��دم��ُت  ال�سابقتني  ال��ت��ج��رب��ت��ني  ويف  م��ي��ويل، 

باإيجاد  يرتبط  التجربة  هذه  وتكرار  اأع�سقها،  التي  باملو�سيقى  علقة  له 
املو�سوع املنا�سب يل(.

وعن �سبب اإبعادها ابنتها دليلة عن االإعلم، اأو�سحت ي�سرا: )طوال عمري 
عن  بعيداً  اخلا�سة  اإب��ق��اء حياتى  على  حري�سة  دائ��م��اً  الفن  دخ��ويل  ومنذ 
اأو  �سحايف  ح��وار  اأي  اأُج���ري  وعندما  عموماً،  االإع���لم  وو�سائل  ال�سحافة 
ابنتي  اأم���ا  بيتي،  يف  اأج��ري��ه  ال  تلفزيوين 
فاأنا ال اأريد اأن اأتدخل يف حرية 
االإعلم  يف  �سواء  ظهورها 
�سبكة  ع��ل��ى  امل���واق���ع  اأو 
االإن�����رتن�����ت، واأت�����رك 
ل�����ه�����ا االخ�����ت�����ي�����ار 
تكر  ع����ن����دم����ا 
ذلك،  وت�����درك 
�ستكون  وقتها 
�ساحبة  ه��ي 

القرار(.
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لهذه الأ�شباب مل يتوجه اأجدادنا لالأطباء عند نزلت الربد
االأن��ف واالأذن  "اأحمد جنم" ا�ست�سارى ومدر�ش جراحات  الدكتور  اأو�سح    
تغيري  مع  اأن��ه  واملناعة،  للح�سا�سية  االأوروب��ي��ة  اجلمعية  وع�سو  واحلنجرة 
اجل���و وب�����رودة ال��ط��ق�����ش ي��ق��ع ال��ع��دي��د م��ن ال��ك��ب��ار وال�����س��غ��ار ف��ري�����س��ة لدور 
"مر�سى  املا�سى. وتابع:  ال�سديد، وهوعك�ش ما كان يحدث فى  االأنفلونزا 
االأنفلونزا من االأجداد مل يعتادوا على زيادة االأطباء قدميا" الأن االإ�سابة 
اأحد  اأجدادنا، فلم يفكر  ب��اأدوار الرد املتلحقة مل يكن منت�سرا بني جيل 
منهم فى الذهاب لطبيب ب�سبب دور اإنفلونزا، فكانت اإ�سابتهم ب�سيطة تنتهى 
التكنولوجيا وال�سناعات  الليمون، ولكن مع تطور  الراحة وتناول  مبجرد 
كور�ش  اإىل  حتتاج  �سديدة  واأ�سبحت  والبكترييا  الفريو�سات  معها  تطورت 
علجى من م�سادات حيوية للتغلب عليه. واأ�ساف الدكتور "جنم"، اعتمد 
العاملية  االأنظمة  اإىل  اللجوء  دون  املثالية  الغذائية  الوجبات  على  اأجدادنا 
الدولية للغذاء، فكانوا يتناولون اخل�سروات والفواكة الكثرية والطعام من 
املنزل، وهو ما اأك�سب مناعتهم القوة التى ت�ساعدها على مقاومة االأمرا�ش 
اأجدادنا هو  اأ�سلوب حياة وغذاء  املختلفة والفريو�سات والبكترييا، ويعتر 

خط دفاعهم االأول �سد العديد من االأمرا�ش التى انت�سرت حاليا.

م�شروب »قبل الأكل« ينظف 
ال�شرايني ويحمي من اأمرا�س القلب

التي  الع�سر  اأم��را���ش  م��ن  ال�سرايني واح��د  وان�����س��داد  ال��دم  ارت��ف��اع �سغط 
من  طبيعية  و�سفة  ق��دم    h h yrecipes موقع  الكثريين..  ت�سيب 
فى  ���س��ري��ع��ا  �ست�ساعدك  منها  م��لع��ق   4 ت��ن��اول  ميكنك  م��ك��ون��ات  ث��لث��ة 
الدموية  واالأوع���ي���ة  القلب  وم�ساكل  واالل��ت��ه��اب��ات  ال���رد  ن���زالت  حم��ارب��ة 
اأن  اإىل  املوقع  واأ�سار  االأب��د.  اإىل  ال��دم  ارتفاع �سغط  �ستق�سي على  وكذلك 
هذه الو�سفة االأملانية تعتر االأقوي وا�ستخدمت لقرون طويلة فى تعزيز 
ال�سحة العامة لل�سخ�ش ومكافحة ارتفاع �سغط الدم وان�سداد ال�سرايني، 
والتي تتكون من الزجنبيل والليمون والثوم حيث ت�سكل تلك املكونات �سويا 

وقاية وعلجا للج�سم . 
املكونات : 

- 4 �سم زجنبيل طبيعي. 
- 4 ليمون غري مق�سر . 

- 4 ف�ش ثوم . 
- 2 لرت ماء . 

الطريقة : 
- يغ�سل الليمون ويقطع اىل �سرائح، ثم يق�سر الزجنبيل والثوم والقرنفل 

ون�سع جميع املكونات فى اخللط ومتزج جيدا حتي تتجان�ش . 
- �سع اخلليط ال�سابق على النار واأ�سيفي املاء ببطء حتي يبداأ فى الغليان، 
ف��ى زجاجة  ث��م ي�سفي وي�سب  ي��رد  وي���رتك حتي  ال��ن��ار  م��ن على  ي��رف��ع 

ويحفظ فى الثلجة .
الزجاجة  رج  يوميا، وعليك  اأي وجبة مرتني  �ساعتني من  قبل  نتناوله   -

جيدا قبل ا�ستخدامها، الأن الزجنبيل يرقد فى القاع. 
- يعد هذا امل�سروب علجا طبيعيا قويا ملكافحة ارتفاع �سغط الدم وتن�سيط 

ال�سرايني وتنظيفها وحت�سني �سحة القلب وال�سحة العامة .

• من �شاحب �لكتب �لتالية : �شقط �لزند ، لزوم ما 
ل يلزم ، ر�شالة �لغفر�ن؟ 

- اأبو العلء املعري. 
�للغة؟  يف  زينب  ��شم  يعني  • ماذ� 

- �سجرة ح�سنة املنظر طيبة الرائحة. 
�لبالغة؟  م�ؤ�ش�ص  ه�  • من 

- عبد القاهر اجلرجاين 
�حلديث؟  �لع�شر  يف  �لعربي  �ل�شعر  �إحياء  ر�ئد  • من 

- حممود �سامي البارودي 
�لأندل�ص؟  يف  ��شتحد�ثه  مت  �لذي  �لفن  ه�  • ما 

- املو�سحات. 

- هل تعلم اأن االإ�سبع الداح�ش يعالج باأن يو�سع راأ�ش االإ�سبع يف حبة ليمون مفتوحة.
-هل تعلم اأن عدد �ساعات النوم ترتاوح عند االإن�سان البالغ ما بني 7 : 8 �ساعات يومياً اأي اأننا نق�سي اأكرث 

من ثلث العمر يف النوم فاالإن�سان الذي عا�ش �ستني عام .. نام منها حوايل ع�سرين عام.
، و جلد االإن�سان  25 ملم  ، و �سمك جلد الفيل يبلغ  2ملم  اأن �سمك جلد االإن�سان ال يزيد عن  -هل تعلم 
با�ستثناء جفون  الغدد  الفيل خال من هذه  العرق بينما جلد  التي تفرز  الغدد  اآالف من  يحتوي على عدة 

العينني.
.. اأي يف خلل 80 �سنة يكون قد طاف  -هل تعلم اأن الرجل العادي مي�سي مبعدل 20 األف خطوة يومياً 

حول العامل �ستة مرات.
يف  �سربة  ثمانني  العادي  االإن�سان  قلب  �سربات  فعدد   ، اجل�سم  بحجم  تتاأثر  القلب  نب�سات  اأن  تعلم  -ه��ل 
فعدد  الع�سفور  قلب  اأم��ا  الدقيقة،  يف  �سربة   700 ال��ف��اأر  ويف  الدقيقة  يف  �سربة   25 الفيل  ويف  الدقيقة 

�سرباته 1000 �سربة يف الدقيقة.
-هل تعلم اأن الطفل حديث الوالدة يبكي يف املتو�سط مدة 113 دقيقة يومياً .. و الدموع التي يفرزها ت�ساعد 

كثرياً على رعاية �سحته العامة.
-هل تعلم اأن ياقوت احلموي هو عامل عربي قدمي من علماء اللغة و االأدب.

ن�صيحة اجلدة 

عهد م�شفر الأحبابي
ومتعاونه  درا�ستها..  يف  متفوقة 
والتلوين..  الر�سم  مع زمالئها. تهوى 
يف  مهند�سة  ت�سبح  ان  وتتمنى 
اإىل  �سورتها  وتهدي  امل�ستقبل.. 

جميع الأهل والأ�سدقاء.
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روان مربوك مبارك 
ومتعاونه  درا�ستها..  يف  متفوقة 
والتلوين..  الر�سم  مع زمالئها. تهوى 
يف  معلمة  ت�سبح  ان  وتتمنى 
اإىل  �سورتها  وتهدي  امل�ستقبل.. 

جميع الأهل والأ�سدقاء.

اأن�ار بدر احلب�شي 
ومتعاونه  درا�ستها..  يف  متفوقة 
والتلوين..  الر�سم  مع زمالئها. تهوى 
يف  معلمة  ت�سبح  ان  وتتمنى 
اإىل  �سورتها  وتهدي  امل�ستقبل.. 

جميع الأهل والأ�سدقاء.

دانية حامت اأب�ظريف 
ومتعاونه  درا�ستها..  يف  متفوقة 
والتلوين..  الر�سم  مع زمالئها. تهوى 
يف  طبية  ت�سبح  ان  وتتمنى 
اإىل  �سورتها  وتهدي  امل�ستقبل.. 

جميع الأهل والأ�سدقاء.

�لعد�ص 
اأك����������د ال����دك����ت����ور 
ج����م����ال ال���ع���ط���ار 
ا��������س�������ت���������������س�������اري 
التغذية وال�سحة 
اأن  ال��������ع��������ام��������ة، 
ال��ع��د���ش ي��ع��د من 
االأطعمة  اأق�������دم 
ال���غ���ن���ي���ة ب����امل����واد 
التي  الروتينية 
عليها  يعي�ش  كان 
االإن�سان، ويزرع يف 

كثري من مناطق البحر االأبي�ش املتو�سط، وتتكون منه الوجبات االأ�سا�سية 
لذوي الدخل املحدود يف هذه املناطق.

واأفاد العطار يف كتابه بعنوان التغذية يف القراآن، باأن العد�ش يحتوي على 
%8،5 ماء، 27،5 بروتني، %54،8 كربوهيدرات، 1،9 دهون، باالإ�سافة 
والفو�سفور،  والكال�سيوم  احل��دي��د  م��ث��ل،  غ��ذائ��ي��ة  بعنا�سر  غني  اأن���ه  اإىل 

وفيتامني اأ، وتناول 100 جرام منه مينح اجل�سم 370 �سعر حراري.
اأو�سح ا�ست�ساري التغذية اأن العد�ش كما ذكر يف القراآن وال�سنه له العديد 
البول، ويعالج  العد�ش يكافح االإم�ساك، ويدر  الفوائد الطبية، فق�سر  من 
فقر الدم، ويحفظ االأ�سنان من النخر، واإذا �سلق باملاء وهر�ش وو�سعت منه 

كمادات على اخلراجات يفتحها لتطهريها.

اإن���ه على ال��رغ��م م��ن اأن الكثري من  ق��ال��ت درا���س��ة ح��دي��ث��ة، 
رمبا  ال�سلع  اأن  اإال  �سعرهم،  ف��ق��دان  م��ن  يقلقون  ال��رج��ال 
اأن  اأب��رزه��ا  امل��ف��ي��دة،  امل��م��ي��زات  م��ن  بالعديد  ي��ك��ون مرتبطاً 

الرجل االأ�سلع يكون اأكرث ذكاًء و�سدقاً ون�سجاً.
نقلت  ال��ت��ي  ال��ري��ط��ان��ي��ة،  م��ي��ل(  )دي��ل��ي  ل�سحيفة  ووف���ق���اً 
اأكرث  اأنهم  ُيعتقد  بال�سلع  امل�سابني  الرجال  فاإن  الدرا�سة، 
مقارنة  و���س��دق��اً،  وتعليماً  ذك���اًء  واأك���رث  اجتماعياً،  ن�سجاً 

بالرجال الذين متتلئ روؤو�سهم بال�سعر.
الدرا�سة  تراأ�ش  الذي  مو�سكاريل،  فرانك  الدكتور  واأو�سح 
اأن الدرا�سة  “باري” يف والية فلوريدا االأمريكية،  بجامعة 
���س��م��ل��ت حت��دي��د م�����س��ت��وي��ات اجل���اذب���ي���ة، وال��ع��ن��ف، والر�سا 

فيها  مب��ا  العنا�سر  م��ن  وجم��م��وع��ة  االج��ت��م��اع��ي،  والن�سج 
ال�سدق، والذكاء، والو�سع االجتماعي.

وتو�سلت نتائج الدرا�سة اإىل اأن الرجال الذين يك�سو ال�سعر 
روؤو�سهم �سجلوا معدالت منخف�سة من الن�سج االجتماعي، 
واأن الرجال الذين يت�ساقط �سعرهم �سجلوا معدالت اأعلى، 
على  االأع��ل��ى  الن�سب  اأ�سحاب  بال�سلع  امل�سابون  ك��ان  بينما 

االإطلق يف الن�سج االجتماعي.
ي�سار اإىل اأنه يف الفئة العمرية ما بني 35 و45 عاماً يفقد 
الرجال �سعرهم ب�سكل الفت للنظر، ويرتفع هذا املعدل اإىل 
ال�ستني، وعادة ما يكون االأمر  %65 من الرجال يف عمر 

وراثياً وميكن ر�سده بني خمتلف الفئات.

الرجال امل�شابون بال�شلع اأكرث ذكاًء ون�شجًا

جمم�عة من �لن�شاء يرق�شن �أمام عدد من �مل�شجعني يف �إحدى �حلد�ئق ب�شنغهاي.   )�أ ف ب(

كان احمد دائما على خلف مع جدته الطيبة احلنون والتي كثريا ما غ�سبت منه لعدم �سماعه لن�سيحتها 
اإلب�ش ح��ذاءك قبل اخل��روج يا احمد ..ال تخلع  الب�سيطة الغالية وهي: يا احمد ال تلعب بدون حذائك .. 
حذاءك اثناء اللعب بالدراجة يااحمد.. كلم كان يرتدد على اذنه كثريا لكنه ال يبايل به ويقذف به من اذن 

الأذن ومي�سي م�سرعا للعب بدون حذائه .
اأ�سدقاوؤه طالبني منه اخلروج للعب بالدراجة فنادت عليه جدته للب�ش احلذاء فقال  جاء يوم ح�سر فيه 
واأ�سدقائه  دراجته م�سرعا  راكبا  ..ب��دون حذاء  )حا�سر جدتي حا�سر( ودخلت اجلدة حجرتها وذهب هو 
يف الطريق يقفزون ويتنقلون من مكان اىل مكان حتى حدث ما عكر على احمد بهجته ..ثقب االطار ثقبا 
كبريا فنزل احمد من على الدراجة لريى لهذه امل�سكلة حل وهنا جاءت امل�سكلة الثانية ا�سد ايلما فقد 
ب�سببه جرحت قدمه جرحا عميقا ومل ي�ستطع اخراج قطعة  املك�سور والذي  بالزجاج  كانت االر�ش مليئة 
الزجاج بيده من االأمل وجتمع ا�سحابه عليه وحملوه على دراجة احدهم وهو ينزف دما من قدمه املجروحة 
ويتاأمل لي�ش منها فح�سب بل من الكلم والتاأنيب الذي �سي�سمعه من جدته و�ستكون حمقة يف ذلك .اأمره 
اأن يرقد يف الفرا�ش ا�سبوعا بعد اأن خاط قدمه بغرز عديدة وا�سبوعا اخر �سيق�سيه يف البيت ال  الطبيب 
يرى ا�سدقاءه ودراجته وال�سارع واحلديقة عقابا على عدم �سماعه لكلم جدته مع حرمانه من احللوى 

وامل�سروف ..كل هذه اخل�سائر منيت بها يا احمد ..كل هذه اخل�سائر.. ونظر حلذائه وهو حزين.


