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ال ت�ضعوا التلفزيون يف غرفة نوم طفلكم

ذل���ك، وم��ن��ه��ا و�ضع  ي��درك��وا  اأن  امل��ن��زل م��ن دون  امل��خ��اط��ر يف  لبع�ض 
اإنعكا�ضات  ال��ف��ع��ل  ل��ه��ذا  اأن  ت��درك��ون  ف��ه��ل  غ��رف��ت��ه��م.  ال��ت��ل��ف��زي��ون يف 
اأبرز خماطر و�ضع  اإليكم  �ضلبية على نف�ضية الأطفال و�ضخ�ضيتهم؟ 

التلفزيون يف غرفة الطفل.
ما هي خماطر و�ضع التلفزيون يف غرفة الطفل؟

– من اأبرز املخاطر التي ميكن اأن يتعّر�ض لها الطفل عندما ت�ضعون 
له التلفزيون يف غرفة النوم هي اإمكانية متابعته لربامج غري منا�ضبة 
ل�ضنه، وميكن اأن توؤثر �ضلباً على تفكريه وحالته النف�ضية خ�ضو�ضاً اإن 
كانت تت�ضمن بع�ض امل�ضاهد الإباحية. لذا فاإن مراقبتكم ملا ي�ضاهده 

طفلكم على التلفزيون اأمر �ضروري جداً.
تنتج عن و�ضع التلفزيون يف  اأن  ميكن  التي  املخاطر  من  اأن  – كما 
غرفة نوم الطفل، الهلو�ضة وروؤية الكوابي�ض، ل �ضيما اإن كان الطفل 
قد �ضاهد بع�ض الربامج اأو الأفالم التي تت�ضمن م�ضاهد خميفة اأو 
مرعبة اأو عنيفة. ففي هذا الو�ضع، ي�ضبح الطفل يتخّيل الكثري من 
الأمور املخيفة يف ذهنه، اأو ي�ضبح يخاف من البقاء مبفرده اأو التوجه 

اإىل مكان ما.
– اأي�ضاً هناك بع�ض املخاطر اجل�ضدية الوا�ضحة على الطفل يف حال 
و�ضعتم التلفزيون يف غرفته، فهو ي�ضبح ك�ضوًل وخموًل ل يقوم باأي 
جمهود ول يتحّرك، وهذا الأمر ينعك�ض �ضلباً على �ضحته فيتعّر�ض 
للكثري من الأمرا�ض الناجمة عن قلة احلركة. لذا عليكم اأن ت�ضجعوه 
على ممار�ضة بع�ض الن�ضاطات الرتفيهية يف الهواء الطلق، ول ت�ضعوا 

التلفزيون يف غرفته.
– هذا وي�ضار اإىل اأن و�ضع التلفزيون يف غرفة طفلكم يعّر�ضه لل�ضمنة 
واكت�ضاب الوزن الزائد ب�ضورة كبرية، فهو �ضيجل�ض من دون اأي حركة 
احللويات ما  الطعام، وخ�ضو�ضاً  الكثري من  و�ضيتناول  لوقت طويل 

يزيد من احتمال اإ�ضابته بالبدانة امل�ضرة ب�ضحته يف �ضّن �ضغري.

من مي�ضي يف نومه مهارته 
تفوق الطبيعيني!

وجدت درا�ضة جديدة اأن الذين ي�ضريون اأثناء النوم هم الأكرث عر�ضة 
" التوجيه الآيل" حتى عندما يكونون م�ضتيقظني، وهو ما  لعملية 

يجعلهم يتمتعون مبهارات تفوق الأ�ضخا�ض الطبيعيني.
واك��ت�����ض��ف ال��ب��اح��ث��ون ه���ذه ال��ن��ت��ائ��ج ب��ع��د اإج����راء اخ��ت��ب��ارات ل��ع��دد من 
با�ضم  طبيا  يعرف  ما  وه��و  ال��ن��وم،  اأث��ن��اء  ي�ضريون  الذين  الأ�ضخا�ض 
"�ضرمنة " اأو "اجُلوال"، وهو اأحد ا�ضطرابات النوم، يحدث خاللها 

قيام املري�ض باأن�ضطة من �ضمنها امل�ضي.
اأثناء النوم هم  اأن اأولئك الذين مييلون اإىل ال�ضري  ووجد الباحثون 
اأقل تاأثرا باحلاجة اإىل العودة للوراء عند بلوغ هدف ما، حيث اأنهم 
اأقل ترددا يف اتخاذ القرارات، وكانوا قادرين على ال�ضتمرار يف امل�ضي 
على النحو الطبيعي فيما اأولئك الذين ل يعانون من هذا النوع من 
اإليهم  املوكلة  املهام  اأكرث ميال للتخل�ض من  النوم كانوا  ا�ضطرابات 
ال�ضرمنة  م��ن  يعانون  ال��ذي��ن  اأن  اإىل  ي�ضري  م��ا  وه��ذا  وق��ت مبكر،  يف 

ميتلكون مزايا ومهارات متعددة مقارنة بالأ�ضخا�ض الطبيعيني.
ويعتقد باأن امل�ضابني بهذا النوع من ا�ضطراب النوم، ميكنهم القيام 
ببع�ض الأ�ضياء املعقدة بالإ�ضافة اإىل امل�ضي، مثل ارتداء املالب�ض وقيادة 
�ضيارة اأو العزف على اآلة مو�ضيقية، ويوؤثر هذا ال�ضطراب على 2 اإىل 
%10 من الأطفال على الرغم من  البالغني، واأكرث من  %4 من 
اأن معظمهم �ضيتخل�ض من هذا ال�ضطراب مبجرد الو�ضول اإىل �ضن 

البلوغ
وقال الدكتور اأوليفر كاناب، وهو حما�ضر يف علم الأع�ضاب الإدراكي 
يف جامعة �ضنرتال لنك�ضاير، اإنه "مل يعرف �ضوى القليل عن عالمات 
ال�ضري اأثناء النوم، وذلك اأ�ضا�ضا ب�ضبب �ضعوبة التحقيق يف هذه احلالة 
جتريبيا"، واأ�ضاف: "تقدم اأبحاثنا روؤية لهذه ال�ضطرابات يف النوم، 

وتوفر �ضلة علمية وا�ضحة بني العمل والوعي والنوم."
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روبوت يغنيك عن 
الكلب احلقيقي

قّدمت جمموعة �ضوين العمالقة لالإلكرتونيات يف طوكيو ن�ضخة جديدة 
من كلبها الروبوت "اأيبو" املو�ضول بالإنرتنت واملزود بخ�ضائ�ض الذكاء 
الكلب بح�ضب  �ضنة  2018 وهي  �ضنة  اق��رتاب  وذل��ك مع  ال�ضطناعي، 

الأبراج ال�ضينية واليابانية.
من  اعتباراً  اليابانية  ال�ضوق  �ضيطرح يف  ال��ذي  "اأيبو" اجلديد  وروب��وت 
يناير، هو كلب اأبي�ض يبلغ طوله 30 �ضنتمرتاً مع ذيل متحرك واأذنني 
من  ب�ضل�ضلة  م��زود  وه��و  م�ضاعره.  تعك�ضان  وعينني  كبريتني  �ضوداوين 
اأجهزة ال�ضت�ضعار والكامريات واملايكروفونات وميكن و�ضله بالإنرتنت، 

ما ي�ضمح ل�ضاحبه بالتفاعل معه عن بعد، عرب هاتف ذكي.
يونيو  الأ����ض���واق يف  ال��ت��ي ط��رح��ت يف  اأي��ب��و  م��ن  الأوىل  الن�ضخة  ول��ق��ي��ت 
كبرياً، وبيعت اأول 3 اآلف وحدة منه يف اليابان يف خالل  1999 جناحاً 
األف ين )2300   250 املرتفع بحدود  �ضعره  بالرغم من  دقيقة،   20

دولر تقريبا ب�ضعر ال�ضرف احلايل(.
الروبوت  األف قطعة يف املجموع من هذا   150 اأكرث من  وباعت �ضوين 
عن  التوقف  اإىل  املالية  ال�ضعوبات  دفعتها  عندما   2006 ال��ع��ام  حتى 
ت�ضنيع هذا ال�ضلعة الفاخرة. واأو�ضحت "�ضوين" الأربعاء اأنها لن تعيد 
اأغلقتها  التي  الروبوت  الكلب  لهذا  البيطرية" املخ�ض�ضة  "العيادة  فتح 
ين  األف   198 ب�ضعر  اأيبو  الن�ضخة اجلديدة من  و�ضتباع   .2014 �ضنة 

)قرابة 1800 دولر(.                                             )�ضورة �ض 36(

هذه االأعرا�ض 
تعني اأّنك مو�ضو�ض

ق����ال م��ع��ه��د اجل������ودة والق���ت�������ض���ادي���ة يف 
القهري  الو�ضوا�ض  اإن  ال�ضحي،  القطاع 
على  فيه  ت�ضيطر  نف�ضي  ا���ض��ط��راب  ه��و 
ول  دائ��م��اً  تالزمه  معينة  فكرة  املري�ض 

ميكنه التخل�ض منها.
القهري  ال��و���ض��وا���ض  اأع���را����ض  وت��ت��م��ث��ل 
الأ�ضياء،  ن�ضيان  ال�ضائعة يف اخلوف من 
وهو ما يظهر مثال يف �ضورة التاأكد من 
غلق الأبواب اأكرث من مرة، واخلوف من 
اجلراثيم، وهو ما يظهر مثاًل يف غ�ضل 
اليدين ب�ضل متكرر، اأو النظام الق�ضري، 
بطريقة  الأ����ض���ي���اء  ت��رت��ي��ب  وج�����وب  اأي 

معينة.
واأك�������د امل���ع���ه���د الأمل���������اين ع���ل���ى ����ض���رورة 
ا�ضت�ضارة طبيب نف�ضي يف حال مالحظة 
للعالج  للخ�ضوع  وذلك  الأعرا�ض،  هذه 
املري�ض  ف��ي��ه  يتعلم  وال����ذي  ال�����ض��ل��وك��ي، 
ت�ضيطر  ال��ت��ي  الأف��ك��ار،  م��واج��ه��ة  كيفية 
على ذهنه، بحيث ل ت�ضكل عائقا كبريا 
اأم����ام مم��ار���ض��ة احل��ي��اة ال��ي��وم��ي��ة ب�ضكل 

طبيعي اإىل حد بعيد.

كيف نتعامل مع 
الت�ضمم الدوائي؟

يحدث الت�ضمم الدوائي عند تناول 
من  مالئمة  غ��ري  اأو  ك��ب��رية  كمية 
اأ�ضرار  اإىل  ي��وؤدي  ال���دواء، مما قد 

موؤقتة اأو دائمة على اجل�ضم.
وت��ع��ت��م��د ���ض��دة ال��ت�����ض��م��م ع��ل��ى نوع 
تناوله  وط��ري��ق��ة  وكميته  ال����دواء 
)بلع، ا�ضتن�ضاق، حقن، عرب اجللد( 

و�ضحة ال�ضخ�ض والوزن.
واأعرا�ض الت�ضمم الدوائي متنوعة 

وقد ت�ضتمل على:
مغ�ض. غثيان. تقيوؤ. عدم القدرة 
�ضرعة  ت�������ض���وي�������ض.  ال����ن����وم.  ع���ل���ى 
اليدين.  ارجت���اف  ت��ع��رق.  التهيج. 
تو�ضع  النب�ض.  يف  تغري  هلو�ضات. 
اأم���ا  ال���ع���ني.  ب����وؤب����وؤ  ت�����ض��ي��ق يف  اأو 
وقبل  اأول  ع��رب:  فيكون  الإ�ضعاف 
كل �ضيء يجب الت�ضال بالإ�ضعاف 

فورا.
كان  اإذا  الإ����ض���ع���اف،  ح�����ض��ور  ح��ت��ى 
ف��ت��ج��ب مراقبة  واع��ي��ا  ال�����ض��خ�����ض 
ونقله  وح���رارت���ه،  وتنف�ضه  نب�ضه 

ملكان مريح.
مينع بتاتا حتفيز التقيوؤ. لكن اإذا 
تقياأ امل�ضاب فيجب و�ضع القيء يف 

كي�ض واإعطاوؤه لفريق الإ�ضعاف.
ي��ج��ب ج��م��ع اأك����رب م��ع��ل��وم��ات عن 

املادة التي تناولها ال�ضخ�ض.
التنف�ض  ع��ن  امل��ري�����ض  ت��وق��ف  اإذا 
الرئوي  الإن���ع���ا����ض  ع��م��ل  ف��ي��ج��ب 

القلبي حتى و�ضول الإ�ضعاف.

كيم كاردا�ضيان باإطاللة 
تخطف االأنظار

باإطاللة  ك��اردا���ض��ي��ان  ك��ي��م  اط��ّل��ت 
اإطاللت  خاطفة م�ضابهة لإحدى 
 1986 "�ضري" عام  الفن  اأيقونة 
يف ح��ف��ل الأو����ض���ك���ار وذل����ك يف زي 

تنكري احتفاًل ب�"هالووين".  
الواقع  ت��ل��ف��زي��ون  وظ��ه��رت جن��م��ة 
 crop ب����زي ا���ض��ف��ر م���ك���ّون م���ن
وبنطال   ، طويلة  اكمام  ذو   top
وا�ضع  بوهيمي  ط��اب��ع  ذات  بق�ضة 
م���رف���ق���ة ب���ال���ت���ط���اري���ز ال�����رّباق�����ة و 
"�ضري"  م��ك��ي��اج  م���ع   ، ���اح���رة  ال�������ضّ

الكال�ضيكي.
ُيذكر ان كيم ا�ضطحبت معها اىل 
تقم�ض  ال���ذي  �ضديقها  ال�����ّض��ه��رة 
قلده  ح��ي��ث  ���ض��ري،  زوج  �ضخ�ضية 
بطريقة ت�ضريحة ال�ضعر وال�ضارب 
تنكرت  فقد  كورتني  �ضقيقتها  اأم��ا 

بزي مايكل جاك�ضون .

ماذا تقول رائحة 
االإبطني عن �ضحتك؟

عادة ما ينزعج النا�ض من رائحة العرق 
الأمر  ه��ذا  ولكن  الإب��ط��ني،  املنبعثة من 
للعيان  كما هو ظاهر  �ضيئا  يكون  ل  قد 

بل قد يكون موؤ�ضرا هاما على ال�ضحة.
املف�ضل  حت��ت  امل��وج��ودة  املنطقة  تعج  اإذ 
الذي يربط الذراع مع الكتف بالبكترييا 
وه���ي م��رت��ب��ط��ة ب��ال��ن��ظ��ام امل��ي��ك��روب��ي يف 
البقاء  ي�����ض��م��ن  م���ا  ال��ه�����ض��م��ي��ة  ال���ق���ن���اة 
الرغم  على  ف��اإن��ه  لذلك  ج��ي��دة،  ب�ضحة 
ت�ضدرها  ق��د  التي  ال�ضيئة  ال��روائ��ح  م��ن 
الإبطني،  حت��ت  تعي�ض  ال��ت��ي  البكترييا 
العقد  ح��م��اي��ة  يف  ه��ام��ا  دورا  ل��ه��ا  اأن  اإل 
ال��ل��ي��م��ف��اوي��ة والأن�������ض���ج���ة امل����وج����ودة يف 

املنطقة.
وت��ظ��ه��ر جم��م��وع��ة م���ن ال��ب��ح��وث مدى 

هذه  يف  امليكروبات  على  احلفاظ  اأهمية 
حيث  ال�ضحة،  حماية  اأج��ل  من  املنطقة 
اجل�ضم  رائ��ح��ة  منع  اأن  النتائج  ك�ضفت 
هذا  يف  تغريا  وب�ضرعة  ي�ضكل  اأن  ميكن 

امليكروبيوم.
من  فريدة  ميكروبيوم  ف��رد  كل  وميلك 
نوعها والتي تتاأقلم مع البيئة املحيطة، 
وهذه الكائنات احليوية يف اجل�ضم قادرة 

على حمايتنا من الأمرا�ض.
ووج�������د ال���ب���اح���ث���ون يف م���ت���ح���ف ن����ورث 
كارولينا للعلوم الطبيعية اأن امليكروبات 
حتت الإبطني تختلف اختالفا كبريا من 
كانوا  اإذا  ما  على  اعتمادا  لآخ��ر  �ضخ�ض 
م�ضادات  اأو  ال��ع��رق،  مزيل  ي�ضتخدمون 

التعرق اأم ل.

َكون �صداقات متعددة:
يكت�ضبها  اأن  ميكن  التي  الأ�ضياء  اأه��م  من  ال�ضداقة 
الإن�����ض��ان ط��ي��ل��ة ح��ي��ات��ه، ف��ب��دون الأ����ض���دق���اء ي�ضبح 

الإن�ضان بال روح، كما يقول البع�ض. احر�ض على تكوين 
اأوقاتا  معهم  واق�����ض  عمرك  م��ن  الع�ضرينات  يف  �ضداقات 
طويلة. ولكن كن حذراً يف اختيار الأ�ضدقاء حتى ل توؤثر 

عالقتك بهم �ضلباً على حياتك.
ل تق�ِض حياتك مع �ضخ�ض يقلل من اأهميتك:

اإذا كنت قد بداأت يف الع�ضرينات حياة جدية مع �ضريك حياتك 
ي�ضتمتعون  مم��ن  ال�ضخ�ض  ه��ذا  ي��ك��ون  األ  على  ف��اح��ر���ض 
بالتقليل من اأهمية الأخرين. فمثل هوؤلء هم يف احلقيقة 
حاقدون على غريهم ول ي�ضتطيعون العرتاف باأي جناح 

لالآخرين حتى �ضريك احلياة مما يعك�ض غريتهم

ِحب نف�صك ودللها:
تعلم كيف حتب نف�ضك وتتقبلها وتدللها، فقد اأكد العلماء 
اأن تقبل الذات والقتناع بها بدًل من رف�ضها ونقدها يزيد 
م��ن فر�ض جن��اح الإن�����ض��ان يف العديد م��ن الأم���ور. ميكنك 
على �ضبيل املثال توفري مبلغ من النقود ولو كان ب�ضيطاً كل 
اأ�ضبوع وقدم لنف�ضك مكافاأة ب�ضيطة يف كل مرة تقوم فيها 

باإجناز عمل ما.

ٌقم باملغامرات:
ميكنك  عمرية  مرحلة  ان�ضب  هي  الع�ضرينات  تكون  رمب��ا 
فيها ال��ق��ي��ام ب��امل��غ��ام��رات وخ��و���ض امل��خ��اط��ر، ف��ل��دي��ك الآن 
الطاقة والقوة وال�ضجاعة الكافية لذلك. و�ضوف تكون تلك 
املخاطرة اأو املغامرة هي ق�ضتك لأ�ضدقائك ورمبا اأولدك 

عندما ت�ضبح يف الأربعني اأو اخلم�ضني.

ٌكن جريئًا:
ل ترتدد اأبداً يف القيام باأي �ضيء ترغب فيه ول تدع خوفك 
ينت�ضر. اإذا اأردت اأن ت�ضافر لأي مكان ف�ضافر فوراً. اإذا اأردت 
اأن تبداأ م�ضروعاً خا�ضاً، فاأبداأ ولكن بعد درا�ضته جيداً واتبع 
هذه الطريقة مع اأي �ضيء يف حياتك حتى ل تندم عندما 

تبلع الأربعني .

ن��ف�����ص��ك  ت������ق������ارن  ال 
باالآخرين:

كل �ضخ�ض يختلف عن غريه فال تقارن نف�ضك 
اأجنبوا  اأو  تزوجوا  ممن  العمل  يف  زمالئك  اأو  باأ�ضدقائك 
اأو ممن يعي�ضون حياة مرتفة، فكل �ضخ�ض يعي�ض  اأطفاًل 
املقارنة  تلك  ت���وؤدي  ل��ن  الآخ��ري��ن.  ولي�ض حياة  ه��و  حياته 
وقد  معنوياتك.  وحتطيم  نف�ضك  اإي����ذاء  ���ض��وى  ���ض��يء  اإىل 
بالآخرين  ن��ف�����ض��ك  م��ق��ارن��ة  اأن  م���وؤخ���را  الأب���ح���اث  اأث��ب��ت��ت 
ع���دمي���ة اجل������دوى وذل�����ك لأن�����ك ل ت���ع���رف احل��ق��ي��ق��ة عن 
�ضعداء  وكاأنهم  الأم��ر  لك  يبدو  فرمبا  الأ�ضخا�ض.  ه��وؤلء 

وحمظوظون ولكن يف احلقيقة هم لي�ضوا كذلك.
توقف عن نظرتك لالآخر ومقارنته بنف�ضك

م��ن اأك���رث الأم����ور ال��ت��ي تعيق جن��اح اأي اإن�����ض��ان اأن ي��ق��وم ب� 
مقارنة ذاته بالآخرين �ضواء كانت هذه املقارنة على م�ضتوى 
الإمكانيات املادية اأو القدرات واملهارات العقلية اأو اأي �ضيء 
، فعلى العك�ض يف  ل��ن يفيدك  اآخ��ر ففي ك��ل الأح���وال ه��ذا 
من  بالرغم  عزميتك  ه��دم  يف  املقارنة  ه��ذه  تت�ضبب  العادة 
ال��ق��درات وامل��ه��ارات التي تنفرد بها عن  اأن��ك متتلك بع�ض 
غريك لكن لالأ�ضف دائماً تنظر اإىل ما ينق�ضك ول تنظر ملا 
يف يدك . فالبد اأن تعلم جيداً اأن اهلل �ضبحانه وتعاىل خلقنا 
وال�ضفات  القدرات  العديد من  منا يحمل  فكاًل  خمتلفني 
التي جتعله مميزاً عن غريه والتي اإذا اأ�ضتغلها جيداً ميكنه 
التفكري  كل طاقتك يف  اأه���درت  لو  م��اذا  لكن  الكثري  �ضنع 
اإ�ضتغالل  كيفية  يف  تفكر  اأن  م��ن  ب��دًل  غ��ريك  ميلكه  فيما 

طاقتك وقدراتك يف اإنتاج جديد .
عدم  ب�ضبب  الغالب  يف  يكون  الآخرين  مع  واملقارنة  النظر 
الثقة يف النف�ض اأو ب�ضبب اخلوف من املغامرة من الإعتماد 
على نف�ضك يف اأي اأمر لكن تذكر اأنك لن تعي�ض هذه احلياة 
اأك��رث من  اإل مرة فتخل�ض من خماوفك لأن��ك لن تخ�ضر 
خ�ضارتك لعمرك واأنت حمبط وخائف من خو�ض التجربة 
، كذلك ل تخ�ضى من اأي تغيري قد يطراأ على حياتك فهذا 

اأمر طبيعي لأن هذا التغيري ينعك�ض عليك كي تنمي من 
اأو  ت���زداد خم��اوف��ك  اأن  ولي�ض معناه  واإب��داع��ات��ك  ق��درات��ك 
يعي�ض كي  الإن�ضان طوال حياته  اأن  ، فتذكر  بالقلق  ت�ضعر 

يتعلم كل يوم ما هو جديد .
وثقت  اإذا  العك�ض  ع��ل��ى  ب��ل  لأح���د  م��ق��ل��داً  ت��ك��ون  األ  ت��ذك��ر 
اأن  املهارات التي متتلكها ميكنك  بنف�ضك وا�ضتغليت جميع 
تنتج اأكرث من ال�ضخ�ض الذي حتاول اأن تقلده واأعمل على 
حتويل كل طاقة �ضلبية داخلك اإىل م�ضدر جديد لالإلهام ، 
اأما اإذا واجهتك �ضغوط اأو م�ضاكل يف حياتك فال تعمل على 
ال�ضغط على نف�ضك اأك��رث من ال��الزم بل ح��اول اأن تخفف 

عن ذاتك كي ت�ضتطيع اأن تكمل م�ضريتك يف النجاح .

�ضت ن�ضائح للع�ضرينات حتى ال تندم يف االأربعني!
اإذا كنت يف الع�صرين فمن املتوقع اأن تخطئ يف بع�ض االأمور، فالع�صرينات هي مرحلة 

املحاولة والتعلم وا�صتك�صاف احلياة. رمبا تلهيك احلياة العملية اأو ال�صخ�صية، 
ولكن اهتمامك بنف�صك هو اأولوية فما تزرعه يف الع�صرين جتنيه يف االأربعني.

"امبارح كان عمري ع�صرين" اإحدى اأغنيات املطرب امل�صري حممد منري، وت�صف 
تت�صم  والتي  العمر  مراحل  اأزه��ى  من  بحق  تعترب  العمرية  املرحلة  هذه  اأن 
وثوراتها.  اأ�صكالها  بكل  واحلياتية  املزاجية  والتقلبات  واحليوية  بالطاقة 

ور�صدت مواقع اأجنبية مثل بيزن�ض اإن�صايدر وثوت كاتالوغ وكوببتياموبت طرقًا 
متعددة لكي ت�صتمتع بالع�صرينات وحتقيق كل ما قد تندم يف االأربعينات من 

عمرك الحقًا على عدم حتقيقه.
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�ش�ؤون حملية

برعاية عبداهلل بن زايد 

حفالت املو�ضم ال�ضابع من مو�ضيقى اأبوظبي الكال�ضيكية يف خمتلف اأنحاء اأبوظبي
الربنامج يت�صمن �صل�صلة من العرو�ض املو�صيقية العاملية التي ت�صتمر حتى اأبريل القادم

م�ضت�ضفى الرحبة ي�ضتقبل اأربعة توائم

الإ�صعاد املتعاملني

بلدية مدينة العني تطلق خمترب الذكاء اال�ضطناعي  لتطوير اخلدمات 

•• اأبوظبي - الفجر

 م��ا ب��ني ح��ف��الت الأورك�����ض��رتا الأوروب���ي���ة التقليدية 
وحفالت العزف املنفرد على البيانو وم�ضرح الباليه؛ 
اأبوظبي  "مو�ضيقى  م���ن  ال�����ض��اب��ع  امل��و���ض��م  ي��وا���ض��ل 
املو�ضيقية  �ضل�ضلة من احلفالت  الكال�ضيكية" تقدمي 
التجارب  من  وا�ضعة  جمموعٍة  تت�ضمن  التي  العاملية 
ع�ضاق  ذائ��ق��ة  تلبي  التي  املتميزة  والفنية  املو�ضيقية 
املو�ضيقى الكال�ضيكية والفنون الأدائية، وت�ضتمر حتى 

اأبريل من العام القادم. 
يقام الربنامج حتت رعاية �ضمو ال�ضيخ عبداهلل بن زايد 
اآل نهيان، وزير اخلارجية والتعاون الدويل، وبتنظيم 
من دائرة الثقافة وال�ضياحة باأبوظبي، وت�ضهد الفرتة 
املقبلة عرو�ضاً مو�ضيقية حية يقدمها كل من ثالثي 
امللكية  كون�ضريجتيبو  اأورك�ضرتا  من  الرتومبون  اآل��ة 
البيانو  ، واأوركي�ضرتا �ضتات�ضكابيله در�ضدن مع عازف 
رودولف بوخبيندر، وعازف البيانو املبدع �ضيوجن جني 
والباليه  ل��الأوب��را  "دونيت�ضك"  م�ضرح  وعر�ض  ت�ضو، 
مب�ضاركة راق�ضي الباليه من م�ضرح البول�ضوي اإيفان 

فا�ضيليف واإيكاترينا كري�ضانوفا. 
�ضعيد غبا�ض،  ���ض��ي��ف  ���ض��ع��ادة  ق���ال  امل��ن��ا���ض��ب��ة،  وب��ه��ذه   
من  – اأبوظبي:  وال�ضياحة  الثقافة  دائ��رة  عام  مدير 
الفنية  العرو�ض  من  وا�ضعة  جمموعة  تقدمي  خ��الل 
املو�ضم  ير�ّضخ  عاملياً،  ال�ضهرية  الكال�ضيكية  واملو�ضيقى 
مكانة  الكال�ضيكية  اأب��وظ��ب��ي  مو�ضيقى  م��ن  ال�����ض��اب��ع 
والفنون  للثقافة  ع��امل��ي��ة  وج��ه��ة  ب��اع��ت��ب��اره��ا  الإم�����ارة 
امل��و���ض��ي��ق��ي��ة.  وي��ع��د ال��ربن��ام��ج احل�����ض��ري امل���ن���وع من 
منا�ضبة  املو�ضم  ه��ذا  املعا�ضرة  الكال�ضيكية  املو�ضيقى 
واأ�ضجع  مده�ضة،  مو�ضيقية  جت���ارب  لخ��ت��ب��ار  رائ��ع��ة 
اجلميع على ال�ضتمتاع بهذا الربنامج املتميز والغني 

بالعرو�ض والإبداعات املو�ضيقية ال�ضاحرة.
وك���ان���ت ف��ع��ال��ي��ات امل��و���ض��م ال�����ض��اب��ع ق���د ان��ط��ل��ق��ت مع 
واحدة من  تعد  التي  ال�ضمفونية،  لو�ضرين  اأورك�ضرتا 
املوؤلف  بقيادة  الأوروبية،  املو�ضيقية  الفرق  واأب��رز  اأهم 
املو�ضيقي الأمريكي جيم�ض جافيجان وعازف البيانو 
اأم�ضيتان  واأق��ي��م��ت  اأجن��ل��ي�����ض؛  ن��ي��ك��ول���ض  الأم��ري��ك��ي 
وم�ضرح  العني  مدينة  يف  اجلاهلي  قلعة  يف  فريدتان 
اأكتوبر  و13   12 ي��وم��ي  ب��اأب��وظ��ب��ي  الإم�����ارات  ق�ضر 
يف  ال�ضمفونية  لو�ضرين  اأورك�ضرتا  وجنحت  املا�ضي،  
ت�ضكيلٍة  خالل  من  الإم���ارات  بدولة  جماهريها  اإبهار 
منّوعة من املقطوعات املو�ضيقية املتميزة من مو�ضيقى 
بني  ف��ري��داً  جتان�ضاً  ت�ضكل  التي  الرومان�ضي  الع�ضر 

الأمناط املو�ضيقية الكال�ضيكية والرومان�ضية.

التنفيذي  الرئي�ض  ليكري�ض،  ج��ون  ق��ال  جهته،  م��ن 
اإنتاج  تتوىل عمليات  التي  "فال�ض" للرتفيه،  ل�ضركة 
املو�ضم:  ه��ذا  الكال�ضيكية  اأبوظبي  مو�ضيقى  حفالت 
من خالل ا�ضت�ضافة عرو�ض اأداء فنية رفيعة امل�ضتوى 
عرب فرق اأورك�ضرتا متميزة وعازفني منفردين، نحن 
الفنية  الأ���ض��ك��ال  خمتلف  م�ضاركة  بقدرتنا  ثقة  على 
ال��ت��اري��خ��ي��ة وامل��ع��ا���ض��رة م��ن ���ض��ت��ى اأن���ح���اء ال��ع��امل مع 
اجلمهور بدولة الإم��ارات العربية املتحدة. وانطالقاً 
م��ن رغ��ب��ت��ن��ا ب��ت��ع��ري��ف اجل��م��ه��ور ب��امل��واه��ب اجلديدة 
وب���روع���ة ال�����ض��م��ف��ون��ي��ات ال��ك��ال���ض��ي��ك��ي��ة، ي��ع��ت��زم املو�ضم 
اجلديد من "مو�ضيقى اأبوظبي الكال�ضيكية" الرتقاء 

مبتعة جماهريه ب�ضكل غري م�ضبوق يف املنطقة.
وي���ع���د ث���الث���ي اآل�����ة ال���رتوم���ب���ون م���ن اأع�������ض���اء فرقة 
عاملياً،  ال�ضهرية  امللكية  "كون�ضريجتيبو"  اأورك�����ض��رتا 
عرب  ج��دي��دة  اآف���اق  نحو  باجلماهري  �ضيحلقون  حيث 
اأعمال  مع  الكال�ضيكية  للمو�ضيقى  متميز  ا�ضتك�ضاف 
فرانز  مثل  كبار  مو�ضيقيون  موؤلفون  اأبدعها  �ضهرية 
���ض��وب��رت وي��وه��ان�����ض ب��راه��م��ز. وي��ت��ك��ون ث��الث��ي عازيف 
ال���رتوم���ب���ون م���ن الأخ����وي����ن ن��ي��ك��و وم����ارت����ن �ضيربز 
وزميلهما العازف بارت كالي�ضن�ض، و�ضيوؤدون عر�ضهم 
بال  جريوين  املتميز  البيانو  ع��ازف  مب�ضاركة  الرائع 
يوم اخلمي�ض 9 نوفمرب يف ح�ضن بن حمودة يف مدينة 

العني.
هذا  بفعاليات  در���ض��دن  �ضتات�ضكابيله  فرقة  وت�ضارك 
املو�ضم برفقة عازف البيانو املبدع رودولف بوخبيندر، 

اإليكتور  الأم���ري  ي��د  على  تاأ�ض�ضت  التي  الفرقة  وه��ي 
واحلا�ضلة   1548 ع���ام  يف  �ضاك�ضونيا  م��ن  م��وري��ت��ز 
ت�ضم  جلنة  للعام" من  اأورك�ضرتا  "اأف�ضل  لقب  على 
50 ناقداً مو�ضيقياً مرموقاً على ال�ضعيد الدويل يف 
عام 2013. و�ضتقدم الفرقة عر�ضها يف م�ضرح ق�ضر 
الذي يعود  العريق  اإرثها  باأبوظبي، لتج�ضد  الإم��ارات 
اإىل اأكرث من 400 عاماً من تقاليد وتاريخ املو�ضيقى 
الكال�ضيكية يومي الثالثاء والأربعاء 5 و6 دي�ضمرب. 
ا�ضتثنائي  برنامج  الأورك�ضرتا اجلمهور عرب  و�ضتقود 
اإبداع  م��ن  البيانو  كون�ضرتو  مقطوعات  م��ن  يتكون 
ل��ودف��ي��ج ف��ان بيتهوفن، وال��ت��ي ت��ع��رّب مت��ام��اً ع��ن روح 
التا�ضع  القرن  مطلع  فيينا  يف  الكال�ضيكية  املو�ضيقى 
�ضتوؤدي  دي�ضمرب،   5 الثالثاء  اأم�ضية  وخ��الل  ع�ضر. 
كون�ضرتو  تقدمي  يت�ضمن  مو�ضيقياً  عر�ضاً  الفرقة 
�ضيتم  بينما  ل��ب��ي��ت��ه��وف��ن؛  واخل��ام�����ض  الأول  ال��ب��ي��ان��و 
لنف�ض  وال��راب��ع  وال��ث��ال��ث  ال��ث��اين  الكون�ضرتو  ت��ق��دمي 

املو�ضيقار خالل اأم�ضية اليوم التايل.
وي�ضارك �ضيوجن جني ت�ضو، النجم املو�ضيقي ال�ضاعد 
الذهبية  امليدالية  على  واحلائز  اجلنوبية،  كوريا  من 
الأوىل  للمرة  املو�ضيقية  موهبته  �ضوبان،  م�ضابقة  يف 
البيانو  على  منفرداً  عزفاً  �ضيوؤدي  حيث  املنطقة،  يف 
8 فرباير.  وي���وم اخلمي�ض  ف��رباي��ر،   7 الأرب��ع��اء  ي��وم 
ع��زف مقطوعات  احل��ف��ل مت��ّي��زه يف  ب��رن��ام��ج  ويعك�ض 
بيتهوفن  اأعمال  با�ضتك�ضاف  �ضغفه  ف�ضاًل عن  �ضوبان 
ب���اأداء  يختتم  اأن  ق��ب��ل  كال�ضيكية،  ���ض��ون��ات��ا  �ضكل  م��ع 

ناب�ض باحلركة للمو�ضيقى النطباعية عرب مقطوعة 
من  ال�ضابع  املو�ضم  و�ضريتقي  لديبو�ضي.  "�ضور" 
ف��ع��ال��ي��ات م��و���ض��ي��ق��ى اأب���وظ���ب���ي ال��ك��ال���ض��ي��ك��ي��ة مبتعة 
اأ�ضهر  اجل��م��ه��ور م��ع ع��ر���ض ف��ن��ي راق�����ض لنخبة م��ن 
راق�ضي الباليه على م�ضتوى العامل . اإذ �ضيقدم م�ضرح 
"دونيت�ضك" لالأوبرا والباليه عر�ض باليه فريداً من 
نوعه مب�ضاركة راق�ضي الباليه من م�ضرح البول�ضوي 
جانب  اإىل  كري�ضانوفا،  واإيكاترينا  فا�ضيليف  اإي��ف��ان 
يف  النيادي،  عليا  املتاألقة  الإم��ارات��ي��ة  الباليه  راق�ضة 
عر�ض خا�ض لليلة واحدة ُيقام يوم اجلمعة 20 اأبريل 
خ�ضبة م�ضرح ق�ضر الإمارات باأبوظبي.  على   2018
و�ضيكون اجلمهور على موعد مع عر�ض فني ل ُين�ضى، 
كور�ضري" اأو  "لو  ق�ضة  الباليه  راق�ضو  �ضريوي  حيث 
القر�ضان التي ت�ضتقي اأحداثها من ق�ضيدة "كور�ضري" 
ال�ضهرية للموؤلف العاملي اللورد جورج بايرون، و�ضتتم 
الكال�ضيكية  الباليه  عرو�ض  كاإحدى  مقاربتها  اإع��ادة 
"م�ضرح  خ�ضبة  على  الأوىل  للمرة  تقدميها  مت  التي 
الرق�ضات  ت�ضميم  ومت   .1856 ع��ام  باري�ض"  اأوب���را 
الباليه  اأ���ض��ط��ورة  قبل  م��ن  للعر�ض  امل�ضرحي  والأداء 
الرو�ضية يوري غريغوروفيت�ض، وت�ضم قائمة اللوحات 
اأنيمي"  "جاردن  من  كاًل  للعر�ض  ال�ضهرية  الراق�ضة 
عبداً،  لي�ض  دي�ضكالف"  و"با�ض  املتحركة،  احلديقة 
اجلاريات  رق�ضة  اأودالي�ضك"  دي�ض  ت��روا  دو  و"با�ض 
واحد  قر�ضان  دو"  دي  با�ض  كور�ضري  و"لو  ال��ث��الث، 

ولي�ض اثنني. 

•• اأبوظبي - الفجر

ث��الث��ة بنات  ت��وائ��م ول��د و  اأرب��ع��ة  اأ.م  ال�ضيدة  اأجن��ب��ت   
�ضركة  من�ضاآت  اإح��دى  الرحبة  م�ضت�ضفى  يف  مواطنني 
اأبوظبي للخدمات ال�ضحية "�ضحة" وجميعهم ب�ضحة 
ج��ي��دة، واأف�����ادت اأخ�����ض��ائ��ي��ة اأم���را����ض ال��ن�����ض��اء وال����ولدة 
ال��دك��ت��ورة اإل��ه��ام ع��ب��داهلل اأح��م��د اأن ال����ولدة مت��ت من 
ال�ضابع  الأ���ض��ب��وع  يف  ن��اج��ح��ة  قي�ضرية  عملية  خ���الل 
�ضارك  م�ضاعفات  اأي  دون  من  احلمل  من  والع�ضرون 
اأي�ضا طبيب  فيها طاقم طبي متخ�ض�ض، فيما �ضارك 
ا�ضت�ضاري حديثي الولدة واخلدج متابعة املواليد منذ 
اللحظة الوىل، وكانت اأوزان املواليد بني 700 جرام 

اإىل 800 جرام. وهم ب�ضحة جيدة.
وقال الدكتور جنيد رئي�ض ق�ضم وحدة العناية بالأطفال 
حديثي الولدة واخلدج اأن وجود وحدة متطورة للطب 
حديثي  ب��الأط��ف��ال  للعناية  متكامل  وق�ضم  اجلنيني 
امل�ضت�ضفى يلعب  28 �ضريرا يف  ال��ولدة واخل��دج ي�ضم 
دورا مهما يف ا�ضتقبال احلالت ال�ضعبة والتعامل معها 
اأن ق�ضم رعاية  اإىل  واأ�ضار  وحتقيق ن�ضب جناح عالية. 

خالل  ا�ضتقبل  ال��رح��ب��ة  مب�ضت�ضفى  اخل���دج  الأط��ف��ال 
بحاجة  طفاًل   992 نحو    2017 و  عامي 2016 
عدة  هناك  ب��اأن  ون��وه  امل�ضت�ضفى،  داخ��ل  مكثفة  لعناية 
اأ�ضباب ت�ضتدعي نقل الأطفال لق�ضم رعاية اخلدج منها 
الولدة املبكرة، �ضيق التنف�ض، نق�ض م�ضتوى ال�ضكر يف 

الدم، وغريها.
وع���رب ال�����ض��ي��د حم��م��د م��ب��خ��وت ���ض��ال��ح ال��ربي��ك��ي والد 
التوائم عن �ضعادته واأ�ضاد بالرعاية ال�ضحية املتكاملة 
الرحبة  م�ضت�ضفى  عمل  فريق  قدمها  التي  واملتميزة 
من اأطباء الن�ضاء والتوليد واأمرا�ض الن�ضاء والتخدير 
التمري�ضي.  والكادر  واخل��دج  ال��ولدة  حديثي  واأطباء 
ومرمي  �ضمة،  ك��الآت��ي:   ا�ضماء  لهم  اختار  "اإنه  قائال 
وم��ه��رة وع��ل��ي. واع���رب���ت وال����دة ال��ت��وائ��م الأرب���ع���ة عن 
فرحتها و�ضعادتها بولدتهم قائلة : احلمد هلل �ضعادتي 
ل تو�ضف، واأعجز عن �ضكر  الكادر الطبي مبا قدمه يل 
وحتى  احلمل  بداية  منذ  ومتابعة  وعناية  اهتمام  من 
الولدة. وقالت الدكتورة هيفاء النهدي  املدير الطبي 
يف امل�ضت�ضفى، اإن ولدة اأربعة توائم لي�ض بالأمر ال�ضهل 
جلهة الرتتيبات وال�ضتعدادات الزم اتخاذها من قبل 

ق�ضم  اخل�ضو�ض  وج��ه  وعلى  والفني  الطبي  الفريق 
م�ضرية  واخل����دج،  ال����ولدة  حديثي  ب��الأط��ف��ال  العناية 
اإىل اأن وجود 28 �ضريرا جمهزا على اأعلى م�ضتوى يف 

م�ضت�ضفى الرحبة و وجود كادر طبي على درجة عالية 
يف  كبري  وب�ضكل  اأ�ضهم  الوا�ضعة  واخل��ربة  الكفاءة  من 

امتام مثل هذه احلالت بنجاح كبري.

•• العني - الفجر 

العني  مدينه  ببلدية  التقني  التخطيط  اإدارة  اأطلقت 
م�ضروع خمترب الذكاء ال�ضطناعي و الذي يهدف اإىل 
للمرحلة  البلدية  خدمات  ونقل  تطوير  اأ�ض�ض  و�ضع 
ت��ق��دم ع��رب تقنيات  ال��ت��ي  املقبلة م��ن ج��ي��ل اخل��دم��ات 
الكفاءة  م�ضتوى  برفع  املعني  و  ال�ضطناعي  ال��ذك��اء 
املتعاملني  و����ض���ع���ادة  ل��ر���ض��ى  وال���و����ض���ول  ال��ت�����ض��غ��ي��ل��ي��ة 
التقني  التخطيط  اإدارة  تعمل  و  املتاحة.  ال�ضبل  بكل 
برامج  ع��ل��ى   ال�ضطناعي  ال��ذك��اء  م��ن خ��الل خمترب 
واأمناط  الب�ضرية  الذهنية  القدرات  حتاكي  حا�ضوبية 
ع��م��ل��ه��ا، ب��غ��ر���ض ال���ق���درة ع��ل��ى ال��ت��ع��ل��م م���ن املعطيات 
ردود  ت�ضكيل  و  البيانات  من  ال�ضتنتاج  على  وال��ق��درة 
الفعل على اأو�ضاع مل يتم برجمتها م�ضبقاً. مثال على 
وجدولة  الف��رتا���ض��ي��ون  العمالء  خ��دم��ة  ممثلو  ذل��ك 
رحالت التفتي�ض بناء على التعلم من معطيات ولي�ض 
نا�ضر  و�ضرح  الت�ضغيلية.  الكفاءة  لرفع  ب�ضري  ق��رار 
باأن  التقني  التخطيط  اإدارة  مدير  البلو�ضي  عبداهلل 
ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة ال��ع��ني تتبني ك��ل ال��ط��رق امل��ت��ط��ورة يف 
تقدمي اخلدمات و اإ�ضافة عن�ضر البتكار يف خدماتنا، 

احلكومة  طموحات  تلبية  يف  اجلهود  لت�ضخري  ونعمل 
م�ضرية  يف  تت�ضارك  العني  مدينة  فبلدية  واملواطنني، 
تقدم  خ��دم��ات  تطوير  يف  للحكومة  الطريق  خ��ارط��ة 
التاأكد  م��ن   ب��د  ل  وعليه   ، ال�ضطناعي  ال��ذك��اء  ع��رب 
من جاهزيتنا للمرحلة املقبلة من ا�ضتقبال متعاملني 
باأنه  البلو�ضي  واأ�ضاف   . من م�ضتوى وطموح خمتلف 

�ضيتم من خالل هذه املخترب درا�ضة تقدمي اخلدمات 
ب�ضكل خمتلف ي�ضمن حت�ضني جودة اخلدمات و جعل 
رحلة العميل اأكرث �ضهولة و �ضرعة، وان البلدية تنظر 
ب�ضكل  التقنيات  يف  املت�ضارعة  والتحديات  للتغيريات 
ايجابي وظاهره اإيجابية تدفعنا للقيام مبا هو اأف�ضل 
من  ومتكينها  البلدية  يف  الداخلية  القطاعات  لدعم 

تقدمي خدماتها.  من جانبها  اأفادت املهند�ضة �ضالمة 
دروي�ض الظاهري رئي�ض ق�ضم التخطيط التقني ، باأن 
الإدارة تعمل حالياً على خطة لل�ضراكة ال�ضرتاتيجية 
لت�ضدير  والتعليمي  واخل��ا���ض  احلكومي  القطاع  مع 
باأن  اأ�ضافت  كما  ال�ضطناعي  الذكاء  منتجات خمترب 
الهيكل التنظيمي للمخترب يتكون من مدير وجمل�ض 
الرئي�ضية  القطاعات  من  اع�ضاء  يت�ضمن  ا�ضت�ضاري 
ال���ق���ط���اع اخلا�ض  وال�������ض���رك���اء ال���ض��رتات��ي��ج��ي��ني م���ن 
و  املتعاملني،  فئه  ع��ن  ملمثلني  ب��الإ���ض��اف��ة  واحل��ك��وم��ي 
املرجوة  اجل��دوى  ذات  باملبادرات  التو�ضية  على  يعمل 
قيا�ض  و�ضيتم  املتعاملني.  ر�ضا  رفع  على  تاأثري  ذات  و 
اأداء املبادرات من خالل موؤ�ضر التحول خلدمات الذكاء 
ال�ضادرة  للمبادرات  اأ�ض�ض  و�ضع  مت  ال�ضطناعي، وقد 
املجل�ض ال�ضت�ضاري للذكاء ال�ضطناعي م�ضتمده  من 

من معايري جائزة اأبوظبي لالأداء احلكومي املتميز. 
التخطيط  ق�ضم  ف�ضيقوم  املخترب  اط��الق  جانب  واإىل 
و�ضيا�ضات  الت�ضغيلية  العمليات  هند�ضة  باإعادة  التقني 
الذكاء  وا�ضرتاتيجية  التغريات  لتبني  املعلومات  اأم��ن 
ا�ضتدامة  و  ا���ض��ت��م��راري��ه  ي�ضمن  ب�ضكل  ال�ضطناعي 

العمل يف جمال الذكاء ال�ضطناعي.

اأبوظبي ت�ضتقبل ما يزيد على 3,5 
مليون نزيل فندقي خالل 9 اأ�ضهر 

•• اأبوظبي - الفجر

الفندقية خالل  ن��زلء من�ضاآتها  %5 يف عدد  ق��دره  اأبوظبي من��واً  �ضجّلت 
2017 مقارنة بالفرتة نف�ضها من العام املا�ضي. واأظهرت  �ضهر �ضبتمرب 
ومنتجعاً  فندقاً   163 ان  اأبوظبي   - وال�ضياحة  الثقافة  دائ��رة  اإح�ضاءات 
و�ضقة فندقية يف املناطق الثالث بالإمارة قد ا�ضتقبلت 415،985 نزياًل، 
 8% %14 يف منطقة الظفرة، وبن�ضبة  بن�ضبة  النزلء  ارتفع عدد  حيث 
العام  املتو�ضط  وبلغ  اأبوظبي،  مدينة  يف   4% وبن�ضبة  العني،  منطقة  يف 
الفندقية  الليايل  عدد  ازداد  حني  يف   ،69% الفندقي  الإ�ضغال  مل�ضتويات 

بنحو %15، و%6، و%5 يف كل منطقة على الرتتيب.
للوجهة  امل�ضتقر  الإي��ج��اب��ي  ل����الأداء  ام���ت���داداً  �ضبتمرب  �ضهر  نتائج  وت��اأت��ي 
ال�ضياحية منذ مطلع العام اجلاري، والذي حققت من خالله منواً بن�ضبة 
%7 يف عدد نزلء من�ضاآتها الفندقية يف الأ�ضهر الت�ضعة الأوىل ليتجاوز 
3،5 مليون نزيل مقارنة بالفرتة نف�ضها من العام 2016، كما اأنها تدعم 
 4،4 وق��دره  املا�ضي  العام  يف  النزلء  عدد  اإجمايل  تخطي  نحو  خطواتها 

مليون نزيل.
�ضهر  خ��الل  طفيفة  هام�ضية  بن�ضبة  الداخلية  ال�ضياحة  تراجعت  وبينما 
 28،000 اإىل   133% بن�ضبة  ال�ضينيني  ال��ن��زلء  ع��دد  ارتفع  �ضبتمرب، 
املطرد  النمو  هذا  ويرجع  املا�ضي.  العام  من  نف�ضه  بال�ضهر  مقارنة  نزيل 
التي  والت�ضويقية  الرتويجية  امل��ب��ادرات  اإىل  ال�ضينية  ال�ضياحة  حركة  يف 
تنفذها الدائرة يف اأهم املدن ال�ضينية اإىل جانب قرار منح الزوار ال�ضينيني 

تاأ�ضريات الدخول عند الو�ضول اعتباراً من مطلع العام اجلاري.
وحافظت الهند على موقعها يف �ضدارة اأكرب الأ�ضواق ال�ضياحية اخلارجية 
من ناحية عدد النزلء من مواطنيها باملن�ضاآت الفندقية يف الإمارة والذي 
يف  املتحدة  اململكة  ج��اءت  حني  يف  �ضبتمرب،  �ضهر  يف  نزيل   33،000 بلغ 

املركز الثالث خلف ال�ضني م�ضجلة منو قدره 5%.
 – وال�ضياحة  الثقافة  دائ��رة  ع��ام  مدير  غبا�ض،  �ضعيد  �ضيف  �ضعادة  وق��ال 
اأبوظبي: اأطلقنا مبادرات ترويجية وت�ضويقية مو�ضعة على ال�ضعيد العاملي 
لرت�ضيخ مكانة اأبوظبي كوجهة �ضياحية متميزة تدعو الزوار ل�ضتك�ضافها 
تاريخها  على  الرتكيز  مع  ال�ضتثنائية  وعطالتها  بجولتها  وال�ضتمتاع 
اجلذب  مقومات  على  ال�ضوء  ا�ضرتاتيجيتنا  وت�ضّلط  وتراثها.  وثقافتها 
الطبيعية واملرافق واملن�ضاآت ال�ضياحية يف جميع املناطق الثالث يف الإمارة، 
اإىل جانب  الأ����ض���رة  اأف����راد  ف��ري��دة جلميع  ترفيهية  ت��وف��ر جت���ارب  وال��ت��ي 

جمموعة متنوعة من خيارات الإقامة الفاخرة باأ�ضعار منا�ضبة.
واأ�ضاف: ن�ضجل منواً كبرياً يف ال�ضوق ال�ضيني، ون�ضعى اإىل حتقيق هدف 
�ضيني  نزيل   600،000 ا�ضتقطاب  يف  يتمثل  الطويل  امل��دى  على  وا�ضح 
لتحقيق  طموحة  خطط  تبني  اإىل  وب��ادرن��ا   .2021 العام  بحلول  �ضنوياً 
الأوىل  للمرة  ال�ضني"  يف  اأب��وظ��ب��ي  "اأ�ضبوع  م��وؤخ��راً  نظمنا  حيث  ذل���ك، 
العطالت  وب���رام���ج  اجل�����ولت  وم��ن��ظ��م��ي  ال�����ض��رك��ات  م���ن  امل���زي���د  لت�ضجيع 
الرتويج  يف  معنا  ال��ت��ع��اون  على  ال�����ض��وق  ب��ه��ذا  واملعنية  العاملة  واجل��ه��ات 
اأبوظبي  "اأ�ضبوع  اأي�ضاً  وننظم  لعمالئهم.  وتقدميها  ال�ضياحية  لوجهتنا 
الرتويجية  والفعاليات  الأن�ضطة  م��ن  العديد  يت�ضمن  ال��ذي  الهند"  يف 
عجلة  دفع  يف  وي�ضهم  ونوفمرب،  اأكتوبر  �ضهري  خالل  ودلهي  مومباي  يف 
بالتعاون مع  التي ننظمها  الأ�ضابيع،  الإم��ارة. وحتتفي هذه  اإىل  ال�ضياحة 
مكاتبنا اخلارجية، باأف�ضل ما تقدمه اأبوظبي من منتجات ومعامل وجتارب 
ال�ضنوي  ال��ربن��ام��ج  �ضمن  اأ�ضا�ضياً  عن�ضراً  و�ضت�ضبح  و�ضياحية،  ثقافية 

لأن�ضطتنا الرتويجية العاملية، مع اإ�ضافة املزيد من املدن يف كال البلدّين.
املتحدة  ال���ولي���ات  ال��ن��زلء م��ن  ع���دد  ارت��ف��اع  اأي�����ض��اً  و���ض��ه��د �ضهر �ضبتمرب 
بن�ضبة %30، ومن اأملانيا بن�ضبة %20 مقارنة بالفرتة نف�ضها من العام 

املا�ضي.
حركة  يف  م��ت��زاي��داً  زخ��م��اً  – اأب��وظ��ب��ي  وال�ضياحة  الثقافة  دائ���رة  وت��ت��وق��ع 
ال�ضياحة العاملية اإىل الإمارة يف الفرتة املتبقية من العام اجلاري، بالتزامن 
مع الفتتاح املرتقب ل�متحف اللوفر اأبوظبي يف جزيرة ال�ضعديات يوم 11 
التقليدية،  ال�ضياحية  ال���ذروة  موا�ضم  من  الفرتة  ه��ذه  وُتعترب  نوفمرب. 
جائزة  �ضباق  منها  الفعاليات  من  حافلة  باقة  خاللها  الإم���ارة  وحتت�ضن 
الحتاد للطريان الكربى للفورمول1 يف اأبوظبي وفن اأبوظبي ومهرجان 
الكال�ضيكية  اأبوظبي  ومو�ضيقى  الظفرة  ومهرجان  للماأكولت  اأبوظبي 
ومهرجان دار الزين يف منطقة العني وقرية العد التنازيل للعام امليالدي 
2017-2018 قد  ال�ضياحية اجلديد  ال�ضفن  اأن مو�ضم  يذكر  اجلديد. 
املن�ضاآت  ن���زلء  ع���دد  زي����ادة  ع��ل��ى  و�ضي�ضاعد  اأك��ت��وب��ر،  �ضهر  ن��ه��اي��ة  يف  ب���داأ 
زوار  عدد  ارتفاع  اإىل  التقديرات  وُت�ضري  املقبلة.  الأ�ضهر  خالل  الفندقية 
الإمارة على منت ال�ضفن ال�ضياحية بن�ضبة %5 خالل هذا املو�ضم لي�ضل 

اإىل 346،000 زائر.
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حتلم كل اإمراأة باأن يكون لديها �صعرًا جمياًل، ناعمًا، اأمل�ض ومميز حتى تبدو مبظهر رائع.
حاليًا اأ�صبح ميكنِك عمل ذلك يف املنزل مب�صاعدة بع�ض االأدوات دون اأي اإ�صاعة للمال والوقت يف الذهاب اإىل �صالونات التجميل اأو �صراء م�صتح�صرات باهظة الثمن. لكن 
ا مكواة فرد ال�صعر العديد من االأ�صرار على  االإعتماد متاًما على هذه االأدوات ي�صبب العديد من امل�صاكل االأخرى لل�صعر التي تظهر على املدى البعيد. مل�صففات ال�صعر خ�صو�صً
�صعرك. لذلك، جئنا لِك يف هذا املقال ببع�ض االأخطاء التي يجب عليِك اأن تتجنبيها عند اإ�صتخدامِك مكواة ال�صعر حتى ال توؤدي اإىل تلف ال�صعر وجفافه وتفاقم امل�صكالت 

به نتيجة االإ�صتخدام اخلاطىء. اإعلمي جيداأً اأن �صعرِك هو �صر جمالِك فاإعتني به قدر امل�صتطاع.

عوامل ت�ضبب زيادة الوزن.. احرت�ضي منها
ت�ضتكي معظم الن�ضاء 
من زيادة الوزن، رغم 
ال�ضديد  ال���ت���زام���ه���ن 
ورغم  قا�ضية،  بحمية 
اأي��ة مادة  ع��دم تناولهن 
لزيادة  ت����وؤدي  اأن  مي��ك��ن 

الوزن. 
الرجال  م���ن  ال��ب��ع�����ض  وي���ق���ول 
والن�ضاء، اأنهم ل ياأكلون ب�ضراهة، 
وم�����ع ذل�����ك ت���رت���ف���ع اأوزان�����ه�����م. 
ورمبا كان هوؤلء واأولئك على 
اأ�ضباباً خفية  اإذ اأن هناك  حق، 
التزام  رغ����م  ال�����وزن  ل���زي���ادة 
ويف  قا�ض،  بحمية  ال�ضخ�ض 
بع�ض الأحيان رغم فقدان 
لن�ضبة كبرية من  اجل�ضم 

الدهون.
الأخ�����ط�����ر اأن�����ه�����ا ت�������ض���ب���ب يف 
خطرية،  ���ض��ح��ي��ة  م�������ض���اع���ف 
واأمرا�ض  ال��دم،  �ضغط  كارتفاع 
ال�ضرايني،  وان���������ض����داد  ال���ق���ل���ب 
بع�ض  ج����ان����ب  اإىل  وال���������ض����ك����ري، 
املفا�ضل  واأمرا�ض  ال�ضرطان،  اأن��واع 
ال��ن��اجت��ة ع��ن ارت���ف���اع ال����وزن وترهل 
ال��ع�����ض��الت، وغ���ال���ب���اً م���ا ت���ك���ون امل�����راأة 
النحيفة  م���ن  ع���م���راً  اق�����ض��ر  ال��ب��دي��ن��ة 
ت�ضيبها  التي  ال�ضحية  للمتاعب  نظراً 
م��ن ج��راء ال�ضمنة امل��ف��رط ة، لكن ق��د ل 
ل  خفية  اأ���ض��ب��اب  ه��ن��اك  اأن  البع�ض  يعلم 
عالقة لها باأ�ضاليب الأكل والتغذية بل قد 
تعود اإىل عوامل اأخرى توؤدي لعدم فقدان 
اأ�ضباب لهذه  اأكرث من ع�ضرة  الوزن هناك 

الظاهرة هي:
احل�ضا�ضية:  .1

والبحوث  ال��درا���ض��ات  من  العديد  اأثبتت 
ال��ع��ل��م��ي��ة مب��ا ل ي���دع جم����اًل ل��ل�����ض��ك، اأن 
باحل�ضا�ضية  م�ضابون  الأ�ضخا�ض  بع�ض 

جتاه بع�ض املواد الغذائية، ويف بع�ض الأحيان تظهر 
اأو  الك��زمي��ا  م��ث��ل  احل�ضا�ضية،  ت��ل��ك  اأع���را����ض  عليهم 
وانتفاخات  وغ����ازات  ا���ض��ط��راب��ات  اأو  ال��ف��م  ال��ت��ه��اب��ات 
اأو  اإ�ضهال  اأو  اإم�ضاك  الأح��ي��ان  بع�ض  ويف  الأم��ع��اء،  يف 
م�ضكالت �ضحية ب�ضيطة قد ل نعريها اأي اهتمام مثل 
زوايا  يف  تقرحات  اأو  الوجه  يف  تظهر  �ضغرية  حبوب 
الفم، وبع�ض املاأكولت قد ت�ضبب تلك احل�ضا�ضية مثل 
اخلبز،  اأن��واع  بع�ض  اأو  والكول  البي�ض،  اأو  اخلمرية، 
اأن  ميكن  للطعام  واحل�ضا�ضية  الفواكه  اأن��واع  وبع�ض 
زيادة  وبالتايل  باجل�ضم،  ال�ضوائل  احتبا�ض  اإىل  توؤدي 
الطعام،  بتناول  الرغبة  ل��زي��ادة  ت��وؤدي  قد  كما  ال��وزن 

وانخفا�ض معدل التمثيل الغذائي باجل�ضم.
وميكن التعرف اإىل اأنواع لأغذية واملاأكولت التي تثري 
احل�ضا�ضية بفقدان الدهون والوزن مرة اأخرى ب�ضرعة 

مع فقدان ال�ضوائل املحتب�ضة يف اجل�ضم.
ال�ضكر: معدل  انخفا�ض   .2

وهي  ب��ال��دم  ال�ضكر  ه��ب��وط  حل��ال��ة  البع�ض  يتعر�ض 
ال��دم حتت  ال�ضكر يف  انخفا�ض  با�ضم وتعني  ما عرف 

ال�ضخ�ض  ي��ت��وق  ال��ط��ب��ي��ع��ي ويف ه���ذه احل��ال��ة  امل��ع��دل 
ل��ت��ن��اول اإح����دى امل���اأك���ولت احل��ل��وة ب�����ض��دة ، اأو امل���واد 
يتلهف  الأح���ي���ان  بع�ض  ، ويف  ال��ك��ي��ك  م��ث��ل  ال��ن�����ض��وي��ة 
لتناول قطعة �ضوكولتة، اأو ب�ضكويت اأو خبز  وعندما 
تفوته اإحدى الوجبات ي�ضاب بالتوتر ال�ضديد وي�ضعر 

بالع�ضبية والإعياء.
ومن الأعرا�ض امل�ضاحبة لهذه احلالة اأي�ضا : ال�ضعور 
بالتعب طوال الوقت، حتى بعد احل�ضول على ق�ضط 
ك��اف م��ن ال��ن��وم، وه��ي ح��ال��ة �ضائعة ج���داً، ومي��ك��ن اأن 
توؤدي اإىل ال�ضمنة وزيادة الوزن ما مل يتغلب الإن�ضان 
، ويف  الن�ضوية  على رغبته يف تناول احللويات وامل��واد 
هذه احلالة نن�ضح بتغيري الربنامج الغذائي وتطبيق 
ب���رام���ج ك�����ض��ر ال��ري��ج��ي��م، وب���رام���ج م��ع��ادل��ة الأم����الح 
مثل  البقوليات  م��ن  اأي  وت��ن��اول  باجل�ضم  وال�ضوائل 
الفول واللوبياء بدل عن املواد ال�ضكرية والن�ضوية، اأو 
تناول ن�ضويات معقدة الرتكيب مثل الأرز والبطاط�ض 
م�ضتوى  تثبيت  على  امل��واد  تلك  تعمل  حيث  امل�ضوية، 

ال�ضكر يف الدم وحتول دون هبوطه.

مبلل هو  و  ال�صعر  كي  جتنبي   1-
املكواة  اإ�ضتخدام  قبل  ج��ي��داً  ال�ضعر  غ�ضيل  ال�����ض��روري  م��ن 
امل�ضكالت  اأك��رث  م��ن  لكن  ال��زي��وت  م��ن  وخ���اِل  ليكون نظيفاً 
مكواة  اإ�ضتخدام  ه��و  للتلف  وتعر�ضه  ال�ضعر  على  خ��ط��ورة 
ال�ضعر و هو مبلل. احر�ضي على جتفيف ال�ضعر جيداً قبل 

ال�ضي�ضوار  اأو  املكواة  اإ�ضتخدام  يف  البدء 
يعر�ضه  ذل�����ك  لأن  ال�����ض��ع��ر  ع���ل���ى 

ب�ضكل  وال���ت���ك�������ض���ر  ل��ل��ت�����ض��اق��ط 
يكون  مبلل  وه��و  ال�ضعر  كبري. 
ق�ضوة  واأي  ح��الت��ه  اأ���ض��ع��ف  يف 
عليه تعر�ضه للتلف واجلفاف 
وال��ت��ق�����ض��ف وال��ت��ك�����ض��ر لذلك 
م����ن ال���������ض����روري الإب���ت���ع���اد 
مت������ام������اً ع������ن اإ�����ض����ت����خ����دام 
على  احل���راري���ة  امل�ضففات 

ال�ضعر املبلل.
 

ت�صتخدمي  ال   2-
درجة حرارة عالية

اإح������ر�������ض������ي ع�����ل�����ى ع�����دم 
ال�ضعر  م���ك���واة  اإ���ض��ت��خ��دام 
ع��ل��ى درج����ة ح�����رارة عالية 

لتتجنبي تلف ال�ضعر. اإعلمي 
جيداً اأن درجة احلرارة التي 
املجعد  ال�������ض���ع���ر  ي��ح��ت��اج��ه��ا 

الدرجة  ع���ن  ت��خ��ت��ل��ف مت���ام���اً 
التي يحتاجها ال�ضعر العادي. 

حتى  �ضعرِك جيداً  نوع  ح��ددي 
درجة  اإختيار  من  تتمكني 

له.  املنا�ضبة  احل����رارة 
ل���ي�������ض م���ع���ن���ى ذل����ك 
بتملي�ض  ال�����ق�����ي�����ام 

حرارة  ب��درج��ة  ال�ضعر 
م��ن��خ��ف�����ض��ة  ف����ه����ذا ل 

اإ�ضتخدامِك درجة  يعني اأنِك حتمني �ضعرِك من التلف لأن 
م��ن مرة  اأك���رث  امل��ك��واة  ح���رارة منخف�ضة يجعلِك مت��رري��ن 
وتلفه  ال�ضعر  اإ�ضعاف  اإىل  ي��وؤدي  �ضعرك مما  على خ�ضالت 
بدًل من احلفاظ على كثافته و�ضحته فالأف�ضل  وتق�ضفه 

مترير املكواة مرة واحدة فقط على ال�ضعر لفرده.
 

حراري رذاد  اإ�صتخدام   3-
اإ���ض��ت��خ��دام رذاد حراري  ي��ج��ب احل��ر���ض ع��ل��ى 
امل��ك��واة لأنه  اإ���ض��ت��خ��دام  ق��ب��ل  ال�ضعر  ع��ل��ى 
ال�ضعر  على  ع��ازل��ة  طبقة  بعمل  ي��ق��وم 
ويحميه من احلرارة الزائدة و عدم 
ا�ضتخدامه يعد واحد من الطرق 
اخلاطئة التي يتم اإرتكابها اأثناء 
مت��ل��ي�����ض ال�����ض��ع��ر ب���امل���ك���واة. عدم 
يعر�ض  ال�����ض��ع��ر  ع��ل��ى  و���ض��ع��ه 
للحرارة  ال�����ض��ع��ر 
ال�����ع�����ال�����ي�����ة 
ة  �ضر مبا
مم���������������ا 

ر�ض  يجب  ل��ذل��ك،  كبري.  ب�ضكل  وي�ضعف  يت�ضاقط  يجعله 
ال�ضعر جيداً  لي�ضبح طرياً ثم البدء يف كي ال�ضعر بالطريقة 
وبالتايل  والتك�ضر  للجفاف  يتعر�ض  ل  حتى  ال�ضحيحة 

الت�ضاقط الفوري اأثناء متلي�ضه.
 

ال�صعر فر�صاة  اإ�صتخدام  عدم   4-
التملي�ض  ال�ضعر قبل بدء عملية  اإ�ضتخدام فر�ضاة  يعد عدم 
من اأكرث الأ�ضياء خطورة على ال�ضعر. يجب عليِك مت�ضيط 
ال�ضعر بالفر�ضاة قبل متلي�ضه وذلك من اأجل فك اأي ت�ضابك 
الأف�ضل  من  التملي�ض.  عملية  �ضال�ضة  يعوق  مما  بال�ضعر 
يتم  حتى  لذلك  املخ�ض�ضة  الت�ضابك  فك  فر�ضاة  اإ�ضتخدام 
مت�ضيط ال�ضعر دون تقطيع اأن تك�ضري اأو تلف. اإحر�ضي على 
مت�ضيط ال�ضعر ببطء حتى ل يت�ضاقط من اجلذور. اإذا كنِت 
اإ�ضتخدام  النتائج عند  اأف�ضل  اإىل  الو�ضول  ترغبني يف  حقاً 
املكواة على �ضعرِك فعليِك مراعاة ت�ضفيفه جيداً واإختيار كل 
�ضعرِك  الذي يجعل  الأم��ر  �ضعرِك،  يتنا�ضب مع طبيعية  ما 

�ضحياً ل�ضنوات عديدة.
 

خ�صالت اإىل  ال�صعر  تق�صيم  اإهمال   5-
تق�ضمي  اأن  ع��ل��ي��ِك  �ضهولة  ب��ك��ل  ال�ضعر  ف���رد  م��ن  لتتمكني 
فهذا  متلي�ضه  يف  ال��ب��دء  قبل  �ضغرية  خ�ضالت  اإىل  �ضعرِك 
الأم��ر يجعلِك تفردين �ضعرك جيداً دون الإع��ادة عليه 

باحلرارة مرة اأخرى.
 اإح��ر���ض��ي على ال��ب��دء م��ن اجل���زء اخللفي ثم 
الإنتقال اإىل الأمامي ب�ضكل تدريجي حتى 
اأك���رث م��ن مرة  امل��ك��واة  تتجنبي مت��ري��ر 
اأكرث  التمرير  اخل�ضلة.  نف�ض  على 
اإىل  وي��وؤدي  ال�ضعر  من مرة ي�ضعف 

ت�ضاقط.
اأي���������ض����اً ع���ل���ى ع�����دم �ضد   اإح����ر�����ض����ي 
عملية  اأث��ن��اء  بعنف  ال�ضعر  خ�����ض��الت 
ال�ضعر  ج��ذور  واإرفعي  باملكواة  ت�ضفيفه 
امل��ك��واة على  اإىل الأع��ل��ى بلطف و م��رري 

بقية اخل�ضالت ببطء.

�صعرِك �صر جمالِك فاإعتني به قدر امل�صتطاع

مكواة فرد ال�ضعر.. جتنبي اخطاء ا�ضتعمالها
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»اإك�ضبو ريببلك« تطلق معر�ض 
عقارات النيل 2017 يف اأبوظبي

•• اأبوظبي-الفجر: 

النيل  “عقارات  معر�ض  اإط��الق  عن  للمعار�ض  ريببلك”  “اإك�ضبو  �ضركة  اأعلنت 
2017” مبركز اأبوظبي الوطني للمعار�ض “اأدنيك “ خالل الفرتة من 14 - 
16 دي�ضمرب املقبل.  وقال �ضادي اأمني املدير العام لل�ضركة ان هذا املعر�ض �ضوف 
تقدمها  العربية  م�ضر  جمهورية  يف  عالية  قيمة  ذات  ا�ضتثمارية  فر�ضاً  يطرح 
كربيات �ضركات التطويٍر العقاري رائدة يف م�ضر.  وي�ضت�ضيف هذا احلدث الكبري 
اإ�ضافة اىل وكالًء   ، 15 �ضركة للتطوير العقاري يف م�ضر  يف ابوظبي اكرث من 
وال�ضكنية  التجارية  الفخمة  العقارات  من  جمموعة  لعر�ض  ب��ارزي��ن  عقاريني 

يتعهد  امل�����ض��ري��ة.  كما  امل���دن  يف خمتلف 
امل�ضاعدة  ب���ت���ق���دمي  امل���ع���ر����ض  م��ن��ظ��م��و 
املزيد  مل��ع��رف��ة  للم�ضتثمرين  وامل�����ض��ورة 
الإجراءات  واإمت��ام  ال�ضفقات  عقد  حول 
احل�ضور  لط��الع  بالإ�ضافة  الر�ضمية. 
والعرو�ض  ال�ضوق  اجتاهات  اأح��دث  على 
ال�ضكنية املنا�ضبة يف م�ضر.  وقال املدير 
املنظمة  ريببلك،  اإك�ضبو  ل�ضركة  ال��ع��ام 
مل���ع���ر����ض ع����ق����ارات ال���ن���ي���ل: ن���ه���دف من 
خالل هذا احلدث تقدمي �ضورٍة جديدة 
وع�ضرية عن ال�ضوق العقاري يف م�ضر، 
ال�ضعيد  على  اأك��رب  جلمهوٍر  والو�ضول 
العربي والعاملي.  واأدعو املهتمني لزيارة 
هذا احلدث املميز واللتقاء مبا�ضرة مع 

اخلرباء العقاريني وممثلي ال�ضركات العقارية الكربى يف م�ضر. واأ�ضاف الدكتور 
با�ضم كليلة رئي�ض جمل�ض ادارة �ضركة اإك�ضبو ريببلك قائاًل لقد اأظهرت الدرا�ضات 
اأن ال�ضوق العقاري امل�ضري قد حقق عائداٍت بلغت ن�ضبة %7.53، مما ي�ضعه يف 
قائمة الدول التي تت�ضدر معدلت الإيجار املرتفعة على م�ضتوى العامل. واأعتقد 
ان هذا هو التوقيت املنا�ضب لدخول امل�ضتثمرين املحليني والدوليني اإىل ال�ضوق 
امل�ضرية.  وخا�ضًة بعد اأن اأظهرت نتائج درا�ضات ال�ضوق اأن اأكرث من %12 من 
بال�ضتثمار  اهتماماً  اأب��دوا  ن�ضمة  األف   450 الإم��ارات  دولة  امل�ضرية يف  اجلالية 
يف  عاملياً  الثالثة  املرتبة  احتلوا  اأبوظبي  مدينة  �ضكان  واأن  بالدهم،  يف  العقاري 
اأن يقام املعر�ض يف كٍل من الوليات املتحدة  معدل القوة ال�ضرائية. ومن املقرر 

الأمريكية ودول اأوروبية م�ضتقباًل.

جمل�ض �ضيدات اأعمال دبي يدعو ل�ضراكة 
ا�ضرتاتيجية مع �ضيدات االأعمال االأفريقيات 

•• دبي-وام:

العاملي  “املنتدى  هام�ض  على  خا�ضة  فعالية  دبي”  اأعمال  �ضيدات  “جمل�ض  نظم 
ملدة  بدبي  جمريا  مدينة  يف  ام�ض  فعالياته  انطلقت  ال��ذي  لالأعمال”  الإفريقي 
يومني جمعت نخبة �ضيدات الأعمال الإماراتيات والأفريقيات وذلك بهدف تهيئة 
وفتح  الطرفني  بني  القت�ضادية  العالقات  تطوير  اآف��اق  ملناق�ضة  خالقة  م�ضاحة 
قنوات التوا�ضل الفعال وا�ضتك�ضاف فر�ض التطوير وت�ضجيع تبادل الأفكار والروؤى 
ومناق�ضة اأبرز ق�ضايا ريادة الأعمال لل�ضيدات يف املنطقتني. ح�ضر الفعالية ح�ضد 
الذي  اللقاء  يف  �ضارك  الأفريقية حيث  وال��ق��ارة  ال��دول��ة  من  الأع��م��ال  �ضيدات  من 
ال�ضيدة  اأك��وف��و-اأدو  اأوكايكور  نا  ريبيكا  �ضعادة  اأعمال  �ضيدة   70 اأك��رث من  ح�ضره 
الأوىل لغانا التي اأ�ضادت مبنجزات املراأة الإماراتية وما حققته من خطوات ثابتة 
اأوا�ضر  بتعزيز  القت�ضادية مبديًة رغبتها  املجالت  كافة  امل��راأة يف  لإب��راز مقدرات 
التعاون مع �ضيدات الأعمال الإماراتيات ملا يحقق الأهداف امل�ضرتكة معتربة اللقاء 
خطوة هامة نحو عالقات اكرث متانة يف امل�ضتقبل. وتعليقاً على املنا�ضبة اأكدت رجاء 
عي�ضى �ضالح القرق ع�ضو املكتب التنفيذي ملجل�ض اإدارة غرفة جتارة و�ضناعة دبي 
القارة  الإم��ارات ودول  دول��ة  العالقات بني  اأن  دبي  اأعمال  �ضيدات  ورئي�ضة جمل�ض 
الأفريقية مقبلة على مرحلة جديدة من التعاون ال�ضرتاتيجي على كافة ال�ضعد 
مثمنة عمق ومتانة العالقات العربية الأفريقية التي متتد جذورها عرب التاريخ. 

موؤ�ضر بنك اأبوظبي االأول النطباع اأ�ضحاب 
الرثوات يحافظ على ا�ضتقراره خالل اأكتوبر 

•• اأبوظبي-الفجر: 

واأحد  امل��ت��ح��دة  العربية  الإم����ارات  دول���ة  بنك يف  اأك���رب  الأول،  اأب��وظ��ب��ي  بنك  اأع��ل��ن 
اأ�ضحاب  انطباع  “موؤ�ضر  نتائج  اأح��دث  العامل، عن  املالية يف  املوؤ�ض�ضات  واأم��ن  اأكرب 
من  اأكتوبر  �ضهر  يف   1052.78 عند  ا�ضتقراره  على  حافظ  وال��ذي  الرثوات”، 
العام احلايل مقارنة مع 1،052.94 يف �ضهر �ضبتمرب املا�ضي. وتعود نتائج موؤ�ضر 
�ضهر اأكتوبر اإىل جمموعة من العوامل التي ت�ضمل ارتفاع اأ�ضعار النفط، وانخفا�ض 
الت�ضخم الذي و�ضل لأدنى م�ضتوياته منذ �ضهر اأغ�ضط�ض 2016، بالإ�ضافة اإىل 
ارتفاع ن�ضب اإ�ضغال الغرف الفندقية. كما تاأثر املوؤ�ضر �ضلباً بعوامل ال�ضوق، مبا يف 
امل�ضرتيات الذي انخف�ضت  القرو�ض وموؤ�ضر مدراء  ذلك انخفا�ض كل من معدل 
ومت اإطالق موؤ�ضر انطباع اأ�ضحاب الرثوات، الذي يعد    .% ن�ضبته مبا يقارب 4 
�ضهر  يف  اأفريقيا  و�ضمال  الأو���ض��ط  ال�ضرق  ومنطقة  الإم���ارات  يف  نوعه  من  الأول 
اإيب�ضو�ض للدرا�ضات والبحوث و�ضركة جرنايل  بالتعاون مع �ضركة   ،2017 يناير 
ال��رثوات يف  امل�ضتثمرين ذوي  ال�ضائد لدى  للتاأمني، وذلك بهدف قيا�ض النطباع 
�ضوق الإمارات من منظورهم ال�ضخ�ضي والعملي، وميثل موؤ�ضراً لنطباعهم العام 
نتيجة  وا�ضتندت  الراهنة.  والقت�ضادية  الأ�ضا�ضية  العوامل  على  بناًء  ال�ضوق  عن 
املوؤ�ضر اإىل وجهات نظر جلنة ت�ضم نخبة من رواد الفكر يف هذا املجال، وي�ضكلون 
جمل�ض “موؤ�ضر انطباع اأ�ضحاب الرثوات” الذي يتاألف من اخلرباء ذوي الرثوات 
التفاوؤل  �ضملت:  رئي�ضية  الدرا�ضة على ثالثة جمالت  واعتمدت   .%  60 بن�ضبة 
العالقة، واخليارات  ذات  املجالت  النمو يف  توقعات  الإم���ارات،  �ضوق  ي�ضهده  ال��ذي 
ال�ضتثمارية ال�ضخ�ضية. وجتمع هذه الدرا�ضة ما بني املوؤ�ضرات الرئي�ضية لل�ضوق، 
الأ�ضا�ضية،  ال�ضلع  واأ�ضعار  الأ�ضهم  وموؤ�ضرات  والت�ضخم  الإجمايل  املحلي  كالناجت 
وال�ضياحة  العقاري  القطاع  ذلك  يف  مبا  املختلفة،  القطاعات  موؤ�ضرات  جانب  اإىل 

والتجارة والتي متثل ما ن�ضبته 40%.

وزير تطوير البنية التحتية يفتتح املنتدى العاملي
 لريادة االأعمال يف م�ضاريع ال�ضراكة بني القطاعني العام واخلا�ض 

•• دبي-الفجر:

اف��ت��ت��ح م��ع��ايل ال���دك���ت���ور امل��ه��ن��د���ض عبداهلل 
البنية  ت���ط���وي���ر  وزي������ر  ال��ن��ع��ي��م��ي  ب��ل��ح��ي��ف 
العمال  ل��ري��ادة  ال��ع��امل��ي  امل��ن��ت��دى  التحتية، 
العام  القطاعني  ب��ني  ال�����ض��راك��ة  م�ضاريع  يف 
واخلا�ض 2017، حتت �ضعار “ نقطة حتول 
بفندق  وذل��ك  التحتية”،  البنية  م�ضاريع  يف 
�ضخ�ض   250 مب�����ض��ارك��ة  ب���دب���ي،  اأرم�������اين 
وال�ضركاء  ال���ق���رار  وا����ض���ح���اب  ال������رواد  م���ن 
املعنني، كما �ضي�ضارك يف املنتدى 13 خبريا 

�ضيناق�ضون 13 ورقة بحثية متخ�ض�ضة.
ال���ذي نظمته  امل��ن��ت��دى  اف��ت��ت��اح  ح�ضر ح��ف��ل 
وزارة تطوير البنية التحتية برعاية وح�ضور 
م��ع��ايل ال���وزي���ر، ع���دد م��ن اخل����رباء املحلني 
بوزارة  وامل�ضوؤولني  القرار،  والعاملني، و�ضناع 
ال��ت��ح��ت��ي��ة وب��رن��ام��ج ال�ضيخ  ال��ب��ن��ي��ة  ت��ط��وي��ر 
اجلهات  م�ضوؤويل  من  وعدد  لالإ�ضكان،  زايد 

الحتادية واملحلية بالدولة.
املهند�ض  ال��دك��ت��ور  معايل  رح��ب  كلمته  ويف   
عبداهلل بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية 
التحتية با�ضم دولة المارات العربية املتحدة 
خالل  ال�ضوء  وقال:” �ضن�ضلط  بامل�ضاركني، 
ت�ضعى  ال��ت��ي  ال�ضاملة  ال��روؤي��ة  على  امل��ن��ت��دى 
من  بلورتها  التحتية  البنية  تطوير  وزارة 
بني  ال�ضراكة  ينظم  متكامل  منظور  خ��الل 
العام واخلا�ض، وتدار�ض احللول  القطاعني 
الت�ضريعية املعمول بها عامليا والطالع على 
اأن  متمنني  بذلك،  املتبعة  املمار�ضات  اأف�ضل 
تزهر  تنموية  لقاءنا هذا خطط عمل  يثمر 
م��زي��دا م��ن ال��ت��ق��دم وال��ن��ج��اح والزده������ار يف 
العربية  الإم����ارات  ب��دول��ة  احل��ك��وم��ي  العمل 
امل���ت���ح���دة، م���ا ي��ن��ع��ك�����ض ع��ل��ى حت��ق��ي��ق روؤي����ة 

الإمارات 2021، واأجندتها الوطنية«.
ف��ارق��ة يف  نقطة  امل��ن��ت��دى  ي�ضكل  واأ����ض���اف:   
�ضبيل تاأطري ال�ضراكة بني القطاعني، وو�ضع 
الأ���ض�����ض ال��وا���ض��ح��ة ال��ت��ي ���ض��ت��ح��دد العالقة 
ال�ضتفادة  دور  م��ن  لذلك  مل��ا  الطرفني  ب��ني 
والقدرات  والتقنية  الإداري����ة  ال��ك��ف��اءات  م��ن 
واإ�ضراكه  اخل��ا���ض،  القطاع  ل��دى  التمويلية 

التحتية  البنية  تطوير  م��راح��ل  خمتلف  يف 
بالإ�ضافة  رئي�ضيا،  �ضريكا  باعتباره  بالدولة 
اإىل توفري راأ�ضمال القطاع اخلا�ض ومعارفه 
يف  ي�ضهم  مم��ا  امل�����ض��اري��ع،  اإدارة  يف  وخ��ربات��ه 
ت��ق��ل��ي��ل امل����دد ال��زم��ن��ي��ة ل��ت��ن��ف��ي��ذه��ا، وخف�ض 

تكلفة اخلدمات وحت�ضينها.
 واأك��د معاليه اأن دولة الم��ارات ومن خالل 
اخلا�ض  القطاع  ت�ضجيع  اإىل  ت�ضعى  نهجها 
البنية  م�ضروعات  يف  م�ضاركته  تعزيز  على 
عقود  تبني  اإن  اإىل  لفتا  بالدولة،  التحتية 
ي�ضكل  العام واخلا�ض،  القطاع  ال�ضراكة بني 
امل����الذ الآم�����ن جل��م��ي��ع الأط������راف يف متويل 
العامة  للمرافق  الأ�ضا�ضية  البنية  م�ضاريع 
القطاعني،  ب���ني  امل�����دى  ط��وي��ل��ة  ل��ل�����ض��راك��ة 
وذل�����ك م���ن خ����الل ق���ي���ام ال���ق���ط���اع اخلا�ض 
وت�ضغيلها  امل�������ض���روع���ات  واإن�������ض���اء  ب��ت��م��وي��ل 
ذلك  يف�ضي  وب��ال��ت��ايل  رب���ح،  هام�ض  مقابل 
تتحملها  التي  املالية  الأع��ب��اء  انخفا�ض  اإىل 
ال����دول����ة خ�����الل م���رح���ل���ة اإن�������ض���اء الأ�����ض����ول 
ال��ع��ام��ة وح��ت��ى ب��داي��ة امل�����ض��روع. ول��ف��ت اإىل 
وبرنامج  التحتية  البنية  تطوير  وزارة  اأن 

الحتادية  وال��ه��ي��ئ��ة  ل��الإ���ض��ك��ان  زاي���د  ال�ضيخ 
اإىل  ن�ضعى  والبحرية  ال��ربي��ة  للموا�ضالت 
ت��ع��زي��ز ���ض��رك��ات��ن��ا م��ع ال��ق��ط��اع اخل��ا���ض، من 
خ��الل و���ض��ع اإط���ار ع��ام ي��ح��دد ال��ع��الق��ة بني 
الوطنية،  ال�ضتثمارات  وي��ج��ذب  اجلانبني، 
والإقليمية، والأجنبية، كما وي�ضجع القطاع 
ي�ضاهم  ما  والبتكار،  امل�ضاركة  على  اخلا�ض 
احلكومي،  وال��ت��م��وي��ل  الإن��ف��اق  تخفي�ض  يف 
ال��ق��ط��اع اخلا�ض،  امل��خ��اط��ر م���ع  وم�����ض��ارك��ة 
الم����ر ال����ذي ي��خ��دم روؤي�����ة دول����ة الإم������ارات 
واأجندتها الوطنية الرامية اإىل حتقيق بنية 
حتتية م�ضتدام، ت�ضتند على املعرفة واخلربة، 
ال�ض�املة مب�ختلف  التنمية  وبالتايل حتقيق 
حماورها. واأ�ضار اإىل اأن وزارة تطوير البنية 
التحتية ترحب بكافة ال�ضراكات مع القطاع 
اخلا�ض، لتحقيق توجه الدولة وروؤيتها دعم 
منظومة البنية التحتية التي حظيت باإ�ضادة 
خمتلف اجلهات واملوؤ�ض�ضات العاملية على مر 
ال�ضنوات املا�ضية، كما اأتقدم لكم مرة اأخرى 

بال�ضكر ال�ضكر لت�ضريفكم منتدانا هذا.
اأبراهيم  امل��ه��ن��د���ض  ���ض��ع��ادة  ك���رم  م���ن ج��ه��ت��ه 

ال�ضغال  لقطاع  امل�ضاعد  ال��وك��ي��ل  ال��وه��اب��ي 
و�ضعادة املهند�ض حممد امليل الوكيل امل�ضاعد 
خالل  املتحدثني  امل�ضاندة  اخلدمات  لقطاع 
بني  ال�ضراكة  اعمال  لريادة  العاملي  املنتدى 

القطاعني العام واخلا�ض.
من جهتها قالت اإميان املن�ضوري مدير اإدارة 
املناق�ضات والعقود يف كلمتها: نحن يف وزارة 
اخلطوط  و�ضعنا  التحتية  البنية  ت��ط��وي��ر 
مع  الناجحة  ال�ضراكة  ملتطلبات  العري�ضة 
ثقافة  توفر  �ضملت  والتي  اخلا�ض،  القطاع 
جم��ت��م��ع��ي داع���م���ة ل��ل�����ض��راك��ة وت�����ض��ج��ع هذا 
م�ضرتك  واق��ع��ي  ت�ضور  وج���ود  م��ع  الن�ضاط 
وال�ضعف  القوة  نقاط  على  مبني  لل�ضراكة 
املتوفرة لدى اأطراف ال�ضراكة، وتوفر تنظيم 
العام  القطاعني  بني  الت�ضال  ي�ضجع  فعال 
واخلا�ض وتقل�ض التباينات بني الهتمامات 
امل��ت��ن��اف�����ض��ة، وت��و���ض��ي��ح خطوط  وامل�������ض���ال���ح 

اللتزامات وامل�ضوؤوليات بني ال�ضركاء.
واأ�����ض����اف����ت: مي���ث���ل م���ف���ه���وم ال�������ض���راك���ة بني 
ال��ع��ام واخل���ا����ض ق��ي��ام ال�ضريك  ال��ق��ط��اع��ني 
اخل�����ا������ض ب������اإم������داد احل����ك����وم����ة ب����الأ�����ض����ول 

واخلدمات، والتي تقدم تقليديا من القطاع 
ب�����ض��ورة م��ب��ا���ض��رة، م��ا يحقق الهدف  ال��ع��ام، 
امل��ن�����ض��ود مب���وازن���ات م��ال��ي��ة اأق����ل م���ا يخفف 
املالية على احلكومة، ويتوقف �ضكل  الأعباء 
ال���ع���ام واخلا�ض  ال��ق��ط��اع��ني  ب���ني  ال��ت��ع��اق��د 
ال��ق��ط��اع اخلا�ض،  ي��ت��وله��ا  ال��ت��ي  امل��ه��ام  على 
اأطر عدة  وحجم امل�ضاركة بني القطاعني يف 
ت�ضمل: ت�ضميم امل�ضروع، ومتويله، وت�ضييده، 
فعاليات  وان��ط��ل��ق��ت  و���ض��ي��ان��ت��ه.  وت�����ض��غ��ي��ل��ه 
لأف�ضل  ت��ط��رق��ت  ح��واري��ة  بجل�ضة  امل��ن��ت��دى 
العربية  الإم����ارات  ب��دول��ة  املتبعة  املمار�ضات 
القطاعني  ب��ني  ال�ضراكة  جم��ال  يف  املتحدة 
املهند�ض  ال��ع��ام واخل���ا����ض، حت���دث خ��الل��ه��ا 
بوزارة  الطرق  اإدارة  مدير  احل��م��ادي  اأحمد 
علي  فهد  و���ض��ع��ادة  التحتية،  البنية  تطوير 
ب�ضركة  للتطوير  التنفيذي  الرئي�ض  �ضهيل 
وامل��ه��ن��د���ض حممد  -ب��ي��ئ��ة،  للبيئة  ال�����ض��ارق��ة 
ال��ط��رق بالهيئة  احل�����وراين خ��ب��ري ه��ن��د���ض��ة 

الحتادية للموا�ضالت الربية والبحرية.
كما حتدث الربتو �ضالمانكا اأوزامريا نائب 
امتيازات  ال��ع��امل��ي��ة  ت��ط��وي��ر الع��م��ال  رئ��ي�����ض 
اخلا�ضة  ال�������ض���راك���ة  من�����وذج  ع���ن  اأ����ض���ي���ون���ا، 
التحتية،  البنية  تطوير  كطريقة  وال��ع��ام��ة 
م�ضت�ضاري  كبري  اأفيني  مهران  تطرق  بينما 
�ضراكة القطاعني العام واخلا�ض اإىل ق�ضية 
يف  للتمويل  القابل  ال�ضرائية  ال��ق��وة  ت��ع��ادل 
معلويل  ر�ضيد  ت��ن��اول  جانبه  م��ن   ،2017
 2030 ال�����ض��ع��ودي��ة  ال��ع��رب��ي��ة  امل��م��ل��ك��ة  روؤى 
العام  ال��ق��ط��اع��ني  ب��ني  ال�����ض��راك��ة  تعنيه  وم���ا 
واخلا�ض يف جمال النقل. من جانبه تناول 
�ضريجيت نارايانان اأهمية خلق بيئة متكينية 
واخلا�ض  ال��ع��ام  القطاعني  ب��ني  لل�ضراكات 
�ضريعة احل��رك��ة، يف  ال��ب��ل��دان  ال��ط��رق يف  يف 
ال�ضريك  جلي�ض  ف���ان  م��ارت��ني  حت���دث  ح��ني 
تران�ضبورت عن  اأوك  روي��ال  ل�ضركة  الداري 
تقييم النتائج ومقدمي خدمات قيا�ض الداء 
وال��ن��م��وذج ال��ه��ول��ن��دي ب��ذل��ك، ف��ي��م��ا تطرق 
اأبريت�ض  �ضركة  من  �ضيفيال  لوي�ض  جوزيب 
ل��ل��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة ع���ن دور ال�����ض��راك��ات بني 
القطاعني العام واخلا�ض يف قيادة البتكار. 

خالل حفل توزيع جوائز املوارد الب�صرية لدول التعاون

م�ضرف اأبوظبي االإ�ضالمي يفوز بجائزة »التمّيز يف اإدارة املواهب« 

االقت�ضاد: �ضيا�ضات احلكومة دعمت تقدم االإمارات على موؤ�ضرات التناف�ضية العاملية

وهيب  ال�ضيد  اجلائزة  وا�ضتلم  املحلية. 
الب�ضرية،  املوارد  اخلزرجي، رئي�ض ق�ضم 
خ���الل ح��ف��ل اأق��ي��م ي���وم 31 اأك��ت��وب��ر يف 

فندق ق�ضر الإمارات باأبوظبي.
وت���ك���ّرم ه���ذه اجل���ائ���زة امل��رم��وق��ة التزام 
املحلية  ال�����ك�����وادر  ب��ت��وظ��ي��ف  امل�������ض���رف 
املوهوبة وتقدمي اأف�ضل برامج التدريب 
املهارات  تقييم  اإىل  اإ���ض��اف��ة  وال��ت��وج��ي��ه، 
املواهب  ور����ض���د  وت��ط��وي��ره��ا  ال��ق��ي��ادي��ة 

•• اأبوظبي-الفجر:

الإ�ضالمي،  اأب���وظ���ب���ي  م�����ض��رف  ح�����ض��د 
الإ�ضالمية  املالية  اخل��دم��ات  جمموعة 
اإدارة  يف  “التمّيز  ج����ائ����زة  ال�����رائ�����دة، 
“جوائز  ت��وزي��ع  حفل  خ��الل  املواهب” 
التعاون  جمل�ض  ل��دول  الب�ضرية  امل���وارد 
تقديراً  وذل�����ك   ،”2017 اخل��ل��ي��ج��ي 
املواهب  وت��ط��وي��ر  ت��وظ��ي��ف  يف  ل������دوره 

امل�ضتوى  ت��ط��ّوره��ا ع��ل��ى  وت��ق��ي��ي��م م���دى 
الوظيفي.

اخلزرجي،  وهيب  ق��ال  املنا�ضبة،  وبهذه 
الب�ضرية يف م�ضرف  امل��وارد  رئي�ض ق�ضم 
الفوز  ي�����ض��ع��دن��ا  الإ����ض���الم���ي:  اأب���وظ���ب���ي 
ب��ه��ذه اجل���ائ���زة امل��رم��وق��ة ال��ت��ي تعك�ض 
ال��ت��زام��ن��ا ال��را���ض��خ ب��اإر���ض��اء ث��ق��اف��ة عمل 
فريقنا.  اأف��راد  واإيجابية جلميع  ملهمة 
ون���ح���ن ف���خ���ورون ب�����ض��ج��ل��ن��ا احل���اف���ل يف 

الوظائف  وتوفري  ال�ضتثمار  حتفيز  خالل 
وحت�ضن جودة املنتجات وهي عنا�ضر تعد يف 
جمملها حمفزة للنمو القت�ضادي امل�ضتدام 
. وا�ضار تقرير الوزارة اىل اأن حر�ض القيادة 
الوطني  القت�ضاد  تناف�ضية  على  الر�ضيدة 
مكن  والب��ت��ك��ار  املعرفة  على  قائما  وجعله 
الدولة من تبووؤ مركز متقدم �ضمن الدول 
الع�ضر الأكرث تناف�ضية عامليا وهو ما اهلها 
وذلك  املتقدمة  ال��دول  اقت�ضاديات  ملناف�ضة 
وفقا املعايري العاملية املتعلقة بالو�ضع املايل 
العامة  الم�����وال  ادارة  وح�����ض��ن  احل��ك��وم��ي 
التميز  وحتفيز  الق��ت�����ض��اد  مبتانة  وال��ث��ق��ة 

والبتكار.
ولفت التقرير اىل ان ت�ضدر دولة المارات 
للمنطقة يف موؤ�ضر البتكار ي�ضري اىل حجم 
التقدم الذي احرزته يف تطوير موؤ�ض�ضاتها 

•• اأبوظبي-وام: 

املتوا�ضل  التقدم  اأن  القت�ضاد  وزارة  اأك��دت 
ال���ذي حت���رزه دول���ة الم�����ارات يف موؤ�ضرات 
حر�ض  اىل  ي�����ض��ري  ال���ع���امل���ي���ة  ال��ت��ن��اف�����ض��ي��ة 
ال�����ض��ي��ا���ض��ات احل��ك��وم��ي��ة ع��ل��ى رف���ع ت�ضنيف 
ال���دول���ة ع��ل��ى ن��ح��و م��ت��م��ي��ز وذل����ك دون ان 
الت�ضريعية  البيئة  تناف�ضية  تعزيز  تغفل 
ال��ع��دي��د م��ن القطاعات  ال��ت��ي حت��ك��م ع��م��ل 
القطاعني  م���ن  مب�����ض��ارك��ة  الق���ت�������ض���ادي���ة 
ال���وزارة يف تقرير  العام واخل��ا���ض. و�ضددت 
ال���ت���ي حققتها  الجن��������ازات  ع���ن  ا����ض���درت���ه 
ال�ضيا�ضات  اأن  التناف�ضية  جم��ال  يف  الدولة 
لتهيئة  ك���ب���رية  اأه���م���ي���ة  اأول������ت  احل��ك��وم��ي��ة 
ال���ظ���روف امل��الئ��م��ة ل��ل��ق��ط��اع اخل��ا���ض لكي 
ي�����ض��ط��ل��ع ب�������دوره يف ت���ع���زي���ز ال�������رثوة من 

البيئة  ���ض��ه��دت��ه  ال����ذي  ال��ك��ب��ري  وال��ت��ح�����ض��ن 
راأ�ض  وحتفيز  ودع��م  والتجارية  التنظيمية 
املال الب�ضري والرتقاء باملوؤ�ض�ضات التعليمية 
والبحثية وتطوير البنية التحتية والعتماد 
يف  والت�ضالت  املعلومات  تكنولوجيا  على 

تعزيز عمل القطاعات القت�ضادية كافة.
ل��ق��د اث��ب��ت��ت الم�����ارات ل��ل��ع��امل اج��م��ع مدى 
التنموية  ال���ض��رتات��ي��ج��ي��ة  وك��ف��اءة  فعالية 
ال�ضاملة التي تتبعها واملبنية على ال�ضتثمار 
البتكار  وحت��ف��ي��ز  ال��ب�����ض��ري��ة  ال��ت��ن��م��ي��ة  يف 
،وم���دى  امل�ضتثمر  وال��ت��ح��دي��ث  وال��ت��ط��وي��ر 
لدعم  الحتادية  احلومية  اجلهات  ت�ضافر 
تناف�ضية الدولة على م�ضتوى العامل وذلك 
ع���رب ت��اأ���ض��ي�����ض م��ن��ظ��وم��ة ا���ض��ا���ض��ه��ا تطوير 
اأف�ضل  يواكب  نحو  وعلى  الوطنية  الكوادر 

املمار�ضات العاملية.

جمال توظيف وتطوير املواهب املحلية 
اجلهود  ه�����ذه  اأن  ون����وؤك����د  وال�������ض���اب���ة؛ 
التي  النمو  ا�ضرتاتيجية  الدوؤوبة تدعم 
الإ�ضالمي،  اأبوظبي  م�ضرف  ينتهجها 
اإع��داد جيل جديد وواعد  ت�ضهم يف  كما 
من القادة املتمر�ضني يف القطاعني العام 
جمل�ض  دول  م�����ض��ت��وى  ع��ل��ى  واخل���ا����ض 
التعاون اخلليجي. وي�ضّكل دعم املواهب 
يف  ق��ادة  لي�ضبحوا  الإم��ارات��ي��ة  الوطنية 
بالن�ضبة  كربى  اأولوية  امل�ضريف  القطاع 
لنا، و�ضوف نوا�ضل تطوير اأف�ضل برامج 
ال��ت��دري��ب وال���ق���ي���ادة ال��ن��اج��ح��ة جلميع 

املوظفني.
اأب��وظ��ب��ي الإ�ضالمي  ب���داأ م�����ض��رف  وق���د 
ف��ع��ل��ي��اً ب��ت��ب��ن��ي ن��ظ��ام ج��دي��د ق��ائ��م على 
ال���ن���ق���اط، واف���ق���ت ع��ل��ي��ه ح��ك��وم��ة دولة 
العربية  الإم�����ارات  الإم�����ارات وم�����ض��رف 
املتحدة املركزي، والذي ي�ضهم يف تعزيز 
القطاع  اإىل  الإماراتية  الكوادر  ان�ضمام 
على  ت�ضجع  عمل  بيئة  وت��وف��ري  امل���ايل، 
املدى  على  الوظيفي  التطّور  ا�ضتمرار 

الطويل.
وي��وف��ر م�ضرف اأب��وظ��ب��ي الإ���ض��الم��ي 3 
املواهب  لدعم  مكر�ضة  تدريبية  برامج 
الإم��ارات��ي��ة داخ���ل امل�����ض��رف. حيث يتيح 
لالأفراد  امل�ضرفية  اخل��دم��ات  ب��رن��ام��ج 

و�ضدد تقرير الوزارة على ان اتباع المارات 
للمقايي�ض واملوؤ�ضرات العاملية يف تقييم اداء 
الحتادية  احل��ك��وم��ة  موؤ�ض�ضات  وتناف�ضية 
هذه  اأداء  تطوير  على  ي�ضاعدها  واملحلية 
وحتقيق  بتناف�ضيتها  والرت��ق��اء  املوؤ�ض�ضات 

روؤية المارات 2021.
التي  الإجن����ازات  ا�ضتعر�ض  التقرير  وك���ان 
ح��ق��ق��ت��ه��ا الم�������ارات خ����الل ال���ع���ام 2017 
حيث جاءت يف املركز الول اقليميا والعا�ضر 
عامليا �ضمن اكرث الدول تناف�ضية يف العامل 
العاملية  للتناف�ضية  ال�ضنوي  الكتاب  بح�ضب 
التناف�ضية  م��وؤ���ض�����ض��ة  ع��ن  ال�����ض��ادر  الخ���ري 
للتنمية  ال�����دويل  للمعهد  ال��ت��اب��ع  ال��ع��امل��ي 
.وقد  ال�ضوي�ضرية  ل��وزان  مبدينة  الإداري���ة 
تقدمت الدولة خم�ض مراتب عن ت�ضنيفها 

يف العام 2016.

ت���وظ���ي���ف ال�������ض���ب���اب الإم����ارات����ي����ني على 
للم�ضرف،  املتوقعة  الحتياجات  اأ�ضا�ض 
برنامج  يف  ت�����ض��ج��ي��ل��ه��م  ي�����ض��م��ن  ك���م���ا 
مهاراتهم  لتطوير  كامل  بدوام  تدريبي 
واإعدادهم جيداً ل�ضغل املنا�ضب والأدوار 
يف امل�ضرف. كما واأطلق امل�ضرف برنامج 
مبادرات  اإح��دى  وهو  التدريبي،  قيادات 
لتزويد  خ�����ض��ي�����ض��اً  امل�����ض��م��م��ة  امل�����ض��رف 
امل�ضرف  يف  الإم�����ارات�����ي�����ني  امل���وظ���ف���ني 
ب���خ���ربات وا���ض��ع��ة وم��ب��ا���ض��رة يف جمال 
الإدارة. عالوًة على ذلك، يقّدم امل�ضرف 
امل�ضمم  ال��ت��دري��ب��ي  “متكني”  ب��رن��ام��ج 
املوظفات  وت���دري���ب  لتمكني  خ�ضي�ضاً 
بالدعم  وت�����زوي�����ده�����ن  الإم������ارات������ي������ات 

املطلوب.
وجتدر الإ�ضارة اإىل اأن م�ضرف اأبوظبي 
اجلوائز  م��ن  العديد  ح�ضد  الإ���ض��الم��ي 
ت���ق���دي���راً جل���ه���وده يف جمال  امل���رم���وق���ة 
ت��وط��ني ال��وظ��ائ��ف، مب��ا يف ذل���ك جائزة 
اأف�ضل مبادرة توطني وجائزة التمُيّز يف 
توزيع جوائز  املواهب خالل حفل  اإدارة 
التميز يف جمال املوارد الب�ضرية مبنطقة 
ال�ضرق الأو�ضط و�ضمال اأفريقيا؛ اإ�ضافة 
اإىل جائزة “تنمية املوارد الب�ضرية” من 
امل�ضرفية  ل��ل��درا���ض��ات  الإم������ارات  معهد 

واملالية.

»املرفاأ للطاقة« تطرح مزايدة لبيع 
حمطة توليد طاقة وحتلية مياه

•• اأبوظبي-وام:

الكهربائية  للطاقة  املرفاأ  �ضركة  اأعلنت 
اأبوظبي  وكهرباء  مياه  لهيئة  التابعة   -
اإح����دى حمطات  لبيع  م���زاي���دة  ط���رح   -

حتلية وتوليد الطاقة التابعة لل�ضركة.
ي�����ض��م��ل ال��ب��ي��ع ع����ددا م���ن امل���ع���دات التي 
مت اإخ��راج��ه��ا م��ن اخل��دم��ة م��ن مولدات 
حتلية  ووح��دات  بالغاز  تعمل  كهربائية 
الغازية  ال��ت��ورب��ي��ن��ات  م���ن  وع����دد  امل���ي���اه 
وال���غ���الي���ات وم��ل��ح��ق��ات��ه��ا اإ����ض���اف���ة اإىل 
خم���زون قطع غ��ي��ار وك��م��ي��ات م��ن وقود 
الراهنة  بحالتها  خ��ردة  وم���واد  ال��دي��زل 
واإزالة  املباين  اأعمال هدم  يلزم من  وما 

املخلفات الناجمة عن ذلك.
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حاكم عجمان يفتتح فعاليات »ملتقى االإمارات للتخطيط االقت�ضادي 2017«
•• عجمان-وام: 

حميد  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  افتتح 
ال��ن��ع��ي��م��ي ع�����ض��و املجل�ض  ب���ن را����ض���د 
ام�ض بح�ضور  الأعلى حاكم عجمان 
�ضمو ال�ضيخ عمار بن حميد النعيمي 
الدورة  فعاليات  عجمان  عهد  ويل 
ال���راب���ع���ة م���ن “ م��ل��ت��ق��ى الإم�������ارات 
عجمان  الق���ت�������ض���ادي-  للتخطيط 
ه���ذا  ت���ن���ظ���م���ه  ال��������ذي   “  2017
القت�ضادية  ال��ت��ن��م��ي��ة  دائ�����رة  ال���ع���ام 
ب��ع��ج��م��ان ب���دع���م ا���ض��رتات��ي��ج��ي من 
التنمية  ودائ������رة  الق��ت�����ض��اد  وزارة 
ياأتي  وال���ذي  باأبوظبي  القت�ضادية 
امل�ضتقبل  “ا�ضت�ضراف  ���ض��ع��ار  حت��ت 
القت�ضادية  ال���ت���ح���ولت  ����ض���وء  يف 

اجلديدة«.
حميد  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  واأك���د 
اأن دولة الإمارات  النعيمي  بن را�ضد 
ل��دي��ه��ا م��ن الإم��ك��ان��ي��ات م��ا يجعلها 
اقت�ضاديات  ملواكبة  ثقة  بكل  ت�ضري 
ال��ع��امل وذل���ك م��ن خ��الل منهجيات 
تخولها  اقت�ضادية  وبرامج  ودرا�ضات 
تعرق  م����ع����وق����ات  لأي  ل���ل���ت�������ض���دي 
بف�ضل  القت�ضادية  التنمية  م�ضري 
ا�ضرتاتيجية وخطط احلكومة بقيادة 
�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد 
“حفظه  ال���دول���ة  رئ��ي�����ض  ن��ه��ي��ان  اآل 
اهلل” و�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد 
رئي�ض  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  اآل  را����ض���د  ب���ن 
الدولة رئي�ض جمل�ض ال��وزراء حاكم 
ال�ضمو  و���ض��اح��ب  اهلل”  “رعاه  دب��ي 
ال�ضيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل 
الأعلى  ال��ق��ائ��د  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  عهد 
ي�ضعون  ال���ذي���ن  امل�����ض��ل��ح��ة  ل���ل���ق���وات 
الإمكانيات  ك���ل  ت��وف��ري  اإىل  دائ���م���ا 
والت�ضهيالت واحلوافز للم�ضتثمرين 
والق��ت�����ض��ادي��ن مم���ا ي��ع��ك�����ض حر�ض 
���ض��م��وه��م ع��ل��ى ت��ب��وء ال���دول���ة اأف�ضل 
والنمو  التطور  يف  املتقدمة  امل��راك��ز 
العلم  ب���ان  امي��ان��ا  امل��ج��الت  �ضتى  يف 
الركيزة  هم  وال�ضتثمار  والقت�ضاد 

الرئي�ضة لنه�ضة الدولة ورقيها.
واأ�ضار �ضموه - خالل ح�ضوره افتتاح 
ال������دورة ال���راب���ع���ة مل��ل��ت��ق��ى الإم������ارات 
 -  2017 الق��ت�����ض��ادي  للتخطيط 
يتناولها  ال��ت��ي  امل��و���ض��وع��ات  اأن  اإىل 
امللتقى القت�ضادي تواكب التطورات 
كافة  امليادين  يف  القت�ضادي  والنمو 
 .. ال��ع��امل  الإم������ارات ودول  دول����ة  يف 
اإم���ارة عجمان  �ضموه حر�ض  م��وؤك��دا 
على اأن ت�ضهم ب�ضكل فاعل يف م�ضرية 
الإم����ارات  ل��دول��ة  ال�ضاملة  النه�ضة 

وخ�ضو�ضا يف املجال القت�ضادي.
هذا  ع��ن��ه  �ضيتمخ�ض  م���ا  اإن  وق����ال 
وتو�ضيات  م��ق��رتح��ات  م���ن  امل��ل��ت��ق��ى 
����ض���وف ت�����ض��ه��م يف ات���خ���اذ ال����ق����رارات 
التنمية  م���������ض����رية  يف  ال�������ض���ائ���ب���ة 
الق��ت�����ض��ادي��ة وال��ق��ائ��م��ني ع��ل��ي��ه��ا يف 
دول��ة الإم���ارات .. معربا عن حر�ض 
حكومة عجمان على حتقيق م�ضاعي 
التنمية  تعزيز  يف  الإم���ارات  حكومة 
مواطنة  ك�������وادر  وب����ن����اء  ال���ب�������ض���ري���ة 
متكينها  يف  ي�����ض��ه��م  مب���ا  وت��اأه��ي��ل��ه��ا 
لتحقيق التنمية امل�ضتدامة وي�ضهم يف 
تطويرها والرتقاء بكافة القطاعات 

القت�ضادية احليوية.
ال�ضمو حاكم عجمان  وثمن �ضاحب 
جهود القائمني على اإجناح فعاليات 

وجلان  م�����ض��وؤول��ني  م��ن  امللتقى  ه���ذا 
.. م�����ض��ي��دا مب���ا مي��ث��ل��ه ه���ذا احلدث 
ومتقدمة  ه��ادف��ة  ح���واري���ة  كمن�ضة 
امل�ضتقبلية  ال���روؤى  توحيد  يف  ت�ضهم 

مل�ضرية القت�ضاد الوطني للدولة.
معايل   .. الف����ت����ت����اح  ح���ف���ل  ح�����ض��ر 
بلحيف  حممد  بن  عبداهلل  الدكتور 
النعيمي وزير تطوير البنية التحتية 
النعيمي  حميد  ب��ن  اأح��م��د  وال�����ض��ي��خ 
اإم���ارة  ال�ضمو ح��اك��م  مم��ث��ل ���ض��اح��ب 
واملالية  الإداري������ة  لل�ضئون  ع��ج��م��ان 
القت�ضادية  التنمية  دائ����رة  رئ��ي�����ض 
العزيز  ع��ب��د  وال�����ض��ي��خ  ع��ج��م��ان  يف 
ب���ن ح��م��ي��د ال��ن��ع��ي��م��ي رئ��ي�����ض دائ����رة 
ال�ضياحية وال�ضيخ را�ضد بن  التنمية 
حميد النعيمي رئي�ض دائرة البلدية 
الدكتور  ال�ضيخ  ومعايل  والتخطيط 
ب���ن ���ض��ع��ي��د ال��ن��ع��ي��م��ي رئي�ض  م��اج��د 
دي��وان احلاكم ومعايل �ضيف حممد 
التنمية  دائ������رة  رئ��ي�����ض  ال���ه���اج���ري 
الق���ت�������ض���ادي���ة اأب���وظ���ب���ي وع�����دد من 
القت�ضادية  التنمية  دوائ��ر  وروؤ���ض��اء 
واإمارة  بالدولة  ال�ضخ�ضيات  وك��ب��ار 

عجمان.
الرابعة  ال������دورة  اأع���م���ال  وا���ض��ت��ه��ل��ت 
للتخطيط  الإم��������ارات  “ م��ل��ت��ق��ى  ل���� 
قاعة  يف   -  “  2017 الق��ت�����ض��ادي 
بجولة   - ل���ل�������ض���ي���اف���ة  الإم��������������ارات 
ال�����ض��م��و حاكم  ل�����ض��اح��ب  ت��ف��ق��دي��ة 
واحل�ضور  ومرافقيه  عجمان  اإم��ارة 
امل�ضاحب  امل����ع����ر�����ض  اأج����ن����ح����ة  يف 
على  خ��الل��ه��ا  اط��ل��ع  ح��ي��ث  للملتقى 
م��ا ت��ق��دم��ه ال�����ض��رك��ات ال��ع��ار���ض��ة من 
للم�ضتثمرين  وخ���دم���ات  م��ن��ت��ج��ات 
احلكومية  واجلهات  والقت�ضاديني 

ذات العالقة.
���ض��رح واف عن  اإىل  ���ض��م��وه  وا���ض��ت��م��ع 
اأهمية تلك املنتجات واخلدمات ودور 
اأف�ضل  اجلهات احلكومية يف تقدمي 
اخل���دم���ات احل��ك��وم��ي��ة وم��ه��ام��ه��ا يف 
امل�ضاهمة الفاعلة يف حتقيق التنمية 
م�ضتوى  على  امل�ضتدامة  القت�ضادية 

الإمارة والدولة ب�ضكل عام.
الفتتاحية  اجلل�ضة  اأع��م��ال  وب����داأت 
للدولة  الوطني  بال�ضالم  للملتقى 
ثم عر�ض فيلم م�ضور �ضلط ال�ضوء 
على تطور م�ضار التنمية القت�ضادية 
يف دول����ة الإم������ارات ث��م ك��ل��م��ة ملعايل 
وزير  امل��ن�����ض��وري  �ضعيد  ب��ن  �ضلطان 
معايل  عنه  نيابة  األ��ق��اه��ا  القت�ضاد 
بلحيف  حممد  بن  عبداهلل  الدكتور 
اإن جهود التنمية  النعيمي قال فيها 
القت�ضادية يف دولة الإم��ارات ت�ضهد 
وترية مت�ضارعة ومبادرات وم�ضاريع 
تنموية رائدة ملوا�ضلة م�ضرية التقدم 
والإجنازات ال�ضتثنائية التي حققتها 

الدولة منذ تاأ�ضي�ضها.
تتابع  امل�������ض���رية  ه�����ذه  اأن  واأ������ض�����اف 
خطاها احلثيثة اليوم بجدارة عالية 
ال�ضيخ  ال�ضمو  ���ض��اح��ب  ق��ي��ادة  حت��ت 
و�ضاحب  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة 
را�ضد  ب����ن  ال�����ض��ي��خ حم���م���د  ال�����ض��م��و 
ال�ضيخ  ال�ضمو  و���ض��اح��ب  م��ك��ت��وم  اآل 
واإخوانهم  نهيان  اآل  زايد  بن  حممد 
املجل�ض  اأع�������ض���اء  ال�����ض��م��و  اأ����ض���ح���اب 
الأع��ل��ى ل��الحت��اد ح��ك��ام الإم�����ارات يف 
امل�ضتهدفات  لتحقيق  دوؤوب����ة  م�ضاع 

الوطنية.
“ ملتقى  اأن  املن�ضوري  واأك��د معايل 

القت�ضادي  للتخطيط  الإم�������ارات 
مهمة  ����ض���ن���وي���ة  حم���ط���ة  مي���ث���ل   “
خمتلف  ب�����ني  ال���������ض����راك����ة  ل���ت���ع���زي���ز 
بالتنمية  املعنية  احلكومية  اجلهات 
ال�ضعيدين  ع���ل���ى  الق����ت���������ض����ادي����ة 
مقدمتها  ويف  وامل���ح���ل���ي  الحت�������ادي 
التنمية  ودوائ������ر  الق��ت�����ض��اد  وزارة 
الق���ت�������ض���ادي���ة يف خم��ت��ل��ف اإم�������ارات 

الدولة.
ي���وف���ر م��ن�����ض��ة فعالة  اأن�����ه  واأو�����ض����ح 
لتعزيز احلوار حول حتديات التنمية 
ومعرفة  امل�ضتقبل  وا���ض��رتات��ي��ج��ي��ات 
خمتلف  يف  ال���ع���امل���ي���ة  الجت������اه������ات 
العمل  اأط��ر  وتن�ضيق  النمو  جم��الت 
امل�ضرتك لتحقيق اأف�ضل النتائج على 
ال�ضلة  ذات  الق��ت�����ض��ادي��ة  امل��وؤ���ض��رات 
يقوم  �ضليم  اقت�ضادي  تخطيط  عرب 
على قراءة دقيقة للواقع وا�ضت�ضراف 
ل��ل��م�����ض��ت��ق��ب��ل وخ���ط���ة طريق  ح��ك��ي��م 

وا�ضحة لبلوغ الأهداف املن�ضودة.
الوطني  الق���ت�������ض���اد  اأن  واأ������ض�����اف 
اأث���ب���ت جن��اح��ه يف احلفاظ  ل��ل��دول��ة 
ع��ل��ى م��ع��دلت من��و م��ت��وازن��ة وبيئة 
اق��ت�����ض��ادي��ة م�����ض��ت��ق��رة وق������ادرة على 
الفرتة  خ�����الل  ال�������ض���غ���وط  حت���م���ل 
الكثرية  ب��رغ��م حت��دي��ات��ه��ا  امل��ا���ض��ي��ة 
وذلك بف�ضل الروؤية الطموحة التي 
تبنتها الدولة مبكرا والتي تقوم على 
املرونة والنفتاح والتنوع القت�ضادي 
�ضعيا  ال�ضتدامة  ���ض��روط  وا�ضتيفاء 
يقوم  متنوع  تناف�ضي  اقت�ضاد  لبناء 
على املعرفة والبتكار بقيادة كفاءات 

وطنية.
املوؤ�ضرات  اأب���رز  معاليه  وا�ضتعر�ض 
النمو  ت���ع���ك�������ض  ال����ت����ي  وال����ب����ي����ان����ات 
الق��ت�����ض��ادي يف ال���دول���ة ح��ي��ث حقق 
امل��ح��ل��ي الإج���م���ايل احلقيقي  ال��ن��اجت 
 2016 ع�����ام   3% ب��ن�����ض��ب��ة  من�����وا 
وت�����ض��ري ت��ق��دي��رات ال��ع��ام امل��ق��ب��ل اإىل 

موا�ضلة النمو بن�ضبة 3.4%.
غري  ال���ق���ط���اع���ات  اأن  اىل  واأ�������ض������ار 
رئي�ضيا  حم���رك���ا  ���ض��ك��ل��ت  ال��ن��ف��ط��ي��ة 
يف  ح�ضتها  زادت  حيث  النمو  لعجلة 
بالأ�ضعار  املئة  يف   70% اإىل  الناجت 
اجلارية  بالأ�ضعار  و83%  الثابتة 
العام  من���وه���ا  وب���ل���غ   2016 ل���ع���ام 
يزيد  اأن  وي��ت��وق��ع   2.7% امل��ا���ض��ي 
اإىل %3.1 العام اجلاري و3.7% 
ال��ذي يعك�ض قوة  الأم��ر  املقبل  العام 
التي  التنموية  ال�ضيا�ضات  و�ضالمة 

ك�ضريك رئي�ضي للحكومة يف م�ضرية 
ال��ت��ط��ور وال��ن��ه�����ض��ة ول ���ض��ي��م��ا عرب 

مبادرات امل�ضوؤولية املجتمعية.
�ضيف حممد  معايل  اأك��د  من جانبه 
انعقاد  اأن   - له  كلمة  يف   - الهاجري 
اإمارة  من  ب��دءا  الرابع  للعام  امللتقى 
ال��ف��ج��رية وم������رورا ب���اإم���ارت���ي راأ�����ض 
اىل  وو���ض��ول  القيوين  واأم  اخليمة 
اإم������ارة ع��ج��م��ان مي��ث��ل ���ض��اه��دا على 
ال�ضري  مبوا�ضلة  امل�ضرتك  الل��ت��زام 
والتعاون  التكامل  طريق  على  قدما 
ال���ب���ن���اء ح���ف���اظ���ا ع���ل���ى رف���ع���ة ورق����ي 
التنموية  للجهود  وتكري�ضا  الوطن 
التي تقودها الدولة يف ظل توجيهات 
ال��ق��ي��ادة ال��ر���ض��ي��دة ب��رئ��ا���ض��ة �ضاحب 
اآل  زاي���د  ب��ن  ال�����ض��ي��خ خليفة  ال�����ض��م��و 
نهيان و�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد 
ال�ضمو  اآل مكتوم و�ضاحب  را�ضد  بن 
نهيان  اآل  زاي����د  ب���ن  ال�����ض��ي��خ حم��م��د 
اأع�ضاء  ال�ضمو  اأ���ض��ح��اب  واإخ��وان��ه��م 
ل����الحت����اد حكام  الأع�����ل�����ى  امل���ج���ل�������ض 

الإمارات.
ي�ضهد  العاملي  القت�ضاد  اأن  واأ���ض��اف 
النمو  يف  تباطوؤ  الأخ���رية  الآون���ة  يف 
ما  النفط  اأ���ض��ع��ار  يف  ح���ادة  وتقلبات 
ي�����ض��ع��ن��ا اأم�����ام حت���د ل��ت��وف��ري فر�ض 
ج��دي��دة والإ����ض���راع ق��دم��ا يف م�ضرية 
التنويع القت�ضادي وتقليل العتماد 
للدخل  رئي�ض  كم�ضدر  النفط  على 
وموا�ضلة  التنمية  �ضمانا ل�ضتدامة 
ال���ن���م���و وت���دع���ي���م���ا حل����ال����ة ال����رف����اه 
املجتمع  بها  ينعم  التي  القت�ضادي 

الإماراتي.
التنمية  دائ���������رة  رئ���ي�������ض  واأع����������رب 
الإقت�ضادية - اأبوظبي عن تطلعه لأن 
ال�ضديد  النهج  على  املنتدى  ي�ضلط 
لبناء  الإم������ارات  دول���ة  تتبناه  ال���ذي 
وم�ضتدام  م��ت��ن��وع  تناف�ضي  اق��ت�����ض��اد 
مع الرتكيز على مو�ضوعه الرئي�ض 
دق��ي��ق��ة ح��ر���ض اجلميع  ت��رج��م��ة  يف 
والإمكانات  اله��ت��م��ام  ت��وج��ي��ه  ع��ل��ى 
بال�ضكل  امل�ضتقبل  يف  ال�ضتثمار  نحو 
ال������ذي ي��ج��ع��ل ب���ل���وغ اأه��������داف روؤي�����ة 
 2021 ل��ل��ع��ام  ال��ر���ض��ي��دة  حكومتنا 
حكومة  اأن  واأو�ضح  اليد.  متناول  يف 
اإمارة اأبوظبي اأولت اهتماما وحر�ضا 
التنويع  كبريين حيال تعزيز فر�ض 
اأمام اقت�ضادها املحلي بغية الو�ضول 
التكامل  م�ضتويات متقدمة من  اإىل 
الدولة و�ضعيا  اإمارات  اقت�ضادات  مع 

انطالق  اأن   - امللتقى  افتتاح  خ��الل 
للتخطيط  الإم�������������ارات  “ملتقى 
 ”2017 ع��ج��م��ان   - الق���ت�������ض���ادي 
ي���اأت���ي ن��ت��اج ال���ت���ع���اون امل�����ض��رتك بني 
القت�ضاد  ووزارة  عجمان  اقت�ضادية 
خطوة  يف  اأب����وظ����ب����ي  واق���ت�������ض���ادي���ة 
تعك�ض احلر�ض امل�ضرتك على تعزيز 
التكامل احلكومي مبا يخدم م�ضرية 
الطموحة  الق���ت�������ض���ادي���ة  ال��ت��ن��م��ي��ة 
الإم���ارات و�ضول  دول��ة  التي تقودها 
اإىل م�����ض��اف الق��ت�����ض��ادي��ات الأك���رث 

تناف�ضية يف العامل.
ت�ضتلهم  امللتقى  اأعمال  اأن  اإىل  ولفت 
يقوم  ال���ت���ي  الأ����ض���ا����ض���ي���ة  ال���دع���ائ���م 
واملتمثلة  اجل��وه��ري  ال�ضعار  عليها 
�ضراكة   .. تخطيط   .. “تكامل  يف 
ا�ضرتاتيجية  م��ن�����ض��ة  م���ق���دم���ا   “
�ضوء  يف  امل�����ض��ت��ق��ب��ل  ل����ض���ت�������ض���راف 
اجلديدة  الق��ت�����ض��ادي��ة  ال���ت���ح���ولت 
وال���ت���ج���ارب ال��وط��ن��ي��ة ال��ن��اج��ح��ة يف 
�ضعيا  القت�ضادي  التخطيط  جم��ال 
وراء الرتقاء مبكانة الإمارات �ضمن 

الدول الأكرث تقدما يف العامل.
واأ�����ض����اف ال�����ض��ي��خ اأح���م���د ب���ن حميد 
الأول  ال��ي��وم  مناق�ضات  اأن  النعيمي 
بنجاح  تب�ضر  قوية  انطالقة  ت�ضكل 
للزخم  ا�ضتكمال  يعد  ال��ذي  امللتقى 
التي  ال�����ض��اب��ق��ة  ل�����ل�����دورات  ال���ك���ب���ري 
اخليمة  وراأ����ض  الفجرية  احت�ضنتها 
التزام  اإىل  م�ضريا   .. القيوين  واأم 
ح���ك���وم���ة ع���ج���م���ان ب����دع����م اأه����داف����ه 
الرتقاء  يف  وامل��ت��م��ح��ورة  اجل��وه��ري��ة 
القت�ضادي  ال��ت��خ��ط��ي��ط  ب����اآل����ي����ات 
املت�ضارعة  امل���ت���غ���ريات  ي���واك���ب  مب���ا 
وذلك   21 ال���  ال��ق��رن  يفر�ضها  التي 
ال�ضرتاتيجية  ال�����ض��راك��ة  اإط�����ار  يف 
احلكومية  ال��ه��ي��ئ��ات  ب���ني  ال��ف��اع��ل��ة 
تكامل  ����ض���م���ان  ����ض���اأن���ه���ا  م����ن  ال���ت���ي 
اخل��ط��ط الق��ت�����ض��ادي��ة و����ض���ول اإىل 
وتناف�ضي  وم�ضتدام  متنوع  اقت�ضاد 
النماذج  ت��ب��ن��ي  يف  ب���امل���رون���ة  ي��ت�����ض��م 
مل�ضار  الداعمة  القت�ضادية اجلديدة 
المن������اء وال����ض���ت���دام���ة مت��ا���ض��ي��ا مع 
واأك���د   .»2021 الإم�������ارات  “روؤية 
القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  ح��ر���ض 
م�����ض��ارك��ة جتاربها  ع��ل��ى  ع��ج��م��ان  يف 
دوائر  مع  القت�ضادي  التخطيط  يف 
اإىل  ال��دول��ة  يف  القت�ضادية  التنمية 
املقومات  ال�ضوء على  جانب ت�ضليط 
التناف�ضية لإمارة عجمان ل�ضيما يف 
وذلك  الق��ت�����ض��ادي��ة  التنمية  جم���ال 
بالرتكيز على دعم اجلهود امل�ضرتكة 
مبا  اخل��ت��ام��ي��ة  ال��ت��و���ض��ي��ات  لتنفيذ 
ي�ضب يف خدمة التطلعات الطموحة 
يف اإعالء �ضاأن الإمارات على اخلارطة 

القت�ضادية العاملية.
حميد  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  وك��رم 
بن را�ضد النعيمي - يف ختام اجلل�ضة 
الفتتاحية - وزارة القت�ضاد ودائرة 
اأبوظبي   - الق��ت�����ض��ادي��ة  ال��ت��ن��م��ي��ة 
والرعاة  ال�ضرتاتيجيني  وال�ضركاء 
مل�ضاهماتهم  ت���ق���دي���را  ال��ر���ض��م��ي��ني 
ميثل  ال���ذي  امللتقى  دع��م  يف  القيمة 
جت�������ض���ي���دا ح��ق��ي��ق��ي��ا ل��ل��ت��ك��ام��ل بني 
�ضعيا  القطاعني احلكومي واخلا�ض 
وراء دفع عجلة التنمية القت�ضادية 
وجت�����ض��ي��د اأه������داف روؤي�����ة الإم������ارات 
م�ضتدام  اق��ت�����ض��اد  ب��ن��اء  يف   2021
وال��رخ��اء لالأجيال  الزده���ار  ي�ضمن 

تتبناها الدولة.
واأكد معايل املن�ضوري يف كلمته اأنه يف 
والتطورات  التحديات  ا�ضتمرار  ظل 
ال��ع��امل��ي��ة واق������رتاب ا���ض��ت��ح��ق��اق��ات “ 
تربز   “  2021 الإم����������ارات  روؤي�������ة 
باعتباره  امل�ضتقبل  ا�ضت�ضراف  اأهمية 
التنموي  للتخطيط  فعالة  و�ضيلة 
املقبلة  املرحلة  اجت��اه��ات  وا�ضتقراء 
و�ضع  م��ن  امل��ع��ن��ي��ة  اجل��ه��ات  لتمكني 
لتحقيق  وال��ب��دائ��ل  ال�����ض��ي��ن��اري��وه��ات 

م�ضتهدفاتنا الوطنية.
“ا�ضت�ضراف  ���ض��ع��ار  اأن  اإىل  ول���ف���ت 
ال����ت����ح����ولت  ������ض�����وء  امل�������ض���ت���ق���ب���ل يف 
القت�ضادية اجلديدة” الذي حتمله 
هذه الدورة من امللتقى ميثل خطوة 
مهمة لرتكيز اجلهود على هذه الآلية 
التي تعد اإحدى اأهم املمار�ضات التي 
الر�ضيدة ومتثل  القيادة  اإليها  توجه 
حمورا من حماور عمل حكومة دولة 
ما  وهو  موؤ�ض�ضاتها  ومتيز  الإم���ارات 
مئوية  عن  بالإعالن  موؤخرا  جت�ضد 
روؤية  متثل  ال��ت��ي   2071 الإم����ارات 
حكوميا  عمل  وبرنامج  امل��دى  بعيدة 
مو�ضعا و�ضامال لالأجيال املقبلة على 
مدى خم�ضة عقود يركز على تعزيز 
�ضمعة دول��ة الإم���ارات عامليا ومتكني 

قوتها الناعمة.
اخلطط  اأن  اإىل  م���ع���ال���ي���ه  ون��������وه 
املقبلة  امل��رح��ل��ة  وال��ت��وج��ه��ات خ���الل 
و�ضيا�ضاتها  الدولة  روؤي��ة  من  تنبثق 
التنموية املتعددة املحاور والتي ياأتي 
الأ�ضا�ضية  املفاهيم  تبني  اأهمها  من 
ل�������ض���ن���اع���ة امل�������ض���ت���ق���ب���ل ك���الب���ت���ك���ار 
والبحث  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  وامل���ع���رف���ة 
ال�ضناعية  ال��ث��ورة  وتقنيات  العلمي 
لالأطر  امل�ضتمر  والتحديث  الرابعة 
املتعلقة  وال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة  ال��ت�����ض��ري��ع��ي��ة 
وتطوير  الق���ت�������ض���ادي���ة  ب��ال��ت��ن��م��ي��ة 
القطاعات  وتنمية  التحتية  البنى 
احليوية  النفطية  غري  القت�ضادية 
وامل�ضاريع  وال�ضياحة  ال�ضناعة  مثل 
وتطوير  وامل���ت���و����ض���ط���ة  ال�������ض���غ���رية 
القت�ضاد  م��ث��ل  ج���دي���دة  ق���ط���اع���ات 
املعززة  املبادرات  واإط��الق  الإ�ضالمي 
القطاعات  يف  ���ض��ي��م��ا  ول  ل��الب��ت��ك��ار 
ال�ضبعة التي حددتها ال�ضرتاتيجية 
الوطنية لالبتكار وهي التكنولوجيا 
والطاقة  والنقل  والتعليم  وال�ضحة 
امل���ت���ج���ددة وامل����ي����اه وال��ف�����ض��اء ودع���م 
م�ضاهمته  وتعزيز  اخل��ا���ض  القطاع 

غري  النمو  يف  ال���ض��ت��دام��ة  لتحقيق 
ال��ن��ف��ط��ي وال����ت����وازن ال��ت��ن��م��وي على 

م�ضتوى خمتلف املناطق بالإمارة.
اإمارة  اأن  ال��ه��اج��ري  واأ���ض��اف م��ع��ايل 
اأب��وظ��ب��ي ت��ع��م��ل ح��ال��ي��ا م���ع خمتلف 
ال�ضلة  ذات  احل���ك���وم���ي���ة  اجل����ه����ات 
التنمية  ق���ط���اع  حم����ور  خ����الل  م���ن 
الق��ت�����ض��ادي��ة خل��ط��ة اأب���وظ���ب���ي من 
اأكرث  اأعمال  بيئة  اإىل  الو�ضول  اأج��ل 
الفر�ض  م���ن  م���زي���دا  ت��ت��ي��ح  م���رون���ة 
ل��ت��ف��ع��ي��ل ال����ض���ت���ث���م���ارات امل��ح��ل��ي��ة يف 
وتر�ضيخ  الإم�������ارة  اأرج�������اء  خم��ت��ل��ف 
جاذبة  ك���وج���ه���ة  اأب����وظ����ب����ي  م���ك���ان���ة 
املبا�ضرة ذات  لال�ضتثمارات الأجنبية 

القيمة امل�ضافة املرتفعة.
واأفاد باأن جهود حكومة اإمارة اأبوظبي 
توجت خالل الأعوام الفائتة بارتفاع 
القطاعات غري  م�ضاهمة  م�ضتمر يف 
الإجمايل  املحلي  الناجت  النفطية يف 
احلقيقي لالإمارة حيث بلغ ن�ضيبها 
 2016 %50.8 خالل العام  نحو 
الإجمايل  املحلي  الناجت  فيما جتاوز 
مليار   179 نحو  احلقيقي لالإمارة 
دره�����م يف ال���ع���ام ذات�����ه مب���ع���دل منو 

�ضنوي ن�ضبته 2.8%.
دائ����رة  ت���وق���ع���ات  اإن  م��ع��ال��ي��ه  وق�����ال 
التنمية القت�ضادية - اأبوظبي ت�ضري 
اإىل اأن اقت�ضاد الإمارة �ضي�ضهد خالل 
 3.16% 2018 معدل منو  العام 
يدعمه يف ذلك منو متوقع يف الناجت 
 3.77% املحلي غري النفطي يبلغ 

بالأ�ضعار الثابتة.
ب���ي���ان���ات مركز  اأن������ه ب��ح�����ض��ب  وذك������ر 
اأبوظبي فقد و�ضل ر�ضيد  الإح�ضاء 
لإمارة  املبا�ضر  الأج��ن��ب��ي  ال�ضتثمار 
اإىل   2016 ال��ع��ام  اأب��وظ��ب��ي خ���الل 
اأك���رث م��ن 95 م��ل��ي��ار دره���م مبعدل 
%8 م��ق��ارن��ة بالعام  ن��ح��و  ب��ل��غ  من��و 
2015 حيث ت�ضعى حكومة الإمارة 
م�ضاعفة  اإىل  املقبلة  الأع��وام  خالل 
اإىل  .. م�����ض��ريا  ت��ل��ك ال���ض��ت��ث��م��ارات 
اإن�������ض���اء  ع���ل���ى  ع���م���ل���ت  ال�����دائ�����رة  اأن 
ليكون  لال�ضتثمار  اأب��وظ��ب��ي  مكتب 
امل��ح��رك وال���داع���م الأ���ض��ا���ض��ي جلذب 
امل�ضتثمرين الدوليني مع العمل على 
ورعاية  املحليني  امل�ضتثمرين  حتفيز 

جهودهم وم�ضروعاتهم.
م���ن ج��ه��ت��ه ق����ال ال�����ض��ي��خ اأح���م���د بن 
حميد النعيمي رئي�ض دائرة التنمية 
كلمته  يف   - عجمان  يف  القت�ضادية 

احلالية والقادمة.
امل���ك���رم���ني اجلهات  ق��ائ��م��ة  و���ض��م��ت 
ممثلة  للملتقى  الداعمة  احلكومية 
وغرفة  عجمان  يف  احل��رة  ب�املنطقة 
جانب  اإىل  عجمان  و�ضناعة  جت���ارة 
والذهبيني  ال��ب��الت��ي��ن��ي��ني  ال����رع����اة 

والربونزيني.
للملتقى  الأوىل  اجلل�ضة  ومتحورت 
- التي اأدارها حممد �ضاعل ال�ضعدي 
التطوير  ل��ق��ط��اع  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل��دي��ر 
التنمية  دائ����رة  يف  وال���ض��رتات��ي��ج��ي��ة 
ح���ول مو�ضوع   - دب���ي  الق��ت�����ض��ادي��ة 
اجلديدة  الق��ت�����ض��ادي��ة  “التحولت 
حيث  عليها”  امل���رتت���ب���ة  والآث����������ار 
بن  عائ�ضة  الدكتورة  �ضعادة  حتدثت 
دبي  م��دي��ن��ة  مكتب  ع���ام  م��دي��ر  ب�ضر 
احلكومية  امل���ع���ام���الت  ع���ن  ال��ذك��ي��ة 
“البلوك  تكنولوجيا  ت��ط��ور  ظ��ل  يف 
فيما تناول املهند�ض معمر  �ضني” .. 
خالد الكثريي نائب املدير التنفيذي 
�ضلطة واحة دبي لل�ضيليكون اقت�ضاد 
املدن  يف  العي�ض  وحت��دي��ات  امل�ضاركة 

الذكية م�ضتعر�ضا جتربة ال�ضلطة.
وحت��دث خ��الل اجلل�ضة زي��اد حممد 
امل���اج���د م���دي���ر ت��ط��وي��ر الأع����م����ال يف 
الأمريكية  اجل��ام��ع��ة  اأع��م��ال  ���ض��رك��ة 
الثالثية  الطباعة  حول  ال�ضارقة  يف 

الأبعاد وانعكا�ضاتها القت�ضادية .
فيما خ�ض�ضت اجلل�ضة الثانية لليوم 
“تعزيز  مو�ضوع  ل�ضتعرا�ض  الأول 
والتناف�ضية”  الق��ت�����ض��ادي  ال��ن��م��و 
نا�ضر  اهلل  عبد  �ضعادة  حت��دث  حيث 
الحتادية  الهيئة  ع��ام  م��دي��ر  ل��وت��اه 
تناف�ضية  عن  والإح�ضاء  للتناف�ضية 
الإقليمية  التحديات  ظل  يف  الدولة 
والعاملية .. بينما �ضلطت �ضعادة �ضذى 
الها�ضمي مديرة مركز ال�ضيخ حممد 
ال�ضوء  احلكومي  لالإبداع  را�ضد  بن 
على دور البتكار يف تعزيز التناف�ضية 

من واقع التجارب يف الدولة.
تكامل  برنامج  واطلع احل�ضور على 
القت�ضادية  التنمية  ل��دائ��رة  التابع 
-اأبوظبي لدعم البتكار على م�ضتوى 
اأب��وظ��ب��ي وال��دول��ة ب�ضكل عام  اإم����ارة 
وذلك من خالل �ضرح مف�ضل قدمه 
برنامج  م���دي���ر  احل����م����ودي  ف��ي�����ض��ل 
مفتوح  نقا�ض  اأق��ي��م  فيما   .. تكامل 
ال�ضفدي  رائ����د  ال��دك��ت��ور  ب���اإ����ض���راف 
يف  القت�ضاديني  امل�ضت�ضارين  كبري 

دائرة التنمية القت�ضادية دبي .
من  ال��ث��اين  ال��ي��وم  اأن  بالذكر  جدير 
الإم������ارات  “ملتقى  اأع���م���ال  ج����دول 
عجمان   - الق��ت�����ض��ادي  للتخطيط 
الأوىل  �ضيتخلله جل�ضتان   ”2017
بعنوان “التخطيط التنموي يف اإمارة 
وبرامج  “خطط  والثانية  عجمان” 
وذلك  الدولة”  يف  ال�ضتثمار  ج��ذب 
ال�ضخ�ضيات  مب�ضاركة عدد من كبار 
احلكومية و�ضناع القرار وامل�ضوؤولني 
القت�ضادية  ال��ت��ن��م��ي��ة  دوائ������ر  م���ن 

واجلهات احلكومية.
الفتتاحية  اجلل�ضة  ختام  يف  واأعلن 
ال�ضارقة  اإم���������ارة  ا���ض��ت�����ض��اف��ة  ع����ن 
الإمارات  ل�ملتقى  اخلام�ضة  ال���دورة 
 2018 الق���ت�������ض���ادي  ل��ل��ت��خ��ط��ي��ط 
ال�ضيخ  ال�������ض���م���و  ����ض���اح���ب  ب���رع���اي���ة 
الدكتور �ضلطان بن حممد القا�ضمي 
ع�������ض���و امل���ج���ل�������ض الأع������ل������ى ح���اك���م 

ال�ضارقة.
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•• اأبوظبي- وام:

للدولة لدى  الدائم  املندوب  الكعبي  �ضعادة حمد علي  اأكد 
ال��ك��ب��ري الذي  ال��ن��ج��اح  ال��ذري��ة  ال��دول��ي��ة للطاقة  ال��وك��ال��ة 
حققه “املوؤمتر الوزاري الدويل للطاقة النووية يف القرن 
احل��ادي والع�ضرين “ ال��ذي عقد يف اأبوظبي على م��دار 3 
اأيام واختتمت اأعماله ام�ض. وقال �ضعادته يف ت�ضريح خا�ض 
اأنباء الإم��ارات “وام” اإن البيان اخلتامي للموؤمتر  لوكالة 
يف  امل�ضاهمة  يف  امل��ه��م  ال�ضلمية  ال��ن��ووي��ة  ال��ط��اق��ة  دور  اأك���د 
مكافحة  جهود  ودع��م  امل�ضتدامة  التنمية  اأه���داف  حتقيق 
الفر�ضة  ات����اح  امل���وؤمت���ر  اأن  اإىل  م�����ض��رياً  امل��ن��اخ��ي،  ال��ت��غ��ري 
الطاقة  دور  ح���ول  معمقة  ح����وارات  خل��و���ض  للم�ضاركني 
الطاقة،  م��ن  امل�ضتقبلية  الح��ت��ي��اج��ات  تلبية  يف  ال��ن��ووي��ة 
الرئي�ضية  الق�ضايا  ح��ول  ال��روؤى  وتبادل  بحث  عن  ف�ضاًل 

النووية  ال��ط��اق��ة  م�����ض��اي��ع  وت��ن��ف��ي��ذ  ب��ت��ط��وي��ر  ال�����ض��ل��ة  ذات 
ال�ضلمية. واأ�ضار �ضعادته اإىل اأن البيان اخلتامي تطرق اإىل 
امل�ضتقبلية من ناحية التو�ضع يف ا�ضتخدام الطاقة  النظرة 
برامج  بتنفيذ  دول��ة مهتمة   30 اأك��رث من  النووية فهناك 
جديدة للطاقة النووية ال�ضلمية وهناك العديد من الدول 
الأخرى التي تهتم بتو�ضعة براجمها النووية ال�ضلمية كما 
للطاقة  اإ�ضافية  حمطات  لإن�ضاء  م�ضاريعها  دول  توا�ضل 
اإىل  تطرق  اخلتامي  البيان  اأن  مو�ضحاً  ال�ضلمية،  النووية 
تطوير  واهمية  النووية  الطاقة  ت�ضادف  ال��ذي  التحديات 
البنية التحتية للطاقة النووية بالإ�ضافة اإىل التطرق اإىل 
دور احلكومات يف توفري اأطر لت�ضهيل انتاج الربامج النووية 
ال�ضلمية ب�ضكل مالئم. واأكد اأهمية املوؤمتر يف توفري فر�ضة 
تلبية  يف  النووية  الطاقة  دور  حول  امل�ضتوى  رفيع  للحوار 
احتياجات التنمية امل�ضتدامة حيث خل�ض امل�ضاركون اإىل اأن 

الطاقة النووية ال�ضلمية تعد بديال اآمنا مع تقلبات اأ�ضعار 
الوقود الأحفوري وتغري املناخ. وقال اإن املوؤمتر اأكد كذلك 
اأن اإن�ضاء بنية حتتية منا�ضبة للطاقة النووية مبا يت�ضق مع 
معايري الوكالة الدولية للطاقة الذرية يعترب اأمرا اأ�ضا�ضيا 
للدول لتطوير الطاقة النووية ال�ضلمية بالإ�ضافة اإىل ذلك 
الأمن  معايري  باأعلى  الل��ت��زام  على  اخلتامي  البيان  �ضدد 
وال�ضالمة عند ا�ضتخدام الطاقة النووية ..واأك��د على دور 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية يف النهو�ض بال�ضتخدامات 
للدولة  الدائم  املندوب  واأو�ضح  النووية.  للطاقة  ال�ضلمية 
لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية اأن املوؤمتر بحث عدداً 
عامال  بو�ضفها  النووية  الطاقة  بينها  من  املوا�ضيع  من 
وحتديات  البيئية  ال��ط��اق��ة  حت��دي��ات  م��واج��ه��ة  يف  اأ�ضا�ضيا 
كافة  وموثوقية  و�ضالمة  النووية  التحتية  البنية  تطوير 
التكنولوجية  البتكارات  واأح��دث  النووية  الطاقة  جوانب 

اأن  اأك��د  البيان اخلتامي  ان  اإىل  واأ�ضار  النووية.  الطاقة  يف 
الآمنة  التكنولوجيا  من  تعترب  ال�ضلمية  النووية  الطاقة 
التي  ال���دول  م��ن  للعديد  وامل��وث��وق��ة  وال��ف��ع��ال��ة  والنظيفة 
�ضتلعب دوراً مهماً يف �ضمان اأمن الطاقة ويف احلد من اآثار 
الوقود الأحفوري واأ�ضعار الوقود اإىل جانب احلد من اآثار 
املركزي  ال��دور  اإىل  اأ�ضار  املوؤمتر  اإن  وق��ال  املناخي.  التغري 
للوكالة الدولية للطاقة الذرية يف الرتويج لال�ضتخدامات 
ال�ضالمة  م��ع��اي��ري  و���ض��ع  ويف  ال��ن��ووي��ة  ل��ل��ط��اق��ة  ال�ضلمية 
والأمن وت�ضهيل ورعاية التعاون الدويل يف تطوير الطاقة 
النووية ال�ضلمية ودعم اجلهود الرامية اإىل تعزيز ال�ضالمة 
النووية والأمن على امل�ضتوى العاملي ..كما اأكد على الأدوار 
الهامة التي تلعبها الوكالة الدولية للطاقة الذرية ووكالة 
التعاون  وت�ضهيل  وال��رتوي��ج  الت�ضجيع  يف  النووية  الطاقة 

الدويل بني الدول الأع�ضاء .

40 مليون درهم ا�صتثماراتها
�ضركة هندية لت�ضنيع قطع غيار املركبات براأ�ض اخليمة 

•• راأ�س اخليمة – الفجر

غيار  قطع  ت�ضنيع  يف  املتخ�ض�ضة  �����ض.ذ.م.م،  ليزر  با�ض  اأوت���و  �ضركة  ان�ضمت 
املركبات التجارية موؤخراً اإىل عائلة ال�ضركات ال�ضناعية الن�ضطة العاملة بهيئة 
ال�ضناعية.  الغيل  راك��ز، وحتديداً يف منطقة  القت�ضادية  راأ���ض اخليمة  مناطق 
خالل  من  ح�ضري  ب�ضكل  ليالند  اآ���ض��وك  عمليات  لدعم  ال�ضركة  تاأ�ض�ضت  وق��د 
ت��وف��ري هياكل احل��اف��الت وامل��ح��رك��ات واأ���ض��ط��وان��ات ال��ع��ادم وال��ق��واب�����ض امل�ضغلة 
والفرامل وامل�ضعات وغريها من قطع غيار املركبات. وقد ا�ضتحوذت �ضركة اأوتو 
40 مليون درهم تقريباً على قطعة اأر�ض �ضا�ضعة  با�ض ليزر با�ضتثمارات تبلغ 
مب�ضاحة 20100 مرت مربع يف منطقة الغيل ال�ضناعية يف راكز، حيث �ضتقوم 
ال�ضركة بت�ضييد من�ضاأة حديثة ومتطورة عليها، من �ضاأنها اأن ت�ضت�ضيف اجليل 
ل�ضركة  التنفيذي  الرئي�ض  ماَكر،  رام��ان  عّقب  وق��د  الليزر.  معدات  من  القادم 
اأوتو با�ض ليزر على عملية ت�ضييد ال�ضركة قائاًل: “نحن �ضعداء للغاية يف هذا 
امل�ضروع امل�ضرتك اجلديد مع اآ�ضوك ليالند، و�ضوف نقوم باإنتاج حافالت جتارية 
قوية وموثوق بها. ولذا نود اأن نتوجه بال�ضكر اإىل راكز على توفري كافة ال�ضبل 
لنا لإقامة م�ضروعنا ب�ضال�ضة كبرية، فال عجب اأن اآ�ضوك ليالند تزاول اأن�ضطة 
اإط��ار ترحيب رام��ي جاّلد  ال��زم��ن. ويف  ملا يزيد على عقد من  اأعمالها يف راك��ز 
املدير التنفيذي ملجموعة راكز وهيئة املنطقة احلرة براأ�ض اخليمة وهيئة راأ�ض 
اأوجه  ن�ضجع  راكز  يف  اإننا  قائاًل:  �ضّرح  اجلديدة،  بال�ضركة  لال�ضتثمار  اخليمة 
التاآزر بني ال�ضركات العاملة يف مناطقنا املخ�ض�ضة. ومن ثم فاإننا �ضعداء للغاية 
باأن اأو�ضت اآ�ضوك ليالند �ضركة اأوتو با�ض ليزر بالعمل يف راكز بو�ضفها الوجهة 
املثالية للت�ضنيع. اإن ان�ضمام �ضركتي ت�ضنيع حافالت جتارية وقطع غيار بهذا 
احلجم اإىل منطقة الغيل ال�ضناعية ميكن اأن ُي�ضِهم يف جذب املزيد من ال�ضركات 
للتعاون فيما بني  اأن ي�ضكل جتمعاً  الأخ��رى ذات ال�ضلة، الأم��ر الذي من �ضاأنه 
�ضانعي املركبات. كما اأ�ضار جاّلد اإىل اأن ان�ضمام �ضركة اأوتو با�ض ليزر اإىل اأكرث 
من 600 �ضركة �ضناعية عاملة يف راكز يربهن مبا ل يدع جماًل لل�ضك على 
من  ال�ضخمة  املوؤ�ض�ضات  من  كبري  عدد  بني  ثقة  حمل  القت�ضادية  املنطقة  اأن 
مالئمة  حلول  بتقدمي  ملتزمون  نحن  قائاًل:  عّقب  وقد  العامل.  اأنحاء  جميع 
لعملياتها. ول يهم  التي اختارت مناطقنا مقراً  ال�ضركات  اإىل  الأغرا�ض  لكافة 
اإن كانوا من رواد الأعمال اأو ال�ضركات ال�ضغرية اأو �ضركات الت�ضنيع، حيث اإننا 
بفعالية  تّت�ضم  بيئة  يف  اأحجامها  بكافة  ال�ضركات  ه��ذه  منو  بتي�ضري  ملتزمون 
التكلفة، وم�ضاعدتها يف اغتنام الفر�ض ال�ضتثمارية الهائلة واملتاحة يف منطقة 

ال�ضرق الأو�ضط.  

ور�ضة للتدقيق اجلمركي الالحق 
•• راأ�س اخليمة- الفجر

نظمت دائرة جمارك راأ�ض اخليمة ور�ضة تدريبية يف التدقيق اجلمركي الالحق 
مب�ضاركة 15 موظفا من خمتلف املراكز اجلمركية بالدائرة قدمها الأ�ضتاذ يو�ضف 
اأخ�ضائي التدريب بالدائرة وا�ضتمرت على مدى يوم واحد. وت�ضمنت  اأبو رومي 
الور�ضة التعريف مبفهوم التدقيق اجلمركي الالحق واأهدافه واأ�ضاليب التدقيق 
على  تدريب عملي  املخالفات اجلمركية، مع  اكت�ضاف  وكيفية  واأنواعه  اجلمركي 
التدقيق اجلمركي امل�ضتندي واملايل. وياأتي تنظيم الدورة التخ�ض�ضية �ضعيا من 
الدائرة اإىل تطوير مواردها وقدراتها الب�ضرية ملواكبة امل�ضتجدات املتعلقة بالعمل 

اجلمركي وكل ما من �ضاأنه اأن ي�ضهم يف بناء قدرات املوظفني و�ضقلها. 

»�صروق« و»ا�صتثمر يف ال�صارقة« و»�صم�ض« ي�صاركون يف املنتدى العاملي لالأعمال يف تورنتو

ال�ضارقة ت�ضتعر�ض �ضبل تعزيز ال�ضراكات اال�ضتثمارية مع رجال االأعمال الكنديني
•• ال�شارقة-الفجر:

املنتدى  يف  امل�ضارك  ال�ضارقة  اإم��ارة  وفد  دعا 
رجال   2017 ب��ت��ورن��ت��و  ل��الأع��م��ال  ال��ع��امل��ي 
تو�ضيع  اإىل  كندا  يف  وامل�ضتثمرين  الأع��م��ال 
ال��ت��ع��اون الق��ت�����ض��ادي ب��ني اجلانبني،  اأف����اق 
ال�ضتثمارية  ال���ف���ر����ض  م���ن  وال����ض���ت���ف���ادة 
القطاعات احليوية  العديد من  املتوافرة يف 

يف اإمارة ال�ضارقة.
املنتدى  م�����ض��ارك��ت��ه يف  ال���وف���د خ���الل  واأك�����د 
الق��ت�����ض��ادي الأب����رز يف ك��ن��دا وال����ذي اختتم 
 ،2017 1 نوفمرب  الأربعاء  اأم�ض  فعالياته 
لبنية  اأ����ض�������ض���ت  ال�������ض���ارق���ة  اإم��������ارة  اأن  ع���ل���ى 
وخدمية  ولوجي�ضتية  ت�ضريعية  ا�ضتثمارية 
املئات من  ا�ضتقطاب  ا�ضتطاعت من خاللها 
ال��دول��ي��ني الذين  ال�����ض��رك��ات وامل�����ض��ت��ث��م��ري��ن 
يف  لأعمالهم  متينة  ق��واع��د  بناء  يف  جنحوا 
ال�ضارقة والنطالق منها اإىل وجهات متعددة 
يف العامل. والتقى ممثلو وفد الإمارة، الذي 
والتطوير  لال�ضتثمار  ال�ضارقة  هيئة  �ضم 
�ضروق، ومكتب ال�ضارقة لال�ضتثمار الأجنبي 
املبا�ضر ا�ضتثمر يف ال�ضارقة، ومدينة ال�ضارقة 
لالإعالم �ضم�ض، مبجموعة كبرية من رجال 
الأع���م���ال ومم��ث��ل��ي ال�����ض��رك��ات ال���ك���ربى، كما 
�ضاركوا يف جدول اأعمال املنتدى، وما ت�ضمنه 
من جل�ضات عامة، واجتماعات، تطرقت اإىل 
موا�ضيع خمتلفة منها: تعزيز ع�ضر جديد 
من البتكار، ومتهيد الطريق لتاأ�ضي�ض بنية 
اإمكانات  ت�ضخري  و  للمناخ،  مقاومة  حتتية 

التقنية الذرية.

تعزيز ال�صراكات اال�صتثمارية
ال�ضركال،  جا�ضم  بن  م��روان  �ضعادة  وت��ن��اول 
لال�ضتثمار  ال�ضارقة  لهيئة  التنفيذي  املدير 
الأ�ضواق  وت��ط��ورات  من��و  ���ض��روق،  والتطوير 
الوقت  يف  والإق��ل��ي��م��ي  املحلي  امل�ضتوى  على 
ال����راه����ن، وف���ر����ض ال���ض��ت��ث��م��ار يف الإط�����ار 
وناق�ض  مف�ضل،  ب�ضكل  لالإمارة  القت�ضادي 
ال�ضبل التي تتبعها الإمارة ملواكبة التطورات 
ال�ضريعة يف التوجهات امل�ضتقبلية لالقت�ضاد 
لتعزيز  ال�������ض���ارق���ة  ت��ع��م��ل  وك���ي���ف  ال���ع���امل���ي، 
وال�ضتثماري  القت�ضادي  مناخها  ا�ضتدامة 

اجلاذب ملختلف القطاعات احليوية ل �ضيما 
املعرفة  واقت�ضاد  املبتكر  القت�ضاد  قطاعات 
وقطاعات اأخرى متتلك فر�ض تطور كبرية 
يف الإمارة كقطاع الرعاية ال�ضحية، والبيئة، 

واخلدمات اللوجي�ضتية، وال�ضياحة.
�ضريكاً  كندا  تعترب  ال�ضركال:  م��روان  وق��ال 
حيث  ال�ضارقة،  لإم���ارة  حيوياً  ا�ضرتاتيجياً 
حت��ت��ف��ظ اجل��ه��ت��ني ب��ع��الق��ة جت��اري��ة طويلة 
التعاون  اإىل �ضجل حافل من  ت�ضتند  الأم��د، 
املوؤ�ض�ضات  وتطوير  ال�ضتثمار،  جم��الت  يف 
ال�ضغرية واملتو�ضطة، وال�ضترياد والت�ضدير، 
املنتدى  م�ضاركتنا يف هذا  واليوم من خالل 
�ضعينا من خالل العديد من اللقاءات املثمرة 
اإىل ت�ضليط  امل�����ض��ارك��ني  م��ع رج���ال الأع��م��ال 
لإمارة  ال�ضرتاتيجية  امل��زاي��ا  على  ال�����ض��وء 
وحمفزة  حا�ضنة  وج��ه��ة  ب�ضفتها  ال�ضارقة 
ملختلف امل�ضاريع ال�ضتثمارية، وبوابة انطالق 
واآ�ضيا  الأو����ض���ط  ال�����ض��رق  م�����ض��رع��ة لأ����ض���واق 
كندا  تتقا�ضم  ال�ضركال:  واأو���ض��ح  واأفريقيا. 
وال�ضارقة جمموعة من الروابط واملمار�ضات 
القت�ضادية والثقافية والتجارية، ومن بني 
والعالمات  وال���وك���الت  ال�����ض��رك��ات  جم��م��وع 
التجارية الكندية امل�ضجلة يف دولة الإمارات 
العربية املتحدة، التي يتجاوز عددها 1600 
من  كبرية  ن�ضبة  ال�ضارقة  حتت�ضن  �ضركة، 
تلك ال�ضركات، منها واحدة من اأبرز �ضركات 
التقنيات البيئية الرائدة على �ضعيد املنطقة، 

التي اأ�ض�ضها رجل اأعمال كندي، وتعمل حالياً 
ال�ضارقة  �ضركة  مع  ا�ضرتاتيجية  �ضراكة  يف 
للبيئة بيئة، ما اأ�ضهم بتطوير الطريقة التي 
واأ�ضاف:  النفايات.  ال�ضارقة مع  بها  تتعامل 
�ضت�ضهد ال�ضارقة خالل الفرتة املقبلة مزيداً 
من التعاون امل�ضرتك مع اجلانب الكندي يف 
توقيع  بعد  وذل���ك  ال�ضحية  ال��رع��اي��ة  ق��ط��اع 
مذكرة تفاهم بهذا ال�ضاأن بني مكتب املفو�ض 
والتي  ال�ضارقة،  وحكومة  الكندي  التجاري 
اإن�ضاء م�ضت�ضفى  التفاق على  اأي�ضاً  ت�ضمنت 
م��ت��خ�����ض�����ض يف ع�����الج اأم�����را������ض الأط����ف����ال 
لالأبحاث  مركز  وت�ضييد  والتوليد،  والن�ضاء 
مليار  بقيمة  الأط���ف���ال  ب��اأم��را���ض  يخت�ض 
درهم. و�ضدد ال�ضركال على اأن تركيز حكومة 
ي��ن�����ض��ب ع��ل��ى الب���ت���ك���ار، وتطوير  ال�����ض��ارق��ة 
العديد من املناطق احلرة املتخ�ض�ضة كجزء 
من ا�ضرتاتيجية تعزيز مكانتها القت�ضادية 
بالإ�ضافة  ال��ع��امل��ي،  الق��ت�����ض��اد  ���ض��اح��ة  ع��ل��ى 
ورجال  امل�ضتثمرين،  متطلبات  تلبية  اإىل 
ال�ضغرية  وال�����ض��رك��ات  ال��دول��ي��ني،  الأع���م���ال 
والبحث  ال��ت��ع��ل��ي��م،  وامل��ت��و���ض��ط��ة يف جم���الت 
ال�ضحية،  وال��رع��اي��ة  وال��ن�����ض��ر،  وال��ت��ط��وي��ر، 
اللوج�ضتية،  واخلدمات  الإعالمي،  والإنتاج 

والت�ضنيع، وغريها.
خدماتها  يف  ال�����ض��ارق��ة  “ت�ضتثمر  واأ����ض���اف: 
التجارية ومناطقها احلرة، ما جعلها من�ضة 
واملتو�ضطة  ال�����ض��غ��رية  ل��ل��م��ن�����ض��اآت  م��ت��م��ي��زة 

اأ�ضبحت  اإذ  املنطقة،  يف  النا�ضئة  وال�ضركات 
ال�ضغرية  للم�ضاريع  ال�ضديقة  امل��دن  اإح��دى 
ال�ضرق  م��ن��ط��ق��ة  يف  احل���ج���م  وامل���ت���و����ض���ط���ة 
قدرتها  بف�ضل  اإف��ري��ق��ي��ا،  و���ض��م��ال  الأو���ض��ط 
وال�ضناعات  ال�ضركات  احتياجات  تلبية  على 
و�ضبكتها  توا�ضلها  اإىل  بالإ�ضافة  امل��ت��ع��ددة، 
الوجهات  م����ن  جم���م���وع���ة  ع����رب  امل��ت��ك��ام��ل��ة 
التجارية يف منطقة ال�ضرق الأو�ضط و�ضمال 

اأفريقيا واأوروبا واآ�ضيا«.
كما �ضهد املنتدى جتمعاً كبرياً ل�ضناع القرار 
يف ال�ضاأن القت�ضادي الكندي ورجال الأعمال 
بيئة  على  اأكرث  بالتعرف  املهتمني  الكنديني 
لهم  املتاحة  والفر�ضة  ال�ضارقة  يف  الأع��م��ال 
هناك من خالل اللقاء الذي نظمته ا�ضتثمر 
يف ال�ضارقة يف فندق فريمونت رويال يورك 
الأول  ال��ي��وم  هام�ض  على  بكندا  تورونتو  يف 
للمنتدى، ح�ضره �ضعادة مايكل ت�ضان، وزير 
اإىل  بالإ�ضافة  اأونتاريو،  الدولية يف  التجارة 
امل�ضوؤولني  ك��ب��ار  م��ن  70 م��دي��راً  اأك���رث م��ن 
وامل����دي����ري����ن ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ني ال���ك���ن���دي���ني من 

القطاعني احلكومي واخلا�ض.
الدكتور خالد عمر  �ضعادة  �ضلط  من جهته، 
املوؤ�ض�ضات  ا�ضتفادة  �ضبل  على  ال�ضوء  املدفع 
العاملة يف جمال الإعالم من مرافق مدينة 
خالل  وا�ضتعر�ض  �ضم�ض،  لالإعالم  ال�ضارقة 
اللقاءات تفا�ضيل حول توفري �ضم�ض فر�ضاً 
الأعمال  ورج��ال  لل�ضركات  ب��ارزة  ا�ضتثمارية 

ح�ضورهم  تعزيز  عليهم  ت�ضهل  ال��دول��ي��ني، 
الإعالمي والإبداعي يف ال�ضرق الأو�ضط.

�ضم�ض  يف  العاملة  ال�ضركات  “تتمتع  وق��ال: 
بال�ضتقالل القانوين يف اأنظمة الرتاخي�ض 
مزايا  بجميع  متتعها  عن  ف�ضاًل  والإع���الم، 
امل��ن��اط��ق احل���رة يف دول���ة الإم�����ارات العربية 
املتحدة، كالتملك الكامل، وت�ضمن مرافقها 
وال�ضركات  النا�ضئة،  ال�����ض��رك��ات  اأن  العاملية 
ال�ضركات  وف�����روع  وامل��ت��و���ض��ط��ة،  ال�����ض��غ��رية 
يف  ت�ضتثمر  اأن  ميكنها  اجلن�ضيات  امل��ت��ع��ددة 

عملياتها الإعالمية معنا بكل ثقة«.
واأ�ضاف: اأ�ضبحت �ضم�ض اإحدى اأبرز املناطق 
احلرة احلديثة واملتكاملة رقمياً يف ال�ضارقة، 
وتوفر للم�ضتثمرين الكنديني فر�ضاً جديدة 
اأعمالهم  تاأ�ضي�ض  وكيفية  اأم��اك��ن  لخ��ت��ي��ار 

والتو�ضع دولياً انطالقاً من منطقتنا.
وا���ض��ت��ك��م��اًل مل��ج��م��وع��ة ال������روؤى ال���ت���ي توفر 
لالأعمال  و�ضديقاً  منا�ضباً  ا�ضتثمارياً  مناخاً 
امل�ضرخ،  جمعة  حممد  ع��ر���ض  ال�����ض��ارق��ة،  يف 
لتو�ضيح  ت��ق��دمي��ي��اً  ع��ر���ض��اً  ع��ل��ى احل�����ض��ور 
ال�ضتثمار،  عمليات  وت��ن��اول  ال�����روؤى،  اأب����رز 
اأه��م��ه��ا موؤ�ضر  امل���وؤ����ض���رات،  وجم��م��وع��ة م���ن 
الإم����ارة،  جت��اه  امل�ضتثمرين  ثقة  م�ضتويات 
اأداء  ع��ن  تفا�ضيل  اأي�����ض��اً  ال��ع��ر���ض  وت�ضمن 
ال�����ض��وق امل��م��ت��از يف ال�����ض��ارق��ة ب��ف�����ض��ل تطور 
ال�ضياحة  ال��رئ��ي�����ض��ة:  الأرب����ع����ة  ق��ط��اع��ات��ه��ا 
والبيئة،  ال�����ض��ح��ي��ة،  وال��رع��اي��ة  وال��رتف��ي��ه، 

والنقل واخلدمات اللوجي�ضتية.
ويف هذا ال�ضاأن، قال امل�ضرخ: تاأتي م�ضاركتنا 
اإطار  ب��ت��ورون��ت��و يف  ال��ع��امل��ي  الأع��م��ال  ملنتدى 
ا�ضت�ضافة  ملوا�ضلة  الهادفة  وروؤيتنا  ر�ضالتنا 
القيمة  التجارية  الجتماعات  م��ن  �ضل�ضلة 
مع كبار امل�ضوؤولني من جميع اأنحاء العامل، 
وخا�ضة مع امل�ضوؤولني من القطاع احلكومي 
احل��دث فر�ضة  ه��ذا  لنا  وف��ر  الكندي، حيث 
مع  القائمة  القوية  عالقتنا  لتعزيز  كبرية 
جميع  على  اإطالعهم  اإىل  بالإ�ضافة  ك��ن��دا، 
الجتماعات  ف��ه��ذه  اجل���دي���دة،  ال���ت���ط���ورات 
تلعب دوراً بارزاً بتعزيز الثقة وبناء العالقات 
الأ�ضا�ضية  املتطلبات  م��ن  وه��م��ا  امل�����ض��رتك��ة، 
امل�ضتوى  ال��ت��ج��اري��ة ع��ل��ى  الأن�����ض��ط��ة  ل��ن��ج��اح 

الدويل.

حمد الكعبي لـ»وام«: »الوزاري الدويل« اأكد دور الطاقة النووية يف »التنمية امل�ضتدامة«

العدد 12163 بتاريخ 2017/11/2   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/510  مدين كلي                 

ذات  )�ضركة  التاأمني  لو�ضاطة  الف�ضي  الكوكب  1-�ضركة   / عليه  املدعي  اىل 
م�ضوؤولية حمدودة( جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ �ضركة راأ�ض اخليمة 
الوطنية للتاأمني - �ض م ع   قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام 
واتعاب  وامل�ضاريف  والر�ضوم  دره��م(  وق��دره )587799.50  املدعي عليها مببلغ 
يوم  لها جل�ضة  وح��ددت  كفالة.   املعجل بال  بالنفاذ  �ضمول احلكم  و  املحاماة  
لذا   Ch1.C.15 بالقاعة  �ض   9.30 ال�ضاعة   2017/11/6 املوافق   الثنني  
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�ضور  مكلف  فاأنت 

مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12163 بتاريخ 2017/11/2   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/2105  مدين جزئي              

م(  م  ذ  )����ض  ال��ت��ج��اري��ة  للو�ضاطة  ه��وراي��زن�����ض  1-ك��ون��ي��ك��ت��د   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
وميثلها/ حممد الطالب ب�ضري الطالب  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ 
يزيد عبدال�ضالم براهيم العمود -  قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة 
بالزام املدعي عليهما مت�ضامنني ان توؤديا للمدعي مبلغ وقدره )200.000 درهم( 
الثنني   ي��وم  جل�ضة  لها  وح��ددت  املحاماة.   اتعاب  ومقابل  وامل�ضاريف  والر�ضوم 
فاأنت  ل��ذا   Ch2.D.17 بالقاعة  ���ض   8.30 ال�ضاعة    2017/11/27 امل��واف��ق  
مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12163 بتاريخ 2017/11/2   

اعالن �شحيفة طعن بالن�شر
يف الطعن   2017/409  طعن جتاري   

تدعو دائرة حماكم دبي - حمكمة التمييز
الطاعن/ ال�ضرح للمقاولت - �ض ذ م م  وميثله / ابراهيم ح�ضن ابراهيم 
م   م  ذ   - الفنية  املجد لالعمال  املطعون �ضده/1-�ضركة  باعالن   - املال 

2- عماد الدين فايز خليل - جمهول حمل القامة.
نعلنكم بان الطاعن اقام عليكم الطعن املذكورة اعاله ويتوجب عليكم 
احل�ضور اىل حمكمة التمييز وذلك للرد على �ضحيفة الطعن املقدمة 

�ضدكم.
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حمكمة التمييز
العدد 12163 بتاريخ 2017/11/2   

ق�شم التنفيذ  )اخطار بالن�شر(
اإخطار دفع بالن�شر الق�شية التنفيذية رقم 474 ل�شنة 2008

اىل املحكوم عليها / اأحمد حممد �ضعيد حممد ال�ضحي
حكما  بحقكم  ا�ضدرت  قد  البتدائية  الحتادية  ال�ضارقة  حمكمة  بان  لديكم  معلوما  ليكن 
بتاريخ 2008/3/23 يف الق�ضية رقم 1783 ل�ضنة 2006 مدين كلي وال�ضتئناف رقم 11 ل�ضنة 
2008 بالزامكم بدفع مبلغ وقدره )389039( درهم ، بال�ضافة للفائدة القانونية بواقع %8.5 
�ضنويا ابتداء من اقامة الدعوى يف 2006/11/19 وحتى ال�ضداد التام.  ل�ضالح املحكوم له / 
امل�ضرف العربي لال�ضتثمار  - وحيث ان املحكوم له قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم و�ضجل 
اليوم  تاريخ  القرار خالل 15 يوما من  تنفيذ  لذا يتوجب عليكم   ، اع��اله  اليه  امل�ضار  برقم 
التايل للن�ضر  ويف حال تخلفك عن احل�ضور يف امليعاد والتاريخ املحدد فان املحكمة �ضتبا�ضر 

النظر الق�ضية يف غيابك
 مدير مكتب اإدارة التنفيذ 
مبحكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

  حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية          

العدد 12163 بتاريخ 2017/11/2   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/2166  جتاري كلي               

ما�ضنت�ضوف 2-حممد فخري حممد زهري طرينب  اولك�ضندر   -1  / عليه  املدعي  اىل 
ح  م  �ض   - �ضمارت ميديا ج��روب   -4 م  م  ذ  �ض   - التجارية  للو�ضاطة  واخ��وان��ه  �ضام   -3
امل��دع��ي/ خليل ا�ضحق خالد  ب��رب��ول م��ام��ان��وف  جم��ه��ويل حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان   -5
جراح -  قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�ضامن 
والتكافل والت�ضامم مببلغ وقدره )7390500.00 درهم( والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب 
التام.  وحددت لها جل�ضة يوم الثنني  املوافق   املحاماة والفائدة  12% وحتى ال�ضداد 
2017/11/20  ال�ضاعة 9.30 �ض بالقاعة Ch2.E.21 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل 

اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12163 بتاريخ 2017/11/2   

انذار عديل بالن�شر
   رقم 2017/7800   

املنذر:البنك العربي املتحد 
املنذر اليه : �ضنديب كومار اكروال - جمهول حمل القامة 

- ينذر املنذر املنذر اليه ب�ضرورة �ضداد مبلغ وقدره 19.165.000.00 درهم )ت�ضعة ع�ضر مليون 
ومائة وخم�ضة و�ضتون الف درهم( وما ي�ضتجد عليها من فائدة للمنذر خالل ثالثون يوما من 
تاريخه وحال امتناعكم عن ال�ضداد خالل هذه املهلة فان املنذر يحق له اتخاذ كافة الجراءات 
القانونية قبلكم الزامكم بت�ضوية املديونية املرت�ضدة بذمتكم مبا فيها طلب بيع العقار رقم 2007 
بالطابق رقم 20 مببنى جمريا بزن�ض �ضنرت 1 البالغ م�ضاحته 95.44 مرت مربع واملواقف  2216-

DMCC بقطعة الر�ض رقم 25 مبنطقة الثنية اخلام�ضة باإمارة دبي طبقا لحكام القانون 
واملادتني )25( و )26( وما بعدهما من قانون الرهن التاأميني رقم 14 ل�ضنة 2008 باإمارة دبي مع 

حفظ كافة حقوق املنذر القانونية الخرى.  
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12163 بتاريخ 2017/11/2   

انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/7801   

املنذر:البنك العربي املتحد 
املنذر اليه : �ضنديب كومار اكروال - جمهول حمل القامة 

- ينذر املنذر املنذر اليه ب�ضرورة �ضداد مبلغ وقدره 19.165.000.00 درهم )ت�ضعة ع�ضر مليون 
ومائة وخم�ضة و�ضتون الف درهم( وما ي�ضتجد عليها من فائدة للمنذر خالل ثالثون يوما من 
تاريخه وحال امتناعكم عن ال�ضداد خالل هذه املهلة فان املنذر يحق له اتخاذ كافة الجراءات 
القانونية قبلكم الزامكم بت�ضوية املديونية املرت�ضدة بذمتكم مبا فيها طلب بيع العقار رقم 2007 
بالطابق رقم 20 مببنى جمريا بزن�ض �ضنرت 1 البالغ م�ضاحته 95.44 مرت مربع واملواقف  2216-

DMCC بقطعة الر�ض رقم 25 مبنطقة الثنية اخلام�ضة باإمارة دبي طبقا لحكام القانون 
واملادتني )25( و )26( وما بعدهما من قانون الرهن التاأميني رقم 14 ل�ضنة 2008 باإمارة دبي مع 

حفظ كافة حقوق املنذر القانونية الخرى.  
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12163 بتاريخ 2017/11/2   

انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/7803   

املنذر: بنك الفجرية الوطني 
املنذر اليه : وي�ضت �ضبي�ض اويل فيلد �ضباليز - �ض م ح  - جمهول حمل القامة 

- ينذر املنذر املنذر اليه ب�ضرورة �ضداد مبلغ وقدره 7.282.549/00 درهم )فقط �ضبعة ماليني 
ومائتان واثنني وثمانني الف وخم�ضمائة وت�ضعة واربعني درهم ل غري( وما ي�ضتجد عليها من 
فائدة للمنذر خالل ثالثون يوما من تاريخه وحال امتناعكم عن ال�ضداد خالل هذه املهلة فان 
املرت�ضدة  املديونية  بت�ضوية  للزامكم  قبلكم  القانونية  الج���راءات  كافة  اتخاذ  له  يحق  املنذر 
S60307 مبنطقة جبل علي   الر���ض رقم  املبنى على  العقار  بيع  تت�ضمنه طلب  بذمتكم مبا 
باإمارة دبي طبقا لحكام القانون واملادتني )25( و )26( وما بعدهما من قانون الرهن التاأميني 

رقم 14 ل�ضنة 2008 باإمارة دبي مع حفظ كافة حقوق املنذر القانونية الخرى.  
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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العدد 12163 بتاريخ 2017/11/2   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 1813
اإماراتي    - �ضاجواين  نا�ضر  عبدالرحيم  علي  جا�ضم  ال�ضيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
اجلن�ضية وال�ضيد/ �ضيد �ضيف على نقوي - باك�ضتاين اجلن�ضية وال�ضيد/ �ضيد حممد مرت�ضى 
وذلك   %100 البالغة  ح�ضتهم  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغبون  اجلن�ضية  باك�ضتاين   -
الفتح لقطع غيار  باك�ضتاين اجلن�ضية يف )�ضركة   - ار�ضاد  ال�ضيد/ حممد عارف حممد  اىل 
ال�ضيارات- ذ م م ( مبوجب رخ�ضة رقم )114505(  تعديالت : - مت تغيري ال�ضكل القانوين من 

�ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة اىل وكيل خدمات. 
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�ضنة  2013 يف �ضان 
الكاتب العدل . فقد اقت�ضى ن�ضر هذا العالن للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على الجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�ض  اي  لديه  فمن  العالن  هذا  تاريخ  من  ا�ضبوعني  بعد  اليه  امل�ضار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12163 بتاريخ 2017/11/2   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 1815
ليكن معلوما للجميع بان ال�ضيد/ جمال حممد ابراهيم نعوره اليا�ضي - اإماراتي  اجلن�ضية يرغب 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�ضته البالغة 100%  ح�ضة اىل ال�ضيد/ حمد ابراهيم نعوره اليا�ضي 
- اإماراتي اجلن�ضية يف الرخ�ضة التجارية : موؤ�ض�ضة جمال حممد نعورة التجارية ، ترخي�ض رقم 
)522772(  - تعديالت اخرى : تنازل �ضاحب الرخ�ضة لخر وتغيري ال�ضم التجاري من : موؤ�ض�ضة 

جمال حممد نعورة التجارية اىل موؤ�ض�ضة حممد ابراهيم نعوره التجارية. 
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�ضنة  2013 يف �ضان الكاتب 
العدل . فقد اقت�ضى ن�ضر هذا العالن للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على الجراء امل�ضار اليه بعد 
ا�ضبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب 

العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12163 بتاريخ 2017/11/2   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 1812
عبدالرحيم  عبداهلل  عمران  ال�ضيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
كامل احل�ض�ض  والتنازل عن  البيع  يف  يرغب  اجلن�ضية  اإماراتي    -
البالغة )100%( يف مغ�ضلة �ضاللة - مبوجب رخ�ضة رقم )29178( 
وذلك اىل ال�ضيد/ قادر حمي الدين جمال حممد قادر حمي الدين 
احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعمالبن�ض   - اجلن�ضية   هندي   -

القانون الحتادي رقم )4( ل�ضنة  2013 يف �ضان الكاتب العدل.
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12163 بتاريخ 2017/11/2   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 1816
ليكن معلوما للجميع بان ال�ضيد/ �ضامي خليل حممد ح�ضن حممد - اردين  اجلن�ضية 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�ضته البالغة 100%  وذلك اىل ال�ضيد/ حممد نظيم 
للمقاولت  القناعة   / امل�ضماة  الرخ�ضة  يف  وذلك  اجلن�ضية  بنغايل   - عبداملناف  الدين 

الفنية - تاأ�ض�ضت باإمارة ال�ضارقة  مبوجب رخ�ضة رقم )522048(. 
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�ضنة  2013 يف 
�ضان الكاتب العدل . فقد اقت�ضى ن�ضر هذا العالن للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على 
الجراء امل�ضار اليه بعد ا�ضبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال 

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

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12163 بتاريخ 2017/11/2   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 1814
ليكن معلوما للجميع بان ال�ضيدة/ فريدة عبدالرحمن زينل زينل الد�ضتي - اإماراتية ،  اجلن�ضية 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�ضته البالغة 100%  اىل ال�ضيد/ حممد كاوثر �ضني عبداجلليل 
- بنغايل اجلن�ضية وذلك يف )خمرطة وا�ضط( مبوجب رخ�ضة رقم )556721( ال�ضادرة من دائرة 

التنمية القت�ضادية بال�ضارقة 
تعديالت اخرى : - مت تغيري ال�ضكل القانوين من )موؤ�ض�ضة فردية( اإىل )موؤ�ض�ضة فردية بوكيل 

خدمات(  - مت تغيري ال�ضم التجاري من )خمرطة وا�ضط( اىل )خمرطة املغمور( 
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�ضنة  2013 يف �ضان الكاتب 
العدل . فقد اقت�ضى ن�ضر هذا العالن للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على الجراء امل�ضار اليه بعد 
ا�ضبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب 

العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12163 بتاريخ 2017/11/2   
 اعـــــــالن       

تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�ضديقات- خورفكان  : ال�ضيد/ 
امني احمد اأبو خ�ضريف - اجلن�ضية : �ضوريا ، وطلب الت�ضديق على حمرر يت�ضمن 
)تنازل(  يف ال�ضم التجاري دار التهاين ملقاولت التك�ضية والر�ضيات وال�ضادرة 
من دائرة التنمية القت�ضادية يف  ال�ضارقة رخ�ضة جتارية رقم 721606 ال�ضادر 
بتاريخ 2013/12/25 من دائرة التنمية القت�ضادية بخورفكان. اىل ال�ضيد/ خالد 
علي را�ضد ال�ضم النقبي اجلن�ضية : الإمارات -  ليكن معلوما للجميع بان الكاتب 
العدل يف مدينة خورفكان �ضيقوم بالت�ضديق على توقيعات ذوي ال�ضاأن يف املحرر 

املذكور بعد انق�ضاء ا�ضبوعني من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
�شهيل علي �شعيد خلف النقبي
الكاتب العدل خورفكان

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

الكاتب العدل- خورفكان

العدد 12163 بتاريخ 2017/11/2   
 اعـــــــالن       

 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�ضديقات- خورفكان  : ال�ضيد/ 
حمرر  على  الت�ضديق  وط��ل��ب   ، الهند   : اجلن�ضية  ك��وت��ي  حممد  ب��ارام��ب��ات  ف��ات��ام 
التنمية  دائ��رة  ال��ربدي وال�ضادرة من  بقالة  التجاري  ال�ضم  )ت��ن��ازل(  يف  يت�ضمن 
ال�ضارقة رخ�ضة جتارية رقم 141466 ال�ضادر بتاريخ 1992/7/18  القت�ضادية يف  
من  دائرة التنمية القت�ضادية بخورفكان.  اىل ال�ضيد/ حممد بيك حممد عبداهلل 
عبدالرحمن - اجلن�ضية : الإمارات -  ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل يف 
مدينة خورفكان �ضيقوم بالت�ضديق على توقيعات ذوي ال�ضاأن يف املحرر املذكور بعد 

انق�ضاء ا�ضبوعني من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
�شهيل علي �شعيد خلف النقبي
الكاتب العدل خورفكان

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

الكاتب العدل- خورفكان

العدد 12163 بتاريخ 2017/11/2   

 اإعادة اإعالن بالن�شر بجل�شة  
اىل املدعي عليه: علي رم�ضان اإبراهيم عفانه 

حيث ان املدعية : كرمية لغ�ضيم 
قد اقامت عليك الدعوى رقم 2017/266 احوال �ضخ�ضية وعليه يقت�ضي ح�ضورك 
اإىل )مكتب اإدارة الدعوى مبحكمة راأ�ض اخليمة البتدائية( لالجابة على الدعوى 

ومو�ضوعها التطليق لل�ضرر. 
 يوم الثالثاء  املوافق 2017/11/7  ال�ضاعة  التا�ضعة �ضباحا ، لالإجابة على الدعوى 
وتقدمي ما لديك من بيانات ودفوع ويف حالة تخلفك عن احل�ضور او اإر�ضال وكيل 

عنك يف الوقت املحدد فان مكتب اإدارة الدعوى �ضيبا�ضر الدعوى غيابيا بحقك. 
 حرر بتاريخ 2017/10/31 

 مدير  اإدارة الدعوى
 �شامر احلماقي 

        حكومة  را�س اخليمة 
دائرة املحاكم

العدد 12163 بتاريخ 2017/11/2   
 اعـــــــالن       

 املرجع :2017/884 ك.ع.ت
 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�ضديقات- عجمان  ال�ضيد/ 
فاطمة ابراهيم على الزعابي - اجلن�ضية : الإمارات طلب الت�ضديق علي حمرر 
يت�ضمن : تنازل املحل التجاري با�ضم )ال�ضام�ضي ل�ضالح املعدات اللكرتونية(  
  37499  : امللف  رق��م  حتت  عجمان  يف  القت�ضادية  التنمية  دائ��رة  من  واملرخ�ضة 
وامل�ضجل لدى غرفة جتارة و�ضناعة عجمان  اىل ال�ضيد/ �ضلطان حممد مفتاح 
عبيد ال�ضام�ضي - اجلن�ضية : الإمارات -  ليكن معلوما بان الكاتب العدل بعجمان 
انق�ضاء  بعد  امل��ذك��ور  املحرر  يف  ال�ضاأن  ذوي  التوقيعات  على  بالت�ضديق  �ضيقوم 

ا�ضبوعني من تاريخ ن�ضر هذا العالن.   
الكاتب العدل   

بدائرة التنمية االقت�شادية- عجمان

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

الكاتب العدل- عجمان

العدد 12163 بتاريخ 2017/11/2   
بالدعوى رقم   2017/1081  جتاري كلي       

املدعي عليهم / �ضركة ليمي لل�ضناعات الثقيلة �ض ذ م م  نحيطكم علما اأنه 
مت انتدابنا كخبري ح�ضابي بالق�ضية املرفوعة �ضدكم من / �ضركة مزروعي 
وحاوي لال�ضباغ وعليه فانتم مكلفني او من ميثلكم قانونا ح�ضور اجتماع 
الثانية ظهرا  ال�ضاعة  املوافق 2017/11/6  الثنني  يوم  املقررة عقده  اخلربة 
املحدد  واملكان  باملوعد  ابوظبي يرجى احل�ضور  اداره اخلرباء مبدينة  وذلك 
واح�ضار امل�ضتندات املوؤيدة لدفاعكم بالدعوى علما بانه يف حال تخلفكم عن 
احل�ضور فان اخلربة �ضتبا�ضر اعمالها وفقا لل�ضالحيات املخولة لها قانونيا ، 

لال�ضتف�ضار الت�ضال : 0509359988 
اخلبري / امين �شعيد النجار 
خبري ح�شابي   

مذكرة اإعالن بالن�شر 
للح�شور اأمام اخلربة 

العدد 12163 بتاريخ 2017/11/2   
انذار عديل بالن�شر

رقم 2017/7795
املنذرة : �ضركة احلبتور لل�ضيارات - �ض ذ م م 

املنذر اليه : جون اليك�ضندر فريجو�ضون - بريطاين اجلن�ضية  - عنوانه : الإمارات العربية املتحدة - اإمارة 
دبي - منطقة اجلمرية - جزيرة النخلة - منطقة E - فيال 86 - هاتف رقم : 0503447282 

رقم  لل�ضيارة  التمويل  عقد  مبوجب  دره��م   290.650.00 مببلغ  تداينكم  امل��ن��ذرة  ان  حيث   -  : املو�ضوع 
القاعدة رق��م  )رم����ادي(  ال��ل��ون   ،  ) مولي�ضان  )بنتلي  ال��ن��وع   )F )دب���ي  الفئة   2012 ال�ضنع  �ضنة   36264 

 ) SCBBA63Y2CC017351 ( وهذه املديونية مرت�ضدة يف ذمتكم ب�ضبب امتناعكم عن �ضداد 
مل  انكم  ال  املديونية  هذه  ب�ضداد  لكم  مطالبتنا  من  الرغم  على   ، ذمتكم  يف  امل�ضتحقة  املالية  الق�ضاط 
تبادروا اىل ال�ضداد حتى تاريخ هذا النذار ، وعليه نرجو ال�ضتجابة لدواعى النذار وذلك  ب�ضرعة �ضداد 
املبلغ املرت�ضد يف ذمتكم خالل �ضبعة ايام من تاريخ هذا العالن ، وال �ضوف ن�ضطر اىل ا�ضت�ضدار امرا 
ببيع املال املرهون )ال�ضيارة املرهونة( ل�ضالح ال�ضركة املنذرة بال�ضافة اىل حتميلكم الر�ضوم وامل�ضروفات 

مع حفظ حقوق املنذرة الخرى جتاهكم. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12163 بتاريخ 2017/11/2   

انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/7705

املنذر : �ضركة ا�ضوان ديفليلوبرز انك  
املنذر اليها : عائ�ضة �ضامل كرامة بالنابة عن اك�ضكلو�ضف هومز للو�ضاطة العقارية 

�صيغة االإعالن بالن�صر 
املنذر اليه يتوجه بهذا النذار الق�ضائي اىل املنذر اليها ب�ضرورة �ضداد القيمة اليجارية امل�ضتحقة 
عن العوام 2015 ، 2016 ، 2017 واملرت�ضدة بذمة املنذر اليها بال�ضافة اىل ر�ضوم التربيد والتكييف 
مع   ، دره��م   281.790 قدرها  والبالغ  اليجار  عقد  مبوجب  تف�ضيال  واملبينة  ال�ضافية  وامل�ضاريف 
والكهرباء ودو  املاء  ب��راءة ذمة عن  ال�ضواغل وال�ضخا�ض وتقدمي  املوؤجرة خالية من  العني  اخالء 
اليها عليها يف  املنذر  اىل  تاأجريها  التي مت  بحالتها  كانت عليها  ما  الوحدة اىل  واإع��ادة  وامييكول 
اأي��ام من تاريخ هذا الن��ذار ، واإل �ضوف ي�ضطر املنذر اىل اتخاذ كافة الجراءات  موعد اق�ضاه 10 

القانونية جتاهكم طبقا للقانون. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12163 بتاريخ 2017/11/2   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 169
اإماراتي   - ال�ضريف  حممد  ح�ضن  حممد  عارف  ال�ضيد/   بان  للجميع  معلوما  ليكن 
اجلن�ضية تنازل عن كامل ح�ضته البالغة )100%( يف موؤ�ض�ضة )البراج ملقاولت ال�ضباغ( 
ال�ضيد/  بال�ضارقة وذلك اىل  التنمية القت�ضادية  دائرة  املرخ�ضة برقم )220040( من 

عبداهلل عارف حممد ح�ضن ال�ضريف - اإماراتي اجلن�ضية  
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�ضنة  2013 يف 
�ضان الكاتب العدل . فقد اقت�ضى ن�ضر هذا العالن للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على 
الجراء امل�ضار اليه بعد ا�ضبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي  اعرتا�ض على 

ذلك عليه اتباع ال�ضبل القانوين حيال ذلك. 
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 
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وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12163 بتاريخ 2017/11/2   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

ا�ضم ال�ضركة: لبنيز العاملية لالغذية -  ) �ض.ذ.م.م(
العنوان : ك�ضك )ب�ضطه( 16a-17a-16b-17b ملك عبداهلل احمد احلباي - 
راأ�ض اخلور - ال�ضناعية الثالثة - ال�ضكل القانوين : ذات م�ضوؤولية حمدودة. رقم 
الرخ�ضة : 730865  رقم القيد بال�ضجل التجاري : 1163343 مبوجب هذا تعلن دائرة 
التنمية القت�ضادية بدبي باأنه قد مت التاأ�ضري يف ال�ضجل التجاري لديها باإنحالل 
ال�ضركة املذكورة اأعاله، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2017/9/10 واملوثق 
اعرتا�ض  اأي  لديه  من  وعلى   2017/9/10 بتاريخ  دب��ي  حماكم  العدل  كاتب  ل��دى 
وتدقيق  لال�صت�صارات  و�صركاه  ي�صري  املعني  امل�ضفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو 
ع��ادل امني - بردبي - اخلليج  العنوان: مكتب رقم 703 ملك ي�ضرى  احل�صابات  
التجاري - هاتف  5588206-04 فاك�ض: 5588204-04 م�ضطحباً معه كافة امل�ضتندات 

والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�ضر هذا الإعالن.
دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12163 بتاريخ 2017/11/2   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    

ا�ضم امل�ضفي/ي�صري و�صركاه لال�صت�صارات وتدقيق احل�صابات 
 العنوان: مكتب رقم 703 ملك ي�ضرى عادل امني - بردبي - اخلليج التجاري - هاتف  
5588206-04 فاك�ض: 5588204-04 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�ضادية 
بدبي باأنه قد مت تعيني امل�ضفي املذكور اأعاله لت�ضفية لبنيز العاملية لالغذية 
-  ) �ض.ذ.م.م(  وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2017/9/10 واملوثق 
ل���دى ك��ات��ب ال��ع��دل حم��اك��م دب���ي ب��ت��اري��خ 2017/9/10  وع��ل��ى م��ن ل��دي��ه اأي 
على  بدبي  الكائن  مكتبه  يف  املعني  امل�ضفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�ض 
العنوان املذكور اأعاله، م�ضطحباً معه كافة امل�ضتندات والأوراق الثبوتية وذلك 

خالل )45( يوماً من تاريخ ن�ضر هذا الإعالن.
دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12163 بتاريخ 2017/11/2   
     اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/1895  جتاري كلي
حمل  جمهول  �����ض.ذ.م.م  الداخلي  الت�ضميم  تنفيذ  لع��م��ال  ب��ان��ورام��ا   -1  / عليه  امل��دع��ي  اىل 
عبداهلل  وميثله:احمد  ����ض.ذ.م.م  هاو�ض  في�ض  اربيان  ومقهى  املدعي/مطعم  ان  مبا  القامة 
املربمة  التفاقية  بف�ضخ  املطالبة  ومو�ضوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  ان��وه��ي  ملك  حممد 
للمدعية  ت��وؤدي  بان  عليها  املدعي  ال��زام  مع   2017/10/31: بتاريخ  عليها  واملدعي  املدعي  بني 
احلا�ضل  التفاقية  توقيع  تاريخ  عنه من  القانونية  والفائدة  دره��م   )4417517( وق��دره  مبلغ 
يف:2017/10/31 وحتى ال�ضداد التام والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة. وحددت لها جل�ضة 
Ch2.E.22 لذا فاأنت مكلف  يوم الربعاء املوافق 2017/11/15  ال�ضاعة 9.30 �ض بالقاعة 
باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة 

قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل  ويف حالة تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري. 
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12163 بتاريخ 2017/11/2   
 يف الدعوى  رقم 2017/1692  جتاري جزئي  

املدعى : م�ضرف الهالل 
املدعي عليه : برا�ضاد �ضو�ضانثا �ضينيفرياتنا ماهادي 

يف   م�ضرفيا  خبريا  بندبنا  البتدائية  دبي  حمكمة  قبل  من  ال�ضادر  القرار  على  بناء 
الدعوى املذكورة اأعاله ، ومبا اأنكم املدعلي عليه ، فاإننا نود باأن نعلمكم اأننا قد حددنا 
يوم الأحد  املوافق 2017/11/5  يف متام ال�ضاعة الثانية ظهرا موعدا   لالجتماع معكم يف 
مقر مكتبنا الكائن يف امارة دبي - ديرة - بور�ضعيد - بناية الو�ضل بزن�ض �ضنرت - مقابل 
ديرة �ضيتي �ضنرت بجوار فندق رحاب روتانا - �ضارع رقم 27 - طابق رقم 9 - مكتب رقم 
902 ، لذا نرجو منكم التكرم باحل�ضور يف املوعد املحدد اأعاله ، واإح�ضار جميع الوراق 

وامل�ضنتدات التي تودون تقدميها لنا للتمكن من اأداء مهمتنا.  
اخلبري امل�شريف  
عمار حممد الن�شر  

حتديد موعد 
اجتماع اخلربة امل�شرفية 

العدد 12163 بتاريخ 2017/11/2   
يف الدعوى رقم 2016/1961 جتاري كلي

املعلن اليه : املدعي عليها الثانية / احلبتور �ضبيكون ها�ضتي اإنرتنا�ضيونال 
املعلن اليه : املدعي عليها الثالثة / احلبتور ليوتن �ضبيكون - ذ م م 
املعلن اليه : املدعي عليها الرابعة / احلبتور للم�ضاريع الهند�ضية  

املعلن اليه : املدعي عليها اخلام�ضة / �ضبيكون 
اأبوظبي البتدائية املوقرة لعمال اخلربة املح�ضابية  بناء على تكليفنا من قبل حمكمة 
يف الدعوى اعاله فقد حددنا يوم الأربعاء  املوافق 2017/11/8   ال�ضاعة اخلام�ضة م�ضاءا 
�ضارع   - اأبوظبي  الكائن  مبكتبنا  وذل��ك  املحا�ضبية  للخربة  الأول  الجتماع  لعقد  موعدا 
النجدة ، برج اخلزنة ، مكتب رقم 701 ، الطابق ال�ضابع ، هاتف رقم  02/6799231  وفاك�ض 
رقم 02/6799351 ، �ض ب رقم 45669 - اأبوظبي - لذا يطلب ح�ضوركم او من ميثلكم 

قانونا حل�ضور الجتماع املذكور مع اح�ضار كافة امل�ضتندات املتعلقة بالدعوى.
 i2an م�ضعل الزرعوين للمحا�ضبة القانونية- ع�ضو يف

اخلبري املحا�ضبي : د.م�ضعل عبداهلل الزرعوين

 دعوة حل�شور االجتماع االول
للخربة املحا�شبية

العدد 12163 بتاريخ 2017/11/2   
انذار عديل بالن�شر

رقم 2017/1/7474   
وينوب   ، امل��ه��ريي  احمد  بطي  احمد  ال�ضيد/  م( وميثلها مديرها  م  )ذ   امل��ع��دات  لتوريد  داف  �ضركة  ال�����ض��ادة/   : امل��ن��ذر 
رق���م املحرر   ، ب��ال��رب���ض��اء  ال��ع��دل  ك��ات��ب  ل���دى  ق��ان��ون��ي��ة م�ضدقة  ، مب��وج��ب وك��ال��ة  ال�ضيد خليفة  ال�����ض��ي��د/ وف��ي��ق  ع��ن��ه 
)2016/1/149509( - العنوان : دبي - منطقة اخلليج التجاري - برج �ضيتاديل تاور - مكتب رقم 104 - الإمارات العربية 

املتحدة - ت : 0504575900 
املنذر اليه : ال�ضيد/ جن�ضام جيتاتند بجراين ،هندي اجلن�ضية - وعنوانها : دبي - منطقة بردبي - ال�ضوق الكبري - بناية 

ملك ال�ضيخة علياء بن جمعة بن ثاين اآل مكتوم - مكتب رقم 411 - الإمارات العربية املتحدة - ت : 043593311 
يخطر املنذر املنذر اليه ب�ضرورة انهاء عقد اليجار املربم بينهما وفقا ملا تن�ض عليه الفقرة الثانية من البند الثالث 
بعقد اليجار امل�ضجل باإيجاري حتت رقم 0120170614002187 ، كما يطالبه بانهاء العقد باثر فوري ورد ال�ضيكات املعربة 
عن اليجار لفرتة لحقة على انتهاء اليجار ، وذلك خالل مهلة اق�ضاه خم�ضة ع�ضر يوما من تاريخ ن�ضر هذا الإنذار ، 
واإل �ضوف ي�ضطر املنذر لتخاذ كافة الجراءات القانونية �ضده مبا فيها اقامة الدعوى الق�ضائية وا�ضت�ضدار امر الأداء 

، مع حتميل املنذر اليه بكافة ر�ضوم وم�ضاريف التقا�ضي واتعاب املحاماة.  
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12163 بتاريخ 2017/11/2   

انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/7799
املنذر : فينكيتا �ضيفا رام بوتا - ا�ضرتايل اجلن�ضية 

املنذر اليه : عبدالرحمن علي عبدالرحمن عبداهلل - اإماراتي اجلن�ضية 
اليه باداء مبلغ وقدره )91.000( واحد وت�ضعون الف درهم  املنذر  املنذر /  ينذر 
وذلك خالل مدة اق�ضاها خم�ضة ايام من تاريخ ن�ضر هذا النذار ، وال �ضي�ضطر 
املنذر اآ�ضفا اىل اتخاذ كافة الجراءات القانونية للمطالبة باملبلغ مبا فيها اقامة 
للعطل  اجلابر  بالتعوي�ض  واملطالبة  الأداء  امر  وا�ضت�ضدار  الق�ضائية  الدعاوى 

وال�ضرر مع حتميل املنذر اليه بكافة ر�ضوم التقا�ضي واتعاب املحاماة.  
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12163 بتاريخ 2017/11/2   
اعالن بيع  عقار بالن�شر  للمنفذ �شده    

فى الدعوى رقم 2015/25  بيع عقار مرهون    
طالب التنفيذ : بنك دبي التجاري 

عنوانه : اإمارة دبي - منطقة بور �ضعيد - بجوار �ضيتي �ضنرت 
املنفذ �ضده : منوجهر ح�ضن دهقاين جم بريي  -  عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - مدينة : دبي - بردبي - منطقة اخلليج التجاري 

- مبنى ابراج ت�ضر�ضل 2 - �ضكني / �ضقة 4401
بيع  �ضيجرى  احل��ال  اقت�ضى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  م�ضاء ويف   5.00 ال�ضاعة   2017/11/22 امل��واف��ق  الرب��ع��اء  ي��وم  ان��ه يف 
www.( البيع)�ضركة الم��ارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين التى انيط بها  ادناه لدى اجلهة  العقار املو�ضحة او�ضافه 
emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�ضراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�ضا�ضي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ضتندات قبل اجلل�ضة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 
301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ضارييف خالل ع�ضرة ايام التالية جلل�ضة البيع 
ولكل �ضخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�ضرة ايام التالية لر�ضوم املزاد ب�ضرط ال تقل هذه الزيادة  عن 

ع�ضر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�ضروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ضاف املمتلكات  :  
�ضقة �ضكنية  - املنطقة : اخلليج التجاري - رقم الر�ض : 33 - رقم البلدية : -563  - 346  - امل�ضاحة : 117.99 مرت مربع 
- رقم املبنى : 2 - ا�ضم املبنى : ابراج ت�ضر�ضل 2 �ضكني - رقم الوحدة 4401  - رقم الطابق : 44 - مببلغ : 1.778.045.00 

درهم  - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12163 بتاريخ 2017/11/2   

  اال�شماء           

تعلن دائرة حماكم راأ�ض اخليمة باأن املدعوة / اأمينة اأحمد 
ال�ضهرة )ال�ضم( ل�ضمها،  حممد ال�ضحي - ا�ضافت م�ضمى 
ال�ضم  حممد  احمد  اأمينة   / الإ���ض��اف��ة  بعد  ا�ضمها  ليكون 
ال�ضحي.  وان من له م�ضلحة يف العرتا�ض ان يتقدم خالل 
خم�ضة ع�ضر يوما من تاريخ العالن اقام ق�ضم ال�ضهادات يف 

حمكمة راأ�ض اخليمة.
  قا�شي حمكمة راأ�س اخليمة االبتدائية

 حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12163 بتاريخ 2017/11/2   
اإعادة اعالن بالن�شر

يف  الدعوى 2014/67 عقاري كلي
القامة  حمل  جمهول  ليمتد  تكنولوجيز  كينغ  جلوبال  �ضركة   -1  / عليه  املدعي  اىل 
مبا ان املدعي/�ضتيفانو �ضيتي قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها ف�ضخ اتفاقيات البيع 
وال�ضراء املوؤرخة:2008/10/8 والزام املدعي عليهم بالت�ضامن والت�ضامم والتكافل برد 
مبلغ )5.775.299.15( درهم للمدعي والفائدة القانونية عن املبلغ من تاريخ ال�ضتحقاق 
يف:2008/10/8 بواقع ن�ضبة 12% �ضنويا وحتى ال�ضداد التام والزامهم بتعوي�ض املدعي 
عن ال�ضرار املادية والدبية مع الزام املدعي عليهم بالر�ضوم وامل�ضاريف ومقابل اتعاب 
املحاماة. وحددت لها جل�ضة يوم الثنني املوافق 2017/11/6  ال�ضاعة 11.00 �ض بالقاعة 
Ch1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 
الأق���ل  ويف حالة  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�ضة  قبل  للمحكمة  م�ضتندات  او  م��ذك��رات  من 

تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري. 
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12163 بتاريخ 2017/11/2   

اإعادة اعالن بالن�شر
يف  الدعوى 2017/1641  جتاري كلي 

هماي  �ضركة  املدعي/  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  ان�ضاري   تار  نا�ضر  عليه/1-  املدعي  اىل 
اأق��ام عليك الدعوى  للتجارة العامة - ذ م م وميثله/�ضرحان ح�ضن حممد ح�ضن املعيني   قد 
درهم   81.877.326 وق���دره  مبلغ  املدعية  لل�ضركة  ي���وؤدي  ب��ان  عليه  امل��دع��ي  ال���زام  ومو�ضوعها  
اإماراتي )واحد وثمانون مليون وثمامنائة و�ضبعة و�ضبعون الف وثالثمائة و�ضتة وع�ضرون درهم 
واتعاب  وامل�ضاريف  بالر�ضوم  والزامه  ال�ضتالم  تاريخ  من  �ضنويا   %12 بواقع  والفائدة  اإماراتي 
املوافق   لها جل�ضة يوم اخلمي�ض   املعجل بال كفالة.   وح��ددت  بالنفاذ  املحاماة و�ضمول احلكم 
2017/11/2  ال�ضاعة 9.30 �ض بالقاعة Ch2.E.21 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام 

على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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العدد 12163 بتاريخ 2017/11/2   
      مذكرة اعالن متظلم �شده بالن�شر     

   يف  الدعوى 2017/139 تظلم مدين                
اأن  اإع��ج��از -  جمهول حم��ل الق��ام��ة مب��ا  املتظلم ���ض��ده/ 1- �ضم�ض جعفري  اىل 
علي  بجبل   - ح  م  �ض   - الأو�ضط  ال�ضرق  د�ضرتبيو�ضن  ئي  تي  اأي  /�ضركة  التظلم 
�ضعيد مبارك عبيد  ك��راين وميثله /  اأج��اي بجواندا�ض  ، دبي - وميثلها قانونا/ 
اأحمد الزحمي - قد اقام عليك التظلم املذكور اعاله ومو�ضوعه تظلم من القرار 
ال�ضادر يف الدعوى رقم 2017/584 والر�ضوم وامل�ضاريف.    وحددت لها جل�ضه يوم 
 ch1.B.6 رقم  بالقاعة  �ضباحا   11.00 ال�ضاعة    2017/11/7 املوافق  الثالثاء  
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�ضور  مكلف  فاأنت  لذا 
حالة  ويف  الأق��ل  على  اي��ام  بثالثة  اجلل�ضة  قبل  للمحكمة  م�ضتندات  اأو  مذكرات 

تخلفك فاإن احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري   
            رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12163 بتاريخ 2017/11/2   

اعالن حكم متهيدي بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2017/1428 جتاري كلي

اىل املدعي عليه /1 - ترا�ضت �ضبيد للتجارة - �ض ذ م م جمهويل حمل القامة 
الدعوى  اق��ام  م  قد  م  ذ   - وامل��ع��دات  لل�ضيارات  املركزية  �ضركة   / املدعي  ان  مبا 
بتاريخ  املنعقدة  بجل�ضتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  وعليه  اع��اله  امل��ذك��ورة 
2017/8/24 احلكم التمهيدي التايل : حكمت املحكمة وقبل الف�ضل يف املو�ضوع 
ان تكون مهمته وفق  ال��دور باجلدول وعلى  املحا�ضبي    �ضاحب  بندب اخلبري 
منطوق احلكم ال�ضادر بتلك اجلل�ضة.  وحددت لها املحكمة جل�ضة يوم الثنني  

.Ch2.E.21 املوافق 2017/11/13  ال�ضاعة 30 : 09 �ضباحا يف القاعة
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12163 بتاريخ 2017/11/2   
مذكرة اعادة اعالن بالن�شر

يف  الدعوى 2016/943  ا�شتئناف جتاري   
اىل امل�ضتاأنف �ضده/ 1- �ضيد زادة للتجارة العامة - �ض ذ م م 2- �ضيد احمد 
زادة - جم��ه��ول حمل  اح��م��د  �ضيد  ر���ض��ا  3- حم��م��ود  زادة  �ضيد  ر���ض��ا  �ضيد 
القامة مبا ان امل�ضتاأنف / حممد ح�ضني �ضيف اهلل معمار -  قد ا�ضتاأنف 
بتاريخ  رق��م  2016/228 جت��اري كلي  ب��ال��دع��وى  ال�����ض��ادر  ال��ق��رار/ احلكم 
2016/6/20 وحددت لها جل�ضه يوم الثنني  املوافق 2017/11/20  ال�ضاعة 
10.00 �ضباحا  بالقاعة رقم ch2.D.16 وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من 

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

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 12163 بتاريخ 2017/11/2   

مذكرة اعالن بالن�شر
يف  الدعوى 2017/1733  ا�شتئناف جتاري   

اىل امل�ضتاأنف �ضده/ 1- مطعم ال�ضوكة الذهبية - �ض ذ م م  جمهول حمل 
ع وميثله  م  - �ض  ال�ضالمي  الإم���ارات  امل�ضتاأنف /م�ضرف  ان  القامة مبا 
/ جابر را�ضد حممد جابر را�ضد ال�ضالمي -  قد ا�ضتاأنف القرار/ احلكم 
ب��ت��اري��خ 2017/9/12   ك��ل��ي  رق���م  2017/1402 جت���اري  ب��ال��دع��وى  ال�����ض��ادر 
 10.00 ال�ضاعة    2017/11/21 امل��واف��ق  ال��ث��الث��اء   ي��وم  لها جل�ضه  وح���ددت 
من  او  ح�ضوركم  يقت�ضي  وعليه   ch2.E.23 رق��م  بالقاعة  �ضباحا  

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

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف

العدد 12163 بتاريخ 2017/11/2   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2017/1728 جتاري جزئي                                                
اىل املحكوم عليه/1- بالل �ضعد بالل �ضعد الغبي - جمهول حمل القامة نعلنكم 
املذكورة  ال��دع��وى  يف   2017/7/19 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ضتها  حكمت  املحكمة  ب��ان 
امل��دع��ي عليه بان  ب��ال��زام  ���ض م ع   اع���اله ل�ضالح/م�ضرف الإم����ارات ال���ض��الم��ي - 
يوؤدي للم�ضرف املدعي مبلغ مائة وثالثة واربعني الف ومائتي واثنني وخم�ضني 
درهم والفائدة القانونية بواقع 9% �ضنويا من تاريخ املطالبة الق�ضائية احلا�ضل 
يف 2017/5/16 وحتى متام ال�ضداد والزمته بامل�ضروفات ومببلغ الف درهم مقابل 
يوما  ثالثني  خالل  لال�ضتئناف  قابال  احل�ضوري  مبثابة  حكما  املحاماة.   اتعاب 
ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  با�ضم  �ضدر  الع��الن  ه��ذا  لن�ضر  التايل  اليوم  من  اعتبارا 

حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12163 بتاريخ 2017/11/2   

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2017/166 مدين كلي                                                

اىل املحكوم عليه/1- �ضوندر رامان �ضيالبان - جمهول حمل القامة نعلنكم بان 
املحكمة حكمت بجل�ضتها املنعقدة بتاريخ  2017/5/15  يف الدعوى املذكورة اعاله 
ل�ضالح/�ضيف خلفان خمي�ض العميمي بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغا 
وقدره 465.000 دولر امريكي او ما يعادله بالدرهم الإماراتي 1.704.225 درهم 
مع الفائدة القانونية بواقع 9% �ضنويا من تاريخ املطالبة الق�ضائية وحتى ال�ضداد 
التام والزمته الر�ضوم وامل�ضاريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة.  حكما 
مبثابة احل�ضوري قابال لال�ضتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل 
لن�ضر هذا العالن �ضدر با�ضم �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل 

مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12163 بتاريخ 2017/11/2   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/482  عقاري كلي                 
اىل املدعي عليه/ 1-عبداهلل بن حمد بن ابراهيم امل�ضعل  جمهول حمل القامة مبا 
اأق��ام عليك الدعوى ومو�ضوعها  ا�ضيت ماجنمينت - �ض ذ م م قد  ال�ضهد  ان املدعي/ 
 85 رقم  الر���ض  املدعي عليهما حل�ضتهما يف قطعة  بيع  ونفاذ عقد  ب�ضحة  املطالبة  
املذكرة مببلغ  بهذه  واملرفق  البالغة 50% من م�ضاحتها  الثانية بدبي  الثنية  مبنطقة 
)8.084.502 درهم( والزامهما بت�ضجيل تلك احل�ضة لدى دائرة الرا�ضي والأمالك 
بدبي با�ضم املدعية مع حتميلهما بالر�ضم وامل�ضاريف ومقابل اتعاب املحاماة.   وحددت 
 Ch1.B.8 لها جل�ضة يوم الثنني  املوافق  2017/11/6  ال�ضاعة 11.00 �ض بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم 

�ضيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12163 بتاريخ 2017/11/2   
اعادة اعالن بالن�شر        

يف  الدعوى 2017/538  مدين كلي 
ن��وروزي  جمهويل  اله  زاده 2-�ضمية ح�ضمت  اأ�ضغر بقويل  اأم��ري  املدعي عليه / 1-  اىل 
اح��م��د حممد  �ضعيد   / ر�ضتكار وميثله  ع��ب��داهلل ح�ضني  امل��دع��ي/  ان  الق��ام��ة مب��ا  حم��ل 
حممود العو�ضي  قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها دعوى �ضحة ونفاذ اتفاقية الت�ضوية 
احلا�ضلة يف تاريخ 2016/6/29 واملطالبة بالزام املدعي عليهما بالت�ضامن او بالت�ضامم 
او بالنفراد مببلغ وقدره 4000.000 درهم )اربعة ماليني درهما( والر�ضوم وامل�ضاريف 
واتعاب املحاماة والفائدة القانونية بواقع 12% من �ضنويا من تاريخ اإجراء الت�ضوية حتى 
ال�ضداد التام. وح��ددت لها جل�ضة يوم الثالثاء  املوافق  2017/11/7   ال�ضاعة 9.30 �ض 
بالقاعة Ch2.E.21 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12163 بتاريخ 2017/11/2   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/2836  جتاري جزئي              

2-اف�ضل  م   م  ن  ���ض   - املكتبية  الدوات  لتجارة  ب��ول  رد  �ضركة   -1  / عليه  امل��دع��ي  اىل 
�ضركة  امل��دع��ي/  ان  الق��ام��ة مب��ا  ب��وزاك��ارا حممد م�ضطفى  جمهويل حم��ل  بيليكوث 
اأقام  اأحمد عبدالعزيز يو�ضف ال�ضباغ -  قد  اخلليج للتمويل - �ض م خ وميثله / منى 
عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما بالت�ضامن والت�ضامم  مببلغ 
التاأخريية   والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ضاريف  والر�ضوم  درهم(   189053.20( وقدره 
21 % من تاريخ  رفع الدعوى وحتى ال�ضداد التام و �ضمول احلكم بالنفاذ املعجل بال 
8.30 �ض  ال�ضاعة  امل��واف��ق  2017/11/16   ي��وم اخلمي�ض   لها جل�ضة  وح��ددت  كفالة.   
وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�ضور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch1.C.13 بالقاعة 
على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�ضة  قبل  للمحكمة  م�ضتندات  او  لديك من مذكرات  ما  بتقدمي 

الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12163 بتاريخ 2017/11/2   

       مذكرة اإعادة  اعالن مدعى عليه بالن�شر        
يف  الدعوى 2017/3246  جتاري جزئي 

اىل املدعي عليه / 1-�ضامح طه ال�ضليمان  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ 
اأقام  اأم��ادوا �ضلهوب وميثله / ناجي علي احلاج ابراهيم بي�ضون   قد  مي�ضال 
عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )140000 
درهم( والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة والفائدة  9% من تاريخ ال�ضتحقاق  
امل��واف��ق  2017/11/6    ي��وم الث��ن��ني   ال��ت��ام.  وح��ددت لها جل�ضة  وحتى ال�ضداد 
من  اأو  باحل�ضور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch1.C.12 بالقاعة  �ض   8.30 ال�ضاعة 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12163 بتاريخ 2017/11/2   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/564  مدين كلي 

اىل املدعي عليه / 1- مرمي ح�ضني خدا مرادي  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ 
عليك  اأق��ام  قد    - علي  اآل  الناخي  غريب  خمي�ض  عبداهلل   / وميثله  �ضر�ضور  ي�ضرى 
درهم(  )مليون  وق���دره  مببلغ  عليهم  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�ضوعها  ال��دع��وى 
وحتى  الدعوى  قيد  تاريخ  من   %  9 والفائدة   املحاماة  واتعاب  وامل�ضاريف  والر�ضوم 
املحاماة.    اتعاب  ومقابل  وامل�ضروفات  بالر�ضوم  عليهم  املدعي  ال��زام  مع  التام  ال�ضداد 
بالقاعة  ���ض   9.30 ال�ضاعة    2017/11/6 امل��واف��ق   الث��ن��ني   ي��وم  جل�ضة  لها  وح���ددت 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما  Ch1.C.15 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور 

لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12163 بتاريخ 2017/11/2   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

يف الدعوى رقم  2017/3115   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �ضده/1- الربيع الزرق لتجميل ال�ضاحات - �ض ذ م م  جمهول 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/املدينة للتغليف - �ض ذ م م وميثله 
/علي ا�ضماعيل ابراهيم اجلرمن - قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
به وقدره )54706( درهم  املنفذ  املبلغ  املذكورة اعاله والزامك بدفع 
�ضتبا�ضر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل 
املذكور  بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  بحقك يف حالة  التنفيذية  الج���راءات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12163 بتاريخ 2017/11/2   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2017/3080   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �ضده/1- تريدينت اإنرتنا�ضيونال هولدجنز - �ض م ح  جمهول 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/مارينا بوليفارد اإنف�ضتمنت�ض ليمتد 
- وميثلها/ يان روبرت مرازيك - وميثله / عبداهلل حممد علي الزري 
ال�ضام�ضي - قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك 
او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )8588138( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع 
التنفيذية  الج����راءات  �ضتبا�ضر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خزينة 
بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ 

ن�ضر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12163 بتاريخ 2017/11/2   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2017/1301   تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �ضده/1- حممد احمد عبدالروؤوف برهم 2-كرمي حممد عبداملنعم  
وميثله  ح��داد  املريو�ض  �ضبا  التنفيذ/  طالب  ان  مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهويل 
التنفيذية  اأق��ام عليك الدعوى  ال�ضام�ضي - قد  ال��زري  / عبداهلل حممد علي 
املذكورة اعاله والزامكم  بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )22654( درهم اىل طالب 
التنفيذ او خزينة املحكمة. 2-بف�ضخ عقد بيع ال�ضيارة املوؤرخ 2016/4/9 املربم 
بني املدعية ا�ضليا واملدعي عليه الأول واإع��ادة ال�ضيارة للمدعية.   وعليه فان 
بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  الج��راءات  �ضتبا�ضر  املحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12163 بتاريخ 2017/11/2   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2017/3147   تنفيذ جتاري  
اأكرب  الف�ضل  اأب��و  م 2-  م  ذ  العامة - �ض  املنفذ �ضده/1- زود للتجارة  اىل 
تريه كار ب�ضفته املدير وال�ضريك املخول بالتوقيع وكفيل �ضامن للقر�ض  
جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/بنك اأبوظبي الوطني وميلثه 
: نوال زايد �ضاملني ظبيك احلو�ضني - قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )551258.04( درهم 
املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  بالت�ضامن  
�ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12163 بتاريخ 2017/11/2   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

 يف الدعوى رقم  2017/3045   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �ضدهما/1- مانوج كومار كارخ 2-�ضركة جلينت�ض جلوبل لتجارة 
العامة - ذ م م   جمهويل حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ كريديت 
عليك  اأق���ام  ق��د   - علي  اآل  رم�����ض��ان  ح�ضن  اأح��م��د   / وميثله  ج.  اأ.  �ضوي�ض 
وقدره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اعاله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى 
)82172674.18( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان 
املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12163 بتاريخ 2017/11/2   
اعالن حكم بالن�شر

         يف  الدعوى رقم 2017/48  عقاري  جزئي 
اىل املدعي عليه/1- حم�ضن ح�ضن ياورى جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/م�ضرف المارات ال�ضالمي 
�ض.م.ع وميثله:عبداهلل حمد عبداهلل عمران العمران ال�ضام�ضي نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ضتها املنعقدة 
العقد  بف�ضخ  ���ض.م.ع  ال�ضالمي  الم��ارات  ل�ضالح/م�ضرف  اع��اله  املذكورة  الدعوى  بتاريخ 2017/8/29  يف 
مو�ضوع الدعوى )الجارة املنتهية بالتمليك( وحمو قيد عبارة )تخ�ضع ملكية العقار اىل ترتيبات الجارة 
وحدة  عن  الدائرة  لدى  امل��ودع  بالتملك  املنتهي  الج��ارة  لعقد  طبقا  عليه  املدعي  ل�ضالح  بالتملك  املنتهية 
التداعي والواردة يف �ضهادة ملكية العقار ال�ضادرة عن دائرة الرا�ضي والمالك وحمو ا�ضم املدعي عليه من 
�ضهادة امللكية وبالزام املدعي عليه بت�ضليم الوحدة العقارية حمل التداعي للمدعي خالية من ال�ضواغل كما 
الزمته بالر�ضوم وامل�ضروفات ومبلغ خم�ضمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ض ما عدا ذلك من طلبات. 
حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ضتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضر هذا العالن 

�ضدر با�ضم �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12163 بتاريخ 2017/11/2   
     اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/1973  جتاري كلي
اىل املدعي عليه / 1- احمد �ضالح الدين نا�ضر جمهول حمل القامة مبا ان 
اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة  املدعي/م�ضرف الهالل �ض.م.ع قد 
وامل�ضاريف  والر�ضوم  درهم   )712.784.65( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي  بالزام 
واتعاب املحاماة و�ضمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة. وحددت لها جل�ضة 
 Ch2.E.22 يوم الربعاء املوافق 2017/11/22  ال�ضاعة 9.30 �ض بالقاعة 
لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل  ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري. 
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12163 بتاريخ 2017/11/2   

     اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/1936  جتاري كلي

اىل املدعي عليه / 1- خالد خليفة را�ضد عبيد التميمي جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي/م�ضرف الهالل �ض.م.ع وميثله:خليفة يو�ضف حممد علي بن عمري قد اأقام 
عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )1.157.462.77( 
درهم والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة و�ضمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة. 
بالقاعة  ���ض   9.30 ال�ضاعة    2017/11/20 امل��واف��ق  الث��ن��ني  ي��وم  جل�ضة  لها  وح���ددت 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما  Ch2.E.21 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور 
اأيام على الأق��ل  ويف  لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة 

حالة تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري. 
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12163 بتاريخ 2017/11/2   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/3475  جتاري جزئي
ان  مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهول  املحمد  خمي�ض  /عبدالبا�ضط  عليه  املدعي  اىل 
الدعوى  عليك  اأق���ام  ق��د  �����ض.ذ.م.م  الط����ارات  لتجارة  ال�ضريع  امل��دع��ي/ال��ه��دف 
ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )13305( درهم والر�ضوم 
وحددت  التام.  ال�ضداد  وحتى  ال�ضتحقاق  تاريخ  من   %12 والفائدة   وامل�ضاريف 
 Ch بالقاعة  8.30 �ض  ال�ضاعة  املوافق 2017/11/14   الثالثاء  يوم  لها جل�ضة 
C.13.1 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل . 
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12163 بتاريخ 2017/11/2   

     اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/297  عقاري كلي

اىل املدعي عليه / 1- ترامب �ضتار للو�ضاطة العقارية �ض.ذ.م.م حاليا - املرزوق للو�ضاطة 
بور  هراتى  ا�ضغر  املدعي/داريو�ض  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  �ضابقا  ذ.م.م  العقارية 
اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها احلكم ببطالن  وميثله:را�ضد عبداهلل علي بن عرب قد 
اجراءات احلجز التنفيذي يف التنفيذ رقم:2013/34 عقاري الواقع على العقار رقم:1204 
الوىل  الثنية  ع�ضر مبنطقة  الثاين  بالطابق   - ت��اور  بيزن�ض  برج جرو�ضفينور  الكائن يف 
بامارة دبي مع ا�ضحقاق العقار اململوك للمدعي مببلغ وقدره )1200000( درهم والر�ضوم 
وامل�ضاريف واتعاب املحاماة. وحددت لها جل�ضة يوم الثنني املوافق 2017/11/6  ال�ضاعة 
11.00 �ض بالقاعة Ch1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل  

ويف حالة تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري. 
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12163 بتاريخ 2017/11/2   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/1885  جتاري كلي

كاركل حممد  عبدالر�ضيد   -2 ذ.م.م  البناء  مواد  لتجارة  اخلزنة  /�ضركة  عليه  املدعي  اىل 
ربيع  حممد   -3 ذ.م.م(  البناء  م��واد  لتجارة  اخل��زن��ة  �ضركة  اول  �ضخ�ضي  )كفيل  ح�ضني 
عبدالر�ضيد )كفيل �ضخ�ضي ثاين �ضركة اخلزنة لتجارة مواد البناء ذ.م.م( جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي/م�ضرف الهالل �ض.م.ع وميثله:خليفة يو�ضف حممد علي بن عمري 
والتكافل  بالت�ضامن  عليهم  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�ضوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد 
مببلغ وقدره )2.295.001.15( درهم والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة و�ضمول احلكم 
بالنفاذ املعجل بال كفالة. وحددت لها جل�ضة يوم اخلمي�ض املوافق 2017/11/16  ال�ضاعة 
9.30 �ض بالقاعة Ch2.E.21 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل . 
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12163 بتاريخ 2017/11/2   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/2025  جتاري كلي

اىل املدعي عليه /عامر حممد علي اجل�ضمي املعيني جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي/م�ضرف الهالل �ض.م.ع قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة 
وامل�ضاريف  والر�ضوم  دره��م   )717.749.48( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي  بالزام 
املعجل بال كفالة. وحددت لها جل�ضة  بالنفاذ  املحاماة و�ضمول احلكم  واتعاب 
 Ch2.E.22 بالقاعة  �ض   9.30 ال�ضاعة    2017/11/20 املوافق  الثنني  يوم 
لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل . 
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12163 بتاريخ 2017/11/2   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/1970  جتاري كلي

�ضيتوكوندو  حم��م��ود   -2 ذ.م.م  ال��ع��ام��ة  ل��ل��ت��ج��ارة  ال��ط��ي��ار  /���ض��رك��ة  عليه  امل��دع��ي  اىل 
ذ.م.م  العامة  للتجارة  الطيار  ل�ضركة  ال�ضخ�ضي   الكفيل  �ضيتوكوندو  حاجي  عبداهلل 
جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/م�ضرف الهالل �ض.م.ع قد اأقام عليك الدعوى 
وقدره  مببلغ  وال��ت��ك��اف��ل  بالت�ضامن  عليهما  امل��دع��ي  ب���ال���زام  امل��ط��ال��ب��ة  وم��و���ض��وع��ه��ا 
بالنفاذ  احلكم  و�ضمول  املحاماة  واتعاب  وامل�ضاريف  والر�ضوم  درهم   )1.346.768.24(
املعجل بال كفالة. وحددت لها جل�ضة يوم الثنني املوافق 2017/11/20  ال�ضاعة 9.30 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك  Ch2.E.21 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور  �ض بالقاعة 
اأي��ام على  او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة  بتقدمي ما لديك من مذكرات 

الأقل، علما بان مت احالة الدعوى اىل الدائرة املخت�ضة لنظرها . 
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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العدد 12163 بتاريخ 2017/11/2   
      مذكرة اإعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/9599  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-اخلط الذكي ل�ضالح اللكرتونيات جمهول حمل القامة 
مب��ا ان امل��دع��ي /م��و���ض��ى اب��راه��ي��م ع��ب��دال��ك��رمي ال��ب��ن��ون ق��د اأق����ام عليك الدعوى 
ومو�ضوعها املطالبة مب�ضتحقات عمالية وقدرها )5000 درهم( وتذكرة عودة مببلغ 
  MB177018893AE:ال�ضكوى رقم  وامل�ضاريف  والر�ضوم  دره��م(   2000(
ال�ضاعة 08.30 �ض بالقاعة  املوافق 2017/11/22  وحددت لها جل�ضة يوم الربعاء 
ch1.A.1 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12163 بتاريخ 2017/11/2   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/10147  عمايل جزئي
ان  القامة مبا  بيلو�ضيلو جاليكو جمهول حمل  1-روي��ن   / عليه  املدعي  اىل 
املدعي /�ضالون الربج البي�ض للرجال )فرع( وميثله:ح�ضن عبداهلل حممد 
عمالية  مب�ضتحقات  املطالبة  ومو�ضوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  العبدويل 
 %9 والفائدة  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�ضاريف  والر�ضوم  دره��م(   15000( وق��دره��ا 
من تاريخ املطالبة وحتى ال�ضداد التام  وحددت لها جل�ضة يوم الحد املوافق 
مكلف  ف��اأن��ت  ل���ذا   ch1.A.1 ب��ال��ق��اع��ة  ���ض   08.30 ال�����ض��اع��ة   2017/11/19
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�ضور 

م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12163 بتاريخ 2017/11/2   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/10877  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-الفا �ضيكيوريتي جمهول حمل القامة مبا ان املدعي /احمد 
مب�ضتحقات  املطالبة  ومو�ضوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  منري  ابوالفرح  ال�ضيد 
والر�ضوم  دره���م(   2500( مببلغ  ع���ودة  وت��ذك��رة  دره���م(   38729( وق��دره��ا  عمالية 
يوم  جل�ضة  لها  وح��ددت   MB178185292AE:ال�ضكوى رق��م  وامل�ضاريف 
فاأنت مكلف  لذا  القا�ضي  08.30 �ض مبكتب  ال�ضاعة  املوافق 2017/11/12  الحد 
باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات 

للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12163 بتاريخ 2017/11/2   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/3983  عمايل جزئي

ان  ال تي جمهول حمل القامة مبا  كا�ضا ماركت جي  املدعي عليه / 1-م��ي  اىل 
الدعوى  عليك  اأق���ام  ق��د  حميد  بريينجادي  عبداحلميد  ال�ضبري  /ع��ب��د  امل��دع��ي 
عودة  وتذكرة  دره��م(   37083( وقدرها  عمالية  مب�ضتحقات  املطالبة  ومو�ضوعها 
ل�ضنة 1980   رق��م:8  القانون الحت��ادي  وامل�ضاريف  والر�ضوم  دره��م(  مببلغ )2000 
بالقاعة  �ض   08.30 ال�ضاعة   2017/11/8 املوافق  الربعاء  يوم  جل�ضة  لها  وح��ددت 
ch1.A.2 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12163 بتاريخ 2017/11/2   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/1073  عمايل جزئي
اىل امل��دع��ي عليه / 1-���ض��رك��ة م��ب��اين دمل��ا ل��ل��م��ق��اولت ال��ع��ام��ة ������ض.ذ.م.م جمهول 
اأقام عليك الدعوى  حمل القامة مبا ان املدعي /عبدالوحيد حممد �ضوملان قد 
ومو�ضوعها املطالبة مب�ضتحقات عمالية وقدرها )8089 درهم( وتذكرة عودة مببلغ 
  MB177935960AE:ال�ضكوى رقم  وامل�ضاريف  والر�ضوم  دره��م(   2000(
بالقاعة  �ض   15.00 ال�ضاعة   2017/11/8 املوافق  الربعاء  يوم  جل�ضة  لها  وح��ددت 
ch1.A.1 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12163 بتاريخ 2017/11/2   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/8732  عمايل جزئي

القامة  ����ض.ذ.م.م جمهول حمل  الفنية  للخدمات  1-ك��روان��ز   / املدعي عليه  اىل 
الدعوى ومو�ضوعها  اأق��ام عليك  خ��ان قد  زب��ري  �ضيد  املدعي /�ضيد ظهور  ان  مبا 
املطالبة مب�ضتحقات عمالية وقدرها )16226 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
ال�ضكوى:MB176750182AE  وحددت  رقم  وامل�ضاريف  والر�ضوم  درهم( 
لها جل�ضة يوم الحد املوافق 2017/11/5 ال�ضاعة 08.30 �ض مبكتب القا�ضي لذا 
فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12163 بتاريخ 2017/11/2   

       اعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/9589  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1- اف �ضي ال للخدمات الفنية �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها  مبا ان املدعي/حممد عمران حممد رزاق قد 
مببلغ  ع���ودة  وت��ذك��رة  دره���م   )12300( وق��دره��ا  عمالية  مب�ضتحقات  املطالبة 
  .MB177191400AE:2000 درهم( والر�ضوم وامل�ضاريف رقم ال�ضكوى(
وحددت لها جل�ضة يوم الربعاء املوافق 2017/11/22   ال�ضاعة 8.30 �ض بالقاعة 
Ch1.A.1 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل 

ويف حالة تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري .
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12163 بتاريخ 2017/11/2   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2017/4189  تنفيذ عمايل 
ان  الق��ام��ة مب��ا  لل�ضحن جمهول حم��ل  ���ض��ده/1- اجلهد  املنفذ  اىل 
طالب التنفيذ/زي�ضان احمد حممد ح�ضنني قد اأقام  عليك الدعوى 
وقدره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب��دف��ع  وال��زام��ك  اع���اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية 
بال�ضافة  املحكمة  خ��زي��ن��ة  او  التنفيذ  ط��ال��ب  اىل  دره���م   )10956(
املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.   ر�ضوم خلزينة  دره��م   )988( مبلغ  اىل 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار  �ضتبا�ضر الج��راءات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12163 بتاريخ 2017/11/2   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2017/4017  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �ضده/1- براكتيكا لال�ضت�ضارات جمهول حمل القامة مبا 
ان طالب التنفيذ/حممد �ضليم اهلل قد اأقام  عليك الدعوى التنفيذية 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )310020( درهم 
 )15300( مبلغ  اىل  بال�ضافة  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل 
درهم ر�ضوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12163 بتاريخ 2017/11/2   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف الدعوى رقم 2017/4053  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �ضده/1- �ضركودها حلزم الب�ضائع �ض.ذ.م.م جمهول حمل 
اأقام   ق��د  �ضابر  غ��الم  احمد  التنفيذ/اعجاز  طالب  ان  مب��ا  الق��ام��ة 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
املحكمة  او خزينة  التنفيذ  دره��م اىل طالب  وق��دره )15168.40(  به 
بال�ضافة اىل مبلغ )1238( درهم ر�ضوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان 
املحكمة �ضتبا�ضر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12163 بتاريخ 2017/11/2   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2017/1438 تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �ضده/1-  ام ات�ض ايه خلدمات متابعة املعامالت �ض.ذ.م.م 
ك��ام��ل خليل  التنفيذ/حممد  جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان ط��ال��ب 
والزامك  اعاله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليك  قد  ر�ضوان  
او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )16854( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع 
التنفيذية  الج��راءات  �ضتبا�ضر  املحكمة  فان  .وعليه  املحكمة   خزينة 
بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ 

ن�ضر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12163 بتاريخ 2017/11/2   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2017/2512 تنفيذ جتاري  
املنفذ �ضده/1-ملياء احمد عبدالعزيز فرج الكثريي جمهول حمل  اىل 
�ض.م.ع  ال���ض��الم��ي  الم����ارات  التنفيذ/م�ضرف  طالب  ان  مب��ا  الق��ام��ة 
الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  بن م�ضحار  وميثله:احمد مهري خمي�ض عبيد 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )333963( 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12163 بتاريخ 2017/11/2   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2017/3170 تنفيذ جتاري  
ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  كادافث  حممد  �ضده/1-علي  املنفذ  اىل 
طالب التنفيذ/حممد �ضعود حممد قا�ضم جندي قد اأقام عليك الدعوى 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )82283( 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12163 بتاريخ 2017/11/2   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2017/2571 تنفيذ جتاري  
راماكري�ضنان  ان���ان���د   -2 ان��رتن��ا���ض��ي��ون��ال  ت��ي��ك  ����ض���ده/1-ف���اي���ف  امل��ن��ف��ذ  اىل 
 -3 انرتنا�ضيونال  تيك  فايف  موؤ�ض�ضة  وم��دي��ر  مالك  ب�ضفته  راماكري�ضنان 
بردي�ض درمند برابراتي برابراتي ب�ضفته املوقع على ال�ضيكات جمهول حمل 
وميثله:احمد  ذ.م.م  للتجارة  بو�ضكو  التنفيذ/�ضركة  طالب  ان  مبا  الق��ام��ة 
ح�ضن حممد عبداهلل املازمي قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله 
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )53968( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة .وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12163 بتاريخ 2017/11/2   

       مذكرة اعالن متظلم �شده بالن�شر  
   يف  الدعوى 2017/240  تظلم �شرعي

اىل املتظلم �ضده / 1-زينب ماجد عبدالكرمي ال�ضمري جمهول حمل القامة مبا 
ان املتظلم / عبداملنعم بن عي�ضى بن نا�ضر ال�ضركال وميثله:خمتار حممد باقر 
غريب قد اأقام عليكم التظلم املذكور اعاله ومو�ضوعه تظلم من قرار المر على 
عري�ضة )�ضرعي( رقم 2017/1198 والر�ضوم وامل�ضاريف. وحددت لها جل�ضة يوم 
الثالثاء املوافق 2017/11/7   ال�ضاعة 11.00 �ض بالقاعة:)2( يف مبنى الحوال 
ال�ضخ�ضية يف منطقة القرهود  لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام 

على الأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12163 بتاريخ 2017/11/2   

     اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/2458  مدين جزئي

املدعي/ ان  ناكوردا كاردينو جمهول حمل القامة مبا  املدعي عليه / 1- جينيفر  اىل 
�ضانديا مول اياين فياليل �ضا�ضيد هاران وميثله:را�ضد عبدالرزاق حممد تهلك قد اأقام 
عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما مت�ضامنني او منفردين بان 
يوؤديا للمدعية مبلغا وقدره )150.000( درهم على �ضبيل التعوي�ض عن ال�ضرار املادية 
بالر�ضوم  املدعي عليهما  وال��زام  ه��ذا احل��ادث  باملدعية من ج��راء  التي حلقت  والدب��ي��ة 
وامل�ضاريف واتعاب املحاماة. وحددت لها جل�ضة يوم الثنني املوافق 2017/11/6  ال�ضاعة 
قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�ضور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch2.D.18 بالقاعة  �ض   8.30
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام 

على الأقل  ويف حالة تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري. 
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12163 بتاريخ 2017/11/2   
اعالن حكم بالن�شر

         يف  الدعوى رقم 2017/2068  جتاري  جزئي 
اىل املدعي عليه/1- برويز دلور خان ان دلور لل حممد خان جمهول حمل القامة 
ام القيوين الوطني �ض.م.ع وميثله:عبداهلل حمد عبداهلل عمران  مبا ان املدعي/بنك 
  2017/8/20 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ضتها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم  ال�ضام�ضي  العمران 
املدعي  ب��ال��زام  ����ض.م.ع  الوطني  القيوين  ام  ل�ضالح/بنك  اع��اله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف 
�ضنويا  اليها فائدة %9  املدعي مبلغ )37232.43 درهم( م�ضافا  للبنك  يوؤدي  بان  عليه 
ت���اري���خ:2008/1/22 وح���ت���ى:2017/6/12 ثم فائدة على الج��م��ايل بواقع 9% من  من 
رهم  وامل�ضاريف وخم�ضمائة  بالر�ضوم  والزمته  التام  ال�ضداد  تاريخ:2017/6/12 وحتى 
مقابل اتعاب املحاماة ورف�ضت ما عدا ذلك من طلبات. حكما مبثابة احل�ضوري قابال 
لال�ضتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضر هذا العالن �ضدر با�ضم 

�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12163 بتاريخ 2017/11/2   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/3378  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه /املتعهد لالعمال الكهروميكانيكية �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
البحر  حممد  ح�ضن  حممد  وميثله:يو�ضف  ����ض.ذ.م.م  اك�ضي�ض  املدعي/رابيد  ان  مبا 
امل��دع��ي عليها مببلغ وقدره  ب��ال��زام  امل��ط��ال��ب��ة  ال��دع��وى وم��و���ض��وع��ه��ا  اأق����ام عليك  ق��د 
)26.466.67( درهم والر�ضوم وامل�ضاريف والفائدة القانونية بواقع  9% من تاريخ رفع 
الدعوى وحتى ال�ضداد التام والر�ضوم وامل�ضاريف ومقابل اتعاب املحاماة. وحددت لها 
جل�ضة يوم الربعاء املوافق 2017/11/8  ال�ضاعة 8.30 �ض بالقاعة Ch 1.C.13 لذا 
فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل . 
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12163 بتاريخ 2017/11/2   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/2585  مدين جزئي

ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  �ضينغ  �ضارميندار  �ضينغ  /هارجيندار  عليه  املدعي  اىل 
ومو�ضوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد  ����ض.ذ.م.م  العام  ال��ربي  للنقل  املدعي/ما�ضيانا 
 - قاطره   - فولفو   F12 ن��وع  من  ال�ضيارة  ب��رد  عليه  املدعي  مطالبة  املو�ضوع:دعوى 
ابي�ض - �ضنة ال�ضنع 1990 - والبالغ قيمتها خم�ضون الف درهم. وحددت لها جل�ضة 
لذا   Ch2.D.17 بالقاعة  ���ض   8.30 ال�ضاعة    2017/11/22 امل��واف��ق  الرب��ع��اء  ي��وم 
فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل . 
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12163 بتاريخ 2017/11/2   

     اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/2459  مدين جزئي

اىل املدعي عليه / 1- زارا في�ضل ابراهيم في�ضل جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي/ناجي كامل ابو دهن قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام 
املدعي عليه مببلغ وقدره )430000( درهم والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة 
والفائدة 9% من تاريخ املطالبة وحتى ال�ضداد التام و�ضمول احلكم بالنفاذ املعجل 
بال كفالة. وحددت لها جل�ضة يوم الحد املوافق 2017/11/12  ال�ضاعة 8.30 �ض 
بالقاعة Ch1.B.10 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
اأيام  بثالثة  للمحكمة قبل اجلل�ضة  او م�ضتندات  ما لديك من مذكرات  بتقدمي 

على الأقل  ويف حالة تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري. 
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12163 بتاريخ 2017/11/2   

     اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/1711  مدين جزئي

اىل املدعي عليه / 1- كمال مو�ضى عبد ابراهيم البيوك جمهول حمل القامة 
ومو�ضوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد  كحيل  رب��اح  علي  املدعي/�ضعيد  ان  مبا 
املطالبة مببلغ وقدره )7000( درهم والر�ضوم وامل�ضاريف. وحددت لها جل�ضة 
 Ch2.D.17 يوم الثنني املوافق 2017/11/20  ال�ضاعة 8.30 �ض بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل  ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري. 
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12163 بتاريخ 2017/11/2   

     اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/2417  مدين جزئي

اىل املدعي عليه / 1- املازمي للمقاولت العامة ذ.م.م جمهول حمل القامة 
الدعوى ومو�ضوعها  اأق��ام عليك  املدعي/عبدول �ضكور ميثو خان قد  ان  مبا 
املطالبة مببلغ وقدره )14000( درهم والفائدة والر�ضوم وامل�ضاريف. وحددت 
بالقاعة  ���ض   8.30 ال�����ض��اع��ة    2017/11/19 امل���واف���ق  الح���د  ي���وم  جل�ضة  ل��ه��ا 
وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�ضور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch1.B.10
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام 

على الأقل  ويف حالة تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري. 
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12163 بتاريخ 2017/11/2   
اعالن حكم متهيدي بالن�شر

         يف  الدعوى رقم 2017/2805  جتاري  جزئي 
اىل املدعي عليه/1-لك�ضمي بينتا بينتا فينو جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/بنك اخلليج الول - فرع 
دبي وميثله:حممد عبدامللك م�ضطفى اهلي مبا ان املدعي/بنك اخلليج الول - فرع دبي قد اأقام الدعوى 
التايل:حكمت  التمهيدي  احلكم  ب��ت��اري��خ:2017/10/30  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  وعليه  اع��اله  امل��ذك��ورة 
املحكمة مبثابة احل�ضوري وقبل الف�ضل يف املو�ضوع بندب اخلبري امل�ضريف املخت�ض �ضاحب الدور باجلدول 
املقدمة فيها وماع�ضى ان يقدمه اخل�ضوم -  وتكون مهمته كالتي الطالع على ملف الدعوى وامل�ضتندات 
النتقال ملقرات طريف الدعوى والطالع على املرا�ضالت الورقية واللكرتونية ان وجدت ال�ضجالت والدفاتر 
التجارية والورقية واللكرتونية املنتظمة - بيان عالقة الواقع بني طريف الدعوى - بيان نوع املعامالت التي 
ربطت طريف الدعوى و�ضندها و�ضببها وما ترتب عليها - بيان ما اذا كان طريف الدعوى قد اوفيا بالتزاماتهما 
فيها من عدمه على �ضوء اتفاقية القر�ض ال�ضخ�ضي مو�ضوع الدعوى وحددت مبلغ ع�ضرة الف درهم كامانة 
على ذمة ح�ضاب وم�ضروفات اخلبري واتعابه والزمت املدعي ب�ضدادها خلزانة املحكمة، وحددت لها املحكمة 

 .ch1.C.13:جل�ضة يوم الثنني املوافق:2017/11/6 ال�ضاعة:8:30 �ضباحا يف القاعة
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12163 بتاريخ 2017/11/2   

اعالن حكم متهيدي بالن�شر
         يف  الدعوى رقم 2017/2269  جتاري  جزئي 

برهاين  املدعي/موؤ�ض�ضة  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  ����ض.ذ.م.م  للمقاولت  عليه/1-الريامي  املدعي  اىل 
التجارية  برهاين  املدعي/موؤ�ض�ضة  ان  مبا  ح�ضني  ف�ضل  ال�ضيد/عبداحل�ضني  وميثلها  ����ض.ذ.م.م  التجارية 
�ض.ذ.م.م وميثلها ال�ضيد/عبداحل�ضني ف�ضل ح�ضني قد اأقام الدعوى املذكورة اعاله وعليه نعلنكم بان املحكمة 
حكمت بتاريخ:2017/10/31 احلكم التمهيدي التايل:قررت املحكمة �ضطب الدعوى ثم قررت عدول عن قرار 
ال�ضطب - حكمت املحكمة مبثابة احل�ضوري وقبل الف�ضل يف املو�ضوع بندب اخلبري احل�ضابي �ضاحب الدور 
باجلدول ما مل يتفق الطرفان علة تعيينه خالل ا�ضبوع تكون مهمته الطالع على ملف الدعوى ومابه من 
م�ضتندات بيان طبيعة العالقة بني املدعية واملدعي عليه وهل مت تنفيذ املعاملة والنتقال ملقر املدعية واملدعي 
عليها لالطالع على ال�ضجالت والدفاتر املحا�ضبية املنتظمة بهذا اخل�ضو�ض ان وجدت و�ضرحت للخبري يف 
�ضبيل اداء ماموريته النتقال اىل ايه جهة لالطالع على ما بها من م�ضتندات و�ضماع من يرى �ضرورة �ضماعه 
املحكمة كامانة حتت  ، حددت مبلغ ثالثة الف درهم تودع خزينة  �ضهود اخل�ضوم دون حلف ميني  و�ضماع 
الثالثاء  يوم  املحكمة جل�ضة  لها  بال�ضداد، وحددت  الثبات  امللزم بعبء  املدعي  اتعاب اخلربة وكلفت  ح�ضاب 

 .ch1.C.14:املوافق:2017/11/14 ال�ضاعة:8:30 �ضباحا يف القاعة
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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العدد 12163 بتاريخ 2017/11/2
اإخطار عديل بالن�شر 

رقم )28654/ 2017 (
امل��نذره  :  دنيا للتمويل ذ.م.م 

املنذر اإليه :  اجامريات اليموف.
درهم   )96،708.00( وقدرة  مبلغ  �ضداد  ب�ضرعة  اإليه  املنذر  املنذره  تنذر  
بالتق�ضيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�ضهرية  الأق�ضاط  ب�ضداد  الإخالل  نتيجة 
اأ�ضبوع من تاريخ الن�ضر واإل �ضي�ضطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
 ( نوع  ( من  دبي   /  M ) 28047/ خ�ضو�ضي/  رقم  ال�ضيارة  التنفيذية على 
تويوتا ياري�ض - هات�ضباك( واملمولة ل�ضاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،، 
الكاتب العدل 

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12163 بتاريخ 2017/11/2
 اإخطار عديل بالن�شر 

رقم )28637/ 2017 (
امل��نذره  :  دنيا للتمويل ذ.م.م 

املنذر اإليه :  �ضودهري او�ضوالد او�ضكار كركادا.
درهم   )54،790.29( وقدرة  مبلغ  �ضداد  ب�ضرعة  اإليه  املنذر  املنذره  تنذر  
بالتق�ضيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�ضهرية  الأق�ضاط  ب�ضداد  الإخالل  نتيجة 
اأ�ضبوع من تاريخ الن�ضر واإل �ضي�ضطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
 ( نوع  من   ) دبي   /  R خ�ضو�ضي/   /27358  ( رقم  ال�ضيارة  على  التنفيذية 
املنذر مع حفظ  واملمولة ل�ضاحلكم من قبل  ا�ضتي�ضن(   - تريل  اك�ض  ني�ضان 

كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل 

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12163 بتاريخ 2017/11/2
 اإخطار عديل بالن�شر 

رقم )28640/ 2017 (
امل��نذره  :  دنيا للتمويل ذ.م.م 

املنذر اإليه :  حممد انام مياه �ضراج مياه.
درهم   )52،946.00( وقدرة  مبلغ  �ضداد  ب�ضرعة  اإليه  املنذر  املنذره  تنذر  
بالتق�ضيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�ضهرية  الأق�ضاط  ب�ضداد  الإخالل  نتيجة 
اأ�ضبوع من تاريخ الن�ضر واإل �ضي�ضطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
 ( نوع  من   ) دبي   /  B خ�ضو�ضي/   /13294  ( رقم  ال�ضيارة  على  التنفيذية 
تويوتا كامري - �ضالون( واملمولة ل�ضاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل 

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12163 بتاريخ 2017/11/2
اإخطار عديل بالن�شر 

رقم )28661/ 2017 (
امل��نذره  :  دنيا للتمويل ذ.م.م 

املنذر اإليه : حمزة تيال تيال حممد.   
درهم   )46،051.00( وقدرة  مبلغ  �ضداد  ب�ضرعة  اإليه  املنذر  املنذره  تنذر  
بالتق�ضيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�ضهرية  الأق�ضاط  ب�ضداد  الإخالل  نتيجة 
اأ�ضبوع من تاريخ الن�ضر واإل �ضي�ضطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
 ( نوع  من   ) دبي   /  O خ�ضو�ضي/   /64771  ( رقم  ال�ضيارة  على  التنفيذية 
تويوتا COROLLA( واملمولة ل�ضاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،، 
الكاتب العدل 

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12163 بتاريخ 2017/11/2
 اإخطار عديل بالن�شر 

رقم )28635/ 2017 (
امل��نذره  :  دنيا للتمويل ذ.م.م 

املنذر اإليه : فيجو �ضتالني ويل�ضون ويل�ضون.   
تنذر  املنذره املنذر اإليه ب�ضرعة �ضداد مبلغ وقدرة )5،994.00( درهم نتيجة 
الإخالل ب�ضداد الأق�ضاط ال�ضهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�ضيط  وذلك خالل 
اأ�ضبوع من تاريخ الن�ضر واإل �ضي�ضطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على 
 )YARIS دبي ( من نوع )تويوتا / K /ال�ضيارة رقم ) 30958/ خ�ضو�ضي
نوع  اأي  املنذر من  كافة حقوق  املنذر مع حفظ  قبل  ل�ضاحلكم من  واملمولة 

كانت،،،
الكاتب العدل 

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12163 بتاريخ 2017/11/2
 اإخطار عديل بالن�شر 

رقم )28649/ 2017 (
امل��نذره  :  دنيا للتمويل ذ.م.م 

املنذر اإليه : معني �ضجاد �ضجاد ح�ضني.    
درهم   )15،880.00( وقدرة  مبلغ  �ضداد  ب�ضرعة  اإليه  املنذر  املنذره  تنذر  
بالتق�ضيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�ضهرية  الأق�ضاط  ب�ضداد  الإخالل  نتيجة 
اأ�ضبوع من تاريخ الن�ضر واإل �ضي�ضطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
نوع  من   ) دبي   /  O خ�ضو�ضي/   /41035  ( رقم  ال�ضيارة  على  التنفيذية 
)ميت�ضوبي�ضي LANCER( واملمولة ل�ضاحلكم من قبل املنذر مع حفظ 

كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل 

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12163 بتاريخ 2017/11/2
 اإخطار عديل بالن�شر 

رقم )28642/ 2017 (
امل��نذره  :  دنيا للتمويل ذ.م.م 

املنذر اإليه :  ايري�ض �ضني بالور ديال كروز.
درهم   )45،010.00( وقدرة  مبلغ  �ضداد  ب�ضرعة  اإليه  املنذر  املنذره  تنذر  
بالتق�ضيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�ضهرية  الأق�ضاط  ب�ضداد  الإخالل  نتيجة 
اأ�ضبوع من تاريخ الن�ضر واإل �ضي�ضطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
 ( نوع  من   ) دبي   /  K خ�ضو�ضي/   /41480  ( رقم  ال�ضيارة  على  التنفيذية 
تويوتا COROLLA( واملمولة ل�ضاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل 

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12163 بتاريخ 2017/11/2
 اإخطار عديل بالن�شر 

رقم )28638/ 2017 (
امل��نذره  :  دنيا للتمويل ذ.م.م 

املنذر اإليه :  �ضجن حممد �ضعيد النور حممد .    
درهم   )37،721.16( وقدرة  مبلغ  �ضداد  ب�ضرعة  اإليه  املنذر  املنذره  تنذر  
بالتق�ضيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�ضهرية  الأق�ضاط  ب�ضداد  الإخالل  نتيجة 
اأ�ضبوع من تاريخ الن�ضر واإل �ضي�ضطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�ضيارة رقم ) 37078/ خ�ضو�ضي/ 15 / ابوظبي ( من نوع 
) انفينيتي جي 37 _ �ضالون( واملمولة ل�ضاحلكم من قبل املنذر مع حفظ 

كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل 

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12163 بتاريخ 2017/11/2
 اإخطار عديل بالن�شر 

رقم )27578/ 2017 (
امل��نذره  :  دنيا للتمويل ذ.م.م 

املنذر اإليه :  حممد خان حممد رم�ضان فاروق.    
اإليه ب�ضرعة �ضداد مبلغ وقدرة )6660.00( درهم نتيجة  املنذر  املنذره  تنذر  
وذلك  بالتق�ضيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�ضهرية  الأق�ضاط  ب�ضداد  الإخالل 
الإجراءات  لتخاذ  املنذر  �ضي�ضطر  واإل  الن�ضر  تاريخ  من  اأ�ضبوع  خالل 
التنفيذية على ال�ضيارة رقم ) 12469/ خ�ضو�ضي/ I / دبي ( من نوع ) ني�ضان 
لوريل التيما _ �ضالون( واملمولة ل�ضاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل 

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12163 بتاريخ 2017/11/2
 اإخطار عديل بالن�شر 

رقم )27577/ 2017 (
امل��نذره  :  دنيا للتمويل ذ.م.م 

املنذر اإليه :  �ضامر �ضارتبايف      .    
اإليه ب�ضرعة �ضداد مبلغ وقدرة )3544.00( درهم نتيجة  املنذر  املنذره  تنذر  
وذلك  بالتق�ضيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�ضهرية  الأق�ضاط  ب�ضداد  الإخالل 
الإجراءات  لتخاذ  املنذر  �ضي�ضطر  واإل  الن�ضر  تاريخ  من  اأ�ضبوع  خالل 
 ( نوع  من   ) دبي   /  E خ�ضو�ضي/   /88497  ( رقم  ال�ضيارة  على  التنفيذية 
ني�ضان تيدا _ �ضالون  ( واملمولة ل�ضاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل 

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12163 بتاريخ 2017/11/2
 اإخطار عديل بالن�شر 

رقم )28636/ 2017 (
امل��نذره  :  دنيا للتمويل ذ.م.م 

املنذر اإليها :  مارو�ض لتاأجري ال�ضيارات �ض.ذ.م.م .   
درهم   )94،979.6( وقدرة  مبلغ  �ضداد  ب�ضرعة  اإليها  املنذر  املنذره  تنذر  
بالتق�ضيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�ضهرية  الأق�ضاط  ب�ضداد  الإخالل  نتيجة 
اأ�ضبوع من تاريخ الن�ضر واإل �ضي�ضطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
 ( نوع  من   ) دبي   /  K خ�ضو�ضي/   /90937  ( رقم  ال�ضيارة  على  التنفيذية 
ني�ضان �ضني _ �ضالون( واملمولة ل�ضاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل 

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12163 بتاريخ 2017/11/2
 اإخطار عديل بالن�شر 
رقم )28656  / 2017 (

امل��نذر  :  �ضتاندرد ت�ضارترد بنك .
املنذر اإليه : برافني كنان بليل �ضاتي�ضكومار .    

ينذر  املنذر املنذر اإليه ب�ضرعة �ضداد مبلغ وقدرة )32،089.00( درهم نتيجة 
وذلك  بالتق�ضيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�ضهرية  الأق�ضاط  ب�ضداد  الإخالل 
الإجراءات  لتخاذ  املنذر  �ضي�ضطر  واإل  الن�ضر  تاريخ  من  اأ�ضبوع  خالل 
ال�ضيارة رقم ) 19209/ خ�ضو�ضي/14 /ابوظبي( من نوع )  التنفيذية على 
ميت�ضوبي�ضي باجريو - ا�ضتي�ضن( واملمولة ل�ضاحلكم من قبل املنذر مع حفظ 

كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل 

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12163 بتاريخ 2017/11/2
 اإخطار عديل بالن�شر 

رقم )28655/ 2017 (
امل��نذره  :  دنيا للتمويل ذ.م.م 

املنذر اإليه :  احمد حممد نور الدين بن مويل.
تنذر  املنذره املنذر اإليه ب�ضرعة �ضداد مبلغ وقدرة )16،771.77( درهم نتيجة 
الإخالل ب�ضداد الأق�ضاط ال�ضهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�ضيط  وذلك خالل 
اأ�ضبوع من تاريخ الن�ضر واإل �ضي�ضطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على 
ال�ضيارة رقم ) 40257/ خ�ضو�ضي/ J / دبي ( من نوع ) ميت�ضوبي�ضي 1 ا�ض 
اك�ض ( واملمولة ل�ضاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي 

نوع كانت،،،
الكاتب العدل 

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12163 بتاريخ 2017/11/2
 اإخطار عديل بالن�شر 

رقم )28633/ 2017 (
امل��نذره  :  دنيا للتمويل ذ.م.م 

املنذر اإليه :  �ضتاج الن�ضاء خانام.   
درهم   )43،704.00( وقدرة  مبلغ  �ضداد  ب�ضرعة  اإليه  املنذر  املنذره  تنذر  
بالتق�ضيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�ضهرية  الأق�ضاط  ب�ضداد  الإخالل  نتيجة 
اأ�ضبوع من تاريخ الن�ضر واإل �ضي�ضطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�ضيارة رقم ) 49674/ خ�ضو�ضي/ B / دبي ( من نوع )ني�ضان 
كافة  حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�ضاحلكم  واملمولة   )2.5S  ALTIMA

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل 

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12163 بتاريخ 2017/11/2
 اإخطار عديل بالن�شر 

رقم )28647/ 2017 (
امل��نذره  :  دنيا للتمويل ذ.م.م 

املنذر اإليه : حممد حنيف حممد عزيز.    
درهم   )36،829.81( وقدرة  مبلغ  �ضداد  ب�ضرعة  اإليه  املنذر  املنذره  تنذر  
بالتق�ضيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�ضهرية  الأق�ضاط  ب�ضداد  الإخالل  نتيجة 
اأ�ضبوع من تاريخ الن�ضر واإل �ضي�ضطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
نوع  من   ) دبي   /  P خ�ضو�ضي/   /27540  ( رقم  ال�ضيارة  على  التنفيذية 
)ميت�ضوبي�ضي LANCER( واملمولة ل�ضاحلكم من قبل املنذر مع حفظ 

كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل 

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12163 بتاريخ 2017/11/2
 اإخطار عديل بالن�شر 

رقم )28632/ 2017 (
امل��نذره  :  دنيا للتمويل ذ.م.م 

املنذر اإليه :  روبي�ض كومار كوداكا�ضريييل �ضوكو.   
درهم   )64،440.00( وقدرة  مبلغ  �ضداد  ب�ضرعة  اإليه  املنذر  املنذره  تنذر  
بالتق�ضيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�ضهرية  الأق�ضاط  ب�ضداد  الإخالل  نتيجة 
اأ�ضبوع من تاريخ الن�ضر واإل �ضي�ضطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
 ( نوع  من   ) دبي   /  F خ�ضو�ضي/   /84750  ( رقم  ال�ضيارة  على  التنفيذية 
ني�ضان X.TRAIL 4.0( واملمولة ل�ضاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل 

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12163 بتاريخ 2017/11/2
 اإخطار عديل بالن�شر 

رقم )28639/ 2017 (
امل��نذره  :  دنيا للتمويل ذ.م.م 

املنذر اإليه :  كرم يون�ض ح�ضني ح�ضن.
درهم   )44،817.00( وقدرة  مبلغ  �ضداد  ب�ضرعة  اإليه  املنذر  املنذره  تنذر  
بالتق�ضيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�ضهرية  الأق�ضاط  ب�ضداد  الإخالل  نتيجة 
اأ�ضبوع من تاريخ الن�ضر واإل �ضي�ضطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�ضيارة رقم ) 54723/ خ�ضو�ضي/ K / دبي ( من نوع ) مازدا 
3 _ �ضالون  ( واملمولة ل�ضاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر 

من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل 

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12163 بتاريخ 2017/11/2
 اإخطار عديل بالن�شر 

رقم )28641/ 2017 (
امل��نذره  :  دنيا للتمويل ذ.م.م 

املنذر اإليه : نا�ضر ا�ضرف حممد ا�ضرف.   
تنذر  املنذره املنذر اإليه ب�ضرعة �ضداد مبلغ وقدرة )49،015.00( درهم نتيجة 
الإخالل ب�ضداد الأق�ضاط ال�ضهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�ضيط  وذلك خالل 
اأ�ضبوع من تاريخ الن�ضر واإل �ضي�ضطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على 
ال�ضيارة رقم ) 24775/ خ�ضو�ضي/ E / دبي ( من نوع ) تويوتا فورت�ضرن _ 
ا�ضتي�ضن  ( واملمولة ل�ضاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من 

اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل 

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12163 بتاريخ 2017/11/2
 اإخطار عديل بالن�شر 

رقم )28653/ 2017 (
امل��نذره  :  دنيا للتمويل ذ.م.م 

املنذر اإليه : ايلدو اباون كوتيز.   
درهم   )12،110.00( وقدرة  مبلغ  �ضداد  ب�ضرعة  اإليه  املنذر  املنذره  تنذر  
بالتق�ضيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�ضهرية  الأق�ضاط  ب�ضداد  الإخالل  نتيجة 
اأ�ضبوع من تاريخ الن�ضر واإل �ضي�ضطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�ضيارة رقم ) 53971/ خ�ضو�ضي/ 11 / ابوظبي ( من نوع ) 
ميت�ضوبي�ضي لن�ضر _ �ضالون  ( واملمولة ل�ضاحلكم من قبل املنذر مع حفظ 

كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل 

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12163 بتاريخ 2017/11/2
 اإخطار عديل بالن�شر 

رقم )28634/ 2017 (
امل��نذره  :  دنيا للتمويل ذ.م.م 

املنذر اإليه :عرفان مطيع الرحمن حممد عوث با�ضا.   
درهم   )51،046.63( وقدرة  مبلغ  �ضداد  ب�ضرعة  اإليه  املنذر  املنذره  تنذر  
بالتق�ضيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�ضهرية  الأق�ضاط  ب�ضداد  الإخالل  نتيجة 
اأ�ضبوع من تاريخ الن�ضر واإل �ضي�ضطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�ضيارة رقم ) 97510/ خ�ضو�ضي/ L / دبي ( من نوع )ني�ضان 
_ TIDA  ( واملمولة ل�ضاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر 

من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل 

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12163 بتاريخ 2017/11/2
 اإخطار عديل بالن�شر 

رقم )28648/ 2017 (
امل��نذره  :  دنيا للتمويل ذ.م.م 

املنذر اإليه :  حممد يحيى رحمن حبيب الرحمن.
درهم   )10،530.00( وقدرة  مبلغ  �ضداد  ب�ضرعة  اإليه  املنذر  املنذره  تنذر  
بالتق�ضيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�ضهرية  الأق�ضاط  ب�ضداد  الإخالل  نتيجة 
اأ�ضبوع من تاريخ الن�ضر واإل �ضي�ضطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
 ( نوع  من   ) دبي   /  P خ�ضو�ضي/   /81573  ( رقم  ال�ضيارة  على  التنفيذية 
حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�ضاحلكم  واملمولة   )LANCER ميت�ضوبي�ضي 

كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل 

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12163 بتاريخ 2017/11/2
 اإخطار عديل بالن�شر 

رقم )28645/ 2017 (
امل��نذره  :  دنيا للتمويل ذ.م.م 

املنذر اإليه :  �ضمري ب�ضارت حممد ب�ضارت.    
درهم   )67،508.00( وقدرة  مبلغ  �ضداد  ب�ضرعة  اإليه  املنذر  املنذره  تنذر  
بالتق�ضيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�ضهرية  الأق�ضاط  ب�ضداد  الإخالل  نتيجة 
اأ�ضبوع من تاريخ الن�ضر واإل �ضي�ضطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
 ( نوع  من   ) دبي   /  G خ�ضو�ضي/   /23718  ( رقم  ال�ضيارة  على  التنفيذية 
حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�ضاحلكم  واملمولة   )PAJERO ميت�ضوبي�ضي 

كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل 

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12163 بتاريخ 2017/11/2
 اإخطار عديل بالن�شر 

رقم )28646/ 2017 (
امل��نذره  :  دنيا للتمويل ذ.م.م 

املنذر اإليه : مب�ضر ح�ضني غالم.   
درهم   )95،031.00( وقدرة  مبلغ  �ضداد  ب�ضرعة  اإليه  املنذر  املنذره  تنذر  
بالتق�ضيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�ضهرية  الأق�ضاط  ب�ضداد  الإخالل  نتيجة 
اأ�ضبوع من تاريخ الن�ضر واإل �ضي�ضطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�ضيارة رقم ) 23207/ خ�ضو�ضي/ E / دبي ( من نوع )هوندا 
�ضيفك _ �ضالون  ( واملمولة ل�ضاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق 

املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل 

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12163 بتاريخ 2017/11/2
 اإخطار عديل بالن�شر 
رقم )28650  / 2017 (

امل��نذر  :  م�ضرف اأبوظبي ال�ضالمي .
املنذر اإليه : خالد عفيف احمد اجلب�ضه .    

ينذر  املنذر املنذر اإليه ب�ضرعة �ضداد مبلغ وقدرة )64،653.10( درهم نتيجة 
وذلك  بالتق�ضيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�ضهرية  الأق�ضاط  ب�ضداد  الإخالل 
الإجراءات  لتخاذ  املنذر  �ضي�ضطر  واإل  الن�ضر  تاريخ  من  اأ�ضبوع  خالل 
ال�ضيارة رقم ) 15925/ خ�ضو�ضي/13 /اأبوظبي( من نوع )  التنفيذية على 
تويوتا 86 - كوبيه( واملمولة ل�ضاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق 

املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل 

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم
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 اع���ت���ربت م��ع��ايل ن����ورة ب��ن��ت حم��م��د ال��ك��ع��ب��ي وزي����رة 
ال�ضارقة  م��ع��ر���ض  اح��ت��الل  امل��ع��رف��ة  وتنمية  ال��ث��ق��اف��ة 
اكربمعار�ض  �ضمن  الثالثة  املرتبة  للكتاب  ال���دويل 
املتابعة  بف�ضل  ب��ل  ف���راغ  م��ن  ي���اأت  مل  للكتاب  دول��ي��ة 
بن  �ضلطان  الدكتور  ال�ضيخ  ال�ضمو  ل�ضاحب  احلثيثة 
حممد القا�ضمي ع�ضو املجل�ض الأعلى حاكم ال�ضارقة 

لهذا احلراك الثقايف .
من�ضة  ه��و  امل��ع��ر���ض  ان  ل/وام/  ت�����ض��ري��ح  يف  واك����دت 
لتبادل الثقافات و املاليني من العناويني و ال�ضدارات 
اأقطار  خمتلف  من  الثقافة  رواد  لتكرمي  و  اجلديدة 
العامل و كونه معر�ضا يحت�ضن ثقافات خمتلفة فهو 

معر�ض عاملي بكل املقايي�ض.
و ن��وه��ت بكلمة ���ض��اح��ب ال�����ض��م��و ح��اك��م ال�����ض��ارق��ة يف 
الكتاب  و  الثقافة  دور  على  والرتكيز  املعر�ض  افتتاح 
يوؤثر  اأ���ض��ب��ح  ال���ذي  و  ���ض��اليل  اأي تفكري  يف حم��ارب��ة 
على عقول �ضبابنا لذلك فان معر�ض الكتاب هو انارة 
للعقول من كل ال�ضلوكيات اخلاطئة و هنا تظهراأهمية 
اأن تكون منربا للت�ضامح و  الثقافات و  ت�ضافر جميع 

هو ما مل�ضناه من خالل معر�ض ال�ضارقة للكتاب.
من جانب اكد �ضعادة اأحمد بن ركا�ض العامري رئي�ض 
العام  دورة  اأن  ل��وام  ت�ضريح  يف  للكتاب  ال�ضارقة  هيئة 
واحدة من ال��دورات املتميزة يف تاريخ معر�ض الكتاب 
حيث ي�ضارك فيها اأكرث من 1691 دار ن�ضر من 60 
دولة يف العامل تقدم اأكرث من مليون و ن�ضف عنوان يف 
دللة كبرية على التنوع الثقايف و الفكري للمعر�ض و 
الثقافة الماراتية و املكانة التي و�ضلت اليها يف العامل 
متنوعة  ثقافية  فعالية   2600 املعر�ض  ي�ضاحب  .و 
ي�ضارك فيها اأك��رث من 400 �ضيف من 48 دول��ة يف 

العامل .

و اأ�ضاف العامري اأنه مت عر�ض اأقدم ن�ضخة ل�ضفحات 
من القران بالتعاون مع جامعة بريمنغهام و املجل�ض 
املعرفة  وتنمية  الثقافة  ووزارة  ال��ربي��ط��اين  الثقايف 
ترجع اىل القرن امليالدي ومت اختيار اململكة املتحدة 
ك�ضيف �ضرف ملعر�ض ال�ضارقة الدويل للكتاب مما يدل 
على التنوع الثقايف و لمتزاج الفكري بني الدولتني .

الق�ض�ض  لركن  متميزة  م�ضاركة  املعر�ض  ي�ضهد  كما 
التي  اعمالهم  لب��راز  لليافعني  فر�ضة  وه��و  امل�ضورة 
حتولت اىل افالم �ضنيمائية يتم تقدميها يف املعر�ض 
بال�ضافة اىل ركن امل�ضتقبل الذي يوفر كل احللول يف 
�ضناعة الكتاب لبناء امل�ضتقبل القادم. كما مت تق�ضييم 
املعر�ض اىل اأق�ضام متنوعة مع وجود لركن للتوا�ضل 

اأهمية  اب��راز  و  الثقافية  الر�ضالة  لظهار  الجتماعي 
التوا�ضل  و���ض��ائ��ل  م��ن  لال�ضتفادة  بال�ضافة  ال��ك��ت��اب 
الجتماعي لي�ضال ر�ضالة الثقافة الماراتية و الفكر 
املفكرين  اي�ضا  و  الم��ارات��ي��ني  للمثقفني  الب��داع��ي 
ال�ضارقة  معر�ض  ي���زورون  ال��ذي��ن  العامليني  الدب���اء  و 

للكتاب .

“حتدي  ان��ط��ل��ق��ت ال��������دورة ال���ث���ال���ث���ة م����ن 
القراءة العربي” للعام 2018 والذي كان 
قد اأطلقه �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن 
اآل مكتوم نائب رئي�ض الدولة رئي�ض  را�ضد 
“رعاه اهلل”  دب���ي  ال�����وزراء ح��اك��م  جم��ل�����ض 
الطلبة  لدى  القراءة  ثقافة  حتفيز  بهدف 
يف خمتلف اأقطار العامل العربي وذلك من 
خالل طباعة 50 مليون جواز من جوازات 
ال���ت���ح���دي ع��ل��ى م��رح��ل��ت��ني ب���ال���ت���ع���اون مع 
التابعة  والن�ضر  للطباعة  املتحدة  ال�ضركة 
ل�ضركة اأبو ظبي لالإعالم، ل�ضتخدامها يف 
تلخي�ض الكتب التي تتم قراءتها من قبل 

الطالب.
القراءة  حت��دي  من  الثانية  ال���دورة  وكانت 
اأك���رث م��ن 7  ال��ع��رب��ي ق��د ���ض��ه��دت مناف�ضة 
م��الي��ني و400 ط��ال��ب وط��ال��ب��ة م��ن 25 
اأكرث  ق��راأوا خاللها  واأجنبية،  دول��ة عربية 
ك��ت��اب، ح��ي��ث مت تتويج  200 م��ل��ي��ون  م��ن 
“بطل  بلقب  ال�ضريف  عفاف  الفل�ضطينية 
اأقيم  وذل��ك خالل حفل �ضخم  التحدي”، 
يف اأوبرا دبي. وقال عبداهلل النعيمي من�ضق 
ال�ضتعداد  “ بداأنا  العربي  القراءة  حتدي 
العربي  القراءة  الثالثة من حتدي  للدورة 
من خالل عقد جمموعة من الجتماعات 
التح�ضريية لو�ضع الت�ضور العام للن�ضخة 
ال�ضابقة  التجارب  القادمة م�ضتفيدين من 
الن�ضختني  م�����ن  امل���ك���ت�������ض���ب���ة  واخل����������ربات 
املبا�ضرة  ع��ل��ى  ح��ر���ض��ن��ا  وق����د  امل��ا���ض��ي��ت��ني 
بطباعة ج��وازات التحدي بوقت مبكر هذا 
العام وقبل اأ�ضهر من بداية العام الدرا�ضي 
م�ضاركة  لت�ضهيل  الثالثة  ال��دورة  وانطالق 
ونتيجة  ال���ق���ادم���ة  ال��������دورة  يف  ال����ط����الب 
التفاعل الكبري من قبل املدار�ض يف الدول 
ال��ع��رب��ي��ة وان���ط���الق حت�����ض��ريات��ه��م بوقت 
واأ�ضاف  احلايل”.  ال��درا���ض��ي  للعام  �ضابق 
لقد مل�ضنا الدعم الكبري املُقدم من عدٍد   “
لتحفيز  املختلفة  احلكومية  اجل��ه��ات  م��ن 
امل�ضاريع املعرفية ون�ضر ثقافة القراءة بني 
كافة اأفراد املجتمع مبا ينعك�ض اإيجاباً على 
اإظهار جيٍل جديد من املثقفني العرب حيث 

�ضعى �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد 
اآل مكتوم، من خالل اإطالق م�ضروع حتدي 
نفو�ض  يف  الأم���ل  زرع  اإىل  العربي  ال��ق��راءة 
العربية  الأق����ط����ار  خم��ت��ل��ف  م���ن  ال��ط��ل��ب��ة 
وت�ضليط ال�ضوء على اأجيال مثقفة وقادرة 

على مواجهة حتديات امل�ضتقبل«.
العام  امل��دي��ر  النعيمي  علي  ق��ال  جهته  م��ن 
التي  “املتحدة للطباعة والن�ضر”  لل�ضركة 
اأبوظبي  ل�ضركة  التابع  الطباعة  ذراع  تعد 
لالإعالم اإن “م�ضاركتنا بهذه املبادرة املهمة، 
ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  �ضعلتها  اأطلق  التي 
دليل  مكتوم، هو خري  اآل  را�ضد  بن  حممد 
اأجل  م��ن  احلكومية  اجل��ه��ود  ت�ضافر  على 
لدى  واملناف�ضة  وال��ت��ح��دي  الأم���ل  روح  ب��ث 
العامل  اأن��ح��اء  خمتلف  يف  امل�ضتقبل  اأج��ي��ال 

العربي«.
واأ����ض���اف ال��ن��ع��ي��م��ي “ ان ط��ب��اع��ة ج����وازات 
تعك�ض  واأل���وان  بت�ضاميم  �ضتكون  التحدي 

التي  والإيجابية  والتحدي  الإ���ض��رار  روح 
واإننا   .. امل�����ض��روع  يف  امل�����ض��ارك��ون  بها  يتمتع 
فخورون ب�ضراكتنا مع مبادرات حممد بن 
حتدي  خ��الل  من  العاملية  مكتوم  اآل  را�ضد 
نقطة حتول  ي�ضكل  ال��ذي  العربي  ال��ق��راءة 
ه��ام��ة يف ح��ي��اة ال��ك��ث��ري م���ن ال��ط��ل��ب��ة على 

م�ضتوى العامل العربي«.
“حتدي  امل�����ض��ارك��ون يف  ال��ط��ل��ب��ة  وي��ح�����ض��ل 
التحدي  ج����وازات  على  العربي”  ال��ق��راءة 
ال��ت��ي ت��ت��ي��ح ل��ه��م امل�����ض��ارك��ة وال��و���ض��ول اإىل 
الت�ضفيات النهائية وهي عبارة عن خم�ضة 
جوازات ملّونة يت�ضمن كل واحد منها 10 
���ض��ف��ح��ات ي��ك��ت��ب ال��ط��ال��ب امل�����ض��ارك يف كل 
بالكتاب  اخل��ا���ض��ة  امل��ع��ل��وم��ات  منها  واح���دة 

الذي قراأه وملخ�ضا عنه.
وك��ان��ت ال�����دورة ال��ث��ان��ي��ة م��ن ال��ت��ح��دي قد 
�ضاحب  اإع��الن  اخلتامي  حفلها  يف  �ضهدت 
مكتوم  اآل  را���ض��د  ب��ن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو 

اأبناء  لي�ضمل  ع��امل��ي��ا  ال��ت��ح��دي  ع��ن حت��وي��ل 
كما  الأجنبية  ال��دول  يف  العربية  اجلاليات 
�ضريف من  رائ��د  الطالبة عفاف  تتويج  مت 
مدار�ض  وتتويج  للتحدي،  بطلة  فل�ضطني 
الإمي��ان يف البحرين بلقب املدر�ضة الأوىل 
املغرب  من  الظل  د.ح��وري��ة  واختيار  عربياً 

لتنال لقب “امل�ضرفة املتميزة«.
القراءة  حت��دي  م�ضروع  اأن  بالذكر  جدير 
العربي الذي اأطلقه �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ 
اآل مكتوم يف �ضبتمرب من  حممد بن را�ضد 
اإقليمي  م�ضروع  اأك��رب  ميثل   2015 العام 
ال��ط��الب يف  ل��دى  ال��ق��راءة  لت�ضجيع  عربي 
جديد  جيل  لإب��راز  و�ضوًل  العربي  العامل 
متفوق يف جمال الطالع والقراءة و�ضغف 
املعرفة. ويهدف حتدي القراءة العربي اإىل 
ت�ضجيع القراءة ب�ضكل م�ضتدام ومنتظم عرب 
نظام متكامل من املتابعة للطلبة طيلة العام 
كبرية  جمموعة  اإىل  بالإ�ضافة  الأكادميي، 

من احلوافز املالية والت�ضجيعية للمدار�ض 
جميع  م��ن  امل�ضاركني  وامل�ضرفني  والطلبة 
ر�ضالة  وتتمحور   .. العربي  ال��ع��امل  اأن��ح��اء 
امل�ضروع حول اإحداث نه�ضة يف القراءة عرب 
اإىل  و�ضول م�ضروع حتدي القراءة العربي 
العربي.  الوطن  مدار�ض  يف  الطلبة  جميع 
كما يهدف امل�ضروع اإىل تنمية الوعي العام 
بواقع القراءة العربي، و�ضرورة الرتقاء به 
اإ�ضافة  عاملياً،  متقدم  موقع  اإىل  للو�ضول 
واملبدعني  املتميزين  من  جيل  تكوين  اإىل 
املجالت  جميع  يف  البتكار  على  القادرين 
اللغة  تعليم  مناهج  تطوير  على  وال��ع��م��ل 
ال��ع��رب��ي��ة يف ال��وط��ن ال��ع��رب��ي ب���الإف���ادة من 
م�ضروع  يف  املتوافرة  البيانات  تقومي  نتائج 
حت��دي ال��ق��راءة ال��ع��رب��ي، وت��ق��دمي اأمنوذج 
لت�ضجيع  علمية  اأ�ض�ض  على  قائم  متكامل 
الوطن  يف  مم��اث��ل  ط��اَب��ع  ذات  م�����ض��روع��ات 

العربي.

ا�ضبانيا تفوز بالن�ضخة االوىل جلائزة »ترجمان« 
االكرب عامليا عن »األف ليلة و ليلة«

ق���رر م��ع��ر���ض ال�����ض��ارق��ة للكتاب م��ن��ح ج��ائ��زة ال�����ض��ارق��ة ال��ع��امل��ي��ة للرتجمة 
ترجمة  عن  ا�ضبانيا  ململكة  والتاأليف  الرتجمة  يف  املتخ�ض�ضة  »ُترجمان« 
مليوين  اجل��ائ��زة  قيمة  .وتبلغ  ال�ضبانية  »لللغة  ليلة  و  ليلة  األ��ف  ك��ت��اب« 

درهم.
ت�ضريح  يف  للكتاب  ال�ضارقة  هيئة  رئي�ض  العامري  ركا�ض  بن  اأحمد  وق��ال 
الفائزين باكرب  اأول  اليوم تكرمي  املعر�ض �ضهد  اأن  انباء الم��ارات  لوكالة 
تعنى  والتي  »ُترجمان«  وهي جائزة  العامل  م�ضتوى  على  للرتجمة  جائزة 
اأخرى على ان تكون اجلائزة  برتجمة الكتب من اللغة العربية اىل لغات 

�ضنوية.
ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  بتوجيهات  عمال  ياأتي  ذل��ك  ان  العامري  اأ�ضاف  و 
الدكتور �ضلطان بن حممد القا�ضمي ع�ضو جمل�ض الأعلى حاكم ال�ضارقة 
الإن�ضاين  املنجر  م��ن  تتخذ  التي  الرا�ضخة  العاملية  الرتجمات  لت�ضجيع 
الفارق يف اأبعاده الثقافية والفكرية منطلقات قومية ترتكز عليها يف بناء 

ح�ضارة الإن�ضان ومد ج�ضور التوا�ضل بني ال�ضرق والغرب .

العامل ي�ضاهد كنوز الفرعون 
الذهبى كاملة الأول مرة فى 2018

الفرعون  م��ق��ربة  اكت�ضاف  على   95 ال  ال��ذك��رى  املقبل  ال�ضبت  ي��وم  مت��ر 
الذهبى امللك توت عنخ اآمون فى 4 نوفمرب عام 1922 على يد عامل عامل 
الآثار الربيطانى هوارد كارتر فى وادى امللوك بالرب الغربى بالأق�ضر، وتاأتى 
الكبري  امل�ضرى  انتظار الفتتاح اجلزئى للمتحف  الذكرى والعامل فى  تلك 
قاعة  ف��ى  ال�ضغري  امل��ل��ك  مقتنيات  جميع  ع��ر���ض  �ضيتم  حيث   ،2018 ف��ى 
خم�ض�ضة له تبلغ م�ضاحتها 7 اأ�ضعاف م�ضاحة القاعة التى ت�ضم مقتنياته 

باملتحف امل�ضرى بالتحرير.
واأكد الدكتور طارق توفيق، امل�ضرف العام على املتحف الكبري، اأنه �ضيتم عر�ض 
وجذابة  جديدة  بطريقة  اآم��ون  عنخ  توت  للملك  الفريدة  واملقتنيات  الكنوز 
عند الفتتاح اجلزئى للمتحف، حيث مت تخ�ضي�ض قاعة تبلغ م�ضاحتها نحو 
اأن عر�ض  7500 مرت مربع لعر�ض تلك املقتنيات ب�ضورة كاملة، مو�ضحا 
مقتنيات الفرعون الذهبى ب�ضورة كاملة �ضي�ضاهم فى الرواج للمتحف الكبري 

الذى يعد من اأهم متاحف العامل، وتن�ضيط احلركة ال�ضياحية مل�ضر .
واأو�ضح اأنه مت نقل ما يقرب من 4200 قطعة للفرعون الذهبى من اأ�ضل 
5 اآلف قطعة موجودة باملتحف امل�ضرى بالتحرير لعر�ضها باملتحف الكبري 
عند الفتتاح اجلزئى، م�ضريا اإىل اأنه �ضيتم نقل القناع الذهبى للملك توت 
عنخ اأمون من املتحف امل�ضرى بالتحرير قبل الفتتاح اجلزئى ب�ضهر واحد، 
لإتاحة الفر�ضة لزوار املتحف بالتحرير لروؤية القناع حتى اآخر وقت ممكن، 
التى  اأ�ضهر   3 ال  نقلها خالل  ف�ضيتم  الكبرية  الذهبية  للقطع  بالن�ضبة  اأم��ا 

ت�ضبق الفتتاح .
19 عاما؛  ال  1323 ق.م عن عمر ناهز  اآم��ون عام  امللك توت عنخ  وتوفى 
�ضنوات،   10 ا�ضتمرت  ق�ضرية  ل��ف��رتة  م�ضر  ع��ر���ض  على  تربعه  بعد  وذل���ك 
وليزال  بالأق�ضر،  الغربى  بالرب  امل��ل��وك  ب���وادى   62 رق��م  مقربته  وحتمل 
اأكرث  اآم��ون  املقربة، ويعد توت عنخ  التابوت اجلرانيتى واملومياء داخل تلك 
تعر�ضه  ج��ان��ب  اإىل  ال��ت��اري��خ،  م��ر  على  للجدل  اإث���ارة  القدمية  م�ضر  م��ل��وك 
جميع  با�ضتمرار  تتناقلها  التى  الغريبة،  احل���وادث  م��ن  للكثري  ومقتنياته 

و�ضائل الإعالم املحلية والعاملية .
وفى 4 نوفمرب عام 1922 ك�ضف هوارد كارتر عن اأول درجة �ضلم فى درجات 
ال�ضالمل التى يبلغ عددها 16 درجة، وفى نهاية يوم 5 نوفمرب مت الك�ضف 
عن كل درجات ال�ضالمل، وفى نهاية نوفمرب و�ضل هوارد كارتر اإىل الغرفة 
املقربة  افتتحت  نوفمرب  �ضهر  اأواخ��ر  وفى  الغرف،  وباقى  باملقربة  الأمامية 
اأول موؤمتر �ضحفي، وفى �ضهر دي�ضمرب  اليوم الأخ��ري مت عقد  ر�ضميا، وفى 
والتى  الأمامية  الغرفة  تنظيف  وب��داأ  املقربة  من  اأثرية  قطعة  اأول  خرجت 

ا�ضتغرقت 7 اأ�ضابيع.
وفى   ،1923 ع��ام  ف��رباي��ر  �ضهر  منت�ضف  ف��ى  ر�ضميا  الفن  غرفة  فتح  ومت 
اخلام�ض من اأبريل من نف�ض العام توفى اللورد كارنارفون ف�ضاع حول مقربة 
توت عنخ امون وجود لعنة للفراعنة، وانت�ضرت هذه الفكرة فى العامل، ولكن 
وارتباطها  الفراعنة  لعنة  لفكرة  ال�ضحة  م��ن  اأ�ضا�ض  يوجد  ل  ال��واق��ع  ف��ى 
اإىل م�ضر  كارتر  ع��اد  ك��ارن��ارف��ون  ال��ل��ورد  وف��اة  اأ�ضهر من   6 باملقربة، وعقب 
ل�ضتئناف املو�ضم الثانى للحفائر، و فى 12 فرباير 1924 مت رفع الغطاء 

اجلرانيتى للتابوت.
اأما فى احلادى ع�ضر من نوفمرب عام 1925، فقد مت فح�ض مومياء توت 
الدفن وكان  امللحقة بغرفة  الكنز  العمل فى غرفة  ب��داأ كارتر  و  اأم��ون،  عنخ 
بها 2000 قطعة اأثرية، وقام بتفريغ الغرفة وفح�ضها فى 24 اأكتوبر عام 
اآخر قطعة من املقربة وذلك بعد  1930 نقلت  10 نوفمرب  1926، وفى 
ثمانى �ضنوات من اكت�ضافها، وتظل مقربة توت عنخ اآمون حتت اأنظار العامل 

ب�ضبب وجود مومياء امللك ال�ضغري بها.

نورة الكعبي:ال�ضارقة للكتاب من�ضة لتبادل الثقافات 

حتدي القراءة العربي يبا�ضر طباعة 50 مليون جواز حتدي مع انطالق الدورة الثالثة

جلنة حتكيم »�ضاعر املليون« 
ت�ضتعد جلولة الكويت غدا

لاللتقاء بال�ضعراء يف دولة الكويت �ضمن  “�ضاعر املليون”،  ت�ضتعد جلنة حتكيم برنامج 
اأبرز ال�ضعراء �ضمن قائمة ال�  املحطة الثانية من جولت املو�ضم الثامن، وذلك لختيار 

100 �ضاعر، اعتبارا من يوم اجلمعة املقبل املوافق 3 من نوفمرب اجلاري وحتى 5 منه 
يف فندق جمريا.

احل�ضن،  غ�ضان  والدكتور  العميمي،  �ضلطان  من  كال  الربنامج  حتكيم  جلنة  وت�ضم 
وتركي  �ضفوق،  ب��در  من  املكونة  ال�ضت�ضارية  اللجنة  اإىل  بالإ�ضافة  ال�ضعيد،  وحمد 

املريخي، ومعد الربنامج عارف عمر.
وحازت دولة الكويت على بريق ال�ضعر يف املو�ضم ال�ضابع ل�ضاعر املليون عام 2015 – 
2016، حيث متكن ال�ضاعر راجح نواف احلميداين من احل�ضول على املركز الأول، 

كما ح�ضد ال�ضاعر الكويتي �ضعد بتال ال�ضبيعي املركز الثاين يف نف�ض املو�ضم.
ابتداء من  ال�ضابقة ح�ضورا وم�ضاركة قوية  املوا�ضم  الكويت على مدار  �ضعراء  و�ضجل 

منذ  الكويت  �ضعراء  متكن  حيث  امل�ضابقة،  منرب  اإىل  وو�ضول  التحكيم،  جلنة  ج��ولت 
انطالقة الربنامج من احل�ضول على 5 مراكز متقدمة �ضمن املراكز الأوىل، ونيل لقب 

“�ضاعر املليون” مرتني خالل املو�ضمني الرابع وال�ضابع.
يذكر اأن جلنة حتكيم برنامج “�ضاعر املليون” للمو�ضم الثامن، �ضتتوجه بعد جولة الكويت 

ال�ضعودية لاللتقاء بال�ضعراء يف فندق الفي�ضلية بالريا�ض خالل الفرتة  اململكة العربية  اإىل 
خالل  اأبوظبي  الإماراتية  العا�ضمة  يف  جولتها  و�ضتختتم  اجل��اري،  نوفمرب   15 حتى   11 من 

الفرتة من 23 اإىل 25 نوفمرب اجلاري يف م�ضرح �ضاطئ الراحة.
وكانت جلنة التحكيم “�ضاعر املليون” اختتمت جولتها يف اململكة الأردنية الها�ضمية، و�ضط ح�ضور فاق 

امل�ضاركني مقارنة  اأعداد  اإقبال كبريا يف  امل�ضاركني، و�ضجلت جولة العا�ضمة الأردنية  ال�ضعراء  التوقعات من 
العربية من مقيمني  ال��دول  اأبناء  والتي �ضمت عدد من  امل�ضاركة  تنوع اجلن�ضيات  ال�ضابق، ف�ضال عن  املو�ضم  مع 

وزائرين.
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فــن عــربـــي

ريهام حجاج... انتهت من )رغدة 

متوح�ضة( وتتفرغ لـ )الكربيت االأحمر(
على  ح��ج��اج،  ري��ه��ام  امل�ضرية  الفنانة  اأو�ضكت 
من  الأخ��رية  م�ضاهدها  ت�ضوير  من  النتهاء 
ف��ي��ل��م )رغ����دة م��ت��وح�����ض��ة(، م��ع ال��ف��ن��ان رامز 
اأخ���رى اإىل ال�ضينما  ي��ع��ود م��رة  ال���ذي  ج��الل 
اأكرث من  اآخر عمل له الذي ُعر�ض قبل  بعد 

حبنا(. )كنغر  وهو  اأعوام،   3
واأ�ضارت ريهام اإىل اأن الفيلم يدور 
يف اإط����ار ك��وم��ي��دي ح���ول رجل 
عنه  وتنف�ضل  زوج��ت��ه  ت��رتك��ه 
ابنهما  ل��ه  وت��رتك  وت�ضافر، 
الهلع  م���ن  ح����ال  ل��ي��ع��ي�����ض 
يكت�ضف  اأن  بعد  وال��رع��ب 
�ضقة  يف  ج����ث����ث  وج����������ود 
جرمية  ه��ي  فهل  �ضديقه، 
اأم جم���رد خ��دع��ة من  ف��ع��اًل 

�ضديقه؟!
حجاج  ري��ه��ام  ب��ط��ول��ة:  الفيلم 
وحم��م��د ث���روت واأح���م���د فتحي 

وان��ت�����ض��ار، وم��ن ت��األ��ي��ف ل���وؤي ال�ضيد واإخ���راج 
حممد كرمي.

ريهام ك�ضفت عن اأنها فور النتهاء من الفيلم 
)الكربيت  م�ضل�ضلها  لت�ضوير  متاما  �ضتتفرغ 
ال�ضعدين،  اأحمد  الثاين( مع  � اجلزء  الأحمر 
الفانتازيا  درام���ا  نوعية  اإىل  ينتمي  والعمل 
وال����غ����رائ����ب����ي����ات ال����ت����ي ت���ت���ح���دث ع�����ن اجل���ن 
اأح����داث اجلزء  انتهت يف  وال��ت��ي  وال��ع��ف��اري��ت، 
ال�ضعدين،  اأح��م��د  زوج���ة  اخ��ت��ف��اء  على  الأول 

وحماولة الك�ضف عن مكانها.
ورغ���م الإ���ض��اع��ات ال��ت��ي م�ضت ك��اًل م��ن ريهام 
ع���الق���ة عاطفية  وج�����ود  ح����ول  وال�������ض���ع���دين، 
بينهما، فاإن ريهام مل تنتبه لالأمر ومل تعطه 
اأي اهتمام. وك�ضفت عن اأنها حتب العمل مع 
ال�ضعدين لوجود كيمياء بينهما يف العمل، ول 
تهتم مبثل هذه الإ�ضاعات التي تعطل الفنان، 
ويهتم  الأ�ضا�ضي،  �ضغله  عن  ين�ضرف  وجتعله 

بالرد على مثل هذه الأ�ضياء.

منة جالل �ضعيدة 
بالتكرمي

اأعربت الفنانة امل�ضرية ال�ضابة منة جالل عن 
�ضعادتها بتكرميها من قبل اإدارة مهرجان 

هم�ضة الدويل لالآداب والفنون يف دورته 
عن  �ضاعد  وج��ه  كاأف�ضل  اخلام�ضة، 

دوره��ا يف م�ضل�ضل )رم�ضان كرمي( 
لفتة  املهرجان،  تكرميات  �ضمن 

اإىل اأن �ضعادتها ل تو�ضف كونها 
ح�ضلت على هذا التكرمي من 

خالل ا�ضتفتاء اجلمهور.
رئي�ض  ق����ال  ج��ه��ت��ه،  م���ن 
امل���������ه���������رج���������ان ف����ت����ح����ي 
ه����ذا  اإن  احل�����������ض�����ري، 
التكرمي الذي اأتى على 
اأثر ا�ضتفتاء اجلمهور، 

نالت فيه جالل اأعلى 
ن�ضبة ت�ضويت.

املهرجان  اأن  يذكر 
دورت��������ه  يف  ح����م����ل 

احلالية ا�ضم �ضمراء 
ال����ن����ي����ل )م����دي����ح����ة 

ي�ضري(.

مل����اذا ت�����ض��ّرف��ْت امل��ذي��ع��ة ال��ت��ون�����ض��ة بهذه 
الطريقة. وملاذا مت ن�ْضر فيديو بتفا�ضيل 
ما ح�ضل، خ�ضو�ضاً اأن اللقاء كان اإذاعياً؟ 
م��ا ح�ضل  م��راد على  ت��رّد فيفيان  وكيف 

معها، وما موقفها؟

يف  معك  ح�ضل  عما  تتحدثني  كيف   •
َم���ن يقول  اأن ه��ن��اك  ت��ون�����ض، خ�����ض��و���ض��اً 

اإن امل��ذي��ع��ة م��ا ك��ان��ت ل��ت��ت��ج��راأ ع��ل��ى هذا 
ال��ت�����ض��رف م��ع ف��ن��ان��ة اأخ����رى. وث��م��ة من 

قال اإن ما جرى انتقاٌم منك؟
اأت��ف��ّه��م املذيعة،  اأن���ا  ان��ت��ق��ام��اً.  ي��ك��ن  - مل 
مل��اذا فعلْت كل ذلك ومل  اأفهم  ولكنني ل 
اأن����ا كنُت  ال���ه���واء(.  اإيّل )حت���ت  ت��ت��ح��دث 
مرتبطة بافتتاح اإحدى عيادات التجميل، 
ومل يتم تن�ضيق موعد اللقاء معي اأو مع 
الت��ف��اق عليه بني  ب��ل مت  اأع��م��ايل،  اإدارة 

ع��ف��اف وب���ني رو����ض���ة وه���ي ال��ف��ت��اة التي 
ا�ضطحبتني، مع اأنني اأخربُتها اأن الوقت 
�ضيق جداً، وهي التي اأخربتني اأن املوعد 
ال�ضاعة اخلام�ضة وال�ضاد�ضة  �ضيكون بني 
الرابعة.  ال�ضاعة  عند  مقرراً  كان  بعدما 
اإل  ب��الف��ت��ت��اح،  ك��ن��ُت منهمكة  اأن��ن��ي  وم��ع 
م�ضافة  قطعُت  ذل��ك،  من  وبالرغم  اأنني 
�ضا�ضعة حتى ح�ضرُت اإىل الإذاعة، مع اأن 
الأمر كان �ضيوؤخرين عن الفتتاح الذي 

اإىل تون�ض والذي يقع  اأجله  �ضافرُت من 
يف مكان اآخر.

اأجل�ضوين  الإذاع���ة،  اإىل  و�ضلُت  وعندما 
مبا�ضرة يف ال�ضتوديو وكان البّث مبا�ضرة 
ع��ل��ى ال��ه��واء واأَ���ْض��َم��َع��ْت��ن��ي ع��ف��اف الكالم 
ال���ذي َع���رف ب��ه ك��ل ال��ن��ا���ض، فقلت لها: 
اأ���ض��ك��رك لأن���ك اأَْح�����ض��رِت��ن��ي اإىل ه��ن��ا كي 
ُت�ضمعيني مثل هذا الكالم. كما قلُت لها: 
اأنت مل تن�ضقي معي ول مع اإدارة اأعمايل، 
ب��ل م��ع رو���ض��ة واأن���ا اأع��ت��ذر اإذا ح�ضل اأي 
قالت  اأنها  منها  علمت  واأن��ا  تفاهم،  �ضوء 
لكم اإن باإمكاين اأن اأح�ضر يف اأي وقت بني 

ال�ضاعة اخلام�ضة وال�ضاعة ال�ضاد�ضة.
• ملاذا ُعر�ض ما ح�ضل على الهواء على 

مواقع التوا�ضل الجتماعي؟
- هذا ال�ضوؤال يجب اأن ُيوجه اإىل عفاف. 
بل  اأح��د ط��وال حياتي،  اإيّل  ي�ضئ  اأن��ا مل 
رك�ضي  ت��ق��دي��ر  �ضيتم  اأن����ه  اأع��ت��ق��د  ك��ن��ُت 
لأنني بذلت كل ما كان باإمكاين كي اأطل 
ال�ضتوديو  اإىل  و�ضلت  اأن���ا  )اأون���الي���ن(. 
وبذلت  والن�ضف  اخلام�ضة  ال�ضاعة  عند 
ق�������ض���ارى ج���ه���دي وم����ا ح�����ض��ل مل يكن 

بيدي.
ولكنهم  اإذاع�����ي  ال��ل��ق��اء  اأن  ال���الف���ت   •

�ضّوروه فيديو؟
- وه��ذا اأك��رث م��ا اأزع��ج��ن��ي. ل اأف��ه��م ملاذا 
مماثل.  موقف  يف  وو�ضعوين  ���ض��ّوروين 
على  اأتهّجم  ومل  نف�ضي،  مع  �ضادقة  اأن��ا 

اأحد طوال حياتي.
هادئة  ك��ان��ت  فعلك  رّدة  اأن  ال��الف��ت   •

جداً؟
- اأنا هكذا واأ�ضتوعب كل ال�ضدمات.

املو�ضوع؟ يف  خمفية  قطبة  • هناك 
كل  بت�ضامن  �ضعيدة  واأن����ا  اأع����رف.  ل   -
قالوا  وهم  اللبنانيني معي،  الإعالميني 
يل اإنهم يرّحبون باأي �ضيوف يح�ضرون 
املغرب،  اأو  ت��ون�����ض  م��ن  ���ض��واء  ل��ب��ن��ان  اإىل 
ح�ضرُت  اأن��ا  باملثل؟  يبادلوننا  ل  فلماذا 
اإىل الإذاع����ة ك��ي اأع��ت��ذر لأن ال��وق��ت كان 

�ضيقاً جداً.
ت�ضّرفْت  مل��اذا  تعريف  اأن  ح��اول��ِت  ه��ل   •

معك عفاف بهذه الطريقة؟
الإذاعة  �ضاحب  ولكن  �ضبب،  يوجد  ل   -
كتب  وهو  ت�ضّرفها.  من  كثرياً  ب(  )ع�ضّ
ال��ر���ض��م��ي��ة ع��ل��ى مواقع  ع���رب ���ض��ف��ح��ت��ه 
التوا�ضل الإجتماعي اأنه يعتذر عن الذي 
ح�����ض��ل م��ع��ي، ح��ت��ى اأن ال�����ض��ح��اف��ي��ني يف 

تون�ض عرّبوا عن انزعاجهم مما جرى.
انزعاجك؟ حجم  ما  • واأنِت، 

- )م�ضي احلال(. هي و�ضعْتني يف موقف 
واأو�ضحُت  اع����ت����ذرُت  واأن������ا  ج��م��ي��ل  غ���ري 
تقّدر  اأن  اأنتظر  مل  اأن��ن��ي  حتى  موقفي، 
َتعاُملها  ب�ضبب  )اأزع����ل(  اأن���ا  )رك�����ض��ي(. 
حتت  تعاِتبني  اأن  ب��الإم��ك��ان  وك��ان  معي، 
مع  ال��ه��واء،  على  مبا�ضرة  ولي�ض  ال��ه��واء 
الطريق،  ال��وق��ت ونحن على  اأن��ن��ا ط��وال 

كنا يف حالة توا�ضل معها.
بعد  بك  الت�ضال  عفاف  ع��اودْت  هل   •

احلادث؟
- ك�����ال. رمب�����ا ه����ي ك����ان����ت ت���ب���ح���ث عن 
)�ضكوب( على ظهري، وبدل اأن يحبها 
عليها.  زع��ل��ُت  واأن����ا  �ضتموها،  ال��ن��ا���ض 
هي مل يعجبها، ولكن مل يكن باليد 
لها  اعتذرُت منها، وقلت  واأن��ا  حيلة، 
)اأنا ما كنت حاطة ِرجل على ِرجل بل 
كنُت اأرك�ض(، والأولوية كانت عندي 

لالفتتاح، ولكنني اأحببُت اأن اأ�ضاهدكم 
واأ�ضّلم عليكم، واأنتم مل ترتددوا بن�ضر 
ما ح�ضل على الهواء، وما جرى كان 

قلة احرتافية يف العمل.
باعتذار؟ تطالبينها  • هل 

- ل اأريد منها اأي �ضيء. َمن يت�ضرفون 
مبثل هذه الطريقة مع النا�ض، اأنا ل 

اأطلب منهم �ضيئاً.
مرة  م��ع��ه��ا  ت��ط��ّل��ي  اأن  مي��ك��ن  ه��ل   •

اأخرى؟
لأن هذا  ب����روح(.  قلبي  ق��ل��ب  )م���ن   -

ي��ع��ن��ي اع���ت���ذاراً غ��ري م��ب��ا���ض��ر. )َمن 
���ض��رب��ك ع��ل��ى خ���ّدك الأمي����ن ف����اأَِدر 

له خّدك الأي�ضر(. اأنا اأوؤمن بهذه 
املقولة، والأمور ل حتتاج اإىل كل 

هذا التعظيم، ورمبا رو�ضة مل 
اأرك�ض كي  اإنني كنُت  تقل لها 

اأ�ضل اإىل ال�ضتوديو . ل اأحد 
يعرف ما الذي ح�ضل.

• جميل ال�ضالم الداخلي 
الذي تتمّتعني به؟

بدها  م���ا  )ال���دن���ي���ا   -
لنفرت�ض  ه���ل���ق���د(. 

)تخانقنا(...  اأننا 
و)بعدين؟(.

تعّر�صْت الفنانة اللبنانية فيفيان مراد ملوقف حمرج خالل وجودها يف تون�ض حيث 
كانت تتواجد حل�صور افتتاح اإحدى عيادات التجميل.

يف  اأم(  اأف  )�صم�ض  اإذاعة  على  �صيفة  حتّل  كي  دعوة  تلقت  فيفيان  اأن  ح�صل  وما 
برنامج تقدمه عفاف الغربي. ومبجّرد اأن و�صلت مراد اإىل االإذاعة، فاجاأتها مقدمة 
برنامج )اللمة وما فما( بطْردها من اال�صتوديو حيث قالت لها )َمن ال يحرتمنا ال 
يحرتم جمهوره ونحن نرحب بالفنانني الذين يحرتمون مواعيدهم(، كما قالت لها 
اإن وقت الربنامج انتهى ومل يعد باالإمكان ا�صت�صافتها ثم طلبت منها املغادرة. فكان 

رد فيفيان )كلك ذوق الأنك اأتيت بي من اأجل اإ�صماعي هاتني الكلمتني(.

�صعيدة بت�صامن كل االإعالميني اللبنانيني معي

فيفيان مراد: اأنا �ضادقة مع نف�ضي, ومل اأتهّجم على اأحد طوال حياتي
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اأعرا�ض تك�ضف اال�ضابة 
مبر�ض ال�ضكري

 ُيعد ال�ضكري من اأكرث الأمرا�ض انت�ضاًرا عاملًيا؛ حيث بلغ عدد امل�ضابني به 
العاملية. ال�ضحة  منظمة  بح�ضب   ،2014 عام  مليوًنا   422

تنذر  ال��ت��ي  الأع��را���ض  م��ن  جمموعة  لين"  "هيلي�ض  م��وق��ع  وي�ضتعر�ض 
عنها  التغا�ضي  ع��دم  يجب  وال��ت��ي  ال�ضكري  مب��ر���ض  الإ���ض��اب��ة  باحتمالية 

والذهاب لإجراء الفحو�ضات الالزمة فور ال�ضعور بها.
وينتج مر�ض ال�ضكري ب�ضبب نق�ض اإنتاج هرمون الإن�ضولني من البنكريا�ض، 
اأو عجز خاليا اجل�ضم عن ال�ضتجابة لالإن�ضولني، وهو ما ينتج عنه ارتفاع 

م�ضتوى اجللوكوز يف الدم عن املعدل الطبيعي. 
وياأتي يف مقدمة الأعرا�ض املنذرة باملر�ض زيادة عدد مرات التبول ب�ضكل 
امل�ضتمر حتى دون بذل جمهود  بالإجهاد  وال�ضعور  اليوم،  كبري على مدار 
ال�ضديد،  بالعط�ض  وال�����ض��ع��ور  م���ربر،  دون  ال����وزن  ف��ق��دان  وك��ذل��ك  ك��ب��ري، 

اللتهابات اجللدية والرغبة يف احلكة خا�ضة حول الأع�ضاء التنا�ضلية.
اإن  وخا�ضة  الأع��را���ض  بهذه  �ضعرت  اإذا  الطبيب  با�ضت�ضارة  املوقع  وين�ضح 

جاءت جمتمعة.

ما هو نا�ضور الوالدة؟ 
وكيف نتجنبه؟

يحدث نا�ضور الولدة نتيجة هبوط راأ�ض اجلنني ملنطقة احلو�ض و�ضغطه 
على هذه املنطقة مع عجزه عن اخلروج من فتحة املهبل لفرتة طويلة، ما 
اإليها، وهو ما  يوؤدي لت�ضرر الأن�ضجة الداخلية للحو�ض وقلة تدفق الدم 
يوؤدي لإحداث ثقب اإما يف املنطقة الواقعة بني املثانة واملهبل -وهو النوع 

الأكرث �ضيوًعا- اأو يف املنطقة بني فتحة ال�ضرج واملهبل، وهو اأقل �ضيوًعا.
اإن  وال���ولدة:  الن�ضاء  اأمرا�ض  ا�ضت�ضاري  عبداملح�ضن  عمرو  دكتور  ويقول 
نا�ضور ال��ولدة يحدث نتيجة املخا�ض املتع�ضر؛ حيث ل حت�ضل امل��راأة على 
م�ضاعدة طبية مما يطيل من فرتة معاناتهن من اآلم املخا�ض لفرتة قد 

ت�ضل اإىل ثالثة اأيام.
وي�ضري اإىل اأن هناك عوامل تزيد من خطر الإ�ضابة بالنا�ضور، اأثناء الولدة 
ومنها الإجناب يف �ضن �ضغري و�ضوء التغذية خالل احلمل، وعدم ح�ضول 
املراأة على الكال�ضيوم الكايف وفيتامني دال الالزم لمت�ضا�ض الكال�ضيوم، ما 

يوؤدي لت�ضرر احلو�ض لديها.
وقد يكون ال�ضبب يف متو�ضع اجلنني يف الرحم ب�ضكل غري منا�ضب لعملية 

الولدة اأو خ�ضوعها جلراحة �ضابقة اأثرت �ضلًبا على منطقة املهبل.
وي�ضري اإىل اأن الوقاية من نا�ضور الولدة تكون عرب احل�ضول على الهتمام 
الطبي الكامل عند الولدة على يد طبيب متخ�ض�ض دون تاأخري والتغذية 
اجليدة خالل فرتة احلمل اإ�ضافة لتاأخري �ضن الزواج والإجناب حتى يكون 

ج�ضد املراأة م�ضتعد لهذه العملية ال�ضاقة.

على  اأطلقه  ومن  مهامتا  الهندي  اللقب  يعني  • ماذا 
الزعيم غاندي؟ 

- الروح الفا�ضله واأطلقه طاغور. 
البيجاما؟  كلمة  جاءت  اللغات  اأي  • من 

- فار�ضية وتعني غطاء الأرجل. 
العربية؟  للغه  اخليام  رباعيات  ترجم  الذي  ال�صاعر  هو  • من 

- ال�ضاعر اأحمد رامي 
العربية؟  اللغه  يف  القامو�ض  كلمة  تعني  • ماذا 

- البحر الوا�ضع. 
الرياع؟  هو  • ما 

-القلم. 

- هل تعلم اأن النحل يت�ضل ببع�ضه البع�ض عن طريق الروائح والرق�ض. فعندما تكت�ضف النحلة رحيقاً اأو لقاحاً 
يف ب�ضتاٍن ما، تعود اإىل اخللية وتبداأ بالرق�ض وهي تدور وتدور �ضمن دوائر �ضيقة. 

- هل تعلم اأن عدد النحل يف اخللية الواحدة تكون موؤلفة من: 
ملكة واحدة، واآلف النحالت الأخريات العامالت، فامللكة ت�ضع كل البيو�ض، فهي قد ت�ضع 1500 بي�ضة كل 
يوم وحوايل 250،000 بي�ضة كل ف�ضل. والبيو�ض املخ�ضبة تنمو لت�ضبح نحالت عامالت، اأما البيو�ض غري 

املخ�ضبة فتتطور اإىل ذكور )زنابري(. 
- هل تعلم اأن دودة القز احلرير ت�ضع 500 بي�ضة اأو اأكرث تو�ضع على اأ�ضرطة من الورق حتى الربيع القادم 
عندما يفتح التوت اأوراقه، فتو�ضع هذه البيو�ض يف حا�ضنة حيث تفق�ض ديداناً �ضوداء �ضغرية حيث تو�ضع فوق 
�ضغرياً غري منظور  نف�ضها خيطاً  تعقد حول  الديدان  تبداأ  ثم  اأ�ضابيع.  �ضتة  ملدة  عليها  فتتغذى  التوت  اأوراق 
ت�ضكبه عرب ثقوب �ضغرية يف اأحناكها. وال�ضرنقة الواحدة قد حتتوي على حوايل 460 اإىل 1100 مرت من 

خيط احلرير، وتنتهي منها بعد حوايل 72 �ضاعة. 
- هل تعلم اأن خيوط العنكبوت م�ضنوعة من غدد بطنية حمددة. يخرج احلرير عرب ثقوب �ضغرية جداً من 
اأع�ضاء النزل عند راأ�ض البطن. ويخرج ك�ضائل �ضرعان ما يتجمد عند مالم�ضته للهواء. لهذه اخليوط احلريرية 
اأنواع هي: احلرير اللزج الذي ي�ضتعمل يف الن�ضيج للتقاط الفري�ضة، والنوع القوي الذي يدعم الكوالج التي 

لي�ضت لزجة، وحرير ال�ضرانق الذي تو�ضع فيه البيو�ض. وبع�ضها ناعم ومنفو�ض، والآخر متني ليفي. 

زوجة جحا
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ع�صري الليمون فوائد ال حت�صى
اأكدت درا�ضة حديثة 
الليمون  ع�ضري  اإن 
الع�ضائر  اأه���م  م��ن 
ال���������ت���������ي حت������ت������وى 
ع���ل���ى ال���ع���دي���د من 
الغذائية  العنا�ضر 
وفوائدة ل حت�ضى، 
وع���ل���ى ال���رغ���م من 
ع�ضري  ف������اإن  ذل�����ك 
ال���ل���ي���م���ون ال���داف���ئ 
فوائد  يحتوى على 

م�ضاعفة منها:
م���ن  ي�����ق�����ل�����ل   1-
خ����ط����ر الإ������ض�����اب�����ة 

بال�ضرطان.
املناعة. جهاز  يعزز   2-

القلب. باأمرا�ض  الإ�ضابة  خطر  من  يقلل   3-
اله�ضم. عملية  تنظيم   4-

البول. ويدر  ال�ضموم  من  اجل�ضم  ينقى   5-
والعظام. والأظافر  ال�ضعر  ل�ضحة  مفيد   6-

الوزن. اإنقا�ض  على  ي�ضاعد   7-

ال�ضن،  منها  اأ�ضباب؛  ع��دة  نتيجة  العني  جفاف  يحدث 
وا�ضطرابات  كال�ضكري،  الأم��را���ض،  ببع�ض  والإ���ض��اب��ة 
للهواء  ���ض  وال��ت��ع��رُّ ال��ل��ي��زك،  ال��درق��ي��ة، وعمليات  ال��غ��دة 

لوقت طويل، وغريها من الأ�ضباب.
من  توداي" جم��م��وع��ة  ن��ي��وز  "ميديكال  م��وق��ع  وي��ق��دم 
العني؛ يف مقدمتها  ت�ضاعد على عالج جفاف  الن�ضائح 
اإىل ج��ف��اف العني،  ي����وؤدي  ا���ض��ت��خ��دام ���ض��اب��ون ط��ب��ي ل 

د من نظافتها على الدوام. والتاأكُّ
�ض مل�ضادر الهواء القوي، خا�ضًة  كما ين�ضح بتجنُّب التعرُّ
جم��ف��ف��ات ال�����ض��ع��ر، والأم���اك���ن امل��ف��ت��وح��ة ال��ت��ي ت��ك��رث بها 

العني  ارت��داء نظارات طبية حلماية  اأو  والأتربة  الرياح 
يف حالت ال�ضرورة.

قما�ض  قطعة  بو�ضع  اللتهاب،  ح��دة  لتخفيف  وين�ضح 
مبللة باملاء الدافئ فوق العينني.

لدخان  �ض  والتعرُّ با�ضتمرار،  العني  ف��رك  م��ن  وي��ح��ذر 
�ض لأجهزة الكمبيوتر والهاتف  ال�ضجائر، وكذلك التعرُّ

والتلفاز لفرتات طويلة.
وين�ضح بتناول الأطعمة الغنية بالأوميجا 3 التي ت�ضاعد 
وال�ضلمون  التونة  ومنها  اجل��ف��اف،  اأع��را���ض  تخفيف  يف 

والبي�ض واجلوز.

العني جفاف  من  للتخل�ض  ن�ضائح   6

موظفة تلهو مع الروبوت الرتفيهي �صوين كورب "اأيبو" وهو يلعب الكرة خالل عر�ض كبري يف طوكيو.  )رويرتز(

ت�ضاجرت جمموعة من الن�ضاء مع زوجة جحا وقالت لها احداهن انت يا زوجة الرجل التافه اذهبي عنا اآل ترين نف�ضك 
ل ترتدين حتى قطعة واحدة من الذهب.. هيا اذهبي من هنا ف�ضرخت زوجة جحا وقالت بل عندي من الذهب الكثري 

لكني ل احب ان الب�ضه حتى ل حت�ضدين احداكن، وتركتهن وان�ضرفت باكيه. 
الل�ضان وجباره لكني  البيت عرف جحا ما حدث وغ�ضب جلرح كرامة زوجته وام اولده وقال لها نعم انت �ضليطة  يف 
احبك فاأنت ام اولدي ولن اجعلك تخجلني بينهن ابداً.. قام جحا من فوره اإىل غرفته وجل�ض وحيداً يفكر فيما العمل 
مع هوؤلء الن�ضوة وكيف يحقق امنية زوجته حتى ل يقلن عليها كاذبة..  حاول جحا النوم لكنه ظل قلقاً حتى اتته فكرة، 
يف ال�ضباح خرج جحا مبكراً جداً من بيته وقد تنكر يف �ضورة رجل عجوز وارتدى ثياباً قدمية كان والده ميلكها، ولب�ض 
معها عمامة كبرية خ�ضراء وعباءة بي�ضاء ثم خرج على طريق القرية وجل�ض هناك حتت احدى ال�ضجار، وعندما بداأ 
النا�ض ي�ضتيقظون ويخرجون قام من مكانه و�ضار بهدوء ليدخل القرية فراآه بع�ض من اهلها و�ضاأله احدهم من اين جئت 
ايها ال�ضيخ الطيب وماذا تريد؟ فقال جئت من بالد احلجاز عابراً قريتكم واريد ان ارتاح قلياًل.. فاأ�ضرع الرجل ليدعوه 
عنده ليتربك به، وهناك يف بيت الرجل الذي كان يعرفه جحا متاماً نظر جحا اإىل زوجة الرجل وقال انت يا ام مربوكة 
كيف حالك، فقال الرجل وكيف عرفت ان ابنتي تدعى مربوكة. فقال جحا: اآه كان هذا مكتوباً امام وجهى لكنك ل تراه 
�ضاعات قليلة عرفت  بالفعل رجل مبارك.  يف خالل  انت  اي�ضاً  ا�ضمي  الرجل من فرحته وقال وعرفت  يا علي. ف�ضاح 
القرية كلها بالرجل املبارك الذي ح�ضر من احلجاز وينادي النا�ض باأ�ضمائهم عندما ينظر لوجوههم وعرفوا انه يقراأ 
الطالع ويك�ضف لهم امل�ضتور ويتنباأ مب�ضتقبلهم فتدفق النا�ض عليه، كل منهم يعطيه بع�ض املال لي�ضتطيع ان يعرف منه 
طالعه او م�ضتقبله او اخباره فكان جحا يتظاهر بالتفكري والتمعن يف وجه ال�ضخ�ض ثم يبداأ يف الكالم ول ي�ضكت ابداً.  
ا�ضبوعان مرا وجحا يجل�ض �ضيفاً يف كل بيت يوم واحد فقط حتى جمع من املال الكثري الكثري ثم اعلن نيته يف الرحيل 
فحزن النا�ض ب�ضدة وجاءوا ليودعوه حمملني بالهدايا الكثرية الغاليه فحملها و�ضكرهم وخرج من القرية راكباً بغاًل 
غاليه منحها له احد اغنياء القرية.. فذهب اإىل القرية املجاورة وباع البغلة ب�ضعر كبري وا�ضرتى حمارين وعاد كما كان 
اإىل ا�ضله جحا وقد حمل احلمارين بالهدايا وو�ضل اإىل بيته و�ضم زوجته اإىل �ضدره وهو يقول: انتقمت لك. ومنحها ما 
معه من نقود كثرية جداً ا�ضرتت بها الذهب واملالب�ض اجلديدة وح�ضرت بهم احدى الأعرا�ض فكانت اجمل من العرو�ض 
األ�ضنة ن�ضاء القرية كلهن وعادت لتمنح جحا قبلة حانية وهى تقول ل �ضمت اهلل فيك الن�ضاء ابداً يا جحا..  واخر�ضت 

اوح�ضتنا.. فقال لها: اآ�ضف يا زوجتى احلبيبة كنت يف احلجاز!. 


