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الروماتيزم يعزز حدوث التهابات مف�صل الركبة

اأ�شارت الرابطة الأملانية لأطباء الروماتيزم، اإىل اأن الروماتيزم يعزز 
من حدوث اللتهابات يف حالة املفا�شل ال�شطناعية.

واأو���ش��ح��ت ال��راب��ط��ة الأمل��ان��ي��ة اأن ه��ذه الل��ت��ه��اب��ات، ال��ت��ي تظهر على 
واأ�شافت  ع��دوى،  ب�شبب ح��دوث  تكون  الركبة، قد  واأمل يف  ورم  �شكل 
الرابطة اأنه عند احلاجة اإىل مف�شل جديد، فاإن العملية اجلراحية 
التي يخ�شع لها مري�ض الروماتيزم تكون مماثلة للعملية التي يتم 
اإجراوؤها لل�شخ�ض غري املري�ض بالروماتيزم، ولكن اخلطر يكمن يف 

اأن التهاب املف�شل اجلديد يكون اأعلى بو�شوح. 
واأرجعت الرابطة الأملانية �شبب ذلك اإىل املر�ض الأ�شا�شي من ناحية، 
اأخرى،  ناحية  من  الروماتيزم  مري�ض  يتناولها  التي  الأدوي���ة  واإىل 
اإل  اللتهابات،  �شد  حماية  توفر  الأدوي���ة  ه��ذه  اأن  من  الرغم  وعلى 
وم�شببات  البكرتيا  �شد  املقاومة  قوى  نف�شه  الوقت  يف  ت�شعف  اأنها 
الأمرا�ض الأخرى. واأكد اخلرباء الأملان �شعوبة القدرة على التفريق 
بني التهاب املفا�شل الروماتويدي والتاآكل العادي وحالت العدوى، 
اإذا  ما  معرفة  املعالج  للطبيب  ميكن  معني  اختبار  طريق  عن  ولكن 
اأحد م�شببات الأمرا�ض، واإذا مت اكت�شاف  كان اجلهاز املناعي يحارب 
العدوى يف الوقت املنا�شب، فاإنه ميكن للطبيب احلفاظ على املف�شل 

ال�شطناعي عن طريق التدخل اجلراحي. 

لنوم جيد... اإليكم حاًل �صريع املفعول!
اإىل  اخللود  يف  �شعوبة  جتد  اأو  ال��ن��وم،  يف  ا�شطرابات  من  تعاين  هل 

النوم ب�شرعة رغم �شعورك بالتعب؟
ملعقة  وه��و  األ  املفعول،  �شريع  �شحريا  حال  فاإليك  كذلك،  كنت  اإذا 
اإليه جمموعة  �شغرية من الع�شل يومياً قبل النوم، وفق ما خل�شت 
الع�شل  اأن  امل��وؤك��دي��ن  الباحثني  اأح��د  واأك���د  ال��درا���ش��ات احلديثة.  م��ن 
يح�شن نوعية النوم، الدكتور رون في�شندن، اأن الع�شل اخلام يحتوي 
الكبد،  لدعم  الالزمني  والغلوكوز  الفركتوز  من  مثالية  ن�شبة  على 
الذي  الأم��ر  النوم،  اأثناء عملية  ال��ذي يعمل دون توقف  وهو اجلهاز 
يجعلك تخلد اإىل النوم �شريعاً وب�شكل جيد. اإليكم فيما يلي �شببني 
يف�شران املفعول ال�شحري للع�شل يف حت�شني جودة النوم، وفق ما جاء 

يف موقع ديلي هيلث املعني بال�شحة، وهما كالتايل:
ذلك اجلهاز احليوي يف  هو  الكبد  اأن  منطلق  من  الكبد:  اإ�شباع   1-
ج�شم الإن�شان والذي يعمل طوال الليل دون راحة، فاإن ملعقة واحدة 
من الع�شل اخلام ت�شمن اإمداد الكبد بالغليكوجني الالزم له، والذي 

يعد الغلوكوز وحدة بنائه الأ�شا�شية.
اإىل   75 ح���وايل  فقط  تخزين  ميكن  للكبار  بالن�شبة  املتو�شط  ويف 
100 غرام من الغليكوجني، وي�شتهلك اجل�شم حوايل 10 غرامات 
منه يف ال�شاعة )6.5 غرام للدماغ و3.5 غرام للقلب والكلى وخاليا 

الدم احلمراء(.
فعلى �شبيل املثال، عند تناول الع�شاء يف ال�شاد�شة م�شاء واخللود اإىل 
النوم يف احلادية ع�شرة، فاإن اجل�شم �شيكون قد ا�شتخدم ما ي�شل اإىل 
الالزم  اأقل من  الغليكوجني، وترك كمية  الكبد من  اإم��دادات  ن�شف 
ملدة ثماين �شاعات وهي الفرتة املتوقعة للنوم، الأمر الذي يت�شبب يف 

ا�شطرابات النوم وال�شتيقاظ كثرياً اأثناء الليل.

ملاذا يجب اأن تغطي كامريا الويب ؟
جهاز  ا�شتخدموا  الإنرتنت  قرا�شنة  اأن  من  اأ�شرتالية  �شيدة  ا�شتكت 

مراقبة طفلتها اجلديد للتج�ش�ض عليها يف املنزل.
وهي  مبالحقتها،  ب��داأت  الكامريا  عد�شة  اإن  ماكموراي  كاتي  وتقول 
اأن زوجها و�شع كلمة  تقوم بتغيري حفا�ض طفلتها، على الرغم من 
مبدينة  العائلة  منزل  يف  ف��اي،  ال���واي  وات�شال  امل��راق��ب��ة،  جلهاز  �شر 
بريث غربي اأ�شرتاليا. ويت�شل جهاز املراقبة بتطبيق هاتفي، ي�شمح 
اأ�شهر مبراقبتها، حتى عندما  البالغ عمرها ثالثة  الطفلة  لوالدي 
تكون يف غرفة منف�شلة، اإل اأنهما يقولن اإن القرا�شنة، متكنوا من 

اخرتاق اجلهاز، بح�شب ما ذكرت �شحيفة ديلي ميل الربيطانية.
لقد  اأ�شرتاليا:  يف  حملية  اإع���الم  لو�شائل  حديث  يف  كاتي  واأ���ش��اف��ت 
�شون  زوجها  واأ�شاف   . لال�شمئزاز  مثري  اأم��ر  اإن��ه  بال�شدمة،  �شعرت 
اأن  م��ن  للتاأكد  الأج��ه��زة  ه��ذه  ن��ق��وم برتكيب مثل  نحن  ج��ون�����ش��ون: 

اأطفالنا يف اأمان، لكننا نكت�شف اأن اأحداً ما يراقبنا .
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ملاذا ن�صعر بالنعا�س يف املحا�صرات؟
متكن باحثون يابانيون من تف�شري ال�شبب الذي يجعلنا نرغب بالنوم عند 

ال�شعور بامللل، كما يحدث خالل ح�شور حما�شرة مملة.
عن  امل�شوؤولة  املنطقة  اإن  اليابانية،  ت�شوكويا  جامعة  من  باحثون  ويقول 
ال�شعور باملتعة يف الدماغ، لها عالقة برغبتنا يف النوم، وهناك منطقة يف 

الدماغ تكون مكتظة بامل�شتقبالت اجلزيئية التي جتعلنا ن�شعر بالنع�ض.
على  حت�شل  مل  اأو  ال��ن��وم،  من  الكايف  القدر  على  ح�شلت  قد  كنت  و���ش��واء 
الإطالق، اإل اأن الدماغ يدفعك لل�شعور بالنعا�ض، عندما ت�شاب بامللل. ول 
يختلف النوم الناجت عن امللل عن النوم التقليدي، وميكن حماربة كليهما 

بامل�شروبات الغنية بالكافيني بح�شب الدرا�شة.
ق��درة كبرية يف  الدماغ، لديها  الأمامية من  املنطقة  اأن  الباحثون،  ووج��د 
النوم، وتلعب دوراً كبرياً يف نظام مكافاأة الدماغ، والذي يطلق  حثنا على 
الدوبامني، ويجعلنا ن�شعر بال�شعادة، عندما نفعل الأ�شياء املنتجة لبقائنا 
على قيد احلياة، مثل تناول الطعام، اأو �شرب املاء، اأو العالقات العاطفية، 

اأو حتى امل�شاركة الجتماعية.
ويف غياب هذه العوامل املحفزة، يبدو اأن نف�ض اجلزء من الدماغ، يجعلنا 
وفقاً  بالتعب  ن�شعر  نحن  ال��درا���ش��ة:  موؤلفو  ي��ق��ول  حيث  بالتعب،  ن�شعر 
ل�شاعتنا البيولوجية، ولكن �شلوك النوم وال�شتيقاظ، يتاأثر اأي�شاً بالعوامل 

املعرفية والعاطفية .
ووفقاً للدرا�شة، فاإن احل�شول على ق�شط كاف من النوم، ل ي�شاعد كثرياً، 
يف منعك من الرغبة باحل�شول على قيلولة، عندما ت�شعر بامللل، لكن تناول 

كوب من القهوة اأو ال�شاي، ميكن اأن يقلل من هذه الرغبة.

هذا البوت مينح 
املراأة اإطاللة اأنيقة 
بوت  اأن  الأمل���ان���ي���ة  اإي���ل���ي  جم��ل��ة  اأوردت 
ت�شيل�شي Chelsea Boot ميثل جنم 
مو�شة الأحذية الن�شائية يف خريف �شتاء 
اإطاللة  امل���راأة  ليمنح   ،2018  2017
واإح�شا�شا  ن��اح��ي��ة  م���ن  وج����ذاب����ة  اأن���ي���ق���ة 
ناحية  من  امل�شي  اأثناء  والثبات  بالراحة 
اأخ��رى.  واأو�شحت املجلة املعنية باملو�شة 
اأن  واجل���م���ال يف م��وق��ع��ه��ا الإل����ك����رتوين، 
م�شتعار من عامل  بوت  ت�شيل�شي هو  بوت 
اأربطة  بال  باأنه  وميتاز  الرجايل،  املو�شة 
اأ�شرطة مطاطية على اجلانبني، يف  وذي 
حني ي�شل طوله اإىل الكاحل. ويف الأ�شا�ض 
ياأتي بوت ت�شيل�شي بنعل منخف�ض، ولكنه 
اأو  ال�����ش��يء  ال��ي��وم بكعب ع��ال بع�ض  ي��اأت��ي 

 . Kitten Heels بكعب القطة
اإمكانيات  ب��ت��ن��وع  ت�شيل�شي  ب���وت  ومي��ت��از 
ال�شراويل  اإنه يتناغم مع  التن�شيق، حيث 
منا�شب  اأن��ه  كما  اأطوالها،  بكل  والتنانري 
ولتاأكيد  الفراغ.  اأوق��ات  ولأن�شطة  للعمل 
تن�شيقه  ميكن  للبوت  ال��ذك��وري  الطابع 
ب���ذل���ة، يف ح���ني مي��ك��ن ك�����ش��ر الطابع  م���ع 
ف�شتان  م���ع  بتن�شيقه  ل��ل��ب��وت  ال���ذك���وري 
مفعم بالرقة والأنوثة، كف�شتان ذي خامة 

ان�شيابية يزدان بنقو�ض الزهور. 

مر�صى ال�صدفية 
اأكرث عر�صة للنوبات 

القلبية والوفاة 
اأن مر�شى  درا���ش��ة حديثة  اأظ��ه��رت 
ال���ت���ه���اب جلدي  ال�����ش��دف��ي��ة، وه����و 
مزمن، رمبا اأكرث عر�شة لالإ�شابة 
بالأزمات وال�شكتات القلبية لأ�شباب 
من بينها التاأثري ال�شلبي لاللتهاب 

على الدورة الدموية.
واأو�����ش����ح حت��ل��ي��ل ل��ف��ح��و���ض 190 
زادت  كلما  اأن��ه  بال�شدفية  مري�شا 
ف���رتة الإ���ش��اب��ة ب��امل��ر���ض ك��ل��م��ا زاد 

اللتهاب يف الأوعية الدموية.
مل  الفحو�ض  اأن  من  الرغم  وعلى 
تربط بني التهاب الأوعية الدموية 
وال�شكتات  النوبات  خماطر  وزي��ادة 
اأي�شا  حللوا  الباحثني  فاإن  القلبية 
بيانات زهاء 87 األف بالغ دمنركي 
م���ن امل�����ش��اب��ني ب��ال�����ش��دف��ي��ة و4.2 
م�شابني  غ����ري  ���ش��خ�����ض  م���ل���ي���ون 
عام  ك��ل  اأن  اإىل  وخل�شوا  باملر�ض. 
مير بعد الإ�شابة مبر�ض ال�شدفية 
يعني زي��ادة واح��د يف املئة يف خطر 
والأوعية  القلب  ب��اأزم��ات  الإ���ش��اب��ة 
وال�شكتات  ك���ال���ن���وب���ات  ال���دم���وي���ة 

القلبية.
وقال الدكتور األك�شاندر اإجبريج من 
كوبنهاجن  يف  جنتوفت  م�شت�شفى 
ال����درا�����ش����ة  ال���ب���اح���ث���ني يف  وك����ب����ري 
التعر�ض  باأن  �شكوك  هناك  "كانت 
للتهاب حم��دود لفرتة طويلة قد 
اأزمات القلب والأوعية  يزيد خطر 
الدموية لكن تاأثري فرتة الإ�شابة 
باملر�ض على العالقة بني ال�شدفية 
واأمرا�ض القلب والأوعية الدموية 
اأن  واأ�����ش����اف  وا�شحة".  ت��ك��ن  مل 
اأبحاثا كثرية ربطت بني ال�شدفية 
النتائج  ل���ك���ن  ال���ق���ل���ب  واأم�����را������ض 
الأخرية تقدم اأدلة جديدة على اأنه 
كلما زادت فرتة الإ�شابة باللتهاب 
املزمن كلما زادت خماطر الإ�شابة 
حتى  القلبية  وال�شكتات  بالنوبات 
الذين  ال�شدفية  ملر�شى  بالن�شبة 
ع����وام����ل خطر  ل���دي���ه���م  ت���ت���وف���ر  ل 
كالتدخني  القلب  لأمرا�ض  اأخ��رى 

وال�شكري اأو التقدم يف العمر.
وكتب الباحثون يف دورية الأكادميية 
اأن  اجللدية  لالأمرا�ض  الأمريكية 
اأحد اأوجه ق�شور الدرا�شة اجلديدة 
عن  لبيانات  الباحثني  اف��ت��ق��ار  ه��و 
اأخ���رى  ب��ع��وام��ل  تتعلق  امل�����ش��ارك��ني 
الدموية  الأوع��ي��ة  �شحة  يف  ت��وؤث��ر 
املرتبطة  وال���ع���ادات  ال�شمنة  م��ث��ل 

مبمار�شة التمارين الريا�شية.
اأي�شنفيلد  ل��وران�����ض  ال��دك��ت��ور  لكن 
لالأطفال  رادي  م�����ش��ت�����ش��ف��ى  م����ن 
وجامعة كاليفورنيا يف �شان دييجو، 
الدرا�شة،  يف  ي�����ش��ارك  مل  وال�����ذي 
يدركوا  اأن  امل��ر���ش��ى  ع��ل��ى  اإن  ق���ال 
خماطر  م���ن  ت��زي��د  ال�����ش��دف��ي��ة  اأن 
الإ�شابة مب�شكالت القلب والأوعية 

الدموية.

ما اأ�صباب انخفا�س 
�صغط الدم؟

وهو   ،80/120 هو  الدم  ل�شغط  املثايل  املعّدل 
اأجزاء  اإىل  ال�شرايني  ع��رب  ال��دم  لتدفق  مقيا�ض 
ال�شغط  م��ع��ّدل  انخف�ض  اإذا  املختلفة.  اجل�شم 
قد يت�شبب ذلك يف م�شاكل �شحية للبع�ض، 
اإ�شارة  نف�شه  ال�شغط  ان��خ��ف��ا���ض  ل��ك��ن 
ينبغي  م�شاكل  اأو  ظ���روف  وج���ود  اإىل 
اأ�شباب  اأه����م  اإل���ي���ك  م��ع��ه��ا.  ال��ت��ع��ام��ل 

انخفا�ض �شغط الدم:
اجلفاف. نق�ض ال�شوائل يف اجل�شم، 
يعني  ل��ه  نتيجة  بالتعب  وال�شعور 
بع�ض  يف  ال���دم.  �شغط  انخفا�ض 

احلالت قد ي�شبب اجلفاف ال�شديد اأعرا�شاً مثل 
الإ�شهال، والقيء.

احلمل. قد تتعّر�ض بع�ض احلوامل اإىل انخفا�ض 
احلمل،  من  الأوىل  الأ�شابيع  خ��الل  ال��دم  �شغط 
الربوج�شرتون  هرمون  م�شتوى  ارتفاع  وال�شبب 

الذي ي�شبب ارتخاء جدران ال�شرايني.
ا�شطراب  م�شاعفات  م��ن  ال��ه��رم��ون��ات.  م�شاكل 
الدم،  �شغط  انخفا�ض  ال��درق��ي��ة  ال��غ��دة  ه��رم��ون 

وم�شتوى ال�شكر.
وم�شادات  امل�����ش��ك��ن��ات  ب��ع�����ض  ت��ت�����ش��ب��ب  الأدوي�������ة. 
الكتئاب واأدوية القلق وعالجات القلب يف خف�ض 

م�شتوى �شغط الدم.
الأمرا�ض. الأنيميا وف�شل القلب ونق�ض فيتامني 
ال�شحية  امل�شاكل  م��ن  ال��ك��ب��د،  وا���ش��راب��ات  ب12 

التي ت�شبب انخفا�ض �شغط الدم.

ملاذا ي�صعر البع�س باإرهاق دائم ومن اأقل جمهود؟
١- الإ�شابة بفقر الدم

يف حال لحظ الفرد ال�شعور بالتعب طوال اليوم، فقد يكون 
ذلك ناجتاً عن الإ�شابة بفقر الدم، وهو ا�شطراب يف الدم 
بقية  مع  باملقارنة  ال��دم احلمراء منخف�شة  يجعل خاليا 
اخلاليا. ومن ثم، ل ت�شل الكمية الكافية من الأك�شجني 
فقر  يتجلى  الواقع،  يف  باجل�شم.  والأن�شجة  اخلاليا  اإىل 
الأحيان  اأن��ه ويف معظم  اإل  الأ�شكال،  العديد من  ال��دم يف 

يرتبط بالنق�ض احلاد يف بع�ض العنا�شر الغذائية.
لهذه  �شيوعاً  الأك���رث  الأع��را���ض  اأن  اإىل  الإ���ش��ارة  وجت���در 
ال�شداع  يرافقه  ال��ذي  امل�شتمر  التعب  يف  تتمثل  احل��ال��ة 
واخلمول والدوخة. ومن ثم، يف حال اجتمعت مثل هذه 
الطبيب؛  اإىل  ال��ت��وج��ه  ل��ه  ينبغي  امل���رء،  ل��دى  الأع���را����ض 

للقيام بالتحاليل والختبارات الطبية الالزمة.
وحل�����ش��ن احل���ظ، م��ن امل��م��ك��ن م��ع��اجل��ة م��ر���ض ف��ق��ر الدم، 
الغالب،  ت��ام��ة. ففي  ب�شهولة  احل��دي��د،  نق�ض  ع��ن  ال��ن��اجت 
ت�شتطيع التعاطي مع هذه امل�شكلة من خالل اإجراء بع�ض 
التغيريات على النظام الغذائي اخلا�ض بك وتناول بع�ض 
العديد  اأن  العلم  التي حتتوي على احلديد، مع  الأغذية 
م���ن امل��ن��ت��ج��ات ال��غ��ذائ��ي��ة حت��ت��وي ع��ل��ى ن�����ش��ب��ة م��ه��م��ة من 

احلديد.
٢- اأنت م�شاب بالكتئاب

يف الواقع، يوجد ٣٥٠ مليون �شخ�ض بجميع اأنحاء العامل 
ا�شطراب  مبثابة  الكتئاب  ويعترب  بالكتئاب.  م�شابون 
ال�شخ�شية  العوامل  العديد من  يتولد عن  نف�شي خطري 
التغذية،  و���ش��وء  ال��وراث��ي  اجل��ان��ب  وي�شاهم  واخل��ارج��ي��ة. 
خطر  تفاقم  يف  ال��ب��دين،  الن�شاط  حم��دودي��ة  ع��ن  ف�شاًل 

الإ�شابة بهذا املر�ض.
ملدة  امل��ربر  غري  باحلزن  ال�شعور  يعد  �شلة،  ذي  �شاأن  ويف 
التي حتيل  الوا�شحة  العالمات  اإحدى  الأ�شبوعني  تفوق 
تتجلى  قد  ذلك،  بالكتئاب. ف�شاًل عن  الفرد  اإ�شابة  اإىل 
اأعرا�ض ال�شطراب النف�شي على امل�شتوى اجل�شدي، فقد 
اإىل  بالإ�شافة  والأمل،  بالتعب  ال�شعور  زي���ادة  اإىل  ي���وؤدي 
اإيجاد �شعوبة يف النوم. ومن ثم، يف حال تواترت مثل هذه 

الأعرا�ض، ينبغي لل�شخ�ض مراجعة الطبيب على الفور.
٣- عدم ممار�شة الريا�شة

الريا�شة  ق��اع��ة  اإىل  التوجه  املنطقي  غ��ري  م��ن  ي��ب��دو  ق��د 
توؤثر  ولكن، يف احلقيقة،  والإره���اق.  بالتعب  ال�شعور  فور 

ممار�شة الريا�شة ب�شكل فعلي ومنتظم على قوة اجل�شم.

زيادة  يف  ي�شهم  املنتظم  التدريب  اأن  اإىل  الإ���ش��ارة  وجت��در 
م�شتوى الطاقة اخلا�ض بك، كما يحفز اإفراز اجل�شم مادة 
امليتوكندريون امل�شوؤولة عن توليد الطاقة داخل اخلاليا.

الأ�شخا�ض  اأن  الدرا�شات  بع�ض  اأظهرت  ال�شياق،  هذا  ويف 
الذين يعي�شون وفقاً لنمط حياة م�شتقر، ي�شمل ممار�شة 
التعب  م�شتوى  يكون  ما  غالباً  معتدل،  ب�شكل  الريا�شة 

حمدوداً لديهم.
ويف بع�ض الأحيان، ي�شتطيع الإن�شان الكتفاء بامل�شي يومياً 
ملدة ٣٠ دقيقة. عالوة على ذلك، ُين�َشح بارتداء حذاء مريح 
والذهاب يف نزهة؛ وذلك لتح�شني ال�شحة. ومن ثم، قد 

ت�شاعد ممار�شة الريا�شة يف التغلب على التعب.
٤- مر�ض ال�شكري

يف الواقع، يعاين ثلث البالغني تقريباً مر�ض ال�شكري، يف 
حني ل يتم ت�شخي�ض املر�ض يف معظم احلالت.

ال�شكري  مر�ض  يعانون  الذين  الأ�شخا�ض  اأج�شام  وتعجز 
ال��غ��ل��وك��وز بال�شكل  ال���ث���اين ع���ن ام��ت�����ش��ا���ض  ال���ن���وع  م���ن 
ال�شحيح. ونتيجة لذلك، يرتاكم ال�شكر بالدم، يف حني ل 

يقع ا�شتخدامه على اعتباره م�شدراً للطاقة.
وبناء على هذه املعطيات، يعترب الإره��اق املزمن من اأبرز 
العالمات التي حتيل اإىل الإ�شابة مبر�ض ال�شكري، ف�شاًل 
ال�شعور  الأخ����رى، على غ��رار  الأع��را���ض  العديد م��ن  ع��ن 

بالعط�ض امل�شتمر، واجلوع والتبول املتكرر.
ويف ح��ال ال�شك يف مثل ه��ذه الأع��را���ض، ل ب��د م��ن زيارة 
الطبيب واإجراء اختبارات الدم؛ حتى تتمكن من الك�شف 

عن وجود م�شاكل فيما يتعلق مب�شتوى ال�شكر يف الدم.
٥- ق�شور يف الغدة الدرقية

باإنتاج  وتتكفل  الرقبة.  يف  الدرقية  الغدة  توجد  عموماً، 
ال��ع��دي��د م���ن وظائف  ه��رم��ون��ني ه���ام���ني، ي��ت��ح��ك��م��ان يف 
حرارة  درج��ة  وم��راق��ب��ة  ال��ط��اق��ة،  م�شتوى  مثل:  اجل�شم، 

اجل�شم، واله�شم.
ال�شحية  احلالة  الدرقية  الغدة  ذل��ك، حت��دد  على  ع��الوة 
ويف  املنطلق،  ه��ذا  وم��ن  الداخلية.  الأع�شاء  من  للعديد 
ال��ف��رد م�شاكل على  ي��واج��ه  ال��درق��ي��ة،  ال��غ��دة  ح��ال ق�شور 
ا�شطرابات يف  اإىل حدوث  يوؤدي  الهرمونات؛ ما  م�شتوى 

م�شتويات الطاقة ب�شكل خطري.
من جانب اآخر، ل تعمل اخلاليا ب�شكل طبيعي عند ق�شور 
الغدة الدرقية، ما ينتج عنه �شعور بالتعب املزمن والزيادة 
يف الوزن، بالإ�شافة اإىل زيادة ن�شبة الكول�شرتول يف الدم، 

ف�شاًل عن انخفا�ض الرغبة اجلن�شية.
٦- عدم احل�شول على كمية كافية من ال�شعرات احلرارية

يف احلقيقة، وحتى نتمكن من فقدان الوزن، يجب اأن نتبع 
الريا�شة  ممار�شة  اإىل  بالإ�شافة  متوازناً،  غذائياً  نظاماً 
ب�شكل  ال��ن��وم  ع��ن  ف�شاًل  امل���اء،  م��ن  كافية  كميات  و���ش��رب 

جيد.
احلرارية  ال�شعرات  على  احل�شول  اإىل  اجل�شم  ويحتاج 
ال�شرورية حتى يعمل ب�شكل طبيعي. مما ل �شك فيه اأنك 
ال��وزن، يف ح��ال قمت بحرق قدر  املزيد من  �شوف تخ�شر 
حرمان  ميكنك  ل  ولكن  احل��راري��ة.  ال�شعرات  م��ن  كبري 

اجل�شم ب�شفة كلية من ال�شعرات احلرارية.
ويف هذا ال�شدد، يوؤدي عدم ح�شول اجل�شم على ما يكفي 
من ال�شعرات احلرارية اإىل فقدان الإن�شان القوة وال�شعور 
ب��ال��ت��ع��ب امل�����ش��ت��م��ر. وب��ن��اء ع��ل��ى ه���ذه امل��ع��ط��ي��ات، ي��ج��ب اأن 
ي�شتهلك الفرد يومياً ما ل يقل عن ١٢٠٠ �شعرة حرارية 

يف اليوم.
باملقابل، يف حال ا�شتهلكت اأقل من هذا املعدل ب�شفة يومية 
التمثيل  عملية  اأن  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  ب���الإره���اق،  ف�شُت�شاب 

الغذائي لديك قد تتباطاأ.
٧- تناول الكثري من ال�شكريات

ع��م��وم��اً، م��ن ال�����ش��روري اأن ي��ت��ن��اول الإن�����ش��ان م��ا يكفي 
الأطعمة الغنية بال�شكر؛ حتى يح�شل على الطاقة.

ولكن ا�شتهالك الكثري من ال�شكريات قد يوؤدي اإىل نتائج 
حلواً  �شيئاً  املرء  يتناول  عندما  ال�شياق،  هذا  ويف  عك�شية. 
ب�شكل  ينخف�ض  ثم  لديه  ال�شكر  م�شتوى  يرتفع  للغاية، 

حاد، ما قد يوؤثر عليه �شلباً.
ومن ثم، عند تناول ال�شخ�ض احللوى با�شتمرار، �شيعاين 
�شعوره  تفاقم  يف  ي�شاهم  مم��ا  التقلبات،  ه��ذه  مثل  دائ��م��اً 

بالإرهاق.
٨- عدم �شرب كميات كافية من املاء

يف بع�ض احلالت، عندما ي�شعر الإن�شان بالتعب، يلجاأ اإىل 
�شرب القهوة اأو ال�شودا. يف املقابل، من الأف�شل المتناع 
اأن اجل�شم يف حاجة ل�شرب املاء ل  عن ذلك، فمن املرجح 

الكافيني.
وجتدر الإ�شارة اإىل اأن اجلفاف غالبا ما ي�شبب انخفا�شا 
يف  الإن�شان  �شريغب  لذلك،  ونتيجة  الطاقة.  م�شتوى  يف 
تناول الطعام اأو �شرب مواد غنية بالكافيني، لذا حاول اأن 

تعود نف�شك على �شرب كوب من املاء بانتظام.

كاٍف  ق�سط  على  احل�سول  ال�سروري  من 

على  يوؤثر  ذلك  اأن  اإىل  نظرًا  النوم؛  من 

ال�سحة العامة للفرد. ويف بع�ض الأحيان، 

وعلى الرغم من احل�سول على �ساعات نوم 

التعب  ببع�ض  املرء  ي�سعر  فقد  كافية، 

جمموعة  هذه  اليوم.  طيلة  والإره��اق 

ال�سعور  اأ���س��ب��اب  اأه���م  م��ن 

ال����دائ����م ب����الإره����اق، 

موقع  ن�سره  ما  بح�سب 

Fb.ru الرو�سي.
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�ش�ؤون حملية

اأكرث من 60 نوعا

مدينة الزهور ت�صتعد ملو�صم ا�صتبدال الزهور مبليوين زهرة

اإتفاقية بني اأبوظبي التقني و �صرتاتا لتوفري معدات �صيانة الطائرات 

مبنا�سبة اليوم العاملي للرتجمة

جامعة الإمارات تنظم ندوة عن الرتجمة والإبداع يف الألفية اجلديدة

•• العني- الفجر 

ا�شتبدال  ملو�شم  ال�شتعداد  العني  مدينة  بلدية  ب��داأت 
الزهور �شمن الربنامج الزمني املعتمد ح�شب موا�شم 
النمو لالأنواع املختلفة ، حيث يبلغ عدد الزهار خالل 
املو�شم الواحد بقطاع و�شط املدينة ما يقارب مليونني 
تبداأ  متتالية  موا�شم  زهرة ، و ت�شتمر زراعتها ملدة 3 

من �شهر اأكتوبر القادم .
واأفاد املهند�ض �شهيل عبود الدرمكي مدير اإدارة تطوير 
البنية التحتية بقطاع و�شط املدينة باأنه نظرا لرتفاع 
يف  الدارة  تعمل   ، ال�شيف  ف�شل  يف  احل����رارة  درج���ات 
ال��ت��ح��ول اىل  ت��ط��ب��ي��ق منهجية  ال���وق���ت احل����ايل ع��ل��ى 
التقليل  خ��الل  من  وذل��ك  اخل�شرة  م�شتدامة  مدينة 
ال�����ش��وارع اجلانبية  ال��زه��ور التي تقع يف  اأح��وا���ض  م��ن 
ا�شتبدال  و  للمدينة والتي عادة تكون خمفية ل ترى 
تلك الحوا�ض بنباتات حملية اأو ب�شجريات من النوع 
املزهر دائم اخل�شرة حتى تظل مدينة العني رغم تلك 
م�شتدامة  م���زروع���ات  ذات  خ�����ش��راء  م��دي��ن��ة  ال��ظ��روف 
، ح��ي��ث ت��ت��م زراع����ة ال��زه��ور يف امل��ن��اط��ق احل��ي��وي��ة ذات 
للمدينة،  الداري  املركز   ( العالية  ال�شكانية  الكثافة 
منطقة ال�شوق، مثلثات ال��دوارات و ال�شوارع احليوية، 
مداخل املدينة، و احلدائق و املما�شي(  ، فتقوم الفرق 
و  ال�شارة  احل�شائ�ض  م��ن  الأح��وا���ض  بتنظيف  املعنية 
تركها ملدة اأ�شبوع بخلط ال�شماد الع�شوي و ريها باملياه 
�شنفاً   60 م��ن  اأك���رث  اخ��ت��ي��ار  يتم  و   ، ال��رتب��ة  لتهيئة 
تتميز باألوانها و رائحتها العطرية حفاظاً على التنوع 

و ال�شكل اجلمايل .
و اأو�شحت املهند�شة منى الكعبي مديرة عقد يف اإدارة 
تطوير البنية التحتية بقطاع و�شط املدينة  اأن الفرق 
ن�شبة  اأن  ال��ت��اأك��د  يتم  حيث  دائ��م��ة  متابعة  يف  الفنية 
مو�شم بحالة جيدة و  كل  خالل  الزهور  من  %90ة 
ا�شتبدال التالف منها ل�شمان م�شتوى العر�ض املمتاز 
اأو  الإه��م��ال  ع��دم  و  املنا�شب  ال���ري  م��راع��اة  تتم  كما   ،
على  العني  بلدية مدينة  تعتمد  ، حيث  فيه  الف��راط 
نظام الري بالتنقيط ، و يبلغ متو�شط الحتياج املائي 
15 يف  و  يومياً  ل��رت   20 ال�شيف  ف�شل  خ��الل  للري 

اخلريف و 10 لرت يف ف�شل ال�شتاء .
التجميلية غري  امل�����واد  ع���ن  امل��ه��ن��د���ش��ة   ك��م��ا حت��دث��ت 
يتم  حيث   ، اخل�شب  ن�����ش��ارة  و  احل�شى  مثل  النباتية 
الزينة  لأع���م���ال  جتميلية  ك��م��ادة  احل�����ش��ى  ا���ش��ت��خ��دام 
الحتياجات  تقليل  بغر�ض  الأ���ش��ود  و  الأبي�ض  بلونيه 
ال�شعي  ، و بهدف  املائية ح�شب اخلطة ال�شرتاتيجية 
ال�شوارع  و  امل��راف��ق  لتزيني  ج��دي��دة  م���واد  ل�شتحداث 
الرئي�شية باعتبارها اأقل تكلفة من املزروعات الأخرى 

يف عملية ال�شيانة .
ب�شكل  ت�شعى  العني  مدينة  بلدية  اأن  بالذكر  اجلدير 
دائ����م م���ن خ���الل ن��ظ��ام اب�����داع ل���ش��ت��ق��ب��ال مقرتحات 
اجلمهور و املوظفني  اخلا�شة بتزيني املناطق بالزهور 
و املواد غري النباتية ، كما ت�شعى لإدخال و ا�شتحداث 
اأ�شناف جديدة من الزهور املعهودة من خالل درا�شة 
املوقع املراد زراعتها و ما ينا�شبها  من املواد و الزهور و 

الألوان و الحجام .

•• ابوظبي – الفجر

مركز  ع��ام  مدير  ال�شام�شي  �شعيد  مبارك  �شعادة  وق��ع 
و�شعادة  واملهني،  التقني  والتدريب  للتعليم  اأبوظبي 
ل�شركة  التنفيذي  الرئي�ض  اهلل،  عبد  علي  اإ�شماعيل 
الإ�شرتاتيجية  لل�شراكة  اتفاقية  للت�شنيع،  �شرتاتا 
ال���ع���ني، ت��ق��وم ال�شركة  وذل����ك مب��ق��ر���ش��رتات��ا مب��دي��ن��ة 
لأجزاء  املركبة  امل���واد  �شيانة  اأدوات  بتوفر  مبوجبها 
الت�شنيع  امل�شتهلكة يف عملية  وامل��واد  الطائرات  هياكل 
ال��ط��ائ��رات، وذل���ك خالل  وامل��ع��دات اخل��ا���ش��ة ب�شيانة 
م�شابقة املهارات العاملية اأبوظبي 2017، التي ينظمها 
اأبوظبي التقني خالل �شهر اأكتوبر اجلاري حتت رعاية 
ويل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
امل�شلحة،  للقوات  الأع��ل��ى  القائد  نائب  اأبوظبي،  عهد 
يف  يتناف�شون  دول��ة  و77  مت�شابق   1300 مب�شاركة 
51 مهارة مهنية، منها �شيانة الطائرات، وال�شيارات، 

والربجميات وغريها.

تاأتي  الإتفاقية  اأن هذه  ال�شام�شي  �شعادة مبارك  وقال 
الأجيال  اإع���داد  على  التقني  اأبوظبي  حر�ض  اإط��ار  يف 
اجلديدة ملهن امل�شتقبل وهي م�شوؤولية وطنية تتطلب 
التعاون مع خمتلف املوؤ�ش�شات املتميزة،  ومنها بالطبع 
الطائرات  هياكل  اأج��زاء  �شناعة  الرائدة يف  )�شرتاتا( 
واململوكة بالكامل ل�شركة مبادلة لال�شتثمار )مبادلة(، 
�شيانة  على  الوطنية  ال��ك��وادر  ت��دري��ب  اأن  اىل  م�شرياً 
�شعي دولة  اإطار  اأهمية حمورية يف  الطائرات يكت�شب 
لتكري�ض  الر�شيدة  والقيادة  املتحدة  العربية  الإم��ارات 

موقعها كمركز عاملي لقطاع �شناعة الطريان.
والتدريب  للتعليم  اأب��وظ��ب��ي  م��رك��ز  ع��ام  م��دي��ر  ول��ف��ت 
التقني واملهني اىل اأن  م�شابقة املهارات العاملية اأبوظبي 
املهارات  العديد من  �شديدا يف  تناف�شاً  ت�شهد   2017
بدءاً من احلرف اليدوية اإىل املهن متعددة املهارات يف 
قطاعات ال�شناعة والتكنولوجيا، كما ت�شاهم امل�شابقة 
املهارات  باأهم  العامل  ال�شباب حول  يف تعريف ماليني 

املهنية خالل ما يقرب من 70 عاماً منذ انطالقها.

من جهته قال �شعادة اإ�شماعيل عبد اهلل: تفخر �شركة 
اأبوظبي  م��ع  ال�شرتاتيجية  ال�����ش��راك��ة  ب��ه��ذه  ���ش��رتات��ا 
اأبوظبي  العاملية-  امل��ه��ارات  م�شابقة  لتنظيم  التقني 
املهنية  امل��ه��ارات  تطوير  اإىل  تهدف  وال��ت��ي   ،2017
تطويرها،  يف  وامل�شاهمة  والع�شرين  احل���ادي  للقرن 
2021، وروؤية  وذلك مبا يتما�شى مع روؤية الإم��ارات 

اأبوظبي القت�شادية 2030.
"�شرتاتا" لتعزيز  �شعي  اإط���ار  ويف  اهلل:  عبد  واأ���ش��اف 
القيمة  �شال�شل  يف  وموثوق  اأ�شا�شي  كم�شاهم  مكانتها 
امل�شافة لقطاع �شناعة الطريان العاملي، تهدف ال�شركة 
تتمتع  التي  ال�شابة  الوطنية  ال��ك��وادر  ا�شتقطاب  اإىل 
و�شقل  تنمية  اإىل  وت�شعى  علمية  وم��واه��ب  ب��ق��درات 
مهاراتها يف جمال �شناعة الطريان. حيث يعد جمال 
�شناعة الطريان من املجالت التي تتطلب ال�شتثمار 
والدمج بني العقل الب�شري والتقنيات املتقدمة،  لذلك 
باملهارات  �شبابنا  ت��زوي��د  على  نعمل  اأن  الأهمية  فمن 
يحتاجونها  التي  الأدوات  منحهم  خالل  من  الالزمة 

لتطوير مواهبهم ب�شكل كامل وتلبية احتياجات قطاع 
كمركز  موقعها  الإم�����ارات  لتكر�ض  ال��ط��ريان  �شناعة 

عاملي موثوق ل�شناعة الطريان.
ال�شركة  اأن  "�شرتاتا" اىل  التنفيذي ل  ولفت الرئي�ض 
قد اأعلنت موؤخراً عن خطتها لت�شييد م�شنع امل�شتقبل 
الطريان يف  ل�شناعة  2.0  يف جممع نربا�ض  �شرتاتا 
الثورة  تقنيات  على  امل�شنع  و�شيعتمد  ال��ع��ني،  مدينة 
ركائز  جم��م��وع��ة  �شيتبنى  ك��م��ا  ال��راب��ع��ة،  ال�����ش��ن��اع��ي��ة 
الت�شغيلية  والعمليات  الذكي  املبنى  اأ�شا�شية تقوم على 
ويدعم  املتميزة،  الوطنية  وال��ك��وادر  الذكي  والت�شنيع 
���ش��رتات��ا لت�شبح واح����دة م��ن كربى  امل�����ش��روع ط��م��وح 
املواد  ال��ط��ائ��رات م��ن  ه��ي��اك��ل  اأج����زاء  ���ش��رك��ات �شناعة 

املركبة على امل�شتوى العاملي.
ال�����ش��ام�����ش��ي يرافقه  م���ب���ارك  ���ش��ع��ادة  ق���ام  ويف اخل���ت���ام 
ال�شركة  مقر  يف  بجولة  ل�شرتاتا  التنفيذي  الرئي�ض 
بح�شور علي حممد املرزوقي رئي�ض مهارات الإمارات 

يف اأبوظبي التقني ونخبة من امل�شوؤولني.

•• العني - الفجر

الإن�شانية  ال���ع���ل���وم  ب��ك��ل��ي��ة  ال���رتج���م���ة  ق�����ش��م  ن���ظ���م 
بعنوان  ن�����دوة   ، الإم��������ارات  ب��ج��ام��ع��ة  والج��ت��م��اع��ي��ة 
ال��رتج��م��ة والإب��������داع يف الأل���ف���ي���ة اجل����دي����دة، وذل���ك 
ل��ل��رتج��م��ة بح�شور  ال���ع���امل���ي  ال���ي���وم  ب���ال���ت���زام���ن م���ع 
الدكتور ح�شن النابودة-عميد كلية العلوم الإن�شانية 
امل�شوؤول   – الطنيجي  حمدان  والجتماعية-و�شعيد 
عن م�شروع كلمة بهيئة اأبو ظبي لل�شياحة والثقافة– 
ال��ت��دري�����ش��ي��ة والطالبات  ال��ه��ي��ئ��ة  اأع�����ش��اء  وع����دد م��ن 
ام�ض مب�شرح مبنى تقنية املعلومات باحلرم اجلامعي 

يف مدينة العني.
واأكد الدكتور ح�شن النابودة خالل كلمته الفتتاحية 
وم�شروع  الإم���ارات  جامعة  بني  التعاون  اأهمية  على 
كلمة التابع لهيئة اأبو ظبي لل�شياحة والثقافة ملناق�شة 
املوا�شيع املتعلقة بالرتجمة باأنواعها املختلفة، م�شرياً 
اإىل الدور الذي يقوم به م�شروع كلمة يف و�شع اجل�شور 
التي تربط بني احل�شارات والثقافات يف العامل �شعياً 

لإي�شال املعلومات القيمة للقارئ العربي.

اإجن����ازات  ع��ل��ى  ال�����ش��وء  اإىل ت�شليط  ال��ن��دوة  وت��ه��دف 
باعتباره واح��داً من م�شاريع الرتجمة  م�شروع كلمة 
الرائدة يف العامل العربي، ولعب دوراً مهماً يف اإحياء 
حركة الرتجمة من خالل ترجمة نحو 1000 كتاب 
لغ��ة   13 م��ن  اأكث��ر  ع��ن  املعرف��ة  جم���الت  �شتى  يف 

عاملية.
وت�����ش��م��ن��ت ال���ن���دوة ث���الث ج��ل�����ش��ات ح���واري���ة ناق�شت 
جمموعة من املحاور حول دور م�شروع كلمة يف دعم 
حركة الرتجمة، وحركات الرتجمة يف العامل العربي، 
والتحديات  العربية،  ومناهج الرتجمة يف اجلامعات 
التى تواجه الرتجمة يف الألفية اجلديدة، والرتجمة 
التحريرية  الرتجمة  وم�شكالت  الثقايف،  والتالقح 
يف  الرتجمة  درا�شات  حقل  اإىل  بالإ�شافة  وال�شفوية، 
العامل العربي، ودور الرتجمة بني نقل املعرفة واإنتاج 
ومع�شالت  العلمي،  والإب�����داع  وال��رتج��م��ة  ال��ث��ق��اف��ة، 
الرتجمة الآلية، واأهمية الرتجمة من اللغات الأخرى 
اإىل العربية، وم�شكالت الرتجمة التخ�ش�شية، واآفاق 
الرتجمة ال�شمع ب�شرية، واأخالقيات الرتجمة وعمل 

املرتجم.

�سمن فعالياته املجتمعية بعام اخلري 
جهاز اأبوظبي للرقابة الغذائية يحتفي 

بالأطفال الأيتام يف العني مول
•• العني - الفجر:

املجتمعية  اخلدمة  بربنامج  ممثاًل  الغذائية  للرقابة  اأبوظبي  جهاز  نظم 
»عون« بالتعاون مع هيئة الهالل الأحمر الإماراتي فرع العني واإدارة العني 
العني  التجاري  باملركز  اأم��ل« لالأيتام،  »ملحة  بعنوان  فعالية  مول، موؤخراً، 
مول مبدينة العني، وذلك يف اإطار حر�شه على اإبراز قيم الت�شامح والتطوع 
وخدمة املجتمع.  وا�شت�شاف اجلهاز خالل الفعالية جمموعة من الأطفال 
الثقافية  بالأن�شطة  خاللها  تفاعلوا  ال��ت��ج��اري،  امل��رك��ز  م�شرح  يف  الأي��ت��ام 
التي  الرتفيهية  الفعاليات  اإىل  بالإ�شافة  اجل��ه��از،  نظمها  التي  املتنوعة 
قدمها موظفو اجلهاز باأ�شلوب �شيق يدمج بني الرتفيه والتعليم، ا�شتمتع 

خاللها الأيتام باأجواء الفرح التي اأ�شفتها عليهم الفعالية.
وقال �شعيد جا�شم مدير اإدارة الت�شال وخدمة املجتمع يف اجلهاز بالإنابة 
تاأتي هذه الفعالية �شمن مبادرات واأن�شطة اجلهاز املجتمعية التي ينفذها 
امل�شاهمة يف تطوير  باب  ومن  اأبوظبي  باإمارة  عام اخلري  برنامج عون يف 
اأو  وحت�شني ظروف فئات املجتمع من خالل الو�شائل املتاحة �شواء املادية 
العينية اأو املعنوية بحيث ي�شهم برنامج عون يف تاأ�شيل ممار�شات اخلدمة 
العامة وامل�شوؤولية الجتماعية يف جمتمع دولة الإم��ارات العربية املتحدة 
مما  املجال  ه��ذا  يف  احلكومية  وغ��ري  احلكومية  للموؤ�ش�شات  مثال  ليكون 
املبادرات  ه��ذه  مثل  اأن  واأ���ش��اف  املوؤ�ش�شات.  وفعالية  دور  زي��ادة  يف  ي�شاهم 
الإن�شانية تخدم اأهداف اجلهاز للم�شوؤولية املجتمعية وتعمق روح التالحم 
اإىل  اجلميع  وق��وف  ت�شتدعي  التي  الفئة  ه��ذه  نفو�ض  يف  النتماء  وتر�شخ 
جانبها، وتدعم حتقيق املوؤاخاة بني كافة اأفراد املجتمع ف�شال عن اإدخال 
البهجة وال�شرور يف قلوب الأطفال الأيتام و توليد اإح�شا�ض لديهم باأنهم 
امل�شاركة  املوظفني على  اإىل ت�شجيع  بالإ�شافة  املجتمع  جزء ل يتجزاأ من 
يف خدمة املجتمع. و�شهدت الفعالية توزيع عدد من اجلوائز والهدايا على 
اإدخال  يف  واأ�شهم  نفو�شهم،  يف  اإيجابياً  اأث��راً  ترك  مما  امل�شاركني،  الأطفال 
فرحهم  عن  امل�شاركون  الأطفال  عرب  حيث  قلوبهم،  اإىل  وال�شرور  املهجة 
بتنظيم هذه الفعالية و�شكرهم جلهاز اأبوظبي للرقابة الغذائية واجلهات 
الغذائية  للرقابة  اأب��وظ��ب��ي  ج��ه��از  وي���ويل  الفعالية.  تنظيم  يف  امل�����ش��ارك��ة 
احلكومة  لتوجه  حتقيقا  املجتمع  خدمة  واأن�شطة  بربامج  بالغا  اهتماما 
بالعمل على  اأبوظبي  العامة حلكومة  ال�شيا�شة  اأجندة  ال�شرتاتيجي وفق 
تطوير احلياة النوعية للمواطنني واملقيمني يف اإمارة اأبوظبي، من خالل 
تطوير  يف  للم�شاهمة  ي�شعى  ال��ذي  – ع��ون،  املجتمعية  اخل��دم��ة  برنامج 
خالل  م��ن  ل��ه  النوعية  احل��ي��اة  م�شتوى  ورف���ع  املجتمع  ظ���روف  وحت�شني 
الو�شائل املتاحة �شواء املادية او العينية او املعنوية بحيث ي�شهم اجلهاز يف 

زيادة دور وفعالية املوؤ�ش�شات يف اأعمال خدمة املجتمع.

نتائج الدرا�سة ت�سكل اأ�سا�سًا لبحوث م�ستقبلية حول التكيف احلراري لأنواع الأ�سماك املختلفة 
جامعة نيويورك اأبوظبي جترى اأبحاثًا حول النظم 

الغذائية لأ�صماك ال�صعاب املرجانية يف اخلليج العربي
•• اأبوظبي - الفجر:

اأع��ل��ن جم��م��وع��ة م��ن ال��ب��اح��ث��ني م��ن ط���الب واأع�����ش��اء هيئة ت��دري�����ض جامعة 
نيويورك اأبوظبي عن اإجرائهم لدرا�شة حول تاأثري درجات احلرارة املرتفعة 
وا�شتجابتها  لالأ�شماك  الغذائية  النظم  تغري  على  العربي  اخلليج  ملنطقة 
النظم  اآلية حتول  الأهمية حول  بالغة  روؤًى  �شيوفر  لالإجهاد احل��راري، مما 

الغذائية يف مناطق اأخرى من العامل مع تغري املناخ م�شتقباًل.
من  خمتلفة  اأن���واع  لثالثة  معدة   146 حمتويات  بتحليل  الباحثون  وق��ام 
 ،)Arabian angelfish( ال��ع��رب��ي��ة  اأجن���ل  اأ���ش��م��اك  وه���ي  الأ���ش��م��اك؛ 
دام�شل  واأ���ش��م��اك   )Dark damselfish( ال��داك��ن��ة  دام�����ش��ل  واأ���ش��م��اك 
الأ�شماك،  عينات  واأت��اح��ت   .)Paletail damselfish( الذيل  �شاحبة 
حول  تف�شيلياً  و�شفاً  واح��د،  ع��ام  م��دار  على  مو�شمي  ب�شكل  جمعها  مت  التي 
بدوره  ي��دل  وال��ذي  العربي،  اخلليج  ال�شمك يف جنوب  يتناوله  ال��ذي  ال��غ��ذاء 
على كيفية تغري الأنظمة الغذائية لها تبعاً لتغري درجات حرارة مياه البحر 
من الربودة يف بداية العام وو�شوًل اإىل اأعلى معدلتها خالل ف�شل ال�شيف.  
النظام  يف  اأ�شا�شي  كعن�شر  امل��رج��ان  اأهمية  اكت�شاف  اإىل  ال��درا���ش��ة  وتو�شلت 
الغذائي لأنواع الأ�شماك الثالث املدرو�شة. ويف هذا ال�شدد، �شرح جون بريت، 
الأ�شتاذ امل�شاعد يف علم الأحياء ورئي�ض خمترب البيولوجيا البحرية يف جامعة 
لأن  نوعه،  من  فريد  اكت�شاف  عن  البحث  نتائج  اأ�شفرت  اأبوظبي:  نيويورك 
املرجان ب�شكل  بَتَغِذيها على  الأ�شماك اخلا�شعة للدرا�شة غري معروفة  اأنواع 
مهم يف مناطق اأخرى من العامل. واأ�شاف بريت: تطرح الدرا�شة بع�ض الأفكار 
الرائعة للتعرف على الطبيعة غري العتيادية لالأنظمة الغذائية لالأ�شماك يف 
جنوب اخلليج العربي ذو احلرارة املرتفعة، الأمر الذي اأتاح لنا توقع اآلية تغري 
النظام الغذائي لدى اأ�شماك ال�شعاب املرجانية يف مناطق اأخرى حول العامل، 
تبعاً للتغريات املناخية التي ت�شاهم يف جعل تلك املناطق اأكرث دفئا. وي�شاهم 
التغري املناخي يف تبدل بيئة ال�شعاب املرجانية حول العامل، وهو ما يوؤثر على 
غذائها  يعتمد  التي  الأ�شماك  ملاليني  الغذائي  والتوافر  التغذية  �شلوكيات 
العربي  اخلليج  مياه  ح��رارة  ت�شل  وبينما  املرجانية.  ال�شعاب  على  الأ�شا�شي 
فر�شاً  توفر  املنطقة  ه��ذه  ف��اإن  ال�شيف،  ف�شل  خ��الل  مئوية  درج��ة   37 اإىل 
ثمينًة لدرا�شة النظام الغذائي لالأ�شماك املحلية املتكيفة مع درجات احلرارة 
العربية،  اأجنل  الغذائي لأ�شماك  النظام  اأي�شاً  البحث  ا�شتطلع  املرتفعة. كما 
املعروفة يف باقي مناطق العامل باعتمادها على الإ�شفنجيات يف غذائها، اإل اأن 
الإ�شفنجيات املوجودة قبالة �شواطئ الإمارات العربية املتحدة ل متثل �شوى 

جزءاً �شئياًل من النظام الغذائي لالأ�شماك.  



َغْرِبل املعلومات املتدفقة
يتّلقى الدماغ معلومات هائلة من البيئة املحيطة 
به ويتوىل نظامان فيه معاجلتها: انتقاء طوعي 

وانتقاء لاإرادي. 
يختار النظام الثاين املهام التي تبدو له مثرية 
والن�شاطات  والأفكار  عاداته  بح�شب  لالهتمام، 
التي ت�شعده وتريحه. لكن كلما زادت التفا�شيل 
ت�شفية  يف  ���ش��ع��وب��ة  ال���دم���اغ  �شيجد  امل��ت��دف��ق��ة، 

املعلومات املهمة.
يف هذه احلالة، يطغى النظام الالاإرادي وي�شتت 
تخّل�ض  ال��رتك��ي��ز،  م�شتوى  لتح�شني  الن��ت��ب��اه. 
من م�شادر الإلهاء الأ�شا�شية، ل �شيما الهواتف 

ومواقع التوا�شل الجتماعي.

اطرد الأفكار الدخيلة

اأحياناً.  الرتكيز  فقدان  يف  �شبباً  ال��دم��اغ  يكون 
اأو  الدخيلة  الأف��ك��ار  تتدفق  ح��ني  ذل��ك  يح�شل 

تعود املهام املن�شّية اإىل الواجهة. 
للتحّرر من هذا النوع من م�شادر الإلهاء، دّون 

اأفكارك كافة وحّدد موعداً ملعاجلتها.
ال�شلبية  الأف��ك��ار  معاجلة  على  اأي�����ش��اً  اح��ر���ض   
لأنها تزعزع ا�شتقرارك حني ت�شتعّد للقيام بعمل 
ومّزق  ا�شطبها  ث��م  الأف��ك��ار  تلك  اك��ت��ب  �شعب. 
ال��ورق��ة وارم��ه��ا يف �شلة امل��ه��م��الت. اأخ����رياً، دّون 

بع�ض الكلمات الت�شجيعية على الورقة.
حّدد هدفاً وا�شحاً

ي��ح��ت��اج ال���دم���اغ اإىل الأه�����داف واحل���واف���ز. قبل 
البدء باأي مهّمة، ت�شاءل عما ت�شعى اإليه ومدى 

اأهمية ما تفعله.
النظام  ���ش��ي��ج��ي��د  دق���ي���ق���اً،  ال���ه���دف  ك����ان  ك��ل��م��ا   

اتخاذ  ب��دل  ع��ن��ه.  ال��دف��اع  ال��دم��اغ  التنفيذي يف 
القرارات يف عقلك، اكتبها خطياً. يجب اأن تربط 

القرار ب�شورة عقلية.
 قبل البدء بتطبيق هذا التمرين، اأغم�ض عينيك 
تخّيل  ثم  عميقة،  تنف�شية  حركات  بثالث  وق��م 
والراحة  بال�شعادة  وا�شعر  الناجح  عملك  م�شار 

حني تتدفق الأفكار التي حتتاج اإليها. 
كلما كانت ال�شورة التي تتخيلها دقيقة، �شتزيد 
اإذا ك��ان��ت املهمة  ق��درت��ه��ا ع��ل��ى ت��وج��ي��ه ال���دم���اغ. 
العمل  تق�ّشم  ك��ي  ث��ان��وي��ة  اأه���داف���اً  م��ع��ق��دة، �شع 

وُت�شّهله.

لحظ موؤ�سرات ت�ستت النتباه
رغم التدابري الوقائية، ي�شهل اأن تطغى العادات 
اأن ترغب يف  الدماغ. يكفي  الرا�شخة على عمل 

���ش��رب ال��ق��ه��وة اأو ت��ن��اول ال�����ش��وك��ولت��ة ك��ي تفقد 
موؤ�شرات  تر�شد  اأن  يجب  ل��ذا  ف��ج��اأًة!  الرتكيز 
ت�����ش��ت��ت الن��ت��ب��اه م��ن��ذ م��رح��ل��ة م��ب��ك��رة لكبحها 
���ش��ري��ع��اً. ك��ي حت��اف��ظ ع��ل��ى ال��رتك��ي��ز، ي��ج��ب اأن 

تعّو�ض عن الختاللت العابرة.
 يطلق م�شدر الإلهاء الذي يقبله الدماغ رد فعل 
فتنقل  مثاًل،  عينيك  ع�شالت  تتحرك  ع�شلياً: 

نظرك يف اجتاه معنّي.
ال�شرتخاء  ت�شتعيد  اأن  يجب  احل��ال��ة،  ه��ذه  يف   
لب�شع  توقف  الأ�شا�شي.  هدفك  وتتذّكر  �شريعاً 
بعمق و�شع يدك على بطنك ول  وتنّف�ض  ث��واٍن 

تفكر اإل باإيقاع تنّف�شك،
 ثم رّكز على املهمة التي تريد تنفيذها. �شرعان 
الإلهاء وتنجح يف  ا�شتباق م�شادر  ما تعتاد على 

ا�شتئناف عملك ب�شهولة.

مزاجك  يف  �شلباً  ت��وؤث��ر  ال��ت��ي  الأ���ش��ب��اب  حت��دي��د  ت�شتطيع  ه��ل 
و�شحتك الفكرية؟

من  جل�شات  احلركة  هذه  ت�شمل  لأن  داعي  ل  احلركة:  • قلة 
املنع�ض يف  الهواء  بالقليل من  تتمتع  اأن  يكفي  الغزير.  التعرق 
يزعجك  مم��ا  لتتخل�ض  حيك  يف  قلياًل  مت�شي  اأن  اأو  اخل���ارج 
وحت�ّشن مزاجك اأي�شاً. لذلك ل ترتدد يف املرة املقبلة يف عقد 
جل�شة التفكري والتاأمل العميقني يف اخلارج. ُيعترب الفيتامني 
نتيجة  الطبيعة.  لنا  تقدمه  الذي  الطبيعي  الكاآبة  م�شاد   D
م��ع��دلت منخف�شة من  َم��ن ميلكون  ي��ع��اين  م��ا  غالباً  ل��ذل��ك، 

فيتامني اأ�شعة ال�شم�ض هذا تقلبات حادة يف املزاج خالل اليوم.
• الت�شكي: �شحيح اأن الت�شكي يح�ّشن املزاج. ولكن من املمكن 
اإىل  اأن يتحول من و�شيلة للرتويح عن النف�ض وحت�شني املزاج 
ال�شلبية، وحلقة  املزيد من الأفكار  اجرتار فكري، هو�ض يوّلد 
مفرغة ل نهاية لها. ول �شك يف اأن هذا ي�شتنفد طاقتك وطاقة 
واإن كنت  بناء  للت�شكي ه��دف  ك��ان  اإن  اإل��ي��ك. ولكن  َم��ن ي�شغي 
متلك حاًل ترغب يف طرحه، فمن املوؤكد اأن حالتك �شتتح�شن 

ل تزداد �شوءاً.
• التفاعل مع اأ�شخا�ض �شلبيني: �شحيح اأنك تعجز عن تفادي 
كل َمن ي�شتنفدون طاقتك، ولكن ابذل ق�شارى جهدك لتحد 

من تفاعلك مع َمن ميت�شون كل طاقتك.
من  وا�شعة  جمموعة  املفرط  القلق  ي�شبب  املفرط:  القلق   •

فيه  التحكم  ت�شتطيع  ل  م��ا  ن�شيان  تعّلم  ال�شحية.  احل���الت 
اتخذ  ث��م  احل��ا���ش��ر.  يف  عليه  ال�شيطرة  ميكنك  م��ا  على  ورّك���ز 

خطوات بناءة كي تعالج م�شاكلك.
ردة  ي��وّل��د  م��ا  ال��دم��اغ،  يف  ال��ل��وزة  اخل��وف  ين�ّشط  • اخل���وف: 
اإىل ردود فعل  ب��دوره  وي���وؤدي ه��ذا  ال��ه��رب(.  اأو  فعل )املواجهة 
ال��ت��ه��اب��ي��ة يف اجل�����ش��م ت��ع��زز م�����ش��اع��رك ال�����ش��ل��ب��ي��ة. ل��ذل��ك تعّلم 

التمييز بني اخلطر الفعلي واخلوف من خطر متَوقع.
ما  على  ال��رتك��ي��ز  م��ن  ج���دوى  ل  الج��ت��م��اع��ي��ة:  • امل��ق��ارن��ات 
عن  العملية  ه��ذه  تلهيك  اإل��ي��ه.  يفتقرون  اأو  الآخ����رون  ميلكه 
التي  النعم  ع��ن  ف�شاًل  ب��ه��ا،  تتمتع  ق��د  ال��ت��ي  املحتملة  النعم 

حتظى بها راهناً اإل اأنك ل تالحظها.
اخلروج  يف  �شعوبة  �شتواجه  اأنك  يف  �شك  ل  ال�شغف:  • غياب 
اإن ك��ن��ت ل  ال��ع��ي�����ض م��ن دون ه���دف  اأو  ال�����ش��ري��ر ���ش��ب��اح��اً  م��ن 
يوؤجج  م��ا  متلك  ل  اأو  بلوغه  ت��ود  اإجن����ازاً  عينيك  ن�شب  ت�شع 
فيك ال�شغف. لذلك ابحث عن م�شدر �شغف، �شواء كان كبرياً اأو 

�شغرياً، وا�شَع وراءه بحما�شة.
الدماغ.  يف  الع�شبي  النمو  التجارب  تعزز  الأخطاء:  • تكرار 
وه��ك��ذا نتعّلم م��ن ت��ك��رار الأخ��ط��اء ذات��ه��ا م����راراً. اح��ر���ض على 
كي  حياتك  جم��الت  على  درو���ش��ه  وطّبق  تعلمته  مبا  التم�شك 

حت�شنها.
تلو  اليوم  نف�شك  حت�شني  اإىل  اطمح  ركود:  حالة  يف  • البقاء 

يحول  م��ا  ال��رك��ود،  اإىل  اإ���ش��ارة  بالراحة  ال�شعور  ي�شّكل  الآخ���ر. 
دون منوك وتقدمك.

التي  الإج��ه��اد،  م�شببات  متيز  اأن  تعّلم  امل��زم��ن:  الإج��ه��اد   •
بطرق  منها  ك��اًل  وعالج  الأ�شخا�ض،  باختالف  كثرياً  تختلف 
ب��اأف�����ش��ل طريقة  اأو ت��ت��ف��اداه��ا  ف��اع��ل��ة ك���ي ت��ت��خ��ط��اه��ا وحت��ل��ه��ا 

ممكنة.
مقداراً  ومِنّ  تنبَّ  جمة.  فوائد  للتفاوؤل  ال�شلبي:  التفكري   •
���ش��ح��ي��اً م��ن ال��ت��ف��اوؤل لأن ذل���ك ي��ت��ي��ح ل��ك روؤي����ة امل�����ش��ائ��ل من 
حال  يف  بديلة  خطط  ر�شم  تن�شى  اأن  دون  من  اإيجابي  منظار 

مل ت�شر الأمور كما توقعتها.
يخطئون  من  و�شامح  الن�شيان  تعّلم  • الندم/الغ�شب/الكره: 
اإليك. ل ت�شّكل امل�شاحمة دليل �شعف اأو اإ�شارة اإىل اأنك ن�شيت 
اخل���ط���اأ ال����ذي ارُت���ك���ب ب��ح��ق��ك. ل��ك��ن امل�����ش��احم��ة ه��ب��ة تقدمها 

لنف�شك، هبة تنزع من قلبك ال�شم الذي حتمله معك.
اجلاأ  بالمتنان:  ال�شعور  عن  التعبري  اأو  �شداقات  بناء  • عدم 
ي�شاعدك كي حت�ّشن  َمن  اإىل  بك عندما حتتاج  املحيطني  اإىل 
مزاجك. ت�شتطيع العالقات الجتماعية اأن تقّدم لك م�شاعدة 
لذلك،  املعرفية.  ووظائفك  مزاجك  حت�شني  لك  تتيح  كبرية 
على  عزيزاً  اأو �شخ�شاً  ادُع �شديقاً  اأنك م�شتنفد،  ت�شعر  عندما 
قلبك اإىل �شرب القهوة. ول ترتدد يف اأن تعرّب له عن امتنانك 
اأو �شغرياً. فال متر خطوة  ك��ان كبرياً  ل��ك، �شواء  لأم��ر قدمه 

مماثلة مرور الكرام.
بع�ض  اأم�����ِض  امل��ق��اب��ل،  يف  وح���دك:  ك���اٍف  وق��ت  ق�شاء  • ع��دم 
ب���الآخ���ري���ن، متجاهاًل  وك�����ّف ع���ن اله���ت���م���ام  ال���وق���ت وح���ي���داً 
حقاً  نتمكن  وحدنا،  الوقت  من�شي  عندما  وحاجاتك.  نف�شك 
اأعماقنا  يف  ونغو�ض  عفوية،  رواب��ط  نقيم  بعمق،  التفكري  من 

الدفينة.
روتينك:  اإىل  تبدلت  اأي  اإدخال  جديد/عدم  اأي  تعّلم  • عدم 
العقلي  ل��ال���ش��ت��ق��رار  م��ف��ي��د  ال���روت���ني  ي�����ش��ب��ه  م���ا  اأن  ���ش��ح��ي��ح 
ال��ت��غ��ي��ريات من  اع��ت��م��اد بع�ض  اأن ع���دم  اإل  وال�����ش��ح��ة ع��م��وم��اً، 
حني اإىل اآخر يجعلك ت�شعر باأنك م�شتنفد واأنك تفتقر اإىل ما 
التجديد  مل�شة من  اإىل حياتك  اأن تدخل  يحفزك. لذلك تعلم 

بني الفينة والأخرى.

م�ساعدة الآخرين
حتفز اأعمال اللطف، مهما كانت �شغرية، خاليا الدماغ وجتعلها 
التي قلما  الع�شالت  هذه  تن�ّشط غالباً  اأن  تعّلم  تعاطفاً.  اأكرث 
ن�شتخدمها ومّرن دماغك بطرق �شحية. اأح�شن اإىل الآخرين 

وفّكر فيهم ب�شدق كي حت�شد فوائد اأعمالك يف امل�شتقبل.

قد تبدو هذه النقاط، التي تنعك�ض �شلباً على مزاجنا و�شحتنا 
اإدراجها يف لئحة مماثلة. ولكن عندما  بديهية عند  العقلية، 
يولد  ال��ذي  ال�شبب  اأن حت��دد  ت�شتطيع  ول  اأن��ك حمبط  ت�شعر 
فيك �شعوراً مماثاًل، فّكر يف بع�ض القرتاحات املدرجة �شابقاً 

اأن  تتعلم  وهكذا  و�شحتك.  مزاجك  ت�شاعدك يف حت�شني  التي 
اأقوى  عالقات  وتبني  ممكنة،  طريقة  باأف�شل  حياتك  تعي�ض 
اأنت يف  اأي�شاً لأنك  ل مع املحيطني بك فح�شب بل مع نف�شك 

النهاية ال�شخ�ض الأهم يف حياتك.

مــنــ�عــــات
واأح�س�ست  اعتيادي  بتعب غري  �سعرت  اأن  �سبق  هل 
الذي  التعب،  اأن  �سحيح  م�ستنفدة؟  طاقتك  اأن 
الراحة، يرجع  وافيًا من  نيلك ق�سطًا  ي�ستمر رغم 
هذا  من  التخل�ض  ت�ستطيع  اأنك  اإل  �ستى،  لأ�سباب 
مبعرفة  الفكريني  وال�ستنفاد  بالتعب  ال�سعور 
اأ�سباب الإجهاد الواردة اأدناه وحتديدها، لأنها قد 
وا�ستبدالها بعد  ال�سيئ  املذنب وراء مزاجك  تكون 

ذلك مبحفزات دماغ �سحية.

لن يكون ح�سر الرتكيز اأمرًا �سهاًل و�سط العامل املعا�سر الذي يحثنا دومًا على ال�ستعجال. لذا يحتاج دماغنا اإىل دفعة من الدعم كي يح�ّسن تركيزه!

الهواتف ومواقع التوا�سل الجتماعي ت�ستت النتباه

ح�صن م�صتوى تركيزك، وتخّل�س من م�صادر الإلهاء

م�سائل تنعك�ض �سلبا على مزاجك و�سحتك العقلية

تخل�س من ال�صعور بالتعب وا�صرتجع طاقتك
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 اإعادة اإعالن بالن�ضر للم�ضتاأنف �ضده  

يف اال�ضتئناف  رقم 964  ل�ضنة 2017 م جتاري 
اإىل امل�شتاأنف �شده : اإ�شفاق اأحمد حممد حنيف 

نعلمكم باأن امل�شتاأنف : بنك اأم القيوين الوطني - �ض م ع 
مدين   ٢٠١٦ ل�شنة   ٣٤٧٨ رق��م  املدنية  الق�شية  يف  ال�شادر  احلكم  ا�شتاأنف  ق��د 
ال�شاعة  - يف متام  م   ٢٠١٧/١٠/٢٣ لنظره جل�شة  وقد حتدد  ال�شارقة  )جزئي( 
التا�شعة والن�شف �شباحا مبقر هذه املحكمة امام الدائرة املدنية الثانية - لذا 
حالة  ويف  لديكم  ما  لتقدمي  قانونا  ميثلكم  من  او  باحل�شور  التف�شل  يرجى 

غيابكم فان املحكمة �شتبا�شر نظر ال�شتئناف وفقا لحكام القانون 
على  م�شوؤولية  اأي��ة  دون  امل�شتاأنف  نفقة  على  الإع���الن  ه��ذا  ين�شر   : ملحوظة 

املحكمة جتاه حقوق الغري.    
 رئي�س قلم الكتاب        

االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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 )٨٢١٠٨  : رق��م  )رخ�شة  م  م  ذ  ���ض   - ح��رة  منطقة   - ليفينج  �شمارت  م��اك��وك   / �شركة 
والكائنة مبدينة دبي لالإنرتنت ، �ض ب ، ٥٠٢١٥٤ ،  دبي دولة المارات العربية املتحدة ،  
واملرخ�شة لدى �شلطة دبى للمجمعات البداعية ترغب هذه ال�شركة املذكورة يف اعالن 
قرارها للكافة والذى مت اتخاذه بوا�شطة جمل�ض الدارة يف اجتماعه الذى عقد بتاريخ 
9 يوليو  ٢٠١٧ ب�شاأن اغالق وحل ال�شركة  وفقا لذلك ، تهيب ال�شركة باأى  طرف معنى 
بالمر ولديه اى مطالبات فى مواجهتها عليه تقدمي هذه املطالبات خالل  ٤٥ يوما من 

تاريخ هذا العالن عن طريق الربيد امل�شجل او الت�شال ب : 
ال�شيد: ن�شري طحيني 

ا�شم ال�شركة : ماكوك ، �شمارت ، ليفينج  - منطقة حرة )�ض ذ م م( 
�ض ب : ٥٠٠٦١٠ ، دبي 

دبي - دولة المارات العربية املتحدة.
 nasri@makooksl.com : هاتف رقم ٣9١٠9٤١-٠٤ الربيد اللكرتوين
لن يتم النظر يف املطالبات التى ترد بعد انتهاء فرتة ال�شعار واملحددة ب ٤٥ يوما.

ا�ضعار ت�ضفية
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 يف  الدعوى 1914 �ضنة  2017 جتاري - دبي 
املعلن اليه / املدعي عليه / �شركة النخبة ملقاولت البناء - ذ م م 

اعاله  الدعوى  يف  اخلربة  لعمال  املوقرة  دبي  حمكمة  قبل  من  تكليفنا  على  بناء 
فقد حددنا يوم الثالثاء املوافق ٢٠١٧/١٠/٣ يف متام ال�شاعة احلادية ع�شر وخم�شة 
واربعون �شباحا لعقد الجتماع الثاين للخربة وذلك مبقر مكتبنا الكائن يف : مكتب 
ال�شارد يف دبي ، ديرة ،  �شارع املطار ، مبنى الفجر لالعمال ، مكتب رقم ١١9 ، مقابل 
�شركة ارامك�ض للربيد ال�شريع - لذا يطلب ح�شوركم او من ميثلكم قانونا حل�شور 

الجتماع مع اإح�شار كافة امل�شتندات املتعلقة بالدعوى
اجراءات  وملتابعة تطورات  ا�شتف�شارات  ايه  ب�شاأن  باول  اول  وعليكم مراجعة اخلبري 

تنفيذ املاأمورية وا�شتالم امل�شتندات والتعقيب عليها.  
اخلبري / �ضعيد حممد ال�ضارد الفال�ضي 
رقم القيد مبحاكم دبي 133 

 دعوة حل�ضور 
    االجتماع الثاين للخربة
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 اإعالن حكم بالن�ضر 
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اىل املدعي عليه : احمد خلفان عبداهلل ا�شتاذ ال�شحي ، اجلن�شية : الإمارات ، العنوان : الإمارات - راأ�ض اخليمة 
- جلفار - راأ���ض اخليمة - بناية بنت �شعد - ال�شقة رقم ٦ - بجوار قاعة �شمل لالفراح - �ض ب : ٣٨٣٧ رقم 

الهاتف : 9٧١٠٥٠9١٢٨١١٢+ 
يرجى الحاطة باأن املحكمة اأ�شدرت بحقك وبتاريخ ٢٠١٧/٧/٢٠  احلكم التايل: 

حكمت املحكمة : بالزام املدعي عليه اأن يوؤدي اىل املدعي مبلغا ماليا مقداره )٦٥١١٧.9٨ درهم( خم�شة و�شتون 
الفا ومائة و�شبعة و�شبعون درهما وثمانية وت�شعون فل�شا وفوائدة التاأخريية بواقع )9%( �شنويا اعتبارا من 

تاريخ ٢٠١٣/١٢/٣٠ وحتى متام ال�شداد والزمته امل�شروفات ومبلغ مائة درهم مقابل اتعاب املحاماة. 
حكما قابال لال�شتئناف خالل ثالثون يوما اعتبارا من اليوم التايل لالإعالن به ، وبانق�شاء هذا امليعاد دون 

الطعن على احلكم امل�شار اإليه فاإن املحكمة �شوف تتخذ الإجراءات القانونية لتنفيذه.
 رئي�س ق�ضم الت�ضجيل 

 حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12137 بتاريخ 2017/10/3   
اإعالن  بالن�ضر

رقم 2017/6675   
املنذر : اإبراهيم حممد �شريف بال�شالح 

املنذر اليه : امينه مبارك حممد عبداهلل 
ينذر املنذر / املنذر اليه بالتايل : 

تاريخ  من  باملاأجور  ان�شغالكم  فرتة  عن  بذمتكم  املرت�شدة  اليجار  بدل  ت�شداد  ب�شرورة   : اول 
ي�شتجد من  ما  مع   ، دره��م   ١٦٢٤99 البالغة   ٢٠١٧/9/٣٠ الخطار يف  تاريخ  وحتى   ٢٠١٥/٣/١٠
اجره حتى تاريخ الخالء الفعلي للماأجور وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ الن�شر ، وال �شوف 

ن�شطر لتخاذ الجراءات القانونية الالزمة. 
رقم  الر���ض  على  القائم  البناء  يف  الكائن   )٠٠٥( رقم  املحل  للماأجور  اإخالئكم  �شرورة   : ثانيا 
من  خالية  للمخطر  وت�شليمها   )٢-١٣٣99( البلدية  رق��م   - العنز  ه��ور  منطقة  من   )٠-١٤٠٨(
العيوب وال�شواغل ، وذلك باحلالة التي كان عليها وقت التعاقد مع الزامكم ب�شداد فواتري هيئة 

كهرباء ومياه دبي )ديوا( واإن املخطر يحتفظ بكافة حقوق بهذا اخل�شو�ض. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12137 بتاريخ 2017/10/3   

انذار عديل بالن�ضر
رقم 2017/6610   

املنذر )املوؤجر( : ال�شادة / �شركة اخلياط للعقارات - �ض ذ م م  
العنوان / دبي ، الإمارات العربية املتحدة ، ت : ٠٤٣٧٢9999 

املنذر اليه )امل�شتاأجر( : �شركة / رويال حاكو للتجارة العامة - �ض ذ م م  وحتمل رخ�شة رقم )٧٠9٧٠٣( وعنوانها 
: دبي - ديرة - منطقة ال�شبخة - رقم الر���ض : ١١٤-١١٥ - بناية �شجاد التجارية - الطابق الثاين - مكتب رقم 

)٢١٦( - الإمارات العربية املتحدة  - ت : ٠٥٢٦٣٨٨١٣٠ 
يخطر املنذر املنذر اليه ب�شرورة اللتزام بتجديد عقد اليجار املنتهي يف تاريخ ٢٠١٧/٤/9 وذلك بدان من تاريخ 
اإماراتي ، على ان ي�شدد مبلغ )٣٥.٢9٢(  )٢٠١٧/٤/١٠( وحتى تاريخ )٢٠١٨/٤/9( بقيمة وقدرها )٦٠.٥٠٠( درهم 
درهم على الفور وهو قيمة اليجار املرت�شد وامل�شتحق عن الفرتة اليجارية من تاريخ )٢٠١٧/٤/١٠( وحتى تاريخ 
)٢٠١٧/١٠/9( وذلك خالل مهلة اق�شاها ثالثني يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن ، وال �شوف ي�شطر املنذر لتخاذ 
كافة الجراءات القانونية �شده مبا فيها اقامة الدعوى الق�شائية وطلب �شداد القيمة اليجارية واإخالء اليجار 
مع تقدمي خمال�شة نهائية من هيئة الكهرباء واملياه وغريها ، وا�شت�شدار امر الأداء ، مع حتميل املنذر اليه بكافة 

ر�شوم وم�شاريف التقا�شي واتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12137 بتاريخ 2017/10/3   

انذار عديل بالن�ضر
رقم 2017/6588

املنذر : ال�شويب للعقارات ذ م م   
املنذر اليه : ١- واحة امللوك للخدمات تنظيف املباين - �ض ذ م م 

٢- راتنا�شيلي راناتوجنا ارا�شيجي - )جمهول حمل القامة (
مدفوعة  الغري  املتاأخرات  لقيمة  ال�شداد  ع��دم  ح��ال  ويف  اليه  املنذر  املنذر  ينذر 
ذمتها  ا�شتحقاق حيث مرت�شدة يف  ب��دون  ف��رتة  ل��وج��ود  الإي��ج��ار  عقد  بح�شب 
لرجوع �شيك اليجار بدون بتاريخ ٢٠١٧/٨/١٥ �شرف ومبهلة مدتها )٣٠( يوما 
من تاريخ ن�شر هذا الع��الن وذل��ك ح�شب الج���راءات املتبعة لدى مركز ف�ض 

املنازعات اليجارية - ننذركم بالخالء وت�شليمنا املاأجور او ال�شداد.  
الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12137 بتاريخ 2017/10/3   

اعالن بيع  عقار بالن�ضر )املنفذ �ضده(     
فى الدعوى رقم 2016/99 بيع عقار مرهون

طالب التنفيذ: بنك اخلليج الول - فرع دبي 
عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - �شارع ابوبكر ال�شديق - بجوار مركز القبائل 

املنفذ �شده : �شهاب منايل �شريوبورايل - واآخرون 
عنوانه : اإمارة دبي - منطقة جبل علي الوىل - بناية MED65 - ار�ض رقم 28 �شقة رقم )303( الطابق 3

اقت�شى احلال  ان  التالية  الثالث  الي��ام  5.00 م�شاء ويف  ال�شاعة   2017/10/9 امل��واف��ق  الث��ن��ني   ي��وم  ان��ه يف 
�شيجرى بيع العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�شركة المارات للمزادات وعلى موقعها 
تاأمني ل  ايداع  الدولة  ال�شراء من مواطني  راغبي  وعلى   )www.emiratesauction.ae( اللكرتوين
باعرتا�شه  التقدم  البيع  اعرتا�ض على  لديه  ولكل من  املزايدة  دخ��ول  الأ�شا�شي قبل  الثمن  %20 من  يقل عن 
معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات 
املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شارييف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع. وفيما يلي 
او�شاف املمتلكات  : �شقة �شكنية - املنطقة : جبل علي الأوىل - رقم الر�ض : 28 - رقم املبنى : -1 - ا�شم املبنى : 

درهم    )421.944( ب�����  املقدرة   - مربع  مرت    49  : امل�شاحة   -  303  : العقار  رقم   -  MED65
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�ضم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12137 بتاريخ 2017/10/3   
اعالن حكم بالن�ضر

   يف  الدعوى رقم 2017/343 جتاري جزئي                                                
اىل املحكوم عليه/١- عائ�شة احمد ح�شن كرم املازم  جمهول حمل القامة نعلنكم 
املذكورة  الدعوى  يف    ٢٠١٧/٤/٢٦ بتاريخ   املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  بان 
ت��وؤدي اىل  بان  املدعي عليها  بالزام  �شايان من�شور �شرافت حا�شر  اعاله ل�شالح/ 
املدعي مبلغ ٣١٥٠٠٠ درهم )ثالثمائة وخم�شة ع�شر الفا( وفائدة 9% من تاريخ يف 
٢٠١٥/9/١٠م وحتى ال�شداد التام، والزمهما بالر�شوم وامل�شاريف ومبلغ ثالثمائة 
خالل  لال�شتئناف  قابال  احل�شوري  مبثابة  حكما  املحاماة.   اتعاب  مقابل  دره��م 
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو 

ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�ضم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12137 بتاريخ 2017/10/3   

       اعادة اعالن بالن�ضر        
   يف  الدعوى 2017/2878  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / ١- روميو تانيغا اوريليا  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ 
بنك ام القيوين الوطني - �ض م ع وميثله / عبداهلل حمد عبداهلل عمران العمران 
عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د   - ال�شام�شي 
وامل�شاريف  بالر�شوم  عليه  امل��دع��ي  ت�شمني  دره���م(   ٣9.٥٦٥.٣9( وق���دره  مببلغ 
التام.   ال�شداد  �شهريا من ٢٠١١/١٢/٢٠ وحتى  والفائدة   ٢.٤9%  املحاماة  واتعاب 
وح��ددت لها جل�شة يوم الربعاء  املوافق  ٢٠١٧/١٠/٤  ال�شاعة ٨.٣٠ �ض بالقاعة 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي  Ch1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�شور 
ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل 

ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12137 بتاريخ 2017/10/3   
       اعادة اعالن بالن�ضر        

   يف  الدعوى 2017/2876  جتاري جزئي              
اىل امل��دع��ي عليه / ١-حم��م��د اي���وب حممد ���ش��ايف  جم��ه��ول حمل 
القامة مبا ان املدعي/ نازي�ض بايج حممد �شادق   قد اأقام عليك 
الدعوى ومو�شوعها دعوى اإخراج �شريك من �شركة.   وحددت لها 
جل�شة يوم الحد  املوافق  ٢٠١٧/١٠/٨ ال�شاعة ٨.٣٠ �ض بالقاعة 
اأو من ميثلك قانونيا  فاأنت مكلف باحل�شور  لذا   Ch1.C.14
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل 
اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون 

مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12137 بتاريخ 2017/10/3   
اعادة اعالن بالن�ضر        

يف  الدعوى 2017/2882  جتاري جزئي 
القامة  حمل  جمهول  فين�شي�شالو   �شالومينيداد  جريى   -١  / عليه  املدعي  اىل 
مبا ان املدعي/ بنك ام القيوين الوطني - �ض م ع وميثله / عبداهلل حمد عبداهلل 
بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�شوعها  اأقام عليك  قد   - ال�شام�شي  العمران  عمران 
املدعي عليه مببلغ وقدره )٣٣.٧٦٥.٢٣ درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة 
والفائدة   ٢.٤9% �شهريا من ٢٠١١/١٢/٢٠  وحتى ال�شداد التام.  وحددت لها جل�شة 
يوم الربعاء   املوافق  ٢٠١٧/١٠/٤  ال�شاعة ٨.٣٠ �ض بالقاعة Ch1.C.12 لذا 
فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12137 بتاريخ 2017/10/3   
       اعادة اعالن بالن�ضر        

   يف  الدعوى 2017/1506  جتاري كلي               
الطاهر ب�شري ب�شفته  م ح ٢- مالك ميالد  املدعي عليه / ١- دروب اخلري - �ض  اىل 
مدير دروب اخلري - �ض م ح  جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ خالد ملر للتجارة 
العامة - �ض ذ م م وميثله / عبداهلل ح�شن اأحمد بامدهاف -  قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليها بالت�شامن والتكافل مببلغ وقدره )9٤٠.٣٨٣ 
ال�شتحقاق   ت��اري��خ  م��ن   %١٢ وال��ف��ائ��دة  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�شاريف  وال��ر���ش��وم  دره���م( 
ال�شاعة ٣٠.9  املوافق  9/٢٠١٧/١٠    ال�شداد.  وح��ددت لها جل�شة يوم الثنني   وحتى 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك  Ch2.E.21 لذا فاأنت مكلف باحل�شور  �ض بالقاعة 
اأي��ام على  او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة  بتقدمي ما لديك من مذكرات 

الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12137 بتاريخ 2017/10/3   
       اعادة اعالن بالن�ضر        

   يف  الدعوى 2017/2883  جتاري جزئي              
اىل املدعي عليه / ١- �شديق تريوفا كلتيل ممى م�شليار  جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي/ بنك ام القيوين الوطني - �ض م ع وميثله / عبداهلل حمد عبداهلل عمران 
املدعي  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�شوعها  اأق��ام عليك  قد   - ال�شام�شي  العمران 
عليه مببلغ وقدره )٢٥.9٤٧.٣١ درهم( ت�شمني املدعي عليه بالر�شوم وامل�شاريف 
واتعاب املحاماة والفائدة ٢.٤9% �شهريا من تاريخ ال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام.  
بالقاعة  ���ض  ال�شاعة ٨.٣٠  امل��واف��ق  ٢٠١٧/١٠/٨   الح��د  ي��وم  لها جل�شة  وح���ددت 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي  Ch1.C.14 لذا فاأنت مكلف باحل�شور 
ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل 

ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12137 بتاريخ 2017/10/3   
       اعادة اعالن بالن�ضر        

   يف  الدعوى 2017/1699  جتاري كلي               
اىل املدعي عليه / ١- حممد خمي�ض ماجد ا�شماعيل ال علي - ب�شفته الوايل 
ال�شرعي لل�شيد/ حمدان حممد خمي�ض ماجد ال علي - جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي/ هاوارد جون باكر وميثله / هاين رجب مو�شى عبداهلل اجل�شمي 
- قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة  بحل وت�شفية ال�شركة املدعي 
املحاماة.   واتعاب  وامل�شاريف  بالر�شوم  عليهم  املدعي  ال��زام  مع  الوىل  عليها 
وحددت لها جل�شة يوم الربعاء املوافق  ٢٠١٧/١٠/١٨  ال�شاعة 9.٣٠ �ض بالقاعة 
Ch2.E.22 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  لديك من مذكرات  ما 

الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12137 بتاريخ 2017/10/3   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر        
   يف  الدعوى 2017/2967  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / ١-جني جي اوجن��ان  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ 
بنك ام القيوين الوطني - �ض م ع وميثله / عبداهلل حمد عبداهلل عمران العمران 
املدعي عليها  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�شوعها  اأق��ام عليك  ال�شام�شي -  قد 
مببلغ وقدره )٢١.٢٨٣.٦9 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة  
٢% �شهريا من ٢٠١١/١٢/٢٠ وحتى ال�شداد التام. وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء 
Ch1.C.12 لذا فاأنت مكلف  ال�شاعة ٨.٣٠ �ض بالقاعة  املوافق ٢٠١٧/١٠/٣ 
او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12137 بتاريخ 2017/10/3   
اعالن حم�ضر حجز بالن�ضر

يف الدعوى رقم 2017/21  بيع عقار مرهون 
مو�شوع الق�شية بيع عقار مرهون باملوا�شفات التالية )اإمارة دبي - الرب�شاء 

جنوب اخلام�شة - رقم الر�ض ١٤١٠ - امل�شاحة ٧٥٤.٧9 مرت مربع(
طالب الإعالن طالب التنفيذ /١- بنك دبي التجاري - �ض م ع  

مطلوب اإعالنه  املنفذ �شده / ١- داود عزيز خيال  - جمهول حمل القامة 
مو�شوع الإعالن : - نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�شة وهي عبارة 
عن  ار�ض - املنطقة : الرب�شاء جنوب اخلام�شة - رقم الر�ض : ١٤١٠ - امل�شاحة 
: ٧٥٤.٧9  مرت مربع ، وفاء للمبلغ املطالب به )٢.٣٨٠.٠٠٠( درهم وذلك للعلم 

مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�س الق�ضم    

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12137 بتاريخ 2017/10/3   

       اعادة اعالن بالن�ضر        
   يف  الدعوى 2017/2452  مدين جزئي              

اىل املدعي عليه / ١- عبد الكرمي عبداهلل عبداهلل  جمهول حمل القامة مبا ان 
دبي وميثله/ من�شور عبداهلل  - فرع  ليمتد  ان�شورن�ض كومباين  املدعي/ادجمى 
بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد  ال��زرع��وين-  احمد  حممد 
املحاماة  وتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م(   ٣٠٠٠٠( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي 
ال�����ش��داد. وح���ددت لها  ال��دع��وى وحتى  ت��اري��خ ت�شجيل  وال��ف��ائ��دة ١٢% �شنويا م��ن 
 Ch2.D.17 جل�شة يوم الحد املوافق  ٢٠١٧/١٠/٨  ال�شاعة ٨.٣٠ �ض بالقاعة
لديك من  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  اأو من ميثلك  باحل�شور  فاأنت مكلف  لذا 
حالة  ويف  الأق��ل  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  مذكرات 

تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12137 بتاريخ 2017/10/3   

       اعادة اعالن بالن�ضر        
   يف  الدعوى 2017/2568  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / ١- جيتندرا بهقواندا�ض هريا -٢- ان�شال للتجارة - �ض ذ م م  
جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ م�شرف الهالل - �ض م ع قد اأقام عليك 
الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما مببلغ وقدره )٢٢.٧9٢.١٦ 
املحاماة و�شمول  واتعاب  بالر�شوم وامل�شاريف  املدعي عليهما  درهم( وت�شمني 
املوافق   ال��ث��الث��اء   ي��وم  جل�شة  لها  وح���ددت  كفالة.  ب��ال  املعجل  بالنفاذ  احلكم 
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch1.C.12 بالقاعة  ���ض   ٨.٣٠ ال�شاعة   ٢٠١٧/١٠/٢٤
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور 
م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12137 بتاريخ 2017/10/3   
 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر 

   يف  الدعوى 2017/876  جتاري كلي 
اىل امل��دع��ي عليه / ١- ري��ن��ج ٤ للتطوير - ���ض ذ م م  جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان 
املدعي/ �شركة موت ماكدونالد ليمتد - فرع دبي وميثله / حممد را�شد حممد بن 
املدعي عليهم  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�شوعها  اأق��ام عليك  -  قد  ال�شويدي  جرب 
بالت�شامن والت�شامم فيما بينهم بان ي�شددو  مبلغ وقدره )١٧٦.9٥٥.٠٠ دولر امريكي(  
او ما يعادله بالدرهم الإمارات والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ ٢٠١٤/١١/١٦ 
حتى تاريخ ال�شداد النهائي والزامهم بالر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة.   وحددت 
 Ch2.E.21 لها جل�شة يوم الثنني  املوافق  ٢٠١٧/١٠/١٦  ال�شاعة 9.٣٠ �ض بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12137 بتاريخ 2017/10/3   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر        
   يف  الدعوى 2017/503  عقاري كلي                 

اىل املدعي عليه / ١-م�شعود دادا���ض ح�شني بور مطلق  جمهول حمل القامة مبا 
اأق��ام عليك الدعوى  ان املدعي/ بنك دبي ال�شالمي - �شركة م�شاهمة عامة - قد 
بني  ومالحقها  بالتملك  املنتهية  الج����ارة  اتفاقية  بف�شخ  املطالبة  ومو�شوعها 
الدعوى واملدعي عليه والزامه بت�شليم العقار مو�شوع الدعوى و�شداد مبلغ وقدره 
وامل�شاريف  وال��ر���ش��وم  امل�شلمة  املبالغ  يف  العجز  ع��ن  تعوي�شا  دره���م(   ١.٤9٠.9٤٧(
واتعاب املحاماة و �شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.  وحددت لها جل�شة يوم 
فاأنت  لذا   Ch1.B.8 بالقاعة  ١١.٠٠ �ض  ال�شاعة  املوافق  9/٢٠١٧/١٠   الثنني  
او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12137 بتاريخ 2017/10/3   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر

                         يف الدعوى رقم 2017/20 بيع عقار مرهون    
اىل املنفذ �شده/١- �شركة املي�شور للتجارة العامة - �ض ذ م م ٢- عارف احمد حممد 
على الزرعوين  ٣- �شيخ قا�شم �شيخ حيدر على كيكانى ٤- في�شل احمد حممد على 
الزرعوين ٥- يون�ض احمد حممد على الزرعوين  جمهول حمل القامة مبا ان طالب 
التنفيذ/ بنك ملي ايران - فرع �شركة اأجنبية وميثله / من�شور عبداهلل حممد اأحمد 
ل�شداد قيمة  اإخطاركم  بتاريخ ٧/9/٢٠١٧  البتدائية  دبي  - قررت حمكمة  الزرعوين 
املطالبة وقدرها )١٣.٠٠٠.٠٠٠( درهم وال بيع العقار حمل الرهن عن طريق املزايدة 
وفقا لن�ض املادة ٢9٥ من قانون الإجراءات املدنية خالل �شهر من تاريخ الإعالن نوع 
العقار : قطعة ار���ض - املنطقة : الرب�شاء  الثانية - رقم الر���ض : ٥٥٤ - امل�شاحة : 

١٠.٠٠٠ قدم مربع وذلك للعلم مبا جاء فيه ونفاذ مفعوله قانونا. 
رئي�س ال�ضعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12137 بتاريخ 2017/10/3   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر

                         يف الدعوى رقم 2017/47 بيع عقار مرهون    
اىل املنفذ ���ش��ده/١-  رودري��ك روب��رت هامري�شلي   جمهول حمل القامة مبا ان 
طالب التنفيذ/ بنك دبي التجاري - �ض م ع  وميثله / من�شور عبداهلل حممد اأحمد 
الزرعوين - قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ ٢٠١٧/9/١٠ اإعالنكم ل�شداد قيمة 
املطالبة وقدرها )٣.٠٠٦.٠٠٠( درهم خالل �شهر من تاريخ التبليغ يف ملف التنفيذ 
اأعاله واإل بيع العقار حمل الرهن بطريق املزايدة وفقا لن�ض املادة ٢9٥ من قانون 
الجراءات املدنية )نوع العقار : �شقة �شكنية - املنطقة : نخله جمريا - رقم الر�ض 
: ١99٧ - رقم املبنى : ١- ا�شم املبنى : مارينا ابارمتنت�ض ١ - رقم العقار : ١٠9 - رقم 

الطابق : ١- م�شاحة العقار : ١٨9.99 مرت مربع(
رئي�س ال�ضعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12137 بتاريخ 2017/10/3   

مذكرة اإعالن �ضحيفة التما�س اإعادة نظر بالن�ضر
طالب الإعالن )املدعية( : فري�شت ت�شوي�ض خلدمات التنظيف - �ض ذ ذ م 

اىل املدعي عليهم / نعلنكم بان امللتم�ض اقام عليكم املذكورة اعاله وحددت لها املحكمة 
Ch1.A.1 : جل�شة يوم الحد املوافق ٢٠١٧/١٠/٨ ال�شاعة ٨.٣٠ �شباحا بالقاعة

ا�سم املدعي عليها  م    رقم الق�سية   
روز دافيد مي�شال  ١    التما�ض اعادة نظر عمايل /١٨/٢٠١٧ 

اولواميي�شى اولبي�شي مامورو.   ٢    التما�ض اعادة نظر عمايل ٢٠١٧/١9  
من  لديكم  ما  بتقدمي  احل��ق   لكم  باأنه  ونخطركم  ح�شوريها  عليكم  يتوجب  والتي 
مذكرات اأو م�شتندات موقع عليها منكم. ويف حالة تخلفكم عن احل�شور فان احلكم 

رئي�ض ال�سعبة �شيكون مبثابة احل�شور

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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العدد 12137 بتاريخ 2017/10/3   
 اإعادة اإعالن بالن�ضر للم�ضتاأنف �ضده  

يف اال�ضتئناف  رقم 964  ل�ضنة 2017 م جتاري 
اإىل امل�شتاأنف �شده : اإ�شفاق اأحمد حممد حنيف 

نعلمكم باأن امل�شتاأنف : بنك اأم القيوين الوطني - �ض م ع 
مدين   ٢٠١٦ ل�شنة   ٣٤٧٨ رق��م  املدنية  الق�شية  يف  ال�شادر  احلكم  ا�شتاأنف  ق��د 
ال�شاعة  - يف متام  م   ٢٠١٧/١٠/٢٣ لنظره جل�شة  وقد حتدد  ال�شارقة  )جزئي( 
التا�شعة والن�شف �شباحا مبقر هذه املحكمة امام الدائرة املدنية الثانية - لذا 
حالة  ويف  لديكم  ما  لتقدمي  قانونا  ميثلكم  من  او  باحل�شور  التف�شل  يرجى 

غيابكم فان املحكمة �شتبا�شر نظر ال�شتئناف وفقا لحكام القانون 
على  م�شوؤولية  اأي��ة  دون  امل�شتاأنف  نفقة  على  الإع���الن  ه��ذا  ين�شر   : ملحوظة 

املحكمة جتاه حقوق الغري.    
 رئي�س قلم الكتاب        

االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 12137 بتاريخ 2017/10/3   
 )٨٢١٠٨  : رق��م  )رخ�شة  م  م  ذ  ���ض   - ح��رة  منطقة   - ليفينج  �شمارت  م��اك��وك   / �شركة 
والكائنة مبدينة دبي لالإنرتنت ، �ض ب ، ٥٠٢١٥٤ ،  دبي دولة المارات العربية املتحدة ،  
واملرخ�شة لدى �شلطة دبى للمجمعات البداعية ترغب هذه ال�شركة املذكورة يف اعالن 
قرارها للكافة والذى مت اتخاذه بوا�شطة جمل�ض الدارة يف اجتماعه الذى عقد بتاريخ 
9 يوليو  ٢٠١٧ ب�شاأن اغالق وحل ال�شركة  وفقا لذلك ، تهيب ال�شركة باأى  طرف معنى 
بالمر ولديه اى مطالبات فى مواجهتها عليه تقدمي هذه املطالبات خالل  ٤٥ يوما من 

تاريخ هذا العالن عن طريق الربيد امل�شجل او الت�شال ب : 
ال�شيد: ن�شري طحيني 

ا�شم ال�شركة : ماكوك ، �شمارت ، ليفينج  - منطقة حرة )�ض ذ م م( 
�ض ب : ٥٠٠٦١٠ ، دبي 

دبي - دولة المارات العربية املتحدة.
 nasri@makooksl.com : هاتف رقم ٣9١٠9٤١-٠٤ الربيد اللكرتوين
لن يتم النظر يف املطالبات التى ترد بعد انتهاء فرتة ال�شعار واملحددة ب ٤٥ يوما.

ا�ضعار ت�ضفية
العدد 12137 بتاريخ 2017/10/3   

 يف  الدعوى 1914 �ضنة  2017 جتاري - دبي 
املعلن اليه / املدعي عليه / �شركة النخبة ملقاولت البناء - ذ م م 

اعاله  الدعوى  يف  اخلربة  لعمال  املوقرة  دبي  حمكمة  قبل  من  تكليفنا  على  بناء 
فقد حددنا يوم الثالثاء املوافق ٢٠١٧/١٠/٣ يف متام ال�شاعة احلادية ع�شر وخم�شة 
واربعون �شباحا لعقد الجتماع الثاين للخربة وذلك مبقر مكتبنا الكائن يف : مكتب 
ال�شارد يف دبي ، ديرة ،  �شارع املطار ، مبنى الفجر لالعمال ، مكتب رقم ١١9 ، مقابل 
�شركة ارامك�ض للربيد ال�شريع - لذا يطلب ح�شوركم او من ميثلكم قانونا حل�شور 

الجتماع مع اإح�شار كافة امل�شتندات املتعلقة بالدعوى
اجراءات  وملتابعة تطورات  ا�شتف�شارات  ايه  ب�شاأن  باول  اول  وعليكم مراجعة اخلبري 

تنفيذ املاأمورية وا�شتالم امل�شتندات والتعقيب عليها.  
اخلبري / �ضعيد حممد ال�ضارد الفال�ضي 
رقم القيد مبحاكم دبي 133 

 دعوة حل�ضور 
    االجتماع الثاين للخربة

العدد 12137 بتاريخ 2017/10/3   
 اإعالن حكم بالن�ضر 

 2017/160 جتاري  جزئي 
املدعي : دار التمويل - �ض م ع  ، اجلن�شية : الإمارات ، العنوان : الإمارات - ابوظبي - �شارع ال�شيخ زايد - بالقرب 

من مركز دبي املايل العاملي - مايز تاور  - رقم الهاتف : 9٧١٥٠٣٠٨٤٥١٥+
اىل املدعي عليه : احمد خلفان عبداهلل ا�شتاذ ال�شحي ، اجلن�شية : الإمارات ، العنوان : الإمارات - راأ�ض اخليمة 
- جلفار - راأ���ض اخليمة - بناية بنت �شعد - ال�شقة رقم ٦ - بجوار قاعة �شمل لالفراح - �ض ب : ٣٨٣٧ رقم 

الهاتف : 9٧١٠٥٠9١٢٨١١٢+ 
يرجى الحاطة باأن املحكمة اأ�شدرت بحقك وبتاريخ ٢٠١٧/٧/٢٠  احلكم التايل: 

حكمت املحكمة : بالزام املدعي عليه اأن يوؤدي اىل املدعي مبلغا ماليا مقداره )٦٥١١٧.9٨ درهم( خم�شة و�شتون 
الفا ومائة و�شبعة و�شبعون درهما وثمانية وت�شعون فل�شا وفوائدة التاأخريية بواقع )9%( �شنويا اعتبارا من 

تاريخ ٢٠١٣/١٢/٣٠ وحتى متام ال�شداد والزمته امل�شروفات ومبلغ مائة درهم مقابل اتعاب املحاماة. 
حكما قابال لال�شتئناف خالل ثالثون يوما اعتبارا من اليوم التايل لالإعالن به ، وبانق�شاء هذا امليعاد دون 

الطعن على احلكم امل�شار اإليه فاإن املحكمة �شوف تتخذ الإجراءات القانونية لتنفيذه.
 رئي�س ق�ضم الت�ضجيل 

 حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12137 بتاريخ 2017/10/3   
اإعالن  بالن�ضر

رقم 2017/6675   
املنذر : اإبراهيم حممد �شريف بال�شالح 

املنذر اليه : امينه مبارك حممد عبداهلل 
ينذر املنذر / املنذر اليه بالتايل : 

تاريخ  من  باملاأجور  ان�شغالكم  فرتة  عن  بذمتكم  املرت�شدة  اليجار  بدل  ت�شداد  ب�شرورة   : اول 
ي�شتجد من  ما  مع   ، دره��م   ١٦٢٤99 البالغة   ٢٠١٧/9/٣٠ الخطار يف  تاريخ  وحتى   ٢٠١٥/٣/١٠
اجره حتى تاريخ الخالء الفعلي للماأجور وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ الن�شر ، وال �شوف 

ن�شطر لتخاذ الجراءات القانونية الالزمة. 
رقم  الر���ض  على  القائم  البناء  يف  الكائن   )٠٠٥( رقم  املحل  للماأجور  اإخالئكم  �شرورة   : ثانيا 
من  خالية  للمخطر  وت�شليمها   )٢-١٣٣99( البلدية  رق��م   - العنز  ه��ور  منطقة  من   )٠-١٤٠٨(
العيوب وال�شواغل ، وذلك باحلالة التي كان عليها وقت التعاقد مع الزامكم ب�شداد فواتري هيئة 

كهرباء ومياه دبي )ديوا( واإن املخطر يحتفظ بكافة حقوق بهذا اخل�شو�ض. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12137 بتاريخ 2017/10/3   

انذار عديل بالن�ضر
رقم 2017/6610   

املنذر )املوؤجر( : ال�شادة / �شركة اخلياط للعقارات - �ض ذ م م  
العنوان / دبي ، الإمارات العربية املتحدة ، ت : ٠٤٣٧٢9999 

املنذر اليه )امل�شتاأجر( : �شركة / رويال حاكو للتجارة العامة - �ض ذ م م  وحتمل رخ�شة رقم )٧٠9٧٠٣( وعنوانها 
: دبي - ديرة - منطقة ال�شبخة - رقم الر���ض : ١١٤-١١٥ - بناية �شجاد التجارية - الطابق الثاين - مكتب رقم 

)٢١٦( - الإمارات العربية املتحدة  - ت : ٠٥٢٦٣٨٨١٣٠ 
يخطر املنذر املنذر اليه ب�شرورة اللتزام بتجديد عقد اليجار املنتهي يف تاريخ ٢٠١٧/٤/9 وذلك بدان من تاريخ 
اإماراتي ، على ان ي�شدد مبلغ )٣٥.٢9٢(  )٢٠١٧/٤/١٠( وحتى تاريخ )٢٠١٨/٤/9( بقيمة وقدرها )٦٠.٥٠٠( درهم 
درهم على الفور وهو قيمة اليجار املرت�شد وامل�شتحق عن الفرتة اليجارية من تاريخ )٢٠١٧/٤/١٠( وحتى تاريخ 
)٢٠١٧/١٠/9( وذلك خالل مهلة اق�شاها ثالثني يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن ، وال �شوف ي�شطر املنذر لتخاذ 
كافة الجراءات القانونية �شده مبا فيها اقامة الدعوى الق�شائية وطلب �شداد القيمة اليجارية واإخالء اليجار 
مع تقدمي خمال�شة نهائية من هيئة الكهرباء واملياه وغريها ، وا�شت�شدار امر الأداء ، مع حتميل املنذر اليه بكافة 

ر�شوم وم�شاريف التقا�شي واتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12137 بتاريخ 2017/10/3   

انذار عديل بالن�ضر
رقم 2017/6588

املنذر : ال�شويب للعقارات ذ م م   
املنذر اليه : ١- واحة امللوك للخدمات تنظيف املباين - �ض ذ م م 

٢- راتنا�شيلي راناتوجنا ارا�شيجي - )جمهول حمل القامة (
مدفوعة  الغري  املتاأخرات  لقيمة  ال�شداد  ع��دم  ح��ال  ويف  اليه  املنذر  املنذر  ينذر 
ذمتها  ا�شتحقاق حيث مرت�شدة يف  ب��دون  ف��رتة  ل��وج��ود  الإي��ج��ار  عقد  بح�شب 
لرجوع �شيك اليجار بدون بتاريخ ٢٠١٧/٨/١٥ �شرف ومبهلة مدتها )٣٠( يوما 
من تاريخ ن�شر هذا الع��الن وذل��ك ح�شب الج���راءات املتبعة لدى مركز ف�ض 

املنازعات اليجارية - ننذركم بالخالء وت�شليمنا املاأجور او ال�شداد.  
الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12137 بتاريخ 2017/10/3   

اعالن بيع  عقار بالن�ضر )املنفذ �ضده(     
فى الدعوى رقم 2016/99 بيع عقار مرهون

طالب التنفيذ: بنك اخلليج الول - فرع دبي 
عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - �شارع ابوبكر ال�شديق - بجوار مركز القبائل 

املنفذ �شده : �شهاب منايل �شريوبورايل - واآخرون 
عنوانه : اإمارة دبي - منطقة جبل علي الوىل - بناية MED65 - ار�ض رقم 28 �شقة رقم )303( الطابق 3

اقت�شى احلال  ان  التالية  الثالث  الي��ام  5.00 م�شاء ويف  ال�شاعة   2017/10/9 امل��واف��ق  الث��ن��ني   ي��وم  ان��ه يف 
�شيجرى بيع العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�شركة المارات للمزادات وعلى موقعها 
تاأمني ل  ايداع  الدولة  ال�شراء من مواطني  راغبي  وعلى   )www.emiratesauction.ae( اللكرتوين
باعرتا�شه  التقدم  البيع  اعرتا�ض على  لديه  ولكل من  املزايدة  دخ��ول  الأ�شا�شي قبل  الثمن  %20 من  يقل عن 
معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات 
املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شارييف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع. وفيما يلي 
او�شاف املمتلكات  : �شقة �شكنية - املنطقة : جبل علي الأوىل - رقم الر�ض : 28 - رقم املبنى : -1 - ا�شم املبنى : 

درهم    )421.944( ب�����  املقدرة   - مربع  مرت    49  : امل�شاحة   -  303  : العقار  رقم   -  MED65
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�ضم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12137 بتاريخ 2017/10/3   
اعالن حكم بالن�ضر

   يف  الدعوى رقم 2017/343 جتاري جزئي                                                
اىل املحكوم عليه/١- عائ�شة احمد ح�شن كرم املازم  جمهول حمل القامة نعلنكم 
املذكورة  الدعوى  يف    ٢٠١٧/٤/٢٦ بتاريخ   املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  بان 
ت��وؤدي اىل  بان  املدعي عليها  بالزام  �شايان من�شور �شرافت حا�شر  اعاله ل�شالح/ 
املدعي مبلغ ٣١٥٠٠٠ درهم )ثالثمائة وخم�شة ع�شر الفا( وفائدة 9% من تاريخ يف 
٢٠١٥/9/١٠م وحتى ال�شداد التام، والزمهما بالر�شوم وامل�شاريف ومبلغ ثالثمائة 
خالل  لال�شتئناف  قابال  احل�شوري  مبثابة  حكما  املحاماة.   اتعاب  مقابل  دره��م 
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو 

ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�ضم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12137 بتاريخ 2017/10/3   

       اعادة اعالن بالن�ضر        
   يف  الدعوى 2017/2878  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / ١- روميو تانيغا اوريليا  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ 
بنك ام القيوين الوطني - �ض م ع وميثله / عبداهلل حمد عبداهلل عمران العمران 
عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د   - ال�شام�شي 
وامل�شاريف  بالر�شوم  عليه  امل��دع��ي  ت�شمني  دره���م(   ٣9.٥٦٥.٣9( وق���دره  مببلغ 
التام.   ال�شداد  �شهريا من ٢٠١١/١٢/٢٠ وحتى  والفائدة   ٢.٤9%  املحاماة  واتعاب 
وح��ددت لها جل�شة يوم الربعاء  املوافق  ٢٠١٧/١٠/٤  ال�شاعة ٨.٣٠ �ض بالقاعة 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي  Ch1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�شور 
ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل 

ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12137 بتاريخ 2017/10/3   
       اعادة اعالن بالن�ضر        

   يف  الدعوى 2017/2876  جتاري جزئي              
اىل امل��دع��ي عليه / ١-حم��م��د اي���وب حممد ���ش��ايف  جم��ه��ول حمل 
القامة مبا ان املدعي/ نازي�ض بايج حممد �شادق   قد اأقام عليك 
الدعوى ومو�شوعها دعوى اإخراج �شريك من �شركة.   وحددت لها 
جل�شة يوم الحد  املوافق  ٢٠١٧/١٠/٨ ال�شاعة ٨.٣٠ �ض بالقاعة 
اأو من ميثلك قانونيا  فاأنت مكلف باحل�شور  لذا   Ch1.C.14
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل 
اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون 

مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12137 بتاريخ 2017/10/3   
اعادة اعالن بالن�ضر        

يف  الدعوى 2017/2882  جتاري جزئي 
القامة  حمل  جمهول  فين�شي�شالو   �شالومينيداد  جريى   -١  / عليه  املدعي  اىل 
مبا ان املدعي/ بنك ام القيوين الوطني - �ض م ع وميثله / عبداهلل حمد عبداهلل 
بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�شوعها  اأقام عليك  قد   - ال�شام�شي  العمران  عمران 
املدعي عليه مببلغ وقدره )٣٣.٧٦٥.٢٣ درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة 
والفائدة   ٢.٤9% �شهريا من ٢٠١١/١٢/٢٠  وحتى ال�شداد التام.  وحددت لها جل�شة 
يوم الربعاء   املوافق  ٢٠١٧/١٠/٤  ال�شاعة ٨.٣٠ �ض بالقاعة Ch1.C.12 لذا 
فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12137 بتاريخ 2017/10/3   
       اعادة اعالن بالن�ضر        

   يف  الدعوى 2017/1506  جتاري كلي               
الطاهر ب�شري ب�شفته  م ح ٢- مالك ميالد  املدعي عليه / ١- دروب اخلري - �ض  اىل 
مدير دروب اخلري - �ض م ح  جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ خالد ملر للتجارة 
العامة - �ض ذ م م وميثله / عبداهلل ح�شن اأحمد بامدهاف -  قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليها بالت�شامن والتكافل مببلغ وقدره )9٤٠.٣٨٣ 
ال�شتحقاق   ت��اري��خ  م��ن   %١٢ وال��ف��ائ��دة  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�شاريف  وال��ر���ش��وم  دره���م( 
ال�شاعة ٣٠.9  املوافق  9/٢٠١٧/١٠    ال�شداد.  وح��ددت لها جل�شة يوم الثنني   وحتى 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك  Ch2.E.21 لذا فاأنت مكلف باحل�شور  �ض بالقاعة 
اأي��ام على  او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة  بتقدمي ما لديك من مذكرات 

الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12137 بتاريخ 2017/10/3   
       اعادة اعالن بالن�ضر        

   يف  الدعوى 2017/2883  جتاري جزئي              
اىل املدعي عليه / ١- �شديق تريوفا كلتيل ممى م�شليار  جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي/ بنك ام القيوين الوطني - �ض م ع وميثله / عبداهلل حمد عبداهلل عمران 
املدعي  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�شوعها  اأق��ام عليك  قد   - ال�شام�شي  العمران 
عليه مببلغ وقدره )٢٥.9٤٧.٣١ درهم( ت�شمني املدعي عليه بالر�شوم وامل�شاريف 
واتعاب املحاماة والفائدة ٢.٤9% �شهريا من تاريخ ال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام.  
بالقاعة  ���ض  ال�شاعة ٨.٣٠  امل��واف��ق  ٢٠١٧/١٠/٨   الح��د  ي��وم  لها جل�شة  وح���ددت 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي  Ch1.C.14 لذا فاأنت مكلف باحل�شور 
ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل 

ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12137 بتاريخ 2017/10/3   
       اعادة اعالن بالن�ضر        

   يف  الدعوى 2017/1699  جتاري كلي               
اىل املدعي عليه / ١- حممد خمي�ض ماجد ا�شماعيل ال علي - ب�شفته الوايل 
ال�شرعي لل�شيد/ حمدان حممد خمي�ض ماجد ال علي - جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي/ هاوارد جون باكر وميثله / هاين رجب مو�شى عبداهلل اجل�شمي 
- قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة  بحل وت�شفية ال�شركة املدعي 
املحاماة.   واتعاب  وامل�شاريف  بالر�شوم  عليهم  املدعي  ال��زام  مع  الوىل  عليها 
وحددت لها جل�شة يوم الربعاء املوافق  ٢٠١٧/١٠/١٨  ال�شاعة 9.٣٠ �ض بالقاعة 
Ch2.E.22 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  لديك من مذكرات  ما 

الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12137 بتاريخ 2017/10/3   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر        
   يف  الدعوى 2017/2967  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / ١-جني جي اوجن��ان  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ 
بنك ام القيوين الوطني - �ض م ع وميثله / عبداهلل حمد عبداهلل عمران العمران 
املدعي عليها  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�شوعها  اأق��ام عليك  ال�شام�شي -  قد 
مببلغ وقدره )٢١.٢٨٣.٦9 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة  
٢% �شهريا من ٢٠١١/١٢/٢٠ وحتى ال�شداد التام. وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء 
Ch1.C.12 لذا فاأنت مكلف  ال�شاعة ٨.٣٠ �ض بالقاعة  املوافق ٢٠١٧/١٠/٣ 
او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12137 بتاريخ 2017/10/3   
اعالن حم�ضر حجز بالن�ضر

يف الدعوى رقم 2017/21  بيع عقار مرهون 
مو�شوع الق�شية بيع عقار مرهون باملوا�شفات التالية )اإمارة دبي - الرب�شاء 

جنوب اخلام�شة - رقم الر�ض ١٤١٠ - امل�شاحة ٧٥٤.٧9 مرت مربع(
طالب الإعالن طالب التنفيذ /١- بنك دبي التجاري - �ض م ع  

مطلوب اإعالنه  املنفذ �شده / ١- داود عزيز خيال  - جمهول حمل القامة 
مو�شوع الإعالن : - نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�شة وهي عبارة 
عن  ار�ض - املنطقة : الرب�شاء جنوب اخلام�شة - رقم الر�ض : ١٤١٠ - امل�شاحة 
: ٧٥٤.٧9  مرت مربع ، وفاء للمبلغ املطالب به )٢.٣٨٠.٠٠٠( درهم وذلك للعلم 

مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�س الق�ضم    

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12137 بتاريخ 2017/10/3   

       اعادة اعالن بالن�ضر        
   يف  الدعوى 2017/2452  مدين جزئي              

اىل املدعي عليه / ١- عبد الكرمي عبداهلل عبداهلل  جمهول حمل القامة مبا ان 
دبي وميثله/ من�شور عبداهلل  - فرع  ليمتد  ان�شورن�ض كومباين  املدعي/ادجمى 
بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد  ال��زرع��وين-  احمد  حممد 
املحاماة  وتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م(   ٣٠٠٠٠( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي 
ال�����ش��داد. وح���ددت لها  ال��دع��وى وحتى  ت��اري��خ ت�شجيل  وال��ف��ائ��دة ١٢% �شنويا م��ن 
 Ch2.D.17 جل�شة يوم الحد املوافق  ٢٠١٧/١٠/٨  ال�شاعة ٨.٣٠ �ض بالقاعة
لديك من  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  اأو من ميثلك  باحل�شور  فاأنت مكلف  لذا 
حالة  ويف  الأق��ل  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  مذكرات 

تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12137 بتاريخ 2017/10/3   

       اعادة اعالن بالن�ضر        
   يف  الدعوى 2017/2568  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / ١- جيتندرا بهقواندا�ض هريا -٢- ان�شال للتجارة - �ض ذ م م  
جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ م�شرف الهالل - �ض م ع قد اأقام عليك 
الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما مببلغ وقدره )٢٢.٧9٢.١٦ 
املحاماة و�شمول  واتعاب  بالر�شوم وامل�شاريف  املدعي عليهما  درهم( وت�شمني 
املوافق   ال��ث��الث��اء   ي��وم  جل�شة  لها  وح���ددت  كفالة.  ب��ال  املعجل  بالنفاذ  احلكم 
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch1.C.12 بالقاعة  ���ض   ٨.٣٠ ال�شاعة   ٢٠١٧/١٠/٢٤
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور 
م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12137 بتاريخ 2017/10/3   
 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر 

   يف  الدعوى 2017/876  جتاري كلي 
اىل امل��دع��ي عليه / ١- ري��ن��ج ٤ للتطوير - ���ض ذ م م  جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان 
املدعي/ �شركة موت ماكدونالد ليمتد - فرع دبي وميثله / حممد را�شد حممد بن 
املدعي عليهم  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�شوعها  اأق��ام عليك  -  قد  ال�شويدي  جرب 
بالت�شامن والت�شامم فيما بينهم بان ي�شددو  مبلغ وقدره )١٧٦.9٥٥.٠٠ دولر امريكي(  
او ما يعادله بالدرهم الإمارات والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ ٢٠١٤/١١/١٦ 
حتى تاريخ ال�شداد النهائي والزامهم بالر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة.   وحددت 
 Ch2.E.21 لها جل�شة يوم الثنني  املوافق  ٢٠١٧/١٠/١٦  ال�شاعة 9.٣٠ �ض بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12137 بتاريخ 2017/10/3   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر        
   يف  الدعوى 2017/503  عقاري كلي                 

اىل املدعي عليه / ١-م�شعود دادا���ض ح�شني بور مطلق  جمهول حمل القامة مبا 
اأق��ام عليك الدعوى  ان املدعي/ بنك دبي ال�شالمي - �شركة م�شاهمة عامة - قد 
بني  ومالحقها  بالتملك  املنتهية  الج����ارة  اتفاقية  بف�شخ  املطالبة  ومو�شوعها 
الدعوى واملدعي عليه والزامه بت�شليم العقار مو�شوع الدعوى و�شداد مبلغ وقدره 
وامل�شاريف  وال��ر���ش��وم  امل�شلمة  املبالغ  يف  العجز  ع��ن  تعوي�شا  دره���م(   ١.٤9٠.9٤٧(
واتعاب املحاماة و �شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.  وحددت لها جل�شة يوم 
فاأنت  لذا   Ch1.B.8 بالقاعة  ١١.٠٠ �ض  ال�شاعة  املوافق  9/٢٠١٧/١٠   الثنني  
او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12137 بتاريخ 2017/10/3   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر

                         يف الدعوى رقم 2017/20 بيع عقار مرهون    
اىل املنفذ �شده/١- �شركة املي�شور للتجارة العامة - �ض ذ م م ٢- عارف احمد حممد 
على الزرعوين  ٣- �شيخ قا�شم �شيخ حيدر على كيكانى ٤- في�شل احمد حممد على 
الزرعوين ٥- يون�ض احمد حممد على الزرعوين  جمهول حمل القامة مبا ان طالب 
التنفيذ/ بنك ملي ايران - فرع �شركة اأجنبية وميثله / من�شور عبداهلل حممد اأحمد 
ل�شداد قيمة  اإخطاركم  بتاريخ ٧/9/٢٠١٧  البتدائية  دبي  - قررت حمكمة  الزرعوين 
املطالبة وقدرها )١٣.٠٠٠.٠٠٠( درهم وال بيع العقار حمل الرهن عن طريق املزايدة 
وفقا لن�ض املادة ٢9٥ من قانون الإجراءات املدنية خالل �شهر من تاريخ الإعالن نوع 
العقار : قطعة ار���ض - املنطقة : الرب�شاء  الثانية - رقم الر���ض : ٥٥٤ - امل�شاحة : 

١٠.٠٠٠ قدم مربع وذلك للعلم مبا جاء فيه ونفاذ مفعوله قانونا. 
رئي�س ال�ضعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12137 بتاريخ 2017/10/3   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر

                         يف الدعوى رقم 2017/47 بيع عقار مرهون    
اىل املنفذ ���ش��ده/١-  رودري��ك روب��رت هامري�شلي   جمهول حمل القامة مبا ان 
طالب التنفيذ/ بنك دبي التجاري - �ض م ع  وميثله / من�شور عبداهلل حممد اأحمد 
الزرعوين - قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ ٢٠١٧/9/١٠ اإعالنكم ل�شداد قيمة 
املطالبة وقدرها )٣.٠٠٦.٠٠٠( درهم خالل �شهر من تاريخ التبليغ يف ملف التنفيذ 
اأعاله واإل بيع العقار حمل الرهن بطريق املزايدة وفقا لن�ض املادة ٢9٥ من قانون 
الجراءات املدنية )نوع العقار : �شقة �شكنية - املنطقة : نخله جمريا - رقم الر�ض 
: ١99٧ - رقم املبنى : ١- ا�شم املبنى : مارينا ابارمتنت�ض ١ - رقم العقار : ١٠9 - رقم 

الطابق : ١- م�شاحة العقار : ١٨9.99 مرت مربع(
رئي�س ال�ضعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12137 بتاريخ 2017/10/3   

مذكرة اإعالن �ضحيفة التما�س اإعادة نظر بالن�ضر
طالب الإعالن )املدعية( : فري�شت ت�شوي�ض خلدمات التنظيف - �ض ذ ذ م 

اىل املدعي عليهم / نعلنكم بان امللتم�ض اقام عليكم املذكورة اعاله وحددت لها املحكمة 
Ch1.A.1 : جل�شة يوم الحد املوافق ٢٠١٧/١٠/٨ ال�شاعة ٨.٣٠ �شباحا بالقاعة

ا�سم املدعي عليها  م    رقم الق�سية   
روز دافيد مي�شال  ١    التما�ض اعادة نظر عمايل /١٨/٢٠١٧ 

اولواميي�شى اولبي�شي مامورو.   ٢    التما�ض اعادة نظر عمايل ٢٠١٧/١9  
من  لديكم  ما  بتقدمي  احل��ق   لكم  باأنه  ونخطركم  ح�شوريها  عليكم  يتوجب  والتي 
مذكرات اأو م�شتندات موقع عليها منكم. ويف حالة تخلفكم عن احل�شور فان احلكم 

رئي�ض ال�سعبة �شيكون مبثابة احل�شور

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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املال والأعمال

لطيفة بنت حممد ترعى
 اأ�صبوع دبي للت�صميم 2017 

•• دبي-وام:

يقام  الذي  للت�شميم  دبي  اأ�شبوع  الثالثة من  الن�شخة  ت�شتعد دبي لنعقاد 
ال�شيخة  �شمو  املقبل حتت رعاية  18 نوفمرب  اإىل   13 الفرتة من  خالل 
لطيفة بنت حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�ض جمل�ض اإدارة هيئة دبي 
منطقة  يف  والأب���رز  الأ�شخم  الت�شميم  احتفالية  ويعد  والفنون  للثقافة 
اأي��ام -   6 ال��ذي ي�شتمر  دب��ي للت�شميم -  اأ�شبوع  الأو���ش��ط. ويحفل  ال�شرق 
بربنامج مليء بالعديد من الفعاليات التي ي�شت�شيفها حي دبي للت�شميم 
اإم��ارة دبي ويقدم هذا العام �شل�شلة  3 ومواقع خمتلفة على امتداد  - دي 
و  العاملي  اخلريجني  معر�ض  وت�شمل  املعا�شر  الت�شميم  بفعاليات  غنية 
التجاري  املعر�ض  جانب  اإىل  اأب���واب  معر�ض  و  الأيقونية  املدينة  معر�ض 
من  جمموعة  اإىل  اإ�شافة  ديزاين  ت��اون  داون  الأ�شلية  الت�شميم  ملنتجات 
احل��وارات وور�ض العمل التي تقودها نخبة من خرباء الت�شميم والفنون 
بنت  لطيفة  ال�شيخة  �شمو  واأع��رب��ت   . العامل  اأنحاء  وجميع  الإم���ارات  من 
حممد بن را�شد اآل مكتوم عن �شعادته بانعقاد الن�شخة الثالثة من اأ�شبوع 
دبي للت�شميم يف �شهر نوفمرب القادم والذي يعود هذا العام بربنامج فريد 
ومتنوع حافل بالفعاليات .. وقالت �شموها اإن �شناعة الت�شميم تعد داعما 
دبي  م�شتقبل  مالمح  تر�شم  التي  املن�شودة  طموحاتنا  حتقيق  يف  اأ�شا�شيا 
ب�شكل  اأ�شهمت  التي  الرئي�شية  الروافد  اأنها كانت من بني  املزدهر ل�شيما 

مبا�شر يف اإر�شاء اأ�ش�ض منط احلياة اليومي للمجتمعات منذ القدم .
واأكدت �شموها اأن �شناعة الت�شميم تلعب دورا حا�شما يف بناء مدن متطورة 
التكنولوجية  احللول  خ��الل  من  والإب���داع  والتمكني  ال�شعادة  على  قائمة 
املبتكرة التي حتدث اأثرا اإيجابيا ملمو�شا يف حياة الب�شرية وتثمني اجلمال 
والإبداع يف مناحي احلياة كافة .. م�شرية اىل اأن هيئة دبي للثقافة والفنون 
املقومات الالزمة  تاأ�شي�ض بنية حتتية توفر  اأجل  تبذل جهودا حثيثة من 

كافة للدفع بعجلة النمو والزدهار يف املجتمع الإبداعي.
اأن روؤية دبي الرامية اإىل تعزيز مكانة الإم��ارة كمركز  ولفتت �شموها اإىل 
عاملي لالإبداع تقوم على اعتقاد را�شخ باأن التقدم والبتكار لن يتحققا اإل 
بالأفكار املبتكرة التي تاأتينا من العقول امل�شتنرية واملتفتحة وبالطبع ت�شهم 
املبادرات املبتكرة مثل اأ�شبوع دبي للت�شميم يف متكني هذه املواهب ال�شابة 
منتوجاتهم.  واإب����راز  اإب��داع��ه��م  عنان  لإط���الق  مثالية  من�شة  لهم  وت��وف��ر 
اآل مكتوم عن تطلعها  وعربت �شمو ال�شيخة لطيفة بنت حممد بن را�شد 
تعزيز  يف  اإ�شهاماته  وم�شاهدة  للت�شميم  دبي  اأ�شبوع  يف  للم�شاركة  ب�شغف 
م�شرية دعم ورعاية اجليل القادم من امل�شممني النا�شئني يف دولة الإمارات 
واملنطقة. وتلعب هيئة دبي للثقافة والفنون دورا بارزا يف �شون ودعم اإرث 
والنا�شئة من  املعروفة  املبدعة  املواهب  اإىل جانب حتفيز  املحلية  احل��رف 
ا�شرتاتيجيا  �شريكا  الهيئة  وتعد  العامل.  اأنحاء  جميع  اأو  الإم���ارات  دول��ة 
لفعاليات الت�شميم الرئي�شية بدولة الإمارات مبا فيها اأ�شبوع دبي للت�شميم 

ومعر�ض داون تاون ديزاين ومعر�ض اأيام الت�شميم دبي .
لإطالق  ت�شكيل  الفنية  املوؤ�ش�شة  مع  �شراكة  يف   2013 العام  يف  ودخلت 
اإماراتيني  م�شممني  اأربعة  مب�شاركة  للمحرتفني  الت�شميم  درب  برنامج 
والذي متثل هدفه يف اإر�شاء اأ�ش�ض اجليل اجلديد من امل�شممني يف املنطقة. 
يذكر اأن هيئة دبي للثقافة والفنون تلتزم باإثراء امل�شهد الثقايف يف الإمارة 
جمموعة  تد�شني  خ��الل  من  الغني  املحلي  ال��رتاث  على  ال�شوء  وت�شليط 
متنوعة من املبادرات على مدار العام . وتعمل الهيئة على مد ج�شور احلوار 
البناء بني خمتلف احل�شارات والثقافات وامل�شاهمة يف املبادرات البناءة ملا 

فيه اخلري والفائدة للمواطنني واملقيمني والزوار يف دبي على حد �شواء.

الأحوا�س اجلافة العاملية تفوز 
بجوائز قائمة لويدز العاملية 2017

•• دبي-وام:

واملالحية  البحرية  للخدمات  العاملي  امل��زود  العاملية  اجلافة  الأح��وا���ض  ف��ازت 
لقطاعات النفط والغاز والطاقة بجائزة ال�شالمة يف حفل جوائز قائمة لويدز 
يف  الفعال  ل��دوره��ا  تقديرا  لندن  يف  واملقامة  املرموقة   2017 لعام  العاملية 

�شمان ال�شالمة على مدى ال�شنوات الفائتة.
وقد بادرت الأحوا�ض اجلافة العاملية باإطالق مبادرتها الأقوى يف املن�شاأة والتي 
اأطلقت عليها م�شمى �شفر اأ�شرار قبل خم�ض �شنوات حيث بداأت رحلتها خللق 
بيئة عمل اآمنة جلميع املوظفني وخلق بيئة خالية من احلوادث مع ممار�شات 

ا�شتباقية ومراقبة �شارمة ل�شمان عدم وقوع اإ�شابات.
وتركز خارطة طريق مبادرة �شفر اأ�شرار حتى عام 2020 على قيا�ض املن�شاأة 
باعتبارها رائدة يف جمال ال�شناعة من حيث نظم ال�شحة وال�شالمة والبيئة 
من  �شنوات  خم�ض  وبعد  العاملة.  للقوى  ال�شلوكية  ال�شالمة  ثقافة  وتعزيز 
اإطالق املبادرة واعتماد اأف�شل املمار�شات امل�شممة خ�شي�شا ملتطلبات ال�شناعة 
امل�شاعفات  م��ن  احل��د  نحو  موجهة  طموحة  منهجية  ا�شرتاتيجية  وو���ش��ع 
الأحوا�ض  حققت  منها  والتقليل  البيئية  وامل�شاكل  وال�شالم  بال�شحة  املتعلقة 

اجلافة العاملية نتائج ممتازة يف جمال ال�شالمة واجلودة والبيئة.
�شاعة عمل  26.5 مليون   2016 ع��ام  وكانت الح��وا���ض اجلافة قد اجن��زت 
مع معدل اإ�شابات بلغ 3.92 لكل مليون �شاعة عمل  - مبعدل انخفا�ض بلغ 
األفا و   11 اأج��رت  2015 -  فيما  48 باملائة من الإ���ش��اب��ات يف ع��ام  جممله 
192 دورة تدريبية لل�شالمة وح�شلت على معدل 88 باملائة من ر�شا العمالء 

للجوانب املتعلقة بال�شالمة يف امل�شاريع.

اطلع على اأبرز الفر�ض التجارية لإك�سبو 2020

املجل�س ال�صت�صاري جلمارك دبي يناق�س �صريبة القيمة امل�صافة والنتقائية 
اأحمد حمبوب م�سبح: خدماتنا املبتكرة تعزز الأعمال وتدعم ا�ست�سافة اك�سبو 2020

•• دبي-الفجر:

اأك���د اأح��م��د حم��ب��وب م�شبح م��دي��ر ج��م��ارك دب��ي اأن 
رئي�شيني يف  ���ش��رك��اء  ع��م��الءه��ا  دب��ي تعترب  ج��م��ارك 
وتعمل  بالدائرة،  بعملهم  املتعلقة  القرارات  �شناعة 
واملبادرات  بكافة القرتاحات  والأخ��ذ  ال�شتماع  على 
اإطار  يف  ال��دائ��رة،  م��ع  املتعاملني  جميع  م��ن  البناءة 
والتح�شني  للتطوير  الهادفة  الدائرة  ا�شرتاتيجية 
تقدمها  ال��ت��ي  اجلمركية  اخل��دم��ات  لكافة  امل�شتمر 
التجارة  ودع��م  الوطني،  القت�شاد  لتعزيز  للعمالء 
تنفيذاً ل�شرتاتيجية  وذل��ك  دب��ي،  اخلارجية لإم��ارة 
عرب  العمالء  اإ�شعاد  اإىل  الهادفة  الر�شيدة  حكومتنا 
ت��ق��دمي اأف�����ش��ل اخل��دم��ات واب��ت��ك��ار الأف���ك���ار الرائدة 
املمار�شات  اأف�����ش��ل  وف���ق  ال��ع��م��الء  يف جم���ال خ��دم��ة 
العاملية واأعلى معايري تقدمي اخلدمات، و�شدد مدير 
جمارك دبي على اأهمية التكامل بني القطاعني العام 
التنمية  واح��د مبا يحقق  العمل كفريق  و  واخلا�ض 
امل�شتدامة ويدعم دولة الإم��ارات العربية املتحدة يف 

موؤ�شرات التناف�شية العاملية، م�شرياً اإىل اأن توجيهات 
القيادة ر�شمت خارطة طريق لتوطيد التعاون البناء 
بني القطاعني يف �شائر جمالت الن�شاط القت�شادي 

مبا يخدم قطاع الأعمال.
21 للمجل�ض  ان��ع��ق��اد الج��ت��م��اع  ذل���ك خ���الل  ج���اء 
العام  يف  تاأ�شي�شه  م��ن��ذ  دب���ي  جل��م��ارك  ال���ش��ت�����ش��اري 
التنفيذي  امل��دي��ر  ال��غ��ي��ث  جمعة  وح�����ش��ره   2010
اليعقوبي مدير  اأحمد  و  التطوير اجلمركي  لقطاع 
 ، اجلمركي  التطوير  بقطاع  امل�شاريع  ت�شليم  اإدارة 
العمالء،  عالقات  ق�شم  اأول  مدير  الكعبي  وخلفان 
العمالء، وعدد من مدراء  اإدارة  وحممد فرج خبري 
اإىل  بالإ�شافة  الدائرة،  وموظفي  وقيادات  الإدارات 

روؤ�شاء وممثلي جمموعات العمل اأع�شاء املجل�ض.
وتطرق الجتماع الذي عقد بقاعة الفر�شة يف املقر 
اأبرزها  اإىل عدة حماور جاء  الرئي�شي جلمارك دبي 
امل�شافة  القيمة  �شريبة  ق��ان��ون  ومناق�شة  ���ش��رح  يف 
وال�شريبة النتقائية، حيث ا�شت�شافت جمارك دبي 
على  للرد  لل�شرائب  الحت��ادي��ة  الهيئة  من  اأع�شاء 

ا�شتف�شارات جمموعات الأعمال واأ�شحاب ال�شركات، 
للمر�شوم  وفقاً  النتقائية  ال�شريبة  تطبيق  و�شيتم 
�شاأن  يف   2017 ل�شنة   )7( رق���م  احت����ادي  ب��ق��ان��ون 
رقم  ال����وزراء  جمل�ض  وق���رار  الن��ت��ق��ائ��ي��ة،  ال�شريبة 
التنفيذية  الالئحة  ���ش��اأن  يف   2017 ل�شنة   )37(
ال�����ش��ادر يف  امل��ذك��ور  ب��ال��ق��ان��ون الحت����ادي  للمر�شوم 
 2017 �شبتمرب   13 بتاريخ  عقدت  التي  اجلل�شة 
اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  برئا�شة 
الوزراء،  رئي�ض جمل�ض  الدولة،  رئي�ض  نائب  مكتوم، 
النتقائية  ال�شلع  اإن��ت��اج  على  اهلل،  رع��اه  دب��ي،  حاكم 
الدولة،  اإىل  النتقائية  ال�شلع  وا�شترياد  الدولة،  يف 
حمددة،  منطقة  م��ن  انتقائية  �شلع  ع��ن  والإف�����راج 
ممار�شة  ���ش��ي��اق  يف  الن��ت��ق��ائ��ي��ة  ال�����ش��ل��ع  وت���خ���زي���ن 

الأعمال.
 كما اطلع املجل�ض ال�شت�شاري على اآخر ال�شتعدادات 
مكتب  من  م�شوؤولون  عر�ض  حيث   2020 لإك�شبو 
اأبرز الفر�ض التجارية  2020 خالل اللقاء  اإك�شبو 
امل���ت���اح���ة ل���ق���ط���اع الأع�����م�����ال امل���ح���ل���ي، خ�����الل رحلة 

 ، امل��رت��ق��ب  ال���دويل  للحدث  وال���ش��ت��ع��داد  التح�شري 
اأن الهدف من خالل التوا�شل امل�شتمر  اإىل  واأ�شاروا 
مع جمتمع الأعمال ، واملجال�ض ال�شت�شارية والتجار 
،هو توفري من�شة �شاملة تتيح للجميع حتقيق اأف�شل 
ا�شتفادة ممكنة من الفر�ض التي تنطوي عليها رحلة 
املرتقب،  احل��دث  ل�شت�شافة  اجل��اري��ة  التح�شريات 
اأه���م هذه  اإىل ق��ط��اع الأع���م���ال، ك��اأح��د  اأن��ن��ا ننظر  اإذ 
الأط��راف املعنية، واأن اأمامه دوراً كبرياً يف بناء اإرث 

م�شتدام يرتكه احلدث وراءه ملا بعد عام 2020.
واأكد اأحمد حمبوب م�شبح رئي�ض املجل�ض ال�شت�شاري 
جلمارك دبي على اأهمية اخلدمات املبتكرة جلمارك 
دبي ومنها املمر الفرتا�شي و م�شاحة العمل الذكية 
و خدمة جواب للذكاء ال�شطناعي و برنامج امل�شغل 
ب���ه م���ن م��ن��ظ��م��ة اجلمارك  الق��ت�����ش��ادي وامل���و����ش���ي 
العاملية، وذلك لتحقيق النقل الآمن للب�شائع عاملياً، 
اإ�شافة  اأن هذه امل�شاريع الواعدة �شتكون  اإىل  م�شرياً 
قوية للعمل اجلمركي، وداعماً اأ�شا�شياً ملدينة دبي يف 

ا�شت�شافتها ملعر�ض اإك�شبو 2020.

معر�س ال�صاعات واملجوهرات ينطلق اليوم يف اك�صبو ال�صارقة 
•• ال�شارقة-الفجر:

ال�شيخ  ال�����ش��م��و  حت���ت رع���اي���ة ���ش��اح��ب 
القا�شمي  حممد  بن  �شلطان  الدكتور 
ال�شارقة،  حاكم  الأعلى  املجل�ض  ع�شو 
و�شناعة  جت�����ارة  غ���رف���ة  م���ن  وب���دع���م 
يف  )الثالثاء(  اليوم  تنطلق  ال�شارقة، 
الدورة  فعاليات  ال�شارقة  اك�شبو  مركز 
الأو�شط  ال�����ش��رق  م��ع��ر���ض  م��ن  ال�43 

لل�شاعات واملجوهرات .
وي�شارك يف املعر�ض الذي ي�شتمر لغاية 
7 اأك��ت��وب��ر اجل�����اري، اأك����رث م��ن 500 
اأف�شل م�شممي املجوهرات  �شركة من 
اأ�شهر  واأ���ش��ح��اب  الذهبية  وامل�شغولت 
الذهب  العاملية يف  التجارية  العالمات 
والأمل������ا�������ض وامل����ج����وه����رات والأح����ج����ار 
والقطع  وال�شاعات  وال��ل��وؤل��وؤ  الكرمية 

الثمينة وغريها.
احلالية  دورت��ه  املعر�ض يف  وي�شت�شيف 
اأج���ن���ح���ة وط���ن���ي���ة ل����ع����دد م����ن ال������دول 
ال�شاعات  ���ش��ن��اع��ة  جم���ال  يف  ال���رائ���دة 
الهند  م��ق��دم��ت��ه��ا  ويف  وامل����ج����وه����رات، 
وهونغ كونغ واإيطاليا ولبنان وماليزيا 
و�شنغافورة وتايلند، اإىل جانب �شركات 
رائ����دة وع��الم��ات جت��اري��ة ���ش��ه��رية من 
امل��ت��ح��دة الأمريكية  ال��ولي��ات  ك��ل م��ن 
واليابان  ورو����ش���ي���ا  امل��ت��ح��دة  وامل��م��ل��ك��ة 
ولتيفيا وليتوانيا وال�شعودية والأردن 

ع�شرات  ع��ن  ع��دا  وت��اي��وان،  والبحرين 
ال�شركات الإماراتية.

املدفع  ���ش��ي��ف حم���م���د  ����ش���ع���ادة  وق������ال 
اك�شبو  مل���رك���ز  ال���ت���ن���ف���ي���ذي  ال���رئ���ي�������ض 
ال�شاعات  م���ع���ر����ض  اإن  ال���������ش����ارق����ة، 
واملجوهرات يعترب اأحد اأكرب الأحداث 
ت�شت�شيفها  التي  الدولية  القت�شادية 
ومكانة  باأهمية  حتظى  والتي  الإم���ارة 
رجال  م��ن  وا�شعة  �شريحة  ل��دى  ب���ارزة 
الأع������م������ال وامل�������ش���ت���ث���م���ري���ن وال���ت���ج���ار 

واخلرباء والعاملني يف جمال �شناع������ة 
على  وامل��ج��وه��رات  ال�شاعات  وت�شميم 

م�شتوى الدولة واملنطقة.
واأ�شاف املدفع اأن اأهمية املعر�ض تعّززت 
على مدى الأعوام املا�شية نظراً حلجم 
امل�شاركة املحلية والدولية فيه ومنوها 
احلدث  ول��ك��ون��ه  وامل�����ش��ت��م��ر،  املت�شاعد 
ال��وح��ي��د م��ن ن��وع��ه يف امل��ن��ط��ق��ة الذي 
بذلك  م�شكاًل  ���ش��ن��وي��اً،  م��رت��ني  ينعقد 
اآخر ما تو�شلت  من�شة مثالية لعر�ض 

واملجوهرات  ال�����ش��اع��ات  ���ش��رك��ات  اإل��ي��ه 
وابتكارات  خطوط  من  عاملياً  ال��رائ��دة 

وت�شاميم فريدة.
م�شاحة  ي�شكل  ال���ذي  امل��ع��ر���ض  وي��ت��ي��ح 
مثالية لعقد ال�شفقات وبناء ال�شراكات 
وال�شتثمار، لزواره من عامة اجلمهور 
ف��ر���ش��ة ال�������ش���راء امل��ب��ا���ش��ر. ك��م��ا يوفر 
ال�شارقة  اك�شبو  ينظمه  ال��ذي  املعر�ض 
م��رت��ني ���ش��ن��وي��اً، ال��ع��دي��د م��ن الفر�ض 
ل��ل��ف��وز ب���ج���وائ���ز ق��ّي��م��ة وال����دخ����ول يف 

�شحوبات مغرية طوال اأيام املعر�ض على 
كل  مقابل  املميزة  الهدايا  من  ت�شكيلة 
عملية �شراء مببلغ 500 درهم، ويفتح 
 12 ال�شاعة  يوميا من  اأبوابه  املعر�ض 
10 لياًل، وخ�ش�ض  ظهراً اىل ال�شاعة 
اكتوبر  من  الرابع  الربعاء  يوم  املركز 
ال�شاعة  وذلك من  للن�شاء  خا�شاً  يوماً 

12 ظهراً وحتى 4 م�شاء.
����ش���وق الأح���ج���ار  ي�����ش��ج��ل  اأن  وي���ت���وق���ع 
ال��ك��رمي��ة وامل��ج��وه��رات ال��ع��امل��ي معدل 
من���و ���ش��ن��وي م��رك��ب ي��زي��د ع��ل��ى 7% 
�شادر  لتقرير  وفقاً   2019 عام  حتى 
فيما   . ل��ل��ب��ح��وث  تيك�شاي  ���ش��رك��ة  ع��ن 
الفاخرة  ال�شلع  �شوق  يحقق  اأن  يتوقع 
يف دولة الإمارات العربية املتحدة منواً 
من 3.18 مليار دولر يف عام 2004 
قبل  اأمريكي  دولر  مليار   8.98 اإىل 

نهاية العقد احلايل.

الحتادية لل�صرائب توؤكد موا�صلة تلقي طلبات الت�صجيل لل�صريبة النتقائية

اآليات  اإىل  الأع��م��ال  وق��ط��اع��ات  املجتمع 
وت�شرح  الن��ت��ق��ائ��ي��ة  ال�شريبة  اح��ت�����ش��اب 
تتعلق  التي  والإج����راءات  لهم اخل��ط��وات 
منتجي  على  امل��رتت��ب��ة  والل��ت��زام��ات  بها 
النتقائية،  ال�شلع  وخم��زين  وم�شتوردي 
امل�شتمر  ال��ت��ن��ظ��ي��م  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  ه���ذا 
ل��ل��ور���ض ال��ت��ع��ري��ف��ي��ة يف ج��م��ي��ع اإم�����ارات 
قطاعات  جميع  �شعادته  ودع���ا  ال��دول��ة. 
ل�����الإج�����راءات  الم���ت���ث���ال  اإىل  الأع�����م�����ال 
القوانني  عليه  تن�ض  ما  وفق  ال�شريبية 
واللوائح التنفيذية اخلا�شة بها، لتفادي 
ال���وق���وع يف امل��خ��ال��ف��ات وال��ت��ي ت��ق��ود اإىل 
اإج��راءات حمددة وفر�ض غرامات  اتخاذ 
 « الت�شريعات.. وقال  ملا تن�ض عليه  وفقا 
ندعو جميع قطاعات الأعمال اخلا�شعة 
ل��ل�����ش��ري��ب��ة الن��ت��ق��ائ��ي��ة ال��ت�����ش��ج��ي��ل عرب 
امل����وق����ع الإل������ك������رتوين ل��ل��ه��ي��ئ��ة وال�����ذي 
لت�شهيل  العاملية  املعايري  اأف�شل  يعتمد 
وتب�شيط الإجراءات على املتعاملني وهذا 

•• اأبوظبي-وام:

دعت الهيئة الحتادية لل�شرائب قطاعات 
الت�شجيل  يف  الإ������ش�����راع  اإىل  الأع����م����ال 
ال��ت��اأخ��ر يف  وع���دم  الن��ت��ق��ائ��ي��ة  لل�شريبة 
ل�شمان  ال�شريبية  ب��الإج��راءات  اللتزام 
م��وا���ش��ل��ة اأع��م��ال��ه��ا وجت��ن��ب��ه��ا ال���وق���وع يف 
عليها  ين�ض  التي  والغرامات  املخالفات 
القانون.. م�شيدة يف الوقت ذاته بالإقبال 
الت�شجيل  عمليات  �شهدته  ال��ذي  الكبري 

ومنذ اليوم الأول لطالقها.
املنتجات  اأ�شعار  قوائم  اأن  الهيئة  وبينت 
املدرجة  النتقائية  لل�شريبة  اخلا�شعة 
ع��ل��ى امل���وق���ع الإل�����ك�����رتوين ل��ل��ه��ي��ئ��ة هي 
ال�شريبة  احت�شاب  ليتم  مرجعية  اأ�شعار 
الن��ت��ق��ائ��ي��ة ع��ل��ى اأ���ش��ا���ش��ه��ا ك��م��ا اأك����دت اأن 
فر�ض  يتم  ال���ذي  بالتجزئة  البيع  �شعر 
ال�شريبة عليه هو الأعلى من ال�شعرين 
الهيئة  تقوم  ال��ذي  ال�شعر  وهما  الآتيني 
ل�شعر  وفقا  انتقائية  �شلعة  لكل  بن�شره 
امل��ن��ت��ج يف ال�����ش��وق امل��ح��ل��ي وامل��ن�����ش��ور على 
بيع  و���ش��ع��ر  للهيئة  الإل���ك���رتوين  امل��وق��ع 
التجزئة املحدد يف ال�شوق كما هو مو�شح 
موقع  على  لل�شريبة  اخلا�شع  دليل  يف 
عدم  اأن  ك��ذل��ك  الهيئة  واأك����دت  ال��ه��ي��ئ��ة. 
يعني  ل  القائمة  يف  انتقائية  �شلعا  اإدراج 
اأنها  اأو  لل�شريبة  خ��ا���ش��ع��ة  غ��ري  ب��اأن��ه��ا 
الأعمال  م��ن  ال��دول��ة وطلبت  ت��ب��اع يف  ل 
املنتجة اأو امل�شتوردة لهذه ال�شلع التوا�شل 
م����ع ال��ه��ي��ئ��ة ع����رب امل����وق����ع الإل����ك����رتوين 
الأخرى  النتقائية  ال�شلع  عن  لإبالغها 

لتتم اإ�شافتها اإىل القائمة.
عام  مدير  الب�شتاين  خالد  �شعادة  واأك���د 

الهيئة  اأن  لل�شرائب  الحت��ادي��ة  الهيئة 
التجزئة  التعاون مع جتار  حر�شت على 
اأ�شعار  قائمة  لإع���داد  النتقائية  لل�شلع 
ت�شتعمل كاأ�شا�ض لحت�شاب ال�شريبة من 
قبل اخلا�شعني لل�شريبة كما مت ن�شرها 
على املوقع الإلكرتوين.. وقال » حتديد 
يعد  ل  ال�شوق  يف  بالتجزئة  البيع  اأ�شعار 
هناك  اأن  ح��ي��ث  الهيئة  ���ش��الح��ي��ات  م��ن 
الأ�شعار  متابعة  يف  معنية  اأخ��رى  جهات 
وو�شع الآليات اخلا�شة بها ومبا يتنا�شب 
دولة  يف  بها  املعمول  ال�شوق  ق��وان��ني  م��ع 

الإمارات«.
املوحدة  التفاقية  اأن  اإىل  �شعادته  واأ�شار 
ل�����دول جمل�ض  ل��ل�����ش��ري��ب��ة الن��ت��ق��ائ��ي��ة 
التعاون لدول اخلليج العربية تن�ض على 
�شتفر�ض  التي  ال�شريبة  قيمة  حتدد  اأن 
�شعر  اأ�شا�ض  على  النتقائية  ال�شلع  على 
�شعر  ي���ك���ون  اأن  ع��ل��ى  ب��ال��ت��ج��زئ��ة  ب��ي��ع��ه��ا 
الذي يحدده  ال�شعر  بالتجزئة هو  البيع 
امل�شتورد اأو املنتج اأو مبا يتوافق مع قائمة 
الأ�شعار املعيارية التي يتم التفاق عليها 
ال�شريبية  ال��ه��ي��ئ��ات  ب���ني  دوري  ب�����ش��ك��ل 
اخلليج  ل���دول  ال��ت��ع��اون  جمل�ض  دول  يف 
ال�شعر  ال�شياق  ه��ذا  يف  ويعتمد  العربية 

الأعلى.
وقال �شعادته اأن الهيئة و�شمن التزامها 
والدقة  ال�شفافية  معايري  اأع��ل��ى  بتبني 
فاإنها  ال�شريبية  الإج����راءات  تطبيق  يف 
حت���ر����ض وع�����رب م��وق��ع��ه��ا الإل����ك����رتوين 
الإر�شادية  املعلومات  جميع  توفري  على 
التنفيذية،  وال�����ل�����وائ�����ح  وال�����ق�����وان�����ني 
والأفالم  الكتيبات  توفري  اإىل  بالإ�شافة 
اأفراد  تر�شد  ال��ت��ي  الق�شرية  ال��ت��وع��وي��ة 

ل�شمان موا�شلة تقدمي اأعمالها وجتنب 
الغرامات التي تتعلق بالتاأخر يف عمليات 

الت�شجيل«.
�شهده  ال���ذي  الكبري  الإق��ب��ال   « واأ���ش��اف 
للت�شجيل  للهيئة  الإل����ك����رتوين  امل���وق���ع 
اليوم  وم����ن����ذ  الن���ت���ق���ائ���ي���ة  ل��ل�����ش��ري��ب��ة 
الوعي  ي��ربز  الت�شجيل  ب��اب  لفتح  الأول 
باأهمية  الأع�����م�����ال  ل���ق���ط���اع���ات  ال���ك���ب���ري 
المتثال  و����ش���رورة  ال�����ش��ري��ب��ي  ال��ن��ظ��ام 
يربز  اأن���ه  كما  ال�شريبية..  ل���الإج���راءات 
ال�شركاء  جميع  م��ع  ال��ف��اع��ل��ة  ال�����ش��راك��ة 
ال�شرتاتيجيني ودورهم يف حتقيق نظام 
لالرتقاء  رئي�ض  وم�شاهم  فاعل  �شريبي 
التنمية  وحت��ق��ي��ق  ال��ق��ط��اع��ات  ب��ج��م��ي��ع 
امل�����ش��ت��دام��ة ال���ت���ي ت���ع���ود ب��ال��ف��ائ��دة على 

املجتمع واأفراده«.
وفقا  النتقائية  ال�شريبة  تطبيق  ويتم 
ل�شنة   7 رق��م  احت��ادي  بقانون  للمر�شوم 
النتقائية  ال�����ش��ري��ب��ة  ���ش��اأن  يف   2017
ل�شنة   37 رق���م  ال�����وزراء  جمل�ض  وق����رار 
التنفيذية  ال��الئ��ح��ة  ����ش���اأن  يف   2017
اإنتاج  ب��ق��ان��ون احت�����ادي ع��ل��ى  ل��ل��م��ر���ش��وم 
وا�شترياد  ال��دول��ة  يف  النتقائية  ال�شلع 
والإف���راج  ال��دول��ة  اإىل  النتقائية  ال�شلع 
حمددة  منطقة  م��ن  انتقائية  �شلع  ع��ن 
كان  اإذا  الن��ت��ق��ائ��ي��ة  ال�����ش��ل��ع  وت���خ���زي���ن 

التخزين يف �شياق ممار�شة الأعمال.
ك��م��ا اإن����ه وف��ق��ا ل���ق���رار جم��ل�����ض ال�����وزراء 
ال�شلع  ���ش��اأن  يف   2017 ل�شنة   38 رق��م 
الن��ت��ق��ائ��ي��ة وال��ن�����ش��ب ال�����ش��ري��ب��ي��ة التي 
ال�شعر  احت�شاب  وكيفية  عليها  تفر�ض 
النتقائية  ال�شريبة  تفر�ض  النتقائي 
على   2017 اأك���ت���وب���ر   1 م����ن  اب����ت����داء 

وعلى   50% بن�شبة  الغازية  امل�شروبات 
وم�شروبات  ال���ت���ب���غ  م��ن��ت��ج��ات  م����ن  ك����ل 
ويق�شد   100% ب��ن�����ش��ب��ة  ال����ط����اق����ة 
يحتوي  م�شروب  كل  الغازية  بامل�شروبات 
ال��غ��ازي��ة غري  امل��ي��اه  با�شتثناء  ال��غ��از  على 
اأو  مركزات  اأي��ة  كذلك  وي�شمل  املنكهة.. 
ميكن  م�شتخل�شات  اأو  ج��ل  اأو  م�شاحيق 
بينما  غ��ازي��ة..  م�����ش��روب��ات  اإىل  حتويلها 
م�شروب  ك��ل  الطاقة  مب�شروبات  يق�شد 
م�شروب  اأن���ه  على  بيعه  اأو  ت�شويقه  يتم 
اأو  م��واد منبهة  للطاقة قد يحتوي على 

متنح التحفيز العقلي اأو البدين.
النتقائية  ال�شريبة  م�شوؤولية  وت��ك��ون 
ال�شلع  ب����اإن����ت����اج  ي���ق���وم  م��ن��ت��ج  ك����ل  ع���ل���ى 
ي�شتوردها  ال���ذي  وامل�����ش��ت��ورد  النتقائية 
وال�����ش��خ�����ض امل���خ���زن ل�����ش��ل��ع ان��ت��ق��ائ��ي��ة مل 
تخ�شع لل�شريبة واأمني امل�شتودع امل�شوؤول 
عن منطقة حمددة يف حال مل يقم املنتج 

اأو امل�شتورد ب�شداد ال�شريبة.. 
ويف حال مل يتم ا�شتيفاء ال�شريبة ممن 
ت��ق��ع م�شوؤولية  اأع����اله  ب��الأن�����ش��ط��ة  ي��ق��وم 
ي�شارك  م��ن  ع��ل��ى  الن��ت��ق��ائ��ي��ة  ال�شريبة 
اخلا�شعني  ع��ل��ى  ك��م��ا  ب���ه���ا.  ال���ق���ي���ام  يف 
ال�شجالت  حفظ  النتقائية  لل�شريبة 
امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ال�����ش��ل��ع الن��ت��ق��ائ��ي��ة ال���ت���ي مت 
اأو  تخزينها  اأو  ا���ش��ت��رياده��ا  اأو  اإن��ت��اج��ه��ا 
اإق����رارات  وت��ق��دمي  لال�شتهالك  طرحها 
امل�شتحقة  ال�شريبة  و�شداد  عنها  �شهرية 
الدفع للهيئة الحتادية لل�شرائب خالل 
15 ي��وم م��ن نهاية ك��ل �شهر وب��ن��اء على 
ذلك فاإن �شداد الدفعة الأوىل لل�شرائب 
 15 يف  ���ش��ي��ك��ون  لل�شريبة  للم�شجلني 

نوفمرب 2017.
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املال والأعمال

اقت�صادية ال�صارقة و موا�صفات تنظمان 
حمالت للتاأكد من تطبيق وحدات القيا�س

•• ال�شارقة-وام: 

نظمت دائرة التنمية القت�شادية يف ال�شارقة بالتعاون مع هيئة الإمارات 
خمتلفة  مناطق  يف  تفتي�شية  حمالت  موا�شفات  واملقايي�ض  للموا�شفات 
اإمارة ال�شارقة للتاأكد من تطبيق اللوائح اخلا�شة بوحدات القيا�ض  من 
واللتزام با�شتخدام وحدة املرت بدل من وحدة الوار الياردة وذلك تاأكيدا 
على اأهمية دفع عجلة النمو القت�شادي وتوافقا مع ا�شرتاتيجية الدائرة 
ودورها املحوري يف تطبيق اأف�شل املمار�شات الدولية وحر�شا على اأهمية 
اللتزام  اإىل  التجار  ال��دائ��رة  ال��دول��ة. ودع��ت  القيا�ض يف  توحيد وح��دات 
فئات  جميع  لقيا�ض  و�شيلة  وا�شتعمالها  املعيارية  املرت  وح��دة  با�شتخدام 
القيا�ض املعرتف بها  اأن وح��دة املرت هي وح��دة  املبيعات لديهم ..م��وؤك��دة 
من قبل الدائرة لغايات التبادل التجاري واإ�شدار الفواتري واأنظمة البيع 
واحلماية  الرقابة  اإدارة  مدير  نائب  ال�شويدي  �شامل  وق��ال  والإع����الن. 
احلمالت  ه��ذه  ان  بال�شارقة  الق��ت�����ش��ادي��ة  التنمية  دائ���رة  يف  ال��ت��ج��اري��ة 
امل�شتخدمة  القيا�ض  وح��دات  الزدواجية يف  اإىل جتنب  تهدف  التفتي�شية 
مثل و�شع عالمات على طاولة القيا�ض لقيا�ض امل�شافة اأو املرت من خاللها 
مما قد ي�شبب يف قيا�ض خاطئ لالأبعاد والتي قد تتيح للبع�ض ا�شتخدامها 
واملتعاملني  امل�شتهلكني  حقوق  على  يوؤثر  ال��ذي  الأم��ر  �شليم  غري  ب�شكل 
اأن  يف الدولة ب�شكل عام والإم��ارة على وجع اخل�شو�ض. واأك��د ال�شويدي 
الدائرة تقوم بدور توعوي ورقابي للتاأكد من م�شداقية العمل بنظام املرت 
وال�شركات ومراقبة  املحال  املنظمة على  التفتي�شية  اجل��ولت  من خالل 
املخالفات لغري امللتزمني اأو املتالعبني يف عملية القيا�ض ل�شمان اللتزام 
بتطبيق مثل هذه القرارات مبا يخدم م�شالح التاجر وامل�شتهلك على حد 
�شواء ..م�شريا اإىل اأن توحيد وحدة القيا�ض باملرت ي�شهل عملية التبادل 
التجاري ما ي�شهم يف تعزيز ومواكبة املمار�شات الدولية التي ت�شعى اإىل 

اإزالة احلواجز اأمام التجارة البينية بني الدول. 

البنوك التقليدية ت�صتحوذ على
% من ا�صول امل�صارف يف المارات  79.7 

•• اأبوظبي-وام: 

اجلهاز  اأ�شول  اجمايل  من   79.7% على  التقليدية  البنوك  ا�شتحوذت 
نهاية  دره��م مع  تريليون   2.62 نحو  البالغة  الم���ارات  دول��ة  امل�شريف يف 
�شهر اأغ�شط�ض املا�شي يف حني �شجلت ن�شبة %20.3 من ال�شول ل�شالح 
امل�شرفية  املوؤ�شرات  لتقرير  الأولية  القراءة  وتظهر  ال�شالمية.  البنوك 
البنوك  اأ�شول  احمايل  اأن  ام�ض  املركزي  الم��ارات  اأ�شدره م�شرف  ال��ذي 
بالغة  �شنوي  م�شتوى  درهم على  مليار   60.5 ارتفعت مبقدار  التقليدية 
2.0863 مليار درهم يف �شهر اغ�شط�ض املا�شي بنمو ن�شبته %3 مقارنة 

. مع 2.025 مليار درهم خالل نف�ض ال�شهر من العام 2016 
وعلى �شعيد ن�شاط البنوك ال�شالمية فقد بلغت قيمة الزيادة يف اجمايل 
اأ�شولها 39.7 مليار درهم مرتفعة اىل 532.7 مليار درهم يف اأغ�شط�ض 
بنمو ن�شبته %8 باملقارنة مع قيمة ال�شول خالل ال�شهر ذاته من العام 

2016 والتي و�شلت اىل 493 مليار درهم.
وفيما ارتفع قيمة الئتمان الذي قدمته البنوك ال�شالمية من 328.6 
يف  دره��م  مليار   354.6 اىل   2016 العام  من  اغ�شط�ض  �شهر  يف  مليار 
نف�ض ال�شهر من العام اجلاري فقد ارتفع اجمايل ر�شيد الئتمان للبنوك 
التقليدية من 1.2 تريليون اىل 1.22 تريليون درهم خالل نف�ض فرتة 
املقارنة. وعلى م�شتوى الودائع فقد ارتفع ر�شيدها لدى البنوك ال�شالمية 
من 343.4 مليار درهم اىل 376.6 مليار درهم يف نهاية �شهر اغ�شط�ض 
اىل  دره��م  تريليون   1.135 من  التقليدية  للبنوك  بالن�شبة  قفزت  فيما 
البنوك  ل��دى  املقيمني  ودائ���ع  قيمة  وارت��ف��ع��ت  دره���م.  تريليون   1.205
 2016 العام  اغ�شط�ض من  �شهر  درهم يف  975.4 مليار  التقليدية من 

اىل 1.035 تريليون درهم خالل نف�ض ال�شهر من العام اجلاري.
كذلك فقد ارتفعت قيمة ودائع املقيمني لدى البنوك ال�شالمية من 335 

مليار درهم اىل 365 مليار درهم يف نف�ض فرتة الر�شد.

مليون درهم ت�صرفات العقارات يف دبي  594
•• دبى-وام:

حققت الت�شرفات العقارية يف دائرة الرا�شي والمالك يف دبي اكرث من 
594 مليون درهم حيث �شهدت الدائرة ام�ض ت�شجيل 176 مبايعة بقيمة 
377 مليون درهم، منها 28 مبايعة لالأرا�شى بقيمة 176 مليون درهم 

و 148 مبايعة لل�شقق و الفلل بقيمة 201 مليون درهم.
وجاءت اأهم مبايعات الأرا�شي بقيمة 55 مليون درهم فى منطقة الرب�شاء 
جنوب الرابعة تليها مبايعة بقيمة 12 مليون درهم فى منطقة الوحيده 
ال�شناعية  على  جبل  منطقة  ف��ى  دره��م  ماليني   6 بقيمة  مبايعة  تليها 
الأوىل. و ت�شدرت منطقة حدائق ال�شيخ حممد بن را�شد املناطق من حيث 
عدد املبايعات اإذ �شجلت 13 مبايعة بقيمة 57 مليون درهم وتلتها منطقة 
فى  وثالثة  دره��م  ماليني   8 بقيمة  مبايعات   3 بت�شجيلها  املطار  مدينة 

الرب�شاء جنوب الرابعة بت�شجيلها 2 مبايعة بقيمة 61 مليون درهم.
اأما فيما يتعلق باأهم مبايعات ال�شقق و الفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 19 
مليون درهم مبنطقة برج خليفة كاأهم املبايعات تلتها مبايعة بقيمة 14 
4 ماليني  اأخ��ريا مبايعة بقيمة  مليون دره��م فى منطقة نخلة جمريا و 

درهم فى منطقة اجلداف.

بالتعاون مع دائرة املالية وجمموعة اينوك :

دبي الذكية تعلن عن خدمة دفع كلفة تعبئة الوقود عرب تطبيق »دبي الآن«
•• دبي –الفجر: 

الذكية  دب���ي  ح��ك��وم��ة  م��وؤ���ش�����ش��ة  ك�شفت 
وجمموعة  املالية  دائ��رة  مع  وبالتعاون 
ذكية  خدمة  اإط��الق  ب�شدد  اأنها  اينوك 
قريباً  الآن  دب��ي  تطبيق  �شمن  جديدة 
ت��ت��ي��ح ل��ل��م��ت��ع��ام��ل��ني ال���دف���ع ع���ن طريق 
مقابل  الذكية  هواتفهم  م��ن  التطبيق 
م��ن حمطات  ب��ال��وق��ود  امل��رك��ب��ات  تعبئة 
اخل���دم���ة ال��ت��اب��ع��ة مل��ج��م��وع��ة اي���ن���وك ، 
القيام بعمليات  اإىل  وذلك دون احلاجة 
بطاقات  ط��ري��ق  ع��ن  اأو  النقدي  ال��دف��ع 

الئتمان.
وتهدف اخلدمة ‘اإىل ت�شهيل اخلدمات 
اأم���������ام ج���م���ه���ور امل���ت���ع���ام���ل���ني وت���وف���ري 
خدمات ذكية وخيارات دفع اأكرث ميكن 
ومكان  زم����ان  اأي  يف  م��ن��ه��ا  ال���ش��ت��ف��ادة 
وم���ن خ���الل الأج���ه���زة ال��ذك��ي��ة. وياأتي 
الذي حققه  الكبري  النجاح  ذلك �شمن 
تطبيق دبي الآن والذي اأطلقته موؤ�ش�شة 
حكومة دبي الذكية �شمن روؤية حتويل 
دبي اإىل املدينة الأذك��ى والأ�شعد عاملياً، 
وتوفري من�شة موحدة لكافة اخلدمات 
احلكومية يف اإمارة دبي، و�شعياً لتعميم 
التي  اخل��دم��ات  نطاق  وزي���ادة  التجربة 

يقدمها التطبيق.
اإطالقها  ع��ن��د  اخل��دم��ة  ت�شكل  و���ش��وف 
اإ�شافة نوعية ل�شل�شلة اخلدمات الذكية 
والتي   ، الآن  دب��ي  تطبيق  يوفرها  التي 
تغطي اأكرث من 55 خدمة تقدمها 24 
وخا�شة.  حكومية  و�شبه  حكومية  جهة 
�شمن تطبيق موحد ودون احلاجة اإىل 

زيارة عدة تطبيقات لعدة جهات. 
وحول املو�شوع، قال �شعادة و�شام لوتاه، 
دبي  حكومة  ملوؤ�ش�شة  التنفيذي  امل��دي��ر 
الذكية، ن�شعى يف كل ما نقدمه لإ�شفاء 
الراحة وال�شهولة على حياة  املزيد من 
النا�ض يف دبي، وبهذه اخلدمة اجلديدة 
قريباً  للجمهور  اط��الق��ه��ا  �شيتم  ال��ت��ي 
اأخ��رى من جعل تطبيق  نقرتب خطوة 
لإجن�����از  الأم����ث����ل  ال���وج���ه���ة  الآن  دب�����ي 
للخدمات وغريها من  ال�شداد  عمليات 
الذكية،  الأج��ه��زة  الأم��ور احليوية عرب 
وبذلك ن�شاعد النا�ض على توفري وقتهم 
وي�شعدنا  اأهمية،  اأكرث  لأمور  وجهدهم 
اأن تكون هذه اخلدمة هي �شداد الوقود 

الأوىل من هذا النوع يف الإمارات .
ورّحب بان�شمام �شركة برتول الإمارات 
الوطنية )اإينوك( اإىل مزودي اخلدمات 

�شمن تطبيق دبي الآن ، وق��ال: نتطلع 
جتربة  الآن  دب��ي  تطبيق  يكون  اأن  اإىل 
تطبيق،  جم��رد  ولي�ض  ف��ري��دة  حياتية 
بحيث ت��ك��ون ك��اف��ة خ��دم��ات امل��دي��ن��ة يف 
كانوا  واأينما  اأرادوا  النا�ض متى  متناول 
اإليه �شيدي �شاحب ال�شمو  وهو ما دعا 
ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن را���ش��د ن��ائ��ب رئي�ض 
الدولة رئي�ض جمل�ض الوزراء حاكم دبي 
الذكية.  دب��ي  اأطلق  عندما  اهلل(  )رع��اه 
وبف�شل التعاون املميز مع �شركائنا من 
بالإمارة  واخلا�شة  احلكومية  اجلهات 
مبجال فتح قنوات مبتكرة للدفع الذكي 
بحكومة  امل��ال��ي��ة  دائ����رة  م��ق��دم��ت��ه��ا  ويف 
معاً  لن�شهم  واثقة  بخطى  من�شي  دب��ي 
 2021 ال��ذك��ي��ة  دب���ي  روؤي����ة  يف حتقيق 
الأ�شعد  امل��دي��ن��ة  ت��ك��ون  اأن  والإ���ش��ه��ام يف 
بحلول  العامل  يف  الأوىل  الدولة  �شمن 
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وم���ن ج��ه��ت��ه ق���ال ج��م��ال ح��ام��د امل���ري، 
احل�شابات  ل��ق��ط��اع  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل���دي���ر 
ا�شتقطاب  اإن  املالية،  دائ��رة  يف  املركزية 
دب��ي الآن  اإىل تطبيق  م���زودي اخل��دم��ة 
التي  املالية،  لدائرة  ا�شرتاتيجي  هدف 
ت�شعى يف �شوء دورها احلكومي املركزي 
م�شتويات  ت���ع���زي���ز  يف  امل�����ش��اه��م��ة  اإىل 
ال�شعادة بني �شكان الإمارة من مواطنني 
ومقيمني، ف�شاًل عن زوارها، لفتاً اإىل 
دبي  ح��ك��وم��ة  موؤ�ش�شة  م��ع  ال��ت��ع��اون  اأن 
الذكية يوؤتي ثماره املرجّوة يف الرتقاء 
القنوات  وتنويع  احلكومية  باخلدمات 
الر�شوم  ل�شداد  املتعاملني  اأم��ام  املتاحة 
ذكية  بطريقة  املالية  الدفعات  وتنفيذ 

و�شهلة واآمنة .
واأ�شاف: نحر�ض يف دائرة املالية، �شمن 
عالقات  اإب�����رام  اإىل  ال��ه��ادف��ة  خ��ط��ط��ن��ا 
منها،  القائمة  وتوطيد  جديدة  �شراكة 
مناف�شة  ع��م��ول��ة  اأ����ش���ع���ار  ت��ق��دمي  ع��ل��ى 
اخلدمات  م���زودي  م��ن  م��زي��د  لت�شجيع 
على الن�شمام اإىل قنوات الدفع الذكية 
ن�شب  وا�شعني  دب��ي،  حلكومة  التابعة 
الرامية  العليا  القيادة  اأعيننا توجيهات 
اإىل اإ�شعاد ال�شكان والتي�شري عليهم عرب 
اأمتتة اخلدمات، ونحن �شعيدون باإتاحة 
خدمة �شداد قيمة م�شرتيات الوقود يف 
حمطات اإينوك عرب تطبيق دبي الآن ، 
من  ال�شركة  مع  العمل  نوا�شل  و�شوف 
اأجل اأمتتة مدفوعات اخلدمات الأخرى 
من  منطلقني  م�شتقباًل،  حمطاتها  يف 
واأهمية خدماتها  ال�شركة  لثقل  اإدراكنا 

بالتعاون مع بلدية دبي

وزارة القت�صاد تنظم ور�صة عمل حول �صالمة مراقبي الأ�صواق

جمارك راأ�س اخليمة تنظم ور�صة ال�صريبة النتقائية 

وال�شالمة املهنية يف بلدية دبي.
الور�شة  وقال جمعة مبارك فريوز خالل 
اإن وزارة القت�شاد تعمل ب�شورة م�شتمرة 
مراقبة  يف  امل����ح����وري  دوره������ا  اأداء  ع��ل��ى 
و�شبط الأ�شواق واحلفاظ على ا�شتقرارها 
دور  اأهمية  م��وؤك��داً  الإي��ج��اب��ي��ة،  و�شمعتها 
م�شتهدف  حت��ق��ي��ق  يف  الأ����ش���واق  م��راق��ب��ي 
التجارية  امل���م���ار����ش���ات  ب��ت��م��ك��ني  ال��������وزارة 
ال�����ش��ل��ي��م��ة وح���م���اي���ة امل�����ش��ت��ه��ل��ك، وذل����ك 

ا�شرتاتيجية  ت��ن��ف��ي��ذ  يف  ج��ه��وده��م  ع���رب 
والتقليد  التجاري  الغ�ض  ملكافحة  ال��وزارة 
التجارية  امل��م��ار���ش��ات  و���ش��ائ��ر  وال��ت��دل��ي�����ض 
ال�������ش���ارة ب��امل��ت�����ش��وق��ني يف ك���اف���ة اإم������ارات 

الدولة.
الور�شة  ه���ذه  تنظيم  اأن  ف���ريوز  واأ����ش���اف 
ي��اأت��ي ان��ط��الق��اً م��ن ح��ر���ض ال�����وزارة على 
للمراقبني  و���ش��ح��ي��ة  اآم���ن���ة  ب��ي��ئ��ة  ت��وف��ري 
ب��ال��ت��ع��اون مع  ال��دول��ة  اأ����ش���واق  يف خمتلف 

�شركائها من اجلهات املعنية، ومبا ين�شجم 
التي  ال�شديدة  احلكومية  التوجيهات  مع 
الب�شري  ب���امل���ورد  ال��ع��ن��اي��ة  اأول���وي���ة  اأك����دت 
باعتبارها  الوطنية  بالكفاءات  والهتمام 

املحرك الرئي�شي للتنمية امل�شتدامة.
اأن  التجارية  الرقابة  اإدارة  مدير  واأو�شح 
تعميق  هو  الور�شة  ه��ذه  عقد  من  الهدف 
باجلوانب  الأ���ش��واق  مراقبي  ل��دى  الوعي 
و�شالمتهم  و�شحتهم  ب��اأم��ن��ه��م  املتعلقة 

•• راأ�س اخليمة – الفجر

املحرزي  حممد  الدكتور  �شعادة  �شهد 
براأ�ض  اجل����م����ارك  دائ������رة  ع����ام  م���دي���ر 

ال��ت��ي نظمتها  ال��ع��م��ل  اخل��ي��م��ة ور����ش���ة 
حول  ملوظفيها  ال��ي��وم  �شباح  ال��دائ��رة 
مب�شاركة  وذل��ك  النتقائية  ال�شريبة 
الدارات  م��������دراء  م����ن  م���وظ���ف���ا   40

و�شباط  اجلمركية  واملراكز  والق�شام 
وقدمها  بالدائرة  اجلمركي  التفتي�ض 
اأخ�شائي  اأب�����وروم�����ي  ي��و���ش��ف  ال�����ش��ي��د 

التدريب بالدائرة .

•• دبي-الفجر:

ب�����اإدارة  الق��ت�����ش��اد مم��ث��ل��ًة  وزارة  ن��ظ��م��ت 
ال�شحة  وف����ري����ق  ال���ت���ج���اري���ة  ال����رق����اب����ة 
ق�شم  مع  بالتعاون  ال���وزارة،  يف  وال�شالمة 
دبي،  بلدية  يف  املهنية  وال�شالمة  ال�شحة 
ور�شة عمل توعوية حول اجلوانب املتعلقة 

ب�شحة و�شالمة مراقبي الأ�شواق.
تواجه  التي  املخاطر  اأهم  الور�شة  تناولت 
الرقابية  مهماتهم  اأداء  اأث��ن��اء  امل��راق��ب��ني 
وامل�شانع،  واملخازن  واملحالت  الأ���ش��واق  يف 
اجلهات  قيام  اأهمية  على  ال�شوء  واأل��ق��ت 
املخاطر  ب��ت��ق��ي��ي��م  واخل���ا����ش���ة  احل��ك��وم��ي��ة 
�شمن بيئة العمل واإعداد اخلطط ملواجهة 
اح��ت��م��الت ح��دوث��ه��ا، ف�����ش��اًل ع��ن تو�شيح 
يف  املوظفون  اإليها  يحتاج  التي  الإر�شادات 
امل��ك��ات��ب وامل��راق��ب��ون يف الأ����ش���واق لتحقيق 
اأف�شل املعايري اخلا�شة بالأمن وال�شالمة 

املهنية. 
ع���ق���دت يف مقر  ال���ت���ي  ال����ور�����ش����ة  ح�����ش��ر 
مبارك  جمعة  م��ن  ك��ل  بال�شارقة  ال����وزارة 
يف  التجارية  الرقابة  اإدارة  مدير  ف��ريوز، 
ال�شويدي  طارق  وال�شيد  القت�شاد،  وزارة 
بال�شارقة وع��دد من  ال��وزارة  مدير مكتب 
جانب  اإىل  ال����وزارة،  يف  الأ���ش��واق  مراقبي 
يف  وال�شالمة  ال�شحة  فريق  م��ن  اأع�����ش��اء 
املهند�ض  فيها  وحا�شر  القت�شاد.  وزارة 
رائد حممد املرزوقي، رئي�ض ق�شم ال�شحة 

متوجهاً  الوظيفية،  مهامهم  اأداء  اأث��ن��اء 
يف  جهودها  على  دب��ي  بلدية  اإىل  بال�شكر 
ت���ب���ادل امل���ع���ارف واخل������ربات واإث�������راء هذه 
الذي  الأم���ر  القيمة،  باملعلومات  الور�شة 
وفق  الأ���ش��واق  على  ال��رق��اب��ة  جهود  يدعم 
اأف�����ش��ل م��ع��اي��ري اجل����ودة وال��ك��ف��اءة �شمن 

بيئة وظيفية اآمنة.
املرزوقي  رائ��د  املهند�ض  ق��دم  جانبه،  م��ن 
املمار�شات  اأف�����ش��ل  ح��ول  تقدميياً  ع��ر���ش��اً 
املبنية  امل��ح��ت��م��ل��ة  وال��ت��ح��دي��ات  وامل��ع��اي��ري 
ع��ل��ى ال���ت���ج���ارب ال��واق��ع��ي��ة وامل���ع���م���ول بها 
يف ب��ل��دي��ة دب���ي، وال��ت��ي مت��ث��ل رك��ي��زة اأمن 
م�شببات  اأب��رزه��ا  وم��ن  الرقابية،  العملية 
احلوادث، وخطوات واآليات ح�شر وتقييم 
العمل  بيئات  ومعايري  املختلفة،  املخاطر 
العمل  بيئة  ي�شمل  مبا  وال�شحية،  الآمنة 
ال��ت��ج��اري��ة وم��ع��اي��ري اللتزام  الأ����ش���واق  يف 

وغريها. 
عن  مف�شاًل  �شرحاً  العر�ض  ت�شمن  كما 
وما  وال�شالمة  لل�شحة  املختلفة  امل��ح��اور 
اإبداعية  واأ���ش��ال��ي��ب  اأف��ك��ار  م��ن  بها  يتعلق 
لتحقيق بيئة مثالية اآمنة وحمفزة للعمل 
املعدات  ا�شتعرا�ض  عن  ف�شاًل  والب��ت��ك��ار، 
امل�شتخدمة  املختلفة  القيا�شية  والأدوات 
موؤ�شرات  ل��ق��ي��ا���ض  امل��ف��ت�����ش��ني  ق���ب���ل  م����ن 
العمليات  اأث����ن����اء  وال�������ش���الم���ة  ال�����ش��ح��ة 
الطالع  م��ن  الأف����راد  ولتمكني  الرقابية 

على املوؤ�شرات والعوامل املوؤثرة بها.

حممد  الدكت��������ور  �ش������عادة  واأك�����������������د 
املحرزي اأن تنظيم الور�شة التخ�ش�شية 
اإك�شاب  اإىل  ال���دائ���رة  م��ن  �شعيا  ي��اأت��ي 
ال��الزم��ة يف تطبيق  امل��ه��ارات  املوظفني 
بداأ  التي  النتقائية  ال�شريبة  ق��ان��ون 
بداية  ال���دول  م�شتوى  على  تطبيقها 
املر�شوم  ع��ل��ى  ب���ن���اءا  اجل�����اري  ال�����ش��ه��ر 
وق����رار   2017  -  7 رق����م  الحت������ادي 
جمل�ض الوزراء رقم 37 - 2017 مما 
�شي�شاهم يف ت�شريع اإجراءات معامالت 
ال�شريبة  ب��خ�����ش��و���ض  امل�������ش���ت���وردي���ن 

النتقائية .
واأ����ش���اف اأن���ه مت خ���الل ال��ور���ش��ة �شرح 
باملنافذ  ات��ب��اع��ه��ا  ال��واج��ب  الج�����راءات 
الربية واملناطق احلرة خا�شة يف �شوء 
ت��وق��ع ت��دف��ق ك��م��ي��ات ك��ب��رية م��ن التبغ 
ل���الإم���ارة مطالبا  ال����ربي  امل��ن��ف��ذ  ع���رب 
التفتي�ض  و���ش��ب��اط  ال���دائ���رة  م��وظ��ف��ي 
اجلمركي باحلر�ض على التدقيق على 
املنافذ  تلك  ع��رب  امل�شتوردة  ال�شحنات 

النتقائية  ال�شريبة  يتم تطبي��ق  حتى 
على ال�شلع التي مت ادرجها �شمن تلك 

الفئة .
تواكب  ال�����دائ�����رة  اأن  ����ش���ع���ادت���ه  واك������د 
ال��ب�����ش��ري��ة ورفدهم  م���وارده���ا  ت��ط��وي��ر 
بكل امل�شتجدات التي تطراأ على العمل 
الور�ض  تنظيم  ط��ري��ق  ع��ن  اجل��م��رك��ي 
اجلمركي  بالعمل  املتعلقة  التعريفية 
بناء  يف  ي�شهم  اأن  ���ش��اأن��ه  م��ن  م��ا  وك���ل 
ملواكبة  و���ش��ق��ل��ه��ا  امل���وظ���ف���ني  ق������درات 

امل�شتجدات بخ�شو�ض ذلك.
وت�شمن������ت الور�ش�������������ة عر�ش��������ا ملفه��������وم 
ال�شلع  واأن��������واع  الن��ت��ق��ائ��ي��ة  ال�����ش�����ل��ع��ة 
النتقائي�����ة  لل�شريبة  تخ�شع  ال��ت��ي 
والتعري��������ف بدور موظف������ي اجلم����ارك 
التي  ال��ف��ئ��ات  ه��ي  وم���ا  تطبيقه��������ا  يف 

تخ�شع لل�شريبة النتقائي��������ة ..
ح������الت  امل��ح�����������������������اور  ت�شمنت  كم�����ا   
ال�شريبة  ا������ش�����رتداد  او  الع���ف�������������������اء 

النتقائية.

امل����روري����ة، وال��ب��ح��ث ع���ن اأق�����رب مركز 
امللكية،  جتديد  اأو  ال�شيارات  لت�شجيل 
اإىل جانب  ا���ش��ت��الم��ه��ا،  وحت��دي��د م��ك��ان 
امل���اء والكهرباء  ���ش��داد ف��وات��ري  خ��دم��ات 
و�شركات ات�شالت ودو، و�شحن بطاقات 
���ش��ال��ك، ون���ول، واحل�����ش��اب��ات يف جمارك 
دب����ي، اإ���ش��اف��ة اإىل خ��دم��ات اإي���ج���اري و 
مكاين و بحث احلالة اجلنائية وكذلك 
العطاء وموؤ�ش�شة  التربع لدبي  خدمات 
اجلليلة وغريها من اخلدمات احليوية 

التي يقوم بها �شكان دبي ب�شكل يومي. 
ب�شهولة  الآن  دب����ي  ت��ط��ب��ي��ق  وي��ت��م��ي��ز 
ال�شتخدام وال�شرعة يف اإجناز املعامالت، 
ويتيح للمتعامل اإمكانية ت�شميم قائمة 
اخلدمات الذكية املُف�شلة لديه ب�شغطة 
زر واحدة، والإ�شافة لها اأو احلذف منها 
يف الوقت ذاته باأ�شلوب جذاب وتفاعلي. 
وكان تطبيق دبي الآن قد ح�شد جائزة 
اأف�����ش��ل خ��دم��ة ح��ك��وم��ي��ة ع��رب الهاتف 
ال�شامل  ال��ت��ط��ب��ي��ق  ف��ئ��ة  ع���ن  امل��ح��م��ول 
على امل�شتوى الوطني، يف القمة العاملية 
اأف�شل  وج���ائ���زة   ،2016 ل��ل��ح��ك��وم��ات 
املحمول  الهاتف  على  حكومي  تطبيق 
�شمن جوائز دوت جوف 2016 يف دبي 
والإمارات ال�شمالية. ويف مار�ض املا�شي 
حاز التطبيق على جائزة درع احلكومة 
ت���وزي���ع اجلوائز  ال��ذك��ي��ة خ����الل ح��ف��ل 
م�شابقة  القاهرة و�شمن  اأقيم يف  الذي 
العربّية  ال������دول  حل���ك���وم���ات  م��وج��ه��ة 

واملوؤ�ش�شات الر�شمية فيها.

وا�شعاً  انت�شاراً  حمطاتها  لنت�شار  نظراً 
يف اأرجاء اإمارة دبي .

���ش��ي��ف حميد  ����ش���ع���ادة  ق�����ال  وب����������دوره، 
ملجموعة  التنفيذي  الرئي�ض  الفال�شي، 
اينوك : لطاملا كانت دبي حمط تقدير 
الطموحة  روؤاه��ا  بف�شل  عاملي  واهتمام 
يف اأن ت�شبح مدينة ذكية متكاملة تركز 
والقت�شاد،  الطاقة  م��وارد  تنويع  على 
الرقمية  احل��ل��ول  لأح����دث  واع��ت��م��اده��ا 
حري�شون  ’اينوك‘  يف  ونحن  املبتكرة. 
ع��ل��ى امل�����ش��اه��م��ة ب����دور ج��وه��ري وفعال 
ونوا�شل  الوطنية،  التنمية  م�شرية  يف 
العمل لتعزيز التحول الرقمي يف كافة 
ع��م��ل��ي��ات��ن��ا.  وم���ن ه���ذا امل��ن��ط��ل��ق، فاإننا 
نقدم لعمالئنا جتربة ذكية ، هي ثمرة 
املت�شمر على حتديث عملياتنا  تركيزنا 
التوجهات  مع  ين�شجم  مبا  وتطويرها 
التي  الذكية‘  ’دبي  وروؤي�����ة  ال��وط��ن��ي��ة 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  مالحمها  اأر�شى 
نائب  م���ك���ت���وم،  اآل  را�����ش����د  ب����ن  حم���م���د 
ال���وزراء  جمل�ض  رئي�ض  ال��دول��ة  رئي�ض 
بدورنا  ون��ح��ن  اهلل.  رع����اه  دب����ي،  ح��اك��م 
م��ا���ش��ون ق��دم��اً يف ال��ع��م��ل ع��ل��ى تطبيق 
ودعم  املبتكرة  ال��ذك��ي��ة  احل��ل��ول  اأح���دث 
تطلعات قيادتنا الر�شيدة، بالتزامن مع 
الكفاءة  درج��ات  باأعلى  عمالئنا  خدمة 
املتاحة،  ال��ت�����ش��ه��ي��الت  ب��ك��ل  وت��زوي��ده��م 

وعلى كافة امل�شتويات. 
وال����زوار  امل��ت��ع��ام��ل��ني  ج��م��ي��ع  و�شيتمكن 
يف اإم����ارة دب���ي ال���ش��ت��ف��ادة م��ن اخلدمة 

اجلديدة عند اإطالقها ر�شمياً من خالل 
 DUBAI الآن  دب��ي  تطبيق  حتميل 
على هواتفهم الذكية، واختيار   Now
خيار الدفع خلدمات تعبئة الوقود من 
املتعامل  ي��ق��وم  ، حيث  اي��ن��وك  حم��ط��ات 
باختيار موقع املحطة التي يوجد فيها 
بكل  الوقود  تعبئة  خدمة  قيمة  وي�شدد 

�شهولة و�شرعة. 
من�شة  اأول  الآن  دب����ي  ت��ط��ب��ي��ق  وي���ع���د 
موحدة للخدمات والتي تلبي احتياجات 
وتوقعات املتعاملني يف مدينة دبي، حيث 
ميكنهم من خالل التطبيق اإجناز كافة 

معامالتهم يف 11 فئة للخدمات 
املقدمة وهي: الأمن والعدل، املوا�شالت 
العامة، الدفعات والفواتري، التاأ�شريات 
ال�شحة،  امل���رك���ب���ات،  ق���ي���ادة  والإق����ام����ة، 
الإ�شكان،  التعليم،  والتوظيف،  الأعمال 

اإ�شالم وفئة عام. 
يوفرها  التي  اخل��دم��ات  قائمة  وت�شمل 
التطبيق: ت�شديد الفواتري، واإعادة تعبئة 
املركبات،  ت�شجيل  وجتديد  احل�شابات، 
ال���زي���ادة الإي��ج��اري��ة، والبحث  وح�����ش��اب 
�شراف  اأو  وق�����ود  حم��ط��ة  اأق������رب  ع���ن 
التجارية،  الأن�شطة  عن  والبحث  اآيل، 
الرخ�شة  ا�شم جت��اري، وجتديد  وحجز 
ال��ع��ي��ادة والطبيب  ال��ت��ج��اري��ة، واخ��ت��ي��ار 
اللقاحات،  خ���ط���ة  وع���م���ل  امل���ن���ا����ش���ب. 
الأن�شب  واجل��ام��ع��ة  امل��در���ش��ة  وم��ع��رف��ة 
كما  ال��ط��ريان.  رح��الت  وتتبع  لالأبناء، 
املخالفات  �شداد  خدمات  القائمة  ت�شم 
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املال والأعمال

حتت رعاية هزاع بن زايد 

ذياب بن حممد بن زايد ي�صهد افتتاح منتدى اأبوظبي لالأعمال

القت�شادية  التنمية  م�شرية  تعزيز 
امل�شتدامة يف اإمارة اأبوظبي.

وق���ال   ج��اء ه��دف بناء قطاع خا�ض 
اأه���م مرتكزات  ف��اع��ل وم��وؤث��ر ك��اأح��د 
خلطة  الق��ت�����ش��ادي��ة  التنمية  حم���ور 
اأب��وظ��ب��ي ح��ي��ث اأول����ت ح��ك��وم��ة اإم���ارة 
اهتماما  اخل��ا���ض  ال��ق��ط��اع  اأب��وظ��ب��ي 
و�شيا�شاتها  خ��ط��ط��ه��ا  ���ش��م��ن  ك��ب��ريا 
من  حثيثة  ج��ه��ودا  وب��ذل��ت  التنموية 
اأج������ل ت���وف���ري ال���ف���ر����ض وامل���ح���ف���زات 
�شراكة حقيقية بني  لإيجاد  الالزمة 

القطاعني العام واخلا�ض .
واأكد الهاجري ا�شتمرار وترية النمو 
الربع  اأبوظبي يف  باإمارة  القت�شادي 
الأول من العام اجلاري 2017 حيث 
لالأن�شطة  الن�شبية  امل�شاهمة  بلغت 
املحلي  ال����ن����اجت  يف  ال��ن��ف��ط��ي��ة  غ����ري 
الإج���م���ايل ب��الأ���ش��ع��ار اجل���اري���ة نحو 
للتقديرات  طبقا  وذل���ك   68.2%
الأولية ال�شادرة عن مركز الإح�شاء 

يف اأبوظبي.
كما اأكد اأهمية الدور املحوري والهام 
ق���ي���ادة م�شرية  اخل���ا����ض يف  ل��ل��ق��ط��اع 
التنمية القت�شادية امل�شتدامة لإمارة 
امل��ن��ط��ل��ق ياأتي  اأب���وظ���ب���ي وم����ن ه����ذا 
حكومة  جهود  لتدعيم  املنتدى  ه��ذا 
ال�شراكة  ل��ت��ع��زي��ز  اأب���وظ���ب���ي  اإم�������ارة 
اخلا�ض  القطاع  م��ع  ال�شرتاتيجية 
ح��ت��ى ي���ك���ون لع���ب���ا رئ��ي�����ش��ا وم���وؤث���را 
القت�شاد  م��ن��ظ��وم��ة  يف  وم�����ش��ت��دام��ا 
املحلي لإمارة اأبوظبي وزيادة فاعليته 
ودفع  القت�شادية  القاعدة  تنويع  يف 
اقت�شاد اأبوظبي للتحول نحو اقت�شاد 

قائم على املعرفة.
وق����ال  اإن ه���ذا امل��ن��ت��دى ي��ع��د مبثابة 
بني  الأف��ك��ار  لتبادل  تفاعلية  من�شة 
ال���ع���ام واخلا�ض  ال��ق��ط��اع��ني  مم��ث��ل��ي 
وك���م���ا ت��ع��ل��م��ون ج��م��ي��ع��ا ف��ق��د قامت 
بال�شراكة  القت�شادية  التنمية  دائرة 
اأبوظبي  و�شناعة  جت���ارة  غ��رف��ة  م��ع 
يف  م���رة  لأول  احل����دث  ه���ذا  بتنظيم 
امل��ا���ش��ي حيث  ال��ع��ام  �شهر م��اي��و م��ن 
���ش��ه��د ط����رح وم��ن��اق�����ش��ة ال��ع��دي��د من 
يف  ت��وؤث��ر  ال��ت��ي  والق�شايا  التحديات 
ب��ي��ئ��ة ع��م��ل ال��ق��ط��اع اخل���ا����ض ودوره 
النهو�ض  م��ه��م يف  ك�����ش��ري��ك  امل��ن��ت��ظ��ر 
اأبوظبي  اإم�����ارة  يف  ال��ت��ن��م��ي��ة  ب��ج��ه��ود 
وحت��ق��ي��ق اأه����داف خ��ط��ة اأب��وظ��ب��ي اإل 
طرحت  ال���ت���ي  ال���ت���ح���دي���ات  ت��ل��ك  اأن 
مت���ت م��ع��اجل��ت��ه��ا م���ن خ���الل تنظيم 
ع�����دة ل�����ق�����اءات وور������ش�����ات ع���م���ل مع 
ال����ق����ط����اع اخل�����ا������ض خ������الل ال���ف���رتة 
ال�شركاء  ك���اف���ة  مب�����ش��ارك��ة  امل��ا���ش��ي��ة 
ال�����ش����رتات����ي����ج����ي����ني م������ن اجل����ه����ات 
احل���ك���وم���ي���ة و����ش���ب���ه احل���ك���وم���ي���ة يف 
الهاجري  ودع�����ا   . اأب���وظ���ب���ي  اإم�������ارة 
امل�شاركني يف املنتدى من رجال اأعمال 
وم�شتثمرين اإىل انتهاز الفر�ض التي 
يوفرها اقت�شاد اإمارة اأبوظبي واتخاذ 
ال�شتثمارات  بتعزيز  ال�شليم  ال��ق��رار 
اأن���ن���ا �شنعمل  ..وق���������ال   ن���وؤك���د ل��ك��م 
مالئمة  ب���ي���ئ���ة  ل���ت���وف���ري  ج���اه���دي���ن 
تطوير  ع��ل��ى  ت�����ش��اع��دك��م  وحم���ف���زة 
اأعمالكم وم�شاريعكم ال�شتثمارية يف 

اإمارة اأبوظبي .
ووجه ال�شكر والتقدير للم�شاركني يف 
هذا املنتدى متمنيا اأن يجدوا يف هذا 
لأعمالهم  ال�شانحة  الفر�ض  املنتدى 
املجدية  ال���ش��ت��ث��م��اري��ة  وم�����ش��اري��ع��ه��م 
ال�شراكة  م����ن  وي���و����ش���ع  ي���ع���زز  مب����ا 
القطاعني  ب��ني  امل��ت��ب��ادل��ة  وامل�����ش��ال��ح 
املوىل عز وجل  العام واخلا�ض داعيا 
بالتوفيق  جميعا  ج��ه��ودن��ا  يكلل  اأن 
والنج���اح يف بناء اقت�شاد واعد يتميز 
يف  امل�شتمر  والنمو  والتقدم  بالتطور 
من  م�شتمرة  وتوجيهات  رع��اي��ة  ظ��ل 
اإىل  ت�شعى  ال��ت��ي  ال��ر���ش��ي��دة  ق��ي��ادت��ن��ا 

•• اأبوظبي-وام:

حت���ت رع���اي���ة ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ه����زاع بن 
املجل�ض  رئي�ض  ن��ائ��ب  نهيان  اآل  زاي���د 
اأب���وظ���ب���ي �شهد  ال��ت��ن��ف��ي��ذي لإم�������ارة 
���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ذي�����اب ب���ن حم��م��د بن 
النقل  دائ����رة  ن��ه��ي��ان رئ��ي�����ض  اآل  زاي���د 
الثانية  ال��دورة  فعاليات  افتتاح  ام�ض 
ملنتدى اأبوظبي لالأعمال الذي يعقد 
التنمية  لتحقيق  �شركاء  �شعار   حتت 
امل�����ش��ت��دام��ة  وت��ن��ظ��م��ه غ���رف���ة جتارة 
التنمية  ودائ�����رة  اأب��وظ��ب��ي  و���ش��ن��اع��ة 
اأبراج  الق��ت�����ش��ادي��ة يف ف��ن��دق ج��م��ريا 

الحتاد.
�شارك وح�شر املنتدى معايل الدكتور 
العام  الأم��ني  املزروعي  مبارك  اأحمد 
جا�شم  وم��ع��ايل  التنفيذي  للمجل�ض 
رئي�ض  ال���زع���اب���ي  ب���وع���ت���اب���ه  حم���م���د 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي ومعايل  اأب��وظ��ب��ي  م��ك��ت��ب 
اللواء حممد خلفان الرميثي القائد 
املجل�ض  اأبوظبي ع�شو  ل�شرطة  العام 
التنفيذي ومعايل ال�شيخ عبداهلل بن 
حممد اآل حامد رئي�ض دائرة ال�شحة 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي ومعايل  امل��ج��ل�����ض  ع�����ش��و 
رئي�ض  امل��رر  مر�شد  عوي�شة  املهند�ض 
دائرة الطاقة ع�شو املجل�ض التنفيذي 
ومعايل �شيف حممد الهاجري رئي�ض 
دائ�����رة ال��ت��ن��م��ي��ة الق��ت�����ش��ادي��ة ع�شو 
امل��ج��ل�����ض ال��ت��ن��ف��ي��ذي وم���ع���ايل فالح 
التخطيط  رئي�ض  الأح��ب��اب��ي  حممد 
املجل�ض  ع�شو  والبلديات  ال��ع��م��راين 
التنفيذي و�شعادة حممد ثاين مر�شد 
التجارة  غرف  احتاد  رئي�ض  الرميثي 
وال�����ش��ن��اع��ة ب��ال��دول��ة رئ��ي�����ض جمل�ض 
اأبوظبي  و�شناعة  جت��ارة  غرفة  اإدارة 
وع���دد ك��ب��ري م��ن ك��ب��ار امل�����ش��وؤول��ني يف 
الدوائر والهيئات احلكومية يف اإمارة 
اأبوظبي واأكرث من 1000 �شخ�شية 
م��ن ال��ق��ط��اع��ني ال��ع��ام واخل��ا���ض من 
يف  العاملة  ال�شركات  وم���دراء  روؤ���ش��اء 

اإمارة اأبوظبي ودولة الإمارات.
الثانية  ال��دورة  اأعمال  كما �شاركت يف 
التنمية  دائ���رة  ج��ان��ب  اإىل  للمنتدى 
و�شناعة  جت��ارة  وغرفة  القت�شادية 
اأبوظبي دائرة ال�شحة ودائرة التعليم 
واملعرفة ودائرة التخطيط العمراين 
وال�شياحة  الثقافة  ودائرة  والبلديات 
واملوؤ�ش�شة العليا للمناطق القت�شادية 

املتخ�ش�شة.
ال�شراكة  تعزيز  اإىل  املنتدى  ويهدف 
العام  القطاعني  بني  ال�شرتاتيجية 
اأبوظبي ومعاجلة  اإم��ارة  واخلا�ض يف 
�شركات  تواجه  التي  التحديات  كافة 
وم���وؤ����ش�������ش���ات ال���ق���ط���اع اخل����ا�����ض يف 
ن�شبة  زي����ادة  يف  ي�شهم  ومب���ا  الإم�����ارة 
الناجت  يف  اخل��ا���ض  القطاع  م�شاهمة 
امل��ح��ل��ي الإج���م���ايل وت��ع��زي��ز دوره يف 
ال�شاملة  القت�شادية  التنمية  عملية 
اأبوظبي يف ظل  اإم��ارة  يف  وامل�شتدامة 

القيادة احلكيمة لدولة الإمارات.
ملنتدى  الثانية  ال���دورة  تنظيم  وج��اء 
النجاح  ب���ع���د  ل����الأع����م����ال  اأب����وظ����ب����ي 
التي  الأوىل  ال�����دورة  ح��ق��ق��ت��ه  ال����ذي 
العام  م����ن  م���اي���و  ���ش��ه��ر  يف  اأق���ي���م���ت 
غرفة  ح����ر�����ض  اإط��������ار  ويف  امل���ا����ش���ي 
القت�شادية  التنمية  ودائ��رة  اأبوظبي 
و���ش��رك��ائ��ه��م��ا ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ني من 
على  الإم����ارة  يف  احلكومية  ال��دوائ��ر 
بني  ال�شرتاتيجية  ال�شراكة  تر�شيخ 
وامل�شاهمة  واخلا�ض  العام  القطاعني 
التي  ل��ل��ت��ح��دي��ات  ح���ل���ول  اإي����ج����اد  يف 
���ش��رك��ات وم��وؤ���ش�����ش��ات القطاع  ت��واج��ه 
وك���ذل���ك تعريف  ب����الإم����ارة  اخل���ا����ض 
موؤ�ش�شات هذا القطاع ورجال الأعمال 
ال�شتثمارية  بالفر�ض  وامل�شتثمرين 
امل�شتدامة  التنمية  وم�شاريع  املتاحة 
اأبوظبي  حكومة  دوائ��ر  تنفذها  التي 
اخلا�ض  القطاع  دع��م  يف  ي�شهم  ومب��ا 
طبقا  وت��اأث��ريا  فعالية  اأك���رث  لي�شبح 
خلطة اأبوظبي وروؤيتها القت�شادية.

�شعادة  األقاها  بكلمة  املنتدى  وا�شتهل 
رئي�ض  الرميثي  مر�شد  ث��اين  حممد 
وال�شناعة  ال���ت���ج���ارة  غ�����رف  احت������اد 
غرفة  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  ب��ال��دول��ة 
جت������ارة و����ش���ن���اع���ة اأب���وظ���ب���ي رف�����ع يف 
والعرفان  ال�شكر  اآيات  اأ�شمى  بدايتها 
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ل�����ش��اح��ب  وال��ت��ق��دي��ر 
رئي�ض  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي�����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة 
ال�شمو  ول�شاحب  اهلل  حفظه  الدولة 
ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل 
اأب��وظ��ب��ي ن��ائ��ب ال��ق��ائ��د الأعلى  ع��ه��د 
امل�شتمر  الدعم  على  امل�شلحة  للقوات 
للقطاع  يقدمانه  الذي  والالحمدود 
اأب��وظ��ب��ي والدولة  اإم����ارة  اخل��ا���ض يف 
عموما الأمر الذي و�شع هذا القطاع 
الواعد يف م�شتوى عال من امل�شاهمة 
التي  ال��ت��ن��م��ي��ة  ع��م��ل��ي��ة  يف  ال���ف���ع���ال���ة 
ت�شهدها بالدنا يف هذه املرحلة.. كما 
توجه بال�شكر والتقدير ل�شمو ال�شيخ 
نائب رئي�ض  اآل نهيان  زاي��د  ه��زاع بن 
اأبوظبي  لإم����ارة  التنفيذي  املجل�ض 

ع��ل��ى ت��ف�����ش��ل��ه ب���رع���اي���ة اأع����م����ال هذا 
لفعاليات  املتوا�شل  ودع��م��ه  امل��ن��ت��دى 

القطاع اخلا�ض ولغرفة اأبوظبي.
احل�شور  ه����ذا  اأن  ال��رم��ي��ث��ي  واأك������د 
املعايل  لأ����ش���ح���اب  وامل���م���ي���ز  ال���ك���ب���ري 
روؤ�������ش������اء ال������دوائ������ر امل���ح���ل���ي���ة وك���ب���ار 
امل�������ش���وؤول���ني وامل�����ش��ت��ث��م��ري��ن ورج����ال 
احلكومية  اجلهات  وممثلي  الأعمال 
الإم���ارة يعك�ض م��دى حر�ض هذه  يف 
اجلهات لإجناح اأعمال الدورة الثانية 
مل���ن���ت���دى اأب���وظ���ب���ي ل���الأع���م���ال ال����ذي 
بعملية  تت�شل  ه��ام��ة  ق�شية  يناق�ض 
التنمية ال�شاملة وامل�شتدامة يف اإمارة 
اأبوظبي ودولة الإمارات وهي م�شاألة 
القطاعني  ال�شراكة ال�شتثمارية بني 
يف  الإيجابي  واأث��ره��ا  واخل��ا���ض  العام 
ودولة  اأبوظبي  اإمارة  اقت�شاد  تطوير 
ي��اأت��ي تنظيمه بعد  وال���ذي  الإم����ارات 
النجاح ال��ذي حققه يف دورت��ه الأوىل 
الفر�ض  ع��ر���ض  خ��الل��ه��ا  مت  وال���ت���ي 
اخلا�ض  للقطاع  املتاحة  ال�شتثمارية 
ومناق�شة التحديات التي تواجه هذا 
مناق�شات  خ���الل  و���ش��ي��ت��م  ال��ق��ط��اع.. 
املقرتحة  احل��ل��ول  ا�شتعرا�ض  ال��ي��وم 
ملعاجلة هذه التحديات ومبا ي�شهم يف 
العام  القطاعني  بني  ال�شراكة  تعزيز 

واخلا�ض يف الإمارة.
وقال   اإننا اإذ نوؤكد على اأهمية ال�شراكة 
ب���ني ال��ق��ط��اع��ني ال���ع���ام واخل���ا����ض يف 
اإط����الق واإي���ج���اد ���ش��رك��ات ع��م��الق��ة يف 
اأب���وظ���ب���ي والإم���������ارات ع��م��وم��ا متثل 
القطاعات  خمتلف  يف  الأوىل  املراكز 
يفوتنا  ل  فاإنه  واخلدمية  الإنتاجية 
ال�شركات  من  الكثري  اأن  اإىل  الإ�شارة 
الإقليمية  نحو  انطلقت  واملوؤ�ش�شات 
والعاملية واأ�شبح تواجدها وح�شورها 
ك��ب��ريا وم���وؤث���را يف ال��ك��ث��ري م���ن دول 

املنطقة وعلى امل�شتوى العاملي .
و�شناعة  جت����ارة  غ��رف��ة  اإن  واأ����ش���اف 
ت��ك��ون احلا�شنة  ب����اأن  ت��ع��ت��ز  اأب��وظ��ب��ي 
مل��ع��ظ��م ال��ط��اق��ات والإم��ك��ان��ي��ات التي 
القطاع  يف  الوطنية  �شركاتنا  متثلها 
اخلا�ض يف كافة القطاعات واملجالت 
احليوية م�شريا اإىل اأن انعقاد الدورة 
من  ت�شمه  ومب���ا  للمنتدى  ال��ث��ان��ي��ة 
م�شاركة وا�شعة وعلى اأعلى امل�شتويات 
القت�شادية  ال��ق��ط��اع��ات  خمتلف  يف 
الق�شايا  م�����ن  ل���ك���ث���ري  وال����ت����ط����رق 
عناوين  ت�����ش��ك��ل  ال��ت��ي  وامل���و����ش���وع���ات 
القت�شادية  التنمية  بارزة يف م�شرية 
اإط�������ار من  ب����الدن����ا يف  ال�������ش���ام���ل���ة يف 
ال���������ش����راك����ة ب�����ني ال���ق���ط���اع���ني ال���ع���ام 
الوقت حدثا  هذا  ي�شكل يف  واخلا�ض 
اإيجابية  ت���اأث���ريات  ل��ه  ���ش��ي��ك��ون  ه��ام��ا 
هامة يف تطوير جتربتنا على م�شتوى 
ومبا  القطاعني  هذين  بني  العالقة 
التي حتققت يف هذا  النجاحات  يعزز 

املجال خالل ال�شنوات املا�شية.
والتقدير   ال�����ش��ك��ر  ���ش��ع��ادت��ه  ووج�����ه 
روؤ�شاء  وال�����ش��ع��ادة  امل��ع��ايل  لأ���ش��ح��اب 
ووك�����الء ال����دوائ����ر امل��ح��ل��ي��ة يف اإم����ارة 
والدوائر  الهيئات  ول��ك��اف��ة  اأب��وظ��ب��ي 
اإجناح  يف  �شاهمت  ال��ت��ي  وامل��وؤ���ش�����ش��ات 
للمنتدى  ال��ث��ان��ي��ة  ال�������دورة  ت��ن��ظ��ي��م 
واحل����ر�����ض ع���ل���ى حت��ق��ي��ق الأه�������داف 
اأف�شل  ت��وف��ري  وامل��ت��م��ث��ل��ة يف  امل��رج��وة 
ل�شركات  وامل�����ش��ان��دة  ال���دع���م  اأ���ش��ك��ال 
وم���وؤ����ش�������ش���ات ال���ق���ط���اع اخل����ا�����ض يف 
الإمارة.   بعد ذلك األقى معايل �شيف 
حممد الهاجري رئي�ض دائرة التنمية 
م�شتهلها  يف  وج��ه  كلمة  القت�شادية 
ال�شيخ  ���ش��م��و  اإىل  وال��ع��رف��ان  ال�����ش��ك��ر 
نائب رئي�ض  اآل نهيان  زاي��د  ه��زاع بن 
ابوظبي  لإم����ارة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  املجل�ض 
املنتدى  ل��ه��ذا  ال��ك��رمي��ة  رع��اي��ت��ه  على 
الدائم  ���ش��م��وه  ح���ر����ض  ي��ع��ك�����ض  مب���ا 
اإىل  الرامية  املبادرات  كافة  دعم  على 

بني  وناجحة  حقيقية  �شراكة  اإي��ج��اد 
اإجناز  يف  واخل��ا���ض  ال��ع��ام  القطاعني 

الأهداف والغايات الوطنية.
الثانية  ال������دورة  ان��ع��ق��اد  ومب��ن��ا���ش��ب��ة 
عبداهلل  ال�شيخ  معايل  اأك��د  للمنتدى 
ب���ن حم��م��د اآل ح��ام��د رئ��ي�����ض دائ����رة 
اإمارة  ال�شحي يف  القطاع  اأن  ال�شحة 
جذبا  القطاعات  اأك���رث  م��ن  اأب��وظ��ب��ي 
لال�شتثمار ملا يوفره من بيئة خ�شبة 
للم�شتثمرين  وواع��دة  مهمة  وفر�ض 
الأعوام  مدى  على  ذلك  انعك�ض  وقد 
�شهدت تطورا ملحوظا  التي  املا�شية 
يف ع�����دد امل���ن�������ش���اآت ال�����ش��ح��ي��ة وع����دد 
ال�شحية  الرعاية  قطاع  يف  العاملني 
املقدمة  اخل����دم����ات  ج�����ودة  ل���ش��ي��م��ا 

وتنوعها.
وق�����ال م��ع��ال��ي��ه   ت��ع��د م�����ش��ارك��ت��ن��ا يف 
ل��الأع��م��ال فر�شة  اأب��وظ��ب��ي  م��ن��ت��دى 
التي  التطورات  اأحدث  لإبراز  مثالية 
يف  ال�شحية  الرعاية  قطاع  ي�شهدها 
مع  العمل  اإىل  نتطلع  حيث  الإم����ارة 
امل�����ش��ت��ث��م��ري��ن ورج�����ال الأع���م���ال على 
على  قائمة  مدرو�شة  خطوات  اتخاذ 
ال�شحية  وامل��ع��ل��وم��ات  ال��ب��ي��ان��ات  اأدق 
ل���ش��ت��ث��م��ارات��ه��م يف ال���ق���ط���اع وذل����ك 
الرعاية  ق����ط����اع  ت���ط���وي���ر  ل�������ش���م���ان 
ال�����ش��ح��ي��ة وا���ش��ت��دام��ت��ه ومب����ا يحقق 

النجاح للم�شتثمرين .
وبح�شب التقارير ال�شادرة عن دائرة 
يرتفع  اأن  املتوقع  م��ن  ف��اإن��ه  ال�شحة 
الطلب على خدمات الرعاية الأولية 
واخل����دم����ات امل��رت��ب��ط��ة ب���الأم���را����ض 
مثل مر�ض  احلياة  باأمناط  املرتبطة 
والأوعية  القلب  واأم��را���ض  ال�شكري 

الدموية وال�شرطان.
ال�شتيعابية  الطاقة  خطة  وبح�شب 
للقطاع ال�شحي ال�شادرة عن الدائرة 
امل��زي��د من  اإىل  ال��ق��ط��اع بحاجة  ف���اإن 
الأولية  ال���رع���اي���ة  يف  ال���ش��ت��ث��م��ارات 
الرعاية احلرجة الطب النف�شي طب 
التوليد طب حديثي ال��ولدة جراحة 
العظام واأ�شرة الرعاية طويلة الأجل.   
الأحبابي  حممد  ف��الح  معايل  وق��ال 
العمراين  التخطيط  دائ����رة  رئ��ي�����ض 
للم�شاركة  اليوم  جنتمع  والبلديات   
يف تطوير اإمارتنا مبا يجعلها منوذجا 
م�����ش��ت��دام��ا رائ����دا وف���ق روؤي����ة قيادتنا 
اأبوظبي  خ��ط��ة  وي��ح��ق��ق  احل��ك��ي��م��ة  
التحديات  ه���ذه  وحت��ت��م  ال��ط��م��وح��ة 
وخا�شة  ح��ك��وم��ي��ة  ك��ه��ي��ئ��ات  ع��ل��ي��ن��ا 
اإبداعية  ب��ط��رق  ال��ع��م��ل  وم��وؤ���ش�����ش��ات 
لإي����ج����اد ح���ل���ول م���وح���دة والرت����ق����اء 
مب�شتويات جديدة من الإجناز فهذه 
املعرفة  لك��ت�����ش��اب  ج��م��اع��ي��ة  ف��ر���ش��ة 
وامل�شاركة من اأجل بناء اقت�شاد قوي 
اأن الدورة  . واأكد الأحبابي  وم�شتدام 
الثانية من منتدى اأبوظبي لالأعمال 
ب�شكل  والعمل  للتعاون  من�شة  ت�شكل 
حلول  اإىل  ال��و���ش��ول  ب��ه��دف  جماعي 
التي  للتحديات  وم�شتدامة  متعددة 

تواجه قطاع الأعمال.
تت�شاوى  اأن��ه ويف حني  وذك��ر معاليه  
يطرحها  ال���ت���ي  امل��ل��ح��ة  ال���ت���ح���دي���ات 
املنتدى من حيث الأهمية يعد الرتكيز 
على ريادة الأعمال من اأهم العنا�شر 
يف  للعمل  املقبلة  الأج��ي��ال  لتح�شري 
ظ��ل اق��ت�����ش��اد اأك����رث ت��ن��وع��ا وازده�����ارا 
التحديات  م��ع��اجل��ة  م�����ش��األ��ة  اأن  ك��م��ا 
واإيجاد  اخلا�ض  القطاع  تواجه  التي 
احل���ل���ول امل��ن��ا���ش��ب��ة ل��ه��ا اأم����ر يف غاية 
اأ�شباب  اأه��م  من  ذلك  ويعد  الأهمية. 
تركز  �شاملة  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ات  تفعيل 
وتوفري  العمل  قطاعات  تنمية  على 
امل�شتقبل.  م��ه��ارات  فيها  تزدهر  بيئة 
اأ�شا�شيا  الأع��م��ال ج��زءا  ري��ادة  وت�شكل 

�شمن هذه الأولوية .
���ش��ع��ادت��ه بنجاح  وع����رب م��ع��ال��ي��ه ع���ن 

ملنتدى  ال���ث���ان���ي���ة  ال����������دورة  اأع�����م�����ال 
من  ينتظرنا  وم��ا  لالأعمال  اأبوظبي 
ع��م��ل ب��ع��د حت��دي��د ن��ت��ائ��ج��ه. واختتم 
نرى  نحن  بقوله:  ت�شريحه  معاليه 
التحديات من حولنا لكننا يف الوقت 
القت�شادية  التنمية  اأن  ن��درك  نف�شه 
والتعاون  امل�����ش��ت��دام��ة  والج��ت��م��اع��ي��ة 
العام واخلا�ض  القطاعني  املثمر بني 

�شت�شمن حتقيق التقدم والزدهار .
���ش��ع��ادة �شيف �شعيد  ق���ال  م��ن ج��ان��ب��ه 
الثقافة  دائ������رة  ع����ام  م���دي���ر  غ��ب��ا���ض 
وال�شياحة – اأبوظبي اإن م�شاركة دائرة 
الثانية  ال��دورة  يف  وال�شياحة  الثقافة 
منا�شبة  ل��الأع��م��ال  اأب��وظ��ب��ي  مل��ن��ت��دى 
تواجه  التي  التحديات  لعر�ض  هامة 
ال�شياحة  جم��ال  يف  اخل��ا���ض  القطاع 
و�شعتها  ال���ت���ي  اخل���ط���ط  وم��ن��اق�����ش��ة 
ال�شياحية  الوجهات  لتعزيز  ال��دائ��رة 
يف الإم��ارة وجذب ال�شياح حيث نعمل 
ع���ل���ى ت���ط���وي���ر م��ن��ظ��وم��ة ت���زي���د من 
واإطالة  ال�شياحية  التجربة  جاذبية 
اأمد الإقامة يف الإمارة بال�شراكة مع 
خمتلف القطاعات خا�شة اأن املنتدى 
يح�شره كبار امل�شوؤولني وامل�شتثمرين 
ورجال الأعمال والعديد من اجلهات 

احلكومية.
اإمارة  يف  ال�شياحي  القطاع  اأن  واأك���د 
اأبوظبي يعد من القطاعات احليوية 
ال���واع���دة اق��ت�����ش��ادي��ا ومي��ك��ن حتقيق 
املزيد من العوائد املجزية من خالل 
بلغ  فقد  ال�شياحية  التجربة  تطوير 
بالإمارة  الفندقية  الإيرادات  اإجمايل 
خالل الن�شف الأول من العام احلايل 
موؤ�شر  يف  دره���م  م��ل��ي��ار   2.77 ن��ح��و 
على الإمكانات الهائلة املتوفرة يف هذا 
القطاع خا�شة اأننا نعمل على تطوير 
م����واق����ع ث��ق��اف��ي��ة ج����دي����دة ووج���ه���ات 
من  ب��اق��ة  ت�شاحبها  مم��ي��زة  �شياحية 
الفعاليات والأن�شطة التي جتمع بني 
الرتفيه والبتكار وجذب الأعمال مبا 
يف ذلك من ت�شهيالت لتخطي حاجز 
ال��ل��غ��ة وال��ث��ق��اف��ة ال�����ش��ائ��دة وال��ت��ي قد 
فقد  معيقا  الأع��م��ال  بع�ض  تعترب يف 
الأمر  ه��ذا  م��ع  التعاطي  م��ن  �شهلنا 
اإتاحتها  يتم  عملية  اأدوات  خالل  من 
املوؤمترات  مكتب  ع��رب  للم�شتثمرين 
الأخري  الت�شنيف  وي��ع��د  ل��ن��ا.  التابع 
اأبوظبي  مدينة  عليه  ح�شلت  ال���ذي 
للوجهات  م��ا���ش��رتك��ارد  م��وؤ���ش��ر  ع��ل��ى 
ال�����ش��ي��اح��ي��ة امل��ق�����ش��ودة ل��ع��ام 2017 
م��ن اأه���م ال���دواف���ع للم�شي ق��دم��ا يف 
تنفيذ خططنا ال�شياحية حيث جاءت 
املدينة يف الرتتيب الأول كاأ�شرع املدن 

منوا يف ال�شرق الأو�شط واأفريقيا.
تزداد  اأن  املتوقع  م��ن  اأن��ه  اإىل  واأ���ش��ار 
ال�شياحية  والإي�����رادات  ال����زوار  ن�شبة 
اأبوظبي يف  اللوفر  افتتاح متحف  مع 
ن��وف��م��رب امل��ق��ب��ل وال����ذي ي��ع��د تد�شينا 
القطاع  العمل يف  ملرحلة جديدة من 
تطبيق  ب���ذل���ك  ي���ب���داأ  اإذ  ال�����ش��ي��اح��ي 
مبادئ ال�شياحة الثقافية وهو مفهوم 
ال�شبق  ولأبوظبي  املنطقة  يف  حديث 
مع  ليتوافق  تنفيذه  على  العمل  يف 
توجهاتنا ال�شابقة يف تطوير ال�شياحة 
ال���ع���دي���د من  ن��ن��ف��ذ  اإذ  امل��ت��خ�����ش�����ش��ة 
الأعمال  �شياحة  جمالت  يف  امل�شاريع 
جانب  اإىل  ال���ب���ح���ري���ة  وال�������ش���ي���اح���ة 

ال�شياحة الفاخرة والرتفيهية.
واأعرب عن اأمله يف اأن ت�شهم نقا�شات 
وال�شبل  ال����روؤى  ت��ط��وي��ر  امل��ن��ت��دى يف 
مع  حقيقية  �شراكة  بتحقيق  الكفيلة 
ال��ق��ط��اع اخل��ا���ض ل��دع��م ال��ت��ن��م��ي��ة يف 

اإمارة اأبوظبي.
القت�شادية  التنمية  دائ���رة  وق��دم��ت 
تقريرا وافيا عن نتائج الدورة الأوىل 
ملنتدى اأبوظبي لالأعمال حيث متكنت 
الدائرة بالتعاون والتن�شيق مع غرفة 

ال�شرتاتيجيني  و�شركائها  اأبوظبي 
و�شبه  احل����ك����وم����ي����ة  اجل�����ه�����ات  م�����ن 
اأب���وظ���ب���ي من  احل��ك��وم��ي��ة يف اإم�������ارة 
للقطاع  حم��ف��زة  م��ب��ادرة   40 تنفيذ 
اخلا�ض مت ر�شدها من خالل الدورة 

الأوىل ملنتدى اأبوظبي لالأعمال.
املحفزات  اأن  اإىل  ال���دائ���رة  واأ����ش���ارت 
موزعة  وتفعيلها  ر���ش��ده��ا  مت  ال��ت��ي 
التنمية  ق��ط��اع  يف  م���ب���ادرات   7 ع��ل��ى 
الت�شييد  ق��ط��اع  يف  و6  الق��ت�����ش��ادي��ة 
يف  و5  العمالية  امل��دن  يف  و5  والبناء 
مبادرات  و4  اخل��ا���ض  التعليم  قطاع 
يف  مبادرات  و3  ال�شناعي  القطاع  يف 
قطاع  يف  و3  والبناء  الت�شييد  قطاع 
و3  ال�شياحي  القطاع  و3 يف  ال�شحة 
والقوانني  ال��ت�����ش��ري��ع��ات  يف  م���ب���ادرات 

ومبادرة واحدة يف القطاع املايل.
املبادرات  ه��ذه  تفعيل  ب��اأن  واأو���ش��ح��ت 
نتيجة  ج��اء  اخلا�ض  للقطاع  املحفزة 
ل����ل����ق����اءات امل����ب����ا�����ش����رة ب�����ني اجل���ه���ات 
دائرة  بقيادة  العالقة  ذات  احلكومية 
القطاع  م���ع  الق��ت�����ش��ادي��ة  ال��ت��ن��م��ي��ة 
اأبوظبي وذل��ك من  اإم��ارة  اخلا�ض يف 
�شارك  12 ور�شة عمل  خالل تنظيم 
ف��ي��ه��ا مم��ث��ل��و ال���ق���ط���اع اخل����ا�����ض يف 
قطاعات التعليم وال�شحة وال�شناعة 
واملدن  والبناء  والت�شييد  وال�شياحة 
امل�������ايل حيث  ال���ع���م���ال���ي���ة وال����ق����ط����اع 
امل�����ش��وؤول��ني يف اجلهات  ك��ب��ار  ال��ت��ق��وا 

احلكومية.
للقطاع  امل��ح��ف��زة  امل����ب����ادرات  وب�������ش���اأن 
اخلا�ض يف قطاع التنمية القت�شادية 
اأو����ش���ح ال��ت��ق��ري��ر ح��ي��ال الإج�������راءات 
برتاخي�ض  اخل���ا����ش���ة  وامل���ت���ط���ل���ب���ات 
الأن�شطة القت�شادية اأن دائرة التنمية 
القت�شادية قامت باإجناز الرتخي�ض 
اإجراءات  وت�شهيل  لالأن�شطة  الفوري 
التفتي�ض وتعهيد خدمات الرتاخي�ض 
ل��ل��ق��ط��اع اخل���ا����ض وت��خ��ف��ي�����ض عدد 
اإج����راءات   6 اإىل  لي�شل  الإج������راءات 
وت���وف���ري اخل���دم���ات الإل���ك���رتون���ي���ة /

لكافة   100% ب��ن�����ش��ب��ة  ال���ذك���ي���ة/ 
معامالت الرتاخي�ض القت�شادية.

كما اأعلنت دائرة التنمية القت�شادية 
على هام�ض الدورة الثانية من املنتدى 
عن اإطالق مكتب اأبوظبي لال�شتثمار 
اأحمد  ال�شيد  ق��ال  وال��ذي يهدف كما 
التنفيذي  امل���دي���ر  غ���ن���ام  ب���ن  حم��م��د 
لقطاع العالقات القت�شادية الدولية 
بالإنابة يف دائرة التنمية القت�شادية 
لإم�������ارة  ال����ش���ت���ث���م���ارات  ج�����ذب  اإىل 
اأبوظبي يف القطاعات امل�شتهدفة ومبا 
م�شادر  تنويع  �شيا�شة  دع��م  يف  ي�شهم 

الدخل لالإمارة.
واأ�شار ابن غنام اإىل اأن املكتب �شيعمل 
البيئة  ت��ط��وي��ر  يف  امل�����ش��اه��م��ة  ع��ل��ى 
ال��ت��ن��اف�����ش��ي��ة ل��الأع��م��ال ب���الإم���ارة من 
خالل العمل مع ال�شركاء الرئي�شيني 
اأبوظبي  اإم��ارة  يعزز من مكانة  ومب��ا 
ا����ش���ت���ث���م���اري���ة مم���ي���زة على  ك���وج���ه���ة 
مكتب  اأن  وذك�����ر  ال���ع���امل���ي  ال�����ش��ع��ي��د 
لإجناح  �شي�شعى  لال�شتثمار  اأبوظبي 
تاأ�شي�شها  ب��ع��د  ح��ت��ى  ال���ش��ت��ث��م��ارات 
لهذه  م�شافة  قيمة  وهذه  واإطالقها 
املكتب  �شيعمل  ح��ي��ث  ال���ش��ت��ث��م��ارات 
مع ال�شركات وامل�شتثمرين قبل وبعد 
ت��اأ���ش��ي�����ض امل�����ش��اري��ع ال���ش��ت��ث��م��اري��ة يف 

الإمارة.
بن  ذي���اب  ال�شيخ  �شمو  ق��ام  ذل��ك  بعد 
رئي�ض  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي�����د  ب���ن  حم��م��د 
روؤ�شاء  املعايل  واأ�شحاب  النقل  دائ��رة 
ال�����دوائ�����ر امل��ح��ل��ي��ة و����ش���ع���ادة حممد 
ث���اين م��ر���ش��د ال��رم��ي��ث��ي ب��ج��ول��ة على 
اأجنحة الدوائر واجلهات امل�شاركة يف 
اأعمال الدورة الثانية للمنتدى حيث 
القت�شادية  التنمية  دائ���رة  عر�شت 
التعليم  ودائ��������رة  ال�����ش��ح��ة  ودائ��������رة 

واملعرفة ودائرة التخطيط العمراين 
وال�شياحة  الثقافة  ودائرة  والبلديات 
واملوؤ�ش�شة العليا للمناطق القت�شادية 
ال�شتثمارية  ال��ف��ر���ض  املتخ�ش�شة 
وموؤ�ش�شات  ل�����ش��رك��ات  ت��وف��ره��ا  ال��ت��ي 
الأعمال  ول���رج���ال  اخل��ا���ض  ال��ق��ط��اع 
البناء  ق���ط���اع���ات  يف  وامل�����ش��ت��ث��م��ري��ن 
والعقار والتعليم وال�شحة وال�شياحة 
وذل��ك يف  العمالية  وامل��دن  وال�شناعة 
اإطار حر�ض اجلهات احلكومية املعنية 
وزيادة  القطاع  ه��ذا  دور  تعزيز  على 
م�شاهمته يف الناجت املحلي الإجمايل 
التنمية  حت��ق��ي��ق  يف  دوره  وت��ر���ش��ي��خ 
امل�شتدامة  والجتماعية  القت�شادية 
يف اإم��ارة اأبوظبي.   وخ��الل احللقات 
�شمن  تنظيمها  مت  ال��ت��ي  النقا�شية 
للمنتدى  ال��ث��ان��ي��ة  ال������دورة  ب��رن��ام��ج 
دوائ�������ر حكومة  م����ن  ع�����دد  ع���ر����ش���ت 
التي  ال�شتثمارية  الفر�ض  اأبوظبي 
القطاع  وموؤ�ش�شات  ل�شركات  توفرها 
اخلا�ض. ففي احللقة النقا�شية حول 
اخلا�ض  التعليم  قطاع  يف  ال�شتثمار 
وتطوير جودة التعليم عر�شت دائرة 
املتاحة  ال��ف��ر���ض  وامل��ع��رف��ة  ال��ت��ع��ل��ي��م 
قطاع  يف  اخل��ا���ض  ال��ق��ط��اع  لفعاليات 
املهند�ض  ���ش��ع��ادة  اأك���د  ح��ي��ث  التعليم 
التنفيذي  امل���دي���ر  ال���ظ���اه���ري  ح��م��د 
و�شمان  اخل��ا���ش��ة  امل����دار�����ض  ل��ق��ط��اع 
ب��دائ��رة التعليم وامل��ع��رف��ة يف  اجل���ودة 
كلمة مبنا�شبة م�شاركة دائرة التعليم 
واملعرفة يف منتدى اأبوظبي لالأعمال 
املحاور  اأح��د  ميثل  التعليم  قطاع  اأن 
لإمارة  التنمية  خطط  يف  الرئي�شية 
اأبوظبي وركيزة اأ�شا�شية من مرتكزات 
اإىل  ت��ه��دف  ال��ت��ي  امل�شتقبلية  ال��روؤي��ة 
اقت�شاد  اإىل  الإم���ارة  اقت�شاد  حتويل 

قائم على املعرفة.
ت�شعى  الدائرة  اأن  الظاهري  واأ�شاف 
اخلا�ض  القطاع  دور  لتعزيز  جاهدة 
يف الإم�����ارة م��ن خ���الل و���ش��ع خطط 
املدار�ض  ال�شتثمار يف  وبرامج جلذب 
ت���ق���دمي خدمات  و����ش���م���ان  اخل���ا����ش���ة 
تعليمية عالية اجلودة وخلق �شراكات 
ن��اج��ح��ة مب��ا ي�شهم يف  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
ب��ن��اء ق��ط��اع��ات ح��ي��وي��ة ت��دع��م التنوع 
فر�ض  وتوفري  ب��الإم��ارة  القت�شادي 

تعليم جلميع الطلبة.
قطاع  اإجن�����ازات  ب��اأه��م  يتعلق  وف��ي��م��ا 
املدار�ض اخلا�شة و�شمان اجلودة فقد 
71 م��در���ش��ة خا�شة  اأ���ش��اف ال��ق��ط��اع 
اأب���وظ���ب���ي خالل  اإم��������ارة  ج����دي����دة يف 
لتغطية  امل��ا���ش��ي��ة  ال�����ش��ب��ع  ال�����ش��ن��وات 
الطلب املتزايد على املدار�ض اخلا�شة 
م�شيفا  الدرا�شية  املناهج  خمتلف  يف 
درا�شي  األ��ف مقعد   115 بذلك نحو 
لهذه  ال�شتثمارات  جمموع  بلغ  وق��د 
الفرتة ما يزيد على 5 مليارات درهم 

اإماراتي.
وت�شتقطب املدار�ض اخلا�شة يف اإمارة 
اإجمايل  م���ن   65% ن��ح��و  اأب��وظ��ب��ي 
األف  الإم���ارة /245  الطلبة يف  ع��دد 
منو  ي�شتمر  اأن  املتوقع  وم��ن  طالب/ 
اإم���ارة  اأن��ح��اء  جميع  يف  الطلبة  ع��دد 
يقدر  مركب  �شنوي  مبعدل  اأبوظبي 
ما  اإىل  الطلبة  ع���دد  لي�شل   5% ب��� 
ي��ق��ارب 282 األ���ف ط��ال��ب ح��ت��ى عام 
التعليم  دائ��رة  وا�شتعر�شت   .2020
احلوارية  اجل��ل�����ش��ة  خ���الل  وامل��ع��رف��ة 
اخلا�شة بالتعليم يف منتدى اأبوظبي 
التي  التحديات  م�شتجدات  لالأعمال 
املدار�ض  وم��الك  امل�شتثمرين  تواجه 
احللول  اإىل  ب���الإ����ش���اف���ة  اخل���ا����ش���ة 
الدائرة  ق��ب��ل  م��ن  تنفيذها  مت  ال��ت��ي 
اأنظمة  ا�شتحداث  اأب��رزه��ا  ك��ان  والتي 
اإلكرتونية ت�شاهم يف ت�شهيل وت�شريع 
تراخي�ض  اإ����ش���دار  اإج������راءات  عملية 
التعيينات  وطلبات  اخلا�شة  املدار�ض 

ل��ت�����ش��ب��ح اأك�����رث م���رون���ة وت�����ش��اه��م يف 
تقليل التحديات التي تواجه املدار�ض 
بالإ�شافة اإىل عقد عدد من املنتديات 
اإىل توعية  وور�ض العمل التي تهدف 
اأ�شحاب العالقة يف خمتلف املوا�شيع 

املتعلقة باملدار�ض اخلا�شة.
اأعلنت  احل���واري���ة  اجلل�شة  خ��ت��ام  ويف 
ال�شتثمارية  ال��ف��ر���ض  ع��ن  ال���دائ���رة 
م��ن خالل  وذل���ك  بالتعليم  اخل��ا���ش��ة 
ط����رح ط��ل��ب ت���ق���دمي ع���رو����ض لعدد 
بغر�ض  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  الأرا������ش�����ي  م���ن 
خا�شة  م����دار�����ض  وت�����ش��غ��ي��ل  اإن�������ش���اء 
الإع����الن عنها  �شيتم  وال��ت��ي  ج��دي��دة 
يوم  م��ن  اب��ت��داء  املحلية  ال�شحف  يف 
 2017 اأكتوبر   03 املوافق  الثالثاء 
يف  ال�شتثمار  ت�شجيع  ب��ه��دف  وذل���ك 

قطاع التعليم اخلا�ض.
القت�شادية  للمناطق  العليا  املوؤ�ش�شة 
ا�شتثمارية  املتخ�ش�شة تعر�ض فر�شا 
احللقة  ويف  اخل��ا���ض  للقطاع  مم��ي��زة 
العمالية  ب��امل��دن  اخل��ا���ش��ة  النقا�شية 
والتي مت تنظيمها حتت �شعار توفري 
ح���ي���اة ك���رمي���ة ل��ل��ع��م��ال وخ���ل���ق بيئة 
العليا  املوؤ�ش�شة  قدمت  مثالية  عمل 
املتخ�ش�شة  الق��ت�����ش��ادي��ة  للمناطق 
الفر�ض  ع�����ن  ت���ق���دمي���ي���ة  ع����رو�����ش����ا 
املوؤ�ش�شة  توفرها  التي  ال�شتثمارية 
اخلا�ض  القطاع  وموؤ�ش�شات  ل�شركات 

وللم�شتثمرين ورجال الأعمال.
اخلييلي  عي�شى  �شعيد  ���ش��ع��ادة  وق���ال 
للمناطق  العليا  املوؤ�ش�شة  ع��ام  مدير 
تواجدنا  اإن  املتخ�ش�شة  القت�شادية 
ل��الأع��م��ال  جاء  اأب��وظ��ب��ي  يف  منتدى 
مت��ا���ش��ي��ا م���ع ج��ه��ودن��ا ال�����ش��اع��ي��ة اإىل  
اأبوظبي  خ��ط��ة  حتقيق  يف  امل�شاهمة 
القت�شادي  التنوع  اإىل  تهدف  والتي 
م��ن خ���الل اإ����ش���راك ال��ق��ط��اع اخلا�ض 
ف���اإن هذا  ل��ذل��ك  اأه��داف��ه��ا  يف حتقيق 
تعاونية  حوارية  من�شة  يعد  املنتدى 
ب���ن���اءة وي��ك��ت�����ش��ب اأه��م��ي��ة خ��ا���ش��ة من 
خ������الل ت�����واج�����د ك����ب����ار امل�������ش���وؤول���ني 
وممثلي  الأعمال  ورجال  احلكوميني 

القطاع اخلا�ض.
واأ���ش��اف ���ش��ع��ادة اخل��ي��ي��ل��ي   ن�شعى يف 
القت�شادية  للمناطق  العليا  املوؤ�ش�شة 
امل�شاركة  خ�����الل  م����ن  امل��ت��خ�����ش�����ش��ة 
يف  م��ن��ت��دى اأب��وظ��ب��ي ل��الأع��م��ال  اإىل 
تعريف امل�شاركني �شواء من امل�شوؤولني 
اأو  الأع����م����ال  رج�����ال  اأو  احل��ك��وم��ي��ني 
بالفر�ض  اخل���ا����ض  ال��ق��ط��اع  مم��ث��ل��ي 
ال�شتثمارية اجلديدة التي نهدف من 
ال�شناعي  القطاع  تعزيز  اإىل  خاللها 
والقت�شاد  اخل�����ش��و���ض  وج����ه  ع��ل��ى 
الوطني ب�شكل عام يف اإمارة اأبوظبي .

واأ�شار �شعادة اخلييلي اإىل اأنه حر�شا 
للعمال  مثالية  بيئة  توفري  على  منا 
التابعة  العمالية  امل��دن  يف  القاطنني 
للموؤ�ش�شة وفق اأعلى معايري ال�شالمة 
والأمان ن�شارك يف الدورة الثانية من  
م��ن��ت��دى اأب���وظ���ب���ي ل���الأع���م���ال  حيث 
خم�ش�شة  الأوىل  م�����ش��ارك��ت��ن��ا  ك��ان��ت 
التي  التحديات  بع�ض  اإىل  لال�شتماع 
العمالية  املدن  يف  املطورون  يواجهها 
الثانية  امل�������ش���ارك���ة  ج������اءت  ح����ني  يف 
واملبادرات  الناجحة  احللول  لتقدمي 
ال��ت��ي ت�����ش��اه��م يف ال��ت��غ��ل��ب ع��ل��ى هذه 

التحديات.
هالل  حممد  �شعادة  اأك��د  جانبه  م��ن 
امل����ه����ريي م���دي���ر ع�����ام غ���رف���ة جت����ارة 
تنظيم  اأن جن���اح  اأب��وظ��ب��ي  و���ش��ن��اع��ة 
اأبوظبي  مل���ن���ت���دى  ال���ث���ان���ي���ة  ال��������دورة 
التنمية  دائرة  بالتعاون مع  لالأعمال 
القت�شادية يف اأبوظبي يعك�ض حر�ض 
قيادتنا احلكيمة على تعزيز ال�شراكة 
ب���ني ال��ق��ط��اع��ني ال���ع���ام واخل���ا����ض يف 
الفر�ض  وت����وف����ري  اأب���وظ���ب���ي  اإم��������ارة 
ل���رج���ال الأع����م����ال وامل�����ش��ت��ث��م��ري��ن يف 
الإم���ارة من خ��الل ما عر�شته دوائر 
وم���وؤ����ش�������ش���ات ح��ك��وم��ة اأب���وظ���ب���ي من 
القطاع  لفعاليات  ا�شتثمارية  فر�ض 
اخل���ا����ض ومب����ا ي�����ش��ه��م يف زي�����ادة دور 
التنمية  عملية  يف  اخل��ا���ض  ال��ق��ط��اع 
وامل�شتدامة  ال�����ش��ام��ل��ة  الق��ت�����ش��ادي��ة 
يف الإم����ارة.   واأك��د املهريي اأن غرفة 
الثانية  ال����دورة  اإىل  تنظر  اأب��وظ��ب��ي 
ل��ل��م��ن��ت��دى ع��ل��ى اأن��ه��ا م��ن��ا���ش��ب��ة هامة 
ل��ت��ع��ري��ف �شركات  اأ���ش��ا���ش��ي��ة  وحم��ط��ة 
اإمارة  يف  اخلا�ض  القطاع  وموؤ�ش�شات 
تطرحها  التي  بامل�شروعات  اأبوظبي 
الدوائر واملوؤ�ش�شات احلكومية واملزايا 
لل�شركات  ت��وف��ره��ا  ال��ت��ي  واحل���واف���ز 
الوطنية لتعزيز م�شاهمتها يف تنفيذ 
التنمية  وم�شاريع  اخلدمية  امل�شاريع 
يف الإم��ارة يف اإط��ار اجلهود امل�شرتكة 
ال��ت��ي ت��ب��ذل��ه��ا ال��غ��رف��ة ب��ال��ت��ع��اون مع 
واجلهات  القت�شادية  التنمية  دائ��رة 
التنمية  لتحقيق  الأخ���رى  الر�شمية 
ال�شاملة  والجتماعية  القت�شادية 
طبقاخلطط  الإم���ارة  يف  وامل�شتدامة 

اأبوظبي وروؤيتها القت�شادية.
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العدد 12137 بتاريخ 2017/10/3   
       اإعادة اعالن بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/7498  عمايل جزئي
حمل  جمهول  ����ض.ذ.م.م  الفنية  للخدمات  او�شن  ١-�شاينينج   / عليه  املدعي  اىل 
القامة مبا ان املدعي /ظفر علي بتهان خان قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها)٢٤١٠٠ درهم( وتذكرة عودة مببلغ )٣٠٠٠( 
 mb175502711ae:درهم والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة رقم ال�شكوى
ال�شاعة ٠٨.٣٠ �ض بالقاعة  املوافق ٢٠١٧/١٠/١٨  وحددت لها جل�شة يوم الربعاء 
ch1.A.2 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل، ويف 

حالة تخلفك فاأن احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12137 بتاريخ 2017/10/3   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر
   يف  الدعوى 2017/6835  عمايل جزئي

������ض.ذ.م.م  ال���زج���اج والمل��ن��ي��وم  ع��ل��ي��ه / ١-ال���ري���ام���ي ل�شناعة  امل��دع��ي  اىل 
اأقام  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي /بينوي كالمولتيل ميثال قد 
 ٣٤٧٠٥( وقدرها  عمالية  املطالبة مب�شتحقات  ومو�شوعها  الدعوى  عليك 
ع���ودة مببلغ )٢٠٠٠ دره����م( وال��ر���ش��وم وامل�����ش��اري��ف رقم  دره����م( وت���ذك���رة 
الثالثاء  ي��وم  جل�شة  لها  وح��ددت    MB174987104AE:ال�شكوى
فاأنت  لذا   ch1.A.5:بالقاعة �ض   ٠٨.٣٠ ال�شاعة   ٢٠١٧/١٠/٢٤ املوافق 
من  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور  مكلف 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12137 بتاريخ 2017/10/3   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر
   يف  الدعوى 2017/8139  عمايل جزئي

اي�شت ذ.م.م جمهول حمل  اىل املدعي عليه / ١-�شركة �شي بي دي ميدل 
الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /ب��اب��و حم��م��د ا���ش��ل��م ف��ت��ح حم��م��د ق��د اأق����ام عليك 
 9٧٥٠٠( وق���دره���ا  ع��م��ال��ي��ة  مب�شتحقات  امل��ط��ال��ب��ة  وم��و���ش��وع��ه��ا  ال���دع���وى 
ع���ودة مببلغ )٢٠٠٠ دره����م( وال��ر���ش��وم وامل�����ش��اري��ف رقم  دره����م( وت���ذك���رة 
الربعاء  ي��وم  جل�شة  لها  وح��ددت    MB176136266AE:ال�شكوى
فاأنت  لذا   ch1.A.5:بالقاعة �ض   ٠٨.٣٠ ال�شاعة   ٢٠١٧/١٠/١١ املوافق 
من  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور  مكلف 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12137 بتاريخ 2017/10/3   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/9034  عمايل جزئي
جمهول  ����ض.ذ.م.م  الفنية  لالعمال  الق�شر  ١-جنمة   / عليه  املدعي  اىل 
اأق���ام عليك  ق��د  امل��دع��ي /حممد في�شل عبدالعزيز  ان  الق��ام��ة مب��ا  حم��ل 
 ١٢٣٤٨( وق���دره���ا  ع��م��ال��ي��ة  مب�شتحقات  امل��ط��ال��ب��ة  وم��و���ش��وع��ه��ا  ال���دع���وى 
ع���ودة مببلغ )٢٠٠٠ دره����م( وال��ر���ش��وم وامل�����ش��اري��ف رقم  دره����م( وت���ذك���رة 
الثالثاء  ي��وم  جل�شة  لها  وح��ددت    MB177018114AE:ال�شكوى
مكلف  فاأنت  ل��ذا  القا�شي  مبكتب  �ض   ٠٨.٣٠ ال�شاعة   ٢٠١٧/١٠/٣ املوافق 
باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12137 بتاريخ 2017/10/3   
      مذكرة اإعادة اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/6985  عمايل جزئي
جمهول  ����ض.ذ.م.م  الريا�شية  املن�شاأت  لإدارة  ١-اأم���واج   / عليه  املدعي  اىل 
اأقام  حمل القامة مبا ان املدعي /ف��وؤاد ع�شام ف��وؤاد م�شطفى دوي��دار قد 
 ٣٧٧٢٥( وقدرها  عمالية  املطالبة مب�شتحقات  ومو�شوعها  الدعوى  عليك 
ع���ودة مببلغ )٢٠٠٠ دره����م( وال��ر���ش��وم وامل�����ش��اري��ف رقم  دره����م( وت���ذك���رة 
ال�شكوى:mb175384890ae وحددت لها جل�شة يوم الثنني املوافق 
مكلف  فاأنت  ل��ذا   ch1.A.2:بالقاعة �ض   ٠٨.٣٠ ال�شاعة   ٢٠١٧/١٠/٢٣
باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12137 بتاريخ 2017/10/3   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/9068  عمايل جزئي
���ض.ذ.م.م جمهول  الفنية  الذكي للخدمات  املدعي عليه / ١-الطريق  اىل 
عليك  اأق���ام  ق��د  عبدالغفار  علي  /�شاهزيب  امل��دع��ي  ان  الق��ام��ة مب��ا  حم��ل 
ال���دع���وى وم��و���ش��وع��ه��ا امل��ط��ال��ب��ة مب�����ش��ت��ح��ق��ات ع��م��ال��ي��ة وق���دره���ا )٣٦٨٠ 
وامل�����ش��اري��ف رقم  وال��ر���ش��وم  ع���ودة بقيمة )١٠٠٠ دره����م(  دره����م( وت��ذك��رة 
يوم  جل�شة  لها  وح��ددت    MB176749968AE/2017:ال�شكوى
لذا  القا�شي  مبكتنب  ���ض   ٠٨.٣٠ ال�شاعة   ٢٠١٧/١٠/٣ امل��واف��ق  ال��ث��الث��اء 
فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12137 بتاريخ 2017/10/3   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر
   يف  الدعوى 2017/8858  عمايل جزئي

جمهول  �����ض.ذ.م.م  ال�شحن  خل��دم��ات  ١-يونيوير�شال   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /حممد زي�شان اك��رم حممد اك��رم �شيخ قد 
وقدرها  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام 
)١٨١٣٣ درهم( وتذكرة عودة مببلغ )١٥٠٠ درهم( والر�شوم وامل�شاريف رقم 
الثالثاء  ي��وم  جل�شة  لها  وح��ددت    MB176614455AE:ال�شكوى
مكلف  فاأنت  ل��ذا  القا�شي  مبكتب  �ض   ٠٨.٣٠ ال�شاعة   ٢٠١٧/١٠/٣ املوافق 
باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12137 بتاريخ 2017/10/3   

اعالن حكم بالن�ضر
         يف  الدعوى رقم 2017/300  عمايل  جزئي 

حمل  جمهول  الريا�شية  والتعهدات  للخدمات  بروف�شنال  عليه/١-  املحكوم  اىل 
يف    ٢٠١٧/٦/١٢ بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  الق��ام��ة 
الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح/اوليفري توما�ض فابري بالزام املدعى عليها باأن 
توؤدي للمدعي مبلغ )١٦٨٧٥( درهم وتذكرة العودة اىل موطنه او قيمتها نقدا ما 
مل يكن وقت التنفيذ قد التحق بخدمة �شاحب عمل اخر والزمتها باملنا�شب من 
امل�شروفات واعفت املدعي من ن�شيبه فيها ورف�شت ما عدا ذلك من طلبات . حكما 
مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل 
لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12137 بتاريخ 2017/10/3   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر
   يف  الدعوى 2017/5776  عمايل جزئي

اىل امل��دع��ي عليه / ١-���ش��اه حم��م��ود ل��ل��ت��ج��ارة ال��ع��ام��ة ������ض.ذ.م.م جمهول 
اأق��ام عليك  اي��وب خ��ان قد  حمل القامة مبا ان املدعي /حممد ام��ان اهلل 
الدعوى ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )٢٨٤٢٢ درهم( 
وت���ذك���رة ع����ودة مب��ب��ل��غ وق����دره )٨٠٠ دره����م( وب��ال��ر���ش��وم وامل�����ش��اري��ف رقم 
اخلمي�ض  ي��وم  جل�شة  لها  وح��ددت    AE171162788MB:ال�شكوى
فاأنت  ل��ذا   ch1.A.5:بالقاعة �ض   ٠٨.٣٠ ال�شاعة   ٢٠١٧/١٠/٥ امل��واف��ق 
من  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور  مكلف 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12137 بتاريخ 2017/10/3   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 

    يف الدعوى رقم 2017/3634  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �شده/١- وارملني بارينو للخدمات الفنية �ض.ذ.م.م جمهول 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/حممد اقتادار علي ذو الفقار علي 
قد اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ 
املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )9٢٥٠( وق��دره  به  املنفذ 
فان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر�شوم  دره��م   )9٢٠( مبلغ  اىل  بال�شافة 
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �شتبا�شر  املحكمة 

بالقرار املذكور خالل ١٥ يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12137 بتاريخ 2017/10/3   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 

    يف الدعوى رقم 2017/3696  تنفيذ عمايل 
�ض.ذ.م.م  الكهروميكانيكية  لالعمال  دي  ان  دي  ���ش��ده/١-  املنفذ  اىل 
مان  �شاحب  خان  التنفيذ/ب�شري  طالب  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول 
اأق��ام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع  خان قد 
املبلغ املنفذ به وقدره )9٧٠٠( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
فان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر�شوم  دره��م   )9٠٥( مبلغ  اىل  بال�شافة 
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �شتبا�شر  املحكمة 

بالقرار املذكور خالل ١٥ يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12137 بتاريخ 2017/10/3   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 
    يف الدعوى رقم 2017/3697  تنفيذ عمايل 

�ض.ذ.م.م  الكهروميكانيكية  لالعمال  دي  ان  دي  ���ش��ده/١-  املنفذ  اىل 
كرمي  الرحمن  التنفيذ/حبيب  طالب  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جمهول 
اأق��ام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع  خان قد 
املبلغ املنفذ به وقدره )9٥٧٧( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
فان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر�شوم  دره��م   )٨99( مبلغ  اىل  بال�شافة 
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �شتبا�شر  املحكمة 

بالقرار املذكور خالل ١٥ يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12137 بتاريخ 2017/10/3   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 
    يف الدعوى رقم 2017/3540  تنفيذ عمايل 

���ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا  بليزر جروب  املنفذ �شده/١-  اىل 
الدعوى  عليك  اأق���ام   ق��د  �شاه  احمد  ح�شنني  التنفيذ/�شيد  طالب  ان 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )١١٠٦٠( 
او خزينة املحكمة بال�شافة اىل مبلغ )9٧٥(  التنفيذ  درهم اىل طالب 
الجراءات  �شتبا�شر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر�شوم  درهم 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل ١٥ يوما 

من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12137 بتاريخ 2017/10/3   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 
    يف الدعوى رقم 2017/3492  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ ���ش��ده/١- اجل�شر �����ض.ذ.م.م جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان 
الدعوى  عليك  اأق���ام   ق��د  بخ�ض  حممد  قا�شم  التنفيذ/حممد  ط��ال��ب 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )١٠٧٣٣( 
او خزينة املحكمة بال�شافة اىل مبلغ )9٢٧(  التنفيذ  درهم اىل طالب 
الجراءات  �شتبا�شر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر�شوم  درهم 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل ١٥ يوما 

من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12137 بتاريخ 2017/10/3   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 

    يف الدعوى رقم 2017/3552  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �شده/١- ملتيربوف لالعمال الفنية �ض.ذ.م.م جمهول حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/ماتافان راما�شامى قد اأقام  عليك الدعوى 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )٨١9٤( 
او خزينة املحكمة بال�شافة اىل مبلغ )٨١٢(  التنفيذ  درهم اىل طالب 
الجراءات  �شتبا�شر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر�شوم  درهم 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل ١٥ يوما 

من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12137 بتاريخ 2017/10/3   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 
    يف الدعوى رقم 2017/3818  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �شده/١- الريامي انرتيورز �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان طالب التنفيذ/بريميبيالفيل راكي�ض مو�شيكال قد اأقام  عليك 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
فان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )٣٢٢٧١9(
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �شتبا�شر  املحكمة 

بالقرار املذكور خالل ١٥ يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12137 بتاريخ 2017/10/3   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 

يف الدعوى رقم 2017/2560 تنفيذ جتاري

اىل املنفذ ���ش��ده/١-���ش��ار���ش��ران اب��راه��ي��م جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مبا 
عليك  اأق��ام  قد  املازمي  احل�شن  علي  ح�شن  التنفيذ/امينة  طالب  ان 
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى 
.وعليه  املحكمة  او خزينة  التنفيذ  درهم اىل طالب  وق��دره )٨١٤٥٧( 
عدم  ح��ال��ة  يف  بحقك  التنفيذية  الج�����راءات  �شتبا�شر  املحكمة  ف��ان 

اللتزام بالقرار املذكور خالل ١٥ يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12137 بتاريخ 2017/10/3   

اعالن حم�ضر حجز بالن�ضر 
يف الدعوى رقم 2017/142  تنفيذ عقاري   

مو�شوع الق�شية:تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم:٢٠١٦/٦١٥ عقاري 
املننفذ به وقدره )٣٢٦9٧٢٠.٣٨( درهم �شامال للر�شوم  املبلغ  ، ب�شداد  كلي 
وامل�شاريف. طالب الإعالن:طالب التنفيذ: لويدز تي ا�ض بي بنك بي ال 
ايكارد بروي جمهول حمل القامة  املطلوب اعالنه:املنفذ �شده:١-  �شي  
)رقم  اليكم  العائد  العقار  بانه مت احلجز على  نعلنكم  الع��الن:  مو�شوع 
الر�ض:٥ مبنطقة الثنية الثالثة الوحدة ٣٠١ ا�شم املبنى جي ار ترافو ايه( 

يف حدود املبلغ املنفذ به وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12137 بتاريخ 2017/10/3   

اعالن �ضحيفة طعن بالن�ضر 
يف الطعن 2017/174 طعن احوال �ضخ�ضية

تدعو دائرة حماكم دبي - حمكمة التمييز
الطاعن/١- �شميح علي نا�شر عنرب

وميثله:حميد غالم دروي�ض ابراهيم 
جمهول  منار  راج��ا  يا�شني  م�شطفى  �شحر  ���ش��ده:١-  املطعون  باعالن 
اأعاله  امل��ذك��ور  الطعن  اأق���ام عليكم  الطاعن  ب��اأن  نعلنكم  الق��ام��ة  حم��ل 
ويتوجب عليكم احل�شور اىل حمكمة التمييز وذلك للرد على �شحيفة 

الطعن املقدمة �شدكم .
رئي�س الق�ضم  

حماكم دبي

حمكمة  التمييز
العدد 12137 بتاريخ 2017/10/3   

مذكرة اإعادة اعالن بالن�ضر
   يف  الدعوى 2017/1484  ا�ضتئناف جتاري    

اىل امل�شتاأنف �شده/ ١- كومرتونك�ض �ض.ذ.م.م ٢- حممود ا�شكندر ابراهيمي 
�شيقلي - ب�شفته مدير واملخول بالتوقيع عن �شركة   كومرتونك�ض �ض.ذ.م.م 
جمهول حمل القامة مبا ان امل�شتاأنف / �شياحان للتجارة �ض.ذ.م.م - ممثلة 
مبديرها ال�شيد/�شهروز نا�شر �شياحان دهكردي  قد ا�شتاأنف القرار/ احلكم 
بتاريخ:٢٠١٧/٨/٢ وحددت  كلي   ٢٠١٧/٢٦٦ جتاري  رقم  بالدعوى  ال�شادر 
لها جل�شه يوم الربعاء  املوافق ٢٠١٧/١١/١ ال�شاعة ١٠.٠٠ �شباحا  بالقاعة 
رقم ch2.D.18 وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حمكمة اال�ضتئناف

العدد 12137 بتاريخ 2017/10/3   
مذكرة اإعادة اعالن بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/971  ا�ضتئناف مدين    
حمل  جمهول  ح�شانني  عبدالفتاح  عيد  امي��ن   -١ �شده/  امل�شتاأنف  اىل 
ح�شن  وميثله:احمد  حممود  ح�شني  نبال   / امل�شتاأنف  ان  مب��ا  الق��ام��ة 
حممد ع��ب��داهلل امل��ازم��ي  ق��د ا���ش��ت��اأن��ف / احل��ك��م ال�����ش��ادر ب��ال��دع��وى رقم 

٢٠١٧/٦٨١ مدين جزئي بتاريخ:٢٠١٧/٧/١٦     
وحددت لها جل�شه يوم الحد  املوافق ٢٠١٧/١١/١9 ال�شاعة ١٠.٠٠ �شباحا  
ميثلكم  م��ن  او  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch2.D.17 رق��م  بالقاعة 

قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حمكمة اال�ضتئناف
العدد 12137 بتاريخ 2017/10/3   

مذكرة اإعادة اعالن بالن�ضر
             يف  الدعوى 2017/97  ا�ضتئناف تظلم جتاري    

اىل امل�شتاأنف �شده/ ١- جي ام ام لتجارة العامة �ض.ذ.م.م ٢- جا�شم ح�شن جمعة 
حممد ح�شني املازم - عن نف�شه وب�شفته مالك جي ام ام لتجارة العامة �ض.ذ.م.م  
بنك   / امل�شتاأنف  ان  مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهويل  امل�شرفية  للت�شهيالت  و�شامن 
ابوظبي الوطني وميثله:نوال زايد �شاملني ظبيك احلو�شني  قد ا�شتاأنف/ احلكم 
الربعاء   يوم  لها جل�شه  .وح��ددت  تظلم جت��اري   ٢٠١٧/٤9 رقم  بالدعوى  ال�شادر 
املوافق ٢٠١٧/١١/١ ال�شاعة ١٧.٣٠ م�شاءا  بالقاعة رقم ch1.B.7 وعليه يقت�شي 

ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حمكمة اال�ضتئناف
العدد 12137 بتاريخ 2017/10/3   

مذكرة اعالن بالن�ضر
             يف  الدعوى 2017/157  ا�ضتئناف تظلم جتاري    

اىل امل�شتاأنف �شده/ ١- فرا�ض فرحان ال�شعد - عن نف�شه وب�شفته املدير املخول 
بالتوقيع ل�شركة ال�شاحنة البي�شاء لتجارة قطع غيار ال�شيارات �ض.ذ.م.م ككفيل 
بنك   / امل�شتاأنف  ان  القامة مبا  امل�شرفية جمهول حمل  للت�شهيالت  و�شامن 
ابوظبي الوطني  قد ا�شتاأنف/ احلكم ال�شادر بالدعوى رقم ٢٠١٧/٢٣٠ تظلم 
ال�شاعة ١٧.٣٠  املوافق ٢٠١٧/١١/١  الرب��ع��اء   ي��وم  لها جل�شه  .وح��ددت  جت��اري 
م�شاءا  بالقاعة رقم ch1.B.7 وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا 

ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حمكمة اال�ضتئناف
العدد 12137 بتاريخ 2017/10/3   

مذكرة اإعادة اعالن بالن�ضر
             يف  الدعوى 2017/96  ا�ضتئناف تظلم جتاري    

اىل امل�شتاأنف �شده/ ١- يه ا�ض تي تيليكوم �ض.ذ.م.م ٢- علي �شليمان مراد عبداهلل 
الطاهر البلو�شي وب�شفته مالك يه ا�ض تي تيليكوم �ض.ذ.م.م  و�شامن للت�شهيالت 
امل�شرفية جمهويل حمل القامة مبا ان امل�شتاأنف / بنك ابوظبي الوطني وميثله 
ال�شويدي وميثله:نوال زايد �شاملني ظبيك احلو�شني   قانونا/نا�شر احمد خليفة 
.وحددت  جت��اري  تظلم   ٢٠١٧/١٠٦ رق��م  بالدعوى  ال�شادر  احلكم  ا�شتاأنف/  ق��د 
بالقاعة رقم  ال�شاعة ١٧.٣٠ م�شاءا   املوافق ٢٠١٧/١١/١  الربعاء   يوم  لها جل�شه 
تخلفكم  ح��ال  ويف  قانونيا  ميثلكم  من  او  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch1.B.7

�شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حمكمة اال�ضتئناف
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العدد 12137 بتاريخ 2017/10/3   
       اإعادة اإعالن بالن�ضر

   فـي  الدعوى 2017/2842  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / ١- احلديريات لعمال الكهروميكانيكية )فرع من �شركة احلديريات 
العامة ذ.م.م - فرع دبي( جمهول حمل القامة مبا ان  للتكييف والتربيد واملقاولت 
املدعي/ فايركو للخدمات الفنية )موؤ�ش�شة فردية( وميثله:هاين رجب مو�شى عبداهلل 
اجل�شمي قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره 
)٤٢٣٨9٥.٥٤( درهم والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ املطالبة 
ال�شاعة:٨.٣٠   ٢٠١٧/١٠/٨: املوافق  الحد  يوم  جل�شة  لها  التام.وحددت  ال�شداد  وحتى 
�ض بالقاعة Ch 1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي 

الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12137 بتاريخ 2017/10/3   
       اإعادة اإعالن بالن�ضر

   فـي  الدعوى 2017/2005  مدين جزئي
اىل املدعي عليه / ١- عالء الدين عادل عبداهلل خليل جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي/ الب�شريات الكربى �ض.ذ.م.م وميثله:امل خمي�ض دروي�ض حممد البلو�شي قد 
اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ 
وقدره )١٣١.١١٦.٤٦( درهم والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة ١٢% من 
تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.وحددت لها 
 Ch 1.B.10 جل�شة يوم الربعاء املوافق :٢٠١٧/١٠/١١ ال�شاعة:٨.٣٠ �ض بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
فان  تخلفك  حالة  ويف  الأق��ل  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او 

احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12137 بتاريخ 2017/10/3   
       مذكرة اعالن متظلم �ضده بالن�ضر  

   يف  الدعوى 2017/491  تظلم جتاري
اىل املتظلم �شده / ١-�شديق تريوفا كلتيل ممى م�شليار جمهول حمل القامة 
مبا ان املتظلم / بنك ام القيوين الوطني �ض.م.ع وميثله:عبداهلل حمد عبداهلل 
ومو�شوعه  اع���اله  امل��ذك��ور  التظلم  عليكم  اأق���ام  ق��د  ال�شام�شي  ال��ع��م��ران  ع��م��ران 
والر�شوم  ال�شفر  من  منع   ٧9٠/٢٠١٧ رقم  الدعوى  يف  ال�شادر  القرار  من  تظلم 
وامل�شاريف. وحددت لها جل�شة يوم الحد املوافق ٢٠١٧/١٠/١٥   ال�شاعة ٠٨.٣٠ 
قانونيا  اأو من ميثلك  فاأنت مكلف باحل�شور  لذا    Ch 1.B.6  : بالقاعة  �ض 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام 

على الأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري  .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12137 بتاريخ 2017/10/3   
       مذكرة اعالن متظلم �ضده بالن�ضر  

   يف  الدعوى 2017/484  تظلم جتاري
اىل املتظلم �شده / ١-جريالدين مارولنو لو�شي�ض جمهول حمل القامة مبا ان 
املتظلم / بنك ام القيوين الوطني �ض.م.ع وميثله:عبداهلل حمد عبداهلل عمران 
من  تظلم  ومو�شوعه  اع��اله  املذكور  التظلم  عليكم  اأق��ام  قد  ال�شام�شي  العمران 
والر�شوم  جت��اري  عري�شة  على  ام��ر   ٦٥٤/٢٠١٧ رق��م  الدعوى  يف  ال�شادر  القرار 
وامل�شاريف. وحددت لها جل�شة يوم الحد املوافق ٢٠١٧/١٠/١٥   ال�شاعة ٠٨.٣٠ 
قانونيا  اأو من ميثلك  فاأنت مكلف باحل�شور  لذا    Ch 1.B.6  : بالقاعة  �ض 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام 

على الأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري  .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12137 بتاريخ 2017/10/3   
       مذكرة اعالن متظلم �ضده بالن�ضر  

   يف  الدعوى 2017/486  تظلم جتاري
اىل املتظلم �شده / ١-جوجى فاتا مبارامبيل اندرو جمهول حمل القامة مبا ان 
املتظلم / بنك ام القيوين الوطني �ض.م.ع وميثله:عبداهلل حمد عبداهلل عمران 
من  تظلم  ومو�شوعه  اع��اله  املذكور  التظلم  عليكم  اأق��ام  قد  ال�شام�شي  العمران 
القرار ال�شادر يف الدعوى رقم ٧٧٨/٢٠١٧ منع من ال�شفر والر�شوم وامل�شاريف. 
وحددت لها جل�شة يوم الحد املوافق ٢٠١٧/١٠/١٥   ال�شاعة ٠٨.٣٠ �ض بالقاعة : 
Ch 1.B.6  لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل ، ويف 

حالة تخلفك فاأن احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري  .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12137 بتاريخ 2017/10/3   

       مذكرة اعالن متظلم �ضده بالن�ضر  
   يف  الدعوى 2017/487  تظلم جتاري

ناراياندا�ض موتواين جمهول حمل القامة مبا  املتظلم �شده / ١-هيمانت  اىل 
ان املتظلم / بنك ابوظبي التجاري �ض.م.ع وميثله:عبداهلل حمد عبداهلل عمران 
من  تظلم  ومو�شوعه  اع��اله  املذكور  التظلم  عليكم  اأق��ام  قد  ال�شام�شي  العمران 
القرار ال�شادر يف الدعوى رقم ٨٢٢/٢٠١٧ منع من ال�شفر والر�شوم وامل�شاريف. 
وحددت لها جل�شة يوم الحد املوافق ٢٠١٧/١٠/١٥   ال�شاعة ٠٨.٣٠ �ض بالقاعة : 
Ch 1.B.6  لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل ، ويف 

حالة تخلفك فاأن احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري  .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12137 بتاريخ 2017/10/3   

       مذكرة اعالن متظلم �ضده بالن�ضر  
   يف  الدعوى 2017/485  تظلم جتاري

ال�شيد/حارث  مديرها  وميثلها  �����ض.ذ.م.م  ما�شرت  ١-مطبعة   / �شده  املتظلم  اىل 
كوتو حممد نوح جمهول حمل القامة مبا ان املتظلم / بنك را�ض اخليمة �ض.م.ع 
وميثله:عبداهلل حمد عبداهلل عمران العمران ال�شام�شي قد اأقام عليكم التظلم املذكور 
اعاله ومو�شوعه تظلم من القرار ال�شادر يف الدعوى رقم ٣٠١/٢٠١٧ حجز حتفظي 
   ٢٠١٧/١٠/١٥ املوافق  الح��د  ي��وم  جل�شة  لها  وح��ددت  وامل�شاريف.  والر�شوم  جت��اري 
ال�شاعة ٠٨.٣٠ �ض بالقاعة : Ch 1.B.6  لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك 
او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة  قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

بثالثة اأيام على الأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري  .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12137 بتاريخ 2017/10/3   
مذكرة اعالن بالن�ضر

   يف  الدعوى 2016/1784  ا�ضتئناف جتاري    
موؤ�ش�شة   - الكهربائية  للخدمات  داي��الي��ت   -١  / امل��دخ��ل  اخل�شم  اىل 
القامة مبا  عا�شور جمهول حمل  �شامل حممود  ملالكها/خالد   - فردية 
ا�شتاأنف / احلكم ال�شادر  ان امل�شتاأنف / نارايانا بيالي �شوكوماران  قد 
بالدعوى رقم ٢٠١٥/٦١٣ جتاري جزئي بتاريخ ٢٠١٦/١١/٢٨  وحددت لها 
جل�شه يوم الربعاء  املوافق ٢٠١٧/١٠/٢٥ ال�شاعة ١٠.٠٠ �شباحا  بالقاعة 
رقم ch2.D.19 وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف 

حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حمكمة اال�ضتئناف
العدد 12137 بتاريخ 2017/10/3   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر

                         يف الدعوى رقم 2017/941 تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �شده/١-  حامد عبد العزيز حممد البدوي جمهول حمل القامة 
مبا ان طالب التنفيذ/امين �شمري حممد ح�شن �شلبي  قد اأقام عليكم الدعوى 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )١٥٣٠( درهم 
اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة  ٢- ف�شخ عقد بيع املركبة حمل التداعي 
)نوع بي ام دبيلو ٥٢٣ موديل ٢٠٠٠ امل�شجلة حتت رقم:٣٨٢١٨/جي خ�شو�شي 
املرتتبة على  املخالفات  كافة  ب�شداد  املنفذ �شده  ال��زام  واعادتها فورا مع  دبي 
ال�شيارة.وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

اللتزام بالقرار املذكور خالل ١٥ يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�ضعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12137 بتاريخ 2017/10/3   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر
   يف  الدعوى 2017/3042  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / ١- �شهيلة نور اهلل حبيبي ٢- املتميزون مينى مارت  جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي/ �شرق اوربا لقطع غيار ال�شيارات - وميثلها/جمدي احمد حممود العواوده 
وميثله: ريا�ض عبداملجيد حممود الكبان قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام 
املدعي عليهما بالتكافل والت�شامن مببلغ وقدره )٢٧٠.٠٠٠ درهم(  ت�شمني املدعي عليهم 
بالر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة ١٢% من تاريخ اخر ا�شتحقاق وحتى ال�شداد 
التام والر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة . وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء   املوافق  
٢٠١٧/١٠/١٧  ال�شاعة ٨.٣٠ �ض بالقاعة Ch 1.C.14 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة 

بثالثة اأيام على الأقل ، علما بانه مت احالة الدعوى اىل املحكمة التجارية اجلزئية . 
رئي�س الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12137 بتاريخ 2017/10/3   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/3034  جتاري جزئي
دي   - ����ض.ذ.م.م )حاليا(  الديكور  م��واد  لتجارة  با�شيبورت  دي   -١  / عليه  املدعي  اىل 
احمد  را���ش��د  امل��دع��ي/  ان  الق��ام��ة مب��ا  )�شابقا(  جمهول حم��ل  �����ض.ذ.م.م  با�شيبورت 
الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  اهلل  خري  �شبلي  وميثله:جو�شلني  العطار  احمد  عبدالرحيم 
والر�شوم  دره���م(    ٥٠.٠٠٠( وق��دره  مببلغ  عليها  املدعي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�شوعها 
 . التام  ال�شداد  وحتى  املطالبة  تاريخ  من   %١٢ والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف 
 Ch وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء   املوافق  ٢٠١٧/١٠/١٧  ال�شاعة ٨.٣٠ �ض بالقاعة
C.12.1 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل  . 
رئي�س الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12137 بتاريخ 2017/10/3   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر
   يف  الدعوى 2017/1895  جتاري كلي

����ض.ذ.م.م  جمهول  الداخلي  الت�شميم  تنفيذ  بانوراما لعمال   -١  / عليه  املدعي  اىل 
حمل القامة مبا ان املدعي/مطعم ومقهى اربيان في�ض هاو�ض �ض.ذ.م.م وميثله:احمد 
عبداهلل حممد ملك اأنوهي قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بف�شخ التفاقية 
املربمة بني املدعي واملدعي عليها بتاريخ:٢٠١٧/١/٣١ مع الزام املدعي عليها بان توؤدي 
توقيع  ت��اري��خ  م��ن  عنه  القانونية  وال��ف��ائ��دة  دره��م   )٤٤١٥٧١٧( وق���دره  مبلغ  للمدعية 
واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  التام  ال�شداد  وحتى  يف:٢٠١٧/١/٣١  احلا�شل  التفاقية 
املحاماة. وحددت لها جل�شة يوم الربعاء املوافق ٢٠١٧/١٠/١٨  ال�شاعة 9.٣٠ �ض بالقاعة 
بتقدمي ما  قانونيا وعليك  اأو من ميثلك  فاأنت مكلف باحل�شور  لذا   Ch 2.E.22

لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل  . 
رئي�س الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12137 بتاريخ 2017/10/3   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/3131  جتاري جزئي
احمد جمهول حمل  ال��دي��ن قطب علي حممد  ع��الء   -١  / عليه  امل��دع��ي  اىل 
القامة مبا ان املدعي/ هاين كمال ال�ش�شتاوي ح�شان قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�شوعها املطالبة با�شدار المر بالزام املدعي عليه ب�شداد مبلغ )٢٠٠٠٠( 
دره����م وال��ر���ش��وم وامل�����ش��اري��ف . وح����ددت ل��ه��ا جل�شة ي���وم ال���ث���الث���اء   املوافق  
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch 1.C.13 بالقاعة  ���ض   ٨.٣٠ ال�شاعة    ٢٠١٧/١٠/١٠
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل  . 
رئي�س الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12137 بتاريخ 2017/10/3   

اعالن حكم بالن�ضر
         يف  الدعوى رقم 2016/546  جتاري  جزئي 

القامة  حم��ل  جمهول  �����ض.ذ.م.م  لينك�ض  كوميونيكي�شن  عليه/١-  املحكوم  اىل 
الدعوى  يف    ٢٠١٧/٥/٤ بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم 
املذكورة اعاله ل�شالح/اي تي بي منطقة حرة ذ.م.م بالزام املدعى عليها باأن توؤدي 
ب�شعر  الماراتي  بالدرهم  يعادله  ما  او  امريكي  دولر   )١٨.٧٠٠( مبلغ  للمدعية 
ال�شرف وقت تنفيذ احلكم والفائدة بواقع 9% �شنويا من تاريخ املطالبة الق�شائية 
يف:٢٠١٦/٢/٧ وحتى ال�شداد التام ف�شال عن الر�شوم وامل�شاريف ومبلغ ٣٠٠ درهم 
مقابل اتعاب املحاماة . حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني 
يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ 

حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�ضم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12137 بتاريخ 2017/10/3   

اعالن حكم بالن�ضر
         يف  الدعوى رقم 2016/2284  جتاري  جزئي 

حمل  جمهول  �����ض.ذ.م.م  البناء  م��واد  لتجارة  الريامي  عليه/١-  امل��دع��ي  اىل 
القامة مبا ان املدعي/ام�شار لل�شناعات اخل�شبية نعلنكم بان املحكمة حكمت 
ل�شالح/ اع��اله  امل��ذك��ورة  الدعوى  يف    ٢٠١٧/٤/١٠ بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها 
مبلغ  للمدعية  ت���وؤدي  ب��اأن  عليها  امل��دع��ى  ب��ال��زام  اخل�شبية  لل�شناعات  ام�شار 
ال�شداد  ت����اري����خ:٢٠١٦/١٠/١٣ وح��ت��ى مت��ام  )١٤٤٢١٠( دره���م وف��ائ��دة 9% م��ن 
اتعاب  مقابل  دره��م  ثالثمائة  ومبلغ  الدعوى  وم�شروفات  بر�شوم  والزمتها 
يوما  ث��الث��ني  خ��الل  لال�شتئناف  ق��اب��ال  احل�����ش��وري  . حكما مبثابة  امل��ح��ام��اة 
اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ 

حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�ضم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12137 بتاريخ 2017/10/3   
اعالن حكم بالن�ضر

         يف  الدعوى رقم 2016/998  جتاري  جزئي 
حمل  جم��ه��ول  ال�شويدي  �شلطان  حمد  �شيف  �شلطان  ع��ل��ي��ه/١-  امل��دع��ي  اىل 
اهلل  م��ال  وميثله:نا�شر  ����ض.م.ع  ال�شالمي  دب��ي  املدعي/بنك  ان  مبا  الق��ام��ة 
حممد غامن نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ ٢٠١٦/١٠/٤  
يف الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح/بنك دبي ال�شالمي �ض.م.ع بالزام املدعى 
ال�شالمي( مبلغ )٣٥٢.١١٦( درهم  دبي  املدعي )بنك  للبنك  ي��وؤدي  باأن  عليه 
ف�شال عن الر�شوم وامل�شاريف وثالثمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة . حكما 
اليوم  من  اعتبارا  يوما  ثالثني  خ��الل  لال�شتئناف  قابال  احل�شوري  مبثابة 
التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 

بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�ضم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12137 بتاريخ 2017/10/3   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 

يف الدعوى رقم 2017/2793 تنفيذ جتاري
القامة  ف�شاخ جمهول حمل  ابراهيم  املنفذ �شده/١-عاب�ض جليل  اىل 
مب���ا ان ط��ال��ب ال��ت��ن��ف��ي��ذ/ب��ن��ك الحت�����اد ال��وط��ن��ي ومي��ث��ل��ه:م��ن��ى احمد 
املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  ال�شباغ  يو�شف  عبدالعزيز 
اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )٨١٦١٤٧( درهم اىل طالب 
الج���راءات  �شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  .وعليه  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل ١٥ يوما 

من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12137 بتاريخ 2017/10/3   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 

يف الدعوى رقم 2017/2682 تنفيذ جتاري
�����ض.ذ.م.م  امل��ع��دات الثقيلة  ل��ت��اأج��ري  امل��ن��ف��ذ ���ش��ده/١-جن��م اجل��زي��رة  اىل 
جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/امل�شرف العربي لال�شتثمار 
والتجارة اخلارجية وميثله:منى احمد عبدالعزيز يو�شف ال�شباغ قد اأقام 
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اعاله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك 
وقدره )١٣١٣99٣.٨٨( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .وعليه 
فان املحكمة �شتبا�شر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل ١٥ يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12137 بتاريخ 2017/10/3   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 
يف الدعوى رقم 2017/2608 تنفيذ جتاري

عبداهلل  م���راد  �شليمان  علي   -٢ �����ض.ذ.م.م  تيليكوم  ت��ي  ا���ض  ���ش��ده/١-ي��ه  املنفذ  اىل 
������ض.ذ.م.م  تيليكوم  ت��ي  ا����ض  ي��ه  م��ال��ك/  وب�شفته  نف�شه  ع��ن   - ال��ب��ل��و���ش��ي  ال��ط��اه��ر 
التنفيذ/بنك  طالب  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  امل�شرفية  للت�شهيالت  و�شامنة 
ال�شويدي وميثله:نوال زايد  ابوظبي الوطني - وميثله قانونا/نا�شر احمد خليفة 
�شاملني ظبيك احلو�شني قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك 
او  التنفيذ  اىل طالب  دره��م  وق��دره )٨9.9٤١٨٦9(  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  بالت�شامن 
التنفيذية بحقك يف حالة  الج��راءات  �شتبا�شر  املحكمة  .وعليه فان  املحكمة  خزينة 

عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل ١٥ يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12137 بتاريخ 2017/10/3   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 
يف الدعوى رقم 2017/2611 تنفيذ جتاري

اىل املنفذ �شده/١-�شوكيتو�ض للتجارة العامة �ض.ذ.م.م ٢- �شونيل كومار جوفيند 
- عن نف�شه وب�شفته �شريك واملدير املخول بالتوقيع عن �شركة �شوكيتو�ض للتجارة 
العامة �ض.ذ.م.م - وكفيل �شامن للت�شهيالت امل�شرفية جمهول حمل القامة مبا 
ان طالب التنفيذ/بنك ابوظبي الوطني  وميثله:نوال زايد �شاملني ظبيك احلو�شني 
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد 
وقدره )٨٧٧٧٤٨.٦١( درهم بالت�شامن اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .وعليه 
بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  الج��راءات  �شتبا�شر  املحكمة  فان 

املذكور خالل ١٥ يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12137 بتاريخ 2017/10/3   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 
يف الدعوى رقم 2017/2806 تنفيذ جتاري

�شينغ  ج��اغ��ربي��ت   -٢ ������ض.ذ.م.م  ال��ع��ام  للنقل  لينك  ���ش��ده/١-ع��م��ان  املنفذ  اىل 
�ض.ذ.م.م  العام  للنقل  لينك  عمان  �شركة  مدير  وب�شفته  نف�شه  عن  مالهوترا 
التنفيذ/ طالب  ان  مبا  القامة  حمل  جمهويل  امل�شرفية  للت�شهيالت  و�شامن 

اأقام  ق��د  احلو�شني  ظبيك  �شاملني  زاي���د  ومي��ث��ل��ه:ن��وال  ال��وط��ن��ي   اب��وظ��ب��ي  بنك 
به وقدره  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اعاله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك 
.وعليه  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  بالت�شامن  دره��م   )٧٨٤٦٣٧.٠٣(
فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خالل ١٥ يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12137 بتاريخ 2017/10/3   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 

    يف الدعوى رقم 2017/3587  تنفيذ عمايل 
ان  الق��ام��ة مبا  للمقاولت جمهول حمل  امل��ي��زان  ���ش��ده/١-  املنفذ  اىل 
الدعوى  عليك  اأق���ام   ق��د  عبا�ض  غ��الم  عبا�ض  التنفيذ/فرحان  طالب 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )١٠9٧١( 
او خزينة املحكمة بال�شافة اىل مبلغ )9٨9(  التنفيذ  درهم اىل طالب 
الجراءات  �شتبا�شر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر�شوم  درهم 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل ١٥ يوما 

من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12137 بتاريخ 2017/10/3   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 
    يف الدعوى رقم 2017/3561  تنفيذ عمايل 

حمل  جمهول  �����ض.ذ.م.م  للمقاولت  �شي  ت��ي  كيو  ���ش��ده/١-  املنفذ  اىل 
اأق��ام  عليك  القامة مبا ان طالب التنفيذ/حممد رفقت كالو خان قد 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
اىل  ب��ال���ش��اف��ة  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  ط��ال��ب  اىل  دره���م   )٥٧٥٨(
مبلغ )٧٠٨( درهم ر�شوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

١٥ يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12137 بتاريخ 2017/10/3   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 
    يف الدعوى رقم 2017/3293  تنفيذ عمايل 

�ض.ذ.م.م  الفنية  لالعمال  ديزاين  انترييرولوجي  �شده/١-  املنفذ  اىل 
حممد  علي  علي  التنفيذ/منور  طالب  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جمهول 
والزامك  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام  عليك  �شابراين قد 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )9٦٠9( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة بال�شافة اىل مبلغ )١٠٥١( درهم ر�شوم خلزينة املحكمة.  وعليه 
فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل ١٥ يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية



ثقافة وفن�ن

30

الثالثاء   3   أكتوبر    2017  م   -   العـدد  12137  
Tuesday  3   October   2017  -  Issue No   12137

مب�ساركة اأبناء مركز زايد الزراعي:

 ثقايف اأبوظبي ينظم ور�صة عمل ويوما مفتوحا لأ�صحاب الهمم يف رحاب الفنون الت�صكيلية

من تنظيم جلنة دبي لالإنتاج التلفزيوين وال�سينمائي

دبي ت�صت�صيف اأول جتمع ل�صناع الفيديو الرقمي يف منطقة ال�صرق الأو�صط و�صمال اأفريقيا دي�صمرب املقبل

معر�س ال�صارقة الدويل للكتاب يك�صف تفا�صيل دورته الـ36 غدًا الأربعاء

•• اأبوظبي-الفجر:

وتنمية  الثقافة  ل��وزارة  املجتمعية  امل�شئولية  من  انطالقاً 
الفنون  جم��ال  يف  امل��وه��وب��ني  اكت�شاف  يف  ودوره���ا  املعرفة 
الت�شكيلية وتفعيل دور املراكز الثقافية واملعرفية يف رعاية 
ودعم اأ�شحاب الهمم نظمت املركز الثقايف باأبوظبي ور�شة 
الزراعي  زاي��د  مركز  منت�شبي  لكافة  مفتوحا  ويوما  فنية 
للرعاية  العليا  زاي��د  ملوؤ�ش�شة  التابع  وال��ت��اأه��ي��ل،  للتنمية 
الإماراتيني  الفنانني  من  كبري  عدد  مب�شاركة  الإن�شانية 
الرميثي  وفاطمة  الغفلي،  ع�شبة  الفنانة  ومنهم  والعرب 
وال��ف��ن��ان حممد ���ش��ال��ح، لكي  وال��دك��ت��ور ط��ري��ف احل�شني 
الت�شكيلية  يتعرفون من خالل الور�شة على عامل الفنون 
، حيث �شارك بالفعالية اأكرث من 55 من ا�شحاب الهمم 
املنت�شبني ملركز زايد الزراعي ، واأدارت الور�شة الفنانة خلود 
الفنون  بطبيعة  امل�شاركني  تعريف  وت�شمنت  اجل��اب��ري، 
وكيفية  اللوحات،  بقيمة  وتعريفهم  والأل���وان  الت�شكيلية 
اأ�شحاب  اللون، كما جتول  النف�ض من خالل  التعبري عن 

الهمم يف املركز الثقايف باأبو ظبي للتعرف على ما ي�شمه 
كما  والإ�شالمية،  الت�شكيلية  الفنون  يف  عاملية  اأعمال  من 
ت�شمنت الور�شة تعريف امل�شاركني مبعر�ض ت�شكيلي لرواد 
اإ�شافة   ، املر�شم احلر وبع�ض مواهب مركز زايد الزراعي 
�شور  و عر�ض  ال��زراع��ي،  زاي��د  منتجات مركز  اإىل عر�ض 
اإجنازها  يف  �شارك  جدارية  وعر�ض  للطلبة،  فوتوغرافية 
عدد كبري من املواهب النا�شئة، اإ�شافة اإىل معر�ض للوحات 
ت�شكيلية للفنانني الإماراتيني، ون�شخ كلمة )عام زايد( على 
ت�شكيل اخلط الكويف اإ�شافة اإىل عر�ض فيلم ت�شجيلي عن 

ال�شيخ زايد.
اإن  الثقايف  اأبوظبي  مركز  مدير  ال�شويدي  م��رمي  وقالت 
احت�شان املركز للمواهب من ا�شحاب الهمم من مركز زايد 
الزراعي ياأتي يف اإطار جهود وزارة الثقافة وتنمية املعرفة 
يف رع��اي��ة ودع���م ك��اف��ة ف��ئ��ات امل��ج��ت��م��ع، وت��وف��ري اخلدمات 
اكت�شاف  اإىل  اإ�شافة  للموهوبني منهم  واملعرفية  الثقافية 
على  للتعرف  الهمم  لأ�شحاب  الفر�شة  وتوفري  املبدعني، 
جمال الفنون الت�شكيلية، وحماولة تقدمي اإعمال تعرب عن 

عواطفهم واهتماماتهم، يف جتربة ي�شارك فيها عدد كبري 
من فناين الإمارات والعرب ، مثمنة م�شاركتهم يف تنظيم 
واكت�شاف  الهمم  ا�شحاب  م��ع  والتوا�شل  الور�شة  واإدارة 

مواهبهم وتدريبهم على التعرف بالألوان واللوحات.
واأ�شافت ال�شويدي اأن تنظيم هذه النوعية من الفعاليات 
مبارك  ب��ن  نهيان  ال�شيخ  معايل  لتوجيهات  تنفيذا  ي��اأت��ي 
وزير الثقافة وتنمية املعرفة بالرتكيز على اأن تكون املراكز 
الور�ض  تنظيم  خ��الل  م��ن  ث��ق��ايف  اإ���ش��ع��اع  م��راك��ز  الثقافية 
الثقافية  الأن�شطة  لتقدمي  املكثفة  وال��ربام��ج  وال����دورات 
ول�شيما  املجتمع  ف��ئ��ات  ك��ل  منها  ت�شتفيد  ال��ت��ي  والفنية 
حري�ض  باأبوظبي  الثقايف  امل��رك��ز  مر�شم  اأن  الهمم،  ذوي 
بهم  اخلا�شة  التجارب  عن  للتعبري  املواهب  اجتذاب  على 
الت�شكيلية، من خالل  وتنمية مهاراتهم يف جمال الفنون 
تقدمي ور�ض تعليمية متخ�ش�شة، وور�ض عمل فنية ي�شرف 

عليها ويقدمها متخ�ش�شون وفنانون حمرتفون.
�شعادتها  عن  اجلابري  خلود  الفنانة  ع��ربت  جانبها  وم��ن 
باجتذاب اأ�شحاب الهمم من منت�شبي مركز زايد الزراعي 

الت�شكيلية،  ب��ال��ف��ن��ون  وت��ع��ري��ف��ي��ه��م  ال��ث��ق��ايف،  امل���رك���ز  اإىل 
م�شاعرهم  عن  للتعبري  الر�شم  ممار�شة  على  وت�شجيعهم 
واأفكارهم، موؤكدة اأن جناح هذه التجربة يكمن يف امل�شاركة 
الوا�شعة من عدد من كبار فناين الإمارات يف الور�شة وقيام 
عمل  لإجن���از  امل�شاركني  م��ن  جمموعة  بتدريب  ف��ن��ان  ك��ل 
فني جيد، اإ�شافة اإىل التعاون البناء بني اإدارة مركز زايد 

الزراعي ومركز وزارة الثقافة وتنمية املعرفة باأبو ظبي.
اأن��ه مت تنفيذ ع��دة ور���ض تدريبية يف  واأو�شحت اجل��اب��ري 
لكافة  ال��زراع��ي  زاي��د  مركز  يف  الت�شكيلية  الفنون  جم��ال 
منت�شبيه من الذكور والإناث، ولكنها املرة الأوىل التي يتم 
فيها ا�شت�شافة ذوي الهمم باملركز الثقايف على مدى يوم 
كامل، موؤكدة ان خمرجات هذا اليوم مب�شرة جدا وميكن 
امل�شاركون معر�شا  اأجنزها  التي  الفنية  الأعمال  ت�شكل  اأن 

رائعا ير�شد اأفكار وم�شاعر هذه الفئة املهمة يف املجتمع.
 كما اأ�شاد حممد �شيف العريفي مدير مركز زايد الزراعي 
بالتعاون بني زايد الزراعي ووزارة الثقافة وتنمية املعرفة 
امل���ج���الت الفنية  امل���رك���ز يف  ل��ت��ط��وي��ر م���ه���ارات م��ن��ت�����ش��ب��ي 

والثقافية موؤكدا اأن مركز زايد الزراعي للتاأهيل والتنمية، 
ال�شيخ زايد  ب��اإذن اهلل،  املغفور له  الرائدة  الأفكار  اأحد  هو 
اأ�شا�شاً  وال��ذي وجد  ث��راه،  اآل نهيان طيب اهلل  �شلطان  بن 
واإيجاد  الذهنية،  الإع��اق��ة  ذوي  وت��اأه��ي��ل  ت�شغيل  ليتوىل 
حتى  الإن��ت��اج  على  الفئة  ه��ذه  وت�شجيع  لهم،  عمل  فر�ض 
التي  التنمية  يف  بفاعلية  امل�شاهمة  على  ق��ادري��ن  يكونوا 

تعي�شها دولة الإمارات.
وم���ن جانبهم ع��رب ال��ف��ن��ان��ون امل�����ش��ارك��ون يف ال��ور���ش��ة عن 
وتطوير  تنمية  يف  وامل�شاهمة  الفعالية  بح�شور  �شعادتهم 
م���ه���ارات اأ���ش��ح��اب ال��ه��م��م ب��اع��ت��ب��اره��ا جت��رب��ة ف��ري��دة من 
الفنان خربات جديدة ومهمة يف جتربته  وُتك�شب  نوعها، 
جتاه  جمتمعيا  واجبا  تعد  امل�شاركة  اأن  موؤكدين  الفنية، 
الفر�ض  الدولة كل  لهم  وف��رت  الذين  الهم،  ا�شحاب  فئة 
اأف�����رادا منتجني،  ي��ك��ون��وا  بحيث  امل��ج��ت��م��ع،  ل��الن��دم��اج يف 
الفر�ض  م��ن  م��زي��دا  الفعاليات  م��ن  النوعية  ه��ذه  وت��وف��ر 
والتعبري  امليول  واكت�شاف  ال��ذات،  والتعبري عن  لالندماج 

عن امل�شاعر.

اأول جتمع من نوعه يف منطقة  املقبل  دي�شمرب  �شهر  دبي يف  ت�شت�شيف 
فعالية   الرقمي �شمن  الفيديو  ل�شناع  اأفريقيا  و�شمال  الأو�شط  ال�شرق 
دبي لالإنتاج التلفزيوين وال�شينمائي يف  تنظيم جلنة  VIDXB  من 
خطوة من �شاأنها تاأكيد ري��ادة دولة الإم��ارات العربية املتحدة يف جمال 
تطوير املحتوى الإعالمي الرقمي مواكبة للتطور ال�شريع الذي ي�شهده 
التكنولوجية من  الطفرة  اأحدثته  ما  املجال ل�شيما مع  هذا  العامل يف 
اآثار كبرية على �شاحة الإعالم وما ا�شتحدثته من قوالب جديدة ي�شكل 
غري  من�شة  احل��دث  ويقدم  فيها.  وموؤثرا  كبريا  ج��زءا  امل�شور  املحتوى 
الفيديو  حمتوى  �شناع  خاللها  يلتقي  العربي  امل�شتوى  على  م�شبوقة 
اأف�شل الو�شائل الالزمة لتطوير هذه ال�شناعة  الرقمي لبحث ودرا�شة 
الواعدة وتعزيز مكانة دبي كقبلة ل�شناعة الإعالم الرقمي على امل�شتويني 

الإقليمي والعاملي.
ومتثل الفعالية التي �شتقام يف مركز دبي التجاري العاملي خالل يومي 
لأهم  نوعه  من  الأك��رب  التجمع   2017 دي�شمرب  من  والتا�شع  الثامن 
والذين  الفيديو  مقاطع  مل�شاركة  املخ�ش�شة  الرقمية  املن�شات  رم���وز 
من�شات  على  الوا�شع  النت�شار  بف�شل  كبرية  ب�شعبية  يتمتعوا  اأ�شبحوا 
ني�شتات  كاي�شي  اليوتيوب  جن��م  مقدمتهم  ويف  الجتماعي  التوا�شل 

KSI  عالوة على جمموعة  اآي   بالإ�شافة اإىل جنم املو�شيقى كي �شي 
اأهمية  كبرية من املبدعني واملخت�شني يف هذا املجال ما يك�شب احلدث 

خا�شة ك�شاحة مل�شاركة املعارف واخلربة وتبادل الأفكار والآراء.
واأكد جمال ال�شريف رئي�ض جلنة دبي لالإنتاج التلفزيوين وال�شينمائي 
دبي  الإعالمي حلكومة  املكتب  اليوم مبقر  خالل موؤمتر �شحفي عقد 
مت�شارعة  تطورات  اأن القطاع الإعالمي يف دبي �شهد منذ العام 1999 
 .. الإم����ارة  اقت�شاد  يف  ب��ق��وة  وامل�شاهمة  املهمة  العنا�شر  اأح���د  لي�شبح 
م�شريا اإىل �شرورة مواكبة التغريات التي اأملت بطريقة م�شاهدة وتفاعل 

اجلمهور مع حمتوى الفيديو خالل الأعوام القليلة املا�شية.
وقال ال�شريف :  يكمن الهدف من وراء تنظيم VIDXB اإىل تقدمي 
الإنرتنت  على  الفيديو  حم��ت��وى  لتطوير  ال��الزم��ة  ال��دع��م  �شبل  ك��اف��ة 
وم�شاعدة املنتجني واملبدعني وتوفري من�شة جتمع بني منتجي املحتوى 
وتبادل  واخل��ربة  املعرفة  وم�شاركة  املجال  هذا  يف  والعاملني  واجلمهور 
الأفكار والآراء .. م�شريا اإىل ان الفعالية التي تعترب الأوىل من نوعها 
وم�شاركة  ح�شور  ت�شهد  اأفريقيا  و�شمال  الأو���ش��ط  ال�شرق  منطقة  يف 

جمموعة كبرية من املبدعني وذلك على مدار يومني .
التنفيذي  امل��دي��ر  بطي  عمر  ق��ال    VIDXB فعالية   اأهمية  وع��ن 

فعالية  اإن  وال�شينمائي:   التلفزيوين  لالإنتاج  دب��ي  جلنة  يف  لالبتكار 
قطاع  ي�شهده  ال���ذي  ال��ت��ط��ور  مب��واك��ب��ة  ال��ت��زام��ن��ا  جت�شد   VIDXB
على  نوعها  م��ن  الأوىل  تعد  ال��ت��ي  الفعالية  وجت��م��ع  ال��رق��م��ي  امل��ح��ت��وى 
ي�شمل  مب��ا  امل��ح��ت��وى  اإن��ت��اج  ب�شناعة  املهتمني  جميع  املنطقة  م�شتوى 
املنتجني واجلمهور وخرباء املجال وذلك بهدف توفري من�شة جتمع بني 
املتنامي يف دبي.  القطاع  العامليني لدعم هذا  املحلية واخل��رباء  املواهب 
وت�شهد الفعالية ح�شور جنم اليوتيوب كاي�شي ني�شتات وهو خمرج اأفالم 
مقيم يف نيويورك كما انه الكاتب واملخرج واملحرر واملمثل الرئي�شي يف 
م�شل�شل ذي ني�شتات ب��روزرز  The Neistat Brothers  ومنتج 
فيلم دادي لونغليغز  Daddy Longlegs . وقد �شاهمت اإمكانيات 
كربى  مع  عمله  يف  ال�شينما  ب�شناعة  وولعه  الق�ش�ض  �شرد  يف  كاي�شي 
ال�شركات العاملية مثل مر�شيد�ض ونايك حيث �شاعد على تطوير حمتوى 
اجلارفة  �شعبيته  جانب  واإىل  الإن��رتن��ت.  على  للعر�ض  خم�ش�ض  فريد 
م�شرتك  مليون   7.7 م��ن  اأك��رث  ت�شم  وال��ت��ي  يوتيوب  على  قناته  على 
يتابعه جمهور عري�ض على ان�شتغرام وتويرت و�شناب �شات لال�شتماع اإىل 

�شرده والطالع على ملحة ب�شيطة عن اأ�شلوب حياته .
كمن  واح��دا  جعله  ما  عامليا  كبريا  قبول  ينتجه  ال��ذي  املحتوى  ويلقى 

املبتكرين الذين يتمتعون باأ�شلوب خمتلف ل�شيما فيما يتعلق بالطريقة 
التي يتفاعل بها منتجو الإعالم الرقمي مع العالمات التجارية.

KSI  الذي حقق متابعات هائلة يف  كما يح�شر الفعالية الربيطاين  
الفيديو  مقاطع  م��ن  كبرية  ملجموعة  نتيجة  الأو���ش��ط  ال�شرق  منطقة 
اجلذابة على يوتيوب وي�شتهر مبقاطعه الريا�شية وال�شاخرة واملو�شيقية 
والكوميدية على يوتيوب ويبلغ عدد متابعيه اأكرث من 21،000،000 

�شخ�ض وما يزيد على 3.5 مليار م�شاهدة.
الإنرتنت ف�شال  �شبكة  املوؤثرين يف  اأي�شا عددا من  وي�شت�شيف احلدث 
عن جمموعة كبرية من خرباء القطاع فيما تعقد العديد من اللقاءات 

املبا�شرة وجل�شات النقا�ض لتحقيق اأكرب قدر من التفاعل من اجلمهور.
وتعد فعالية VIDXB التي تعقد خالل يومي 8 و9 دي�شمرب القادم 
الأو�شط  ال�شرق  يف  نوعها  م��ن  الأوىل  العاملي  ال��ت��ج��اري  دب��ي  م��رك��ز  يف 
و�شمال اإفريقيا وهي جتمع املهتمني والعاملني يف جمال الإنتاج املحتوى 
الرقمي ملناق�شة ودرا�شة كيفية تطوير حمتوى الفيديو نظرا ملا يتمتع 
ب��ه م��ن اأه��م��ي��ة م��ت��زاي��دة ع��ل��ى م��واق��ع ال��ت��وا���ش��ل الج��ت��م��اع��ي ح��ي��ث اأنه 
الو�شيلة الأكرث انت�شارا بني ال�شباب اللذين ميثلون ن�شف �شكان املنطقة 

العربية.

•• ال�شارقة - الفجر:

تنظم هيئة ال�شارقة للكتاب عند العا�شرة والن�شف من �شباح غٍد الأربعاء، 4 اأكتوبر اجلاري، موؤمتراً �شحفياً 
ال�شارقة  ال�شاد�شة والثالثني من معر�ض  العامة، لالإعالن عن تفا�شيل فعاليات الدورة  ال�شارقة  يف مكتبة 

الدويل للكتاب، والتي تقام خالل الفرتة من 1-11 نوفمرب املقبل.
ويتحدث خالل املوؤمتر كل من �شعادة اأحمد العامري، رئي�ض هيئة ال�شارقة للكتاب، و�شعادة عبد العزيز ترمي 
م�شت�شار الرئي�ض التنفيذي - مدير عام ات�شالت الإمارات ال�شمالية، و�شعادة حممد خلف، مدير عام موؤ�ش�شة 
ال�شارقة لالإعالم، بح�شور عدد من ممثلي املوؤ�ش�شات والهيئات املنظمة والراعية للمعر�ض، وهانا هندر�شون 
 UK- UAE-  مدير برنامج عام التعاون الإبداعي بني اململكة املتحدة ودولة الإم��ارات العربية املتحدة

2017 يف املجل�ض الثقايف الربيطاين.
اأبرز  ي�شتعر�شون  حيث  املعر�ض،  ينظمها  التي  والربامج  الفعاليات  عن  املوؤمتر  خالل  املتحدثون  ويك�شف   
اإ�شافة  الطهي،  الثقايف، وفعاليات ركن  املقهى  الطفل، وندوات  الفكري، وعرو�ض برنامج  جل�شات الربنامج 
اإىل الإعالن عن اأبرز ال�شخ�شيات الثقافية والفكرية والإعالمية احلا�شرة وامل�شاركة يف املعر�ض من خمتلف 

دول العامل. 
كما �شيتم الإعالن عن الربنامج املهني الذي يقام �شنوياً قبل انطالق املعر�ض، ويجمع متخ�ش�شني يف جمال 
احلقوق من خمتلف دول العامل �شمن فعالية ُتركز على عملية �شراء وبيع حقوق الرتجمة يف جمال الن�شر، 
كما يك�شف اأبرز التفا�شيل املتعلقة مبوؤمتر املكتبات الذي يناق�ض عدداً من املوا�شيع التي تهم اأمناء املكتبات 

الأكادميية والعامة واملدر�شية واحلكومية واخلا�شة.
وتدعو هيئة ال�شارقة للكتاب ممثلي و�شائل الإعالم، والنا�شرين، والكّتاب، واملثقفني، وكافة املهتمني بالتعرف 
على برنامج فعاليات الدورة املقبلة من معر�ض ال�شارقة الدويل للكتاب، اإىل ح�شور املوؤمتر ال�شحفي الذي 

�شيكون مفتوحاً اأمام اجلميع.
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و�صام �صباغ: م�صل�صل )ثورة الفالحني( 
�صيرتك ب�صمة

يف  املقبلة  الأ���ش��ه��ر  يف  ي��ط��ّل  ال���ذي  اللبناين  املمثل 
)ثورة الفالحني( اأّكد اأن امل�شل�شل �شيرتك ب�شمة. 

 spot ا�شت�شافته يف برناجمه  ذل��ك خ��الل  ج��اء 
رالف  الإعالمي  مع  لبنان(  )�شوت  عرب   on
يبذل  اللبناين  املمثل  اأن  اأو�شح  معتوق، حيث 
جهداً كي ي�شبح وجهاً ماألوفاً لدى اجلمهور 

العربي .
وراأى �شباغ اأن على الفنان اأن تكون �شفحته 
ولي�ض  فتور  عن  وحت��دث  النا�ض،  مع  بي�شاء 
عن خالفات مع البع�ض، مو�شحاً اأنه ت�شالح 

اأخ������رياً م���ع ل���وري���ن ق��دي��ح وات�����ش��ل ب��ه��ا وحّل 
الإ�شكال بينهما.

اعترب  الو�شط،  يف  املناف�شة  وح��ول 
عند  ي��ت��وّق��ف  ل  الأم�����ر  اأن 

ه��������ذا احل������د، 

ودعا  الأج����واء،  ال��غ��رية م�شيطر على  ف��ريو���ض  واأن 
كل �شخ�ض اإىل القيام بعمله 
ع��ل��ى اأك���م���ل وج�����ه. عن 
اإنه  ق���ال  ���ش��خ�����ش��ه، 
اإىل  بعد  ي�شل  مل 
الذهبية  املرحلة 
م�����������ش�����ريت�����ه  يف 

موجود  وه��و  بعد..  ت��اأت  مل  الذهبية  الفر�شة  لأن 
م�شاهدة  ن�شبة  وي�شتقطب  معينة  ب��رام��ج  وي��ق��ّدم 
بفكرة  من اجلمهور، وي�شّب تركيزه على اخل��روج 

جديدة لعر�شها وخو�ض جتارب متنوعة.
، otv�حول )ق�شة وقت( عرب ال

اأن الربنامج �شيعود يف مو�شم جديد،  اأعلن �شباغ   
اأي  يف  طرحه  ميكن  برنامج  معك(  )خ��دين  فيما 
وميكن  ال�شيوف  ت��واف��ر  دام  م��ا  مو�شم 
اأنه  اإىل  م�����ش��رياً  ال��ت��ج��رب��ة،  ت���ك���رار 
عا�ض  لأن������ه  ق��ل��ب��ه  اإىل  الأح�������ب 
اإىل   2010 م����ن  ال���ن���ا����ض  م����ع 

.2016
ن�شرين  ب���رن���ام���ج  ع����ن  اأم������ا 
ظواهرة )ع البكلة( والفرق 
فاأ�شار  ال��ربن��اجم��ني،  ب��ني 
تبنى  ل  ح�شاباته  اأن  اإىل 
ع��ل��ى اأ���ش��ا���ض م��ن جن��ح بل 
اجلمهور  اإىل  و����ش���ل  م����ن 

بطريقة اأ�شهل.
لتقدمي  ا�����ش����م����ه  ط�������رح  وع�������ن 
)ح�����ش��اب��ك ع��ن��ا( ث��م اخ��ت��ي��ار و���ش��ام حنا، 
ا�شمي لكنني مل  قال �شباغ: )نعم طرح 
اأحد  يتوا�شل  ومل   pilot لل�  اأخ�����ش��ع 

معي،
يليق  لكنه  ب��ي  يليق  وال��ربن��ام��ج   

بو�شام اأي�شاً، 
بطريقة  معي  لينجح  وك���ان 
مغايرة، فاأنا اآخذه اإىل مكان 
اخلا�شة  نكهتي  ب���زرع  اآخ���ر 
اأي�شاً  اأع���ط���اه  وو����ش���ام  ف��ي��ه 

نكهة معينة(.
����ش���ب���ب وج�����������وده يف ع����امل  وع�������ن 
اإىل  )دخ��ل��ت  ���ش��ب��اغ:  رّد  التلفزيون 
هذا العامل من خالل نبيل ع�شاف 
برنامج  ع����رب  حل�����ود  وج�������ش���ك���ار 
اأن  ك��م��ا  ول���ي���ل���ة(،  ل��ي��ل��ة   30(
 otv ال��ق��ي��م��ني ع��ل��ى ���ش��ا���ش��ة
واأعطوين  مبوهبتي  اآم��ن��وا 

الفر�شة( .
�شباغ اأّيد فكرة ابتعاد الفنان 
الوقت،  ب��ع�����ض  ال�����ش��ا���ش��ة  ع���ن 
)ق�شة  برنامج  اأن  اإىل  م�شرياً 
تاأخر لكنه وبوقت ق�شري  وق��ت( 
وعن  ك��ث��رية  اإيجابية  اآراء  ح�شد 
التعاطي  )حاولنا  قال:  م�شمونه 
عن  بعيداً  الإن�شانية  احل���الت  م��ع 

احلزن(. 
كذلك هو ل يعتقد اأن املمثلة ليليان 
من������ري ا���ش��ت��ن�����ش��خ��ت ب����رن����اجم����ه يف 

)عزيزي امل�شاهد( على )اجلديد(، 
اأن هذا النوع من الربامج لي�ض حكراً على  معترباً 

اأحد، وذكر اأنه ات�شل بها وبارك لها.

اأمور �سخ�سية
اأحاول  اإنني  اأع��ّرف عن نف�شي فاأقول  اأن  اأردت  )اإذا 

اأداء عملي باأف�شل طريقة،
يومياً  ال�شخ�شي  للتطوير  العمل  اأوا�شل  اأن��ا  وها   
واأ�شعى اإىل الدخول اإىل قلوب امل�شاهدين من دون 

ا�شتئذان(،
 ذكر �شباغ. ولفت اإىل اأنه يلجاأ اإىل الطبيعة عندما 

يكون بحاجة اإىل الراحة.
ميار�شها  التي  غ��ري  يختارها  التي  املهنة  ع��ن  اأم��ا   
فيحب الطب ور�شالته. وك�شف اأنه ميار�ض ال�شعائر 
الدينية وهو ي�شوم مع امل�شيحيني وامل�شلمني ويحب 

الأعياد.
وعن التعليم اجلامعي الذي يخو�شه منذ �شنوات، 
اأو�شح اأنه يجمع بني اجلدية وبني اأ�شاليبه اخلا�شة 
لدفع التالمذة اإىل حب املهنة، معلناً اأنه �شيعود اإىل 

درا�شة املاج�شتري.

جورج خباز
اأن �شداقة  املمثل ج��ورج خباز ك�شف  ات�شال مع  يف 
متفاهمان  واأنهما  زم��ن  منذ  �شباع  بو�شام  جتمعه 

على الأ�ش�ض كافة.
 وت��اب��ع: )و���ش��ام اب���ن اأ���ش��ل، اب���ن ع��ائ��ل��ة، وه���و اأمر 
واأفتخر  ينعك�ض على عمله وت�شرفاته مع زمالئه 
ون�شت�شري  نلتقي  زلنا  وما  معاً  عملنا  ما  يوماً  اأننا 

بع�شنا بع�شاً(.
اأح����د الأ���ش��م��اء ال��ت��ي اأطرحها   واأ����ش���اف: )و����ش���ام 
ميكنه  حلظة  اأي��ة  ويف  قائم  وال��ع��ر���ض  مل�شرحياتي 

العودة فامل�شرح بيته(.
 واأو�شح اأن �شباغ اأعطى الكثري وننتظر منه الكثري 
وه���و ���ش��ح��ى ب��ح��ي��ات��ه امل��ه��ن��ي��ة ع��ل��ى ح�����ش��اب حياته 
لظروف  ال�شت�شالم  عدم  اإىل  اإي��اه  داعياً  العائلية، 

البلد.
�شباغ بدوره اأعرب عن فخره واعتزازه بجورج الذي 
يقدم فناً راقياً وعالمة فارقة ونظيفة، مو�شحاً اأن 

م�شرحه �شيوؤثر يف كثريين.

On – off
On – off الأ�شماء التي و�شعها و�شام  يف فقرة 
�شباغ يف خانة ال� on هي: طالل اجلردي، وجورج 
خباز، وكارين رزق اهلل، ونادين جنيم، وفادي �شربل، 
مغنية،  وب��ا���ش��م  ع�����ازار،  وك��ارل��و���ض  احل��ل��و،  ودويل 
وماريو با�شيل، وماغي بو غ�شن، ومنى اأبو حمزة، 
�شليبي،  وج��ورج  يعقوبيان،  وب��ول  عي�شى،  وط��وين 
وليليان منري، ومتام بليق، ورجا ورودول��ف، وبيار 

رباط، وعادل كرم، وه�شام حداد.

داليدا خليل .. )خم�صني األف(
ن�شرت املمثلة داليدا خليل عرب �شفحتها اخلا�شة على اأحد مواقع التوا�شل 
الجتماعي، �شورة لها من كوالي�ض ت�شوير خم�شني األف مع اأبطال امل�شل�شل 

وعّلقت: )�شباح اخلري من موقع ت�شوير 50 األف(.
واإن���ت���اج )اأونالين  اأوري�����ان  داف��ي��د  اإخ����راج  اآي���ة ط��ي��ب��ة،  ك��ت��اب��ة  امل�شل�شل م��ن 
 42 الأول  90 حلقة، موزعة على جزءين، ي�شم  يتاألف من  برودك�شن(. 
حلقة، وي�شارك يف بطولته: طوين عي�شى، داليدا خليل، فوؤاد �شرف الدين، 

مي�شال قزي، جمدي م�شمو�شي، مرينا مكرزل...

رمي البارودي تتغلب على اأزمتها 
العاطفية

الفنانة  ب��اأن  امل�شري،  الفني  الو�شط  يف  اعتقاد  فيه  �شاد  ال��ذي  ال��وق��ت  يف 
امل�شرية رمي البارودي من املمكن اأن ت�شاب باأزمة عاطفية بعد انف�شالها 
عن الفنان امل�شري اأحمد �شعد وب�شكل نهائي، اأثبتت الفنانة ال�شابة العك�ض، 
هذا  م��ن  للتخل�ض  منها  حم��اول��ة  يف  الفنية،  مب�شاريعها  تهتم  ���ش��ارت  اإذ 

الإح�شا�ض، والعمل على الهتمام مبا تعتربه اأهم بالن�شبة اإليها.
اأخ��رياً على م�شل�شل )ال�شر(، وال��ذي ت�شارك  اأنها تعاقدت  رمي ك�شفت عن 
فيه النجم ن�شال ال�شافعي، ومن املفرت�ض اأن حت�شر له قريباً، لفة اإىل 

اأنها �شعيدة بالعمل مع ن�شال، ووا�شفة اإياه بالفنان املتميز واملتاألق.
اأن بينهما كيمياء عالية يف العمل، ويظهر التفاهم بينهما  وفيما اعتربت 
�شتك�شف  للم�شل�شل،  املبدئية  التح�شريات  فور  اأنها  اأ�شافت  ال�شا�شة،  على 

عن تفا�شيل دورها وعن طبيعة اأحداث العمل.
ن�شري  مايا  فهمي،  ح�شني  من  كل  بطولته  يف  ي�شارك  امل�شل�شل  اأن  يذكر 

وحممد �شليمان، وهو من تاأليف ح�شام مو�شى واإخراج حممد حمدي.

ميار الغيطي... تنتظر 
عر�س )حكايات بنات 3(

بداأت الفنانة امل�شرية ميار الغيطي بت�شوير اجلزء 
الثاين من م�شل�شل )ال�شرايا(.

 وقالت: )اإن امل�شل�شل، الذي يلعب بطولته كل من 
ويا�شر  �شاهني  واأم��ري  ب��در  و�شو�شن  كامل  جم��دي 
ع��ل��ي م��اه��ر، ب��الإ���ش��اف��ة اإىل جم��م��وع��ة ك��ب��رية من 
على  �شّناعه  اتفق  بعدما  ت�شويره   بداأنا  النجوم، 
ا���ش��ت��ك��م��ال ال��ع��م��ل ب��اجل��زء ال��ث��اين ل��ط��رح��ه خالل 
الفرتات املقبلة، علماً اأنه من تاأليف اأحمد �شبحي، 
اإخ����راج وائ���ل فهمي ع��ب��داحل��م��ي��د، واإن���ت���اج ممدوح 

�شاهني(.
اأخرى، عر�ض  اأنها تنتظر من جهة  واأ�شافت ميار 

على  قريباً   )3 بنات  )حكايات  اجلديد  م�شل�شلها 
اإحدى القنوات الف�شائية، حيث تقوم خالله بدور 
القاهرة  اإىل  كاليفورنيا وتعود  تعي�ض يف  التي  لرا 
جت�شدها  ال��ت��ي  خ��دي��ج��ة  عمتها  ب��ن��ت  م��ع  لتعي�ض 
مبارك،  �شبا  بطولة  من  وامل�شل�شل  امل��ق��دم.  اإجن��ي 
دينا ال�شربيني، اأحمد �شالح ح�شن، وهو من تاأليف 
اأبو �شيف. وبعيداً  اإ�شالم حافظ واإخ��راج م�شطفى 
عن �شغوط العمل، قالت الغيطي اإنها �شت�شافر اإىل 
اإ�شبانيا واإيطاليا برفقة �شقيقتها الفنانة ال�شاعدة 
اأ�شدقائهما من خارج  مي الغيطي وجمموعة من 

الو�شط الفني لق�شاء اإجازة ا�شتجمام.

يف  �سباغ  و�سام  اللبناين  الربامج  م  ومقدِّ املمّثل  ي�سارك 
م�سل�سل )ثورة الفالحني( الذي من املنتظر عر�سه قريبًا، 
عماًل  حت�سريه  ل��ه  اأخ��ري  اإذاع���ي  حديث  يف  ك�سف  وه��و 
برنامج  من  جديد  مو�سم  يف  تلفزيونيًا  و�سيطّل  م�سرحيًا، 

)ق�سة وقت(.
ك�سف و�سام �سباغ اأنه �سيخو�ض جتربة م�سرحية �ستب�سر 
النور قريبًا، ف�ساًل عن عمل فردي يعمل عليه ويتفاو�ض 
ب�ساأنه مع م�سرح املدينة، م�سريًا اإىل اأنه ر�سم هوية خا�سة 

به وهو اأمر ي�ستلزم وقتًا للو�سول اإليه.
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نظام غذائي جديد لإنقاذ 
مر�صى فقر الدم

 انخفا�ض كرات الدم احلمراء اأو مر�ض "فقر الدم" غالًبا ما يوؤدي لل�شعور 
الأمرا�ض  من  بالعديد  ُي�شيب  اأن  مُيكن  كما  والإره���اق،  بالتعب  امل�شتمر 

وامل�شاعفات.
نا اجل�شم من زيادة  التغيري يف النظام الغذائي ومنط احلياة بالتاأكيد ميكِّ

عدد خاليا الدم احلمراء.
"ميدكال نيوز توادي" ين�شح يف هذا ال�شدد بتناول الأطعمة التي  موقع 
تعمل على زيادة خاليا الدم احلمراء، وهي التي حتتوي على احلديد مثل 
البي�شاء  والفا�شوليا  الربقوق  وع�شري  والتونة  البقري  واللحم  ال�شبانخ 

وكبد الفراخ والعد�ض.
على  تناوله  وميكن  املهمة،  بهذه  يقوم  12" اأن  "ب  لفيتامني  ميكن  كما 
�شكل اأقرا�ض دوائية اأو من خالل تناول بع�ض الأطعمة كاللحوم احلمراء 

واملحار ومنتجات الألبان.
الربتقال  يف  ب��وف��رة  ي��وج��د  "�شي" ال���ذي  فيتامني  ب��ت��ن��اول  ين�شح  ك��ذل��ك 
البطاطا  "اإيه" ويوجد يف  والفرولة والكيوي واجلريب فروت، وفيتامني 

واخل�شروات الورقية وبع�ض الفواكه مثل ال�شمام واملاجنو.
كما ين�شح املوقع بالبعد عن املمار�شات غري ال�شحية مثل التدخني وتناول 

الكحوليات، وين�شح مبمار�شة التمارين الريا�شية.

رو�صتة عملية لعالج 
متزق الأربطة

عادًة  ال�شائعة بني كثريين، وحتدث  الإ�شابات  الأربطة من  ُيعد متزق   
املدى  الذي يفوق  املزمن  ي��وؤدي لاللتواء  القفز مبا  اأو  ال�شقوط  نتيجة 

الطبيعي للمف�شل مما ينتج عنه اآلم مربحة.
كرمي  ال��دك��ت��ور  املفا�شل،  ومناظري  العظام  ج��راح��ة  ا�شت�شاري  وي��ق��ول 
ال�شكري: اإن متزق الأربطة من الإ�شابات يف الأن�شجة ال�شامة الكثيفة 
التي لها �شفة التمدد والتي تربط العظام ببع�شها عند التقائها باملف�شل 

الرئي�شي واملفا�شل الأخرى.
وي�شيف، اأنه عندما تتمدد ب�شكل يفوق قدرتها الطبيعية، يوؤدي ذلك اإىل 
متزق يف املف�شل مما ُيحدث اآلًما �شديدة والتهابات مزمنة يف املفا�شل 

وتورمها، ويوؤدي اإىل ق�شور يف حتريك الأطراف امل�شابة.
املف�شل  ا�شتخدام  جتنب  حماية  ط��ري��ق  ع��ن  ي��ك��ون  ال��ع��الج  اإن  وي��ق��ول: 

امل�شاب ملنع تطور الإ�شابة، ويحدث ذلك بال�شتعانة باجلبائر.
كما يحتاج اجل���زء امل�����ش��اب ل��ل��راح��ة، وع���دم ب��ذل امل��ج��ه��ود، ول��ك��ن ه��ذا ل 
يعني عدم القيام باأي ن�شاط حفاًظا على �شالمة اجلهاز الدوري فيمكن 
مترين الأج��زاء اخلالية من التمزق مع احلفاظ على اجلزء امل�شاب يف 

و�شع ثابت.

؟ طعم  للطعام  يكون  ل  ملاذا  م�سدودا  الأنف  يكون  •عندما 
على  ي�شاعد  الن��ف  خلف  املوجود  النفي  والتجويف  الفم  تكوين  اأن 
ان يتم التذوق وال�شم معا ففي الوقت الذي نقوم فيه بقطع الطعام 
فان الرائحة تذهب اإىل ا�شفل النف ويلتقطها غ�شاء ال�شم ثم تر�شل 
امل�شتقبالت ال�شميه الر�شالة اإىل املخ ملعرفة الرائحة فيجيب بحالوة 
طعامها .. لذلك فعندما تتعطل حا�شة ال�شم ل نتمكن من �شم الطعام 

وي�شعب متييزه ويكون طعم كل �شئ م�شابها .
؟ �سمني  ذيل  ذات  اغنام  توجد  •• ملاذا 

هذه الأغنام تنت�شر �شاللتها يف اآ�شيا خا�شة و�شمال افريقيا فتجد ان 
لها اذيال �شمان لأنها تختزن الدهن يف هذا الذيل مثل اجلمل متاماً 
�شناديق  على  اغنامهم  اذي��ال  يريحون  لالأغنام  رع��اة  هناك  ان  حتى 

خ�شبية او عربات �شغرية من �شدة ثقلها 

1965م.  يونيو  يف   ) ليونوف  األك�شي   ( الرو�شي  هو  اخلارجي  الف�شاء  يف  م�شى  من  اأول  اأن  تعلم  • هل 
 • هل تعلم اأن اأول من و�شع قدمه على �شطح القمر هو الأمريكي ) نيل اأرم�شرتونخ ( يف يوليو 1969م. 

 • هل تعلم اأن اأول فتاة �شعدت اإىل الف�شاء هي ) فالنتينا تري�شكوفا ( على منت املركبة ) فو�شتك � 6 (. 
 • هل تعلم اأن ) الراأراأة ( تعني حتريك العينني و اإدارتهما لت�شديد النظر على الهدف.

 • هل تعلم اأن اأول من اكت�شف الدورة الدموية ال�شغرى يف الإن�شان هو ابن النفي�ض. 
 • هل تعلم اأن اأول من قال بقابلية الأع�شاء ال�شلبة يف اجل�شم كالعظام لاللتهاب و الت�شخم و الأورام هو 

ابن �شينا. 
 • هل تعلم اأن اأ�شخم كتل من الذهب اخلام مت العثور عليها يف اأ�شرتاليا و الربازيل. 

 • هل تعلم اأن الأنثى من ال�شباع اإذا و�شعت و لدها ترفعه يف الهواء اأياماً تهرب به من الذر و النمل لأنها 
ت�شعه كقطعة من حلم فهي تخاف عليه من الذر و النمل فال تزال ترفعه و ت�شعه و حتركه من مكان اإىل 

مكان حتى ي�شتد. 
 • هل تعلم اأن التم�شاح الأمريكي و التم�شاح الإفريقي و فر�ض البحر تق�شي فرتات نومها يف الوقت الذي 

تطفوا فيه على املاء خ�شو�شاً عندما يكون املاء دافئاً و هي حتب اأن ت�شند روؤو�شها اإىل ظهور زمالئها. 
 • هل تعلم اأن القطة الأم تلد ثالث مرات يف ال�شنة و تنجب من 15 : 20 هرة ، و اأغلب النا�ض ل يرغبون 

يف اأن تزاحم القطط بيوتهم و لذلك فاإنهم يوزعونها على الغري .. اأو .. يغرقونها. 

الثعبان واجلدة!
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فوائد البطاطا ملر�سى ال�سكر
التغلب على م�شاكل  ت�شاعد فى   .1  
غنية  لأن����ه����ا  ال���ه�������ش���م���ى:  اجل����ه����از 
غى  ت�شاعد  التى  الغذائية  بالألياف 
م��ك��اف��ح��ة الإم�������ش���اك وال���وق���اي���ة من 

�شرطان القولون.
ميكن  الأن�������ش���ول���ني:  م���ق���اوم���ة   .2
الأطعمة  اأف�شل  من  واح��دا  اعتباره 

على  ي�شاعد  ال���ذى  الطبيعى  ال�شكر  على  يحتوى  لأن���ه  ال�شكر،  ملر�شى 
تنظيم م�شتويات ال�شكر فى الدم.

على  وت�شاعد  بالبوتا�شيوم  غنية  البطاطا  القلب:  على حماية  ت�شاعد   .3
تكون  اأن  ي�شمن  وه��ذا  ال��دم،  وتنظيم �شغط  اجل�شم  فى  ال��ت��وازن  حتقيق 

فى خطر اأقل من اإ�شابة مري�ض ال�شكر مب�شاكل القلب.
على  يعمل  وهو  د،  فيتامني  على  حتتوى  لأنها  املناعة:  جهاز  تعزز   .4
والغدة  واجل��ل��د  القلب  و�شحة  والأ���ش��ن��ان  وال��ع��ظ��ام  امل��ن��اع��ة  ج��ه��از  تقوية 

الدرقية.
تنظيم  فى  ت�شاعد  البطاطا  فاأن  والع�شالت:  الأن�شجة  على  حتافظ   .5

الإ�شارات الع�شبية التى حتافظ على �شحة الدماغ والقلب.
فى  ت�شاعد  التى  لالأك�شدة  امل�شادة  باملواد  غنية  لأنها  الربو:  تكافح   .6
من  واحل��د  والنقر�ض  الثدى  و�شرطان  املفا�شل  والتهاب  الربو  مكافحة 

اآثار ال�شيخوخة.

ترهلها  اإىل  اخل�شر  منطقة  يف  ال��ده��ون  ت��راك��م  ي���وؤدي 
الطبيعية  امل�����ش��روب��ات  بع�ض  اأن  غ��ري  هيئتها،  وت�شويه 
دون  املنطقة  بتلك  ال��ده��ون  م��ن  التخل�ض  يف  ت�شاعد 
احلاجة لتناول الأدوية اخلا�شة بالتنحيف ودون خطر 

التعر�ض لأ�شرارها.
منال  الدكتورة  العالجية  التغذية  ا�شت�شارية  وتن�شح 
ال��ت��ي ت�شاعدهم  امل�����ش��روب��ات  ب��ع��دد م���ن  ال���دي���ن  ���ش��رف 
يف التخل�ض م��ن ده���ون اخل�����ش��ر، ك��م��ا ت��ق��دم ع����دًدا من 
ال�شمنة،  على  الق�شاء  يف  ت�شاهم  التي  العامة  الن�شائح 
والفواكه،  املياه، وتناول اخل�شروات  �شرب  كالإكثار من 
وجتنب الدهون وامل�شروبات الغازية، كما تن�شح مبمار�شة 
الريا�شة بانتظام. ومن امل�شروبات التي تن�شح بها تناول 

الإفطار  قبل  والزجنبيل  بالليمون  املمزوج  الدافئ  املاء 
ا، كما تن�شح بع�شري البطيخ الذي يعمل على حرق  يوميًّ

الدهون مبا يحتويه من اأحما�ض اأمينية.
م�شادات  من  يحتويه  مبا  الأخ�شر  ال�شاي  ي�شاعد  كما 
والبطن،  اخل�شر  ده���ون  م��ن  التخل�ض  على  الأك�����ش��دة 

وتن�شح بتناوله قبل ممار�شة التمارين الريا�شية.
الدهون  ��ا حل��رق  اأي�����شً بها  ال��ت��ي تن�شح  امل�����ش��روب��ات  م��ن 
ع�����ش��ري ال���ط���م���اط���م، ح���ي���ث حت���ت���وي ال���ط���م���اط���م على 
الكربوهيدرات واملغن�شيوم وفيتامني c مبا يفيد اجل�شم 

ول يزيد من وزنه.
يف حني يعزز ع�شري التفاح الإح�شا�ض بال�شبع ملا يحتويه 

من األياف.

م�صروبات تخل�صك من دهون اخل�صر

عار�سة تقدم زيا ليونارد باري�ض خالل ربيع - �سيف 2018 �سمن عر�ض لالأزياء يف العا�سمة الفرن�سية. )ا ف ب(

يحكى ان ثعبانا �شخما كان ي�شكن احد اجلحور يف حائط كبري ملنزل احد العائالت وقد اعتاد عليه ا�شحاب 
البيت كبارا و�شغارا، ويف احدى املرات احبت اجلدة ان ترى اإْن كان للثعبان �شغار اأم ل.. لنه قبل فرتة كان 
منتفخا قليال والآن ا�شبح �شكله طبيعيا، وهنا انتظرت اجلدة حتى يخرج الثعبان للبحث عن طعام ونظرت 
يف اجلحر فوجدت عددا كبريا من ال�شغار تتلوى بداخله وما زالت مغم�شة العينني فاح�شرت كي�شا واخذت 

ال�شغار داخله ثم و�شعتهم يف مكان اخر او�شع وادفاأ وذهبت لتق�شي حوائج بيتها.
رجع الثعبان اإىل جحره فلم يجد ال�شغار فاأخذ يلف حول نف�شه كالتائه ال�شائع وهو غا�شب ل يعرف ماذا 
يفعل فقد ادرك ان احدا ما اخذ �شغاره ول احد يعرف هذا اجلحر غري ا�شحاب البيت الذين اعتادوا عليه 
واعتاد عليهم، فنزل من جحره وزحف لداخل البيت وجتول يف فنائه الوا�شع فوجد يف طرف الفناء اناء كبريا 
وقد امتالأ باحلليب الطازج فاقرتب منه وبخ بداخله ال�شم بغزاره وعاد ادراجه جلحره ويف ذلك الوقت كان 
رب البيت قد راآه يزحف يف كل مكان وكاأنه يبحث عن �شغاره فاأخرب اجلدة التي حملت ال�شغار وعادت بهم 
الثعبان ونزل  اح��د.. فا�شرع  يوؤذهم  ان �شغاره مل  الثعبان وجدهم ففرح وع��رف  القدمي وملا عاد  اإىل اجلحر 
من جحره وذهب اإىل الفناء متجها اإىل اناء احلليب الذي كانت اجلدة تقرتب منه وقام على الفور باللتفاف 
حوله ثم قام ب�شكبه على الر�ض جميعه حتى ل ي�شتعمله احد وي�شره �شمه.. وعاد ل�شغاره، وهنا ولأن اجلدة 
غ�شبت من �شكب احلليب على الر�ض اإل ان رب البيت قد اخربها مبا حدث ومن انه قد �شاهد الثعبان وهو 
يبخ ال�شم بداخله وانه كان ينوي �شكبه لكن الثعبان ملا رجع وراأى �شغاره واطماأن عاد ادراجه ليلغي انتقامه 

من اهل البيت و�شبحان اهلل.


