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الأزرق والوردي.. �سر تاريخي لالرتباط باملواليد

الذكور  املواليد من  وال��وردي مبالب�س  الأزرق  اللونان  ارتبط  لطاملا 
وتاريخه،  ال�شائع،  ال��ت��الزم  ذل��ك  �شبب  لكن  الرتتيب،  على  والإن���اث 

يحمل ق�شة غريبة قد ل يدركها كثريون.
بالقارة  ال��ب��داي��ة  يف  عك�شيا  ك���ان  الرت���ب���اط  اأن  الأم����ر  يف  وامل��ده�����س 
الأوروبية، اإذا كان اللون الأزرق يرمز لالإناث، والوردي للذكور، وفق 

ما ذكر خبري الألوان غافني اإيفانز.
باإلبا�س  الأمهات  الدعايات تن�شح  التا�شع ع�شر، كانت  القرن  وخالل 
بناتهن الزي الأزرق اإن اأردن اأن يت�شفن عند الكرب باجلمال والأنوثة، 
واأن يلب�شن اأولدهن الذكور مالب�س وردية اللون، اإن اأردن اأن ي�شبوا 

اأقوياء واأ�شحاب ع�شالت مفتولة.
اأما ال�شبب يف ذلك فكان يعود وقتها اإىل اعتبارات خا�شة، اإذ ارتبطت 
اأوروبا باللون الأزرق، اإىل حد و�شفها ب� القارة الزرقاء ، مما كان يعني 

اأن ذلك اللون ي�شري اإىل اجلمال والأنوثة.
ملالب�س  املفرت�شة  ب��الأل��وان  ترتبط  دينية  اأب��ع��ادا  الأم��ر  اكت�شب  كما 

ارتدتها ال�شيدة مرمي العذراء.
اأما اللون الوردي فارتبط بالذكور على اأ�شا�س اقرتابه من درجة لون 

الع�شالت.
وقد ا�شتمر الأمر على تلك احلال ل�شنوات عدة حتى منت�شف القرن 
الع�شرين، حني جنحت دعايات جتارية مكثفة يف قلب الأمور، وروجت 
ل��ل��وردي ب��اع��ت��ب��اره ال��ل��ون الأق����رب ل��الأن��وث��ة، يف ح��ني حت���ول الذكور 

بالتايل، وحتى يومنا هذا، اإىل اللون الأزرق.

ما هي ال�سيجارة الإلكرتونية؟
 Hon Lik ليك  ه��ون  ال�شيني  الكيميائي  اخ���رتع   ٢٠٠٣ ع��ام  يف 
ال�شيجارة  �شكل  على  �شنعت   ٢٠٠٤ عام  يف  و  اللكرتونية،  ال�شيجارة 
منظمة  بدعاية  م�شحوبة  الأ�شواق  يف  وطرحت  املعروفة،  التقليدية 
اأنها البديل الرئي�س لل�شيجارة التقليدية ال�شارة والتي ت�شبب  على 

ال�شرطان.
يف  النار  مثل  العامل  يف  ال�شيجارة  هذه  انت�شرت  التاريخ  ذلك  منذ  و 
بع�شهم   ، املدخنني  املدخنني وغري  اأقبل عليها كثري من  و  اله�شيم، 
رغبة يف ترك ال�شيجارة التقليدية، و بع�شهم لأنه كان عندهم رغبة 
انها غري �شارة.  الدعايات  ال��ذي تقول  البديل  التدخني ووج��دوا  يف 

ووجدت اأي�شا �شوقاً رائجاً عند ال�شباب.
وجميلة  مبتكرة  و  خمتلفة  اأ���ش��ك��ال  ابتكار  يف  امل�شانع  ن�شطت  وهنا 
ل���رتوق ل��ع��دد اأك���رب م��ن ال��ن��ا���س. واأ���ش��ب��ح��ت جت���ارة رائ��ج��ة ت���در علي 
 2 من  اأكرث  املبيعات  بلغت  ال�شركات اأرباحاً هائلة.ففي عام 2013 

بليون دولر.
من   12% اأمريكا  و  اأوروبا  يف  اأنه  التقديرات  كانت  يف عام 2016 
البالغني  %1.1من  ولكن  الإلكرتونية،  ال�شيجارة  جربوا  ال�شكان 

ا�شتمروا ي�شتعملوها.
كيف تعمل ال�شيجارة اللكرتونية؟

تتاألف ال�شيجارة اللكرتونية من عدة اأجزاء:
اأنبوب الفم الذي ي�شتعمل ل�شحب الدخان من ال�شيجارة،

املخزن الذي يحتوي على ال�شائل الذي يتحول اىل البخار بعد �شفطه 
ونفخه،

و مادة  النيكوتني،  م��ادة  وه��و  الأه���م  اجل��زء  م��ن  ال�شائل مكون  ه��ذا 
.Propylene glycol بروبولني كاليكول

اجللي�شرين،
املدخن،  بها  يتلذذ  لكي  نكهات  او  معطرة  م���واد  اليها  ي�شاف  كما 
نكهة خمتلفة من هذه   5000 اك��رث من  ان هناك  املراجع  تقول  و 

الإ�شافات.
البطارية،

من  احل���رارة  ي�شتمد  لولبي  �شلك  ع��ن  ع��ب��ارة  وه��و  الت�شخني  ع��ام��ل 
البطارية عند ال�شتعمال ، وهو الذي ي�شخن ال�شائل اللكرتوين اأىل 

حوايل 200 درجة مئوية بحيث يتحول اإىل بخار.
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نريان كاليفورنيا تعطي طابعًا خميفًا لـديزين لند 
ل�  ال��ع��ام  املنظر  تغيري  كاليفورنيا  غ��اب��ات  يف  امل�شتعلة  ال��ن��ريان  ا�شتطاعت 
ديزين لند ، ما مّكن ال�شياح من ا�شتغالل تلك الفر�شة لن�شر ال�شور على 
ي�شبه  خميف  بطابع  العامل  ال�شياحي  املعلم  هذا  يظهر  التوا�شل  من�شات 

زينة عيد الهالوين . 
اأجزاء  تلتهم  باتت  التي  النريان  فاإن  املتناقلة،  ال�شور  وبح�شب ما تظهره 
كبرية من الولية، جعلت م�شتوى الهواء ينخف�س يف جميع اأنحاء الولية 

ما جعل امل�شوؤولني يطالبون ب�شرورة توخي احلذر اأثناء القيادة.
دي��زين لند  ف��اإن جممع  ايه الأمريكية،  األ  اإذاع��ة كاي تي  وبح�شب موقع 
مل ي�شدر اأي حتذير بوجود حرائق يف الداخل، الأمر الذي يعني ا�شتمرار 

ا�شتقبال الزائرين حتى هذا التاريخ.
املباين  خلفية  باتت  وقد  لند  دي��زين  موقع  زوار  املن�شورة  ال�شور  وتظهر 
 ، هالوين  ال�  عيد  لزينة  م�شابه  ب�شكل  الأ�شود  والدخان  الربتقايل  باللون 

الذي ي�شادف اأي�شاً نهاية ال�شهر احلايل.
اأن  ال��ولي��ة  �شرطة  ع��ن  الفرن�شية  الأن��ب��اء  وك��ال��ة  نقلت  اإط���ار مت�شل،  ويف 
ح�شيلة احلرائق ال�شخمة امل�شتعرة يف ثمان من مقاطعات الولية الواقعة 

يف جنوب غرب الوليات املتحدة ارتفعت اإىل ع�شرة قتلى.
ثالث  يف  الطوارئ  حالة  الإثنني  �شابق  وقت  يف  اأعلنت  كاليفورنيا  وكانت 

مقاطعات واأمرت اآلف ال�شكان باإخالء منازلهم.
وبح�شب جهاز الإطفاء يف كاليفورنيا فقد التهمت األ�شنة النريان منذ م�شاء 

الأحد حواىل 30 األف هكتار من امل�شاحات اخل�شراء يف �شمال الولية.
كذلك فقد التهمت النريان ما ل يقل عن 1500 م�شكن ومبنى جتاري، 

بح�شب امل�شدر نف�شه.
اأ�شهر  خ��الل  حرائق  املتحدة  ال��ولي��ات  غ��رب  يف  الغابات  ت�شهد  ما  وغالباً 

ال�شيف احلارة وتتاأجج بفعل الرياح.

اجلمرة اخلبيثة 
تقتل 100 فر�س نهر 
ع��رث ع��ل��ى ح����واىل م��ئ��ة ف��ر���س ن��ه��ر نافق 
ناميبيا، قد  يف نهر يف حممية وطنية يف 
تكون ق�شت جراء مر�س اجلمرة اخلبيثة 
على ما اأعلنت وزارة البيئة. وتظهر �شور 
ن�شرتها ال�شحف املحلية جيف فر�س نهر 
ممددة على ظهرها واأخرى يطفو وجهها 
على �شطح املياه يف منتزه بوابواتا الوطني 
يف �شمال �شرق البالد. واأو�شح وزير البيئة 
فران�س  لوكالة  �شيفيتا  بوامبا  الناميبي 
ب��ر���س: اأك���رث م��ن م��ئ��ة ف��ر���س ن��ه��ر نفقت 
نفوقها  �شبب  تعرف  ل  املا�شي.  الأ�شبوع 
اجلمرة  م���ر����س  ي���ك���ون  اأن  ن�����ش��ت��ب��ه  ل��ك��ن 
مر�س  اخل��ب��ي��ث��ة  واجل����م����رة   . اخل��ب��ي��ث��ة 
القاحل.  ب��امل��ن��اخ  ع����ادة  ب��ك��ت��ريي م��رت��ب��ط 
بعد،  احل�شيلة  ترتفع  اأن  ال��وزي��ر  ورج��ح 
اأي�شاً  تكون  قد  التما�شيح  اأن  اإىل  م�شرياً 
هذا  م��ن  نافقة  ح��ي��وان��ات  جيف  التهمت 
النوع. واأ�شاف: فرقنا البيطرية توجهت 
اإىل املكان لتحديد �شبب النفوق. و�شنتخذ 
 . ال��ن��ت��ائ��ج  ع��ل��ى  اأن نح�شل  اإج������راءات م��ا 
القارة  جنوب  يف  الواقعة  ناميبيا  وت�شم 
ال�شياح  عليها  ي��ق��ب��ل  وال��ت��ي  الأف��ري��ق��ي��ة 
والنباتية،  احل��ي��وان��ي��ة  ث��روت��ه��ا  ب�����ش��ب��ب 

حواىل 1300 فر�س نهر.

العامل يحتفل اليوم بال�سحة 
النف�سية يف مكان العمل

يف  العاملية  ال�شحة  منظمة  حتيي 
الأول(  )ت�شرين  اأكتوبر   10 كل 
لل�شحة  العاملي  اليوم  عام  كل  من 
هذا  ومو�شوع   ،2017 النف�شية 
العام هو ال�شحة النف�شية يف مكان 
ال�شوء على  العمل بهدف ت�شليط 
يف  النف�شية  الجتماعية  العوامل 
العمل التي توؤثر ب�شكل كبري على 

كفاءة املوظف واإنتاجيته. 
الأول(  )ت�شرين  اأكتوبر   10 ويف 
منظمة  حت���ت���ف���ل  ع�������ام،  ك�����ل  م�����ن 
العاملي  ب��ال��ي��وم  ال��ع��امل��ي��ة  ال�����ش��ح��ة 
ويختلف  ال���ن���ف�������ش���ي���ة،  ل��ل�����ش��ح��ة 
مو�شوع العام ح�شب املو�شوع الذي 
ال�شعيد  على  كبرية  اأهمية  ي�شكل 
املا�شي  العام  �شعار  فمثاًل  العاملي، 
يف مثل هذا اليوم كان عن الكتئاب 
وانعكا�شه على جودة حياة الإن�شان 

على جميع النواحي.
العاملي  اليوم  اأول احتفال يف  وكان 
 1992 ع��ام  يف  النف�شية  لل�شحة 
ب���ن���اء ع���ل���ى م����ب����ادرة م����ن الحت�����اد 
ويهدف  النف�شية.  لل�شحة  العاملي 
تذكري  اإىل  ال�����ش��ن��وي  الح���ت���ف���ال 
النف�شية  ال�شحة  باأهمية  ال�شعوب 
وم��زي��د م��ن ال��ت��وع��ي��ة ع��ن املر�س 
ال��ن��ف�����ش��ي وال��ع��م��ل ع��ل��ى ح��ل كافة 
ال�شالمة  تعرت�س  التي  امل�شكالت 
والعمل  الأر����س  ل�شعوب  النف�شية 
النف�شية  ال�شطرابات  عالج  على 
الع�شر  التي ظهرت مع متطلبات 
الدرا�شات  واأث���ب���ت���ت  و���ش��غ��وط��ه. 
العمل،  يف  ال����ش���ت���ق���رار  ع����دم  اأن 
نف�شية  ظ�������روف  حت����ت  وال���ع���م���ل 
اج��ت��م��اع��ي��ة غ���ري م��ط��م��ئ��ن��ة ت���وؤدي 
على  توؤثر  نف�شية  م�شاعفات  اإىل 
التدخني  تفوق  وال�شرايني  القلب 
لفرتات طويلة، واأن اأعلى الأ�شرار 
اأ�شرار  هي  النف�شية  احلالة  ل�شوء 

اقت�شادية من الدرجة الأوىل.
اإن  وقالت منظمة ال�شحة العاملية 
اأعلى اأ�شرار الكتئاب هو انخفا�س 
ال��ع��ام��ل وم���ا ينتجه من  اإن��ت��اج��ي��ة 
واأ�شرار  العمل،  اأماكن  يف  توترات 
والآلت  الأج���ه���زة  ع��ل��ى  م��ب��ا���ش��رة 
اأن  وراأت  ال��رتك��ي��ز.  ل��ع��دم  نتيجة 
الهتمام بعالج املر�شى النف�شيني 
قد اأهمل يف حني اأنه جزء ل يتجزاأ 
الإنتاجية  ال��ع��م��ل��ي��ة  ك���ف���اءة  م���ن 

املتكاملة.
ال�شحة  منظمة  ت��ق��اري��ر  وت�����ش��ري 
الك����ت����ئ����اب  اأن  اإىل  ال����ع����امل����ي����ة 
وا���������ش��������ط��������راب��������ات ال������ق������ل������ق ه���ي 
ال�شائعة  النف�شية  ال���ش��ط��راب��ات 
على  قدرتنا  على  ت��اأث��ري  لها  التي 

العمل والعمل ب�شكل منتج.

معلومات مهمة عن 
املل�سق الغذائي باحلليب

ربى م�شرب�س  التغذية  قدمت خت�شا�شية 
املل�شق  ح����ول  ال��ن�����ش��ائ��ح  م���ن  جم��م��وع��ة 
الغذائي فيما يتعلق باحلليب، من �شمنها 
وم�����ش��ت��ح��ل��ب، احلليب  م��ت��ج��ان�����س،  ك��ل��م��ة 

اخلايل الد�شم، وقليل الد�شم.
يا  دنيا  برنامج  خالل  م�شرب�س  وحتدثت 
دن��ي��ا يف ف��ق��رة اق��راأه��ا ���ش��ح، اإن���ه ميكن اأن 
اختيار  يف  الأغ���ذي���ة  املل�شقات  ت�شاعدنا 

ن��ظ��ام غ���ذائ���ي ���ش��ح��ي اأك����رث وال���ت���اأك���د اأن 
طعامنا �شليم لتناوله. وتابعت اأن " كلمة 
"خفيف" اأو "خمفف"، يجب اأن يكون على 
الأقل اأقل ب� ٣٠% يف قيمة اأ�شا�شية واحدة 
على الأقل، مثل احلريرات والدهون، من 
املنتجات القيا�شية، ويجب اأن ي�شرح مل�شق 
وما  يخف�شه  قد  ما  بدقة  الغذائية  امل��ادة 

املقدار، مثاًل خفيف: ٣٠% دهون اأقل".

فوائد �شرب املاء على الريق
يخفف �شرب املاء من التعب:

كبري  اح��ت��م��ال  فهناك  بالتعب  ت�شعر  م��ا  غالبا  كنت  اإذا 
يقلل من كفاءة   املياه مما  تناول  لعدم كفاية  نتيجة  اأن��ه 
وظيفة اجل�شم ويعد التعب هو عالمة  اولية من عالمات 
ذلك  يوؤثر  املياه يف اجل�شم  تقل كميات  اجلفاف فعندما 
مما   كفاءتها  م��ن  ويقلل  ال���دم  �شخ  عملية  ف��ى  بال�شلب 
يت�شبب يف ال�شعور بالعياء وتقلل من كفاءة كافة اجهزة  
ان  لذا علينا   اأق��ل وهكذا  بكفاءة  تعمل  اجل�شم وجتعلها 
على  ت�شاعد  اأن  ميكنها  امل��ي��اه  م��ن  كافية  كميات  نتناول 

حت�شني وظيفة اجل�شم ب�شكل اأف�شل وتقليل التعب.
طوال  ن�شيط  جعلك  فى  ي�شاعد  ال�شباح  فى  امل��اء  تناول 
ال��دم��وي��ة خا�شة فى  ال����دورة  ال��ي��وم ويح�شن م��ن ج���ودة 
املاء  �شرب  ونن�شى  بالعط�س  ن�شعر  ل  اننا  حيث  ال�شتاء 
عموما  والك�شل  التنف�س  ب�شيق  فن�شاب  ال���دم  ف��ريك��د 
املياه حتى ولو مل تكن  وال�شداع. لذلك ل تن�شى تناول 

عط�شان.

يح�شن املزاج:
ت�شري الأبحاث اإىل اأن اجلفاف اخلفيف )اأقل من 1 اىل 
اأن  ميكن  الأمثل(  امل�شتوى  عن  املاء  م�شتوى  % من   2
التفكريكما  ال��ع��ام  وال��ق��درة على  امل���زاج  ي��وؤث��ر �شلبا على 
25 ام���راأة ون�شرت  اأج��ري��ت على  وج��دت درا���ش��ة �شغرية 
يف جملة التغذية اأن جفاف اجل�شم  ميكنه اأن يوؤثر �شلبا 

على املزاج  العام
م�شتوى  على  جيد  كموؤ�شر  البول  لون  ا�شتخدام  وميكن 

املاء فى الدم .
ي�شاعد فى التخل�س من ال�شداع بانواعة املختلفة :

اإذا كان لديك �شداع اأو ال�شداع الن�شفي واأول ما ميكنك 
القيام به للح�شول على بع�س الراحة و�شرب الكثري من 
املاء. وغالبا ما ت�شبب ال�شداع وال�شداع الن�شفي ب�شبب 

اجلفاف.
يف درا�شة ن�شرت يف املجلة الأوروبية لعلم الأع�شاب اجريت 
اأن  الباحثون  وج��د  الدرا�شة  يف  امل�شاركني  من  ع��دد  على 
ويقلل  ال�شداع  احل��د من  على  ي�شاعد  املياه  كمية  زي��ادة 

من  فرتاته.  
من  ويقلل  اله�شم  عملية  ت�شهيل  يف  امل��اء  تناول  ي�شاعد 

الإم�شاك:
ي��ع��م��ل ت��ن��اول امل��ي��اه ب�شكل ك���ايف ع��ل��ى حت�����ش��ني اداء 
اله�شم  عملية  يف  ي�شاعد  ما  وهو  اله�شمي  اجلهاز 

ومينع الإم�شاك فنجد ان عدم كفاية املياه يف اجل�شم 
هذه  فى  القولون  لن  الإم�شاك  اإىل  ي��وؤدي  ما  غالبا 

للحفاظ على اجل�شم  ال��رباز  امل��اء من  ي�شحب  احلالة 
مما ي�شهم فى حدوث عملية الم�شاك

فقد وجد ان �شرب كميات كافية من املاء يعزز الأي�س 
ي�شاعد  �شليم مما  ب�شكل  اله�شم  وي�شاعد اجل�شم على 
ب�شكل جيد ويعزز حركة  العمل  اله�شمي على  اجلهاز 
على  الدافئ،  امل��اء  تناول  ان  وجد  كما  العادية  الأمعاء 
اجلهاز  �شحة  حت�شني  على  ي�شاعد  اخل�شو�س  وج��ه 

اله�شمي.

فوائد �شرب املاء للرجيم
املتطوعني  م��ن  ع��دد  على  اج��ري��ت  �شريرية  جتربة  يف 
قبل وجبات  امل���اء  م��ن  ك��اأ���ش��ني  ���ش��رب  اأن  العلماء  وج��د 
وبالتايل  ال�شهية  ق��م��ع  يف  ي�شاعد  اأن  مي��ك��ن  ال��ط��ع��ام 
فقدان الوزن ب�شكل طبيعى فعند �شرب املاء فاإنه ميالأ 
اإىل ذلك  املعدة ويقلل امليل لتناول الطعام وبالإ�شافة 
فاإنه ي�شاعد على زيادة معدل حرق دهون اجل�شم ويعزز 

العمل على قتل اخلاليا الدهنية والتخل�س منها
وت��ع��د امل��ي��اه م��ن امل�����ش��روب��ات اخل��ال��ي��ة م��ن ال�شعرات 

للتخل�س من  ل��ذا فهى عالجا مثاليا  احل��راري��ة 
الوزن الزائد .

فوائد �شرب املاء ال�شاخن
هل فعال �شرب املاء ال�شاخن يجعلك تخ�شر وزنك الزائد 

حتى لو بن�شبة قليلة؟؟
الجابة لال�شف ل. بل بالعك�س �شرب املاء البارد ) لي�س 
املثلج فقط بارد ( يجعل ج�شمك يخ�شر املزيد من ال�شعرات 

احلرارية لتدفئة هذا املاء قبل و�شوله للمعدة.
ك��م��ا ان ك���رثة ���ش��رب امل����اء ال�����ش��اخ��ن ت��ل��ه��ب ال��ل��ث��ة وتزيد 

ال�شابة ببثور الفم.
يعمل تناول املاء على طرد ال�شموم من اجل�شم :

التى  ال��ع��وام��ل  اه��م  م��ن  كافية  بكميات  امل���اء  ت��ن��اول  يعد 
من  والتخل�س  اجل�شم  م��ن  ال�شموم  ط��رد  على  ت�شاعد 

ال��ع��رق وال��ب��ول كما تعزز  النفايات ال�����ش��ارة  ع��ن ط��ري��ق 
وظائف الكلى ويقلل من ح�شى الكلى عن طريق تخفيف 
تركيز الأمالح واملعادن يف البول التي ت�شبب ح�شى الكلى 
من  كافية  كمية  �شرب  اإىل  نحتاج  اننا  من  الرغم  وعلى 
املاء طوال اليوم فان اخلرباء يحذرون من �شرب كميات 
ك��ب��رية م��ن امل���اء لن ذل���ك  ق��د يقلل م��ن ق���درة الكليتني  
فمن  وب��ال��ت��ايل  منها  والتخل�س  النفايات  ت�شفية  على 
يحتاجها ج�شمك  التى  املياه  كمية  ت�شرب  اأن  امل�شتح�شن 
13 ك���وب ف��ى اليوم  10 اىل  ف��ق��ط وال��ت��ى ت����رتاوح م��ن 
العديد  تناول  اي�شا  ويجب  لآخ��ر  �شخ�س  من  وتختلف 
العايل  املحتوى  ذات  الأطعمة  ال�شوائل وغريها من  من 

من املاء .

فوائد اعجازية ل�سرب املاء 
البارد وال�ساخن �سباحًا 

املاء  من  اجل�شم  يتكون  حيث  الب�شري.  للج�شم  الرئي�شي  املكون  هو  املاء  يعترب 
ان كمية  % ح�شب حجم اجل�شم فنجد   78 % حتى    55 تتتراوح من   بن�شب 
املياه التي تتناولها كل يوم تلعب دورا هاما يف املحافظة على �شحة اجل�شم لذلك 
على  للحفاظ  يوميا  املاء  من  اأكواب   10 اإىل  يو�شي اخلرباء ب�شرب عدد من 8 

ال�شحة العامة .
وقد حدد معهد الطب الكميات الكافية للج�شم  من امل�شروبات الكلية  يف 
اليوم الواحد والتى اختلفت من الرجال للن�شاء فقد وجد ان الرجال 

ان  وجد  و  للرجال  كوب  3 لرات اأو ما يعادل )13(  يحتاجون حوايل 
الن�شاء يحتاجون حوايل 2.2 لر او ما يعادل  9 اأكواب فى اليوم الواحد ومن 
فوائد املاء ابقاء اجل�شم رطب ب�شكل جيد وهو اأمر �شروري لعمل خاليا اجل�شم 

املختلفة والتى حتتاج للماء للعمل ب�شكل �شحيح.
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�ش�ؤون حملية
حتت رعاية عبداهلل بن زايد 

مو�سيقى اأبوظبي الكال�سيكية ي�ست�سيف ثالثي اآلة الرتومبون من اأورك�سرتا كون�سريجتيبو امللكية يف العني

�سلوفينيا واحدة من اأف�سل 100 وجهة خ�سراء على م�ستوى العامل

تعلم اأ�شا�شيات الر�شوم املتحركة وفن التحريك

معر�س جنون الكرتون يقدم �سل�سلة ور�س عمل تعليمية 
ابتداء من اليوم يف مركز القطارة للفنون بالعني

�شمن خطة التوا�شل املبا�شر مع اأفراد املجتمع

مدينة ال�سيخ خليفة الطبية تنظم حما�سرة طبية يف جمل�س عبد اهلل الكتبي

•• اأبوظبي - الفجر:

زايد  بن  عبداهلل  ال�شيخ  �شمو  رعاية  حتت 
اآل نهيان، وزير اخلارجية والتعاون الدويل 
ي�شتعد ثالثة من اأ�شهر عازيف الرتومبون 
يف اأوركت�شرا كون�شريجتيبو امللكية ال�شهرية 
لإبهار جمهور العني من خالل اأول عر�س 
ل��ه��م يف ال��ع��ا���ش��م��ة، وال����ذي ي��ح��م��ل عنوان 
يف  وذلك  باملو�شيقى،  الر�شم  يلتقي  عندما 
اإطار فعاليات املو�شم ال�شابع من مو�شيقى 

اأبوظبي الكال�شيكية.
وي����وا�����ش����ل م���و����ش���م م���و����ش���ي���ق���ى اأب���وظ���ب���ي 
الثقافة  دائ���رة  تنظمه  ال��ذي  الكال�شيكية 
من  ب��دءاً  فعالياته  اأبوظبي،  يف  وال�شياحة 
�شهر اأكتوبر اجلاري وحتى اأبريل 2018، 
الفنانني  اأه��م  م��ن  نخبة  ي�شت�شيف  حيث 
املعا�شرين من �شتى اأنحاء العامل لتقدمي 
الكال�شيكية  املو�شيقى  م��ن  ف��ري��دة  اأن����واع 
اأبوظبي  اأرج��������اء  خم��ت��ل��ف  يف  ل��ع�����ش��اق��ه��ا 

واملنطقة.
الرتومبون،  اآل�����ة  ث���الث���ي  و���ش��ي�����ش��ط��ح��ب 
وزميلهما  �شيربز  وم��ارت��ن  نيكو  الأخ��وي��ن 
البيانو  ع����ازف  ب��رف��ق��ة  ك��الي�����ش��ن�����س،  ب����ارت 
ال�شهري جريوين بال، يف رحلة ل�شتك�شاف 
والفنون  امل���و����ش���ي���ق���ى  ب����ني  م����ا  ال�������ش���الت 
ال��ب�����ش��ري��ة م��ن خ���الل اإح��ي��اء ح��ف��ل يجمع 
لي�شتمتع  ال��ف��ن��ون،  م���ن  ال��ن��وع��ني  ه��ذي��ن 
ب�����الأداء امل��ت��ق��ن ملقطوعات  ح�����ش��ور احل��ف��ل 
م�شهورة من تاأليف ملحنني كبار، من فئة 

مودي�شت مو�شجور�شكي واأنتون بروكرن.
و���ش��ي��ق��ّدم ال��ث��الث��ي خ���الل احل��ف��ل، والذي 
ن��وف��م��رب يف ح�شن   9 اخلمي�س  ي���وم  ي��ق��ام 
مميزاً  اأداًء  ال���ع���ني،  يف  ال�����ش��ه��ري  ح���م���ودة 
لأع���م���ال ع��م��ال��ق��ة امل��و���ش��ي��ق��ى، م��ث��ل فرانز 
�شوبريت ويوهان برامز، قبل اأن ي�شحبون 
اأ�شطورية  مو�شيقية  رح��ل��ة  يف  اجل��م��ه��ور 
اإىل  و���ش��وًل  ع�شر  ال�شابع  القرن  من  تبداأ 

ال��ع�����ش��ر احل������ايل. وت��ن��ط��ل��ق ال���رح���ل���ة من 
ع�شر الباروك الفرن�شي، مع العمل الفني 
راق�شة"  م��ق��ط��وع��ات  ""ثالث  ال��ت��اري��خ��ي 
والذي  كوبريين،  لوي�س  الفنان  اإب��داع  من 
الرتومبون  اآلت  ليقدم عرب  توزيعه  اأعيد 
بروكرن  اأن��ت��ون  عمل  تقدمي  يليه  ال��ث��الث، 
يعود  وال��ذي  اإيكايل"  "مقطوعتا  ال�شهري 

تاريخه اإىل عام 1847.
وت�����ش��ت��م��ر ال��رح��ل��ة م���ع حم��ط��ة ث��ان��ي��ة من 
املوؤلف  مع  وحت��دي��داً  ع�شر،  التا�شع  القرن 
والذي  لي�شت،  ف��ران��ز  ال�شهري  ال��ه��ن��غ��اري 
ال�شهري  ت��وزي��ع��ه  اإىل  ع�����ش��اق��ه  ���ش��ي�����ش��ت��م��ع 
روؤية جديدة،  "اآيف ماري" �شمن  ملقطوعة 
"الراب�شودي  م��ق��ط��وع��ت��ه  اإىل  اإ����ش���اف���ة 
الهنغارية رقم 11"، قبل الغو�س يف روائع 
ن��ي��ك��ول ف���ريو واإي��ل��ي��ا راي��ن��ج��ود م��ن خالل 
فور  فريند  "اإي  ملقطوعتيهما  مذهل  اأداء 
و"بالد" )راينجود(،  فريند" )ف��ريو(  اإي 
من  ال�شبعينات  حقبة  اإىل  تعودان  واللتني 

القرن املا�شي.
امللكية  "كون�شريجتيبو"  اأورك�����ش��رتا  وُتعد 
اإح����دى اأه���م ال��ف��رق الأورك�����ش��رتال��ي��ة على 
م�شتوى العامل، حيث جنحت يف ا�شتقطاب 
 ،1888 عام  تاأ�شي�شها  النقاد منذ  اإعجاب 

مييزها  الذي  الفريد  اأدائها  بف�شل  وذلك 
ع��ن اآلف ال��ف��رق الأخ�����رى. وت��ت��األ��ف هذه 
اإىل  ينتمون  عازفاً   120 من  الأورك�شرتا 

اأع�شائها  وي��ت��م��ي��ز  دول�����ة،   20 م���ن  اأك����رث 
بالقدرة على ال�شتماع اإىل بع�شهم البع�س 
والعزف ب�شكل متناغم �شويًة، وهي مقدرة 

اأع���ل���ى م�����ش��ت��وي��ات املوهبة  ت���واف���ر  ت��ت��ط��ل��ب 
اأع�شاء  ب��ني  م��ا  املتبادلة  وال��ث��ق��ة  ال��ف��ردي��ة 

الفرقة.

•• دبي – الفجر

قائمة  اأخرى �شمن  �شلوفينيا مرة  تربعت 
م�شتوى  على  الكربى  اخل�شراء  الوجهات 
جلوبال  م��وؤ���ش�����ش��ة  متنحها  ال��ع��امل،وال��ت��ي 
اإيفنت�س.حيث جرت مرا�شم احلفل  جرين 
الإيطالية  رمي���ي���ن���ي  م�����دن  م����ن  ك�����اٍل  يف 
وك��ا���ش��ك��ي�����س ال��ربت��غ��ال��ي��ة، وب���ه���ذا الإط�����ار 
جاءت ليوبليانا عا�شمة �شلوفينيا واملنتجع 
احلراري بود�شرتتيك يف املراتب الأوىل يف 
�شلم الت�شنيف،جنبا اإىل جنب مع �شلوفينيا 
جرين د�شتني�شن. وعزز هذا احلدث البارز 
واح���دة  ب��اع��ت��ب��اره��ا  �شلوفينيا  م��ك��ان��ة  م��ن 
ال�شياحة  ال��رائ��دة يف جم��ال  ال��ب��ل��دان  م��ن 

امل�شتدامة.
الوطني  ب��ربن��اجم��ه��ا  ���ش��ل��وف��ي��ن��ي��ا  وت��ف��خ��ر 
الفريد من نوعه والذي يدعى  �شلوفينيا 
وحت�شني  ت��ق��ي��ي��م  اإىل  ال����ه����ادف  ج����ري����ن، 
ا���ش��ت��دام��ة وج��ه��ات��ه��ا وم��زودي��ه��ا. ك��م��ا يعد 
مبثابة �شهادة وبرنامج  يجمع كل اجلهود 
املوجهة نحو التنمية امل�شتمرة لل�شياحة يف 
�شلوفينيا. وكان امل�شروع الأخ�شر لل�شياحة 
ال�شوء  دائ��رة  (،يف   GSST( ال�شلوفينية 
يف اإيطاليا والربتغال، وكذلك كان حا�شراأً 
بقوة يف معر�س ال�شياحة الدولية بباري�س 

�شريك  مع  بالتعاون  امل�شروع  ه��ذا  ،ويعمل 
وط��ن��ي م��ع��ت��م��د،األ وه����و  ف��ي��ك��ت��وري اأوف 
عن  غودبلي�س،ف�شاًل  ت���ورزمي  �ش�شتينابل 

.يف  د�شتني�شن  جرين  ي�شمى  دويل  �شريك 
ذات ال�شياق تغطي ا�شرتاتيجيته م�شتويني 
ال��وج��ه��ات وم��ق��دم��ي خدمات  اأ���ش��ا���ش��ي��ني: 

ال�شياحة. ومن خالل هذه املبداأ يتم عملية 
احل�����ش��ول ع��ل��ى م���دى م��ع��دل اخل�����ش��رة يف 
�شلوفينيا، وتقيم الوجهات  اخل�شراء وفقاً 

للمعايري الدولية ومنها جرين د�شتني�شن 
للموؤ�شرات  الأوروب�����ي  وال��ن��ظ��ام  ���ش��ت��ان��درد 
على  يجب  ح��ني  يف  )اإي��ت��ي�����س(،  ال�شياحية 
من  مقدمي اخلدمات اأن يكونوا �شمن 6 
واملت�شمنة:  عامليا  بها  امل��ع��رتف  ال��درج��ات 
غلوب،كي  ج��ري��ن  اإك���ولب���ي���ل،  ب��ي��وه��وت��ل��ز، 

جرين،تور�شريت و اأو ترافليف.
بثالث  تتمثل  �شلوفينيا  اأن  امل��ع��رف  وم��ن 
جوانب وهي جرين، اأكتيف و هيلثي ،وتعد 
واح���دة م��ن اأك��رث ال��ب��ل��دان الأوروب��ي��ة غنى 
الرئي�شية  اخل�شائ�س  ب��امل��ي��اه.وي��ت�����ش��م��ن 
وهي  األ  ن��ق��اط  اأرب����ع  الأخ�����ش��ر  للم�شروع 
ال�شامل،الربنامج  ال���ت���ن���م���وي  ال���ن���ه���ج   :
ال��وط��ن��ي،امل��ق��ارن��ة ال��دول��ي��ة وال���ش��ت��ن��اد اإىل 

املعايري العاليمة.
جمموعه  م�����ا  زار  ب����ال����ذك����ر  واجل������دي������ر 
جمل�س  دول  م��ن  �شائح  األ���ف   76،163
التعاون اخلليجي �شلوفينيا يف عام 2016، 
مقارنة   10٪ ق��دره��ا  زي���ادة  اإىل  اأدى  مم��ا 
ال�شعوديني  ال�����زوار  2015.،وت�شدر  ب���� 
 43،483 اإىل  و�شل  بعدد  الأوىل  املرتبة 
زائ��ر ، وهو ما ميثل زي��ادة بن�شبة 11،5٪ 
بالنظر اإىل العام الفائت،اأما �شياح الإمارات 
العربية املتحدة فحلوا ثانيا  يليهم الزوار 

من الكويت.

•• العني - الفجر:

ملعر�س  امل�شاحبة  التفاعلية  العمل  ور����س  تنطلق 
الثقافة  دائ������رة  ت��ن��ظ��م��ه  ال�����ذي  ال���ك���رت���ون  ج���ن���ون 
وال�����ش��ي��اح��ة – اأب��وظ��ب��ي م��ن ال��ي��وم وح��ت��ى ال�شبت 
القطارة  احل��ايل، يف مركز  ال�شهر  14 من  ال��ق��ادم 
التفاعلية  ال��ع��م��ل  ور�����س  وت��ت��ي��ح  ب��ال��ع��ني.  ل��ل��ف��ن��ون 
ت�شتخدم  التي  املختلفة  وامل��واد  العنا�شر  ا�شتك�شاف 
لإبداع قطع فنية نهائية قادرة على تو�شيل ر�شائل 
جمتمعية  ح���وارات  �شمن  بخفة  الهزلية  ال��ر���ش��وم 
 12 على  العمل لرتكز  ور���س  ت�شميم  حيوية.  مت 
مو�شوعاً منفرداً، تتيح الطالع على املهارات الفنية 
والإبداعية لتعلم اأ�شا�شيات تنفيذ الر�شوم املتحركة. 
ومت تق�شيم كل يوم من اأيام هذه ال�شل�شلة اإىل ور�س 
عمل متنوعة تلبي اهتمامات حمددة. وقالت �شمية 
دائرة  لدى  املجتمعية  الفعاليات  ال�شويدي، مديرة 
الثقافة وال�شياحة: ا�شتوحينا ت�شميم ور�س العمل 
الكرتون،  جنون  معر�س  يف  املقدمة  الأع��م��ال  م��ن 
اجتاهات  ويعر�س  فناناً،  ل�22  اأع��م��اًل  ي�شم  ال��ذي 
ال��ذي يعترب  الفن  اجليل اجل��دي��د م��ن فناين ه��ذا 
الجتماعية  ال��ق�����ش��اي��ا  ع��ن  للتعبري  ق��وي��ة  و�شيلة 
اجلوانب  ا�شتك�شاف  العمل  ور���س  وتتيح  املختلفة. 
املتحركة،  والر�شوم  الهزلية  الر�شوم  لفن  املختلفة 
يف خ��ط��وة ل��دع��م امل���واه���ب الإب���داع���ي���ة ال��ن��ا���ش��ئ��ة يف 
ال���دول���ة وامل��ن��ط��ق��ة، خ��ا���ش��ة اأن�����ه ف���ن ي�����ش��ه��د من���واً 
واجلمهور  الفنانني  ناحية  م��ن  واإق��ب��اًل  ملحوظاً 
اأي���ام اخلمي�س  على ح��د ���ش��واء. وت��ق��ام ور���س العمل 
اأكتوبر اجلاري،  12 و13 و14  واجلمعة وال�شبت 
 7 اإىل  م�����ش��اًء   5 ال�شاعة  م��ن  امل�شاركني  وت�شتقبل 
م�شاًء.  وتنطلق �شل�شلة ور�س العمل اليوم اخلمي�س 
مب��ج��م��وع��ة م��ب��ت��ك��رة م��ن ور�����س ال��ع��م��ل، م��ن بينها 
والألوان  الر�شا�س  بالقلم  "الر�شم  بعنوان  ور�شة 

متحركة  ر���ش��وم  تنفيذ  كيفية  لتعلم  اخل�شبية"، 
اخل�شبية.  والأل�����وان  ال��ر���ش��ا���س  القلم  با�شتخدام 
ر�شم  "الواقعية" لتعلم كيفية  بعنوان  وور�شة عمل 
والألوان  الر�شا�س  القلم  با�شتخدام  واقعية  وجوه 
اأما  وال�شوء،  الظل  فنيات  على  بالرتكيز  اخل�شبية 
ور�شةعمل "الر�شم ال�شحراوي" فتقدم فنيات ر�شم 
لوحة من وحي �شحاري دولة الإم��ارات با�شتخدام 
الأك��ري��ل��ي��ك وال��ك��ان��ف��ا���س، ويف ور����ش���ة ور����ش���ة عمل 
"الر�شم من الذاكرة الب�شرية" �شيتعرف امل�شاركون 
على فنيات ر�شم �شور من ذاكرتهم ال�شخ�شية. كما 
اإط��ار زمني حمدد"  "الر�شم يف  �شتقدم ور�شة عمل 
تدريبات على الر�شم يف زمن حمدد، والتعرف على 
فنيات زيادة �شرعة الر�شم والدقة، ويتعلم امل�شاركني 
كيفية ر�شم لوحات تعك�س اجلغرافيا الإماراتية من 
جبال وبحار وذلك يف ور�شة عمل بعنوان من وحي 
اأكتوبر،   13 الإم���ارات. وغ��دا اجلمعة  جبال وبحار 
لغات  ل��ك��ت��اب  بعنوان"مقدمة  ع��م��ل  ور����ش���ة  ت��ق��ام 
يتعرف  وامل�شاعر"  التعبري  ال��ه��زل��ي��ة:  ال��ر���ش��وم��ات 
خاللها امل�شاركني على اأ�شا�شيات الر�شومات الهزلية 
كيفية  اأم��ا  ال��ر���ش��وم.  لغات  كتاب  ا�شتخدام  وكيفية 
اإبداع ر�شومات هزلية تتالعب باأذهان القراء فيمكن 
تعلمها خالل ور�شة عمل "�شناعة الر�شوم الهزلية 
ور�شة  ويف  واحلركة"،  ب��ال�����ش��وت  ال��ر���ش��م   - ور���ش��ة 
ب�شكل  هزلية  ر�شومات  لإب��داع  وخ��دع  عمل"ن�شائح 
حول  اخل���رباء  اآراء  على  امل�شاركون  يطلع  اأف�شل" 
كيفية تعزيز �شرعة الر�شم واإب��داع ر�شومات هزلية 
�شفحة  "ا�شتيعاب  عمل  ور���ش��ة  اأم��ا  اأف�����ش��ل.  ب�شكل 
والر�شومات"  ال��ل��وح��ات  ال��ه��زل��ي��ة:  ال��ر���ش��وم  ك��ت��اب 
كيفية قراءة �شفحة  فتقدم معلومات مكثفة حول 
تركيز  توجيه  وكيفية  الهزلية،  الر�شومات  كتاب 
والتدفق  ال�شرعة  حيث  من  ال�شفحة  عرب  القارئ 

و�شكل ال�شفحة بوجه عام. 

ت��ق��ام ور����ش���ة عمل  اأك���ت���وب���ر،   14 ال�����ش��ب��ت  ي����وم  ويف 
م�شاهد  ر���ش��م  كيفية  ع��ن  ال�شهرية"  "الق�ش�س 
ال�شرد الروائي للق�شة. اأما فنيات اإبداع �شخ�شيات 
كرتونية من وحي اخليال فيمكن تعلمها يف ور�شة 

بعنوان "امل�شاهد التخيلية".
فريدة  فر�شة  الكرتون"  "جنون  معر�س  ويعترب 
فناين  م��ن  مهمة  �شريحة  اأع��م��ال  ع��ل��ى  ل��الإط��الع 
الإلكرتونية  امل��ن�����ش��ات  ع��ل��ى  امل���ع���روف���ني  ال���ر����ش���وم 
بني  متنوعة  اأع��م��اًل  املعر�س  وي�شم  والتقليدية. 
التحريك،  واأف����الم  امل�����ش��ورة  والق�ش�س  املل�شقات 

والر�شومات على الإنرتنت وغريها.
القطارة  مب��رك��ز  الكرتون"  "جنون  معر�س  ي��ق��ام 
وي�شقبل  ن��وف��م��رب،   13 ي���وم  ح��ت��ى  ال��ع��ني  مبنطقة 
زواره ي��وم��ي��اً ع���دى اأي����ام اجل��م��ع��ة م��ن ال�����ش��اع��ة 9 

�شباحاً اإىل 8 م�شاًء. 

•• اأبوظبي - الفجر:

يف  ال��ب��ارز  ودوره���ا  املجتمعية  مل�شوؤوليتها  تعزيزاً 
ن�شر الوعي ال�شحي بني اأفراد املجتمع، زار وفد 
اإحدى من�شاآت  الطبية  ال�شيخ خليفة  من مدينة 
"�شحة"  ال�شحية  ل��ل��خ��دم��ات  اأب��وظ��ب��ي  ���ش��رك��ة 
جم��ل�����س م���ع���ايل ال���ل���واء ال���رك���ن ع���ب���داهلل مهري 
عبداهلل الكتبي بهدف التوا�شل املبا�شر مع كافة 
�شرائح املجتمع والو�شول اإليهم من اأجل تقدمي 
والإجابة  املجانية  والفحو�شات  الطبية  امل�شورة 

عن كافة الأ�شئلة الطبية.
وك�����ان ���ش��م��ن وف����د ال����زي����ارة ع����دد م���ن الأط���ب���اء 
املر�شى.  ���ش��وؤون  وموظفي  التمري�شي  وال��ك��ادر 
وخ����الل ال����زي����ارة األ���ق���ى ال���دك���ت���ور ���ش��ري��ف بكري 
ا�شت�شاري القلب يف مدينة ال�شيخ خليفة الطبية 
�شليم" اأكد  ق��ل��ب  ن��ح��و  "معاً  ب��ع��ن��وان  حم��ا���ش��رة 
باأمرا�س  الإ���ش��اب��ة  ح���الت  م��ن   80% اأن  فيها 
من  تالفيها  ميكن  الدماغية  وال�شكتات  القلب 
احتمالية  من  تزيد  التي  الأ�شباب  تفادي  خالل 
ح���دوث ه���ذه الأم���را����س، وم���ن اأه��م��ه��ا التدخني 
ال���ذي رب��ط��ت ال��ع��دي��د م��ن ه���ذه ال��درا���ش��ات بينه 
القلبية على  الذبحات  ن�شبة ح��دوث  زي��ادة  وب��ني 
م�شتويات  ارت���ف���اع  اإىل  اإ���ش��اف��ة  ال��ت��ح��دي��د،  وج���ه 
ال��ك��ول�����ش��رتول و���ش��غ��ط ال���دم وم��ع��دل ال�����ش��ك��ر يف 
الدم، وزيادة الوزن وخ�شو�شا يف حميط البطن، 
وعدم  منتظمة،  ب�شكل  بالريا�شة  القيام  وع��دم 
اإىل  اإ�شافة  يومياً  والفاكهة  اخل�شراوات  تناول 
القلب  اأم��را���س  اأن  �شرح  كما  النف�شي.  ال�شغط 
وال�شرايني ل تزال ال�شبب الرئي�شي للوفاة ح�شب 

الإح�شائيات.
الغذاء  ت��ن��اول  اأهمية  على  بكري  ال��دك��ت��ور  و���ش��دد 
له  مل��ا  ال��ب��دين  الن�شاط  على  وامل��داوم��ة  ال�شحي 
من تاأثري اإيجابي على ال�شحة ب�شكل عام و�شحة 
ممار�شة  من  بد  "ل  وق��ال،  خا�س،  ب�شكل  القلب 
دقيقة   20 مل��دة  الأق��ل  على  الريا�شية  الأن�شطة 
العادات  وتغيري  اأ���ش��ب��وع��ي��اً،  م���رات   5 اإىل   4 م��ن 

الغذائية والجتاه للطعام ال�شحي."
الزرعوين  حممد  ال��دك��ت��ور  حت��دث  جانبه  وم��ن 
طبيب يف ال�شحة املهنية يف مدينة ال�شيخ خليفة 
اأخذ  اأن  واأو�شح  املو�شمية  الإنفلونزا  الطبية عن 
الوحيدة  الو�شيلة  ه��و  ���ش��ن��وي��اً  الإن��ف��ل��ون��زا  ل��ق��اح 
ل��ل��وق��اي��ة م���ن م���ر����س الإن���ف���ل���ون���زا وال���ت���ي يبداأ 
نهاية  حتى  وي�شتمر  �شبتمرب  �شهر  من  مو�شمها 
ال�شتاء، واأكد على اأهمية املواظبة على اأخذ اللقاح 
للعدوى  تعر�شاً  الأك���رث  للفئات  خا�شة  �شنوياً 
)كبار ال�شن والأطفال ال�شغار والن�شاء احلوامل 
ومن يعانون من اأمرا�س مزمنة(، كما �شدد على 
اأن اللتزام باأخذ اللقاح هو واجب جمتمعي حتى 
ملن هم خارج هذه الدائرة، فكل فرد منا ل بد واأن 
تعر�شاً  الأك��رث  الفئات  اأف��راد هذه  باأحد  يختلط 
للمر�س  نقله  احتمالية  من  يزيد  مما  للعدوى 
املدير  ال�شحي،  الدكتور عارف علي  اإليهم. وقال 
التنفيذي يف مدينة ال�شيخ خليفة الطبية، "تاأتي 
ا�شرتاتيجية  خ��ط��ة  �شمن  للمجال�س  زي��ارات��ن��ا 
ال�شحية  ل��ل��خ��دم��ات  اأب���وظ���ب���ي  ���ش��رك��ة  د���ش��ن��ت��ه��ا 
"�شحة" كو�شيلة توا�شل مع اأفراد املجتمع تكفل 
وتثقيفية.  وقائية  خ��دم��ات  على  احل�شول  لهم 

املجتمع  ت�شتهدف  التي  التوعوية  الربامج  تلعب 
الرعاية  خ��دم��ات  نطاق  تو�شيع  يف  اأ�شا�شياً  دوراً 
دورنا  ب��اأن  ن��وؤم��ن  فنحن  نقدمها  التي  ال�شحية 
امل�����ش��ت�����ش��ف��ى واأن  اأ�����ش����وار  ال��ت��ث��ق��ي��ف��ي ل حت�����ش��ره 
يف  مبا�شر  غري  اأو  مبا�شر  ب�شكل  توؤثر  اأن�شطتنا 
الرتقاء ب�شحة الأفراد واملجتمع." وتابع، "نحن 
ملزمون بالتاأكد من اأن اأفراد املجتمع على دراية 
ب��ك��اف��ة اخل���دم���ات ال�����ش��ح��ي��ة ال��ت��ي ن��ق��دم��ه��ا وكل 
الفر�س العالجية والوقائية التي نطرحها ونحن 
ن�شتغل كل فر�شة �شانحة للو�شول اإىل اأكرب عدد 
من الأفراد واللتقاء بهم وتقدمي اخلدمات لهم 

وال�شتماع اإىل احتياجاتهم واقرتاحاتهم.
والتمري�شي  الطبي  ال��ك��ادر  ق��دم  ال��زي��ارة  خ��الل 
ل��ق��اح الإن���ف���ل���ون���زا امل��و���ش��م��ي��ة خل��م�����ش��ني �شخ�س 
مل�شتوى  فحو�شات  اأج��ري��ت  كما  احلا�شرين  من 
وقام  الكربون،  اأك�شيد  اأول  ن�شبة  وفح�س  ال�شكر 
����ش���وؤون امل��ر���ش��ى بالتعريف  ف��ري��ق م��ن م��وظ��ف��ي 
ببطاقة اأب�شر وامتيازاتها وكيفية احل�شول عليها 
اإ�شافة اإىل احلجز الفوري للمواعيد يف العيادات 
ال�شيخ  مل��دي��ن��ة  ال��ت��اب��ع��ة  التخ�ش�شية  اخل��ارج��ي��ة 

خليفة الطبية.

املري�ض غادر امل�شت�شفى بعد 3 اأيام دون اأي م�شاعفات
م�ست�سفى توام ينجح يف ا�ستئ�سال ورم

 يف الغدة الدرقية بلغ وزنة 1,163 كجم
•• العني - الفجر:

للخدمات  اأب��وظ��ب��ي  �شركة  من�شاآت  اإح���دى  يعد  ال��ذي  و  ت��وام  م�شت�شفى  جن��ح 
ال�شحية )�شحة( يف اإ�شتئ�شال ورم يف الغدة الدرقية بلغ حجمه 23 �شم و وزنه 
ا�شتئ�شالة  الدرقية مت  للغدة  اأكرب ورم  الذي يعترب  و  جراماً،  كيلو   1،163
و  بالنجاح  تكللت  معقدة  جراحية  عملية  تطلب  ال��ذي  و  امل�شت�شفى.  تاريخ  يف 
ذلك بف�شل الكفاءة و اخلربة العالية لالأطباء امل�شرفني على احلالة. املري�س 
مقيم يف العقد الرابع من العمر، ح�شر اإىل "م�شت�شفى توام" وهو يعاين من 
�شعوبة يف التنف�س و البلع بالإ�شافة اإىل تورم كبري ب�شكل ملحوظ يف منطقة 
الرقبة و يعود ذلك اإىل تاأخر حالة املري�س يف احل�شول على العالج ال�شحيح 
حيث اأنه كان يراجع يف جمموعة من العيادات اخلا�شة وكان اخلوف من اإجراء 

للقدرة على  فقدانه  تت�شبب يف  اأن  العملية 
الكالم. اإىل اأنه تقدم لزيارة م�شت�شفى توام 
ا�شتئ�شال  مت  حيث  العالج  على  للح�شول 

الورم دون اأي م�شاعفات جانبية.
و قد اأ�شرف على العملية اجلراحية الدكتور 
حممد اأحمد الفال�شي، ا�شت�شاري و رئي�س 
الراأ�س  و  الأذن  و  الأن�����ف  ج���راح���ة  ق�����ش��م 
والرقبة ب� "م�شت�شفى توام" اإحدى من�شاآت 
�شركة اأبوظبي للخدمات ال�شحية )�شحة( 
و احلا�شل على بورد طب الأذن واحلنجرة 
م���ن جامعة  وال���ع���ن���ق  ال����راأ�����س  ج���راح���ة  و 
زمالة  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  بفرن�شا،  مونبلييه 

التدريب املزدوج من جامعة مونرتيال بكندا 
اإعادة الإعمار اجلزئي لالأوعية الدموية و  اأورام الراأ�س والرقبة و  يف جراحة 
كما و اأنه حا�شل على الزمالة يف جراحة اجليوب الآنفيه وقاع اجلمجمه عن 
و مب�شاركة  الإم���ارات.  بجامعة  الطب  كلية  م�شاعد يف  اأ�شتاذ  و  املنظار  طريق 
الدكتور اأ�شامة العاين ا�شت�شاري جراحة الراأ�س و الرقبة. الغدة الدرقية هي 
اإحدى الغدد التي ت�شمى بالغدد ال�شماء وت�شمى بالغدد ال�شماء لأنه لي�س لها 
هرمونات  اأن  حيث  اجل�شم  بقية  اإىل  الغدد  هذه  من  الهرمونات  لنقل  قنوات 
هذه الغدد تنتقل مبا�شرة بالدم اإىل باقي اأنحاء اجل�شم و وتقع الغده الدرقية 
مبقدمة الرقبة ل ميكن ا�شت�شعارها عادًة عرب اجللد و تنق�شم الغدة الدرقية 

اإىل ف�شني و هناك قطعة من غ�شاء الربزخ ت�شل بني الف�شني.
" تختلف  الفال�شي:  الدكتور حممد  ق��ال  الدرقية  الغدة  اأورام  اأن��واع  ح��ول  و 
اأورام الغدة الدرقية اإىل اأورام حميدة و خبيثة و يعترب الإ�شتئ�شال اجلراحي 
للغدة الدرقية هو الطريقة الأف�شل للتعامل مع �شرطان الغدة الدرقية . ففي 
حالت الأورام احلميدة يتم ا�شتئ�شالها اإذا ما كانت ت�شبب �شغط على جمرى 
التنف�س اأو املريء بحيث ي�شعر املري�س ب�شعوبة يف البلع. كما و يتم اإزالة ورم 
الغدة الدرقية احلميد لأ�شباب جتميلية و يف بع�س احل��الت التي تعاين من 
بالأدوية.  للعالج  ت�شتجيب  ل  و  الدرقية  الغدة  لهرمون  طبيعي  غري  اإف���راز 
 99% بن�شبة  ع��ادًة يتم عالجها  الدرقية اخلبيثة  الغدة  اأورام  اأم��ا يف ح��الت 
وبهذا  عالية".".  مهارة  و  كامل  ب�شكل  اإ�شتئ�شالها  مت  ما  اإذا  م�شاعفات  دون 
"م�شت�شفى  يف  لالأطباء  التفيذي  الرئي�س  مي��ن،  حممد  الدكتور  ق��ال  ال�شدد 
 25 ب��اإج��راء  يقوم  اأن  اأي مركز عالجي  على  اأن  دولياً  املتعارف  " من  توام": 
عملية جراحية حتى يتم اعتماده كمركز طبي جراحي و من اجلدير بالذكر 
اأن م�شت�شفى توام يجري ما يقارب 60-80 عملية جراحية �شنوياً اأي ما يعادل 
و الأطباء و مقدمي  العالية  الكفاءات  وجود  بف�شل  ذلك  و  الرقم  اأ�شعاف   3

الرعاية ال�شحية من ذوي اخلربة".



نتائج من اأول جل�شة
املو�شيقى  ���ش��م��اع  اأن  ع���دة  ع��ي��ادي��ة  درا����ش���ات  ت��ذك��ر 
ل��ع�����ش��ري��ن دق��ي��ق��ة يف اإط�����ار ط��ب��ي، و���ش��ط فريق 
اليوم  ُي�����َش��ّك��ن الأمل م��ن��ذ  ال��ن��ف�����س،  م��ن ع��ل��م��اء 
اجلل�شات  مر  على  الأث��ر  ه��ذا  ويرت�شخ  الأول، 

العالجية.
من  �شكاًل  الليفي  الع�شلي  الأمل  اعتبار  ميكن 
احل�شا�شية املفرطة جتاه الأمل، وي�شتطيع العالج 
الع�شبية  ال��دوائ��ر  اإىل  ال��ت��وازن  اإع����ادة  باملو�شيقى 
امل�شتهدفة. مل يك�شف الباحثون بعد عن كامل تفا�شيل 
هذه الآلية، لكن توؤدي املو�شيقى على ما يبدو اإىل 
علماء  اأن  حتى  الأمل.  جتاه  احل�شا�شية  فقدان 
املو�شيقى خلم�س  �شماع  اأن  الأع�شاب لحظوا 
تت�شدى  اإذ  ال��دم��اغ،  يف  للتاأثري  يكفي  دق��ائ��ق 
ال�شغط  وت��خ��ف��ف  الأمل  ل��ر���ش��ال��ة  امل��و���ش��ي��ق��ى 

النف�شي والقلق اللذين ي�شّخمان الأمل.
ك���ذل���ك ي�����ش��م��ح ال�����ش����رتخ����اء امل��ف��ت��ع��ل بفك 
نتيجًة  الع�شلية.  الأوجاع  الت�شنجات وتخفيف 
حركته  ي�����ش��ت��اأن��ف  اأن  امل��ري�����س  ي�شتطيع  ل��ذل��ك، 

تدريجاً وي�شتعيد حياته الطبيعية.

جو هادئ
الدرا�شات.  يف  امل�شتعملة  املو�شيقى  اأن����واع  تختلف 
الروماتيزم  اأطباء  املوؤلفة من  الِفَرق  يختار بع�س 
)�شجة(  اأو  امل��اء  اأ���ش��وات  �شماع  النف�س  وعلماء 
ل��ه��ا ت����ردد ���ش��م��ع��ي حم����دد. ل��ك��ن ي��ط��ل��ب بع�س 
الع�شلي  ب��الأمل  امل�شابني  من  الخت�شا�شيني 
حني  يحبونها  التي  املو�شيقى  اختيار  الليفي 
اآخرون  ل  يف�شّ بينما  بال�شرتخاء،  ي�شعرون 

اختيار معزوفات ل يعرفها املر�شى كثرياً كي ل تبث فيهم 
والتعب  الأمل  اأن  املجال  هذا  لوحظ يف  م�شاعر م�شطربة. 
اللذين يرافقان الأمل الع�شلي الليفي يتال�شيان بالطريقة 
واملوؤلفات  الأ����ش���وات  خمتلف  امل��ر���ش��ى  ي�شمع  ح��ني  نف�شها 
�شماع  وطريقة  بالإيقاع  عامل  اأه��م  يتعلق  فيما  املو�شيقية، 

الأ�شوات: عرب �شماعة، اأثناء التمدد، يف جو هادئ.

لئحة مو�شيقية
يتبع  مو�شيقي  مب��ون��ت��اج  ب��ال��ق��ي��ام  مبتكرة  ط��ري��ق��ة  تق�شي 
تقييم  ب��اإج��راء  الخت�شا�شي  يبداأ  حم���دداً.  تطورياً  م�شاراً 
التي  واملو�شيقى  النف�شي وم�شاكله  للمري�س وو�شعه  عميق 
يحبها. تكون اأوىل القطع اإيقاعية جداً كي تت�شدى لل�شغط 
اإيقاعها مع  النف�شي والقلق، ثم تتباطاأ املو�شيقى ويتما�شى 

�شربات القلب والو�شع النف�شي العام.
الإيقاعية  املو�شيقى  ل��ه  ت�شمح  امل��ري�����س،  ي�شرتخي  وح��ني   

بالعودة اإىل الواقع.
اجلل�شة  ت���دوم  اأن  ����ش���رورة  اإىل  ال��درا���ش��ات  خمتلف  ت�شري 
اليومية لع�شرين دقيقة ومتتد على �شهرين. عملياً، ي�شعب 
اأ�شبوعياً. ياأتي  اأو حتى خم�س مرات  اأن يكون العالج يومياً 
العالج حني  يكرر  ثم  الأق��ل  على  الأ�شبوع  م��رة يف  املري�س 
املري�س من  يتمكن  اأن  املثلى، يجب  اإليه. يف احلالة  يحتاج 
تكرار هذه التجربة يف منزله لكن ل ي�شمح جميع املعاجلني 

ملر�شاهم باأخذ الت�شجيالت معهم.
اإىل  الإ�شغاء  الهدوء دوم��اً عرب  ا�شرتجاع  مع ذلك ميكنهم 
املو�شيقى بكل ب�شاطة كي يتحّكموا باأملهم لأن املو�شيقى بحد 

ذاتها مفيدة.
متّدد  منا�شبة:  بك  املحيطة  الأج���واء  تكون  اأن  يجب  لكن   
من  وت��اأك��د  عينيك  على  وق��ن��اع��اً  اأذن��ي��ك  على  �شماعة  و�شع 

غياب جميع م�شادر الإزعاج... وانطلق.

ت�شاهم يف جتاوز امل�شاكل التالية:
• اخلناق.

الهوائية. الق�شبات  • التهاب 
القدم. • م�شامري 

اجللدية. الأن�شجة  �شماكة  • زيادة 
• التعب.

والأمعاء. املعدة  • التهاب 
• الزكام.

اجلن�شية. الرغبة  • �شعف 
• الفطريات.

الربد. • نزلة 
الأنفية. اجليوب  • التهاب 

الزائد. • الوزن 
)توري�شتا(. • اإ�شهال 

• الثاآليل.

خلطة مذّوبة يف زيت نباتي
النباتي،  ال��زي��ت  م��ن  م��ل��ل   100 ك��ل  ق��ط��رة يف   40 مب��ع��دل 

تخل�شي من:
اجليوب  التهاب  الربد،  نزلة  الزكام،  التنف�شية،  • اللتهابات 
الأن���ف���ي���ة: دّل���ك���ي ال��ق��ف�����س ال�������ش���دري واأع����ل����ى ال��ظ��ه��ر بهذه 

اخللطة.
اخللطة بهذه  البطن  دّلكي  املعوية:  • اللتهابات 

وم�شامري  وال��ث��اآل��ي��ل  الفطار  ملعاجلة  مو�شعي  ا�شتعمال   •
القدم...

خلطة لال�شتن�شاق
�شعي قطرتني يف وعاء من املاء املغلي ملعاجلة:

اجليوب  التهاب  الربد،  نزلة  الزكام،  التنف�شية،  • اللتهابات 
الأنفية.

ا�شتعمال داخلي
اأو  ال�شكر  اإىل  قطرتني  اأو  ق��ط��رة  اأ�شيفي 

وذّوبي  الع�شل،  م��ن  �شغرية  ملعقة  يف 
اخل��ل��ي��ط يف ف��م��ك م��رت��ني اأو 

اليوم  يف  م�����رات  ث����الث 
امل�شاكل  مل���ع���اجل���ة 

التالية:
 •

الربد،  ن��زل��ة  التعب،  ال��زك��ام،  اخل��ن��اق،  التنف�شية،  الل��ت��ه��اب��ات 
التهاب اجليوب الأنفية.

رذاذ يف الهواء
ا�شتعملي الرذاذ امل�شنوع من القرفة للت�شدي ل�:

اجليوب  ال��ت��ه��اب  ال�����ربد،  ن��زل��ة  ال��ت��ن��ف�����ش��ي��ة،  • الل��ت��ه��اب��ات 
الأنفية.

• التعب.
الزائد. • الوزن 

يف حو�س ال�شتحمام
للتخّل�س  مذّوبة  قطرات   10 ال�شتحمام  حو�س  اإىل  اأ�شيفي 

من:
التهاب  ال����ربد،  ن��زل��ة  ال��ت��ع��ب،  ال�����ربود،  اجل��ن�����ش��ي،  • ال��ع��ج��ز 

اجليوب الأنفية.
وتنّف�شي  دقيقة   15 ط��وال  ال�شتحمام  حو�س  يف  ابقي   •

بعمق.

يف املطبخ
تتعّدد ا�شتعمالت القرفة يف املطبخ، واأبرزها:

اأطباق  اأو  بالتفاح  احل��ل��وى  خلطات  الفاكهة،  �شلطة  يف   •
ال�شمك: اأ�شيفي اإليها قطرة من الزيت الأ�شا�شي.

التهاب الق�شبات الهوائية
 20 ا�شكبي  التدليك،  100 ملل من زيت  تدليك مهّدئ: يف 
قطرة من زيت بل�شم التنوب و20 قطرة من زيت الترييبانتني 
و30 ق��ط��رة م��ن زي���ت الآ�����س الأح��م��ر و20 ق��ط��رة م��ن زيت 
دّلكي �شدرك  ال�شنوبر و10 قطرات من زيت قرفة �شيالن. 

واأعلى ظهرك بهذا اخلليط.
زكام

واأ�شيفي  �شاخن  مب��اء  ا�شتحّمي  �شاخن:  ح��ّم��ام   •
مع  �شيالن  ق��رف��ة  زي��ت  م��ن  ق��ط��رات   10
التنوب  بل�شم  زيت  من  قطرات   5
ال�شتحمام.  حو�س  اإىل 
امل���اء  اب���ق���ي يف 

ون��ام��ي حتت  ج��ي��داً  جففي ج�شمك  ث��م  دق���ائ���ق،  ع�شر  ط���وال 
حلاف �شميك.

ر لك م�شروباً  • اطلبي من ال�شخ�س الذي يعتني بك اأن يح�شّ
�شاخناً كي ترت�شفيه اأثناء وجودك يف حو�س ال�شتحمام.

 3 ا�شكبي  ك��ب��ري،  وع���اء  يف  لال�شتن�شاق:  ُم��َط��ّه��ر  خليط   •
ق��ط��رات من   3 الأ�شا�شي م��ع  زي��ت قرفة �شيالن  ق��ط��رات م��ن 
ال��غ��ار. غ��ّط��ي اخل��ل��ي��ط مب���اء م��غ��ل��ي، ث��م تن�ّشقي البخار  زي���ت 
املنبعث منه عرب اإحناء راأ�شك فوق الوعاء بعد تغطيته مبن�شفة 

طوال 5 دقائق على الأقل.
ن�شف  اع�����ش��ري  ك���وب  يف  ل��ل��ف��ريو���ش��ات:  م�����ش��اد  • م�����ش��روب 
ح��ب��ة ل��ي��م��ون واأ���ش��ي��ف��ي اإل��ي��ه��ا ق��ط��رة م��ن زي���ت ق��رف��ة �شيالن 
الع�شل.  م��ن  كبرية  وملعقة  القرنفل  كب�س  زي��ت  م��ن  وق��ط��رة 
نامي  ثم  ال�شاخن  ال�شائل  ا�شربي  مغلي.  مباء  اخلليط  غّطي 
اأغطية �شميكة كي تتعّرقي  اأو حتت  اللحاف  يف �شريرك حتت 

وتق�شي على امليكروبات املوؤذية!
تعب

• مغط�س من�ّشط: اخلطي 10 قطرات من زيت اإكليل اجلبل 
م��ع 5 ق��ط��رات م��ن زي��ت ق��رف��ة �شيالن و5 ق��ط��رات م��ن زيت 
امل��اء طوال  ابقي يف  امل���اء.  ا�شكبي اخلليط يف حو�س  ال��زع��رت. 

ربع �شاعة قبل اأن تخرجي وجتففي نف�شك جيداً.
اأنهك  اأ�شبت مبر�س  اإذا  القرنفل:  بالقرفة وكب�س  • مغط�س 
ج�شمك يف الفرتة الأخ��رية، ذّوبي 10 قطرات من زيت كب�س 
من  ق��ط��رات  و5  �شيالن  ق��رف��ة  زي��ت  م��ن  وقطرتني  القرنفل 
زيت بل�شم التنوب يف حو�س ال�شتحمام. ابقي يف املاء طوال ربع 

�شاعة وتن�ّشقي البخار الذي ينبعث يف اجلو.
ا�شكبي  التدليك،  زيت  من  ملل   100 يف  من�ّشط:  • تدليك 
10 قطرات  10 قطرات من زيت قرفة �شيالن الأ�شا�شي مع 
ال��زع��رت و20 ق��ط��رة م��ن زي��ت النعناع و20 قطرة  م��ن زي��ت 
اإكليل اجلبل. دّلكي �شدغيك بهذا الزيت ثم ادهنيه  من زيت 

على �شاعديك وربلة �شاقيك.

حتذيرات
مبا�شرًة  الب�شرة  على  النقية  القرفة  خال�شة  ت�شتعملي  • ل 
الأق���ل لأن زيت  20% على  بن�شبة  امل���اء  ذّوب��ي��ه��ا دوم���اً يف  ب��ل 

القرفة الأ�شا�شي قد يحرق الب�شرة.
الأولد  اأو  احلوامل  للن�شاء  اخلليط  بهذا  يو�شى  • ل 

قبل عمر ال�شاد�شة.
نزلة برد

وعاء  يف  لال�شتن�شاق:  ُم��َط��ّه��رة  خلطة   •
3 ق��ط��رات م��ن زي��ت ق��رف��ة �شيالن  ا�شكبي 
نياوؤويل  زي��ت  م��ن  م��ع قطرتني  الأ���ش��ا���ش��ي 
وق���ط���رت���ني م����ن زي�����ت راف���ن���ت�������ش���ارا. غّطي 
املنبعث  البخار  وتن�ّشقي  مغلي  مباء  اخلليط 

منه بعد تغطية راأ�شك مبن�شفة لب�شع دقائق.

وزن زائد
اأف�شل  �شيء  ل  النحافة،  لتحقيق  ال�شهية:  تقطع  عطور   •
من تخفيف الأكل! لت�شهيل هذه املهمة، ر�ّشي يف الهواء زيوتاً 
وزيت  القرفة  مثل  لل�شهية  القاطع  باأثرها  معروفة  اأ�شا�شية 

كب�س القرنفل.
اإ�شهال )توري�شتا(

ا�شكبي  نباتي،  زيت  من  ملل   50 يف  القدمني:  حتت  • قرفة 
قدميك  قو�س  دّلكي  الأ�شا�شي.  القرفة  زيت  من  قطرة   50
مثالية  خلطة  اإن��ه��ا  ال��ي��وم.  م��ر  على  متكرر  ب�شكل  باخلليط 

اأي�شاً للوقاية من التهاب املعدة والأمعاء اأو معاجلته.
ل �شيء اأف�شل من تخفيف الأكل! لت�شهيل هذه املهمة... ر�ّشي 

يف الهواء زيوتاً اأ�شا�شية معروفة باأثرها القاطع لل�شهية

�شحة وتغذية

23

اأثبتت اأحدث الدرا�شات اأن املو�شيقى حت�ّشن احلياة اليومية للم�شابني بالأمل الع�شلي الليفي بغ�ض النظر 
عن عمرهم وتاريخ مر�شهم. يرافق هذا املر�ض مع اأمل متف�ٍض ومريع، وقد يوؤدي اأي�شًا اإىل ا�شطراب النوم 
وال�شعور بتعب �شديد. مواجهة الأمل الع�شلي الليفي اأمر �شعب غالبًا. لكن لتخفيف الأوجاع، يقّدم العالج 

باملو�شيقى حاًل فاعاًل من دون اأي اآثار جانبية، ويبداأ املر�شى مبالحظة النتائج من اأول جل�شة عالج.

اأقدم  اأحتتد  �شيالن  قرفة 
التوابل املعروفة.

 حتتوي طبقات رقيقة من 
ل�شجر  التتداختتلتتي  اللحاء 
اأ�شا�شي  زيت  على  القرفة 
قتتتتوي وُمتتتَطتتتّهتتتر ومتت�تتشتتاد 
لتتالأكتت�تتشتتدة وفتتاعتتل جتتدًا 

لتنقية جمرى التنف�ض.

املو�سيقى حت�ّسن احلياة اليومية للم�سابني بالأمل الع�سلي الليفي

القرفة .. ُمَطّهر وم�ساد لالأك�سدة وفاعل جدًا لتنقية جمرى التنف�س 
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العدد 12145 بتاريخ 2017/10/12   
 اخطار دفع بالن�شر

 يف الق�شية التنفيذية رقم 2017/974
اىل املحكوم عليه : الهادي بن ابراهيم بن حممد بوكالة املحامية / ب�شمة �شليم العايدي ، اجلن�شية : 
تون�س ، العنوان : الإمارات ال�شارقة مكتب العايدي - الطابق الثالث مكتب رقم ٣٠٢ كورني�س  البحرية 

بناية كورني�س بالزا 1 - ، الهاتف املتحرك : 971657٢5799+  
ليكن معلوما لديك بان حمكمة را�س اخليمة قد ا�شدرت بحقك حكما بتاريخ ٢٠17/6/18 يف ق�شية 
)٢٣/٢٠16( منازعات عقارية ، بالزامك بدفع مبلغ وقدره  1٤٢٢18.٠٠ درهم �شامال الر�شوم وامل�شاريف    
املحكوم له : الرثيا الدولية لال�شتثمار العقاري  بوكالة املحامي / اأحمد الغول ، اجلن�شية : ، العنوان : 
الإمارات راأ�س اخليمة - منطقة النخيل - بناية تامي لل�شفريات ، الهاتف املتحرك : 9715٠5٠٤6٤٢5+ 

ومبا ان املحكوم له اعاله قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم و�شجل بالرقم امل�شار اعاله
مالحظات :  فموجب هذا انت مكلف بتنفيذ ما جاء اعاله خالل مدة 15 يوم من تاريخ اليوم التايل 
للتبليغ ويف حالة تخلفك عن ذلك فان املحكمة �شتتخذ بحقك الج��راءات القانونية املنا�شبة لتنفيذ 

احلكم ، والر�شوم املرتتبة عليك.
 رئي�س ق�شم التنفيذ

        حكومة  را�س اخليمة 
دائرة املحاكم
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 يف الدعوى  رقم  2017/1336  جتاري كلي  

املدعى : بنك ابوظبي التجاري - �س م ع 
املدعي عليه : 1- �شركة كو�شي التجارية - �س ذ م م 

٢- حممد كا�شف ابراهيم حممد ابراهيم ب�شفته كفيل �شامن ملديونية �شركة كو�شي التجارية - �س ذ م م  
٣- حممد عاطف ابراهيم حممد ابراهيم ب�شفته كفيل �شامن ملديونية �شركة كو�شي التجارية - �س ذ م م
٤- حممد ابراهيم �شودري خو�شي حممد ب�شفته كفيل �شامن ملديونية �شركة كو�شي التجارية - �س ذ م م

5- كو�شي تريدجن كو م د م �س ب�شفتها كفيلة و�شامنة ملديونية �شركة كو�شي التجارية - �س ذ م م 
6- ابراهيم ل�شناعة املواد الغذائية - �س ذ م م ، ب�شفتها كفيلة و�شامنة ملديونية �شركة كو�شي التجارية - �س ذ م م 

اأنكم  ، ومبا  اأعاله  املذكورة  ال�شادر من قبل حمكمة دبي البتدائية بندبنا خبريا م�شرفيا يف  الدعوى  القرار  بناء على 
املدعلي عليه ، فاإننا نود باأن نعلمكم اأننا قد حددنا يوم الثالثاء  املوافق ٢٠17/1٠/17  يف متام ال�شاعة الواحدة  والن�شف 
ظهرا موعدا لالجتماع معكم يف مقر مكتبنا الكائن يف امارة دبي - ديرة - بور�شعيد بناية الو�شل بزن�س �شنرت - مقابل ديرة 
�شيتي �شنرت بجوار فندق رحاب روتانا - �شارع رقم ٢7 - طابق رقم 9 - مكتب رقم 9٠٢ ، لذا نرجو منكم التكرم باحل�شور يف 

املوعد املحدد اأعاله ، واإح�شار جميع الوراق وامل�شنتدات التي تودون تقدميها لنا للتمكن من اأداء مهمتنا.  
اخلبري امل�شريف  
       عمار حممد الن�شر  

حتديد موعد 
اجتماع  اخلربة امل�شرفية 
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 اإعالن عن بيع عقارعن طريق الإمارات للمزادات  

يف الق�شية التنفيذية رقم 2014/1246  راأ�س اخليمة 
تعلن حممكة راأ�س اخليمة البتدائية - دائرة التنفيذ عن بيع العقار وثيقة رقم 
الطابق   -٤ رق��م  �شقة   GB البناء  رق��م   ٢٠٠8/115٢7 رق��م  خمطط   ٢٠٠9/٢7٤
الر�شي بناية اجلولف يف منطقة اجلزيرة احلمراء والقيمة  التقديرية للعقار 
للمحكوم  ملكيتها  وال��ع��ائ��دة  دره��م  ال��ف  وخم�شون  ثالثمائة  دره���م(   ٣5٠٠٠٠(
عليهم / 1- اأحمد �شكري و  ٢- ونهيد نزيل احمد باملزاد ل�شالح املحكوم له / بنك 
ات�س بي �شي ال�شرق الأو�شط بتاريخ ٢٠17/1٠/٢٤ ،  علما بان قيمة التاأمني ٢٠٪ 
تدفع نقدا. فعلى من يرغب بال�شرتاك او العرتا�س او الطالع مراجعة دائرة 

التنفيذ اأثناء الدوام الر�شمي وحتى جل�شة املزاد املذكورة 
       رئي�س ق�شم التنفيذ

 حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم
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 مذكرة تبليغ مدعي عليه بالن�شر

�شادرة من حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية 
يف الدعوى رقم )2017/1495م ( جتاري جزئي 

اىل املدعى عليه : �شركة متجر و�شوبر ماركت ال�شوق الب�شيط - ذ م م - فرع 
حيث ان املدعية : �شركة �شيام التجارية - ذ م م 

قد اقام عليك لدى هذه املحكمة الدعوى املذكورة اأعاله ويعلنك فيها : 
لعالن املدعي عليه بورود التقرير

الثانية(  التجارية  املدنية  اجلزئية  )الدائرة  املحكمة  هذه  امام  ح�شورك  يقت�شي  لذلك 
القاعة رقم 151 يف متام ال�شاعة الثامنة ون�شف من �شباح يوم الثالثاء ٢٠17/11/7 م وذلك 
لالجابة على الدعوى وتقدمي ما لديكم من بيانات ، ويف حال تخلفك عن احل�شور او عدم 

ار�شال وكيل عنك يف الوقت املحدد فان املحكمة �شتبا�شر نظر الدعوى يف غيابك. 
حرر بتاريخ ٢٠17/1٠/٣ م

  مكتب اإدارة الدعوى 

المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية
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  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

ا�شم ال�شركة : نيو �شكاي لين للتجارة العامة - �ض ذ م م 
العنوان : حمل ٤٠ ملك هادى م�شعود هادي الحبابي - الفقع -  ال�شكل القانوين: ذات 
التجاري: 11٢1٣٤٤  بال�شجل  القيد  الرخ�شة: 69٤66٣  رقم  م�شوؤولية حمدودة. رقم 
ال�شجل  يف  التاأ�شري  مت  قد  باأنه  بدبي  القت�شادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  ه��ذا  مبوجب 
دبي  حماكم  ق��رار  مبوجب  وذل��ك  اأع���اله،  امل��ذك��ورة  ال�شركة  باإنحالل  لديها  التجاري 
بتاريخ ٢٠17/9/٢٤  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  ٢٠17/9/٢٤  وعلى 
من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني علياء ابراهيم لتدقيق 
احل�شابات  العنوان: مكتب رقم M110 - ملك ال�شيخة مهره احمد ماجد الغرير - 
الق�شي�س الثانية ديرة -  هاتف      فاك�س :       م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق 

الثبوتية وذلك خالل )٤5( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية
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  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    

ا�شم امل�شفي/علياء ابراهيم لتدقيق احل�شابات  
العنوان: مكتب رقم M110 - ملك ال�شيخة مهره احمد ماجد الغرير - الق�شي�س 
الثانية ديرة -  هاتف      فاك�س :        مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�شادية 
بدبي باأنه قد مت تعيني امل�شفي املذكور اأعاله لت�شفية نيو �شكاي لين للتجارة 
 ٢٠17/9/٢٤ بتاريخ  دب��ي  حماكم  ق��رار  مبوجب  وذل��ك  م   م  ذ  �ض   - العامة 
بتاريخ ٢٠17/9/٢٤ وعلى من لديه  العدل حماكم دبي  واملوثق لدى كاتب 
بدبي  الكائن  مكتبه  يف  املعني  امل�شفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�س  اأي 
على العنوان املذكور اأعاله، م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق الثبوتية 

وذلك خالل )٤5( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية
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  اعـــــــــالن تغيري ا�شم
بطلب   - املن�شوري  �شالح  �شعيد  �شامل  جافور  املواطن/  تقدم 
ال�شلع البتدائية - ق�شم التوثيقات بتغيري ا�شمه  اىل حمكمة 

من )جافور( اىل )يافور( 
فمن لديه اعرتا�س يتقدم به اىل الق�شم املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�شر العالن.
مرمي علي عامر علي  املن�شوري 
موثق اأول - ق�شم التوثيق العام

فهد حممد احلارثي   - قا�شي           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء(
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق
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    تغيري ا�شم فاخره 
تقدمت املواطنة/ فاخره حممد علي حممد املن�شوري - بطلب 
اىل حمكمة ال�شلع البتدائية - ق�شم التوثيقات بتغيري ا�شمها 

من )فاخره( اىل )اأمل( 
تغيري  من  مينع  ما  هناك  اإذا  عما  لالإفادة  خماطبتكم  وتقرر 

ا�شمها من عدمه 
مرمي علي عامر علي  املن�شوري 
موثق اأول - ق�شم التوثيق العام

فهد حممد احلارثي   - قا�شي           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء(
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق
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  اعالن بالن�شر

املرجع : 169٠
يف  يرغب   ، اجلن�شية  هندي  انطوين  انطوين  روبني  ال�شيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
- هندي  ثاداو�س  ال�شيد/ جورج  اىل  وذلك  البالغة ٪1٠٠   كامل ح�شته  والتنازل عن  البيع 
باإمارة  تاأ�ش�شت  التكييف(  وحدات  وتركيب  ال�شحية  للمقاولت  املعتمد  )الركن  اجلن�شية 
ال�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )7٢٠7٢٠( ال�شادرة من دائرة التنمية القت�شادية بال�شارقة  - 
وعمالبن�س املادة )1٤( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )٤( ل�شنة  ٢٠1٣ يف �شان 
الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على الجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�س  اي  لديه  فمن  العالن  هذا  تاريخ  من  ا�شبوعني  بعد  اليه  امل�شار 

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

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 12145 بتاريخ 2017/10/12   

  اعالن بالن�شر
املرجع : 1689

ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد/ و�شيم احمد عبدالقادر - باك�شتاين اجلن�شية 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 1٠٠٪  يف )و�شيم احمد ملقاولت 
رخ�شة  مبوجب  ال�شارقة  باإمارة  تاأ�ش�شت  والتي  وال�شباغ(  والر�شيات  التك�شية 

رقم )6٢6٠٤5( اىل ال�شيد/ زاهد اقبال حممد اقبال - باك�شتاين اجلن�شية 
ل�شنة    )٤( رقم  الحتادي  القانون  احكام   )5( من  فقرة   )1٤( املادة  وعمالبن�س 
٢٠1٣ يف �شان الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم 

الت�شديق  على الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن.
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
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  اعالن بالن�شر
املرجع : 1688

ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد/ �شيد حممد نزار �شيد حممد - هندي  اجلن�شية يرغب يف البيع 
والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 1٠٠٪  وذلك اىل ال�شيدة / فاطمة نا�شر نالكات فيلور اكايل 
ال�شارقة  باإمارة  تاأ�ش�شت  والتي  الكهربائية(  الدوات  لتجارة  )التنوف  اجلن�شية  هندية   - نا�شر 
مبوجب رخ�شة رقم )7٢6199(  تغيريات اخرى : مت تغيري ال�شم التجاري من )التنوف لتجارة 

الدوات الكهربائية ( لي�شبح )اجلناح الذهبي لتجارة الدوات الكهربائية( 
وعمالبن�س املادة )1٤( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )٤( ل�شنة  ٢٠1٣ يف �شان الكاتب 
العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على الجراء امل�شار اليه بعد 
ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب 

العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
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  اعالن
املرجع : 169٣

ليكن معلوما للجميع بان ال�شيدة/ فهميدا فاروق �شانا ، باك�شتانية  اجلن�شية ترغب يف البيع 
 - النعيمي  بوغيث  �شامل مطر  ال�شيد/ مطر  اىل  البالغة ٪1٠٠   كامل ح�شته  والتنازل عن 
اإماراتي اجلن�شية )51٪( ح�شة واىل ال�شيد / حممد ها�شم اهلل ديوايا - باك�شتاين اجلن�شية 
- هندي اجلن�شية )٢٤٪( ح�شة يف  يو�شف  احمد ح�شني حممد  ال�شيد/  )٢5٪( ح�شة واىل 
رخ�شة اخلروف البي�س لتجارة اللحوم( مبوجب الرخ�شة رقم )7٣6٣91(  - حيث مت تنازل 
�شاحب الرخ�شة ومت تغيري ال�شكل القانوين من : موؤ�ش�شة فردية بوكيل خدمات اىل : �شركة 

ذات م�شوؤولية حمدودة. 
وعمالبن�س املادة )1٤( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )٤( ل�شنة  ٢٠1٣ يف �شان 
الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على الجراء 

امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن 
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
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ال�شهاد رقم : 2017/10425
ا�شهاد تغيري واثبات قبيله

طالب ال�شهاد : عبداهلل عبيد خليفة ح�شني احمد - اجلن�شية : المارات - احلمد هلل 
وحده وال�شالة وال�شالم على من ل نبي بعده ، فانه يف يوم الثالثاء ٢٠ من �شهر حمرم 
�شنة 1٤٣9 ه�� املوافق 1٠ من �شهر اكتوبر �شنة ٢٠17 م لدى انا رايق را�شي ابو الزيت 
القا�شي مبحاكم دبي الإبتدائية - حمكمة الأحوال ال�شخ�شية ، ح�شر املذكور اأعاله 
وهو بحالته املعتربة �شرعا وقرر قائال : اإننى اأرغب يف ا�شافة م�شمى القبيلة )اأهلي( 
وطلب اإثبات ذلك وقد ورد خطاب اإدارة اجلن�شية والإقامة املوؤرخة بتاريخ 8/٢٠17/1٠  
وبناء على الطلب وبح�شور ال�شاهدين عمران غامن �شهراب حممد اأهلي وعبد امللك 

م�شطفى ح�شن اأهلي ا�شدرنا هذا الإ�شهاد للعمل مبوجبه. 
التوقيع وختم املحكمة      

حماكم دبي

 حمكمة الحوال ال�شخ�شية

العدد 12145 بتاريخ 2017/10/12   
ال�شهاد رقم : 2017/10427
ا�شهاد تغيري واثبات قبيله

طالب ال�شهاد : مرمي عبيد علي - اجلن�شية : المارات - احلمد هلل وحده وال�شالة 
وال�شالم على من ل نبي بعده ، فانه يف يوم الثالثاء ٢٠ من �شهر حمرم �شنة 1٤٣9 ه�� 
املوافق 1٠ من �شهر اكتوبر �شنة ٢٠17 م لدى انا رايق را�شي ابو الزيت القا�شي مبحاكم 
دبي الإبتدائية - حمكمة الأحوال ال�شخ�شية ، ح�شر املذكور اأعاله وهو بحالته املعتربة 
اإثبات ذلك  )اأهلي( وطلب  القبيلة  ا�شافة م�شمى  اأرغ��ب يف  اإننى   : �شرعا وقرر قائال 
وقد ورد خطاب اإدارة اجلن�شية والإقامة املوؤرخة بتاريخ ٢٠17/9/6.  وبناء على الطلب 
ح�شن  م�شطفى  امللك  وعبد  اأهلي  حممد  �شهراب  غامن  عمران  ال�شاهدين  وبح�شور 

اأهلي ا�شدرنا هذا الإ�شهاد للعمل مبوجبه. 
التوقيع وختم املحكمة      

حماكم دبي

 حمكمة الحوال ال�شخ�شية

العدد 12145 بتاريخ 2017/10/12   
 مذكرة اعالن املدعى عليه بالن�شر

                             اىل املدعي عليه/  تو�شكانا لتجميل ال�شاحات والأحوا�س - �س ذ م م 
نعلنكم باأن املدعيني قد اقامو عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت املحكمة 

لها جل�شة ٢٠17/1٠/17 ال�شاعة 8.٣٠ �شباحا 

او  مذكرات  من  لديكم  ما  تقدمي  وعليكم  قانونا  ميثلكم  من  او  باحل�شور  مكلفون  فانتم  لذا 
�شيكون  فان احلكم  القل ويف حالة تخلفك  ايام على  للمحكمة قبل اجلل�شة بثالث  م�شتندات 

مبثابة ح�شوري.   
ق�شم الق�شايا العمالية

    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�شية
 96٢5/٢٠17/1٣
 96٢6/٢٠17/1٣
 96٢7/٢٠17/1٣
 96٢8/٢٠17/1٣

م
1
٢
٣
٤

ا�شم املدعي
�شوهان لل نارايان لل 

حممد �شليم حممد خالد 
رام ديو كوماوات 

انيل كومار فا�شوديفان  

مبلغ املطالبة
 65٠٢ درهم + تذكرة العودة
7٤19 درهم + تذكرة العودة

1٢7٢1 درهم + تذكرة العودة
99٣7 درهم + تذكرة العودة

العدد 12145 بتاريخ 2017/10/12   
 مذكرة اإعادة اعالن املدعى عليه بالن�شر    

                       اىل املدعي عليه/ القمة اخل�شراء ملقاولت البناء - �س ذ م م 
نعلنكم باأن املدعيني قد اقاموا عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت املحكمة 

لها  جل�شة ٢٠17/1٠/15  ال�شاعة ٣٠.8 

وكلفتكم املحكمة باحل�شور او من ميثلكم قانونا وعليكم تقدميا ما لديكم من مذكرات او 
م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالث ايام على القل  بال�شافة اىل الر�شوم وامل�شاريف 

ويف حال تخلفكم �شوف ي�شدر احلكم مبثابة احل�شوري. 

ق�شم الق�شايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�شية
9٠٠٢/٢٠17/1٣
8966/٢٠17/1٣

م
1
٢

ا�شم املدعي
 مامادو بوي �شوو 

متار جني 

مبلغ املطالبة
1٢191 درهم + تذكرة العودة 
1٣8٤٠ درهم + تذكرة العودة

العدد 12145 بتاريخ 2017/10/12   
اعالن حكم متهيدي بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2017/1091 جتاري كلي 
اىل املدعي عليه /1 - مكباي و�شركاه  ٢- جيتا �شوري�س باي )ب�شفتها كفيل �شامن مت�شامن و�شريك ب�شركة 
مكباي و�شركاه �شركة اجنبية - رخ�شة رقم ٢٠17- املنطقة احلرة جبل علي - رقم ال�شجل التجاري : 17٤5 
over  ٣- كوت�شيكار �شوري�س باي  )ب�شفته كفيل �شامن مت�شامن و�شريك ب�شركة مكباي و�شركاه �شركة 
over  - جمهويل  التجاري : 17٤5  ال�شجل  املنطقة احل��رة جبل علي - رقم  اجنبية - رخ�شة رقم ٢٠17- 
حمل القامة مبا ان املدعي/ بنك ام القيوين الوطني - �س م ع  قد اقام الدعوى املذكورة اأعاله وعليه نعلنكم 
باأن املحكمة حكمت بتاريخ ٢٠17/8/16 بندب اخلبري املخت�س �شاحب الدور لالطالع على اوراق وم�شتندات 
الدعوى وما ع�شى ان يقدمه له اخل�شوم فيها والنتقال اىل البنك املدعي لالطالع على ملف املدعي عليها 
ب�شدادها خلزانة  املدعي  البنك  الزمت  امانة مقدارها ٢٠.٠٠٠ درهم  املحكمة  الوىل وح�شابها لديه وحددت 
املحكمة على ذمة م�شروفات اخلبري وقد �شددها اخلبري وبا�شر اخلبري املاأمورية امل�شندة اليه واودع تقريره 
التقرير  وب��ورود  التمهيدي  باحلكم  لالعالن   ٢٠17/1٠/16 جلل�شة  التاأجيل  املحكمة  وق��ررت  الدعوى  ملف 
بالن�شر ولالطالع والتعقيب.  وحددت لها املحكمة جل�شة يوم الثنني املوافق ٢٠17/1٠/16  ال�شاعة ٣٠ : 9 

.Ch2.E.22 شباحا يف القاعة�

رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12145 بتاريخ 2017/10/12   

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2017/4902 عمال جزئي                                                

نعلنكم  القامة  حمل  جمهول  �شالون  & بيوتي  هري  جويل  عليه/1-  املحكوم  اىل 
بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ  ٢٠17/8/٢9  يف الدعوى املذكورة اعاله 
ل�شالح/لوكي �شريبا بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ )17.85٠( درهم 
)�شبعة ع�شر الف وثمامنائة وخم�شون درهم( وتذكرة عودة عينا او مقابلها نقدا ما 
مل تكن قد التحقت بالعمل لدى �شاحب عمل اآخر والزمتها باملنا�شب من امل�شروفات 
ذل��ك من طلبات.  حكما مبثابة  ع��دل  ما  ورف�س  منها  ن�شيبها  املدعية من  واعفت 
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�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12145 بتاريخ 2017/10/12   

اعالن حم�شر حجز بالن�شر
يف الدعوى رقم   2017/79 بيع عقار مرهون 

�شو�شيل  بن  روي  �شومون   -٢ روى  �شومون  �شنجيتا  ���ش��ده/1-   املنفذ  اىل 
راأ�س  التنفيذ/ بنك  كومار روي  - جمهويل حمل القامة  مبا ان طالب 
مو�شوع   - ال�شويدي  �شلطان  عي�شى  حممد   / وميثله   - الوطني  اخليمة 
الإع��الن : - نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�شة وهي عبارة عن 
قطعة ار�س بياناتها : رقم 18٤ الر�س - املنطقة : برج خليفة حاليا �شارع 
ال�شيخ زايد �شابقا - رقم الوحدة : ٢9٠7 - ا�شم املبنى : 8  بوليفارد واك - 
درهم   )1.٠7٠.811.9٠( املطالبة  قيمة  ح��دود  وذل��ك يف   1٠1.17  : امل�شاحة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12145 بتاريخ 2017/10/12   

اعالن بيع  عقار بالن�شر     
فى الدعوى رقم 2017/3 بيع عقار مرهون  

طالب التنفيذ : بنك ابوظبي الوطني 
عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - �شارع بني يا�س - نف�س بناية بنك ابوظبي الوطني - بجوار دائرة التنمية القت�شادية 

املنفذ �شده : جاوتام كا�شرو - ال�شم بعقد الرهن - جودم كا�شرو  - عنوانه :  اإمارة دبي - بردبي - منطقة وادي ال�شفا 5 - �شارع 
، مقابل هيئة الطرق واملوا�شالت   101 الأول - �شقة رقم  الطابق   - A بناية �شكاي كورت�س  العني - جممع �شكاي كورت�س -  دبي 

متحرك : 0553710465 
�شيجرى  احل����ال  اق��ت�����ش��ى  ان  ال��ت��ال��ي��ة  ال��ث��الث  الي����ام  م�����ش��اء ويف   5.00 ال�����ش��اع��ة    2017/10/22 امل���واف���ق  الأح����د  ي���وم  ان���ه يف 
 ب��ي��ع ال��ع��ق��ار امل��و���ش��ح��ة او���ش��اف��ه ادن����اه ل���دى اجل��ه��ة ال��ت��ى ان��ي��ط ب��ه��ا ال��ب��ي��ع)���ش��رك��ة الم�����ارات ل��ل��م��زادات وع��ل��ى موقعها اللكرتوين

)www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة 
ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�شه 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 
ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�شر 
الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�شاف املمتلكات  : نوع العقار : �شقة �شكنية - 
رقم الر�س : 272 - املنطقة : وادي ال�شفا 5 - ا�شم املبنى : �شكاي كورت�س A- رقم املبنى : -1 - رقم الوحدة : 101 - رقم البلدية 

: 9265-648 - امل�شاحة : 114.92 مرت مربع - مببلغ 804.041.00 درهم  - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12145 بتاريخ 2017/10/12   
اعالن بيع  عقار بالن�شر     

فى الدعوى رقم 2015/48 تنفيذ عقاري  
A/29 طالب التنفيذ : اي�شوارلل باجوندا�س روباين  عنوانه : اإمارة دبي - جمريا 1 - �شارع الو�شل - فلل ال�شيخ حمدان - فيال رقم 
املنفذ �شده :  مدينة دبي للحياة الع�شرية - �س ذ م  - واآخرون  عنوانه :  الإمارات - اإمارة دبي - دبي - املطينة - ديرة - �شارع 

املطينة - مبنى اللولو - مبنى حمر عني - �شقة الطابق 3 - مكتب 306 - امام فندق �شرياتون ديرة - 
بيع  �شيجرى  احل��ال  اقت�شى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  5.00 م�شاء ويف  ال�شاعة    2017/10/22 املوافق  الأح��د  يوم  انه يف 
www.( العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�شركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين
%20 من الثمن الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة  emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ل يقل عن 
ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�شه 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 ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط ال تقل هذه 

الزيادة  عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�شاف املمتلكات  : 
-1 - نوع العقار : ار�س : املنطقة : وادي ال�شفا 7 - رقم الر�س : 1039 - امل�شاحة : 1598.36 مرت مربع القيمة بعد 
انقا�س %25 من ال�شعر ال�شا�شي )2.851.659.75( درهم   -2 (  نوع العقار : ار�س : املنطقة : وادي ال�شفا 7 - رقم 
ال�شا�شي )1.943.719.5(  ال�شعر  %25 من  انقا�س  بعد  القيمة  1094.41 مرت مربع   : امل�شاحة   -  1038  : الر���س 

درهم  - يباع لعلى عطاء -  مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12145 بتاريخ 2017/10/12   

اعالن بيع  عقار بالن�شر     
فى الدعوى رقم 2014/97  بيع عقار مرهون

طالب التنفيذ : بنك دبي التجاري - �س م ع 
عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - �شارع الحتاد - بناية بنك دبي التجاري - بجوار ديرة - �شيتي �شنرت - الطابق الرابع

املنفذ �شده : �شوزان عي�شى ابراهيم زوجة خالد حممد �شعيد بوج�شيم - واأخرون 
عنوانه :  اإمارة دبي - بردبي - منطقة املنخول - �شارع رقم 28 - فيال رقم 50 

�شيجرى  احل���ال  اقت�شى  ان  التالية  ال��ث��الث  الي���ام  ويف  م�شاء   5.00 ال�شاعة   2017/10/22 امل��واف��ق  الأح���د  ي��وم  يف  ان��ه 
اللكرتوين موقعها  وعلى  للمزادات  الم���ارات  البيع)�شركة  بها  انيط  التى  اجلهة  ل��دى  ادن��اه  او�شافه  املو�شحة  العقار   بيع 
 )www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�شا�شي قبل دخول 
املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�شه 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 ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط 
ال تقل هذه الزيادة  عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�شاف 
املمتلكات  : عبارة عن عقار - ار�س وما عليها من بناء - املنطقة : املنخول - رقم الر�س 238 - امل�شاحة : 15.330/00 قدم 

مربع واملقدرة قيمتها ب�� )7500000 ( درهم 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12145 بتاريخ 2017/10/12   

اعالن بيع  عقار بالن�شر     
فى الدعوى رقم 2017/53 بيع عقار مرهون  

طالب التنفيذ : م�شرف ابوظبي ال�شالمي  - عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - �شارع ال�شيخ زايد - مدينة دبي لالنرتنت - بناية 
م�شرف ابوظبي ال�شالمي - خلف اجلامعة المريكية - هاتف : 044372000 

املنفذ �شده : مارتني جو�شيف م�شيوغ 
عنوانه :  اإمارة دبي - بردبي - منطقة احلبية الرابعة - القعار رقم 914 - رقم مكاين : 19677  70895 

بيع  �شيجرى  احل��ال  اقت�شى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  5.00 م�شاء ويف  ال�شاعة    2017/10/22 املوافق  الأح��د  يوم  انه يف 
www.( العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�شركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين
%20 من الثمن الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة  emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ل يقل عن 
ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�شه 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 ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط ال تقل هذه 

الزيادة  عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�شاف املمتلكات  : 
نوع العقار : ار�س وما عليها من بناء - رقم الر�س : 914 - املنطقة : احلبية الرابعة - رقم البلدية : 367-682 - امل�شاحة 

: 640.41 مرت مربع - القيمة الكلية - 4.500.000.00 درهم 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12145 بتاريخ 2017/10/12   

اعالن بيع  عقار بالن�شر     
فى الدعوى رقم 2014/97 بيع عقار مرهون

طالب التنفيذ : بنك دبي التجاري - �س م ع 
عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - �شارع الحتاد - بناية بنك دبي التجاري - بجوار ديرة - �شيتي �شنرت - الطابق الرابع

املنفذ �شده : خالد حممد �شعيد بوج�شيم  - واأخرون 
عنوانه :  اإمارة دبي - بردبي - منطقة املنخول - �شارع رقم 28 - فيال رقم 50 

�شيجرى  احل���ال  اقت�شى  ان  التالية  ال��ث��الث  الي���ام  ويف  م�شاء   5.00 ال�شاعة   2017/10/22 امل��واف��ق  الأح���د  ي��وم  يف  ان��ه 
اللكرتوين موقعها  وعلى  للمزادات  الم���ارات  البيع)�شركة  بها  انيط  التى  اجلهة  ل��دى  ادن��اه  او�شافه  املو�شحة  العقار   بيع 
)www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�شا�شي قبل دخول 
املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�شه 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 ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط 
ال تقل هذه الزيادة  عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�شاف 
املمتلكات  : عبارة عن عقار - ار�س وما عليها من بناء - املنطقة : املنخول - رقم الر�س 238 - امل�شاحة : 15.330/00 قدم 

مربع واملقدرة قيمتها ب�� )7500000 ( درهم 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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املال والأعمال

طريان الإمارات و كوانتا�س 
تك�سفان عن تطوير ال�سراكة بينهما

•• دبي-وام:

اأعلنت طريان الإم��ارات وكوانتا�س ام�س عن تعديالت اإ�شافية على �شبكة 
اخلطوط امل�شمولة باتفاقية ال�شراكة بينهما، لتوفري مزيد من اخلدمات 

وخيارات ال�شفر بني اأ�شرتاليا ونيوزيلندا.
وتعك�س هذه اخلطوة الطلب املتنامي من العمالء، وقوة �شبكتي الناقلتني، 
كما توفر مزيداً من خيارات موا�شلة ال�شفر من واإىل اآ�شيا واململكة املتحدة 
واأوروبا وال�شرق الأو�شط واأفريقيا. و�شوف تتوقف طريان الإمارات اعتباراً 
اأوكالند  اإىل  وبري�شنب  ملبورن  رح��الت من  ت�شيري  املقبل عن  مار�س  من 
توقف  دون  م��ن  املبا�شرة  اليومية  رحالتها  ت�شغيل  يف  �شت�شتمر  ح��ني  يف 
�شيدين  دبي عرب  اليومية من  كراي�شت�شري�س  ودبي وخدمة  اأوكالند  بني 
اإطالق  اإمكانية  حالياً  الناقلة  تدر�س  فيما   A380 الإيربا�س  بطائرات 
خدمات اأخرى مبا�شرة من دون توقف بني دبي ونيوزيلندا. ولتوفري مزيد 
اإىل  كوانتا�س  ت�شيف  �شوف  ونيوزيلندا  اأ�شرتاليا  بني  ال�شفر  خيارات  من 
خدمتها احلالية بني ملبورن واأوكالند 7 رحالت عودة جديدة اأ�شبوعياً، 
كما �شت�شيف رحلتي عودة اأ�شبوعياً بني بري�شبني واأوكالند. و�شوف يعمل 

. A330 بع�س هذه الرحالت بطائرات الإيربا�س
و���ش��وف حت��م��ل رح���الت ك��وان��ت��ا���س ب��ني ���ش��ي��دين ون��ي��وزي��ل��ن��دا رم���ز طريان 
لندن عرب بريث  اإىل  ب�شال�شة  ال�شفر  اإمكانية موا�شلة  و�شتتيح  الإم��ارات 
اأو �شنغافورة، وبني اأ�شرتاليا واأوروبا عرب دبي على رحالت طريان الإمارات 
رجال  وخ�شو�شاً  ونيوزيلندا،  اأ�شرتاليا  بني  امل�شافرون  �شي�شتفيد  حيث 

الأعمال، من هذا التعديل على جدول الرحالت.
وتتيح التعديالت اأي�شاً املجال اأمام طريان الإمارات لدرا�شة اإعادة جدولة 
م��ن خيارات  م��زي��داً  للعمالء  �شيوفر  م��ا  اأ���ش��رتال��ي��ا  م��ن  م��غ��ادرة رحالتها 
منطقة  يف  وج��ه��ة  و28  اأوروب����ا  يف  وج��ه��ة   38 واإىل  م��ن  ال�شفر  موا�شلة 
الإيربا�س  بطائرات  الناقلة  تخدمها  اأفريقيا،  و�شمال  الأو���ش��ط  ال�شرق 
طلب  �شمن  املقرتحة  التعديالت  اإدراج  ومت   .777 والبوينج   A380
اإ�شافية،  الإم��ارات وكوانتا�س خلم�س �شنوات  ال�شراكة بني طريان  جتديد 
الذي قّدم اإىل جلنة املناف�شة وحماية وامل�شتهلك الأ�شرتالية ووزير النقل 
كما  الناقلتني،  من  املقدم  الطلب  وي�شمل  عليها.  للموافقة  النيوزيلندي 
اأعلن موؤخراً، ت�شغيل كوانتا�س رحالتها بني �شيدين ولندن عرب �شنغافورة 
ب���دًل م��ن دب���ي، واإ���ش��اف��ة رح��ل��ة يومية راب��ع��ة ل��ط��ريان الإم����ارات ب��ني دبي 
رئي�س  ك��الرك  تيم  ال�شري  وق��ال   .A380 الإيربا�س  بطائرات  و�شيدين 
كوانتا�س  �شراكتهم مع  الأوىل من  ال�شنوات اخلم�س  ان  الإم��ارات  ط��ريان 
اثمرت نتائج اإيجابية، و�شوف ي�شهم متديدها يف ال�شتفادة ب�شكل اأكرب من 
قوة �شبكة الناقلتني، وتوفري مزيد من فر�س ال�شفر للعمالء واإتاحة مزايا 
اإ�شافية للماليني من امل�شافرين الدائمني ف�شال عن ال�شتمرار يف تطوير 
اخلدمات املقدمة للعمالء، وامل�شاهمة يف توفري مزيد من الفر�س لتعزيز 

حركة التجارة وال�شياحة الدولية.

مليار درهم مكا�سب اأ�سواق املال الإماراتية   5.4 
•• اأبوظبي-وام:

ارتفعت وترية التح�شن يف اأ�شواق املال الإماراتية خالل جل�شة ام�س وذلك 
بدعم من الن�شاط الذي اظهرته غالبية القطاعات المر الذي دفع القيمة 
مليار   5.4 مبقدار  مكا�شب  لتحقيق  املتداولة  ال�شركات  لأ�شهم  ال�شوقية 
درهم يف ختام التعامالت. وجنح املوؤ�شر العام ل�شوق اأبوظبي لالأوراق املالية 
%0.96 يف حني ارتفع املوؤ�شر  4514 نقطة بنمو ن�شبته  بال�شعود اىل 
العام ل�شوق دبي املايل اىل 3637 نقطة بزيادة ن�شبتها %0.80 مقارنة 
اأكرب من  مع اليوم ال�شابق. و�شهدت جل�شة ام�س توجه ال�شيولة اىل عدد 
ال�شهم رغم توا�شل عمليات ال�شراء على اأ�شهم منتقاة ويف مقدمتها اأ�شهم 
العقار والبنوك املدرجة يف ال�شوقني. وعاد �شهم اإعمار لقيادة الن�شاط بقوة 
يف ال�شوق مرتفعا اىل 8.70 درهم وهو ما انعك�س ايجابية على اأداء بقية 
3.89 درهم وحلق به  ا�شهم القطاع العقاري فقد �شعد �شهم داماك اىل 
�شهم اأرابتك اىل 3.03 درهم وحقق �شهم بنك دبي ال�شالمي مكا�شب جيدة 
بالغا م�شتوى 6.21 درهم. وعلى اجلانب الأخر من ال�شورة فقد كان �شهم 
التي  للمكا�شب  الكرب  الداعم  درهما   20 م�شتوى  اىل  ال�شاعد  ات�شالت 
اأبوظبي ل��الأوراق املالية وذلك اىل جانب �شهم بنك ابوظبي  حققها �شوق 
 81 ارتفاعه اىل  دان��ة غاز  10.50 دره��م ووا�شل �شهم  املغلق عند  الأول 
فل�شا وقفز �شهم الدار اىل 2.40 درهم . وعلى �شعيد �شهية التداول فقد 
توا�شلت عند م�شتويات جيدة وبلغت قيمة ال�شفقات املربمة يف ال�شوقني 
770 مليون درهم مقارنة مع 810 ماليني درهم يف اليوم ال�شابق وو�شل 
عدد ال�شهم املتداولة 515 مليون �شهم نفذت من خالل 7727 �شفقة. 
ولليوم الثالث على التوايل ا�شتحوذ اللون الخ�شر على �شا�شات العر�س يف 
ال�شوقني فقد ارتفعت اأ�شعار اأ�شهم 35 �شركة من اجمايل اأ�شهم 62 �شركة 
جرى تداول اأ�شهمها خالل جل�شة ام�س ويف املقابل انخف�شت اأ�شعار اأ�شهم 

19 �شركة وا�شتقرت اأ�شعار اأ�شهم 8 �شركات عند م�شتوياتها ال�شابقة.

اإميانا منها بالدور املحوري ملنتدى دبي لال�شتثمار

موؤ�س�سة دبي لتنمية ال�ستثمار ت�سم �سراكات ا�سرتاتيجية داعمة لأ�سبوع دبي لال�ستثمار 2017 
•• دبي-الفجر: 

ال�شتثمار،  لتنمية  دبي  موؤ�ش�شة  اأعلنت 
عن  دب���ي،  اقت�شادية  موؤ�ش�شات  اإح���دى 
القطاع  من  ا�شرتاتيجية  �شراكات  �شم� 
اخل��ا���س والإع�����الم دع��م��اً لأ���ش��ب��وع دبي 
حتت  ي��ق��ام  ال���ذي   ،2017 لال�شتثمار 
حمدان  ال�شيخ  �شمو  من  كرمية  رعاية 
بن حممد بن را�شد اآل مكتوم، ويل عهد 
دب���ي، خ��الل ال��ف��رتة م��ا ب��ني 15 وحتى 
19 اأكتوبر 2017. ويوؤكد هذا الدعم 
على الدور املحوري الذي يلعبه احلدث 
النمو  لفر�س  �شاملة  ن��ظ��رة  ت��ق��دمي  يف 
وال�شراكة والبتكار وم�شتقبل ال�شتثمار 
التي تدعم  القطاعات احليوية  يف كافة 
اأهداف الأجندة الوطنية 2021 لدولة 
دبي  وخ��ط��ة  املتحدة  العربية  الإم����ارات 

 .2021
�شركة  من:  كل  ال�شركاء  قائمة  وتتوزع 
دب���ي ل��ال���ش��ت��ث��م��ار، و����ش���وق دب���ي احل���رة، 
ومريا�س القاب�شة، وجممع دبي للعلوم، 
كما  فيليب�س.  و���ش��رك��ة  اجل��ن��وب،  ودب���ي 
من  اأربعة  لال�شتثمار  دبي  اأ�شبوع  ي�شم 
امل�شتوى  ع��ل��ى  الإع���الم���ي���ني  ال�����ش��رك��اء 
امل��ح��ل��ي وال��ع��امل��ي، وه����م: م��وؤ���ش�����ش��ة دبي 
عربية،  ���ش��ي  ب���ي  اأن  و����ش���ي  ل����الإع����الم، 
كارلو  م���ون���ت  )اإذاع��������ة   24 وف���ران�������س 

الدولية(، والتلفزيون ال�شيني العربي. 
القرقاوي،  ف��ه��د  ق���ال  امل��ن��ا���ش��ب��ة،  وب��ه��ذه 
دبي  م���وؤ����ش�������ش���ة  ال���ت���ن���ف���ي���ذي يف  امل����دي����ر 
دبي  ’اأ�شبوع  ي�شهد  ال�شتثمار:  لتنمية 
لال�شتثمار‘ تطورات نوعية يف املنتديات 
احل��واري��ة امل��ط��روح��ة، وم��ع من��و احلدث 
والإقليمي  امل��ح��ل��ي  اله���ت���م���ام  وت���زاي���د 
ال�شركاء  ع��دد  يف  زي��ادة  ن�شهد  والعاملي، 
من  يرونه  ملا  ال�شرتاتيجيني،  والرعاة 
قيمة م�شافة للحدث من حيث حتفيز 
امل�شتثمرين على التوا�شل وبناء عالقات 
طويلة الأمد بني املعنيني من القطاعني 
وامل�شتثمرين،  واخل����ا�����س  احل���ك���وم���ي 

و�شناع القرار . 
عدد  احل��دث  يدعم  القرقاوي:  واأ�شاف 
من كربيات املوؤ�ش�شات الإعالمية وذلك 
املو�شوعات  اأهم  نقل  على  منهم  حر�شاً 
يف جمال تعزيز فهم امل�شتثمرين للركائز 
الرئي�شية للنمو يف دبي واملنطقة ودورة 
والتعريف  الإم����ارة  يف  اجل��دي��دة  النمو 
جانب  اإىل  املتنّوعة،  ال�شتثمار  بفر�س 
ت�شليط ال�شوء على اآفاق التو�ّشع والنمو 

يف الأ�شواق القليمية والعاملية .
على  ال��ع��م��ل  اأن  اإىل  ال��ق��رق��اوي  واأ����ش���ار 
مكونات الدورة الثالثة واإطالق برنامج 
اإطار  يف  ي��اأت��ي  لال�شتثمار  دب���ي  اأ���ش��ب��وع 
املتابعة الدقيقة لأهم اجتاهات وق�شايا 

وتعزيز  وامل�شتقبلية،  احلالية  ال�شتثمار 
الإماراتيني  امل�شتثمرين  م��ع  ال�شراكة 
توطيد  اإىل  ب���الإ����ش���اف���ة  وال���ع���امل���ي���ني، 
املحلي  ال�شتثمار  جمتمع  مع  ال�شراكة 
بفر�س  املعرفة  وزيادة م�شتوى  والعاملي 
واأي�شاً  دب���ي  ���ش��واء يف  ال��ن��م��و والب��ت��ك��ار 
اإليها  ال��و���ش��ول  ال��ت��ي مي��ك��ن  الأ�����ش����واق 

عربها.
املنتدب  الع�شو  كلبان،  ب��ن  خالد  وق��ال 
�شركة  يف  التنفيذيني  امل�شوؤولني  وكبري 
دب����ي ل��ال���ش��ت��ث��م��ار: ي���وف���ر اأ����ش���ب���وع دبي 
نوعها  م��ن  ف��ري��دة  من�شة  لال�شتثمار 
اأ�شبحت  اأن  ب��ع��د  دب���ي  ���ش��م��ع��ة  ل��ت��ع��زي��ز 
ال����وج����ه����ة امل���ف�������ش���ل���ة ل���ال����ش���ت���ث���م���ارات 
القطاعات،  خم��ت��ل��ف  يف  وال�������ش���راك���ات 
اإت��اح��ة ال��ف��ر���س مب��ا ي�شهم  اإ���ش��اف��ة اإىل 
الأجنبي  ال�شتثمار  ا�شتقطاب  تعزيز  يف 
�شريًكا  اأن���ن���ا  ومب����ا  دب�����ي.  اإىل  امل��ب��ا���ش��ر 
ا���ش��رتات��ي��ج��ًي��ا م���ع ه����ذا احل������دث، ترى 
مع  ت���ام  ت��واف��ق  وج���ود  لال�شتثمار  دب���ي 
اأه�����داف اأ���ش��ب��وع دب���ي ل��ال���ش��ت��ث��م��ار، من 
اأجل حتديد ومناق�شة خريطة الطريق 
ال�شرتاتيجية لال�شتثمارات يف قطاعات 
واملعرفة  واخل���دم���ات  ال��ت��ح��ت��ي��ة  ال��ب��ن��ي��ة 

وغريها من املجالت الأخرى .
وق��������ال ك�������ومل م����اك����ل����وك����ل����ني، ال���ن���ائ���ب 
الإدارة،  جم��ل�����س  ل��رئ��ي�����س  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 

احلرة:  دب��ي  ل�شوق  التنفيذي  الرئي�س 
�شريكا  يكون  اأن  احل��رة  دب��ي  �شوق  ي�شر 
لال�شتثمار.  دب��ي  لأ���ش��ب��وع  ا�شرتاتيجيا 
اإىل  التخطيط  م��ن  ك��ب��ري  ق���در  وه��ن��اك 
ا���ش��ت�����ش��اف��ة م��ث��ل ه����ذه الح������داث بهذا 
احلجم، ول ي�شاورين �شك يف اأن احلدث 
لتنمية  دب���ي  م��وؤ���ش�����ش��ة  �شتنظمه  ال����ذي 
ال�شتثمار ذات �شيت، وميكننا جميعا اأن 

نفخر به .
ال���ت�ن�ف�يذي  الرئ�ي��س  رادر،  اأرج�ن  وقال 
الأو�شط  ال�شرق  ف���ي���ل���ي���ب����س،  ل�شركة 
�شريك  ن���ك���ون  اأن  ي�����ش��رف��ن��ا  وت��رك�����ي�����ا: 
امل����ح����ت����وى ال����ر�����ش����م����ي لأ������ش�����ب�����وع دب����ي 
لال�شتثمار. لقد كنا �شركاء موؤ�ش�شة دبي 
مدى  على  الأجنبي  ال�شتثمار  لتنمية 
حجم  وراأي��ن��ا  املا�شية  ال��ث��الث  ال�شنوات 
العمل واجلهود املتوا�شلة لهذه املوؤ�ش�شة 
من اأجل تعزيز فهم امل�شتثمرين بركائز 
امل�شتقبلية  والجتاهات  الأ�شا�شية  النمو 
لال�شتثمار يف دبي. �شنطلق خالل اأ�شبوع 
ال�شحة  موؤ�شر  العام  هذا  يف  ال�شتثمار 
مببادرة  م�شتقل  بحث  وه��و  امل�شتقبلية 
م����ن ف��ي��ل��ي��ب�����س ي�����ش��ل��ط ال�������ش���وء حول 
حلول  اأح���دث  لعتماد  ال���دول  ا�شتعداد 
اأ�شارت  وقد  املبتكرة.  ال�شحية  الرعاية 
اأن  اإىل  امل�شتقبلية  ال�شحة  موؤ�شر  نتائج 
الأوىل يف  املرتبة  الإم����ارات حتتل  دول��ة 

ال�شحة  م�شتقبل  لتطوير  ال���ش��ت��ع��داد 
عام.  ب�شكل  ال�شحية  ال��رع��اي��ة  وق��ط��اع 
كما احتلت الإمارات مركز ال�شدارة من 
الدرا�شة  �شملتهم  مم��ن  دول���ة   19 ب��ني 
الرعاية  كفاءة  يف  العامل  م�شتوى  على 
ال�شحية وا�شتخدامها لتقنيات الرعاية 
العزيز  ع��ب��د  م������روان  ق����ال   . امل��ت�����ش��ل��ة 
دبي  ملجمع  التنفيذي  املدير  اجلناحي، 
دبي  حكومة  روؤي���ة  م��ع  متا�شياً  للعلوم: 
مركز  اإىل  الإم���ارة  حتويل  اإىل  الرامية 
دبي  اأ�شبوع  يقدم  و�شناعي،  اقت�شادي 
اأب���رز  ق��ّي��م��ة جت��م��ع  ل��ال���ش��ت��ث��م��ار من�شة 
اأف�شل  ملناق�شة  واخل���رباء  القطاع  ق��ادة 
الطرق الفعالة لتحقيق ذلك من خالل 
اإن  والنمو.  البتكار  وفر�س  ال�شراكات 
والعلوم  النظيفة  والتكنولوجيا  الطاقة 
اأمثلة  جم��رد  ه��ي  واحل��ي��ات��ي��ة  ال�شحية 
للمحركات الواعدة لقت�شاد دبي. ونحن 
نتطلع اإىل م�شاركة الأفكار والروؤى مع 
ال���ق���ط���اع حول  ال����زم����الء واخل�������رباء يف 
ال�شتثمارات  لجتذاب  املنا�شبة  الطرق 
ودعم ا�شتدامة هذه القطاعات احليوية. 
ويعترب جممع دبي للعلوم موطناً لعدد 
هذه  يف  تعمل  التي  ال�شركات  من  كبري 
تعزيز  اإىل  قدماً  نتطلع  واإننا  املجالت، 
ومتكني منو تلك ال�شركات يف جمتمعنا 

املركز على قطاع العلوم . 
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م�سرف اأبوظبي الإ�سالمي يقود �سل�سلة نقا�سات التكنولوجيا املالية يف منتدى اأكادميية �ستارت اأب 
•• اأبوظبي-الفجر: 

ت����ع����اون م�������ش���رف اأب���وظ���ب���ي الإ����ش���الم���ي، 
الإ�شالمية  امل��ال��ي��ة  اخل���دم���ات  جم��م��وع��ة 
اأك���ادمي���ي���ة �شتارت  ال����رائ����دة، م���ع م��ن��ت��دى 
ال��ذي رّك��زت فعالياته على رف��ع وعي   ، اأب 
املوؤ�ش�شات ال�شغرية واملتو�شطة حول اأهمية 
التكنولوجيا  اب���ت���ك���ارات  اأح�����دث  ت�����ش��خ��ري 
املالية يف دعم جهود منّوها �شمن خمتلف 
القطاعات. و�شهد منتدى اأكادميية �شتارت 
الثالثة  ل��ل��م��رة  دب���ي  يف  اأق���ي���م  ال����ذي   ، اأب 
خ����الل ال���ع���ام اجل�������اري، ح�����ش��ور ك���ل من 
مهدي كيالين، رئي�س جمموعة اخلدمات 
اأبوظبي  م�شرف  يف  ل��الأع��م��ال  امل�شرفية 
الرئي�س  امل��ع��اي��رج��ي،  الإ���ش��الم��ي؛ وه��ي��ث��م 
ال��ع��امل��ي ل��ق��ط��اع ال��ت��ع��ام��الت امل�����ش��رف��ي��ة يف 
م�شرف اأبوظبي الإ�شالمي ، اللذين �شاركا 
خرباتهما حول تطورات التكنولوجيا املالية 
وتقنية بلوك ت�شني ، كما اأكدا على اأهمية 
رّواد  دعم  املالية يف  التكنولوجيا  ا�شتخدام 
يف  ال�شغرية  ال�شركات  واأ�شحاب  الأع��م��ال 
اإدارة اأن�شطتهم واأعمالهم بفعالية وبكفاءة. 
وبهذه املنا�شبة، قال مهدي كيالين، رئي�س 
جمموعة اخلدمات امل�شرفية لالأعمال يف 

 الإمارات للبيئة تناق�س دمج جمالت 
ال�ستدامة يف البنية التحتية

•• دبي- وام:

الرابعة  ال��ن��ق��ا���ش��ي��ة  احل���ل���ق���ة  ���ش��ل��ط��ت 
ال�شوء  للبيئة  الإم���ارات  عمل  ملجموعة 
ال��ع��ن��ا���ش��ر اخلم�شة  اأه��م��ي��ة دم����ج  ع��ل��ى 
والزدهار  والكوكب  النا�س  لال�شتدامة 
ت�شكيل  لإع�����ادة  وال�����ش��راك��ات  وال�����ش��الم 
ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة احل���ال���ي���ة م����ن اأج����ل 

التحرك نحو م�شتقبل م�شتدام .
العربية  وال�����ش��ب��ك��ة  امل��ج��م��وع��ة  ون��ظ��م��ت 
للموؤ�ش�شات  الج��ت��م��اع��ي��ة  امل�����ش��وؤول��ي��ة 
برنامج  مع  بالتعاون  العام  هذا  احللقة 
الأمم املتحدة للبيئة وجمل�س الإمارات 
حبيبة  واأك������دت   . اخل�������ش���راء  ل��الأب��ن��ي��ة 
املرع�شي رئي�شة جمموعة عمل الإمارات 
 - للحلقة  الفتتاحية  كلمتها  يف  للبيئة 
النخلة  فندق فريمونت  التي عقدت يف 
عن�شر  ال��ت��ح��ت��ي��ة  ال��ب��ن��ي��ة  اأن   - دب���ي  يف 
حا�شم يف النمو والتنمية �شواء كان ذلك 
اأو  اأو �شبكات النقل  اأو املباين  يف الطرق 

املرافق وتكنولوجيا الت�شالت.
احل�شرية  العمرانية  البيئة  اإن  وقالت 
العاملي  للطلب  الرئي�شي  امل�����ش��در  ت��ع��د 
ع��ل��ى ال���ط���اق���ة وامل�������واد وب���ال���ت���ايل فهي 
الوقود  ا�شتهالك  معظم  ع��ن  م�شوؤولة 
الغازات  وانبعاثات  العامل  يف  الأحفوري 
ال��دف��ي��ئ��ة وي��ت��ط��رق ال��ه��دف رق���م 9 من 
تطوير  اإىل  امل�شتدامة  التنمية  اأه���داف 
ع��ال��ي��ة اجل�����ودة وموثوق  ب��ن��ي��ة حت��ت��ي��ة 
التنمية  ل��دع��م  وم��رن��ة  وم�شتدامة  بها 
جهته  من  الإن�شان.  ورف��اه  القت�شادية 
اأك���د ج��ون ووده��ي��د امل��دي��ر الإق��ل��ي��م��ي يف 
 DNV-GL اململكة املتحدة يف �شركة
اإع��ادة التفكري يف  - اأحد امل�شاركني - اأن 
التنمية  اأن يدعم  البنية التحتية ميكن 
الق��ت�����ش��ادي��ة م��ن خ���الل اإي��ج��اد القوى 

العاملة العاملية.

م�شرف اأبوظبي الإ�شالمي: اإن التطورات 
املالية  التكنولوجيا  قطاع  ي�شهدها  التي 
اأول�����وي�����ات  م���ق���دم���ة  يف  ت���ظ���ل  واأن  لب������د 
واملتو�شطة،  ال�شغرية  ال�شركات  اأ�شحاب 
على  ق���ادرة  مبتكرة  ح��ل��ول  م��ن  تقدمه  مل��ا 
واحل�شول  التمويلية  العمليات  ت�شهيل 
وتوفري  اأف�����ش��ل  ائ��ت��م��ان��ي��ة  تقييمات  ع��ل��ى 
ويلعب  العمالء.  جلذب  املنا�شبة  البيانات 
يف  ب��ارز  دوراً  الإ���ش��الم��ي  اأبوظبي  م�شرف 
ت�شريع وترية تطوير �شناعة التكنولوجيا 
امل��ال��ي��ة يف دول���ة الإم������ارات ع��رب جمموعة 
ويلم�س  ال��ب��ارزة،  وال�شراكات  امل��ب��ادرات  من 
امل�����ش��رف اأه��م��ي��ة دع��م��ه امل��ت��وا���ش��ل لقطاع 
وتوفري  واملتو�شطة  ال�شغرية  املوؤ�ش�شات 
اأن تدفع  ���ش��اأن��ه��ا  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة م��ن  ح��ل��ول 
ال��ق��ط��اع . ومن  بعجلة من��و وازده����ار ه��ذا 
الرئي�س  امل��ع��اي��رج��ي،  ه��ي��ث��م  ق���ال  ج��ان��ب��ه، 
ال��ع��امل��ي ل��ق��ط��اع ال��ت��ع��ام��الت امل�����ش��رف��ي��ة يف 
اإن توفري  الإ���ش��الم��ي:  اأب��وظ��ب��ي  م�����ش��رف 
التجارية  ل��ل��ع��م��ل��ي��ات  واآم�����ن  ف���ّع���ال  اإط�����ار 
ال�شركات  ب���ني  ي���رب���ط  ال���دف���ع  وخ����دم����ات 
والعمالء ُيعد عاماًل اأ�شا�شياً لتحقيق النمو 
والزدهار داخل قطاع املوؤ�ش�شات ال�شغرية 
فيه  مت�شي  ال��ذي  الوقت  ويف  واملتو�شطة. 

مت�شارعة  بخطوات  ت�شني’  ’بلوك  تقنية 
من  فاإنه  امل�شرفية،  املعامالت  حت�شني  يف 
املتوقع اأن ي�شبح قطاع املوؤ�ش�شات ال�شغرية 
واملتو�شطة اأحد اأبرز امل�شتفيدين من تطور 
اإمكانات التكنولوجيا املالية. وبينما ت�شهد 
ال�����ش��وق دخ�����ول ح���ل���ول ج���دي���دة يف جمال 
م�شرف  �شي�شهم  امل��ال��ي��ة،  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
متكني  يف  كبري  ب�شكل  الإ�شالمي  اأبوظبي 
من  واملتو�شطة  ال�شغرية  املوؤ�ش�شات  قطاع 
الو�شول اإىل احللول التكنولوجية املنا�شبة 

يف �شبيل حتقيق اأهداف اأعمالها .
وان�شم اإىل مهدي كيالين وهيثم املعايرجي 
ال��ب��ارزي��ن مب��ن فيهم  ع��دد م��ن املتحدثني 
والرئي�س  املوؤ�ش�س  ال�شريك  �شيحان،  عمر 
SellAnyHome. ل�����  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
والرئي�س  امل��وؤ���ش�����س  م���ور  وك��ري��غ   ،com
بيت�س  ون��ي��ل   ، بيهايف  ل�شركة  التنفيذي 
 ، ف���ريت���وزون  ���ش��رك��ة  اإدارة  جمل�س  رئ��ي�����س 
نانو  ل���  التنفيذية  الرئي�شة  ب��ود  وكاثرين 
موين . ويوفر م�شرف اأبوظبي الإ�شالمي 
املبتكرة  التكنولوجية  احل��ل��ول  م��ن  ع���دداً 
املوؤ�ش�شات  ق��ط��اع  من��و  بعجلة  ت��دف��ع  ال��ت��ي 
جمموعة  يقدم  كما  واملتو�شطة،  ال�شغرية 
لرّواد  الهامة  والتوجيهات  الن�شائح  م��ن 

•• اأبوظبي-الفجر: 

املايل  املركز  العاملي،  اأبوظبي  �شوق  يوا�شل 
لتنظيم  اأب��وظ��ب��ي، حت�����ش��ريات��ه  ال����دويل يف 
املالية  للتكنولوجيا  اأبوظبي  قمة  فعاليات 
اآل  ب��ن زاي���د  حت��ت رع��اي��ة �شمو ال�شيخ ه���زاع 
نهيان نائب رئي�س املجل�س التنفيذي لإمارة 
اأك��ت��وب��ر اجلاري  22 و23  ي��وم��ي  اأب��وظ��ب��ي، 
مب�شاركة عدد من اأبرز املتحدثني واخلرباء 
املنطقة  امل��ايل من  القطاع  واملتخ�ش�شني يف 
وال���ع���امل. وت��ع��د ال��ق��م��ة ال��ت��ي ت��ق��ام يف اإط���ار 
من  الأول  احل��دث   ، اأبوظبي  فينتك  فعالية 
للموؤ�ش�شات  ي��ق��دم  ال���ذي  املنطقة  يف  ن��وع��ه 
يف  وامل�شاركني  النا�شئة،  وال�شركات  امل��ال��ي��ة، 
والهيئات  وامل�شتثمرين،  املالية،  التكنولوجيا 
عام،  ب�شكل  الأع���م���ال  وجم��ت��م��ع  التنظيمية 
م��ن�����ش��ة م��ت��ك��ام��ل��ة ل��ت�����ش��ارك امل��ع��رف��ة، وبناء 
ال��ع��الق��ات، وت��ب��ادل اخل���ربات وال����روؤى حول 
والعاملية  القليمية  والتطبيقات  التطورات 
امل���ال���ي���ة، وهي  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  والب���ت���ك���ار يف 
لتعزيز  اأبوظبي  روؤي��ة حكومة  تدعم  فعالية 
مبا  الرئي�شة  الق��ت�����ش��ادي��ة  ال��ق��ط��اع��ات  دور 

البتكار  وجم��الت  املالية،  اخل��دم��ات  ي�شمل 
وريادة الأعمال، وتطوير راأ�س املال الب�شري 
ال�شايغ،  اأحمد علي  �شعادة  واأع��رب  املواطن. 
العاملي،  اأبوظبي  �شوق  اإدارة  جمل�س  رئي�س 
عن فخره برعاية �شمو ال�شيخ هزاع بن زايد 
التنفيذي  املجل�س  رئي�س  ن��ائ��ب  ن��ه��ي��ان،  اآل 
لإمارة اأبوظبي، لفعاليات الدورة الفتتاحية 
وامل�شتمر  الكبري  الدعم  على  موؤكداً  للقمة، 
العاملي من  اأب��وظ��ب��ي  �شوق  ب��ه  ال��ذي يحظى 
القيادة الر�شيدة لتعزيز مكانته كمركز مايل 
خارطة  على  اأب��وظ��ب��ي  ا���ش��م  وتر�شيخ  دويل، 
املتميزة  والعاملية  القليمية  الوجهات  اأه��م 
يف ت���ق���دمي اخل���دم���ات امل��ال��ي��ة والب���ت���ك���ار يف 
�شوق  م�شاهمات  اأن  واأو���ش��ح  امل���ايل.  القطاع 
التكنولوجيا  ت��ط��وي��ر  يف  ال��ع��امل��ي  اأب��وظ��ب��ي 
من  متكاملة  منظومة  من  ج��زء  هي  املالية 
املبادرات التي اأطلقها ال�شوق لتحقيق الروؤية 
بتنويع  اأب��وظ��ب��ي  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة حل��ك��وم��ة 
تناف�شية  وتعزيز  الوطني،  القت�شاد  م�شادر 
ومنو اقت�شاد اإمارة اأبوظبي ودولة الإمارات. 
املتوا�شل ملجل�س  اللتزام  ال�شايغ على  واأكد 
وف��ري��ق عمله  ال��ع��امل��ي  اأب��وظ��ب��ي  ���ش��وق  اإدارة 

اخل���دم���ات  ك���اف���ة  مت��ي��ز  ب��ت��ح��ق��ي��ق  الإداري 
الهيئات  م���ع  ال��وث��ي��ق  وال���ت���ع���اون  امل���ق���دم���ة، 
والأط�����راف  وال��ع��امل��ي��ة،  امل��ح��ل��ي��ة  التنظيمية 
املعنية املختلفة، وجمتمع التكنولوجيا املالية 
جمتمع  وا���ش��ت��دام��ة  ب��ن��اء  لتفعيل  ع��م��وم��اً، 
وال�شمولية  بالنزاهة  يت�شم  حيوي ومتكامل 
املالية، والقدرة على ت�شارك املعرفة، والعمل 

امل�����ش��رتك، ول���ش��ت��ف��ادة م��ن جم���الت وفر�س 
الأعمال املتاحة. 

اجتماع  عقد  القمة  اأع��م��ال  اأج��ن��دة  وت�شمل 
التنظيمية  ل��ل��ه��ي��ئ��ات  امل�����ش��ت��دي��رة  ال��ط��اول��ة 
كاأطراف  م�شاهمتها  مل��ن��اق�����ش��ة  امل��ن��ط��ق��ة  يف 
يف  والتطور  البتكار  بدعم  معنية  تنظيمية 
ور�س  وتنظيم  امل��ال��ي��ة،  التكنولوجيا  ق��ط��اع 
ع��م��ل وج��ل�����ش��ات م��ت��خ�����ش�����ش��ة ت���ت���ن���اول عدة 
املايل  بالقطاع  مت�شلة  وحت��دي��ات  موا�شيع 
املالية،  اخلدمات  يف  التكنولوجي  والبتكار 
ا�شتعرا�س احللول  كما حتت�شن فعالية يوم 
ال��ت��ج��ري��ب��ي��ة ���ش��م��ن م�����ش��اب��ق��ة حت���دي ابتكار 
وحفل  املالية،  للتكنولوجيا  اأبوظبي  فينتك 

توزيع جوائز اأبوظبي للتكنولوجيا املالية. 
وت���ت���ي���ح ف���ع���ال���ي���ات ال���ق���م���ة ل��ل��م��دع��وي��ن من 
املالية،  ب��ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  امل��ع��ن��ي��ني  احل�����ش��ور 
فر�س التعرف عن قرب على اأحدث توجهات 
التكنولوجي  الب��ت��ك��ار  وحت��دي��ات  وت��ط��ورات 
�شخ�شيات  ولقاء  املالية،  اخلدمات  قطاع  يف 
وامل�شاركة  امل���ايل،  القطاع  يف  وق��ي��ادي��ة  ب���ارزة 
عرب جل�شات احلوار وور�س العمل التفاعلية 
يف ر�شم خريطة م�شتقبل التكنولوجيا املالية 

يف املنطقة. كما متّكن امل�شاركني من التعرف 
واملنتجات  احل����ل����ول  م����ن  جم���م���وع���ة  ع���ل���ى 
البتكارية التي يقدمها مبدعون من �شركات 
تكنولوجية نا�شئة ملعاجلة وتلبية احتياجات 

خمتلف القطاعات املالية.
اأطلق  ال���ع���امل���ي  اأب���وظ���ب���ي  ����ش���وق  اأن  ي���ذك���ر 
وال�شراكات  وال��ربام��ج  امل��ب��ادرات  من  العديد 
املالية  التكنولوجيا  لتطوير  ال�شرتاتيجية 
املميزة  الجن��������ازات  م���ن  وح���ق���ق جم��م��وع��ة 
2016. كما  م��ار���س  م��ن��ذ  ب��ذل��ك  امل��ت�����ش��ل��ة 
املنطقة  يف  دويل  م�����ايل  م���رك���ز  اأول  ي���ع���د 
متكامل  تنظيمي  عمل  اإط��ار  بتاأ�شي�س  يقوم 
التكنولوجيا  ���ش��رك��ات  ل��رتخ��ي�����س  وم��ف��ت��وح 
املالية، حيث اأطلق مبادرة املخترب التنظيمي 
لدعم وت�شجيع احللول وامل�شاريع البتكارية 
ويوا�شل  امل��ال��ي��ة.  ب��ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  امل��ت�����ش��ل��ة 
للتكنولوجيا  دويل  م���ايل  ك��م��رك��ز  ال�����ش��وق، 
املالية، العمل لتعزيز �شبكة عالقاته الدولية 
العامل  ح��ول  املعنية  الأط����راف  خمتلف  م��ع 
املال،  وراأ�����س  ل��الأ���ش��واق،  ال��و���ش��ول  لت�شهيل 
ومتكني امل�شاركني يف التكنولوجيا املالية من 

احل�شول على العرتاف التنظيمي. 

اأهمية  ح��ول  ال�شركات  واأ�شحاب  الأع��م��ال 
اأن�����ش��ط��ت��ه��م يف بيئة  اإي���ج���اد ���ش��ب��ل ل��ت��ع��زي��ز 

حتتدم فيها التناف�شية.
وكان قد اأعلن م�شرف اأبوظبي الإ�شالمي 
ب��ن��ك فيدور  ���ش��راك��ة م���ع  ع���ن دخ���ول���ه يف 
م�شرفية  م��ن�����ش��ة  اأول  لإط�����الق  الأمل�����اين 
رقمية قائمة على التفاعل مع املجتمع يف 
املن�شة اجلديدة  املنطقة. وقد مت ت�شميم 
مل��واك��ب��ة م��ت��ط��ل��ب��ات من��ط احل��ي��اة اجلديد 
اإىل  الأل��ف��ي��ة،  بجيل  يعرف  م��ا  اأو  لل�شباب 
ج��ان��ب امل�����ش��ت��ه��ل��ك��ني ال���ذي���ن ي��ب��ح��ث��ون عن 
امل�شرفية  احتياجاتهم  تلبي  رقمية  حلول 
امل�شرف  اأط���ل���ق  وق����د  وراح�������ة.  ب�����ش��ه��ول��ة 
امل�شرفية  ف��روع��ة  م��ن  كذلك فئة ج��دي��دة 
املزّودة باأحدث احللول الرقمية حتت ا�شم 
الإ�شالمي  اأبوظبي  اإك�شرب�س من م�شرف 
، وال���ت���ي ت���وف���ر ل��ل��ع��م��الء جم��م��وع��ة من 
احتياجاتهم  ت��ل��ب��ي  ال��رق��م��ي��ة  اخل���دم���ات 

امل�شرفية.
برعاية  الإ�شالمي  اأبوظبي  م�شرف  وق��ام 
ث��الث��ة م��ن��ت��دي��ات لأك���ادمي���ي���ة ���ش��ت��ارت اأب 
اأن����ه م�شت�شار  ك��م��ا  ال��ع��ام اجل�����اري،  خ���الل 
بالأكادميية  برنامج  �شمن  امل��ايل  التعليم 

خالل العام 2017.
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املال والأعمال

 اإ�س اند بي : 850 مليار درهم الناجت 
الجمايل املتوقع لأبوظبي خالل 2017 

•• اأبوظبي-وام:

توقعت موؤ�ش�شة �شتاندرد اآند بورز جلوبال للت�شنيف الئتماين - اإ�س اند 
بي - ارتفاع الناجت املحلي الجمايل لمارة ابوظبي اىل 850 مليار درهم 
و890 مليار درهم بالأ�شعار اجلارية خالل عامي 2017 و2018 على 
القت�شادية  القطاعات  ت�شهده  ال��ذي  الن�شاط  م��ن  بدعم  وذل��ك  ال��ت��وايل 
اأن ي�شل  املنتظر  العام اجل��اري. ومن  النفطية منذ بداية  النفطية وغري 
اإمارة  ب��الأ���ش��ع��ار اجل��اري��ة يف  املحلي الج��م��ايل  ال��ن��اجت  ال��ف��رد م��ن  ن�شيب 
2017 وهو  العام  دولر خالل   75300 دره��م  الف  ابوظبي نحو277 

العلى على م�شتوى دول اخلليج العربي.
%2.5 خالل  ن�شبته  تبلغ  اأن  املتوقع  الت�شخم فمن  وعلى �شعيد معدل 
العام 2017 ينخف�س اىل %2 يف العام 2018 . وتاأتي هذه التوقعات 
اأبوظبي لالإح�شاء من تقديرات يف وقت  متوافقة مع ما اأعلن عنه مركز 
�شابق من منو اقت�شاد اإمارة اأبوظبي خالل الربع الأول من العام 2017 
وقال خرباء   . بن�شبة %17.7 مقارنة مع الربع نف�شه من العام 2016 
اقت�شاديون اإن عودة النمو بوترية عالية للناجت املحلي الجمايل لأبوظبي 
كان اأمرا متوقعا بعد التح�شن الكبري الذي اأظهرته الأن�شطة القت�شادية 
غري النفطية التي ت�شاهم يف اأكرث من ثلثي الناجت املحلي لالإمارة وذلك 
النفط  م�شاهمة  وكانت  النفط.  اأ�شعار  يف  امل�شجل  التح�شن  اىل  بالإ�شافة 
يف الناجت املحلي الإجمايل لإمارة اأبوظبي بالأ�شعار اجلارية انخف�شت اإىل 
%27.5 خالل عام 2016 يف حني ارتفعت م�شاهمة الأن�شطة والقطاعات 
القت�شادية غري النفطية اىل %72.5 وهي اأعلى ن�شبة م�شاهمة لها يف 
ال��ذي يعك�س  الم��ر  اأك��رث من خم�شني عاما م�شت  النتاج الج��م��ايل منذ 
مدى النجاح الذي حققته المارة يف �شيا�شة التنويع القت�شادي. وطبقا 
لأرقام مركز الح�شاء فقد �شملت قائمة الأن�شطة الأكرث م�شاهمة يف النمو 
خالل العام 2016 قطاعات املعلومات والت�شالت بن�شبة %6.9 والنقل 

. والتخزين بن�شبة %5.8 وال�شناعات التحويلية بن�شبة 3.6% 

عبداهلل اآل �سالح لـ وام : 6.3 اآلف م�سنع 
يف الإمارات با�ستثمارات 103مليارات درهم

•• اأبوظبي -وام:

اأكد �شعادة عبد اهلل اآل �شالح وكيل وزارة القت�شاد ل�شوؤون التجارة اخلارجية 
وال�شناعة اأن عدد امل�شانع يف دولة الإمارات يقدر ب� 6.303 األف م�شنع 
 2016 بنهاية  % وذل��ك   3.6 بنمو  و  دره��م  با�شتثمارات103.1 مليار 
حيث تت�شدر �شناعة املواد الغذائية وامل�شروبات بن�شبة 30 % من اإجمايل 
املعدنية  ال�شناعات  تليها   2016 بنهاية  ال��دول��ة  يف  ال�شناعي  القطاع 
الأ�شا�شية بن�شبة %24.0 تليها �شناعة منتجات اخلامات التعدينية غري 
النفط  تكرير  منتجات  �شناعة  ت�شتحوذ  % فيما   14.9 بن�شبة  املعدنية 
%6.5 و�شناعة املنتجات  % تليها �شناعة الكيماويات بن�شبة   6.6 على 

. % املعدنية بن�شبة 5.5 
امللتقى  اأع��م��ال  هام�س  على  وام  الإم����ارات  اأن��ب��اء  لوكالة  ت�شريح  يف  وق��ال 
الإماراتي ال�شعودي لالأعمال حتت �شعار معاً_اأبداً اأن الإمارات وال�شعودية 
تت�شدران املرتبة ال�شاد�شة ع�شر عامليا من حيث الناجت املحلي فيما ت�شكالن 

ن�شبة 48 % من الناجت املحلي الإجمايل احلقيقي للدول العربية.
جتاري  �شريك  كاأهم  عامليا  الرابعة  املرتبة  يف  تاأتي  ال�شعودية  اأن  واأ�شاف 
الإمارات  اإجمايل جتارة  %4.6 من  ن�شبته  ما  على  م�شتحوذة  لالإمارات 
غري النفطية لعام 2016 فيما تاأتي ال�شعودية يف املرتبة الأوىل خليجيا 
% من   43 ن�شبته  م��ا  على  م�شتحوذة  ل���الإم���ارات  جت���اري  �شريك  ك��اأه��م 
التعاون وتاأتي يف  النفطية مع دول جمل�س  الإم��ارات غري  اإجمايل جتارة 
ما  على  م�شتحوذة  ل��الإم��ارات  جت��اري  �شريك  ك��اأه��م  عربيا  الأوىل  املرتبة 
ن�شبته %27 من اإجمايل جتارة الإمارات غري النفطية مع الدول العربية 
واأو�شح اآل �شالح اأن ال�شعودية تاأتي يف املرتبة الثالثة عامليا   . لعام 2016 
كاأهم وجهة ل�شادرات الإمارات غري النفطية والأويل عربيا م�شتحوذة على 
ما ن�شبته %20 من اإجمايل �شادرات الإم��ارات غري النفطية اإىل الدول 
الإمارات  اإجمايل �شادرات  % من   32 ن�شبته  وت�شتحوذ على ما  العربية 
واردات  % م��ن   45 اأن  وق���ال   . ال��ت��ع��اون  جمل�س  دول  اإىل  النفطية  غ��ري 
الإمارات من دول جمل�س التعاون م�شدرها ال�شعودية وعلى �شعيد الدول 
املرتبة  يف  ال�شعودية  تاأتي  فيما   28% ن�شبته  ما  على  فت�شتحوذ  العربية 
الثانية عامليا لإعادة ت�شدير الإمارات للعام م�شتحوذة على 9 % من اإعادة 
ت�شدير الإمارات وت�شتحوذ على ما ن�شبته 29 % وعلى �شعيد دول جمل�س 
تاأتي  الإم���ارات  اأن  اإىل  ولفت   .  47% ن�شبته  ما  على  فت�شتحوذ  التعاون 
على  م�شتحوذة  لل�شعودية  جت��اري  �شريك  كاأهم  عامليا  ال�شاد�شة  املرتبة  يف 
تاأتي  فيما   2016 لعام  ال�شعودية  اإجمايل جت��ارة  %6.1 من  ن�شبته  ما 
الإمارات يف املرتبة الأويل عربيا وخليجيا كاأهم �شريك جتاري لل�شعودية 
دول  مع  ال�شعودية  جت��ارة  اإج��م��ايل  من   56% ن�شبته  ما  على  م�شتحوذة 
ال�شاد�شة عامليا كاأهم وجهة  املرتبة  الإم��ارات يف  تاأتي  التعاون كما  جمل�س 
ن�شبته  ما  على  م�شتحوذة  وخليجيا  عربيا  الأوىل  و  ال�شعودية  لل�شادرات 

%56 من اإجمايل �شادرات ال�شعودية اإىل دول جمل�س التعاون .

 تدوير تعر�س اأحدث خدماتها الذكية يف جيتك�س 
•• اأبوظبي -وام:

تعر�س تدوير مركز اإدارة النفايات - اأبوظبي اأحدث خدماتها وتطبيقاتها 
مظلة  حتت   2017 للتقنية  جيتك�س  اأ�شبوع  يف  م�شاركتها  خالل  الذكية 
حكومة اأبوظبي الرقمية والذي يقام يف مركز دبي التجاري العاملي خالل 
وت�شارك تدوير كجزء من حكومة  الفرتة من 8 اإىل 12 اأكتوبر 2017. 
اأبوظبي الرقمية التي تعمل على ت�شجيع البتكار والإبداع وت�شلط تدوير 
11 عاماً  ال�شوء على اإجن��ازات وجناحات حكومة اأبوظبي املتتالية خالل 
اأبوظبي من  اأطياف جمتمع  كافة  اإىل خدمة  بدورها  اأدت  والتي  املا�شية، 
املعرفة،  اقت�شاد  مفهوم  وتعزيز  وامل�شتدام  الفعال  الرقمي  التحول  خالل 
وتلبية  احلكومية  اجلهات  من  ال�شرتاتيجيني  ال�شركاء  مب�شاهمة  وذلك 
مب�شاركة  الرقمية  اأبوظبي  حكومة  وحتر�س  الر�شيدة.  القيادة  تطلعات 
اجلهات على تر�شيخ مكانة العا�شمة الإماراتية كمركز عاملي حيوي لالأعمال 
وال�شتثمار ومنارة اإقليمية للتحول الرقمي وتعزيز اأوجه التعاون والتكامل 
بني ال�شركاء احلكوميني. وتاأتي م�شاركة تدوير كجزء من حكومة اأبوظبي 
والدولية  الإقليمية  الفعاليات  يف  الفّعالة  امل�شاركة  تعزيز  بهدف  الرقمية 
نظام  وتاأ�شي�س  والت�شال  املعلومات  تكنولوجيا  بقطاع  املتعلقة  املرموقة 
فاعل ومبتكر ي�شاعد يف بناء قاعدة رقمية م�شتدامة، مما يعك�س م�شرية 
التنمية ال�شاملة التي ت�شهدها الإم��ارة يف خمتلف الأ�شعدة، ومتا�شياً مع 

اأهمية احلكومة الرقمية يف �شوء اأهداف خطة اأبوظبي .

خالل فعاليات ملتقى الأعمال الإماراتي اللوك�شمبورغي الذي نظمته غرفة دبي

ويل عهد لوك�سمبورغ يدعو اإىل تعزيز العالقات القت�سادية الثنائية بني البلدين 

اخلليج العربي لال�شتثمار تدر�ض الدخول اىل ال�شوق ال�شعودي وال�شتثمارات يف قطاعات متنوعة

خليفة املحريبي: امللتقى الإماراتي ال�سعودي يعزز العالقات ال�ستثمارية والقت�سادية بني البلدين
وبحث  ال�شعودية  العربية  اململكة  م��ن 
ف���ر����س ال���ت���ع���اون امل�������ش���رتك خ��ا���ش��ة يف 
الدولة  يف  وامل��ق��اولت  العقارات  قطاعي 
ب�شكل عام واأبوظبي ب�شكل خا�س يف ظل 
وجود فر�س ا�شتثمارية وحتقيق عوائد 
جمزية يف هذا القطاع احليوي والهام .

وذكر اأن �شركة اخلليج العربي لال�شتثمار 
عدد  يف  ال�شتثمار  ج��دي  ب�شكل  ت��در���س 
من القطاعات ال�شتثمارية يف ال�شعودية 
يعترب من  الذي  العقاري  القطاع  ومنه 
الذي  الأم��ر  وال��رائ��دة  الكبرية  ال�شواق 
التو�شع و تنفيذ  لل�شركة  الفر�شة  يتيح 

اأعمال و�شاطة وا�شتثمار يف ال�شعودية. 

العربية ال�شعودية تعد �شريكا اقت�شاديا 
وا���ش��ت��ث��م��اري��ا ه���ام���ا ل���دول���ة الم������ارات 
بني  التجاري  التبادل  حجم  ف��اق  حيث 
البلدين ال30 مليار درهم يف اأبرز واأهم 
وال�شتثمارية  القت�شادية  القطاعات 

منها القطاع العقاري واملايل و غريها.
القيادة  اىل  والتقدير  بال�شكر  وت��وج��ه 
الر�شيدة يف دولة المارات على ا�شت�شافة 
وتنظيم هذا احلدث، واأعرب عن ترحيبه 
بالأخوة ال�شيوف ال�شعوديني يف بلدهم 

الثاين المارات.
���ش��ك��ل ف��ر���ش��ة هامة  امل��ل��ت��ق��ى  اأف����اد ان  و 
وم�شتثمرين  اع��م��ال  ب��رج��ال  لاللتقاء 

خمرجات  �شمن  تنظيمه  ج��رى  ال���ذي 
خلوة العزم بني دولة الم��ارات واململكة 
العربية ال�شعودية بهدف تعزيز التعاون 
نحو  والدفع  وال�شتثماري،  القت�شادي 
يف  ال���ش��ت��ث��م��ارات  م��ن  م��زي��د  ا�شتقطاب 
القت�شادية  ال��ق��ط��اع��ات  م���ن  ال��ع��دي��د 

وزيادة حجم التبادل التجاري.
البلدين  حكومتي  دعم  املحريبي  وثمن 
لتعزيز العالقة ال�شتثمارية والتجارية 
القطاعات  يف  ام����ت����ي����ازات  واع�����ط�����اء   ،
�شيزيد  وال��ت��ج��اري��ة مم��ا  ال���ش��ت��ث��م��اري��ة 
والتجارية  الق��ت�����ش��ادي��ة  احل���رك���ة  م���ن 
املتبادلة . ولفت املحريبي اىل ان اململكة 

•• اأبوظبي- الفجر:

رئي�س  امل���ح���ريب���ي  ���ش��ي��ف  اأك������د خ��ل��ي��ف��ة 
العربي  اخل��ل��ي��ج  ���ش��رك��ة  ادارة  جم��ل�����س 
وتنظيم  ا�شت�شافة  اأه��م��ي��ة  لال�شتثمار 
ال�شعودي  الإم���ارات���ي  امللتقى  ف��ع��ال��ي��ات 
وذلك  اب��دا   - معا  �شعار  حت��ت  لالأعمال 

برعاية وزارة �شوؤون الرئا�شة.
ت�����ش��ري��ح��ات ملمثلي  امل��ح��ريب��ي يف  وذك����ر 
و���ش��ائ��ل الع����الم ع��ل��ى ه��ام�����س ح�شوره 
اليوم  اأق���ي���م  ال�����ذي  امل��ل��ت��ق��ى  ف��ع��ال��ي��ات 
الأرب������ع������اء يف ف���ن���دق ق�����ش��ر الم�������ارات 
ب��اأب��وظ��ب��ي: ي��ه��دف ه���ذا امل��ل��ت��ق��ى الهام 

وزارة املالية توقع وثيقة مع الهيئة الحتادية لل�سرائب لن�سمامها اإىل منظومة الدرهم الإلكرتوين 
•• دبي-الفجر: 

الإم������ارات  ب���دول���ة  امل��ال��ي��ة  وزارة  وق��ع��ت 
الهيئة  ان�شمام  وثيقة  املتحدة  العربية 
منظومة  اإىل  ل��ل�����ش��رائ��ب  الحت����ادي����ة 
ال����دره����م الإل�����ك�����رتوين، وال������ذي ميثل 
الوزارة  طورتها  متكاملة  دفع  منظومة 
ال�������ش���ري���ك ال�����ش����رتات����ي����ج����ي بنك  م�����ع 
اأبوظبي الأول. وقد جرى هذا التوقيع 
للتقنية  جيتيك�س  اأ���ش��ب��وع  هام�س  على 

حالياً  فعالياته  جتري  وال��ذي   ،2017
يف مركز التجارة العاملي بدبي. 

عام  مدير  الب�شتاين،  خالد  �شعادة  وقام 
بالتوقيع  لل�شرائب،  الحت��ادي��ة  الهيئة 
على التفاقية ممثاًل عن الهيئة، بينما 
وكيل  اليتيم،  را���ش��د  �شعيد  ���ش��ع��ادة  ق��ام 
امل����وارد  ل�����ش��وؤون  امل�����ش��اع��د  امل��ال��ي��ة  وزارة 
على  بالتوقيع  املالية  ب��وزارة  وامليزانية، 

التفاقية ممثاًل عن الوزارة.
اأجل  م��ن  ال��ي��ت��ي��م:  �شعيد  ���ش��ع��ادة  وق���ال 

التي�شري يف تقدمي اخلدمات  املزيد من 
واملقيمني،  ل���ل���م���واط���ن���ني  احل���ك���وم���ي���ة 
لعتماد  التفاقية  ه��ذه  توقيع  مت  فقد 
م���ن���ظ���وم���ة ال�����دره�����م الإل�������ك�������رتوين يف 
تقدمها  التي  اخل��دم��ات  ر�شوم  حت�شيل 
واأ�شار  ل��ل�����ش��رائ��ب.  الحت���ادي���ة  ال��ه��ي��ئ��ة 
لرتقية  ال��������وزارة  ���ش��ع��ي  اإىل  ���ش��ع��ادت��ه 
الدرهم  وم��ن��ظ��وم��ة  ب��رن��ام��ج  وت��ط��وي��ر 
ال�شتثمار  عرب  وحتديثها  الإل��ك��رتوين 
مع  ترابطها  وتعزيز  الفنية  الأ�ش�س  يف 

املالية  والأنظمة  الأخرى  الدفع  اأنظمة 
احللول  اأف�������ش���ل  ل���ت���ق���دمي  ال����دول����ة  يف 
لأهداف  حتقيقاً  ال��رق��م��ّي��ة  واخل��دم��ات 
للتحّول  ال���وط���ن���ي���ة  ال����ش���رتات���ي���ج���ي���ة 
ومواكبة  وال��رق��م��ي  امل��ع��ريف  لالقت�شاد 
اأنظمة  يف  ال��ع��امل��ي��ة  ال���ت���ط���ّورات  اأح�����دث 

الدفع. 
وزارة  �شعي  اليتيم،  را���ش��د  �شعيد  واأك���د 
اأف�شل  وت��ط��ب��ي��ق  ت��ط��وي��ر  اإىل  امل���ال���ي���ة 
ال��ن��ق��دي واأكرثها  ال��دف��ع غ��ري  و���ش��ائ��ل 
الأمنية  املعايري  اعتماد  اأم��ان��اً، حيث مت 
وت�شويات  ع��م��ل��ي��ات  حل��م��اي��ة  ال��ع��امل��ي��ة 
لل�شرائب  الرقمي  والتح�شيل  ال��دف��ع 
ب�شهر  الإل���ك���رتوين  ال��دره��م  مبنظومة 
اإبريل من العام اجلاري، وذلك يف اإطار 
مبادرات  ك��اف��ة  بتحقيق  ال����وزارة  ال��ت��زام 
احلكومية  اخل�����دم�����ات  اإىل  ال���ت���ح���ول 
الدفع  ب��ع��م��ل��ي��ات  والرت�����ق�����اء  ال���ذك���ي���ة، 
الإلكرتونية على م�شتوى الدولة، حيث 
اجلهود  ب���ذل خمتلف  ال�����وزارة  ت��وا���ش��ل 
ال�شرتاتيجيني  �شركائها  م��ع  والعمل 
بخدمات  والرتقاء  التح�شينات  لإج��راء 
بهدف  وذل�������ك  الإل�������ك�������رتوين،  ال����دف����ع 
وت�شديد  ال��دف��ع  �شبل  وت�شهيل  تطوير 
لل�شركات  احل��ك��وم��ي��ة  اخل��دم��ات  ر���ش��وم 

واملتعاملني.
الب�شتاين،  ���ش��ع��ادة خ��ال��د  ق���ال  وب�����دوره، 

لل�شرائب:  الحتادية  الهيئة  مديرعام 
الإلكرتوين  الدرهم  اتفاقية  توقيع  اإن 
ه��و خ��ط��وة ل���الإم���ام يف م�����ش��رية تطوير 
الهيئة  ت���ق���دم���ه���ا  ال�����ت�����ي  اخل������دم������ات 
حر�شنا  تعك�س  وهي  معها،  للمتعاملني 
يف ال��ه��ي��ئ��ة الحت���ادي���ة ل��ل�����ش��رائ��ب على 
اإلكرتونية  خ���دم���ات  م��ن��ظ��وم��ة  ت��ب��ن��ي 
�شاملة ومتكاملة يف تقدمي خدمات ذات 
من  اب���ت���داء  للمتعاملني،  ع��ال��ي��ة  ج���ودة 
مروراً  ال�شريبي  النظام  يف  الت�شجيل 
بتقدمي الإقرارات ودفع ر�شوم اخلدمات 
ال��ت��ام للمعامالت،  الإجن���از  اإىل  و���ش��وًل 
وه�������ذا ال����ت����وج����ه ي��ن�����ش��ج��م مت����ام����اً مع 
التوجهات احلكومية يف حتقيق ال�شعادة 

للمتعاملني ونيل ر�شاهم. 
ملنظومة  ان�شمامنا  ���ش��ع��ادت��ه:  واأ���ش��اف 
ال�����دره�����م الإل������ك������رتوين ي��ت��م��ا���ش��ى مع 
ذكية  خ����دم����ات  ت���ق���دمي  يف  ت��وج��ه��ات��ن��ا 
العاملية،  املمار�شات  اأف�شل  على  مبنّية 
فهذه املنظومة تلبي طموحاتنا و�شعينا 
ال������دوؤوب وامل�����ش��ت��م��ر ل��ن��ك��ون ���ش��ب��اق��ني يف 
املعايري  اأف�����ش��ل  ت��ق��دمي خ���دم���ات وف���ق 
يف  ف��ع��ال  ب�شكٍل  �شت�شهم  فهي  ال��ع��امل��ي��ة، 
لقطاعات  الهيئة  خدمات  ج��ودة  تعزيز 
ت��ق��ل��ي�����س الوقت  الأع����م����ال م���ن خ����الل 
وبالتايل  التعامالت،  اإجن��از  يف  واجلهد 

رفع دقة وكفاءة الأداء .

•• دبي-الفجر: 

دع����ا ���ش��اح��ب ال�����ش��م��و امل��ل��ك��ي الأم������ري غ���ي���وم، ويل عهد 
�شراكات  تاأ�شي�س  اإىل  الإم��ارات��ي��ة  ال�شركات  لوك�شمبورغ 
اللوك�شمبورغية،  ال�شركات  م��ع  وا�شتثمارية  اقت�شادية 
وتعزيز التعاون الثنائي يف جمالت خمتلفة تخدم امل�شالح 
البلدين  يف  الأع��م��ال  ملجتمعي  باملنفعة  وت��ع��ود  امل�شرتكة، 
والأمن  والت�شالت  املعلومات  تقنية  وخا�شة يف جمالت 

الإلكرتوين واأن�شطة �شناعة الف�شاء. 
اأن بالده ت�شكل بوابة وحلقة  واأك��د ويل عهد لوك�شمبورغ 
الراغبني بدخول  الإماراتيني  وامل�شتثمرين  للتجار  و�شل 
و�شط  تقع يف  لوك�شمبورغ  اأن  الواعدة، حيث  اأوروب��ا  �شوق 
اأوروبا مع وجود اأكرث من 500 مليون م�شتهلك، م�شرياً 
كذلك اإىل اأن بالده ودولة الإمارات تت�شاركان روؤية واحدة 
القت�شادي  التعاون  تعزيز  على  وحري�شتان  للم�شتقبل، 
بينهما وال�شتفادة من الإمكانات املوجودة لدى الطرفني 

من اأجل م�شتقبل مزدهر.
الإماراتي  الأع���م���ال  ملتقى  خ���الل  ���ش��م��وه  كلمة  وج����اءت 
اللوك�شمبورغي الذي نظمته اليوم غرفة جتارة و�شناعة 

لوك�شمبورغ  عهد  ويل  زي���ارة  هام�س  على  مقرها  يف  دب��ي 
�شتيفاين  الأم����رية  امل��ل��ك��ي  ال�شمو  �شاحبة  ال��ع��ه��د  وول��ي��ة 

والوفد املرافق لهما اإىل الدولة. 
واأبدى ويل عهد لوك�شمبورغ اإعجابه مبا حققته دبي من 
اإجنازات اقت�شادية رائدة جعلت منها وجهة فريدة ملمار�شة 
اأف�شل  ن�شج  العامل، مبدياً حر�س بالده على  الأعمال يف 

العالقات القت�شادية مع جمتمع الأعمال الإماراتي.
النائب  ال�شرياوي،  ه�شام  �شعادة  املنتدى  فعاليات  وح�شر 
اتيان  وم��ع��ايل  دب���ي،  غ��رف��ة  اإدارة  جمل�س  لرئي�س  ال��ث��اين 
القت�شاد،  وزي��ر  لوك�شمبورغ  وزراء  رئي�س  نائب  �شنايدر، 
والبنية  امل�شتدامة  التنمية  وزير  باو�س،  فران�شوا  ومعايل 
التحتية يف لوك�شمبورغ، و�شعادة اإليزابيث كاردو�شو جورداو، 
م�شاركة  اإىل  بالإ�شافة  ال��دول��ة  ل��دى  لوك�شمبورغ  �شفري 
وا�شعة من رجال الأعمال الإماراتيني واللوك�شمبورغيني 

وممثلي القطاع اخلا�س يف اإمارة دبي. 
اإىل  ال�شرياوي  ه�شام  �شعادة  اأ�شار  الرتحيبية،  كلمته  ويف 
اأهمية تعزيز العالقات ال�شتثمارية الثنائية بني الإمارات 
ول��وك�����ش��م��ب��ورغ، م���وؤك���داً ال��ت��زام غ��رف��ة دب���ي ب��ت��وف��ري كافة 
تعزيز  على  امل�شتثمرين  ت�شاعد  التي  املمكنة  الت�شهيالت 

لتعزيز  اجلانبني  بني  رغبٍة  وج��ود  اإىل  لفتاً  ن�شاطاتهم، 
الأهداف  يخدم  مبا  والتجاري  القت�شادي  التعاون  اأط��ر 

امل�شرتكة للطرفني.
يف  م�شرتكة  ا�شتثمارية  فر�س  وج��ود  اإىل  �شعادته  واأ���ش��ار 
قطاعات حمددة ميكن ان حتقق الفائدة ملجتمعي الأعمال 
يف اجلانبني، معدداً قطاعات تكنولوجيا املعلومات والأقمار 
اللوج�شتية  واخل��دم��ات  املالية  والتكنولوجيا  ال�شناعية 

كاأبرز القطاعات املر�شحة للتعاون امل�شرتك.
النفطية مع  غ��ري  دب���ي  اأن جت���ارة  اإىل  ال�����ش��رياوي  ول��ف��ت 
لوك�شمبورغ خالل العام 2016 بلغت حوايل 94 مليون 
دولر اأمريكي، م�شرياً اأن التبادل التجاري الثنائي متنوع 
واملنتجات،  القطاعات  من  وا�شعة  جمموعة  ويغطي  ج��داً 
والإلكرتونية  الكهربائية  وامل���ع���دات  الآلت  اأن  م�شيفاً 
اأب���رز  ه��ي  الأ���ش��ا���ش��ي��ة  وامل���ع���ادن  البال�شتيكية  وامل��ن��ت��ج��ات 

املنتجات ت�شديراً من لوك�شمبورغ اإىل دبي.
دبي  غرفة  اإدارة  جمل�س  لرئي�س  الثاين  النائب  واأ���ش��اف 
باعتبارها مركزاً  للوك�شمبورغ  مثالياً  �شريكاً  تعد  دبي  اأن 
اأنحاء  ملختلف  قوية  رواب���ط  وج��ود  م��ع  الت�شدير  لإع���ادة 
اأن  موؤكداً  اآ�شيا،  �شرق  وجنوب  واأفريقيا  الأو�شط  ال�شرق 

التجارة  لقطاع  وم�شتقرة  مثالية  بيئة  توفر  دب��ي  اإم���ارة 
اإىل  للو�شول  الوا�شعة  اخليارات  اإىل  بالإ�شافة  والأعمال 
العديد من الأ�شواق عالية النمو يف جميع اأنحاء املنطقة.

مركزاً  لوك�شمبورغ  اأ�شبحت  ق��ائ��اًل:  ال�شرياوي  واأ���ش��اف 
مالياً اإ�شالمياً رائداً يف اأوروبا، بالإ�شافة اإىل كونها موطناً 
لأكرب عدد من �شناديق ال�شتثمار الإ�شالمية يف املنطقة. 
كما مت خالل ال�شنوات الأخرية توقيع عدد من التفاقيات 
بهدف  ولوك�شمبورغ  الإم����ارات  دول��ة  ب��ني  ال�شرتاتيجية 

تعزيز التعاون يف جمال التمويل الإ�شالمي. 
و�شهد امللتقى عرو�شاً تعريفياً من غرفة دبي حول امل�شهد 
القت�شادي يف الإمارة والآفاق امل�شتقبلية واخلدمات التي 
يف  دب��ي،  �شوق  بدخول  الراغبة  لل�شركات  الغرفة  تقدمها 
حني ا�شتعر�س �شعادة كارلو ثيلني، مدير عام غرفة جتارة 

و�شناعة لوك�شمبورغ مناخ ال�شتثمار يف بالده. 
بني  ثنائياً  اجتماعاً   110 م��ن  اأك��رث  امللتقى،  بعد  وعقد 
الوفد  �شمن  لوك�شمبورغ  من  وم�شتثمرين  اأعمال  رج��ال 
الزائر مع رجال اأعمال وممثلني للقطاع اخلا�س يف دبي، 
�شراكات  تاأ�شي�س  واإمكانية  التعاون  فر�س  لبحث  وذل��ك 

وم�شاريع اقت�شادية م�شرتكة حتقق امل�شالح املتبادلة.
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املال والأعمال

•• اأبوظبي-وام:

اأعمال  ام�����س  اأب��وظ��ب��ي  يف  ع��ق��دت 
ال�شعودي  الإم�������ارات�������ي  امل���ل���ت���ق���ى 
�شعار)معاً_اأبداً(  حتت  لالأعمال 
الرئا�شة  �����ش����وؤون  وزارة  ب���رع���اي���ة 
�شلطان  املهند�س  معايل  وح�شور 
ب������ن ����ش���ع���ي���د امل�����ن�����������ش�����وري وزي������ر 
ماجد  الدكتور  ومعايل  القت�شاد 
بن عبد اهلل الق�شبي وزير التجارة 
وم�شاركة  ال�����ش��ع��ودي  وال���ش��ت��ث��م��ار 
امل�شوؤولني  م��ن   1000 م��ن  اأك��رث 
وامل�شتثمرين ورجال و�شيدات ورواد 

الأعمال من البلدين ال�شقيقني.
فندق  يف  اأقيم  ال��ذي  امللتقى  �شمل 
ق�شر الإمارات ثالث جل�شات عمل 
ال��ت��ح��ول الوطني  ت��ن��اول��ت خ��ط��ط 
يف ظ��ل روؤي��ت��ي الإم�����ارات 2021 
والتكامل   2030 وال�����ش��ع��ودي��ة 
القت�شاد  امل��راأة يف  ودور  ال�شناعي 
كما بحث �شبل تعزيز التعاون يف 8 
ال�شناعة  ت�شمل  حيوية  قطاعات 
وال�����ش��ي��اح��ة وال���ن���ف���ط وال���ط���ريان 
وال��ت�����ش��ي��ي��د وال���ب���ن���اء واخل���دم���ات 
ال��غ��ذائ��ي��ة والذهب  امل��ال��ي��ة وامل����واد 
واحللي والأدوية واملعدات الطبية.

امللتقى معايل �شيف حممد  ح�شر 
التنمية  دائ����رة  رئ��ي�����س  ال��ه��اج��ري 
و�شعادة  اأب���وظ���ب���ي  الق���ت�������ش���ادي���ة 
العزيز  ع���ب���د  ب����ن  اأح����م����د  حم���م���د 
القت�شاد  وزارة  وك���ي���ل  ال�����ش��ح��ي 
عبد  و�شعادة  القت�شادية  لل�شوؤون 
اهلل اآل �شالح وكيل الوزارة ل�شوؤون 
وال�شناعة  اخل���ارج���ي���ة  ال���ت���ج���ارة 
 – املن�شوري  �شامل  و�شعادة خليفة 
القت�شادية  التنمية  دائ���رة  وكيل 
اأبوظبي وعدد من كبار امل�شوؤولني 
والوفد ال�شعودي الذي ي�شم اأكرث 
م�شوؤويل  م��ن  م�شاركاً   160 م��ن 
والقطاع  ح��ك��وم��ي��ة  ج���ه���ات  ع����دة 

اخلا�س.
�شمن  امل����ل����ت����ق����ى  ع�����ق�����د  وج�����������اء 
خم��رج��ات خ��ل��وة ال��ع��زم ب��ني دولة 
املتحدة واململكة  العربية  الإم��ارات 
تعزيز  ب��ه��دف  ال�شعودية  العربية 
والقت�شادي  ال��ت��ج��اري  ال��ت��ع��اون 
الروابط  وت��وط��ي��د  وال���ش��ت��ث��م��اري 
وف��ت��ح ق��ن��وات ا���ش��ت��ث��م��اري��ة جديدة 
م�شادر  تنويع  تعزيز  اإىل  ت��ه��دف 
الدخل وا�شتقطاب ا�شتثمارات ذات 
قيمة م�شافة اإىل القت�شاد وزيادة 

حجم ال�شادرات غري النفطية.
القت�شاد  وزارة  امل��ل��ت��ق��ى  وي��ن��ظ��م 
ودائ�����رة ال��ت��ن��م��ي��ة الق��ت�����ش��ادي��ة – 
اأب��وظ��ب��ي وغ��رف��ة جت���ارة و�شناعة 
املوؤ�ش�شة  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون  اأب��وظ��ب��ي 
القت�شادية  ل��ل��م��ن��اط��ق  ال��ع��ل��ي��ا 

املتخ�ش�شة.
ترحيبية  بكلمة  امللتقى  وا�شتهل 
الهاجري  حم���م���د  ���ش��ي��ف  مل���ع���ايل 
القت�شادية  التنمية  دائ��رة  رئي�س 
امللتقى  ه��ذا  اأن  فيها  اأك��د  اأبوظبي 
الطويلة  امل�شرية  من  كجزء  ياأتي 
البلدين  ب��ني  امل��ت��م��ي��زة  ل��ل��ع��الق��ات 
باجلهود  م�������ش���ي���داً  ال�������ش���ق���ي���ق���ني 
التن�شيق  ملجل�س  واملباركة  احلثيثة 
الإم���ارات���ي ال�����ش��ع��ودي ال���ذي ميثل 
اجلاد  للتعاون  ا�شتثنائياً  منوذجاً 
هذا  اأن  ..منوهاً  اأوا���ش��ره  وتفعيل 
نتيجًة  ف��ك��رت��ه  ت���ب���ل���ورت  امل��ل��ت��ق��ى 
امل�شرتكة  ال��ل��ق��اءات  م��ن  ل�شل�شلة 

بني البلدين �شمن خلوة العزم.
كلمته  يف  ال�����ه�����اج�����ري  واع������ل������ن 
الرتحيبية عن جملة من التدابري 
اإىل متكني  ال��ه��ادف��ة  والإج������راءات 
امل�شتثمر ال�شعودي الذي يرغب يف 
اإقامة م�شاريع ا�شتثمارية يف اإمارة 
اأب��وظ��ب��ي.. وم���ن ه���ذه الإج�����راءات 
بكافة  ال�شعودي  امل�شتثمر  �شمول 
التي  والإع������ف������اءات  ال��ت�����ش��ه��ي��الت 
اأبوظبي  ت��اج��ر  م��ب��ادرة  تت�شمنها 
ومبادرة رواد ال�شناعة ومن اأهمها 
اإل���غ���اء ����ش���رط ع��ق��د الإي����ج����ار كما 
من  ال�شعودي  امل�شتثمر  اإع��ف��اء  مت 
اأبوظبي  غ��رف��ة  ا���ش��رتاك��ات  ر���ش��وم 
مربع  م��رت   100000 ت��وف��ري  و 
لفرتة  ال�شعوديني  للم�شتثمرين 
�شماح اإيجارية مدتها ثالث �شنوات 
للموؤ�ش�شة  ال���ت���اب���ع���ة  ل����الأرا�����ش����ي 
القت�شادية  ل��ل��م��ن��اط��ق  ال��ع��ل��ي��ة 
ي��ق��ي��م فيها  وال����ت����ي  امل��ت��خ�����ش�����ش��ة 
امل�شتثمر ال�شعودي م�شروعه.. كما 
للم�شتثمر  اأبوظبي  موانئ  �شتقدم 
ا�شتثمارية  حوافز  ع��دة  ال�شعودي 
كيزاد  ال�شناعية  خليفة  مدينة  يف 
اإىل  ت�شل  خ�شومات  ذل��ك  يف  مب��ا 
15باملائة من قيمة اأيجار املخازن 
واملكاتب  ال�����ش��ن��اع��ي��ة  والأرا�����ش����ي 
وحم���ط���ات ال��ع��م��ل.. وخ�����ش��م 10 
و  الر���س  تاأجري  قيمة  من  باملائة 

بح�شور 1000 م�شارك من امل�شوؤولني وامل�شتثمرين ورجال و�شيدات ورواد الأعمال 

انطالق اأعمال امللتقى الإماراتي ال�سعودي لالأعمال يف اأبوظبي 
�شنة فرتة �شماح يف حال كان عقد 
اليجار ملدة خم�شني �شنة .. كا�شفاً 
اقت�شادية  يف  ال�شتثمار  مكتب  اّن 
اأب��وظ��ب��ي ق��د اأوج����د ن��اف��ذة خا�شة 
للم�شتثمر ال�شعودي بهدف ت�شهيل 

اإقامة الأعمال ومزاولتها.
�شلطان  املهند�س  معايل  القى  ث��م 
بن �شعيد املن�شوري وزير القت�شاد 
الكلمة الفتتاحية رحب مب�شتهلها 
العربية  امل��م��ل��ك��ة  م���ن  ب���الأ����ش���ق���اء 
ال�����ش��ع��ودي��ة وم����وؤك����داً اأه��م��ي��ة هذا 
امللتقى املتميز الذي يد�شن مرحلة 
اإىل ر�شيد  تنموية جديدة ت�شاف 
البلدين  ب��ني  وال�����ش��راك��ة  ال��ت��ع��اون 

ال�شقيقني..
وعرب معاليه عن العتزاز بالأخوة 
ال�شادقة التي جتمع دولة الإمارات 
بال�شقيقة  و�شعباً  وحكومًة  ق��ي��ادًة 

اململكة العربية ال�شعودية.
العالقات  متانة  اأن  معاليه  واأك���د 
الثنائية ل تقف عند حدود املنافع 
وامل�شالح امل�شرتكة.. بل هي روابط 
وطيدة تقوم على ثوابت احل�شارة 
الإ�شالمية  وال���ق���ي���م  وال����ت����اري����خ 
وال��ع��رب��ي��ة الأ���ش��ي��ل��ة وت��رت��ك��ز على 
وحدة اجلغرافيا وامل�شري امل�شرتك 
وباتت منوذجاً فريداً للتعاون على 
والعربي  اخل��ل��ي��ج��ي  ال�����ش��ع��ي��دي��ن 
وات�شاق  ال��ك��ل��م��ة  ب���وح���دة  ي��ت��ج��ل��ى 
املواقف وت�شافر اجلهود مبا يعزز 

ا�شتقرار املنطقة ومنوها.
ولفت اإىل اأن العالقات الثنائية ل 
تزال ت�شهد تطوراً ومناًء م�شتمرين 
ب������اإرادة ���ش��ل��ب��ة وعزمية  م��دف��وع��ة 
�شادقة لقيادتي البلدين ممثلتني 
ال�����ش��ي��خ خليفة  ال�����ش��م��و  ب�����ش��اح��ب 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن 
خ��ادم احلرمني  واأخيه  اهلل  حفظه 
عبد  ب��ن  �شلمان  امل��ل��ك  ال�شريفني 
يف  قدماً  للم�شي  �شعود  اآل  العزيز 
البلدين يف  ب��ني  ال��ت��ع��اون وال���ت���اآزر 

خمتلف ميادين التنمية.
ال�شعبي  ب��ال��ت��ف��اع��ل  م��ع��ال��ي��ه  ون���وه 
#معاً_اأبداً  ���ش��ع��ار  م���ع  ال��ك��ب��ري 
ع���ن م�شاركة  ت��ع��ب��رياً  ج���اء  ال����ذي 
دولة الإمارات للمملكة احتفالتها 
ذلك  وك��ان  ال�87  الوطني  باليوم 
ميداناً مفتوحاً للتعبري عن املحبة 
البلدين  ب��ني  ال�����ش��ادق��ة  الأخ���وي���ة 

وال�شعبني ال�شقيقني.
اأن������ه يف ظ����ل هذه  وق������ال م��ع��ال��ي��ه 
الأجواء املفعمة بالتكاتف والأخوة 
ال�شعودي  الإماراتي  امللتقى  ينعقد 
ال�شعار  ه��ذا  حتت  اليوم  لالأعمال 
نعمل  حيوية  من�شة  ليمثل  ذات���ه 
دف��ع عجلة  على  م��ع��اً  م��ن خاللها 
البلدين  يف  والزده��������ار  ال��ت��ن��م��ي��ة 
ع������رب م�����زي�����د م������ن ال������ت������ع������اون يف 
والتجارية  القت�شادية  امل��ج��الت 
امللتقى  اأن  منوها  وال�شتثمارية.. 
امل�شتمر  ل��ل��ت��ط��ور  ت��ت��وي��ج��اً  ي���اأت���ي 
القت�شادي  ال��ت��ع��اون  م�شتوى  يف 
تركز  م�شرتكة  ا�شرتاتيجية  وف��ق 
التنموية  امل��ق��وم��ات  ا�شتثمار  على 
اأكرب  باعتبارهما  للبلدين  الكبرية 
اقت�شادين عربيني، وال�شتفادة من 
اإمكاناتهما التجارية وال�شتثمارية 

ال�شخمة.
حققا  ال���ب���ل���دي���ن  اأن  اإىل  واأ������ش�����ار 
خ���ط���وات ب��ال��غ��ة الأه���م���ي���ة خالل 
اأبرزها  امل��رح��ل��ة امل��ا���ش��ي��ة ك���ان م��ن 
املنبثقة  ال���ع���زم  خ��ل��وة  اج��ت��م��اع��ات 
الإماراتي  التن�شيق  جم��ل�����س  ع��ن 
جهود  ذروة  متثل  والتي  ال�شعودي 
ذات  امل��ج��الت  يف  الثنائي  ال��ت��ع��اون 
حتويل  بهدف  امل�شرتك  اله��ت��م��ام 
الت�����ف�����اق�����ات وال����ت����ف����اه����م����ات بني 

البلدين اإىل مبادرات نوعية تدفع 
التنمية  ن��ح��و  ق���دم���اً  م�����ش��اع��ي��ه��م��ا 

ال�شاملة.
وموؤ�شرات  اأرق������ام  اأن  اإىل  ول��ف��ت 
عمق  تعك�س  وال�شتثمار  التجارة 
هذه الروابط وكفاءة هذه اجلهود 
املهمة حيث تعد اململكة رابع اأكرب 
���ش��ري��ك جت����اري ل��دول��ة الإم�����ارات 
وال�شريك  ال��ع��امل  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى 
 2016 ع�����ام  يف  ع���رب���ي���اً  الأول 
..و���ش��ه��د ال��ت��ب��ادل ال��ت��ج��اري غري 
بنحو  تقدر  كبرية  قفزة  النفطي 
ال�شت  ال�شنوات  خالل  باملائة   30
امل��ا���ش��ي��ة م��رت��ف��ع��اً م���ن ن��ح��و 55 
مليار درهم عام 2011 اإىل اأكرث 

من 71.5 مليار العام املا�شي.
اأكرب  ثالث  ال�شعودية  ت�شنف  كما 
م�����ش��ت��ورد م��ن الإم�����ارات يف جمال 
املنتجات غري النفطية وثاين اأكرب 
ويف  اإليها  الت�شدير  امل��ع��اد  ال���دول 
امل��رت��ب��ة احل��ادي��ة ع�شرة م��ن حيث 

الدول امل�شدرة لالإمارات.
الدول  الإم���ارات يف طليعة  وت��اأت��ي 
بقيمة  امل���م���ل���ك���ة  يف  امل�������ش���ت���ث���م���رة 
مليار   30 ع��ل��ى  ت��زي��د  اإج��م��ال��ي��ة 
وثمة   .. دولر  م��ل��ي��ارات   9 دره���م 
ا�شتثمارية  وجمموعة  �شركة   32
تنفذ  الإم����������ارات  دول������ة  يف  ب�������ارزة 
اأما  ال�شعودية..  م�شاريع كربى يف 
يف  ال�شعودية  ال�شتثمارات  ر�شيد 
 16.5 نحو  فبلغ  الإم����ارات  دول��ة 

مليار درهم بنهاية عام 2015.
الرغم  على  ان��ه  اإىل  معاليه  ون��وه 
م��ن ه���ذه امل��ع��دلت الإي��ج��اب��ي��ة اإل 
امل�شهد  يكتنفها  التي  املتغريات  اأن 
الإق��ل��ي��م��ي وال�����دويل ال���راه���ن ول 
اأ�شعار  وان��خ��ف��ا���س  ت��ذب��ذب  �شيما 
ال�شيا�شية  وال���ت���ح���دي���ات  ال��ن��ف��ط 
تتطلب  امل��خ��ت��ل��ف��ة  والق��ت�����ش��ادي��ة 
اأكرب  ب�شورة  التن�شيق  بلدينا  من 
القت�شادية  �شراكتهما  لتطوير 
وم���ق���ارب���ات جديدة  اأط����ر  وو����ش���ع 
املقبلة  امل��رح��ل��ة  خ����الل  ل��ل��ت��ع��اون 
ومب�شاركة وا�شعة للقطاع اخلا�س 

من اجلانبني.
وقال معاليه من هذا املنطلق فاإننا 
النتائج  اإىل  كبري  باهتمام  ننظر 
امللتقى  ه����ذا  ع���ن  ���ش��ت�����ش��در  ال���ت���ي 
ال��ذي يعد اإح��دى اأب��رز ثمار خلوة 
خالله  م��ن  �شنعمل  ح��ي��ث  ال��ع��زم 
القت�شادي  التكامل  تعزيز  على 
التجاري  ال��ت��ب��ادل  م�شتوى  ورف���ع 
وامل�شاريع  ال��ف��ر���س  وا���ش��ت��ك�����ش��اف 
ا�شتثمارية  قنوات  وفتح  التنموية 
ت��الئ��م اح��ت��ي��اج��ات املرحلة  ف��ع��ال��ة 

املقبلة، ف�شاًل عن تبادل اخلربات 
وب�����ن�����اء ������ش�����راك�����ات ج�����دي�����دة بني 

جمتمعي الأعمال يف البلدين.
دول���ة  اأن  اإىل  امل��ن�����ش��وري  واأ�����ش����ار 
قيادتها  م��ن  بتوجيهات  الإم����ارات 
الر�شيدة �شباقة اإىل تبني �شيا�شات 
ت��ن��م��وي��ة رائ������دة واع���ت���م���اد من���وذج 
اق��ت�����ش��ادي م���رن وم��ن��ف��ت��ح وعايل 
انطالقاً  وع���م���ل���ت  الإن����ت����اج����ي����ة.. 
الوطنية  الأج���ن���دة  م���ق���ررات  م���ن 
القت�شادية  قاعدتها  تنويع  على 
توجهها نحو  تدعم  ب�شورة كبرية 
بناء اقت�شاد معريف م�شتدام وقادر 
ما  مرحلة  يف  النمو  موا�شلة  على 
بعد النفط حيث ت�شاهم القطاعات 
غري النفطية اليوم باأكرث من 70 
باملائة من الناجت املحلي الإجمايل 

للدولة.
اأول�����ت جل  اأن الإم�������ارات  واأ����ش���اف 
البتكار  دور  لرت�شيخ  اه��ت��م��ام��ه��ا 
اأطلقت  التنموية حيث  العملية  يف 
ال�شرتاتيجية   2014 ع����ام  يف 
الو�شول  الوطنية لالبتكار بهدف 
ابتكاراً  الأك��رث  ال��دول  اإىل م�شاف 
مبادرات  عنها  ون��ت��ج��ت  ال��ع��امل  يف 
فعالة لتحفيز ال�شتثمار املبتِكر يف 
�شبعة قطاعات رئي�شية هي الطاقة 
املتجددة والنقل وال�شحة والتعليم 

والتكنولوجيا واملياه والف�شاء.
كما حققت الدولة اإجن��ازات مهمة 
ذات  الأخ���رى  قطاعاتها  تنمية  يف 
وامل�شاريع  ال�شناعة  مثل  الأولوية 
وال�شياحة..  واملتو�شطة  ال�شغرية 
ووا�شلت تعزيز تناف�شيتها املعهودة 
اخلارجية  ال���ت���ج���ارة  جم�����الت  يف 
وجت���������ارة ال���ت���ج���زئ���ة وال����ع����ق����ارات 
واللوج�شتية.  امل��ال��ي��ة  واخل���دم���ات 
وواعدة  جديدة  قطاعات  وط��ورت 
الإ�شالمي  القت�شاد  اأب��رزه��ا  م��ن 
التمويل  مثل  املختلفة  مب��ح��اوره 
وال�������ش���ريف���ة و����ش���ن���اع���ة احل����الل 
القطاعات  هذه  وجميع  وغريها.. 
اهتمام  م���واط���ن  مت��ث��ل  احل��ي��وي��ة 
بالتايل  وه��ي  اململكة  مع  م�شرتك 
حم����اور رئ��ي�����ش��ي��ة م��ط��روح��ة على 
امل�شتقبلي..  ال���ت���ع���اون  خ���ري���ط���ة 
تطوير  اأه��م��ي��ة  اأي�����ش��ا  ن��ن�����ش��ى  ول 
ال����ت����ع����اون يف جم���ال  م�������ش���ت���وي���ات 
دوره  اإىل  ن��ظ��راً  امل���دين  ال���ط���ريان 
بقية  من����و  ت���ع���زي���ز  يف  اجل����وه����ري 

القطاعات الأخرى.
ونوه معاليه اأّن اجلل�شات اخلا�شة 
بالنقل اجلوي يف اإطار خلوة العزم 
والتي عقدت يف دبي موؤخراً اثمرت 
عن و�شع الأطر العامة للتعاون يف 

�شوق  لإن�شاء  متهيداً  ال�شدد  ه��ذا 
البلدين  ب����ني  م�������ش���رتك  ط������ريان 
ت�شهم يف مواجهة التحديات وزيادة 
ال�شتثمارية  وال�شراكات  الفر�س 
ق����ط����اع اخل�����دم�����ات و����ش���رك���ات  يف 
ال��ط��ريان وامل���ط���ارات.. ون��اأم��ل اأن 
دفعة  امللتقى  ه��ذا  خمرجات  متثل 
ال��ت��ع��اون والتكامل  اأخ���رى جل��ه��ود 

على هذا ال�شعيد.
يتعلق  فيما  انه  املن�شوري  واأ�شاف 
الإم���ارات  دول���ة  تتبواأ  بال�شتثمار 
العربية م��ن حيث  ال���دول  ���ش��دارة 
الأجنبي  ال�شتثمار  تدفقات  حجم 
والتي  اإل���ي���ه���ا،  ال���������واردة  امل���ب���ا����ش���ر 
مليارات   9 نحو   2016 يف  بلغت 
م�شتثمر  اأك������رب  ت���ع���د  ك���م���ا  دولر 
اإجمايل  عربي يف اخل���ارج، وو���ش��ل 
يف  املبا�شرة  الأجنبية  ا�شتثماراتها 
نحو  اإىل   2016 ع���ام  يف  ال��ع��امل 

16 مليار دولر.
للدولة  الكبرية  امل�شاريع  ظل  ويف 
اإك�����ش��ب��و 2020  م��ث��ل ا���ش��ت�����ش��اف��ة 
وم��������ب��������ادرات الب�����ت�����ك�����ار وت�����زاي�����د 
ال�شتثمار يف ال�شناعات التحويلية 
وال�شياحة،  الثقيلة  وال�����ش��ن��اع��ات 
مر�شح  ال�شتثمارات  اإج��م��ايل  ف��اإن 

لنمو كبري يف امل�شتقبل القريب.
امل�شتثمرين  م����ع����ال����ي����ه  ودع����������ا 
ال�شعوديني اإىل ا�شتك�شاف الفر�س 
ال��ت��ن��م��وي��ة ال���ت���ي ت���زخ���ر ب��ه��ا بيئة 
الأعمال الإماراتية وال�شتفادة من 
اإمكاناتها الواعدة، موؤكداً احلر�س 
الت�شهيالت  ك���اف���ة  ت���ق���دمي  ع���ل���ى 
عوامل  لهم  توفر  التي  واحل��واف��ز 
ال��ن��ج��اح وال���ش��ت��دام��ة ومب��ا يحقق 

م�شلحة اجلانبني.
الإمارات  اأن  اإىل  املن�شوري  واأ���ش��ار 
اليوم  ت���ت�������ش���اط���ران  وال�������ش���ع���ودي���ة 
يف  امل�شرتكة  القوا�شم  من  العديد 
ذلك  وي��ربز  التنموية  �شيا�شاتهما 
جلياً يف حم���ددات روؤي���ة الإم���ارات 
2021 وروؤية اململكة 2030 ول 
�شيما خطط التحول نحو اقت�شاد 
املعرفة  على  يقوم  متنوع  تناف�شي 
الكفاءات  ف��ي��ه  وت�����وؤدي  والب��ت��ك��ار 
دوراً  وامل��ب��دع��ة  املتمكنة  ال��وط��ن��ي��ة 
هذا  اأن  ي��خ��ف��ى  ول  حم������وري������اً.. 
وال�شيا�شات  ال����روؤى  يف  الن�شجام 
يوفر اأر�شية �شلبة لتحقيق مزيد 
التجارية  ال�شراكة  يف  التقدم  من 
تعاون  وت���ع���زي���ز  وال����ش���ت���ث���م���اري���ة 
البلدين مع الوجهات القت�شادية 
جديدة  اأ���ش��واق  وف��ت��ح  امل�شتهدفة، 
الوطنية،  وال�����ش��ادرات  للمنتجات 
اخلا�س  ال��ق��ط��اع  مهمة  وت�شهيل 

هذا  ي�شهم  اأن  وناأمل  البلدين.  يف 
امللتقى يف حتقيق هذه امل�شتهدفات 
امل�شرتكة بناء على اأجندة البلدين 

وخمرجات خلوة العزم.
املن�شوري  اأع���رب  كلمته  ختام  ويف 
اأم��ل��ه ب��اأن ي�شيف ه��ذا امللتقى  ع��ن 
َلِبَنًة متميزًة اأخرى اإىل �شرح هذه 
ال��ع��الق��ات الأخ���وي���ة ال��ب��ن��اءة، مبا 
وال�شعبني  البلدين  تطلعات  يلبي 
والتقدم  ال��ن��ه�����ش��ة  يف  ال�����ش��ق��ي��ق��ني 

والزدهار.
وم���ن ج��ان��ب��ه اك���د م��ع��ايل الدكتور 
التجارة  وزي�����ر  ال��ق�����ش��ب��ي  م���اج���د 
هذا  اأهمية  ال�شعودي  وال�شتثمار 
م���ع���ززة لتمتني  ك��خ��ط��وة  امل��ل��ت��ق��ى 
اأوا�شر العالقات الثنائية والتعاون 
احليوية  ال���ق���ط���اع���ات  يف  ال���ب���ّن���اء 
ال�شقيقني  ل���ل���ب���ل���دي���ن  ال����ه����ام����ة 
والتجارية  الق��ت�����ش��ادي��ة  وخ��ا���ش��ة 
وال�شتثمارية منوهاً انه مت التفاق 
عامني  ك��ل  امللتقى  ه��ذا  عقد  على 
على ان يتم تطوير اآليته واجنداته 
القت�شادية  ل���ل���ت���ط���ورات  وف����ق����اً 

والتجارية وال�شتثمارية.
واأكد معاليه على الدور الهام الذي 
يقوم به قطاع الأعمال يف البلدين 
ان�شجاماً وتوافقاً مع روؤية الإمارات 
2021 وروؤية اململكة 2030 التي 
رك����زت ع��ل��ى ف��ت��ح جم����الت ارحب 
لقطاع الأعمال ليكون �شريكاً هاماً 
لينمو  وت�شجيعه  اأعماله  لت�شهيل 
ويكون واحداً من اكرب اقت�شاديات 
للتوظيف  حمركاً  وي�شبح  العامل 
لتحقيق الزده��ار لوطن  وم�شدراً 

والرفاه للجميع.
ماأ�ش�شة  ب��ه��دف  م��ع��ال��ي��ه  واق�����رتح 
ال�شتفادة  وتعظيم  امللتقى  اأعمال 
ي��ن��ع��ق��د ك����ل ع���ام���ني مما  م���ن���ه ان 
�شي�شاهم يف حتقيق اأهدافه لتنمية 
بني  والتن�شيق  ال��ت��ع��اون  ع��الق��ات 
البلدين  ك���ال  يف  الأع���م���ال  رج����ال 
والعمل على اإيجاد احللول الكفيلة 
حتد  ق��د  ال��ت��ي  التحديات  لتذليل 
م����ن ت��ن��م��ي��ة ال����ت����ب����ادل ال���ت���ج���اري 
وال�شتثماري ال�شعودي الإماراتي.

وم����ن ج��ان��ب��ه اأك�����د ���ش��ع��ادة حممد 
رئي�س  ال���رم���ي���ث���ي  م���ر����ش���د  ث�����اين 
وال�شناعة  ال��ت��ج��ارة  غ���رف  احت���اد 
اإدارة  جم��ل�����س  رئ���ي�������س  ب���ال���دول���ة 
يف  اأبوظبي  و�شناعة  جت��ارة  غرفة 
انعقاد  مبنا�شبة  �شحفي  ت�شريح 
اأه��م��ي��ة ه���ذا امللتقى  امل��ل��ت��ق��ى ع��ل��ى 
ال����ت����ع����اون  ت���و����ش���ي���ع جم��������الت  يف 
الق���ت�������ش���ادي وال����ش���ت���ث���م���اري بني 
اخلا�س  القطاع  وفعاليات  �شركات 

اأن  ال�شقيقني مو�شحاً  البلدين  يف 
امللتقى ميثل فر�شة مميزة لرجال 
البلدين  يف  وامل�شتثمرين  الأعمال 
ال�����ش��ق��ي��ق��ني ل��ل��ت��ع��رف ع��ل��ى خطط 
والقت�شادي  ال��وط��ن��ي  ال��ت��ح��ول 
ل��ل��ب��ل��دي��ن يف ظ��ل روؤي����ة الإم�����ارات 
 2030 ال�شعودية  2021 وروؤي��ة 
بالإ�شافة اإىل التعرف على فر�س 
لدى  املتاحة  ال�شناعي  ال�شتثمار 

اجلانبني.
وقال الرميثي اإن تخ�شي�س جل�شة 
يف امللتقى عن دور املراأة يف القت�شاد 
يعك�س الهتمام الكبري الذي توليه 
لتعزيز  ال�شقيقني  البلدين  قيادتا 
القت�شادية  احل��ي��اة  يف  امل����راأة  دور 
دورها  وتعزيز  م�شاهمتها  وزي���ادة 
امل�شتدامة حيث  التنمية  يف عملية 
املئات من  امللتقى  اأعمال  �شارك يف 
ورجال  ال�شركات  وم����دراء  روؤ���ش��اء 
واأ�شحاب  الأعمال  ورواد  و�شيدات 
واملتو�شطة  ال�����ش��غ��رية  امل�����ش��اري��ع 
تعزيز  م��ن��اق�����ش��ة  ب����ه����دف  وذل�������ك 
ال���ت���ع���اون ال����ش���ت���ث���م���اري واإق����ام����ة 
القطاعات  م��ن  ع���دد  يف  ���ش��راك��ات 
وامل����ج����الت احل���ي���وي���ة وال���ت���ي من 
وقطاع  ال�شناعي  ال��ق��ط��اع  اأه��م��ه��ا 
النفط  وقطاعي  والت�شييد  البناء 
والغاز واخلدمات املالية واملنتجات 
الغذائية واملعدات الطبية والطاقة 

املتجددة.
واأكد الرميثي اأن عالقات التعاون 
الق���ت�������ش���ادي وال����ش���ت���ث���م���اري بني 
تطور  يف  ال�����ش��ق��ي��ق��ني  ال���ب���ل���دي���ن 
وحجم  قيمة  اأن  مو�شحاً  م�شتمر 
البلدين  ب��ني  ال��ت��ج��اري��ة  امل��ب��ادلت 
دول  ب��ني  الأع���ل���ى  ه��ي  ال�شقيقني 
حيث  اخل��ل��ي��ج��ي  ال��ت��ع��اون  جمل�س 
جت����اوزت ق��ي��م��ة ه���ذه امل���ب���ادلت ال� 
العام  ن��ه��اي��ة  دره����م يف  م��ل��ي��ار   71
ال�شتثمارات  اأن  ك��م��ا  امل���ا����ش���ي.. 
ال�شعودية  الأ���ش��واق  الإم��ارات��ي��ة يف 
يف زي����ادة م�����ش��ت��م��رة وت��غ��ط��ي اأكرث 
القطاعات  م���ن  ق��ط��اع��اً   16 م���ن 
اإىل  م�شرياً  احل��ي��وي��ة..  وامل��ج��الت 
اإماراتية  32 �شركة وجمموعة  اأن 
اأ�شواق  يف  م�����ش��اري��ع  وت��ن��ف��ذ  ت��ع��م��ل 

اململكة العربية ال�شعودية.
اأن  اأم��ل��ه يف  ع��ن  الرميثي  واأع����رب 
اآف���اق  ف��ت��ح  امل��ل��ت��ق��ى يف  ه���ذا  ي�شهم 
الأعمال  ورج��ال  لل�شركات  جديدة 
ي���ع���زز دور  وامل�������ش���ت���ث���م���ري���ن ومب�����ا 
التنمية  القطاع اخلا�س يف عملية 
القت�شادية والجتماعية ال�شاملة 
ال�شقيقني  البلدين  يف  وامل�شتدامة 
تواكب  ن��ت��ائ��ج  امللتقى  يحقق  واأن 
التطلعات ال�شامية ل�شاحب ال�شمو 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ 
واأخيه  اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س 
امللك  ال�شريفني  احل��رم��ني  خ���ادم 
�شعود  اآل  العزيز  عبد  ب��ن  �شلمان 
ملك اململكة العربية ال�شعودية وما 
يتطلعان اإليه من تعميق للروابط 
الأخوية وتو�شيع جمالت التعاون 
بني البلدين ال�شقيقني التي ي�شكل 
دعاماتها  اأهم  القت�شادي  العامل 

الرئي�شية.
وع��ق��دت ب��ع��د ذل���ك ث���الث جل�شات 
الأوىل  اجل���ل�������ش���ة  ت���ن���اول���ت  ع���م���ل 
الإمارات  الوطني  التحول  خطط 
 2030 2021-ال�شعودية 
وحت������دث ف��ي��ه��ا ����ش���ع���ادة ع���ب���د اهلل 
وكيل   – ����ش���ال���ح  اآل  اأح����م����د  ب����ن 
التجارة  ل�����ش��وؤون  القت�شاد  وزارة 
و�شعادة  وال�����ش��ن��اع��ة  اخل���ارج���ي���ة 
– وكيل  امل��ن�����ش��وري  ���ش��امل  خليفة 
دائرة التنمية القت�شادية اأبوظبي 
ال�شعودية  ال��ع��رب��ي��ة  اململكة  وم���ن 

�شعادة د. اإبراهيم حممود بابلي – 
والتخطيط  القت�شاد  وزارة  وكيل 

ل�شوؤون لتنمية القطاعية.
التنوع  على  اجلل�شة  ه��ذه  ورك���زت 
القت�شادي وزيادة م�شاهمة الناجت 
النفطي  غ���ري  الإج����م����ايل  امل��ح��ل��ي 
وارتفاع  اخل��ا���س  القطاع  ومتكني 
املحلية،  ال�شوق  يف  التوطني  ن�شب 
و���ش��ه��ول��ة مم��ار���ش��ة الأع���م���ال على 
ن�شبت  وزي����ادة  الإم�����ارات  م�شتوى 
الأجنبية  ال�����ش����ت����ث����م����ارات  دف������ق 

املبا�شرة.
فتناولت  ال��ث��ان��ي��ة  اجل��ل�����ش��ة  اأم�����ا 
ال�شناعي  ال���ت���ك���ام���ل  م����و�����ش����وع 
الإم�����ارات عبد  وحت���دث فيها م��ن 
املدير  ب�����اوزي�����ر-  اأح����م����د  ال���ع���زي���ز 
عمليات  ق����ط����اع   – ال���ت���ن���ف���ي���ذي 
املناطق بالوكالة يف املوؤ�ش�شة العليا 
و�شعادة  الق��ت�����ش��ادي��ة  ل��ل��م��ن��اط��ق 
الظاهري-  �شامل  جمال  املهند�س 
املدير التنفيذي ملجموعة �شناعات 
�شلواح  ����ش���ال���ح  حم���م���د  و����ش���ع���ادة 
وزير  معايل  م�شت�شار  الطنيجي- 
الق��ت�����ش��اد و���ش��ع��ادة اأح���م���د هالل 
البلو�شي- مدير عام مكتب تنمية 
ال�������ش���ن���اع���ة ب����الإن����اب����ة وال���دك���ت���ور 
م�شاعد  اأ���ش��ت��اذ  ال��ك��ث��ريي-  �شعيد 
زاي�����د..  ج��ام��ع��ة   – الإدارة  ك��ل��ي��ة 
ال�شعودية  ال��ع��رب��ي��ة  اململكة  وم���ن 
�شعادة  اجل��ل�����ش��ة  ه����ذه  يف  حت����دث 
– وك��ي��ل املحافظ  ال�����ش��ل��وم  ق��ا���ش��م 
للت�شويق والت�شال بالهيئة العامة 
العبد  حممد  و�شعادة  لال�شتثمار 
اهلل – مدير ال�شتثمار يف الطاقة 
لال�شتثمار  العامة  بالهيئة  واملياه 
�شباب  بن  �شالح  املهند�س  و�شعادة 
ل�شوؤون  ال���وزارة  وكيل   – ال�شلمي 
ال�شناعة بوزارة الطاقة وال�شناعة 
العام  والأم���ني  املعدنية،  وال���رثوة 
لهيئة تنمية ال�شادرات ال�شعودية.

وتناولت اجلل�شة الثالثة والأخرية 
وحتدث  الق��ت�����ش��اد  يف  امل�����راأة  دور 
�شعاد  ال�شيدة  الإم����ارات  م��ن  فيها 
نكزي�س  ادارة  –رئي�س  احلو�شني 
وال�شيدة  الأع��م��ال  رج��ال  خلدمات 
اأعمال  – ���ش��ي��دة  اجل���اب���ر  ف��اط��م��ة 
– ع�شو  امل�����دين  ����ش���ارة  و����ش���ع���ادة 
جمل�س اإدارة غرفة جتارة و�شناعة 
ومن  اأع����م����ال  –�شيدة  ال�������ش���ارق���ة 
ال�شيدة  ال�شعودية  العربية  اململكة 
رئ��ي�����س قطاع   - م��ق��رن  اآل  ه��ي��ف��اء 
اأهداف التنمية امل�شتدامة يف وزارة 
وال�شيدة  وال��ت��خ��ط��ي��ط  الق��ت�����ش��اد 

نوف الراكان – �شيدة اأعمال.
امل���ل���ت���ق���ى ور��������س عمل  و�����ش����اح����ب 
اجلديدة  امل�شاريع  وط��رح  ملناق�شة 
ورجال  حكوميني  م�شوؤولني  ب��ني 
البلدين  م���ن  الأع���م���ال  و���ش��ي��دات 
اأي�������ش���ا عقد  ال�����ش��ق��ي��ق��ني و����ش���ه���د 
ثنائية  ول��ق��اءات  ح��واري��ة  جل�شات 
ب�����ني رج�������ال الأع������م������ال وروؤ������ش�����اء 
للتباحث  ال�������ش���رك���ات  وم�����دي�����ري 
والدخول  ال���ت���ع���اون  ت��ع��زي��ز  ي  ف 
متعددة  جم����الت  يف  ���ش��راك��ات  يف 
ال�شياحة  ق���ط���اع���ات  يف  وخ���ا����ش���ة 
والت�شييد  وال�����ش��ن��اع��ة  وال���ن���ف���ط 
اخلدمات  الغذائية  امل��واد  والبناء، 
امل��ال��ي��ة الأدوي�����ة وامل���ع���دات الطبية 

والذهب و احللي.
ك��م��ا مت ع��ل��ى ه��ام�����س ح��ف��ل افتتاح 
اتفاقيات  ث����الث  ت��وق��ي��ع  امل��ل��ت��ق��ى 
وم����ذك����رات ل��ت��ع��زي��ز ال���ت���ع���اون بني 
ال��ب��ل��دي��ن ال�����ش��ق��ي��ق��ني ح��ي��ث وقع 
املهند�س  معايل  الوىل  التفاقية 
وزير  املن�شوري  �شعيد  بن  �شلطان 
ماجد  الدكتور  ومعايل  القت�شاد 
الق�شبي وزير التجارة وال�شتثمار 
التعاون  بتعزيز  تتعلق  ال�شعودي 

وال�شراكة مبجال ريادة الأعمال.
الثانية  امل���ذك���رة  ت��وق��ي��ع  مت  ف��ي��م��ا 
ال�شعودية لال�شتثمار  ال�شركة  بني 
�شالك  والإنتاج احليواين  الزراعي 
تتعلق  القاب�شة  الظاهرة  و�شركة 
امل���������ش����رتك يف جم���ال  ب����ال����ت����ع����اون 
ال���ش��ت��ث��م��ار ال���زراع���ي وت��ن�����س على 
تاأ�شي�س �شركة م�شرتكة برا�س مال 
م�شرح به منا�شفة من اجلانبني.. 
�شعادة خدمي عبداهلل  املذكرة  وقع 
ل�شركة  امل��ن��ت��دب  الع�شو  ال��درع��ي 
واملهند�س  ال��ق��اب�����ش��ة  ال���ظ���اه���رة 
عبداهلل بن علي الدبيخي الرئي�س 

التنفيذي ل� �شالك .
توقيعها  فتم  الثالثة  امل��ذك��رة  اأم��ا 
ب������ني م����ع����ه����د ح����وك����م����ة وامل�����رك�����ز 
ال�شعودي للحوكمة وقعها الدكتور 
عبدالرحمن  الدين  جمال  ا�شرف 
حوكمة  ملعهد  التنفيذي  الرئي�س 
التنفيذي  الرئي�س  مو�شى  ول���وؤي 

للمركز ال�شعودي للحوكمة.
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العدد 12145 بتاريخ 2017/10/12   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/7022   

املنذر : بنك دبي الإ�شالمي 
املنذر اليه : عايده حيدر علي حيدر علي كونوت فالبيل 

جملة  املو�شحة  امل�شتحقة  املبالغ  �شداد  ب�شرعة  اليه  املنذر  على  املنذر  ينبه 
�شبعة    )  17.578  ( وق���دره  مبلغ  ب��اإج��م��ايل  الن����ذار  ه��ذا  ب�شدر  وتف�شيال 
اي��ام من  �شبعة  ال��ف وخم�شمائة ثمانية و�شبعون دره��م وذل��ك خ��الل  ع�شر 
تاريخ ا�شتالم هذا النذار ، ويف حالة رف�س ال�شداد �شيتم اتخاذ الجراءات 
كافة  حتميلكم  مع  القانونية  والفائدة  املبلغ  هذا  برد  بالزامكم  القانونية 

الر�شوم وامل�شاريف املقررة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12145 بتاريخ 2017/10/12   

انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/7020   

املنذر : بنك دبي الإ�شالمي 
املنذر اليه :  اظهر الدين انور انور 

جملة  املو�شحة  امل�شتحقة  املبالغ  �شداد  ب�شرعة  اليه  املنذر  على  املنذر  ينبه 
وتف�شيال ب�شدر هذا النذار باإجمايل مبلغ وقدره ) 17.19٠ درهم ( �شبعة 
ع�شر الف ومائة وت�شعون درهم  وذلك خالل �شبعة ايام من تاريخ ا�شتالم 
القانونية  الج����راءات  ات��خ��اذ  �شيتم  ال�شداد  رف�س  حالة  ويف   ، الن���ذار  ه��ذا 
الر�شوم  كافة  حتميلكم  م��ع  القانونية  وال��ف��ائ��دة  املبلغ  ه��ذا  ب��رد  بالزامكم 

وامل�شاريف املقررة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12145 بتاريخ 2017/10/12   

انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/7023   

املنذر : بنك دبي الإ�شالمي 
املنذر اليه : جو�شي مارتني مارتني رودري جويز 

جملة  املو�شحة  امل�شتحقة  املبالغ  �شداد  ب�شرعة  اليه  املنذر  على  املنذر  ينبه 
وتف�شيال ب�شدر هذا الن��ذار باإجمايل مبلغ وق��دره ) 7.9٠1 ( �شبعة الف 
ت��اري��خ ا�شتالم هذا  اي��ام م��ن  وت�شعمائة وواح���د دره���م  وذل��ك خ��الل �شبعة 
النذار ، ويف حالة رف�س ال�شداد �شيتم اتخاذ الجراءات القانونية بالزامكم 
وامل�شاريف  الر�شوم  كافة  حتميلكم  مع  القانونية  والفائدة  املبلغ  ه��ذا  ب��رد 

املقررة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12145 بتاريخ 2017/10/12   

اإعالن  بالن�شر
رقم 2017/6952   

املنذر : الدلل للعقارات 
املنذر اليه : �شقور ال�شماء - �س ذ م م   

املبالغ املرت�شدة يف ذمته وان ال�شيكات  املو�شوع : ينذر املنذر / املنذر اليه ب�شرورة �شداد 
مت ارجاعها من البنك لعدم كفاية الر�شيد واإخالء العني املوؤجرة فورا وت�شليمها للمنذر 
باحلالة التي �شلمها اليه ودفع اأي مبالغ اخرى مرت�شدة بذمته مع اإ�شالح ما يكون قد 
حلق بالعني من تلف وت�شوية ح�شاب املاء والكهرباء وغريها عن مدة �شغلة للعني وذلك يف 
خالل فرتة اأق�شاها )٣٠( يوما من تاريخ ا�شتالم املنذر اليه الإنذار ، واإل �شي�شطر املنذر 
قيمة  ي�شتجد من  وما  ذكر  للمطالبة مبا  الالزمة  الق�شائية  الج��راءات  اتخاذ  اىل  اآ�شفا 
ايجارية والتعوي�س اجلابر للعطل وال�شرر ، وحتميل املنذر اليه بكافة ر�شوم وم�شاريف 

التقا�شي واتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12145 بتاريخ 2017/10/12   
اإعالن  بالن�شر

رقم 2017/6954   
املنذر : الدلل للعقارات 

املنذر اليه : �شتار ليت امريت�س - �س ذ م م   
املبالغ املرت�شدة يف ذمته وان ال�شيكات  املو�شوع : ينذر املنذر / املنذر اليه ب�شرورة �شداد 
مت ارجاعها من البنك لعدم كفاية الر�شيد واإخالء العني املوؤجرة فورا وت�شليمها للمنذر 
باحلالة التي �شلمها اليه ودفع اأي مبالغ اخرى مرت�شدة بذمته مع اإ�شالح ما يكون قد 
حلق بالعني من تلف وت�شوية ح�شاب املاء والكهرباء وغريها عن مدة �شغلة للعني وذلك يف 
خالل فرتة اأق�شاها )٣٠( يوما من تاريخ ا�شتالم املنذر اليه الإنذار ، واإل �شي�شطر املنذر 
قيمة  ي�شتجد من  وما  ذكر  للمطالبة مبا  الالزمة  الق�شائية  الج��راءات  اتخاذ  اىل  اآ�شفا 
ايجارية والتعوي�س اجلابر للعطل وال�شرر ، وحتميل املنذر اليه بكافة ر�شوم وم�شاريف 

التقا�شي واتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12145 بتاريخ 2017/10/12   

اإعالن  بالن�شر
رقم 2017/6951   

املنذر : الدلل للعقارات 
املنذر اليه :  ال�شركة الوطنية املتحدة التجارية - �س ذ م م   

املبالغ املرت�شدة يف ذمته وان ال�شيكات  املو�شوع : ينذر املنذر / املنذر اليه ب�شرورة �شداد 
مت ارجاعها من البنك لعدم كفاية الر�شيد واإخالء العني املوؤجرة فورا وت�شليمها للمنذر 
باحلالة التي �شلمها اليه ودفع اأي مبالغ اخرى مرت�شدة بذمته مع اإ�شالح ما يكون قد 
حلق بالعني من تلف وت�شوية ح�شاب املاء والكهرباء وغريها عن مدة �شغلة للعني وذلك يف 
خالل فرتة اأق�شاها )٣٠( يوما من تاريخ ا�شتالم املنذر اليه الإنذار ، واإل �شي�شطر املنذر 
قيمة  ي�شتجد من  وما  ذكر  للمطالبة مبا  الالزمة  الق�شائية  الج��راءات  اتخاذ  اىل  اآ�شفا 
ايجارية والتعوي�س اجلابر للعطل وال�شرر ، وحتميل املنذر اليه بكافة ر�شوم وم�شاريف 

التقا�شي واتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12145 بتاريخ 2017/10/12   

اإعالن  بالن�شر
رقم 2017/6955   

املنذر : الدلل للعقارات 
املنذر اليه : فورث مان للتجارة - �س ذ م م   

املبالغ املرت�شدة يف ذمته وان ال�شيكات  املو�شوع : ينذر املنذر / املنذر اليه ب�شرورة �شداد 
مت ارجاعها من البنك لعدم كفاية الر�شيد واإخالء العني املوؤجرة فورا وت�شليمها للمنذر 
باحلالة التي �شلمها اليه ودفع اأي مبالغ اخرى مرت�شدة بذمته مع اإ�شالح ما يكون قد 
حلق بالعني من تلف وت�شوية ح�شاب املاء والكهرباء وغريها عن مدة �شغلة للعني وذلك يف 
خالل فرتة اأق�شاها )٣٠( يوما من تاريخ ا�شتالم املنذر اليه الإنذار ، واإل �شي�شطر املنذر 
قيمة  ي�شتجد من  وما  ذكر  للمطالبة مبا  الالزمة  الق�شائية  الج��راءات  اتخاذ  اىل  اآ�شفا 
ايجارية والتعوي�س اجلابر للعطل وال�شرر ، وحتميل املنذر اليه بكافة ر�شوم وم�شاريف 

التقا�شي واتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12145 بتاريخ 2017/10/12   
اإنذار عديل بالن�شر 

املنذر : �شركة اأبوظبي موتورز - ذ م م 
املنذر اليهم : �شركة النابعة لقطع غيار ال�شيارات - ذ م م   - جيتا ا�شوكان نارايان 

املو�شوع : اإنذار قانوين ب�شداد املديونية امل�شتحقة بذمتكم مببلغ وقدره 
1.٤96.961.٠8 درهم 

حيث ان الثابت عدم قيامكم ب�شداد اللتزامات املرتتبة بذمتكم جتاه �شركة ابوظبي 
موتورز - ذ م م عن تعامالت جتارية مع الفائدة القانونية والذي ميثل ر�شيد التعامل 
فاإننا ننذركم ب�شرورة �شداد املديونية امل�شتحقة بذمتكم وقدرها 1.٤96.961.٠8 درهم 
كامله مع الفوائد القانونية حتى تاريخ ال�شداد وذلك يف خالل ا�شبوع من تاريخ هذا 
الن�شر وال فاإننا �شوف ن�شطر اآ�شفني لتخاذ كافة الجراءات القانونية �شدكم دون 

احلاجة اىل انذاركم مرة اخرى مع حتملكم كافة الآثار القانونية كاملة. 
   كاتب العدل 

حمكمة ال�شارقة 
العدد 12145 بتاريخ 2017/10/12   

انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/7024   

املنذر : بنك دبي الإ�شالمي 
املنذر اليه : الك�شندر لي�شكي 

جملة  املو�شحة  امل�شتحقة  املبالغ  �شداد  ب�شرعة  اليه  املنذر  على  املنذر  ينبه 
وتف�شيال ب�شدر هذا النذار باإجمايل مبلغ وقدره ) ٣1.8٤9  درهم ( واحد 
وثالثون الف وثمامنائة وت�شعة واربعون درهم  وذلك خالل �شبعة ايام من 
تاريخ ا�شتالم هذا النذار ، ويف حالة رف�س ال�شداد �شيتم اتخاذ الجراءات 
كافة  حتميلكم  مع  القانونية  والفائدة  املبلغ  هذا  برد  بالزامكم  القانونية 

الر�شوم وامل�شاريف املقررة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12145 بتاريخ 2017/10/12   

انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/7019   

املنذر : بنك دبي الإ�شالمي 
املنذر اليه :  حممد �شامل ا�شامة الدروبي 

جملة  املو�شحة  امل�شتحقة  املبالغ  �شداد  ب�شرعة  اليه  املنذر  على  املنذر  ينبه 
وتف�شيال ب�شدر هذا النذار باإجمايل مبلغ وقدره ) 67.٠٢7  درهم ( �شبعة 
و�شتني الف و�شبعة وع�شرين درهم  وذلك خالل �شبعة ايام من تاريخ ا�شتالم 
القانونية  الج����راءات  ات��خ��اذ  �شيتم  ال�شداد  رف�س  حالة  ويف   ، الن���ذار  ه��ذا 
الر�شوم  كافة  حتميلكم  م��ع  القانونية  وال��ف��ائ��دة  املبلغ  ه��ذا  ب��رد  بالزامكم 

وامل�شاريف املقررة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12145 بتاريخ 2017/10/12   

انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/7021   

املنذر : بنك دبي الإ�شالمي 
املنذر اليه : ارون في�شو امبهاران �شوبهانا 

جملة  املو�شحة  امل�شتحقة  املبالغ  �شداد  ب�شرعة  اليه  املنذر  على  املنذر  ينبه 
وتف�شيال ب�شدر هذا النذار باإجمايل مبلغ وقدره ) 1٤.٤1٠ ( اربعة ع�شرة 
الف واربعمائة وع�شرة درهم  وذلك خالل �شبعة ايام من تاريخ ا�شتالم هذا 
النذار ، ويف حالة رف�س ال�شداد �شيتم اتخاذ الجراءات القانونية بالزامكم 
وامل�شاريف  الر�شوم  كافة  حتميلكم  مع  القانونية  والفائدة  املبلغ  ه��ذا  ب��رد 

املقررة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12145 بتاريخ 2017/10/12   
 اعـــــــالن       

 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات- خورفكان  : ال�شيد/ 
جا�شم عبدالرحمن عبداهلل علي احلو�شني - اجلن�شية : الإمارات ،   وطلبا الت�شديق 
على حمرر يت�شمن )تنازل(  يف ال�شم التجاري احلجاز لتجارة الدراجات الهوائية 
 7٣165٠ رقم  جتارية  رخ�شة  ال�شارقة  يف   القت�شادية  التنمية  دائ��رة  من  وال�شادرة 
ال�شادر بتاريخ ٢٠15/٣/8 دائرة التنمية القت�شادية بخورفكان.  اىل ال�شيد/ ح�شني 
بوتوتيل علي - اجلن�شية : الهند - ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل يف مدينة 
خورفكان �شيقوم بالت�شديق على توقيعات ذوي ال�شاأن يف املحرر املذكور بعد انق�شاء 

ا�شبوعني من تاريخ ن�شر هذا العالن.
�شهيل علي �شعيد خلف النقبي
الكاتب العدل خورفكان

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

الكاتب العدل- خورفكان

العدد 12145 بتاريخ 2017/10/12   
انذار عديل بالن�شر
   رقم 2017/7029   

املنذر : ال�شويب للعقارات ذ م م   
املنذر اليه /  1- اأنفن�شن لتجارة مواد الغذاء وامل�شروبات - ذ م م 

٢- عامر جمعة حممد بطاح -  )جمهول حمل القامة (  لذلك : -
ينذر املنذر املنذر اليه ويف حال عدم ال�شداد لقيمة املتاأخرات الغري مدفوعة بح�شب 
عقد الإيجار لوجود فرتة بدون ا�شتحقاق حيث مرت�شدة يف  ذمتها  لرجوع �شيك 
من  يوما   )٣٠( مدتها  ومبهلة  �شرف   ٢٠17/8/٢٠ بتاريخ  ���ش��داد  ب��دون  الي��ج��ار 
تاريخ ن�شر هذا العالن وذلك ح�شب الجراءات املتبعة لدى مركز ف�س املنازغات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12145 بتاريخ 2017/10/12   

انذار عديل بالن�شر
   رقم 2017/7027   

املنذر : ال�شويب للعقارات ذ م م   
املنذر اليه /  1-  مطعم ومقهي نوران جوز كورنر - ذ م م 

٢- عاليه فريد نوراين  -  )جمهول حمل القامة (  لذلك : -
ينذر املنذر املنذر اليه ويف حال عدم ال�شداد لقيمة املتاأخرات الغري مدفوعة بح�شب 
عقد الإيجار لوجود فرتة بدون ا�شتحقاق حيث مرت�شدة يف  ذمتها  لرجوع �شيك 
من  يوما   )٣٠( مدتها  ومبهلة  �شرف   ٢٠17/7/٢8 بتاريخ  ���ش��داد  ب��دون  الي��ج��ار 
تاريخ ن�شر هذا العالن وذلك ح�شب الجراءات املتبعة لدى مركز ف�س املنازغات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12145 بتاريخ 2017/10/12   

انذار عديل بالن�شر
   رقم 2017/7028   

املنذر : ال�شويب للعقارات ذ م م   
املنذر اليه /  1- ان واي ا�س انرتنا�شيونال للتجارة العامة - �س ذ م م 
٢- نيتي�شكومار فينود كومار  -  )جمهول حمل القامة (  لذلك : -

ينذر املنذر املنذر اليه ويف حال عدم ال�شداد لقيمة املتاأخرات الغري مدفوعة بح�شب 
عقد الإيجار لوجود فرتة بدون ا�شتحقاق حيث مرت�شدة يف  ذمتها  لرجوع �شيك 
اليجار بدون �شداد بتاريخ  ٢٠17/7/1٠ و ٢٠17/9/5 و ٢٠17/9/1٠  �شرف ومبهلة 
مدتها )٣٠( يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن وذلك ح�شب الجراءات املتبعة لدى 

مركز ف�س املنازغات اليجارية - ننذركم بالخالء وت�شليمنا املاأجور اأو ال�شداد. 
الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12145 بتاريخ 2017/10/12   

انذار عديل بالن�شر
   رقم 2017/7026   

املنذر : ال�شويب للعقارات ذ م م   
املنذر اليه /  1- راج كومار جاني�س كومار - )جمهول حمل القامة (

لذلك : -
ينذر املنذر املنذر اليه ويف حال عدم ال�شداد لقيمة املتاأخرات الغري مدفوعة بح�شب 
لرجوع  ذمتها   يف   مرت�شدة  حيث  ا�شتحقاق  ب���دون  ف��رتة  ل��وج��ود  الإي��ج��ار  عقد 
�شيك اليجار بدون �شداد بتاريخ ٢٠17/8/٢ �شرف ومبهلة مدتها )٣٠( يوما من 
تاريخ ن�شر هذا العالن وذلك ح�شب الجراءات املتبعة لدى مركز ف�س املنازغات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12145 بتاريخ 2017/10/12   
اعالن بيع  عقار بالن�شر     

فى الدعوى رقم 2016/221 تنفيذ عقاري  
طالب التنفيذ : �شركة �شكاي هيلز للعقارات املحدودة 

عنوانه / خارج الدولة جزر العذراء الربيطانية - وعنوانها املختار مكتب بن �شيفان للمحاماة وال�شت�شارات القانونية الإمارات 
- اإمارة دبي - بردبي - �شارع ال�شيخ زايد - مبنى اعمار بيزن�س بارك - �شقة 2 مكتب 511 

املنفذ �شده : مدينة دبي للحياة الع�شرية - ذ م م 
عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - دبي - ديرة - �شارع �شارع املطينة - مبنى بناية مركز اللولو - �شقة مكتب رقم 120 

�شيجرى  احل���ال  اقت�شى  ان  التالية  ال��ث��الث  الي���ام  ويف  م�شاء   5.00 ال�شاعة    2017/10/22 امل��واف��ق  الأح���د  ي��وم  يف  ان��ه 
اللكرتوين موقعها  وعلى  للمزادات  الم���ارات  البيع)�شركة  بها  انيط  التى  اجلهة  ل��دى  ادن��اه  او�شافه  املو�شحة  العقار   بيع 
 )www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�شا�شي قبل دخول 
املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�شه 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 ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط 
ال تقل هذه الزيادة  عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�شاف 
املمتلكات  : نوع العقار -  اأر�س - املنطقة : وادي ال�شفا 7 - رقم الر�س : 1042 - امل�شاحة : 1469.54 واملقدرة قيمتها ب��� 

)3.321.776.00( درهم  مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12145 بتاريخ 2017/10/12   
اعالن بيع  عقار بالن�شر     

فى الدعوى رقم 2016/68 تنفيذ عقاري  
الأو���ش��ط مدينة دبي  ال�شرق  دب��ي - مكتب  اإم���ارة   : امل��ح��دود - عنوانه  الأو���ش��ط  ال�شرق  ا���س بي �شي  ات�س  : بنك  التنفيذ  طالب 

لالإنرتنت - ال�شفوح الأوىل - �س ب : 66 ، هاتف : 0443904722  - فاك�س 043906607
املنفذ �شده :  عبا�س لي�شاين  - عنوانه : اإمارة دبي - �شارع ال�شفوح ، نخلة اجلمريا ، بناية ال�شارود ، الطابع التا�شع ، �شقة رقم 

العربية   الإمارات   ، دبي   120156  : ب  �س   -  050  5530882  /  0502599024  : متحرك  هاتف   ،  910
�شيجرى  احل���ال  اقت�شى  ان  التالية  ال��ث��الث  الي���ام  ويف  م�شاء   5.00 ال�شاعة    2017/10/22 امل��واف��ق  الأح���د  ي��وم  يف  ان��ه 
اللكرتوين موقعها  وعلى  للمزادات  الم���ارات  البيع)�شركة  بها  انيط  التى  اجلهة  ل��دى  ادن��اه  او�شافه  املو�شحة  العقار   بيع 
 )www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�شا�شي قبل دخول 
املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�شه 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 ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط 
ال تقل هذه الزيادة  عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�شاف 
 AL : املمتلكات  : نوع العقار - �شقة �شكنية - املنطقة : نخلة جمريا - رقم الر�س : 1114 - رقم املبنى : -1 - ا�شم املبنى
SARROOD - B13 رقم الوحدة : 910 - امل�شاحة : 198.62 مرت مربع واملقدرة قيمتها ب��� )2.116.546.00( 

درهم   - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12145 بتاريخ 2017/10/12   
اعالن بيع  عقار بالن�شر     

فى الدعوى رقم 2016/111 بيع عقار مرهون     
طالب التنفيذ :  بنك ات�س ا�س بي �شي ال�شرق الو�شط املحدود  - عنوانه : دبي - مكتب الإدارة ال�شرق الو�شط ، مدينة دبي 

لالنرتنت ، �س ب 66 ، دبي ، ت : 043904722 ، ف : 043906607 
املنفذ �شده : برنادرد باتريك كونلون ، عنوانه : دبي ، اجلداف ، بناية دي 1 ال�شقة 906 ، الطابق 9 ، رقم املبنى 1 ، رقم الر�س 

املتحدة  العربية  الإمارات  دبي   ،   326-864 البلدية  رقم   ،  459
 انه يف يوم الأحد  املوافق 2017/10/22 ال�شاعة 5.00 م�شاء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى بيع العقار 
املو�شحة او�شافه على الراغبني يف ال�شراء اتخاذ اجراءات املزايدة مع  اجلهة التى انيط بها البيع )�شركة المارات للمزادات  

. اعاله  املحدد  التاريخ  يف  وذلك   )  www.emiratesauction.ae
وعلى راغبي ال�شراء من مواطني ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س 
301 من  باملادة  املبينة  املواعيد  التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف  البيع  على 
قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شارييف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع وفيما 
البلدية :   - 459  : املنطقة : اجل��داف - رق��م الر���س  :  عبارة عن �شقة �شكنية -  العقار  او���ش��اف    : املمتلكات   او���ش��اف  يلي 
864-326 - رقم املبنى :  1 - ا�شم املبنى  D1 - رقم العقار : 906 - رقم الطابق - امل�شاحة : 101.0 - مرت مربع القيمة 

التقديرية : 1.632.183.00 درهم 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12145 بتاريخ 2017/10/12   
اعالن بيع  عقار بالن�شر     

فى الدعوى رقم 2015/744 تنفيذ مدين  
طالب التنفيذ : احلداد وم�شاركوه حمامون وم�شت�شارون قانونيون وميثله املحامي / علي �شلطان علي احلداد 

عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - �شارع ال�شيخ زايد - فندق الفريمونت - برج املكاتب - الطابق 25 - مكتب رقم 2505 - هاتف 
m.jabor@alhaddadco.com : رقم : 043311224 - امييل

املنفذ �شده : �شركة هالكون العقارية 
عنوانه :  اإمارة دبي - اعمار بيزن�س بارك - بناية رقم 4 ) بنك راأ�س اخليمة ( - مكتب رقم 401  + 402 

انه يف يوم الأحد  املوافق 2017/10/22 ال�شاعة 5.00 م�شاء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى بيع العقار 
املو�شحة او�شافه على الراغبني يف ال�شراء اتخاذ اجراءات املزايدة مع  اجلهة التى انيط بها البيع )�شركة المارات للمزادات  

. اعاله  املحدد  التاريخ  يف  وذلك   )  www.emiratesauction.ae
وعلى راغبي ال�شراء من مواطني ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س 
301 من  باملادة  املبينة  املواعيد  التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف  البيع  على 
قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شارييف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع وفيما 
يلي او�شاف املمتلكات  :  او�شاف العقار : �شقة �شكنية : -رقم الر�س : 45 - املنطقة : الثنية اخلام�شة - رقم املبنى : -1 ا�شم 
املبنى : ذى دوم - رقم الوحدة : 2703 - رقم البلدية : 393 - 987 امل�شاحة : 187.62 مرت مربع القيمة التقديرية : 

فورا. املبلغ  يدفع   : مالحظة   - درهم   1211713
 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12145 بتاريخ 2017/10/12   
اعالن بيع  عقار بالن�شر    للمنفذ �شده   

فى الدعوى رقم 2016/221 تنفيذ عقاري  
طالب التنفيذ : �شركة �شكاي هيلز للعقارات املحدودة 

عنوانه / خارج  الدولة جزر العذراء الربيطانية - وعنوانها املختار مكتب بن �شيفان للمحاماة وال�شت�شارات القانونية الإمارات 
- اإمارة دبي - بردبي - �شارع ال�شيخ زايد - مبنى اعمار بيزن�س بارك - �شقة 2 مكتب 511 

املنفذ �شده : مدينة دبي للحياة الع�شرية - ذ م م 
عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - دبي - ديرة - �شارع �شارع املطينة - مبنى بناية مركز اللولو - �شقة مكتب رقم 120 

�شيجرى  احل���ال  اقت�شى  ان  التالية  ال��ث��الث  الي���ام  ويف  م�شاء   5.00 ال�شاعة    2017/10/22 امل��واف��ق  الأح���د  ي��وم  يف  ان��ه 
اللكرتوين موقعها  وعلى  للمزادات  الم���ارات  البيع)�شركة  بها  انيط  التى  اجلهة  ل��دى  ادن��اه  او�شافه  املو�شحة  العقار   بيع 
 )www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�شا�شي قبل دخول 
املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�شه 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 ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط 
ال تقل هذه الزيادة  عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�شاف 
املمتلكات  : نوع العقار -  اأر�س - املنطقة : وادي ال�شفا 7 - رقم الر�س : 1042 - امل�شاحة : 1469.54 واملقدرة قيمتها ب��� 

)3.321.776.00( درهم  مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12145 بتاريخ 2017/10/12   
اعالن بيع  عقار بالن�شر للمنفذ �شده      
فى الدعوى رقم 2016/68 تنفيذ عقاري  

الأو���ش��ط مدينة دبي  ال�شرق  دب��ي - مكتب  اإم���ارة   : امل��ح��دود - عنوانه  الأو���ش��ط  ال�شرق  ا���س بي �شي  ات�س  : بنك  التنفيذ  طالب 
لالإنرتنت - ال�شفوح الأوىل - �س ب : 66 ، هاتف : 0443904722  - فاك�س 043906607

املنفذ �شده :  عبا�س لي�شاين  - عنوانه : اإمارة دبي - �شارع ال�شفوح ، نخلة اجلمريا ، بناية ال�شارود ، الطابع التا�شع ، �شقة رقم 
العربية   الإمارات   ، دبي   120156  : ب  �س   -  050  5530882  /  0502599024  : متحرك  هاتف   ،  910

�شيجرى  احل���ال  اقت�شى  ان  التالية  ال��ث��الث  الي���ام  ويف  م�شاء   5.00 ال�شاعة    2017/10/22 امل��واف��ق  الأح���د  ي��وم  يف  ان��ه 
اللكرتوين موقعها  وعلى  للمزادات  الم���ارات  البيع)�شركة  بها  انيط  التى  اجلهة  ل��دى  ادن��اه  او�شافه  املو�شحة  العقار   بيع 
 )www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�شا�شي قبل دخول 
املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�شه 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 ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط 
ال تقل هذه الزيادة  عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�شاف 
 AL : املمتلكات  : نوع العقار - �شقة �شكنية - املنطقة : نخلة جمريا - رقم الر�س : 1114 - رقم املبنى : -1 - ا�شم املبنى
SARROOD - B13 رقم الوحدة : 910 - امل�شاحة : 198.62 مرت مربع واملقدرة قيمتها ب��� )2.116.546.00( 

درهم   - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12145 بتاريخ 2017/10/12   
اعالن بيع  عقار بالن�شر  للمنفذ �شده    

فى الدعوى رقم 2016/111 بيع عقار مرهون     
طالب التنفيذ :  بنك ات�س ا�س بي �شي ال�شرق الو�شط املحدود  - عنوانه : دبي - مكتب الإدارة ال�شرق الو�شط ، مدينة دبي 

لالنرتنت ، �س ب 66 ، دبي ، ت : 043904722 ، ف : 043906607 
املنفذ �شده : برنادرد باتريك كونلون ، عنوانه : دبي ، اجلداف ، بناية دي 1 ال�شقة 906 ، الطابق 9 ، رقم املبنى 1 ، رقم الر�س 

املتحدة  العربية  الإمارات  دبي   ،   326-864 البلدية  رقم   ،  459
 انه يف يوم الأحد  املوافق 2017/10/22 ال�شاعة 5.00 م�شاء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى بيع العقار 
املو�شحة او�شافه على الراغبني يف ال�شراء اتخاذ اجراءات املزايدة مع  اجلهة التى انيط بها البيع )�شركة المارات للمزادات  

. اعاله  املحدد  التاريخ  يف  وذلك   )  www.emiratesauction.ae
وعلى راغبي ال�شراء من مواطني ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س 
301 من  باملادة  املبينة  املواعيد  التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف  البيع  على 
قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شارييف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع وفيما 
البلدية :   - 459  : املنطقة : اجل��داف - رق��م الر���س  :  عبارة عن �شقة �شكنية -  العقار  او���ش��اف    : املمتلكات   او���ش��اف  يلي 
864-326 - رقم املبنى :  1 - ا�شم املبنى  D1 - رقم العقار : 906 - رقم الطابق - امل�شاحة : 101.0 - مرت مربع القيمة 

التقديرية : 1.632.183.00 درهم 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12145 بتاريخ 2017/10/12   
اعالن بيع  عقار بالن�شر للمنفذ �شده      
فى الدعوى رقم 2015/744 تنفيذ مدين  

طالب التنفيذ : احلداد وم�شاركوه حمامون وم�شت�شارون قانونيون وميثله املحامي / علي �شلطان علي احلداد 
عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - �شارع ال�شيخ زايد - فندق الفريمونت - برج املكاتب - الطابق 25 - مكتب رقم 2505 - هاتف 

m.jabor@alhaddadco.com : رقم : 043311224 - امييل
املنفذ �شده : �شركة هالكون العقارية 

عنوانه :  اإمارة دبي - اعمار بيزن�س بارك - بناية رقم 4 ) بنك راأ�س اخليمة ( - مكتب رقم 401  + 402 
انه يف يوم الأحد  املوافق 2017/10/22 ال�شاعة 5.00 م�شاء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى بيع العقار 
املو�شحة او�شافه على الراغبني يف ال�شراء اتخاذ اجراءات املزايدة مع  اجلهة التى انيط بها البيع )�شركة المارات للمزادات  

. اعاله  املحدد  التاريخ  يف  وذلك   )  www.emiratesauction.ae
وعلى راغبي ال�شراء من مواطني ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س 
301 من  باملادة  املبينة  املواعيد  التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف  البيع  على 
قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شارييف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع وفيما 
يلي او�شاف املمتلكات  :  او�شاف العقار : �شقة �شكنية : -رقم الر�س : 45 - املنطقة : الثنية اخلام�شة - رقم املبنى : -1 ا�شم 
املبنى : ذى دوم - رقم الوحدة : 2703 - رقم البلدية : 393 - 987 امل�شاحة : 187.62 مرت مربع القيمة التقديرية : 

فورا. املبلغ  يدفع   : مالحظة   - درهم   1211713
 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 12145 بتاريخ 2017/10/12   
مذكرة اعالن بالن�شر

يف  الدعوى 2017/827  ا�شتئناف جتاري   
اىل امل�شتاأنف �شده/ 1- كلينجيبات رام ناريان ريدي - ب�شفته الكفيل ال�شخ�شي 
٢- كورد امنل جورج - ب�شفته الكفيل ال�شخ�شي - جمهويل حمل القامة مبا ان 
امل�شتاأنف / فريد خليل ابراهيم ال�شايغ وميثله / عائ�شة حممد ح�شن طاهر -  
قد ا�شتاأنف القرار/ احلكم ال�شادر بالدعوى رقم : ٢٠16/556 جتاري كلي بتاريخ 
٢٠17/٤/٢7   وحددت لها جل�شه يوم الحد  املوافق ٢٠17/1٠/15  ال�شاعة 1٠.٠٠ 
ميثلكم  م��ن  او  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch2.E.23 رق��م  بالقاعة  �شباحا  

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

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف

العدد 12145 بتاريخ 2017/10/12   
مذكرة اعالن بالن�شر

يف  الدعوى 2017/717  ا�شتئناف جتاري   
قي�س طه   -٢ م  م  ذ   - البناء  ملقاولت  الربن�س  �شركة   -1 امل�شتاأنف �شده/  اىل 
 ي�شني - ب�شفته ال�شخ�شية وب�شفته مدير �شركة الربن�س ملقاولت البناء - ذ م م  
جمهويل حمل القامة مبا ان امل�شتاأنف / الرتكية اخلليجية لل�شخور - �س 
ذ م م  قد ا�شتاأنف القرار/ احلكم ال�شادر بالدعوى رقم : ٢٠16/1٣76 جتاري 
كلي بتاريخ : ٢٠17/٤/11 وحددت لها جل�شه يوم الربعاء  املوافق ٢٠17/11/8   
ال�شاعة 1٠.٠٠ �شباحا  بالقاعة رقم ch2.D.16 وعليه يقت�شي ح�شوركم او 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
العدد 12145 بتاريخ 2017/10/12   

مذكرة اعالن بالن�شر
يف  الدعوى 2017/240 ا�شتئناف تنفيذ جتاري   

�شعيد  را���ش��د  �شيف   -٢ ال��ذي��ب  نا�شر  اب��راه��ي��م  عليا   -1 ���ش��ده/  امل�شتاأنف  اىل 
القيم  امل��ه��ريي - ب�شفته  �شعيد حمر ع��ني  را���ش��د  امل��ه��ريي ٣- �شيف  حمر ع��ني 
على وال��ده را�شد �شيف را�شد �شعيد حمر عني  جمهويل حمل القامة مبا ان 
امل�شتاأنف / البنك التجاري الدويل وميثله / عبا�س م�شتت فندي املالكي -  قد 
تنفيذ جت��اري - وحددت   ٢٠17/٣11 : بالدعوى رقم  ال�شادر  ا�شتاأنف   احلكم 
لها جل�شه يوم الربعاء  املوافق ٢٠17/11/8  ال�شاعة 17.٣٠ 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�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
العدد 12145 بتاريخ 2017/10/12   

مذكرة اعالن بالن�شر
يف  الدعوى 2017/1179  ا�شتئناف عمايل    

اىل امل�شتاأنف �شده/ 1-�شي ئي ام بزن�س �شوليو�شنز منطقة حرة - ذ م م   
�شيتالين  موكي�شبهاي  /ملفينا  امل�شتاأنف  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول 
ا���ش��ت��اأن��ف   احلكم  ق��د    - الن�شار  يو�شف حممد ح�شني  ف��ت��وح   / وميثله 
    ٢٠17/6/1٢ بتاريخ  جزئي  عمايل   ٢٠17/1٤٠   : رقم  بالدعوى  ال�شادر 
وح��ددت لها جل�شه يوم اخلمي�س  املوافق ٢٠17/1٠/٢6   ال�شاعة 1٠.٠٠ 
من  او  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch2.D.19 رق��م  بالقاعة  �شباحا  

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

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
العدد 12145 بتاريخ 2017/10/12   

مذكرة اعالن بالن�شر
يف  الدعوى 2017/1231  ا�شتئناف جتاري   

اىل امل�شتاأنف �شده/ 1- هيتني كاملي�س بهاتيا جمهول حمل القامة 
مبا ان امل�شتاأنف /بنك امل�شرق - �شركة م�شاهمة عامة -  قد ا�شتاأنف 
٢٠16/877 جتاري جزئي   : رقم  بالدعوى  ال�شادر  احلكم  القرار/ 
املوافق  ال��ث��الث��اء    ي��وم   بتاريخ ٢٠17/6/٢٢    وح���ددت لها جل�شه 
 ch2.E.23 ٢٠17/1٠/٣1   ال�شاعة 1٠.٠٠ �شباحا  بالقاعة رقم
او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم  وعليه يقت�شي ح�شوركم 

�شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف

العدد 12145 بتاريخ 2017/10/12   
مذكرة اعادة اعالن بالن�شر

يف  الدعوى 2017/67  ا�شتئناف مدين    
اىل امل�����ش��ت��اأن��ف ���ش��ده/ 1-ع���ف���راء اب��راه��ي��م م���رح  جم��ه��ول حمل 
الق��ام��ة مب��ا ان امل�شتاأنف /ر���ش��ا ا���ش��د اق��ا ب��ي��زين   ق��د ا�شتاأنف 
القرار/ احلكم ال�شادر بالدعوى رقم : ٢٠16/588 مدين جزئي 
املوافق  الح���د   ي��وم  جل�شه  لها  وح���ددت   ٢٠16/1٢/1٣ ب��ت��اري��خ 
 ch2.D.17 ٢٠17/11/19  ال�شاعة 1٠.٠٠ �شباحا  بالقاعة رقم
وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم 

�شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
العدد 12145 بتاريخ 2017/10/12   

مذكرة اعادة اعالن بالن�شر
يف  الدعوى 2017/1274  ا�شتئناف جتاري   

امل�شتاأنف �شده/ 1- م�شطفى حممد خليلي متني زادة  جمهول  اىل 
حم���ل الق���ام���ة مب���ا ان امل�����ش��ت��اأن��ف /���ش��ي��د اأم����ني ع��ل��ي ���ش��ي��د مرت�شى 
 : رق��م  بالدعوى  ال�شادر  احلكم  ال��ق��رار/  ا�شتاأنف  قد  �شجادي    مري 
بتاريخ ٢٠17/7/٢    وح��ددت لها جل�شه يوم  ٢٠17/56٤ جت��اري كلي 
رقم  بالقاعة  �شباحا    1٠.٠٠ ال�شاعة    ٢٠17/1٠/٢5 املوافق  الربعاء  
ويف  قانونيا  ميثلكم  من  او  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch2.D.18

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

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
العدد 12145 بتاريخ 2017/10/12   

مذكرة اعادة اعالن بالن�شر
يف  الدعوى 2017/941  ا�شتئناف جتاري   

اىل امل�����ش��ت��اأن��ف ���ش��ده/ 1- خ��ال��د حم��م��ود ���ش��ام��ي ف�����وؤاد  جم��ه��ول حمل 
م وميثله  م  ذ   - لل�شياحة  ب��ن ماجد  امل�شتاأنف /رح���الت  ان  الق��ام��ة مب��ا 
بالدعوى  ال�شادر  احلكم  ا�شتاأنف  قد    - املال  ابراهيم  ح�شن  ابراهيم   /
رقم :  ٢٠16/٣٣٤5 جتاري جزئي بتاريخ ٢٠17/5/1٣ وحددت لها جل�شه 
رقم  بالقاعة  1٠.٠٠ �شباحا   ال�شاعة  املوافق ٢٠17/1٠/٢9   الح��د   يوم 
ch2.D.19 وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف

العدد 12145 بتاريخ 2017/10/12   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/1915  جتاري كلي               
اىل املدعي عليه / 1- احمد عبدالقادر حمدان زهران  جمهول حمل القامة مبا ان 
اأق��ام عليك  املدعي/ ع��رب بزن�س ما�شني - م م ح وميثله / روك��ز ج��ورج حبيقه -  قد 
بالت�شامن  للمدعية  يوؤديا  بان  عليهما  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى 
درهما  مليون  ثمانون  دره��م(   8٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠( وق��دره  مبلغ  بينهما  فيما  والتكافل 
جتاري  حتفظي  حجز   ٢٠17/٤17 رق��م  التحفظي  احل��ج��ز  وتثبيت  ب�شحة  املطالبة 
والفائدة بواقع  1٢٪ من تاريخ ال�شتحقاق  و �شمول احلكم بالنفاذ املعجل.  وحددت 
 Ch2.E.22 لها جل�شة يوم الثنني  املوافق  ٢٠17/11/6  ال�شاعة 9.٣٠ �س 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 ويف حالة تخلفك فان احلكم 

�شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12145 بتاريخ 2017/10/12   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/3026  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-  احمد عبدال�شاتر حممد ياغي  جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي/ ربيع فار�س حنا انطون وميثله / روكز جورج حبيقه -  قد اأقام عليك 
درهم(   ٤5.٠٠٠( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى 
والر�شوم وامل�شاريف و اتعاب املحاماة والفائدة   1٢٪ �شنويا من تاريخ ال�شتحقاق  
وحتى ال�شداد التام و �شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة  وحددت لها جل�شة 
يوم الثالثاء  املوافق  ٢٠17/1٠/٣1  ال�شاعة 8.٣٠ �س بالقاعة Ch1.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 ويف حالة تخلفك فان 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12145 بتاريخ 2017/10/12   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/2700  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1- برابها كار ان بامبان  بو�شاكادكا رميبو فا لب  جمهول 
حمل القامة مبا ان املدعي/ اأميك�س - ال�شرق الو�شط - �س م ب )م( فرع دبي   
قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره 
والفائدة  املحاماة  اتعاب  ومقابل  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م(   ٣٣.86٤.6٣(
القانونية   1٢٪ من تاريخ    ال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام.  وحددت لها جل�شة 
 Ch1.C.14 يوم الربعاء  املوافق  ٢٠17/1٠/18   ال�شاعة 8.٣٠ �س 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 ويف حالة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12145 بتاريخ 2017/10/12   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/2838  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1- جالل الدين كوجنو نزاروكوجنو  جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي/ بنك ام القيوين الوطني - �س م ع وميثله / خالد كلندر عبداهلل ح�شني   
وقدره  مبلغ  عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د 
)67786.٢9 درهم( مع الفائدة التفاقية بواقع ٢.٤9٪ �شهريا من تاريخ ال�شتحقاق 
وامل�شروفات  بالر�شوم  الزامه  مع  التام  ال�شداد  وحتى   ٢٠11/11/٢5 يف  احلا�شل 
واتعاب املحاماة.   وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�س  املوافق  ٢٠17/1٠/19  ال�شاعة 
8.٣٠ �س بالقاعة Ch1.C.13 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�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12145 بتاريخ 2017/10/12   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/2054  جتاري كلي               

اىل املدعي عليه / 1- بريل دبي منطقة حرة - ذ م م  ٢- �شيتي �شنرتال ليمتد جمهويل 
دب��ي وميثله /  ف��رع  امل��دع��ي/ �شركة م��وت ماكدونالد ليمتد -  ان  حم��ل الق��ام��ة مب��ا 
عبداهلل حممد ر�شول علي الهرمودي -  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة 
واتعاب  وامل�����ش��اري��ف  وال��ر���ش��وم  دره���م(  وق���دره )8٠7٠٤55  امل��دع��ي عليه مببلغ  ب��ال��زام 
املحاماة والفائدة  1٢٪ من تاريخ ال�شتحقاق  وحتى ال�شداد التام.  وحددت لها جل�شة 
لذا   Ch2.E.21 بالقاعة  ال�شاعة 9.٣٠ �س  املوافق  ٢٠17/1٠/٢6    يوم اخلمي�س  
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�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12145 بتاريخ 2017/10/12   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/544  مدين كلي                 

اىل املدعي عليه / 1- اإم�شيمك�س للخر�شانة اجلاهزة - �س ذ م م   جمهول حمل القامة 
 مبا ان املدعي/ جممع دبي ال�شناعي - �س ذ م م حاليا - مدينة دبي ال�شناعية - �س ذ م م 
- �شابقا وميثله / علي ا�شماعيل حممد عبداهلل الزرعوين -  قد اأقام عليك الدعوى 
تطوير  )اتفاقية  ب  املعنونة  املدة  طويل  اليجار  اتفاقية  بف�شخ  املطالبة  ومو�شوعها 
م�شروع( املربمة بني الطرفني والوؤرخة يف ٢٠٠9/6/٢٠ م وذلك ب�شبب اخالل املدعي 
عليها ب�شروط العقد والزام املدعي عليها بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة.   
بالقاعة  9.٣٠ �س  ال�شاعة  امل��واف��ق  18/٢٠17/1٠   الرب��ع��اء   ي��وم  لها جل�شة  وح��ددت 
بتقدمي ما  قانونيا وعليك  اأو من ميثلك  فاأنت مكلف باحل�شور  لذا   Ch1.C.15

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12145 بتاريخ 2017/10/12   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/483  مدين كلي                 

اىل املدعي عليه / 1- بالل لل�شناعات - �س ذ م م  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ 
جممع دب��ي ال�شناعي - �س ذ م م حاليا - مدينة دب��ي ال�شناعية - �س ذ م م - �شابقا 
وميثله / علي ا�شماعيل حممد عبداهلل الزرعوين -  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
املطالبة بف�شخ اتفاقية اليجار طويل املدة املعنونة ب )اتفاقية تطوير م�شروع( املربمة 
ب�شروط  عليها  املدعي  اخ��الل  ب�شبب  وذل��ك  م  وال��وؤرخ��ة يف ٢٠٠7/5/8  الطرفني  بني 
العقد والزام املدعي عليها بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة.   وحددت لها 
جل�شة يوم الحد  املوافق  ٢٠17/1٠/٢٢  ال�شاعة 9.٣٠ �س بالقاعة Ch2.E.21 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�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12145 بتاريخ 2017/10/12   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/3236  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1- عيظه مبارك عيظه رمي�س العامري  جمهول حمل القامة 
علي  عبداهلل  مبارك  ملالكها  ال�شيارات  لتاأجري  كار  برايفيت  مكتب  املدعي/  ان  مبا 
عو�س وميثله / ابراهيم ح�شن ابراهيم املال - قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
وامل�شاريف  وال��ر���ش��وم  دره���م(   ٣٢٠٠٠( وق���دره  مببلغ  عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة 
واتعاب املحاماة والفائدة  9 ٪ من تاريخ املطالبة  وحتى ال�شداد التام و �شمول احلكم 
بالنفاذ املعجل بال كفالة.  وح��ددت لها جل�شة يوم الربعاء  املوافق  ٢٠17/1٠/٢5   
ال�شاعة 8.٣٠ �س بالقاعة Ch1.C.13 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�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12145 بتاريخ 2017/10/12   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/3133  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-�شركة النظري للنقل العام - ذ م م - وميثلها كل من 1- عارف 
خان كل �شريف خان ٢ حممد انوار جول �شريف  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ 
�شركة اجلزيرة للبوليمرات - �س ذ م م وميثلها مديرها �شرياكال ديفا�شي كوتي جو�س 
ديفا�شي وميثله / ابراهيم ح�شن اإبراهيم املال -  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
الفائدة القانونية ٪1٢  املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )7٤.8٠٠ درهم(مع 
لها  وح��ددت  والت��ع��اب.   وامل�شاريف  والر�شوم  التام  ال�شداد  املطالبة وحتى  تاريخ  من 
جل�شة يوم الحد  املوافق  ٢٠17/1٠/٢٢  ال�شاعة 8.٣٠ �س بالقاعة Ch1.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
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12145 بتاريخ 2017/10/12   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/423 مدين كلي 
اىل املدعي عليه / 1- �شتار هوم للتجارة العامة - �س ذ  م م - حاليا - برج ال�شاعة للنقل 
ال��ربي ال��ع��ام - ���س ذ م م - �شابقا  جمهول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي/ جممع دبي 
ال�شناعي - �س ذ م م - حاليا - مدينة دبي ال�شناعية - �س ذ م م - �شابقا وميثله / علي 
ا�شماعيل حممد عبداهلل الزرعوين -  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بف�شخ 
 ٢٠٠7/٣/٢6  - امل��وؤرخ��ة  م�شروع  تطوير  باتفاقية  املعنونة  امل��دة  طويل  اليجار  اتفاقية 
لعدم �شداد املدعي عليها بدل اليجار والزام املدعي عليها بالر�شوم وامل�شاريف واتعاب 
املحاماة.   وحددت لها جل�شة يوم الحد  املوافق  ٢٠17/1٠/٢٢  ال�شاعة 9.٣٠ �س بالقاعة 
Ch2.E.21 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�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12145 بتاريخ 2017/10/12   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/3192  جتاري جزئي              

القامة  حم��ل  جمهول  دومينجو   دوما�شيان  لورينا    -1  / عليه  امل��دع��ي  اىل 
امل��دع��ي/ بنك الحت���اد الوطني وميثله / ع��ب��داهلل حممد ر���ش��ول علي  مب��ا ان 
الهرمودي -  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليه 
مببلغ وقدره )116.٤17 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 
1٤٪ �شنويا من تاريخ  رفع الدعوى وحتى ال�شداد التام.  وح��ددت لها جل�شة 
 Ch1.C.14 يوم الح��د  املوافق  ٢٠17/1٠/15  ال�شاعة 8.٣٠ �س 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�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12145 بتاريخ 2017/10/12   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/8666  عمايل جزئي              

م   م  ذ  �س   - الر�شيات  وتركيب  النجارة  زوي��ن لعمال   -1  / عليه  املدعي   اىل 
اأقام  ���ش��ارف��اي��ا   ق��د  امل��دع��ي / في�شال كاملي�س  جمهول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان 
 1٣٢78( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك 
دره�����م( وت���ذك���رة ع����ودة مب��ب��ل��غ )٢٠٠٠ دره�����م( وال���ر����ش���وم وامل�����ش��اري��ف ورقم 
الثنني    ي���وم  جل�شة  ل��ه��ا  وح����ددت   )MB176710097AE(ال�شكوى
املوافق ٢٠17/1٠/16   ال�شاعة 15.٠٠  م�شاءا  بالقاعة 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 .
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12145 بتاريخ 2017/10/12   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/2465  مدين جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-جولد اي��ه اي��ي م د م ���س  جمهول حمل القامة مبا ان 
ال��دع��وى ومو�شوعها  اأق���ام عليك  ق��د  امل��دع��ي/ ح�شني حممد �شالح ط��اه��ر   
املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )71٠٠٠ درهم( والر�شوم وامل�شاريف 
واتعاب املحاماة والفائدة   9٪ من تاريخ التقا�شي وحتى ال�شداد التام و�شمول 
املوافق   ي��وم الح���د   ك��ف��ال��ة.   وح���ددت لها جل�شة  ب��ال  املعجل  بالنفاذ  احل��ك��م 
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch2.D.17 بالقاعة  ���س   8.٣٠ ال�شاعة     ٢٠17/1٠/15
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�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12145 بتاريخ 2017/10/12   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2017/488  تنفيذ عقاري   
اىل املنفذ �شده/1- ماتربيت �شينغ مالهوترا  جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/بنك دبي 
الربعاء   يوم  كلي  ٢٠16/8٢8 عقاري  رقم  الدعوى  ال�شادر يف  باحلكم  نعلنكم  ع    م  �س   - ال�شالمي 
بالزامكم ب�شداد مبلغ وقدره )161٣٣7.1٤(  بتاريخ  ٢٠17/٣/٢9  باعتباره �شندا تنفيذيا وذلك  1- 
العالن ه��ذا  ن�شر  تاريخ  من  ي��وم   15 خ��الل  املحكمة  خزينة  اأو  التنفيذ  طالب  اىل  وت�شليمه   دره��م 

٢- بف�شخ اتفاقية الجارة املنتهية بالتمليك مو�شوع الدعوى ومالحقها والزام املدعي عليه بت�شليم 
العقار مو�شوعها خاليا من ال�شواغل ورد احليازة اىل املدعي وبالغاء ا�شارة القيد العقاري )الجارة 
جاء  والتي  عليه  املدعي  ل�شالح  ملكية  ب�شهادة  وال��واردة  الدائرة  لدى  امل�شجلة  الذمة(  يف  املو�شوفة 
لتملك  املنتهي  الج��ارة  لعقد  بالتملك طبقا  املنتهية  الج��ارة  العقار لرتتيبات  فيها )تخ�شع ملكية 
وملحقاته املودع لدى الدائرة(  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 

رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12145 بتاريخ 2017/10/12   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2014/1  تنفيذ عقاري   
�شركة   -٢ ح  م  م   / م  م  ذ   - بروبريتي�س  ديفاين  املنفذ �شدهما/1-  اىل 
دي��ف��اي��ن ل��ل��ع��ق��ارات - ���س ذ م م  جم��ه��ويل حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان طالب 
بتاريخ  البتدائية  دب��ي  ق��ررت حمكمة  رخ�����ش��ان     احمد  التنفيذ/ علي 
 ٣٤9٢5156٠٢9( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ  ب�شداد  اإخطاركم    ٢٠17/1٠/9
درهم( خالل �شهر من تاريخ   التبليغ  وال بيع العقار الكائنة مبنطقة 
�شارع ال�شيخ زايد - برقم ار�س  ٣٤9  والعائدة لكم بطريق  املزايدة وفقا 

ملقت�شيات ن�س املادة ٢95 من قانون الجراءات املدنية.   
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12145 بتاريخ 2017/10/12   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2017/94 بيع عقار مرهون    
اىل املنفذ �شده/1-  موؤ�ش�شة عبيد اهلل للمقاولت - وميثلها مالكها / عبدالعزيز 
حممد ابراهيم عبيد اهلل   جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ البنك 
قررت   - ال�شويدي  �شلطان  عي�شى  حممد   / وميثله  ع  م  ���س   - ال���دويل  ال��ت��ج��اري 
بها   املطالبة  قيمة  ل�شداد  اعالنكم    ٢٠17/1٠/5 بتاريخ  البتدائية  دب��ي  حمكمة 
املبني  العقار  تاريخ  الع��الن وال بيع  ي��وم من  )11٢.٣6٤.769( دره��م خ��الل ٣٠ 
او�شافه ادناه بطريق املزايدة وفقا لن�س املادة ٢95 من قانون الجراءات املدنية : 
نوع العقار : ار�س - املنطقة جبل علي ال�شناعية - رقم الر�س : ٤65- رقم البلدية 

: 177٠-599 - م�شاحة العقار ٢٠11.81 مرت مربع.   
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 12145 بتاريخ 2017/10/12   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/8651  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-�شوداكو للهند�شة واملقاولت �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي /حممد جهاجنري عالم حممد تزول ا�شالم قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها)1٠٤٢٠ درهم( وتذكرة عودة مببلغ بقيمة )1٠٠٠( 
 MB176744606AE/2017:ال�شكوى رق��م  وامل�����ش��اري��ف  وال��ر���ش��وم  دره���م 
ال�����ش��اع��ة 15.٠٠ م�شاءا  امل�������واف�������ق:16/٢٠17/1٠  ي���وم الث���ن���ني  ل��ه��ا ج��ل�����ش��ة  وح�����ددت 
بالقاعة: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�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12145 بتاريخ 2017/10/12   

       اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/8674  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-م�شنع النيل للرخام واجلرانيت �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
ال��دع��وى ومو�شوعها  اأق��ام عليك  قد  م��ادان لل  /راج��ي��ن��درا كومار  املدعي  ان  مبا 
ع��ودة مببلغ )1٠٠٠(  دره��م( وتذكرة  وق��دره��ا)157٠٠  املطالبة مب�شتحقات عمالية 
 MB176033521AE/2017:ال�شكوى رق��م  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م 
�س   ٠8.٣٠ ال�����ش��اع��ة   ٢٠17/1٠/17 امل���واف���ق  ال���ث���الث���اء  ي����وم  ج��ل�����ش��ة  ل��ه��ا  وح�����ددت 
وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   ch1.A.2:بالقاعة
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�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12145 بتاريخ 2017/10/12   

       اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/8188  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-اأقوا دياليت�س للتجارة العامة �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة  مبا ان املدعي /برمي�شانكار فاراتاراج قد 
درهم   )٢٠٠٠( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره���م(  وق���دره���ا)٤111٤  عمالية  مب�شتحقات 
والر�شوم وامل�شاريف رقم ال�شكوى:MB176282908AE وحددت لها جل�شة 
لذا   ch1.A.1:بالقاعة �س   ٠8.٣٠ ال�شاعة  امل���واف���ق:٢٠17/1٠/٢٤  الثالثاء  ي��وم 
فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن  او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة 

احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12145 بتاريخ 2017/10/12   

       اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/9057  عمايل جزئي

���س.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا  اىل املدعي عليه / 1-بلو راي�س التكنولوجية 
الدعوى ومو�شوعها  اأق��ام عليك  قد  را�شد  هارونور  ق��ازي  ق��ازي  /اقبال  املدعي  ان 
ع��ودة مببلغ )٣٠٠٠(  دره��م( وتذكرة  وق��دره��ا)167٠5  املطالبة مب�شتحقات عمالية 
لها  وح��ددت   mb176847850ae:ال�شكوى رقم  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م 
 ch1.A.2:جل�شة يوم الثالثاء املوافق:٢٠17/1٠/17 ال�شاعة ٠8.٣٠ �س بالقاعة
من  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا 
حالة  ويف  الأق���ل،  على  اأي���ام  بثالثة  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  م��ذك��رات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12145 بتاريخ 2017/10/12   
      مذكرة اإعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/8136  عمايل جزئي
������س.ذ.م.م  ال�شكنية  ال���وح���دات  ل��ت�����ش��وي��ق  ا����س  ت��ي  / 1-يف  ع��ل��ي��ه  امل��دع��ي  اىل 
اأقام  جمهول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /ري��ه��ام احمد ر���ش��دي ح�شن ق��د 
 1٢8.6٤6( وقدرها  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك 
دره�����م( وت���ذك���رة ع����ودة مب��ب��ل��غ )٣٠٠٠ دره�����م( وال���ر����ش���وم وامل�����ش��اري��ف رقم 
الربعاء  ي���وم  جل�شة  ل��ه��ا  وح����ددت    MB176201033AE:ال�شكوى
املوافق ٢٠17/11/1 ال�شاعة ٠8.٣٠ �س بالقاعة ch1.A.2 لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12145 بتاريخ 2017/10/12   

      مذكرة اإعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/8447  عمايل جزئي

جمهول  �������س.ذ.م.م  الفنية  ل��ل��خ��دم��ات  امل��رج��ان  1-رك����ن   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /ح��م��زة ار���ش��اد حم��م��د ار���ش��اد ق��د اأق����ام عليك 
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 )1٣6٣5 
دره�����م( وت���ذك���رة ع����ودة مب��ب��ل��غ )٢٠٠٠ دره�����م( وال���ر����ش���وم وامل�����ش��اري��ف رقم 
ال�شكوى:MB176568203AE  وحددت لها جل�شة يوم الربعاء املوافق 
القا�شي لذا فاأنت مكلف باحل�شور  ال�شاعة ٠8.٣٠ �س مبكتب   ٢٠17/1٠/18
م�شتندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12145 بتاريخ 2017/10/12   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف الدعوى رقم 2017/3799  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �شده/1- ك اي �شي العاملية ���س.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
الدعوى  اأق����ام  عليك  ق��د  ال��ت��ن��ف��ي��ذ/اف��ري��ن خ���ان �شعيد  ان ط��ال��ب  مب��ا 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )8718( 
او خزينة املحكمة بال�شافة اىل مبلغ )8٢1(  التنفيذ  درهم اىل طالب 
الجراءات  �شتبا�شر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر�شوم  درهم 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12145 بتاريخ 2017/10/12   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف الدعوى رقم 2017/3228  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �شده/1- التوا�شل للمتاجرة اللكرتونية �س.ذ.م.م جمهول 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ماري ان لوجناون فران�شي�شكو قد 
اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )11٣5٠( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�شافة 
املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر���ش��وم  دره���م   )977( مبلغ  اىل 
بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج����راءات  �شتبا�شر 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12145 بتاريخ 2017/10/12   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2017/1196 تنفيذ مدين  
اأكبز جمهول حمل القامة مبا  اىل املنفذ ���ش��ده/1-  ف��ادمي بانو 
ان طالب التنفيذ/علي ابراهيم عبداهلل حممد وميثله:مع�شومة 
املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  ال�شايغ  نا�شر  ح�شن 
وق���دره )6٤٤٣( دره��م اىل  ب��ه  املنفذ  املبلغ  وال��زام��ك بدفع  اع��اله 
�شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  .وعليه  املحكمة   خزينة  او  التنفيذ  طالب 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12145 بتاريخ 2017/10/12   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2017/2644 تنفيذ جتاري
 -٢ �������س.ذ.م.م  لال�شتثمار  ميدي�شت  اك�شنتيال  ����ش���ده/1-  امل��ن��ف��ذ  اىل 
اك�شنتيال ميدي�شت للو�شاطة التجارية �س.ذ.م.م جمهويل حمل القامة 
عليك  اأق���ام  ق��د  عبدالغني  حممد  اح��م��د  التنفيذ/علي  ط��ال��ب  ان  مب��ا 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)٢78٤6٢.71( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   وعليه فان 
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �شتبا�شر  املحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12145 بتاريخ 2017/10/12   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
يف الدعوى رقم 2017/2080 تنفيذ جتاري

 ، اىل املنفذ �شده/1- اك�شنتيال ميدي�شت للو�شاطة التجارية ���س.ذ.م.م 
���س.ذ.م.م - جمهويل حمل القامة  اك�شنتيال ميدي�شت لال�شتثمار   -٢
التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليك  التنفيذ/ح�شن ميزار قد  ان طالب  مبا 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )٢78٢98.99( درهم 
بالت�شامن  اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   وعليه فان املحكمة 
بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج����راءات  �شتبا�شر 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12145 بتاريخ 2017/10/12   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
يف الدعوى رقم 2017/2422 تنفيذ جتاري

اىل املنفذ �شده/1- قمر الزمان لتجارة مواد البناء ���س.ذ.م.م جمهول 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/الفتاح و�شركاه �س.ذ.م.م - وميثلها 
حممد غني زاخر ح�شني وميثله:مع�شومة ح�شن نا�شر ال�شايغ قد اأقام 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
او خزينة املحكمة   وعليه  التنفيذ  وق��دره )8٠٤665( دره��م اىل طالب 
فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12145 بتاريخ 2017/10/12   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
يف الدعوى رقم 2017/2993 تنفيذ جتاري

اىل املنفذ �شده/1- حممد نيبني جولن ح�شني جمهول حمل القامة 
مبا ان طالب التنفيذ/م�شرف ال�شارقة ال�شالمي وميثله:خلفان غامن 
التنفيذية املذكورة اعاله  اأقام عليك الدعوى  �شعيد خلفان الكعبي قد 
دره��م اىل طالب  وق��دره )1٤165٠.٢٢(  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك 
الج���راءات  �شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة    خزينة  او  التنفيذ 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12145 بتاريخ 2017/10/12   
اعالن حم�شر حجز بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2016/3403 تنفيذ جتاري
ال�شحي جمهول حمل  املهبوبي  �شامل  احمد  �شامل  املنفذ �شده/1-  اىل 
�س.م.ع  ال���ش��الم��ي  الم����ارات  التنفيذ/م�شرف  طالب  ان  مب��ا  الق��ام��ة 
وميثله:احمد ح�شن رم�شان ال علي نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم 
الم���ارات  امل�شاهمة/�شركة  )ال�شركة  ا�شهم  ع��ن  ع��ب��ارة  وه��ي  اخل��ا���ش��ة 
لالت�شالت املتكاملة دو عدد ال�شهم:56٢ وذلك يف حدود املبلغ املنفذ به 

وقدره )٤181578.8٢( درهم.
بناء على قرار املحكمة ال�شادر بتاريخ:٣٠/٢٠17/8

رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12145 بتاريخ 2017/10/12   

اعالن حم�شر حجز بالن�شر 
يف الدعوى رقم 2017/15  تنفيذ عقاري   

مو�شوع الق�شية:تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم:٢٠15/٣91 عقاري كلي 
، ب�شداد املبلغ املننفذ به وقدره )176868.5٠( درهم �شامال للر�شوم وامل�شاريف.  
اعالنه:املنفذ  املطلوب  زك��ري��ا   خالد  التنفيذ:طارق  الإع��الن:ط��ال��ب  طالب 
حمل  جمهول  مقفلة(   )م�شاهمة  العقاري  للتطوير  اب��ي��ار  �شركة  ���ش��ده:1- 
اخلا�شة  اموالكم  على  بانه مت احلجز  نعلنكم  الع���الن:    الق��ام��ة  مو�شوع 
وهي عبارة عن العقار نوع:�شقة �شكنية - قطعة الر�س رقم:1٣9 - الكائن يف 
ال�شقة:٢٠٠1-٢٠٠٢-٢٠٠٣- رقم   -   olgana:املبنى ا�شم   - الوىل  ال�شفوح 
ب��ه وقدره  ٢٠٠٤ - حت��ت ي��د دائ���رة الرا���ش��ي والم���الك وف��اء للمبلغ املطالب 

)176868.5٠( ذلك للعلم ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12145 بتاريخ 2017/10/12   

مذكرة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2016/1654  ا�شتئناف جتاري    

ذ.م.م   البناء  الزاوية لتجارة الدوات احلديدية ومواد  امل�شتاأنف �شده/ 1-  اىل 
جمهول حمل القامة مبا ان امل�شتاأنف / �شركة هوايان ك�شينيا بيلدينغ ماترييال 
اند كويبمنت�س كو ملتد وميثله:عبداهلل حممد حاجي علي العو�شي  قد ا�شتاأنف 
/ احلكم ال�شادر بالدعوى رقم ٢٠16/86٠ جتاري كلي بتاريخ:٢٠16/11/16     

�شباحا    1٠.٠٠ ال�شاعة   ٢٠17/11/1 امل��واف��ق  الرب��ع��اء   ي��وم  لها جل�شه  وح��ددت 
بالقاعة رقم ch2.D.19 وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف

العدد 12145 بتاريخ 2017/10/12   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2017/2394   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �شده/1-  �شامل حمد �شامل �شعيد اليحيائي  جمهول حمل القامة 
اأق��ام عليك الدعوى  مبا ان طالب التنفيذ/بنك دبي ال�شالمي - �س م ع  قد 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )٢٤11٣٣.٠1( 
ي�شلم  بان  املدعي عليه  بالزام   - املحكمة.  او خزينة  التنفيذ  دره��م اىل طالب 
للبنك املدعي كمية قدرها 88.٢95.6٠٤ كيلو جرام من ال�شكر املو�شحة نوعا 
وو�شفا وقيمة بعقد البيع بال�شلم املوؤرخ ٢٠15/٢/٢8 او برد قيمتها.  وعليه فان 
بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  الج��راءات  �شتبا�شر  املحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12145 بتاريخ 2017/10/12   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2017/2569   تنفيذ جتاري  
خلفان  �شعيد  ملالكها  واملالحة  لل�شحن  البادية  موؤ�ش�شة  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
�شعيد بوقراعة احلمريي - ٢- �شعيد خلفان �شعيد بوقراعه احلمريي ب�شفته 
البادية لل�شحن واملالحة - جمهويل حمل القامة مبا  ملوؤ�ش�شة  كفيل �شامن 
ان طالب التنفيذ/ بنك الحتاد الوطني - قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )95٢8٠٤.٢٠( درهم اىل 
الجراءات  �شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب 
يوما من   15 خ��الل  املذكور  بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  التنفيذية بحقك يف حالة 

تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12145 بتاريخ 2017/10/12   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2017/2820   تنفيذ جتاري  
 اىل املنفذ �شده/1- �شركة جي اي تي - ذ م م  ٢- فين�شنت ت�شارلز فنجن�شن

 ٣- كايد ابراهيم كامل حداد  جمهويل حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ 
البنك العربي الدويل - �س م ع وميثله / عبداهلل حممد ر�شول علي الهرمودي 
-  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
خزينة  او  التنفيذ  ط��ال��ب  اىل  بالت�شامن   دره���م   )٣15٣1٣9.٠٤( وق���دره  ب��ه 
بحقك يف حالة  التنفيذية  الج��راءات  �شتبا�شر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.  

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12145 بتاريخ 2017/10/12   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2017/2645   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �شده/1- حممد زمان عبدالرحيم زماين  جمهول حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/جنم عبد حممد التميمي وميثله 
الدعوى  عليك  اأق���ام  ق��د   - البحر  حممد  ح�شن  حممد  يو�شف   /
وقدره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية 
)٣16785( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان 
املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12145 بتاريخ 2017/10/12   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2017/2297   تنفيذ جتاري  
بانكاج   -٢ م   م  ذ  �س   - انرتنا�شيونال  ج��روب  �شيجني�شر  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
�شامبونات اغراوال - ال�شم وفقا للهوية - بانكاج اغراوال �شامبو )ال�شم وفقا 
لالقامة والرخ�شة(  جمهويل حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ م�شرف 
الهالل - �س م ع   قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )69٠٢77.86( درهم بالت�شامن  اىل طالب التنفيذ 
او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الج��راءات التنفيذية بحقك 
يف ح��ال��ة ع��دم الل��ت��زام ب��ال��ق��رار امل��ذك��ور خ��الل 15 ي��وم��ا م��ن ت��اري��خ ن�شر هذا 

العالن.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12145 بتاريخ 2017/10/12   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2017/2952   تنفيذ جتاري  
م   جمهول حمل  م  ذ  �س   - انتيجري�شن  ���ش��ده/1- جيني�شز  املنفذ  اىل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/ باور ماك�س للتجارة - �س ذ م م  - فرع 
ال�شارقة وميثله / خليفة عبداهلل �شعيد عبداهلل بن هويدن الكتبي -  قد 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )757٠9( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه 
فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12145 بتاريخ 2017/10/12   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2017/2621   تنفيذ جتاري  
جمهول  ال�شفار   عبداهلل  احمد  حممد  �شده/1-  املنفذ  اىل 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/البنك التجاري الدويل 
امل��ذك��ورة اعاله  اأق��ام عليك الدعوى التنفيذية  - �س م ع  قد 
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )1٢789٢66( درهم اىل 
طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  التنفيذية بحقك يف حالة  الج���راءات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12145 بتاريخ 2017/10/12   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2017/2590   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �شده/1- خلفان علي حمد بالكور املزروعي  جمهول حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/بنك دبي ال�شالمي - �س م ع وميثله 
اأق��ام عليك الدعوى  / عبداهلل خمي�س غريب الناخي اآل علي -  قد 
وقدره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب��دف��ع  وال��زام��ك  اع���اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية 
فان  املحكمة.  وعليه  او خزينة  التنفيذ  درهم اىل طالب   )٢786٣٤(
املحكمة �شتبا�شر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 12145 بتاريخ 2017/10/12   
       اإعادة اإعالن بالن�شر

   فـي  الدعوى 2017/3033  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1- بيال كون�شيبت للمعدات الطبية �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
خري  �شبلي  وميثله:جو�شلني  العطار  احمد  عبدالرحيم  احمد  مانع  املدعي/  ان  مبا 
وقدره  مببلغ  عليها  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  اهلل 
)٤٠.٠٠٠( درهم والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 1٢٪ من تاريخ املطالبة 
وحتى ال�شداد التام.وحددت لها جل�شة يوم الثنني املوافق :٢٠17/1٠/16 ال�شاعة:٣٠.8 
�س بالقاعة Ch1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
اأيام على  بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12145 بتاريخ 2017/10/12   

       اإعادة اإعالن بالن�شر
   فـي  الدعوى 2017/2138  جتاري جزئي

ار عمرو جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ حممد  اىل املدعي عليه / 1- عمرو 
اأقام  قد  ال��زرع��وين  حممد  عبدالعزيز  ا�شماعيل  وميثله:خالد  البدارين  �شامل  ب��در 
عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )٤٤٠٠٠٠( درهم 
ال�شداد  وحتى  م����ن:٢٠16/9/1   ٪1٢ والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم 
التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�س املوافق 
:٢٠17/1٠/٢6 ال�شاعة:8.٣٠ �س بالقاعة Ch1.C.13 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�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12145 بتاريخ 2017/10/12   
       اإعادة اإعالن بالن�شر

   فـي  الدعوى 2017/2006  مدين جزئي
القامة مبا  الدين جمهول حمل  �شليم جعفر حممد  م��ريزا   -1  / املدعي عليه  اىل 
خماطبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  لو�شريو  مانويل  رومويل  املدعي/  ان 
T املقدرة  امل��رك��ب��ة:٣8٣67 خ�شو�شي  ادارة م��رور دب��ي لت�شجيل املركبة م��ازدا 6 رق��م 
لت�شجيلها يف  الر�شمية  الج��راءات  واكمال  عليه  املدعي  ا�شم  اىل  دره��م  بقيمة:٣5٠٠ 
ا�شمه الزامه ب�شداد املخالفات وقيمتها ٣٠٠ درهم الزامه بالر�شوم وامل�شاريف.وحددت 
 Ch2.D.17 لها جل�شة يوم الحد املوافق :٢٠17/1٠/15 ال�شاعة:8.٣٠ �س 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�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12145 بتاريخ 2017/10/12   

       اإعادة اإعالن بالن�شر
   فـي  الدعوى 2017/2457  مدين جزئي

اىل املدعي عليه / 1- �شم�س المان للتجارة العامة ���س.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي/ �شربينج فيلد انرتنا�شيونال للتجارة العامة �س.ذ.م.م وميثلها/حممد 
اكرم احلق قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره 
)118٢٣1( درهم والر�شوم وامل�شاريف والفائدة 9٪ من تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد 
التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة وبا�شت�شدار امر بفك احلجز عن املبلغ 
املودع لدى املدعي عليها الثانية.وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء املوافق :17/٢٠17/1٠ 
اأو من ميثلك  فاأنت مكلف باحل�شور  Ch2.D.17 لذا  بالقاعة  ال�شاعة:8.٣٠ �س 
اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12145 بتاريخ 2017/10/12   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/3119  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1- عبدال�شكور �شاكر حممد �شابر نيازي ٢- انيفوتري حللول 
�شبكات احلا�شب اليل ذ.م.م جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/�شهيل علي 
عيد علي املري قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املتنازع �شدها 
والفائدة  وامل�شاريف  والر�شوم  درهم(  للمتنازع مبلغ وقدره )٤75٠٠  توؤدي  بان 
الحد  ي��وم  لها جل�شة  وح���ددت   . ال��ت��ام  ال�شداد  املطالبة وحتى  ت��اري��خ  م��ن   ٪1٢
فاأنت  ل��ذا   Ch 1.C.14 بالقاعة  ���س   8.٣٠ ال�شاعة    ٢٠17/1٠/15 امل��واف��ق 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  مكلف باحل�شور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12145 بتاريخ 2017/10/12   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/521  مدين كلي

اىل املدعي عليه / 1- جمل�س الهجرة ال�شتثمارية جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي/ارتون ادفايزور�س م.م.ح قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة 
واتعاب  وامل�����ش��اري��ف  بالر�شوم  عليه  امل��دع��ي  ال���زام  م��ع  متخ�ش�س  خبري  ب��ن��دب 
املحاماة و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة . وحددت لها جل�شة يوم الحد 
فاأنت  ل��ذا   Ch 2.E.21 بالقاعة  ���س   9.٣٠ ال�شاعة    ٢٠17/1٠/٢٢ امل��واف��ق 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  مكلف باحل�شور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12145 بتاريخ 2017/10/12   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/1945  مدين جزئي

حلمي  حممد   -٢ ال�شويدي  عبيد  حممد  �شقر  حممد   -1  / عليه  امل��دع��ي  اىل 
احمد الفرارجي جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/با�شم �شالح عبدالقادر 
حموده وميثله:حممد احمد حممد عبداهلل قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
املطالبةبالزام املدعي عليهما مببلغ وقدره )1٠٠.٠٠٠( درهم والر�شوم وامل�شاريف 
وحددت   . التام  ال�شداد  وحتى  احلكم  تاريخ  من   ٪1٢ والفائدة  املحاماة  واتعاب 
 Ch بالقاعة  �س   8.٣٠ ال�شاعة    ٢٠17/1٠/٢٣ امل��واف��ق  الثنني  ي��وم  جل�شة  لها 
D.18.2 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  . 
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12145 بتاريخ 2017/10/12   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/2417  مدين جزئي

العامة ذ.م.م جمهول حمل  املازمي للمقاولت  املدعي عليه / 1-  اىل 
القامة مبا ان املدعي/عبدول �شكور ميثو خان قد اأقام عليك الدعوى 
والر�شوم  والفائدة  املطالبة مببلغ وقدره )1٤٠٠٠( درهم  ومو�شوعها 
امل��واف��ق ٢٠17/11/1   الرب��ع��اء  ي��وم  لها جل�شة  وح���ددت   . وامل�����ش��اري��ف 
ال�شاعة 8.٣٠ �س بالقاعة Ch 1.B.10 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�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12145 بتاريخ 2017/10/12   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/3079  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1- �شعيد ح�شني نيك اخرت )عن نف�شه وب�شفته �شامن ل�شركة ايلفن 
زيرو  ايلفن  )�شركة  ذ.م.م  املنزلية  الدوات  لتجارة  يونيكوم  �شركة   -٢ للتجارة(  زي��رو 
ايران  ���ش��ادرات  املدعي/بنك  ان  مبا  القامة  حمل  جمهويل  �شابقا(  ����س.ذ.م.م  للتجارة 
ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  الزعابي  �شالح  مفتاح  علي  وميثله:احمد  )ف��رع( 
 76.1٠٣( وق��دره  بينهم مببلغ  فيما  والتكافل  بالت�شامن  عليهم  املدعي  بالزام  املطالبة 
وحتى  املطالبة  تاريخ  من   ٪17 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م( 
ال�شداد التام . وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء املوافق ٢٠17/1٠/17  ال�شاعة 8.٣٠ �س 
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  . 
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12145 بتاريخ 2017/10/12   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2014/67  عقاري كلي
اىل املدعي عليه / 1- ملك الكوين التكنولوجيا )املحدودة( جمهول حمل القامة مبا 
البيع  اتفاقيات  ف�شخ  الدعوى ومو�شوعها  اأق��ام عليك  قد  �شيتي  املدعي/�شتيفانو  ان 
وال�شراء املوؤرخة:٢٠٠8/1٠/8 والزام املدعي عليهم بالت�شامن الت�شامم والتكافل برد 
تاريخ ال�شتحقاق  املبلغ من  القانونية عن  مبلغ )5.775.٢99.15( للمدعي والفائدة 
يف:٢٠٠8/1٠/8 بواقع ن�شبة 1٢٪ �شنويا وحتى ال�شداد التام والزامهم بتعوي�س املدعي 
ومقابل  وامل�شاريف  بالر�شوم  عليهم  املدعي  ال��زام  مع  والأدب��ي��ة  امل��ادي��ة  ال���ش��رار  عن 
اتعاب املحاماة . وحددت لها جل�شة يوم الثنني املوافق ٢٠17/1٠/16  ال�شاعة ٠٠.11 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك  Ch 1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�شور  �س بالقاعة 
اأيام على  بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة 

الأقل . علما انه مت تعديل الطلبات
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12145 بتاريخ 2017/10/12   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/494  عقاري كلي
اىل املدعي عليه / 1- حممد بن عمر بن حممد باقب�س جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي/�شركة داماك العقارية �س.ذ.م.م وميثله:هند حميد علي غدير الكتبي قد اأقام 
باقي  املدعية  ي��وؤدي اىل  بان  املدعي عليه  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�شوعها  عليك 
 ٪٣6 بواقع  املرتتبة  والغرامات  درهم  وقدره )1.5٢8.5٢٤(  مبلغ  الوحدة  �شراء  ثمن 
�شنويا مبلغ وقدره )11٣.875( درهم حتى تاريخ:٢٠17/٢/٢٣ وب�شداد ما ي�شتحق من 
غرامات كذلك اعتبارا من تاريخ:٢٠17/٢/٢٤ بواقع ٣6٪ �شنويا وذلك حتى متام �شداد 
باقي ثمن ال�شراء والر�شوم وامل�شاريف والتعاب . وحددت لها جل�شة يوم الحد املوافق 
٢٠17/1٠/٢٢  ال�شاعة 11.٠٠ �س بالقاعة Ch 1.B.8 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�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12145 بتاريخ 2017/10/12   
مذكرة اإعادة اعالن بالن�شر

             يف  الدعوى 2017/133  ا�شتئناف تظلم جتاري    

اىل امل�شتاأنف �شده/ 1- �شي�شتم لالن�شاءات ذ.م.م  جمهويل حمل القامة 
مبا ان امل�شتاأنف / �شركة ال�شايع للتجارة ذ.م.م - فرع دبي  قد ا�شتاأنف/ 

احلكم ال�شادر بالدعوى رقم ٢٠17/99 تظلم جتاري 
وحددت لها جل�شه يوم الربعاء  املوافق ٢٠17/11/1 ال�شاعة 17.٣٠ 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�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
العدد 12145 بتاريخ 2017/10/12   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2016/347 تنفيذ �شرعي  
اىل املنفذ �شده/1-  راجي�س هرني فريناندي�س جمهول حمل القامة مبا 
ان طالب التنفيذ/هازل ريحانا كوتينهو وميثله:جو�شلني �شبلي خري اهلل 
قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله لتنفيذ احلكم ال�شادر يف 
الدعوى رقم:٢٠15/117 احوال نف�س غري م�شلمني ب�شداد املبلغ املنفذ به 
وقدره )775٤٠( درهم �شامال للر�شوم وامل�شاريف من تاريخ ال�شتحقاق  
التنفيذية بحقك يف حالة عدم  .وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الج��راءات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12145 بتاريخ 2017/10/12   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�شر
             يف  الدعوى 2017/1290  احوال نف�س م�شلمني

اىل املدعي عليه / 1- نورا حممد زغلول حامد حممد  جمهول حمل القامة 
خمي�س  ومي��ث��ل��ه:ام��ل  ل���ش��ني  العظيم  عبد  عبدالفتاح  اح��م��د  امل��دع��ي/  ان  مب��ا 
با�شقاط  الدعوى ومو�شوعها احلكم  اأق��ام عليك  البلو�شي  قد  دروي�س حممد 
ح�شانه املدعي عليها لولدها من املدعي وهم )عمر ، عبداهلل ، عبدالرحمن( 
املحاماة. وحددت  اتعاب  وامل�شاريف ومقابل  تاريخ احلكم  نفقتهم من  ا�شقاط 
لها جل�شة يوم  الربعاء املوافق  ٢٠17/1٠/٢5   ال�شاعة 9.٣٠ �س بالقاعة رقم 
)7( 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�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12145 بتاريخ 2017/10/12   
اعالن حكم بالن�شر

         يف  الدعوى رقم 2017/1598  مدين  جزئي 
القامة  حمل  جمهول  عبدالوهاب  ع��واد  لطفي  ه��اين  عليه/1-  املحكوم  اىل 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ ٢٠17/9/٢8  يف الدعوى 
املذكورة اعاله ل�شالح/عادل عبدالقادر ال�شديق عبده بحكمت املحكمة مبثابة 
احل�شوري بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ )5957٤( دولر امريكي 
ال�����ش��داد والزمته  ت��اري��خ ���ش��ريورة احل��ك��م نهائيا حتى  ب��واق��ع 9٪ م��ن  وف��ائ��دة 
يوما  ثالثني  خالل  لال�شتئناف  قابال  احل�شوري  مبثابة  حكما   . بامل�شاريف 
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�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12145 بتاريخ 2017/10/12   
اعالن حكم متهيدي بالن�شر

         يف  الدعوى رقم 2017/1657  مدين  جزئي 
اىل املدعي عليه/1- اح�شان اهلل ادري�س خان جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي/ن�شيب خان �شيد اكرب قد اقام الدعوى املذكورة اعاله وعليه نعلنكم 
التايل:وقبل  التمهيدي  احلكم  ب���ت���اري���خ:٢٤/٢٠17/9  حكمت  املحكمة  ب��ان 
الف�شل يف املو�شوع بتوجيه اليمني احلا�شمة للمدعي عليه بال�شيغة التية 
)اق�شم باهلل العظيم باين مل اقرت�س مبلغ وقدره ع�شرة الف درهم من املدعي 
ن�شيب خان( ، وحددت لها املحكمة جل�شة يوم الثالثاء املوافق:17/٢٠17/1٠ 

 .ch2.D.17:ال�شاعة:٠8:٣٠ �شباحا يف القاعة
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12145 بتاريخ 2017/10/12   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/1764  جتاري كلي

حرة  منطقة  ميديا  بريك   -٢ ����س.م.ح  ميديا  كابيتال   -1  / عليه  امل��دع��ي  اىل 
امللونة  لالفالم  الحت��اد  املدعي/�شركة  ان  مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهويل  ذ.م.م 
الدعوى  عليك  اأق���ام  ق��د  العو�شي  علي  حاجي  حممد  وميثله:عبداهلل  ذ.م.م 
ومو�شوعها املطالبة ب�شحة وثبوت احلجز التحفظي رق��م:٢٠17/٣٢8 جتاري 
والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة . وحددت لها جل�شة يوم الربعاء املوافق 
مكلف  ف��اأن��ت  ل���ذا   Ch 1.B.8 ب��ال��ق��اع��ة  ���س   9.٣٠ ال�����ش��اع��ة    ٢٠17/1٠/٢5
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�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12145 بتاريخ 2017/10/12   

       اإعادة اإعالن بالن�شر
   فـي  الدعوى 2017/1736  جتاري كلي

فرع  املدعي/  ان  القامة مبا  كباره جمهول حمل  1- جميل   / عليه  املدعي  اىل 
موؤ�ش�شة �شامل بن عبدالعزيز القحطاين لتجاره ال�شيارات وميثله:خالد ا�شماعيل 
عبدالعزيز حممد الزرعوين قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام 
املدعي عليهما مت�شامنني مبلغ وقدره )٣5.٤88.76٤( درهم والر�شوم وامل�شاريف 
ال��ت��ام و���ش��م��ول احلكم  ال�����ش��داد  ال��ر���ش��وم وح��ت��ى  ال��ف��ائ��دة القانونية 1٢٪ م��ن  م��ع 
املوافق :18/٢٠17/1٠  املعجل بال كفالة وحددت لها جل�شة يوم الربعاء  بالنفاذ 
ال�شاعة:9.٣٠ �س بالقاعة Ch2.E.22 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�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12145 بتاريخ 2017/10/12   

اعالن حكم متهيدي بالن�شر
         يف  الدعوى رقم 2017/1043  جتاري كلي 

ملقاولت  الزرق  اخلط  �شركه  يف  و�شريك  مدير  وب�شفته  �شالح  با�شم  حممد  عليه/1-  املدعي  اىل 
البناء �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/حممد داود مو�شى جعفر علي قد اقام الدعوى 
املذكورة اعاله وعليه نعلنكم بان املحكمة حكمت بتاريخ:٢٠17/9/٢٠ احلكم التمهيدي التايل:حكمت 
ما مل  باجلدول  ال��دور  املخت�س �شاحب  احل�شابي  بندب اخلبري  املو�شوع  الف�شل يف  وقبل  املحكمة 
كالتي:الطالع  وتكون مهمته  الدعوى  تاريخ احلكم خبريا يف  ا�شبوع من  الط��راف خالل  ي�شمه 
املدعية واملدعي  ان يقدمه اخل�شوم والنتقال اىل مقر  الدعوى وم�شتنداتها وما ع�شى  على ملف 
عليها ان لزم المر والطالع على املرا�شالت الورقية واللكرتونية ان وجدت ال�شجالت والدفاتر 
التجارية الورقية واللكرتونية وحددت امانة خربة قدرها ع�شرة الف درهم كامانة على ذمة اتعاب 
وم�شروفات اخلبري املنتدب والزمت املدعي ب�شدادها خلزانة املحكمة، وحددت لها املحكمة جل�شة يوم 

 .ch2.E.22:الثنني املوافق:٢٠17/1٠/16 ال�شاعة:٠9:٣٠ �شباحا يف القاعة
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12145 بتاريخ 2017/10/12   

اعالن حكم بالن�شر
         يف  الدعوى رقم 2017/715  جتاري كلي 

كفيل  ب�شفته  ح�شن  لطفي  �شيد   -٢ ����س.م.ح  ج��روب  انرتنا�شيونال  ابك�س  عليه/1-  املحكوم  اىل 
و�شامن ملديونية ابك�س انرتنا�شيونال جروب �س.م.ح ٣- امينه فاتيمه خان ب�شفتها كفيلة و�شامنة 
حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم  القامة  حمل  جمهول  ���س.م.ح  ج��روب  انرتنا�شيونال  ابك�س  ملديونية 
�س.م.ع  العربي  ل�شالح/البنك  اعاله  املذكورة  الدعوى  ٢٠17/8/17  يف  بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها 
وقدره  مبلغ  املدعي  للبنك  ي���وؤدوا  ب��ان  بالت�شامن  والثالث  وال��ث��اين  الوىل  عليهم  املدعي  ب��ال��زام 
)8.655.1٣8.٢8( درهم والفوائد القانونية بواقع 9٪ �شنويا من تاريخ قيد النزاع يف:٣/٣٠/٢٠17 
مبثابة  حكما   . املحاماة  اتعاب  مقابل  دره��م  الف  ومبلغ  بامل�شاريف  والزامكم  ال�شداد  متام  وحتى 
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�شم                                                     
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         يف  الدعوى رقم 2017/66  جتاري كلي 
�شينغ  �شاتفيندر �شينغ جيان  ���س.ذ.م.م ٢-  اي�شت  اىل املحكوم عليه/1- �شيجما انرتبراي�شز ميدل 
مقار �شينغ - ب�شفته كفيل و�شامن ملديونية �شيجما انرتبراي�شز ميدل اي�شت �س.ذ.م.م ٣- نافوجت 
اي�شت  ميدل  انرتبراي�شز  �شيجما  ملديونية  و�شامنة  كفيلة  ب�شفتها  �شينج  �شاتفيندير  زوجة  كاور 
�س.ذ.م.م جمهويل حمل القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ ٢٠16/7/1٣  
الوىل  املدعي عليهم  ب��ال��زام  ����س.م.ع  الوطني  الفجرية  ل�شالح/بنك  اع��اله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف 
والثاين والثالث بالت�شامن بان يوؤدوا للبنك املدعي مبلغ )5.675.5٠٠( درهم والفوائد القانونية 
بواقع 9٪ �شنويا من تاريخ قيد النزاع يف:٢٠16/1٠/٣٠ وحتى متام ال�شداد والزامت املدعي عليهم 
لال�شتئناف  قابال  احل�شوري  مبثابة  حكما   . املحاماة  اتعاب  مقابل  دره��م  الف  ومبلغ  بامل�شاريف 
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�شم                                                     
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اعالن حكم بالن�شر
         يف  الدعوى رقم 2017/1015  جتاري كلي 

���س.ذ.م.م وميثلها/حامد احمد خمتار  املدعي عليه/1- فورتر�س كابيتال لال�شتثمار  اىل 
حامد حممد جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/هيدرا ماركت�س ذ.م.م وميثله:حمدان 
بتاريخ  امل��ن��ع��ق��دة  بجل�شتها  حكمت  امل��ح��ك��م��ة  ب���ان  نعلنكم  ال��ك��ع��ب��ي  �شيف  �شبيح  ع��ب��داهلل 
٢٠17/7/18  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح/هيدرا ماركت�س ذ.م.م بالزام املدعي عليها 
الماراتي  بالدرهم  يعادله  ما  او  امريكي  دولر   )9٢٢11.7٠( مبلغ  للمدعية  ت��وؤدي  ب��ان 
ب�شعر ال�شرف وقت تنفيذ احلكم والفائدة بواقع 9٪ �شنويا من تاريخ املطالبة الق�شائية 
يف:٢٠17/٣/16 وحتى ال�شداد التام ف�شال عن الر�شوم وامل�شاريف . حكما مبثابة احل�شوري 
الع��الن �شدر  لن�شر هذا  التايل  اليوم  اعتبارا من  قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما 

با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     
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       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/3064  جتاري جزئي

ذ.م.م  الكهربائية  التمديدات  ادوات  لتجارة  التحدي  �شركة   -1  / عليه  املدعي  اىل 
جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/�شركة ليجراند ا�س ان �شي م.م.ح وميثله:روؤيا 
املدعي  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�شوعها  اأقام عليك  العو�شي قد  عبداهلل حممد 
عليها ب�شداد مبلغ وقدره )75.٢٤٢/98 دولر امريكي( او ما يعادلها بالدرهم الماراتي 
مبلغ وقدره )٢76.1٤1( درهم والفائدة القانونية بواقع 1٢٪ �شنويا من تاريخ املطالبة 
وحتى ال�شداد التام والزامها بالر�شوم وامل�شروفات ومقابل اتعاب املحاماة . وحددت 
 Ch 1.C.12 لها جل�شة يوم الحد املوافق ٢٠17/1٠/15  ال�شاعة 8.٣٠ �س 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�شم 
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       اإعادة اإعالن بالن�شر
   فـي  الدعوى 2017/2964  جتاري جزئي

اىل امل��دع��ي عليه / 1- ع��ب��دال�����ش��الم رح��م��ت م���ريان جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان 
ع��ب��داهلل عمران  �����س.م.ع ومي��ث��ل��ه:ع��ب��داهلل حمد  ال��وط��ن��ي  القيوين  ام  بنك  امل��دع��ي/ 
عليه  املدعي  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�شوعها  اأق��ام عليك  قد  ال�شام�شي  العمران 
واتعاب  وامل�شاريف  بالر�شوم  عليه  املدعي  ت�شمني  درهم   )٣5.516.٠٤( وقدره  مببلغ 
ال�شداد  ال�شتحقاق وحتى  تاريخ  م���ن:٢٠11/1٢/٢٠  �شهريا  والفائدة ٢.٤9٪  املحاماة 
التام.وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء املوافق :٢٠17/1٠/٣1 ال�شاعة:8.٣٠ �س بالقاعة 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما  Ch1.C.14 لذا فاأنت مكلف باحل�شور 
الأق��ل ويف  اأي��ام على  او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة  لديك من مذكرات 

حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�شم
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•• ال�شارقة-الفجر:

تعزيزاً ملهارات الأطفال، وتنمية لقدراتهم العلمية 
ال�شينمائي  ال�����ش��ارق��ة  م��ه��رج��ان  ن��ّظ��م  وال��ع��م��ل��ي��ة، 
ال��ث��الث��اء يف  اأم�����س الول  م�����ش��اء  ال����دويل للطفل، 
ال�شارقة  واملنا�شبات يف  للموؤمترات  قاعة اجلواهر 
ور�شتي عمل لالأطفال، الأول بعنوان اإيقاف الوقت 
و والثانية حتت عنوان الهولوغرام ، تناولتا اأحدث 
الفنون  �شناعة  جم��ال  يف  امل�شتخدمة  التقنيات 

ال�شينمائية. 
التي   ، ال���وق���ت  اإي���ق���اف  الأوىل  ال��ور���ش��ة  و���ش��ه��دت 
قّدمها املدربان تاتيانا و فيليبو تفاعاًل كبرياً من 
اأبرز  واحد من  اأ�شرار  الراغبني مبعرفة  الأطفال 
ال�شينما،  جم��ال  يف  حداثة  الت�شويرية  التقنيات 
الأ�شاليب  اأه��م  الإي��ط��ايل  امل��درب  ا�شتعر�س  حيث 
املتبعة يف جمال ت�شوير فيديو التامي لب�س والذي 
بانق�شاء  ال�شوئي  الت�شوير  ب�  ا�شطالحاً  يعّرف 
على  اآليتها  يف  تعتمد  ت�شوير  تقنية  وه��ي  الزمن 
لينتج  املعرو�شة  الإط���ارات  بني  بالزمن  التالعب 

عنها م�شاهد �شريعة. 
وبعد ا�شتعرا�س الأ�شا�شيات اأخذ فيليبو احلا�شرين 
اإىل ردهات املهرجان لختبار حّي يف جتربة ت�شوير 
دقائق  ع�شرة  م��رور  وبعد  الزمن،  انق�شاء  فيديو 

حتدث املدرب للح�شور عن كيفية الو�شول للمواد 
امل��ل��ت��ق��ط��ة وال��ت��الع��ب ب��ه��ا ع��رب ا���ش��ت��خ��دام اأح���دث 
اخلا�شة  احلا�شوبية  وال��ربام��ج  التقنية  الو�شائل 
�شرحت  ك��م��ا  ال��ب��ع�����س،  ببع�شها  ال��ل��ق��ط��ات  ب��دم��ج 
يف  العاملية  الأ�شاليب  اأهم  تاتيانا  امل�شاعدة  املدربة 

�شناعة هذه النماذج ال�شوئية واأ�شهرها. 

واأ���ش��ار امل��درب��ان اإىل اأه��م��ي��ة ه��ذا ال��ن��وع م��ن اأنواع 
الأحداث  وي�شّرع  الزمان  يلغي  باعتباره  الت�شوير 
للو�شول اإىل اأهداف معينة تعك�س روؤية اإخراجية 
هذا  اأن  اإىل  لف��ت��ني  ال�شينما،  جم���ال  يف  مبتكرة 
الظواهر  لإب����راز  ع���ادة  ي�شتخدم  املبتكر  ال��ت��ط��ور 
ل��ل��ن��ب��ات��ات وال��ت��ق��اط م�����ش��اه��د جمالية  احل��ي��ات��ي��ة 

ل�����ش��روق ال�����ش��م�����س، ومن���و ال��ن��ب��ات��ات وغ���ريه���ا، مبا 
ي�شمح باكت�شاف ما وراء احلدث ب�شرعة فائقة. 

الهولوغرام.. جت�شيم بديع لل�شور املتحركة 
جميلة  الإم��ارات��ي��ة  امل��درب��ة  ا�شتهلّت  جانبها،  وم��ن 
املعال، ور�شتها بعبارة حتفيزية قالت فيها: عندما 

، بعد  اأمامك  اإىل ما تريد جتده  الو�شول  حتاول 
اأ�شا�شيات  لتعّلم  دفعها  الذي  الطموح  عن  �شوؤالها 
جمال  يف  متخ�ش�شة  وه��ي  ال�شينمائي  الت�شوير 
ت�شميم الأزياء، لت�شتعر�س بعد ذلك اأمام الأطفال، 
والذي  ال��ه��ول��وغ��رام  �شناعة  يف  املتبعة  التقنيات 
اإعادة  التي تقوم على  يعرف بال�شور التج�شيمية، 

تكوين �شورة الأج�شام باأبعادها الثالثة الأ�شا�شية 
م�شتخدمة بذلك اآلية عك�س الفيديوهات املتحركة 

لتنقل اأج�شاماً حركية يف الف�شاء. 
عمل  لطريقة  مب�شطة  حماكاة  الور�شة  و�شهدت 
ا�شتوديوهات  يف  امل�شتخدمة  ال�شخمة  املج�شمات 
ا�شتعمال  خ��الل  من  العاملية،  ال�شينمائي  الإن��ت��اج 
اأ�شالع  وت�شكيل  الرقيق،  البال�شتيك  من  قطعة 
رباعية الأوجه، ول�شق كّل وجه عك�س الآخر لينتج 
بعد  لت�شعه  له،  النهاية جم�شم هرمي ل قمة  يف 
ليزرية  اأ�شعة  تنتُج  خم�ش�شة  مقاطع  على  ذل��ك 
غري مرئية متر عرب الهرم لتظهر منها الأج�شام 

املتحركة وكاأنها ت�شبح يف الهواء.
واأعربت املعال عن اأهمية هذه التقنية احلديثة يف 
نقل الواقع ال�شينمائي اإىل ف�شاءات اأرحب، قائاًل: 
اأعتقد اأن اأحدث ما تو�شلت له التكنولوجيا هو اأن 
جت�ّشم وجه ال�شخ�س الذي يتحّدث اأمامك وكاأنك 
تقرتب من مل�شه، هذا ما دفعني لأن اأتعمق يف هذا 
املجال واأذهب بعيداً يف البحث عن اأ�شاليب مب�شطة 
تعك�س كل هذه ال�شخامة امل�شتخدمة يف �شناعتها، 
وميكنني القول اإننا وبعد ع�شرات ال�شنوات �شن�شهد 
ي�شمح  مبا  التقنية  هذه  �شعيد  على  لفتاً  تطوراً 
لها باحلركة والتنقل ورمبا لن ن�شتطيع تفريقها 

عن الوجود احلقيقي للمادة . 

الفتي ال�شغري .. جروح احلرب ل تندمل
ط��وي��ل مدته  روائ����ي  فيلم  ه��و  ال�شغري  ال��ف��ت��ى   
احل���رب ،  درام���ا  �شمن  وي��ن��درج  دق��ي��ق��ة،   106
اليخاندرو  املك�شيكي  امل��خ��رج  خ��الل��ه  م��ن  جن��ح 
يف  اجلن�شية  اإدارة  منحته  ال��ذي  مونتيفريدي، 
الأمريكي عن  املتحدة جائزة الختيار  الوليات 
فيلمه بيال يف اإبراز اجلروح الغائرة التي تخلفها 

احلروب واملتمثلة يف غياب الأب.
وي�شرد الفيلم ق�شة الطفل بيرب �شاحب الثماين 
الذي يرتبط مع والده بعالقة مميزة،  �شنوات، 
ف��ه��و رف��ي��ق��ه وي��ع��ت��ربه ك��ل ���ش��ئ يف ه���ذه احلياة، 
الثانية،  العاملية  احل���رب  وتندلع  الأي���ام  وت���دور 
ليعي�س  باجلي�س،  اللتحاق  الأب  على  وُيفر�س 
الفتى ال�شغري على اإثر ذلك اأياماً ع�شيبة، مما 
�شبيل  يف  �شئ  اأي  لفعل  ا���ش��ت��ع��داداً  ي��ب��دي  جعله 

عودة والده الذي اأخذته احلرب.
الأو�شاع  لعبته  ال����ذي  ال����دور  ال��ف��ي��ل��م  وي��ع��ك�����س 
القيم  تعزيز  يف  بيرب  عا�شها  التي  ال�شتثنائية 
م�شاعدة  على  وت�شجيعه  دواخ��ل��ه،  يف  الإن�شانية 
الأمر  نهاية  امل��ق��ام يف  ب��ه  الآخ��ري��ن، حتى و�شل 
ي��اب��اين يعي�س يف  اإىل ع��ق��د ���ش��داق��ة م��ع ط��ف��ل 
اإليه  ب��ل��دت��ه، وذل���ك يف ال��وق��ت ال���ذي ك��ان ينظر 
على اأنه عدو، يحمل الفيلم الكثري من الدللت 
العاطفية الإن�شانية التي تفي�س باحلب، ويعك�س 

املاآ�شي التي تخلفها احلروب.

�شيف ا�شتثنائي.. دفء الأ�شرة البديلة

 19 مدته  ق�شري  روائ��ي  عمل  ا�شتثنائي  �شيف 
دقيقة، تناول من خالله املخرج الكردي الأ�شل 
ال��ذي يعي�س   ، اآك��و  ال��الج��ئ  ك��اي، ق�شة الطفل 
ذكرى  من  �شيئاً  وال��دت��ه، ول ميتلك  مع  وحيداً 
وال��ده �شوى قطعة نقود واح��دة، وال��ذي ت�شطر 
والدته ب�شبب ذهابها اإىل مقابلة عمل اإىل تركه 
ل���دى ج��ريان��ه��ا الإجن��ل��ي��ز، ال��ذي��ن ي��ع��ان��ون من 
فقدان ابنتهم، اآكو يجد يف جريانه �شدراً حنوناً 
يحمل  ا�شتثنائي،  ك�شيف  معاملته  يتم  حيث 
ُح�شن  على  ت�شجع  نبيلة  اإن�شانية  قيماً  الفيلم 

املعاملة.

 مرحبا .. احلنني اإىل ح�شن الوطن
دقائق،   9 م��دت��ه  ق�شري  وث��ائ��ق��ي  فيلم  مرحبا   
ال�شرق  م��ن��ط��ق��ة  يف  الأوىل  ل��ل��م��رة  وُي���ع���ر����س 
الأو�شط، وهو للمخرج الإ�شباين اإميليو مارتي، 
املتحركة،  الر�شوم  اأف���الم  اإخ���راج  يف  املتخ�ش�س 
التي يعتمد عليها يف طرح الق�شايا الجتماعية 
فني  باأ�شلوب  الفيلم  وي�شرد  امللحة،  والإن�شانية 
رفيع ق�شة الطفل حممد الذي يعي�س يف خميم 

لالجئني يف اليونان.
 وهرب حممد اإيل اليونان من جحيم احلرب يف 
�شوريا، وبالرغم من اأنه �شمن الأمن وال�شالمة 
اإل اأنه افتقد دفء الوطن و�شحكة العائلة ورفاق 
الدرا�شة، فال مدر�شة يذهب اإليها، ول �شقف ول 
ال�شتاء،  وب���رد  ال�شيف  ح��ر  م��ن  يحميه  ج���دران 
واأبرز ما مييز هذا العمل اأن اإنتاجه مت بالتعاون 

م��ع جمموعة م��ن الأط��ف��ال خ��الل ور���ش��ة عمل 
كيلكي�س  مدينة  يف  ت�شري�شو  خميم  يف  اأق��ي��م��ت 

اليونانية.

اأحتتتبتتتاب التتقتتد�تتض .. قتتبتتة التت�تتشتتختترة يف 
وقلوبنا

ق�شري  ثقايف  وثائقي  فيلم  هو  القد�س  اأح��ب��اب   
اأردين،  ���ش��ع��ودي  اإن���ت���اج  12 دق��ي��ق��ة، م��ن  م��دت��ه 
ويعر�س لأول مرة يف العامل، وي�شتعر�س الفيلم 
جمموعة  ق�ش�س  اجلبايل،  اأمين  اأخرجه  الذي 
يتمتعون  ال��ذي��ن  الفل�شطينيني  الأط���ف���ال  م��ن 

خاللها  من  يعربون  عديدة  وه��واي��ات  مبواهب 
مدينة  يف  الأق�����ش��ى  للم�شجد  حبهم  م��دى  ع��ن 
التي  امل��ع��ان��اة  ق�ش�س  وي���روون  املحتلة،  القد�س 
يواجهونها عند زيارتهم للم�شجد من قبل جنود 

الحتالل الإ�شرائيلي.

بلد  الن�شال يف  �شنوات  زو�شينري..  مقاومة 
املليون �شهيد

اأفالم  زو�شينري �شمن فئة  يندرج فيلم مقاومة 
�شنع الطلبة، وهو فيلم ر�شوم متحركة ق�شري، 
مدته 6 دقائق، ويعود هذا الفيلم مب�شاهديه اإىل 

فرتة حرب ال�شتقالل يف اجلزائر، التي قامت يف 
ليحكي   ،1962 حتى  وا�شتمرت   1954 العام 
حيث  اجلبال،  يف  الختباء  اعتاد  رجل  ق�شة  لنا 
مقاتلي  تزويد  يف  تتمثل  الوحيدة  مهمته  كانت 

الثورة اجلزائرية بالطعام.
وبينوا  اإدري،  ميلي�شا  اإخ����راج  م��ن  ه��و  والفيلم 
وهم  بالغريي،  وك��وم  نغامو  واإي��ف��ان��ا  ليكيلتيل، 
الأفالم،  و�شناعة  ال�شينما  �شغف  جمعهم  �شباب 
�شوبينفوكوم  م��در���ش��ة  م���ن  ج��م��ي��ع��اً  ت��خ��رج��وا 
بفرن�شا  فالين�شيان�س  م��ن  تتخذ  ال��ت��ي  روب��ي��ك��ا، 
مقراً لها، وح�شلوا منها على درجة املاج�شتري يف 

الإخراج الرقمي.
يذكر اأن موؤ�ش�شة (فن) ت�شعى من خالل جهودها 
لالأطفال،  الإعالمية  الأمية  حمو  اإىل  الالفتة 
ال�شارقة  م���ه���رج���ان  ت��ن��ظ��ي��م��ه��ا  ي�����ش��ه��م  ح���ي���ث 
مبادراتها  وب��ق��ي��ة  للطفل  ال����دويل  ال�شينمائي 
تن�شئة  اإىل  العام،  مدار  على  الفنية،  وفعالياتها 
جيل واعد من الفنانني وال�شينمائيني املبدعني 
والأفالم  الفنية  لالأعمال  والرتويج  واإعدادهم، 
اجلديدة التي ينتجها الأطفال والنا�شئة يف دولة 
ال�شينمائية  املهرجانات  يف  وعر�شها  الإم���ارات، 

واملحافل الدولية يف جميع اأنحاء العامل.

خالل ور�شتي اإيقاف الوقت و الهولوغرام 

اأطفال ال�سارقة ال�سينمائي ي�سورون اأفالمًا ق�سرية باأحدث التقنيات الب�سرية 

يف 5 اأفالم تروي حكايات احلرب والنزوح

 ال�سارقة ال�سينمائي للطفل ي�سلط ال�سوء على ق�سايا الأطفال الالجئني

•• ال�شارقة-الفجر:

ت�شهد الدورة ال�36 من معر�س ال�شارقة الدويل 
للكتاب، التي تنظمها هيئة ال�شارقة للكتاب، خالل 
الفرتة من الأول وحتى احلادي ع�شر من نوفمرب 
ال�شخ�شيات  اأب�����رز  م���ن  ن��خ��ب��ة  م�����ش��ارك��ة  امل��ق��ب��ل، 
الأدبية، والثقافية، والفنية، والريا�شية، من �شبه 
بنقا�شات  املعر�س  زوار  لإث���راء  الهندية،  ال��ق��ارة 
وثقافية  اأدبية  موا�شيع  حول  تفاعلية  وح��وارات 

متنوعة على مدار 11 يوماً.

وتت�شمن قائمة �شيوف معر�س ال�شارقة الدويل 
اأكرم،  و�شيم  النجم  العام  لهذا  دورت��ه  يف  للكتاب 
الباك�شتاين  الكريكيت  لفريق  ال�شابق  الكابنت 
ال�شهري،  التلفزيوين  والنجم  الريا�شي  واملعلق 
مر  على  الكريكيت  لعبي  اأعظم  من  يعُد  ال��ذي 
ت�شديد  وم��ه��ارة  ب�شرعة  ا�شتهر  حيث  ال��ع�����ش��ور، 
ال�شربات بيده الي�شرى، كما ي�شكل م�شدر اإلهام 
للكثري من ال�شباب، �شواء من املحرتفني اأو الهواة 

اأو حمبي لعبة الكريكيت.
وال�شحفي  ال��ك��ات��ب  اأي�����ش��اً  ب��امل��ع��ر���س  وي�����ش��ارك 

وال��ن��ا���ش��ط ال��ب��اك�����ش��ت��اين حم��م��د ح��ن��ي��ف، احلائز 
والنا�شطة  والكاتبة  الأدب��ي��ة،  البوكر  جائزة  على 
وال�شاعر  روي،  اأرون���دات���ي  ال��ه��ن��دي��ة  ال�شيا�شية 
ال��ه��ن��دي امل��ع��روف غ��ول��زار احل��ا���ش��ل على جائزة 
ال��ه��ن��دي��ة بريتي  ال��روائ��ي��ة  اإىل ج��ان��ب  غ���رام���ي، 
يف  مبيعاً  الأع��ل��ى  رواي��ات��ه��ا  ت��ع��ُد  وال��ت��ي  �شينوي، 
الهند، اإىل جانب اختيارها من قبل جملة فورب�س 
بلدها،  يف  نفوذاً  ال�شخ�شيات  اأك��رث  قائمة  �شمن 
كما ي�شت�شيف املعر�س كاًل من هيما ماليني واآ�شا 

باريخ، جنمتي ال�شينما الهندية.

الهندي  ال���روائ���ي  ال��ك��ات��ب  امل��ع��ر���س  وي�شت�شيف 
العديد  على  احل��ائ��ز  ���ش��واروب،  فيكا�س  ال�شهري 
م���ن اجل���وائ���ز الأدب���ي���ة امل��رم��وق��ة وال�����ذي ي�شغل 
الهندي يف كندا؛  ال�شامي  املفو�س  حالياً من�شب 
والكاتب وال�شحفي الباك�شتاين �شارفراز من�شور، 
وهو اأي�شا وجه اإعالمي معروف اإىل جانب عمله 
والإعالمي  وال�شحفي  وثائقية،  اأف��الم  كمخرج 
يعد  ال��ذي  �شاردي�شاي،  راج��دي��ب  ال��ب��ارز  الهندي 
اأح����د اأك����رث ال�����ش��خ�����ش��ي��ات الإع���الم���ي���ة ���ش��ه��رة يف 

الهند.

اأي�شاً �شخ�شيات وجنوماً  وت�شم قائمة ال�شيوف 
معروفني يف �شناعة ال�شينما الهندية من اأبرزهم 
ال�شينمائي  واملخرج  كمال،  وال�شيناري�شت  املخرج 
وك���ات���ب الأف������الم م���ت ف��ا���ش��ودي��ف��ان ن���اي���ر، الذي 
ال�شخ�شية  جت��ارب��ه  امل��ع��ر���س  ج��م��ه��ور  �شي�شارك 
بالعمل يف واحدة من اأكرب مراكز �شناعة ال�شينما 
ال�شيا�شي  اأي�����ش��اً  امل��ع��ر���س  وي�����ش��ارك يف  ب��ال��ع��امل. 
واخل��ب��ري الق��ت�����ش��ادي ال��ه��ن��دي ج��اي��رام رامي�س، 
الذي �شغل من�شب وزير البيئة يف حكومة رئي�س 
اإىل جانب  ���ش��ي��ن��غ،  ال�����وزراء الأ���ش��ب��ق م��امن��وه��ان 

ديريك اأوبريان، مقدم برنامج امل�شابقات ال�شهري 
يف الهند.

وي�شعى معر�س ال�شارقة الدويل للكتاب اإىل ن�شر 
وتر�شيخ متعة القراءة، وتعزيز التفاهم والتوا�شل 
من  واحل�����ش��ارات،  ال�شعوب  خمتلف  ب��ني  الثقايف 
والنا�شرين  ال��ك��َت��اب  لأب�����رز  ا���ش��ت�����ش��اف��ت��ه  خ���الل 
وجميع  الأو���ش��ط  ال�شرق  منطقة  من  والفنانني 
اأنحاء العامل. ويحتفل املعر�س بدورته ال�شاد�شة 
وال��ث��الث��ني ه���ذا ال���ع���ام حت���ت ���ش��ع��ار ع���امل داخل 

كتابي. 

من بينهم و�شيم اأكرم واأرونداتي روي وغولزار

 ال�سارقة الدويل للكتاب ي�ست�سيف جنوم الأدب وال�سينما والريا�سة من الهند وباك�ستان

•• ال�شارقة-الفجر:

تزخر الدورة اخلام�شة من مهرجان ال�شارقة ال�شينمائي، الذي تنظمه موؤ�ش�شة )فن( املعنية 
بتعزيز ودعم الفّن الإعالمي لالأطفال والنا�شئة بدولة الإمارات العربية املتحدة، يف الفرة 
من 8-13 اأكتوبر اجلاري، مبجموعة من الأفالم التي حتمل يف طياتها م�شامينًا وقيمًا اإن�شانية 

نبيلة، والتي تربز بني ثناياها وب�شورة جلية ق�شايا احلروب واللجوء.
تناق�ض  اأفتتالم  خم�شة  واملتتوؤمتتترات،  للمنا�شبات  اجلواهر  مركز  يف  ل�شيوفه  املهرجان  ويقدم 
التحديات والأو�شاع الإن�شانية امللحة التي تفرزها احلروب وظاهرة اللجوء، حيث تطوف بهم 
اآ�شرة وم�شوقة حول عدد من الق�ش�ض الإن�شانية امللهمة، والأفالم اخلم�شة  من خالل م�شاهد 

هي: الفتي ال�شغري ، و �شيف ا�شتثنائي ، و اأحباب القد�ض ، و مقاومة زو�شينري ، و مرحبا .



فــن عــربـــي

القتبا�ض نوع خمتلف من الدراما موجود منذ فرة يف العامل كله

ي�سرا: البحث عن عمل جيد اأ�سبح مهمة �ساقة
يجمع(؟ )احل�شاب  حول  الفعل  ردود  كانت  • كيف 

- �شعيدة بردود فعل النا�س حول العمل، خ�شو�شاً الذين ي�شبهون )نعيمة( 
واأولده��ا، وو�شلتني اإ�شادات عدة من اأهايل الوراق واجلمهور يف ال�شارع. 
كالم  اأي  ول  امل�شل�شل  عر�س  اأت��اب��ع  ول  العمل  يف  ���ز  اأركِّ الت�شوير  خ��الل 
من  اجلمهور  فعل  رد  اإىل  اأتعرف  احللقات  من  النتهاء  بعد  ولكن  عنه، 
العمل من  ومل�شت مدى جناح  والنا�س،  واأ�شدقائي  معي  العاملني  خالل 

خاللهم.
حتديداً؟ امل�شل�شل  هذا  اختيارك  �شبب  • ما 
بعد  اأقّدمه  اأبحث عن عمل خمتلف  كنت   -

ال�شبهات(،  م�����ش��ت��وى  )ف����وق  جن���اح 
ب�شكل جديد  خ��الل��ه  م��ن  واأظ��ه��ر 

م��ن��ط��ق��ة خم��ت��ل��ف��ة مت���ام���اً.  ويف 
ذل������ك يف )احل�������ش���اب  وج��������دت 

اجلديدة،  وف��ك��رت��ه  ي��ج��م��ع( 
امل�شرية  ال�شت  و)نعيمة( 

ُتكافح  التي  )املطحونة( 

من اأجل احلياة بكرامة، ومن اأجل تربية بناتها.
مظلومة؟ اأم  ظاملة  )نعيمة(  راأيك  • يف 

- نعيمة �شخ�شية )مطحونة(، لديها اأحالم كبرية خا�شة ببناتها ورغبة 
قوية  ام��راأة  اإىل  ل�شغوط حّولتها  تعر�شت  اآخ��ر.  م�شتوى  اإىل  نقلهن  يف 
بطريقتها  مبتغاها  على  حت�شل  اأن  ق��ررت  ذل��ك  تاأثري  وحت��ت  تنك�شر،  ل 
بالطريقة  يت�شّرف  ل�شغوط  تعر�س  م��ن  ك��ل  لي�س  بالطبع  اخل��ا���ش��ة. 
نف�شها، لكن اخلطاأ يف )نعيمة( لي�س الأ�شل بدليل حماولتها يف البداية 
التغلب على م�شاكلها وتربية بناتها ب�شكل جيد وعمل م�شروع لتاأمني 
م�����ش��ت��ق��ب��ل��ه��ن. ل���ك���ن م����ع ك���رثة 
امل�شكالت اتخذت القرار 

اخلاطئ.
ك������ان  ك������ي������ف   •
ر�������������ش������������م������������ك 
����ش���خ�������ش���ي���ة 

)نعيمة(؟
ت�شاعدين   -
يف اأمور املنزل 
تعمل  ام������راأة 
منذ  م����ع����ي 
عاماً   30
 . يباً تقر

ا�شتعنت بطريقة لب�شها وحجابها، واأعرف كثرياً من م�شاكلها ومعاناتها، 
وكيف تواجه ذلك كله بقوة و�شرب. كذلك الكتابة اجليدة اأظهرت نعيمة 
امراأة طبيعية، �شعيفة وقوية، طيبة و�شريرة، اأحالمها ب�شيطة ومع ذلك 

ل ت�شتطيع الو�شول اإليها.
العمل؟ متابعة  بن�شبة  احل�شري  العر�س  اأ�شّر  • هل 

ك��ان م�شل�شل  ك��ب��رياً  وح��ّق��ق جن��اح��اً  العر�س احل�شري  اعتمد  م��ن  اأول   -
ال�شابق.  العر�س احل�شري وتغري عن  الآن فاختلف  اأم��ا  روح��ي(.  )ملك 
هو مهم لقناة )دي اأم �شي( مثاًل التي تبحث عن م�شاهدين لها واأعمال 
في�شعى  الفنان،  اأما  اأي�شاً.  للمنتج  بداية عملها، و�شروري  بها يف  خا�شة 
فعاًل اإىل م�شاهدة جيدة للعمل، فيما احل�شرية توؤثر �شلباً يف ذلك، بدليل 
اأكرث الأعمال متابعة هي املتاحة على القنوات كافة. ومع ذلك، حّقق  اأن 
)احل�شاب يجمع( م�شاهدة عالية �شواء على القناة اأو على )يوتيوب(، حيث 
ما  الطويلة،  الإعالنية  الفوا�شل  عن  بعيداً  امل�شل�شالت  ي�شاهد اجلمهور 

يعوِّ�س تاأثري العر�س احل�شري.
ب�شبب  الدرامية  الأع��م��ال  القومية  واملجال�س  الهيئات  بع�س  انتقد   •

لفظ اأو م�شهد... ما ردك؟
ال�شا�شة  على  ظهر  وما  الإمكان  قدر  الواقع  الدرامية  الأعمال  جُت�شد   -
ل مُيثل �شوى %1 من احلقيقة، ف�شاًل عن اأن لكل �شخ�شية مفرداتها 
ال�شخ�شية...  حقيقة  م��ن  ن��ق��رتب  اأن  م��ن  ب��د  ول  احل��ي��اة،  يف  واأ�شلوبها 
امللب�س والكالم واملفردات، ول  )نعيمة( يف احل�شاب يجمع لها طريقة يف 
بد من اأن تظهر كما هي، ولو حتدثت كي�شرا اأكون ف�شلت اأو ابتعدت عن 

ال�شخ�شية والعمل كله.
ماأخوذ  م�شل�شل  يف  ت�شاركني  وهل  املقتب�شة،  امل�شل�شالت  يف  راأي��ك  ما   •

من عمل اآخر؟
الأ�شلي يف  العمل  اأف�شل من  اأنه  واأرى  اأوتيل(  )غراند  م�شل�شل  �شاهدت 
عنا�شره الفنية. القتبا�س نوع خمتلف من الدراما التلفزيونية موجود 
منذ فرتة يف العامل كله، وي�شكل اإ�شافة اإىل الدراما. �شخ�شياً، اأ�شارك يف 
اأي عمل جيد من هذا النوع، ومبعايري اختياري الأعمال الأخرى نف�شها.

الكتابة؟ يف  اأزمة  لدينا  • هل 
البحث عن عمل  اأ�شبح  الكتابة.  الأفكار ويف  اأزم��ة يف  لدينا  بالطبع   -
فيما تكون �شياغتها  اأحياناً  اأجد فكرة جيدة  �شاقة.  جيد مهمة 
�شعبة، هذا ما جعلني اأتعاون ب�شكل دائم مع مدحت العدل 
ال��ذي ميلك م��ن اخل��ربة وال��ك��ف��اءة م��ا يجعله يختار 
و�شياغتها  كتابتها  على  وي�شرف  اجليدة  الأف��ك��ار 

لتخرج باأف�شل �شكل، كما اآخر اأعمايل.
)الزيبق(؟ م�شل�شل  رف�شك  �شبب  • ما 

م�شتوحى  عمل  اأي  يف  اأ���ش��ارك  اأن  ي�شرفني   -
من بطولت املخابرات العامة، لكن ب�شرط اأن 
يتنا�شب مع ا�شمي وتاريخي، وهو ما مل اأجده 
يف )الزيبق(. لو �شاهدت العمل لن جتدين يف 
منا�شبة  ولن جتدها  فيه،  ال��وادرة  ال�شخ�شية 

مل�شواري.
• هل من ال�شعب وجود عمل يجمع جنمني 

كبريين؟
اأن  امل�شتحيل  م��ن  ب��ل  ج���داً،  �شعب  اإنتاجيا   -
جتد املنتج الذي ي�شتطيع حتّمل اأجر جنمني 
م�شل�شل  اإن��ت��اج  تكلفة  بقية  ب��خ��الف  كبريين 
جيد لهما. كذلك ل يتوافر ن�س مكتوب بدقة 
وب�شكل متوازن ل�شمني لهما �شعبية وجمهور 
عن  البحث  يف  �شعوبة  جن��د  كنا  واإذا  كبريين، 
لنجمني!  احل���ال  فكيف  واح���د  لبطل  جيد  ن�س 
كذلك من حق كل جنم اأن يكون الأول، واأن ُيكتب 
والتاريخ  ال���ش��م  ك���ان مي��ل��ك  اإذا  اأج��ل��ه  م��ن  ع��م��ل 
النجوم يف عمل  اأن جمع  اإىل  بالإ�شافة  املنا�شبني، 

واحد يوؤدي اإىل انخفا�س عدد امل�شل�شالت.
)املوعد(.. برنامج  عن  • حدثينا 

وبذلت  ال��درام��ي  رم�����ش��ان  مو�شم  اأن��ت��ه��ى  بعدما   -
اإىل  �شديدة  بحاجة  كنت  امل�شل�شل،  يف  كبرياً  جهداً 
اإج����ازة ط��وي��ل��ة ك��ذل��ك امل��خ��رج رام���ي اإم����ام. لحقاً، 
النهائية  الربنامج  بتح�شريات  للبدء  به  اجتمعت 

والنطالق بالت�شوير.
ر خارج م�شر، فينتقل   كان من املفرت�س اأن ن�شوِّ

فريق الربنامج اإىل البلد حيث ال�شيف. 
يف  الت�شوير  يكون  اأن  ذل��ك  بعد  ارت��اأي��ن��ا  ولكن 
دعماً  ال��دن��ي��ا  اأم  يف  م��ت��ن��وع��ة  �شياحية  اأم���اك���ن 
املناطق  اأه����م  اإىل  ال��ع��امل  ول��ن��ع��رف  لل�شياحة 

فيها.

كري�ستينا �سوايا .. "�سعبة كتري"
حتت  جديدة  اأغنية  لإط��الق  �شوايا،  كري�شتينا  اللبنانية  الفنانة  ت�شتعد 

عنوان "�شعبة كتري"، وهي من كلمات واأحلان وتوزيع جورج مارتينو�س.
اإح����دى ���ش��ا���ش��ات القنوات  ك��م��ا اط��ل��ت ���ش��واي��ا خ���الل ال�شهر امل��ا���ش��ي، ع��ل��ى 
 12 خالله  تناف�س  حيث  بيج"،  "لوكا  با�شم  برناجما  لتقدم  اللبنانية، 
م�شرتكا يف األعاب حتّد على �شاطئ البحر. ي�شار اىل ذلك اأن هذا الربنامج 

من اإنتاج �شركة "برباغندا برودك�شن كومباين واإخراج جينو عون.
يذكر اأن كري�شتينا �شوايا يف ت�شريح اإعالمي �شابق لها، اأكدت اأنها �شرتكز 
"اأحاول  يف الفرتة املقبلة على الغناء اأكرث من املجالت الأخ��رى، وقالت: 
بع�س  التمثيل  �شعيد  على  وهناك  اأعمال جميلة،  اأق��دم  اأن  امل�شتطاع  قدر 

العرو�شات التي اأقراأها".

تعرث هاين رمزي
الذي يقوم ببطولته كل من  بيوجعني(  �شوء احلظ فيلم )ق�شطي  يالزم 
حتى  ا�شتكماله  يف  املنتجة  ال�شركة  ف�شلت  اإذ  ن�شري،  ومايا  رم��زي  ه��اين 

الآن.
رمزي يحاول التفاق مع منتج على اإجناز العمل لعر�شه يف اأقرب فر�شة، 

خ�شو�شاً اأن الت�شوير متوقف من �شهر فرباير املا�شي.

�سلوى خطاب يف "الطيارة"
�شلوى خطاب ت�شوير دوره��ا يف  الفنانة  تبا�شر 
اإىل فريق عمله  فيلم )الطيارة( الذي ان�شّمت 
الفنانني  اأخ��رياً. تقوم بالبطولة جمموعة من 

من بينهم رمي م�شطفى واإيهاب فهمي.

امل�شاهد  احللفاوي  خالد  الفيلم  خم��رج  ر  ي�شوِّ
ب��ال��ق��رب م���ن م��ط��ار ال��ق��اه��رة ح��ي��ث مت تنفيذ 
ال���دي���ك���ور ال��رئ��ي�����س ل����الأح����داث، وي��ع��ت��م��د على 

الت�شوير داخل طائرة.

كانت ي�شرا و�شتظل اإحدى اأهم النجمات يف العامل 
العربي، وهي متلك ر�شيدًا كبريًا ومهمًا من الأعمال 
التلفزيونية،  اأو الدراما  ال�شينما  املميزة، �شواء يف 
جديد.  كل  يف  كبري  ب�شغف  اجلمهور  وينتظرها 
اجلديدة  وجتربتها  الدرامية  اأعمالها  اآخر  حول 
هذا  كان  عتتدة،  فنية  وق�شايا  الربامج  تقدمي  يف 

احلوار.
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و�سفة طبيعية حُتارب الربد
تعد نزلت الربد من املتاعب ال�شائعة خالل ف�شلي اخلريف وال�شتاء؛ 
ح��ي��ث ي��ع��اين امل���رء م��ن ���ش��ع��ال واح��ت��ق��ان يف احل��ل��ق و���ش��ي��ق يف التنف�س، 

بالإ�شافة اإىل الزكام.
“فرويندين”  جم��ل��ة  تن�شح  طبيعية،  بو�شفة  ال���ربد  ن��زل��ة  ومل��ح��ارب��ة 
والليمون  الأنانا�س  ع�شري  من  طبيعي  م�شتح�شر  بتح�شري  الأملانية 

والع�شل والزجنبيل.
ويتم التح�شري بالن�شب التالية:

الطازج. الأنانا�س  ع�شري  من  كوب   1-
الطازج. الليمون  ع�شري  من  كوب  ربع   2-

الزجنبيل. من  قطعة   3-
النحل. ع�شل  من  طعام  ملعقة   4-

ن�سائح هامة لعالج القيء 
عند الأطفال

ع�شوية،  لأ�شباب  يحدث  وبع�شها  الأط��ف��ال،  عند  ال��ق��يء  اأ�شباب  تتعدد 
معرفة  من  بد  ول  الطفل،  يتناولها  وم�شروبات  اأطعمة  ب�شبب  واأخ��رى 
�شبب القيء عند الطفل، خا�شة مع حدوثه ب�شكل متكرر جتنًبا حلدوث 

امل�شاعفات.
يقول اأخ�شائي اأمرا�س الأطفال وحديثي الولدة دكتور حممد �شعيد: اإن 
اإعطاء الأطفال كميات زائدة عن حاجتهم من الأطعمة وامل�شروبات من 
على  موؤ�شًرا  يكون  الأم��ر  تكرار  لكن عند  للقيء،  تدفعهم  التي  الأ�شباب 

وجود م�شكلة ع�شوية.
ومن هذه امل�شكالت وجود ا�شطرابات يف املعدة نتيجة عدوى فريو�شية، اأو 
الإ�شابة باأمرا�س احللق واجلهاز التنف�شي، وكذلك احل�شا�شية الغذائية.

حلدوث  �شبب  يكون  رمب��ا  النف�شّية  لل�شغوط  التعّر�س  اأن  اإىل،  واأ���ش��ار 
القيء.

وميكن اأن يكون القيء عالمة على الت�شمم الغذائي.
جتنًبا  وعالجه  ال�شبب  ت�شخي�س  ب�شرعة  �شعيد  حممد  دكتور  وين�شح 
اإن عالج القيء عند الأطفال يكون باإعطاء الطفل  للم�شاعفات، ويقول 
والتفاح،  امل���وز،  الطفل  ب��اإط��ع��ام  ين�شح  كما  ب��اجل��ف��اف،  اخل��ا���س  املحلول 

والبطاط�س امل�شلوقة.
ويف حالة الأطفال الر�شع ين�شح باإر�شاع الطفل كّل �شاعة ون�شف لتجنب 

اإ�شابته باجلفاف، وتعوي�س نق�س ال�شوائل الناجت عن التقيوؤ.
وع�شو  ال��ولدة،  وحديثي  الأطفال  اأخ�شائي  هو  �شعيد  حممد  والدكتور 
اجلمعية امل�شرية لطب الأطفال، حا�شل على الزمالة الربيطانية لطب 

الأطفال.

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

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

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

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

- البحر الوا�شع. 
الرياع؟  هو  • ما 

-القلم. 

- هل تعلم اأن النحل يت�شل ببع�شه البع�س عن طريق الروائح والرق�س. فعندما تكت�شف النحلة رحيقاً اأو لقاحاً يف ب�شتاٍن 
ما، تعود اإىل اخللية وتبداأ بالرق�س وهي تدور وتدور �شمن دوائر �شيقة. 

- هل تعلم اأن عدد النحل يف اخللية الواحدة تكون موؤلفة من: 
ملكة واحدة، واآلف النحالت الأخريات العامالت، فامللكة ت�شع كل البيو�س، فهي قد ت�شع 1500 بي�شة كل يوم وحوايل 
اأما البيو�س غري املخ�شبة فتتطور اإىل  250،000 بي�شة كل ف�شل. والبيو�س املخ�شبة تنمو لت�شبح نحالت عامالت، 

ذكور )زنابري(. 
- هل تعلم اأن دودة القز احلرير ت�شع 500 بي�شة اأو اأكرث تو�شع على اأ�شرطة من الورق حتى الربيع القادم عندما يفتح 
التوت اأوراقه، فتو�شع هذه البيو�س يف حا�شنة حيث تفق�س ديداناً �شوداء �شغرية حيث تو�شع فوق اأوراق التوت فتتغذى 
عليها ملدة �شتة اأ�شابيع. ثم تبداأ الديدان تعقد حول نف�شها خيطاً �شغرياً غري منظور ت�شكبه عرب ثقوب �شغرية يف اأحناكها. 
وال�شرنقة الواحدة قد حتتوي على حوايل 460 اإىل 1100 مرت من خيط احلرير، وتنتهي منها بعد حوايل 72 �شاعة. 
- هل تعلم اأن خيوط العنكبوت م�شنوعة من غدد بطنية حمددة. يخرج احلرير عرب ثقوب �شغرية جداً من اأع�شاء النزل 
عند راأ�س البطن. ويخرج ك�شائل �شرعان ما يتجمد عند مالم�شته للهواء. لهذه اخليوط احلريرية اأنواع هي: احلرير اللزج 
الذي ي�شتعمل يف الن�شيج للتقاط الفري�شة، والنوع القوي الذي يدعم الكوالج التي لي�شت لزجة، وحرير ال�شرانق الذي 

تو�شع فيه البيو�س. وبع�شها ناعم ومنفو�س، والآخر متني ليفي. 

الرجل املبارك!
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فوائد الفلفل الأ�شود
من  البع�س  يعانى  ق��د 
لل�شهية  ف��ق��دان  ح��ال��ة 
ب�شكل دائم، و�شعف فى 
الطعام،  ع��ل��ى  الإق���ب���ال 
ك����������ذا ق��������د ي����ت����ع����ر�����س 
ل�����ش��وء ه�شم  ال��ب��ع�����س 
و�شعف قدرة املعدة علي 
العنا�شر.  ام��ت�����ش��ا���س 
اخلفى  احل�����ل  وي����ك����ون 
ح���ي���ن���ئ���ذ ه�����و اإ�����ش����اف����ة 
�شغرية  ملعقة  ن�����ش��ف 
من الفلفل الأ�شود اإيل 

على  لحتوائه  املر�شية  الأع��را���س  ه��ذه  ويعالج  عنا�شره،  لتعادل  الطعام 
زيوت طياره رائعة، وهى من اأهم فوائد الفلفل.

ك��م��ا ي��ح��ت��وي ال��ف��ل��ف��ل ال����ش���ود ع��ل��ى م�����ش��ادات اأك�����ش��دة طبيعية ت��ق��ى من 
ال�شرطان م�شتقبال، كما اأن اأحد اأبرز فوائد الفلفل، اأنه ي�شاعد على زيادة 
الأمعاء  حركية  من  يزيد  منه  والقليل  الأمعاء،  داخل  المت�شا�س  حركة 
فله  لل�شهيه،  املعزز  اللذيذ  اإىل مذاقه  فبال�شافة  اله�شم،  وي�شهل عملية 
الفلفل  وفوائد  للبكترييا،  قاتل  به كمطهر معوى طبيعى  دور كبرييقوم 
الأ�شود الكثرية لطاملا ا�شتخدمه القدماء فى الو�شفات الطبيعية بخلطه 

بالفازلني الطبى الطبيعى، لدهانه على املفا�شل لتخفيف اأملها املتكرر.

ح���ذرت درا���ش��ة طبية ح��دي��ث��ة م��ن ال��ت��وق��ف امل��ف��اج��ئ للعالج 
لأن  امل��دى،  طويل  ال�شتخدام  اأعقاب  يف  الأ�شربين  بوا�شطة 
ذل���ك م��ن ���ش��اأن��ه زي����ادة خم��اط��ر الإ���ش��اب��ة ب��ال��ن��وب��ات القلبية 

وال�شكتات الدماغية بن�شبة ت�شل اإىل 37%.
على  ال�شويد،  "اأوب�شال" يف  جامعة  يف  الباحثون  عكف  فقد 
حتليل بيانات �شجالت 6.01.527 مري�شا، ممن انتظموا 
ل��ل��وق��اي��ة من  الأ���ش��ربي��ن  ت��ن��اول ج��رع��ات منخف�شة م��ن  يف 
 2005 ع��ام��ي  ب��ني  ال��دم��اغ��ي��ة  وال�شكتات  القلبية  ال��ن��وب��ات 
يعانون  ول  عاما   40 م��ن  اأك��رث  امل�شاركون  وك��ان  و2009. 
 80% اأكرث من  التزامهم  ن�شبة  بلغت  ال�شرطان، حيث  من 

يف ال�شنة الأوىل من العالج.
مري�شا   74 كل  بني  من  مري�شا  اأن  اإىل  الباحثون  وتو�شل 
ت��وق��ف ع��ن ت��ن��اول الأ���ش��ربي��ن ك���ان ع��ر���ش��ة حل���دوث م�شكلة 
زيادة   37% وهناك  �شنويا..  الدموية  والأوع��ي��ة  القلب  يف 

اأم���را����س ال��ق��ل��ب والأوع����ي����ة ال���دم���وي���ة، مقارنة  يف م���ع���دلت 
بالأ�شخا�س الذين انتظموا يف تناول الأ�شربين.

القلب  اأمرا�س  اأ�شتاذ  �شوند�شرتوم"،  الدكتور"يوهان  وق��ال 
والأوعية الدموية وامل�شرف على تطوير الأبحاث " اإن تناول 
وغري  ب�شيطا  عالجا  يعد  الأ���ش��ربي��ن  م��ن  منخف�شة  جرعة 
اأي ج��راح��ة رئي�شية  اأو  ن��زي��ف  ه��ن��اك  ي��ك��ن  م��ك��ل��ف، ط��امل��ا مل 
منتظرة، فقد اأظهرت الأبحاث فوائده ال�شحية الهامة التي 
تناول جرعات  املري�س يف  انتظام  عليها من  التح�شل  ميكن 
الأ�شربين. وكان عدد من الدرا�شات ال�شابقة قد اأ�شار اإيل اأن 
بوا�شطة  العالج  "انتكا�شة" وقف  يعانون من  الذين  املر�شى 
ارتفاع  م��ن  للمعاناة  عر�شة  اأك���رث  �شي�شبحون  الأ���ش��ربي��ن، 
لفقدان  نتيجة  ال��دم(  )تعفن  ال��دم  بتخرث  اإ�شابتهم  فر�س 
الآثار الإيجابية لالأ�شربين يف �شمان �شيولة الدم للحيلولة 

دون حدوث جلطات.

حتذير من التوقف املفاجئ للعالج بالأ�سربين

طفل فل�شطيني يرتدي مالب�ض تقليدية وي�شاعد يف ح�شاد الزيتون يف خان يون�ض جنوب قطاع غزة.  )ا ف ب(

اآل ترين  اذهبي عنا  التافه  الرجل  يا زوجة  انت  الن�شاء مع زوجة جحا وقالت لها احداهن  ت�شاجرت جمموعه من 
نف�شك ل ترتدين حتى قطعة واحدة من الذهب.. هيا اذهبي من هنا.. ف�شرخت زوجة جحا وقالت بل عندي من 

الذهب الكثري لكني ل احب ان الب�شه حتى ل حت�شدين احداكن، وتركتهن وان�شرفت باكيه. 
يف البيت عرف جحا ما حدث وغ�شب جلرح كرامة زوجته وام اولده وقال لها نعم انت �شليطة الل�شان وجباره لكني 
احبك فاأنت ام اولدي ولن اجعلك تخجلني بينهن ابداً.. قام جحا من فوره اإىل غرفته وجل�س وحيداً يفكر فيما العمل 
مع هوؤلء الن�شوة وكيف يحقق امنية زوجته حتى ل يقلن عليها كاذبة..  حاول جحا النوم لكنه ظل قلقاً حتى اتته 
فكرة، يف ال�شباح خرج جحا مبكراً جداً من بيته وقد تنكر يف �شورة رجل عجوز وارتدى ثياباً قدمياً كان والده ميلكها 
ولب�س معها عمامة كبرية خ�شراء وعباءة بي�شاء ثم خرج على طريق القرية وجل�س هناك حتت احدى ا�شجار وعندما 
بداأ النا�س ي�شتيقظون ويخرجون قام من مكانه و�شار بهدوء ليدخل القرية فراآه بع�س من اهلها و�شاأله احدهم من 
اين جئت ايها ال�شيخ الطيب؟ وماذا تريد؟  فقال جئت من بالد احلجاز عابراً قريتكم واريد ان ارتاح قلياًل.  فاأ�شرع 
الرجل ليدعوه عنده ليتربك به وهناك يف بيت الرجل الذي كان يعرفه جحا متاماً نظر جحا اإىل زوجة الرجل وقال 
انت يا ام مربوكة كيف حالك؟ فقال الرجل: وكيف عرفت ان ابنتي تدعى مربوكة؟ فقال جحا: اآه كان هذا مكتوباً 
امام وجهى لكنك ل تراه يا علي. ف�شاح الرجل من فرحته وقال. وعرفت ا�شمي اي�شاً انت بالفعل رجل مبارك.  يف 
خالل �شاعات قليلة عرفت القرية كلها بالرجل املبارك الذي ح�شر من احلجاز وينادي النا�س باأ�شمائهم عندما ينظر 
لوجوههم وعرفوا انه يقراأ الطالع ويك�شف لهم امل�شتور ويتنباأ مب�شتقبلهم فتدفق النا�س عليه، كل منهم يعطيه بع�س 
املال لي�شتطيع ان يعرف منه طالعه او م�شتقبله او اخباره فكان جحا يتظاهر بالتفكري والتمعن يف وجه ال�شخ�س 
ثم يبداأ يف الكالم ول ي�شكت ابداً.  ا�شبوعان مرا وجحا يجل�س �شيفاً يف كل بيت يوم واحد فقط حتى جمع من املال 
الكثري الكثري ثم اعلن نيته يف الرحيل فحزن النا�س ب�شدة وجاءوا ليودعوه حمملني بالهدايا الكثرية الغالية فحملها 
و�شكرهم وخرج من القرية راكباً بغاًل غالية منحها له احد املوثرين يف القرية. فذهب اإىل القرية املجاورة وباع البغلة 
ب�شعر كبري وا�شرتى حمارين وعاد كما كان اإىل ا�شله جحا وقد حمل احلمارين بالهدايا وو�شل اإىل بيته و�شم زوجته 
اإىل �شدره وهو يقول انتقمت لك. ومنحها ما معه من نقود كثرية جداً ا�شرتت بها ذهب ومالب�س جديدة وح�شرت 
بهم احدى الأعرا�س فكانت اجمل من العرو�س واخر�شت األ�شنة ن�شاء القرية كلهن وعادت لتمنح جحا قبلة حانية وهى 

تقول ل �شمت اهلل فيك الن�شاء ابداً يا جحا.. اوح�شتنا فقال لها: اآ�شف يا زوجتى احلبيبة كنت يف احلجاز!. 


