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ابداأ يومك بع�صري امللفوف لتفقد الوزن

انقا�س الوزن واإجراء تغيريات يف منط احلياة لي�س �سهاًل، ويتطلب 
اأن تقول: ل لبع�س الأكالت التي حتبها، وخا�سة ال�سكريات. ويعترب 
ت�ساعد  التي  الغذائية  العنا�سر  اأكرث  من  )الكرنب(  امللفوف  ع�سري 

على �سبط ا�ستهاء احللوى وال�سكريات، والتخ�سي�س.
ابداأ  ال�سكريات  اأم���ام  ال�سعف  نقطة  على  والتغلب  ال���وزن  لإنقا�س 
وال�سبانخ  )احلام�س(  الليمون  اإليه  واأ�سف  امللفوف،  بع�سري  يومك 

اأو البطاطا احللوة.
مع الغداء ميكنك اأي�ساً تناول ع�سري امللفوف مع اإ�سافة بع�س حبوب 
ال�سوفان التي تعّزز الإح�سا�س بال�سبع اأو املوز. �سي�ساعد هذا الع�سري 
ت��ن��اول وجبة  اأك���ل احل��ل��وي��ات، وي�����س��اع��دك على  ال��رغ��ب��ة يف  على كبح 

غدائك باعتدال.
وعند ع�سر امللفوف �ستتبقى الألياف يف اخلالط، ميكنك ال�ستفادة 
وتزيد  باملغذيات  غنية  لأنها  ال�سلطة،  اإىل  اإ�سافتها  اأو  واأكلها  منها 

الإح�سا�س بال�سبع.
فوائد ع�سري امللفوف:

* كبح ا�ستهاء ال�سكريات واحللوى.
* خف�س الكول�سرتول )وفقاً لدرا�سة يابانية(.

* اإنقا�س الوزن.
* عالج قرحة املعدة.

* تخفيف التهابات اجل�سم.
* الوقاية من ال�سرطان.

* تخفيف متاعب القولون الع�سبي

»مرتي« م�صطلح �صعبي لن تتوقعوا معناه!
ا�ستهرت هذه  ال���زوج على زوج��ت��ه، وق��د   )م��رت��ي( ه��ي كلمة يطلقها 
الت�سمية يف بالد ال�سام وخ�سو�ساً يف لبنان و�سوريا علماً ان معظمنا 

يعتقد باأن هذا امل�سطلح �سعبي دون م�ستوى نظراً لقدمه وعامّيته.
ولكن يف احلقيقة فاإن هذه الت�سمية حتمل معنى مذهاًل.

ففي الأ���س��ل مرتي ه��ي كلمة م��ن اأ���س��ول اآرام��ي��ة وغ��ري م��وج��ودة يف 
قوامي�س اللغة العربية، وقد انتقلت من جيل اإىل جيل حتى اأ�سبحت 

تردد من دون اإدراك املعنى.
تق�سم اىل جزئني:   كلمة مرتي  ف��اإن  الآرم��ي��ة  اللغة  خ��رباء  وبح�سب 
باللغة  للموؤنث  القريب  الإ�سارة  �سمري  وهي  تي  و  �سيد،  وتعني  مار 

الآرامية، فت�سبح  مرتي اأي �سيدتي .
و عندما ينادي الزوج زوجته ب�  مرتي ، فهذا دليل احرتام من قبله.

انقطاع النف�س اأثناء النوم ي�صتلزم زيارة الطبيب 
قالت اجلمعية الأملانية لأبحاث النوم وطب النوم اإن انقطاع النف�س 
لأن��ه يف ه��ذه احلالة ل يتم  ف��وراً  زي��ارة الطبيب  النوم ي�ستلزم  اأثناء 

اإمداد اجل�سم بقدر كاف من الأوك�سجني لفرتة ق�سرية. 
اأثناء النوم يرفع خطر الإ�سابة بارتفاع  اأن انقطاع النف�س  واأ�سافت 
وال�سكتة  القلبية  والأزم���ة  القلب  �سربات  انتظام  وع��دم  ال��دم  �سغط 

الدماغية.
وتتمثل امل�سكلة هنا يف اأن الأ�سخا�س، الذين يعانون من انقطاع النف�س 
وميكن  النوم.  ويوا�سلون  الغالب  يف  ذلك  يالحظون  ل  النوم،  اأثناء 
ال�ستدلل على انقطاع النف�س اأثناء النوم من خالل مالحظة بع�س 
العالمات بعد ال�ستيقاظ مثل ال�سداع وجفاف احللق والنعا�س اأثناء 

النهار.
النوم على  النائم لو�سعية  وهناك بع�س ال�سرتات، التي متنع تقلب 
اأقنعة  اأن  النف�س. كما  انقطاع  الذي يت�سبب يف  الو�سع،  الظهر، وهو 
اإذا مت  تكون مفيدة يف مثل هذه احلالة،  اأن  التنف�س اخلا�سة ميكن 
ب�سخ  ب�سيط، وتقوم  ينتج عنها �سغط  الليل؛ حيث  ارت��داوؤه��ا ط��وال 

الهواء املحيط يف ال�سعب الهوائية. 
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ا�صتخدام احلوامل الهواتف ل ي�صر الأطفال 
م�سكالت  من  يعانون  اأطفال  اإجن��اب  احتمال  اأن  اإىل  حديثة  درا�سة  ت�سري   
ي�ستخدمن  ال��الئ��ي  احل��وام��ل  الن�ساء  ل��دى  يزيد  ل  العقلي  بالنمو  تتعلق 
ا�ستخدامها.  يتجننب  ال��الئ��ي  ب��احل��وام��ل  ب��امل��ق��ارن��ة  امل��ح��م��ول��ة  ال��ه��وات��ف 
املعهد  من  وهو  الدرا�سة،  يف  امل�ساركني  الباحثني  كبري  األك�سندر  يان  وق��ال 
الرنويجي لل�سحة العامة،  مل جند دليال على اأي تاأثري �سار من املراأة، التي 
ت�ستخدم هاتفها املحمول اأثناء حملها، على النمو الع�سبي لالأطفال عندما 
ترتاوح اأعمارهم بني ثالث وخم�س �سنوات . واأ�ساف األك�سندر عرب الربيد 
الإلكرتوين  بالن�سبة لنا كانت املفاجاأة هي اأنه كلما اأكرثت املراأة احلامل من 
ا�ستخدام هاتفها املحمول كلما زادت قدرات طفلها على احلديث واحلركة 
. وكانت بحوث �سابق، وخ�سو�سا يف جمال احليوان،  اأع��وام  يف عمر ثالثة 
الكهرومغناطي�سية  التعر�س ملجالت الرتددات  اإذا كان  اأثارت خماوف مما 
الال�سلكية من �ساأنه التاأثري على عقول الأطفال. لكن النتائج كانت دوما 
ذكر  ما  بح�سب  م�ستفي�سة  ال�سدد  بهذا  الدرا�سات  تكن  مل  كما  متناق�سة 
بالدرا�سة  يتعلق  وفيما  هيلث(.  بابليك  )ب��ي.ام.���س��ي  دوري���ة  يف  الباحثون 
�سوؤال  ج��رى  اإذ  ابنها  مع  اأم��ا   45389 بيانات  الباحثون  اخترب  احلالية 
الأم عن مدى ا�ستخدامها للهاتف املحمول اأثناء فرتة حملها ومدى قدرة 
ابنها على احلديث واحلركة عندما تراوح عمره بني ثالثة وخم�سة اأعوام. 
اأثناء  اإنهن مل ي�ستخدمن الهاتف  واإجمال قالت ع�سرة يف املئة من الن�ساء 
اإن ا�ستخدامهن  39 يف املئة منهن  اأو ا�ستخدمنه نادرا فيما قالت  حملهن 
له كان  قليال  و47 يف املئة  متو�سطا  واأربعة يف املئة قلن اإن ا�ستخدامهن 
الهاتف  اأمهاتهن  الذين مل ت�ستخدم  بالأطفال  . ومقارنة  له كان  مفرطا 
اأقرانهم ممن  امتاز  ن��ادرا،  له  ا�ستخدامهن  كان  اأو  اأثناء حملهن،  املحمول 
ا�ستخدمت اأمهاتهن الهاتف بانخفا�س خطر تدهور تراكيب اجلمل لديهم 
مبعدل 27 يف املئة وخطر عدم اكتمال القواعد النحوية مبعدل 14 يف املئة 

والتاأخر الطبيعي يف اللغة 31 يف املئة عند عمر ثالث �سنوات.

الذئاب اأذكى من الكالب
واأملانيا  النم�سا  م��ن  دويل  ف��ري��ق  ت��و���س��ل 
وهولندا وبريطانيا اإىل اأن تدجني الذئب 
اإىل  اأدى   )Canis lupus( ال����ربي 
انخفا�س موؤ�سر الذكاء لدى هذا احليوان. 
وقال العلماء اإن الكالب على عك�س الذئاب 
ال��ربي��ة غ��ري ق���ادرة على حت��دي��د عالقات 

�سببية بني حدث واآخر.
امل��و���س��وع مبجلة   وق��د ن�سر م��ق��ال يف ه��ذا 

العلمية.   Scientific Reports
القدرات  الأح���ي���اء مب��ق��ارن��ة  ع��ل��م��اء  وق����ام 
با�ستخدام  ذئبا  و12  كلبا  ل�14  العقلية 
نظام خا�س لالختبارات. وكان يجب على 
اثنتني  بني  من  حاوية  حتديد  احليوانات 
الكالب  و�سعت فيها مادة غذائية. وكانت 
وال���ذئ���اب ت��ت��اب��ع اإمي�����اءات وت��ع��ب��ريات وجه 
الإن�����س��ان ال��ت��ي ت��ظ��ه��ر م��ك��ان ال��ط��ع��ام، ثم 
اخ��ت��ارت ب��ني احل��اوي��ت��ني. ات��خ��ذت الذئاب 
اأن  دون  الأك������ل  ���س��ائ��ب��ا، ووج������دت  ق������رارا 
على  اعتمادا  اأي  الإن�سان،  ذلك  يف  يتدخل 
بينها حجم احلاوية  وم��ن  قرائن حم��ددة 
هزها.  ع��ن��د  عنها  ال�����س��ادرة  وال�����س��و���س��اء 
اإدراك  على  ال��ق��درة  ف���اإن  العلماء  وح�سب 
�سبب ونتيجة ما حدث حتتاج اإليها الذئاب 
للبقاء على قيد احلياة يف الظروف الربية. 
اأما الكالب التي تعد نوعا فرعيا للذئاب، 

فتم تدجينها منذ 12-40 األف عام.

فقد يديه ويقود 
�صيارته بقدميه

عبد  رج���ب  امل�����س��ري  ي�ست�سلم  مل 
املن�سور حلالته اجل�سدية املختلفة 
بل قرر عي�س حياته ب�سكل طبيعي 

متاًما مثل الآخرين.
املن�سور يف قرية  ول��د رج��ب عبد 
باإعاقة  كفر حجازي وهو م�ساب 
املحاولت  ك���ل  وب�����اءت  ي���دي���ه،  يف 
اجلراحية  وال��ع��م��ل��ي��ات  ال��ط��ب��ي��ة 
ا�ستخدام  فقرر  بالف�سل  الكثرية 
رجليه بدل منها منذ اأن كان يبلغ 

من العمر 15 �سنة فقط.
ت�سليح  يف  ال���ي���وم  رج���ب  وي��ع��م��ل 
با�ستخدام  وال��ه��وات��ف  ال�����س��اع��ات 
رج��ل��ي��ه، وق���د ط���ّور دراج����ة نارية 
بنف�سه ميكنه اأن يقودها بقدميه . 
ومن بعد الدراجة النارية، متكن 
���س��راء �سيارة  امل��ن�����س��ور م��ن  ع��ب��د 
لتنا�سب  بتعديلها  وق���ام  ق��دمي��ة 
لتكون  بطريقة  ف�سممها  حالته، 
عجلة  على  ثابته  الي�سرى  رجله 
اليمنى  ال����ق����دم  ف��ي��م��ا  ال����ق����ي����ادة 
ت���ت���ح���رك ب����ني دع�������س���ات ال���وق���ود 
وتغيري  وال���ف���رام���ل  وال������س�����ارات 

ال�سرعة.
متزوج  امل��ن�����س��ور  ع��ب��د  ان  ي��ذك��ر 
م�سر  اأولد.ب����ال���������س����ور-   3 ول����ه 
ويعمل  �سيارته  ي��ق��ود  ي��دي��ه  فقد 

م�ستخدًما قدميه
عبد  رج��ب  امل�����س��ري  ي�ست�سلم  مل 
املن�سور حلالته اجل�سدية املختلفة 
بل قرر عي�س حياته ب�سكل طبيعي 

متاًما مثل الآخرين.
ق��ري��ة كفرحجازي  ول��د رج��ب يف 
يديه،  يف  ب���اإع���اق���ة  م�����س��اب  وه����و 
الطبية  امل�����ح�����اولت  ك����ل  وب�������اءت 
الكثرية  اجل��راح��ي��ة  وال��ع��م��ل��ي��ات 
رجليه  ا���س��ت��خ��دام  ف��ق��رر  بالف�سل 
يبلغ من  ك��ان  اأن  ب��دل منها منذ 

العمر 15 �سنة فقط.
ت�سليح  يف  ال���ي���وم  رج���ب  وي��ع��م��ل 
با�ستخدام  وال��ه��وات��ف  ال�����س��اع��ات 
رج��ل��ي��ه، وق���د ط���ّور دراج����ة نارية 
بنف�سه ميكنه اأن يقودها بقدميه . 
ومن بعد الدراجة النارية، متكن 
���س��راء �سيارة  امل��ن�����س��ور م��ن  ع��ب��د 
لتنا�سب  بتعديلها  وق���ام  ق��دمي��ة 
لتكون  بطريقة  ف�سممها  حالته، 
عجلة  على  ثابته  الي�سرى  رجله 
اليمنى  ال����ق����دم  ف��ي��م��ا  ال����ق����ي����ادة 
ت���ت���ح���رك ب����ني دع�������س���ات ال���وق���ود 
وتغيري  وال���ف���رام���ل  وال������س�����ارات 

ال�سرعة.

�صعوبات القراءة عند كبار 
ال�صن تهددهم بالعمى

قالت اجلمعية الأملانية لطب العيون، اإن مواجهة 
���س��ع��وب��ات ع��ن��د ال����ق����راءة، م��ث��ل ق�����راءة ال�سحف 
ا�ست�سارة  ت�ستلزم  ال��ي��د،  �ساعة  ق���راءة  اأو  والكتب 
الإ�سابة  اإىل  ت�سري  قد  لأنها  ف��وراً  عيون  طبيب 
يف  بالتقدم  املرتبط  البقعي  بالتنك�س  يعرف  مبا 
العمر.  ومن الأعرا�س الأخ��رى الدالة على هذ 
املر�س الروؤية امل�سوهة، كروؤية اإطار الباب ب�سكل 
مقو�س ولي�س ب�سكل م�ستقيم. واأو�سحت الرابطة 
اأن البقعة تقع يف �سبكية العني، وهي امل�سوؤولة عن 
روؤية التفا�سيل بو�سوح. ويعاين مر�سى التنك�س 

البقعي من خلل يف وظيفة البقعة. 

ممكن  وق��ت  اأق���رب  يف  امل��ر���س  ت�سخي�س  وينبغي 
النوع  الب�سر. ويف  ب��ف��ق��دان  امل��ري�����س  ي��ه��دد  لأن���ه 
هذا  ح��دوث  تاأجيل  املر�س ميكن  "الرطب" من 
اخلطر ب�سكل وا�سح، يف حني ل ميكن عالج النوع 

الآن.  حتى  فعال  ب�سكل  "اجلاف" منه 

لهذه  م�ؤثرة  الب�سيطة  الأم���ر  تلك  تك�ن  اأن  اأح��د  ببال  يخطر  مل  رمبا 
الدرجة: اإنها عادات غري �سحية يق�م بها معظم النا�س يف احلياة الي�مية، 

دون اأن يعرف�ا اأنها قد ت�سر ب�سحتهم. لنتعرف على بع�سها.
قائمة الأخطاء ال�سحية التي يتبعها بع�س النا�س تت�سدرها عادة غ�سل 
اإتالف  اإىل  ت�ؤدي  قد  العادة  تلك  الفط�ر.  تناول  بعد  مبا�سرة  الأ�سنان 
امل�قع  يقرتح  لذلك  الإلكرتوين.   "Top santé" م�قع  بح�سب  اللثة، 
غ�سل  قبل  دقيقة  ثالثني  وانتظار  فقط.  باملاء  امل�سم�سة  بعملية  القيام 

الأ�سنان بالفر�ساة، كما ين�سح بتناول علكة بدون �سكر.
اأن  اأك��دت  كاليف�رنيا  جامعة  بها  قامت  درا�سة  فاإن  امل�قع،  ذات  وح�سب 
مت�سية بع�س ال�قت يف �سيارة بن�افذ مفت�حة ي�ؤدي اإىل ا�ستن�ساق 45 يف 
املائة من املل�ثات التي قد نت�ستن�سقها يف ي�م واحد. لذلك ُي�ستح�سن غلق 

الن�افذ اأثناء قيادة ال�سيارة.

�صحية  م�صكالت  اإىل  توؤدي  قد  يومية  عادات   5
وُيعترب ن�سر املالب�س يف الداخل اأمرا غري �سحي. لذا ين�سح 
املوقع بتجنبها. حيث اأن ن�سر املالب�س املبللة يف الداخل قد 
اأن يوؤدي  اأمر ميكن  اإىل الت�ساق اجلراثيم بها. وهو  ي��وؤدي 
اإىل الإ�سابة باأمرا�س كاحل�سا�سية وال�سيقة، لذلك يف�سل 

ن�سر املالب�س يف الهواء الطلق.
الطعام يف  و�سع  بعدم  ُين�سح  العادات،  اإىل هذه  وبالإ�سافة 
املواد  لأن  "امليكروويف"،  يف  وت�سخينه  بال�ستيك  من  اآنية 
البال�ستيكية تت�سمن مكونات متبخرة، والكثري من املكونات 
الكيميائية الأخرى، التي قد متتزج بالطعام بعد و�سعها يف 
بال�سرطان.  الإ�سابة  ت�سبب يف  وقد  ح��رارة مرتفعة،  درج��ة 

لذلك ُيف�سل و�سع الطعام يف اآنية من الزجاج اأو اخلزف.
�سيئة  ع��ادة  النوم  قبل  الإلكرتونية  الر�سائل  ق��راءة  وتبقى 
 "Top santé" ُتخل بالنوم ال�سحي. لذلك ين�سح موقع
والتلفاز  والكمبيوتر  الذكي  كالهاتف  ال�سا�سات  كل  باإطفاء 
مع ال�ساعة التا�سعة ليال، وكذا بع�سرين دقيقة من القراءة 

يف كتاب قبل اخللود للنوم.

احذر و�سع اخل�سروات يف امليكروويف!
ل��ل��خ�����س��روات يف �سياع  امل��خ��ت��ل��ف��ة  ال��ط��ه��ي  ت��ت�����س��ب��ب ط����رق 
اأكرب  فقدان  يف  يت�سبب  امليكروويف  لكن  مهمة،  فيتامينات 
ن�����س��ب��ة م���ن م�����س��ادات الأك�������س���دة، ال��ت��ي حت��م��ي اجل�����س��م من 
�سيكون  امل�ستقبل  اأن  اخل��رباء  ي��رى  املقابل  يف  ال�سرطانات. 

للطهي بالبخار.
فقدان  اإىل  اخل�سروات  لطهي  امليكروويف  ا�ستخدام  ي��وؤدي 
م�سادات اأك�سدة مهمة لها خ�سائ�س حماية من ال�سرطانات 
وموجودة يف العديد من اأنواع اخل�سروات. ويعترب الطهي 
ذلك  اأف�سل طرق طهي اخل�سروات،  هو  ال�سلق  اأو  بالبخار 
اأن هذه املواد املفيدة تبقى على الأقل يف ماء الطهي. وتلعب 
اجلزيئات  اآث��ار  من  احل��د  يف  مهماً  دوراً  الأك�سدة  م�سادات 
عوامل  نتيجة  اجل�سم  يف  تتكون  التي  )املوؤك�سدات(  احل��رة 

طبيعية اأو بفعل التدخني والتلوث والأ�سعة ال�سارة.
وحت��ت��وي اخل�����س��روات وال��ف��اك��ه��ة ع���ادة ع��ل��ى ك��م��ي��ات كبرية 
تختلف  منها  اجل�سم  ا�ستفادة  لكن  الأك�سدة،  م�سادات  من 
بح�سب طريقة طهي واإعداد اخل�سروات. ويعترب القرنبيط 
على  اح��ت��واءاً  اأك��رث اخل�سروات  )ال��ربوك��ل��ي( من  الأخ�سر 
م�����س��ادات الأك�������س���دة وف��ي��ت��ام��ي��ن��ات ع���دي���دة حت��م��ي اجل�سم 
طهي  اأن  العلمية  التجارب  واأثبتت  احل���رة.  اجلزيئات  م��ن 
تقريباً  املئة  يف   85 نحو  يفقده  امليكروويف  يف  الربوكلي 
بالبخار  الطهي  اأن  حني  يف  املهمة،  الأك�سدة  م�سادات  من 
يفقده �ستة يف املئة فقط من هذه املواد املفيدة للج�سم، وفقاً 
لتقرير ن�سره موقع "دي جي كيه" الأملاين املعني بالأخبار 

ال�سحية.

البخار لطهي اخل�سروات
يختلف اخلرباء حول خماطر اإعداد الطعام يف امليكروويف، 
اإذ اأنه - مثل خمتلف طرق اإعداد الطعام - يدمر الفيتامينات 
اأخرى،  لأط��ع��م��ة  م��الءم��ة  اأك���رث  ولكنه  الأح���ي���ان،  بع�س  يف 
ن��وع اخل�سروات ودرج��ة احلرارة  اأم��ر يختلف بح�سب  وه��و 
"كورير"  �سحيفة  لتقرير  وف��ق��ا  اإع���داده���ا،  يف  امل�ستخدمة 

النم�ساوية.
لذلك، مييل اخلرباء اإىل ت�سنيف الطهي بالبخار كاأف�سل 
ط���رق ط��ه��ي اخل�����س��روات، اإذ ت�����س��اع��د ه���ذه ال��ط��ري��ق��ة على 
حتتاج  ول  املفيدة.  وامل��واد  الفيتامينات  مبعظم  الحتفاظ 
الطعم  لأن  امللح،  لإ�سافة  بالبخار  طهيها  بعد  اخل�سروات 
املركز للخ�سروات يبقى فيها، عالوة على احتفاظها بلونها 

الطبيعي.
"دي جي  ن�سرها موقع  اأمل��ان  لباحثني  درا�سة  واأظهرت  هذا 
احتفاظ اخل�سروات  على  ي�ساعد  بالبخار  الطهي  كيه" اأن 
"�سي"،  فيتامني  ل�سيما  والفيتامينات،  املعدنية  بالأمالح 
الذي يلعب دوراً مهماً يف تقوية املناعة ملواجهة نزلت الربد. 

اإىل  الدرا�سة  خل�ست  املختلفة،  الطهي  طرق  بني  ومقارنة 
اأن الطهي بالبخار ي�ساعد على احتفاظ اخل�سروات باملواد 
طرق  باأف�سل  مقارنة  باملئة،   50 اإىل  ت�سل  بن�سبة  املفيدة 

الطهي الأخرى.

ال�سكر وامللح قد ي�سببان الإدمان!
معروف اأن الإفراط يف تناول مادتي ال�سكر وامللح له خماطر 
كثرية على ال�سحة، وهي ُت�ستعمل بكرثة يف الأغذية املُ�سنعة، 
وقد ت�سبب ال�سمنة، لكن اجلديد يف الأمر هو اأنها قد توؤدي 

اإىل الإدمان!
مو�س  مي�سيل  تاميز"  "نيويورك  ب�سحيفة  ال�سحفي  ق��ام 
الغذائية  امل���واد  يف  وال��ده��ون  وامل��ل��ح  ال�سكر  ح��ول  بتحقيق 
 Top" امل�����س��ن��ع��ة، ن�����س��ره امل���وق���ع الإل����ك����رتوين ال��ف��رن�����س��ي
الإن�سان ح�سا�س جدا جتاه  ج�سم  اأن  فيه  اأثبت   ،"Santé
هذه املواد الغذائية الثالثة، وقد ت�سبب له كرثة ا�ستهالكها 
الأمر،  ه��ذا  الغذائية  امل���واد  اأدرك���ت م�سانع  وق��د  الإدم����ان. 

لذلك ت�ستعملهما بكرثة يف منتجاتها الغذائية.
يف  نبهت  لل�سحة  العاملية  املنظمة  ف��اإن  املوقع،  ذات  وح�سب 
تتوفر  التي  امل�سنعة  الأغذية  تناول  اأن  اإىل  حديث،  تقرير 
على كمية كبرية من ال�سكر، قد �سبب يف ال�سمنة ل� 27 يف 
املائة من املراهقني الأوروبيني، و13 يف املائة من الأطفال.

ويوؤكد مي�سيل مو�س يف كتابه اأن امل�سانع الغذائية ت�ستعمل 
مكان  تنتجها  ال��ت��ي  ل��الأغ��ذي��ة  ط��ع��م��ا  لتمنح  ب��ك��رثة  امل��ل��ح 
لل�سحة  جيدة  لكن  الثمن  غالية  اأخ��رى  عنا�سر  ا�ستعمال 
وامللح  مبيعاتها.  رفع  اأج��ل  من  وذل��ك  والتوابل،  كالأع�ساب 
كال�سكر والدهنيات ي�سبب الإدمان، كما اأن ا�ستهالكه بكرثة 

ي�سكل خطرا حقيقيا على ال�سحة.
وبالرغم من ذلك، يبقى ا�ستهالك ال�سكر وامللح بتوازن �سيئا 
�سروريا، لأن ج�سم الإن�سان بحاجة اإىل مكوناتهما لتن�سيط 

وظائفه احليوية.
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�ش�ؤون حملية

برئا�سة علي را�سد النعيمي

جمل�س جامعة الإمارات يعقد اجتماعه الأول للعام الأكادميي 2018-2017

يف معر�س العني للكتاب

عامل متكامل من التثقيف والتعليم الرتفيهي �صمن فعاليات ركن الإبداع 

�سمن حراكه الثقايف يف العني

نادي تراث الإمارات يفتتح مو�صمه الثقايف مبعر�س الكتاب

•• العني – الفجر 

-الرئي�س  النعيمي  را�سد  علي  الدكتور  معايل  تراأ�س 
ملجل�س  الأول  الج��ت��م��اع  الإم������ارات  جل��ام��ع��ة  الأع���ل���ى 
اول    2018-2017 الأك����ادمي����ي  ل��ل��ع��ام  اجل��ام��ع��ة 
املجل�س  وي�سم  ب��اأب��وظ��ب��ي.  ال�سعديات  بجزيرة  ام�����س 
كاظم-  عبدالفتاح  عي�سى  �سعادة  من  كل  ع�سويته  يف 
حمافظ مركز دبي املايل العاملي، و�سعادة يون�س حاجي 
حممد  الدكتور  و�سعادة  املالية،  وزارة  وكيل   - خ��وري 
املجتمع،  ووقاية  ال�سحة  وزارة  وكيل  العلماء-  �سليم 
عام  مدير   - الأحبابي  نا�سر  حممد  الدكتور  و�سعادة 
عبداهلل  ال��دك��ت��ور  و���س��ع��ادة  للف�ساء،  الإم�����ارات  وك��ال��ة 
امل��ع��رف��ة والتنمية  ال��ك��رم - م��دي��ر ع���ام ه��ي��ئ��ة  حم��م��د 
ال��ب�����س��ري��ة ب��ح��ك��وم��ة دب�����ي،  و����س���ع���ادة ح��م��ي��د عبداهلل 
ال�سمري - نائب الرئي�س التنفيذي للمجموعة ورئي�س 

مبادلة  ب�سركة  امل�ساندة  واخل��دم��ات  الب�سرية  امل���وارد 
ال�سرياين،  علي  حممد  الدكتور  و�سعادة  لال�ستثمار، 
و���س��ع��ادة الأ���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور حم��م��د ع��ب��داهلل البيلي- 
والدكتورة  املتحدة،  العربية  الم���ارات  جامعة  مدير 
اأبوبكر املنهايل -كلية العلوم، جامعة الإمارات،  اأ�سماء 
الطب  كلية   - احل��وق��اين  �سليمان  حم��م��د  وال��دك��ت��ور 
�سما  والدكتورة  الإم���ارات،  جامعة  ال�سحية،  والعلوم 
جمعة الفال�سي - كلية العلوم الإن�سانية والجتماعية، 
جامعة الإم��ارات، والدكتور حممد مقداد ال�سويدي - 

كلية الإدارة والقت�ساد، جامعة الإمارات. 
وتناول الجتماع عدة مو�سوعات مدرجة على جدول 
ال�سرتاتيجي  التوجه  تعزيز  ت�سهم يف  والتي  الأعمال 
الر�سيدة  احلكومة  توجهات  وف��ق  الإم����ارات،  جلامعة 
 2021 الإم����ارات  ل��روؤي��ة  الوطنية  الأج��ن��دة  وتنفيذ 
تلبي  التي  التعليمية  الأنظمة  تطوير  على  والرتكيز 

ال��ط��م��وح��ات وال���ت���ط���ورات احل��ا���س��ل��ة ع��امل��ي��اً، ح��ي��ث مت 
كلية  ووك��ي��ل  اجل��ام��ع��ي��ة،  الكلية  عميد  تعيني  اع��ت��م��اد 
الدرا�سات العليا، وا�ستكمال جلان املجل�س، كما مت اإقرار 
الدرا�سات  وبرامج  لأبحاث  املركزي  "ال�سندوق  اإن�ساء 
وا�ستقطاب  العليا،  ال��درا���س��ات  لأب��ح��اث  دعما  العليا" 
الالزمة ل�ستحداث  امل��وارد  وتوفري  املتميزين  الطلبة 
برامج درا�سات عليا تلبي احتياجات الدولة. كما ناق�س 
املتحدة:  العربية  الإم����ارات  "جامعة  مقرتح  املجل�س 
جامعة امل�ستقبل" لت�سارك اجلامعة الوطنية الأم خطة 
الدولة يف "مئوية الإمارات 2071م" والتي ترتكز على 
اأولها التعليم، حيث تتم درا�سة وتطوير  اأربعة حماور 
ا�ستعداداً  اجلامعة  يف  وال��ربام��ج  التخ�س�سات  جميع 
الرابعة، يف �سوء توجهات احلكومة  ال�سناعية  للثورة 
ل�ست�سراف امل�ستقبل، ومواءمة الربامج التي تطرحها 

اجلامعة مع احتياجات �سوق العمل امل�ستقبلي.

•• اأبوظبي - الفجر

التا�سعة  ال���دورة  فعاليات  �سمن  الإب����داع  رك��ن  يقدم   
من معر�س العني للكتاب الذي تنظمه دائرة الثقافة 
ال��ع��دي��د م���ن ور������س العمل  اأب���وظ���ب���ي  وال�����س��ي��اح��ة يف 
نخبة  م��ع  بالتعاون  ل��الأط��ف��ال  التعليمية  واجلل�سات 
واخلا�سة،  احلكومية  التعليمية  املوؤ�س�سات  اأه��م  م��ن 
اأعمارهم  الركن الأطفال ممن ترتاوح  حيث ي�ستقبل 
ما بني 6 و12 عاماً على فرتتني، الفرتة ال�سباحية 
ظهراً،   1:00 ح��ت��ى  ���س��ب��اح��اً   9:00 ال�����س��اع��ة  م���ن 
وحتى  ع�سراً   5:00 ال�ساعة  م��ن  امل�سائية  وال��ف��رتة 

9:00م�ساًء. 
للكتاب  ال��ع��ني  م��ع��ر���س  يف  الإبداع"  "ركن  ينق�سم 
الإبداعي،  "التفكري  هي  اأرك���ان  اأرب��ع��ة  اإىل  العام  ه��ذا 
اللغوي"  الإب��داع  احلياة،  فاكهة  العلوم  الفنون،  عامل 
اهتمام  ي�ستقطب  اإب��داع��ي  اأ�سلوب  على  فيها  ويعتمد 
بذلك  ليكون  احتياجاتهم،  خمتلف  ويلبي  الأط��ف��ال 
عاملاً متكاماًل يجمع التثقيف والتعليم والرتفيه حتت 

�سقف واحد.
يف رك��ن التفكري الإب��داع��ي وم��ن خ��الل ال��ور���س التي 
يف  امل�ساركني  الأط��ف��ال  م��ع  ال��ت��ع��اون  يتم  ي�ست�سيفها 
تن�سيط عملياتهم العقلية املدفوعة بالرغبة يف اإيجاد 

احلياة.  يف  تواجههم  التي  للم�سكالت  جديدة  حلول 
وهو  وال��ت��ط��وي��ر  للتغيري  م��ه��م  الإب���داع���ي  فالتفكري 
بني  وم��ن  بها.  وال��رق��ي  ب��الأمم  التقدم  عملية  اأ�سا�س 
 ،)T( ال�سيد  لغز  يحل  "من  اليومية  ال��ور���س  ه��ذه 

حتدي الأذكياء، قيا�س الإبداع، فكر باملقلوب".
اأّما ركن عامل الفنون فيقدم العديد من ور�س العمل 
امللون"  الإ���س��ف��ن��ج  ���س��ح��ر  "ور�سة  ب��ي��ن��ه��ا  م���ن  ال��ف��ن��ي��ة 
وخاللها �سيتمكن الطفل امل�سارك من ل�سق الإ�سفنج 
اإىل  امللون املطلوب بوا�سطة تبليله باملاء دون احلاجة 
اأي نوع من اأن��واع الل�سق امل�سنوع من ال��ذرة، لذا فهو 
باإمكانية  ويتميز  �سام،  وغري  الأطفال  على  اآم��ن  يعد 
ا�ستخدامه ب�سهوله لت�سكيل ر�سومات خمتلفة واأ�سكال 
املف�سلة"  املهنية  "�سخ�سيتك  وور�سة  الأبعاد،  ثالثية 
وفيها يقوم الطفل ببناء ال�سخ�سية التي يف�سلها من 
بني رجل الإطفاء والطبيب ورجل ال�سرطة با�ستخدام 
العلم  "لّون  اأّم����ا ور���س��ة  امل��ل��ون��ة،  ال��ق��م��ا���س وال��ع��ي��دان 
األوان  على  بالتعرف  الطفل  قيام  الوطني" فيتخللها 
ثم  ال�سحيحة،  اأماكنها  يف  وترتيبها  الإم����ارات  علم 
يقوم بتلوينه بالألوان ال�سحيحة با�ستخدام الإ�سفنج 
ال�ساغط والألوان املائية، بالإ�سافة اإىل ور�سة "قناعي 
�سخ�سية احليوان  باختيار  الطفل  يقوم  مميز" حيث 
ليتبع اخلطوات  اأج��زاوؤه م�سبقاً  الذي يف�سله واملعدة 

با�ستخدام  وجميل  مميز  ملون  قناع  برتكيب  ويقوم 
اأوراق قما�سية ومطاط اأبي�س.

وعلى �سعيد اآخر، يتيح ركن العلوم فاكهة احلياة العديد 
يف  "الروبوتات  بينها  من  التعليمية  العمل  ور���س  من 
تقدم  وال��ت��ي  واملختربات"  الأح��ي��اء  "عامل  حياتنا"، 
جتارب علمية لتمكني الطفل من فهم نف�سه والعامل 
من حوله بطريقة اأف�سل، حيث �سيتمكن امل�ساركون يف 
حولنا  املوجودة  البكترييا  م�ساهدة  من  الور�سة  هذه 
على اأيدينا واأجهزتنا املحمولة ويف املراحي�س. على اأن 
اجلراثيم  مل�ساهدة  العلمية  التجربة  خطوات  يتتبعوا 
املنت�سرة املختلفة حتت املجهر، ليدركوا اأهمية التطهري 
الأطفال بلم�س  �سي�ستمتع  والتعقيم من حولهم. كما 
اأقرب اإىل احلّية منها. ور�سة  ال�سا�سة خلو�س جتربة 
 Genius MAP“ للح�ساب  اليابانّية  "الّطريقة 
وال���ت���ي ���س��ي��ت��م م���ن خ��الل��ه��ا ت���دري���ب الأط����ف����ال على 
ا�ستخدام العداد بطريقة الت�سور واخليال مل�ساعدتهم 
على تخيل حركات حبات العداد كي يقوموا باحل�ساب 
والإلكرتونيات"  "الكهرباء  وور���س��ة  اأ���س��رع.  بطريقة 
املهتمني بتعلم  زاوي��ة تعليمية تخ�س  وهي عبارة عن 
واملعقدة، يف  الب�سيطة  الكهربائية  التو�سيالت  مبادئ 

جو مليء باملرح واملناف�سة.
فيما يتيح ركن الإبداع اللغوي ور�سة "م�سرح التنني" 

ف�سيتم خاللها الرتكيز على تعليم الطالب اأنه يوجد 
اإن امتالك  اأو موقف م��ا.  ع��دة ط��رق ل��روؤي��ة ق�سة ما 
يف  اجلميع  �سيخدم  اأخ���رى  نظر  لوجهة  اأف�سل  فهم 
احلياة يف مواقف خمتلفة عديدة. كما �سيقدم للطالب 
ق�س�س متثل وجهات النظر املختلفة بني ال�سخ�سيات 
اإىل  بالإ�سافة  اآخ��ر.  منظور  من  اأف�سل  مواقف  نحو 

الكثري من ور�س العمل التعليمية.
اأبوابه  ي��ف��ت��ت��ح  للكتاب"  ال��ع��ني  "معر�س  اأن  ي��ذك��ر 
التا�سعة  م��ن  ف��رتت��ني،  على  يومياً  ال���زوار  ل�ستقبال 
من  الثانية  وال��ف��رتة  ظ��ه��راً،  ال��واح��دة  وحتى  �سباحاً 
ال�ساعة اخلام�سة ع�سراً وحتى العا�سرة م�ساًء، بهدف 
ال��زوار واملهتمني من  اأك��رب عدد ممكن من  ا�ستقطاب 

جميع فئات املجتمع.
ويتيح املعر�س للمهتمني فر�سة الطالع على اأحدث 
الإ�سدارات يف جمالت الأدب والفكر وال�سعر والتاريخ 
وجمموعة متنوعة من الكتب الأكادميية والرتبوية، 
والط���الع على  املف�سلني  الإم��ارات��ي��ني  كتابهم  ول��ق��اء 
بالإ�سافة  الأدب��ي��ة،  واإ���س��دارات��ه��م  انتاجاتهم  اأح���دث 
الثقافية  ال��ن��دوات  من  متميزة  جمموعة  ح�سور  اإىل 
والأفكار  املوا�سيع  من  العديد  تناق�س  التي  والأدب��ي��ة 
من  جمموعة  يقدمها  وال��رتب��ي��ة،  باملجتمع  املتعلقة 

رواد الفكر واملثقفني والكتاب وال�سحفيني.

•• العني - الفجر 

ي�سهد جناح نادي تراث الإم��ارات امل�سارك يف فعاليات 
للكتاب  التا�سع  ال��ع��ني  معر�س  م��ن  التا�سعة  ال����دورة 
مدينة  يف  امل��وؤمت��رات  مركز  يف  حاليا  املقام   2017
ال��ع��ني اإق���ب���ال ر���س��م��ي��ا وج��م��اه��ريي��ا، يف ال��وق��ت الذي 
امل�سرف  والبحوث  للدرا�سات  زاي��د  مركز  فيه  افتتح 
الثقايف  مو�سمه  العني  مبدينة  فرعه  يف  اجلناح  على 
روجريج�س،  ال��دك��ت��ور  الأ���س��ت��اذ  األ��ق��اه��ا  مب��ح��ا���س��رة 
املتحدة،  العربية  الإم����ارات  بجامعة  ال��زائ��ر  الأ���س��ت��اذ 
حول اأهمية املخططات الهند�سية والر�سومات الفنية 
الأث��ري��ة، وذل��ك و�سط ح�سور نوعي  املواقع  يف حفظ 

من الأكادمييني واملخت�سني واملعنيني.
دورة  فعاليات  امل�����س��ارك يف  ت���راث  ن���ادي  ج��ن��اح  اأمَّ  فقد 
امل��ع��ر���س احل��ال��ي��ة امل��م��ت��دة  ح��ت��ى ال��ث��اين م��ن ال�سهر 
واملهتمني،  ال���زوار  ومئات  امل�سوؤولني  من  ع��دد  ال��ق��ادم 
فرق  من  العديد  جانب  اإىل  واملثقفني،  والإعالميني 
حيث  املختلفة،  التعليمية  واملوؤ�س�سات  امل��دار���س  طلبة 
للدور  وت��ق��دي��ره��م  ال�����زوار   ا�ستح�سان  اجل��ن��اح  لق���ى 
اآل نهيان ممثل  الكبري ل�سمو ال�سيخ �سلطان بن زايد 
���س��اح��ب ال�����س��م��و رئ��ي�����س ال���دول���ة رئ��ي�����س ن����ادي تراث 
والأج����داد،  الآب����اء  ت���راث  املحافظة على  الإم�����ارات يف 

ونال  اإعجابهم بالإنتاج الثقايف الغزير واملتنوع، الذي 
بن  �سلطان  مركز  اإ���س��دارات  ث��راًء  ثرائه  اإىل  اأ�سافت 
زاي���د ال��ت��ي جت��م��ع م��ا ب��ني ال����رتاث وامل��ع��ا���س��رة، خللق 

ف�ساء رحب ملحبي القراءة.
من جانب اآخر، ويف ال�سياق نف�سه من احلراك الثقايف 
للنادي يف مدينة العني، ا�ستهل مركز زايد للدرا�سات 
الثقايف  مو�سمه  ال��ع��ني  ف��رع��ه مب��دي��ن��ة  وال��ب��ح��وث يف 
روجريج�س،  ال��دك��ت��ور  الأ���س��ت��اذ  األ��ق��اه��ا  مب��ح��ا���س��رة 
املتحدة  العربية  الإم�����ارات  بجامعة  ال��زائ��ر  الأ���س��ت��اذ 
ومدير متحف كليبيكان بل�سبونة،  تناول فيها  اأهمية 
حفظ  يف  الفنية  وال��ر���س��وم��ات  الهند�سية  املخططات 
الأ�ساتذة  م��ن  ع��دد  وذل���ك بح�سور  الأث���ري���ة،  امل��واق��ع 
املتحدة  العربية  الإم�����ارات  جامعة  م��ن  املخت�سني  و 
املعنيني  وال�سياحة ومن  للثقافة  اأبوظبي  دائ��رة  ومن 

واملهتمني.
ا�ستعر�س املحا�سر العديد من الر�سومات واملخططات 
التي  العاملية  الأث��ري��ة  امل��واق��ع  م��ن  للعديد  املعمارية 
اأو احل���روب وال��ت��ي مل  ب��ال��ك��وارث الطبيعية  ت�����س��ررت 
اإع���م���اره���ا اإل من  اإع�����ادة  ي��ك��ن ه��ن��اك م���ن ���س��ب��ي��ل اإىل 
على  امل�ستملة  التاريخية  امل�سادر  اإىل  الرجوع  خ��الل 
املبنى  هيئة  تظهر  وخم��ط��ط��ات  هند�سية  ر���س��وم��ات 
التاريخية ما  الفنية  امل�سادر  اإن من  اخلارجية، حيث 

تظهر اأركان املباين الداخلية يف حالت اأ�سبه بال�سور 
املن�سوري  فاطمة  ال�سيدة  واأ���س��ادت  الأب��ع��اد.   ثالثية 
مدير مركز زايد للدرا�سات والبحوث باملحا�سر  الذي 
ي�سغل اأي�ساً من�سب مدير متحف كليبيكان بل�سبونة، 
الذي اأ�س�سه كليبيكان،  اأحد اأقطاب ال�سناعة النفطية 
الرتاث  حفظ  اأهمية  مو�سحة  الع�سرين،  ال��ق��رن  يف 
الأب���ع���اد، حيث  ث��الث��ي  ال��ت�����س��وي��ر  بتقنية  الإن�����س��اين 
يتوزع ذلك ال��رتاث يف اأك��رث من 163 دول��ة خمتلفة 

ثقافية  ت��اري��خ��ي��ة  األ���ف منطقة  ال��ع��امل، يف  اأن��ح��اء  يف 
"مواقع  اليون�سكو  منظمة  عليها  تطلق  وطبيعية، 
الرتاث العاملي". اإذ تزداد الأهمية اأكرث يف ظل ن�سوب 
الإرث  ذات  البلدان  من  العديد  يف  امل�سلحة  النزاعات 
الثقايف ملركز  املو�سم  اأن  اإىل  العريق، لفتة  احل�ساري 
زايد للدرا�سات والبحوث من�سبٌّ على تناول املوا�سيع 
البحثية مبا يخدم ر�سالة املركز البحثية ومبا يتواءم 

مع ر�سالته  يف خدمة املجتمع.

حتت عن�ان ملاذا درا�سة املا�سي مهمة
حما�صرة يف »قهوة ال�صباح« بالعني تبحث 

عام  مليون  تاريخ اأبوظبي قبل 65 
•• العني - الفجر:

باأبوظبي  وال�سياحة  الثقافة  ل��دائ��رة  التابع  الوطني  العني  متحف  نظم 
ثاين حما�سرات �سل�سلة برنامج قهوة ال�سباح اأم�س حتت عنوان ملاذا درا�سة 
ال�ساحلي  ال��رتاث  ق�سم  رئي�س  بيت�س  الدكتور مارك  القاها  املا�سي مهمة، 

وعلم احلفريات يف الدائرة. 
املرى  جابر  بح�سور  الظاهرى  مرمي  قدمتها  التى  املحا�سرة  بداية  وفى 

بالأنابة  والتاريخ  البيئة  ادارة  مدير 
العني  ب���ل���دي���ة  مب�������س���رح  واأق����ي����م����ت 
ب��ي��ت�����س رحلة  ال���دك���ت���ور  ا���س��ت��ع��ر���س 
م�ست،  �سنة  مليون   65 اإىل  امتدت 
الدينا�سورات  ان���ق���ر����س���ت  ع���ن���دم���ا 
البحر،  وقتها حتت  الإم���ارات  وكانت 
الت�ساري�س  تكون  كيفية  اىل  م�سريا 

اجلغرافية يف دولة الإمارات 
يف  اجليولوجية  ال��روا���س��ب  ان  وق���ال 
منطقة الظفرة باأبوظبي تعد اأف�سل 
على  العربية  اجل��زي��رة  �سبه  يف  دليل 
امليو�سيني  ال��ع�����س��ر  خ����الل  احل���ي���اة 
6-8 م��ل��ي��ون �سنة  امل��ت��اأخ��ر، م��ا ب��ني 
م�ست. حيث كانت �سحراء اجلزيرة 

العربية خ�سراءموؤكدا على وجود جمموعة كبرية من احليوانات والنباتات 
املنطقة وق��ال ان هذا  التي كانت قد عا�ست  وتواجدت فى هذه  املتحجرة 
التنوع الكبري يف كل �سيء من الأ�سداف اإىل التما�سيح والقوار�س والطيور 
كان  ال��ذي  النهر  بنظام  مدعومة  كانت  والفيلة  النهر  واأف��را���س  وال��ق��رود 
يتدفق يوما ما عرب ما هو معروف الآن بدولة الإمارات والذي ظل لفرتة 
طويلة قبل اأن يجف ويختفي وا�ساف اإن اأعداد الب�سرية التي احت�سدت يف 
املثالية  املناخية  الفرتات  خالل  اأنف�سهم  يكيفوا  اأن  ا�ستطاعوا  مبكر  وقت 

حيث متكنوا من الإنت�سار من اأفريقيا واآخرياً من جميع اأنحاء العامل. 
ظبي  اأب���و  يف  بال�سكان  املتعلقة  الأدل����ة  بع�س  بيت�س  ال��دك��ت��ور  ناق�س  وق��د 
ما  اأ�سالف  ثقافة وجمتمع  الآث��ار يف اجلمع بني  ب��داأ علماء  لإظهار كيف 
قبل التاريخ،كما عر�س نتائج احلفريات الأثرية الأخرية يف جزيرة مروح 

بهدف توفري الروؤية عن �سكان اأبوظبي القدامى.
 ، البحر  الدينا�سورات ب�سبت نيزك �سقط يف  انقرا�س  وحتدث عن كيفية 

وكيفية تكوين الت�ساري�س يف العامل ويف دولة الإمارات العربية املتحدة 
وتطرق اإىل فرتة وجود الفيله يف منطقة الظفرة من 6 اإىل 7 ماليني �سنة 
م�ست ،، وا�ستعر�س الأحفوريات يف بينونة يف الع�سر امليو�سيني وحتدث عن 

ق�سة تكوين الأنهار القدمية منذ ما قبل 6-8 مليون �سنة
غزال  وق��رن  مت�ساح  عظام  ت�سمنت  التي  الظفرة  مكت�سفات  اأي�سا  وتناول 
و�سر�س القرد ون�سف �سر�س الفيل واأختتم املحا�سرة باحلديث عن الع�سر 

احلجري القدمي اإىل اأكت�ساف اأول م�ستوطنة
ال�ساحلي  للرتاث  رئي�س  عمله  بحكم  بيت�س  الدكتور  ان  بالذكر  اجلدير 
التنقيب وم�سح  اأعمال  �سارك يف  وال�سياحة،  الثقافة  دائ��رة  واحلفريات يف 
اأبوظبي،  ويتعرب من كبار علماء الآثار  اإم��ارة  عدد من اجلزر الآثرية يف 

املقيمني يف الدولة 
هذا ويهدف برنامج "قهوة ال�سباحاىل تقدمي �سيغة جديدة تعنى بالعديد 
من املوا�سيع الثقافية التي تهم فئات خمتلفة من املجتمع، حيث ي�سارك فيه 
نخبة من املثقفني املتخ�س�سني، لطرح جتاربهم واهتماماتهم واأبحاثهم، 
اإطار علمي مب�سط. خا�سة ان املوا�سيع املطروحة ي�سعى  لن�سر املعرفة يف 
الربنامج من خاللها للو�سول اإىل العديد من �سرائح املجتمع، لي�سهم يف 

ن�سر املعارف واحلفاظ على املوروث الثقايف للدولة. 

الروائيون الإماراتيون ال�صباب ي�صاركون 
جمهور العني للكتاب جتاربهم الإبداعية

•• اأبوظبي - الفجر:

الذي  للكتاب  العني  معر�س  فعاليات  �سمن  الثقايف  الربنامج  ا�ست�ساف 
اأبوظبي، ندوة جائزة الإمارات للرواية  تنظمه دائرة الثقافة وال�سياحة يف 
ال�سابني:  الإماراتيني  الروائيني  كل من  املوهبة مب�ساركة  ودعم  تقدير   ..
الرواية بروايتها  الإماراتية يف فئة  الرواية  الفائزة بجائزة  املرزوقي  جناة 
ن�سيت من اأكون واإبراهيم املرزوقي الفائز بجائزة الرواية الإماراتية يف فئة 
الظاهري، وذلك  الأديبة جناة  واأدارتها  فاليوم،  بروايته  الق�سرية  الرواية 
الندوة  واأت��اح��ت  للموؤمترات.  العني  مركز  يف  �سبتمرب   25 الإث��ن��ني  م�ساء 
الفر�سة للفائزين بجائزة الإمارات للرواية للحديث عنها وعن اأحالمهم 
وطموحاتهم مع الكتابة الأدبية والروائية، وم�ساركة جمهور معر�س العني 
للكتاب التجربة الإبداعية امللهمة التي خا�ساها و�سوًل اإىل الفوز باجلائزة. 
واأّكدت جناة الظاهري يف تقدميها للندوة على اأهمية اجلائزة التي ترتقي 
بالفعل الإبداعي الأدبي الإماراتي يف جمال مهم من جمالت الكتابة وهو 
الرواية التي باتت ُتعترب ديوان العرب يف ع�سرنا هذا، م�سّددة على الدور 
الكبري الذي اأّدته اجلائزة منذ انطالقتها برعاية �سمو ال�سيخ عبد اهلل بن 
twofour54 زايد اآل نهيان، وزير اخلارجية والتعاون الدويل وبتنظيم



م�ستقات حليب ع�س�ية
ا����س���رِت م�����س��ت��ق��ات احل��ل��ي��ب ال��ع�����س��وي��ة ل��ت��دع��ي��م حميتك 
ُن�سرت  ا���س��ت��ن��ت��ج��ت درا����س���ة  امل���ج���ال،  ب��امل��غ��ذي��ات. يف ه����ذا 
اأن   2016 ع���ام  ل��ل��ت��غ��ذي��ة( يف  ال��ربي��ط��ان��ي��ة  )امل��ج��ل��ة  يف 

احل��ل��ي��ب ال��ع�����س��وي ي��ح��ت��وي ع��ل��ى ده����ون الأوم���ي���غ���ا 3 
اكت�سف   .56% بن�سبة  التقليدي  احلليب  من  اأك��رث 

باحلديد  غنى  اأك��رث  احلليب  ذل��ك  اأن  اأي�ساً  البحث 
الغذائية  الدفعة  هذه  ترتبط  رمبا   .E والفيتامني 
باختالف املنتجات امل�ستقة من الأبقار التي ترعى يف 

امل�ساحات الع�سبية.

���س��ل��ط��ات غ��ن��ي��ة ب���ال���ده����ن 
ال�سحية

بخ�سراوات  الغنية  ال�سلطة 
اأق�سى  اإىل  ية  مغذِّ ملّونة 

لال�ستفادة  لكن  ح��د. 
من  ال���ق�������س���وى 

ال�سلطات، ل تخرت ال�سل�سات اخلالية من الدهون. وفق 
بحث اأجرته جامعة )بريدو(، تبنّي اأن خلط اخل�سراوات 
ُيح�ّسن  ال��ده��ون  م��ن  �سغرية  ن�سبة  م��ع 
التي  الكاروتينات  امت�سا�س 
مت��ن��ع الأم���را����س وميكن 
خ�سراوات  يف  اإيجادها 
م�������ث�������ل ال�����ط�����م�����اط�����م 
واجل����زر. ك��ذل��ك تبنّي 
اأح���ادي���ة  ال����ده����ون  اأن 
الإ����س���ب���اع، كتلك  ع���دم 
املوجودة يف زيت الزيتون 
واملك�سرات،  والأف����وك����ادو 
منافع  تزيد 

ال�سلطات.

براعم اخل�سراوات
الكرنب  م��ث��ل  امل��ن��ت��ج��ات  بع�س  م��ن  م�����س��ّغ��رة  ن�سخة  اإن��ه��ا 
اأج��راه��ا علماء يف  واجل��رج��ري وال��ف��ج��ل. اكت�سفت درا���س��ة 
براعم  م��ن  ع���دة  اأ���س��ن��اف��اً  اأن  الأم��ريك��ي��ة  ال���زراع���ة  وزارة 
 Eو C اخل�����س��راوات غنية مب��غ��ذي��ات م��ث��ل ال��ف��ت��ام��ي��َن��ني
اأكرث من النباتات النا�سجة ب�ست مرات. ُيذكر اأن براعم 
اخل�سراوات ُتقَطف بعد فرتة ق�سرية من زرعها، اأي حني 

تكون غنية باملغذيات التي حتتاج اإليها كي تنمو.

منتجات جمّمدة
منطقتك،  يف  طازجة  وخ�سراوات  فاكهة  جتد  مل  اإذا 

اخرت ن�سخاً حرارتها حتت ال�سفر. ثمة منتجات 
بعدما  ُتقَطف  وال��ربوك��ويل  ال��ف��راول��ة  مثل 

ما  ���س��ري��ع��اً،  ��د  ��مَّ جُتَ ث��م  بالكامل  تن�سج 
يعني اأنها حتتوي على ن�سبة اإ�سافية 

باملنتجات  مقارنًة  املغذيات  من 
تخ�سر  ال����ت����ي  ال�����ط�����ازج�����ة 

خالل  الغذائية  قوتها 
النقل  م��رح��ل��ة 

 . ين لتخز ا و
كت�سفت  ا

درا�������س������ة 
اأج����رت����ه����ا 
ج�������ام�������ع�������ة 

كاليفورنيا - ديفي�س يف عام 2014 اأن حمتوى الفيتامني 
يفوق  والتوت  واللوبياء  الذرة  من  املجّمدة  الن�سخ  يف   C
ن�سبته يف الن�سخ الطازجة 

واملخّزنة.

ق�ية  اأ���س��م��اك 
الرائحة

التي  الأ�سماك 
حتمل رائحة 
مثل  ق����وي����ة 
ال�����������س�����اردي�����ن 

لفرتة  ت�سمد  اأن  وميكن  ج��داً  �سحية  والرنكة  واملاكريل 
ط��وي��ل��ة. م��ق��ارن��ًة ب��ث��م��ار ال��ب��ح��ر ال�����س��ائ��ع��ة، م��ث��ل البلطي 
الدهنية على كمية  الأ���س��م��اك  ه��ذه  وال��روب��ي��ان، حت��ت��وي 
اإ�سافية من الأوميغا 3. ُن�سرت درا�سة يف )جملة التغذية( 
يف عام 2016 وذكرت اأن ارتفاع ن�سبة هذه الدهون ُيح�ّسن 
�سغط الدم ويزيد املنافع الغذائية املرتبطة بالأوميغا 3. 
كميات  ال�ساردين،  مثل  الدهنية،  الأ�سماك  تقّدم  كذلك 

اإ�سافية من الفيتامني D الذي يقوي العظام.

خ�سراوات مطب�خة
قيمتها  ُي�سعف  اخل�����س��راوات  ت�سخني  اإن  ع��م��وم��اً  ُي��ق��ال 
لي�س  الو�سع  اأن  العلمية  الدرا�سات  تثبت  لكن  الغذائية 
كذلك دوماً. ك�سف تقرير ورد يف جملة )كيمياء الغذاء( 
يف عام 2016 اأن طبخ الكرنب على البخار يزيد مفعول 
نف�سه  املبداأ  ينطبق  فيه.  امل��وج��ودة  الأك�سدة  م�سادات 
على خ�سراوات ورقية اأخرى مثل ال�سلق وامللفوف. 
األ نغلي اخل�سراوات لأن  لكن من الأف�سل دوماً 
القابلة  امل��غ��ذي��ات  م��ن  جُت���ّرده���ا  العملية  ه���ذه 
الفيتامني  مثل  امل��اء  يف  للذوبان 

.C

بّينت الدرا�سات اأن احلمية الغذائية توؤثر يف اأ�سرار اجلذور احلرة التي 
تغرّي عمل اخلاليا واللتهابات واجلراثيم املعوية. تنعك�س احلمية اأي�ساً 
اأي الأغطية الواقية يف نهاية الكرومو�سومات.  على طول التيلومريات، 
القلب،  ك��اأم��را���س  ع���دة  ج�سدية  م�ساكل  يف  دوراً  ال��ع��وام��ل  ه���ذه  ت����وؤدي 
الدم،  وارتفاع �سغط  الدماغية،  واجللطات  ال�سكري،  الثاين من  والنوع 

وال�سطرابات التنف�سية، والرتاجع املعريف، واللتهابات.
يف هذا ال�سياق، يقول ناثان لوبرا�سور، مدير برنامج ال�سيخوخة ال�سحية 
والعي�س امل�ستقل يف مركز )مايو كلينك(: )نحاول ا�ستهداف علم الأحياء 
ال�سنوات  ع��دد  وزي���ادة  بال�سن  املرتبطة  الأم��را���س  ن�سوء  بتاأخري  املتعّلق 
الإنتاجية ال�سحية والن�سطة. توؤدي احلمية دوراً اأ�سا�سياً يف هذا املجال(.

اأهم خطوة تتعلق مبراقبة احلمية ال�سحية العامة، لكن  اأن  �سحيح 
ت�سري البحوث اإىل اأن بع�س الأغذية يقّدم دفعة اإ�سافية. 

اإليك اأربعة اأغذية مفيدة:

الفا�س�ليا
ال��ف��ا���س��ول��ي��ا غ��ن��ي��ة ب��ال��ربوت��ي��ن��ات والأل���ي���اف 

البوليفينول  وم��واد  واملعادن  والفيتامينات 
النباتية التي تتمتع مبنافع واقية، حتديداً 

بتناول  م��ق��ارن��ًة  ال��ق��ل��ب.  م�ستوى  ع��ل��ى 
والبازلء  الفا�سوليا  من  اأق��ل  كميات 

مراجعة  اكت�سفت  والتوفو،  والعد�س 
بحثية كبرية اأن تناول اأربع ح�س�س 
اأ�سبوعياً  ك��وب  ن�سف  م��ن  م��وؤل��ف��ة 
ارت����ب����ط ب����رتاج����ع خ���ط���ر ال���وف���اة 
الإقفارية  القلب  اأم��را���س  ب�سبب 
)تن�ساأ حني تن�سّد �سرايني القلب( 

بن�سبة %14 خالل متابعة دامت 
طوال 13 �سنة تقريباً.

ت���������������������س����������ك����������ل 

يف  ي�ساهم  ما  اأي�ساً،  للذوبان  القابلة  لالألياف  جيداً  الفا�سوليا م�سدراً 
تخفي�س م�ستويات الكول�سرتول ال�سيئ وال�سحوم الثالثية.

املك�سرات
املك�سرات مبنزلة عبوات �سغرية من  اإمكان اعتبار  تتحدث البحوث عن 
مثاًل  اإنغالند(  نيو  )جملة  يف  من�سورة  درا�سة  راقبت  ال�سحية.  املنافع 

�سنة.  30 طوال  وامراأة  رجل  األف   120
 لوحظ اأن املتطوعني الذين تناولوا يومياً 30 غراماً من املك�سرات على 
الأقل )نحو 23 حبة لوز اأو 18 حبة كاجو اأو 12 حبة مكادمييا اأو 7 
حبات جوز( �سجلوا تراجعاً بن�سبة %20 يف خطر الوفاة لأ�سباب متنوعة، 
التنف�سية، مقارنًة مبن  ال�سرطان واأمرا�س القلب وامل�ساكل  ل �سيما 

مل ياأكلوا اأي مك�سرات.
 حتى الأف����راد ال��ذي��ن اك��ت��ف��وا ب��ت��ن��اول امل��ك�����س��رات بني 
يف  تراجعاً  �سجلوا  اأ�سبوعياً  م��رات  واأرب���ع  مرتني 

خطر الوفاة بن�سبة 13%.
الإ�سباع،  ع��دم  اأح��ادي��ة  بدهون  املك�سرات  تعّج 
م�ستوى  ُت���خ���ّف�������س  اأن����ه����ا  امل�����ع�����روف  وم������ن 

الكول�سرتول ال�سيئ. 
م�سادات  اأن  اإىل  اأي�����س��اً  ال���درا����س���ات  اأ����س���ارت 
الأك�����س��دة امل���وج���ودة يف امل��ك�����س��رات حت��اف��ظ على 
���ل ت�سلب  )ي�������س���كِّ ال���دم���وي���ة  الأوع�����ي�����ة  م����رون����ة 
وحُت�ّسن  القلب(  مر�س  على  موؤ�سراً  ال�سرايني 

طريقة ا�ستعمال الأن�سولني يف اجل�سم.
يحتوي كل 30 غراماً من املك�سرات على 
�سعرة حرارية،   200 اإىل   160
ل��ك��ن رغ���م ذل���ك ك���ان وزن 
اآك����ل����ي امل���ك�������س���رات يف 
ال�سابقة  ال���درا����س���ة 
الأ�سخا�س  م��ن  اأق���ل 
ال���ذي���ن ام��ت��ن��ع��وا عن 

اأكلها.

ال�س�ك�لتة
ال�������س���وك���ولت���ة 
فعاًل!  م���ف���ي���دة 
ُن�������س���رت درا�����س����ة 
���������س��������ارك ف���ي���ه���ا 
األ����ف   21 ن���ح���و 
يف  را���س��د  �سخ�س 
جم���ل���ة )ه������ارت( 

ولحظت تراجع خطر الوفاة ب�سبب اأمرا�س القلب بن�سبة 
دماغية  جللطات  التعر�س  احتمال  وتراجع   25%

ل��دى من  �سنة   11 ف��رتة  %23 خ��الل  بن�سبة 
اأك���رب كمية م��ن ال�����س��وك��ولت��ة )بني  ت��ن��اول��وا 

املواد  ت�ساهم  يومياً(.  غرام  و100   15
ال�سوكولتة  يف  امل���وج���ودة  ال��ف��الف��ون��ي��ة 
الدموية،  الأوع��ي��ة  وظيفة  حت�سني  يف 
واحتمال  ال��دم  �سغط  تراجع  يعني  ما 
غنية  ال�سوكولتة  تبقى  لكن  التخرث. 

والدهون  وال�سكر  احل��راري��ة  بال�سعرات 
باحلليب،  بال�سوكولتة  مقارنًة  امل�سبعة. 

حت��ت��وي ال�����س��وك��ولت��ة ال�����س��وداء ع��ل��ى ن�سبة 
اأقل من  الفالفونية وكمية  املواد  اإ�سافية من 

ال�سكر.

احلب�ب الكاملة
حتملها  ال�����ت�����ي  ال�������س���ي���ئ���ة  ال�������س���م���ع���ة  رغ�������م 

اأو����س���اط ك��ث��رية، تذكر  ال��ك��رب��وه��ي��درات يف 
ال��ك��ام��ل��ة )بدل  اأن احل��ب��وب  ال��ب��ح��وث 

كاخلبز  امل����ك����ررة  ال���ك���رب���وه���ي���درات 
ُتخّف�س  الأبي�س(  والأرز  الأبي�س 
خماطر ال�سرطان، والنوع الثاين 
م��ن ال�����س��ك��ري، واأم���را����س القلب، 
املعدية،  والأم����را�����س  وال���ب���دان���ة، 

وامل�ساكل التنف�سية.
اكت�سفت مراجعة �سملت 45 درا�سة 

ح�س�ساً  اأك��ل��وا  ال��ذي��ن  الأ�سخا�س  اأن 
اأقل  ك��ان��وا  الكاملة  احل��ب��وب  م��ن  يومية 

عر�سة للم�ساكل اأو الوفاة لأي �سبب خالل 
فرتة الدرا�سة. حتى اأن من املفيد تناول ح�سة 

اأو ح�ستني يومياً.
اإيثريتون،  كري�س  بيني  الباحثة  تقول 

جامعة  يف  مرموقة  تغذية  اأ���س��ت��اذة 
اعتبار  )ميكن  بن�سلفانيا:  ولي��ة 
غ��ذائ��ي��ة كاملة  احل���ب���وب ح��زم��ة 
م�سادات  ع���ل���ى  حت���ت���وي  ك���ون���ه���ا 

 B الفيتامينات  اأك�سدة وجمموعة 
ت�ساهم هذه  وبوليفينول(.  واألياف 

العنا�سر يف تخفي�س خطر الإ�سابة 
باأمرا�س القلب.
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اأم ت�سيف  اإىل حياتك،  اأن ت�سيف �سن�ات  ل   هل تف�سّ
حياًة اإىل �سن�اتك؟ ي�ساعدك بع�س اخليارات الغذائية 

الذكية على حتقيق الهدَفني معًا.

ميكنك اأن تاأكل كمية كبرية من الطعام يف اأي ي�م من الأيام. لزيادة القيمة الغذائية يف حميتك، 
من املنطقي اأن متالأ عربة البقالة باأطعمة غنية باملغذيات كي تتمكن من حرق ال�سعرات احلرارية 

بالطريقة املنا�سبة.
وفق الدرا�سات العلمية، حني نزيد ا�ستهالك املاأك�لت الغنية باملغذيات مقارنًة بن�سبة ال�سعرات 
فيها، يف مقابل تخفيف الأغذية الغنية ب�سعرات فارغة، نحمي نف�سنا من الأمرا�س املزمنة. طّبق 

ال�سرتاتيجيات الفاعلة التالية لال�ستفادة من كل ق�سمة تاأكلها:

ن�صائح لزيادة القيمة الغذائية يف حميتك

اأربعة اأغذية حت�صن �صنوات 
�صيخوختك
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العدد 12133 بتاريخ 2017/9/28   
مذكرة اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/463  ا�شتئناف جتاري    

اىل امل�ستاأنف �سده/ 1- الك�سيا اودري �سامال اليا جمهول حمل القامة 
مبا ان امل�ستاأنف / �سيف �سعيد �سليمان حممد املزروعي  قد ا�ستاأنف القرار/ 
احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 2015/793 جتاري كلي بتاريخ:2017/3/7     
 10.00 ال�ساعة   2017/10/11 امل��واف��ق  الرب��ع��اء   ي��وم  لها جل�سه  وح��ددت 
من  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.D.16 رق��م  بالقاعة  �سباحا  

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

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف

العدد 12133 بتاريخ 2017/9/28   
مذكرة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/852  ا�شتئناف جتاري    
اىل امل�ستاأنف �سده/ 1- اوليفر جامي�س ليوي�س جمهول حمل القامة مبا 
ان امل�ستاأنف / �سعيب اهلل خان حبيب اهلل خان وميثله:حنان �سامل ح�سن 
 310/2016 رقم  بالدعوى  ال�سادر  احلكم  القرار/  ا�ستاأنف  قد  الباي�س 

جتاري جزئي بتاريخ:2017/5/1     
 10.00 ال�ساعة   2017/10/16 امل��واف��ق  الث��ن��ني  ي��وم  جل�سه  لها  وح���ددت 
من  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.D.17 رق��م  بالقاعة  �سباحا  

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

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف

العدد 12133 بتاريخ 2017/9/28   
مذكرة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/595  ا�شتئناف جتاري    
اىل امل�ستاأنف �سده/ 1- جولد ايه ايي م.د.م.���س 2- ذهب القاب�سة املحدودة 3- 
جمهول  بالتوقيع  واملخول  امل�سوؤول  واملدير  ال�سريك  ب�سفته   - جاوثيري  ان��دري 
حمل القامة مبا ان امل�ستاأنف / عبداهلل �سادق حممد احل�سيني وميثله:حممد 
ي��و���س��ف ع��ب��دال��رح��ي��م ع���ب���داهلل  ق���د ا���س��ت��اأن��ف/ احل��ك��م ال�����س��ادر ب��ال��دع��وى رقم 
2016/1727 جتاري كلي بتاريخ:2017/3/22 وحددت لها جل�سه يوم الحد  املوافق 
2017/10/22 ال�ساعة 10.00 �سباحا  بالقاعة رقم ch2.D.19 وعليه يقت�سي 

ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 12133 بتاريخ 2017/9/28   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
يف الدعوى رقم 2017/2392 تنفيذ جتاري

اىل املنفذ ���س��ده/1- منر دي��ب جنم جمهويل حمل الق��ام��ة مبا ان 
عبداهلل  وميثله:بدر  عبداهلل  خمي�س  عبداهلل  التنفيذ/حميد  طالب 
اعاله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد  عبداهلل  خمي�س 
طالب  اىل  دره���م   )11036( وق���دره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب��دف��ع  وال��زام��ك 
الجراءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان  .وعليه  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12133 بتاريخ 2017/9/28   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
يف الدعوى رقم 2017/2915 تنفيذ جتاري

 -2 ذ.م.م  تريدينغ  بارت�س  اوت��و  هاو�س  تاير  �سركة  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
بوناتيل فيجايان �سانكاران جمهويل حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/

م�سرف ال�سارقة ال�سالمي وميثله:خلفان غامن �سعيد خلفان الكعبي قد 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )411587.28( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .وعليه 
فان املحكمة �ستبا�سر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12133 بتاريخ 2017/9/28   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2017/3454  تنفيذ عمايل 
جمهول  ����س.ذ.م.م  الفنية  للخدمات  اف�سل  كل  �سده/1-  املنفذ  اىل 
اأقام   التنفيذ/عماد علي ف�سل ودود قد  ان طالب  حمل القامة مبا 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
املحكمة  خ��زي��ن��ة  او  التنفيذ  ط��ال��ب  اىل  دره���م   )11235( وق����دره  ب��ه 
بال�سافة اىل مبلغ )1007( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان 
املحكمة �ستبا�سر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12133 بتاريخ 2017/9/28   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف الدعوى رقم 2017/3577  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �سده/1- بال�س & مور للمقاولت جمهول حمل القامة 
اأق��ام  عليك الدعوى  التنفيذ/رتا �سو كيتيذراكون قد  مبا ان طالب 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )4650( 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�سافة اىل مبلغ )920( 
درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12133 بتاريخ 2017/9/28   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف الدعوى رقم 2017/3419  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �سده/1- �سريين يو�سف ابو حيدر جمهول حمل القامة مبا ان 
طالب التنفيذ/مودة لل�سفر وال�سياحة وميثلها مالكها/را�سد احمد حممد 
قد  النعيمي  ال�سرهان  عبدالرحمن  حممد  وميثله:عبدالرحمن  عبداهلل 
املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اعاله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام  عليك 
به وقدره )178500( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان 
املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12133 بتاريخ 2017/9/28   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف الدعوى رقم 2017/3406  تنفيذ عمايل 

اىل امل��ن��ف��ذ ����س���ده/1- ب��ريام��ي��د اي & ���س��ي م.د.م.�������س جم��ه��ول حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/فالريي ايالين �س�سافري قد اأقام  عليك 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)167688.40( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان 
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12133 بتاريخ 2017/9/28   
اعالن حكم بالن�شر

         يف  الدعوى رقم 2017/627  مدين جزئي 
القامة  الدوي�س جمهول حمل  مبارك  ط��ارق مطر  عليه/1- ح�سن  املحكوم  اىل 
الدعوى  يف   2017/6/8 ب��ت��اري��خ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم 
املذكورة اعاله ل�سالح/�سركة البحرية الوطنية للتامني بحكمت املحكمة مبثابة 
درهم  للمدعية مبلغ مقداره )12000(  ي��وؤدي  بان  عليه  املدعي  بالزام  احل�سوري 
مع الفائدة عنه بواقع 9% �سنويا اعتبارا من تاريخ �سريورة احلكم نهائيا وحتى 
اتعاب  درهم مقابل  وامل�سروفات ومبلغ خم�سمائة  بالر�سوم  والزامه  التام  ال�سداد 
اعتبارا  يوما  قابال لال�ستئناف خالل ثالثني  املحاماة. حكما مبثابة احل�سوري 
من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12133 بتاريخ 2017/9/28   

اعالن حكم بالن�شر
         يف  الدعوى رقم 2017/107  جتاري جزئي 

اىل املحكوم عليه/1- اأك�س تي �سي لإدارة املن�سات �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
الدعوى  يف   2017/4/5 ب��ت��اري��خ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم 
املذكورة اعاله ل�سالح/اي تي بي منطقة حرة ذ.م.م بالزام املدعي عليها بان توؤدي 
والفائدة  دره��م(  وت�سعني  و�ستة  وثمامنائة  الف  وخم�سني  )اربعة  مبلغ  للمدعية 
ال�سداد  الق�سائية يف:2016/5/25 وحتى  املطالبة  تاريخ  9% من  بواقع  القانونية 
التام والزمتها بامل�سروفات ومببلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة. حكما مبثابة 
لن�سر  التايل  اليوم  اعتبارا من  احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما 
هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم 

حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12133 بتاريخ 2017/9/28   
اعالن حكم بالن�شر

         يف  الدعوى رقم 2017/1381  جتاري جزئي 
نعلنكم  الق��ام��ة  ���س��ورات جمهول حم��ل  ا���س��ان  �سيفد  غ��وب��الن  ع��ل��ي��ه/1-  املحكوم  اىل 
املذكورة اعاله  املنعقدة بتاريخ 2017/7/17 يف الدعوى  بان املحكمة حكمت بجل�ستها 
ل�سالح/بنك ام القيوين الوطني �س.م.ع بالزام املدعي عليه بان توؤدي للبنك املدعي 
�سنويا من   %9 بواقع  والفائدة  درهم   )49.454.36( مبلغ  الوطني(  القيوين  ام  )بنك 
تاريخ ال�ستحقاق احلا�سل يف:2011/12/20 وحتى متام ال�سداد والزمته بامل�سروفات 
ومبلغ ثالثمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة. حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف 
با�سم �ساحب  التايل لن�سر هذا الع��الن �سدر  اليوم  اعتبارا من  خالل ثالثني يوما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12133 بتاريخ 2017/9/28   

اعالن حكم بالن�شر
         يف  الدعوى رقم 2017/1950  جتاري جزئي 

اىل املحكوم عليه/1- حممد فاروق حممود معبد جمهول حمل القامة نعلنكم بان 
اعاله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف   2017/8/23 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة 
ل�سالح/بنك ام القيوين الوطني �س.م.ع بالزام املدعي عليه بان توؤدي للبنك املدعي 
مبلغ )ت�سعة وثالثني الف وثمامنائة و�ستة واربعني درهم وت�سعة ع�سر فل�سا( والفائدة 
القانونية الب�سيطة بواقع 9% �سنويا من تاريخ ال�ستحقاق احلا�سل يف:2011/12/20 
وحتى متام ال�سداد والزمته بامل�سروفات ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة. حكما 
مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر 
اآل مكتوم  ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد  ال�سمو  هذا الع��الن �سدر با�سم �ساحب 

حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12133 بتاريخ 2017/9/28   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/2546  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1- نواز علي بن جمعة خان جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/بنك 
ام القيوين الوطني �س.ذ.ع وميثله:خالد كلندر عبداهلل ح�سني قد اأقام عليك الدعوى 
والر�سوم  دره��م(    45.985.31( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها 
وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 2% م��ن:2011/12/20 وحتى ال�سداد التام و�سمول 
املوافق 2017/10/3   الثالثاء  يوم  لها جل�سة  املعجل بال كفالة. وح��ددت  بالنفاذ  احلكم 
ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch1.C.12 بالقاعة  ���س   8.30 ال�ساعة 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

اأيام على الأقل ، علما بان الدعوى حمالة من ادارة الدعوى اىل املحكمة التجارية . 
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12133 بتاريخ 2017/9/28   
       اإعادة اإعالن بالن�شر

   فـي  الدعوى 2017/1508  جتاري كلي
األيان�س م.د.م.���س 2- ر�سا وليد خياطة - ب�سفتها  اىل املدعي عليه / 1- نا�سيونال مارين 
مدير �سركة  نا�سيونال مارين األيان�س جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ ال�سيخ عبداهلل 
جا�سم علي جا�سم اآل ثاين قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها ف�سخ عقد بيع القارب وارجاع 
احلال اىل ما كانت عليه قبل التعاقد والزام املدعي عليهم بالت�سامن والنفراد بان يوؤدوا 
 )500.000( مبلغ  بجانب  قبله  م��ن  امل��دف��وع  املبلغ  ا�سل  دره��م   )700.000( مبلغ  للمدعي 
بالر�سوم  القانونية %12 +  باملدعي من ا�سرار وخ�سائر والفائدة  درهم كتعوي�س عما حلق 
 2017/10/9: املوافق  الثنني  يوم  جل�سة  لها  .وح��ددت  املحاماة  اتعاب  ومقابل  وامل�سروفات 
اأو من ميثلك قانونيا  Ch 1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�سور  ال�ساعة:9.30 �س بالقاعة 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12133 بتاريخ 2017/9/28   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/1771  جتاري كلي

القامة  ������س.ذ.م.م جم��ه��ويل حم��ل  ان��رتي��ورز  / 1- هايتك  امل��دع��ي عليه  اىل 
الدعوى  اأق��ام عليك  قد  ����س.ذ.م.م  الكهروميكانيكية  باك  املدعي/ مي  ان  مبا 
وقدره  مبلغ  للمدعية  ت���وؤدي  ب��ان  عليها  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�سوعها 
�سنويا   %12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م   )823454(
الثنني  يوم  لها جل�سة  وح��ددت  التام.  ال�سداد  الدعوى وحتى  قيد  تاريخ  من 
فاأنت  ل��ذا   Ch2.E.22 بالقاعة  ���س   9.30 ال�ساعة    2017/10/16 امل��واف��ق 
مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12133 بتاريخ 2017/9/28   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/8512  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-النجم املحظوظ للنيون �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي /خرام �ساهزاد حممد جولزار قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
مب�ستحقات عمالية وقدرها)7555 درهم( وتذكرة عودة مببلغ وقدره )1000( درهم 
لها  رقم:AE176461912MB  وحددت  ال�سكوى  وامل�ساريف يف  وبالر�سوم 
لذا  القا�سي  ال�ساعة 08.30 �س مبكتب  امل���واف���ق:2017/10/4  الرب��ع��اء  ي��وم  جل�سة 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن 

احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري ، وامرت بتق�سري مدة العالن .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12133 بتاريخ 2017/9/28   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/7369  عمايل جزئي

���س.ذ.م.م جمهول حمل  الفنية  الفرقان للخدمات  املدعي عليه / 1-ار���س  اىل 
القامة مبا ان املدعي /احمد �سامي ال�سيد عمر قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )27019 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
وحددت    mb175645869ae:ال�سكوى رقم  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م( 
 ch1.A.5:لها جل�سة يوم الحد املوافق 2017/10/1 ال�ساعة 08.30 �س بالقاعة
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من  لذا فاأنت مكلف باحل�سور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12133 بتاريخ 2017/9/28   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/7957  عمايل جزئي

الرئي�سي  الفرع   - )امريكانا(  الكويتية لالغذية  1-ال�سركة   / عليه  املدعي  اىل 
جم��ه��ول حم���ل الق���ام���ة مب���ا ان امل���دع���ي /م����الك م��ن��ري ب����رزي اث��ن��ا���س��ي��و���س قد 
اأق�����ام ع��ل��ي��ك ال���دع���وى وم��و���س��وع��ه��ا امل��ط��ال��ب��ة مب�����س��ت��ح��ق��ات ع��م��ال��ي��ة وقدرها 
رقم  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   2000( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره��م(   14920(
املوافق  الح��د  ي��وم  جل�سة  لها  وح��ددت    MB175569102AE:ال�سكوى
2017/10/1 ال�ساعة 08.30 �س مبكتب القا�سي لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل 

اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ، وامرت بتق�سري مدة العالن .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12133 بتاريخ 2017/9/28   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/9318  عمايل جزئي

ان  الق��ام��ة مبا  املدعي عليه / 1-مطعم ومقهى ج��ام جم جمهول حمل  اىل 
املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  �سدير  ج��ان  /ي��و���س��ف  امل��دع��ي 
مب�ستحقات عمالية وقدرها )17277 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 درهم( 
والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:MB176798153AE  وحددت لها 
جل�سة يوم الحد املوافق 2017/10/1 ال�ساعة 08.30 �س مبكتب القا�سي لذا 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت 
اأيام على الأقل ، وامرت  مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

بتق�سري مدة العالن .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12133 بتاريخ 2017/9/28   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2017/3121  تنفيذ عمايل 
الثقيلة  بال�ساحنات  العامة  املواد  املطينة لنقل  املنفذ �سده/1- نور  اىل 
التنفيذ/حممد عمران  ان طالب  ���س.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا 
اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك  حممد يار قد 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )11576( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة بال�سافة اىل مبلغ )1031( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه 
فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12133 بتاريخ 2017/9/28   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف الدعوى رقم 2017/3614  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �سده/1- مطعم لزيزة جمهول حمل القامة مبا ان طالب 
التنفيذ/�ساجد ممتاز ممتاز احمد قد اأقام  عليك الدعوى التنفيذية 
وق��دره )5000( درهم  به  املنفذ  املبلغ  والزامك بدفع  اع��اله  املذكورة 
 )560( مبلغ  اىل  بال�سافة  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  ط��ال��ب  اىل 
درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12133 بتاريخ 2017/9/28   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف الدعوى رقم 2017/3643  تنفيذ عمايل 

�����س.ذ.م.م  ال��داخ��ل��ي  للت�سميم  اجن��ل  ام��ب��اك��ت  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/�ستيندرا كومار با�سوان 
قد اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )6522( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
بال�سافة اىل مبلغ )747( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان 
املحكمة �ستبا�سر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12133 بتاريخ 2017/9/28   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف الدعوى رقم 2017/3611  تنفيذ عمايل 

حمل  جمهول  �����س.ذ.م.م  امللم�س  �سوبرماركت  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
اأقام  عليك الدعوى  القامة مبا ان طالب التنفيذ/بريان را�سد قد 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )6025( 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�سافة اىل مبلغ )722( 
درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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املال والأعمال

 الواحة كابيتال ت�صتحوذ على ح�صة اأقلية ذات اأهمية 
يف ت�صانل يف اإيه اإ�س الرائدة يف التكنولوجيا املالية

•• اأبوظبي-الفجر: 

اأعلنت الواحة كابيتال ، ال�سركة ال�ستثمارية الرائدة والتي تتخذ من اأبوظبي 
اإ�س  اإي��ه  يف  ت�سانل  يف  اأهمية  ذات  اأقلية  ح�سة  على  ا�ستحواذها  عن  لها،  مقراً 
)Channel VAS(، �سركة التكنولوجيا املالية �سريعة النمو والتي تتخذ 
من دبي مقراً لها. ويرتاوح قيمة ا�ستثمار الواحة كابيتال يف هذه ال�سفقة مبا 
يقارب 55 مليون دولر اأمريكي.  وتزاول ت�سانل يف اإيه اإ�س ن�ساطها يف اأكرث من 
25 �سوقاً نا�سئة، حيث تعترب من اأبرز الالعبني اليوم يف قطاع التكنولوجيا 
املالية على م�ستوى العامل، وتوفر حلول التمويل امل�سّغر ملا يزيد على 500 
غالباً،  ي�ستطيعون،  ل  ممن  املتنقلة  الت�سالت  �سبكات  م�سرتكي  من  مليوٍن 
تّنوع  ليعزز  ال�ستحواذ  ه��ذا  وي��اأت��ي  الأخ���رى.   املالية  اخل��دم��ات  اإىل  الو�سول 
حمفظة ال�ستثمارات الرئي�سية لدى الواحة كابيتال التي متتلك ح�س�ساً يف 
عدة �سركات اأخرى، من �سمنها اإيركاب القاب�سة لتاأجري الطائرات واملدرجة 
يف بور�سة نيويورك، و ال�سركة الوطنية للخدمات البرتولية ، الرائدة يف قطاع 
�سامل  ق��ال  املنا�سبة،  ه��ذه  الإم���ارات. ويف  دول��ة  والغاز ومقرها  النفط  خدمات 
نهدف  كابيتال:  للواحة  املنتدب  والع�سو  التنفيذي  الرئي�س  النعيمي،  را�سد 
من خالل هذا ال�ستحواذ اإىل تعزيز حمفظتنا ال�ستثمارية عرب دخول قطاع 
جديد يتمتع باآفاق منو واعدة عرب بوابة �سركة رائدة يف جمال البتكار، يدعمها 
كادٌر اإداري متميز متكن من بناء �سجل حافل بالنجاح ومي�سي قدماً يف تنفيذ 

ا�سرتاتيجية طموحة لتو�سيع نطاق ح�سور ال�سركة ودفع عجلة منوها . 
يف  ت�سانل  ل�سركة  التنفيذي  والرئي�س  املوؤ�س�س  حيدر،  با�سم  ق��ال  جانبه،  من 
اإيه اإ�س : نرحب بان�سمام �سركة ا�ستثمارية عريقة بحجم الواحة كابيتال اإىل 
قاعدة م�ستثمرينا، ونرى باأن هذا ال�ستثمار ال�سرتاتيجي ميثل فر�سة جمزية 
رائ��دة يف  يتمتع مبكانة  كل منهما  اأن  باعتبار  الطرفني  بالفائدة على  �ستعود 
جماله. ونحن على قناعة باأن هذه ال�سراكة �ست�ساهم يف تعزيز مكانة ’ت�سانل 
يف اإيه اإ�س يف قطاع التكنولوجيا املالية، و�ستدعم جهودنا الرامية لتقدمي املزيد 
من اخلدمات املبتكرة واحللول املالية ملئات املاليني من النا�س يف جميع اأنحاء 
العامل، ل �سيما واأن معظمهم يواجه �سعوبة يف الو�سول اإىل اخلدمات املالية 
املتنقلة يف  الت�سالت  �سبكات  مل�سرتكي  اإ���س  اإي��ه  ت�سانل يف  وتوفر   . التقليدية 
ومتنوعة  وا�سعة  جمموعة  واأوروب���ا  واآ�سيا  واأفريقيا  الأو���س��ط  ال�سرق  من  كل 
والقرو�س  امل�سافة،  القيمة  وخ��دم��ات  الر�سيد  تعبئة  ت�سمل  اخل��دم��ات  م��ن 
�سداد  وق��رو���س  الت�����س��ال  اأج��ه��زة  متويل  وق��رو���س  ال�سغر  متناهية  النقدية 
تكاليف خدمات املرافق العامة م�سبقة الدفع. وتتمثل اإحدى اأبرز حلولها يف 
من�سة متطورة تعتمد على عدة نقاط بيانات لتحليل ال�سلوك املايل وبالتايل 
توفري طريقة فريدة وذات تكلفة معقولة لتقدمي القرو�س متناهية ال�سغر 
والتي ت�سل اإىل 10-20 �سنتاً.  توظف ’ت�سانل يف اإيه اإ�س اإمكانات متطورة يف 
جمال حتليل البيانات الكبرية مل�ساعدتها على اغتنام الفر�س املجزية يف اأ�سرع 
اأ�سواق اخلدمات املالية عرب الهاتف املتحرك منواً يف العامل، يف وقت تزداد فيه 
املناف�سة يف قطاع التكنولوجيا املالية الواعد مع تزايد عدد التطبيقات املالية 
املخ�س�سة للهواتف الذكية والتي يجمع بينها جميعاً هدف م�سرتك يتمثل يف 
متكني امل�ستخدمني من اإمتام واإدارة معامالتهم املالية ب�سهولة وراحة تامة.    

وزيادة  خدماتها  تو�سيع   ، اإ���س  اإي��ه  يف  ت�سانل  ل�  التالية  النمو  مرحلة  وت�سمل 
�سبكات  م�سغلي  ال�سراكات مع  املزيد من  رقعة ح�سورها اجلغرايف من خالل 
الت�سالت واملوؤ�س�سات املالية. وقد جنحت ال�سركة يف م�ساعفة عدد الأ�سواق 
التي تزاول ن�ساطها فيها خالل الثمانية ع�سر �سهراً املا�سية، وتوا�سل توفري 
الذين ل تتوفر لهم  ال�سباب  املتزايدة من  املنال لالأعداد  �سهلة  حلول متويل 

فر�س ال�ستفادة من قطاع اخلدمات امل�سرفية التقليدية بال�سكل الكايف. 
ويذكر اأن وحدة ال�ستثمارات الرئي�سية لدى الواحة كابيتال تدير اأ�سوًل تزيد 
قيمتها على 5 مليارات درهم، وتعمل جنبا اإىل جنب مع وحدة اإدارة الأ�سول 
التي تدير �سناديق ت�ستثمر يف الأ�سهم املدرجة واأ�سواق الدخل الثابت واأي�سا يف 

ين اخلا�س. الأ�سهم اخلا�سة واأدوات الدَّ

 278.7 مليار درهم .. احتياطيات البنوك لدى املركزي نهاية اأغ�صط�س
•• اأبوظبي-وام:

اإىل  امل��رك��زي  الم���ارات  ل��دى م�سرف  البنوك  احتياطيات  اج��م��ايل  ارت��ف��ع 
 18.7 قدرها  بزيادة  املا�سي  اأغ�سط�س  �سهر  نهاية  دره��م  مليار   278.7

. مليار درهم خالل الأ�سهر الثمانية الأوىل من العام 2017 
املوؤ�سرات  تقرير  ح�سب  الحتياطيات  اجمايل  يف  ال��زي��ادة  غالبية  وج��اءت 
امل�سرفية التي اأ�سدرها امل�سرف املركزي ام�س نتيجة ارتفاع بند الحتياطي 
اإىل  الر�سيد  باإجمايل  درهم ما قفز  13 مليار  للبنوك مبقدار  اللزامي 
نهاية  دره��م  مليار  ب�116.9  مقارنة  اأغ�سط�س  يف  دره��م  مليار   129.9
اأظهر التقرير ذاته ارتفاع ر�سيد  و على �سعيد الإئتمان   .  2016 العام 
181.5 مليار درهم خالل اأغ�سط�س  قيمة الئتمان املقدم للحكومة اإىل 
الثمانية  الأ�سهر  خ��الل   5.3% وبن�سبة   0.09% ن�سبته  �سهري  بنمو 

. الأوىل من العام 2017 
مليار   729.4 من  والتجاري  ال�سناعي  للقطاع  املقدم  الئتمان  وارتفع 
درهم يف يوليو اإىل 732.4 مليار درهم مع نهاية ال�سهر الذي تاله .. وزاد 
كذلك بالن�سبة لغري املقيمني من 132.9 مليار ردهم اإىل 136.3 مليار 

درهم يف فرتة الر�سد نف�سها .
 1.1% اىل   1.2% امل�سرفية من  الودائع  التكلفة على  تراجع معدل  و 
نهاية �سهر اأغ�سط�س وارتفعت ن�سبة القرو�س اإىل املوارد امل�ستقرة للبنوك 

. من %85.4 اىل 86.3% 

غرفة عجمان تنظمه بالتعاون مع جمل�س تنمية جتارة ه�جن ك�جن

لقاء م�صرتك بني عجمان وهوجن كوجن لتعزيز التعاون وال�صراكات القت�صادية

•• عجمان ـ الفجر 

عجمان  و�سناعة  جت���ارة  غ��رف��ة  نظمت 
بالتعاون مع جمل�س تنمية جتارة هوجن 
كوجن لقاء عمل م�سرتك بهدف تعزيز 
التعاون بني اإمارة عجمان وهوجن كوجن 
والتعرف على اهم الفر�س القت�سادية 
مبا يزيد من حجم التجارة وال�سراكات 

القت�سادية م�ستقبال.
ع���ق���د يف فندق  ال������ذي  ال���ل���ق���اء  ح�����س��ر 
ف��ريم��ون��ت ع��ج��م��ان ���س��ع��ادة حم��م��د بن 
خ��ل��ي��ف��ة ب����ن ����س���امل���ني ال���ع���ري���اين ع�سو 
�ستيفن  و  عجمان،  غرفة  اإدارة  جمل�س 
ليونغ- م�ساعد املدير التنفيذي وبريي 
تنمية  ملجل�س  الق��ل��ي��م��ي  امل��دي��ر  ف��ون��غ 
جت���ارة ه��وجن ك��وجن وممثلني ع��ن عدد 
م���ن ال���دوائ���ر واجل���ه���ات احل��ك��وم��ي��ة يف 
عجمان ومنها دائرة التنمية ال�سياحية 
واملنطقة احلرة ودائرة امليناء واجلمارك 
وامل�سانع  ال�����س��رك��ات  ممثلي  م��ن  وع���دد 
اإم�����ارة ع��ج��م��ان ون��خ��ب��ة م��ن �سيدات  يف 
الع���م���ال، ك��م��ا ����س���ارك يف ال��ل��ق��اء اكرث 

م��ن 60 م��ن رج���ال اع��م��ال وممثلني ل� 
املنتجات  جم��ال  يف  وم�سنع  �سركة   35

ال�ستهالكية. 
ويف بداية اللقاء وجه �سعادة حممد بن 
خليفة بن �ساملني ال�سكر لكافة احل�سور 
ي�سعى  ال��ذي  اللقاء  اهمية  على  م��وؤك��دا 
اإىل تعزيز وزيادة التبادل التجاري بني 
اأن  اإم��ارة عجمان وهوجن كوجن، م�سريا 
بني  مبا�سرة  ت��وا���س��ل  ق��ن��اة  يعد  ال��ل��ق��اء 
اإمارة  يف  القت�سادي  القطاع  م�سوؤويل 
عجمان وه��وجن كوجن من جهة ورجال 
اع��م��ال ع��ج��م��ان ون��ظ��رائ��ه��م م��ن هوجن 

كوجن من جهة اأخرى.
وا�ساف ان اللقاء من �ساأنه ان ي�سب يف 
حتقيق روؤية اإمارة عجمان 2021، مبا 
ي�سمن تطور وا�ستدامة كافة القطاعات 
ويرتجم  القت�سادي،  القطاع  ول�سيما 
حميد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  توجيهات 
بن را�سد النعيمي ع�سو املجل�س العلى 
حاكم اإمارة عجمان، و�سمو ال�سيخ عمار 
عجمان  عهد  ويل   � النعيمي  حميد  بن 
فتح  باأهمية  التنفيذي،  املجل�س  رئي�س 

اف����اق ال���ت���ع���اون الق��ت�����س��ادي م���ع كافة 
ويعك�س  القت�سادية  والكيانات  ال��دول 
املقومات  ك��اف��ة  ت��وف��ري  ع��ل��ى  حر�سهما 
القطاع  ا����س���ت���دام���ة ومن����و  ت��ل��ب��ي  ال���ت���ي 

القت�سادي يف المارة. 
كما ثمن جهود غرفة عجمان بتوجيهات 
بتعزيز  حر�سها  ع��ل��ى  الدارة  جمل�س 
مع  املبا�سرة  ولقاءاتها  الدائم  توا�سلها 

خمتلف الوفود القت�سادية.
ب��ن خليفة بن  ���س��ع��ادة حم��م��د  واو����س���ح 
الثنائية  ال���ت���ج���ارة  ق��ي��م��ة  ان  ����س���امل���ني 
غ���ري ال��ن��ف��ط��ي��ة ب���ني الإم�������ارات وهوجن 
ك���وجن ب��ل��غ��ت خ���الل ال��ع��ام امل��ا���س��ي 32 
القت�ساد،  وزارة  بح�سب  دره���م  مليار 
املن�ساأ  �سهادات  اإح�سائيات  وت��وؤك��د  ه��ذا 
هونغ  ب��ني  الت�سدير  واإع���ادة  للت�سدير 
ال�سنوات  خ��الل  عجمان  واإم����ارة  ك��ون��غ 
حجم  م�ساعفة  اإمكانية  على  ال�سابقة 
املقبلة  الفرتة  خالل  التجاري  التبادل 
مم��ا ي��ج��ع��ل ل��ق��اء ال��ي��وم ف��ر���س��ة كبرية 
وال�سراكة  ال��ت��ع��اون  ل��ت��ع��زي��ز  و���س��ان��ح��ة 
الطرفني يف خمتلف  اأعمال  رج��ال  بني 

اإمارة  ان  ل�سيما  واملنتجات،  القطاعات 
عجمان متتلك 1400 م�سنع يف كافة 
ت��ل��ك الن�سطة  راأ�����س  الن�����س��ط��ة وع��ل��ى 
و�سناعة  ال���ب���ن���اء  وم������واد  امل��ن�����س��وج��ات 
و�سيانة املراكب والدوات املنزلية واملواد 

الغذائية وغريها من الن�سطة.
واك����د ع��ل��ى اأه��م��ي��ة ب��ح��ث ال��ع��دي��د من 
ال�سفقات وال�سراكات بني رجال اعمال 
اللقاء  خ����الل  ك����وجن  وه�����وجن  ع��ج��م��ان 
ليكون جزء من �سل�سلة لقاءات وفعاليات 
ومعار�س م�سرتكة يف امل�ستقبل القريب، 
وك���ذل���ك اخل�����روج ب��ت��و���س��ي��ات ت�����س��ب يف 
اإمارة  بني  القائم  القت�سادي  التعاون 

عجمان وهوجن كوجن.
هذا ووجه �ستيفن ليونغ- م�ساعد املدير 
غ��رف��ة عجمان  اإىل  ال�����س��ك��ر  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
موؤكدا ان اللقاء امل�سرتك فر�سة لزيادة 
التعاون القت�سادي بني عجمان وهوجن 

كوجن.
وا����س���اد مب����دى ال��ت��ط��ور ال��ك��ب��ري ال���ذي 
ت�����س��ه��ده اإم�����ارة ع��ج��م��ان مم��ا ي��زي��د من 
زيادة التعاون القت�سادي بني الطرفني، 

وق���دم ن��ب��ذة ع��ن م��ق��وم��ات ه���وجن كوجن 
واهم ال�سناعات واملقومات القت�سادية 
والت�سهيالت واملرونة وال�سرعة املقدمة 

ملجتمع العمال.
ا�ستعرا�س  مت  امل�سرتك  اللقاء  وخ��الل 
اه�����م اخل�����دم�����ات وامل�����زاي�����ا وامل���ق���وم���ات 
القت�سادية املتنوعة للقطاع القت�سادي 
وك���ذل���ك ال���ف���ر����س ال���س��ت��ث��م��اري��ة من 
التنمية  ودائ����رة  عجمان  غ��رف��ة  ج��ان��ب 
ال�سياحية واملنطقة احلرة ودائرة امليناء 

واجلمارك.
وخالل امللتقى مت فتح باب املناق�سة بني 
املقرتحات  اأه���م  وا�ستعرا�س  احل�سور 
التعاون  زي��ادة  خاللها  من  ميكن  التي 
امل����ج����الت  ال����ط����رف����ني يف ك����اف����ة  ب�����ني 

القت�سادية.
 B2B ال��ل��ق��اء ع��ق��دت جل�سة  ويف خ��ت��ام 
بني رجال اعمال وم�ستثمري الطرفني 
احل�سور  ب��ني  الع��م��ال  تو�سيع  ب��ه��دف 
وت��ك��وي��ن ال�����س��راك��ات وت���ب���ادل اخل���ربات 
امكانية  مع  العمال  لتطوير  والفكار 
واعمال  م�ساريع  لإن�����س��اء  فر�س  وج��ود 
بني  التجارة  حجم  من  تزيد  م�سرتكة 

الطرفني.

اقت�صادية راأ�س اخليمة تكّرم ذوي الجنازات املتميزة من موظفيها

املجل�س البيئي القت�صادي ي�صتعر�س الفر�س ال�صتثمارية يف خمتلف املجالت البيئية والقت�صادية
جم����م����وع����ة ب����ي����ور ج����ول����د ل���ل���م���ج���وه���رات 
وب��ال��ت��ع��اون م��ع جم��ل�����س الأع���م���ال الهندي 
وذلك بح�سور ال�سيدة بيندو �سوريه رئي�سة 
جمل�س الأعمال الهندي اإىل جانب 64 من 
اأع�ساء جمل�س الأعمال الهندي وجمموعة 
ال�سركات  ومم��ث��ل��ي  الأع����م����ال  رج�����ال  م���ن 

الرائدة يف دولة الإمارات.
وقال معاليه ان املجل�س البيئي القت�سادي 
التنظيمية  الأط�������ر  ت���وف���ري  اإىل  ي�����س��ع��ى 
القطاع  وت�����س��ج��ي��ع  امل���الئ���م���ة  وال��ق��ان��ون��ي��ة 
املمار�سات  اأف�����س��ل  ت���ق���دمي  ع��ل��ى  اخل���ا����س 
البيئية  ال���ق���ط���اع���ات  جل���م���ي���ع  واحل�����ل�����ول 
والقت�سادية ..منوها باأن تعزيز ال�سراكات 
وجمالت التعاون مع ال�سركات اخلا�سة هو 
لتحقيق  ال����وزارة  ا�سرتاتيجية  �سمن  م��ن 
قيادتنا  و�سعتها  التي  الطموحة  الأه���داف 

. الر�سيدة �سمن روؤية 2021 
اأن  ال��زي��ودي  ث��اين  الدكتور  واأو���س��ح معايل 
مل�ساركة  بوابة  يكون  اأن  اإىل  يهدف  املجل�س 
����س���رك���ات ال���ق���ط���اع اخل���ا����س امل��ع��ن��ي��ة وذات 
يف  ال���س��ت��ث��م��ار  ع��ل��ى  وت�سجيعها  اله��ت��م��ام 
والقت�سادية  ال��ب��ي��ئ��ي��ة  امل���ج���الت  خم��ت��ل��ف 

•• دبي -وام: 

اأكد معايل الدكتور ثاين بن اأحمد الزيودي 
اأهمية  على  والبيئة  امل��ن��اخ��ي  التغري  وزي���ر 
العام  ال���ق���ط���اع���ني  ب����ني  ال�������س���راك���ة  ت���ع���زي���ز 
ال�سرتاتيجية  النتائج  لتحقيق  واخل��ا���س 
للتغري  ال���وط���ن���ي���ة  اخل���ط���ة  م����ن  امل����رج����وة 
املناخي 2017 - 2050 واأجندة التنمية 
وحتديد   2030  -  2015 اخل�������س���راء 
امل��ق��رتح��ات لتح�سني  وت��ق��دمي  الأول����وي����ات 
�سبل مواءمة اجلهود الوطنية يف امل�ستقبل.

بالدور  ن��ف�����س��ه  ال���وق���ت  م��ع��ال��ي��ه يف  واأ�����س����اد 
احليوي لل�سركات الرائدة يف الدولة لدعم 
القطاعات  جميع  ع��رب  الق��ت�����س��ادي  النمو 
ت��ت��ب��واأ مركز  ال�����س��رك��ات  ت��ل��ك  واأن  خ��ا���س��ة 
الريادة يف ن�سر التقنيات املتطورة وتوظيف 
املوارد امل�ستدامة والبحث عن حلول مبتكرة 

للحد من تداعيات التغري املناخي.
الفتتاحية  م��ع��ال��ي��ه  ك��ل��م��ة  يف  ذل����ك  ج����اء 
البيئي  ل��ل��م��ج��ل�����س  ال�����ث�����اين  ل���الج���ت���م���اع 
عقدته  ال���ذي   2017 ل��ل��ع��ام  الق��ت�����س��ادي 
برعاية  وال��ب��ي��ئ��ة  امل���ن���اخ���ي  ال��ت��غ��ري  وزارة 

للدولة  الوطنية  امل�ساهمات  يف  لت�سمينها 
على  ال�سركات  وحتفيز  املناخ  تغري  ملف  يف 
ا�ست�سراف الحتياجات واملتطلبات الوطنية 
وال��ت��ن��م��وي��ة يف  ال��ب��ي��ئ��ي��ة  اخل��ط��ط  لتحقيق 
التحتية  والبنية  الغذائي  التنوع  جم��الت 
وال�سياحة  البيولوجي  والتنوع  امل�ستدامة 

البيئية يف الدولة.
اأن املجل�س ي�سهم يف تعزيز  واأ�ساف معاليه 
التطوير  وم����ب����ادرات  امل���ق���رتح���ات  وت���ب���ادل 
البيئة  جم��ال  يف  والتكنولوجية  البتكارية 
العاملية  ال��ت��وج��ه��ات  مل��واك��ب��ة  امل���ن���اخ  وت��غ��ري 
ب��الإ���س��اف��ة اإىل ح��ث ال��ق��ط��اع اخل��ا���س على 
واإطالق  املجتمعية  امل�ساهمة  ب��رام��ج  تبني 
م���ب���ادرات م��ن ���س��اأن��ه��ا امل�����س��اه��م��ة يف خف�س 
النبعاثات الكربونية وال�ستثمار يف و�سائل 
النقل البديلة واملباين واملركبات اخل�سراء 

ال�سديقة للبيئة.
مري�سانت  ف���ريوز  ال�سيد  ع��رب  ج��ان��ب��ه  م��ن 
جولد  بيور  جمموعة  اإدارة  جمل�س  رئي�س 
للمجوهرات عن �سعادته بامل�ساهمة يف تعزيز 
العالقة التجارية التاريخية والثنائية التي 
تربط الهند مع دولة الإمارات منذ �سنوات 

بناء ج�سر  بها من خالل  والرتقاء  عديدة 
ال��ه��ن��دي وحكومة  ب���ني جم��ت��م��ع الأع���م���ال 
اأن حتمل فوائد  الإم���ارات يف خطوة يتوقع 
عديدة  ل�سنوات  اجلانبني  لكال  ا�ستثنائية 

قادمة.
واأبدى تطلعه للعمل مع معايل وزير التغري 
العالقة  ه��ذه  توطيد  على  والبيئة  املناخي 
ومعاجلة ق�سايا مثل التغري املناخي املت�سارع 
الأغذية  �سناعة  وم�ستقبل  ال��ع��امل  ح���ول 
ثقته  ..م��وؤك��دا  والهند  الأو���س��ط  ال�سرق  يف 
�سيوفر  القت�سادي  البيئي  املجل�س  اأن  من 
الأعمال  جمتمع  بني  جتمع  فريدة  من�سة 
الهندي وحكومة دولة الإمارات لال�ستفادة 
من الفر�س التي يتيحها التعاون وامل�ساركة 
والنخراط يف تلك الق�سايا من اأجل خلق 

م�ستقبل اأكرث اإ�سراقا .
�سوري�س  ب��ي��ن��دو  ال�����س��ي��دة  ق���ال���ت  ب����دوره����ا 
ت�سيتور، رئي�سة جمل�س الأعمال الهندي يف 
دبي: يف اإطار جهود الهند والإمارات لتعزيز 
�سراكتهما وتعاونهما يف خمتلف القطاعات 
املقبلة  ال�سنوات  خ��الل  والتجارية  البيئية 
ف���اإن اأح���د اأه���م ه���ذه ال��ق��ط��اع��ات يتمثل يف 

•• راأ�س اخليمة -الفجر:

تعزيزا لثقافة الإبداع والبتكار يف البيئة 
اقت�سادية  اأ����س���رة  اح��ت��ف��ل��ت  ال��وظ��ي��ف��ي��ة، 
اإجنازاتها  بح�ساد  موؤخرا  اخليمة  راأ���س 
ال��ع��ام اجل���اري حتت  الأول م��ن  للن�سف 
�سعار على العهد نلتقي ، ويج�سد احلفل 

�سابقا من  ملا مت توقيعه  الدائرة  ح�ساد 
 2017 ع��ام  ب��داي��ة  يف  ت�سغيلية  خطط 
املتميزين  فئات  وك��ّرم   . عهد  مبادرة  يف 
ال�����س��ي��خ حم��م��د ب���ن ك���اي���د ال��ق��ا���س��م��ي - 
الرحمن  د.ع���ب���د  – و  ال���دائ���رة  رئ��ي�����س 
 – ال�سايب النقبي - مدير عام الدائرة 
الإدارة  املتميزة ومدير  الإدارة  و�سملت: 

امل��ت��م��ي��زة، واأف�����س��ل ف��ري��ق ع��م��ل، وفئات 
بالإ�سافة  الداخلية،  الوظيفي  التفوق 
اإىل تكرمي اأ�سحاب القرتاحات املقدمة 

اإلكرتونيا، واملُ�سَتخَدمني املتميزين. 
النقبي  عبدالرحمن  د.  اأك��د  من جهته، 
مبادرة  اأن  ع��ل��ى  الف��ت��ت��اح��ي��ة  كلمته  يف 
ذوي  ت��ك��رمي  ل�سيا�سة  تر�سيخ  ه��ي  عهد 

الإدارات  م�ستوى  على  املتميز  الإجن���از 
والأق�سام وفرق العمل واملوظفني، التي 
الأفكار  تعد مرتبطة مبوؤ�سرات تطبيق 
خلدمة  املوجهة  والبتكارية  البداعية 
متعاملي الدائرة و�سركائها وجمتمعها، 
الإدارة  توا�سل  باأهمية  نوؤمن  م�سيفا: 
با�ستمرار؛ تطبيقا  العليا مع موظفيها 

ملبداأ ال�سفافية يف عر�س اآخر م�ستجدات 
الدائرة واأعمالها وا�ست�سراف م�ستقبلها 

معا. 
راأ�س  اقت�سادية  اأن  بالذكر  اجلدير  من 
اخليمة تنظم حفلها مرتني يف كل عام، 
لتكرمي متميزيها وا�ستعرا�س خط �سري 

خططها الت�سغيلية اجلارية.

.. وانطالقاً من دورنا  الغذائية  ال�سناعات 
ا�ست�ساف  ف��ق��د  ال���ت���ع���اون،  ل���ه���ذا  ك��م��ح��ف��ز 
دولة  يف  م��وؤخ��راً  الهندي  الأع��م��ال  جمل�س 
هار�سيمرات  ال�����س��ي��دة  م���ن  ك���ال  الإم�������ارات 
ك���اور ب����ادال وال�����س��ي��دة ���س��اده��وي نرياجنان 
الغذائية  ال�����س��ن��اع��ات  وزارة  م���ن  ج��ي��وت��ي 
الزيارة  ف��اإن  ذل��ك  اإىل  وبالإ�سافة  الهندية 
اإىل  الزيودي  ثاين  الدكتور  ملعايل  املتوقعة 
م��ع��ر���س ال��ط��ع��ام ال��ه��ن��دي ال��ع��امل��ي 2017 
وال��ذي �سيقام يف نوفمرب من العام احلايل 
البلدين  بني  ال�سراكة  توطيد  من  �ستزيد 
للم�ساهمة  ك��ث��رية  ف��ر���س��ا  ل��ن��ا  �سيتيح  مم��ا 

وامل�ساركة يف مثل هذه املبادرات .
الج����ت����م����اع  خ��������الل  م����ف����ت����وح  ح���������وار  ويف 
..ا�ستعر�س امل�ساركون اأحدث املبادرات واآخر 
على  ال�����س��وء  ت�سليط  مت  حيث  امل�ستجدات 
الهام الذي يقوم به القطاع اخلا�س  الدور 
انبعاثات  وخف�س  البيئية  امل�ساريع  دعم  يف 
اقت�ساد  نحو  التحول  وتعزيز  الكربون  غاز 
اأخ�سر ودعم م�ساهمة دولة الإمارات �سمن 
اجل���ه���ود ال��ع��امل��ي��ة ال��رام��ي��ة اإىل احل���د من 

تداعيات التغري املناخي.

العدد 12133 بتاريخ 2017/9/28   
       اإعادة اإعالن بالن�شر

   فـي  الدعوى 2017/2831  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1- احمد �سالح احمد جوهر 2- �سركة ار ايه يف اي بي لدارة املن�ساأت 
املدعي/�سركة  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  �سنار  مديرتها/رغدة  وميثلها  ����س.ذ.م.م 
را�سد  مالكها/مروان  وميثلها  املعامالت  وتخلي�س  الع��م��ال  رج��ال  خلدمات  جيني�س 
حممد را�سد الهاملي وميثله:ابراهيم مو�سى علي مراد البلو�سي قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�سامن والتكافل مببلغ وقدره )120000( 
درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ ال�ستحقاق احلا�سل 
يف:2015/6/30 وحتى ال�سداد التام .وحددت لها جل�سة يوم الثنني املوافق :2017/10/2 
ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch 1.C.13 بالقاعة  �س  ال�ساعة:8.30 
اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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املال والأعمال

للمرة الأوىل يف دبي
انطالق فعاليات معر�س ديكوبيلد 

2017 اكتوبر املقبل مب�صاركة وا�صعة
•• دبي -الفجر:

والديكور  البناء  وم���واد  الإ���س��ك��ان  ملعر�س  الوىل  ال���دورة  فعاليات  تنطلق 
زايد  بن  ال�سيخ خليفة  قاعة  ديكوبيلد2017 يف  الهند�سية  والإ�ست�سارات 
اآل نهيان يف امارة دبي بالفرتة من 18 – 21 اكتوبر ت�سرين اأول املقبل 
مب�ساركة وا�سعة من جهات وهيئات حكومية وخا�سة متثل طيفا وا�سعاً من 
القطاع  هذا  يف  العاملني  واملتخ�س�سني  واملقاولني  وامل�سنعني  العار�سني 
احليوي الذي ي�سجل منواً متزايداً يف ظل النه�سة العمرانية التي ت�سهدها 

دولة الإمارات العربية املتحدة وال�ستثمار الكبري يف قطاع الإن�ساءات. 
ويتيح املعر�س يف ن�سخته الأوىل يف اإمارة دبي للمقاولني واأ�سحاب امل�ساريع 
اخلا�سة واملقبلني على البناء خيارات وا�سعة يف جمال ال�ست�سارات الهند�سية 
واأحدث البتكارات يف مواد البناء والديكور والت�سطيبات الداخلية بالإ�سافة 
اإىل الأثاث واملفرو�سات وكافة م�ستلزمات املنزل الع�سري احلديث يف حدث 
جتاري واحد، كما �سيتيح املعر�س للم�ساركني فيه فر�سة اللتقاء مع الزوار 
ال�ساعني واملقبلني على بناء م�ساريعهم ال�سكنية والتجارية وتوقيع العقود 
وتو�سيع نطاق الأعمال وم�سادر التزود بكل احتياجات امل�سروعات كما يقدم 
للزوار جمالت متعددة للتعرف على اآخر البتكارات والإلتقاء مع املمولني 
بلدية  وبرعاية  را�سد لالإ�سكان،  بن  تنظيم موؤ�س�سة حممد  املعر�س من   .
دبي ودائرة التنمية القت�سادية بدبي، ودائرة ال�سكان بال�سارقة، وجمعية 
اإعالمية من  دبي، وبرعاية  املهند�سني، وبدعم من غرفة جتارة و�سناعة 
فاإن  للمنظمني  اأبوظبي لالإعالم وموؤ�س�سة دبي لالإعالم. ووفقاً  موؤ�س�سة 

الباب ما يزال مفتوحاً للراغبني بامل�ساركة يف هذا احلدث املهم .
القت�سادي  التطور  معطيات  ليواكب  دب��ي  يف  املعر�س  ه��ذا  تنظيم  وج��اء 
وتنامي اأن�سطة البناء والإن�ساء التي ت�سهدها دولة المارات وجت�سيداً لروؤى 
اأبناء  اآم��ال وتطلعات  التي تعرب ب�سدق عن  الر�سيدة،  القيادة  و توجيهات 
الوطن، حيث �سيتم خالل انعقاد ديكوبيلد تقدمي العديد من العرو�س و 
املنح ال�سكنية التي ت�ساعد املواطنني على حتقيق رغباتهم يف م�سكن متميز 
ومتكامل يف �سوء ما تقوم به الدولة من تطوير ملنظومة الإ�سكان املوجه 
ملتطلبات  ال�ستجابة  بهدف  الرغيد،  والعي�س  الرفاهية  وحتقيق  لأبنائها 

احلياة الع�سرية.
للمنظمني واخلرباء فاإن قطاع الإن�ساءات يف الدولة يتمتع مبزايا  ووفقاً 
امل�ستثمرين  باهتمام  التي حتظى  القطاعات  عديدة جاذبة وهو يف طليعة 
توؤكد متانة  بكفاءة  املتغريات فهو يعمل  الأم��وال، ورغم  روؤو���س  واأ�سحاب 
فر�س  وتهيئة  توفري  على  عملت  ال��دول��ة  اأن  خ�سو�سا  وامكاناته  و�سعه 
النجاح امام امل�ستثمرين يف جميع القطاعات، كما �سهد قطاع البناء طفرة 
التي حتققت يف جمالت  للنجاحات  واقعي  كاإنعكا�س  كمية ونوعية هائلة 

التنمية املختلفة.
ومما ل�سك فيه فاإن الطفرة الكبرية التي ي�سهدها �سوق البناء والإن�ساء 
يظهر احلاجة اإىل �سرورة اإيجاد ملتقيات ميكن من خاللها توفري بدائل 
اأه��م هذه  اأح��د  ديكوبيلد  ك��ان  وم��ن هنا  القطاع،  ه��ذا  متعددة لحتياجات 

امللتقيات التي حتقق هذا الهدف . 

بح�س�ر متخ�س�سني من اأملانيا وامريكا وبريطانيا وفرن�سا
جلف كمبيوتر ت�صت�صيف ندوة حول 
مراكز البيانات م�صبقة ال�صنع يف دبي

•• دبي-الفجر:

ا�ستجابة للطلب املتزايد على التقنيات املتكاملة ملراكز البيانات، ت�ست�سيف 
جلف كمبيوتر �سابورت �س�ستمزGCSS ، ال�سركة الرائدة يف جمال توفري 
البنى التحتية املتكاملة ملراكز البيانات يف دول جمل�س التعاون اخلليجي، 
ندوة حول مراكز البيانات م�سبقة ال�سنع والقابلة للتطوير، وذلك خالل 
التي  ال��ن��دوة،  وت��رك��ز   .2017 اأك��ت��وب��ر  يف  للتكنولوجيا  جيتك�س  اأ���س��ب��وع 
اأحدث  على  العاملي،  التجاري  دب��ي  مركز  ن��ادي  يف  اأكتوبر   9 ي��وم  �ستنعقد 
خرباء  و�ستجمع  البيانات  م��راك��ز  تقنيات  جم��ال  يف  احلا�سلة  ال��ت��ط��ورات 
الندوة  خ��الل  و�سيتواجد  ال�سناعة.   ه��ذه  جم��الت  خمتلف  م��ن  دول��ي��ني 
املتحدة  وال��ولي��ات  اأملانيا  من  عاملية  �سركات  من  ممثلني  دب��ي  يف  املنعقدة 
والتطلعات  ال��روؤى  ومناق�سة  لعر�س  وفرن�سا  املتحدة  واململكة  الأمريكية 
ومطورة  جديدة  وتقنيات  حلول  توفر  ظل  يف  ال�سناعة  لهذه  امل�ستقبلية 
مثل مراكز البيانات م�سبقة ال�سنع التي تتميز بتقنيات جديدة مثل و�سائل 
التكييف املحكمة والطاقة الحتياطية والأر�سيات املرتفعة وتقنية الك�سف 
اإىل الرتكيز على مراكز البيانات امل�سغرة.  عن ت�سرب ال�سوائل بالإ�سافة 
اأهم  ح��ول  مف�سلة  نبذة  بتقدمي  ال�سناعة  ه��ذه  يف  املتخ�س�سني  و�سيقوم 
الندوة  خ��الل  و�سيتحدث  البيانات.   مبراكز  اخلا�سة  املتكاملة  التقنيات 
التي   ،  STIاملتكاملة التكنولوجية  للحلول  �ستولز  �سركات  عن  ممثلني 
تتخذ من اململكة املتحدة مقراً لها واملتخ�س�سة يف جمال مراكز البيانات 
الأملانية   STULZستولز� و�سركة  للتطوير  والقابلة  ال�سنع  م�سبقة 
الرائدة يف جمال توفري تقنيات التكييف املحكمة و�سركة جرنال اإلكرتيك 
الطاقة  اإم����دادات  توفري  جم��ال  يف  ال��رائ��دة   GEالأمريكية اند�سرتيال 
TATEاأك�س�س فلورز الأمريكية املتخ�س�سة  املنقطعة و�سركة تيت  غري 
تعليق  تتيح  التي  الهيكلية  وال�سقوف  املرتفعة  الأر�سيات  توفري  يف جمال 
املواد الثقيلة داخل املبنى و�سركة تي تي كيTTK ، الفرن�سية الرائدة يف 
جمال توفري تقنية الرقمية لك�سف ت�سربات ال�سوائل. و�سيقوم املتحدثني 
بعر�س اأحدث حلول البنى التحتية اخلا�سة مبراكز البيانات والتي تهدف 
التقليدية.   البيانات  مراكز  بناء  يف  امل�ستغرق  وال��وق��ت  الكلفة  توفري  اإىل 
البيانات  مراكز  �سركات  ممثلي  من  ع��دداً  الندوة  خالل  حا�سراً  و�سيكون 
واملتخ�س�سني يف جمال تقنية املعلومات واأق�سام تقنية املعلومات يف القطاع 
العام واملتعاقدين وممثلي �سركات ت�سغيل الت�سالت واملوؤ�س�سات ال�سناعية 
والتجارية وغريها من اجلهات املعنية بهذه ال�سناعة. وتتيح هذه الندوة 
الفر�سة للحا�سرين لالطالع على اأحدث احللول املطورة يف هذا املجال.  
اأن ت�سهد هذه ال�سناعة  باأهمية خا�سة، حيث يتوقع  وحتظى هذه الندوة 
منواً كبرياً يف جمال ا�ستخدام مراكز البيانات م�سبقة ال�سنع. وتعليقاً على 
ل�سركة  الإداري  ال�سريك  جابوريان،  كريكور  قال  الندوة،  هذه  ا�ست�سافة 
جلف كمبيوتر �سابورت �س�ستمزGCSS : ن�سهد يف الوقت احلايل مناف�سة 
ك��ب��رية ب��ني ال�����س��رك��ات لب��ت��ك��ار منتجات ج��دي��دة وت��وف��ري ح��ل��ول وتقنيات 
هذه  اإىل  الو�سول  من  اجلميع  وليتمكن  مبتكرة،  عمل  ومن��اذج  متطورة 
التطورات.  اإىل بنى حتتية مرنة ميكنها مواكبة هذه  الغاية� فهم بحاجة 
املتكاملة،  البيانات  مراكز  �سناعة  يف  متخ�س�سني  رواد  الندوة  يف  ي�سارك 

و�سيقوم كل منهم بتقدمي اأحدث ما تو�سل اإليه يف هذا املجال. 

م�ؤ�سر دبي لالبتكار احتل املرتبة الأوىل بفئة اأف�سل م�سروع غري تقليدي 

غرفة دبي حت�صد جائزة اأف�صل غرفة جتارة يف م�صابقة غرف التجارة الدولية يف �صيدين 

بنك دبي الإ�صالمي يفوز بجائزة اأف�صل املحالت التجارية من برنامج دبي للخدمة املتميزة

احتاد غرف التجارة بالدولة ي�صارك يف املنتدى القت�صادي العربي الفريقي يف الأردن

•• دبي-الفجر: 

ف���از ب��ن��ك دب���ي الإ����س���الم���ي، اأك����رب بنك 
العربية  الإم������ارات  دول����ة  يف  اإ���س��الم��ي 
املحالت  اأف�������س���ل  ب���ج���ائ���زة  امل����ت����ح����دة، 
يقدمها  التي   2016 لعام  التجارية 
�سمن  املتميزة،  للخدمة  دب��ي  برنامج 

وا�ستحقها  امل�سرفية،  اخل��دم��ات  فئة 
فرع البنك الكائن يف دبي مول. 

اخلمي�س  م�ساء  اجل��وائ��ز  حفل  واأق��ي��م 
الواقع يف 14 �سبتمرب يف فندق جمريا 
املدراء  اأب���رز  م��ن  ع��دد  بح�سور  بيت�س 
التزامهم  اأث��ب��ت��وا  ال����ذي  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ني 
خدمة  م�������س���ت���وي���ات  اأع����ل����ى  ب��ت��ح��ق��ي��ق 

من  متنوعة  جمموعة  عرب  املتعاملني 
القطاعات يف دبي.

برنامج دبي للخدمة  اإط��الق  هذا ومت 
تعزيز  بهدف   2002 ع��ام  يف  املتميزة 
املتعاملني يف  التميز يف معايري خدمة 
ال��ق��ط��اع اخل��ا���س، م��ع ال��رتك��ي��ز ب�سكل 
اأ�سا�سي على املعايري الأخالقية العالية 

يف �سلوك املوظفني، والثقافة الداخلية 
نهج  وات��ب��اع  اجل���ودة،  على  تعتمد  التي 
ت���ق���دمي خدمة  ي���رت���ك���ز ع���ل���ى ����س���م���ان 

متميزة للمتعاملني. 
قال  اجل���ائ���زة،  ه���ذه  ع��ل��ى  تعليقه  ويف 
اخلدمات  رئي�س  م��ال��ه��وت��را،  �ساجناي 
امل�����س��رف��ي��ة ل����الأف����راد ل����دى ب��ن��ك دبي 
حكومة  �سعي  مع  متا�سًيا  الإ���س��الم��ي: 
دبي لتعزيز اجلودة، ي�سجع برنامج دبي 
للخدمة املتميزة ال�سركات التي تعطي 
ونحن   - املتعاملني  خل��دم��ة  الأول��وي��ة 
يف بنك دبي الإ�سالمي ملتزمون بهذه 
امل���دى ال��ط��وي��ل و�سعداء  امل���ب���ادرة ع��ل��ى 
ب��ال��ف��وز ب��ه��ذه اجل��ائ��زة ال��ت��ي تعرب عن 
م�ستويات  اأف�����س��ل  ب��ت��ق��دمي  ال��ت��زام��ن��ا 

ممكنة خلدمة املتعاملني.
 اإن نهجنا املرتكز على املتعاملني ي�سهم 
وي�سجع  امل�سرفية،  تعزيز جتربتهم  يف 
املوظفني على اأن يكونوا اأكرث اإنتاجية، 
اإىل حتقيق  امل��ط��اف  ن��ه��اي��ة  وي����وؤدي يف 
اأداء  ك���ف���اءة وف��ع��ال��ي��ة يف  اأك����رث  ن��ت��ائ��ج 
الأعمال. ونحن ممتنون لربنامج دبي 
التكرمي،  ه��ذا  على  املتميزة  للخدمة 
فيه  ملا  جهودنا  تركيز  مبوا�سلة  ونعد 

الإ�سارة  وجت���در   . للمتعاملني  اخل��ري 
اإىل اأن جائزة اأف�سل املحالت التجارية 
متنح  امل�سرفية  اخل��دم��ات  فئة  �سمن 
ل��ل��م��وؤ���س�����س��ات امل�����س��رف��ي��ة ا���س��ت��ن��اًدا اإىل 
املثايل  امل��ظ��ه��ر  م��ث��ل  خمتلفة  عنا�سر 
مل��ن��اف��ذ اخل���دم���ة، وت���وف���ري ب��ي��ئ��ة اآمنة 
و�سحية ومريحة �سمن الفروع، وعلى 
اأ���س��ا���س توفري خ��دم��ات ���س��راف جيدة، 
ال�سحيحة،  ل��ل�����س��ي��ا���س��ات  والم���ت���ث���ال 
وجودة اخلدمة التي يقدمها املوظفون، 
املتعاملني  �سعادة  ن�سبة  اىل  بالإ�سافة 
بناء على  العامة  من تقدمي اخلدمات 

موؤ�سر ال�سعادة. 
العديد من  اإىل  وت�ساف هذه اجلائزة 
دبي  بنك  عليها  ح�سل  ال��ت��ي  اجل��وائ��ز 
بعد فوزه  العام،  الإ�سالمي خالل هذا 
م���وؤخ���ًرا ب��ك��ل م��ن ج��ائ��زة ب��ان��ك��ر ميدل 
اإي�ست للقطاع امل�سريف واجلائزة العاملية 
الإ���س��الم��ي��ة ل��الأع��م��ال. وت��اأك��ي��داً على 
التزامه وتفانيه يف دعم روؤية احلكومة 
جل��ع��ل دب���ي امل��دي��ن��ة الأك����رث ���س��ع��ادة يف 
، �سارك بنك دبي الإ�سالمي يف  العامل 
وقت �سابق من ال�سنة يف برنامج موؤ�سر 

ال�سعادة الذي اأطلقته حكومة دبي.

•• دبي-الفجر:

جن��ح��ت غ��رف��ة جت���ارة و���س��ن��اع��ة دب���ي يف 
العاملية  ال�ساحة  على  ب��ارز  تتويج  ح�سد 
ب��ف��وزه��ا ب��ج��ائ��زة اأف�����س��ل غ��رف��ة جتارة 
التقليدية  غ��ري  امل�ساريع  فئة  يف  عاملية 
يف م�سابقة غرف التجارة الدولية التي 
التجارة  لغرف  ال��دويل  الحت��اد  نظمها 
ال��دول��ي��ة وذلك  ال��ت��ج��ارة  ال��ت��اب��ع لغرفة 
التجارية  لغرف  العا�سر  املوؤمتر  خ��الل 

العاملية الذي اختتم يف �سيدين موؤخراً.
وج�����اء ف����وز غ���رف���ة دب����ي ب���اجل���ائ���زة عن 
دبي  موؤ�سر  ب��اإط��الق  املبتكرة  مبادرتها 
رئي�سية  اأداة  اأ���س��ب��ح  ال����ذي  ل��الب��ت��ك��ار، 
الب���ت���ك���ار يف جمتمع  م��ف��ه��وم  ل��ت��ع��زي��ز 
الأع����م����ال ب����الإم����ارة، وال�����ذي ���س��اه��م يف 
ال��ق��ط��اع اخل���ا����س ع��ل��ى اعتماد  حت��ف��ي��ز 

البتكار طريقاً للنجاح والتطور. 
الدولية  التجارة  م�سابقة غرف  وتعترب 
لغرف  ال����دويل  الحت����اد  ينظمها  ال��ت��ي 
الدولية،  التجارة  التابع لغرفة  التجارة 
لتكرمي  ال���وح���ي���د  ال���ع���امل���ي  ال���ربن���ام���ج 
وتقدير امل�ساريع واملبادرات املبتكرة التي 
اتخذتها غرف التجارة وال�سناعة حول 

العامل. 
واأهدى �سعادة حمد بوعميم، مدير عام 
الإجناز  دبي هذا  و�سناعة  غرفة جتارة 
ال�سيخ حممد  ال�سمو  �ساحب  مقام  اإىل 
بن را�سد اآل مكتوم، نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي )رعاه 
الذي  الإجن���از  بهذا  �سموه  مهنئاً  اهلل(، 
البتكار  باعتماد  �سموه  روؤي��ة  من  ينبع 

اأ�سلوباً للحياة والأعمال.
يج�سد  ال���ف���وز  اأن  اإىل  ب��وع��م��ي��م  ول��ف��ت 
الإلتزام الكامل للغرفة بتحقيق روؤيتها 
باأن تكون اأف�سل غرفة جتارة يف العامل، 
العاملية  ال�ساحة  على  الفوز  ان  معترباً 
اأعمالها  وجمتمع  دب��ي  تناف�سية  يعك�س 
دبي  قيادة  اأر�ستها  التي  العاملية  واملكانة 

لالإمارة وجمتمع اأعمالها.

البتكار، حيث و�سع اأ�س�ساً ل�سرتاتيجية 
اخلا�س  القطاع  لتطوير  الأم��د  طويلة 
ودعم ابتكاريته، وت�سجيع ثقافة البتكار 

يف بيئة الأعمال.
ولفت حداد اإىل اأن املوؤ�سر هو اأول موؤ�سر 
يف العامل مبني على اقت�ساد دولة نا�سئة، 
موؤكداً اإن املوؤ�سر ونتائجه �ساهمت ب�سكل 
واملواطن  القوة،  نقاط  حتديد  يف  كبري 
فاإن  وبالتايل  ابتكار،  اإىل  بحاجة  التي 
ت���اأث���ريه ع��ل��ى ال��ق��ط��اع اخل��ا���س انعك�س 
تناف�سيته وقدرته على مواجهة  بتعزيز 

التحديات بابتكار احللول.
العاملية  ال��ت��ج��ارة  غ��رف  م��وؤمت��ر  ويعترب 
ع���ام���ني يف منطقة  ك���ل  ي��ن��ظ��م��ه  ال�����ذي 
خم��ت��ل��ف��ة م���ن ال���ع���امل الحت�����اد ال����دويل 
لغرف التجارة، املنتدى الدويل الوحيد 
لروؤ�ساء غرف التجارة لتبادل اخلربات، 
ومناق�سة الأمور املتعلقة بقطاع الأعمال، 

وتنمية �سبكات التوا�سل.
ناق�س   ، الأع����م����ال  ل���ق���اء  ���س��ع��ار  وحت����ت 
لغرف  ال��دويل  لالحتاد  العا�سر  املوؤمتر 
ت��ه��م غرف  م��وا���س��ي��ع خمتلفة  ال��ت��ج��ارة 
والنزاعات  الأع���م���ال  و�سملت  ال��ت��ج��ارة 
التحتية  املوؤقت والبنية  الإدخال  ودفرت 
ومناذج عمل غرف التجارة وال�ستدامة 
العمل،  ب��ي��ئ��ة  يف  وال���ت���ن���وع  وال�����س��ي��اح��ة 
وريادة  التمويل  على  و�سهولة احل�سول 
الأعمال ال�سابة، والقيادة ومهارات الغد، 
والتنقل  ال��راب��ع��ة  ال�����س��ن��اع��ي��ة  وال���ث���ورة 

العاملي.
 كما جذب جناح غرفة دبي خالل معر�س 
املوؤمتر العديد من امل�ساركني لتعريفهم 
ب���اخل���دم���ات وال��ت�����س��ه��ي��الت وامل����ب����ادرات 
الأعمال،  ملجتمع  الغرفة  تقدمها  التي 
املتوفرة  ال�ستثمارية  الفر�س  وعر�س 
ال��ق��ط��اع��ات الق��ت�����س��ادي��ة يف  يف خمتلف 
اإمارة دبي، بالإ�سافة اإىل ت�سليط ال�سوء 
على بيئة الأعمال يف دبي، والدور الرائد 
حركة  ت�سهيل  يف  ال��غ��رف��ة  تلعبه  ال���ذي 

التجارة العاملية.

واأ����س���اف ���س��ع��ادت��ه ق��ائ��اًل: ب��ال��ت��اأك��ي��د اإن 
لالحتاد  املرموقة  اجلائزة  بهذه  فوزنا 
ثقة  ر�سالة  ه��و  التجارة  لغرف  ال���دويل 
ملجتمع الأعمال باأننا م�ستمرون بتوفري 
الأعمال،  لقطاع  قيمة  م�سافة  خدمات 
اأعمالنا  بيئة  تطوير  على  وحري�سون 
العاملية  م�����س��ت��وي��ات��ه��ا  ع���ل���ى  ل��ت��ح��اف��ظ 
التناف�سية. ونحن �سعداء بهذا التكرمي 
ن�ستحقها،  التي  املكانة  يف  ي�سعنا  ال��ذي 
ال�سوء  �سي�سلط  الفوز  هذا  ب��اأن  ونوؤمن 
دب����ي، واجلهود  ب��ي��ئ��ة الأع���م���ال يف  ع��ل��ى 
اأف�����س��ل وجهات  امل���ب���ذول���ة جل��ع��ل��ه��ا م���ن 
الأع����م����ال ع���امل���ي���اً، ف��م��ج��ت��م��ع الأع���م���ال 
لن�ساطاته  عنواناً  البتكار  ي�سع  ال��ذي 
وتناف�سي  نا�سج  جمتمع  بالتاأكيد  ه��و 

ومتميز. 
واأكد مدير عام غرفة دبي اإن موؤ�سر دبي 
مل�ستقبل  اأ�سا�سية  ركيزة  �سكل  لالبتكار 
الأعمال يف دبي، وجنح بالتاأ�سي�س ملرحلة 
�ستنقل  القت�سادي،  النمو  متجددة من 

جمتمع الأع��م��ال يف الإم���ارة اإىل مرتبة 
وال���ن���ج���اح، م�سرياً  ال��ت��ط��ور  م���ن  اأع���ل���ى 
الدورة  لإط��الق  ت�ستعد  الغرفة  ان  اإىل 
ال��ث��ال��ث��ة م���ن م��وؤ���س��ر دب���ي ل��الب��ت��ك��ار يف 
البتكار  م�سرية  لتعزيز  القادم  نوفمرب 

يف القطاع اخلا�س.
والتتويج  الفوز  هذا  اإن  �سعادته  واأو�سح 
ال������ذي ي��ع��ت��رب ال����ث����اين ل���غ���رف���ة دب�����ي يف 
بعد  ال��دول��ي��ة  ال��ت��ج��ارة  غ���رف  م�سابقة 
غرف  ملوؤمتر  الثامنة  ال���دورة  يف  فوزها 
م�سروع  اأف�سل  فئة  يف  العاملية  التجارة 
اإلتزام  يعك�س  الجتماعية،  للم�سوؤولية 
اأع�سائها  تناف�سية  بتعزيز  التام  الغرفة 
يف  الغرفة  ومتيز  امل��ج��الت،  خمتلف  يف 

جودة خدماتها ومبادراتها.
للمرحلة  دب����ي  غ���رف���ة  ت��ر���س��ح��ت  وق����د 
غرف  اأرب����ع  م��ع  امل�سابقة  م��ن  النهائية 
53 طلباً من  اأ���س��ل  اأخ���رى م��ن  جت���ارة 
ل���ف���ئ���ات اجل���ائ���زة  ت���ق���دم���ت  27 دول�������ًة 
املختلفة، حيث كانت غرفة دبي الغرفة 

ال��ع��رب��ي ومنطقة  ال��وط��ن  ال��وح��ي��دة يف 
ال�سرق الأو�سط التي تر�سحت للمرحلة 
النهائية يف هذه الفئة مع غرفة جتارة 
جتارة  وغ��رف��ة  )الإك�����وادور(،  جواياكيل 
ب���ريي���را )ك��ومل��ب��ي��ا( وغ���رف���ة ���س��راك��ة دي 
الأمريكية(،  املتحددة  )الوليات  موين 

وغرفة جتارة �ساوباولو )الربازيل(.
بامل�سابقة  الفائزين  عن  الإع���الن  وج��اء 
لغرف  العا�سر  امل��وؤمت��ر  فعاليات  خ��الل 
الحتاد  ينظمه  ال��ذي  العاملية  ال��ت��ج��ارة 
ال�����دويل ل��غ��رف ال��ت��ج��ارة ال����ذي اختتم 
اأع��م��ال��ه يف ���س��ي��دين ب��ا���س��رتال��ي��ا يف 21 
�سبتمرب احلايل، حيث �سارك يف املوؤمتر 
اأك���رث م��ن 12،000 غ��رف��ة جت���ارة من 

اأكرث من 100 دولة حول العامل. 
اإدارة  ح���داد، مدير  اأ���س��ار خليل  وب���دوره 
يف  املوؤ�س�سي  والتطوير  ال�سرتاتيجية 
دب��ي لالبتكار  ان موؤ�سر  اإىل  دب��ي  غرفة 
لرفع  للغرفة  مبتكراً  م�سروعاً  يعترب 
ن�����س��ب��ة م�����س��اه��م��ة ال���ق���ط���اع اخل���ا����س يف 

حاكم الفجرية ي�صتقبل م�صاعد 
وزير التجارة وال�صتثمار ال�صرتايل

رحب  و  التجاري.  وال�ستثمار  التعاون 
بالوفد  الفجرية  حاكم  ال�سمو  �ساحب 
مهام  يف  التوفيق  ل��ه  ..متمنيا  ال�سيف 
التعاون  اأوا���س��ر  وت��ق��وي��ة  لتعزيز  عمله 
ب���ني ا���س��رتال��ي��ا ودول�����ة الإم��������ارات على 
خمتلف امل�ستويات وحتقيق نتائج مثمرة 
من زيارته التي ت�ستهدف تبادل املعرفة 
واخلربات بني قطاعي الطاقة و املعادن 
�سعادة   .. ال��ل��ق��اء  ح�����س��ر  ال��ب��ل��دي��ن.  يف 
حممد �سعيد ال�سنحاين مدير الديوان 
الأمريي وميل�سا هلدروف �سكرتري اأول 
�سنكري  وم��ن��ري  ال���س��رتال��ي��ة  بال�سفارة 

م�ساعد املفو�س التجاري.

•• الفجرية -وام:

ا�ستقبل �ساحب ال�سمو ال�سيخ حمد بن 
الأعلى  املجل�س  ع�سو  ال�سرقي  حممد 
حاكم الفجرية يف ق�سر �سموه يف الرميلة 
���س��ب��اح ام�����س م��ع��ايل ك��ي��ث ب��ي��ت م�ساعد 
ال�سرتايل.  وال�ستثمار  التجارة  وزي��ر 
ال�سرتايل  امل�����س��وؤول  م��ع  �سموه  بحث  و 
�سبايرو  ميلتون  اأرث��ر  �سعادة   - يرافقه 
وجريارد  الدولة  ل��دى  اأ�سرتاليا  �سفري 
�سيبري القن�سل العام ال�سرتاىل و عدد 
م���ن م��وظ��ف��ي ال�����س��ف��ارة ال���ذي���ن قدموا 
���س��ب��ل تعزيز   .. ���س��م��وه -  ع��ل��ى  ل��ل�����س��الم 

•• ال�شارقة -وام:

ي�����س��ارك وف���د احت���اد غ���رف ال��ت��ج��ارة وال�����س��ن��اع��ة بالدولة 
برئا�سة �سعاد عبداهلل �سلطان العوي�س نائب رئي�س الحتاد 
املنتدى  اأع��م��ال  يف  ال�سارقة  و�سناعة  جت��ارة  غرفة  رئي�س 
القت�سادي العربي - الفريقي الذي ينظمه احتاد الغرف 
العربية  ال���دول  وج��ام��ع��ة  الأردن  جت���ارة  وغ��رف��ة  العربية 
والزراعة  وال�سناعة  للتجارة  الفريقية  ال��غ��رف  واحت���اد 
واملهن بالعا�سمة الأردنية عمان حتت �سعار خارطة طريق 
ال�سراكة واآليات التمويل وتختتم اعماله اليوم اخلمي�س .

ي�سم الوفد �سعادة �سعيد نا�سر التالي رئي�س غرفة جتارة 
و�سناعة ام القيوين و�سعادة حممد علي م�سبح النعيمي 
راأ�س اخليمة و�سعادة خليفة  رئي�س غرفة جتارة و�سناعة 
خ��م��ي�����س م��ط��ر رئ��ي�����س غ��رف��ة جت����ارة و���س��ن��اع��ة الفجرية 

و�سعادة  بالدولة  الغرف  ادارة  جمال�س  اع�ساء  من  وع��دد 
الغرف  امل�ساعد لحتاد  العام  النعيمي المني  حمد احمد 
ب��الإ���س��اف��ة اىل ع���دد م���ن رج����ال الع���م���ال م���ن قطاعات 

اقت�سادية خمتلفة بالدولة .
تنمية  الرئي�سية اىل  املنتدى من خالل حم��اوره  ويهدف 
العالقات القت�سادية والتجارية العربية الإفريقية والتي 
خالل  م��ن  واإف��ري��ق��ي��ا  عربيا  ا�سرتاتيجية  اأول��وي��ة  متثل 
وامل��ايل بني  والتجاري  ال�ستثماري  التعاون  نطاق  تو�سيع 
ال��ع��امل ال��ع��رب��ي واإف��ري��ق��ي��ا وت��ع��ري��ف اجل��ان��ب��ني بامل�ساريع 
ال�ستثمارية املطروحة يف قطاعات حيوية عديدة وو�سع 
خارطة طريق لإر�ساء �سراكة ا�سرتاتيجية والتعرف على 

اآليات التمويل املتاحة.
وعلى هام�س م�ساركة وفد الدولة باملنتدى ..عقد جمل�س 
تراأ�سه  اج��ت��م��اع��ا  امل�����س��رتك  الردين  الم���ارات���ي  الع��م��ال 

غرفة  رئي�س  الكباريتي  ونائل  العوي�س  �سلطان  عبداهلل 
عمان بح�سور �سعادة مطر �سيف �سليمان ال�سام�سي �سفري 
الدولة لدى اململكة الأردنية الها�سمية واع�ساء الوفدين 
ع��ل��ى تكثيف وتعزيز  ال��ع��م��ل  وب��ح��ث الج��ت��م��اع ���س��رورة   .
زيارات ا�سحاب العمال بني اجلانبني بهدف التعرف على 
للم�ساهمة  البلدين  كال  يف  املتاحة  ال�ستثمارية  الفر�س 
القطاع  بني  والقت�سادية  التجارية  العالقات  تن�سيط  يف 
امل�ساريع  م���ن  ع����دد  واإق����ام����ة  ال��ط��رف��ني  ك���ال  اخل���ا����س يف 
بني  التجاري  التبادل  حجم  تعزيز  واإمكانية  القت�سادية 

المارات والردن خالل الفرتة املقبلة.
واأك����د ال��ع��وي�����س اأه��م��ي��ة ت��ع��زي��ز ال�����س��راك��ات ال��ت��ج��اري��ة بني 
ان  ون��ظ��ريه الردين خا�سة  ال��ق��ط��اع اخل��ا���س الم���ارات���ي 
اململكة الردنية الها�سمية تتميز يف العديد من القطاعات 
العمال  ا�سحاب  يدفع  ان  �ساأنه  من  وال��ذي  القت�سادية 

التعاون مع الردن مبا يعود  زي��ادة اوج��ه  الم��ارات��ي��ني يف 
باملنفعة على كال البلدين ال�سقيقني.

اإيجاد قنوات  اأهمية  التفاق على  كما مت خالل الجتماع 
ج���دي���دة ل��ل��ت��ع��اون وال���ت���ب���ادل الق��ت�����س��ادي ب���ني الم�����ارات 
على  للتعرف  �ساملة  درا���س��ة  اع����داد  خ���الل  م��ن  والردن 
بالإ�سافة  اجلانبني  كال  يف  املتاحة  ال�ستثمارية  الفر�س 
ثالث  اجتماع  لعقد  الالزمة  والرتتيبات  التجهيزات  اإىل 
مع اجلانب الردين لتفعيل املجل�س امل�سرتك خالل �سهر 
املعار�س  واقامة  تفعيل  �سرورة  جانب  اإىل  املقبل  اكتوبر 
ال��ق��ط��اع اخل��ا���س الماراتي  امل�����س��رتك��ة ب��ني  وال��ف��ع��ال��ي��ات 
الطرفني  ب���ني  م�����س��رتك��ة  ع��م��ل  خ��ط��ة  وو����س���ع  والردين 
البلدين  بني  البينية  التجارة  وزي��ادة  ال�ستثمار  لت�سجيع 
ا�سافة اىل تنظيم ملتقى ومعر�س المارات الردن خالل 
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املال والأعمال
الهيئة الحتادية لل�صرائب : بدء تطبيق ال�صريبة النتقائية بداية اأكتوبر املقبل

الإمارات ت�صارك يف الدورة الـ68 للموؤمتر الدويل للمالحة الف�صائية يف اأ�صرتاليا

التحفيز  متنح  اأو  منبهة  م���واد  على  يحتوي  ق��د  للطاقة 
العقلي اأو البدين. و�ستعمل الهيئة على ن�سر قوائم باأ�سعار 
جميع املنتجات اخلا�سعة لل�سريبة النتقائية وفقا ل�سعر 
البيع  �سعر  ان  اىل  ..م�����س��رية  ال��ت��ج��زئ��ة  اأ����س���واق  يف  ال��ب��ي��ع 
بالتجزئة الذي يتم فر�س ال�سريبة عليه هو الأعلى من 
لكل  بن�سره  الهيئة  تقوم  ال��ذي  ال�سعر  الآتيني:  ال�سعرين 
على  املحلي  ال�سوق  يف  املنتج  ل�سعر  وف��ق��ا  انتقائية  �سلعة 
املوقع الإلكرتوين للهيئة و�سعر بيع التجزئة يف ال�سوق كما 

هو مو�سح يف دليل اخلا�سع لل�سريبة على موقع الهيئة .
منتج  ك��ل  على  النتقائية  ال�سريبة  م�سوؤولية  و�ستكون 
ي�ستوردها  ال��ذي  وامل�ستورد  النتقائية  ال�سلع  باإنتاج  يقوم 
لل�سريبة  تخ�سع  مل  انتقائية  ل�سلع  امل��خ��زن  وال�سخ�س 
واأم���ني امل�ستودع امل�����س��وؤول ع��ن منطقة حم��ددة يف ح��ال مل 
مل  ح��ال  ويف   .. ال�سريبة  ب�����س��داد  امل�����س��ت��ورد  اأو  املنتج  يقم 
تقع  اأع��اله  بالأن�سطة  يقوم  ممن  ال�سريبة  ا�ستيفاء  يتم 
القيام  يف  ي�سارك  من  على  النتقائية  ال�سريبة  م�سوؤولية 
 2017 36 ل�سنة  ال��وزراء رقم  لقرار جمل�س  بها. ووفقاً 
 7 ل��ل��ق��ان��ون الحت����ادي رق���م  ال��الئ��ح��ة التنفيذية  ���س��اأن  يف 
ال�����س��ري��ب��ي��ة، وق���رار  ����س���اأن الإج��������راءات  2017 يف  ل�����س��ن��ة 
الالئحة  �ساأن  2017 يف  ل�سنة   37 رق��م  ال���وزراء  جمل�س 
التنفيذية للمر�سوم بقانون احتادي رقم 7 ل�سنة 2017 
لل�سريبة  اخلا�سعني  على  النتقائية،  ال�سريبة  �ساأن  يف 
النتقائية  بال�سلع  املتعلقة  ال�سجالت  حفظ  النتقائية 
طرحها  اأو  تخزينها  اأو  ا���س��ت��رياده��ا  اأو  اإن��ت��اج��ه��ا  مت  ال��ت��ي 
�سهرية  اإق���رارات  وتقدمي  املحلي،  ال�سوق  يف  لال�ستهالك 
الحتادية  للهيئة  الدفع  امل�ستحقة  ال�سريبة  و�سداد  عنها 
15 يوما من نهاية كل �سهر وبناء على  لل�سرائب خالل 
 15 يف  �سيكون  لل�سرائب  الأوىل  الدفعة  �سداد  ف��اإن  ذل��ك 
وت�ستحق ال�سريبة النتقائية عند اإنتاج  نوفمرب 2017. 
ال�سلع النتقائية خارج منطقة حمددة حيث يتم الت�سريح 
بناء  امل�سجل  ال�سريبي للمنتج  الإق��رار  ال�سريبة على  عن 
اأنها ت�ستحق  على الفرتة ال�سريبية املتعلقة بالإنتاج. كما 
حمددة  منطقة  من  لال�ستهالك  ال�سلع  ط��رح  عند  اأي�ساً 
ال�سريبي  الإق���رار  على  ال�سريبة  ع��ن  الإق���رار  يتم  حيث 
على  ب��ن��اء  امل�ستودع  اأم���ني  اأو  امل�ستورد  اأو  املنتج  للم�سجل 
الفرتة ال�سريبية املتعلقة بالطرح لال�ستهالك. وت�ستحق 
ال�سريبة النتقائية اأي�سا عند ال�سترياد من قبل امل�ستورد 
حيث يتم الإق��رار عن ال�سريبة على الإق��رار ال�سريبي يف 
حال كان امل�ستورد م�سجل قبل ال�سترياد، اأو ي�ستحق �سداد 
التخلي�س  قبل  امل�����س��ت��ورد  قبل  م��ن  النتقائية  ال�سريبة 

اجلمركي يف حال ال�سخ�س غري امل�سجل.
الحتادية  الهيئة  ل���دى  م�سجاًل  امل�����س��ت��ورد  ك���ان  ح���ال  ويف 
لل�سرائب فعليه القيام بالت�سريح عما ي�ستورده قبل اأن يتم 
الإفراج عن ال�سلع النتقائية من قبل الدائرة اجلمركية يف 
.. وبعد ذلك يقوم بالإقرار عن ال�سترياد  املعنية  الإم��ارة 

•• دبي-وام:

اأعلنت الهيئة الحتادية لل�سرائب - خالل موؤمتر �سحفي 
عقدته يف دبي ام�س- عن بدء تطبيق ال�سريبة النتقائية 
يف الدولة مع بداية �سهر اأكتوبر 2017 بن�سبة %50 على 
التبغ  منتجات  من  كل  على  و100%  الغازية  امل�سروبات 
النتقائية  ال�سريبة  تطبيق  و�سيتم  الطاقة.  وم�سروبات 
يف   2017 ل�سنة   7 رق��م  احت���ادي  بقانون  للمر�سوم  وفقا 
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ل�سنة 2017 يف �ساأن الالئحة التنفيذية للمر�سوم بقانون 
احتادي املذكور ال�سادر يف اجلل�سة التي عقدت بتاريخ 13 
�سبتمرب 2017 برئا�سة �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 
را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
حاكم دبي رعاه اهلل على اإنتاج ال�سلع النتقائية يف الدولة 
�سلع  الدولة والإف��راج عن  اإىل  ال�سلع النتقائية  وا�سترياد 
انتقائية من منطقة حمددة وتخزين ال�سلع النتقائية يف 
�سياق ممار�سة الأعمال. واأو�سحت الهيئة اإمكانية احل�سول 
امل��ع��ام��ل��ة ال�����س��ري��ب��ي��ة م��ن خ���الل تعبئة منوذج  ع��ل��ى رق���م 
اإلكرتوين عرب موقع الهيئة الحتادية لل�سرائب للت�سريح 
ا�ستريادها وكذلك كميتها  التي يتم  ال�سلع النتقائية  عن 
ومنفذ دخول ال�سلع حيث يتم بعد تقدمي النموذج اإ�سدار 
ال�سريبة  امل�سجل لأغرا�س  لل�سخ�س  تلقائي  رقم معاملة 
م�ستحقة  احل��ال��ة  ه��ذه  يف  ال�سريبة  وت��ك��ون   .. النتقائية 
اأي خالل  ال�سريبي  الإق����رار  ت��ق��دمي  وق��ت  ذات  ال��دف��ع يف 
15 يوما من نهاية ال�سهر الفرتة ال�سريبية الذي مت فيه 
ال�سترياد فيما يطلب من ال�سخ�س غري امل�سجل لأغرا�س 
خالل  م��ن  ال�سريبة  ب��دف��ع  ال��ق��ي��ام  النتقائية  ال�سريبة 
اخلدمات الإلكرتونية لدى موقع الهيئة ويتم اإ�سدار رقم 
املعاملة له بعد �سداد ال�سريبة. وبينت الهيئة انه يتوجب 
الدولة تقدمي  اإىل  انتقائية  �سلع  ي�ستورد  �سخ�س  اأي  على 
رقم معاملة للدائرة اجلمركية يف منفذ دخول ال�سلع توؤكد 
اأنه مت الت�سريح عنها لأغرا�س ال�سريبة النتقائية حيث 

لن يتم الإفراج عن ال�سلع املعنية دون رقم املعاملة.
واأك������دت ال��ه��ي��ئ��ة اأي�����س��ا اأن�����ه ي��ت��وج��ب ع��ل��ى امل��ن��ت��ج لل�سلع 
النتقائية  ال�سلع  يو�سح  �سهري  ت�سريح  تعبئة  النتقائية 
التي مت اإنتاجها وكميتها و وجهتها والفرتة الزمنية التي 
�سيتم طرحها لال�ستهالك يف الدولة اأو القيام بو�سعها يف 

منطقة حمددة يف و�سع معلق لل�سريبة.
الحتادية  الهيئة  عام  مدير  الب�ستاين  خالد  �سعادة  وق��ال 
حققنا  نكون  النتقائية  ال�سريبة  تطبيق  مع  لل�سرائب 
القيادة  روؤى  لتحقيق  عملنا  م�����س��رية  يف  ج��دي��داً  اإجن�����ازاً 
حكومة  ت��وج��ه��ات  وتنفيذ  امل�ستقبل  �سناعة  يف  ال��ر���س��ي��دة 
دولة الإمارات يف تطوير خدمات راقية ت�ست�سرف امل�ستقبل 
وت����وؤدي  امل��ج��ت��م��ع واح��ت��ي��اج��ات��ه��م  اأف�����راد  وت��ل��ب��ي متطلبات 
موؤ�سرات  على  ال��دول��ة  مكانة  تعزيز  اإىل  نف�سه  ال��وق��ت  يف 

التناف�سية العاملية . واأ�ساف ان تطبيق ال�سريبة النتقائية 
العاملية هو تتويج مل�سرية طويلة من  املمار�سات  اأرقى  وفق 
لتطوير  ع��امل��ي��اً  املتخ�س�سة  ال�����س��رك��ات  ك���ربى  م��ع  ال��ع��م��ل 
نظام �سريبي يتنا�سب مع مكانة دولة الإم��ارات وم�ستوى 
احلكومية  موؤ�س�ساتها  تقدمها  ال��ت��ي  ال��راق��ي��ة  اخل��دم��ات 
على  حر�ست  الهيئة  ان  اىل  ..م�����س��ريا  معها  للمتعاملني 
املعنية ل�ستكمال جميع ال�ستعدادات  التعاون مع اجلهات 
لتطبيق اأف�سل لل�سريبة النتقائية التي مت اإقرارها للحد 
الأف��راد ودع��م جهود  ال�سارة ل�سحة  ال�سلع  ا�ستهالك  من 

توفري بيئة �سحية يف املجتمع.
تنفيذ  على  عملت  لل�سرائب  الحتادية  الهيئة  اأن  واأو�سح 
حمالت توعية �ساملة عرب تنظيم ور�س عمل مع ال�سركات 
الت�سجيل  واآليات  ال�سريبية  الإج���راءات  بجميع  للتعريف 
لأغرا�س ال�سريبة وال�ستماع اإىل اأ�سئلتهم وا�ستف�ساراتهم 
عام  ب�سكل  ال�سريبي  النظام  ح��ول  مالحظاتهم  وجميع 

وال�سريبة النتقائية ب�سكل خا�س.
الحتادية  الهيئة  عام  مدير  الب�ستاين  خالد  �سعادة  واأ�سار 
لتقدمي  �سعيها  و�سمن  حر�ست  الهيئة  اأن  اإىل  لل�سرائب 
اأرقى اخلدمات على تطوير نظام اإلكرتوين متكامل لإدارة 
ال�����س��رائ��ب يف ال��دول��ة مب��ا ي��دع��م ت��وج��ه��ات ح��ك��وم��ة دولة 
الأنظمة واخلدمات  توفري جميع  الإم��ارات وتطلعاتها يف 
اخلا�س  ال��ق��ط��اع  م��ن  الأع���م���ال  وق��ط��اع��ات  للم�ستثمرين 
والأف��راد. وقال ان الهيئة ت�سعى اإىل توفري نظام �سريبي 
مميز ميتاز ب�سهولة وب�ساطة المتثال ال�سريبي لإجراءاته 
حيث مت فتح باب الت�سجيل عرب املوقع الإلكرتوين للهيئة 
وعلى مدار ال�ساعة لالأعمال اخلا�سعة لل�سريبة النتقائية 
منذ يوم الأحد املوافق 17 �سبتمرب 2017 اذ �سهد املوقع 
الأول  ال��ي��وم  م��ن��ذ  الت�سجيل  عمليات  ع��ل��ى  ك��ب��رياً  اإق���ب���اًل 
من  النتهاء  �سبتمرب  �سهر  نهاية  م��ع  النتهاء  ..متوقعا 
اإجراءات ت�سجيل ال�سركات اخلا�سعة لل�سريبة النتقائية 
واملقدر عددها ب� 250 �سركة ح�سب اإح�سائيات اأولية وهو 
ال�سركاء  الفاعلة مع جميع  ال�سراكة  اأهمية  يوؤكد على  ما 
فاعل  �سريبي  نظام  حتقيق  يف  ودروه���م  ال�سرتاتيجيني 

وم�ساهم رئي�س لالرتقاء بجميع قطاعات املجتمع.
ووفقا لقرار جمل�س الوزراء رقم 38 ل�سنة 2017 يف �ساأن 
عليها  تفر�س  التي  ال�سريبية  والن�سب  النتقائية  ال�سلع 
وكيفية احت�ساب ال�سعر النتقائي ال�سادر يف 13 �سبتمرب 
اأول  م��ن  اب��ت��داء  النتقائية  ال�سريبة  �ستفر�س   2017
اأكتوبر 2017 على امل�سروبات الغازية بن�سبة %50 وعلى 
كل من منتجات التبغ وم�سروبات الطاقة بن�سبة 100% 
الغازية كل م�سروب يحتوي على  بامل�سروبات  حيث يق�سد 
املياه الغازية غري املنكهة .. وي�سمل كذلك  الغاز با�ستثناء 
ميكن  م�ستخل�سات  اأو  ج��ل  اأو  م�ساحيق  اأو  ُم��رّك��زات  اأي���ة 
مب�سروبات  يق�سد  بينما  غ��ازي��ة  م�سروبات  اإىل  حتويلها 
الطاقة كل م�سروب يتم ت�سويقه اأو بيعه على اأنه م�سروب 

يف الإقرار ال�سريبي و�سداد ال�سريبة خالل 15 يوماً من 
نهاية ال�سهر الذي قام به بال�سترياد.

ويف حال مل يكن امل�ستورد م�سجاًل لدى الهيئة فعليه القيام 
يتم  اأن  قبل  ال�سريبة  و���س��داد  ي�ستورده  عما  بالت�سريح 
الدائرة اجلمركية  ال�سلع النتقائية من قبل  الإف��راج عن 
يف الإمارة املعنية و�ستكون اآلية الت�سريح عن ال�سترياد من 
الحتادية  الهيئة  موقع  يف  اللكرتونية  اخل��دم��ات  خ��الل 
لل�سرائب ودفع ال�سريبة امل�ستحقة عرب منظومة الدرهم 

اللكرتوين.
ويف ما يتعلق بال�سخ�س املخزن وال�سلع النتقائية الفائ�سة 
�سابقا  تخ�سع  مل  انتقائية  �سلعا  ميتلك  �سخ�س  اأي  وه��و 
لل�سريبة النتقائية ..فاإن اأي �سخ�س خزن �سلعا انتقائية 
الت�سجيل  عليه  النتقائية  ال�سريبة  تطبيق  موعد  قبل 
كانت  ح��ال  يف  لديه  املخزنة  ال�سلع  ع��ن  ال�سريبة  و���س��داد 
�سلع انتقائية فائ�سة والتي يق�سد بها ال�سلع التي امتلكها 
ال�سخ�س املخزن قبل 1 اأكتوبر 2017 ول زالت مملوكة 
من قبله يف 1 اأكتوبر 2017 .. وهي تلك ال�سلع التي تزيد 
عن خمزون �سهرين وفقاً ملتو�سط البيع ال�سهري لل�سخ�س 
���س��واء م��ا يتم  ال�سلع النتقائية  ال��ن��وع م��ن  ل��ذل��ك  امل��خ��زن 
�سابقة اعتباراً  12 �سهراً  اإنتاجه بناء على فرتة  اأو  �سراوؤه 
ال�سخ�س  يق�سد  ال��ت��ي  اأو   ..  2017 �سبتمرب  نهاية  م��ن 
املخّزن بيعها �سمن �سياق ممار�سة الأعمال يف الدولة ويف 
حال مل تكن ال�سلع النتقائية فائ�سة، فلي�س مطلوب من 

ال�سخ�س املخزن القيام بالت�سجيل ال�سريبي.
وعلى كل �سخ�س ميار�س اأعمال متعلقة بال�سلع النتقائية 
حتديد  فيها  مبا  الأف�سل  لالمتثال  خطوات  بعدة  القيام 
مدى حاجته للت�سجيل ال�سريبي، ويف حال احلاجة لذلك 
الت�سجيل لدى الهيئة الحتادية لل�سرائب ويف حال وجود 
اأية �سلع انتقائية لديه عليه اإعداد قوائم ال�سلع النتقائية 
على  واحل�����س��ول   2017 �سبتمرب   30 ب��ن��ه��اي��ة  امل��خ��زن��ة 
اعتماد لهذه ال�سلع من مدقق ح�سابات معتمد .. كما يجب 
عليه الطالع على الت�سريعات ال�سادرة يف �ساأن الإجراءات 
ال�سريبية وال�سريبة النتقائية ملعرفة واجباته وحقوقه. 
ويف ما يتعلق باملنطقة املحددة وهي اأي منطقة حرة م�سيجة 
لإ�سراف  تخ�سع  اأنها  على  الهيئة  حتددها  منطقة  اأي  اأو 
بها  املتعلقة  وال�سروط  التفا�سيل  وتتوفر  م�ستودع،  اأم��ني 
�ساأن  2017 يف  ل�سنة   37 رق��م  ال���وزراء  ق��رار جمل�س  يف 
الالئحة التنفيذية للمر�سوم بقانون احتادي رقم 7 ل�سنة 
اعتبار  اأج��ل  ومن   .. النتقائية  ال�سريبة  �ساأن  2017 يف 
م�ستودع  اأم��ني  ت�سجيل  يجب  ح��رة  ..منطقة  منطقة  اأي��ة 
التنفيذية  الالئحة  يف  لذلك  املحددة  لل�سروط  وفقا  لها 
داخل  املخزنة  النتقائية  ال�سلع  على  ال�سريبة  ..وت�ستحق 
اأو  منطقة حمددة عند الإف��راج عنها من املنطقة املحددة 
عند طرحها لال�ستهالك حتى لو كان طرحها لال�ستهالك 

مت داخل املنطقة احلرة اأو املحددة .

 هيئة تنظيم الت�صالت تطلق دورة تدريبية 
حول �صيا�صة املناف�صة والتحديث التنظيمي

•• اأبوظبي-وام: 

نظمت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الت�سالت ور�سة تدريبية بالتعاون مع 
املناف�سة  �سيا�سة  عنوان  حتت  املتحرك  الهاتف  ل�سبكات  الدولية  اجلمعية 
ودول  ال��دول��ة  من  املتخ�س�سني  من  ع��دد  ح�سرها  التنظيمي  والتحديث 

جمل�س التعاون اخلليجي.
وتاأتي الدورة تنفيذا لتفاقية ال�سراكة املوقعة بني الهيئة واجلمعية التي 
الت�سالت  قطاع  يف  والتدريب  بالتميز  خا�س  مركز  تاأ�سي�س  على  تن�س 
اأفريقيا  و�سمال  الأو�سط  ال�سرق  منطقة  يف  التنظيمية  القدرات  وتطوير 
بهدف توفري كافة الأدوات التنظيمية واأف�سل الإج��راءات ملوظفي الهيئة 
وللمنظمني و�سناع القرار على امتداد املنطقة وتاأمني بيئة جاذبة ت�سجع 
يدعم  ما  واإقليميا  حمليا  الت�سالت  قطاع  يف  وال�ستثمار  املناف�سة  على 
روؤية الهيئة يف اأن تكون دولة الإمارات دولة رائدة عامليا يف تقنية املعلومات 

والت�سالت.
�سيا�سات  التي تخ�س  امل��ح��اور  م��ن  ع��دد  على  الرتكيز  ال���دورة  خ��الل  ومت 
الت�سالت  لئحة  مع  والعالقة  املناف�سة  �سيا�سة  اأهمها  املتحرك  الهاتف 
وحتديد الأ�سواق وتقييم املناف�سة والتحديات يف حتليل املناف�سة وحتديث 
الأطر التنظيمية.. ومت تقدمي هذا الربنامج التدريبي عرب الإنرتنت يف 
وقت واحد من خالل تقنية التعلم عن بعد وان�سم م�ساركني من عدة دول 

عربية عرب الإنرتنت مثل �سلطنة عمان ودولة الكويت.
وقال �سعادة حمد عبيد املن�سوري مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع 
الت�سالت اأن تفعيل مركز التدريب مع اجلمعية الدولية ل�سبكات الهاتف 
املتحرك يدعم توجهات الهيئة يف تعزيز ال�سراكات مع املوؤ�س�سات ذات ال�سلة 
بهدف حتقيق التميز ورفد املوؤ�س�سات مبوظفني و�سناع قرار متخ�س�سني 
التكنولوجيا والأدوات املالئمة..لفتا اىل  باأحدث خمرجات  وعلى اطالع 
التي نعمل على تر�سيخها يف قطاع  ان هذا الأم��ر يندرج مع قيم اجل��ودة 

الت�سالت واملعلومات يف الدولة.
موؤ�سر  اأن��ه  على  التفاقية  تنفيذ  وب��دء  املركز  انطالق  اإىل  ننظر  واأ���س��اف 
ملرحلة جديدة من تطوير التعاون وعقد املزيد من التفاقيات التي تخدم 
دولتنا احلبيبة ودول املنطقة و�سعوبها، م�ستندين اإىل الثقة الوا�سعة التي 
اكت�سبتها دولة الإم��ارات لدى املنظمات الدولية، والتي تعد دلياًل را�سخا 

على ريادة الدولة و�سمعتها املرموقة .
املجالت  خمتلف  يف  الريادة  اإىل  الو�سول  هي  القيادة  توجيهات  اأن  واأك��د 
وتاأمني اخلدمات الراقية ل�سكان الدولة بالعتماد على قطاع الت�سالت 

وتقنية املعلومات الذي يعد ع�سب التطور يف خمتلف املجالت احليوية.

•• اآدياليد - ا�شرتاليا-وام: 

ت�سارك دولة المارات يف فعاليات الدورة 
للمالحة  ال�����دويل  امل���وؤمت���ر  م���ن  ال�68 
مدينة  مركز  يف  يقام  ال��ذي  الف�سائية 
خالل  للمعار�س  الأ���س��رتال��ي��ة  اآدي��الي��د 
�سبتمرب   29 اإىل   25 م����ن  ال����ف����رتة 

اجلاري.
بن  اأحمد  الدكتور  معايل  الوفد  يراأ�س 
وزير  الفال�سي  بالهول  حميد  اهلل  عبد 
دول����ة ل�����س��وؤون ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ايل رئي�س 
للف�ساء  الم����ارات  وك��ال��ة  اإدارة  جمل�س 
..وي�������س���ارك ب��ال��وف��د م��رك��ز حم��م��د بن 

را�سد للف�ساء.
الف�ساء  ا�ستك�ساف  على  املوؤمتر  ويركز 
بهذا  اخل��ا���س��ة  وال��ت�����س��ري��ع��ات  والتعليم 
املجال وي�ستعر�س الجتاهات امل�ستقبلية 
الأكادميية والتطورات ال�سناعية ف�سال 
وتعزيز  لبناء  متميزة  من�سة  كونه  عن 
العالقات بني خمتلف اجلهات امل�ساركة.
الحتاد  ينظمه  ال���ذي  امل��وؤمت��ر  وي��ع��ت��رب 
الدويل للمالحة الف�سائية وت�ست�سيفه 
الف�ساء  ق����ط����اع  ج��م��ع��ي��ة  ال����ع����ام  ه�����ذا 
ال�����س����رتال����ي����ة م�����ن ب�����ني اأك��������رب واأه������م 

العاملي  الف�ساء  قطاع  �سمن  الفعاليات 
اآلف من   5 �سنوي نحو  ب�سكل  ويجذب 
الف�سائية  وال���وك���الت  امل��ن��ظ��م��ات  ق����ادة 
العاملية و�سناع القرار اإىل جانب ممثلني 
عن اأبرز املوؤ�س�سات والهيئات الأكادميية 

والطالب.
وي���غ���ط���ي امل�����وؤمت�����ر خم���ت���ل���ف امل����ج����الت 
وامل���وا����س���ي���ع امل��ت��ع��ل��ق��ة ب���ال���ق���ط���اع مثل 
ا�ستك�ساف الف�ساء والتعليم والت�سريعات 
امل�ستقبلية  الجت����اه����ات  وي�����س��ت��ع��ر���س 
ال�سناعية  وال����ت����ط����ورات  الأك����ادمي����ي����ة 
ف�سال عن كونه من�سة متميزة لت�سكيل 
ال�سالت وتعزيز العالقات بني خمتلف 

اجلهات امل�ساركة.
وتهدف الوكالة من خالل امل�ساركة هذا 
جمتمع  م��ع  �سالتها  تعزيز  اإىل  ال��ع��ام 
ال��ف�����س��اء ال���ع���امل���ي وخم��ت��ل��ف ال���وك���الت 
دعم  اإىل  اإ����س���اف���ة  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ف�����س��ائ��ي��ة 
الذي  دب��ي  ب��اإم��ارة  ال��دول��ة ممثلة  ملف 
تقدم به مركز حممد بن را�سد للف�ساء 
 2020 ال��ع��ام  امل���وؤمت���ر يف  ل���س��ت�����س��اف��ة 
وذلك من خالل ق�سم خا�س �سمن جناح 

الوكالة يف املعر�س امل�ساحب للموؤمتر.
ومن املقرر اأن يقدم فريق من مهند�سي 

بحثية  اأك��ادمي��ي��ة  اأوراق  اأرب����ع  ال��وك��ال��ة 
ت�سلط ال�سوء على جتارب قطاع الف�ساء 
بامل�ساريع  يتعلق  فيما  خا�سة  الوطني 
التدريب  وب���رام���ج  امل���ت���ط���ورة  ال��ف��ل��ك��ي��ة 

املحلية وخطط ا�ستك�ساف املريخ.
رئي�س  ك������رم  امل�����وؤمت�����ر  ه���ام�������س  وع����ل����ى 
للف�ساء  الإم����ارات  وك��ال��ة  اإدارة  جمل�س 
الفال�سي  بالهول  اأحمد  الدكتور  معايل 

م��ع��ايل ال��دك��ت��ور ع��ب��ي��د احل����ريي �سامل 
اأ�سرتاليا  ل���دى  ال��دول��ة  �سفري  الكتبي 
تقديرا جلهود ال�سفارة الداعمة لقطاع 

الف�ساء.

الإمارات ت�صارك العامل 
الحتفاء بيوم ال�صياحة العاملي

•• ابوظبي-وام:

العاملي  ال�سياحة  بيوم  الحتفاء  اليوم  العامل  دول  الإم���ارات  دول��ة  ت�سارك 
اأداة  27 �سبتمرب من كل عام حتت �سعار ال�سياحة امل�ستدامة  الذي يوافق 

للتنمية .
يف  ت��اأخ��ذ  التي  امل�ستدامة  ال�سياحة  على  بعيد  زم��ن  منذ  الم���ارات  وت��رك��ز 
العتبار التاأثريات القت�سادية والجتماعية والبيئية القائمة وامل�ستقبلية 

وتتلم�س حاجات الزوار واملجتمع امل�سيف.
ويف هذا ال�سياق تتبنى المارات التنمية امل�ستدامة وت�سطلع بدور هام على 
التي  امل�ستدامة  التحتية  البنية  م�ساريع  عرب  والعاملي  القليمي  امل�ستوى 
تنجزها وتعمل على احلد من انبعاثات غاز الكربون بالإ�سافة اإىل تطوير 
على  الدولة  وحتث   .. للبيئة  ال�سديقة  املنتجات  على  والرتكيز  امل�ساريع 

تعاون خمتلف اجلهات لتطوير حلول م�ستدامة.
وجن���ح ال��ق��ط��اع ال�����س��ي��اح��ي يف دول���ة الم�����ارات م��ن دخ���ول ال��ق��رن الواحد 
له  املغفور  الراحل  املوؤ�س�س  اأر�ساها  والتي  ال�ستدامة  والع�سرين على درب 
الطبيعة  اآل نهيان طيب اهلل ثراه وتتمثل ب�سون  �سلطان  زايد بن  ال�سيخ 

وح�سن ا�ستغالل مواردها والرتكيز على حق الجيال القادمة.
ودائما يكون قطاع ال�سياحة حا�سرا وبقوة على اجندة قيادة دولة المارات 
عند و�سع خطط وا�سرتاتيجيات ال�ستدامة والتنويع القت�سادي وحتظى 
ال�ستثمارات ال�سياحية باهتمام ر�سمي كبري حيث تت�سدر اأولويات احلكومة 
رئي�سي يف  اإىل م�ساهم  وال�سيافة  ال�سياحة  تعمل على حتويل قطاع  التي 

اقت�ساد حملي متنوع وبعيدا عن النفط.
القرن  يف  كانت  كما  تعد  مل  ال�سياحة  �سناعة  ان  الم���ارات  دول��ة  وت���درك 
الثالثة ت�سعبت فروعها وتداخلت وغدت ع�سب  املا�سي فاليوم يف الألفية 
كل اقت�ساد م�ستدام ومراآة تعك�س تطور وتقدم كل دولة وحا�سرة دوما يف 

تقييم مدى تقدم ورقي دول وبلدان العامل.
ومن هذا املنطلق احتلت الإمارات املركز الأول اإقليميا و29 عامليا يف تقرير 
على  متقدمة   2017 ال�سياحية  للتناف�سية  العاملي  القت�سادي  املنتدى 

تايوان وتايالند وفنلندا والدمنارك.
كما ح�سلت على املركز الثاين عامليا يف جمال الأمن والأمان بينما ح�سلت 
حيث  من  اجلوية  التحتية  البنية  فئة  جم��ال  يف  عامليا  الثالث  املركز  على 

الت�سال بالعامل وجودة اخلدمة ال�سياحية.
وجاءت يف املركز اخلام�س عامليا بتطوير الأن�سطة ال�سياحية وبالرتتيب ال� 
15 يف اجلاهزية الإلكرتونية.. وذكر التقرير اأن الإمارات طورت قطاعات 
ال�سيارات  و�سباقات  الدولية  امل��وؤمت��رات  با�ست�سافة  القت�سادية  ال�سياحة 
وحلت باملركز ال� 27 عامليا يف فئة تطوير مرافق ال�سيافة والبنية التحتية 

للرتفيه.

�سمن الرتويج لروؤية ٢٠٣٠ وا�سرتاتيجية اململكة البحرية

الهيئة العامة للموانئ تختتم م�صاركتها يف معر�س 
�صيرتيد ال�صرق الأو�صط ل�صفن العمليات والأعمال البحرية باأبوظبي

•• اأبوظبي – رم�شان عطا

ال�سعودية  العامة للموانئ  الهيئة   اختتمت 
�سيرتيد  م���ع���ر����س  يف  م�����س��ارك��ت��ه��ا  اأم���������س 
والأعمال  العمليات  ل�سفن  الأو�سط  ال�سرق 
البحرية” )SOMWME(، الذي عقد 
برعاية �سمو ال�سيخ هزاع بن زايد اآل نهيان، 
لأبوظبي،  التنفيذي  املجل�س   رئي�س  نائب 
الوطني  اأب��وظ��ب��ي  اأق���ي���م يف م��رك��ز  وال�����ذي 

للمعار�س على مدى ثالثة اأيام.
للموانئ  ال���ع���ام���ة  ال��ه��ي��ئ��ة  ����س���ارك���ت  وق�����د 
ب�سكل  ت�����س��م��ي��م��ه  مت  ب���ج���ن���اح  ال�������س���ع���ودي���ة 
للموانئ  املتميزة  ال��ق��درات  يعك�س  متميز 
ال�����س��ع��ودي��ة وم���ا و���س��ل��ت اإل��ي��ه م��ن ت��ق��دم يف 
التحتية  والبنية  واملرافق  اخلدمات  جمال 

وجم�سمات  من����اذج  ع��ر���س  ومت  ال��ب��ح��ري��ة، 
متنوعة  واأج���ه���زة  وم��ع��دات  ب��ح��ري��ة  لقطع 
ال���واق���ع، و����س���ارك يف ج��ن��اح الهيئة  حت��اك��ي 
ال��ع��ام��ة ل��ل��م��وان��ئ ال�����س��ع��ودي��ة، ث����الث من 
ال���ت���ي تدير  ال�������س���ع���ودي���ة  ال�������س���رك���ات  اأه������م 
ال��ب�����س��ائ��ع واحل���اوي���ات يف موانئ  حم��ط��ات 
ل���ه���ا، عر�ست  ب��اأج��ن��ح��ة م�����س��ت��ق��ل��ة  امل��م��ل��ك��ة 
واملعدات  ال��ت��ج��ه��ي��زات  اأب�����رز  خ��الل��ه��ا  م���ن 
واملميزات  واخل��دم��ات  مبحطاتها،  املتوفرة 
من  لعمالئها  تقدمها  ال��ت��ي  والت�سهيالت 

خطوط املالحة العاملية املنتظمة.
وا�ستعر�س جناح الهيئة الإجنازات الكبرية 
امل��م��ل��ك��ة يف جم����ال تطوير  ال���ت���ي ح��ق��ق��ت��ه��ا 
والإمكانات  ال�سعودية  يف  املالحية  امل��راف��ق 
ال�سحن  لقطاع  توفريها  يتم  التي  الكبرية 

اململكة  روؤي���ة  �سمن  التجارية،  واخل��دم��ات 
امل��راك��ز املالحية  اأك��رب  ب��اأن تكون من   2030
والبحرية املتكاملة يف املنطقة وقبلة لقطاع 

اخلدمات البحرية املتطورة عاملياً.
بن  حممد  ب��ن  ذي���اب  ال�سيخ  �سمو  زار  وق��د 
ع�سو  النقل  دائ���رة  رئي�س  نهيان،  اآل  زاي���د 
امل���ج���ل�������س ال���ت���ن���ف���ي���ذي لأب������و ظ���ب���ي، خالل 
العامة  ال��ه��ي��ئ��ة  امل��ع��ر���س، ج��ن��اح  اف��ت��ت��اح��ه 
بالإمكانات  اإع���ج���اب���ه  واأب�������دى  ل���ل���م���وان���ئ، 
املالحة  لقطاع  املتاحة  وال��ف��ر���س  الكبرية 
و�سناعة اخلدمات البحرية، مبا ي�ساعد يف 
ت�سكيل رافعة لالقت�ساد البحري يف املنطقة 
العاملية لقطاع  التناف�سية  ككل، وليعزز من 
ا���س��ت��ح��وذ اجلناح  ال���ع���رب���ي. وق����د  امل���الح���ة 
ال�����س��ع��ودي ع��ل��ى اه��ت��م��ام ك��ب��ري م���ن ال����زوار 

وامل�����س��ارك��ني يف م��ع��ر���س ���س��ي��رتي��د، واأب����دت 
ال��ع��دي��د م��ن اجل��ه��ات امل�����س��ارك��ة يف املعر�س 
اه��ت��م��ام��اً ك���ب���رياً ب��ال��ف��ر���س ال���واع���دة التي 
لل�سناعة  ال�سعودي  املالحة  قطاع  يوفرها 
اململكة لديها قدرات  واأن  البحرية، ل�سيما 
على �سعيد  كان  اإن  القطاع،  فريدة يف هذا 
الفر�س التجارية يف جمال خدمات حقول 
التجاري  ال�����س��ح��ن  اأو  ال��ب��ح��ري��ة،  ال��ن��ف��ط 
وتعترب  والتخزين،  اللوج�ستية  واخلدمات 
املنطقة  يف  ال�سلع  اأ���س��واق  اأك��رب  من  اململكة 
مدعومة بالقدرة ال�سرائية العالية ل�سكانها 
واق��ت�����س��اده��ا ال��ق��وي ال���ذي ي��ع��د م��ن اأقوى 
اقت�سادات املنطقة. كما اأن املوقع اجلغرايف 
لل�سعودية ميثل قيمة ا�سرتاتيجية اإ�سافية 
التجارية  ال���ط���رق  اأه�����م  ع��ل��ى  ب���اإط���الل���ه���ا 

املالحية يف البحر الأحمر واخلليج العربي 
يف  للطاقة  احتياطات  اأك��رب  يحتوي  ال��ذي 
اأكرب  متتلك  ال�سعودية  ف��اإن  وكذلك  العام، 
النفط، وتعتزم  لناقالت  العامل  اأ�سطول يف 
اإن�ساء حو�س متطور لبناء ال�سفن العمالقة 
بال�سراكة مع العديد من ال�سركات العاملية 
يف هذا املجال، وهو ما يفتح املجال لفر�س 
غري حمدودة اأمام تقدمي اخلدمات امل�ساندة 
يف ال��ق��ط��اع ال��ب��ح��ري ومي��ث��ل اأر���س��اً خ�سبة 
ومتثل  متكاملة،  مالحية  �سناعة  لإن�ساء 
ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة ل��ل��م��وان��ئ ال��ع��ن��وان الأمثل 
البحري  القطاع  يف  بال�ستثمار  مهتم  لكل 
ال�����س��ع��ودي، وي��ع��م��ل امل�����س��وؤول��ون ف��ي��ه��ا على 
والت�سهيالت  الدعم  درج��ات  اأق�سى  توفري 

لل�سركات العاملة يف هذا املجال.
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العدد 12133 بتاريخ 2017/9/28   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/280  جتاري كلي
حممد  ط��اه��ر  طيب  زوج���ة   - اهلل  ن�سر  حممد  فاطمة   -1 امل��دخ��ل/  اخل�سم  اىل 
�س.م.ع  الوطني  القيوين  ام  بنك  املدعي/  ان  القامة مبا  �سريف جمهويل حمل 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة  وميثله:خالد كلندر عبداهلل ح�سني قد 
التفاقيه  وال��ف��ائ��دة  دره��م   )1.007.062.56( وق���دره  مببلغ  �سده  املتنازع  ب��ال��زام 
�سنويا باجمايل 13.49% من  التاأخرييه %2  الفائده  اليها  �سنويا م�سافا   %11.49
تاريخ:2016/9/19 حتى ال�سداد التام والر�سوم وامل�ساريف والتعاب. وحددت لها 
 Ch2.E.21 جل�سة يوم الثنني املوافق 2017/10/2  ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12133 بتاريخ 2017/9/28   

       اإعادة اإعالن بالن�شر
   فـي  الدعوى 2017/1608  جتاري كلي

اىل املدعي عليه / 1- معر�س الغزال �س.ذ.م.م 2- اأ�سوك ديفناين راد هاكي�سان - كفيل 
املدعي/  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جمهول  �����س.ذ.م.م  ال��غ��زال  معر�س  ل�سركة  ال�سخ�سي 
عليك  اأق��ام  قد  عمري  بن  علي  حممد  يو�سف  وميثله:خليفة  ����س.م.ع  الهالل  م�سرف 
الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما بالت�سامن والتكافل مببلغ وقدره 
بالنفاذ  احلكم  و�سمول  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م   )2.757.614.40(
املعجل بال كفالة .وحددت لها جل�سة يوم الربعاء املوافق :2017/10/11 ال�ساعة:9.30 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك  Ch 2.E.22 لذا فاأنت مكلف باحل�سور  �س بالقاعة 
على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12133 بتاريخ 2017/9/28   

       اإعادة اإعالن بالن�شر
   فـي  الدعوى 2017/1591  جتاري كلي

كفيل   - له��راين  تاكهتمال  هارد�سمال  هاردا�سمال  راجكومار   -1  / عليه  املدعي  اىل 
������س.ذ.م.م جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان املدعي/  اأق��م�����س��ة رون����اك  ���س��رك��ة  ال�سخ�سي 
عليك  اأق��ام  قد  عمري  بن  علي  حممد  يو�سف  وميثله:خليفة  ����س.م.ع  الهالل  م�سرف 
الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما بالت�سامن والتكافل مببلغ وقدره 
بالنفاذ  احلكم  و�سمول  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م   )1.981.355.32(
ال�ساعة:9.30  املوافق :2017/10/9  .وح��ددت لها جل�سة يوم الثنني  املعجل بال كفالة 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك  Ch 2.E.22 لذا فاأنت مكلف باحل�سور  �س بالقاعة 
على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12133 بتاريخ 2017/9/28   

       اإنذار عديل بالن�شر 
   رقم 2017/6591

املنذرة:املنذرة �سركة بي �سي اف �سي لالإ�ستثمار �سركة ال�سخ�س الواحد �س.ذ.م.م وحتمل 
رخ�سة جتارية رقم:785057 �سادرة بتاريخ:2017/6/21 بوكالة املحامي/�سالح العبيديل 
اليه ب�سرورة  املنذر  املنذرة -  املو�سوع: تنذر  اإليه:فلوريان فين�سينت دوبوي�س.  املنذر  �سد 
مبيناء   )50 بحري  )ر�سيف  رق��م  بالوحدة  واخل��ا���س  بينهما  امل��ربم  الي��ج��ار  عقد  جتديد 
ال�سيد )1( لفرتة جديدة مع ت�سمني عقد اليجار بع�س ال�سروط حتى يتما�سى مع قانون 
تاريخ هذا  العقاري وذلك خالل ثالثون يوماً من  التنظيم  وا�سرتاطات هيئة  اليجارات 
العالن.ويف حالة عدم التزام املنذر اليها بتجديد العقد لفرتة جديدة مع ال�سروط املعدلة 
املعنية  اجلهات  اىل  اللجوء  اىل  ا�سفه  ت�سطر  �سوف  املنذرة  ف��ان  اع��اله  املحدد  التاريخ  يف 
واتخاذ كافة الجراءات القانونية املتبعة يف هذا ال�ساأن مبا فيها اقامة الدعاوي اليجارية 
وامل�ساريف  الر�سوم  اىل  بال�سافة  وال�سرر  العطل  وب��دل  والتعوي�س  بالخالء  واملطالبة 

واتعاب املحاماه واية م�ساريف اخرى قد ترتتب على اتخاذ ذلك الجراءات.
                                                                                                                                    الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12133 بتاريخ 2017/9/28   
       اإنذار عديل بالن�شر 

   رقم 2017/6592
املنذرة:املنذرة �سركة بي �سي اف �سي لالإ�ستثمار �سركة ال�سخ�س الواحد �س.ذ.م.م وحتمل رخ�سة 
املنذر  �سد  العبيديل  املحامي/�سالح  بوكالة  بتاريخ:2017/6/21  �سادرة  رق��م:785057  جتارية 
اإليه:ف�س جيت �سبورت�س ف�سنج �س.ذ.م.م - اأمري جورجي توفيق حنني. املو�سوع: تنذر املنذرة 
- املنذر اليه ب�سرورة جتديد عقد اليجار املربم بينهما واخلا�س بالوحدة رقم )ميناء ال�سيد 
1ر�سيف بحري 44( لفرتة جديدة مع ت�سمني عقد اليجار بع�س ال�سروط حتى يتما�سى مع 
قانون اليجارات وا�سرتاطات هيئة التنظيم العقاري وذلك خالل ثالثون يوماً من تاريخ هذا 
املعدلة  ال�سروط  العقد لفرتة جديدة مع  بتجديد  اليها  املنذر  التزام  الع��الن.ويف حالة عدم 
يف التاريخ املحدد اعاله فان املنذرة �سوف ت�سطر ا�سفه اىل اللجوء اىل اجلهات املعنية واتخاذ 
الدعاوي اليجارية واملطالبة  اقامة  ال�ساأن مبا فيها  املتبعة يف هذا  القانونية  كافة الج��راءات 
املحاماه  الر�سوم وامل�ساريف واتعاب  العطل وال�سرر بال�سافة اىل  بالخالء والتعوي�س وبدل 

واية م�ساريف اخرى قد ترتتب على اتخاذ ذلك الجراءات.
                                                                                                                                    الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12133 بتاريخ 2017/9/28   

اإعالن بالن�شر 
   رقم 2017/6579

وحتمل  ����س.ذ.م.م  ال��واح��د  ال�سخ�س  �سركة  لالإ�ستثمار  �سي  اف  �سي  بي  �سركة  امل��ن��ذرة:امل��ن��ذرة 
رخ�سة جتارية رقم:785057 �سادرة بتاريخ:2017/6/21 بوكالة املحامي/�سالح العبيديل �سد 
املنذر اإليه:ادري�س عبدي جامع - برنتكوم خلدمات الطباعة �س.ذ.م.م. املو�سوع: تنذر املنذرة - 
املنذر اليه ب�سرورة جتديد عقد اليجار املربم بينهما واخلا�س بالوحدة رقم )ات�س بي-030-3 
ايه( مببنى الفر�سة لفرتة جديدة مع ت�سمني عقد اليجار بع�س ال�سروط حتى يتما�سى مع 
قانون اليجارات وا�سرتاطات هيئة التنظيم العقاري وذلك خالل ثالثون يوماً من تاريخ هذا 
املعدلة  ال�سروط  العقد لفرتة جديدة مع  بتجديد  اليها  املنذر  التزام  الع��الن.ويف حالة عدم 
يف التاريخ املحدد اعاله فان املنذرة �سوف ت�سطر ا�سفه اىل اللجوء اىل اجلهات املعنية واتخاذ 
الدعاوي اليجارية واملطالبة  اقامة  ال�ساأن مبا فيها  املتبعة يف هذا  القانونية  كافة الج��راءات 
املحاماه  الر�سوم وامل�ساريف واتعاب  العطل وال�سرر بال�سافة اىل  بالخالء والتعوي�س وبدل 

واية م�ساريف اخرى قد ترتتب على اتخاذ ذلك الجراءات.
                                                                                                                                    الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12133 بتاريخ 2017/9/28   

اإعالن بالن�شر 
   رقم 2017/6573

وحتمل  ����س.ذ.م.م  ال��واح��د  ال�سخ�س  �سركة  لالإ�ستثمار  �سي  اف  �سي  بي  �سركة  امل��ن��ذرة:امل��ن��ذرة 
رخ�سة جتارية رقم:785057 �سادرة بتاريخ:2017/6/21 بوكالة املحامي/�سالح العبيديل �سد 
املنذر اإليه:غ�سان عبدالفتاح - هاي ليفل لوجي�ستك�س �س.ذ.م.م. املو�سوع: تنذر املنذرة - املنذر 
 )042 بي-جي  )ات�س  رقم  بالوحدة  واخلا�س  بينهما  امل��ربم  اليجار  ب�سرورة جتديد عقد  اليه 
مع  يتما�سى  حتى  ال�سروط  بع�س  الي��ج��ار  عقد  ت�سمني  م��ع  ج��دي��دة  لفرتة  الفر�سة  مببنى 
قانون اليجارات وا�سرتاطات هيئة التنظيم العقاري وذلك خالل ثالثون يوماً من تاريخ هذا 
املعدلة  ال�سروط  العقد لفرتة جديدة مع  بتجديد  اليها  املنذر  التزام  الع��الن.ويف حالة عدم 
يف التاريخ املحدد اعاله فان املنذرة �سوف ت�سطر ا�سفه اىل اللجوء اىل اجلهات املعنية واتخاذ 
الدعاوي اليجارية واملطالبة  اقامة  ال�ساأن مبا فيها  املتبعة يف هذا  القانونية  كافة الج��راءات 
املحاماه  الر�سوم وامل�ساريف واتعاب  العطل وال�سرر بال�سافة اىل  بالخالء والتعوي�س وبدل 

واية م�ساريف اخرى قد ترتتب على اتخاذ ذلك الجراءات.
                                                                                                                                    الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12133 بتاريخ 2017/9/28   
اإعالن بالن�شر 

   رقم 2017/6575
وحتمل  ����س.ذ.م.م  ال��واح��د  ال�سخ�س  �سركة  لالإ�ستثمار  �سي  اف  �سي  بي  �سركة  امل��ن��ذرة:امل��ن��ذرة 
العبيديل  املحامي/�سالح  بوكالة  ب��ت��اري��خ:2017/6/21  ���س��ادرة  رق����م:785057  جت��اري��ة  رخ�سة 
���س.ذ.م.م. املو�سوع: تنذر املنذرة -  ال�سيارات  اإليه:حلبيبي فتحي- اك مايا لتاجري  �سد املنذر 
بي-�سي  )ات�س  رقم  بالوحدة  واخلا�س  بينهما  املربم  اليجار  ب�سرورة جتديد عقد  اليه  املنذر 
01( مببنى الفر�سة لفرتة جديدة مع ت�سمني عقد اليجار بع�س ال�سروط حتى يتما�سى مع 
قانون اليجارات وا�سرتاطات هيئة التنظيم العقاري وذلك خالل ثالثون يوماً من تاريخ هذا 
املعدلة  ال�سروط  العقد لفرتة جديدة مع  بتجديد  اليها  املنذر  التزام  الع��الن.ويف حالة عدم 
يف التاريخ املحدد اعاله فان املنذرة �سوف ت�سطر ا�سفه اىل اللجوء اىل اجلهات املعنية واتخاذ 
الدعاوي اليجارية واملطالبة  اقامة  ال�ساأن مبا فيها  املتبعة يف هذا  القانونية  كافة الج��راءات 
املحاماه  الر�سوم وامل�ساريف واتعاب  العطل وال�سرر بال�سافة اىل  بالخالء والتعوي�س وبدل 

واية م�ساريف اخرى قد ترتتب على اتخاذ ذلك الجراءات.
                                                                                                                                    الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12133 بتاريخ 2017/9/28   

اإعالن بالن�شر 
   رقم 2017/6564

وحتمل  ����س.ذ.م.م  ال��واح��د  ال�سخ�س  �سركة  لالإ�ستثمار  �سي  اف  �سي  بي  �سركة  امل��ن��ذرة:امل��ن��ذرة 
رخ�سة جتارية رقم:785057 �سادرة بتاريخ:2017/6/21 بوكالة املحامي/�سالح العبيديل �سد 
املنذرة  تنذر  املو�سوع:  ���س.ذ.م.م.  العامة  للتجارة  الفا�سل  اله��ي-  ادن عبد  اإليه:احمد  املنذر 
- املنذر اليه ب�سرورة جتديد عقد اليجار املربم بينهما واخلا�س بالوحدة رقم )ات�س بي-5-

013( مببنى الفر�سة لفرتة جديدة مع ت�سمني عقد اليجار بع�س ال�سروط حتى يتما�سى مع 
قانون اليجارات وا�سرتاطات هيئة التنظيم العقاري وذلك خالل ثالثون يوماً من تاريخ هذا 
املعدلة  ال�سروط  العقد لفرتة جديدة مع  بتجديد  اليها  املنذر  التزام  الع��الن.ويف حالة عدم 
يف التاريخ املحدد اعاله فان املنذرة �سوف ت�سطر ا�سفه اىل اللجوء اىل اجلهات املعنية واتخاذ 
الدعاوي اليجارية واملطالبة  اقامة  ال�ساأن مبا فيها  املتبعة يف هذا  القانونية  كافة الج��راءات 
املحاماه  الر�سوم وامل�ساريف واتعاب  العطل وال�سرر بال�سافة اىل  بالخالء والتعوي�س وبدل 

واية م�ساريف اخرى قد ترتتب على اتخاذ ذلك الجراءات.
                                                                                                                                    الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12133 بتاريخ 2017/9/28   
اإعالن بالن�شر 

   رقم 2017/6574
املنذرة:املنذرة �سركة بي �سي اف �سي لالإ�ستثمار �سركة ال�سخ�س الواحد �س.ذ.م.م وحتمل رخ�سة 
املنذر  �سد  العبيديل  املحامي/�سالح  بوكالة  بتاريخ:2017/6/21  �سادرة  رق��م:785057  جتارية 
اإليه:الغ�سان للنقل الربي العام ���س.ذ.م.م - حممد �سعيد ارباب خان. املو�سوع: تنذر املنذرة 
- املنذر اليه ب�سرورة جتديد عقد اليجار املربم بينهما واخلا�س بالوحدة رقم )ايه اف- جي- 
49( مببنى الفر�سة لفرتة جديدة مع ت�سمني عقد اليجار بع�س ال�سروط حتى يتما�سى مع 
قانون اليجارات وا�سرتاطات هيئة التنظيم العقاري وذلك خالل ثالثون يوماً من تاريخ هذا 
املعدلة  ال�سروط  العقد لفرتة جديدة مع  بتجديد  اليها  املنذر  التزام  الع��الن.ويف حالة عدم 
يف التاريخ املحدد اعاله فان املنذرة �سوف ت�سطر ا�سفه اىل اللجوء اىل اجلهات املعنية واتخاذ 
الدعاوي اليجارية واملطالبة  اقامة  ال�ساأن مبا فيها  املتبعة يف هذا  القانونية  كافة الج��راءات 
املحاماه  الر�سوم وامل�ساريف واتعاب  العطل وال�سرر بال�سافة اىل  بالخالء والتعوي�س وبدل 

واية م�ساريف اخرى قد ترتتب على اتخاذ ذلك الجراءات.
                                                                                                                                    الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12133 بتاريخ 2017/9/28   
اإعالن بالن�شر 

   رقم 2017/6563
وحتمل  ����س.ذ.م.م  ال��واح��د  ال�سخ�س  �سركة  لالإ�ستثمار  �سي  اف  �سي  بي  �سركة  امل��ن��ذرة:امل��ن��ذرة 
رخ�سة جتارية رقم:785057 �سادرة بتاريخ:2017/6/21 بوكالة املحامي/�سالح العبيديل �سد 
اإليه:�سفيق باناكاندي كاليت�سدات- اكوا �ستار للنقليات ���س.ذ.م.م. املو�سوع: تنذر املنذرة  املنذر 
بي5- )ات�س  رقم  بالوحدة  واخلا�س  بينهما  امل��ربم  اليجار  ب�سرورة جتديد عقد  اليه  املنذر   -

010( مببنى النوخذة لفرتة جديدة مع ت�سمني عقد اليجار بع�س ال�سروط حتى يتما�سى مع 
قانون اليجارات وا�سرتاطات هيئة التنظيم العقاري وذلك خالل ثالثون يوماً من تاريخ هذا 
املعدلة  ال�سروط  العقد لفرتة جديدة مع  بتجديد  اليها  املنذر  التزام  الع��الن.ويف حالة عدم 
يف التاريخ املحدد اعاله فان املنذرة �سوف ت�سطر ا�سفه اىل اللجوء اىل اجلهات املعنية واتخاذ 
الدعاوي اليجارية واملطالبة  اقامة  ال�ساأن مبا فيها  املتبعة يف هذا  القانونية  كافة الج��راءات 
املحاماه  الر�سوم وامل�ساريف واتعاب  العطل وال�سرر بال�سافة اىل  بالخالء والتعوي�س وبدل 

واية م�ساريف اخرى قد ترتتب على اتخاذ ذلك الجراءات.
                                                                                                                                    الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12133 بتاريخ 2017/9/28   
اإعالن بالن�شر 

   رقم 2017/6567
املنذرة:املنذرة �سركة بي �سي اف �سي لالإ�ستثمار �سركة ال�سخ�س الواحد �س.ذ.م.م وحتمل رخ�سة 
املنذر  �سد  العبيديل  املحامي/�سالح  بوكالة  بتاريخ:2017/6/21  �سادرة  رق��م:785057  جتارية 
املنذرة  تنذر  املو�سوع:  ����س.ذ.م.م.  للتجارة  الذهبي  التمر  حمياوي-  جا�سم  مبدر  اإليه:�سمري 
بي5- )ات�س  رقم  بالوحدة  واخلا�س  بينهما  امل��ربم  اليجار  ب�سرورة جتديد عقد  اليه  املنذر   -
039( مببنى النوخذة لفرتة جديدة مع ت�سمني عقد اليجار بع�س ال�سروط حتى يتما�سى مع 
قانون اليجارات وا�سرتاطات هيئة التنظيم العقاري وذلك خالل ثالثون يوماً من تاريخ هذا 
املعدلة  ال�سروط  العقد لفرتة جديدة مع  بتجديد  اليها  املنذر  التزام  الع��الن.ويف حالة عدم 
يف التاريخ املحدد اعاله فان املنذرة �سوف ت�سطر ا�سفه اىل اللجوء اىل اجلهات املعنية واتخاذ 
الدعاوي اليجارية واملطالبة  اقامة  ال�ساأن مبا فيها  املتبعة يف هذا  القانونية  كافة الج��راءات 
املحاماه  الر�سوم وامل�ساريف واتعاب  العطل وال�سرر بال�سافة اىل  بالخالء والتعوي�س وبدل 

واية م�ساريف اخرى قد ترتتب على اتخاذ ذلك الجراءات.
                                                                                                                                    الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12133 بتاريخ 2017/9/28   

اإعالن بالن�شر 
   رقم 2017/6567

وحتمل  ����س.ذ.م.م  ال��واح��د  ال�سخ�س  �سركة  لالإ�ستثمار  �سي  اف  �سي  بي  �سركة  امل��ن��ذرة:امل��ن��ذرة 
العبيديل  املحامي/�سالح  بوكالة  ب��ت��اري��خ:2017/6/21  ���س��ادرة  رق����م:785057  جت��اري��ة  رخ�سة 
�سد املنذر اإليه:هداية اهلل جوروكول بادبو - العا�سق للتجارة �س.ذ.م.م. املو�سوع: تنذر املنذرة 
بي5- )ات�س  رقم  بالوحدة  واخلا�س  بينهما  امل��ربم  اليجار  ب�سرورة جتديد عقد  اليه  املنذر   -

039( مببنى النوخذة لفرتة جديدة مع ت�سمني عقد اليجار بع�س ال�سروط حتى يتما�سى مع 
قانون اليجارات وا�سرتاطات هيئة التنظيم العقاري وذلك خالل ثالثون يوماً من تاريخ هذا 
املعدلة  ال�سروط  العقد لفرتة جديدة مع  بتجديد  اليها  املنذر  التزام  الع��الن.ويف حالة عدم 
يف التاريخ املحدد اعاله فان املنذرة �سوف ت�سطر ا�سفه اىل اللجوء اىل اجلهات املعنية واتخاذ 
الدعاوي اليجارية واملطالبة  اقامة  ال�ساأن مبا فيها  املتبعة يف هذا  القانونية  كافة الج��راءات 
املحاماه  الر�سوم وامل�ساريف واتعاب  العطل وال�سرر بال�سافة اىل  بالخالء والتعوي�س وبدل 

واية م�ساريف اخرى قد ترتتب على اتخاذ ذلك الجراءات.
                                                                                                                                    الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12133 بتاريخ 2017/9/28   

اإعالن بالن�شر 
   رقم 2017/6576

املنذرة:املنذرة �سركة بي �سي اف �سي لالإ�ستثمار �سركة ال�سخ�س الواحد �س.ذ.م.م وحتمل رخ�سة 
املنذر  �سد  العبيديل  املحامي/�سالح  بوكالة  بتاريخ:2017/6/21  �سادرة  رق��م:785057  جتارية 
املنذرة  تنذر  املو�سوع:  ����س.ذ.م.م.  والتخلي�س  لل�سحن  راه  زاد  �سركة  �سدوزي-  احمد  اإليه:نور 
 - بي  )ات�س  رقم  بالوحدة  واخلا�س  بينهما  امل��ربم  اليجار  عقد  جتديد  ب�سرورة  اليه  املنذر   -
1-033( مببنى النوخذة لفرتة جديدة مع ت�سمني عقد اليجار بع�س ال�سروط حتى يتما�سى 
مع قانون اليجارات وا�سرتاطات هيئة التنظيم العقاري وذلك خالل ثالثون يوماً من تاريخ 
هذا العالن.ويف حالة عدم التزام املنذر اليها بتجديد العقد لفرتة جديدة مع ال�سروط املعدلة 
يف التاريخ املحدد اعاله فان املنذرة �سوف ت�سطر ا�سفه اىل اللجوء اىل اجلهات املعنية واتخاذ 
الدعاوي اليجارية واملطالبة  اقامة  ال�ساأن مبا فيها  املتبعة يف هذا  القانونية  كافة الج��راءات 
املحاماه  الر�سوم وامل�ساريف واتعاب  العطل وال�سرر بال�سافة اىل  بالخالء والتعوي�س وبدل 

واية م�ساريف اخرى قد ترتتب على اتخاذ ذلك الجراءات.
                                                                                                                                    الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12133 بتاريخ 2017/9/28   
اإعالن بالن�شر 

   رقم 2017/6565
املنذرة:املنذرة �سركة بي �سي اف �سي لالإ�ستثمار �سركة ال�سخ�س الواحد �س.ذ.م.م وحتمل رخ�سة 
املنذر  �سد  العبيديل  املحامي/�سالح  بوكالة  بتاريخ:2017/6/21  �سادرة  رق��م:785057  جتارية 
اإليه:ح�سني احمد �ساليبان - ابراهني �سيليبان لتجارة املوا�سي �س.ذ.م.م. املو�سوع: تنذر املنذرة 
 - بي  )ات�س  رقم  بالوحدة  واخلا�س  بينهما  امل��ربم  اليجار  عقد  جتديد  ب�سرورة  اليه  املنذر   -
1-034( مببنى النوخذة لفرتة جديدة مع ت�سمني عقد اليجار بع�س ال�سروط حتى يتما�سى 
مع قانون اليجارات وا�سرتاطات هيئة التنظيم العقاري وذلك خالل ثالثون يوماً من تاريخ 
هذا العالن.ويف حالة عدم التزام املنذر اليها بتجديد العقد لفرتة جديدة مع ال�سروط املعدلة 
يف التاريخ املحدد اعاله فان املنذرة �سوف ت�سطر ا�سفه اىل اللجوء اىل اجلهات املعنية واتخاذ 
الدعاوي اليجارية واملطالبة  اقامة  ال�ساأن مبا فيها  املتبعة يف هذا  القانونية  كافة الج��راءات 
املحاماه  الر�سوم وامل�ساريف واتعاب  العطل وال�سرر بال�سافة اىل  بالخالء والتعوي�س وبدل 

واية م�ساريف اخرى قد ترتتب على اتخاذ ذلك الجراءات.
                                                                                                                                    الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12133 بتاريخ 2017/9/28   

اإعالن بالن�شر 
   رقم 2017/199144

املنذرة:املنذرة �سركة بي �سي اف �سي لالإ�ستثمار �سركة ال�سخ�س الواحد �س.ذ.م.م وحتمل رخ�سة 
املنذر  �سد  العبيديل  املحامي/�سالح  بوكالة  بتاريخ:2017/6/21  �سادرة  رق��م:785057  جتارية 
املو�سوع:  دوران��ت.  ماري  فلورانت جو�ستايف  �سارلي�س  - جني  ���س.ذ.م.م  للمعار�س  اإليه:الكرتا 
رقم  بالوحدة  واخلا�س  بينهما  امل��ربم  اليجار  ب�سرورة جتديد عقد  اليه  املنذر   - املنذرة  تنذر 
)ر�سيف بحري 36( مبيناء ال�سيد )3( لفرتة جديدة مع ت�سمني عقد اليجار بع�س ال�سروط 
ثالثون  خالل  وذل��ك  العقاري  التنظيم  هيئة  وا�سرتاطات  اليجارات  قانون  مع  يتما�سى  حتى 
يوماً من تاريخ هذا العالن.ويف حالة عدم التزام املنذر اليها بتجديد العقد لفرتة جديدة مع 
ال�سروط املعدلة يف التاريخ املحدد اعاله فان املنذرة �سوف ت�سطر ا�سفه اىل اللجوء اىل اجلهات 
املعنية واتخاذ كافة الجراءات القانونية املتبعة يف هذا ال�ساأن مبا فيها اقامة الدعاوي اليجارية 
واملطالبة بالخالء والتعوي�س وبدل العطل وال�سرر بال�سافة اىل الر�سوم وامل�ساريف واتعاب 

املحاماه واية م�ساريف اخرى قد ترتتب على اتخاذ ذلك الجراءات.
                                                                                                                                    الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12133 بتاريخ 2017/9/28   
اإعالن بالن�شر 

   رقم 2017/6580
وحتمل  ����س.ذ.م.م  ال��واح��د  ال�سخ�س  �سركة  لالإ�ستثمار  �سي  اف  �سي  بي  �سركة  امل��ن��ذرة:امل��ن��ذرة 
رخ�سة جتارية رقم:785057 �سادرة بتاريخ:2017/6/21 بوكالة املحامي/�سالح العبيديل �سد 
املنذر اإليه:م�ستاق طالب فرج الكبي�سي- جي تي او لتجارة املواد الغذائية وامل�سروبات �س.ذ.م.م. 
املو�سوع: تنذر املنذرة - املنذر اليه ب�سرورة جتديد عقد اليجار املربم بينهما واخلا�س بالوحدة 
رقم )ات�س بي - 2-033( مببنى النوخذة لفرتة جديدة مع ت�سمني عقد اليجار بع�س ال�سروط 
ثالثون  خالل  وذل��ك  العقاري  التنظيم  هيئة  وا�سرتاطات  اليجارات  قانون  مع  يتما�سى  حتى 
يوماً من تاريخ هذا العالن.ويف حالة عدم التزام املنذر اليها بتجديد العقد لفرتة جديدة مع 
ال�سروط املعدلة يف التاريخ املحدد اعاله فان املنذرة �سوف ت�سطر ا�سفه اىل اللجوء اىل اجلهات 
املعنية واتخاذ كافة الجراءات القانونية املتبعة يف هذا ال�ساأن مبا فيها اقامة الدعاوي اليجارية 
واملطالبة بالخالء والتعوي�س وبدل العطل وال�سرر بال�سافة اىل الر�سوم وامل�ساريف واتعاب 

املحاماه واية م�ساريف اخرى قد ترتتب على اتخاذ ذلك الجراءات.
                                                                                                                                    الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12133 بتاريخ 2017/9/28   

اإعالن بالن�شر 
   رقم 2017/6581

وحتمل  ����س.ذ.م.م  ال��واح��د  ال�سخ�س  �سركة  لالإ�ستثمار  �سي  اف  �سي  بي  �سركة  امل��ن��ذرة:امل��ن��ذرة 
رخ�سة جتارية رقم:785057 �سادرة بتاريخ:2017/6/21 بوكالة املحامي/�سالح العبيديل �سد 
املنذر اإليه:نيمو احمد عابدي - ايه ا�س انرتنا�سيونال للتجارة �س.ذ.م.م. املو�سوع: تنذر املنذرة 
 - بي  )ات�س  رقم  بالوحدة  واخلا�س  بينهما  امل��ربم  اليجار  عقد  جتديد  ب�سرورة  اليه  املنذر   -
2-029( مببنى النوخذة لفرتة جديدة مع ت�سمني عقد اليجار بع�س ال�سروط حتى يتما�سى 
مع قانون اليجارات وا�سرتاطات هيئة التنظيم العقاري وذلك خالل ثالثون يوماً من تاريخ 
هذا العالن.ويف حالة عدم التزام املنذر اليها بتجديد العقد لفرتة جديدة مع ال�سروط املعدلة 
يف التاريخ املحدد اعاله فان املنذرة �سوف ت�سطر ا�سفه اىل اللجوء اىل اجلهات املعنية واتخاذ 
الدعاوي اليجارية واملطالبة  اقامة  ال�ساأن مبا فيها  املتبعة يف هذا  القانونية  كافة الج��راءات 
املحاماه  الر�سوم وامل�ساريف واتعاب  العطل وال�سرر بال�سافة اىل  بالخالء والتعوي�س وبدل 

واية م�ساريف اخرى قد ترتتب على اتخاذ ذلك الجراءات.
                                                                                                                                    الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12133 بتاريخ 2017/9/28   

       اإنذار عديل بالن�شر 
   رقم 2017/6603

وحتمل  ����س.ذ.م.م  ال��واح��د  ال�سخ�س  �سركة  لالإ�ستثمار  �سي  اف  �سي  بي  �سركة  امل��ن��ذرة:امل��ن��ذرة 
رخ�سة جتارية رقم:785057 �سادرة بتاريخ:2017/6/21 بوكالة املحامي/�سالح العبيديل �سد 
املنذر اإليه:تاج ال�سر حممد �سالح ن�سر اجلزيرة للتجارة العامة �س.ذ.م.م املو�سوع: تنذر املنذرة 
 - بي  )ات�س  رقم  بالوحدة  واخلا�س  بينهما  امل��ربم  اليجار  عقد  جتديد  ب�سرورة  اليه  املنذر   -
4-033( مببنى النوخذة لفرتة جديدة مع ت�سمني عقد اليجار بع�س ال�سروط حتى يتما�سى 
مع قانون اليجارات وا�سرتاطات هيئة التنظيم العقاري وذلك خالل ثالثون يوماً من تاريخ 
هذا العالن.ويف حالة عدم التزام املنذر اليها بتجديد العقد لفرتة جديدة مع ال�سروط املعدلة 
يف التاريخ املحدد اعاله فان املنذرة �سوف ت�سطر ا�سفه اىل اللجوء اىل اجلهات املعنية واتخاذ 
الدعاوي اليجارية واملطالبة  اقامة  ال�ساأن مبا فيها  املتبعة يف هذا  القانونية  كافة الج��راءات 
املحاماه  الر�سوم وامل�ساريف واتعاب  العطل وال�سرر بال�سافة اىل  بالخالء والتعوي�س وبدل 

واية م�ساريف اخرى قد ترتتب على اتخاذ ذلك الجراءات.
                                                                                                                                    الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12133 بتاريخ 2017/9/28   

       اإنذار عديل بالن�شر 
   رقم 2017/6604

املنذرة:املنذرة �سركة بي �سي اف �سي لالإ�ستثمار �سركة ال�سخ�س الواحد �س.ذ.م.م وحتمل رخ�سة 
املنذر  �سد  العبيديل  املحامي/�سالح  بوكالة  بتاريخ:2017/6/21  �سادرة  رق��م:785057  جتارية 
اإليه:عبداملاجد المني عبدالغني المني- اطل�س للخدمات املطبعية �س.ذ.م.م املو�سوع: تنذر 
املنذرة - املنذر اليه ب�سرورة جتديد عقد اليجار املربم بينهما واخلا�س بالوحدة رقم )ات�س بي 
- 5-039( مببنى النوخذة لفرتة جديدة مع ت�سمني عقد اليجار بع�س ال�سروط حتى يتما�سى 
مع قانون اليجارات وا�سرتاطات هيئة التنظيم العقاري وذلك خالل ثالثون يوماً من تاريخ 
هذا العالن.ويف حالة عدم التزام املنذر اليها بتجديد العقد لفرتة جديدة مع ال�سروط املعدلة 
يف التاريخ املحدد اعاله فان املنذرة �سوف ت�سطر ا�سفه اىل اللجوء اىل اجلهات املعنية واتخاذ 
الدعاوي اليجارية واملطالبة  اقامة  ال�ساأن مبا فيها  املتبعة يف هذا  القانونية  كافة الج��راءات 
املحاماه  الر�سوم وامل�ساريف واتعاب  العطل وال�سرر بال�سافة اىل  بالخالء والتعوي�س وبدل 

واية م�ساريف اخرى قد ترتتب على اتخاذ ذلك الجراءات.
                                                                                                                                    الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12133 بتاريخ 2017/9/28   
       اإنذار عديل بالن�شر 

   رقم 2017/6605
وحتمل  ����س.ذ.م.م  ال��واح��د  ال�سخ�س  �سركة  لالإ�ستثمار  �سي  اف  �سي  بي  �سركة  امل��ن��ذرة:امل��ن��ذرة 
رخ�سة جتارية رقم:785057 �سادرة بتاريخ:2017/6/21 بوكالة املحامي/�سالح العبيديل �سد 
املنذر اإليه:حممد حاتب احمد كوبا كاكورامال- �سمارت لوؤلوؤ انرتنا�سيونال مووي�س �س.ذ.م.م 
امل��و���س��وع: ت��ن��ذر امل��ن��ذرة - امل��ن��ذر ال��ي��ه ب�����س��رورة جت��دي��د عقد الي��ج��ار امل���ربم بينهما واخلا�س 
اليجار  النوخذة لفرتة جديدة مع ت�سمني عقد  )ات�س بي -جي- 017( مببنى  بالوحدة رقم 
العقاري وذلك  التنظيم  ال�سروط حتى يتما�سى مع قانون اليجارات وا�سرتاطات هيئة  بع�س 
العقد  بتجديد  اليها  املنذر  التزام  الع��الن.ويف حالة عدم  تاريخ هذا  من  يوماً  خالل ثالثون 
لفرتة جديدة مع ال�سروط املعدلة يف التاريخ املحدد اعاله فان املنذرة �سوف ت�سطر ا�سفه اىل 
اللجوء اىل اجلهات املعنية واتخاذ كافة الجراءات القانونية املتبعة يف هذا ال�ساأن مبا فيها اقامة 
الدعاوي اليجارية واملطالبة بالخالء والتعوي�س وبدل العطل وال�سرر بال�سافة اىل الر�سوم 

وامل�ساريف واتعاب املحاماه واية م�ساريف اخرى قد ترتتب على اتخاذ ذلك الجراءات.
                                                                                                                                    الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12133 بتاريخ 2017/9/28   

اإعالن بالن�شر 
   رقم 2017/6583

املنذرة:املنذرة �سركة بي �سي اف �سي لالإ�ستثمار �سركة ال�سخ�س الواحد �س.ذ.م.م وحتمل رخ�سة 
املنذر  �سد  العبيديل  املحامي/�سالح  بوكالة  بتاريخ:2017/6/21  �سادرة  رق��م:785057  جتارية 
اإليه:م�ستاق طالب فرج الكبي�سي - العجنة للتجارة املو�سوع: تنذر املنذرة - املنذر اليه ب�سرورة 
جتديد عقد اليجار املربم بينهما واخلا�س بالوحدة رقم )ات�س بي -6-030( مببنى النوخذة 
اليجارات  قانون  مع  يتما�سى  حتى  ال�سروط  بع�س  اليجار  عقد  ت�سمني  مع  جديدة  لفرتة 
وا�سرتاطات هيئة التنظيم العقاري وذلك خالل ثالثون يوماً من تاريخ هذا العالن.ويف حالة 
عدم التزام املنذر اليها بتجديد العقد لفرتة جديدة مع ال�سروط املعدلة يف التاريخ املحدد اعاله 
فان املنذرة �سوف ت�سطر ا�سفه اىل اللجوء اىل اجلهات املعنية واتخاذ كافة الجراءات القانونية 
املتبعة يف هذا ال�ساأن مبا فيها اقامة الدعاوي اليجارية واملطالبة بالخالء والتعوي�س وبدل 
قد  اخ��رى  م�ساريف  واي��ة  املحاماه  واتعاب  وامل�ساريف  الر�سوم  اىل  بال�سافة  وال�سرر  العطل 

ترتتب على اتخاذ ذلك الجراءات.
                                                                                                                                    الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12133 بتاريخ 2017/9/28   

       اإنذار عديل بالن�شر 
   رقم 2017/6606

املنذرة:املنذرة �سركة بي �سي اف �سي لالإ�ستثمار �سركة ال�سخ�س الواحد �س.ذ.م.م وحتمل رخ�سة 
املنذر  �سد  العبيديل  املحامي/�سالح  بوكالة  بتاريخ:2017/6/21  �سادرة  رق��م:785057  جتارية 
املنذرة  تنذر  املو�سوع:  ����س.ذ.م.م.  العامة  للتجارة  امل�ستاق  الكبي�سي-  فرج  طالب  اإليه:م�ستاق 
- املنذر اليه ب�سرورة جتديد عقد اليجار املربم بينهما واخلا�س بالوحدة رقم )ات�س بي-6-
037( مببنى الفر�سة لفرتة جديدة مع ت�سمني عقد اليجار بع�س ال�سروط حتى يتما�سى مع 
قانون اليجارات وا�سرتاطات هيئة التنظيم العقاري وذلك خالل ثالثون يوماً من تاريخ هذا 
املعدلة  ال�سروط  العقد لفرتة جديدة مع  بتجديد  اليها  املنذر  التزام  الع��الن.ويف حالة عدم 
يف التاريخ املحدد اعاله فان املنذرة �سوف ت�سطر ا�سفه اىل اللجوء اىل اجلهات املعنية واتخاذ 
الدعاوي اليجارية واملطالبة  اقامة  ال�ساأن مبا فيها  املتبعة يف هذا  القانونية  كافة الج��راءات 
املحاماه  الر�سوم وامل�ساريف واتعاب  العطل وال�سرر بال�سافة اىل  بالخالء والتعوي�س وبدل 

واية م�ساريف اخرى قد ترتتب على اتخاذ ذلك الجراءات.
                                                                                                                                    الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12133 بتاريخ 2017/9/28   

اإعالن بالن�شر 
   رقم 2017/6561

املنذرة:املنذرة �سركة بي �سي اف �سي لالإ�ستثمار �سركة ال�سخ�س الواحد �س.ذ.م.م وحتمل رخ�سة 
املنذر  �سد  العبيديل  املحامي/�سالح  بوكالة  بتاريخ:2017/6/21  �سادرة  رق��م:785057  جتارية 
اإليه:نور العرب لل�سحن �س.ذ.م.م - حامت الهادي عبدالواحد احلميدي. املو�سوع: تنذر املنذرة 
- املنذر اليه ب�سرورة جتديد عقد اليجار املربم بينهما واخلا�س بالوحدة رقم )ايه اف- جي- 
16( مببنى الفر�سة لفرتة جديدة مع ت�سمني عقد اليجار بع�س ال�سروط حتى يتما�سى مع 
قانون اليجارات وا�سرتاطات هيئة التنظيم العقاري وذلك خالل ثالثون يوماً من تاريخ هذا 
املعدلة  ال�سروط  العقد لفرتة جديدة مع  بتجديد  اليها  املنذر  التزام  الع��الن.ويف حالة عدم 
يف التاريخ املحدد اعاله فان املنذرة �سوف ت�سطر ا�سفه اىل اللجوء اىل اجلهات املعنية واتخاذ 
الدعاوي اليجارية واملطالبة  اقامة  ال�ساأن مبا فيها  املتبعة يف هذا  القانونية  كافة الج��راءات 
املحاماه  الر�سوم وامل�ساريف واتعاب  العطل وال�سرر بال�سافة اىل  بالخالء والتعوي�س وبدل 

واية م�ساريف اخرى قد ترتتب على اتخاذ ذلك الجراءات.
                                                                                                                                    الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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العدد 12133 بتاريخ 2017/9/28   
اإعالن بالن�شر 

   رقم 2017/6568
وحتمل  ����س.ذ.م.م  ال��واح��د  ال�سخ�س  �سركة  لالإ�ستثمار  �سي  اف  �سي  بي  �سركة  امل��ن��ذرة:امل��ن��ذرة 
رخ�سة جتارية رقم:785057 �سادرة بتاريخ:2017/6/21 بوكالة املحامي/�سالح العبيديل �سد 
املنذر اإليه:ماجد �سعيد ماجد �سعيد املهريي - تارجا للخدمات الفنية �س.ذ.م.م املو�سوع: تنذر 
املنذرة - املنذر اليه ب�سرورة جتديد عقد اليجار املربم بينهما واخلا�س بالوحدة رقم )ات�س بي 
-3-035( مببنى النوخذة لفرتة جديدة مع ت�سمني عقد اليجار بع�س ال�سروط حتى يتما�سى 
مع قانون اليجارات وا�سرتاطات هيئة التنظيم العقاري وذلك خالل ثالثون يوماً من تاريخ 
هذا العالن.ويف حالة عدم التزام املنذر اليها بتجديد العقد لفرتة جديدة مع ال�سروط املعدلة 
يف التاريخ املحدد اعاله فان املنذرة �سوف ت�سطر ا�سفه اىل اللجوء اىل اجلهات املعنية واتخاذ 
الدعاوي اليجارية واملطالبة  اقامة  ال�ساأن مبا فيها  املتبعة يف هذا  القانونية  كافة الج��راءات 
املحاماه  الر�سوم وامل�ساريف واتعاب  العطل وال�سرر بال�سافة اىل  بالخالء والتعوي�س وبدل 

واية م�ساريف اخرى قد ترتتب على اتخاذ ذلك الجراءات.
                                                                                                                                    الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12133 بتاريخ 2017/9/28   
       اإنذار عديل بالن�شر 

   رقم 2017/6595
املنذرة:املنذرة �سركة بي �سي اف �سي لالإ�ستثمار �سركة ال�سخ�س الواحد �س.ذ.م.م وحتمل رخ�سة 
املنذر  �سد  العبيديل  املحامي/�سالح  بوكالة  بتاريخ:2017/6/21  �سادرة  رق��م:785057  جتارية 
اإليه:متيندرالل ديفدان كاندي ميتو للتجارة العامة ���س.ذ.م.م املو�سوع: تنذر املنذرة - املنذر 
 037-6- بي  )ات�س  رق��م  بالوحدة  واخل��ا���س  بينهما  امل��ربم  الي��ج��ار  عقد  جتديد  ب�سرورة  اليه 
ايه( مببنى النوخذة لفرتة جديدة مع ت�سمني عقد اليجار بع�س ال�سروط حتى يتما�سى مع 
قانون اليجارات وا�سرتاطات هيئة التنظيم العقاري وذلك خالل ثالثون يوماً من تاريخ هذا 
املعدلة  ال�سروط  العقد لفرتة جديدة مع  بتجديد  اليها  املنذر  التزام  الع��الن.ويف حالة عدم 
يف التاريخ املحدد اعاله فان املنذرة �سوف ت�سطر ا�سفه اىل اللجوء اىل اجلهات املعنية واتخاذ 
الدعاوي اليجارية واملطالبة  اقامة  ال�ساأن مبا فيها  املتبعة يف هذا  القانونية  كافة الج��راءات 
املحاماه  الر�سوم وامل�ساريف واتعاب  العطل وال�سرر بال�سافة اىل  بالخالء والتعوي�س وبدل 

واية م�ساريف اخرى قد ترتتب على اتخاذ ذلك الجراءات.
                                                                                                                                    الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12133 بتاريخ 2017/9/28   
       اإنذار عديل بالن�شر 

   رقم 2017/6598
املنذرة:املنذرة �سركة بي �سي اف �سي لالإ�ستثمار �سركة ال�سخ�س الواحد �س.ذ.م.م وحتمل رخ�سة 
املنذر  �سد  العبيديل  املحامي/�سالح  بوكالة  بتاريخ:2017/6/21  �سادرة  رق��م:785057  جتارية 
املنذر   - املنذرة  تنذر  املو�سوع:  ����س.ذ.م.م  التجارية  للو�ساطة  �سابك   - راه��و  غ��ايل  اإليه:جمال 
 014-3- بي  )ات�س  رق��م  بالوحدة  واخل��ا���س  بينهما  امل��ربم  الي��ج��ار  عقد  جتديد  ب�سرورة  اليه 
ايه( مببنى النوخذة لفرتة جديدة مع ت�سمني عقد اليجار بع�س ال�سروط حتى يتما�سى مع 
قانون اليجارات وا�سرتاطات هيئة التنظيم العقاري وذلك خالل ثالثون يوماً من تاريخ هذا 
املعدلة  ال�سروط  العقد لفرتة جديدة مع  بتجديد  اليها  املنذر  التزام  الع��الن.ويف حالة عدم 
يف التاريخ املحدد اعاله فان املنذرة �سوف ت�سطر ا�سفه اىل اللجوء اىل اجلهات املعنية واتخاذ 
الدعاوي اليجارية واملطالبة  اقامة  ال�ساأن مبا فيها  املتبعة يف هذا  القانونية  كافة الج��راءات 
املحاماه  الر�سوم وامل�ساريف واتعاب  العطل وال�سرر بال�سافة اىل  بالخالء والتعوي�س وبدل 

واية م�ساريف اخرى قد ترتتب على اتخاذ ذلك الجراءات.
                                                                                                                                    الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12133 بتاريخ 2017/9/28   

       اإنذار عديل بالن�شر 
   رقم 2017/6601

وحتمل  ����س.ذ.م.م  ال��واح��د  ال�سخ�س  �سركة  لالإ�ستثمار  �سي  اف  �سي  بي  �سركة  امل��ن��ذرة:امل��ن��ذرة 
رخ�سة جتارية رقم:785057 �سادرة بتاريخ:2017/6/21 بوكالة املحامي/�سالح العبيديل �سد 
املنذرة  املو�سوع: تنذر  ���س.ذ.م.م  العامة  ا�سماعيل حممود - كوباك للتجارة  اإليه:حممد  املنذر 
بي  )ات�����س  رق��م  بالوحدة  بينهما واخل��ا���س  امل��ربم  الي��ج��ار  اليه ب�سرورة جتديد عقد  امل��ن��ذر   -
-3-03( مببنى النوخذة لفرتة جديدة مع ت�سمني عقد اليجار بع�س ال�سروط حتى يتما�سى 
مع قانون اليجارات وا�سرتاطات هيئة التنظيم العقاري وذلك خالل ثالثون يوماً من تاريخ 
هذا العالن.ويف حالة عدم التزام املنذر اليها بتجديد العقد لفرتة جديدة مع ال�سروط املعدلة 
يف التاريخ املحدد اعاله فان املنذرة �سوف ت�سطر ا�سفه اىل اللجوء اىل اجلهات املعنية واتخاذ 
الدعاوي اليجارية واملطالبة  اقامة  ال�ساأن مبا فيها  املتبعة يف هذا  القانونية  كافة الج��راءات 
املحاماه  الر�سوم وامل�ساريف واتعاب  العطل وال�سرر بال�سافة اىل  بالخالء والتعوي�س وبدل 

واية م�ساريف اخرى قد ترتتب على اتخاذ ذلك الجراءات.
                                                                                                                                    الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12133 بتاريخ 2017/9/28   

       اإنذار عديل بالن�شر 
   رقم 2017/6602

املنذرة:املنذرة �سركة بي �سي اف �سي لالإ�ستثمار �سركة ال�سخ�س الواحد �س.ذ.م.م وحتمل رخ�سة 
املنذر  �سد  العبيديل  املحامي/�سالح  بوكالة  بتاريخ:2017/6/21  �سادرة  رق��م:785057  جتارية 
املنذرة  تنذر  املو�سوع:  احل�سابات  لتنظيم  فايل  جرين   - ابراهيم  حممد  كمال  اإليه:م�سطفى 
- املنذر اليه ب�سرورة جتديد عقد اليجار املربم بينهما واخلا�س بالوحدة رقم )ات�س بي -جي 
6-021( مببنى النوخذة لفرتة جديدة مع ت�سمني عقد اليجار بع�س ال�سروط حتى يتما�سى 
مع قانون اليجارات وا�سرتاطات هيئة التنظيم العقاري وذلك خالل ثالثون يوماً من تاريخ 
هذا العالن.ويف حالة عدم التزام املنذر اليها بتجديد العقد لفرتة جديدة مع ال�سروط املعدلة 
يف التاريخ املحدد اعاله فان املنذرة �سوف ت�سطر ا�سفه اىل اللجوء اىل اجلهات املعنية واتخاذ 
الدعاوي اليجارية واملطالبة  اقامة  ال�ساأن مبا فيها  املتبعة يف هذا  القانونية  كافة الج��راءات 
املحاماه  الر�سوم وامل�ساريف واتعاب  العطل وال�سرر بال�سافة اىل  بالخالء والتعوي�س وبدل 

واية م�ساريف اخرى قد ترتتب على اتخاذ ذلك الجراءات.
                                                                                                                                    الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12133 بتاريخ 2017/9/28   
       اإنذار عديل بالن�شر 

   رقم 2017/6599
املنذرة:املنذرة �سركة بي �سي اف �سي لالإ�ستثمار �سركة ال�سخ�س الواحد �س.ذ.م.م وحتمل رخ�سة 
املنذر  �سد  العبيديل  املحامي/�سالح  بوكالة  بتاريخ:2017/6/21  �سادرة  رق��م:785057  جتارية 
اإليه:عديل ا�سلم حممد ا�سلم قري�سي- ابيك�س غلوبل للمالحة واللوج�ستية �س.ذ.م.م املو�سوع: 
رقم  بالوحدة  واخلا�س  بينهما  امل��ربم  اليجار  ب�سرورة جتديد عقد  اليه  املنذر   - املنذرة  تنذر 
ال�سروط  بع�س  اليجار  عقد  ت�سمني  مع  جديدة  لفرتة  النوخذة  مببنى   )039-1- بي  )ات�س 
ثالثون  خالل  وذل��ك  العقاري  التنظيم  هيئة  وا�سرتاطات  اليجارات  قانون  مع  يتما�سى  حتى 
يوماً من تاريخ هذا العالن.ويف حالة عدم التزام املنذر اليها بتجديد العقد لفرتة جديدة مع 
ال�سروط املعدلة يف التاريخ املحدد اعاله فان املنذرة �سوف ت�سطر ا�سفه اىل اللجوء اىل اجلهات 
املعنية واتخاذ كافة الجراءات القانونية املتبعة يف هذا ال�ساأن مبا فيها اقامة الدعاوي اليجارية 
واملطالبة بالخالء والتعوي�س وبدل العطل وال�سرر بال�سافة اىل الر�سوم وامل�ساريف واتعاب 

املحاماه واية م�ساريف اخرى قد ترتتب على اتخاذ ذلك الجراءات.
                                                                                                                                    الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12133 بتاريخ 2017/9/28   

       اإنذار عديل بالن�شر 
   رقم 2017/6600

وحتمل  ����س.ذ.م.م  ال��واح��د  ال�سخ�س  �سركة  لالإ�ستثمار  �سي  اف  �سي  بي  �سركة  امل��ن��ذرة:امل��ن��ذرة 
رخ�سة جتارية رقم:785057 �سادرة بتاريخ:2017/6/21 بوكالة املحامي/�سالح العبيديل �سد 
املنذر اإليه:اينتني ماري برينارد روي. املو�سوع: تنذر املنذرة - املنذر اليه ب�سرورة جتديد عقد 
اليجار املربم بينهما واخلا�س بالوحدة رقم )ميناء ال�سيد 1 ر�سيف بحري 28( لفرتة جديدة 
مع ت�سمني عقد اليجار بع�س ال�سروط حتى يتما�سى مع قانون اليجارات وا�سرتاطات هيئة 
التنظيم العقاري وذلك خالل ثالثون يوماً من تاريخ هذا العالن.ويف حالة عدم التزام املنذر 
املنذرة  فان  اع��اله  املحدد  التاريخ  يف  املعدلة  ال�سروط  مع  جديدة  لفرتة  العقد  بتجديد  اليها 
املتبعة  القانونية  الج��راءات  كافة  واتخاذ  املعنية  اجلهات  اىل  اللجوء  اىل  ا�سفه  ت�سطر  �سوف 
يف هذا ال�ساأن مبا فيها اقامة الدعاوي اليجارية واملطالبة بالخالء والتعوي�س وبدل العطل 
وال�سرر بال�سافة اىل الر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماه واية م�ساريف اخرى قد ترتتب على 

اتخاذ ذلك الجراءات.
                                                                                                                                    الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12133 بتاريخ 2017/9/28   
       اإنذار عديل بالن�شر 

   رقم 2017/6593
وحتمل  ����س.ذ.م.م  ال��واح��د  ال�سخ�س  �سركة  لالإ�ستثمار  �سي  اف  �سي  بي  �سركة  امل��ن��ذرة:امل��ن��ذرة 
رخ�سة جتارية رقم:785057 �سادرة بتاريخ:2017/6/21 بوكالة املحامي/�سالح العبيديل �سد 
املنذر اإليه:فرانكوي�س باأول في�سرييت. املو�سوع: تنذر املنذرة - املنذر اليه ب�سرورة جتديد عقد 
اليجار املربم بينهما واخلا�س بالوحدة رقم )ميناء ال�سيد 1 ر�سيف بحري 23( لفرتة جديدة 
مع ت�سمني عقد اليجار بع�س ال�سروط حتى يتما�سى مع قانون اليجارات وا�سرتاطات هيئة 
التنظيم العقاري وذلك خالل ثالثون يوماً من تاريخ هذا العالن.ويف حالة عدم التزام املنذر 
املنذرة  فان  اع��اله  املحدد  التاريخ  يف  املعدلة  ال�سروط  مع  جديدة  لفرتة  العقد  بتجديد  اليها 
املتبعة  القانونية  الج��راءات  كافة  واتخاذ  املعنية  اجلهات  اىل  اللجوء  اىل  ا�سفه  ت�سطر  �سوف 
يف هذا ال�ساأن مبا فيها اقامة الدعاوي اليجارية واملطالبة بالخالء والتعوي�س وبدل العطل 
وال�سرر بال�سافة اىل الر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماه واية م�ساريف اخرى قد ترتتب على 

اتخاذ ذلك الجراءات.
                                                                                                                                    الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12133 بتاريخ 2017/9/28   

       اإنذار عديل بالن�شر 
   رقم 2017/6594

املنذرة:املنذرة �سركة بي �سي اف �سي لالإ�ستثمار �سركة ال�سخ�س الواحد �س.ذ.م.م وحتمل رخ�سة 
املنذر  �سد  العبيديل  املحامي/�سالح  بوكالة  بتاريخ:2017/6/21  �سادرة  رق��م:785057  جتارية 
اإليه:امرييت�س جلف انرتنا�سونال لتاجري القوارب �س.ذ.م.م - رامان رايف. املو�سوع: تنذر املنذرة 
- املنذر اليه ب�سرورة جتديد عقد اليجار املربم بينهما واخلا�س بالوحدة رقم )ميناء ال�سيد 
1 ر�سيف بحري 38( لفرتة جديدة مع ت�سمني عقد اليجار بع�س ال�سروط حتى يتما�سى مع 
قانون اليجارات وا�سرتاطات هيئة التنظيم العقاري وذلك خالل ثالثون يوماً من تاريخ هذا 
املعدلة  ال�سروط  العقد لفرتة جديدة مع  بتجديد  اليها  املنذر  التزام  الع��الن.ويف حالة عدم 
يف التاريخ املحدد اعاله فان املنذرة �سوف ت�سطر ا�سفه اىل اللجوء اىل اجلهات املعنية واتخاذ 
الدعاوي اليجارية واملطالبة  اقامة  ال�ساأن مبا فيها  املتبعة يف هذا  القانونية  كافة الج��راءات 
املحاماه  الر�سوم وامل�ساريف واتعاب  العطل وال�سرر بال�سافة اىل  بالخالء والتعوي�س وبدل 

واية م�ساريف اخرى قد ترتتب على اتخاذ ذلك الجراءات.
                                                                                                                                    الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12133 بتاريخ 2017/9/28   
       اإنذار عديل بالن�شر 

   رقم 2017/6596
املنذرة:املنذرة �سركة بي �سي اف �سي لالإ�ستثمار �سركة ال�سخ�س الواحد �س.ذ.م.م وحتمل رخ�سة 
املنذر  �سد  العبيديل  املحامي/�سالح  بوكالة  بتاريخ:2017/6/21  �سادرة  رق��م:785057  جتارية 
اإليه:مكتب �سمو ال�سيخ حمدان بن را�سد ال مكتوم )مروان عتيج ماجد �سقر املري(. املو�سوع: 
رقم  بالوحدة  واخلا�س  بينهما  امل��ربم  اليجار  ب�سرورة جتديد عقد  اليه  املنذر   - املنذرة  تنذر 
ال�سروط  بع�س  اليجار  عقد  ت�سمني  مع  جديدة  لفرتة   )06 بحري  ر�سيف   1 ال�سيد  )ميناء 
ثالثون  خالل  وذل��ك  العقاري  التنظيم  هيئة  وا�سرتاطات  اليجارات  قانون  مع  يتما�سى  حتى 
يوماً من تاريخ هذا العالن.ويف حالة عدم التزام املنذر اليها بتجديد العقد لفرتة جديدة مع 
ال�سروط املعدلة يف التاريخ املحدد اعاله فان املنذرة �سوف ت�سطر ا�سفه اىل اللجوء اىل اجلهات 
املعنية واتخاذ كافة الجراءات القانونية املتبعة يف هذا ال�ساأن مبا فيها اقامة الدعاوي اليجارية 
واملطالبة بالخالء والتعوي�س وبدل العطل وال�سرر بال�سافة اىل الر�سوم وامل�ساريف واتعاب 

املحاماه واية م�ساريف اخرى قد ترتتب على اتخاذ ذلك الجراءات.
                                                                                                                                    الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12133 بتاريخ 2017/9/28   
       اإنذار عديل بالن�شر 

   رقم 2017/6590
املنذرة:املنذرة �سركة بي �سي اف �سي لالإ�ستثمار �سركة ال�سخ�س الواحد �س.ذ.م.م وحتمل 
رخ�سة جتارية رقم:785057 �سادرة بتاريخ:2017/6/21 بوكالة املحامي/�سالح العبيديل 
اليه  املنذر   - املنذرة  تنذر  املو�سوع:  املهريي.  الهاملي  عبيد  علي  اإليه:عبداهلل  املنذر  �سد 
 )02 بحري  )ر�سيف  رقم  بالوحدة  واخلا�س  بينهما  امل��ربم  اليجار  عقد  ب�سرورة جتديد 
مبيناء ال�سيد )2( لفرتة جديدة مع ت�سمني عقد اليجار بع�س ال�سروط حتى يتما�سى مع 
قانون اليجارات وا�سرتاطات هيئة التنظيم العقاري وذلك خالل ثالثون يوماً من تاريخ 
هذا العالن.ويف حالة عدم التزام املنذر اليها بتجديد العقد لفرتة جديدة مع ال�سروط 
اىل اجلهات  اللجوء  اىل  ا�سفه  ت�سطر  �سوف  املنذرة  فان  اع��اله  املحدد  التاريخ  املعدلة يف 
الدعاوي  اقامة  فيها  مبا  ال�ساأن  هذا  يف  املتبعة  القانونية  الج���راءات  كافة  واتخاذ  املعنية 
الر�سوم  اىل  بال�سافة  وال�سرر  العطل  وب��دل  والتعوي�س  بالخالء  واملطالبة  اليجارية 

وامل�ساريف واتعاب املحاماه واية م�ساريف اخرى قد ترتتب على اتخاذ ذلك الجراءات.
                                                                                                                                    الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12133 بتاريخ 2017/9/28   
       اإنذار عديل بالن�شر 

   رقم 2017/6597
وحتمل  ����س.ذ.م.م  ال��واح��د  ال�سخ�س  �سركة  لالإ�ستثمار  �سي  اف  �سي  بي  �سركة  امل��ن��ذرة:امل��ن��ذرة 
رخ�سة جتارية رقم:785057 �سادرة بتاريخ:2017/6/21 بوكالة املحامي/�سالح العبيديل �سد 
املنذر   - املنذرة  تنذر  املو�سوع:  الو�سابي.  نا�سر  عبداهلل   - للمالحة  جري�سي  اإليه:نيو  املنذر 
 )33 - )ايه اف- جي  بالوحدة رقم  بينهما واخلا�س  املربم  اليجار  اليه ب�سرورة جتديد عقد 
مع  يتما�سى  حتى  ال�سروط  بع�س  الي��ج��ار  عقد  ت�سمني  م��ع  ج��دي��دة  لفرتة  الفر�سة  مببنى 
قانون اليجارات وا�سرتاطات هيئة التنظيم العقاري وذلك خالل ثالثون يوماً من تاريخ هذا 
املعدلة  ال�سروط  العقد لفرتة جديدة مع  بتجديد  اليها  املنذر  التزام  الع��الن.ويف حالة عدم 
يف التاريخ املحدد اعاله فان املنذرة �سوف ت�سطر ا�سفه اىل اللجوء اىل اجلهات املعنية واتخاذ 
الدعاوي اليجارية واملطالبة  اقامة  ال�ساأن مبا فيها  املتبعة يف هذا  القانونية  كافة الج��راءات 
املحاماه  الر�سوم وامل�ساريف واتعاب  العطل وال�سرر بال�سافة اىل  بالخالء والتعوي�س وبدل 

واية م�ساريف اخرى قد ترتتب على اتخاذ ذلك الجراءات.
                                                                                                                                    الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12133 بتاريخ 2017/9/28   
اإعالن بالن�شر 

   رقم 2017/6582
وحتمل  ����س.ذ.م.م  ال��واح��د  ال�سخ�س  �سركة  لالإ�ستثمار  �سي  اف  �سي  بي  �سركة  امل��ن��ذرة:امل��ن��ذرة 
العبيديل  املحامي/�سالح  بوكالة  ب��ت��اري��خ:2017/6/21  ���س��ادرة  رق����م:785057  جت��اري��ة  رخ�سة 
اإليه:عبداهلل احمد حممد احمد- اليا لتجارة مواد البناء ���س.ذ.م.م املو�سوع: تنذر  �سد املنذر 
املنذرة - املنذر اليه ب�سرورة جتديد عقد اليجار املربم بينهما واخلا�س بالوحدة رقم )ات�س بي 
-6-017( مببنى النوخذة لفرتة جديدة مع ت�سمني عقد اليجار بع�س ال�سروط حتى يتما�سى 
مع قانون اليجارات وا�سرتاطات هيئة التنظيم العقاري وذلك خالل ثالثون يوماً من تاريخ 
هذا العالن.ويف حالة عدم التزام املنذر اليها بتجديد العقد لفرتة جديدة مع ال�سروط املعدلة 
يف التاريخ املحدد اعاله فان املنذرة �سوف ت�سطر ا�سفه اىل اللجوء اىل اجلهات املعنية واتخاذ 
الدعاوي اليجارية واملطالبة  اقامة  ال�ساأن مبا فيها  املتبعة يف هذا  القانونية  كافة الج��راءات 
املحاماه  الر�سوم وامل�ساريف واتعاب  العطل وال�سرر بال�سافة اىل  بالخالء والتعوي�س وبدل 

واية م�ساريف اخرى قد ترتتب على اتخاذ ذلك الجراءات.
                                                                                                                                    الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12133 بتاريخ 2017/9/28   

اإعالن بالن�شر 
   رقم 2017/6570

املنذرة:املنذرة �سركة بي �سي اف �سي لالإ�ستثمار �سركة ال�سخ�س الواحد �س.ذ.م.م وحتمل رخ�سة 
املنذر  �سد  العبيديل  املحامي/�سالح  بوكالة  بتاريخ:2017/6/21  �سادرة  رق��م:785057  جتارية 
اإليه:ب�سام عدنان �سلمان- طيف امل�سرق للتجارة العامة �س.ذ.م.م املو�سوع: تنذر املنذرة - املنذر 
 )040-5- بي  )ات�س  رق��م  بالوحدة  واخلا�س  بينهما  امل��ربم  اليجار  عقد  جتديد  ب�سرورة  اليه 
مع  يتما�سى  حتى  ال�سروط  بع�س  الي��ج��ار  عقد  ت�سمني  م��ع  ج��دي��دة  لفرتة  النوخذة  مببنى 
قانون اليجارات وا�سرتاطات هيئة التنظيم العقاري وذلك خالل ثالثون يوماً من تاريخ هذا 
املعدلة  ال�سروط  العقد لفرتة جديدة مع  بتجديد  اليها  املنذر  التزام  الع��الن.ويف حالة عدم 
يف التاريخ املحدد اعاله فان املنذرة �سوف ت�سطر ا�سفه اىل اللجوء اىل اجلهات املعنية واتخاذ 
الدعاوي اليجارية واملطالبة  اقامة  ال�ساأن مبا فيها  املتبعة يف هذا  القانونية  كافة الج��راءات 
املحاماه  الر�سوم وامل�ساريف واتعاب  العطل وال�سرر بال�سافة اىل  بالخالء والتعوي�س وبدل 

واية م�ساريف اخرى قد ترتتب على اتخاذ ذلك الجراءات.
                                                                                                                                    الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12133 بتاريخ 2017/9/28   
اإعالن بالن�شر 

   رقم 2017/6577
املنذرة:املنذرة �سركة بي �سي اف �سي لالإ�ستثمار �سركة ال�سخ�س الواحد �س.ذ.م.م وحتمل رخ�سة 
املنذر  �سد  العبيديل  املحامي/�سالح  بوكالة  بتاريخ:2017/6/21  �سادرة  رق��م:785057  جتارية 
تنذر  املو�سوع:  ���س.ذ.م.م  والب�سائع  ال�سحن  خلدمات  بر�سل  علي  من�سور  احمد  اإليه:من�سور 
املنذرة - املنذر اليه ب�سرورة جتديد عقد اليجار املربم بينهما واخلا�س بالوحدة رقم )ات�س بي 
-3-006( مببنى النوخذة لفرتة جديدة مع ت�سمني عقد اليجار بع�س ال�سروط حتى يتما�سى 
مع قانون اليجارات وا�سرتاطات هيئة التنظيم العقاري وذلك خالل ثالثون يوماً من تاريخ 
هذا العالن.ويف حالة عدم التزام املنذر اليها بتجديد العقد لفرتة جديدة مع ال�سروط املعدلة 
يف التاريخ املحدد اعاله فان املنذرة �سوف ت�سطر ا�سفه اىل اللجوء اىل اجلهات املعنية واتخاذ 
الدعاوي اليجارية واملطالبة  اقامة  ال�ساأن مبا فيها  املتبعة يف هذا  القانونية  كافة الج��راءات 
املحاماه  الر�سوم وامل�ساريف واتعاب  العطل وال�سرر بال�سافة اىل  بالخالء والتعوي�س وبدل 

واية م�ساريف اخرى قد ترتتب على اتخاذ ذلك الجراءات.
                                                                                                                                    الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12133 بتاريخ 2017/9/28   

اإعالن بالن�شر 
   رقم 2017/6572

املنذرة:املنذرة �سركة بي �سي اف �سي لالإ�ستثمار �سركة ال�سخ�س الواحد �س.ذ.م.م وحتمل رخ�سة 
املنذر  �سد  العبيديل  املحامي/�سالح  بوكالة  بتاريخ:2017/6/21  �سادرة  رق��م:785057  جتارية 
اإليه:بانو جديدي بيفوتال للتجارة العامة �س.ذ.م.م املو�سوع: تنذر املنذرة - املنذر اليه ب�سرورة 
جتديد عقد اليجار املربم بينهما واخلا�س بالوحدة رقم )ات�س بي -3-010( مببنى النوخذة 
اليجارات  قانون  مع  يتما�سى  حتى  ال�سروط  بع�س  اليجار  عقد  ت�سمني  مع  جديدة  لفرتة 
وا�سرتاطات هيئة التنظيم العقاري وذلك خالل ثالثون يوماً من تاريخ هذا العالن.ويف حالة 
عدم التزام املنذر اليها بتجديد العقد لفرتة جديدة مع ال�سروط املعدلة يف التاريخ املحدد اعاله 
فان املنذرة �سوف ت�سطر ا�سفه اىل اللجوء اىل اجلهات املعنية واتخاذ كافة الجراءات القانونية 
املتبعة يف هذا ال�ساأن مبا فيها اقامة الدعاوي اليجارية واملطالبة بالخالء والتعوي�س وبدل 
قد  اخ��رى  م�ساريف  واي��ة  املحاماه  واتعاب  وامل�ساريف  الر�سوم  اىل  بال�سافة  وال�سرر  العطل 

ترتتب على اتخاذ ذلك الجراءات.
                                                                                                                                    الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12133 بتاريخ 2017/9/28   

اإعالن بالن�شر 
   رقم 2017/6562

املنذرة:املنذرة �سركة بي �سي اف �سي لالإ�ستثمار �سركة ال�سخ�س الواحد �س.ذ.م.م وحتمل رخ�سة 
املنذر  �سد  العبيديل  املحامي/�سالح  بوكالة  بتاريخ:2017/6/21  �سادرة  رق��م:785057  جتارية 
اإليه:ح�سني علي طاهر- ح�سني واخوانه لتجارة املواد الغذائية وامل�سروبات �س.ذ.م.م املو�سوع: 
رقم  بالوحدة  واخلا�س  بينهما  امل��ربم  اليجار  ب�سرورة جتديد عقد  اليه  املنذر   - املنذرة  تنذر 
ال�سروط  بع�س  اليجار  عقد  ت�سمني  مع  جديدة  لفرتة  النوخذة  مببنى   )011-5- بي  )ات�س 
ثالثون  خالل  وذل��ك  العقاري  التنظيم  هيئة  وا�سرتاطات  اليجارات  قانون  مع  يتما�سى  حتى 
يوماً من تاريخ هذا العالن.ويف حالة عدم التزام املنذر اليها بتجديد العقد لفرتة جديدة مع 
ال�سروط املعدلة يف التاريخ املحدد اعاله فان املنذرة �سوف ت�سطر ا�سفه اىل اللجوء اىل اجلهات 
املعنية واتخاذ كافة الجراءات القانونية املتبعة يف هذا ال�ساأن مبا فيها اقامة الدعاوي اليجارية 
واملطالبة بالخالء والتعوي�س وبدل العطل وال�سرر بال�سافة اىل الر�سوم وامل�ساريف واتعاب 

املحاماه واية م�ساريف اخرى قد ترتتب على اتخاذ ذلك الجراءات.
                                                                                                                                    الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12133 بتاريخ 2017/9/28   

اإعالن بالن�شر 
   رقم 2017/6569

وحتمل  ����س.ذ.م.م  ال��واح��د  ال�سخ�س  �سركة  لالإ�ستثمار  �سي  اف  �سي  بي  �سركة  امل��ن��ذرة:امل��ن��ذرة 
رخ�سة جتارية رقم:785057 �سادرة بتاريخ:2017/6/21 بوكالة املحامي/�سالح العبيديل �سد 
تنذر  املو�سوع:  العامة  للتجارة  جهانكريي  نا�سر  جهانكريي-  ح�سني  غالم  اإليه:نا�سر  املنذر 
املنذرة - املنذر اليه ب�سرورة جتديد عقد اليجار املربم بينهما واخلا�س بالوحدة رقم )ات�س بي 
-5-009( مببنى النوخذة لفرتة جديدة مع ت�سمني عقد اليجار بع�س ال�سروط حتى يتما�سى 
مع قانون اليجارات وا�سرتاطات هيئة التنظيم العقاري وذلك خالل ثالثون يوماً من تاريخ 
هذا العالن.ويف حالة عدم التزام املنذر اليها بتجديد العقد لفرتة جديدة مع ال�سروط املعدلة 
يف التاريخ املحدد اعاله فان املنذرة �سوف ت�سطر ا�سفه اىل اللجوء اىل اجلهات املعنية واتخاذ 
الدعاوي اليجارية واملطالبة  اقامة  ال�ساأن مبا فيها  املتبعة يف هذا  القانونية  كافة الج��راءات 
املحاماه  الر�سوم وامل�ساريف واتعاب  العطل وال�سرر بال�سافة اىل  بالخالء والتعوي�س وبدل 

واية م�ساريف اخرى قد ترتتب على اتخاذ ذلك الجراءات.
                                                                                                                                    الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12133 بتاريخ 2017/9/28   
اإعالن بالن�شر 

   رقم 2017/6571
املنذرة:املنذرة �سركة بي �سي اف �سي لالإ�ستثمار �سركة ال�سخ�س الواحد �س.ذ.م.م وحتمل رخ�سة 
املنذر  �سد  العبيديل  املحامي/�سالح  بوكالة  بتاريخ:2017/6/21  �سادرة  رق��م:785057  جتارية 
تنذر  املو�سوع:  ����س.ذ.م.م.  البناء  م��واد  لتجارة  لين  �ستار  حم�سني-  ا�سل  ح�سن  اإليه:مهرداد 
املنذرة - املنذر اليه ب�سرورة جتديد عقد اليجار املربم بينهما واخلا�س بالوحدة رقم )ات�س بي- 
6-024( مببنى الفر�سة لفرتة جديدة مع ت�سمني عقد اليجار بع�س ال�سروط حتى يتما�سى 
مع قانون اليجارات وا�سرتاطات هيئة التنظيم العقاري وذلك خالل ثالثون يوماً من تاريخ 
هذا العالن.ويف حالة عدم التزام املنذر اليها بتجديد العقد لفرتة جديدة مع ال�سروط املعدلة 
يف التاريخ املحدد اعاله فان املنذرة �سوف ت�سطر ا�سفه اىل اللجوء اىل اجلهات املعنية واتخاذ 
الدعاوي اليجارية واملطالبة  اقامة  ال�ساأن مبا فيها  املتبعة يف هذا  القانونية  كافة الج��راءات 
املحاماه  الر�سوم وامل�ساريف واتعاب  العطل وال�سرر بال�سافة اىل  بالخالء والتعوي�س وبدل 

واية م�ساريف اخرى قد ترتتب على اتخاذ ذلك الجراءات.
                                                                                                                                    الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12133 بتاريخ 2017/9/28   

اإعالن بالن�شر 
   رقم 2017/6566

املنذرة:املنذرة �سركة بي �سي اف �سي لالإ�ستثمار �سركة ال�سخ�س الواحد �س.ذ.م.م وحتمل رخ�سة 
املنذر  �سد  العبيديل  املحامي/�سالح  بوكالة  بتاريخ:2017/6/21  �سادرة  رق��م:785057  جتارية 
اإليه:�سياء الدين عمر بابكر حممد - جبل النه�سة للتجارة العامة ���س.ذ.م.م. املو�سوع: تنذر 
املنذرة - املنذر اليه ب�سرورة جتديد عقد اليجار املربم بينهما واخلا�س بالوحدة رقم )ات�س بي- 
6-002( مببنى الفر�سة لفرتة جديدة مع ت�سمني عقد اليجار بع�س ال�سروط حتى يتما�سى 
مع قانون اليجارات وا�سرتاطات هيئة التنظيم العقاري وذلك خالل ثالثون يوماً من تاريخ 
هذا العالن.ويف حالة عدم التزام املنذر اليها بتجديد العقد لفرتة جديدة مع ال�سروط املعدلة 
يف التاريخ املحدد اعاله فان املنذرة �سوف ت�سطر ا�سفه اىل اللجوء اىل اجلهات املعنية واتخاذ 
الدعاوي اليجارية واملطالبة  اقامة  ال�ساأن مبا فيها  املتبعة يف هذا  القانونية  كافة الج��راءات 
املحاماه  الر�سوم وامل�ساريف واتعاب  العطل وال�سرر بال�سافة اىل  بالخالء والتعوي�س وبدل 

واية م�ساريف اخرى قد ترتتب على اتخاذ ذلك الجراءات.
                                                                                                                                    الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12133 بتاريخ 2017/9/28   
اعالن حم�شر حجز بالن�شر 

        يف الدعوى رقم 2017/442  تنفيذ عقاري   
مو�سوع الق�سية:تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم:2016/830 عقاري كلي 

ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )756541.63( �سامال للر�سوم وامل�ساريف.
طالب الإعالن:طالب التنفيذ:بنك ابوظبي التجاري - فرع

جمهول  عبدالغفور  �سيخ  عبدالقادر  ح�سينة  �سده:1-  اعالنه:املنفذ  املطلوب 
حمل القامة

مو�سوع العالن:
نعلنكم بانه مت احلجز على ال�سهم العائدة اليكم وبياناتها )امالك للتمويل 
300 - اعمار العقارية 550 - ال�سركة الوطنية للتربيد املركزي 48 - يف حدود 

املبلغ املنفذ به وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12133 بتاريخ 2017/9/28   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/1296  جتاري كلي

املدعي/  ان  القامة مبا  ليمتد جمهويل حمل  �سيفيو  �سيفيلد   -1  / عليه  املدعي  اىل 
�سركة اوبتيمم فاوندي�سن �س.ذ.م.م وميثله:�سعيد مبارك عبيد احمد الزحمي قد اأقام 
عليك الدعوى ومو�سوعها الزام املدعي عليهما بالتكافل والت�سامن فيما بينهما بان 
ي�سددا للمدعية مبلغ وقدره )180.000( درهم )مائة وثمانون الف درهم( وبرد واإعادة 
ا�سل ال�سمان البنكي او الغائه بقيمة )670.000 درهم( والفائدة القانونية بواقع %12 
من تاريخ املطالبة ولغاية ال�سداد التام والفعلي والزامهما بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل 
اتعاب املحاماة. وحددت لها جل�سة يوم الربعاء املوافق 2017/10/11  ال�ساعة 9.30 �س 
بالقاعة Ch2.E.22 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12133 بتاريخ 2017/9/28   

       اإعادة اإعالن بالن�شر
   فـي  الدعوى 2017/1910  مدين جزئي

اىل املدعي عليه / 1- فاني�سيا لورنا اجني�س فرناندي�س جمهول حمل القامة مبا ان 
العزيز  عبد  بن  ���س.ذ.م.م وميثلها مديرها/هاين  �ستاجنر  املدعي/ خمترب احلوطي 
بن �سالح احلوطي وميثله:�سعيد مبارك عبيد احمد الزحمي قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )375.358.60( درهم والر�سوم 
وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ املطالبة الق�سائية وحتى ال�سداد 
التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة .وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 
:2017/10/10 ال�ساعة:8.30 �س بالقاعة Ch 2.D.17 لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل 

اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12133 بتاريخ 2017/9/28   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/2861  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1- �سركة تريازو دبي ذ.م.م 2- تريازو املحدودة جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي/�سركة �سلطان ويو�سف التجارية )ذات م�سئولية حمدودة( وميثلها/يو�سف علي 
احمد علي تابيا - ب�سفته املدير املفو�س بالتوقيع عنها قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
درهم(    103.467.75( وق��دره  مببلغ  والت�سامم  بالت�سامن  عليهما  املدعي  بالزام  املطالبة 
وحتى  الق�سائية  املطالبة  تاريخ  من   %12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم 
8.30 �س  ال�ساعة    2017/10/11 امل��واف��ق  الرب��ع��اء  ي��وم  لها جل�سة  وح��ددت  ال��ت��ام.  ال�سداد 
بالقاعة Ch1.C.14 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية



ثقافة وفن�ن
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•• دبي-الفجر:

اأعلن مهرجان دبي ال�سينمائي الدويل عن املجموعة الأوىل 
من الأفالم الق�سرية امل�ساركة يف م�سابقة »املهر الق�سري« يف 
الدورة ال�14 للمهرجان واملُقّرر اإقامتها يف الفرتة ما بني 6 

و 13 دي�سمرب 2017.
الأفالم  واأف�سل  اأح��دث  من  �سبعة  القائمة  ه��ذه  وتت�سمن 
العام  يف  انطالقتها  وم��ن��ذ  ال��ع��رب��ي.  ال��ع��امل  م��ن  الق�سرية 
اأ�سبحت م�سابقة »املهر الق�سري« منرباً لكت�ساف   ،2006
للمبدعني  وف�����س��اًء  العربية،  ال�سينما  يف  النامية  امل��واه��ب 
العرب يعر�س جممل الإ�سكاليات الثقافية يف عاملنا العربي. 
العاملي  اجلمهور  اإىل  �سنواتها  خ��الل  امل�سابقة  قّدمت  وق��د 
املواهب العربّية املتنامية، اإ�سافة اإىل اإتاحتها الفر�سة اأمام 
الأو�سكار  جلائزة  بالرت�سح  الأوىل  بجائزتها  الفائز  الفيلم 

لأف�سل فيلم ق�سري يف عام 2019.
املُعلنة هو فيلم »رجل يغرق« )دراوننغ  الدفعة  اأف��الم  واأول 
مان( للمخرج الفل�سطيني الدامناركي مهدي فليفل. ي�سّور 

اللجوء  خميمات  يف  الفل�سطينيني  الالجئني  حياة  الفيلم 
من خالل ق�سة فّتاح الذي يذرع �سوارع اأثينا حماوًل اإيجاد 
فّتاح  ويخترب  العي�س.  موا�سلة  م��ن  متّكنه  كافية  اأم����واًل 
ال��ل��ت��ان تلّفان  امل��ت��وا���س��ل، احلكمة واخل��ي��ب��ة  ت��رح��ال��ه  خ��الل 
الق�سّية  الفيلم م��اآلت  املكان وحت��ّددان وج��وده. كما ي�سّور 

الفل�سطينية ويلخ�سها يف 15 دقيقة.
قيقة  ن�سال  التون�سية  واملخرجة  واملمثلة  الكاتبة  وتعر�س 
وتدور  الأّول،  العاملي  عر�سه  يف  »اأ���س��رتا«  الق�سري  فيلمها 
اأحداثه حول رجل ا�سمه دايل يقرر، رغم اعرتا�سات زوجته، 
ا�سطحاب ابنته دوجة، امل�سابة مبر�س متالزمة داون، اإىل 

ف�ساء لالألعاب الرتفيهية ا�سمه اأ�سرتا.
الذي ترعرع يف  ركان ميا�سي،  الفل�سطيني  املخرج  وي�سارك 
اأحداثه  تتمحور  الذي  »بونبونة«،  الق�سري  بفيلمه  الأردن، 
اإ�سرائيلي  ُمْعَتقٍل  يف  زوجته  ت��زوره  فل�سطيني  اأ�سري  ح��ول 
ُي��ح��ظ��ر ف��ي��ه اأّي ات�����س��ال ج�����س��دي ب���ني ال�����س��ج��ني وال���زائ���ر، 
في�ستنبط الزوجان خطة جريئة، ويواجهان، من اأجل بلوغ 
ذلك، �سل�سلة من العوائق التي تهدد خّطتهما بالف�سل. فهل 

�سينجحان يف اإمتام املهمة؟.
ويعر�س املخرج، وموؤ�س�س مهرجان لبنان ال�سينمائي للر�سوم 
املتحركة )بريوت اأنيمتد(، فادي باقي، فيلمه الق�سري »اآخر 
اأي��ام رجل الغد«، يف عر�سه ال��دويل الأول، الذي يروي فيه 
اإجن��از فيلم وثائقي مُييط  اإىل  ت�سعى  �سابة،  ق�سة خمرجة 
الآيل  الإن�سان  مانيڤيل،  تخ�س  من�سّية  اأ�سطورة  عن  اللثام 
ال�ستقالل  مبنا�سبة  ب��ريوت  مدينة  اإىل  اه����داوؤه  مت  ال��ذي 
ي��زال مركوناً يف مكان مهجور  م��ا  وال���ذي   ،1945 ع��ام  يف 
الغد، اخل��ارج من  الفيلم يوميات رجل  ب��ريوت. ويواكب  يف 
اليوم.  ل��ب��ن��ان  ���س��ريت��ه وي��ت��ع��رف ع��ل��ى  ع��زل��ت��ه ليخربنا ع��ن 
و�سرعان ما تتعار�س ذكريات مانيڤيل مع الواقع كما يرويه 

من عرفوه يف ما�سيه.
بفيلمه  بو�سناق  احلميد  عبد  امل��خ��رج  ي�سارك  تون�س  وم��ن 
»ك��ع��ب��ة ح��ل��وى« )ل���و ب��ون��ب��ون(، ال���ذي ي���روي ق�سة مهدي، 
يحظى  وال��ذي  واملتفائل،  والطموح  التخرج،  حديث  ال�ساب 

بدعم وت�سجيع كبريين من قبل اأمه.
اأّنه  اإّل  لعمله ماأمور حم�سر،  ي�ستعّد مهدي بحما�س كبري 

ت�سلٌط من قبل  بواقع مل يرتّقْبه:  الأول  اليوم  منذ  ُيفاجاأُ 
معاملة  و�سوء  زمالئه  قبل  من  وجت��اه��ٌل  العمل  يف  رئي�سه 
�سرورة  عليه  ب��اأن  مهدي  ُي��درك  اجلميع.  قبل  من  يتلّقاها 
حتّمل كل ذلك من اأجل ال�ستمرار يف العمل. وحني ُيحّقق 
يتغري  ال��ذي  اليوم  اإىل  نقاءه، و�سوًل  يفقد  اإليه،  ما يرمي 

فيه كل �سيء.
وتقدم املخرجة الفل�سطينية-الأردنية يا�سمينا كراجة، من 
الأول،  ال��دويل  عر�سه  يف  »رابت�سر«،  الق�سري  الفيلم  خالل 
ق�سة اأربعة �سبيان لجئني يبحثون عن حمام �سباحة عام يف 
مدينتهم اجلديدة يف يوم حار. ُيتيح لهم التجوال الطويل 
يف املدينة اإعادة ر�سم خرباتهم ال�سخ�سية كمراهقني ناجني 
من احلرب، وي�سّور الفيلم مقدار ق�سوة احلياة الأليمة على 

�سغار ال�سن.
�سرفنت�س(  )ذي  »اخل��ادم��ون«  فيلم  امل�سابقة  يف  ي�سارك  كما 
خني�سر،  م��روان  اللبناين  للمخرج  الأول  العاملي  عر�سه  يف 
ويروي تفا�سيل حول جمموعة من املنتفعني من الأحزاب 
تلك  مهجورة  فيال  يف  تلقي  حيث  احل���رب،  اإب���ان  اللبنانية 

املجموعة لحتفال ما، وخالله يلتقي اأحد امل�ساركني بحار�س 
الفيال نبيل، وي�ستعيد كالهما ما�سيهم امل�سرتك والعنيف.

ويف معر�س تعليقه حول الأف��الم امل�ساركة يف م�سابقة املهر 
الق�سري، قال املدير الفني ملهرجان دبي ال�سينمائي الدويل 
ُت�سهم يف حتفيز منو  امل�سابقة  ب��اأن  اآل علي،  اأم��راهلل  م�سعود 
�سناعة ال�سينما العربية، حيث تعّزز الأعمال املُختارة الإبداع 
ت��ق��دمي ق�س�س ج��ذاب��ة وجديرة  والب��ت��ك��ار، وت�����س��ّج��ع ع��ل��ى 
ب��امل�����س��اه��دة، وحت��ّف��ز ���س��ن��اع الأف�����الم ع��ل��ى ال��ب��ح��ث ال����دوؤوب 
با�ستثنائية  واأ�ساف: فخورون حقاً   . التميز  واملتوا�سل عن 
الأعمال امل�ساركة هذا العام، وكلنا ثقة باأن جمهور املهرجان 

�سيكون �سعيداً با�ستك�ساف هذه املواهب املبدعة .
ب����دوره، ق���ال ُم��ربم��ج الأف����الم ال��ق�����س��رية يف م��ه��رج��ان دبي 
الأف��الم هذا  باأّن �سناع  ال�سينمائي الدويل �سالح �سرميني 
العام ميّثلون م�ستوى جديداً من العمق الثقايف للمهرجان ، 
واأعرب عن ثقته باأّن التنوع والإبداع يف الأعمال امل�ساركة يف 
م�سابقة املهر الق�سري �سياأ�سران امل�ساهدين اإىل اأبعد حدود، 

وب�سكٍل مل ي�سبق له مثيل .

»مهرجان دبي ال�صينمائي الدويل« يف دورته الـ14 يقّدم 
اأحدث اإنتاجات ال�صينما العربية امل�صاركة يف م�صابقة »املهر الق�صري«

•• اأبوظبي - الفجر

احتفاء باليوم العاملي للرتجمة الذي يوافق 30 
من �سبتمرب كل عام، ينظم م�سروع كلمة للرتجمة 
يف دائرة الثقافة وال�سياحة يف اأبوظبي جمموعة 
�سعار  حتت  الثقافية،  والأن�سطة  الفعاليات  من 
تفهم  ثقافة  ب��ل  تنقل،  كلمات  ال��رتج��م��ة  لي�ست 
انتوين  املعروف  الإجنليزي  للكاتب  مقولة  وهي 

برج�س.
تهدف الفعاليات اإىل ت�سليط ال�سوء على اإجنازات 
م���ن م�ساريع  ب��اع��ت��ب��اره واح������داً  ك��ل��م��ة  م�����س��روع 
دوراً  ولعب  العربي،  العامل  يف  الرائدة  الرتجمة 
هاماً يف اإحياء حركة الرتجمة من خالل ترجمة 
املعرفة عن  1000 كتاب يف �ستى جم��الت  نحو 

نحو اأكرث من 13 لغة عاملية حية.
"كلمة" بالتعاون  م�سروع  ينظم  املنا�سبة،  وبهذه 
م���ع م��رك��ز دمل����ا م����ول ف��ع��ال��ي��ة ث��ق��اف��ي��ة ترفيهية 
املوافق  القادم  ال�سبت  ي��وم  وذل��ك  امل��ول،  جلمهور 
ال�ساعة  م����ن  ال����ف����رتة  خ�����الل  ���س��ب��ت��م��رب،   30
5:00-8:00 م�ساء، وي�سارك يف هذه الفعالية 
بدائرة  الوطنية  املكتبة  قطاع  يف  الأطفال  مركز 
الثقافة وال�سياحة، وتقدم الفعالية جمموعة من 
قرائية  جل�سات  تت�سمن:  الرتفيهية  الأن�سطة 
لالأطفال لقراءة جمموعة من اإ�سدارات "كلمة" 

املرتجمة، ور�سة اأعمال يدوية، ور�سة تزيني "كب 
الرملية،  ال��ل��وح��ة  وت��رك��ي��ب  تلوين  لعبة  كيك"، 
ت�سوير،  جل�سات  واح����دة،  كلمة  ت��رج��م  م�سابقة 
وم�سابقات لختبار معلومات اجلمهور ينال فيها 
ر�سد  حيث  "كلمة"،  كتب  م��ن  ه��دي��ة  ال��ف��ائ��زون 
على  توزيعها  �سيتم  كتاب   1000 نحو  امل�سروع 

الفائزين وامل�ساركني.
بالتعاون  كلمة  م�سروع  ينظم  نف�سه،  ال�سياق  ويف 
مع كلية العلوم الإن�سانية والجتماعية يف جامعة 
الإمارات العربية املتحدة ، ندوة بعنوان الرتجمة 
والإب��داع يف الألفية اجلديدة، وذلك يوم الإثنني 
القادم املوافق 2 اأكتوبر ، يف مقر اجلامعة مبدينة 
ال���ع���ني. ي��ت�����س��م��ن ج����دول اأع���م���ال ال���ن���دوة ثالث 
جمموعة  وت�ستعر�س  تناق�س  ح��واري��ة  جل�سات 
م��ن امل��ح��اور ت��ن��درج حت��ت ع��ن��اوي��ن: دور م�سروع 
كلمة يف دعم حركة الرتجمة، حركات الرتجمة 
يف العامل العربي، مناهج الرتجمة يف اجلامعات 
العربية، حتديات الرتجمة يف الألفية اجلديدة، 
الرتجمة  م�سكالت  الثقايف،  والتالقح  الرتجمة 
الرتجمة  درا���س��ات  حقل  وال�سفوية،  التحريرية 
يف العامل العربي، دور الرتجمة بني نقل املعرفة 
العلمي،  والإب�������داع  ال��رتج��م��ة  ال��ث��ق��اف��ة،  واإن���ت���اج 
الرتجمة من  اأهمية  الآلية،  الرتجمة  مع�سالت 
العربية، م�سكالت الرتجمة  اإىل  الأخرى  اللغات 

ال�سمعب�سرية،  ال��رتج��م��ة  اآف����اق  التخ�س�سية، 
اأخالقيات الرتجمة وعمل املرتجم.

وقال عبداهلل ماجد اآل علي، مدير اإدارة املكتبات 
يف قطاع دار الكتب : تعترب جهود تطوير حركة 
الثقافة  ل��دائ��رة  الأ�سا�سية  امل��ه��ام  اأح��د  الرتجمة 
الثقافية  ال�ساحة  اإث���راء  اإىل  الرامية  وال�سياحة 
خمتلف  ب��ني  احل���وار  م�ساحات  وتعزيز  العربية، 
فاعلة  ثمرة  "كلمة"  م�سروع  ويعد  احل�����س��ارات. 
اأه���م رك��ائ��ز ال�سرتاتيجية  ل��ه��ذه ال��روؤي��ة، واأح���د 
املكتبة  رف����د  اإىل  ال�����س��اع��ي��ة  ل���ل���دائ���رة،  ال���ع���ام���ة 
ال��ع��رب��ي��ة ب��امل��زي��د م��ن ال��ك��ت��ب يف خم��ت��ل��ف حقول 
جانبنا،  وم���ن  ال��ن�����س��ر.  �سناعة  وت��ع��زي��ز  امل��ع��رف��ة 
تنظيم  على جهودهم يف  الإم���ارات  ن�سكر جامعة 
جهودنا  مع  حماورها  تن�سجم  التي  الندوة  ه��ذه 
واإيجاد  الرتجمة  اإىل تطوير ممار�سات  ال�ساعية 
احللول مل�سكالت الرتجمة، والتحديات والعقبات 
التي تواجه املرتجمني، كما ن�سكر مركز دملا مول 
الرتفيهية  ال��ف��ع��ال��ي��ة  تنظيم  يف  ت��ع��اون��ه��م  ع��ل��ى 
اخل��ا���س��ة ب��الأط��ف��ال وال��ت��ي ت��اأت��ي يف اإط���ار تعاون 
كافة املوؤ�س�سات والقطاعات يف دعم بادرات الدولة 
اخل��ا���س��ة ب��ع��ام ال���ق���راءة اإمي��ان��ا ب���دور ال���ق���راءة يف 
تن�سئة الأجيال القادمة وتر�سيخ القيم الإن�سانية 

واحل�سارية يف نفو�سهم.
ال��ع��ام لدملا  امل��دي��ر  وم��ن جهته ق��ال بوبندر �سنج  

اأن نكون ج��زءاً من  م��ول وامل��دي��ر امل��ايل: ي�سعدنا 
هذه الفعالية  الثقافية التي تدعم بادرات الدولة 
اخلا�سة بالقراءة، ونحن يف دملا مول نحر�س على 
واأن  احلكومية،  املوؤ�س�سات  مع  ال�سراكات  توطيد 
يكون لنا دوراً فاعاًل يف دعم املبادرات والأن�سطة 
وت�سفي احليوية  املجتمع،   التي تخدم  الوطنية 
على جتربة الت�سوق يف املول وتتيح للزوار الفر�سة 

لق�ساء وقت ممتع ومفيد.
العاملي للرتجمة  باليوم  اأن فكرة الحتفاء  يذكر 
)30 �سبتمرب( تعود لالحتاد الدويل للمرتجمني 
)IFT( والذي مت تاأ�سي�سه يف عام 1953. اأطلق 

للرتجمة  العاملي  باليوم  الإحتفاء  فكرة  الحت��اد 
1991، وذلك  العام  يف  ر�سمياً  به  كيوم معرتف 
العامل  اأن��ح��اء  جميع  يف  باملرتجمني  ل��الإح��ت��ف��اء 
ول��ت��ع��زي��ز م��ه��ن��ة ال��رتج��م��ة يف خم��ت��ل��ف ال����دول. 
وت��ع��ت��رب الإح��ت��ف��ال��ي��ة ف��ر���س��ة ل��ع��ر���س الإجن����ازات 
ال�سوء  واإل��ق��اء  الرتجمة  التي حتققت يف جم��ال 

على التحديات والتجارب الناجحة.
ويعترب م�سروع كلمة للرتجمة من اأبرز مبادرات 
عام  اإط��الق��ه  مت  وق��د  وال�سياحة،  الثقافة  دائ���رة 
2007 حتت رعاية �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد 

الأع���ل���ى ل��ل��ق��وات امل�����س��ل��ح��ة، ب��ه��دف اإح���ي���اء حركة 
الرتجمة يف العامل العربي ومد ج�سور التوا�سل 
ج�سراً  لي�سكل  ال�سعوب  بني  واحل�ساري  الثقايف 
للحوار والنفتاح والت�سامح الإن�ساين. وقد جنح 
عنوان   1000 ترجمة  يف  اإطالقه  "كلمة" منذ 
يف �ستى جمالت املعرفة، واإجناز م�ساريع ترجمة 
التخ�س�سات،  جممل  يف  لغة   13 م��ن  اأك��رث  ع��ن 
احلرمني  خ��ادم  جائزة  على  امل�سروع  ح�سل   كما 
العاملية  عبدالعزيز  بن  عبداهلل  امللك  ال�سريفني 
ل��ل��رتج��م��ة ع����ام 2011 وال���ت���ي ت��ع��د م���ن اأرف����ع 

اجلوائز يف الرتجمة.

حتت �سعار )لي�ست الرتجمة كلمات تنقل، بل ثقافة تفهم(

م�صروع كلمة يحتفي باليوم العاملي للرتجمة

•• ال�شارقة-الفجر:

ينظمها  ال��ت��ي  الطفل  لكتاب  ات�����س��الت  ج��ائ��زة  اإدارة  اع��ت��م��دت 
ات�سالت  �سركة  وترعاها  اليافعني  لكتب  الإم��ارات��ي  املجل�س 
والتي  للجائزة،  التا�سعة  ال���دورة  حتكيم  جلنة  اأع�ساء  اأ�سماء 
اأدب الأطفال واليافعني  ت�سم خم�سة خرباء يف جمال �سناعة 
من دول خمتلفة، لن يتم الإف�ساح عن اأ�سمائهم الآن، ل�سمان 

النزاهة وال�سفافية يف تر�سيح واختيار الأعمال الفائزة.

يف  اجلائزة  اإدارة  اعتمدت  وامل�سداقية،  للمو�سوعية  وحتقيقاً 
الذي  النوعي،  النتقاء  �سيا�سة  التحكيم  جلنة  اأع�ساء  اختيار 
�سنوي،  ب�سكل  اللجنة  اأع�����س��اء  يف  اجل��غ��رايف  التغيري  ي��راع��ي 
اللجنة  اخل��ربات، حيث �سمت  واأ�سحاب  الكفاءات  ويركز على 
يف ع�سويتها نا�سراً، وكاتباً، ور�ساماً، واأكادميياً، اإىل جانب خبري 
ال�سوابط  م��ن  جم��م��وع��ة  التحكيم  جل��ن��ة  حت��ك��ي��م��ي.وو���س��ع��ت 
الفئة  �سمن  للفوز  املر�سحة  للم�ساركات  اختيارها  يف  واملعايري 
الكتب  مبوجبها  تخ�سع  وال��ت��ي  ع��ام��اً،   12-0 م��ن  ال��ع��م��ري��ة 

التوازن  حتقيق  على  املعايري  ه��ذه  وتعتمد  للتقييم،  املر�سحة 
اجلوانب  اإىل  بالإ�سافة  وامل��ح��ت��وى،  للكتاب  ال��ع��ام  ال�سكل  ب��ني 
املعايري  �سمن  اللجنة  وتنظر  والإخ���راج.  الر�سوم  مثل  الفنية 
الفنية اإىل جودة جتليد الكتاب، واملرونة يف فتحه، وجودة الورق 
امل�ستخدم، ومدى منا�سبة حجم الكتاب ووزنه مع الفئة العمرية 
وو�سوح  ال�سفحات،  وت�سل�سل  تنظيم  ع��ن  ف�ساًل  امل�ستهدفة، 
والبيانات  املعلومات  على  ال��غ��الف  اح��ت��واء  و���س��رورة  الأل����وان، 
الأ�سا�سية حول الكتاب وهي: ا�سم املوؤلف، وا�سم الر�سام، والرقم 
ا�سم  الن�سر، واأخ��رياً  الدويل، والت�سنيف، وا�سم املطبعة، و�سنة 
اليافعني  بفئة  اخلا�سة  بامل�ساركات  يتعلق  الن�سر.وفيما  دار 
الذين ترتاوح اأعمارهم بني 13 اإىل 18 عاماً، اعتمدت جلنة 
على  احتوائها  ت�سمل  امل�ساركة  للكتب  عامة  معايري  التحكيم 
وال�سخ�سيات،  الت�سويق،  وعنا�سر  وامل��ك��ان،  ال��زم��ان  عن�سري 
حيث  من  الن�س  يف  امل�ستخدمة  اللغة  ج��ودة  وم��دى  واحلبكة، 
املفردات والرتاكيب والأ�سلوب الذي يتنا�سب والفئة امل�ستهدفة. 
كما تاأخذ جلنة التحكيم بعني العتبار خلو الكتب من الأخطاء 
وقواعد  الرتقيم،  عالمات  وا�ستخدام  واملطبعية،  الإمالئية 

اللغة العربية، والُبعد عن التعقيد اللغوي يف املفردات.
اأما بخ�سو�س فئة اأف�سل تطبيق تفاعلي للكتاب، التي ت�ستهدف 
اأكرث تطبيقات كتب الأطفال اإبداعاً، فقد تنوعت املعايري التي 
التطبيقات  الفئة  ت�ستقبل  حيث  الفئة،  لهذه  اللجنة  و�سعتها 
و   Kindle ك��ذل��ك  و   iOS و  اأن���دروي���د  ب��اأج��ه��زة  اخل��ا���س��ة 
وتتميز  العربية،  باللغة  تكون  اأن  ب�سرط  ePub3وغريها، 
بالبتكار، واأن تكون م�سممة لالأطفال واليافعني الذين ترتاوح 
بتحديد  التحكيم  وت��ق��وم جلنة  ع��ام��اً،  و18   0 ب��ني  اأع��م��اره��م 
الفني  والتميز  وال�����س��وت  ب��ن��اًء على ج���ودة اجل��راف��ي��ك  ال��ف��ائ��ز 

والتقني ف�ساًل عن القيمة الإعالمية للتطبيق.
اإثراء  يف  يتمحور  منها  ال��ه��دف  اأن  اإىل  اجل��ائ��زة  اإدارة  ولفتت 

التزام  ���س��رورة  يحتم  م��ا  وال��ي��اف��ع��ني،  الأط���ف���ال  اأدب  �سناعة 
اللتزام  ومراعاة  الهدف،  هذا  تخدم  التي  باملعايري  امل�ساركات 
بتقدمي حمتوى راٍق، وم�سمون هادف، وعنوان جاذب يعرّب عن 
مو�سوع الكتاب، بالإ�سافة اإىل مالءمة املحتوى للفئة العمرية 
امل�ستهدفة، والقدرة على تو�سيل املعلومة باأ�سلوب �سل�س باعتماد 
�ست  الطفل  لكتاب  ات�سالت  جائزة  ال�سهلة.وتت�سمن  املفردات 
فئات هي: فئة كتاب العام للطفل ، وقيمتها 300 األف درهم، 
يتم توزيعها بالت�ساوي على النا�سر واملوؤلف والر�سام، وفئة كتاب 

العام لليافعني ، وقيمتها 200 األف درهم، توزع منا�سفة بني 
املوؤلف والنا�سر، وفئة اأف�سل ن�س ، وقيمتها 100 األف درهم، 
اأف�سل  وفئة  دره��م،  األ��ف   100 وقيمتها   ، ر�سوم  اأف�سل  وفئة 
اأف�سل تطبيق تفاعلي  األف درهم، وفئة   100 اإخ��راج وقيمتها 
للكتاب بقيمة 100 األف درهم، ف�ساًل عن تخ�سي�س اجلائزة 
قدرات  لبناء  عمل  ور���س  �سل�سلة  لتنظيم  دره��م  األ��ف   300 ل��� 
ال�سباب العربي يف الكتابة، والر�سم، �سمن برنامج ور�سة التابع 

للجائزة.

ت�سم نخبة من اخلرباء واملخت�سني باأدب الأطفال واليافعني

جائزة ات�صالت لكتاب الطفل تعتمد اأع�صاء جلنة حتكيم ن�صختها التا�صعة
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الكامريا من اأخطر الخرتاعات، لأنها تف�سح الفنان

كارلو�س عازار: الفن يعتمد على 
الذكاء ولي�س على املوهبة فقط

- اأنا ل اأعي�س عقدة امل�ساركة يف اأعمال خارج لبنان
عن  ال��ن��ج��وم  بع�س  اأ���س��م��اء  غ��ي��اب  تف�سر  كيف   •
ال�ساحق  وال��ن��ج��اح   2017 رم�����س��ان  يف  امل��ن��اف�����س��ة 
اأن اجلمهور  ال��ذي حققه )وي��ن كنتي(. وهل ترى 
مّل من متابعة بع�س الوجوه، خ�سو�ساً اأن بع�سها 

حقق جناحه وجنوميته بال�سدفة؟
- النا�س ي�سعرون بامللل عندما تكّرر بع�س الوجوه 
املمثل  اأداء  يكون  تقّدم اجلديد. عندما  نف�سها ول 
مت�سابهاً يف كل الأعمال بعيداً عن التغيري وال�سغل 
نحن  بامللل.  النا�س  ي�سيب  واأن  بد  ل  ال��ذات،  على 
بع�سها  على  مفتوحة  اأر�سية  ك��رة  يف  اليوم  نعي�س 
يفعل  م���اذا  ن��ع��رف  اأن  ميكن  زّر  وبكب�سة  البع�س، 
الآخر حتى لو كان موجوداً يف اآخر مكان يف العامل، 
النا�س  ال��ه��ن��د.  اأو  اأم���ريك���ا  اأو  اأ���س��رتال��ي��ا  يف  ���س��واء 
يتابعون كل �سيء ويفّرقون بني اجليد والرديء ول 
ميكن ال�سحك عليهم، ويفرت�س باملمثل اأن يطّور 
نف�سه بطريقة اأو باأخرى. نحن ل نزال حم�سورين 
يف دائرة �سيقة، ويجب اأن نعمل على تخطيها، من 

خالل تطوير اأنف�سنا كي ل ميّل املُ�ساهد.
ب�سبب  بل  عبثاً،  ميّلون  ل  النا�س  اأن  يف  �سك  • ل 
التكرار، بدليل اأن هناك جنوماً ا�ستمروا اأكرث من 
يف  يجددون  كيف  يعرفون  كانوا  لأنهم  عاماً   60

اأنف�سهم ويف الفن الذي يقّدمونه؟
اأن  اأخجل  اأق��ول��ه. ب�سراحة،  اأن  - وه��ذا ما حاولُت 

بداأُت  اأن��ا  نف�سي.  مثاًل عن  اأعطي 
ب��ع��م��ر م��ب��ّك��ر، وم���وج���ود يف 

امل�����ج�����ال م���ن���ذ 16 
ع������������ام������������اً. 

وعندما اأطّل، اأحاول قدر امل�ستطاع اأن اأختار املنا�سب 
واأن اأجتنب الأخطاء بقدر امل�ستطاع، لأنه ل يوجد 
اأحد مع�سوم عن الوقوع يف اخلطاأ، واأحاول األ اأُْقِدم 

على اأّي عمل كان.
واختياراتك  خطواتك  يف  ال�ستفادة  حاولَت  • هل 
م���ن جت��رب��ة وال�����دك ج���وزي���ف ع�����ازار ال����ذي ميلك 

وهل  غنية.  فنية  وم�سرية  م�سرفاً  فنياً  تاريخاً 
ت�ستفيد  اأن  ال��ف��ن��ي  ب��ذك��ائ��ك  ح��اول��ت 

من ن�سائحه واأن تتعّلم منها، 
يف  اأحياناً  ت�ست�سريه  وهل 

�سوؤونك الفنية؟
اأ�ستفيد  ل  اأن������ا   -

م�������������ن جت�������������ارب 
فقط،  وال���������دي 
ب��ل م��ن جتارب 
ك���������ل ال������ذي������ن 
�������س������ب������ق������وين. 
ال�����ف�����ن ل���ط���امل���ا 
و�سيظّل  ك������ان 
على  ي����ع����ت����م����د 

ولي�س  ال��ذك��اء 
املوهبة  على 

فقط، وهناك موهوبون ل ميلكون ذكاء فنياً. ويف 
من  ذكائهم  بف�سل  متكنوا  فنانون  يوجد  املقابل، 
اأو  الغناء  �سواء على م�ستوى  ال�ستمرارية،  حتقيق 
باختياراته،  ذكياً  الفنان  يكون  اأن  يجب  التمثيل. 
النا�س.  على  خاللها  م��ن  ي��ط��ّل  ال��ت��ي  وبالطريقة 
حمطات  على  النجوم  عربها  يطّل  التي  املقابالت 
ال���ت���ل���ف���زي���ون ت����وؤّث����ر ع��ل��ي��ه��م ك���ث���رياً، 
الفنان  ت����ع����ّري  امل���ق���اب���ل���ة  لأن 
فاإذا  حقيقته،  على  وتك�سفه 
ل����ن يحبه  م�����غ�����روراً  ك�����ان 
يحبون  ل  لأنهم  النا�س، 
ال�������س���خ�������س امل������غ������رور، 
الفنان  ��ل��ون  ي��ف�����سّ ب����ل 
ال���ق���ري���ب م��ن��ه��م ال����ذي 
ُي�����س��ِع��ره��م ب���اأن���ه واح���د 
يعي�س  ل  وب���اأن���ه  م��ن��ه��م 
يف ب��رج��ه ال��ع��ايل وب���اأن 
بالن�سبة  النا�س  كل  لي�س 
)بعو�س(.  )ب��رغ�����س(  اإل��ي��ه 
ه���ذه ال��ن��اح��ي��ة م��ه��م��ة ج���داً، 
وم�����ن ه�����ذا امل���ن���ط���ل���ق اأط���ل���ب 
ب��ك��ل ت��وا���س��ع وب��ك��ل حم��ب��ة من 
ك��ل ال��ف��ن��ان��ني ال��ذي��ن ي��ط��ّل��ون يف 
جداً،  حري�سني  يكونوا  اأن  مقابالت 
لأن كل مقابلة يطّل من خاللها الفنان 

توازي م�سل�ساًل كاماًل.
ويطّلون  بوجهني  فنانون  ه��ن��اك  املقابل  يف   •
اأن  مبعنى  حقيقتهم،  خ���الف  ع��ل��ى  ال�����س��ا���س��ة  ع��ل��ى 
اأمام  ه��ن��اك ف��ن��ان��ني، ممثلني وم��غ��ن��ني، )مي��ّث��ل��ون( 

الكامريات؟
- ال��ك��ام��ريا ُت��ع��ت��رب م��ن اأخ��ط��ر الخ���رتاع���ات على 

الإطالق، لأنها تف�سح الفنان. 
ومهما حاول اأن َيظهر مَبظهر املتوا�سع، ل بد 
واأن تظهر كمية الغرور والأن��ا املوجودة 
يف راأ�سه ونف�سيته. النا�س اأذكياء ول 
عليهم،  ي�سحك  اأن  للفنان  ميكن 
الذين  النا�س  اأعرفه من  ما  وه��ذا 
و�سغاراً  وك��ب��اراً  �سيوخاً  األتقيهم 

وعماًل يف خمتلف املجالت.
على  ال��ره��ان  م��ن  موقفك  م��ا   •
)ث������ورة ال���ف���الح���ني( ال�����ذي يرى 
الفر�سة  ���س��ي��ت��ي��ح  اأن������ه  ك����ث����ريون 
تفر�س  كي  اللبنانية  الدراما  اأمام 

نف�سها على املحطات العربية؟
 )LBCI( �بيع ل )ثورة الفالحني( -

.)mbc(و
العايل  ب�سقفه  ي��ت��م��ّي��ز  ال��ع��م��ل  وه����ذا   
ومتثياًل  ون�������س���اً  واإخ������راج������اً  اإن����ت����اج����اً 

وجنوماً، 
الدراما  اأم��ام  فر�سة مهمة  ي�سكل  وهو 
اللبنانية كي تثبت نف�سها بعمل لبناين 
خال�س على ال�سا�سة، واإذا جنح الرهان 

اأمام الأعمال  فاإننا بذلك نكون قد عّبدنا الطريق 
نف�سها  اخل��ط��ى  ع��ل��ى  ت�سري  ك��ي  املقبلة  اللبنانية 

وُتعر�س على �سا�سات عربية.
فماذا  اإح�سا�سك،  على  كممثل  تعتمد  اأن��ك  مبا   •

يخربك؟
- نحن فعلنا املطلوب منا والباقي على اهلل. �سركة 
العمل  ه��ذا  تبخل على  �سنان( مل  الإن��ت��اج )ج��م��ال 
وقام  اأب���داً  ر  يق�سّ مل  اأ�سمر(  )فيليب  املخرج  اأب���داً، 
باملطلوب منه، وكذلك الكاتبة )كلوديا مار�سليان( 
واحد  بقلب  ا�ستغلنا  كلنا  امل�����س��اِرك��ون.  وال��ن��ج��وم 
واأعطينا كل ما عندنا، ويبقى التوفيق من اهلل. ل 

�سك اأن هذا العمل يتمّيز ب�سقفه العايل جداً.
عربية؟ عرو�س  ت�سلك  • اأمل 

- بل تلّقيُت عرو�ساً كثرية، ولكن مل اأجد بينها ما 
اأعرف مكانتي وموقعي على ال�ساحة  اأنا  ينا�سبني. 
اأرغب بالعمل يف اخلارج،  الفنية يف لبنان، وعندما 
امل��وق��ع نف�سه  ي��وؤّم��ن يل  اأت��واج��د يف عمل  اأن  يجب 

واملكانة نف�سها، واإل فاأنا ل اأريده.
مطلقة؟ جنومية  تريد  • وهل 

ي��وم��اً مبنطق  اأحت���ّدث  واأن���ا مل  بال�سرورة،  لي�س   -
عماًل  اأج��د  اأن  هو  اأق�سده  ما  املطلقة.  النجومية 
منا�سباً خارج لبنان باملوا�سفات نف�سها التي اأتواجد 

فيها يف لبنان.
 اأنا ل اأعي�س عقدة امل�ساركة يف اأعمال خارج لبنان، 
ب��ل ك��ي��ف مي��ك��ن اأن اأط����ّل ب��ع��م��ٍل خ���ارج ل��ب��ن��ان ومن 
خالل اأّي �سورة. اأنا مت�سكُت براأيي وكانت النتيجة 
�سا�سة  على  ُعر�س  الفالحني(  )ث��ورة  م�سل�سل  اأن 
خالل  وم��ن  ع��رب��ي��اً،  م�ساَهدة  اأعمالنا   .)mbc(
املتابعني  م��ن  الكثري  لدينا  م��ي��دي��ا(  )ال�سو�سيال 
كانوا  مَل��ا  اأعمالنا  يتابعون  يكونوا  مل  ول��و  ال��ع��رب، 

عرفونا وتابعونا.
امل�سرتكة،  اللبنانية  الأعمال  اعتماد  تف�سر  • كيف 
وما  لبناين،  غري  عربي  وبطل  لبنانية  بطلة  على 

�سّر التم�سك بهذه اخللطة؟
املنتجون،  ال�������س���وؤال مي��ل��ك��ه  ه����ذا  ع��ل��ى  اجل�����واب   -
و�سخ�سياً ل اأعرف �سبب الإقبال على هذه اخللطة. 
ال�ستعانة مبمثل لبناين، فيكون لدور  تتم  عندما 

بطولة ثانية.
املنتجني؟ من  حقكم  تنالون  هل  • كممثلني، 

- ل ميكن اأن اأ�سارك يف عمل اإذا مل اأ�سعر باأنني نلُت 
املنتجني،  من  به  باأ�س  ل  ع��دد  هناك  اأ�سبح  حقي. 

والأعمال كثرية. 
د  َتعدُّ م��ع  تغرّي  الإن��ت��اج  �سركات  ��ع  و���سْ اأن  �سك  ول 
امل�ستوى وحتريك  ال�سركات، لأنها �ساهمت يف رْفع 

عجلة الدراما.
 عندما يكرث الإنتاج، ت�سبح اخليارات اأكرث.

املقبلة؟ للفرتة  ر  حت�سّ • ماذا 
- توجد عرو�س كثرية، ولكن مل اأح�سم راأيي يف اأّي 

منها، ولن اأفعل اإل عند نهاية �سهر �سبتمرب.
رم�سانية؟ اأعمال  هي  • وهل 

- بع�سها لرم�سان وبع�سها الآخر �سُيعر�س خارج 
رم�سان.

دنيا �صمري غامن .. األبوم جديد 
بداأت الفنانة دنيا �سمري غامن حت�سري األبومها اجلديد وبا�سرت الأ�ستماع 

اإىل كلمات و�أحلان لأختيارها.
�لفنانة �مل�سرية مل ت�ستقر على موعد لطرح �ألبومها �جلديد , علما باأنها 
بد�أت يف �لتخطيط للعودة �إىل �حلفالت �لغنائية بعد توقف خالل �لفرتة 

�ملا�سية نتيجة لأن�سغالها بالتمثيل.

عودة ريتا بر�صونا
ن�سرت املمثلة اللبنانية ريتا بر�سونا �سورة لها عرب ح�سابها اخلا�س على 
اأويف  ورح  )وعدتكن  بتعليق:  ارفقتها  الجتماعي  التوا�سل  م��واق��ع  اأح��د 
متابعيها  حما�سة  اأث���ار  م��ا  ك��م��ان(،  وعال�سا�سة   .... لبنان  قريباً  ب��وع��دي. 

وطالبوها بجزء ثاٍن من م�سل�سل )غنوجة بّيا( الذي �سهد جناحها.
اأن بر�سونا غابت عن ال�سا�سة اللبنانية بعد زواجها وتاأ�سي�س عائلة  يذكر 
خارج لبنان، وهي تقيم بني النم�سا والوليات املتحدة المريكية مع زوجها 

وولديها اأوين واأوليفر.

جمدي كامل �صعيد بعودته 
ل�صتكمال ت�صوير )ال�صرايا(

اأع����رب ال��ف��ن��ان امل�����س��ري جم���دي ك��ام��ل، ع��ن �سعادته 
بعودته ل�ستكمال ت�سوير م�سل�سله اجلديد )ال�سريا(، 
اإن عودته  بعد توقفه ب�سبب الأزم��ة الإنتاجية، وقال 
ل�ستكمال ت�سوير العمل، اأعادت له الروح مرة اأخرى، 
للجمهور  مهمة  ر�سالة  يحمل  العمل  اأن  خ�سو�ساً 

ويجب اأن يدخل كل منازل الوطن العربي.
امل�ساهد  ت�سوير  ي�ستكمل  اأن  املفرت�س  )م��ن  وتابع: 
ت�سوير  يتم  وبعدها  العمل،  من  املتبقية  اخلارجية 

اأن  امل��ف��رت���س  م��ن  وال��ت��ي  املتبقية  الدخلية  امل�ساهد 
ت��ك��ون داخ���ل اأح���د ال���س��ت��دي��وه��ات يف م��دي��ن��ة الإنتاج 
الإع���الم���ي، وب��ع��ده��ا ي��ب��داأ خم���رج ال��ع��م��ل يف مونتاج 

املرحلة النهائية(.
كامل،  جم��دي  ب���در،  �سو�سن  بطولة  م��ن  )ال�����س��راي��ا( 
اأم����رية ف��ت��ح��ي، دن��ي��ا ع��ب��دال��ع��زي��ز، رمي ه����الل، ميار 
ظهور  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  م��اه��ر،  علي  وي��ا���س��ر  الغيطي، 

خا�س لعبري �سربي.

ر الفنان اللبناين كارل��س عازار ملجم�عة من الأعمال اجلديدة، وذلك بعد النجاح الكبري الذي  يتح�سّ
حققه يف رم�سان باحتالل م�سل�سل )وين كنتي( املرتبة الأوىل.

ع( الفنانني الذين يطّل�ن يف مقابالت اأن يك�ن�ا حري�سني جدًا )لأن النا�س  عازار دعا )بكل حمّبة وت�ا�سُ
ل�ن الفنان القريب منهم الذي ُي�سِعرهم باأنه واحد منهم وباأنه ل  ل يحّب�ن ال�سخ�س املغرور، بل يف�سّ

يعي�س يف برجه العايل وباأّن لي�س كل النا�س بالن�سبة اإليه برغ�س )بع��س((.
كما اأ�سار اإىل اأن بع�س الفنانني مل يعرف�ا كيف يطّ�رون اأنف�سهم، فمّل النا�س من تكرار اأدائهم من عمل اإىل 

اآخر، م��سحًا اأن هناك فنانًا م�ه�بًا واآخر ذكيًا، م�سددًا على اأهمية الذكاء يف حتقيق ال�ستمرارية.
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فقدان الوزن اأول الطريق لعالج ال�صكري
الثاين  النوع  من  ال�سكري  مر�س  اأن  واملر�سى  الأط��ب��اء  من  كثري  يعتقد 
غري قابل لل�سفاء، اإل اأن ورقة بحثية اأعدها باحثون اأمريكيون ك�سفت عن 
الرتباط بني فقدان الوزن وتعاظم ن�سب ال�سفاء من داء ال�سكري من النوع 

الثاين واحلد من م�ساعفاته.
العاملي لداء ال�سكري من النوع الثاين ت�ساعف  اأن العبء  وجدير بالذكر 

اأربع مرات تقريًبا على مدى ال�سنوات ال�35 املا�سية.
ويف عام 1980، كان هناك حوايل 108 ماليني �سخ�س يعانون من هذا 
املر�س، وبحلول عام 2014، ارتفع هذا العدد اإىل 422 مليون �سخ�س، 

بح�سب ما ن�سر موقع "ميديكال نيوز توداي".
النوع  ال�سكري من  بداء  ال�سكري م�سابون  العظمى من حالت  والغالبية 
ا�ستخدام  يف  فعالية  اأق��ل  اجل�سم  ي�سبح  عندما  ينتج  مر�س  وه��و  ال��ث��اين، 
الأن�سولني مل�ساعدة اخلاليا يف حتويل ن�سبة ال�سكر يف الدم، اأو اجللوكوز، 

اإىل طاقة.
وُيعد الوزن الزائد ال�سبب الرئي�سي لهذا النوع من مر�س ال�سكري، وعليه 
املر�س  ع��الج  تكاليف  ال��وزن يحد من  ب��اأن فقدان  البحثية  الورقة  اأف��ادت 
يفقد  عندما  �سيما  ل  الدموية،  والأوع��ي��ة  القلب  كاأمرا�س  وم�ساعفاته 

ال�سخ�س اأكرث من 15 كلجم من وزنه الزائد.

العالج املناعي لل�صرطان يثبت فاعلية يف املراحل املبكرة للمر�س
يو�سع اأطباء ال�سرطان نطاق ا�ستخدام العالج املناعي وهو فئة جديدة من 

الأدوية التي ت�ستدعي دفاعات اجل�سم يف حماربة الأورام.
اأك��رب موؤمتر  األ��ف خبري يف   23 ال��ذي اطلع عليه  ويظهر البحث الأخ��ري 
فاعلية طويلة  بالفعل  اأثبتت  التي  ل��الأدوي��ة  كيف ميكن  ل���الأورام  اأوروب���ي 
اأن تكون ناجعة يف عالج  ل���الأورام اخلبيثة  الثانوي  النمو  الأم��د يف ع��الج 

ال�سرطان يف مراحله املبكرة.
التي تنتجها  الرا�سخة  املناعي  العالج  اأدوي��ة  �سوق  بتو�سيع  النتائج  وتب�سر 
�سركات مثل مريك وبري�ستول مايرز �سكويب ورو�س واأي�سا باإتاحة املجال 

اأمام وافدين جدد على القطاع مثل اأ�سرتا زينيكا.
يف  ل��الأورام  الأوروبية  موؤمتر اجلمعية  الأ�سواء يف  زينيكا  اأ�سرتا  و�سرقت 
مدريد بعدما اأظهرت نتائج جتارب اإكلينيكية اأن عقارها )اإمفينزي( �ساعد 

مر�سى ب�سرطان الرئة يف مرحلة متو�سطة من املر�س.
واأثبتت �سركة بري�ستول مايرز اأن عقارها )اأوبديفو( امل�ستخدم بالفعل يف 
اأن يحول دون حدوث انتكا�سات  اأن��واع متقدمة من ال�سرطان ميكن  عالج 
ا�ستخدم بعد اجلراحة مبا�سرة. وُيعرف  اإذا  يف العالج من �سرطان اجللد 
اإذ ي�سهم يف احليلولة دون  امل�ساعد  تعاطي العالج يف هذه الفرتة بالعالج 
يف  اجلمعية  رئي�س  �سيارديلو  فورتوناتو  وق��ال  اأخ���رى.  م��رة  املر�س  ع��ودة 
ت�سريح لرويرتز ”الهدف هو م�ساعدة املزيد واملزيد من املر�سى يف املراحل 

املبكرة من املر�س مثلما يحدث يف العالج امل�ساعد“.
ال�سنوات  خ��الل  �سيزيد  اجت��اه��ا  �سي�سبح  ذل��ك  اأن  اأعتقد  ق��ائ��ال:  واأ���س��اف 
القليلة املقبلة على الرغم من اأنه يتعني علينا احلر�س لأن علينا اأن نقوم 

بتجارب اإكلينيكية مالئمة لإثبات ذلك يف كل حالة.
ويجري جتريب العالج املناعي حاليا للوقوف على فاعليته يف عالج اأنواع 
�ستى من ال�سرطان ومنها �سرطان الرئة والكلى واملثانة كما جترى جتارب 

ملعرفة فعاليته يف عالج الثدي والراأ�س والعنق.

العتاهيه؟  اأب�  لل�ساعر  احلقيقي  الإ�سم  • ما 
- اإ�سماعيل بن القا�سم 
الآجر؟  ه�  • ما 

- الطني 
الظئر؟  هي  • ما 

- احلا�سنة التي تتوىل ح�سانة الطفل ورعايته. 
البيان؟  اأمري  لقب  �ساحب  • من 

- �سكيب اأر�سالن 
الزدواجيه؟  هي  • ما 

- ا�سرتاك عن�سرين يف �سئ واحد. 
الأدمة؟  هي  • ما 

- القرابة وتطلق اأي�سا على ال�سواد يف الب�سرة 

الأخ�سر  فهي  الثانوية  الثالثة  الألوان  اأما   ، والأزرق  والأ�سفر  الأحمر  هي  الرئي�سية  الثالثة  • الألوان 
والربتقايل والأرجواين. 

دومنيكا.  جزيرة  يف  الرجال  لغة  عن  تختلف  لغة  تتكلم  • الن�ساء 
 9 هو  واحدة  بي�سة  داخل  لل�سفار  القيا�سي  • الرقم 

فيها  وخ�سر  خمتلفة  انتخابات  يف  مرة   41 نف�سه  ر�سح  تورمان  جون  • الكندي 
مولوداً  و�سعت  التي  ميدينا  لينا  البريوفية  الطفلة  الآن هي  امل�سجل حتى  التاريخ  �سنا يف  الأ�سغر  • الأم 

عندما كان عمرها 5 �سنوات و7 اأ�سهر فقط وكان ذلك يف ال��عام 1939. 
العام  حتى  ا�ستمرت  متوا�سل  عط�س  ن��وب��ة  يف  بريطانية  ف��ت��اة  ان��خ��رط��ت   ،1981 ال��ع��ام  مطلع  يف   •

 .1984
 . الإن�سان  اأ�سابع  ب�سمات  مع  كبري  حد  اإىل  تت�سابه  القنافذ  اأ�سابع  • ب�سمات 

ي�سن  النحل  وان  باخلوف  ال�سعور  عند  معينة  رائحة  لها  مادة  يفرز  الإن�سان  ج�سم  اأن  العلماء  • اكت�سف 
النحل  ف���اإن  اآخ���ر  وبتعبري   ، للكالب  بالن�سبة  احل���ال  وك��ذل��ك  ال��رائ��ح��ة  تلك  م�سدر  �سد  جماعياً  هجوماً 

والكالب ت�سم رائحة اخلوف. 
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ف�ائد النعناع 
مبجرد دخول ف�سل 
ال�ستاء وحتى حلول 
وي�سبح  ال����رب����ي����ع 
امل�سروب  ال���ن���ع���ن���اع 
واملنع�س  امل���ف�������س���ل 

لأفراد الأ�سرة. 
النعناع  وي�����س��ت��خ��دم 
ل�����������ل�����������ع�����������الج م������ن 
احلنجرة  اح���ت���ق���ان 
وا���������س��������ط��������راب��������ات 
امل�����ع�����دة والأم������ع������اء 
ك���م���ا ي���ح���ت���وي ه���ذا 
ال����ع���������س����ب ال����ط����ري 
طيارة  زي�����وت  ع��ل��ى 

ميكن اأن تعمل على تخفيف الإجهاد ورفع املعنويات والتخل�س من ال�سعور 
بال�سيق. 

�سنع  يف  اأخ��رى  عطرة  اأع�ساب  مع  مبزجه  النعناع  من  ال�ستفادة  وميكن 
�سراب يعمل على رفع احلالة املعنوية. 

ولتح�سني مذاق ال�ساي ميكن اأن ي�ساف النعناع اإليه كما اأن ا�ستخدام النعناع 
الأ�سخا�س  ويو�سى  الدرقية  وظيفة  تنظيم  اإىل  ي��وؤدي  اأن  ميكن  كعالج، 

امل�سابون بالتهاب الغدة الدرقية ب�سرورة ا�ستخدام النعناع بروية

الو�سع  ه��و  ال��ف��م  ولي�س  الأن���ف  م��ن  التنف�س  يعد 
الطبيعي لالإن�سان، ويف حال ان�سداد جمرى الأنف 
لأي �سبب يقوم ال�سخ�س بالتنف�س عن طريق الفم 
املزعج  ال�����س��وت  ذل��ك  ���س��دور  ي�سبب  م��ا  م�سطرا، 

الذي يعرف ب�"ال�سخري" اأثناء النوم.
ال�سديد  ل��الإج��ه��اد  نتيجة  اأح��ي��ان��ا  ال�سبب  وي��ك��ون 
خ���الل ال���ي���وم، ف��ي��م��ا ت��ك��ون ه��ن��اك اأ���س��ب��اب اأخ���رى 

مر�سية.
اإخ�سائي اأمرا�س الأنف والأذن واحلنجرة الدكتور 
"ال�سخري"  اإن  ل�"عاجل"  ي��ق��ول  م�سعد  حم��م��د 
يحدث اإما ب�سبب �سيق ع�سوي يف جمرى التنف�س 
العلوي اأو عوامل اأخرى، م�سريا اإىل اأن ال�سيق يف 

جمرى التنف�س يكون يف الأنف اأو الفم اأو البلعوم 
ي��ك��ون نتيجة  اأن ���س��ي��ق الأن����ف  واحل���ل���ق، واأو����س���ح 
اأو  الأن���ف  اأو ح�سا�سية  الأن��ف��ي  احل��اج��ز  لن��ح��راف 

اللتهاب املزمن يف اجليوب الأنفية.
اأما الفم فيكون نتيجة ت�سخم الل�سان اأو البلعوم اأو 

يكون نتيجة ت�سخم اللوز واللحمية.
وهناك اأ�سباب اأخرى من بينها زيادة الوزن؛ حيث 
واحللق  احلنجرة  حول  ال�سحوم  تراكم  اإىل  ت��وؤدي 
يت�سبب  وق��د  التنف�س  جم��رى  يف  �سيًقا  ي�سبب  م��ا 
يف حدوث فرتات متتابعة من توقف كامل للتنف�س 
التهاب  اإىل  التدخني  ي���وؤدي  ال��ن��وم، يف ح��ني  اأث��ن��اء 

مزمن يف اأن�سجة الأنف واحللق.

تعرف على اأ�صباب ال�صخري اأثناء النوم

املغنية ب�وبي خالل ح�س�رها حفل ج�ائز �سرتميي ال�سن�ية ال�سابعة يف بيفريل هيلز، كاليف�رنيا.   )ا ف ب(

عندما حان موعد �سروق ال�سم�س ومع اول خيوطها الذهبية اطلت املولودة بوجهها ال�سغري الرائع .. و�سرخت القابلة 
مربوك انها بنت رائعة اجلمال وجهها م�سرق وجاءت للدنيا بات�سامة جميلة فهلل الب الذي ينتظر هذه اللحظة منذ 
.. �ساأ�سميها �سروق. مرت �سنوات كثرية تكرب فيها �سروق وتكرب حتى �سارت عرو�س  انها �سروق  �سنوات طويلة وقال 
فاتنه �سعرها مبثل خيوط ال�سم�س الذهبية ووجها اجمل ما تراه يف البلدة المنة حتى جاء يوم تنظره كل ام حني 
يتقدم منها من يقول زوجيني ابنتك ولكن هنا فالمر خمتلف فقد كان ابن الوزير هو من جاء ولكنه يريدها يف بيته 
جارية ولي�ست زوجة وعندما قال الب كلمته ابنتني لي�ست جارية �سرخ هذا ال�ساب وهدد بالقتل واخلراب ملن يع�سي 
له كلمة لكن الكلمة هنا كانت كلمة �سروق تلك الذكية اجلميلة الفاتنه واملاكرة، نعم ماكرة فهي تعرف ان اباها لن 
ي�ستطيع حماربة ابن الوزير وقد عرف عنه الغ�سب ال�سريع و�سفك الدماء، ح�سنا ايها ال�ساب اتركني ب�سعة ايام وتعاىل 
لتاأخذين، ذهب وكان يف قمة �سعادته ف�ستكون عنده جارية اجمل من كل جواري امللك بل الدنيا با�سرها. م�ساء ارتدت 
�سروق احلى ما عندها، جتملت وهي اجلميلة، تزينت وهي زينة فتيات املدينة وت�سللت بهدوء اإىل الق�سر، نعم طلبت 
مقابلة امللك وعندما �سمع رئي�س احلر�س مبطلبها �سحك، وقال منده�سا امللك نف�سه تريدين مقابلته فقالت و�ستندم 
ان مل تبلغه ذلك، اوؤكد لك انك �ستندم ان مل تبلغه، و�سل الكالم اإىل امللك وكان يجل�س مع عائلته للع�ساء امللكة وابنتيها 
وابنها .. امريا و�سيم تتمناه كل فتاه، انحنت �سروق بتحية رقيقة وب�سوت هادىء قالت جئت ا�ستجري مبولي امللك 
ان ا�ستطاع ان يجريين فانتف�س امللك، وقال وان مل اجريك انا فمن ي�ستطيع غريي هاتي ما عندك .. حكت ما حدث 
وا�سافت انها لن تكون جارية لحد وان ارادها زوجة فهي اي�سا لن تقبل به فان يده ملوثة بالدماء ومن ل يخاف امللك 
ل يتورع عن عمل اي �سيء، فكيف تاأمن على نف�سها زوجة له .. �سوت جميل وكالم يدخل القلوب خا�سة ان كان قلب 
مثل قلب المري الو�سيم وقلب امللكة الم التي اعجبت ب�سجاعة تلك الفتاة التي ت�سلح بكلماتها وهدوئها وجمالها ان 
تكون زوجة امري، و�سيقدر ال�سعب كثريا ان تكون زوجة امللك القادم فتاه من وطنهم تك�سب ودهم وت�سع اململكة بني 
يديها ويد زوجها .. ح�سنا كل �سىء ي�سري كما ارادت �سروق ار�سل امللك يف طلب والد �سروق ليطلب ابنته زوجة لالمري 
واعلنت الفراح وارت�سمت ال�سعادة على كل وجه ما عدا وجه ابن الوزير، فكيف له ان يتحدى امللك وعندما اعلن غ�سبه 
بطريقته عند بيت �سروق وجد احلر�س يف انتظاره، ح�سرت كل املدينة عر�س المري والمرية ولكن الوزير وابنه مل 

يح�سرا ذلك العر�س فلي�س من املتبع ان يخرج ال�سجناء من �سجونهم ليح�سروا العرا�س واحلفالت .


