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لي�س لنوع الغذاء ت�أثري على التوازن

تو�سلت درا�سة علمية حديثة اإىل اأنه لي�س هناك نظام غذائي بعينه 
يتوقف على مدى  الأم��ر  اإن  اإذ  الإن�سان،  ال�سمنة عند  تاأثري على  له 

ا�ستجابة الفرد ملا يتناوله من طعام بطريقته اخلا�سة.
وك�سفت الدرا�سة عن اأنه ل يوجد نوع جيد اأو رديء من اخلبز الذي 

نتناوله عندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن.
الغذائية  تاأثري احلمية  اأن  الدرا�سة  اأع��دوا  الذين  الباحثون  ويعتقد 
الفرد  ا�ستجابة  م��دى  على  اأك��ر  ب�سكل  يعتمد  اخل�سر  حميط  على 

للأنواع املختلفة من الطعام.
وق���ال ال��دك��ت��ور اإي��ف��ان اإل��ي��ن��اف خ���لل الج��ت��م��اع ال�����س��ن��وي للجمعية 
الأمريكية لرتقية العلم يف بو�سطن، اإن النطباع ال�سائد هو اأن هناك 
ال�سناعي  اخلبز  اإىل  وُينظر  الأخ��رى.  من  اأف�سل  اخلبز  من  اأنواعا 
من  منزليا  امل�سنوع  اخلبز  ب��اأن  اعتقاد  ي�سود  بينما  رديء  اأن��ه  على 

اخلمرية جيد.
ا�ستجابتنا للخبز هي م�ساألة �سخ�سية بكل معنى  اأن  واأ�ساف وجدنا 

الكلمة، متاما مثل جتاوبنا مع اأي نوع اآخر من الغذاء.
�سخ�سا  اأربعني  على  اخلبز  من  خمتلفني  نوعني  الباحثون  واختر 

لأغرا�س الدرا�سة التي مل تن�سر نتائجها بعد يف اأي دورية علمية.
وظل الباحثون يفح�سون معدلت ال�سكر يف دم اخلا�سعني للختبار 

كل خم�س دقائق ليتحققوا من ردود فعل اأج�سامهم لعدة اأ�سابيع.
بعد  ارتفعت  دمائهم  يف  ال�سكر  ن�سبة  اأن  الأ���س��خ��ا���س  ه���وؤلء  ووج���د 
تناولهم قطعة خبز واحدة من نوعي اخلبز، لكن تاأثري نوعي اخلبز 

على اأوزانهم كان يف م�ستوى واحد.
اإن اأكر العوامل  اإليناف اإن هذه النتيجة تع�سد الراأي القائل  وقال 

التي حتدد ا�ستجابة الفرد للأطعمة هي قناته اله�سمية.
واأو�سح اأنه بعد حتديد منط غذائي يتنا�سب مع كل �سخ�س بح�سب 
اأن����واع ال��ب��ك��رتي��ا امل���وج���ودة يف اأم��ع��ائ��ه، مت��ك��ن ال��ب��اح��ث��ون م��ن تنظيم 

م�ستويات ال�سكر يف دم كل من الأفراد الذين خ�سعوا للدرا�سة.

الت�ي ت�سي تقلل احتم�الت ال�سقوط عند الكرب
خل�ست درا�سة حديثة اإىل اأن كبار ال�سن الذين ميار�سون ريا�سة التاي 
ل  الذين  بنظرائهم  مقارنة  لل�سقوط  عر�سة  اأق��ل  يكونون  قد  ت�سي 
التنف�س  التي جتمع بني  التاأملية  ال�سينية  التمارين  ميار�سون هذه 

العميق واحلركات البطيئة الن�سيابية.
وفح�س الباحثون بيانات 18 جتربة ن�سرت م�سبقا لتاأثري التاي ت�سي 
3824 �سخ�سا ل تقل اأعمارهم  يف الوقاية من ال�سقوط، مب�ساركة 
كانت  ت�سي  ت���اي  مت��اري��ن  اأن  اإىل  الفح�س  وت��و���س��ل  ع��ام��ا.   65 ع��ن 
مرتبطة باحلد من ال�سقوط بن�سبة 20 % على الأقل، كما كان لها 

الف�سل يف خف�س عدد ال�سقطات بن�سبة 31 %.
اجل�سدي  ال��ع��لج  جم���ال  يف  ال��ب��اح��ث  بري�سمي  مي�سيل  ج���ان  وق���ال 
مبركز علوم ال�سحة واملركز الطبي اجلامعي التابع جلامعة تك�سا�س 
للتكنولوجيا، اإن هذه نتائج مهمة كثريا لأن تاي ت�سي ن�ساط ميكن 
تعليمه ب�سهولة وميكن للنا�س ممار�سته يف املنزل ومكان العمل اأو يف 

مراكز التقاعد مبفردهم اأو �سمن جمموعة.
واأ�سار الباحثون اإىل اأن ما ي�سل اإىل 40 % ممن تزيد اأعمارهم على 
ن�سف من هم اأكرث من ثمانني عاما، ي�سقطون  وحوايل  عاما،   65
الرتاجع  اإىل  كثريا  ال�سقوط  وي��رج��ع  ال��ع��امل.  م�ستوى  على  �سنويا 
الكبري يف القدرة على احلركة وال�ستقللية وجودة احلياة، ويعتر 

�سببا رئي�سيا للوفاة بني كبار ال�سن.
بو�سطن،  مبدينة  والتكاملي  التكميلي  ال��ط��ب  م��رك��ز  م��دي��ر  وق���ال 
ت�سنت�سن وانغ -الذي مل ي�سارك يف الدرا�سة- اإن النتائج توؤكد اأبحاثا 
وامل��رون��ة وقوة  ال��ت��وازن  يعزز  اأن  ت�سي ميكن  ت��اي  اأن  اأظ��ه��رت  �سابقة 
الركبتني وحتد من خطر ال�سقوط بني كبار ال�سن. واأ�ساف اأن هناك 
عنا�سر كثرية مهمة من بينها التمارين ومترينات التنف�س والوعي 
باجل�سد وتركيز النتباه والإدراك والتوازن والتخيل وال�سرتخاء... 
اأي�سا على ال�سحة من خلل حت�سني  اإيجابا  اإن هذه العنا�سر توؤثر 
الوظائف النف�سية الجتماعية والوقاية من الكتئاب، وت�ساعد كذلك 

يف زيادة الثقة بالنف�س والتوازن والتناغم لتفادي ال�سقوط.
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يعر�س نف�سه للموت الإنق�ذ طفل
ن�سرت �سحيفة ديلي ميل الريطانية فيديو لرجل عر�س حياته للموت 

لينقذ طفل يبلغ من العمر 8 �سنوات.
ويف التفا�سيل ظهر الرجل يف احدى حمطات القطار يف رو�سيا يقفز نحو 
�ساهد  الكثري  اأن  الأم��ر  يف  والغريب  ال�سبي  حياة  لإن��ق��اذ  احلديد  ال�سكة 

�سقوط ال�سبي على الق�سبان احلديدية ومل يتحرك.
وقالت �سحيفة الديلي ميل، ان ال�سرطة نقلت ال�سبي اإىل امل�ست�سفى بعد 
ان اأ�سيب بك�سر يف فخده، والغريب يف الأمر اأن القطار مر بعد اإنقاذ الطفل 

بدقيقتني فكان على و�سك املوت هو والرجل.

مي�سي 24 �س�عة داخل ت�بوت 
متكن مدون رو�سي من اخلروج اإىل �سطح الأر�س، بعد اأن اأم�سى باإرادته 
�ساعة داخل تابوت خ�سبي حتت الأر�س، يف ظل بث مبا�سر على موقع   24

يوتيوب ملقاطع الفيديو.
القطع  رفاقه لآخر  اإخ��راج  فور  اأنا بخري!،  الرو�سي جابار:  ال�ساب  وهتف 
ب�سعوبة  ج��رت  التي  العملية  وه��ي  التابوت،  تغطي  كانت  التي  ال�سخرية 

ب�سبب هطول الثلوج والطق�س قار�س الرودة. 
واعرتف جابار فور خروجه اأنه با�ستثناء اأمل خفيف يف الراأ�س، كان على ما 
يرام، رغم ك�سفه اأن الأمر بداأ ي�سيبه نف�سياً بالرهبة بعد مرور 12 �ساعة 

داخل التابوت حتت الأر�س. 
واأكد: ل متكن مقارنة ذلك باأي اأمر اأقدمت عليه يف ال�سابق. مرة اأخرى، 
اأ�سر على اأنه ل يجب تكرار هذه التجربة، �سواء باإعداد اأو بدونه، بعد اأن 

ا�ستقبله اأ�سدقاوؤه ووالدته بعناق حار. 

الوالدة يف امل�ء جيدة 
للمخ��س ال للوالدة 

يقول اأطباء اإن ال��ولدة يف املاء لي�س لها 
ورمبا  ل��لأم��ه��ات  بالن�سبة  مثبتة  م��زاي��ا 
خطرية  ���س��ح��ي��ة  م�����س��ك��لت  اإىل  ت�����وؤدي 

للمواليد.
الكلية  م���ن  ت��و���س��ي��ات ج���دي���دة  وت���ق���ول 
اإنه  والتوليد  الن�ساء  لأطباء  الأمريكية 
املاء  يف  املخا�س  ف��اإن  للأمهات  بالن�سبة 
ويحد  الأمل  ت��خ��ف��ي��ف  يف  ي�����س��اع��د  رمب���ا 
من احلاجة للبنج ورمبا يعجل باملرحلة 
ات�����س��اع عنق  ق��ب��ل  امل��خ��ا���س  م���ن  الأوىل 

الرحم.
ولكن يجب على الن�ساء اخلروج من املاء 
قبل اأن حتني املرحلة الثانية وهي الدفع 

بالطفل.
اأحد  وهو  واك�س  الدكتور جوزيف  وق��ال 
اأخطار  ت���وج���د  ل  ال��ت��و���س��ي��ات  م���ع���دي 
املواليد يف  اأو  حمددة بالن�سبة للأمهات 

املرحلة الأوىل من الولدة يف املاء.
بالن�سبة  امل��ح��ت��م��ل��ة  الأخ����ط����ار  وت�����س��م��ل 
الثانية من الولدة  للمواليد يف املرحلة 
امل��اء والإ�سابة بعدوى  الغرق يف  امل��اء  يف 
للنزف  ال�سري  احلبل  وتعر�س  خطرية 

واحلاجة اإىل نقل دم.
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ط�ئرة رك�ب 
ت�سطدم بغزالة

خلل  اأمريكية  طائرة  ا�سطدمت 
اإقلعها بغزال يف مطار ت�سارلوت 
الدويل بولية كارولينا ال�سمالية.

وت�������س���ّب���ب ال������س�����ط�����دام ب����اإخ����لء 
ال���ط���ائ���رة م���ن رك���اب���ه���ا، ي���ذك���ر اأن 
الطائرة التابعة للخطوط اجلوية 
 44 ع��ل��ى متنها  ك���ان  الأم��ري��ك��ي��ة 
���س��خ�����س��ا وك����ان����ت م���ت���وج���ه���ة اإىل 
م����ط����ار ج����ول����ف ب�������ورت يف ولي����ة 

املي�سي�سيبي.

التلوث يت�سبب بـ2.7 
مليون والدة مبكرة �سنوي�

اإن احل���د م��ن تلوث  ي��ق��ول ع��ل��م��اء 
ال����ه����واء ال��ط��ل��ق رمب����ا ي�����س��اع��د يف 
ولدة  ح���ال���ة  م���ل���ي���ون   2.7 م���ن���ع 
م��ب��ك��رة ���س��ن��وي��ا وه���ي ح��ال��ة تهدد 
ح��ي��اة الأط���ف���ال وت��زي��د م��ن خطر 
تعر�سهم مل�سكلت بدنية وع�سبية 

على املدى الطويل.
ُن���������س����رت على  درا�������س������ة  وذك����������رت 
النرتنت يف دورية البيئة الدولية 
الهواء  يف  ال�سغرية  اجلزئيات  اأن 
ال���ن���اج���م���ة ع����ن اأدخ�����ن�����ة ال����دي����زل 
واحل���رائ���ق وم�����س��ادر اأخ����رى رمبا 
تزيد من خطر الولدة املبكرة اإىل 
ج��ان��ب ع���وام���ل خ��ط��ر اأخ�����رى من 

بينها �سن الأم و�سحتها.
وق����ال ك��ري�����س م���ايل ك��ب��ري معدي 
الدرا�سة التي اعتمدت على بيانات 
الهواء  تلوث  اإن   2010 ع��ام  م��ن 
الذين  النا�س  ي��وؤذي فقط  رمبا ل 
مبا�سر  ب�سكل  ال���ه���واء  يتنف�سون 
واإمنا قد يوؤثر اأي�سا ب�سكل خطري 

على الطفل يف رحم الأم.
اأغلب الولدات  اإن  وقال الباحثون 
الهواء  ب��ت��ل��وث  امل��رت��ب��ط��ة  امل��ب��ك��رة 
و�سرقها.  اآ���س��ي��ا  ج��ن��وب  يف  حت���دث 
نحو  وح��ده��ا  الهند  ن�سيب  ويبلغ 
مليون ولدة مبكرة وال�سني 500 

األف حالة اأخرى.
املركبات  اإن  ال��ب��اح��ث��ون  واأ����س���اف 
ال���ت���ي ت��ع��م��ل ب���ال���دي���زل وح���رائ���ق 
الغابات وحرق املحا�سيل والطهي 
اأو  اأو ال����روث  ب��ا���س��ت��خ��دام اخل�����س��ب 
العوامل  ه����ي  اخل�����س��ب��ي  ال���ف���ح���م 
ال��رئ��ي�����س��ي��ة ال��ت��ي ت�����س��اه��م يف هذه 
املراأة  اإن  التقرير  وق���ال  امل�سكلة. 
اأو  احل��ام��ل يف م��دي��ن��ة يف ال�����س��ني 
ملوثا  ه��واء  ت�ستن�سق  رمب��ا  الهند 
ت�ستن�سقه  عما  م��رات  بع�سر  اأك��رث 
اأو  اجن����ل����رتا  ري�����ف  ن���ظ���ريت���ه���ا يف 
ف��رن�����س��ا. واأظ����ه����ر ال���ب���اح���ث���ون اإن 
املنطقة  املبكرة يف  ال���ولدة  ح��الت 
ال�سحراء  ج���ن���وب  م���ن  ال��غ��رب��ي��ة 
وال�سرق  اأفريقيا  و�سمال  باأفريقيا 
اأ�سا�سي  ب�سكل  مرتبطة  الأو���س��ط 

بالتعر�س لغبار ال�سحراء. 

التوتر ي�س�هم يف انت�س�ر 
ال�سرط�ن.. وهذه ن�س�ئح لتجنبه

يعد �لإجهاد �لنف�سي من �لأ�سياء �لتي يجب �أن نحذرها ملا قد ي�سببه 
�للتهابات  خطر  من  يزيد  فالتوتر  خطرية،  �سحية  م�ساكل  من 

باجل�سم، وميهد �لطريق للإ�سابة بالعديد من �لأمر��ض.
ووفق موقع بولد �سكاي �ملعني باأخبار �ل�سحة، �أظهرت �لدر��سات 
�أن �لإجهاد يرتبط يف �لو�قع بالإ�سابة مبر�ض �ل�سرطان، كما 

�أنه يوؤدي �إىل زيادة �نت�سار �خلليا �ل�سرطانية باجل�سم.
�ملزمن،  �لتوتر  �أو  �لنف�سي  �لإجهاد  على  للتغلب  ن�سائح   9 يلي  فيما  و�إليكم 
�ل�سرطانية  �خلليا  �نت�سار  من  و�حل��د  �ل�سرطان  من  �لوقاية  وبالتايل 

بالن�سبة للم�سابني به، وهي كالآتي:

اجليد النوم   -  1
مبا اأن التوتر ميكن اأن يوؤدي للإ�سابة بال�سرطان، لذا من 
ال�سروري اأخذ ق�سط كاف من الراحة والنوم ب�سكل جيد 

للتغلب على ذلك.
ممار�سة ريا�سة ال�تاي ت�سي  -  2

اإحدى الريا�سيات الروحية املتطورة عن  التاي ت�سي هي 
تخفيف  يف  ممار�ستها  وت�ساعد  اآ�سيا،  يف  القتالية  الفنون 
الكتئاب  علج  يف  ت�ساعد  كما  النف�سي،  وال�سغط  التوتر 

اأي�ساً.
بانتظام الريا�سة  ممار�سة   -  3

خلف�س  الأم��ث��ل  احل��ل  بانتظام  الريا�سة  ممار�سة  تعتر 
م�ستويات التوتر باجل�سم، جتنباً للأمرا�س.

التاأمل  -  4
اأثبتت الدرا�سات اأن التاأمل ملدة 10 دقائق يومياً ي�ساعد يف 

التخل�س من التوتر.
العقلية اليقظة   -  5

العلج املعريف القائم على اليقظة العقلية، وهو مبني على 
تعلم املهارات التي متنع التوتر مثل مراقبة التنف�س، يعد 

من امل�سادات الفعالة للكتئاب.
ممار�سة اليوغا  -  6

تعد ممار�سة اليوغا بانتظام من الو�سائل الفعالة لتقليل 
اأنها حت�سن من جودة النوم وتعزز  م�ستويات التوتر، كما 

املناعة
الجتماعي الرتابط   -  7

الن���ع���زال ع���ن امل��ج��ت��م��ع ي�����وؤدي اإىل ت��ف��اق��م ال��ت��وت��ر، لذا 
الأهل  الجتماعية واخل��روج مع  العلقات  بتعزيز  ين�سح 

والأ�سدقاء للحد من التوتر.
الطبيعة حب   -  8

وا�ستن�ساق  احل��دائ��ق  يف  ال��ت��ن��زه  اأو  البحر  على  اجل��ل��و���س 
التوتر  للتخل�س من  الفعالة  ال�سبل  يعد من  نقي،  ه��واء 
الأمرا�س  م��ن  لعدد  الرئي�سية  الأ���س��ب��اب  اأح��د  يعد  ال��ذي 

اخلطرية.
باملو�سيقى العلج   -  9

يعد ال�ستماع اإىل املو�سيقى من الو�سائل الناجحة جداً يف 
تقليل م�ستويات القلق والتوتر يف اجل�سم.

ن�سيطاً -10كن 
للن�ساط  فيمكن  بالتوتر،  مرتبطة  م�سكلة  لديك  كان  اإذا 
قادراً  تكون  حتى  ال�سحيح  امل���زاج  يف  يجعلك  اأن  ال��ب��دين 
على حتديد اأ�سباب التوتر واإيجاد احلل لها.  لتتمكن من 
التعامل مع التوتر ب�سكل فّعال، حتتاج اأن ت�سعر بالقوة و 

ال�سعور  اىل  بحاجة  اأن���ك  كما 
وممار�سة  عقلياً.  ق��وي  باأنك 
 ، التمارين كفيلة بفعل ذلك 

يقول كوبر.
ل�������ن جت�����ع�����ل ال�����ت�����م�����اري�����ن 

يختفي،  ال��ت��وت��ر  ال��ري��ا���س��ي��ة 
العاطفي  الزخم  �ستقّلل من  لكنها  و 

مّما  اأفكارك  في�سّفي  به،  ت�سعر  الذي 
يتيح لك التعامل مع م�ساكلك بهدوء 

اأكرث .
-11�سيطر

هناك حل لأية م�سكلة. اإذا بقيت �سلبياً، 
تفكر، ل اأ�ستطيع اأن اأفعل اأي �سيء حيال 
م�سكلتي، ف�سوف يزداد التوتر �سوءا، كما 
يقول الروفي�سور كوبر. هذا ال�سعور من 
الأ�سباب  من  واح��د  هو  ال�سيطرة  فقدان 

الرئي�سية للتوتر و احلالة ال�سحية.
اإن فعل التحكم بحد ذاته يبعث على القوة، 

اإيجاد حل ير�سيك  اأ�سا�سي من  و هو جزء 
اأنت و لي�س �سخ�س اآخر. اقراأ ن�سائح كيفية 

تنظيم وقتك.
-12توا�سل مع النا�س

ت�����س��ب��ح ن�سف  ت�����س��ارك��ه��ا  ال��ت��ي  امل�����س��ك��ل��ة  اإن 
جيد  دع��م  �سبكة  تخّفف  اأن  ميكن  م�سكلة. 
تتكون من الزملء، الأ�سدقاء والعائلة من 

متاعب العمل، و ت�ساعدك على روؤية الأ�سياء 
بطريقة خمتلفة.

يكون  فلن  النا�س،  مع  تتوا�سل  ل  كنت  اإذا 
ل��دي��ك دع���م ت��ل��ج��اأ ال��ي��ه ع��ن��دم��ا تكون 

يقول  ك��م��ا  م�������س���اع���دة،  اإىل  ب��ح��اج��ة 
الروفي�سور كوبر. ميكن اأن ت�ساعدنا 

الأن�سطة التي نقوم بها مع الأ�سدقاء 
ع��ل��ى ال���س��رتخ��اء ك��م��ا اأن��ن��ا يف ك��ث��ري من 

الأحيان ن�سحك معهم
ب�سدة، و ذلك بديل ممتاز للتوتر.

الأ�سدقاء  اأحد  مع  الأمور  بع�س  عن  التحدث  اأن  "كما 
مل�ساكلك،" يقول  ح��ل��ول  اإي���ج���اد  ع��ل��ى  اأي�����س��اً  ي�����س��اع��دك 

الروفي�سور كوبر.
-13اح�سل على وقت خا�س

تعني ال�ساعات الإ�سافية يف العمل اأن الأ�سخا�س ل مي�سون 

بها  التي ي�ستمتعون  الأ�سياء  الوقت يف فعل  ما يكفي من 
بحاجة  جميعاً  اأن��ن��ا  ك��وب��ر  ال��روف��ي�����س��ور  ي�سيف  و  ح��ق��اً. 
اأو  ال�سرتخاء  الجتماعية،  للعلقات  الوقت  بع�س  اىل 

ممار�سة الريا�سة.
وين�سح باإهمال الأمور ليومني لق�ساء وقت خا�س بعيداً 
عن العمل. من خلل تخ�سي�س هذين اليومني لنف�سك، 
تلك  الإ���س��ايف يف  العمل  ب�ساعات  للقيام  اإغ���راوؤك  يتم  لن 

الأيام، كما يقول.

م� هي فوائد 
الي�ن�سون الطبية؟

الفوائد  ع��ن  ي��وم��اً  ت�ساءلتم  ه��ل 
اأبرز  اإليكم  لليان�سون؟  ال�سحية 
مكّوناً  جتعله  ال��ت��ي  اخل�سائ�س 
�سحياً وم�ساهماً يف التخّل�س من 

بع�س امل�ساكل ال�سحية.
من  اليان�سون  يعتر  اله�سم:   -
للجهاز  ف���ائ���دة  الأع�������س���اب  اأك�����رث 
لآلم  ج���داً  ف��ع��ال  وه��و  اله�سمي. 
البطن،  انتفاخ  الغثيان،  البطن، 

الغازات، ال�سهال والتهاب املعدة.
يحتوي  الأك�������س���دة:  م�������س���ادات   -
كيميائية  م����واد  ع��ل��ى  ال��ي��ان�����س��ون 
امل�سادة  ب��خ�����س��ائ�����س��ه��ا  ت��ت��م��ي��ز 

للأك�سدة.
�سرب  اإن  الأرق:  م��ن  -التخّل�س 
�ساي اليان�سون ي�ساعد كثرياً على 

التخّل�س من ا�سطرابات النوم.
-ال�������رب�������و: ي���ت���م���ي���ز ال���ي���ان�������س���ون 
املفيدة  ال���ط���ب���ي���ة  ب��خ�����س��ائ�����س��ه 
وال������ق������ادرة ع���ل���ى ال��ت��خ��ف��ي��ف من 

ال�سعال الناجم عن الربو.
-الل�������ت�������ه�������اب�������ات اجل����رث����وم����ي����ة 
والأم����������را�����������س: ت���ت���م���ي���ز ح���ب���وب 
الق�ساء  على  بقدرتها  اليان�سون 
على انت�سار البكترييا والفريو�سات 

والفطريات.

اأغذية 
من��سبة 

للحف�ظ على 
ب�سرك على 

مر ال�سنني
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وطن اخلري بكل لغ�ت الع�مل .. مب�درة يف دار الزين مب�س�ركة اجل�لي�ت العربية واالأجنبية

ثقايف و 40 �سريكا يف عام �لثقافة و �لبد�ع بني بريطانيا و�لإمار�ت 100حدث 

ال�س�بري: التع�ون يقوم على ق�عدة اإعالء قيم ال�سالم والت�س�مح وقبول االآخر واالحرتام املتب�دل ودعم املوهوبني

فئات جديدة للتميز

زايد للثق�فة االإ�سالمية تكرم موظفيه� املتميزين يف ج�ئزة الدار للتميز

•• العني – الفجر

اآل  زايد  ال�سيخ خليفة بن  ال�سمو  ملبادرة �ساحب  تلبية 
 2017 عام  باإعلن  اهلل   الدولة حفظه  رئي�س  نهيان 
عاما للخري، وتوجيهات  �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س  بن را�سد 
الوزراء حاكم دبي، رعاه اهلل، والفريق اأول �سمو ال�سيخ 
للقوات  الأعلى  القائد  نائب  نهيان  اآل  زايد  بن  حممد 
اإطار  بو�سع  اهلل   رع���اه  ظبي  اأب���و  عهد  ويل   ، امل�سلحة 
العني   الزين  مدينة  دار  ،  ومن  لتفعيلها  �سامل  عمل 
اأن يكون لهذا النداء تلبية باأن ظهرت للنور  كان لبد 
مبادرة وطن اخلري بكل لغات العامل ، حيث دعا اليها 
نادي جمهورية م�سر العربية مبدينة العني بالتعاون 
اأبو ظبي لل�سياحة والثقافة متمثلة يف �سوق  مع هيئة 
الأوائل  مدر�سة  التعليمية  املوؤ�س�سات  وم��ن   ، القطارة 
الأوىل  ال��ن��واة  �سكلت  ال��ث��لث  اجل��ه��ات  وتلك  اخلا�سة 
للجنة املنظمة للمبادرة حيث ي�سارك يف فعاليات املبادرة 
بالعني ومركز  ال��دم  الإم��ارات��ي وبنك  الأح��م��ر  الهلل 
ال�سيخ حممد بن خالد ال نهيان الثقايف ، وجامعة العني 
للعلوم والتكنولوجيا ومعهد البتكار املهني "تفكري" . 
تدور فكرة املبادرة والتى اعلن عنها من خلل موؤمتر 
�سحفي ا�ست�سافه فندق روتانا هيلى ريحان ام�س حيث 
ب�سوق  القادم  اجلمعة  ي��وم  امل��ب��ادرة  فعاليات  اأوىل  تبداأ 
ال��ق��ط��ارة ال��رتاث��ي مبدينة ال��ع��ني م��ن خ���لل  حماور 

تنفيذها  على  وي�سرف  بالدم  للترع  حملة  منها  ع��دة 
وامللب�س  العينية  للترعات  ، حملة  بالعني  ال��دم  بنك 
الأحمر  الهلل  تنفيذها  علي  وي�سرف  النعمة  وحفظ 
ل��ذوي الحتياجات  ، كما يوجد  العني  ف��رع  الم��ارات��ي 
اخلا�سة ن�سيب واهتمام من خلل ت�سليط ال�سوء على 
للتاأهيل  العني  مركز  وم�ساركة  بع�س  زي  كلنا  مبادرة 
بالعني ا�سافة اىل موؤ�س�سات مركز حممد بن خالد اآل 
نهيان وو�سط كل هذا ياأتي دور الرتاث والثقافة حيث 
يقدم براعم مدر�سة الأوائل اخلا�سة واأكادميية النادي 

لوحة  ت�سكل  فنية  عرو�سا  بالعني  الريا�سية  امل�سري 
من احلب والعرفان لوطن اخلري المارات مقدمة من 

اجلن�سيات العربية والأجنبية املقيمة بالدولة . 
القطارة  م�سرح  على  الفعالية  برنامج  ويت�سمن  ه��ذا 
املقيمني يف  م��ن  ال��ع��امل  دول  م��ن معظم  فنية  عرو�سا 
التي  والعطاء  اخل��ري  قيم  ثقافة  ن�سر  اإط���ار  يف  العني 
حتت�سنها دولة المارات. وقد مت اختيار �سوق القطارة 
ب��ال��ع��ني لن��ط��لق ال��ف��ع��ال��ي��ات مل��ا يتمتع ب��ه م��ن طابع 
تراثي حيث يتوافد عليه العديد من الزائرين خا�سة 

يف عطلة نهاية ال�سبوع لل�ستمتاع بالأجواء الرتاثية 
الماراتية .  قام بدعم هذه املبادرة من اجلهات اخلا�سة 
فندق هيلي ريحان ، الواحة لل�سفر وال�سياحة ، جولدن 
�سمارت   ، ال��ت��اأم��ني  لو�سطاء  ال��رو���س��ة   ، الطبي  ���س��وان 
العني  مدينة  �سفحة   ، الطبي  لوريت  مركز   ، ديزاين 
خلل  للمبادرة  املنظمة  اللجنة  اأعلنت  جهتها  م��ن    .
اأن  اأ�سايل  العلمية  ال��ذي  قدمته  ال�سحفي  املوؤمتر 
املبادرة �ستكرر يف الأماكن ال�سياحية والرتاثية مبدينة 
اأعلنت  امل��وؤ���س�����س��ات واجل��ه��ات  ال��ع��دي��د م��ن  ال��ع��ني ، واأن 
مواطنون  كافة  املجتمع  لين�سج  للمبادرة  ان�سمامها 
ومقيمون  لوحة من التلحم واحلب ا�ستلهمت فكرتها 
املوؤمتر  الم���ارات.  ح�سر  الر�سيدة لدولة  القيادة  من 
املهريي  منى  لل�سياحة  ظبى  اب��و  هيئة  م��ن  ال�سحفي 
جمل�س   رئي�س  جاهني  وحممد  القطارة  �سوق  مديرة 
الدارة النادي امل�سري بالعني و منى م�سطفى مديرة 
مدر�سة الأوائل اخلا�سة  وممثلني من الهلل الحمر 
بن  حممد  ال�سيخ  وم��رك��ز  العني  وجامعة  ال��دم  وبنك 
خالد ال نهيان الثقايف والعديد من �سركاء النجاح وقام 
حممد فوزي من�سق املبادرة بتقدمي العر�س التقدميي 
دولة  ا�سهامات  عن  فيلمية  مب��ادة  م�سحوبا  للمبادرة 
، واأع��ل��ن اجلميع دعمهم  ال��ع��امل  الم���ارات يف ك��ل بقاع 
على  ب�سكرهم  املنظمة  اللجنة  ق��ام��ت  ال��ت��ي  ل��ل��م��ب��ادرة 
جميع  وب��ادرت  اأن�سطتها  بكل  للمبادرة  الكبري  دعمهم 

ال�سركات يف تقدمي اأ�سكال الدعم كل ح�سب ن�ساطه .

ال�سابري  ع���ف���راء  ����س���ع���ادة  اأك������دت 
وكيل وزارة الثقافة وتنمية املعرفة 
فعاليات  يف  ال������وزارة  م�����س��ارك��ة  اأن 
الإماراتي  الثقايف  التعاون  برنامج 
ال����ري����ط����اين  ال�������ذي مي���ت���د على 
ي��اأت��ي جت�سيدا   2017 ع��ام  م��دى 
البلدين  ب����ني  ال���ع���لق���ات  ل��ع��م��ق 
متتد  والتي  ال�سديقني  وال�سعبني 
م�سيفة  ال�����س��ن��ني،  ع�������س���رات  ع���ر 
املعرفة  وتنمية  الثقافة  وزارة  اأن 
ال�سيخ  م���ع���ايل  م���ن  وب��ت��وج��ي��ه��ات 
تعتمد  نهيان  اآل  مبارك  بن  نهيان 
الثقايف  ب��الن��ف��ت��اح  وا���س��ح��ة  روؤي����ة 
العامل،  ثقافات  كافة  على  واملعريف 
واإقامة ج�سور ثقافية بني ال�سعوب 
را�سخة  ق��اع��دة  على  ت��ق��وم  والأمم 
ه��ي الح���رتام امل��ت��ب��ادل، مب��ا ي�سهم 
وال�سلم  الت�سامح  قيم  تعزيز  يف 
التي تدعو اإليهما الإمارات يف كافة 
املحافل الدولية، ومن هذا املنطلق 
ال����وزارة ب�سكل ك��ام��ل على  ت��ت��ع��اون 
اإجناح برنامج التعاون الثقايف بني 
الذي  امل��ت��ح��دة،  واململكة  الإم�����ارات 
يوؤكد على تقدير كل منهما لثقافة 

وقيم وتقاليد الآخر.
املراكز  اأن  ال�����س��اب��ري  واأو����س���ح���ت 
الثقافة  ل����وزارة  التابعة  الثقافية 
�ستحت�سن  امل����ع����رف����ة  وت���ن���م���ي���ة 
املو�سيقية  ال���ع���رو����س  م���ن  ج�����زءا 
والأوبرالية التي ينظمها الرنامج 
الندوات  يف  امل�����س��ارك��ة  اإىل  اإ���س��اف��ة 
اإطلق  على  الرنامج  يركز  حيث 
اجلانب  تظهر  م�سرتكة  فعاليات 
والفني  الثقايف  والتبادل  الإبداعي 

بريطانيا  م���ن  ك���ل  يف  وال����رتاث����ي 
التعاون بني  والإم���ارات من خلل 
وموؤ�س�سة  جهة   40 على  يزيد  ما 
البلدين يف  عامة وخا�سة من كل 
والتعليم،  والأدب،  الفن،  جم��الت 

واملجتمع، والريا�سة، والعلوم. 
وع����ن الأه�������داف ال��ت��ي ت��ق��ف خلف 
الإماراتي  التعاون  برنامج  تنظيم 
اإىل  ال�سابري  اأ���س��ارت  الريطاين 
الحتفاء  اإىل  يهدف  الرنامج  اأن  
البلدين  ب��ني  ال��ط��وي��ل��ة  ب��ال��ع��لق��ة 
والعمل على تر�سيخها  ال�سديقني 
املتطلبات  ل���ت���واك���ب  وت���ط���وي���ره���ا 
امل����ع����ا�����س����رة، م�����ن خ������لل اإف�������س���اح 
الرتاثية  ال��رام��ج  لتقدمي  املجال 
والتقاليد  وال���ق���ي���م  وال���ث���ق���اف���ي���ة 
اإ�سافة  البلدين،  كل  يف  الرا�سخة 
كافة  املعا�سر يف  الإب���داع  دع��م  اإىل 
اإمام  الفر�سة  ات��اح��ة  م��ع  امل��ج��الت 
لتقدمي  ال��ب��ل��دي��ن  م���ن  امل���ب���دع���ني 
اإ�سافة  واملبتكرة  اخللقة  الأف��ك��ار 
دعم  ع��ل��ى  ال���رن���ام���ج  ح��ر���س  اإىل 

املواهب ال�سابة يف جمالت الفنون 
على  ي�ساعد  مبا  والآداب،  والعلوم 
البلدين  ب���ني  ال���ع���لق���ات  ت��وط��ي��د 
ور�سم  املتاحة  الفر�س  وا�ستك�ساف 
امل�ستقبلي،  للتعاون  ج��دي��دة  اآف���اق 
البلدين  اإمي�����ان  واق����ع  م���ن  وذل����ك 
باأهمية التوا�سل الثقايف والإن�ساين 
بينهما  فيما  ج��دي��دة  ج�سور  وم��د 
وزيادة  امل�سافات  تقريب  يف  ت�ساهم 
الثقافتني  ب��ني  امل��ب��ا���س��ر  الت�����س��ال 
الزيارات واخلرات خا�سة  وتبادل 
بني جيل ال�سباب يف البلدين،  كما 
الدليل  مبثابة  الرنامج  هذا  يعد 
ب��ني بريطانيا  ال��ع��لق��ة  ق���وة  ع��ل��ى 
التعاون  وا����س���ت���م���رار  والإم����������ارات، 
اأمري  زي��ارة  بعد  خ�سو�سا  الناجح، 
ا�س�ست  وال����ت����ي  ل�����لإم�����ارات  وي���ل���ز 
اإ�سافة  يعد  ال��ذي  الرنامج،  لهذا 
حقيقية للتعاون امل�سرتك يف املجال 
فعاليته  وت�سكل  والبتكار  الثقايف 
يف  اأ�سا�سية  ولبنة  ن��وع��ي��ة،  اإ���س��اف��ة 
ا���س��ت��م��رار ال��ع��لق��ة امل��ت��م��ي��زة بني 

الإمارات واململكة املتحدة.
هانا  ال�سيدة  اأ���س��ادت  جانبها  وم��ن 
التعاون  برنامج  رئي�س  هندر�سون 
وبريطانيا  الم����ارات  ب��ني  ال��ث��ق��ايف 
ال����ذي   UK/UAE 2017
مت��ت��د ف��ع��ال��ي��ات��ه ع��ل��ى م����دى عام 
الدولة  اإم�������ارات  ب��ك��اف��ة   2017
بالدور الكبري الذي تقوم به وزارة 
الثقافة وتنمية املعرفة لكي يحقق 
الرنامج اأهدافه ال�سامية يف تفعيل 
التوا�سل بني الثقافات، موؤكدة اأنها 
عقدت عدة اجتماعات مع م�سوؤويل 
فيما  وال��ت��ع��اون  للتن�سيق  ال�����وزارة 
بني جميع ال�سركاء الذي ي�سهمون 
الرنامج  ه���ذا  م��ق��درة يف  ب��ج��ه��ود 
الثقايف  امل��ج��ل�����س  ي��ن��ظ��م��ه  ال������ذي 
بالتعاون  ب����الإم����ارات  ال��ري��ط��اين 
املعرفة  وتنمية  الثقافة  وزارة  مع 
برعاية كرمية من  وال��ذي يحظى 
بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
اأبو ظبي  اآل نهيان، ويل عهد  زايد 
للقوات  الأع����ل����ى  ال���ق���ائ���د  ون���ائ���ب 

امللكي  ال�سمو  و���س��اح��ب  امل�سلحة، 
اأمري ويلز.

برنامج  اأن  ه��ن��در���س��ون  واأ���س��اف��ت 
التعاون ي�سم اأكرث من 100 حدث 
ومو�سيقي  وتعليمي  وف��ن��ي  ث��ق��ايف 
وي�سارك به اأكرث من 40 موؤ�س�سة 
وهيئة من دول��ة الم��ارات العربية 
مثمنة  امل��ت��ح��دة،  واململكة  امل��ت��ح��دة 
ال�سيخ  م���ع���ايل  وم��ت��اب��ع��ة  اه��ت��م��ام 
وزير  نهيان  اآل  م��ب��ارك  ب��ن  نهيان 
للرنامج  املعرفة  وتنمية  الثقافة 
العلقات  اأح���د جت��ل��ي��ات  ب��اع��ت��ب��اره 

العميقة بني البلدين ال�سديقني.
ومن جانبها اأكدت اإيزابيل بالهول 
الإمارات  ط��ريان  مهرجان  مديرة 
ل������لآداب اأن���ه���ا م��ق��ي��م��ة ع��ل��ى ار�س 
الإم��ارات منذ عام 1968 وتعتر 
الذي  ال���وط���ن،  ل��ه��ذا  اب��ن��ة  نف�سها 
اإطار  يف  اجلميع  ام��ام  ابوابه  يفتح 
مبادئ رائعة ترتكز على قبول كافة 
الآخ��ر، م�سرية  واح��رتام  الثقافات 
اإىل اأن �سل�سلة الآداب التي تديرها 

كاتب   181 حاليا  ت�سم  ا�سبحت 
الإماراتيني  م��ن  اأق���ل  على  ثلثهم 
الر�سمية  املوؤ�س�سات  اهتمام  مثمنة 
بالإمارات برعاية الثقافة واملعارف 
وهو  املوهوبني،  وت�سجيع  املختلفة 
م���ا ي��ج��ع��ل الإم��������ارات ج���اذب���ة لكل 

اإبداع .
الثقايف بني  التعاون   وعن برنامج 
 2017 املتحدة  واململكة  الإم��ارات 
ع�����س��رات اجلهات  ه��ن��اك  اأن  اأك����دت 
امل�����س��ارك��ة ف��ي��ه وه���و م��ا ي��وف��ر بيئة 
اأهدافه،  حتقيق  يف  لنجاحه  رائعة 
الأدبي  الإب����داع  �سعيد  على  ���س��واء 
والرتبوي،  ال��ع��ل��م��ي  اأو  ال��ف��ن��ي  اأو 
مثالية  ف���ر����س���ة  ي���ق���دم  اأن������ه  ك���م���ا 
ملواهب واملبدعني من كل البلدين 
للتعبري عن انف�سهم، وهو ما يتيح 
ال��ث��ق��اف��ات ويوفر  ب���ني  ال��ت��وا���س��ل 
كل  يتعرف  ك��ي  لتكاملها  الفر�س 
طرف على ما لدى الآخر من اإبداع 
وقيم وتراث يف اإطار من الحرتام 

املتبادل

•• العني - الفجر

اقامت دار زايد للثقافة الإ�سلمية حفل تكرمي ملوظفيها 
عتيق  حممد  الدكتور  �سعادة  بح�سور  وذل��ك  املتميزين 
الفلحي رئي�س جمل�س الإدارة و�سعادة الدكتورة ن�سال 
الإدارات  وم����دراء  ل��ل��دار  ال��ع��ام  امل��دي��ر  الطنيجي  حممد 
وروؤ����س���اء الأق�����س��ام وم��وظ��ف��ي ال�����دار، وب��ح�����س��ور اأع�ساء 
جلنة التقييم اخلارجي جلائزة الدار للتميز حتت �سعار 
"�سارك و كن رمزاً للتميز"، والتى جرى فيها التعاون مع 
ال�سوؤون البلدية والنقل- عدة جهات متمثلة يف : دائرة 

اأب��وظ��ب��ي، و���س��رك��ة م��وان��ئ اأب��وظ��ب��ي ،و���س��ن��دوق معا�سات 
�سركة  اإىل  بالإ�سافة  اأبوظبي،  لإم��ارة  التقاعد  ومكافاآت 

اأبوظبي للتوزيع.
الفلحي  عتيق  حممد  ال��دك��ت��ور  اأ���س��ار  املنا�سبة   وب��ه��ذه 
اأن جائزة الدار للتميز تعك�س  اإدارة الدار  رئي�س جمل�س 
تعزيز  و  اجلهود  تكثيف  يف  الر�سيدة  احلكومة  تطلعات 
القدرات للحفاظ على املنجزات و ال�سري قدماً يف طريق 
الرتقاء  اإىل  اجل��ائ��زة  ت��ه��دف  كما  امل�����س��ت��دام��ة،  التنمية 
مب�����س��ت��وى الأداء امل��ت��م��ي��ز مل��وظ��ف��ي ال�����دار، والإ����س���ه���ام يف 
الظروف  الأداء، وتوفري  التميز واجل��ودة يف  ن�سر ثقافة 

املنا�سبة التي ت�سجع روح املناف�سة والإبداع بني العاملني 
يف ال��دار.  موؤكداً:  اأن اجلهود التي تبذلها الدار جت�سد 
الروؤية احلكيمة ل�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد 
اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات  اآل نهيان ويل عهد 
على  احلكومية  اجلهات  حتفيز  على  وحر�سه  امل�سلحة، 
يف  العمل  اآل��ي��ات  وحت�سني  اأدائ��ه��ا  م�ستوى  ل��رف��ع  العمل 
بثقافة  ال��وع��ي  ن�سر  يف  وامل�ساهمة  الداخلية  قطاعاتها 

يف  اأ�سا�سيا  مكونا  وجعلها  وال�سفافية  واجل���ودة  التميز 
ال��ع��م��ل احل��ك��وم��ي��ة املختلفة م��ن خ���لل ب��ث روح  ب��ي��ئ��ات 
على  ع���لوة  ك��اف��ة  والإدارات  ال��ق��ط��اع��ات  ب��ني  التناف�س 
اإىل  للو�سول  وتاأهيلهم  العاملني  ق��درات  بناء  و  تطوير 

اأف�سل املمار�سات الإدارية يف تقدمي اخلدمات.
و هناأ �سعادته الفائزين على متيزهم وفوزهم واأثنى على 
مناذج  ليكونوا  اجل��ه��د  موا�سلة  اإىل  ودع��اه��م  جهودهم 

الوفاء  معاين  على  موؤكدا  واأقرانهم  لزملئهم  يحتذى 
والولء ل�ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 
حكام  واإخ��وان��ه  نائبه  واإىل  اهلل،  يحفظه  ال��دول��ة  رئي�س 
زايد  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  واإىل  الإم����ارات، 
اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات  اآل نهيان ويل عهد 
امل�سلحة.  كما قالت د.ن�سال الطنيجي املدير العام لدار 
للتميز  ال����دار  ج��ائ��زة  ت��اأت��ي  الإ���س��لم��ي��ة:  للثقافة  زاي���د 
اأبوظبي  جل��ائ��زة  ل��ل���س��ت��ع��داد  منا�سبة  اأر���س��ي��ة  لتهيئة 
ل�����لأداء احل��ك��وم��ي امل��ت��م��ي��ز ، ول���لإرت���ق���اء مب�����س��ت��وى اأداء 
اإداراتها وموظفيها وحت�سني الكفاءة املوؤ�س�سية وت�سجيع 
املوظفني  ت�سجيع  وذل��ك من خلل   ، املتميزين  وحتفيز 
للم�ساركة  العمل  وف��رق  واللجان  التنظيمية  والوحدات 
يف جائزة الدار للتميز لتطوير وبناء قدراتهم وحت�سني 
على  قدراتهم  وتعزيز  ولتكري�س  املوؤ�س�سي  العمل  اآليات 
تطبيق مفاهيم اإدارية حديثة تركز على خدمة املتعاملني 
وحتقيق ر�ساهم للو�سول اإىل م�ستوى متقدم من الأداء 

املتميز لتحقيق اإ�سرتاتيجية الدار.
موؤكدة :اأن الدار تتبنى م�سوؤولية دعم و رعاية التميز بكل 
املمار�سات  مكافاأة  تقدير  و  امل�ستمر  التطوير  متطلبات 

املتميزة للأفراد و فرق العمل. 

�لدورة �حلادية ع�سر ة
ج�ئزة ال�سيخ زايد للكت�ب تعلن الق�ئمة 
الق�سرية لفرعي االآداب واأدب الطفل 

•• اأبوظبي – الفجر

اأعلنت جائزة ال�سيخ زايد للكتاب اليوم عن القائمة الق�سرية لفرعي الآداب 
واأدب الطفل لدورتها احلادية ع�سرة  2017-2016 . 

"األواح"  رواي��ة  وه��ي  رواي���ات،  ث��لث  الآداب  يف  الق�سرية  القائمة  وت�سمل 
للكاتب اللبناين ر�سيد ال�سعيف 2016 ورواية "خريف الراءة" للكاتب 
اأما  ال�ساقي،  دار  عن  �سادر  وكلتاهما   .)2016( بي�سون  عبا�س  اللبناين 
�سقر  مي�سون  الإماراتية  لوؤلوؤة" للكاتبة  فمي  "يف  فهي  الثالثة   الرواية 

)2016( ومن اإ�سدارات الدار امل�سرية اللبنانية )2016(.
"املنزل  كتاب  على  فا�ستملت  الطفل  اأدب  ف��رع  يف  الق�سرية  القائمة  اأم��ا 
البنان  دار  من�سورات  ومن  ع��ّزت  اأبوبكر  �سماح  امل�سرية  الأزرق" ل�موؤلفته 
"بل قبعة" للكاتبة الكويتية لطيفة بطي ومن  2016، وكتاب  – لبنان 
كا�سب"  اأم  "الذئبة  وكتاب   ،2015 الكويت   – ميديا  �سيدان  من�سورات 
للكاتبة ال�سورية لينا هويان احل�سن وال�سادر عن من�سورات حكايا – لبنان 
2016. وكانت جائزة ال�سيخ زايد للكتاب اأعلنت يف بيانات �سحفية �سابقة 
والدرا�سات  والفنون   ، الدولة  وبناء  التنمية  ف��روع:  يف  الطويلة  القوائم 
اإعلن  يف  وت�ستمر  وال��رتج��م��ة   ال�����س��اب،  ،وامل��وؤل��ف  الطفل  واأدب  النقدية، 

القوائم الق�سرية خلل الأ�سابيع القادمة تباعاً.

حتت رعاية �سلطان بن خليفة بن ز�يد �آل نهيان 
ج�معة نيويورك اأبوظبي تطلق 
درا�سة »م�ستقبل �سحي لالإم�رات«

�أ�سباب  للم�ساهمة يف فهم  �لدر��سة  ي�ساركون يف  �إمار�تي  �ألف مو�طن   20
�رتفاع معدل �أمر��ض �ل�سمنة و�ل�سكر و�لقلب يف دولة �لإمار�ت

•• اأبوظبي- الفجر

نهيان،  اآل  زاي��د  بن  خليفة  بن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ  �سمو  رعاية  حتت   
م�ست�سار �ساحب ال�سمو رئي�س الدولة )حفظه اهلل(، وبح�سور ال�سيخ زايد 
بن �سلطان بن خليفة اآل نهيان، رئي�س جمل�س اأمناء موؤ�س�سة �سمو ال�سيخ 
نيويورك  اأعلنت جامعة  والعلمية،  الإن�سانية  نهيان  اآل  بن خليفة  �سلطان 
الدرا�سة  للإمارات"،  �سحي  "م�ستقبل  درا�سة  اإط��لق  عن  ام�س  اأبوظبي 
الأوىل من نوعها والتي تهدف لبناء م�ستقبل �سحي اأف�سل بدولة الإمارات 

العربية املتحدة.
بجامعة  الطبي  لجنون  ومركز  اأبوظبي  نيويورك  جامعة  باحثي  وك�سف 
اأبوظبي لإجراء  املحليني يف  ال�سركاء  تعاونهم مع عدد من  نيويورك عن 
هذه الدرا�سة طويلة املدى، منهم م�ست�سفى زايد الع�سكري و�سركة اأبوظبي 
كلينك  وكليفلند  الطبية  خليفة  ال�سيخ  وم��دي��ن��ة  ال�سحية  للخدمات 
وجامعة  العني  يف  الإقليمي  ال��دم  وبنك  اأبوظبي  يف  ال��دم  وبنك  اأبوظبي 
بالدرا�سة  ي�سارك  اأن  املقرر  زايد وجامعة خليفة. ومن  الإم��ارات وجامعة 
20 األف متطوع من مواطني دولة الإمارات الذين ترتاوح اأعمارهم بني 
18 اإىل 40 عاماً. وُتعد درا�سة "م�ستقبل �سحي للإمارات" درا�سة علمية 
املخت�سني من  والباحثني  العلماء  وا�سعة من  اإىل متكني جمموعة  ت�سعى 
فهم الأ�سباب الأ�سا�سية وراء اأكرث العوامل املوؤثرة على ال�سحة العامة يف 
الوقت الراهن. وتهدف الدرا�سة اإىل حتديد العوامل امل�سببة لت�سجيل �سكان 
املتعلقة بنمط احلياة  اأعلى معدلت الأمرا�س  الإم��ارات واح��داً من  دول��ة 
املهتمني  و�سيتمكن  وال�سكري.   القلب  واأم��را���س  ال�سمنة  مثل  العامل،  يف 
بامل�ساركة يف الدرا�سة من الت�سجيل من خلل زيارة مراكز التقييم اخلا�سة 
بالدرا�سة، وهي بنك الدم يف اأبوظبي وبنك الدم الإقليمي يف العني. وعقب 
الت�سجيل يف الدرا�سة، �ستتم متابعة �سحة امل�ساركني على مدار عدة �سنوات، 
من خلل جمموعة من ال�ستبيانات عر النرتنت بالإ�سافة لزيارات اإىل 
مراكز التقييم الطبية اخلا�سة بالدرا�سة. كما �سيتم جمع عينات واإجراء 
عدد من الفحو�س اخلا�سة بهدف جتهيز جمموعة �ساملة من البيانات، 
املدى  طويلة  درا���س��ة  اإج���راء  دع��م  بغر�س  دوري  ب�سكل  املتابعة  و�ستجرى 
وحتقيق اأعلى درجات الكفاءة البحثية. كما �ستت�سمن الدرا�سة البحث يف 

عدد من العوامل املهمة مثل منط احلياة واملورثات اجلينية والبيئة.
وبهذا ال�سدد، قال الدكتور راغب علي، مدير فريق البحث لدرا�سة م�ستقبل 
نيويورك  جامعة  يف  ال��ع��ام��ة  ال�سحة  اأب��ح��اث  وم��دي��ر  ل���لإم���ارات،  �سحي 
اأبوظبي: "تعد درا�سة م�ستقبل �سحي للإمارات هي املرة الأوىل التي تتاح 
ال�سمنة  باأمرا�س  الإ�سابة  ارتفاع معدلت  اأ�سباب  لفهم  الفر�سة  فيها  لنا 
وال�سكري والقلب يف دولة الإمارات. وبناء على نتائج الدرا�سة، �سن�سعى اإىل 

اإيجاد حلول للوقاية من تف�سي هذه الأمرا�س يف امل�ستقبل.
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اأب��دع اخلالق يف  العني هي النافذة التي تطل على كل ما 
هذا الكون، وهذا ما ي�سبغ عليها طابع الأهمية الق�سوى 
نظافتها  طريق  عن  بها  العناية  ويفر�س  الإن�سان،  ل��دى 
روؤي��ة جيدة  لها  تبقى  كي  لها  امللئمة  الأغ��ذي��ة  واختيار 

على مّر ال�سنني.

�لغذ�ء يح�ّسن �لروؤية
حالة  على  احلفاظ  على  يعملن  غذائيان  مكّونان  ثمة 

الب�سر اجليدة، وهما الفيتامينات واملعادن.
لأنهما  ملر�ساهم  املكونني  هذين  العيون  اأط��ب��اء  وي�سف   
يحافظان فعل على نظام الروؤية وحالت ال�سطراب يف 

العني. ومن امل�ستح�سن الرتكيز على املواد الغذائية 
اأو   E وفيتامني   A فيتامني  على  حتتوي  التي 

معدنية  عنا�سر  على  حتتوي  التي  وتلك   ،C
كالزنك واللوتيني.

اجل������زر،  يف   A ال���ف���ي���ت���ام���ني  وي����ت����واج����د   
 C يف املك�سرات، والفيتامني E والفيتامني
ينبغي  وهكذا  واخل�����س��راوات.  الفاكهة  يف 
وجباته  ي�سّمن  اأن  اأحياناً  ال�سخ�س  على 
الغذائية  ال��ع��ن��ا���س��ر  م��ن  بع�ساً  ال��ي��وم��ي��ة 
نظره  على  احل��ف��اظ  ي�سمن  ك��ي  التالية 

وجعله اأف�سل من ال�سابق:

)�مللفوف( �لكرنب   1
التح�سري  �سهل  وهو  احل�ساء،  يف  الكرنب  يطبخ 

وي��ت��ّم اإع�����داده م��ع ال��ك��رمي��ا وي��ع��ت��ر ح��ل��ي��ف��اً جيداً 
لعينيك. ا�ستهلكه مرة يف الأ�سبوع يكون كافياً.

�ل�سبانخ  2
ال�سبانخ يف الواقع يحافظ على النظر من خلل 

ح�����م�����اي�����ت�����ه 

فوق  الأ���س��ع��ة  و�سد  كالنحطاط،  ال��ط��ارئ��ة  امل�ساكل  �سد 
البنف�سجية التي ت�سبب الإعتام. وي�ستهلك مرة يف الأ�سبوع 

وخ�سو�ساً �سمن ال�سلطة.

�لبقدون�ض  3
ل يعقل تاثري هذه النبتة ال�سعيفة على �سحة الإن�سان ملا 
لها من خ�سائ�س ناجعة. والبقدون�س حليف قوي ملكافحة 
ا�ستهلكه  العني.  اإعتام عد�سة  اأو  البقعي للعني  ال�سمور 

الدائم ل باأ�س به اأبداً.

�لربوكلي  4

ال��ل��وث��ني، وهو  م��ن  ك��ب��رية  ال��روك��ل��ي على كمية  يحتوي 
م�ساد للأك�سدة ويقي العني من الأ�سعة فوق البنف�سجية 
ويحافظ على عد�ستها. يكفي ا�ستهلكه مّرًة اأو اثنتني يف 

الأ�سبوع.

�جلزر  5
�سمعة اجلزر جتاوزت جميع احلدود، والكل يعلم اأن اجلزر 
بكامله   A الفيتامني  ع��ل��ى  ي��ح��ت��وي  وه���و  ال��ن��ظ��ر،  يفيد 
�سبكية  خليا  على  يحافظ  اإذ  النظر،  ق�سر  �سد  وممتاز 

العني. ميكن ا�ستهلكه مرتني اأو ثلث يف الأ�سبوع.

�لورقية �ل�سلطة   6
لها  اخل�سر  الأوراق  م��ن  ت�سنع  ال��ت��ي  ال�سلطات  جميع 
فيتامينات  على  حت��ت��وي  لأن��ه��ا  ال��ع��ني  ل�سحة  خ�سائ�س 
قدر  ا�ستهلكها  بالعني.  يتعلق  ما  كل  تفيد  متنوعة 

الإمكان ومن املحّبذ يومياً.

�لبازلء  7
للبازلء اأو الطماطم ال�سغرية اخل�سراء 
اأطباقنا قيمة غذائية كرى  التي جتّمل 
وهي م�سحونة بال�سكريات احلميدة التي 

تفيد الب�سر.
 ا�ستهلكها مرتني يف الأ�سبوع.

�خل�سر�ء( )�لفا�سوليا  �للوبياء   8
املنتجات  تعتر الفا�سوليا اخل�سراء من اكرث 
ال�سعيد  ع��ل��ى  ال��غ��ذائ��ي��ة 

العاملي، 
ب�سبعة  وُي��������ق��������ّدر 
م����������لي����������ني ط����ن 
وال�سني  �سنوياً، 
بلد  اأه�����������م  ه�������ي 
ت�������ن�������ت�������ج�������ه�������ا. 
ب��������الإ���������س��������اف��������ة 
ح�سناتها  اإىل 
ال�ساملة،  الغذائية 
خا�سية  ل���ه���ا  ف������اإن 
تغذية  يف  م����ف����ي����دة 
ال��������ع��������ني وحت���������س����ني 
ا�ستهلكها  ال���روؤي���ة. 
الأ�سبوع  يف  م���رت���ني 

ُيعتر جيداً.

�لذرة  9
حت��������ظ��������ى ال���������������ذرة 
زراعية  مب�����س��اح��ات 
الأمريكية  هائلة 
وه��������ي م���رغ���وب���ة 
كثريين.  ل�����دى 

وتفنن املنتجون يف �سناعتها حتت اأ�سكال خمتلفة كالفو�سار 
وامل��ع��ل��ب��ات اجل���اه���زة وغ���ريه���ا. وه���ي مت��ن��ع حت��ل��ل البقعة 
اأما  البنف�سجية.  الأ�سعة  العني من  التي حتمي  ال�سفراء 

يف  اثنتني  اأو  م��رة  غراماً   150 فهو  ا�ستهلكها 
قليل من  مع  خ��لل طحنها  الأ�سبوع من 

الزيت.

�ملك�سر�ت  10
اأك������ل  يف  ت������������رتّدد  ل 

امل��ك�����س��رات م��ن وقت 
كاجلوز  اآخ������ر  اإىل 

غنية  ف���ه���ي  وال����ل����وز 
الذي   E ب��ال��ف��ي��ت��ام��ني 

مينع ق�سور النظر.

�أطعمة �إ�سافية
اإ�سافة اإىل ما �سبق من العنا�سر 

الغذائية،
 ف����������اإّن احل���م�������س���ي���ات ك���ال���رت���ق���ال 

على  حتتوي  والكليمنتني  واليو�سفي 
الفيتامني  مثل  للأك�سدة  م�سادة  مواد 

الذي من �سانه حماية القرنية والعد�سة 
وا�ستهلكها  ال�����س��اط��ع،  ال�����س��وء  م���ن 

يف  ث������لث  اأو  مل����رت����ني  ������س�����روري 
الأ�سبوع.

اأي�ساً  ال��درا���س��ات  اظ��ه��رت 
 3 اأوم���ي���غ���ا  ع��ن�����س��ر  ان 

الأ�سماك  يف  املوجود 
ال����زي����ت����ي����ة واجل�������وز 
تخفيف  يف  ي�����س��ه��م 
خ���ط���ر امل����ع����ان����اة من 

ول  البقعي،  ال�سمور 
اأي�ساً  ت��ن��اول��ه  م���ن  ب���اأ����س 

مرتني يف الأ�سبوع.

�لك�سف �لطبي
ث��م��ة ع��وام��ل ك��ث��رية ت��وؤث��ر يف �سحة 

روؤي��������ت��������ك، م���ن���ه���ا احل����ال����ة 
والعامل  والعمر  ال�سحية 

الوراثي.
 ف������������اإذا �����س����ع����رت ب������اأي 

درج����ة  يف  ان���خ���ف���ا����س 
الروؤية او اي غ�ساوة اأو 
علمة �سوداء ت�سدل 
ينبغي  ن��ظ��رك  ف���وق 
ا�ست�سارة  ع���ن���ده���ا 
اخت�سا�سي  ط��ب��ي��ب 
عينيك  على  للك�سف 

واإجراء ما يلزم.

التخمري  ُيعتر  الوا�سحة،  البيئية  املنافع  عدا 
وي�سمح  ال��ط��ع��ام  حلفظ  كلفة  الأق���ل  الو�سيلة 

بتجنب هدر املاأكولت. 
الأغذية  نوعية  لتح�سني  مم��ت��از  نهج  اأن���ه  كما 

الأ�سلية وتعزيز منافعها ال�سحية.
املاأكولت  ه�سم  على  ال��ق��درة  التخمري  يح�ّسن 
وام��ت�����س��ا���س��ه��ا: ت��ب��داأ م��رح��ل��ة م��ا ق��ب��ل اله�سم 
التخمري.  ي��ط��ل��ق��ه��ا  ال��ت��ي  الأن����زمي����ات  ب��ف�����س��ل 

ت�����س��م��ح ه�����ذه ال��ع��م��ل��ي��ة ب��ت��خ��ف��ي��ف كمية 
التخل�س  اأو  احل��ل��ي��ب  يف  ال��لك��ت��وز 

اأو  الأل����ب����ان  ب��ال��ك��ام��ل )يف  م��ن��ه��ا 
الأجبان( وتزداد قدرة اجل�سم 

املنتجات.  ه���ذه  ع��ل��ى حت��ّم��ل 
بتح�سني  ت�����س��م��ح  ك����ذل����ك 

العنا�سر  ام���ت�������س���ا����س 

مثل  معدنية...(،  اأم��لح  )فيتامينات،  املغّذية 
دون  وم��ن  والبوتا�سيوم،  والكال�سيوم  املنغنيز 

زيادة م�ستوى احلمو�سة يف اجل�سم.
بع�س  على  التخمري  يق�سي  اآخ��ر،  �سعيد  على 
العنا�سر ال�سارة مثل حم�س الفيتيك املوجود 
النرتات  من  الكاملة ويفكك ج��زءاً  يف احلبوب 
بتكاثر  ي�����س��م��ح  ك���ذل���ك  وال�������س���م���وم،  وامل���ب���ي���دات 
امل��ح��ف��زات احليوية،  ال��واق��ي��ة م��ث��ل  اجل��راث��ي��م 
الفيتامينات  كميات  وي�ساعف 
الأك�����س��دة ويغرّي  وم�����س��ادات 
وروائحه  ال��ط��ع��ام  نكهات 

وتركيبته. اإنه عن�سر مفيد للحفاظ على توازن 
البيئة املعوية. لكن لن تكون املاأكولت املخّمرة 

�سحرية حتى لو كانت حت�ّسن اله�سم!

�أي ماأكولت ميكن تخمريها؟
تقريباً:  امل��اأك��ولت  اأن���واع  جميع  تخمري  ميكن 
امللفوف  البطاطا( مثل  اخل�سراوات )با�ستثناء 
واحلبوب  �سل�سة،  �سكل  على  والفاكهة  املخلل، 
والأ�سماك  احل��ل��ي��ب  وم�����س��ت��ق��ات  وال��ب��ق��ول��ي��ات 

واللحوم.
اللبني  ال��ت��خ��م��ري  ال���ت���خ���م���ري:  اأن��������واع  ت���ت���ع���دد 
اللبني  التخمري  يبقى  وال��ق��ل��وي.  واحلم�سي 
الأ�سهل مع اخل�سراوات حتديداً لأنه ل يتطّلب 
التنبه  لكن يجب  وامللح واخل�سراوات!  املاء  اإل 
م��ن خم��اط��ر ال��ت��ق��اط ع����دوى مثل 
تخمري  ع��ن��د  ال�����س��امل��ون��ي��ل 
امل����ن����زل. قد  ال���ل���ح���وم يف 
املخاطر  ه�����ذه  ت�����س��ب��ب 

الإ�سهال اأحياناً!

خطو�ته
�سهلة  ال����ع����م����ل����ي����ة 
كل  اإىل  ب��ال��ن�����س��ب��ة 

من اعتاد عليها.
مي���������ك���������ن ال���������ب���������دء 

ب���������اخل�������������������س���������راوات 
اأ�سهل  لأنها  واحلم�سيات 

نوع من التخمري ول يرتافق 

تو�سع  ب�سيط:  املبداأ  اأي خماطر حمتملة.  مع 
وامللح يف  املاء  اأو مفرومة مع  خ�سراوات كاملة 

مرطبان ميكن اإغلقه باإحكام.
ثم يجب حفظه على حرارة الغرفة كي يتطّور 
م�سار التخمري خلل ب�سعة اأيام اأو اأ�سابيع قبل 

تذوق املنتج.
واإل  ال��راد  املرطبان يجب حفظه يف  فتح  بعد 

�ستت�سكل طبقة على �سطحه.
اأي خطر لكن لن يحب  الطبقة  ل تطرح تلك 
اأن نلحظ ف�سل  اأو مذاقها. ميكن  اأحد �سكلها 
رائحة مزعجة متنعنا من  فاحت  اإذا  التخمري 

اأكل املنتج!

و�سفة للمبتدئني
خم���������ل���������ل ع�����ل�����ى 

ال�����ط�����ري�����ق�����ة 
الرتكية
ي����ج����ب 

ا�ستهلك هذا املخلل بعد ثلثة اأ�سابيع. ميكن 
الحتفاظ به يف مكان بارد خلل ب�سعة اأ�سهر.

- الكمية: مرطبان ب�سعة ليرت ون�سف ليرت.
- الطريقة:

ملم   5 ب�سماكة  دوائ���ر  اإىل  ج���زرة  قّطعي   •
واف���رم���ي ف�����س ث���وم وق��ّط��ع��ي 500 غ���رام من 
الفليفلة  م��ن  �سغرية  وح��ب��ة  القرنبيط  زه���رة 

الفلفل  م���ن  ح��ب��ات  و3  احل���م���راء 
احل��ل��و وغ�سنني من  الأخ�����س��ر 

الكرف�س.
مرطبان  يف  القطع  • وزعي 
وات���رك���ي م�����س��اح��ة ف��ارغ��ة يف 

الأعلى )3 اأو 4 �سنتم(.

ماء  ل��ي��رت  يف  امل��ل��ح  م��ن  غ��رام��اً   30 • ذّوب����ي 
لنقع  امل��رط��ب��ان  يف  امللحي  امل��ح��ل��ول  ا�سكبي  ث��م 

اخل�سراوات.
اأو  الغرفة  حرارة  على  يختمر  اخلليط  • دعي 
يف غرفة باردة. ميكن البدء باأكل املخلل خلل 

يوماً.  20

اأغذية من��سبة للحف�ظ على 
ب�سرك على مر ال�سنني

ميكننا  خللها  من  �لتي  �حلا�سة  وهي  �ملهمة،  �جل�سم  �ع�ساء  �أحد  هي  �لعني 
م�ساهدة �لعامل و�لتعرف �إليه.

 وكما �أن خمتلف �لأع�ساء حتتاج �إىل �لعناية لي�ستمّر عملها مدى �لعمر ب�سكل 
�سحيح، فاإّن �لعني �أوىل منها جميعًا بالتغذية و�لهتمام.

ُي�ستعمل منذ �آلف �ل�سنني حلفظ �لطعام

تخمري الطع�م يح�سن نوعية االأغذية االأ�سلية ويعزز من�فعه� ال�سحية
�ملاأكولت يف هذ�  �أبرز  �إىل منافع �لتخمري و�إىل  ُي�ستعَمل حلفظ �لأغذية. تعّرف  �ملنافع �ل�سحية لنمط �لتخمري �لقدمي �لذي  ��ستك�ساف  �ليوم   نعيد 
�ملجال. ُي�ستعمل �لتخمري منذ �آلف �ل�سنني حلفظ �لطعام. وعلى عك�ض �لتقنيات �لأخرى �لتي ظهرت يف فرت�ت لحقة، مثل �لب�سرتة و�لتجميد، يقّدم 

�لتخمري مز�يا �إ�سافية.
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العدد 11949 بتاريخ 2017/2/20   
 اعـــــــالن       

ال�سيد/   : خورفكان   والت�سديقات-  العدل  الكاتب  ب��ادارة  العدل  الكاتب  انا  ايل  تقدم   
�سعيد ح�سن �سعيد احمد احلمودي ، اجلن�سية : الإم��ارات  وطلب الت�سديق على حمرر 
يت�سمن )تنازل( يف ح�سته البالغة 100% يف ال�سم التجاري مراعي ال�سام لتجارة اأغذية 
 ، بالتجزئة   - والطيور  احل��ي��وان��ات  اأغ��ذي��ة  بيع  الرخ�سة  ن�ساط   ، والطيور  احل��ي��وان��ات 
 ،  627601 رق��م  جتارية  رخ�سة  خورفكان  يف   القت�سادية  التنمية  دائ��رة  من  واملرخ�س 
ال�سادر بتاريخ 2013/4/15 يف دائرة التنمية القت�سادية بخورفكان.  اىل ال�سيد/ عبد 
اللطيف �سحاده الطلحة ، اجلن�سية : �سوريا - ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل 
املذكور بعد  املحرر  ال�ساأن يف  بالت�سديق على توقيعات ذوي  �سيقوم  يف مدينة خورفكان 

انق�ساء ا�سبوعني من تاريخ ن�سر هذا العلن.
الكاتب العدل خورفكان
عائ�سة حممد علي 

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

الكاتب العدل- خورفكان
العدد 11949 بتاريخ 2017/2/20   

 اعـــــــالن       
تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�سديقات- خورفكان  : ال�سيد/ 
في�سل علي احمد �سعيد عبداهلل احلمودي ، اجلن�سية : الإمارات وطلب الت�سديق 
للحلقة  الراقي  ال��ذوق  �سالون  التجاري  ال�سم  يف  )تنازل(  يت�سمن  حمرر  على 
واملرخ�س من دائرة التنمية القت�سادية يف  ال�سارقة رخ�سة جتارية رقم 610220 
ال�سادر بتاريخ 2010/12/6 يف دائرة التنمية القت�سادية بخورفكان.  اىل ال�سيد/ 
مهند احمد علي خلفان ال�سعدي ، اجلن�سية : الإمارات - ليكن معلوما للجميع بان 
الكاتب العدل يف مدينة خورفكان �سيقوم بالت�سديق على توقيعات ذوي ال�ساأن يف 

املحرر املذكور بعد انق�ساء ا�سبوعني من تاريخ ن�سر هذا العلن.
�سهيل علي �سعيد خلف النقبي 

الكاتب العدل خورفكان

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

الكاتب العدل- خورفكان

العدد 11949 بتاريخ 2017/2/20   
 يف الدعوى رقم : 2015/923 - تنفيذ جتاري 

لدى حمكمة دبي البتدائية املوقرة 
مرفوعة من املدعية : �سركة الخوة لتعبئة الغاز - ذ م م 

على املدعي عليها : دبي واير م م ح 
معتمد  وك��ي��ل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا  احل�����س��ور  عليها  امل��دع��ي  ممثل  م��ن  يطلب 
لجتماع اخلرة املقرر عقده يف متام ال�ساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الحد 
املوافق 2017/2/26 يف مكتب اخلبري الكائن يف دبي - ديرة - رقعة البطني - برج 
اف��ادات الط��راف متهيدا ملعاينة املحجوزات  ال�ساملية - طابق 11 - وذل��ك لخذ 

وتقدمي تقرير اخلرة لعدالة املحكمة.  
للتوا�سل مع اخلبري الت�سال على رقم  06-5697710   

خبري هند�سي - زياد عبد الهادي زكريا      

اإعالن بالن�سر 
حل�سور اإجتماع اخلربة الهند�سية

العدد 11949 بتاريخ 2017/2/20   
    يف الدعوى رقم 2016/1816 جتاري كلي   

املعلن اليه/املدعي عليه : معاذ احمد جا�سم ح�سن احلمادي 
بناء على تكليفنا من قبل حمكمة دبي املوقرة لعمال اخلرة املح�سابية يف الدعوى 
والن�سف ع�سرا  الرابعة  ال�ساعة   2017/2/26 املوافق  الحد  يوم  فقد حددنا  اعله 
موعدا لعقد الجتماع الول للخرة املحا�سبية وذلك مبكتبنا الكائن دبي- بر دبي- 
العطار مكتب رقم  ب��رج   امل��ايل  املركز  بالقرب من حمطة م��رتو  زاي��د  ال�سيخ  �سارع 
2403 الطابق الرابع والع�سرون- هاتف رقم  3589996-04 وفاك�س 3589966-04 �س 
ب 91153 دبي - لذا يطلب ح�سوركم او من ميثلكم قانونا حل�سور الجتماع املذكور 

مع اح�سار كافة امل�ستندات املتعلقة بالدعوى.
 i2an م�سعل الزرعوين للمحا�سبة القانونية- ع�سو يف

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

دعوة حل�سور الجتماع الول   
للخربة املحا�سبية

العدد 11949 بتاريخ 2017/2/20   
 مذكرة اإعادة اعالن املدعى عليه بالن�سر

                          اىل املدعي عليه/ وايدوول للن�ساءات - �س ذ م م  جمهول حمل القامة 
نعلنكم باأن املدعيني قد اقاموا عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت املحكمة لها 

جل�سة يوم الثلثاء بتاريخ 2017/3/7 م ، يف ال�ساعة 8.30. 

م�ستندات  او  م��ذك��رات  من  لديكم  ما  تقدمي  وعليكم  قانونا  ميثلكم  من  او  باحل�سور  مكلفون  فانتم  ل��ذا 
  ، ح�سوري  مبثابة  �سيكون  احلكم  ف��ان  تخلفكم  حالة  ويف  الق��ل.  على  اي��ام  بثلث  اجلل�سة  قبل  للمحكمة 

بال�سافة اىل الر�سوم وامل�ساريف واحلكم م�سمول املعجل بل كفالة.  
ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�سية
273/2017/13
281/2017/13
289/2017/13
397/2017/13
339/2017/13

م
1
2
3
4
5

ا�سم املدعي
 بهوبيندير �سينغ جاناك �سينغ
ميزانور حممد �سديق مول 

حممد عامر علي ح�سن
حممد م�سطفى املتويل ابراهيم

مدحت حممد حممد ح�سن خليل 

مبلغ املطالبة
15814 درهم �سامل تذكرة العودة
77783 درهم �سامل تذكرة العودة
27091 درهم �سامل تذكرة العودة
70625 درهم �سامل تذكرة العودة
73774 درهم �سامل تذكرة العودة

العدد 11949 بتاريخ 2017/2/20   
 مذكرة اعادة اعالن املدعى عليه بالن�سر

                       اىل املدعي عليه/وايدوول للن�ساءات - �س ذ م م   جمهول حمل القامة 
نعلنكم باأن املدعيني قد اقاموا عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت املحكمة 

لها جل�سة يوم الحد بتاريخ 2017/3/5 م ، يف ال�ساعة 8.30    

او  م��ذك��رات  م��ن  لديكم  م��ا  تقدمي  وعليكم  قانونا  ميثلكم  م��ن  او  باحل�سور  مكلفون  فانتم  ل��ذا 
�سيكون  ، ويف حالة تخلفكم فان احلكم  الق��ل  اي��ام على  م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة 

مبثابة ح�سوري ، بال�سافة اىل الر�سوم وامل�ساريف واحلكم م�سمول املعجل بل كفالة.

ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�سية
245/2017/13 
282/2017/13
290/2017/13

م
1
2
3

ا�سم املدعي
 حممد جهاجنري علوم �سم�س احلق هولدير 

كري�سنان كوتي �سيفا�سانكارا بيلي 
م�سطفى رجب عبد الباقي جحرود  

مبلغ املطالبة
17823 درهم �سامل اىل تذكرة العودة

80031 درهم �سامل اىل تذكرة العودة 
66571 درهم �سامل اىل تذكرة العودة

العدد 11949 بتاريخ 2017/2/20   
مذكرة اعالن املدعي عليه باحلكم مبثابة احل�سوري بالن�سر

القامة  م  جمهول حم��ل  م  ذ  ���س   - الطبي  ك��ري  �سكاي  امل��دع��ي عليه/مركز  اىل 
ل�سالح  امل��ذك��ورة  ال��دع��اوي  يف  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب���اأن  نعلنكم 

املدعيني بالزام املدعى عليها بان توؤدي.

والزمتها باملنا�سب من امل�ساريف واعفت املدعي من ن�سيبه منه. 
ن�سر  التايل  اليوم  من  اعبتارا  يوما  ثلثني  خلل  لل�ستئناف  قابل  احل�سوري  مبثابة  حكما 

هذا العلن

ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�سية
 2016/7851 عمايل جزئي 
2016/7717 عمايل جزئي 
2016/7718 عمايل جزئي 
2016/7850 عمايل جزئي 

م
1
2
3
4

ا�سم املدعي
  مارا�سيل نوربي لبادان 

مارك ديني�س ميجول ارلنو 
فيكتوريو جى ار جوزوم اوناتي 

جي�سيكا ماجي�سرتادو فريديفلور 

   مبلغ �ملطالبة 
 38479  درهم + تذكرة العودة 
12250  درهم + تذكرة العودة 
20399  درهم + تذكرة العودة 
25637  درهم + تذكرة العودة 

 تاريخ �حلكم
2017/1/22 
2017/1/15
2017/1/31
 2017/1/22

العدد 11949 بتاريخ 2017/2/20   
اعالن جمموعة  )بالن�سر(            

اىل املنفذ �سدها : ليجند للخدمات الفنية - �س ذ م م   
مبا ان طالبي التنفيذ اقاموا التنفيذات املو�سحة بالك�سف ادناه، وذلك للزامك 
ب�سداد املبالغ املو�سحه به خلل )15( يوما من تاريخ التبليغ وعليه فان املحكمة 

�ستتخذ الجراءات التنفيذية بحكم يف حال عدم اللتزام بالقرار املذكور 

رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم التنفيذ 
2016/4455 تنفيذ عمايل  
2016/4229 تنفيذ عمايل  
2016/4403 تنفيذ عمايل  
2016/4402 تنفيذ عمايل 

م
1
2
3
4

اجلهة طالبة التنفيذ   
 حممد رفيق ال�سلم ح�سمت علي خانه

بابول مياه �سريت علي
را�سل �سهاد مياه

حممد عمران حممد يون�س 

 ر�سم �لتنفيذ   
  900 درهم  
900 درهم  
900 درهم  
997 درهم

 �ملبلغ �ملنفذ به   
  8350  درهم 
 7483  درهم 
 9545  درهم 

 11365.50  درهم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11949 بتاريخ 2017/2/20   

انذار عديل بالن�سر
 رقم 2017/1083   

املنذر : نا�سر لوتاه للعقارات - �س ذ م م   - بوكالة املحامي / ح�سني لوتاه 
املنذر اليه : حممد يو�سف عبداهلل �سكري 

فان املنذرة ومبوجب هذا النذار تنذركم ب�سرورة املبادرة  اىل �سداد القيمة اليجارية 
و�ستون  وواح��د  واربعمائة  ال��ف  �سبعة   )7461( وق��دره  مببلغ  ف��ورا  بذمتكم  امل�ستحقة 
القانونية  ، وم��ا ي�ستجد من اج��رة حتى ل ن�سطر اىل اتخاذ كافة الج���راءات  دره��م 
لتح�سيل كامل حقوقه موكلنا ، وحتميلكم جميع ما قد ين�ساأ عن ذلك من م�ساريف 
ور�سوم واتعاب حماماة وفوائد تاأخريية ، ف�سل عن املطالبة بالتعوي�س عما ا�سابه 
من ا�سرار نتيجة تاأخركم يف ال�سداد مع احتفاظ موكلنا املنذر اي�سا بحقه برفع دعوى 
القانونية الخ��رى وذل��ك يف خلل ثلثون يوما من  بكافة حقوقه  باملطالبة  اإخ��لء 

تاريخ ا�ستلم هذا النذار .
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11949 بتاريخ 2017/2/20   

انذار عديل بالن�سر
 رقم 2017/1084   

املنذر : حممد ابراهيم الغني - �سوري اجلن�سية  
املنذر اليه : �سعد �سعيد الوقدان - �سعودي اجلن�سية 

ا�ستمل  به وما  للعلم مبا جاء  الع��لن  بهذا   اليه  املنذر  املنذر اىل  : يتوجه  املو�سوع 
عليه ونفاذ مفعوله قانونا ، فاننا ننذركم ونكلفكم ب�سرورة الوفاء باملبلغ و�سداد )مبلغ 
وقدره 95.900 درهم فقط خم�سة وت�سعون الف وت�سعمائة درهم( ل�سالح املنذر يف موعد 
اق�ساه خم�سة ايام من تاريخ ا�ستلمكم لهذا التكليف بالوفاء وال فاننا �سوف نتخذ 
الجراءات القانونية يف مواجهتكم وعليه فاننا نحملكم كافة امل�سوؤولية املادية واملعنوية 

عن عدم ال�سداد يف املوعد املحدد ا�سافة اىل حتميلكم كافة الر�سوم وامل�ساريف 
مع حفظ كافة حقوق املنذر ب�سائر انواعها حال وم�ستقبل.

  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11949 بتاريخ 2017/2/20   

انذار عديل بالن�سر
 رقم 2017/1085   

املنذر : تايجر وير للتجاره العامة - �س ذ م م 
املنذر اليه : عبد الواحد حممد حممد علي - م�سري اجلن�سية 
درهم   13000 مببلغ   15 رق���م  ال�سيك  قيمة  ب�����س��داد  نخطركم 
خلل خم�سة ايام من تاريخ هذا الع��لن وال �سن�سطر اتخاذ 
مع  ال�����س��ي��ك  بقيمة  للمطالبة  ���س��دك��م  ال��ق��ان��ون��ي��ة  الج������راءات 

حتملكم امل�ساريف الق�سائية.
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11949 بتاريخ 2017/2/20   

انذار عديل بالن�سر
 رقم 2017/1077   

املنذر : بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 
بوكالة املحامية / موزة اخلظر 

املنذر اليه : مطعم ال�سوكة الذهبية �س ذ م م - فرع ال�سارقة 
بوكالتنا عن املنذر بنك راأ�س اخليمة الوطني �س م ع - جئنا مبوجب هذا الن��ذار العديل ننذركم بوجوب 
ال�سوكة  البنك ومطعم  املرمة بني  البنكية  الت�سهيلت  ذمتكم �سمانكم لتفاقية  املرت�سد يف  املبلغ  �سداد 
الف  و�سبعة  ومئتان  مليون  اربعة   / دره��م   4.207.309  / مبلغ  �سداد  ب�سرورة  وذل��ك   - م  م  ذ  �س  الذهبية 
وثلثمائة وت�سعة درهم( وذلك خلل مهلة �سبعة ايام من تاريخ اعلنكم او تبلغكم ا�سول بهذا النذار ، 
وال �سن�سطر ا�سفني اتخاذ كافة الجراءات القانونية اجتاهكم ، ومطالبتكم ق�سائيا بالت�سامن والتكافل 
مع املدين )مطعم ال�سوكة الذهبية �س ذ م م( ب�سداد قيمة هذا املبلغ ، مع الزامكم اي�سا بتعوي�س البنك 
مع   ، املبلغ  هذا  لقيمة  �سدادكم  عن  وامتناعكم  تعنتكم  ج��راء  تكبدها  التي  ال�سرار  كافة  عن  املنذر  املنذر 

حتميلكم كافة الر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة املرتتبة على ذلك. 
  الكاتب العدل

العدد 11949 بتاريخ 2017/2/20   
 اعــــــــــالن         

، احمل بطاقة هوية  اإماراتي اجلن�سية   ، احمد  كايد ح�سن  ال�سيد/ عبداهلل  للجميع  ليكن معلوما 
والتي   ،  523966 رقم  التجارية  الرخ�سة  �ساحب  وب�سفته  رقم : 78419743516098  
�ساد�سة  فئة  م��ق��اولت  وال��ن�����س��اط  والر���س��ي��ات  التك�سية  مل��ق��اولت  ال�ساطر  ال��ت��ج��اري  ال���س��م  حتمل 
التك�سية والر�سيات ديكور والكائنة باإمارة ال�سارقة كلباء املفرق يرغب يف ا�سافة ال�سريك ال�سيد/ 
�سمبهو  دايال جاجنيد بردهي �ساند جاجنيد ، هندي اجلن�سية اىل الرخ�سة التجارية املذكور  اعله 
كما يرغب يف التنازل عن ح�سته البالغة %10 اىل ال�سريك �سمبهو دايال جاجنيد بردهي �ساند 
جاجنيد ، كما يرغب ال�سركاء يف تغيري ال�سكل القانوين لل�سركة من موؤ�س�سة فردية اىل �سركه ذات 

م�سوؤولية حمدودة. 
وعمل بن�س امل��ادة )5/14( من القانون الحت��ادي رقم 2013/4 ل�سنة يف �سان الكاتب العدل.  فقد 
اقت�سى ن�سر هذا العلن للعلم وعلى كل من له حق العرتا�س على هذا الجراء ان يقوم باملراجعة 

اىل كاتب العدل خلل ا�سبوعني من تاريخ ن�سر هذا العلن وال�ست�ستكمل  الجراءات القانونية
كاتب العدل
حمكمةكلباء الحتادية البتدائية

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

العدد 11949 بتاريخ 2017/2/20   

 املخطر ال�ستاذ املحامي / علي م�سبح علي �ساحي  -  اإماراتي اجلن�سية

املخطر اليه : �سليم نواز خان - باك�ستاين اجلن�سية

ومت  للمخطر  بالق�سايا  عام  توكيل  حترير  اليه  للمخطر  �سبق 

توثيقه بالكاتب العدل بدبي حتت رقم 2012/1/56748  بتاريخ 

اإعتزال الوكالة املحررة  2012/4/4 ، وحيث ان املخطر يرغب يف 

له من قبل املخطر اليه.
املنذر /  ال�ستاذ املحامي / علي م�سبح �ساحي       

 اإخطار باإعتزال وكالة بالن�سر

العدد 11949 بتاريخ 2017/2/20   

 املخطر ال�ستاذ املحامي / علي م�سبح علي �ساحي  -  اإماراتي اجلن�سية
املخطر اليه : عمر نواز فهيم نواز - باك�ستاين اجلن�سية - ب�سفته 

وكيل عن / �سليم نواز خان ... باك�ستاين اجلن�سية 
خان  نواز  �سليم  املدعو/  عن  وكيل  ب�سفته  اليه  للمخطر  �سبق 
بتحرير   ،2010/1/57609 بالرقم  مقيد  عام  توكيل  مبوجب 
توكيل عام بالق�سايا للمخطر ومت توثيقه بالكاتب العدل بدبي  
حتت رقم 2014/1/154723 بتاريخ 2012/4/4 ،  وحيث ان املخطر 

يرغب يف اإعتزال الوكالة املحررة له من قبل املخطر اليه.
املنذر /  ال�ستاذ املحامي / علي م�سبح �ساحي       

 اإخطار باإعتزال وكالة بالن�سر
العدد 11949 بتاريخ 2017/2/20   

مذكرة اعالن  متنازع �سده بالن�سر
   يف  الدعوى 2016/476  نزاع تعيني خربة جتاري                      

اىل املتنازع �سده/1- افانتجريد ا�ستيت اند كومباين ليمتد - جمهول حمل 
القامة مبا ان املتنازع/جايد لين انترييرز - �س ذ م م وميثله : عائ�سة عتيق 
بندب خبري هند�سي  املطالبة  الدعوى  عليك  اق��ام  قد   - ب��لل جوهر  علي 
املحاماة.   وح��ددت لها  بالر�سوم وامل�ساريف واتعاب  املدعي عليه  ال��زام  مع 
جل�سة يوم الثنني املوافق 2017/3/6 ال�ساعة 8.30 �س مبكتب امل�سلح  لذا 
فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة ايام على القل.  
رئي�س الق�سم                                                

حماكم دبي

الت�سويات الودية

العدد 11949 بتاريخ 2017/2/20   
اعالن حكم متهيدي بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2016/1939 جتاري كلي 
م   2- �سمد م�سطفى  م  ذ   - التجارية  ق��وي  �سركة �سمد م�سطفى   - املدعي عليه /1  اىل 
ذ م م جمهويل   - التجارية  قوي - ب�سفته كفيل �سامن لدين �سركة �سمد م�سطفى قوي 
حمل القامة مبا ان املدعي بنك ملي ايران - فرع �سركة اجنبية وميثله : من�سور عبداهلل 
حممد اأحمد الزرعوين - مبا ان املدعي بنك ملي ايران - فرع �سركة اجنبية  قد اقام الدعوى 
  2017/2/16 بتاريخ   املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  وعليه  اع��له  امل��ذك��ورة 
احلكم التمهيدي التايل : حكمت املحكمة مبثابة احل�سوري  وقبل الف�سل يف املو�سوع : بندب 
اخلبري امل�سريف املخت�س �ساحب الدور باجلدول وتكون مهمته وفق منطوق احلكم ال�سادر 
بتلك اجلل�سة  - وحددت لها املحكمة جل�سة يوم اخلمي�س  املوافق 2017/3/2  ال�ساعة 30 : 09 

�سباحا يف القاعة Ch2.E.21 يف حالة عدم �سداد املدعي امانة اخلبري
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11949 بتاريخ 2017/2/20   

اعالن حكم متهيدي بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2016/1956 جتاري كلي 

اىل املدعي عليه /1 - مركز رديال للتجارة  2- ن�سر اهلل امني اهلل جعفري ف�ساركي - ب�سفته 
كفيل �سامن لدين �سركة مركز ردي��ال للتجارة جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي بنك 
ملي ايران - فرع �سركة اجنبية وميثله : من�سور عبداهلل حممد اأحمد الزرعوين - مبا ان 
املدعي بنك ملي ايران - فرع �سركة اجنبية  قد اقام الدعوى املذكورة اعله وعليه نعلنكم 
بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2017/2/16  احلكم التمهيدي التايل : حكمت 
املحكمة / وقبل الف�سل يف املو�سوع : بندب اخلبري امل�سريف املخت�س �ساحب الدور باجلدول 
وتكون مهمته وفق منطوق احلكم ال�سادر بتلك اجلل�سة  - وحددت لها املحكمة جل�سة يوم 
اخلمي�س  املوافق 2017/3/2  ال�ساعة 30 : 09 �سباحا يف القاعة Ch2.E.21 يف حالة عدم 

�سداد املدعي امانة اخلبري
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11949 بتاريخ 2017/2/20   

اعالن حكم متهيدي بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2016/1986 جتاري كلي 

اىل املدعي عليه /1 -حممد علي اله يار ترابي 2- اح�سان حممد علي ترابي  3- ليت�ساين 
للتجارة - �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة  جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي بنك ملي ايران 
- فرع �سركة اجنبية وميثله : من�سور عبداهلل حممد اأحمد الزرعوين - مبا ان املدعي بنك 
ملي ايران - فرع �سركة اجنبية  قد اقام الدعوى املذكورة اعله وعليه نعلنكم بان املحكمة 
املحكمة  حكمت   : التايل  التمهيدي  احلكم   2017/2/16 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت 
مبثابة احل�سوري  وقبل الف�سل يف املو�سوع : بندب اخلبري امل�سريف املخت�س �ساحب الدور 
املحكمة  بتلك اجلل�سة  - وح��ددت لها  ال�سادر  باجلدول وتكون مهمته وفق منطوق احلكم 
جل�سة يوم اخلمي�س  املوافق 2017/3/2  ال�ساعة 30 : 09 �سباحا يف القاعة Ch2.E.21 يف 

حالة عدم �سداد املدعي امانة اخلبري
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11949 بتاريخ 2017/2/20   

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2016/727 عقاري كلي 

حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  الق��ام��ة  حمل  جمهول  ن���وروزى  عبا�سعلي  ح�سينعلي  عليه/1-  املحكوم  اىل 
بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2017/1/22  يف الدعوى املذكورة اعله ل�سالح/بنك اخلليج الول - فرع دبي 
- بف�سخ اتفاقية الجارة املنتهية بالتملك )اتفاقية ايجار منتهية بالتملك( وملحقها ، مو�سع الدعوى 
 JUMAIRA BAY(  - ت��اور  ب��اي  - جمريا   )4( رق��م  بالطابق   )403( رق��م  العقارية  ال��وح��دة  ع��ن 
TOWER - X1( - منطقة الثنية اخلام�سة - دبي ، وبالزام املدعي عليه بت�سليم الوحدة العقارية 
ال��واردة ب�سهادة  بالتملك(  املنتهية  العقاري )الإج��ارة  القيد  ا�سارة  ، وبالغاء  ال�سواغل  للمدعي خالية من 
امللكية ل�سالح املدعي عليه التي مفادها )تخ�سع ملكية العقار اىل ترتيبات الجارة املنتهية بالتملك طبقا 
لعقد اليجارة املنتهي بالتملك وملحقاته املودع لدى الدائرة( ، والزمت املدعي عليه بالر�سوم وامل�سروفات 
ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة. ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات.  حكما مبثابة احل�سوري قابل 
ال�سمو  با�سم �ساحب  الع��لن �سدر  لن�سر هذا  التايل  اليوم  اعتبارا من  يوما  لل�ستئناف خلل ثلثني 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11949 بتاريخ 2017/2/20   
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2016/2453 جتاري جزئي                                        
بان  نعلنكم  الق��ام��ة  حم��ل  جمهول  ���س��ري��دار  اميل  رولن  ع��ل��ي��ه/1-  املحكوم  اىل 
املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2016/12/29  يف الدعوى املذكورة اعله 
ل�سالح/ فندق كابيتول بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ 20000 درهم 
ا�ستحقاق  تاريخ  من  �سنويا   %9 بواقع  القانونية  والفائدة  دره��م(  الف  )ع�سرون 
ال�سيك وحتى ال�سداد التام ف�سل عن الر�سوم وامل�ساريف وثلثمائة درهم مقابل 
يوما  قابل لل�ستئناف خلل ثلثني  املحاماة.  حكما مبثابة احل�سوري  اتعاب 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  با�سم  �سدر  الع��لن  ه��ذا  لن�سر  التايل  اليوم  من  اعتبارا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11949 بتاريخ 2017/2/20   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/19   جتاري كلي               

اىل املدعي عليه/1- �سركة اوي�سرت للتطوير العقاري - �س ذ م م -�سركة امنيات للتطوير 
العقاري �سابقا  2-بايزووتر تاور ليمتد/املعروفة �سابقا با�سم امنيات بلوت فايف ليمتد 
- م�سروع امنيات اخلام�س - ذ م م  جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ �ساينا �ستيت 
تاو  يو  مديرها  وميثلها   - م  م  ذ  اي�ست  ميدل  كوربوري�سن  اجننريينغ  كون�سرتاك�سن 
وميثله : ناجي علي احلاج ابراهيم بي�سون - قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة  
بت�سديق حكم املحكمني يف الدعوى مع الزام املدعي عليهما بالر�سوم وامل�ساريف واتعاب 
بالقاعة  ال�ساعة 9.30 �س  املوافق 2017/3/1  املحاماة. وحددت لها جل�سة يوم الربعاء 
Ch1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 
من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11949 بتاريخ 2017/2/20   

      مذكرة اعالن متظلم �سده بالن�سر     
   يف  الدعوى 2017/15 تظلم جتارى               

اىل املتظلم �سده/ 1- حيدو اوفر�سيز للتجارة العامة - �س ذ م م 2- ابراهيم ا�سماعيل 
لل�ستثمار  العربي  /امل�����س��رف  التظلم  اأن  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جمهويل  ب�سندي  حممد 
اآل علي - قد  والتجارة اخلارجية - امل�سرف - وميثله : عبداهلل خمي�س غريب الناخي 
ال�سادر  يف الدعوى رقم  القرار  املذكور اعله ومو�سوعه تظلم من  التظلم  اقام عليك 
2017/19 والر�سوم وامل�ساريف. وحددت لها جل�سه يوم الحد  املوافق 2017/2/26 ال�ساعة 
اأو من ميثلك قانونيا  8.30 �سباحا بالقاعة رقم ch1.B.6 لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
ايام  اأو م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة  وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

على الأقل ويف حالة تخلفك فاإن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري   
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11949 بتاريخ 2017/2/20   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/24  مدين كلي                 

ان  القامة مبا  كومار  جمهول حمل  فيجايا  بيلي  / 1-جوفيندا  عليه  املدعي  اىل 
املدعي/رادهاماين تيلكاراج - ب�سفتها والدة املتويف / �سيلفن تيلك(  قد اأقام عليك 
يوؤديا  بان  والت�سامم  بالت�سامن  عليهما  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى 
للمدعني مبلغ وقدره )200.000 درهم( عن الدية ال�سرعية وبواقع 9% من تاريخ احلكم 
النهائي وحتى تاريخ ال�سداد وبان يوؤديا للمدعية مبلغ وقدره )750.000 درهم(  عما 
ا�سابها من ا�سرار مادية وبواقع 9% من تاريخ احلكم النهائي وحتى ال�سداد.  وحددت 
 Ch1.C.15 لها جل�سة يوم الثنني  املوافق  2017/2/27  ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 11949 بتاريخ 2017/2/20   
 اعـــــــالن       

ال�سيد/   : خورفكان   والت�سديقات-  العدل  الكاتب  ب��ادارة  العدل  الكاتب  انا  ايل  تقدم   
�سعيد ح�سن �سعيد احمد احلمودي ، اجلن�سية : الإم��ارات  وطلب الت�سديق على حمرر 
يت�سمن )تنازل( يف ح�سته البالغة 100% يف ال�سم التجاري مراعي ال�سام لتجارة اأغذية 
 ، بالتجزئة   - والطيور  احل��ي��وان��ات  اأغ��ذي��ة  بيع  الرخ�سة  ن�ساط   ، والطيور  احل��ي��وان��ات 
 ،  627601 رق��م  جتارية  رخ�سة  خورفكان  يف   القت�سادية  التنمية  دائ��رة  من  واملرخ�س 
ال�سادر بتاريخ 2013/4/15 يف دائرة التنمية القت�سادية بخورفكان.  اىل ال�سيد/ عبد 
اللطيف �سحاده الطلحة ، اجلن�سية : �سوريا - ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل 
املذكور بعد  املحرر  ال�ساأن يف  بالت�سديق على توقيعات ذوي  �سيقوم  يف مدينة خورفكان 

انق�ساء ا�سبوعني من تاريخ ن�سر هذا العلن.
الكاتب العدل خورفكان
عائ�سة حممد علي 

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

الكاتب العدل- خورفكان
العدد 11949 بتاريخ 2017/2/20   

 اعـــــــالن       
تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�سديقات- خورفكان  : ال�سيد/ 
في�سل علي احمد �سعيد عبداهلل احلمودي ، اجلن�سية : الإمارات وطلب الت�سديق 
للحلقة  الراقي  ال��ذوق  �سالون  التجاري  ال�سم  يف  )تنازل(  يت�سمن  حمرر  على 
واملرخ�س من دائرة التنمية القت�سادية يف  ال�سارقة رخ�سة جتارية رقم 610220 
ال�سادر بتاريخ 2010/12/6 يف دائرة التنمية القت�سادية بخورفكان.  اىل ال�سيد/ 
مهند احمد علي خلفان ال�سعدي ، اجلن�سية : الإمارات - ليكن معلوما للجميع بان 
الكاتب العدل يف مدينة خورفكان �سيقوم بالت�سديق على توقيعات ذوي ال�ساأن يف 

املحرر املذكور بعد انق�ساء ا�سبوعني من تاريخ ن�سر هذا العلن.
�سهيل علي �سعيد خلف النقبي 

الكاتب العدل خورفكان

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

الكاتب العدل- خورفكان

العدد 11949 بتاريخ 2017/2/20   
 يف الدعوى رقم : 2015/923 - تنفيذ جتاري 

لدى حمكمة دبي البتدائية املوقرة 
مرفوعة من املدعية : �سركة الخوة لتعبئة الغاز - ذ م م 

على املدعي عليها : دبي واير م م ح 
معتمد  وك��ي��ل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا  احل�����س��ور  عليها  امل��دع��ي  ممثل  م��ن  يطلب 
لجتماع اخلرة املقرر عقده يف متام ال�ساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الحد 
املوافق 2017/2/26 يف مكتب اخلبري الكائن يف دبي - ديرة - رقعة البطني - برج 
اف��ادات الط��راف متهيدا ملعاينة املحجوزات  ال�ساملية - طابق 11 - وذل��ك لخذ 

وتقدمي تقرير اخلرة لعدالة املحكمة.  
للتوا�سل مع اخلبري الت�سال على رقم  06-5697710   

خبري هند�سي - زياد عبد الهادي زكريا      

اإعالن بالن�سر 
حل�سور اإجتماع اخلربة الهند�سية

العدد 11949 بتاريخ 2017/2/20   
    يف الدعوى رقم 2016/1816 جتاري كلي   

املعلن اليه/املدعي عليه : معاذ احمد جا�سم ح�سن احلمادي 
بناء على تكليفنا من قبل حمكمة دبي املوقرة لعمال اخلرة املح�سابية يف الدعوى 
والن�سف ع�سرا  الرابعة  ال�ساعة   2017/2/26 املوافق  الحد  يوم  فقد حددنا  اعله 
موعدا لعقد الجتماع الول للخرة املحا�سبية وذلك مبكتبنا الكائن دبي- بر دبي- 
العطار مكتب رقم  ب��رج   امل��ايل  املركز  بالقرب من حمطة م��رتو  زاي��د  ال�سيخ  �سارع 
2403 الطابق الرابع والع�سرون- هاتف رقم  3589996-04 وفاك�س 3589966-04 �س 
ب 91153 دبي - لذا يطلب ح�سوركم او من ميثلكم قانونا حل�سور الجتماع املذكور 

مع اح�سار كافة امل�ستندات املتعلقة بالدعوى.
 i2an م�سعل الزرعوين للمحا�سبة القانونية- ع�سو يف

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

دعوة حل�سور الجتماع الول   
للخربة املحا�سبية

العدد 11949 بتاريخ 2017/2/20   
 مذكرة اإعادة اعالن املدعى عليه بالن�سر

                          اىل املدعي عليه/ وايدوول للن�ساءات - �س ذ م م  جمهول حمل القامة 
نعلنكم باأن املدعيني قد اقاموا عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت املحكمة لها 

جل�سة يوم الثلثاء بتاريخ 2017/3/7 م ، يف ال�ساعة 8.30. 

م�ستندات  او  م��ذك��رات  من  لديكم  ما  تقدمي  وعليكم  قانونا  ميثلكم  من  او  باحل�سور  مكلفون  فانتم  ل��ذا 
  ، ح�سوري  مبثابة  �سيكون  احلكم  ف��ان  تخلفكم  حالة  ويف  الق��ل.  على  اي��ام  بثلث  اجلل�سة  قبل  للمحكمة 

بال�سافة اىل الر�سوم وامل�ساريف واحلكم م�سمول املعجل بل كفالة.  
ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�سية
273/2017/13
281/2017/13
289/2017/13
397/2017/13
339/2017/13

م
1
2
3
4
5

ا�سم املدعي
 بهوبيندير �سينغ جاناك �سينغ
ميزانور حممد �سديق مول 

حممد عامر علي ح�سن
حممد م�سطفى املتويل ابراهيم

مدحت حممد حممد ح�سن خليل 

مبلغ املطالبة
15814 درهم �سامل تذكرة العودة
77783 درهم �سامل تذكرة العودة
27091 درهم �سامل تذكرة العودة
70625 درهم �سامل تذكرة العودة
73774 درهم �سامل تذكرة العودة

العدد 11949 بتاريخ 2017/2/20   
 مذكرة اعادة اعالن املدعى عليه بالن�سر

                       اىل املدعي عليه/وايدوول للن�ساءات - �س ذ م م   جمهول حمل القامة 
نعلنكم باأن املدعيني قد اقاموا عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت املحكمة 

لها جل�سة يوم الحد بتاريخ 2017/3/5 م ، يف ال�ساعة 8.30    

او  م��ذك��رات  م��ن  لديكم  م��ا  تقدمي  وعليكم  قانونا  ميثلكم  م��ن  او  باحل�سور  مكلفون  فانتم  ل��ذا 
�سيكون  ، ويف حالة تخلفكم فان احلكم  الق��ل  اي��ام على  م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة 

مبثابة ح�سوري ، بال�سافة اىل الر�سوم وامل�ساريف واحلكم م�سمول املعجل بل كفالة.

ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�سية
245/2017/13 
282/2017/13
290/2017/13

م
1
2
3

ا�سم املدعي
 حممد جهاجنري علوم �سم�س احلق هولدير 

كري�سنان كوتي �سيفا�سانكارا بيلي 
م�سطفى رجب عبد الباقي جحرود  

مبلغ املطالبة
17823 درهم �سامل اىل تذكرة العودة
80031 درهم �سامل اىل تذكرة العودة 
66571 درهم �سامل اىل تذكرة العودة

العدد 11949 بتاريخ 2017/2/20   
مذكرة اعالن املدعي عليه باحلكم مبثابة احل�سوري بالن�سر

القامة  م  جمهول حم��ل  م  ذ  ���س   - الطبي  ك��ري  �سكاي  امل��دع��ي عليه/مركز  اىل 
ل�سالح  امل��ذك��ورة  ال��دع��اوي  يف  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب���اأن  نعلنكم 

املدعيني بالزام املدعى عليها بان توؤدي.

والزمتها باملنا�سب من امل�ساريف واعفت املدعي من ن�سيبه منه. 
ن�سر  التايل  اليوم  من  اعبتارا  يوما  ثلثني  خلل  لل�ستئناف  قابل  احل�سوري  مبثابة  حكما 

هذا العلن

ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�سية
 2016/7851 عمايل جزئي 
2016/7717 عمايل جزئي 
2016/7718 عمايل جزئي 
2016/7850 عمايل جزئي 

م
1
2
3
4

ا�سم املدعي
  مارا�سيل نوربي لبادان 

مارك ديني�س ميجول ارلنو 
فيكتوريو جى ار جوزوم اوناتي 

جي�سيكا ماجي�سرتادو فريديفلور 

   مبلغ �ملطالبة 
 38479  درهم + تذكرة العودة 
12250  درهم + تذكرة العودة 
20399  درهم + تذكرة العودة 
25637  درهم + تذكرة العودة 

 تاريخ �حلكم
2017/1/22 
2017/1/15
2017/1/31
 2017/1/22

العدد 11949 بتاريخ 2017/2/20   
اعالن جمموعة  )بالن�سر(            

اىل املنفذ �سدها : ليجند للخدمات الفنية - �س ذ م م   
مبا ان طالبي التنفيذ اقاموا التنفيذات املو�سحة بالك�سف ادناه، وذلك للزامك 
ب�سداد املبالغ املو�سحه به خلل )15( يوما من تاريخ التبليغ وعليه فان املحكمة 

�ستتخذ الجراءات التنفيذية بحكم يف حال عدم اللتزام بالقرار املذكور 

رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم التنفيذ 
2016/4455 تنفيذ عمايل  
2016/4229 تنفيذ عمايل  
2016/4403 تنفيذ عمايل  
2016/4402 تنفيذ عمايل 

م
1
2
3
4

اجلهة طالبة التنفيذ   
 حممد رفيق ال�سلم ح�سمت علي خانه

بابول مياه �سريت علي
را�سل �سهاد مياه

حممد عمران حممد يون�س 

 ر�سم �لتنفيذ   
  900 درهم  
900 درهم  
900 درهم  

997 درهم

 �ملبلغ �ملنفذ به   
  8350  درهم 
 7483  درهم 
 9545  درهم 

 11365.50  درهم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11949 بتاريخ 2017/2/20   

انذار عديل بالن�سر
 رقم 2017/1083   

املنذر : نا�سر لوتاه للعقارات - �س ذ م م   - بوكالة املحامي / ح�سني لوتاه 
املنذر اليه : حممد يو�سف عبداهلل �سكري 

فان املنذرة ومبوجب هذا النذار تنذركم ب�سرورة املبادرة  اىل �سداد القيمة اليجارية 
و�ستون  وواح��د  واربعمائة  ال��ف  �سبعة   )7461( وق��دره  مببلغ  ف��ورا  بذمتكم  امل�ستحقة 
القانونية  ، وم��ا ي�ستجد من اج��رة حتى ل ن�سطر اىل اتخاذ كافة الج���راءات  دره��م 
لتح�سيل كامل حقوقه موكلنا ، وحتميلكم جميع ما قد ين�ساأ عن ذلك من م�ساريف 
ور�سوم واتعاب حماماة وفوائد تاأخريية ، ف�سل عن املطالبة بالتعوي�س عما ا�سابه 
من ا�سرار نتيجة تاأخركم يف ال�سداد مع احتفاظ موكلنا املنذر اي�سا بحقه برفع دعوى 
القانونية الخ��رى وذل��ك يف خلل ثلثون يوما من  بكافة حقوقه  باملطالبة  اإخ��لء 

تاريخ ا�ستلم هذا النذار .
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11949 بتاريخ 2017/2/20   

انذار عديل بالن�سر
 رقم 2017/1084   

املنذر : حممد ابراهيم الغني - �سوري اجلن�سية  
املنذر اليه : �سعد �سعيد الوقدان - �سعودي اجلن�سية 

ا�ستمل  به وما  للعلم مبا جاء  الع��لن  بهذا   اليه  املنذر  املنذر اىل  : يتوجه  املو�سوع 
عليه ونفاذ مفعوله قانونا ، فاننا ننذركم ونكلفكم ب�سرورة الوفاء باملبلغ و�سداد )مبلغ 
وقدره 95.900 درهم فقط خم�سة وت�سعون الف وت�سعمائة درهم( ل�سالح املنذر يف موعد 
اق�ساه خم�سة ايام من تاريخ ا�ستلمكم لهذا التكليف بالوفاء وال فاننا �سوف نتخذ 
الجراءات القانونية يف مواجهتكم وعليه فاننا نحملكم كافة امل�سوؤولية املادية واملعنوية 

عن عدم ال�سداد يف املوعد املحدد ا�سافة اىل حتميلكم كافة الر�سوم وامل�ساريف 
مع حفظ كافة حقوق املنذر ب�سائر انواعها حال وم�ستقبل.

  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11949 بتاريخ 2017/2/20   

انذار عديل بالن�سر
 رقم 2017/1085   

املنذر : تايجر وير للتجاره العامة - �س ذ م م 
املنذر اليه : عبد الواحد حممد حممد علي - م�سري اجلن�سية 
درهم   13000 مببلغ   15 رق���م  ال�سيك  قيمة  ب�����س��داد  نخطركم 
خلل خم�سة ايام من تاريخ هذا الع��لن وال �سن�سطر اتخاذ 
مع  ال�����س��ي��ك  بقيمة  للمطالبة  ���س��دك��م  ال��ق��ان��ون��ي��ة  الج������راءات 

حتملكم امل�ساريف الق�سائية.
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11949 بتاريخ 2017/2/20   

انذار عديل بالن�سر
 رقم 2017/1077   

املنذر : بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 
بوكالة املحامية / موزة اخلظر 

املنذر اليه : مطعم ال�سوكة الذهبية �س ذ م م - فرع ال�سارقة 
بوكالتنا عن املنذر بنك راأ�س اخليمة الوطني �س م ع - جئنا مبوجب هذا الن��ذار العديل ننذركم بوجوب 
ال�سوكة  البنك ومطعم  املرمة بني  البنكية  الت�سهيلت  ذمتكم �سمانكم لتفاقية  املرت�سد يف  املبلغ  �سداد 
الف  و�سبعة  ومئتان  مليون  اربعة   / دره��م   4.207.309  / مبلغ  �سداد  ب�سرورة  وذل��ك   - م  م  ذ  �س  الذهبية 
وثلثمائة وت�سعة درهم( وذلك خلل مهلة �سبعة ايام من تاريخ اعلنكم او تبلغكم ا�سول بهذا النذار ، 
وال �سن�سطر ا�سفني اتخاذ كافة الجراءات القانونية اجتاهكم ، ومطالبتكم ق�سائيا بالت�سامن والتكافل 
مع املدين )مطعم ال�سوكة الذهبية �س ذ م م( ب�سداد قيمة هذا املبلغ ، مع الزامكم اي�سا بتعوي�س البنك 
مع   ، املبلغ  هذا  لقيمة  �سدادكم  عن  وامتناعكم  تعنتكم  ج��راء  تكبدها  التي  ال�سرار  كافة  عن  املنذر  املنذر 

حتميلكم كافة الر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة املرتتبة على ذلك. 
  الكاتب العدل

العدد 11949 بتاريخ 2017/2/20   
 اعــــــــــالن         

، احمل بطاقة هوية  اإماراتي اجلن�سية   ، احمد  كايد ح�سن  ال�سيد/ عبداهلل  للجميع  ليكن معلوما 
والتي   ،  523966 رقم  التجارية  الرخ�سة  �ساحب  وب�سفته  رقم : 78419743516098  
�ساد�سة  فئة  م��ق��اولت  وال��ن�����س��اط  والر���س��ي��ات  التك�سية  مل��ق��اولت  ال�ساطر  ال��ت��ج��اري  ال���س��م  حتمل 
التك�سية والر�سيات ديكور والكائنة باإمارة ال�سارقة كلباء املفرق يرغب يف ا�سافة ال�سريك ال�سيد/ 
�سمبهو  دايال جاجنيد بردهي �ساند جاجنيد ، هندي اجلن�سية اىل الرخ�سة التجارية املذكور  اعله 
كما يرغب يف التنازل عن ح�سته البالغة %10 اىل ال�سريك �سمبهو دايال جاجنيد بردهي �ساند 
جاجنيد ، كما يرغب ال�سركاء يف تغيري ال�سكل القانوين لل�سركة من موؤ�س�سة فردية اىل �سركه ذات 

م�سوؤولية حمدودة. 
وعمل بن�س امل��ادة )5/14( من القانون الحت��ادي رقم 2013/4 ل�سنة يف �سان الكاتب العدل.  فقد 
اقت�سى ن�سر هذا العلن للعلم وعلى كل من له حق العرتا�س على هذا الجراء ان يقوم باملراجعة 

اىل كاتب العدل خلل ا�سبوعني من تاريخ ن�سر هذا العلن وال�ست�ستكمل  الجراءات القانونية
كاتب العدل
حمكمةكلباء الحتادية البتدائية

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

العدد 11949 بتاريخ 2017/2/20   

 املخطر ال�ستاذ املحامي / علي م�سبح علي �ساحي  -  اإماراتي اجلن�سية

املخطر اليه : �سليم نواز خان - باك�ستاين اجلن�سية

ومت  للمخطر  بالق�سايا  عام  توكيل  حترير  اليه  للمخطر  �سبق 

توثيقه بالكاتب العدل بدبي حتت رقم 2012/1/56748  بتاريخ 

اإعتزال الوكالة املحررة  2012/4/4 ، وحيث ان املخطر يرغب يف 

له من قبل املخطر اليه.
املنذر /  ال�ستاذ املحامي / علي م�سبح �ساحي       

 اإخطار باإعتزال وكالة بالن�سر

العدد 11949 بتاريخ 2017/2/20   

 املخطر ال�ستاذ املحامي / علي م�سبح علي �ساحي  -  اإماراتي اجلن�سية
املخطر اليه : عمر نواز فهيم نواز - باك�ستاين اجلن�سية - ب�سفته 

وكيل عن / �سليم نواز خان ... باك�ستاين اجلن�سية 
خان  نواز  �سليم  املدعو/  عن  وكيل  ب�سفته  اليه  للمخطر  �سبق 
بتحرير   ،2010/1/57609 بالرقم  مقيد  عام  توكيل  مبوجب 
توكيل عام بالق�سايا للمخطر ومت توثيقه بالكاتب العدل بدبي  
حتت رقم 2014/1/154723 بتاريخ 2012/4/4 ،  وحيث ان املخطر 

يرغب يف اإعتزال الوكالة املحررة له من قبل املخطر اليه.
املنذر /  ال�ستاذ املحامي / علي م�سبح �ساحي       

 اإخطار باإعتزال وكالة بالن�سر
العدد 11949 بتاريخ 2017/2/20   

مذكرة اعالن  متنازع �سده بالن�سر
   يف  الدعوى 2016/476  نزاع تعيني خربة جتاري                      

اىل املتنازع �سده/1- افانتجريد ا�ستيت اند كومباين ليمتد - جمهول حمل 
القامة مبا ان املتنازع/جايد لين انترييرز - �س ذ م م وميثله : عائ�سة عتيق 
بندب خبري هند�سي  املطالبة  الدعوى  عليك  اق��ام  قد   - ب��لل جوهر  علي 
املحاماة.   وح��ددت لها  بالر�سوم وامل�ساريف واتعاب  املدعي عليه  ال��زام  مع 
جل�سة يوم الثنني املوافق 2017/3/6 ال�ساعة 8.30 �س مبكتب امل�سلح  لذا 
فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة ايام على القل.  
رئي�س الق�سم                                                

حماكم دبي

الت�سويات الودية

العدد 11949 بتاريخ 2017/2/20   
اعالن حكم متهيدي بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2016/1939 جتاري كلي 
م   2- �سمد م�سطفى  م  ذ   - التجارية  ق��وي  �سركة �سمد م�سطفى   - املدعي عليه /1  اىل 
ذ م م جمهويل   - التجارية  قوي - ب�سفته كفيل �سامن لدين �سركة �سمد م�سطفى قوي 
حمل القامة مبا ان املدعي بنك ملي ايران - فرع �سركة اجنبية وميثله : من�سور عبداهلل 
حممد اأحمد الزرعوين - مبا ان املدعي بنك ملي ايران - فرع �سركة اجنبية  قد اقام الدعوى 
  2017/2/16 بتاريخ   املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  وعليه  اع��له  امل��ذك��ورة 
احلكم التمهيدي التايل : حكمت املحكمة مبثابة احل�سوري  وقبل الف�سل يف املو�سوع : بندب 
اخلبري امل�سريف املخت�س �ساحب الدور باجلدول وتكون مهمته وفق منطوق احلكم ال�سادر 
بتلك اجلل�سة  - وحددت لها املحكمة جل�سة يوم اخلمي�س  املوافق 2017/3/2  ال�ساعة 30 : 09 

�سباحا يف القاعة Ch2.E.21 يف حالة عدم �سداد املدعي امانة اخلبري
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11949 بتاريخ 2017/2/20   

اعالن حكم متهيدي بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2016/1956 جتاري كلي 

اىل املدعي عليه /1 - مركز رديال للتجارة  2- ن�سر اهلل امني اهلل جعفري ف�ساركي - ب�سفته 
كفيل �سامن لدين �سركة مركز ردي��ال للتجارة جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي بنك 
ملي ايران - فرع �سركة اجنبية وميثله : من�سور عبداهلل حممد اأحمد الزرعوين - مبا ان 
املدعي بنك ملي ايران - فرع �سركة اجنبية  قد اقام الدعوى املذكورة اعله وعليه نعلنكم 
بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2017/2/16  احلكم التمهيدي التايل : حكمت 
املحكمة / وقبل الف�سل يف املو�سوع : بندب اخلبري امل�سريف املخت�س �ساحب الدور باجلدول 
وتكون مهمته وفق منطوق احلكم ال�سادر بتلك اجلل�سة  - وحددت لها املحكمة جل�سة يوم 
اخلمي�س  املوافق 2017/3/2  ال�ساعة 30 : 09 �سباحا يف القاعة Ch2.E.21 يف حالة عدم 

�سداد املدعي امانة اخلبري
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11949 بتاريخ 2017/2/20   

اعالن حكم متهيدي بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2016/1986 جتاري كلي 

اىل املدعي عليه /1 -حممد علي اله يار ترابي 2- اح�سان حممد علي ترابي  3- ليت�ساين 
للتجارة - �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة  جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي بنك ملي ايران 
- فرع �سركة اجنبية وميثله : من�سور عبداهلل حممد اأحمد الزرعوين - مبا ان املدعي بنك 
ملي ايران - فرع �سركة اجنبية  قد اقام الدعوى املذكورة اعله وعليه نعلنكم بان املحكمة 
املحكمة  حكمت   : التايل  التمهيدي  احلكم   2017/2/16 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت 
مبثابة احل�سوري  وقبل الف�سل يف املو�سوع : بندب اخلبري امل�سريف املخت�س �ساحب الدور 
املحكمة  بتلك اجلل�سة  - وح��ددت لها  ال�سادر  باجلدول وتكون مهمته وفق منطوق احلكم 
جل�سة يوم اخلمي�س  املوافق 2017/3/2  ال�ساعة 30 : 09 �سباحا يف القاعة Ch2.E.21 يف 

حالة عدم �سداد املدعي امانة اخلبري
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11949 بتاريخ 2017/2/20   

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2016/727 عقاري كلي 

حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  الق��ام��ة  حمل  جمهول  ن���وروزى  عبا�سعلي  ح�سينعلي  عليه/1-  املحكوم  اىل 
بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2017/1/22  يف الدعوى املذكورة اعله ل�سالح/بنك اخلليج الول - فرع دبي 
- بف�سخ اتفاقية الجارة املنتهية بالتملك )اتفاقية ايجار منتهية بالتملك( وملحقها ، مو�سع الدعوى 
 JUMAIRA BAY(  - ت��اور  ب��اي  - جمريا   )4( رق��م  بالطابق   )403( رق��م  العقارية  ال��وح��دة  ع��ن 
TOWER - X1( - منطقة الثنية اخلام�سة - دبي ، وبالزام املدعي عليه بت�سليم الوحدة العقارية 
ال��واردة ب�سهادة  بالتملك(  املنتهية  العقاري )الإج��ارة  القيد  ا�سارة  ، وبالغاء  ال�سواغل  للمدعي خالية من 
امللكية ل�سالح املدعي عليه التي مفادها )تخ�سع ملكية العقار اىل ترتيبات الجارة املنتهية بالتملك طبقا 
لعقد اليجارة املنتهي بالتملك وملحقاته املودع لدى الدائرة( ، والزمت املدعي عليه بالر�سوم وامل�سروفات 
ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة. ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات.  حكما مبثابة احل�سوري قابل 
ال�سمو  با�سم �ساحب  الع��لن �سدر  لن�سر هذا  التايل  اليوم  اعتبارا من  يوما  لل�ستئناف خلل ثلثني 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11949 بتاريخ 2017/2/20   
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2016/2453 جتاري جزئي                                        
بان  نعلنكم  الق��ام��ة  حم��ل  جمهول  ���س��ري��دار  اميل  رولن  ع��ل��ي��ه/1-  املحكوم  اىل 
املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2016/12/29  يف الدعوى املذكورة اعله 
ل�سالح/ فندق كابيتول بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ 20000 درهم 
ا�ستحقاق  تاريخ  من  �سنويا   %9 بواقع  القانونية  والفائدة  دره��م(  الف  )ع�سرون 
ال�سيك وحتى ال�سداد التام ف�سل عن الر�سوم وامل�ساريف وثلثمائة درهم مقابل 
يوما  قابل لل�ستئناف خلل ثلثني  املحاماة.  حكما مبثابة احل�سوري  اتعاب 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  با�سم  �سدر  الع��لن  ه��ذا  لن�سر  التايل  اليوم  من  اعتبارا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11949 بتاريخ 2017/2/20   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/19   جتاري كلي               

اىل املدعي عليه/1- �سركة اوي�سرت للتطوير العقاري - �س ذ م م -�سركة امنيات للتطوير 
العقاري �سابقا  2-بايزووتر تاور ليمتد/املعروفة �سابقا با�سم امنيات بلوت فايف ليمتد 
- م�سروع امنيات اخلام�س - ذ م م  جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ �ساينا �ستيت 
تاو  يو  مديرها  وميثلها   - م  م  ذ  اي�ست  ميدل  كوربوري�سن  اجننريينغ  كون�سرتاك�سن 
وميثله : ناجي علي احلاج ابراهيم بي�سون - قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة  
بت�سديق حكم املحكمني يف الدعوى مع الزام املدعي عليهما بالر�سوم وامل�ساريف واتعاب 
بالقاعة  ال�ساعة 9.30 �س  املوافق 2017/3/1  املحاماة. وحددت لها جل�سة يوم الربعاء 
Ch1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 
من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11949 بتاريخ 2017/2/20   

      مذكرة اعالن متظلم �سده بالن�سر     
   يف  الدعوى 2017/15 تظلم جتارى               

اىل املتظلم �سده/ 1- حيدو اوفر�سيز للتجارة العامة - �س ذ م م 2- ابراهيم ا�سماعيل 
لل�ستثمار  العربي  /امل�����س��رف  التظلم  اأن  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جمهويل  ب�سندي  حممد 
اآل علي - قد  والتجارة اخلارجية - امل�سرف - وميثله : عبداهلل خمي�س غريب الناخي 
ال�سادر  يف الدعوى رقم  القرار  املذكور اعله ومو�سوعه تظلم من  التظلم  اقام عليك 
2017/19 والر�سوم وامل�ساريف. وحددت لها جل�سه يوم الحد  املوافق 2017/2/26 ال�ساعة 
اأو من ميثلك قانونيا  8.30 �سباحا بالقاعة رقم ch1.B.6 لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
ايام  اأو م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة  وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

على الأقل ويف حالة تخلفك فاإن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري   
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11949 بتاريخ 2017/2/20   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/24  مدين كلي                 

ان  القامة مبا  كومار  جمهول حمل  فيجايا  بيلي  / 1-جوفيندا  عليه  املدعي  اىل 
املدعي/رادهاماين تيلكاراج - ب�سفتها والدة املتويف / �سيلفن تيلك(  قد اأقام عليك 
يوؤديا  بان  والت�سامم  بالت�سامن  عليهما  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى 
للمدعني مبلغ وقدره )200.000 درهم( عن الدية ال�سرعية وبواقع 9% من تاريخ احلكم 
النهائي وحتى تاريخ ال�سداد وبان يوؤديا للمدعية مبلغ وقدره )750.000 درهم(  عما 
ا�سابها من ا�سرار مادية وبواقع 9% من تاريخ احلكم النهائي وحتى ال�سداد.  وحددت 
 Ch1.C.15 لها جل�سة يوم الثنني  املوافق  2017/2/27  ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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املال والأعمال

بنك االحت�د الوطني يح�سل على عالمة 
امل�سوؤولية االجتم�عية لع�م 2016من غرفة دبي

 •• دبي-الفجر:
ح�����س��ل ب��ن��ك الحت����اد ال��وط��ن��ي ع��ل��ى ع��لم��ة غ��رف��ة جت����ارة و���س��ن��اع��ة دبي 
للم�سوؤولية الجتماعية للموؤ�س�سات  2016 للمرة الثانية وذلك لريادته 
يف جمال امل�سوؤولية الجتماعية للموؤ�س�سات وال�ستدامة يف اأن�سطته واأماكن 
العمل.  وا�ستلم ال�سيد اأحمد ر�سا كلثوم نائب رئي�س اأول لدى بنك الحتاد 
الغرير،  �سيف  ماجد  �سعادة  م��ن  الجتماعية  امل�سوؤولية  علمة  الوطني 
رئي�س جمل�س اإدارة غرفة جتارة و�سناعة دبي يف حفل التكرمي الذي نظم 
علق  املنا�سبة  وبهذه   .2017 14 فراير  الثلثاء  يوم  دبي  مبقر غرفة 
الوطني للح�سول  بنك الحت��اد  اإختيار  كلثوم: لقد مت  اأحمد ر�سا  ال�سيد 
على علمة غرفة جتارة و�سناعة دبي للم�سوؤولية الجتماعية للموؤ�س�سات 
امل�سوؤولية  جمال  يف  البنك  حققها  التي  ل��لإجن��ازات  تقديراً   2016 لعام 
الرتقاء  ا�ستمرار  اأج��ل  من  جديداً  حافزاً  اجلائزة  هذ  وتعد  الجتماعية، 
النجاح  وحتقيق  املجتمع  خدمة  يف  الفعالة  وم�ساهمتنا  خدماتنا  بجودة 
للموؤ�س�سات  الجتماعية  للم�سوؤولية  دبي  غرفة  علمة  وتوفر  امل�ستدام.  
والتطوير  للتعليم  واأداة  امل�����س��وؤول��ة  املوؤ�س�سية  امل��م��ار���س��ات  لتطبيق  اإط���ارا 
وممار�سات  و�سيا�سات  ا�سرتاتيجيات  حتديد  على  ال�سركات  ت�ساعد  التي 

ال�ستدامة وذلك وفقا لأف�سل واأحدث املعايري الدولية.

موؤ�سر »فوت�سي ن��سداك دبي 
 % االإم�رات 20« يهبط 0.4 

•• دبي-وام:

هبط موؤ�سر “ فوت�سي نا�سداك دبي الإمارات 20 “ لبور�سة نا�سداك دبي 
نقطة يف   3422.7 على  ليغلق  نقطة   13.5 فاقدا  املائة  0.4 يف  ن�سبة 
ختام تداولت ام�س حيث بلغت كمية الأ�سهم املتداولة نحو 252 األف �سهم 

بقيمة 441 األف دولر اأمريكي.
وكان �سهم �سركة الإمارات ريت اأكرث ن�ساطا من حيث قيمة التداول � من 
بني ت�سع �سركات م�سجلة يف البور�سة � اإذ بلغت نحو 264 األف دولر بتداول 
1.091 دولر بانخفا�س ن�سبته  اأغلق عند �سعر  اإذ  األف �سهم   241 نحو 
0.8 يف املائة عن �سعره ال�سابق تله �سهم �سركة موانئ دبي العاملية بقيمة 
155 األف دولر بتداول �سبعة اآلف و 500 �سهم ب�سعر اإغلق 20.60 

دولر برتاجع واحد يف املائة مقارنة ب�سعره ال�سابق.
20 �سهما لأكر  اأداء   20 الإم��ارات  نا�سداك دبي  ويتعقب موؤ�سر فوت�سي 
ال�����س��رك��ات امل��درج��ة يف ���س��وق دب��ي امل���ايل و���س��وق اأب���و ظبي ل����لأوراق املالية 
بالن�سبة  وال�ستثمار  للتحوط  اآلية  ليكون  ت�سميمه  ومت  دب��ي  ونا�سداك 

للم�ستثمرين من منطقة اخلليج العربي وخمتلف اأنحاء العامل.
و تعد نا�سداك دبي � التي تتخذ مركز دبي املايل العاملي مقرا لها � بور�سة 
مالية عاملية تقدم خدماتها للمنطقة بني غرب اأوروبا و�سرق اآ�سيا وت�ستقبل 
امل�سدرين �سواء من املنطقة اأم من �ستى اأنحاء العامل الذين يتطلعون اإىل 

ال�ستفادة من الفر�س ال�ستثمارية على امل�ستويني الإقليمي والدويل.
البور�سات  يف  املتداولة  وال�سلع  وامل�ستقات  الأ�سهم  حاليا  البور�سة  وت��درج 

واملنتجات املهيكلة وال�سكوك ال�سندات الإ�سلمية وال�سندات التقليدية.
كانت نا�سداك دبي قد قامت بتعهيد عمليات التداول والت�سوية واملقا�سة 
وحفظ الأوراق املالية اإىل �سوق دبي املايل بتاريخ 11 من �سهر يوليو من 
الأ�سهم  ت��داول  اإىل تعزيز  الهادفة  ا�سرتاتيجيتها  اإط��ار  .. يف   2010 عام 
امل�ستثمرين الأف��راد وجمعهم يف جمموعة واحدة  املدرجة لديها من قبل 

مع �سيولة املوؤ�س�سات ال�ستثمارية.
اإىل  دب��ي  نا�سداك  بور�سة  يف  امل��درج��ة  املالية  الأوراق  ت��داول  تعهيد  ويعد 
التكامل  اإجناز  الرئي�سة على طريق  اأحد املحطات  املايل  من�سة �سوق دبي 

بني البور�ستني.

مليون درهم قيمة  682
 ت�سرف�ت العق�رات يف دبي ام�س

•• دبي -وام: 

بلغت قيمة ت�سرفات العقارات من اأرا�س و�سقق وفيلت واجراءات بيع ورهن 
 570 682 مليون دره��م منها  بالتملك يف دبي ام�س نحو  واإج��ارة منتهية 
مليون درهم معاملت بيع اأرا�س و�سقق وفيلت وعمليات رهن بقيمة حوايل 
112 مليون درهم. واأفاد التقرير اليومي للت�سرفات الذي ي�سدر عن دائرة 
الأرا�سي والأم��لك بدبي باأن الدائرة �سجلت ام�س 217 مبايعة منها 29 
لأرا�س بقيمة 280 مليون درهم و188 مبايعة ل�سقق وفيلت بقيمة 290 
مليون درهم. وتقدمت حدائق ال�سيخ حممد بن را�سد على باقي مناطق دبي 
درهم  مليون   24 بقيمة  مبايعات  �ست  بت�سجيلها  املبايعات  ع��دد  حيث  من 
فمنطقة جبل علي ال�سناعية الأوىل بت�سجيلها خم�س مبايعات قيمتها 34 
القيمة مبايعة مببلغ  الأرا�سي من حيث  اأه��م مبايعات  وك��ان  مليون دره��م. 
150 مليون درهم يف منطقة احلبية الأوىل تلتها مبايعة بقيمة 12 مليون 
درهم يف منطقة جممع دبي لل�ستثمار الأول . بينما كان اأهم مبايعات ال�سقق 
والفيلت مبايعة بقيمة �سبعة مليني درهم يف منطقة الثنية اخلام�سة تلتها 

مبايعة ب�سبعة مليني درهم يف منطقة برج خليفة .

�لإمار�ت ت�سارك يف �ملعر�ض �لدويل لل�سياحة )�أو تي �أم( يف �لهند

وزارة االقت�س�د تنظم جن�ح الدولة حتت عنوان »زوروا االإم�رات«
�ملن�سوري: من�سة دولية متميزة لتعزيز �أوجه �لتبادل �ل�سياحي �مل�سرتك بني �لبلدين

•• اأبوظبي-الفجر:

ت�����س��ارك دول���ة الإم�����ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة يف فعاليات 
)اأو  بالهند  ال�سادرة  ال�سياحة  ل�سوق  ال��دويل  املعر�س 
 23 21 حتى  اأم(، والذي ينعقد خلل الفرتة من  تي 
فراير اجلاري مبدينة مومباي الهندية. تاأتي م�ساركة 
حتت  القت�ساد  وزارة  تنظمه  جناح  خ��لل  من  ال��دول��ة 
عنوان “زوروا الإمارات” وي�سم عار�سني من اأكرث من 
املعنيني  من  اخلا�س  القطاع  وم��ن  حكومية  جهة   18

بخدمات ال�سيافة وال�سياحة والطريان.
احلمادي،  �سالح  اهلل  عبد  ال�سيد  الدولة  بوفد  ي�سارك 
مدير اإدارة ال�سياحة بوزارة القت�ساد، كما ي�سم الوفد 
امل�����س��ت��وى م��ن دوائ����ر وه��ي��ئ��ات حملية،  ممثلني رف��ي��ع��ي 
ودائرة  والثقافة،  لل�سياحة  اأبوظبي  هيئة  اأب��رزه��م  من 
ب��دب��ي، وه��ي��ئ��ة الإمن���اء  ال��ت��ج��اري  ال�سياحة وال��ت�����س��وي��ق 
التجاري وال�سياحي بال�سارقة، ودائرة التنمية ال�سياحية 
بعجمان، وهيئة تنمية وتطوير ال�سياحة براأ�س اخليمة، 
وه��ي��ئ��ة ال��ف��ج��رية ل��ل�����س��ي��اح��ة والأث�������ار، ب��الإ���س��اف��ة اإىل 
طريان الإمارات ونخبة من الفنادق و�سركات ال�سيافة 
اأبوظبي،  يا�س  اإىل مريال-جزيرة  بالإ�سافة  وال�سياحة 

ب��ارك�����س، وع���ي���ادات ك��ل��ي��ف��لن��د وال��ت��ي ت�ستهدف  ودب����ي 
الرتويج ملقومات ال�سياحة العلجية بالدولة.

وزير  املن�سوري  �سعيد  بن  �سلطان  املهند�س  قال معايل 
القت�ساد، اإن م�ساركة الدولة يف معر�س �سوق ال�سياحة 
ما  ظ��ل  يف  خا�سة  اأهمية  تكت�سب  الهند،  م��ن  ال�����س��ادرة 
ت�����س��ه��ده ال�����س��ي��اح��ة ال��ه��ن��دي��ة م��ن ت��ط��ور م��ل��ح��وظ على 
اأهم الأ�سواق  اأنه يعد اأحد  ال�سعيد الدويل، ف�سل عن 
الروابط  الإم�������ارات، يف ظ���ل ع��م��ق  ل���دول���ة  ال�����س��ي��اح��ي��ة 
�سيا�سيا  ال�سعد  ك��اف��ة  ع��ل��ى  ال��ب��ل��دي��ن  ب��ني  ال��ت��اري��خ��ي��ة 

واقت�ساديا وثقافيا.
لتعزيز  متميزة  دولية  من�سة  ميثل  املعر�س  اأن  وتابع 

اأوجه التعاون ال�سياحي امل�سرتك.
م�سريا اإىل اأن ال�سياحة الهندية مثلت نحو %8.5 من 
الدولة خ��لل عام  اإىل  ال��واف��دة  ال�سياحة  ع��دد  اإجمايل 
2016 باإجمايل عدد جتاوز 2.3 مليون �سائح، وبن�سبة 
منو بلغت نحو %9 عن معدلت العام الأ�سبق، مدعومة 
باجلهود امل�سرتكة من اجلانبني لتطوير اأوجه التعاون 
الروابط  من  يعزز  مبا  احليوية  القطاعات  خمتلف  يف 

القت�سادية والتجارية وال�سياحية بني البلدين.
امل�سرتك  للتعاون  املتميز  النموذج  اأن  معاليه  واأ���س��اف 

الرحلت  وتعزيز  اجل���وي،  والنقل  ال��ط��ريان  جم��ال  يف 
دفع  يف  امللمو�س  الأث���ر  ل��ه  ك��ان  البلدين،  ب��ني  املبا�سرة 

م�ستويات التبادل ال�سياحي اإىل اأفاق اأكرث تقدما.
وكيل  املهريي،  خمي�س  حممد  �سعادة  قال  جانبه،  ومن 
ب����وزارة  ال�����س��ي��اح��ة  ل�����س��وؤون  ال���وزي���ر  وزارة - م�����س��ت�����س��ار 
القت�ساد، اإن ال��وزارة حر�ست على تعزيز جناح الدولة 
املعنية  اجل��ه��ات  خمتلف  م�ساركة  ع��ر  امل��ع��ر���س  داخ���ل 
على  والطريان  وال�سيافة  ال�سياحية  اخلدمات  بقطاع 
ال�سعيدين احلكومي والقطاع اخلا�س، وذلك لتحقيق 
اأف�سل ا�ستفادة ممكنة من امل�ساركة باملعر�س الدويل يف 

الهند.
وتابع اأن ال�سوق الهندي يعد من اأهم الأ�سواق ال�سياحية 
خلل  من��وه  م��ع��دلت  تعزيز  ن�ستهدف  وال���ذي  للدولة 
ال��دول��ة يف تعزيز  ت��وج��ه��ات  ي��خ��دم  امل��رح��ل��ة املقبلة مب��ا 
امل�ساركة  اأن  اإىل  م�سريا  ال�سياحية،  اأ���س��واق��ه��ا  وتنويع 
لتبادل  مثالية  من�سة  يتيح  اأم”  ت��ي  “اأو  م��ع��ر���س  يف 
الدولية،  ال�سياحة  توجهات  ت��ط��ورات  ح��ول  املعلومات 
ال�سياحية  الأ�����س����واق  م���ن  امل���زي���د  ا���س��ت��ق��ط��اب  وف���ر����س 
الواعدة، واأي�سا ا�ستعرا�س خمتلف املقومات واخلدمات 

ال�سياحية املتنوعة للدولة على اختلف اإماراتها.

فاإن  املعر�س،  عن  ال�سادرة  والأرق���ام  البيانات  وبح�سب 
األف  م��ن  اأك���رث  ت�ستقطب  للمعر�س  احل��ال��ي��ة  ال����دورة 
50 دول��ة م��ن خمتلف  ع��ار���س وم�����س��ارك ميثلون نحو 
واخلدمات  املنتجات  اأف�سل  ل�ستعرا�س  العامل،  اأنحاء 
ي�ستعر�س  كما  امل�ساركة،  بالدول  ال�سياحية  واملقومات 
اإذ متثل  الهند،  م��ن  ال�����س��ادرة  ال�سياحة  اجت��اه��ات  اأب���رز 
بالعامل،  لل�سياحة  امل�سدرة  الأ���س��واق  اأك��ر  اأح��د  الهند 
�سخ�س  مليون   20 جت��اوز  هنود  �سياح  ع��دد  ب��اإج��م��ايل 
امل�ست�سيفة  مومباي،  مدينة  وتعد   ،2015 عام  خلل 
لل�سياحة  امل�سدرة  الهندية  امل��دن  اأك��ر  من  للمعر�س، 

بن�سبة %33 من اإجمايل عدد ال�سياحة الهندية. 

 تقديرً� جلهوده يف تعزيز دور �خلدمات �مل�سرفية �لذكية يف  �لتجارة و�خلدمات �للوج�ستية

»دبي التج�رية« تكرم بنك  دبي التج�ري 

بعد �كتمال جميع �أعمال �مل�سروع

واحة ال�سجعة ال�سن�عية ب�ل�س�رقة تبداأ بت�سليم االأرا�سي للم�ستثمرين

للمرة  �لأوىل منذ �إن�سائها 

حديد االإم�رات ت�س�رك يف الدورة 12 من معر�س »اإنفرا تك« روتردام

ال�سارقة،  حلكومة  القت�سادية  والروؤية 
الهادفة اإىل تعزيز قوة وتنوع القت�ساد، 
وزي�����ادة ق���درات���ه ال��ت��ن��اف�����س��ي��ة، م���ن اأجل 
حتقيق الزدهار للإمارة ولقت�ساد دولة 
امل�سروع  ه��ذا  اأن  اإىل  واأ���س��ار  الإم�����ارات. 
اخلريطة  على  املتميزة  مكانته  اكت�سب 
�ساحب  دعم  بف�سل  وذل��ك  القت�سادية 
ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد 
حاكم  الأع��ل��ى  املجل�س  ع�سو  القا�سمي، 
ال�سارقة، وتوجيهات �سموه ببذل اجلهد 
لتاأكيد متيز البيئة ال�ستثمارية اجلاذبة 
يف الإمارة، والتي تتمتع باقت�ساد متنوع 
يت�سم بارتفاع معدلت النمو، ومن ذلك 
19 منطقة �سناعية، ما يعد  امتلكها 
على  ال�سناعية  للمناطق  م��ع��دل  اأع��ل��ى 

م�ستوى الدولة واملنطقة.
ويقع م�سروع واحة ال�سجعة ال�سناعية 
ع��ل��ى م�����س��اح��ة ت��ق��ارب 15 م��ل��ي��ون قدم 
عقارية  وح�����دة   353 وي�����س��م  م���رب���ع، 
خم�س�سة  وح������دة   220 ب����ني  ت����ت����وزع 
وح����دة  و45  اخل���ف���ي���ف���ة،  ل��ل�����س��ن��اع��ات 
و84  املتو�سطة،  لل�سناعات  خم�س�سة 
التجارية  لل�سناعات  خم�س�سة  وح��دة 
وحدات  و3  ال���س��ت��خ��دام��ات،  وامل��ت��ع��ددة 

•• ال�شارقة-الفجر:

الأ�سول،  لإدارة  ال�سارقة  �سركة  ب���داأت 
ال�سارقة،  حلكومة  ال�ستثمارية  ال��ذراع 
ال�سجعة  واح��ة  مل�سروع  املالكة  واجل��ه��ة 
ال�سناعية، اأحد اأكر امل�ساريع ال�سناعية 
يف املنطقة، ت�سليم قطع اأرا�سي امل�سروع 
التي مت طرحها �سابقاً للبيع لأ�سحابها 
ب�سرائها،  قاموا  الذين  امل�ستثمرين  من 
اأعمال  جميع  اإجن��از  اكتمال  بعد  وذل��ك 
دي�سمر  امل���ح���دد  م��وع��ده��ا  امل�����س��روع يف 

املا�سي.
وقال عبد العزيز فكري، مدير اأول واحة 
اإجناز  اكتمال  بعد  ال�سناعية:  ال�سجعة 
ال�سجعة  واح���ة  م�����س��روع  اأع��م��ال  جميع 
وباأعلى  امل��ح��دد  ال��وق��ت  ال�����س��ن��اع��ي��ة، يف 
وا�ستمراراً  العاملية،  واملوا�سفات  املعايري 
اإحدى  يعد  وال��ذي  امل�سروع،  لنجاح هذا 
ال�سناعية  ال�ستثمارية  الوجهات  اأه��م 
من  جمموعة  ت�سليم  ب��داأن��ا  املنطقة،  يف 
امل�ستثمرين  م��ن  لأ���س��ح��اب��ه��ا  الأرا����س���ي 

الذين قاموا ب�سرائها يف وقت �سابق.
اأن اإط����لق م�����س��روع واحة  واأك����د ف��ك��ري 
ال�سرتاتيجية  اإط���ار  يف  ج��اء  ال�سجعة 

خم�س�سة  وح��دة  اىل  اإ�سافة  للتجزئة، 
ل�سكن املوظفني. 

وف���������س����ًل ع�����ن ذل�������ك ي���ت���ي���ح امل���������س����روع 
بنى  اإىل  املبا�سر  الو�سول  للم�ستثمرين 
اأحدث  وف��ق  م�سممة  لوج�ستية  حتتية 
ال�سركات  مل�����س��اع��دة  ال��ع��امل��ي��ة،  امل��ع��اي��ري 
وت�سدير  ا�����س����ت����رياد  ع���ل���ى  والأف������������راد 
واإع��ادة ت�سدير ال�سلع وامل��واد، من واإىل 

ي��ت��م��ي��ز مبوقعه  دول�����ة الإم���������ارات، ك��م��ا 
ال���س��رتات��ي��ج��ي ع��ل��ى م��ق��رب��ة م��ن �سارع 
مقربة   وع����ل����ى   ،E611 الإم�������������ارات 
ال�����دويل وميناء  ال�����س��ارق��ة  م���ط���ار  م���ن 

احلمرية.
وواح�����ة ال�����س��ج��ع��ة ال�����س��ن��اع��ي��ة ه���ي اأول 
لإدارة  ال�سارقة  �سركة  تطرحه  م�سروع 
الأ����س���ول ل��ل��ب��ي��ع ب��ن��ظ��ام ال��ت��م��ل��ك احلر 

•• دبي – د.حممود علياء

الذكية  ال��ن��اف��ذة  التجارية،  دب��ي  قامت   
املوحدة للتجارة واخلدمات اللوجي�ستية 
دبي  م��وان��ئ  وال��ت��اب��ع��ة ملجموعة  دب��ي  يف 
ال���ع���امل���ي���ة، م����وؤخ����راً ب��ت��ك��رمي ب��ن��ك دبي 
ا�سرتاجتي   جت���اري  ك�سريك  ال��ت��ج��اري، 
وذل��������ك ت����ق����دي����را حل����ر�����س ب���ن���ك دب���ي 
ال��ت��ج��اري  ع��ل��ى اع��ت��م��اد اأرق����ى معايري 
اخلدمات  دور  وتعزيز  احلديثة  التقنية 
واثنت  ال��ت��ج��ارة.  ف��ى  الذكية  امل�سرفية 
ال�����س��رك��ة ع��ل��ى اجل���ه���ود امل��ت��م��ي��زة التي 
م��ن خلل  ال��ت��ج��اري  دب��ي  يقدمها بنك 
�سركائه. خدمة  يف  الفريدة  م�ساهماته 
ومت الرتكيز ب�سكل لفت على اخلدمات 
امل�سرفية الإبداعية التي يقدمها البنك 
والتزامه املتوا�سل بتوفري اأحث تقنيات 
وخدمات  ال��ذك��ي��ة  امل�سرفية  العمليات 
ال�ستحواذ الإلكرتوين  ملجتمع التجارة 

والعمليات اللوج�ستية يف دبي.
ال����ت����ك����رمي ك����ل من  و������س�����ارك يف ح���ف���ل 
م��دي��ر جمارك  اأح��م��د حم��ب��وب م�سبح، 
دب����ي، حم��م��د ح��م��دان ال��زع��اب��ي، مدير 
وال�ستثمار  ال��ت��ج��اري  ال���رتوي���ج  اإدارة 
ب�����وزارة الق��ت�����س��اد، وامل��ه��ن��د���س حممود 
ال��ب�����س��ت��ك��ي، ال��رئ��ي�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي لدبي 
التجارية بالإ�سافة اإىل عددا من املدراء 

التنفيذين يف البنك.
التقنية  اأهمية  تاأكيده على  ويف معر�س 
اأثنى  احل���دي���ث���ة  امل�������س���ارف  يف  ال���ذك���ي���ة 

•• اأبوظبي-الفجر:

م�سّنع  اأك��ر  الم���ارات،  حديد  �ساركت 
م��ت��ك��ام��ل ل��ل��ح��دي��د يف دول����ة الإم�����ارات 
لل�سركة  وامل��م��ل��وك��ة  امل��ت��ح��دة،  ال��ع��رب��ي��ة 
للمرة  )���س��ن��اع��ات(،  ال��ع��ام��ة  القاب�سة 
 12 ال�����دورة  اإن�����س��ائ��ه��ا يف  م��ن��ذ  الأوىل 
املعر�س  تك”،  “اإنفرا  م��ع��ر���س  م���ن 
ان�ساءات  بقطاع  املتخ�س�س  التجاري 
البنية التحتية والذي يعقد كل عامني 
يف روتردام، واختتمت اأعماله موؤخراً يف 

�سهر يناير 2017.
وتهدف حديد الإمارات من م�ساركتها 
اإىل تعزيز  املتخ�س�س،  املعر�س  يف هذا 
ت��واج��ده��ا يف ال���ق���ارة الأوروب����ي����ة حيث 
ملنتجاتها  املعتمد  اإىل موزعها  ان�سمت 
من اللوائح الإرتكازية يف املنطقة، ميفر 
بتوفري  ال�سهرية  ال�سركة  ميفر،  اآن���د 
احللول اللزمة لقطاع اإن�ساءات البنية 
الرئي�سي  ومقرها  والبحرية  التحتية 
يف ه��ول��ن��دا وال��ت��ي ع��م��ل��ت ع��ل��ى توريد 

الرئي�س  ال��ب�����س��ت��ك��ي  حم��م��ود  امل��ه��ن��د���س 
جهود  على  التجارية  ل��دب��ي  التنفيذي 
ب��ن��ك دب���ي ال��ت��ج��اري ال��ف��ائ��ق��ة يف توفري 
 : ال��ذك��ي��ة:وق��ال  التقنية  معايري  اأرق���ى 
مع  �سراكتها  عاليا  التجارية  دبي  تثمن 
التي  اجلهود  وتقدر  التجاري  دبي  بنك 
امل�سرفية  اخل��دم��ات  ت��وف��ري  يف  يبذلها 

ال��ذك��ي��ة مل��ج��ت��م��ع ال���ت���ج���ارة يف دب����ي من 
خ����لل ب���واب���ة ال��ت�����س��دي��د  الإل���ك���رتوين 
التقنيات  ���س��اع��دت  ل��ق��د  الآم��ن��ة ر���س��وم. 
املتطورة التي يوفرها بنك دبي التجاري 
اأرقى  م��ن  م�سرفية  معايري  اعتماد  يف 
البنك   اب��ت��ك��ارات  ع��ن  امل�ستويات،ف�سل 
جممتع  متنح  ال��ت��ي  ال��ذك��ي��ة  ومنتجاته 

التجارة يف دبي القيمة الق�سوى.
وقال عا�سم  فكري  مدير تقنية املعلومات  
يف بنك دبي التجاري: يفتخر بنك دبي 
التجارية  دب���ي  م��ع  ب�سراكته  ال��ت��ج��اري 
ل�سياغة واإطلق مبادرات تدعم اأن�سطة 
ال��ت��ج��ارة ال��ذك��ي��ة يف دب���ي ون��ح��ن ن�سعى 
لتحقيق روؤية  دبي كاأول مدينة ذكية يف 

منتجات  م���ن  ك���ب���رية  ك��م��ي��ات  ت���وزي���ع 
حديد الإمارات من اللوائح الرتكازية 

يف الأ�سواق الأوروبية. 
وق���د ع��ر���س��ت ح��دي��د الإم������ارات خلل 
واملميزة  ال��ف��ري��دة  منتجاتها  امل��ع��ر���س 
الرتكازية،  اللوائ�����ح  جمموع�ة  م��ن 
طويل�����ة  اإن�����س��ائ��ي��ة  م��ق��اط�����������������������ع  وه����ي 
مدرفلة على ال�ساخن وبنظ������ام ت�س��ابك 
الألواح  جانب�ي  م��ن  ك��ل  على  متداخل 
ملن�����ع  معدن�����ي  و�ساتر  ج��دار  لت�سكيل 
الرتبة،  اإن��زلق��������������ات  اأو  امل��ي��اه  ت�����س�����رب 
العميقة  احلفر  اأعمال  يف  وت�س�������تخدم 
وال�س������دود  الإ���س�����������������ت��ن��ادي��ة  ل��ل��ج��دران 
امل���وان���ئ، ح��ي��ث تعتر حديد  واأر���س��ف��ة 
للألواح  ال��وح��ي��د  امل�����س��ّن��ع  الإم��������ارات 
ال�ساخن  ع��ل��ى  امل���درف���ل���ة  الإرت����ك����ازي����ة 
و�سمن  الأو����س���ط،  ال�����س��رق  منطقة  يف 
على  امل��ن��ت��ج  ل��ه��ذا  امل�����س��ّن��ع��ني  قلئ�����ل 

امل�ستوى العاملي.
ال��ع��دي��د من  الإم������ارات  وزودت ح��دي��د 
املتحدة  العربية  الإم���ارات  يف  امل�ساريع 

والوليات  وك��ن��دا  واأوروب������ا  واأف��ري��ق��ي��ا 
امل��ت��ح��دة الأم��ريي��ك��ي��ة وال��ه��ن��د وجنوب 
اللوائح  م���ن  اآ���س��ي��ا مب��ن��ت��ج��ات��ه��ا  ���س��رق 
الإرتكازية حيث �سّجلت ال�سركة خلل 

ب��ل��غ��ت حواىل  م��ب��ي��ع��ات   2016 ال��ع��ام 
ب�15،360  م��ق��ارن��ة  ط��ن   51،730
طن خلل العام 2015 حمققة بذلك 

زيادة قدرها 236.8%.

خلل   م��ن  ذل��ك  حتقيق  العامل.وميكن 
اللكرتونية  اخلدمات  تقنيات  ت�سخري 
ي�سمن  ممكنة،مبا  درجة  باأعلى  الذكية 
اأف�سل وحركة  ت�سجيع علقات جتارية 

جتارية �سل�سلة يف دبي.
وق�����ال اأم�����ول ب���اه���وغ���وان���ا رئ��ي�����س ق�سم 
اإط����ار  يف  ال�����س��ي��ول��ة  واإدارة  امل���دف���وع���ات 
ال���ك�������س���ف ع�����ن اآف���������اق ه������ذه ال�������س���راك���ة 
التجارية  دب��ي  �سركة  تقدم  وت��ط��وره��ا: 
اللوج�ستية  والعمليات  التجارة  خدمات 
dubaitrade. عر بوابتها ال�سبكية
ال�سهل  ال����دخ����ول  ت���وف���ر  ال���ت���ي     ae
ب���اق���ة م����ن اخل����دم����ات ع���ل���ى م����دار  اإىل 
م��ن خلل  امل��واق��ع  ال�ساعة ويف خمتلف 
دبي  ب��ن��ك  ال��ذك��ي��ة.وي��ل��ع��ب  تطبيقاتها 
ا�سرتاتيجيا  �سريكا  باعتباره  التجاري 
خراته  اإ�سافة  خ��لل  من  حيويا  ،دورا 
بتلك  ال�سلة  ذات  امل��ج��الت  يف  اخلا�سة 
املبادرات الذكية التي تطلقها �سركة دبي 
التجارية وعلى وجه اخل�سو�س مبادرة 

ر�سوم.
التجارية  دب��ي  ب��ني  ال�����س��راك��ة  وتكت�سب 
وبنك دبي التجاري اأهمية ا�سرتاتيجية 
اأكر يف ظل حتول ال�سركات امل�ستمر نحو 
وامل�ساريع  اللكرتونية  التجارة  عمليات 
توفري  على  ت�ساعد  اأن��ه��ا  كما  ال�سبكية. 
تتيحها  التي  امل��زاي��ا  من  الأق�سى  احل��د 
اخلدمات امل�سرفية الذكية ملجتمع �سريع 
النمو يعتمد ب�سكل متزايد على التجارة 

القائمة على التقنيات املعا�سرة. 

يف  تك”  “اإنفرا  معر�س  انطلق  وق��د 
جتاري  م��ع��ر���س  وه���و   ،1996 ال��ع��ام 
البنية  اإن�������س���اءات  ب��ق��ط��اع  م��ت��خ�����س�����س 
التحتية وُيعقد كل عامني يف روتردام، 
التميز  لعر�س  مثالية  من�سة  ويعتر 
كونه  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  ال��ق��ط��اع  ���س��م��ن 
وجهة لتعزيز التعاون ما بني ال�سركات 
ال�����س��ن��اع��ي��ة ال��ع��امل��ي��ة وم��ل��ت��ق��ى خراء 
�سوق  اإىل  ومدخًل  العامليني  ال�سناعة 

الإن�ساءات يف اأوروبا.
�سركة  م��ن��ت��ج��ات  وت�����س��ت��م��ل جم��م��وع��ة 
الت�سليح  ح��دي��د  الإم����ارات على  ح��دي��د 
والأ�سلك املدرفلة واملقاطع الإن�سائية 
احلزم  وت�سمل  ال�ساخن  على  املدرفلة 
احل��دي��دي��������������ة ل��ل��ت�����س��ك��ي��ل والأع�����م�����دة 
وال����ق����ن����وات وال����ل����وائ����ح الرت����ك����ازي����ة، 
القيمة  م���ن���ت���ج���ات  اإىل  ب����الإ�����س����اف����ة 
وب�سفات  مقوى  حديد  وهي  امل�سافة: 
تقليل  يف  ي�ساهم  خ��ا���س��ة،  ميكانيكية 
كمية احلديد التي يتم ا�س���تهلكها من 

قبل العملء.  

100 ع���ام؛ حيث ميكن  مل��دة  والإي��ج��ار 
دولة  مواطني  من  وال�سركات  ل��لأف��راد 
الإم��ارات ودول اخلليج العربي، وكذلك 
احلر  التملك  العربية،  ال��دول  مواطني 
اأن املقيمني  امل�����س��روع، يف ح��ني  لأرا���س��ي 
من مواطني الدول الأخرى يتم التعامل 
املعمول به يف  معهم وفق نظام النتفاع 

الإمارة. 
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املال والأعمال

ي�ستقطب �أكرث من 400 �سخ�سية من خرب�ء �لتاأمني �لدوليني و�لإقليميني
ملتقى ال�سرق االأو�سط ال�سنوي 

الث�لث ع�سر للت�أمني ينطلق اليوم 
•• املنامة -الفجر: 

الأو�سط  ال�سرق  ملتقى  اأعمال  الثنني  اليوم  البحرين  مملكة  يف  تنطلق 
املركزي.  البحرين  م�سرف  من  برعاية  للتاأمني،  ع�سر  الثالث  ال�سنوي 
�سناعة  على  وت��اأث��ريات��ه��ا  احلالية  التحديات  ال��ع��ام  ه��ذا  امللتقى  ويناق�س 
�سخ�سية   400 من  اأك��رث  ي�ستقطب  اأن  يتوقع  فيما  الإقليمية،  التاأمني 

رفيعة امل�ستوى.
و�سيجمع امللتقى – الذي يعتر من�سة اإقليمية رائدة للتاأمني لأكرث من 
عقد من الزمان - حتت مظلته ق��ادة التاأمني واخل��راء ملناق�سة عدد من 
والتكافل  التاأمني  �سركات  حتقيق  يف  ت�سهم  والتي  الرئي�سية،  املو�سوعات 
عمل  اأطر  جانب  اإىل  جديدة  ا�سرتاتيجيات  وحتديد  لأهدافها  الإقليمية 
ل�سناعة  التقدم  وحتقيق  لل�سركات،  الفردي  النمو  يف  لل�ستمرار  وحلول 

التاأمني ب�سكل عام. 
حوارية  جل�سات  اإىل  اإ�سافة  رئي�سيني  ملتحدثني  كلمات  امللتقى  ويت�سمن 
بني  وم���ن  وال��دول��ي��ني.  الإق��ل��ي��م��ي��ني  امل��ت��ح��دث��ني  م��ن  نخبة  فيها  يتفاعل 

املو�سوعات التي يتناولها املوؤمتر: 
• تعزيز �سناعة التاأمني من خلل عمليات الدمج والتملك

• دور �سركات التاأمني يف ظل الإ�سلحات احلالية للخدمات ال�سحية
• تطور التكنولوجيا املالية يف قطاع التاأمني

• التحديات التي تواجه قطاع التكافل
• الآثار املرتتبة على اإدخال �سريبة القيمة امل�سافة يف الأ�سواق الإقليمية

لرقابة  التنفيذي  املدير  من  كل  امللتقى  من  الأول  اليوم  اأع��م��ال  ويفتتح 
الباكر،  الرحمن  ال�سيد عبد  املركزي  البحرين  املالية مب�سرف  املوؤ�س�سات 
خالد  ال�سيد  القت�سادية  التنمية  ملجل�س  التنفيذي  الرئي�س  جانب  اإىل 
 Lloyd’s ل�سركة  الأو����س���ط  ال�����س��رق  ملنطقة  ال��ع��ام  ومم��ث��ل  ال��رم��ي��ح��ي، 

املحدودة ال�سيد مارك كوبر.
و�سرح املدير التنفيذي لرقابة املوؤ�س�سات املالية مب�سرف البحرين املركزي 
التاأمني  وق��ادة  ب��رواد  للرتحيب  نتطلع  اإننا  الباكر:  الرحمن  عبد  ال�سيد 
الإقليميني والعامليني يف ملتقى ال�سرق الأو�سط الثالث ع�سر للتاأمني. اإن 
امل�ستقبلية  التوجهات  ور�سم  لتبادل اخلرات  �سيكون من�سة هامة  امللتقى 
الدعم  بف�سل  الأو�سط، وذلك  ال�سرق  اأنحاء  والتكافل يف  التاأمني  لأ�سواق 
ب��اأن امللتقى  ال��ذي يحظى به من قبل القطاع.   ول �سك  والتعاون الكبري 
�سينظر يف التحديات والفر�س الرئي�سية، و�سيكون مبثابة و�سيلة لتطوير 
والنمو يف  التقدم  مزيد من  نحو  الدفع  اأج��ل  من  ومبتكرة  اأفكار جديدة 
�سناعة التاأمني.  كما ي�سهد امللتقى يف يومه الثاين والأخري عر�سا لتقرير 
اإيرن�ست اآند يونغ حول التاأمني يف ال�سرق الأو�سط، والذي �سيقدمه ال�سيد 
�سنجاي جني، املدير وقائد التاأمني يف منطقة ال�سرق الأو�سط يف اإيرن�ست 
اآند يونغ.  و�سيقدم التقرير ملخ�سا حول التطورات التي �سهدتها اأ�سواق 
ال�سرق الأو�سط يف قطاع التاأمني، واملوؤلفة من دول جمل�س التعاون ال�ست 
الت�سريعية  التطورات  على  ال�سوء  التقرير  و�سيلقي  م�سر.   اإىل  اإ�سافة 
الرئي�سية يف تلك الأ�سواق، والأداء والنتائج الأخرية، اإ�سافة اإىل تناول �سبعة 
اجتاهات رئي�سية يف التاأمني والتي تغري حاليا �سكل اأ�سواق التاأمني، وهذه 
الجتاهات هي: �سريبة القيمة امل�سافة يف دول جمل�س التعاون اخلليجي، 
وrobotics، والتكنولوجيا، وتغيريات اإعداد التقارير املالية، واحلماية 
على �سبكة الإنرتنت، والتحليل الرقمي والبيانات.  من جانب اآخر، �سيمنح 
امللتقى جائزة “اأف�سل �سركة تاأمني يف ال�سرق الأو�سط” يف احتفالية تهدف 
اجلائزة  وت�ستهدف  ال��ت��اأم��ني.  �سناعة  يف  املتميزة  الإجن����ازات  تقدير  اإىل 
�سركات التاأمني التي تخدم مناطق ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا ودول 
اخلليج العربي وبلد ال�سام، ومتلك اأ�سول م�سرفية ل تقل عن 15 مليون 
تتم  فيما  امل�ساركة  لل�سركات  النهائية  الرت�سيحات  ح�سر  مت  وق��د  دولر. 
للملتقى.   الأول  اليوم  وذل��ك للإعلن عنها يف  الأخ��رية  للمرة  مراجعتها 
يذكر اأن امللتقى الذي يقوده م�سرف البحرين املركزي يقام بدعم وتعاون 
لإدارة  براك�ستون  مع  رئي�سية  وب�سراكة  البحرينية،  التاأمني  جمعية  من 
الف�سي  وال���راع���ي  م��ي��د،  وغ��ل��وب  بروتك�سن  ال��رع��اة  ج��ان��ب  اإىل  ال��ت��اأم��ني، 
البحرينية  وال�سركة   ،SNICو ت��اآزر،  الرونزيني:  والرعاة  �سوليدارتي، 

الكويتية للتاأمني GIG واملجموعة العربية للتاأمني اأريج. 

احلذر ي�سيطر على �سلوك متداويل 
االأ�سواق االإم�راتية بداية االأ�سبوع

•• اأبوظبي-وام:

اأ�سواق  يف  التعاملت  حركة  على  الطفيف  للرتاجع  املائل  الهدوء  �سيطر 
املال الإماراتية مع بداية اليوم الأول من تداولت الأ�سبوع و�سط حالة من 

احلذر حتكمت يف �سلوك ال�سريحة الأكر من امل�ستثمرين.
ت��راج��ع بن�سبة  املالية على  ل����لأوراق  اأب��وظ��ب��ي  ال��ع��ام ل�سوق  امل��وؤ���س��ر  واأغ��ل��ق 
دبي  ل�سوق  العام  املوؤ�سر  انخف�س  حني  يف  نقطة   4620 عند   0.48%
املايل اىل 3645 نقطة وبن�سبة %0.13 مقارنة مع جل�سة يوم اخلمي�س 
املا�سي. وكانت املوؤ�سرات افتتحت على اإرتفاع حمدود يف مرحلة ج�س النب�س 
اإل اأنها مل تدم طويل اذ �سرعان ما عك�ست اإجتاهها نحو الرتاجع تدريجيا 

وبقيت تراوح �سمن نف�س النهج من الإنخفا�س حتى اإغلق اجلل�سة.
وقال و�سطاء يف ال�سوق اإن الهدوء الذي �سيطر على حركة التعاملت كان 
متوقعا بعد انتهاء مو�سم اف�ساح ال�سركات عن بياناتها املالية للعام 2016 
موؤكدين اأن توزيعات ال�سركات تعد املحفز الرئي�س لإعادة الن�ساط للأ�سواق 
جمددا خلل الأ�سابيع الثلث املقبلة. واأكد عبد اهلل احلو�سني اخلبري املايل 
اأن غالبية امل�ستثمرين باإنتظار معرفة توزيعات �سركات قيادية مثل �سركة 
اعمار لذا مل يكن من امل�ستغرب هدوء التعاملت يف جل�سة ام�س التي تاأتي 
بعد انتهاء مو�سم اف�ساح ال�سركات عن بياناتها املالية. وكان ال�سغط الأكر 
على ال�سوق جاء من قطاع العقار والبنوك املدرجة يف ال�سوقني وانخف�س 
الإ�سمية  قيمته  ع��ن  اأراب��ت��ك  �سهم  وتخلى  دره��م   7.60 اىل  اع��م��ار  �سهم 
هابطا مل�ستوى 99 فل�سا وكذلك �سهم الإحتاد العقارية اىل 99 فل�سا وقاد 
البنكي منخف�سا اىل  �سهم بنك الإم��ارات دبي الوطني الرتاجع يف قطاع 
8.79 درهم ويف �سوق العا�سمة هبط �سهم بنك اخلليج الأول اىل 13.60 
درهم. ويف ظل حالة احلذر التي �سيطرت على �سلوك ال�سريحة الأكر من 
املتعاملني فقد �سجلت �سهية التداول تراجعا وبلغت قيمة ال�سفقات املرمة 
يف ال�سوقني 930 مليون درهم تقريبا وعدد الأ�سهم املتداولة 598 مليون 
�سهم نفذت من خلل 7403 �سفقات. وعلى �سعيد حركة املوؤ�سر ال�سعري 
فقد ت�ساوى عدد الأ�سهم اخلا�سرة مع الرابحة حيث ارتفعت اأ�سعار اأ�سهم 
تغيري  الأ�سهم ومل يطراأ  العدد من  نف�س  اأ�سعار  تراجع  ما  �سركة يف   23

يذكر على اأ�سعار اأ�سهم 18 �سركة.

مكتوم بن حممد يح�سر منتدى الري�دة ال�سنوي اخل��س بجي بي مورج�ن ت�سي�س بنك
•• دبي-وام:

ح�سر �سمو ال�سيخ مكتوم بن حممد بن را�سد اآل مكتوم 
نائب حاكم دبي ام�س منتدى الريادة ال�سنوي اخلا�س 
ب�”جي بي مورجان ت�سي�س بنك” الذي ي�سادف هذا 
تاأ�سي�س مقرها يف مركز  العا�سرة على  العام الذكرى 

دبي املايل العاملي وذلك يف فندق ميدان بدبي.
جي  لبنك  التنفيذي  الرئي�س  لينارت  �سجورد  واألقى 
كلمة  وتركيا  واأفريقيا  الأو�سط  لل�سرق  مورجان  بي 
قال فيها اإن “دبي منحتنا من خلل بنيتها التحتية 
املميزة وبيئتها اجلاذبة للأعمال اأف�سل من�سة للعمل 
وخدمة عملئنا من املوؤ�س�سات احلكومية وال�سركات 
بي  جي  لبنك  الإقليمي  املقر  دب��ي  وتعتر  التجارية 
واأفريقيا  الأو���س��ط  ال�سرق  ملنطقة  ت�سي�س  م��ورج��ان 
مدينة  احلكيمة  قيادتها  بف�سل  واأ���س��ب��ح��ت  وت��رك��ي��ا 
طموحة جدا وذات اإجنازات عظيمة اأقرب ما تكون اإىل 
املعجزات ونود يف جي بي مورجان اأن يكون لدينا نف�س 

طموح دبي و�سعيها الدوؤوب للمتياز والريادة.

اجلدير بالذكر اأن جمموعة جي بي مورجان ت�سي�س 
تقدم خدمات مالية عاملية لأكرث من 60 دولة وت�سل 
قيمة اأ�سولها اإىل 2400 مليار دولر اأمريكي ولديها 
األ��ف موظف حول  اأك��رث م��ن مائتني واأرب��ع��ني  ال��ي��وم 
العامل وهي �سركة معنية مبجال اخلدمات امل�سرفية 

ال�ستثمارية واإدارة اأ�سول ال�ستثمارات اخلا�سة . 
وبداأت املجموعة عملياتها يف ال�سرق الأو�سط منذ اأكرث 
من 75 عاما ولديها اليوم 7 مكاتب يف خمتلف اأنحاء 
املنطقة وقد اأ�س�ست مكتبها يف دبي عام 2007 مبركز 
 2009 اأبوظبي عام  دبي املايل العاملي ويف العا�سمة 
ويلعب مقرها الكائن يف مركز دبي املايل العاملي دورا 
املنطقة. ويف  الديناميكية يف  العمليات  اإدارة  فعال يف 
اخلتام التقط �سمو ال�سيخ مكتوم بن حممد بن را�سد 
اآل مكتوم بح�سور �سعادة عي�سى كاظم حمافظ مركز 
دبي املايل العاملي .. ال�سور التذكارية مع امل�ساركني يف 
املنتدى والذين يتجاوز عددهم املائة �سخ�سية ريادية 
وكبار  تنفيذيني  روؤ�ساء  والأعمال من  امل��ال  يف جمال 

امل�سوؤولني امل�سرفيني يف املوؤ�س�سة.

مكتوم بن حممد يفتتح فرع بنك �سنغ�فورة يف مركز دبي امل�يل الع�ملي
�سي بي �سي” بنك وهي ال�سركة الأم ل�بنك 
الرئي�س  ه���وجن،  وي  وت�سينج  �سنغافورة، 
التنفيذي ل�سوؤون العمليات لدى جمموعة 
اإدارة  ورئي�س جمل�س  بنك  �سي  بي  �سي  اأو 
الرئي�س  ���س��اري،  وب��اه��رن  �سنغافورة،  بنك 
القيادات  م���ن  وع����دد  ل��ل��ب��ن��ك،  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
امل�سريف  ال��ع��م��ل  وخ������راء  الق���ت�������س���ادي���ة 
ال�سيخ  �سمو  واأع���رب  ال�سخ�سيات.  وك��ب��ار 
اآل مكتوم عن  مكتوم بن حممد بن را�سد 
خال�س اأمنياته بالتوفيق ل�بنك �سنغافورة 
املكتب  افتتاح  مبنا�سبة  عليه  والقائمني 
دبي  م��رك��ز  للبنك يف  الإق��ل��ي��م��ي اجل��دي��د 
املايل العاملي.. موؤكدا �سموه عمق علقات 
التعاون املتميزة التي جتمع دولة الإمارات 

العربية املتحدة و�سنغافورة.
واأعرب �سموه عن خال�س تهنئته حلكومة 
اأحرزته  ال���ذي  ل��لإجن��از  �سنغافورة  دول���ة 
وزارة ماليتها موؤخرا خلل م�ساركتها يف 
دبي  يف  للحكومات  العاملية  القمة  اأع��م��ال 
احلكومات  “�سباق  بجائزة  بالفوز  وذل��ك 
اأف�سل  ع��ن  التكنولوجيا”  ل���رواد  العاملي 
تطبيق حكومي ذكي �سمن فئة القت�ساد 

عي�سى  �سعادة  ق��ال  جانبه،  من  والتجارة. 
العاملي  امل��ايل  دب��ي  ك��اظ��م، حمافظ مركز 
“بنك  ب��ان�����س��م��ام  ن���رح���ب  اأن  ي�����س��رن��ا   :
يف  ال���رائ���د  اخل��ا���س  ال��ب��ن��ك  �سنغافورة”، 
منطقة جنوب �سرق اآ�سيا، اإىل نحو 200 
ال��رثوات والأ���س��ول، والذين  �سركة لإدارة 
اخ���ت���اروا م��رك��ز دب���ي امل���ايل ال��ع��امل��ي نقطة 
املهمة  ال��ف��ر���س  اإىل  ل��ل��و���س��ول  ان���ط���لق 
النا�سئة يف دول  اأ�سواق الرثوة  املتوفرة يف 
املايل  دبي  مركز  ويتابع  الأو�سط.  ال�سرق 
البنوك  جل��ذب  احلثيثة  م�ساعيه  العاملي 
من  املرموقة  املالية  واملوؤ�س�سات  ال��رائ��دة 
موقعه  م�ستغل  ال��ع��امل،  اأن��ح��اء  خمتلف 
�سهل  و�سول  يوؤمن  ال��ذي  ال�سرتاتيجي 
التحتية  وال��ب��ن��ي��ة  ال��ع��امل��ي��ة،  الأ����س���واق  اإىل 
والبيئة  لعملئه،  يقدمها  التي  احلديثة 
لنمو  امل��لئ��م��ة  والت�سريعية  التنظيمية 

الأعمال.
التنفيذي  الرئي�س  ���س��اري،  ب��اه��رن  وق���ال 
ن��ف��خ��ر لفتتاح   : ���س��ن��غ��اف��ورة  ب��ن��ك  ل����دى 
هذه  ت�سطر  اإذ  دب���ي،  يف  اجل��دي��د  مكتبنا 
“بنك  ت��اري��خ  اخل��ط��وة �سفحة ج��دي��دة يف 

ال�سرق  م��ن��ط��ق��ة  ومت���ث���ل  �سنغافورة”. 
الأو������س�����ط، ودول������ة الإم���������ارات ع��ل��ى وجه 
اأن�سطتنا.  اخل�سو�س، جزءا ل يتجزاأ من 
املايل  دبي  مركز  يف  فرعنا  افتتاح  وي�سهم 
املنطقة  يف  م��ك��ان��ت��ن��ا  ت��ر���س��ي��خ  يف  ال��ع��امل��ي 
ويعك�س التزامنا بتقدمي اأف�سل اخلدمات 
لعملئنا يف املنطقة من اأ�سحاب الرثوات 
اجلديد  الفرع  اإدارة  ويتوىل   . والأث��ري��اء 
امل�سريف  ت�ساوهان،  كرييت  ال�سيد  للبنك 
امل��خ�����س��رم ���س��اح��ب اخل����رة ال��ط��وي��ل��ة يف 
ال��ق��ط��اع، وي��دع��م��ه ف��ري��ق م��ك��ون م��ن 75 
امل�سرفية  امل��ه��ارات  اأ���س��ح��اب  م��ن  موظفا 

املميزة واخلرات الوا�سعة.
بنك  اإىل  ت�ساوهان  كرييت  ال�سيد  وان�سم 
�سنغافورة يف العام 2014 ليتوىل من�سب 
ال�سرق  منطقة  يف  ال�����س��وق  ���س��وؤون  رئي�س 

الأو�سط و�سبه القارة الهندية واأفريقيا.
اإدارة ال�سيد  ويعمل ال�سيد ت�ساوهان حتت 
ديريك تان، رئي�س �سوؤون الأ�سواق العاملية 
وبروناي  ماليزيا  اأ�سواق  �سمن  البنك  يف 
وال�سرق  الهندية  ال��ق��ارة  و�سبه  وال��ي��اب��ان 
الأو�سط.. ويحمل يف جعبته خرة طويلة 

•• دبي-وام:

اأك����د ���س��م��و ال�����س��ي��خ م��ك��ت��وم ب��ن حم��م��د بن 
رئي�س  دب��ي  ن��ائ��ب ح��اك��م  اآل مكتوم  را���س��د 
حكومة  موا�سلة  العاملي  امل��ايل  دبي  مركز 
القت�سادي  ال��ع��م��ل  اأ���س�����س  ت��ط��وي��ر  دب���ي 
عقود  منذ  قواعدها  الإم���ارة  اأر���س��ت  التي 
وترتكز يف جزء رئي�س منها على ال�سراكة 
نحو النجاح مع موؤ�س�سات القطاع اخلا�س 
���س��واء م��ن داخ���ل ال��دول��ة اأو خ��ارج��ه��ا مبا 
الكبرية  ال��ت��ن��م��وي��ة  ال���ط���م���وح���ات  ي���دع���م 
امل�سريف  القطاع  ل�سيما  القطاعات  لكل 
اأحد الروافد املهمة للمنظومة  الذي يعد 
القت�سادية للإمارة ويحظى بدعم كامل 
م��ن م��رك��ز دب��ي امل���ايل ال��ع��امل��ي مب��ا يوفره 
امل���رك���ز م���ن م��ق��وم��ات ت��ك��ف��ل ال��ن��ج��اح لكل 

�سركائه من خمتلف اأنحاء العامل.
“بنك  فرع  �سموه  افتتاح  خلل  ذلك  جاء 
العاملي،  امل��ايل  دب��ي  مركز  يف  �سنغافورة” 
حمافظ  ك��اظ��م،  عي�سى  ���س��ع��ادة  ب��ح�����س��ور 
املركز، و�سامويل ت�سني، الرئي�س التنفيذي 
للمجموعة يف اأوفر�سي ت�ساينيز بانكينج اأو 

متتد لنحو 30 عاما من العمل يف جمال 
اخلدمات امل�سرفية والتمويل، حيث �سغل 
العديد من املنا�سب املرموقة، مبا يف ذلك 
املدير الإداري لفريق “جي بي مورجان” 
اإ�سدار الديون وتغطية  يف الهند، ورئي�س 

العملء لدى �ستاندرد ت�سارترد يف قطر.
اإدارة  حت���ت  �سنغافورة”  “بنك  وح���ق���ق 
منطقة  يف  مم��ت��ازا  من��وا  ت�ساوهان  ال�سيد 
الأ�سول  ت�ساعفت  حيث  الأو�سط،  ال�سرق 
املدارة ومنى �سايف النقد اجلديد يف البنك 
ال�سنوات  اأ�سعاف على مدى  بنحو خم�سة 
حموريا  دورا  لعب  كما  املا�سية.  الثلثة 
يف م�ساعي البنك للح�سول على ترخي�س 
مركز  يف  ف��رع��ه  لت�سغيل  ال��راب��ع��ة  ال��ف��ئ��ة 
دب��ي امل���ايل ال��ع��امل��ي.  وق���ال ال�سيد كرييت 
ت�ساوهان، رئي�س �سوؤون ال�سوق يف منطقة 
ال���ق���ارة الهندية  ال�����س��رق الأو����س���ط و���س��ب��ه 
يف  دور  يل  يكون  اأن  ي�سعدين   : واأفريقيا 
اإذ  البنك،  ت��اري��خ  م��ن  املهمة  املرحلة  ه��ذه 
نقلة  اإح�����داث  يف  اخل���ط���وة  ه���ذه  �ست�سهم 
ال��رثوات يف منطقة  اإدارة  نوعية يف قطاع 

ال�سرق الأو�سط.

�أحمد بن �سعفار: �سنو��سل �لأد�ء �جليد يف �لعام �حلايل

»اإمب�ور« حتقق �س�يف اأرب�ح ي�سل لـ 641 مليون درهم خالل ع�م 2016
•• دبي– د.حممود علياء

املركزي  ال��ت��ري��د  لأن��ظ��م��ة  الإم�����ارات  موؤ�س�سة  اأع��ل��ن��ت 
العامل  املناطق يف  م��زود خلدمات تريد  اأك��ر  اإم��ب��اور، 
 641 ل�  و�سلت  �سافية  اأرباحاً  اأم�س عن حتقيقها  يوم 
مليون درهم اماراتي يف العام 2016. ، كما اأن العوائد 
 1.84  ،2016 ال��ع��ام  يف  بلغت  للموؤ�س�سة  الجمالية 
العام  %11 عن  ن�سبتها  بزيادة  ام��ارات��ي   دره��م  مليار 

 .2015
التنفيذي  الرئي�س  �سعفار،  ب��ن  اأح��م��د  ���س��ع��ادة  وك�سف 
لإم��ب��اور يف م��وؤمت��ر �سحفي عقد ي��وم اأم�����س الح���د يف 
فندق جراند حياة دبي، عن النتائج املالية لل�سركة لعام 
اإمباور  اأن  املوؤمتر  �سعادته خلل  اأو�سح  2016، حيث 

ت�ستهدف حتقيق معدل منو مماثل خلل العام اجلاري، 
والذي  ال�سركة  يف  الب�سري  العامل  اأهمية  على  م�سدداً 

كان له دور كبري يف النجاح امللحوظ.
ال�سحفي:  امل��وؤمت��ر  �سعفار يف  ب��ن  اأح��م��د  ���س��ع��ادة  وق���ال 
اإمباور،  م�����س��رية  يف  ف��ارق��ة  ع��لم��ة   2016 ع���ام  �سكل 
عديدة  نوعية  ق��ف��زات  حتقيق  خللها  ا�ستطعنا  حيث 
م�ستلهمني بروؤية �سيدي �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
اآل مكتوم، نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س  بن را�سد 
اإمباور  ال��وزراء حاكم دبي، رعاه اهلل، حيث ا�ستطعنا يف 
 .2016 اأن نحقق منوا م�ستمرا يف اأعمالنا خلل عام 
كما تواجدت خدمات اإمباور يف عدد كبري من امل�ساريع 
اآي  و  الن�سيم  ف��ن��دق ج��م��ريا  م��ث��ل  وال��راق��ي��ة  امل��ت��ط��ورة 
اإم ج��ي ع��امل م��ن امل��غ��ام��رات واأب����راج دام���اك باراماونت 
كما  امل�ساريع.  الكثري من  وبرو�سبيكت هايت�س وغريها 
ا�ستطاعت اإمباور التعاقد مع نخيل يف �سفقة عملقة 
قرية  يف  مل�سروعاتها  امل��ن��اط��ق  ت��ري��د  خ��دم��ات  لتقدمي 
الذي  ال�سخم  امل�سروع  ه��ذا   ،   )JVS( جنوب  جمريا 
الدائرية  جمريا  وق��ري��ة  جمريا  قرية  مثلث  يت�سمن 
والذي يتطلب قدرة اإنتاج ت�سل ل� 260،000 طن من 
التريد. وحاليا تعمل اإمباور على انهاء املرحلة الأوىل 
واملقدرة بحوايل 30،000 طن من التريد مل�سروع ال� 

)JVS(  والذي �سيدخل اخلدمة يف عام 2017«.
الثالثة  التريد  حمطة  بت�سغيل  اإمباور  با�سرت  كذلك 
النمو  متطلبات  �ستواكب  وال��ت��ي  ال��ت��ج��اري  اخلليج  يف 
تقوم  ال��ث��لث،  التريد  حمطات  وبتواجد  امل�سروع.  يف 
اإم���ب���اور ب��ت��ق��دمي خ��دم��ات��ه��ا لأك���رث م��ن 100 مبنى يف 

امل�سروع، مبا فيها مدينة احلبتور. 
وه��ذه املحطة يف اخلليج التجاري متلك ق��درات كبرية 

احلرارية مما ميكنها من  الطاقة  لتخزين  ال�سعة  من 
انتاج وتخزين املياه املردة خارج �ساعات الذروة. 

وت���اب���ع ���س��ع��ادة ب���ن ���س��ع��ف��ار: اإن ���س��وق خ���دم���ات تريد 
امل��ن��اط��ق ل��دي��ه��ا ام��ك��ان��ي��ات ك��ب��رية ج���دا ع��ل��ى امل�ستوى 
العاملي عموما ويف ال�سرق الأو�سط ب�سكل خا�س نتيجة 
لكفاءتها يف ا�ستخدام الطاقة. ولدينا قناعة كاملة باأن 
حتقيق  يف  كبري  ب�سكل  ت�ساعد  املناطق  تريد  خدمات 

ا�سرتاتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050.
وقال �سعادة بن �سعفار متحدثا عن ن�ساط ال�سركة: مع 
 65،000 اأك��رث من  اإمباور  2016، تخدم  نهاية عام 
عميل ونحن على ثقة باأننا �سوف نتابع تطوير خدماتنا 
ل�سمان �سعادة عملئنا ونعزز من موقع ال�سركة الرائد 
عملئنا  لدى  الر�سا  حالة  با�ستبيان  قمنا  وقد  عامليا. 
النتائج  �سعداء حقا بروؤية  2016 وقد كنا  خلل عام 

ومقارنتها ب�سواها على امل�ستوى العاملي. 
يذكر اأن اإمباور تقوم بت�سغيل وادارة 69 حمطة تريد 
ارت��ف��ع عدد  دب��ي. كما  الكبرية يف  امل�ساريع  م��ن  ع��دد  يف 
امل��ب��اين ال��ت��ي تعمل وف���ق خ��دم��ة ت��ري��د امل��ن��اط��ق التي 
مبنى   810 ب�  مقارنة  مبنى   920 ل�  ال�سركة  تقدمها 
ال��ن��ج��اح القت�سادي  م��ع  ال��ت��وازي  وع��ل��ى   .2015 ع��ام 
�سيا�ستها  على  اإم��ب��اور  حافظت  املن�سرم،  ال��ع��ام  خ��لل 
الجتماعية  وال��ن�����س��اط��ات  امل���ب���ادرات  م��ن  ع���دد  بتنظيم 
تر�سيد  باأهمية  بالتوعية  ال�سركة  اأه��داف  تخدم  والتي 
امل�����وارد الطبيعية  ال��ط��اق��ة واحل���ف���اظ ع��ل��ى  ا���س��ت��ه��لك 
الأخ�سر.  القت�ساد  نحو  التوجه  اأهمية  على  والتاأكيد 
اأب��رز م��ب��ادرات ال�سركة يف ه��ذا املجال خ��لل عام  ولعل 
كانت مبادرة »التوفري يبداأ منC 24« والتي   2016
نظمتها ال�سركة يف �سيف 2016 بهدف حث متعامليها 

على توفري الطاقة، حيث حققت احلملة جناحا باهرا 
لت�سل ن�سبة انخفا�س ا�ستهلك الطاقة امل�ستخدمة يف 

خدمة تريد املناطق ل� %8.9 خلل فرتة احلملة.
تنظيم وم�ساركة يف مبادرات جمتمعية ووطنية

اإمباور  2016، حر�ست  العام  وخ��لل  تقدم  ملا  اإ�سافة 
على اأن تكون متواجدة بقوة على �ساحة العمل املجتمعي 
حتقيق  يف  امل�ساهمة  يف  �سيا�ستها  م��ن  كجزء  والوطني 
للمواطنني  وال�سعادة  الرخاء  بتحقيق  القيادة  توجهات 
وامل��ق��ي��م��ني ع��ل��ى اأر������س ال����دول����ة، ح��ي��ث ق��ام��ت اإمباور 
مكثفة من  ب��ال��دم مب�����س��ارك��ة  ل��ل��ت��رع  ح��م��لت  بتنظيم 
من  عدد  بتوقيع  ال�سركة  قامت  كما  ال�سركة،  موظفي 
اتفاقيات الرعاية لدعم ال�سباب يف الدولة يف الن�ساطات 

الجتماعية والن�سانية. 
كما وكان لإمباور م�ساركة فعالة يف حملت بيئية كبرية 
على مر العام بهدف حتقيق م�ستقبل اأخ�سر وم�ستدام.

وي��ت��وق��ع خ��لل ال��ع��ام اجل���اري اأن ي���زداد ع��دد امل�ساريع 
وعدد عملء اإمباور. حيث اأن البيئة القت�سادية القوية 
ال�سركة  اأع��م��ال  منو  طريق  يف  تدفع  دب��ي  يف  وامل�سجعة 

خلل الأعوام املقبلة.
هذا وو�سلت القدرة الإنتاجية ل�سركة اإمباور اإىل اأكرث 
األ��ف طن من التريد يف  من مليون ومئتني وخم�سني 
عام 2016. وهي تقدم خدمات تريد مناطق �سديقة 
دب��ي مثل  اإم����ارة  ال��ب��ارزة يف  امل�ساريع  م��ن  ل��ع��دد  للبيئة 
جمموعة جمريا وجمريا بيت�س ريزيدن�س ومركز دبي 
الطبية  دب��ي  ومدينة  التجاري  واخلليج  العاملي  امل��ايل 
ون��خ��ل��ة ج��م��ريا ودي�سكفري  ب��ح��ريات ج��م��ريا  واأب������راج 
جاردنز وابن بطوطة مول وحي دبي للت�سميم واملنطقة 

العاملية للإنتاج الإعلمي وغريها. 

االثنني   20   فبراير    2017  م   -   العـدد  11949  
Monday  20  February   2017  -  Issue No   11949



27

املال والأعمال

تغطي 4 ركائز �أ�سا�سية وت�سمل 6 مبادر�ت رئي�سية

غرفة دبي تك�سف اأبرز مالمح ا�سرتاتيجيته� اجلديدة للفرتة 2021-2017

»م�لية الوطني االحت�دي« ت�ستمع اإىل مالحظ�ت ممثلي غرف التج�رة وال�سن�عة على م�سروع ق�نون االإجراءات ال�سريبية

•• دبي-الفجر:

ك�����س��ف ���س��ع��ادة ح��م��د ب��وع��م��ي��م، م��دي��ر عام 
غ��رف��ة جت���ارة و���س��ن��اع��ة دب���ي ع��ن ع���دٍد من 
للفرتة  الغرفة  ا�سرتاتيجية  جوانب  اأب��رز 
اأربع  حم����دداً   ،2021-2017 ال��ق��ادم��ة 
بعجلة  ال��دف��ع  يف  �ست�ساهم  رئي�سية  رك��ائ��ز 

النمو القت�سادي بالإمارة.
ام�س  ع��ق��د  ال�سحفيني  م��ع  ل��ق��اٍء  وخ���لل 
اأن  اإىل  ب��وع��م��ي��م  ل��ف��ت  ال���غ���رف���ة،  م��ق��ر  يف 
ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة اجل���دي���دة ت��ت��م��ح��ور حول 
العملء  ع��ل��ى  وت���رك���ز  ال��ع��امل��ي��ة،  ال����ري����ادة 
والنمو  التناف�سية  وتعزيز  واحتياجاتهم، 
دبي  بالتكامل مع خطة  الأع��م��ال  يف قطاع 
ال�سرتاتيجية  ت�ستهدف  ح��ي��ث   ،2021
توطيد دور الغرفة ك�سريك موثوق، وممثل 
الإم����ارة، وم��ك��ان��ة دبي  للقطاع اخل��ا���س يف 

كبوابة للتو�سع يف اأ�سواق املنطقة.
قامت  ال��غ��رف��ة  “اإن  ق��ائ��ًل:  �سعادته  واأك���د 
القطاع  واح��ت��ي��اج��ات  م��ت��ط��ل��ب��ات  ب��درا���س��ة 
ا�سرتاتيجية  وو�سعت   ، ب��الإم��ارة  اخل��ا���س 
خطة  اأه�����داف  ب��الع��ت��ب��ار  اأخ����ذت  متكاملة 
الأعمال،  جمتمع  واإمكانات   ،2021 دب��ي 
منهاجاً  ال�سرتاتيجية  هذه  �ست�سكل  حيث 
القت�سادي،  ال��ن��م��و  م���ن  ج���دي���دة  مل��رح��ل��ة 
و�ستقود م�سرية امل�ستقبل نحو قطاع خا�س 
متميز ومبتكر يواكب اإجنازات دبي ومنوها 

املتطور واملت�سارع.« 
ولفت بوعميم اإىل ان روؤية �ساحب ال�سمو 
ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم احلكيمة 
م�ستقبل  ل�سناعة  ا�سرتاتيجيتنا  �ساغت 
جلهود  منطلقاً  و�سكلت  اخل��ا���س،  القطاع 
الغرفة يف خدمة جمتمع الأعمال، ولذلك 
ف���اإن ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة اجل��دي��دة ت��ق��وم على 
اخلا�س،  القطاع  م�ستقبل  ل�سياغة  ركائز 
لكي  القادمة  املرحلة  لتحديات  وجتهيزه 
ي�ستمر يف املحافظة على تناف�سيته العالية، 

ومكانته كمحفز لنمو القت�ساد.
واأكد �سعادته اإن ال�سرتاتيجية ترتكز على 
ال��رتوي��ج لدبي  رئي�سية وه��ي  رك��ائ��ز  اأرب���ع 
كمركز جت��اري ع��امل��ي، ودع��م من��و الأعمال 
يف الإمارة، وخلق وابتكار بيئة حمفزة لها، 

دعم �سبكة العلقات الدولية للغرفة بهدف 
الرتويج للإمارة كوجهة مثالية للأعمال 

وال�سراكات التجارية والقت�سادية.
اأن مبادرة  اإىل  ولفت مدير عام غرفة دبي 
تعزيز  ع��ل��ى  ���س��رتك��ز  الأعمال”  “�سوت 
حيث  من  العاملية  وتناف�سيتها  دبي  جاذبية 
وال�ستثمارات،  للنمو  املحفزة  الت�سريعات 
الغرفة  ع��لق��ات  ب�سبكة  �ست�ستعني  ح��ي��ث 
امل��ت�����س��ع��ب��ة وال��ق��وي��ة م���ع ال��ق��ط��اع��ني العام 
واخل���ا����س ل��ت��ع��زي��ز دوره����ا ك�����س��وت ملجتمع 
ت��رم��ي مبادرة  دب����ي، يف ح���ني  الأع���م���ال يف 
رواد  على  الرتكيز  اإىل  الأعمال”  “ريادة 
الأع��م��ال وم��ف��ه��وم ري���ادة الأع��م��ال لت�سبح 

دبي وجهة اإقليمية لريادة الأعمال.
اأعمال  “ تن�سيط  اإن مبادرة  واأك��د بوعميم 
اأف�سل  ت��وف��ري  اإىل  ب��دوره��ا  ت��ه��دف  دبي” 
واأن�����س��ب اخل���دم���ات لأع�����س��اء ال��غ��رف��ة من 
يخدم  ومبتكر  وثيق  تفاعل  اإر���س��اء  خ��لل 
اأف�سل  مبادرة  وتوفر  املو�سوعة.  الأه��داف 
غرفة اأ�س�ساً متينًة لدعم م�سرية غرفة دبي 
الأداء  م�ستوى  وحتفيز  روؤيتها،  حتقيق  يف 
وامل�����س��اءل��ة، وحت��ق��ي��ق اه��داف��ه��ا ب���اأن ت�سبح 
وجهة ومكان العمل الأكرث �سعادة يف دبي. 

واأ�ساف �سعادته اإن مبادرة دعم دبي 2021 

والتميز لتكون الغرفة اأف�سل غرفة جتارة 
يف العامل، حيث ت�سعى الغرفة اإىل اللتزام 
اأ�سا�سية  م��ق��وم��ات  اأرب�����ع  ���س��م��ن  ب��ال��ت��م��ي��ز 
بيئة  لت�سبح  دب��ي  غرفة  دور  تعزيز  ت�سمل 
يف  ال��ع��م��ل  وج��ه��ات  واأ���س��ع��د  للعمل  مثالية 
الإم�������ارة، وحت��ق��ي��ق ال��ت��م��ي��ز امل��وؤ���س�����س��ي من 
خلل البتكار، وتبني التكنولوجيا الذكية 
م�سادر  وتنويع  تناف�سية،  كميزة  والبيانات 

العائدات والإدارة امل�ستدامة للموارد.
اإن �ست  واأو�����س����ح م���دي���ر ع����ام غ���رف���ة دب����ي 
مبادرات رئي�سية لغرفة دبي �ستقود تطبيق 

ال�سرتاتيجية اجلديدة وهي 
2021، وت��روي��ج دب���ي، و�سوت   دع��م دب��ي 
اأعمال  وتن�سيط  الأعمال،  وري��ادة  الأعمال، 
واحدة  ك��ل  وتنطوي  غ��رف��ة.  واأف�سل  دب��ي، 
م��ن ه���ذه امل���ب���ادرات ع��ل��ى م���ب���ادرات فرعية 

وفعاليات بارزة.
�ستدعم  ال��غ��رف��ة  اأن  اإىل  ب��وع��م��ي��م  واأ����س���ار 
اجل���ه���ات احل��ك��وم��ي��ة ل��ت��ن��ف��ي��ذ خ��ط��ة دبي 
2021 ع���ر ق���ي���ادة م�����س��رية ال��ت��ح��ول يف 
جمتمع الأع���م���ال، ومت��ك��ني ال�����س��رك��ات من 
لل�ستفادة  اجلديدة  النمو  فر�س  توظيف 
منها يف عملية التطوير وتعزيز التناف�سية. 
اإىل  دبي”  “ترويج  مبادرة  تهدف  حني  يف 

الفرعية  امل���ب���ادرات  م��ن  ع���دد  اإىل  تنق�سم 
ال��ت��ي ت�����س��م��ل ال���رتوي���ج لإك�����س��ب��و 2020، 
لل�سركات  م��ت��خ�����س�����س��ة  ج���ائ���زة  واإط�������لق 
خطة  تطبيق  يف  الأك���ر  ال��ت��اأث��ري  �ساحبة 
اإط��لق مركز  اإىل  بالإ�سافة   ،2021 دبي 
متخ�س�س باأبحاث ال�سيا�سات والت�سريعات 

القت�سادية.
دبي  ت��روي��ج  م��ب��ادرة  ان  اإىل  �سعادته  ولفت 
افتتاح  ا�سرتاتيجية  يف  ال�ستمرار  ت�سمل 
املكاتب التمثيلية اخلارجية، وتنظيم املزيد 
منتديات  �سل�سلة  ���س��م��ن  ال��ف��ع��ال��ي��ات  م���ن 
القارتني  ت��غ��ط��ي  ال��ت��ي  ال��ع��امل��ي��ة  الأع���م���ال 
دول  اإىل  بالإ�سافة  واللتينية  الإفريقية 
راب���ط���ة ال�����دول امل�����س��ت��ق��ل��ة، وت��ع��زي��ز �سبكة 
م�سابهة  التي متنح مزايا  العاملية  الأعمال 
العاملة  العاملية  لل�سركات  الأع�ساء  ملزايا 
اأف�سل  ج���ذب  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  دب����ي،  خ����ارج 
100 �سركة عاملية يف قطاعات متخ�س�سة 
خارجية  فعاليات  يف  وامل�����س��ارك��ة  دب���ي،  اإىل 

للرتويج لدبي وبيئة اأعمالها املتميزة.
ال�سحفيني  اأمام  بوعميم يف حديثه  واأ�سار 
من�سة  �ست�سكل  الأع��م��ال  �سوت  م��ب��ادرة  اإن 
وعر�س  اخل��ا���س  ال��ق��ط��اع  لتمثيل  مثالية 
هواج�سهم وحتدياتهم، بالإ�سافة اإىل و�سع 

الأ�سا�سية  للأولويات  ا�سرتاتيجية  اأجندة 
بالأبحاث  مّدعمة  تكون  اخل��ا���س  للقطاع 
تاأ�سي�س جمل�س  اإىل  بالإ�سافة  والدرا�سات، 
اخلا�س،  القطاع  يف  ال�سركات  اأب���رز  ي�سم 
تكون مهمته ت�سليط ال�سوء على احتياجات 
ليت�سنى  الأع����م����ال،  جم��ت��م��ع  وم��ت��ط��ل��ب��ات 

للغرفة العمل على اأ�سا�سها.
ولفت بوعميم اإىل اأن مبادرة ريادة الأعمال 
داعمة  كموؤ�س�سة  الغرفة  دور  على  �سرتكز 
ل��ري��ادة الأع���م���ال، ووج��ه��ة اأ���س��ا���س��ي��ة لرواد 
الأعمال عر �سل�سلة من املبادرات النوعية 
وم�سابقة  دبي  جتار  برنامج  مثل  امل�ستمرة 
ل���رواد الأع��م��ال ال��ذك��ي��ة ومن�سة دبي  دب��ي 

للم�ساريع النا�سئة.
“تن�سيط  م���ب���ادرة  اأن  اإىل  ���س��ع��ادت��ه  ول��ف��ت 
خدمات  ت����وف����ري  ت�����س��م��ل  دبي”  اأع�����م�����ال 
احتياجات  ح�سب  تخ�س�ساً  اأك��رث  ع�سوية 
مراكز  تاأ�سي�س  اإىل   بالإ�سافة  املتعاملني 
املتعاملني، م�سيفاً  لتعزيز جتربة  خدمات 
الأداء  من  �ستعزز  غرفة  اأف�سل  مبادرة  اإن 
املوؤ�س�سي للغرفة عر حتديثات وتطويرات 
و�سعادتهم،  ب��امل��وظ��ف��ني  ت��خ��ت�����س  داخ��ل��ي��ة 
املوظفني  لتحفيز  داخلية  جوائز  واإط��لق 

على الإبداع والبتكار.

راأ�س اخليمة العق�رية ت�سجل منوًا يف االإيرادات بن�سبة
% % على اأ�س��س �سنوي وتو�سية بتوزيع اأرب�ح بن�سبة 5   9.38 

•• راأ�س اخليمة-الفجر: 

يف  العقاري  التطوير  �سركات  اأك��ر  العقارية،  اخليمة  راأ���س  �سركة  ك�سفت 
اإمارة راأ�س اخليمة واملدرجة يف �سوق اأبوظبي للأوراق املالية، عن ت�سجيلها 
لنمو م�ستمر وزيادًة يف هوام�س الأرباح خلل عام 2016 وبعد 12 �سهراً 

من الإعلنات الرئي�سية والإجنازات الت�سغيلية.
وكانت �سركة راأ�س اخليمة العقارية الرائدة يف عمليات التطوير العقاري 
امل�ساريع  م��ن  �سل�سلة  بطرح  اخليمة  راأ����س  اإم���ارة   يف  والتجارية  ال�سكنية 
الإ�سافية يف اأنحاء دولة الإمارات العربية املتحدة، و قد ك�سفت عن نتائجها 
املا�سي. وحققت  الأ�سبوع  اإدارتها  اجتماع جمل�س  بعد  العام  لنهاية  املالية 
�سركة راأ�س اخليمة العقارية اإيرادات تتجاوز 390 مليون درهم اإماراتي 
اأ�سا�س �سنوي قيا�ساً  %5.98 على  2016، م�سجلًة زيادة بن�سبة  يف عام 

باإيرادات عام 2015 التي بلغت 368 مليون درهم اإماراتي.
الأرباح  �سايف  يف   9.38% بن�سبة  زي��ادة  عن   2016 ع��ام  نتائج  وك�سفت 
اإماراتي  175 مليون درهم  اإىل  – لت�سل   2015 بعام  الت�سغيلية قيا�ساً 
2015. واعتباراً من يوم  160 مليون دره��م خلل عام  اأن �سجلت  بعد 
31 دي�سمر 2016، تقدر قيمة الأ�سول الإجمالية ل�سركة راأ�س اخليمة 
%5.05 عن  اإماراتي، بزيادة قدرها  4.99 مليار درهم  العقارية مببلغ 
بواقع   2015 ع��ام  خ��لل  ت�سجيلها  ال��ت��ي مت  الإج��م��ال��ي��ة  الأ���س��ول  قيمة 

4.75 مليار درهم اإماراتي.
القا�سي،  �سلطان  حممد  ال�سيد  ق��ال  النتائج،  على  تعليقه  حم�سر  ويف 
�سهد  العقارية:  اخليمة  راأ�س  ل�سركة  التنفيذي  والرئي�س  املنتدب  الع�سو 
العام املا�سي حتقيق �سركة راأ�س اخليمة العقارية لعدد من الإجنازات، مبا 

ي�سمل الإعلن عن م�ساريع اإ�سافية �سمن جممع ميناء العرب. 
وكنا قد بداأنا هذا العام بقوة مع املزيد من عمليات الت�سليم و درا�سة العديد 
حتى  دره��م  مليارات  خم�سة  قيمتها  تبلغ  والتي  امل�ستقبلية  امل�ساريع  من 
العام 2021. ويعد عام 2017 باملزيد من النجاح ل�سركة راأ�س اخليمة 
قامت  ق��د  العقارية  اخليمة  راأ����س  �سركة  وك��ان��ت  وامل�ستثمرين.  العقارية 
�سهر  خلل  فلمنجو  فيلت  م�سروع  من  الثانية  املرحلة  بت�سليم  ر�سمياً 
اأكتوبر 2016، قبل �سهرين من املوعد املحدد، حمققًة اإجنازاً مميزاً اآخر 
على �سعيد ت�سليم امل�ساريع �سمن جممع ميناء العرب براأ�س اخليمة. وبعد 
العرب  العاملية عن اختيار جممع ميناء  الفنادق  اإعلن عدد من علمات 
بالفعل  �سهد  العام قد  بداية هذا  كانت  الإم���ارة،  فنادقها يف  اأول  لإط��لق 
حتقيق تطور ملمو�س على �سعيد متكني العمل يف اأنانتارا ميناء العرب ذي 
306 غرف يف راأ�س اخليمة، ف�سًل عن البدء بطرح مناق�سة لتنفيذ  ال� 
وباعتبار  غرفة.   350 من  املكون  العرب  ميناء  اإنرتكونتيننتال  منتجع 
اخلا�سة  ال�سيافة  حمفظة  من  اأ�سا�سياً  ج��زءاً  ي�سكلن  الفندقني  هذين 
بامل�سروع، و الذي من املنتظر اأن يحقق هذان املنتجعان اإيرادات م�ستدامة 
املتوقع  2017، من  الطويل. وخ��لل عام  امل��دى  لل�سركة على  وم�ستمرة 
اأن تعلن �سركة راأ�س اخليمة العقارية عن اإطلق م�ساريع �سكنية اإ�سافية 
واأخرى يف جمالت ال�سيافة والتجزئة بهدف تعزيز منوها، و�سيتم حتديد 
مواعيد اإطلق هذه امل�ساريع وتطويرها ا�ستناداً اإىل توقعات �سوق العقارات 

وخيارات التمويل وعوامل العر�س والطلب. 

ارتف�ع عر�س النقد »ن1« اإىل 
479.9 ملي�ر درهم نه�ية ين�ير

•• اأبوظبي -وام:

ارتفع عر�س النقد  ن1 بن�سبة %1.3 من 474 مليار درهم نهاية �سهر 
 .2017 يناير  �سهر  نهاية  دره��م  مليار   479.9 اإىل   2016 دي�سمر 
ارتفع  ن2  النقد  عر�س  اأن  له  بيان  يف  املركزي  الإم���ارات  م�سرف  واأعلن 
اإىل   2016 دي�سمر  نهاية  دره��م  مليار   1225.5 من   0.4% بن�سبة 
ن3  النقد  عر�س  وارت��ف��ع   .2017 يناير  نهاية  دره��م  مليار   1230.2
اإىل   2016 دي�سمر  نهاية  دره��م  مليار   1411.4 من   0.3% بن�سبة 
الرت��ف��اع يف عر�س  ويعزى   .2017 يناير  نهاية  دره��م  مليار   1415.6
النقد ن1 لرتفاع مبقدار 1.9 مليار درهم يف النقد امل�سدر خارج البنوك 
وزيادة مبقدار 4 مليارات درهم يف الودائع النقدية. كما يرجع الرتفاع يف 
ن2 ويف ن3 اإىل ارتفاع عر�س النقد  ن1 على الرغم من انخفا�س مبقدار 
1.2 مليار درهم يف الودائع �سبة النقدية وانخفا�س مبقدار ن�سف مليار 
درهم يف الودائع احلكومية. وانخف�س قليل اإجمايل الأ�سول امل�سرفية - 
�سامل القبولت امل�سرفية - بن�سبة %0.03 من 2610.8 مليار درهم 
بنهاية �سهر دي�سمر 2016 اإىل 2610.1 مليار درهم بنهاية �سهر يناير 
 1574 من   0.2% بن�سبة  امل�سريف  الئتمان  اأجمايل  وارتفع   .2017
درهم  مليار   1577.5 اإىل   2016 دي�سمر  �سهر  بنهاية  دره��م  مليار 
اإجمايل  انخف�س   ..  2017 يناير  �سهر  وخ��لل   .2017 يناير  بنهاية 
الودائع امل�سرفية مبقدار مليار درهم نتيجة لنخفا�س مبقدار 2.1 مليار 
1.1 مليار  ارتفاع مبقدار  الرغم من  املقيمني على  ودائ��ع غري  دره��م يف 
درهم يف ودائع املقيمني. يذكر اأن ن1 ي�سمل النقد املتداول خارج البنوك 
الودائع النقدية احل�سابات اجلارية واحل�سابات حتت الطلب لدى البنوك 
.. ون2 ي�سمل  ن1 الودائع �سبه النقدية الودائع لأجل والودائع الدخارية 
ي�سمل  ن3  و   .. الأجنبية  بالعملت  املقيمني  وودائ��ع  بالدرهم  للمقيمني 
ن2 ودائع احلكومة لدى البنوك العاملة يف دولة الإمارات العربية املتحدة 

وكذلك لدى امل�سرف املركزي.

•• دبي- الفجر:

ا�ستمعت جلنة ال�سوؤون املالية والقت�سادية 
الحت���ادي  ال��وط��ن��ي  باملجل�س  وال�����س��ن��اع��ي��ة 
العادي  النعقاد  دور  من  اجتماعها  خ��لل 
ع�سر،  ال�ساد�س  الت�سريعي  للف�سل  الثاين 
2017م،  19 فراير  املوافق  الأح��د  ام�س 
�سعادة  برئا�سة  بدبي،  العامة  الأمانة  مبقر 
اإىل  اللجنة،  رئي�س  ال�سام�سي  حمد  ماجد 
ملحظات ممثلي غرف التجارة وال�سناعة 
ال��دول��ة على م�سروع ق��ان��ون احت���ادي يف  يف 

�ساأن الإجراءات ال�سريبية.
واأفاد �سعادة �سامل عبداهلل ال�سام�سي مقرر 
اجتماعها  �ستخ�س�س  اللجنة  اأن   ، اللجنة 
املقرر يوم الأحد املقبل للجتماع مع ممثلي 
عليهم،  امللحظات  تلك  لعر�س  احلكومة 
اإعداد تو�سياتها  وذلك حتى يت�سنى للجنة 
مب�سروع  اخل����ا�����س  ال���ن���ه���ائ���ي  وت���ق���ري���ره���ا 
ورفعه  الحتادي متهيدا لعتماده  القانون 
ملناق�سته يف  الوطني الحت��ادي  املجل�س  اإىل 

جل�ساته.
�سعادة  اللجنة  اأع�����س��اء  الج��ت��م��اع  وح�����س��ر 
“مقرر  ال�سام�سي  ع��ب��داهلل  �سامل  م��ن:  ك��ل 
والدكتور  الزعابي،  وعبدالعزيز  اللجنة”، 
املطوع،  �سعيد  وال��دك��ت��ور  امل��ح��رزي،  حممد 

واأحمد يو�سف النعيمي.
ممثلي  مع  “النقا�سات  اأن  ال�سام�سي  وتابع 
غ���رف ال��ت��ج��ارة وال�����س��ن��اع��ة ك��ان��ت مثمرة 
�سرد  خللها  ومت  اللجنة،  منها  وا�ستفادت 

من  وال�سناعة  التجارة  غرف  نظر  وجهات 
ك��اف��ة اإم�����ارات ال���دول���ة، وك���ان ل���دي ممثلي 
ع����دد من  اإزاء  امل���لح���ظ���ات  ب��ع�����س  ال���غ���رف 
بتعديلها،  وطالبوا  القانون  م�سروع  م��واد 
وزارة  ممثلي  على  النقاط  تلك  و�سنعر�س 
اإمكانية  وبحث  املقبل  الج��ت��م��اع  يف  املالية 

تعديل بع�س املواد«.
ب�سكل  �ستو�سح  اللجنة  اأن  ���س��ع��ادت��ه  واأك����د 
تف�سيلي بعد اجتماعها املقبل مع احلكومة 
بع�س النقاط اجلوهرية يف م�سروع قانون 
ال�سورة  واإي�����س��اح  ال�سريبية  الإج������راءات 
اأن هذا  اإىل  م��اه��ي��ت��ه، لف��ت��ا  ع���ن  ال��ك��ام��ل��ة 
اإج��راءات �سريبية ولي�س  امل�سروع هو لعمل 

لفر�س �سرائب.
مل�سروع  ال��ت��و���س��ي��ح��ي��ة  امل���ذك���رة  واأو����س���ح���ت 
ال��ق��ان��ون اأن���ه يف اإط����ار ت��وج��ه ال��دول��ة حول 
م�ستقرة  م��ال��ي��ة  اإي��������رادات  م�����س��در  اإي���ج���اد 
للحكومة الحتادية واملدرج يف ا�سرتاتيجية 
بقانون  املر�سوم  �سدر  الحتادية،  احلكومة 
ب�ساأن   2016 ل�����س��ن��ة   13 رق����م  احت������ادي 
والتي  لل�سرائب،  الحت��ادي��ة  الهيئة  اإن�ساء 
اإدارة  الرئي�سية  اخت�سا�ساتها  �سمن  م��ن 
اأنه  وحيث  الحت��ادي��ة،  ال�سرائب  وحت�سيل 
يتطلب لفر�س اأّي �سريبة احتادية مراعاة 
اإعداد  لتطبيقها، جاء  الإج���راءات  عدد من 
م�����س��روع ق��ان��ون احت���ادي ب�����س��اأن الإج����راءات 

ال�سريبية. 
وت��اب��ع��ت اأن����ه ي��رتت��ب ع��ل��ى اإ����س���دار قانون 
احت������ادي ب���ي���ان ح���ق���وق وواج����ب����ات ك���ل من 

الحتادية  وال��ه��ي��ئ��ة  ل��ل�����س��ري��ب��ة  اخل��ا���س��ع 
ل��ل�����س��رائ��ب وي��و���س��ح م���وق���ف ال���دول���ة من 
التي  القوانني  ال�سريبي، وهو من  التهرب 
الدولة تناف�سياً من حيث  قد ترفع ترتيب 
التي  اخل��ط��وات  وتقلي�س  الأع��م��ال  �سهولة 
بها  القيام  لل�سريبة  اخلا�سع  على  يتعني 

ل�سداد ال�سريبة امل�ستحقة عليه.
واأ�سارت املذكرة التو�سيحية اإىل اأن م�سروع 
القانون ت�سمن 53 مادة، مت تق�سيمها اإىل 
التعاريف  الأول  الباب  ت�سّمن  اأب��واب،  �ستة 
اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  ال��ق��ان��ون،  تطبيق  ون��ط��اق 
الباب  اح����ت����وى  ف��ي��م��ا  ال����ق����ان����ون،  اأه��������داف 
ال�����س��ري��ب��ي��ة، وت�سمن  الل���ت���زام���ات  ال��ث��اين 
املتعلقة  الأحكام  فيها  تناول  ف�سول،  اأربعة 
والأحكام  املحا�سبية،  والدفاتر  بال�سجلت 
واإل���غ���اوؤه،  ال�����س��ري��ب��ي  بالت�سجيل  امل��ت��ع��ل��ق��ة 
بالإ�سافة اإىل حكم تعيني املمثل القانوين، 
واأح���ك���ام ك���ًل م��ن اإع�����داد وت��ق��دمي الإق����رار 
امل�ستحقة  ال�سريبة  وحت��دي��د  ال�����س��ري��ب��ي، 
الأحكام  ت�سّمن  كما  ال�����س��داد،  عند  ال��دف��ع 

املتعلقة بالت�سريح الطوعي.
املتعلقة  الأح��ك��ام  الثالث  الباب  وا�ستعر�س 

ف�سول،  خم�سة  يف  ال�سريبية  ب��الإج��راءات 
الأحكام  وت�����س��ّم��ن  ال��ت��ب��ل��ي��غ،  ط���رق  ت���ن���اول 
امل���ت���ع���ل���ق���ة ب�������س���ج���ل وت�������س���ج���ي���ل ال����وك����لء 
ال�سجل،  يف  ال��ق��ي��د  و����س���روط  ال�����س��ري��ب��ي��ني 
ال�سريبي،  ال��وك��ي��ل  تعيني  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 
و�سجلت ال�سخ�س لدى الوكيل ال�سريبي، 
الهيئة  ب��ح��ق  امل��ت��ع��ل��ق��ة  وت�����س��ّم��ن الأح����ك����ام 
ب��ال��ق��ي��ام ب��ال��ت��دق��ي��ق ال�����س��ري��ب��ي، وح��ق��ه��ا يف 
�سور  اأو  الأ�سلية  ال�سجلت  على  احل�سول 
عنها اأثناء التدقيق ال�سريبي، بالإ�سافة اإىل 
اأوقات التدقيق ال�سريبي، وظهور معلومات 
بالإ�سافة  ال�سريبي  التدقيق  بعد  جديدة 
اإىل التعاون اأثناء التدقيق ال�سريبي، حقوق 
عن  والتبليغ  ال�سريبي،  للتدقيق  اخلا�سع 

التقييم  وت��ن��اول  ال��داخ��ل��ي،  التدقيق  نتائج 
ال�����س��ري��ب��ي وت��ق��ي��ي��م ال���غ���رام���ات الإداري�������ة، 
على  املرتتبة  العقوبات  ب��ي��ان  اإىل  وت��ط��رق 

التهرب ال�سريبي.
الأحكام  ب��ي��ان  اإىل  ال���راب���ع  ال��ب��اب  وت��ط��رق 
املتعلقة باإعادة النظر يف اأي قرار �سادر عن 
اإجراءات  ف�سول  ثلث  يف  وت�سمن  الهيئة، 
طلب اإعادة النظر، وتناول الأحكام املتعلقة 
بالعرتا�س املقدم اإىل جلنة ف�س املنازعات 
اللجنة  اخ��ت�����س��ا���س��ات  م����ن  ال�����س��ري��ب��ي��ة، 
واإج�����راءات ت��ق��دمي الع��رتا���س، واإج����راءات 
اللجنة وتنفيذ قرار اللجنة، ورّتب اإجراءات 
اأمام  اللجنة بالطعن  العرتا�س على قرار 

املحاكم.

�لإمار�ت ت�سارك يف �جتماع �لحتاد �لدويل للمعار�ض و�ملوؤمتر�ت يف بر�سلونة

�سيف املدفع: املع�ر�س اأ�سبحت ظ�هرة ح�س�رية وع�مل ربط بني ال�سعوب يزيد من التف�عل والتف�هم بينه� 
•• ال�شارقة-الفجر:

���س��ارك��ت دول���ة الإم������ارات ال��ع��رب��ي��ة املتحدة 
للمعار�س  ال������دويل  الحت������اد  اج���ت���م���اع  يف 
ال���ذي عقد م��وؤخ��را يف مدينة  وامل���وؤمت���رات 
بر�سلونة الإ�سبانية. وراأ�س الوفد الإماراتي 
الرئي�س  امل����دف����ع  حم���م���د  ���س��ي��ف  ����س���ع���ادة 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي مل��رك��ز اك�����س��ب��و ال�����س��ارق��ة رئي�س 
الحت�����اد ال��ع��رب��ي ل��ل��م��ع��ار���س وامل���وؤمت���رات 
ل�سناعة  العاملية  ورئي�س اجلمعية  الدولية 
الأو�سط  ال�����س��رق  مل��ن��ط��ق��ة  اأويف  امل���ع���ار����س 

واأفريقيا.
و����س���ارك يف الج���ت���م���اع مم��ث��ل��ني ع���ن اأكرث 
50 دولة من دول العامل حيث التقى  من 
���س��ع��ادت��ه وال���وف���د امل���راف���ق ب��ع��دد ك��ب��ري من 
العاملني  وامل�����دراء  التنفيذيني  ال��روؤ���س��اء 
يف جم����ال ���س��ن��اع��ة امل���ع���ار����س وامل����وؤمت����رات 
اآخر  معهم  ون��اق�����س  ال��ع��امل  م�ستوى  ع��ل��ى 
امل�����س��ت��ج��دات ع��ل��ى ه���ذه ال�����س��ن��اع��ة، وكيفية 
تطويرها كما بحث معهم ن�ساطات الحتاد 
وخططه  اجل����اري،  للعام  وعمله  املختلفة 
النقاط  امل�����س��ارك��ون  امل��ق��ب��ل.  وراج���ع  للعام 
ال�سابق   الجتماع  يف  مناق�ستها  متت  التي 
ال���ذي ج���رى يف م��دي��ن��ة �سنغهاي  ل��لحت��اد 
الحتاد  ف��ع��ال��ي��ات  ن��اق�����س��وا  ك��م��ا  ال�سينية، 
للروؤ�ساء  العاملية  القمة  اأهمها  املقبلة ومن 
واملوؤمتر  الأ���س��ي��وي  وامل���وؤمت���ر  التنفيذين 
امل�ستجدات  اآخ����ر  ب��ح��ث��وا  ك��م��ا  الأوروب��������ي، 
وال�سرق  �سنغهاي  يف  الحت���اد  ف��رع��ي  على 
الأو����س���ط. واأك����د امل��دف��ع اأن الج��ت��م��اع وفر 
ل���ت���ب���ادل وج���ه���ات النظر  ف��ر���س��ة م��ث��ال��ي��ة 

واخلرات املتعددة حيث حتدث كبار املدراء 
التنفيذين يف العامل عن جتاربهم اخلا�سة 
امل��ع��ار���س يف بلدهم،  ���س��ن��اع��ة  ت��ط��وي��ر  يف 
اإليه  اآخر ما و�سلت  وكيفية ال�ستفادة من 
الإعلم  و�سائل  وا�ستعمال  التكنولوجيا، 
التوا�سل  و�سائل  وبالذات من�سات  اجلديد 
القطاع  خدمة  يف  وت�سخريها  الجتماعي، 
وحت�سني العمليات الت�سويقية والرتويجية 

لتلبية احتياجات العملء املتزايدة.
ل�سناعة  ال��ع��امل��ي��ة  اجلمعية  رئ��ي�����س  واأ����س���ار 
الأو�سط  ال�����س��رق  مل��ن��ط��ق��ة  اأويف  امل���ع���ار����س 
واأفريقيا اإىل الأهمية الكبرية للمعار�س يف 

على  واحلفاظ  التنموية،  اخلطط  تدعيم 
وامل�ساهمة  ال��ه��ادف��ة،  امل�ستقبلية  ال��رام��ج 
خمتلف  بني  القت�سادي  التعاون  زي��ادة  يف 
الدولية  املعار�س  لعبت  حيث  العامل،  دول 
القت�سادية  احل��ي��اة  يف  وم��وؤث��را  هاما  دورا 
عليه يف  يعتمد  راف����دا  واأ���س��ب��ح��ت  ل��ل��دول، 
زيادة الدخل الوطني وامل�ساهمة يف حتقيق 

التنمية القت�سادية والجتماعية. 
وا�ستعر�س الرئي�س التنفيذي ملركز اك�سبو 
ال�����س��ارق��ة جت��رب��ة دول���ة الإم�����ارات العربية 
املعار�س  �سناعة  اأن  اإىل  م�����س��ريا  امل��ت��ح��دة 
اأ�سهمت فى توفري فر�س عمل للمواطنني، 

ومتو�سطة  �سغريه  م�����س��روع��ات  وتاأ�سي�س 
الوطني،  القت�ساد  كبري  بقدر  يدعم  مما 
وتعتر م�سدرا من م�سادر الدخل القومي، 
كما ت�ساهم فى تعزيز دور ال�سياحة وقطاع 
ال�سيافة والأعمال.  وقال �سعادته اإن دولة 
اأ�سواق  ث��لث��ة  اأك���ر  ت��ع��د �سمن  الإم�����ارات 
حيث  م��ن  الأو���س��ط  ال�سرق  ف��ى  للمعار�س 
ع��دد امل��ع��ار���س وامل���وؤمت���رات امل��ق��ام��ة �سنويا 
املتاحة  وامل�����س��اح��ات  وال������زوار  وال��ع��ار���س��ني 
للتاأجري فى مراكزها، وذلك لتوافر البنية 
بيئة  ووج��ود  واحلديثة،  املتطورة  التحتية 
وجاذبة  اآمنة  اقت�سادية  و�سيا�سة  ت�سريعية 

لل�سناعة املعر�سية. واأو�سح رئي�س الحتاد 
اأن  ال��دويل  وامل��وؤمت��رات  للمعار�س  العربي 
اأ�سبحت ظاهرة ح�سارية يف هذا  املعار�س 
الع�سر، وعامل ربط بني ال�سعوب يزيد من 
قطاع  ويوا�سل  بينها.   والتفاهم  التفاعل 
ا�ستمراره  ال��دول��ة  يف  وامل��وؤمت��رات  املعار�س 
يف التطور والزده��ار معززاً مكانة واأهمية 
دولة الإمارات على اخلارطة الدولية فيما 
ال�ستثمار  حلجم  الإجمالية  القيمة  تقدر 
ال��ع��ام��ل يف ق��ط��اع امل��ع��ار���س وامل���وؤمت���رات يف 
دره����م وفقاً  م��ل��ي��ار   37 ب���ح���وايل  ال���دول���ة 
وال�سناع��ة  التج��ارة  غ��رف  احت��اد  لتقارير 
ال��ع��ام امل��ا���س��ي، ح��ي��ث ا���س��ت��ف��ادت الإم�����ارات 
التحتية  وبنيتها  اجل���غ���رايف  م��وق��ع��ه��ا  م��ن 
املتطورة على �سعيد �سبكة الطرق واملوانئ 
مركزاً  م��ك��ان��ت��ه��ا  ت��ر���س��ي��خ  يف  وامل�����ط�����ارات، 
خلل  امل��ع��ار���س  ق��ط��اع  يف  وع��امل��ي��اً  اإقليمياً 
الأع�����وام ال�����س��ن��وات امل��ا���س��ي��ة. وم���ن املتوقع 
اإىل  وامل��وؤمت��رات  امل��ع��ار���س  قطاع  ينتقل  اأن 
م�ستوى اأعلى من الأداء مع اك�سبو 2020 
دبي الذي �سيجعلها تت�سدر امل�سهد الدويل 
لل�سناعة املعر�سية، وكذلك بعد النجاحات 
التي حققتها الدولة يف ا�ست�سافة وتنظيم 
العاملية  وامل���وؤمت���رات  امل��ع��ار���س  م��ن  العديد 
اأبرزها معر�س وموؤمتر الدفاع “اأيدك�س” 
ال�سيد  ومعر�س  للطريان  دب��ي  ومعر�س 
اإىل  ال��رتاث��ي  زاي��د  ومهرجان  والفرو�سية 
وجيتك�س  �سكيب  �سيتي  م��ع��ر���س��ي  ج��ان��ب 
الإقليمية  امل��ع��ار���س  م��ن  ال��ك��ث��ري  وغ��ريه��ا 
كل  يف  ال��دول��ة  ت�ستقطبها  ال��ت��ي  وال��ع��امل��ي��ة 

عام.
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العدد 11949 بتاريخ 2017/2/20   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/88  جتاري جزئي              
اىل املدعي عليه / 1- رامي �سالح قبلن  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ 
نور الدين مو�سى ر�سيد حتامله وميثله : اأمل خمي�س دروي�س حممد البلو�سي   
وقدره  عليه مببلغ  املدعي  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  قد 
)59.000 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة  12% من تاريخ   
ال�ستحقاق يف 2014/3/11 وحتى ال�سداد التام.  وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�س  
املوافق  2017/3/2   ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة Ch2.D.19 لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور 
احالة  بانه مت  الأق��ل )علما  اأي��ام على  م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة 

الدعوى اىل املحكمة التجارية اجلزئية(. 
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11949 بتاريخ 2017/2/20   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2016/2411  جتاري جزئي              

ال�سخ�سية  ب�سفته   - الوي�سي  حممد  م��اج��د  1-حم��م��د   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
وب�سفته �ساحب مطعم لقونا - موؤ�س�سة فردية ، 2- مطعم لقونا - موؤ�س�سة 
فردية - ومتثله : حنان حامت عبداهلل العزيز - جمهول حمل القامة مبا ان 
: احمد مهري خمي�س عبيد بن م�سحار  ال�سلمي وميثله  دبي  بنك  املدعي/ 
قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره 
يوم  جل�سة  لها  وح���ددت  والت��ع��اب.   وامل�ساريف  وال��ر���س��وم  دره���م(   516.602(
الربعاء  املوافق  2017/3/1   ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.B.8 لذا فاأنت 
مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11949 بتاريخ 2017/2/20   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2016/1846  جتاري كلي               

اىل املدعي عليه / 1- دبي لتجارة ال�سكراب - ذ م م  2- اإي ان ام للمعادن - ذ م م  3- م�سنع دبي 
تواز�س  �سبري مو�سوي مري  نقوي  5-  �سيد �سري عبا�س  م  4-  م  ذ   - املعدنية  املخلفات  لتدوير 
املدعي/ بنك  ان  �سيد مويزور راب  جمهويل حمل القامة مبا  ال��رب  امتياز  علي مو�سوي 6- 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها  التجاري وميثله : حامد جواد عطية اخلزرجي  قد  ابوظبي 
درهم(   1.794.786.62( وق���دره  مببلغ  والتكافل  بالت�سامن  �سدهم  املتنازع  ب��ال��زام  املطالبة 
الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ ال�ستحقاق يف 2016/4/30 وحتى متام ال�سداد والر�سوم 
الكفالة.  قيد  من  طليقا  املعجل  بالنفاذ  احلكم  �سمول  مع  املحاماة  اتعاب  ومقابل  وامل�ساريف 
 Ch2.E.21 وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�س املوافق 2017/2/23 ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  م��ن ميثلك  اأو  باحل�سور  ف��اأن��ت مكلف  ل��ذا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11949 بتاريخ 2017/2/20   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/63  تنفيذ عقاري   
اىل املنفذ �سده/1- �سركة ابيار للتطوير العقاري - م�ساهمة مقفلة - فرع دبي  جمهول 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/طارق خالد زكريا وميثله : غازي ابراهيم احمد 
بن �سيفان   نعلنكم باحلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2015/520 عقاري كلي يوم الحد 
وقدره  مبلغ  ب�سداد  بالزامكم   -1 وذل��ك  تنفيذيا  �سندا  باعتباره   2016/2/28 بتاريخ 
)382449( درهم والفائدة القانونية بواقع 9% حتى متام ال�سداد وت�سليمه اىل طالب 
التنفيذ اأو خزينة املحكمة خلل 15 يوم من تاريخ ن�سر هذا العلن 2- ببطلن منوذج 
احلجز مو�سوع الدعوى.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف 

حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن. 
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11949 بتاريخ 2017/2/20   
الكائنة   )31376 الرخ�سة  )رقم  ذ.م.م.  ال�سادة/ ميجا ميديا منطقة حرة-  ترغب 
دبي  2، مدينة  بناية  الثاين  دي�سك 2-03.ال��ط��اب��ق  �سريد  رق��م   التنفيذي  املكتب  يف 
للمجمعات  دبي  �سلطة  لدى  واملرخ�سة  املتحدة،  العربية  الإم���ارات  دب��ي،  للعلم، 
فراير   20 بتاريخ  الوحيد  ال�سريك  بوا�سطة  ق��راره��ا  ع��ن  ب��الإع��لن  الب��داع��ي��ة(، 

2017ب�ساأن اإغلق وحل �سركة ميجا ميديا منطقة حرة- ذ.م.م. 
وعليه، ٌيطلب مبوجبه من اأي طرف ذي م�سلحة ولديه مطالبة �سد ال�سركة التقدم 
مبطالباته امل�ستحقة خلل 45 يوماً من الإخطار وذلك عن طريق الريد امل�سجل اأو 

بالت�سال على العنوان التايل: 
ميجا ميديا منطقة حرة- ذ.م.م.

عناية ال�ستاذ/ عبداهلل فواز ناجيا   
�سندوق بريد 71089   ، هاتف: 1717 368 04

cfnajia@yahoo.com :بريد اإلكرتوين
لن يعتد باملطالبات امل�ستلمة بعد انتهاء فرتة الإخطار ملدة 45 يوماً.

اإخطار ب�سطب الت�سجيل 

العدد 11949 بتاريخ 2017/2/20   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/81  تنفيذ عقاري   
اىل املنفذ �سدهما/1- �سركة دام��اك العقارية  2- �سركة ذا ويفر - ذ م م  جمهويل 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/زهرة �سلطان �سالح �سلطان احلب�سي الزعابي 
رقم 2013/1000  الدعوى  ال�سادر يف  باحلكم  نعلنكم  كنعان   �سمري حليم   : وميثله 
عقاري كلي يوم الربعاء  بتاريخ 2015/1/21 واملعدل مبوجب حكم ال�ستئناف رقم 
وقدره  مبلغ  ب�سداد  بالزامكم   -1 وذل��ك  تنفيذيا  �سندا  باعتباره  عقاري   90/2015
املحكمة خلل 15 يوم من  اأو خزينة  التنفيذ  وت�سليمه اىل طالب  )637211( درهم 
تاريخ ن�سر هذا العلن 2- بانف�ساخ العقد املرم بني الطرفني.  وعليه فان املحكمة 
�ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل 15 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11949 بتاريخ 2017/2/20   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2016/3354   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سده/1- البندر للنقليات العامه جمهول حمل القامة 
مبا ان طالب التنفيذ/الور�سان للنقليات - �س ذ م م وميثله : فتوح 
يو�سف حممد ح�سني الن�سار - قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )59920(  درهم 
اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11949 بتاريخ 2017/2/20   

 اعـــــــالن       
خورفكان  والت�سديقات-  ال��ع��دل  الكاتب  ب���ادارة  ال��ع��دل  الكاتب  ان��ا  ايل  تقدم 
وطلب  الإم�����ارات   : اجلن�سية   ، النقبي  احلنطوبي  ح��م��دان  ال�سيد/حممد   :
الت�سديق على حمرر يت�سمن )تنازل( يف ال�سم التجاري حلم الأمريه لتجارة 
العبايات وال�سيل واملرخ�س من دائرة التنمية القت�سادية يف ال�سارقة رخ�سة 
جتارية رقم 616600 ال�سادر بتاريخ 2011/12/21 يف دائرة التنمية القت�سادية 
بخورفكان. اىل �سريكه ال�سيد/حممد جراغ حممد علي البلو�سي ، اجلن�سية : 
الإمارات - ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل يف مدينة خورفكان �سيقوم 
ا�سبوعني  انق�ساء  املذكور بعد  املحرر  ال�ساأن يف  بالت�سديق على توقيعات ذوي 

من تاريخ ن�سر هذا العلن
�سهيل علي �سعيد خلف النقبي
الكاتب العدل خورفكان

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

الكاتب العدل- خورفكان

العدد 11949 بتاريخ 2017/2/20   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2016/8846  عمايل جزئي
العامة ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا  اىل املدعي عليه / 1-ي��و اف تي للتجارة 
املطالبة  ال��دع��وى ومو�سوعها  عليك  اأق��ام  قد  اله��ي   �سائمة حميد   / املدعي  ان 
درهم(   4000( ع��ودة مببلغ  وتذكرة  دره��م(   181418( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات 
ال�سكوى:MB167922950AE/2016 وحددت  والر�سوم وامل�ساريف رقم 
 ch.1.A.5 لها جل�سة يوم الثلثاء املوافق 2017/3/7 ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 
حالة  ويف  الأق���ل،  على  اأي��ام  بثلثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11949 بتاريخ 2017/2/20   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2016/8723  عمايل جزئي

����س.ذ.م.م جمهول  فالكون خلدمات احلرا�سة  املدعي عليه / 1-واي��ت  اىل 
حمل القامة مبا ان املدعي /حممد عوي�س اف�سل حممد اف�سل قد اأقام 
 14340( وقدرها  عمالية  املطالبة مب�ستحقات  ومو�سوعها  الدعوى  عليك 
دره����م( وت��ذك��رة ع���ودة مببلغ )1000 دره����م( وال��ر���س��وم وامل�����س��اري��ف. رقم 
ال�سكوى MB167012946AE/2016  وحددت لها جل�سة يوم الثلثاء 
املوافق 2017/2/28 ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة:ch1.A.1 لذا فاأنت مكلف 
باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11949 بتاريخ 2017/2/20   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2016/8507  عمايل جزئي

حمل  جمهول  ذ.م.م  الفنيه  للعمال  فيو  1-اوري��ن��ت   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
الق���ام���ة مب���ا ان امل���دع���ي /ع��ب��د ال������روؤف حم��م��د ا����س���رف ق���د اأق�����ام عليك 
الدعوى ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )23278 درهم( 
ال�سكوى  رق��م  وامل�ساريف.  وال��ر���س��وم  دره���م(   1000( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة 
MB166719272AE/2016  وحددت لها جل�سة يوم الثلثاء املوافق 
القا�سي لذا فاأنت مكلف باحل�سور  ال�ساعة 8.30 �س مبكتب   2017/2/28
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11949 بتاريخ 2017/2/20   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/921  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-وايدوول للن�ساءات �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي /حممد فهيم حممد الهواوي قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
عودة مببلغ  وتذكرة  درهم(   84966( وقدرها  عمالية  املطالبة مب�ستحقات 
  MB170345803AE 2000 درهم( والر�سوم وامل�ساريف. رقم ال�سكوى(
�س   8.30 ال�ساعة   2017/3/7 امل��واف��ق  ال��ث��لث��اء  ي��وم  جل�سة  لها  وح���ددت 
قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   ch1.A.5:بالقاعة
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة 

بثلثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11949 بتاريخ 2017/2/20   
اعالن حكم بالن�سر

            يف  الدعوى رقم 2016/548  عقاري كلي
)�سركة  للتمويل  املدعي/املك  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  احمديلر  علي  �سفر  ح�سني  عليه/1-  املدعي  اىل 
م�ساهمة عامة( وميثله:عبداللطيف حممد ابوبكر احمد احلمادي نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة 
بتاريخ  2017/1/16  يف الدعوى املذكورة اعله ل�سالح/املك للتمويل )�سركة م�ساهمة عامة( 1- بف�سخ التفاقية 
املقام على   3 اك�س  :بالوما  بالعقار  والكائنة  رق��م:3602  العقارية  الوحدة  ب�سان  واملدعي عليه  املدعية  املرمة بني 
الر�س رقم:107 مبنطقة مر�سى دبي - امارة دبي ، حمل التداعي يف الدعوى الراهنة والغاء ا�سارة القيد العقاري 
اىل  العقار  ملكية  مفادها:تخ�سع  والتي  عليه  املدعي  ل�سالح  امللكية  �سهادة  يف  ال��واردة  بالتملك  املنتهية  الج��ارة 
واملرم  ال��دائ��رة  ل��دى  امل��ودع  وملحقاته  بالتملك  املنتهي  اليجار  لعقد  طبقا  بالتمليك  املنتهية  الج��ارة  ترتيبات 
بتاريخ:1-9-2008 بني كل من:املالك املك للتمويل - �سركة م�ساهمة عامة وامل�ستاأجر:ح�سني �سفر علي احمديلر 
2- وبالزام املدعي عليه برد حيازة الوحدة حمل التداعي للمدعية خالية من ال�سواغل 3- وبالزام املدعي عليه بان 
يوؤدي للمدعية مبلغ )1.023.816( درهما )مليون وثلثة وع�سرين الف وثمامنائة و�ستة ع�سر درهما( على �سبيل 
اتعاب املحاماة 5- رف�س ماعدا  التعوي�س 4- وبالزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�سروفات ومبلغ الف درهم مقابل 
ذلك من طلبات . حكما مبثابة احل�سوري قابل لل�ستئناف خلل ثلثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11949 بتاريخ 2017/2/20   

       اإعادة اإعالن بالن�سر
   فـي  الدعوى 2016/1966  جتاري كلي

���س.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا  اي�ست  املدعي عليه / 1- هو�س كونتي�سنا ميدل  اىل 
حم�سن  �سوق   : وميثله  ذ.م.م  الثقيله  بال�ساحنات  للنقل  الواحه  طائر  �سركة  املدعي/  ان 
بدر الكثريي قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره 
ال�سداد  وحتى   2015 �سبتمر  من   %12 الفائدة  و  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   883239(
املوافق  .   وح��ددت لها جل�سة يوم الربعاء  التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بل كفالة 
اأو من  Ch 2.E.22 لذا فاأنت مكلف باحل�سور  2017/2/22 ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة 

بثلثة اأيام على الأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11949 بتاريخ 2017/2/20   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/134  جتاري جزئي

ان  القامة مبا  ����س.ذ.م.م جمهول حمل  برولوجيك�س   -1  / عليه  املدعي  اىل 
اأقام  قد  فيا�س  حممود  حكمت  وميثله:  تكنولوجي  فيجن  �سمارت  امل��دع��ي/ 
عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )19061 
درهم(  والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ املطالبة 
  2017/2/21 امل��واف��ق   الثلثاء  ي��وم  جل�سة  لها  وح��ددت   . التام  ال�سداد  وحتى 
اأو من ميثلك  فاأنت مكلف باحل�سور  القا�سي لذا  ال�ساعة 09.00 �س مبكتب 
قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

اجلل�سة بثلثة اأيام على الأقل . 
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11949 بتاريخ 2017/2/20   
       اعالن ب�سحيفة ا�سكال بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/6  ا�سكالت عمايل
مو�سوع الق�سية اإ�سكال يف التنفيذ رقم:2016/2395 تنفيذ عمايل 

لوقف الجراءات التنفيذية
طالب الإعلن:م�ست�سكل:جنمة املوا�سم لل�سياحة ذ.م.م

املطلوب اعلنه:امل�ست�سكل �سده:1 عز الدين �سبحي حممد رم�سان
 جمهول حمل القامة

مو�سوع العلن:
امل��واف��ق:2017/2/23 ال�ساعة:08:30 �س  نعلنكم بانه قد حتددت جل�سة يوم اخلمي�س 
بالقاعة:ch1.B.8 للنظر يف ال�سكال اعله والتي يتوجب عليكم ح�سورها ويف حالة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11949 بتاريخ 2017/2/20   
اإنذار عديل بالن�سر

رقم ) 1080(  

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11949 بتاريخ 2017/2/20   

اإنذار عديل بالن�سر
رقم ) 1079(  

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11949 بتاريخ 2017/2/20   

اإنذار عديل بالن�سر
رقم ) 1082(  

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11949 بتاريخ 2017/2/20   

اإنذار عديل بالن�سر
رقم ) 1081(  

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11949 بتاريخ 2017/2/20   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2016/2903  جتاري جزئي              
القامة  حم��ل  جمهول  اهلل حمد   عبد  املختار  حممد  1-م���ازن   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
خلف  ال�سيد  مهدي  عبا�س   : وميثله  ال�سلمي  ابوظبي  م�سرف  امل��دع��ي/  ان  مب��ا 
املدعي عليه مببلغ  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  الطاهري   قد 
وقدره )110.746.40 درهم( والر�سوم وامل�ساريف و اتعاب املحاماة والفائدة القانونية 
بواقع 2.59% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام و �سمول احلكم بالنفاذ املعجل 
بل كفالة  وحددت لها جل�سة يوم الثلثاء  املوافق  2017/2/21   ال�ساعة 8.30 �س 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch1.B.10 بالقاعة 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11949 بتاريخ 2017/2/20   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2016/1817  جتاري كلي               

القامة مبا  �سعود جمهول حمل  بو  ف��ريوز مو�سى  يو�سف  / 1-م���روان  املدعي عليه  اىل 
ال��ه��رم��ودي   قد  امل��دع��ي/ بنك الحت��اد الوطني وميثله : عبداهلل حممد ر�سول علي  ان 
 560.517( وق��دره  مببلغ  �سده  املتنازع  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام 
درهم( والر�سوم وامل�ساريف و اتعاب املحاماة والفائدة  10% �سنويا عن القر�س ال�سخ�سي 
املوافق   ي��وم اخلمي�س   لها جل�سة  التام  وح��ددت  ال�سداد  الدعوى وحتى  رف��ع  تاريخ   من 
2017/2/23   ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة Ch2.E.21 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11949 بتاريخ 2017/2/20   

يعلن ال�سيد/ عزت طاهر مرعي ب�سفته مديرا لرتكة ابنه املرحوم/ 
حممد عزت طاهر مرعي والذي انتقل اىل رحمة اهلل تعاىل بتاريخ 
2014/1/27 ، باأن من له اي مطالبة مالية او عليه تخ�س املتوفى 
املوؤيدة  بامل�ستندات  الإع���لن  ت��اري��خ  م��ن  �سهر  خ��لل  الينا  يتقدم 
ل�سحة مطالبته لنهاء تلك املطالبات ان وجد ، وذلك على العنوان 
التايل : مبكتب اخلبري / حممد �سعيد ال�سبلي لتدقيق احل�سابات 
راأ���س اخليمة  بناية بنك  البحر  )بني  بناية عرو�س   - - اخلالدية 

الوطني وبناية بنك دبي التجاري( - ميزانني  
هاتف : 2222680-02 ، فاك�س : 02-2222670.

اإبــــــــراء ذمـــــــة 
العدد 11949 بتاريخ 2017/2/20   

       اعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/18  مدين جزئي

اىل املدعي عليه / 1- وليد عبد املنعم حممد عمر  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ 
موؤ�س�سة الوان املو�سة للتجارة/فرع بوكالة ال�سيد/�سرف الدين حممد حممد احمد حممود   
قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )34292 درهم( 
والر�سوم وامل�ساريف و اتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ الختل�س  وحتى ال�سداد التام 
و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بل كفالة.  وحددت لها جل�سة يوم الثنني   املوافق  2017/2/27   
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 بثلثة اأيام على 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 11949 بتاريخ 2017/2/20   
اعالن حكم بالن�سر

            يف  الدعوى رقم 2016/1657  جتاري كلي
اىل املحكوم عليهما/1- با�سيفيك لنظمة املراقبه �س.ذ.م.م 2- دليب راهولن عن نف�سه 
حمل  جمهويل  ����س.ذ.م.م  املراقبة  لنظمة  با�سيفيك  �سركة  يف  ومدير  �سريك  وب�سفته 
الدعوى  يف    2017/1/31 بتاريخ   املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم  القامة 
املدخل  اخل�سم  ادخ��ال  اول:بقبول   ، �سريويا  بختاوار  ل�سالح/�ساجناي  اع��له  امل��ذك��ورة 
الول �سكل وبعدم قبول ادخال املدعي عليهما الثاين والثالث �سكل ، ثانيا:بالزام املدعي 
)مليونان  مبلغ  للمدعي  يوؤديا  بان  بينهما  فيما  بالت�سامن  الول  املدخل  اخل�سم  عليها 
لل�ستئناف  قابل  احل�سوري  مبثابة  حكما   . القانون  وف��وائ��ده  دره��م(  ال��ف  وخم�سمائة 
خلل ثلثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العلن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11949 بتاريخ 2017/2/20   
       اإعادة اإعالن بالن�سر

   فـي  الدعوى 2016/2864  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1-  هاين لطفي ع��واد عبدالوهاب  جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي/حممود زكريا حممد ا�سماعيل ال�سجينى قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )145247 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب 
املحاماة بن�سبة 9% من تاريخ ا�سدار �سهادة اليداع يف:2015/3/1 وحتى متام ال�سداد 
 2017/2/26 امل��واف��ق   الح��د  ي��وم  جل�سة  لها  وح��ددت  وامل�ساريف   الر�سوم  الزمه  مع 
ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch2.D.19 بالقاعة  �س   8.30 ال�ساعة 
اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11949 بتاريخ 2017/2/20   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/331  جتاري جزئي

اىل امل��دع��ي عليه / 1- حم��رم علي غ��لم ر���س��ول  جمهول حم��ل الق��ام��ة مبا 
ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  ����س.ذ.م.م  لل�سياحه  احل�سن  املدعي/  ان 
املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )14000( درهم والر�سوم وامل�ساريف 
التام . وحددت لها جل�سة يوم  ال�سداد  والفائدة 9% من تاريخ املطالبة وحتى 
فاأنت  لذا  القا�سي  مبكتب  �س   09.00 ال�ساعة    2017/2/21 املوافق   الثلثاء 
مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11949 بتاريخ 2017/2/20   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2016/1714  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1- ا�س اند ا�س بروكرج هاو�س  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ 
بلل حممد رفيق طباره وميثله:روؤيا عبداهلل حممد العو�سي قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�سوعها الزام املدعي عليهما بالت�سامن والتكافل فيما بينهما بان يوؤديا للمدعي 
مبلغ وقدره )120.000( الف دول امريكي او ما يعادله بالدرهم الماراتي مبلغ وقدره 
)447.000( درهم والفائدة القانونية بواقع 9% �سنويا من تاريخ رفع الدعوى وحتى 
لها  وح��ددت   . املحاماة  اتعاب  ومقابل  وامل�ساريف  بالر�سوم  والزامهما  ال�سداد  مت��ام 
 ch2.D.19:ال�ساعة 08.30 �س بالقاعة املوافق  2017/2/28   جل�سة يوم الثلثاء 
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11949 بتاريخ 2017/2/20   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2016/2847  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1- بيل كون�سيبت للمعدات الطبية �س.ذ.م.م  جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي/ فوج كلر يور ليف �سالون قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها نلتم�س 
املرت�سد  املبلغ  ب�سداد  عليها  املدعي  بالزام  احلكم  ا�سدار  املوقرة  املحكمة  عدالة  من 
وث��لث��م��ائ��ة خم�سة  ال��ف  وث��لث��ون  ارب��ع��ة  )م��ئ��ت��ان  دره���م  وق���دره )234395(  بذمتها 
وت�سعني( درهم والزام املدعي عليها بالر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة . وحددت لها 
جل�سة يوم اخلمي�س املوافق  2017/3/2  ال�ساعة 08.30 �س بالقاعة:ch2.D.19 لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11949 بتاريخ 2017/2/20   
       اعالن حكم متهيدي بالن�سر

   يف  الدعوى 2016/2950  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1- كودبوند للتك�سيه �س.ذ.م.م  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ البني 
للمعادن ���س.م.ح وميثله:ح�سني علي ح�سن علي البناي مبا ان املدعي/ البني للمعادن �س.م.ح 
املذكورة اعله وعليه نعلنكم بان املحكمة حكمت بتاريخ:2017/2/16 حكمت  اقام الدعوى  قد 
�ساحب  احل�سابي  اخلبري  بندب  ال��دع��وى  مو�سوع  يف  الف�سل  وقبل  ح�سوري  مبثابة  املحكمة 
الدور باجلدول وتكون مهمته كالآتي: الطلع على ملف الدعوى وامل�ستندات املقدمة فيها وما 
، النتقال ملقرات اطراف الدعوى والطلع على املرا�سلت الورقية  ع�سى ان يقدمه اخل�سوم 
اخلبري  وم�سروفات  ح�ساب  ذم��ة  على  الم��ان��ة  دره��م  الف  ع�سرة  مبلغ  وح��ددت  واللكرتونية 
واتعابه والزمت املدعيه ل�سدادها خلزانة املحكمة وحددت جل�سة:2017/2/23 لنظر الدعوى يف 
حال عدم ال�سداد وجل�سة:2017/3/9 ليداع التقرير. وحددت لها املحكمة جل�سة يوم اخلمي�س 

 ch1.B.6:املوافق:2017/2/23 ال�ساعة:08:30 �س يف القاعة
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11949 بتاريخ 2017/2/20   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2017/334  تنفيذ عمايل 
القامة  حمل  جمهول  وال�سياحه  لل�سفر  �سيلنت  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
مبا ان طالب التنفيذ/عفت كلثوم لياقت علي  قد اأقام  عليك الدعوى 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة امل���ذك���ورة اع����له وال���زام���ك ب��دف��ع امل��ب��ل��غ امل��ن��ف��ذ ب���ه وق���دره 
اىل  بال�سافة  املحكمة  او خزينة  التنفيذ  اىل طالب  دره��م   )8452.40(
مبلغ )900( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11949 بتاريخ 2017/2/20   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
    يف الدعوى رقم 2017/71  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �سده/1- هيل�سبوروغ للتجاره العامه �س.ذ.م.م جمهول حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/جيبو حوهن�سون نيديياتارا توما�س  قد 
اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )4500( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�سافة 
املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر���س��وم  دره���م   )900( مبلغ  اىل 
بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج����راءات  �ستبا�سر 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11949 بتاريخ 2017/2/20   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
    يف الدعوى رقم 2017/129  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �سده/1- اليت كت للخدمات الفنية �س.ذ.م.م جمهول حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/�ساندران بها�سكاران ناير  قد اأقام  عليك 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
اىل  بال�سافة  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )26656(
مبلغ )2057( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11949 بتاريخ 2017/2/20   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
    يف الدعوى رقم 2017/134  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �سده/1- جوهرة الوادي للخدمات الفنية �س.ذ.م.م جمهول 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/حممد قطب ال�سيد حممد  قد اأقام  
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )4100( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�سافة اىل 
مبلغ )900( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11949 بتاريخ 2017/2/20   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2016/3923  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/1- هيثم حممد عبد الرحمن ابراهيم حجاج جمهول 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/فاروق �سالح للخدمات الفنية  قد 
اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )7220( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�سافة 
املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر���س��وم  دره���م   )900( مبلغ  اىل 
بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج����راءات  �ستبا�سر 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11949 بتاريخ 2017/2/20   

       اعالن اأمر اأداء بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/2  اأمر اأداء

اىل املدعي عليه / 1- فهد عبدالرحمن العمري جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي/دانوب ملواد البناء �س.م.ح 
وميثله:علي ا�سماعيل ابراهيم اجلرمن

البتدائية  دب����ي  حم��ك��م��ة  ق�����ررت  ف��ق��د  اأداء  اأم�����ر  ا���س��ت�����س��دار  ط��ل��ب   
بتاريخ:2017/1/4 اإلزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ )9155( درهم للمدعي 
والر�سوم وامل�ساريف .  ولكم احلق يف التظلم من الأمر خلل 15 يوم من 

اليوم التايل لن�سر هذا العلن.
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11949 بتاريخ 2017/2/20   

اعالن حم�سر حجز بالن�سر 
يف الدعوى رقم 2015/512  تنفيذ عقاري   

مو�سوع الق�سية:تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم:2014/676 عقاري كلي ، ب�سداد 
املبلغ املننفذ به وقدره )314659( درهم �سامل للر�سوم وامل�ساريف.

طالب الإعلن:طالب التنفيذ:فالكن �ستي اوف وندورز �س.ذ.م.م
املطلوب اعلنه:املنفذ �سدهما:1- فرهاد اكر كي�سريان 2- ماناندا منوجهري قديرى 

خرزوقي  جمهويل حمل القامة
مو�سوع العلن:

نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�سة وهي عبارة عن عقار مبنطقة:ند ال�سبا - 
رقم الر�س:5168 وفاء للمبلغ املطالب به وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا .
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11949 بتاريخ 2017/2/20   

       مذكرة اعالن متظلم �سده بالن�سر  
   يف  الدعوى 2017/54  تظلم جتاري

اىل املتظلم �سده / 1-انطوين جون كيندى جمهول حمل القامة مبا ان املتظلم 
/ لكى اك�س�س للتنظيف واخلدمات الفنية �س.ذ.م.م قد اأقام عليكم التظلم املذكور 
على  الم��ر  طلب  برف�س  القا�سي  القرار  �سد  تظلم  املو�سوع  ومو�سوعه  اع��له 
العري�سة رقم:99/2017 جتاري. وحددت لها جل�سة يوم الحد املوافق 2017/2/26   
ال�ساعة 08.30 �س بالقاعة:Ch1.B.6  لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك 
قبل اجلل�سة  للمحكمة  او م�ستندات  لديك من مذكرات  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

بثلثة اأيام على الأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري  .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11949 بتاريخ 2017/2/20   
مذكرة اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2016/1877  ا�ستئناف عمايل    
اىل امل�ستاأنف �سده/ 1- خواجا م�سرف بت خواجا حممود فاروق  جمهول 
حمل القامة مبا ان امل�ستاأنف / الروؤية امللكية لل�سياحة �س.ذ.م.م وميثله 
: عبداهلل حمد عبد اهلل عمران العمران ال�سام�سي -  قد ا�ستاأنف القرار/ 
احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 2016/3104 عمايل جزئي بتاريخ:2016/11/6  
وحددت لها جل�سه يوم الحد  املوافق 2017/2/26 ال�ساعة 10.00 �سباحا  
ميثلكم  م��ن  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.D.18 رق��م  بالقاعة 

قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 11949 بتاريخ 2017/2/20   
اعالن حكم بالن�سر

            يف  الدعوى رقم 2016/1922  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه/1- هدى حممد ابراهيم جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/بنك ام 
القيوين الوطني �س.م.ع وميثله:خالد كلندر عبداهلل ح�سني نعلنكم بان املحكمة حكمت 
ام  ل�سالح/بنك  اع���له  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف    2016/11/13 ب��ت��اري��خ   املنعقدة  بجل�ستها 
القيوين الوطني �س.م.ع بالزام املدعي عليها بان توؤدي للبنك املدعي مبلغ )�ستة و�ستني 
الف وثمامنائة واربعة و�ستني درهم و ثمانية و�ستني فل�سا( والفائدة القانونية الب�سيطة 
ال�سداد  مت��ام  وحتى  يف:2016/3/25  احلا�سل  ال�ستحقاق  ت��اري��خ  م��ن  �سنويا   %9 ب��واق��ع 
والزمتها بامل�سروفات ومببلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة . حكما مبثابة احل�سوري 
قابل لل�ستئناف خلل ثلثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العلن �سدر 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11949 بتاريخ 2017/2/20   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/556  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-يو - �سيف لتاأجري ال�سيارات  جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي / ويلما ريفريا ديزون  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
مب�ستحقات عمالية وقدرها )22163 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 درهم( 
لها  وح��ددت   MB167606023AE:ال�سكوى رقم  وامل�ساريف  والر�سوم 
لذا  القا�سي  ال�ساعة 8.30 �س مبكتب  املوافق 2017/2/27  الثنني  يوم  جل�سة 
من  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت 
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على الأقل، ويف حالة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11949 بتاريخ 2017/2/20   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2016/8013  عمايل جزئي

م.ح.ح  اي  ام  برودكت�س  اند�سرتيال  ماكينون  1-كلومبو�س   / عليه  املدعي  اىل 
جمهول حمل القامة مبا ان املدعي / �سنديب �سار ات�ساندران  قد اأقام عليك 
درهم(   164000( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى 
وتذكرة عودة مببلغ )2000 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة وحددت 
 ch.1.A.2 لها جل�سة يوم الحد املوافق 2017/3/12 ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على الأقل، ويف حالة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11949 بتاريخ 2017/2/20   

اعالن حكم بالن�سر
            يف  الدعوى رقم 2016/6862  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه/1- م�سبغة بيوكلني �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/اح�سان 
نفي�س نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2017/1/24  يف الدعوى املذكورة 
درهم(   3.122( مبلغ  للمدعي  ت��وؤدي  بان  عليها  املدعي  بالزام  نفي�س  ل�سالح/اح�سان  اع��له 
نقدا  يقابلها  ما  او  ملوطنه عينا  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(  واثنان وع�سرون  الف ومائة  )ثلثة 
مامل يكن قد التحق بالعمل لدى �ساحب عمل اخر والزمتها باملنا�سب من امل�سروفات واعفت 
قابل  احل�سوري  مبثابة  حكما   . طلبات  من  ذلك  عدا  ما  ورف�ست  منه  ن�سيبه  من  املدعي 
با�سم  �سدر  الع��لن  ه��ذا  لن�سر  التايل  اليوم  من  اعتبارا  يوما  ثلثني  خ��لل  لل�ستئناف 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11949 بتاريخ 2017/2/20   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
يف الدعوى رقم 2016/1036 تنفيذ جتاري

اىل املنفذ �سده/1- حممد خليفة �سويدان حمد الكعبي  جمهول حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/�سركة الرواد للوراق املالية �س.ذ.م.م   قد 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
املحكمة    خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )504347.55( وق��دره  به 
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11949 بتاريخ 2017/2/20   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2016/1739 تنفيذ جتاري
ال��غ��ف��ار ع��ب��داخل��ال��ق ع��ب��داهلل خوري   امل��ن��ف��ذ ����س���ده/1- �سعيد ع��ب��د  اىل 
للوراق  ال���رواد  التنفيذ/�سركة  طالب  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جمهول 
امل��ذك��ورة اعله  التنفيذية  ال��دع��وى  اأق���ام عليك  ق��د  ������س.ذ.م.م    املالية 
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )116208( درهم اىل طالب التنفيذ 
التنفيذية  الج��راءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان  املحكمة   وعليه  او خزينة 
بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ 

ن�سر هذا العلن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11949 بتاريخ 2017/2/20   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
يف الدعوى رقم 2017/274 تنفيذ جتاري

������س.ذ.م.م  جم��ه��ول حمل  اي�ست  م��ي��دل  تامبا  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
اأقام  ����س.ذ.م.م   قد  التنفيذ/ريان وورلدوايد  القامة مبا ان طالب 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
املحكمة    خزينة  او  التنفيذ  ط��ال��ب  اىل  دره���م   )408773( وق���دره  ب��ه 
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11949 بتاريخ 2017/2/20   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
    يف الدعوى رقم 2017/228  تنفيذ عمايل 

جمهول  �����س.ذ.م.م  الفنية  للعمال  الرفيقي  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/حممد فهيم حممد �سليم  قد 
املبلغ  املذكورة اعله والزامك بدفع  التنفيذية  اأقام  عليك الدعوى 
املنفذ به وقدره )9867( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
بال�سافة اىل مبلغ )900( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان 
املحكمة �ستبا�سر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11949 بتاريخ 2017/2/20   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
    يف الدعوى رقم 2017/335  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �سده/1- واحة الت�سنيم خلدمات التموين �س.ذ.م.م جمهول 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/حممد افراز جول داد خان  قد اأقام  
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )3363( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�سافة اىل 
مبلغ )900( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية



م�ساعد  طب  اأ�ستاذ  اإيفرييت،  ب��ران��دن  القلب  طبيب  يقول 
اجلراحات  ترتافق  )ق��د  ه��ارف��ارد:  بجامعة  الطب  كلية  يف 
ال��ك��رى مثل ا���س��ت��ب��دال ال���ورك م��ع ف��ق��دان كمية م��ن الدم 
ت�ستهدفها  التي  املنطقة  داخ��ل  اإىل  ال�سائل  م�سار  وحتويل 
العملية وخارجها. ميكن اأن ُيجِهد هذا الو�سع جهاز القلب 
والأوعية الدموية كلها(. يعزز هذا الإجهاد الإ�سايف خطر 

امل�ساعفات خلل اجلراحة وبعدها.

�إفادة طبية لإجر�ء �جلر�حة
حت�سل  اأن  اجل���راح  منك  يطلب  ق��د  امل�ساكل،  تلك  لتجنب 
على )اإفادة طبية( لإجراء اجلراحة من طبيب اآخر، وغالباً 
يكون م�سطلح  ق��د  لكن  الأول��ي��ة.  الرعاية  م��ق��ّدم  يكون  م��ا 
األ تواجه  اأحد ي�سمن  )الإف��ادة( م�سلًِّل يف هذا املجال. ل 
احلالة  هذه  يف  التقييم  يكون  اجلراحة.  خلل  امل�ساعفات 
مدى  طبيبك  �سيحدد  امل��ح��ت��م��ل��ة.  امل��خ��اط��ر  بقيا�س  اأ���س��ب��ه 
املطروحة  املخاطر  تفهم  كي  خا�سة  فحو�س  اإىل  حاجتك 

لديك باأف�سل طريقة ممكنة.
العاجلة،  اأو  الطارئة  للعمليات  �سرورية  الإف���ادة  تكون  ل 

�ساعة. لكن يكون   24 اإج��راوؤه��ا خ��لل  التي يجب  اأي تلك 
الأطباء  ي�سّميه  مل��ا  روت��ي��ن��ي��اً  اإج����راًء  الطبية  الإف����ادة  تلقي 
ا�ستبدال  جراحة  العمليات  هذه  ت�سمل  اختيارية.  جراحات 
التي ميكن تنفيذها يف موعد موؤّجل )ل  الركبة  اأو  ال��ورك 
اختيار  ذاتها خياراً حتمياً، لكن ميكن  تكون اجلراحة بحد 
موعدها بدرجة معينة(. ُيعتر طلب الإفادة منطقياً اأي�ساً 
بالن�سبة اإىل جراحات ترتبط بال�سرطان لأن موعدها يكون 
ت�سخي�س  )بعد  اإي��ف��ريي��ت:  يقول  م��رن��اً.  يبقى  لكنه  دقيقاً 
للجراحة  املري�س  يخ�سع  اأن  ميكن  م��ث��ًل،  ال��رئ��ة  �سرطان 
اإنه  اأو خلل الأ�سابيع الأربعة اللحقة.  التايل  يف الأ�سبوع 
املطروحة على  املخاطر  تقييم  زمني منطقي وميكن  اإط��ار 
القلب خلل هذه الفرتة واتخاذ اخلطوات اللزمة للتاأكد 

من اإجراء العملية بكل اأمان(.

خماطر �جلر�حات
ت�سمح  اإف���ادة  اإع��ط��اء  قبل  اأ�سا�سيني  بعاملنَي  الأط��ب��اء  يفكر 
العام  ال�سحي  والو�سع  باإجراء اجلراحة: طبيعة اجلراحة 
للمري�س. ت�سمل اجلراحات منخف�سة املخاطر اإزالة ال�ساد 

وجراحات التجميل، ف�سًل عن معظم اجلراحات يف اليدين 
والقدمني. اأما اجلراحات مرتفعة املخاطر فت�سمل تلك التي 
تتطلب فتح اجلمجمة والعمود الفقري وال�سدر والبطن اأو 

حت�سل ل�ستبدال مف�سل كبري )ورك، ركبة، كتف(.
اإذا �ُسّخ�س لديك اأي �سكل من اأمرا�س القلب، �سيكون طبيب 
اأي  خ��لل  عليك  املطروحة  املخاطر  لتقييم  موؤهًل  القلب 
باأمرا�س  ل��و مل تكن م�ساباً  ن��وع م��ن اجل��راح��ة. لكن م��اذا 
القلب لكنك تواجه عوامل خطر مثل ارتفاع �سغط الدم اأو 
ارتفاع الكول�سرتول؟ ل يتعب القلب كثرياً ب�سبب اجلراحات 
الب�سيطة وتبقى املخاطر وامل�ساعفات �سئيلة يف هذه احلالة. 
ورك��ك، قد يحيلك جراح  ا�ستبدال  اإىل  اإذا كنت حتتاج  لكن 
العظام مبا�سرًة اإىل طبيب القلب اأو مقدم الرعاية الأولية 
قلبك  لتقييم و�سع  القلب  اإىل طبيب  ال��ذي يحيلك لحقاً 

بدقة.

تقييم �أثر �لتمارين
يتعلق الهدف الأ�سا�سي بر�سد اأي مر�س كامن يف ال�سريان 
اأ�سئلة دقيقة عن م�ستوى  اإيفرييت: )اأطرح  التاجي. يقول 
الفح�س  واأ�ستعمل  الفرد  ميار�سها  التي  اليومية  التمارين 
اجل�سدي للتحقق من وج��ود ثقب يف القلب لأن��ه قد ي�سري 
ال�سخ�س  يجد  ع��ام،  ب�سكل  القلب(.  �سمام  يف  م�سكلة  اإىل 
الذي يحتاج اإىل ا�ستبدال وركه �سعوبة يف امل�سي، بينما يكون 
دراجة  على  ال��ت��دّرب  اأو  ال�سباحة  ي�ستطيع  ال��ذي  ال�سخ�س 

ثابتة ب�سكل منتظم، من دون اأن ي�سعر باأعرا�س يف ال�سدر، 
اأقل عر�سة للم�ساكل القلبية ب�سبب اجلراحة.

جداً  حم��دودة  ن�ساطات  ميار�سون  الذين  النا�س  يحتاج  قد 
التحّمل  اختبار  اإج��راء  اإىل  مثًل(  املفا�سل  التهاب  )ب�سبب 
الدوائي. لإجراء هذه الختبارات، يتلقى املري�س دواًء عر 
وريد يف ذراعه ثم ي�سّور اخلراء م�سار تدفق الدم اإىل ع�سل 
قلبه. قد يك�سف هذا الختبار اأي ان�سدادات خفية يف ال�سريان 
التاجي. عند ر�سد ان�سدادات مماثلة، ميكن اأن ي�سع طبيب 

القلب خطة لتقلي�س ن�سبة اخلطر خلل اجلراحة.
من  منخف�سة  ج��رع��ة  اأخ���ذ  عند  اأخ���رى  م�سكلة  تظهر  ق��د 
هذا  ياأخذ  ال�سن  كبار  من  كبرياً  ع��دداً  اأن  علماً  الأ�سرين، 

الدواء ملنع النوبات القلبية.
النزف، يو�سي جراحون  اأن الأ�سرين قد يزيد خطر   مبا 
كثريون مر�ساهم بالتوقف عن اأخذه قبل اأ�سبوع من موعد 
قلبية  باأمرا�س  امل�سابون  ي�ست�سري  اأن  لكن يجب  اجلراحة، 

طبيب القلب اأوًل.

تركيب  جل��راح��ة  �سنة  ك��ل  النا�س  اآلف  يخ�سع 
اأو  ال��ع��ظ��م��ي  ال��ف�����س��ال  ب�سبب  ا���س��ط��ن��اع��ي  ورك 
اأخرى.  اإ���س��اب��ات  اأو  الفخذ  عظم  عنق  يف  ك�سور 
التعايف  ف��رتة  وحت�ّسنت  اجل��راح��ة  �سهولة  زادت 
بالف�سال  ال���ورك  مف�سل  ي�ساب  ح��ني  ال��ي��وم... 
بني  الواقع  الغ�سروف  و�سع  يتدهور  العظمي، 
الأمل  وي�ستد  ال��ف��خ��ذ وجت��وي��ف احل��و���س  ع��ظ��م 
حت�سني  ميكن  امل�سي،  يف  �سعوبة  املري�س  ويجد 
اأو  الهيالورونيك  حم�س  حقن  بف�سل  احل��ال��ة 
اأ�سهر،  ب�سعة  خ���لل  الق�سرية  ال�����س��ت��ريوي��دات 
ال�سطناعي  ال��ورك  ي�سبح  اأن  من  مفر  ل  لكن 

�سرورياً يف اأحد الأيام.

مادة خزفية متينة
الدولية  )الوكالة  تو�سي  ل   ،2014 ع��ام  منذ 

ال�سطناعية  ب����الأط����راف  الأدوي�������ة(  ل�����س��لم��ة 
امل�سنوعة بالكامل من املعادن غداة ر�سد حالت 
ت�سّمم متعددة. تكون تلك الأطراف متينة ودائمة 
يف  والكوبالت  الكروم  من  جزيئات  تطلق  لكنها 
وحالت  التهابات  العنا�سر  تلك  وت�سّبب  ال���دم 
امل�ساكل نادرة حل�سن  ح�سا�سية حادة. تبقى هذه 

احلظ وتتطلب �سحب الأطراف ب�سكل عاجل.
اليوم ُت�ستعمل ب�سكل اأ�سا�سي الأطراف التي ت�سمل 
راأ�ساً �سلباً )معدنياً اأو خزفياً( وجتويفاً م�سنوعاً 
من البويل اإيثيلني. تدوم هذه الأطراف بني 12 
يف  البل�ستيكي  اجل��زء  ُي�ستنزف  اإذ  ع��ام��اً  و25 
النهاية وي�سّر العظام. يكون هذا اخليار منا�سباً 
لكبار ال�سن. اأما الأطراف ال�سطناعية امل�سنوعة 
من اخلزف، فل ُت�ستنَزف ول ت�سبب احل�سا�سية 
ل اجلراحون ا�ستعمالها اليوم. لكن يتعلق  ويف�سّ

ب�سبب  الك�سور  بخطر  الوحيد  ال�سلبي  اجلانب 
ال�سدمات املتكررة نتيجة القفز الدائم مثًل.

جر�حة غازية بدرجة حمدودة
تزداد اجلراحة الأمامية �سيوعاً كونها اأقل حدة 
اأو اجل��ان��ب��ي��ة. تتطلب  م��ن اجل���راح���ة اخل��ل��ف��ي��ة 
ال��ت��خ��دي��ر يف  ���س��اع��ة وي���رتّك���ز  اأق����ل م��ن  العملية 
اجلزء ال�سفلي من اجل�سم ويزول مفعوله خلل 

�ساعتني.
ب��درج��ة حمدودة  ال��غ��ازي��ة  ُت��َخ��ّل��ف ه��ذه التقنية   
�سنتم  و8   6 ب��ني  طولها  ي���رتاوح  عمودية  ندبة 
ورم  يت�سّكل  قد  الفخذ.  من  الأمامية  اجلهة  يف 
دم����وي ���س��غ��ري ل��ك��ن ي���رتاج���ع اح��ت��م��ال انخلع 

الورك ال�سطناعي مقارنًة بالتقنيات الأخرى.

ت�سريع �لتعايف بعد �جلر�حة
املري�س  ي�ستطيع  اجلراحة،  يلي  الذي  امل�ساء  يف 
اأن مي�سي مب�ساعدة معاِلج باحلركة. بعدما كانت 
العملية ت�ستلزم املبيت يف امل�ست�سفى طوال ثمانية 
اأي����ام، تقت�سر ه���ذه امل���دة راه��ن��اً ع��ل��ى ي��وم��ني اأو 
ثلثة اأيام عند ا�ستعمال التقنية الغازية بدرجة 

حمدودة.
جيدة  بر�ساقة  يتمتع  ال��ذي  ال�سخ�س  ي�ستطيع 
ويقيم على ُبعد �ساعة ون�سف من عيادة الطبيب 
ثم  امل�����س��اء.  يف  منزله  اإىل  يعود  اأن  اأق�سى  كحد 
للتحقق  اأي��ام  �ستة  بعد  الطبيب  يقابل  اأن  يجب 
اأ�سل  من  ح��الت  ثماين  يف  و�سعه.  �سلمة  من 
ع�����س��رة، ل ي��ك��ون ال��ع��لج ب��احل��رك��ة ���س��روري��اً بل 
اإعادة  مرحلة  يف  الأ�سا�سي  الن�ساط  امل�سي  ي�سّكل 

التاأهيل.

جراحة الورك اال�سطن�عي

�سحة القلب �سرورية للخ�سوع الأي عملية جراحية

�إذ� كنت معّر�سًا لأمر��ض �لقلب، قد حتتاج �إىل �إجر�ء فحو�ض �إ�سافية 
قبل ��ستبد�ل وركك �أو �إجر�ء �أي جر�حة كربى.

�ل�ساد،  �إز�لة  منها مثل  �ل�سغرية  ت�سمل جميع �جلر�حات، حتى 
�لذين  �لنا�ض  يخترب  قد  �لنف�سي.  �ل�سغط  من  ب�سيطة  ن�سبة 
ي�ستعّدون للجر�حة �إجهادً� عاطفيًا مرتبطًا مبر�سهم �أو حالتهم، 
كما تر�ودهم خماوف ب�ساأن م�سار تعافيهم.يزيد م�ستوى �لإجهاد 
�جل�سدي على �لقلب �أي�سًا ب�سبب جر�حات �سائعة وغري مرتبطة بالقلب 
�أو ��ستئ�سال �ملر�رة. وحتى �لتخدير �أو  لدى كبار �ل�سن مثل ��ستبد�ل �لورك 
عن  يك�سفان  �أو  �لدم  و�سغط  �لقلب  �إيقاع  يف  تغري�ت  ي�سببان  قد  ذ�تها  بحد 

مر�ض كامن يف �لقلب مل ي�سخ�ّض �سابقًا.

طـــــــــــــــب
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)يوم  فيلم  �أن  ترين  هل   •
لل�ستات( طرح يف توقيت 

منا�سب جتاريًا؟
- ط����رح ال��ف��ي��ل��م يف 
توقيت جيد واأمتنى 
يحقق  اأن  بالطبع 
مهمة  اإي���������������رادات 
اأ�سعى  ل  اأنني  رغ��م 
اإل��ي��ه��ا، ب��ل اأرغ���ب يف 
اجلمهور  ي�ساهد  اأن 
ال��ع��م��ل وي�����س��ت��م��ت��ع به، 
فنياً  جيد  اأن���ه  �سيما  ل 
حم�سني  م���ا  وه���و 
لإنتاجه. اأذكر 
اأن  ه�����ن�����ا 

كّونت  فيما  لفتة،  درام��ي��ة  مبعاجلة  الق�سة  كتبت  عطية  هناء  الكاتبة 
البطولة عدد  و�سارك يف  ذك��ري فريق عمل متميزاً،  اأب��و  املخرجة كاملة 

كبري من النجوم، ما �سنع حالة �سينمائية خا�سة.

هذه  ع��ن  حدثينا  م��اك��ي��اج.  دون  م��ن  �لفيلم  يف  ظ��ه��رت   •
�لتجربة؟

- طبيعة دوري يف الفيلم عار�سة ُتر�سم عارية بعدما تقّدم بها العمر، وهو 
النوع من  اأح��ب هذا  الظهور من دون ماكياج. بطبعي،  اأم��ر تطّلب مني 
الأدوار لأنه مي�ّس اجلمهور ب�سكل مبا�سر، كذلك ل اأقلق من الظهور بل 
ماكياج، ل �سيما اأن �سخ�سيتي يف الفيلم مرهقة وتعاين يف حياتها الكثري 

ب�سبب املجهود الكبري الذي تبذله يومياً.

للفيلم؟ �لإعد�د  خلل  �سعوبات  و�جهت  • هل 
- )يوم لل�ستات( اأحد اأ�سعب الأعمال ال�سينمائية التي قدمتها، فهو املئة 
يف م�سريتي ال�سينمائية ورقم مميز للغاية. ولكن ن�سيت ال�سعوبات التي 
مررت بها عند تفاعل اجلمهور بالت�سفيق احلاد للفيلم بعد انتهاء عر�سه 

للمرة الأوىل يف مهرجان القاهرة. فعًل، هذه الليلة ل تن�سى يف حياتي.

ر�أيك؟ ما  عدة،  لنتقاد�ت  تعر�ض  �لفيلم  • لكن 
- اأحرتم النتقادات واأ�ستمع اإليها با�ستمرار. ميكن لكل �سخ�س اأن 
الإطلق،  الأم��ر ل يزعجني على  وه��ذا  الفيلم بطريقته  ي��رى 
اإ�سادات  ون��ال  جيد  فعل  رد  على  ح�سل  فالفيلم  العك�س  على 

عدة داخل م�سر وخارجها.

فاإن  �لقاهرة  مهرجان  بتف�سيل  ت�سريحك  رغم   •
�لفيلم عر�ض �أوًل يف مهرجان لندن؟

- ج���اء ع��ر���س ال��ف��ي��ل��م يف م��ه��رج��ان ل��ن��دن ب��الت��ف��اق م��ع اإدارة 
مهرجان القاهرة ال�سينمائي، وات�سلت بالأ�ستاذ يو�سف �سريف 
ذلك  ك��ان  اإذا  ما  و�ساألته  العر�س  على  املوافقة  قبل  اهلل  رزق 
القاهرة  يف  الر�سمية  امل�سابقة  يف  العمل  م�ساركة  يف  �سيوؤثر 
ووافق م�سكوراً. لكني اعتذرت ملهرجانات عدة مهمة ب�سبب 
الفيلم  ب��اأن  ال��دويل(، ورغ��م علمي  تعار�سها مع )القاهرة 
لأن  اأوًل  ف��ي��ه��ا،  م��ال��ي��ة  ج��وائ��ز  ع��ل��ى  ليح�سل  ك���ان  رمب���ا 
ملهرجان بلدي مكانة خا�سة يف قلبي، وثانياً لأن واجبي 
جتاه وطني م�ساندة مهرجانه، وذلك اأهم بكثري من اأي 

عائد مادي.

على  ح�سولك  لعدم  ب��احل��زن  �سعرت  ه��ل   •
جائزة عن دورك؟

و�سعرت  اأ�سعدين كثرياً  اأمر  اأف�سل ممثلة  ال�سباعي بجائزة  ناهد  - فوز 
ولديها  موهوبة  وممثلة  ابنتي  مثل  هي  التقدير.  ه��ذا  نلت  اأي�ساً  اأنني 
ال�سينما  اأدوار مهمة كثرية يف  واأتوقع لها تقدمي  قدرات متثيلية كبرية 

امل�سرية خلل ال�سنوات املقبلة.
ف �أجر  على  حت�سل  مل  �سدقي  هالة  باأن  • �سرحت 

ي �لفيلم.
طويلة،  �سنوات  منذ  مبعرفتها  اأعتّز  و�سديقة  عمري  رفيقة  هالة   -

اأجر حتى لو كان متوا�سعاً  اأن حت�سل على  اإ�سراري على  ورغم 
فاإنها رف�ست بحزم. عموماً، غالبية  لأنه من حقها كفنانة 

اأجور  على  ح�سلوا  العمل  يف  �ساركوا  الذين  الفنانني 
اإنتاج  ���س��رك��ة  اأي���ة  م��ع  يتقا�سونه  مم��ا  اأق���ل 

اأخرى، وهو موقف اأ�سكرهم عليه لأنهم 
اأن ه���ديف ت��ق��دمي ع��م��ل جيد  ت��ف��ه��م��وا 

ولي�س  ال�����س��ي��ن��م��ا،  ت���اري���خ  ي��ب��ق��ى يف 
حتقيق ربح جتاري.

حذف  �أزمة  مع  تعاملت  • كيف 
من  �أن��ور  �سماح  �لفنانة  م�ساهد 

�لفيلم؟
هو  ب��ل  م�ساهدها،  ح��ذف  اأق���رر  مل   -

عمل منوط باملخرجة كاملة اأبو ذكري 
تباعد  ع��ن��د  ذل����ك  اإىل  ا���س��ط��رت  ال���ت���ي 

اأعلم به  ف��رتات الت�سوير، وه��و ق��رار مل 
اإل يف وقت متاأخر ولي�س دوري اأن اأتدّخل 
التي  �سماح  اإىل  ذل��ك حتدثت  فيه. ورغ��م 

تفهمت املو�سوع. عموماً، الأمر ب�سيط 
ولكن بالغ الإعلم بالرتكيز عليه.

م�سروعك  ع���ن  م����اذ�   •
�ل�سينمائي �ملقبل؟

لفيلم  راه���ن���اً  ��ر  اأح�����سِّ  -
)ن�����س��ي��م احل���ي���اة(، من 

ه��ن��اء عطية  ت��األ��ي��ف 
واإخ������������������راج ه����ال����ة 

ينتمي  خ����ل����ي����ل. 
الأع�����م�����ال  اإىل 

ئية  ل�سينما ا
تناق�س  التي 
ق�����������س�����اي�����ا 

بقية فريق  الت�سوير ول على  بداية  ن�ستقر على موعد  لكننا مل  امل��راأة، 
العمل بعد. كذلك ثمة م�سروع اآخر قيد التح�سري 

مل اأح�سم موقفي منه حتى الآن.

طرحت �لفنانة �مل�سرية �إلهام �ساهني فيلمها �جلديد )يوم لل�ستات( يف �ل�سالت �ل�سينمائية خلل �ل�سهر 
�ملا�سي بعد م�ساركته يف مهرجانات �سينمائية عدة �آخرها )دبي(. يف هذ� �حلو�ر تتحدث عن �لفيلم وردود 

�لفعل حوله.

�ملو�سيقى  )مهرجان  يف  مرة  من  �أكرث  �ساركت   •
�ل��ع��رب��ي��ة(، ه���ل ت�����س��ع��ر ب����اأن ثمة 

�لدورة  هذه  فعاليات  يف  �ختلفًا 
عن �لدور�ت �ل�سابقة؟

املرة  ه����ذه  امل�����س��ارك��ة  ت��خ��ت��ل��ف   -
ف��ع��ًل، لأن��ه��ا ت��اأت��ي ت��زام��ن��اً مع 
للمهرجان  الف�سي  ال��ي��وب��ي��ل 
الذي اأقدره كثرياً وغنيت على 
�سابقة.  م���رات  ث��لث  خ�سبته 
اأما جمهور الإ�سكندرية الذي 
غ��ن��ي��ت ل����ه ع���ل���ى خ�����س��ب��ة دار 
الأوبرا يف هذه املدينة اجلميلة 
فكان رائعاً مثل عادته يتفاعل 
للحفلت  ويجعل  املطرب  مع 

م�سر  ب��اأن  �سعيد  خا�ساً.  مذاقاً 
املهرجان  ب��ه��ذا  ال��ع��امل  ت��ت��ح��دى 

القاهرة  لأن  وال���ع���ري���ق  ال��ك��ب��ري 
تعرف جيداً قيمة الثقافة والفنون 

للرتقاء مب�ستوى ال�سعوب.
�مل�ساركة  على  حتر�ض  ل  • ملاذ� 

)�مل��و���س��ي��ق��ى  يف  ���س��ن��وي��ًا 
�لعربية(؟

- لكل عام 

ظروفه. لكنني اأرغب غالباً يف اأن ي�ستاق يل اجلمهور 
اأك��ون �سيفاً دائماً  اأن  اأري��د  امل�سري، فل 
ك��ي ل مي��ل م��ن��ي وي��ك��ون ل����ديَّ ما 
العظيم  ال�سعب  ل��ه��ذا  اأق��دم��ه 
الذي ل ير�سى اإل بالأف�سل 

والأح�سن.
على  حر�ست  مل��اذ�   •
ع���دم ت��ق��دمي �أغ���ان 
فعاليات  يف  جديدة 

هذه �لدورة؟
- للغناء يف املهرجانات 
الكرى  واحل�����ف�����لت 
ط�����اب�����ع خ������ا�������س. من 
اأقدم  اأن  علّي  ال�سعب 
اأغ������������اين ج������دي������دة مل 
لأنه  اجلمهور  ي�سمعها 
ينتظر من الفنان اأن يغني 
واأحبه  بها  تعّلق  اأع��م��اًل  ل��ه 

من خللها.
�فتتحت  مل�����اذ�   •
غ�����ن�����اءك يف 

�لرومي  ماجدة  �لكبرية  �ملطربة  باأغنية  �ملهرجان 
)يا م�سا �لفل يا م�سر(؟

- اأردت اأن اأبداأ غنائي بتحية اإىل م�سر واجلمهور امل�سري 
وهو ما وجدته يف اأغنية ماجدة الرومي، وكنت ات�سلت بها 
التوفيق  يل  ومتنت  ترحاب  بكل  ف��وراً  فوافقت  وا�ستاأذنتها 

والنجاح.
�لنجمة  م��ع  �ملقبلة  �ل��ف��رتة  يف  �ستتعاون  ه��ل   •

�مل�سرية �سريين عبد�لوهاب؟
- عقدت اأكرث من جل�سة عمل معها ونحن يف �سدد تقدمي 
اأغاٍن م�سرتكة تت�سم بالطابع الرومان�سي يف األبومها املقبل، 
العربي.  ال��ع��امل  يف  الكبري  جمهورها  حجم  م��ع  وتتنا�سب 
وجار  �سليم  وخالد  �ساكر  هاين  بالنجمني  اجتمعت  كذلك 

اختيار اأعمال فنية.
)مدر�سة  م�سل�سل  حلقات  من  ع��دد  يف  �ساركت   •
عامل  �إىل  �جتاهك  بد�ية  ذلك  يعترب  هل  �حل��ب(. 

�لتمثيل مثلما فعل مطربون عرب كثريون �سابقًا؟
يف  بها  ��ستمتعت  �لتي  �لق�سرية  م�ساركتي  تعني  ل   -
التمثيل،  اإىل  املطلق  اجتاهي  �حلب(  )مدر�سة  م�سل�سل 
اأمثال  الغناء جنحوا كممثلني  اأن كثرياً من عمالقة  ورغم 
عبداحلليم حافظ وفريد الأطر�س فاإنني ل اأطمح اإىل اأن 
اأبحث عن النت�سار من خلله  اأك��ون جنم متثيل لأنني ل 

على ح�ساب الطرب والغناء مهما كان الثمن.
تقدمي  على  يحر�سون  �لذين  �ملطربني  �أحد  • �أنت 
�أن  ت��رى  هل  ب�سوتهم.  �لفنية  �لأع��م��ال  ���س��ار�ت 

ذلك ي�سيف �إىل م�سرية �ملطرب؟
وت�سّكل  كبرياً  جناحاً  ال�سارات  اأغ��اين  حتقق   -
�سبباً رئي�ساً يف جناح العمل، ما يجعل منها 
اإ�سافة قوية اإىل اأي مطرب، خ�سو�ساً 
ومواقع  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ان��ت�����س��ار  م���ع 
الإنرتنت التي تتداول ال�سارة اأكرث 
اأحياناً، من ثم  من امل�سل�سل نف�سه 
وا�سع  ب�سكل  اجل��م��ه��ور  ي�سمعها 

جداً.
بالتلحني  �ن�سغالك  �أثر  • هل 
يف  �سلبًا  �ل��ن��ج��وم  م��ن  ل��ع��دد 

م�سو�رك �لغنائي كمطرب؟
م�سواري  يف  التلحني  يوؤثر  ل   -

الأ�سماء  اأنتقي  اأنني  خ�سو�ساً  خرة،  يزيدين  بل  كمطرب 
الفر�سة يل ولغريي  اأعطي  اأتعاون معها كملحن كي  التي 

من الفنانني.
�ملو�سيقيني  لنقابة  �جلديدة  �لإجر�ء�ت  • ماذ� عن 

�للبنانية؟
حقوق  على  احل��ف��اظ  م�سوؤولية  النقابة  عاتق  على  تقع   -
املو�سيقيني، مثل نقابة املو�سيقيني يف م�سر اأو اأي بلد اآخر. 
تفر�سها  التي  بالقوانني  نلتزم  القاهرة  اإىل  ن�سافر  عندما 
فرقة  ا�سطحاب  ع��دم  بينها  وم��ن  امل�سرية  النقابة  علينا 
كاملة من لبنان ونلتزم بدفع ال�سرائب ونتحرك بتاأ�سرية 

عمل. 
بفر�س  ق��راراً  لبنان  يف  املو�سيقيني  نقابة  اتخذت  وعندما 
حمقاً  ذلك  جاء  اللبنانيني،  غري  املطربني  على  ال�سرائب 

حفاظاً على حقوق اأع�ساء النقابة يف لبنان.
م�ستوى  رفع  على  �ملو�سيقيني  نقابة  تعمل  كيف   •

�لأغاين و�ملطربني وتقدمي �أعمال جيدة؟
الأغنية  مب�ستوى  علقة  لها  لي�ست  املو�سيقية  النقابات   -

بل لها علقة مبا�سرة واأ�سيلة باختيار املو�سيقيني وحتديد 
م�ستواهم، ما ينعك�س بعد ذلك على حتديد امل�ستوى املو�سيقي 
والفني يف ال�سوق. لكن النقابات وحدها ل ت�ستطيع حتديد 
نوعية الأعمال غالباً لأن هذا الأمر ياأتي كم�سوؤولية عامة 

تقع على عاتق اجلميع، خ�سو�ساً الإعلم.
�لرب�مج؟ تقدمي  قر�ر  • ماذ� 

- قرار تقدمي الرامج مل يكن اأمراً �سهًل، وقدد ترّددت فيه 
كثرياً لأنني اأرى ان ابتعاد املطرب من ال�ساحة اأف�سل له من 

تقدمي الرامج. 
اأن���ه ميكن  ب��ه��دوء وج���دت  امل��و���س��وع  لكني عندما ف��ك��رت يف 
للمطرب اأن يقدم برناجماً يتنا�سب مع عمله وموهبته وهو 
ما وجدته يف )ط��رب مع م��روان خ��وري( ال��ذي يعتمد على 
يتطابق  برناجمه  اأن  خوري  اأو�سح  والطرب.كذلك  الغناء 
كثرياً  اأن  م��و���س��ح��اً  ل��ل��م��و���س��ي��ق��ى،  وع�����س��ق��ه  �سخ�سيته  م��ع 
يف  اأ���س��ال��ة  مثل  غنائية  ب��رام��ج  ق��دم��وا  الكبار  النجوم  م��ن 
برناجمها )�سول(، كذلك �سريين عبدالوهاب يف )�سريي 

�ستديو(، ما �سجعه على خو�س التجربة.

ل �أطمح �إىل �أن �أكون جنم متثيل

مروان خوري: التلحني ال يوؤثر يف م�سواري كمطرب بل يزيدين خربة
يحر�ض �لنجم �للبناين �لكبري مرو�ن خوري على �حل�سور يف �ملهرجانات �لغنائية �لعربية يف م�سر، وهو �سارك �أخريً� يف فعاليات �لدورة �ل� 25 من )مهرجان 

�ملو�سيقى �لعربية(. يف هذ� �حلو�ر �لق�سري نتعرف �إىل �جلديد يف م�سرية �لنجم �للبناين غناًء ومتثيًل و�أحلانًا.

حت�سر لفيلم �سينمائي بعنو�ن )ن�سيم �حلياة(

اإله�م �س�هني: )يوم لل�ست�ت( ح�سل على
 رد فعل جيد ون�ل اإ�س�دات عدة 
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الوزن اإنق��س  على  ت�س�عد  والع�س�ء  للفطور  ن�س�ئح   3
 وجبتا الفطور والع�ساء من اأهم الأمور ل�سحة اجل�سم، فتتاأثر �سحة ووزن 
ال�سخ�س اإذا مل يح�سل عليهم فقد ل يختلف تاأثري هذا الأمر عن تناول 

الأطعمة ال�سارة اأو غري ال�سحية يف هذه الوجبات.
وتوؤكد الدرا�سات اأن اإتباع نظام غذائي �سحي من الأمور التي تعزز �سحة 
يحتاج  الوجبات  تخطي  عند  املثال  �سبيل  فعلى  الغذائي  التمثيل  عملية 
البنكريا�س لك�سب املزيد من الأن�سولني الأمر الذي قد ي�سغل البنكريا�س 
يف  ال�سكر  م�ستويات  بارتفاع  الأم��ر  فينتهي  الأ�سا�سية  مبهامه  القيام  عن 
Step to Health بع�س الن�سائح التي يجب  الدم. وقد قدم موقع 

اإتباعها خلل وجبة الإفطار والع�ساء والتي ت�ساعد على فقدان الوزن:
للأك�سدة،  امل�سادة  باملواد  غنية  والع�ساء  الإفطار  وجبات  تكون  اأن   1-
اإنقا�س  يف  يرغبون  ال��ذي��ن  للأ�سخا�س  الأط��ب��اء  ب��ه  ين�سح  م��ا  واأه���م  اأول 
وزنهم اأن حتتوي وجبات الإفطار والع�ساء على كم كاف من املواد امل�سادة 
للأك�سدة، لأنها ت�ساعد على تعزيز �سحة الكبد واإزالة ال�سموم وتعزز ه�سم 
املواد املغذية ب�سكل جيد كما اأنها ت�ساعد على حماربة اجلذور احلرة التي 
كات�سني  والأنثو�سيانني  الألي�سني  امل��واد  ه��ذه  اأه��م  وم��ن  اخل��لي��ا،  تهاجم 

والتي توجد بكرثة يف الليمون والثوم وال�ساي الأخ�سر وال�ساي الأبي�س.
الروتينات،  على  والع�ساء  الألياف  على  الإفطار  وجبة  حتتوي  اأن   2-
ال�سباح لأنها ت�ساعد على  اأف�سل يف  دائما  الألياف هي  اإن  الأطباء:  يقول 
التخل�س من الدهون ومفيدة للقلب اأما الع�ساء فمن املهم اأن يحتوي على 

كم كاف من الروتينات.
وي�سيف الأطباء، اأن الأ�سخا�س الذين يرغبون يف فقدان الوزن يجب اأن 
ينتبهوا اإىل اأن ترهل الع�سلت يعيقهم عن هذا الأمر لذلك ين�سح يتناول 

الروتينات لأنها ت�ساعد يف �سد وتقوية الع�سلت.
-3 اختيار التوقيت املنا�سب للح�سول على وجبة الإفطار والع�ساء ين�سح 
النتظار  ثم  ال�ستيقاظ  عند  الفاتر  امل��اء  من  كوب  ب�سرب  التغذية  اأطباء 
مل���دة 30 اإىل 45 دق��ي��ق��ة ب��ع��د ال���س��ت��ي��ق��اظ ل��ت��ن��اول وج��ب��ة ال��ف��ط��ور بهذه 
الطريقة �سيكون اجل�سم قادر على اإ�ستقلب الدهون املخزنة. اأما بالن�سبة 

لوجبة الع�ساء فين�سح الأطباء بتناولها قبل الذهاب اإىل النوم ب�ساعتني.

ال�سكري ال�سبب الث�لث للوف�ة بعد اأمرا�س القلب وال�سرط�ن
 ك�سف فريق من الباحثني من جامعة بن�سلفانيا عن اأن مر�س ال�سكري هو 
كان  مما  اأك��رث  وال�سرطان،  القلب  اأمرا�س  بعد  للوفيات  رئي�سي  �سبب  ثالث 
الباحثون  وج��د  الريطانية،  ميل"  "ديلي  ل�سحيفة  ووف��ًق��ا  �سابًقا.  يعتقد 
من جامعة بن�سلفانيا %12 من الوفيات يف الوليات املتحدة ب�سبب مر�س 
اأنه م�سئول  اإنه كان يعتقد �سابًقا  ال�سكر، وهذه النتيجة تعتر كارثية حيث 
عن %4 فقط من الوفيات، فهذا يعني اأن املر�س هو ال�سبب الرئي�سي الثالث 
بري�ستون"،  "�سمويل  الدكتور  وال�سرطان. وقال  القلب  اأمرا�س  بعد  للوفاة 
الوفيات  ع��دد  اإن  والعلوم:  للفنون  بن�سلفانيا  كلية  يف  الجتماع  علم  اأ�ستاذ 
�سينخف�س عند ال�سيطرة على مر�س ال�سكر، لأن الأ�سخا�س الذين يعانون 
من مر�س ال�سكري يف كثري من الأحيان لديهم م�ساعفات �سحية اأخرى مثل 
ال�سيطرة  الكلى. وك�سفت مراكز  القلب والأوعية الدموية، واأمرا�س  مر�س 
على الأمرا�س والوقاية منها “CDC” عن اأنه يف عام 1980، كان هناك 
اأكرث من 5 مليني �سخ�س يف الوليات املتحدة يعاين من مر�س ال�سكري، 
اإح�ساءات، قفز هذا  بها  التي توجد  الأخ��رية  ال�سنة  وه��ي   ،2014 ع��ام  ويف 

العدد اإىل اأكرث من 21 مليون ن�سمة، بزيادة ما يقرب من 300%.

؟  حديث  علم  �ملثلثات  ح�ساب  علم  • هل 
ل .. اثبت العلماء ان علم ح�ساب املثلثات علم قدمي واأول من ا�ستخدمه 
هم الفراعنه القدماء و�ساعدهم ذلك يف بناء الهرامات ال�سهرية وقد 
طور العرب امل�سلمون ذلك العلم وو�سعوا ا�س�سه احلديثة جلعله علماً 
ابوعبداهلل  املثلثات  لعلم ح�ساب  املوؤ�س�سني  اوائل  ومن  بذاته  م�ستقًل 

البتاين ون�سر الدين الطو�سي 
؟ �حل�ساب  يف  �سفر  �ول  �ساحب  • من 

مو�سى  ب��ن  حممد  امل�سلم  ال��ع��امل  ه��و  احل�ساب  يف  �سفر  اول  �ساحب 
اخلوارزمي وهو اول من ادخل ال�سفر يف احل�ساب وكان اكت�سافه هذا 
يف علم احل�ساب نقله كبرية وعظيمة يف درا�سة الأرقام وتغيرياً جذرياً 

ملفهوم الرقم . 
؟  �لكرتوين  حا�سوب  �ول  كان  • متى 

اول حا�سوب الكرتوين يعمل بالكهرباء كان يف امريكا عام 1946 وهو 
وي�ستهلك  املفرغه  بال�سمامات  تعمل  التى  القدمية  احلوا�سيب  من 

قدراً كبرياً من الطاقة كما انه ي�سغل حيزاً كبرياً 

ال�سعر رقيقاً  و كلما كان   .. ال�سليم  الراأ�س  �سعرة يف  األف   120 يبلغ نحو  الراأ�س  �سعر  اأن عدد  تعلم  • هل 
األف   90 اإذ يبلغ  اأقل كثافة  ال�سعر الأحمر عموماً  ال�سعر الأ�سود و  اأكرث من  ال�سعر الأ�سقر  .. و  اأكرث  كان 

�سعرة .. و يتجدد هذا العدد بوجه عام خلل خم�سة اأعوام حيث ي�سقط كل يوم ما بني 50 : 60 �سعرة. 
 • هل تعلم اأن املخ يحتاج اإىل �سد�س كمية الدم التي ي�سخها القلب و خم�س الأوك�سجني الذي يدخل اجل�سم 

.. رغم اأن املخ ل يزن اأكرث من واحد على خم�سني من اجل�سم كله. 
. خلية  بليون   32 نحو  الإن�سان  ج�سم  يف  يوجد  اأنه  تعلم  • هل 

 • هل تعلم اأن يف ج�سم الإن�سان اأكرث من مليوين غدة عرقية تفرز كمية من العرق ترتاوح ما بني ن�سف لرت 
اإىل لرت ون�سف كل 24 �ساعة بل توقف �سيفاً و �ستاًء مع املجهود و احلركة ومع ارتفاع درجة احلرارة. 

 • هل تعلم اأن الأظافر اإذا اأزيلت جراحياً اأو فقدت لأي �سبب فاإنها تاأخذ مائة يوم لكي تعود كما كانت مرة 
اأخرى. 

�سباق اخليل 

فاطمة ف�زي جمال الدين
ومتعاونه  درا�ستها..  يف  متفوقة 
والتلوين..  الر�سم  مع زمالئها. تهوى 
يف  مهند�سة  ت�سبح  ان  وتتمنى 
اإىل  �سورتها  وتهدي  امل�ستقبل.. 

جميع الأهل والأ�سدقاء.
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عبري عمر بن ما�شي 
ومتعاونه  درا�ستها..  يف  متفوقة 
والتلوين..  الر�سم  مع زمالئها. تهوى 
يف  معلمة  ت�سبح  ان  وتتمنى 
اإىل  �سورتها  وتهدي  امل�ستقبل.. 

جميع الأهل والأ�سدقاء.

دلع معن رافع 
ومتعاونه  درا�ستها..  يف  متفوقة 
والتلوين..  الر�سم  مع زمالئها. تهوى 
يف  معلمة  ت�سبح  ان  وتتمنى 
اإىل  �سورتها  وتهدي  امل�ستقبل.. 

جميع الأهل والأ�سدقاء.

�رشينة را�شد ال�شاعدي 
ومتعاونه  درا�ستها..  يف  متفوقة 
والتلوين..  الر�سم  مع زمالئها. تهوى 
يف  طبية  ت�سبح  ان  وتتمنى 
اإىل  �سورتها  وتهدي  امل�ستقبل.. 

جميع الأهل والأ�سدقاء.

�لبابوجن يخفف نوبات �ل�سعال

الع�سبى  النبات  اأن  الفرن�سية  الطبية  العلمية  ال��درا���س��ات  اأح��دث  ك�سفت   
وتخفيف  امل��ع��دة  تهدئة  على  "بابوجن" ي�ساعد  با�سم  امل��ع��روف  ال��روم��ان��ى 
اإ�سافة  طريق  ع��ن  "بابوجن"  بتناول  ال��درا���س��ة  ون�سحت  ال�سعال،  ن��وب��ات 
الغليان، وي�سرب منه عند  20 لرت ماء فى درجة  ملعقة كبرية منه على 
التى  ال��ب��اردة  ال��ك��م��ادات  با�ستخدام  ال��درا���س��ة  تن�سح  كما  بالتعب.  ال�سعور 
الأوعية  على  توؤثر  اإنها  حيث  ال�سداع،  ملكافحة  اجلبني  على  و�سعها  يتم 
اأن حبوب  اإىل  الدموية، وتخفف من �سيقها امل�سبب لآمل الراأ�س، واأ�سارت 
نبات الكارتية التى يتم فركها بالأيدى هى اأف�سل مرطب للجلد والوجه 

وال�سفاه امل�سابة باجلفاف.

اأن ع��دم ح�سول  اأم��ريك��ي��ة حديثة م��ن   ح���ذرت درا���س��ة 
يوؤثر  الليل،  النوم خلل  كاف من  ق�سط  على  الإن�سان 

على كفاءة جهاز املناعة، الذي يكافح الأمرا�س.
اأج����راه����ا ب��اح��ث��ون يف ك��ل��ي��ة ال���ط���ب، جامعة  ال���درا����س���ة 
 )Sleep( دوري��ة  يف  اأم�س  نتائجها  ون�سروا  وا�سنطن، 

العلمية.
وللو�سول اإىل نتائج الدرا�سة، اأخذ فريق البحث عينات 
دم من عدد من الأ�سخا�س، لديهم اأمناط خمتلفة من 

النوم.
ووجد الباحثون، اأن ح�سول اجل�سم على ق�سط كاف من 
املناعي  �ساعات، يجعل وظائف اجلهاز  ب�7  النوم، يقدر 
تعمل ب�سكل اأف�سل، وينعك�س ذلك على ال�سحة العامة.

النوم  اأن قلة  اأظهرت لأول مرة  النتائج  اأن  كما وج��دوا 
املعنية  ال���رام���ج  اإي���ق���اف  ع��ل��ى  ل��ف��رتات ط��وي��ل��ة، تعمل 

بال�ستجابة املناعية خلليا الدم البي�ساء.
اإ�سافًيا  دليًل  تقدم  الدرا�سة  "هذه  اإن  الباحثون  وقال 
على النوم اجليد ينعك�س على ال�سحة العامة، وخا�سة 

كفاءة جهاز املناعة.
وكانت اأبحاث �سابقة اأكدت، اأن احل�سول على ق�سط كاف 
من النوم ليًل، اأي حوايل من 7 اإىل 8 �ساعات يوميا، 
الأمرا�س،  من  ويقيه  للج�سم،  العامة  ال�سحة  يح�سن 

وعلى راأ�سها ال�سكري وال�سمنة والف�سل الكلوي.
اإ���س��اب��ة الرجال  اأن ق��ل��ة ال��ن��وم ت��زي��د خ��ط��ر  واأ���س��اف��ت 
باأمرا�س القلب والأوعية الدموية، وال�سكتة الدماغية، 
كما تدفع الأ�سخا�س اإىل الإف��راط يف تناول امل�سروبات 
ال���ت���ي حت���ت���وي ع��ل��ى ال��ك��اف��ي��ني وال�����س��ك��ر ب���ك���رثة، مثل 
تزيد من  التي  الطاقة،  الغازية، وم�سروبات  امل�سروبات 

الإ�سابة بال�سمنة وال�سكري.

النوم اجليد ليال يرفع كف�ءة جه�ز املن�عة

عار�سة تقدم زيا خلريف و�ستاء 2018 من جمموعة هانيبال لجونا خلل �أ�سبوع �ملو�سة يف مدريد. )�أ ف ب(

جاء موعد امل�سابقة الكبرية.. جاء موعد �سباق اخليل واخذ كل من كل منفي املدينة ي�ستعدون فهذه امل�سابقة 
لل�سباقات  خ��رج  ورمب��ا  يفوز  م��ن  و�سي�ستهر  �سخمة  جوائزها  كما  فيها  ال���س��رتاك  ح��ق  للجميع  ف��ان  مميزة 

العاملية..
نظر هرني ايل ح�سانه وهويقول لو كان لدي ح�سان ا�سرتك به يف تلك امل�سابقة ما تاخرت ولكن هذا احل�سان 
ليعرف �سوي الكل وجر العربات العربات واللعب.. فردت عليه اخته بكلمة ب�سيطة وقالت لكنه عندما يلعب 
انه  لنحاول  �سيئا  نفعل فيهما  ان  �سهران ميكن  امامنا  ان منرنه  مل��اذا ل نحاول  ب�سرعة.. هرني  فهو يجري 

يحبنا.. هيا 
طفلن كل منهما فيه ن�ساط وحيوية وامل.. اخذ ح�سانهما املحبوب ايل و�سط املزرعة واخذ يف تقليد مدربني 
اخليول ورمبا اح�سا بانهما �سيفلحان.. كانا احيانا يق�سوان عليه لكنه مل يكن يتذمر خرجا به خارج املزرعة 
ليجري حولها.. كل مرة يتح�سن فيها مينحانه مكافاة قطعة كبرية من ال�سكاكر، اح�س احل�سان بذلك وحتي 
احل�سان  قلب  يف  الغرية  فتحركت  ه��رني  به  لت�سابق  م��اري  يخ�س  اخ��ر  بح�سان  ج��اءا  ال�سرعة  علي  يحثانه 
وا�ستطاع ان ي�سبق ماري ومع اليام ا�سبحا احل�سانان ماهران بحق خا�سة بعد ان قام والد هرني بتجربتهما 

وانده�س لتلك النتيجة الرائعة.
الب  ال�سود وكان  املرقط وماري وح�سانها  للمت�سابقني يوجد هرني وح�سانه  املدونة  ال�سماء  اليوم �سمن 
والم يتا�ساحكان حني قال الب اعتقد ان هرني من املمكن ان يفوز مبركز متقدم فح�سانه يح�س بالغرية 
ال�سديدة من ح�سان ماري ومن املمكن ان يبذل جمهود م�ساعف يف حلبة لت�سابق به هرني فتحركت الغرية يف 
قلب احل�سان وا�ستطاع ان ي�سبق ماري، ومع اليام اأ�سبح احل�سانان ماهران بحق خا�سة بعد ان قام والد هرني 

بتجربتهما وانده�س لتلك النتيجة الرائعة.
اليوم �سمن ال�سماء املدونة للمت�سابقني يوجد هرني وح�سانه املرقط وماري وح�سانها ال�سود وكان مبركز 
متقدم فح�سانه املرقط وماري ومن املمكن ان يبذل جمهود م�ساعف يف حلبة ال�سباق حني يراه بجوار كانت 
فكرة جيدة بحق.. مع طلقات البداية باملركز الثاين يف جولتها والن هناك ع�سر خيول �ستت�سابق يف املرحلة 
الخرية واجلميع متفائل فانها خيول مدربة قدمية يف هذه ال�سباقات ولي�س من املعقول ان تفوز عليها خيول 
جتري لول م��رة.. انطلق اجلميع علي امل واحد فقط املركز الول او الثاين او الثالث. انطلق كل �سئ مع 
ذهول  يف  اجلميع  �سفق  حني  �سريعا  الوقت  وم��ر  جمهول..  وم�ستقبل  وامنيات  كثرية  ام��ال  البداية  طلقات 
اخليول،  عائلة  تتحدث عن  ال�سحف جميعها  والن  الثالث  باملركز  ف��از  فقد  تلك  يع�سق  وال��ذي  ه��رني  لفوز 
عائلة جمعت ثلث جوائز غريت جمري حياتها انهم الن ميتلكون خيول عديدة وا�سطبلت كثرية ويدخلون 

�سباقات ل ح�سر لها فقد حددوا منذ البداية ما ياملون فيه حتي و�سلوا لمان.


