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بعد الظهر الوقت املثايل جلراحات القلب

خل�ست درا�سة حديثة، ن�سرت نتائجها جملة ذي الن�ست الربيطانية، 
يكون  للقلب،  عملية  بعد  خطرية  مل�ساعفات  التعر�ض  خطر  اأن  اإىل 
مقارنة  الظهر،  بعد  فتترة  يف  العملية  جتتترى  عندما  مبرتني  اأدنتتتى 
متتع خمتتاطتتر اإجتترائتتهتتا يف التت�تتستتبتتاح، وذلتتتتك جتتتتراء متتفتتاعتتيتتل ال�ساعة 

البيولوجية.
اأحتتتد متتعتتدي الدرا�سة:  التتقتتلتتب دافتتيتتد متتونتتتتتاين، وهتتتو  وقتتتال طبيب 
العموم،  وجتته  على  امل�ساعفات  من  القليل  مع  اآمنة  القلب  جراحات 
لكن اإذا ما نظرنا تف�سيال، يبدو اأن اجلراحة خالل فرة بعد الظهر 

توفر حماية للقلب .
م�سيفا: فهم هذه االآلية يتيح ت�سور طرق عالجية جديدة .

واأ�سار بارت �ستايلز، االأ�ستاذ يف املركز اجلامعي واال�ست�سفائي االإقليمي 
الوقت خالل  اأن  اإىل  الدرا�سة  اأحتتد معدي  الفرن�سية،  ليل  يف مدينة 
هذا  مع  املري�ض  تفاعل  على  يوؤثر  البيولوجية،  ال�ساعة  اأي  النهار، 

النوع من العمليات ، الفتا اإىل اأن الفارق ال ي�ستهان به .
فرن�سا،  يف  للقلب  جلتتراحتتة  �سنويا  �سخ�ض  األتتف   20 نحو  ويخ�سع 
اأو  البدانة،  اأو  ال�سن،  يف  بالتقدم  مرتبطة  تكون  ما  غالبا  حتتاالت  يف 

ال�سكري.
واأ�تتتستتترف التتفتتريتتق التتطتتبتتي يف لتتيتتل، عتتلتتى تتتطتتور حتتتاالت حتتتواىل 600 
اجلامعي  اال�ست�سفائي  املركز  يف  لعمليات  جميعهم  خ�سعوا  مري�ض، 

يف ليل.
وتوزعت فرات اإجراء هذه اجلراحات منا�سفة بني ال�سباح وامل�ساء، 
وذلك لتغيري �سمام للقلب، اأو لفتح جمرى جانبي لل�سريان التاجي 

بني يناير 2009 ودي�سمرب 2015.
وتابع االأطباء هذه احلاالت على مدى 500 يوم بعد اجلراحة.

املنا�سب القيادية تغيرّ نفو�س الن�ساء 
يف  تغيرياً  الحتتظ  متتن  كتتل  ي�سدقها  النفو�ض..عبارة  تغري  املنا�سب 
زميل بعد ترقيه ملن�سب اأعلى، درا�سة اأ�سارت اإىل اأن الن�ساء يف املنا�سب 
القيادية اأ�سعب يف التعامل، ال�سيما مع بنات جن�سهن. نتائج الدرا�سة 

واجهت الكثري من االعرا�سات.
ال تخلو التتعتتالقتتة بتتني التترئتتيتت�تتض واملتتتروؤو�تتتض متتن التتكتتثتتري متتن التوتر 
واالعرا�ض  املهام  بتوزيع  االأمتتر  يتعلق  عندما  خا�سة  واحل�سا�سية، 
على بع�ض القرارات. وقد و�سع باحثون من جامعة هارفارد �سلوكيات 
لنتائج  وخل�سوا  املجهر  حتت  بال�سلطة،  االأمتتر  يتعلق  عندما  الب�سر 

اأثارت الكثري من اجلدل. 
ففي الوقت الذي يكرث فيه النقا�ض حول التمييز �سد املراأة يف اأماكن 
اأن  الدرا�سة  ك�سفت  الرجال،  الروؤ�ساء  اأو  الزمالء  العمل ال�سيما من 
يف  كبري  ب�سكل  بع�سهن  حياة  ي�سعنب  اأن  ميكن  بينهن  فيما  الن�ساء 

اأماكن العمل. 
املا�سي  القرن  �سبعينات  النحل خالل  ظهر م�سطلح متالزمة ملكة 
�سديد  بنقد  يتعاملن  املوظفات  باأن  القائلة  النظرية  اإىل  ي�سري  وهو 
ي�سمحن  الأنهن ال  العمل،  الدرجة يف  االأقتتل منهن يف  الزميالت  مع 

باملناف�سة كما هو احلال يف عامل النحل. 
امراأة،  و188  رجتتتاًل   187 على  جتتتتارب  ثتتالثتتة  الباحثون  واأجتتترى 
اأو نتتفتتي وجتتتود هتتتذه املتتتتتالزمتتة يف اأمتتاكتتن التتعتتمتتل. واختارت  لتتتتتاأكتتيتتد 
التجربة االأوىل اأحد امل�ساركني للعب دور املوظف االأهم يف املجموعة، 

وكان عليه توزيع الثناء على باقي الزمالء. 
اأما التجربة الثانية والثالثة، فلعب امل�ساركون فيها دور الرئي�ض الذي 
ي�ستطيع منح مكافاآت مالية ملوظفيه، ومت ر�سد توزيع االأموال على 

باقي اأفراد املجموعة )التي كانت كلها من نف�ض اجلن�ض هذه املرة(. 
واأظهرت التجارب الثالثة اأن الرجال كانوا اأكرث منحاً للمال والثناء 
النتائج،  هتتذه  اأثتتتارت  للدرا�سة  نقد  الن�ساء.  من  جمموعاتهم  داختتل 
واأنها  ال�سيما  االأملانية،  فيلت  دي  �سحيفة  ر�سدتها  عديدة  انتقادات 
من  املزيد  بتتاإجتتراء  باحثون  وطالب  افرا�سية.  مواقف  على  قائمة 

التجارب يف اأماكن عمل واقعية، لتاأكيد اأو نفي هذه النتائج. 
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تغي املناخ اأثر على ال�سحة 
اأكدت درا�سة حديثة اأن تغري املناخ خلف اآثاراً بالغة على �سحة ال�سكان يف 

العامل حالياً.
و�سدد القائمون على الدرا�سة، التي اأجرتها جلنة ال�سحة وحماية املناخ 
التابعة لدورية الن�ست العلمية، والتي ت�سم خرباء يف جمال املناخ واأطباء 
املناخ  حماية  يف  اال�ستثمارات  متتن  املتتزيتتد  �سخ  �تتستترورة  اقت�ساد،  وعلماء 

لتجنب طوارئ طبية على امل�ستوى العاملي.
اليوم االإثنني، فاإن نحو  التي ن�سرت نتائجها،  الدرا�سة،  وبح�سب بيانات 
65 عاماً على م�ستوى العامل تعر�سوا خالل  125 مليون �سخ�ض فوق 
الفرة من عام 2000 حتى عام 2016 اإىل موجات حر ت�سببت لهم يف 

عواقب �سحية اأثرت على �سبيل املثال على الدورة الدموية .
�سيعانون من  الذين  االأفتتتراد  عتتدد  و�سول  اإمكانية  اخلتترباء من  ويحذر 
�سخ�ض  مليار  اإىل  احلتتر  مبوجات  مبا�سرة  عالقة  لها  �سحية  م�سكالت 

بحلول عام 2050.
وبح�سب الدرا�سة، اأدى ارتفاع درجات احلرارة اإىل خف�ض اإنتاجية االأفراد 

يف املناطق الريفية خالل نف�ض الفرة الزمنية بن�سبة 5.3%.
العاملية:  ال�سحة  منظمة  يف  املتتديتتريتتن  اأحتتتد  كو�ستيلو،  اأنتتطتتوين  وقتتتال 
املالعب التي تقام لبطولة كاأ�ض العامل لكرة القدم يف قطر يجرى بناوؤها 
لياًل حتت م�سابيح االإنارة، لكن هذا ال ينطبق على الزراعة يف اإفريقيا .

ويف الوقت نف�سه، اأ�سارت الدرا�سة اإىل تزايد انت�سار عدوى حمى ال�سنك، 
ب�سبب ظور البعو�ض الناقل للمر�ض على نطاق اأو�سع.

حفرة يف الغيوم دليل 
على وجود الف�سائيني؟

دور�سيت  متتديتتنتتة  يف  التت�تتستتكتتان  اأ�تتتستتتيتتتب 
الربيطانية بالرعب، بعد ظهور �سحابة 
مركبة  �سكل  على  حتتفتترة  ت�سم  �سخمة 

ف�سائية.
ويف م�ساهد نادرة، تظهر حفرة كبرية يف 
الغيوم، على �سكل مركبة ف�سائية، تركت 
امل�ساهدين يف حرية كبرية، و�ساهد عدد 
متتتن التت�تتستتكتتان املتتحتتلتتيتتني والتت�تتستتيتتاح هذه 
التتظتتاهتترة التتغتتريتتبتتة، يف وقتتتت �تتستتابتتق من 
عن  الكثريون  وت�ساءل  املا�سي،  االأ�سبوع 
بح�سب  اخلارقة،  الظاهرة  وراء  ال�سبب 

�سحيفة ديلي �ستار الربيطانية.
وهتتتتتو م�سور  كتتتتوبتتتتالنتتتتد،  لتتتتني  ويتتتتقتتتتول 
الغريبة،  الغيوم  �سور  التقط  حمرف، 
اإن التت�تتستتكتتان كتتانتتوا يف حتتترية كتتبتترية من 
للمرة  الظاهرة  �ساهدوا  عندما  اأمرهم، 
االأوىل. واأ�ساف كان النا�ض ي�ستوقفوين 
افر�سوا  يتتجتتري؟  التتذي  متتا  وي�ساألوين 
األتقط  ما، الأنني كنت  �سيئاً  اأعرف  اأنني 
اأكن على علم  ال�سور، ولكن بالطبع مل 

مبا يحدث .

�سدمة للحمار 
املحظوظ... لن 

ي�سافر اىل �سوي�سرا
التتتتتتتي واكتتتبتتتت واقعة  املتتتوجتتتة  بتتعتتد 
ال�سرب املربح حلمار م�سري اأمام 
�سائحة �سوي�سرية يف القاهرة والتي 
ا�سرته مببلغ كبري واأطلقت عليه 
)ا�سم �سريافينا( ووعدت بنقله اإىل 
�سوي�سرا، لكنها تخلت عن الفكرة، 
وفكرت يف اإبقاء احليوان يف م�سر.
swissinfo. متتوقتتع  وبح�سب 

ch الناطق بالعربية، فاإن �ساحبة 
اإ�تتتستتتر فوغت،  احلتتتمتتتار اجلتتتديتتتدة 
احليوان  بنقل  التتبتتدايتتة  يف  فتتكتترت 
اإىل �سوي�سرا لكنها تراجعت ب�سبب 
التتو�تتستتع التت�تتستتحتتي لتتلتتحتتمتتار بعدما 
ات�سح اأن و�سعه يف احلجر ال�سحي 
�سي�سيبه  التتتتعتتتتالج  جتتتتربتتتة  بتتتعتتتد 
تعر�سه  بعد  �سيما  وال  بتتاالإجتتهتتاد 
االختالف  اأن  كما  ال�سدمة،  لهذه 

املناخي قد يكون �سعباً عليه .
اأهتتتتتتتم �سيء  كتتتتتتان  اإ�تتتتستتتتر  وقتتتتالتتتتت 
املكان  عن  البحث  هو  يل  بالن�سبة 
االأف�سل له بغ�ض النظر عن كونه 
نهاية  ويف   . �سوي�سرا  اأو  م�سر  يف 
اإيتتتداع  راأيتتهتتا عتتلتتى  ا�ستقر  املتتطتتاف 
�سريافينا يف مزرعة تعود ملكيتها 
احليوان،  حقوق  عن  املدافعة  اإىل 

اأمينة اأباظة.
اأربعة  ويعي�ض �سريافينا هناك مع 
ذاتها،  �تتستتقتتارة  متتنتتطتتقتتة  يف  حتتمتتري 
حتتيتتث يتتتتتمتتتتتع بتترعتتايتتة ختتا�تتستتة قد 
 ، حتتمتتري م�سر  اأ�تتستتعتتد  متتن  جتعله 
واإن مل ينتقل  اأكرثها حظاً  ورمبا 
االألب  جتتبتتال  اأحتت�تتستتان  يف  للعي�ض 

ال�سوي�سرية.
وتعود الق�سة اإىل عدة اأيام عندما 
ال�سائحة  فتتتوغتتتت  اإ�تتتتستتتتر  كتتتانتتتت 
التت�تتستتويتت�تتستتريتتة متتتتوجتتتتودة متتتع فوج 
الواقعة  �سقارة  �سياحي يف منطقة 
يتعر�ض  حماراً  و�ساهدت  باجليزة 
يتتد �ساحبه.  عتتلتتى  لتت�تتستترب متتتربح 
حترير  اإىل  دفتتعتتهتتا  املتت�تتستتهتتد  هتتتتذا 
ال�سرطة  اأجتتتتهتتتتزة  لتتتتدى  حمتت�تتستتر 
ونقله  احلتتمتتار  معاملة  �سوء  حتتول 
وال  لتتعتتالجتته،  بيطرية  عتتيتتادة  اإىل 
�سيما بعدما علمت اأن احلمار يتم 
�سفقة  يثري  حتى  يومني  جتويعه 
التت�تتستتيتتاح ويتتحتت�تتستتل �تتستتاحتتبتته على 

مزيد من املال.
وبتتحتت�تتستتب قتتتول فتتوغتتت، فتتقتتد متت 
بعد  �تتستتاحتتبتته  اإىل  احلتتتمتتتار  اإعتتتتتتادة 
عالجه رغم �سوء معاملته له، الأنه 
ال توجد قوانني حلماية احليوان 

يف م�سر ،
وت�سيف: كلنا كنا نعي بب�ساطة اأنه 
كن اإعادة احليوان مرة اأخرى  ال ميمُ
�سيتعر�ض  كتتان  حيث  املمُتتعتتّذِب،  اإىل 
ملزيد من التعذيب و�سيلقى حتفه 
يف النهاية، فقررت �سراءه بت 300 

يورو ومنحته ا�سم �سريافينا .

هذا ما يح�سل عند تناول 
ملعقة من الع�سل يوميا

كثرية  فتتوائتتد  للع�سل  اأن  املتتعتتروف  متتن 
متتتا ين�سح  جلتت�تتستتم االنتتت�تتتستتتان، وغتتتالتتتبتتتاً 
فتتعتتال للعديد من  كتتعتتالج  بتته االطتتبتتاء 

االأمرا�ض.
وذكر موقع brightside جمموعة 
من الفوائد التي حتدث جل�سم االإن�سان 

اإذا تناول الع�سل يوميا، تعرفوا عليها:
التتتتتت يتتتت�تتتتستتتتاعتتتتد  التتتتتبتتتتت�تتتتتستتتتترة:  نتتتتتتقتتتتتتاء   -

الع�سل  يف  املتتوجتتود   antioxidant
بالتايل  وهتتو  ال�سموم،  امت�سا�ض  على 
على  وي�ساعد  الدموية،  التتدورة  ين�سط 

نقاء الب�سرة.
- اإنتتتقتتتا�تتتض التتتتتتتوزن: يتتو�تتستتي االأطتتتبتتتاء 
باالبتعاد عن ال�سكريات لل�سرر الكبري 
الذي حتمله للج�سم، اإال اأنهم ي�سمحون 
التمثيل  عملية  يتتعتتزز  حتتيتتث  بتتالتتعتت�تتستتل، 

الغذائي، وي�ساعد على احلرق.
- خف�ض معدل الكولي�سرول: يحتوي 
على  تتت�تتستتاعتتد  فيتامينات  عتتلتتى  التتعتت�تتستتل 
خف�ض م�ستوى الكولي�سرول يف الدم، 

باالإ�سافة اإىل م�سادات االأك�سدة.
بع�ض  اأظتتتتهتتتترت  التتتتتذاكتتتتترة:  تتتتقتتتويتتتة   -
على  قتتتتتتدرة  لتتتته  التتعتت�تتستتل  اأن  التتتبتتتحتتتوث 
متتكتتافتتحتتة االإجتتتهتتتاد التتذهتتنتتي، وحت�سني 
امت�سا�ض  اإىل  ذلتتتك  ويتتعتتود  التتتذاكتتترة، 
ب�سهولة،  الع�سل  يف  املوجود  الكال�سيوم 

فين�سط اأداء الدماغ.
يف  املوجود  ال�سكر  يزيد  اأف�سل:  نتتوم   -
الع�سل من م�ستوى االأن�سولني يف الدم، 
والتتتتتذي يتتطتتلتتق التت�تتستتريوتتتونتتني، التتتذي 
هرمون  وهتتو  امليالتونني،  اإىل  يتحول 

يعزز نوعية النوم.

الدفء والإخال�ص على عالقة باملالمح
وطلبت الدرا�سة التي اجريت عرب االنرنت من امل�ساركني 
امليل  مثل  حمتتتددة  معايري  اىل  ا�ستنادا  التتوجتتوه  ت�سنيف 
وااللتزام  واالختتتال�تتتض  والتتتتترثاء  والتتطتتمتتوح  الت�سلط  اىل 
ان  امل�ساركون  واعترب  امل�ساعر.  ودفء  االبتتوي  واال�ستعداد 
الرجال ذوي املالمح الذكورية مع انف اكرب وعيون ا�سغر 
واقل  اخال�سا  اقتتل  انهم  كما  للهيمنة.  اكتترب  ميل  لديهم 

دفئا، وبالتايل لن يكونوا اآباء �ساحلني.
اأمتتتتا التتترجتتتال ا�تتستتحتتاب املتتالمتتح االكتتتترث نتتعتتومتتة متتع �سفاه 
خ�سو�سا  اف�سل  �سركاء  فيعتربون  او�تتستتع  وعتتيتتون  ا�سغر 
اي�سا  الإقامة عالقة جدية ت�ستمر لفرة طويلة. واعترب 
ان الرجال الذين يبدون يف حالة بدنية جيدة اف�سل من 
وبح�سب  كتتذلتتك.  يتتبتتدون  التتذيتتن ال  متتن  ال�سخ�سية  ناحية 
التتنتت�تتستتاء يتفقن اىل حتتد كتتبتتري عتتنتتد حتديد  التتعتتلتتمتتاء فتتتان 
يقررن  ان  وباإمكانهن  ا�ستنادا اىل �سورته،  �سخ�سية رجل 
�سريعا ما اذا كن يرغنب يف اقامة عالقة جدية معه ام ال 
وفقا لالنطباع االول. وقال ديفيد برييت الباحث يف جامعة 
�سانت اندروز ان "نتائج درا�ستنا تناق�ض املفهوم القائل ان 
توحي  الذكورة  وال�سحة.  البدنية  للقوة  مرادفة  الذكورة 

بالت�سلط لكنها ال ت�سمن بال�سرورة حالة بدنية جيدة".

الزواج عرب الثقافات: الختالف ل يف�ضد للحب ق�ضية
يفر�ض الزواج من اأجنبي اأو اأجنبية حتديات جديدة على 
الزوجني نظرا الختالفات اللغة والدين والثقافة. موقعنا 
حتدث مع عدد من العرب املتزوجني من اأملان حول طبيعة 

امل�ساكل التي تواجههم و�سر جناحهم يف التغلب عليها.
املتبادل  االحتتترام  منها  متعددة  اأ�س�ض  على  مبني  لتتتزواج 
والتتثتتقتتة واحلتتتتتوار، لتتكتتن اأهتتمتتهتتا هتتو التتتتتفتتاهتتم املتتتتتبتتادل بني 
ال�سريكني. والزواج من اأجانب يفر�ض حتديات جديدة على 

الزوجني نظرا لوجود اختالف يف اللغة والدين والعادات 
التي  الوحيدة  الطريقة  اأن  يقول  من  وهناك  والتقاليد. 
يقدم كال  اأن  هو  تاماً  املختلط جناحاً  التتزواج  فيها  ينجح 
الطرفني تنازالت وا�سعة. فالت�سحية عامل مهم واأ�سا�سي 

جدا يف اأي عالقة زوجية.
اإىل   2005 ل�سنة  االأختترية  االإح�سائيات  ت�سري  اأملانيا  ويف 
اأن يكون  اختار  ن�ساًء ورجتتتاال،  االأملتتتان،  عتتددا هائال من  اأن 
�سريك حياته اأجنبيا. اإذ بلغ العدد اأكرث من 50 األف عقد 
املتزوجني  االأملتتان  الرجال  ان عدد  واملثري لالهتمام  زواج. 
من اأجنبيات جتاوز 29 األف زيجة يف مقابل نحو 21 األف 
زيجة ل�سيدات اأملان من اأجانب، وهو لي�ض باالأمر املعتاد، اإذ 
داأبت الن�ساء على التفوق على نظرائهن من الرجال يف هذا 
املجال على مدى االأعوام ال�سابقة، ففي �سنة 1955 كان 
عدد الرجال املتزوجني من اأجنبيات 2708 بينما جتاوز 
األف   15 اأجتتانتتب  رجتتال  من  تزوجن  اللواتي  الن�ساء  عتتدد 
فرة  نهاية  حتى  املنوال  هتتذا  على  املعدل  وا�ستمر  امتتراة. 

الت�سعينيات.

دور اللغة والدين يف الزواج من اأجنبي
تعك�ض اللغة القيم احل�سارية واالجتماعية لثقافة معينة، 
لغة  اإىل  املختلط  التتتزواج  حالة  التتزوجتتني يف  يحتاج  لذلك 
طرف  يكن  مل  فتتان  بها.  يتخاطبان  و�سيطة  اأو  م�سركة 
املنت�سرة  اللغات  ا�ستخدام  ميكن  االآختتر  لغة  يجيد  منهم 
الفرن�سية،  او  االنكليزية  مثل  التتكتتثتتريون  يجيدها  التتتتتي 
ولكن  احلتتل.  هي  االإ�تتستتارات  بلغة  املخاطبة  تكون  واأحيانا 
العالقة  هذه  واال�سا�ض ال�ستمرار  الدافع  هو  يبقى احلب 
ولو يف حال وجود بع�ض ثغرات اللغة بني الزوجني. فاحلب 
الذي يربط الطرفني ي�ستطيع ان يتغلب على عامل اللغة. 
وتربيته.  للفرد  يرجع  فهذا  الديانة،  لفرق  بالن�سبة  امتتا 

على  بطبيعته  منفتحا  التتفتترد  كتتان  اذا  اأنتته  يتترى  فالبع�ض 
الديانات االأخرى، تقبل ديانة �سريكه وبالتايل القى تقبال 
اآخر  راأي  اأن هناك  ال�سريك االآختتر. غري  مماثال من قبل 
يقول ان على احد الطرفني التخلي عن ديانته الأنه اذا كنا 
اإىل  للو�سول  هائلة  �سعوبة  �سيجدون  مت�سددين  كالهما 

حل يجمع الطرفني.

احلب اللكرتوين ... ل يعرف النظرة الأوىل
كتتلتتمتتة فتت�تتستتالم فتتمتتوعتتد فتتلتتقتتاء، كتتتل هتتتذه االأمتتتتتتور �ستكون 
�ستكون  نقلها  و�تتستتيتتلتتة  ولتتكتتن  املتتتحتتتدد،  املتتوعتتد  حتتا�تتستترة يف 
�سا�سة �سغرية وعدة اأزرار ولي�ض اأكرث. وبدال من خطابات 
املحبني التقليدية، حتولت امل�ساعر اىل خماطبات الربيد 
االلتتتتكتتتتروين. وقتتتد يتتكتتون هتتتذا احلتتتب جتتتذابتتتا لتتكتتثتتري من 
حياتهم،  يف  ال�سائع  احلتتب  عتتن  يبحثون  التتذيتتن  ال�سبان 
يعتربه  فيما  لتتوجتته.  وجتتهتتا  احلتتديتتث  متتن  خجلهم  ب�سبب 
يكون  وقتتد  التتفتتراغ،  اأوقتتتتات  ل�سغل  ممتعة  و�سيلة  بع�سهم 
حال مل�سكلة الف�سل بني اجلن�سني، واأف�سل طريقة تعارف 
التتزواج. ومن االأمور  اأحيانا اىل  وبناء عالقات قد تف�سي 
اأن  التتزواج،  التي قد جتعل البع�ض يعار�ض هذا النوع من 
طبيعة االنتترنتتت خمتلفة جتتتدا، فتتتزوار متتواقتتع التتتزواج ال 
من  هتتم  وقليلون  غالبا،  احلقيقة  هويتهم  عتتن  يك�سفون 
يقولون احلقيقة للطرف االآخر. فتجد ال�سخ�ض ي�سع يف 
�سخ�سيته كل ما متنى وجوده فيها ولكنه مل ي�ستطع على 
اأر�ض الواقع. فراه يقدم نف�سه يف اأف�سل �سورة، ولكن قد 
يت�سح بالنهاية اأن ال�ساب الو�سيم الطويل ما هو اإال �ساب 
ق�سري وال ميلك من اجلمال ما ميكنه من اإغراء اأي فتاة. 
وقد يكون خلف ذلك اال�سم االأنثوي اجلميل رجل، وخلف 
ذلك اال�سم الذكوري فتاة ناعمة. ففي االنرنت نحن اأ�سبه 

ما نكون يف حفلة تنكرية.

درا�ضة بريطانية ت�ؤكد: 

الرجل الناعم اأكرث اإخال�سًا للجن�س الآخر

الرجال ذوي املالمح الذك�رية اأقل اإخال�ضًا وا�ضتعدادًا 
لإقامة عالقة جدية وا�ضرية مع اجلن�ص الآخر. هذا 
ما ت��ضلت اإليه درا�ضة بريطانية �ضملت اأكرث من 400 

رجل وامراأة.
ن�ضرت  بريطاني�ن  باحث�ن  اجراها  درا�ضة  ك�ضفت 
نتائجها الربعاء يف 8 اأغ�ضط�ص اآب 2007 ان الن�ضاء 
اخال�ضا  اكثثرث  النث�ية  املالمح  ذي  الرجل  يعتربن 
وا�ضتعدادا لإقامة عالقة جدية ت�ضتمر لفرتة ط�يلة 
من الرجل الذك�ري ال�ضكل. وت��ضل علماء من جامعتي 
درهام و�ضانت اندروز اىل هذه النتيجة بعد ان طلب�ا 
400 رجل وامثثراأة احلكم على �ضخ�ضية  من اكرث من 

عددا من الذك�ر من خالل �ض�ر معدلة رقميا.
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�ش�ؤون حملية

بتكلفة 17.5 ملي�ن درهم

جامعة اأبوظبي تد�سن �سكن جامعي جديد ي�ستوعب 144 طالبة مزود ببنية حتتية ذكية

يف امل��ضم الثقايف احلايل 

دائرة الثقافة وال�سياحة-اأبوظبي حتتفي بالرتاث يف متحف ق�سر العني

تبداأ با�ضتقبال الطلبات منذ الأول من ن�فمرب

بلدية مدينة العني حتدد مناطق و ر�سوم  وا�سرتاطات العزب املو�سمية للتخييم ال�ستوي

دائرة التعليم واملعرفة تدع� املبتكرين لعر�ص اإبداعاتهم من خالل "املبتكر" 2018 

الفعالية ت�سم اأكرث من 200 مبتكر و 100 م�سروع و10 ابتكارات مميزة وعرو�س تفاعلية 

•• اأبوظبي - الفجر

اأبتتوظتتبتتي متتترافتتتق التت�تتستتكتتن اجلامعي  د�تتستتنتتت جتتامتتعتتة 
اجلديد للطالبات بتكلفة 17.5 مليون درهم وذلك 
ال�ستيعاب الزيادة واالإقبال الكبري من الطالبات من 
برامج  يف  للدرا�سة  واملنطقة  التتدولتتة  اأنتتحتتاء  خمتلف 
البكالوريو�ض واملاج�ستري يف اجلامعة، وقد روعي يف 
العاملية  املمار�سات  اأف�سل  مواكبة  وتنفيذه  ت�سميمه 
واال�ستدامة  امل�ساحبة  واخلدمات  العمارة  حيث  من 
ال�سكن  ويت�سمن  اأبتتوظتتبتتي،  اإمتتتتتارة  ملتطلبات  وفتتقتتاً 
4200 مر مربع  اأقيم على م�ساحة  الذي  اجلديد 
144 طالبة، باالإ�سافة  93 وحدة جديدة ت�ستوعب 

اإىل قاعات اال�ستذكار، و�سالة تدريب ريا�سي، وقاعة 
ا�ستخدامات متعددة، كما مت تزويده ب�سبكة متطورة 
من اخلدمات الذكية التي تهيئ بيئة تعليمية فريدة 

للطالبات خالل تواجدهن يف ال�سكن.
واأو�سح �سعادة علي �سعيد بن حرمل الظاهري رئي�ض 
اأن م�سروع ال�سكن  اأبوظبي التنفيذي  جمل�ض جامعة 
ياأتي �سمن خطة تطوير متكاملة  اجلامعي اجلديد 
واخلدمية  االأكتتادميتتيتتة  باملرافق  االرتتتقتتاء  اإىل  تهدف 
والبنية التحتية حلرمي اجلامعة يف اأبوظبي والعني، 
والتو�سع يف دورها كمنارة للتميز االأكادميي واالإبداع 
العلمي يف الدولة واملنطقة والعامل، وذلك مبا يتوافق 
 2017 اجلديدة  اجلامعة  ا�سراتيجية  اأهتتداف  مع 

عوامل  وحتليل  درا�تتستتة  على  ركتتتزت  والتتتتتي   -2022
وحتديد  املوؤ�س�سي،  اجلامعة  اأداء  يف  وال�سعف  القوة 
ما  ودرا�تتتستتتة  تتتواجتتهتتهتتا،  التتتتتي  امل�ستقبلية  التتتتتحتتديتتات 
حققته من منجزات عاملية خا�سة يف جمال ت�سنيف 
العامل  جلامعات   QS �سيموند" العاملي  "كوكاريللي 
يزيد  متتا  اأداء  تقييم  يف  واملتخ�س�ض   2018 لتتعتتام 
حول  التتعتتايل  التعليم  موؤ�س�سات  متتن  األتتف   26 عتتن 
والتطوير  التو�سع  اأن  على  حرمل  بن  واأكتتد  التتعتتامل. 
توجيهات  يرجم  اإمنتتا  ال�سكنية  اجلامعة  مرافق  يف 
�سمو ال�سيخ حمدان بن زايد اآل نهيان ممثل احلاكم يف 
منطقة الظفرة رئي�ض جمل�ض اأمناء جامعة اأبوظبي 
ب�ساأن �سرورة موا�سلة االرتقاء بالربامج االأكادميية 

واملرافق  التتعتتلتتمتتيتتة  املتتختتتتتربات  وتتتطتتويتتر  لتتلتتجتتامتتعتتة، 
اجلامعات  م�ساف  اإىل  لرقى  وال�سكنية  التعليمية 
املتفوقني  الطلبة  ا�ستقطاب  على  والعمل  العاملية، 
واملتميزين من خمتلف اأنحاء الدولة للدرا�سة �سمن 
وتعزز  واالبتتداع  االبتكار  على  حتفزهم  تعليمية  بيئة 
من مهاراتهم القيادية وتعلي من كفاءتهم وقدرتهم 
اأن  اإىل  الفتاَ  متميزة،  علمية  اإجنتتتازات  ت�سجيل  على 
اال�ستيعابية  الطاقة  يعزز  اجلتتديتتد  الطالبات  �سكن 
يتتزيتتد عن  متتا  ي�سع  والتتتذي  احلتتتايل  لل�سكن اجلامعي 
408 من الطالب والطالبات يف �سكنيني منف�سلني، 
من   552 اإىل  اال�ستيعابية  الطاقة  بتتذلتتك  لرتفع 

الطلبة. 

•• اأبوظبي - الفجر

برنامج  متتتتن  التتتثتتتانتتتيتتتة  التتنتت�تتستتختتة  فتتتعتتتالتتتيتتتات  �تتستتمتتن 
ملو�سم  التتعتتني  مدينة  يف  والفنية  الثقافية  االأن�سطة 
وال�سياحة- الثقافة  دائتترة  تقيم   ،2018/2017
اأبتتوظتتبتتي جمتتمتتوعتتة متتن االأنتت�تتستتطتتة والتتفتتعتتالتتيتتات التي 
ق�سر  متحف  املتتحتتلتتيتتةيف  والتتثتتقتتافتتة  بتتالتتراث  حتتفي 

العني.
تبداأ االأن�سطة با�ست�سافة عائلة قناة ماجد يف املتحف 
�سخ�سيات  بح�سور  التتقتتادم،  نوفمرب   3 اجلمعة  يتتوم 
�ستقدم  والتتتتتي  املتتعتتروفتتة  "ماجد" التتكتترتتتونتتيتتة  جمتتلتتة 
عرو�سها على امل�سرح، مع ور�ض عمل فنية وم�سابقات، 
ق�سم  ادارة  قتتبتتل  متتتن  وتتتعتتلتتيتتمتتيتتة  تتتوعتتويتتة  وعتتترو�تتتض 

الطوارئ وال�سالمة العامة بالعني. 
�س�ست اأيتتام  االأحتتد والثالثاء واالأربتتعتتاء  من كل   وخمُ
ا�سبوع على مدار العام، لتنظيم ور�سة عمل متخ�س�سة 
التتتتتقتتلتتيتتديتتة �تتستتمتتن برنامج  يف احلتتتترف والتت�تتستتنتتاعتتات 
الزوار  تعريف  اإىل  يهدف  التتذي  املجتمعي  التوا�سل 
الربنامج  ويت�سمن  االإمتتتاراتتتتي،  بتتالتتراث  واملقيمني 

"التلي" زينة املالب�ض التي كانت  ور�سة لتعليم اعداد 
تتقنها ن�ساء االإمارات، وور�سة "ال�سدو" لغزل ال�سوف 
"�سف  وور�سة  منها،  خمتلفة  �سناعات  وانتاج  والوبر  
النخيل  �سعف  متتن  يتتومتتيتتة  اأدوات  الإعتتتتداد  اخلو�ض" 

املجفف.
"رم�سة"  التتربنتتامتتج احلتتتواري  اأحتتد  يتتوم  كما يقام كتتل 
واملوروث  والتقاليد  بالعادات  تتعلق  موا�سيع  ملناق�سة 
الراث،  االإمتتاراتتتي من قبل ختترباء ومتخ�س�سني يف 

وي�ستمر هذا الربنامج حتي ابريل من العام القادم.
مع  م�سوؤوليتي"  "تراثي  فتتعتتالتتيتتات  �سل�سله  وتتتعتتود 
والتعريف  ال�سعبية  الفنون  على  املو�سم  هذا  الركيز 
بها ب�سكل اأو�سع ملا تت�سمنه من تنوع  ثقايف واجتماعي، 
عرو�سها  التت�تتستتعتتبتتيتتة  التتتفتتتنتتتون  فتتتتترق  �تتستتتتتقتتدم  حتتتيتتتث 
الفلكلورية وي�ساحبها �سوق تقليدي تقدم فيه اأكالت 
وحلقالت  لتتالطتتفتتال  فنية  ور�تتتض  تنظم  كتتمتتا  �سعبية، 
ال�سل�سلة ثالث مرات  التتراث. وتقام هذه  نقا�ض عن 
القادم،  دي�سمرب  و8   7 يومي  االأوىل  املو�سم؛  ختتالل 
و16   15 يف  والثالثة  يناير،  و12   11 يف  والثانية 

فرباير 2018. 

كما ي�ست�سيف املتحف احتفالية اليوم العاملي للراث 
والعلم  للربية  املتحدة  االأمم  منظمة  اقتترتتته  التتذي 
ابريل من كل عام،   18 تاريخ   ) والثقافة )اليون�سكو 

مواقع  وتنوع  للثقافات  احل�ساري  بتتاالإرث  لالإحتفاء 
 19 يومي  االحتفالية  �ستقام  حيث  العاملي،  التتتراث 

و20 من نف�ض ال�سهر.

•• العني -  الفجر

ال�ستقبال  ا�تتستتتتتعتتداداتتتهتتا  التتعتتني  مدينة  بلدية  انتتهتتت 
طتتلتتبتتات التتراغتتبتتني بتتاحلتت�تتستتول عتتلتتى عتتتزب مو�سمية 
قامت  التت�تتستتتتتاء، حيث  فتترة  ختتالل  للتخييم  متتوؤقتتتتتة 
5 مواقع للتخييم تغطي جميع  البلدية بتخ�سي�ض 
ال�ساد  ومنطقة  نتتقتترة  منطقة  هتتي  املدينة  قطاعات 
اللحمة و موقع طريق  �سيح  بوكريه وموقع  وموقع 
للمخيم  متتر   45X45 مب�ساحة  �سويحان  ال�ساد 
اأ�تتستتهتتر متتن �سهر   6 التتواحتتد ومتتتتتتد فتترة التخييم  

نوفمرب و لغاية ابريل 2018 .
لدى  املتتوؤقتتتتتة  املو�سمية  التتعتتزب  تتتقتتدمي طلبات  ويتتتتتم 
ملدينة  التابعة  املتعاملني  خدمة  مكاتب  اأفتترع  جميع 
مدينة العني منذ االأول من نوفمرب القادم )احلايل 
( ، و يتطلب اح�سار بطاقة الهوية فقط و ي�سرط 

اأن ال يقل عمر مقدم الطلب عن 21 عاماً وي�ستغرق 
التتطتتلتتب 13 يتتومتتاً ال�تتستتتتتختتراج التتتتت�تتستتريتتح  بتتعتتد دفع 
و   ، للتاأمني  درهتتتم   3000 قيمتها  تبلغ  و  التتر�تتستتوم 
القيمة  تبلغ  و   ، العقد  ت�سجيل  ر�سوم  درهم   1000

االيجارية 202.5 درهم ملوقع التخييم .
و حر�ست بلدية مدينة العني على ر�سا اجلمهور و 
تلبية احتياجاتهم بهدف ا�سعاد املجتمع ، و خ�سو�ساً 
يف هذه الفرة من العام التي تتميز باعتدال الطق�ض 
، و اعطائهم املجال ملمار�سة هوايتهم املف�سلة �سمن 
مثل  العني يف  بلدية مدينة  ت�سرطها  التي  املعايري 
البيئة  عتتلتتى  املتتحتتافتتظتتة  التتتتتي ت�سمن  االأمتتتاكتتتن  هتتتذه 
و�سالمة االأفراد واملمتلكات وعدم ا�ستخدام املخيمات 
اإجراءات  واتباع  بها،  املرخ�ض  غري  اأختترى  الأغرا�ض 
ال�سالمة يف ن�سب اخليم واإزالتها، وعدم ترك خملفات 
ت�سر بالبيئة وحتديد مناطق بعينها حلماية االأفراد 

اأنف�سهم من احلوادث اأو التخييم يف جماري ال�سعاب 
والوديان لذلك مت اختيار املناطق بدقة ، كما حر�ست 
التتبتتلتتديتتة عتتلتتى تتتوطتتيتتد التتعتتالقتتات االأ�تتستتريتتة مبراعاة 

جماورة االأقارب يف اأماكن التخييم .
البلدية  بها  تعمل  التي  اال�تتستتراطتتات  اأن  اأ�تتستتافتتت  و 
لتتتتتنتتظتتيتتم عتتمتتلتتيتتات التتتتتختتيتتيتتم، هتتتي االلتتتتتتتزام بجميع 
املخيم  وا�ستخدام  التتدولتتة،  يف  بها  املعمول  القوانني 
للغر�ض املمنوح له فعلياً، دون التجاوز يف ا�ستخدامه 
لغري الغر�ض املخ�س�ض له الرفيه، و عدم ا�ستخدام 
املخيم لعمل اأي ن�ساط يخالف قوانني الدولة اأو اأي 
املمنوح، وعدم  الت�سريح  به وفق  ن�ساط غري م�سرح 
با�ستخدام  وااللتتتتتزام  معينة،  لفئة  املخيم  اخت�سار 
املتتختتيتتم يف اإطتتتتار التتتعتتتادات والتتتتتقتتالتتيتتد وحتتمتتل الهوية 
وال�سالمة،  االأمتتن  با�سراطات  االلتزام  و  الوطنية، 
اآثتتار للمخيم بعد انتهاء املدة املقررة من  اأي  اإزالتتة  و 

قتتبتتل التتبتتلتتديتتة، و احلتتفتتاظ عتتلتتى التتنتتظتتافتتة التتعتتامتتة، و 
تربية  وعتتتدم  املخ�س�سة،  بتتاالأمتتاكتتن  املخلفات  اإلتتقتتاء 
عن  التنازل  وعتتدم  التخييم،  فرة  خالل  احليوانات 
واحلفاظ  اآختتر،  ل�سخ�ض  ال�ستوي  التخييم  ترخي�ض 
باالأ�سجار  االإ�تتتتستتتترار  وعتتتتدم  التتعتتامتتة  االأمتتتاكتتتن  عتتلتتى 
والنباتات البيئية، ومينع ا�ستخدام الطابوق اأو املواد 

االإ�سمنتية.
االإ�سراف  بالبلدية تتوىل  الرقابة  اإدارة  اأن  اإىل  الفتا 
واملتابعة املبا�سرة للمخيمات كل �سمن نطاقه ح�سب 
تق�سيم قطاعات البلدية ، واإزالة املخيم يف حال عدم 
االلتزام امل�سرح لهم بال�سروط املذكورة يف الت�سريح 
والتعهد، م�سيفاً اأهمية االلتزام املخيمني بالقوانني 
بالدولة،  عليها  واملن�سو�ض  بها،  املعمول  واالأنظمة 
اإقامة  هتتو  التخييم  بت�سريح  املق�سود  اأن  اإىل  الفتتتتتاً 

خميمات ثابتة ومتحركة لفرة حمددة.

•• اأبوظبي  - الفجر

عن  التتيتتوم  بتتاأبتتوظتتبتتي  واملتتعتترفتتة  التعليم  دائتتتترة  ك�سفت 
موعد اإطالق فعالية "مبتكر" للعام  2018 يف دورته 
خالل  اأبوظبي  كورني�ض  على  اإقامتها  واملزمع  الرابعة، 
املقبل، حيث  الثالث من فرباير  اإىل  االأول  الفرة من 
تقل  ال  )التتتذيتتتن  خمتتتتِرع   200 متتن  اأكتتتترث  �سيتناف�ض 
اأعمارهم عن الثالثة ع�سر( من جميع اأنحاء الدولة على 
اإبراز مواهبهم وعر�ض م�ساريعهم التي �سيتم تقييمها 
ح�سب معايري ت�سمل اجلودة واالأ�سالة، واالإبداع، ومدى 

التفاعل مع الفكرة املبتكرة واأثرها على املجتمع.
وتنّظم دائرة التعليم واملعرفة فعالية "مبتكر" 2018، 
يقدمها  متت�تتستتروع  متتائتتة  عتتلتتى  يتتزيتتد  متتتا  �ستجمع  التتتتتي 
مئتان من املبدعني واملخرعني من خمتلف االإمارات، 
ب�سمة  تركت  بتتتارزه  اإبتتداعتتيتتة  م�ساريع   10 اإىل  اإ�سافة 
مميزة، وعدد من ور�ض العمل والعرو�ض التفاعلية التي 

�سيقدمها جمموعة من الرّواد واملخت�سني.
واأو�سح املهند�ض �سند حميد اأحمد، نائب رئي�ض اللجنة 
العليا لالبتكار بدائرة التعليم واملعرفة، اأنه من املتوقع 
اأن جتتذب الفعالية خالل اأيامها الثالثة 20 األف زائر 
من جميع اأنحاء االإمارات رغبة يف االطالع على امل�ساريع 

واالبتكارات املميزة التي �ستعر�ض للجمهور.
واأ�ساف املهند�ض: لقد جاءت مبادرة "مبتكر" لتحتفي 

اجلميع  ومتنح  االإبداعية،  وامل�ساريع  اخلالقة  باالأفكار 
فر�سة االطالع على جمموعة وا�سعة من االبتكارات من 
والعرو�ض  ال�سيقة،  واملناق�سات  احلية  اللقاءات  ختتالل 
احلما�سية التي تركز على العلوم والتكنولوجيا ومهارات 
اأن ي�سلط هذا احلدث  الت�سميم والفنون، ومن املتوقع 
من  ملجموعة  الفريدة  االإبداعات  على  ال�سوء  ال�سنوي 
املبتكرين املوهوبني من املجتمع االإماراتي ت�سمل هواة 
اإ�سالح وجتميع االأجهزة وع�ساق التكنولوجيا واملهتمني 
تعديل  وهتتواة  واحلرفيني،  اليدوية،  االأ�سغال  ب�سناعة 

حمركات ال�سيارات، واملربجمني وامل�سممني.
وطالبة  طالباً   200 التفاعلي  احلتتدث  هتتذا  و�سيجمع 
مت اختيارهم بعناية ليحظوا بفر�سة عر�ض م�ساريعهم 
االإبداعية، وذلك �سمن املبادرات اال�سراتيجية لدائرة 
امل�ستقبلية  خطتها  من  وكجزء  والتكنولوجيا  التعليم 
الب�سرية يف  التتطتتاقتتات  بتتنتتاء وتتتطتتويتتر  اإىل  تتتهتتدف  التتتتتي 

جماالت العلوم والتكنولوجيا واالبتكار.
وخالل هذه الفعالية التي جتمع ع�ساق العمل اليدوي 
اأمام  ابتكاراتهم  بعر�ض  امل�ساركون  املت�سابقون  �سيقوم 

ثالثة  اأفتت�تتستتل  بتتدورهتتا  �ستختار  التتتتتي  التحكيم  جلتتنتتة 
م�ساريع للتناف�ض على لقب امل�سروع "املمّيز".

اإطار التوجهات نحو االبداع  اأنه يف  واأكد املهند�ض �سند 
مهرجان  حققه  التتذي  الكبري  النجاح  وبعد  واالبتتتتتكتتار 
اإىل  موجهة  متتبتتادرة  اإطتتتالق  ارتتتاأيتتنتتا  للعلوم،  اأبتتوظتتبتتي 
لعر�ض  فر�سة  ومنحهم  �سناً  االأكتتترب  العمرية  الفئات 
مواهبهم من خالل بناء وتطوير منتج قائم با�ستخدام 
العلوم والتقنيات احلديثة، وعليه فاإنه مت اإطالق فعالية 
امل�ساركني  تزويد  اأجل  من   2014 عام  "مبتكر" منذ 
م�ساريعهم  عتتر�تتض  ختتاللتتهتتا  متتن  ي�ستطيعون  مبن�سة 
اأو خالل وقتهم  ومناذجهم التي طوروها يف مدار�سهم 
املبدعني واملبتكرين،  اخلا�ض، وااللتقاء بنظرائهم من 

وتبادل اخلربات فيما بينهم وم�ساركة االإجنازات". 
باأبوظبي  واملعرفة  التعليم  دائتتترة  دعتتت  فقد  هتتذا،  اإىل 
التتتتتي متكنت من  االأفتتتتراد والتت�تتستتركتتات وجميع اجلتتهتتات 
اأو اإجراء  ت�سنيع روبوت، اأو ت�سميم برنامج اإلكروين، 
فني،  اإبتتداعتتي  عمل  اإنتتتتتاج  اأو  التت�تتستتيتتارات  على  تعديالت 
للم�ساركة  الت�سجيل  اإىل  اإلتتكتتروين،  اأو  مو�سيقي،  اأو 
�سمن  امل�ساركات  �ست�ستقبل  التي  "مبتكر"  متتبتتادرة  يف 
احلياة،  وعتتلتتوم  واال�تتستتتتتدامتتة  والت�سميم،  التتفتتن  فتتئتتات: 
وعلوم الف�ساء، والت�سنيع الرقمي وامليكانيكي وتعديل 
املتتحتتركتتات، وعتتلتتوم التتروبتتوت واالإلتتكتترونتتيتتات. اجلدير 

بالذكر اأن امل�سابقة بحلول نوفمرب 2018. 

جمل�س �سامل بن كبينة الرا�سدي ي�ست�سيف 
ندوة للتوعية املرورية والقيادة الآمنة

•• ابوظبي -الفجر

اأبوظبي  النه�سة يف  الرا�سدي مبنطقة  كبينة  بن  �سامل  ا�ست�ساف جمل�ض 
ندوة للتوعية من املخاطر يف االأحوال اجلوية املتغرية �سارك فيها الرائد 
اأبو  اآل علي من مديرية املرور والدوريات ب�سرطة  عبد الرحمن عبد اهلل 
الظفرة  وترخي�ض  متترور  ادارة  يف  العامة  التتعتتالقتتات  فتترع  – مدير  ظبي 
والتتتذي �تتستتدد على �تتستترورة تتتوختتي احلتتظتتر اأثتتنتتاء التتقتتيتتادة متتع بتتدايتتة ف�سل 
التت�تتستتتتتاء والتتتتذي يتتكتترث فتتيتته التت�تتستتبتتاب وانتتتعتتتدام التتتروؤيتتتة وحتتتذر اآل عتتلتتى من  
باملركبة  اخلا�سة  ال�سوئية  اال�تتستتارات  وا�ستعمال  عالية  ب�سرعة  التتقتتيتتادة 
اأقل  ال�سرعة  تخفيف  تتطلب  ال�سبابية  االأجتتتواء  يف  القيادة  ان  اأكتتد  كما 
جهدا  تدخر  مل  الر�سيدة  قيادتنا  ان  وقتتال  الطريق،  على  به  امل�سموح  من 
بالطرق  واالهتمام  التحتية وتخطيط مروري متكامل  البنية  تاأ�سي�ض  يف 
اخلتتارجتتيتتة والتت�تتستتريتتعتتة وكتتتذلتتتك و�تتستتع االر�تتتتستتتتادات احلتتديتتثتتة واال�تتتستتتارات 
 املتتتتروريتتتتة خلتتتدمتتتة متت�تتستتتتتختتدمتتي كتتتافتتتة التتتطتتترق عتتلتتى متت�تتستتتتتوى التتتدولتتتة. 
واأ�ساد حممد �سامل بن كبينة الرا�سدي باجلهد الذي تبذله قيادتنا احلكيمة 
من اأجل احلد من احلوادث املرورية وخلق بيئة اآمنة خالية من احلوادث 
ودعي الرا�سدي اجلميع بالنهو�ض مب�سوؤولياته جتاه الدولة والوقوف خلف 
 القيادة الر�سيدة من اأجل موا�سلة البناء والتقدم واالزدهار لدولة االمارات. 
يف نهاية الندوة التي ح�سرها عدد من كبار ال�سخ�سيات وامل�سوؤولني وجمع 
اأهتتدى حممد �سامل بن كبينة الرا�سدي  اأهتتايل منطقة النه�سة  كبري من 

درعا تذكارية للرائد عبد الرحمن عبد اهلل اآل علي.

والتعليم الرتبية  وزارة  مع  التنمر" بالتعاون  �ضد  "فلنتحد 
كلية الرتبية يف جامعة الإمارات تنظم منتدى 
املدار�س"  يف  التنمر  ظاهرة  �سد  "التوحد 

•• العني - الفجر

حتت �سعار "فلنتحد �سد التنمر" ، نظمت كلية الربية يف جامعة االإمارات 
العربية املتحدة منتدى "التوحد �سد ظاهرة التنمر يف املدار�ض" بالتعاون 
باحلرم  الهاليل  املبنى  يف  االأول  اأم�ض  �سباح  والتعليم،  الربية  وزارة  مع 
الربية،  كلية  عميد   – اأوليفر  بتترنتتارد  الربوفي�سور  بح�سور  اجلامعي، 
االإر�ساد  بتتتتتاإدارة  املجتمعية  التت�تتستتراكتتات  ق�سم  رئتتيتت�تتض  احلتتو�تتستتنتتي-  و�تتستتالح 
اأحمد  الدكتور  واالأ�ستاذ  والتعليم،  الربية  وزارة  من  واملهني  االأكتتادميتتي 
النجار -رئي�ض ق�سم علم النف�ض ، والدكتورة �سارة العليلي - ق�سم املناهج 
من كلية الربية، ونخبة من اخلرباء واملخت�سني يف مناهج وعلوم الربية 

واأ�سرة الكلية. 
واأو�سح الربوفي�سور برنارد اأوليفر – عميد كلية الربية اأن كلية الربية 
يف جامعة االإمارات وبالتعاون مع اخلرباء واملخت�سني يف احلقل الربوي 
تعمل على تعزيز جهود وزارة الربية والتعليم واملجل�ض االأعلى لالأمومة 
وا�ستك�ساف  التتدولتتة،  متتدار�تتض  يف  التنمر   بظاهرة  التعريف  يف  والطفولة 
حجمها واأثرها بطريقة علمية ومنهجية تنا�سب بيئة وثقافة دولة االإمارات، 

وو�سع حلول لها ل�سمان توفري بيئة تعليمية اآمنة لكل االأطفال.
بتتتاإدارة  املجتمعية  التت�تتستتراكتتات  ق�سم  احلو�سني-رئي�ض  �تتستتالح  اأو�تتستتح  كما 
الوقاية  برنامج  اأن  والتعليم  الربية  وزارة  يف  واملهني  االأكادميي  االإر�ساد 
من التنمر، وبعد مراجعة اأكرث من 13 برناجماً دولياً ناجحاً مبا يالئم 
الدولة، قد اأظهر التقييم الذي اأجري بالتعاون مع منظمة االأمم املتحدة 
للطفولة اليوني�سف ووزارة الربية والتعليم، وجمل�ض اأبوظبي للتعليم، يف 
نهاية العام الدرا�سي املا�سي  -وبعد تطبيق الربنامج على 64 مدر�سة على 
م�ستوى الدولة - انخف�ض عدد الطلبة الذين يتعر�سون لظاهرة التنمر، 

وزيادة حاالت العالقات االإيجابية لدى الطلبة.
فيما قدم االأ�ستاذ الدكتور اأحمد النجار – رئي�ض ق�سم علم النف�ض عر�سا 
مظاهرها  وعتتن  العلمي  وتعريفها  التنمر  ظاهرة  عن  �سامال  تو�سيحيا 
االأ�سرة  دور  اإىل  وتتتطتترق  املتتجتتتتتمتتع،  ويف  املتتتدار�تتتض  يف  املختلفة  واأ�تتستتكتتالتتهتتا 
واأولياء االأمور يف معاجلة هذه الظاهرة يف املجتمع، واأبرز اال�سراتيجيات 
و�سائل  اأوجتتدتتته  ما  وخا�سة  الظاهرة  هتتذه  ملواجهة  اأعتتدت  التي  واخلطط 
“ال�سايرب  االإلتتكتتروين  التنمر  بظاهرة  يتتعتترف  متتا  اأو  احلديثة  االتتت�تتستتال 
خالل  واخلتترباء  الباحثون  �ستعر�ض  Cyberbullying،كما  بولينج 
الندوة اأبرز املمار�سات العلمية والعاملية ملواجهة ظاهرة التنمر يف املدار�ض 
واأف�سل الطرق ملعاجلة وحما�سرة هذه الظاهرة يف مدار�ض الدولة، وقد 
قدم طلبة الكلية خالل اللقاء عر�سا م�سرحيا لظاهرة التنمر يف املدار�ض 
طلبة  بتتني  وممار�ساتها  مالحمها  اأهتتتم  تر�سد  العمرية  التتفتتئتتات  ملختلف 

املدار�ض. 



الأك�ضدة وم�ضادات  باملغذيات  غني   1-
املهمة  واالألياف  واملعادن  الفيتامينات  من  مبجموعة  غني  القرع  يعترب 
فوائد  لها  ان  التتدرا�تتستتات  متتن  العديد  بينت  والتتتتتي  اجل�سم  ل�سحة  جتتداً 

ايجابية تعود على ال�سحة.
باال�سافة اىل ذلك فالقرع اأحد اأ�سهر امل�سادر للبيتا كاروينت وهو م�ساد 
اأك�سدة قوي يحارب اجلذور احلرة ويقوي املناعة ويتم حتويله يف اجل�سم 
للخ�سار  التتربتتتقتتايل  بتتالتتلتتون  عتتتادة  وجتتتتوده  ويتترتتتبتتط   .A فيتامني  اىل 

والفواكه.
املخاطر  العديد من  الوقاية من  مهماً  يف  دوراً  كاروتني  البيتا  ويلعب   
من  واحلماية  وال�سكري،  وال�سمنة  القلب  واأمتترا�تتض  ال�سرطانات  مثل: 

الربو  وتاأخري ال�سيوخة وعالمات التقدم يف ال�سن.
كتتمتتا ويتتعتتتتترب اأحتتتتد التتعتتنتتا�تتستتر اال�تتستتا�تتستتيتتة لتتلتتحتتفتتاظ عتتلتتى جتتمتتال الب�سرة 

وال�سعر.

الدم �ضغط  تنظيم   2-
يعترب تناول القرع مفيداً جداً ل�سحة القلب وال�سرايني ب�سبب حمتواه 

.C من االألياف، والبوتا�سيوم، وفيتامني
اأن ا�ستهالك ما يكفي من البوتا�سيوم  على نف�ض  وت�سري الدرا�سات اإىل 
اأهمية انخفا�ض تناول ال�سوديوم لعالج ارتفاع �سغط الدم.  املقدار من 
والقرع هو اأحد امل�سادر الغنية بالبوتا�سيوم، والذي يرتبط اأي�ساًً بخف�ض 
واحلفاظ  الع�سلية،  الكتلة  وفقدان  الدماغية  بال�سكتة  االإ�سابة  خطر 

على كثافة املعادن يف العظام.

بال�ضرطان الإ�ضابة  خطر  خف�ص    3-
تبني بع�ض االأبحاث وجود عالقة اإيجابية بني تناول 

وانخفا�ض  كتتاروتتتني  بالبيتا  غني  غتتذائتتي  نتتظتتام 
الربو�ستاتا،  بتت�تتستترطتتان  االإ�تتتستتتابتتتة  ختتطتتر 

البيتا كاروتني  اأن  اأي�ساً  وقد تبني 
�سرطان  للحد من تطور  مهم 

القولون.

-4 تعزيز جهاز 
املناعة

ميتتتتتتتتتتتتتكتتتتتتتتتتتتتن 
لتتتتتتتتتتتتتتتنتتتتتتتاول 
اأن  التتتتقتتتترع 
يقوي جهاز 
املتتتتتتتنتتتتتتتاعتتتتتتتة 
يح�سنه  و
�تتتتتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتتتتد 

متتتت�تتتتستتتتبتتتتبتتتتات 
التتتتتتتتتتتتتعتتتتتتتتتتتتتدوى 

وتتتتتتتتتقتتتتتتتتلتتتتتتتتبتتتتتتتتات 
وذلك  التتطتتقتت�تتض، 

بتتتفتتت�تتتستتتل حمتتتتتتتواه 
 C متتتتتتن فتتتتيتتتتتتتتتامتتتتني

والتي  كتتاروتتتني،  وبيتا 
تعزز عملية تكوين خاليا 

الدم البي�ساء التي حتارب العدوى.

ال�ضكري مكافحة   5-
لتناول القرع تاأثري قوي على امت�سا�ض اجللوكوز وهذا ما قد يجعل له 
دور يف ال�سيطرة على م�ستويات ال�سكر يف الدم  وخا�سة يف حالة مر�سى 

ال�سكري. 
يف  كبرياً  دوراً  تلعب  والتي  القرع  يحويها  التي  االلياف  اىل  فباالإ�سافة 
تنظيم م�ستويات ال�سكر، فهو يحوي مركبات نباتية تتواجد ب�سكل خا�ض 
يف اللب والبذور وتعمل على امل�ساعدة يف امت�سا�ض اجللوكوز يف االأن�سجة 

واالأمعاء وموازنة م�ستوياته يف الكبد.

العني  �ضحة  تعزيز   6-
املواد امل�سادة لالك�سدة مثل فيتامني  يحتوي القرع  على جمموعة من 
C، فيتامني E، والبيتا كاروتني  وكلها مواد بينت  االأبحاث باأنها مهمة  

لدعم �سحة العني ومنع ال�سرر التنك�سية.
ال�سن ومن  كتتبتتريات يف   اأمريكيات   ن�ساء  اأجتتريتتت على  درا�تتستتة  واأظتتهتترت 
اأ�سول اأفريقية اأن تناول 3 ح�س�ض اأو اأكرث  من الفواكه يومياً يرتبط مع 
وبالتاأكيد  العمر.  بالتقدم يف  املرتبط  البقعي  االنتكا�ض  انخفا�ض خطر 

ت�سمني القرع مع هذه احل�س�ض قد يزيد من فعاليتها.

القيمة الغذائية للقرع
دعتتنتتا نعرفك عليها  املتتغتتذيتتات  متتن  التتقتترع على جمموعة ممتتيتتزة  يتتحتتوي 
 USDA National Nutrient بتتيتتانتتات  قتتتاعتتتدة  بتتحتت�تتستتب 

.Database
هذه هي القيمة االغذائية التي يحويها كوب من القرع الغري 

مملح �سواء جمفف اأو مطبوخ:
- ال�سعرات احلرارية: 49 �سعر حراري

- الكربوهيدات : 12 غم
 1.76 الربوتينات:   -

غم
التتتتتتتتدهتتتتتتتتون:   -

غم   0.17
االألتتتتيتتتتاف:   -

غم  2.7
وبتتتتتتتتتهتتتتتتتتتذا 
وبتتتتتتتتعتتتتتتتتد 

علمكم 
متتتتتتتتتتتدى 
الفائدة 
التتتتتتتتتتتتتتتتتتتي 
يها  يحو
التتتتتتتتتتتقتتتتتتتتتتترع 
نتوقع منكم 
على  االإقتتتبتتتال 
�سمن  اإدراجتتتتته 
نظامكم الغذائي 

اليومي

لي�ض من ال�سروري اأن يحدث التاأثري ال�سلبي لتناول ال�سكريات، اإذا تناولت 
ال�سكر مكوناً  يعترب  ندري  اأن  دون  الأنه  ب�سكل مبا�سر،  اأو احللوى،  ال�سكر 

اأ�سا�سياً يف عدد كبري من االأطعمة، من بينها اخلبز.
للج�سم عند  اأعتترا�تتض خميفة قد حتتتدث   10 لكم  ال�سدد، نقدم  هتتذا  ويف 

االإفراط يف ا�ستهالك ال�سكر، بح�سب موقع “بزن�ض اإن�سايدر” وهي:

ال�زن زيادة   1-
التي حتتوي على  واملاأكوالت  بامل�سروبات  التتوزن  زيتتادة  درا�سات عدة  ربطت 

ال�سكر، مثل امل�سروبات الغازية واحللويات.

الأ�ضنان ت�ض��ص   2-

ال�سكر ال ي�سبب الت�سو�ض ب�سكل مبا�سر، لكن املواد احلم�سية التي تركها 
احللويات على االأ�سنان، قد ت�سبب الت�سو�ض.

الب�ضرة م�ضكالت   3-
ال�سكرية وم�سكالت  املاأكوالت  ا�ستهالك  اأن هناك عالقة بني  اأثبت علماء 

تتعلق بالب�سرة، مثل ظهور احلبوب واحل�سا�سية.

الإدمان  4-
برغبة  االإن�سان  ي�سعر  بحيث  اإدمانه،  اإىل  يتتوؤدي  ال�سكر  تناول  من  االإكثار 

دائمة لتناول ماأكوالت حتتوي على ن�سبة عالية من ال�سكر.

ال�ضكري مر�ص   5-
االإ�سابة مبر�ض  اإىل  يتتوؤدي  ال�سكر قد  تناول  املحفزة،  مع تواجد اجلينات 

ال�سكري.

الكتئاب  6-
اأظهرت درا�سة علمية يف 2006، اأن االإكثار من اأكل ال�سكر يوؤدي اإىل ارتفاع 

ن�سبة القلق وقد ي�سيب باالكتئاب.

القلب اأمرا�ص   7-
اأكرث  االإن�سان  يعر�ض  قد  ال�سكر  اأكتتل  االإكثار من  اأن  درا�سات طبية  اأثبتت 

الأمرا�ض القلب.

الكبد اأمرا�ص   8-
اآختتتر التتدرا�تتستتات اأكتتتتدت اأن �تتستترر التت�تتستتكتتر عتتلتتى التتكتتبتتد يتتعتتادل �تتستترر تناول 

الكحوليات.

ال�ضبع عدم   9-
باأن  ال�سعور  على  العقل  قتتدرة  ال�سكر، عدم  ي�سببها  التي  االأعرا�ض  من 

اكتفى  ملرحلة اجل�سم  وو�تتتتستتتتل  االأطتتتتعتتتتمتتتتة  متتتتن 
ال�سبع.

 1 0 -
يف  م�ضكالت 

الذاكرة
اأكتتتتتتتتتتتدت درا�تتتتتستتتتتة 
اأن   2015 عتتتتتتتام 
حمية  عتتلتتى  االعتتتتتتتمتتتاد 
بال�سكر،  غتتتنتتتيتتتة  غتتتتذائتتتتيتتتتة 
الق�سرية  التتذاكتترة  يتتوؤثتتر على  قتتد 

والبعيدة لالإن�سان.

ن�سائح مهمة لتجنُّب 
خطر الإ�سابة 

بال�سرطان
 

قالت الرابطة االأملانية مل�ساعدة مر�سى ال�سرطان، اإنه ميكن احلد 
الن�سائح واالإر�سادات  باتباع بع�ض  من خطر االإ�سابة بال�سرطان 

الب�سيطة.
التدخني؛  عتتدم  االأطتتبتتاء هي  يقدمها  ن�سيحة  اأهتتم  اأن  واأو�سحت 
والتتذي ميثل  االأحتتوال يكون قاتاًل،  الرئة يف معظم  الأن �سرطان 
التدخني %90 من اأ�سباب االإ�سابة به، كما اأن احت�ساء امل�سروبات 

الكحولية يت�سبب يف االإ�سابة بال�سرطان يف الفم واحللق.
والفاكهة  اخلتت�تتستتراوات  بتتتتتنتتاول  ن�سحت  التتتتوزن،  زيتتتادة  ولتجنب 
الطازجة يومياً، وكذلك منتجات احلبوب الكاملة واملواظبة على 
ممار�سة االأن�سطة احلركية، وهو ما ينعك�ض باالإيجاب على ال�سحة 

ب�سكل كبري، ف�سحة اجل�سم تعد اأول درع للوقاية من ال�سرطان.
وللحماية من �سرطان اجللد، اأكدت الرابطة اأنه ينبغي احلد من 
االأطفال على وجه اخل�سو�ض  وينبغي حماية  ال�سم�ض،  حمامات 
من االأ�سعة فوق البنف�سجية يف ال�سيف، واحلر�ض على اأال ي�ساب 

الطفل بحروق �سم�سية، بح�سب وكالة االأنباء االأملانية.
وميثل االكت�ساف املبكر اأف�سل الفر�ض ملكافحة ال�سرطان بنجاح، 
لذا ينبغي زيارة الطبيب عند مالحظة تورم غري عادي اأو جرح ال 
اأو تغري يف �سامة باجل�سم، وميكن اأن ميثل ال�سعال الدائم  يلتئم 
اله�سمية  التتعتتادات  يف  امل�ستمر  والتغري  امل�ستمرة  ال�سوت  وبحة 

عالمات على االإ�سابة بال�سرطان.
العقد  ومالحظة  الثدي  فح�ض  ينبغي  فاإنه  للن�ساء،  وبالن�سبة 
والتتتتتغتتريات متتن ختتالل حت�س�ض التتثتتدي متترة كتتل �سهر، وبتتتدءاً من 
عمر الثالثني ينبغي اخل�سوع لفحو�سات الك�سف املبكر ل�سرطان 

الثدي.

�شحة وتغذية

له ف�ائد ايجابية تع�د على ال�ضحة

القرع.. فيتامينات ومعادن واألياف مهمة جل�سمك

ال�سكريات تناول  يف  لالإفراط  خميفة  اأعرا�س   10

يعترب تناول القرع مفيد جدًا ل�ضحة القلب وال�ضرايني 
وفيتامني  والب�تا�ضي�م،  الألياف،  من  حمت�اه  ب�ضبب 

يلي: فيما  القرع  ف�ائد  على  نعرفك  دعنا   .C
بالعنا�ضر  غني  غذاء  ك�نه  من  قيمته  القرع  ا�ضتمد 
الغذائية من فيتامينات ومعادن مهمة ومن ك�نه قليل 
على  يلي  فيما  نعرفك  دعنا  احلثثراريثثة.  بال�ضعرات 

اأ�ضهر ف�ائده للج�ضم وال�ضحة:
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املال والأعمال

الزيودي يفتتح املوؤمتر
 العاملي للطاقة ال�سم�سية 

•• اأبوظبي-وام :

افتتح معايل الدكتور ثاين بن اأحمد الزيودي وزير التغري املناخي والبيئة 
ام�ض فعاليات املوؤمتر العاملي للطاقة ال�سم�سية وموؤمتر التدفئة والتربيد 

بالطاقة ال�سم�سية 2017.
واالأكادميية  العلمية  القطاعات  عن  وممثلون  ختترباء  املتتوؤمتتتر  يف  ي�سارك 
اأحدث  على  ال�سوء  لت�سليط  العامل  حتتول  واخلا�سة  واحلكومية  واملالية 
املتتتتتجتتددة. وتركز  التتطتتاقتتة  تكنولوجيا  واالبتتتتتكتتارات يف جمتتال  التتتتتطتتورات 
فعاليات املوؤمتر على عدد من املوا�سيع من بينها التدفئة بالطاقة ال�سم�سية 
وال�سلة بني املياه والطاقة وبرامج الطاقة املتجددة يف املنطقة وما حتققه 

من تقدم باالإ�سافة اإىل اجلانب التعليمي اخلا�ض بالطاقة املتجددة.

 حرة عجمان تزيد من معدل ال�ضتثمارات الأوروبية
ت�سكل ال�سركات الأوروبية ما بني 7 و %8
 من جمموع ال�ستثمارات يف املنطقة احلرة

•• خا�ض –الفجر
اأ�سارت منطقة عجمان احلرة )املنطقة احلرة( اأنه كجزء من ا�سراتيجية 
املزيد من  ا�ستقطاب  اإىل  اأنها تتطلع  العاملية لديها،  التوعية اال�ستثمارية 
اال�ستثمارات من اأوروبا ويخطط فريق ر�سمي من منطقة عجمان احلرة 

لعقد رحالت ترويجية اإىل دول االحتاد االأوروبي الرئي�سية. 
جذب  نحو  التحرك  اإن  احلتترة  عجمان  منطقة  قالت  �سحفي،  بيان  ويف 
املتتزيتتد متتن اال�تتستتتتتثتتمتتارات االأوروبتتتيتتتة هتتو جتتتزء متتن هتتتدف املنطقة احلرة 
لتنويع قاعدة امل�ستثمرين لديها، ف�سال عن تلبية اال�ستف�سارات املتزايدة 
دولة  لها يف  قاعدة  اإن�ساء  عن  تبحث  التي  االأوروبتتتي  االحتتتاد  �سركات  من 
االإمارات العربية املتحدة. وقال �سعادة حممود الها�سمي، مدير عام منطقة 
اإيطاليا  يف  ترويجية  حملة  بتنفيذ  بالفعل  قمنا  “لقد  احلتتترة:  عجمان 
كجزء من جهودنا لتوجيه اال�ستثمار االأجنبي املبا�سر، ونتطلع اإىل املزيد 
ت�ستك�سف  اإن منطقة عجمان احلرة  اأي�ساً  اأوروبا” وذكر  الوجهات يف  من 
اإن�ساء قاعدة يف اإيطاليا بعد طلب امل�ستثمرين. وت�سم املنطقة احلرة عددا 
املائة من  8 يف  و   7 بني  ما  ت�سكل  التي  االإيطالية  ال�سركات  متزايدا من 
قيد  تزال  ال  االأوروبية  االإمكانات  اأن  نعتقد  “نحن  اال�ستثمارات.  جمموع 
من  امل�ستثمرين  جانب  من  مطردا  اهتماما  هناك  اأن  اإىل  بالنظر  البحث 
االحتاد االأوروبي والدول املجاورة حيث توفر دولة االإمارات قاعدة �سليمة 
لتو�سيع ال�سوق االإماراتي. وعالوة على ذلك، فاإن دولة االإمتتارات العربية 
املتحدة هي اأي�سا مركز الإعادة التوزيع ل�سوق كبري ومتنوع يف املنطقة عرب 
�سبه القارة الهندية وال�سرق االأو�سط و�سمال اأفريقيا “  ويف مايو من هذا 
العام، افتتحت منطقة عجمان احلرة مكتبا يف قرب�ض كجزء من خططها 
لتو�سيع نطاق و�سولها اإىل ال�سوق االأوروبية. كما اعلنت املنطقة احلرة انها 
حددت خم�سة ا�سواق عاملية رئي�سية �ستن�سئ فيها مكاتب مركزية هذا العام 

ت�سم اذربيجان وال�سني و�سوي�سرا وكندا وهوجن كوجن.
احلرة،  عجمان  ملنطقة  التتعتتام  املتتديتتر  نائب  النعيمي،  في�سل  ال�سيد  وقتتال 
مبعدل  متزايدة  احلرة  احلرة  عجمان  منطقة  يف  اخلارجية  اال�ستثمارات 
االآ�سيوية  اال�ستثمارات  ت�سكل  حني  يف  املائة،  يف   25-20 بلغ  �سنوي  منو 
جتتزءا كبريا من اال�ستثمارات يف املنطقة احلتترة، وهناك زيتتادة وا�سحة يف 
عدد اال�ستثمارات من االحتاد االأوروبتتي، وكذلك، ال�سركات يف هذا اجلزء 
تعزيز  انتته مت  وقتتتال  االأ�تتتستتتواق.  هتتذه  متتن  التتعتتامل تتحرك لال�ستفادة  متتن 
لن�سر  احلتتترة  املنطقة  فتتى  التتعتتاملتتى  اال�سراتيجى  االتتت�تتستتال  ا�سراتيجية 
املتتعتتلتتومتتات حتتتول متتزايتتا املنطقة احلتتترة ال�تتستتواق جتتديتتدة. لتتديتتنتتا مفاهيم 
�سهرا   12 اإىل  ت�سل  للم�ستثمرين  التق�سيط  خيارات  مثل  مرنة  ا�ستثمار 
وكذلك مفاهيم املكاتب الذكية وامل�ستودعات القابلة للتطوير. واأ�ساف اأن 
زيادة  وراء  رئي�سيا  �سببا  كانت  املنطقة احلرة  تقدمها  التي  العرو�ض  هذه 
املبيعات يف منطقة  �سومايا، مديرة  ريت�سي  ال�سيد.  واأ�ساف  اال�ستثمارات. 
اأن يكون لها قاعدة  “العديد من هذه ال�سركات ترغب يف  عجمان احلرة، 
ت�سويق يف دولة االإمارات العربية املتحدة والتي ال تعني ا�ستثمارات كبرية اأو 
قاعدة ت�سنيع واإن املنطقة احلرة ظلت تلبي هذا الطلب املحدد على مدى 
�سنوات مع منوذج اأعمال فعال من حيث التكلفة من خالل عرو�سها الذكية 

والتنفيذية القابلة للتطوير.

مليار درهم انفاق ات�سالت   8.4
على ال�سبكات خالل اأربع �سنوات

•• اأبوظبي-وام:

على  اتتت�تتستتاالت  لالت�ساالت  االمتتتتارات  جمموعة  م�سروفات  اإجتتمتتايل  بلغ 
تكاليف ال�سبكات واخرى ذات عالقة بذات املو�سوع نحو 8.4 مليار درهم 
خالل ال�سنوات االربع املا�سية وذلك بح�سب االرقام ال�سادرة عن املجموعة 
ووردت �سمن بياناتها املالية والتي كان اآخرها عن نتائج اأعمالها يف الربع 

الثالث من العام 2017.
ويعك�ض �سخامة االأموال التي تنفقها ات�ساالت على تطوير ال�سبكات والتي 
تعد ركيزة رئي�سة يف اعمالها مدى حر�ض املجموعة على جودة اخلدمات 
املقدمة للعمالء طيلة ال�سنوات املا�سية وذلك وفقا لراأي خرباء يف القطاع 
اأن قطاع االإت�ساالت يف دولتتة االإمتتتارات بات رائتتدا على  اأكتتدوا اي�سا  الذين 

م�ستوى املنطقة بعد التطور الذي �سهده يف العقدين االخريين .
وتظهر اح�ساءات املجموعة حمافظتها على �سيا�سة ثابته يف االنفاق على 
مليار   2 نحو  الغاية  لهذه  م�سروفاتها  قيمة  بلغ  حيث  ال�سبكات  تطوير 
درهم مع نهاية ال�سهور الت�سعة االوىل من العام 2017 مقارنة مع 2.17 

. مليار درهم يف الفرة ذاتها من العام 2016 
ن�ساطا  2015 االكرث  العام  �سبتمرب من  يناير وحتى  الفرة من  وكانت 
للمجموعة من حيث االنفاق على تطوير ال�سبكات حيث بلغت امل�سروفات 
نحو 2.2 مليار درهم يف حني و�سلت القيمة 2.06 مليار درهم يف العام 
و�سكل التطور امل�ستمر ل�سبكات ات�ساالت طيلة ال�سنوات املا�سية   .  2014
مع  متتقتتارنتتة  االعتتلتتى  تتتعتتد  والتتتتتي  ربحيتها  تتتوا�تتستتل منتتو  يف  عن�سرا مهما 

نظرياتها يف دول اخلليج العربي واملنطقة ب�سكل عام.

 وفقًا لتقرير �ضركة كيه بي اإم جي ال�ضادر يف قمة ال�ضراكة الهندية الإماراتية

ال�ستثمار الأجنبي املبا�سر يف الهند يبلغ 114.4 مليار دولر من 2015 اإىل 2017 
•• دبي – د.حممود علياء 

بلغ اإجمايل اال�ستثمار االأجنبي املبا�سر الراكمي الوارد اإىل 
درهم(  مليار  اأمريكي )420  دوالر  مليار   114.4 الهند 
 2016-2015 االأختتتريتتتتني،  املتتالتتيتتتتتني  ال�سنتني  ختتتالل 
�سركة  اأعدته  تقرير  الأحدث  وفقا   ،2017-2016 اإىل 
الهندية  ال�سراكة  لقمة  جتتي   اإم  بي  كيه  العاملية  املحا�سبة 
دبي يف  اأرمتتاين،  تعقد الأول مرة يف فندق  التي  االإماراتية 

الفرة من 30 اإىل 31 اأكتوبر 2017. 
وهذا يزيد بنحو 40 يف املائة عن مبلغ 81.8 مليار دوالر 
ال�سنوات  يف  �سجل  التتتذي  درهتتتتم(  متتلتتيتتار   300( اأمتتريتتكتتي 
اإىل   2012-2011 املالية  ال�سنة  من  ال�سابقة،  الثالث 
عن  االإمتتاراتتتيتتون  امل�ستثمرون  اأعتتلتتن  و   .2014-2013
�سهر  خالل  الهند  يف  دوالر  مليار   2.5 بقيمة  ا�ستثمارات 
2017 - مبا يف ذلك ا�ستثمار من جانب  اأكتوبر  واحتتد - 
اأمريكي  دوالر  مليار  بقيمة  لال�ستثمار  اأبوظبي  جمل�ض 
)3.67 مليار درهم(، ومليار دوالر )3.67 مليار درهم( 
من قبل جمموعة امل�ستثمرين االإماراتيني ورجال االأعمال 
 1.7 بقيمة  ا�ستثمار  اإىل  باالإ�سافة  املقيمني،  غري  الهنود 
و  برادي�ض.  اأنتتدرا  لولو يف  درهتتم من قبل جمموعة  مليار 
اإىل  الوارد  املبا�سر الراكمي  قد و�سل اال�ستثمار االأجنبي 
منذ  عتتامتتاً   17 ختتالل  دوالر  مليار   498.9 مبلغ  الهند 
هيئة  ذكرته  ملا  وفقا   ،2017 يونيو  اإىل   2000 اأبريل 
ال�سيا�سات ال�سناعية والرويج بوزارة التجارة يف الهند. و 
قد ذكرت �سركة كي بي اإم جي يف تقريرها ما يلي: يف ال�سنة 
تدفق  اأعلى  على  الدولة  ح�سلت  املالية 2017-2016، 
من اال�ستثمار االأجنبي املبا�سر على االإطالق بقيمة 43.5 
وقد  واأ�سافت،  درهتتم(  مليار   160( اأمريكي  دوالر  مليار 
�سهدت الهند كذلك زيادة يف ا�ستثمارات راأ�ض املال اخلا�ض 
النا�سئة  ال�سركات  بقطاع  مدفوعة  اال�ستثماري  املال  راأ�تتض 
و�سبتمرب  يناير  بني  الفرة  يف  الهند  تلقت  كما  املتنامي، 
دوالر اأمريكي من اأ�سهم راأ�ض املال  مليار   17.6  ،2017
402 �سفقة.  اخلا�ض راأ�ض املال اال�ستثماري موزعة على 
و قد ربط �سندوق النقد الدويل توقعات النمو االقت�سادي 
احلالية  املالية  لل�سنة  املتتائتتة  يف   7.2 ن�سبة  على  الهند  يف 
 7.7 اإىل  الن�سبة  اأن ترتفع  املرجح  2017-2018 ومن 
وقتتال �سندوق   .1919-2018 املالية  ال�سنة  املائة يف  يف 
التحتية �سوف  البنية  االإنفاق على  اإن زيادة  الدويل  النقد 

تلعب دوراً حيويا يف حتقيق النمو االقت�سادي ال�سامل.
و يتتاأتتتي التتتتتقتتريتتر التتتذي �تتستتدر يف قتتمتتة التت�تتستتراكتتة الهندية 
االإماراتية، التي ينظمها منتدى رواد االأعمال، على خلفية 
اأمريكي من قبل  ا�ستثمار مليار دوالر  االأختتري عن  اإعتتالن 
الهنود  االأعمال  ورجال  االإماراتيني  امل�ستثمرين  جمموعة 
تتكتتلتتت حتتديتتثتتا بتتاالإ�تتستتافتتة اإىل مبلغ  غتتري املتتقتتيتتمتتني التتتتتي �تتسمُ
اإ�سايف قدره مليار دوالر اأمريكي من قبل جمل�ض اأبوظبي 
اأكرب ثالث �سناديق ثروة �سيادية يف  اأحد  لال�ستثمار وهو 
العامل. وعالوة على ذلك، جتاوزت حيازات �سندوق الرثوة 
ال�سيادية ن�سبة 10 يف املائة من اإجمايل اأ�سول م�ستثمري 
حمفظة االأوراق املالية االأجانب يف الهند، اعتبارا من مايو 
2016، ويف �سوق االأ�سهم، بلغت ح�سته 33.7 مليار دوالر 
اأمريكي، يف حني تراكم لديه 5.1 مليار دوالر اأمريكي عرب 

اأدوات الدين.
التحتية  البنية  قتتطتتاع  اإن  االآ�تتستتيتتوي  التنمية  بتتنتتك  وقتتتال 
دوالر  تريليون   5.2 بقيمة  ا�ستثمارات  يتطلب  الهند  يف 
النمو  عتتلتتى  للحفاظ  درهتتتتم(  تتتريتتلتتيتتون   19.1( اأمتتريتتكتتي 
االقت�سادي وتقدمي الدعم للعديد من الربامج احلكومية 
التحتية  البنية  التقرير، يعترب قطاع  اأ�ساف  و  الرئي�سية. 
اأحد القاطرات الرئي�سية لالقت�ساد الهندي، ومن املتوقع 
اأكرب  ثالث  وهتتو  الهند،  يف  التحتية  البنية  �سوق  ينمو  اأن 
�سوق يف اآ�سيا حالياً، لي�سل اإىل 6.6 تريليون دوالر اأمريكي 
بحلول عام 2025، اأي ما ميثل 12.5 يف املائة من منطقة 
اآ�سيا واملحيط الهادئ، واعتبارا من عام 2016، بلغ اإ�سهام 
القطاع نحو 8 يف املائة يف الناجت املحلي االإجمايل للهند. 
و تعترب الطرق والطرق ال�سريعة هي مفتاح تطوير قطاع 
القاعدة الالزمة للربط داخل  التحتية الأنها توفر  البنية 
الدول وفيما بينها، وكانت احلكومة وال تزال توفر الزخم 
التتقتتطتتاع. وقتتد خ�س�ست احلتتكتتومتتة يف  التتتالزم لتعزيز هتتذا 
مبلغ   2018-2017 املالية  لل�سنة  االحتتتاديتتة  امليزانية 
9.8 مليار دوالر للطرق ال�سريعة الوطنية )بزيادة قدرها 
توفر  اأن  املتوقع  ومتتن  ال�سابق(.  التتعتتام  عتتن  املتتائتتة  يف   11
لتطوير  دوالر  مليار   1.2 قتتدره  اإ�سافياً  مبلغاً  التتواليتتات 
عن  اأي�ساً  احلكومة  اأعلنت  ذلتتك،  اإىل  وباالإ�سافة  الطرق، 

بناء طرق للربط ال�ساحلي بطول 2000 كم. 
على  القطاع  هتتذا  يف  متزايدة  ا�ستثمارات  التتبتتالد  ت�سهد  و 
خلفية االإ�سالحات وزيادة حلكومة ملخ�س�ساتها يف امليزانية، 
الدولية  االإقتترا�تتض  موؤ�س�سات  من  التمويلي  الدعم  وزيتتادة 
اإىل جانب العديد من مذكرات التفاهم املوقعة مع العديد 
واالإمنائية  التتراأ�تتستتمتتالتتيتتة  النفقات  قتتتدرت  و  التتبتتلتتدان.  متتن 
االإجمالية لل�سكك احلديدية يف امليزانية االحتادية لل�سنة 
املالية 2017-2018 بنحو 20 مليار دوالر اأمريكي، مبا 

ي�سمل 8.4 مليار دوالر اأمريكي قدمتها احلكومة.
و قتتد �تتستتدر التتتتتقتتريتتر بتتحتت�تتستتور متتعتتايل املتتهتتنتتد�تتض �سلطان 
ومعايل  االإمتتاراتتتي  االقت�ساد  وزيتتر  املن�سوري،  �سعيد  بتتن 
الدكتور عبد اهلل النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية يف 
دولة االإمارات العربية املتحدة و�سعادة ال�سيد حممد �سرف، 
املتحدة،  العربية  باالإمارات  التتدويل  التعاون  وزير  م�ساعد 
واأكرث من 800 مندوب من كبار ال�سخ�سيات مبا يف ذلك 
كبار امل�سوؤولني احلكوميني ورواد االأعمال يف الدورة االأوىل 

من قمة ال�سراكة الهندية االإماراتية.
التقرير  اإن  للهند:   التتعتتام  القن�سل  فيبول  ال�سيد  وقتتتال 
يف  واال�ستثماري  االقت�سادي  امل�سهد  على  ال�سوء  ي�سلط 

الهند والفر�ض املتاحة اأمام امل�ستثمرين.
كما نحث امل�ستثمرين وال�سركات يف دولة االإمارات العربية 
اجلمة  واملتتواهتتب  الكبرية  الفر�ض  يف  النظر  على  املتحدة 
املوجودة يف الهند، واأن ت�سبح جزءاً من اأحد اأكرب ق�س�ض 

النمو االقت�سادي واأن تعمل على اغتنام الفر�ض املتاحة. 
واملايل  التتقتتانتتوين  القطاعني  االأختتترية يف  االإ�تتستتالحتتات  اإن 
جتتعتتلتتت االقتتتتت�تتستتاد التتهتتنتتدي اأكتتتترث متترونتتة و�تتستتفتتافتتيتتة، كما 
حيث  متكينا  اأكتتترث  بيئة  خلق  على  م�سممة  حكومتنا  اأن 
يخلق اال�ستثمار االأجنبي و�سعا مربحاً للجميع مبا فيهم 
واملوارد  املحلية  وال�سركات  وامل�ستثمرين  الهندي  االقت�ساد 

الب�سرية من حيث الوظائف وخلق املنفعة.

وقد اأ�سدرت كي بي اإم جي التقرير نيابة عن قمة ال�سراكة 
االأعمال،  رواد  منتدى  متتن  بتكليف  االإمتتاراتتتيتتة  الهندية 
منتدى  رئي�ض  موبن،  اأزاد  الدكتور  ويقول  القمة.  منظم 
وحياتنا  تاريخنا  يف  مثرية  بفرة  منر  اإننا  االأعتتمتتال  قتتادة 
للهند،  االقتتتتت�تتستتادي  النمو  يف  جتتديتتدة  حقبة  ن�سهد  حيث 
وكذلك  واالإمتتتارات  الهند  بني  العالقات  تطور  عن  ف�ساًل 

م�سهد اال�ستثمار.
اال�ستثمار  ال�سوء على ممر  اإم جي  وي�سلط تقرير كي بي 
حيث  جميعاً،  لنا  نتتافتتذة  يعترب  كما  االإمتتتاراتتتتي  التتهتتنتتدي- 
يظهر املجاالت املحتملة لزيادة التعاون واال�ستثمار وكيف 
اأنه �سي�ساعد االقت�ساد الهندي على النمو ب�سرعة.  ودولة 
�تتستتوق م�سدر  اأكتتترب  عا�سر  هتتي  املتتتتتحتتدة  العربية  االإمتتتتتارات 
اال�تتستتتتتثتتمتتار االأجتتنتتبتتي املتتبتتا�تتستتر لتتتدولتتتة التتهتتنتتد حتتيتتث بلغت 
يف  دوالر  مليار   4.76 اال�ستثمار  لهذا  الراكمية  القيمة 
2000 حتى  اأبريل  ابتداء من  املا�سية  �سنة  ال�سبعة ع�سر 
مار�ض 2017.  و�سرحت اإنف�ست اإنديا وهي هيئة ترويج 
ا�ستثمارات  �ستجذب  اأنتتهتتا  التتهتتنتتد  يف  االأجتتنتتبتتي  اال�تتستتتتتثتتمتتار 
 85 منها  التتدولتتة  اإىل  دوالر  مليار   100 بقيمة  اأجنبية 
مليار دوالر التزمت بها بالفعل 600 �سركة كربى �ستوفر 

فر�سة عمل ح�سبما جاء يف اأخر التقارير.  700000
كما ازدادت تدفقات اال�ستثمار االأجنبي املبا�سر اإىل الدولة 
بن�سبة 8 يف املائة، وو�سلت اإىل م�ستوى جديد بلغ 60.08 
ح�سبما   2017 اإىل   2016 الفرة  من  مليار دوالر يف 
وبلغت  والتترويتتج.  ال�سناعية  ال�سيا�سة  اإدارة  بتته  �سرحت 
املبا�سر يف  االأجنبي  القيمة الراكمية لتدفقات اال�ستثمار 
الفرة من اأبريل 2000 حتى مار�ض 2017 484.35 
الهندية  ال�سراكة  قمة  وتنق�سم  اأمتتريتتكتتي.     دوالر  مليار 
من  عتتدد  اإىل  العاليني  والتتنتتفتتوذ  امل�ستوى  ذات  االمتتاراتتتيتتة 
حول  نقا�ض  وحلقات  لتتالأعتتمتتال  الذهني  الع�سف  جل�سات 
واأعمال  اال�ستثمارات  تنفيذ  ذلك  يف  مبا  الهامة  املوا�سيع 
التتبتتنتتيتتة التتتتتحتتتتتيتتة والتتت�تتتستتتيتتتاحتتتة، حتتيتتث �تتستتيتتعتتر�تتض وزيتتتتري 
الفر�ض  )اأتر بردي�ض وتيالنغانا(  واليتني هنديتني وهما 
اال�ستثمارية املتاحة يف امل�ساريع الرئي�سية داخل الواليتني 
املتتحتتتتتمتتلتتني يف االإمتتتتتتتارات عتتلتتى اغتنام  التت�تتستتركتتاء  وحتتتفتتيتتز 
تتتلتتك التتفتتر�تتض.  ويتتقتتول �تتستتوديتت�تتض اأغتتتتتروال، ع�سو جمل�ض 
لقمة  املنظمة  اللجنة  ورئي�ض  االأعمال،  قادة  منتدى  اإدارة 
للتجارة  الهند  مركز  ورئي�ض  االإماراتية  الهندية  ال�سراكة 
اأنه  جي  اإم  پي  كي  املعريف  �سريكنا  تقرير  »يبني  واملعار�ض 
من املتوقع اأن تتجاوز التجارة الثنائية بني البلدين 100 
مليار دوالر اأمريكي بحلول عام 2020، بزيادة عن القيمة 
يف  اأمتتريتتكتتي  دوالر  مليار   53 مببلغ  تقدر  والتتتتتي  احلالية 
العالقة  ت�سري  باأن  توقعات  فهناك   ،2017 املالية  ال�سنة 

االقت�سادية اأكرث متانة. 
الوجهات  متتتتن  واحتتتتتتتدة  بتتتاعتتتتتتتبتتتارهتتتا  التتتهتتتنتتتد  بتتتتتترزت  لتتتقتتتد 
يف  القائمة  لل�سركات  متيزاً  واالأكتترث  الرائدة  اال�ستثمارية 
االإمارات، حيث ح�سلت على ما يقارب 1.2 مليار دوالر من 
العربية  االإمتتارات  املبا�سر من  االأجنبي  اال�ستثمار  تدفقات 
 90 من  يقرب  ما  بذلك  م�سكلة   ،2016 عتتام  يف  املتحدة 
يف املائة من اإجمايل اال�ستثمارات الواردة من دول جمل�ض 

التعاون اخلليجي.
اال�ستثمار«  »تنفيذ  بعنوان  �ستعقد  التي  القمة  و�ستناق�ض 

الهند مب�ساركة  الكربى يف  امل�ساريع  كيفية متويل وتنفيذ 
متتوؤ�تتستت�تتستتات االأعتتتمتتتال التتتتتجتتاريتتة بتتدولتتة االإمتتتتتارات العربية 
التجارية  التتعتتالقتتات  تفا�سيل  �ست�ستعر�ض  كما  املتتتتتحتتدة، 
التتبتتيتتان امل�سرك  التتبتتلتتديتتن يف �تتستتوء  بتتتني  واال�تتستتتتتثتتمتتاريتتة 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  زيتتتارة  ختتالل  البلدين  متتن  املعتمد 
وتعهد هذه    .2017 يناير  نهيان يف  اآل  زايتتد  بن  حممد 
القمة املوؤمتر التجاري الوحيد الذي تدعمه حكومة الهند 
بهذا الن�ساط من خالل �سفارة الهند باأبوظبي والقن�سلية 
العامة للهند بدبي ووزارة االقت�ساد االإماراتية، وهي القمة 
حكومة  من  وزراء  فيها   �سي�سارك  التي  الوحيدة  الثنائية 
اإطتتالق منتدى  الهند واالإمتتارات العربية املتحدة. وقد مت 
قادة االأعمال ر�سمياً يف مار�ض 2017 واأ�س�ض حتت اإ�سراف 
الهند  و�تتستتفتتارة  االإمتتتاراتتتتيتتتة  االقتتتتت�تتستتاد  وزارة  متتن  مبا�سر 
والقن�سلية العامة للهند بالتعاون مع مركز الهند للتجارة 

واملعار�ض ب�سفته االأمانة الر�سمية ملنتدى قادة االأعمال.
من  كتتل  برعاية  الهندية  االإمتتاراتتتيتتة  ال�سراكة  قمة  تعمل 
الهنود  االأعمال  ورجال  االإماراتيني  امل�ستثمرين  جمموعة 
القاب�سة  ملك  و�تتستتركتتة  �سي  اإم  اإن  و�تتستتركتتة  املقيمني  غتتري 
الدانوب  وجمموعة  االإمتتتارات  و�سرافة  نيكاي  وجمموعة 
وبدعم  زليخة  وم�ست�سفى  ال�سناعية  العمالق  وجمموعة 
االإمارات  الهندي وجمل�ض  االإماراتي  االأعمال  من جمل�ض 
واإنف�ست  الهندية  الغرف  واحتتتاد  الدوليني  للم�ستثمرين 

اإنديا باالإ�سافة اإىل غريهم من امل�ستثمرين. 
يدعم منتدى ال�سراكة بني االإمارات والهند �سريك املعرفة، 
ومراجعة  للمحا�سبة  التتعتتاملتتيتتة  التت�تتستتركتتة  جتتتي-  اإم  بتتي  كتتيتته 
فورب�ض  الر�سمية،  واجلتتريتتدة  نتتيتتوز-  جتتولتتف  احلتت�تتستتابتتات، 
الر�سمية و�سوين تي يف  االأعتتمتتال  االأو�تتستتط- جملة  ال�سرق 

وقنوات تلفزيون تاميز ناو.
حول قمة ال�سراكة الهندية االإماراتية

تعترب قمة ال�سراكة الهندية االإماراتية قمة اأعمال ر�سمية 
ال�سفارة  متتع  بالتعاون  االأعتتمتتال  رواد  منتدى  ي�ست�سيفها 
الهندية باأبوظبي والقن�سلية العامة للهند بدبي، وتعترب 
وزارة االقت�ساد االإماراتية هي ال�سريك اال�سراتيجي لها.

يعقد هذا احلدث ملدة يومني يف فندق اأرماين، بربج خليفة 
– وهو اأطول برج يف العامل، ويعد فندق اأرماين هو اأرقى 
فندق ومكان الإقامة الفعاليات، ويدل اختيار املنظم للمكان 

على م�ستوى اأهمية لهذا احلدث.
اأوجه التاآزر واأطر العمل لتعزيز  اإيجاد  وتهدف القمة اإىل 
�سي�ساعد  ما  وهو  االجتاهني  يف  اال�ستثمار  تدفق  وت�سهيل 
من   - البلدين  كتتال  يف  الرئي�سية  االقت�سادية  القطاعات 
واالحتياجات  وامل�ساريع  اال�ستثمار  جماالت  حتديد  خالل 
م�ساريع  لتمويل  اال�ستثمار  زيتتادة  يف  وامل�ساعدة  التمويلية 

البنية التحتية احليوية .
التقدميية  العرو�ض  البلدان  �سيقدم  القمة،  متتوؤمتتتر  ويف 
العربية  واالإمتتتتتارات  الهند  يف  التتعتتام  اال�ستثمار  و�سيناريو 
التتربنتتامتتج للح�سول على  املتتتتتحتتدة، يتترجتتى االطتتتتالع عتتلتتى 

التفا�سيل.
الغرف  عتتن  وممثلون  ومتت�تتستتوؤولتتون  وزراء  القمة  ويح�سر 
اأعتتتمتتتال وموؤ�س�سات  ورجتتتتال  التت�تتستتنتتاعتتة  ورجتتتتال  التتتتتجتتاريتتة 
مالية ودبلوما�سيون و�سناديق �سيادية، ويبلغ اإجمايل عدد 

املوفدين يف جميع اجلل�سات اأكرث من 800 موفد.

•• ال�شارقة-الفجر: 

بحثت غرفة جتارة و�سناعة ال�سارقة تعزيز 
العالقات االقت�سادية والتجارية مع مدينة 
عقد  اجتماع  ختتالل  وذلتتتك  املغربية  طنجا 
القطاعات  وفتتد ميثل خمتلف  متتع  متتوؤختتراً 
وال�سناعة  التجارة  غرفة  من  االقت�سادية 
مهدي  الب�سري  حممد  برئا�سة  واخلتتدمتتات 
التجارة  غتتترفتتتة  رئتتتا�تتتستتتة  بتتت�تتتستتتوؤون  املتتكتتلتتف 
على  طنجة،  لوالية  واخلتتدمتتات  وال�سناعة 
الذي  ال�سناعي  التحكيم  ملتقى  هتتامتت�تتض 

ا�ست�سافته اإمارة ال�سارقة موؤخراً.
�سلطان  اهلل  عبد  �سعادة  االجتماع  وح�سر 
غرفة  اإدارة  جمتتلتت�تتض  رئتتتيتتت�تتتض  التتتعتتتويتتت�تتتض، 
التت�تتستتارقتتة، و�تتستتعتتادة حمتتمتتد التت�تتستتحتتي، ع�سو 
اإدارة غرفة ال�سارقة، و�سعادة خالد  جمل�ض 
ال�سارقة،  عام غرفة  الهاجري، مدير  بطي 
العالقات  اإدارة  مدير  اجلتتتروان،  واإبراهيم 
وحميد  الغرفة،  يف  والت�سويق  االقت�سادية 

املعلى خبري موارد ب�سرية.
تتتطتتويتتر العالقات  �تتستتبتتل  وبتتحتتث اجلتتانتتبتتان 
التتثتتنتتائتتيتتة، وكتتيتتفتتيتتة التتتتتعتتاون والتتتتتنتت�تتستتيتتق يف 
فيها  ميتلك  متنوعة  اقت�سادية  جمتتتاالت 
اإمكانات كبرية، وقدرات تناف�سية  اجلانبات 
تناف�سية  عالية، مبا يحقق للطرفني ميزة 
يف قتتطتتاعتتات رئتتيتت�تتستتيتتة تتت�تتستتكتتل ركتتتائتتتز لنمو  
الوفد  وطتتتالتتتب  املتتديتتنتتتتتني.  يف  االقتتتتت�تتستتاد 
املتنوعة  اخلتتتربات  متتن  باال�ستفادة  املغربي 
�سعيد  على  ال�سارقة  اإمتتتارة  راكمتها  التتتتتي 
خمتلف القطاعات ومنها قطاعات ال�سناعة 
مع  خ�سو�ساً  االأعتتمتتال،  وخدمات  والتجارة 
مرتبة  واحتتتتتاللتته  التت�تتستتارقتتة،  اقت�ساد  تتتنتتوع 
متقدمة �سمن املدن العربية الواعدة التي 
النمو  كتتبتترية يف م�سرية  اإمتتكتتانتتات  اأظتتهتترت 
اأمام  االقت�سادي. ورحب العوي�ض يف كلمته 
والقوية  االأخوية  بالعالقات  الزائر  الوفد 
التي تربط دولة االإمارات ب�سقيقتها اململكة 
االقت�سادي  التكامل  اإن  معترباً  املغربية، 
اأ�تتستتا�تتستتيتتاً جلميع  والتتتتتتتجتتتاري بتتتتات متتطتتلتتبتتاً 

االقتتتتتتت�تتتستتتادات التتتراغتتتبتتتة بتتتاال�تتتستتتتتتتفتتتادة من 
وموؤكداً  االأعمال،  عامل  يف  العاملية  الفر�ض 
التعاون  على  منفتحًة  ال�سارقة  غتترفتتة  اأن 
التتتتتام متتع جمتتتتتمتتع االأعتتتمتتتال يف طتتنتتجتتا مبا 
ولفت  امل�سركة.  وامل�سالح  االأهتتداف  يحقق 
اإىل  التت�تتستتارقتتة  غتترفتتة  اإدارة  جمل�ض  رئتتيتت�تتض 
لتنمية  بتتتتارزة  االإمتتتتتارة ختتطتتت ختتطتتوات  اأن 
وتطوير اقت�سادها، وتر�سيخ مفاهيم التميز 
قطاعاتها  جتتمتتيتتع  يف  واالبتتتتتتتكتتتار  واجلتتتتتتودة 
ال�سارقة  اأن  اإىل  متتت�تتتستتترياً  االقتتتتتتت�تتتستتتاديتتتة، 
بيئة  تعزز من  20 مدينة �سناعية  متتلك 
وا�تتستتتتتثتتمتترت يف قطاعها  فتتيتتهتتا،  اال�تتستتتتتثتتمتتار 
كافة  متتتن  زواراً  يتتجتتذب  التتتتذي  التت�تتستتيتتاحتتي 
والتعليم  بالثقافة  واهتمت  التتعتتامل،  اأنتتحتتاء 
التعليمية  املتت�تتستترية  رواد  متتتن  جتتعتتلتتهتتا  ممتتتا 
والثقافية العاملية واآخرها اختيارها عا�سمًة 
واأ�تتتتستتتتاف   .2019 لتتتعتتتام  لتتلتتكتتتتتاب  عتتتاملتتتيتتتة 
�ساحب  روؤيتتتة  �سكلت  لقد  قتتائتتاًل:  العوي�ض 
حممد  بن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو 
التتقتتا�تتستتمتتي، عتت�تتستتو املتتجتتلتت�تتض االأعتتتلتتتى حاكم 
االإجنتتتتازات  متتن  للعديد  منطلقاً  التت�تتستتارقتتة 
م�ستعدون  ونحن  ال�سارقة،  حققتها  التي 
يف  اأ�سقائنا  مع  ومعارفنا  خرباتنا  مل�ساركة 

متتديتتنتتة طتتنتتجتتا، واال�تتستتتتتفتتادة متتن فر�سهم 
يف  اخلتتا�تتض  التتقتتطتتاع  مل�سلحة  اال�ستثمارية 
التت�تتستتارقتتة. وبتتتتدوره اأ�تتستتار �تتستتعتتادة ختتالتتد بن 
ال�سارقة  غرفة  عتتام  مدير  الهاجري  بطي 
الطاقة  جمتتتتاالت  يف  التتتتتعتتاون  اأهتتمتتيتتة  اإىل 
مع  خ�سو�ساً  والتجارة  وال�سياحة  البديلة 
امتالك املدينتني لقدرات تناف�سية يف هذه 
للتجارة  مركزاً  تعترب  فال�سارقة  املجاالت، 
جغرافياً  موقعاً  متتلك  وطنجا  املنطقة  يف 
ا�سراتيجياً يربط طرق التجارة بني �سمال 
مناطق  وحتى  االأوروبتتيتتة  والتتقتتارة  اأفريقيا 
غتتترب التتتقتتتارة االأفتتريتتقتتيتتة. ولتتفتتت بتتن بطي 
اإىل اأهمية الطاقة البديلة يف توفري موارد 
االأعمال،  بيئة  تناف�سية  من  تعزز  اإ�سافية 
معترباً  االأعمال،  قطاع  على  كلفتها  وتقلل 
يف  ا�ستثماراً  البديلة  الطاقة  يف  اال�ستثمار 
امل�ستقبل الواعد لقطاع االأعمال، م�سرياً يف 
االآن ذاته اإىل اأهمية قطاع ال�سياحة يف الدفع 
بعجلة النمو والتطور.  واأ�ساف مدير عام 
غرفة ال�سارقة قائاًل: ي�سعدنا التاأكيد دوماً 
متت�تتستتاركتتة ختترباتتتنتتا مع  عتتلتتى  انفتاحنا  عتتلتتى 
لبحث  دومتتتاً  وم�ستعدون  التتعتترب،  اأ�سقائنا 
التعاون،  لتن�سيق  ومبتكرة  متطورة  اآليات 

يف  م�سرك  معر�ض  لتنظيم  نتطلع  حيث 
مدينة طنجا للمنتجات املحلية امل�سنعة يف 
ال�سارقة  مزايا  وا�ستعرا�ض  ال�سارقة،  اإمارة 
جلذب اال�ستثمارات املغربية واإفادة جمتمع 
االأعتتتتمتتتتال يف طتتنتتجتتا. وبتتتتتتدوره اأكتتتتد حممد 
طنجا  مدينة  وفتتد  رئي�ض  متتهتتدي  الب�سري 
عتتلتتى عتتمتتق التتتروابتتتط بتتني متتديتتنتتتتته واإمتتتتارة 
الزيارة خطوة يف االإجتاه  ال�سارقة، معترباً 
قوة  اأكتتترث  ثنائية  عتتالقتتات  نتتحتتو  ال�سحيح 
ومتيزاً يف جماالتها املتنوعة، تعزز ال�سراكة 
جمتمعي  روابتتتتتتط  وتتتنتتمتتي  االقتتتتتتت�تتتستتتاديتتتة، 
االأعمال يف املدينتني. ولفت مهدي اإىل رغبة 
جمتمع االأعمال يف طنجا يف اال�ستفادة من 
خربات دولة االإمارات العربية املتحدة التي 
رائدًة  ودولًة  لالأعمال،  عاملياً  باتت منوذجاً 
يف تطبيق اأف�سل املمار�سات العاملية املبتكرة 
ال�سارقة  اأن  اإىل  م�سرياً  االأعتتمتتال،  عتتامل  يف 
االأعمال  قتتطتتاع  يف  وا�تتستتعتتة  ختتتربات  متتلك 
االأعمال  ملجتمع  اإ�تتستتافتتة  ت�سكل  ان  ميتتكتتن 

املغربي.
واأ�تتتتستتتتاف متتهتتدي قتتتائتتتاًل: لتتفتتتتتنتتا اإجتتتتتتراءات 
املتتعتتامتتالت واملتتتراجتتتعتتتات يف مركز  تتت�تتستتهتتيتتل 
العتماد  نتطلع  حيث  للتحكيم،  التت�تتستتارقتتة 

منوذج م�سابه له يف طنجا ي�ساهم يف ت�سهيل 
ونثمن  العمالء،  جتربة  وتعزيز  املعامالت، 
انفتاح غرفة ال�سارقة على امل�ساعدة يف هذا 
فر�ض  املتتغتتربتتي  التتوفتتد  وا�ستعر�ض  املتتجتتال. 
املتتديتتنتتة وختت�تتستتو�تتستتاً قطاع  اال�تتستتتتتثتتمتتار يف 
 3 من  اأكتترث  �سنوياً  يجذب  التتذي  ال�سياحة 
ماليني �سائح، يف حني تتميز املدينة بقطاع 
وطبيعته  مبناخه  متتعتتروف  متطور  زراعتتتي 
املحا�سيل  واإنتتتتتتتاج  زرع  عتتلتتى  تتت�تتستتاعتتد  التتتتتي 
اللحوم،  واإنتتتتتاج  املتتوا�تتستتي  وتربية  املتنوعة، 
ان املغرب مميزاً بحكم تواجده يف  مو�سحاً 
نحو  بتتوابتتة  منه  يجعل  ا�سراتيجي  موقع 
االإنفتاح  عملية  �سهل  التتذي  االأمتتتر  اأوروبتتتتا، 

اأمام اال�سواق العاملية وخا�سة اأوروبا.
ال�سناعية  القطاعات  الوفد  ا�ستعر�ض  كما 
ال�سيارات  �سناعة  وختت�تتستتو�تتستتاً  مدينته  يف 
لل�سيارات  رينو  ل�سركة  م�سنع  يوجد  حيث 
وتتميز  موظف،   3،000 من  اأكتترث  ي�سم 
الأكرب  وامتالكه  التتطتتريان،  �سناعة  بقطاع 
ربط  ي�سهل  ممتتا  املغربية  اململكة  يف  ميناء 
امل�ستثمرين  داعتتيتتاً  العاملية،  التجارة  طتترق 
من ال�سارقة للقدوم للمدينة واالإطالع عن 

كثب على الفر�ض اال�ستثمارية املتنوعة.

التفاق على تنظيم معر�ص ملنتجات ال�ضارقة املحلية يف املغرب ل�ضتعرا�ص مزايا الإمارة التناف�ضية

غرفة ال�سارقة تبحث تطوير العالقات القت�سادية مع مدينة طنجا املغربية

الثالثاء   31   أكتوبر    2017  م   -   العـدد  12161  
Tuesday  31   October   2017  -  Issue No   12161



28

املال والأعمال

وزير الطاقة : خربة الإمارات يف الربنامج النووي 
ال�سلمي متاحة لالأ�سقاء خ�سو�سا دول اخلليج 

•• اأبوظبي-وام:

اأكد معايل �سهيل بن حممد فرج فار�ض املزروعي وزير الطاقة وال�سناعة اأن 
دولة االإمارات قدمت اأ�سرع واأحدث برنامج نووي �سلمي يف العامل من خالل 
وفق  وال�سالمة  االأمتتن  ا�سراطات  تنفيذ  اإ�سافة  التقنيات  اأف�سل  ا�ستخدام 
اأف�سل املمار�سات العاملية. واأ�ساف يف ت�سريحات �سحفية على هام�ض فعاليات 
التتدويل للطاقة النووية يف القرن احلتتادي والع�سرين الذي  التتوزاري  املوؤمتر 
ت�ست�سيفه اأبوظبي اأن االإمارات قامت بناء نظام نووي �سلمي متكامل مبا فيه 
الت�سريعات خالل 10 �سنوات اإ�سافة اإىل تدريب كادر وطني موؤهل قادر على 
ت�سغيل حمطات الطاقة النووية ال�سلمية وذلك فقا للجدول الزمني والقيمة 
املطروحة للم�سروع مما يوؤكد قوة الربنامج النووي ال�سلمي االإماراتي حيث 
يقدم الربنامج االأمل لدول املنطقة والعامل الراغبة يف الدخول اإىل هذا املجال 
لالأ�سقاء لال�ستفادة  املجال متاحة  هتتذا  االإمتتتارات يف  ختتربات  اأن  اإىل  .. الفتا 
منها خ�سو�سا يف دول اخلليج. وعن روؤية الوزارة لقطاع ال�سناعة .. قال اأن 
زيتتادة م�ساهمتها يف  اإىل  الدولة ون�سعى  القطاعات احليوية يف  ال�سناعة من 
اإ�سراتيجية  االقت�ساد الوطني م�ستقبال ونعتزم خالل املرحلة املقبلة و�سع 
متكاملة لقطاع ال�سناعة يف الدولة لتحقيق نقلة نوعية نحو اقت�ساد م�ستدام 
و�سناعة وطنية م�سرفة . وقال اإن دولة االإمتتارات توؤمن باأن الطاقة النووية 
بناء  لذا عملت على  الطاقة،  املتنامي على  الطلب  لتلبية  االأمثل  هي اخليار 
حمطات براكة للطاقة النووية، والتي ت�سهم يف تلبية احتياجات الدولة من 
االإمارات  اأن  اإىل  ولفت  امل�ستدامة.  التنمية  اأهتتدف  ودعتتم  الكهربائية  الطاقة 
ت�ستهدف ت�سغيل حمطات الطاقة النووية ال�سلمية يف العام املقبل .. م�سريا 
الدولة  يف  الطاقة  احتياجات  من  حوايل25%  �سيوفر  امل�سروع  هذا  اأن  اإىل 
بحلول 2021 م�سريا اإىل اأن اال�سراتيجية الوطنية للطاقة 2050 تعطي 
االأولوية للطاقة النووية وتهدف اإىل تعزيز ا�ستخدام الطاقة ال�سديقة للبيئة 
الثالثة  العقود  متتدار  على  االأختتترى  التتوقتتود  م�سادر  على  االعتماد  وخف�ض 
املقبلة. واأكد معاليه التزام دولة االإمارات باحلوار والنقا�ض مع جميع الدول 
ب�ساأن التحديات التي تواجه الطاقة النووية والتعامل مع الق�سايا امللحة مثل 
التغري املناخي والتو�سل اإىل تو�سيات حلث الدول على تبني تقنيات الطاقة 
االإمارات  روؤيتتة  اأن  اإىل  ولفت  االإن�سان.  خلدمة  وت�سخريها  ال�سلمية  النووية 
2021 تهدف اإىل اأن تكون دولة االإمارات يف م�ساف الدول العاملية، لذلك ويف 
اإطار اجلهود املختلفة حلكومة االإمارات، تتبنى الدولة �سيا�سة تنويع م�سادر 

الطاقة ب�سكل يخف�ض ا�ستهالك الوقود والغاز الطبيعي.

مليار درهم عمولت الو�سطاء   1.3 
العقاريني بدبي يف 9 ا�سهر 

•• دبي- وام:

اعلنت دائرة االأرا�سي واالأمالك يف دبي اأن قيمة عموالت الو�سطاء العقاريني 
1.3 مليار درهم من مطلع العام اجلاري وحتى نهاية �سبتمرب  قد بلغت 
2017، وبلغ اإجمايل عدد الو�سطاء الن�سطني يف االإمارة 6،200 و�سيط. 
العقاري  التنظيم  ملوؤ�س�سة  التنفيذي  املدير  نائب  الها�سمي  يو�سف  وقتتال 
ال�سوق،  الو�سطاء يلعبون دوًرا مهًما يف  ان  التنظيمي الأرا�سي دبي  الذراع 
واإبراز  العامل،  اأنحاء  �ستى  من  امل�ستثمرين  ا�ستقطاب  عليهم  يعّول  حيث 
ما يتمتع به �سوقنا العقاري من خ�سائ�ض مميزة. لذا و�سعت اأرا�سي دبي 
اإبرامها  نظاًما �ساماًل حلماية حقوق الو�سطاء يف كل �سفقة ينجحون يف 
هذه  العقاريون  الو�سطاء  وحقق  وال�سراء.  البيع  طريف  بني  التوفيق  بعد 
املبايعات اال�ستثمارية لالأرا�سي واملباين  اإمتام خمتلف فئات  املكا�سب بعد 
مليار   65.626 حجمها  البالغ  املبايعات  قيم  جمموع  على  والتتوحتتدات 
درهم. فقد ح�سل الو�سطاء على 607 ماليني درهم من مبيعات االأرا�سي 
التي بلغ حجمها 30.368 مليار درهم، بينما كانت ح�ستهم 110 ماليني 
اإىل  درهم من مبيعات املباين /5.515 مليار درهم/، وو�سلت عمولتهم 
مليار   29.744 بلغت  التي  التتوحتتدات  مبيعات  متتن  درهتتم  مليون   595
ا يحمل ا�سم »و�سطاء  درهم. ي�سار اإىل اأن اأرا�سي دبي اأطلقت تطبيًقا خا�سً
دبي«، ويعترب االأول من نوعه يف العامل، خا�سة واأنه يوفر معلومات دقيقة 
العقارات  و�سركات  املرخ�سني،  العقاريني  دبتتي  و�سطاء  عن  اآنياً  وحمدثة 
املرخ�سة واملعتمدة من قبل الدائرة. ويتيح التطبيق للم�ستثمرين التاأكد 
من حالة الو�سيط العقاري، وما اإذا كان م�سجاًل لدى الدائرة. وي�سهم هذا 
التطبيق يف حفظ حقوق املتعاملني، كما يتميز بال�سرعة والثقة، ويوفر بيع 
و�سراء العقارات بذكاء واأمان حيث ت�سجع اأرا�سي دبي جميع ال�سرائح ذات 
ال�سلة بخدمات الو�سطاء العقاريني، على حتميل التطبيق مل�ساعدتهم على 

التعرف اإىل اأف�سل الو�سطاء العقاريني، وفق موؤ�سرات اأدائهم وكفاءتهم.

مطار دبي الدويل الأف�سل يف 
ال�سرق الأو�سط للعام 2017 

•• دبي-وام:

ح�سل مطار دبي الدويل على جائزة اأف�سل مطار يف ال�سرق االأو�سط للعام 
2017 يف اإطار الدورة الرابعة والع�سرين من حفل توزيع جوائز ال�سفر 
العاملية التي اأقيمت يف دبي اأم�ض االأول. ت�سلم اجلائزة نيابة عن مطارات 
 - الدوليني  امل�سافرين  بتتاأعتتداد  العامل  يف  االأول  املطار  ت�سغل  التي   - دبتتي 
ماجد اجلوكر نائب الرئي�ض االأول لل�سمان املوؤ�س�سي واحلوكمة يف مطارات 
دبي. يذكر اأن جوائز ال�سفر العاملية تاأ�س�ست يف عام 1993 لتقدير التميز 

والنجاح يف جمال �سناعة ال�سياحة وال�سفر.

الإعالن عن اإطالق »جائزة الإمارات لالبتكار والإبداعي يف القطاع البحري« 

اإقبال كبي يف امل�ساركة بالدورة الثالثة املوؤمتر واملعر�س الأكادميي البحري »ماراكاد 2017«

 •• دبي-وام:

وال�سناعية  واالقت�سادية  املالية  ال�سوؤون  جلنة  عقدت 
االأول  االإجرائي  اجتماعها  االحتتتادي  الوطني  باملجل�ض 
الت  الت�سريعي  للف�سل  الثالث  العادي  االنعقاد  دور  من 
العامة بدبي. وجتترى خالل  االأمانة  اأم�ض يف مقر   16
االجتماع انتخاب رئي�ض ومقرر اللجنة وفقا للمادة 52 
من الالئحة الداخلية للمجل�ض حيث مت اختيار �سعادة 
عبداهلل  �تتستتامل  و�تتستتعتتادة  رئي�سا  ال�سام�سي  حمد  متتاجتتد 
اجتماعها  خالل  اللجنة  وا�ستكملت  مقررا.  ال�سام�سي 
م�سروع  ملتتتواد  مناق�ستها  املالية  وزارة  ممثلي  بح�سور 

قانون احتادي يف �ساأن التاأجري التمويلي فيما اعتمدت 
�ساأن  يف  احتتتتادي  قتتانتتون  متت�تتستتروع  ملناق�سة  عملها  خطة 
قواعد و�سهادات املن�ساأ. ح�سر االجتماع اأع�ساء اللجنة 
اللجنة  ال�سام�سي مقرر  : �سامل عبداهلل  �سعادة كل من 
وقال  يتتو�تتستتف.  عمري  و�سعيد  النعيمي  يو�سف  واأحتتمتتد 
اللجنة  اإن  اللجنة  رئي�ض  ال�سام�سي  حمد  ماجد  �سعادة 
بنود  بع�ض  على  املالية  وزارة  مالحظات  اإىل  ا�ستمعت 
م�سروع قانون احتادي يف �ساأن التاأجري التمويلي حيث 
بع�ض  فيها ومت طرح  التتراأي  باإبداء  اللجنة  اأع�ساء  قام 
اال�ستف�سارات من قبل اأع�ساء اللجنة على بنود م�سروع 
القانون موؤكدا اأن تبادل الراأي بني اللجنة والوزارة حول 

توافق بني اجلهتني.  القانون كانت حمل  بنود م�سروع 
واأ�سار �سعادة ال�سام�سي اإىل اأن اللجنة كانت قد اجتمعت 
مع ممثلي اجلهات املعنية مب�سروع القانون وذلك �سمن 
خطة عملها ملناق�سة القانون وحلر�سها على دعوة ذوي 
ذات  املوؤ�س�سات  خمتلف  وممثلي  واالخت�سا�ض  اخلتتربة 
العالقة خالل مناق�سة م�سروعات القوانني واملو�سوعات 
الت�سورات  بتتتاأفتتت�تتتستتتل  تتتتقتتتاريتتترهتتتا  لتتتتت�تتستتمتتني  التتتعتتتامتتتة 
والتو�سيات. وبح�سب املذكرة االي�ساحية مل�سروع قانون 
احتادي يف �ساأن التاأجري التمويلي الذي يتكون من 40 
على  يقع  اإيتتجتتار  عقد  التمويلي هو  التاأجري  فتتاإن  متتادة 
اأو غري املنقولة يعطي مبوجبه احلق  االأمتتوال املنقولة 

االإيجارية  الفرة  نهاية  يف  املتتاأجتتور  بتملك  للم�ستاأجر 
حكما اأو خيارا . وت�سمن م�سروع القانون اأحكاما تنظم 
العقد  كتابة  و�سرط  التمويلي  التاأجري  ن�ساط  مزاولة 
وتعر�ست  العقد  ت�سجيل  اإىل  اإ�سافة  العقد  ومكونات 
مواد م�سروع القانون لالأحكام املتعلقة با�ستعمال العني 
على  والتح�سينات  بها  واالنتتتتتفتتاع  وا�ستغاللها  املتتوؤجتترة 
العني املوؤجرة والت�سرف يف العني املوؤجرة بنقل ملكيتها 
اإىل موؤجر متويلي اآخر اإ�سافة اإىل ا�ستالم العني املوؤجرة 
وت�سمنت اأحكاما تتعلق بالعقوبات اإ�سافة اإىل منح �سفة 
ال�سبطية الق�سائي واالأحكام اخلتامية املتعلقة بتوفيق 

االأو�ساع واالإلغاءات.

واملعرفة للطواقم البحرية، وتوفري فر�ض 
تتتنتتا�تتستتب خرباتهم  التتتتتي  التتبتتديتتلتتة  التتعتتمتتل 

وت�سمن لهم التطور املهني والوظيفي. 
باالهتمام  �سيمين�سكا  التتدكتتتتتورة  واأ�تتستتادت 
موؤمتر  يف  امل�ساركون  اأبتتتداه  التتذي  الكبري 
الب�سري  بتتتاجلتتتانتتتب  متتتتاراكتتتتاد  ومتتتعتتتر�تتتض 
والتدريب  التتتتتطتتويتتر  عتتلتتى  وتتتتركتتتيتتتزهتتتم 

والتعليم االأكادميي.

التزام مب�ا�ضلة التط�ير  
الدكتورة  �تتتستتترحتتتت  املتتتتوؤمتتتتتر  ختتتتتتتام  ويف 
“�سام  ل�سركة  العام  املدير  احل�سني،  عليا 
للفعاليات” املنظمة للحدث، قائلة: نحمد 
التتتتذي حققته  التتكتتبتتري  التتنتتجتتاح  عتتلتتى  اهلل 
ماراكاد  ومعر�ض  ملتتوؤمتتتر  الثالثة  التتتدورة 
بتتالتت�تتستتكتتر الكبري  نتتتتتقتتدم  كتتمتتا  التتتبتتتحتتتري، 
الربية  لتتلتتمتتوا�تتستتالت  االحتتتتاديتتتة  للهيئة 
والبحرية ولكافة الرعاة والداعمني الذي 
اأجل  لنا م�ساندة ال حمتتتدودة متتن  قتتدمتتوا 
و�سنبقى  االإجنتتتاز،  هتتذا  النجاح يف حتقيق 
احلدث  هذا  وتطوير  مبوا�سلة  ملتزمني 
الهام، والذي يعترب فعالية وطنية �ساملة 
تدعم ا�سراتيجية الدولة يف بناء التجمع 

البحري االأف�سل على م�ستوى العامل.
االأكادميي  واملتتتوؤمتتتتر  املتتعتتر�تتض  �سهد  وقتتتد 
كتتبتترياً من  اإقتتبتتااًل  البحري متتاراكتتاد ٢٠١٧ 
القطاع  يف  واملتخ�س�سني  ال�سركات  قبل 
احلوارية  اجلتتلتت�تتستتات  ح�سر  اإذ  التتبتتحتتري، 
متخ�س�ض   ٤٠٠ من  اأكتترث  االأول  اليوم  يف 
وخبري بحري، كما �ساركت معظم ال�سركات 
القيادة يف املعر�ض امل�ساحب، وا�ستعر�ست 
اأهم منتجاتها يف جمال اخلدمات البحرية 

وخدمات التعليم والتدريب.

•• اأبوظبي : رم�شان عطا

حتتتت رعتتايتتة متتعتتايل التتدكتتتتتور عتتبتتداهلل بن 
تطوير  وزيتتتتر  التتنتتعتتيتتمتتي،  بلحيف  حمتتمتتد 
رئي�ض  االإمتتتارات،  دولتتة  التحتية يف  البنية 
لتتلتتمتتوا�تتستتالت الربية  التتهتتيتتئتتة االحتتتتاديتتتة 
الثالثة  التتدورة  اأم�ض  انعقدت  والبحرية، 
البحري  االأكادميي  واملوؤمتر  املعر�ض  من 
التجاري  دبي  مركز  يف  »ماراكاد2017«، 
التتتتدويل. وجتتتاء انتتعتتقتتاد املتتعتتر�تتض واملوؤمتر 
ال�ساملة  الدولية  للحملة  التتذروة  يف وقت 
التتتذي تتتقتتوم بتته دولتتتة االإمتتتتتتارات متتن اأجل 
ح�سد التاأييد وامل�ساندة مللف تر�سح الدولة 
للمنظمة  التتتتتنتتفتتيتتذي  املتتكتتتتتب  لتتعتت�تتستتويتتة 
التتدولتتيتتة، وقتتتد جنتتح املنظمون  التتبتتحتتريتتة 
لتتلتتمتتعتتر�تتض واملتتتوؤمتتتتر يف حتت�تتستتد اأكتتتترب قدر 
فوز  ل�سمان  والتاأييد  التتدعتتم  متتن  ممكن 
الدولة بع�سوية املكتب التنفيذي للمنظمة 
كذلك  املتتوؤمتتتر  و�سهد  التتدولتتيتتة،  البحرية 
املنظمة  متتن  بتتارزيتتن  متت�تتستتوؤولتتني  م�ساركة 
وم�ساركة  بتترئتتا�تتستتة  التتتدولتتتيتتتة  التتبتتحتتريتتة 
لو�ست-�سيمين�سكا،  دوروتتتتتتتا  التتتدكتتتتتتتورة 
القانونية يف قطاع  ال�سوؤون  رئي�سة مكتب 

ال�سوؤون القانونية يف املنظمة.
وطنياً  حدثاً  واملتتوؤمتتتر  املعر�ض  مثل  وقتتد 
من�سة  و�سكل  املتتالحتتة  لقطاع  ا�ستثنائياً 
متكاملة حتفز القطاع يف الدولة، وتربط 
املالحي،  االقت�ساد  يف  ال�سركاء  كافة  بني 
للم�ساهمة يف الروؤية اال�سراتيجية لدولة 
لالقت�ساد  دويل  متتركتتز  بتتبتتنتتاء  االإمتتتتتتارات 

البحري.
وعن اأهمية املوؤمتر اأو�سح معايل الدكتور 
عبد اهلل بن حممد بلحيف النعيمي، وزير 

تطوير البنية التحتية رئي�ض جمل�ض اإدارة 
لتتلتتمتتوا�تتستتالت الربية  التتهتتيتتئتتة االحتتتتاديتتتة 
والبحرية، قائاًل: لقد جنح هذا احلدث يف 
ت�سليط ال�سوء على املقومات املتميزة التي 
البنية  االإمتتتتارات يف جمتتال  دولتتتة  متتلكها 
املالحية،  اال�ستثمارية  والبيئة  التحتية 
وكر�ض جتتدارة دولتتة االإمتتتارات يف اأن تكون 
واالقت�ساد  للمالحة  رئي�ساً  دولياً  مركزاً 
املراكز  تلك  مكانته  يف  ي�ساهي  البحري، 
�تتستتنتتغتتافتتورة ولندن  التتتكتتتربى يف  املتتالحتتيتتة 
الرئي�سة،  املتتالحتتيتتة  املتتراكتتز  متتن  وغتتريهتتا 
واأهم ما متيزت به هذه الدورة من املوؤمتر 
هو ح�سور وفد رفيع امل�ستوى من الهيئة 
م�ستوى  عاين  والتتتذي  التتدولتتيتتة  البحرية 
منظومتنا  لتتتته  و�تتتستتتلتتتت  التتتتتتذي  التتتتتتتطتتتور 
فيه  نقدم  التتذي  التتوقتتت  ذات  يف  املالحية، 
التنفيذي  املكتب  لع�سوية  تر�سيحنا  ملف 

للمنظمة يف الفئة ب.
املوؤمترات  اإن مثل هذه  النعيمي:  واأ�ساف 
فيها  يلتقي  التي  املن�سة  متثل  واملعار�ض 
القرار  و�سناع  واخلتتترباء  االأعتتمتتال  رجتتتال 
واإبرام  املالحي  القطاع  تطوير  اأجتتل  من 
ال�سفقات التجارية، وجناحها ميثل قيمة 
تناف�سية هامة لل�سركات العاملة يف الدولة 
الأنها حتظى بفر�سة للح�سول على ح�سة 
اأعمالها  تتتطتتويتتر  وبتتالتتتتتايل  اأكتتترب  �سوقية 
نحن  ذلتتك  اأجتتتل  متتن  العاملية،  اإىل  لت�سل 
نقدم دعمنا الكامل لهذا املعر�ض واملوؤمتر، 
الدائم  للتطوير  الكبري  بالر�سى  ون�سعر 

الذي ي�سهده يف كل دورة ينعقد فيها.

من�ضة لالإبداع والبتكار
�تتتستتتيتتتاق متتتتت�تتستتل مبتتتو�تتتستتتوع االإبتتتتتتتداع  ويف 

واالبتكار اأ�سار الدكتور عبد اهلل الكثريي، 
املدير العام للهيئة االحتادية للموا�سالت 
الكامل  الهيئة  اإىل دعم  الربية والبحرية 
للمبادرة التي اأعلن عنها موؤمتر ومعر�ض 
اإطالق  البحري عتترب  االأكتتادميتتي  متتاراكتتاد 
»جتتتائتتتزة االإمتتتتتتارات لتتالبتتتتتكتتار واالإبتتتتتتداع يف 
قائاًل   ،»2018 لتتعتتام  التتبتتحتتري  التتقتتطتتاع 
االبتكار  عتتتتن  احلتتتتديتتتتث  يتتتكتتترث  حتتتتني  »يف 
واالإبداع يف جمال ال�سناعة البحرية، فاإن 
اخلتتطتتوة التتتتتي قتتتام بتتهتتا متتوؤمتتتر ومعر�ض 
متتتتتاراكتتتتتاد بتتتتاإطتتتتالق هتتتتتذه اجلتتتتائتتتتزة حول 
اإىل م�سروع  والتتنتتوايتتا  واالأفتتتكتتتار  احلتتديتتث 
اأ�تتستتعتتر بالثقة  متتوؤ�تتستت�تتستتي، وبتتذلتتك فتتاإنتتنتتي 
�سيكون جزءاً  واالإبتتداع  االبتكار  باأن  اليوم 
متتتن متتنتتظتتومتتة متت�تتستتتتتدامتتة، وميتتكتتنتتنتتا اأن 
الكفاءات  اأن  عتتزميتتة  وبتتكتتل  التتتيتتتوم  نتتعتتلتتن 
العاملني يف  للخرباء  املالحية  واخلتتربات 
عاملية  تناف�سية  �ستحقق  االإمتتتتتارات  دولتتتة 
�ست�ساهم  التتتتتي  واالإبتتتداعتتتات  بتتاالبتتتتتكتتارات 
تتحول  اأن  اإىل  ونطمح  ال�سناعة،  يف  بها 
لرواد  حا�سنة  اإىل  امل�ستقبل  يف  اجلتتائتتزة 
االبتكارات  واأ�تتستتحتتاب  املتتبتتدعتتني  االأعتتمتتال 

املالحية«.
متتتن جتتانتتبتته �تتتستتترح حمتتمتتد املتتتعتتتلتتتم، نائب 
موانئ  يف  التتعتتام  واملتتتديتتتر  االأول  التترئتتيتت�تتض 
قائاًل:  االإمتتتتتتتارات،  العاملية–اإقليم  دبتتتي 
حر�سنا يف موانئ دبي العاملية على رعاية 
وامل�ساركة فيه الأننا  املعر�ض واملوؤمتر  هذا 
واالإبتتتداع  لالبتكار  خا�سة  اأولتتويتتة  نعطي 
البحرية،  واخلتتدمتتات  املتتالحتتة  �سناعة  يف 
االأ�تتستتا�تتض على  بتتالتتدرجتتة  االإبتتتتداع  ويعتمد 
االهتمام  نتتاحتتيتتة  متتتن  التتبتت�تتستتري  اجلتتتانتتتب 
والتاأهيل،  التطوير  اإىل  اإ�سافة  والرعاية 

لتتكتتال اجلتتانتتبتتني م�ساحة كبرية  كتتتان  وقتتتد 
متتتن اأجتتتنتتتدة هتتتتذا احلتتتتتدث، واأعتتتتتتتقتتتد اأننا 
الدعم والرعاية لكل  املزيد من  �سنوا�سل 
مبادرة وطنية تعزز من االإبتتداع واالبتكار 

واالهتمام بالعن�سر الب�سري يف الدولة. 
اأعلنا  ذلتتتتك  اأجتتتتتل  املتتتعتتتلتتتم: متتتن  واأ�تتتتستتتتاف 
بتتتتتبتتنتتي كافة  اأنتتتنتتتا متتلتتتتتزمتتون  املتتتوؤمتتتتر  يف 
واالإبداعية  املتتبتتتتتكتترة  واملتتتبتتتادرات  االأفتتتكتتتار 
املالحة  قطاع  يف  العاملون  يقدمها  التي 
الوطني، و�سنتبنى كافة االأفكار التي تزيد 

من التناف�سية وحتقق اجلدوى.

العن�ضر الب�ضري اأوًل
املوؤمتر  احلتتوار يف  �سارك يف جل�سات  وقتتد 
جمموعة من اخلرباء واملتخ�س�سني الذين 
ا�ستعر�سوا اأهم الق�سايا وامل�ستجدات التي 
�سعيد  عتتلتتى  التتبتتحتتري،  التتقتتطتتاع  ي�سهدها 
اجلديدة  والت�سريعات  التترقتتمتتي  التتتتتحتتول 

واأي�ساً االهتمام بالعن�سر الب�سري..
 وقد �سارك وفد املنظمة الدولية البحرية 
ا�ستعر�ست الدكتورة  يف هذا املحور، حيث 
دوروتا لو�ست - �سيمين�سكا، رئي�سة مكتب 
ال�ستتتتتتتتتوؤون  قتتطتتاع  يف  القانونية  التت�تتستتوؤون 
اأولت  قائلتتتة:  املنظمتتتتتة،  يف  القانونيتتتتة 
رئي�ساً  اهتماماً  الدولية  البحرية  املنظمة 
من  العديد  واأ�سدرت  الب�سري،  بالعن�سر 
الدول  تلزم  التي  والتتقتتوانتتني  الت�سريعات 
واحلماية  التت�تتستتالمتتة  مبتتتراعتتتاة  االأعتت�تتستتاء 
املن�ساآت  يف  التتعتتامتتلتتة  واالأطتتتقتتتم  لتتلتتبتتحتتارة 
التتتذي �ست�سهده  التتتتتطتتور  التتبتتحتتريتتة، ومتتتع 
التقنيات  بتتتدختتتول  التتبتتحتتريتتة  التت�تتستتنتتاعتتة 
احلديثة وال�سفن ذاتية القيادة بال بحارة، 
اخلربات  بتطوير  ملزمة  ال�سناعة  فتتتاإن 

انطالق قمة مدن امل�ستقبل يف العامل العربي 2017 بدبي  •• دبي -وام:

افتتح معايل الدكتور عبداهلل بن حممد 
البنية  تتتطتتويتتر  وزيتتتتر  التتنتتعتتيتتمتتي  بلحيف 
برنامج  اإدارة  جمتتلتت�تتض  رئتتيتت�تتض  التتتتتحتتتتتيتتة 
ال�سيخ زايد لالإ�سكان �سباح ام�ض فعاليات 
الدورة الرابعة من قمة مدن امل�ستقبل يف 
على  التتتترائتتتتدة   2017 التتعتتربتتي  التتتعتتتامل 
م�ستوى املنطقة يف قطاعات املدن والبنية 
التحتية والتحول الذكي وامل�ستدام املتعلق 

بهما.
تطوير  وزارة  تنظمها  التي  القمة  وتقام 
زايد  التت�تتستتيتتخ  وبتترنتتامتتج  التحتية  التتبتتنتتيتتة 
لالإ�سكان بالتعاون مع �سركة اإك�سبوتريد 
فندق  يف  يومني  متتدار  على  اي�ست  ميدل 
�تتستتوفتتتتتيتتل نتتختتلتتة جتتتمتتتريا بتتتتتاإمتتتتتارة دبي 
مبجال  التتقتترار  و�سناع  التتترواد  مب�ساركة 

مدن امل�ستقبل حمليا واإقليميا وعامليا.
وتوفر قمة مدن امل�ستقبل - التي ي�سارك 
فيها اأكرث من 600 �سخ�ض و40 خبريا 
دولتتتيتتتا وتتت�تتستتهتتد تتتتقتتتدمي اأكتتتتترث متتتن 20 
عر�سا متخ�س�سا يف ذات املجال - فر�سة 
امل�ستقبل  متتدن  بقطاع  للمعنيني  فتتريتتدة 
العمل واالطالع  لتعزيز فر�ض  وامل�ساكن 
العاملية من خالل  املمار�سات  اأف�سل  على 
التتقتترار من  التتترواد و�سناع  متتع  االجتماع 

دول رائدة يف هذا املجال .
و اأكد معايل وزير تطوير البنية التحتية 
زايد  ال�سيخ  برنامج  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض 

لالإ�سكان اأن الربنامج اأ�سدر منذ ان�سائه 
عتتام 1999 حتتوايل 57 األتتف قتترار دعم 
بلغ  فيما  درهتتم  مليار   30 بقيمة  �سكني 
الربنامج  قبل  من  املنجزة  امل�ساكن  عتتدد 
عددها  يتت�تتستتل  فتتيتتمتتا  متت�تتستتكتتن  األتتتتتف   30
مبرحلة الت�سييد 27 األف م�سكن موزعة 

على عدد من اإمارات الدولة.
االحتتتيتتتاء  عتتتتتدد  اأن  اإىل  متتعتتالتتيتته  ولتتتفتتتت 
ال�سكنية املنجزة من قبل الربنامج بلغت 
يبلغ  فتتيتتمتتا  م�سكنا   788 بتتتواقتتتع  اثتتنتتني 
ت�سم  اأحتتيتتاء   8 التنفيذ  مبرحلة  عتتددهتتا 
اأن  اإىل  متت�تتستتريا  م�سكنا  و467  االف   3
معايري  تتتراعتتي  ال�سكنية  االحتتيتتاء  جميع 
وا�تتستتراطتتات بتترنتتامتتج ا�تتستتتتتدامتتة بدرجة 

لوؤلوؤتني.
املجمعات  عتتتدد  اأن  اإىل  متتعتتالتتيتته  وكتت�تتستتف 
امل�ستقبلية قيد الدرا�سة والتخطيط يبلغ 
م�سكنا  و800  األتتفتتا  ت�سم  جمتتمتتعتتات   4
ال�سكنية  االحتتيتتاء  تكلفة  اأن  اإىل  م�سريا 
ت�سل  امل�ستقبلية  واالختترى  التنفيذ  قيد 
اأن  متتوؤكتتدا  تقريبا  درهتتم  مليارات   7 اإىل 
االمتتتارات  دولتتتة  دور  يتتربز  القمة  تنظيم 
التغري  عملية  قيادة  يف  املتحدة  العربية 
واعتتدا يف جمال مدن  لتحقيق م�ستقبال 
�سقفها  كتتونتتهتتا جتتتمتتع حتتتتت  املتت�تتستتتتتقتتبتتل 

العاملية  ال�سركات  وكتتربى  التتقتترار  �سناع 
اأكرث  تقدم  والتي  القطاع  يف  املتخ�س�سة 
احلتتلتتول تتتقتتدمتتا وابتتتتتكتتارا. وقتتتال معاليه 
املتحدة  العربية  االإمتتتتتارات  بتتدولتتة  نحن 
ت�سييد وتطوير  التوجه نحو  اأهمية  نعي 
االفكار  على  باالعتماد  م�ستقبلية  متتدن 
االبتتتتتكتتاريتتة املتتبتتدعتتة لتتتتتحتتاكتتي بتتذلتتك ما 
حققته الدولة من تطور خالل ال�سنوات 
املتتا�تتستتيتتة وكتتتذلتتتك تتتتعتتتزز متتكتتانتتتتتهتتا على 
كما  املقبلة  لل�سنوات  العاملية  اخلتتارطتتة 
اأننا ملتزمون لي�ض فقط مبواكبة اأحدث 
التحديات  با�ست�سراف  واإمنتتتا  التتتتتطتتورات 
القطاعات  لتتكتتافتتة  التتتتتتت�تتتستتتورات  وو�تتتستتتع 
وت�سميم  وحتليلها  التتدولتتة  يف  احلتتيتتويتتة 
ختتطتتط بتتعتتيتتدة املتتتدى متتن �تتستتاأنتتهتتا حتقيق 
ما  وهتتو  االأ�سعدة  كافة  على  نوعية  نقلة 
املدن  تتتطتتويتتر  ختتتالل  متتن  اإال  يتحقق  مل 
اأحدث تطورات  لتواكب  التحتية  وبنيتها 
التتعتت�تتستتر«. واأ�تتتستتتاف متتعتتايل وزيتتتر تطوير 
اإدارة  رئتتيتت�تتض جمتتلتت�تتض  التتتتتحتتتتتيتتة  التتبتتنتتيتتة 
اأن  �سك  زايتتد لالإ�سكان ال  ال�سيخ  برنامج 
باأحدث  تتمتع  التي  امل�ستقبل  متتدن  بناء 
تكنولوجيا املرافق واملباين وحلول توليد 
الطاقة املتجددة ي�ساهم يف جعل م�ستقبل 
املجتمعات اأكرث تطورا وحت�سرا وحتقيقا 

النمو  وبتتتالتتتتتتتايل  املتتت�تتتستتتتتتتدامتتتة  لتتلتتتتتنتتمتتيتتة 
االقت�سادي املبني على اأ�سا�ض قوي يراعي 
االأبعاد كافة التي ياأتي على راأ�سها اإ�سعاد 

اأفراد املجتمع«.
االإمتتتتارات  دولتتتة  ا�ست�سافت  اأن  اإىل  ونتتبتته 
يف  امل�ستقبل  متتدن  لقمة  املتحدة  العربية 
وروؤيتها  توجهها  يعك�ض  العربي  التتعتتامل 
اإىل  خاللهما  من  ت�سعى  التي  الطموحة 
تعزيز مكانة الدولة يف جمال تطوير مدن 
التغريات  مواكبة  على  قتتادرة  م�ستقبلية 
املت�سارعة التي ي�سهدها العامل ملا �ستوفره 
القمة من فر�سة فريدة للمعنني بقطاع 
فر�ض  وتعزيز  وامل�ساكن  امل�ستقبل  متتدن 
املمار�سات  اأف�سل  على  واالطتتتالع  العمل 
العاملية يف املجال من خالل االجتماع مع 
الرواد و�سناع القرار يف ذلك القطاع ومن 

دول رائدة يف ذلك املجال.
امل�ستقبل  متتدن  قمة  اأن  معاليه  واو�تتستتح 
يجتمع  من�سة  متثل  التتعتتربتتي  التتعتتامل  يف 
حولها خمتلف اجلهات املعنية ببناء املدن 
العالقة  ذات  التتتتتحتتتتتيتتة  التتبتتنتتى  وتتتطتتويتتر 
واملبدعة  اخلتتتالقتتتة  االأفتتتتكتتتتار  واأ�تتتستتتحتتتاب 
تاأ�سي�ض  مالمح  ر�سم  يف  ي�سهمون  الذين 
التكنولوجية  الناحية  امل�ستقبل من  مدن 
والتتبتتيتتئتتيتتة واالقتتتتتتت�تتتستتتاديتتتة وغتتتريهتتتا من 

املتتجتتاالت ذات التت�تتستتاأن االأمتتتر التتتذي يوؤكد 
دولة  مكانة  ويعك�ض  املعر�ض  اأهمية  على 
لروؤية  التتعتتامل  كنافذة  العاملية  االإمتتتتارات 
امل�ستقبل بف�سل ا�ستقطابها املتخ�س�سني 
املتتتجتتتاالت وو�سع  واملتتتتتمتتيتتزيتتن مبتتختتتتتلتتف 
التتتتتي متتتن �سانها  التتتتت�تتستتورات واحلتتتلتتتول 

حتقيق التنمية ال�ساملة.
عبداهلل  املهند�ض  الدكتور  معايل  واأثتتنتتى 
البنية  تتتطتتويتتر  وزيتتتتر  التتنتتعتتيتتمتتي  بلحيف 
برنامج  ادارة  جمتتلتت�تتض  رئتتيتت�تتض  التتتتتحتتتتتيتتة 
ال�سيخ زايد لال�سكان على مبادرة حتدي 
اللياقة التي اأطلقها �سمو ال�سيخ حمدان 
اآل مكتوم ويل عهد  را�سد  بن  بن حممد 
املتتتبتتتادرة يف تعزيز  دبتتتي متتوؤكتتدا عتتلتتى دور 
حيث  بالدولة  ال�سحية  الوعي  منظومة 
انتتهتتا مل تتتتاأت متتن فتتتراغ بتتل تنم عتتن روؤية 

وفكر م�ستنري.
وتتتطتترق املتتتتتحتتدثتتون ختتتالل التتيتتوم االأول 
من قمة مدن امل�ستقبل يف العامل العربي 
2017 اإىل تطوير املدن الذكية وبيانات 
البيانات  عتتتتن  فتت�تتستتال  املتتتفتتتتتتتوحتتتة  املتتتتتتدن 
املت�سل�سلة والنقل املت�سل ايل جانب تقنية 
الرقمي  والتحول  االلكرونية  احلكومة 
ودور امل�ستقبل يف حتقيق ال�سعادة وتعزيز 
كله يف دعم  ودور ذلك  التكامل  منظومة 
مدن امل�ستقبل التي ت�سعى خمتلف الدول 
ايل العمل وفقها �سمن منظومة متكاملة 
باال�ستناد ايل الدرا�سات وباال�ستفادة من 

التكنولوجيا.

مالية الوطني الحتادي ت�ستكمل مناق�سة مواد م�سروع قانون التاأجي التمويلي
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بهدف تعزيز �ضبل التعاون يف جمالت تطبيق الت�ضريعات ال�ضريبية 

وزارة املالية ت�ست�سيف حفل اإفطار ل�سفراء الدول الإفريقية

غرفة عجمان تنظم ندوة 
حول �سريبة القيمة امل�سافة 

•• عجمان- وام:

نظمت غرفة جتارة و�سناعة عجمان ندوة تخ�س�سية حول �سريبة القيمة 
امل�سافة بالتعاون مع طالل ابو غزالة و�سركاه الدولية تناولت كافة جوانب 

�سريبة القيمة امل�سافة واليتها.
�سهد الندوة التي اقيمت يف فندق فريمونت عجمان عبداهلل عمر املرزوقي 
اأحمد  و  واملعامالت  الع�سوية  ت�سجيل  خدمات  لقطاع  التنفيذي  املدير 
املويجعي مدير اإدارة اخلدمات القانونية بغرفة عجمان بح�سور اكرث من 
واملهتمني  واملحاميني  واملحا�سبني  ال�سركات  ا�سحاب  من  م�سارك   100

مبو�سوع الندوة .
القيمة  �سريبة  مفهوم  خليل  علي  �سادي  الدكتور  التتنتتدوة  مقدم  وتتتنتتاول 
على  التطبيق  عمليات  تواجه  التي  والتحديات  النظري  بال�سرح  امل�سافة 
خمتلف  على  امل�سافة  ال�سريبة  وتتتاأثتتري  وامل�ستهلكني  املوؤ�س�سات  م�ستوى 
العملية  النواحي  من  امل�سافة  القيمة  �سريبة  تطبيق  واآليات  القطاعات 
وخطوات الت�سجيل وح�سابات الر�سوم وجماالت تطبيق ال�سريبة وغريها 

من ال�سوؤون القانونية والفنية لتطبيق ال�سركات للقانون.

حت�سيل النتقائية من امل�سافرين القادمني 
على ال�سلع الزائدة عن حد الإعفاء اجلمركي

•• اأبوظبي-وام:

اعلنت الهيئة االحتادية لل�سرائب ان القيمة املحددة يف الت�سريعات لالإعفاء 
من الر�سوم اجلمركية هي ذاتها القيمة التي يتم اإعفاء امل�سافرين القادمني 

للدولة على ال�سلع التي بحوزتهم وم�سمولة بال�سريبة االنتقائية.
اأنه يرتب على امل�سافر دفع ال�سريبة االنتقائية  وا�سافت يف الوقت ذاته 

امل�ستحقة على ال�سلع التي تزيد قيمتها عن االعفاء اجلمركي .
اأو  اال�سترياد  بتاريخ  االنتقائية  ال�سريبة  دفتتع  يتعني  اأنتته  الهيئة  واكتتدت 
من  امل�ستحقة  ال�سريبة  ل�سداد  الدفع  قنوات  عن  االإعتتتالن  �سيتم  و  قبله 
قبل امل�سافرين /اأو غري امل�سجلني/ يف حينه. وكان املر�سوم بقانون احتادي 
ي�ستثنى  اأنتته  حتتدد  االنتقائية  ال�سريبة  �ساأن  يف   2017 ل�سنة   /7/ رقتتم 
من م�سوؤولية ال�سريبة ال�سخ�ض الذي يقوم با�سترياد �سلع انتقائية تقل 
قيمتها عن القيمة املحددة يف الت�سريعات اجلمركية، وذلك يف حتال كانت 
هذه ال�سلتع االنتقائيتة ب�سحبة ال�سخ�ض �سمتن رحلتة دولية والأغرا�ض غري 
اعتبارا  ال�سريبة االنتقائية  بداأت بتطبيق  جتارية. وكانت دولة االمارات 
من بداية �سهر اكتوبر اجلاري على ال�سلع ذات ال�سرر على ال�سحة العامة 
اأو البيئة وذلك بهدف احلد من ا�ستهالكها من جهة وامل�ساهمة يف الوقت 
ذاته بزيادة االإيرادات احلكومية التي تخ�س�ض لتغطية تكاليف اخلدمات 
وفقاً  االنتقائية  ال�سريبة  ن�سبة  وتتتراوحتتت   . العامة  املنفعة  ذات  العامة 
للقانون الذي �سدر �سابقا بني 50 و100 يف املائة على التبغ وم�ستقاته 
مت  التي  ال�سلع  عتتدد  ويتجاوز  التتغتتازيتتة.  واملتت�تتستتروبتتات  الطاقة  وم�سروبات 
ح�سرها وتخ�سع لل�سريبة االنتقائية 1700 �سلعة ،علما باأن ن�سبة 60 
 26 ن�سبة  الغازية، فيما  امل�سروبات  املائة منها مدرجة �سمن منتجات  يف 
يف املائة م�سنفة �سمن قائمة التبغ وم�ستقاته، ونحو 14 يف املائة اأمُدرجت 
�سمن قائمة م�سروبات الطاقة. وتعد االإمارات هي الدولة الثانية خليجياً 
التي تطّبق ال�سريبة االإنتقائية، بعد اململكة العربية ال�سعودية، التي بداأت 

تطبيقها يف �سهر يونيو املا�سي.

جمل�سا �سيدات اأعمال الإمارات واأبوظبي 
يبحثان التعاون مع كازاخ�ستان 

•• اأبوظبي-وام:

اأبوظبي جل�سة مباحثات بني جمل�سي  عقدت مبقر غرفة جتارة و�سناعة 
االأعتتمتتال يف جمهورية  �سيدات  ووفتتد  واأبتتوظتتبتتي  االإمتتتتارات  اأعتتمتتال  �سيدات 

كازاخ�ستان.
تراأ�ست اجلل�سة �سعادة فريدة عبداهلل قمرب العو�سي النائب االأول لرئي�سة 
رئي�سة جمل�ض  بالتايافا  و�سعادة خانزاده  االإمتتارات  اأعمال  �سيدات  جمل�ض 
رئي�سة  نائبة  دري  بن  هالل  رفيعة  �سعادة  بح�سور  اأ�ستانة  اأعمال  �سيدات 
املزروعي  علياء  و�سعادة  اأبوظبي  اأعمال  �سيدات  ملجل�ض  التنفيذية  الهيئة 

ع�سو الهيئة التنفيذية ملجل�ض �سيدات اأعمال اأبوظبي .
و�سعادة  املطوع  جنتتالء  و�سعادة  العو�سي  ثريا  �سعادة  اجلل�سة  ح�سر  كما 
رغدة ترمي ع�سوات جمل�ض اإدارة جمل�ض �سيدات اأعمال االإمارات و�سفيقة 
العامري مديرة جمل�ض �سيدات اأعمال اأبوظبي وعدد من �سيدات االأعمال 
�ساحبات  من  وعتتدد  واأبوظبي  االإمتتارات  اأعمال  �سيدات  ملجل�سي  املنت�سبات 
االأعمال يف كازاخ�ستان وممثالت الأكرث من 30 �سركة وموؤ�س�سة لرائدات 
من  عدد  يف  تعمل  وكازاخية  اإماراتية  ل�سركات  ورئي�سات  اأعمال  و�سيدات 
القطاعات واملجاالت احليوية. ورحبت �سعادة فريدة عبداهلل قمرب العو�سي 
يف بداية اجلل�سة بوفد �سيدات االأعمال يف كازاخ�ستان م�سرية اإىل اأن هذه 
الزيارة �ست�سهم يف تو�سيع اآفاق التعاون املمكنة لتنمية التبادالت التجارية 
وتبادل اخلربات واأف�سل املمار�سات وتعزيز االت�ساالت بني �سيدات االأعمال 
اقت�ساديا  �سريكا  تعترب  التي  ال�سديقة  وكازاخ�ستان  االإمتتتتارات  دولتتة  يف 
وا�ستثماريا مهما لبالدنا حيث يرتبط بلدانا بعالقات متطورة يف جميع 

القطاعات وعلى كافة االأ�سعدة«. 

•• دبي-الفجر: 

التعاون يف  اإطتتار �سعيها لتعزيز �سبل  يف 
وتدريب  ال�سريبية  الت�سريعات  تطبيق 
ال�سريبي،  املتتجتتال  يف  العاملة  التتكتتوادر 
نظمت وزارة املالية حفل اإفطار ل�سفراء 
عتتتدٍد متتن التتتدول االإفتتريتتقتتيتتة يف الدولة 
باأبوظبي،  التتتوزارة  ام�ض، وذلتتك يف مقر 
�سعادة  يون�ض حاجي اخلوري،  بح�سور 
وكيل وزارة املالية، وال�سيد علي حمدان 
اأحمد ، مدير اإدارة العالقات واملنظمات 

املالية الدولية. 
اأ�سحاب  مب�ساركة  االإفطار  حفل  وعقد 
جمهورية  متتتن  كتتتل  �تتتستتتفتتتراء  التتت�تتتستتتعتتتادة 
االإ�سالمية  اجلتتمتتهتتوريتتة  �تتتستتتريالتتتيتتتون، 
املوريتانية، مملكة �سوازيالند، جمهورية 
جيبوتي،  جتتمتتهتتوريتتة  افتتريتتقتتيتتا،  جتتنتتوب 
ال�سودان،  جمهورية  اثيوبيا،  جمهورية 
اململكة  التتتت�تتتتستتتتودان،  جتتتنتتتوب  جتتمتتهتتوريتتة 
جمهورية  اأنتتغتتوال،  جمهورية  املغربية، 
نيجرييا، جمهورية موزمبيق، جمهورية 
اأوغندا ، دولة ليبيا ، جمهورية ال�سنغال 
الدميقراطية  اجلزائرية  اجلمهورية   ،

ال�سعبية.
�سركة  متتن  كتتل  م�ساركة  اإىل  بتتاالإ�تتستتافتتة 
مبادلة للتنمية، وزارة االقت�ساد، طريان 
االحتاد، جمل�ض االمارات للم�ستثمرين 

يف اخلارج.
واأكتتتتتتد �تتستتعتتادة يتتونتت�تتض حتتتاجتتتي اخلتتتتوري 
لالتفاقيات  االإيتتجتتابتتي  االنتتعتتكتتا�تتض  على 
الوطني،  االقتتتتت�تتستتاد  عتتلتتى  التت�تتستتريتتبتتيتتة 

م�سادر  تتتتنتتتويتتتع  يف  املتتتتحتتتتوري  ودورهتتتتتتتتا 
ا�ستقطاب  التتقتتومتتي متتن ختتتالل  التتدختتل 
املبا�سرة،  اخلتتتارجتتتيتتتة  اال�تتتستتتتتتتثتتتمتتتارات 
وتتتهتتيتتئتتة املتتتنتتتاخ اال�تتتستتتتتتتثتتتمتتتاري اجلتتتتاذب 
ال�تتستتتتتثتتمتتارات التت�تتستتنتتاديتتق التت�تتستتيتتاديتتة يف 

الدول امل�ستهدفة. 
االتفاقيات  تتت�تتستتاهتتم  �تتتستتتعتتتادتتتته:  وقتتتتتال 
الوطني  االقتتتتت�تتستتاد  دعتتم  يف  ال�سريبية 
وتنمية �سناعة النقل اجلوي، وذلك من 
الناقالت اجلوية الوطنية  خالل اعفاء 
التتعتتامتتلتتة يف التتنتتقتتل التتتتدويل متتن جميع 
يخف�ض  التتذي  االأمتتتر  ال�سرائب،  اأنتتتواع 
من التكلفة الت�سغيلية ويزيد من ربحية 

هذه الناقالت.
االتفاقيات  اأهمية  على  �سعادته  و�تتستتدد 
ال�سريبية يف تنمية ال�سادرات وال�سياحة 

التتتدولتتتة عتتلتتى خارطة  وتتتعتتزيتتز متتكتتانتتة 
التجارة الدولية، لناحية تنويع وهيكلة 
ال�سركاء التجاريني وزيادة اال�ستثمارات 
ذات  للدولة  الوافدة  املبا�سرة  االأجنبية 
�سعادته  واأ�تتتستتتار  التتراأ�تتستتمتتالتتيتتة،  التتكتتثتتافتتة 
دعم  يف  ال�سريبية  االتفاقيات  دور  اإىل 
التجارة  لناحية  التتدولتتة  ا�سراتيجية 
من  اال�ستثمارات  وحماية  واال�ستثمار 
التجارية،  غتتري  املتتختتاطتتر  اأنتتتتتواع  جميع 
وامل�ساهمة يف حتويل االأرباح بعملة حرة 
بالناقالت  ال�سلة  ذات  للتحويل  قابلة 
اجلوية يف الدول التي تعاين من �سعوبة 

يف العمالت االأجنبية. 
االتفاقيات  تتتعتتمتتل  �تتستتعتتادتتته:  واأ�تتتتستتتتاف 
ال�سريبية على تعزيز املناخ اال�ستثماري 
يف الدول امل�ستهدفة والتي تتمتع مبناخ 

اقت�سادي  وا�تتستتتتتقتترار  جتتتاذب  ا�ستثماري 
اال�ستثمارية  بالفر�ض  للفوز  و�سيا�سي، 
الهامة يف تلك الدول، اإىل جانب خدمة 
ال�سناديق ال�سيادية وجمل�ض امل�سروعات 
وذلتتك من خالل  اخلتتتارج،  امل�ستثمرة يف 
على  التتت�تتتستتترائتتتب  تتتختتفتتيتت�تتض  اأو  اإعتتتتفتتتتاء 
ال�سرائب  متتن  واأربتتاحتتهتتا  ا�ستثماراتها 

املبا�سرة وغري املبا�سرة.
املالية �سعيها للم�ساهمة  وتوا�سل وزارة 
للدولة  االمنتتائتتيتتة  االأهتتتتداف  حتقيق  يف 
التتتعتتتاملتتتيتتتة يف جمال  متتكتتانتتتتتهتتا  وتتتتعتتتزيتتتز 
التتت�تتتستتتراكتتتات االقتتتتت�تتستتاديتتة متتتع خمتلف 
اأهتتتل الدولة  التتتذي  التتعتتامل، االأمتتتر  دول 
التعاون  ملنظمة  االأهتتم  ال�سريك  لتكون 
املعتمد  واملتتركتتز  والتنمية،  االقت�سادي 
االأو�سط  التت�تتستترق  منطقة  يف  لتتلتتتتتدريتتب 

االإمارات  تعترب  حيث  افريقيا،  و�سمال 
�سريكاً  تتت�تتستتبتتح  عتت�تتستتو  غتتتري  دولتتتتة  اأول 
ا�سراتيجياأ ملنظمة التعاون االقت�سادي 
والتنمية وذلك منذ بداية �سراكتها مع 

املنظمة يف عام 2007.
جتدر االإ�سارة اإىل اأن وزارة املالية كانت 
مع  ثنائية  اتتتفتتاقتتيتتة   184 اأبتترمتتت  قتتد 
معظم  و�تتستتمتتلتتت  التتتعتتتامل  دول  خمتتتتتلتتف 
ال�سركاء الدولة التجاريني، ومنها 111 
اتفاقية لتجنب االزدواج ال�سريبي على 
وت�سجيع  حلماية  اتفاقية  و73  الدخل 
اال�ستثمار. هذا وقد بلغ عدد االتفاقيات 
املوقعة مع الدول االفريقية 39 اتفاقية 
لتجنب  اتفاقية   22 منها  االآن،  حتى 
و17  التتدختتل  على  ال�سريبي  االزدواج 

اتفاقية حلماية وت�سجيع اال�ستثمار. 

جمموعة �سركات اإماراتية يف قمة ال�سراكة الإماراتية الهندية 
تعلن عن جمع مليار دولر اأمريكي لتمويل كربى امل�سروعات يف الهند

•• دبي – د.حممود علياء 

اإماراتيني  م�ستثمرين  جمتتمتتوعتتة  تعلن 
اأعتتمتتال هنود غتتري مقيمني وهي  ورجتتتال 
ت�سكليها  مت  ختتا�تتستتة  �تتستتركتتات  جمتتمتتوعتتة 
بتتوا�تتستتطتتة متتنتتتتتدى قتتتادة االأعمال  حتتديتتًثتتا 
 3.67( اأمريكي  دوالر  مليار  جمع  عتتن 
العديد  لتمويل  اإمتتتاراتتتتي(  درهتتتم  متتلتتيتتار 
من كربى امل�سروعات التجارية يف الهند 
القطاع  �تتستتركتتات  قتتتوة  متتتدى  يعك�ض  ممتتا 
متويل  يف  ورغبتها  االإمتتاراتتتيتتة  اخلتتا�تتض 
كتتتتربى متت�تتستتروعتتات التتبتتنتتيتتة التتتتتحتتتتتيتتة يف 
زيادة  يف  اآ�سيا  جنوب  دول  مل�ساعدة  الهند 
معدل منو اقت�سادها من 7.2 باملائة هذا 
ال�سنوات  8 باملائة يف  اأكرث من  اإىل  العام 

القادمة وفًقا ل�سندوق النقد الدويل.
مت االإعتتالن يف ح�سور �سعادة �سلطان بن 
�سعيد املن�سوري، وزير االقت�ساد االإماراتي 
البنية  وزيتتتر  النعيمي،  عتتبتتداهلل  و�تتستتعتتادة 
�سرف  و�سعادة حممد  االإماراتي  التحتية 
االإماراتي  التتدويل  التعاون  وزيتتر  م�ساعد 
امل�ستوى  رفتتيتتع  وافتتتتد   800 متتن  واأكتتتترث 
وقادة  حكوميني  م�سوؤوليني  ذلك  يف  مبا 
اأعمال يف افتتاح قمة ال�سراكة االإماراتية 
يوم  يتتومتتني  متتتدار  على  املتتقتتامتتة  الهندية 
االثتتنتتني املتتوافتتق 30 اأكتتتتتوبتتر 2017 يف 

فندق اأرماين بربج خليفة، دبي.
العام  القن�سل  التتفتتا�تتستتل/فتتيتتبتتول  �تتستترح 
اأكتترث من مليار دوالر  “مت جمع  الهندي 
جلمع  جماعي  برنامج  اأكتترب  يف  اأمريكي 
القطاع  متت�تتستتتتتثتتمتتري  بتتوا�تتستتطتتة  االأمتتتتتتوال 
الهند  اخلا�ض لتمويل كرب مل�سروعات يف 
القطاع  �تتستتركتتات  قتتتوة  متتتدى  يعك�ض  ممتتا 

اخلا�ض االإماراتية”.
اأن  حقيقة  يعك�ض  “مما  قتتائتتاًل  اأ�تتستتاف  و 
لال�ستثمار  وجهة  اأف�سل  تتتزال  ال  الهند 
و�سريعة  �سخمة  عتتائتتدات  متتن  تقدمه  ملتتا 
يف  االقت�ساد  منو  ومتكني  للم�ستثمرين 
روؤيتتتة حتول  امل�سجع  ومتتن  نف�سه،  التتوقتتت 
التتتقتتتطتتتاع اخلا�ض  �تتتستتتركتتتات  تتتركتتيتتز  دفتتتتة 
الذي  الهندي  االقت�ساد  اإىل  االإمتتاراتتتيتتة 

يمُعد االآن االأ�سرع منًوا يف العامل.”
بالتحديات  املتتحتتفتتوف  اال�تتستتتتتثتتمتتار  حتتتث 
لتتتدولتتتة االإمتتتتتتتتارات التتعتتربتتيتتة املتتتتتتتحتتتدة يف 
االإماراتيني  امل�ستثمرين  جمموعة  الهند 
ورجال االأعمال الهنود غري املقيمني على 
جمع االأمتتوال كجزء من خطة احلكومة 
االإماراتية جلمع 75 مليار دوالر اأمريكي 
لتمويل منو االقت�ساد الهندي الذي يمُعد 
ثالث اأكرب اقت�ساد من حيث تعادل القوة 
االقت�ساديات منًوا  اأ�سرع  واأحد  ال�سرائية 

يف العامل.
اإماراتية  �تتستتراكتتة  قتتمتتة  اأول  يف  االإعتتتتتالن 
قادة  منتدى  بتنظيمها  قتتام  التي  هندية 
رغبة  يعك�ض  مما  حديًثا  املن�ساأ  االأعتتمتتال 
حدث  اإقتتامتتة  يف  التنظيم  على  القائمون 

االأعمال  مثمًرا يف جمال  موؤمتًرا  ليكون 
واجتماع اأف�سل العقول لزيادة التدفقات 
العربية  االإمتتتتتتتتتارات  بتتتني  اال�تتستتتتتثتتمتتاريتتة 

املتحدة والهند.
جمموعة امل�ستثمرين االإماراتيني ورجال 
االأعمال الهنود غري املقيمني هي تنظيم 
تتتابتتع ملتتنتتتتتدى قتتتتادة االأعتتتمتتتال بتتدعتتم من 
وزير االقت�ساد االإماراتي وحكومة الهند 
اأبوظبي  يف  التتهتتنتتد  �تتستتفتتارة  ميثلها  التتتتتي 

والقن�سلية العامة للهند يف دبي.
اأزاد موبني رئي�ض منتدى  �سرح الدكتور 
قادة االأعمال »على عك�ض اأغلب موؤمترات 
االأعتتتمتتتال التتتتتي تتتنتتتتتهتتي بتتاملتتنتتاقتت�تتستتات دون 
على  واقعية، نحن عزمنا  اتخاذ خطوات 
الهندية  االإمتتاراتتتيتتة  ال�سراكة  قمة  جعل 
وهادًفا  وفعالية  تفاعلية  اأكتترث  يكون  اأن 
اأعلن  ولذلك  امل�سلحة،  اأ�سحاب  جلميع 
امل�ستثمرين  جمموعة  تاأ�سي�ض  فخر  بكل 
الهنود  االأعتتتتمتتتتال  ورجتتتتتال  االإمتتتتاراتتتتتيتتتتني 
االأمتتتوال  و�تتستتنتتدوق جلمع  املقيمني  غتتري 
اأمريكي  دوالر  متتلتتيتتار  جتتمتتع  خلفية  عتتل 

لال�ستثمار يف الهند.
اأ�تتتستتتحتتتاب  اأيتتتتتتتتتدي  بتتتتتني  االآن  »فتتتتتتاالأمتتتتتتر 
الواليات  من  العديد  وحكومات  امل�ساريع 
لتتطتترح التتعتتديتتد متتن املتت�تتستتروعتتات كتتي يتم 
لتطوير  متتنتتهتتا  جتتتتتزًءا  اأو  االأمتتتتتتوال  هتتتذه 
املالية  املتتوؤ�تتستت�تتستتات  واختتتتتيتتار  املتت�تتستتروعتتات 
ال�سخم  التتتتتمتتويتتل  لتتتتتوفتتري  واحلتتكتتومتتات 
نحث  ونتتتتتحتتتتتن  املتتتتت�تتتتتستتتتتروعتتتتتات  لتتتتتكتتتتتربى 
الهند  يف  املختلفة  والتتواليتتات  احلكومات 
امل�سروعات  متتتويتتل  يف  متت�تتستتاركتتتتتنتتا  عتتلتتى 
لتتمكن هذه االأحداث من حتقيق اأهداف 
تنظيمها.« نظًرا مل�ساركة اأف�سل املندوبني 
تمُعد قمة  ال�سخ�سيات،  وكبار  واملتحدثني 
ال�سراكة االإماراتية والهندية اأكرث جتمع 
وم�سووؤلني  وزراء  ي�سم  امل�ستوى  رفتتيتتع 
بتنظيمها  قتتتام  اأعتتمتتال  وقتتتتادة  حكوميني 
املوؤ�س�سة  وهتتتتي  االأعتتتتمتتتتال  قتتتتادة  متتنتتتتتدى 
اخلا�ض  التتقتتطتتاع  متتتثتتل  التتتتتي  الرئي�سية 

االإماراتي.
االإماراتية  التت�تتستتراكتتة  قتتمتتة  تتتاأ�تتستتيتت�تتض  مت 
بتتتقتتتوة عتتلتتى خلفية  املتتتدعتتتومتتتة  التتهتتنتتديتتة 
وهي  لال�ستثمار  اأبتتوظتتبتتي  جتتهتتاز  اإعتتتالن 
اأكرب �سناديق الرثوة ال�سيادية يف العامل 
االأخري عن جمع مليار دوالر لال�ستثمار 
يف التتهتتنتتد، وجتتتاء هتتتذا االإعتتتتالن بتتعتتد اأيام 
قتتلتتيتتلتتة متتتن اإعتتتتتالن جمتتمتتوعتتة لتتولتتو عن 
�سخ 1.7 مليار درهم الإقامة م�سروع يف 

الهند.
اأحد  املتحدة هي  العربية  االإمتتتارات  دولتتة 
املبا�سر  االأجنبي  اال�ستثمار  م�سادر  اأكرب 
يف الهند باإجمايل و�سل اإىل 4.76 مليار 
17 عاًما االأختترية من  اأمريكي يف  دوالر 

اأبريل 2000 حتى مار�ض 2017.
�تتستترح جتتهتتاز اإنتتفتت�تتستتت اإنتتديتتا وهتتتو اجلهاز 
يف  االأجنبي  اال�ستثمار  تعزيز  به  املنوط 

دوالر  متتلتتيتتار   100 �سيجذب  اأنتتته  التتهتتنتتد 
الدولة  يف  االأجنبي  لال�ستثمار  اأمريكي 
تتعهد  اأمتتريتتكتتي  دوالر  مليار   85 منهم 
600 �سركة من كربى ال�سركات ب�سخها 
وفًقا  عتتمتتل  فتتر�تتستتة   700،000 خلتتلتتق 

الأحدث التقارير.
بن�سبة  االأجنبي  اال�ستثمار  تدفقات  زادت 
دوالر  مليار   60.08 نحو  اأي  باملائة   8
2016-2017 وفًقا الإدارة  اأمريكي يف 
وو�سل  التت�تتستتنتتاعتتي،  والتتتتتعتتزيتتز  ال�سيا�سة 
املتتراكتتم من  االأجتتنتتبتتي  اال�ستثمار  تتتدفتتق 
اإىل   2017 متتار�تتض  اإىل   2000 اأبتتريتتل 

اأمريكي. دوالر  مليار   484.35
تنق�سم قمة ال�سراكة االإماراتية والهندية 
عتتالتتيتتة املتت�تتستتتتتوى واملتتتدعتتتومتتتة عتتلتتى اأعلى 
ذهبي  عتت�تتستتف  جتتتلتتت�تتتستتتات  اإىل  متتت�تتتستتتتتتتوى 
ومناق�سات ب�ساأن اأهم املو�سوعات يف جمال 
اال�ستثمار  تنفيذ  ذلتتتك  يف  مبتتا  االأعتتتمتتتال 
والبنية التحتية وال�سياحة و�سيقدم وزراء 
واليتني بالهند وهما والية اأوتار برادي�ض 
يف  ا�ستثمارية  فتتر�تتض  تيالجنانا  وواليتتتة 
اأهتتتم املتت�تتستتروعتتات داختتتل التتواليتتات وجذب 

�سركاء اإماراتيني لال�ستثمار.
اأع�ساء  اأحتتتتد  اأغتتتتتتتروال،  �تتستتوديتت�تتض  �تتستترح 
متتنتتتتتدى قتتتادة االأعتتتمتتتال، ورئتتيتت�تتض اللجنة 
املنظمة لقمة ال�سراكة االإماراتية الهندية 
رفيعة  ال�سخ�سيات  كبار  ح�سور  »يعك�ض 
املطروحة  املتتو�تتستتوعتتات  اأهتتمتتيتتة  املتت�تتستتتتتوى 
مبجال  ال�سلة  وثتتيتتقتتة  الأنتتهتتا  للمناق�سة 

االأعمال.
»عتتتقتتتب االإعتتتتتتالن عتتتن جتتمتتع متتلتتيتتار دوال 
اأمريكي قابلة لال�ستثمار، يعتزم منتدى 
بالفخر  االكتفاء  بتتداًل من  االأعمال  قتتادة 
لتاأ�سي�ض  جتتتاهتتتًدا  التتعتتمتتل  اأجنتتتزنتتتاه  مبتتتا 
ومركبات  جديدة  ا�ستثمارية  جمموعات 
الهند  يف  االقت�ساديات  لدعم  ا�ستثمارية 

واالإمارات العربية املتحدة.
�تتستترحتتت �تتستتريتتربيتتا كتتومتتاريتتا، متتديتتر عام 
بال�سرق  واملعار�ض  للتجارة  الهند  مركز 
االأو�تتتتستتتتط واالأمتتتتتتني التتتعتتتام ملتتنتتتتتدى قتتتادة 
الت�سجيل  عتتلتتى  فريقنا  اعتتتتتزم  االأعتتتمتتتال 
عرب االإنرنت للم�ساركة يف احلدث الذي 
800 مندوب مما يقدم  اأكتترث من  ي�سم 
لنا فر�سة للتعارف على كبار ال�سخ�سيات 
وهو االأمر الذي دفعنا لال�سراك يف هذا 
اأرماين،  فندق  يف  املقام  ال�سخم  احلتتدث 
و�ستقدم قمة ال�سراكة االإماراتية الهندية 
اأكتترث من م�سروعات م�سركة وهتتذه هي 
البداية فقط لرحلة مثرية التي �سيقدم 
العديد  خاللها  االأعتتمتتال  رجتتتال  منتدى 

من املبادرات.
متتتثتتل اأربتتتعتتتة واليتتتتتات دولتتتتة التتهتتنتتد وهي 
واليتتتة تتتيتتالجنتتان وواليتتتة اوتتتتار برادي�ض 
وك�سمري  جامو  وواليتتتة  مانيبور  وواليتتتة 
الأن اال�ستثمارات تمُقام يف الواليات وتعك�ض 
املتت�تتستتاركتتة التتتقتتتويتتتة الأهتتتتتم التتتتواليتتتتات من 

مناطق خمتلفة من الهند متمثلة يف اأهم 
وزرائها واالأمناء رغبة الواليات الهندية 
يف لي�ض فقط الرحيب بامل�ستثمرين بل 
ا م�ساركة هوؤالء امل�ستثمرين لتحقيق  اأي�سً

منو اقت�سادي للبلدين.
فتتفتتي جتتعتتبتتة هتتتذه التتتواليتتتات التتعتتديتتد من 
املتت�تتستتروعتتات اال�تتستتتتتثتتمتتاريتتة التتفتتريتتدة من 
اال�سراتيجي  متتوقتتعتتهتتا  بتتفتت�تتستتل  نتتوعتتهتتا 
قمة  مندوبي  و�سيحظى  قوتها،  ونتتقتتاط 
واأع�ساء  والهندية  االإمتتاراتتتيتتة  ال�سراكة 
متتنتتتتتدى قتتتتادة االأعتتتمتتتال بتتفتتر�تتستتة اختيار 
فيها  اال�ستثمار  يرغبون  التي  التتواليتتات 
االأعمال  قتتادة  منتدى  �سكرتري  و�سيعمل 
امل�ستثمرين  بتتيتتم  التتعتتالقتتة  ت�سهيل  عتتلتتى 

والواليات يف االإمارات العربية املتحدة.
ملتتنتتتتتدى قتتتادة االأعمال  التتقتتويتتة  املتت�تتستتاركتتة 
نتيجة  التي جاءت  الهندية  الواليات  مع 
ينظمها  التتتتتتتي  التتتفتتترديتتتة  االجتتتتتتتمتتتاعتتتات 
االول  الوزير  مع  االأعمال  رجتتال  منتدى 
نيدو  ت�ساندرابابو  برادي�ض  انتتدرا  لوالية 
حمددة  ا�ستثمارية  متت�تتستتروعتتات  ملناق�سة 

واإ�سراتيجية تنفيذ هذه امل�سروعات.
هتتو موؤمتر  هتتتذا  اأن  اإىل  تتا  اأيتت�تتسً واأِ�تتتستتتارت 
بقوة  املدعوم  نوعه  من  الفريد  االأعتتمتتال 
�سفارة  يف  املتمثلة  الهندية  احلكومة  من 
دبي  يف  التتعتتام  والقن�سل  باأبوظبي  الهند 
ووزير االقت�ساد االإماراتي، وقمة ال�سراكة 
االإماراتية الهندية هي قمة ثنائية ت�سم 
وزراء حكومتي الهند واالإمتتارات العربية 

املتحدة.
بعنوان  �ستعقد  التتتتتي  التتقتتمتتة  و�ستناق�ض 
متويل  كتتيتتفتتيتتة  اال�تتتستتتتتتتثتتتمتتتار«  »تتتتنتتتفتتتيتتتذ 
الهند  يف  التتتتكتتتتربى  املتتت�تتتستتتاريتتتع  وتتتنتتفتتيتتذ 
التجارية  االأعتتمتتال  موؤ�س�سات  مب�ساركة 
بتتدولتتة االإمتتتتتارات التتعتتربتتيتتة املتتتتتحتتدة، كما 
�ست�ستعر�ض تفا�سيل العالقات التجارية 
واال�ستثمارية بني البلدين يف �سوء البيان 
امل�سرك املعتمد من البلدين خالل زيارة 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل 

نهيان يف يناير 2017.
التجاري  املتتتتوؤمتتتتتر  التتقتتمتتة  هتتتتذه  وتتتعتتهتتد 
الوحيد الذي تدعمه حكومة الهند بهذا 
الن�ساط من خالل �سفارة الهند باأبوظبي 
ووزارة  بدبي  للهند  العامة  والقن�سلية 
االقت�ساد االإماراتية، وهي القمة الثنائية 
التتوحتتيتتدة التتتتتي �تتستتيتت�تتستتارك فتتيتتهتتا  وزراء 
التتهتتنتتد واالإمتتتتتتارات العربية  متتن حتتكتتومتتة 

املتحدة.
االأعمال  قتتتادة  متتنتتتتتدى  اإطتتتتالق  مت   وقد 
2017 واأ�تتستت�تتض حتت  ر�تتستتمتتيتتاً يف متتار�تتض 
االقت�ساد  وزارة  متتتن  متتبتتا�تتستتر  اإ�تتتتستتتتراف 
والقن�سلية  التتهتتنتتد  و�تتستتفتتارة  االإمتتتاراتتتتيتتتة 
الهند  مركز  مع  بالتعاون  للهند  العامة 
لتتلتتتتتجتتارة واملتتتعتتتار�تتتض بتت�تتستتفتتتتته االأمتتتانتتتة 

الر�سمية ملنتدى قادة االأعمال.
الهندية  االإمتتاراتتتيتتة  ال�سراكة  قمة  تعمل 

امل�ستثمرين  جمتتمتتوعتتة  متتن  كتتل  بتترعتتايتتة 
غري  الهنود  االأعمال  ورجال  االإماراتيني 
ملك  و�سركة  �سي  اإم  اإن  و�سركة  املقيمني 
و�سرافة  نتتيتتكتتاي  وجمتتمتتوعتتة  التتقتتابتت�تتستتة 
الدانوب وجمموعة  االإمتتارات وجمموعة 
زليخة  وم�ست�سفى  ال�سناعية  التتعتتمتتالق 
االإماراتي  االأعتتمتتال  جمل�ض  متتن  وبتتدعتتم 
للم�ستثمرين  االإمتتارات  الهندي وجمل�ض 
الهندية  التتتتغتتتترف  واحتتتتتتتتتاد  التتتتدولتتتتيتتتتني 
واإنف�ست اإنديا باالإ�سافة اإىل غريهم من 

امل�ستثمرين.
يتتدعتتم متتنتتتتتدى التت�تتستتراكتتة بتتني االإمتتتتتارات 
جي-  اإم  بي  كيه  املعرفة،  �سريك  والهند 
ومراجعة  للمحا�سبة  التتعتتاملتتيتتة  التت�تتستتركتتة 
احلتتت�تتتستتتابتتتات، جتتتولتتتف نتتتيتتتوز- واجلتتتريتتتدة 
التتر�تتستتمتتيتتة، فتتوربتت�تتض التت�تتستترق االأو�تتتستتتط- 
تتتي يف  و�تتستتوين  الر�سمية  االأعتتمتتال  جملة 

وقنوات تلفزيون تاميز ناو.
حول قمة ال�سراكة الهندية االإماراتية

االإماراتية  الهندية  ال�سراكة  قمة  تعترب 
منتدى  ي�ست�سيفها  ر�سمية  اأعتتمتتال  قمة 
ال�سفارة  متتتع  بتتالتتتتتعتتاون  االأعتتتتمتتتتال  قتتتتتادة 
العامة  والقن�سلية  بتتاأبتتوظتتبتتي  التتهتتنتتديتتة 
االقت�ساد  وزارة  وتتتعتتتتترب  بتتدبتتي،  للهند 
اال�سراتيجي  ال�سريك  هتتي  االإمتتاراتتتيتتة 

لها
يعقد هتتذا احلتتتدث ملتتدة يتتومتتني يف فندق 
اأطول  وهتتتتتتتتو   – خليفة  بتتتربج  اأرمتتتتتاين، 
اأرماين  فنتتتتتتتتتدق  ويعتتتتتد  العالتتتتتتتتتم،  يف  برج 
هو اأرقى فندق ومكان الإقامة الفعاليات، 
ويتتتتدل اختتتتتيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتار املتتنتتظتتتتتتتتم لتتلتتمتتكتتان على 
املتترجتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوة لهذا  متت�تتستتتتتوى االأهتتمتتيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 

احلدث.
وتهدف القمة اإىل اإيجاد اأوجه التاآزر واأطر 
اال�ستثمار  تدفق  وت�سهيل  لتعزيز  العمل 
يف االجتاهني وهو ما �سي�ساعد القطاعات 
البلدين  كتتال  يف  الرئي�سية  االقت�سادية 
اال�ستثمار  - من ختتالل حتديد جمتتاالت 
التمويلية  واالحتتتتتتتيتتتاجتتتات  واملتتت�تتتستتتاريتتتع 
واملتت�تتستتاعتتدة يف زيتتتتادة اال�تتستتتتتثتتمتتار لتمويل 

م�ساريع البنية التحتية احليوية.
البلدان  �تتستتيتتقتتدم  التتتقتتتمتتتة،  متتتوؤمتتتتر  ويف 
العرو�ض التقدميية و�سيناريو اال�ستثمار 
العام يف الهند واالإمارات العربية املتحدة، 
الربنامج للح�سول  يرجى االطالع على 

على التفا�سيل.
وم�سوؤولون  وزراء  التتتقتتتمتتتة  يتتحتت�تتستتر  و 
وممتتثتتلتتون عتتن التتغتترف التتتتتجتتاريتتة ورجال 
ال�سناعة ورجال اأعمال وموؤ�س�سات مالية 
ويبلغ  �سيادية،  و�سناديق  ودبلوما�سيون 
اإجمايل عدد املوفدين يف جميع اجلل�سات 

اأكرث من 800 فرد.
للتن�سيق  الفر�سة  للموفدين  �سيتاح  و 
املعلومات  املتت�تتستتتتتويتتات وجتتمتتع  اأعتتلتتى  عتتلتتى 
لتتقتتراراتتتهتتم اال�تتستتتتتثتتمتتاريتتة وفتتتتتح قنوات 

االت�سال.
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  اعالن بالن�شر

املرجع : ١٧9٤
، هندي   ابو ح�سينا  عبدالقادير  ابو ح�سينا  عابدين  ال�سيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
ال�سيد/  اىل  وذلك    %١٠٠ البالغة  كامل ح�سته  والتنازل عن  البيع  يرغب يف  اجلن�سية 
حممد يو�سف امداد احلق - بنغايل اجلن�سية وذلك يف الرخ�سة امل�سماة / كافترييا باب 
دائرة  ال�سادرة من   )٧٤١869( رقم  ال�سارقة مبوجب رخ�سة  باإمارة  تاأ�س�ست   ) اجلزيرة 

التنمية االقت�سادية بال�سارقة . 
وعمالبن�ض املادة )١٤( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )٤( ل�سنة  ٢٠١3 يف 
�سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
االجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرا�ض حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 12161 بتاريخ 2017/10/31   

  اعالن بالن�شر
املرجع : ١٧95

ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ نا�سر على عبيد بن نايع القايدي - اإماراتي اجلن�سية 
ال�سيد/ فهد خان  البالغة ١٠٠%  وذلك اىل  والتنازل عن كامل ح�سته  البيع  يرغب يف 
والتي  النافع(  )بقالة  امل�سماة  الرخ�سة  يف  اجلن�سية  باك�ستاين   - خان  ن�سيب  حممد 
تاأ�س�ست باإمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )١١٤9٠٧(  تعديالت اخرى : تغيري ال�سكل 

القانوين من موؤ�س�سة فردية اىل موؤ�س�سة فردية بوكيل خدمات. 
وعمالبن�ض املادة )١٤( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )٤( ل�سنة  ٢٠١3 يف 
�سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
االجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرا�ض حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 12161 بتاريخ 2017/10/31   

  اعالن بالن�شر
املرجع : ١٧9٢

ال�سعيد جابر ح�سن - م�سرية   ال�سيدة/ هبه حممد  ليكن معلوما للجميع بان 
اجلن�سية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة ١٠٠%  اىل ال�سيدة / 
منال �سليمان ح�سني العمور - م�سرية اجلن�سية يف )�سالون ال�سمار لل�سيدات( 

مبوجب رخ�سة رقم )6٢٤56٧(  تعديالت : 
املادة )١٤( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )٤( ل�سنة   وعمالبن�ض 
٢٠١3 يف �سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم 

الت�سديق  على االجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن 
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12161 بتاريخ 2017/10/31
الدعوى رقم 599 ل�شنة 2017

لدى حمكمة ال�سارقة االحتادية اال�ستئنافية - الدائرة املدنية الثالثة 
املرفوعة من : بنك ابوظبي التجاري - �ض م غ

�سد : مرت�سى حيدر مظاهر ح�سني 
املدعي عليه / مرت�سى حيدر مظاهر ح�سني ، مدعو للح�سور على �سخ�سيا او بوا�سطة 
وكيل معتمد الجتماع اخلربة امل�سرفية املقرر عقده ال�ساعة ١١ �سباحا يوم الثالثاء 
املوافق ٢٠١٧/١١/٧ وذلك مبقر اخلبري الكائن باإمارة  راأ�ض اخليمة ، �سارع عمان ، دوار 
الفانو�ض ، بناية اجلوي�ض )امليزانني ، مكتب رقم ١٢( م�سطحبني معكم كافة امل�ستندات 

التي ترغبون يف تقدميها للخبري
للتوا�سل : رقم الهاتف املتحرك : ١5٤5٤٠3-٠5٠ 

jehad4justice@yahoo.com : بريد الكروين
اخلبري امل�شريف 
جهاد ابراهيم مطر ابوجراد - رقم القيد 567  

اإعــــــالن بالن�شــــر 

العدد 12161 بتاريخ 2017/10/31   
اإنذار عديل بالن�شر

رقم 2017/7427
املنذر : م�سرف ابوظبي اال�سالمي  - بوكالة االن زحالن دى كايتى 

املنذر اليها : �سركة برولوجيك�ض - ذ م م  )جمهول حمل االقامة( 
ن�ض االإعالن بالن�سر 

يخطر املنذر / م�سرف ابوظبي اال�سالمي ، املنذر اليها / �سركة برولوجيك�ض - ذ م م   ، ب�سرورة 
واإال �سوف   ، �سداد مبلغ وقتتدره  ١5.٠٤٧.5١6.٢٧ درهتتم خالل �سهر من تاريخ ن�سر هذا االنتتذر 
ن�سطر التخاذ كافة االجراءات القانونية قبلكم ومبا�سرة اجراءات نزع ملكية العقار رقم  ١١١ 
ال�ساأن  هتتذا  يف  ال�سارية  القوانني  وفتتق  وبيعه  وحتتجتتزه  االأوىل   ور�تتستتان  منطقة   ٢36 رقتتم  اأر�تتتض 
ويحتفظ املنذر بحقه كامال مبطالبة املنذر اليها بالتعوي�ض والعطل وال�سرر عند اأي تاأخري يف 

اإخالء العقار ف�سال عن الر�سوم وامل�سروفات الق�سائية وكامل اتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12161 بتاريخ 2017/10/31   
اإنذار عديل بالن�شر

رقم 2017/7423
املنذر : م�سرف ابوظبي اال�سالمي  - بوكالة االن زحالن دى كايتى 

املنذر اليها : �سركة برولوجيك�ض - ذ م م  )جمهول حمل االقامة( 
ن�ض االإعالن بالن�سر 

 ، م    م  ذ   - برولوجيك�ض  �سركة   / اليها  املنذر   ، اال�سالمي  ابوظبي  م�سرف   / املنذر  يخطر 
ب�سرورة �سداد مبلغ وقتتدره  ١5.٠٤٧.5١6.٢٧   درهم خالل �سهر من تاريخ ن�سر هذا االنذر 
نزع ملكية  اجتتراءات  القانونية قبلكم ومبا�سرة  االجتتراءات  �سوف ن�سطر التخاذ كافة  واإال   ،
العقار رقم  ١٠9 مزايا ٢٤ منطقة وادي ال�سفا ٢  وحجزه وبيعه وفق القوانني ال�سارية يف هذا 
ال�ساأن ويحتفظ املنذر بحقه كامال مبطالبة املنذر اليها بالتعوي�ض والعطل وال�سرر عند اأي 

تاأخري يف اإخالء العقار ف�سال عن الر�سوم وامل�سروفات الق�سائية وكامل اتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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اإنذار عديل بالن�شر

رقم 2017/7424
املنذر : م�سرف ابوظبي اال�سالمي  - بوكالة االن زحالن دى كايتى 

املنذر اليها : �سركة برولوجيك�ض - ذ م م  )جمهول حمل االقامة( 
ن�ض االإعالن بالن�سر 

 ، م    م  ذ   - برولوجيك�ض  �سركة   / اليها  املنذر   ، اال�سالمي  ابوظبي  م�سرف   / املنذر  يخطر 
ب�سرورة �سداد مبلغ وقتتدره  ١5.٠٤٧.5١6.٢٧   درهم خالل �سهر من تاريخ ن�سر هذا االنذر 
اجتتراءات نزع ملكية  القانونية قبلكم ومبا�سرة  واإال �سوف ن�سطر التخاذ كافة االجتتراءات   ،
العقار رقم  3٠٢ مزايا ٢3 منطقة وادي ال�سفا ٢   وحجزه وبيعه وفق القوانني ال�سارية يف هذا 
ال�ساأن ويحتفظ املنذر بحقه كامال مبطالبة املنذر اليها بالتعوي�ض والعطل وال�سرر عند اأي 

تاأخري يف اإخالء العقار ف�سال عن الر�سوم وامل�سروفات الق�سائية وكامل اتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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اإنذار عديل بالن�شر
رقم 2017/7425

املنذر : م�سرف ابوظبي اال�سالمي  - بوكالة االن زحالن دى كايتى 
املنذر اليها : �سركة برولوجيك�ض - ذ م م  )جمهول حمل االقامة( 

ن�ض االإعالن بالن�سر 
 ، م  م  ذ   - برولوجيك�ض  �سركة   / اليها  املنذر   ، اال�سالمي  ابوظبي  م�سرف   / املنذر  يخطر 
ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره  ١5.٠٤٧.5١6.٢٧   درهم خالل �سهر من تاريخ ن�سر هذا االنذر 
، واإال �سوف ن�سطر التخاذ كافة االجراءات القانونية قبلكم ومبا�سرة اجراءات نزع ملكية 
العقار رقم  6٠8 اأر�ض رقم ١33٧ مزايا ٤ منطقة وادي ال�سفا ٢  وحجزه وبيعه وفق القوانني 
ال�سارية يف هذا ال�ساأن ويحتفظ املنذر بحقه كامال مبطالبة املنذر اليها بالتعوي�ض والعطل 
وال�سرر عند اأي تاأخري يف اإخالء العقار ف�سال عن الر�سوم وامل�سروفات الق�سائية وكامل 

اتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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اإنذار عديل بالن�شر

رقم 2017/7426
املنذر : م�سرف ابوظبي اال�سالمي  - بوكالة االن زحالن دى كايتى 

املنذر اليها : �سركة برولوجيك�ض - ذ م م  )جمهول حمل االقامة( 
ن�ض االإعالن بالن�سر 

، املنذر اليها / �سركة برولوجيك�ض - ذ م م   ،  يخطر املنذر / م�سرف ابوظبي اال�سالمي 
ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره  ١5.٠٤٧.5١6.٢٧   درهم خالل �سهر من تاريخ ن�سر هذا االنذر 
، واإال �سوف ن�سطر التخاذ كافة االجراءات القانونية قبلكم ومبا�سرة اجراءات نزع ملكية 
وبيعه وفق  ٢  وحتتجتتزه  ال�سفا  وادي  متتزايتتا ٢٤ منطقة  رقتتم ١٤٠٧  اأر�تتتض  رقتتم  ٤١٠  العقار 
القوانني ال�سارية يف هذا ال�ساأن ويحتفظ املنذر بحقه كامال مبطالبة املنذر اليها بالتعوي�ض 
والعطل وال�سرر عند اأي تاأخري يف اإخالء العقار ف�سال عن الر�سوم وامل�سروفات الق�سائية 

وكامل اتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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اإنذار عديل بالن�شر

رقم 2017/7428
املنذر : م�سرف ابوظبي اال�سالمي  - بوكالة االن زحالن دى كايتى 

املنذر اليها : �سركة برولوجيك�ض - ذ م م  )جمهول حمل االقامة( 
ن�ض االإعالن بالن�سر 

يخطر املنذر / م�سرف ابوظبي اال�سالمي ، املنذر اليها / �سركة برولوجيك�ض - ذ م م   
، ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره  ١5.٠٤٧.5١6.٢٧   درهم خالل �سهر من تاريخ ن�سر هذا 
االنذر ، واإال �سوف ن�سطر التخاذ كافة االجراءات القانونية قبلكم ومبا�سرة اجراءات 
نزع ملكية العقار رقم  ١١٢ مزايا ٢٧ منطقة وادي ال�سفا ٢  وحجزه وبيعه وفق القوانني 
بالتعوي�ض  اليها  املنذر  مبطالبة  كامال  بحقه  املنذر  ويحتفظ  ال�ساأن  هذا  يف  ال�سارية 
وامل�سروفات  التتر�تتستتوم  عتتن  ف�سال  العقار  اإختتتالء  يف  تتتاأختتري  اأي  عند  والتت�تتستترر  والعطل 

الق�سائية وكامل اتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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مذكرة اعالن بالن�شر

يف  الدعوى 2017/138  ا�شتئناف عقاري    
م ح  جمهول حمل  �ض   - العقارية  امل�ستاأنف �سده/ ١- تعمري  اىل 
االقامة مبا ان امل�ستاأنف /تعمري القاب�سة لال�ستثمار - �ض ذ م م  قد 
ا�ستاأنف القرار/ احلكم ال�سادر بالدعوى رقم : ٢٠١6/٢١٠ عقاري 
كلي بتاريخ ٢٠١٧/3/٢3    وحددت لها جل�سه يوم الثالثاء   املوافق 
 ch1.c.11 رقم  بالقاعة  �سباحا    ١٠.٠٠ ال�ساعة    ٢٠١٧/١١/٢١
او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم  وعليه يقت�سي ح�سوركم 

�ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
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مذكرة اعالن بالن�شر
يف  الدعوى 2017/67  ا�شتئناف عقاري    

م ح  جمهول حمل  �ض   - العقارية  امل�ستاأنف �سده/ ١- تعمري  اىل 
االقامة مبا ان امل�ستاأنف /تعمري القاب�سة لال�ستثمار - �ض ذ م م  قد 
بالدعوى رقم  ٢٠١6/٢١٠ عقاري  ال�سادر  القرار/ احلكم  ا�ستاأنف 
املوافق  التتثتتالثتتاء  يتتوم  جل�سه  لها  وحتتتددت   ٢٠١٧/٢/9 بتاريخ  كلي 
 ch1.c.11 رقتتم  بالقاعة  �سباحا    ١٠.٠٠ ال�ساعة   ٢٠١٧/١١/٢١
او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم  وعليه يقت�سي ح�سوركم 

�ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
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       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/9960  عمايل جزئي             

حمل  جمهول  �تتض   م  د  م   - يونايتد  اأغريبزن�ض   -١/ عليه  املتتدعتتي  اىل 
اأقام عليك  االقامة مبا ان املدعي / ميت�ساهيت ت�سيجاي نيجا�ض - قد 
 ٧3656( وقتتدرهتتا  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها  التتدعتتوى 
درهم( وتذكرة عودة مببلغ )٢٠٠٠ درهم( والر�سوم وامل�ساريف.  وحددت 
لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق ٢٠١٧/١١/٧  ال�ساعة 8.3٠ �ض بالقاعة 
Ch1.A.5  لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  متتذكتترات  متتن  لتتديتتك  متتا  بتقدمي 

بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/499  مدين كلي                 

اىل املدعي عليه / ١-اآر اند ار انرنا�سيونال - �ض ذ م م   جمهول حمل االقامة مبا 
ال�سناعية - �ض  دبتتي  م - حاليا - مدينة  م  ذ  ال�سناعي - �ض  دبتتي  املدعي/ جممع  ان 
االيجار  بف�سخ عقد  املطالبة   التتدعتتوى ومو�سوعها  اأقتتام عليك  قد    - �سابقا   - م  م  ذ 
طويل االأمد )املعنون - اتفاقية تطوير م�سروع( املوؤرخ يف )٢٠٠٧/٢/١9( لعدم �سداد 
االجرة والزام املدعي عليها بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.   وحددت لها 
جل�سة يوم االربعاء  املوافق  ٢٠١٧/١١/8  ال�ساعة 9.3٠ �ض بالقاعة Ch1.C.15 لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2017/3140   تنفيذ جتاري  
ابراهيم  ر�سا  م ٢-حممد  م  ذ  �ض   - ويتتز  كيميكال  �تتستتده/١-  املنفذ  اىل 
قا�سميان  جمهويل حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/بنك �سادرات 
ايران الفرع الرئي�سي - قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله 
املنفذ به وقدره )388٢93٢.٤٠( درهم بالت�سامن  املبلغ  والزامك بدفع 
�ستبا�سر  املحكمة  فتتان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 

١5 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2017/3142   تنفيذ جتاري  
م ح ٢-�سب دو�ست تيمور  م  املنفذ �سدهم/١- فلفاجر جتترال تريدينغ -  اىل 
�تتض م  تتتي ال -  �تتض  متتاالمتتريى 3-فتتايتتنتتايل بيزن�ض للتجارة العامة - م م ح ٤- 
ح 5- على نو�ساذر ماالمريى كجورى  جمهويل حمل االقامة مبا ان طالب 
املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  اأقتتام  قد   - ايتتران  �تتستتادرات  بنك  التنفيذ/ 
اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )8٤8١6٢٤٤.36( درهم بالت�سامن 
التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر  والتكافل اىل طالب 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ١5  االجتتراءات 

يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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 يف  الق�شية  رقم 2017/2259 جتاري جزئي 

ال�سادة / ال�سرح للقاوالت - �ض ذ م م  وميثلها مديرها / احمد عبداهلل �سيف بن دروي�ض ال�سحي ب�سفتكم مدعي عليه يف 
الق�سية رقم ٢٠١٧/٢٢59 جتاري جزئي- دبي ، املرفوعة من املحجوب ملقاوالت التك�سية واالأر�سيات وميثلها / طارق احمد 
عبداهلل حممد ، مو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره 389.١٠5.٠٠ درهم والفائدة القانونية ١٢% من 
تاريخ املطالبة وحتى متام ال�سداد والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة ، وحيث تنظر الدعوى حاليا اأمام اخلربة 
، وعليه يرجى ح�سوركم امام اخلبري او مندوبكم املعتمد يف مقر اخلبري الكائن بدبي - هور العنز �سرق - �سارع اأبوهيل 
 بناية عبدالرزاق الزرعوين - والبناية بها بنك الفجرية الوطني - مكتب ٢١٠ وذلك بتاريخ ٢٠١٧/١١/9 ال�ساعة ١٠ 
�سباحا  علىان يتم موافاتنا بامل�ستندات والبيانات اخلا�سة بالق�سية بعدد اأطراف الدعوى واأن تكون مفهر�سة ومرتبة 
ويف حافظة م�ستندات ، واأن تكون باللغة العربية او م�سحوبة برجمة للعربية يف حال كانت بلغة اخرى ، ويف حال 
عدم ح�سوركم �ست�ستمر اخلربة يف اإجراءات اخلربة حتى اإيداع التقرير لدى املحكمة املوقرة ح�سب االأ�سول املتبعة يف 
ذلك ، وللتوا�سل على العناوين التالية : فاك�ض )اأبوظبي( : ٠٢/63٢89٤٢ - هاتف ٠5/5٤١٢8١5 - بريد الكروين : 

elkershhassan@gmail.com - املهند�ض/ح�سن القر�ض. 
املهند�س/ ح�شن اإبراهيم القر�س 
اخلبري بالدعوى 
فاك�س )ابوظبي(  02/6328942   هاتف   050/5412815 
 elkershhassan@gmail.com : بريد الكرتوين

االإعالن بالن�شر للمدعي عليها
حل�شور اجتماع اخلربة     
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 يعلن اخلبري احل�سابي اأحمد جا�سم العبدويل - مركز اخلليج للمحا�سبة والتدقيق 
واملعني من قبل حمكمة دبي االبتدائية يف الق�سية رقم ٢٠١٧/١8٧٠ جتاري جزئي 
املقامة من املدعية / ك اى ان ا�ض لنقل املواد العامة بال�ساحنات الثقيلة واخلفيفة 
 �ض ذ م م وتنفيذا للمهمة فان املدعي عليها / الفهيم لل�سناعات اال�سمنتية �ض ذ م م  
 ٢٠١٧/١١/٢ املوافق  اخلمي�ض  يوم  عقده  املقرر  اخلربة  اجتماع  حل�سور  مدعوة 
للمحا�سبة  اخلليج  مركز   - اخلبري  مبكتب  الظهر  قبل  ع�سر  احلادية  ال�ساعة 
والتدقيق - الكائن يف دبي - ديرة - اخلبي�سي - �سارع �سالح الدين - بناية العبدويل 

)بناية معر�ض �سرياميك راأ�ض اخليمة( الطابق االأول - مكتب رقم )١٠٤( 
ف : ٠٤٢6888٤6   ت : ٠٤٢68٤٧٠٠  

اخلبري احل�شابي 
اأحمد جا�شم العبدويل 

اإعالن ح�شور
 اجتماع خربة ح�شابي بالن�شر 
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 يف  الق�شية  رقم 2017/1299  جتاري كلي  ال�شارقة 

اىلاملدعي عليهم / موؤ�س�سة التوت اال�سود لتجارة العامة ومالكتها اذر حممد علي 
اف�سري ،،،   يرجى العلم بان املدعي / بنك االحتاد الوطني قد اقام عليكم الدعوى 
اعاله ومت انتدابنا خبريا فيها ، لذا يرجى ح�سوركم او من ميثلكم قانونا اجتماع 
 ١5٠٧ �سقة  يف  الكائن  وامل�سريف  املحا�سبي  اخلبري  مقر  يف  عقده  املزمع  اخلربة 
الطابق ١5 يف برج لوؤلوؤة دبي - ميدان بني يا�ض - ديرة - دبي ، تليفون : 9٤١ ٢٢١3 
-٠٤ فاك�ض : 9١٢  ٢٢١٤ -٠٤  خالل ا�سبوع من تاريخ الن�سر ويف حالة عدم احل�سور 

�سيتم اإعداد التقرير على �سوء امل�ستندات املقدمة من البنك املدعي 
هذه الدعوى اإعماال لن�ض القانون 

ن�سخة منه للمحكمة املوقرة.  
 اخلبري املنتدب 
معاذ حممد - حما�شب قانوين                  

اإعالن حل�شور اجتماع خربة 

العدد 12161 بتاريخ 2017/10/31   
  يف الدعوى  رقم 2017/2879 جتاري جزئي   

املدعي : بنك ام القيوين الوطني - �ض م ع 
املدعي عليه : الدوين كا�سبا ديلو كورتي�ض 

حمكمة  قبل  من  واملعني   ، الهادي  ح�سن  هادي  حممد  عقيل   : الدكتور  اخلبري  "يعلن 
من  واملقامة   ، جزئي  جتاري   ٢٠١٧/٢8٧9 رقم  الدعوى  يف  م�سرفيا  خبريا  االبتدائية  دبي 
املدعي/ بنك ام القيوين الوطني - �ض م ع - وتنفيذا للمهمة فان املدعي عليه / الدوين كا�سبا 
معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا  امل�سرفية  اخلربة  اجتماع  حل�سور  مدعو  كورتي�ض   ديلو 
الواحدة ظهرا - مبقر  ال�ساعة  م يف متام  املوافق ٢٠١٧/١١/٢  يوم اخلمي�ض  واملقرر عقده   ،
مكتب اخلبري الكائن يف ديرة - بور�سعيد - بناية الو�سل بزن�ض �سنر - بجوار �سركة املالحة 
العربية -  وفندق رحاب روتانا - الطابق التا�سع - مكتب رقم ) 9٠٢( - لذا نرجو منكم التكرم 

باحل�سور يف املوعد املحدد اعاله " 
اخلبري امل�شريف  
د . عقيل حممد هادي ح�شن 

حتديد موعد 
اجتماع اخلربة امل�شرفية    

العدد 12161 بتاريخ 2017/10/31   
يف الدعوى  رقم 2017/2656 جتاري جزئي   

املدعي : بنك ام القيوين الوطني - �ض م ع 
املدعي عليه : ريكاردو افيال هريمو�سو 

دبي  حمكمة  قبل  من  واملعني   ، الهادي  ح�سن  هادي  حممد  الدكتور/عقيل  اخلبري  "يعلن 
من  واملقامة   ، جزئي  جتاري   ٢٠١٧/٢656 رقم  الدعوى  يف  م�سرفيا  خبريا  االبتدائية 
ريكاردو   / املدعي عليه  فان  للمهمة  وتنفيذا   - ع  م  �ض   - الوطني  القيوين  ام  بنك  املدعي/ 
افيال هريمو�سو  مدعو حل�سور اجتماع اخلربة امل�سرفية �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد ، 
واملقرر عقده يوم اخلمي�ض املوافق ٢٠١٧/١١/٢ م يف متام ال�ساعة احلادية ع�سر �سباحا - مبقر 
مكتب اخلبري الكائن يف ديرة - بور�سعيد - بناية الو�سل بزن�ض �سنر - بجوار �سركة املالحة 
العربية -  وفندق رحاب روتانا - الطابق التا�سع - مكتب رقم ) 9٠٢( - لذا نرجو منكم التكرم 

باحل�سور يف املوعد املحدد اعاله " 
اخلبري امل�شريف  
د . عقيل حممد هادي ح�شن 

حتديد موعد 
اجتماع اخلربة امل�شرفية    

العدد 12161 بتاريخ 2017/10/31   
 اإعادة اإعالن بالن�شر 

يف الدعوى اأحوال �شخ�شية رقم 2017/75 
اىل املدعي عليه : ال�سيد ح�سن ال�سيد حممد / اجلن�سية : م�سر 

حيث ان املدعية : نعيمه لزعر / اجلن�سية : املغرب 
اقامت عليك لدى املحكمة دعوى اأحوال �سخ�سية املذكورة اأعاله لذا يقت�سي 
عليك احل�سور اأمام هذه املحكمة يف ال�ساعة الثامنة والن�سف من يوم الثالثاء 
وكيل  اإر�سال  عدم  اأو  تخلفك عن احل�سور  ويف حالة  ٢٠١٧/١١/١٤م.   املوافق 

عنك يف الوقت املحدد فان املحكمة �ستبا�سر نظر الدعوى يف غيابك
رئي�س مكتب اإدارة الدعوى     
حورية حممد ال�شحي             

دولة االإمارات العربية املتحدة   
وزارة العدل - قطاع العدل 

حمكمة خورفكان االحتادية االبتدائية 

العدد 12161 بتاريخ 2017/10/31   
 اإعالن بالن�شر باللغة العربية 

يف الدعوى التنفيذية  رقم 2014/127    
اىل املنفذ �سده / نادر احمد �سليمان الزبر 
حيث ان املنفذ/ عثمان كرم احمد الرئي�سي 

هذه  اأمتتتام  ح�سورك  فيقت�ض  التنفيذية  التتدعتتوى  املحكمة   لتتدى  عليك  اقتتام 
املحكمة يف ال�ساعة العا�سرة والن�سف من يوم اخلمي�ض املوافق ٢٠١٧/١١/١6.  
ويف حالة تخلفك عن احل�سور اأو عدم اإر�سال وكيل عنك يف الوقت املحدد فان 

املحكمة �ستبا�سر نظر الدعوى يف غيابك
 القا�شي/ عمر را�شد الرم�شي 
قا�شي حمكمة خورفكان االحتادية االبتدائية  

دولة االإمارات العربية املتحدة   
وزارة العدل - قطاع العدل 

حمكمة خورفكان االحتادية االبتدائية 
العدد 12161 بتاريخ 2017/10/31   

      اعالن مدعى عليه بالن�شر
نبيه   / املتتحتتامتتي  بتتوكتتالتتة  مان�سي  ح�سيني   - باكتا�سي   / املتتتدين  بتتاحلتتق  املتتدعتتي 
 ، احلمادي  ن�سيب  زايتتد  ن�سيب  : ح�سن  اإعالنه(  )املطلوب  عليه  املدعي   ، بدر 
اإماراتي اجلن�سية - العنوان : ابوظبي - املرور - فيال ٢58 -  قررت حمكمة دبي 
االبتدائية )دائرة اجلنح( يف الق�سية اجلزائية رقم ٢٠١٧/6٠893 اعالن املدعى 
عليه املذكور بالئحة االدعاء وذلك عن طريق الن�سر، حيث اقام املدعي باحلق 
وقدره  موؤقتا مببلغ  بتعوي�سه  عليه يطالبه  املدعي  املدنية �سد  دعتتواه  املتتدين 

)٢١.٠٠٠( درهم ، والق�سية موؤجلة جلل�سة ٢٠١٧/١١/١٢  لورود االإعالن.
ماجد عي�ضى احلب�ضي
رئي�ص ق�ضم ق�ضايا اجلزاء

النيابـــة العامـــة 
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حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12161 بتاريخ 2017/10/31   

اإعالن بالن�شر
رقم 2017/7068   

املنذر : هناين طااله - بريطاين 
املنذر اليه : ايالن �سور الين لتاأجري بيوت العطالت 

املو�سوع 
ينذر املنذر / املنذر اليه ب�سرورة اخالء العني املوؤجرة املذكورة وت�سليمها املنذرة باحلالة التي 
ت�سلمها عليها ، و�سداد امل�ستحقات االيجارية واأي مبالغ اخرى مر�سدة بذمته مع اإ�سالح ما 
قد يكون حلق بالعني من تلف وت�سوية ح�ساب املاء والكهرباء وغريها عن مدة �سغلة للعني حتى 
تاريخ االخالء التام وذلك يف خالل مدة اق�ساها )3٠( يوما من تاريخ الن�سر ، واال �سي�سطر 
املنذر اآ�سف اىل اتخاذ االجراءات الق�سائية الالزمة للمطالبة مبا ذكر وما ي�ستجد من قيمة 
وم�ساريف  ر�سوم  بكافة  اليه  املنذر  وحتميل   ، وال�سرر  للعطل  اجلابر  والتعوي�ض  ايجارية 

التقا�سي اتعاب املحاماة. 
 الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12161 بتاريخ 2017/10/31   

اإعالن بالن�شر
رقم 2017/7463   

املنذر : فار�ض عبد الرحمن حممد �سالح بن فار�ض 
املنذر اليه : افينتادور ١ لتاأجري ال�سيارات 

املو�سوع 
ينذر املنذر / املنذر اليه باإلزامه اخالء العقار او �سداد القيمة االيجارية التاأخرة وذلك 
خالية  وت�سليمه  العقار  مفاتيح  وت�سلميه   ، الن�سر  تاريخ  من  يوم   3٠ اق�ساها  مدة  خالل 
من ال�سواغل و�سداد كامل مبالغ ا�ستهالك املاء والكهرباء حتى تاريخ االخالء التام ، واال 
�سوف ي�سطر املنذر اىل اتخاذ كافة  االجتتراءات القانونية التي حتفظ له حقه مبا فيها 
عدم  على  ترتب  اختترى  ا�سرار  اي  عن  بالتعوي�ض  واملطالبة  الق�سائية  الدعوى  اقامة 
التزام املنذر اليه باخالء العني بالوقت املحدد ، مع حتميل املنذر اليه بالر�سوم وامل�ساريف 

واتعاب املحاماة.  
 الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12161 بتاريخ 2017/10/31   

اإعالن بالن�شر
رقم 2017/7471   

املنذر : عماد عزمي عبد املوجود الدويك
املنذر اليه : جلف ريفري لتجارة معدات معاجلة املياه وتنقيتها - ذ م م  

املو�سوع 
ينذر املنذر / املنذر اليه باأداء مبلغ وقدره )٧٤٠.٠٠٠( �سبعمائة واربعون الف درهم 
، وذلك خالل مدة اق�ساها خم�سة ايام من تاريخ الن�سر ، واال �سي�سطر املنذر اآ�سفا 
الدعاوى  اقامة  فيها  مبا  باملبلغ  للمطالبة  القانونية  االجتتتراءات  كافة  اتخاذ  اىل 
الق�سائية وا�ست�سدار امر االأداء واملطالبة بالتعوي�ض اجلابر للعطل وال�سرر مع 

حتميل املنذر اليه بكافة ر�سوم وم�ساريف التقا�سي واتعاب املحاماة.  
 الكاتب العدل

العدد 12161 بتاريخ 2017/10/31   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/1854  مدين جزئي              
ان  االقتتامتتة مبا  ١-فتترزيتتن حممد فريدمن�ض  جمهول حمل   / عليه  املدعي  اىل 
الزبادي  �سيف  �سعيد  �سيف  را�تتستتد   / وميثله  �تتستتفتتاريتتان  جم�سيد  امتتني  املتتدعتتي/ 
مبلغ  ب�سداد  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  عليك  اأقتتام  قد    -
وقدره )35٠.٠٠٠ درهم( للمدعي باال�سافة اىل الفائدة القانونية 9% من تاريخ 
املحاماة.    اتعاب  ومقابل  وامل�ساريف  بالر�سوم  عليه  املدعي  والتتتزام  التتدعتتوى  رفتتع 
وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�ض  املوافق  ٢٠١٧/١١/9  ال�ساعة 8.3٠ �ض بالقاعة 
Ch1.B.10 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل ويف 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12161 بتاريخ 2017/10/31   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/3463  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / ١- ا�سبكت لالعمال الفنية والديكور - �ض ذ م م  جمهول حمل 
االقامة مبا ان املدعي/ لوتاه بي �سي جاز - �ض ذ م م - فرع دبي وميثله / عبداهلل 
خمي�ض غريب الناخي اآل علي - قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام 
وخم�سمائة  التتف  ع�سر  �سبعة   )فقط  درهتتم(   ١٧.5٠٠( وقتتدره  مببلغ  عليها  املدعي 
ودرهم( والفائدة القانونية بواقع ١٢% من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�سداد التام 
والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.   وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء  املوافق  
٢٠١٧/١١/٧   ال�ساعة 8.3٠ �ض بالقاعة Ch1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 

قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12161 بتاريخ 2017/10/31   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/2150  جتاري كلي               

اىل املدعي عليه /١-ميكرو فا�ست للحا�سب االيل - �ض ذ م م ٢-عبداهلل حممد زهري 
بغدادي  جمهويل حمل االقامة مبا ان املدعي/ كاب لتجارة احلا�سب االيل )�سركة ذات 
م�سوؤولية حمتتدودة( ، وميثلها مديرها/ رفيق نعمة حداد وميثله / موزة عبيد ربيع 
اخلظر - قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما بالتكافل 
والت�سامن فيما بينهما مببلغ وقدره )٢.69٧.٤5٠ درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب 
التام.  وحتتددت لها جل�سة  ال�سداد  املطالبة  وحتى  تاريخ  املحاماة والفائدة  ١٢% من 
لذا   Ch2.E.21 بالقاعة  �ض   9.3٠ ال�ساعة    ٢٠١٧/١١/١6 املوافق   اخلمي�ض   يوم 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل )علما باأن مت احالة الدعوى 

اىل الدائرة املخت�سة لنظرها( 
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12161 بتاريخ 2017/10/31   

اعالن �شحيفة طعن بالن�شر
 يف الطعن   2017/810  طعن جتاري   

تدعو دائرة حماكم دبي - حمكمة التمييز
الطاعن/ انر�ستار ل�سناعة الرخام - �ض ذ م م وميثله / علي ا�سماعيل 
حممد عبداهلل الزرعوين -  باعالن املطعون �سده/١- �سوفاد للمقاوالت 

- �ض ذ م م -  جمهول حمل االقامة.
نعلنكم بان الطاعن اقام عليكم الطعن املذكورة اعاله ويتوجب عليكم 
احل�سور اىل حمكمة التمييز وذلك للرد على �سحيفة الطعن املقدمة 

�سدكم.
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حمكمة التمييز
حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12161 بتاريخ 2017/10/31   

انذار عديل  بالن�شر
 رقم  2017/1/7470 

 / بالوكالة  اإماراتي اجلن�سية ميثله   - ال�سام�سي  بن عبداهلل  �سيف بن حممد  ال�سيد/   : املنذر 
ها�سم ابو القا�سم عبداللطيف عبد الغفار برقم املحرر )٢٠١٤/١/١3٢95١( - العنوان : دبي - 
الرب�ساء ١ - بناية ي�ض بزن�ض �سنر مكتب رقم  ١١٠ خلف اللولو هايرب ماركت ومقابل اكادميية 
دبي االمريكية ، ت : ٠٤٤٤٧88٠8 -  املنذر اليه : نياوران للتجارة العامة - �ض ذ م م  - العنوان : 
دبي ، الرب�ساء ١ ، بناية ي�ض بزن�ض �سنر مكتب رقم )٤٠6( خلف اللولو هايرب ماركت ومقابل 

اكادميية دبي االمريكية ، ت : ١5١١69٠-٠5٠ 
يخطر املنذر املنذر اليه ب�سرورة دفع كامل مبلغ ال�سرط اجلزائي املدون بالعقد املوقع واملقدر 
بقيمة )٢٤.٧5٠ درهم( )اأربع ع�سرون الف و�سبعمائة وخم�سون درهم اإماراتي( يف مدة اق�ساها 
�سهر من تاريخ الن�سر لهذا االنذار بالن�سر ، واال �سي�سطر املنذر التخاذ االجتتراءات القانونية 
التاأخري  وفوائد  الق�سائية  والر�سوم  امل�سروفات  بجميع  الزامه  مع  اليه  املنذر  �سد  الالزمة 

واتعاب املحاماة وبدل العطل وال�سرر. 
الكاتب العدل

العدد 12161 بتاريخ 2017/10/31   
اعالن بيع عقار بالن�شر - للمنفذ �شده   

فى الدعوى رقم 2012/1279  تنفيذ جتاري 
طالب التنفيذ : عبداهلل احمد املو�سى )ارنكو(  - عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - �سارع زعبيل - مقابل بريد الكرامة مركزي 

 A - وخمترب بلدية دبي - بجوار بناية زعبيل بالزا - مقابل �سوق الكرامة من خلف - بناية ارنكو
املنفذ �سده : ح�سن يا�سني اخلواجة ، واآخرون  ، عنوانه : اململكة العربية ال�سعودية - وعنوانه بالتف�سيل غري ملعوم لدينا 

و�سبق التحري واعالنه بالن�سر يف الدعوى 
�سيجرى  احلتتال  اقت�سى  ان  التالية  الثالث  االيتتام  5.00 م�ساء ويف  ال�ساعة   2017/11/8 املتتوافتتق  االربتتعتتاء  يتتوم  انتته يف 
للمزادات وعلى موقعها االلكروين  االمتتارات  البيع)�سركة  بها  انيط  التى  ادنتتاه لدى اجلهة  او�سافه  املو�سحة  العقار  بيع 
قبل  االأ�سا�سي  الثمن  %20 من  يقل عن  تاأمني ال  ايتتداع  ال�سراء  راغبي  )www.emiratesauction.ae( وعلى 
دخول املزايدة ولكل من لديه اعرا�ض على البيع التقدم باعرا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة 
للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�سارييف 
خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية 
املتتزاد ب�سرط اال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�سروفات خزينة  لر�سوم 
املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : نوع العقار : ار�ض ف�ساء - املنطقة : وادي ال�سفا 5 - رقم االر�ض 2096 - امل�ساحة : 

عطاء  الأعلى  ويباع  درهم   )16.171.045.5(  25% اال�سا�سي  الثمن  انقا�ض  بعر  وقيمتها  مربع  مر   4441.51
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12161 بتاريخ 2017/10/31   

اعالن بيع عقار بالن�شر  
فى الدعوى رقم 2012/1279  تنفيذ جتاري 

طالب التنفيذ : عبداهلل احمد املو�سى )ارنكو( - عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - �سارع زعبيل - مقابل بريد الكرامة مركزي 
 A - وخمترب بلدية دبي - بجوار بناية زعبيل بالزا - مقابل �سوق الكرامة من خلف - بناية ارنكو

املنفذ �سده : ح�سن يا�سني اخلواجة ، واآخرون  ، عنوانه : اململكة العربية ال�سعودية - وعنوانه بالتف�سيل غري ملعوم لدينا 
و�سبق التحري واعالنه بالن�سر يف الدعوى 

�سيجرى  احلتتال  اقت�سى  ان  التالية  الثالث  االيتتام  5.00 م�ساء ويف  ال�ساعة   2017/11/8 املتتوافتتق  االربتتعتتاء  يتتوم  انتته يف 
للمزادات وعلى موقعها االلكروين  االمتتارات  البيع)�سركة  بها  انيط  التى  ادنتتاه لدى اجلهة  او�سافه  املو�سحة  العقار  بيع 
قبل  االأ�سا�سي  الثمن  %20 من  يقل عن  تاأمني ال  ايتتداع  ال�سراء  راغبي  )www.emiratesauction.ae( وعلى 
دخول املزايدة ولكل من لديه اعرا�ض على البيع التقدم باعرا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة 
للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�سارييف 
خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية 
املتتزاد ب�سرط اال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�سروفات خزينة  لر�سوم 
املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : نوع العقار : ار�ض ف�ساء - املنطقة : وادي ال�سفا 5 - رقم االر�ض 2096 - امل�ساحة : 

عطاء  الأعلى  ويباع  درهم   )16.171.045.5(  25% اال�سا�سي  الثمن  انقا�ض  بعر  وقيمتها  مربع  مر   4441.51
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12161 بتاريخ 2017/10/31   
    يف الق�شية رقم 2017/2767 جتاري كلي 

املرفوعة من : بنك ام القيوين الوطني - �ض م ع بوكالة : املكتب القانوين الدويل 
للمحاماة واال�ست�سارات القانونية  - �سد : ي�سود�ض اروكيا دو�ض  باال�سارة اىل 
كتاب حمكمة دبي االبتدائية املوؤرخ يف ٢٠١٧/١٠/3٠ واملت�سمن تكليفي خبريا يف 
الق�سية املذكورة اعاله نحيطكم علما بانه تقرر عقد اجتماع خربة يف الق�سية 
على  وذلك  �سباحا    ١٠.٠٠ ال�ساعة   ٢٠١٧/١١/9 املوافق  يوم اخلمي�ض   املذكورة 
الطابق  كابيتال-  الهالل  لوتاه-  احمد ماجد  : مكتب اخلبري:  التايل  العنوان 
الثالث- مكتب رقم 3٠٢ بناية دبي الوطنية للتامني- مقابل ديرة �سيتي �سنر- 
وتقدمي  املذكور  املوعد  للح�سور يف  ندعوكم  لذا   ٢-٠٤999٠٠٠ بور�سعيد هاتف 

كافة مالديكم من م�ستندات ومذكرات .
اخلبري/ احمد ماجد لوتاه- رقم قيد )111(

الهالل كابيتال
    اعالن ن�شر اجتماع خربة

العدد 12161 بتاريخ 2017/10/31   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

ا�سم ال�سركة: بيج رنتل انرتنا�ضي�نال - �ص ذ م م  
العنوان : مكتب ١٠3 ملك مركز العطار - الكرامة -  ال�سكل القانوين: ذات م�سوؤولية 
حمدودة. رقم الرخ�سة: 583٢3٧  رقم القيد بال�سجل التجاري: 9968٧٢ مبوجب هذا 
تعلن دائرة التنمية االقت�سادية بدبي باأنه قد مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها 
باإنحالل ال�سركة املذكورة اأعاله، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 8/٢٠١٧/١٠  
واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  ٢٠١٧/١٠/8  وعلى من لديه اأي اعرا�ض 
بيه كي اف - ت�ضارترد اكاونتنت�ص - فرع  املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم  اأو مطالبة 
دبي  العنوان : مكتب رقم )١8٠١( ملك �سديقي واوالده لال�ستثمار - بردبي - املركز 
التجاري ٢ -  هاتف  38889٠٠-٠٤ فاك�ض: 355٢٠٧٠-٠٤  م�سطحباً معه كافة امل�ستندات 

واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )٤5( يوماً من تاريخ ن�سر هذا االإعالن
دائرة التنمية القت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12161 بتاريخ 2017/10/31   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    

ا�سم امل�سفي/ بيه كي اف - ت�ضارترد اكاونتنت�ص - فرع دبي  
املركز   - بتتردبتتي   - لال�ستثمار  واوالده  �سديقي  ملك   )١8٠١( رقتتم  مكتب   : العنوان 
التجاري ٢ -  هاتف  38889٠٠-٠٤ فاك�ض: 355٢٠٧٠-٠٤  مبوجب هذا تعلن دائرة 
التنمية االقت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور اأعاله لت�سفية 
بيج رنتل انرتنا�ضي�نال - �ص ذ م م  وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 
  ٢٠١٧/١٠/8 بتاريخ    دبي  حماكم  العدل  كاتب  لدى  واملوثق    ٢٠١٧/١٠/8
وعلى من لديه اأي اعرا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه 
امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً  اأعتتاله،  املذكور  العنوان  على  بدبي  الكائن 

واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )٤5( يوماً من تاريخ ن�سر هذا االإعالن
دائرة التنمية القت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12161 بتاريخ 2017/10/31   
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�سم امل�سفي وعنوانه : النويالتي حما�سبون قانونيون 
العنوان :مكتب )6٠٤( ملك برج دبي )ال�سيخ من�سور ال ثاين ( ، ديرة ، ميدان بني يا�ض ، 

هاتف: ٢٢٢8١99-٠٤-9٧١ الفاك�ض : ٢٢38٠55-٤-9٧١  
التاأ�سر  يف ال�سجل التجاري  باأن قد مت  مبوجب هذا تعلن دائتترة التنمية االقت�سادية بدبي 
لديها بتعيني امل�سفي املذكور اعاله للقيام بت�سفية ال�سركة  بافاراوا جلوبال لال�ستثمار - �ض 

ذ م م ذلك مبوجب قرار اجلمعية العمومية الغري العادية 
تاريخ ت�سديق القرار : ٢٠١٧/١٠/٢٤  تاريخ القرار : ٢٠١٧/١٠/٢٤      

وعلى من لديه اي اعرا�ض او مطالبة التقدم اىل  امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على 
العنوان املذكور اعاله م�سطحبا معه كافة امل�ستندات واالوراق الثبوتية وذلك يف خالل ٤5 

يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 
دائرة التنمية القت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12161 بتاريخ 2017/10/31   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة   

ا�سم امل�سفي : النويالتي حما�سبون قانونيون   
ا�سم ال�سركة وعنوانها : خمبز العايل )�ض ذ م م( 

رقم الرخ�سة : 593٤55
العنوان : م�ستودع رقم ٤ ملك عقارات حكومة دبي بوا�سطة / احمد حممد ترمي عمران - الق�سي�ض  ، 

ال�سكل القانوين : ذات م�سوؤولية حمدودة  ،  رقم القيد بال�سجل التجاري : ١٠٠٧8١٧   
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�سادية بدبي باأنه قد مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها بانحالل 

ال�سركة املذكورة اعاله وذلك مبوجب قرار اجلمعية العمومية الغري العادية  وامل�سدق لدى كاتب العدل.  
تاريخ القرار : ٢٠١٧/١٠/٢٤      

تاريخ ت�سديق القرار : ٢٠١٧/١٠/٢٤  
وعلى من لديه اأي اعرا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي : النويالتي حما�سبون قانونيون - دبي ،   العنوان 
:مكتب )6٠٤( ملك برج دبي )ال�سيخ من�سور ال ثاين ( ، ديرة ، ميدان بني يا�ض ، هاتف: ٢٢٢8١99-٠٤-9٧١ 
الفاك�ض : ٢٢38٠55-٤-9٧١   م�سطحبا معه كافة امل�ستندات واالوراق الثبوتية وذلك يف خالل ٤5 يوما من 

تاريخ ن�سر هذا االعالن
دائرة التنمية القت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12161 بتاريخ 2017/10/31   

انذار عديل  بالن�شر
رقم 2017/7488   

املنذر : �سركة ماجد الفطيم العقارية - ذ م م  - بوكالة / املحامية ديانا حممد حمادة 
املنذر اليهم : ١- اأحمد �سنكري ٢- �سنكري لل�سيافة موؤ�س�سة فردية ملالكها اأحمد �سنكري  3- جولد كافيه 

من �سنكري لل�سيافة - موؤ�س�سة فردية ملالكها عبد القادر اأحمد �سنكري  - )جمهول حمل االإقامة(

الكاتب العدل

العدد 12161 بتاريخ 2017/10/31   
  اإعادة اإعالن امل�شتاأنف �شده للح�شور

 اأمام مدير اإدارة الدعوى ن�شرا  
الدعوى اال�ستئنافية رقم )558( ل�سنة )٢٠١٧( ا�ستئناف مدين عجمان 

�سادر بتاريخ ٢٠١٧/6/١3 م ، يف الق�سية رقم )٢٢٢5( ل�سنة )٢٠١6( م كلي   - عجمان 
امل�ستاأنف / باالن فاداكار رامانكو جني 

امل�ستاأنف �سدها / �سايجو جو�سف جو�سف - هندي اجلن�سية 
العنوان / ن�سرا 

انت مكلف باحل�سور امام مدير الدعوى يف حمكمة عجمان االحتادية اال�ستئنافية يوم الثالثاء   
٢٠١٧/١١/٧  ال�ساعة 9.٤٠ �ض �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وتقدمي كافة امل�ستندات خالل 
اال�ستئنافية  الدعوى  على  جوابية  مذكرة  �سمنها  ومتتن  االعتتالن  ا�ستالم  تاريخ  من  ايتتام  ع�سرة 
املرفوعة من امل�ستتاأنف ، ويف حال عدم ح�سورك �سخ�سيا او بوا�سطة وكيلك املعتمد فان اال�ستئناف 

�سي�سمع يف غيبتك ، 
حرر االعالن يف  ٢٠١٧/١٠/٢9

          مكتب ادارة الدعوى اال�شتئنافية

  وزارة العدل
حمكمة عجمان االحتادية اال�شتئنافية

مكتب ادارة الدعوى
العدد 12161 بتاريخ 2017/10/31   

 اعـــــــالن       
بتتادارة الكاتب العدل والت�سديقات- خورفكان  : ال�سيد/   تقدم ايل انا الكاتب العدل 
عي�سى حممد اإبراهيم ح�سن البلو�سي - اجلن�سية : االإمتتارات ،  وطلب الت�سديق على 
حمرر يت�سمن )تنازل(  يف ح�سته البالغة ١٠٠% يف اال�سم التجاري احلوا�ض اخلم�ض 
لتجارة االالت املو�سيقية ، ن�ساط الرخ�سة جتارة االالت واملعدات املو�سيقية ، واملرخ�سة  
بتاريخ  ال�سادر  رقم 53٠6٢5  كلباء رخ�سة جتارية  االقت�سادية يف   التنمية  دائتترة  من 
اال�سالم  بيار  حممد  ال�سيد/  اىل  بكلباء.  االقت�سادية  التنمية  دائتترة  يف   ٢٠٠٤/8/٢8
عبدالربان - اجلن�سية : بنغالدي�ض - ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل يف مدينة 
انق�ساء  بعد  املذكور  املحرر  ال�ساأن يف  بالت�سديق على توقيعات ذوي  �سيقوم  خورفكان 

ا�سبوعني من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
مكتب الكاتب العدل خورفكان
عائ�شة حممد علي 

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

الكاتب العدل- خورفكان
العدد 12161 بتاريخ 2017/10/31   

 اعـــــــالن       
 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�سديقات- خورفكان  : ال�سيد/ حمي 
يت�سمن  حمرر  على  الت�سديق  وطلب    ، الهند   : اجلن�سية   - كونات  موندرام  كوتي  الدين 
الرخ�سة  ن�ساط   ، التجاري مطعم جنم اخلور  اال�سم  البالغة ١٠٠% يف  )تنازل(  يف ح�سته 
مطعم ، واملرخ�ض من دائرة التنمية االقت�سادية يف  خورفكان رخ�سة جتارية رقم ٧١9٠6١ 
ال�سادر بتاريخ ٢٠١3/١٠/٢٠ يف دائرة التنمية االقت�سادية بخورفكان.  اىل ال�سيد/ ابراهيم 
اال�سم  بتغيري  يرغب  والتتتذي   ، الهند   : اجلن�سية   - افكازهايل  اور  حممد  هايل  اورافتتكتتاز 
الزبارة للمندي.  ليكن معلوما للجميع  التجاري من مطعم جنم اخلتتور اىل مطعم جنم 
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 االعالن.
مكتب الكاتب العدل خورفكان
عائ�شة حممد علي 

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

الكاتب العدل- خورفكان
العدد 12161 بتاريخ 2017/10/31   

 اعـــــــالن       
ال�سيد/   : ختتورفتتكتتان   والت�سديقات-  التتعتتدل  الكاتب  بتتتادارة  التتعتتدل  الكاتب  انتتا  ايل  تتتقتتدم 
�سلطان يو�سف مراد عبداهلل الري�سي ، اجلن�سية :االإمتتارات ، وطلب الت�سديق على حمرر 
يت�سمن )تنازل( يف ح�سته البالغة ١٠٠% يف اال�سم التجاري طلوع الفجر لتلميع وتركيب 
واملرخ�ض   ، ال�سيارات  زينة  تركيبت   ، ال�سيارات  تلميع  الرخ�سة  ن�ساط   ، ال�سيارات  زينة 
بتاريخ  ال�سادر   6٠٤٠39 رقتتم  مهنية  رخ�سة  خورفكان  يف   االقت�سادية  التنمية  دائتترة  من 
اأحمد  ال�سيدة /زينب  التنمية االقت�سادية بوخورفكان.  اىل كال من  دائرة  ٢٠١٠/١/6 يف 
مراد بن غريب البلو�سي - اجلن�سية : االإمتتارات ، بن�سبة 5٠% ال�سيدة/ هدى �ساهني علي 
احلمادي - اجلن�سية : االإمارات - بن�سبة 5٠% -  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 االعالن.
الكاتب العدل خورفكان
عائ�شة حممد علي 

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

الكاتب العدل- خورفكان

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12161 بتاريخ 2017/10/31   

انذار عديل  بالن�شر
 رقم 2017/7486   

املنذر : الزاجل للعقارات - �ض ذ م م ، وميثلها/ حممد �سفيق ابو ال�سعود �سلمان ،   وميثلها رجاء ادري�سي 
ت�سويل كو�ستي مبوجب وكالة م�سدقة. رقم املحرر )٢٠١٧/١/١٧٤39( - عنوانه : دبي - انرنا�سيونال 

�سيتي - احلي الفرن�سي بناية P20 حمل رقم ١٤ ور�سان االوىل ت  : ٠55556٤669 - ٠٤36٢36٢9
املنذر اليه :  مقهي ام اي كيه اي - �ض ذ م م ، 

عنوانه : دبي - ديرة - املرر - حمل رقم ٠٤ - رقم االر�ض 8٤٢-١١٧ 
و�تتستتداد قيمة   ) رقتتم ٠٤  املتترر - حمل  التام للعقار )ديتترة  اليه ب�سرورة االختتالء  املنذر  املنذر /  ينذر 
تاريخ  �سهر من  اق�ساها  وذلتتك كله يف مدة  واملتتاء  الكهرباء  فاتورة  باال�سافة اىل   ، امل�ستحقة  االيجار 
املطالبة  يف  حقه  حتفظ  التي  القانونية  االجتتتترءات  التتتختتاذ  املتتنتتذر  �سي�سطر  واال  االنتتتذار  هتتذا  ن�سر 
ب�سداد كامل القيمة االيجارية وم�ساريف الكهرباء واملياه مبا يف ذلك اللجوء اىل ال�سلطات املخت�سة 
فيها  مبا  التقا�سي  وم�ساريف  ر�سوم  بكافة  اليه  املنذر  وحتميل  حقوقه  حلفظ  الق�سائية  واجلهات 

اتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12161 بتاريخ 2017/10/31   

انذار عديل  بالن�شر
 رقم 2017/7487   

املنذر : الزاجل للعقارات   ، وميثلها/ حممد �سفيق ابو ال�سعود �سلمان ،  وميثله رجاء ادري�سي ت�سويل 
كو�ستي مبوجب وكالة م�سدقة. رقم املحرر )٢٠١٧/١/١٧٤39( - عنوانه : دبي - انرنا�سيونال �سيتي 

- احلي الفرن�سي بناية P20 حمل رقم ١٤ ور�سان االوىل ت  : ٠55556٤669 - ٠٤36٢36٢9
املنذر اليه : وود دي�سريكت للتجارة - �ض ذ م م 

عنوانه : دبي انف�ستمنت بارك G-16 رقم االر�ض 68٠-59٧ 
 )G-16 ينذر املنذر / املنذر اليه ب�سرورة االخالء التام للعقار )مبنى انف�ستمنت بارك - �سقة رقم
و�سداد قيمة االيجار امل�ستحقة ، باال�سافة اىل فاتورة الكهرباء واملاء وذلك كله يف مدة اق�ساها �سهر 
يف  حقه  حتفظ  التي  القانونية  االجتتترءات  التخاذ  املنذر  �سي�سطر  واال  االنتتتذار  هتتذا  ن�سر  تاريخ  من 
املطالبة ب�سداد كامل القيمة االيجارية وم�ساريف الكهرباء واملياه مبا يف ذلك اللجوء اىل ال�سلطات 
املخت�سة واجلهات الق�سائية حلفظ حقوقه وحتميل املنذر اليه بكافة ر�سوم وم�ساريف التقا�سي مبا 

فيها اتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12161 بتاريخ 2017/10/31   

انذار عديل  بالن�شر
 رقم 2017/7475

املنذر : ح�سام املبي�ض 
املنذر اليها : �سعيد دروي�سي لال�ستثمارات - �ض ذ م م )جمهول حمل االقامة( 

ينذر املنذر املنذر اليها 
١- �سرعة ت�سديد مبلغ وقدره ١٢5.٧5٠.٠٠ درهم مائة وخم�سة وع�سرون الفا و�سبعمائة وخم�سون 
الواقعة بني  الفرة  االيجار عن  بدل  امل�ستحق من  الثاين  الق�سط  قيمة  درهما وهو عبارة عن 
تاريخ ٢٠١٧/6/١5 وحتى تاريخ ٢٠١٧/١٠/١٤ على ان يكون ال�سداد خالل مدة اق�ساها ثالثون 
يوما من تاريخ ا�ستالمكم لهذا االنذار ، ٢- يف حالة عدم التزامكم فاننا �سوف نقوم باتخاذ كافة 
املحل مع حتميلكم  اأجل حماية حقوق موكلنا واخالئكم من  القانونية �سدكم من  االجتتراءات 
بالتعوي�ض عن  القانونية ومطالبتكم  الفوائد  اليها  واالتعاب م�سافا  والر�سوم  امل�ساريف  كافة 

اال�سرار التي حلقت باملنذر امتناعكم عن تنفيذ التزاماتكم. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12161 بتاريخ 2017/10/31   

اإعالن بالن�شر
رقم 2017/7464   

املنذر : فاطمة ماجد ال�سويدي 
املنذر اليه : جنمة �سحار للخدمات الفنية - �ض ذ م م 

امل��ض�ع 
 )١٧.5٠٠( قيمته  والبالغ   )١٠٠٠36( رقم  املرجتع  ال�سيك  قيمة  �سداد  ب�سرورة  اليه  املنذر   / املنذر  ينذر 
وال�سيك رقم )١٠٠٠38( والبالغ قيمته )١٧.٠٠٠( درهم وامل�سحوبني على نور بنك ، ويف حال عدم التزام 
املوؤجرة وت�سليمها للمنذر وت�سليم  العني  ال�سيكات املرجتعة يتوجب عليه اخالء  اليه ب�سداد قيمة  املنذر 
مفاتيح العقار و�سداد القيمة االيجارية للعقار حتى تاريخ االخالء التام ، وت�سليم العقار للمنذر خالية من 
ال�سواغل و�سداد كامل مبالغ ا�ستهالك املاء والكهرباء حتى تاريخ االخالء وذلك يف مدة اق�ساها ثالثون 
يوم من تاريخ الن�سر ، واال �سوف ي�سطر املنذر اىل اتخاذ كافة االجراءات القانونية التي حتفظ له حقه 
التزام  ا�سرار اخرى ترتب على عدم  اي  بالتعوي�ض عن  واملطالبة  الق�سائية  الدعاوى  اقامة  مبا فيها 

املنذر اليه باخالء العني ، مع حتميل املنذر اليه بالر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة.   
الكاتب العدل
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العدد 12161 بتاريخ 2017/10/31   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2017/1071 جتاري كلي                                                
ب�سفته  ا�سعد حداد   -٢ فردية(  )موؤ�س�سة  �سكيوريتى )كوم�سيك(  كوميونيكي�سنز  عليه/١-  املحكوم  اىل 
نعلنكم  االقامة  حمل  جمهويل  )كوم�سيك(  �سكيوريتي  كوميونيكي�سنز  ملديونية  �سامن  وكفيل  مالك 
ل�سالح/بنك  اعتتاله  املتتذكتتورة  التتدعتتوى  يف   ٢٠١٧/8/١٤ بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  بتتان 
ابوظبي الوطني بحكمت املحكمة ١/ بالزام املدعي عليها االوىل بان توؤدي للمدعي مبلغ ١56.6٤.665 
عنه  والفائدة  فل�سا(  و�ستون  واربعة  درهما  و�ستة وخم�سون  ومائة  الفا  و�ستون  )�ستمائة وخم�سة  درهم 
بواقع 9% �سنويا من تاريخ املطالبة احلا�سل يف ٢٠١٧/5/٤ وحتى ال�سداد التام ٢ وبالزام املدعي عليهما 
بالت�سامن والتكافل فيما بينهما بان يوؤديا للمدعي مبلغ وقدره 65٠٠٠٠ درهم )�ستمائة وخم�سون الف 
درهم(  �سنويا من تاريخ املطالبة يف ٢٠١٧/5/٤ وحتى ال�سداد التام والزمتها بالر�سوم وامل�ساريف ومبلغ 
الف درهم مقابل اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا 
من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم 

حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12161 بتاريخ 2017/10/31   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2017/1092 جتاري كلي
اىل املحكوم عليه/١- اك�ض كون�سبت�ض �سولوت�سنز لتجارة االلكرونيات - ذ م م ٢-عا�سم انور على 
�سجواين انور علي ب�سفته كفيل �سامن ملديونية اك�ض كون�سبت�ض �سولوت�سنز لتجارة االلكرونيات 
- ذ م م  جمهويل حمل االقامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ ٢٠١٧/8/١٤ يف 
الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/م�سرف ابوظبي اال�سالمي بحكمت املحكمة بالزام املدعي عليهما 
بالت�سامن فيما بينهما بان يوؤديا للم�سرف املدعي مبلغ مليون وثالثمائة و�سبعة وثالثون و�سبعة 
امل�ستحقة  املديونية  قيمة  فل�سا  واربعة وثالثون  درهما   واثنان وثالثون  وت�سعمائة  الف  وثالثون 
امل�سرف من جراء  التي حلقت  اال�سرار  التعوي�ض عن  �سبيل  درهتتم على  الف  مائة  ومبلغ  عليهما 
خطئهما والزمتهما بامل�سروفات والف درهم مقابل اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�سوري قابال 
�ساحب  با�سم  �سدر  االعتتالن  هذا  لن�سر  التايل  اليوم  من  اعتبارا  يوما  ثالثني  خالل  لال�ستئناف 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12161 بتاريخ 2017/10/31   

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2017/1070 جتاري كلي                                                

اىل املحكوم عليه/١- هوم اوف براند�ض للتجارة العامة - �ض ذ م م  ٢-عمر احمد كاتب 
م    م  ذ  �تتض   - العامة  للتجارة  براند�ض  اوف  هتتوم  ملديونية  �سامن  وكفيل  �سريك  ب�سفته 
جمهويل حمل االقامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  ١٤/8/٢٠١٧  
يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/ بنك ابوظبي الوطني بالزام املدعي عليهما بالت�سامن 
فيما بينهما بان يوؤديا للبنك املدعي مبلغ مليون ومائتني وواحد و�سبعون الف واربعمائة 
و�سبعة دراهم وواحد وع�سرون فل�سا وفوائد القانونية بواقع 9% اعتبارا من تاريخ املطالبة 
حكما  املتتحتتامتتاة.   التعاب  مقابل  درهتتم  والتتف  امل�سروفات  والزمتهما  ال�سداد  متتتام  وحتى 
لن�سر  التايل  اليوم  اعتبارا من  مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما 
هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم 

دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12161 بتاريخ 2017/10/31   

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2017/1538  جتاري جزئي                                             

بان  �سانتو�ض كينجر  جمهول حمل االقامة نعلنكم  اىل املحكوم عليه/١- بو�سبا 
املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  ٢٠١٧/8/3  يف الدعوى املذكورة اعاله 
ل�سالح/ اميك�ض )ال�سرق االأو�سط( �ض م ب )م( فرع دبي بالزام املدعي عليها بان 
توؤدي  للمدعية مبلغ ) ١٠3.6٧5.96 درهم( ) مائة وثالثة الف و�ستمائة وخم�سة 
من  �سنويا   %9 بواقع  القانونية  والفوائد   ) فل�سا  وت�سعون  و�ستة  درهتتم  و�سبعون 
درهم  خم�سمائة  ومبلغ  بامل�ساريف  والزمتها   ٢٠١٧/3/١6 يف  اال�ستحقاق  تاريخ 
مقابل اتعاب املحاماة.   حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني 
يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12161 بتاريخ 2017/10/31   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2017/2706  جتاري جزئي                                           
اىل املحكوم عليه/١- باليات رام موهان بن باراتن  جمهول حمل االقامة نعلنكم 
املذكورة  الدعوى  ٢٠١٧/9/١٢  يف  بتاريخ   املنعقدة  بجل�ستها  املحكمة حكمت  بان 
املدعي  بتتالتتزام  دبتتي  فتترع  �تتض م ب )م(  االأو�تتستتط(  اعتتاله ل�سالح/ اميك�ض )ال�سرق 
عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ ) ت�سعة االف ومائتي وت�سعة واربعني درهم وثالثة 
يف  احلا�سل  اال�ستحقاق  تاريخ  من   %9 بواقع  القانونية  والفائدة  فل�سا(  وثمانني 
درهم    ثالثمائة  ومببلغ  بامل�سروفات  والتتزمتتتتته  التت�تتستتداد  متتتام  وحتتتتتى   ٢٠١٧/٤/٤
املحاماة. حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني  اتعاب  مقابل 
يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12161 بتاريخ 2017/10/31   

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2017/2201  جتاري جزئي                                           

اىل املحكوم عليه/١- بانكاج روبين�سون روبين�سون الفريد جمهول حمل االقامة 
الدعوى  يف   ٢٠١٧/9/١3 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  بتتان  نعلنكم 
بالزام  دبي  )م( فرع  م ب  �ض  االأو�تتستتط(  )ال�سرق  اميك�ض  ل�سالح/  اعتتاله  املذكورة 
درهم(   وثتتمتتانتتني  التتف  و�ستني  )ثمانية  مبلغ  للمدعية  يتتتتوؤدي   بتتان  عليه  املتتدعتتي 
والفائدة  القانونية بواقع 9% من تاريخ اال�ستحقاق احلا�سل يف ٢٠١٧/٢/٢٠ وحتى 
متام ال�سداد والزمته بامل�سروفات  ومببلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ست 
ما عدا ذلك من طلبات.   حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني 
يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12161 بتاريخ 2017/10/31   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2017/2799  جتاري جزئي                                           
اىل املحكوم عليه/١- �سريالل باالكري�سنان ناير  جمهول حمل االقامة نعلنكم بان 
املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  ٢٠١٧/9/١9  يف الدعوى املذكورة اعاله 
ل�سالح/ اميك�ض )ال�سرق االأو�سط( �ض م ب )م( فرع دبي بالزام املدعي عليها بان 
يوؤدي للمدعية مبلغ �ستة ع�سر الف واربعمائة وت�سعني درهم وواحد وت�سعني فل�سا 
والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ اال�ستحقاق احلا�سل يف ٢٠١٧/5/٢8 وحتى 
متام ال�سداد والزمته بامل�سروفات ومببلغ خم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة.   
حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم 
التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12161 بتاريخ 2017/10/31   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2017/2703  جتاري جزئي                                           
بان  نعلنكم  االقامة  حمل  جمهول  قتتادر  �سجيد  �سيد  قتتادر  عليه/١-  املحكوم  اىل 
املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  ٢٠١٧/١٠/٤  يف الدعوى املذكورة اعاله 
ل�سالح/ اميك�ض )ال�سرق االأو�سط( �ض م ب )م( فرع دبي بالزام املدعي عليها بان 
يتتوؤدي  للمدعية مبلغ ) اثنني وخم�سني الف وت�سعة وثمانني درهم و�ستة فل�سا(  
والفائدة  القانونية بواقع 9% من تاريخ املطالبة الق�سائية احلا�سل يف ٢٢/5/٢٠١٧ 
وحتى متام ال�سداد والزمته بامل�سروفات  ومببلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة.   
حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم 
التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12161 بتاريخ 2017/10/31   

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2017/2169  جتاري جزئي                                           

اىل املحكوم عليه/١- كوينتني كر�ستوفر لوي�ض  جمهول حمل االقامة نعلنكم بان 
اعاله  املذكورة  الدعوى  يف   ٢٠١٧/8/٢3 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة 
بان  املدعي عليها  بالزام  دبي  م ب )م( فرع  �ض  االأو�سط(  )ال�سرق  اميك�ض  ل�سالح/ 
يوؤدي  لل�سركة املدعية مبلغ )6١.١89.٧٤ درهم( )واحد و�ستون الف ومائة وت�سعة 
وثمانون درهما واربعة و�سبعون فل�سا( ، وفائدة تاأخريية بواقع 9% �سنويا من تاريخ 
اقامة النزاع يف ٢٠١٧/١/5 وحتى متام ال�سداد ، والزمته بامل�سروفات والر�سوم ومبلغ 
اتعاب املحاماة. حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف  خم�سمائة درهم مقابل 
خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12161 بتاريخ 2017/10/31   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

ا�سم ال�سركة : ال�ان للمالب�ص اجلاهزة - �ص ذ م م 
القانوين: ذات  ال�سكل    IC1- RUS- V2-S6 العاملية- دبي  العنوان: نخيل-املدينة 
م�سوؤولية حمدودة. رقم الرخ�سة: 6٧٧١55  رقم القيد بال�سجل التجاري: ١١٠٢86٧ 
ال�سجل  التاأ�سري يف  باأنه قد مت  التنمية االقت�سادية بدبي  مبوجب هذا تعلن دائتترة 
اأعتتاله، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي  املذكورة  ال�سركة  باإنحالل  التجاري لديها 
 ٢٠١٧/١٠/١9 بتاريخ  دبتتي  حماكم  العدل  كاتب  لتتدى  واملوثق   ٢٠١٧/١٠/١9 بتاريخ 
وعلى من لديه اأي اعرا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني املكتب ال�طني 
  - ال�سطوة   - بردبي   - طتتراف  بن  �سامل  هتتالل  : مكتب ملك  العنوان   ، للمحا�ضبة 
واالأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً   ٠٤ فاك�ض/398٧8٧٧   ٠٤  398٧8٧٠ هاتف: 

الثبوتية وذلك خالل )٤5( يوماً من تاريخ ن�سر هذا االإعالن.
دائرة التنمية القت�ضادية

دائرة التخطيط والتطوير 
موؤ�ش�شة املوانىء واجلمارك واملنطقة احلرة

حكـــــومـــــة دبـــــــــي       
العدد 12161 بتاريخ 2017/10/31   

  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    
ا�سم امل�سفي: املكتب ال�طني للمحا�ضبة  

 العنوان : مكتب ملك هالل �سامل بن طراف - بردبي - ال�سطوة -  هاتف: 398٧8٧٠ ٠٤ 
فاك�ض/398٧8٧٧ ٠٤  مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�سادية بدبي باأنه 
قد مت تعيني امل�سفي املذكور اأعاله لت�سفية  ال�ان للمالب�ص اجلاهزة - �ص ذ 
م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ ٢٠١٧/١٠/١9 واملوثق لدى كاتب 
اأو  اعرا�ض  اأي  لديه  من  وعلى    ٢٠١٧/١٠/١9 بتاريخ  دبتتي  حماكم  العدل 
مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور 
اأعاله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )٤5( 

يوماً من تاريخ ن�سر هذا االإعالن.
دائرة التنمية القت�ضادية

دائرة التخطيط والتطوير 
موؤ�ش�شة املوانىء واجلمارك واملنطقة احلرة

حكـــــومـــــة دبـــــــــي       
العدد 12161 بتاريخ 2017/10/31   

 يف الق�شية رقم 927 ل�شنة 2017 جتاري جزئي الفجرية 
املعلن اليه املدعي عليه / من�سور حممد ح�سن البلو�سي 

بناء على تكليفنا من قبل حمكمة الفجرية االحتادية االبتدائية - املوقرة العمال 
 ٢٠١٧/١١/٧ املوافق  الثالثاء  يوم  حددنا  فقد  اعاله  الدعوى  يف  امل�سرفية  اخلربة 
العا�سرة والن�سف لعقد االجتماع للخربة امل�سرفية وذلك مبكتب اخلبري الكائن - 
مكتب الفكر املثايل لال�ست�سارات االدارية الكائن يف اأبوظبي - �سارع فاطمة بنت مبارك 
)النجدة( - بجانب بنك �ستاندرد ت�سارترد - مقابل م�ست�سفى الراحة - برج اليا�سات 
- الطابق )١8( - �ستانلي مكتب رقم )٠3( لذا يطلب ح�سوركم او من ميثلكم قانونا 

حل�سور االجتماع املذكور مع اح�سار كافة امل�ستندات املتعلقة بالدعوى. 
اخلبري امل�شريف  / اجمد دعا�س  
وزارة العدل - رقم القيد 519 

دعوة حل�شور 
اجتماع اخلربة امل�شرفية 

العدد 12161 بتاريخ 2017/10/31   
 يف الق�شية رقم 178 ل�شنة 2017 جتاري جزئي الفجرية 

املعلن اليه املدعي عليه / حميد حممد �سعيد ح�سن اليماحي  
بناء على تكليفنا من قبل حمكمة الفجرية االحتادية االبتدائية - املوقرة العمال 
 ٢٠١٧/١١/٧ املوافق  الثالثاء  يوم  حددنا  فقد  اعاله  الدعوى  يف  امل�سرفية  اخلربة 
العا�سرة  لعقد االجتماع للخربة امل�سرفية وذلك مبكتب اخلبري الكائن - مكتب الفكر 
املثايل لال�ست�سارات االدارية الكائن يف اأبوظبي - �سارع فاطمة بنت مبارك )النجدة( 
- بجانب بنك �ستاندرد ت�سارترد - مقابل م�ست�سفى الراحة - برج اليا�سات - الطابق 
)١8( - �ستانلي مكتب رقم )٠3( لذا يطلب ح�سوركم او من ميثلكم قانونا حل�سور 

االجتماع املذكور مع اح�سار كافة امل�ستندات املتعلقة بالدعوى. 
اخلبري امل�شريف  / اجمد دعا�س  
وزارة العدل - رقم القيد 519 

دعوة حل�شور 
اجتماع اخلربة امل�شرفية 

العدد 12161 بتاريخ 2017/10/31   
اإنذار عديل 

 رقم الت�شديق 2017/27726  
املنذر : بنك ابوظبي التجاري  

العنوان : العنوان : اإمارة دبي - ديرة - �سارع املطار بوكالة املحامي / من�سور عبداهلل حممد احمد الزرعوين مبوجب 
الوكالة حم�سر الت�سديق رقم ١6٠3٠٠٤٢58 تاريخ ٢٠١6/5/١٧ وميثله يف التوقيع / بالل بن ابراهيم جميلي مبوجب 

التفوي�ض رقم /٢٠١٧/١/٧5588 بتاريخ ٢٠١٧/٤/3 - حمكمة دبي - الرئي�سي 
املنذر اليه : برويز زمري كام كار- عماين اجلن�سية - اإمارة راأ�ض اخليمة - النخيل - ت : ٠5٠٢36598 

املو�سوع : اإخطار ب�سداد مبلغ وقدره )٢8٤.٠3٠.95( درهم 
درهم  وقتتدره )95.٢8٤.٠3٠(  �سداد مبلغ  �سرعة  ، يرجى  اليكم  االخطار  بار�سال هذا  لنا  وبتكليفه  املنذر  بوكالتنا عن 
التاأخري يف �سداد االق�ساط  )مائتان واربعة وثمانني وثالثني درهم وخم�سة وت�سعني( قيمة املر�سد بذمتكم نتيجة 
ال�سهرية املتعلقة ب�ساأن متويل ال�سيارة رقم )33٠٠5/خ�سو�سي/N/دبي( من نوع )مر�سيد�ض جي ال اي ٤( واملمولة 

ل�ساحلكم من قبل املنذر. 
وثمانني  واربعة  )مائتان  درهتتم   )٢8٤.٠3٠.95( مبلغ  �سداد  ب�سرورة   : بالتايل  اليه  املخطر  املخطر  يخطر   : لذلك 
وثالثني درهم وخم�سة وت�سعني(  الينا ب�سفتنا وكالء عن املنذر او اىل املنذر �سخ�سيا وذلك يف موعد اق�ساه �سبعة ايام 
من تاريخ تبليغكم بهذا االخطار واال �سوف ن�سطر ا�سفني التخاذ اجراءات بيع ال�سيارة املذكورة مع حتميلكم كافة ما 

ينتج عن ذلك من الفوائد والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.  
 املنذر       

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12161 بتاريخ 2017/10/31   
اإنذار عديل 

 رقم الت�شديق 2017/27725  
املنذر : بنك ابوظبي اال�سالمي   

الزرعوين  املحامي / من�سور عبداهلل حممد احمد  املطار بوكالة  �سارع  اإمتتارة دبي - ديرة -   : العنوان   : العنوان 
مبوجب الوكالة حم�سر الت�سديق رقم ٢٠١6/١/١56٠٢5 تاريخ ٢٠١6/٧/٢٤ وميثله يف التوقيع / بالل بن ابراهيم 

جميلي مبوجب التفوي�ض رقم /٢٠١٧/١/٧5588 بتاريخ ٢٠١٧/٤/3 - حمكمة دبي - الرئي�سي 
املنذر اليه : علي �سعيد �سالح اوالد وديز - عماين اجلن�سية - اإمارة راأ�ض اخليمة 

املو�سوع : اإخطار ب�سداد مبلغ وقدره )٢9.٢68.٧٢( درهم 
بوكالتنا عن املنذر وبتكليفه لنا بار�سال هذا االخطار اليكم ، يرجى �سرعة �سداد مبلغ وقدره )٢9.٢68.٧٢( درهم 
)فقط ت�سعة وع�سرين الف ومئتان وثمانية و�ستون درهم واثنان و�سبعون فل�ض ال غري(  قيمة املر�سد بذمتكم 
الثالثة  ال�سيارة رقم )893٢٤/خ�سو�سي/الفئة  التاأخري يف �سداد االق�ساط ال�سهرية املتعلقة ب�ساأن متويل  نتيجة 
: يخطر  لذلك  املنذر.   قبل  ل�ساحلكم من  واملمولة  احمر(   - واجتتن جولف  نوع )فولك�ض  ( من  /ابوظبي  ع�سر 
املخطر املخطر اليه بالتايل : ب�سرورة �سداد مبلغ )٢9.٢68.٧٢( درهم )فقط ت�سعة وع�سرين الف ومئتان وثمانية 
و�ستون درهم واثنان و�سبعون فل�ض ال غري( الينا ب�سفتنا وكالء عن املنذر او اىل املنذر �سخ�سيا وذلك يف موعد 
اق�ساه �سبعة ايام من تاريخ تبليغكم بهذا االخطار واال �سوف ن�سطر ا�سفني التخاذ اجراءات بيع ال�سيارة املذكورة 

مع حتميلكم كافة ما ينتج عن ذلك من الفوائد والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.  
 املنذر       

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12161 بتاريخ 2017/10/31   
اإنذار عديل 

 رقم الت�شديق 2017/28396  
املنذر : بنك ابوظبي اال�سالمي   

العنوان : العنوان : اإمارة دبي - ديرة - �سارع املطار بوكالة املحامي /من�سور عبداهلل حممد احمد الزرعوين مبوجب 
جميلي  ابراهيم  بن  بالل   / التوقيع  يف  وميثله   ٢٠١6/٧/٢٤ تاريخ   ٢٠١6/١/١56٠٢5 رقم  الت�سديق  حم�سر  الوكالة 

مبوجب التفوي�ض رقم /٢٠١٧/١/٧5588 بتاريخ ٢٠١٧/٤/3 - حمكمة دبي - الرئي�سي
راأ�تتض اخليمة - ختتزام - بالقرب من  اإمتتارة   - اإمتتاراتتتي اجلن�سية   - الرا�سدي  اليه : �سعيد مبارك مبخوت �سامل  املنذر 

الفالودة ت : ٠553٢698٧٤ 
املو�سوع : اإخطار ب�سداد مبلغ وقدره )٧١.55٠.٢8( درهم 

بوكالتنا عن املنذر وبتكليفه لنا بار�سال هذا االخطار اليكم ، يرجى �سرعة �سداد مبلغ وقدره )٧١.55٠.٢8( درهم )فقط 
واحد و�سبعون الف وخم�سمائة وخم�سني درهم وثمانية وع�سرون فل�ض(  قيمة املر�سد بذمتكم نتيجة التاأخري يف �سداد 
االق�ساط ال�سهرية املتعلقة ب�ساأن متويل ال�سيارة رقم )5٧383/خ�سو�سي/الفئة 16/ابوظبي( واملمولة ل�ساحلكم من 
قبل املنذر. - لذلك : يخطر املخطر املخطر اليه بالتايل : ب�سرورة �سداد مبلغ )٧١.55٠.٢8( )فقط واحد و�سبعون الف 
وخم�سمائة وخم�سني درهم وثمانية وع�سرون فل�ض( درهم الينا ب�سفتنا وكالء عن املنذر او اىل املنذر �سخ�سيا وذلك يف 
موعد اق�ساه �سبعة ايام من تاريخ تبليغكم بهذا االخطار واال �سوف ن�سطر ا�سفني التخاذ اجراءات بيع ال�سيارة املذكورة 

مع حتميلكم كافة ما ينتج عن ذلك من الفوائد والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.  
 املنذر       

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12161 بتاريخ 2017/10/31   
مذكرة اعادة اعالن بالن�شر

يف  الدعوى 2017/1443  ا�شتئناف جتاري   
اىل امل�ستاأنف �سده/ ١- ملهم �سالح ابو عا�سى ٢- ان�ض ح�سن احلجلي  
جمتتهتتويل حمتتل االقتتتامتتتة مبتتا ان املتت�تتستتتتتاأنتتف /حمتتمتتد عتتتارف عتتلتتي را�سد 
بالدعوى رقم :  ال�سادر  القرار/ احلكم  ا�ستاأنف  -  قد  الفال�سي  العبار 
يوم  لها جل�سه  وحتتددت  بتاريخ ٢٠١٧/٧/٢5   ٢٠١٧/١63٠ جتاري جزئي 
رقم  بالقاعة  �سباحا    ١٠.٠٠ ال�ساعة    ٢٠١٧/١١/١٤ املتتوافتتق  التتثتتالثتتاء  
ch2.E.23 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 12161 بتاريخ 2017/10/31   

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2017/1537  جتاري جزئي                                           

اىل املحكوم عليه/١- كومار كي�سين�ساند رامواين  جمهول حمل االقامة نعلنكم بان 
املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  ٢٠١٧/9/٢٧  يف الدعوى املذكورة اعاله 
ل�سالح/ اميك�ض )ال�سرق االأو�سط( �ض م ب )م( فرع دبي بالزام املدعي عليها بان 
يوؤدي  للمدعي مبلغ وقدره ) ١٠٧.8٤٢.٤5 درهم( ) مائة و�سبعة الفا وثمامنائة 
واثنان واربعني وخم�سة واربعني فل�سا ( وفائدة 9% من تاريخ ٢٠١٧/٤/٢٠ وحتى 
اتعاب  مقابل  درهتتم  خم�سمائة  ومبلغ  وامل�ساريف  بالر�سوم  والزمته  ال�سداد  متام 
اعتبارا  يوما  قابال لال�ستئناف خالل ثالثني  املحاماة. حكما مبثابة احل�سوري 
من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12161 بتاريخ 2017/10/31   
اعالن حكم بالن�شر

         يف  الدعوى رقم 2017/2124  جتاري  جزئي 
اىل املحكوم عليه/١- ام بي كيه لتجارة املواد الغذائية �ض.ذ.م.م جمهول حمل االقامة 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ ٢٠١٧/8/١٤  يف الدعوى املذكورة 
للمدعية  يتتوؤدي  بتتان  عليه  املدعي  بالزام  ذ.م.م  حتترة  بي منطقة  تي  ل�سالح/اي  اعتتاله 
مبلغ )٢٠.١96 درهم( والفائدة التاخريية عنه بواقع 9% من تاريخ املطالبة الق�سائية 
ومبلغ  وم�سروفاتها  التتدعتتوى  بر�سوم  والزمته  التتتتتام  ال�سداد  وحتى  يف:١5/6/٢٠١٧ 
خم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة. حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل 
ال�سمو  با�سم �ساحب  االعتتالن �سدر  لن�سر هذا  التايل  اليوم  اعتبارا من  يوما  ثالثني 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12161 بتاريخ 2017/10/31   

     اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/2759  جتاري جزئي

اىل املتتدعتتي عليه / ١- احتتمتتد عتتو�تتض عتتبتتدالتتقتتادر عتتبتتداهلل احلتتارثتتي جمتتهتتول حمل 
�سامل  وميثله:حنان  املعمري  عتتبتتداهلل  حمود  �سيف  املتتدعتتي/ختتالتتد  ان  مبتتا  االقتتامتتة 
بالزام  االمر  با�سدار  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأقتتام  قد  الباي�ض  ح�سن 
لها جل�سة  وامل�ساريف. وحددت  والر�سوم  درهم  ب�سداد مبلغ )35٠٠٠(  عليه  املدعي 
لذا   Ch1.C.13 بالقاعة  �ض   8.3٠ ال�ساعة    ٢٠١٧/١١/١5 املوافق  االربعاء  يوم 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقتتل  ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري. 
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12161 بتاريخ 2017/10/31   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/3067  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه /حالف �سامل عاي�ض �سايع االحبابي جمهول حمل االقامة مبا 
ان املدعي/�سليمان بن �سالح بن �سيف اهلل العجيمي وميثله:را�سد عبداهلل علي 
هوي�سل النعيمي قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه 
مببلغ وقدره )١٠٠.٠٠٠( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة ١٢% 
التام. وحددت لها جل�سة يوم االربعاء  ال�سداد  ال�سيك وحتى  ا�ستحقاق  من تاريخ 
Ch 1.C.13 لذا فاأنت مكلف  ال�ساعة 8.3٠ �ض بالقاعة  املوافق 8/٢٠١٧/١١  
باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات 
، علما بان مت احالة الدعوى اىل  اأيتتام على االأقتتل  للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

الدائرة املخت�سة لنظرها  . 
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12161 بتاريخ 2017/10/31   

     اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/3194  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / ١- فيليك�ض �سانتوريا ليبريان جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/
العمران  عتتمتتران  عتتبتتداهلل  حمد  وميتتثتتلتته:عتتبتتداهلل  �تتتتض.م.ع  التتوطتتنتتي  القيوين  ام  بنك 
مببلغ  عليه  املتتدعتتي  بتتالتتزام  املطالبة  ومو�سوعها  التتدعتتوى  عليك  اأقتتتام  قتتد  ال�سام�سي 
 %٢.٤9 والفائدة  املحاماة  واتتتعتتاب  وامل�ساريف  والر�سوم  درهتتم   )3٤.٧5١.١8( وقتتدره 
�سهريا متتن:٢٠١١/١٢/٢٠ وحتى ال�سداد التام. وحددت لها جل�سة يوم االثنني املوافق 
اأو  Ch1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�سور  ٢٠١٧/١١/6  ال�ساعة 8.3٠ �ض بالقاعة 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل 
اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل  ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري. 

رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12161 بتاريخ 2017/10/31   
اعالن حكم متهيدي بالن�شر

 يف  الدعوى رقم 2353 /2017 جتاري جزئي 
 اىل املدعي عليه/ 1- حممد ن�از بن حممد ان�ر  - جمه�ل حمل الإقامة  - مبا اأن املدعي/ بنك اأم القي�ين ال�طني - �ص م  ع 
مبا اأن املدعي/ بنك اأم القي�ين ال�طني - �ص م ع  قد اقام الدع�ى املذك�رة وعليه نعلنكم بان املحكمة حكمت بتاريخ 

2017/10/19 احلكم التمهيدي التايل :  

ch1.C.14 وحددت لها املحكمة جل�ضة ي�م اخلمي�ص امل�افق  2017/11/23  ال�ضاعة 8:30  �ضباحا يف القاعة
رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12161 بتاريخ 2017/10/31   

اعالن حكم متهيدي بالن�شر
 يف  الدعوى رقم 2231 /2017 جتاري جزئي 

 اىل املدعي عليه/ 1- �ضليمان مبارك �ضليمان   - جمه�ل حمل الإقامة  مبا اأن املدعي/ بنك اأم القي�ين ال�طني - �ص م  ع 
مبا اأن املدعي/ بنك اأم القي�ين ال�طني - �ص م ع  قد اقام الدع�ى املذك�رة وعليه نعلنكم بان املحكمة حكمت بتاريخ 

2017/10/19 احلكم التمهيدي التايل :  

ch1.C.14 وحددت لها املحكمة جل�ضة ي�م اخلمي�ص امل�افق  2017/11/23  ال�ضاعة 8:30 �ضباحا يف القاعة
رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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العدد 12161 بتاريخ 2017/10/31   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/9449  عمايل جزئي
�تتتتض.ذ.م.م جمهول  الفنية  ابتتوعتتو�تتض لالعمال  / ١-حمتتمتتد  عليه  املتتدعتتي  اىل 
حمل االقامة مبا ان املدعي /�سريف علي علي حممود ا�سماعيل قد اأقام عليك 
درهم( مع  وقدرها )3533  املطالبة مب�ستحقات عمالية  الدعوى ومو�سوعها 
تذاكر ال�سفر اىل موطنه او ما يقابلها عينا )٢٠٠٠ درهم( والر�سوم وامل�ساريف 
يوم  لها جل�سة  ال�سكوى:MB177235488AE/2017  وحددت  رقم 
لذا   ch1.A.1 بالقاعة  �ض   ٠8.3٠ ال�ساعة   ٢٠١٧/١١/١5 املوافق  االربتتعتتاء 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12161 بتاريخ 2017/10/31   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/9594  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / ١-ات�ض تي كيه للتجارة العامة �ض.ذ.م.م جمهول حمل االقامة 
التتدعتتوى ومو�سوعها املطالبة  اأقتتتام عليك  املتتدعتتي /زهتتتور ختتان وزيتتر قتتد  مبتتا ان 
درهم(   ١5٠٠( مببلغ  عتتودة  وتذكرة  درهتتم(   ١59٢6( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات 
لها  وحتتتددت    MB177076532AE:ال�سكوى رقتتم  وامل�ساريف  والتتر�تتستتوم 
 ch1.A.1 بالقاعة  ٠8.3٠ �ض  ال�ساعة  املوافق 8/٢٠١٧/١١  االربعاء  يوم  جل�سة 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لتتذا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12161 بتاريخ 2017/10/31   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/9102  عمايل جزئي
مبا  االقتتامتتة  حمل  جمهول  �تتتض.ذ.م.م  ال�سوكوال  فن  ١-با�سن   / عليه  املدعي  اىل 
املطالبة  ومو�سوعها  التتدعتتوى  عليك  اأقتتتام  قتتد  د�ستكري  ختتان  /ظتتفتتر  املتتدعتتي  ان 
درهم(   ٢٠٠٠( مببلغ  عتتودة  وتذكرة  درهتتم(   3٤٠38( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات 
لها  وحتتتددت    MB176897491AE:ال�سكوى رقتتم  وامل�ساريف  والتتر�تتستتوم 
 ch1.A.2 جل�سة يوم االثنني املوافق ٢٠١٧/١١/٢٧ ال�ساعة ٠8.3٠ �ض بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لتتذا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12161 بتاريخ 2017/10/31   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/8158  عمايل جزئي

جمهول  املتتركتتبتتات  ختتدمتتات  لو�ساطة  ال�سمال  ١-عتترو�تتض   / عليه  املتتدعتتي  اىل 
حمتتل االقتتتامتتتة مبتتا ان املتتدعتتي /عتتمتتاد ابتتراهتتيتتم عتتو�تتض عتتبتتدالتتعتتزيتتز قتتد اأقام 
 ١6٤6٢5( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك 
درهتتتتتم( وتتتتذكتتترة عتتتتتودة مبتتبتتلتتغ )٢٠٠٠ درهتتتتتم( والتتتر�تتتستتتوم واملتتت�تتتستتتاريتتتف رقم 
املوافق  الثالثاء  ال�سكوى:mb175365805ae  وحددت لها جل�سة يوم 
مكلف  فتتاأنتتت  لتتتذا   ch1.A.2 بتتالتتقتتاعتتة  �تتض   ٠8.3٠ التت�تتستتاعتتة   ٢٠١٧/١١/١٤
او  متتذكتترات  متتن  لديك  متتا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  متتن  اأو  باحل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12161 بتاريخ 2017/10/31   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/6275  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / ١-بنك دوت للمقاوالت �ض.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا ان 
املدعي /حممد عمري حممد ا�سغر قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
مب�ستحقات عمالية وقدرها )١٧٤٠٠ درهم( وتذكرة عودة مببلغ )3٠٠٠ درهم( 
لها  وحتتددت    MB171583046AE:ال�سكوى رقم  وامل�ساريف  والر�سوم 
 ch1.A.2  جل�سة يوم اخلمي�ض املوافق ٢٠١٧/١١/٢ ال�ساعة ٠8.3٠ �ض بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل ، علما بان 

الدعوى مت تاجيلها اداريا حيث �سادف تاريخ:٢٠١٧/9/٢١ اجازة ر�سمية.
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12161 بتاريخ 2017/10/31   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/8074  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / ١-جنم الليايل لتعهدات تنظيم حفالت الزفاف واالعرا�ض 
جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي /ر�سدي حممود اأبوزيد ح�سن قد اأقام 
 ٧١398( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك 
واتعاب  وامل�ساريف  والتتر�تتستتوم  درهتتتم(   3٠٠٠( عتتودة مببلغ  وتتتذكتترة  درهتتتم( 
يوم  لها جل�سة  ال�سكوى:mb176115004ae  وحددت  رقم  املحاماة 
لذا  القا�سي  مبكتب  �تتض   ٠8.3٠ ال�ساعة   ٢٠١٧/١١/١6 املتتوافتتق  اخلمي�ض 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12161 بتاريخ 2017/10/31   
      مذكرة اإعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/9119  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / ١-تا�سك ليرب �سريف�ض �ض.ذ.م.م جمهول حمل االقامة 
عليك  اأقتتام  قد  اجلميل  على  ح�سن  حممد  ال�سيد  /حممد  املدعي  ان  مبا 
 53.636( وقتتدرهتتا  عمالية  مب�ستحقات  املتتطتتالتتبتتة  ومتتو�تتستتوعتتهتتا  التتدعتتوى 
درهتتتتم( وتتتذكتترة عتتتودة مببلغ )3٠٠٠ درهتتتتم( والتتر�تتستتوم واملتت�تتستتاريتتف رقم 
ال�سكوى:mb176963469ae  وحددت لها جل�سة يوم االثنني املوافق 
مكلف  فاأنت  لتتذا   ch1.A.2 بالقاعة  �ض   ٠8.3٠ ال�ساعة   ٢٠١٧/١١/١3
باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12161 بتاريخ 2017/10/31   

       اعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/7973  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / ١- مقهى �سيورو�ض باي ما�سون جمهول حمل االقامة مبا 
ان املدعي/حممد حامد كامل عبدالوهاب قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )9٠٤٢6( درهم وتذكرة عودة مببلغ )٢٠٠٠ 
  .MB176025744AE/2017:درهم( والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى
بالقاعة  ال�ساعة 8.3٠ �ض  املوافق 5/٢٠١٧/١١    وحتتددت لها جل�سة يوم االحد 
Ch1.A.5 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12161 بتاريخ 2017/10/31   

       اعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/8282  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / ١- كارلوتا للتجارة العامة �ض.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا 
ان املدعي/اأركني تورك قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات 
والر�سوم  درهتتم(   3٠٠٠( مببلغ  عتتودة  وتذكرة  درهتتم   )935٠١( وقدرها  عمالية 
يوم  جل�سة  لها  وحتتددت    .mb167019395ae:ال�سكوى رقم  وامل�ساريف 
االربعاء املوافق ٢٠١٧/١١/8   ال�ساعة 8.3٠ �ض بالقاعة Ch1.A.5 لذا فاأنت 
مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12161 بتاريخ 2017/10/31   

       اعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/6835  عمايل جزئي

�تتتتتتتض.ذ.م.م  التتتتزجتتتتاج واالملتتتنتتتيتتتوم  املتتتدعتتتي عتتلتتيتته / ١- التتتريتتتامتتتي لتت�تتستتنتتاعتتة  اىل 
جمتتتهتتتول حمتتتل االقتتتتامتتتتة مبتتتا ان املتتتدعتتتي/بتتتيتتتنتتتوي كتتتاالمتتتوالتتتتيتتتل متتيتتثتتال قد 
اأقتتتتتام عتتلتتيتتك التتتدعتتتوى ومتتو�تتستتوعتتهتتا املتتطتتالتتبتتة مبتت�تتستتتتتحتتقتتات عتتمتتالتتيتتة وقدرها 
رقم  وامل�ساريف  والر�سوم  درهتتم(   ٢٠٠٠( مببلغ  عتتودة  وتذكرة  درهتتم   )3٤٧٠5(
املوافق  االحد  يوم  لها جل�سة  وحتتددت    .MB174987104AE:ال�سكوى
مكلف  فتتاأنتتت  لتتتذا   Ch1.A.5 بتتالتتقتتاعتتة  �تتض   8.3٠ التت�تتستتاعتتة     ٢٠١٧/١١/١٢
او  متتذكتترات  متتن  لتتديتتك  متتا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  متتن  اأو  باحل�سور 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12161 بتاريخ 2017/10/31   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2017/3800  تنفيذ عمايل 
حمل  جمتتهتتول  التنظيف  خلتتدمتتات  �ستيم  جتتريتتن  �تتستتده/١-  املنفذ  اىل 
عليك  اأقتتتام   قتتد  تاجنى  ديانغا  التنفيذ/روالند  طالب  ان  مبتتا  االقتتامتتة 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
اىل  بتتاال�تتستتافتتة  املحكمة  ختتزيتتنتتة  او  التنفيذ  طتتالتتب  اىل  درهتتتم   )6٠١٤(
مبلغ )٧٠6( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 

١5 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12161 بتاريخ 2017/10/31   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف الدعوى رقم 2017/4198  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �سده/١- مهرام علي خلدمات حزم الب�سائع �ض.ذ.م.م جمهول 
حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/حممد �سادق عا�سق ح�سني خان قد 
اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )١١٧٧٠( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة باال�سافة 
املحكمة  فتتان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر�تتستتوم  درهتتم   )١٠٠٢( مبلغ  اىل 
بالقرار  االلتتتتتزام  عتتدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االجتتتتراءات  �ستبا�سر 

املذكور خالل ١5 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12161 بتاريخ 2017/10/31   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2017/3359  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/١- عرب الفن للنق�ض والزخرفة جمهول حمل االقامة 
اأقام   قتتد  علي  نبي  حممد  ح�سني  منري  التنفيذ/حممد  طالب  ان  مبتتا 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )١5٧58( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة باال�سافة اىل 
مبلغ )١3٢٤( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 

١5 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12161 بتاريخ 2017/10/31   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف الدعوى رقم 2017/4197  تنفيذ عمايل 

حمل  جمهول  الفنية  للخدمات  �سيجنال  جرين  �تتستتده/١-  املنفذ  اىل 
االقامة مبا ان طالب التنفيذ/�سيد حممد حممد دين قد اأقتتام  عليك 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
اىل  باال�سافة  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  درهتتم   )98٢3.٧٠(
مبلغ )889( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 

١5 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12161 بتاريخ 2017/10/31   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف الدعوى رقم 2017/4051  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �سده/١- الرئي�سي لتجميل احلدائق �ض.ذ.م.م جمهول حمل 
االقامة مبا ان طالب التنفيذ/جا�سم الدين ابو القا�سم قد اأقام  عليك 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
اىل  باال�سافة  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  درهتتم   )١5٠٠٤(
مبلغ )١٢3٤( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 

١5 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12161 بتاريخ 2017/10/31   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2017/1455 تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �سده/١-  يو�سف عبدالعزيز القريني�ض جمهول حمل االقامة 
مبا ان طالب التنفيذ/نوال املرباطي للمحاماة واال�ست�سارات القانونية 
وميثله املحامية نوال وميثله:نوال م�سطفى حممد �سالح املرباطي  قد 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقتتدره )55٤٠( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة  .وعليه 
فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذكور خالل ١5 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12161 بتاريخ 2017/10/31   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/3239  جتاري جزئي
اىل املتتدعتتي عليه /ثتتتواب كتتل مينا كتتل جمتتهتتول حمتتل االقتتامتتة مبتتا ان املتتدعتتي/

بنك ام القيوين الوطني �ض.م.ع وميثله:عبداهلل حمد عبداهلل عمران العمران 
ال�سام�سي قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ 
وقدره )3٧.٧35.١٤( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة ٢.٤9% 
االثنني  يوم  لها جل�سة  التام. وحتتددت  ال�سداد  متتتتن:٢٠١١/١٢/٢٠ وحتى  �سهريا 
فاأنت  لتتتذا   Ch 1.C.13 بتتالتتقتتاعتتة  �تتض   8.3٠ التت�تتستتاعتتة    ٢٠١٧/١١/6 املتتوافتتق 
لديك من مذكرات  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  اأو من ميثلك  باحل�سور  مكلف 
او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل ، علما بان مت احالة 

الدعوى اىل الدائرة املخت�سة لنظرها  . 
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12161 بتاريخ 2017/10/31   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/3465  جتاري جزئي
املدعي/ ان  مبا  االقامة  حمل  جمهول  ري�ض  اوجن  /بدر�سينيا  عليه  املدعي  اىل 

بنك ام القيوين الوطني �ض.م.ع وميثله:عبداهلل حمد عبداهلل عمران العمران 
عليه  املتتدعتتي  بتتالتتزام  املطالبة  ومو�سوعها  التتدعتتوى  عليك  اأقتتتام  قتتد  ال�سام�سي 
مببلغ وقدره )٢١.٢68.٠٧( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 
يوم  جل�سة  لها  وحتتددت  التام.  ال�سداد  وحتى  متتتتن:٢٠١١/١٢/٢٠  �سهريا   %٢.٤9
االحد املوافق ٢٠١٧/١١/5  ال�ساعة 8.3٠ �ض بالقاعة Ch 1.C.12 لذا فاأنت 
مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12161 بتاريخ 2017/10/31   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/3429  جتاري جزئي

مكدونالد  دنكان  هج  �سيمون   -٢ �تتتض.ذ.م.م  للحفالت  /�سيان  عليه  املدعي  اىل 
جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/ماركوم�ض �ض.ذ.م.م قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )١٤6٢5٠( درهم والفائدة 
القانونية بواقع 9% الجمايل املبلغ املحكوم به من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد 
التام والر�سوم وامل�ساريف. وحددت لها جل�سة يوم االربعاء املوافق ٢٠١٧/١١/١5  
من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لتتذا   Ch 1.C.13 بالقاعة  �ض   8.3٠ ال�ساعة 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل 

اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل . 
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12161 بتاريخ 2017/10/31   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/3004  جتاري جزئي

املدعي/ ان  مبتتا  االقتتامتتة  حمتتل  جمهول  لل�سناعات  /الفهيم  عليه  املتتدعتتي  اىل 
الذهبية  النجمة  �سركة/ور�سة  يف  �سريك  ب�سفته  نارايانان  كارتيكيان  نارايانان 
مببلغ  ومو�سوعها  التتدعتتوى  عليك  اأقتتام  قد  الثقيلة  وااللتتيتتات  املتتعتتدات  ل�سيانة 
يوم  جل�سة  لها  وحتتددت  وامل�ساريف.  والر�سوم  والفائدة  درهتتم   )665١٠( وقتتدره 
الثالثاء املوافق ٢٠١٧/١١/٧  ال�ساعة 8.3٠ �ض بالقاعة Ch 1.C.12 لذا فاأنت 
مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12161 بتاريخ 2017/10/31   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/3238  جتاري جزئي
ان  مبا  االقامة  حمل  جمهول  بتتور  بخ�سودة  مرت�سى  /جميد  عليه  املدعي  اىل 
�تتض.م.ع وميثله:عبداهلل حمد عبداهلل عمران  الوطني  القيوين  ام  املدعي/بنك 
املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأقتتام  قد  ال�سام�سي  العمران 
املحاماة  واتتتعتتاب  وامل�ساريف  والر�سوم  درهتتم   )56.٠١5.١٠( وقتتدره  مببلغ  عليه 
والفائدة ٢.٤9% �سهريا من:٢٠١٧/8/٢5 وحتى ال�سداد التام. وحددت لها جل�سة 
 Ch 1.C.14 بالقاعة  8.3٠ �ض  ال�ساعة    ٢٠١٧/١١/٢٢ املوافق  االربعاء  يوم 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من  لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل ، علما بان مت 

احالة الدعوى اىل الدائرة املخت�سة لنظرها  . 
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12161 بتاريخ 2017/10/31   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/3323  جتاري جزئي

ام  اىل املدعي عليه /ميلي�سيا باربى جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/بنك 
القيوين الوطني �ض.م.ع وميثله:عبداهلل حمد عبداهلل عمران العمران ال�سام�سي 
قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليها ميلي�سيا باربى 
مببلغ وقدره )٢3.١٠٠.85( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 
التام.  ال�سداد  وحتى  يف:٢٠١١/١٢/٢٠  احلا�سل  اال�ستحقاق  تاريخ  من   %٢.٤9
وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�ض املوافق ٢٠١٧/١١/٢  ال�ساعة 8.3٠ �ض بالقاعة 
Ch 1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12161 بتاريخ 2017/10/31   
     اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/3322  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / ١- فيدال بالهو مولوي جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/بنك 
ال�سام�سي  العمران  عمران  عبداهلل  حمد  وميثله:عبداهلل  �تتض.م.ع  التجاري  ابوظبي 
املتتدعتتي عليه مببلغ وقدره  بتتالتتزام  املتتطتتالتتبتتة  التتدعتتوى ومتتو�تتستتوعتتهتتا  اأقتتتتام عليك  قتتد 
تاريخ  والفائدة ١٢% من  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم   )٢٠8.٢٢٢.١8(
رفع الدعوى وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة. وحددت لها 
 Ch1.C.12 ال�ساعة 8.3٠ �ض بالقاعة  املوافق ٢٠١٧/١١/٢٢   جل�سة يوم االربعاء 
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
االأقتتل  ويف حالة تخلفك فان  اأيتتام على  للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة  او م�ستندات 

احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري. 
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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     اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/3156  جتاري جزئي
اىل املتتدعتتي عليه / ١- �سهاب التتديتتن �تتستتودري دلتتتوار جمتتهتتول حمتتل االقتتامتتة مبتتا ان 
املدعي/بنك ام القيوين الوطني �ض.م.ع وميثله:عبداهلل حمد عبداهلل عمران العمران 
مببلغ  عليه  املتتدعتتي  بتتالتتزام  املطالبة  ومو�سوعها  التتدعتتوى  عليك  اأقتتتام  قتتد  ال�سام�سي 
 %٢.٤9 والفائدة  املحاماة  واتتتعتتاب  وامل�ساريف  والر�سوم  درهتتم   )١9.٢59.٢٤( وقتتدره 
�سهريا من:٢٠١١/١٢/٢٠ وحتى ال�سداد التام. وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�ض املوافق 
٢٠١٧/١١/١6  ال�ساعة 8.3٠ �ض بالقاعة Ch1.C.14 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل 
اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل  ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري. 

رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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اإعثثثثثثثثثثالن
تعلن دائتتترة التنمية االقت�سادية بان ال�ستتتتتادة/جبل ال�سايح للمقاوالت العامة

رخ�سة رقم:CN 1901962 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة �سامر �سامر ابراهيم ابراهيم ابراهيم ابراهيم ٤9%

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة علي عبداهلل يو�سف احلمادي %5١
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف مبارك حممد بخيت ال�سيعري

تعديل راأ�ض املال/من null اىل 5٠٠٠٠
تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�ساحة ١*١ اىل ١*١

تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
تعديل ا�سم جتاري من/ جبل ال�سايح للمقاوالت العامة

JABAL SAYEH GENERAL COTRACTING
اىل/جبل ال�سايح للمقاوالت العامة ذ.م.م  

JABAL SAYEH GENERAL CONTRACTING LLC
فعلى كل من له حق او اعرا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 

فقدان جواز �شفرت
فقد املدعو/ حممد نور حممد 
بنغالدي�ض    ، احلتتتتتق  �تتستتمتت�تتض 
اجلتتنتت�تتستتيتتة جتتتتتواز �تتستتفتتره رقم 
يرجى   -  )E1607272(
ت�سليمه  عتتتلتتتيتتته  يتتتعتتترث  ممتتتتن 
بتتالتت�تتستتفتتارة التتبتتنتتغتتالديتت�تتستتيتتة او 
اقرب مركز �سرطة باالمارات.   

فقدان جواز �شفرت
فقد املدعو/ حممد نور حممد 
بنغالدي�ض   - احلتتتتتق  �تتستتمتت�تتض 
اجلتتنتت�تتستتيتتة جتتتتتواز �تتستتفتتره رقم 
)BB0724106( - يرجى 
ت�سليمه  عتتتلتتتيتتته  يتتتعتتترث  ممتتتتن 
بتتالتت�تتستتفتتارة التتبتتنتتغتتالديتت�تتستتيتتة او 
اقرب مركز �سرطة باالمارات.   

فقدان جواز �شفرت
م�سلمه  املتتتتتتتدعتتتتتتتو/  فتتتتقتتتتد 
ا�تتتستتترائتتتيتتتل كتتتاومتتتبتتتوجنتتتان ، 
التتفتتلتتبتتني  اجلتتنتت�تتستتيتتة جتتتواز 
رقم )1496917(  �سفره 
يتتعتترث عليه  يتترجتتى ممتتتن   -
الفلبينية  بال�سفارة  ت�سليمه 
�سرطة  متتتتركتتتتز  اقتتتتتتتترب  او 

باالمارات. 

فقدان جواز �شفرت
فقد املدعو/ برا�سانثي ماجنام 
الهند    ، بتتتامتتتي  رامتتاكتتريتت�تتستتنتتا 
اجلتتنتت�تتستتيتتة جتتتتتواز �تتستتفتتره رقم 
يرجى   -  )7906453P(
ت�سليمه  عتتتلتتتيتتته  يتتتعتتترث  ممتتتتن 
التتهتتنتتديتتة  او اقرب  بتتالتت�تتستتفتتارة 

مركز �سرطة باالمارات.   

فقدان جواز �شفرت
فتتتتتتقتتتتتتد املتتتتتتتتتتدعتتتتتتتتتتو/ بتتتتهتتتتوب 
نيبال    ، كتتتتاركتتتتي  كتتتتومتتتتارى 
رقم  �سفره  جتتتواز  اجلن�سية 
يرجى   -  )10476479(
ت�سليمه  عتتلتتيتته  يتتعتترث  ممتتتن 
او اقرب  النيبالية  بال�سفارة 

مركز �سرطة باالمارات.   

فقدان جواز �شفرت
فقد املدعو /حممد �سعد 
اليمن   ، ال�سوحمي  احمد 
�سفره  جتتتواز   - اجلن�سية 
  )05136151( رقتتتتم 
متتتتتتتتتتتتن يتتتتتتتتتتجتتتتتتتتتتده عتتتتلتتتتيتتتته 
بتتتتتلتتيتتفتتون رقم  االتتتت�تتتستتتال 

 050/3164949

فقدان جواز �شفرت
فتتقتتد املتتتدعتتتو /اكتتتترب خان 
حممد عزمي خان ، الهند 
�سفره  جتتتواز   - اجلن�سية 
 )8300739( رقتتتتتتتم 
متتتتتتتتتتتتن يتتتتتتتتتتجتتتتتتتتتتده عتتتتلتتتتيتتتته 
بتتتتتلتتيتتفتتون رقم  االتتتت�تتتستتتال 

 050/8267864

فقدان جواز �شفرت
فتتتتقتتتتد املتتتتتتدعتتتتتتو /يتتتتا�تتتتستتتتر 
�سوريا    ، ال�ساحب  احتتمتتد 
�سفره  جتتتواز   - اجلن�سية 
 )005023286( رقم 
متتتتتتتتتتتتن يتتتتتتتتتتجتتتتتتتتتتده عتتتتلتتتتيتتتته 
بتتتتتلتتيتتفتتون رقم  االتتتت�تتتستتتال 

 050/3133916

فقدان جواز �شفرت
فقد املدعو /حممد عو�ض 
عبدالغني النقرا�سي ، م�سر   
�سفره  جتتتتواز   - اجلتتنتت�تتستتيتتة 
 )15942088( رقتتتتتم 
متتتتتتتتتتتتتن يتتتتتتتتتتتجتتتتتتتتتتتده عتتتتتلتتتتتيتتتتته 
بتتتتتلتتيتتفتتون رقم  االتتتت�تتتستتتال 

 055/5117335

فقدان جواز �شفرت
فتتتقتتتد املتتتتتدعتتتتتو /فتتتترحتتتتات 
ح�سني �سري نياب ، باك�ستان 
�سفره  جتتتواز   - اجلن�سية 
 )6894291( رقتتتتتتتم 
متتتتتتتتتتتتن يتتتتتتتتتتجتتتتتتتتتتده عتتتتلتتتتيتتتته 
بتتتتتلتتيتتفتتون رقم  االتتتت�تتتستتتال 

 050/6367662
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  اعالن الئحة تنفيذ رقم  04/06135/2017   جتاري      
ال�شادر يف الدعوى رقم  02/05257/2017    جتاري - ايجارات بالن�شر

اىل املنفذ �سده : فيني العمال تنفيذ الت�سميم الداخلي - �ض ذ م م 
جمهول حمل االقامة    

حيث تقدم طالب التنفيذ : بلو باي للعقارات - �ض ذ م م  
ال�سادر ل�ساحله يف الدعوى املذكورة اعاله والقا�سي باالتي:

١- وما ي�ستجد مناجرة من ٢٠١٧/6/٧ وحتى تاريخ االخالء التام 
٢- الزام املدعي عليها باخالء العني املوؤجرة وت�سليمها للمدعية خالية من �سواغلها  
3- الزام املدعي عليها ب�سداد مبلغ وقدره )٢6.٢5٠( درهم للفرة من ٢٠١٧/١/٧ 

وحتى 6/6/٢٠١٧ 
٤- الزام املدعي عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى. 

لذلك نعلمكم انكم مكلفون بتنفيذ هذا احلكم خالل خم�سة ع�سر يوم من تاريخ 
الن�سر ويف حال امتناعكم عن التنفيذ خالل املهلة املبينة �سوف يتم اتخاذ االجراءات 
القانونية املنا�سب لتنفيذه  - مالحظة / �سيتم اإغالق ملف التنفيذ تلقائيا حال 
عدم ت�سليم افادة االإعالن بالن�سر خالل ع�سرة ايام من تاريخ ا�ستالمه وفقا للقرار 

رقم ٢١ ل�سنة ٢٠١٧(
 ادارة تنفيذ االحكام

مركز ف�س املنازعات االيجارية
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  اعالن الئحة تنفيذ رقم 04/05952/2017 / �شكني     
ال�شادر يف الدعوى رقم 56652013   �شكني  - ايجارات بالن�شر

اىل املنفذ �سده : ح�سن حممد ح�سن عبداهلل ال علي  - جمهول حمل االقامة 
حيث تقدم طالب التنفيذ : �سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان بن خليفة بن زايد ال 

نهيان )مكتب( 
ال�سادر ل�ساحله يف الدعوى املذكورة اعاله والقا�سي باالتي:

١- الزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي متاأخرات بدل االيجار حتى 3/3١/٢٠١٤ 
مببلغ وقدره ٧6٠٠٠٠ درهم 

٢-الزام املدعي عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى. 
من  يتتوم  ع�سر  خم�سة  ختتالل  احلتتكتتم  هتتذا  بتنفيذ  مكلفون  انتتكتتم  نعلمكم  لتتذلتتك 
تاريخ الن�سر ويف حال امتناعكم عن التنفيذ خالل املهلة املبينة �سوف يتم اتخاذ 

االجراءات القانونية املنا�سب لتنفيذه 
االإعالن  افتتادة  ت�سليم  تلقائيا حال عدم  التنفيذ  اإغتتالق ملف  �سيتم   / مالحظة 

بالن�سر خالل ع�سرة ايام من تاريخ ا�ستالمه وفقا للقرار رقم ٢١ ل�سنة ٢٠١٧( 
 ادارة تنفيذ االحكام

مركز ف�س املنازعات االيجارية
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  اعالن الئحة تنفيذ رقم  04/04123/2017   جتاري      
ال�شادر يف الدعوى رقم  02/02714/2017    جتاري - ايجارات بالن�شر
اىل املنفذ �سده : نور كرين اند وينت�ض - �ض م د م -  جمهول حمل االقامة    

حيث تقدم طالب التنفيذ : مدينة دبي املالحية - �ض ذ م م 
ال�سادر ل�ساحله يف الدعوى املذكورة اعاله والقا�سي باالتي:

املنفذ �سده بالقيمة ايجارية من تاريخ ٢٠١٧/3/٢ حتى تاريخ االخالء  التتزام   -١
الفعلي بواقع مبلغ وقدره ١٤8.٧6٧ درهم كاأجرة �سنوية 

٢- بالزام املدعي عليها باخالء العني املوؤجرة 
3- الزام املدعي عليها ب�سداد مبلغ وقدره ٢٢١.٤٧9.5٠ درهم كقيمة ايجارية للفرة 

من تاريخ ٢٠١5/9/6 حتى ١/3/٢٠١٧ 
٤- الزام املدعي عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى. 

لذلك نعلمكم انكم مكلفون بتنفيذ هذا احلكم خالل خم�سة ع�سر يوم من تاريخ 
الن�سر ويف حال امتناعكم عن التنفيذ خالل املهلة املبينة �سوف يتم اتخاذ االجراءات 
القانونية املنا�سب لتنفيذه  - مالحظة / �سيتم اإغالق ملف التنفيذ تلقائيا حال 
عدم ت�سليم افادة االإعالن بالن�سر خالل ع�سرة ايام من تاريخ ا�ستالمه وفقا للقرار 

رقم ٢١ ل�سنة ٢٠١٧(
 ادارة تنفيذ االحكام

مركز ف�س املنازعات االيجارية
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  اعالن الئحة تنفيذ رقم  04/04177/2017   جتاري      
ال�شادر يف الدعوى رقم  02/02474/2017    جتاري - ايجارات بالن�شر

اىل املنفذ �سده : االآفاق لتجارة الزجاج واملرايا - �ض ذ م م   جمهول حمل االقامة    
حيث تقدم طالب التنفيذ : مدينة دبي املالحية - �ض ذ م م  

ال�سادر ل�ساحله يف الدعوى املذكورة اعاله والقا�سي باالتي:
١- الزام املنفذ �سده مبا ي�ستجد من اجرة من تاريخ من ٢٠١٧/3/١ وحتى تاريخ 

االخالء الفعلي بواقع ١86.66٠ درهم �سنويا 
٢- الزام املدعي عليها باخالء العني حمل الدعوى وت�سليمها خالية من ال�سواغل 

3- الزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره 365.٢١9 درهم 
٤- الزام املدعي عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى. 

لذلك نعلمكم انكم مكلفون بتنفيذ هذا احلكم خالل خم�سة ع�سر يوم من تاريخ 
الن�سر ويف حال امتناعكم عن التنفيذ خالل املهلة املبينة �سوف يتم اتخاذ االجراءات 
القانونية املنا�سب لتنفيذه  - مالحظة / �سيتم اإغالق ملف التنفيذ تلقائيا حال 
عدم ت�سليم افادة االإعالن بالن�سر خالل ع�سرة ايام من تاريخ ا�ستالمه وفقا للقرار 

رقم ٢١ ل�سنة ٢٠١٧(
 ادارة تنفيذ االحكام

مركز ف�س املنازعات االيجارية
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    اإعادة  اعالن ح�شور املدعي عليه بالن�شر 

يف الدعوى 02/08444/2017 / جتاري 
اإىل املدعي عليه : �سالون كري�ستني بيوتي - �ض ذ م م  ، و الطف ح�سني مو�سى  

مبا اأن املدعي : ال�سويب للعقارات - �ض ذ م م - ومبارك حممد عي�سى املطيوعي املن�سوري 
قد اأقام �سدكم الدعوى ٠٢/٠8٤٤٤/٢٠١6  جتاري  اإيجارات اأمام املركز بطلب اإلزامكم بالتايل: 

 مطالبة مالية - الزام املدعي عليه ب�سداد ما قد ي�ستجد من اجره من تاريخ ٢٠١٧/١٠/١   وحتى تاريخ االخالء الفعلي التام
تتتاريتتخ ٢٠١٧/٧/١ وحتى تاريخ  التتدعتتوى متتن  �تتستتداد االأجتتترة للعني حمتتل  املتتدعتتي عليه ميتنع عتتن  اإختتتالء عقار   -
٢٠١٧/9/3٠ ورغم اأن املدعي اأعذر املدعي عليه باإنذار عديل بتاريخ  ٢٠١٧/8/١3  اإال انه تعذر االإنذار فتم اإعالنه 
اأقام  اأن  اأنه مل يحرك �ساكنا االأمر الذي كان معه  اإال  اأو االإختتالء  باجلريدة بتاريخ  ٢٠١٧/8/٢٠  ب�سداد االإيجار 

املدعي تلك الدعوى للق�ساء له بطلب االإخالء الثابت باخالل املدعي عليه ب�سداد االأجرة 
تاريخ  تاريخ ٢٠١٧/٧/١ وحتى  الدعوى من  االجتترة للعني حمل  �سداد  املدعي عليه ميتنع عن  - مطالبة مالية 
٢٠١٧/9/3٠ حيث �سيك االيجار املرجتع واملرفق بالدعوى فر�سد يف ذمته مبلغ ١3٧5٠ درهم ورغم اإنذاره بتاريخ 
، اال انه مل  اإال انه تعذر االنتتذار فتم اعالنه بالن�سر بتاريخ ٢٠١٧/8/٢٠  ب�سداد القيمة االيجارية    ٢٠١٧/8/١3

يحرك �ساكنا فاقاما املدعي تلك الدعوى للق�ساء له ب�سداد االجره املتاأخرة.  
- مطالبة مالية اأن عقد االإيجار ت�سمن الن�ض يف البند مالحظة بال�سفحة االوىل على غرامة رجوع ال�سيك دون  
�سرف مببلغ ١٠٠٠ درهم وقد ارجتع عدد ٢ �سيك دون �سرف االأمر الذي يكون معه املدعي عليه ملزم ب�سداد تلك 

الغرامة ، حيث اأنه اأقر بها بتوقيعه على عقد االإيجار. 
اإلزام بت�سليم م�ستندات اأن امل�ستاأجر هو امللزم بقيمة ا�ستهالك الكهرباء واملياه والبد من تطهري املاأجور من تلك 
االلتزامات ليمكن اإعادة االنتفاع به لذا فاأن املدعي يطلب الق�ساء باإلزام املدعي عليه ب�سداد قيمة ا�ستهالكه من 

املياه والكهرباء لدى هيئة كهرباء ومياه دبي. 
- مطالبة مالية اإلزام املدعي عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى. 

وقررت اللجنة الق�سائية اإعادة  اإعالنكم بالن�سر للح�سور بجل�سة يوم االحد املوافق ٢٠١٧/١١/5  ال�ساعة ٢.3٠ م  
م�ساء اأمام اللجنة الق�سائية  )اللجنة الرابعة( بالدائرة االبتدائية واملنعقدة مبقر مركز ف�ض املنازعات االيجارية 
لنظر الدعوى وقد اأمر بتق�سري مدة امل�سافة اإىل ثالثة اأيام من تاريخ الن�سر فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك 

قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستندات

مركز ف�س املنازعات االيجارية
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    اإعادة اعالن ح�شور املدعي عليه بالن�شر 

يف الدعوى 02/06674/2017 / �شكني  
اىل املدعى عليه : نارايانا �سيفاناند راو جاجنا 

مبا اأن املدعي : مايكل فريدريك ايرا�سمو�ض
قتتد اأقتتتام �سدكم التتدعتتوى ٠٢/٠66٧٤/٢٠١٧/�تتتستتتكتتتنتتتي  ايتتجتتارات امتتتام املتتركتتز بطلب 

الزامكم بالتايل
بداية  عند  ا�ستالمه  ال�سابق  التاأمني  مبلغ  بتترد  عليه  املدعي  التتزام   - مالية  مطالبة 
التتذي قام  املدعي عليه  ان  العقار حيث  ا�ستالم  املدعي يف عدم  التعاقد وذلتتك لرغبة 

بتوقيع العقد معه لي�ض املالك للعقار ولي�ض له اي �سفة قانونية للتاأجري 
مطالبة مالية - الزام املدعي عليه برد قيمة �سيك االيجار االأول ال�سابق ا�ستالمه عند 
بداية التعاقد ب�سرفة وذلك لرغبة املدعي يف عدم ا�ستالم العقار حيث ان املدعي عليه 
الذي قام بتوقيع العقد معه لي�ض املالك للعقار ولي�ض له اي �سفة قانونية للتاأجري. 

مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى 
وقررت اللجنة الق�سائية اإعادة اعالنكم بالن�سر للح�سور بجل�سة يوم االربعاء  املوافق 
بالدائرة  اخلام�سة(  )اللجنة  الق�سائية  اللجنة  امتتام  ٢.3٠م  ال�ساعة   ٢٠١٧/١١/١
اأمر  االإبتدائية واملنعقدة مبقر مركز ف�ض املنازعات االإيجارية لنظر الدعوى ، وقد 
بتق�سري مدة امل�سافة اىل ثالثة ايام من تاريخ الن�سر. فاأنت مكلف باحل�سور اأو من 

ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستندات 

مركز ف�س املنازعات االيجارية
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     اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/2974  جتاري جزئي
جمهول  بيالنكو  راجي�ض   -٢ �تتتتض.ذ.م.م  البناء  متتتواد  لتجارة  اخلتتترباء   -١  / عليه  املتتدعتتي  اىل 
�ض.ذ.م.م  ال�سناعية  وايف  من  فرع  برودكت�ض  كونكريت  املدعي/فينيك�ض  ان  مبا  االقامة  حمل 
وميثله:روكز جورج حبيقه قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها الزام املدعي عليهما بالت�سامن 
الفائدة  متتع  درهتتتم   )١٠١١٤9.٧٠( وقتتتدره  مبلغا  للمدعية  يدفعا  بتتان  بينهما  فيما  والتكافل 
القانونية بواقع ١٢% �سنويا ت�سري من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام والر�سوم وامل�ساريف 
واتعاب املحاماة و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة. وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�ض املوافق 
٢٠١٧/١١/١6  ال�ساعة 8.3٠ �ض بالقاعة Ch1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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     اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/3344  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / ١- �سركة �سي ام ار للمقاوالت ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا ان 
املدعي/فينيك�ض كونكريت برودكت�ض فرع من وايف ال�سناعية �ض.ذ.م.م وميثله:روكز 
جورج حبيقه قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ 
وقدره )3٤.٧6٢( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة ١٢% �سنويا من 
تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة. وحددت 
 Ch1.C.12 لها جل�سة يوم االحد املوافق ٢٠١٧/١١/١9  ال�ساعة 8.3٠ �ض بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
االأقتتل  ويف حالة تخلفك فان  اأيتتام على  للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة  او م�ستندات 

احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري. 
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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     اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/2886  جتاري جزئي

حمل  جمهول  �سينغ  منديب   -٢ �تتتض.ذ.م.م  لل�سحن  فالكون  نيو   -١  / عليه  املدعي  اىل 
�تتتض.ذ.م.م  واخلفيفة  الثقيلة  بال�ساحنات  للنقل  �ستار  املتتدعتتي/اوجتتلتتة  ان  مبتتا  االقتتامتتة 
اأقام  الكبان قد  وميثلها/جاجتار �سينغ در�سان �سينغ وميثله:ريا�ض عبداملجيد حممود 
عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما مببلغ وقدره )٠5.١٧8.١٢3( 
درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة ١٢% �سنويا من تاريخ ا�ستحقاق املبلغ 
املطالب من تاريخ احلكم وحتى ال�سداد التام. وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�ض املوافق 
اأو  Ch1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�سور  ال�ساعة 8.3٠ �ض بالقاعة    ٢٠١٧/١١/١6
او م�ستندات للمحكمة قبل  من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12161 بتاريخ 2017/10/31   
     اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/1851  جتاري كلي
اىل املدعي عليه / ١- �سركة كونكورد د�سريبيو�سن للتجارة العامة �ض.ذ.م.م جمهول 
حمل االقامة مبا ان املدعي/م�سرف ابوظبي اال�سالمي �ض.م.ع وميثله:جابر را�سد 
حممد جابر را�سد ال�سالمي قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي 
املحاماة  واتتتعتتاب  وامل�ساريف  والر�سوم  درهتتم   )5١٠6٢٢5.١3( وقتتدره  مبلغ  بتترد  عليه 
املوافق  اخلمي�ض  يتتوم  جل�سة  لها  وحتتددت  كفالة.  بال  املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�سمول 
٢٠١٧/١١/١6  ال�ساعة 9.3٠ �ض 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 بثالثة اأيام على االأقل  ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري. 
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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     اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/3041  جتاري جزئي
ان  االقتتامتتة مبتتا  راهتتنتتمتتا جمتتهتتول حمتتل  نعمت اهلل حبيب   -١ / املتتدعتتي عليه  اىل 
اأقام  قد  الكبان  حممود  عبداملجيد  وميثله:ريا�ض  يون�ض  ا�سماعيل  املدعي/متام 
 )٤63٠٠٠( وقتتدره  مببلغ  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك 
اال�ستحقاق  تاريخ  من   %١٢ والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  درهتتم 
التام.  التت�تتستتداد  وحتتتتتى   )٢8٤8٤9( رقتتتم  التت�تتستتيتتك  احلتتتتا�تتتتستتتتل:٢٠١٤/١١/6 مبتتوجتتب 
بالقاعة  8.3٠ �ض  ال�ساعة    ٢٠١٧/١١/١6 املوافق  اخلمي�ض  يوم  لها جل�سة  وحتتددت 
Ch1.C.14 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل  ويف 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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     اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/3042  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / ١- �سهيلة نور اهلل حبيبي ٢- املتميزون مينى مارت جمهول حمل االقامة 
العواوده  حممود  احمد  وميثلها/جمدي  ال�سيارات  غيار  لقطع  اوربتتا  املدعي/�سرق  ان  مبا 
وميثله/ ريا�ض عبداملجيد حممود الكبان قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام 
عليهم  املدعي  ت�سمني  درهم   )٢٧٠.٠٠٠( وقتتدره  والت�سامن مببلغ  بالتكافل  عليهما  املدعي 
ال�سداد  ا�ستحقاق وحتى  اخر  تاريخ  ١٢% من  والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  بالر�سوم 
املوافق  الثالثاء  يوم  جل�سة  لها  وحتتددت  املحاماة.  اتعاب  ومقابل  وامل�ساريف  والر�سوم  التام 
من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لتتذا   Ch1.C.14 بالقاعة  �ض   8.3٠ ال�ساعة    ٢٠١٧/١١/٧
اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  لديك من مذكرات  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12161 بتاريخ 2017/10/31   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/3227  جتاري جزئي
�تتض.ذ.م.م جمهول حمل  البناء  �سوليو�سنز لتجارة مواد  املدعي عليه /توتال  اىل 
ابراهيم  ا�سماعيل  �ض.م.ح وميثله:علي  البناء  ملواد  املدعي/دانوب  ان  االقامة مبا 
احلجز  وثتتبتتوت  ب�سحة  املطالبة  ومو�سوعها  التتدعتتوى  عليك  اأقتتتام  قتتد  اجلتترمتتن 
التحفظي رقتتم:٢٠١٧/3٧5 جتاري والزام املدعي عليها مببلغ وقدره )3٢٤.١٧٧( 
درهم والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة والفائدة القانونية بواقع ١٢% 
من تاريخ اال�ستحقاق وحتى متام ال�سداد. وحددت لها جل�سة يوم االثنني املوافق 
٢٠١٧/١١/١3  ال�ساعة 8.3٠ �ض بالقاعة Ch 1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 

قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل   . 
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12161 بتاريخ 2017/10/31   

اعالن حكم بالن�شر
         يف  الدعوى رقم 2017/1791  جتاري  جزئي 

اىل املحكوم عليه/١- االورك�سرا مطعم وكافيه �ض.ذ.م.م جمهول حمل االقامة نعلنكم 
املذكورة اعاله  املنعقدة بتاريخ ٢٠١٧/٧/١١  يف الدعوى  بان املحكمة حكمت بجل�ستها 
ل�سالح/املدينة للتغليف �ض.ذ.م.م بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ )اربعة 
ع�سر الف وخم�سمائة وثالثني درهم( والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ املطالبة 
بامل�سروفات ومببلغ  والزمتها  ال�سداد  احلا�سل يف:٢٠١٧/١/١٢ وحتى متام  الق�سائية 
ثالثمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة. حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل 
ال�سمو  با�سم �ساحب  االعتتالن �سدر  لن�سر هذا  التايل  اليوم  اعتبارا من  يوما  ثالثني 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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العدد 12161 بتاريخ 2017/10/31   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2017/2958 تنفيذ جتاري  
ذ.م.م  اخلر�سانة  ومعاجلة  لال�سا�سات  الهولندية  �سده/١-ال�سركة  املنفذ  اىل 
ال�سرق  �سي  بي  ا�تتض  ات�ض  التنفيذ/بنك  طالب  ان  مبا  االقامة  حمل  جمهول 
االو�سط املحدود وميثله:احمد ح�سن رم�سان ال علي قد اأقام عليك الدعوى 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )٢89865٢.٤٠( 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة  ٢- ب�سحة احلجز التحفظي رقم 
�ستبا�سر  ٤٠3 ل�سنة ٢٠١5 جتاري يف حدود ما مت تنفيذه .وعليه فان املحكمة 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ١5  االجتتراءات 

يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12161 بتاريخ 2017/10/31   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2017/2714 تنفيذ جتاري  
برمي  بارامي�سواران   -٢ �تتتض.ذ.م.م  العامة  للتجارة  اورجن  �تتستتده/١-رد  املنفذ  اىل 
عن  بالتوقيع  ومفو�سا  �سريكا  وب�سفته  ال�سخ�سية  ب�سفته   - نيار  بارامي�سواران 
ان طالب  االقامة مبا  �تتتض.ذ.م.م جمهويل حمل  العامة  للتجارة  اورجن  رد  �سركة 
التنفيذ/�سركة علي�ض جمعة للتجارة �ض.ذ.م.م وميثلها مديرها وال�سريك فيها/ 
بالت�سامن  بدفع  والتتزامتتك  اعتتاله  املتتذكتتورة  التنفيذية  التتدعتتوى  اأقتتتام عليك  قتتد 
املبلغ املنفذ به وقدره )6٠3٧٧66.٠8( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة  
٢- �سحة وتثبيت احلجز التحفظي رقتتم:١5٤/٢٠١6 جتاري .وعليه فان املحكمة 
�ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 

١5 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12161 بتاريخ 2017/10/31   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2017/2950 تنفيذ جتاري  
املنفذ �سده/١-اي�سا �سابرا فيبول براكا�ض �سابرا جمهول حمل  اىل 
وميثله:علي  �سليمان  احمد  التنفيذ/�سبري  طالب  ان  مبتتا  االقتتامتتة 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة  عبداهلل ماجد ال�سام�سي قد 
اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )9١٤6٧( درهم اىل طالب 
التنفيذ او خزينة املحكمة   .وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ١5 يوما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12161 بتاريخ 2017/10/31   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2017/3067 تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سده/١-ما�سا تورز جي ال تي جمهول حمل االقامة مبا 
ان طالب التنفيذ/باب للمتجعات �ض.ذ.م.م وميثله:را�سد عبداهلل علي 
اعاله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  اأقتتام  قد  النعيمي  هوي�سل 
طالب  اىل  درهتتم   )3٢٧٧٢٤( وقتتدره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والتتزامتتك 
التنفيذ او خزينة املحكمة   .وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ١5 يوما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12161 بتاريخ 2017/10/31   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2017/2910 تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سده/١-�سركة ابك�ض انرنا�سيونال جروب �ض.م.ح ٢- �سيد لطفي 
ح�سن 3- امينه فاطمه خان جمهول حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/بنك 
ابوظبي التجاري �ض.م.ع وميثله:خليفة عبداهلل حممد خليفة املفتول قد اأقام 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)٧3559٠٠.8٢( درهم بالت�سامن والتكافل اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   
.وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذكور خالل ١5 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12161 بتاريخ 2017/10/31   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2017/2386 تنفيذ جتاري  
املزروعي  عديل  بتتو  متتبتتارك  خليفه  حممد  �سده/١-في�سل  املنفذ  اىل 
جمتتهتتول حمتتتل االقتتتامتتتة مبتتتا ان طتتالتتب التتتتتنتتفتتيتتذ/متت�تتستترف االمتتتتتارات 
اال�سالمي �ض.م.ع وميثله:جابر را�سد حممد جابر را�سد ال�سالمي قد 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
املحكمة    خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  درهتتم   )٤65٧6١.٧5( وقتتدره  به 
.وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

االلتزام بالقرار املذكور خالل ١5 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12161 بتاريخ 2017/10/31   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2017/2057 تنفيذ جتاري  
اىل املتتنتتفتتذ �تتستتده/١-عتتبتتدالتتلتتطتتيتتف عتتبتتدالتتواحتتد احتتمتتد حمتتمتتد ال علي 
جمتتهتتول حمتتتل االقتتتامتتتة مبتتتا ان طتتالتتب التتتتتنتتفتتيتتذ/متت�تتستترف االمتتتتتارات 
اال�سالمي �ض.م.ع وميثله:جابر را�سد حممد جابر را�سد ال�سالمي قد 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )5٢5١٢١( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   .وعليه 
فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذكور خالل ١5 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12161 بتاريخ 2017/10/31   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2017/2771 تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سده/١-ناظم ا�سعد ا�سعد طاهر جمهول حمل االقامة مبا 
وميثله:جابر  �تتض.م.ع  اال�سالمي  االمتتارات  التنفيذ/م�سرف  طالب  ان 
التنفيذية  الدعوى  عليك  اأقتتام  قد  ال�سالمي  را�سد  جابر  حممد  را�سد 
درهم  وقتتدره )٤8٢68٧(  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اعتتاله  املذكورة 
�ستبا�سر  املحكمة  فتتان  .وعليه  املحكمة    خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 

١5 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12161 بتاريخ 2017/10/31   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2017/2706 تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سده/١-�سريجا جوى اراكتتال جمهول حمل االقامة مبا ان 
حمد  �سعيد  وميثله:ماجد  جو�سيف  متتاجنتتوران  التنفيذ/جون  طالب 
اعاله  املتتذكتتورة  التنفيذية  التتدعتتوى  عليك  اأقتتام  قد  ال�سويهي  اجلتتالف 
طالب  اىل  درهتتتم   )١٤٧٠63٤( وقتتتدره  بتته  املنفذ  املبلغ  بتتدفتتع  والتتزامتتك 
االجراءات  �ستبا�سر  املحكمة  فتتان  .وعليه  املحكمة    خزينة  او  التنفيذ 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ١5 يوما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12161 بتاريخ 2017/10/31   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2017/3083 تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �تتستتده/١-ادمتتريال هتتتاردجن متتاريتتن �تتتتض.ذ.م.م جمهول حمل 
العامة �ض.ذ.م.م  للتجارة  التنفيذ/توين هارت�ض  ان طالب  االقامة مبا 
املبلغ  املذكورة اعاله والزامك بدفع  التنفيذية  اأقام عليك الدعوى  قد 
املحكمة    او خزينة  التنفيذ  درهتتم اىل طالب  وقتتدره )٤٤٤٠8(  به  املنفذ 
.وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

االلتزام بالقرار املذكور خالل ١5 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12161 بتاريخ 2017/10/31   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2017/3021 تنفيذ جتاري  
ذ.م.م  حتترة  منطقة  كون�سيبت�ض  هو�سبيتالتي  �سده/١-�سركة  املنفذ  اىل 
جمهول حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/مهند بن عبداهلل بن �سليمان 
عليك  اأقتتتام  قتتد  النعيمي  هوي�سل  علي  عتتبتتداهلل  وميتتثتتلتته:را�تتستتد  التتزدجتتاىل 
وقدره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اعتتاله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى 
فان  .وعتتلتتيتته  املتتحتتكتتمتتة    خزينة  او  التنفيذ  طتتالتتب  اىل  درهتتتم   )١6٤٧36٠(
املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار 

املذكور خالل ١5 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12161 بتاريخ 2017/10/31   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2017/1424 تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �سده/١-  يو�سف عبدالعزيز القريني�ض جمهول حمل االقامة 
مبا ان طالب التنفيذ/نوال املرباطي للمحاماة واال�ست�سارات القانونية 
وميثله:نوال م�سطفى حممد �سالح املرباطي  قد اأقام عليك الدعوى 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )٢5٤٠( 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة  .وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 

١5 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12161 بتاريخ 2017/10/31   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2017/1474 تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �تتستتده/١-  اوراكتتتتل خلتتدمتتات رجتتتال االعتتمتتال جمتتهتتول حمل 
االقامة مبا ان طالب التنفيذ/حممد فايزين كيت�سيالن  قد اأقام عليك 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)٤56٠( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة  .وعليه فان املحكمة 
بالقرار  االلتتتتتزام  عتتدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االجتتتتراءات  �ستبا�سر 

املذكور خالل ١5 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12161 بتاريخ 2017/10/31   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2017/1011 تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �سده/١- خولة علي احمد ح�سن احلمادي ٢- نواف خمي�ض 
بالل عبداهلل البطيحي جمهول حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/
احمد  ح�سني  وميثله:حمده  اخلياط  �سليم  حممد  بن  فهد  بن  تركي 
جا�سم مكي  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك 
طالب  اىل  بالت�سامن  درهتتم   )5٢٧٠١٠( وقتتتدره  بتته  املنفذ  املبلغ  بدفع 
االجتتتراءات  �ستبا�سر  املحكمة  فتتان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ١5 يوما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12161 بتاريخ 2017/10/31   
اعالن حم�شر حجز بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2017/317  تنفيذ جتاري   
مو�سوع الق�سية:تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم:٢٠5١/٢٠١5 جتاري جزئي ، ب�سداد املبلغ 

املننفذ به وقدره )3955٤3( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف.
طالب االإعالن:طالب التنفيذ:م�سرف االمارات اال�سالمي �ض.م.ع

املطلوب اعالنه:املنفذ �سده:١- يو�سف عون عي�سى علي ال�سايغ جمهول حمل االقامة
مو�سوع االعالن:

نعلنكم بانه مت احلجز اال�سهم العائدة اليكم حتت يد �سوق دبي املايل لدى ال�سركات التالية:١- 
�سركة الفردو�ض القاب�سة ٢٤ �سهم - ٢-�سركة �سوق دبي املايل ٢٠٠٢ �سهم - 3 -�سركة االمارات 
لالت�ساالت املتكاملة دو 56٢ �سهم - وذلك يف حدود املبلغ املنفذ به وقدره )3955٤3( درهم وذلك 

للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا.
بناءا على قرار املحكمة ال�سادر بتاريخ:٢٠١٧/١٠/١5

رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12161 بتاريخ 2017/10/31   
       مذكرة اعالن متنازع �شده بالن�شر

                يف  الدعوى 2017/395  نزاع تعيني خربة جتاري
اىل املتنازع �سده / ١-االحتاد الكربى للتجارة �ض.م.ح وميثلها مديرها �سميح 
هالل �سميح ال�سعيد ٢- �سميح هالل �سميح ال�سعيد - ب�سفته املدير املفو�ض 
ال�سعيد  عبداملجيد  �سميح  هتتالل   -3 �تتتتض.م.ح  للتجارة  التتكتتربى  االحتتتتاد  عتتن 
والتطوير  للتجارة  الكربى  االحتتتاد   / املتنازع  ان  مبا  االقامة  حمل  جمهول 
املحدودة  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بندب خبري متخ�س�ض 
مع الزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة.وحددت لها جل�سة 
يوم االربعاء املوافق ٢٠١٧/١١/8   ال�ساعة 8.3٠ �ض مبكتب امل�سلح  لذا فاأنت 
مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

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

حماكم دبي

الت�شويات  الودية

العدد 12161 بتاريخ 2017/10/31   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/1337  جتاري كلي

اىل املدعي عليه /١- ار�سيا اقبال ٢- براديب �سادورفدي جمهويل حمل االقامة 
الدعوى  عليك  اأقتتام  قد  �تتض.م.ع  التكافلي  للتامني  ميثاق  املدعي/�سركة  ان  مبا 
وقدره  مببلغ  والتكافل  بالت�سامن  عليهم  املتتدعتتي  بتتالتتزام  املطالبة  ومو�سوعها 
من   %9 والتتفتتائتتدة  املحاماة  واتتتعتتاب  وامل�ساريف  والتتر�تتستتوم  درهتتم   )١٠٧68٤6.٠6(
املوافق  االربعاء  يوم  جل�سة  لها  وحتتددت  التام.  ال�سداد  وحتى  اال�ستحقاق  تاريخ 
٢٠١٧/١١/١5  ال�ساعة 9.3٠ �ض بالقاعة Ch2.E.22 لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 

قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل ، علما بان هناك اتفاقية ت�سوية . 
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12161 بتاريخ 2017/10/31   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/2567  مدين جزئي

اىل املدعي عليه /يا�سر م�ستاق احمد جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/علي 
عبا�ض �سردار بخ�ض قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي 
القانونية  والفائدة  وامل�ساريف  والر�سوم  درهتتم   )٢5٠٠٠( وقتتدره  مببلغ  عليه 
بواقع 9% من تاريخ ا�ستالم املبلغ وحتى ال�سداد التام. وحددت لها جل�سة يوم 
لذا   Ch 2.D.17 بالقاعة  8.3٠ �ض  ال�ساعة  املوافق ٢٠١٧/١١/١٢   االحد 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12161 بتاريخ 2017/10/31   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/425  عقاري كلي

اىل اخل�سم املدخل/بنك�ض بيلدرز اند ديفولبريز ليمتد جمهول حمل االقامة 
ال�سعدي  مبا ان املدعي/ا�سماعيل عبداهلل بري�ض وميثله:حممد احمد �سعيد 
بيع  ا�ستمارتي  ونتتفتتاذ  ب�سحة  املطالبة  ومو�سوعها  التتدعتتوى  عليك  اأقتتتام  قتتد 
 )١ ريزيدن�ض  )رويتتال  مب�سروع   )G07/217( رقما  العقاريتني  الوحدتني 
املوافق  الثالثاء  يوم  لها جل�سة  واالتعاب. وحددت  وامل�ساريف  والر�سوم  بدبي 
٢٠١٧/١١/٧  ال�ساعة 9.3٠ �ض بالقاعة Ch1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
م�ستندات  او  متتذكتترات  متتن  لديك  متتا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  متتن  اأو 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل   . 
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12161 بتاريخ 2017/10/31   

اعالن حكم متهيدي بالن�شر
         يف  الدعوى رقم 2017/1465  جتاري  كلي 

عبداحل�سني  ح�سن  علي   -٢ ذ.م.م  العامة  للتجارة  الكاكي  عليه/١-�سركة  املدعي  اىل 
علي 3- احمد علي ح�سن عبداحل�سني جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/بنك دبي 
اأقام الدعوى املذكورة اعاله وعليه نعلنكم بان املحكمة حكمت  اال�سالمي �ض.م.ع قد 
بتاريخ:.... احلكم التمهيدي التايل:حكمت املحكمة ح�سوريا وقبل الف�سل يف املو�سوع 
بندب اخلبري امل�سريف املخت�ض �ساحب الدور باجلدول وتكون مهمته كاالتي االطالع 
مقر  اىل  واالنتتتتتقتتال  اخل�سوم  يقدمه  ان  ع�سى  ومتتا  وم�ستنداتها  التتدعتتوى  ملف  على 
الورقية وااللكرونية  املرا�سالت  ان لزم االمر واالطتتالع على  املدعية واملدعي عليها 
خربة  امانة  وحتتددت  وااللكرونية  الورقية  التجارية  والدفاتر  ال�سجالت  وجدت  ان 
االثنني  يتتوم  جل�سة  املحكمة  لها  وحتتددت   ، ب�سدادها  املدعي  والتتزمتتت   ١٠٠٠٠ وقتتدرهتتا 

 .ch2.E.22:املوافق:٢٠١٧/١٢/٤ ال�ساعة:9:3٠ �سباحا يف القاعة
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12161 بتاريخ 2017/10/31   
اعالن حم�شر حجز بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2017/41  بيع عقار مرهون   
العلني  بتتاملتتزاد  لبيعها  متهيدا  للم�ستدعي  املرهونة  التتعتتقتتارات  على  الق�سية:احلجز  مو�سوع 
ل�سداد قيمة املديونية البالغ قدرها )٢٤.6١8.٠٠٠( درهم مع حتميل امل�ستدعي �سدهما الر�سوم 

وامل�سروفات ومقابل اتعاب املحاماة.
طالب االإعالن:طالب التنفيذ:بنك امل�سرق �ض.م.ع

املطلوب اعالنه:املنفذ �سده:١- �سركة براتيك للتجارة العامة ذ.م.م ٢- �ساكيت جينتال �سوبا�ض 
�سانت جنيدال جمهول حمل االقامة

متتو�تتستتوع االعتتتتالن: نعلنكم بتتانتته مت احلتتجتتز عتتلتتى امتتوالتتكتتم اخلتتا�تتستتة وهتتتي عتتبتتارة عتتن بيانات 
العقار:مكتب - املنطقة:بور �سعيد - رقم االر�ض:٤93 - رقم العقار:3٠5 - ا�سم املبنى:بور �سعيد 
ايه ١ - مكتب - املنطقة:الثنية اخلام�سة - رقم االر�تتض:9١٠ - رقم العقار:33٠٢/33٠١ - ا�سم 
املبنى:جمريا باي تاور اك�ض ٢ - وفاءا للمبلغ املطالب به وقدره )٢.٢٠٠.٠٠٠( درهم وذلك للعلم 

مبا جاء فيه ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12161 بتاريخ 2017/10/31   

مذكرة اعالن بالن�شر
             يف  الدعوى 2017/186  ا�شتئناف تظلم جتاري    

اىل املتت�تتستتتتتاأنتتف �تتتستتتده/ ١- عتتا�تتستتم عتتلتتي بتتتن حمتتمتتد عتتتتتارف  جمهول 
�ض.م.ع  الوطني  القيوين  ام  بنك   / امل�ستاأنف  ان  مبتتا  االقتتامتتة  حمتتل 
وميثله:عبداهلل حمد عبداهلل عمران العمران ال�سام�سي  قد ا�ستاأنف/ 
لها  رقم ٢٠١٧/3٤9 تظلم جتتتاري  وحتتددت  بالدعوى  ال�سادر  احلكم 
جل�سه يوم االربعاء  املوافق ٢٠١٧/١١/٢9 ال�ساعة ١٧.3٠ م�ساءا  بالقاعة 
رقم ch1.B.7 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف 

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

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 12161 بتاريخ 2017/10/31   

مذكرة اعالن بالن�شر
             يف  الدعوى 2017/168  ا�شتئناف تظلم جتاري    

امل�ستاأنف �سده/ ١- �سودهري مانى مانى  جمهول حمل االقامة  اىل 
�تتض.م.ع وميثله:عبداهلل  الوطني  القيوين  ام  بنك   / امل�ستاأنف  ان  مبا 
حمد عبداهلل عمران العمران ال�سام�سي  قد ا�ستاأنف/ احلكم ال�سادر 
بالدعوى رقم ٢٠١٧/٢83 تظلم جتاري وحددت لها جل�سه يوم االربعاء  
 ch1.B.7 املوافق ٢٠١٧/١١/٢9 ال�ساعة ١٧.3٠ م�ساءا  بالقاعة رقم
تخلفكم  حتتال  ويف  قانونيا  ميثلكم  متتن  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه 

�ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 12161 بتاريخ 2017/10/31   

     اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/2074  مدين جزئي

اىل املدعي عليه / ١- جون فتتوزي عي�سى الراهب جمهول حمل االقامة مبا 
اأقام عليك الدعوى  ان املدعي/ختام �سربي م�سطفى عطيه �سالم كليب قد 
درهم   )١5٠٠٠( وقدرها  قيمتها  دفع  او  �سيارة  با�سرداد  املطالبة  ومو�سوعها 
ودفع املخالفات والر�سوم وامل�ساريف. وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�ض املوافق 
مكلف  فتتاأنتتت  لتتذا   Ch1.B.10 بالقاعة  �تتض   8.3٠ ال�ساعة    ٢٠١٧/١١/٢3
او  متتذكتترات  متتن  لديك  متتا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  متتن  اأو  باحل�سور 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل  ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري. 
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية



ثقافة وفن�ن

بتتاالأقتت�تتستتر مهرجان  التت�تتستتعتتر  بتتيتتت  يتتنتتظتتم 
االأق�سر لل�سعر العربي بدورته الثانية من 
تقام  التي  و  املقبل  نوفمرب   12 10 حتى 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  من  كرمية  برعاية 
الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ع�سو 

املجل�ض االأعلى حاكم ال�سارقة.
يتت�تتستتارك يف متتهتترجتتان االقتت�تتستتر �تتستتعتتراء من 
م�سر والوطن العربي وتقام فعالياته مبقر 
بيت ال�سعر و مكتبة م�سر العامة باالأق�سر 
واأ�سبوحات  اأم�سيات  برناجمه  يت�سمن  و 

�سعرية و حلقات بحثية و درا�سية.
ومت تتتتوجتتتيتتته التتتتتدعتتتتتوة لتتتكتتتبتتتار االدبتتتتتتتتتاء و 
امل�سرية  املحافظات  خمتلف  من  املبدعني 
فعاليات  حلتت�تتستتور  عتتربتتيتتة  بتتتلتتتدان  عتتتتدة  و 
يف  املهرجان  برنامج  يتتبتتداأ  حيث  املهرجان 
عتتن منجزات  فيلم  بتتعتتر�تتض  االفتتتتتتتتاح  يتتتوم 
يليه  و   2017 عتتتتام  ختتتتالل  التت�تتستتعتتر  بتتيتتت 
الثقافة  وزارة  من  لكل  الر�سمية  الكلمات 
ال�سعر  بيت  و  االأق�سر  وحمافظة  امل�سرية 
االأول  اليوم  فعاليات  تختتم  و  االأق�سر  يف 
�تتستتتتتة �سعراء  �تتستتعتتريتتة مبتت�تتستتاركتتة  بتتاأمتت�تتستتيتتة 
يقدمها ال�ساعر ح�سن عامر باالإ�سافة اإىل 

فقرة مو�سيقية.
و تتوا�سل فعاليات املهرجان يف اليوم الثاين 
ال�سعر يف  لبيت  التو�سعة اجلديدة  بافتتاح 
االأق�سر و افتتاح معر�ض فني بعنوان “اأبجد 
بني ال�ساد و النون” مب�ساركة “ 25 “ من 
فناين الفن الت�سكيلي و احلروفيات للخط 
العربي بلوحات عددها “ 35 “ لوحة فنية 
تليها جل�سة بحثية بعنوان “فاروق �سو�سة 

بني ال�سعر و لغتنا اجلميلة” ي�سارك فيها 
ح�سني  الدكتور  و  درويتت�تتض  اأحمد  الدكتور 
حمودة و يقدمها الدكتور حممد م�سطفى 
ال�سعر  بيت  ي�ست�سيف  بعدها  ال�سوارب  اأبو 
يديرها  �تتستتعتتراء  ل�ستة  �تتستتعتتريتتة  اأ�تتستتبتتوحتتة 

ال�ساعر حممد العارف.
ال�سعر  بيت  مبقر  و  امل�سائية  التتفتترة  اأمتتتا 
بعنوان  الثانية  البحثية  اجلل�سة  فتعقد 
للباحثان  العربية”  ال�سعرية  “حتديات 
التت�تتستتاعتتر رفتتعتتت �تتستتالم و التتدكتتتتتور جمال 
احلاج  هيثم  الدكتور  يراأ�سها  و  التالوي 
حول  نقدية  اإ�تتستتاءات  اإىل  باالإ�سافة  علي 
يراأ�ض  ال�سعر  بيت  �سعراء  �سباب  اإبداعات 
اجلل�سة الدكتور ال�سوي حممد ال�سوي و 

يحا�سر فيها كل من الدكتورة هويدا �سالح 
والدكتور  عبداحلميد  حممد  التتدكتتتتتور  و 
اأم�سية �سعرية يديرها  اأحمد بلبولة يليها 
ال�ساعر عبيد عبا�ض مب�ساركة �ستة �سعراء 
بفقرة  التتثتتاين  التتيتتوم  فعاليات  تختتم  و   ..
العربي للفنان  املو�سيقي  فنية من الراث 

عبداهلل جوهر و فرقة املو�سيقى العربية.
جل�سة  التتثتتالتتث  التتيتتوم  فعاليات  تت�سمن  و 
نقدية  “اإ�ساءات  بعنوان  �سباحية  بحثية 
ال�سعر”  بيت  �سعراء  �سباب  اإبتتداعتتات  حتتول 
فيها  يتحدث  و  البوالقي  اأ�تتستترف  يديرها 
عبدالرحمن  حمتتمتتد  التتتدكتتتتتتتور  متتتن  كتتتل 
عبدالفتاح  كاميليا  الدكتورة  و  الريحاين 
اأ�سبوحة  تليها  رجتتب  م�سطفى  والدكتور 

�سعرية يديرها ال�ساعر اأحمد جمال مدين 
و ي�سارك فيها �ستة �سعراء.

و تختتم فعاليات املهرجان بدورته الثانية 
االأق�سر  معبد  ب�ساحة  املك�سوف  امل�سرح  يف 
حممد  ال�ساعر  يتتديتترهتتا  �سعرية  باأم�سية 
املتيم مب�ساركة �ستة �سعراء و عر�ض تراثي 
�سيتم  كتتمتتا  ال�سعبية  لتتلتتفتتنتتون  قتتنتتا  لتتفتترقتتة 
للم�سركني يف  املتت�تتستتاركتتة  �تتستتهتتادات  تتتوزيتتع 

املهرجان.
و ينطلق مهرجان اخلرطوم لل�سعر العربي 
بدورته االأوىل الذي ينظمه بيت ال�سعر يف 
16 نوفمرب القادم و ي�ستمر  اخلرطوم يف 
على مدى ثالثة اأيام حيث ياأتي املهرجان 
اأ�تتتستتتوة مبتتهتترجتتانتتات التت�تتستتعتتر التتعتتربتتي التي 

العربية  بتتالتتبتتلتتدان  ال�سعر  بتتيتتوت  تنظمها 
-موريتانيا  ونتتواكتت�تتستتوط  املتتتتتفتتتتترق-االأردن 
و  تون�سو   - التتقتتريوان  و  واالأقتت�تتستتر -م�سر 

تطوان و مراك�ض -املغرب.
و �سرح �سعادة عبداهلل بن حممد العوي�ض 
رئي�ض دائرة الثقافة بال�سارقة اأن مهرجاين 
االأق�سر واخلرطوم لل�سعر العربي يقامان 
ال�سيخ  التت�تتستتمتتو  �تتستتاحتتب  تتتوجتتيتتهتتات  وفتتتتق 
الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي حاكم 
ال�سارقة لتعزيز احلراك الثقايف يف البلدان 
من  املبدعني  بذلك  ي�سارك  حيث  العربية 
مدار�ض  و  خمتلفة  اأجتتيتتال  ومتتن  ال�سعراء 
فعاليات  خالل  وذلك من  متنوعة  �سعرية 
و تنظيم برامج تهدف اإىل بناء االإن�سان و 

االرتقاء بفكره .
و اأ�ساف �سعادته اأن ال�سارقة بقيادة �ساحب 
حممد  بن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو 
القا�سمي ترجم روؤيتها للتنمية الثقافية 
ملبدعي  متتنتتارة  و  للثقافة  كعا�سمة  عملياً 
مثااًل  اأ�سحت  و  الغربي  و  العربي  العاملني 
ال�سعراء  و  واملثقفني  االأدبتتتاء  جميع  يرنو 
و  اأن�سطتها  يف  املتت�تتستتاركتتة  اإىل  التتفتتنتتانتتني  و 
حتققت  التي  االأيجابية  للنتائج  براجمها 
االأ�سعدة  على  املثقفني  و  العربية  للثقافة 
الثقافة  دائتتتترة  اأن  االإ�تتتستتتارة  . جتتتتدر  كتتافتتة 
بال�سارقة ت�سرف على بيوت ال�سعر يف بع�ض 
البلدان العربية تنفيذا لتوجيهات �ساحب 
حممد  بن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو 
القا�سمي باإقامة بيوت لل�سعر يف عوا�سم و 

مدن الوطن العربي.

ي�سارك متتركتتز زايتتتد لتتلتتدرا�تتستتات والتتبتتحتتوث التابع لتتنتتادي تتتتراث االإمتتتارات 
الدويل  “ال�سارقة  معر�ض  من  والثالثني  ال�ساد�سة  التتتدورة  فعاليات  يف 
وت�ستمر  املقبل  نوفمرب  �سهر  مطلع  ال�سارقة  يف  تنطلق  التي  للكتاب” 
حتى 11 من ال�سهر نف�سه، ان�سجاما مع ا�سراتيجية النادي يف امل�ساركة 
االإماراتي  املتتوروث  ت�ساهم يف حفظ  التي  واملحافل  الفعاليات  يف خمتلف 
ونقله لالأجيال النا�سئة وتعزيزه يف نفو�سهم وتعريف االآخرين به، وذلك 
بعد �سل�سلة من امل�ساركات الفاعلة التي قام بها املركز يف معظم املهرجانات 
االأ�سهر  ختتالل  التتدولتتة  متتدن  �سهدتها  التتتتتي  املتنوعة  الثقافية  واملتتحتتافتتل 

القليلة املا�سية.
وقالت فاطمة م�سعود املن�سوري مدير مركز زايد للدرا�سات والبحوث ان 
التي متت خالل االأ�سهر  امل�ساركات  تاأتي �سمن �سل�سلة من  امل�ساركة  هذه 
القليلة املا�سية �سمن مهرجانات وحمافل ثقافية متنوعة، وتاأتي ان�سجاما 
مع توجيهات �سمو ال�سيخ �سلطان بن زايد اآل نهيان ممثل �ساحب ال�سمو 
رئي�ض الدولة رئي�ض نادي تراث االإمارات بامل�ساركة يف خمتلف الفعاليات 
واملحافل التي ت�ساهم يف حفظ املوروث االإماراتي ونقله لالأجيال النا�سئة 
وتعزيزه يف نفو�سهم وتعريف االآخرين به، حيث بات ذلك من االأولويات 
يف ا�سراتيجية النادي، اإذ متثل مثل هذه امل�ساركات فر�سا هامة الإي�سال 
نتاجات النادي من العناوين الثقافية والراثية اإىل فئات و�سرائح املجتمع 
املختلفة، والطالعهم على ما ي�سطلع به النادي من دور بارز يف االهتمام 

لتعزيز مفاهيم احلفاظ  يبذلها  التي  املميزة  وباجلهود  بالراث،  الكبري 
على الراث واملحافظة على الهوية الوطنية وتعزيز مقوماتها املختلفة.    
والتتبتتحتتوث هو  لتتلتتدرا�تتستتات  زايتتتد  باعتبار متتركتتز  اأنتتته  املن�سوري  واأو�تتستتحتتت 
املتعلقة بالراث،  الدرا�سات والبحوث  النادي مبختلف  الذي ي�سطلع يف 
املتخ�س�سة، فقد غدا  االإ�سدارات  ال�سنوية من  واإ�سدارها �سمن خططه 

املتتعتتار�تتض واملتتحتتافتتل املتعلقة  التتنتتادي يف خمتلف  التتتتتي متثل  هتتو التتواجتتهتتة 
معار�ض  خمتلف  يف  املركز  تواجد  اإذ  بعامة،  وبالثقافة  بخا�سة  بالكتاب 
من  خمتلفة  مناطق  يف  تنظيمها  مت  التي  الراثية،  واملهرجانات  الكتب 
اإمارة اأبوظبي مثل مهرجان ليوا للرطب، �سعيا من النادي لن�سر الثقافة 
والتفاعل مع االأهايل يف املناطق النائية وحمل املنتج الثقايف اإليهم، وكان 
اأبوظبي  معر�ض  يف  وقبلها  للكتاب،  العني  معر�ض  يف  متتوؤختترا  متواجدا 
الدويل لل�سيد والفرو�سية،  اأبوظبي  اإىل معر�ض  اإ�سافة  الدويل للكتاب، 
وقد كان للمركز ح�سوره قبل اأ�سابيع �سمن جناح الدولة الذي �سارك يف 

ان الدويل للكتاب. معر�ض عمَّ
واأ�سارت اإىل اأن املركز يحر�ض على اأن يبقى من ال�سباقني دوما لال�ستجابة 
لكل  املواكبة  ندواته وحما�سراته  ذلك يف  كان  �سواء  الوطنية،  للمبادرات 
هذه  مبثل  املتعلقة  واالحتفاالت  املهرجانات  يف  م�ساركاته  يف  اأو  متتبتتادرة، 
اإدارات ووحتتدات ومراكز  اأيتتام م�ساركته، �سمن  قبل  اأنهى  املتتبتتادرات؛ فقد 
نادي تراث االإمارات، وزارة الثقافة وتنمية املعرفة يف فعاليات “قافلة زايد 
�سملت  جمتمعية  م�ساركة  �سمن  العني،  مدينة  يف  اأقيمت  التي  اخلري” 
واملحلية واخلا�سة،  واملوؤ�س�سات االحتادية  والهيئات  التتوزارات  العديد من 
مثَّلت �سورة مثلى للتالحم الوطني واملجتمعي من اأجل خري هذا الوطن، 
مبا ميثل ترجمة عملية ملبادرة “عام اخلري” التي اأطلقها �ساحب ال�سمو 

ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ض الدولة “حفظه اهلل«.

اللوفر - اأبوظبي يقدم لزواره جمموعة 
من العرو�س والفعاليات الفنية

اأنحاء العامل برناجما  لتتزواره من جميع  اأبوظبي   يقدم متحف اللوفر - 
حافال بالفعاليات واالحتفاالت على مدار اأربعة اأيام ابتداء من 11 وحتي 
للجمهور  املتحف  عر�ض  �تتستتاالت  افتتاح  �سيتم  كما  املقبل.  نوفمرب   14
خمتلف  متتن  مو�سيقية  عتترو�تتض  متتن  رائتتعتتة  �سل�سلة  تنظيم  متتع  بتتالتتتتتوازي 
�سوئي  عر�ض  عن  ف�سال  وراق�سة  فنية  وعتترو�تتض  عمل  وور�تتض  الثقافات 

ا�ستثنائي.
الظهر  بعد  تبداأ من فرة ما  اأن�سطة مميزة  الفعاليات  برنامج  و�سي�سمل 
اإىل جانب حمتويات متحف اللوفر اأبوظبي الدائمة مثل �ساالت العر�ض 
ومتحف االأطفال حيث �سيتاح للزوار من خمتلف االأعمار ح�سور عرو�ض 
املو�سيقى والرق�ض والعرو�ض الثقافية الفريدة بح�سور نخبة من الفنانني 

الدوليني.
اللوفر  متحف  “ اإن  اأبوظبي  اللوفر  متحف  مدير  راباتيه  مانويل  وقتتال 
املتبادل  الثقايف  والتفاهم  االإبتتداع  ق�س�ض  ي�سرد  الفنية  واأعماله  اأبوظبي 
و�سغف الب�سرية ال�ستك�ساف االأفكار والتقاليد واملفاهيم اجلديدة من �ستى 

اأنحاء العامل “.
مذهلة  جمموعة  �سي�سهد  للمتحف  االفتتتتتتتتاحتتي  االأ�تتستتبتتوع  اإن   “ واأ�تتستتاف 
من  كوكبة  بح�سور  الثقايف  واالنفتاح  التنوع  جت�سد  التي  الفعاليات  من 
املو�سيقيني والفنانني واملوهوبني وفناين العرو�ض االأدائية من عدة بلدان 
باإطالق هذا  العرو�ض برناجما حافال ال ين�سى احتفاء  خمتلفة و�ستقدم 

ال�سرح الثقايف”.
حيث  عاملية  بروؤية  العربي  العامل  يف  متحف  اأول  اأبوظبي  اللوفر  ويعترب 
احل�سارات  خمتلف  عتترب  االإنتت�تتستتانتتيتتة  بتتني  امل�سركة  التتقتتوا�تتستتم  على  يتتركتتز 
الفنية  االأعتتتمتتتال  متتن  مهمة  جمتتمتتوعتتة  املتتتتتحتتف  و�سيحت�سن  والتتثتتقتتافتتات. 
والقطع االأثرية التي جت�سد خال�سة الراث االإن�ساين ومتتد عرب حقب 
زمنية خمتلفة بدءا من ع�سور ما قبل التاريخ و�سوال اإىل وقتنا احلا�سر 
وذلك باأ�سلوب فريد يعك�ض تنوع املوا�سيع واالأفكار واملفاهيم العاملية التي 
يج�سدها املتحف. كما �سي�سم املتحف اأعماال وقطعا فنية معارة من اأعرق 
املهند�ض  حر�ض  حيث  املنطقة  يف  الثقافية  واملوؤ�س�سات  الفرن�سية  املتاحف 
املعماري جان نوفيل اأثناء ت�سميم اللوفر اأبوظبي على اجناز متحف عاملي 
عمالقة  معدنية  قبة  حتت  يربع  مدينة”  “متحف  وكاأنه  ليبدو  �سامل 
يبلغ قطرها 180 مرا والتي تتيح نفاذ اأ�سعة ال�سم�ض والظل اإىل مبنى 
املتحف واملنتزهات املجاورة له على الواجهة البحرية لتخلق م�سهدا مهيبا 

يطلق عليه “�سعاع النور”.

انطالق مهرجاين الأق�سر واخلرطوم لل�سعر العربي نوفمرب املقبل 

نادي تراث الإمارات ي�سارك يف معر�س ال�سارقة للكتاب 

جائزة ات�سالت لكتاب الطفل تعلن غدا اأ�سماء الفائزين يف ن�سختها التا�سعة
التي ينظمها املجل�ض  تك�سف جائزة ات�ساالت لكتاب الطفل 
يوم  “ات�ساالت”  �سركة  وترعاها  اليافعني  لكتب  االإماراتي 
غد االأربعاء عن اأ�سماء الفائزين يف ن�سختها التا�سعة وذلك 
ختتتالل حتتفتتل افتتتتتتتتاح التتتتدورة التتتت 36 متتن متتعتتر�تتض ال�سارقة 

الدويل للكتاب مبركز اإك�سبو ال�سارقة.
للن�سخة  الق�سرية  القائمة  اأعلنت عن  اإدارة اجلائزة  وكانت 
االإماراتي  املجل�ض  متت�تتستتاركتتة  ختتتالل  اجلتتائتتزة  متتن  التا�سعة 
لكتب اليافعني يف جناح اإمارة ال�سارقة مبعر�ض فرانكفورت 
موؤخرا  فعالياته  اختتمت  التتتذي   2017 للكتاب  التتتدويل 
من  ن�سر  ودور  ور�سامني  لكتاب  اإ�تتستتدارات  القائمة  و�سمت 
الفائزة  االأعمال  الك�سف عن  املقرر  ثماين دول عربية ومن 

من بينها.
عن  الك�سف  �سيتم  التتتتتي  اجلتتائتتزة  حتكيم  جلتتنتتة  واعتتتتتمتتدت 
اأ�سماء الفائزين قائمة الكتب املر�سحة  اإىل جانب  اأع�سائها 
لتتلتتفتتوز يف فتتئتتات اجلتتائتتزة التت�تتستتت بتتتدءا متتن فتتئتتة كتتتتتاب العام 
الرتيب  وفتتق  التالية  الكتب  عليها  يتناف�ض  التي  للطفل 
ليلى  تاأليف  االأهم”  اأنتتا  النقطة..  “اأنا  “ كتاب  الهجائي.. 

 Turning وال�سادر عن  نوربتليان  اأجنيال  ور�سوم  زاهد 
�سماح  تاأليف  ال�سعادة”  �سانع  و”حمادة  لبنان  Point يف 
اأبو بكر عزت ور�سوم �سحر عبداهلل وال�سادر عن الربج ميديا 
يدي”  يف  متتا  و”�سيء  االإمتتتتتارات  دولتتتة  يف  والتتتتتوزيتتع  للن�سر 
للكاتبة هيفاء حمارب �سواركه ور�سوم مايا فداوي وال�سادر 
البيت  االأردن و”يل بدل  والن�سر يف  للدرا�سات  ال�سلوى  عن 
�سبيتي ور�سوم منى يقظان وال�سادر  للكاتبة لوركا  بيتان” 

عن دار ال�ساقي - ال�ساقي لالأطفال وال�سبان يف لبنان.
الرتيب  وفتتق  لليافعني  التتعتتام  كتاب  جتتائتتزة  على  ويتناف�ض 
الهجائي.. كتاب “�ست�سرق ال�سم�ض ولو بعد حني” للكاتبة 
تغريد عارف النجار وال�سادر عن ال�سلوى للدرا�سات والن�سر 
وال�سادر  منتتر  �سونيا  للكاتبة  الرعد”  و”طائر  االأردن  يف 
فل�سطني و”عندما  املجتمعي يف  للتعليم  تامر  عن موؤ�س�سة 
وال�سادر  �تتستتاهتتر  زبتتيتتب  رانتتيتتا  لتتلتتمتتوؤلتتفتتة  احلياة”  جتمعنا 
االأمثال  و”ق�س�ض  لتتبتتنتتان  يف  اإنتترنتتا�تتستتونتتال  اأكتتادميتتيتتا  عتتن 
وال�سادر  احلتتمتتادي  التتقتتادر  عبد  علي  للدكتور  االإماراتية” 
و”كابوت�سينو”  التتعتتراق،  يف  الطفل  لثقافة  التترباق  دار  عن 

 - ال�ساقي  دار  عن  وال�سادر  الدين  �سرف  فاطمة  للموؤلفة 
ال�ساقي لالأطفال وال�سبان يف لبنان.

وفق  نتت�تتض  اأفتت�تتستتل  فتتئتتة  �سمن  املتناف�سة  التتكتتتتتب  وت�سمنت 
فرح  اأمتتتل  للكاتبة  “اخلفي”  كتتتتتاب  التتهتتجتتائتتي..  التترتتتيتتب 
ور�سوم اأ�سامة اأبو العال وال�سادر عن �سجرة للن�سر والطباعة 
للدكتورة  فيل”  واأبتتتي  غتتوريتتال  و”اأمي  م�سر  يف  والتتتتتوزيتتع 
ن�سيبة العزيبي ور�سوم عبد الرزاق ال�ساحلاين وال�سادر عن 
و”ملا  االإمتتتارات  دولتتة  والتوزيع يف  للن�سر  العربي  العامل  دار 
عط�ض احلوت” للموؤلفة مرمي ترحيني ور�سوم براء العاوور 
وال�سادر عن دار اأ�سالة يف لبنان و”ماذا ح�سل الأخي رامز” 
وال�سادر  فتتداوي  مايا  ور�سوم  النجار  عتتارف  تغريد  للكاتبة 

عن ال�سلوى للدرا�سات والن�سر يف االأردن.
وتتناف�ض على فئة اأف�سل ر�سوم اأربعة كتب هي “االأمرية دانا” 
للموؤلفة عبري اإبراهيم الطاهر ور�سوم عمار خطاب وال�سادر 
و”حكاية  االأردن  يف  والتتتتتوزيتتع  للن�سر  اليا�سمني  دار  عتتن 
االأبي�ض واالأ�سود” للكاتبة �سماح اأبو بكر عزت ور�سوم �سحر 
عبداهلل وال�سادر عن الربج ميديا للن�سر والتوزيع يف دولة 

العلوي  اأمينة  للكاتبة  ال�سابع”  اليوم  و”خروف  االإمتتتارات 
الكتاب يف  ينبع  وال�سادر عن  فتتداوي  مايا  ور�سوم  الها�سمي 
املغرب و”�سجرة الزيتون” للكاتبة اإيفا كوزما ور�سوم ثمار 

حلواين وال�سادر عن اأكادمييا اإنرنا�سونال يف لبنان.
 .. الهجائي  الرتيب  وفتتق  اإختتتراج  اأف�سل  فئة  ت�سمل  فيما 
كتاب “اإىل اللقاء” للموؤلفة نبيهة حميديل ور�سوم جلينة 
يف  ما  و”�سيء  لبنان  يف  احلدائق  دار  عن  وال�سادر  االأ�سيل 
فداوي  مايا  ور�سوم  �سواركه  حمتتارب  هيفاء  للكاتبة  يدي” 
وال�سادر عن ال�سلوى للدرا�سات والن�سر يف االأردن و”عاملي” 
للكاتبة فاطمة �سرف الدين ور�سوم فر�سته جنفي وال�سادر 
عن دار ال�ساقي - ال�ساقي لالأطفال وال�سبان يف لبنان و”ماذا 
ح�سل الأخي رامز” للكاتبة تغريد عارف النجار ور�سوم مايا 

فداوي وال�سادر عن ال�سلوى للدرا�سات والن�سر يف االأردن.
اأحدث  تعد  التي  للكتاب”  تفاعلي  “اأف�سل تطبيق  ويف فئة 
للمرة  بها  الفائز  عتتن  االإعتتتالن  �سيتم  حيث  اجلتتائتتزة  فتتئتتات 
االأوىل هذا العام يتناف�ض كل من: تطبيق “اأحلم اأن اأكون” 
من م�سر وهو موجه للفئة   Bee Studio من تطوير 

من  ورمادي”  “كادي  وتطبيق  اأعتتتوام   7-4 متتن  العمرية 
تطوير دار كادي ورمادي للن�سر يف ال�سعودية وهو خم�س�ض 
للفئة العمرية من 4-10 اأعوام وتطبيق “مل�سة” من تطوير 
�سركة مل�سة يف دولة االإمارات واملخ�س�ض للفئة العمرية من 

2-8 اأعوام.
اإجمايل  يبلغ  التي  الطفل  لكتاب  ات�ساالت  وتت�سمن جائزة 
دوالر  األتتف   327 /نحو  درهتتم  مليون   1.2 قيمة جوائزها 
اأمريكي/ �ست فئات هي فئة “كتاب العام للطفل” وقيمتها 
300 األف درهم يتم توزيعها بالت�ساوي على النا�سر واملوؤلف 
األف   200 وقيمتها  “كتاب العام لليافعني”  والر�سام وفئة 
درهم توزع منا�سفة بني املوؤلف والنا�سر وفئة “اأف�سل ن�ض” 
وقيمتها  ر�سوم”  “اأف�سل  وفئة  درهتتم  األتتف   100 وقيمتها 
100 األف درهم وفئة “اأف�سل اإخراج” وقيمتها 100 األف 
 100 بقيمة  للكتاب”  تفاعلي  “اأف�سل تطبيق  وفئة  درهم 
األف درهم عن تخ�سي�ض اجلائزة لت 300 األف درهم لتنظيم 
الكتابة  العربي يف  ال�سباب  قتتدرات  لبناء  ور�تتض عمل  �سل�سلة 

والر�سم �سمن برنامج “ور�سة” التابع للجائزة.
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   مقالة ويكيبيديا حول ادعاءات االعتداء 
اجلتتنتت�تتستتي �تتستتد هتتتتتاريف ويتتنتت�تتستتتتتايتتن، التي 
انطلقت يف 12 اأكتوبر بت 24 ا�سما لن�ساء 
يدعني اأنهن كن �سحايا املنتج، بلغت 68 

امراأة يوم اجلمعة 27 اأكتوبر.
التهم  قتتائتتمتتة  “الغارديان”  ونتت�تتستترت     
املوجهة لوين�ستاين - مع اقوال لل�سحايا 
- ويالحظ اأن للروايات عديد اأوجه ت�سابه 
حتتتول اأ�تتستتالتتيتتب املتتنتتتتتج وعتتتد بتتتتتدور، دعوة 
االطالع  بتتزعتتم  بالفندق  غرفته  لتتدختتول 
اأربع  روايتتة  وتظهر  التتتخ...  �سيناريو،  على 
غودري�ض،  جتتوديتتث   - فرن�سيات  ممتتثتتالت 
داريل -  ليا �سيدو، وفلورن�ض  اإميا كونيز، 
عالقات  ابتتتتتزاز  حماولة  يف  املنتج  تقنيات 

جن�سية.

اتهامات باجلملة
   حتى االآن، �سرحت 68 امراأة باالإ�سافة 
لي�ض  ولتتكتتن  ومعظمهن  جمتتتهتتتوالت،  اإىل 
اىل  بتعر�سهن  �تتستترحتتن  ممتتثتتالت،  فتتقتتط 
اعتداء او حتر�ض جن�سي، اأو اغت�ساب من 

طرف هاريف وين�ستاين.
   ومن املرجح اأن القائمة مل تكتمل بعد. 
وتتوّقع املحامية االأمريكية غلوريا ريدال، 
التي تنوب على االأقل ثالث من ال�سحايا، 

و�سول �سهادات اإ�سافية قريبا.
�تتستتراء �سمتهن  التتلتتواتتتي مت  الن�ساء  اأمتتتا     
بتتاملتتال، فقد يتتترددن يف التتكتتالم خوفا من 
اال�سطرار اإىل اإعادة تلك االأموال. وتروي 
زيلدا بريكنز، م�ساعدة �سابقة لفاين�ستاين، 
التي قالت اإن املنتج اعتدى عليها جن�سيا، 
 1998 عتتام  األتتف دوالر   165 تلقت  اإنها 

مبوجب اتفاق يق�سي ب�سمتها.
التقليل  على  وين�ستاين  دفتتتاع  وارتتتكتتز      

والتتنتتفتتي واالعتتتتتتتذار ولتتعتتب ورقتتتة املر�ض. 
وقالت حماميته ليزا بلوم وهي اأي�سا ابنة 
املحامية غلوريا ريدال - يف مقال �سحيفة 
نيويورك تاميز يف اخلام�ض من اأكتوبر - 
تعلم  قدميا  دينا�سورا  كان  وين�ستاين  اأن 
العديد  يمُكّذب  اأي�سا  ولكن  جديدة،  طرقا 
من االتهامات، وي�سفها بانها عارية متاما 
عن ال�سحة بعد يومني، اعلنت ليزا بلوم، 
اأنها تتخلى عن الدفاع على  دون تو�سيح، 

وين�ستاين.
اأكتوبر،  التتيتتوم، اخلام�ض من  نف�ض     ويف 
التي  الطريقة  اأن  اأدرك  �سرح وين�ستاين: 
تعاملت بها مع الزمالء يف املا�سي ت�سببت 

ب�سدق  اأعتذر  واأنتتا  املعاناة،  من  الكثري  يف 
عن ذلك.

�تتستتيتتاأختتذ �سنة تفرغ،  اأنتتته  املتتنتتتتتج     واأعتتلتتن 
و�سيعمل مع اطباء حلل هذه امل�سكلة. وردا 
على حتقيق نيويوركر، قال متحدث با�سم 
هاريف وين�ستاين: ان وين�ستاين ينفي بتاتا 
الطرف  ر�سا  دون  اجلن�سية  التهم  جميع 
وين�ستاين يف وقت الحق،  اأكتتد  ثم  املقابل، 
انتقامي من  اأي عمل  اأنتته مل يحدث قط 
يف  �سرع  لقد  رغبته.  تلبية  رف�ست  امتتتراأة 
التتعتتالج وا�تتستتتتتجتتاب لتتلتتو�تتستتط وانتتتختتترط يف 
انه  يف  وين�ستاين  ويتتاأمتتل  اأفتت�تتستتل،  طتتريتتق 
فر�سة  �سيمُمنح  كافيا،  تقدما  حقق  ما  اإذا 

ثانية.
ب�سكل فردي  هتتاريف وين�ستاين     مل ينكر 
اتتتهتتامتتات التت�تتستتتتتني امتتتتتراأة التتلتتواتتتي اأدلتتتني 
حالتني:  يف  اإال  االآن،  حتتتتتى  بتت�تتستتهتتادتتتهتتن 
ق�سية املمثلة الكينية لوبيتا نيونغو، حيث 
لل�سيد  فتتاريتتيتتتتتيتته:  ل�سحيفة،  ذلتتتك  اأنتتكتتر 
وين�ستاين ذكريات خمتلفة عن االأحداث، 
وقوة  رائعة  ممثلة  لوبيتا  ان  يعتقد  لكنه 
ح اأن املمثلة  رئي�سية لهذه ال�سناعة. ليو�سّ
التتتعتتتام املتتا�تتستتي اإىل عتتر�تتستتهتتا يف  دعتتتتته يف 

برودواي.
تكذيب  عتتنتتاء  وايتتنتت�تتستتتتتايتتن  يتكلف  واأن     
وابال  عليه  جتتّر  التت�تتستتوداء،  املمثلة  �تتستتهتتادة 

يف  انتته  علما  بالعن�سرية،  االتتتهتتامتتات  متتن 
بداية الف�سيحة، �سبق ان نفى وين�ستاين 

اعتداءه على اأ�سلي جود.

ت�ضع ق�ضايا اغت�ضاب
واتهمت ت�سع ن�ساء حتى االآن، منهن �سبع 

�سهريات، وين�ستاين باالغت�ساب:
اأنتوين،  لتتيتتزيتتت  التتربيتتطتتانتتيتتة  املتتمتتثتتلتتة   •

نهاية الثمانينات يف منزلها يف لندن.
اآ�سيا  االإيتتتطتتتالتتتيتتتة  واملتتتختتترجتتتة  املتتمتتثتتلتتة   •
نتتيتتويتتورك يف  1997 يف  عتتتام  اأرجتتيتتنتتتتتو، 

غرفة فندق.
• املتتمتتثتتلتتة التت�تتستتابتتقتتة لتتو�تتستتيتتا اإيتتفتتانتتز، عام 

.2004
ميمي  التت�تتستتابتتقتتة  االإنتتتتتتتتتتتاج  متتت�تتتستتتاعتتتدة   •
وين�ستاين يف  بيت  2006 يف  عتتام  هتتايل، 

نيويورك.
عام  هيت،  دومينيك  االأمريكية  املمثلة   •

2010 يف لو�ض اأجنلو�ض.
عام  مالث،  ناتا�سيا  الرويجية  املمثلة   •

2008 يف غرفة فندق يف لندن.
• املمثلة االأمريكية روز ماكغوان.

اأختتريتتني، طلبتا عدم     واكتتتدت امتتراأتتتني 
الك�سف عن هويتهما، واحدة يف نيويوركر 
واالأخرى يف لو�ض اأجنلو�ض تاميز ممثلة، 
تتتعتتر�تتستتهتتمتتا لتتالغتتتتت�تتستتاب متتتن قتتبتتل هاريف 

وين�ستاين.

حتقيقان يف امريكا واإجنلرتا
�سكوتالنديارد  �سرطة  لندن، فتحت     يف 
حتقيقا يف خم�ض تهم باالعتداء اجلن�سي 
خالل  من   2015-1992 واالغت�ساب 
ثالث ن�ساء. وتاأتي التهم باالغت�ساب من 
يف  �سابقة  وموظفة  اأنثوين  ليزيت  املمثلة 

مرياماك�ض �سركة لواين�ستاين.
ال�سرطة  دائتتتترة  فتحت  نتتيتتويتتورك،  ويف     
يف  التتتتواردة  املتتعتتلتتومتتات  بعد  حتقيقا  اي�سا 
جون  اللفتنانت  وقتتتال  االإعتتتتتالم.  و�تتستتائتتل 
غرميبل يف 12 اأكتوبر اأنه مل يتم التعرف 
هو  وكتتمتتا  حاليا،  مقدمة  �سكوى  اي  على 
ت�سجع  نيويورك  �سرطة  فان  دائما  احلال 
�تتستتختت�تتض ميتتلتتك متتعتتلتتومتتات حتتتول هذا  اأي 
تت�تتستت�تتض خط  املتتتو�تتتستتتوع اأن يتتتتت�تتستتل بتتنتتا وخمُ

هاتفي لذلك.
  ويف حال حماكمة جنائية بتهمة االعتداء 
اجلتتنتت�تتستتي، قتتتال حمتتامتتون لتتلتتغتتارديتتان قبل 
اأ�سبوعني، ميكن اأن ينال هاريف وين�ستاين 
�سنة،   25 اىل   5 متتتن  بتتالتت�تتستتجتتن  عتتقتتوبتتة 
يف  حماكمته  جل�سة  انعقدت  اإذا  وخا�سة 
نيويورك حتت القانون املحلي االغت�ساب 

جرمية.
�سكوى �سد �سركة وين�ستاين

التي  ال�سركة  هناك  ال�سخ�ض،  وراء  ما     
اأكتوبر،   24 بتتتتوب:  �سقيقه  متتع  ا�تتستت�تتستتهتتا 
هيت  دومينيك  االأمريكية  املمثلة  اأعلنت 
رفع دعوى �سد �سركة وين�ستاين كوباين.

   وتتتتتتهتتم هتتتذه االختتتترية املتتنتتتتتج باالعتداء 
�سركته  اأن  وتعتقد   ،2010 عام  اجلن�سي 
وين�ستاين  �سركة  تعرف  اي�سا:  م�سوؤولة 
ا�ستخدام  يف  اين�ستاين  طتتريتتقتتة  كتتوبتتاين 
�سلطته الإكراه واإجبار املمثالت ال�سغريات 

ترى  لتتذلتتك،  معه.  اجلن�ض  ممار�سة  على 
على  تتتكتتون  اأن  ال�سركة  على  كتتان  املمثلة، 
باأن هاريف وين�ستاين مل يكن موؤهال  علم 
ي�سّكل  كتتان  واأنتته  املن�سب،  ذاك  لالحتالل 

خطرا معينا على االآخرين.
   وعالوة على هذه ال�سكوى، فتح اإيريك 
�سنايدرمان املدعي العام يف والية نيويورك 
كوباين  وين�ستاين  �سركة  مقر  يقع  حيث 
كان  اإذا  ما  لتحديد  حتقيقا  مانهاتن،  يف 
وين�ستاين  �سركة  �سد  دعتتوى  رفتتع  ميكن 
من  غتتريهتتا  اأو  اجلتتنتت�تتستتي  التمييز  بتهمة 

االنتهاكات للت�سريع.
ت�سليمه  ال�سركة  العام من  املدعي    طلب 
ومعايري  للموظفني،  ال�سخ�سية  امللفات 
التوظيف والرقية اأو الف�سل، اأو �سكاوى 
التحر�ض  متتتن  ر�تتستتمتتيتتة  غتتتري  اأو  ر�تتستتمتتيتتة 
اجلن�سي اأو غريه من اأ�سكال التمييز التي 
مع  التعامل  كتتان  وكيف  تلقتها،  قد  تكون 

هذه ال�سكاوى، وفقا لل�سحيفة.
   وقد وّجه جمموعة من موظفي �سركة 
وين�ستاين كوباين جمهويل الهوية، ر�سالة 
اإىل نيويوركر، ن�سرت يوم 19 اأكتوبر، نفوا 
اجلن�سية:  االعتتتتتداءات  بهذه  علمهم  فيه 
وين�ستاين  هتتاريف  بتتاأن  �تتستتورة  لدينا  كانت 
كتتان زيتتر ن�ساء، ولتته عتتالقتتات ختتارج نطاق 
انتته كان  اننا مل نكن نعرف  التتتتزواج، غتتري 

عتد عنيف ومتهم باالغت�ساب. ممُ

•• الفجر- خرية ال�شيباين:

     منذ انفجار ق�ضية هاريف وين�ضتاين، بعد التحقيقات التي ن�ضرتها ني�ي�رك تاميز يف اخلام�ص من اأكت�بر، 
وني�ي�ركر يف العا�ضر من ذات ال�ضهر، كان هناك دفق م�ضتمر ي�ضيب بالدوار، ل�ضهادات ن�ضاء افدن اأنهن كّن �ضحايا 

اعتداء اأو حتر�ص جن�ضي، واغت�ضاب بالن�ضبة لبع�ضهن، ومن مقربني اأو متعاونني.

جنمات يف مهّب الريح:

ف�سائح جن�سية تهز عر�س امرباطور هوليوود...!

ع املحامية الأمريكية غلوريا ريد و�سول �سهادات اإ�سافية قريبا القائمة مل تكتمل بعد وتتوقرّ

- 68 امراأة.. اتهامات بالغت�ساب.. 3 حتقيقات
- تظهر رواية اأربع ممثالت فرن�سيات تقنيات املنتج يف حماولة ابتزاز
- املمثلة الأمريكية دومينيك هيت ترفع دعوى �سد �سركة وين�ستاين كوباين

املمثلة الأمريكية دومينيك هيت

املحامية غل�ريا ريدال واملمثلة ليزيت اأنث�ين

�ضق�ط ال�ح�ص

املمثلة واملخرجة الإيطالية 
اآ�ضيا اأرجينت�

م�ضاعدة الإنتاج ال�ضابقة ميمي هايل

املمثلة الأمريكية روز ماكغ�ان

اأ�ضلي ج�داملمثلة الكينية ل�بيتا ني�نغ�
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ان�سداد  اإىل  توؤدي  اأ�سباب   6
ال�سرايني.. احذرها

تتتهتتدد حياة  اأن  التتتتتي ميكن  امل�سكالت  اأختتطتتر  متتن  التت�تتستترايتتني  انتت�تتستتداد  يعد 
بالدم  ميتتده  التتذي  الع�سو  تغذية  امل�سدود  ال�سريان  مينع  حيث  االإن�سان؛ 
املحمل باالأك�سجني؛ ما ي�سعف قدرته على اأداء وظيفته. وتزداد اخلطورة 
اإذا كان الع�سو الذي يغذيه ال�سريان امل�سدود هو القلب اأو الدماغ؛ ما قد 

يوؤدي اإىل الوفاة.
ويحذر الدكتور حممود طنطاوي ا�ست�ساري القلب واالأوعية الدموية، من 
جمموعة من العوامل تعمل على ان�سداد ال�سرايني؛ يف مقدمتها التدخني، 
وتناول االأطعمة عالية الدهون والطعام غري ال�سحي عامًة، وكذلك زيادة 
وكذلك  االإ�سابة،  يف  ا  هامًّ عاماًل  ال�سن  يلعب  الدم.كما  يف  الكول�سرول 
تراكم  اإىل  يتتوؤدي  التتذي  الزائد  التتوزن  والع�سبية، وكذلك  الزائد  االنفعال 

الدهون داخل ال�سرايني.
وين�سح الدكتور حممود بتناول طعام �سحي غني باخل�سروات والفواكه، 
للوقاية  بانتظام  الريا�سة  الزائد، ومبمار�سة  واالنفعال  التدخني  وجتنُّب 

من ان�سداد ال�سرايني.
والتتدكتتتتتور حمتتمتتود طتتنتتطتتاوي هتتو ا�تتستتتتت�تتستتاري اأمتتترا�تتتض التتقتتلتتب واالأوعية 
الدموية، حا�سل على بكالوريو�ض الطب واجلراحة عام ٢٠٠3 وماج�ستري 
اأمرا�ض القلب واالأوعية الدموية من جامعة عني �سم�ض امل�سرية، وزمالة 
اأمرا�ض  وزمتتالتتة  االأمريكية،  القلب  كلية  متتن  االأمريكية  القلب  اأمتترا�تتض 

القلب االأوروبية.
كتتمتتا ح�سل عتتلتتى دكتتتتتتتوراه اأمتتترا�تتتض التتقتتلتتب واالأوعتتتيتتتة التتدمتتويتتة تخ�س�ض 

الق�سطرة التداخلية وتركيب الدعامات من جامعة االأزهر.

ال�ساق بجلطة  الإ�سابة  على  تدل  عالمات   4
تعترب اجللطات واحدة من اأكرث امل�ساكل ال�سحّية انت�ساراً، وحتديداً التي 
والتي   ،DVTالت جلطة  ا�سم  عليها  ويطلق  ال�ساقني،  اأو  الرجل  ت�سيب 
اأ�سابت  واإذا  العميقة،  الدموية  االأوردة  اإىل  ت�سل  عندما  خطرية  ت�سبح 

الوريد ت�سمى بال�سطيحة.
اأما  الفخذ،  اأو  ال�ساق  اأ�سابت  اإن  ال�سيطرة عليها فقط  االأطباء  وي�ستطيع 
اأو الدماغ،  العلوية من اجل�سم كالكلى، والرئتني،  اإىل االأجتتزاء  اإذا امتدت 
فحينها ال ميكن ال�سيطرة عليها وتكون خطرية جداً، وقد توؤدي اإىل تلف 

اجلزء الذي ت�سيبه.
واأ�ستاذ  وا�ست�ساري  اأ�ستاذ  الع�سريي،  �سالح  الدكتور  نبَّه  ال�سدد،  هذا  ويف 
جامعي بكلية الطب جامعة امللك �سعود يف الريا�ض، اإىل اأربع عالمات يدل 

ظهورها على االإ�سابة بجلطة ال�ساق، وذلك لالإ�سراع يف عالجها.
وبح�سب “الع�سريي”، فاإن العالمات االأربع، كاالآتي:

انتفاخ. اأو  تورم   1-
باأمل. ال�سعور   2-

بحرارة. ال�سعور   3-
املنطقة. نف�ض  فوق  اجللد  احمرار   4-

ع�ضرين؟  يف  عا�ص  الذي  ال�ضاعر  على  يطلق  • ماذا 
-�ساعر خم�سرم 

�ضعره؟  قتله  الذي  ال�ضاعر  ه�  • من 
-املتنبي 

غراب؟  جمع  ه�  • ما 
-اأغربة، غربان، اأغرب 

ال�ضعراء؟  اأ�ضعر  ه�  • من 
-امروؤ القي�ض 

اأبابيل؟  كلمة  مفرد  • ما 
اأبالة 

ع�ضا؟  كلمة  مثنى  ما   84-
-ع�سوان 

يلتئم. حتى  مرات  عدة  جرحه  ي�سمد  �سائاًل  تفرز  بغدد  مملوء  فهو  الدائم  �سالحه  القط  • ل�سان 
وعيدان  التتطتتني  با�ستعمال  املتتكتت�تتستتورة  قتتدمتته  بتجبري  قتتام  طتتائتتر  عتتن  �سمع  اأنتتته  الباحثني  اأحتتتد  روى   •

احلطب.
بق�سرها.  ناأكلها  اأن  ينبغي  ولذلك  ق�سرها  يف  يوجد  الفاكهة  فيتامينات  من  جزء  • اأكرب 

بع�ض  اأن  كما  الهواء  الأك�سدة  فيتاميناته  يعر�ض  فاالأنتظار  ب�سرعه  تناولة  يجب  وحده  الفاكهة  • ع�سري 
االأنواع تف�سد ب�سرعه واأهمها اجلزر. 

عندما  املخ  يفرزها  لالأمل  م�سكنة  كيمائية  مواد  على  حتتوي  اأنها  تبني  الب�سر  دموع  حتليل  ال  خل  • من 
يبكي االأن�سان.

اأر�سا.  ي�سقط  اأن  قبل  �ساعات  لب�سع  واقفاً  يظل  فانه  واقف  وهو  الفيل  مات  • اإذا 
كيلومرات   8 م�سافة  على  من  �سماعه  ميكن  االأ�سد  • زئري 

اخلم�سني.  �سن  حتى  التكاثر  على  قادرة  وتظل  عاما   75 حتى  تعي�ض  • النعامة 
اأيام.   10 من  يتاألف  االأ�سبوع  كان  الفرعونية  م�سر  • يف 

نف�سها.  �سته�سم  فاإنها  واإال  اأ�سبوعني  كل  جديدة  خماطية  بطانة  تفرز  اأن  االإن�سان  معدة  على  • يتعني 
النمل  م�ستعمرات  على  غتتارات  ي�سن  الأنه  وذلك  ال�سفاح(  )النمل  با�سم  ي�ستهر  النمل  من  نوع  هناك   •
العمل  على  ويتتجتتربه  النمل  ذلتتك  متتن  عتتددا  يقتاد  ثتتم  حمتوياتها  وينهب  ملكاتها  يقتل  حيث  لتته  املتتجتتاورة 

كعبيد لديه! 

خداع اال�سد 
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ف�ائد اخل�ص
اخل�ض من العائلة املركبة، 
وهو من املحا�سيل املرتفعة 
كما  التتغتتذائتتيتتة،  القيمة  يف 
اأنه نبات حويل وله اأ�سكال 
ولتتذلتتك يختلف  متتتتتنتتوعتتة، 
باختالف  االأوراق  طتتتتول 
اأ�تتتستتتنتتتافتتته، اأمتتتتتا التتثتتمتتار اأو 
�سغرية  فتتتتهتتتتي  التتتتتتتبتتتتتتتذور 
بني  غالباً  ولونها  احلجم 
االأ�سود،  اإىل  ميتتيتتل  غتتامتتق 
املنت�سر  االأ�تتتستتتنتتتاف  واأهتتتتتم 

زراعتها االإتوب والبلدي والرومي. 
من  قليلة  وكميات  ال�سكريات  من  كبرية  ن�سبة  على  اخل�ض  اأوراق  حتتوي 
والكال�سيوم  والتتفتت�تتستتفتتور  واملنجنيز  التتبتتوتتتا�تتستتيتتوم  متتثتتل  املتتعتتدنتتيتتة  االأمتتتتالح 

واحلديد، وهو م�سدر غنى بالفيتامينات وخا�سة فيتامني )هت(. 
زيت  مع  وت�سخن  اخل�ض  اأوراق  من  كمية  ت�سحق  والبثور  الدمامل  لعالج 

الزيتون حتى الغليان، بعد ذلك ي�ستخدم الناجت يف دهن االأجزاء امل�سابة 
من  كمية  يف  اخل�ض  اأوراق  تغلى  املتورمة  واجلفون  املتعبة  العيون  لعالج 
املاء ثم ترك لتربد، ي�ستخدم املحلول يف غ�سل العيون واجلفون مب�سحها 
اأي�سا يف  املغلي  وي�ستفاد من هذا  النظيف.  ال�سا�ض  اأو  القطن  بقطعة من 

غ�سل الوجه من اأجل اإزالة حب ال�سباب والبثور وتنقية لون الب�سرة .

وجدت درا�سة جديدة، اأّن قلة النوم له اأ�سرار 
خطرية على ال�سحة الب�سرية من عدة نواٍح؛ 

بينها اكت�ساب الوزن الزائد.
اأقتتتل متتن �سبع  وبح�سب التتدرا�تتستتة فتتتاإّن التتنتتوم 
النا�ض  تتتتنتتتاول  اإىل  يتتتتتتوؤّدي  التتلتتيتتل  يف  �تتستتاعتتات 
بت385 �سعرة  اإ�سافية تقدر  ل�سعرات حرارية 
حرارية يف اليوم، ما يعني زيادة يف الدهون يف 

منطقة اخل�سر بحوايل رطل كل اأ�سبوع.
ي�سكل  النوم  نق�ض  اأّن  اإىل  الدرا�سة  وتو�سلت 
تناول  اإىل  يتتوؤدي  االأ�سخا�ض الأنه  خطًرا على 
اليوم  الغنية بالدهون يف  املزيد من االأطعمة 
التتتتتتتايل بتتتتداًل متتتن تتتتنتتتاول وجتتبتتة ختتفتتيتتفتتة من 
الفواكه واخل�سروات، بح�سب "رو�سيا اليوم". 
ما  ملتتعتترفتتة  ا  �سخ�سً  172 التتبتتاحتتثتتون  ودر�تتتتض 

الوزن،  بتتزيتتادة  مرتبطة  التتنتتوم  متتدة  كانت  اإذا 
يدفعهم  مل  لديهم  التتنتتوم  نق�ض  اأّن  ووجتتتدوا 
لتتتتتنتتاول كتتمتتيتتة اأكتتتترب متتن التتطتتعتتام بتتل جعلهم 

يلجوؤون خليارات غري �سحية.
التتزائتتدة متتن تناول  تتتاأتتتي ال�سعرات احلتتراريتتة 
ذلك  ال�سحية مبا يف  الوجبات اخلفيفة غري 
واحللويات،  البطاط�ض  ورقتتائتتق  ال�سوكوالتة 
التتذيتتن تراوح  االأ�تتستتختتا�تتض  اخلتتترباء  وين�سح 
اأعمارهم بني 18 و64 عاًما، باحل�سول على 
7 اإىل 9 �ساعات متتن التتنتتوم كتتل ليلة،  متتا بتتني 

بح�سب موؤ�س�سة النوم الوطنية.
يعتقد  الليل،  كتتاٍف يف  ب�سكل غري  النوم  وبعد 
الطاقة  لبع�ض  حتتاجتتة  بتتاأنتتهتتم يف  االأ�تتستتختتا�تتض 
نتتتظتتتام غتتتذائتتتي غني  اتتتتبتتتاع  يتتتتتتوؤّدي اإىل  وهتتتتتذا 

بالدهون وال يت�سمن �سَوى كميات قليلة من 
خاليا  لعمل  �سرورية  هتتي  التي  الربوتينات 

اجل�سم.
اأّن  ا  اأي�سً الباحثون  وجتتد  ذلتتك،  على  وعتتتالوة 
التتذيتتن نتتامتتوا اأقتتتل متتن 7 �تتستتاعتتات كتتانتتوا اأقل 
عر�سة للقيام باأي اأن�سطة يف اليوم التايل، لذا 
فاإّن هذا ما يوؤثر على قدرة اجل�سم على حرق 
ال�سعرات احلرارية ومنع زيادة الوزن. ويحتاج 
�سعرة   3500 حتترق  اإىل  املتو�سط  يف  اجل�سم 
�سعرة حرارية   500 )اأو  االأ�سبوع  يف  حرارية 
يف التتتيتتتوم( لتتفتتقتتدان رطتتتل واحتتتتد متتتن التتتتوزن، 
لذلك، اإذا كان ال�سخ�ض يكت�سب حوايل 400 
فاإن  حرقها،  متتن  بتتتداًل  يومًيا  حتتراريتتة  �سعرة 

ذلك �سينتهي بزيادة يف الوزن يف كل اأ�سبوع.

اأ�سرار لن تتوقعها ي�سببها قلة النوم

عار�ضة اأزياء تعر�ص زّيًا من ت�ضميم ديالرا زاكر خالل اأ�ضب�ع امل��ضة يف العا�ضمة ال�ضينية بكني . )رويرتز(

و�سل اإىل الغابة اجلميلة ا�سد �سخم اجل�سم كث اللبدة عيناه وا�سعتان و�سوته عال ي�سم االآذان .. اتخذ من 
احد الكهوف الوا�سعة عرينا له وبعد ان افر�سه رفع على بابه راية بي�ساء كبرية، ا�ستعجبت حيوانات القرية 
من ذلك لكنه طماأنهم وقال لهم انا ال اأتناول غري النباتات فقط فقلبي ال يطاوعني على اأكل حلوم ا�سدقائي 
النوم كثريا جدا وال وقت عندي لل�سيد، واحب  اإىل  وانا اخلد  اللحم  احليوانات ومعدتي مري�سة ال ته�سم 
ان اجل�ض يف بيتي كثريا فاأرجو منكم ان ت�سرفوين دائما بزيارتكم ومن لديه م�سكلة اي�سا ا�ستطيع ان احلها 
له فقد كنت حكيم غابتي. �سدقت احليوانات الطيبة اال�سد املخادع وملدة ا�سبوع كانت احليوانات تدخل عنده 
تزوره وتخرج �سعيدة من تلك الزيارة حتى جاء وقت بداأت بع�ض احليوانات تختفي �سيئا ف�سيئا وبداأت الغابة 
املكار مل يقل �سيئا بل بداأ يف  حت�ض بالقلق.. منهم من يقول هاجرت ومنهم من يقول غتتادرت. لكن الثعلب 
مراقبة بيت اال�سد مراقبة جيدة حتى تاأكد متاما ان هناك من يدخل وال يخرج، والن اال�سد مل يكن نظيفا فقد 
كان ينتهي من وجبته ويلقي العظام داخل الكهف بعيدا عن االعني لكن ذلك مل يخف رائحتها العفنة وذهب 

الثعلب واخرب �سكان الغابة مبا يفعله اال�سد املخادع.
اعيت االفكار احليوانات فيما يفعلونه بذلك اال�سد ومل يجدوا االجابة اال عند القط الذي قال: نقوم بزيارة 
جماعية لال�سد ولن ي�ستطيع ان ياأكل منا احدا واأثناء ذلك دعوين ا�ستو�سح الكهف بنف�سي وبعد ان قاموا بتلك 
الزيارة تاأكد للجميع انه لي�ض هناك من خمرج لال�سد غري باب الكهف فقط، لذا ا�ستعد اجلميع لتقدمي بع�ض 
باأعداد كبرية  الكهف  ا�ستطاع من حجارة واجتمعوا يف مدخل  املتوا�سعة لال�سد فحمل كل منهم ما  الهدايا 
وباأيديهم القوية وبقلوبهم احلزينة ورف�سهم لوجود من يخدعهم اخذ اجلميع يف قذف اال�سد باحلجارة وكلما 
انتهت اتوا بغريها حتى اأمتالأ الكهف بها واأ�سبحت �سدا يحول دون خروج اال�سد بل لقد قام الفيل ومبعاونة 
ا�سحابه بحمل جذوع اال�سجار القوية واغلقوا بها باب الكهف متاما وبعد ذلك بيومني كانت رائحة اال�سد امليت 

تعلن عن هزميته �سر هزمية و�سقوط رايته البي�ساء على باب الكهف.


