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اأغذية تزّودك بالن�شاط الفكري

فيما تهدف بع�ض الأطعمة الغذائية اىل تخفيف ال�زن الزائد، ي�ؤدي 
بع�شها دوراً اأ�شا�شياً يف تزويد اجل�شم بالطاقة والن�شاط الفكري على 
العقلية  ال��ق��درات  يعزز  ما  الأخ�شر  وال�شاي  وال�شمك  البي�ض  غ��رار 

لدى الأ�شخا�ض. ومن اأهم تلك الأ�شناف:
1.15 غرام  البي�ض على  ال��ذاك��رة: يحت�ي �شفار  يعّزز  البي�ض   •
من الل�شتني، وهي مادة دهنية غنية بالف��شف�ر والأحما�ض الأمينية، 
فتعزز عمل اخلاليا التي تنقل قب�شات الأع�شاب. ميّد �شفار البي�ض 
الكمية  اأما   .Eو  Dو  A والفيتامينات  والكل�شي�م  باحلديد  اجل�شم 

املطل�بة فهي بي�شتني اأو ثالثة يف الأ�شب�ع فقط.
• ال�ش�ك�ل املّر يح�ّشن املزاج: ي�شّم ال�ش�ك�ل املّر ماّدة مزودة مبفع�ل 
م�شاد لالكتئاب، ي�ؤثر اإيجابياً يف املزاج. ه� غني باملغني�شي�م، ومهّدئ 
والب�تا�شي�م  واحلديد  الف��شف�ر  على  يحت�ي  كما  للقلق.  ومقاوم 
والفيتامينني B1 وB9. اأما الكمية املطل�بة فهي عبارة عن قطعة 

�شغرية بني وقت واآخر.
ال�شمك غنى  اأن����اع  اأك��ر  اإن��ه  احلي�ية:  ي���ؤّم��ن  الطراخ�ر  �شمك   •
اأميني  حم�ض  وه���  غ���رام(،   100 ك��ل  يف  غ��رام   1.8(  3 بالأوميغا 
ال�"اأوميغا  م��ادة  حتمي  الط�يل،  امل��دى  على  الذهن.  ين�ّشط  اأ�شا�شي 
ال�شمك  من  الن�ع  هذا  ي�ؤمن  ال�شيخ�خة.  تاأثريات  من  3" الدماغ 
التي يجب تناولها  الكمية  اأما   .B الي�د واحلديد والفيتامني  اأي�شاً 

من �شمك الطراخ�ر فهي مرتني يف الأ�شب�ع.
• كبد العجل يفيد الدماغ: يحت�ي على الفيتامني B6 ي�ؤمن الطاقة 
للخاليا الع�شبية. وه� ين�شط ت�شنيع ال�"�شريوتينني"، مادة اأ�شا�شية 
 B12 للدماغ. كما ي�ؤمن الب�تا�شي�م والزنك واحلديد والفيتامينات

وD وE. الكمية املطل�بة هي مرتني يف الأ�شب�ع فقط.
باملقابل،  الفكري.  بالن�شاط  اجل�شم  ت��زّود  التي  الأغ��ذي��ة  بع�ض  هي 
يجب تاليف الأطعمة الدهنية واللح�م امل�شّنعة اإذ ت�ؤثر ب�شكٍل �شلبّي 

على �شحة الدماغ.

ملاذا يجب عدم و�شع 
الطماطم يف الثالجة؟

الثالجة  وال��ف���اك��ه يف  اخل�����ش��راوات  و���ش��ع  اأن  ه���  ال�شائد  الع��ت��ق��اد 
يحميها من التلف ويحافظ على طعمها ورونقها، ولكن هناك ثمرة 

م�شتثنية من هذا القاعدة وهي الطماطم.
تنم�  الطماطم  ثمرة  اأن  ه�  بريطاني�ن  خ��راء  يق�ل  كما  وال�شبب 
من  املئات  ن�شاط  يخف�ض  الثالجة  يف  وتريدها  احل��ارة  املناطق  يف 

اجلينات داخلها ويتلف طعمها.
تنتج  اجلينات  ه��ذه  بع�ض  ف��اأن  ه�ملز  ب���ب  العلمي  الكاتب  وبح�شب 
النزميات الالزمة يف عملية جتميع امل�اد الكيماوية التي تعطي حبة 

الطماطم طعمها اللذيذ.
وقال : الكثري من هذه النزميات ت�شيع يف عملية التريد حتى ول� 
وهناك  خ��ارج��ا  وتخزينها  الثالجة  م��ن  الطماطم  حبات  اخ���راج  مت 

دلئل عملية باأن تريد حبات الطماطم تتلف طعمها.
ونقلت �شحيفة مريور الريطانية عن اوي�شن روجر �شاحب �شل�شلة 
مطاعم ق�له : من الغباء اأن ت�شع الطماطم يف الثالجة لأن عليك 
اأن حتفظها يف درجة حرارة تقريبا م�ازية حلرارة املناطق التي تنم� 

فيها هذا الثمرة.
من جهتها اأو�شحت الكاتبة يف جمال الغذاء را�شيل فيب�ض باأن حفظ 
الطماطم يف الثالجة يحميها من التلف، لكن ذلك يك�ن على ح�شاب 

طعمها.
واأ�شافت : معظم حمالت امل�اد الغذائية حتفظ الطماطم يف ثالجات 
لالأ�شف، واعتقد باأن علينا اأّل ن�شرتيها لأنها تك�ن قد فقدت الكثري 

من طعمها.
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خطاآن يرتكبهما الرجل 
عند غ�شل وجهه

لغزا حم��ريا جنهله  لب�شرتهم  العامل  ال��رج��ال ح���ل  اإه��م��ال معظم  يعتر 
جميعنا، فعلى الرغم من حتديقهم يف املراآة كل ي�م اإل اأنهم يجهل�ن طرق 

العناية بالب�شرة. 
عند  ال�شتحمام  �شائل  اأو  العادي  ال�شاب�ن  الرجال  من  الكثري  وي�شتخدم 
غ�شل ال�جه، حيث يعتقدون اأن هذه الطريقة جيدة وكافية، كما يرتكب�ن 

خطاأين �شائعني اأي�شا عند تنظيف ال�جه.
يدرك  اجل��ل��دي��ة: ل  الأم��را���ض  كيناي، طبيب  ال��دك��ت���ر، تريين�ض  وي��ق���ل 

الرجال عم�ما كيفية ا�شتخدام منتجات العناية بالب�شرة.
غ�شل  يف  خاطئتني  طريقتني  يتبع�ن  الرجال  اأن  كيناي،  الدكت�ر  واأو�شح 
ال�جه: الأوىل، الإفراط يف غ�شل ال�جه، مما ي�شبب تهيج الب�شرة وجفافها 

لحقا.
واأما الطريقة الثانية فتتمثل يف ا�شتخدام اأن�اع رخي�شة من ال�شاب�ن غري 
منا�شبة لب�شرة ال�جه، مما ي�ؤدي اإىل جتريد الب�شرة من الزي�ت الطبيعية 

التي يحتاجها اجللد ليبدو �شحيا.
وين�شح الدكت�ر كيناي الرجال با�شتخدام ال�شاب�ن واملنظفات املخ�ش�شة 
لل�جه، كما يف�شل احت�اء هذه املنتجات على مرطب منا�شب، مبا يف ذلك 
ت�ازن  الب�شرة وحفاظها على  E، ما ي�شمن نظافة  ال�شيا وفيتامني  زبدة 

حمت�ى الده�ن التي حتتاجها.

اأطفال الأ�شر الفقرية 
اأكرث عر�شة للبدانة

الأ�شر  م��ن  الأط���ف���ال  اأن  درا����ش���ة  ذك����رت 
امل��ح��روم��ة اج��ت��م��اع��ي��اً ه��م اأك���ر عر�شة 
ل��زي��ادة ال����زن، وذل���ك ب��ن��اء على متابعة 
بلدان  م���ن  ث��م��ان��ي��ة  يف  الأط����ف����ال  اآلف 

الحتاد الأوروبي.
الحتاد  م��ن  امل��م���ل��ة  ال��درا���ش��ة  وك�شفت 
البدانة  م�����ش��ت���ي��ات  اأن  ع���ن  الأوروب�������ي 
األف   16 بني  وا�شع  نطاق  على  تفاوتت 
طفل خ�شع�ا للدرا�شة يف ثمانية بلدان 
 40% اأوروب���ي���ة ح��ي��ث ت��ب��ني اأن ه��ن��اك 
ال�������زن يف جن�بي  زي������ادة  م���ن  ي���ع���ان����ن 
اإيطاليا مقارنة بنح� %10 يف بلجيكا.
واأفادت الدرا�شة التي جاءت بالتعاون بني 
الأطفال من  باأن  اأوروبية  م�ؤ�ش�شة   17
لديهم  ت��زي��د  امل��ح��روم��ة  اخللفيات  ذوي 
ف�لفجاجن  بح�شب  ال��ب��دان��ة،  اح��ت��م��الت 
اآرينز، الباحث يف معهد ليبنتز لأبحاث 

ال�قاية ودرا�شة الأوبئة.
ال�شطالع  ي��ت��م  اأن  امل��ه��م  م��ن  واأ����ش���اف 
ب��ج��ه���د اإ���ش��اف��ي��ة ل���ش��ت��ه��داف احل���الت 
الأك������ر �����ش�����ءاً ب�����ش��ي��ا���ش��ات ت���ه���دف اإىل 

منحهم الدعم الذي يحتاج�ن اإليه.

زيت ال�شمك يعالج 
م�شاكل الربو

ق���ال���ت ن��ت��ائ��ج درا����ش���ة ج���دي���دة اإن 
ال���رب���� مي��ك��ن��ه��م تخفيف  م��ر���ش��ى 
الأع����را�����ض وم���ع���دل ال��ن���ب��ات من 
ال�شمك.  زي����ت  ا���ش��ت��ه��الك  خ����الل 
اأوميغا3  اأح����م����ا�����ض  وت�������ش���اع���د 
زيت  ح��ب���ب  امل���ج���دة يف  الدهنية 
التهابات  ت��خ��ف��ي��ف  ع��ل��ى  ال�����ش��م��ك 
اأج�شام  اإن����ت����اج  وت��ق��ل��ي��ل  اجل�������ش���م، 
با�شم  ُت���ع���رف  م�����ش��ادة يف اجل�����ش��م 

وُت�شبب ح�شا�شية الرب�.  IGE
اأجريت  ال��ت��ي  ال��درا���ش��ة  وب��ح�����ش��ب 
بني�ي�رك  رو���ش�����ش��رت  ج��ام��ع��ة  يف 
تتح�ل اأحما�ض اأوميغا3 الدهنية 
داخل اجل�شم اإىل م�اد ت�شاعد على 
تخفيف اللتهابات دون اإثارة جهاز 

املناعة.
واع��ت��م��دت اأب��ح��اث ال��درا���ش��ة التي 
ُن�شرت يف دورية JCI العلمية على 
بالرب�،  م��ري�����ش��اً   17 م��ن  ع��ي��ن��ات 
مت ع����زل خ��الي��ا م��ن��اع��ي��ة م���ن كل 
منهم يف املعمل، وحقنها باأحما�ض 
يف  ذل����ك  جن����اح  وت��ب��ني  اأوميغا3، 
لالأج�شام  اخل���الي���ا  اإن���ت���اج  ت��ق��ل��ي��ل 
امل�شادة IGE التي تثري ح�شا�شية 

الرب�.
ل��ك��ن ن��ّب��ه��ت ن��ت��ائ��ج ال���درا����ش���ة اإىل 
����ش���رورة ال��ب��ح��ث ع���ن ح��ب���ب ذات 
ج�دة عالية من زيت ال�شمك، لأن 
بع�ض املنتجات املت�فرة يف الأ�ش�اق 
اأوميغا3  اأحما�ض  على  حتت�ي  ل 
دون مك�نات اأخرى تعيق ف�ائدها، 
الأن�اع  ع  تب�شّ النتائج على  وحّثت 
من  العالية  اجل���د  ذات  ال�شافية 
والتي  ال��رب���،  لعالج  ال�شمك  زي��ت 
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حريق يف قناة على 
الهواء مبا�شرة

�شب حريق يف ا�شت�دي� قناة النيل 
يف  ت�شبب  مم��ا  ال�����ش���داين،  الأزرق 
خ�شائر  وق�����ع  دون  ال��ب��ث،  ت���ق��ف 
اإعالم  واأف��ادت و�شائل   . الأرواح  يف 
�ش�دانية باأن احلريق حدث  ب�شبب 
انفجار م�شباح اإ�شاءة يف ا�شت�دي� 
درمان  اأم  م��ن  تتخذ  ال��ت��ي  ال��ق��ن��اة 
ب���دوره  ل��ه��ا، وال����ذي ت�شبب  م��ق��را 
واأثاث  مكيفات  يف  النار  اإ�شعال  يف 
ال�ش�دان  مل���ق��ع  وف��ق��ا  ال���ش��ت���دي���، 
اأجهزة  وج���د  ع��دم  وت�شبب  الي�م. 
اإطفاء يف انت�شار احلريق يف مبنى 
على  نا�شط�ن  تناقل  فيما  القناة، 
الإن����رتن����ت م��ق��ط��ع ف��ي��دي��� يظهر 
حل��ظ��ة ان��ف��ج��ار امل�����ش��ب��اح، ومقطع 
اآخر يظهر اأعمدة الدخان تت�شاعد 

من مبنى القناة .

تعاين كاآبة مفاجئة؟.. اإليك 8 طرق لتجاوز امل�شكلة

من  الكثري  على   املفاجئة   ال��ك��اآب��ة   حت��ل 
جميل  نهار   فبعد  ق�صرية،   لفرتة  النا�س 
ي�صعر االإن�صان باأن ال �صيء ي�صليه  واأنه مل 

يعد ميتلك القوة  لال�صتمرارية. 
اإىل   ببع�صها  ت�صطدم  االأفكار  اأن  حني  يف 
الكارثية،  بال�صيناريوهات   التفكري  درجة 
وي�صود  �صعور متزايد باأن كل �صيء يت�صف 

بالعبثية.
كاترجينا  الت�صيكية  النف�صية  املخت�صة  
فّعالة  طرق   8 هناك  باأن  ترى  ماتالكوفا، 
والعودة   للتخل�س من هذه احلالة ب�صرعة 

اإىل الو�صع  الطبيعي:

التوجه اإىل الطبيعة 
يجمع  بني الكاآبة  وال�شع�ر بالذنب وانتقاد الذات  وال�شع�ر 
ب�شكل غري م�شر عامل واحد وه� الهتزازات املنخف�شة، 
ولذلك ي�ش�د �شع�ر لدى الإن�شان باأنه اأ�شبح بطيًئا و�شبه 
ميثل  الطبيعة  اإىل  الت�جه  فاإن  وعليه  وملت�شق،  م�شتلٍق 
اأمًرا معاك�ًشا لذلك،  وي�ؤدي اإىل  جعل الهتزازات  اإيجابية 

ومرتفعة.
الرتكيز على التنف�س 

ولهذا  ت�تر،  حالة  يف  يك�ن  حني  بال�شيق  الإن�شان  ي�شعر 
يك�ن التنف�ض �شطحًيا ومت�شارًعا، ويتطلب  الأمر لتحقيق 
التنف�ض وال��ع��م��ل على  ال��رتك��ي��ز على  امل��ط��ل���ب   الن��ف��راج 

الت�قف والتنف�ض ببطء وعمق.
اأط�ل  ل��ف��رتة  ال��ه���اء  ا�شتن�شاق  امل��ج��ال  ه��ذا  يف  ويف�شل  
هذه  لأن  الزفري،  بعملية  القيام  ثم  وم��ن  عميق،  وب�شكل 

العملية تبعد الإن�شان عن الأفكار الهدامة.
ممار�صة التدريب 

والحتفاظ  والق�ة  الطاقة  وج���د  بعدم  ال�شع�ر  امتالك 
الأمل  اأو  الغ�شب  جلم  مثل  اجل�شم،  يف  ال�شلبية  بامل�شاعر 
لأن  كبري،  ثقل  حت��ت  يت�اجد   اجل�شم  يجعل  احل���زن،  اأو 
ذلك كله ي�ؤدي اإىل ت�شكيل الأفكار ال�شلبية، ولهذا يت�جب 

م���اج��ه��ة ذل��ك م��ن خ��الل مم��ار���ش��ة احل��رك��ة لأن��ه��ا تخرج  
امل�شاعر املرتاكمة  ب�شرعة من اجل�شم.

اأو ممار�شة  وتعتر الريا�شة منا�شبة جًدا  يف هذا املجال 
اله�ايات، مثل الرق�ض  والي�غا.

تغيري قائمة الطعام 
مع كل طعام يتم تناوله يقبل اجل�شم اهتزازاته  التي ت�ؤثر 
النا�ض الذين  عليه ب�شكل مكثف، ولذلك فاإن الكثري من 
ي�شعرون بالكاآبة  املفاجئة، بدًل من تناول الطعام ال�شحي 
واخلفيف، يعمدون  اإىل تناول  الطعام الد�شم  وال�جبات  

ال�شريعة، الأمر الذي يزيد الأم�ر تعقيًدا.
الذي  ال��ط��ع��ام   ب��ت��ن��اول  امل��ج��ال  ه��ذا  املخت�شة يف  وتن�شح 
ي��ح��ت���ي ع��ل��ى اجل���ن وت��ن��اول امل�����اد ال��غ��ذائ��ي��ة التكميلية 

واخل�شار.
اال�صتماع اإىل املو�صيقى 

املف�شلة  امل��شيقى  متنحها  التي  الطاقة  م��ن  ا�شتفيدوا 
لديكم، لأنها  متثل داعًما  لإبعاد الكاآبة، حتى يف حال عدم 

وج�د مزاج لال�شتماع.
اأغلقوا التلفزيون 

وبع�ض  الرعب  اأف��الم  و  الب�لي�شية  وامل�شل�شالت  الأخ��ب��ار 
ت�ؤثر  املحاكم   ق��اع��ات  م��ن  م�ا�شيعها  املقتب�شة  ال��رام��ج 

ب�شكل �شلبي على الإن�شان، ولذلك حتى ل� كان التلفزي�ن 
يعمل كخلفية للن�شاطات التي تق�م بها، اأي  حتى يف حال 
عدم م�شاهدته مبا�شرة، فاإن تاأثريه ال�شلبي  ي�شل اإليكم، 
ال�شع�ر  اأث��ن��اء  ال��ت��ل��ف��زي���ن   ت�شغيل  ع��دم  يف�شل  ول��ذل��ك 

بالكاآبة.
احلاجة اإىل العمل بنظام 

يف حال ال�شع�ر بالكاآبة  لفرتة  اأط�ل، فاإن احلاجة تك�ن 
ب��اأن��ك��م �شتتابع�ن  ال��ق���ل  اأم���ا  ن��ظ��ام م��ا،  ���ش��روري��ة ل��شع 
اأج�شادكم  واحتياجاتها،  فاإن ذلك يعني تتبع رادار يعمل 

ب�شكل غري �شحيح، لأنه يق�دكم يف الجتاه اخلاطئ.
وتن�شح املخت�شة بدًل من ذلك بال�شتيقاظ  �شباًحا باكًرا 
التنف�شية،  بالتدريبات   القيام  اأو  التمرين  اأو  وبالرك�ض 
اأو الأطفال  اإىل الطبيعة  ومن ثم الت�جه مع الأ�شدقاء 

اأو اإىل مكان عام للت�شلية.
االإدراك باأن االأزمة �صيتم جتاوزها 

حني يك�ن الإن�شان غارًقا يف امل�شاعر ال�شلبية، فاإنه ي�شعب 
عليه م�شاهدة ال�ش�ء يف اآخر النفق املظلم، غري اأن الثقة 
ه��ن��ا ���ش��روري��ة ل�����الإدراك ب���اأن امل�����ش��اع��ر ال��ت��ي من��ر ب��ه��ا هي 
اأن حتل  يت�جب  ولذلك  اأي متقلبة،  الطق�ض،  و�شع  مثل 

العا�شفة  حتى ت�شرق ال�شم�ض من جديد.

اإىل ماذا يرمز اللون يف 
اأ�شفل معجون الأ�شنان؟

اأه��م��ّي��ة لالأل�ان  م��ا نعري  ن����ادًرا 
اأن����ب�����ب  اأ�����ش����ف����ل  امل�������ج�������دة يف 
معج�ن الأ�شنان، لكن حقيقتها 
يف  ال��ن��ظ��ر  ت��ع��ي��دون  �شتجعلكم 
خ��ي��ارات��ك��م ق��ب��ل ���ش��راء معج�ن 

الأ�شنان.
وبع�ض  الن��رتن��ت  رّواد  وت���داول 
والإخبارّية  اللكرتونّية  امل�اقع 
خ��ًرا يفيد ب���اأّن ك��ل ل���ن يحدد 
مك�نات معج�ن الأ�شنان ومدى 

خط�رته على �شحة الإن�شان.

ف���ت���ع���ن���ي ال����ع����الم����ة اخل�������ش���راء 
فتعني  ال����زرق����اء  اأم�����ا  ط��ب��ي��ع��ي، 
ط��ب��ي��ع��ي + م�����ش��ت��ح�����ش��ر دوائ����ي، 
م�اد  طبيعي+  تعني  واحل��م��راء 
م�اد  تعني  وال�ش�داء  كيميائية، 

كيميائية يف املجمل.
نفت  اأخ�������رى  م�����اق����ع  اأّن  غ����ري 
اأّنها  اإىل  م�شرية  الأقاويل،  هذه 
مغل�طة  معل�مات  على  حتت�ي 
تتعّلق  ل  الأل����������ان  ه�����ذه  واأّن 

مبك�نات معج�ن الأ�شنان.
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ال�صباب االإماراتي يحتفي باإرث االأجداد يف قلعة اجلاهلي بالعني

هيئة اأبوظبي لل�شياحة والثقافة تقيم �شل�شلة فعاليات "ذاكرة الأغنية الإماراتية"

�صمن برنامج اأبوظبي املو�صيقي 

اأ�شاتذة بيت العود يحيون حفاًل عامًا يف منارة ال�شعديات يوم اخلمي�س 

ور�س عمل وفقرات بيئية متنوعة

حديقة احليوانات بالعني تنظم فعاليات يوم البيئة الوطني

بلدية مدينة العني تفتتح مركزًا جديدًا لتوزيع املواد الغذائية وال�شلع املدعومة يف منطقة النباغ

•• العني – الفجر

من  �شل�شلة  والثقافة،  لل�شياحة  اأب�ظبي  هيئة  تنظم 
ق��ل��ع��ة اجلاهلي  وال���رتاث���ي���ة يف  ال��ث��ق��اف��ي��ة  ال��ف��ع��ال��ي��ات 
ال�شعبية  الأغ���ن���ي���ة  ل�����رتاث  اإح����ي����اًء  ال���ع���ني،  مب��دي��ن��ة 
مبادرات  برنامج  �شمن  وذل��ك  التقليدية،  والأه��ازي��ج 
"ذاكرة  ف��ع��ال��ي��ات  �شل�شلة  وتنطلق  ال��ث��ق��اف��ي��ة.  ال��ع��ني 
الأغنية الإماراتية"، م�شاء ي�م اخلمي�ض 16 فراير، 
بينهم  ومن  الإماراتي،  ال�شباب  من  جمم�عة  يحييها 
ماجد حمد �شهاب الذي ا�شتهر باأدائه لأغان معا�شرة، 
وال�شتينيات  اخلم�شينيات  ع��ق���د  اإىل  تاريخها  ي��ع���د 
الإماراتي  ال�شعبي  ال�شعر  يلقي  كما  وال�شبعينيات، 
بطريقته الغنائية اخلا�شة. ويحفل الرتاث الإماراتي 
بالعديد من األ�ان الغناء ال�شعبي، من وحي جمم�عة 
مثل  التقليدية،  واملجتمعية  التجارية  الأن�شطة  من 
والل�ؤل�ؤ،  ال�شمك  ب�شيد  املرتبطة  النهمة  اأو  اخلطفة 
وكذلك اأهازيج خا�شة باملجتمع ال�شحراوي مثل ال�ّنة 

والتغرودة، وكذلك فن العيالة الذي غالباً ما يقام يف 
الأعرا�ض واملنا�شبات العامة. وكان عقد الأربعينيات من 
الأ�ش�ات  من  العديد  �شع�د  �شهد  قد  املا�شي،  القرن 
اإث�����راء املكتبة  الإم���ارات���ي���ة امل��م��ي��زة، ال��ت��ي ���ش��اه��م��ت يف 
الثقافية الإماراتية مبجم�عة كبرية من الأغاين، التي 
ل تزال حتظى مبكانة خا�شة وتاأثري ممتد حتى هذا 
الي�م، وقد متيزت اأي�شاً بدجمها جل�انب من اأمناط 
الغناء من الدول العربية املجاورة.  وعلى الرغم من 
الأغنية  اأن  اإل  مرور قرابة ن�شف قرن على ظه�رها، 
واجتماعياً،  ثقافياً  دوراً  لعبت  قد  الإماراتية  ال�شعبية 
وا�شعًة ق�اعد را�شخة للذاكرة اجلمعية امل�شرتكة لدى 
اأجيال متعاقبة يف جمتمع دول��ة الإم���ارات. وغالباً ما 
اأبرز  الأغ��اين والأنا�شيد �شعراء من  اأ�شعار تلك  ينظم 
يف  املعتر  وزنهم  لهم  �شعبيني  �شعراء  اأو  الدولة  ق��ادة 
جمتمع ال�شعراء على م�شت�ى منطقة اخلليج، والذين 
تن�يرياً وتثقيفياً، يعك�ض  اأبياتهم ال�شعرية دوراً  لعبت 
م���ا ي��ت��ل��ح���ن ب���ه م���ن ح��ك��م��ة وخ����رة وا���ش��ع��ة يف كثري 

املعا�شرة  التعليمية  بالنه�شة  املرتبطة  الأم����ر  م��ن 
�شعراء  اأب��رز  ومن  والجتماعي.   القت�شادي  والرخاء 
املغف�ر  الإم���ارات،  تاريخ دول��ة  املهمة من  تلك احلقبة 
اآل  ب��اإذن اهلل الأب امل�ؤ�ش�ض، ال�شيخ زايد بن �شلطان  له 
اآل  را���ش��د  ب��ن  ال�شيخ حممد  ال�شم�  و���ش��اح��ب  ن��ه��ي��ان، 
ال����زراء،  جمل�ض  رئي�ض  ال��دول��ة،  رئي�ض  ن��ائ��ب  مكت�م 
ح��اك��م دب���ي، وال�شيخ ح��م��دان ب��ن حممد ب��ن را���ش��د اآل 
العتيبة  �شعيد  مانع  والدكت�ر  دب��ي،  عهد  ويل  مكت�م 
وزير البرتول والروة املعدنية الأ�شبق. والع�شرات من 
الع�شرين  القرن  بدايات  رعيل  من  القدامى  ال�شعراء 
بن خليفة،  زاي��د  بن  �شلطان  ال�شيخ  ومنهم  قبله،  وما 
وال�شيخ خليفة بن �شخب�ط وال�شيخ �شعيد بن طحن�ن، 
عتيق  بن  �شعيد  اأم��ث��ال،  الأق���دم  الرعيل  جيل  وكذلك 
وعبد  الدرمكي،  و�شلطان  ال�شائغ،  وج�يهر  الهاملي 
�شلطان  بن  اهلل  وعبد  الكندي،  واأحمد  ذيبان،  بن  اهلل 
بن �شليم، واأحمد بن �شلطان بن �شليم، وعلي بن رحمة 
بنت  ع��شة  اأم��ث��ال  ال�شاعرات  اإىل  و�ش�ل  ال�شام�شي، 

واأ�شماء  املزروعي  �شيف  بنت  ال�ش�يدي وعفراء  خليفة 
كثرية ل يت�شع املجال لذكرهم جميعاً.

الثقافية، الذي تنظمه  ويقدم برنامج مبادرات العني 
هيئة اأب�ظبي لل�شياحة والثقافة، العديد من الفر�ض 
هذا  مع  للتفاعل  واملقيمني  وامل�اطنني  الدولة  ل��زوار 
الإرث ال��ث��ق��ايف ال��ع��ري��ق، وه���� ال��رن��ام��ج ال����ذي متت 
حتت  الي�ن�شك�  منظمة  جه�د  لدعم  اأي�شاً  �شياغته 
هذا  وي��ق��ام  الإبداع"،  وت�شجيع  تراثنا  "حماية  �شعار 
ال��ع��دي��د م��ن اجل�انب  اإىل  ي��ت��ط��رق  ال���ذي  ال��رن��ام��ج 
الرتاثية الإماراتية امللم��شة وغري امللم��شة من وحي 
الرتاث املجتمعي على مدار عام 2017 يف العديد من 
واحدة  العني  مدينة  وتعتر  العني.  مدينة  يف  امل�اقع 
اإرثاً  امل��دن على م�شت�ى العامل التي متتلك  اأق��دم  من 
ط���ي��اًل ومم��ت��داً م��ن احل�����ش��ارة الإن�����ش��ان��ي��ة، وم�طناً 
ل�احد من اأبرز امل�اقع الأثرية املتاحة للجمه�ر وهي 
العاملي  ال���رتاث  قائمة  على  وامل��درج��ة  اجلاهلي  قلعة 

التابعة للي�ن�شك�.

•• اأبوظبي - الفجر

�شمن  املقبل  اخلمي�ض  ي���م  ال��ع���د  بيت  ح��ف��الت  ت��ب��داأ 
اإطار برنامج اأب�ظبي امل��شيقي، عر اأم�شية م��شيقية 
بيت  ومدرب�  اأ�شاتذة  يقدمها  اجلمه�ر  اأم��ام  مفت�حة 
الع�د اخلمي�ض املقبل 16 فراير يف منارة ال�شعديات 
م�شاًء،   8 ال�شاعة  مت��ام  عند  ال�شعديات  ج��زي��رة  على 
احتفاًء بالإرث امل��شيقي العربي العريق، وبتنظيم من 

هيئة اأب�ظبي لل�شياحة والثقافة.
ويركز بيت الع�د، والذي يعد مركزاً اإقليمياً للخرات 
امل��شيقية، على اجل�انب التاريخية والنظرية والعملية 
للم��شيقى والآلت العربية التقليدية وخ�ش��شاً اآلتي 

القان�ن والربابة.
الإماراتي  الفنان  احلفل  يف  امل�شاركني  قائمة  وت�شم 
الفنانني  العديد من  تعاون مع  ال��ذي  ال�شاري  في�شل 
والنج�م يف ال��شط الفني الإماراتي واخلليجي، ومن 
حكاية  "اأوبريت  قدمها  التي  امل��شيقية  الأعمال  اأه��م 
دولة" الذي ح�شد العديد من اجل�ائز. وكان ال�شاري 
قد انت�شب اإىل بيت الع�د عام 2008 وتخرج منه بعد 

3 �شن�ات، وح�شل على �شهادة اأ�شتاذ يف العزف املنفرد 
على اآلة الع�د بتقدير امتياز، اإىل جانب تخ�ش�شه يف 

جمال التلحني والبحث العلمي.
اأحمد،  اهلل  فتح  م��ن  ك��ل  اأي�����ش��اً  ال��ع��زف  يف  و�شي�شارك 
اأ�شتاذ الغناء العربي يف بيت الع�د ؛ وب�شام عبد ال�شتار، 
اأ�شتاذ ال�ش�لفيج؛  اأب� ر�شالن،  اأ�شتاذ القان�ن؛ و�شامر 
وفطني كنعان؛ ومازن الباقر؛ وحممد دحي؛ و�شريين 
اأخرى  م��شيقية  ف��رق��ة  اإليهم  �شتن�شم  كما  تهامي. 
خالل احلفل. وقالت �شارة اإبراهيم من هيئة اأب�ظبي 
يف  اأ�شاتذتنا  جنمع  اأن  "ي�شرنا  وللثقافة:  لل�شياحة 
اجلديد  حفالتنا  م��شم  اإطالق  حفل  يف  الع�د  "بيت 
لهذا العام. ويعتر بيت الع�د م�شدراً اأ�شا�شياً للحفاظ 
على الرتاث الثقايف امل��شيقي لأب�ظبي ودولة الإمارات 
من  العديد  على  ال�ش�ء  ت�شليط  جانب  اإىل  عم�ماً، 

الآلت ال�شرقية العريقة".
واأ�شافت ال�شكر: نتبنى روؤية ج�هرية يف الرتكيز على 
ت��شيع نطاق تعلم وتعليم امل��شيقى العربية التقليدية 
يف املنطقة، ون�شر ال�عي الثقايف ح�ل خمتلف الآلت 

امل��شيقية ال�شرقية يف دولة الإمارات.

وت�شهد الأ�شهر املقبلة �شل�شلة من احلفالت �شيقدمها 
فعالية م�شرتكة  اأب�ظبي �شمن  الع�د يف  بيت  اأ�شاتذة 
مع م��شم "م��شيقى اأب�ظبي الكال�شيكية"، بالإ�شافة 
دفعات  م��ن  ال��ع���د  بيت  خلريجي  خا�شة  ح��ف��الت  اإىل 

العام. نهاية  حتى  ت�شتمر  والتي   2017
منتدى  يف  املتميزون  الع�د  بيت  ط��الب  �شي�شارك  كما 
اأكت�بر  ���ش��ه��ر  امل���ق���رر ع���ق���ده خ����الل  ل��ل��ع���د  اأب����ظ���ب���ي 
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احلي�انات  حديقة  نظمت  ال�طني  البيئة  بي�م  احتفاًء 
بالعني فعاليات بيئية متن�عة مب�شاركة 8 مدار�ض من 
خمتلف املراحل الدرا�شية ومركز الحتياجات اخلا�شة 
على  للحفاظ  امل�شرتكة  اجله�د  �شمن  وذل��ك  بالعني، 
م�شادرها  ا�شتخدام  وتر�شيد  وتنميتها  البيئية  امل���ارد 

وم�اردها.
اإىل  تهدف  بيئية  اأن�شطة  الفعاليات  برنامج  وت�شمن 
على  للمحافظة  وت�عيتهم  ال��ط��الب  م�شاركات  اب���راز 
ال��ب��ي��ئ��ة م��ن خ���الل اظ��ه��ار م���اه��ب��ه��م يف اب��ت��ك��ار اأفكار 
جديدة من خالل ور�شة اإعادة تدوير امل�اد امل�شتخدمة 
والأ����ش���غ���ال ال���ي���دوي���ة م��ث��ل ع��ل��ب الأمل���ن���ي����م والأك�������اب 

يف  ا�شتخدامها  مت  التي  ال�شحف  واأوراق  البال�شتيكية 
ت�شميم عدة م�اد ميكن ال�شتفادة منها مرة اأخرى يف 

البيئة املدر�شية اأو املنزلية .
وقدم طالب املرحلة التاأ�شي�شية فقرات م�شرحية ممتعة 
وم�شابقات متن�عة متثلت يف عر�ض م��شيقي عن البيئة 
قدمه الأطفال لرت�شيخ فكرة احلفاظ على البيئة، ومن 
جهة اأخرى قام طالب مركز ذوي الحتياجات اخلا�شة 
بعر�ض اأعمالهم التي ابتكروها من الأوراق والق�شا�شات 
ور�ض  اإىل  بالإ�شافة  الزينة  لأدوات  ا�شتخدامها  ليتم 
ول�حات  بيئية  ر�ش�مات  وعر�ض  ال���ج���ه  على  الر�شم 
كما  للبيئة.  �شديقة  وجعل�ها  ال��ط��الب  اأنتجها  فنية 
ولتنمية مهارات  لت�شجيع  للقراءة  زاوية  مت تخ�شي�ض 

الطلبة القرائية.

••  العني   - الفجر

والنقل  ال��ب��ل��دي��ة  ال�����ش���ؤون  دائ����رة  افتتحت 
مم��ث��ل��ة ب��ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة ال��ع��ني م����ؤخ���راً يف 
لت�زيع  ج����دي����داً  م����رك����زاً  ال���ن���ب���اغ  م��ن��ط��ق��ة 
خلدمة  امل��دع���م��ة  وال�شلع  الغذائية  امل����اد 
واملتمثلة  املدينة  و�شط  مبناطق  امل�اطنني 
وامل�����ش��ع���دي وهيلي  وال��ف���ع��ة  ال��ط���ي��ة  يف 
وامل��ن��اط��ق امل��ح��ي��ط��ة ،وذل�����ك ان��ط��الق��اً من 
كفاءة  حت�شني  يف  املجتمعية  م�ش�ؤوليتها 
اخلدمات املقدمة لل�شكان وتعزيزاً للخدمة 

املجتمعية املتميزة .
اإىل ت�فري  ال��ع��ني  ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة  وت��ه��دف 

مراكز دائمة لت�زيع ال�شلع الأ�شا�شية وامل�اد 
ال��غ��ذائ��ي��ة  امل��دع���م��ة ع��ل��ى ج��م��ي��ع  مناطق 
واحتياجات  متطلبات  خل��دم��ة    ، امل��دي��ن��ة  
اأك����ر ���ش��ري��ح��ة م���ن ���ش��ك��ان م��دي��ن��ة العني، 
اإ�شافة اإىل منحهم مرونة احل�ش�ر و ت�شلم 
زيادة  خ��الل  م��ن  ال�شهرية   خم�ش�شاتهم 
عدد املراكز التي تق�م ببيع امل�اد الغذائية 

املدع�مة.
النايلي  اأح��م��د را���ش��د  ق��ال  ويف ه��ذا ال�شدد 
الغذائية  امل�������اد  ت����زي���ع  م���رك���ز  م�������ش����ؤول 
ال��ع��ني:  حتظى  امل��دع���م��ة ببلدية م��دي��ن��ة 
مراكز ت�زيع امل�اد الغذائية التابعة لبلدية 
ومت�ا�شل  خ���ا����ض  ب���دع���م  ال���ع���ني  م��دي��ن��ة 

بعداً  ت�شكل  ك���ن��ه��ا  ال��ر���ش��ي��دة  ال��ق��ي��ادة  م��ن 
تقدمها  التي  الغذائية  للم�اد  ا�شرتاتيجياً 
مب�ا�شفات  للم�اطنني  مدع�مة  البلدية 
وم��ع��اي��ري خ��ا���ش��ة وب��اأ���ش��ع��ار ل حت��ق��ق اأي 

هام�ض من الربح مقارنة باأ�شعار ال�ش�ق.
،  يقدم مركز ت�زيع امل�اد  واأ�شاف النايلي 
،  جميع املنتجات  الغذائية مبنطقة النباغ 
يف  ت�فريها  يتم  ال��ت��ي  الغذائية  امل����اد  م��ن 
املركز الرئي�شي لت�زيع امل�اد الغذائية، اإىل 
ذل��ك ي��ق��دم امل��رك��ز خ��دم��ات��ه خ��الل �شاعات 
الأح��د حتى اخلمي�ض  الر�شمي من  ال��دوام 
ال�احدة  حتى  �شباحاً  ال�شابعة  من  ابتداًء 
مركز  افتتاح  اأن  بالذكر  واجل��دي��ر  ظ��ه��راً، 

ال��ن��ب��اغ لبيع امل�����اد ال��غ��ذائ��ي��ة  ي��اأت��ي �شمن 
ت�زيع  مل��رك��ز  الأوىل  ال��ت��ط���ي��ري��ة  امل��رح��ل��ة 

مراحل  ع���دة  و�شتتبعها  ال��غ��ذائ��ي��ة،  امل�����اد 
تط�يرية اأخرى خالل الأع�ام املقبلة.

برئا�صة علي را�صد النعيمي
جمل�س جامعة الإمارات يعقد اجتماعه الثاين 

للعام الأكادميي 2017/2016 بدبي
•• العني – الفجر 

جلامعة  الأع��ل��ى  –الرئي�ض  النعيمي  را���ش��د  ع��ل��ي  ال��دك��ت���ر  م��ع��ايل  ي��رتاأ���ض 
الإمارات الجتماع الثاين ملجل�ض اجلامعة للعام الأكادميي 2017/2016، 

وذلك الي�م الثنني يف دبي تزامناً مع القمة العاملية للحك�مات.
وي�شم املجل�ض يف ع�ش�يته كل من �شعادة عي�شى عبدالفتاح كاظم- حمافظ 

مركز دبي املايل العاملي، و�شعادة ي�ن�ض 
املالية،  وزارة  وك���ي���ل  خ������ري  ح���اج���ي 
و�شعادة الدكت�ر حممد �شليم العلماء 
املجتمع،  ووقاية  ال�شحة  وزارة  وكيل 
و�شعادة الدكت�ر حممد نا�شر الأحبابي 
م��دي��ر ع��ام وك��ال��ة الإم����ارات للف�شاء، 
و�شعادة الدكت�ر عبداهلل حممد الكرم 
والتنمية  امل��ع��رف��ة  ه��ي��ئ��ة  ع����ام  م��دي��ر 
الب�شرية بحك�مة دبي،  و�شعادة حميد 
التنفيذي  الرئي�ض  ال�شمري  عبداهلل 
واخلدمات  ال��ط��ريان  �شناعة  لقطاع 
و�شعادة  م��ب��ادل��ة،  ب�شركة  الهند�شية 
رئي�شة حترير  عائ�شة عبداهلل عمران 
الدكت�ر  و���ش��ع��ادة  ت�������داي(،  )اجل��ل��ف 

حممد علي ال�شرياين، و�شعادة الأ�شتاذ الدكت�ر حممد عبداهلل البيلي- مدير 
جامعة  العل�م،  كلية  املنهايل  اأب�بكر  اأ�شماء  وال��دك��ت���رة   ، جامعة المارات 
الإمارات، والدكت�ر حممد �شليمان احل�قاين كلية الطب والعل�م ال�شحية، 
الإن�شانية  العل�م  كلية  الفال�شي  جمعة  �شما  وال��دك��ت���رة  الإم����ارات،  جامعة 
كلية   - ال�ش�يدي  مقداد  حممد  والدكت�ر  الإم���ارات،  جامعة  والجتماعية، 
جمم�عة  اجلامعة  جمل�ض  و�شيناق�ض  الإم��ارات.  جامعة  والقت�شاد،  الإدارة 
من امل��ش�عات التي ت�شهم يف تعزيز م�شرية اجلامعة نح� الريادة والتميز، 
كخطة اجلامعة ل�شتقطاب الطلبة الذك�ر، ومراجعة الرامج والتخ�ش�شات 
الأكادميية باجلامعة ومناق�شة مقرتح ملف ال�شعادة باجلامعة والذي يدعم 
اأرقى واأح��دث املعايري العاملية، ويعزز من  م�شرية اجلامعة نح� التميز وفق 
م�قع اجلامعة الريادي �شمن منظ�مة اجلامعات العاملية وم�ؤ�ش�شات التعليم 
الأوىل  الأكادميية  ال�طنية  امل�ؤ�ش�شة  ك�نها  العلمي  البحث  ومراكز  العايل 
الدرجات  منح  م�ا�شيع  املجل�ض  �شيتناول  كما  الأم.  واجل��ام��ع��ة  ال��دول��ة  يف 
العمداء اجلدد، وغريها  وتعيني  الأول،  الدرا�شي  الف�شل  العلمية خلريجي 
من امل�ا�شيع التي تتما�شى مع تطلعات الدولة وقيادتنا الر�شيدة يف حتقيق 

التناف�شية العاملية وتعزيز مكانة دولة الإمارات عاملياً.

ندوة التحولت امل�شتقبلية للمدن الذكية 
مبجل�س �شامل بن كبينة الرا�شدي

•• ابوظبي - الفجر

ظبي  اب�  يف  النه�شة  مبنطقة  جمل�شه  يف  الرا�شدي  كبينة  بن  �شامل  نظم 
بالقطاع  التنفيذي  املدير  ال�شاعدي  �شاعل  حممد  فيها  ا�شت�شاف  ن��دوة 
ال�شرتاتيجي يف دائرة التنمية القت�شادية بدبي والتي ركز فيها عن عدة 
البنية  لتاأ�شي�ض  الدولة  اتخذتها  التي  اليجابية  اخلط�ات  اهمها  حماور 
ما  اعلى  ا�شتخدام  على  مدربة  ك���ادر  ت�فري  من  الذكية  للمدن  التحتية 
امل��دن اىل مدن ذكية وت�فري  العامل من تكن�ل�جيا يف حت�يل  اليه  و�شل 
كل المكانات لإجناح مفه�م املدن الذكية كما ا�شار املحا�شر اىل اخلط�ات 
يف  العامل  ي�شهده  ال��ذي  التقدم  مل�اكبة  ال��دول��ة  اتخذتها  التي  التنفيذية 
واعداد  امل�شتقبلية  وم�شادرها  وامل��ي��اه  ال��ن���وي��ة  وال��ط��اق��ة  الف�شاء  جم��ال 

ال�شباب ومبا يخدم البنية التحتية يف حت�لت املدن الذكية .
قيادتنا  ت�ليه  ال��ذي  بالهتمام  ال��را���ش��دي  كبينة  ب��ن  �شامل  حممد  واأ���ش��اد 
احلكيمة يف فهذا املجال والهتمام اخلا�ض ل�شم� ال�شيخ حممد بن زايد اآل 
نهيان ويل عهد اأب� ظبي نائب القائد العام للق�ات امل�شلحة لإعداد ك�ادر 
ذكية  التقليدية اىل مدن  املدن  الدولة من اجل حت�يل  ابناء  �شبابية من 

وم�اكبة التقدم الذي ي�شهده العامل يف هذا املجال .
ح�شر الندوة عدد كبري من كبار ال�شخ�شيات وامل�ش�ؤولني ومن ابناء اململكة 
العربية ال�شع�دية الذين عروا عن اعتزازهم ملا ت�شهده المارات من تقدم 
الن�وية  والطاقة  الف�شاء  عل�م  يف  الكبري  التقدم  ومنها  امل��ج��الت  كل  يف 

وحت�ل مدن المارات اىل مدن ذكية .    

•• ابوظبي – الفجر

تت�ا�شل فعاليات "م�شرية الن�شاء الرتاثية" التي انطلقت يف ن�شختها ال�شن�ية 
ومن  اإماراتية  �شيدة  واأربعني  خم�ض  مب�شاركة  املا�شي،  اجلمعة  فجر  الثالثة 
�شرياً  كيل�مرتا  وع�شرين  وخم�شة  مئة  م�شافة  يقطعن  م��ت��ع��ددة،  جن�شيات 
اإىل مدينة  و���ش���ًل  العني  م��ن مدينة  انطالقاً  اأي���ام،  الأق���دام يف خم�شة  على 
اأب�ظبي عر ال�شحراء الفا�شلة بني املدينتني. وذلك اإحياء لتفا�شيل رحالت  
والتقاليد  ال���رتاث  لتفا�شيل  اأع��م��ق  لفهم  وحم��اول��ة  التاريخية،  ال�شحراء 
الإماراتية الأ�شيلة. فريمي هذا التحدي يف هذه امل�شرية ال�شن�ية اإىل تكرمي 

امل��راأة الإماراتية ت�شتخدمها يف رحلة �شفر تتكرر  الطرق القدمية التي كانت 
مرتني خالل العام للم�شافة ما بني اأب�ظبي والعني، وذلك باإحياء هذا اجلانب 
من الرتاث، والتعرف على جذور املا�شي وجتارب الأجيال ال�شابقة يف الرتحال 
امل�شاق،  وحت��م��ل  وامل��ث��اب��رة  امل��غ��ام��رة  عنا�شر  م��ن  ذل��ك  ي�شاحب  وم��ا  والتنقل، 
والتعاي�ض عر اأح�ال ج�ية متغرية، ت�ش�دها احلرارة املرتفعة نهارا، والرودة 
ليال، �شيما واأن الن�شاء امل�شاركات يق�شني مبيت ليايل امل�شرية يف خيم بدوية 
عري ال�شحراء. اإذ يقطعن نح� خم�شة وع�شرين كيل�مرتا ي�ميا. وكان نادي 
تراث الإمارات، يف م�شاركته رعاية هذه املبادرة ال�طنية ودعمها، قد ا�شت�شاف 
الجتماعات التح�شريية للم�شرية قبل انطالقها، حيث بداأت الن�شاء امل�شاركات 

يلتقني  اإذ  الي�مي،  التدريب  عر  اأ�شهر  ثالثة  منذ  امل�شرية  لهذه  ال�شتعداد 
للتدريب ي�ميا لعدة �شاعات مبا يخلق ج�ا من التعاي�ض ومبا يج�شد تالقح 

اأربع ع�شرة امراأة اإماراتية،  اإذ ت�شم امل�شرية نح�  الثقافات وح�ار احل�شارات، 
والباقي ميثلن اأكر من ع�شرين جن�شية من اجلن�شيات املتعددة ح�ل العامل.

مب�صاركة 45 �صيدة

توا�شل "م�شرية الن�شاء الرتاثية" نحو اأبوظبي انطالقًا من مدينة العني



العدد 11943 بتاريخ 2017/2/13   
اإعالن حكم بالن�سر

2016/150 - مدين كلي 
املدعي : البنك التجاري الدويل - �ض م ع  ، اجلن�شية :  الإمارات ، العن�ان : الإمارات - دبي - ديرة - نف�ض بناية البنك 

الفرع الرئي�شي - مقابل مطعم دجاج ، كنتاكلي - �ض ب : 4449 ، رقم الهاتف : 97142275265+ 
اىل املدعي عليه :  حممد م�شع�د احمد ال�شحي ، اجلن�شية : الإمارات ، العن�ان : الإمارات - راأ�ض اخليمة - الظيت اجلن�بي 

- فيال رقم 5 ت : يعمل م�ظف لدى �شركة الإمارات للمنتجات البرتوليه )ابيك�( -- رقم الهاتف : 971507888943+ 
يرجى الإحاطة باأن املحكمة ا�شدرت بحقك وبتاريخ 2016/12/18 احلكم التايل : حكمت املحكمة / حكمت املحكمة : 

1- ب�شحة وثب�ت احلجز التحفظي ال�شادر يف الأمر على عري�شة رقم 4143/2016 
2- احلكم بالزام املدعي عليه بان يدفع اىل املدعي مبلغ 780008 درهم و 51  فل�ض والفائدة ب�اقع 9% �شن�يا من تاريخ 

اقامة الدع�ى وحتى ال�شداد التام والزامه بالر�ش�م وامل�شاريف و 100 درهم مقابل اتعاب حماماة ورف�شت طلب النفاذ 
حكما قابال لال�شتئناف خالل ثالث�ن ي�ما اعتبارا من الي�م التايل لالإعالن به ، وبانق�شاء هذا امليعاد دون الطعن على 

احلكم امل�شار اإليه فاإن املحكمة �ش�ف تتخذ الإجراءات القان�نية لتنفيذه
رئي�س ق�سم الت�سجيل                

 حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 11943 بتاريخ 2017/2/13   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�شم ال�شركة: كويك فيجن للتكنولوجيا - ) �س.ذ.م.م(
العن�ان: حمل رقم 14 ملك ابراهيم حممد عبد العزيز احمد ال�ش�يدي  - ديرة - نايف  
ال�شكل القان�ين : ذات م�ش�ؤولية حمدودة. رقم الرخ�شة: 725813  رقم القيد بال�شجل 
مت  قد  باأنه  بدبي  القت�شادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  ه��ذا  مب�جب   1152900 التجاري: 
التاأ�شري يف ال�شجل التجاري لديها باإنحالل ال�شركة املذك�رة اأعاله، وذلك مب�جب قرار 
حماكم دبي بتاريخ 2017/2/2 وامل�ثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2017/2/2  
وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني الكتبي وم�صاركوه 
حما�صبون قانونيون  العن�ان: مكتب رقم 6 ملك دي ون للعقارات - بردبي - الق�ز 
امل�شتندات  كافة  معه  م�شطحباً    04-3215356 فاك�ض:   04-3215355 هاتف    - الوىل 

والأوراق الثب�تية وذلك خالل )45( ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 11943 بتاريخ 2017/2/13   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

ا�شم امل�شفي/الكتبي وم�صاركوه حما�صبون قانونيون  
 العن�ان: مكتب رقم 6 ملك دي ون للعقارات - بردبي - الق�ز الوىل -  هاتف  04-3215355 
فاك�ض: 3215356-04 مب�جب هذا تعلن دائرة التنمية القت�شادية بدبي باأنه 
 - للتكنولوجيا  فيجن  كويك  لت�شفية  اأع��اله  امل��ذك���ر  امل�شفي  تعيني  مت  قد 
)�س.ذ.م.م( وذلك مب�جب قرار حماكم دبي بتاريخ 2017/2/2 وامل�ثق لدى 
كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2017/2/2 وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو 
مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العن�ان املذك�ر 
اأعاله، م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق الثب�تية وذلك خالل )45( 

ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 11943 بتاريخ 2017/2/13   
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2016/2358  جتاري  جزئي                                        
اىل املحك�م عليهما/1- مدرن كالدينج اند�شرتي - �ض ذ م م 2- فال�شال ك�ماري رافيندران 
جمه�يل حمل القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ  2016/12/26  
عليهما  املدعي  بالزام  دبي  فرع   - الول  اخلليج  ل�شالح/بنك  اع��اله  املذك�رة  الدع�ى  يف 
الف و�شبعمائة  املدعي مبلغ مائتي و�شتة و�شبعني  ت�ؤديا للبنك  بان  بالت�شامن والتكافل 
و�شبعة و�شتني درهم و�شبعة وع�شرين فل�شا والفائدة القان�نية ب�اقع 9% من تاريخ املطالبة 
الق�شائية احلا�شل يف 2016/5/26 وحتى متام ال�شداد والزمت املدعي عليهما بامل�شروفات 
ومببلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�ش�ري قابال لال�شتئناف خالل 
ثالثني ي�ما اعتبارا من الي�م التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شم� ال�شيخ 

حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكت�م حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11943 بتاريخ 2017/2/13   
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2016/1352  جتاري  كلي                                         
اىل املحك�م عليهما/1- ا�ض تي ال الإمارات ل�جي�شتك�ض �ض ذ م م  2- الينا ي��ش�  ب�فا  جمه�يل 
حمل القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ  2016/12/15  يف الدع�ى 
املذك�رة اعاله ل�شالح/بنك اخلليج الول - فرع دبي حكمت املحكمة مبثابة ح�ش�ري / بالزام 
املدعي عليهما بالت�شامن والتكافل فيما بينهما بان ي�ؤديا للبنك املدعي مبلغ ملي�ن و�شبعة 
ع�شر الفا ومائتني و�شبعة وثمان�ن درهما وثالثة فل��ض والف�ائد القان�نية ب�اقع 9% �شن�يا 
من تاريخ قيد النزاع احلا�شل يف 2016/4/10 وحتى ال�شداد التام والزامكما امل�شاريف ومبلغ 
الف درهم مقابل اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�ش�ري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني 
ي�ما اعتبارا من الي�م التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شم� ال�شيخ حممد بن 

را�شد بن �شعيد اآل مكت�م حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11943 بتاريخ 2017/2/13   

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2016/1362  جتاري  كلي                                         

اىل املحك�م عليهما/1- فيا ايطاليا للتجارة العامة - �ض ذ م م   2- احمد مهند عزت زغل�له جمه�يل 
حمل القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ  2016/12/15 يف الدع�ى املذك�رة 
اعاله ل�شالح/بنك اخلليج الول - فرع دبي حكمت املحكمة مبثابة احل�ش�ري بالزام املدعي عليهما 
بالت�شامن فيما بينهما بان ي�ؤديا للبنك املدعي  مبلغ وقدره 1043333.33 ملي�ن وثالثة واربعني 
الف وثالثمائة وثالثة وثالثني درهم وثالثة وثالثني فل�شا ف�شال عن فائدة ب�شيطة ب�اقع %9 
�شن�يا تبداأ من تاريخ 2015/7/26 وحتى تاريخ قيد النزاع 2016/3/15 وكذا فائدة تاأخريية ب�اقع 
9% �شن�يا تبداأ من تاريخ 2016/3/16 وحتى متام ال�شداد والزامكما  امل�شروفات ومبلغ الف درهم 
اعتبارا من  املحاماة. حكما مبثابة احل�ش�ري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني ي�ما  اتعاب  مقابل 
اآل  �شعيد  بن  را�شد  بن  ال�شيخ حممد  ال�شم�  �شاحب  با�شم  �شدر  الع��الن  هذا  لن�شر  التايل  الي�م 

مكت�م حاكم دبي وتلى علنا
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11943 بتاريخ 2017/2/13   

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2016/1799  جتاري  جزئي                                        

 اىل املحك�م عليهما/1- اف�شر ا�شرف ب�تيا فيتل ماجنيل حممد 2- مطعم ني� �شيك �شي - �ض ذ م م - 
املحكمة حكمت  ب��ان  نعلنكم  القامة  �شابقا  جمه�يل حمل  م  م  ذ  �شيلي  ان  ليم�ن  حاليا مطعم 
بجل�شتها املنعقدة بتاريخ  2016/11/28  يف الدع�ى املذك�رة اعاله ل�شالح/بنك اخلليج الول - 
فرع دبي بالزام املدعي عليهما بالت�شامن والتكافل بان ي�ؤديا للبنك املدعي مبلغ مائتي  واحدى 
ع�شر الف وثمامنائة و�شتة ع�شر درهم وت�شعة و�شتني فل�شا والفائدة القان�نية ب�اقع 9% من تاريخ 
املطالبة الق�شائية احلا�شل يف 2016/3/2 وحتى متام ال�شداد والزمت املدعي عليها بال�شداد التام 
ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة. حكما مبثابة احل�ش�ري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني 
ي�ما اعتبارا من الي�م التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شم� ال�شيخ حممد بن را�شد 

بن �شعيد اآل مكت�م حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11943 بتاريخ 2017/2/13   

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2015/1332  جتاري  جزئي                                        

اىل املحك�م عليه /1- فهد خمي�ض را�شد علي الياليله  جمه�يل حمل القامة نعلنكم 
اعاله  املذك�رة  الدع�ى  بتاريخ  2017/01/12 يف  املنعقدة  املحكمة حكمت بجل�شتها  بان 
ل�شالح/بنك دبي التجاري �ض م ع بالزام املدعي عليه بان ي�ؤدي للبنك املدعي )بنك دبي 
وثالثة  و�شبعمائة  الف  واربع�ن  واثنان  )ثالثمائة  دره��م   342723.00 مبلغ  التجاري( 
وع�شرون درهم( والفائدة ب�اقع 9% �شن�يا من تاريخ املطالبة الق�شائية يف 2015/8/18 
م وحتى ال�شداد التام ف�شال عن الر�ش�م وامل�شاريف ومبلغ ثالثمائة درهم مقابل اتعاب 
املحاماة ورف�شت طلب النفاذ.  حكما مبثابة احل�ش�ري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني 
ي�ما اعتبارا من الي�م التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شم� ال�شيخ حممد 

بن را�شد بن �شعيد اآل مكت�م حاكم دبي وتلى علنا
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11943 بتاريخ 2017/2/13   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

يف الدعوى رقم 2017/12 تنفيذ �سرعي  
ان  القامة مبا  العزيز جمه�ل حمل  عبد  نايت  بلقا�شم  املنفذ �شده/1- كرمي  اىل 
عليك  اأق��ام  قد  ب�ج�شيم  �شعيد  حممد  خالد  وميثله:  مزه�د  التنفيذ/ليليا  طالب 
التنفيذية املذك�رة اعاله والزامك بتنفيذ احلكم ال�شادر يف الدع�ى رقم  الدع�ى 
2015/1784 اح�ال نف�ض م�شلمني واملعدل بال�شتئناف رقم 496+2016/515 ا�شتئناف 
اح�ال �شخ�شية وم�اريث والقا�شي بالزام املنفذ �شده ب�شداد املبلغ وقدره )130774( 
ت�اريخ  يف  ال�شهرية  النفقة  ب�شداد  الل��ت��زام  م��ع  وامل�شاريف  للر�ش�م  �شامال  دره��م 
ال�شتحقاق. وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

اللتزام بالقرار املذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�شر هذا العالن
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11943 بتاريخ 2017/2/13   

مذكرة اعادة اعالن بالن�سر
يف  الدعوى 2016/755 ا�ستئناف جتاري   

اىل امل�شتاأنف �شده/ 1-ي�ين ك�ت للمقاولت - �ض ذ م م  جمه�ل حمل 
م    م  ذ  �ض   - اخل�شبية  لل�شناعات  /ال�شندغة  امل�شتاأنف  ان  مبا   القامة 
ق��د ا���ش��ت��اأن��ف ال���ق���رار/ احل��ك��م ال�����ش��ادر ب��ال��دع���ى رق���م : 2015/1049 
جتاري كلي بتاريخ 2016/7/18 وحددت لها جل�شه ي�م الربعاء امل�افق 
2017/3/15   ال�شاعة 10.00 �شباحا بالقاعة رقم ch2.D.19  وعليه 
�شتجري  تخلفكم  حال  ويف  قان�نيا  ميثلكم  من  او  ح�ش�ركم  يقت�شي 

حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 11943 بتاريخ 2017/2/13   

اعالن �سحيفة طعن بالن�سر
 يف الطعن 2016/399 طعن عقاري 

تدع� دائرة حماكم دبي حمكمة التمييز
خمي�ض  اهلل  عبد   : وميثله  ع  م  �ض   - التجاري  اب�ظبي  بنك  الطاعن/ 
غ��ري��ب ال��ن��اخ��ي اآل ع��ل��ي  ب��اع��الن امل��ط��ع���ن ����ش���ده/1-  واي���ن ف�رل�نغ  
جمه�ل حمل القامة  نعلنكم بان الطاعن اقام عليكم الطعن املذك�رة 
على  للرد  وذل��ك  التمييز  حمكمة  اىل  احل�ش�ر  عليكم  ويت�جب  اع��اله 

�شحيفة الطعن املقدمة �شدكم
رئي�س الق�سم  

حماكم دبي

حمكمة التمييز

العدد 11943 بتاريخ 2017/2/13   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2016/1993  جتاري كلي                     
اىل املدعي عليه / 1-امي��ن ابراهيم علي حممد العفيفي جمه�ل حمل القامة 
مبا ان املدعي/ كارل� تاغلياب� ب�شفته ال�شخ�شية وب�شفتة مدير لكال من  1- باتر 
فالي نت وورك )�ض ذ م م ( 2- باتر فالي اب�ظبي - �ض ذ م م وميثله : فهد �شلطان 
علي ل�تاه   قد اأقام عليك الدع�ى وم��ش�عها املطالبة بتعيني حمكم يف الدع�ى 
مع الزام املدعي عليها بالر�ش�م وامل�شاريف واتعاب املحاماة.   وحددت لها جل�شة 
Ch1.B.8 لذا  بالقاعة  ال�شاعة 9.30 �ض  امل���اف��ق  2017/2/22   ي���م الرب��ع��اء  
فاأنت مكلف باحل�ش�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �شيك�ن مبثابة ح�ش�ري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11943 بتاريخ 2017/2/13   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2016/770  عقاري كلي                 

م   م  ذ  اىل املدعي عليه / 1-ي�شني اكر علي كرمي 2- �شركة كارك� اوفر�شيز للتجارة - 
جمه�يل حمل القامة مبا ان املدعي/ امالك للتم�يل - �شركة م�شاهمة عامة وميثله : 
عبد اللطيف حممد اأب�بكر احمد احلمادي قد اأقام عليك الدع�ى وم��ش�عها املطالبة 
بف�شخ اتفاقية الج��ارة ومالحقها وال��زام املدعي عليه الول بت�شليم ال�حدة خالية من 
ال�ش�اغل ورد احليازة للمدعية والغاء ا�شارة القيد العقاري والر�ش�م وامل�شاريف واتعاب 
املحاماة والزام املدعي عليهما بالت�شامن فيما بينهما ب�شداد مبلغ وقدره )460.234.74 
درهم( كتع�ي�ض.  وحددت لها جل�شة ي�م الربعاء   امل�افق  2017/2/22 ال�شاعة 11.00 �ض 
بالقاعة Ch1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�ش�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11943 بتاريخ 2017/2/13   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2016/803  عقاري كلي                 

اىل املدعي عليه / 1-�شركة ال�شام للتجارة العامة - ذ م م   جمه�يل حمل القامة مبا 
ان املدعي/ امالك للتم�يل - �شركة م�شاهمة عامة وميثله : عبد اللطيف حممد اأب�بكر 
الجارة  اتفاقية  بف�شخ  املطالبة  وم��ش�عها  ال��دع���ى  عليك  اأق���ام  ق��د  احل��م��ادي  احمد 
ومالحقها والزام املدعي عليه بت�شليم ال�حدة خالية من ال�ش�اغل ورد احليازة للمدعية 
والغاء ا�شارة القيد العقاري والر�ش�م وامل�شاريف واتعاب املحاماة والزام املدعي عليه  ب�شداد 
مبلغ وقدره )696.353.63 درهم( كتع�ي�ض والر�ش�م وامل�شاريف والتعاب.  وحددت لها 
لذا   Ch1.B.8 بالقاعة  �ض   11.00 ال�شاعة   2017/2/20 امل�افق   الثنني   ي�م  جل�شة 
او  اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  فاأنت مكلف باحل�ش�ر 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11943 بتاريخ 2017/2/13   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2016/3190 تنفيذ جتاري  
�شلمان   -2 م  م  ذ  �ض   - العامة  للتجارة  ج�بال  �شلطان  �شركة  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
جل�بال  �شلطان  �شركة  ملدي�نية  �شامن  كفيل  ب�شفته  ال�شلطان  عبد  بن  �شلطان 
للتجارة العامة - �ض ذ م  3- عبد ال�شلطان بن حممد علي 4- فرحان �شلطان عبد 
ال�شلطان  جمه�يل حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/بنك امل�شرق �ض م ع وميثله 
: حممد عي�شى �شلطان ال�ش�يدي  قد اأقام عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله 
او  التنفيذ  دره��م اىل طالب  وق��دره )3297204.18(  به  املنفذ  املبلغ  والزامك بدفع 
خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة 

عدم اللتزام بالقرار املذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11943 بتاريخ 2017/2/13   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2016/3168 تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �شدها/1- الفهيم لل�شناعات ال�شمنتية �ض ذ م م 2- حممد ا�شماعيل 
�شركة  وم��ال��ك  وم��دي��ر  القان�ين  املمثل  ب�شفته   - الفهيم  الرحيم  عبد  علي 
طالب  ان  مبا  الق��ام��ة  حمل  جمه�يل   ) م  م  ذ  ال�شمنتية  لل�شناعات  الفهيم 
التنفيذ/م�شرف اب�ظبي ال�شالمي وميثله : حممد عي�شى �شلطان ال�ش�يدي  
قد اأقام عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )96112028.98( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة  .وعليه فان 
بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  الج��راءات  �شتبا�شر  املحكمة 

املذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11943 بتاريخ 2017/2/13   
انذار عديل بالن�سر

 رقم 2017/948   
املنذر/ حممد اأجمد عبد العزيز ، باك�شتاين اجلن�شية ، 

وحتمل بطاقة ه�ية رقم )784-1964-7435463-4(
 ، 718578 املنذر اليه : عاطف قد�شية لتاأجري ال�شيارات - �ض ذ م م   ، رخ�شة جتارية رقم 

وميثلها ال�شيد/ عاطف عدنان قد�شية ، وال�شيد/ احمد عبد الرحمن قد�شية
امل��ش�ع : اإنذار عديل بالن�شر 

حيث انه قد قام املنذر باإنذار املننذر اليه ب�شرورة �شداد قيمة اليجار املتاأخر اخلا�ض باملحل رقم 
S20 - بناية T02 - انرتنا�ش�نال �شيتي  - احلي ال�شباين - ال�ر�شان الوىل - دبي - وذلك 
مب�جب ال�شيك رقم )100007( وقدره 10.000 درهم خالل �شهر من تاريخ هذا النذار 
يلتم�ض  لذلك  العن�ان  العمل وه� جمه�ل  امل�طن وحمل  اليه  غري معروف  املنذر  ان  وحيث 

مقدر الإنذار اإعالنه بالن�شر. 
الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11943 بتاريخ 2017/2/13   

اعالن حم�سر حجز بالن�سر
يف الدعوى رقم 2016/1141   تنفيذ جتاري      

اإىل حاجز �شابق : 1- انيل ك�مار ب�تيارامبات  جمه�ل حمل القامة مبا 
وميثله  م   م  ذ  �ض   - ال�شمنت  لتجارة  اآ�شيا  �شركة   : التنفيذ  الطالب  ان 
ب��اأن��ه  مت ج��رد ما �شبق حجزه ل�شاحلكم  : روك��ز ج���رج حبيقه   نعلنكم 
يف امللف رقم 3551/2015 عمايل وا�شراك احلجز املاثل يف احلجز ال�شابق 
وفاء للمبلغ املطالب به يف التنفيذ اعاله وذلك للعلم مبا جاء به ونفاذ 

مفع�له قان�نا  بناء على قرار املحكمة  ال�شادر بتاريخ 2017/2/8    
رئي�س الق�سم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11943 بتاريخ 2017/2/13   

اعالن جمموعة اإعالن بالن�سر       
                      اىل املنفذ �شدها: �ش�بك�ن للخدمات الفنية - ���ض ذ م م  مب��ا ان 
ب�شداد  للزامك  وذلك  ادن��اه-  بالك�شف  امل��شحة  التنفيذات  اقام�ا  التنفيذ  طالبي 
املبالغ امل��شحة به خالل )15( ي�ما من تاريخ التبليغ وعليه فان املحكمة �شتتخذ 

الجراءات التنفيذية بحكم يف حال عدم اللتزام بالقرار املذك�ر.

 ق�سم الق�سايا العمالية  

ر�شم التنفيذ املبلغ املنفذ به  رقم التنفيذ
1013 درهم

1011 درهم

11771 درهم

11562 درهم 

اجلهة طالبة التنفيذ 
 منري ح�شني لت� خان 

حممد �شقيق ال�شالم حممد 

 2017/165
تنفيذ عمايل

 2017/159
تنفيذ عمايل

م
1

2

العدد 11943 بتاريخ 2017/2/13   
 مذكرة  اعالن املدعى عليه بالن�سر    

                     اىل املدعي عليه/ ا�شل الب��داع للخدمات الفنية - �ض ذ م م   نعلنكم باأن 
املدعيني قد اقام�ا عليكم الدعاوي العمالية املذك�رة اأدناه وحددت املحكمة لها جل�شة 

2017/3/2   ال�شاعة 8.30.

م�شتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديكم  م��ا  ت��ق��دمي  وعليكم  ق��ان���ن��ا  ميثلكم  م��ن  او  باحل�ش�ر 
للمحكمة قبل اجلل�شة بثالث ايام على القل. بال�شافة اىل الر�ش�م وامل�شاريف ويف حالة 

تخلفكم �ش�ف ي�شدر احلكم مبثابة احل�ش�ري.  

ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�شية
506/2017/13 
 498/2017/13

م
1
2

ا�شم املدعي
م�نا لل �شات بركا�ض 

�شلمان ان�شاري هادي�ض ان�شاري 

مبلغ املطالبة
9837 درهم + تذكرة الع�دة 
9502  درهم + تذكرة الع�دة

العدد 11943 بتاريخ 2017/2/13   
 يف الدعوى رقم : 2016/1869 جتاري كلي  

املعلن اليه/ املدعي عليه : 1- عالء ابراهيم عبداهلل ابراهيم 
بناء على تكليفنا من قبل حمكمة دبي البتدائية امل�ؤقرة لعمال اخلر ة امل�شرفية يف 
الدع�ى اعاله فقد حددنا ي�م الربعاء  امل�افق 2017/02/22  ال�شاعة العا�شرة �شباحا 
م�عدا لعقد الجتماع الول للخرة امل�شرفية وذلك مبكتبنا الكائن دبي - بر دبي  
�شارع خالد بن ال�ليد مقابل وزارة خارجية الإمارات دبي ، بناية هم�شة A  مكتب رقم: 
408 ، الطابق الرابع ، هاتف رقم : 04/3852552 وفاك�ض رقم : 04/3852556 �ض ب 
95642 دبي ،  لذا يطلب ح�ش�ركم او من ميثلكم قان�نا حل�ش�ر الجتماع املذك�ر مع 
اح�شار كافة امل�شتندات املتعلقة بالدع�ى،  املقطري لتدقيق احل�شابات - ع�ش�  م�شتقل 

يف جمم�ع اي جي ان الدولية  
اخلبري املحا�سبي وامل�سريف 
احمد حممد علي مقطري العامري 

 دعوة حل�سور الجتماع الول
 للخربة امل�سرفية

العدد 11943 بتاريخ 2017/2/13   
   يف  الدعوى 2016/1733  جتاري كلي    

ال�شادة املدعي عليهما : 1- ايك� جرين بي�تك لل�شناعات - �ض ذ م م 
2- ارون انت�ين بابتيث ماريان دي�ش�زا - ب�شفته كفيل ملدي�نية �شركة : �شي�ش� بي�تك اند�شرتيز 

مبا ان هناك دع�ى مرف�عة �شدكم من قبل املدعي / بنك دبي التجاري - �ض م ع 
اأمام حماكم دبي اأونه مت تعيينا خبريا م�شرفيا بالدع�ى اعاله  مب�جب احلكم ال�شادر به  فاإننا 
ندع�كم حل�ش�ر اجتماع خرة بالدع�ى وذلك ي�م الثنني  امل�افق 2017/2/20 يف متام ال�شاعة 
: دبي - حمي�شنة  التايل  بالعن�ان  املالية  وذلك  انرتا لال�شت�شارات  الثانية ظهرا مبقر مكتبنا 
- �شارع بريوت - بناية امليزان - الطابق الثالث - مكتب  303 مقابل مركز كلداري لتعليم قيادة 
، فاك�ض : 042206877   ال�شيارات وبذات البناية ي�جد بنك دبي  التجاري تليف�ن : 042206899 
يرجى الطالع و اإح�شار كافة ما لديكم من م�شتندات واحلر�ض على احل�ش�ر  يف امل�عد اق�شاه. 
اخلبري املح�سابي وامل�سريف  
  د.  علي را�سد الكيتوب 

     اعـــــالن بالن�ســــــر
العدد 11943 بتاريخ 2017/2/13   

 اعـــــــالن       
تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات - خ�رفكان : ال�شيد/ حممد فريوز 
الت�شديق على حمرر يت�شمن )تنازل(  يف ح�شته  : الم��ارات وطلب  ، اجلن�شية  حممد احلمادي 
البالغة 51% يف ال�شم التجاري مطعم دار الأم��ري ذ م م - ن�شاط الرخ�شة مطعم ، واملرخ�ض من 
دائرة التنمية القت�شادية يف خ�رفكان رخ�شة جتارية رقم 720832 ال�شادر بتاريخ 2014/1/2 يف 
دائرة التنمية القت�شادية بخ�رفكان  اإىل �شريكه : ال�شيد/ اقبال ح�شني اب� القا�شم ، اجلن�شية : 
بنغالدي�ض ، وبذلك تك�ن الرخ�شة املذك�رة اأعاله باأكملها بن�شبة 100% با�شم ال�شيد/ اقبال ح�شني 
اب� القا�شم ، اجلن�شية : بنغالدي�ض ، وتتح�ل الرخ�شة املذك�رة من �شركة ذات م�شئ�لية حمدودة 
بال�شم  فردية  م�ؤ�ش�شة  اإىل  مطعم  الرخ�شة  ن�شاط   ، م   م  ذ  الأم��ري  دار  مطعم  التجاري  بال�شم 
التجاري مطعم دار الأمري ، ن�شاط الرخ�شة مطعم. ليكن معل�ما للجميع بان الكاتب العدل يف 
مدينة خ�رفكان �شيق�م بالت�شديق على ت�قيعات ذوي ال�شاأن يف املحرر املذك�ر بعد انق�شاء ا�شب�عني 

من تاريخ ن�شر هذا العالن.

الكاتب العدل خورفكان
عائ�سة حممد علي 

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

الكاتب العدل- خورفكان

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11943 بتاريخ 2017/2/13   

انذار عديل بالن�سر
رقم 2016/897

املنذر : بنك اب�ظبي التجاري - �ض م ع 
املنذر اليه : حممد عدنان �ش�دري - اجلن�شية : بريطانيا

فان املخطر يخطركم للمبادرة اىل �شداد املبالغ املرت�شدة بذمتكم  مبلغا  166741.82 درهما )مائة و�شتة 
و�شت�ن  الفا و�شبعمائة وواحد واربع�ن الفا وواحد وثمان�ن فل�شا( كمايف تاريخ 2017/1/15 حتت طائلة 
اتخاذ الج��راءات القان�نية على ال�شيادة من مر�شيد�ض  C-200 - رقم الل�حة D-53076 - جهة 
الرتخي�ض دبي - خ�ش��شي - الل�ن ا�ش�د - �شنة ال�شنع 2015 بعد انق�شاء )7( ي�م من تاريخ ا�شتالمكم 
لهذا الخطار �شندا لن�ض املادة 172 من قان�ن املعامالت التجارية بالنيابة عن وكيل املنذر بنك اب�ظبي 
التجاري مب�جب ال�كالة امل�شدقة لدى الكاتب - اب�ظبي حتت رقم 1603004286 وامل�ؤرخة يف تاريخ 
2016/5/17 للمحامي  عبداهلل خمي�ض غريب الناخي ال علي ومب�جب ال�كالة امل�شدقة امام  الكاتب 
العدل - دبي - حتت 2011/1/139536  وامل�ؤرخه يف 2011/1/16 للم�شت�شار / علي عبد اهلل حممد ال�شيخ 

ومب�جب ال�كالة امل�شدقة لدى كاتب العدل - دبي حتت رقم 2016/1/78649.  
  الكاتب العدل

3 ملم كحد  اإىل  التي ي�شل قطرها  العنكب�ت  ت�شري ع��روق 
اأق�شى اإىل ن�ش�ء الدوايل ول ت�شبب اأي انزعاج اإل لدى املراأة 
احلالت،  معظم  يف  بحرقة.  ت�شعر  اأن  ميكن  التي  احلامل 
ع�امل  ت��رز  لكن  للم�شكلة  دق��ي��ق  �شبب  حت��دي��د  ي�شتحيل 
وقلة  واحل��م��ل  الهرم�ين  التاأثري  مثل  ���ش���ءاً  احل��ال��ة  تزيد 
عروق  تغذية  ن��ق��اط  ع��ن  دوم���اً  نبحث  اأن  يجب  احل���رك���ة... 
ال�شطحي  ال���ري��دي  العائد  �شالمة  م��ن  ون��ت��اأك��د  العنكب�ت 
با�شتبعاد  ذلك  ي�شمح  اإج��راء فح�ض )دوبلر(.  والعميق عر 

النتكا�شات.  احتمال  واحت�شاب  العروق  يف  احلادة  الأمرا�ض 
ت�شمح تقنيتان تقليديتان مبح� هذه الآثار ال�شغرية واملائلة 

اإىل الزرقاق. تعّريف اإىل اإيجابياتهما و�شلبياتهما.

املعاجلة بالت�صليب
تكرارها لدى طبيب  �شرط  كلفة  واأقلها  اأب�شط طريقة  اإنها 

الأوردة اأو الأوعية الدم�ية.

• م�شار العالج: يحقن الخت�شا�شي منتجاً على �شكل رغ�ة 
اأو �شائل يف عروق العنكب�ت اأو يف ال�ريد الذي يغذيها.

احلامل،  املراأة  العالج  هذا  ينا�شب  ل  ال�شتعمال:  • م�انع 
منذ  به  امل�شابة  اأو  ال���ري��دي،  لاللتهاب  وراث��ي��اً  املعّر�شة  اأو 
ال�شمراء  اأو  الداكنة  الب�شرة  �شاحبة  ول  الأق���ل،  على  �شنة 

لأنها تك�ن اأكر عر�شة لال�شطباغ.

جل�شات  وث��الث  جل�شتني  بني  املطل�ب:  اجلل�شات  ع��دد   •
بح�شب م�شاحة العروق.

املطل�بة ب�شيطة وتختفي  التدابري  • متابعة احلالة: تبقى 
ال�شم�ض  اأن حت��ت��م��ي م��ن  ي��ج��ب  ���ش��ري��ع��اً.  ال��ع��ن��ك��ب���ت  ع����روق 
ح���اد، قد  الأوع��ي��ة لع��ت��داء  تعّر�ض ج���دار  اإذا  اأي���ام.  لب�شعة 
يتجّدد ال�شطباغ. ميكن احلد من هذا اخلطر عر ا�شتعمال 
كميات �شئيلة من املنتج لدى املعّر�شني لال�شطباغ املفرط.

جلل�شات  اخل�����ش���ع  اإىل  احل��اج��ة  ت���رز  النتيجة:  م���دة   •
)�شيانة( كل �شنة اأو �شنتني.

من  م�ؤقتاً  بالتخل�ض  العالج  هذا  ي�شمح  العالج:  • منفعة 
تبقى  النتيجة  ه��ذه  ب��اأن  علماً  ال��ع��روق  تغذي  التي  الأوردة 

م�شتحيلة مع الليزر.

الليزر
ت��ق���م ه����ذه ال��ت��ق��ن��ي��ة ب��ت��ل��ح��ي��م ج����دار ال����ع���اء ن��ه��ائ��ي��اً لدى 

اخت�شا�شي الأمرا�ض اجللدية اأو خبري الليزر.

ف��شفات  ن�ع  من  الليزر  غالباً  ُي�شتعمل  العالج:  م�شار   •
نان�مرتاً.   532 يبلغ  م�جي  بط�ل  الب�تا�شي�م  تيتانيل 
اأخ�شر  ���ش���ءاً  ويبث  ال�ش�ئي  بالتخثري  الليزر  ه��ذا  يعمل 
الل�ن يبطل مفع�ل ال�ش�ء الأحمر. يق�م الطبيب بتخثري 
حينها،  الدم�ية.  ال�شعريات  ج��دران  َتْلُحم  التي  ال��دم  كتلة 

يعجز الدم عن املرور وتختفي عروق العنكب�ت.

اخل�ش�ع  احلامل  امل���راأة  على  مينع  ال�شتعمال:  م�انع   •
مع  ال��داك��ن��ة  الب�شرة  ا�شتهداف  م��ن  م��ان��ع  ل  ل��ي��زر.  جلل�شة 
ال��ن���ع من  ه��ذا  م��ع  اأك��ر جت��اوب��اً  تبقى  الفاحتة  الب�شرة  اأن 
اأن ت�شل  ال�ش�ء قبل  الداكنة طاقة  الب�شرة  العالج. متت�ض 
الأثر  لتحقيق  امل��ط��ل���ب  ال���ق��ت  ي��ط���ل  ل���ذا  الأوع���ي���ة،  اإىل 

املن�ش�د.

جل�شات  وث��الث  جل�شتني  بني  املطل�ب:  اجلل�شات  ع��دد   •
تف�شل بينها �شتة اأ�شابيع.

لكن  �شريعاً  العنكب�ت  ع��روق  تختفي  احل��ال��ة:  متابعة   •
يجب الحتماء من اأ�شعة ال�شم�ض خالل ب�شعة اأيام.

النتيجة  ال�عاء، ت�شبح  يلتحم جدار  النتيجة: حني  • مدة 
نف�شها  املنطقة  يف  ج��دي��دة  ع���روق  تظهر  ق��د  ل��ك��ن  ن��ه��ائ��ي��ة. 

وتتطّلب جل�شات اأخرى.

• منفعة العالج: ي�شمح هذا العالج مب�شح العروق الرفيعة 
التي ُت�شّمى )�شبكات ال�شعريات(.

�شحة وتغذية
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العظام  �شحة  حلماية  اأ�شا�شي  عن�شر  الكال�شي�م 
الكال�شي�م  ل��ك��ن م��ك��م��الت  ال��ط���ي��ل.  امل���دى  ع��ل��ى 
لي�شت �شرورية دوماً. قد تتلقني الكال�شي�م الذي 
حتتاجني اإليه من حميتك. اإىل جانب الكال�شي�م، 
اأخذ ما يكفي  اأي�شاً عر  ميكنك حماية عظامك 
متارين  مبمار�شة  والل��ت��زام   D الفيتامني  م��ن 
تق�ية  ومت��اري��ن  الأوزان  حمل  ت�شمل  اأي��روب��ي��ك 

الع�شالت.
��ّن��ع اجل�����ش��م ع��ظ��م��اً ج���دي���داً وي��ف��ك��ك العظم  ُي�����شَ
العظم  ال�شباب، ينتج اجل�شم  القدمي. يف مرحلة 
اجل���دي���د ب����ت���رية ت���ف����ق اإي���ق���اع ت��ف��ك��ي��ك العظم 
القدمي فتزيد كتلتنا العظمية. تبلغ لدى معظم 
النا�ض ذروتها بني منت�شف الع�شرينات ومنت�شف 
الثالثينات. كلما بلغت ذروتها، تزداد احلاجة اإىل 

حماية �شحة العظام لبقية اأيام حياتنا.
يرتفع خطر الإ�شابة به�شا�شة العظام مع التقدم 
عظامك  �شتخ�شرين  اأن����ك  ي��ع��ن��ي  م��ا  ال�����ش��ن،  يف 
ب�ترية اأ�شرع من اإيقاع ت�شنيع العظم يف ج�شمك. 

ت�اكب  مل  اإذا  العظام  ه�شا�شة  تظهر  قد 
ع��م��ل��ي��ة ت�����ش��ن��ي��ع ال��ع��ظ��ام يف 

م�شت�ى  اجل�شم 
ت���ف���ت���ي���ت 

العظم القدمي. قد ت�شبح العظام يف هذه احلالة 
�شعيفة وه�شة وقابلة للك�شر.

معّر�شة  الطمث  انقطاع  من  تقرتب  التي  امل��راأة 
ب�����ش��ك��ل خ���ا����ض ل���ف���ق���دان ال���ع���ظ���ام. خ����الل ثالث 
�شنة  )ق��ب��ل  تقريباً  الطمث  انقطاع  م��ن  �شن�ات 
متّر  عليها(،  �شنتني  وبعد  �شهرية  دورة  اآخ��ر  من 
املراأة مبرحلة �شريعة من فقدان العظام وتخ�شر 
الإجمالية  العظمية  كتلتها  م��ن   %2 ح�����اىل 

�شن�ياً خالل هذه الفرتة.
الكال�شي�م عر  كافية من  كمية  ت�شتهلكني  حني 

احل��م��ي��ة ع��ل��ى م���ر ح���ي���ات���ك، ميكنك 
�شحة  ع����ل����ى  احل������ف������اظ 

ع��������ظ��������ام��������ك. 
ج  حتتا

املراأة بني عمر الثامنة ع�شرة واخلم�شني اإىل األف 
ملغ من الكال�شي�م ي�مياً. تزيد هذه الكمية اإىل 
1200 ملغ حني تبلغ املراأة عمر اخلم�شني. ت�شمل 
م�شادر الكال�شي�م املفيدة: م�شتقات احلليب قليلة 
الد�شم، واخل�شراوات ال�رقية اخل�شراء الداكنة، 
وال�شاردين املعّلب مع عظامها، وال�شلم�ن املعّلب، 
والع�شائر  احل��ب���ب  بع�ض  ال�����ش���ي��ا.  وم��ن��ت��ج��ات 

مدّعم بالكال�شي�م اأي�شاً.
الكال�شي�م  من  كافية  ن�شبة  على  حت�شلي  مل  اإذا 
عر احلمية الغذائية، قد ي��شيك طبيبك باأخذ 
املكمالت. لكن ل تاأخذي مكمالت الكال�شي�م 
اأي  ت���ؤدي  اأوًل. قد  الطبيب  ا�شت�شارة  قبل 
ك��م��ي��ة م��ف��رط��ة م���ن ال��ك��ال�����ش��ي���م اإىل 
م�شاكل �شحية اأخرى، ل �شيما 

ح�شى الكلى.
ج�����زء مهم  ال�����روت�����ني 

على  للحفاظ  اأ�شا�شياً  عن�شراً  ك�نه  حميتك  من 
�شحة جيدة. لكن يخ�شر ج�شمك الكال�شي�م عند 
ا�شتهالك كميات كبرية من الروتينات ي�مياً. قد 
الكال�شي�م  اأن يحب�ض  اأي�شاً  ي�شعب على ج�شمك 
عند تناول ن�شبة مرتفعة من الكافيني. اإذا �شعرت 
ال��ك��اف��ي��ني يف  اأو  ال��روت��ي��ن��ات  ن�شبة  ب��ال��ق��ل��ق م��ن 

حميتك، حتدثي اإىل طبيبك.
D ����ش���روري جل�����ش��م��ك ك���ي ميت�ض  ال��ف��ي��ت��ام��ني 
الكال�شي�م. ميكن اأن يح�شل الكثريون على ن�شبة 
كافية من الفيتامني D من اأ�شعة ال�شم�ض، لكن 
تت�قف الكمية على ع�امل عدة وتختلف بح�شب 

امل�ا�شم.
ف��ح�����ض دم لتحديد  ي��ط��ل��ب م��ن��ك ط��ب��ي��ب��ك  ق���د   
اإذا كان منخف�شاً  D لديك.  الفيتامني  م�شت�ى 
ن�شبة  ت��ب��ل��غ  م���ك���م���الت.  اإىل  حت���ت���اج���ني  ج�������داً، 
دولية  وح���دة   600 بها  امل������ش��ى   D الفيتامني 
ي�مياً حتى عمر ال�شبعني، لكنها ت�شل اإىل 800 
العتبة  وتبلغ  العمر.  هذا  بعد  وح��دة 
 D الق�ش�ى من الفيتامني
4 اآلف وحدة دولية 

ي�مياً.
ت�����������������ش��������اه��������م 
ال�����ت�����م�����اري�����ن 
امل���ن���ت���ظ���م���ة يف 
فقدان  اإب����ط����اء 
العظام. متارين 
ومتارين  ال���ق����ة 
الأوزان  ح����م����ل 
خليط  اأف�����������ش�����ل 
ت�شاهم  ع����م�����م����اً. 
مت����اري����ن ال����ق�����ة يف 
الع�شالت  ت���ق����ي���ة 
الذراعني  يف  وال��ع��ظ��ام 
الفقري.  ال��ع��م���د  واأع���ل���ى 
الأوزان  وتعطي متارين حمل 
والرك�ض  وال���ه���رول���ة  امل�����ش��ي  م��ث��ل 

والتزلج،  احلبل  ف���ق  والقفز  ال�شالمل  و�شع�د 
اإيجابياً على الهيكل العظمي كله، وت�شتفيد  اأثراً 
عظام ال�شاقني وال�ركني واأ�شفل العم�د الفقري 
التاي  مثل  الت�ازن  متارين  ت�شاهم  قد  حتديداً. 

التي  ال�شق�ط  ح���ادث  خماطر  تخفيف  يف  ت�شي 
ت�شبب معظم الك�ش�ر يف العظام.

لأ���ش��ب��اب �شحية  ال��ت��دخ��ني  ع��ن  امتنعي  اأخ�����رياً، 
كثرية، منها ال�قاية من فقدان العظام.

يرتفع خطر االإ�صابة به�صا�صة العظام مع التقدم يف ال�صن

الكال�شيوم والتمارين املنتظمة للحفاظ على �شحة عظامك

انقطاع  بعد  ما  مرحلة  يف  ام��راأة  كل  تاأخذ  اأن  يجب  هل 
الطمث مكمالت الكال�صيوم للوقاية من ه�صا�صة العظام اأم 
ميكنها اأن تتخذ خطوات اأخرى لالحتماء من امل�صكلة؟ من 
اأن مادة الكافيني ت�صيء اإىل �صحة العظام  اأي�صًا  املعروف 
الغنية  احلمية  ب�صبب  العظام  تتاأذى  اأن  ميكن  هل  لكن 

بالربوتينات؟

ي�صتحيل حتديد �صبب دقيق للم�صكلة

عروق العنكبوت يف �شاقيك..
 كيــــف تتخـــل�شــي منهـــــــا؟
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العدد 11943 بتاريخ 2017/2/13   
اإعالن حكم بالن�سر

2016/150 - مدين كلي 
املدعي : البنك التجاري الدويل - �ض م ع  ، اجلن�شية :  الإمارات ، العن�ان : الإمارات - دبي - ديرة - نف�ض بناية البنك 

الفرع الرئي�شي - مقابل مطعم دجاج ، كنتاكلي - �ض ب : 4449 ، رقم الهاتف : 97142275265+ 
اىل املدعي عليه :  حممد م�شع�د احمد ال�شحي ، اجلن�شية : الإمارات ، العن�ان : الإمارات - راأ�ض اخليمة - الظيت اجلن�بي 

- فيال رقم 5 ت : يعمل م�ظف لدى �شركة الإمارات للمنتجات البرتوليه )ابيك�( -- رقم الهاتف : 971507888943+ 
يرجى الإحاطة باأن املحكمة ا�شدرت بحقك وبتاريخ 2016/12/18 احلكم التايل : حكمت املحكمة / حكمت املحكمة : 

1- ب�شحة وثب�ت احلجز التحفظي ال�شادر يف الأمر على عري�شة رقم 4143/2016 
2- احلكم بالزام املدعي عليه بان يدفع اىل املدعي مبلغ 780008 درهم و 51  فل�ض والفائدة ب�اقع 9% �شن�يا من تاريخ 

اقامة الدع�ى وحتى ال�شداد التام والزامه بالر�ش�م وامل�شاريف و 100 درهم مقابل اتعاب حماماة ورف�شت طلب النفاذ 
حكما قابال لال�شتئناف خالل ثالث�ن ي�ما اعتبارا من الي�م التايل لالإعالن به ، وبانق�شاء هذا امليعاد دون الطعن على 

احلكم امل�شار اإليه فاإن املحكمة �ش�ف تتخذ الإجراءات القان�نية لتنفيذه
رئي�س ق�سم الت�سجيل                

 حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 11943 بتاريخ 2017/2/13   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�شم ال�شركة: كويك فيجن للتكنولوجيا - ) �س.ذ.م.م(
العن�ان: حمل رقم 14 ملك ابراهيم حممد عبد العزيز احمد ال�ش�يدي  - ديرة - نايف  
ال�شكل القان�ين : ذات م�ش�ؤولية حمدودة. رقم الرخ�شة: 725813  رقم القيد بال�شجل 
مت  قد  باأنه  بدبي  القت�شادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  ه��ذا  مب�جب   1152900 التجاري: 
التاأ�شري يف ال�شجل التجاري لديها باإنحالل ال�شركة املذك�رة اأعاله، وذلك مب�جب قرار 
حماكم دبي بتاريخ 2017/2/2 وامل�ثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2017/2/2  
وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني الكتبي وم�صاركوه 
حما�صبون قانونيون  العن�ان: مكتب رقم 6 ملك دي ون للعقارات - بردبي - الق�ز 
امل�شتندات  كافة  معه  م�شطحباً    04-3215356 فاك�ض:   04-3215355 هاتف    - الوىل 

والأوراق الثب�تية وذلك خالل )45( ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 11943 بتاريخ 2017/2/13   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

ا�شم امل�شفي/الكتبي وم�صاركوه حما�صبون قانونيون  
 العن�ان: مكتب رقم 6 ملك دي ون للعقارات - بردبي - الق�ز الوىل -  هاتف  04-3215355 
فاك�ض: 3215356-04 مب�جب هذا تعلن دائرة التنمية القت�شادية بدبي باأنه 
 - للتكنولوجيا  فيجن  كويك  لت�شفية  اأع��اله  امل��ذك���ر  امل�شفي  تعيني  مت  قد 
)�س.ذ.م.م( وذلك مب�جب قرار حماكم دبي بتاريخ 2017/2/2 وامل�ثق لدى 
كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2017/2/2 وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو 
مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العن�ان املذك�ر 
اأعاله، م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق الثب�تية وذلك خالل )45( 

ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 11943 بتاريخ 2017/2/13   
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2016/2358  جتاري  جزئي                                        
اىل املحك�م عليهما/1- مدرن كالدينج اند�شرتي - �ض ذ م م 2- فال�شال ك�ماري رافيندران 
جمه�يل حمل القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ  2016/12/26  
عليهما  املدعي  بالزام  دبي  فرع   - الول  اخلليج  ل�شالح/بنك  اع��اله  املذك�رة  الدع�ى  يف 
الف و�شبعمائة  املدعي مبلغ مائتي و�شتة و�شبعني  ت�ؤديا للبنك  بان  بالت�شامن والتكافل 
و�شبعة و�شتني درهم و�شبعة وع�شرين فل�شا والفائدة القان�نية ب�اقع 9% من تاريخ املطالبة 
الق�شائية احلا�شل يف 2016/5/26 وحتى متام ال�شداد والزمت املدعي عليهما بامل�شروفات 
ومببلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�ش�ري قابال لال�شتئناف خالل 
ثالثني ي�ما اعتبارا من الي�م التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شم� ال�شيخ 

حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكت�م حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11943 بتاريخ 2017/2/13   
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2016/1352  جتاري  كلي                                         
اىل املحك�م عليهما/1- ا�ض تي ال الإمارات ل�جي�شتك�ض �ض ذ م م  2- الينا ي��ش�  ب�فا  جمه�يل 
حمل القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ  2016/12/15  يف الدع�ى 
املذك�رة اعاله ل�شالح/بنك اخلليج الول - فرع دبي حكمت املحكمة مبثابة ح�ش�ري / بالزام 
املدعي عليهما بالت�شامن والتكافل فيما بينهما بان ي�ؤديا للبنك املدعي مبلغ ملي�ن و�شبعة 
ع�شر الفا ومائتني و�شبعة وثمان�ن درهما وثالثة فل��ض والف�ائد القان�نية ب�اقع 9% �شن�يا 
من تاريخ قيد النزاع احلا�شل يف 2016/4/10 وحتى ال�شداد التام والزامكما امل�شاريف ومبلغ 
الف درهم مقابل اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�ش�ري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني 
ي�ما اعتبارا من الي�م التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شم� ال�شيخ حممد بن 

را�شد بن �شعيد اآل مكت�م حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11943 بتاريخ 2017/2/13   

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2016/1362  جتاري  كلي                                         

اىل املحك�م عليهما/1- فيا ايطاليا للتجارة العامة - �ض ذ م م   2- احمد مهند عزت زغل�له جمه�يل 
حمل القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ  2016/12/15 يف الدع�ى املذك�رة 
اعاله ل�شالح/بنك اخلليج الول - فرع دبي حكمت املحكمة مبثابة احل�ش�ري بالزام املدعي عليهما 
بالت�شامن فيما بينهما بان ي�ؤديا للبنك املدعي  مبلغ وقدره 1043333.33 ملي�ن وثالثة واربعني 
الف وثالثمائة وثالثة وثالثني درهم وثالثة وثالثني فل�شا ف�شال عن فائدة ب�شيطة ب�اقع %9 
�شن�يا تبداأ من تاريخ 2015/7/26 وحتى تاريخ قيد النزاع 2016/3/15 وكذا فائدة تاأخريية ب�اقع 
9% �شن�يا تبداأ من تاريخ 2016/3/16 وحتى متام ال�شداد والزامكما  امل�شروفات ومبلغ الف درهم 
اعتبارا من  املحاماة. حكما مبثابة احل�ش�ري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني ي�ما  اتعاب  مقابل 
اآل  �شعيد  بن  را�شد  بن  ال�شيخ حممد  ال�شم�  �شاحب  با�شم  �شدر  الع��الن  هذا  لن�شر  التايل  الي�م 

مكت�م حاكم دبي وتلى علنا
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11943 بتاريخ 2017/2/13   

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2016/1799  جتاري  جزئي                                        

 اىل املحك�م عليهما/1- اف�شر ا�شرف ب�تيا فيتل ماجنيل حممد 2- مطعم ني� �شيك �شي - �ض ذ م م - 
املحكمة حكمت  ب��ان  نعلنكم  القامة  �شابقا  جمه�يل حمل  م  م  ذ  �شيلي  ان  ليم�ن  حاليا مطعم 
بجل�شتها املنعقدة بتاريخ  2016/11/28  يف الدع�ى املذك�رة اعاله ل�شالح/بنك اخلليج الول - 
فرع دبي بالزام املدعي عليهما بالت�شامن والتكافل بان ي�ؤديا للبنك املدعي مبلغ مائتي  واحدى 
ع�شر الف وثمامنائة و�شتة ع�شر درهم وت�شعة و�شتني فل�شا والفائدة القان�نية ب�اقع 9% من تاريخ 
املطالبة الق�شائية احلا�شل يف 2016/3/2 وحتى متام ال�شداد والزمت املدعي عليها بال�شداد التام 
ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة. حكما مبثابة احل�ش�ري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني 
ي�ما اعتبارا من الي�م التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شم� ال�شيخ حممد بن را�شد 

بن �شعيد اآل مكت�م حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11943 بتاريخ 2017/2/13   

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2015/1332  جتاري  جزئي                                        

اىل املحك�م عليه /1- فهد خمي�ض را�شد علي الياليله  جمه�يل حمل القامة نعلنكم 
اعاله  املذك�رة  الدع�ى  بتاريخ  2017/01/12 يف  املنعقدة  املحكمة حكمت بجل�شتها  بان 
ل�شالح/بنك دبي التجاري �ض م ع بالزام املدعي عليه بان ي�ؤدي للبنك املدعي )بنك دبي 
وثالثة  و�شبعمائة  الف  واربع�ن  واثنان  )ثالثمائة  دره��م   342723.00 مبلغ  التجاري( 
وع�شرون درهم( والفائدة ب�اقع 9% �شن�يا من تاريخ املطالبة الق�شائية يف 2015/8/18 
م وحتى ال�شداد التام ف�شال عن الر�ش�م وامل�شاريف ومبلغ ثالثمائة درهم مقابل اتعاب 
املحاماة ورف�شت طلب النفاذ.  حكما مبثابة احل�ش�ري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني 
ي�ما اعتبارا من الي�م التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شم� ال�شيخ حممد 

بن را�شد بن �شعيد اآل مكت�م حاكم دبي وتلى علنا
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11943 بتاريخ 2017/2/13   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

يف الدعوى رقم 2017/12 تنفيذ �سرعي  
ان  القامة مبا  العزيز جمه�ل حمل  عبد  نايت  بلقا�شم  املنفذ �شده/1- كرمي  اىل 
عليك  اأق��ام  قد  ب�ج�شيم  �شعيد  حممد  خالد  وميثله:  مزه�د  التنفيذ/ليليا  طالب 
التنفيذية املذك�رة اعاله والزامك بتنفيذ احلكم ال�شادر يف الدع�ى رقم  الدع�ى 
2015/1784 اح�ال نف�ض م�شلمني واملعدل بال�شتئناف رقم 496+2016/515 ا�شتئناف 
اح�ال �شخ�شية وم�اريث والقا�شي بالزام املنفذ �شده ب�شداد املبلغ وقدره )130774( 
ت�اريخ  يف  ال�شهرية  النفقة  ب�شداد  الل��ت��زام  م��ع  وامل�شاريف  للر�ش�م  �شامال  دره��م 
ال�شتحقاق. وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

اللتزام بالقرار املذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�شر هذا العالن
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11943 بتاريخ 2017/2/13   

مذكرة اعادة اعالن بالن�سر
يف  الدعوى 2016/755 ا�ستئناف جتاري   

اىل امل�شتاأنف �شده/ 1-ي�ين ك�ت للمقاولت - �ض ذ م م  جمه�ل حمل 
م    م  ذ  �ض   - اخل�شبية  لل�شناعات  /ال�شندغة  امل�شتاأنف  ان  مبا   القامة 
ق��د ا���ش��ت��اأن��ف ال���ق���رار/ احل��ك��م ال�����ش��ادر ب��ال��دع���ى رق���م : 2015/1049 
جتاري كلي بتاريخ 2016/7/18 وحددت لها جل�شه ي�م الربعاء امل�افق 
2017/3/15   ال�شاعة 10.00 �شباحا بالقاعة رقم ch2.D.19  وعليه 
�شتجري  تخلفكم  حال  ويف  قان�نيا  ميثلكم  من  او  ح�ش�ركم  يقت�شي 

حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 11943 بتاريخ 2017/2/13   

اعالن �سحيفة طعن بالن�سر
 يف الطعن 2016/399 طعن عقاري 

تدع� دائرة حماكم دبي حمكمة التمييز
خمي�ض  اهلل  عبد   : وميثله  ع  م  �ض   - التجاري  اب�ظبي  بنك  الطاعن/ 
غ��ري��ب ال��ن��اخ��ي اآل ع��ل��ي  ب��اع��الن امل��ط��ع���ن ����ش���ده/1-  واي���ن ف�رل�نغ  
جمه�ل حمل القامة  نعلنكم بان الطاعن اقام عليكم الطعن املذك�رة 
على  للرد  وذل��ك  التمييز  حمكمة  اىل  احل�ش�ر  عليكم  ويت�جب  اع��اله 

�شحيفة الطعن املقدمة �شدكم
رئي�س الق�سم  

حماكم دبي

حمكمة التمييز

العدد 11943 بتاريخ 2017/2/13   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2016/1993  جتاري كلي                     
اىل املدعي عليه / 1-امي��ن ابراهيم علي حممد العفيفي جمه�ل حمل القامة 
مبا ان املدعي/ كارل� تاغلياب� ب�شفته ال�شخ�شية وب�شفتة مدير لكال من  1- باتر 
فالي نت وورك )�ض ذ م م ( 2- باتر فالي اب�ظبي - �ض ذ م م وميثله : فهد �شلطان 
علي ل�تاه   قد اأقام عليك الدع�ى وم��ش�عها املطالبة بتعيني حمكم يف الدع�ى 
مع الزام املدعي عليها بالر�ش�م وامل�شاريف واتعاب املحاماة.   وحددت لها جل�شة 
Ch1.B.8 لذا  بالقاعة  ال�شاعة 9.30 �ض  امل���اف��ق  2017/2/22   ي���م الرب��ع��اء  
فاأنت مكلف باحل�ش�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �شيك�ن مبثابة ح�ش�ري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11943 بتاريخ 2017/2/13   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2016/770  عقاري كلي                 

م   م  ذ  اىل املدعي عليه / 1-ي�شني اكر علي كرمي 2- �شركة كارك� اوفر�شيز للتجارة - 
جمه�يل حمل القامة مبا ان املدعي/ امالك للتم�يل - �شركة م�شاهمة عامة وميثله : 
عبد اللطيف حممد اأب�بكر احمد احلمادي قد اأقام عليك الدع�ى وم��ش�عها املطالبة 
بف�شخ اتفاقية الج��ارة ومالحقها وال��زام املدعي عليه الول بت�شليم ال�حدة خالية من 
ال�ش�اغل ورد احليازة للمدعية والغاء ا�شارة القيد العقاري والر�ش�م وامل�شاريف واتعاب 
املحاماة والزام املدعي عليهما بالت�شامن فيما بينهما ب�شداد مبلغ وقدره )460.234.74 
درهم( كتع�ي�ض.  وحددت لها جل�شة ي�م الربعاء   امل�افق  2017/2/22 ال�شاعة 11.00 �ض 
بالقاعة Ch1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�ش�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11943 بتاريخ 2017/2/13   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2016/803  عقاري كلي                 

اىل املدعي عليه / 1-�شركة ال�شام للتجارة العامة - ذ م م   جمه�يل حمل القامة مبا 
ان املدعي/ امالك للتم�يل - �شركة م�شاهمة عامة وميثله : عبد اللطيف حممد اأب�بكر 
الجارة  اتفاقية  بف�شخ  املطالبة  وم��ش�عها  ال��دع���ى  عليك  اأق���ام  ق��د  احل��م��ادي  احمد 
ومالحقها والزام املدعي عليه بت�شليم ال�حدة خالية من ال�ش�اغل ورد احليازة للمدعية 
والغاء ا�شارة القيد العقاري والر�ش�م وامل�شاريف واتعاب املحاماة والزام املدعي عليه  ب�شداد 
مبلغ وقدره )696.353.63 درهم( كتع�ي�ض والر�ش�م وامل�شاريف والتعاب.  وحددت لها 
لذا   Ch1.B.8 بالقاعة  �ض   11.00 ال�شاعة   2017/2/20 امل�افق   الثنني   ي�م  جل�شة 
او  اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  فاأنت مكلف باحل�ش�ر 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11943 بتاريخ 2017/2/13   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2016/3190 تنفيذ جتاري  
�شلمان   -2 م  م  ذ  �ض   - العامة  للتجارة  ج�بال  �شلطان  �شركة  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
جل�بال  �شلطان  �شركة  ملدي�نية  �شامن  كفيل  ب�شفته  ال�شلطان  عبد  بن  �شلطان 
للتجارة العامة - �ض ذ م  3- عبد ال�شلطان بن حممد علي 4- فرحان �شلطان عبد 
ال�شلطان  جمه�يل حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/بنك امل�شرق �ض م ع وميثله 
: حممد عي�شى �شلطان ال�ش�يدي  قد اأقام عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله 
او  التنفيذ  دره��م اىل طالب  وق��دره )3297204.18(  به  املنفذ  املبلغ  والزامك بدفع 
خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة 

عدم اللتزام بالقرار املذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11943 بتاريخ 2017/2/13   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2016/3168 تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �شدها/1- الفهيم لل�شناعات ال�شمنتية �ض ذ م م 2- حممد ا�شماعيل 
�شركة  وم��ال��ك  وم��دي��ر  القان�ين  املمثل  ب�شفته   - الفهيم  الرحيم  عبد  علي 
طالب  ان  مبا  الق��ام��ة  حمل  جمه�يل   ) م  م  ذ  ال�شمنتية  لل�شناعات  الفهيم 
التنفيذ/م�شرف اب�ظبي ال�شالمي وميثله : حممد عي�شى �شلطان ال�ش�يدي  
قد اأقام عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )96112028.98( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة  .وعليه فان 
بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  الج��راءات  �شتبا�شر  املحكمة 

املذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11943 بتاريخ 2017/2/13   
انذار عديل بالن�سر

 رقم 2017/948   
املنذر/ حممد اأجمد عبد العزيز ، باك�شتاين اجلن�شية ، 

وحتمل بطاقة ه�ية رقم )784-1964-7435463-4(
 ، 718578 املنذر اليه : عاطف قد�شية لتاأجري ال�شيارات - �ض ذ م م   ، رخ�شة جتارية رقم 

وميثلها ال�شيد/ عاطف عدنان قد�شية ، وال�شيد/ احمد عبد الرحمن قد�شية
امل��ش�ع : اإنذار عديل بالن�شر 

حيث انه قد قام املنذر باإنذار املننذر اليه ب�شرورة �شداد قيمة اليجار املتاأخر اخلا�ض باملحل رقم 
S20 - بناية T02 - انرتنا�ش�نال �شيتي  - احلي ال�شباين - ال�ر�شان الوىل - دبي - وذلك 
مب�جب ال�شيك رقم )100007( وقدره 10.000 درهم خالل �شهر من تاريخ هذا النذار 
يلتم�ض  لذلك  العن�ان  العمل وه� جمه�ل  امل�طن وحمل  اليه  غري معروف  املنذر  ان  وحيث 

مقدر الإنذار اإعالنه بالن�شر. 
الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11943 بتاريخ 2017/2/13   

اعالن حم�سر حجز بالن�سر
يف الدعوى رقم 2016/1141   تنفيذ جتاري      

اإىل حاجز �شابق : 1- انيل ك�مار ب�تيارامبات  جمه�ل حمل القامة مبا 
وميثله  م   م  ذ  �ض   - ال�شمنت  لتجارة  اآ�شيا  �شركة   : التنفيذ  الطالب  ان 
ب��اأن��ه  مت ج��رد ما �شبق حجزه ل�شاحلكم  : روك��ز ج���رج حبيقه   نعلنكم 
يف امللف رقم 3551/2015 عمايل وا�شراك احلجز املاثل يف احلجز ال�شابق 
وفاء للمبلغ املطالب به يف التنفيذ اعاله وذلك للعلم مبا جاء به ونفاذ 

مفع�له قان�نا  بناء على قرار املحكمة  ال�شادر بتاريخ 2017/2/8    
رئي�س الق�سم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11943 بتاريخ 2017/2/13   

اعالن جمموعة اإعالن بالن�سر       
                      اىل املنفذ �شدها: �ش�بك�ن للخدمات الفنية - ���ض ذ م م  مب��ا ان 
ب�شداد  للزامك  وذلك  ادن��اه-  بالك�شف  امل��شحة  التنفيذات  اقام�ا  التنفيذ  طالبي 
املبالغ امل��شحة به خالل )15( ي�ما من تاريخ التبليغ وعليه فان املحكمة �شتتخذ 

الجراءات التنفيذية بحكم يف حال عدم اللتزام بالقرار املذك�ر.

 ق�سم الق�سايا العمالية  

ر�شم التنفيذ املبلغ املنفذ به  رقم التنفيذ
1013 درهم

1011 درهم

11771 درهم

11562 درهم 

اجلهة طالبة التنفيذ 
 منري ح�شني لت� خان 

حممد �شقيق ال�شالم حممد 

 2017/165
تنفيذ عمايل

 2017/159
تنفيذ عمايل

م
1

2

العدد 11943 بتاريخ 2017/2/13   
 مذكرة  اعالن املدعى عليه بالن�سر    

                     اىل املدعي عليه/ ا�شل الب��داع للخدمات الفنية - �ض ذ م م   نعلنكم باأن 
املدعيني قد اقام�ا عليكم الدعاوي العمالية املذك�رة اأدناه وحددت املحكمة لها جل�شة 

2017/3/2   ال�شاعة 8.30.

م�شتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديكم  م��ا  ت��ق��دمي  وعليكم  ق��ان���ن��ا  ميثلكم  م��ن  او  باحل�ش�ر 
للمحكمة قبل اجلل�شة بثالث ايام على القل. بال�شافة اىل الر�ش�م وامل�شاريف ويف حالة 

تخلفكم �ش�ف ي�شدر احلكم مبثابة احل�ش�ري.  

ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�شية
506/2017/13 
 498/2017/13

م
1
2

ا�شم املدعي
م�نا لل �شات بركا�ض 

�شلمان ان�شاري هادي�ض ان�شاري 

مبلغ املطالبة
9837 درهم + تذكرة الع�دة 
9502  درهم + تذكرة الع�دة

العدد 11943 بتاريخ 2017/2/13   
 يف الدعوى رقم : 2016/1869 جتاري كلي  

املعلن اليه/ املدعي عليه : 1- عالء ابراهيم عبداهلل ابراهيم 
بناء على تكليفنا من قبل حمكمة دبي البتدائية امل�ؤقرة لعمال اخلر ة امل�شرفية يف 
الدع�ى اعاله فقد حددنا ي�م الربعاء  امل�افق 2017/02/22  ال�شاعة العا�شرة �شباحا 
م�عدا لعقد الجتماع الول للخرة امل�شرفية وذلك مبكتبنا الكائن دبي - بر دبي  
�شارع خالد بن ال�ليد مقابل وزارة خارجية الإمارات دبي ، بناية هم�شة A  مكتب رقم: 
408 ، الطابق الرابع ، هاتف رقم : 04/3852552 وفاك�ض رقم : 04/3852556 �ض ب 
95642 دبي ،  لذا يطلب ح�ش�ركم او من ميثلكم قان�نا حل�ش�ر الجتماع املذك�ر مع 
اح�شار كافة امل�شتندات املتعلقة بالدع�ى،  املقطري لتدقيق احل�شابات - ع�ش�  م�شتقل 

يف جمم�ع اي جي ان الدولية  
اخلبري املحا�سبي وامل�سريف 
احمد حممد علي مقطري العامري 

 دعوة حل�سور الجتماع الول
 للخربة امل�سرفية

العدد 11943 بتاريخ 2017/2/13   
   يف  الدعوى 2016/1733  جتاري كلي    

ال�شادة املدعي عليهما : 1- ايك� جرين بي�تك لل�شناعات - �ض ذ م م 
2- ارون انت�ين بابتيث ماريان دي�ش�زا - ب�شفته كفيل ملدي�نية �شركة : �شي�ش� بي�تك اند�شرتيز 

مبا ان هناك دع�ى مرف�عة �شدكم من قبل املدعي / بنك دبي التجاري - �ض م ع 
اأمام حماكم دبي اأونه مت تعيينا خبريا م�شرفيا بالدع�ى اعاله  مب�جب احلكم ال�شادر به  فاإننا 
ندع�كم حل�ش�ر اجتماع خرة بالدع�ى وذلك ي�م الثنني  امل�افق 2017/2/20 يف متام ال�شاعة 
: دبي - حمي�شنة  التايل  بالعن�ان  املالية  وذلك  انرتا لال�شت�شارات  الثانية ظهرا مبقر مكتبنا 
- �شارع بريوت - بناية امليزان - الطابق الثالث - مكتب  303 مقابل مركز كلداري لتعليم قيادة 
، فاك�ض : 042206877   ال�شيارات وبذات البناية ي�جد بنك دبي  التجاري تليف�ن : 042206899 
يرجى الطالع و اإح�شار كافة ما لديكم من م�شتندات واحلر�ض على احل�ش�ر  يف امل�عد اق�شاه. 
اخلبري املح�سابي وامل�سريف  
  د.  علي را�سد الكيتوب 

     اعـــــالن بالن�ســــــر
العدد 11943 بتاريخ 2017/2/13   

 اعـــــــالن       
تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات - خ�رفكان : ال�شيد/ حممد فريوز 
الت�شديق على حمرر يت�شمن )تنازل(  يف ح�شته  : الم��ارات وطلب  ، اجلن�شية  حممد احلمادي 
البالغة 51% يف ال�شم التجاري مطعم دار الأم��ري ذ م م - ن�شاط الرخ�شة مطعم ، واملرخ�ض من 
دائرة التنمية القت�شادية يف خ�رفكان رخ�شة جتارية رقم 720832 ال�شادر بتاريخ 2014/1/2 يف 
دائرة التنمية القت�شادية بخ�رفكان  اإىل �شريكه : ال�شيد/ اقبال ح�شني اب� القا�شم ، اجلن�شية : 
بنغالدي�ض ، وبذلك تك�ن الرخ�شة املذك�رة اأعاله باأكملها بن�شبة 100% با�شم ال�شيد/ اقبال ح�شني 
اب� القا�شم ، اجلن�شية : بنغالدي�ض ، وتتح�ل الرخ�شة املذك�رة من �شركة ذات م�شئ�لية حمدودة 
بال�شم  فردية  م�ؤ�ش�شة  اإىل  مطعم  الرخ�شة  ن�شاط   ، م   م  ذ  الأم��ري  دار  مطعم  التجاري  بال�شم 
التجاري مطعم دار الأمري ، ن�شاط الرخ�شة مطعم. ليكن معل�ما للجميع بان الكاتب العدل يف 
مدينة خ�رفكان �شيق�م بالت�شديق على ت�قيعات ذوي ال�شاأن يف املحرر املذك�ر بعد انق�شاء ا�شب�عني 

من تاريخ ن�شر هذا العالن.

الكاتب العدل خورفكان
عائ�سة حممد علي 

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

الكاتب العدل- خورفكان

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11943 بتاريخ 2017/2/13   

انذار عديل بالن�سر
رقم 2016/897

املنذر : بنك اب�ظبي التجاري - �ض م ع 
املنذر اليه : حممد عدنان �ش�دري - اجلن�شية : بريطانيا

فان املخطر يخطركم للمبادرة اىل �شداد املبالغ املرت�شدة بذمتكم  مبلغا  166741.82 درهما )مائة و�شتة 
و�شت�ن  الفا و�شبعمائة وواحد واربع�ن الفا وواحد وثمان�ن فل�شا( كمايف تاريخ 2017/1/15 حتت طائلة 
اتخاذ الج��راءات القان�نية على ال�شيادة من مر�شيد�ض  C-200 - رقم الل�حة D-53076 - جهة 
الرتخي�ض دبي - خ�ش��شي - الل�ن ا�ش�د - �شنة ال�شنع 2015 بعد انق�شاء )7( ي�م من تاريخ ا�شتالمكم 
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مليار درهم �شيولة �شخها   31.6
امل�شرف املركزي يف ال�شوق عام  2016

•• اأبوظبي-وام: 

بلغت قيمة ال�شي�لة التي �شخها م�شرف الإم��ارات املركزي يف ال�ش�ق من 
خالل البن�ك العاملة 31.6 مليار درهم خالل العام 2016 وذلك وفقا 

لأحدث الإح�شائيات ال�شادرة عنه .
اأنباء الإم��ارات تراجع ر�شيد �شهادات الإي��داع التي  واأظهر حتليل ل��كالة 
 2016 العام  نهاية  درهم  مليار   108.2 اإىل  املركزي  امل�شرف  ي�شدرها 
139.8 مليار درهم يف الفرتة نف�شها من  % مقارنة مع   22.6 بن�شبة 
وتعد �شهادات اليداع واحدة من الأدوات التي ي�شتخدمها   . العام 2015 
ال���ط��ن��ي وذلك  ال�����ش��ي���ل��ة يف الإق��ت�����ش��اد  امل���رك���زي لإدارة ح��رك��ة  امل�����ش��رف 
وعمليات  الإلزامي  لالإحتياطي  الأدن��ى  احلد  ت�شمل  اأدوات  اإىل  بالإ�شافة 
املك�ش�ف  على  وال�شحب  ال�شلف  وت�شهيالت  ال��دره��م،   / ال��دولر  املقاي�شة 
�شعر  ارتباط  ظل  يف  فاعلة  غري  الفائدة  �شعر  اأداة  تبقى  حني  يف  للبن�ك 

�شرف الدرهم بالدولر.
وقال م�شرفي�ن اإن جل�ء امل�شرف املركزي ل�شخ هذه احلجم من ال�شي�لة 
خالل العام املا�شي جاء بعد ارتفاع الطلب على الإئتمان ب�شكل عام يف ظل 

الأو�شاع الإقت�شادية العاملية التي �شهدت تباط�ؤا .
بقيمة  ال�شي�لة  اأك��ر حجم من  �شهدت �شخ  املا�شي قد  العام  بداية  كانت 
 139.8 الإي��داع من  �شهادات  ر�شيد  انخفا�ض  اإىل  اأدى  ما  مليار   36.6
مليار درهم يف دي�شمر عام 2015 اإىل 103.2 مليار درهم يف �شهر يناير 
2016 قبل اأن يبداأ امل�شرف املركزي ب�شحب جزء منها خالل �شهر فراير 
لريتفع ر�شيد ال�شهادات لديه مل�شت�ى 116.5 مليار درهم ثم عاد جمددا 
لعملية �شخ ال�شي�لة يف الثلث الأخري من العام ما اأدى اإىل تراجع ر�شيدها 

يف �شهر ن�فمر املا�شي اىل 96.1 مليار درهم .
اأخ��رى من  2016 �شحب جزء منها مرة  العام  �شهر دي�شمر من  و�شهد 
خ��الل ا���ش��دار ���ش��ه��ادات اإي���داع ج��دي��دة م��ا رف��ع قيمتها ل��دى امل�شرف اىل 

108.2 مليار درهم.
قدمتها  ال��ت��ي  والت�شهيالت،  للقرو�ض  الإج��م��ايل  الر�شيد  اأن  اإىل  ي�شار 
البن�ك يف الدولة اإرتفع اإىل 1،453 تريلي�ن درهم نهاية العام 2016، 
بنم� ن�شبته %5.2 مقارنة مع العام 2015، يف حني بلغ ر�شيد ال�دائع 

الإجمايل 1،562 تريلي�ن درهم يف الفرتة نف�شها .

جمموعة اأبوظبي لال�شتدامة تعلن عن 
جائزة ريادة الأعمال امل�شتدامة 2017 

•• اأبوظبي-وام:

اأب�ظبي   – البيئة  هيئة  من  بدعم  لال�شتدامة  اب�ظبي  جمم�عة  تنظم 
فراير   28 يف  امل�شتدامة  الأع��م��ال  ري��ادة  جلائزة  الثالث  ال�شن�ي  حفلها 

احلايل يف فندق اأنانتارا القرم ال�شرقي يف اأب�ظبي.
يجتمع  حيث   2017 لعام  امل��رم���ق��ة  الفعاليات  اأح���دى  اجل��ائ��زة  وتعتر 
الأفراد  لتكرمي  باملنطقة  الأع��م��ال  ورواد  ال�شتدامة  وخ��راء  الفكر  ق��ادة 
مببادرات  والقيام  ال�شتدامة  حتديات  تلبية  يف  متيزت  التي  وامل�ؤ�ش�شات 

رائدة وملهمة يف هذا املجال.
املقرر  امل�شتدامة  الأعمال  ري��ادة  منتدى  التناف�شية  الفعالية  هذه  وت�شبق 
قادة  م��ن   200 املقبل بح�ش�ر  م��ار���ض   2 1 اىل  م��ن  ال��ف��رتة  ان��ع��ق��اده يف 
وخراء يف ال�شتدامة.. ويركز املنتدى هذا العام على” اإدارة وقيا�ض تاأثري 

الأعمال يف حتقيق ف�ائد م�شتقبلية م�شتدامة«.
هيئة  للعمليات يف  ال��ع��ام  الأم���ني  م�شاعد  زم��زم  اهلل  عبد  الدكت�ر  واع���رب 
امل�شتدامة هذا  الأعمال  بدعم ج�ائز  الهيئة  اعتزاز  –اأب�ظبي عن  البيئة 
العام والتي تقدم من�شة متميزة لي�ض فقط يف الت�ا�شل مع خراء الأعمال 
ولكن اأي�شا يف الحتفال بالذين متيزوا يف م�اجهة حتديات ال�شتدامة يف 
جمال الأعمال وريادة مبادرات وحل�ل مبتكرة” وتعكف جلنة تقييم جائزة 
ريادة الأعمال امل�شتدامة التي ت�شم خراء م�شتقلني على اختيار امل�ؤ�ش�شات 
واثبت�ا  اجن��ازات  وحقق�ا  تاأثريا  وترك�ا  التزاما  اظهروا  الذين  والأف��راد 
مثل  اأ�شا�شية  م�ؤ�شرات  وفق  اجل�ائز  ومتنح  ال�شتدامة  جمال  يف  الريادة 

الروؤية وال�شرتاتيجية واأثره على املجتمع.
وتت�شمن فئات اجلائزة لهذا العام اأف�شل مبادرة لال�شتدامة واأف�شل تقرير 
لال�شتدامة واأف�شل مدير ا�شتدامة هذا العام واأف�شل قائد ا�شتدامة هذا 
ا�شتدامة وتت�شمن  العام واأف�شل برنامج ات�شال ح�ل ال�شتدامة واأف�شل 
اجل�ائز لهذا العام فئة �شاد�شة ا�شتثنائية �شيتم اختيار الفائز فيها من قبل 
يف  الإجن��ازات  وحتقيق  اللتزام  ملدى  وفقا  لال�شتدامة  اأب�ظبي  جمم�عة 

جمال ال�شتدامة.
تت�شرف  اأب���ظ��ب��ي لال�شتدامة  م��دي��رة جمم�عة  احل���ق��اين  ه��دى  وق��ال��ت 
الأعمال  ري���ادة  ومنتدى  ج��ائ��زة  بتنظيم  لال�شتدامة  اأب���ظ��ب��ي  جمم�عة 
امل�شتدامة يف اإمارة اأب�ظبي للعام الثالث على الت�ايل بالإ�شافة اإىل العديد 
من الأن�شطة والفعاليات الأخرى التي يتم تنظيمها ط�ال العام والتي من 
ال�شلة  ذات  الأن�شطة  وتط�ير  امل�ؤ�ش�شات  يف  ال�شتدامة  دمج  تعزيز  �شاأنها 

بها.
وتعتر جائزة ريادة الأعمال امل�شتدامة بداية رائعة لفتتاح فعاليات املنتدى 
حيث تلقي ال�ش�ء على الأعمال املبتكرة ذات النظرة امل�شتقبلية والحتفاء 

باجله�د والإجنازات املتميزة.
عاملية  م�ؤ�ش�شات  امل�شتدامة  الأعمال  ريادة  جلائزة  ال�شن�ي  احلفل  يح�شر 
ال�شاأن  هذا  يف  النجاح  وحتقيق  ال�شتدامة  اأعمال  بريادة  مهتمة  مرم�قة 
وت�شاهم جه�دهم يف الرتكيز على دعم ودمج مفاهيم ال�شتدامة يف عمليات 

�شنع القرار امل�ؤ�ش�شي.
اأب�ظبي  يف  اطلقت  امل�شتدامة  الأع��م��ال  لريادة  املجم�عة  جائزة  ان  يذكر 
2015 كم�شروع جائزة وتكرمي م�شمم لالحتفاء باأف�شل  لأول مرة عام 
ال�شتدامة  ممار�شات  اإدارة  بف�ائد  ال�عي  وتعزيز  لال�شتدامة  ممار�شات 
للم�ؤ�ش�شات كجزء من ر�شالة جمم�عة اأب�ظبي لال�شتدامة حيث تعر هذه 
اجل�ائز عن التزام املجم�عة مب�شاركة املعرفة التي تهدف اإىل تعزيز اأداء 

ال�شتدامة.. وتكرم هذه اجل�ائز امل�ؤ�ش�شات التي لها تاأثري م�شتدام.
ودورة  ال�شتدامة  دم��ج  وه��ي  معايري  ع��دة  على  بناء  التقييم  عملية  وتتم 
التخطيط - العمل - املراجعة والأثر والت�ا�شل والبتكار واملادية والتكرمي 
250 م�ظفا - ومن  اأكر من  واجلائزة متاحة لكل ال�شركات الكرى - 

امل�ؤ�ش�شات العاملة يف اأب�ظبي واملنطقة.

 والرت لوزر مدير هيئة لوزان لل�صياحة  

ارتفاع عدد ال�شياح من دول اخلليج اىل لوزان 
% عام 2016 % وال�شعوديني �شجلوا زيادة بن�شبة 40  بن�شبة 20 

 •• ابوظبي-الفجر: 

امل�شاريع  ل���زر مدير  وال��رت  ال�شيد  ق��ال 
اخلليجي  التعاون  جمل�ض  دول  ملنطقة 
ع���دد  ان   ، ل��ل�����ش��ي��اح��ة  ل���������زان  ب��ه��ي��ئ��ة 
ل�زان  مدينة  ايل  اخلليجيني  ال�شياح 
ال�ش�ي�شرية �شجل ارتفاعاً بن�شبة 20% 

 . العام املا�شي مقارنة بعام 2015 
ب��ي��ان ���ش��ح��ايف ام�����ض مبنا�شبة  وذك���ر يف 
�ش�ي�شري  وف��د  ق��ام �شمن  التي  اجل�لة 
اىل دول���ة الم����ارات وال�����ش��ع���دي��ة وقطر 
وال��ب��ح��ري��ن ال���ش��ب���ع اجل����اري ، ذك���ر ان 
عدد ال�شياح ال�شع�ديني اىل ل�زان �شجل 

ارتفاعاً بن�شبة %40 العام املا�شي .
واو�شح انه مت خالل هذه اجل�لة ت�قيع 
ال��ع��دي��د م��ن ات��ف��اق��ي��ات ال��ت��ع��اون واب���رام 
ال�شياحة  وك����الت  ع�����ش��رات  م��ع  ال��ع��ق���د 
التي  اخل��ل��ي��ج��ي��ة  ال�������دول  يف  وال�������ش���ف���ر 
ال�شياحي  ال���ف��د  �شمن  ب��زي��ارت��ه��ا  ق���ام 

ال�ش�ي�شري .
وت���ق��ع ان ت��رت��ف��ع م��ع��دلت ال����زوار من 
ايل  اخل��ل��ي��ج��ي  ال���ت���ع���اون  دول جم��ل�����ض 
هذا   25% بن�شبة  ال���ع���ام  ه���ذا  ل������زان 
الفنادق  ب��ن��اء  ل��ل��ت������ش��ع يف  ن��ظ��راً  ال��ع��ام 
وال�شقق الفندقية ب�شكل ينا�شب ال�شياح 
�شياحة  ه��ي��ئ��ة  ان  وق����ال   . اخل��ل��ي��ج��ي��ني 

الفعاليات  ب���رام���ج  ب����دء  ق�����ررت  ل������زان 
والرتفيه مل��شم ال�شيف القادم بدءاً من 

. ي�ني� حتي نهاية �شبتمر 2017 
ت�شتعد  ل������زان  م��دي��ن��ة  ان  اىل  وا����ش���ار 
لإطالق اكر من 450 فعالية ترفيهية 
تلك  خ��الل  ال�شيف  ع��ط��الت  مبنا�شبة 

للعائالت  ال��ف��ر���ش��ة  لإت����اح����ة  ال���ف���رتة 
لق�شاء اأجمل العطالت .

القارة  يف  اك���اري���م  ا�شخم  ان  واو���ش��ح 
الوروبية �شيتم افتتاحه يف ل�زان خالل 
2017 وي�شكل مع املتحف  �شهر ي�ني� 
الومل���ب���ي ام����ام ب��ح��رية ل������زان ومتحف 

اف�شل  ل��������زان  ق�����رب  ���ش��اب��ل��ن  �����ش����اريل 
الأماكن لق�شاء العطالت ال�شيفية .

وذك����ر ان ف��ن��دق روي����ال ���ش��اف���ي ل����زان 
ل�������زان جاهز  اف��ت��ت��ح ح��دي��ث��ا يف  ال�����ذي 
وي�شم  اخلليجيني  ال�شي�ف  ل�شتقبال 
ول�بي  ف���اخ���را  وج��ن��اح��ا  غ���رف���ة   196

�شحي  ون��ادي  لل�شيجار  و�شال�ن  ملكي 
�شبا على م�شاحة 1500 مرتا مربعا . 

وح����ل ع��دد ال��ف��ن��ادق يف املدينة ق��ال ان 
67 فندقا و3900  ل�زان ت�شم حاليا 
غ���رف���ة ف��ن��دق��ي��ة اخ�����ري يف ح���ني ت�شل 

  . معدلت ال�شغال �شن�يا ايل 86% 
وبني ان الإح�شائيات ت��شح ارتفاع عدد 
امل�اطن  ينفق  حيث  اخلليجيني  ال�شياح 
اخلليجي عم�ما 530 فرنكا �ش�ي�شريا 
ال��ي���م ال���اح��د وب��ه��ذا يحتل م�اطن�  يف 
حيث  م��ن  الأوىل  امل��رت��ب��ة  املجل�ض  دول 
م�شت�ى  على  الي�مي  الن��ف��اق  م�شت�ى 

�شياح العامل .
وي��ذك��ر ان ل�����زان ت��ق��ع يف ق��ل��ب اأوروب����ا 
�ش�ي�شرا  يف  م��دي��ن��ة  اك����ر  راب�����ع  وه����ي 
لديها جميع املق�مات الأ�شا�شية لق�شاء 
عطلة مريحة، وتطل مدينة ل�زان علي 
بحرية جنيف، وهي اأكر بحرية طبيعية 
ي���ف��ر لل�زان  ال��غ��رب��ي��ة مم���ا  اأوروب������ا  يف 
م��ن��اظ��ر ب��ان���رام��ي��ة رائ���ع���ة ع���ر جبال 
بج�ار  والفرن�شية  ال�ش�ي�شرية  الأل���ب 
انها  كما  لف���  منطقة  يف  العنب  ك���روم 
تبعد 40 دقيقة فقط عن مطار جنيف 
كانت�ن  مقاطعة  عا�شمة  وهي  ال��دويل، 
م�شتقرة  �شيا�شية  ببيئة  تتمتع  ال��ت��ي 

واأج�اء اآمنة. 

كهرباء دبي ت�شارك يف 
»القمة العاملية للحكومات« 

مطار ال�شارقة الدويل يبحث التعاون مع ال�شركات الربيطانية
•• ال�شارقة -وام:

تعزيز  �شبل  ال�شارقة  بحثت هيئة مطار 
ال�شركات  م���ع  وت��ط���ي��ره��ا  ال���ع���الق���ات 
ال���ع���ام���ل���ة يف جم�����الت  ال���ري���ط���ان���ي���ة 
ال���ط���ريان وال�����ش��ح��ن. ج���اء ذل���ك خالل 
���ش��ع��ادة ال�شيخ  ب��ح�����ش���ر  اج��ت��م��اع ع��ق��د 
فاهم بن �شلطان القا�شمي رئي�ض دائرة 
ال��ع��الق��ات احل��ك���م��ي��ة يف ال�����ش��ارق��ة بني 
���ش��ع��ادة ع��ل��ي ���ش��امل امل��دف��ع رئ��ي�����ض هيئة 
مطار ال�شارقة الدويل و�شعادة القن�شل 

واملناطق  دب�����ي  يف  ال���ري���ط���اين  ال����ع����ام 
ال�شمالية ب�ل ف�ك�ض . ح�شر الجتماع 
�شعادة ال�شيخ في�شل بن �شع�د القا�شمي 
مدير هيئة مطار ال�شارقة الدويل وعدد 
م���ن امل�����ش���ؤول��ني وامل������دراء ب��ه��ي��ئ��ة مطار 
رئي�ض هيئة  ال����دويل. ورح���ب  ال�����ش��ارق��ة 
العام  بالقن�شل  ال��دويل  ال�شارقة  مطار 
ال��ري��ط��اين وال���ف��د امل��راف��ق ل��ه . وقال 
اأن ال�����ش��رك��ات ال��ري��ط��ان��ي��ة ال��ع��ام��ل��ة يف 
الدويل  ال�شارقة  ال�شارقة ومطار  اإم��ارة 
فاعلة  وم�شاهمة  مهمة  قيمة  ت�شيف 

•• دبي-وام:

ت�����ش��ارك ه��ي��ئ��ة ك��ه��رب��اء وم���ي���اه دب����ي يف 
“القمة  من  اخلام�شة  ال���دورة  فعاليات 
حتت  ت��ق��ام  ال��ت��ي  للحك�مات”  ال��ع��امل��ي��ة 
رع��اي��ة ���ش��اح��ب ال�����ش��م��� ال�����ش��ي��خ حممد 
الدولة  اآل مكت�م نائب رئي�ض  بن را�شد 
رئ���ي�������ض جم��ل�����ض ال�����������زراء ح���اك���م دبي 
الطاقة  “�شريك  ب�����ش��ف��ت��ه��ا  اهلل  رع����اه 
اإجنازاتها  اأبرز  لإ�شتعرا�ض  امل�شتدامة” 

ومبادراتها املبتكرة.
الطاير  ���ش��ع��ي��د حم��م��د  ���ش��ع��ادة  وب��ح��ث 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����ض  امل��ن��ت��دب  ال��ع�����ش��� 
الأول  الي�م  يف  م�شاركته  خ��الل  للهيئة 
من القمة العاملية للحك�مات مع �شعادة 
جمه�رية  ���ش��ف��ري  �شتيلليلن�  ل��ي��ب���رب��� 
الدولة بح�ش�ر فالينتينا  اإيطاليا لدى 
�شيتا قن�شل عام اإيطاليا يف دبي و�شعادة 
اأمني عام املجل�ض  اأحمد بطي املحريبي 
���ش��ب��ل تعزيز  دب����ي  ل��ل��ط��اق��ة يف  الأع���ل���ى 
ال�شركات  م�����ش��اه��م��ة  وت��ف��ع��ي��ل  ال��ت��ع��اون 
املتجددة  الطاقة  م�شاريع  يف  الإيطالية 

والنظيفة يف دبي.

»دبي بويل« لعبة اأطلقتها غرفة دبي ت�شتعر�س 
اأبرز املعامل والوجهات ال�شياحية يف الإمارة

•• دبي -وام: 

ا�شم  اأطلقت غرفة جتارة و�شناعة دبي مبادرة ترويجية مبتكرة لإم��ارة دبي حتمل 
“دبي ب�يل” ت�شتعر�ض عددا من اأبرز املعامل وال�جهات ال�شياحية وال�ش�ارع املميزة 

لالإمارة �شمن اإطار تناف�شي.
وتهدف غرفة دبي من اإطالق هذه اللعبة الرتفيهية - التي تق�م على مبداأ م�شابه 
للعبة الرتفيهية العاملية ال�شهرية م�ن�ب�يل - اإىل اإ�شافة بعد جديد ومبتكر للرتويج 
املجتمع  فئات  خمتلف  �شمن  ال�ا�شع  وح�ش�رها  العاملية  مكانتها  وتر�شيخ  لالإمارة 
وميكن  ال��زائ��رة  ال���ف���د  خا�شة  املجتمع  فئات  خمتلف  وت�شتهدف  واملحلي  العاملي 
ممار�شتها يف اأوقات الفراغ وت�شكل ميدانا للتناف�ض البناء بني امل�شاركني فيها و�شط 
اأبرز معامل دبي. وقال �شعادة حمد ب�عميم مدير عام غرفة دبي اإن املبادرة اعتمدت 
ا�شل�با مبتكرا للرتويج لدبي فعدد ال�ف�د التي تزور الغرفة �شن�يا يتخطى 600 
وفد �شمت العام املا�شي فقط 1500 �شخ�ض يف حني ت�شارك الغرفة �شن�يا يف اأكر 
من 70 فعالية خارجية كمعدل عام وبالتايل فاإن الغرفة ارتاأت الرتويج لدبي خالل 
هذه الفعاليات وال�شتقبالت عر لعبة مبتكرة تر�شخ ا�شم دبي يف اأذهانهم وتعرفهم 

على اأبرز املعامل الرتفيهية يف الإمارة وحتفزهم وعائالتهم على زيارة دبي.
واأ�شاف اإن تداول اأ�شماء اأهم ال�جهات ال�شياحية يف دبي واأبرز املعامل اجلاذبة لل�شياح 
مبتكرة  بطريقة  �شي�شاهم  ترفيهية  لعبة  اإط��ار  يف  وعامليا  حمليا  املجتمع  فئات  بني 

و�شهلة يف الرتويج لأ�شم دبي بني جميع فئات املجتمع.
واملرتو  خليفة  ل��رج  جم�شمات  حت���ي  ال��ت��ي  الرتفيهية  اللعبة  اأن  ب�عميم  واأك���د 
واجلمل وال�شقر ومبنى غرفة دبي والدلة �شت�شيف املزيد من البتكار يف الرتويج 
لدبي ومكانتها العاملية لأنها �شتدخل معظم البي�ت وميار�شها جميع فئات املجتمع 
اخلارجية  الغرفة  م�شاركات  يف  لالإمارة  للرتويج  جديدا  بعدا  اإعطائها  اإىل  اإ�شافة 

وا�شتقبالت ال�ف�د الزائرة.
الرتفيهية  والأل��ع��اب  التجزئة  بيع  حم��ال  اأه��م  من  ع��دد  يف  قريبا  اللعبة  و�شتطرح 
كبريا من خمتلف  اقتنائها  على  الإقبال  يك�ن  اأن  ويت�قع  واملنطقة  دبي  العاملية يف 

فئات املجتمع وحتى ال�شياح الذين يزورون دبي.

كل  الهيئة  جانب  م��ن  الج��ت��م��اع  ح�شر 
النائب  الهاجري  عبداهلل  املهند�ض  من 
اإ�شعاد  ل���ق���ط���اع  ل��ل��رئ��ي�����ض  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
اإبراهيم  ي������ش��ف  وال��دك��ت���ر  املتعاملني 
للرئي�ض  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��ن��ائ��ب  الأك������رف 
الب�شرية  وامل����ارد  الأع��م��ال  دع��م  لقطاع 
لقطاع  الرئي�ض  ن��ائ��ب  امل��ه��ريي  وخ���ل��ة 

الت�ش�يق والت�شال امل�ؤ�ش�شي.
التعاون  اأه��م��ي��ة  ال��ط��اي��ر  ���ش��ع��ادة  اأك���د  و 
دبي  وم��ي��اه  كهرباء  هيئة  ب��ني  امل�شرتك 
وال�شركات الإيطالية يف املجالت املتعلقة 
بقطاع الطاقة ل�شيما الطاقة النظيفة 
اأو�شع  اآف��اق  اإىل  تط�يرها  على  والعمل 
ميتلكها  التي  اخل��رات  من  وال�شتفادة 

اجلانبان.
و�شدد اجلانبان على �شرورة البناء على 
حيث  البلدين  ب��ني  املتميزة  ال��ع��الق��ات 
اأكر  ث��اين  تعد  اإيطاليا  جمه�رية  تعد 
���ش��ري��ك جت����اري ل���دول���ة الإم�������ارات بني 

الدول الأوروبية.
امل�شاريع  اأه������م  اإىل  ال���ط���اي���ر  وت����ط����رق 
ال�شرتاتيجية  وامل���ب���ادرات  التط�يرية 
لتحقيق  ال����ه����ي����ئ����ة  ت����ن����ف����ذه����ا  ال�����ت�����ي 

النظيفة  ل��ل��ط��اق��ة  دب����ي  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
اإىل  دب���ي  اإىل حت���ي��ل  وت��ه��دف   2050
مركز عاملي للطاقة النظيفة والقت�شاد 
الأخ�شر وت�فري 7 باملائة من طاقة دبي 
 2020 من م�شادر نظيفة بحل�ل عام 
2030 و75 باملائة  25 باملائة بحل�ل 

بحل�ل عام 2050.
من جانبه اأ�شاد �شعادة ال�شفري الإيطايل 
الأخ�شر  لالقت�شاد  العاملية  باملنظمة 
ال�����ش��م��� ال�شيخ  اأط��ل��ق��ه��ا ���ش��اح��ب  ال��ت��ي 

حم��م��د ب��ن را���ش��د اآل م��ك��ت���م رع����اه اهلل 
لالقت�شاد  الثالثة  العاملية  القمة  خالل 
الأخ�شر يف اخلام�ض من اأكت�بر 2016 
يف دبي بدعم من برنامج الأمم املتحدة 
الإمنائي واإطالق �شم� ال�شيخ اأحمد بن 
العلى  املجل�ض  رئي�ض  مكت�م  اآل  �شعيد 
اخلا�ض  القطاع  من�شة  دبي  يف  للطاقة 
باملنظمة والتي تعد اأوىل املن�شات ال�شبع 
لالقت�شاد  العاملية  املنظمة  ت�شعى  التي 
تط�ير  اإىل  خ���الل���ه���ا  م����ن  الأخ���������ش����ر 

ف�شال  امل��ن��اخ��ي  للتغري  مبتكرة  ح��ل���ل 
التي  الأخ���رى  للتحديات  الت�شدي  عن 

ت�اجه البيئة واملجتمع.
اهتمامه  الإي����ط����ايل  اجل���ان���ب  واأب�������دى 
الرائدة  الهيئة  م�شروعات  يف  بامل�شاركة 
على  واأث��ن��ى  النظيفة  الطاقة  جم��ال  يف 
التنمية  لتحقيق  احلثيثة  الهيئة  جه�د 
وتخفي�ض  دب����ي  اإم�������ارة  يف  امل�����ش��ت��دام��ة 
لتحقيق  ل��الإم��ارة  الكرب�نية  الب�شمة 

م�شتقبل اأف�شل لالأجيال القادمة.

من  ونعترها  والأع���م���ال  الق��ت�����ش��اد  يف 
ال�شركاء املهمني كما ن�شجع امل�شتثمرين 
على اإطالق اأعمالهم وتد�شني م�شاريعهم 
اخلا�شة و الت��شع يف امل�شاريع القائمة يف 
اإمارة ال�شارقة. من جانبه �شكر القن�شل 
الريطاين اإدارة مطار ال�شارقة الدويل 
على جه�دها يف تعزيز العالقات لتحقيق 
امل�����ش��ال��ح امل�����ش��رتك��ة ب���ني ال��ب��ل��دي��ن وما 
الريطانية  لل�شركات  دع��م  م��ن  ت���ف��ره 
التي تبحث عن فر�ض لالإ�شتثمار املثمر 

وال�اعد.

% �شندوق الهالل لل�شكوك العاملية يوزع اأرباحًا بن�شبة 3.83 
•• اأبوظبي-الفجر:

اأرباح  ت���زي��ع  ع��ن  ال��ه��الل  اأع��ل��ن م�شرف 
لل�شك�ك  “الهالل  ال����رائ����د  ���ش��ن��دوق��ه 
اأطلق  ال���ذي  ال�����ش��ن��دوق،  وق���ام  العاملية”. 
يف �شهر مار�ض من العام 2012، بت�زيع 
حاملي  ل��ك��اف��ة   3.83% بن�شبة  اأرب�����اح 
حتى  ال�����ش��ن��دوق  يف  امل�شجلني  ال����ح���دات 

تاريخ 24 يناير 2017.
ويهدف �شندوق الهالل لل�شك�ك العاملية 
بالإ�شافة  م��ن��ت��ظ��م،  دخ�����ل  ت����ف���ري  اإىل 
اإىل حت��ق��ي��ق من���� راأ������ض امل����ال م���ن خالل 
العاملية  امل��ال��ي��ة  الأوراق  يف  ال���ش��ت��ث��م��ار 

ال�شك�ك  ال��ث��اب��ت  ال��دخ��ل  ذات  امل��ت��ن���ع��ة 
والتي  الإ�شالمية  ال�شريعة  مع  املت�افقة 
و�شبه  ال�����ش��ي��ادي��ة  ال�����ش��ن��ادي��ق  ت�����ش��دره��ا 

ال�شيادية وال�شركات. 
ومت ت�زيع ما ن�شبته %3.83 من �شايف 
ق��ي��م��ة الأ����ش����ل ل��ل�����ش��ن��دوق ا���ش��ت��ن��اداً اإىل 
والبالغة  لالأ�ش�ل  الأولية  القيمة  �شايف 
10 دولرات لل�حدة. ويعك�ض هذا الأداء 
انخفا�ض  ظ��ل  يف  ل��ل�����ش��ن��دوق  الإي��ج��اب��ي 
معدل �شعر الفائدة وحالة عدم اليقني يف 
الأ�ش�اق العاملية، اخلرة الإدارية لل�شندوق 
م��ن ق��ب��ل جم��م���ع��ة اخل��دم��ات امل�شرفية 
الإ�شتثمارية يف م�شرف الهالل وامل�شت�شار 

اأم. بي. برين�شيبال  ال�شتثماري �شي. اآي. 
الإ�شالمية  الأ�����ش�����ل  لإدارة  امل��ال��ي��زي��ة 
 CIMB-Principal Islamic(
 Asset Management of
وي�فر م�شرف الهالل    .)Malaysia
فيها  مبا  مفت�حة  �شناديق  ثالثة  حالياً 
�شندوق الهالل لل�شك�ك العاملية. ويعتر 
اأول  اخلليجية  لالأ�شهم  الهالل  �شندوق 
���ش��ن��دوق ي��ق���م امل�����ش��رف ب��اإط��الق��ه وذلك 
خالل العام 2011، حيث حقق اأداًء ق�ياً 
ال�ش�ق  ظروف  من  بالرغم  تاأ�شي�شه  منذ 
ع�ائد  ال�شندوق  وحقق  التقلب.  �شديدة 
جيدة من رقمني وبن�شبة بلغ %23 منذ 

تاأ�شي�شه. وح�شل �شندوق الهالل لالأ�شهم 
�شندوق  اأف�����ش��ل  ج��ائ��زة  ع��ل��ى  اخلليجية 
 )Best Islamic Fund( اإ�شالمي
ميدل  بانكر  “ج�ائز  ت�زيع  حفل  خ��الل 
الإم���ارات  يف  امل�شرفية  للمنتجات  اإي�شت 
 Banker( و2014   2013 ل��ع��ام��ي 
 Middle East UAE Product

 .)Awards
اأطلق   ،2014 العام  ي�ني� من  �شهر  ويف 
م�����ش��رف ال��ه��الل اأح����دث ���ش��ن��ادي��ق��ه وه� 
الذي   ، امل��ت���ازن  العاملي  ال��ه��الل  �شندوق 
من  منتظمة  اإي����رادات  ت�فري  اإىل  يهدف 
للم�شتثمرين  ي��ت��ي��ح  ح��ي��ث  ا���ش��ت��ث��م��ارات��ه، 

اأرب������اح منتظمة  ع��ل��ى  ف��ر���ش��ة احل�����ش���ل 
وحتقيق من� ط�يل الأجل لراأ�ض املال من 
خالل ال�شتثمار يف حمفظة عاملية متن�عة 
من الأ�شهم عالية الع�ائد والأوراق املالية 
ثابتة الدخل ال�شك�ك املت�افقة مع اأحكام 
ال�شريعة الإ�شالمية.  وقد وزع ال�شندوق 
هذا العام ما ن�شبته %1.94 لكل حملة 
ال�حدات امل�شجلني حتى تاريخ 24 يناير 

 .2017
منتجات  لإط�������الق  امل�������ش���رف  وي���خ���ط���ط 
جه�ده  م��ن  كجزء  ال��ع��ام  ه��ذا  ا�شتثمارية 
امل�����ش��ت��م��رة خل��ل��ق ق��ي��م��ة م�����ش��اف��ة وزي����ادة 

التن�يع للعمالء وامل�شتثمرين.
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انطالق فعاليات املوؤمتر الأول 
للكربيت يف ال�شرق الأو�شط باأبوظبي

•• اأبوظبي-وام:

اأب��راج الحت��اد يف اأب�ظبي فعاليات ال��دورة الأوىل مل�ؤمتر  انطلقت ام�ض يف 
ال�شرق الأو�شط للكريت الذي يعقد من 12 اىل 16 فراير احلايل.

على  ال�شرتاتيجية  ال�شلعة  لهذه  املتنامية  الأهمية  امل���ؤمت��ر  وي�شتعر�ض 
وفتح  القت�شادي  النم�  تعزيز  يف  وم�شاهماتها  والعامل  املنطقة  م�شت�ى 

الفر�ض والآفاق اأمام قطاع الأعمال يف دولة الإمارات العربية املتحدة.
الدولة  روؤي��ة احلك�مة يف  للكريت مع  الأو�شط  ال�شرق  ويتما�شى م�ؤمتر 
التي تركز على قيمة الكريت لتدعم بذلك التن�يع القت�شادي يف �شبيل 

الجتاه نح� اقت�شاد قائم على اخلر واملعرفة.
�شمن  املتخ�ش�شني  اخل����راء  م��ن  وا���ش��ع��ة  جم��م���ع��ة  امل���ؤمت��ر  وا�شتقطب 
والباحثني  واملنتجني  امل���ردي��ن  ي�شمل  مب��ا  والتقني  التجاري  القطاعني 
والأكادمييني وامل�شغلني والفنيني ومزودي خدمات التكن�ل�جيا وخمت�شي 
لي�شل  الإع��الم��ي��ة  وال�����ش���ؤون  والهند�شة  وال��ت���زي��ع  الل�ج�شتية  اخل��دم��ات 

العدد املت�قع للزوار ح�ايل 460 زائرا من 33 بلدا.
ويتميز جدول امل�ؤمتر للي�م الثاين بالطابع التجاري مب�شاركة ال�شيد عمر 
اإىل م�شاركني  اإ�شافًة  اأدن���ك  الغاز يف جمم�عة  اإدارة  دائ��رة  �ش�ينع مدير 
واإجن�شك�  ودن��ات��ك���  للغاز  احل�شن  م�شنع  مثل  اجل��ه��ات  اأه��م  م��ن  ب��ارزي��ن 
اآر ي�  مل�شاركة خراتهم يف  اأو �شي بي و�شل وخراء �شركة �شي  وجا�شك� و 

القطاع من خالل جمم�عة وا�شعة من احل�ارات النقا�شية البناءة.
وقال نيك�ل ك��شليت - الرئي�ض التنفيذي ل�شركة �شي اآر ي� اإيفنت�ض التابعة 
ملجم�عة �شي اآر ي� جروب العاملة يف جمال معل�مات الأعمال والتي تعنى 
بقطاعات املعادن والتعدين والأ�شمدة العاملية - ان هذه الفرتة من الفرتات 
الهامة للقطاع وانه من املت�قع خالل العام القادم اأن ي�شتمر النم� يف ن�شبة 
عر�ض هذه ال�شلعة يف اأب�ظبي ومنطقة ال�شرق الأو�شط لت�شبح بذلك من 

اأهم م�شادر الكريت عامليا.
واأ�شاف انه يف اإطار اهتمامنا با�شتفادة جميع الأفراد من م�شت�يات عالية 
من اخلرة واملعرفة ي�شعدنا اأن ين�شم اإلينا عدد كبري من اأ�شحاب امل�شالح 
للتعريف  البناءة  احل����ارات  وتقدمي  القيمة  خراتهم  مل�شاركة  البارزين 
فر�ض  الإماراتية  لل�شركات  حتقق  اأن  �شاأنها  من  التي  والطرق  بال��شائل 
دولة  دور  تعزيز  وبالتايل  القطاع  تط�ر  يف  �شي�شهم  ما  والتط�ر  النجاح 

الإمارات العربية املتحدة يف ذلك.
العمل وجل�شات  وور�ض  التقدميية  العرو�ض  امل�ؤمتر جمم�عة من  ويقدم 
ورواد  خ��راء  وتقنية مب�شاركة  برامج جتارية  وت�شم  واحل���ار..  التدريب 
عامليني يف القطاع ممن �شيح�شرون لتبادل اخلرات ووجهات النظر ح�ل 
ديناميكيات ال�ش�ق والتط�رات التقنية والت�جهات احلالية بالإ�شافة اإىل 
ت�قعات العر�ض والطلب بهدف حتفيز تبادل املعرفة وت�شجيع التعاون يف 
حل التحديات الت�شغيلية امل�شرتكة وت�فري الفر�ض لبناء �شبكات عالقات 

عالية امل�شت�ى..
اأحدث  ي�شتعر�ض  امل�شت�ى  عاملي  معر�ٍض  زي��ارة  فر�شة  للح�ش�ر  و�شيتاح 

التقنيات املبتكرة امل�شتخدمة يف هذا القطاع.
وي��ع��ت��ر م���ؤمت��ر ال�����ش��رق الأو����ش���ط ل��ل��ك��ري��ت 2017 م��ن اأه����م واأح����دث 
جروب  ي�  اآر  �شي  �شركة  تنظيم  من  الكريت  بقطاع  اخلا�شة  الفعاليات 
الذي  الدويل للكريت  ال�شن�ي  واملعر�ض  امل�ؤمتر  ت�شت�شيف كذلك  والتي 
يعتر الفعالية الرائدة �شمن القطاع يف �ش�ق الكريت وحم�ض الكريتيك 
والذي ينعقد يف �شهر ن�فمر من كل عام. ومن املقرر عقد امل�ؤمتر القادم 

. يف مدينة اأتالنتا بال�ليات املتحدة خالل �شهر ن�فمر 2017 

»الإمارات للتوازن بني اجلن�شني « ي�شدر دليال 
لدعم املراأة يف جمال العمل خالل قمة احلكومات

•• دبي-وام: 

اأطلق جمل�ض الإمارات للت�ازن بني اجلن�شني ام�ض دليل الت�ازن بني اجلن�شني 
القت�شادي.  والتعاون  التنمية  منظمة  مع  بالتعاون  تط�يره  يجري  ال��ذي 
ياأتي ذلك يف �ش�ء ت�جيهات حرم �شم� ال�شيخ من�ش�ر بن زايد اآل نهيان نائب 
رئي�ض جمل�ض ال���زراء وزير �ش�ؤون الرئا�شة �شم� ال�شيخة منال بنت حممد 
بن را�شد اآل مكت�م رئي�شة جمل�ض الإمارات للت�ازن بني اجلن�شني .. بتكثيف 
التعاون بني املجل�ض وامل�ؤ�ش�شات واملنظمات الدولية �شاحبة اخلرة والتجارب 
املميزة من اأجل زيادة م�شت�ى تبادل اخلرات والروؤى والأفكار .. فيما ياأتي 
التعاون يف اإ�شدار الدليل مع املنظمة الدولية يف �ش�ء اخلرة الكبرية التي 

تتمتع بها يف ذات املجال.
ت�فري  اإىل  ال��رام��ي��ة  املجل�ض  ر�شالة  اإط���ار  يف  ج��دي��دة  م��ب��ادرة  الدليل  وي��ع��د 
جمال  يف  الفج�ة  ب�شد  يتعلق  فيما  خا�شة  للمراأة  الدعم  مق�مات  خمتلف 
ال��ع��م��ل ع��ر ت��ك��اف���ؤ ال��ف��ر���ض م��ع ال��رج��ل و���ش��م��ن ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ت��ه للمرحلة 
املقبلة والتي تركز يف جزء منها على تعزيز التعاون مع امل�ؤ�ش�شات الإقليمية 
رفع  �شيغ  اأف�شل  اإىل  الت��شل  بهدف  امل��راأة  دعم  مب��ش�ع  املعنية  والدولية 
م�شت�ى م�شاركتها وحتقيق الت�زان بني اجلن�شني يف عملية التنمية ال�شاملة 

على تن�ع م�شاراتها.
و اأكدت �شم� ال�شيخة منال بنت حممد بن را�شد اآل مكت�م - بهذه املنا�شبة - 
اأن الدليل يدعم ت�جهات دولة الإم��ارات فيما يتعلق برفع م�شت�ى م�شاركة 
املراأة يف جمال العمل وحتقيق الت�ازن الكامل يف الفر�ض مع الرجل و�ش�ل 
اإىل اأرفع املراتب �شمن �شتى القطاعات ك�شريك يف تعزيز قدرات ال�طن وبناء 
م�شتقبله الأمر الذي مينح الدولة مكانة اأكر تقدما يف م�ؤ�شرات التناف�شية 
العاملية املرتبطة بتحقيق الت�ازن بني اجلن�شني لتبقى الإمارات دائما من�ذجا 
اأح����رزت فيها جناحات  ال��ت��ي  امل��ج��الت  بباقي  اأ���ش���ة  ال�����ش��اأن  ه��ذا  يحتذى يف 
منظمة   “ على  للقائمني  و�شكرها  تقديرها  عن  �شم�ها  واأعربت  م�شه�دة. 
اإعداد  تعاون يف  املنظمة من  اأب��داه فريق  “ ملا  والتنمية  التعاون القت�شادي 
الدليل . وهناأت املنظمة العريقة مبنا�شبة احتفالها هذا العام مبرور /50/ 
عاما على تاأ�ش�شيها. وقالت �شم�ها اإن املنظمة تتمتع بخرات رفيعة يف جمال 
دعم املراأة الذي ياأتي �شمن اأول�ياتها مع تبنيها خالل العام 2015 وثيقة 
ت��شيات ح�ل الت�ازن بني اجلن�شني يف احلياة العامة مبا حت�يها من اآليات 
حمددة لعملية الت�ازن يف جمال العمل احلك�مي وتاأكيد ا�شتدامة املبادرات 
الداعمة له وتط�ير اأدوات الت�عية الفعالة ح�ل ذات امل��ش�ع وتاأ�شيل فكرة 
قد  التي  التقليدية  التفكري  اأمن��اط  على  التغلب  وحماولة  ال�احد  املجتمع 
فر�ض  تكاف�ؤ  تعرت�ض  التي  واحل���اج��ز  العراقيل  واإزال���ة  الرجل  اإىل  تنحاز 

الن�شاء والرجال يف مكان العمل.

اختتام مهرجان اأ�شواء ال�شارقة 2017 •• ال�شارقة -وام:

اخ���ت���ت���م���ت ه���ي���ئ���ة الإمن�����������اء ال���ت���ج���اري 
اأم�������ض الول  ال�����ش��ارق��ة  وال�����ش��ي��اح��ي يف 
ل�مهرجان  ال�����ش��اب��ع��ة  ال�����دورة  ف��ع��ال��ي��ات 
اأ�����ش�����اء ال�����ش��ارق��ة وذل�����ك خ����الل حفل 

نظمته يف قاعة املدينة اجلامعية.
ح�����ش��ر احل���ف���ل .. ال�����ش��ي��خ ���ش��ل��ط��ان بن 
اأحمد القا�شمي رئي�ض م�ؤ�ش�شة ال�شارقة 
لالإعالم رئي�ض مركز ال�شارقة الإعالمي 
وال�������ش���ي���خ���ة ب�������دور ب���ن���ت ����ش���ل���ط���ان بن 
ال�شارقة  هيئة  رئي�شة  القا�شمي  حممد 
لال�شتثمار والتط�ير “ �شروق “ و�شعادة 
املدفع رئي�ض هيئة الإمناء  خالد جا�شم 
ال��ت��ج��اري وال�����ش��ي��اح��ي يف ال�����ش��ارق��ة اإىل 
املهرجان وممثلي  رع��اة  جانب عدد من 

و�شائل الإعالم املحلية والعاملية.
وق����ال ���ش��ع��ادة خ��ال��د ج��ا���ش��م امل���دف���ع اإن 
بثبات  مت�شي  اأن  على  ع�دتنا  ال�شارقة 
نح� اأهدافها الطم�حة بروؤى ت�شت�شرف 
امل�شتقبل وت�شتلهم من قيادتها احلكيمة 
العزم واملثابرة من اأجل ال��ش�ل اإىل كل 
اأن يرقى مبكانتها وير�شم  �شاأنه  ما من 
مالمح مراحلها املقبلة لتبني جناحاتها 
ع��ل��ى اأ���ش�����ض اأك���ر ���ش��الب��ة وق����ة والتي 
اأ���ش�����ش��ه��ا ���ش��اح��ب ال�����ش��م��� ال�شيخ  اأر����ش���ى 
القا�شمي  حممد  ب��ن  �شلطان  ال��دك��ت���ر 

ع�ش� املجل�ض الأعلى حاكم ال�شارقة .
اأن نفخر  واأ����ش���اف ���ش��ع��ادت��ه : ي��ح��ق ل��ن��ا 

مب��ا و���ش��ل��ت اإل��ي��ه ال�����ش��ارق��ة م��ن نه�شة 
احلبيبة  دولتنا  ظل  يف  ح�شاري  وتقدم 
من  حققناه  مب��ا  نعتز  اأن  لنا  يحق  كما 
اإجن��ازات ومكت�شبات و�شعتنا يف م�شاف 
ال��دول ال��رائ��دة يف العامل وم��ا مهرجان 
اإل اأحد هذه الإجنازات  اأ�ش�اء ال�شارقة 
احل�������ش���اري���ة ����ش���م���ن م�������ش���رية ال����رف����اه 
والزدهار التي تنعم بها اإمارتنا. و اأ�شار 

اإىل اأن من اأجمل ما تتمتع به الإمارة .. 
التي  الراقية  الإ�شالمية  العمارة  تلك 
تزدان بها �شروحها ومبانيها العمرانية 
والتي تتميز بتفا�شيل وزخارف هند�شية 
جتعلها منا�شبة ل بل مثالية ل�شت�شافة 
هذا الن�ع من املهرجانات. واأكد �شعادته 
اأن م��ه��رج��ان اأ����ش����اء ال�����ش��ارق��ة جن��ح يف 
ت�شليط ال�ش�ء على ه�ية الإمارة ك�جهة 

متميزة  وع��ائ��ل��ي��ة  وث��ق��اف��ي��ة  ���ش��ي��اح��ي��ة 
املحلية  الإع����الم  و���ش��ائ��ل  �شاهمت  فيما 
على  ال�شارقة  مكانة  تعزيز  يف  والعاملية 
خريطة ال�شياحة العاملية. وت�جه رئي�ض 
�شاهم يف جناح  لكل من  بال�شكر  الهيئة 
وتط�ر املهرجان يف عامه ال�شابع و رعاة 
الإع��الم املحلية  احل��دث وجميع و�شائل 
على  حر�شت  والتي  والعاملية  والعربية 

اأف�شل �ش�رة عن  م�اكبة احلدث ونقل 
املدفع  وكرم  ال�شارقة.  واإم��ارة  املهرجان 
احلك�مية  اجل����ه����ات  احل���ف���ل  خ���ت���ام  يف 
والفنانني  وال��رع��اة  احل��دث  يف  امل�شاركة 
الذين �شمم�ا عرو�ض املهرجان. و�شمل 
ال�����ش��ارق��ة - يف عامه  اأ����ش����اء  م��ه��رج��ان 
بني  فعالياته  ا�شتمرت  ال��ذي  و  ال�شابع 
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وه��ي قاعة  ال�شارقة  اإم���ارة  م�قعا ح���ل 
املدينة اجلامعية وق�شر الثقافة وم�شجد 
وال�اجهات  ال��ت��ق���ى  وم�����ش��ج��د  ال���ن����ر 
العرو�ض  اإىل جانب  للق�شباء  الداخلية 
النخيل  واح���ة  يف  التفاعلية  ال�ش�ئية 
على  املهرجان  وم�كب  الن�ر  م�شجد  و 
ك�رني�ض بحرية خالد اإ�شافة اإىل جامعة 
ال�شارقة يف كلباء وم�شجد املهاجرين يف 
يا�شر يف  بن  عمار  وم�شجد  دبا احل�شن 
اأحمد  بن  را�شد  ال�شيخ  م�شجد  و  الذيد 
ال�شارقة  ج��ام��ع��ة  و  دب����ا  يف  ال��ق��ا���ش��م��ي 
�شلطان  ال��دك��ت���ر  دارة  و  خ���رف��ك��ان  يف 

القا�شمي للدرا�شات اخلليجية.
اأيام   10 امل��ه��رج��ان خ���الل  وا���ش��ت��ق��ط��ب 
عرو�ض  يف  ال������زوار  م���ن  الآلف  م��ئ��ات 
متميزة �شممت خ�شي�شا ملباين و�شروح 
التقنيات ثالثية  اأح��دث  تعتمد  الإم��ارة 
الأبعاد على يد فنانني عامليني لتخطف 
تفا�شيل  جماليات  وت��رز  ال��زوار  اأنظار 
ل�����ش��روح ومعامل  امل��ع��م��اري��ة  ال��ه��ن��د���ش��ة 

ال�شارقة.

بنك الإمارات دبي الوطني يعقد اجتماع اجلمعية العمومية ال�شنوي العا�شر 

املالية املنتهية يف 31 دي�شمر 2016. مت الإطالع 
ن�شاط  ع��ن  الإدارة  جمل�ض  ت��ق��ري��ر  ع��ل��ى  وامل���اف��ق��ة 
 31 يف  املنتهية  لل�شنة  امل���ايل  وم��رك��زه��ا  املجم�عة 
دي�شمر 2016 واإبراء ذمة اأع�شاء جمل�ض الإدارة 
امل�حدة  املالية  البيانات  اعتماد  مت  ذات��ه��ا.  للفرتة 
للمجم�عة عن ال�شنة املالية املنتهية يف 31 دي�شمر 
2016. مت الإط��الع وامل�افقة على تقرير مدققي 
دي�شمر   31 يف  املنتهية  لل�شنة  ال�شركة  ح�شابات 
2016. مت تعيني �شركة اأرن�شت اآند ي�نغ كمدققني 

حل�شابات املجم�عة لعام 2017.

حجم  ارت��ف��اع  م��ن  دع��م��اً  الت�شغيلي  الأداء  اكت�شب 
التي  القيمة  منخف�شة  القرو�ض  من  التح�شيالت 
كما  الفائدة.  غري  من  الدخل  يف  ال��رتاج��ع  ع��شت 
%1 نظراً لأن  انخف�ض �شايف دخل الفائدة بن�شبة 

تقلي�ض اله�ام�ض قد متت م�ازنته بنم� الأ�ش�ل.
2016 ما  ل��ع��ام  امل��ال��ي��ة  ال��ن��ت��ائ��ج  اأب����رز  وق���د �شملت 

يلي:
بن�شبة  بزيادة  درهماً،  مليار  بلغ �شايف الربح 7.24 

ال�شابق. بالعام  مقارنة   2%
448.0 مليار درهم، مرتفعاً  اإجمايل الأ�ش�ل  بلغ 

بن�شبة %10 مقارنة بالعام ال�شابق.
اإىل  لت�شل   7% بن�شبة  ال��ع��م��الء  ق��رو���ض  ارت��ف��ع��ت 

درهم مقارنة بالعام ال�شابق. مليار   290.4
اإىل  لت�شل   8% بن�شبة  ال��ع��م��الء  ودائ����ع  ارت��ف��ع��ت 

ال�شابق. بالعام  مقارنة  درهم  مليار   310.8
 18.7% امل���ال  راأ����ض  م��ن  الأول  ال�شق  ن�شبة  بلغت 
وهي عند م�شت�يات �شليمة حيث جاء هذا النم� على 

خلفية الأرباح املحتجزة الق�ية. 
مكت�م  اآل  �شعيد  ب��ن  اأح��م��د  ال�شيخ  �شم�  واأ����ش���اف 
قائاًل: “اإن التزامنا بنهج البتكار وحتقيق المتياز 
ال��داف��ع��ة لأداء  ال��ق���ة  ال��ع��م��الء ق��د �شكل  يف خ��دم��ة 
البنك الق�ي يف العام 2016. لقد ا�شتطعنا اإثبات 
ح�����ش���رن��ا ل��ن��ك���ن م��ن ال��ب��ن���ك ال���رائ���دة اإق��ل��ي��م��ي��اً يف 
جمال البتكار امل�شريف الرقمي عندما اأطلقنا عدداً 
امل�شممة  الأوىل من ن�عها  الرقمية  من البتكارات 
والأفراد،  ال�شركات  من  عمالئنا  احتياجات  لتلبية 
للتعامالت  جت��ري��ب��ي��ة  ���ش��ب��ك��ة  اأول  ط��رح��ن��ا  ح��ي��ث 
كما  امل�شرفية.  للخدمات  ت�شني(  )ب��ل���ك  الرقمية 
ك���ان م��ن دواع����ي ف��خ��رن��ا اأن ي��ت��ك��ّرم ���ش��اح��ب ال�شم� 

ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن را���ش��د اآل م��ك��ت���م، ن��ائ��ب رئي�ض 
ال���زراء حاكم دبي رعاه اهلل،  الدولة رئي�ض جمل�ض 
بافتتاح فرع امل�شتقبل لبنك الإمارات دبي ال�طني يف 
جمريا اأبراج الإمارات الذي يعتر جزءاً من متحف 

امل�شتقبل التابع مل�ؤ�ش�شة دبي للم�شتقبل املرم�قة. 
وم��ن خ��الل تعاون بنك الإم���ارات دب��ي ال�طني مع 
كبار قادة البتكار العاملي ل�شياغة مالمح م�شتقبل 
اخلدمات امل�شرفية وتقنيات الدفع، اأثبت جمدداً باأن 
دولة الإمارات العربية املتحدة لتزال تتب�اأ ال�شدارة 
على م�شت�ى املنطقة من حيث البتكار يف الأعمال 
ن�شتهل  اإذ  واإن��ن��ا  العاملية.  املمار�شات  اأف�شل  وات��ب��اع 
وحملية  عاملية  بيئة  ظل  يف  اجلديدة  املالية  ال�شنة 
على  احلفاظ  يف  الهتمام  �شن�ا�شل  التغري،  دائمة 

مركزنا ك�احد من اأق�ى البن�ك يف الدولة. 
الق�ة  ال��ع��م��الء  ع��ل��ى  امل��رت��ك��ز  عملنا  ن��ه��ج  و�شيبقى 
املتمثلة يف  امل���ب���ادرات اجل��دي��دة  ل��ط��رح  ال��داف��ع��ة لنا 
ت�فري املنتجات واخلدمات املتميزة لعمالئنا والعمل 

على زيادة القيمة التي نع�د بها على م�شاهمينا.
مكت�م  اآل  �شعيد  ب��ن  اأح��م��د  ال�����ش��ي��خ  �شم�  واخ��ت��ت��م 
اأتقدم  اأن  اإل  ي�شعني  ل  وخ��ت��ام��اً،  ب��ال��ق���ل،  كلمته 
بخال�ض ال�شكر والتقدير اإىل جمل�ض اإدارة املجم�عة 
املت�ا�شلة  جه�دهم  على  وم�ظفينا  العليا  والإدارة 
للعام  املالية  النتائج  ه��ذه  حتقيق  يف  وم�شاهمتهم 
عمالئنا  جميع  اأي�شاً  اأ�شكر  اأن  اأود  كما   .2016

وم�شاهمينا على ثقتهم ودعمهم امل�شتمر. 
ال��ت��ال��ي��ة خ���الل اجتماع  ال����ق����رارات  ات���خ���اذ  وق���د مت 

اجلمعية العم�مية ال�شن�ي:
متت امل�افقة على ت�زيع اأرباح نقدية بن�شبة 40% 
ال�شنة  ال�احد( عن  لل�شهم  للم�شاهمني )40 فل�ض 

•• دبي – د.حممود علياء

ع��ق��د ب��ن��ك الإم������ارات دب���ي ال���ط��ن��ي، ال��ب��ن��ك الرائد 
العم�مية  جمعيته  اجتماع  اأم�����ض،  ي���م  املنطقة  يف 

ال�شن�ي العا�شر يف املقر الرئي�شي للبنك بدبي.
قدم  ال�شن�ي،  العم�مية  اجلمعية  اجتماع  وخ��الل 
�شم� ال�شيخ اأحمد بن �شعيد اآل مكت�م، رئي�ض جمل�ض 
 31 يف  املنتهية  املالية  ال�شنة  ع��ن  ت��ق��ري��راً  الإدارة، 
البيئة  على  تعليقه  معر�ض  ويف  دي�شمر2016. 
الإم���ارات  دول��ة  اإن  �شم�ه:  ق��ال  العامة،  الت�شغيلية 
العربية املتحدة ت�ا�شل احلفاظ على مكانتها كق�ة 
اقت�شادية اإقليمية متما�شكة ومزدهرة ت�شتمد زخمها 
الركيزة  ي�شكل  ال��ذي  املحلي  ال�شتهالك  حجم  من 
اإطار ا�شتعدادها  الأ�شا�شية الداعمة لقت�شادنا. ويف 
دولة  تعكف   ،2020 دبي  اإك�شب�  معر�ض  لنطالق 
الإمارات العربية املتحدة على و�شع الأ�ش�ض ال�شلبة 
والكفيلة بت�فري بيئة م�شتقرة ومزدهرة للم�اطنني 
زيادة  م��ن خ��الل  ���ش���اء، وذل���ك  واملقيمني على ح��د 
ب�شكل  الهتمام  م��ع  التحتية،  البنية  يف  ال�شتثمار 
املجتمعية.  وال��رع��اي��ة  وال�����ش��ح��ة  بالتعليم  خ��ا���ض 
يف  وت������ش��ع  م��ت��ن���ع،  اقت�شاد  م��ن  لدينا  م��ا  وبف�شل 
النم�  حركة  تعزيز  م�ا�شلة  من  �شنتمكن  الإنفاق، 
ال�شن�ات  م��دى  اأك���ر على  ن��ط��اق  الق��ت�����ش��ادي على 

القادمة.
دبي  الإم����ارات  بنك  يف  متّكنا  لقد  �شم�ه:  واأ���ش��اف 
ال�طني من حتقيق نتائج مالية ق�ية انعك�شت من 
اإىل  %2 لي�شل  الأرب��اح بن�شبة  ارتفاع �شايف  خالل 
الأ�ش�ل و�شبط  بنم�  مليار درهم مدع�ماً   7.24
وقد  امل��خ��اط��ر.  اإدارة  تكاليف  وان��خ��ف��ا���ض  النفقات 

مدينة دبي لتجارة اجلملة ت�شت�شيف منتدى »البتكار يف التجارة« 
•• دبي-الفجر: 

اجلملة،  لتجارة  دبي  مدينة  ا�شت�شافت 
ل���ت���ج���ارة اجلملة  ع���امل���ي���ة  اأك������ر وج���ه���ة 
ت��ي��ك���م، منتدى  وال��ع�����ش��� يف جم��م���ع��ة 
خ��ا���ش��اً ح����ل الب��ت��ك��ار يف ال���ت���ج���ارة، يف 

مقرها يف مدينة دبي لالأ�شت�دي�هات. 
ح�����ش��ر امل��ن��ت��دى ال��ع��دي��د م���ن اخل����راء 
التي  املبتكرة  التقنيات  ناق�ش�ا  ال��ذي��ن 
ذكية  ملدينة  من�شة  ت�فر  اأن  �شاأنها  من 

الي�مية  ال��ن�����ش��اط��ات  وحت�����ش��ني  ل��دع��م 
متا�شياً  وذل��ك  اجلملة  بتجارة  اخلا�شة 
مع روؤي��ة حك�مة دب��ي بجعل اإم��ارة دبي 

املدينة الأذكى يف العامل.
ُعقدت اجلل�شة بهدف مناق�شة وحتديد 
اجت����اه����ات الب����ت����ك����ار يف جم�����ال جت����ارة 
اخل���ط����ات  اإىل  ب���الإ����ش���اف���ة  اجل���م���ل���ة، 
البتكار  وحت��ق��ي��ق  ل��رت���ش��ي��خ  ال���الزم���ة 

ب�ش�رة اأف�شل. 
�شارك يف هذه اجلل�شة عبد اهلل باله�ل، 

لتجارة  دب��ي  ملدينة  التنفيذي  الرئي�ض 
وهي  اأك�����ش��ن��ت�����ش��ر  ج���ان���ب  اإىل  اجل��م��ل��ة، 
�شركة عاملية متخ�ش�شة يف ال�شت�شارات 
الإداري������ة وع���دد م��ن اأع�����ش��اء جمم�عة 

تيك�م امل�شاركني يف املنتدى.
ويف معر�ض حديثه ح�ل اأهمية املنتدى، 
قال عبد اهلل باله�ل، الرئي�ض التنفيذي 
اإىل  ن�شعى  اجلملة:  لتجارة  دب��ي  ملدينة 
ن�شر البتكار لي�شمل عدة جمالت منها 
كفاءة  وزي���ادة  ال��ن��ف��اي��ات،  واإدارة  النقل، 

والعمليات،  والأمن،  وال�شالمة  الطاقة، 
وال��ت��ج��ارة الإل��ك��رتون��ي��ة، وح��ل���ل املدن 

الذكية، وذلك بهدف زيادة فعاليتها.
الي�م  ن��ق��ا���ش��ن��ا  واأ������ش�����اف: رك����ز حم�����ر 
تفعيلها،  و���ش��ب��ل  امل����ج����الت  ه����ذه  ع��ل��ى 
بناء خريطة  �شتمكننا من  واأنها  خا�شة 
اأعطتنا  ك��م��ا  ون��اج��ح��ة.  مبتكرة  ط��ري��ق 
العديد  مناق�شة  فر�شة  اجلل�شة  ه��ذه 
م����ن ال��ق�����ش��اي��ا امل��ت��ع��ل��ق��ة ب���الب���ت���ك���ار يف 
�شركائنا  م����ع  اجل���م���ل���ة  جت������ارة  جم�����ال 

ت�اجد  ب���اأن  ونعتقد  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ني. 
كبرية  فائدة  �شي�فر  املن�شات  هذه  مثل 

لنا ول�شركائنا.
املنتدى،  ج���ه����د  ا���ش��ت��ك��م��ال  اإط������ار  ويف 
���ش��ت��ع��م��ل م��دي��ن��ة دب����ي ل��ت��ج��ارة اجلملة 
طريق  خارطة  تط�ير  على  و�شركاوؤها 
الريادي  ال����دور  ل��دع��م  مبتكرة  رق��م��ي��ة 
ل��ت��ج��ارة اجل��م��ل��ة ومكانتها  دب���ي  مل��دي��ن��ة 
يف  العاملية  التجارة  كمدينة حم�رية يف 

امل�شتقبل.
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»الإمارات الإ�شالمي« يعقد الجتماع ال�شنوي جلمعيته العمومية  

»اأدنوك للتوزيع« تعلن اأ�شعار الغاز امل�شال غري املدعومة ل�شهر فرباير 

الإ�شالمي يف العام 2016: 
ماليني   106 ل��ل�����ش��ن��ة  الأرب�������اح  ���ش��ايف 

درهم.
)�شايف   2016 لعام  الإج��م��ايل  الدخل 
ال�شك�ك من  املتعاملني وحاملي  ح�شة 
الأرباح( يحقق من�اً بن�شبة %3 مقارنة 

•• دبي – د.حممود علياء

اأح���د  الإ�شالمي”،  “الإمارات  ع��ق��د 
الرائدة  الإ���ش��الم��ي��ة  امل��ال��ي��ة  امل���ؤ���ش�����ش��ات 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم���������ارات  دول�����ة  يف 
العم�مية  اجلمعيه  اجتماع  اأم�����ض  ي���م 
ال�����ش��ن���ي��ة يف دب�����ي. ح��ي��ث ق����دم خالله 
رئي�ض  القا�شم،  ع��ب��داهلل  ه�شام  ���ش��ع��ادة  
جمل�ض اإدارة الإمارات الإ�شالمي ونائب 
املنتدب  والع�ش�  الإدارة  جمل�ض  رئي�ض 
ال�طني،  دب��ي  الإم����ارات  بنك  ملجم�عة 
تقريراً عن ال�شنة املالية املنتهية يف 31 

دي�شمر 2016.
الإ�شالمي  الإم����ارات  اأداء  على  وتعليقاً 
خالل ال�شنة املالية املا�شية قال القا�شم: 
املالية  ال��ن��ت��ائ��ج  ع��ن  نعلن  اأن  “ي�شرنا 
 ،2016 ل��ع��ام  الإ����ش���الم���ي  ل����الإم����ارات 
والتي اأظهرت ارتفاعاً يف اإجمايل الدخل 
بن�شبة %3 لت�شل اإىل 2.5 مليار درهم، 
بن�شبة  الأ����ش����ل  اإج���م���ايل  يف  وارت��ف��اع��اً 

الأ�شواق الإماراتية توا�شل 
مكا�شبها مع بداية ال�شبوع

•• اأبوظبي-وام:

بداأت امل�ؤ�شرات العامة لأ�ش�اق املال الإماراتية 
جل�شة الي�م الأول من الأ�شب�ع على الأخ�شر 
املدرجة  القيادية  الأ�شهم  �شريحة  من  بدعم 
حل�ل  ويف  املاليني.  ودب��ي  اأب�ظبي  �ش�قي  يف 
اأرتفع  امل��ح��ل��ي  ب��ال��ت���ق��ي��ت   10.15 ال�����ش��اع��ة 
امل�ؤ�شر العام ل�ش�ق دبي املايل بن�شبة 0.13% 
امل�ؤ�شر  اأرت��ف��ع  ح��ني  يف   .. نقطة   3687 اىل 
بن�شبة  املالية  ل���الأوراق  اأب�ظبي  ل�ش�ق  ال��ع��ام 
%0.23 بالغا 4580 نقطة. وعاد التح�شن 
املرتفع  ال��ع��ق��اري��ة  اع��م��ار  �شهم  اإىل  الطفيف 
ال�شركة  اإع����الن  ب��اإن��ت��ظ��ار  دره����م   7.55 اىل 
عن بياناتها املالية عن العام بالإ�شافة لبقية 
العقار..  ال��ق��ط��اع  ���ش��م��ن  امل���درج���ة  ال�����ش��رك��ات 
�شاعدا   3% ب��ن�����ش��ب��ة  ال�������ش����ق  ���ش��ه��م  وق���ف���ز 
ال�شي�لة  1.43 دره��م؟ وعلى �شعيد  مل�شت�ى 
�ش�قي  يف  املرمة  ال�شفقات  قيمة  بلغت  فقد 
اأب�ظبي ودبي املاليني نح� 100 ملي�ن درهم 

وعدد ال�شهم املتداولة 60 ملي�ن �شهم.

%11، اإ�شافة اإىل زيادة ودائع العمالء 
 .2015 ب��ال��ع��ام  م��ق��ارن��ة   5% بن�شبة 
كبرية  درج��ة  على  النتائج  ه��ذه  وتعتر 
من الأهمية ودلياًل وا�شحاً على مرونة 
البنك يف م�اجهة التحديات الراهنة يف 
الأ�ش�اق العاملية، يف ال�قت الذي ن�ا�شل 
قطاع  يف  ال���رائ���دة  مكانتنا  اإر����ش���اء  ف��ي��ه 

ال�شريفة الإ�شالمية يف الدولة.
وخالل الجتماع مت الطالع على تقرير 
الإم����ارات  اأن�����ش��ط��ة  ع��ن  الإدارة  جمل�ض 
الإ�شالمي ومركزه املايل لل�شنة املنتهية 
وك���ذل���ك   ،2016 دي�������ش���م���ر   31 يف 
تقرير مدققي احل�شابات  الطالع على 
ح�ل اأن�شطة امل�شرف ومركزه املايل عن 

ذات الفرتة واعتمادهما.
كما مت الطالع على تقرير هيئة الفت�ى 
وناق�ض  للم�شرف،  ال�شرعية  والرقابة 
املنتهية  لل�شنة  املالية للم�شرف  النتائج 

يف 31 دي�شمر 2016 واعتمدها.
وفيما يلي اأبرز النتائج املالية ل�الإمارات 

•• اأبوظبي-الفجر: 

ال�طنية  اأب�ظبي  ب��رتول  �شركة  اأعلنت 
اأ�شعار  عن  للت�زيع”  “اأدن�ك  للت�زيع 
امل�شال  ال��غ��از  ا���ش��ط���ان��ات  تعبئة  اإع�����ادة 
غري  – بال�شعر   2017 فراير  ل�شهر 
للخدمة  حمطاتها  جميع  يف  امل��دع���م، 

بدولة الإمارات العربية املتحدة. 
ال�شهري  الأ����ش���ع���ار  حت��دي��ث  ومب����ج���ب 
الذي تبا�شر ال�شركة العمل به واعتماده 
يف العا�شر من كل �شهر، حددت “اأدن�ك 
للت�زيع” اأ�شعار اإعادة تعبئة الغاز امل�شال 
�شعة 25 رطاًل عند 58 درهماً مقارنًة 
مع �شعر بيعها ال�شابق البالغ 53 درهم، 
تعبئة  اإع���ادة  �شعر  ال�شركة  ح��ددت  فيما 
 116 50 رطاًل عند  الغاز امل�شال �شعة 
ال�شابق  بيعها  �شعر  م��ع  م��ق��ارن��ًة  دره��م��اً 
البالغ 106 درهم. وقال املهند�ض �شعيد 
التنفيذي  الرئي�ض  ال��را���ش��دي،  م��ب��ارك 

مليار   2.5 اإىل  لي�شل  ال�شابق،  بالعام 
دره�����م.  اإج���م���ايل ال��ت��ك��ال��ي��ف ي�����ش��ل اإىل 
 11% مليار درهم بزيادة قدرها   1.1
ب��ال��ع��ام ال�����ش��اب��ق. وق���د ا�شتطاع  م��ق��ارن��ة 
امل�������ش���رف حت��ق��ي��ق ان���خ���ف���ا����ض ك���ب���ري يف 
الثالثة  الأرب��اع  خالل  التكلفة  اإجمايل 
اأن مت  2016 بعد  ال��ع��ام  الأخ���رية م��ن 
تطبيق ع��دد م��ن الإج����راءات للحد من 

النفقات خالل العام.  
 11% بن�شبة  امل���ج���دات  قيمة  ارت��ف��اع 
 2015 العام  مقارنة بقيمتها يف نهاية 

لت�شل اإىل 59.2 مليار درهم.
التم�يلية  الأن���������ش����ط����ة  ذمم  زي����������ادة 
مقارنة    6% ب��ن�����ش��ب��ة  وال���ش��ت��ث��م��اري��ة 
لت�شل   2015 العام  نهاية  يف  بقيمتها 

اإىل 36.3 مليار درهم.
بن�شبة  املتعاملني  ودائ����ع  قيمة  ارت��ف��اع 
العام  نهاية  يف  بقيمتها  مقارنة   5%
2015 لت�شل اإىل 41.1 مليار درهم.

اجلارية  احل�������ش���اب���ات  اأر�����ش����دة  ارت����ف����اع 

مقارنة   8% بن�شبة  الت�فري  وح�شابات 
يف   2015 ال���ع���ام  ن��ه��اي��ة  يف  ب��ق��ي��م��ت��ه��ا 
ال�دائع  اإىل  التم�يل  ن�شبة  بلغت  حني 
انخفا�ض  ن�شبة  و���ش��ل��ت   .88% ع��ن��د 
معدل  وارتفع   9% اإىل  التم�يل  قيمة 

التغطية لي�شل اإىل 96.9%.
الإجن���ازات  �شاعدتنا  القا�شم:  واأ���ش��اف 
منتجات  ت����ف���ري  يف  ح��ق��ق��ن��اه��ا  ال���ت���ي 
نتائج  حت��ق��ي��ق  يف  م��ب��ت��ك��رة  وخ����دم����ات 

اإيجابية للغاية يف العام 2016. 
وال���ي����م، وم���ع مت��ت��ع امل�����ش��رف مبيزانية 
اأكر  وا�شرتاتيجية  ق�ة،  اأكر  عم�مية 
تركيزاً على املدى املت��شط، فاإننا نتطلع 
اإىل م���ا���ش��ل��ة دورن����ا ك��ق���ة رئ��ي�����ش��ي��ة يف 
روؤية  حتقيق  يف  ت�شهم  امل�شريف  القطاع 
را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شم�  �شاحب 
رئي�ض  ال��دول��ة  رئي�ض  ن��ائ��ب  مكت�م،  اآل 
جمل�ض ال�زراء حاكم دبي “رعاه اهلل”، 
ع��امل��ي��ة لالقت�شاد  ع��ا���ش��م��ة  دب���ي  جل��ع��ل 

الإ�شالمي.

بدء اأعمال املنتدى الثاين 
للمالية العامة يف دبي

•• دبي -وام:

النقد  �شندوق  ينظمه  ال��ذي  العامة  للمالية  الثاين  املنتدى  اأعمال  ام�ض  ب��داأت 
“اآفاق وحتديات تن�يع  العربي بالتعاون مع �شندوق النقد الدويل حتت عن�ان 
افتتاح  امل��ال��ي��ة.  ح�شر  وزارة  وذل��ك مب�شاركة   ..“ العربية  ال���دول  الإي����رادات يف 
املنتدى - الذي عقد يف فندق ف�ر�شيزنز جمريا يف دبي - معايل عبيد بن حميد 
الطاير وزير الدولة لل�ش�ؤون املالية وكري�شتني لغارد مدير عام �شندوق النقد 
اإدارة  الدويل ومعايل الدكت�ر عبد الرحمن احلميدي مدير عام رئي�ض جمل�ض 
بجانب  العربية  ال��دول  يف  املالية  وزراء  املعايل  واأ�شحاب  العربي  النقد  �شندوق 
حم��اف��ظ��ي ال��ب��ن���ك امل��رك��زي��ة وك��ب��ار امل�����ش���ؤول��ني واخل����راء يف امل���ؤ���ش�����ش��ات املالية 
الإقليمية والدولية ووزارات املالية يف الدول العربية امل�شاركني يف اأعمال املنتدى. 
ناق�ض املنتدى حتديات ال�شيا�شة املالية وتن�يع الي��رادات يف املنطقة العربية يف 
اإطار التط�رات القت�شادية واملالية الإقليمية والدولية التي من اأهمها ا�شتقرار 
اأ�شعار النفط عند م�شت�يات منخف�شة ن�شبيا وتباط�ؤ النم� القت�شادي العاملي. 
وتناول املنتدى ا�شرتاتيجيات وحتديات تق�ية الإيرادات املحتملة ودور ال�شرائب 
الغري مبا�شرة خا�شة ال�شرائب على القيمة امل�شافة يف تعزيز الإيرادات العامة 
وجتارب  ال�شريبية  والعدالة  ال�شريبي  الإ���ش��الح  �شيا�شات  اإىل  اإ�شافة  للدولة 
الدول العربية يف هذا ال�شاأن بجانب ق�شايا تعزيز كفاءة اإدارة ال�شرائب وكيفية 
بكلمة  الطاير  واأك��د  العربية.  ال��دول  ال�شريبية يف  للمنظ�مة  اإدارة حديثة  بناء 
له يف الفتتاح اعتزاز دولة الإمارات با�شت�شافة هذا احلدث الهام للمرة الثانية 
وي�شكل من�شة  الفكر  وق��ادة  القرار  نخبة من �شناع  وال��ذي يجمع  الت�ايل  على 
للح�ار البناء ح�ل الق�شايا املالية والقت�شادية يف وقت ت�اجه فيه دول املنطقة 
الت�شدي لها ومعاجلتها على ال�جه الذي  التي ل بد من  جملة من التحديات 
القت�شادية  الظروف  اإن  واأ�شاف  الجتماعي.  والرفاه  النم�  ا�شتدامة  ي�شمن 
واأ�شحاب  القرار  التي ينبغي على �شناع  التحديات  العديد من  احلالية فر�شت 
تتنا�شب  التي  املالئمة  بال�شيا�شات  لها  وال�شتجابة  معها  التعاطي  الخت�شا�ض 
املدى  بعيدة  التنم�ية  وال�شرتاتيجيات  والجتماعية  القت�شادية  الظروف  مع 
املحلية  الأبعاد  تراعي  تف�شيلية معمقة  درا�شات  ي�شتلزم  ال��ذي  الأم��ر  دول��ة  لكل 

وال�شيناري�هات الكلية ووفق النماذج الدولية واأف�شل املمار�شات العاملية.

ارتفاع موؤ�شر »فوت�شي نا�شداك دبي 
% الإمارات 20« بن�شبة 0.3 

•• دبي-وام:

دبي  نا�شداك  لب�ر�شة   20 الإم���ارات  دب��ي  نا�شداك  ف�ت�شي  م�ؤ�شر  ارتفع 
بن�شبة 0.3 يف املائة متقدما 10.1 نقطة ليغلق على 3391.5 نقطة يف 
ختام تداولت ام�ض حيث بلغت كمية الأ�شهم املتداولة نح� 241 األف �شهم 

بقيمة ثالثة ماليني و822 األف دولر اأمريكي.
وكان �شهم �شركة م�انئ دبي العاملية اأكر ن�شاطا من حيث قيمة التداول 
اإذ بلغت نح� ثالثة ماليني   � � من بني ت�شع �شركات م�شجلة يف الب�ر�شة 
و753 األف دولر بتداول نح� 185 األف �شهم اإذ اأغلق عند �شعر 20.23 
�شركة  �شهم  ت��اله  ال�شابق  �شعره  عن  املائة  يف   1.1 ن�شبته  بارتفاع  دولر 
اإغالق  األف �شهم ب�شعر   53 األف دولر بتداول   59 الإم��ارات ريت بقيمة 

1.101 دولر بانخفا�ض ن�شبته 0.2 يف املائة مقارنة ب�شعره ال�شابق.
20 �شهما لأكر  اأداء   20 ويتعقب م�ؤ�شر ف�ت�شي نا�شداك دبي الإم��ارات 
ال�����ش��رك��ات امل��درج��ة يف ���ش���ق دب��ي امل���ايل و���ش���ق اأب���� ظبي ل����الأوراق املالية 
بالن�شبة  وال�شتثمار  للتح�ط  اآلية  ليك�ن  ت�شميمه  ومت  دب��ي  ونا�شداك 

للم�شتثمرين من منطقة اخلليج العربي وخمتلف اأنحاء العامل.
وتعد نا�شداك دبي � التي تتخذ مركز دبي املايل العاملي مقرا لها � ب�ر�شة 
مالية عاملية تقدم خدماتها للمنطقة بني غرب اأوروبا و�شرق اآ�شيا وت�شتقبل 
امل�شدرين �ش�اء من املنطقة اأم من �شتى اأنحاء العامل الذين يتطلع�ن اإىل 
والدويل.  الإقليمي  امل�شت�يني  على  ال�شتثمارية  الفر�ض  من  ال�شتفادة 
الب�ر�شات  يف  املتداولة  وال�شلع  وامل�شتقات  الأ�شهم  حاليا  الب�ر�شة  وتدرج 

واملنتجات املهيكلة وال�شك�ك ال�شندات الإ�شالمية وال�شندات التقليدية.
كانت نا�شداك دبي قد قامت بتعهيد عمليات التداول والت�ش�ية واملقا�شة 
عام  م��ن  ي�لي�   11 بتاريخ  امل���ايل  دب��ي  ���ش���ق  اإىل  املالية  الأوراق  وح��ف��ظ 
2010 يف اإطار ا�شرتاتيجيتها الهادفة اإىل تعزيز تداول الأ�شهم املدرجة 
لديها من قبل امل�شتثمرين الأفراد وجمعهم يف جمم�عة واحدة مع �شي�لة 

امل�ؤ�ش�شات ال�شتثمارية.

مليون درهم قيمة   947
ت�شرفات العقارات يف دبي ام�س

•• دبي -وام:

بيع  واج���راءات  وفيالت  و�شقق  اأرا����ض  من   �� العقارات  ت�شرفات  قيمة  بلغت 
ورهن واإج��ارة منتهية بالتملك �� يف دبي ام�ض نح� 947 ملي�ن درهم منها 
433 ملي�ن درهم معامالت بيع اأرا�ض و�شقق وفيالت وعمليات رهن بقيمة 
الذي   ���� للت�شرفات  الي�مي  التقرير  واأو���ش��ح  دره���م.  ملي�ن    514 ح���ايل 
�� اأن الدائرة �شجلت 198 مبايعة  ت�شدره دائرة الأرا�شي والأمالك يف دبي 
منها 36 لأرا�ض بقيمة 239 ملي�ن درهم و 192 مبايعة ل�شقق وفيالت ب�� 
194 ملي�ن درهم. وتقدمت اليفرة 3 على باقي مناطق دبي من حيث عدد 
املبايعات بت�شجيلها 17 مبايعة بقيمة 20 ملي�ن درهم فمنطقة اليفرة 2 
بت�شجيلها خم�ض مبايعات قيمتها خم�شة ماليني درهم. وكان اأهم مبايعات 
الأرا�شي من حيث القيمة مبايعة مببلغ 54 ملي�ن درهم يف منطقة جممع 
منطقة  يف  دره��م  ملي�ن   38 بقيمة  مبايعة  تلتها  ال��ث��اين  لال�شتثمار  دب��ي 
بقيمة  مبايعة  والفيالت  ال�شقق  مبايعات  اأه��م  كان  بينما  التجاري.  اخلليج 
ماليني  باأربعة  مبايعة  تلتها  خليفة  ب��رج  منطقة  يف  دره��م  ماليني  خم�شة 
درهم يف منطقة الثنية الرابعة. وت�شدرت وادي ال�شفال 7 املناطق من حيث 
عدد مبايعات ال�شقق والفيالت م�شجلة 36 مبايعة بقيمة 60  ملي�ن درهم 
تلتها منطقة اخلليج التجاري بت�شجيلها 22 مبايعة مببلغ 25 ملي�ن درهم. 
كما �شهدت الدائرة ام�ض ت�شجيل ره�ن بقيمة 514 ملي�ن درهم منها 17 
لأرا�ض مببلغ 332 ملي�ن درهم و 49 رهنا ل�شقق وفيالت ب�� 182 ملي�ن 
درهم  ملي�ن   180 بقيمة  الأوىل  الق�شي�ض  منطقة  يف  اأهمها  ك��ان  دره��م 

واأخرى يف منطقة احلبية الأوىل بقيمة 107 ماليني درهم.

ب���الإن���اب���ة ل�����ش��رك��ة اأدن��������ك ل��ل��ت���زي��ع : 
تعتمد اأدن�ك للت�زيع منهجية وا�شحة 
اإعادة  اأ�شعار  وحم��ددة يف عملية حتديد 
�شهرياً،  امل�شال  ال��غ��از  ا�شط�انات  تعبئة 
الع���ت���ب���ار مراعاة  ب��ع��ني  ت���اأخ���ذ  ب��ح��ي��ث 
م�شالح امل�شتهلكني وعمالء الغاز املنزيل 
وم�اكبة  الإم���������ارات،  دول�����ة  يف  امل�������ش���ال 
الغاز.  ملنتج  العاملية  الأ���ش��ع��ار  ت��غ��ي��ريات 
للت�زيع  اأدن���ك  حر�ض  الرا�شدي  واأك��د 
على تطبيق �شعر البيع اجلديد بال�شكل 
القت�شادي الأمثل الذي يحفظ حق�ق 
وبالتعاون  والعمالء  امل�شتهلكني  جميع 

مع خمتلف اجلهات ذات العالقة. 
وت�فر اأدن�ك للت�زيع للم�شتحقني الغاز 
امل�شال بال�شعر املدع�م، 20 درهماً ل�شعة 
25 رطاًل و30 درهماً ل�شعة 50 رطاًل 
يف اأب�ظبي واملناطق ال�شمالية من خالل 
ت�شدرها  ال��ت��ي  غ���از   - اإ  رح����ال  ب��ط��اق��ة 

ال�شركة. 

غرفة جتارة و�شناعة ال�شارقة تبحث �شبل تو�شيع اآفاق التعاون مع مدينة فروت�شواف البولندية
•• ال�شارقة-الفجر:

و�شناعة  جت������ارة  غ���رف���ة  ا���ش��ت�����ش��اف��ت 
م�ؤخراً  الرئي�شي  مقرها  يف  ال�����ش��ارق��ة 
فروت�ش�اف  مدينة  م��ن  ب���ل��ن��دي  وف��د 
ت����را�����ش����ه ع����م����دة ف����روت���������ش�����اف راف������او 
ودتكيفيت�ض وذلك يف اطار اجل�لة التي 
قام بها ال�فد الزائر اىل اإمارة ال�شارقة 
بالتعاون مع دائرة العالقات احلك�مية 
ل���الط���الع ع��ل��ى م���ا ت��زخ��ر ب���ه الم����ارة 
والتعليم  وال��ف��ن���ن  ال����رتاث  جم���ال  يف 

وال�شتثمار.
�شلطان  بن  فاهم  ال�شيخ  اللقاء  ح�شر 
ب����ن خ���ال���د ال���ق���ا����ش���م���ي، رئ���ي�������ض دائ�����رة 
اهلل  عبد  و�شعادة  احلك�مية،  العالقات 
جتارة  غرفة  رئي�ض  الع�ي�ض،  �شلطان 
و���ش��ن��اع��ة ال�����ش��ارق��ة وع���دد م��ن اأع�شاء 
جمل�ض الإدارة، و�شعادة خالد بن بطي 

الهاجري مدير عام الغرفة.
ال��ل��ق��اء ب��ح��ث العالقات  وج���رى خ���الل 
الثنائية بني اجلانبني و�شبل تط�يرها 
يف امل���ج���الت الق��ت�����ش��ادي��ة ك���اف���ة، مبا 
ي�شهم يف دفع عالقات التعاون التجارية 
ال�شارقة  غ���رف���ة  ب���ني  وال���ش��ت��ث��م��اري��ة 
ومدينة فروت�ش�اف الب�لندية، وت��شيع 
اآفاقها امل�شتقبلية، حيث ناق�ش�ا اإمكانية 
التي  العديدة  الفر�ض  م��ن  ال�شتفادة 
اإقامة  خ���الل  م��ن  ال��ب��ل��دان  ب��ه��ا  يتمتع 

�شراكات ناجحة ومثمرة، كما مت بحث 
القطاعات  يف  ال���ت���ع���اون  ت��ع��زي��ز  ���ش��ب��ل 
كقطاعات  للطرفني،  املهمة  احل��ي���ي��ة 

ال�شياحة والتعليم وال�شحة وغريها.
وا����ش���ط���ح���ب ����ش���ع���ادة خ���ال���د ب����ن بطي 
ال��ه��اج��ري م��دي��ر ع���ام ال��غ��رف��ة ال�فد 
مرافق  لأه��م  ميدانية  ج�لة  يف  الزائر 
ال���غ���رف���ة لط���الع���ه���م ع���ل���ى اخل���دم���ات 
العمال  ملجتمع  الغرفة  تقدمها  التي 
حيث  الج���ان���ب،  وامل�شتثمرين  امل��ح��ل��ي 
ب��داأت اجل�لة يف اأرج��اء املعر�ض الدائم 
ل��ل��م��ن��ت��ج��ات ال�����ش��ن��اع��ي��ة امل��ح��ل��ي��ة الذي 
م�����ش��ن��ع مت   100 م����ن  اأك�������ر  ي�������ش���م 
 2200 اأك��ر من  اختيارها من �شمن 
ال�شارقة،  اإم�����ارة  حتت�شنهم  م�����ش��ن��ع��اً 
اأهم  ع��ن  �شعادته  م��ن  ل�شرح  وا�شتمعا  
ال�شارقة  تقدمها غرفة  التي  اخلدمات 
لت�شهيل عمل ال�شركات وقطاع الأعمال 
الغرفة  حت���ر����ض  ح���ي���ث  الإم����������ارة،  يف 
ع��ل��ى ت��ع��زي��ز م��ك��ان��ة ال�����ش��ارق��ة ك�جهة 
ا�شتثمارية لل�شركات وقطاعات الأعمال 
وامل�شاهمة  ال��دول��ي��ة،  اأو  املحلية  ���ش���اء 
الإيجابية والفعالة يف تنمية القت�شاد 

ال�طني.
وم�����ن ث����م ان���ت���ق���ل ال�����ف����د ال����زائ����ر اىل 
والذي  �شبا  كلي�برتا  ال�شحي  ال��ن��ادي 
املحلي  الغرفة واملجتمع  يقدم لأع�شاء 
امل�شت�ى  ع��ال��ي��ة  خ���دم���ات  الم�������ارة  يف 

والت�ا�شل  لال�شرتخاء  منا�شبة  وبيئة 
روؤية ع�شرية تن�شجم  الجتماعي وفق 
ال�شرتاتيجية  وال���روؤى  التطلعات  مع 
املثالية  ال��ب��ي��ئ��ة  ت��ه��ي��ئ��ة  اىل  ال���رام���ي���ة 
القادرة على امل�شاهمة بفعالية يف تعزيز 
وتط�ير جمتمع اعمال ال�شارقة، حيث 
اطلع ال�فد على ملعب ال�شك�ا�ض وقاعة 
الداخلي  ال�شباحة  وح������ض  البلياردو 
التن�ض  وط��اولت  وال�شاونا  واجلاك�زي 
والتي  املختلفة  ال��ري��ا���ش��ي��ة  والج���ه���زة 
التابع للغرفة  ال�شحي  النادي  يقدمها 
يف اطار اخلدمات التي تقدمها الغرفة 

اخلا�ض  والقطاع  املنت�شبني  لأع�شائها 
يف المارة.

واأ�شار �شعادة خالد بن بطي خالل لقاءه 
ال��زائ��ر اىل اهمية  ال��ب���ل��ن��دي  ب��ال���ف��د 
ايجاد مبادرات م�شرتكة وفاعلة ت�شهم 
يف ت�شجيع اأع�شاء جمتمع العمال من 
القت�شادية  ال�شراكة  لتعزيز  اجلانبني 
م���ؤك��داً حر�ض  وب���ل��ن��دا،  ال�شارقة  ب��ني 
ال�����ش��ارق��ة ع��ل��ى م�ا�شلة  غ��رف��ة جت���ارة 
القت�شادية  العالقات  لتق�ية  �شعيها 
ال�شديقني،  البلدين  ب��ني  وال��ت��ج��اري��ة 
معرباً عن اأمله باأن ت�شهم هذه الزيارة 

بني  امل�شرتك  التعاون  اأوج���ه  تعزيز  يف 
الإمارة ومدينة فروت�ش�اف الب�لندية، 
ودعم كل ما من �شاأنه ت�شجيع جمالت 
العالقة  وت�طيد  املختلفة،  ال�شتثمار 
ال�شديقني،  ال��ب��ل��دي��ن  ب���ني  ال��ث��ن��ائ��ي��ة 
حري�شة  ال�شارقة  غرفة  اأن  اإىل  لف��ت��اً 
بني  الق��ت�����ش��ادي  ال��ت��ق��ارب  تعزيز  على 
وب�لندا  ال�شارقة  الأعمال يف  جمتمعي 

وكافة نظرائها يف دول العامل.
واأ�������ش������اد ع����م����دة ف����روت���������ش�����اف راف������او 
اإمارة  يف  الكبري  بالتط�ر  ودتكيفيت�ض 
ت���ف��ره م��ن بيئة جاذبة  ال�����ش��ارق��ة وم���ا 
بالنه�شة  م�شيداً  والأع���م���ال،  للتجارة 
الثقافية والعلمية التي ت�شهدها المارة 
والرتاث  والفن�ن  بالتاريخ  واهتمامها 
باللقاء  �شعادته  ع��ن  م��ع��راً  والثقافة، 
امل�����ش��رتك م��ع غ��رف��ة ال�����ش��ارق��ة وجميع 
امل���ؤ���ش�����ش��ات وال���دوائ���ر ب��ال�����ش��ارق��ة، وعن 
املرافق  ال���ف��د  واأع�����ش��اء  امتنانه  م��دى 
التي  له مب�شت�ى الرتحيب وال�شيافة 
تلق�ها منذ دخ�لهم اإىل اإمارة ال�شارقة، 
تعاون  حتقيق  اإىل  تطلعهم  عن  ف�شاًل 
م��ث��م��ر ب���ني ب��ل��ده��م ودول�����ة الإم�������ارات، 
ال�شارقة على وجه اخل�ش��ض.  واإم��ارة 
مع  بالتعاون  فروت�ش�اف  عمدة  ورحب 
اإمارة ال�شارقة يف العديد من املجالت، 
معراً عن اأمله يف تعزيز العالقات بني 

البلدين، حتقيقاً مل�شالح اجلانبني.

الأ�شهم ت�شتعيد خ�شرتها وتك�شب ملياري درهم بداية الأ�شبوع
جي اأف ات�ض اإىل م�شت�ى 2.78 درهم بنم� ن�شبته 

.  5.3%
ومن اإجمايل اأ�شهم 63 �شركة جرى تداولها اأم�ض 
الأول يف ال�ش�قني ارتفعت اأ�شعار اأ�شهم 28 �شركة 
يطراأ  ومل  �شركة   25 اأ�شهم  اأ�شعار  تراجع  مقابل 
تغيري يذكر على اأ�شعار اأ�شهم 10 �شركات ح�شبما 

اأظهره الر�شد الي�مي للتعامالت .
اف�شاح  �شي�شهد  اجل����اري  الإ���ش��ب���ع  اأن  اإىل  ي�����ش��ار 
العام  املالية عن  50 �شركة عن بياناتها  اأكر من 
حددتها  التي  ال��ف��رتة  اإن��ت��ه��اء  قبل  وذل��ك   2016
املدرجة  لل�شركات  وال�شلع  امل��ال��ي��ة  الأوراق  هيئة 
ل���الإع���الن ع���ن م��ي��زان��ي��ات��ه��ا غ���ري امل��دق��ق��ة والتي 

ت�شادف ي�م الأربعاء املقبل .

اأن��ب��اء الإم����ارات  ال�����ش���ق ل��كالة  وق���ال و���ش��ط��اء يف 
اإن ب���داي���ة ت��ع��ام��الت الإ����ش���ب����ع ك��ان��ت ج��ي��دة رغم 
انخفا�ض حجم ال�شي�لة املتداولة الأمر الذي مكن 
م�ؤ�شراتها من ا�شتعادة امل�شت�يات التي تخلت عنها 

يف جل�شة ي�م اخلمي�ض املا�شي ..
 وبلغت قيمة ال�شفقات املرمة يف ال�ش�قني 826 
ملي�ن درهم وعدد الأ�شهم املتداولة 589 ملي�ن 

�شهم نفذت من خالل 7413 �شفقة.
واأك�����د وائ����ل اأب���حم��ي�����ش��ن اخل��ب��ري امل����ايل اأن����ه كان 
ال�شركات  اأ���ش��ه��م  على  ال��ت��داول  ت���ا���ش��ل  مالحظا 
ما  جي�����دة  مكا�ش�������ب  حقق������ت  الت�������ي  ال�طنية 
نهاي�������ة  جل�شة  خ�ش������ائر  عن  امل�ؤ�ش�������رات  ع������ض 

الأ�شب�ع املا�شي ..

 وقال اإن ترقب الإف�شاح عن نتائج �شركات قيادية 
العقارية �شكل عن�شرا حمفزا  ومن �شمنها اعمار 

للتداول يف �ش�ق دبي املايل.
العقار  الأك��ر لالأ�ش�اق من قطاعي  الدعم  وج��اء 
درهم   7.64 اإىل  اعمار  �شهم  وارتفع  والإ�شتثمار 
% ،وحقق �شهم ال�ش�ق مكا�شب  بنم� ن�شبته 1.3 
% �شاعدا اإىل 1.51 درهم  جتاوزت ن�شبتها 8.6 
و�شط �شفقات مكثفة بلغت قيمتها 103 ماليني 

درهم .
وكانت جل�شة الأم�ض �شهدت اأي�شا تداولت ن�شطة 
�ش�ق  يف  امل��زدوج  الإدارج  ذات  ال�شركات  اأ�شهم  على 
 7.5% تيليك�م  هيت�ض  �شهم  وك�شب  امل���ايل  دب��ي 
بالغا 0.849 درهم يف حني اأرتفع �شهم جمم�عة 

•• اأبوظبي -وام:
ع���ادت اأ���ش���اق امل���ال الإم��ارات��ي��ة لإ���ش��ت��ع��ادة ن�شاطها 
ال���ي����م الأول من  ت��ع��ام��الت  ب���داي���ة  ،م����ع  جم�����ددا 
الأ�شب�ع واأ�شافت القيمة ال�ش�قية لأ�شهم ال�شركات 
املتداولة مكا�شب مبقدار ملياري درهم ما ع��شها 
عن جزء من اخل�شائر التي تكبدتها يف جل�شة ي�م 
اخلمي�ض املا�شي نتيجة عمليات جني الأرباح التي 

تعر�شت لها .
بال�شع�د  املال������ي  دب�����ي  ل�ش�ق  العام  امل�ؤ�شر  وجنح 
ويف   0.53% ن�شبته  ب��ن��م���  ن��ق��ط��ة   3702 اىل 
اأب�ظبي  ل�ش�ق  الع������ام  امل�ؤ�ش�����ر  ارتف����ع  املقاب�����ل 
عند  مغلق�����ا   0.01% بن�شبة  امل��ال��ي��ة  ل�����الأوراق 

4570 نقطة .
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العدد 11943 بتاريخ 2017/2/13   
اعالن حم�سر حجز بالن�سر

يف الدعوى رقم 2016/164 بيع عقار مرهون 
م��ش�ع الق�شية : طلب اإذن بيع عقار مره�ن عبارة عن �شقة �شكنية - رقم العقار 1904 
 - 825 190 - رقم البلدية  اإم��ارة دبي - منطقة برج خليفة - رقم الر���ض   - الكائن يف 
  43 امل�اقف   19- الطابق  رقم   1- تي  ب�ليفارد   29 املبنى  ا�شم   1- املبنى  رقم   -  345

- B2  - امل�شاحة  74.23 مرت مربع - 799.01 قدم مربع 
طالب العالن : طالب التنفيذ : بنك اب�ظبي التجاري - �ض م ع  

املطل�ب اعالنه : املنفذ �شده  : 1- حم�شن علي بختياري  - جمه�ل حمل القامة. 
�شقة  وه��ي عبارة عن  ام�الكم اخلا�شة   بانه مت احلجز على  نعلنكم   -  : الإع��الن  م��ش�ع 
�شكنية مبنطقة برج خليفة رقم الر�ض 190 رقم العقار 1904 ا�شم املبنى 29 ب�ليفار تي 

قان�نا مفع�له  ونفاذ  جاء  مبا  للعلم  وذلك  به  املطالب  للمبلغ  وفاء   1
رئي�س الق�سم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11943 بتاريخ 2017/2/13   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2016/8196  عمايل جزئي                    
اىل املدعى عليه/1- الهرامات الثالثة للخدمات الفنية - �ض ذ م م   جمه�ل 
حم��ل الق��ام��ة مب��ا اأن امل��دع��ي/ ح��ام��د جم���دى ح��ام��د ع��ق��ل   ق��د اأق����ام عليك 
درهم(   5080( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة  وم��ش�عها  ال��دع���ى 
وت���ذك���رة ع�����ده مب��ب��ل��غ )2000 دره����م( وال��ر���ش���م وامل�����ش��اري��ف  رق���م ال�شك�ى 
امل�افق  الرب���ع���اء   ي����م  جل�شة  ل��ه��ا  وح����ددت    )MB166099853AE(
مكلف  فاأنت  ل��ذا    Ch1.A.2 بالقاعة  �شباحا    8.30 ال�شاعة    2017/2/22
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قان�نيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�ش�ر 
م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �شيك�ن مبثابة ح�ش�ري .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11943 بتاريخ 2017/2/13   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2016/2869  جتاري جزئي                    

اىل املدعي عليه / 1-ف�رتر�ض كابيتال لال�شتثمار - �ض ذ م م - فرع دبي  جمه�ل 
فردية  م�ؤ�ش�شة   - الت�ش�يقية  لال�شت�شارات  فرت�ش�  املدعي/  ان  القامة مبا  حمل 
الدع�ى وم��ش�عها  اأق��ام عليك  ل�تاه قد  الرحمن  : ح�شني علي عبد  - وميثله 
املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )243.000 درهم( والر�ش�م وامل�شاريف 
وات���ع���اب امل��ح��ام��اة وال��ف��ائ��دة 12% م��ن ت��اري��خ ال���ش��ت��ح��ق��اق وح��ت��ى ال�����ش��داد التام.  
ال�شاعة 8.30 �ض بالقاعة  امل�افق 2017/2/16   وحددت لها جل�شة ي�م اخلمي�ض  
Ch1.B.6 لذا فاأنت مكلف باحل�ش�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل ويف 

حالة تخلفك فان احلكم �شيك�ن مبثابة ح�ش�ري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11943 بتاريخ 2017/2/13   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2016/625 تنفيذ �سرعي  
اىل املنفذ �شده/1- بج�رن �ش�باك  جمه�ل حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/اأزانيا 
ي��شف اين�رو وميثله : �شمرية عبد اهلل علي قرقا�ض قد اأقام عليك الدع�ى التنفيذية 
املذك�رة اعاله والزامك بتنفيذ احلكم ال�شادر يف الدع�ى رقم 2015/67 اح�ال نف�ض 
�شخ�شية  اح�ال  ا�شتئناف  رقمي 2016/66+55  بال�شتئنافني  غري م�شلمني" واملعدل 
وم�اريث " القا�شي بالزام املنفذ �شده ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره )141974 درهم( 
�شامال للر�ش�م وامل�شاريف مع اللتزام ب�شداد النفقة ال�شهرية يف ت�اريخ ال�شتحقاق.  
وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11943 بتاريخ 2017/2/13   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2017/7 تنفيذ عقاري   
ان طالب  املنفذ �شده/1-ال�شيد فتحى حممد خليل جمه�ل حمل القامة مبا  اىل 
التنفيذ/بنك ات�ض ا�ض بي �شي ال�شرق الو�شط املحدود وميثله : احمد ح�شن رم�شان 
اآل علي نعلنكم باحلكم ال�شادر يف الدع�ى رقم 2015/44 عقاري جزئي  ي�م الثالثاء  
بتاريخ  2015/9/29  باعتباره �شندا تنفيذيا وذلك 1- بالزامكم ب�شداد مبلغ وقدره 
ي�م   15 خ��الل  املحكمة  خزينة  اأو  التنفيذ  طالب  اىل  وت�شليمه  دره��م   )113884.07(
من تاريخ ن�شر هذا الع��الن  2- �شحة وتثبيت احلجز التحظفي م��ش�ع الدع�ى 
�شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  وعليه  ذل���ك.    زاد على  ما  ورف�ض  به  املق�شى  املبلغ  ح��دود  يف 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذك�ر خالل 15 ي�ما من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11943 بتاريخ 2017/2/13   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2016/2538 تنفيذ جتاري  
ان  الغفار  جمه�ل حمل القامة مبا  ب��الل عبد  املنفذ ���ش��ده/1- حممد  اىل 
 : وميثله  اخل��ارج��ي��ة  وال��ت��ج��ارة  لال�شتثمار  العربي  التنفيذ/امل�شرف  طالب 
عبا�ض م�شتت فندي املالكي  قد اأقام عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله 
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )598623.59( درهم والفائدة القان�نية 
املحكم - 2- ف�شخ  او خزينة  التنفيذ  ال�شداد  اىل طالب  ب�اقع 9% حتى متام 
عقد القر�ض بني الطرفني امل�ؤرخ يف 2014/5/12 -  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذك�ر خالل 15  الج��راءات 

ي�ما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11943 بتاريخ 2017/2/13   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2017/184  تنفيذ جتاري  
م م  جمه�ل حمل  ذ  - �ض  للت�زيع  انبي�تي  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
 : وميثله  ذي��اب  اإب��راه��ي��م  التنفيذ/حممد  طالب  ان  مب��ا  الق��ام��ة 
نبيه اأحمد بدر  قد اأقام عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله 
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )712338( درهم اىل طالب 
التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذك�ر خالل 15 

ي�ما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11943 بتاريخ 2017/2/13   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2016/2081  مدين  جزئي 

اىل املدعي عليه / 1-وئ��ام الفزين  جمه�ل حمل القامة مبا ان املدعي/ املركز 
اأقام  الغربي لتق�مي وطب ال�شنان وميثله : �شالح ح�شن حممد مبا�شري   قد 
املدعي عليها مببلغ وقدره )24.000  بالزام  املطالبة  الدع�ى وم��ش�عها  عليك 
درهم( والر�ش�م وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة  9% من تاريخ  ال�شتحقاق  
وحتى ال�شداد التام.  وحددت لها جل�شة ي�م اخلمي�ض  امل�افق  2017/2/16  ال�شاعة 
8.30 �ض بالقاعة Ch2.D.18 لذا فاأنت مكلف باحل�ش�ر اأو من ميثلك قان�نيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة 

اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيك�ن مبثابة ح�ش�ري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11943 بتاريخ 2017/2/13   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2016/5627  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-ا�ش�ين �شاند للتجارة العامة �ض.ذ.م.م جمه�ل حمل القامة مبا 
ان املدعي / �شام�يل ايكامينا ديل��ض ري�ض  قد اأقام عليك الدع�ى وم��ش�عها املطالبة 
مب�شتحقات عمالية وقدرها )27967 درهم( وتذكرة ع�دة مببلغ )1500 درهم( والر�ش�م 
وامل�شاريف رقم ال�شك�ى:MB164276496AE/2016 وحددت لها جل�شة ي�م 
ch.1.A.2 لذا فاأنت مكلف  الثالثاء امل�افق 2017/2/14 ال�شاعة 8.30 �ض بالقاعة 
م�شتندات  او  لديك من مذكرات  ما  بتقدمي  وعليك  قان�نيا  اأو من ميثلك  باحل�ش�ر 
ف��اأن احلكم �شيك�ن  الأق��ل، ويف حالة تخلفك  اأي��ام على  للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة 

مبثابة ح�ش�ري علما باأن الدع�ى معادة للمرافعة. 
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11943 بتاريخ 2017/2/13   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2016/8831  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-م�شنع روزا للمفرو�شات �ض.ذ.م.م جمه�ل حمل القامة 
مبا ان املدعي / ا�شامه نائل ال�شيد احمد  قد اأقام عليك الدع�ى وم��ش�عها 
املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )99500 درهم( والر�ش�م وامل�شاريف رقم 
ال�شك�ى:MB168043626AE/2016 وحددت لها جل�شة ي�م الثالثاء 
امل�افق 2017/3/7 ال�شاعة 8.30 �ض مبكتب القا�شي لذا فاأنت مكلف باحل�ش�ر 
م�شتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قان�نيا  ميثلك  م��ن  اأو 
ف��اأن احلكم  الأق��ل، ويف حالة تخلفك  اأي��ام على  للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة 

�شيك�ن مبثابة ح�ش�ري .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11943 بتاريخ 2017/2/13   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2016/8340  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-جل�بال ان�شنتف لل�شياحة �ض.ذ.م.م جمه�ل حمل القامة مبا 
اأقام عليك الدع�ى وم��ش�عها  ان املدعي / كري�شتينا ج�نزالي�ض �شاريب�نغ  قد 
 2000( مببلغ  ع�دة  وتذكرة  دره��م(   53222( وقدرها  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة 
وحددت   MB167366954AE:ال�شك�ى رقم  وامل�شاريف  والر�ش�م  دره��م( 
لذا  القا�شي  8.30 �ض مبكتب  ال�شاعة  امل�افق 2017/3/7  الثالثاء  ي�م  لها جل�شة 
فاأنت مكلف باحل�ش�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن 

احلكم �شيك�ن مبثابة ح�ش�ري .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11943 بتاريخ 2017/2/13   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2016/4596  عمايل جزئي
املدعي  ان  القامة مبا  / 1-ري��ر فيلد اجنينري�ض جمه�ل حمل  املدعي عليه  اىل 
اأق��ام عليك الدع�ى وم��ش�عها املطالبة مب�شتحقات  / ج�ل ك��شتان ب�بندا  قد 
والر�ش�م  دره��م(   2000( ع���دة مببلغ  وت��ذك��رة  دره��م(   27506.2( وق��دره��ا  عمالية 
وامل�شاريف رقم ال�شك�ى:MB163402688AE/2016 وحددت لها جل�شة 
ي�م الثالثاء امل�افق 2017/2/14 ال�شاعة 8.30 �ض بالقاعة ch.1.A.2 لذا فاأنت 
او  بتقدمي ما لديك من مذكرات  قان�نيا وعليك  اأو من ميثلك  مكلف باحل�ش�ر 
فاأن  تخلفك  حالة  ويف  الأق��ل،  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات 

احلكم �شيك�ن مبثابة ح�ش�ري .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11943 بتاريخ 2017/2/13   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/504  عمايل جزئي

�����ض.ذ.م.م جمه�ل  الفنية  للخدمات  الب���داع  1-ا���ش��ل   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
اأقام عليك  حمل القامة مبا ان املدعي /راج ك�مار رافيندرا �شاه �شاه قد 
درهم(   9417( وقدرها  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة  وم��ش�عها  الدع�ى 
ال�شك�ى  رق��م  وامل�شاريف.  وال��ر���ش���م  دره���م(   2000( مببلغ  ع���دة  وت��ذك��رة 
امل�افق  الرب����ع����اء  ي�����م  ج��ل�����ش��ة  ل��ه��ا  وح�����ددت    MB167005297AE
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   ch1.A.5:بالقاعة ���ض   8.30 ال�شاعة   2017/2/22
باحل�ش�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11943 بتاريخ 2017/2/13   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/505  عمايل جزئي

�����ض.ذ.م.م جمه�ل  الفنية  للخدمات  الب���داع  1-ا���ش��ل   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /اك����رم ع��ل��ي ���ش���ه��ب��ات ع��ل��ي ق��د اأق����ام عليك 
درهم(   9417( وقدرها  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة  وم��ش�عها  الدع�ى 
ال�شك�ى  رق��م  وامل�شاريف.  وال��ر���ش���م  دره���م(   2000( مببلغ  ع���دة  وت��ذك��رة 
امل�افق  اخل��م��ي�����ض  ي�����م  ج��ل�����ش��ة  ل��ه��ا  وح�����ددت    MB167005669AE
القا�شي لذا فاأنت مكلف باحل�ش�ر  ال�شاعة 8.30 �ض مبكتب   2017/2/16
اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11943 بتاريخ 2017/2/13   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/564  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-مطعم ومقهى �شمركند �ض.ذ.م.م جمه�ل حمل القامة 
مبا ان املدعي /كلزار احمد بايغ علي قد اأقام عليك الدع�ى وم��ش�عها املطالبة 
مب�شتحقات عمالية وقدرها )11.641 درهم( وتذكرة ع�دة مببلغ )2000 درهم( 
والر�ش�م وامل�شاريف. رقم ال�شك�ى MB168382731AE  وحددت لها جل�شة 
ي�م اخلمي�ض امل�افق 2017/2/16 ال�شاعة 8.30 �ض مبكتب القا�شي لذا فاأنت 
مكلف باحل�ش�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11943 بتاريخ 2017/2/13   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/569  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-ابناء �ش�هاج للمقاولت �ض.ذ.م.م جمه�ل حمل القامة مبا 
ان املدعي /م�شطفى عبدالقادر �شعيد عمر قد اأقام عليك الدع�ى وم��ش�عها 
املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )10526 درهم( وتذكرة ع�دة مببلغ )2000 
درهم( والر�ش�م وامل�شاريف. رقم ال�شك�ى MB167974387AE  وحددت 
القا�شي  ال�شاعة 8.30 �ض مبكتب  امل�افق 2017/3/7  الثالثاء  لها جل�شة ي�م 
لذا فاأنت مكلف باحل�ش�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11943 بتاريخ 2017/2/13   
اعالن حكم متهيدي بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2016/1766   جتاري كلي                              
اىل املدعي عليهم/1 - را�شد عبيد �شعيد ال�شام�شي للتجارة - �ض ذ م م 2- اديتيا 
ميهرا رامي�ض ك�مار ميهرا 3- �ش�وان�ض �ش�دري راتان ديب �شينغ جمه�يل حمل 
القامة مبا ان املدعي/ بنك اب�ظبي التجاري - فرع - قد اقام الدع�ى املذك�رة 
  2017/1/26 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم  وعليه  اعاله 
بندب   : امل������ش���ع  يف  الف�شل  وقبل  املحكمة  حكمت   : ال��ت��ايل  التمهيدي  احلكم 
منط�ق  وف��ق  مهمته  وتك�ن  باجلدول  ال��دور  �شاحب  املخت�ض  امل�شريف  اخلبري 
امل�افق  الثنني   ي���م  جل�شة  املحكمة  لها  وح��ددت  اجلل�شة  بتلك  ال�شادر  احلكم 
عدم  حالة  يف   Ch2.E.21 القاعة  يف  �شباحا   09  :  30 ال�شاعة    2017/2/13

�شداد املدعي امانة اخلبري. 
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11943 بتاريخ 2017/2/13   

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2016/463  جتاري كلي                                            

بان  نعلنكم  الق��ام��ة  حمل  جمه�ل  ح   م  �ض  انرتنا�شي�نال  جا�شك�  عليه/1-  املحك�م  اىل 
املنعقدة بتاريخ  2016/8/9 يف الدع�ى املذك�رة اعاله ل�شالح/  املحكمة حكمت بجل�شتها 
جتارة جيب �ض ذ م م / فرع دبي يف حق املدعي عليها الوىل وح�ش�ريا يف حق املدعي عليهما 
مبلغ  للمدعية  ي���ؤدوا  ب��ان  بينهم  فيما  بالت�شامن  عليهم  املدعي  :ب��ال��زام  والثالث  الثاين 
2.700.895.98 درهم )ملي�نان و�شبعمائة الف وثمامنائة وخم�شة وت�شع�ن درهما وثمانية 
وت�شع�ن فل�شا( والفائدة التاأخريية عنه 9% �شن�يا اعتبارا من تاريخ املطالبة يف 2016/4/6 
وحتى ال�شداد التام والزمتهم بر�ش�م الدع�ى وم�شروفاتها ومبلغ خم�شمائة درهم مقابل 
اتعاب املحاماة ورف�شت ما عدا ذلك من طلبات. حكما مبثابة احل�ش�ري قابال لال�شتئناف 
خالل ثالثني ي�ما اعتبارا من الي�م التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شم� 

ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكت�م حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11943 بتاريخ 2017/2/13   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2016/1855  جتاري كلي                     
اىل املدعي عليه / 1- حممد عبد الرحمن عبد الغفار اخلاجه )ابن املرح�مة/ زبيدة زين العابدين 
عبد الرحمن اخلاجه( 2- مرفت عبد الرحمن عبد الغفار اخلاجه )ابنة املرح�مة/ زبيدة زين 
العابدين عبد الرحمن اخلاجه(  3- كلثم عبد الرحمن عبد الغفار اخلاجه )ابنة املرح�مة/ زبيدة 
زين العابدين عبد الرحمن اخلاجه( جمه�يل حمل القامة مبا ان املدعي/ خ�رى هيل للبناء 
واملقاولت - ذ م م - وميثلها مديرها /جمال حممد احلاج عبداهلل اخل�ري وميثله:عبداهلل حممد 
عليهم  املدعي  بالزام  املطالبة  وم��ش�عها  الدع�ى  عليك  اأق��ام  قد  ال�شام�شي  العمران  عبداهلل 
 2015/10/7 ال�شتحقاق  تاريخ  من   %12 والفائدة  دره��م(   1152302( وق��دره  مببلغ  مت�شامنني 
وحتى ال�شداد التام والر�ش�م وامل�شاريف واتعاب املحاماة.   وحددت لها جل�شة ي�م الثنني  امل�افق  
اأو من ميثلك  2017/2/20  ال�شاعة 9.30 �ض بالقاعة Ch2.E.22 لذا فاأنت مكلف باحل�ش�ر 
قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على 

الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيك�ن مبثابة ح�ش�ري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11943 بتاريخ 2017/2/13   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2016/1890  جتاري كلي                     

ج�رناين  م�ل�شاند  ديني�ض   -2 م  م  ذ  �ش�برماركيت  1-�ش�ب�ي�ض   / عليه  املدعي  اىل 
ب�شفته كفيال �شخ�شيا وت�شامنيا ل�شركة �ش�ب�ي�ض �ش�بر ماركيت - ذ م م  جمه�يل 
حمل القامة مبا ان املدعي/ �شركة ال�فاق للتم�يل �ض م خ وميثله : عبد القادر ح�شني 
اأق��ام عليك الدع�ى وم��ش�عها املطالبة بالزام املدعي عليهما  بخيت حديجان   قد 
بالت�شامن والتكافل مببلغ وقدره )1189982.43دره��م( والر�ش�م وامل�شاريف و اتعاب 
املحاماة والفائدة 12% من تاريخ  ال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام و �شم�ل احلكم بالنفاذ 
املعجل بال كفالة.   وحددت لها جل�شة ي�م الثنني  امل�افق  2017/2/13   ال�شاعة 9.30 
اأو من ميثلك قان�نيا وعليك  Ch2.E.21 لذا فاأنت مكلف باحل�ش�ر  �ض بالقاعة 
اأي��ام على  او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة  بتقدمي ما لديك من مذكرات 

الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيك�ن مبثابة ح�ش�ري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11943 بتاريخ 2017/2/13   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/277  جتاري جزئي              

ال��زي��ر جمه�ل حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان  اأح��م��د ح�شني  امل��دع��ي عليه / 1-ح�شام  اىل 
املدعي/ دانة الأفاق للتجارة العامة - �ض ذ م م وميثله : ب�شار عبداهلل علي اإبراهيم 
بان  املطل�ب �شده  بالزام  املطالبة  الدع�ى وم��ش�عها  اأق��ام عليك  امل�شايبة   قد 
ي�ؤدي للطالب مبلغ وقدره )150.000 درهم( )مائة وخم�ش�ن الف درهم ل غري( 
ي�م  لها جل�شة  املحاماة.   وح��ددت  اتعاب  بالر�ش�م ومقابل  املطل�ب �شده  وال��زام 
فاأنت  لذا   Ch1.B.8 بالقاعة  8.30 �ض  ال�شاعة   2017/2/22 امل�افق   الربعاء  
اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  مكلف باحل�ش�ر 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11943 بتاريخ 2017/2/13   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2016/2003  جتاري كلي               

اىل املدعي عليه / 1-اأحالم ال�شحراء لال�شتثمارات والتط�ير العقاري - �ض ذ م م ، اخل�شم 
املدخل/ 2- ديزرت درمي انف�شمنت�ض �ض ذ م م  جمه�يل حمل القامة مبا ان املدعي/ �شركة 
بريفرين�ض لالأ�شا�شات واملقاولت - �ض ذ م م وميثله : اإبراهيم علي امل��شى احلمادي قد اأقام 
عليك الدع�ى وم��ش�عها املطالبة بالزام املدعي عليها واخل�شم املدخل بالت�شامن والتكافل 
وامل�شاريف  وال��ر���ش���م  دره���م(   7.215.710( وق���دره  مببلغ  للمدعية  يدفعا  ب��ان  بينهما  فيما 
واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد و�شم�ل احلكم بالنفاذ املعجل 
بال كفالة.  وحددت لها جل�شة ي�م الثنني  امل�افق  2017/2/20  ال�شاعة 9.30 �ض بالقاعة 
Ch2.E.22 لذا فاأنت مكلف باحل�ش�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11943 بتاريخ 2017/2/13   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2016/2903  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه/1-مازن حممد املختار عبد اهلل حمد  جمه�ل حمل القامة 
ال�شيد  مهدي  عبا�ض   : وميثله  ال�شالمي  اب�ظبي  م�شرف  امل��دع��ي/  ان  مب��ا 
املدعي  بالزام  املطالبة  وم��ش�عها  الدع�ى  عليك  اأق��ام  قد  الطاهري   خلف 
عليه مببلغ وقدره )110.746.40 درهم( والر�ش�م وامل�شاريف واتعاب املحاماة 
التام  ال�����ش��داد  وح��ت��ى  املطالبة  ت��اري��خ  م��ن   %2.59 ب���اق��ع  القان�نية  وال��ف��ائ��دة 
الثالثاء   ي���م  لها جل�شة  وح��ددت  كفالة.   بال  املعجل  بالنفاذ  احلكم  �شم�ل  و 
امل�افق  2017/2/14  ال�شاعة 8.30 �ض بالقاعة Ch1.B.10 لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قان�نيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�ش�ر 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11943 بتاريخ 2017/2/13   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/272  جتاري جزئي              

�شينغ  جا�شكمال   -2 م  م  ذ  �ض   - العامة  للتجارة  م�ر�ض  اأوت���   -1 عليهم/  املدعي  اىل 
رنبري �شينغ مافى رنبري �شينغ نرياجنان �ض 3- �شبري ح�شني حكيم الدين �شامغارحى  
جمه�يل حمل القامة مبا ان املدعي/ بي�ش�ن انرتنا�ش�نال. بي. يف   وميثله : �شيف 
بالزام  املطالبة  وم��ش�عها  ال��دع���ى  عليك  اأق��ام  قد  ال�شام�شي   الغبار  را�شد  �شعيد 
املدعي عليهم بالت�شامن والت�شامم ب�شداد مببلغ وقدره )262260.24 درهم( والر�ش�م 
امل���اف��ق  2017/2/22   الرب��ع��اء   ي���م  املحاماة. وح��ددت لها جل�شة  وات��ع��اب  وامل�شاريف 
ميثلك  م��ن  اأو  باحل�ش�ر  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch1.B.6 بالقاعة  ���ض   8.30 ال�شاعة 
اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قان�نيا 

بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 11943 بتاريخ 2017/2/13   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

  يف الدعوى رقم 2016/3229 تنفيذ جتاري
جمه�ل  �����ض.ذ.م.م  البناء  م���اد  لتجارة  ال��ري��ام��ي  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
����ض.ذ.م.م  واخ���ان��ه  ا�شغر  التنفيذ/علي  ان ط��ال��ب  الق��ام��ة مب��ا  حم��ل 
الدع�ى  عليك  اأق���ام  ق��د  البحر  حممد  ح�شن  حممد  وميثله:ي��شف 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة امل���ذك����رة اع����اله وال���زام���ك ب��دف��ع امل��ب��ل��غ امل��ن��ف��ذ ب���ه وق���دره 
)121752.02( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   وعليه فان 
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �شتبا�شر  املحكمة 

بالقرار املذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11943 بتاريخ 2017/2/13   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
  يف الدعوى رقم 2014/1088 تنفيذ جتاري

ان  امل��ح��دودة  جمه�ل حمل القامة مبا  املنفذ ���ش��ده/1- جمم�عة 32 للعقارات  اىل 

طالب التنفيذ/ب�ل كيتنج وميثله:علي ا�شماعيل ابراهيم اجلرمن قررت حمكمة دبي 

البتدائية بتاريخ:2016/12/28 اخطاركم ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره )489650.25( 

درهم خالل �شهر من تاريخ التبليغ وال بيع العقار )3107 من برج الك�نك�رد 1 من 

منطقة الثنية اخلام�شة( والعائد لكم بطريق املزايدة وفقا ملقت�شيات ن�ض املادة 295 

من قان�ن الجراءات املدنية وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك 

يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11943 بتاريخ 2017/2/13   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

  يف الدعوى رقم 2016/2066 تنفيذ جتاري

القامة مبا  قا�شمي جمه�ل حمل  قا�شم  املنفذ �شده/1- جابر  اىل 
عليك  اأق��ام  قد  اهلي  رم�شان  علي  �شالح  التنفيذ/حممد  طالب  ان 
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله  امل��ذك���رة  التنفيذية  ال��دع���ى 
وقدره )16769( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   وعليه 
عدم  ح��ال��ة  يف  بحقك  التنفيذية  الج����راءات  �شتبا�شر  املحكمة  ف��ان 

اللتزام بالقرار املذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11943 بتاريخ 2017/2/13   
اعالن حكم بالن�سر

            يف  الدعوى رقم 2015/2160   جتاري جزئي
بان  نعلنكم  الق��ام��ة  حم��ل  جمه�ل  ح�شني  �شعدو  ن�شال  ع��ل��ي��ه/1-  املحك�م  اىل 
املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ  2016/4/21  يف الدع�ى املذك�رة اعاله 
ل�شالح/حممد اب� القا�شم م�شع�د م��شى بالزام املدعي عليه بان ي�ؤدي للمدعي 
مبلغ وقدره )500.000( درهم )خم�شمائة الف درهم( مع الفائدة القان�نية ب�اقع 
وحتى  يف:2015/11/9  احلا�شل  الق�شائية  املطالبة  ت��اري��خ  م��ن  ت��ب��داأ  �شن�يا   %9
التام والزمت املدعي عليه بامل�شروفات ومبلغ الف مقابل اتعاب املحاماة  ال�شداد 
. حكما مبثابة احل�ش�ري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني ي�ما اعتبارا من الي�م 
التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شم� ال�شيخ حممد بن را�شد بن 

�شعيد اآل مكت�م حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11943 بتاريخ 2017/2/13   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2017/70  تنفيذ عمايل 
اىل امل��ن��ف��ذ ����ش���ده/1- حم��م��د الم���ني ل��ل��خ��دم��ات الفنية - ���ض ذ م م   
جمه�ل حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/عبدال�شالم ج�را مياه   
قد اأقام  عليكم الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله والزامكم بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )2773( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
بال�شافة اىل مبلغ )900( درهم ر�ش�م خلزينة املحكمة.  وعليه فان 
املحكمة �شتبا�شر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11943 بتاريخ 2017/2/13   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
    يف الدعوى رقم 2017/42  تنفيذ عمايل 

ال�شافية  الج����زاء  لرتكيب  ك��شت�م�ض  روي���ال  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
لل�شيارات جمه�ل حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ج�ن ريك�ض اوب�د 
والزامك  اع��اله  املذك�رة  التنفيذية  الدع�ى  عليك  اأق��ام   قد  فل�ريت�  
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )17425( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة بال�شافة اىل مبلغ )1421( درهم ر�ش�م خلزينة املحكمة.  وعليه 
فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11943 بتاريخ 2017/2/13   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
    يف الدعوى رقم 2017/239  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �شده/1- درمي ك�ن�شيبت ل�شيانه املباين وخدمات التنظيف 
�ض.ذ.م.م جمه�ل حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ل�ل�فا رايام�ض  
قد اأقام  عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله والزامك بدفع املبلغ 
املحكمة  او خزينة  التنفيذ  دره��م اىل طالب  وق��دره )19667(  به  املنفذ 
فان  املحكمة.  وعليه  ر�ش�م خلزينة  دره��م  بال�شافة اىل مبلغ )1558( 
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �شتبا�شر  املحكمة 

بالقرار املذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11943 بتاريخ 2017/2/13   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
    يف الدعوى رقم 2017/240  تنفيذ عمايل 

���ض.ذ.م.م جمه�ل حمل  للتكن�ل�جيا  بل�ض  بارك�د  املنفذ �شده/1-  اىل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/�شاجد ج�رومكال حممد �شايف  قد اأقام  
عليكم الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به 
املحكمة بال�شافة  او خزينة  التنفيذ  وقدره )19541( درهم اىل طالب 
املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر���ش���م  دره��م   )1551( مبلغ  اىل 
بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج����راءات  �شتبا�شر 

املذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11943 بتاريخ 2017/2/13   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2016/1711 تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �شده/1-  حممد جاويد حممد �شديق  جمه�ل حمل القامة 
اأقام  ق��د  اب��راه��ي��م   ع��ب��داهلل  عبداحلميد  التنفيذ/احمد  طالب  ان  مب��ا 
املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��اله  املذك�رة  التنفيذية  الدع�ى  عليكم 
به وق��دره )1945( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة  .وعليه 
فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11943 بتاريخ 2017/2/13   

مذكرة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2016/538  ا�ستئناف عقاري    

امل�شتاأنف �شده/ 1- ميم�ن لل��شاطة العقارية ذ.م.م جمه�ل حمل  اىل 
الريامي   ب�ل ترك وميثله:ح�شن علي مطر   / امل�شتاأنف  ان  القامة مبا 
ق��د ا���ش��ت��اأن��ف / احل��ك��م ال�����ش��ادر ب��ال��دع���ى رق��م 2016/188 ع��ق��اري كلي 

بتاريخ:2017/3/20     
وحددت لها جل�شه ي�م الثنني  امل�افق 2017/3/20 ال�شاعة 10.00 �شباحا  
ميثلكم  م��ن  او  ح�ش�ركم  يقت�شي  وعليه   ch1.C.11 رق��م  بالقاعة 

قان�نيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 11943 بتاريخ 2017/2/13   

       اإعادة اإعالن  بالن�سر
             يف  الدعوى 2016/1917  احوال نف�س م�سلمني

اىل املدعي عليه / 1- خالد زياد �شالح زيد الكيالين  جمه�ل حمل القامة مبا ان 
املدعي/ بثينة نايف ح�شن اب��شكران وميثله:عبداهلل نا�شر من�ش�ر حمد الكعبي 
قد اأقام عليك الدع�ى وم��ش�عها دع�ى طالق لل�شرر وال�شقاق واملطالبة مب�ؤخر 
واجرة  وزي���اد  رزان  �شغريين  ونفقة  �شابقة  زوج��ي��ة  ونفقة  املتعة  ونفقة  ال�شداق 
للمح�ش�نني.  خادمة  واج��رة  درا�شية  ور���ش���م  للح�شانة  م�شكن  واج��رة  احل�شانة 
وح��ددت لها جل�شة ي�م  الربعاء امل�افق  2017/2/22   ال�شاعة 8.30 �ض بالقاعة 
رقم )6( لذا فاأنت مكلف باحل�ش�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك 
من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل ، ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �شيك�ن مبثابة ح�ش�ري .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11943 بتاريخ 2017/2/13   
مذكرة اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2016/1592  ا�ستئناف جتاري    
اىل امل�شتاأنف �شده/ 1- وايز للنقليات العامه )م�ؤ�ش�شة فردية(  جمه�ل 
الرا�شي  الن�ر�ض لعمال احلفر وردم   / امل�شتاأنف  ان  حمل القامة مبا 
بالدع�ى رقم  ال�شادر  القرار/ احلكم  ا�شتاأنف  قد  ���ض.ذ.م.م   وت�ش�يتها 

2016/435 جتاري جزئي بتاريخ:2016/10/26     
 10.00 ال�شاعة   2017/3/15 امل���اف��ق  الرب��ع��اء   ي���م  جل�شه  لها  وح���ددت 
من  او  ح�ش�ركم  يقت�شي  وعليه   ch2.D.16 رق��م  بالقاعة  �شباحا  

ميثلكم قان�نيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 11943 بتاريخ 2017/2/13   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/153  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1- مرمي بالل �شعد للتجارة �ض.ذ.م.م  جمه�ل حمل القامة مبا ان املدعي/ 
ال��دع���ى وم��ش�عها  اأق���ام عليك  ق��د  ج���رج حبيقه  روك��ز  �����ض.ذ.م.م  وميثله:  للتجارة  خليفة 
ومائتان  الفا  و�شبع�ن  درهم( )ثالثة   73.286.33( وقدره  عليها مببلغ  املدعي  بالزام  املطالبة 
والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�ش�م  فل�شا(  وثالث�ن  وثالثة  درهما  وثمان�ن  و�شتة 
كفالة.  بال  املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�شم�ل  التام  ال�شداد  وحتى  املالية  املطالبة  تاريخ  من   %12
وحددت لها جل�شة ي�م الثنني امل�افق  2017/2/20  ال�شاعة 8.30 �ض بالقاعة Ch 1.B.8 لذا 
فاأنت مكلف باحل�ش�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات 

للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل . 
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11943 بتاريخ 2017/2/13   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/261  جتاري جزئي

ال�شايغ ب�شفته  ابراهيم  ���ض.ذ.م.م 2- فريد خليل  را���ض لت�زيع الطاقة  اىل املدعي عليه / 1- 
ال�شخ�شية وب�شفته املخ�ل على ت�قيع ال�شيكات  جمه�يل حمل القامة مبا ان املدعي/ ر�شيد 
اأقام عليك  ح�شني ل��الدوات الكهربائية ذ.م.م  وميثله: احمد ح�شن حممد عبداهلل املازمي قد 
والر�ش�م  دره��م(   394156( وق��دره  مببلغ  عليهم  املدعي  بالزام  املطالبة  وم��ش�عها  الدع�ى 
التام  ال�شداد  وحتى  الق�شائية  املطالبة  تاريخ  من   %12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف 
و�شم�ل احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة. وحددت لها جل�شة ي�م اخلمي�ض امل�افق 2017/2/23  
ال�شاعة 8.30 �ض بالقاعة Ch 1.B.6 لذا فاأنت مكلف باحل�ش�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11943 بتاريخ 2017/2/13   

اعالن حكم بالن�سر
            يف  الدعوى رقم 2016/1165  مدين جزئي

املدعي عليه/1- احمد بن لطفي بن عبدالرحمن فيزوا جمه�ل حمل القامة مبا  اىل 
ان املدعي/�شركة التاأمني العربية �ض.م.ل وميثله:�شمري حليم كنعان نعلنكم بان املحكمة 
حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ  2016/10/27  يف الدع�ى املذك�رة اعاله ل�شالح/�شركة 
درهم   )33.100( مبلغ  للمدعية  ي���ؤدي  بان  عليه  املدعي  بالزام  ���ض.م.ل  العربية  التاأمني 
)ثالثة وثالثني الف ومائة درهم( والفائدة القان�نية ب�اقع 9% �شن�يا من تاريخ املطالبة 
الق�شائية وحتى متام ال�شداد على ال تتجاوز ا�شل املبلغ املق�شي به والزمته بامل�شاريف 
خالل  لال�شتئناف  قابال  احل�ش�ري  مبثابة  حكما   . املحاماة  اتعاب  مقابل  وخم�شمائة 
ثالثني ي�ما اعتبارا من الي�م التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شم� ال�شيخ 

حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكت�م حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11943 بتاريخ 2017/2/13   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2016/2155  مدين جزئي

اىل املدعي عليه / 1- اك�شرت درايف �ض.ذ.م.م  جمه�ل حمل القامة مبا ان 
املدعي/ ن�ر زادة ط�ر خان  قد اأقام عليك الدع�ى وم��ش�عها املطالبة بالزام 
 %9 والفائدة  وامل�شاريف  والر�ش�م  درهم   )92725( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي 
من تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد التام وحددت لها جل�شة ي�م  الحد امل�افق  
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch 2.D.17 بالقاعة  ���ض   8.30 ال�شاعة     2017/2/26
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قان�نيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�ش�ر 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11943 بتاريخ 2017/2/13   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2016/8912  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-بي تي ال �ش�لر منطقة حرة ذ.م.م جمه�ل حمل القامة مبا 
ان املدعي / ك�رازون بيدي�ض �شرييل�  قد اأقام عليك الدع�ى وم��ش�عها املطالبة 
درهم(   2000( مببلغ  ع���دة  وت��ذك��رة  دره��م(   24663( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات 
ال�شاعة  امل�افق 2017/2/28  الثالثاء  ي�م  لها جل�شة  وامل�شاريف وحددت  والر�ش�م 
اأو من ميثلك قان�نيا  ch.1.A.5 لذا فاأنت مكلف باحل�ش�ر  8.30 �ض بالقاعة 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة 

اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �شيك�ن مبثابة ح�ش�ري .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11943 بتاريخ 2017/2/13   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2016/8239  عمايل جزئي
القامة  حمل  جمه�ل  ����ض.ذ.م.م  للحل�ل  1-ديف�كرافت�ض   / عليه  املدعي  اىل 
مبا ان املدعي / بديع العامل اب� احل�شني  قد اأقام عليك الدع�ى وم��ش�عها 
املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )7944 درهم( وتذكرة ع�دة مببلغ )2000 
درهم( والر�ش�م وامل�شاريف رقم ال�شك�ى:MB165558468AE وحددت 
القا�شي  مبكتب  �ض   8.30 ال�شاعة   2017/3/7 امل�افق  الثالثاء  ي�م  جل�شة  لها 
لذا فاأنت مكلف باحل�ش�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل، ويف حالة 

تخلفك فاأن احلكم �شيك�ن مبثابة ح�ش�ري .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11943 بتاريخ 2017/2/13   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/501  عمايل جزئي

�����ض.ذ.م.م جمه�ل  الفنية  للخدمات  الب���داع  1-ا���ش��ل   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
اأق���ام عليك  امل��دع��ي /مبني احمد مقب�ل احمد ق��د  حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان 
الدع�ى وم��ش�عها املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )11742 درهم( 
ال�شك�ى  رق��م  وامل�شاريف.  وال��ر���ش���م  دره���م(   2000( مببلغ  ع���دة  وت��ذك��رة 
MB167005525AE  وحددت لها جل�شة ي�م الحد امل�افق 2017/2/26 
اأو من  لذا فاأنت مكلف باحل�ش�ر   ch1.A.5:بالقاعة ال�شاعة 8.30 �ض 
ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11943 بتاريخ 2017/2/13   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2016/8381  عمايل جزئي
القامة  �����ض.ذ.م.م جم��ه���ل حم��ل  لل�شحن  امل��دع��ي عليه / 1-وي��ل��ك��ري  اىل 
اأق����ام عليك  ب��ه��ارج��اف��ان ق��د  امل��دع��ي /ب��ه��ارج��اف��ان �ش�نيل ك���م��ار  مب��ا ان 
الدع�ى وم��ش�عها املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )46399 درهم( 
ال�شك�ى  رق��م  وامل�شاريف.  وال��ر���ش���م  دره���م(   2000( مببلغ  ع���دة  وت��ذك��رة 
mb166343772ae  وحددت لها جل�شة ي�م الثالثاء امل�افق 2017/2/14 
اأو من  لذا فاأنت مكلف باحل�ش�ر   ch1.A.1:بالقاعة ال�شاعة 8.30 �ض 
ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11943 بتاريخ 2017/2/13   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2016/8537  عمايل جزئي

����ض.ذ.م.م جمه�ل  الفنية  للخدمات  هاندز  1-اليجنت   / عليه  املدعي  اىل 
الدع�ى  عليك  اأق��ام  قد  فايز  ار�شد  /حممد  املدعي  ان  مبا  القامة  حمل 
امل��ط��ال��ب��ة مب�����ش��ت��ح��ق��ات ع��م��ال��ي��ة وق����دره����ا )8355 دره����م(  وم������ش���ع��ه��ا 
ال�شك�ى  رق��م  وامل�شاريف.  وال��ر���ش���م  دره���م(   3000( مببلغ  ع���دة  وت��ذك��رة 
mb166642326ae  وحددت لها جل�شة ي�م الثنني امل�افق 2017/2/20 
اأو من  لذا فاأنت مكلف باحل�ش�ر   ch1.A.2:بالقاعة ال�شاعة 8.30 �ض 
ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11943 بتاريخ 2017/2/13   
اعالن حكم بالن�سر

            يف  الدعوى رقم 2016/7433  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه/1- عمان لينك للنقل العام �ض.ذ.م.م جمه�ل حمل القامة مبا ان املدعي/
راجد علي ديالور خان نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ  2017/1/17  يف 
الدع�ى املذك�رة اعاله ل�شالح/راجد علي ديالور خان  بالزام املدعي عليها ان ت�ؤدي للمدعي 
مبلغ )15.849 درهم( )خم�شة ع�شر الف وثمامنائة وت�شعة واربع�ن درهم( والفائدة القان�نية 
عنه ب�اقع 9% �شن�يا من تاريخ املطالبة الق�شائية وحتى متام ال�شداد وتذكرة ع�دة مل�طنه عينا 
او مقابلها نقدا ما مل يكن قد التحق بالعمل لدى �شاحب عمل اخر والزمتها باملنا�شب من 
امل�شروفات واعفت املدعي من ن�شيبه منها . حكما مبثابة احل�ش�ري قابال لال�شتئناف خالل 
ال�شيخ  ال�شم�  با�شم �شاحب  الع��الن �شدر  لن�شر هذا  التايل  الي�م  اعتبارا من  ي�ما  ثالثني 

حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكت�م حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11943 بتاريخ 2017/2/13   

اعالن حكم بالن�سر
            يف  الدعوى رقم 2016/7524  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه/1- هاو�ض ت� ه�م ملقاولت البناء �ض.ذ.م.م جمه�ل حمل القامة 
مبا ان املدعي/بريين ادريان� دوكي� نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة 
دوكي�   ادري��ان���  ل�شالح/بريين  اع��اله  امل��ذك���رة  الدع�ى  بتاريخ  2017/1/15  يف 
بالزام املدعي عليها ان ت�ؤدي للمدعي مبلغ )24641 درهم( وتذكرة الع�دة ل�طنه 
عينا او نقدا مامل يلتحق بخدمة �شاحب عمل اخر والر�ش�م وامل�شاريف واعفت 
املدعي من ن�شيبه فيها . حكما مبثابة احل�ش�ري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني 
ي�ما اعتبارا من الي�م التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شم� ال�شيخ 

حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكت�م حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11943 بتاريخ 2017/2/13   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2017/100  تنفيذ عمايل 
اىل امل��ن��ف��ذ ����ش���ده/1- اي��ن��دو اري��ب��ي��ان ل��ل��خ��دم��ات الفنية - ���ض ذ م م   
اب�الب�شر  قد  التنفيذ/م�شع�د  ان طالب  جمه�ل حمل القامة مبا 
اأقام  عليكم الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله والزامكم بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )11684( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
بال�شافة اىل مبلغ )1009( درهم ر�ش�م خلزينة املحكمة.  وعليه فان 
املحكمة �شتبا�شر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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الفجرية الثقافية تنتخب جمل�س اإدارتها اجلديد

افتتاح معر�س الفن الت�شكيلي براأ�س اخليمة 

يطرح اأيديولوجية اجلهل يف القمة العاملية للحكومات 

اإبراهيم البليهي: ت�شكيل احل�شارات يبداأ ببناء العقول

فنا الأوريغامي والإيكيبانا اليابانيان  يحطان
 رحالهما يف الإمارات �شمن القمة العاملية للحكومات

•• دبي-الفجر: 

ال�����ش��ع���دي ابراهيم  ال��ك��ات��ب وامل��ف��ك��ر  ق���دم 
“اأيدول�جية  ب��ع��ن���ان  جل�شة  يف  البليهي 
الي�م  ف��ع��ال��ي��ات  ���ش��م��ن  ع��ق��دت  اجلهل” 
التي  للحك�مات  العاملية  القمة  من  الأول 
ملناق�شة  ج��ل�����ش��ات��ه��ا  م���ن  ح���ي���زاً  خ�����ش�����ش��ت 
ق�����ش��اي��ا ال���ت���ط���رف وال���ع���ن���ف ال���ت���ي تهدد 
الثقايف  التخريب  يف  وت�شهم  املجتمعات 

لالأجيال ال�شابة.  
اجلهل  اأي��دي���ل���ج��ي��ة  اإن  البليهي:  وق���ال 
ه���ّم راف��ق��ن��ي ل��زم��ن ط���ي��ل، و���ش��ع��ي��ت اإىل 
اأ�شرارها من خالل فهم كيفية  ا�شتك�شاف 
عمل الدماغ الب�شري الذي تبني يل اأنه ل 
اآلية للتفريق بني ال�ش�اب واخلطاأ  ميلك 
واحلقيقة وال�هم، بل الأ�شبق ه� ما يقتنع 
به والأ�شبق ه� غالباً اجلهل املركب لأنه ل 

يتم التحقق بجدية يف اأي م�شاألة.
اأم��ث��ل��ة ع���ن ت�شكل  وا���ش��ت��ع��ر���ض ال��ب��ل��ي��ه��ي 

ين�شاأ  من  اأن  اإىل  م�شرياً  الأيدي�ل�جيات، 
ومن  الك�نف��شية  على  يرتبى  ال�شني  يف 
ولكن  بروت�شتانتياً،  يك�ن  اأوروب���ا  يف  ين�شاأ 
ما نن�شاأ عليه وي�شبح معياراً لكل اأحكامنا 
يف احلياة نثق به ونعتره حقيقة مطلقة 
لأن الإن�شان يذوب يف املجتمع وه� مرمج 
للتلقي ونحن ن�شحنه مبا ن�شميه اله�ية، 
بدل اأن نعلم الإن�شان اأن يتحرر من الأفكار 

امل�شبقة. 
األ  ال��ذي يجب  التعليم  اأهمية  اإىل  واأ���ش��ار 
امل����اد  ال��ع��ق��ل وحت���ي��ل  ب��رجم��ة  ي�شهم يف 
التعليمية اإىل م�اد اأ�شبه بالدين، واإذا كنا 
تلك  ف��اإن  والعلمي  التقني  بالتقدم  نتغنى 
التقنيات مل ت�ؤثر يف تط�ير العقل خا�شة 

يف املجتمعات التي تخ�شعها مل�روثها.
اأننا نعي�ض  وراأى الكاتب واملفكر ال�شع�دي 
خارج م�شار التاريخ والإن�شانية على الرغم 
فالثقافات  العل�م،  يف  الهائل  التقدم  من 
ففي  باملجتمع،  تتحكم  التي  هي  امل���روث��ة 
املجتمعات املتقدمة النا�ض يركب�ن قاطرة 

اأم��ا يف  ت��ق��دم���ا،  مل��اذا  يعرف�ن  التقدم ول 
هم  مل��اذا  يعرف�ن  فال  املتخلفة  املجتمعات 

متخلف�ن.  
التعليم  اأن  اأختلف مع من يظن  واأ�شاف: 
بل  التخلف  من  املجتمعات  لنعتاق  �شبب 
اإذا  اإل  متاما،  معاك�ض  اجت��اه  يف  يك�ن  قد 
امل��ج��ت��م��ع مثلما  ع���ام يف  ت���ج��ه  اإىل  حت����ل 
ت���ق���اوم ثقافة  ال��ت��ي  ي��ح��دث يف الإم�������ارات 
عاماً يف  اأ�شبح هذا ت�جهاً  ف��اإذا  الكراهية، 
املدار�ض وامل�شاجد حت�لنا لثقافة الت�شامح 
النا�ض  ت����ه���م  ث��ق��اف��ة  وم����ن  وال��ت��ع��اي�����ض 
كل  تختر  ثقافة  اإىل  احلقيقة  بامتالك 
يالئم  م��ا  وت��خ��ت��ار  بينها  لتميز  احل��ق��ائ��ق 

تط�رها. 
معيار  اإن  بالق�ل:  حديثه  البليهي  وختم 
على  ال��ق��درة  ه���  ال�شع�ب  ل��دى  التح�شر 
اأجيالنا  تعبئة  اإىل  نلجاأ  كنا  واإذا  التغري، 
باأفكار �شد التغيري فلن نتمكن من التقدم، 
النقدي  ال����ع���ي  ل��دي��ه��م  ن��ن��م��ي  اأن  ع��ل��ي��ن��ا 
والأيدي�ل�جيات  امل��ف��اه��ي��م  يف  وال��ت��اأم��ل 

وم��راج��ع��ت��ه��ا ب��ن��ظ��رة حم��اي��دة ب��ع��ي��داً عن 
التفكري  حت����دي  اإن  الأع����م����ى.  ال��ت��ع�����ش��ب 
ال��ت��ق��ل��ي��دي ه����� الأ�����ش����ا�����ض ل���ل���خ���روج من 
التخلف الذي ه� تراكم تلقائي اأما التقدم 
وبناء احل�شارة فيتم باجلهد والتمحي�ض 

والنقد واملراجعة.
القمة العاملية للحك�مات

للحك�مات  ال���ع���امل���ي���ة  ال���ق���م���ة  اأن  ي���ذك���ر 
�شخ�شية   4000 م��ن  اأك����ر  ا�شتقطبت 
وط��ن��ي��ة واإق��ل��ي��م��ي��ة وع��امل��ي��ة م��ن اأك���ر من 
138 دولة، ما يعك�ض املكانة البارزة للقمة 
على امل�شت�ى الإقليمي والدويل والهتمام 
العاملية  واملنظمات  احلك�مات  من  الكبري 
العام واخلا�ض و�شّناع  وهيئات القطاعني 
القرار ورواد الأعمال والأكادمييني وطلبة 

اجلامعات واملبتكرين. 
وت�شت�شيف القمة 150 متحدثاً يف 114 
جل�شة لت�شليط ال�ش�ء على اأكر حتديات 
العامل امللحة وا�شتعرا�ض اأف�شل املمار�شات 

واحلل�ل الع�شرية للتعامل معها.

اأوريغامي  وف���ن���ان  م��ه��ن��د���ض  م��ي��ت��اين  ج�����ن  ق����دم 
العاملية  القمة  م��ن  الأول  ال��ي���م  فعاليات  �شمن 
ح�ل  ممتعا  عر�شا  اخلام�شة  بدورتها  للحك�مات 
فن الأوريغامي الياباين الذي يع�د يف جذوره اإىل 

مئات ال�شنني يف تقاليد املجتمع الياباين.
من جانبها قدمت هاروي اأوكي ت�شاميم رائعة من 
ال�رود م�شت�حاة يف الإيكيبانا هذا الفن الذي يعد 
بدوره اأي�شا من اأحد مق�مات احل�شارة اليابانية 

الغنية.

واأ�شار ميتاين اإىل اأن فن الأوريغامي فن تقليدي 
يع�د تاريخه اإىل 300 عام يف احل�شارة اليابانية 
املختلفة  الأ���ش��ك��ال  ل�شناعة  ال����رق  على  ويعتمد 
يدوي  ب�شكل  وحرفية  بدقة  اإع��داده��ا  يتم  وال��ت��ي 

ح�شريا .
وق���ال ميتاين: ميكن م��ن خ��الل ه��ذا ال��ف��ن عمل 
وذلك  وامل��ع��ق��دة  الب�شيطة  الأ���ش��ك��ال  م��ن  ال��ك��ث��ري 
مربعة  اأو  م�شتطيلة  ف��ق��ط  واح����دة  ورق  بقطعة 
بكرة  ت�شكيلها  ي��ت��م  ال��ت��ي  الأ����ش���ك���ال  اأح����د  وم���ن 

اإىل ال�شحة  طائر الكركي الذي يرمز يف ثقافتنا 
وال�شالم .

وقدم ميتاين خالل اجلل�شة العديد من الأ�شكال 
املختلفة التي بينت مدى دقة ت�شاميم هذا الفن 
ل�شعار  الأعمال ت�شميمه  نتاجه ومن هذه  وروعة 
ال��ق��م��ة احل��ك���م��ي��ة وذك����ر اأن����ه ع��م��ل ع��ل��ى ت��شيع 
نطاق اهتمامه يف هذا الفن من خالل دمج عل�م 
لت�شميم  وذل��ك  الت�شاميم  ت�شكيل  يف  الكمبي�تر 

قطع فنية جذابة تبتعد عن اخلط التقليدي .

م�شريا اإىل اأنه من خالل هذا الدمج بني هذا الفن 
التقليدي والتكن�ل�جيا ميكن عك�ض نتائجه على 
ال�شناعة الهند�شية. ويف معر�ض حديثها ح�ل فن 
اإن هذا الفن يرجع  اأوك��ي  الإيكيبانا قالت ه��اروي 
بجذوره اإىل الرهبان الب�ذيني حيث كان ي�شتخدم 
كطق��ض دينية فيما م�شى لكن مع مرور ال�قت 
له  دينيا  مرجع  ل  اليابان  يف  تقليديا  فنا  اأ�شبح 
اليابان تعمل  300 مدر�شة يف  اأن هناك  م��شحا 

على تدري�ض اأ�ش�ل هذا الفن .

الثقافية  الجتماعية  الفجرية  جمعية  انتخبت 
ام�ض جمل�ض  العادية  العم�مية  خالل جمعيتها 
اإدارتها اجلديد وذلك بح�ش�ر ممثلني عن وزارة 

تنمية املجتمع .
واأ�شفرت النتخابات عن اختيار خالد الظنحاين 
نائبة  اليماحي  و�شابرين  الإدارة  ملجل�ض  رئي�شا 
وحمدان  لل�شر  اأمينا  حمب�ب  و�شعيد  للرئي�ض 
املال مديرا ماليا والدكت�ر �شعيد احل�شاين رئي�شا 
داغر  وفاخرة  العامة  والعالقات  الإع��الم  للجنة 
وع�ش�ية  والأن�����ش��ط��ة  الفعاليات  للجنة  رئي�شة 
و�شعيد  ال�شحي  وخل�د  الدهماين  ه��دى  من  كل 

احلفيتي.
ورحبت �شابرين اليماحي - رئي�ض جمل�ض الإدارة 
ب��اأع�����ش��اء اجلمعية  ال�����ش��اب��ق - خ���الل الج��ت��م��اع 
العم�مية ومت ا�شتعر�ض التقرير الإداري واملايل 
لعام 2016 . من جانبه رحب خالد الظنحاين 
الدعم  وثمن   .. اجل��دد  الإدارة  جمل�ض  باأع�شاء 
الذي تتلقاه اجلمعية من �شاحب ال�شم� ال�شيخ 

الأعلى  املجل�ض  ع�ش�  ال�شرقي  حممد  بن  حمد 
حمد  ب��ن  حممد  ال�شيخ  و�شم�  ال��ف��ج��رية  ح��اك��م 
وال�شيخ  الفجرية  عهد  ويل  ال�شرقي  حممد  بن 
هيئة  رئي�ض  ال�شرقي  حمد  ب��ن  را���ش��د  ال��دك��ت���ر 

الفجرية للثقافة والإعالم .

م�ؤ�ش�شة  الثقافية  الفجرية  جمعية  اأن  واأو���ش��ح 
ال�شاملة  وم��ت��م��ي��زة يف خ��دم��ات��ه��ا  رائ����دة  وط��ن��ي��ة 
مل�اكبة  تهدف  والجتماعية  الثقافية  للعنا�شر 
والجتماعي  الثقايف  املجالني  يف  التط�رات  اآخر 
ودعم م�شريتهم ورفع م�شت�ى امل�شاركة الإعالمية 
وتعزيز اله�ية ال�طنية وتبادل املعل�مات وت�ثيق 
ال���ت���ع���اون ب���ني اجل��م��ع��ي��ة واجل��م��ع��ي��ات الأخ�����رى 
الجتماعية  ب���ال�������ش����ؤون  وامل��ه��ت��م��ني  وامل��ث��ق��ف��ني 

والثقافية داخل الدولة وخارجها.
وا���ش��ت��ع��ر���ض ال��ظ��ن��ح��اين اأب�����رز الإجن�������ازات التي 
�شمنها  وم��ن  انطالقتها  منذ  اجلمعية  حققتها 
ح�ش�لها على جائزة ال�شخ�شية الثقافية جلائزة 
الع�ي�ض الثقافية يف دورتها العا�شرة عام 1999 
امل�ؤ�ش�شات  ال�شارقة للعمل التط�عي فئة  وجائزة 
للجائزة  اخل��ام�����ش��ة  ال������دورة  يف  ال��رب��ح��ي��ة  غ���ري 
املبادرات  م��ن  ال��ع��دي��د  اإىل  اإ���ش��اف��ة   2006 ع��ام 
والتي  اجلمعية  قدمتها  التي  الرائدة  والرامج 

تعنى باملجتمع والثقافة والأ�شرة والطفل.

•• راأ�س اخليمة -الفجر

ال�طني  املجل�ض  ع�ش�  ال�شرهان  عبداهلل  ناعمة  اأم�ض  افتتحت 
اإب�داع( الذي  الحتادي معر�ض الفن�ن الت�شكيلية بعن�ان )فن و 
اخل��ي��م��ة يف  ب��راأ���ض  امل��ع��رف��ة  وتنمية  ال��ث��ق��اف��ة  وزارة  م��رك��ز  نظمه 

الأفني��- اإبراج جلف��ار .
قالت ال�شرهان : اإن املعر�ض �شم جمم�عة من الل�حات الت�شكيلية 
متط�رة  فنية  م���اه��ب  وتعك�ض  املتميز  ال��ف��ن��ي  احل�����ض  ع��ن  ت��ن��م 
ت�ؤ�ش�ض مل�شتقبل زاهر يف الفن الت�شكيلي م�ؤكدة على �شرورة تبني 
واأعربت  والبتكار،  الإب���داع  م�شرية  ل�شتمرار  �شمانا  امل�ه�بني 
الثقافة وتنمية املعرفة على ما يقدمه  عن تقديرها ملركز وزارة 
املجتمع مب�اهبهم  وتعريف  الت�شكيليني  الفنانني  لفئة  دعم  من 

وابداعاتهم .
على  احلايل  فراير   13 لغاية  �شي�شتمر  الذي  املعر�ض  وا�شتمل 
جم��م���ع��ة م��ن ال��ل���ح��ات الفنية ال��ت��ي م��ن اب����داع جم��م���ع��ة من 
الفنانني امل�اطنني الت�شكيليني اىل جانب اأخرين غري امل�اطنني.

الثقافة  وزارة  م��رك��ز  م��دي��ر  امل�����ش��اف��ري  م����زة  اأك���دت  م��ن جانبها 
وتنمية املعرفة براأ�ض اخليمة احلر�ض على التعاون مع خمتلف 
لدعم  ال�شرتاتيجيني  وال�شركاء  والحتادية  احلك�مية  اجلهات 
املبادرات التي تعزز قدرات امل�ه�بني وال�شتثمار الأمثل لطاقات 

�شباب الإمارات التي تعد الهدف ال�شرتاتيجي جله�د ال�زارة .
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)ممنوع االقرتاب اأو الت�صوير( يتناول العالقة بني رجل ال�صارع وال�صرطة

مريفت اأمني: ل اأجري وراء الأعمال، واأنتظر الدور املنا�شب

هل  الت�صوير(.  اأو  االق��رتاب  )ممنوع  وهو  اأعمالك  باأحدث  نبداأ   •
ي�صنَّف على اأنه فيلم كوميدي؟

- الفيلم يعتمد على ك�ميديا امل�قف، ولي�ض فيلماً ك�ميدياً من البداية للنهاية، 
وه� يتناول العالقة بني رجل ال�شارع وال�شرطة.

االأحداث؟ خالل  العالقة  هذه  تظهر  • وكيف 
ت��دورالأح��داث ح�ل عائلة حت�شل  - يف البداية يك�ن بينهم �شد وج��ذب، حيث 
على حكم ق�شائي بع�دة ق�شر كانت متتلكه يف الأربعينات، وتفاجاأ باأن امل�ج�د يف 
الق�شر ه� ق�شم �شرطة، فتقرر هذه العائلة الإقامة يف الق�شم، ومن هنا تت�لد 

م�اقف ك�ميدية، ويف النهاية يقرتب�ن بع�شهم من بع�ض.

الت�صوير(؟ اأو  االقرتاب  )ممنوع  اإىل  جذبك  �صيء  اأكرث  • ما 
فالفنان  ق��ب��ل،  م���ن  ق��دم��ه��ا  اأن  لأح����د  ي�����ش��ب��ق  ج���دي���دة، ومل  ف��ك��رت��ه   -
الأدوار  من  خمتلفة  اأن����اع  على  وت�شتمل  كثرية،  اأع��م��اًل  ميثل  عندما 

وامل��ش�عات، ل يك�ن �شهاًل عليه اإيجاد م��ش�ع جديد. فمثاًل فيلم 
)من 30 �شنة( بالن�شبة اإيّل كان جديداً، والأمر نف�شه بالن�شبة اإىل 
فيلم )بت�قيت القاهرة(، لذلك عندما اأجد م��ش�عاً جديداً اأفرح 

به، واأجتهد يف تاأديته باتقان وا�شتمتاع.

• يالحظ الكثريون اأنك يف اأعمالك االأخرية تتجهني 
بتحبني(...  )حماتي  اآخرها  وكان  الكوميديا،  اإىل 

فهل اأ�صبح هذا اللون هو االأقرب اإليِك؟
ك�ميدياً  فيلماً  اأق���دم  اأن  اأو  ال�شرف،  الك�ميديا  اأح��ب  ل   -

م������ش���ع )حل�(،  ع��ل��ّي  ُي��ع��َر���ض  لكن عندما  ب��اأك��م��ل��ه، 
وي�������ش���م���ل م����اق���ف 

ك�ميدية بالتاأكيد �شاأحر�ض على تقدميه.

)الرجل  م�صل�صل  يف  ومت�صلطة  قوية  �صخ�صية  قبل  من  قدمِت   •
بينها  ال��ف��رق  م��ا  االآخ����ر(. 
يف  �صخ�صيتك  وب��ني 
)ممنوع االقرتاب 

اأوالت�صوير(؟
م�شل�شل -  يف 

)ال������رج������ل 
الآخ�������ر( 

كل  تفقد  اأن  تخاف  وكانت  اأبنائها،  على  بالق�ش�ة  تت�شم  كانت  حكمت  �شخ�شية 
اأو  الق��رتاب  اأم��ا يف )ممن�ع  ال�شلطة.  اأج��ل  با�شتماتة من  �شيء، لذلك حت��ارب 
عليهم،  خ�فها  من  نابعة  اأولده���ا  على  �شدتها  )ث��ري��ا(  فالدكت�رة  الت�ش�ير(، 
لي�شت  ل��الأم  ال�شديدة  ال�شيطرة  اأن  ون��شح  اأخطاوؤها،  لها  ال�شخ�شيتني  وكلتا 

�شحيحة.

قوتها؟ ب�صبب  ال�صخ�صية  ُتكَره  اأن  تخ�صني  • اأال 
- ل اأفكر بهذا املنطق، وعندما قدمت )الرجل الآخر( تقبل اجلمه�ر �شخ�شيتي، 

وجنحت فنياً اأي�شاً، وح�شدُت عنها جائزة.

حقيقة م�صاركتك يف اإنتاج الفيلم بعد تعر�صه لتعرثات اإنتاجية؟ • ما 
- غري �شحيح على الإطالق، فاأنا ل اأ�شلح لالإنتاج، ول اأحب التعامل مع الأرقام 
اإىل  اأجت��ه  اأن  كله  عمري  م��دى  على  فكرت  وم��ا  عك�شية،  عالقة  بها  وعالقتي 

الإنتاج.

الداخلية؟ اإىل  باالإ�صاءة  الفيلم  يتهم  اأن  تخ�صي  • اأمل 
- العالقة يف نهاية الفيلم تك�ن طيبة، ول ن�شيء اإليهم يف �شيء.

املا�س(؟ )تراب  فيلم  عن  اعتذارك  �صبب  • وما 
- اعتذرت عنه، لأن الدور مل يعجبني، ومل اأجد نف�شي فيه.

الع�صاق(.  )ق�صر  م�صل�صل  خ��الل  من  جديدة  جتربة  تخو�صني   •
حدثينا عنه، وما �صبب موافقتك عليه؟

وللمرة  جيد،  ب�شكل  مكت�ب  وال�شيناري�  حل�ة  ت�ليفة  على  ي�شتمل  امل�شل�شل   -
الأوىل �شريى اجلمه�ر 6 من جن�م جيل الثمانينات يف عمل واحد، وهم فاروق 
الفي�شاوي وح�شني فهمي وعزت العاليلي وب��شي و�شهري رمزي واأنا، واحلقيقة 
امل�ؤلف حممد احلناوي كتب ت�زيعة الأدوار ب�شكل جيد على هيئة ثنائيات،  اأن 

و�شاأك�ن اأنا طرفاً يف ثنائي مع فاروق الفي�شاوي!

خالله؟ دورك  طبيعة  • وما 
تفا�شيل  ع��ن  احل��دي��ث  اأت����رك  اأن  ��ل  واأف�����شّ روم��ان�����ش��ي،  اج��ت��م��اع��ي  امل�شل�شل   -

ال�شخ�شية الآن.

ال�صبب  فما  الكبار.  جليل  فنية  اأعمال  كتابة  يف  ندرة  • هناك 
من وجهة نظرك؟

- طبيعة الفن هي اأن اأجياًل تزدهر، ثم ت�شلم اأجياًل اأخرى، وط�ل عمر 
ال�شينما والدراما هناك تعاون بني الأجيال املختلفة، واملهم اأن يحافظ 
ب�شبب  تاريخه  من  يقلل  ول  الفني،  العمل  داخ��ل  مكانته  على  الفنان 
اإمام،  الدور الذي يقدمه، واأنا حا�شر يف ذهني من�ذج مهم، ه� عادل 

ففي كل �شنة يقدم م�شل�شاًل، وُتكتب له اأعمال فنية خ�شي�شاً.

ال�صنوات  يف  التلفزونية  اأعمالك  قلة  املالحظ  من   •
االأخرية. ملاذا؟

ال�شبب  ه���  للتمثيل  وي�����ش��ت��ف��زين  ُيقنعني  ن�����ض  وج�����د  ع���دم   -
الدور  واأن��ت��ظ��ر  الأع���م���ال،  وراء  اأج���ري  ل  وبطبعي  الرئي�شي، 
املنا�شب الذي ُيعَر�ض علّي، واإذا مل ياأِت فل�شُت من الن�ع الذي 
يقدم اأي دور ملجرد الظه�ر على ال�شا�شة، وذلك حفاظاً على 

تاريخي.

�صيجد  االأخرية  الفرتة  يف  ال�صينما  الأحوال  • املتابع 
االأفالم  بينما  ال�صوق،  على  التجارية  االأفالم  �صيطرة 

ذات امل�صمون اجليد قليلة. كيف ترين هذا االأمر؟
- الأف���الم التجارية لي�شت من اخ��رتاع ه��ذه الأي���ام، بل هي 
كثرية  اأفالماً  هناك  اأن  تقديري  ويف  كله،  العامل  يف  م�ج�دة 

اأُنتجت يف الفرتة الأخرية جيدة امل�شت�ى وامل�شم�ن.

اأ�صياء  اأن هناك  • هل بعد عودتك اإىل الدراما وجدت 
كثرية تغريت؟

هناك  اأن  بجانب  ن�شجاً  اأك��ر  واأ�شبحت  اختلفت  امل��ش�عات   -
تقنيات فنية يف ال�ش�رة اأكر تط�راً.

ال�صنوات  يف  نظرك  لفتت  التي  امل�صل�صالت  اأك��رث  وم��ا   •
االأخرية؟

اأوتيل( وم�شل�شل )اأفراح القبة(،  اأعجبني جداً م�شل�شل )جراند   -
خالله  قدمت  ي�شرا  ال�شبهات(،  م�شت�ى  )ف���ق  م�شل�شل  واأي�شاً 
تتعر�ض  م�شل�شالت  هناك  اأن  راأي��ي  ويف  وجمياًل،  ج��دي��داً  دوراً 
بعد  ال��ن��ا���ض  يتابعها  ومعظمها  الأع��م��ال،  زح���ام  ب�شبب  للظلم 
رم�شان، واأنا عن نف�شي تابعت م�شل�شالت كثرية بعد رم�شان 

مثل )امليزان(.

زمان،  عن  اختلفت  اجلمال  مقايي�س  اأن  ترين  هل   •
مقارنة  بن�صبة جمال كبرية  اأن جيلك متتع  خ�صو�صًا 

باالأجيال اجلديدة؟
فنانات قمرات مثل  ال���راأي، وهناك  ه��ذا  اأتفق معِك يف  - ل 

ي�شرا الل�زي، وعم�ماً اجلمال �شيء ن�شبي تاأثريه يزول بعد وقت ق�شري، وتبقى 
اأن تك�ن املمثلة جميلة لكنها فارغة من  الروح وامل�هبة والثقافة، فمن املمكن 

الداخل، و�شاعتها �شيختفي جمالها!
االأعمال  بع�س  �صّناع  ي�صتغلها  املقولة  هذه  للواقع(،  مراآة  )الفن   •

الفنية الإظهار �صلبيات املجتمع. فما راأيك يف هذه الفكرة؟
- اأرف�ض اأن نظهر القبح يف اأفالمنا، لأن النا�ض اأحياناً يهرب�ن من ال�اقع اإىل 
الفن، ويريدون اأن ي�شاهدوا )حاجة حل�ة(. وعن نف�شي ل اأحب م�شاهدة الدم 

والعنف ول حتى اأفالم الرعب.

االإدمان،  م�صاكل  مثل  ال�صلبيات  بع�س  تتناول  اأعمااًل  هناك  لكن   •
وتتعر�س لتفا�صيل التعاطي؟

- هنا الأمر خمتلف، لأنني اأظهر اأ�شرار الإدمان، فمثاًل فيلم )املدمن( الذي قام 
ببط�لته الراحل الكبري اأحمد زكي لن ي�شتطيع مناق�شة الق�شية اإل اإذا تناول 
التفا�شيل التي تبني اأ�شرار امل�شكلة، واإل ف�شيحد من عر�ض الق�شية، و�شي�شعف 

م�شم�نها.

الفنية؟ لالأعمال  العمري  الت�صنيف  ترين  • وكيف 
- لي�شت واقعية بالن�شبة اإىل التلفزي�ن، وتنفيذها �شيك�ن �شعباً، لأن التلفزي�ن 
يف البيت ولن ن�شتطيع ال�شيطرة على اختيارات امل�شاهدين. اأما يف ال�شينما، فمن 

املمكن التحكم فيه وال�شيطرة على رواد ال�شينما، وفقاً لهذا الت�شنيف.

• لِك جتربة م�صرحية واحدة من خالل )مطار احلب(... فلماذا مل 
تكرري هذه التجربة؟

- ل اأحب امل�شرح! يكفيني التمثيل يف التلفزي�ن وال�شينما.

جتربة  تكرري  مل  اإذ  الربامج.  تقدمي  اإىل  بالن�صبة  نف�صه  • واالأمر 
املذيعة بعد )م�صاء اجلمال... مع مريفت ودالل(؟

- اأحببُت هذه التجربة و�شعدُت بها... لكنني مل اأكررها لأنني مل اأجد فكرة حل�ة 
بالقدر ذاته.

ذلك؟ وراء  ال�صر  فما  االإعالمي،  الظهور  قليلة  • اأنِت 
مادة  ت��ك���ن حياتي  اأن  اأرف�����ض  ودائ��م��اً  ال�شفة،  ه��ذه  ع��م��ري تالزمني  ط����ال   -

للرامج التي تتاجر بحياة الفنان وخ�ش��شياتهم!

مذكراتك؟ كتابة  على  توافقني  • هل 
- اأرف�ض هذا الأمر، لأن حياتي ملك يل، ولن تك�ن حم�راً لكتاب اأو عمل فني.

اجلديدة؟ االأجيال  من  متابعته  على  حتر�صني  الذي  الفنان  • ومن 
- يف العم�م اأحب اأعمال منى زكي ودنيا �شمري غامن وكرمي عبدالعزيز واأحمد 

ال�شقا و�شريف منري.

رم�صان؟ حممد  اأعمال  يف  راأيك  • وما 
- ل اأ�شاهدها حتى اأحكم عليها.

اإىل الدراما.  ال�صينما يف الفرتة االأخرية  • اجته عدد كبري من جنوم 
فكيف ترين هذا االأمر؟

اأواف��ق، والدليل  اأعمل يف املجالني، لكن عندما ُيعر�ض علّي عمل يف ال�شينما   -
واأخرياً  �شنة(،   30 و)م��ن  القاهرة(  )بت�قيت  قدمت  الأخ��رية  الفرتة  يف  اأنني 

)ممن�ع القرتاب اأو الت�ش�ير(، ويف الدراما اأ�شتعد ل� )ق�شر الع�شاق(.

توافقني  وهل  رم�صان؟  خارج  تقدم  التي  امل�صل�صالت  يف  راأيك  وما   •
على امل�صاركة فيها؟

اأن  اأن تك�ن مكت�بة بحرفية، خ�ش��شاً  ب�شرط  الن�عية  اأق��دم هذه  اأن  اأمتنى   -
هذه  يف  واحل��ل��ق��ات  وال��ه��ن��دي،  والإ���ش��ب��اين  ال��رتك��ي  ي�شاهدون  اأ�شبح�ا  النا�ض 

الأعمال ت�شل اإىل 300 حلقة.

الرتكية؟ امل�صل�صالت  ت�صاهدين  • وهل 
اأعجبني  - �شاهدت م�شل�شاًل واح��داً، و�شدين جداً وه� )على مر الزمان(، وقد 

جداً، وامل��ش�ع حل�.

ال�صينما؟ �صناعة  يف  )القر�صنة(  تاأثري  ترين  • وكيف 
- م�شكلة وكارثة ل حل لها حتى الآن، ولالأ�شف هناك قن�ات ع�ش�ائية تعمد اإىل 

�شرقة الأفالم التي ُتعر�ض على �شا�شة ال�شينما.

خجولة؟ �صخ�صية  اأنت  • هل 
- اإىل حد ما.

متابعتها؟ على  حتر�صني  التي  �صو(  )التوك  برامج  • وما 
اأحب  ل��دي وق��ت  اأح��ب متابعتها، وعندما يك�ن  ال��رام��ج، ول  اأ�شاهد ه��ذه  - ل 

م�شاهدة الأفالم القدمية، اأما اأح�ال البلد فاأعرفها من اجلرائد.

�صنوات؟ غياب  بعد  الفن  اإىل  �صريهان  عودة  ترين  • وكيف 
- �شعيدة لع�دة �شريهان اإىل الفن، ومنتظرة العمل الذي تع�د به، خ�ش��شاً اإذا 

كان ا�شتعرا�شياً.

)اأرف�س اأن تكون حياتي مادًة لربامج تتاجر بخ�صو�صيات الفنانني(! اإنها الفنانة املرموقة مريفت اأمني، كا�صفًة النقاب عن اأنها - طوال عمرها - زاهدة يف االإعالم، 
ال حتب الظهور على الربامج للحديث عن تفا�صيل حياتها، بل اإنها حتى ال حتب برامج )التوك �صو(، وتطلع على اأخبار البلد من بني �صفحات اجلرائد.

الفنانة مريفت اأمني التي �صغلت ال�صا�صة ال�صينمائية والدنيا والنا�س �صنواٍت و�صنوات، قالت: )لدي اأمل يف بكرة(، معربًة - من دون اأن تدخل يف ال�صيا�صة - عن 
اإميانها باأن م�صتقبل م�صر �صيكون اأف�صل، برغم ق�صوة الظروف التي تطغى على امل�صهد حاليًا!

اأمني حتدثت عن حمطات عدة يف م�صريتها، مو�صحًة اأنها تختار املو�صوع الذي ترى اأنه منا�صب ل�صخ�صيتها، وتخفف من خالله من هموم اجلمهور الذي ترى اأنه قد 
يهرب من ق�صوة الواقع اإىل خيال و�صحر الفن، وراف�صًة - لذلك - اأن ي�صتخدم البع�س الفن الإظهار القبح يف املجتمع ا�صتنادًا اإىل مقولة )الفن مراآة الواقع(.

مريفت اأمني حتدثت، يف هذا احلواره عن تفا�صيل اأحدث اأفالمها )ممنوع االقرتاب اأو الت�صوير(، وعودتها اإىل الدراما مع جنوم جيلها مب�صل�صل )ق�صر الع�صاق(، 
وتقييمها الأحوال ال�صينما حاليًا، وملاذا تطيل امل�صاهدة الأفالم زمان؟

-ال اأحب م�صاهدة الدم والعنف وال 
حتى اأفالم الرعب

-ال اأحب امل�صرح! يكفيني التمثيل يف 
التلفزيون وال�صينما

-اأرف�س اأن تكون حياتي مادة للربامج التي تتاجر بحياة الفنان وخ�صو�صياتهم
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ارجتاف اليدين ل يعني الإ�شابة بـال�شلل الرعا�س
ك�شفت جملة )�شائح لكبار ال�شن( اأن ارتعا�ض اليدين لدى كبار ال�شن قد ل 
ي�شري بال�شرورة اإىل الإ�شابة مبر�ض ال�شلل الرعا�ض اأو مر�ض باركن�ش�ن، 

واإمنا قد ينتج عن ا�شطراب التمثيل الغذائي اأو ال�شطراب الع�شبي.
واأو�شحت املجلة الأملانية اأن حالة الرتعا�ض قد تظهر مع معظم النا�ض يف 
امل�اقف غري املاأل�فة اأو يف حالت الرد، وه� ما ي�شتدعي زيارة الطبيب يف 

حالة عدم اختفاء  الرتعا�ض.
عاماً  خم�شني  على  عمرهم  يزيد  الذين  املر�شى  % من   10 اأن  وتابعت 
الكلى،  اأمرا�ض  اأو  الدرقية  الغدة  ن�شاط  اإىل فرط  الرتعا�ض لديهم  يع�د 
اأو ا�شطراب الأع�شاب الناجت عن الإ�شابة مبر�ض ال�شكري، كما اأن نق�ض 
الفيتامينات وبع�ض الأدوية قد تك�ن اإحدى هذه الأ�شباب. وعند التعرف 
على اإحدى هذه امل�شببات، ميكن للطبيب و�شف الأدوية املنا�شبة، وبعدها 
يختفي ارتعا�ض اليد، ولكن قد يرجع الرتعا�ض اإىل اأحد الأمرا�ض الأخرى، 
فح�ايل 5 % ممن جت��اوزوا عمر 65 عاماً يعان�ن مما يعرف بالرع�شة 
الرتعا�ض  من  ب�شدة  يعان�ن  الذين  لالأ�شخا�ض  وميكن  ال�شبب،  جمه�لة 

املرتبط بالتقدم يف العمر، ا�شت�شارة الطبيب ل��شف العالج الالزم.

مقولت �شحية �شائعة لكنها خاطئة
هناك بع�ض املق�لت ال�شائعة عن الغذاء التي ل �شحة لها على الإطالق. 
مثل اأن اجلزر يق�ي النظر، واأن البطاط�ض تزيد ال���زن. نتعرف يف �ش�ر 

على بع�ض هذه الأ�شاطري اخلاطئة.
ي�شاع عن اجلزر باأنه يق�ي النظر، لكنه يف احلقيقة لي�ض كذلك. اإذ يحت�ي 
اجلزر فعال على كميات كبرية من مادة الكاروتني، لكن ل ميكن له عالج 

اأو منع ظه�ر ق�شر النظر اأو بعد النظر.
ال�شتغناء عن طعام الفط�ر من اأجل احلمية ه� خطاأ �شائع. اإذ اأن الفط�ر 
العك�ض، كما ذكر  ال�زن ولي�ض  ال�شباحي اجليد والكبري ي�شاهم يف تقليل 

م�قع "اأوغ�شب�رغر األغيماينه" الأملاين اللكرتوين.
يبدو اأن الأفالم الكرت�نية التي بطلها "باباي" اأّثرت على النا�ض ب�ش�رة 

كبرية وجعلتهم يعتقدون فعال اأن ال�شبانخ يزيد من ق�ة اجل�شم. 
هذه املعل�مة خاطئة علميا وتع�د اإىل حتليالت خاطئة ب�شاأن ال�شبانخ من 

القرن التا�شع ع�شر، و�شحح العلماء فيما بعد الأخطاء العلمية هذه.
ال�ش�ائل  وتقلل  اجل�شم  ب�شحة  ت�شر  القه�ة  اأن  النا�ض  الكثري من  يعتقد 
ذلك،  من  بريئة  القه�ة  اأن  اإىل  حديثة  علمية  درا�شات  اأ�شارت  بينما  فيه. 
واأنها تعمل فقط كمدرة للب�ل. ت�شخني الفطر قبل تناوله ي�شر بال�شحة، 
مق�لة �شائعة لكنها خاطئة اأي�شا. اإذ ميكن حفظ الفطر يف الثالجة ومن 

ثم ت�شخينه قبل تناوله ول ي�شبب ذلك اأي م�شاكل �شحية.
ال���زن. ل ميكن تعميم هذه املق�لة على اجلميع.  تناول البطاط�ض يزيد 
ولكن من الثابت علميا اأن ال�شل�شات املليئة بالده�ن اأو الزبدة اأو اجلن 

التي يتناولها ال�شخ�ض مع البطاط�ض تزيد من وزن اجل�شم.
مق�لة اخل�شار اخل�شراء حتت�ي على الكثري من الفيتامينات مع الأ�شف 
اأن اخل�شار �شحية فعال ولكنها حتت�ي على الكثري من  اإذ  اأي�شا،  خاطئة 
والروك�يل  والطماطم  التفاح  يحت�ي  بينما  الفيتامينات.  ولي�ض  امل��اء 
على الفيتامينات ب�ش�رة اأكر مقارنة باخل�شار اخل�شراء. ل يعد ال�شمن 
النباتي )اأو املارجرين( اأف�شل من ال�شمن احلي�اين من الناحية ال�شحية، 

اإذ كالهما يحت�يان على كميات كبرية من الك�ل�شرتول.

العامل؟ يف  بركان  • اأعلى 
باأمريكا  ب��رك��ان ك�ت�باك�ض يف الإك�����ادور  ال��ع��امل ه���  ب��رك��ان يف  اأع��ل��ى 
يليه بركان م�نال�ا وارتفاعه  5900 مرتاً  ارتفاعه  اجلن�بية ويبلغ 

ح�ايل 4500 مرتاً .. فركان فيزوف 1186 مرتاً .
: العامل  اأنهار  • اأطول 

اأط���ل الأن��ه��ار يف العامل ه� نهر ) الأم���ازون ( ال��ذي ي�شب يف جن�ب 
الأطلنطي ، ونهر النيل الذي ي�شب يف البحر الأبي�ض املت��شط ، ومت 
ينب�ع  وه���   1953 ع��ام  يف  لنهرالأمازون  احلقيقي  امل�شدر  اكت�شاف 
به يف جن�ب  اأ�شمه )ه�رك�( وقد مت قيا�ض ط�ل هذا النهر حتى م�شّ
الأطلنطي عام 1969 .. فبلغ 4007 مياًل = 6448 كم .. اأما ط�ل 

نهر النيل فقد بلغ ح�اىل 4145 مياًل .. ح�اىل 6670 كم .
: العامل  اأنهار  • اأق�صر 

املتحدة  بال�ليات  لينك�لني  ( يف مدينة  الأنهار ه� ) نهر دي  اأق�شر 
الأمريكية .

م   1785 �شنة  الفرن�شي  با�شكال  بليز  ه�  احلا�شبة  الآلة  خمرتع  اأن  تعلم  • هل 
من  كغ   0.45 وزن  يحدثه  ما  يعادل  انفجار  من  البرتول  من  ليرت   0.47 يحدثه  ما  اأن  تعلم  • هل 

الديناميت
اأطنان  ثالثة  ي�شبح  متاما  ي�شداأ  اأن  بعد  احلديد  من  الطن  وزن  اأن  تعلم  • هل 

حاد  �شالح  اأي  من  اأف�شل  تك�ن  و  قطع  كاأداة  ت�شتخدم  اأن  ميكن  املياه  اأن  تعلم  • هل 
الثالث  ال�شف  يف  وه���  امل��ت���ال��ت��ةال��ع��ددي��ة  ابتكر  ق��د  ني�تن  اإ���ش��ح��اق  ال��ري��ا���ش��ي  ال��ع��امل  اأن  تعلم  ه��ل   •

الإبتدائي
دقائق0  8 يف  الأر�ض  اإىل  ي�شل  ال�شم�ض  �ش�ء  اأن  تعلم  • هل 

يرتاوح  النا�ض  من  باملائة   95 واأن  درجة   130 ذكائه  حا�شل  يتجاوز  امل�ه�ب  ال�شخ�ض  اأن  تعلم  • هل 
70- درجة والبله ما بني   50 اأما املغّفلني فيرتاوح ذكائهم ما بني  130درجة   - 70 حا�شل ذكائهم بني 

درجة  20 عن  ذكائه  درجة  تقل  الذي  املعت�ه  واأخريا  درجة   50  -  20
�شاخن م�شروب  به  و�شع  اإذا  فيما  الرقيق  الكاأ�ض  من  اأكر  للك�شر  معر�ض  ال�شميك  الكاأ�ض  اأن  تعلم  • هل 

بها  ت��دور  التي  ال�شرعة  ب�شبب  وذل��ك  ثانية  و8  دقائق   7 من  اأك��ر  ي�شتمر  ل  الك�ش�ف  اأن  تعلم  هل   •
الأر�ض ح�ل ال�شم�ض 

ح�ايل  و�شعت  ما  "ب" اإذا  فيتامني  من  حمت�اها  ثلثي  يعادل  ما  تفقد  احلليب  زجاجة  اأن  تعلم  • هل 
�شاعتني يف �ش�ء النهار

الن�سر الطماع 

عفراء عبداهلل الكعبي
ومتعاونه  درا�ستها..  يف  متفوقة 
والتلوين..  الر�سم  مع زمالئها. تهوى 
يف  مهند�سة  ت�سبح  ان  وتتمنى 
اإىل  �سورتها  وتهدي  امل�ستقبل.. 

جميع الأهل والأ�سدقاء.
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عفراء �شعيد الظاهري 
ومتعاونه  درا�ستها..  يف  متفوقة 
والتلوين..  الر�سم  مع زمالئها. تهوى 
يف  معلمة  ت�سبح  ان  وتتمنى 
اإىل  �سورتها  وتهدي  امل�ستقبل.. 

جميع الأهل والأ�سدقاء.

�شاره م�شفر الأحبابي 
ومتعاونه  درا�ستها..  يف  متفوقة 
والتلوين..  الر�سم  مع زمالئها. تهوى 
يف  معلمة  ت�سبح  ان  وتتمنى 
اإىل  �سورتها  وتهدي  امل�ستقبل.. 

جميع الأهل والأ�سدقاء.

عائ�شة خالد ال�شام�شي 
ومتعاونه  درا�ستها..  يف  متفوقة 
والتلوين..  الر�سم  مع زمالئها. تهوى 
يف  طبية  ت�سبح  ان  وتتمنى 
اإىل  �سورتها  وتهدي  امل�ستقبل.. 

جميع الأهل والأ�سدقاء.

الثعلب  
ه��� ح��ي���ان ث��دي��ي م��ن ف�شيلة 
ت�����ش��م الكالب  ال��ت��ى  ال��ك��ل��ب��ي��ات 
ذيل   ، ال���ث���ع���ال���ب  و  ال����ذئ����اب  و 
ت�شتمل  و  كثيف وخطم مدبب، 
ن�عاً  ع�شر  اأث��ن��ا  ع��ل��ى  ال��ث��ع��ال��ب 
منها الثعلب القطبي، والثعلب 
ال�����رم�����ادي وال���ث���ع���ل���ب الأح���م���ر 
وال��ث��ع��ال��ب ���ش��ري��ع��ة وم���اه���رة يف 
الثعلب  وي�����ش��ت��ط��ي��ع  ال�������ش���ي���د، 

الأحمر الم�شاك ب�شه�لة باأرنب مراوغ ، كما ي�شتطيع اأن يت�شلل خل�شة باجتاه 
والثعلب  القطبي  الثعلب  من  ولكل  ف�قه.  قافزا  مداهمته  ثم  وم��ن  طائر 
الثعالب  النا�ض  وي�شطاد  الثمن،  غ��ايل  ناعم  وط���ي��ل  كثيف  ف��رو  الأح��م��ر 
اأجل فرائها. ويجد كثريا من ال�شيادين متعة كبرية يف تعقب الثعلب  من 
و�شيده ول يقتل�نه. ومن اأجل ذلك ي�شتخدم ال�شيادون كالب ال�شيد من 
اجل تتبع رائحة الثعلب، لكن الثعلب ينثني مغريا اجتاهه اأو يقفز اىل املاء 
مما يجعل تعقب رائحته اأمرا �شعبا تعي�ض الثعالب يف جميع اأنحاء العامل 
وقد  اجل��زر.  وبع�ض  اآ�شيا  �شرقي  وجن�ب  اجلن�بي  القطب  منطقة  عدا  ما 
املناطق  يف  وحتى  وال�شحاري  والغابات  الزراعية  املناطق  يف  الثعالب  ت�جد 
اخلارجية لبع�ض املدن وال�ش�احي ت�شبه معظم اأن�اع الثعالب �شغار الكالب، 
ال اأن للثعلب ذيال كثيفا ، كما اأن له اأذنني مدببتني وخطما ط�يال حادا. 
ويبلغ ط�ل معظم الثعالب 60 اىل 70 �شم ، ا�شافة اىل 35 اىل 40 �شم 

لط�ل الذيل. ويزن الثعلب نح� 5 – 7 كيل�جراما .

 8 الهندية،  اإنديا(  اأوف  )تاميز  ن�شره م�قع �شحيفة  تقرير  قّدم 
ن�شائح للرجال للتغّلب على م�شكلة ت�شاقط ال�شعر.

وجاءت الن�شائح كالتايل:
بانتظام. ال�شعر  – غ�شل 

– ا�شتخدام فيتامني )اأ( الذي ي�شاعد على اإنتاج مادة دهنية لفروة 
وبالتايل  الدم�ية؛  ل��ل��دورة  اأف�شل  يك�ن   )e( وفيتامني  ال��راأ���ض، 
 ،)b( فيتامني  يحافظ  فيما  ال�شعر،  ب�شيالت  اإنتاج  على  حُتافظ 

على الل�ن ال�شحي لل�شعر.
اأن تتناول حل�ماً  اأي  – جتّنب النظام الغذائي الغني بالروتني؛ 
خالية م��ن ال��ده���ن ك��الأ���ش��م��اك اأو غ��ريه��ا م��ن ال��روت��ي��ن��ات التي 

تعزز �شحة ال�شعر.
– تدليك فروة الراأ�ض بالزي�ت الطبيعية ِب�شعة دقائق للم�شاعدة 

على بقاء ب�شيالت ال�شعر ن�شطة مثل زيت ال�شم�شم والل�ز.
اأ�شنان  ذي  م�شط  ا�شتخدام  اأو  الرطب،  ال�شعر  مت�شيط  – جتّنب 

وا�شعة جداً.
اأ�شب�ع، والذي  الب�شل مّدة  اأو  الث�م  الراأ�ض بع�شري  – فرك فروة 

ي�ؤدي اإىل نتيجة ملح�ظة.
املاء  م��ن  اأك����اب   8 ���ُش��رب  ع��ر  رط��ب��اً  اجل�شم  على  املحافظة   –
ب�شكل  ال�شعر  ينم�  وب��ال��ت��ايل  رط��ب��اً؛  للبقاء  الأق���ل  على  ال��ي���م  يف 

�شحي.

ن�شائح للتغلُّب على ت�شاقط  ال�شعر

ليزيل مان خالل ح�صورها حفل توزيع جوائز االأو�صكار 2017 من جوائز العلوم والتكنولوجيا يف بيفريل هيلز بكاليفورنيا. )رويرتز(

الغابة لكنه مل ي�فق واثناء  ال�شماء وف���ق  الن�شر للبحث عن فري�شة يطعم بها �شغاره واخ��ذ يطري يف  خرج 
طريانه ف�ق البحر لحظ الأ�شماك وهي تقفز يف املاء وقد ملعت ال�انها اجلميلة يف بريق جميل اغرى عيناه 
باأن يجرب الي�م تناول الغذاء من حلم الأ�شماك وبالفعل ويف حركة بارعة وا�شتدارة جميلة انق�ض الن�شر من 
على عل� �شاهق على اإحدى الأ�شماك وان�شب فيها خمالبه وطار اإىل ع�ض �شغاره وه� �شعيد مل ي�شبع ال�شغار 
الأ�شماك  ملح احدى  اله�اء حتى  الن�شر م�شرعا واخذ ج�لة يف  ال�شمك فطار  الأب ب�جبة اخرى من  وطالبا 
فاأنق�ض عليها وعاد بها لأطفالة لكنهم اي�شا مل ي�شبع�ا فكرر ال�شيد للمرة الثالثة حتى �شبع اجلميع ..نام 
ال�شغار وبعد ان ا�شتيقظ�ا طالب�ا الأب بالطعام واعلن�ا رغبتهم تناول وجبة من ال�شمك اجلميل فخرج الأب 
لح�شار الطعام .. فطار حتى راأى �شمكة تلعب وتقفز مع زميلتها فرحة و�شعيدة ،لكنة نظر اليها وقال انها 
�شغرية ولن تكفي اطفايل واخذ يطري للبحث عن اخرى كبرية حتى راأها �شمكة كبرية رمادية الل�ن ق�ية 
تقفز وتنط فتدفع املياه لالآعلى وكاأنه م�جا غا�شب فرح وقال لنف�شه هذه ال�شمكة �شتكفيهم ولن اع�د لل�شيد 
مرة ثانيه الي�م ودار يف اله�اء واندفع بق�ة يف اأجتاه ال�شمكة وان�شب خمالبه فيها .. لكنه مل يرتفع بها .. بل 
اختفى لفرتة ،ثم ظهر الن�شر وه� يحاول الطريان لكن ما ظهر منه جناحاه وراأ�شه فقط وغط�ض مرة اخرى 
يف املاء، ثم خرج مندفعا من املاء لكنه مل يطر فقد كانت ال�شمك الق�ية ذكية فاأم�شكت باأرجل الن�شريف فمها 
ولأنها ثقيلة مل ي�شتطع ان يطريبها .. وبعد حلظات �ش�هدت ال�شمكة وهي تقفز ويف فمها الن�شر اجلبار تقفز 
به وتع�د للماء ثم تخرخ لتقفز وتع�د للماء وكاأنها تلعب به وا�شتمر احلال هكذا لفرتة حتى اختفت ال�شمكة يف 
املاء ومل تظهر مرة ثانية بل الذي ظهر ه� الن�شرالطماع لكنه ظهر بدون ارجل وك�شرت جناحاه واختفى راأ�شه 
وعندما طفا على �شطح املاء جاء من ي�شحبه مرة ثانية لعمق البحر فعرفت انه قد ا�شبح �شيدا ل�شكان البحر 

لأول واخر مرة يف حياته بعد ان كان ه� �شيادهم .


