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الزبدة قد ت�ساعف خطر ال�سكري

الزبدة  ع��ل��ى  ي��ح��ت��وي  ���ش��ن��دوي�����ش��اً  فيها  تطلب  ال��ت��ي  املقبلة  امل����ّرة  يف 
وتطلب اإ�شافة املزيد منها تذّكر اأنها ت�شاعف خطر الإ�شابة مبر�ض 
ال�شكري من النوع2. وينطبق ذلك اأي�شاً على اجلنب الغنية بالد�شم، 
فبح�شب درا�شة جديدة من جامعة هارفارد يرتبط ا�شتهالك الدهون 

احليوانية امل�شّبعة )ال�شلبة( مب�شاعفة خطر الإ�شابة بال�شكري.
نيوتري�شن  كلينيكال  اأمريكيان  دوري��ة  ن�شرتها  التي  للدرا�شة  ووفقاً 
اإىل م�شاعفة خماطر  12 غراماً من الزبدة يومياً  يوؤدي ا�شتهالك 
اللنب  ا�شتهالك  يرتبط  العك�ض  وع��ل��ى  ال�شكري.  مب��ر���ض  الإ���ش��اب��ة 

)الزبادي( كامل الد�شم بخف�ض هذه املخاطر.
للو�شول اإىل هذه النتائج تابع فريق البحث 3349 م�شاركاً يف هذه 
266 �شخ�شاً  اأ�شيب منهم خاللها  4 �شنوات ون�شف،  الدرا�شة ملدة 
اخلا�شة  التغذية  بيانات  وحتليل  مراقبة  ومت��ت  ال�شكري.  مبر�ض 

بامل�شاركني يف الدرا�شة.
وتو�شلت النتائج اإىل اأن اأكل البقوليات واحلبوب الكاملة واملك�شرات 

واخل�شروات هو اأ�شلوب التغذية الأف�شل للوقاية من ال�شكري. 

ع؟  ملاذا تغني الأمهات لأطفالهن الر�سّ
الثقافات  كل  يف  و�شائع  ع��ادي  اأم��ر  الر�شع  لأطفالهن  الأمهات  غناء 
دوره، لكن موؤخراً  اأو  �شببه  اأح��د عن  يت�شاءل  ما  ون��ادراً  واملجتمعات، 
ال�شلوك  ه��ذا  اأه��م��ي��ة  ع��ن  للبحث  ميامي  جامعة  م��ن  درا���ش��ة  �شعت 
جميع  قيام  و�شبب  الطفل،  على  التاأثري  يف  ودوره  ال�شائع  الرتبوي 
رعاية  مراحل  من  مرحلة  يف  تلقائي  نحو  على  به  تقريباً  الأم��ه��ات 

الر�شيع؟
ا�شتجابات  مراقبة  على  دوليتوال  �شانو  الربوفي�شورة  اإجابة  ارتكزت 
ع لغناء اأمهاتهم مقارنة با�شتجابتهم لأفعال اأخرى مثل قراءة  الر�شّ

مى. الأم ق�شة من كتاب م�شّور، اأو اللعب مع ال�شغري با�شتخدام الدُّ
غناء  عند  الطفل  ا�شتجابة  مبقارنة  الباحثة  قامت  ذلك  جانب  اإىل 
الأم للر�شيع، وقيام �شخ�ض غريب بالغناء لنف�ض الطفل، اأو ا�شتجابة 
جتارب  واأج��ري��ت  م�شّجلة.  الأغ��ن��ي��ة  لنف�ض  ال�شتماع  عند  ال�شغري 

ال�شتجابة على 70 ر�شيعاً.
�شيكوثريابي  اإن  اأرت�����ض  جملة  ن�شرتها  التي  الدرا�شة  لنتائج  ووف��ق��اً 
ي�شاعد غناء الأم للر�شيع على عالج اكتئاب ما بعد الولدة لدى الأم، 
وعدم انتقال هذا الكتئاب اإىل الطفل اأو التاأثري �شلباً على م�شاعره.

ع  الر�شّ اأن غناء الأمهات لأطفالهن  اإىل  الدرا�شة  كما تو�شلت نتائج 
ي�شاعد ع��ل��ى ت��وث��ي��ق ال��ع��الق��ة وت��ع��زي��ز ال��ت��وا���ش��ل اخل��ا���ض ب��ني الأم 
والطفل. وحّثت النتائج الأمهات على الغناء لأطفالهن ال�شغار بغ�ض 
الطفل،  الكتئاب عن  الغناء، لأن ذلك مينع  النظر عن مدى ج��ودة 

ويحمي الأم اأي�شاً من اكتئاب ما بعد الولدة.

تفل القهوة مقاوم للبعو�ض
اأنه  التجارب  ك�شفت  حيث  للبعو�ض،  جيًدا  مقاوًما  القهوة  تفل  يعد 
و�شديقة  اق��ت�����ش��ادي��ة  بطريقة  ال��ب��ع��و���ض  م��ن  التخل�ض  يف  ي�شاعد 
للبيئة. ويتم و�شع تفل القهوة يف طبق مغطى بورق الأملنيوم، وتركه 
وبوا�شطة عود ثقاب  وع��اء زجاجي،  حتى يجف متاًما، ثم يو�شع يف 
�شيبِعد  الح��رتاق  عن  الناجت  فالدخان  تدريجًيا،  التفل  اإح��راق  يتم 

البعو�ض ويطرده بعيًدا.
وفيما ياأتي ا�شتعمالت اأخرى لتفل القهوة 

النباتات  تهاجم  ال��ت��ي  احل�����ش��رات  �شد  ج���ًدا  ف��ع��اًل  ال��ق��ه��وة  تفل  يعد 
والرخويات  ال��ق��واق��ع  �شد  ط��ارد  ف��ت��اأث��ريه مبثابة  امل��ن��زل،  يف حديقة 

والنمل.
غني  فهو  حديقتك،  يف  الرتبة  اإىل  القهوة  تفل  اإ�شافة  يف  ت��رتدد  ل 
الن�شاط  وتفعيل  الإزه��ار  لعملية  واملقوية  للنبات،  املغذية  بالعنا�شر 

البيولوجي يف قلب ال�شماد امل�شتعَمل يف تربة حديقتك.
فهذا  اخل�شبي،  اأث��اث��ك  على  ال��رط��ب  القهوة  تفل  م��ن  قلياًل  اف��ر���ض 
املاء  القهوة يف  تفل  نقع  يتم  تلميع اخلدو�ض، حيث  �شي�شاعدك على 

الدافئ ثم يو�شع اخلليط على اخلدو�ض ال�شغرية.
وتقويتها، �شعه على  ب�شرتك  لتق�شري  القهوة  تفل  ا�شتخدام  ميكنك 
وجهك مع جتنب منطقة العينني، واأدلكه ثم دعه ملدة 15 دقيقة، ثم 
ا�شطفه باملاء البارد، �شوف تتفاجاأ بعد هذه العملية بنعومة ب�شرتك.
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متارين اللياقة قد تطيل العمر 
والنتقال من متارين  البدنية  اللياقة  اأن حت�شني  درا�شة جديدة  اأظهرت 

اللياقة املنخف�شة اإىل املتو�شطة قد يطيل العمر.
بداأوا مب�شتويات  الذين  املر�شى  اأن  الدرا�شة  اأعدوا  الذين  الباحثون  وقال 
اأو  متو�شط  م�شتوى  اإىل  طوروها  ثم  الريا�شية  التمارين  من  منخف�شة 
الدرا�شة  فرتة  اأثناء  املوت  خلطر  مواجهتهم  احتمالت  انخف�شت  مرتفع 
بن�شبة 40 باملئة تقريبا. وقال كلينتون براونر قائد فريق البحث لرويرتز 
عرب الربيد اللكرتوين اإن القدرة على التمارين تقا�ض اأثناء اختبار جهد 
التمرين ويتم ذلك عادة على جهاز اجلري اأو الدراجة الثابتة. وال�شخ�ض 
الذي لديه قدرة اأعلى على التمرين ي�شتطيع حتقيق وترية �شري اأ�شرع اأو 

ي�شعد عددا اأكرب من درجات ال�شلم قبل اأن ي�شعر بالتعب.
والأوعية  للقلب  ف��ورد  وبن�شون  اإي��دث  باحث يف معهد  وه��و  ب��راون��ر  وق��ال 
اأداء احلد  القدرة على  مل�شت�شفى هرني فورد يف ديرتويت  التابع  الدموية 
القلب  العمل. وتعتمد على �شحة  التمارين هو قدرتنا على  الأق�شى من 
والرئتني والدم والع�شالت. والأهم من ذلك تعني القدرة الأعلى على اأداء 
يف  العمل  مثل  اليومية  احلياة  باأن�شطة  القيام  ميكنه  الفرد  اأن  التمارين 
اأ�شهل واأقل تعبا مقارنة بال�شخ�ض �شاحب القدرة  اأنحاء املنزل على نحو 

املنخف�شة على اأداء التمارين.
 وبرغم اأن هناك قدرا كبريا من املعلومات التي تدعم العالقة بني اللياقة 
البدنية والنتائج املرتتبة مثل الوفاة املبكرة اإل اأنه ل توجد �شوى درا�شات 
اإذا كانت التغيريات يف اللياقة مت�شلة بالنتائج ومل ت�شمل  قليلة تقيم ما 

اأي منها الن�شاء.
ول�شد هذه الفجوة حلل براونر وزم��الوؤه بيانات من م�شروع هرني فورد 
ومي�شيجان  دي��رتوي��ت  م��ن  بالغون  فيه  ���ش��ارك  ال��ذي  تي�شتنج  اك�شر�شايز 
الفرتة  خالل  اجل��ري  جهاز  على  بدنية  متارين  جهد  خ�شغوا لختبارات 

بني عامي 1991 و2009.

ال�سرطة تقتل ثورا فر من جمزر 
دخلت �شرطة مدينة نيويورك يف مطاردة 
جاحمة لثور بعد فراره من جمزر لكن 
امل��ط��اف يف  ب��ه  انتهى  اأن  ال��ث��ور نفق بعد 

فناء منزل.
ال��ت��ق��ط��ت م���ن طائرة  واأظ����ه����رت ����ش���ور 
تلفزيونية  ل���ق���ن���اة  ت���اب���ع���ة  ه��ل��ي��ك��وب��رت 
فا�شلة  حماولة  املطاردة  خالل  اإخبارية 
تلو الأخ����رى ل��الإم�����ش��اك ب��ال��ث��ور يف حي 

كوينز.
ال�����ش��رط��ة دون ج���دوى  وح������اول رج�����ال 
لت�شييق  ال���دوري���ة  ���ش��ي��ارات  ا���ش��ت��خ��دام 
ال��ه��ائ��ج ويف مرحلة  ال��ث��ور  اخل��ن��اق على 
من املراحل اندفع بعيدا عن جتمع من 

املارة لريك�ض �شوب اآخرين.
ومل ت��رد اأن��ب��اء ع��ن وق���وع اإ���ش��اب��ات لكن 
على  حية  بثت  ال��ت��ي  امل�����ش��ورة  اللقطات 
الإنرتنت جعلت من الثور ال�شجاع جنما 
ل��و���ش��ائ��ل ال��ت��وا���ش��ل الج��ت��م��اع��ي لفرتة 
وجيزة  مل��دة  كوينز  حي  واأ�شبح  ق�شرية 

املو�شوع الرئي�شي على تويرت.
تلفزيون  م���را����ش���ل  اأب�����ل  ب���ري���ان  وغ�����رد 
اإدارة  قائال  تويرت  على  �شيتي  كان�شا�ض 
ن��ي��وي��ورك ���ش��د الثور.  ���ش��رط��ة م��دي��ن��ة 

الثور يوا�شل الفوز.

احتمال توريث ال�سمنة 
من الآباء للأبناء 40 %

ق���ال���ت ن��ت��ائ��ج درا����ش���ة ج���دي���دة اإن 
اح����ت����م����ال ت����وري����ث ال�������ش���م���ن���ة من 
الآب�����اء ل��الأب��ن��اء ي����رتاوح ب��ني 35 
اأك��ر من ن�شف  واأن  باملائة،  و40 
الأطفال الذين يعانون من البدانة 
ت��ع��ود اأ���ش��ب��اب زي���ادة ال���وزن لديهم 
اإليهم  انتقلت  وراث��ي��ة  جينات  اإىل 
حتى لو مل تظهر على اآبائهم، اإىل 
ج��ان��ب ع��وام��ل من��ط احل��ي��اة التي 
الدرا�شة  وتعترب  بالعائلة.  تتاأثر 
�شا�شك�ض  جامعة  يف  اأج��ري��ت  التي 
ال��ربي��ط��ان��ي��ة م��ن الأو����ش���ع يف هذا 
املجال، حيث اعتمدت على حتليل 
واآبائهم  طفل  األ��ف   100 بيانات 
بريطانيا  ه������ي:  ب�����ل�����دان   6 يف 
املتحدة  وال�������ولي�������ات  وال���������ش����ني 
واإ�شبانيا.  واملك�شيك  واإندوني�شيا 
اأن���ه يف ح��ال كان  النتائج  ووج���دت 
اأح���د الأب���وي���ن م��ن ال��ب��دن��اء تزداد 
عوامل  الطفل  يرث  اأن  احتمالت 
ال���ب���دان���ة م���ن���ه، ����ش���واء ك���ان���ت هذه 
اإىل  اأو  اإىل اجلينات  العوامل تعود 
انتقال  احتمال  واأن  احلياة.  منط 
 20 يبلغ  ال��وراث��ي��ة  العوامل  ه��ذه 
باملائة من ناحية الأب و20 باملائة 

من ناحية الأب.
اأما عوامل انتقال �شفات النحافة 
وراثياً فتبلغ 10 باملائة من ناحية 
الأم،  ناحية  من  باملائة  الأب و10 
النحافة  توريث  احتمالت  اأن  اأي 
اأقل من توريث  من الآباء لالأبناء 
يف  الدرا�شة  نتائج  ُن�شرت  ال�شمنة. 
هيومان  اأن��د  اإيكونوميك�ض  جملة 
اإىل  نتائجها  وخل�شت  بيولوجي، 
اأ�شباب البدانة  اأكر من ن�شف  اأن 
العوامل  اإىل  ي��ع��ود  الأط���ف���ال  ب��ني 

الوراثية ومنط حياة العائلة. 

قاتل" يف  "�سيلفي 
قلب العا�سفة

ل��ق��ي ���ش��خ�����ض م�����ش��رع��ه يف اإي������ران، 
التقاط  حم��اول��ت��ه  اأث���ن���اء  م����وؤخ����را، 
�شورة �شيلفي، و�شط العا�شفة، قبالة 

�شد مت�شدع، جنوبي البالد.
وب��ح�����ش��ب م����ا ن��ق��ل��ت ���ش��ح��ي��ف��ة "ذا 
الرجل  ف����اإن  ال��ربي��ط��ان��ي��ة،  تاميز" 
الذي لقي م�شرعه على مقربة من 
���ش��د يف م��دي��ن��ة ج��ريوف��ت، يبلغ من 

العمر 40 �شنة.
الأحمر  الهالل  يف  م�شوؤولون  وذك��ر 
الذي  ال�����ش��خ�����ض  ج��ث��ة  اأن  الإي������راين 
يجر  مل  الفي�شانات،  م��ي��اه  جرفته 
العثور عليها بعد ب�شبب حال الطق�ض 
املنازل  ع�����ش��رات  وان���ه���ارت  ال�����ش��ي��ئ��ة. 
يف اجل��ن��وب الإي����راين ج���راء ح�شول 
�شجلت مناطق  كما  ال�شد،  ت�شدع يف 
عدة من البالد مقتل 6 اآخرين من 
جراء اأمطار وعوا�شف رملية وثلوج 

متوا�شلة منذ عدة اأيام.

ع�سر و�سفات طبية عرفها العرب منذ زمن بعيد

كبري  حد  �إىل  �لعربية  �لبيئة  تعترب 
على  الح��ت��و�ئ��ه��ا  خ��ا���ص��ة،  �صيدلية 
من  لكثري  ومنزلية  حملية  عالجات 
فيه  مت  �لذي  �لوقت  ففي  �الأمر��ض، 
خالل  من  �لعالجات  هذه  بع�ض  دعم 
بال  منها  �لكثري  كان  علمية،  در��صات 
عرب  �لدو�ئية  فعاليتها  �صوى  �إثبات 

�لتاريخ و�لثقافة �ل�صعبية.
بالطب  �ل��ع��رب��ي��ة  �لبيئة  وت�صتهر 
“جمموعة  يف  يتمثل  �ل��ذي  �ل�صعبي، 
و�ملمار�صات  و�مل���ه���ار�ت  �مل��ع��ارف  م��ن 
�لقائمة على �خلرب�ت �الأ�صيلة” وقد 
��صتخدم كثري� من �لو�صفات، و�هتدى 
لكثري من �لتجارب �لفعالة �لتي عليكم 
ومن  جتربتها،  وحماولة  بها  �لتفكري 

هذه �لعالجات:

الزعرت �شيجعلك اأكر ذكاء
كان الآباء يف املنطقة العربية يقنعون اأطفالهم باأن تناول 
�شطرية من الزعرت “�شُتفّتح عقولهم”، وت�شاعدهم على 
اأذهان  ال���ذي علق يف  الأم���ر  الم��ت��ح��ان��ات،  اأث��ن��اء  الرتكيز 

الكثريين.
وتاريخيا كان وما يزال الزعرت م�شتخدماً لعالج التهاب 
يكون  ف��رمب��ا  ال��ف��ط��ري��ة،  والل��ت��ه��اب��ات  ال��ه��وائ��ي��ة  ال�شعب 

�شحيحاً اأنه يزيدك ذكاءك ويفتح خاليا دماغك اأي�شاً!
الأرز مع اللنب من اأجل عالج الإ�شهال.

امل��ك��ون م��ن املوز  ال��غ��ذائ��ي   BRAT ات��ب��اع من��ط  اأن  ثبت 
با�شتطاعته  امل��ح��م�����ض،  واخل��ب��ز  ال��ت��ف��اح  و�شل�شة  والأرز 

م�شاعدة اأولئك الذين يعانون من الإ�شهال ال�شديد.
اأما عربيا فاعتدنا على اإ�شافة اللنب اإىل اأي �شيء نتناوله، 
بتناوله  اأمر ين�شح  الك�شك  اأن يكون  املنطقي  وبذلك من 
دوماً عندما ت�شعر اأنك م�شاب بالإ�شهال لأنه م�شنوع من 

اللنب املخّمر.
حبة الربكة

احلبة ال�شوداء املعروفة باأنها “احلبة املباركة”، تاأتي مع 
قائمة من الفوائد ال�شحية، ويعود ا�شتخدامها اإىل زمن 
بعيد، ففي حديٍث عن الر�شول �شلى اهلل عليه و�شلم  قال 
ال�شاأم”، كما  اإل  داء  �شفاء من كل  ال�شوداء  “يف احلبة  اإن 
يف  “القانون  الطبية  املو�شوعة  يف  ال�شوداء  احلبة  ُذك��رت 

الطب” للعامل ابن �شينا.
وت��ع��رف احل��ب��ة ال�����ش��وداء ب��ف��وائ��ده��ا ب��امل�����ش��اع��دة يف عالج 
ال�شعب  ال��ت��ه��اب  ذل���ك  يف  مب��ا  التنف�شي،  اجل��ه��از  م�شاكل 
كم�شاد  خل�شائ�شها  اأي�شاً  تعرف  كما  وال��رب��و،  الهوائية 
اأنها ت�شاعد يف تخفيف بع�ض م�شاكل اجلهاز  حيوي، كما 

اله�شمي.
الكراعني �شتجعل الركبتني اأكر قوة.

اإن كنت من حمبي تناول الفوارغ والُكَر�ض، اأي اأمعاء ومعدة 
بالكراعني  �شمعت  اأو  ج��ّرب��ت  اأن��ك  �شك  ف��ال  اإذا  امل��وا���ش��ي، 

واملعروفة اأي�شاً با�شم اأقدام الغنم.
نخاع  ي��ع��د  ال��ربي��ط��ان��ي��ة  غ���اردي���ان  ذي  ل�شحيفة  ووف���ق���اً 
العظم من اأوىل الأطعمة املفيدة التي عرفها الب�شر، وهي 
معروفة يف العامل لكونها اإحدى اأف�شل م�شادر الكولجني 

الطبيعي يف العامل.
لذلك اإن كنت تعاين من ركب �شعيفة، فاإن جدتك مل تكن 
خمطئة عندما كانت ت�شر على اأن عليك تناول املزيد من 

الكراعني.
ا�شرب اليان�شون

اليان�شون  فنبات  ال��ن��وم،  يف  �شعوبة  م��ن  ت��ع��اين  كنت  اإن 
مرة  لأول  زرع  الجنليزية،  باللغة  اأني�ض  با�شم  امل��ع��روف 
اأوروبا  اإىل  وق��ت لح��ق  ث��م نقل يف  ال�شام  وب��الد  يف م�شر 

لفوائده الطبية.
وكان يعتقد اأن لليان�شون قدرة على عالج ت�شنجات واآلم 

احلي�ض اأي�شاً.
احلليب يجعلك اأطول قامًة.

اإن كنت طفاًل ق�شرياً وكنت تقف دوماً يف بداية الطابور 
املدر�شي، اإذا ل �شك باأنك �شمعت ب�عالج احلليب اأكر من 

مرة.
اأك��ر عندما  اأف��راد الأ���ش��رة باحلزن  اأغلب  ورمب��ا ي�شعرك 
يقولون لك لو اأنك ا�شتمعت لن�شيحتي و�شربت كاأ�شاً من 

احلليب يومياً، كنت لتكون اأطول.
ومل تثبت العالقة بني ا�شتهالك احلليب والطول علمياً، 
الذين ي�شربون  الأطفال  اأن  الدرا�شات تثبت  اأن بع�ض  اإل 
ال�شنتني  عمر  ب��ني  احلليب،  م��ن  اأك��ر  اأو  ح�ش�ض  ث��الث 
والأرب�����ع ���ش��ن��وات، ي��ك��ون��ون اأط����ول م��ن اأول���ئ���ك ال��ذي��ن مل 

ي�شربوا هذه الكمية.

الكبد النيئ يحارب فقر الدم.
هذه حقيقة مثبتة، مما يجعل العرب الذين يحبون تناول 
اإن  للغاية  النيئ مغذ  فالكبد  النيئة حمظوظني،  اللحوم 

مت تناوله باعتدال.
فهو يحتوي على فيتامينات اأمثال فيتامني ب�12، الذي اإذا 
نق�شت م�شتوياته يف اجل�شم ي�شبب فقر الدم، وفيتامني اأ 

ومعادن النحا�ض وحم�ض الفوليك وفيتامني ب�2.
كما اأنه يحتوي على �شكل من اأ�شكال احلديد التي  ميلك 

اجل�شم قدرة عالية على امت�شا�شه.
ال�شماق يق�شي على الغثيان.

الذي  ال�شباح  غثيان  لتخفيف  يو�شف  ما  ع��ادًة  ال�شماق 
تعاين منه الن�شاء احلوامل، وهذا لي�ض مفاجئاً نظراً اإىل 
اأمرا�ض  ل�شتة  كعالج  ال�شابق  يف  ا�شتخدم  التابل  ه��ذا  اأن 

خمتلفة يف الع�شور الو�شطى.
وبا�شتطاعة الطعم احلام�ض والال�شع لل�شماق، احلد من 
احلوامل،  الن�شاء  فقط  ولي�ض  عام  ب�شكل  للنا�ض  الغثيان 

لذا ين�شح بتجربته.
املغلي لالأمهات املر�شعات

تقدم  التي  التقليدية  احللوى  تلك  املغلي،  ي��درك  اأغلبنا 
ك��ل��م��ا ول���د ط��ف��ل ج��دي��د يف الأ����ش���رة وي�����ش��ن��ع امل��غ��ل��ي من 
علمياً  اأثبت  التي  الكراوية  اأحدها  التوابل  من  جمموعة 
املر�شعات،  لالأمهات  احلليب  تدفق  زي��ادة  يف  ت�شاعد  اأنها 

الالتي يعد اإفرازهن للحليب غري كاٍف اإىل حد ما.
عا�شرا: الكركديه

نبات الكركديه الذي يعد من الف�شيلة اخلبازية، ي�شتخدم 
لتخفيف  رائ��ع��ة  و�شيلة  يعد  ال���ذي  ال�����ش��اي  ل�شنع  غ��ال��ب��اً 

ال�شعال واآلم ال�شدر والتهاب احللق.
النبات يف مياه مغلية حتى  الأحيان يتم و�شع  ويف بع�ض 

تتمكن من ا�شتن�شاق البخار لتخلي�ض رئتيك من البلغم.

اأ�ساب القيء عند 
الأطفال وطرق علجه

الأطفال  ع��ن��د  ال���ق���يء  ينت�شر 
الأمرا�ض  عدوى  ب�شبب  كثرياً 
الفريو�شية املنت�شرة يف الهواء، 
والتي ت�شيب الأطفال بالكثري 
تتوقف  ول  الأم�����را������ض،  م���ن 
الإ����ش���اب���ة ب���ال���ق���يء ع��ل��ى عمر 
حم���دد ل��الأط��ف��ال، ف��ق��د يكون 
معر�شاً  ال���ر����ش���ي���ع  ال���ط���ف���ل 
فمهم  ب����ال����ق����يء،  ل����الإ�����ش����اب����ة 
اأ���ش��ب��اب القيء  ل��الآب��اء م��ع��رف��ة 
الط��ف��ال وط���رق عالجه،  عند 

وكيفية الوقاية منه.
الطفال  ع��ن��د  ال���ق���يء  اأ���ش��ب��اب 
الطفال  ع��ن��د  ال���ق���يء  ي��ح��دث 
ب�������ش���ب���ب ع������دة اأم�����������ور، وه�����ي: 
اأو  ب����ن����زلت ال������ربد  الإ�����ش����اب����ة 
املعدة.  ال���ت���ه���اب  الأن���ف���ل���ون���زا. 

جرثومة املعدة.
ح�شا�شية الطعام، مثل منتجات 
الإ�شابة  والأ���ش��م��اك.  الأل���ب���ان 
ب���� اأن��ي��م��ي��ا ال���ف���ول. الإ����ش���اب���ة ب� 
بع�ض  ب�شبب  الغذائي،  الت�شمم 
اأو  الأطعمة غري املطهية جيداً 
ا�شتمرار  م�شاعفات  الفا�شدة. 

القيء عند الطفال
هناك اأعرا�ض م�شاحبة للقيء 
القيء  ا�شتمر  اإن  وم�شاعفات 

ملدة 3 اأيام ، وهي:
درج�������ة  يف  ������ش�����دي�����د  ارت��������ف��������اع 

احلرارة.
الإغ�����م�����اء. ع����دم ال����ق����درة على 
ال����روؤي����ة و زغ��ل��ل��ة ال���ع���ني. قد 
اآلم  دم.  نقاط  القيء  ي�شاحب 

يف ال�شدر والبطن.
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حتت رعاية فاطمة بنت مبارك 

»اأبوظبي التقني« يد�سن الدورة ال�ساد�سة ملهرجان ال�سحة واللياقة من حديقة »اأم الإمارات« لأول مرة 

حتت �صعار “تعليم م�صتمر.. ريادة م�صتد�مة”

منتدى التدريب والتطوير بجامعة الإمارات يناق�ض دور التدريب واأثره على املجتمع

��صتعد�دً� مل�صاركة فريق من طلبة �جلامعة يف م�صابقة مار�ثون �صل �لبيئي

جامعة اأبوظبي توقع مذكرة تفاهم ملدة عام مع �سركة �سل اأبوظبي

•• ابوظبي - الفجر

حت���ت رع���اي���ة ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ��ة ف��اط��م��ة ب��ن��ت مبارك 
رئي�شة  الأ���ش��ري��ة  التنمية  ملوؤ�ش�شة  الأع��ل��ى  ال��رئ��ي�����ض 
الحتاد الن�شائي العام، يد�شن مركز اأبوظبي للتعليم 
وال��ت��دري��ب ال��ت��ق��ن��ي وامل��ه��ن��ي، ال�����دورة ال�����ش��اد���ش��ة من 
و  ر�شمياً   ،2017 واللياقة  لل�شحة  امل���رح  مهرجان 
“اأم الإمارات” باأبوظبي، فيما  لأول مرة من حديقة 
�شهر  ملدة  وت�شتمر  املقبل  الإثنني  يوم  الفعاليات  تبداأ 

كامل مبختلف اإمارات الدولة.
وق����ال ���ش��ع��ادة م���ب���ارك ���ش��ع��ي��د ال�����ش��ام�����ش��ي م��دي��ر عام 
اأن  واملهني  التقني  والتدريب  للتعليم  اأبوظبي  مركز 
»اعنِت  �شعار  حتت  تقام  للمهرجان  اجل��دي��دة  ال���دورة 
من  ال��ك��ث��ري  وتت�شمن  ���ش��ع��ادت��ك«  ب�����ش��ح��ت��ك...لأج��ل 
اإبراز  على  تركز  التي  املتنوعة  والفعاليات  املفاجاأت 
الأجندة  مع  يتوافق  رئي�شي  وه��دف  كمحور  ال�شعادة 
اإطار  وذل���ك يف   ،2021 الإم�����ارات  ل��روؤي��ة  ال��وط��ن��ي��ة 

ال�شمو  �شاحب  يف  ممثلة  الر�شيدة  القيادة  توجيهات 
ال�شيخ ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ض الدولة 
را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  و�شاحب  اهلل،  حفظه 
الوزراء  جمل�ض  رئي�ض  الدولة  رئي�ض  نائب  مكتوم  اآل 
حاكم دبي، و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل 
القائد الأعلى للقوات  اأبوظبي نائب  نهيان ويل عهد 
الوطنية  الأول��وي��ات  �شمن  ال�شعادة  بو�شع  امل�شلحة، 
هويته  على  واملحافظ  املتميز  الإم��ارات��ي  املجتمع  يف 

الوطنية العربية الأ�شيلة.
واأو�شح �شعادة مبارك ال�شام�شي اأن التد�شني الر�شمي 
ولأول  الإم���ارات«  »اأم  حديقة  من  �شيكون  للمهرجان 
من  نخبة  بح�شور  املقبل  مار�ض  من  الثامن  يف  م��رة 

كبار امل�شوؤولني 
ف��ي��م��ا ت��ن��ط��ل��ق ال��ف��ع��ال��ي��ات الإث��ن��ث��ن امل��ق��ب��ل مبختلف 
للرعاية  الكبري  تقديره  ع��ن  معرباً  ال��دول��ة،  اإم���ارات 
بنت  ف��اط��م��ة  ال�شيخة  �شمو  تقدمها  ال��ت��ي  ال�شامية 
�شت  منذ  الأوىل  اإنطالقته  منذ  للمهرجان  م��ب��ارك، 

���ش��ن��وات وح��ت��ى الآن، مم��ا ج��ع��ل��ه ح���دث وط��ن��ي كبري 
التي  املتخ�ش�شة  الفعاليات  كاأ�شخم  ال�شدارة  يحتل 
التوعوية  وال��ف��ع��ال��ي��ات  الأن�����ش��ط��ة  م��ن  ال��ع��دي��د  ت�شم 
و�شالمة  �شحة  ت�شتهدف  التي  ال�شحية  والتثقيفية 
من  نخبة  ومب�شاركة  الإم��ارات��ي،  املجتمع  يف  الأ���ش��رة 
جمالت  يف  املتخ�ش�شة  والدولية  املحلية  املوؤ�ش�شات 
كافة  اإ�شتقطاب  على  تعمل  ال��ت��ي  وال��ل��ي��اق��ة،  ال�شحة 
من  ال�شحية  ب��الأمن��اط  لتوعيتها  العمرية  ال��ف��ئ��ات 
خ���الل اأن�����ش��ط��ة جم��ان��ي��ة وم��ت��ن��وع��ة ت��ق��دم ل��ه��م بطرق 

مبتكرة ويف اإطار من املرح الهادف.
ومن جهته اأو�شح علي حممد املرزوقي رئي�ض مهارات 
اأبوظبي للتعليم والتدريب التقني  الإمارات يف مركز 
واملهني رئي�ض اللجنة املنظمة للمهرجان اأن الفعاليات 
اأفراد  اإمارات الدولة، وت�شتهدف كافة  تغطي خمتلف 
الأكرب  وال��ف��ئ��ات  وال�شباب  الأط��ف��ال  وخا�شة  الأ���ش��رة 
من  متنوعة  ب��اق��ات  وف���ق  اإ�شتقطابهم  �شيتم  ال��ذي��ن 
وامل�شابقات  والأل��ع��اب  والريا�شية  ال�شحية  الأن�شطة 

ال�شت�شارات  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  ال��ق��ي��م��ة  اجل���وائ���ز  ذات 
والفحو�شات املجانية التي يقدمها نخبة من الأطباء 
و  الأولية  الإ�شعافات  على  والتدريب  وال�شت�شاريني، 
اختبارات  و  والتغذية  ال�شحي  والطبخ  القلب  اإنعا�ض 
الكولي�شرتول وفح�ض  ن�شبة  وقيا�ض  ال�شكري  مر�ض 
ال��ن��ظ��ر وم��ع��اي��ن��ة ح��ال��ة اجل��ل��وك��وم��ا وف��ح�����ض الربو 
كتلة  ق��ي��ا���ض  واخ��ت��ب��ار  التنف�شي  اجل��ه��از  وح�����ش��ا���ش��ي��ة 
جمانية  األأ���ش��ن��ان  وفح�ض  ال�شعبي  وال��ط��ب  اجل�شم 
وامل����دار�����ض ال��ط��ب��ي��ة امل�����ش��غ��رة وت��ق��ن��ي��ات الإق�����الع عن 
يف  وامل�شاركة  الطبيعي،  الفيزيائي  والعالج  التدخني 
الأيروبك�ض  و  الكاراتيه  ومنها  الريا�شية  العرو�ض 
و امل��الك��م��ة ال��ت��اي��الن��دي��ة وال�����ش��ط��رجن وغ���ريه���ا من 
ورغبات  اإجتاهات  مع  تتوافق  التي  الرية  الفعاليات 

اأبناء املجتمع ب�شكل عام.
واأخ��ت��ت��م ع��ل��ي امل���رزوق���ي ت�����ش��ري��ح��ة ق��ائ��اًل ب����اأن كافة 
و�شيتم  اجلميع،  اأم���ام  ومفتوحة  جمانية  الفعاليات 

الإعالن عنها تباعاً وطوال �شهر كامل.

•• العني - الفجر

ن��ظ��م م��رك��ز ال��ت��ع��ل��ي��م امل�����ش��ت��م��ر ب��ج��ام��ع��ة الإم�������ارات ، 
“تعليم  �شعار  حت��ت  والتطوير”  التدريب  “منتدى 
ن�شر  اإىل  وال��ذي يهدف  ري��ادة م�شتدامة”،   .. م�شتمر 
وتعزيز  الب�شري  والتطوير  التدريب  باأهمية  الوعي 
فائقة  الأ���ش��ت��اذة  بح�شور  امل�شتمر،  التعليم  م��ف��ه��وم 
هالل -نائب مدير اجلامعة لل�شوؤون املالية والإدارية، 
مركز  -مدير  ب�شتكي  نبيل  والدكتور  ال��ع��ام-  الأم��ني 
ال��ت��ع��ل��ي��م امل�����ش��ت��م��ر- وذل�����ك  ام�����ض مب�����ش��ارك��ة وا�شعة 
التدريب  واأق�شام  الب�شرية  امل���وارد  اإدارات  م��دراء  من 
�شمل  كما  بالدولة،  واخلا�شة  احلكومية  باملوؤ�ش�شات 

عدداً من اأفراد املجتمع والطالب.
األقاها  التي  كلمته  ب�شتكي خالل  نبيل  الدكتور  وقال 
اأداء املوؤ�ش�شات هو  يف افتتاح املنتدى: اإن اأهم ما يقّيم 
ما ت�شتثمره يف انتقاء وتطوير الكفاءات، واأن التحليل 
رئي�ض يف  التدريبية هو عامل  ال�شحيح لالحتياجات 
واأ�شاف  اأو خطة تدريبية  اأي برنامج  اإخفاق  اأو  جناح 
التعليم  قيمة  ي��ب��نّي  لأن  ي�شعى  امل��ن��ت��دى  الب�شتكي:  
امل��ج��ت��م��ع ع��ل��ى ال���ش��ت��ث��م��ار يف العن�شر  اأف�����راد  وي��ح��ث 

الب�شري.
خم�شة  خاللهما  م��ن  ق��ام  جل�شتني  املنتدى  وت�شمن 

خمتلفة:  موا�شيع  يف  حما�شرات  بتقدمي  متحدثني 
عنها  حت��دث  التي  التدريبية  الفجوة  مو�شوع  منها 
�شعادة عو�ض بن حا�شوم الدرمكي _ خبري اإداري _ 
»الفجوة  ع��ن��وان  ج��اءت حت��ت  التي  خ��الل حما�شرته 
التدريبية وملاذا ل يوؤتى التدريب ثماره«، فيما قدمت 
الدكتورة تغريد حممود اأبو �شرحان – اأ�شتاذ م�شاعد 
ورقة  الإم��ارات-  بجامعة  الجتماعية  اخلدمة  بق�شم 
حولة التعليم والتدريب امل�شتمر يف املوؤ�ش�شات وانعكا�ض 

ذلك على الإنتاجية والأفراد.
حول  والتطوير  التدريب  منتدى  جل�شات  ومتحورت 
موا�شيع عدة ا�شتعر�ض من خاللها املتحدثون الأثر 
يف  التعليم  واأث���ر  ال��ت��دري��ب،  م��ن  املجتمع  على  العائد 
ت��ط��وي��ر ال����ذات واك��ت�����ش��اب امل���ه���ارات لإث����راء احل�شيلة 
-رئي�ض  الكرمي  عبد  اأحمد  الأ�شتاذ  فتطرق  العلمية. 
حما�شرته  خالل  بالإنابة-  الأ�شري  الإ�شالح  �شعبة 
وتناول مفهوم  املجتمعية  ال�شعادة  الأ�شرة يف  دور  اإىل 

الإيجابية ومهارات التعامل مع امل�شاكل. 
يف  املعتمدين  املتحدثني  م��ن  نخبة  امل��ن��ت��دى  واأث����رى 
-خبري  تهلك  اأح��م��د  الدكتور  منهم  التدريب  جم��ال 
املوارد  وتطوير  تدريب  يف  متخ�ش�ض  اإماراتي  اأعمال 
الب�شرية والتميز املوؤ�ش�شي ومراكز الت�شال- والأ�شتاذ 
حمد الكعبي -م�شت�شار ومدرب دويل معتمد يف التنمية 

الفرد وحتفيز  �شلوك  اإىل  الب�شرية- والذين تطرقوا 
مع  التعامل  مهارات  اإىل  بالإ�شافة  والت�شامح،  ال��ذات 

الآخرين والو�شول اإىل الحرتافية.
ق�شم  -م��دي��ر  العو�شي  ع��ب��داهلل  الأ���ش��ت��اذ  اختتم  فيما 

املنتدى  اأع��م��ال  امل�����ش��ت��م��ر-  التعليم  مب��رك��ز  ال��ربام��ج 
بكلمته حول اأن مركز التعليم امل�شتمر يدعم ا�شتمرارية 
حتدث  كما  التغريات،  مواكبة  على  ويحر�ض  التعليم 

عن اخلدمات التي يوفرها املركز للمجتمع.

•• اأبوظبي - الفجر

كلية  طلبة  من  فريق  مل�شاركة  ا�شتعداداً   
�شل  م����اراث����ون  “م�شابقة  يف  ال��ه��ن��د���ش��ة 
تنطلق  2017” وال��ت��ي  اآ���ش��ي��ا  ال��ب��ي��ئ��ي- 
�شنغافورة،  يف  امل��ق��ب��ل  م��ار���ض  فعالياتها 
وق��ع��ت ج��ام��ع��ة اأب��وظ��ب��ي م��ذك��رة تفاهم 
اأب��وظ��ب��ي وذلك  �شل  �شركة  م��ع  ع��ام  مل��دة 
بهدف تعزيز املهارات الإبداعية والتقنية 
اجلامعة  لطلبة  والت�شويقية  والإداري����ة 
امل�������ش���ارك���ني يف امل�������ش���اب���ق���ة، ح���ي���ث وق���ع 
الرئي�ض  اجلنابي  علي  من  كل  التفاقية 
والدكتور  اأبوظبي  �شل  ل�شركة  التنفيذي 
تريي موتيك نائب مدير جامعة اأبوظبي 
لل�شوؤون الإدارية وذلك بح�شور عدد من 

امل�شوؤولني من كال الطرفني.
جامعة  مدير  نائب  موتيك  ت��ريي  واأك��د 
اأبوظبي لل�شوؤون الإدارية اإعتزاز اجلامعة 
�شركة  مع  ال�شرتاتيجية  ال�شراكة  بهذه 
اآفاقاً  �شتفتح  واأن��ه��ا  خا�شة  اأبوظبي  �شل 
الهند�شي  ال���ط���الب���ي  ل��ل��ف��ري��ق  ج���دي���دة 
فر�شة  لهم  وتتيح  امل�شابقة  يف  امل�����ش��ارك 
عر�ض مهاراتهم العلمية والتقنية �شمن 
وفود  فيها  ي�شارك  عاملية  م�شابقة  اإط��ار 

وفرق طالبية من خمتلف اأنحاء العامل، 
م�شرياً اإىل »م�شابقة ماراثون �شل البيئي- 
اآ�شيا 2017« تعد حتدياً فريداً من نوعه 
�شت�شارك  التي  الأوىل  امل��رة  واأنها  خا�شة 
فيها اجلامعة ومن �شاأن امل�شابقة اأن تدفع 
ال��ه��ن��د���ش��ي جلامعة  ال��ط��الب��ي  ب��ال��ف��ري��ق 

التحديات  من  العديد  ملواجهة  اأبوظبي 
�شبيل  يف  وال��ع��ل��م��ي��ة  التقنية  وال��ع��ق��ب��ات 
والت�شميم  البتكار  يف  مهاراتهم  تطويع 
بكفاءة  امل�شممة  املركبات  وقيادة  والبناء 

عالية يف ا�شتهالك الوقود والطاقة.
واأو����ش���ح ال��دك��ت��ور م��وت��ي��ك اأن����ه مبوجب 

اأبوظبي  ���ش��ل  ���ش��رك��ة  خ�ش�شت  امل���ذك���رة 
دولر  اآلف   10 بقيمة  مالية  م�شاهمة 
اأبوظبي  ج��ام��ع��ة  طلبة  ل��ف��ري��ق  اأم��ري��ك��ي 
ا�شتخدامها  ليتم  امل�شابقة،  يف  امل�����ش��ارك 
متميزة  م��رك��ب��ة  ب���ن���اء  ت��ك��ال��ي��ف  ���ش��م��ن 
الطاقة،  ا�شتهالك  يف  عالية  كفاءة  وذات 

ول�شمان امتثال املركبة النهائية جلميع 
القواعد والأنظمة التي تطبقها امل�شابقة، 
م���ا مي��ي��ز هذه  اأه�����م  ل��ع��ل  اأن  اإىل  لف���ت���اً 
�شتفتح  اأن��ه  ه��و  ال�شرتاتيجية  ال�شراكة 
امل�شرتك  للتعاون  ج��دي��دة  لآف���اق  امل��ج��ال 
يف جمالت خمتلفة مثل تطوير م�شاريع 
ب��ح��ث��ي��ة م�����ش��رتك��ة، وت��ن��ظ��ي��م امل���وؤمت���رات 

العلمية، وغريها من املبادرات املتميزة.
وم���ن ج��ان��ب��ه ق���ال ال�����ش��ي��د ع��ل��ي اجلنابي 
اأبوظبي:  �شل  ل�شركة  التنفيذي  الرئي�ض 
ب�����ش��راك��ت��ن��ا م���ع جامعة  ف����خ����ورون  اإن���ن���ا 
اأب��وظ��ب��ي ، وب��ال��ت��ع��اون ال����ذي اأث���م���ر عن 

توقيع هذه الإتفاقية.
البيئي  �شل  ب��اأن م�شابقة ماراثون    علما 
اإلهام مهند�شي  اأ�شا�شياً يف  كانت لها دوراً 
جمال  يف  روؤيتهم  حتويل  على  امل�شتقبل 
كما  ملمو�ض،  واق���ع  اإىل  امل�شتدام  النقل 
اأن��ه��ا حت��ف��ز ع��ل��ى خ��ل��ق  ال��ن��ق��ا���ض العلمي  
حول ما �شيكون عليه واقع حركة التنقل 

يف امل�شتقبل.
 ون��ت��م��ن��ى ل��ف��ري��ق ج��ام��ع��ة اأب���وظ���ب���ي كل 
املقبلة،  امل�شابقة  يف  ال��ن��ج��اح  و  ال��ت��وف��ي��ق 
واملزيد من الفر�ض امل�شتقبلية لال�شتفادة 
من مهاراتهم يف اإيجاد احللول الذكية . 

بالتعاون مع �صندوق �لزكاة
دار الكتب تنظم فعالية ثقافية 

للأطفال يف مكتبة مزيد 
•• اأبوظبي- الفجر

مع  وبالتعاون  والثقافة  لل�شياحة  اأبوظبي  هيئة  يف  الكتب  دار  قطاع  نظم 
�شندوق الزكاة اأم�ض الول الثالثاء فعالية ثقافية لالأطفال يف مكتبة مركز 
اأعمارهم بني  ت��رتاوح  24 طفاًل  اأبوظبي، مب�شاركة نحو  التجاري يف  مزيد 
التفاعلية مثل قراءة  الأن�شطة  من  ع��دداً  الفعالية  و�شملت  عاماً.  و12   6

الق�ش�ض وور�ض الر�شم احلر وتركيب الكلمات واللعب بال�شل�شال وغريها.
بالإنابة:  الكتب  دار  لقطاع  التنفيذي  املدير  علي  اآل  ماجد  عبداهلل  واأ���ش��ار 
من  الأط��ف��ال  ل��دى  واملعرفة  ال��ق��راءة  ثقافة  تعزيز  يف  الفعالية  ه��ذه  ت�شهم 
خمتلف الفئات العمرية، يف اإطار م�شاعينا الرامية اإىل دعم مبادرات القراءة 
املرتبطة ب�شهر القراءة الذي ي�شادف مار�ض املقبل، وذلك من خالل التعاون 

القائم مع املوؤ�ش�شات احلكومية واخلا�شة.
على  م�شتمر  ب�شكل  العمل  اإىل  الكتب  دار  قطاع  يف  ن�شعى  علي:  اآل  واأ���ش��اف 
رفد جميع املكتبات يف خمتلف اأرج��اء الإم��ارة باإ�شداراتنا ما يتيح للجمهور 
�شهولة الو�شول اإىل الكتاب، وذلك من خالل دعم مكتبات اجلامعات واملعاهد 
وامل�شت�شفيات ودور الرعاية. وثّمن اآل علي الدعم الذي قدمه �شندوق الزكاة 
الثقافية، موؤكداً  الفعالية  ملبادرات دار الكتب وتعاونه يف تعزيز ح�شور هذه 
والثقافة  لل�شياحة  اأبوظبي  هيئة  م�شتهدفات  �شمن  يندرج  التعاون  هذا  اأن 
الطالب  الأط��ف��ال وجميع  ال��ق��راءة، من خ��الل حث  ن�شبة  رف��ع  اإىل  الرامية 
على اأن يقوموا بتنمية املعارف لديهم، وحتفيزهم على الطالع والبحث عن 
الكتاب اأو املعلومة التي تنق�شهم، ف�شاًل عن تر�شيخ مبداأ التعلم من خالل 
اللعب. وقال حممد البلو�شي مدير اإدارة �شوؤون م�شتحقي الزكاة يف �شندوق 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  بتوجيهات  منا  التزاما  تاأتي  املبادرة  هذه  اإن  الزكاة: 
اآل مكتوم نائب رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض ال��وزراء حاكم  حممد بن را�شد 
كعادة  القراءة  تر�شيخ  تعمل على  “رعاه اهلل” باإطالق مبادرات وطنية  دبي 
جمتمعية دائمة يف دولة الإمارات وبني اأجيالها القادمة ودعماً لأهداف عام 
القراءة، فالقراءة هي املهارة الأوىل التي يحتاجها اأبناوؤنا واأن املرحلة املقبلة 
من م�شرية التنمية يف دولتنا حتتاج جليل مثقف قارئ ومطلع على جممل 

التحولت من حوله ليكون قادرا على التعاطي معها بكفاءة.
هي  لالأطفال  الثقافية  الفعالية  تنظيم   يف  التعاون  اأن  البلو�شي:  واأ�شاف   
لدى  باأهميتها  ال��وع��ي  وزي���ادة  ال��ق��راءة،  ح��ب  ثقافة  لتعزيز  وطنية  م��ب��ادرة 
بدور  وامل�شاهمة  امل��دارك،  وتو�شيع  الذاتي،  الّتَعٌلم  مهارات  وتنمية  الأطفال، 
الأطفال من خالل  بذائقة  الرتقاء  اإىل  بالإ�شافة  املجتمع،  بّناء يف  اإيجابي 
تعزيز فهمهم وتقديرهم للثقافة الأدبية .  وتتاألف مكتبة مزيد من ق�شمني، 
ق�شم للبالغني ي�شم 30 األف عنوان ل�شتى اأنواع الكتب ومن خمتلف املوا�شيع، 
وق�شم لالأطفال ي�شم 1948 عنواناً، ويعود �شبب اإ�شافة الق�شم املخ�ش�ض 
من  كبرية  جمموعة  بها  حتيط  منطقة  �شمن  املكتبة  وج��ود  اإىل  لالأطفال 
املدار�ض البتدائية. وتقدم املكتبة عدداً من الأن�شطة والفعاليات التي ت�شعى 
اإىل توفري بيئة مثالية لكت�شاب العلم واملعرفة والتفاعل مع الآخرين، منها، 
رواية الق�ش�ض لالأطفال، وتوقيع الكتب، واملعار�ض الفنية، وفعاليات العيد 
الوطني، وفعاليات العودة اإىل املدار�ض، وتوفري جمموعة متنوعة من الكتب 

باللغتني العربية والإجنليزية.

يف عام �خلري
زايد للثقافة الإ�سلمية تطلق مبادرة حياتي بالقيم اأجمل

•• العني - الفجر

تزامناً مع عام اخلري، اأطلقت دار زايد للثقافة الإ�شالمية مبادرة “حياتي 
بالقيم اأجمل” لفئة املهتدين اجلدد وتعترب اإحدى اأهم اأن�شطة الدار �شمن 
تنفيذاً  املعطاءة  و  اخل��رّية  باملبادرات  تزخر  التي  و  احل��ايل  للعام  اأجندتها 
دولة  يف  اخل��ري  ع��ام   2017 ع��ام  يكون  اأن  يف  الر�شيدة  القيادة  لتوجهات 
تبنته  ال��ذي  النهج  لتعك�ض  املبادرة  هذه  وتاأتي  املتحدة،  العربية  الإم���ارات 

الإمارات منذ تاأ�شي�شها يف العطاء الإن�شاين وتقدمي اخلري للجميع.
تهدف هذه املبادرة اإىل اإبراز الُبعد اجَلمايل للقيم الإن�شانية باعتبارها اأهم 
مقومات احل�شارة الب�شرية يف جميع مناحي حياة الإن�شان تعزيزاً و تر�شيخاً 
لها يف املجتمع، ِتلك القيم التي جاءت بها جميع ر�شالت الأنبياء واملُر�شلني 
م�شداقاً  م�شادره،  خالل  من  الإ�شالم  زها  وعزَّ الم،  ال�شَّ عليهم  ابقني  ال�شَّ

لقوله �شلى اهلل عليه و�شلم: “اإمنا بعثت لأمتم مكارم الخالق”.
و ت�شتهدف مبادرة )حياتي بالقيم اأجمل( الطلبه املنت�شبني للدار ممن لهم 
واأن�شطة  وتعاون  وخدمات  خرّية  اعمال  او  الن�شاين  اجلانب  يف  ا�شهامات 
احدثت تغيري ايجابي يف املجتمع، و�شيقوم موظفي الدار و اأ�شاتذة الدورات 
معايري  و  �شروط  �شمن  للمبادرة  املنت�شبني  برت�شيح  الطلبة  و  التعليمية 
من  للدار  الجتماعي  التوا�شل  و�شائل  عرب  لحقاً،  عنها  الع��الن  �شيتم 

ان�شتعرام وتويرت وفي�ض بوك و اليوتيوب.
“�شجرة القيم” خ�شي�شاً لهذه املبادرة والتي حتمل ثمرات  واأع��ّدت الدار 
امل�شاركات  وب��ن��اًء على    ، ال��ت��ع��اون  و  وال�����ش��دق  وال�����ش��رب  ه��ي اخل��ري  قّيمة 
و ومكافاأتهم على م�شاراكاتهم  تكرميهم  �شيتم  املر�شحون  �شيقدمها  التي 
والتحلي  والإب����داع  امل��ب��ادرة  روح  على  لهم  تقديرا  والتطوعية  الإب��داع��ي��ة 

بالقيم الإن�شانية و الإ�شالمية.
من جهتها اأ�شارت د.ن�شال الطنيجي املدير العام للدار على حر�ض اإدارة و 
موظفي زايد للثقافة الإ�شالمية على تفعيل عام اخلري، و تر�شيخ القيم و 
الأخالق الإ�شالمية وتعزيزها يف الطلبة املنت�شبني للدار من فئة املهتمني 
بالثقافة الإ�شالمية و املهتدين اجلدد، مما يج�شد روؤية الدار يف اأن تكون 
موؤ�ش�شة رائدة يف التعريف بجوهر الثقافة الإ�شالمية وا�شتيعاب املهتدين 
ر�شمته  ال��ذي  النهج  وه��و  وتعاي�ض،  ت�شامح  من  ال��دار  قيم  ويعزز  اجل��دد، 

القيادة الر�شيدة للعمل يف الدولة.



بعد  ال�شغار  اإىل  بالن�شبة  �شائعة  الإم�شاك  م�شكلة 
عمر ال�شنتني.

 لكن قد ت�شبح هذه احلالة م�شدراً لل�شغط 
النف�شي ب�شبب ال�شطرار اإىل اأخذ ملينات 
الأم��ع��اء اأو ال��ذه��اب اإىل ق�شم ال��ط��وارئ يف 
لإع���ادة  ن�شائحنا  اأه���م  اإل��ي��ك  امل�شت�شفى. 

الو�شع اإىل ن�شابه.

ما �صبب �الإم�صاك لدى �الأطفال؟
اأو  ف��ط��ري��ة  الإم�����ش��اك طبيعة  ي��ح��م��ل  ق��د 
يرتبط  اأن  ومي���ك���ن  م����وروث����ة  ح��ت��ى 
اله�شمي.  اجلهاز  حركة  ب�شوء 
ي�����ك�����ون م���������ش����ار ال�����������رباز يف 
الأمعاء بطيئاً جداً ويبداأ 

بالرتاكم.
تت�شاعف  اأن  مي��ك��ن   
هذه الظاهرة اإذا بقي 
ال���ط���ف���ل ج�����ام�����داً يف 
�شريره اأو مل ي�شرب 
������ش�����وائ�����ل ك����اف����ي����ة. 
اأخرى  اأ�شباب  ت��ربز 
)ا������ش�����ط�����راب ال����غ����دد 
ال�������ش���م���اء، �����ش����رط����ان...( 

لكنها تبقى نادرة.

م��ت��ى ت�����ص��ب��ح ����ص��ت�����ص��ارة 
�لطبيب �صرورية؟

بوترية  الإم�������ش���اك  ي��ت��ع��ل��ق  ل 
با�شتمرارية  ب����ل  ال���ت���غ���وط 

امل�شكلة.
ال�شلب  ال������رباز  ي��ع��ك�����ض  ل   
و�شعاً  التغوط  اأثناء  والأمل 

طبيعياً.
الطبيب  ا�شت�شارة  من  بد  ل   

من  يقلق  ب��داأ  اإذا  وحت��دي��داً  ك��ب��رية،  الطفل  معاناة  ت�شبح  ح��ني 
دخول احلّمام.

هل ميكن �إعطاوؤه ملينات �الأمعاء يوميًا؟
هذا ممكن طبعاً وميكن اأن ياأخذها طوال �شنتني اأو ثالث 

�شنوات من دون اأن يعتاد عليها.
�شتة  على  ميتد  بعالج  نبداأ  اأن  الأف�شل  من  لكن   

اأ���ش��ه��ر م��ث��اًل ث��م ن��ح��اول وق��ف��ه م��ن وق���ت لآخر 
ل��ت��ق��ي��ي��م ف��اع��ل��ي��ت��ه. ل ن��ف��ع م���ن اأخ�����ذ اأدوي�����ة 

موقتة.
 ل�����ش��م��ان ف��اع��ل��ي��ة ال���ع���الج، ي��ج��ب اأخ�����ذه يف 

ملعقة  مبعدل  طويلة،  لفرتة  الأوىل  املرحلة 
�شغرية اأو مغّلف يف اليوم.

اأن ن�شاعف اجلرعة.  الإم�شاك، ميكن  ا�شتمر  اإذا   
الطفل  ياأخذ  اأن  عابر، ميكن  اإ�شهال  واإذا ح�شل 

العالج كل يومني.

يغري  �أن  ي���ج���ب  ه����ل 
ن���ظ���ام���ه �ل���غ���ذ�ئ���ي 

�أي�صًا؟
اإن�����������ه�����������ا خ������ط������وة 

اأ�شا�شية. 
ياأكل  اأن  يجب 

الطفل كمية 
من  ك����اف����ي����ة 
اخل�شراوات 
اخل�����������ش�����راء 

واخلوخ اأو ياأخذ 
منتظماً  ع������الج������اً 

ا�شتهالك  ع���ل���ى  ي���رت���ك���ز 
الرتكيز  ب����دل  امل��ع��دن��ي��ة  امل�����اء 

على الأرز واجلزر واملوز! لكن يكون 
تنويع املاأكولت بالغ الأهمية يف حالته 

كي ل ينفر من وجبات الطعام. يجب اأن 

يتحرك الطفل اأي�شاً ويلعب ويتنقل با�شتمرار...
يح�ّشن  كي  منتظماً  ج�شدياً  ن�شاطاً  ميار�ض  اأن  يجب  باخت�شار، 

حركة تفريغ اأمعائه.

�مل�صكلة  تكون  �أن  ميكن  هل 
نف�صية؟

الإم�شاك  يعك�ض  اأن  مي��ك��ن 
النف�شي  ال�شغط  �شكاًل من 
املرتبط باملدر�شة اأو مب�شاكل 
عائلية: اإنها طريقة جلذب 
اأن  وميكن  الأب��وي��ن.  انتباه 
التغوط  ع��ن  ال��ط��ف��ل  مي��ت��ن��ع 
ال��ت��ي يتعلم  امل��رح��ل��ة  اأي�����ش��اً يف 

فيها نزع حفا�شه.
 ق��د ي��ب��ال��غ ال��ط��ف��ل حينها يف 
بع�ض  يف  ال��������رباز.  ح��ب�����ض 
احلالت، قد تربز احلاجة 
طبيب  ا���ش��ت�����ش��ارة  اإىل 
متخ�ش�ض  ن��ف�����ش��ي 
بعد  ب�����الأط�����ف�����ال 
جميع  ا���ش��ت��ب��ع��اد 
الأ����������ش���������ب���������اب 
ال���ع�������ش���وي���ة 
وظ������������ه������������ور 
م������وؤ�������ش������رات 
مثل  اأخ������رى 
انطواء الطفل 

على ذاته.

�إذ�  ن��ت�����ص��رف  ك��ي��ف 
�مل�صكلة  ����ص��ت��م��رت 

فرتة طويلة؟
ن�شت�شري  اأن  ي��ج��ب 
مل  اإذا  ال����ط����ب����ي����ب 

تختف امل�شكلة لكن ل داعي لل�شعور بقلق �شديد. ن��ادراً ما يكون 
الإم�شاك خطرياً وتكر العالجات الفاعلة.

اأن نتعامل بجدية مع الإم�شاك لأنه قد  الوقت نف�شه يجب   يف 
اأي تراكم الرباز  ال��رباز،  اإىل انح�شار  امل��دى الطويل  ي��وؤدي على 
حقنة  احلالة  ه��ذه  يف  تفريغه  يتطلب  وق��د  امل�شتقيم  يف  ال�شلب 

�شرجية لتطهري القولون.

مـنــ�عـــــات
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بديهيات
ال��غ��رف��ة وحيداً  ول��ده��ا يف  ت��رتك  األ  اأّم  ك��ّل  على 
من دون مراقبة �شخ�ض را�شد، وهذا اأحد اأب�شط 

البديهيات واأخطرها يف الوقت عينه.
بتاتاً  ي��درك  ول  ���ش��يء،  ك��ّل  جتربة  الطفل  يحّب 
م���ق���دار اخل���ط���ر ال�����ذي ي��ك��م��ن ف���ي���ه. ل���ذل���ك من 
الواجب اإبعاد كل ما قد يوؤذيه عن متناول يديه، 

ولو ت�شبب لِك ذلك ببع�ض التعب والنزعاج.
واإذا اأردِت اأن تتعّريف اأكر اإىل عامل طفلك، اركعي 
بقية  على ركبتيك وقومي بجولة يف غرفته ويف 
مّما  ف�شُتفاجئني  املطبخ،  اإىل  انتقلي  ثم  الغرف 
توؤذي  ق��د  م�شببات  م��ن  العلّو  ه��ذا  على  �شرتين 

طفلك.
والآن، لنت�شّور معاً بع�ض الأحداث اخلطرة التي 
قد تطراأ يف اأي ظرف ويف اأّي مكان، ولناأخذ ذلك 

يف احل�شبان كي ل يقع املكروه.

�نتبهي من م�صببات �حلروق
ي���رى ال�����ش��غ��ري وه���و يف امل��ط��ب��خ ق����دراً تلمع فوق 
تدريجياً.  اجل��ّو  يف  يرتفع  بخار  ويعلوها  ال��ن��ار، 
يعجبه املنظر فيتقّدم نحوه، واإذا بالأم قد تركت 
م�شكة القدر ظاهرة نحو اخلارج، فيلقطها بيده 

وي�شحبها نحوه فتقع الكارثة!
انتبهي اإىل كل ما ي�شبب احلروق فهي كثرية، وقد 

تكون خطرية جداً اأحياناً، واأبعديها عن متناوله. 
�شاخنة،  ال��ط��ن��اج��ر  ت���ك���ون  ع��ن��دم��ا  ذل����ك  اف��ع��ل��ي 
ال��ث��ي��اب. كذلك  ل��ك��ّي  امل��ك��واة  ت�شتعملني  وع��ن��دم��ا 
�شاخنة  م��ي��اه  ح��و���ض  يف  طفلك  ت�شعني  ع��ن��دم��ا 
اأن ج�شمه ل يتحّمل احلرارة  لتحمميه، لحظي 
عينها التي يتحّملها ج�شمك لأنه ل يزال طرياً. 
واحذري يف هذا ال�شدد األ ترتكيه وحيداً اأبداً يف 
 20 األ يتعدى علّوها  مياه احلو�ض التي ينبغي 

�شنتمرتاً.

حذ�ر �ل�صقطات
ال������ولدة  م����ن  ك����ث����رياً  الأولد  ���ش��ق��ط��ات  حت�����دث 

بع�ض  اأن  يف  �شك  ول  ���ش��ن��وات.  ال�شت  عمر  حتى 
ال�شقطات الب�شيطة ل بد منه كي يتاأّهل الطفل 
واأكاد  للم�شي، لكن بع�شها قد يكون موؤذياً جداً، 

اأقول قاتاًل.
وحيداً.  يقف  منزله  �شرفة  على  ال�شغري  هو  ها 
ينظر اإىل جانبه فريى كر�شّياً منخف�شاً، ويدفعه 
الكر�شي  على  وق��ف  الكر�شي.  ت�شّلق  اإىل  ف�شوله 
بالق�شبان  ومت�����ّش��ك  اآن،  يف  ومنده�شاً  م�����ش��روراً 
ال�شرفة،  خ���ارج  ج�شمه  ن�شف  فاأ�شبح  احل��دي��د، 

وتطّلع م�شتغرباً اإىل اأ�شفل ففقد توازنه و�شقط.
ل ترتكي ولدك وحيداً على ال�شرفة اأو يف غرفة 

مطّلة ونافذتها مفتوحة.
بقرب  كر�شياً  اأو  �شغرية  ط��اول��ة  اأي  ت��دع��ي  ول   

ال�شرفة اأو النافذة.
ال�����ش��المل، ول  ن���زول طفلك  ع��ن��د  اأي�����ش��اً  انتبهي 
يباغتك  فقد  البيت مفتوحاً،  باب خمرج  ترتكي 
���ش��وت، ولأن���ه ل  اأّي  اأن ي�شدر  م��ن دون  وي��خ��رج 
يعي املحاذير فاإنه �شيتقّدم نحو ال�شّلم بال وجل 
اأو خوف حماوًل ا�شتك�شاف ما يخفى عليه، ولن 

نذكر ما �شيح�شل بعد ذلك.

�لكهرباء و�الأدو�ت �جلارحة
اأن ي�شع  اأن يلم�ض كل �شيء! يريد  الطفل  يريد 
اإىل ماآخذ التيار  يف فمه كل ما يلتقطه، فتنبهي 
اأ�شرطة  اأمامه  تدعي  ول  واأغلقيها،  الكهربائية 
واآلت  ال�شعر  اأو بع�ض الآلت كمجفف  الكهرباء، 
رفوف  ع��ل��ى  �شعيها  ب��ل  ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة،  احل��الق��ة 

عالية، اأو يف خزانة مغلقة باملفتاح.
ينبغي اأن ت�شرحي لطفلك اأن لي�ض كل ما مي�شكه 
بيده هو لالأكل، واأبعدي عنه اأدوات املطبخ املوؤذية، 
واأدوية  وامل��ب��ار���ض  وال�����ش��وك  ال�شكاكني  خ�شو�شاً 

التنظيف وال�شوائل الكيماوية. ومن نافل القول 
اأن  ميكنه  اأمكنة  يف  الأدوي���ة  و�شع  من  حتذيرك 
يطالها، فاإن مثل هذا الإهمال ل ُيعّو�ض بالندم 

لحقاً.

�أ�صياء �صغرية ُتبلع
م��ن ال�����ش��روري ج���داً الن��ت��ب��اه اإىل م��ا ق��د يبلعه 
النقود  اأو  املفككة،  الألعاب  وهو يلعب، مثل قطع 
املعدنّية، اأو الكلل الزجاجّية التي يرغب بو�شعها 
هذه  ك��ل  لالختناق.  ويتعّر�ض  فيبتلعها  فمه  يف 
يجب  كذلك  اأم��ام��ه،  من  اإبعادها  عليك  الأ�شياء 
اإب���ع���اد ح��ب��وب ال��زي��ت��ون وامل��ك�����ّش��رات ال��ت��ي ت�شبب 

الأعرا�ض نف�شها.

ومبا اأننا يف معر�ض الأ�شياء التي ت�شبب الختناق، 
فينبغي اأخذ احلذر من اأكيا�ض النايلون الفارغة 
التي قد ي�شعها على راأ�شه حماوًل التخفي، ومن 

العقود والأحزمة التي قد يلّفها حول رقبته.

قاعدة ذهبية
القاعدة الذهبية هي يف تكرار ما اأوردناه �شابقاً: 
اأو بعناية ولد اآخر، حتى  ل ترتكي ولدك وحيداً 

لو اتخذِت جميع الحتياطات الالزمة.
 اأما اإذا وقع حادث له، ل �شمح اهلل بذلك فتمالكي 
ن��ف�����ش��ك ق���در امل�����ش��ت��ط��اع، وات�����ش��ل��ي ف�����وراً مبركز 
التعليمات  ب��ب��ع�����ض  ����ش���ي���زّودك  ال����ذي  الإ����ش���ع���اف 

الأّولية قبل اأن ي�شل للقيام مبا يلزم.

ن�صائح الإعادة �لو�صع �إىل ن�صابه

الم�ساك.. م�سكلة �سائعة لدى ال�سغار كيف تتعاملني معها؟

�أدوية �لتنظيف و�ل�صو�ئل �لكيماوية �أهم �الخطار

داخل املنزل وخارجه.. كيف حتمي ابنك من الذى املحيط به ؟
 كلما تقّدم �ملجتمع يف تطّوره �زد�دت �ملخاطر على �ل�صغار. كيف ميكنك �صيانة طفلك من �الأذى �ملحيط به يف �ملنزل وخارجه؟

مييل �لطفل بطبيعته �إىل �الكت�صاف �لذي قد ي�صّكل خطرً� عليه. والأن �لبيت عامله �الأّول، فاإنه يريد �أن يتعّرف �إىل جميع موجود�ته بالنظر تارة وباللم�ض طورً�، وباملذ�ق 
غالبًا! �أّما �الأم، فعليها مر�فقته يف هذه �لدرب موؤيدًة عندما يقوم بال�صو�ب ومنبهًة عندما جتد �أن يف �الأمر �صررً� له.
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العدد 11952 بتاريخ 2017/2/23   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 304
ليكن معلوما للجميع بان ال�شيدة/ ادي مولوجيتا اليمايهو - اثيوبية  اجلن�شية ترغب يف 
البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 100%  وذلك اىل ، ال�شيدة/ �شيلبا كاتريي اجني 
باإمارة  تاأ�ش�شت   ) ال�شالم  ق�شر  مطعم  امل�شماة/  الرخ�شة  يف  اجلن�شية  هندية   - مامني 
 ال�شارقة مبوجب رخ�شة رقم 613648 ال�شادر من دائرة التنمية القت�شادية بال�شارقة. 

 تعديالت اخرى : ل يوجد. 
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف 
�شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على 
الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال 

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

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 11952 بتاريخ 2017/2/23   

  اعالن بالن�شر
املرجع : 308

ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد/ را�شد حممد ماجد را�شد املرزوقي ، اإماراتي اجلن�شية وال�شيد/ �شلطان غني �شيد فقري - باك�شتاين 
اجلن�شية يرغبان بالتناز وبيع كامل ح�شتهما البالغة 100% ح�شة اىل ال�شيد/ ابراهيم عي�شى ابراهيم حميد الكيواين - اإماراتي 
اجلن�شية 51% ح�شة وال�شيد/ جهانكري على �شجاول خان - باك�شتاين اجلن�شية 24% ح�شة وال�شيد/ ويزار علي �شجاول  خان - 
 باك�شتاين اجلن�شية 25% ح�شة يف الرخ�شة التجارية : �شلطان غني لتجارة ال�شيارات امل�شتعملة - ذ م م - ترخي�ض رقم : 600304 

حيث مت التفاق بني ال�شركاء على تغيري ال�شم التجاري والن�شاط وذلك من 
ال�شم التجاري من : �شلطان غني لتجارة ال�شيارات امل�شتعملة - ذ م م 

اىل طريق الفالح لتجارة ال�شيارات امل�شتعملة وقطع غيارها - ذ م م 
والن�شاط من : جتارة ال�شيارات امل�شتعملة ذات املقود الي�شر 

اىل : جتارة �شيارات الركاب امل�شتعملة : جتارة قطع الغيار امل�شتعملة لل�شيارات. 
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر 
هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي 

اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية

مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 
اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 11952 بتاريخ 2017/2/23   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 307
ليكن معلوما للجميع بان ال�شيدة/ �شمرية حافظ ح�شن احمد الربيكي - اإماراتية اجلن�شية يرغب يف البيع 
والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 100%  وذلك اىل ال�شيد/ يا�شني ر�شواين - مغربي اجلن�شية يف الرخ�شة 
امل�شماة / الفراولة احلمراء للحلويات - تاأ�ش�شت باإمارة  ال�شارقة مبوجب رخ�شة رقم : 739874 ال�شادرة من 

دائرة التنمية القت�شادية بال�شارقة 
تعديالت اخرى:- مت تغيري ال�شكل القانوين من )موؤ�ش�شة فردية( اىل )موؤ�ش�شة فردية بوكيل خدمات( ، كما 
مت تغيري ال�شم التجاري من )الفراولة احلمراء للحلويات( اىل )الفراولة احلمراء لتجارة وخياطة املالب�ض 
الن�شائية( ، كما مت تغيري الن�شاط حيث كان )بيع ال�شوكولته واحللويات بالتجزئة( اىل )تف�شيل وخياطة 
املالب�ض الن�شائية، بيع املالب�ض الن�شائية اجلاهزة - بالتجزئة(.  وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  
القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف 
يتم الت�شديق  على الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك 

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

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 11952 بتاريخ 2017/2/23   

  اعالن بالن�شر
املرجع : 306

يف  يرغب  اجلن�شية  اإماراتية    ، عطوه  �شعيد  فهيد  �شعيد  زوجه  ح�شني  �شهام  ال�شيدة/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
البيع والتنازل عن كامل ح�شتها البالغة 33% وذلك اىل ال�شيد/ �شريف عادل رزق اهلل �شليب - م�شري اجلن�شية : 
وترغب ال�شيدة/ �شهام ح�شني زوجه �شعيد فهيد �شعيد عطوه - اإماراتية اجلن�شية  يف البيع والتنازل عن )1%( اىل 
ال�شيد/ ح�شني عبد اهلل حممد عبداهلل الب�شر - اإماراتي اجلن�شية - كما يرغب ال�شيد/ ح�شن ح�شني عطوه ح�شني 
ابونامو�ض - فل�شطيني اجلن�شية يف البيع والتنازل  عن كامل ح�شته البالغة 33% وذلك اىل ال�شيد/ �شريف عادل رزق 
اهلل �شليب - م�شري اجلن�شية ويرغب ال�شيد/ وليد جدوع عطيه ح�شني ابو نامو�ض - فل�شطيني اجلن�شية يف البيع 
والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 33% وذلك اىل ال�شيد/ �شريف عادل رزق اهلل �شليب - م�شري اجلن�شية وذلك يف 
الرخ�شة امل�شماة  با�شم )عني دبي لعمل وجتهيز البواب وال�شبابيك املعدنية( والتي تاأ�ش�شت باإمارة ال�شارقة مبوجب 
رخ�شة رقم )556852(   - وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف 
اليه بعد  امل�شار  الت�شديق  على الجراء  العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم  الكاتب  �شان 

ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 11952 بتاريخ 2017/2/23   

  اعالن بالن�شر
املرجع : 303

ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد/ افي�ض احمد راي�ض احمد بتان ، هندي اجلن�شية يرغب 
امل�شماة )بيت  التجارية  الرخ�شة  البالغة 100%  يف  والتنازل عن كامل ح�شته  البيع  يف 
 725619  : رقم  رخ�شة  مبوجب   ) الأيل  واحلا�شب  املتحركة  الهواتف  لتجارة  الرنني 

لل�شيد/ احمد مو�شى حممد ح�شني املازمي - اإماراتي اجلن�شية 
مت تغيري ال�شكل القانوين من موؤ�ش�شة فردية بوكيل خدمات اىل موؤ�ش�شة فردية. 

وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف 
�شان الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على 

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

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 11952 بتاريخ 2017/2/23   

  اعالن بالن�شر
املرجع : 305

ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد/ علي ماجد عبداهلل �شعيد غليطه - اإماراتي اجلن�شية  وال�شيد/ 
حممد عاملغري جادون حممد اجمل جادون - باك�شتاين اجلن�شية وال�شيد/ عرفان علي عا�شق علي - 
باك�شتاين اجلن�شية يرغبون يف البيع والتنازل عن كامل ح�شتهم البالغة 100% وذلك اىل ال�شيدة/ 
�شريفه على عبد الرحمن البريق اللوغاين - اإماراتية اجلن�شية ، يف حممد اجمل ل�شناعة ال�شغال 

املعدنية ذ م م ( مبوجب رخ�شة رقم 732604 
تعديالت : - مت تغيري ال�شكل القانوين من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اىل موؤ�ش�شة فردية  -  مت 
تغيري ال�شم التجاري من حممد اجمل ل�شناعة ال�شغال املعدنية ذ م م اىل الفن العربي ل�شناعة 
ال�شغال املعدنية  - وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة  
2013 يف �شان الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على 

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

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 11952 بتاريخ 2017/2/23   
 اعـــــــالن       

 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات- خورفكان  : ال�شيد/ 
في�شل را�شد خمي�ض عبيد النقبي ، اجلن�شية : الإمارات وطلب الت�شديق على حمرر 
خلياطة  التلي  دار  ال��ت��ج��اري  ال���ش��م  يف   %51 البالغة  ح�شته  ع��ن  )ت��ن��ازل(  يت�شمن 
العبايات وال�شيل واملرخ�ض من دائرة التنمية القت�شادية يف  ال�شارقة رخ�شة جتارية 
رقم 601393 ال�شادر بتاريخ 2009/8/19 يف دائرة التنمية القت�شادية بخورفكان. اىل 
�شريكه ال�شيد/ حممد عامر ح�شني غيث الدين ، اجلن�شية : بنغالدي�ض.  ليكن معلوما 
للجميع بان الكاتب العدل يف مدينة خورفكان �شيقوم بالت�شديق على توقيعات ذوي 

ال�شاأن يف املحرر املذكور بعد انق�شاء ا�شبوعني من تاريخ ن�شر هذا العالن
�شهيل علي �شعيد خلف النقبي
الكاتب العدل خورفكان

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

الكاتب العدل- خورفكان

العدد 11952 بتاريخ 2017/2/23   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2016/1531  مدين جزئي              
اىل املدعي عليه/1-كر�شتيز انرتنا�شيونال ريل ا�شتيت - �ض ذ م م جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي/ مراد انطوان اخلوري وميثله : يو�شف حممد ح�شن حممد 
البحر - قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليها  مببلغ 
والفائدة  9% من  املحاماة  اتعاب  و  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م(  وق��دره )13.500 
تاريخ  ا�شتالم املبلغ يف 2016/6/17 وحتى متام ال�شداد.   وحددت لها جل�شة يوم 
فاأنت  لذا   Ch1.B.10 بالقاعة  �ض   8.30 ال�شاعة   2017/3/1 املوافق  الربعاء 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  مكلف باحل�شور 
فان  تخلفك  حالة  ويف  الأق��ل  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11952 بتاريخ 2017/2/23   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2016/2170  مدين جزئي              

ان  امل��دع��ي عليه / 1-�شهيناز زاه��ر ح�شن جمهول حم��ل الق��ام��ة مب��ا  اىل 
املدعي/ �شركة رويال اند �شن الالين�ض للتاأمني )ال�شرق الو�شط( املحدودة 
ال��دع��وى ومو�شوعها املطالبة بالزام  اأق��ام عليك  �ض م ب )ف��رع دب��ي(  قد 
والفائدة  دره��م   85500  /- وق��دره  مبلغ  بدفع  بالت�شامن  عليهما  املدعي 
ي��وم الرب��ع��اء املوافق  والر�شوم وامل�شاريف والت��ع��اب.   وح��ددت لها جل�شة 
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch2.D.18 بالقاعة  ���ض   8.30 ال�شاعة    2017/3/9
باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11952 بتاريخ 2017/2/23   
ال�شم  تغري  ب��اإج��راءات  ال��ب��دء  ع��ن  دب��ي  احل��رة مبطار  املنطقة  �شلطة  تعلن 
ال��ت��ج��اري  ل����/ ت��ال��ي�����ض ال��دول��ي��ة ال�����ش��رق الأو����ش���ط م م ح، م��وؤ���ش�����ش��ة منطقة 
وال�شت�شارة  والت�شويق  ال��ت��ج��ارة  ن�شاط  مت��ار���ض   )48( رق��م  برخ�شة  ح��رة 

لاللكرتونيات، وذلك على ال�شكل الآتي: 

وعلى من له اعرتا�ض التقدم باعرتا�شه خالل خم�شة ع�شر )15( يوماً من 
تاريخ ن�شر هذا الإع��الن اإىل �شلطة املنطقة احلرة مبطار دبي على العنوان 
التايل  :  اإدارة الت�شجيل – هاتف رقم: 5555 29 4 00971 - بريد الكرتوين : 

lease&lic@dafza.ae

اإعـــــــالن بالن�شــــــر

Arabic  

تالي�ض الدولية ال�شرق الأو�شط م م ح 
تالي�ض اميوا م م ح

ال�شم احلايل 
ال�شم اجلديد 

English 

Thales International Middle East FZE

THALES AMEWA FZE

Present : 

New :  

العدد 11952 بتاريخ 2017/2/23   
   الق�شية  رقم : 2016/1763 جتاري كلي

املدعي : بنك ابوظبي التجاري  
املدعي عليه : مانوج جو بالكري�شنا بيالي  

يف الدعوى رقم 2016/1763 جتاري كلي  - دبي لقد تقرر عقد جل�شة اخلربة امل�شرفية 
الوىل يف الدعوى اعاله يوم اخلمي�ض املوافق 2017/3/2  ال�شاعة احلادية ع�شر �شباحا 
وذلك مبكتب املقطري لتدقيق احلا�شابات - الكائن مبنقطة بردبي -  �شارع خالد بن 
الوليد - مقابل خارجية الإمارات دبي ، بناية هم�شة بلوك )اأ(   مكتب رقم: 408 ،  هاتف 
رقم : 04/3852552 وفاك�ض رقم : 04/3852556 �ض ب 95642 دبي،  لذا يرجى منكم 
احل�شور او من ميثلكم يف املوعد املذكور اعاله مع اح�شار كافة دفوعكم وم�شتنداتكم 

وما ترونه منا�شبا لتي�شري اعمال اخلربة يف الدعوى.
اخلبري املحا�شبي/ امل�شريف 
احمد حممد علي مقطري   

 دعوة حل�شور
  اجتماع اخلربة امل�شرفية الول

العدد 11952 بتاريخ 2017/2/23   
اعالن بيع  عقار بالن�شر     

فى الدعوى رقم  2016/81   بيع عقار مرهون
طالب التنفيذ:بنك ات�ض ا�ض بي �شي ال�شرق الو�شط املحددة 

عنوانه : دبي ، مكتب الإدارة ال�شرق الو�شط ، مدينة دبي لالنرتنت ، �ض ب 66 ، دبي 
املنفذ �شده : ليودميال اوجلوفنا يامالوفا - واآخرون  - عنوانه : دبي ، مر�شى دبي ، جمريا بيت�ض ريزيدن�ض ، بناية رقم 2، 

بناية املرجان ، طابق 8 ، ال�شقة رقم 809 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة. 
5.00 م�شاء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى بيع  2017/3/8 ال�شاعة  انه يف يوم الربعاء املوافق 
اللكرتوين  موقعها  وعلى  للمزادات  الم���ارات  البيع)�شركة  بها  انيط  التى  اجلهة  ل��دى  ادن��اه  او�شافه  املو�شحة  العقار 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�شا�شي قبل 
دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة 
للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شارييف 
خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية 
لر�شوم املزاد ب�شرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�شروفات خزينة 
املحكمة وفيما يلي او�شاف املمتلكات  :  نوع العقار : �شقة �شكنية - املنطقة : مر�شى دبي - رقم الر�ض : 17 - رقم املبنى 
: -2 ا�شم املبنى : املرجان - رقم الوحدة : 809 - رقم الطابق : -8 -  امل�شاحة : 141.68 مرت مربع واملقدرة قيمتها ب���� 

)1982538( درهم  -   مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11952 بتاريخ 2017/2/23   
اعالن بيع  عقار بالن�شر  للمنفذ �شده    

فى الدعوى رقم  2016/81   بيع عقار مرهون
طالب التنفيذ:بنك ات�ض ا�ض بي �شي ال�شرق الو�شط املحددة 

عنوانه : دبي ، مكتب الإدارة ال�شرق الو�شط ، مدينة دبي لالنرتنت ، �ض ب 66 ، دبي 
املنفذ �شده : ليودميال اوجلوفنا يامالوفا - واآخرون  - عنوانه : دبي ، مر�شى دبي ، جمريا بيت�ض ريزيدن�ض ، بناية رقم 2، 

بناية املرجان ، طابق 8 ، ال�شقة رقم 809 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة. 
5.00 م�شاء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى بيع  2017/3/8 ال�شاعة  انه يف يوم الربعاء املوافق 
اللكرتوين  موقعها  وعلى  للمزادات  الم���ارات  البيع)�شركة  بها  انيط  التى  اجلهة  ل��دى  ادن��اه  او�شافه  املو�شحة  العقار 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�شا�شي قبل 
دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة 
للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شارييف 
خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية 
لر�شوم املزاد ب�شرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�شروفات خزينة 
املحكمة وفيما يلي او�شاف املمتلكات  :  نوع العقار : �شقة �شكنية - املنطقة : مر�شى دبي - رقم الر�ض : 17 - رقم املبنى 
: -2 ا�شم املبنى : املرجان - رقم الوحدة : 809 - رقم الطابق : -8 - امل�شاحة : 141.68 مرت مربع واملقدرة قيمتها ب���� 

)1982538( درهم  - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11952 بتاريخ 2017/2/23   

اعالن بيع  عقار بالن�شر للمنفذ �شده     
فى الدعوى رقم  2016/81   بيع عقار مرهون

طالب التنفيذ:بنك ات�ض ا�ض بي �شي ال�شرق الو�شط املحددة 
عنوانه : دبي ، مكتب الإدارة ال�شرق الو�شط ، مدينة دبي لالنرتنت ، �ض ب 66 ، دبي 

املنفذ �شده : ادريان �شيمون تيواري  - واآخرون  - عنوانه : دبي ، مر�شى دبي ، جمريا بيت�ض ريزيدن�ض ، بناية رقم 2، بناية 
املرجان ، طابق 8 ، ال�شقة رقم 809 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة. 

5.00 م�شاء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى بيع  2017/3/8 ال�شاعة  انه يف يوم الربعاء املوافق 
اللكرتوين  موقعها  وعلى  للمزادات  الم���ارات  البيع)�شركة  بها  انيط  التى  اجلهة  ل��دى  ادن��اه  او�شافه  املو�شحة  العقار 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�شا�شي قبل 
دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة 
للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شارييف 
خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية 
لر�شوم املزاد ب�شرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�شروفات خزينة 
املحكمة وفيما يلي او�شاف املمتلكات  :  نوع العقار : �شقة �شكنية - املنطقة : مر�شى دبي - رقم الر�ض : 17 - رقم املبنى 
: -2 ا�شم املبنى : املرجان - رقم الوحدة : 809 - رقم الطابق : -8 -  امل�شاحة : 141.68 مرت مربع واملقدرة قيمتها ب���� 

)1982538( درهم  - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11952 بتاريخ 2017/2/23   

اعالن بيع  عقار بالن�شر     
فى الدعوى رقم 2016/72 بيع عقار مرهون    

طالب التنفيذ:بنك ات�ض ا�ض بي �شي ال�شرق الو�شط املحدودة 
عنوانه : اإمارة دبي - مكتب الإدرة ال�شرق الو�شط ، مدينة دبي لالنرتنت ، �ض ب 66 دبي 

املنفذ �شده : م�شطفى �شبري �شبري علي 
 عنوانه : اإمارة دبي - مر�شى دبي ، جمريا بيت�ض ريزيدن�ض ، مبنى �شدف 8 ، ال�شقة ال بيه 01 ، الطابق ال بيه 01 ، دبي 
انه يف يوم الربعاء  املوافق 2017/3/8 ال�شاعة 5.00 م�شاء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى 
بيع العقار املو�شحة او�شافه على الراغبني يف ال�شراء اتخاذ اجراءات املزايدة مع  اجلهة التى انيط بها البيع )�شركة 

المارات للمزادات  www.emiratesauction.ae(  وذلك يف التاريخ املحدد اعاله.
وعلى راغبي ال�شراء من مواطني ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من 
لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد 
الثمن وامل�شارييف خالل  اي��داع كامل  املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه  الإج��راءات  301 من قانون  باملادة  املبينة 
ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع وفيما يلي او�شاف املمتلكات  : او�شاف العقار : -  عبارة عن �شقة �شكنية - املنطقة 
: مر�شى دبي - رقم الر�ض : 172 - ا�شم املبنى : �شدف 8 - رقم املبنى :-8 رقم العقار : LP01 -  رقم الطابق 

: -LP01 - املقدرة قيمتها )4094372( درهم 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11952 بتاريخ 2017/2/23   

اعالن بيع  عقار بالن�شر   املنفذ �شده   
فى الدعوى رقم  2016/140 بيع عقار مرهون 

طالب التنفيذ: بنك ات�ض ا�ض بي �شي ال�شرق الو�شط املحدودة   - عنوانه : دبي ، مكتب الإدارة ال�شرق الو�شط ، مدينة 
 دبي لالنرتنت ، �ض ب :66 ، دبي الإمارات العربية املتحدة ، هاتف : 3904722 - 04 ، فاك�ض :04-3906607

املنفذ �شده : عزير عزيز داود 
عنوانه :  دبي ، و�شط مدينة دبي ، منطقة برج خليفة ، رقم املبنى 21 ، ا�شم املبنى بناية ريحان  7 ، الطابق 1 ، ال�شقة 

 0554565220/0502500848: جوال   ، املتحدة  العربية  الإمارات   ، دبي   ،  198  : الر�ض  رقم   ،  105
انه يف يوم الربعاء املوافق 2017/3/8  ال�شاعة 5.00 م�شاء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى بيع 
العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�شركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
الثمن الأ�شا�شي  %20 من  ايداع تاأمني ل يقل عن  ال�شراء  )www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي 
قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة 
املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن 
وامل�شارييف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع. وفيما يلي او�شاف املمتلكات  : �شقة �شكنية - املنطقة : برج خليفة 
- رقم الر�ض : 198 - ا�شم املبنى : ريحان 7 - رقم املبنى : 21 - رقم العقار : 105 - رقم الطابق 1 - امل�شاحة : 

فورا. املبلغ  يدفع   : مالحظة   - درهم   )1.400.000( ب�����  املقدرة   - مربع  مرت   71.81
 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11952 بتاريخ 2017/2/23   
اعالن بيع  عقار بالن�شر   للمنفذ �شده    
فى الدعوى رقم  2013/678  تنفيذ مدين  

طالب التنفيذ:فايز انطوان بابا دوبول�ض 
عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - بوكالة املحامي را�شد بوج�شيم وعبا�ض املالكي 

املنفذ �شده : �شليمان بن عبد العزيز املاجد - عنوانه :  الإمارات - اإمارة دبي - مكتب تنميات مب�شروع ال�شاطري ال�شكنية 
بجوار جممع فيلل الرباري طريق ال�شيخ حممد بن زايد الإمارات �شابقا مقابل القرية العاملية 

5.00 م�شاء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى بيع  2017/3/8 ال�شاعة  انه يف يوم الربعاء املوافق 
اللكرتوين  موقعها  وعلى  للمزادات  الم���ارات  البيع)�شركة  بها  انيط  التى  اجلهة  ل��دى  ادن��اه  او�شافه  املو�شحة  العقار 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�شا�شي قبل 
دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة 
للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شارييف 
خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية 
لر�شوم املزاد ب�شرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�شروفات خزينة 
املحكمة وفيما يلي او�شاف املمتلكات  : النوع : ح�شة يف عقار - املنطقة : الثنية الوىل - رقم الر�ض : 85 - رقم البلدية : 

درهم   )24999587.25(  : -التقييم   ) �شده  املنفذ  )ح�شة  مربع  مرت   556.35  : امل�شاحة   -  383-339
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11952 بتاريخ 2017/2/23   

اعالن بيع  عقار بالن�شر     
فى الدعوى رقم  2013/678  تنفيذ مدين

طالب التنفيذ : فايز انطوان بابا دوبول�ض 
عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - بوكالة املحامي را�شد بوج�شيم وعبا�ض املالكي 

املنفذ �شده : �شليمان بن عبد العزيز املاجد - عنوانه :  الإمارات - اإمارة دبي - مكتب تنميات مب�شروع ال�شاطري ال�شكنية 
بجوار جممع فيلل الرباري طريق ال�شيخ حممد بن زايد الإمارات �شابقا مقابل القرية العاملية 

5.00 م�شاء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى بيع  2017/3/8 ال�شاعة  انه يف يوم الربعاء املوافق 
اللكرتوين  موقعها  وعلى  للمزادات  الم���ارات  البيع)�شركة  بها  انيط  التى  اجلهة  ل��دى  ادن��اه  او�شافه  املو�شحة  العقار 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�شا�شي قبل 
دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة 
للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شارييف 
خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية 
لر�شوم املزاد ب�شرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�شروفات خزينة 
املحكمة وفيما يلي او�شاف املمتلكات  : النوع : ح�شة يف عقار - املنطقة : الثنية الوىل - رقم الر�ض : 85 - رقم البلدية : 

درهم   )24999587.25(  : -التقييم   ) �شده  املنفذ  )ح�شة  مربع  مرت   556.35  : امل�شاحة   -  383-339
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11952 بتاريخ 2017/2/23   

اعالن بيع  عقار بالن�شر     
فى الدعوى رقم 2015/1476  تنفيذ جتاري 

طالب التنفيذ: �شركة اخلليج العلمية - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - املنطقة احلرة جلبل علي - ار�ض رقم اإي دبليو تي اإيه 
 048815270  : هاتف   -  17010  : ب  �ض   -  624 رقم  �شارع   -  80

املنفذ �شده : نادية عبد الرحيم رفيق اأبوحجلة ب�شفتها ال�شخ�شية وب�شفتها امل�شجل با�شمها املوؤ�ش�شة الفردية/ املوؤ�ش�شة اخلليجية 
العلمية للمختربات  - عنوانه :  اإمارة دبي - تالل الإمارات - �شارع رقم -2 فيال رقم اآر 72 - فاك�ض 3682552/04 - موبايل 

6241967/050 :
انه يف يوم الربعاء  املوافق 2017/3/8 ال�شاعة 5.00 م�شاء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى بيع العقار 
www.( الل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  ل��ل��م��زادات  الم����ارات  البيع)�شركة  بها  انيط  التى  اجلهة  ل��دى  ادن���اه  او���ش��اف��ه  املو�شحة 
emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شارييف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة 
البيع ولكل �شخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط ال تقل هذه الزيادة  
عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�شاف املمتلكات  : ح�شة : املنفذ 
�شدها نادية عبد الرحيم رفيق اأبوحجلة يف العقار )قطعة ار�ض ف�شاء( - رقم الر�ض : 69 -املنطقة : الرب�شاء الثالثة - امل�شاحة 

فورا. املبلغ  يدفع   : مالحظة   - ب���)2.225.004.5(درهم   قيمتها  واملقدرة  مربع  مرت   696.77

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11952 بتاريخ 2017/2/23   
اعالن بيع  عقار بالن�شر     

فى الدعوى رقم 2015/1476 تنفيذ جتاري 
طالب التنفيذ: �شركة اخلليج العلمية - عنوانه : الإم��ارات - اإم��ارة دبي - املنطقة احلرة جلبل علي - ار�ض رقم اإي دبليو تي اإيه 

 048815270  : هاتف   -  17010  : ب  �ض   -  624 رقم  �شارع   -  80
املنفذ �شده : نادية عبد الرحيم رفيق اأبوحجلة ب�شفتها ال�شخ�شية وب�شفتها امل�شجل با�شمها املوؤ�ش�شة الفردية/ املوؤ�ش�شة اخلليجية 
العلمية للمختربات  - عنوانه :  اإمارة دبي - تالل الإمارات - �شارع رقم -2 فيال رقم اآر 72 - فاك�ض 3682552/04 - موبايل 

6241967/050 :
العقار  بيع  �شيجرى  اقت�شى احلال  ان  التالية  الثالث  الي��ام  5.00 م�شاء ويف  ال�شاعة   2017/3/8 املوافق  الربعاء   يوم  انه يف 
www.( الل��ك��رتوين  وع��ل��ى موقعها  ل��ل��م��زادات  الم����ارات  البيع)�شركة  بها  ان��ي��ط  ال��ت��ى  اجل��ه��ة  ل��دى  ادن���اه  او���ش��اف��ه  املو�شحة 

emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 
301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شارييف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع 
ولكل �شخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط ال تقل هذه الزيادة  عن 
ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�شاف املمتلكات  : نوع العقار : �شقة 
�شكنية - رقم الر���ض : 190 - املنطقة : برج خليفة -ا�شم املبنى : ب د 29 بوليفارد مبنى رقم -2 رقم املبنى : -2 رقم العقار 

:3603 - امل�شاحة :82.48 مرت مربع واملقدرة قيمتها ب����� )1.776.500( درهم - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11952 بتاريخ 2017/2/23   
اعالن بيع  عقار بالن�شر     

فى الدعوى رقم  2016/140 بيع عقار مرهون 
طالب التنفيذ: بنك ات�ض ا�ض بي �شي ال�شرق الو�شط املحدودة   - عنوانه : دبي ، مكتب الإدارة ال�شرق الو�شط ، مدينة 
 دبي لالنرتنت ، �ض ب :66 ، دبي الإمارات العربية املتحدة ، هاتف : 3904722 - 04 ، فاك�ض :04-3906607

املنفذ �شده : عزير عزيز داود 
عنوانه :  دبي ، و�شط مدينة دبي ، منطقة برج خليفة ، رقم املبنى 21 ، ا�شم املبنى بناية ريحان  7 ، الطابق 1 ، ال�شقة 

 0554565220/0502500848: جوال   ، املتحدة  العربية  الإمارات   ، دبي   ،  198  : الر�ض  رقم   ،  105
انه يف يوم الربعاء املوافق 2017/3/8  ال�شاعة 5.00 م�شاء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى بيع 
العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�شركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
الثمن الأ�شا�شي  %20 من  ايداع تاأمني ل يقل عن  ال�شراء  )www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي 
قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة 
املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن 
وامل�شارييف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع. وفيما يلي او�شاف املمتلكات  : �شقة �شكنية - املنطقة : برج خليفة 
- رقم الر�ض : 198 - ا�شم املبنى : ريحان 7 - رقم املبنى : 21 - رقم العقار : 105 - رقم الطابق 1 - امل�شاحة : 

فورا. املبلغ  يدفع   : مالحظة   - درهم   )1.400.000( ب�����  املقدرة   - مربع  مرت   71.81
 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11952 بتاريخ 2017/2/23   
 يف  الدعوى  رقم : 2016/4835  جتاري جزئي  ال�شارقة   

املرفوعة من بنك  ابوظبي التجاري �شد طالل ح�شن علي عبا�ض املازم  
يعلن  وعليه   ، اعاله  الدعوى  الها�شمي يف  ندب اخلبري/ح�شني   وقد مت  انه  وحيث 
ال�شيد/ طالل ح�شن علي عبا�ض املازم -  وذلك حل�شور اجتماع اخلربة  املزمع عقده 
يوم الثنني  27 فرباير  2017  يف متام ال�شاعة 00 : 6 م�شاء ، وذلك مبكتبنا بدبي - بدبي 
�شارع خالد بن الوليد )ام هرير الوىل( - بجانب القن�شلية الباك�شتانية - بناية احمد 
لوتاه ، بنف�ض البناية براند اند لي�ض الطابق الثالث مكتب رقم : 308 ، الرجاء احل�شور 
يف املوعد املحدد وتقدمي ما لديكم من م�شتندات ويف حالة تخلفكم عن احل�شور فاأن 

اخلربة �شوف تعد تقريرها وفقا ملا لديها من م�شتندات 
اخلبري امل�شريف واحل�شابي 
ح�شني �شامل الها�شمي             

          دعوة اجتماع اخلربة

العدد 11952 بتاريخ 2017/2/23   

ال�شيد/ هالدون كيفات اإيرين 
حل�شور  حماده  غ�شان  اخلبري  مكتب  اىل  احل�شور  بوجوب  تبلغكم 
جل�شة خربة يف الدعوى رقم 2016/44 نزاع تعني خربة عقاري القائمة 

بينكم وبني : داماك اخلليج للعقارات - �ض ذ م م 
الزمان : ال�شاعة الرابعة من بعد ظهر يوم الحد يف 2017/3/5 
املكان : �شارع ال�شيخ زايد ، بناية املريخي ، طابق 29 مكتب 2905 

" �شانغريال. يوجد يف الطابق الر�شي من البناء مطعم  قرب فندق 
وزيت"  "زعرت 

اخلبري املهند�س غ�شان حماده 
دبي : يوم الثالثاء يف 2017/2/21      

 اإعالن ح�شور جل�شة خربة

العدد 11952 بتاريخ 2017/2/23   
    يف  الدعوى  رقم : 2016/4299 جتاري جزئي  - ال�شارقة

ال�شادة : احلقوق الدولية للمحاماة   ، ف : 04/2942270 
وكالء املدعي/ بنك ام القيوين الوطني 

عزيز  عليه/اأخرت  املدعي  اجلابري  حممد  اخلبري/عدنان  يعلن  بهذا 
مهر عزيز الدين يف الدعوى اأعاله وذلك حل�شور اجتماع اخلربة الول 
باأ�شفله  برج   - لطيفة  برج   - زايد  ال�شيخ  -�شارع  دبي  التايل:  العنوان  يف 
البنك الكويت الوطني - املدخل الغربي - مكتب رقم 304 - يوم الربعاء 
الت�شال  نرجو  لال�شت�شفار   - ع�شرا   )3.00( ال�شاعة   2017/3/1 املوافق 

على الرقم 0566131615 ،  4919872 02 
 عدنان اجلابري - اخلبري املنتدب                   

  اعالن حل�شور اجتماع اخلربة  
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العدد 11952 بتاريخ 2017/2/23   
      مذكرة اعالن متظلم �شده بالن�شر     
   يف  الدعوى 2017/46 تظلم جتارى               

اىل املتظلم �شده / 1- نويد اجنوم خالد خالد حممود   جمهول حمل القامة 
مبا اأن التظلم /امل�شرف العربي لال�شتثمار والتجارة اخلارجية - امل�شرف وميثله 
اعاله  امل��ذك��ور  التظلم  عليك  اق��ام  قد  علي  اآل  الناخي  اهلل خمي�ض غريب  عبد   :
امر على عري�شة  الدعوى رقم 2/2017  ال�شادر يف  القرار  ومو�شوعه تظلم من 
جتاري والر�شوم وامل�شاريف.   وحددت لها جل�شه يوم الحد  املوافق 2017/2/26  
اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   ch1.B.6 رق��م  بالقاعة  �شباحا   8.30 ال�شاعة 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات اأو م�شتندات للمحكمة 
قبل اجلل�شة بثالثة ايام على الأقل ويف حالة تخلفك فاإن احلكم �شيكون مبثابة 

ح�شوري   
            رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11952 بتاريخ 2017/2/23   

مذكرة اعادة اعالن بالن�شر
يف  الدعوى 2016/1163  ا�شتئناف مدين    

ال�شطري  جمهول  امل�شتاأنف �شده/ 1-يو�شف حممد عو�ض اهلل  اىل 
اأمل  حمل القامة مبا ان امل�شتاأنف /�شيد عزت �شيد يون�ض وميثله : 
خمي�ض دروي�ض حممد البلو�شي   قد ا�شتاأنف احلكم ال�شادر بالدعوى 
رقم :  2016/1305 مدين جزئي وحددت لها جل�شه يوم الثنني  املوافق 
2017/3/13   ال�شاعة 10.00 �شباحا  بالقاعة رقم ch2.E.23 وعليه 
�شتجري  قانونيا ويف حال تخلفكم  او من ميثلكم  يقت�شي ح�شوركم 

حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
العدد 11952 بتاريخ 2017/2/23   

مذكرة اعالن بالن�شر
يف  الدعوى 2016/1651  ا�شتئناف عمايل    

اىل امل�شتاأنف �شده/ 1-جريت فاليو اإنترييور اند ديكوري�شن �ض ذ م 
م  جمهول حمل القامة مبا ان امل�شتاأنف /عمرو حممد علي حممد   
عمايل   2016/3404  : رق��م  بالدعوى  ال�شادر  احلكم  ا�شتاأنف  ق��د 
جزئي بتاريخ 2016/9/28 وحددت لها جل�شه يوم اخلمي�ض  املوافق 
 ch2.D.19 رق��م  بالقاعة  �شباحا    10.00 ال�شاعة     2017/3/2
او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم  وعليه يقت�شي ح�شوركم 

�شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
العدد 11952 بتاريخ 2017/2/23   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2016/171  بيع عقار مرهون    
ان  القامة مبا  ا�شرتحام لري   جمهول حمل  املنفذ �شده/1- خليل ح�شن  اىل 
احمد   : وميثله  امل��ح��دود  ال���ش��وط  ال�شرق  �شي  بي  ا���ض  اأت�ض  التنفيذ/بنك  طالب 
ح�شن رم�شان اآل علي  قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ 2017/2/13 اعالنكم 
ل�شداد قيمة املطالبة وقدرها )952.741.34( درهم خالل �شهر من تاريخ التبليغ 
يف ملف التنفيذ اأعاله واإلبيع املنفعة حمل الرهن بطريق املزايدة وفقا لن�ض املادة 
295 من قانون الجراءات املدنية )املنطقة : جممع دبي لال�شتثمار الول - رقم 
الر���ض : 355 - رقم املبنى : 5- ا�شم املبنى : ج��اردن ابارمتنت�ض وي�شت ي - رقم 

العقار : 3407 - رقم الطابق : 1- م�شاحة العقار : 994.80 مرت مربع(.  
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11952 بتاريخ 2017/2/23   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/191 جتاري كلي  
اىل املدعي عليه / 1-تريدينت اإنرتنا�شيونال هولدجنز - �ض م ح  جمهول 
الدعوى  اأق���ام عليك  ق��د  امل��دع��ي/ ج��ني ليمانز  ان  حم��ل الق��ام��ة مب��ا 
ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )8541428 درهم( 
الحد   ي��وم  لها جل�شة  وح��ددت  املحاماة    اتعاب  و  وامل�شاريف  والر�شوم 
املوافق  2017/3/5  ال�شاعة 9.30 �ض بالقاعة Ch1.C.15 لذا فاأنت 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف 
مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل ويف 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11952 بتاريخ 2017/2/23   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2016/502 عقاري كلي  
جمنادا�ض  ان��ان��د   -2/ امل��دخ��ل  اخل�شم   ، ���ش��اولين  رو���ش��ريام  رامي�ض   -1 امل��دخ��ل/  اخل�شم  اىل 
لكهياين  ، اخل�شم املدخل /3- توراين ماهي�ض �شري�شاند ، اخل�شم املدخل /4- �شونيل نانيكرام 
الدعوى  اأق���ام عليك  ق��د  باتيا  دي��ب��اك  امل��دع��ي/  ان  الق��ام��ة مب��ا  خوب�شنداين  جم��ه��ويل حم��ل 
بالت�شامن  املطالبة ببطالن التفاقية واعادة الطرفني للحالة الوىل والزامهما  ومو�شوعها 
بتاأديتهما مبلغ وقدره )5.464.496.60(  ومبلغ وقدره )1.000.000 درهم( كتعوي�ض مع الفائدة 
9% �شنويا من تاريخ ا�شتالم اخر مبلغ يف 2008/9/18 وحتى ال�شداد التام مع الر�شوم وامل�شاريف 
والتعاب والر�شوم.   وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�ض  املوافق  2017/3/2  ال�شاعة 11.00 �ض 
بالقاعة Ch1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 
من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11952 بتاريخ 2017/2/23   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2016/768 عقاري كلي  
اىل املدعي عليه / 1-�شعيد اومالزاديه  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ جمموعة 
املدار - �ض  �ض و -  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بف�شخ عقد بيع و�شراء 
وقدره  مببلغ  بالحتفاظ  املدعيتان  باأحقية  والق�شاء   D4/8/A/807 رقم  الوحدة 
املدعي  قبل  من  امل�شددة  املبالغ  ا�شل  من   ) دره��م  ال��ف  وخم�شون  مائتان   )250.000(
عليه والذي ميثل ما ن�شبته 40% من ثمن �شراء الوحدة العقارية والر�شوم وامل�شاريف 
والت��ع��اب.   وح��ددت لها جل�شة يوم الثنني   املوافق  2017/3/6  ال�شاعة 11.00 �ض 
بالقاعة Ch1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل ويف 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11952 بتاريخ 2017/2/23   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/152 جتاري كلي  

اىل املدعي عليه / 1-روبا�شت للمقاولت دبي - �ض ذ م م  جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي/ �شتار وود لل�شناعات - �ض ذ م م وميثله : احمد مهري خمي�ض عبيد 
بن م�شحار   قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بامل�شادقة على احلكم 
والتعاب.    وامل�شاريف  والر�شوم  بتاريخ 2016/8/18  ال�شادر  التحكيم  ال�شادر يف 
وحددت لها جل�شة يوم الربعاء  املوافق  2017/3/1   ال�شاعة 9.30 �ض بالقاعة 
Ch1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل ويف 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11952 بتاريخ 2017/2/23   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/103 جتاري جزئي  
�شيد  فرهاد  �شيد   -2 م  م  ذ  �ض   - الفنية  فرهاد لالعمال  �شيد   -1  / عليه  املدعي  اىل 
يحيى مو�شوي �شيا هد�شت  جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ بنك �شادرات  ايران 
ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  القا�شم  حممد  احمد  حممد  اإبراهيم  وميثله/ 
املطالبة بالزام املدعي عليهما بالتكافل والت�شامن مببلغ وقدره )156.410.04 درهم( 
وحتى  ال�شتحقاق  تاريخ  من   %18 وال��ف��ائ��دة   املحاماة  اتعاب  و  وامل�شاريف  والر�شوم 
ال�شداد التام. وحددت لها جل�شة يوم الثنني  املوافق  2017/2/27   ال�شاعة 8.30 �ض 
بالقاعة Ch1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل ويف 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11952 بتاريخ 2017/2/23   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2016/1810 جتاري كلي  
اىل املدعي عليه / 1-ثائر حممد ا�شماعل ، اخل�شم املدخل / 2- نبال ابراهيم حممود القو�شي  
املدعي/  ان  الق��ام��ة مب��ا  ال��غ��اوي جمهويل حم��ل  ب�شام حممد حممود  امل��دخ��ل / 3-  ، اخل�شم 
ر�شا حممود عريقات وميثله : الفا�شل معت�شم عبد الرحمن املقبول   قد اأقام عليك الدعوى 
وقدره  عليه  ا�شتوىل  ال��ذي  املبلغ  بني  املقا�شة  واج���راء  ال�شريك  بف�شل  املطالبة  ومو�شوعها 
)104.830.89 درهم( وقيمة ح�شته يف ال�شركة بن�شبة 5% م�شاوية مببلغ وقدره )5.242 درهم( 
ال��زام املدعي عليه مببلغ وق��دره )99.589 دره��م( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة  من ثم 
والفائدة 9% من تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد التام.  وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء  املوافق  
2017/2/28   ال�شاعة 9.30 �ض بالقاعة Ch1.C.15 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11952 بتاريخ 2017/2/23   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/464 جتاري جزئي 
ربيع  احمد   -2 ال�شاذيل   احمد  العزيز  عبد  1-حممد   / عليه  املدعي  اىل 
ال�شيد �شالح  جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ عدنان حممد �شالح 
بام�شعود   قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املو�شوع: دعوى حل وت�شفية 
�شركة.   وحددت لها جل�شة يوم الربعاء  املوافق  2017/3/8  ال�شاعة 8.30 
�ض بالقاعة Ch1.B.6 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة 
اأيام على الأقل)علما بانه مت احالة ملف الدعوى من مكتب اإدارة  بثالثة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11952 بتاريخ 2017/2/23   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/153 جتاري كلي 
ذ م م  جمهول حمل  دب��ي -  امل��دع��ي عليه / 1-روب��ا���ش��ت للمقاولت  اىل 
القامة مبا ان املدعي/ �شتار وود لل�شناعات - �ض ذ م م وميثله : احمد 
ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد  م�شحار    بن  عبيد  خمي�ض  مهري 
بتاريخ  ال�����ش��ادر  التحكيم  يف  ال�����ش��ادر  احل��ك��م  على  بامل�شادقة  املطالبة 
يوم  جل�شة  لها  وح��ددت  والت��ع��اب.    وامل�شاريف  والر�شوم   2016/6/26
الربعاء  املوافق  2017/3/1   ال�شاعة 9.30 �ض بالقاعة Ch1.B.8 لذا 
فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11952 بتاريخ 2017/2/23   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/134 جتاري جزئي 
اىل املدعي عليه / 1-برولوجيك�ض - �ض ذ م م  جمهول حمل القامة مبا ان 
اأقام  املدعي/ �شمارت فيجن تكنولوجي وميثله : حكمت حممود فيا�ض   قد 
عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )19061 
درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ املطالبة 
امل��واف��ق  2017/2/28   الثالثاء    ي��وم  لها جل�شة  التام. وح��ددت  ال�شداد  وحتى 
اأو من ميثلك  باحل�شور  فاأنت مكلف  لذا  القا�شي   9.00 �ض مبكتب  ال�شاعة 
قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11952 بتاريخ 2017/2/23   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/3 مدين كلي 
ح��م��وده  جمهول حمل  ال���روؤف  عبد  1-يا�شر جابر   / عليه  املدعي  اىل 
القامة مبا ان املدعي/ فتح علي علي مق�شع وميثله : منذر حممد مال 
املطالبة  الدعوى ومو�شوعها   اأق��ام عليك  �شليمان احل��م��ادي   قد  اهلل 
وامل�شاريف  وال��ر���ش��وم  وال��ف��ائ��دة   ) دره��م   5.000.000/-( وق���دره  مببلغ 
والت���ع���اب.   وح���ددت لها جل�شة ي��وم ال��ث��الث��اء   امل��واف��ق  2017/2/28  
ال�شاعة 9.30 �ض بالقاعة Ch2.E.21 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11952 بتاريخ 2017/2/23   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2017/280   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �شده/1- موؤ�ش�شة هاين�ض لنقل املواد البرتولية وميثلها ثاين 
�شامل حميد  جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/جمال حممد 
اأقام  خليفة �شقر املري وميثله : جمال حممد خليفة �شقر امل��ري  قد 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
التنفيذ او خزينة املحكمة  وعليه  وق��دره )3164790( درهم اىل طالب 
فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11952 بتاريخ 2017/2/23   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2017/90   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �شده/1- �شناء ار�شالن  جمهول حمل القامة مبا ان طالب 
املتحد - �ض  م ع وميثله : م��وزة عبيد ربيع  العربي  التنفيذ/البنك 
املذكورة اعاله والزامك  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليك  اخلظر  قد 
التنفيذ  املنفذ به وقدره )141008.34( درهم اىل طالب  املبلغ  بدفع 
او خزينة املحكمة  .وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية 
بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ 

ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11952 بتاريخ 2017/2/23   

انذار عديل بالن�شر
 رقم 2017/1166   

املنذر : عبا�ض مع�شوم مريزائي - ايراين اجلن�شية 
العنوان : اإمارة دبي - ت : 0506522350 

املنذر اليه : �شيد جالل �شيد جمال مو�شوي دةلبي - ايراين اجلن�شية 
 )العنوان : اإمارة دبي - ال�شغايه - يعمل  لدى �شركة احللقة امل�شيئة للتجارة العامة - �ض ذ م م

ت : 049407696/0509407696 
يخطر املخطر املخطر اليه بالغاء الوكالة امل�شار اليها اعاله من تاريخ الت�شديق على 
هذا الإخطار واعتبارها غري منتجة لثارها القانونية وعدم العمل  مبقت�شاها مبجرد 
ال�شتالم ويحمله كافة امل�شوؤوليات املدنية واجلنائية من جميع الوجوه لو ثبت تعامله 

مبوجب الوكالة امللغاه بعد هذا التبليغ. 
  الكاتب العدل

العدد 11952 بتاريخ 2017/2/23   
يف الدعوى  رقم : 2016/111 مدين كلي

املدعي : عمر عبد العزيز �شعيد حممد ال�شيبة اآل علي 
املدعي عليهم : 3- حممد احمد ال�شربيني م�شطفى 4- ماجد عبداهلل احمد علي لفتيه

 5- حممد يعقوب حممد اجل�شمي 
الدعوى  يف  ح�شابيا  خبريا  بندبنا  البتدائية  دبي  حمكمة  قبل  من  ال�شادر  القرار  على  بناء 
املذكورة اأعاله ، ومبا اأنكم املدعلي عليهم 3 ، 4 ، 5 ، فاإننا نود باأن نعلمكم اأننا قد حددنا يوم 
الثنني  املوافق 2017/3/6 يف متام ال�شاعة احلادية ع�شرة �شباحا موعدا لالجتماع معكم يف 
مقر مكتبنا الكائن يف امارة دبي - ديرة - بور�شعيد بناية الو�شل بزن�ض �شنرت - مقابل ديرة 
�شيتي �شنرت بجوار فندق رحاب روتانا - �شارع رقم 27 - طابق رقم 9 - مكتب رقم 902 ، لذا 
نرجو منكم التكرم باحل�شور يف املوعد املحدد اأعاله ، واإح�شار جميع الوراق وامل�شنتدات التي 

تودون تقدميها لنا للتمكن من اأداء مهمتنا.  
اخلبري احل�شابي 
الدكتور . عقيل حممد هادي ح�شن 

اإعالن ح�شور 
اجتماع خربة ح�شابية 

العدد 11952 بتاريخ 2017/2/23   
 مذكرة اإعادة اعالن املدعى عليه بالن�شر

                          اىل املدعي عليه/وايدوول لالن�شاءات - �ض ذ م م 
نعلنكم باأن املدعيني قد اقاموا عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت املحكمة لها 

جل�شة 2017/3/8  ال�شاعة 8:30          

م�شتندات  او  م��ذك��رات  من  لديكم  ما  تقدمي  وعليكم  قانونا  ميثلكم  من  او  باحل�شور  مكلفون  فانتم  ل��ذا 
ح�شوري  مبثابة  �شيكون  احلكم  ف��ان  تخلفكم  حالة  ويف  الق���ل   على  اي��ام  بثالث  اجلل�شة  قبل  للمحكمة 

بال�شافة اىل الر�شوم وامل�شاريف.  
ق�شم الق�شايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�شية
2017/427 عمايل جزئي 
2017/337 عمايل جزئي 
2017/459 عمايل جزئي 
2017/386 عمايل جزئي 
2017/395 عمايل جزئي 

م
1
2
3
4
5

ا�شم املدعي
حممد ح�شان خان حممد ر�شتم علي خان

ا�شماعيل علي احمد علوان
عمرو احمد عبدالعزيز ابو النجا

عبد امللك عبد املجيد هولدير
حممود حمي الدين متويل ابراهيم 

مبلغ املطالبة
22137 درهم + تذكرة العودة
13841 درهم + تذكرة العودة
92311 درهم + تذكرة العودة
18289 درهم + تذكرة العودة
39650 درهم + تذكرة العودة

العدد 11952 بتاريخ 2017/2/23   
 مذكرة تبليغ مدعي عليه بالن�شر

�شادرة من حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية       
يف الدعوى رقم 2016/2546  مدين جزئي - ال�شارقة  

اإعادة اإعالن 
اىل املدعى عليها : ايو�ض اجاروال برامود - هندي اجلن�شية 

حيث ان املدعي : توما�ض ماثيو جورج توم ماتهاي جورج 
قد اقام عليك الدعوى املذكورة رقمها لدى هذه املحكمة ، وبجل�شة 2016/11/15 م �شدر حكم باإحالة 

هذه الدعوى من الدائرة الكلية الوىل اىل الدائرة اجلزئية الوىل لالإخت�شا�ض القيمي. 
لذلك يقت�شي ح�شوركم امام هذه املحكمة )الدائرة اجلزئية الوىل( يف متام ال�شاعة الثامنة والن�شف 
من �شباح يوم 2017/3/8 م   وذلك لالجابة على الدعوى وتقدمي ما لديكم من بيانات،  ويف حال 
تخلفكم عن احل�شور او عدم ار�شال وكيل عنكم يف الوقت املحدد و�شيتم اتخاذ الجراءات القانونية 

يف غيابكم
  مكتب اإدارة الدعوى - اأمني ال�شر  

المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية
العدد 11952 بتاريخ 2017/2/23   

 اعـــــــالن       
 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات- خورفكان  : ال�شيد/ 
ع�شكر بارامبادان ماموكوتي ، اجلن�شية : الهند وطلب الت�شديق على حمرر يت�شمن 
التنمية  دائ��رة  من  واملرخ�ض  ال�شياح  وكافترييا  مطعم  التجاري  ال�شم  يف  )تنازل( 
بتاريخ 2004/9/7 يف  ال�شادر  رقم 530035  ال�شارقة رخ�شة جتارية  القت�شادية يف  
اإبراهيم  داثيل  ايداتا  ال�شيد/  �شريكه  اىل  بخورفكان.   القت�شادية  التنمية  دائ��رة 
العدل يف  الكاتب  بان  -    ليكن معلوما للجميع  الهند   : ، اجلن�شية  مويدين كوتي 
مدينة خورفكان �شيقوم بالت�شديق على توقيعات ذوي ال�شاأن يف املحرر املذكور بعد 

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

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

الكاتب العدل- خورفكان

العدد 11952 بتاريخ 2017/2/23   
 اعــــــــــالن         

 ليكن معلوما للجميع ال�شيد/ ح�شن يو�شف حممد احمد الدرمكي ، الإمارات اجلن�شية بطاقة هوية 
رقم 784198053508028 وب�شفتي مالك يف الرخ�شة مهنية / �شالون املرايا للحالقة - كلباء رخ�شة 
جتارية رقم 617686  والفرع رقم الرخ�شة 736362 ال�شادر من دائرة التنمية القت�شادية - فرع 
كلباء والن�شاط : �شالون حالقة رجايل باأنني تنازلت عن ح�شتي يف �شالون املرايا للحالقة البالغة 
100% وذلك لل�شيد/ عي�شى حممد يو�شف حممد الدرمكي وجن�شيته الإمارات بطاقة هوية رقم : 
784199210640803  وللمتنازل له مطلق احلرية يف الت�شرف يف ح�شته امل�شار اليها اعاله وله حق 

الت�شرف فيها ت�شرف املالك يف ملكه .  
وعمال بن�ض املادة )3/16( من القانون الحتادي رقم 1991/33  ل�شنة يف �شان الكاتب العدل.  فقد 
اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وعلى كل من له حق العرتا�ض على هذا الجراء ان يقوم باملراجعة 

اىل كاتب العدل خالل ا�شبوعني من تاريخ ن�شر هذا العالن وال�شتكمال الجراءات القانونية
كاتب العدل
حمكمةكلباء الحتادية البتدائية

  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 
ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
حمكمة كلباء الحتادية البتدائية

العدد 11952 بتاريخ 2017/2/23   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2016/1018 جتاري كلي  
اىل املحكوم عليه/1- �شوبر بريكنز للتجارة العامة - �ض ذ م م  جمهول حمل القامة نعلنكم 
بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ  2016/10/3  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح/ 
 PERKINS املدعية  عالمة  ت�شجيل  ب�شطب  املحكمة  بحكمت  ليمتد  هولدينجز  بريكنز 
دائرة  فيها  بذلك مبا  املخت�شة  عليها وخماطبة اجلهات  باملدعي  اخلا�ض  التجاري  ال�شم  من 
التنمية القت�شادية ووزارة القت�شاد ومنع املدعي عليها من ا�شتخدامها باأي �شكل من ال�شكال 
امل��واد املطبوعة وبالكف عن  داخ��ل دول��ة الإم���ارات على اي م��واد او منتجات او خدمات او على 
مقابل  دره��م  الف  ومبلغ  بامل�شاريف  والزمتها  املذكورة  التجارية  عالماتها  يف  املدعية  منازعة 
املحاماة ورف�شت ما عدا ذلك من طلبات.   حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف  اتعاب 
خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ 

حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11952 بتاريخ 2017/2/23   

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2016/2551 جتاري جزئي                                                

جمهول  م   م  ذ  �ض   - العامة  للمقاولت  دمل��ا  مباين  �شركة  عليه/1-  املحكوم  اىل 
حمل القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ  2017/1/30 يف 
الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح/تومني للنقليات �ض ذ م م بالزام املدعي عليها بان 
توؤدي للمدعية مبلغ مائتي  وثالثة وخم�شني الف و�شبعمائة و�شتة وثمانني درهم 
القانونية بواقع 9% من تاريخ املطالبة احلا�شل يف 2016/11/7 وحتى  والفائدة 
متام ال�شداد والزمتها بامل�شروفات ومببلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة.  حكما 
مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل 
لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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املال والأعمال

اأ�سواق املال الإماراتية تعاود
 ال�سعود بقوة وتك�سب 14.6 مليار درهم

•• اأبوظبي -وام:

الأخري  قبل  ام�ض  تعامالت  يف  ن�شاطها  الإم��ارات��ي��ة  امل��ال  اأ���ش��واق  ا�شتعادت 
غالبية  من  بدعم  بقوة  ال�شعود  العامة  موؤ�شراتها  ،وع��اودت  الإ�شبوع  من 
القطاعات ويف مقدمتها العقار والبنوك وحققت القيمة ال�شوقية ل�شهم 
عن  عو�شها  مما  دره��م  مليار   14.6 مبقدار  مكا�شب  املتداولة  ال�شركات 
املايل  دبي  ل�شوق  العام  املوؤ�شر  وافتتح  املا�شية.  الثالث  اجلل�شات  خ�شائر 
يف  زادت  املكا�شب  وت��رية  لكن  التعامالت  انطالق  مع  طفيف  ارت��ف��اع  على 
بنمو  نقطة   3646 م�شتوى  اىل  قافزا  اجلل�شة  الثانية من عمر  ال�شاعة 
. ويف �شوق اأبوظبي لالأوراق املالية �شعد املوؤ�شر العام اىل  ن�شبته 2.42% 

4637 نقطة مبكا�شب ن�شبتها %0.65 مقارنة مع جل�شة ام�ض الول.
واأرتفع �شهم ارابتك باحلد الأعلى امل�شموح به يوميا بالغا 0.962 درهم 
بعد اعالن ال�شركة احل�شول على موافقة هيئة الأوراق املالية وال�شلع على 
 173 ت��داولت ن�شطة جتاوزت قيمتها  تخفي�ض راأ�ض املال ،و�شهد ال�شهم 
مليون درهم . وك�شب �شهم الإحتاد العقارية نحو %11 مغلقا عند 1.02 
درهم يف حني منا �شهم اعمار بن�شبة %3 تقريبا بالغا 7.60 درهم  ويف 
�شوق العا�شمة قاد الن�شاط قطاع البنوك وحتديدا ا�شهم م�شروع الإندماج 
اىل  الأول  اأرت��ف��ع  حيث  الأول  واخلليج  الوطني  ابوظبي  بنكي  بني  املقرر 
و�شطاء  وق��ال   . دره��م   13.70 مل�شتوى  الثاين  قفز  فيما  دره��م   10.50
الم�ض  جل�شة  خ��الل  مغرية  م�شتويات  اىل  الأ�شعار  تراجع  اإن  ال�شوق  يف 
ال�شركات  بع�ض  عن  ايجابية  اأخبار  �شدور  عززها  ا�شتثمارية  فر�شا  خلق 
،موؤكدين اأن قدرة املوؤ�شرات على ا�شتعادة امل�شتويات التي تخلت عنها منذ 
التي  ال�شغوط  بالقوة رغم  تتمتع  زال��ت  اأنها ل  اىل  ي�شري  ال�شبوع  بداية 
قيمة  ع��ادت  فقد  ال�شيولة  �شعيد  وعلى   . املا�شية  الي���ام  يف  لها  تعر�شت 
ال�شفقات املربمة يف ال�شوقني اىل نحو 870 مليون درهم وعدد الأ�شهم 
وجنحت  �شفقة.   9136 خالل  من  نفذت  �شهم  ماليني   707 املتداولة 
 61 اأ�شهم  اجمايل  من  الأخ�شر  املربع  على  ب��الإغ��الق  �شركة   44 اأ�شهم 
�شركة جرى تداولها يف ما تراجعت اأ�شعار اأ�شهم 11 �شركة وحافظت اأ�شهم 

4 �شركات على م�شتوياتها ال�شابقة .

الرمز كابيتال �سانع ل�سوق الأ�سهم وعقود 
الأ�سهم امل�ستقبلية يف نا�سداك دبي

•• دبي-وام:

لبور�شة  املالية  للو�شاطة  الإم��ارات��ي��ة  كابيتال”  “الرمز  �شركة  ان�شمت 
نا�شداك دبي ام�ض لت�شبح �شانع �شوق لالأ�شهم وعقود الأ�شهم امل�شتقبلية 
املدرجة يف البور�شة يف اإطار اآخر مبادراتها لتو�شعة وتنمية اأ�ش�ض التداول 
كوربوري�شن  ال��رم��ز  ملجموعة  التابعة   � كابيتال  ال��رم��ز  وان�شمت  فيها. 
� كع�شو يف نا�شداك دبي للتداول  اأبوظبي  لال�شتثمار والتطوير ومقرهما 
ميار�شون  الذين  الأع�شاء  اأب��رز  اأح��د  واأ�شبحت   2008 ع��ام  يف  بالأ�شهم 
التداول ب�شوق عقود الأ�شهم امل�شتقبلية للبور�شة منذ افتتاحها يف �شبتمرب 
للرمز  املنتدب  الع�شو  الدند�شي  املرت�شى  املا�شي. وقال حممد  العام  من 
دبي  نا�شداك  مع  ت�شارك  الرمز  اإن  اليوم  له  �شحفي  ت�شريح  يف  كابيتال 
املبادرات  ه��ذه  اأن  ..م��وؤك��دا  املتقدمة  املالية  والتقنيات  الأدوات  تطوير  يف 
لت�شبح  امل��ال  راأ����ض  اأ���ش��واق  بيئة  تنمية  جت��اه  وهائلة  رئي�شة  خطوة  متثل 
اأكر تطورا. واأ�شاف اأن �شناعة ال�شوق تعد من جهة اآلية اأ�شا�شية لأ�شواق 
ن�شاط  زي��ادة  وكذلك  الكفاءة  م�شتوى  لتعزيز  رئي�ض  ومتطلب  امل��ال  راأ���ض 
..ومن  املالية  املوؤ�ش�شات  لتداول  الرئي�شة  املعايري  باأف�شل  لتت�شم  الأ�شواق 
املالية الطريق لتنفيذ خمتلف ا�شرتاتيجيات  امل�شتقات  اأخرى متهد  جهة 
ال�شتثمار بكفاءة ولبتكار منتجات مالية متنوعة. و�شتحدد الرمز كابيتال 
� باعتبارها اأحد �شانعي ال�شوق لدى نا�شداك دبي � اأ�شعار البيع وال�شراء يف 
وقت متزامن ملجموعة خمتارة من الأ�شهم وعقود الأ�شهم امل�شتقبلية وهو 
ما يعزز م�شتويات ال�شيولة يف الأ�شواق ويحفظ م�شالح امل�شتثمرين. وتعد 
امل�شتقبلية  العقود  �شوق  اإىل  ين�شم  �شوق  �شانع  ثالث  كابيتال”  “الرمز 
بالبور�شة وكانت اأعمالها تركز يف بادئ الأمر على العقود امل�شتقبلية ملوانئ 
دبي العاملية وات�شالت و�شت�شيف اأوراقا مالية اأخرى يف امل�شتقبل القريب.

واأو�شح جالني مور رئي�ض �شناعة ال�شوق وال�شيولة يف �شركة الرمز كابيتال 
اإىل  يحتاجون  الذين  فقط  عمالئها  خدمة  ال�شركة  بو�شع  يكون  لن  اأن��ه 
اأ�شهمهم الأ�شا�شية ولكن �شتو�شع  مزيد من ال�شيولة وال�شفافية يف تداول 
يربز  وه��ذا  اخل��ي��ارات  وعقود  امل�شتقبلية  العقود  لتت�شمن  اأعمالها  نطاق 
التزام الرمز باأن تت�شدر منو اأ�شواق راأ�ض املال وتطورها يف دولة الإمارات.

دبي  نا�شداك  لدى  لالأ�شهم  امل�شتقبلية  العقود  �شوق  يف  التداول  اأن  يذكر 
508 عقود يف �شهرها الأول من  األفا و   15 1.1 يف املائة من  زاد بن�شبة 

افتتاحها اإىل 178 األفا و976 عقدا يف ال�شهر املا�شي.

هيئة التاأمني تنظم ور�سة عمل حول 
التاأمينات التجارية بالتعاون مع غرفة دبي

•• اأبوظبي -وام:

نظمت هيئة التاأمني بالتعاون مع غرفة جتارة و�شناعة دبي ور�شة عمل حول 
ال�شركات  قطاع  يف  وتعزيزه  التاأميني  الوعي  ن�شر  بهدف  التجارية  التاأمينات 
وتناولت  املحلية.  التاأمني  �شوق  ب��اأداء  والرت��ق��اء  الدولة  يف  العاملة  التجارية 
الور�شة عدة موا�شيع اأبرزها تقدمي ملحة عن الدور الرقابي والت�شريعي لهيئة 
التاأمني ومفهوم التاأمينات التجارية والتاأمينات املتعلقة بنقل الب�شائع وتعطل 
خالل  ومت  العامة.  وامل�شوؤولية  العمل  �شاحب  وم�شوؤولية  واحل��ري��ق  الأع��م��ال 
الور�شة ا�شتعرا�ض مالمح القانون الحتادي رقم 6 ل�شنة 2007 يف �شاأن اإن�شاء 
هيئة التاأمني وتنظيم اأعماله والذي �شكل نقطة التحول الأبرز يف تنظيم قطاع 
التاأمني يف دولة الإمارات خا�شة اأنه اأعطى للهيئة �شالحية الإ�شراف والرقابة 
ل�شركات  املختلفة  وال��واج��ب��ات  احلقوق  وح��دد  ال��دول��ة  يف  التاأمني  اأع��م��ال  على 
التاأمني واإعادة التاأمني الوطنية والأجنبية العاملة يف الدولة يف الدولة. كما 
مت ا�شتعرا�ض الأنظمة والتعليمات ال�شادرة عن الهيئة منها الالئحة التنفيذية 
الإره��اب ونظام  الأم��وال ومتويل  الهيئة وقواعد مكافحة غ�شل  اإن�شاء  لقانون 
التاأمني التكافلي وتعليمات قواعد ممار�شة املهنة ونظام خرباء الك�شف وتقدير 
وكالء  اأع��م��ال  تنظيم  وتعليمات  التاأمني  ل�شركات  املالية  التعليمات  الأ���ش��رار 

التاأمني والتعليمات املالية ل�شركات التاأمني التكافلي.

حاكم عجمان وويل عهده ي�ستقبلن رئي�ض واأع�ساء جمعية ال�سيادين

•• عجمان-وام:

ا�شتقبل �شاحب ال�شمو ال�شيخ حميد بن را�شد النعيمي 
ع�شو املجل�ض الأعلى حاكم عجمان و�شمو ال�شيخ عمار 
بن حميد النعيمي ويل عهد عجمان يف ديوان احلاكم 
لل�شيادين  التعاونية  عجمان  جمعية  واأع�شاء  رئي�ض 
التي قدماها  املنح  �شموهما على  ال�شكر  الذين قدموا 
م���وؤخ���را لأع�����ش��اء اجل��م��ع��ي��ة وال��ت��ي �شملت م��ن��ح قطع 
م�شفوت  منطقتي  يف  لل�شمك  �شوقني  لإق��ام��ة  اأرا����ض 
لل�شيادين  ريعها  يعود  ا�شتثماري  وم�����ش��روع  وامل��ن��ام��ة 
ومت  العهد  ويل  �شمو  قدمها  مالية  منحة  اإىل  اإ�شافة 
توزيعها على الأع�شاء . وثمن اأع�شاء اجلمعية رعاية 
�شموهما الدائمة لل�شيادين وحر�شهما على التوا�شل 
معهم ودعمهما املتوا�شل للحفاظ على مهنة ال�شيد يف 
الإمارة وتنمية الروة ال�شمكية من خالل �شن عدد من 
احللول  اإيجاد  يف  اأ�شهمت  التي  والقوانني  الت�شريعات 
ال�����ش��ي��ادي��ن يف ع��ج��م��ان .. منوهني  وجت����اوز م��ع��وق��ات 
بتوجيهاتهما بت�شخري الإمكانات لتعزيز مهنة ال�شيد 
موؤكدين  عليها  احل��ف��اظ  على  ال��وط��ن  اأب��ن��اء  وت�شجيع 
املهنة بروح  التوجيهات تعترب نربا�شا ملمار�شة  اأن تلك 

الوطن والإم��ارة يف  اأجل م�شلحة  الواحد من  الفريق 
ال�شيخ  ال�شمو  وا�شتمع �شاحب   . الر�شيدة  ظل قيادتنا 
حميد بن را�شد النعيمي و�شمو ال�شيخ عمار بن حميد 
النعيمي من رئي�ض واأع�شاء جمعية ال�شيادين اإىل �شرح 
حول اأهم الربامج والأن�شطة واخلطط التي من �شاأنها 
اإدارة  جمل�ض  ودور  ولأ�شرهم  لهم  كرمية  حياة  توفري 
الكفيلة  وامل��ب��ادرات  واأه��م  ال�شيادين  دع��م  يف  اجلمعية 
ال�شيد وت�شجيع  التي تواجهها مهنة  املعوقات  بتذليل 
اأبناء الدولة على ممار�شتها واإي�شالها لالأجيال املقبلة 
. واأكدا خالل اللقاء دعمها للجمعية وال�شيادين عرب 
تطبيق اأف�شل املمار�شات لتنظيم مهنة ال�شيد وتطبيق 
للحفاظ  املهنة  بتنظيم  املعنية  والقوانني  الت�شريعات 
على الروة ال�شمكية وتنميتها وتطوير العمل يف مهنة 
�شيد الأ�شماك وتعزيز التعاون بني جمعيات ال�شيادين 
التي  وت��وح��ي��د اجل��ه��ود  ال�����ش��راك��ة  ال��دول��ة لتحقيق  يف 
يواجهها  التي  وال�شعوبات  العقبات  جت��اوز  �شاأنها  من 
اإىل التعاون فيما  ال�شيادون . ودعا �شموهما الأع�شاء 
اأن حكومة  اأج��ل م�شلحة اجلميع موؤكدين  بينهم من 
ع��ج��م��ان ت��ع��م��ل ع��ل��ى ت���وف���ري ك���ل م��ت��ط��ل��ب��ات جمعية 
ال�شيادين وثمنا دور العاملني يف مهنة �شيد الأ�شماك 

يف الدولة يف تعزيز الأمن الغذائي وحتقيق ال�شتدامة 
ال�شمكي من  املخزون  ال�شمكية عرب حماية  ال��روة  يف 

ال�شتنزاف اجلائر ودعم الت�شريعات املنظمة للمهنة .
ح�شر اللقاء .. معايل ال�شيخ الدكتور ماجد بن �شعيد 
را�شد  ح��م��د  و���ش��ع��ادة  احل��اك��م  دي����وان  رئ��ي�����ض  النعيمي 
النعيمي مدير الديوان و�شعادة طارق بن غليطة مدير 
يو�شف  و���ش��ع��ادة  عجمان  حاكم  ال�شمو  �شاحب  مكتب 
وعدد  وال�شيافة  الت�شريفات  اإدارة  عام  مدير  النعيمي 

من كبار امل�شوؤولني .
�شمو  مكتب  رئي�ض  الغمال�شي  اإب��راه��ي��م  اأح��م��د  واأك���د 
ويل عهد عجمان رئي�ض جمعية ال�شيادين يف عجمان 
ال�����ش��م��و ح��اك��م ع��ج��م��ان وويل عهده  ل��ق��اء ���ش��اح��ب  اأن 
ي���اأت���ي ل��ت��ق��دمي ال�����ش��ك��ر ل�����ش��م��وه��م��ا واط��الع��ه��م��ا على 
�شبيل  التي تواجههم يف  والتحديات  ال�شيادين  اأحوال 
يف  الندثار  من  عليها  واحلفاظ  ال�شيد  مهنة  تطوير 
ال�شمكي  املخزون  تهدد  التي  اخلاطئة  املمار�شات  ظل 

وت�شتنزف الروة البحرية .
وقال اإن متابعة �شموهما لأحوال ال�شيادين وال�شتجابة 
ت�شب  والتي  روؤيتهما  تلبية  عن  اأ�شفرت  لحتياجاتهم 
توفري  خ���الل  م��ن  وامل��ق��ي��م��ني  امل��واط��ن��ني  م�شلحة  يف 

الأ�شماك والتي ت�شاهم يف تخفيف الأعباء على اجلميع 
يف احل�شول على الأ�شماك بدون عناء وم�شقة .

يف  ه��ام��ا  دورا  تلعب  اجلمعية  اأن  الغمال�شي  واأ���ش��اف 
ا�شتقرار �شوق ال�شمك وحتر�ض على ا�شتقطاب الن�شبة 
منذ  عملت  وق���د  ل��الأ���ش��م��اك  امل�شتهلكني  م��ن  ال��ك��ب��رية 
�شنوات على اأن يكون �شوق �شمك عجمان قبلة الباحثني 
عن الأ�شماك الطازجة والتناف�شية يف ال�شعر والأداء يف 
الدورية  باملراقبة  اجلمعية  قيام  عن  ف�شال  اخلدمة 
على العاملني بال�شوق من التجار وهذه العوامل تعود 
على  ث��م  ال�����ش��وق  داخ���ل  ال��ع��م��ل  منظومة  ع��ل��ى  بالنفع 

اأع�شاء اجلمعية من ال�شيادين من اأرباح اآخر العام .
مكارم  وال�شيادون  اجلمعية  اأع�شاء  ثمن  جانبهم  من 
ال�شمو حاكم عجمان ومنحة �شمو ويل العهد  �شاحب 
.. موؤكدين اأن دعم �شموهما املتوا�شل لهم وحر�شهما 
على  والط��الع  وجمعيتهم  بال�شيادين  الهتمام  على 
املعوقات  واإزال����ة  وق�شاياهم  واأح��وال��ه��م  احتياجاتهم 
واإقامة امل�شاريع اخلا�شة بزيادة دخل ال�شيادين �شيكون 
لها اأكرب الأثر يف ت�شجيع املواطنني على مزاولة مهنة 
حياة  وتوفري  ال�شيادين  دخ��ل  زي��ادة  يف  و�شببا  ال�شيد 

كرمية لهم .

» جمارك اأبوظبي « تد�سن جهاز ك�سف اإ�سعاعي للمركبات ال�سياحية
جهاز  العني  مبدينة  ال�شكلة  خطم  جمرك  مبركز 
Z Portal الذي تنتجه �شركة الهند�شة والعلوم 
الأمريكية AS&E وذلك بح�شور عدد من املدراء 
بجمارك  والأق�����ش��ام  الإدارات  وم����دراء  التنفيذيني 
اأبوظبي اإىل جانب عدد من م�شوؤويل اجلهات الأخرى 
اجلهاز  ويعد  للجمارك.  ال�شرتاتيجيني  وال�شركاء 
ال�شيارات  وتفتي�ض  مل�شح  العاملية  النظم  اأح��دث  من 
من  ملحتوياتها  الإ�شعاعي  الك�شف  ع��رب  ال�شياحية 
امل�شد اإىل امل�شد ويتمتع بالقدرة على فح�ض 120 
ت�شريع  ي�شاهم يف  الواحدة ما  ال�شاعة  �شيارة خالل 
اأمن  على  احلفاظ  مع  تاأخري  دون  ال�شفر  وتي�شري 
املحظورة وجتنب  وامل���واد  الآف���ات  دخ��ول  البالد من 
اخل���روق���ات م���ن ع��م��ل��ي��ات ت��ه��ري��ب وت�����ش��ل��ل وجت���ارة 

•• اأبوظبي-وام:

د�شنت الإدارة العامة جلمارك اأبوظبي جهازا جديدا 
ال�شياحية  للمركبات  الإ�شعاعي  امل�شح  اأج��ه��زة  م��ن 
كما  ال��ع��ني..  مبدينة  ال�شكلة  خطم  جمرك  مبركز 
جمرك  مبركز  الدخول  وكبائن  م�شارات  افتتاح  مت 
امل�شيف لي�شبح عددها 4 م�شارات تخدم امل�شافرين 

القادمني اإىل الدولة عرب املنفذ ب�شهولة وي�شر.
لالإدارة  ال�شرتاتيجية  اخلطة  اإط��ار  يف  ذل��ك  ياأتي 
وتقدمي  التقنيات  اأح����دث  ا���ش��ت��خ��دام  اإىل  ال��رام��ي��ة 
الدعم اللوج�شتي يف �شبيل تي�شري التجارة امل�شروعة 
اإجن����از الأع���م���ال. وك���ان حم��م��د خادم  وتقليل زم���ن 
د�شن  بالإنابة  اأبوظبي  جمارك  ع��ام  مدير  الهاملي 

العامة  الإدارة  اأن  ال��ه��ام��ل��ي  واأك����د  م�����ش��روع��ة.  غ��ري 
جلمارك اأبوظبي ت�شعى اإىل اأن تكون اإحدى الإدارات 
التجارة  �شبل  لتي�شري  والداعمة  الرائدة  اجلمركية 
بقدرة  الأج��ه��زة  ه��ذه  امل�����ش��روع��ة.. حيث متتاز مثل 
عالية على الخرتاق للك�شف عن حمتويات املركبات 
وحتديد املواد املمنوعة واملحظورة دون اأي اأثر �شلبي 
اأو على  على حمولة املركبة من �شلع ومواد غذائية 
الركاب وم�شغلي الأجهزة. واأ�شاف اأن عدد املركبات 
الك�شف  اأج���ه���زة  ب��وا���ش��ط��ة  عليها  ال��ك�����ش��ف  مت  ال��ت��ي 
الإ�شعاعي خالل العام 2016 بلغ نحو 1.5 مليون 
 2015 65 يف املائة من العام  مركبة بن�شبة زيادة 
وذل����ك مب��رك��ز ج��م��رك ال��غ��وي��ف��ات ف��ح�����ش��ب. واأ�شار 
التفتي�ض اجلمركي  كادر  اأن  اإىل  الهاملي يف حديثه 

ب��ج��م��ارك اأب��وظ��ب��ي ك���ادر م��واط��ن ب��ال��ك��ام��ل ويتلقى 
دورات تخ�ش�شية م�شتمرة يف حتليل وقراءة ال�شور 
كما يتم تدريبه خاللها على مقارنة ال�شور املاأخوذة 
م��ن اأج���ه���زة امل�����ش��ح ب��امل��ع��ل��وم��ات ال������واردة ل��ه م�شبقا 
د�شن  الإجن���از. كما  الأداء و�شرعة  دق��ة  م��راع��اة  م��ع 
جمرك  مبركز  بالإنابة  اأبوظبي  جمارك  عام  مدير 
الدخول  وك��ب��ائ��ن  م�����ش��ارات  ال��ع��ني  مبدينة  امل�شيف 
اجلديدة والتي �شهلت من عمليات تفتي�ض ال�شيارات 
امل�شافرين.  معامالت  تخلي�ض  ومراحل  ال�شياحية 
�شهولة  الكبائن  ه��ذه  ���ش��اأن  م��ن  اإن  الهاملي  وق���ال 
املركبة  ق��ي��د  وت�شجيل  التفتي�ض  عملية  و���ش��ال���ش��ة 
ب�شكل دقيق ومراقبة اأف�شل للم�شافرين و�شرعة يف 

حركة ال�شري مع تخفيف الزدحام املروري.

» كهرباء ال�سارقة «: برامج لتدريب الكفاءات املواطنة بالتعاون مع »جرنال اإلكرتيك«
•• ال�شارقة-وام:

اتفقت هيئة كهرباء ومياه ال�شارقة و�شركة 
ال��ت��ع��اون يف  اإل��ك��رتي��ك على تفعيل  ج��رنال 
جمال الربامج التدريبية امل�شرتكة واإعداد 
وتوظيف  امل���واط���ن���ة  وال���ك���ف���اءات  ال����ك����وادر 
امل��ت��ط��ورة لب��ت��ك��ار احللول  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
الدكتور  �شعادة  واأك��د  التحديات.  ملواجهة 
املهند�ض را�شد الليم رئي�ض الهيئة كهرباء 
الهيئة  ا�شرتاتيجية  اأن  ال�����ش��ارق��ة  وم��ي��اه 
معدلت  زي����ادة  اإىل  ت��ه��دف   2020 ل��ع��ام 
املنتجة  الكهربائية  ال��ق��درة  ورف��ع  الإن��ت��اج 
مع ا�شتهالك نف�ض كميات الوقود التي يتم 
املحطات  كفاءة  رفع  مع  حاليا  ا�شتهالكها 
ب��ال��ت��ع��اون مع  وذل���ك  امل��ائ��ة  50 يف  بن�شبة 
كربيات ال�شركات ومراكز الأبحاث العاملية 
الإجراءات  كافة  اتخاذ  اأك��د  كما  واملحلية. 
ال���ت���ي ت�����ش��م��ن ت��ط��وي��ر حم���ط���ات الإن���ت���اج 
و�شمان  البيئية  امل��وا���ش��ف��ات  اأف�����ش��ل  وف��ق 
التحتية  البنية  لإدارة  امل�شتمر  التح�شني 
تدريبية  برامج  واإع���داد  الطاقة  يف جم��ال 
الب�شرية  ال����ك����وادر  ل��ت��اأه��ي��ل  م��ت��خ�����ش�����ش��ة 
املجال.  هذا  يف  تكنولوجيا  باأحدث  للعمل 
وف��دا من  ام�ض  ا�شتقباله  جاء ذلك خالل 
���ش��رك��ة ج���رنال اإل��ك��رتي��ك ب��رئ��ا���ش��ة غ�شان 

لنظم  التنفيذي  واملدير  الرئي�ض  برغوث 
واملبيعات يف منطقة  التجارية  الغاز  طاقة 
ال�����ش��رق الأو���ش��ط و���ش��م��ال اأف��ري��ق��ي��ا. هدف 
اللقاء اإىل تفعيل اآفاق التعاون وال�شتفادة 
الطرفني خا�شة  اخل��ربات بني  تبادل  من 
املتقدمة  التكنولوجيا  تطبيق  جم��ال  يف 
الطاقة  ملجالت  التحتية  البنية  مب�شاريع 
مبا ي�شمن كفاءة الت�شغيل وتقليل الفاقد 
من ال�شبكات والتدريب النظري وامليداين 
ل��ل��م��ه��ن��د���ش��ني وال��ف��ن��ي��ني ب��ال��ه��ي��ئ��ة. واأك����د 

ال��دك��ت��ور ال��ل��ي��م اأه��م��ي��ة ال��ت��وا���ش��ل الفاعل 
العاملية  وال�شركات  واملوؤ�ش�شات  مع اجلهات 
العمل  ن��ط��اق  وحت�شني  لتطوير  واملحلية 
ال�شتهالك.  وت��ر���ش��ي��د  ال��ط��اق��ة  جم���ال  يف 
لتخفي�ض  ت�شعى  الهيئة  اأن  اإىل  م�����ش��ريا 
بن�شبة ل  الكهربائية  ال�شبكات  الفاقد من 
املقبلة  املرحلة  خالل  باملائة   50 عن  تقل 
ت��ن��ف��ي��ذا ل���ش��رتات��ي��ج��ي��ات واأه�����داف وثيقة 
اأعدتها  ال��ت��ي  ال�����ش��ارق��ة م��دي��ن��ة ال��رت���ش��ي��د 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  واعتمدها  الهيئة 

الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي ع�شو 
املجل�ض الأعلى حاكم ال�شارقة كمنهج عمل 
مع  بالتعاون  حتقيقه  على  الهيئة  تعمل 
كافة اجلهات خالل املرحلة املقبلة. واأو�شح 
اأن روؤية الهيئة تهدف اإىل تعزيز وتوظيف 
اأعلى  ت�����ش��م��ن  ال���ت���ي  ال���ت���ق���ن���ي���ات  اأح�������دث 
اإنتاج وتوزيع الطاقة  م�شتويات الكفاءة يف 
لتوجيهات  تنفيذا  وذل���ك  النا�ض  وخ��دم��ة 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ح��اك��م ال�����ش��ارق��ة بالعمل 
ع��ل��ى ت��ط��وي��ر ���ش��ب��ك��ات ال��ت��وزي��ع وحمطات 

الإن��ت��اج وات��خ��اذ كافة الإج����راءات الالزمة 
ال�شراكات ال�شرتاتيجية لال�شتفادة  لعقد 
م���ن ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا امل��ت��ط��ورة اإ���ش��اف��ة اإىل 
ت�شهيل الإج��راءات. ولفت اإىل اأن ال�شراكة 
و”جرنال  ال��ه��ي��ئ��ة  ب���ني  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
جمالت  تطوير  يف  �شت�شاهم  اإلكرتيك” 
والرائدة  العريقة  باملكانة  م�شيدا  العمل. 
وما  امل�شتقبلية  احللول  ابتكار  يف  لل�شركة 
ح��ق��ق��ت��ه م���ن اإجن�������ازات ك��ب��رية وم��ه��م��ة يف 

جمال الطاقة وتطوير الكفاءات.
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املال والأعمال

�سلة » اأوبك « عند 53.88 دولرا
•• فيينا- وام:

اأعلنت منظمة الدول امل�شدرة للنفط “الأوبك” اأن �شعر �شلة خاماتها ال�13 
و�شل يوم اأم�ض الأول اإىل 53.88 دولر للربميل مقارنة ب� 53.49 دولر 
اأم�ض قبل الأول. وت�شم �شلة خامات الأوبك - التي تعد مرجعا يف م�شتوى 
�شيا�شة الإنتاج - الأنواع التالية خام مربان الإماراتي وخام مزيج �شحارى 
الت�شدير  وخ��ام  العراقي  اخلفيف  والب�شرة  الثقيل  والإي���راين  اجل��زائ��ري 
الكويتي وخام ال�شدر الليبي وخام بوين اخلفيف النيجريي واخلام البحري 
ال��ق��ط��ري واخل����ام ال��ع��رب��ي اخل��ف��ي��ف ال�����ش��ع��ودي واخل����ام ال��ف��ن��زوي��ل��ي مرياي 

وجريا�شول الأنغويل وربيع اخلفيف الغابوين واأورينت الكوادوري.

�سعر برميل خام دبي ت�سليم مايو اأقل 0.30 دولر عن متو�سط 
�سعر الت�سوية اليومي لعقد عمان الآجل خلل ال�سهر املقبل

•• دبي-وام:

اأعلنت دائرة �شوؤون النفط يف حكومة دبي ام�ض اأنها اأخطرت عمالءها باأن 
�شينق�ض   � املقبل  مايو  ت�شليم   � اخل��ام  دب��ي  نفط  لربميل  الر�شمي  ال�شعر 
عن متو�شط �شعر الت�شوية اليومي لعقد  للربميل  اأمريكي  دولر   0.30

عمان الآجل يف بور�شة دبي للطاقة للعقود املتداولة خالل ال�شهر املقبل.
واأبلغ �شعادة عبد اهلل عبد الكرمي مدير عام دائرة �شوؤون النفط يف حكومة 
دبي وكالة اأنباء الإم��ارات “ وام “ اأن الدائرة حتدد �شعر نفط دبي اخلام 
ب�شفافية  الل��ت��زام  يعزز  مما  عمان  نفط  اأ�شعار  مع  بالتوازي  الأ���ش��واق  يف 
عملية الت�شعري وو�شع قيمة عادلة للنفط اخلام يف ال�شرق الأو�شط يف وقت 
يحظى فيه عقد عمان الآجل للنفط اخلام يف بور�شة دبي للطاقة بقبول 
اأ�شواق  يف  اخل��ام  النفط  اأ�شعار  لتحديد  عادلة  كاآلية  ومتزايد  وا�شع  عاملي 
دبي  خام  لنفط  الر�شمي  ال�شهري  ال�شعر  ويحدد  ال�شوي�ض.  �شرق  منطقة 
�شعر  يتم و�شع  اإذ  ب�شكل م�شبق   � الآجلة  العقود  ت�شعري  اإىل  النتقال  � مع 
M.3 يف حني يحدد ال�شعر ال�شهري الر�شمي  اأ�شهر  تفا�شلي قبل ثالثة 
»M.2«. ويعد عقد عمان الآج��ل للنفط  الثاين  ال�شهر  النهائي يف نهاية 
اخلام معيارا مرجعيا لت�شعري النفط اخلام من قبل للدول املنتجة للنفط 
دبي  بور�شة  وحت��دد  املنتج.  ج��ودة  يعك�ض  تفا�شليا  �شعرا  ومينحها  اخل��ام 
12:30 ظهرا بتوقيت دولة الإم��ارات �شعر  للطاقة كل يوم عند ال�شاعة 
الت�شوية اليومية لعقد عمان وهو متو�شط �شعر ال�شفقات التي تتم خالل 

خم�ض دقائق من ال�شاعة 12:15 اإىل 12:30 بتوقيت دولة الإمارات ..
ويف اآخر يوم تداول من ال�شهر تدوم نافذة الت�شوية ملدة 30 دقيقة ما بني 

ال�شاعة 12:00 اإىل 12:30 بعد الظهر بتوقيت الإمارات.

مليار درهم حق امتياز دفعته   37
ات�سالت و دو يف 5 �سنوات 

•• اأبوظبي -وام:

بلغ اإجمايل قيمة ر�شوم حق الإمتياز التي دفعها امل�شغالن يف قطاع الت�شالت 
بدولة المارات ات�شالت و دو 37 مليار درهم خالل ال�شنوات اخلم�ض املا�شية 
. وكانت وزارة املالية حددت خالل الفرتة من 2012 اىل 2016 ر�شما بن�شب 
متفاوتة على �شركتي ات�شالت الإمارات والإت�شالت املتكاملة دو قبل اأن تقرر 
توحيده اعتبارا من العام 2017 وحتى 2021 بواقع 15 % على الإيرادات 
و 30 % على الأرب��اح وفق ما اأعلنت عنه ال��وزارة يف خطابات ر�شمية اُر�شلت 
للم�شغلني . ويت�شح من خالل ر�شد لوكالة اأنباء الإم��ارات وام اأن قيمة حق 
 2012 بلغت منذ  الإم��ارات للحكومة  ات�شالت  الذي دفعته �شركة  المتياز 
املبلغ املدفوع من  30 مليار درهم يف حني و�شلت قيمة  2016 نحو  وحتى 
قبل �شركة الإت�شالت املتكاملة لذات احلق 7 مليارات درهم تقريبا يف نف�ض 
اعتبارا  الإمتياز  ر�شوم حق  توحيد  اإن  القطاع  وقال خرباء يف  الر�شد.  فرتة 
من العام 2017 اأمر متوقع و�شي�شاهم يف زيادة املناف�شة يف قطاع الإت�شالت 
الإماراتي وذلك بعد منح امل�شغل الثاين وهي �شركة “دو”مهلة كافية من اأجل 
الروافد  رئي�شا من  راف��دا  الت�شالت  ويعد قطاع   . املناف�شة  لهذه  الإ�شتعداد 
اىل  ال�شنوي  معدلها  يف  ت�شل  وبن�شبة  الحتادية  احلكومة  مليزانية  الداعمة 
نحو %15 تقريبا من اجمايل قيمة ايرادات امليزانية التي و�شلت اىل 48 
وبح�شب احدث البيانات املالية فقد بلغ اإجمايل    . مليار درهم عام 2017 
65 مليار درهم  ايرادات �شركتي ات�شالت المارات والإت�شالت املتكاملة دو 
خالل العام 2016 يف ما و�شل �شايف اأرباح ال�شركتني يف نف�ض العام 10.2 
مليار درهم . وا�شتحوذت �شركة ات�شالت الإم��ارات على الن�شيب الأكرب من 
الإيرادات امل�شجلة يف العام 2016 وبواقع 52.36 مليار درهم يف حني بلغت 
ايرادات �شركة دو 12.73 مليار درهم تقريبا . ي�شار اىل اأن �شركة ات�شالت 
اأكدت ت�شلمها خلطاب من وزارة املالية بتوحيد ر�شوم حق المتياز  الإم��ارات 
التي �شتحت�شب بن�شبة 15 % على الإيرادات من املنتجات واخلدمات املحلية 
لل�شركة، بينما ن�شبة 30 % �شتحت�شب على اأرباح ال�شركة. واأ�شافت اأنه �شيتم 
اإعفاء اإيرادات العمليات الدولية لها من ر�شوم حق المتياز،قائلة اإنها ل تتوقع 

اأن توؤثر هذه الر�شوم على اأرباح ال�شركة ال�شافية املوحدة لعام 2017.

»اإح�ساء اأبوظبي«: انخفا�ض 12 
جمموعة من مواد البناء يناير املا�سي

•• اأبوظبي-وام:

واخلا�ض  ال�شهري  الإح�شائي  تقريره  يف  ام�ض  اأبوظبي  الإح�شاء  مركز  اأك��د 
باأ�شعار مواد البناء يف اأبوظبي اأن عددا من جمموعات مواد البناء قد �شهدت 
2017، حيث تراوحت ن�شبة  اأ�شعارها خالل �شهر يناير  تغرّياً يف متو�شطات 
املائة  7.2 يف  و  ال��ك��ه��رب��اء  ك��اب��الت  امل��ائ��ة ملجموعة  0.6 يف  ب��ني  الرت��ف��اع��ات 
ملجموعة  امل��ائ��ة  يف   0.9 ب��ني  النخفا�شات  ت��راوح��ت  بينما  ال��دي��زل،  ملجموعة 
اأ�شالك - لل�شقة و13.1 يف املائة ملجموعة “العمالة” مقارنة ب�شهر دي�شمرب 
اأ�شعار جمموعة الديزل  متو�شط  من  كل  ارتفاع  اىل  التقرير  وا�شار   .2016
وجمموعة  امل��ائ��ة،  يف   2.7 بن�شبة  للمبنى   - واأ���ش��الك  امل��ائ��ة،  يف   7.2 بن�شبة 
اأنابيب uPVC بن�شبة 2.3 يف املائة خالل �شهر يناير 2017 مقارنة ب�شهر 
متو�شطات   2017 يناير  �شهر  خ��الل  انخف�شت  ..بينما   2016 دي�شمرب 
اأ�شعار جمموعة العمالة بن�شبة 13.1 يف املائة، واملواد العازلة بن�شبة 6.4 يف 
املائة، وجمموعة احلديد بن�شبة 3.2 يف املائة مقارنة ب�شهر دي�شمرب 2016. 
متو�شطات  يف  ت��غ��رّياً  �شهدت  قد  البناء  م��واد  جمموعات  اأن  التقرير  واأو���ش��ح 
يناير  �شهر  خ��الل  البناء  م��واد  م��ن  جمموعة   12 انخف�شت  حيث  اأ�شعارها، 
يف   0.3 بني  النخفا�شات  وتراوحت   ،2016 يناير  ب�شهر  مقارنة   2017
املائة ملجموعة معدات النقل و12.7 يف املائة ملجموعة الأ�شباغ بينما تراوحت 
ن�شبة الرتفاعات بني 0.9 يف املائة ملجموعة الزجاج و20.5 يف املائة ملجموعة 

الديزل.

دبي ت�صت�صيف موؤمتر �خلدمات �مل�صرفية لالأفر�د يف �أبريل

خرباء واقت�ساديون م�سرفيون وماليون يناق�سون
 م�ستقبل اخلدمات امل�سرفية يف ال�سرق الأو�سط

•• دبي-الفجر: 

اأ�شبحت اخلدمات امل�شرفية لالأفراد اليوم 
بالنت�شار  مدفوعة  رقمية،  اأعمال  بالفعل 
ال�شرعة  فائق  الأن��رتن��ت  من  لكل  ال�شريع 
فعلى  منا�شبة.  باأ�شعار  الذكية  والهواتف 
ال�شعيد العاملي، اأكر من ن�شف املعامالت 
طريق  ع��ن  تتم  للم�شتخدمني  امل�شرفية 
قنوات الإنرتنت اأو املوبايل، مع ن�شبة اأكرب 
يف الأ�شواق املتقدمة رقمياً مثل بلدان �شمال 
اأوروبا، واأ�شرتاليا. ومع ذلك، ففي ال�شرق 
الأو�شط، وعلى الرغم من الهتمام الكبري 
باخلدمات امل�شرفية عرب الهاتف املحمول 
واملدفوعات الرقمية، فالبنوك مل تبلغ هذا 
احلد من التطور اىل الآن وما زالت تعتمد 
ع��ل��ى ب��ع�����ض امل��م��ار���ش��ات ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة. ويف 
ن�شخة هذا العام، ي�شت�شيف موؤمتر ال�شرق 
لالأفراد،  امل�شرفية  للخدمات  الأو����ش���ط  
املقام يف فندق لو مرييديان دبي من 4 اىل 
5 اأبريل، كبار امل�شرفيني من جميع اأنحاء 
العامل لتبادل وجهات نظرهم حول مدى 
يف  ل��الأف��راد  امل�شرفية  اخل��دم��ات  ا�شتعداد 

املنطقة لال�شتجابة للتغريات القادمة.
للبنوك  اليوم  املالية  التكنولوجيا  اتاحت 
ف��ر���ش��ة حت��ق��ي��ق اأه�����داف اأك����رب م��ن جمرد 
ت��ق��دمي خ��دم��ات م�����ش��رف��ي��ة، وف��ق��ا  لكنان 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل�شركة  ال��رئ��ي�����ض  رام��ا���ش��ام��ي، 
اأ���ش��اف: على ال��رغ��م م��ن ان  فايانا، ال��ذي 
على  امل��ن��اف�����ش��ة  يف  ت�شتمر  ���ش��وف  ال��ب��ن��وك 

املنتجات واخلدمات وهوام�ض الربح، اإل اأن 
البنوك الذكية من املرجح اأن تقوم بتعزيز 
فريدة  جتربة  تطوير  خ��الل  من  موقفها 
اأخذها  التي يجب  للعمالء. واأح��د الطرق 
يف العتبار وهو اأن تنظر اإىل تطوير طرق 
ب�شيطة ومنا�شبة من وجهة نظر امل�شتخدم 
التمحور حول  املثال،  �شبيل  النهائي. على 
الب�شاطة يف الت�شميم �شيتيح العتماد على 

�شلوك اخلدمة الذاتية للعميل .
حتى الآن، ركزت معظم البنوك يف املنطقة 
ا�شتثماراتها الرقمية على حت�شني قدرتها 
ع��ل��ى ال��ق��ي��ام ب��امل��ع��ام��الت ال��ب�����ش��ي��ط��ة عرب 
ق��ن��وات الإن��رتن��ت اأو امل��وب��اي��ل، اإل اأن��ه��ا مل 
ت��ك��ر���ض اه��ت��م��ام��ا ك��ب��ريا جل��ع��ل اخلدمات 
امل�����ش��رف��ي��ة ل��ل��ع��م��الء جت���رب���ة اأك�����ر راحة 
و�شهولة وتفاعلية، من خالل خلق جتربة 
ال�شتمرار  مع  للعمالء.  فريدة  ا�شتخدام 
يف  التوجه نحو توفري اخلدمات امل�شرفية 
امل�شتخدم  جت��رب��ة  �شتكون  واج��ه��ات  ب���دون 
التي  �شل�شة، وحم��دودة فقط بالحتمالت 
و�شوف  النهائي.  امل�شتخدم  يت�شورها  قد 
نرى البتكارات يف التحليالت، واملدفوعات، 
 . املثال  وال���ش��واق، والإق��را���ض على �شبيل 

اأ�شاف راما�شامي.
وح�����ش��ب ����ش���وف���رات ���ش��ي��غ��ال، رئ��ي�����ض ق�شم 
يف  ل��الأف��راد  العاملية  امل�شرفية  اخل��دم��ات 
اإنرتنت  �شيلعب  ال��وط��ن��ي،  ظبي  اأب���و  بنك 
امل��ت��زاي��دة دور حموري  ال���ش��ي��اء واه��م��ي��ت��ه 
امل��ال��ي��ة يف عام  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  يف ���ش��ن��اع��ة 

اإدماج  على  “القدرة  وي�شيف:   .2017
مرحلة  يف  اجل�����دي�����دة  ال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ات 
امل�شارف.  ب���ني  امل��ن��اف�����ش��ة  �شتميز  م��ب��ك��رة 
ف��ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ات ���ش��ري��ع��ة الن��ت�����ش��ار مثل 
ال��ق��درة على خلق  اإن��رتن��ت الأ���ش��ي��اء لديها 
اإمكانية فهم احتياجات العمالء يف الوقت 
لالأفراد،  ح��ل��ول  ت�شميم  وب��ال��ت��ايل  احل��ي 
وه�����ذا ����ش���يء ب����ات ي��ت��وق��ع��ه ال���ع���م���الء من 
م����زودي اخل��دم��ات امل�����ش��رف��ي��ة. اأ���ش��ف اإىل 
اإىل  جنبا  امل��ع��زز  ال��واق��ع  تكنولوجيا  ذل��ك 
البيانات  ع��ل��ى حت��ل��ي��ل  ال���ق���درة  م���ع  ج��ن��ب 
العمالء  جتربة  ت�شكيل  واإمكانية  الكبرية 
الفرتا�شية  احل��ق��ائ��ق  دم����ج  خ����الل  م���ن 
وامل���ادي���ة وج��ع��ل ال��ت��ع��ام��ل امل�����ش��ريف يندمج 

ب�شهولة يف التفاعالت اليومية«.
ال�شتثمارات  زي��ادة  اأن  �شوفرات  اأ�شار  كما 
التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  م�����ش��اري��ع  يف  احل��ك��وم��ي��ة 
 ،2022 وف���ي���ف���ا   2020 اإك�������ش���ب���و  ن���ح���و 
وجتدد الرتكيز على الإقرا�ض ال�شخ�شي، 
وا�شتهداف املغرتبني عن طريق ال�شتفادة 
كعوامل  احل�������دود  ع����رب  امل����دف����وع����ات  م����ن 
يف  النمو  عجلة  دف��ع  �شاأنها  م��ن  اأ�شا�شية 
ق��ط��اع اخل���دم���ات امل�����ش��رف��ي��ة ل����الأف����راد يف 

منطقة ال�شرق الأو�شط.
ال�شعيد  على  التجزئة  بنوك  ان  حني  ويف 
ال���ع���امل���ي ق���د رك�����زت ع��ل��ى ت��ط��وي��ر من���وذج 
يتمحور حول العمالء جنبا اإىل جنب مع 
العتماد الكبري على البيانات والتحليالت، 
ف��ل��م ي��ت��م ب��ع��د ت��ب��ن��ي ه���ذه ال��ت��غ��ي��ريات من 

الأو�شط.  ال�شرق  يف  التجزئة  ب��ن��وك  قبل 
اإي��ه��اب حم��م��ود ح�شوبة، م��دي��ر عام  وق���ال 
ل����الأف����راد يف بنك  امل�����ش��رف��ي��ة  اخل����دم����ات 
ال��ب��ن��وك يف منطقة  تتبنى  ���ش��وف  ال��ب��الد: 
املقبلني  العامني  خ��الل  الأو���ش��ط  ال�شرق 
ال��ع��م��الء، وق���درات  اإدارة ع��الق��ات  اأن��ظ��م��ة 
تخزين البيانات والتحليالت. اأما بالن�شبة 
لالأجهزة، فاأعتقد اأننا �شوف نرى تو�شع يف 
امل�شاعدة  واأك�شاك  الذاتية  اخلدمة  انت�شار 
الذاتية. موؤكدا على اإمكانات ل حدود لها 
يف حتليالت البيانات، ي�شيف ح�شوبة: اأرى 
مع  اأك��ر  �شتتفاعل  املنطقة  يف  البنوك  اأن 
املالية،  والتكنولوجيا  الت�شالت،  �شركات 
واجل���ه���ات احل��ك��وم��ي��ة. واأع��ت��ق��د اأي�����ش��ا اأن 
تعزيز  يف  رئي�شي  دور  تلعب  �شوف  البنوك 
�شلوك التوفري بني العمالء، ورفع م�شتوى 
العمالء،  عالقات  واإدارة  العمالء  جتربة 
وزيادة العتماد على املعامالت عن طريق 
الن��رتن��ت وم��ن خ��الل الأك�����ش��اك اخلدمة 
ال���ذات���ي���ة يف م���ق���رات ال���ب���ن���وك والأم����اك����ن 
التحليالت  على  العتماد  وزي���ادة  العامة، 

وا�شتخدام بيانات العمالء. 
املالية  التكنولوجيا  خ���رباء  معظم  يتفق 
وامل�شرفية اليوم، على ان هذه ال�شناعة يف 
الجتاه  حيث  متعددة،  اجتاهات  منت�شف 
املثلى  ال���ش��ت��ف��ادة  ي��رك��ز على  رق��م��ي  الول 
املقدمة،  واخلدمات  احلالية  املنتجات  من 
لتحليالت  مكر�ض  ال��ث��اين  الجت���اه  بينما 
ال���ب���ي���ان���ات ال���ت���ي حت����رك ال���ع���رو����ض التي 

اخلدمات.  وحت�����ش��ني  ال��ع��م��الء  ت�شتهدف 
و�شريكز موؤمتر ال�شرق الأو�شط للخدمات 
اخلدمات  تقدمي  على  ل��الأف��راد  امل�شرفية 
امل�����ش��رف��ي��ة يف ال�����ش��رق الأو����ش���ط ع��ل��ى قدم 
و�شيجمع  العاملية.  نظرياتها  مع  امل�شاواة 
احلدث كبار املبدعني والقادة مع اأقرانهم 
ح�����ول معاجلة  ح������وار  ال���ع���امل���ني لإج��������راء 
الق�شايا الرئي�شية يف هذا القطاع، وو�شع 
البيئة  م��ع  للتكيف  فعالة  ا�شرتاتيجيات 

العاملية املتغرية.
يتم تنظيم الدورة الثانية ع�شر من موؤمتر 
امل�شرفية  ل��ل��خ��دم��ات  الأو�����ش����ط  ال�������ش���رق 
لالأفراد من قبل �شركة فليمنغ للموؤمترات 
ل��و مرييديان  وي��ق��ام يف فندق  وامل��ع��ار���ض. 

دبي من 4 اىل 5 اأبريل. 
الذهبي  ك������راع  ن���ي���وج���ن  ����ش���رك���ة  وت�����اأت�����ي 
�شيمون  ���ش��رك��ة  ان�����ش��م��ت  وق����د  ل���ل���ح���دث، 
اآربي  و�شركة  ف�شي،  كراع  و�شركاه  كوت�شر 
و�شركة  ا�شرتاتيجي،  ك�شريك  تكنولوجيز 
تاتا للخدمات ال�شت�شارية كراعي التحول 
ال���رق���م���ي، ب��ي��ن��م��ا ي�����ش��ارك ك���ل م���ن �شركة 
اك�شرب�ض  فايانا، و�شركة   �شركة  لوك�شون، 

موين و�شركة باكبي�ض كرعاة منت�شبني.

» اأدنوك « توقع اتفاقية لبيع 528 األف طن من الغاز البرتويل امل�سال �سنويا ل�سركة »فيتول«

الإمارات ت�سارك يف »وزاري النقل الداخلي« باللجنة القت�سادية لأوروبا

اأك�����ر م���ن ���ش��ت��ة ماليني  مب���ا يف ذل����ك 
ماليني  و10  يوميا  خ��ام  نفط  برميل 
ال��ب��رتويل امل�شال �شنويا  ال��غ��از  ط��ن م��ن 
168 مليار  وقد بلغت عائدات ال�شركة 

دولر عام 2015.
وت���������ش����م اأ��������ش�������ول ف����ي����ت����ول م���ن�������ش���اآت 
وم�شتودعات تخزين �شخمة تتوزع على 

تبلغ طاقتها  ال��ع��امل  ح���ول  ق����ارات  ���ش��ت 
م���رت مكعب  م��ل��ي��ون   15.5 م���ن  اأك����ر 
النفط  ل��ت��ك��ري��ر  م��ن�����ش��اآت  اإىل  اإ����ش���اف���ة 
برميل  األف   390 تبلغ  اإنتاجية  بطاقة 
املنتجات  م��ن  ك��ب��رية  وجم��م��وع��ة  يوميا 
توزع  البرتوكيماوية  واملنتجات  املكررة 
حتت العالمة التجارية �شل يف 16 دولة 

اإنتاج الغاز ال�شخري.
التي   - الت���ف���اق���ي���ة  ه����ذه  اأن  واأ�����ش����اف 
ت���ر����ش���خ ع����الق����ات ط���وي���ل���ة الأم��������د بني 
اأدن��وك وفيتول - متثل منوذجا متميزا 
لل�شراكات التجارية املبتكرة التي تقودها 
اأدنوك وحتقق قيمة اإ�شافية مثالية على 
املدى الطويل وتزيد من قيمة مواردنا 
اأدن����وك  م��ن ال��غ��از مم��ا ي�شمن م��رون��ة 
وال�شتجابة  ال��ت��ك��ي��ف  ع��ل��ى  وم��ق��درت��ه��ا 
اأ�شواق  يف  امل�شتقبلية  التغيريات  ملختلف 

الطاقة العاملية.
م���ن ج��ه��ت��ه اأع������رب را����ش���ل ه������اردي عن 
اأدن��وك على  بالتعامل مع  فيتول  �شعادة 
التفاقية  ه���ذه  ���ش��م��ن  ال��ط��وي��ل  امل����دى 
الغاز  اأن  اإىل  م�شريا  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة.. 
البرتويل امل�شال هو م�شدر هام للوقود 
م�شاريع  دع����م  يف  و���ش��ي�����ش��ه��م  ال��ن��ظ��ي��ف 
القطاعات  يف  ت��ت��و���ش��ع  ال���ت���ي  ���ش��رك��ت��ه 

املرتبطة بهذا النوع من املنتجات.
جدير بالذكر اأن �شركة فيتول تاأ�ش�شت يف 
 1966 مدينة روت��ردام الهولندية عام 
ومتتلك اليوم اأكر من 40 مكتبا حول 
العامل وترتكز اأكرب عملياتها يف جنيف 
وتتمحور  و�شنغافورة  ولندن  وهيو�شنت 
اأن�شطتها الرئي�شية حول جتارة وتوزيع 
العاملي  امل�شتوى  على  الطاقة  منتجات 

•• لندن-وام:

الوطنية  اأبوظبي  ب��رتول  �شركة  وقعت 
مع  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  ات��ف��اق��ي��ة  “اأدنوك” 
يف  م�شتقلة  ���ش��رك��ة  اأك����رب   - “فيتول” 
العامل لتجارة الطاقة - تبيع مبوجبها 
األف طن �شنويا من الغاز   528 اأدن��وك 
ال���ب���رتويل امل�����ش��ال ل�����ف��ي��ت��ول ع��ل��ى مدى 

ال�شنوات الع�شر القادمة.
 31 حتى  متتد  ال��ت��ي   - التفاقية  وق��ع 
رجعي  ب���اأث���ر  وت���ب���داأ   2026 دي�����ش��م��رب 
 -  2017 يناير  من  الأول  من  اعتبارا 
..ع���ن اأدن����وك ع��ب��داهلل ���ش��امل الظاهري 
م���دي���ر دائ������رة امل��ب��ي��ع��ات وال��ت�����ش��وي��ق يف 
را�شل  فيتول  ع��ن  وقعها  فيما  اأدن����وك.. 
ل�شركة  التنفيذية  اللجنة  ع�شو  هاردي 
ف��ي��ت��ول يف اأوروب��������ا وال�������ش���رق الأو����ش���ط 
فعاليات  خ����الل  وذل�����ك   .. واأف���ري���ق���ي���ا 
الأ������ش�����ب�����وع ال���������دويل ل����ل����ب����رتول ال�����ذي 
ا�شت�شافته العا�شمة الربيطانية لندن.

وق������ال ع����ب����داهلل ����ش���امل ال����ظ����اه����ري اإن 
اأدنوك تطبق ا�شرتاتيجية جديدة لبيع 
اإنتاجها من الغاز البرتويل امل�شال وفق 
عقود طويلة الأجل مبا ي�شمن التعامل 
عن  الناجت  املعرو�ض  فائ�ض  مع  الأمثل 
تقنيات  �شهدته  ال���ذي  ال��ك��ب��ري  ال��ت��ط��ور 

اأفريقية اإ�شافة اىل قارة اأ�شرتاليا. 
ومتتلك فيتول امل�شفاة امل�شتقلة الوحيدة 
فيتول  ع���م���الء  وي�������ش���م  ال���ف���ج���رية  يف 
وال�شركات  ال��وط��ن��ي��ة  ال��ن��ف��ط  ���ش��رك��ات 
متعددة اجلن�شيات وال�شركات ال�شناعية 
الطريان  �شركات  وك��ربى  والكيميائية 

العاملية.

•• جنيف-وام:

�شاركت دولة الإمارات اأم�ض الأول يف الجتماع الوزاري للجنة 
والذي  لأوروب����ا  القت�شادية  للجنة  التابعة  ال��داخ��ل��ي  النقل 
لالأمم  الأوروب���ي  باملقر  لالجتماعات  الإم���ارات  ب�قاعة  انعقد 

املتحدة يف جنيف.
لدولة  الدائم  املندوب  الزعابي  �ش��امل  عبيد  �ش�����عادة  وتراأ�ض 
الإم������ارات ل���دى ل���الأمم امل��ت��ح��دة يف جنيف وف���د ال���دول���ة اإىل 
اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  م��ردد  �شامل  نا�ش�����ر  بع�شوية  الجتماع 
ه��ي��ئ��ة م���وا����ش���الت راأ������ض اخل��ي��م��ة وي��و���ش��ف اإ���ش��م��اع��ي��ل نائب 
وعبد  اخليم�ة  راأ�����ض  م��وا���ش��الت  هيئة  اإدارة  جمل�ض  رئ��ي�����ض 
واملوا�شالت يف  الط�����رق  هيئة  اجل��روان مدير  العزيز حممد 
ال�شارقة ل�ش������وؤون املوا�شالت وفي�ش����ل �ش�������امل املحمود رئي�ض 
واملوا�شالت  الطرق  هيئة  يف  اخلدمات  ج��ودة  رقاب�����ة  ق�ش������م 

بال�شارقة.
ويف اختتام اأعمال الجتماع ونيابة عن معايل الدكتور عبداهلل 

التحتية  البنية  ت��ط��وي��ر  وزي���ر  النعيمي  بلحيف  حم��م��د  ب��ن 
الربية  للموا�شالت  الحتادية  للهيئة  الإدارة  جمل�ض  رئي�ض 
والبحرية.. وقع �شعادة ال�شفري الزعابي على القرار الوزاري 
امل�شتدام  ال��داخ��ل��ي  للنقل  ج��دي��دة  حقبة  ب�ا�شتقبال  امل��ع��ن��ون 
واحلركة والذي يدعو اأ�شا�شا اإىل مواجهة التحديات املرتبطة 
بالتطوير امل�شتدمي حلركة النقل ب�شكل عام والنقل الداخلي 
ب�شكل خا�ض وذلك يف اإطار حتقيق اأهداف التنمية امل�شتدامة 

بحول عام 2030.
اأن جلنة الأمم املتحدة القت�شادية لأوروب��ا - التي  اإىل  ي�شار 
اأن�شئت عام 1947- هي اإحدى جلان الأمم املتحدة الإقليمية 
والجتماعي  القت�شادي  املجل�ض  عليها  ي�شرف  التي  اخلم�ض 

الإيكو�شوك .
القت�شادية  للجنة  ال��ت��اب��ع��ة  ال��داخ��ل��ي  ال��ن��ق��ل  جل��ن��ة  وت��ع��م��ل 
والب�شائع  لالأ�شخا�ض  الدولية  احلركة  تي�شري  على  لأوروب��ا 
بوا�شطة و�شائل النقل الداخلي وت�شعى اإىل حت�شني التناف�شية 

وال�شالمة وكفاءة ا�شتخدام الطاقة والأمن يف قطاع النقل.

بنك اأبوظبي التجاري يح�سد جائزتني مرموقتني من جوائز حممد بن را�سد لبتكار الأعمال
•• اأبوظبي-الفجر: 

اأم�ض  ال���ت���ج���اري  اأب���وظ���ب���ي  ب��ن��ك  ح�����ش��ل 
ع��ل��ى ج��ائ��زة حم��م��د ب��ن را���ش��د اآل مكتوم 
اأداء  اأف�����ش��ل  لب��ت��ك��ار الأع����م����ال وج���ائ���زة 
ل���دور البنك  يف الب��ت��ك��ار وذل���ك ت��ق��دي��راً 
ال��ف��ع��ال يف جم���ال اب��ت��ك��ار الأع���م���ال الذي 
العمالء  ب��ت��ج��رب��ة  الرت�����ق�����اء  اإىل  اأدى 
وحتقيق الم��ت��ي��از يف ك��ل م��اي��ق��وم ب��ه من 
ال���ك���رام وتلبية  اأع���م���ال خل��دم��ة ع��م��الئ��ه 
وقد  باحتياجاتهم.  وال��وف��اء  متطلباتهم 
ع���الء عريقات،  ال�����ش��ي��د  ا���ش��ت��ل��م اجل���ائ���زة 
الرئي�ض التنفيذي ملجموعة بنك اأبوظبي 
التجاري من �شاحب ال�شمو ال�شيخ مكتوم 
اآل م��ك��ت��وم، نائب  ب���ن را����ش���د  ب���ن حم��م��د 
برعاية  اأق��ي��م  دب��ي يف حفل مهيب  ح��اك��م 
ال�شيخ حممد  ال�شمو  كرمية من �شاحب 
الدولة،  رئي�ض  نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن 
رئ��ي�����ض جم��ل�����ض ال�������وزراء، ح��اك��م دب����ي، يف 
عدد  بح�شور  دب��ي  ج��م��ريا،  مدينة  فندق 

كبري من امل�شوؤولني احلكوميني.
وبهذه املنا�شبة، قال ال�شيد عالء عريقات، 

الرئي�ض التنفيذي ملجموعة بنك اأبوظبي 
امل�شرفية  التجربة  باأن  نفخر   : التجاري 
اأبوظبي  ب��ن��ك  ي���وف���ره���ا  ال���ت���ي  ال���ف���ري���دة 
باهتمام  حظيت  ق��د  لعمالئه  ال��ت��ج��اري 

ال�����ش��م��و ال�شيخ  وت��ق��دي��ر ج��ائ��زة ���ش��اح��ب 
وي�شرفنا  م��ك��ت��وم  اآل  را����ش���د  ب���ن  حم��م��د 
احل�شول على هذه اجلوائز املرموقة التي 
بتوفري  ال��دائ��م  للتزامنا  تقديراً  ج��اءت 

م�شرفية  وخ����دم����ات  م���ال���ي���ة  م��ن��ت��ج��ات 
التجاري  اأبوظبي  بنك  يف  نحن  مبتكرة. 
�شن�شتمر يف الرتكيز على خدمة عمالئنا 
وتوفري جتربة م�شرفية فريدة لهم من 

وتب�شيط  نوعية اخلدمات  خالل حت�شني 
الجراءات وتلبية متطلبات العمالء. 

اأهدافنا،  ل��ت��ح��ق��ي��ق  ���ش��ع��ي��ن��ا  م��ع��ر���ض  ويف 
العنا�شر  اأه������م  اأح������د  الب���ت���ك���ار  ي�����ش��ك��ل 
اأعمالنا.  وت��دل هذه  الرئي�شية يف من��وذج 
اأن���ن���ا ع��ل��ى امل�شار  اجل���وائ���ز ال��ق��ي��م��ة ع��ل��ى 
ال�شحيح وتعترب �شهادة تقدير ملجهوداتنا 
يف جم���ال اب��ت��ك��ار الأع���م���ال وحت��ث��ن��ا على 
ال�شتمرار يف ال�شتماع اىل عمالئنا وفهم 
املنا�شبة  احل��ل��ول  واب��ت��ك��ار  اح��ت��ي��اج��ات��ه��م 
الإ���ش��ارة اىل  لتخطي توقعاتهم.  وجت��در 
اأنه قد مت اإطالق جائزة حممد بن را�شد 
اآل مكتوم لبتكار الأعمال يف عام 2015 
ع�����ام الب���ت���ك���ار ب���وا����ش���ط���ة غ���رف���ة جت����ارة 
و�شناعة دبي بالتعاون مع وزارة القت�شاد 
الوطنية  ال�شرتاتيجية  مع  يتما�شى  مبا 
الحتفال  وب���ه���دف  ل��الب��ت��ك��ار  امل��ت��ك��ام��ل��ة 
يف  ري��ادت��ه��ا  اأثبتت  التي  ال�شركات  بنجاح 
ميدان البتكار وتكرمي اإجنازاتها البارزة 
القت�شاد  ت��ن��م��ي��ة  يف  الب��ت��ك��ار  جم���ال  يف 
ال�شركات  لكافة  اإل��ه��ام  م�شدر  واأ�شبحت 

املماثلة يف دول جمل�ض التعاون.
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العدد 11952 بتاريخ 2017/2/23   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2016/8528  عمايل جزئي
مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهول  ذ.م.م  انرتنا�شيونال  1-هيما�شكو   / عليه  املدعي  اىل 
الدعوى ومو�شوعها  اأق��ام عليك  قا�شم فقري  قد  املدعي / حممد عامل فقري  ان 
 1000( مببلغ  عودة  وتذكرة  دره��م(   16675( وقدرها  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة 
 MB167682084AE/2016:ال�شكوى رقم  وامل�شاريف  والر�شوم  درهم( 
بالقاعة  ���ض   8.30 ال�شاعة   2017/3/6 امل��واف��ق  الث��ن��ني  ي��وم  جل�شة  لها  وح���ددت 
ch.1.A.5 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل، ويف 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11952 بتاريخ 2017/2/23   

       اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/432  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-�شني زانق زونق جانق هونق اعمال فنية �ض.ذ.م.م جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي / عابدين مرت عمر احمد  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
 1500( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   5590( وقدرها  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة 
 MB167847035AE/2016:ال�شكوى رقم  وامل�شاريف  والر�شوم  درهم( 
بالقاعة  ���ض   8.30 ال�شاعة   2017/3/6 امل��واف��ق  الث��ن��ني  ي��وم  جل�شة  لها  وح���ددت 
ch.1.A.5 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل، ويف 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11952 بتاريخ 2017/2/23   

       اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2016/8085  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-ريفويل )فرع من م�شاريع ريفويل ���ض.ذ.م.م( جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي / جيفان دينزل �شرياو  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
 1000( مببلغ  عودة  وتذكرة  دره��م(   41835( وقدرها  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة 
درهم( والر�شوم وامل�شاريف رقم ال�شكوى:MB167040641ae وحددت لها 
جل�شة يوم الثنني املوافق 2017/3/6 ال�شاعة 8.30 �ض بالقاعة ch.1.A.5 لذا 
فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11952 بتاريخ 2017/2/23   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2016/8531  عمايل جزئي
حمل  جمهول  فردية  موؤ�ش�شة   - التنظيف  خلدمات  1-بالعني   / عليه  املدعي  اىل 
القامة مبا ان املدعي / فاطمة �شاجينا ف�شل انور  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
 2000( مببلغ  عودة  وتذكرة  دره��م(   14337( وقدرها  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة 
درهم( والر�شوم وامل�شاريف رقم ال�شكوى:MB166623324AE وحددت لها 
جل�شة يوم الربعاء املوافق 2017/3/8 ال�شاعة 8.30 �ض بالقاعة ch.1.A.2 لذا 
فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11952 بتاريخ 2017/2/23   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2016/7024  عمايل جزئي
ان  الق��ام��ة مبا  ����ض.ذ.م.م جمهول حمل  / 1-دارك���و لالن�شاءات  املدعي عليه  اىل 
املدعي / تقاوى عطا اهلل زيان حممد  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة 
درهم(   1200( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره��م(   10220( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات 
وحددت   mb166243653ae/2016،:ال�شكوى رقم  وامل�شاريف  والر�شوم 
 ch.1.A.1 لها جل�شة يوم اخلمي�ض املوافق 2017/3/9 ال�شاعة 8.30 �ض بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 
حالة  ويف  الأق���ل،  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  م��ذك��رات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11952 بتاريخ 2017/2/23   

       اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2016/8547  عمايل جزئي

املدعي  ان  مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهول  اجنينري�ض  1-ريرفيلد   / عليه  املدعي  اىل 
اأق��ام عليك ال��دع��وى ومو�شوعها  ا���ش��الم  قد  / حممد �شاكر ال���ش��الم حممد ن��ور 
 2000( مببلغ  عودة  وتذكرة  دره��م(   40596( وقدرها  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة 
 mb166039872ae/2016،:ال�شكوى رق��م  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م( 
بالقاعة  ���ض   8.30 ال�شاعة   2017/3/8 امل��واف��ق  الرب��ع��اء  ي��وم  جل�شة  لها  وح���ددت 
ch.1.A.2 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل، ويف 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11952 بتاريخ 2017/2/23   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/598  عمايل جزئي

�����ض.ذ.م.م  وامل���ق���اولت  ال��ع��ام��ة  لل�شيانة  1-داي��ن��ام��ي��ك   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /م��ان��وه��ار ف��ي�����ش��وك��ارام��ا ق��د اأقام 
 12002( وقدرها  عمالية  املطالبة مب�شتحقات  ومو�شوعها  الدعوى  عليك 
دره����م( وت��ذك��رة ع���ودة مببلغ )2000 دره����م( وال��ر���ش��وم وامل�����ش��اري��ف. رقم 
ال�شكوى MB167919327AE  وحددت لها جل�شة يوم الثنني املوافق 
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   ch1.A.5:بالقاعة ���ض   8.30 ال�شاعة   2017/2/27
باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11952 بتاريخ 2017/2/23   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/761  عمايل جزئي

�����ض.ذ.م.م  وامل���ق���اولت  ال��ع��ام��ة  لل�شيانة  1-داي��ن��ام��ي��ك   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
اأقام  ق��د  نارايانا�شامي  امل��دع��ي /اي��الجن��و  ان  جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا 
عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )265454 
دره����م( وت��ذك��رة ع���ودة مببلغ )2000 دره����م( وال��ر���ش��وم وامل�����ش��اري��ف. رقم 
اخلمي�ض  ي���وم  جل�شة  ل��ه��ا  وح����ددت    MB167919264AE ال�����ش��ك��وى 
لذا فاأنت مكلف   ch1.A.1:املوافق 2017/3/9 ال�شاعة 8.30 �ض بالقاعة
باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11952 بتاريخ 2017/2/23   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/88  عمايل جزئي

حمل  جمهول  ����ض.ذ.م.م  التجارية  للو�شاطة  1-قنتي   / عليه  املدعي  اىل 
الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /خ��ال��د ع��ب��داهلل ع��ب��داهلل م�شطفى ق��د اأق���ام عليك 
الدعوى ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )31354 درهم( 
ال�شكوى  رق��م  وامل�شاريف.  وال��ر���ش��وم  دره���م(   2000( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة 
MB167238388AE  وحددت لها جل�شة يوم الثنني املوافق 2017/3/6 
اأو من  لذا فاأنت مكلف باحل�شور   ch1.A.5:بالقاعة ال�شاعة 8.30 �ض 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11952 بتاريخ 2017/2/23   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2016/5373  عمايل جزئي
املدعي / ان  القامة مبا  العبد جمهول حمل  / 1-حممد خالد  املدخل  اىل اخل�شم 
البي�ض  ح�شن  ���ش��امل  املحامية/حنان  مبالكتها  ممثله  للمحاماة  ال�شيويف  موؤ�ش�شة 
ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  الباي�ض  ح�شن  �شامل  وميثله:حنان  ال�شميلي 
 2000( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره���م(   91000( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة 
درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة. 
املوافق  MB164031057AE  وح��ددت لها جل�شة يوم اخلمي�ض  ال�شكوى  رقم 
اأو من  لذا فاأنت مكلف باحل�شور   ch1.A.1:2017/3/2 ال�شاعة 8.30 �ض بالقاعة
قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11952 بتاريخ 2017/2/23   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2016/8405  عمايل جزئي
جمهول  ����ض.ذ.م.م  للمالحة  �شتارالعاملية  1-بلي�شانت   / عليه  املدعي  اىل 
حمل القامة مبا ان املدعي /ارجيندير �شينغ تارلوك �شينغ قد اأقام عليك 
الدعوى ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )69373 درهم( 
وتذكرة عودة مببلغ )1000 درهم( والر�شوم وامل�شاريف.   وحددت لها جل�شة 
يوم اخلمي�ض املوافق 2017/3/2 ال�شاعة 8.30 �ض بالقاعة:ch1.A.1 لذا 
فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11952 بتاريخ 2017/2/23   
اعالن حكم بالن�شر

            يف  الدعوى رقم 2016/4752  عمايل جزئي
بان  نعلنكم  الق��ام��ة  )ف���رع( جمهول حم��ل  دى  ت��ى  ال  اوي��ل  داوى  عليه/1-  املحكوم  اىل 
املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2017/2/8  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح/

توختابوي ا�شيلوف بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ )اثنى ع�شر الف واربعمائة 
قد  التنفيذ  وق��ت  يكن  ما مل  نقدا  قيمتها  او  اىل موطنه  العودة  وتذكرة  دره��م(  وع�شرة 
من  املدعي  واعفت  امل�شروفات  من  باملنا�شب  والزمتها  اخر  عمل  �شاحب  بخدمة  التحق 
ن�شيبه فيها ورف�شت ما عدا ذلك من طلبات . حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف 
خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو 

ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11952 بتاريخ 2017/2/23   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/38  جتاري جزئي

�شليم  ف����واد  ع��م��اد   -2 ذ.م.م  ال���دي���ن  ف��خ��ر  م��ط��اع��م  ���ش��رك��ة   -1  / ع��ل��ي��ه  امل���دع���ي  اىل 
اوليفيتي لتجارة الغ��ذي��ة �ض.ذ.م.م  امل��دع��ي/  ان  ع���ازر  جمهويل حم��ل الق��ام��ة مب��ا 
وميثله:امل عمري ال�شبيعي قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي 
عليها الوىل بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره )146511.12 درهم(  والر�شوم وامل�شاريف 
ال�شداد  وحتى  يف:2015/1/31  ال�شتحقاق  تاريخ  من   %9 والفائدة  املحاماة  وات��ع��اب 
املوافق   الثنني  ي��وم  جل�شة  لها  وح��ددت  املحاماة.  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  التام 
اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  لذا   ch1.B.8:بالقاعة �ض   08.30 ال�شاعة    2017/2/27
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل 

اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11952 بتاريخ 2017/2/23   

اعالن �شحيفة طعن بالن�شر 
يف الطعن 2016/873 طعن جتاري

تدعو دائرة حماكم دبي - حمكمة التمييز
الطاعن/1- �شركة ال�شعفار للمقاولت العامة

وميثله:حبيب حممد �شريف عبداهلل املال 
باعالن املطعون �شدهم:1- جيه ايه دي 23 انف�شتمنت ليمتد 2- جيه اي 
دي 24 انف�شتمنت ليمتد 3- جيه اي دي 25 انف�شتمنت ليمتد جمهويل حمل 
اأع��اله ويتوجب  امل��ذك��ور  اأق��ام عليكم الطعن  الطاعن  ب��اأن  الق��ام��ة نعلنكم 
الطعن  �شحيفة  على  ل��ل��رد  وذل���ك  التمييز  حمكمة  اىل  احل�����ش��ور  عليكم 

املقدمة �شدكم .
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

     حمكمة  التمييز
العدد 11952 بتاريخ 2017/2/23   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�شر
   فـي  الدعوى 2017/184  جتاري كلي

اىل املدعي عليه / 1- �شاربوت فنت�شرز جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ طالل 
اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها لئحة  عبد اجلليل عبداهلل احمد الن�شاري قد 
دعوى حل وت�شفية املوؤ�ش�شة املدعي عليها وتعيني م�شفي ق�شائي ملبا�شرة اعمال 
الت�شفية ب�شاأنها والر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة .   وحددت لها جل�شة 
يوم الحد املوافق 2017/2/26 ال�شاعة 9.30 �ض بالقاعة Ch 1.C.15 لذا فاأنت 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  مكلف باحل�شور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11952 بتاريخ 2017/2/23   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/470  عمايل جزئي

����ض.ذ.م.م  اك�شكلو�شف خل��دم��ات احل��را���ش��ة  1-���ش��م��ارت  امل��دع��ي عليه /  اىل 
جمهول حمل القامة مبا ان املدعي /اكار خوار حممد يون�ض �شاد قد اأقام 
 28040( وقدرها  عمالية  املطالبة مب�شتحقات  ومو�شوعها  الدعوى  عليك 
دره���م( وت��ذك��رة ع���ودة مببلغ )2000 دره���م( وال��ر���ش��وم وامل�����ش��اري��ف . رقم 
ال�شكوى MB167777137AE/2016  وحددت لها جل�شة يوم الثنني 
لذا فاأنت مكلف   ch1.A.5:املوافق 2017/3/6 ال�شاعة 8.30 �ض بالقاعة
باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11952 بتاريخ 2017/2/23   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2017/292 تنفيذ جتاري
������ض.ذ.م.م جمهول  ل��ل��م��ق��اولت  ال�شم�ض  ����ش���ده/1- ج��زي��رة  امل��ن��ف��ذ  اىل 
حم��ل الق���ام���ة مب��ا ان ط��ال��ب ال��ت��ن��ف��ي��ذ/غ��ن��ت��وت ل��ت��ج��ارة م����واد البناء 
عليك  اأق���ام  ق��د  البحر  حممد  ح�شن  حممد  وميثله:يو�شف  �����ض.ذ.م.م 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
او خزينة املحكمة وعليه فان  التنفيذ  )2210946.20( درهم اىل طالب 
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �شتبا�شر  املحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11952 بتاريخ 2017/2/23   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
يف الدعوى رقم 2016/3269 تنفيذ جتاري

اىل املنفذ �شده/1- يونايتد لالملنيوم ���ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
وميثله:يو�شف  �����ض.ذ.م.م  فا�شترنز  التنفيذ/�شانتوري  ط��ال��ب  ان  مب��ا 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة  حممد ح�شن حممد البحر قد 
املنفذ به وقدره )65874( درهم اىل طالب  املبلغ  اعاله والزامك بدفع 
الج����راءات  �شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11952 بتاريخ 2017/2/23   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
يف الدعوى رقم 2017/86 تنفيذ �شرعي

اىل املنفذ �شده/1- �شوفيا عبد الغني خان خان جمهول حمل القامة مبا ان 
طالب التنفيذ/ريا�ض حممد �شيد حممد وميثله:احمد ح�شن حممد عبداهلل 
املازمي قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك تنفيذ احلكم 
ال�شادر يف الدعوى رق��م:2015/1270 احوال نف�ض م�شلمني القا�شي القا�شي 
با�شقاط ح�شانة املنفذ �شدها لبنتها )ابرو ريا�ض( و�شمها لوالدها )طالب 
التنفيذ( و�شداد مبلغ )510( درهم ر�شوم التنفيذ  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15  الج��راءات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11952 بتاريخ 2017/2/23   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2017/294  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �شده/1- �شركة امكو اجنينيريجن انك المارات ذ.م.م - فرع 
جابو�شان  التنفيذ/روجيليو  طالب  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  دبي 
اع��اله والزامك  امل��ذك��ورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام  عليك  اوكامبو  قد 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )59787( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة بال�شافة اىل مبلغ )4376( درهم ر�شوم خلزينة املحكمة.  وعليه 
فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11952 بتاريخ 2017/2/23   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2017/393  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �شده/1- وايدوول لالن�شاءات �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
عليك  اأق��ام   قد  �شليمان   ابراهيم  التنفيذ/طارق �شالح  ان طالب  مبا 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
اىل  بال�شافة  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )14134(
مبلغ )1190( درهم ر�شوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11952 بتاريخ 2017/2/23   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف الدعوى رقم 2016/4155  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ ���ش��ده/1- روي���ال ب���رامي م��وف��ر���ض ������ض.ذ.م.م جم��ه��ول حمل 
عليك  اأق��ام   قد  اب��اي   بالكيتا  التنفيذ/رادزمري  ان طالب  القامة مبا 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
اىل  بال�شافة  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )17803(
مبلغ )1435( درهم ر�شوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11952 بتاريخ 2017/2/23   

مذكرة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2016/1766  ا�شتئناف جتاري    

اىل امل�شتاأنف �شده/ 1- ميعاد انرتنا�شيونال للتجاره العامة �ض.ذ.م.م 2- حممد 
ر�شا فالح نزاد 3- ان دي بي م.م.ح 4- نو�شني رحيم دل�شوز بحرى  جمهويل حمل 
القامة مبا ان امل�شتاأنف / بنك �شادرات ايران وميثله:حممد ابراهيم حممد احمد 
حممد القا�شم  قد ا�شتاأنف / احلكم ال�شادر بالدعوى رقم 2016/717 جتاري كلي 
ال�شاعة  بتاريخ:2016/11/23 وحددت لها جل�شه يوم الحد  املوافق 2017/3/26 
من  او  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch2.D.19 رق��م  بالقاعة  �شباحا    10.00

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

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف

العدد 11952 بتاريخ 2017/2/23   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/05741/2016 / �شكني   
ال�شادر يف الدعوى رقم 02/04468/2016  �شكني- ايجارات بالن�شر

اىل املنفذ �شده : نومار فورت ناجنيل دومينجو 
جمهول حمل القامة   

حيث تقدم طالب التنفيذ: �شنتيمرت كيوب للعقارات - �ض ذ م م 
       وميثاء علي عبد اهلل العوي�ض 

ال�شادر ل�شاحله يف الدعوى املذكورة اعاله والقا�شي بالتي:
 2015/11/17 من  اليجارية  امل�شتحقات  ب�شداد  عليه  املدعي  ال��زام   -1
دره��م مع  الف  �شنوية قدرها 90000  اج��رة  بواقع  ولغاية 2015/12/14 

الر�شوم وامل�شروفات. 
2- الزام املدعي عليه بر�شوم وم�شاريف الدعوى. 

لذلك نعلمكم انكم مكلفون بتنفيذ هذا احلكم خالل خم�شة ع�شر يوم 
من تاريخ الن�شر ويف حال امتناعكم عن التنفيذ خالل املهلة املبينة �شوف 

يتم اتخاذ الجراءات القانونية املنا�شب لتنفيذه
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�س املنازعات اليجارية
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العدد 11952 بتاريخ 2017/2/23   

اعالن بيع  عقار بالن�شر     
فى الدعوى رقم  2016/101   بيع عقار مرهون

طالب التنفيذ: �شتاندرد ت�شارترد بنك 
عنوانه : بناية الفردان ، بردبي ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة 

املنفذ �شده : ماجنيت �شينغ كانوار 
عنوانه :  الفيال رقم )12( �شارع رقم )8( منطقة ند ال�شبا - دبي. 

انه يف يوم الربعاء املوافق 2017/3/8 ال�شاعة 5.00 م�شاء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�شى 
احلال �شيجرى بيع العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�شركة المارات 
راغبي  وعلى    )www.emiratesauction.ae( الل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  ل��ل��م��زادات 
امل��زاي��دة ولكل من لديه  الأ�شا�شي قبل دخ��ول  الثمن  %20 من  تاأمني ل يقل عن  اي��داع  ال�شراء 
اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع 
ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
املزايدة  البيع ولكل �شخ�ض غري ممنوع من  التالية جلل�شة  ايام  وامل�شارييف خالل ع�شرة  الثمن 
ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�شر 
الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�شاف 
املمتلكات  :  نوع العقار : �شقة �شكنية - املنطقة :الثنية اخلام�شة - رقم الر�ض : 3705 - رقم 
A108 - رقم  A - رقم العقار :  1- ا�شم املبنى : مرتفعات جمريا - املجمع الغربي -  املبنى : 

الطابق : 1- امل�شاحة : 260.19 مرت مربع واملقدر قيمتها ب���� )2520593( درهم 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11952 بتاريخ 2017/2/23   

اعالن بيع  عقار بالن�شر     
فى الدعوى رقم  2016/80   بيع عقار مرهون

طالب التنفيذ: �شتاندرد ت�شارترد بنك 
عنوانه : بناية الفردان ، بردبي ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة 

املنفذ �شده : تارن �شيتي 
املركز  منطقة   ، ريذيدن�ض  العاملي  التجاري  املركز  بناية   )2319( رقم  ال�شقة  رهن   : عنوانه 

التجاري الثانية ، اإمارة دبي 
ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  م�شاء   5.00 ال�شاعة   2017/3/8 املوافق  الربعاء  يوم  انه يف 
اقت�شى احلال �شيجرى بيع العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�شركة 
المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين )www.emiratesauction.ae(  وعلى 
راغبي ال�شراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�شا�شي قبل دخول 
املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات 
قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى 
من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شارييف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع.  وفيما 
يلي او�شاف املمتلكات: �شقة �شكنية - املنطقة : املركز التجاري الثانية - رقم الر�ض : -51 ا�شم 
املبنى : املركز التجاري العاملي ريزيدن�ض - رقم املبنى : -1 رقم الوحدة :2319 - رقم الطابق 

: 23 - امل�شاحة : 178 مرت مربع - املقدرة ب��� )2.873.961( درهم 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11952 بتاريخ 2017/2/23   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/00984/2017 / جتاري    
ال�شادر يف الدعوى رقم 02/00044/2017  جتاري - ايجارات بالن�شر

اىل املنفذ �شده: مركز اميت�شت للتجميل الن�شائي- �ض ذ م م
جمهول حمل القامة   

حيث تقدم طالب التنفيذ: خلفان حممد لحج الهاجري    
ال�شادر ل�شاحله يف الدعوى املذكورة اعاله والقا�شي بالتي:

وبت�شليمه   ، ب���الوراق  املبني  املوؤجر  العقار  من  عليها  املدعي  باخالء   -1
للمدعي خالية من ال�شواغل 

2- بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ )92.625.000 درهم( بدل 
ايجار عن املدة من 2014/9/25 وحتى 2015/9/24 

3- الزام املدعي عليه بر�شوم وم�شاريف الدعوى. 
لذلك نعلمكم انكم مكلفون بتنفيذ هذا احلكم خالل خم�شة ع�شر يوم من 
تاريخ الن�شر ويف حال امتناعكم عن التنفيذ خالل املهلة املبينة �شوف يتم 

اتخاذ الجراءات القانونية املنا�شب لتنفيذه
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 11952 بتاريخ 2017/2/23   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/05745/2016 / جتاري    
ال�شادر يف الدعوى رقم 02/06390/2016  جتاري - ايجارات بالن�شر

اىل املنفذ �شده: الكردي لالعمال الفنية - �ض ذ م م 
ويو�شف �شعيد عبد اهلل ابراهيم   -  جمهول حمل القامة   

حيث تقدم طالب التنفيذ : �شنتيمرت كيوب للعقارات - �ض ذ م م 
                        وعلي نا�شر عبداهلل العوي�ض   

 ال�شادر ل�شاحله يف الدعوى املذكورة اعاله والقا�شي بالتي:
1- الزام املنفذ �شدهما بدفع بدلت اليجار حتى تاريخ الخالء التام والفعلي

2- الزام املدعي عليها امل�شتاأجرة باإخالء العني املوؤجرة وت�شليمها خالية من �شواغلها للمدعي 
3- الزامها اي�شا بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره 13200 ثالثة ع�شر الف ومائتني درهم قيمة بدل 
اليجار عن الفرتة من 2016/5/20 وحتى 2016/9/19 �شاملة غرامة ارجتاع ال�شيكني وما ي�شتجد 

من بعدها من بدل ايجار حتى تاريخ الخالء الفعلي للعني. 
4- الزام املدعي عليه بر�شوم وم�شاريف الدعوى. 

الن�شر ويف حال  تاريخ  يوم من  بتنفيذ هذا احلكم خالل خم�شة ع�شر  انكم مكلفون  نعلمكم  لذلك 
امتناعكم عن التنفيذ خالل املهلة املبينة �شوف يتم اتخاذ الجراءات القانونية املنا�شب لتنفيذه

 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 11952 بتاريخ 2017/2/23   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/00001/2017 / جتاري    
ال�شادر يف الدعوى رقم 02/04908/2016  جتاري - ايجارات بالن�شر

اىل املنفذ �شده : املا�شة امل�شعة خلدمات تنظيف املباين - �ض ذ م م 
ونا�شر را�شد هالل نا�شر البو�شعيدي   -  جمهول حمل القامة   

 حيث تقدم طالب التنفيذ : �شنتيمرت كيوب للعقارات - �ض ذ م م   -  وعلي نا�شر عبداهلل العوي�ض
 ال�شادر ل�شاحله يف الدعوى املذكورة اعاله والقا�شي بالتي:

1- الزام املدعي عليهما بالت�شامن ب�شداد بدل اليجار حتى تاريخ الخالء التام والفعلي 
2- الزام ال�شركة املدعي عليها الوىل امل�شتاأجرة باخالء العني املوؤجرة وت�شليمها خالية من 

�شواغلها للمدعي
3- الزام املدعي عليها بالت�شامن فيما بينهما بان يوؤديا للمدعي مبلغ وقدره 21500 واحد 
وحتى   2016/3/20 م��ن  ال��ف��رتة  ع��ن  الي��ج��ار  ب��دل  قيمة  دره��م  وخم�شمائة  ال��ف  وع�شرين 
ال�شيكني وما ي�شتجد بعدها من بدل ايجار حتى تاريخ  2016/9/19 �شاملة غرامة ارجتاع 

الخالء الفعلي للعني املوؤجرة.
4- الزام املدعي عليه بر�شوم وم�شاريف الدعوى. 

لذلك نعلمكم انكم مكلفون بتنفيذ هذا احلكم خالل خم�شة ع�شر يوم من تاريخ الن�شر ويف 
حال امتناعكم عن التنفيذ خالل املهلة املبينة �شوف يتم اتخاذ الجراءات القانونية املنا�شب 

لتنفيذه
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 11952 بتاريخ 2017/2/23   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/00002/2017 / جتاري    
ال�شادر يف الدعوى رقم 02/06395/2016  جتاري - ايجارات بالن�شر

اىل املنفذ �شده: رابيد �شتار خلدمات متابعة املعامالت - �ض ذ م م - وخالد حممد �شعيد حممد 
ونويد اح�شان مالك اح�شان اول احلق مالك   -  جمهول حمل القامة   

حيث تقدم طالب التنفيذ : �شنتيمرت كيوب للعقارات - �ض ذ م م - وعلي نا�شر عبداهلل العوي�ض   
 ال�شادر ل�شاحله يف الدعوى املذكورة اعاله والقا�شي بالتي:

1- الزام املدعي عليها فيما ي�شتجد من اجرة حتى تاريخ الخالء التام والفعلي وبت�شليم براءة ذمة 
من هيئة الكهرباء واملياه 

�شعيد  م - وخالد حممد  م  ذ  - �ض  املعامالت  �شتار خلدمات متابعة  رابيد   / املدعي عليهم  ال��زام   -2
حممد،  ونويد اح�شان مالك اح�شان اول احلق مالك باإخالء العقار وت�شليمه خاليا من ال�شواغل 

3- الزام املدعي عليهم الثاين والثالث بالت�شامن مع املدعي عليها الوىل ب�شداد مبلغ 21400 درهم 
بدل اليجار للفرتة من 2016/5/15 اىل 2016/9/14 والزام يف حدود ال�شيكات والوىل فيما ي�شتجد 

حتى الخالء الفعلي  
4- الزام املدعي عليهم ب�شداد مبلغ 2000 درهم غرامة ال�شيكات

5 - الزام املدعي عليه بر�شوم وم�شاريف الدعوى. 
ويف حال  الن�شر  تاريخ  ي��وم من  ع�شر  خ��الل خم�شة  احلكم  ه��ذا  بتنفيذ  مكلفون  انكم  نعلمكم  لذلك 

امتناعكم عن التنفيذ خالل املهلة املبينة �شوف يتم اتخاذ الجراءات القانونية املنا�شب لتنفيذه
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 11952 بتاريخ 2017/2/23   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/00607/2017 / جتاري    
ال�شادر يف الدعوى رقم 02/08760/2016  جتاري - ايجارات بالن�شر
اىل املنفذ �شده : ا�ض ار جي للخدمات الفنية وتنظيف املباين - �ض ذ م م 

جمهول حمل القامة   
حيث تقدم طالب التنفيذ: �شم�شه حممد ابراهيم ال�شويدي    
 ال�شادر ل�شاحله يف الدعوى املذكورة اعاله والقا�شي بالتي:

 1- الزام املدعي عليها باخالء العني املوؤجرة وت�شليمها للمدعية خالية من �شواغلها
2- الزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية متاأخرات بدل اليجار مبلغ وقدره 
)35.000( للفرتة من 2015/6/21 لغاية 2016/6/20 مع ما ي�شتجد من قيمة 

ايجارية حتى الخالء الفعلي بواقع 35.000 درهم كاأجرة �شنوية.
3- الزام املدعي عليه بر�شوم وم�شاريف الدعوى. 

من  ي��وم  ع�شر  خم�شة  خ��الل  احلكم  ه��ذا  بتنفيذ  مكلفون  انكم  نعلمكم  لذلك 
تاريخ الن�شر ويف حال امتناعكم عن التنفيذ خالل املهلة املبينة �شوف يتم اتخاذ 

الجراءات القانونية املنا�شب لتنفيذه
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 11952 بتاريخ 2017/2/23   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/00206/2017 / جتاري    
ال�شادر يف الدعوى رقم 02/06896/2016  جتاري - ايجارات بالن�شر

اىل املنفذ �شده : فلرون - �ض ذ م م - جمهول حمل القامة   
حيث تقدم طالب التنفيذ: رم�شان م�شم�ض للعقارات     

ال�شادر ل�شاحله يف الدعوى املذكورة اعاله والقا�شي بالتي:
1- الزام املنفذ �شده ب�شداد ما ي�شتجد من ايجار حتى تاريخ الخالء التام

2- الزام املنفذ �شده باخالء العني املوؤجرة وت�شليمها للمدعية خالية من ال�شواغل 
وال�شخا�ض

4- الزام املنفذ �شده ب�شداد متاأخرات الجرة من 2016/5/11 وحتى تاريخ الخالء 
التام بواقع 125000 درهم كاأجرة �شنوية. 

 4- الزام املنفذ �شده ب�شداد 1000 درهم �شهريا ر�شوم خدمة وحتى تاريخ الخالء التام
5- الزام املدعي عليه بر�شوم وم�شاريف الدعوى. 

لذلك نعلمكم انكم مكلفون بتنفيذ هذا احلكم خالل خم�شة ع�شر يوم من تاريخ 
الن�شر ويف حال امتناعكم عن التنفيذ خالل املهلة املبينة �شوف يتم اتخاذ الجراءات 

القانونية املنا�شب لتنفيذه
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 11952 بتاريخ 2017/2/23   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/00233/2017 / جتاري    
ال�شادر يف الدعوى رقم 02/06943/2016  جتاري - ايجارات بالن�شر

اىل املنفذ �شده : وادي البرتاء للتجارة العامة - �ض ذ م م 
ونادر احمد حممود ال�شمايره - جمهول حمل القامة   
حيث تقدم طالب التنفيذ: رم�شان م�شم�ض للعقارات     

 ال�شادر ل�شاحله يف الدعوى املذكورة اعاله والقا�شي بالتي:
1- الزام املنفذ �شدهما بالت�شامن بن يوؤديا للمدعية مبلغ وقدره 

72501 درهم
2- الزام املدعي عليه بر�شوم وم�شاريف الدعوى. 

لذلك نعلمكم انكم مكلفون بتنفيذ هذا احلكم خالل خم�شة ع�شر 
املهلة  التنفيذ خالل  امتناعكم عن  الن�شر ويف حال  تاريخ  يوم من 

املبينة �شوف يتم اتخاذ الجراءات القانونية املنا�شب لتنفيذه
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 11952 بتاريخ 2017/2/23   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/00282/2017 / جتاري    
ال�شادر يف الدعوى رقم 02/07986/2016  جتاري - ايجارات بالن�شر

اىل املنفذ �شده : هيلو�ض لل�شياحة وال�شفر - �ض ذ م م 
جمهول حمل القامة

حيث تقدم طالب التنفيذ: رم�شان م�شم�ض للعقارات     
 ال�شادر ل�شاحله يف الدعوى املذكورة اعاله والقا�شي بالتي:

1- الزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية متاأخرات بدل اليجار مبلغ وقدره 
43333 درهم للفرتة من 2016/6/1 وحتى 2016/10/1 

2- الزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ 4000 درهم ر�شوم خدمات 
وفقا للعقد.

3- الزام املدعي عليه بر�شوم وم�شاريف الدعوى. 
لذلك نعلمكم انكم مكلفون بتنفيذ هذا احلكم خالل خم�شة ع�شر يوم من 
تاريخ الن�شر ويف حال امتناعكم عن التنفيذ خالل املهلة املبينة �شوف يتم 

اتخاذ الجراءات القانونية املنا�شب لتنفيذه
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 11952 بتاريخ 2017/2/23   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/00285/2017 / جتاري    
ال�شادر يف الدعوى رقم 02/07785/2016  جتاري - ايجارات بالن�شر
اىل املنفذ �شده : انديا بولز انرتنا�شيونال للتجارة العامة - �ض ذ  م م

جمهول حمل القامة   
حيث تقدم طالب التنفيذ: رم�شان م�شم�ض للعقارات     

 ال�شادر ل�شاحله يف الدعوى املذكورة اعاله والقا�شي بالتي:
1- الزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية متاأخرات بدل اليجار مبلغ وقدره 

43333 درهم للفرتة من 2016/6/1 وحتى 2016/10/1 
2- الزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ 4000 درهم ر�شوم خدمات 

وفقا للعقد.
3- الزام املدعي عليه بر�شوم وم�شاريف الدعوى. 

لذلك نعلمكم انكم مكلفون بتنفيذ هذا احلكم خالل خم�شة ع�شر يوم من 
تاريخ الن�شر ويف حال امتناعكم عن التنفيذ خالل املهلة املبينة �شوف يتم 

اتخاذ الجراءات القانونية املنا�شب لتنفيذه
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 11952 بتاريخ 2017/2/23   
   اعالن حكم للمدعي عليه  بالن�شر 

يف الدعوى  2017/01139/02-جتاري ل�شنة 2017 ايجارات    
اىل املحكوم عليه :مطعم ومقهي جراند ابو �شقرة - فرع

جمهول حمل القامة  
بتاريخ  بجل�شتها  حكمت  باملركز  الإب��ت��دائ��ي��ة  الق�شائية  اللجنة  ب��ان  نعلمكم 

2017/2/20 يف الدعوى املذكورة اعاله  
ل�شالح /خلفان حممد لحج الهاجري 

حكمت اللجنة مبثابة احل�شوري :  
اول : الزام املدعي عليه باخالء العني وت�شليمها للمدعي خالية من ال�شواغل 

وحتى   2016/8/20 م��ن  للفرتة  اي��ج��اري��ة  بقيمة  عليه  امل��دع��ي  ال���زام   : ثانيا 
2016/12/25 مبلغ 420.000.00 درهم 

ثالثا :  الزام املدعي عليه بالر�شوم وامل�شروفات. 
 وملا كان هذا احلكم قد �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد ال 
مكتوم حاكم دبي وتلي علنا مبثابة احل�شوري ، فهو قابل لالإ�شتئناف خالل 15 

يوما اعتبارا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن واإل �شار نهائيا قابال للتنفيذ
مركز ف�س املنازعات اليجارية

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 11952 بتاريخ 2017/2/23   
     اإعادة اعالن ح�شور املدعي عليه بالن�شر 

يف الدعوى 02/01042/2017 / جتاري 
اىل املدعى عليه : لياقت ر�شول لتجارة اللكرتونيات - �ض ذ م م 

مبا اأن املدعي : احمد علي ح�شن الزرعوين   
قد اأقام �شدكم الدعوى 02/01042/2017 /جتاري ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل

مطالبة مالية - الزام املدعي عليها ب�شداد بدل اليجار عن الفرتة من 2017/1/30 حتى تاريخ 
الخالء الفعلي 

اخالء عقار - ان املدعي عليه ميتنع عن �شداد الجرة للماجور للفرتة من 2015/11/15 وحتى 
او  بال�شداد  اخطاره  رغم  �شداده  عن  وميتنع  دره��م   58361 مبلغ  بذمته  فرت�شد   2016/12/7

الخالء يف 2016/12/18 
مطالبة مالية - انه تر�شد بذمة املدعي عليه مبلغ كقيمة ايجارية للفرتة من 2015/11/15 

وحتى 2017/1/30 ورغم اخطاره يف 2016/12/18 ميتنع عن ال�شداد. 
من  ولب��د  وامل��ي��اه  الكهرباء  ا�شتهالك  بقيمة  امللزم  هو  امل�شتاجر  ان   - م�شتندات  بت�شليم  ال��زام 

تطهري املاأجور من تلك الإلتزامات ليمكن اعادة الإنتفاع به
مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�شوم وم�شاريف الدعوى 

وقررت اللجنة الق�شائية اإعادة اعالنكم بالن�شر للح�شور بجل�شة يوم الحد  املوافق 2017/3/5 
مبقر  واملنعقدة  الإبتدائية  بالدائرة  ال�شابعة(  )اللجنة  الق�شائية  اللجنة  امام  3.00م  ال�شاعة 
مركز ف�ض املنازعات الإيجارية لنظر الدعوى ، وقد اأمر بتق�شري مدة امل�شافة اىل ثالثة ايام 
دفاع  من  لديكم  ما  وتقدمي  قانونا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت   . الن�شر  تاريخ  من 

وم�شتندات

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 11952 بتاريخ 2017/2/23   
    اإعادة  اعالن ح�شور املدعي عليه بالن�شر 

يف الدعوى 02/01131/2017 / جتاري 
اىل املدعى عليه : و كروان املدينة لاللكرتونيات - �ض ذ م م 

مبا اأن املدعي : �شنتيمرت كيوب للعقارات - �ض ذ م م - وعلى نا�شر عبداهلل العوي�ض   
 قد اأقام �شدكم الدعوى 02/01131/2017/جتاري ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل

مطالبة مالية - انه تر�شد بذمة املدعي عليه مبلغ كقيمة ايجارية للفرتة من 2012/7/1 
وحتى 2012/12/31 حتى تاريخ الخالء التام والفعلي وذلك ح�شب ر�شايل الخالء املوقعه 

من قبل امل�شتاأجر
مطالبة  مالية - ان العقد ت�شمن الن�ض على غرامة ارتداد كل �شيك مبلغ )1000( وقد 

ارتد عدد )3( �شيك دون �شرف 
البند رقم 18 من  وذل��ك ح�شب  اليجار  نهاية عقد  اخ��الء قبل  مطالبة مالية - غرامة 

بنود عقد اليجار. 
مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�شوم وم�شاريف الدعوى 

املوافق  الثنني  ي��وم  بجل�شة  للح�شور  بالن�شر  اعالنكم  اإع��ادة  الق�شائية  اللجنة  وق��ررت 
بالدائرة  ع�شر(  احل���ادي  )اللجنة  الق�شائية  اللجنة  ام��ام  3.00م  ال�شاعة   2017/2/27
اأمر  وق��د   ، ال��دع��وى  لنظر  الإي��ج��اري��ة  امل��ن��ازع��ات  ف�ض  مركز  مبقر  واملنعقدة  الإبتدائية 
بتق�شري مدة امل�شافة اىل ثالثة ايام من تاريخ الن�شر . فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك 

قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�شتندات

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 11952 بتاريخ 2017/2/23   
     اعالن ح�شور املدعي عليه بالن�شر 
يف الدعوى 02/01131/2017 / جتاري 

اىل املدعى عليه : كروان املدينة للتجارة  - �ض ذ م م 
مبا اأن املدعي : �شنتيمرت كيوب للعقارات - �ض ذ م م   - وعلى نا�شر عبداهلل العوي�ض   

 قد اأقام �شدكم الدعوى 02/01131/2017/جتاري ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل
مطالبة مالية - انه تر�شد بذمة املدعي عليه مبلغ كقيمة ايجارية للفرتة من 2012/7/1 
وحتى 2012/12/31 حتى تاريخ الخالء التام والفعلي وذلك ح�شب ر�شايل الخالء املوقعه 

من قبل امل�شتاأجر
مطالبة  مالية - ان العقد ت�شمن الن�ض على غرامة ارتداد كل �شيك مبلغ )1000( وقد 

ارتد عدد )3( �شيك دون �شرف 
البند رقم 18 من  وذل��ك ح�شب  اليجار  نهاية عقد  اخ��الء قبل  مطالبة مالية - غرامة 

بنود عقد اليجار. 
مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�شوم وم�شاريف الدعوى 

وقررت اللجنة الق�شائية اعالنكم بالن�شر للح�شور بجل�شة يوم الثنني املوافق 2017/2/27  
ال�شاعة 3.00م امام اللجنة الق�شائية )اللجنة احلادي ع�شر( بالدائرة الإبتدائية واملنعقدة 
مبقر مركز ف�ض املنازعات الإيجارية لنظر الدعوى ، وقد اأمر بتق�شري مدة امل�شافة اىل 
ثالثة ايام من تاريخ الن�شر . فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم 

من دفاع وم�شتندات

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 11952 بتاريخ 2017/2/23   
    اإعادة  اعالن ح�شور املدعي عليه بالن�شر 

يف الدعوى 02/00726/2017/ جتاري 
اىل املدعى عليه : عبد الرحمن بن نا�شر النعيمي 

مبا اأن املدعي : �شالح حممد بن ا�شحاق   
 قد اأقام �شدكم الدعوى 02/00726/2017/جتاري ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل
للفرتة من 2015/12/1  للماأجور  الأج��رة  �شداد  املدعى عليه ميتنع عن  ان  اخ��الء عقار- 
وحتى 2016/12/31  فرت�شد بذمته مبلغ 1408334 درهم وميتنع عن �شداده رغم اخطاره 

بال�شداد او الإخالء يف 2016/10/26
مطالبة مالية - انه تر�شد بذمة املدعى عليه مبلغ كقيمة ايجارية للفرتة من 2015/12/1 

وحتى 2016/12/31 و رغم اخطاره يف 2016/10/26  ميتنع عن ال�شداد او الخالء.
- تعيني خبري - ندب خبري )هند�شي ..( وتكون مهمته اثبات التغريات التي اجراها املدعي 
 عليه على العقار بدون احل�شول  على اذن من املدعي وكذلك اثبات ال�شرار املرتتبة على ذلك.

 مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�شوم وم�شاريف الدعوى 
املوافق  الثنني  ي��وم  بجل�شة  للح�شور  بالن�شر  اعالنكم  اإع���ادة  الق�شائية  اللجنة  وق��ررت 
بالدائرة  ع�شر(  احل���ادي  )اللجنة  الق�شائية  اللجنة  ام��ام  3.00م  ال�شاعة    2017/2/27
اأمر  ، وق��د  ال��دع��وى  الإي��ج��اري��ة لنظر  امل��ن��ازع��ات  م��رك��ز ف�ض  واملنعقدة مبقر  الإب��ت��دائ��ي��ة 
بتق�شري مدة امل�شافة اىل ثالثة ايام من تاريخ الن�شر . فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك 

قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�شتندات 

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 11952 بتاريخ 2017/2/23   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/00380/2017 / �شكني   
ال�شادر يف الدعوى رقم 02/07895/2016  �شكني- ايجارات بالن�شر

اىل املنفذ �شده:ايه ار بيه لالعمال الكهروميكانيكية - �ض ذ م م
جمهول حمل القامة   

حيث تقدم طالب التنفيذ: الرمل البي�ض لدارة العقارات - �ض ذ م م  
 ال�شادر ل�شاحله يف الدعوى املذكورة اعاله والقا�شي بالتي:

1- الزام املدعي عليه باخالء العني املوؤجرة وت�شليمها خالية من ال�شواغل 
وتقدمي براءة ذمة من الكهرباء واملياه

اليجار  قيمة   12333 مبلغ  للمدعية  ت���وؤدي  ب��ان  عليها  امل��دع��ي  ال���زام   -2
تاريخ  م��ن  ي�شتجد  وم��ا   2016/11/2 ت��اري��خ  وحتى   2016/7/3 ت��اري��خ  م��ن 

2016/11/3 وحتى الخالء التام
3- الزام املدعي عليه بر�شوم وم�شاريف الدعوى. 

لذلك نعلمكم انكم مكلفون بتنفيذ هذا احلكم خالل خم�شة ع�شر يوم من 
تاريخ الن�شر ويف حال امتناعكم عن التنفيذ خالل املهلة املبينة �شوف يتم 

اتخاذ الجراءات القانونية املنا�شب لتنفيذه
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 11952 بتاريخ 2017/2/23   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/00654/2017 / �شكني   
ال�شادر يف الدعوى رقم 02/08056/2016  �شكني -  ايجارات بالن�شر

اىل املنفذ �شده : تريند�ض لتجميل ال�شاحات والحوا�ض - �ض ذ م م 
جمهول حمل القامة 

حيث تقدم طالب التنفيذ: �شركة الزاجل للعقارات   
 ال�شادر ل�شاحله يف الدعوى املذكورة اعاله والقا�شي بالتي:

1- الزام املدعي عليه باخالء العني وت�شليمها خالية من ال�شواغل 
2- الزام املدعي عليها ب�شداد مبلغ وقدره 45600 درهم للفرتة 2016/5/1 

وحتى 2016/9/31 وما ي�شتجد من اجرة حتى الخالء التام . 
3- الزام املدعي عليه بر�شوم وم�شاريف الدعوى. 

لذلك نعلمكم انكم مكلفون بتنفيذ هذا احلكم خالل خم�شة ع�شر يوم 
من تاريخ الن�شر ويف حال امتناعكم عن التنفيذ خالل املهلة املبينة �شوف 

يتم اتخاذ الجراءات القانونية املنا�شب لتنفيذه.
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 11952 بتاريخ 2017/2/23   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/00845/2017 / �شكني   
ال�شادر يف الدعوى رقم 02/08820/2016  �شكني- ايجارات بالن�شر

اىل املنفذ �شده : رادينة خلدمات الت�شويق
جمهول حمل القامة   

حيث تقدم طالب التنفيذ:ليت واي للعقارات 
وحممد ح�شني علي العبدهلل 

 ال�شادر ل�شاحله يف الدعوى املذكورة اعاله والقا�شي بالتي:
1- الزام املدعي عليها باخالء العني وت�شليمها خالية من ال�شواغل وتقدمي 

براءة ذمة من الكهرباء واملياه 
الزام املدعي عليها ب�شداد بدل اليجار من تاريخ 2015/12/15 وحتى   -2

تاريخ الخالء الفعلي بولقع مبلغ وقدره 126500 درهم كاأجرة �شنوية. 
3- الزام املدعي عليه بر�شوم وم�شاريف الدعوى. 

لذلك نعلمكم انكم مكلفون بتنفيذ هذا احلكم خالل خم�شة ع�شر يوم من 
تاريخ الن�شر ويف حال امتناعكم عن التنفيذ خالل املهلة املبينة �شوف يتم 

اتخاذ الجراءات القانونية املنا�شب لتنفيذه.
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 11952 بتاريخ 2017/2/23   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/05740/2016 / �شكني   
ال�شادر يف الدعوى رقم 02/04458/2016  �شكني- ايجارات بالن�شر

اىل املنفذ �شده : ارلندو اندا روك�شا�ض
جمهول حمل القامة   

حيث تقدم طالب التنفيذ: �شنتيمرت كيوب للعقارات - �ض ذ م م 
       وميثاء على عبد اهلل العوي�ض 

ال�شادر ل�شاحله يف الدعوى املذكورة اعاله والقا�شي بالتي:
1- الزام املدعي عليه/ ارلندو اندا روك�شا�ض ب�شداد مبلغ 2056 درهم عن 

بدل اليجار للفرتة من 2015/12/31 اىل 2016/1/7 
2- الزام املدعي عليه بر�شوم وم�شاريف الدعوى. 

لذلك نعلمكم انكم مكلفون بتنفيذ هذا احلكم خالل خم�شة ع�شر يوم 
من تاريخ الن�شر ويف حال امتناعكم عن التنفيذ خالل املهلة املبينة �شوف 

يتم اتخاذ الجراءات القانونية املنا�شب لتنفيذه
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�س املنازعات اليجارية
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الإمارات،  الثقايف يف  بالرتاث  التعريف  اإىل  الور�شة  وتهدف 
الإمارات،  يف  الثقايف  ال��رتاث  عنا�شر  على  ال�شوء  وت�شليط 
والإ�شاءة على ميادين العمل ملعهد ال�شارقة للرتاث، وياأمل 
القائمون على الور�شة بربناجمها الذي ت�شمن 4 حما�شرات 
باإملام  املتعلقة  نتائجها  الور�شة  حتقق  اأن  عديدة،  ونقا�شات 
والتعرف على  الم��ارات  الثقايف يف  ال��رتاث  بعنا�شر  الطلبة 
روؤية ور�شالة املعهد وفروعه ومراكزه والتعرف على ميادين 

وجمالت اهتمام املعهد واأن�شطته وفعالياته.
ال��ك�����ش��ادي، املحا�شر  ع����ادل  ال��دك��ت��ور  ق���ال  ال��ت��ف��ا���ش��ي��ل،  ويف 
التي  حما�شرته  يف  ل��ل��رتاث،  ال�شارقة  معهد  يف  الأك��ادمي��ي 
اإن ال���رتاث  ال��ث��ق��ايف،  ال�����رتاث  ح��م��ل��ت ع���ن���وان: م��دخ��ل اإىل 
امل���ادي،  ال��ث��ق��ايف  ال����رتاث  ه��م��ا  ق�شمني،  اإىل  ينق�شم  ال��ث��ق��ايف 
واحل�شون،  والأف��الج،  والآث��ار،  والتحف،  والنقو�ض  كاملباين 
والأبراج. اأما الرتاث الثقايف غري املادي، فهو تلك املمار�شات 
والت�شورات واأ�شكال التعبري واملعارف واملهارات، وما يرتبط 
بها من اآلت وقطع وم�شنوعات واأماكن ثقافية، والتي تعدها 
جزءاً  الأف���راد،  الأحيان  بع�ض  ويف  واملجموعات،  اجلماعات، 

من تراثهم الثقايف.                                                    
وتناول الك�شادي يف حما�شرته، جمالت الرتاث الثقايف، وهي 
التقاليد واأ�شكال التعبري ال�شفهي، مبا يف ذلك اللغة كوا�شطة 
للتعبري عن الرتاث الثقايف غري املادي، وفنون وتقاليد اأداء 
والحتفالت،  والطقو�ض  الجتماعية  واملمار�شات  العرو�ض، 
بالإ�شافة  وال��ك��ون،  بالطبيعة  املتعلقة  واملمار�شات  وامل��ع��ارف 

اإىل املهارات املرتبطة بالفنون واحلرف التقليدية. 
دبلومات  6

الدكتور حممد  املعهد،  الأكادميي يف  املدير  وب��دوره، حتدث 
حافظ، عن املعهد ودوره ور�شالته وروؤيته، وبرامج الدبلومات 
التي بداأ بتنفيذها املعهد منذ مطلع العام الدرا�شي اجلاري، 
اأن  اأج��ل  م��ن  طموحه  يف  تكمن  املعهد  روؤي���ة  اأن  اإىل  م�شرياً 
الثقايف والرتبوي  امليدان  املتخ�ش�شة يف رفد  املوؤ�ش�شة  يكون 
واملهارات  باملعارف  دة  وم��زَوّ بة  مدَرّ ب�شرَيّة  باأطر  وال�شياحي 
ح�شر  لعمليات  فعالة  لإدارة  ال��الزم��ة  والعلمَيّة  ��ة  امل��ي��دان��َيّ
عنا�شر الرتاث الثقايف غري املادي وحفظه و�شونه، وتعزيز 
اأجيال واعدة  اأجل دفع  الثقايف؛ من  ال��رتاث  باأهمية  الوعي 
الثقايف  القت�شاد  وتنمية  الإن�شانية،  املعرفة  بناء  يف  ت�شهم 

الإماراتي والعربي.
دوره عرب حزمة من  توؤكد على  املعهد  ر�شالة  ان  اإىل  ولفت 
اأج���ل ح�شر عنا�شر  امل��م��ار���ش��ات وال��ربام��ج والأن�����ش��ط��ة، م��ن 
الرتاث الثقايف غري املادي وحفظه و�شونه ونقله، ف�شاًل عن 
عمليات حماية الرتاث احل�شاري والطبيعي، حيث ينخرط 
يف تنظيم م�شروعات احل�شر، وممار�شات ال�شون، والتوثيق، 
والن�شر  وال��ت��دري��ب،  التعليم،  وب��رام��ج  الرقمية،  والأر���ش��ف��ة 
والتقني،  الب�شري  وال��دع��م  ال�شت�شارات  وت��ق��دمي  العلمي، 
وتكرمي الكنوز الب�شرية احلية، على ال�شعيد املحلي والوطني 
والإقليمي، وتعزيز �شبل التعاون الدويل من خالل ال�شراكة 

مع الأفراد واملوؤ�ش�شات واملنظمات املعنية بالرتاث الثقايف.

وتناول الدكتور حافظ برامج الدبلومات ال�شتة التي طرحها 
يف  نوعها  م��ن  الأوىل  ه��ي  املا�شي،  ال��درا���ش��ي  الف�شل  املعهد 
العامل العربي التي يطرحها املعهد وتّت�شل بالرتاث الثقايف 
ب�شقيه امل��ادي وغ��ري امل���ادي، وت��ت��وزع على ع��دة جم��الت، هي 
املهني  والدبلوم  الثقافية،  املوؤ�ش�شات  اإدارة  يف  املهني  الدبلوم 
اإدارة الرتاث  يف اجلمع امليداين للرتاث، والدبلوم املهني يف 
املهني  والدبلوم  املتاحف،  اإدارة  يف  املهني  والدبلوم  الثقايف، 
يف الرتاث العمراين، والدبلوم املهني يف ترميم املخطوطات 

والوثائق الرتاثية.
واأو���ش��ح اأن ال��ه��دف م��ن ال��دب��ل��وم��ات، رف��د امل��ج��ال التعليمي 
الأكادميي باملعارف العلمية النظرية والتطبيقية، وجمموعة 

املهارات املعرفية الاّلزمة؛ لتخريج باحثني قادرين على فهم 
واإدارة  امل��ادي،  امل��ادي وغري  الثقايف  ال��رتاث  اأق�شام  وا�شتيعاب 

م�شروعاته. 
لفتاً اإىل ان لدى املعهد حزمة من القيم، تركز على ممار�شة 
والت�شامح،  واحل���وار  التعددية  قيم  ودع��م  العلمي،  التفكري 

واللتزام باأخالقيات املهنة. 
املعار�ض  رئي�ض ق�شم  ومن جانبها، حتدثت ذكريات معتوق، 
للرتاث،  ال�شارقة  معهد  فعاليات  عن  املعهد،  يف  واملقتنيات 
ومكانتها،  واأهميتها  ال��رتاث��ي��ة،  ال�شارقة  اأي���ام  على  م��رك��زة 
واجل���دي���د ال����ذي ت�����ش��ه��ده ك���ل ع����ام، ك��م��ا ع��رج��ت ع��ل��ى بقية 
العام،  م��دار  على  املعهد  ينظمها  التي  والفعاليات  الأن�شطة 

العاملي،  ال��رتاث  واأ�شابيع  للرتاث،  ال��دويل  ال�شارقة  كملتقى 
وملتقى احلرف، وغريها. 

وبدورها، حتدثت املهند�شة مي املزروع، مدير اإدارة احلفاظ 
ال�شارقة،  ال��ع��م��راين يف  ال����رتاث  ع��ن  امل��ع��ه��د،  ال��ع��م��راين يف 
م�شرية اإىل دور املعهد يف عمليات الرتميم وال�شيانة واإعادة 
املناطق الرتاثية واملواقع والأبنية والبيوت  اإحياء كثري من 

الرتاثية. 
املواقع  تلك  بناء  واإع���ادة  و�شيانة  ترميم  كيفية  واأو���ش��ح��ت 
تلك  اأج���ل  م��ن  ت�شتخدم  ال��ت��ي  الأدوات  وطبيعة  ال��رتاث��ي��ة، 
واملوا�شفات  العاملية  ال�شروط  وف��ق  البناء  واإع���ادة  املهمات، 

الف�شلى.

 “ الكرمي  الدولية للقراآن  “ جائزة دبي  اختتمت 
البي�شاء  ال��دار  معر�ض  يف  م�شاركتها  الول  اأم�ض 
23 وال���ذي عقد يف  ال���دويل للكتاب يف دورت���ه ال��� 
 9 من  الفرتة  يف  املغربية  البي�شاء  ال��دار  مدينة 
21 من فرباير اجل���اري. و�شاركت اجل��ائ��زة يف   -
املعر�ض - للعام الثالث على التوايل- بجناح خا�ض 
�شم الإ�شدارات املتميزة واملتنوعة من الكتب التي 
تاأتي �شمن ال�شال�شل العلمية يف جمال الدرا�شات 
النبوية  بال�شنة  املتعلقة  وال��درا���ش��ات  ال��ق��راآن��ي��ة 
الفقهية  وال��درا���ش��ات  النبوية  ال�����ش��رية  ودرا����ش���ات 

و�شل�شلة الثقافة الإ�شالمية والرتاجم والأعالم.
بوملحة  حممد  اإب��راه��ي��م  امل�شت�شار  ���ش��ع��ادة  واأك���د 
لل�شوؤون  دب���ي  ال�����ش��م��و ح��اك��م  ���ش��اح��ب  م�����ش��ت�����ش��ار 
املنظمة  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����ض  ال��ث��ق��اف��ي��ة والإن�����ش��ان��ي��ة 
للجائزة حر�ض اجلائزة على امل�شاركة يف املعار�ض 
القيادة  ت�شجيع  بف�شل  وذل���ك  للكتاب  ال��دول��ي��ة 
الر�شيدة يف دولة الإمارات على ن�شر ثقافة القراءة 
وال�شعي لتوفري الكتب العلمية التي تنري العقول 
والتطور  والتقدم  النهو�ض  على  الأمم  وت�شحذ 
ونه�شتها  الأمم  تقدم  ب��اأن  اليقني  منطلق  وم��ن 
العلمية  امل�شتجدات  ومتابعة  ب��ال��ق��راءة  م��ره��ون 

والفكرية من خالل الكتب النافعة.
اأن اجل��ائ��زة وم��ن خ��الل وحدة  واأ���ش��اف بوملحة 
 93 يزيد على  م��ا  اأ���ش��درت  والبحوث  ال��درا���ش��ات 
بالقراآن  املتعلقة  التخ�ش�شات  خمتلف  يف  عنوانا 

الكرمي وعلومه وال�شنة وال�شرية النبوية .
م�����ش��ريا اإىل اأن ع���دد امل��ج��ل��دات ال��ت��ي ���ش��ارك��ت بها 

اجلائزة يف املعر�ض اأكر من 150 جملدا.
و�شهد جناح اجلائزة يف املعر�ض اإقبال من خمتلف 
ال�شقيقة ومن  املغربية  اململكة  املجتمع يف  �شرائح 
واأع�شاء  وروؤ�شاء  العلماء  وبالأخ�ض  املعر�ض  زوار 
اأث���ن���وا ع��ل��ى مطبوعات  امل��ج��ال�����ض ال��ع��ل��م��ي��ة ح��ي��ث 
طباعتها  وج��ودة  مادتها  تنوع  حيث  من  اجل��ائ��زة 

واإخراجها.
واأتاحت م�شاركة اجلائزة يف هذا املعر�ض الفر�شة 
ومنها  املختلفة  واأن�شطتها  اجلائزة  جهود  لإب��راز 
اإ�شافة  تنظمها  التي  واملحلية  الدولية  امل�شابقات 
اإىل التعريف مب�شحف ال�شيخ خليفة بن زايد اآل 
نهيان والذي تعتزم اجلائزة اإ�شداره قريبا ومركز 
للمخطوطات  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ 

القراآنية وغريها.

معهد ال�سارقة للرتاث ينظم ور�سة حول الرتاث الثقايف يف الإمارات لطلبة اجلامعة القا�سمية
•• ال�شارقة-الفجر:

�الأربعاء  �أم�ض  تدريبية  ور�صة  للرت�ث،  �ل�صارقة  معهد  نظم 
�لك�صادي،  عادل  �لدكتور  فيها  حتدث  �لثقايف،  �لرت�ث  حول 
�ملعهد،  يف  �الأكادميي  و�ملدير  �ملعهد،  يف  �الأكادميي  �ملحا�صر 
�ملعهد،  و�ملعار�ض يف  �لفعاليات  �لدكتور حممد حافظ، مدير 
�ملعهد،  يف  �لعمر�ين  �حلفاظ  �إد�رة  ومدير  معتوق،  ذكريات 
�ملهند�صة مي �ملزروع، وح�صرها �أكرث من 30 طالبًا من �جلامعة 

�لقا�صمية من خمتلف �لتخ�ص�صات. 

جائزة دبي الدولية للقراآن الكرمي تختتم م�ساركتها يف معر�ض الدار البي�ساء للكتاب
�شرف يف  املتحدة �شيف  العربية  الإم���ارات  دول��ة  ت�شارك 
لل�شباب  ال��وط��ن��ي  للمهرجان  الثالثة  ال����دورة  فعاليات 
6 مار�ض   - 4 املبدع باململكة املغربية خالل الفرتة من 

املقبل.
وتنعقد هذه الدورة - التي ينظمها منتدى الفن والإبداع 
املغربي يف مدينة مكنا�ض باإ�شراف وزارة الثقافة املغربية 
“ وي�����ش��الن.. واج��ه��ة الإب�����داع الإن�شاين  ���ش��ع��ار  - حت��ت 
اإدري�ض  املغربي  ال�شاعر  ب��اإب��داع  لالحتفاء  وت��ه��دف   “
ال����رواح وت��ك��رمي امل��ب��دع��ني امل��غ��ارب��ة وال��ع��رب اإ���ش��اف��ة اإىل 
املحبة  بقيم  والحتفاء  الثقايف  والتبادل  احل��وار  تعزيز 
والت�شامح. وي�شم وفد الإمارات - الذي يرتاأ�شه ال�شاعر 
الفجرية  جمعية  رئي�ض  الظنحاين  خ��ال��د  والإع���الم���ي 
الجتماعية الثقافية - ال�شاعر عمر بن قاللة العامري 
علي عو�ض املنهايل من�شق الرتاث.. فيما ي�شارك موقع 

“ الفرن نيوز “ الإماراتي يف تغطية الفعاليات الإماراتية 
يف املهرجان.

اأن الفعاليات الإماراتية يف املهرجان  واأو�شح الظنحاين 
تت�شمن عر�شا لفيلم وثائقي يتناول اإجنازات الإمارات 
يف املجالت كافة وقراءات �شعرية وفقرات تراثية وندوة 
ثقافية عن التجربة الأدبية الإماراتية اإ�شافة اإىل عر�ض 
وتقدميها  الإم��ارات��ي��ة  الأدب��ي��ة  وامل��وؤل��ف��ات  الكتب  بع�ض 

اإهداءات للم�شاركني.
ل��ه��ذا احلدث  ن��وع��ي��ة  اإ���ش��اف��ة  امل�����ش��ارك��ة ت�شكل  اإن  وق���ال 
الثقايف املهم والتي �شتربز الدور الثقايف لدولة الإمارات 
خالل  من  وال���دويل  العربي  والأدب���ي  الثقايف  امل�شهد  يف 
التي  املرموقة  والثقافية  الفنية  والإجن����ازات  امل�شاريع 
اإطار  يف  وال��ع��امل��ي  الإق��ل��ي��م��ي  ال�شعيدين  ع��ل��ى  حققتها 

توا�شلها الإن�شاين مع الثقافات الأخرى. 

اأمري  برنامج  من  الأوىل  احللقة  الأول  اأم�ض  انطلقت 
قناتي  ع��رب  يبث  وال���ذي  ال�شابع  مو�شمه  يف  ال�����ش��ع��راء 
وباإنتاج  ال��راح��ة  �شاطئ  م�شرح  م��ن  وبينونة  الإم����ارات 
الثقافية  وال���ربام���ج  امل��ه��رج��ان��ات  اإدارة  جل��ن��ة  وتنفيذ 

والرتاثية.
�شاعران  األ��ق��اه��ا  ق�شائد   4 الأوىل..  احللقة  و�شهدت 
الذين  التحكيم  جلنة  اأع�شاء  النقاد  اأم��ام  و�شاعرتان 
كانوا حا�شمني يف النتيجة ومنحوا امل�شاركني الدرجات 

التي ي�شتحقونها.
اأ�شل  درج��ة من   28 على  وح�شل ح�شن عامر- م�شر 
 24.2 على  عمان  الغ�شاين-  نا�شر  ح�شل  بينما   50
 24 على  فل�شطني  ال��ق��ط��راوي-  اآلء  وح�شلت  درج���ة 
درجة فيما ح�شلت لطيفة احل�شاين- اجلزائر على 23 

درجة.
الثانية..  املرحلة  اإىل  عامر  ح�شن  امل�شري  تاأهل  وم��ع 
�شيبقى ال�شعراء الثالثة اأ�شبوعاً بانتظار نتائج ت�شويت 
و�شتكون  الثانية  احللقة  بداية  �شتعلن  التي  اجلمهور 
اإىل  منهم  اث��ن��ان  �شيتاأهل  حيث  اأي�����ش��اً  درج���ة   50 م��ن 

املرحلة التالية.
التي  امل�����ش��اب��ق��ة  ���ش��اع��رات  ���ش��ع��راء و10   10 وي��خ��و���ض 

اإعادة  واأهدافها ومتكنت من  ا�شمها  جنحت يف تكري�ض 
واإىل  لل�شعر  العامة  الأج���واء  اإىل  واحلما�شة  احليوية 

حياة ال�شعراء لتبعدهم عن الرتابة والر�شمية.
ومت��ك��ن الإخ����راج اجل��دي��د لأم���ري ال�����ش��ع��راء - بح�شور 
اأع�شاء جلنة التحكيم الدكتور علي بن متيم والدكتور 
م��رت��ا���ض وجمهور  ع��ب��دامل��ل��ك  وال��دك��ت��ور  ���ش��الح ف�شل 
م�����ش��رح ���ش��اط��ئ ال���راح���ة- م���ن ف��ر���ض اأج�����واء �شحرية 
من  جديداً  مو�شماً  بافتتاحها  بلقي�ض  الفنانة  اأكملتها 

موا�شم اأعذب الكالم فغنت لالإمارات.
وقال الدكتور علي بن متيم ع�شو جلنة التحكيم اإن ما 
مييز املو�شم ال�شابع اأنه بداأ مع مو�شم هطول املطر على 

اأبوظبي ع�شاه يجلب الدفء اإىل القلوب والبيوت.
م�شيفا اأن ح�شور 10 �شاعرات يف هذا املو�شم اأمر ميثل 
انطالق  م��ن  اأع����وام   10 م���رور  بعد  ف��ارق��ة فيه  حلظة 

الربنامج.
واأع�����رب ع���ن اأم���ل���ه يف ج��ي��ل ال�����ش��ع��راء ال�����ش��ب��اب الذين 
يح�شلون على ت�شجيع �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د 
للقوات امل�شلحة من خالل اأمري ال�شعراء الذي يوؤ�ش�ض 

لفعل ثقايف خمتلف.

الإمارات �سيف �سرف املهرجان 
الوطني لل�سباب املبدع يف املغرب

»اأمري ال�سعراء« ينطلق بحلة جديدة 
و4 مت�سابقني يفتتحون مو�سمه ال�سابع



فــن اأجــنبــي

31

مزعج نحو  على  واقعية  ق�سة   Toni Erdmann
اأجمل واأرق م�شهد مزدوج  تقّدم �شاندرا هولر 
عيناها  ت�����زداد   .nnamdrE  inoT يف 
كتفيها  اإىل  التوتر  يت�شلل  ثم  ب�شرعة  ا�شوداداً 
اإىل  دماغها  ويقفز  مالحمها،  تق�شو  اأن  قبل 

و�شعية احلّد من الأ�شرار.
متلك املمثلة الأملانية املبدعة �شاندرا هولر يف 
هبة  اإردمان(  nnamdrE inoT )توين 
م�شت�شارة  كونرادي،  اإين�ض  دور  توؤدي  توا�شل. 
عالية  م��ه��ارة  اكت�شبت  التوتر  دائ��م��ة  �شركات 
ومطالبهم.  ع��م��الئ��ه��ا  م����زاج  يف  ال��ت��ح��ك��م  يف 
رد  الإع���راب عن  عليها  متى  تعرف متاماً  هي 
عندما  خ�شو�شاً  ذل���ك،  ع��ن  الم��ت��ن��اع  اأو  فعل 
اإنه  كافة.  التوقعات  يتخطى  اإن�شاناً  ت�شادف 
عنوانه،  الفيلم  يحمل  ال���ذي  اإردم�����ان،  ت���وين 
النم�شاوي  امل��م��ث��ل  يج�شده  اج��ت��م��اع��ي  م��ه��ّرج 
بيرت �شيموني�شت�شيك بلم�شة من العبث وكثري 
ال��ذي ي�شع �شعراً  ت��وين،  الفو�شى. ينجح  من 
م�شتعاراً بنياً ب�شعاً و�شفاً من اأ�شنان م�شتعارة، 
يف اقتحام حياة اإين�ض. يقّدم بوجه جاد امل�شاهد 

اأداء  الآخ���ر:  تلو  ال��واح��د  امل�شحكة  الفكاهية 
واللجوء  جهة  من  البطلة  زم��الء  مع  الأدوار 
املعدة  اأ�شوات غازات  ت�شدر  التي  الو�شادة  اإىل 
اأخ�������رى. وو����ش���ط ع��م��ل��ي��ات التنكر  م���ن ج��ه��ة 
العا�شفة،  ال����ذات  وم��ن��اج��اة  ك��اف��ة،  وال��ه��ف��وات 
والتقطيب املخيف، يدعوها توين اإىل التخلي 
اأداء فني  اإل��ي��ه يف  ع��ن خم��اوف��ه��ا والن�����ش��م��ام 

جامح، وجمنون، ولمتناٍه ُيدعى احلياة.
اأما النقطة املحورية يف الق�شة، التي يكت�شفها 
اأن ل وجود  ف��ه��ي  ال��ب��داي��ة،  امل�����ش��اه��دون م��ن��ذ 
والد  ابتكار  �شخ�شية من  اإن��ه  اإردم���ان:  لتوين 
اإين�ض وينفريد، مدّر�ض مو�شيقى �شبه متقاعد 
يف حياته مت�شع كبري من الوقت. كذلك ي�شّكل 
الفيلم  يف  تقلباً  الأك���ر  ال�شخ�شية  وينفريد 
اجل��دي��د، وال�����ش��ام��ل، واحل��اف��ل ب��ت��ط��ورات غري 
تبنى  اأدي.  م��اري��ن  وامل��خ��رج  للكاتب  متوقعة 
الأخ����ري ف��ك��رة غ��ري��ب��ة وح��ب��ك��ه��ا حم����ّوًل اإياها 
نحو  على  وواقعية  وغريبة،  غنية،  ق�شة  اإىل 

مزعج.

 بوخار�صت
ال�شواحي  يف  وينتهي  يبداأ  الفيلم  اأن  �شحيح 
اإل  موطنه،  وينفريد  يدعوها  التي  الأمل��ان��ي��ة 
حيث  بوخار�شت،  يف  ي��دور  تطوراته  معظم  اأن 
انتقلت اإين�ض بدواعي العمل. واإن كان امل�شطلح 
)الفكاهة الأملانية( يبدو لك اأ�شبه بتناق�ض يف 
العبارة  �شت�شتهجن  اأنك  �شك يف  الكلمات، فال 

)فكاهة اأملانية تدور يف رومانيا(.
ي��ت��ذك��ر حم��ب��و الأف�����الم وال���ف���ن ع��ل��ى الأرج����ح 
)مع  الف�شية  ال�شا�شة  على  بوخار�شت  زي���ارة 
 ،ucserazaL  .rM fo htaeD eTh
 ،samtsirhC  reftA  ،yadseuT
الرومانية  ال�����ش��ي��ن��م��ا  اأف������الم  م���ن  وغ��ريه��م��ا 
يروا  مل  اأن���ه���م  اإل  ال��ك��ال���ش��ي��ك��ي��ة(،  اجل���دي���دة 
بالتاأكيد مباين املكاتب والفنادق القامتة فيها 
ملا  متاماً  خمالفة  لأح���داث  موقع  اإىل  تتحول 

توحي به. 
حتظى اإين�ض بوظيفة ل حُت�شد عليها: ت�شرف 
يراأ�شها  نفط  �شركة  يف  التوظيف  خطط  على 

مدير تنفيذي )مايكل ويتنبورن( ينظر اإليها 
و�شعبة  ذك��ي��ة  اأن��ه��ا  �شحيح  وا����ش���ح.  ب������ازدراء 
الرجال  م�شايقات  اع��ت��ادت  اأنها  اإل  الإر���ش��اء، 
و�شعيهم  وتوبيخاتهم،  معهم،  تعمل  ال��ذي��ن 
وراءه�������ا. ل��ك��ن الإه����ان����ات ال��ت��ي ت��ت��ع��ر���ض لها 
تدفعانها  ذاتها  بحد  اخلانقة  عملها  وطبيعة 
اإىل تخطي معدلت الإجهاد الطبيعية لتغرق 

يف حالة من ال�شاأم الوجودي العميق.
هنا ياأتي دور وينفريد، الذي يقرر تلقائياً، بعد 
بينه  الهوة  ي�شّد  اأن  �شخ�شية،  خ�شارة  معاناته 
وبني ابنته الوحيدة. ل يلتقي بها كثرياً، لكن 
بوخار�شت  يق�شد  عندما  يتبّدل  الو�شع  ه��ذا 
اإن������ذار وي��ت��ط��ف��ل ع��ل��ى بع�ض  ���ش��اب��ق  م���ن دون 
حفالت ال�شركة ليكت�شف حالة ابنته املوؤ�شفة. 
العنان  يطلق  ف��رتة ق�شرية حتى  اإل  وم��ا هي 
اأعمال  اأنه مدرب  يّدعي  الذي  اإردم��ان،  لتوين 
ويبداأ  دعت احلاجة(  اإذا  اأمل��اين  �شفري  )اأو  حر 
املتجهم  اإين�ض، ل وجهها  ليبّدل حياة  بالعمل 

فح�شب.

ال ميكن �أن �أفر�ض �أحدً� يف �أي دور

ناتايل بورمتان: ل نتوقف يومًا عن ا�ستك�ساف الذات
  -�جلمال كل ما يوؤثر فينا بطريقة ال ميكن �لتعبري عنها بالكلمات

زلوتو�صكي  ريبيكا  �ملخرجة  قابلِت  كيف   •
�لتي تعاونت معها يف muiratenalP؟

اأ�شدقاء  ع��رب  �شنوات  ثماين  قبل  قابلُتها   -
م�شرتكني وبداأنا نتقّرب من بع�شنا بع�شاً 
منذ ذلك احلني. ي�شّكل العمل مع �شخ�ض 

اأعرفه جيداً واأثق به جتربة ا�شتثنائية.

فيلمها  يف  �مل�صاركة  قررِت  • هل 
الأنها �مر�أة؟

فيلم  اأول  اأن���ه  ع��ل��م��اً  م��ط��ل��ق��اً،  - ل 
طويل اأمّثل فيه ويكون من اإخراج 
امراأة. من الغريب األ اأح�شل على 
خ���الل م�شريتي  ف��ر���ش��ة مم��اث��ل��ة 

التي امتدت على 52 �شنة.
اإث�����ب�����ات ج���دي���د ع���ل���ى اأن  اإن������ه   
ال������ولي������ات  يف  امل�����خ�����رج�����ات 
vيح�شلن على  املتحدة ل 
الفر�ض بقدر نظرائهّن 

الرجال.

• ملاذ�؟
يتمّكن  اأن  ي���ج���ب   -
امل���خ���رج م���ن ق���ول ما 
اأن  وي����ج����ب  ي�����ري�����ده 
ن�شمعه. يف الوليات 
تتمّتع  ل  امل��ت��ح��دة، 
املكانة  بهذه  الن�شاء 

الطاغية.
 ث���م���ة ���ش��ب��ب اآخ�����ر: 
حت�شل  ف��رن�����ش��ا،  يف 
متويلها  على  ال�شينما 
ج����زئ����ي����اً م�����ن الإع�����ان�����ات 
احل���ك���وم���ي���ة، ب��ي��ن��م��ا ي���اأت���ي 
القطاع  م���ن  ل��دي��ن��ا  ال��ت��م��وي��ل 
اخل�����ا������ض. ح����ني ي����ك����ون ال���دع���م 
ح��ك��وم��ي��اً، ت��ب��ذل اجل���ه���ات كافة 

اجلهود الالزمة لتعزيز دور املراأة.

و�لروحانيات  و�لتنجيم  بال�صحر  تهتمني  كنت  هل   •
قبل �مل�صاركة يف هذ� �مل�صروع؟

خالل  عا�شتا  وول��ده��ول.  بال�شقيقتني  انبهرُت  لطاملا  نعم   -
القرن التا�شع ع�شر و�شحرتا النا�ض يف تلك احلقبة بقدراتهما 
اأول  ك��ان��ت فيكتوريا ووده����ول  ال��ت��وا���ش��ل م��ع الأم�����وات.  ع��ل��ى 
دعماً  ح�شدت  لقد  الرئا�شية.  لالنتخابات  ترت�ّشح  اأمريكية 

قوياً لأن النا�ض كانوا يوؤمنون بقدراتها الروحية.

�أ�صقاء. هل توؤثر تلك �لتجربة فيك  • ن�صاأِت من دون 
حني توؤدين دور �صقيقة يف �الأفالم؟

- لطاملا حلمُت باأن يكون يل �شقيق اأو �شقيقة. لذا كان ممتعاً 
ديب  روز  ليلي  وك��ان��ت  ال�شينما!  يف  التجربة  ه��ذه  اأعي�ض  اأن 
)�شقيقتها يف فيلم muiratenalP( ظريفة جداً وي�شهل 
اأن نتعامل معها بعاطفة فائقة. على اأر�ض الواقع، ي�شل فارق 

ال�شن بيننا اإىل 02 �شنة. لكن هذا هو �شحر ال�شينما!

روز  ليلي  تفوز  كي  جهدك  ق�صارى  بذلِت  �أنك  يبدو   •
بهذ� �لدور.

�شاهدُت �شورتها بكل  اأي دور.  اأح��داً يف  اأفر�ض  اأن  - ل ميكن 
اأح���د املعايري  اأن��ه��ا جت��ي��د ل��غ��ت��ني، وه���و  اأع����رف  ب�شاطة وك��ن��ت 
لون  كان  املمثلني.  انتقاء  عند  ريبيكا  اإىل  بالن�شبة  الأ�شا�شية 
اأن نقنع النا�ض باأننا ننتمي  ب�شرتنا مت�شابهاً لذا من املنطقي 
اأن  ريبيكا  على  اق��رتح��ُت  ال�شا�شة.  على  نف�شها  العائلة  اإىل 

تقابلها، فاأجرت لها جتربة اأداء وقبلتها ب�شرعة.

ي�صاألونك  �جلميع  الأن  تاأ�صفني  �ملقابالت،  �إحدى  يف   •
عن �ل�صرق �الأو�صط بدل �ال�صتف�صار عن لون مالب�صك! 

هل يزعجك �أن يعتربوك ممثلة عميقة �لتفكري؟
- )ت�شحك( ل، لكني اأعترب التحدث بال�شوؤون ال�شيا�شية اأمراً 

معقداً جداً اأثناء اإطالق الأفالم. 
يتطّلب التعبري عن الراأي دقة نفتقر اإليها يف و�شائل الإعالم 
ك��الم��ي، ثم  م��ن  واح���دة  �شين�شرون جملة  الإن��رتن��ت.  اأو على 

يغ�شب النا�ض من موقفي.
 اأحياناً من الأ�شهل اأن نتكلم مبوا�شيع �شطحية.

ما  قوتك.  بكل  كلينتون  هيالري  تر�صيح  دعمِت   •
�لذي �حببته فيها؟

- موؤهلة جداً للمن�شب الرئا�شي. اإنها امراأة قوية وذكية جداً 
ولطاملا  متكررة  منا�شبات  يف  قابلُتها  وا���ش��ع��ة.  خ��ربة  ولديها 

انبهرُت بحيويتها وهي مّطلعة على ملفاتها كافة.

ومنظمة   nerdlihC eTh eerF جمعية  تدعمني   •
اجلهتني؟ هاتني  اخرتِت  ملاذا  احلكومية.  ACNIF غري 

ت��ق�����ش��ي ط��ري��ق��ة فاعلة  ال���ع���امل،  - حل���ل م�����ش��اك��ل ك���ث���رية يف 
بال�شتثمار يف م�شتقبل ال�شابات والن�شاء. نعرف اأننا ن�شتطيع 
الن�شاء  امل�شاكل املرتبطة بالفقر عرب حت�شني ظروف  حت�شني 
�شتنجب  اأخ����رى.  وجم����الت  وال�����ش��ح��ة  امل�شكن  م�شتوى  ع��ل��ى 
ينعك�ض  ما  اأمهاتهن،  من  اأق��ل  اأطفال  ع��دد  املثقفات  ال�شابات 
بدورها  ت�شبب  التي  ال�شكاين  الكتظاظ  م�شاكل  على  اإيجاباً 

م�شاكل بيئية.

ملاذ�؟ عنك.  ُيكَتب  ما  مطلقًا  تقرئني  ال  �إنك  • قلِت 
اأجده  اأق���راأ كالماً عني،  ك��ث��رياً. كلما  - توؤثر بي ه��ذه الأم���ور 
�شيئاً. ل جتعلني تلك املقالت اأتقدم بل تزعجني بكل ب�شاطة.

معينة؟ مو�صة  باأيقونة  تتاأثرين  • هل 
- �شوفيا كوبول! تقّربُت منها كثرياً يف بداياتي، حني كنُت يف 
ال�شاد�شة ع�شرة من عمري. اأ�شلوبها ب�شيط لكن اأنيق. ف�شاًل 

عن اأنها ذكية جداً.

 eguoR �جلديد  �ل�صفاه  �أحمر  وج��ه  �أ�صبحِت   •
roiD؟ ماركة  وجوه  من  �أيُّ  بك  �أّثرت  هل   .roiD

- نعم طبعاً. اأتذكر عدداً كبرياً من ال�شور التي اكت�شفتها يف 
�شغري ملارلني مونرو وغراي�ض كيلي. 

وجوه ماركة roiD �شخ�شيات اأ�شطورية.

ميكن  ال  )�جلمال  �أن  توؤكد  دوبوفو�ر  �صيمون  • كانت 
�صرده بقدر �ل�صعادة(. ما ر�أيك؟

- اإنها عبارة جميلة لكن اإىل اأي حد ميكن اعتبارها �شحيحة؟ 
اأعترب اأن اجلمال ميكن �شرده لكن ي�شعب تعريفه.

 ي�شمل اجلمال كل ما يوؤثر فينا بطريقة ل ميكن التعبري عنها 
بالكلمات، �شواء تعّلق هذا املفهوم بفكرة اأو بعاطفة.

من  بكثري  حتررً�  �أكرث  �لفرن�صيات  �أن  حديثًا  • �أعلنِت 
�الأمريكيات. ماذ� كنت تعنني؟

اإنه  رغباتها.  ع��ن  امل���راأة  تعرّب  اأن  الطبيعي  م��ن  فرن�شا،  يف   -
جزء من هويتها الن�شائية. ينطبق املبداأ نف�شه على احلميات 
الغذائية. تتوخى الفرن�شيات احلذر لكنهن ل يحرمن اأنف�شهن 

من الأجبان والتحليات بل ي�شتمتعن باحلياة بال تردد.
كذلك ت�شعى الأمهات الفرن�شيات اإىل احلفاظ على جاذبيتهن 
بينما تتنازل الأمهات الأمريكيات عن خطط كثرية. وتتمتع 

املراأة الفرن�شية مب�شتوى عاٍل من اجلاذبية.

وحمبوبة  مبت�صمة  لي�صت  لكنها  جذ�بة  تكون  قد   •
على  قيل  ما  ه��ذ�  �أي�صًا:  �لرجل  تهّم  �ل�صفات  علمًا 

�لتلفزيون �الأمريكي...
- ا�شُتعِملت هذه اجلملة يف �شياق خاطئ واأزعجني هذا الأمر. 
من  اأ�شبحوا  اأ�شخا�شاً  فيها  وقابلُت  باري�ض  يف  العي�ض  اأع�شق 
يتكّلم معك  اأن  املتحدة، ميكن  الوليات  اأ�شدقائي. يف  اأف�شل 
�شخ�ض غريب يف امل�شعد لكّن هذا املوقف لي�ض �شائعاً جداً يف 

فرن�شا.

رق�ض
منا�شبات كثرية خالل  الأوب��را يف  دار  بورمتان  ناتايل  تق�شد 
التدريبات التي يديرها زوجها. ن�شاألها )هل تهتمني مب�شاركته 

حلظات من حياته املهنية؟(.
 جتيب: )طبعاً. اأ�شعر باأنني حمظوظة جداً لأنني اأعي�ض مع 
رجل ميار�ض مهنة مثرية لالهتمام. ي�شّرفني اأن اأح�شر تلك 

التدريبات. 
م�شاهدة هوؤلء الراق�شني وهم يعملون اأ�شبه بالعي�ض يف ق�شة 

خيالية. اإنهم اأ�شخا�ض مده�شون فعاًل!(.
الرق�ض  ع��امل  اإىل  تّتجه  لأن��ه��ا مل  اأح��ي��ان��اً  تندم  كانت  اإن  اأم��ا 

فتقول:
راق�شة  اأ���ش��ب��ح  ك��ي  ال��الزم��ة  بال�شفات  اأمت��ت��ع  ل  لأن��ن��ي   )ل 
ا�شتك�شاف  عن  يوماً  نتوقف  ل  اأننا  النجمة  وتوؤّكد  حمرتفة. 

الذات.

جتيد ناتايل بورمتان قر�ءة �الأفكار و�لتو��صل مع �الأمو�ت يف فيلمها 
ريبيكا  للمخرجة  �ل�صماوية(  )�لقبة   Planetarium �جلديد 
 Jackie فيلم  يف  كينيدي  جاكي  �صخ�صية  تتقم�ض  ثم  زلوتو�صكي 

وتقّدم �أد�ًء مبهرً�.
تو��صعها  ور�ء  �حلقيقية  �الأمريكية  �ملمثلة  تخفيه  �لذي  ما  لكن   

�لو��صح وح�صا�صيتها �لفائقة؟
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اأكيا�ض ال�ساي الأ�سود قد ت�سبب ال�سرطان!
اأكيا�ض ال�شاي الأ�شود التي ت�شتعمل  اأن   اأكد جمموعة من العلماء الأملان، 
ب�شكل وا�شع عاملياً، حتتوي على مواد م�شرة ب�شحة الإن�شان، بل قد ت�شبب 
من  باحثون  بها  ق��ام  درا���ش��ة  اإن  دي��ل��ي:  �شاين�ض  دوري���ة  وق��ال��ت  ال�شرطان. 
جامعة )اإمرباليد( الأملانية تو�شلت اإىل اأن اأكيا�ض ال�شاي تلك حتتوي على 

مواد قد ت�شبب ال�شرطان.
الدرا�شة  �شملتها  التي  ال�شاي  اأكيا�ض  اأن���واع  جميع  اأن  الدرا�شة  واأظ��ه��رت 
وت�شم 6 اأنواع، 3 منها من ال�شاي الرخي�ض و3 من ال�شاي الباهظ الثمن، 

اأظهرت اأنها ت�شم على الأقل 4 اأنواع من املبيدات احل�شرية.
ووج���دت ال��درا���ش��ة م��ا ل يقل ع��ن 10 اأ���ش��ن��اف م��ن ه��ذه امل���واد ال�����ش��ارة يف 
الورق  فتكمن يف  امل�شكلة احلقيقية،  اأو  ال�شبب  اأم��ا  ال�شاي،  واح��د من  نوع 
امل�شتخدمة   ،)epichlorohydrin( اإذ يحتوي على مادة امل�شتخدم، 

يف �شناعة الورق والبال�شتيك واملبيدات احل�شرية.

ف على اأف�سل اأنواع الأرز وقيمتها الغذائية تعرَّ
تدعم العديد من الدرا�شات فكرة اأن تناول اأ�شناف الأرز واحلبوب الكاملة 
التقليدية،  الأبي�ض  الأرز  اأكر �شحة من  هو  والأ�شود  الأحمر  الأرز  مثل 
ويعد الأرز الأ�شود، عن�شراً رئي�شاً يف املطبخ الآ�شيوي و�شمال �شرق الهند، 

بالإ�شافة اإىل الأرز الأحمر ذي النكهة اجلوزية.
اأف�شل، فهو معالج وم�شقول، وله  ولكنه لي�ض  اأي�شاً  والأرز الأبي�ض جيد 

نكهة، وملم�ض ومظهر متغري، كل ذلك من اأجل متديد عمر تخزينه.

�الأرز �الأبي�ض:
اأن عملية التكرير تنزع الفوائد الغذائية من الأرز  ويوؤكد خرباء ال�شحة 
من  والعديد  واملغني�شيوم  وال��زن��ك  والفيتامينات  احل��دي��د،  م��ن  الأبي�ض 
اإ�شافة املغذيات املدعمة، فاإنها ل  املواد املغذية الأخ��رى. حتى عندما يتم 
تتنا�شب مع الكثافة الغذائية لالأرز واحلبوب الكاملة. بالإ�شافة اإىل ذلك 
– الأ�شناف الق�شرية واللزجة – حتتوي على موؤ�شر ن�شبة �شكر عال متيل 
اإىل ارتفاع م�شتويات ال�شكر يف اجل�شم بينما باملقارنة، الأرز البني والأحمر 

كالهما غني بالألياف ومنخف�ض بن�شبة ال�شكر يف الدم.

�الأرز �الأحمر:
امل�شادة  ب��امل��واد  معباأة  الأرز  م��ن  خا�شة  جمموعة  فهو  الأح��م��ر  الأرز  اأم��ا 
للطهاة  املف�شل  جتعله  ت��راب��ي  وملم�ض  ج��وزي��ة  بنكهة  يتميز  ل��الأك�����ش��دة، 
وم�شوري الغذاء، كما اأثبتت الدرا�شات اأن النتقال من الأرز الأبي�ض اإىل 
الأرز البني اأو الأحمر يقلل من خطر الإ�شابة مبر�ض ال�شكري، واأمرا�ض 
الدم  �شغط  م�شتويات  وخف�ض  والكول�شرتول،  الدموية،  والأوعية  القلب 

كذلك. حتى اأنه يوفر احلماية �شد اللتهابات وال�شرطان.

�الأرز �الأ�صود:
لالأمعاء، ومطهر  وهو �شديق  خ��اٍل من اجللوتني،  فهو  الأ�شود  الأرز  اأم��ا 
ظهر  وق��د   ،Chakhao اآ���ش��ي��ا،  يف  الأ�شا�شية  النوعية  ت�شمى  طبيعي. 
اأنه غذاء خارق، وحتتوي نخالة الأرز  اأنحاء العامل على  موؤخراً يف جميع 
اأعلى  م��ن  واح��د  على  الأرز،  م��ن حبوب  اخلارجية  الطبقة  وه��ي  الأ���ش��ود، 

م�شتويات الأنثو�شيانني امل�شادة لالأك�شدة املوجودة يف اأي نوع من الطعام.

• من هو �أف�صح �لعرب؟ 
الر�شول �شلى اهلل و�شلم 

�صيخ �لنحاة؟  • من 
�شيبويه 

�لقطرين؟  �صاعر  هو  • من 
ال�شاعر اللبناين خليل مطران 

�جلاهلية؟  يف  �لعرب  �خلطباء  �أ�صهر  هو  • من 
ق�ض بن �شاعدة الأيادي 

�لظريف؟  بال�صاعر  لقب  �لذي  �ل�صاعر  هو  • من 
�شم�ض الدين حممد بن �شليمان التلم�شاين )ابن العفيف( 

• ان كل الكائنات حترك فكها ال�شفلي عند الأكل، عدا التم�شاح، الذي يحرك فكه العلوي 
• اأن قلب الذبابة يخفق 1000 مرة يف الدقيقة الواحدة 

• اأن اأ�شخم اأنواع العناكب تعي�ض يف الربازيل، وي�شل وزنها اإىل 85 جراماً 
• اأن اأثقل حيوان يف العامل هو احلوت الأزرق 

• اأغلب الأ�شماك التي يف اأعماق عميقة جداً . . عمياء 
• الفر�ض ي�شتطيع اأن يظل �شهراً كاماًل واقفاً على اأقدامه 
• اأن اأكر احليوانات حدة يف ال�شمع هي الذئاب واحلمري 

• اأن اأول من عرف القمح، هم امل�شريون القدماء، عام 5400 قبل امليالد 
• عندما يفقد الأخطبوط اإحدى اأذرعه الطويلة، تنمو ذراع بديلة لها تدريجياً فيما بعد..... 

• الكلب ي�شتطيع اأن ي�شمع دقات ال�شاعة وهو على بعد 40 قدماً. 
• الزرافة اإذا انزلقت ووقعت على الأر�ض مع انفراج �شيقانها، فهي لن ت�شتطيع القيام مرة اأخرى وميكن اأن 

تظل هكذا اإىل اأن متوت.
• الفئران ل حتب رائحة النعناع. 

البهلوان 

ن�ر حممد يا�رس
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.

اخلميس   23   فبراير    2017  م   -   العـدد  11952  
Thursday  23  February   2017  -  Issue No   11952

عن�د احمد العريفي 
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.

رحمة �رسيف احمد 
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.

عفراء حممد العيدرو�س 
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.

�لباذجنان
نبات م�شهور من ف�شيلة 
ال�����ب�����اذجن�����ن�����ي�����ات، ع����رف 
م����ن����ذ ق��������دمي ال������زم������ان، 
بالفار�شية  ي�شمى  وك���ان 
)اإبذجن( ومعناه )مناقري 
العرب  وع����رف����ه  اجل������ن( 
واأطلقوا عليه عدة اأ�شماء 
منها: الأنب ، واحلي�شل، 
. ورغم  وال���وغ���د  وامل���غ���د، 
ان������خ������ف������ا�������ض ال����ق����ي����م����ة 
ال��غ��ذائ��ي��ة ل��ل��ب��اذجن��ان اإل 

اأنه مفيد يف عالج كثري من الأمرا�ض والوقاية من بع�شها الآخر، وتوجد 
منه عدة اأنواع منها الأبي�ض والأ�شود وال�شغري والكبري. 

و�شف الباذجنان قدميا باأنه يطيب رائحة العرق ويدر البول. 
اأو  ال�شمنة  اأنه مفيد للوقاية من  اأك��دت الأبحاث  اأما الطب احلديث فقد 

اإزالة ال�شمنة املوجودة اإذا ا�شتخدم كغذاء رئي�شي، وذلك ل�شببني هما: 
اأول:اأنه يعوق انتقال الكولي�شرتول من املعدة اإىل ال�شرايني ويخف�ض من 
ن�شبة الدهون، مما يجعله مفيدا اأي�شا يف عالج ت�شلب ال�شرايني والوقاية 

منه 
ثانيا:اأنه منخف�ض ال�شعرات احلرارية، فاملائة جرام منه ل حتوى اأكر من 

29 وحدة حرارية.
اأوراق ال���ب���اذجن���ان ت�����ش��ل��ح ل�����ش��وق��ا ل���الأم���را����ض اجل��ل��دي��ة م��ث��ل احل����روق 

واخلراجات والقوباء. 

لكن  ال��ي��وم ل�شحتك،  م��ن  ف��رتة  اأه���م  ال�شباح   
ال�شباحية  ع��ادات��ك  يف  النظر  تعيد  اأن  عليك 
بج�شمك  وت�شعر  بيومك  لت�شتمتع  املفتاح  فهي 

ن�شيطاً وحيوياً حتى امل�شاء.
ولعمل ذلك حاول ال�شتيقاظ 20 اإىل 30 دقيقة 
اخلطوات  واإدم���اج  املعتاد،  م��وع��دك  ع��ن  مبكراً 

التالية لتكون من عاداتك ال�شباحية:
-  ل ت��ت��ف��ّق��د ه��ات��ف��ك ق��ب��ل م����رور ���ش��اع��ة على 

نهو�شك من ال�شرير:
بالنظر  ت��ب��ادر  املنبه  جر�ض  يتوقف  اأن  مبجرد 
اإىل �شا�شة هاتفك، وعادة ما ت�شتعمل ما ل يقل 

4 تطبيقات خمتلفة لتفّقد الر�شائل  اأو   3 عن 
والأخبار وجديد ال�شور والأحداث. توقف عن 
هذه العادة، ول تبداأ يومك بتفّقد الهاتف قبل 

مرور �شاعة على نهو�شك من ال�شرير.
- املاء الدافئ:

اج��ع��ل ه��ذه ال��ع��ادة ثابتة ي��وم��ي��اً، ل��ت��ب��داأ يومك 
اأي  اأو ت�����ش��رب  ت��اأك��ل  اأن  ب��ك��وب م���اء داف����ئ ق��ب��ل 
قطرات  ب�شع  اإليه  ت�شيف  اأن  والأف�شل  �شيء. 
من الليمون )احلام�ض(، �شي�شاعدك ذلك على 

تنظيف ج�شمك من ال�شموم.
الإف�����ط�����ار ول  ت��ه��م��ل وج���ب���ة  الإف�����ط�����ار: ل   -

متوازنة  ت��ك��ون  اأن  ع��ل��ى  واح���ر����ض  ت��ت��خ��ط��اه��ا، 
غذائياً، فتحتوي على الربوتني والكربوهيدرات 
واملعادن والفيتامينات والألياف. ي�شاعد تناول 
واحلليب  ال�شوفان  حبوب  اأو  وال��ف��ول،  البي�ض 
�شمان  على  الطبيعي  الع�شري  اأو  الفواكه  مع 

التوازن الغذائي.
- الأه��داف: اكتب يف ال�شباح قائمة بالأهداف 
اليوم.  نهاية  مع  اإجن��ازه��ا  تريد  التي  واملهمات 
والتخطيط  ذهنك،  تنظيم  على  ذلك  �شي�شاعد 
التوتر  ت��ف��ادي  وب��ال��ت��ايل  ل��ي��وم��ك،  جيد  ب�شكل 

وال�شغوط بينما تزداد اإنتاجيتك.

اأبرزها »كوب ماء دافئ«.. عادات �سباحية جل�سم ن�سيط طوال اليوم

�ملمثل يل بي�ض مع �أ�صبال �لباند� �لعمالقة يف قاعدة �أبحاث ت�صنغدو لرتبية �لباند� مبقاطعة �صيت�صو�ن �ل�صينية.  )رويرتز( 

خرج البهلوان من خيمته يتجول يف الأر�ض الوا�شعه التى ن�شبت عليها خيمة ال�شريك، اخذ ينظر هنا وهنا 
وكاأنه تائه ل يعرف ماذا يريد، لفت نظره ب�شع اطفال ميرحون هنا وهناك يبحثون عن حيوانات ال�شريك 
ويبحثون اي�شاً عن البهلون، كم يحبون البهلوان وكم يحبون الدب والفيل، ح�شناً ليخرج لهم هو اي�شاً يحبهم 
.. ا�شرع اليهم ففاجئهم وزادت فرحتهم وعلت �شحكاتهم .. دقائق وكان املكان يعج بالأطفال .. ق�شوا حوايل 

ال�شاعه يلعبون وميرحون مع البهلوان ثم ان�شرفوا ليقوم بتاأدية تدريباته وتناول افطاره.
جل�ض يحت�شي قهوته لكنه �شرد، تذكر اطفاله الثالثه او كما يقول مالئكته الثالثة كم هو معذب، انف�شل عن 
امهم وا�شتطاعت ان تاأخذهم وتعولهم لأنه ل ي�شلح لهم .. هى ترى ذلك، ترى انه بهلوان ول ي�شلح لرعاية 
اطفاله لكنها ل ترى انه ان�شان يتعذب من اجلهم .. كم يحبهم وعندم اقرتب منه �شديقه تاكي اخذ يحكي 
له كم هم يف جمالهم مثل املالئكة وكم يحبهم، يتمنى لو راآهم او يرونه، ل يطمع يف اكر من ان يراهم ولكن 
امهم قوية وتعرف كيف ت�شيطر عليهم وحترمهم من والدهم لأنه بهلوان، عندما انهى كالمه جل�ض يبكى ومل 

يراه غري تاكي انه الن يرى الأن�شان ولي�ض البهلوان .
بقي على عيد ميالد البهلوان خم�شة ايام �شيتم عامة اخلام�ض والأربعني .. قرر ال�شريك ان يحتفل به وقرر 
تاكي ان يقدم ل�شديقه وحبيبه البهلوان هدية عمره، كانت الأيام متر ب�شرعه عندما حان موعد عيد امليالد، 
ان�شرف مبكراً ومل يرى  تاكي معهم ثم  رائ��ع، واحتفل  احتفال  البهلوان  بعيد ميالد  ال�شريك  اليوم يحتفل 
�شديقه البهلوان يجمع هداياه الكثرية ويبت�شم للنا�ض ولالأطفال ومل يرى احد دموعه ومن راآها ظنها دموع 
الليل و�شلت �شيارة تاكي، ومل يهتم احد .. هذا �شئ عادي لكنهم عندما لحظوا نزوله من  اآخر  الفرح، ويف 
ال�شيارة ومعه ثالثة اطفال ي�شبهون املالئكة التفوا حوله ليت�شاءلوا من هوؤلء .. و�شرخ تاكي على �شديقه 
كامل  يف  البهلوان  خ��رج  كله،  العمر  تندم  �شاأجعلك  وال  هديتك  لتاأخذ  تعاىل  البهلوان  ايها  اخ��رج  البهلوان 
زينته تقديراً ل�شديق عمره .. ومل يكد مي�شى خطوتني حتى راأى امامه مالئكته الثالثة فاأنهار على ركبتيه 
لي�شمهم يف ح�شنه ويبكى بكاء الفرح وال�شعادة .. انه حقاً يف قمة �شعادته فال يوجد يف هذه الدنيا اجمل او 
احلى او اغلى من اطفاله .. يوماً لن ين�شاه وهدية لن ين�شاها وجمياًل لن ين�شاه ل�شديقه تاكي، ق�شى الأطفال 
الليل يف ح�شن والدهم البهلوان ثم اخذهم �شباحاً يف �شحبة تاكي ليعود بهم اإىل امهم .. يوماً ل ين�شى وكلما 

اجتمع معهم كل يوم جمعه تذكر عيد ميالده اخلام�ض والأربعني انه حقاً يوم مولده.


