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عقار يعيد الب�صر ملن فقدوه 
ا�ستعاد بع�ض الذين فقد�ا ب�سرهم ب�سبب داء ال�سكري الر�ؤية بدرجة 
متكنهم من قيادة ال�سيارات بعد عام من العالج بعقار رانيبيز�ماب - 

�ا�سمه التجاري لو�سنتي�ض- كما ك�سفت درا�سة حديثة.
التجاري  �ا�سمه   - رانيبيز�ماب  ع��ق��ار  اأن  حديثة  درا���س��ة  اأ����س��ح��ت 
لو�سنتي�ض- �ساعد البع�ض على ا�ستعادة ب�سرهم الذي فقد�ه ب�سبب 
مر�ض ال�سكري، لدرجة بات باإمكانهم قيادة ال�سيارة لوحدهم. �قال 
من  املري�ض  متكن  بدرجة  الإب�سار  على  القدرة  اإن  الدرا�سة  �ا�سعو 
قيادة ال�سيارة بثقة موؤ�سر مهم على قدرة املري�ض على اجناز معظم 

ارتباطاته املعي�سية مبفرده د�ن م�ساعدة من الغري.
�اأعلن املعهد القومي لعالج العيون اإن نحو 45 يف املائة من امل�سابني 
بال�سكري من النوعني الأ�ل �الثاين يف الوليات املتحدة يعانون من 
درجة ما من فقدان الب�سر ب�سبب اعتالل ال�سبكية املرتبط بال�سكري 
نحو  على  بال�سبكية  �سوائل  تراكم  من  يعانون  ه��وؤلء  ن�سف  اأن  كما 

يوؤثر على الر�ؤية الأفقية احلادة.
جرت  ع�سوائية  طبية  جت��ارب  ثالث  من  ببيانات  الباحثون  �ا�ستعان 
جمموعات  يف  املر�سى  خاللها  ت��ن��ا�ل   2015�  2011 عامي  ب��ني 
ع��ل��ى عالج  ع���ال�ة  ران��ي��ب��ي��زمي��اب ب�سفة �سهرية  ع��ق��ار  ج��رع��ات م��ن 

بالليزر اأ� العقار �الأ�سعة معا.

طرق لتحفيز منو �صعر الر�صيع
اأ� خالية منه  ال�سعر  راأ���ض غزيرة  ُ�لد بفر�ة  الر�سيع قد  �سواء كان 
اأي �سخ�ض  اأن �سعره �سينمو مع الوقت لي�سبح مثل  تاأكد من  متاماً 
الأم  ل��دى  ت�����س��ا�ؤلت  الف�سول  يثري  الأح��ي��ان  بع�ض  يف  لكن  طبيعي. 
�مدى  خ�سونته،  اأ�  نعومته  �درج��ة  الطفل،  �سعر  ل��ون  عن  �العائلة 

كثافته. اإليك بع�ض الطرق التي حتّفز منو ال�سعر لدى ال�سغري:
النوم على بطنه بداية  الطفل يف  ب��اأن يبداأ  الأطباء   * ين�سح بع�ض 
الو�سعية  هذه  ت�ساعد  اليوم.  يف  ثانية   15 ملدة  الثاين  الأ�سبوع  من 
على جتّنب النوم على الظهر با�ستمرار، �هو ما يوؤدي اإىل �جود حلقة 

قليلة النمو يف فر�ة الراأ�ض.
يبداأ  اأن  على  الطفل،  �سعر  لتجفيف  ناعمة جداً  ا�ستخدام من�سفة   *
�جتفيفه  حكة،  اأ�  فرك  د�ن  الراأ�ض،  حول  املن�سفة  بو�سع  التجفيف 

ببطء.
با�ستخدام فر�ساة  اإذا كان �سعر الطفل خفيفاً قم بتم�سيطه يومياً   *
ع، اأ� با�ستخدام فر�ساة اأ�سنان ُتخ�س�ض لهذا  �سعر ناعمة خا�سة بالر�سّ

الغر�ض.
* عندما يبداأ ال�سغري يف تنا�ل الأطعمة ال�سلبة احر�سي على تقدمي 

البي�ض �اخلبز الأ�سمر له.

اأعرا�س تنذر بالو�صوا�س 
القهري

املري�ض  على  فيه  ت�سيطر  نف�سي،  ا�سطراب  هو  القهري  الو�سوا�ض 
فكرة معينة تالزمه دائماً، �ل ميكنه التخل�ض منها.

ن�سيان  من  خل��وف  فيا  ال�سائعة  القهري  الو�سوا�ض  اأع��را���ض  �تتمثل 
الأ�سياء، �هو ما يظهر مثاًل يف �سورة التاأكد من غلق الأب��واب اأكرث 
من مرة، �اخلوف من اجلراثيم، �هو ما يظهر مثاًل يف غ�سل اليدين 
ب�سكل متكرر، اأ� النظام الق�سري، اأي �جوب ترتيب الأ�سياء بطريقة 

معينة.
هذه  مالحظة  ح��ال  يف  نف�سي  طبيب  ا�ست�سارة  ال�سر�رة  من  لذلك 
الأعرا�ض، �ذلك للخ�سوع للعالج ال�سلوكي، �الذي يتعلم فيه املري�ض 
كيفية مواجهة الأفكار التي ت�سيطر على ذهنه، بحيث ل ت�سكل عائقاً 

كبرياً اأمام ممار�سة احلياة اليومية ب�سكل طبيعي اإىل حد بعيد.
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عدد الأطفال البدناء يقفز اإىل 10 اأمثاله 
العامل  اأنحاء  يف  البدناء  �املراهقني  الأطفال  عدد  اإن  كبرية  درا�سة  قالت 
زاد اإىل ع�سرة اأمثاله خالل الأربعني عاما املا�سية �اإن الرتفاع يت�سارع يف 

البلدان املنخف�سة �املتو�سطة الدخل، خ�سو�سا يف اآ�سيا.
�قال باحثون يف جامعة اإمربيال كوليدج لندن �يف منظمة ال�سحة العاملية 
الوليات  �املراهقني يف  الأط��ف��ال  بدانة  على معدلت  زي��ادة  تطراأ  اإن��ه مل 
زالت  ما  لكنها  الغنية،  الأخ��رى  البلدان  �يف  اأ�ر�ب��ا  ��سمال غرب  املتحدة 

مرتفعة ب�سكل غري مقبول هناك.
�قال ماجد عزتي من كلية ال�سحة العامة يف اإمربيال كوليدج لندن �هو 
زاد  40 عاما  الدرا�سة يف موؤمتر �سحفي على مدى  الرئي�سي يف  الباحث 
يزيد على  اإىل ما  11 مليونا  لي�سل من ح��وايل  اأمثاله  اإىل ع�سرة  العدد 

. العامل  اأنحاء  خمتلف  يف  بدين  �مراهق  طفل  مليون   120
هذا يعني اأنه يف عام 2016 كان ما يقرب من ثمانية باملئة من ال�سبيان 
�ما يقرب من �ستة باملئة من الفتيات يف اأنحاء العامل بدناء مقابل اأقل من 

�احد باملئة من اجلن�سني يف العام 1975.
اآخرين يف  213 مليون طفل  ف��اإن  الآن،  ��فقا لأك��رب درا�سة جترى حتى 
الفئة العمرية بني خم�سة اأعوام �19 عاما كانوا يعانون من زيادة يف الوزن 
اإىل  ا�ستنادا  البدانة �ذلك  اإىل م�ستوى  املا�سي، لكنهم مل ي�سلوا  العام  يف 

قيا�ض طول ��زن 129 مليون �سخ�ض.
�دعا الباحثون اإىل حت�سني التغذية يف البيت �املدر�سة �ممار�سة املزيد من 
التمرينات ملنع جيل من الو�سول اإىل �سن البلوغ �هو عر�سة ملخاطر اأكرب 

لالإ�سابة بال�سكري �اأمرا�ض القلب �ال�سرطان ب�سبب البدانة.
الختيارات  على  امل�ستهلكني  مل�ساعدة  ح��اج��ة  ه��ن��اك  اإن  ال��درا���س��ة  �ق��ال��ت 
ال�سحية �دعت اإىل �سر�رة التفكري يف فر�ض �سرائب �قيود �سارمة على 

ت�سويق الوجبات ال�سريعة.

فقد ب�صره خللو طعامه 
من الفيتامينات

ال�سحة  �خ���������رباء  الأط������ب������اء  ي���ن�������س���ح 
ب�����س��ر�رة ت��ز�ي��د اأطفالهم  الآب����اء ع���ادة 
كامل  لنمو  بالفيتامينات  غنية  باأغذية 
اأطعمت  كندية  عائلة  �لكن  �م��ت��وازن. 
فيتامني  طفلها �جبات ل حتتوي على 
الطفل  ف��ق��دان  كانت  �النتيجة  معني. 

لب�سره.
�ا�سعة  الأمل��ان��ي��ة  ب��ي��ل��د  �سحيفة  ذك����رت 
عاما(   11( كنديا  طفال  اأن  النت�سار 
فرتة  اأثناء  تنا�له  بعد  بالعمى،  اأ�سيب 
معاناته من ح�سا�سيات عديدة فقط حلم 
�البطاط�ض  اخل��ن��زي��ر  �حل���م  اخل����ر�ف 
م��واد غري غنية  �اخليار. �هي  �التفاح 

بفيتامينات �سر�رية للب�سر.
هذه  م��ن  اأي  اأن  ال�سحيفة  �اأ����س��ح��ت 
 A( فيتامني  على  حتتوي  ل  الأطعمة 
�الفلفل  �ال�����ذرة  اجل����زر  يف  امل���وج���ود   )
ما  �هو  للب�سر.  �ال�سر�ري  �ال�سبانخ 
تدريجيا  ال�سبي  اإىل جفاف عيون  اأدى 

ب�سبب نق�سان هذا الفيتامني.

مركبة ف�صاء رو�صية 
يف مهمة اإمداد 

اأنهم  اأت�������راك،  اآث�����ار  اأع���ل���ن ع��ل��م��اء 
اجللود،  خلياطة  اأداة  على  ع��رث�ا 
عمرها  ال���ع���ظ���م  م����ن  م�����س��ن��وع��ة 
قهرمان  ب���ولي���ة  ع�����ام،   7500

مرع�ض، جنوبي تركيا.
�ق����ال رئ��ي�����ض ف��ري��ق ال��ت��ن��ق��ي��ب يف 
اإنهم  تلة د�موز تبه ، خليل تكني، 
ت�سبه  ت���خ���رمي  اأداة  ع��ل��ى  ع�����رث�ا 
ت�ستخدم يف  ك��ان��ت  امل��دب��ب،  ال��ق��ل��م 

ت�سميم اجللديات �خياطتها.
لفتح  ت�����س��ت��خ��دم  ال��ت��خ��رمي  �اأداة 
خياطته،  ق��ب��ل  اجل���ل���د  يف  ث���ق���وب 

بح�سب �كالة الأنا�سول .
�اأ�ساف تكني اأن الأداة التي عرث�ا 
عليها م�سنوعة من العظم �تعود 
ل��ل��ع�����س��ر احل����ج����ري، ح���ي���ث يقدر 
�مثل  ع��ام،   7500 بنحو  عمرها 
تلك الأداة كانت �سائعة يف خمتلف 
مناطق الأنا�سول يف عهود قدمية، 
�بعد اكت�ساف املعادن، باتت ت�سنع 

من احلديد �النحا�ض �الرب�نز.
اأداة  اكت�ساف  اأن  اإىل  تكني  �اأ���س��ار 
التلة،  يف  ال��ع��ظ��م��ي��ة  ال���ت���خ���رمي 
تلك  يف  الأه�������ايل  اأن  اإىل  ي�����س��ري 
احلقبة كانوا ي�ستفيد�ن من جلود 
مثل  اأ���س��ي��اء  ل�سناعة  احل��ي��وان��ات، 

املالب�ض �احلقائب.
العديد  على  ع��رث�ا  اأنهم  �اأ����س��ح 
امل�ستخدمة  الأث���ري���ة  ال��ق��ط��ع  م��ن 
الأ�اين  م��ث��ل  ال��ي��وم��ي��ة  يف احل��ي��اة 
ال�سوء  ت�سلط  التلة،  يف  املزخرفة 
ع���ل���ى ط��ب��ي��ع��ة ح���ي���اة ���س��ك��ان��ه��ا يف 
املنطقة  ���س��ك��ان  اإن  �ق���ال  امل��ا���س��ي. 
ُرحل،  �سبه  كانوا  احلقبة،  تلك  يف 
لتاأمني  امل��ا���س��ي��ة  ع��ل��ى  �ي��ع��ت��م��د�ن 

احتياجاتهم الغذائية.

زوبعة تثري 
الرعب يف م�صبح 

فاجاأت  للده�سة،  مثري  م�سهد  يف 
الفنادق  اأحد  نزلء  �سغرية  ز�بعة 
ممار�ستهم  اأث�����ن�����اء  ال����ي����ون����ان  يف 
ال�سباحة يف امل�سبح املرفق للفندق، 
الأمر الذي دب الذعر بني النزلء 
�ت�����س��ب��ب ب��ت��ط��اي��ر م��ظ��الت��ه��م يف 
ال����ه����واء.  ال��ت��ق��ط ف��اك��ت��رين اإي����ان 
ال�سبت  فيديو  مقطع  هندر�سون 
يظهر  ليند��ض،  فندق  يف  املا�سي 
ال��ل��ح��ظ��ات امل��رع��ب��ة ال��ت��ي م���ر بها 
ز�بعة  هبت  عندما  الفندق  ن��زلء 
�ن�ساأت  امل�����س��ب��ح.   داخ����ل  ���س��غ��رية 
ال���ز�ب���ع���ة ع��ل��ى ح���ني غ����رة ��سقت 
امل�����س��ب��ح باجتاه  م��ي��اه  ط��ري��ق��ه��ا يف 
جم���م���وع���ة م����ن ال�����ن�����زلء ال���ذي���ن 
امل�سبح،  ح����واف  اأح����د  ع��ل��ى  ك���ان���وا 
اأن تتطاير املظالت �املنا�سف  قبل 

�املمتلكات ال�سخ�سية يف الهواء. 

ت�صاعد  نباتات   4
على النوم بعمق

البيت  يف  ال���ن���ب���ات���ات  ل����زراع����ة 
جم���م���وع���ة م����ن ال���ف���وائ���د اإىل 
�قد  اجل��م��ايل،  ال�سكل  ج��ان��ب 
بع�ض  اأن  درا������س�����ات  اأظ����ه����رت 
ه����ذه ال���ن���ب���ات���ات ت�����س��اع��د على 
اإذا  بعمق  �ال��ن��وم  ال���س��رتخ��اء 
كانت يف غرفة النوم اأ� بالقرب 
اأن قلة  امل���ع���ر�ف  م��ن��ه��ا. �م���ن 
النوم  ��سعوبة  ال��ن��وم،  �ساعات 
ت�سبب  التي  امل�ساكل  من  بعمق 
ال�سّبار.  �ال�����س��ك��ري.  ال�سمنة 
نبات ال�سّبار من اأف�سل ��سائل 
النوم.  غرفة  يف  ال��ه��واء  تنقية 
اإن����ه ي��ط��ل��ق الأك�����س��ج��ني طوال 

الليل، اإىل جانب �سكلة اجلمايل 
بالهد�ء.  اإح�سا�ساً  مينح  ال��ذي 
اليا�سمني  مينح  ل  اليا�سمني. 
رائحة طيبة زكية فقط، �اإمنا 

ي�سفي اأجواء ال�سرتخاء.
الالفندر  ي��ق��ل��ل  ال����الف����ن����در. 
�ي�ساعد  ال��ت��وت��ر،  )اخل���زام���ى( 
ع��ل��ى ال��ن��ع��ا���ض �ال���س��ت��غ��راق يف 
العنكبوت.  نبات  بعمق.  ال��ن��وم 
ميت�ض نبات العنكبوت الر�ائح 
�ت�ساعد  ال���ه���واء،  يف  ال��ع��ال��ق��ة 
املواد  من  للهواء  التنقية  ه��ذه 
ب�سكل  ال��ن��وم  على  الكيميائية 

اأف�سل.

�هذه بع�ض فوائد البوتا�سيوم:
�م�ساعدة  ال��دم  �سغط  تنظيم  على  البوتا�سيوم  يعمل 
يف  ال�سوائل  م�ستويات  �تنظيم  الل��ت��ئ��ام  على  اجل���ر�ح 
اجل�سم �تن�سيط عمل الع�سالت �التقليل من خماطر 
�الأرق  التعب  في�سبب  نق�سه  اأم��ا  الدماغية.  ال�سكتة 

�الكاآبة.
�هذه بع�ض املواد الغذائية الغنية بالبوتا�سيوم:

 1500 نحو  املجففة يحتوي على  الفواكه  · كوب من 
مليغرام من البوتا�سيوم

400 مليغرام. نحو  على  حتتوي  �احدة  · موزة 
مليغرام   1000 نحو  اأفوغاد� حتتوي علىى  · قطعة 

من البوتا�سيوم.
جدا  غنية  تعد  �األ��وان��ه��ا  اأنواعها  بجميع  البطاطا   ·
املتو�سطة احلجم  البطاطا  بالبوتا�سيوم، �حتتوي حبة 

على نحو 900 مليغرام من البوتا�سيوم.
 600 ن��ح��و  ع��ل��ى  ي��ح��ت��وي  ال��ف��ا���س��ول��ي��اء  م���ن  · ك���وب 

مليغرام من البوتا�سيوم.
معجون  مثل  �منتجاتها  الطماطم  من  �احد  كوب   ·
ال��ط��م��اط��م، ي��ح��ت��وي ع��ل��ى ن��ح��و 1800 م��ل��ي��غ��رام من 
التي  الكمية  م��ن  ب��امل��ائ��ة   40 ح���وايل  اأي  البوتا�سيوم، 

يحتاجها الإن�سان يوميا.
من  ن�����س��ب��ي��ا  ك��ب��رية  ك��م��ي��ات  ع��ل��ى  ي��ح��ت��وي  · ال�����س��م��ك 
يحتوي  كال�سلمون،  اأنواعه  بع�ض  �هناك  البوتا�سيوم، 

على ن�سب مرتفعة من هذا املعدن الثمني.

الدهون التقابلية .. خطر يجهله البع�ض!
�املاأكولت  امل��ع��ج��ن��ات  يف  التقابلية  ال��ده��ون  ت�ستخدم 

املقلية. �هي لي�ست عدمية الفائدة فح�سب، بل اإنها اأحد 
لي�ست كل  لكن  الإن�سان.  الدهون اخلطرية على �سحة 
الدهون م�سرة، فبع�سها عن�سر اأ�سا�سي للج�سم. فكني 

نتعرف على الدهون امل�سرة �النافعة؟
ي��ك��رث احل��دي��ث ع��ن ال���ده���ون �خم��اط��ره��ا ع��ل��ى �سحة 
الأمرا�ض  ال��ع��دي��د  يف  تت�سبب  اأن��ه��ا  ل�سيما  الإن�����س��ان، 
من  �غ��ريه��ا  �ال�����س��ك��ري  ال�����س��راي��ني  �ت�سلب  كال�سمنة 
الأم���را����ض اخل��ط��رية. �رغ���م اأن��ه��ا عن�سر غ��ذائ��ي مهم 
ب���ني ده����ون املفيدة  ال��ت��م��ي��ي��ز  ي��ن��ب��غ��ي  اأن����ه  اإل  ل��ل��ج�����س��م، 

�الدهون امل�سرة بال�سحة.
بع�ض هذه الدهون �سحي ��سر�ري للج�سم مثل دهون 
تنظيم  على  ت�ساعد  فهي  امل�سبعة،  غ��ري   -3 الأ�م��ي��غ��ا 
اجل�سم  ت���ز�د  كما  اجل�����س��م،  يف  الكولي�سرت�ل  م�ستوى 
باأحما�ض دهنية ل ي�ستطيع اجل�سم تكوينها مثل حم�ض 
عن  ف�سال  النمو مثال.  على  ي�ساعد  الذي  اللينولينك 
ذلك فاإن الدهون تعد م�سدرا مهما لبع�ض الفيتامينات 
 ،"D"  �  "A " ف��ي��ت��ام��ني  ال���ده���ون م��ث��ل  ال��ذائ��ب��ة يف 
�غ���ريه���ا. ب��ي��د اأن����ه غ��ال��ب��ا م��ا ي��ح��ت��ار امل����رء ح��ني يتعلق 
ال��ده��ون يف خمتلف  اأن���واع  ب��ني خمتلف  بالتميز  الأم���ر 

الأطعمة التي ن�ستهلكها يوميا.
امل�����س��رة غري  ال��ده��ون  اإح����دى  التقابلية  ال��ده��ون  ت��ع��د 
امل���ع���ر�ف���ة ك���ث���ريا رغ����م اأن���ه���ا م��ن��ت�����س��رة ب�����س��ك��ل ك��ب��ري يف 
الأطعمة خ�سو�ساً يف املعجنات �املقليات. �يعتقد خرباء 
الأمرا�ض  من  العديد  ت�سبب  الدهون  هذه  اأن  التغذية 
التغذية  في�سيولوجيا  اأخ�سائي  بينهم  ي��وؤك��ده  ما  �ه��و 
الرب�فو�سور غريهارد ياراي�ض الذي �سدد يف مقابلة مع 
DWعربية على اأن الدهون التقابيلة ت�سبب اأمرا�ساً 

ت�سلب �سرايني القلب �الد�رة الدموية �ال�سكري.

كيف تت�شكل الدهون التقابلية؟
�تت�سكل الدهون التقابلية اأثناء ت�سنيع الدهون ال�سلبة، 
بال�سغط  ُتعالج  نباتية  زي��وت  عبارة  هي  الدهون  �ه��ذه 
لتتحول  ال��ت��ف��اع��ل،  ي�سمى مب�����س��رع  م��ا  ع��رب  �احل������رارة 
بذلك اإىل دهون قا�سية. �تفيد الدهون ال�سلبة جدا يف 
التعامل  ت�سهل  اإذ  املعجنات،  الغذائية مثل  املواد  ت�سنيع 
على  ُت�ساعد  ال��ده��ون  ه��ذه  اأن  ع��ن  ف�سال  العجينة  م��ع 
الح��ت��ف��اظ ب���امل���واد ال��غ��ذائ��ي��ة ل���ف���رتٍة ط��وي��ل��ة. �سحيح 
الملاأكولت  ملنتجي  مهمة  ف��وائ��د  ال�سلبة  ل��ل��ده��ون  اأن 
الدهون  اأ�سرارها كثرية تتمثل يف ت�سكل  الغذائية، لكن 
التقابلية اأثناء عملية الت�سنيع، �هو ما يحذر منه خرباء 
التغذية كثريا، فحتى الآن مل يتمكن العلماء من اإيجاد 
فوائد �سحية لهذه الدهون ف�سال عن اأن تنا�ل خم�سة 
غرامات منها يومياً يرفع من احتمال الإ�سابة باأمرا�ض 
القلب �الد�رة الدموية بن�سبة خم�سة �ع�سرين باملائة. 
من  قطعتني  بتنا�ل  اإليها  ال��و���س��ول  ميكن  ن�سبة  �ه��ي 
م��ن خ��ط��ورة هذه  �ل��ل��ح��د ّ  ي��وم��ي��اً.  الب�سكويت اجل��اه��ز 
ا�ستهالك  ب��ت��ج��ن��ب  ال��ت��غ��ذي��ة  ي��ن�����س��ح خ����رباء  ال����ده����ون، 
بع�ض  اأن  علما  ال�سريعة،  �الأطعمة  اجلاهز  الب�سكويت 
باإلزام  قامت  �هنغاريا،  �النم�سا  الدمنارك  مثل  ال��د�ل 
ال�سركات امل�سنعة لالأغذية بعدم جتا�ز ن�سب حمددة من 
اأخرى  د�ل  فر�ست  كما  الأطعمة.  يف  التقابلية  الدهون 
على املنتجني كتابة كمية الدهون التقابلية املوجودة يف 
املنتج على الغالف، يف حني يتم التفكري مبنع ا�ستخدام 

هذه الدهون م�ستقبال يف كل الأغذية امل�سنعة.

البوتا�صيوم.. معدن ثمني فوائده 
جمة ول ي�صتغني اجل�صم عنه

ل يحتاج الإن�شان لأكرث من 4700 مليغرام من البوتا�شيوم يوميا، والتغذية اجليدة ميكن اأن 
تغطي اجل�شم بالكميات الكافية من هذا املعدن الثمني. لكن ما هي فوائد البوتا�شيوم واأين 

يتواجد بكرثة؟
تناول اخل�شروات والفواكه مهم جدا للإن�شان ويوؤثر اإيجابيا على �شحته وخا�شة اإذا كانت 

طازجة. لكن الفواكه واخل�شار ل تكفي لتزويد اجل�شم بجميع الفيتامينات اللزمة للنمو 
واملعادن  الفيتامينات  من  بالكثري  التزود  املرء  على  ويجب  اجل�شم.  اأع�شاء  ولتغذية 

التي  املهمة  املعادن  من  هو  والبوتا�شيوم  اجل�شم.  ن�شاطات  لتغطية 
تواجدا  معدن  اأكرث  ثالث  ويعد  اجل�شم،  عليها  يعتمد 

يف اجل�شم. وين�شح الأطباء بتناول الإن�شان البالغ 
ذكر  ما  ح�شب  البوتا�شيوم،  من  مليغرام   4700
"دير غيزنودهايت" الأملاين املتخ�ش�ض يف  موقع 

تبدو  الكمية  وهذه  الطبية.  الن�شائح  تقدمي 
للولهة الأوىل كبرية جدا لكن التغذية اليومية 

اجليدة ميكن اأن تغطيها دون م�شاكل، اإل يف حالة الأ�شخا�ض الذين يكرثون من �شرب القهوة 
وامل�شروبات الكحولية اأو الذين يكرثون من تناول املاأكولت املاحلة.
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�ش�ؤون حملية

مع انطلق مو�شم مو�شيقى اأبوظبي الكل�شيكية

اأورك�صرتا لو�صرين ال�صيمفونية تاأ�صر جمهور اأبوظبي والعني على مدار يومني 
�شعيد بن طحنون ي�شهد النطلقة الأوىل للفعاليات بقلعة اجلاهلى

يف مو�شمه الأول

م�صلم بن حم يكرم الفائزين يف �صاعر ملتقى العوامر للق�صيد 

عاداتنا �شمن برنامج العني الثقايف 

متحف العني الوطني يعرف اجلمهور على العادات املتبعة يف مو�صم احل�صاد »اليداد«

•• اأبوظبي- العني - الفجر:

باأبوظبى اخلمي�ض  العني �ق�سر الم��ارات  �سهدت قلعة اجلاهلى مبدينة 
 68 التي ت�سم  ال�سيمفونية  اأ�رك�سرتا لو�سرين  املا�سيني حفل  �اجلمعة 
مو�سيقياً �تعترب من اأرقى فرق الأ�رك�سرتا الأ�ر�بية، �ذلك �سمن فعاليات 
مو�سيقى اأبوظبي الكال�سيكية، حيث �سهد احلفل اإقباًل جماهريياً �ا�سعاً 
يف قلعة اجلاهلى مبدينة العني �م�سرح ق�سر الإم��ارات باأبوظبي، �لقى 
نيكول�ض  املنفرد  �العازف  الأمريكي جيم�ض جافيجان  الفرقة  قائد  اأداء 

اأجنيليت�ض اإعجاب احل�سور الذي ا�ستمتع بهذا العمل املو�سيقي الفاخر.
اأبوظبي  مو�سيقى  م��ن  اجل��دي��د  املو�سم  انطالقة  اأع��ق��اب  يف  ذل��ك  �ي��اأت��ي 
الكال�سيكية اخلمي�ض املا�سي يف قلعة اجلاهلي بالعني حيث قدمت الفرقة 
املتميزة اأ�ىل حفالتها بح�سور معايل ال�سيخ �سعيد بن طحنون اآل نهيان، 

�عدد من كبار امل�سوؤ�لني �ال�سخ�سيات الهامة.
الرن�يجي  للموؤلف  البيانو  اأعمال مثل كون�سريتو  ��سهد احلفالن عزف 
اإدفارد جريج، �الق�سيدة ال�سيمفونية ال�سهرية لريت�سارد فاجرن )�سيغفريد 
Siegfried Idyll(، ��سيمفونية بيتهوفن الرابعة التي يعود  اإديل - 
رحمانينوف  ل�سريجي  الثاين  البيانو  �كون�سريتو   ،1806 اإىل  تاريخها 
�العديد   ،)1876( الأ�ىل  برامز  ��سيمفونية   ،)1901-1900 )من 
م��ن الأع��م��ال ال��ك��ب��رية الأخ����رى ال��ت��ي ي��درج��ه��ا امل���وؤرخ���ون املو�سيقيون يف 
اأبوظبي  ’مو�سيقى  برنامج  �يقام  الر�مان�سي".  الع�سر  "مو�سيقى  حقبة 
اآل  زاي��د  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال�سيخ  �سمو  م��ن  رع��اي��ة كرمية  الكال�سيكية‘ حت��ت 
نهيان، �زير اخلارجية �التعا�ن الد�يل، �بتنظيم دائرة الثقافة �ال�سياحة 
الربنامج  ��سيقدم  للرتفيه‘.   ’فال�ض  �سركة  اإنتاج  من  �هو  اأبوظبي،  يف 
يف مو�سمه اجلاري العديد من احلفالت املو�سيقية الرفيعة خالل الفرتة 

املمتدة من اأكتوبر 2017 �حتى اأبريل 2018.

•• العني - الفجر:

ال��ع��ام��ري ع�سو  ب��ن ح��م  ���س��امل  ب��ن  ك��رم ال�سيخ م�سلم 
رئي�ض  ابوظبي،  لإم���ارة  الوطني  ال�ست�ساري  املجل�ض 
ملتقى  يف  ال��ف��ائ��زي��ن  ح��م  ب��ن  جمموعة  اإدارة  جمل�ض 
اخت�ست  �ال���ت���ي  الأ�ل  مب��و���س��م��ه  للق�سيد  ال��ع��وام��ر 
بال�سعر النبطى �خا�سة لأفراد قبيلة العوامر يف �سائر 
الدكتور  ال�سيخ  بح�سور  �ذل��ك  العربي.  اخلليج  د�ل 
العام  العامري نائب المني  حممد بن م�سلم بن حم 
ملنظمة ام�سام بالمم املتحدة �ال�سيخ كرامة بن عاي�ض 
ب��ن ط��ب��ازا ال��ع��ام��ري، �ع���دد م��ن �سيوخ �اع��ي��ان قبيلة 

العوامر ، �نخبة من �سعراء اخلليج.
امللتقى  بفكرة  حم  بن  م�سلم  ال�سيخ  اأ�ساد  جانبه  �من 
�القائمني عليه ، م�سريا بالهتمام الكبري الذي توليه 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  راأ�سها  �على  الر�سيدة  القيادة 
اهلل،  ال��د�ل��ة، حفظه  رئي�ض  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة 
بال�سعر �ال�سعراء ب�سكل خا�ض �املور�ث الثقايف  ب�سكل 
عام �كذلك بالدعم امل�ستمر الذي يقدمه �ساحب ال�سمو 

اأبوظبي  عهد  �يل  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�سيخ 
نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة، �توجيهات �سموه 
الدائمة ب�سون ركائز الرتاث الإماراتي العريق الذي 
يحظى باحرتام �تقدير العامل.   �لأن ال�سعر عموماً، 
�ال�سعر النبطي خ�سو�ساً، ميثل اإحدى دعائم الثقافة 
عهد  منذ  الكبري  الهتمام  �هذا  �اخلليجية،  العربية 
اآل نهيان طيب اهلل  املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان 
فقط،  �ال�سعراء  لل�سعر  حمباً  يكن  مل  �ال��ذي   ، ث��راه 
الق�سائد يف خمتلف  الكثري من  �له  �ساعراً  كان  لكنه 
الد�لة  ���س��ع��راء  �ب���ني  ب��ي��ن��ه  �دارت  ال�����س��ع��ر،  اأغ���را����ض 
م�ساجالت �سعرية. �اهتم ال�سيخ زايد باإقامة جمال�ض 
ال�سعر يف خمتلف اأنحاء الد�لة، �رفع مكانة ال�سعراء 
��سجعهم. باعتبارهم جزءاً من ثقافة املجتمع �مكونات 
الر�سمية  املنا�سبات  خمتلف  يف  حا�سرة  لتظل  هويته، 
الربيك بن  بن  را�سد  اأ�سار  �الجتماعية. �من جانبه 
قا�سم العامري منظم ��ساحب فكرة امللتقى ان الغر�ض 
من اقامة هذا امللتقى هو امل�ساهمة يف تعزيز الهتمام 

بال�سعر اأحد عنا�سر الرتاث الثقايف للب�سرية.

�ساعر ملتقى  انه منذ الع��الن عن  �ا�ساف بن قا�سم 
العوامر للق�سيد �سهد اقبال كبري من �سعراء العوامر 
مت  �ال��ي��م��ن،  ع��م��ان  ��سلطنة  �ال�سعودية  الم����ارات  يف 
ل�ساعر  ال�ل  امل��و���س��م  يف  ���س��اع��راً   45 ب��ع��دد  الك��ت��ف��اء 
هذه  ب��زي��ادة  توقاعتنا  م��ع  للق�سيد  ال��ع��وام��ر  ملتقى 

الن�سبة يف املو�سم الثاين للملتقى.
خم�ض  اإىل  اإنق�سمت  امل�سابقة  اأن  ال��ع��ام��ري  �ا����س��ح 
مراحل  تبدء من املرحلة الأ�ىل � هي مرحلة الفرز 
، � تكونت  النتائج  اىل املرحلة اخلام�سة � هي اع��الن 
جلنة التحكيم من خرية �سعراء القبيلة �ذ�ت اخلربة 
يف جمال الق�سيد � الز�امل �هم اللجنة. مبارك بن 
حممد بن كليلة العامري- �سعيد بن م�سلم بن حيثول 
العامري- حمد بن �سامل بن د�مان العامري- جعفر 

بن �سعيد بن ال�سغيبة بن جعفر العامري.
كما �سمت جلنة التنظيم عدد من متذ�قي ال�سعر من 
�سباب القبيلة �هم: �سالح بن عبداهلل بن ال�سحري بن 
بن  طرموم  بن  مبخوت  بن  حممد   � العامري،  كليلة 

ك�سبوبه العامري.

العوامر  ملتقى  �ساعر  �ب��ريق  ال�ل  باملركز  ت��وج  �ق��د 
العامري  توكل  بن  بن مقبل  ال�ساعر حممد  للق�سيد 
نافع  ال�ساعر  اىل  الثاين  �املركز   ،  94.25% بن�سبة 
 ،  92%  : بن�سبة  ال��ع��ام��ري  ح�����س��ن��ى  ب���ن  ���س��امل��ني  ب���ن 
ن�سيعه  بن  مهدي  بن  حم�سن  ال�ساعر  الثالث  �املركز 
، �املركز الرابع ال�ساعر    91.5% العامري بن�سبة : 
حممد بن غامن بن ال�سب العامري بن�سبة 90.5%، 
العامري  �سحنه  �املركز اخلام�ض حممد بن حمد بن 
بن  ي�سلم  بن  ح�سن   : ال�ساد�ض  املركز   ،  87% بن�سبة 
الغفيلي  بن  حمد   : ال�سابع  املركز   ، العامري  ن�سيعه 
: �سامل بن �سعيد  الثامن  املركز   ، العامري  بن ن�سيعه 
بن �سحنه العامري املركز التا�سع : حممد بن علي بن 
حوا�ض العامري ، املركز العا�سر : حممد بن �سعيد بن 
عدد  بالقاء  التكرمي  حفل  ب��داأ  �ق��د   . ال��ع��ام��ري  �سعد 
مدى  ت��و���س��ح  ال�����س��ع��راء   م��ن  ملجموعة  الق�سائد  م��ن 
ال�ستماع  مت  ثم  �م��ن   ، �القيادة  ال�سعب  بني  اللحمة 
اىل الق�سائد الفائزة باملراكز اخلم�ض ال�ىل، �يف ختام 

احلفل مت تكرمي الفائزين.

•• العني - الفجر:

نظم متحف العني الوطني �دائرة الثقافة 
عرب  "رحلة  فعالية  اأبوظبي   - �ال�سياحة 
عاداتنا" جلميع فئات املجتمع اأم�ض ال�سبت 
القادم،  نوفمرب  من  ال��راب��ع  فى  لتتوا�سل 
ب��ه��دف  ت��ع��ري��ف اجل��م��ه��ور م��ن مواطنني 
ال����ع����ادات  ب��ع�����ض  ع���ل���ى  �ز�ار  �م��ق��ي��م��ني 
�التقاليد املتبعة يف جمتمع د�لة الإمارات 
على  الرتكيز  خ��الل  م��ن  املتحدة  العربية 

املخز�ن الرتاثي لها. 
اأم�ض  ال��ت��ا���س��ع��ة ���س��ب��اح  ب�����داأت اجل���ول���ة يف 
�امتدت اإىل ما بعد ظهر نف�ض اليوم،حيث 
انطلقت من متحف العني الوطني، مر�راً 
اأ�سجار  اأن����واع  على  للتعرف  ال��ع��ني  ب��واح��ة 
ال��ن��خ��ي��ل �م���وا����س���م ح�����س��اد ك���ل ن����وع منها 

�التعرف على عملية "اليداد" اأي احل�ساد 
داخل �احة العني، �من ثم مت التوجه اإىل 
قامت  حيث  الإماراتية  الأ�سر  اإح��دى  بيت 
امل�����س��ارك��ني على  بتعريف  الأم��ه��ات  اإح���دى 
�ما  ال��ك��ن��از  لعملية  ال��الزم��ة  ال��ت��ج��ه��ي��زات 
ي�ساحبها من تفريغ ل"العذ�ق" �ن�سرها 
مرتفعة"  تراثية  "مفار�ض  م�ساطيح  على 
"حفظها"  ك���ن���زه���ا  ث����م  �م�����ن  ل��ت��ن��ظ��ي��ف��ه��ا 
يف احل���ا�ي���ات امل���ع���دة ل��ه��ذا ال��غ��ر���ض ليتم 

الإحتفاظ بها يف املخازن.
ت��ع��د �اح����ات ال��ع��ني زاخ����رة �غ��ن��ي��ة باأجود 
يف  اأ�سحابها  ي�ستنفر  حيث  النخيل،  اأن��واع 
حملياً  عليه  يطلق  م��ا  اأ�  احل�ساد  مو�سم 
عملية اليداد )تفريغ النخيل من العذ�ق 
قدمياً  عائالتهم  لتهب  بالتمور(  املحملة 
عذ�قها  بتفريغ  النخيل  حم�سول  جلني 

لعملية  ا���س��ت��ع��داداً  �جتهيزها  ال��ت��م��ور  م��ن 
خمتلفة  حا�يات  يف  التمور  )حفظ  الكناز 
مو�سم  نهاية  اإىل  ت�ستمر  التي  الأح��ج��ام( 
احل�������س���اد ل��ت��ح��ف��ظ ه�����ذه ال���ت���م���ور لفرتة 

ال�ستاء.
�الكناز تعني باللهجة املحلية حفظ التمور 
بعد جتفيفها يف حا�يات خمتلفة الأحجام 
�اأنواعها  ال��ن��خ��ي��ل  ل���ك���رثة  ن���ظ���راً  �ذل�����ك 
متيزت  �ا���س��ع��ة  م�ساحات  على  �ام��ت��داده��ا 
بها �احات العني قدمياً �مازالت اإىل يومنا 
اإىل  النخيل  زراع����ة  احل��ا���س��ر ح��ي��ث مت��ت��د 
البيوت لت�سبع �سغف ال�سكان بهذه ال�سجرة 
املميزة �التي كانت ت�ساهم يف �سد حاجتهم 
عديدة  �سنوات  قبل  كبرٍي  بقدٍر  الأك��ل  من 
الكثرية  ا�ستخداماتها  ج��ان��ب  اإىل  م�ست 

اإىل يومنا احلايل.

موؤمتر الأ�صعة الوردي الرابع ي�صتعر�س 
ا�صتخدامات الذكاء ال�صطناعي 

•• اأبوظبي - الفجر:

اأبوظبي  �سركة  من�ساآت  اإح���دى  اخل��ارج��ي��ة،  العالجية  اخل��دم��ات  نظمت 
العني  يف  ال���وردي  لالأ�سعة  ال��راب��ع  امل��وؤمت��ر  "�سحة"،  ال�سحية  للخدمات 
م��ن ال�����س��اع��ة ال��ث��ام��ن��ة ���س��ب��اح��اً ح��ت��ى ال�����س��اع��ة اخل��ام�����س��ة ع�����س��راً بح�سور 
�فني الأ�سعة  الثدي  اأ�سعة  �اأخ�سائي  الأ�سعة  �فنيي  اأخ�سائي  من   300
"�سحة"  �سركة  املتدربني من موظفي  �الأطباء  �الأطباء  ال�سوتية،  فوق 

�القطاع اخلا�ض.
�احلا�سل  التوايل  على  الرابعة  لل�سنة  تنظيمه  الذي مت  املوؤمتر  �ت�سمن 
على 9 �ساعات معتمدة للتعليم امل�ستمر من قبل دائرة ال�سحة – اأبوظبي، 
تطبيق  يف  متخ�س�سني  متحدثني  مب�ساركة  امل��ح��ا���س��رات  م��ن  جمموعة 
تكنولوجيا الت�سوير بالأ�سعة بالإ�سافة اإىل �ر�ستي عمل لالأطباء �فنيني 
الأ�سعة. �مت خالل املوؤمتر عر�ض فوائد �طرق الت�سوير املختلفة يف الك�سف 
مري�ض  �معاجلة  متابعة  �مهارات  املبكرة  املراحل  يف  الثدي  �سرطان  عن 
للك�سف عن  املختلفة  الطرق  ال�سوء على  ت�سليط  .كما مت  الثدي  �سرطان 
الفوق �سوتية،  الإ�سعاعي للثدي، �املوجات  الت�سوير  الثدي مثل  �سرطان 

�الت�سوير بالرنني املغناطي�سي �ت�سخي�ض الأن�سجة عرب اأخذ خزعة.
كالعالج  املختلفة  بالطرق  ال��ع��الج  اإدارة  على  ال�سوء  امل��وؤمت��ر  �سلط  كما 
اتباع  اأهمية  اإىل الرتكيز على  بالإ�سافة  التدخل اجلراحي  اأ�  الهرموين، 
الثدي  ���س��رط��ان  �ع���الج  ت�سخي�ض  يف  التخ�س�سات  متعدد  متكامل  نهج 
�اإظهار د�ر مراقبة اجلودة �الت�سوير الإ�سعاعي يف خف�ض جرعة العالج 
الفح�ض  زي��ادة ح�سا�سية �خ�سو�سية  اىل  اأي�ساً  املوؤمتر  يهدف  للمري�ض. 
اإىل  الثدي �خطر حتولها لحقا  اأخ��رى يف  اأمرا�ض حميدة  �الك�سف عن 

�سرطان. 
�تعليقاً قال الدكتور عمر اجلابري، املدير التنفيذي الطبي يف اخلدمات 
�سركة  لأه���داف  حتقيقاً  امل��وؤمت��ر  ه��ذا  تنظيم  "ياأتي  اخلارجية  العالجية 
طريق  ع��ن  �ذل���ك  مهنياً  �ت��ط��وي��ره��م  امل��وظ��ف��ني  ق����درات  �سحة" لتنمية 
يف  �ال��ت��ط��ورات  امل�ستجدات  باآخر  اط��الع  على  لإبقائهم  امل�ستمر  التدريب 
جمال اأ�سعة الثدي. �متا�سياً مع خطة �سركة اأبوظبي للخدمات ال�سحية 
م�ستوى  على  الأ�ىل  للمرة  الطبي  ال�سطناعي  الذكاء  لتطبيق  )�سحة( 
موؤمتر  اأجندة  اإىل  ال�سطناعي  الذكاء  باإ�سافة  العام  ه��ذا  قمنا  ال��د�ل��ة، 
هذه  ا�ستخدام  كيفية  على  ال�سوء  لت�سليط  �ذل��ك  الرابع  ال��وردي  الأ�سعة 
التكنولوجيا يف جمال الك�سف املبكر عن �سرطان الثدي عن طريق قراءة 

�سور اأ�سعة الثدي �ت�سخي�ض احلالت يف مدة زمنية قيا�سية."
التوعية  حملة  م��وؤخ��راً  اأطلقت  قد  اخلارجية  العالجية  اخلدمات  �كانت 
املبكر  الك�سف  بتوفري فحو�سات  �التي تقوم من خاللها  الثدي  ب�سرطان 
اإمارة  يف  �املقيمني  امل��واط��ن��ني  جلميع  �ذل���ك  جم��ان��اً  ال��ث��دي  �سرطان  ع��ن 
اأبوظبي �ذلك يف  اأبوظبي ملدة �سهرين متا�سياً مع حملة دائرة ال�سحة - 

مركزي بني يا�ض �مدينة خليفة يف اأبوظبي �مركز املويجعي يف العني.

الرتبية الأخلقية تراث خليجي اأ�شيل
دائرة الثقافة وال�صياحة - اأبوظبي تنظم املوؤمتر 

اخلليجي اخلام�س للرتاث والتاريخ ال�صفهي 
•• اأبوظبي - الفجر:

اخلام�ض  اخلليجي  امل��وؤمت��ر  اأب��وظ��ب��ي   - �ال�سياحة  الثقافة  دائ���رة  تنظم 
"الرتبية الأخالقية تراث خليجي  للرتاث �التاريخ ال�سفهي حتت عنوان 
اأ�سيل"، مب�ساركة عدد من الأكادمييني �الباحثني �اخلرباء يف اجلامعات 
اخلليجّية �املوؤ�س�سات التعليمية �اجلهات املعنّية بالرتاث �التاريخ، اإ�سافة 
اإىل عدد من املتخ�س�سني يف علم الجتماع �التاريخ، �ذلك يف فندق �سانت 

ريجي�ض باأبوظبي، غدا �ملدة يوميني.
يوؤكد املوؤمتر على اأهمية الرتبية الأخالقية كرتاث خليجي اأ�سيل �بخا�سة 
اأّن د�لة الإمارات قد اأ�لت الهتمام الكبري بالبعد الإن�ساين �الأخالقي يف 
تطوير النظام التعليمي، بناء على توجيهات �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
بن زايد اآل نهيان، �يل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة، 
بت�سمينها يف املنهج الدرا�سي، �هو ما يوجب ت�سافر جهود اجلميع لإجناح 

الربنامج.
التي  ال�سابقة  اخلليجّية  للموؤمترات  ام��ت��داداً  امل��وؤمت��ر  ه��ذا  تنظيم  �ي��اأت��ي 
اأبوظبي  2010 يف  اأبوظبي منذ عام   - �ال�سياحة  الثقافة  دائ��رة  نظمتها 
ملناق�سة امل�ستجدات �الدرا�سات التي تقوم بها املوؤ�س�سات �الهيئات الثقافّية 
�الرتاثّية يف د�ل جمل�ض التعا�ن اخلليجي يف جمال الرتبية الأخالقية، 
امل���ادة يف جميع مدار�ض  تطبيق  ب��دء  احل���ايل  ال��درا���س��ي  ال��ع��ام  �سهد  حيث 

الد�لة.
اإجنازه  ملا مت  نوعية  اإ�سافة  �اأه��داف��ه،  امل��وؤمت��ر احل��ايل مب��ح��ا�ره،  �ي�سكل 
ال��د�رات الأربعة ال�سابقة، حيث يتنا�ل مو�سوعاً م�ستقبلياً على درجة  يف 
رفيعة من حيث الأهمية، �هو ما يتعلق بالرتبية الأخالقية �د�رها يف يف 
لدى  الرفيعة  �الأخالقيات  �الف�سائل  الإيجابية  �تر�سيخ  القيم،  حماية 
الطلبة منذ مقاعد الدرا�سة ب�سورة عامة، ما ميكنهم من الإ�سهام يف دفع 

م�سرية النه�سة احل�سارية، التي ت�سهدها الد�لة يف جميع املجالت.
ملا  مهمة،  املوؤمتو  فيهذل  اخلليجي  التعا�ن  جمل�ض  د�ل  م�ساركة  �تعترب 
لديها من الإجنازات �ال�سرتاتيجيات التي ت�سكل اأ�سا�ساً قوياً لتحقيق كل 
هذه الأهداف، �تبادل اخلربات املميزة �العمل حتت مظلة ثقافّية خليجّية 
�ت��وؤك��د على د�ر هذا  ال�ساعدة،  ل��الأج��ي��ال  �الأج����داد  الآب���اء  ت��راث  حتمي 
الرتاث يف توطيد اأُ�س�ض اللحمة اخلليجية، التي ت�ستمد متانتها من الد�ر 
الواعدة  اخلليجية  التطلعات  �بناء  الطاقات،  ح�سد  يف  للرتاث  املتنامي 

بالرخاء �التطور �امل�ستقبل امل�سرق.



العدد 12147 بتاريخ 2017/10/15   
اعالن بيع  عقار بالن�ضر للمنفذ �ضده   

فى الدعوى رقم 2015/414  تنفيذ عقاري         
طالب التنفيذ: بنك اخلليج ال�ل 

عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - بور �سعيد - مقابل ديره �سيتي �سنرت 
املنفذ �سده :  دهرميندرا كي�سان جوكل غاندى 

عنوانه :  الإمارات - �يعلن على مقر عمله الكائن - بدبي - راأ�ض اخلور - �سركة القطع امليكانيكية - حمل رقم )6( 
ملك حممد �عبداهلل عي�سى - بجوار كراج املاجد لل�سيارات )هيونداي( مقابل تقاطع را�ض اخلور. 

اقت�سى احلال  ان  التالية  الثالث  الي��ام  م�ساء �يف   5.00 ال�ساعة   2017/10/22 املوافق  الأح��د   ي��وم  ان��ه يف 
�سيجرى بيع العقار املو�سحة ا��سافه على الراغبني يف ال�سراء اتخاذ اجراءات املزايدة مع  اجلهة التى انيط بها 

البيع )�سركة المارات للمزادات  www.emiratesauction.ae (  �ذلك يف التاريخ املحدد اعاله .
�على راغبي ال�سراء من مواطني ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة �لكل من 
لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع �يف املواعيد 
الثمن �امل�سارييف خالل  اي��داع كامل  املدنية �على من يعتمد عطا�ؤه  الإج��راءات  301 من قانون  باملادة  املبينة 
ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع �فيما يلي ا��ساف املمتلكات  :  اأ��ساف العقار : عبارة عن حق منفعة الذي ينتهي 
2018/3/29 - رقم الر�ض : 749 - املنطقة : ند ح�سة - ا�سم املبنى - �سربينج - رقم الوحدة : 2006 - رقم 

البلدية : 249-626 - القيمة التقديرية : 800000 درهم  - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.
 رئي�س الق�ضم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12147 بتاريخ 2017/10/15   
اعالن بيع  عقار بالن�ضر  

فى الدعوى رقم 2015/414  تنفيذ عقاري         
طالب التنفيذ: بنك اخلليج ال�ل 

عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - بور �سعيد - مقابل ديره �سيتي �سنرت 
املنفذ �سده :  دهرميندرا كي�سان جوكل غاندى 

عنوانه :  الإمارات - �يعلن على مقر عمله الكائن - بدبي - راأ�ض اخلور - �سركة القطع امليكانيكية - حمل رقم )6( 
ملك حممد �عبداهلل عي�سى - بجوار كراج املاجد لل�سيارات )هيونداي( مقابل تقاطع را�ض اخلور. 

اقت�سى احلال  ان  التالية  الثالث  الي��ام  م�ساء �يف   5.00 ال�ساعة   2017/10/22 املوافق  الأح��د   ي��وم  ان��ه يف 
�سيجرى بيع العقار املو�سحة ا��سافه على الراغبني يف ال�سراء اتخاذ اجراءات املزايدة مع  اجلهة التى انيط بها 

البيع )�سركة المارات للمزادات  www.emiratesauction.ae (  �ذلك يف التاريخ املحدد اعاله .
�على راغبي ال�سراء من مواطني ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة �لكل من 
لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع �يف املواعيد 
الثمن �امل�سارييف خالل  اي��داع كامل  املدنية �على من يعتمد عطا�ؤه  الإج��راءات  301 من قانون  باملادة  املبينة 
ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع �فيما يلي ا��ساف املمتلكات  :  اأ��ساف العقار : عبارة عن حق منفعة الذي ينتهي 
2018/3/29 - رقم الر�ض : 749 - املنطقة : ند ح�سة - ا�سم املبنى - �سربينج - رقم الوحدة : 2006 - رقم 

البلدية : 249-626 - القيمة التقديرية : 800000 درهم  - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.
 رئي�س الق�ضم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12147 بتاريخ 2017/10/15   

اعالن بيع  عقار بالن�ضر 
فى الدعوى رقم 2016/582  تنفيذ عقاري         

طالب التنفيذ: بنك اخلليج ال�ل 
عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - املرقبات - �سارع ابوبكر ال�سديق 

املنفذ �سده :  اأمري م�سعود على ا�سغر متقي 
عنوانه :  اإم��ارة دبي - ديرة  - �سارع املكتوم - برج M.M املال�سق لفندق كونكورد - الد�ر الرابع - مكتب رقم 

)404( مدير لدى �سركة ر�نديل جلف للتجارة 
اقت�سى احلال  ان  التالية  الثالث  الي��ام  م�ساء �يف   5.00 ال�ساعة   2017/10/22 املوافق  الأح��د   ي��وم  ان��ه يف 
�سيجرى بيع العقار املو�سحة ا��سافه على الراغبني يف ال�سراء اتخاذ اجراءات املزايدة مع  اجلهة التى انيط بها 

البيع )�سركة المارات للمزادات  www.emiratesauction.ae (  �ذلك يف التاريخ املحدد اعاله .
�على راغبي ال�سراء من مواطني ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة �لكل من 
لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع �يف املواعيد 
الثمن �امل�سارييف خالل  اي��داع كامل  املدنية �على من يعتمد عطا�ؤه  الإج��راءات  301 من قانون  باملادة  املبينة 
ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع �فيما يلي ا��ساف املمتلكات  : ا��ساف العقار : عبارة عن �سقة �سكنية : املنطقة : 
الثنية الثالثة - رقم الر�ض : 8 - امل�ساحة : 67.22 مرت مربع - رقم املبنى : 3 - ا�سم املبنى : اللكا 3 - رقم 

الوحدة : G09 - القيمة التقديرية : 1.012.969 درهم  مالحظة : يدفع املبلغ فورا.
 رئي�س الق�ضم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12147 بتاريخ 2017/10/15   
 مذكرة  اعالن املدعى عليه بالن�ضر    

                       اىل املدعي عليه/ اللفية للتمديدات الكهربائية �ال�سحية  
نعلنكم باأن املدعيني قد اقاموا عليكم الدعا�ي العمالية املذكورة اأدناه �حددت املحكمة 

لها جل�سة يوم اخلمي�ض بتاريخ 2017/11/9 م ، يف ال�ساعة : 8.30 

لذا فانتم مكلفون باحل�سور ا� من ميثلكم قانونا �عليكم تقدمي ما لديكم من مذكرات 
ايام على القل �يف حالة تخلفكم فان احلكم  ا� م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالث 
بال  املعجل  م�سمول  �احلكم  �امل�ساريف  الر�سوم  اىل  بال�سافة  ح�سوري.  مبثابة  �سيكون 

كفالة
ق�ضم الق�ضايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

رقم الق�سية
 6947/2017/13 
6948/2017/13

م
1
2

ا�سم املدعي
 مري احمد حممد اليا�ض 

حممد ابراهيم حممد ا�سالم 

مبلغ املطالبة
21275 درهم + تذكرة العودة 
24425 درهم + تذكرة العودة
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 يف  الدعوى 2017/1003  جتاري كلي  

اخلبري املنتدب : يو�سف طاهر اخلاجة 
املدعي : بنك دبي التجاري - �ض م ع 

املدعي عليهم : ما�سرت مايند - م د م �ض - �في�سل حممد ح�سني قنرب بالل. 
 مت ندبنا خبري م�سرفيا يف الدعوى املذكورة املرفوعة من  بنك دبي التجاري - �ض م ع  
ندعوكم  �عليه  بالل   قنرب  ح�سني  حممد  �في�سل   - �ض  م  د  م   - مايند  ما�سرت  �سد 
على  مكتبنا  مقر  يف  �سيعقد  �الذي  قانونا  ميثلكم  من  ا�  اخلربة   اجتماع  حل�سور 
ال�ساعة  متام  يف  م    2017/10/19 املوافق  اخلمي�ض  يوم  �ذلك  ادناه  املو�سح  العنوان 
30 : 11 �سباحا ، �يرجى منكم اح�سار كافة امل�ستندات املوؤيدة �املثبتة لدفاعكم عند 
ح�سوركم لالجتماع - دبي - مركز حمر عني ، بوابة رقم : 4 ، الطابق ال�ل مكتب رقم 

: 17B1 هاتف : 2681400-04 � فاك�ض : 04-2681300
اخلاجة حما�ضبون قانونيون وم�ضت�ضارون اداريون       

 اجتماع خربة 
العدد 12147 بتاريخ 2017/10/15   

          مذكرة تبليغ مدعي عليه بالن�ضر
�ضادرة من حمكمة ال�ضارقة االحتادية االبتدائية       

يف الدعوى رقم )2016/3632م( مدين جزئي 
اىل املدعى عليه : حممد كرم ان�سار حممد ان�سار 

حيث ان املدعية / بنك ام القيوين الوطني 
اقام عليك لدى هذه املحكمة املحكمة الدعوى املذكورة اعاله �يعلنك فيها : 

اعالن املدعي عليه بور�د التقرير التكميلي 
لذلك يقت�سي ح�سورك امام هذه املحكمة )الدائرة اجلزئية املدنية التجارية 
يوم  �سباح  من  �ن�سف  الثامنة  ال�ساعة  متام  يف   151 رقم  القاعة  الثانية( 
الثنني 2017/11/20 م �ذلك لالجابة على الدعوى �تقدمي ما لديك من 

بيانات  651  املحكمة �ستبا�سر نظر الدعوى يف غيابك. 
  مكتب اإدارة الدعوى 

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ال�ضارقة االحتادية االبتدائية
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اعالن بيع  عقار بالن�ضر للمنفذ �ضده      

فى الدعوى رقم 2016/582  تنفيذ عقاري         
طالب التنفيذ: بنك اخلليج ال�ل 

عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - املرقبات - �سارع ابوبكر ال�سديق 
املنفذ �سده :  اأمري م�سعود على ا�سغر متقي 

عنوانه :  اإم��ارة دبي - ديرة  - �سارع املكتوم - برج M.M املال�سق لفندق كونكورد - الد�ر الرابع - مكتب رقم 
)404( مدير لدى �سركة ر�نديل جلف للتجارة 

اقت�سى احلال  ان  التالية  الثالث  الي��ام  م�ساء �يف   5.00 ال�ساعة   2017/10/22 املوافق  الأح��د   ي��وم  ان��ه يف 
�سيجرى بيع العقار املو�سحة ا��سافه على الراغبني يف ال�سراء اتخاذ اجراءات املزايدة مع  اجلهة التى انيط بها 

البيع )�سركة المارات للمزادات  www.emiratesauction.ae (  �ذلك يف التاريخ املحدد اعاله .
�على راغبي ال�سراء من مواطني ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة �لكل من 
لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع �يف املواعيد 
الثمن �امل�سارييف خالل  اي��داع كامل  املدنية �على من يعتمد عطا�ؤه  الإج��راءات  301 من قانون  باملادة  املبينة 
ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع �فيما يلي ا��ساف املمتلكات  : ا��ساف العقار : عبارة عن �سقة �سكنية : املنطقة : 
الثنية الثالثة - رقم الر�ض : 8 - امل�ساحة : 67.22 مرت مربع - رقم املبنى : 3 - ا�سم املبنى : اللكا 3 - رقم 

الوحدة : G09 - القيمة التقديرية : 1.012.969 درهم  مالحظة : يدفع املبلغ فورا.
 رئي�س الق�ضم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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اعالن بيع  عقار بالن�ضر   
فى الدعوى رقم 2017/250  تنفيذ عقاري       

طالب التنفيذ :  حبيب بنك اي جي زيوريخ 
املنفذ �سده : اإمارة دبي - بردبي - �سارع خالد بن الوليد - �سارع البنوك 

املنفذ �سده : �سنديب كومار اكر�ال  - �اآخر�ن 
عنوانه : يعلن على حمب�سه - بالدارة العامة للمن�ساأت العقاربية - العوير 

انه يف يوم الأحد املوافق 2017/10/22  ال�ساعة 5.00 م�ساء �يف اليام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى 
بيع العقار املو�سحة ا��سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة المارات للمزادات �على موقعها اللكرت�ين 
)www.emiratesauction.ae( �على راغبي ال�سراء من مواطني الد�لة ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من 
الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة �لكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات 
قبل اجلل�سة املحددة للبيع �يف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية �على من يعتمد عطا�ؤه ايداع 
كامل الثمن �امل�سارييف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع. �فيما يلي ا��ساف املمتلكات  :  �سقة �سكنية - املنطقة 
: نخلة جمريا - رقم الر�ض : 66 - رقم املبنى : 1 - ا�سم املبنى : ر�يال امواج �سا�ث - رقم العقار : 319 - امل�ساحة : 

فورا. املبلغ  يدفع   : مالحظة  درهم      )3.004.452( ب�����  املقدرة   - مربع  مرت   164.19
 رئي�س الق�ضم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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اإنذار عديل  بالن�ضر

رقم 2017/7042   
املنذر : �رثة نا�سر را�سد لوتاه 

املنذر اليه : م�ساعد خالد علي عبدالرحمن ال علي 
اإعلن بالن�شر 

)ثالثة   13.500.00 قدرها  �البالغ   ، املكتب  على  امل�ستحقة  اليجارية  القيمة  �سداد 
ال�سيكات   / ال�سيك  ر�سوم  ، �كذلك  �سهر  �ذل��ك خالل  دره��م  الف �خم�سمائة(  ع�سرة 
املرجتعة �فقا لن�ض عقد اليجار املربم �ال �سوف ن�سطر اآ�سفني لقامة  دعوى امام 
مركز ف�ض املنازعات اليجارية للمطالبة بالخالء ��سداد كافة امل�ستحقات اليجارية 
�فقا للعقد �القانون. مع قيمة الفواتري ال�ستهالكية ، �امل�سر�فات ، �التعوي�سات ، 
الر�سوم الق�سائية ، الزيادة القانونية حتى تاريخ الخالء التام مع ت�سليم املكتب خالية 

من ال�سواغل. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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اإنذار عديل  بالن�ضر
رقم 2017/7039

املنذر : حممد نا�سر را�سد لوتاه
املنذر اليه : نيو ال�سبلي للخدمات الفنية - �ض ذ م م   

اإعلن بالن�شر 
�سداد جزء القيمة اليجارية امل�ستحقة على ال�سقة ، �البالغ قدرها 16.000.00 )�ستة 
ع�سر الف( درهم �ذلك خالل �سهر ، مع ما ي�ستجد من اجرة ، �كذلك ر�سوم ال�سيك 
/ ال�سيكات املرجتعة �فقا لن�ض عقد اليجار املربم ، �ال �سوف ن�سطر اآ�سفني لقامة  
دعوى امام مركز ف�ض املنازعات اليجارية للمطالبة بالخالء ��سداد كافة امل�ستحقات 
 ، �التعوي�سات   ، �امل�سر�فات   ، ال�ستهالكية  �الفواتر   ، منها  ي�ستجد  �ما  اليجارية 
�الر�سوم ال�سيكات املرجتعة ، �الر�سوم الق�سائية  حتى تاريخ الخالء التام مع ت�سليم 

املكتب خلي من ال�سواغل. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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اإنذار عديل  بالن�ضر
رقم 2017/7040

املنذر : �رثة نا�سر را�سد لوتاه
املنذر اليه : مطعم هوم ت�سيكن - موؤ�س�سة فردية  

اإعلن بالن�شر 
�سداد جزء القيمة اليجارية امل�ستحقة على املحل ، �البالغ قدرها 84.247.00 )اربعة 
�ثمانون الف �مئتان ��سبعة �اربعون( درهم �ذلك خالل �سهر ، �كذلك ر�سوم ال�سيك 
/ ال�سيكات املرجتعة �فقا لن�ض عقد اليجار املربم ، �ال �سوف ن�سطر اآ�سفني لقامة  
دعوى امام مركز ف�ض املنازعات اليجارية للمطالبة بالخالء ��سداد كافة امل�ستحقات 
اليجارية �فقا للعقد �القانون. مع ما ي�ستجد من ايجار �قيمة الفواتري ال�ستهالكية 
، �امل�سر�فات ،  التعوي�سات ، الر�سوم الق�سائية ، الزيادة القانونية مع ت�سليم املكتب 

خالية من ال�سواغل. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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اإنذار عديل  بالن�ضر
رقم 2017/7041

املنذر : �رثة نا�سر را�سد لوتاه
اليه : ليمتل�ض لل�سيانة �التنظيف - �ض ذ م م )مديرها / ح�سام �سيف اهلل حممود  املنذر 

الأفط�ض - اردين اجلن�سية(  
اإعلن بالن�شر 

الف  )ت�سعة   9.220.00 �البالغ قدرها   ، املكتب  على  امل�ستحقة  اليجارية  القيمة  �سداد جزء 
مئتني �ع�سر�ن( درهم مع ما ي�ستجد  �ذلك خالل �سهر ، �كذلك ر�سوم ال�سيك / ال�سيكات 
املرجتعة �فقا لن�ض عقد اليجار املربم ، �ال �سوف ن�سطر اآ�سفني لقامة  دعوى امام مركز 
ف�ض املنازعات اليجارية للمطالبة بالخالء ��سداد كافة امل�ستحقات اليجارية �فقا للعقد 
�القانون. مع ما ي�ستجد من ايجار �قيمة الفواتري ال�ستهالكية ،  امل�سر�فات ،  التعوي�سات 

، الر�سوم الق�سائية ، الزيادة القانونية مع ت�سليم املكتب خالية من ال�سواغل. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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اعالن حكم بالن�ضر

   يف  الدعوى رقم 2017/402 جتاري كلي                                                
القامة  حمل  جمهول  م   م  ذ   - العامة  للتجارة  العلم  ن��ور  عليه/1-  املحكوم  اىل 
الدعوى  يف    2017/8/28 بتاريخ   املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم 
بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعي  املذكورة اعاله ل�سالح/ ج�سود احمد بور 
�مئتان  ال��ف  �ارب��ع��ون  �ت�سعة  �خ�سمائة  مليون   )  1.549.265.14( �ق���دره  مبلغ 
 %9 بواقع  املبلغ  ه��ذا  على  الفائدة  مع  فل�ض(  ع�سر  �اربعة  دره��م  ��ستون  �خم�سة 
الف  �مبلغ  بامل�ساريف  �الزامها  ال�سداد  2017/2/7 �حتى متام  تاريخ  �سنويا من 
خالل  لال�ستئناف  قابال  احل�سوري  مبثابة  حكما  املحاماة.   اتعاب  مقابل  دره��م 
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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اعالن حكم بالن�ضر
   يف  الدعوى رقم 2017/445 عقاري كلي                                              

اىل املدعي عليه/1- يا�سر علي ا�سغر في�سى زاده  جمهول حمل القامة مبا اأن املدعي / بنك اخلليج 
الأ�ل - فرع دبي - نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2017/9/28  يف الدعوى 
املذكورة اعاله ل�سالح/بنك اخلليج الأ�ل - فرع دبي - 1- بف�سخ اتفاقية الجارة املنتهية بالتملك 
�مالحقها اخلا�سة بالوحدة العقارية رقم )1103( بالطابق )11( يف املبنى امل�سمى لوفت�ض تي اي�ست 
)Lofts East( �سارع ال�سيخ زايد - بدبي - �تكليف دائرة الأرا�سي �الأمالك للغاء ا�سارة القيد 
العقار اىل ترتيبات الجارة  امللكية ل�سالح املدعي عليه )تخ�سع ملكية  ال��واردة يف �سهادة  العقاري 
املنتهية بالتمليك طبقا لعقد اليجار املنتهي بالتملك �ملحقاته املودع لدى الدائرة( �الزام املدعي 
عليه بت�سليمها للمدعي خالية من ال�سواغل �رد حيازتها للمدعي.  حكما مبثابة احل�سوري قابال 
�ساحب  با�سم  �سدر  الع��الن  هذا  لن�سر  التايل  اليوم  من  اعتبارا  يوما  ثالثني  خالل  لال�ستئناف 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12147 بتاريخ 2017/10/15   

اعالن حكم بالن�ضر
   يف  الدعوى رقم  2016/2916 جتاري جزئي                                              

اىل املدعي عليه/1- حممد جا�سم �سامل ال�سوري الزعابي  جمهول حمل القامة 
الناخي  ع��ب��داهلل خمي�ض غريب   / ال���س��الم��ي �ميثله  دب��ي  بنك   / امل��دع��ي  اأن  مب��ا 
يف    2017/9/14 بتاريخ   املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم   - علي  اآل 
الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/بنك دبي ال�سالمي بالزام املدعي عليه بان يوؤدي 
للبنك املدعي مبلغ )278.253.92 درهم( )مائتان �ثمانية ��سبعون الف �مائتان 
�ثالثة �خم�سون درهما �اثنان �ت�سعون فل�سا( �الزمته بامل�ساريف �الر�سوم مبلغ 
خم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف 
خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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ال�سيد بدر اأحمد �سامل ال�سحري املحرتم
�سدك  رفع  قد  التجاري   اأبوظبي  بنك  باأن  العلم   يرجى 
الدعوى 2017/139 جتاري جزئي اأبوظبي �لذا اأرجو التكرم 
2017/10/22  ال�ساعه  الحد  يوم  خربه   اإجتماع  ح�سور 
الثالثة   ع�سرا يف مقر اخلبري الكائن يف دبي اأبوهيل بجوار 
حمطة مرت� القياده بناية  اآر كي  اإم  مكتب 5 امليزانني هاتف 

0505257979  لتقدمي ما لديك من م�ستندات       
اخلبري امل�ضريف / حممد مطر �ضليم

اإعالن املدعي عليه بالن�ضر 
حل�ضور اجتماع خربة 

العدد 12147 بتاريخ 2017/10/15   
  �ضهادة بالتا�ضري يف ال�ضجل التجاري- بانحالل �ضركة     

ا�س���م ال�سركة : " ثينك يو خلدمات ادارة املن�ساآت " )�ض.ذ.م.م( 
 – الوطني  القيوين  ام  ملك   109 رق��م  مكتب   : عن�وانها   768466  : الرخ�س��ة  رق��م 
بال�سجل  القيد  : ذات م�سئولية حم��د�دة  رقم  القانوين  ال�سك�ل  دي��رة   احلمرية - 
التجاري : 1251916  مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي باأنه ، قد مت 
التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها بانحالل ال�سركة املذكور اعاله ، �ذلك مبوجب 
القرار ال�سادر من اجلمعية العمومية لل�سركاء بتارخ )2017/09/24( �امل�سدق لدى 
ال�سيد الكاتب العدل بتاريخ )2017/09/24(  �على من لديه اعرتا�ض ا� مطالبة 
التقدم اىل امل�سفي املعني يف مكتب )10- 9( ملك مركز منت لالعمال - رقة البطني 
-  هاتف : )2226266 – 04( فاك�ض )2223773 – 04( م�سطحباً معه كافة امل�ستندات 

�الأ�راق الثبوتية �ذلك يف خالل 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن .
 دائرة التنمية االقت�ضادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�ضادية

العدد 12147 بتاريخ 2017/10/15   
  �ضهادة بالتا�ضري يف ال�ضجل التجاري- بانحالل �ضركة     

ا�س���م ال�سركة : " الركن امللكي للمفر��سات " )�ض.ذ.م.م(
رق��م الرخ�س��ة     : 556746 عن�وانها : مكتب رق��م 414 ملك �سعيد ث��اين خلف ال 
ثاين - املرقبات ال�سك�ل القانوين   : ذات م�سئولية حم��د�دة   رقم القيد بال�سجل 
التجاري : 71090  مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي باأنه ، قد مت 
التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها بانحالل ال�سركة املذكور اعاله ، �ذلك مبوجب 
القرار ال�سادر من اجلمعية العمومية لل�سركاء بتارخ )2017/08/10( �امل�سدق لدى 
ال�سيد الكاتب العدل بتاريخ )2017/08/10(  �على من لديه اعرتا�ض ا� مطالبة 
التقدم اىل امل�سفي املعني يف مكتب )10- 9( ملك مركز منت لالعمال - رقة البطني 
-  هاتف : )2226266 – 04( فاك�ض )2223773 – 04( م�سطحباً معه كافة امل�ستندات 

�الأ�راق الثبوتية �ذلك يف خالل 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن .
 دائرة التنمية االقت�ضادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�ضادية

العدد 12147 بتاريخ 2017/10/15   
  �ضهادة بالتا�ضري يف ال�ضجل التجاري- بانحالل �ضركة     

ا�س���م ال�سركة : " بات�سون للخدمات الفنية " )�ض.ذ.م.م(
رقم الرخ�س��ة     : 709575  عن�وانها : مكتب رقم F210 ملك ح�سني نا�سر لوتاه 
بال�سجل  القيد  رقم  حمد�دة   م�سئولية  ذات   : القانوين  ال�سك�ل  نايف   - – ديرة 
التجاري : 1136598  مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي باأنه ، قد مت 
التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها بانحالل ال�سركة املذكور اعاله ، �ذلك مبوجب 
القرار ال�سادر من اجلمعية العمومية لل�سركاء بتارخ )2017/06/21( �امل�سدق لدى 
ال�سيد الكاتب العدل بتاريخ )2017/06/21(  �على من لديه اعرتا�ض ا� مطالبة 
التقدم اىل امل�سفي املعني يف مكتب )10- 9( ملك مركز منت لالعمال - رقة البطني 
-  هاتف : )2226266 – 04( فاك�ض )2223773 – 04( م�سطحباً معه كافة امل�ستندات 

�الأ�راق الثبوتية �ذلك يف خالل 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن
 دائرة التنمية االقت�ضادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�ضادية

العدد 12147 بتاريخ 2017/10/15   
  �ضهادة بالتا�ضري يف ال�ضجل التجاري- بتعني م�ضفي    

ا�س����م امل�سفي : يو�سف بن خادم لتدقيق احل�سابات
مكتب )10-9( ملك مركز منت لالعمال  - رقة البطني مبوجب هذا  عن���وان����ه : 
تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي باأنه ، قد مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها 
 " املن�ساآت  ادارة  خلدمات  يو  " ثينك  بت�سفية  للقيام  اع��اله  املذكور  امل�سفي  بتعيني 
)�ض.ذ.م.م( �عنوانها  : مكتب رقم 109 ملك ام القيوين الوطني – احلمرية - ديرة 
�ذلك مبوجب القرار ال�سادر من اجلمعية العمومية لل�سركاء بتارخ )2017/09/24( 
�امل�سدق لدى ال�سيد الكاتب العدل بتاريخ )2017/09/24( �على من لديه اعرتا�ض 
ا� مطالبة التقدم اىل امل�سفي املعني يف مكتب )10- 9( ملك مركز منت لالعمال - 
رقة البطني - هاتف : )2226266 – 04( فاك�ض )2223773 – 04( م�سطحباً معه كافة 

امل�ستندات �الأ�راق الثبوتية �ذلك يف خالل 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن .
 دائرة التنمية االقت�ضادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�ضادية

العدد 12147 بتاريخ 2017/10/15   
  �ضهادة بالتا�ضري يف ال�ضجل التجاري- بتعني م�ضفي    

ا�س����م امل�سفي : يو�سف بن خادم لتدقيق احل�سابات
 عن���وان����ه : مكتب )10-9( ملك مركز منت لالعمال  - رقة البطني مبوجب هذا 
تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي باأنه ، قد مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها 
بتعيني امل�سفي املذكور اعاله للقيام بت�سفية " الركن امللكي للمفر��سات " )�ض.ذ.م.م( 
�عنوانها  : : مكتب رقم 414 ملك �سعيد ثاين خلف ال ثاين - املرقبات �ذلك مبوجب 
القرار ال�سادر من اجلمعية العمومية لل�سركاء بتارخ )2017/08/10( �امل�سدق لدى 
مطالبة  ا�  اعرتا�ض  لديه  من  �على   )2017/08/10( بتاريخ  العدل  الكاتب  ال�سيد 
التقدم اىل امل�سفي املعني يف مكتب )10- 9( ملك مركز منت لالعمال - رقة البطني 
- هاتف : )2226266 – 04( فاك�ض )2223773 – 04( م�سطحباً معه كافة امل�ستندات 

�الأ�راق الثبوتية �ذلك يف خالل 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن .
 دائرة التنمية االقت�ضادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�ضادية

العدد 12147 بتاريخ 2017/10/15   
  �ضهادة بالتا�ضري يف ال�ضجل التجاري- بتعني م�ضفي    

ا�س����م امل�سفي : يو�سف بن خادم لتدقيق احل�سابات
هذا  البطني  مبوجب  رقة   - )10-9( ملك مركز منت لالعمال   : مكتب  عن���وان����ه 
تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي باأنه ، قد مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها 
بتعيني امل�سفي املذكور اعاله للقيام بت�سفية " بات�سون للخدمات الفنية " )�ض.ذ.م.م( 
�عنوانها  : مكتب رقم F210 ملك ح�سني نا�سر لوتاه – ديرة - نايف �ذلك مبوجب 
القرار ال�سادر من اجلمعية العمومية لل�سركاء بتارخ )2017/06/21( �امل�سدق لدى 
ا� مطالبة  بتاريخ )2017/06/21(   �على من لديه اعرتا�ض  العدل  الكاتب  ال�سيد 
التقدم اىل امل�سفي املعني يف مكتب )10- 9( ملك مركز منت لالعمال - رقة البطني 
- هاتف : )2226266 – 04( فاك�ض )2223773 – 04( م�سطحباً معه كافة امل�ستندات 

�الأ�راق الثبوتية �ذلك يف خالل 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن .
 دائرة التنمية االقت�ضادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�ضادية

العدد 12147 بتاريخ 2017/10/15   
       اعادة اعالن بالن�ضر        

   يف  الدعوى 2017/2652  جتاري جزئي              
اىل املدعي عليه / 1-التميمي للخدمات الهند�سية - ذ م م - �ميثلها / مديرها / ال�سيد/ 
ليت  م�سرت  امل��دع��ي/  ان  مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهول  فيالريي  تونديكاندي  كومار  �سونيل 
لتجارة اأد�ات التمديدات الكهربائية - �ض ذ م م - �ميثلها مديرها ال�سيد/ تيو لتيل  راجان 
توؤدي  بان  املدعي عليها  بالزام  املطالبة  الدعوى �مو�سوعها  اأق��ام عليك  ك��ور�ب - قد  رام��ا 
للمدعية  مبلغ �قدره )50.123.16  خم�سون الف �مائة �ثالثة �ع�سر�ن درهما ��ستة ع�سر 
فل�سا �الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ ال�ستحقاق احلا�سل يف 2015/11/29 �حتى 
ال�سداد التام �الزامها بالر�سوم �امل�ساريف �اتعاب املحاماة.   �حددت لها جل�سة يوم اخلمي�ض  
املوافق  2017/10/19  ال�ساعة 8.30 �ض بالقاعة Ch1.C.14 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأ� 
من ميثلك قانونيا �عليك بتقدمي ما لديك من مذكرات ا� م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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       اعادة اعالن بالن�ضر        
   يف  الدعوى 2017/2930  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1- اأتو مي�سني لتجارة قطع غيار ال�سيارات - �ض ذ م م  جمهول 
حمل القامة مبا ان املدعي/ موؤ�س�سة البواردي الفنية ال�سناعية - باتيك �ميثله 
املطالبة  الدعوى �مو�سوعها  اأق��ام عليك  قد   - البناي  / ح�سني علي ح�سن علي 
بالزام املدعي عليها مببلغ �قدره )19.145.50 درهم( �الر�سوم �امل�ساريف �اتعاب 
املحاماة �الفائدة  9 % من تاريخ قيد الدعوى �حتى ال�سداد التام.   �حددت لها 
 Ch1.C.14 جل�سة يوم اخلمي�ض  املوافق  2017/11/2  ال�ساعة 8.30 �ض بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  �عليك  قانونيا  ميثلك  من  اأ�  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 
حالة  �يف  الأق��ل  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  ا�  م��ذك��رات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

ما هو فول ال�شويا الأخ�شر )الإدامامي(؟
باليابانية  ُتدعى  خ�سراء  ق��ر�ن  من  ال�سويا  ف��ول  يتاألف 
مع  ُتقطف  لأن��ه��ا  الفا�سوليا(،  )غ�سون  اأي  )اإدام���ام���ي(، 
اليابان،  يف  بالكامل.  ن�سوجها  قبل  ال�سغرية  اأغ�سانها 
القر�ن )�ه��ي �سحية ج��داً( كمقبالت على  ُت�ستعمل هذه 
غ����رار اجل����وزي����ات، �مي��ك��ن ت��ن��ا�ل��ه��ا م��احل��ة م���ع ك���وب من 
م  ُيقدَّ الفول  من  النوع  هذا  اأن  �سحيح  الباردة.  امل�سر�بات 
اأنه ما زال نادراً يف الأ�سواق.  اإل  اليوم يف بع�ض مطاعمنا، 
ف��ال ي��ب��اع ف��ول ال�سويا الأخ�����س��ر اإل يف ع��دد حم���د�د من 

املتاجر الآ�سيوية �حمال املاأكولت املثلجة.

ماذا عن خ�شائ�شه الغذائية؟
ال�سويا  )ف���ول  اأن  اإىل  التغذية:  اخت�سا�سيو  ي�سري 

الأخ�سر غني بالرب�تينات �احلديد، علماً 
اأن هذين العن�سرين مهمان جداً 

بالن�سبة اإىل النباتيني(. 
ي�������س���م���ح ل���ن���ا ه���ذا 

من  ال��������ن��������وع 
ال�������ف�������ول 

اإليه  م�سيفني  حل���م،  د�ن  م��ن  م��ت��وازن��ة  اأط���ب���اق  ب���اإع���داد 
اخل�سراء،  اخل�سرا�ات  الكينوا(،  اأ�  الأرز  )مثل  احلبوب 
�قلياًل من ع�سري الليمون احلام�ض اأ� البقد�ن�ض الغنيني 
بالفيتامني C، الذي ي�ساعد يف امت�سا�ض احلديد النباتي. 
كمية  على  اأي�ساً  ال�سويا  فول  )يحتوي  اخل��رباء:  ي�سيف 
كبرية من الكال�سيوم �ي�سمن منو العظم �الأ�سنان ال�سليم 

لدى الأ�لد(.
ماذا عن الإ�سرت�جني النباتي املتوافر يف ال�سويا؟ يجيب 
الخت�سا�سيون: )ما من اإجماع ب�ساأن هذه امل�ساألة. ُيظهر 
بع�ض الدرا�سات تاأثريات اإيجابية، يف حني ت�سري اأخرى اإىل 
تاأثريات �سلبية. لكن الأطباء اليوم يو�سون املراأة بالمتناع 
ك��ان��ت تعاين  اإن  ال�����س��وي��ا  ت���ن���ا�ل  ع���ن 

�سرطان الثدي اأ� عانته �سابقاً(.

ر؟ كيف ُيح�شَّ
اتركه  طازجاً: 
امل���اء  يف 

�ثماين  مقطعًة،  القر�ن  كانت  اإن  دقائق  اأرب��ع  مدة  املغلي 
دقائق اإن كانت كاملًة.

ال��ط��ه��و. �ل��ك��ن م���ن ال�سر�ري  ي��ت��ب��دل �ق���ت  جم���ل���داً: ل 
الإ�سارة اإىل اأن ق�سرة القر�ن اخلارجية ل توؤكل. �اإن اأردت 
�سل�سة  مع  ال�سويا  ف��ول  م  فقدِّ �لذيذ،  مميز  طبق  اإع��داد 
غنية بالتوابل )�سل�سة ال�سويا، زيت ال�سم�سم، الزجنبيل، 
لتقفز  باأ�سابعك  القرن  على  ت�سغط  اأن  يكفي  �الفلفل(. 

احلبات يف فمك.

خ�شراوات اأم بقول؟
 100 كل  ال��ذي يحتوي  الأخ�سر،  ال�سويا  ف��ول  ينتمي  ل 
البقول  ف��ئ��ة  اإىل  ���س��ع��رة ح���راري���ة،   120 ع��ل��ى  م��ن��ه  غ���رام 
كمعدل(  غ��رام  مئة  كل  ح��راري��ة يف  �سعرة   30( اخل�سراء 
بل اإىل البقول، مع اأنه يختلف كل الختالف عن العد�ض، 
�احلم�ض، �الفا�سوليا اجلافة. فوقت طهوه اأق�سر بكثري، 
ف�ساًل عن اأنه يحتوي على كمية اأكرب من الدهون )6% 
ك��م��ع��دل(. ل��ك��ن امل��ف��رح اأن ه���ذه ال��ده��ون اأح��م��ا���ض دهنية 
ع��ل��ى اجلهاز  ك��ب��رية  ب��ف��ائ��دة  ت��ع��ود  م��ت��ع��ددة غ��ري م�سبعة 

القلبي- الوعائي.

ما اأف�شل طريقة لتح�شريه؟
الأخ�سر  ال�������س���وي���ا  ف�����ول  مي���ت���از 
املقابل،  يف  امل��ق��رم�����س��ة.  برتكيبته 
تبد� نكهته حمايدة. لذلك ميكنك 
اإ�سافته اإىل ال�سلطات النباتية التي 
�الذرة،  �الفليفلة،  الكينوا،  ت�سّم 
�الطماطم.  �ال��ف��ي��ت��ا،  الأرز،  اأ� 
قليل من  َقلِيه مع  ت�ستطيع  كذلك 
الرب�كويل، عيدان اجلزر، �قر�ن  قطع 

الذرة ال�سغرية...
الفول  ذل���ك، ميكنك حت��وي��ل ه��ذا   ع���ال�ة على 
اأ�  الطحينة  م��ع  �خلطه  ب�سحقه  مميز  طبق  اإىل 
الثوم  بالتاأكيد  تن�َض  �ل  د�سماً.  اأق��ل  لن�سخة  اللنب  مع 

�ع�سري الليمون احلام�ض.

�شحة وتغذية
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اأثناء  ال�شهيق  اأو  العط�ض  اأو  ال�شعال  اأعرا�ض 
م�شدر  اأن���ت  تكن  مل  واإذا  �شائعة.  التنف�ض 
عن  قليًل  البتعاد  على  حتر�ض  فقد  امل�شكلة، 
�شخ�ٍض م�شاب بهذه امل�شاكل. اإنه الوقت املنا�شب 
للتحدث عن اخلرافات املرتبطة بتقوية املناعة، 
بدءًا من الزكام و�شوًل اإىل حالت احل�شا�شية. 
ِلْع على املعلومات التالية كي ل تخدعك هذه  اطَّ

اخلرافات الثلث عن تقوية املناعة.

لل�شويا اأ�شكال عدة، من احلليب والدقيق اإىل التوفو. اإل اأنها توؤكل اأي�شًا على �شكل قرون خ�شراء مقرم�شة غنية بالربوتينات.

فول ال�صويا الأخ�صر غني بالربوتينات واحلديد

بدءًا من الزكام و�شوًل اإىل حالت احل�شا�شية

خرافات مرتبطة بتقوية جهاز املناعة
اخلرافة الأوىل: الفيتامني C مينع الزكام

هذه املعلومة لي�ست دقيقة. ُيقال اإن الفتيامني C ي�ساهم 
اأي  ال��ع��ي��ادي��ة  ال��درا���س��ات  ال��زك��ام، لكن ل تثبت  يف جت��ّن��ب 
الزكام يف  الوقاية من  م�ستوى  على  الفيتامني  لهذا  اأث��ر 

الظر�ف الطبيعية.
اأخ����ذ ج��رع��ات يومية  اأّن  اإىل  ال��ب��ح��وث  ت�����س��ري  ذل���ك   م��ع 
الغذائية  )اأك��رث من اجلرعة  الأق��ل  على  ملغ   200 من 
ي�ساهم  75 ملغ((  اأ�  للرا�سدين )60  راهناً  بها  املو�سى 
اأن  ي��ب��د�  لكن  ب�سيطة.  ب��درج��ة  ال��زك��ام  م��دة  تخفيف  يف 
اآخر: يتح�ّسن  اإىل  الفاعلية يختلف من �سخ�ض  م�ستوى 
C لكن  اأخذ مكمالت الفتيامني  ��سع بع�ض النا�ض بعد 
ل يحقق اجلميع هذه النتيجة. ميكنك اأن جتّربه لكن ل 
تاأخذ اأكرث من األَفي ملغ يومياً لأن اأي فائ�ض يوؤدي اإىل 

ا�سطراب املعدة.
حبوب  ت�����س��اه��م  اآخ����ر،  �سعيد  ع��ل��ى 

تقلي�ض  يف  ال����زن����ك 
م�����������������������دة 

املُعِدية(،  الأم��را���ض  ُن�سرت يف )جملة  درا���س��ة  امل��ر���ض. يف 
لوحظ اأّن الرا�سدين الذين اأخذ�ا حبوب الزنك )13.3 
الزكام(،  ف��رتة  ط��وال  �ساعات  ث��الث  اأ�  �ساعتني  ك��ل  ملغ 
التخّل�ض من  الأع��را���ض، جنحوا يف  ي��وم على ظهور  بعد 
اأخ��ذ�ا د�اًء  اأي��ام تقريباً من الذين  الفري��ض قبل ثالثة 

�همياً.
�سحيح اأن تلك اجلرعة تتجا�ز احلد الأق�سى املو�سى به 
ترتا�ح  ف��رتة  خ��الل  اآمنة  كمية  لكنها  ملغ(   40( يومياً 
الدرا�سة  على  امل�سرف  بح�سب  اأي���ام،  �خم�سة  ثالثة  ب��ني 
اأناندا برا�ساد. يظّن العلماء اأن الزنك يت�سل مب�ستقبالت 
اخل���الي���ا يف ال��ف��م �احل���ل���ق ف��ي��م��ن��ع ف���ري�����ض ال���زك���ام من 
رذاذ  ت�ستعمل  �ل  احل��ب��وب  اخ��رت  �الن��ت�����س��ار.  اللت�ساق 
اأ� القطن الطبي لأن هذه اخليارات ت�سّر بحا�سة  الأنف 

ل����ك����ن من  ال�����������س�����م. 

)حلم  الأغ��ذي��ة  يف  امل��وج��ود  الزنك  ي�ساعدك  اأن  امل�ستبعد 
بقر، حل��وم ال��د�اج��ن ال��داك��ن��ة، حم��ار( لأن��ك ل��ن حت�سل 

على كمية كافية منه بهذه الطريقة.

اخلرافة الثانية: الع�شل )ي�شفي( من احل�شا�شية
يقال اإن نحل الع�سل يجمع اللقاح من النباتات التي ت�سبب 
اأخ��ذ جرعة يومية �سغرية  العني، لذا قد ي�سمح  حّكة يف 
بتحفيز  اللقاح(  ذل��ك  ا�ستهالك  )اأي  املحلي  الع�سل  من 
جهاز املناعة �تخفيف حالت احل�سا�سية. لكن اللقاح الذي 
�لي�ض  �الح��ت��ق��ان،  العط�ض  ع��ن  م�سوؤ�ل  ال��ه��واء  يحمله 
ل��ذا لن ُيحِدث  الأزه���ار،  النحل من  ال��ذي يجمعه  اللقاح 

الع�سل اأي فرق على الأرجح بح�سب راأي الباحثني.
م����ع ذل������ك ل 

تهدئة  يف  ي�ساهم  لأن��ه  م��زاي��اه  من  الع�سل  جتريد  ميكن 
بن�سلفانيا  ا�ستعمل باحثون يف جامعة �لية  ال�سعال. 

الديك�سرت�ميثورفان  بعن�سر  �ق��ارن��وه  الع�سل 
مثل م�سادات  ال�سعال،  اأد�ي��ة  املوجود يف معظم 
الع�سل  اأن  �اكت�سفوا  ب��الأ�لد،  اخلا�سة  ال�سعال 

ذل��ك لأن اجلزء  اأك��رث فاعلية منه. رمب��ا يح�سل 
الذي  �اجل��زء  احللو  امل��ذاق  ي�سّجل  ال��ذي  الدماغي 

ي�����س��ب��ب ال�����س��ع��ال ي��ق��ع��ان ب��ال��ق��رب م���ن ب��ع�����س��ه��م��ا، لذا 
مطلق  يف  ال�سعال.  يف  احللو  امل���ذاق  ا�ست�سعار  ي��وؤث��ر  ق��د 
الع�سل لالأطفال قبل عمر  اإعطاء  الأح���وال، ح��ذار من 

ال�سنة!

تزيد  احلليب  م�شتقات  الثالثة:  اخلرافة 
حدة الحتقان

النا�ض م�ستقات احلليب حني  يتجّنب بع�ض 
الإفرازات  تزيد  اأنها  يظنون  لأنهم  مير�سون 
علمية  اأدل��ة  اأي  تدعم  ل  لكن  املخاطية. 
هذه الفر�سية حتى الآن. لذا ميكنك اأن 
اأ� القهوة بحليب لأن  ت�سرب احلليب 

يقوي  املنتجات  ه��ذه  يف  امل��وج��ود   D الفيتامني 
يحتوي  لأن��ه  اأي�ساً  اللنب  تنا�ل  �ل متتنع عن  مناعتك. 

على حمفزات حيوية قادرة على تن�سيط جهاز املناعة.
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العدد 12147 بتاريخ 2017/10/15   
اعالن بيع  عقار بالن�ضر للمنفذ �ضده   

فى الدعوى رقم 2015/414  تنفيذ عقاري         
طالب التنفيذ: بنك اخلليج ال�ل 

عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - بور �سعيد - مقابل ديره �سيتي �سنرت 
املنفذ �سده :  دهرميندرا كي�سان جوكل غاندى 

عنوانه :  الإمارات - �يعلن على مقر عمله الكائن - بدبي - راأ�ض اخلور - �سركة القطع امليكانيكية - حمل رقم )6( 
ملك حممد �عبداهلل عي�سى - بجوار كراج املاجد لل�سيارات )هيونداي( مقابل تقاطع را�ض اخلور. 

اقت�سى احلال  ان  التالية  الثالث  الي��ام  م�ساء �يف   5.00 ال�ساعة   2017/10/22 املوافق  الأح��د   ي��وم  ان��ه يف 
�سيجرى بيع العقار املو�سحة ا��سافه على الراغبني يف ال�سراء اتخاذ اجراءات املزايدة مع  اجلهة التى انيط بها 

البيع )�سركة المارات للمزادات  www.emiratesauction.ae (  �ذلك يف التاريخ املحدد اعاله .
�على راغبي ال�سراء من مواطني ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة �لكل من 
لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع �يف املواعيد 
الثمن �امل�سارييف خالل  اي��داع كامل  املدنية �على من يعتمد عطا�ؤه  الإج��راءات  301 من قانون  باملادة  املبينة 
ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع �فيما يلي ا��ساف املمتلكات  :  اأ��ساف العقار : عبارة عن حق منفعة الذي ينتهي 
2018/3/29 - رقم الر�ض : 749 - املنطقة : ند ح�سة - ا�سم املبنى - �سربينج - رقم الوحدة : 2006 - رقم 

البلدية : 249-626 - القيمة التقديرية : 800000 درهم  - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.
 رئي�س الق�ضم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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اقت�سى احلال  ان  التالية  الثالث  الي��ام  م�ساء �يف   5.00 ال�ساعة   2017/10/22 املوافق  الأح��د   ي��وم  ان��ه يف 
�سيجرى بيع العقار املو�سحة ا��سافه على الراغبني يف ال�سراء اتخاذ اجراءات املزايدة مع  اجلهة التى انيط بها 

البيع )�سركة المارات للمزادات  www.emiratesauction.ae (  �ذلك يف التاريخ املحدد اعاله .
�على راغبي ال�سراء من مواطني ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة �لكل من 
لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع �يف املواعيد 
الثمن �امل�سارييف خالل  اي��داع كامل  املدنية �على من يعتمد عطا�ؤه  الإج��راءات  301 من قانون  باملادة  املبينة 
ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع �فيما يلي ا��ساف املمتلكات  :  اأ��ساف العقار : عبارة عن حق منفعة الذي ينتهي 
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طالب التنفيذ: بنك اخلليج ال�ل 
عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - املرقبات - �سارع ابوبكر ال�سديق 

املنفذ �سده :  اأمري م�سعود على ا�سغر متقي 
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اقت�سى احلال  ان  التالية  الثالث  الي��ام  م�ساء �يف   5.00 ال�ساعة   2017/10/22 املوافق  الأح��د   ي��وم  ان��ه يف 
�سيجرى بيع العقار املو�سحة ا��سافه على الراغبني يف ال�سراء اتخاذ اجراءات املزايدة مع  اجلهة التى انيط بها 

البيع )�سركة المارات للمزادات  www.emiratesauction.ae (  �ذلك يف التاريخ املحدد اعاله .
�على راغبي ال�سراء من مواطني ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة �لكل من 
لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع �يف املواعيد 
الثمن �امل�سارييف خالل  اي��داع كامل  املدنية �على من يعتمد عطا�ؤه  الإج��راءات  301 من قانون  باملادة  املبينة 
ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع �فيما يلي ا��ساف املمتلكات  : ا��ساف العقار : عبارة عن �سقة �سكنية : املنطقة : 
الثنية الثالثة - رقم الر�ض : 8 - امل�ساحة : 67.22 مرت مربع - رقم املبنى : 3 - ا�سم املبنى : اللكا 3 - رقم 

الوحدة : G09 - القيمة التقديرية : 1.012.969 درهم  مالحظة : يدفع املبلغ فورا.
 رئي�س الق�ضم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12147 بتاريخ 2017/10/15   
 مذكرة  اعالن املدعى عليه بالن�ضر    

                       اىل املدعي عليه/ اللفية للتمديدات الكهربائية �ال�سحية  
نعلنكم باأن املدعيني قد اقاموا عليكم الدعا�ي العمالية املذكورة اأدناه �حددت املحكمة 

لها جل�سة يوم اخلمي�ض بتاريخ 2017/11/9 م ، يف ال�ساعة : 8.30 

لذا فانتم مكلفون باحل�سور ا� من ميثلكم قانونا �عليكم تقدمي ما لديكم من مذكرات 
ايام على القل �يف حالة تخلفكم فان احلكم  ا� م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالث 
بال  املعجل  م�سمول  �احلكم  �امل�ساريف  الر�سوم  اىل  بال�سافة  ح�سوري.  مبثابة  �سيكون 

كفالة
ق�ضم الق�ضايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

رقم الق�سية
 6947/2017/13 
6948/2017/13

م
1
2

ا�سم املدعي
 مري احمد حممد اليا�ض 

حممد ابراهيم حممد ا�سالم 

مبلغ املطالبة
21275 درهم + تذكرة العودة 
24425 درهم + تذكرة العودة

العدد 12147 بتاريخ 2017/10/15   
 يف  الدعوى 2017/1003  جتاري كلي  

اخلبري املنتدب : يو�سف طاهر اخلاجة 
املدعي : بنك دبي التجاري - �ض م ع 

املدعي عليهم : ما�سرت مايند - م د م �ض - �في�سل حممد ح�سني قنرب بالل. 
 مت ندبنا خبري م�سرفيا يف الدعوى املذكورة املرفوعة من  بنك دبي التجاري - �ض م ع  
ندعوكم  �عليه  بالل   قنرب  ح�سني  حممد  �في�سل   - �ض  م  د  م   - مايند  ما�سرت  �سد 
على  مكتبنا  مقر  يف  �سيعقد  �الذي  قانونا  ميثلكم  من  ا�  اخلربة   اجتماع  حل�سور 
ال�ساعة  متام  يف  م    2017/10/19 املوافق  اخلمي�ض  يوم  �ذلك  ادناه  املو�سح  العنوان 
30 : 11 �سباحا ، �يرجى منكم اح�سار كافة امل�ستندات املوؤيدة �املثبتة لدفاعكم عند 
ح�سوركم لالجتماع - دبي - مركز حمر عني ، بوابة رقم : 4 ، الطابق ال�ل مكتب رقم 

: 17B1 هاتف : 2681400-04 � فاك�ض : 04-2681300
اخلاجة حما�ضبون قانونيون وم�ضت�ضارون اداريون       

 اجتماع خربة 
العدد 12147 بتاريخ 2017/10/15   

          مذكرة تبليغ مدعي عليه بالن�ضر
�ضادرة من حمكمة ال�ضارقة االحتادية االبتدائية       

يف الدعوى رقم )2016/3632م( مدين جزئي 
اىل املدعى عليه : حممد كرم ان�سار حممد ان�سار 

حيث ان املدعية / بنك ام القيوين الوطني 
اقام عليك لدى هذه املحكمة املحكمة الدعوى املذكورة اعاله �يعلنك فيها : 

اعالن املدعي عليه بور�د التقرير التكميلي 
لذلك يقت�سي ح�سورك امام هذه املحكمة )الدائرة اجلزئية املدنية التجارية 
يوم  �سباح  من  �ن�سف  الثامنة  ال�ساعة  متام  يف   151 رقم  القاعة  الثانية( 
الثنني 2017/11/20 م �ذلك لالجابة على الدعوى �تقدمي ما لديك من 

بيانات  651  املحكمة �ستبا�سر نظر الدعوى يف غيابك. 
  مكتب اإدارة الدعوى 

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ال�ضارقة االحتادية االبتدائية
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عنوانه :  اإم��ارة دبي - ديرة  - �سارع املكتوم - برج M.M املال�سق لفندق كونكورد - الد�ر الرابع - مكتب رقم 
)404( مدير لدى �سركة ر�نديل جلف للتجارة 

اقت�سى احلال  ان  التالية  الثالث  الي��ام  م�ساء �يف   5.00 ال�ساعة   2017/10/22 املوافق  الأح��د   ي��وم  ان��ه يف 
�سيجرى بيع العقار املو�سحة ا��سافه على الراغبني يف ال�سراء اتخاذ اجراءات املزايدة مع  اجلهة التى انيط بها 

البيع )�سركة المارات للمزادات  www.emiratesauction.ae (  �ذلك يف التاريخ املحدد اعاله .
�على راغبي ال�سراء من مواطني ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة �لكل من 
لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع �يف املواعيد 
الثمن �امل�سارييف خالل  اي��داع كامل  املدنية �على من يعتمد عطا�ؤه  الإج��راءات  301 من قانون  باملادة  املبينة 
ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع �فيما يلي ا��ساف املمتلكات  : ا��ساف العقار : عبارة عن �سقة �سكنية : املنطقة : 
الثنية الثالثة - رقم الر�ض : 8 - امل�ساحة : 67.22 مرت مربع - رقم املبنى : 3 - ا�سم املبنى : اللكا 3 - رقم 

الوحدة : G09 - القيمة التقديرية : 1.012.969 درهم  مالحظة : يدفع املبلغ فورا.
 رئي�س الق�ضم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12147 بتاريخ 2017/10/15   

اعالن بيع  عقار بالن�ضر   
فى الدعوى رقم 2017/250  تنفيذ عقاري       

طالب التنفيذ :  حبيب بنك اي جي زيوريخ 
املنفذ �سده : اإمارة دبي - بردبي - �سارع خالد بن الوليد - �سارع البنوك 

املنفذ �سده : �سنديب كومار اكر�ال  - �اآخر�ن 
عنوانه : يعلن على حمب�سه - بالدارة العامة للمن�ساأت العقاربية - العوير 

انه يف يوم الأحد املوافق 2017/10/22  ال�ساعة 5.00 م�ساء �يف اليام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى 
بيع العقار املو�سحة ا��سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة المارات للمزادات �على موقعها اللكرت�ين 
)www.emiratesauction.ae( �على راغبي ال�سراء من مواطني الد�لة ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من 
الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة �لكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات 
قبل اجلل�سة املحددة للبيع �يف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية �على من يعتمد عطا�ؤه ايداع 
كامل الثمن �امل�سارييف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع. �فيما يلي ا��ساف املمتلكات  :  �سقة �سكنية - املنطقة 
: نخلة جمريا - رقم الر�ض : 66 - رقم املبنى : 1 - ا�سم املبنى : ر�يال امواج �سا�ث - رقم العقار : 319 - امل�ساحة : 

فورا. املبلغ  يدفع   : مالحظة  درهم      )3.004.452( ب�����  املقدرة   - مربع  مرت   164.19
 رئي�س الق�ضم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12147 بتاريخ 2017/10/15   
اإنذار عديل  بالن�ضر

رقم 2017/7042   
املنذر : �رثة نا�سر را�سد لوتاه 

املنذر اليه : م�ساعد خالد علي عبدالرحمن ال علي 
اإعلن بالن�شر 

)ثالثة   13.500.00 قدرها  �البالغ   ، املكتب  على  امل�ستحقة  اليجارية  القيمة  �سداد 
ال�سيكات   / ال�سيك  ر�سوم  ، �كذلك  �سهر  �ذل��ك خالل  دره��م  الف �خم�سمائة(  ع�سرة 
املرجتعة �فقا لن�ض عقد اليجار املربم �ال �سوف ن�سطر اآ�سفني لقامة  دعوى امام 
مركز ف�ض املنازعات اليجارية للمطالبة بالخالء ��سداد كافة امل�ستحقات اليجارية 
�فقا للعقد �القانون. مع قيمة الفواتري ال�ستهالكية ، �امل�سر�فات ، �التعوي�سات ، 
الر�سوم الق�سائية ، الزيادة القانونية حتى تاريخ الخالء التام مع ت�سليم املكتب خالية 

من ال�سواغل. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12147 بتاريخ 2017/10/15   

اإنذار عديل  بالن�ضر
رقم 2017/7039

املنذر : حممد نا�سر را�سد لوتاه
املنذر اليه : نيو ال�سبلي للخدمات الفنية - �ض ذ م م   

اإعلن بالن�شر 
�سداد جزء القيمة اليجارية امل�ستحقة على ال�سقة ، �البالغ قدرها 16.000.00 )�ستة 
ع�سر الف( درهم �ذلك خالل �سهر ، مع ما ي�ستجد من اجرة ، �كذلك ر�سوم ال�سيك 
/ ال�سيكات املرجتعة �فقا لن�ض عقد اليجار املربم ، �ال �سوف ن�سطر اآ�سفني لقامة  
دعوى امام مركز ف�ض املنازعات اليجارية للمطالبة بالخالء ��سداد كافة امل�ستحقات 
 ، �التعوي�سات   ، �امل�سر�فات   ، ال�ستهالكية  �الفواتر   ، منها  ي�ستجد  �ما  اليجارية 
�الر�سوم ال�سيكات املرجتعة ، �الر�سوم الق�سائية  حتى تاريخ الخالء التام مع ت�سليم 

املكتب خلي من ال�سواغل. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12147 بتاريخ 2017/10/15   

اإنذار عديل  بالن�ضر
رقم 2017/7040

املنذر : �رثة نا�سر را�سد لوتاه
املنذر اليه : مطعم هوم ت�سيكن - موؤ�س�سة فردية  

اإعلن بالن�شر 
�سداد جزء القيمة اليجارية امل�ستحقة على املحل ، �البالغ قدرها 84.247.00 )اربعة 
�ثمانون الف �مئتان ��سبعة �اربعون( درهم �ذلك خالل �سهر ، �كذلك ر�سوم ال�سيك 
/ ال�سيكات املرجتعة �فقا لن�ض عقد اليجار املربم ، �ال �سوف ن�سطر اآ�سفني لقامة  
دعوى امام مركز ف�ض املنازعات اليجارية للمطالبة بالخالء ��سداد كافة امل�ستحقات 
اليجارية �فقا للعقد �القانون. مع ما ي�ستجد من ايجار �قيمة الفواتري ال�ستهالكية 
، �امل�سر�فات ،  التعوي�سات ، الر�سوم الق�سائية ، الزيادة القانونية مع ت�سليم املكتب 

خالية من ال�سواغل. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12147 بتاريخ 2017/10/15   

اإنذار عديل  بالن�ضر
رقم 2017/7041

املنذر : �رثة نا�سر را�سد لوتاه
اليه : ليمتل�ض لل�سيانة �التنظيف - �ض ذ م م )مديرها / ح�سام �سيف اهلل حممود  املنذر 

الأفط�ض - اردين اجلن�سية(  
اإعلن بالن�شر 

الف  )ت�سعة   9.220.00 �البالغ قدرها   ، املكتب  على  امل�ستحقة  اليجارية  القيمة  �سداد جزء 
مئتني �ع�سر�ن( درهم مع ما ي�ستجد  �ذلك خالل �سهر ، �كذلك ر�سوم ال�سيك / ال�سيكات 
املرجتعة �فقا لن�ض عقد اليجار املربم ، �ال �سوف ن�سطر اآ�سفني لقامة  دعوى امام مركز 
ف�ض املنازعات اليجارية للمطالبة بالخالء ��سداد كافة امل�ستحقات اليجارية �فقا للعقد 
�القانون. مع ما ي�ستجد من ايجار �قيمة الفواتري ال�ستهالكية ،  امل�سر�فات ،  التعوي�سات 

، الر�سوم الق�سائية ، الزيادة القانونية مع ت�سليم املكتب خالية من ال�سواغل. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12147 بتاريخ 2017/10/15   
اعالن حكم بالن�ضر

   يف  الدعوى رقم 2017/402 جتاري كلي                                                
القامة  حمل  جمهول  م   م  ذ   - العامة  للتجارة  العلم  ن��ور  عليه/1-  املحكوم  اىل 
الدعوى  يف    2017/8/28 بتاريخ   املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم 
بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعي  املذكورة اعاله ل�سالح/ ج�سود احمد بور 
�مئتان  ال��ف  �ارب��ع��ون  �ت�سعة  �خ�سمائة  مليون   )  1.549.265.14( �ق���دره  مبلغ 
 %9 بواقع  املبلغ  ه��ذا  على  الفائدة  مع  فل�ض(  ع�سر  �اربعة  دره��م  ��ستون  �خم�سة 
الف  �مبلغ  بامل�ساريف  �الزامها  ال�سداد  2017/2/7 �حتى متام  تاريخ  �سنويا من 
خالل  لال�ستئناف  قابال  احل�سوري  مبثابة  حكما  املحاماة.   اتعاب  مقابل  دره��م 
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12147 بتاريخ 2017/10/15   

اعالن حكم بالن�ضر
   يف  الدعوى رقم 2017/445 عقاري كلي                                              

اىل املدعي عليه/1- يا�سر علي ا�سغر في�سى زاده  جمهول حمل القامة مبا اأن املدعي / بنك اخلليج 
الأ�ل - فرع دبي - نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2017/9/28  يف الدعوى 
املذكورة اعاله ل�سالح/بنك اخلليج الأ�ل - فرع دبي - 1- بف�سخ اتفاقية الجارة املنتهية بالتملك 
�مالحقها اخلا�سة بالوحدة العقارية رقم )1103( بالطابق )11( يف املبنى امل�سمى لوفت�ض تي اي�ست 
)Lofts East( �سارع ال�سيخ زايد - بدبي - �تكليف دائرة الأرا�سي �الأمالك للغاء ا�سارة القيد 
العقار اىل ترتيبات الجارة  امللكية ل�سالح املدعي عليه )تخ�سع ملكية  ال��واردة يف �سهادة  العقاري 
املنتهية بالتمليك طبقا لعقد اليجار املنتهي بالتملك �ملحقاته املودع لدى الدائرة( �الزام املدعي 
عليه بت�سليمها للمدعي خالية من ال�سواغل �رد حيازتها للمدعي.  حكما مبثابة احل�سوري قابال 
�ساحب  با�سم  �سدر  الع��الن  هذا  لن�سر  التايل  اليوم  من  اعتبارا  يوما  ثالثني  خالل  لال�ستئناف 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12147 بتاريخ 2017/10/15   

اعالن حكم بالن�ضر
   يف  الدعوى رقم  2016/2916 جتاري جزئي                                              

اىل املدعي عليه/1- حممد جا�سم �سامل ال�سوري الزعابي  جمهول حمل القامة 
الناخي  ع��ب��داهلل خمي�ض غريب   / ال���س��الم��ي �ميثله  دب��ي  بنك   / امل��دع��ي  اأن  مب��ا 
يف    2017/9/14 بتاريخ   املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم   - علي  اآل 
الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/بنك دبي ال�سالمي بالزام املدعي عليه بان يوؤدي 
للبنك املدعي مبلغ )278.253.92 درهم( )مائتان �ثمانية ��سبعون الف �مائتان 
�ثالثة �خم�سون درهما �اثنان �ت�سعون فل�سا( �الزمته بامل�ساريف �الر�سوم مبلغ 
خم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف 
خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12147 بتاريخ 2017/10/15   

ال�سيد بدر اأحمد �سامل ال�سحري املحرتم
�سدك  رفع  قد  التجاري   اأبوظبي  بنك  باأن  العلم   يرجى 
الدعوى 2017/139 جتاري جزئي اأبوظبي �لذا اأرجو التكرم 
2017/10/22  ال�ساعه  الحد  يوم  خربه   اإجتماع  ح�سور 
الثالثة   ع�سرا يف مقر اخلبري الكائن يف دبي اأبوهيل بجوار 
حمطة مرت� القياده بناية  اآر كي  اإم  مكتب 5 امليزانني هاتف 

0505257979  لتقدمي ما لديك من م�ستندات       
اخلبري امل�ضريف / حممد مطر �ضليم

اإعالن املدعي عليه بالن�ضر 
حل�ضور اجتماع خربة 

العدد 12147 بتاريخ 2017/10/15   
  �ضهادة بالتا�ضري يف ال�ضجل التجاري- بانحالل �ضركة     

ا�س���م ال�سركة : " ثينك يو خلدمات ادارة املن�ساآت " )�ض.ذ.م.م( 
 – الوطني  القيوين  ام  ملك   109 رق��م  مكتب   : عن�وانها   768466  : الرخ�س��ة  رق��م 
بال�سجل  القيد  : ذات م�سئولية حم��د�دة  رقم  القانوين  ال�سك�ل  دي��رة   احلمرية - 
التجاري : 1251916  مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي باأنه ، قد مت 
التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها بانحالل ال�سركة املذكور اعاله ، �ذلك مبوجب 
القرار ال�سادر من اجلمعية العمومية لل�سركاء بتارخ )2017/09/24( �امل�سدق لدى 
ال�سيد الكاتب العدل بتاريخ )2017/09/24(  �على من لديه اعرتا�ض ا� مطالبة 
التقدم اىل امل�سفي املعني يف مكتب )10- 9( ملك مركز منت لالعمال - رقة البطني 
-  هاتف : )2226266 – 04( فاك�ض )2223773 – 04( م�سطحباً معه كافة امل�ستندات 

�الأ�راق الثبوتية �ذلك يف خالل 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن .
 دائرة التنمية االقت�ضادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�ضادية

العدد 12147 بتاريخ 2017/10/15   
  �ضهادة بالتا�ضري يف ال�ضجل التجاري- بانحالل �ضركة     

ا�س���م ال�سركة : " الركن امللكي للمفر��سات " )�ض.ذ.م.م(
رق��م الرخ�س��ة     : 556746 عن�وانها : مكتب رق��م 414 ملك �سعيد ث��اين خلف ال 
ثاين - املرقبات ال�سك�ل القانوين   : ذات م�سئولية حم��د�دة   رقم القيد بال�سجل 
التجاري : 71090  مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي باأنه ، قد مت 
التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها بانحالل ال�سركة املذكور اعاله ، �ذلك مبوجب 
القرار ال�سادر من اجلمعية العمومية لل�سركاء بتارخ )2017/08/10( �امل�سدق لدى 
ال�سيد الكاتب العدل بتاريخ )2017/08/10(  �على من لديه اعرتا�ض ا� مطالبة 
التقدم اىل امل�سفي املعني يف مكتب )10- 9( ملك مركز منت لالعمال - رقة البطني 
-  هاتف : )2226266 – 04( فاك�ض )2223773 – 04( م�سطحباً معه كافة امل�ستندات 

�الأ�راق الثبوتية �ذلك يف خالل 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن .
 دائرة التنمية االقت�ضادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�ضادية

العدد 12147 بتاريخ 2017/10/15   
  �ضهادة بالتا�ضري يف ال�ضجل التجاري- بانحالل �ضركة     

ا�س���م ال�سركة : " بات�سون للخدمات الفنية " )�ض.ذ.م.م(
رقم الرخ�س��ة     : 709575  عن�وانها : مكتب رقم F210 ملك ح�سني نا�سر لوتاه 
بال�سجل  القيد  رقم  حمد�دة   م�سئولية  ذات   : القانوين  ال�سك�ل  نايف   - – ديرة 
التجاري : 1136598  مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي باأنه ، قد مت 
التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها بانحالل ال�سركة املذكور اعاله ، �ذلك مبوجب 
القرار ال�سادر من اجلمعية العمومية لل�سركاء بتارخ )2017/06/21( �امل�سدق لدى 
ال�سيد الكاتب العدل بتاريخ )2017/06/21(  �على من لديه اعرتا�ض ا� مطالبة 
التقدم اىل امل�سفي املعني يف مكتب )10- 9( ملك مركز منت لالعمال - رقة البطني 
-  هاتف : )2226266 – 04( فاك�ض )2223773 – 04( م�سطحباً معه كافة امل�ستندات 

�الأ�راق الثبوتية �ذلك يف خالل 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن
 دائرة التنمية االقت�ضادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�ضادية

العدد 12147 بتاريخ 2017/10/15   
  �ضهادة بالتا�ضري يف ال�ضجل التجاري- بتعني م�ضفي    

ا�س����م امل�سفي : يو�سف بن خادم لتدقيق احل�سابات
مكتب )10-9( ملك مركز منت لالعمال  - رقة البطني مبوجب هذا  عن���وان����ه : 
تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي باأنه ، قد مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها 
 " املن�ساآت  ادارة  خلدمات  يو  " ثينك  بت�سفية  للقيام  اع��اله  املذكور  امل�سفي  بتعيني 
)�ض.ذ.م.م( �عنوانها  : مكتب رقم 109 ملك ام القيوين الوطني – احلمرية - ديرة 
�ذلك مبوجب القرار ال�سادر من اجلمعية العمومية لل�سركاء بتارخ )2017/09/24( 
�امل�سدق لدى ال�سيد الكاتب العدل بتاريخ )2017/09/24( �على من لديه اعرتا�ض 
ا� مطالبة التقدم اىل امل�سفي املعني يف مكتب )10- 9( ملك مركز منت لالعمال - 
رقة البطني - هاتف : )2226266 – 04( فاك�ض )2223773 – 04( م�سطحباً معه كافة 

امل�ستندات �الأ�راق الثبوتية �ذلك يف خالل 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن .
 دائرة التنمية االقت�ضادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�ضادية

العدد 12147 بتاريخ 2017/10/15   
  �ضهادة بالتا�ضري يف ال�ضجل التجاري- بتعني م�ضفي    

ا�س����م امل�سفي : يو�سف بن خادم لتدقيق احل�سابات
 عن���وان����ه : مكتب )10-9( ملك مركز منت لالعمال  - رقة البطني مبوجب هذا 
تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي باأنه ، قد مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها 
بتعيني امل�سفي املذكور اعاله للقيام بت�سفية " الركن امللكي للمفر��سات " )�ض.ذ.م.م( 
�عنوانها  : : مكتب رقم 414 ملك �سعيد ثاين خلف ال ثاين - املرقبات �ذلك مبوجب 
القرار ال�سادر من اجلمعية العمومية لل�سركاء بتارخ )2017/08/10( �امل�سدق لدى 
مطالبة  ا�  اعرتا�ض  لديه  من  �على   )2017/08/10( بتاريخ  العدل  الكاتب  ال�سيد 
التقدم اىل امل�سفي املعني يف مكتب )10- 9( ملك مركز منت لالعمال - رقة البطني 
- هاتف : )2226266 – 04( فاك�ض )2223773 – 04( م�سطحباً معه كافة امل�ستندات 

�الأ�راق الثبوتية �ذلك يف خالل 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن .
 دائرة التنمية االقت�ضادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�ضادية

العدد 12147 بتاريخ 2017/10/15   
  �ضهادة بالتا�ضري يف ال�ضجل التجاري- بتعني م�ضفي    

ا�س����م امل�سفي : يو�سف بن خادم لتدقيق احل�سابات
هذا  البطني  مبوجب  رقة   - )10-9( ملك مركز منت لالعمال   : مكتب  عن���وان����ه 
تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي باأنه ، قد مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها 
بتعيني امل�سفي املذكور اعاله للقيام بت�سفية " بات�سون للخدمات الفنية " )�ض.ذ.م.م( 
�عنوانها  : مكتب رقم F210 ملك ح�سني نا�سر لوتاه – ديرة - نايف �ذلك مبوجب 
القرار ال�سادر من اجلمعية العمومية لل�سركاء بتارخ )2017/06/21( �امل�سدق لدى 
ا� مطالبة  بتاريخ )2017/06/21(   �على من لديه اعرتا�ض  العدل  الكاتب  ال�سيد 
التقدم اىل امل�سفي املعني يف مكتب )10- 9( ملك مركز منت لالعمال - رقة البطني 
- هاتف : )2226266 – 04( فاك�ض )2223773 – 04( م�سطحباً معه كافة امل�ستندات 

�الأ�راق الثبوتية �ذلك يف خالل 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن .
 دائرة التنمية االقت�ضادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�ضادية

العدد 12147 بتاريخ 2017/10/15   
       اعادة اعالن بالن�ضر        

   يف  الدعوى 2017/2652  جتاري جزئي              
اىل املدعي عليه / 1-التميمي للخدمات الهند�سية - ذ م م - �ميثلها / مديرها / ال�سيد/ 
ليت  م�سرت  امل��دع��ي/  ان  مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهول  فيالريي  تونديكاندي  كومار  �سونيل 
لتجارة اأد�ات التمديدات الكهربائية - �ض ذ م م - �ميثلها مديرها ال�سيد/ تيو لتيل  راجان 
توؤدي  بان  املدعي عليها  بالزام  املطالبة  الدعوى �مو�سوعها  اأق��ام عليك  ك��ور�ب - قد  رام��ا 
للمدعية  مبلغ �قدره )50.123.16  خم�سون الف �مائة �ثالثة �ع�سر�ن درهما ��ستة ع�سر 
فل�سا �الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ ال�ستحقاق احلا�سل يف 2015/11/29 �حتى 
ال�سداد التام �الزامها بالر�سوم �امل�ساريف �اتعاب املحاماة.   �حددت لها جل�سة يوم اخلمي�ض  
املوافق  2017/10/19  ال�ساعة 8.30 �ض بالقاعة Ch1.C.14 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأ� 
من ميثلك قانونيا �عليك بتقدمي ما لديك من مذكرات ا� م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12147 بتاريخ 2017/10/15   

       اعادة اعالن بالن�ضر        
   يف  الدعوى 2017/2930  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1- اأتو مي�سني لتجارة قطع غيار ال�سيارات - �ض ذ م م  جمهول 
حمل القامة مبا ان املدعي/ موؤ�س�سة البواردي الفنية ال�سناعية - باتيك �ميثله 
املطالبة  الدعوى �مو�سوعها  اأق��ام عليك  قد   - البناي  / ح�سني علي ح�سن علي 
بالزام املدعي عليها مببلغ �قدره )19.145.50 درهم( �الر�سوم �امل�ساريف �اتعاب 
املحاماة �الفائدة  9 % من تاريخ قيد الدعوى �حتى ال�سداد التام.   �حددت لها 
 Ch1.C.14 جل�سة يوم اخلمي�ض  املوافق  2017/11/2  ال�ساعة 8.30 �ض بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  �عليك  قانونيا  ميثلك  من  اأ�  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 
حالة  �يف  الأق��ل  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  ا�  م��ذك��رات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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العدد 12147 بتاريخ 2017/10/15   
       اعادة اعالن بالن�ضر        

   يف  الدعوى 2017/1882  جتاري كلي               
اىل املدعي عليه / 1- تدا�ل مي - �ض ذ م م 2- اك�سنتيال ميدي�ست للو�ساطة التجارية 
ميدي�ست  اك�سنتيال   -4 م   م  ذ  ���ض   - لال�ستثمار  ميدي�ست  اك�سنتيال   -3 م   م  ذ  ���ض   -
للو�ساطة التجارية - �ض ذ م م - فرع - جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ �سارليز 
باناجا ر�لون  - قد اأقام عليك الدعوى �مو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ 
�قدره )168603.46 د�لر امريكي( )ا� ما يعادله بالدرهم الإماراتي ( )620461 درهم( 
�الر�سوم �امل�ساريف � الفائدة 9 % من تاريخ املطالبة �حتى ال�سداد التام � �سمول احلكم 
بالنفاذ املعجل بال كفالة. �حددت لها جل�سة يوم الثنني  املوافق  2017/11/6  ال�ساعة 
9.30 �ض بالقاعة Ch2.E.21 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأ� من ميثلك قانونيا �عليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات ا� م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12147 بتاريخ 2017/10/15   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر

                         يف الدعوى رقم  2017/1779   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سده/1- �سر� لل�سفر �ال�سياحة - �ض ذ م م - حاليا - �سدف �سر� 
للعطالت �ال�سفريات - �ض ذ م م - �سابقا  جمهول حمل القامة مبا ان طالب 
كرا�ن  فندق   / التجاري  �اإ�سمها   - م  م  ذ  �ض   - للعقارات  اأز�ر  التنفيذ/بريل 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية  �ميثله / ح�سني علي ح�سن علي البناي - قد 
املذكورة اعاله �الزامك بدفع املبلغ املنفذ به �قدره )495882.55( درهم اىل 
الجراءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  �عليه  املحكمة.   خزينة  ا�  التنفيذ  طالب 
يوما من   15 خ��الل  املذكور  بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  التنفيذية بحقك يف حالة 

تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�ضعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12147 بتاريخ 2017/10/15   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر        
   يف  الدعوى 2017/3216  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1- معز مزمل ح�سب الر�سول حمد - جمهول حمل القامة 
احمد  حممد  يو�سف   / �ميثله  حممد  ابراهيم  في�سل  يا�سر  املدعي/  ان  مبا 
يو�سف احلمادي -  قد اأقام عليك الدعوى �مو�سوعها املطالبة بالزام املدعي 
عليها مببلغ �قدره )57.000.00 درهم( �الر�سوم �امل�ساريف �اتعاب املحاماة 
�الفائدة من تاريخ املطالبة 2011/11/1 �حتى ال�سداد مع �سمول احلكم بالنفاذ 
  2017/10/31 امل��واف��ق   الثالثاء   ي��وم  لها جل�سة  �ح��ددت  كفالة.   بال  املعجل 
من  اأ�  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch1.C.14 بالقاعة  �ض   8.30 ال�ساعة 
ميثلك قانونيا �عليك بتقدمي ما لديك من مذكرات ا� م�ستندات للمحكمة 

قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12147 بتاريخ 2017/10/15   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر        
   يف  الدعوى 2017/2781  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1- املنار ال�ساطع لالأبواب �الأملنيوم - ذ م م 2- معني ابراهيم قاعود ابو 
مغي�سيب  جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ �سركة املنيوم البرتاء لل�سناعة املعدنية 
- �ض ذ م م  حاليا �سركة برتاء �اجهات - �ض ذ م م �سابقا �ميثله / علي ا�سماعيل حممد 
عليهما  املدعي  بالزام  املطالبة  الدعوى �مو�سوعها  اأق��ام عليك  قد    - الزرعوين  عبداهلل 
�الفائدة  دره��م   )234.536.50( �ق��دره  مبلغ  للمدعية  يوؤديا  بان  بينهما  فيما  بالت�سامن 
القانونية بواقع 9% من تاريخ ال�ستحقاق �حتى ال�سداد التام �الر�سوم �امل�سر�فات �مقابل 
اتعاب املحاماة.   �حددت لها جل�سة يوم الربعاء  املوافق  2017/10/25  ال�ساعة 8.30 �ض 
بالقاعة Ch1.C.14 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأ� من ميثلك قانونيا �عليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات ا� م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12147 بتاريخ 2017/10/15   
 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر        

   يف  الدعوى 2017/195  عقاري كلي 
اىل املدعي عليه / 1- ليندى �سوين  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ بنك 
ات�ض ا�ض بي �سي ال�سرق ال��سط املحد�د   قد اأقام عليك الدعوى �مو�سوعها 
املطالبة بالزام املدعي عليهما مببلغ �قدره )6.631.072.23 درهم( �الر�سوم 
التام  ال�سداد  �حتى  املطالبة  من   %12 �الفائدة  املحاماة  �اتعاب  �امل�ساريف 
�احلكم للمدعيان بكافة طلباتهم.   �حددت لها جل�سة يوم الثالثاء  املوافق  
مكلف  ف��اأن��ت  ل���ذا   Ch1.B.8 ب��ال��ق��اع��ة  ���ض   9.30 ال�����س��اع��ة    2017/10/24
ا�  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  �عليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأ�  باحل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12147 بتاريخ 2017/10/15   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر

                         يف الدعوى رقم  2017/19  تنفيذ احكام املركز املايل
اىل املنفذ �سده/1- اي�سار جلوبال فاند ليمتد  جمهول حمل القامة مبا ان 
طالب التنفيذ/ميدتا�ن اكوي�س�سنز ال بي �ميثله / �سالح احمد يو�سف �سالح 
العبيديل   نعلنكم باحلكم ال�سادر يف الدعوى رقم )CFI-036-2016( ال�سادر 
من حماكم مركز دبي املايل العاملي )حمكمة البتدائية( باعتباره �سندا تنفيذيا 
اىل  �ت�سليمه  درهم   )630966273.97( �قدره  مبلغ  ب�سداد  بالزامكم   -1 �ذلك 
العالن     هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوم   15 خالل  املحكمة  خزينة  اأ�  التنفيذ  طالب 
�عليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12147 بتاريخ 2017/10/15   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر

                         يف الدعوى رقم  2017/3630  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/1- خمبز ال�سوكة الذهبية - �ض ذ م م  جمهول حمل القامة 
مبا ان طالب التنفيذ/  عبداللطيف �سريامال �ميثله / يو�سف حممد احمد 
يو�سف احلمادي -  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله �الزامك 
خزينة  ا�  التنفيذ  ط��ال��ب  اىل  دره���م   )16036( �ق���دره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب��دف��ع 
فان  �عليه  املحكمة.  ر�سوم خلزينة  دره��م   1343 مبلغ  اىل  بال�سافة  املحكمة. 
بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  الج��راءات  �ستبا�سر  املحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12147 بتاريخ 2017/10/15   
اعالن حكم بالن�ضر

         يف  الدعوى رقم 2017/4243  عمايل  جزئي 
نعلنكم  القامة  الفنية جمهول حمل  ال�ساحرة لعمال  النظرة  املحكوم عليه/1-  اىل 
بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2017/8/29  يف الدعوى املذكورة اعاله 
مبلغ  للمدعي  توؤدي  باأن  عليها  املدعى  بالزام  احمد  ل�سالح/ايهاب جمدي عبدالنبي 
قد  يكن  م��ا مل  نقدا  مقابلها  ا�  عينا  ملوطنه  ع��ودة  �ت��ذك��رة  دره��م   )12.587( �ق���دره 
التحق بالعمل لدى �ساحب عمل اخر �الزمتها باملنا�سب من امل�سر�فات �اعفت املدعي 
قابال  احل�سوري  مبثابة  حكما   . طلبات  من  ذل��ك  ع��دا  ما  �رف�ست  منها  ن�سيبه  من 
لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12147 بتاريخ 2017/10/15   

       اإعادة اإعالن بالن�ضر
   فـي  الدعوى 2017/3142  جتاري جزئي

�����ض.ذ.م.م جمهول  ه��ا����ض  �ستيك  ب��وي��ز  & ك��ا�  كن�ض  �سركة   -1  / امل��دع��ي عليه  اىل 
)ارامتك(  للتكنولوجيا  المريكية  العربية  ال�سركة  امل��دع��ي/  ان  مبا  الق��ام��ة  حمل 
�مو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  ال�سباغ  يو�سف  عبدالعزيز  احمد  �ميثله:منى 
درهم   )127.259.19( �ق��دره  مبلغ  للمدعية  ت��وؤدي  بان  عليها  املدعي  بالزام  املطالبة 
تاريخ رفع  التاأخريية بواقع 12% من  املحاماة �الفائدة  �الر�سوم �امل�ساريف �اتعاب 
لها  كفالة.�حددت  بال  املعجل  بالنفاذ  احلكم  ��سمول  التام  ال�سداد  �حتى  الدعوى 
 Ch1.C.12 جل�سة يوم الربعاء املوافق :2017/10/18 ال�ساعة:8.30 �ض بالقاعة 
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأ� من ميثلك قانونيا �عليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
فان  تخلفك  حالة  �يف  الأق��ل  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  ا� 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12147 بتاريخ 2017/10/15   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر
   يف  الدعوى 2017/1684  جتاري كلي

اىل املدعي عليه / 1- �سركة كيه ار �سي انرتنا�سونال م.م.ح جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي/�سركة اأبوظبي للزيوت النباتية ذ.م.م �ميثله:منى احمد عبدالعزيز 
يو�سف ال�سباغ قد اأقام عليك الدعوى �مو�سوعها الزام املدعي عليهما بالت�سامن 
�الت�سامم بان يوؤديا للمدعية مبلغ �قدره )812.662.50( درهم �الفائدة القانونية 
بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى �حتى ال�سداد التام �الزامه بالر�سوم �امل�ساريف 
لها  �ح��ددت   . كفالة  املعجل بال  بالنفاذ  �سمول احلكم  املحاماة مع  اتعاب  �مقابل 
 Ch 2.E.22 جل�سة يوم الربعاء املوافق 2017/10/18  ال�ساعة 9.30 �ض بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  �عليك  قانونيا  ميثلك  من  اأ�  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12147 بتاريخ 2017/10/15   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر

                         يف الدعوى رقم 2017/2775 تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سده/1-  ���سين�سيجيد جريما جمهول حمل القامة مبا 
�ميثله:عبداهلل  ���ض.م.ع  ال��د�يل  التجاري  التنفيذ/البنك  طالب  ان 
التنفيذية  ال��دع��وى  اأق���ام عليك  ق��د  ال��ه��رم��ودي  ر���س��ول علي  حممد 
�ق��دره )551069.50(  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  �الزامك  اعاله  املذكورة 
املحكمة  ف��ان  .�عليه  املحكمة   خزينة  ا�  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م 
�ستبا�سر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12147 بتاريخ 2017/10/15   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر

                         يف الدعوى رقم 2017/2734 تنفيذ جتاري  
اىل امل��ن��ف��ذ ������س�����ده/1-  م������ر�ان ي��و���س��ف ف�����ري�ز م��و���س��ى ب���و �سعود 
الوطني  التنفيذ/بنك الحت��اد  ان طالب  القامة مبا  جمهول حمل 
�ميثله:عبداهلل حممد ر�سول علي الهرمودي قد اأقام عليك الدعوى 
�قدره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب��دف��ع  �ال��زام��ك  اع���اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية 
فان  .�عليه  املحكمة   ا� خزينة  التنفيذ  درهم اىل طالب   )651878(
املحكمة �ستبا�سر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12147 بتاريخ 2017/10/15   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر

                         يف الدعوى رقم 2017/1672 تنفيذ جتاري  
ماتيكارا  رام��ا���س��ن��دران   -2 ذ.م.م  اأط��ل�����ض  جم���وه���رات  ����س���ده/1-   امل��ن��ف��ذ  اىل 
موتيدات 3- انديرا راما�ساندران ام ام راما�ساندران 4- �سريكانت راما�سندران 
جمهويل حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/البنك التجاري الد�يل �ض.م.ع 
�ميثله:عبداهلل حممد ر�سول علي الهرمودي قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
درهم   )22384990.30( �ق��دره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  �الزامك  اع��اله  املذكورة 
بالت�سامن �التكافل اىل طالب التنفيذ ا� خزينة املحكمة  .�عليه فان املحكمة 
املذكور  بالقرار  اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12147 بتاريخ 2017/10/15   
اإخطار عديل بالن�ضر 

رقم )27016/ 2017 (
امل��نذره  :  دنيا للتمويل ذ.م.م 

املنذر اإليه :  اقبال بهار �سودري زفر اأحمد �سودري     
درهم   )49،813.61( �ق���درة  مبلغ  ���س��داد  ب�سرعة  اإل��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذره  ت��ن��ذر  
بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��الل  نتيجة 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر �اإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات  �ذلك خالل 
التنفيذية على ال�سيارة رقم ) 88435/ خ�سو�سي/ 15 / ابوظبي ( من نوع ) 
تويوتا ياري�ض  _ �سالون ( �املمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12147 بتاريخ 2017/10/15   
اإخطار عديل بالن�ضر 

رقم )27017/ 2017 (
امل��نذره  :  دنيا للتمويل ذ.م.م 

املنذر اإليه :  حفيظ اهلل عبيد اهلل    .    
درهم   )19،366.00( �ق���درة  مبلغ  ���س��داد  ب�سرعة  اإل��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذره  ت��ن��ذر  
بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��الل  نتيجة 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر �اإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات  �ذلك خالل 
التنفيذية على ال�سيارة رقم ) 93127/ خ�سو�سي/ 5 / اأبوظبي ( من نوع ) 
املنذر مع حفظ  �املمولة ل�ساحلكم من قبل   ) رك��اب  بريفيا _ فان  تويوتا 

كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12147 بتاريخ 2017/10/15   
اإخطار عديل بالن�ضر 
رقم )27009  / 2017 (

امل��نذر  :  م�سرف اأبوظبي ال�سالمي .
املنذر اإليها : الد�لفني لتاجري ال�سيارات .    

ينذر  املنذر املنذر اإليها ب�سرعة �سداد مبلغ �قدرة )32،200.72( درهم نتيجة 
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  �ذلك خالل 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر �اإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على 
ال�سيارة رقم ) 64238/ خ�سو�سي/الفئةال�ىل /ال�سارقة( من نوع ) ني�سان 
�سنرتا_ �سالون ( �املمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق 

املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12147 بتاريخ 2017/10/15   
اإخطار عديل بالن�ضر 

رقم )21859/ 2017 (
امل��نذره  :  دنيا للتمويل ذ.م.م 

املنذر اإليه :  رينواز خان مري �سالم جان    .    
درهم   )31،817.00( �ق���درة  مبلغ  ���س��داد  ب�سرعة  اإل��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذره  ت��ن��ذر  
بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��الل  نتيجة 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر �اإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات  �ذلك خالل 
التنفيذية على ال�سيارة رقم ) 68731/ خ�سو�سي/ 9 / اأبوظبي ( من نوع ) 
تويوتا كور�ل 1.8 _ �سالون ( �املمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ 

كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12147 بتاريخ 2017/10/15   
اإخطار عديل بالن�ضر 
رقم )27011   / 2017 (

امل��نذر  :  م�سرف اأبوظبي ال�سالمي .
املنذر اإليها : الد�لفني لتاجري ال�سيارات .    

درهم   )32،200.72( �ق���درة  مبلغ  ���س��داد  ب�سرعة  اإل��ي��ه��ا  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ي��ن��ذر  
بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��الل  نتيجة 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر �اإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات  �ذلك خالل 
التنفيذية على ال�سيارة رقم ) 64245/ خ�سو�سي/ الفئة ال�ىل /ال�سارقة( 
املنذر مع  ( �املمولة ل�ساحلكم من قبل  من نوع ) ني�سان �سنرتا_ �سالون 

حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12147 بتاريخ 2017/10/15   
اإخطار عديل بالن�ضر 

رقم )27018/ 2017 (
امل��نذره  :  دنيا للتمويل ذ.م.م 

املنذر اإليه :  ذ�الفقار علي �ساه خمتار ح�سني �ساه   .    
درهم   )35،690.00( �ق���درة  مبلغ  ���س��داد  ب�سرعة  اإل��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذره  ت��ن��ذر  
بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��الل  نتيجة 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر �اإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات  �ذلك خالل 
التنفيذية على ال�سيارة رقم ) 99782/ خ�سو�سي/ 6 / ابوظبي ( من نوع ) 
ني�سان التيما 2.5 _ �سالون ( �املمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ 

كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12147 بتاريخ 2017/10/15   
اإخطار عديل بالن�ضر 
رقم )27010  / 2017 (

امل��نذر  :  م�سرف اأبوظبي ال�سالمي .
املنذر اإليها : الد�لفني لتاجري ال�سيارات .    

ينذر  املنذر املنذر اإليها ب�سرعة �سداد مبلغ �قدرة )39،609.28( درهم نتيجة 
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  �ذلك خالل 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر �اإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على 
ال�سيارة رقم ) 64259/ خ�سو�سي/الفئةال�ىل /ال�سارقة( من نوع ) ني�سان 
التيما_ �سالون ( �املمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق 

املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12147 بتاريخ 2017/10/15   
اإخطار عديل بالن�ضر 
رقم )27012  / 2017 (

امل��نذر  :  م�سرف اأبوظبي ال�سالمي .
املنذر اإليها : �ساره جاين ا�سو�رث .    

درهم   )80،178.26( �ق���درة  مبلغ  ���س��داد  ب�سرعة  اإل��ي��ه��ا  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ي��ن��ذر  
بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��الل  نتيجة 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر �اإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات  �ذلك خالل 
ال�سيارة رقم ) 94869/ خ�سو�سي/15 /اأبوظبي( من نوع )  التنفيذية على 
حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�ساحلكم  �املمولة   ) ا�ستي�سن  فور�سرن_  تويوتا 

كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12147 بتاريخ 2017/10/15   
اإخطار عديل بالن�ضر 

رقم )27015/ 2017 (
امل��نذره  :  دنيا للتمويل ذ.م.م 

املنذر اإليه :  من�سور بادافو حممد     .    
اإليه ب�سرعة �سداد مبلغ �قدرة )4818.00( درهم نتيجة  املنذر  املنذره  تنذر  
�ذلك  بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��الل 
الإج�����راءات  لت��خ��اذ  امل��ن��ذر  �سي�سطر  �اإل  الن�سر  ت��اري��خ  م��ن  اأ���س��ب��وع  خ���الل 
ن��وع )  ( من  دب��ي   / H رق��م ) 61940/ خ�سو�سي/  ال�سيارة  التنفيذية على 
مازدا 3 _ �سالون  ( �املمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق 

املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12147 بتاريخ 2017/10/15   
اإخطار عديل بالن�ضر 

رقم )27013/ 2017 (
امل��نذره  :  دنيا للتمويل ذ.م.م 

املنذر اإليه :  حم�سن ر�سيد حممد ر�سيد   .    
اإليه ب�سرعة �سداد مبلغ �قدرة )3387.00( درهم نتيجة  املنذر  املنذره  تنذر  
�ذلك  بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��الل 
الإج�����راءات  لت��خ��اذ  امل��ن��ذر  �سي�سطر  �اإل  الن�سر  ت��اري��خ  م��ن  اأ���س��ب��وع  خ���الل 
التنفيذية على ال�سيارة رقم ) 57497/ خ�سو�سي/ 12 / اأبوظبي ( من نوع ) 
تويوتا كامري _ �سالون ( �املمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل
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دائرة املحاكم
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بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��الل  نتيجة 
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الكاتب العدل
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دائرة املحاكم
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•• فرانكفورت-الفجر:

بح�سور ال�سيخة بد�ر بنت �سلطان 
جمعية  �رئي�ض  موؤ�س�ض  القا�سمي، 
نّظمت  الإم���ارات���ي���ني،  ال��ن��ا���س��ري��ن 
جناحها  يف  الأ�ل  اأم�����ض  اجلمعية 
�ال��ذي ت�سارك فيه للمرة  اخلا�ض 
ال�69  ال���د�رة  فعاليات  يف  الأ�ىل 
ملعر�ض فرانكفورت الد�يل للكتاب 
ملمثلني عن  ا�ستقبال  باأملانيا، حفل 
بهدف  الد�ليني،  النا�سرين  احتاد 
ت��وط��ي��د ع��الق��ات��ه��ا ال���د�ل���ي���ة مع 
اجلهات الفاعلة يف �سناعة الن�سر، 
امل�سرتك  ال���ت���ع���ا�ن  ���س��ب��ل  �ب���ح���ث 
لالرتقاء بهذه ال�سناعة احليوية. 

خالل  اجلمعية  ممثلو  �ا�ستعر�ض 
تقوده  ال��ذي  الكبري  ال��د�ر  احلفل 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم������ارات  د�ل����ة 
على �سعيد الهتمام بقطاع الن�سر 
��سناعة الكتاب، �اجلهود املبذ�لة 
ف��ي��م��ا يتعلق  ق��ب��ل اجل��م��ع��ي��ة  م���ن 
ال��ق��ط��اع حملياً  ه��ذا  �اق���ع  بتعزيز 
اللقاء  اأت���اح  كما  �د�ل��ي��اً،  �اإقليمياً 
التجارب  ع��ل��ى  ال���ت���ع���رف  ف��ر���س��ة 
الن�سر،  بقطاعات  املتعلقة  الد�لية 
التي  �املبادرات  امل�ساريع  �مناق�سة 
ميكن تنفيذها لتطوير هذه املهنة 

�دعم قدرات العاملني فيها.
املدير  الكو�ض،  را�سد  �سعادة  �اأك��د 
النا�سرين  جل��م��ع��ي��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
امل�ساركة  اأهمّية  على  الإم��ارات��ي��ني، 

فرانكفورت  م��ع��ر���ض  ف��ع��ال��ي��ات  يف 
�احداً  يعّد  ال��ذي  للكتاب  ال���د�يل 
من اأهم املعار�ض التي تتيح فر�سة 
د�لياً،  الكتاب  �اق��ع  على  الط��الع 
ممثلي  ا�ست�سافة  اأن  اإىل  م�����س��رياً 
جاءت  الد�ليني  النا�سرين  احت��اد 
يف اإطار تبادل اخلربات، �الطالع 
امل��م��ار���س��ات، �تطوير  اأف�����س��ل  ع��ل��ى 
العالقات التي تخدم قطاع الن�سر، 

�تعزز م�ساهمته القت�سادية. 
�سبل  ن���اق�������س���ن���ا  ال����ك����و�����ض:  �ق�������ال 
قطاع  اإىل  ال�ستثمارات  ا�ستقطاب 

يحمله  ملا  نظراً  الإم��ارات��ي،  الن�سر 
من فر�ض جمزية للجهات العاملة 
املوقع  ب��ف�����س��ل  ال���ق���ط���اع،  ه����ذا  يف 
ال�سرتاتيجي للد�لة، �ما تنظمه 
من معار�ض �مهرجانات �فعاليات 
�اإن�ساء  ال��ك��ت��ب  اق��ت��ن��اء  لت�سجيع 
لهم عر�ساً حول  املكتبات، �قدمنا 
اأهم امليزات التناف�سية التي تقدمها 
د�لة الإمارات لل�سركات الأجنبية، 
��سركات  الن�سر  د�ر  ذل���ك  يف  مب��ا 

التوزيع . 
�سعادة  م����ن  ك����ل  احل���ف���ل  �ح�������س���ر 

رئ���ي�������ض هيئة  ال����ع����ام����ري،  اأح����م����د 
ال�سعايل،  �علي  للكتاب،  ال�سارقة 
النا�سرين  ج��م��ع��ي��ة  رئ��ي�����ض  ن��ائ��ب 
ال�سحي،  �حم���م���د  الإم����ارات����ي����ني، 
�الإ�سدارات  البحوث  اإدارة  مدير 
لل�سياحة  اأب�����وظ�����ب�����ي  ه���ي���ئ���ة  يف 
�ال���ث���ق���اف���ة، �حم���م���د ب����ن دخ����ني، 
النا�سرين  جمعية  �سند�ق  اأم���ني 
الإم�����ارات�����ي�����ني، �ع���ل���ي ب����ن ح����امت، 
جانب  اإىل  باجلمعية،  ال�سر  اأم��ني 
�النا�سرين  الكّتاب  كبريمن  ع��دد 
الد�ليني �ممثلي د�ر ن�سر عربية 

�عاملية.
بزيارات  اجل��م��ع��ي��ة  ج��ن��اح  �ح��ظ��ي 
العديد من ال�سخ�سيات الر�سمية، 
الدبلوما�سيني  م���ن  �خ�����س��و���س��اً 
العرب �ممثلي املوؤ�س�سات الثقافية 
�جمعيات النا�سرين، �من اأبرزهم 
�سعادة علي عبداهلل الأحمد، �سفري 
د�لة الإمارات العربية املتحدة لدى 
جمهورية اأملانيا الحتادية، �مايكل 
النا�سرين  احت����اد  رئ��ي�����ض  ك���ومل���ان، 
باجلهود  اأ�ساد�ا  الذين  الد�ليني، 
النا�سرين  ج��م��ع��ي��ة  ت��ب��ذل��ه��ا  ال��ت��ي 
الن�سر  قطاع  لتطوير  الإماراتيني 
�دعم النا�سرين، �ثمنوا ح�سورها 
الأ�ل يف معر�ض فرانكفورت الذي 
���س��ي��ع��زز ���س��راك��ات��ه��ا �ت��ع��ا�ن��ه��ا مع 
املكانة  اإب����راز  لها  �يتيح  نظرائها 
املتميزة ل�سناعة الن�سر الإماراتية 

يف املحافل الد�لية.
�زع���ت جمعية  اأخ���رى،  ناحية  م��ن 
جناحها  يف  الإماراتيني  النا�سرين 
مب���ع���ر����ض ف����ران����ك����ف����ورت ال�����د�يل 
يت�سمن  دل��ي��اًل م��ط��ب��وع��اً  ل��ل��ك��ت��اب 
اأحدث 10 اإ�سدارات لكل نا�سر من 
اجلمعية،  يف  الأع�����س��اء  النا�سرين 
الد�لية  الن�سر  د�ر  ج��ذب  ب��ه��دف 
اإىل الطالع على هذه الإ�سدارات 
اأ�  اإم���ك���ان���ي���ة ت���رج���م���ت���ه���ا،  �ب���ح���ث 
د�ر  م����ع  �����س����راك����ات  يف  ال�����دخ�����ول 
التي ت�ساركها يف  الن�سر الإماراتية 

اهتماماتها �نوعية اإ�سداراتها. 

ي�سارك �سفريا النوايا احل�سنة الفنانني كاظم ال�ساهر 
الثانية  للن�سخة  اخلتامي  احلفل  يف  اجل�سمي  �ح�سني 
من “حتدي القراءة العربي” الذي �سيقام على م�سرح 
اأكتوبر   18 امل���واف���ق  اأ�ب�����را دب���ي ي���وم الأرب���ع���اء امل��ق��ب��ل 

اجلاري.
�قال الفنان كاظم ال�ساهر اإن م�سر�ع “حتدي القراءة 
العربي” الذي يعد م�سر�عا عربيا جامعا، جنح يف جمع 
7 ماليني طالب عربي حوله بهدف تعزيز عادة القراءة 
عند اجليل اجلديد ..م�سريا اىل ان م�ساكته يف احلفل 
ياأتي يف اطار جت�سيد هذا التالقي العربي �لالحتفاء 
مباليني الطالب العرب الذين جعلوا القراءة �الثقافة 

جزءا من م�سريتهم يف احلياة.
مبادرات  ان  اجل�سمي  ح�سني  الإم��ارات��ي  الفنان  �اأك���د 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب 
رئي�ض الد�لة رئي�ض جمل�ض ال��وزراء حاكم دبي “رعاه 
اهلل” ت�سعل فينا الأمل �ت�سيء على مناذج م�سرقة من 
جديدة  اأغنية  �سيقدم  ان��ه  اىل  ..م�سريا  العربي  عاملنا 
تتحدث عن القراءة �الثقافة �الفكر م�ساهمة منه يف 
تتحدث عن مفهوم  اأغنية  الأج��ي��ال اجلديدة  ت��ردد  اأن 

راق، �هو القراءة.
��سيتم خالل احلفل تتويج الطالب الذي �سينال لقب 
املدر�سة  �ستح�سد  العربي” كما  القراءة  حتدي  “بطل 
تكرمي  ع��ن  ف�سال  د�لر  املليون  ج��ائ��زة  متيزا  الأك���رث 

الطالب الأ�ائل يف الد�ل العربية �اجلاليات.
القراءة  م�سر�ع حت��دي  الثانية من  ال��د�رة  ��سارك يف 
العربي 7 ماليني �400 األف طالب �طالبة من 15 
د�لة عربية تر�سح منهم للمرحلة النهائية 16 طالبا 
كما  التحدي”،  “بطل  لقب  على  يتناف�سون  �طالبة 
العربية  ال��د�ل  األ��ف مدر�سة من خمتلف   41 �ساركت 
فيما  تتناف�ض  م��دار���ض   6 الأ�ل  للمركز  منها  تر�سح 

بينها للظفر باللقب.

�مي��ث��ل م�����س��ر�ع حت��دي ال��ق��راءة ال��ع��رب��ي ال���ذي اأطلقه 
يف  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
�سبتمرب من العام 2015 اأكرب م�سر�ع اإقليمي عربي 
لت�سجيع القراءة لدى الطالب يف العامل العربي ��سوًل 
لإب��راز جيل جديد متفوق يف جمال الطالع �القراءة 

��سغف املعرفة.
نوعية  اإ�سافة  العربي  القراءة  حتدي  م�سر�ع  �يعترب 
خدمة  �سعيد  على  الإم���ارات  لد�لة  املرموقة  للجهود 
حميطها العربي حيث يهدف اإىل ت�سجيع القراءة ب�سكل 
م�ستدام �منتظم عرب نظام متكامل من املتابعة للطلبة 
كبرية  جمموعة  اإىل  بالإ�سافة  الأك��ادمي��ي  العام  طيلة 
�الطلبة  للمدار�ض  �الت�سجيعية  املالية  احل��واف��ز  من 

�امل�سرفني امل�ساركني من جميع اأنحاء العامل العربي.
�تتمحور ر�سالة امل�سر�ع حول اإحداث نه�سة يف القراءة 
اإىل جميع  العربي  القراءة  عرب ��سول م�سر�ع حتدي 
العربي، �يف مرحلة لحقة  الوطن  الطلبة يف مدار�ض 
�متعلمي  الأجنبية،  ال��د�ل  يف  العربية  اجلاليات  اأبناء 

اللغة العربية من غري الناطقني بها.
كما يهدف امل�سر�ع اإىل تنمية الوعي العام بواقع القراءة 
العربي، ��سر�رة الرتقاء به للو�سول اإىل موقع متقدم 
عاملياً، اإىل جانب ن�سر قيم الت�سامح �العتدال �قبول 
القراءة  حتققه  ال���ذي  العقلي  ل��ل��رثاء  نتيجة  الآخ����ر 
�املبدعني  امل��ت��م��ي��زي��ن  م���ن  ج��ي��ل  ت��ك��وي��ن  اإىل  اإ���س��اف��ة 
ال��ق��ادري��ن ع��ل��ى الب��ت��ك��ار يف ج��م��ي��ع امل���ج���الت �العمل 
الوطن  يف  العربية  اللغة  تعليم  مناهج  تطوير  على 
املتوافرة  البيانات  تقومي  نتائج  م��ن  ب��الإف��ادة  العربي 
يف م�����س��ر�ع حت��دي ال��ق��راءة ال��ع��رب��ي، �ت��ق��دمي اأُمن���وذج 
متكامل قائم على اأ�س�ض علمية لت�سجيع م�سر�عات ذات 
طاَبع مماثل يف الوطن العربي، �اأخريا تن�سيط حركة 
التاأليف �الرتجمة �الطباعة �الن�سر مبا يرثي املكتبة 

العربية.

عام  ال�سياب  �ل��د  ر�ي��ن  د.  قالت  ال�ساعر  �ع��ن 
�هام  بها  اأغ���رم  ال��ت��ي  ق��ري��ة جيكور  يف   1925
)اأبي  ب��الآخ��ر... �هي من قرى ق�ساء  اأحدهما 
العام  �يف  ال��ب�����س��رة،  حم��اف��ظ��ة  يف  اخل�����س��ي��ب( 
العالية  املعل�َّمني  دار  من  ج  تخرَّ م(   1948(
ق�����س��م ال��ل��غ��ة الإجن���ل���ي���زي���ة، ك��م��ا ت��ث��ق��ف ب����الأدب 
العربي �بخا�سة املتنبي �اجلاحظ �اأبو العالء 

املعري.
عا�ض حياة قا�سية مل تخل من املعاناة، فقد اأمه 
�جدته، فعا�ض مري�ساً متخبط بكثري من املحن 
مما �سقل �سعره العذب، ظل يعاين يف حياته من 
مر�ض لزمه فرتة طويلة حتى ق�سى نحبه �سنة 
1964. �تويف يف امل�ست�سفى الأمريي يف الكويت 

يف 1964.
�كان  �سبابه،  م�ستهل  يف  ال�سعر  ال�سياب  نظم 
ي�سارك يف الند�ات يف املقاهي الأدبية مثل قهوة 
ال�سياب  ث���ر�ة  اأن  �ل���س��ك  ال���زه���ا�ي،  اأ�  ع���رب 
امل��ع��امل يف ق�سيدته  ال��ل��غ��وي��ة جت��ده��ا �ا���س��ح��ة 

غريب على اخلليج.
ي�سعه ال�سعراء يف املرتبة الأ�ىل من ر�اد ال�سعر 
�اأ�ساطري«  »اأزه������ار  د�ا�ي���ن���ه  �اأ���س��ه��ر  احل��دي��ث 
�«�سنا�سيل  املطر«  �«اأن�����س��ودة  الفريق«  �«املعبد 

ابنة اجللبي«.
�قد تاأثر ال�سياب لغة مبا قراأه يف الأدب العربي 
القدمي فكانت لغته قوية الرتاكيب، كذلك تاأثر 
ابتكار  اإىل  هذا  فقاده  الإجنليزي  الأدب  باأعالم 
اأ�سلوب جديد يف ال�سعر العربي �الذي ا�سطلع 

فيه هو �نازك املالئكة.
�اأ���س��اف��ت ب��ر�ي��ن يف ر���س��ال��ة اإىل ال�����س��ي��اب: مر 
ت�سعون عاماً على يقظتك الأ�ىل يف هذا العامل 
�اث���ن���ان �خ��م�����س��ون ع��ل��ى اإغ��م��ا���س��ت��ك، �م���ا بني 
علينا  امل��وت  م��ن  كثري  م��ر  �الإغما�سة  اليقظة 
اأما املنايف التي �قفت يوماً �ح�سبت نف�سك اأنت 
الغريب الوحيد على اخلليج، فاأطماأنك بحرارة 
���س��ادق��ة ب���اأن ك��ل ���س��يء ب���ات غ��ري��ب��اً ح��ول��ن��ا �اإن 

ال�سواطئ عجت بالفارين من ليل العراق.
�ساعرنا الكبري بدر

نهراً  يحول  اأن  ميكن  ال�سعر  اأن  اأخ���رياً  فهمنا 
امليثولوجيا،  اأنهار  اإىل نهر من  ��سائعاً  �سغرياً 
�اأن ا�سماً من جنوب العراق ميكن اأن يرن �سداه 

اأبعد من كل خليج..
�الفندق  ال�سياب  �سديقي  يا  تهدمت  الثانوية 
الذي كنت ت�سكنه اأم�ض خراباً، اأم ال�سوق القدمي 
خائفني  عابرين  غمغمات  �سوى  فيه  يبق  فلم 

كاأن ق�سيدتك كتبت اليوم كاأنها نبوءة...
اآن��ذاك هي خطانا كلنا  الغريب خطاك  فخطى 

الآن يف هذا ال�سرخ املريب حلياتنا.
ب���الدي من  اأج��م��ل يف  ال�سم�ض  ك��ل��م��ات��ك:  ن���ردد 
اأجمل  هناك  الظالم  حتى   .. �ال��ظ��الم  �سواها، 

فهو يحت�سن العراق.
�ساكر  ب��در  ال�ساعر  ع��زي��زي  ب��ر�ي��ن،  د.  �اكملت 

ال�سياب:
�سيئاً  ت��ذك��رت  ال��ت�����س��ع��ني،  م��ي��الدك  منا�سبة  يف 
اأن��ن��ا يف  اأن��ت تعرف كيف  ب��ه..  اأخ���ربك  اأن  اأردت 
ال�سعرية..  الأج��ي��ال  على  اأ�سماء  نطلق  ال��ع��راق 
م��ث��اًل اأن���ت �ال�����س��اع��رة ن���ازك امل��الئ��ك��ة م��ن جيل 
ال��ر�اد يف ال�سعر احل��ر، �بعد ذلك جيل ما بعد 
�لأن  �ال�سبعينات،  ال�ستينات  جيل  ث��م  ال���ر�اد 
احلرب،  بجيل  ي�سمى  ك��ان  )الثمانينات(  جيل 
ت�سورت اأن اجليل الذي بعده �سي�سمى بجيل ما 

بعد احلرب..
يا عزيزي  ت�سور  تنته، �لذلك  لكن احل��رب مل 
باأن الأجيال التي بعدي كلها حتى الآن ميكن اأن 

ت�سمى )بجيل احلرب(.
اأخ�����رياً، دع��ن��ي اأخ����ربك مب��ا ي�����س��رك ي��ا �ساعرنا 
الكبري: عراقنا اليوم فيه �سعراء �سباب رائعون 
بال�سعر  ظنك  تخيب  ل��ن  �ق�سائدهم  ف��ع��اًل.. 
العراقي املتميز دائماً.. اإذن اأطمئنك باأن جمرة 
اأ� ب�سببه  ال�سعر �ستبقى م�سيئة ��سط اخلراب 
ال�سياب  اأح��ف��اد �ح��ف��ي��دات  ي��د  ب��رغ��م��ه ع��ل��ى  اأ� 
اأقلق نومتك  اأن  اأري��د  �ن��ازك املالئكة، �ما كنت 

امل�ساملة يا �ساعرنا بهذه الأخبار الغريبة.
لكن اأنت تفهمنا �تفهم مثال معنى اأن نبتعد عن 
البلد حتى ن�سبح اأقرب، �نرى ال�سم�ض يف مكان 

اآخر لنتاأكد باأنها ال�سم�ض نف�سها. 
حممود  ال�ساعر  كتبها  ق�سيدة  ب��ر�ي��ن  �األ��ق��ت 

در�ي�ض لل�سياب )مو�سيقى لأمي( قال فيها:
ُر ال�سيَّاب.. يف هذا الف�ساء ال�ُسوَمريِّ اأتذكَّ

تغلَبْت اأُنثى على ُعقم ال�سدمِي

�اأ�َرثتنا الأر�َض �املنفى معا
ُر ال�سيَّاَب... اإن ال�سَعر ُيولُد يف العراق اأتذكَّ

فُكْن عراقياً لت�سبح �ساعراً يا �ساحبي
اأَتذكر ال�سيَّاب... مل َيِجد احلياَة كما َتخيَّل

ْر مثَل بني دجلَة �الفراِت، فلم ُيفكِّ
ر بالقيامة جلجام�ْض باأع�ساِب اخللود. �مل يفكِّ

بعدها...
ُر ال�سيَّاب... ياأخُذ عن حمورابي ال�سرائَع اأتذكَّ

كي ُيَغطي �َسْوءًة �ي�سري نحو �سريحه
ي �اأْهِذى اُب باحُلمَّ ُر ال�سيَّاب، حني اأُ�سَ اأتذكَّ
�ن الع�ساَء جلي�ض هولكو اإخوتي كانوا ُيعدُّ

�ل َخَدٌم �سواُهْم... اإخوتي
اأتذكر ال�سّياب... مل نحلم مبا ل ي�ستحق

الَنْحُل من ُقوٍت، �مل نحلم باأكرَث من
َيَديِن �سغريتني ُت�سافحان غيابنا

اد�ن َمْوتى ينه�سون اأتذكُر ال�سيَّاَب... حدَّ
من القبور �ي�سنعون ُقُيوَدنا

ُر ال�سيَّاَب... اإنَّ ال�سعر جتَربٌة �منفى اأتذكَّ
تواأمان، �نحن مل نحلم باأكرَث من حياٍة

كاحلياة، �اأن منوت على طريقِتنا
ِعراُق، عراُق، لي�ض �سوى العراق 

�م���ن ق�����س��ائ��د ال�����س��ي��اب األ��ق��ت ب��ر�ي��ن ق�سيدة 
)اأن�سودة املطر(:

عيناِك غابتا نخيٍل �ساعَة ال�سَحْر،
اأ� �ُسرفتان راح يناأى عنهما القمر.
عيناك حني تب�سمان تورق الكر�ْم

�ترق�ض الأ�سواء ... كالأقمار يف نَهْر
َحر يرّجه املجذاف �ْهناً �ساعة ال�سَّ

كاأمنا تنب�ض يف غوريهما، الّنجوْم ...
�تغرقان يف �سباٍب من اأ�سًى �سفيْف

ح اليدين فوقه امل�ساء، كالبحر �سرَّ
دفء ال�ستاء فيه �ارتعا�سة اخلريف،
�املوت، �امليالد، �الظالم، �ال�سياء؛
فت�ستفيق ملء ر�حي، رع�سة البكاء

�ن�سوٌة �ح�سيٌَّة تعانق ال�سماء
كن�سوة الطفل اإِذا خاف من القمر!
كاأن اأقوا�ض ال�سحاب ت�سرب الغيوْم

�قطرًة فقطرًة تذ�ب يف املطر...
�كركر الأطفاُل يف عرائ�ض الكر�م،

�دغدغت �سمت الع�سافري على ال�سجر
اأن�سودُة املطر ...

مطر ...

مطر ...

مطر ...
كذلك األقت ق�سيدة )غريب على اخلليج(

ال�سم�ض اأجمل يف بالدي من �سواها، �الظالم
اأج���م���ل، ف��ه��و يحت�سن  ال���ظ���الم - ه��ن��اك  ح��ت��ى 

العراق
�اح�سرتاه، متى اأنام

فاأح�ّض اأن على الو�سادة
من ليلك ال�سيفي طاّل فيه عطرك يا عراق؟

بني القرى املتهّيبات خطاي �املدن الغريبة
غنيت تربتك احلبيبة

�حملتها فاأنا امل�سيح يجّر يف املنفى �سليبه،
من  ت��دم��ي  ت�سري،  اجل��ي��اع  خطى  �ق��ع  ف�سمعت 

عثار
فتذر يف عيني، منك �من منا�سمها، غبار

م���ا زل����ت ا����س���رب م����رتب ال��ق��دم��ني اأ����س���ع���ث، يف 
الدر�ب

حتت ال�سمو�ض الأجنبية

متخافق الأطمار، اأب�سط بال�سوؤال يدا ندّية
�سفراء من ذل �حمى: ذل �سحاذ غريب

بني العيون الأجنبية
بني احتقار، �انتهار، �از�رار .. اأ� )خطّية(

�املوت اأهون من خّطية
من ذلك الإ�سفاق تع�سره العيون الأجنبية

قطرات ماء .. معدنّية
فلتنطفي، يا اأنت، يا قطرات، يا دم، يا .. نقود

يا ريح، يا اإبرا تخيط يل ال�سراع، متى اأعود
اإىل العراق؟ متى اأعود؟

�)��سية  ال�سياع(  )قافلة  ق�سيدة  األ��ق��ت  كما 
حمت�سر(.

�غنى اأنور داغر من اأ�سعار ال�سياب اأغنية )�سفر 
اأيوب( �التي تقول كلماتها:

لك احلمد مهما ا�ستطال البالء
�مهما ا�ستبّد الأمل،

لك احلمد، اإن الرزايا عطاء
�ان امل�سيبات بع�ض الكرم.

اأمل ُتعطني اأنت هذا الظالم
�اأعطيتني اأنت هذا ال�ّسحر؟

فهل ت�سكر الأر�ض قطر املطر
�تغ�سب اإن مل يجدها الغمام؟

�سهور طوال �هذي اجلراح
متّزق جنبي مثل املدى

�ل يهداأ الداء عند ال�سباح
�ل مي�سح الّليل اأ�جاعه بالردى.

�لكّن اأّيوب اإن �ساح �ساح:
»لك احلمد، ان الرزايا ندى،

�اإّن اجلراح هدايا احلبيب
در باقاتها اأ�سّم اإىل ال�سّ

هداياك يف خافقي ل تغيب،
هداياك مقبولة. هاتها!«

اأ�سد جراحي �اأهتف
بالعائدين:

»األ فانظر�ا �اح�سد�ين،
فهذى هدايا حبيبي

كذلك غنى داغر بع�ض اأغاين الأغاين الرتاثية 
العراقية من مقامات الب�سرة كاأغنية )مدلولة( 

�)خالة �ساكو( 
�غنت الفنانة مكادي نحا�ض من الرتاث العراقي 

اأغنية )�سغري كنت( �تقول كلماتها:
�سغرية جنت �انت �سغري�ن ... 

حبنا بدا بنظرات العيون 
قالو ترى ذ�لة يحبون من ال�سغر ملا يكرب�ن 

بعيونك  �ازده���ر  حبنا  كرب  �القمر  جنمة  مثل 
اكعدنا  ع��اجل��رف  ال�سفر  در�ب  تبتدي  حبيبي 

ليايل ذاك النهر �النخل عايل 
تغرينا �اكربنا يا غايل ظل النهر 

�النخل عايل مثل النهر 
احلب  حمال  كربنا  �احنا  كرب  حبنا  تغرينا  ما 

اللي جمعنا مثل الطيور 
احنا �سرنا مثل جنمة �القمر كرب حبنا 

�ازدهر بعيونك حبيبي تبتدي در�ب ال�سفر
ك���ذل���ك غ���ن���ي اأغ���ن���ي���ة ج����ي م�����ايل م����ن ال�����رتاث 

العراقي:
چي مايل �ايل .. بويه ا�سم اهلل چي مايل �ايل 
.. �سدقه اهلل حلو املعاين .. بوية ا�سم اهلل حلو 

املعاين .. �سدقة اهلل
�ختمت احلفل بتكرمي امل�ساركني �ر�ح ال�ساعر 

ال�سياب

يف جناحها مبعر�ض فرانكفورت الدويل للكتاب

 النا�صرين الإماراتيني ت�صت�صرف واقع �صناعة الن�صر خالل ا�صتقبالها نظرائها الدوليني
�صفريا النوايا احل�صنة كاظم ال�صاهر وح�صني اجل�صمي 

ي�صاركان يف احلفل اخلتامي لتحدي القراءة العربي

ال�شياب .. غريب على اخلليج

اأم�صــية �صـــعرية غنــائيـــة يف نـــدوة الثـقــافــة والعــلـــوم

•• دبي - د.حممود علياء 

نظمت ندوة الثقافة والعلوم بالتعاون مع اأثر للفنون والآداب اأم�شية �شعرية مو�شيقية بعنوان »غريب على اخلليج« 
يف ذكرى مرور ت�شعني عامًا على ميلد رائد احلداثة ال�شعرية ال�شاعر العراقي الكبري بدر �شاكر ال�شياب.

الإدارة  جمل�ض  واأع�شاء  والعلوم  الثقافة  ندوة  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  ال�شويدي  �شقر  �شلطان  �شعادة  احلفل  ح�شر 
وعبدالغفار ح�شني وجنل ال�شاعر الراحل غيلن بدر �شاكر ال�شياب ولفيف من املهتمني واحل�شور.

قدمت احلفل الدكتورة بروين حبيب التي األقت الكثري من ق�شائد ال�شاعر م�شحوبًا بغناء الفنانة مكادي نحا�ض 
والفنان اأنور داغر.

رحبت د. بروين باحل�شور وبجهود دولة الإمارات يف رعاية الفن والثقافة، وحر�ض ندوة الثقافة والعلوم على 
ا�شتح�شار القامات الأدبية والفكرية والفنية والثقافية يف خمتلف فعالياتها.



فــن عــربــي

• ما �سبب حما�ستك للعودة اإىل امل�سرح من خالل )احلفلة 
التنكرية(؟

- )احلفلة التنكرية( عمل مميز ميزج بني الغناء �الكوميديا 
ر�اي��ة مهمة يف  �ال�سيا�سة، �هي ماأخوذة من  �ال�ستعرا�ض 
اإحدى  �هي  مورافيا،  ال�سهري  الر�ائي  كتبها  العاملي  الأدب 

الر�ايات التي در�سناها يف املعهد �جذبتني اأحداثها.
على  ال��وق��وف  اأع�سق  لأنني  الآن  لتقدميها  حتم�ست   

خ�سبة امل�سرح عموماً، �م�سرح الد�لة خ�سو�ساً،
 لأنه اأبو الفنون �ميتاز بطبيعة خا�سة جتعلني 

اأ�سعر مع كل عمل  اإليه. كذلك  دائماً  مت�سوقاً 
اأن  �سيما  ل  بيتي،  اإىل  اأع��ود  باأنني  م�سرحي 
درا�ستي يف معهد الفنون امل�سرحية زادت من 

ع�سقي للم�سرح.

العاملي،  الأدب  م��ن  م��اأخ��وذة  امل�سرحية   •
اأمل يجعلك ذلك ت�سعر بالقلق؟

اإيّل  ت�سيف  ج��ي��دة  ن�سو�ض  ع��ن  اأب��ح��ث   -
م�سريتي، �هو ما �جدته يف هذه امل�سرحية، 
ف��ه��ي مت�����ّض ال���واق���ع، ل���ذا مل اأت�����ردد حلظة 
ه�سام  امل��خ��رج  ب��ي  ات�سل  عندما  باملوافقة 
جمعة �اأخربين برت�سيحي، �بداأنا جل�سات 

العمل التح�سريية، �اأهم معيار بالن�سبة اإيل 
الق�سة، ف�ساًل عن املعاجلة.

اأكرث  امل�سرحية  عر�ض  تاأّجل  لكن   •
من مرة؟

مواعيد  بتداخل  مرتبط  التاأجيل   -
على  اآخ��رى  العر�ض مع عر��ض 

امل�سرح نف�سه، لكن نقوم راهناً 
متهيداً  ب��ال��ت��م��ري��ن��ات 

خالل  للعر�ض 
لن�سف  ا

الثاين من ال�سهر اجلاري.

م�سر  يف  ال����د�ل����ة  م�����س��رح  ع���ر�����ض  ب�����اأن  ت�����س��ع��ر  ه���ل   •
مظلومة؟

ينجح   -

العمل اجليد �سواء على م�سرح الد�لة اأ� على م�سرح خا�ض، 
�احلقيقة اأن الظر�ف توافرت لنا لتقدمي عر�ض م�سرحي 

جيد بالإمكانات التي طلبناها.

اخلا�سة؟ امل�سارح  خالل  من  الإطاللة  يف  تفكر  ل  • ملاذا 
- اأمت��ن��ى ع���ودة امل�سرح اخل��ا���ض ال���ذي ي��ق��دم اأع��م��اًل مميزة 
مبيزانيات جيدة، �يف راأيي م�سرح الد�لة هو املكان الوحيد 

الذي يقدم عر��ساً م�سرحية طوال العام.
 

امل�سرحية. يف  د�رك  تفا�سيل  عن  • حدثنا 
اأن يكون قد�ة لأبناء  اإىل  ي�سعى  اأج�سد �سخ�سية حاكم   -
مدينته، �ينجح يف ذلك لكن الفتاة املتحررة التي يحبها 
الطبقات  اأبناء  اإىل  الد�نية  نظرتها  ب�سبب  حياته  تغري 

الأقل دخاًل، �ن�ساهد كيف يت�سرف يف هذه احلالة.

• قّدمت يف رم�سان م�سل�سل )كفر دلهاب(، كيف �جدت 
التجربة؟

- امل�سل�سل جتربة خمتلفة على امل�ستويات كافة. ل اأنكر 
اأنني يف البداية �سعرت بقلق من الفكرة �طريقة تنا�لها، 
م فيها عماًل فنياً يت�سمن  خ�سو�ساً اأنها املرة الأ�ىل التي اأقدِّ

اأحداثاً مرتبطة بال�سحر. 
بذلت جهداً خالل الت�سوير، ��سعيد برد الفعل الكبري الذي 
امل�سل�سل رغم عر�سه يف مو�سم درام��ي �سعب ���سط  حققه 

مناف�سة �سديدة.

اإليك؟ بالن�سبة  م�سهد  اأ�سعب  هو  • ما 
�قتاً  �ا�ستغرقت  للغاية  �سعبة  التجربة   -
ط���وي���اًل، ل��ك��ن اأك�����رث امل�����س��اه��د التي 
اأجهدتني نف�سياً م�سهد خر�ج اجلن 
�سهر  د�ره��ا  قّدمت  التي  ابنتي  من 
ب�سكل  بامل�ساعر  ارتبط  لأن��ه  ال�سايغ، 

كبري.

مقرتحات  ثمة  اأن  ت���ردد   •
ب����ت����ق����دمي ج��������زء ث��������ان من 

العمل.
- هذا الأمر غري �سحيح حتى 
بالن�سبة  ال��ف��ك��رة  ل��ك��ن  الآن، 

اإيل لي�ست مرفو�سة، 
اإذا كان اجلزء اجلديد بجودة 
�يحمل  نف�سها  الأ�ل  اجل����زء 
الت�سويق  م����ن  ع���ي���ن���ه  ال����ق����در 
مع  مم��ي��زة  فالتجربة  �الإث�����ارة، 
عاملية،  ق��ّدم عماًل مبعايري  فريق 
ب���داي���ة م���ن ال�����س��ي��ن��اري�����س��ت عمر� 
�سمري عاطف مر�راً باملخرج اأحمد 
ن����ادر ج���الل ق��ائ��د ال��ع��م��ل، �بقية 

الأع�ساء.

مع  ت���ع���ا�ن���ك  ع����ن  • م������اذا 
يو�سف ال�سريف؟

جمتهد  مم���ث���ل  ي���و����س���ف   -
تقدمي  اإىل  �ي�سعى  للغاية 
�سنوياً،  �خمتلف  مميز  عمل 
�اأج��د راح��ة يف التعامل معه 

��سعيد بتعا�ننا.

يف  امل��ن��اف�����س��ة  ت����رى  • ك��ي��ف 
الدراما الرم�سانية؟

الدرامية  الإن��ت��اج��ات  اأق��وى  اأن  خ�سو�ساً  قوية،  مناف�سة   -
�ت�سّب  مميزة،  جت��ارب  ن�ساهد  ��سنوياً  رم�سان،  يف  تعر�ض 
املنا�سب  لختيار  امل�ساهد  �سالح  الدرامية يف  الأعمال  كرثة 
لأن  رم�����س��ان  خ���ارج  للم�سل�سالت  متحم�ض  اأن���ا  ك��ذل��ك  ل��ه. 
�يجعلها  ال�سناعة  هذه  ينع�ض  العام  طوال  الدراما  ح�سور 

يف ال�سدارة يف مواجهة الأعمال املدبلجة.

املقبلة؟ الفرتة  خالل  لديك  اجلديد  عن  • ماذا 
لبداية  متهيداً  منتظم  ب�سكل  امل�سرحية  مترينات  اأ�ا�سل   -

العر�ض،
 �لدي اأكرث من فكرة مل اأح�سم موقفي منها بني ال�سينما 

�التلفزيون.

ال�سينما؟ عن  ابعدتك  التي  ال�سباب  هي  • ما 
- غيابي عن ال�سينما مرتبط ببحثي عن اأد�ار تر�سيني على 

امل�ستوى الفني، �هو ما مل اأعرث عليه يف اأي عمل ُعر�ض علّي 
خالل الفرتة املا�سية.

 اأمتنى اأن اأجد فيلماً موؤثراً ير�سيني قريباً، فلدي �سوق اإىل 
ال�سينما لأنني غائب عنها منذ �سنوات(.

جيني اإ�صرب: اأ�صعر اأنني 
مظلومة باختيار الأدوار

عالء زلزيل يح�صر األبومًا جديدًا 

قالت املمثلة ال�سورية جيني اإ�سرب: هناك اأد�ار 
اأنني مظلومة  �اأ�سعر  بتج�سيدها،  اأحلم  كثرية 
اأ�ستطيع  لأن��ن��ي  ال���درام���ي���ة،  الأد�ار  ب��اخ��ت��ي��ار 
بجميع  ن��ف�����س��ي  �اأرى  الأد�ار،  ج��م��ي��ع  ل��ع��ب 

ال�سخ�سيات.
�اأ�سافت: اأعترب اأنني اأخذت ن�سيبي من الأد�ار 
الكوميدية، �اأرتاح بها كثرياً، لكن على الفنان 
ال�سخ�سيات  بجميع  �ك��ام��ال  �سامال  يكون  اأن 
لقاء  �يف  �احد".  قالب  يف  نف�سه  يح�سر  �األ 
�سوؤالها  �ل��دى  ال�سورية  )اأرابي�سك(  اإذاع��ة  مع 
ع��ن اجل�����راأة، ق��ال��ت ج��ي��ن��ي: "اأنا م��ع اجل����راأة، 
الأد�ار  �مع  املتابع،  �ح�سب  البيئة  لكن ح�سب 
للحياء،  خد�ض  بها  يوجد  األ  ب�سرط  اجلريئة 
باجلراأة  تتهم  التي  امل�سل�سالت احلالية  �اأغلب 
تكون لإي�سال غاية اأ� فكرة معينة، �امل�سل�سالت 
اأك��رث من  ج���راأة  بها  توجد  القدمية  �الأف����الم 

امل�سل�سالت احلالية.
اأحبت  اأن��ه��ا  اإ���س��رب  ك�سفت  ث��ان��ي��ة،  ن��اح��ي��ة  م��ن 
الغناء،  م��ن  اأك���رث  التمثيل  يف  طاف�ض  ن�سرين 
لأنها مبدعة اأكرث به، م�سيفة: هذا ل يعني اأن 
اأحببت  متاما،  العك�ض  بل  جميل،  غري  �سوتها 

�سوتها �اأحببت جتربتها.

اأع��ل��ن ال��ف��ن��ان ال��ل��ب��ن��اين ع���الء زل���زيل اأنه 
قريباً،  �سيطرحه  ج��دي��دا  األبوما  يح�سر 

�هو من اإنتاج �سركة عامل الفن.
ا�سافية  تفا�سيل  ع��ن  زل��زيل  يف�سح  �مل 
ح���ول امل��وع��د ال��ر���س��م��ي ل��ط��رح الأل���ب���وم اأ� 
اأ�سماء  اأ�  يت�سمنها،  التي  الأغ��ن��ي��ات  ع��دد 
ال�سعراء �امللحنني �املوزعني الذين تعامل 
قدر  على  �سيكون  العمل  اأن  موؤكداً  معهم، 

طموحات جمهوره.
�عن اأحدث الألبومات التي طرحت اأخريا، 
ك�سف زلزيل انه معجب باألبوم الفنان �ائل 
فنان  ك��ف��وري  اأن  �اع��ت��رب   ،)W)كفوري

ناجح جداً �يتمنى له كل اخلري.
باألبوم  اأي�سا  اأعجب  انه  اىل  زل��زيل  �اأ�سار 
دي������اب )معدي  ع���م���ر�  امل�������س���ري  ال���ف���ن���ان 
ا����س���م كبري  دي������اب  ان  م�����وؤك�����داً  ال����ن����ا�����ض(، 
الفنانة جنوى  األبوم  ��سيبقى كبريا.�عن 
كرم )مني اإلك(، اأ�سار زلزيل اىل اأنه اأحب 
الأل��ب��وم ج��داً، �ق��ال: )ا�ستقت اإىل جنوى 
ال��ف��ن��ان ع��الء زلزيل  اأن  ال��ق��دمي��ة(.ي��ذك��ر 
ال�ساحة  عن  غائباً  لي�ض  اأن��ه  اأخ��ريا  �سرح 
املهرجانات  بعدد من  الفنية، فهو موجود 
اإطاللته  ينتظر  �اجل��م��ه��ور  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة، 

دائما �يتفاعل معه.

لدي �شوق اإىل ال�شينما لأنني غائب عنها منذ �شنوات

حممد ريا�س: اأبحث عن ن�صو�س
 جيدة ت�صيف اإىل م�صريتي الفنية

يعود الفنان امل�شري حممد ريا�ض اإىل امل�شرح بعد غياب نحو ثلث �شنوات مب�شرحيته اجلديدة )احلفلة التنكرية( 
)كفر  م�شل�شل  يف  الآخرية  الدرامية  وجتربته  امل�شرحية،  عن  ريا�ض  يتحدث  احلوار  هذا  يف  قريبًا.  عر�شها  املقرر 

دلهاب(، الذي عر�ض خلل رم�شان املا�شي.
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عبد اهلل العكربي

بيت الق�شيد

مبارك احلجيالن

هونه ع��ل��ى  مي�شي  ع��ر���ض  وان 

ممح�ون�ه الن�ف��ض  دعاه�ا  ه�و 

يح��ش�ون�ه وال�ن��ا�ض  م�ح�ت�رم 

م��وزون��ه ي���ات  وان  نط�ق�ت�ه 

م�ك�ن�ون��ه ف��ي���ه  وال�م�الح��ه 

ف�ي�ه��ا وم����ا  ب�ال�دن�ي�ا  ب�ي���ض 

ي�ش�اف�ي�ه�ا ال��ل��ى  والط�ب�ي�ب 

ل���ي و�ش�وف��ه ن��اف��ل/ن ف�ي�ه��ا

يف�شي�ه�ا ن�ف��ض  �ش�خ�اوة  م��ن 

يك�شي�ه�ا ال�و�ش�ي  ل�ب�وب  م��ن 

ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان ) طيب اهلل ثراه (  

حمٍد �شلَم من هروج الكذب حتى احلكيم

               وحتى اللي مبعد عن العامل بعد ما�شلَم

خلك مع النا�ض يف طيبك/ وربك كرمي

                  يابخت منهو غَفت عينه واهو  ماظلَم

حكمــــــــة

E-mail:xhms@hotmail.com :للتواصل

كلمات / فواز خالد دعيج الغامن - الكويت

يجمعنا احلنني .. 
م������ن ح�����له�����ا ������ش�����رت �����ش����اع����ر ل����ل����غ����رام 

ي�������ا �������ش������لم ال�������������ورد ط������اي������ر واحل������م������ام 

ق����ل����ب����ي ي����ع���������ش����ق ق�����رب�����ه�����ا واله�����ت�����م�����ام 

ح����ل����م����ن����ا ن�����و������ش�����ل جم������������رات ال����ه����ي����ام 

�����ش����وت����ه����ا ي���ن���ع�������ض ح���ن���ي���ن���ي ب���ان�������ش���ج���ام 

�����ش����وت����ه����ا حل�������ن الغ��������������اين ي�������ا �����ش����لم 

ه������ي ب����ع����د ع�����م�����ري و����ش���م�������ش���ي م������ا ت���ن���ام

ال������غ������رام ه���������ذا  ع�����ل�����ى  اهلل  �������ش������لم  ي�������ا 

وال�������������ش������ع������ور ب������داخ������ل������ي ع����ب����داحل����ل����ي����م 

ع��ظ��ي��م واح���������ش����ا�����ش����ي  ك����ل����ث����وم  ام  ا�����ش����م����ع 

احل�����امل�����ني ط������ري������ق  يف  من���������ش����ي  واح�������ن�������ا 

ع���ا����ش���ق���ني اروع  دي������������رة  وال�������������ش������ع������اده 

ك������ن������ه������ا ق��������ي��������ث��������ارة احل�������������ب ال�������ق�������دمي 

م��������ن ت������ن������ادي������ن������ي ح����ب����ي����ب����ي ي����احل����ل����ي����م

دام���������ه���������ا مي���������ي وي�����ج�����م�����ع�����ن�����ا احل�����ن�����ني 

ك�����ن�����ن�����ي ع������اي�������������ض زم���������������ان ال����ط����ي����ب����ني

 ريــتـ�يــت

اقّبل �شورتك .. و اآ�شمّها و اآقول :

ع�شى هالوجه يدخل قبلي اجلنة !

******

عن حق غريك ل حتّمل ا�شيه

يدعي عليك وخاف دعوات مقهور

ربك رحيم وهو ن�شري الربيه

والظلم ما عمره ترى عمر ق�شور

البيت مت�حد
الوقفات �شاعة  ظفر  حم��زم  ال��وغ��ى  �شباع 

ل��ه��م م���ن ث��لث��م��ي��ة ���ش��ن��ة ت��رف��ع ال���راي���ات

ريقه ن�����ش��ف  امل��ت��اَي�����ض  راع����ي  ���ش��اف��ه��م  اىل 

ب�����اأم�����ٍر م����ن امل�������وىل وف�������ش���ل���ه وت��وف��ي��ق��ه

فهد-بن-غراب

كلنا خليفة
ك���ّح���ل ع���ي���ون���ك ي�����ا) م����ع����ادي وط����ّن����ا (

ان���ت���وّن���ا م����ا  وال�����وط�����ن  اأم�������ره  دون  م����ن 

ب�������ش���وف���ة ال�����غ�����ايل خ���ل���ي���ف���ة اب������ن زاي�����د

ع������ن ����ش���ف���ن���ا م�����اب�����ه م������واط������ن حم���اي���د

زايد املي�رسي

مار �سِ
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