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ال ترمي كي�س ال�ساي بعد ا�ستخدامه

الّن�شاء لالهتمام بب�شرتهّن من خالل اعتماد كرمي  كثريا ما ت�شعى 
امل�شتح�شرات  باحتمال وجود هذه  فّكرت  ولكن هل  بالوجه،  للعناية 
تتمتع  ال�شاي  ببثل  يعرف  ما  اأو  ال�شاي  بقايا   . منزلك  الطبيعية يف 

بفوائد مذهلة متنعك من رميها بعد اليوم .
الن�شارة  ب�شرتك  ما�شك مغذي مينح  اإع��داد  للوجه: ميكنك  ما�شك 
غليه  بعد  الأخ�شر،  ال�شاي  بثل  اإمزجي  اأي�شا.  ال�شباب  حب  ويعالج 
وتربيده يف الثالجة، مع ن�شف خيارة مهرو�شة وملعقة من الع�شل، 
20 دقيقة، ثم اغ�شليه باملاء  ثم �شعي هذا املا�شك على ب�شرتك ملدة 
البارد. العناية بالعينني: اإن كنت تعانني من انتفاخ حتت عينيك، كل 
ما عليك فعله هو جمع اأكيا�س ال�شاي امل�شتعملة وو�شعها يف الثالجة، 
حتت  النتفاخ  لإزال��ة  وفعال  طبيعي  كم�شتح�شر  ل�شتعمالها  وذل��ك 
اإجهاد  م��ن  للتخل�س  الطريقة  ه��ذه  ات��ب��اع  اأي�����ش��ا  ميكنك  العينني. 
امل�شتعملة  ال�شاي  اأكيا�س  ترمي  ل  ال�شفاه:  جتميل  العينني.  وترّهل 
ا�شتخدامها لتجميل �شفتيك، وذلك بال�شغط  اليوم، فباإمكانك  بعد 
عليها ملدة ثالث دقائق، لأّن حام�س التنيك يزيد من رطوبة ال�ّشفاه. 
انعا�س الب�شرة: لالإ�شرتخاء واإنعا�س اجل�شم وتلطيف الب�شرة، كل ما 
يف  امل�شتعملة  اخل�شراء  الأوراق  اأو  ال�شاي  بثل  و�شع  هو  فعله  عليك 
الأ�شود  ال�شاي  بقايا  ترمي  للقدمني: ل  ال�شتحمام. ملّطف  حو�س 
لقدميك  ومعطر  كملطف  ا�شتعماله  فيمكنك  للقدمني،  مفيد  فهو 
بفوطة  ثّم جتفيفها  ال�شاي ومن  ببثل  وع��اء مليء  عرب و�شعهما يف 

ناعمة قبل اخللود اإىل النوم.

اأف�سل طريقة ملنع النوافذ من ت�سريب الهواء
ف�شل  خالل  للهواء  كبري  ت�شريب  م�شدر  الزجاجية  النوافذ  ت�شكل 
تكون  ل  حتى  جيد  ب�شكل  عزلها  ال�شروري  من  يجعل  مما  ال�شتاء، 
م�شدراً للربودة. ويعتقد البع�س اأن عليهم ا�شتخدام زجاج م�شاعف 
باهظ الثمن ملنع النوافذ من ت�شريب الهواء، لكن مدونة ك�شفت عن 
ماء  بخاخة  با�شتخدام  النوافذ  لعزل  مكلفة  وغ��ري  ب�شيطة  طريقة 
واأوراق التغليف البال�شتيكية املزودة بفقاعات، بح�شب �شحيفة ديلي 
الأمريكية  ناي�شتول من ولية يوتاه  ميل الربيطانية. وت�شرح جيل 
على مدونتها كيفية منع الهواء البارد من الدخول اإىل الغرفة بهذه 
احليلة الب�شيطة، فكل ما حتتاجه لفافة من ورق التغليف البال�شتيكي 

املزود بفقاعات، وبخاخة ماء، ومق�س.
وتقول جيل اإن التغليف البال�شتيكي يعترب خياراً ممتازاً للعزل، حيث 
ي�شكل طبقة من الهواء كمنطقة عازلة بني النافذة وداخل الغرفة، ويف 
نف�س الوقت، ي�شمح مبرور اأ�شعة ال�شم�س اإىل الداخل، لذلك ل داعي 
للقلق من اأن ي�شيطر الظالم الدام�س على الغرفة. وت�شيف جيل اأن 
دون  املطلوب  العزل  على  للح�شول  هام  اأم��ر  الفقاعات  اختيار حجم 
التاأثري على الروؤية، فا�شتخدام الفقاعات الكبرية يجعل من ال�شهل 

روؤية اخلارج، لكن الفقاعات ال�شغرية اأف�شل عزًل للهواء البارد.

ماذا يحدث للأوراق النقدية التالفة؟
يقول اخلرباء اإن متو�شط عمر العملة الورقية يبلغ حوايل 5 �شنوات، 
للتلف والتمزق بعد ذلك، ولكن ماذا يحدث لالأوارق  حيث تتعر�س 
الحتادي  الحتياطي  البنك  يقوم  ت��ذه��ب؟  واأي���ن  التالفة  النقدية 
على  ويعمل  دائ��م  ب�شكل  الورقية  العمالت  حالة  بتقييم  الأم��ري��ك��ي 
العمالت  حتييد  على  وال�����ش��راف��ة  ال��ع��د  ماكينات  وتعمل  حتديثها، 
التالفة اأو املمزقة اأو املت�شخة، وتعترب غري �شاحلة للتداول، بح�شب 
ما ذكر موقع كي اإم بي �شي الإخباري. ويف حال كانت العملة الورقية 
حتتوي على ثقوب يزيد قيا�شها عن 19 ميليمرتاً، اأو ما يعادل حبة 
اأ�شبريين، يتم �شحبها من التداول، يف حني اأن الأوراق النقدية التي 
متت طباعتها قبل عام 1996 يتم �شحبها ب�شبب قدمها، بينما يتم 
وتعقب  منها  للتحقق  املخت�شة  ال�شلطات  اإىل  امل��زورة  الأوراق  اإر�شال 
اآلة  اإىل  التالفة  النقدية  الأوراق  اإر���ش��ال  يتم  ذل��ك  بعد  م�شدرها. 
ي�شتخدم  ج��داً،  �شغرية  قطع  اإىل  تتحول  حيث  والطحن،  الإت���الف 
بع�شها كهدايا تذكارية �شمن اأكيا�س مغلفة. ويف املا�شي، كانت الأوراق 
النقدية التالفة ُتر�شل اإىل مقالب القمامة، لكن يف هذه الأيام يعاد 
تدويرها لت�شتخدم مع الن�شارة وال�شماد وحتى يف عزل املنازل. يف حني 
بحرق  تقوم  فران�شي�شكو  و�شان  اأجنلو�س  ولو�س  فيالدلفيا  ف��روع  اأن 

العمالت الورقية التالفة، لتحويلها اإىل طاقة تنري املنازل القريبة.
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كم تبقى من اأيامنا 
املعدودة على االأر�س؟

اجتاه  ي�شهدها  ال��ت��ي  ال��ت��غ��ريات  اأن  اإىل  الأخ���رية  العلماء  ح�شابات  ت�شري 
احلقل املغناطي�شي لالأر�س كل 250 األف عام، قد ت�شكل خطرا كبريا على 

الطائرات والأقمار ال�شناعية. 
األ��ف عام   786 اإىل ح��وايل  املغناطي�شي  اآخ��ر تغيري لجت��اه احلقل  ويعود 
الأر�س  اأن  اإىل  العلماء  اإح�شاءات  وت�شري  ع��ام،   100 نحو  ا�شتغرق  حيث 
ت�شهد انعكا�شا مغناطي�شيا اآخر، واجلدير بالذكر اأن قوة املجال املغناطي�شي 

لالأر�س تتناق�س بن�شبة %5 كل مائة �شنة.
اأن علماء اجليولوجيا يجهلون  اإل  وبالرغم من معرفة هذه الإح�شاءات، 
لكوكبنا.  املغناطي�شي  احل��ق��ل  تغري  اإىل  ت���وؤدي  ال��ت��ي  احلقيقية  الأ���ش��ب��اب 
وبالإ�شافة اإىل ذلك، فاإن العلماء غري مطلعني على باطن الأر�س ب�شكل 
كاف، ولكن احلقيقة الوحيدة التي يعلمها العلماء هي اأن احلقل املغناطي�شي 

لالأر�س ناجت عن تدفق احلديد املن�شهر داخل باطن الأر�س.
فقد متكن فريق من الباحثني بجامعة ليدز الإنكليزية، برئا�شة الأ�شتاذ، 
فيل ليفر مور، عن طريق بيانات الأقمار ال�شناعية الأوروبية �شوارم، وهي 
اأقمار �شناعية م�شممة ملراقبة باطن الأر�س، من اكت�شاف تدفق احلديد 

املن�شهر على امتداد 3 اآلف كلم من باطن الأر�س.
بالإ�شافة اإىل اكت�شافهم تيارا حديديا يتحرك غربا يف �شكل دائري باجتاه 
الأر�س،  باطن  يف  كلم   420 م�شافة  التيار  هذا  وميتد  ال�شمايل،  القطب 

ويتحرك ب�شرعة تبلغ حوايل 45 كلم يف ال�شنة.

ال�سيجار الكوبي..
الطلب يفوق العر�س

�شهد املهرجان ال�شنوي لل�شيجار يف كوبا 
حتذيرا من �شعوبات تواجه تربع البالد 
ال�شيجار  وت�����ش��دي��ر  اإن���ت���اج  ع��ر���س  ع��ل��ى 
مهرجان  وخ����الل  ال���ع���امل.  يف  ال��ف��اخ��ر 
ال�شيجار -الذي نظمته �شركة هابانو�س 
وا���ش��ت��م��ر اأ���ش��ب��وع��ا- ق���ال خ���رباء يف هذا 
املجال اإن كوبا تواجه �شعوبة يف احلفاظ 
ال�شيجار  اأن����واع  م��ن  بع�س  ت��وري��د  على 
���ش��ع��ف حم�شول  م��واج��ه��ة  ال��ف��اخ��ر يف 

التبغ وزيادة الطلب.
يف  ت�شببت  -ال��ت��ي  النينو  ظ��اه��رة  واأدت 
ه���ط���ول اأم����ط����ار غ���زي���رة وج���ف���اف غري 
بكل  ال�������ش���رر  اإحل��������اق  اإىل  م���و����ش���م���ي- 
مزارع  ذل��ك  يف  مب��ا  الكوبية،  املحا�شيل 
ملنتجها  ال�����الزم�����ة  احل�������ش���ا����ش���ة  ال���ت���ب���غ 
ال������ذي ت�����ش��ت��ه��ر ب����ه ومي���ث���ل راب������ع اأك����رب 
�شاركوا  وق����ال خ����رباء  ت�����ش��دي��ر.  ���ش��ل��ع��ة 
كوبا  اإن  اأم�س  انتهى  ال��ذي  املهرجان  يف 
اأن��واع فاخرة  عجزت عن جم��اراة توريد 

معينة نتيجة ل�شوء املحا�شيل.
 وجاء نق�س املعرو�س يف وقت يزداد فيه 
باخلارج  الكوبي  ال�شيجار  على  الطلب 
ويف  النا�شئة  الأ����ش���واق  يف  النمو  ب�شبب 

الداخل نتيجة قفزة يف ال�شياحة. 

ن�سائح �سريعة وفعالة لتكوين 
االجمل بني اقرانك �ص 23

بريطانيا حتمي اأطفالها من 
�سغوط �سبكات التوا�سل

تلغراف  دي���ل���ي  ���ش��ح��ي��ف��ة  ق���ال���ت 
اإن����ه ���ش��ي��ت��م جتريب  ال��ربي��ط��ان��ي��ة 
كيفية  الأط���ف���ال  لتعليم  ب��رن��ام��ج 
ال��ت��ع��ام��ل م���ع ال��ق��ل��ق ال��ن��ا���ش��ئ عن 
و�شورة  والتنمر  الأق���ران  �شغوط 
و�شائل  ا����ش���ت���خ���دام  ع���ن���د  ال�������ذات 

التوا�شل الجتماعي.
و���ش��ت��ب��داأ ب��ع�����س امل���دار����س جتريب 
امل���ق���ب���ل بعد  ال�������ش���ه���ر  ال����ربن����ام����ج 
ب�شاأن  مل��در���ش��ني  اإر����ش���ادات  اإع���ط���اء 
الطالب  على  يجب  التي  الكيفية 
ال��ت��ع��ام��ل ب��ه��ا م���ع ظ���اه���رة فومو 
ظ����اه����رة  وه�������ي   ،)FOMO(
اأن ت��ك��ون ق��د خ�شرت  اخل���وف م��ن 
�شيئا ب�شبب عدم ح�شورك منا�شبة 
لها  يتعر�س  وال��ت��ي  م��ا  ن�شاط  اأو 
عدة  الذكية  الهواتف  م�شتخدمو 

مرات يف اليوم.
العامة  ال�شحة  م�شلحة  واأعلنت 
يهدف  ال��ربن��ام��ج  اأن  اإجن���ل���رتا  يف 
حل��م��اي��ة الأط���ف���ال يف الأع���م���ار ما 
بني 11 و16 عاما من التورط يف 
�شلوك خطر -بدافع ال�شتك�شاف- 
ب�����ش��ب��ب ال��ق��ل��ق و���ش��غ��وط اأخ����رى، 
و�شيتم تعميم الربنامج ابتداء من 

�شبتمرب اأيلول القادم.
وي�شمل الربنامج ت�شجيع املدر�شني 
ال��ط��الب بلغة  اإىل  ال��ت��ح��دث  ع��ل��ى 
يف  للم�شاركة  وتدفعهم  يفهمونها 
يبذل  ب���اأن  وذل���ك  معهم،  النقا�س 
العامية  لتعلم  ج��ه��دا  امل��در���ش��ون 

احلديثة ولغة الر�شائل الن�شية.
ال���ط���الب  اآب���������اء  اآراء  وت���ب���اي���ن���ت 
العموم  جم��ل�����س  يف  وامل�������ش���وؤول���ني 
ال��ربي��ط��اين ب���ني م���ن رح���ب���وا بها 
وو�شفوها باأنها �شت�شاعد الطالب 
ع���ل���ى ال���ت���ع���ام���ل م����ع ���ش��ل�����ش��ل��ة من 
ال�شغوط احلديثة، وبني من قالوا 
اأنواع  ولدة  اإىل  تنتهي  رمب��ا  اإن��ه��ا 
ال�شباب،  ل��دى  القلق  م��ن  ج��دي��دة 
ع��ل��ى ح�شاب  وق��ت��ا  ت���اأخ���ذ  اإن���ه���ا  اإذ 

املحتوى التعليمي الرئي�شي. 
و�شع  ���ش��ب��ق��ت  درا������ش�����ات  وك����ان����ت 
اأن هناك  اإىل  اأ�شارت  الربنامج قد 
%10 من الطالب -اأي ثالثة يف 
كل ف�شل- يعانون من ا�شطراب يف 
العقلية. وقالت م�شلحة  �شحتهم 
اإن  ال�����ش��ح��ة ال��ع��ام��ة يف اإجن���ل���رتا 
ل�شا�شات  طويلة  لفرتات  التعر�س 
يخف�س  الإل���ك���رتون���ي���ة  الأج����ه����زة 
م�شتويات ال�شعادة والثقة بالنف�س، 
وي�شتت  ���ش��ل��وك��ي��ة  م�����ش��اك��ل  وي��ث��ري 
الن���ت���ب���اه وال���رتك���ي���ز وي���ق���ل���ل من 

ن�شاط الأطفال كثريا.

اأبرز االأ�سباب التي قد تدفع 
الن�ساء للنف�سال عن الرجال

يبقى االنف�سال عن �سريك احلياة من اأ�سواأ التجارب العاطفية 
يف�سلن  الن�ساء  بع�ض  لكن  بها،  امل��رور  للمراأة  ميكن  التي 

غري  والعي�ض  معه  البقاء  عو�ض  ال�سريك  عن  االنف�سال 
جتعل  التي  االأ�سباب  اأب��رز  هي  فما  متاما.  را�سيات 

املراأة ُتقدم على ذلك.
غالبا ما يرتك االنف�سال اأو الطالق عن ال�سريك اآثاره 
وروا�سبه يف احلياة على كل من املراأة والرجل. ورغم 
فح�سب  اخلطوة.  هذه  على  معا  اجلن�سان  ُيقدم  ذلك 

املوقع االأملاين ت�سايت اأونالين هناك اأ�سباب عدة تدفع 
يف  اال�ستمرار  مرارة  عن  واال�ستغناء  لالنف�سال  املراأة 

زواج اأو عالقة مكتوب عليها بالف�سل عاجال اأم اآجال.
- م��ن ب��ني اأك���ر الأ���ش��ب��اب ال��ت��ي ت��دف��ع امل����راأة اإىل التفكري 
الذي  الإح�شا�س  ذل��ك  هو  حياتها،  �شريك  عن  بالنف�شال 
ينتابها باأنها مل تعد ذات اأهمية يف حياته، ومبا اأن �شريكها 
ل يويل اهتماما بها، فاإن ذلك يعني اأنه ل يعطي اأي اأهمية 

ل�شخ�شيتها.
الوئام  حتقيق  اإىل  ال�شريكان  ي�شعى  العالقات  معظم  يف   -
با�شتمرار  التوتر  ي�شود  الختالفات  اإذا كرت  لكن  بينهما، 

وي�شعف الرابط العاطفي بينهما.
املراأة،  واأق���ارب  واأ���ش��دق��اء  الرجل  بني  التفاهم  �شُعب  اإذا   -
وت�����ش��ارب��ت امل�����ش��ال��ح، واأ���ش��ب��ح��ت ال��ع��الق��ة ع��ب��ئ��ا، ف���اإن ذلك 

ينعك�س ذلك على حياة ال�شريكني.
ُيعطي  فهذا  الن�شاء.  ُيقلق  �شلوك  بالوقت  الل��ت��زام  ع��دم   -
للمراأة النطباع باأن �شريك حياتها اإذا مل يكن من�شبطا يف 

مواعيده معها فاإنه ل يحرتمها.
من  اأك��ر  اإذا  �شريكها  عند  قيمة  ذات  باأنها  امل���راأة  ت�شعر   -
باأنها حمبوبة عنده  واأ�شعرها  احلديث عنها وعن جمالها، 
ومثار اهتمامه. والتقليل من ذلك ُيعطي املراأة ال�شعور باأن 

�شريك حياتها ل يويل اهتماما بها.
- اإذا اأكر الرجل من انتقاداته ل�شكل �شريكة حياته، وتظاهر 
ينجذب  باأنه ل  القول  واأك��ر من  بال�شمئزاز من ج�شمها، 

لها فنهاية ذلك �شتكون حتما تركها له والنف�شال عنه.
- كل �شخ�س منا يعرف اأن طعم احلياة مع ال�شريك يتغري، 
طرف  ك��ل  اهتمام  ي��رتاج��ع  وال�شعادة  ال��ف��رح  م�شاعر  فبعد 
م��ع م��ر ال��زم��ن. لكن ل يجب اإه��م��ال ه��ذا اجل��ان��ب، ويجب 
العمل بجد على حت�شني ظروف العالقة لتطويرها وعدم 

تخريبها.

اإذا  �شريكها،  ع��ن  تنف�شل  امل����راأة  م��ن  يجعل  ق��اط��ع  �شبب   -
نحوه،  ج�شدي  باجنذاب  ت�شعر  اآخ��ر  �شخ�س  حب  يف  وقعت 
تفتقدها  خ�شائ�س  ال�شخ�س  هذا  امتلك  اإذا  وباخل�شو�س 

املراأة يف �شريك حياتها.

تاأثرات الطالق على االأطفال
ينتج عن الطالق تاأثريات ذات �شغوط �شلبية على الوالدين 
عند  لل�شغط  ال��ث��اين  امل�شبب  ال��ط��الق  ويعترب  والأط��ف��ال. 
ال��وال��دي��ن، و�شبباً  اأو ط��الق  ال��وال��دان  الأط��ف��ال بعد م��وت 
لل�شغوط النف�شية على الطفل اأكر من موت �شديقه. فقد 
اأجريت درا�شة على طلبة مدر�شة ثانوية، ت�شمنت الدرا�شة 
»الإيذاء اجل�شدي« من قبل الآباء، وال�شعور بعدم وجود من 
الوالدين  اأحد  الطفل ملوت  اإىل ردود فعل  بالإ�شافة  يحبه، 
الأطفال من طالق  اأن��ه ل يختلف كثرياً عن رد فعل  وجد 

والديه حتى واإن كان الطفل على ات�شال بوالديه.
وامل�شكالت التي قد يواجهها الطفل نتيجة للطالق تت�شمن 
م�شكالت �شلوكية، اأكادميية، انفعالية، واجتماعية توؤثر على 
كل �شمات ال�شخ�شية للطفل. بالإ�شافة، فاإن هوؤلء الأطفال 
عادة ما يعانوا من م�شكالت �شلوكية يف املدر�شة، و�شعف يف 
التح�شيل الدرا�شي، و�شوء العالقات الجتماعية، واخلوف 

من املدر�شة.
يت�شرف الأطفال من خمتلف الأعمار جتاه طالق والديهم 
ب��ط��رق خم��ت��ل��ف��ة، ف��ق��د ي��ت�����ش��رف الأط���ف���ال ب��ط��رق جديدة 
لكونهم و�شلوا اإىل م�شتويات متقدمة خمتلفة. على �شبيل 
الوالدين وطفلهم يف مرحلة ما قبل  ف��اإذا مت طالق  املثال 
املدر�شة، فاإن الطفل يت�شرف مثل اأطفال اأعمار مرحلة ما 

الطفل  ي�شل  اأية حال، حينما  بال�شبط. على  املدر�شة  قبل 
لعمر 6 � 7 ويدخل مرحلة جديدة من التطور، �شيت�شرف 
بال�شبط. هذا مثال ممتاز  املرحلة  تلك  اأطفال  مثل  اأي�شاً 
لكيفية كون الطالق يحدث كعملية جماعية ولي�س جمرد 
حدث فردي. لبد اأن يحدث التكيف يف كل م�شتوى متطور. 
هناك تاأثريات ق�شرية وطويلة املدى لطالق الآباء، اإيجابية 
و�شلبية. يف الق�شم التايل، يهتم البحث بالتاأثريات ق�شرية 
املدى لكل مرحلة عمرية، والتاأثريات طويلة املدى املمكنة. 

ق�شرية املدى:
ال�شعوبة  الطفل  ي��واج��ه  مرحلة  اأي  يف  الباحثون  تناق�س 
الوالدين. فقد وج��دت بع�س  التكيف مع طالق  الأك��رب يف 
ويتعاملوا  اأقل  يعانون  �شناً  الأ�شغر  الأطفال  اأن  الدرا�شات 
اأف�����ش��ل وي��ه��اب��وا ال���ط���الق اأق����ل م���ن الأط���ف���ال لأك����رب �شناً 
ولكن   ،)1980 كيللر  وال��ر���ش��ت��ني،   ،1984 )وال��ر���ش��ت��ني 
�شناً  الأ�شغر  الأطفال  اأن  وج��دت  الأخ��رى  الدرا�شات  بع�س 
اأكرب من الأطفال الأكرب يف وقت حدوث  يتكيفوا ب�شعوبة 
اأن ح��الت الطالق  اأخ��رى  واأ���ش��ارت نتائج درا�شات  الطالق. 
التي حتدث قبل بلوغ الطفل توؤثر وتعترب خطر كبري على 
بغريهم  مقارنة  لالأطفال  والجتماعي  العاطفي  التطور 

من الأطفال اأكرب �شناً )زل، موري�شون، كويرو 1993(.
بغ�س ال��ن��ظ��ر ع��ن ال��ع��م��ر ال���ذي ي��ع��اين ف��ي��ه الأط���ف���ال من 
�شعوبة يف التكيف مع الطالق، فاإن هناك بع�س التناق�س 
عن حقيقة اأن الأطفال يت�شرفوا بطرق خمتلفة يف اأعمال 
القدرات  ب��اخ��ت��الف  ال���وال���دان.  ل��ط��الق  بالن�شبة  خمتلفة 
عن  وم�شاعر  �شلوكيات،  العزيزية،  الفعل  ردود  يف  املعروفة 

طالق الوالدين عند الأطفال

قبل اأن تتخّل�سوا من بذور 
العنب... اإقراأوا هذا اخلرب

اذا كنت من الأ�شخا�س الذين يتخّل�شون 
اأو ع�شره، فال  اأكله  بعد  العنب  ب��ذور  من 
اأّن���ك �شتفكر ب��الأم��ر م��رت��ني قبل  ب��ّد م��ن 
الإق��دام على هذه اخلطوة بعدما نطلعك 

على فوائد م�شتخل�س بذور العنب.
ي�����ش��ت��خ��دم م�����ش��ت��خ��ل�����س ب�����ذور ال��ع��ن��ب يف 
ال���ولي���ات امل��ّت��ح��دة ل��ع��الج ع���دد ك��ب��ري من 

الأمرا�س.
بذور  م�شتخل�س  اأّن  ال��درا���ش��ات  واأث��ب��ت��ت 
القلبية  احل���الت  م��ن  ل��ع��دد  مفيد  العنب 
الأ�شخا�س  ي�����ش��اع��د  اأّن����ه  ك��م��ا  ال��وع��ائ��ي��ة، 
ال�����دورة الدموية  ي��ع��ان��ون ���ش��ع��ف  ال��ذي��ن 

وارتفاع م�شتويات الكولي�شرتول يف الدم.
هذا ويقلل من التورم الناجم عن اجلروح 

العيون  اأمرا�س  م�شكلة  حل  على  وي�شاعد 
املرتبطة مبر�س ال�شكري.

ويهتم الكثري من النا�س مب�شتخل�س بذور 
العنب لأّنه يحتوي على م�شادات الأك�شدة 

التي ترفع مناعة الإن�شان.
بذور  م�����ش��ت��خ��ل�����س  اأّن  ال��ب��اح��ث��ون  وي��ظ��ن 
الإ�شابة  خ��ط��ر  م���ن  ي��خ��ف��ف  ق���د  ال��ع��ن��ب 
زالت  ما  الأدّل���ة  لكّن  ال�شرطانات،  ببع�س 

غري وا�شحة حتى الآن.
وت�شاعد بذور العنب مع خ�شائ�شها امل�شادة 
لالأك�شدة على الق�شاء على اجلذور احلرة 
املبكرة  ال�شيخوخة  ت�شبب  اأن  ميكن  التي 
تقوية  على  ت�شاعد  اأنها  كما  والتجاعيد، 

الب�شرة.
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بي�ساريد�س يف جامعة زايد... الذكاء ال�سناعي لن يقلل الوظائف يف امل�ستقبل بل �سيخلق نوعًا جديدًا وخمتلفًا

تعزيزا لروح القراءة يف املجتمع اجلامعي

تد�سني مكتبة كلية العلوم االإن�سانية واالجتماعية يف جامعة االإمارات 

اإدارة التمري�س يف مدينة ال�سيخ خليفة الطبية حتتفل بتمري�س العيادات اخلارجية

يف دورتها الثانية

تكرمي الفائزين يف جائزة العني للتوزيع للتميز الداخلي

•• اأبوظبي – الفجر

حتت رعاية معايل ال�شيخة لبنى بنت خالد القا�شمي 
وزيرة الدولة لل�شعادة رئي�شة جامعة زايد، ا�شت�شافت 
جامعة زايد يف فرعها باأبوظبي الربوفي�شور كري�شتوفر 
ب��ي�����ش��اري��د���س، احل��ا���ش��ل ع��ل��ى ج��ائ��زة ن��وب��ل يف العلوم 
الأمريكيني  م��ع  بامل�شاركة   2010 ع��ام  القت�شادية 
ب��ي��رت دامي���ون���د ودي����ل م��ورت��ن�����ش��ن، ت��ق��دي��ًرا لدورهم 
ال�شيا�شات  ب��ني  ال��ت��ف��اع��ل  تف�شر  ن��ظ��ري��ات  ت��ط��وي��ر  يف 
حما�شرة  األ��ق��ى  حيث  ال��ع��م��ال��ة..  و���ش��وق  القت�شادية 
بعنوان "راأ�س املال الب�شري باعتباره واحداً من عوامل 
حا�شد  جمهور  �شهدها  والنمو"،  القت�شادية  التنمية 
من  والطلبة،  والباحثني  والأكادمييني  الأ�شاتذة  من 

اأبوظبي والعني وغريها.  
ويعد الربوفي�شور بي�شاريد�س اأحد كبار القت�شاديني 
يف العامل، وهو اأ�شتاذ الكر�شي امللكي لالقت�شاد يف كلية 
لندن لالقت�شاد، وامل�شارك يف مركز الأداء القت�شادي، 
واأ�شتاذ الدرا�شات الأوروبية يف جامعة قرب�س وجامعة 

هونغ كونغ للعلوم والتكنولوجيا. 
واجلدير بالذكر اأن بي�شاريد�س، وهو خبري اقت�شادي 
بريطاين من اأ�شل قرب�شي، قدم الكثري من الإ�شهامات 
القت�شادية، حيث اأ�شهم يف نظرية "البحث واملطابقة 
لدرا�شة التفاعالت بني �شوق العمل والقت�شاد الكلي"، 

اأهمها  ال��ب��ط��ال��ة، وك���ان  اأب���ح���اث ح���ول  ك��م��ا ق���ام بعمل 
معينة  حلظة  يف  العمل  اإىل  البطالة  من  "التدفقات 
اإذ  التجريبي،  العمل  رائ��د يف  اأي�شاً  وهو  الزمن"،  من 
ي�شغل من�شب رئي�س خمترب النمو بالإنابة يف جامعة 
�شانت برت�شربغ احلكومية يف رو�شيا، كما قام بالكثري 
من الأبحاث على التغيري الهيكلي والنمو، وهو حا�شل 
على العديد من اجلوائز والأو�شمة اإ�شافة اإىل جائزة 

نوبل. 
رئي�س  املهيدب  ريا�س  الدكتور  الأ�شتاذ  �شعادة  ورح��ب 
جامعة زايد يف بداية اللقاء بالربوفي�شور بي�شاريد�س، 
لفتاً اإىل اأهمية مو�شوع املحا�شرة لكونه وثيق ال�شلة 
العربية  الإم���ارات  دول��ة  حكومة  وتوجيهات  بتطلعات 
املتحدة.  وقال اإن احلكومة �شديدة احلر�س على خلق 
اجلماعي  العمل  تطوير  على  با�شتمرار  تعمل  بيئة 
وبث روح اللتزام والقيادة. ولذا فاإنها ت�شتثمر بكثافة 
العاملة  القوى  وج��ذب  التنمية،  وب��رام��ج  التدريب  يف 
لتطوير القياديني الإماراتيني ال�شباب وال�شتثمار يف 
راأ�س املال الب�شري لتحقيق النجاح وامل�شاهمة يف ازدهار 
الدولة.  وا�شتهل الربوفي�شور بي�شاريد�س حما�شرته 
ب��ال��ق��ول: ي�����ش��رين ح��ق��ا اأن اأك����ون ه��ن��ا يف ج��ام��ع��ة زايد 
املوا�شيع  اأحد  الب�شري،  املال  راأ�س  اإليكم عن  لأحتدث 
اأو  ع��ام��اً  ث��الث��ني  منذ  اهتمامي  ت�شغل  ال��ت��ي  ال��ك��ربى 
م��ن معاجلة  م��ب��ا���ش��رة  �شينطلق  اأن���ه  م��و���ش��ح��اً  اأك����ر، 

امل�����ش��ائ��ل الأو����ش���ع ن��ط��اق��ا ال��ت��ي ل��ه��ا ع��الق��ة راأ�����س املال 
راأ�س  يقرتن  كيف  امل��ث��ال،  �شبيل  على  ومنها  الب�شري، 

املال الب�شري بالتنمية القت�شادية والنمو.
واأل���ق���ى ب��ي�����ش��اري��د���س خ���الل حم��ا���ش��رت��ه ال�����ش��وء على 
الأفراد  اإنتاجية  املوؤ�ش�شية على  تاأثري احلوافز والبنى 
وكذلك ال�شركات واملوؤ�ش�شات، قائاًل: ل ميكن اأن ننظر 
اإىل راأ�س املال الب�شري مثلما ننظر اإىل الآلة. فالب�شر 
اأعطيَت  اإذا  اأن��ك  ذلك  للحوافز،  باإيجابية  ي�شتجيبون 
الإن�شان احلافز الذي ي�شتحقه �شتجده اأوفر اإنتاجية. 
هذا ما نراه يف كل مكان، حتى يف البيئات الأكادميية، 
فاإذا و�شعت الأ�شتاذ مثاًل يف املناخ العملي الذي يالئمه 
ووفرت له حوافز البحث العلمي �شيذهلك ما تراه من 

خمرجاته. 
واأ�شاف اأن البنية املوؤ�ش�شية ل ميكن قيا�شها ب�شهولة، 
النمو  اختالفات كبرية يف  وج��ود  ال�شبب يف  وه��ذا هو 
ال��ب�����ش��ري يف خمتلف  امل���ال  ب��راأ���س  الق��ت�����ش��ادي تتعلق 
البلدان، اإذ توفر بع�س البنى املوؤ�ش�شية حوافز لتحقيق 
اإنتاجات جديدة، يف حني يتلقى البع�س الآخر مكافاآت 
ما ن�شميه بالرتبح، وهي الأن�شطة التي ت�شكل جزءاً من 
القت�شاد، ولكنها توؤدي يف الإ�شا�س اإىل اإعادة التوزيع 
لي�س فقط مقدار  اأن��ه  كما  اإن��ت��اج ج��دي��د،  دون حتقيق 
راأ�س املال الب�شري املتوفر يف بلد ما هو الذي يوؤثر على 

النمو فيها، واإمنا اأي�شا كيف ي�شتخدم هذا املال. 

املال  راأ�����س  يف  ال���ش��ت��ث��م��ار  اأن  اإىل  بي�شاريد�س  واأ����ش���ار 
منوه  اإىل  ي�����ش��ي��ف  اأن  مي��ك��ن  م��ك��ان  اأي  يف  ال��ب�����ش��ري 
البنية  على  اعتماداً  املائة،  يف   15-3 من  القت�شادي 

املوؤ�ش�شية يف هذا البلد اأو ذاك.
الذكاء  ت��اأث��ري  ����ش���وؤال م��ن اجل��م��ه��ور ح���ول  ع��ل��ى  ورداً 
ال�شطناعي، والروبوتات، والت�شغيل الآيل على وفرة 
اأن  يتوقع  اإن��ه  بي�شاريد�س  قال  امل�شتقبل،  يف  الوظائف 
الوظائف التي تتطلب التفاعل الب�شري �شتكون دائماً 

حمل طلب. 
امل�شتقبل،  دائما فر�س عمل يف  �شتكون هناك  ولذلك، 
�شتكون وظ��ائ��ف خمتلفة عما  اأن��ه��ا  امل��رج��ح  م��ن  ولكن 
نراه اليوم، ورمبا اأق�شر، يف �شكل اأ�شبوع – مثاًل – من 

العمل الأكر اإنتاجية. 
وقال انه من املتوقع اأي�شا اأن يزيد توفر الوظائف يف 
جمالت الفنون وامل�شرح، ومن املرجح اأن يزيد الطلب 
عليها بالنظر اإىل اأن الكثري من النا�س �شيكون لديهم 

املزيد من وقت الفراغ.
على  ت�شجع  التي  الدرا�شية  املناهج  ت�شميم  اإىل  ودع��ا 

مزيد من التفاعل، وبالتايل تعزيز الإبداع والبتكار. 
ن��وؤي��ده جميعاً هو  ال���ذي  ال��ت��دري��ب الآخ����ر  اإن  وق����ال: 
التدريب الجتماعي والتفاعل الإن�شاين، فالذي لدينا 
منه لي�س بقدر ما نحتاجه منه.. فمن ال�شروري جداً 

اأن نعرف كيف تتفاعل مع بع�شنا البع�س.

•• العني – الفجر

اإق��ب��ال م��ت��زاي��د م��ن طلبة اجلامعة  و���ش��ط 
واأع�شاء الهيئة التدري�شية واأ�شرة املجتمع 
"�شهر  ف��ع��ال��ي��ات  ب��امل�����ش��ارك��ة يف  اجل��ام��ع��ي 
الإن�شانية  ال��ع��ل��وم  كلية  د�شنت  القراءة"، 
ال��ك��ل��ي��ة باحلرم  م��ب��ن��ى  والج��ت��م��اع��ي��ة، يف 
– طالبات، مكتبة الكلية، �شباح  اجلامعي 

ام�س.
النابودة- ح�شن  الدكتور  الأ�شتاذ  واأو�شح 
الإن�شانية  ال��ع��ل��وم  كلية  اأن  الكلية  عميد 
والج��ت��م��اع��ي��ة م��ن خ���الل ت��د���ش��ني مكتبة 
العلوم  ك���اف���ة جم�����الت  ت��غ��ط��ي  ل���ل���ق���راءة 
ت��ع��م��ل على  الإن�����ش��ان��ي��ة والج��ت��م��اع��ي��ة و 
القراءة  �شهر  من  انطالقا  الثقافة  تعزيز 
من  والطالبات  الطلبة  م��دارك  وتو�شعة   ،
القراءة،  على  م�شجعة  بيئة  توفري  خ��الل 
وهي اأحدى الركائز الأ�شا�شية يف بناء العقل 
الواعي وتعزيز ثقافة جيل ي�شاهم يف بناء 

مبا  معها  ويتفاعل  الإن�شانية،  احل�����ش��ارة 
يرى املجتمع وي�شاهم يف امل�شاركة الفاعلة 
يف الإن���ت���اج ال��ث��ق��ايف وب��ن��اء الإن�����ش��ان، ومن 
الإن�شانية  العلوم  كلية  تعمل  املنطلق  هذا 

والج��ت��م��اع��ي��ة ع��ل��ى ت��وف��ري اأم��ه��ات الكتب 
لينهل  وامل��ع��رف��ة،  العلم  ب��ح��ور  خمتلف  يف 
منها طلبتنا، مبا يعزز من حتقيق اأهداف 
والطالبة  الطالب  دور  تعزيز  يف  اجلامعة 

امل��ع��ارف واملهارات  ون��ق��ل  ان��ت��اج  وامل��ع��ل��م يف 
كلية  جهود  �شمن  وه��ذا  املجتمع،  خلدمة 
ال��ع��ل��وم الإن�����ش��ان��ي��ة والج��ت��م��اع��ي��ة، يف دعم 
وتعزيز البحث العلمي وا�شتقطاب الطلبة 
واأع�شاء هيئة التدري�س ، من خالل حتفيز 
الرغبة يف البحث العلمي والإن�شاين لدى 
ال��ط��ال��ب��ات م��ن ج��ه��ة، وزي����ادة م��ه��ارات��ه��ن و 
اإثراء معارفهن وتعزيز رغبتهن يف الإبداع 
وامل�شادر  ال��ك��ت��ب  خ����الل  م���ن  والب���ت���ك���ار 

العلمية املتعددة من جهة اأخرى. 
الإن�شانية  ال��ع��ل��وم  ك��ل��ي��ة  مكتبة  واح���ت���وت 
جمموعة  على  طالبات-   – والجتماعية 
الإن�شانية  ال��ك��ت��ب  اأم���ه���ات  م���ن  م��ت��ن��وع��ة 
�شملت  كما   ، العاملي  والأدب  والجتماعية 
العديد من كتب اخليال العلمي، وال�شرية 
الذاتية للمبتكرين واملبدعني حول العامل، 
وال�شيا�شية  الق��ت�����ش��ادي��ة  ال��ك��ت��ب  وك��ذل��ك 
مبختلف  والأدب��ي��ة  والثقافية  والتاريخية 
الكتب  م��ن  وع���دد  وامل�����ش��رح،  ال�شعر  ف��ن��ون 

الرحالت  واأدب  والإع���الم���ي���ة  ال���رتاث���ي���ة 
م����ا تو�شل  واخ������ر  ال��ق�����ش�����ش��ي،  وال�������ش���رد 
املتجددة  ال��ط��اق��ة  ال��ع��ل��م يف جم����الت  ل���ه 
بالتعاون مع  البيئة، وذلك  واحلفاظ على 
واخلارجية  الداخلية  اجلهات  من  العديد 
ومع عمادة املكتبات اجلامعية التي �شاهمت 
املحلية  الإ�شدارات  باأحدث  املكتبة  بتزويد 
والعاملية ملختلف الفنون والعلوم الإن�شانية 

والجتماعية. 
ث��ق��ايف بني  ح���وار  الفعالية  خ���الل  وج���رى 
التدري�شية  الهيئة  واأع�����ش��اء  الكلية  طلبة 
ال��ك��ل��ي��ة خ����الل الفرتة  م��ك��ت��ب��ة  ل��ت��ط��وي��ر 
القادمة عرب ا�شتخدام الكتاب الإلكرتوين 
الورقية  امل��ع��ل��وم��ات  م�����ش��ادر  وال��ت��ن��وي��ع يف 
اإعداد  على  والعمل  وامل�شموعة،  وامل��ق��روءة 
مهارات  تعزيز  يف  متخ�ش�شة  عمل  ور���س 
تنا�شب  وامل��ت��خ�����ش�����ش��ة  ال���واع���ي���ة  ال����ق����راءة 
املجتمع  يف  وال���ف���ئ���ات  الأع����م����ار  خم��ت��ل��ف 

اجلامعي الطالبي. 

••  اأبوظبي – الفجر

ال�شيخ  م��دي��ن��ة  يف  ال��ت��م��ري�����س  اإدارة  ن��ظ��م��ت 
خليفة الطبية اإحدى من�شاآت �شركة اأبوظبي 
للخدمات ال�شحية "�شحة" احتفاًل لتكرمي 
التخ�ش�شية  اخل��ارج��ي��ة  ال��ع��ي��ادات  ممر�شي 
والحتفاء باإجنازاتهم لعام 2016 بح�شور 
التنفيذي  امل��دي��ر  امل�شطفى  �شفاء  ال�شيدة 
ل��ل��ت��م��ري�����س، وال�����ش��ي��دة ���ش��ه��ري ه���الل مدير 
التمري�س يف العيادات اخلارجية التخ�ش�شية، 
والكادر  ال��ع��ي��ادات  يف  التمري�س  وم�����ش��وؤويل 

التمري�شي.
واأل���ق���ت ال�����ش��ي��دة ���ش��ه��ري ه���الل ك��ل��م��ة رحبت 
ب��ه��ا ب��احل�����ش��ور واأث���ن���ت ع��ل��ى ال�����دور الكبري 
الرعاية  ت��ق��دمي  يف  التمري�س  يلعبه  ال���ذي 
التمري�شي  ال��ط��اق��م  و���ش��ج��ع��ت  ل��ل��م��ري�����س 
تعزيز  يف  ي�شاهم  مما  العطاء  موا�شلة  على 
العيادات  تقدمها  ال��ت��ي  اخل��دم��ات  م�شتوى 
املمر�شني  و�شكرت  التخ�ش�شية،  اخلارجية 
متميزة  جت��رب��ة  ت��وف��ري  يف  م�شاهمتهم  على 

واإيجابية للمر�شى. 
اخل���ارج���ي���ة  ال�����ع�����ي�����ادات  الإدارة  وك�����رم�����ت 
املمر�شني  اإىل  اإ���ش��اف��ة  ك��اف��ًة،  التخ�ش�شية 

امل��ت��م��ي��زي��ن وامل��ع��ن��ي��ني مب��ك��اف��ح��ة ال���ع���دوى 
البيئة،  والتدقيق واجل��ودة، و�شحة و�شالمة 
تخريج  مرا�شم  احلفل  �شهد  كما  واملثقفني، 
وهو  ال�شتدامة  برنامج  من  الثانية  الدفعة 
لنيل  املر�شحني  للممر�شني  تدريبية  ور�شة 

منا�شب اإدارية م�شتقباًل. 
ه��������الل، مدير  ����ش���ه���ري  ال���������ش����ي����دة  وق�����ال�����ت 
عدد  يبلغ  التخ�ش�شية،  اخلارجية  العيادات 
اخلارجية  ال��ع��ي��ادات  يف  التمري�شي  ال��ك��ادر 
من  ومم��ر���ش��ة  مم��ر���س   126 التخ�ش�شية 
يعملون  وثقافات  ومعتقدات  جن�شيات  ع��دة 
م�شتويات  اأع��ل��ى  لتقدمي  واح���د  كفريق  م��ع��اً 
باإح�شان.  املر�شى  ال�شحية، وخدمة  الرعاية 
ال�شيخ  م��دي��ن��ة  يف  ال��ت��م��ري�����س  اإدارة  وت��ل��ت��زم 
خ��ل��ي��ف��ة ال��ط��ب��ي��ة ب��ت��وف��ري ب��ي��ئ��ة ع��م��ل داعمة 
التعليم  لالأفراد وحمفزة لالإبداع، وت�شجيع 
الطبي امل�شتمر من خالل الدورات واملوؤمترات 
وتقدير  واخلارجية،  الداخلية  العمل  وور�س 
اأفراداً  بها  والحتفال  التمري�شية  الكفاءات 
مرحة  ترفيهية  اأن�شطة  وتنظيم  واأق�����ش��ام��اً، 
ب�شورة دورية.  ومن جانبها �شرحت ال�شيدة 
�شفاء امل�شطفى املدير التنفيذي للتمري�س، 
اأبوظبي للخدمات ال�شحية  "اإن روؤية �شركة 

ال�شحية  ال���رع���اي���ة  ت��ق��دمي  ه���ي  "�شحة" 
وال�شالمة،  اجل��ودة  معايري  باأعلى  املتكاملة 
حتقيق  يف  ه���ام���اً  دوراً  ال��ت��م��ري�����س  وي��ل��ع��ب 
ممر�س  لكل  بال�شكر  اأت��وج��ه  ال���روؤي���ة.  ه��ذه 
الرتقاء  يف  و���ش��اه��م��وا  اأخ��ل�����ش��وا  ومم��ر���ش��ة 
املر�شى  اآلم  وتخفيف  ال�شحية  ب��ال��رع��اي��ة 
�شهد  املجتمع."  وق���د  ت��وع��ي��ة  يف  و���ش��ارك��وا 
اإجن��ازات كبرية لإدارة متري�س   2016 عام 
ب��ال��ت��ع��اون م��ع الإدارات  ال��ع��ي��ادات اخل��ارج��ي��ة 
املر�شى  ع���دد  زي����ادة  ع��ل��ى  ا�شتملت  الأخ����رى 
التخ�ش�شية،  اخلارجية  للعيادات  املراجعني 
اليوم  نف�س  توفري مواعيد يف  وال��ق��درة على 
وحمالت  فعاليات  تنظيم  ال��ت��ايل،  ال��ي��وم  اأو 
ال�شكري  اأ����ش���ب���وع  م��ث��ل  ل��ل��م��ج��ت��م��ع  ت��وع��وي��ة 
امل�شاحات  ا�شتغالل  بال�شرطانات،  والتوعية 
اأخرى  اأماكن  اإىل  التخ�ش�شات  بع�س  ونقل 
وتو�شيع  امل���ر����ش���ى،  ح��رك��ة  ت�����ش��ه��ي��ل  ب��غ��ر���س 
وتنظيم  ال�شيدليات،  اأم��ام  النتظار  مناطق 
والعالج  باجلروح  العناية  تدريبية يف  دورات 
العيادات  وت�����ش��م  ل��ل��م��م��ر���ش��ني.  ال��ك��ي��م��اوي 
ال�شيخ  م��دي��ن��ة  يف  التخ�ش�شية  اخل��ارج��ي��ة 
تخ�ش�شات  ت�شمل  عيادة   15 الطبية  خليفة 
والأورام  وال��ع��ظ��ام  وال��روم��ات��ي��زم  اجل��ل��دي��ة 

والتجميل  والأع�������ش���اب  وال����رتوي����ة  وال������دم 
والقلب  والبولية  الكلى  وزراع���ة  واجل��راح��ة 
والأنف والأذن واحلنجرة والتنف�س واجلهاز 
والعيون  الباطني  والطب  والكلى  اله�شمي 
والغدد  وال�������ش���ك���ري  والأ�����ش����ن����ان  والأط�����ف�����ال 
التاأهيل.  واإع���ادة  الطبيعي  والطب  ال�شماء 
وي��دي��ر ك��ل ع��ي��ادة مم��ر���س م�����ش��وؤول ميتلك 
والإدارة  ال��ق��ي��ادة  يف  وم��ه��ارات  طويلة  خ��ربة 
من  الإداري����ة  باملهام  يقوم  حيث  والتوا�شل، 
و�شع اجلداول واحلر�س على وجود خمزون 
كاٍف من املواد والأدوات كما ي�شرف على �شري 

العمل يف العيادة. 
العيادات  اإح������دى  يف  م���وع���د  ح��ج��ز  ومي���ك���ن 
ال�شيخ  م��دي��ن��ة  يف  التخ�ش�شية  اخل��ارج��ي��ة 
خليفة الطبية من خالل الت�شال على مركز 
واحل�شول   )80050( امل��ت��ع��ام��ل��ني  خ��دم��ة 
حيث  لالت�شال  التايل  اليوم  يف  موعد  على 
ال�شحية  للخدمات  اأب��وظ��ب��ي  �شركة  اأن�����ش��اأت 
�شعياً  ب���اك���ر«  »م��وع��دك��م  م���ب���ادرة  "�شحة" 
للتميز والرتقاء باخلدمات ال�شحية املقدمة 
للمتعاملني اإىل امل�شتويات العاملية يف اجلودة 

وخدمة املتعاملني.
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�شركات  اإح��دى  للتوزيع  العني  �شركة  اأقامت 
هيئة مياه و كهرباء اأبوظبي احتفاًل بتكرمي 
يف  للتميز  للتوزيع  العني  بجائزة  الفائزين 
دورت��ه��ا ال��ث��ان��ي��ة  يف م�����ش��رح ال�����ش��رك��ة باملبنى 
���ش��ع��ادة عبداهلل  ، ح�����ش��ر احل��ف��ل  ال��رئ��ي�����ش��ي 
اإدارة  جمل�س  رئي�س  الإح��ب��اب��ي  م�شلح  علي 
اأحمد  وال�شيد  اأبوظبي  كهرباء  و  مياه  هيئة 
اإدارة  جمل�س  رئي�س  م�شت�شار  النيادي  �شالح 
الهيئة مدير دائرة الأعمال امل�شاندة بالإنابة 
وال���دك���ت���ور حم��م��د ���ش��امل ال��ظ��اه��ري رئي�س 
للتوزيع وعبداهلل  العني  �شركة  اإدارة  جمل�س 
حم��م��د ال�����ش��ري��اين م��دي��ر ع���ام ���ش��رك��ة العني 
للتوزيع بالإنابة، وعدد من مديري الإدارات 

والأق�شام و موظفي ال�شركة .
ال�شرياين:  ع���ب���داهلل  ق���ال  امل��ن��ا���ش��ب��ة  وب���ه���ذه 
للتميز  للتوزيع  ال��ع��ني  اإط���الق ج��ائ��زة  ي��اأت��ي 
يف اإطار مبادرة �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان،  اآل  زاي��د  بن 
القائد الأعلى للقوات امل�شلحة رئي�س املجل�س 
"برنامج  باإطالق  اأبوظبي،  التنفيذي لإمارة 
التابعة  اجل����ه����ات  داخ������ل  التميز"  ج����وائ����ز 
اأب��وظ��ب��ي وي���ك���ون م���وازي���اً جلائزة  حل��ك��وم��ة 
اأبوظبي لالأداء احلكومي املتميز وم�شاهماً يف 

حتقيق اأهدافها
ن�شعى م��ن خالل  اإن��ن��ا  ال�����ش��ري��اين  واأ����ش���اف 
ت�شجيع  اإىل  للتميز  للتوزيع  ال��ع��ني  ج��ائ��زة 
املوظفني و حتقيق عدد من الأه��داف و دعم 
اإجناز ا�شرتاتيجية ال�شركة و امل�شاهمة يف ن�شر 

الوعي بثقافة التميز و اجلودة و ال�شفافية يف 
التناف�س  روح  بث  خ��الل  من  للتوزيع  العني 

الإيجابي بني الإدارات و الأق�شام.
وب�����داأ احل��ف��ل ب��ال�����ش��الم ال��وط��ن��ي ث���م عر�س 
�شركة  يف  ال��ت��م��ي��ز  م�����ش��رية  ع��ن  فلمية  م����ادة 
العني للتوزيع و عن ن�شاط اجلائزة ومراحل 
امل�شاريع  عر�س  جانب  اإىل  وجلانه  التقييم 
والإجن��ازات التي حققتها ال�شركة من خالل 
اأق�شام  جميع  يف  اخل��دم��ات  م�شتوى  حت�شني 

ال�شركة.
ومت ت��ك��رمي ال��ف��ائ��زي��ن  ب��اجل��ائ��زة م���ن فئة 
املتميزة  ال��ع��م��ل  ف���رق  اأو  امل��ت��م��ي��زة  امل�����ش��اري��ع 
املتميزين، حيث �شممت معايريها  والأف��راد 
بالعتماد على معايري جائزة اأبوظبي لالأداء 
املبادئ  تبنت  بدورها  التي  املتميز  احلكومي 

ثقافة  لتعزيز  امل��م��ار���ش��ات  واأف�����ش��ل  ال��ع��امل��ي��ة 
التميز يف اجلهات احلكومية كما ومت تكرمي  

جائزة  من�شقي  ع��م��ل  وف���رق  التميز  داع��م��ي 
العني للتوزيع للتميز.

حلماية املرافق العامة
بلدية مدينة العني تطلق حملة 

... بلدك عدلها وال تخربها
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اأطلقت بلدية مدينة العني حملتها ال�شنوية للحفاظ على املرافق واملمتلكات 
العامة والتي تاأتي حتت �شعار ) بالدك عدلها ول تخربها ( ،  والتي تتوزع  
يف خمتلف مناطق مدينة العني ، وت�شتمر حتى التا�شع من مار�س احلايل 
، مركز  واملوؤ�ش�شات احلكومية  وال�شراكة مع  عدد من اجلهات  بالتعاون   ،
الوطن  فريق  و   ت��دوي��ر(    ( النفايات   اإدارة  وم��رك��ز  املجتمعية   ال�شرطة 
وميد  للتعليم   ابوظبي  وجمل�س  القت�شادية   التنمية  واإدارة  التطوعي  

يكلينيك- هيلي  و �شركة �شيدلية املدينة. 
خمتلف  يف  �شتنظم  ال��ت��ي  ال��ف��ع��ال��ي��ات  م��ن  جم��م��وع��ة  احل��م��ل��ة  تت�شمن  و 
حدائق ومما�شي ومرافق مدينة العني ، بهدف توعية املجتمع واجلمهور 
باأهمية حماية املرافق واملمتلكات العامة  و احلفاظ عليها من خالل منع 
ال�شلوكيات التي من �شاأنها ت�شويه املنظر العام واحل�شاري  للمدينة ، وتاأتي 
هذه اجلهود متا�شياُ مع اأهداف النظام البلدي لتحقيق التنمية امل�شتدامة 

املن�شودة و تعزيز معايري جودة احلياة يف اإمارة اأبوظبي .
وا�شتملت احلملة على عدد من الربامج والفقرات التي من �شاأنها تعزيز 
مدى توعية ال�شكان باأهمية هذه املمتلكات و�شرورة ال�شعي حلمايتها من 
التخريب والت�شويه، حيث عملت قطاعات بلدية مدينة العني الأربعة، على 
تو�شيع نطاق التوعية كلن ح�شب مناطقه، من خالل اإ�شراك فئات املجتمع 
يف فعاليات طالء اجلدران امل�شوهة والتي �شت�شهدها اأغلب مناطق مدينة 
العني، اإ�شافة اإىل التوعية باأهمية احلفاظ على مظهر املما�شي واملالعب 
واملتنزهات الرتفيهية، من خالل الفعاليات التي �شتقام يف كل من حديقة 

الطوية وال�شالمات وحديقة الهري ومم�شى ال�شاروج . 
الوعي  ن�����ش��ر  تكثيف  ت��خ��رب��ه��ا  ول  ع��دل��ه��ا  ب����الدك  ح��م��ل��ة  وت�شمنت  ك��م��ا   
عدد  املرافق من خالل  على هذه  احلفاظ  باأهمية  والإر���ش��ادي  التوجيهي 
ومناطق  واملدار�س،  باملالعب  املتنوعة  والأن�شطة  امل�شاحبة  الفعاليات  من 
اأكرب  اإىل  الر�شالة  و�شول  ل�شمان   ، بالقطاع   ال�شكنية  بالأحياء  احلدائق 

�شريحة ممكنة من اجلمهور امل�شتهدف.

زايد للثقافة االإ�سلمية تك�سف 
عن مبادراتها "ل�سهر القراءة"

•• العني - الفجر 

اأعلنت دار زايد للثقافة الإ�شالمية عن فعالياتها و اأن�شطتها خالل ال�شهر 
اجلاري " �شهر القراءة" وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة الر�شيدة و انطالقاً 
من توجيهات �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل يف تخ�شي�س �شهر مار�س 

من كل عام لتعزيز ا�شتدامة القراءة كظاهرة جمتمعية �شاملة .
ومن هذا املنطلق و�شعت الدار جمموعة 
مكانة  تعزز  التي  املختلفة  الأن�شطة  من 
القراءة و �شيتم تنفيذها يف املركز الرئي�شي 
للدار بالعني و اأفرعها اخلارجية باأبوظبي 

و العني.
وت���ب���داأ ف��ع��ال��ي��ات ���ش��ه��ر ال���ق���راءة يف ال���دار 
ب��اإط��الق م��ب��ادرة يف ال��ق��راءة ���ش��ع��ادة التي 
الكتب كهدايا  توزيع عدد من  اإىل  تهدف 
للموظفني مع بطاقة توعوية عن اأهمية 
ال���ق���راءة ب��ال��ت��ع��اون م��ع وزارة ال��ث��ق��اف��ة و 
تنمية املعرفة  بالإ�شافة اإىل تنظيم ور�شة 

القراءة ال�شريعة للموظفني  والتي تهدف  
اإىل معرفة اأ�شرار النتباه والرتكيز وكيفية تقوية الذاكرة.

القراءة  باأهمية  املوظفني  اجعل وقتك مفيداً" لتوعية  اإىل جانب مبادرة 
واأثرها على الفرد وكيفية ا�شتغالل الوقت بطريقة اإيجابية.

كما �شيتم تنظيم ن�شاط لنقراأ معا 2017 وهو عبارة عن قراءة جماعية 
للموظفني وطالب الدار، لعناوين متنوعة من حمتويات مكتبة الدار.

بالإ�شافة اإىل اإطالق مبادرة كتاب يف دقائق، وذلك  باختيار جمموعة من 
م�شبقاً،  بقراءتها  قاموا  مهمة  لكتب  ملخ�س  لعر�س  والطالب  املوظفني 
مع تقدمي �شرح فائدتها واهم اجلوانب املتعلقة بها، بهدف م�شاركة املعرفة 

وحث احل�شور على القراءة. 
و�شيختتم �شهر القراءة يف الدار مببادرة �شحتك يف كتاب، التي تقوم على 
و�شيتم  عناية،  توليها  اأن  امل��راأة  حتتاج  التي  ال�شحة  نواحي  على  الرتكيز 
امل�شت�شفيات واجلهات  النواحي بالتعاون مع  املت�شمنة لتلك  الكتب  توفري 

املختلفة امل�شاركة يف املبادرة.
و بهذه املنا�شبة الوطنية، قالت �شعادة د.ن�شال الطنيجي املدير العام للدار 
قيادتنا  دلياًل على حر�س  و  القراءة  لعام  ا�شتكماًل  القراءة  �شهر  ياأتي    :

الر�شيدة يف ن�شر املعرفة و تعزيز مكانة القراءة يف املجتمع.
واأ�شافت الطنيجي: تويل دار زايد للثقافة الإ�شالمية حر�شاً �شديداً على 
تعزيز مكانة القراءة بني موظفيها و املهتدين اجلدد و املهتمني بالثقافة 
هذا  لأهمية  تر�شيخاً  و  وقيمها،  ر�شالتها  و  لروؤيتها  حتقيقاً  الإ�شالمية، 
الأمر قامت الدار باإن�شاء مكتبة يف مركزها الرئي�شي و الأفرع اخلارجية، 

كما اأطلقت جمموعة من الفعاليات و الأن�شطة الثقافية.



احلمل عادة وقت للفرح والإحتفال قبل ولدة طفل 
جديد. ولكن ول�شوء احلظ لي�شت تلك هي احلال 

مع املراأة التي تعاين زيادة كبرية يف الوزن.
ي���زي���د وزنها  ال���ت���ي  ف��ال�����ش��ي��دة  ب���الإج���م���ال، 
ع����ن ال�����وزن  25 ك���ي���ل���وغ���رام���اً  ب����ح����وايل 
ال��ط��ب��ي��ع��ي، ت���ع���اين م���ن م�����ش��اك��ل عقم 
الإجها�س  فن�شبة  حملت،  واإذا  كبرية. 
�شيوعاً  اأكر  الإجها�س  كبرية.  لديها 
احلمل،  من  الأوىل  الثالثة  الأ�شهر  يف 
الأوىل. وقد   13 ال�  الأ�شابيع  يعني  مما 
الكروزومات،  ل�����ش��ذوذ  نتيجة  ي��ح��دث 
ت��ق��ل��ب��ات ه��رم��ون��ي��ة، م�����ش��اك��ل طبية، 
�شعوبات يف و�شع اجلنني ونتيجة 

زيادة يف الوزن لدى املراأة.

ل��ل��م��راأة احلامل  حت��ذي��رات 
التي تعاين من ال�شمنة:

ن����ظ����راً لإح���ت���م���ال ح����دوث 
ميكن  ل  م���������ش����اع����ف����ات، 
ت��ع��اين من  ال��ت��ي  للحامل 
زي��������ادة ك����ب����رية يف وزن���ه���ا 
تخفي�س  ح��ب��وب  ت��ت��ن��اول  اأن 
ال�شغط،  حبوب  الكول�شرتول، 

ت�شوهات خلقية  ت�شّبب  ق��د  لأن��ه��ا  الأدوي���ة  م��ن  اأن���واع  اأي  اأو 
للجنني. لذا تكون املراأة احلامل امل�شابة بال�شمنة مدرجة يف 

فئة املخاطر العالية.
لتخفي�س  غذائياً  نظاماً  تتبع  اأن  للحامل  ميكن  ل  واأي�شاً 
الوزن اأو اأي حمية غذائية تعتمد على نوع معني من الغذاء 
وت��ت��ج��اه��ل الآخ����ر لأّن ه���ذا ق��د ي��وؤث��ر ع��ل��ى ���ش��ح��ة اجلنني 
واملراأة. لكن ما ميكن للمراأة احلامل اأن تقوم به هو احلفاظ 
 10 تتعدى  ل  حملها  خ��الل  ال���وزن  يف  �شئيلة  زي���ادة  على 

كيلوغرامات طول فرتة احلمل.
الوزن  ذات  احلامل  امل���راأة  على  ه��ذا، ل يجب  اىل  بالإ�شافة 
العايل اأن متار�س الريا�شة ب�شكل كثيف بهدف خف�س وزنها. 
ميكنها ممار�شة الريا�شة باعتدال كامل�شي ملدة 30 دقيقة يف 

اليوم ولي�س اأكر .

الوقاية من الإجها�س:
على ك��ل ام���راأة تعاين م��ن زي���ادة يف وزن��ه��ا وت��ري��د اأن ت�شبح 
وزنها  لإنقا�س  الوقائية  اخلطوات  بع�س  تتخذ  اأن  حاماًل 
ت��ن��اول اخل�شار،  م��ن  ت��ك��ر  اأن  وي��ج��ب عليها  ق��ب��ل احل��م��ل. 
وخ�شو�شاً اخل�شار اخل�شراء لأنها متنحها ما حتتاجه من 
حم�س الفوليك، بالإ�شافة اىل اأنها غنية جداً بالألياف التي 
عليها  يجب  واأي�شاً  بال�شبع.  الإح�شا�س  زي��ادة  يف  ت�شاعدها 
ولتخفيف  وامل��ع��ادن.  بالفيتامينات  الغنية  ال��ف��واك��ه  ت��ن��اول 
الوزن ب�شكل اأكرب، يجب على املراأة التي تعاين من ال�شمنة 

اأنواع احللويات من غذائها لأنها غنية جداً  اأن تلغي جميع 
فعاًل  خ�شرت  اإذا  احل��راري��ة.  وال��وح��دات  وال�شكر  بالدهون، 
الإ�شابة  �شيخفف من خطر  وزن��ك قبل احلمل، فذلك  من 

بالإجها�س بن�شبة كبرية.
ف��اح��م��ي نف�شك م��ن خ��ط��ر الإج��ه��ا���س وخ��ف��ف��ي وزن���ك قبل 

احلمل لكي ت�شمني ال�شحة اجليدة لطفلك وجلنينك.
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من  ح��ب��ة  ب��ن�����ش��ف  ب��ف��رك��ه��ا  م��رف��ق��ي��ك  ت��ب��ي�����س  • مي��ك��ن��ك 
الطبيعي،  املبي�س  الفاكهة غنية مبفعولها  احلام�س فهذه 
ث���م رط��ب��ي ب�����ش��رت��ك ب��ك��رمي ده���ن مل��ح��ارب��ة ال��ت��اث��ري املجف 

للحام�س.
من  ح��ب��ة  ب��ن�����ش��ف  ب��ف��رك��ه��ا  م��رف��ق��ي��ك  ت��ب��ي�����س  • مي��ك��ن��ك 
الطبيعي،  املبي�س  الفاكهة غنية مبفعولها  احلام�س فهذه 
ث���م رط��ب��ي ب�����ش��رت��ك ب��ك��رمي ده���ن مل��ح��ارب��ة ال��ت��اث��ري املجف 

للحام�س.
ملون  بكرمي  ت�شتعملينه  الذي  ال�شا�س  كرمي  • ا�شتبديل 

تخلطينه بب�شع نقاط من كرمي مرطب.
ت�شتعملينه  املعدنية  املياه  من  رذاذا  دائما  معك  احملي   •

لرتطيب كرمي ال�شا�س الذي ت�شعينه فيدوم اطول.
ظهور  �شاأن  يوؤخر  ان  ذلك  �شاأن  فمن  ظهرك  على  • نامي 

التجاعيد.
فهذا  ال��ط��الء  بو�شع  ابرديها  لينة  اأظ��اف��رك  كانت  اذا   •

يحول دون ك�شرها.
من  و4حبات  ال�شاخنة  املياه  من  خليط  يف  قدميك  انقعي 
انتفاخ  لتحاربي  ط��وي��ل  ي��وم  بعد  بالقدمني  اخل��ا���س  امل��ل��ح 

الكاحلني.
وعلى  اخل����دود  ع��ل��ى  ال�����ش��ف��اه  اح��م��ر  ب��و���ش��ع  تكتفي  ل   •
وجنتيك فقط ولكن �شعي القليل منه على الذقن والنف 

واجلبني.
عن  الزائد  ال�شعر  لإزالة  املرافق  المل  تخفيف  • ميكنك 
قبل  املنطقة  ه��ذه  على  الثلج  من  قطعة  بو�شع  احلاجبني 

ازالة ال�شعر مبا�شرة.
ع��ل��ى تطبيق  دائ���م���ا  اح��ر���ش��ي 

كرمي ال�شا�س على ب�شرتك يف �شوء النهار.
 - الهاماملي�س  زه��رة  خال�شة  من  نقاط  ب�شع  �شعي   •
ال�شا�س  م�شتح�شر  لتحويل   - ال�����ش��ي��دل��ي��ات  يف  امل��ت��وف��رة 
لذوات  بالن�شبة  خا�س  عناية  ك��رمي  اإىل  ت�شتعملينه  ال��ذي 

الب�شرة الدهنية، التي تعاين من م�شاكل.
• �شعي طبقة من البودرة على جفونك ال�شفلى قبل و�شع 
هذه  بعد  واأزي��ل��ي��ه��ا  العليا،  جفونك  على  ال��داك��ن��ة  ال��ظ��الل 
�شقطت  التي  ال��داك��ن��ة،  ال��ظ��الل  اآث���ار  ل��ت��زول معها  العملية 

على اجلفون ال�شفلى.
ا�شنانك  فر�شاة  بديل  ابت�شامتك،  جمال  على  • لتحافظي 
كل �شهرين او ثالثة ونطفي ا�شنانك ملدة دقيقتني �شباحا 

وم�شاًء.
التجملية  حقيبتك  من  اخلدود  ظالل  نفاذ  اكت�شفت  • اذا 
اغمق  ب��ل��ون  احل���رة  ال��ب��ودرة  م��ن  بقليل  ا�شتبدالها  ميكنك 

التي يت�شتعملينها عادة.
لتبدو �شفاهك اكرب حجما ا�شتعملي احمر �شفاه رقيقا وملاعا، 

ولتبدو اكر اناقة ا�شتعملي الوانا داكنة لأحمر ال�شفاه.
�شعي قليال من املا�شكارا على رمو�شك قبل تطبيق الرمو�س 

امل�شتعارة، فذلك ي�شاعدك على تطبيقها ب�شهولة.
ال�شا�س  كرمي  من  القليل  �شعي  متعبة  تبدين  كنت  • اذا 
امل�شحح فوق الزاوية الداخلية لعينيك لتح�شلي على مل�شة 

ا�شراق ا�شفية.
اكر  ل��ت��ب��دوا  عينيك  يف  احل��ام�����س  م��ن  نقطة  �شعي   •

ا�شراقا وجمال.
كنت  اذا  تفتقدين الوقت للقيام مبكياج كامل واردت • 

اختاري  م�����ش��رق��ة،  بطلة  ت��ب��دي  ان 
ال�����ل�����ون الح�����م�����ر لأح����م����ر 
������ش�����ف�����اه�����ك، ف����ه����ذا 
ي�شفي  ال���ل���ون 
من  مل�������ش���ة 

ال�شراق على وجهك.
�شعرك  جت��ف��ب��ف  ق��ب��ل  وج��ه��ك  ع��ل��ى  امل��اك��ي��اج  • لت�����ش��ع��ي 

فاملجفف الكهربائي يوؤدي اإىل �شيالن ماكياجك.
حاجبيك،  ع��ن  ال��زائ��د  ال�شعر  ب��ازال��ة  تقومني  م��ا  عند   •
اإزالة ال�شعر  �شعي كرميا م�شحح على املنطقة التي تودين 

عنها فذلك ي�شاعدك على ر�شم حاجبيك.
اإذا رطبت  ان يكون اكر قوة  • ميكن للون ظالل اجلفون 

الري�شة التي ت�شتعملينها باملاء قبل تطبيق الظالل.
اإزالة  بعد  بالفازلني  بت�شريحتها  ناعمة  رمو�شك  ابقي   •
امل��ك��ي��اج ع��ن��ه��ا وق��ب��ل اخل��ل��ود اإىل ال���ن���وم، ف��ذل��ك ي�����ش��اع��د ك 
نظرة  على  والحتفاظ  احيانا  املا�شكارا  عن  ال�شتغناء  على 

طبيعية م�شرقة خالل النهار.
ال�شبوع  يف  مرة  الزيتون  بزيت  ا�شابعك  اطراف  • انقعي 

لت�شبح اظافرك اقوى واجمل.
على  بالتكد�س  ت�شتعملينه  ال��ذي  املا�شكارا  يبداأ  عندما   •

رمو�شك، فهذا يعني انه ا�شبح غري �شالح لال�شتعمال.
لترتطب  �شروريا  وقتا  ب�شرتك  ترتكي  ان  دائما  • تاأكدي 

بالكرمي قبل ان تبداأي بتطبيق املاكياج عليها.
لتحديد  ابي�س  قلما  ا�شتعملي  عينيك،  جمال  لإب���راز   •

الطرف الداخلي يف جفنك الأ�شفل.
ق  فو  �شعي  �شفاهك،  على  ال�شراق  من  املزيد  ل�شفاء   •
يف  ال�شفاه  ملمع  من  مل�شة  ت�شتعملينه  ال��ذي  ال�شفاه  احمر 

و�شط �شفتك ال�شفلى.
املق�شفة حتت اظافر �شناعية  او  املك�شرة  • خبئي اظافرك 

تكون اكر ترتيبا.
• اذا وجدت ان -الآي ليرن - الذي ت�شتعملينه قا�س جدا، 
ل  ال�شتعما  من  دقائق  قبل  عبوته  �شعي  ب�شرتك،  ويزعج 

قرب ملبة كهربائية.
رمو�شك،  يلطخ  ت�شتعملينه  الذي  املا�شكارا  ان  وجدت  • اذا 
مبحرمة  وام�شحيها  الفاتر  ب��امل��اء  املا�شكارا  فر�شاة  نظفي 

روقية قبل اعادة ا�شتعمالها.
اذا كنت تردين حول املكان الذي يجب ان تطبقي عليه ظالل 
خديك، ابت�شمي وطبقي هذا امل�شتخ�شر يف و�شط وجنتيك.

على  ب��احل��ف��اظ  تتنف�س  املطلية  اظ��اف��رك  ات��رك��ي   •
امل�����ش��اف��ة ���ش��غ��رية ب���ني ق���اع���دة ال��ظ��ف��ر والطالء 
يلتقي  ال��ت��ي  ف��امل��ن��ط��ق��ة 
ف������ب������ه������ا ال�����ظ�����ف�����ر 
هي  ب����اجل����ل����د 
امل���ن���ط���ق���ة 
ال������ت������ي 

تتجدد فيها اخلاليا.
للح�شا�شية  م�����ش��ادا  م��اك��ي��اج��ا  ت�����ش��ت��ع��م��ل��ني  ك��ن��ت  اإذا   •
اي�شا طالء م�شادا  ت�شتعملي  ان  لب�شرتك احل�شا�شة عليك 
اإذا  عليه  احل�شا�شية  بظهور  تت�شبب  ان  ميكنك  للح�شا�شية، 

كنت ت�شتعملني طالء عاديا.
جتميلك  حقية  م��ن  احل��رة  ال��ب��ودرة  نفاذ  اكت�شفت  اذا   •
يت�شتعمل  ال��ت��ي  ال��ع��ادي��ة  ال��ب��ودرة  م��ن  بالقليل  ا�شتبدليها 

للج�شم �شرط ان تكون غري معطرة.
ال�شبابة يف  ال�شفاه �شعي  باأحمر  ا�شنانك  • لتتجنبي تلطخ 
اأي  معها  ت��زول  اإزالتها  وعند  عليها،  �شفاهك  واقفلي  فمك 

اأثار داخلية لأحمر ال�شفاه.
• للتخفيف من احمر الب�شرة الناجت عن التعر�س لل�شم�س 
والكرمي  امل��رط��ب  ال��ك��رمي  م��ن  خليطا  وج��ه��ك  على  طبقي 

الذي ينا�شب لونه لون الب�شرة.
عليها  طبقي  و  املا�شكارا  ا�شتعمال  دون  رمو�شك  لإب��راز   •
قلياًل من كرمي الأ�شا�س الذي ت�شتعملينه او ب�شع قطرات 

من زيت اللوز، ثم �شرحيها بفر�شاة خا�شة بالرمو�س.
حال  يف  ج��داً  انيقا  يكون  ان  املللون  للما�شكارا  ميكن   •
من  بطبقتني  ال��رم��و���س  بتغليف  ف��ن��ب��داأ  لتطبيقه  اح�����ش��ن 
امل��ا���ش��ك��ارا ال�����ش��وداء وب��ع��د ان جت��ف ن�����ش��رح ال��رم��و���س و�شع 
البنف�شجية  او  الزرقاء  باللوان  املا�شكارا  من  طبقة  عليها 
�شيحات  اح��دث  مع  متا�شياً  الذهبية  حتى  او  اخل�شراء  او 

املو�شة هذا ال�شتاء. 
ياأخذن  ان  طبية  نظارات  ي�شعن  اللواتي  الن�شاء  على   •
للمكاياج  يتطبيقهن  يتعلق  ف��ي��م��ا  الح��ت��ي��اط��ات  ب��ع�����س 

العينني.
فالنظارارت  ال��ن��ظ��ر،  ق�شر  م��ن  تعانني  كنت  اذا   •
�شغريتني،  ت��ب��دوان  عينيك  جت��ع��ل  ت�شعينها  ال��ت��ي 
التي  العينني  لذلك عليك الكثار قليال من ظالل 
ان  الفاحتة،كما  ل��الأل��وان  والف�شلية  ت�شتعملينها 

عليك بالكثار قليال من املا�شكارا.
اما اذا كنت تعانني من طول النظر، فنظارتك جتعل 
هادئة  ظالل  اختيار  عليك  اكرب،لذلك  تبدوان  عينيك 

باألوان حمايدة. 
امل�شتدريتني �شعي طبقة عري�شة من  العينني  • لت�شحيح 
الآي ليرن ال�شائل فكلما ازدادت �شماكة هذه الطبقة تاأخذ 

العينان مكانهما الطبيعي يف مدارهما.
قطعة  وج��ه��ك  ع��ل��ى  م���رري  ب�����ش��رت��ك  اح���م���رار  • ل��ت��ه��دئ��ة 
الذي  امل��ن��ع��م  ال��ك��رمي  ق��ب��ل تطبيق  ث���وان  ال��ث��ل��ج لب�شع  م��ن 

ت�شتعملينه عادة.
ظالل  عليها  اجل��ف��ون،ط��ب��ق��ي  اح��م��رار  ح��دة  لتخفيف   •

خ�شرا ء اللون.
ليرن  ي  _ا  �شائل  كحل  لديك  يعد  مل  انه  اكت�شفت  • اذا 
_ غم�شي ري�شة رفيعة من املا�شكارا وخططي بها جفونك، 

كما لو اأنك ت�شتعملني الآي ليرن
التجميل  خل��رباء  قب  من  كثريا  ت�شت�شعمل  احليلة  فهذه   

وتعطي نتائج مثالية.
مبا�شرة  بريه  بعد  حمرمة  العني  تخطيط  قلم  • ام�شحي 
الربي  من  �شظايا  �شقوط  يجنبك  فذلك  ا�شتعماله،  وقبل 

داخل العينني.
ملجفف  عر�شيها  اظ��اف��رك  عن  ب�شرعة  الطالء  ليجف   •

�شعر لب�شع ثوان.
امل�شاحة  لتنظيف  حريريا  خيطا  او  م�شواكا  ا�شتعملي   •

التي تف�شل بني ا�شنانك.
لك  �شديقات  برفقة  جديدة  ماكياجات  تطبيق  جربي   •
جتميلية  ح��ي��ال  وتتعلمي  ج��دي��دة  اأف���ك���ارا  منهن  ل��ت��اأخ��ذي 

فاتتك.
حتت  ال���ظ���الل  ت��ط��ي��ب��ق  يف  ���ش��ع��وب��ة  جت��دي��ن  ك��ن��ت  اذا   •
رومو�شك طبقي على هذه املنطقة ظالل زرقاء اللون قبل 

ا�شتعمال الكرمي امل�شحح.
الوجه  ع��ل��ى  ال���ب���ودرة  م��ن  �شميكة  لطبقة  ل��ل��ح�����ش��ول   •
ا�شتعملي ا�شفنجة رطبة قال�شفنجة اجلافة لترتك �شوى 

طبقة رقيقة منها.
حمرمة  بو�شع  رم��و���ش��ك  ع��ن  امل��ا���ش��ك��ارا  فائ�س  ازي��ل��ي   •
ورق��ي��ة ب��ني رم��و���ش��ك ال��ع��ل��ي��ا وال�����ش��ف��ل��ى،واغ��م�����ش��ي عينيك 

مرتني او ثالثا. 

عليك انقا�ض وزنك قبل احلمل

الزيادة الكبرية يف الوزن تزيد خماطر االجها�س

ن�سائح �سريعة وفعالة لتكوين االجمل بني اقرانك

البّد اأنِك تعرفني اأهمية مظهرِك اخلارجي 
النا�ض  ياأخذها  التي  الفكرة  على  واأث���ره 
تكون  اأن  على  حتر�سنَي  كنِت  ف��اإذا  عنِك، 
اإطاللتك مميزة وملفتة دائمًا، اإليِك ن�سائح 
ملظهر جميل يالئم ح�سورِك االإجتماعي.. 
اإليك خم�سون و�سيلة �سريعة وفعالة لتكوين 

االجمل بني اقرانك..
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/

اأيه اأي بي تي لإدارة احلقوق وامللكيات الفكرية 

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 88071

با�ش��م: اأ�شربي هولدينجز ليمتد. 

وعنوانه: 167 نيو بوند �شرتيت لندن دبليو 1 اإ�س 4 اأيه اآر. 

وامل�شجلة حتت رقم : ) 88590 (  بتاريخ: 18 / 05 /2008

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 

احلماية يف : 30/ 11 / 2016  وحتى تاريخ : 30/ 11 / 2026

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  6  مار�ض 2017 العدد 11961

العدد 11961 بتاريخ 2017/3/6

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ور�شة املمتاز للخراطة

 رخ�شة رقم:CN 1052356 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�شاحة 3*1 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري من/ور�شة املمتاز للخراطة
AL MUMTAZ TURNING WORKSHOP

اىل/املمتاز لالعمال ال�شحية
AL MUMTAZ SANITARY WORKS

تعديل ن�شاط/ا�شافة تركيب الدوات والتمديدات ال�شحية )4322002(
تعديل ن�شاط/حذف ور�شة خراطة )2592007(

التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية 
حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  6  مار�ض 2017 العدد 11961

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  6  مار�ض 2017 العدد 11961

العدد 11961 بتاريخ 2017/3/6   
 اإعالن - مكتب اإدارة الدعوى 

 مذكرة اإعالن موعد جل�شة بالن�شر للح�شور اأمام مكتب اإدارة الدعوى
 الرقم 2017/49 جتاري كلي      

اإىل املدعي عليهم : 1- �شركة كراون كانالين �شبالير �س م ح - ذ م م وميثلها مديرها كينث روبرت كراون  
م  ���س م ح  - ذ م  ك���راون كانالينز ج��روب  ك���راون  3- جويل جيم�س هيبريت  4- �شركة  2- كينث روب���رت 
وميثلها  مديرها جويل جيم�س هيبريت  حيث ان املدعي : باول اندري �شكوت - قد اقام عليكم الدعوى رقم 
2017/49 جتاري كلي وعليه يتق�شي ح�شوركم اىل حمكمة  راأ�س اخليمة - اأمام مكتب اإدارة الدعوى - يوم 
لديكم  ما  وتقدمي   ، الدعوى  وذلك لالجابة على  املوافق 2017/3/9م   التا�شعة �شباحا  ال�شاعة  اخلمي�س 
من بيانات ودفوع ويف حالة تخلفكم عن احل�شور او ار�شال وكيل عنكم يف الوقت املحدد اعاله فان املحكمة 
�شتبا�شر نظر الدعوى غيابيا ، بحقكم طالبا فيها  1- يلتم�س املدعي من مقام املحكمة املوقرة احلكم بندب  
خبري حما�شبي تكون مهمته الطالع على قيود واعمال ال�شركة املدعي عليها الوىل ودفاترها و�شجالتها 
الرباح  لتحديد  و�شول  ال�شركات  يف  املتبعة  القواعد  ا�شا�س  على  املحا�شبة  واج��راء  امل�شرفية  وح�شاباتها 
التي حققتها ال�شركة املدعي عليها الوىل خالل الفرتة من تاريخ تاأ�شي�شها يف 2012/12/12 وحتى تاريخ 
املطالبة يف 2017/1/22 ، وبيان ن�شيب املدعي من تلك الرباح طبقا لن�شيبه يف را�شمال ال�شركة وكذلك 
بيان املبالغ التي اقر�شها املدعي لل�شركة ومل يتم ردها ، وبيان ما اذا كان ن�شيب املدعي من الرباح املتحققة 
ومبلغ القر�س مودع يف ح�شابها ام مت الت�شرف بهما من قبل املدير ، وكذلك بيان الخطاء التي ارتكبت 
من قبل ال�شريكني املدعي عليهما الثاين والثالث يف اإدارة ال�شركة املدعي عليها الوىل و�شرف رواتب لها 
دون وجه حق ، ويف فتح ال�شركة املدعي عليها الرابعة و�شركات اخرى خارج الدولة با�شم م�شابه للمدعي 
عليها الوىل وبذات الن�شاط وا�شتغالل اموالها واعمالها وعمالئها وال�شتيالء عليهم وبيان ال�شرار التي 
حلقت باملدعي عن ذلك اخلطاأ والخالل بال�شراكة طبقا للقواعد العامة مبا حلق امل�شرور من خ�شائر وما 
فاته من ك�شب و�شول لتحديد املبلغ اجلابر لال�شرار التي حلقت باملدعي ، مع الزام املدعي عليهم بالر�شوم 

وامل�شروفات ومقابل اتعاب املحاماة.
 مكتب اإدارة الدعوى 

 حكومة  را�ض اخليمة
دائرة املحاكم
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�ملال و�لأعمال

» االإمارات دبي الوطني ريت « تعتزم 
اإدراج اأ�سهمها يف » نا�سداك دبي «

•• دبي-وام: 

تعتزم �شركة الإمارات دبي الوطني ريت “ �شي اإي اآي �شي املحدودة “ اإدراج 
اأ�شهمها العادية يف بور�شة نا�شداك دبي بعد نقل مقرها القانوين اإىل مركز 
ملا  املالية وفقا  �شلطة دبي للخدمات  العاملي وخ�شوعها لأحكام  املايل  دبي 

اأعلنته ام�س.
وفقا  العقاري  لال�شتثمار  ائتمان  عهدة  �شندوق  وه��ي   - ال�شركة  وكانت 
الوطني  الإم��ارات دبي  الإ�شالمية وتخ�شع لإدارة �شركة  ال�شريعة  لأحكام 
� نقلت اأ�شولها ال�شتثمارية اإىل مركز دبي املايل  لإدارة الأ�شول املحدودة 
العاملي من �شندوق الإمارات العقاري املحدود وهو �شندوق ا�شتثمار عقاري 

مفتوح وم�شجل يف جري�شي بجزر القنال تاأ�ش�س يف عام 2005.
العقارية لدى �شركة الإم��ارات دبي الوطني  اإجمايل قيمة الأ�شول  ويبلغ 
ريت 314 مليون دولر اأمريكي وو�شلت امل�شاحة ال�شافية القابلة لالإيجار 

اإىل نحو 873 األف قدم مربع يف 30 �شبتمرب من العام املا�شي.
وقال طارق بن هندي ع�شو جمل�س اإدارة �شركة الإمارات دبي الوطني ريت 
اإن هذا هو ثاين �شندوق عهدة ائتمان لال�شتثمار العقاري يتم اإدراجه يف 
بور�شة بدولة الإمارات العربية املتحدة.. اإذ يرى اأع�شاء جمل�س الإدارة اأن 
نقل املقر واإدراج الأ�شهم �شيح�شن من ال�شيولة النقدية ويعزز من مرونة 
ال�شندوق  تايلور مدير  اأنتوين  واأو�شح  ال�شركة.  اإدارة  ال�شندوق يف  مدير 
العقاري ب�شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأ�شول املحدودة اأن حت�شن 
اإىل تقليل  �شيوؤدي  الوطني ريت  الإم��ارات دبي  ل�شركة  الراأ�شمايل  الهيكل 
يف  النقدية  ال�شيولة  اإدارة  اأغ��را���س  لتلبية  بالنقد  الح��ت��ف��اظ  متطلبات 
حالة �شحب امل�شتثمرين اأموالهم وهو ما ل ت�شمح به يف ال�شناديق املغلقة 
واأ�شاف  املفتوح.  الهيكل  يف  املتطلبات  اإح��دى  كانت  لكنها  النوع  ه��ذا  من 
اأن ي�شاعد �شركة الإم��ارات دبي الوطني ريت على املدى  اأن من �شاأن ذلك 
البعيد يف حتقيق اأهدافها باحلفاظ على ا�شتثماراتها كاملة وفقا لظروف 
البعيد  اأف�شل على املدى  ال�شوق والظروف الأخرى بهدف حتقيق عوائد 
للم�شاهمني. وتعد الإمارات دبي الوطني ريت �شركة ا�شتثمار مغلقة اأ�ش�شها 
مدير ال�شندوق لال�شتثمار يف حمفظة متنوعة من ال�شتثمارات العقارية 

يف الدولة وفقا لل�شريعة الإ�شالمية.

» رواد االأعمال وامل�سارف «.. 
ندوة يف دبي 12 مار�س

•• دبي -وام:

م�شارف  احت���اد  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  الإم��ارات��ي��ني  الأع���م���ال  رواد  جمعية  تنظم 
الإمارات � ومقرهما دبي � ندوة نقا�شية برئا�شة معايل عبد العزيز الغرير 
 12 “.. وذل��ك يف  “ رواد الأع��م��ال وامل�شارف  رئي�س الحت��اد حتت عنوان 

مار�س اجلاري مب�شاركة نحو 100 من رواد الأعمال املواطنني.
الأعمال  رواد  ل��دع��م  امل�شتمرة  ال��ط��رف��ني  ج��ه��ود  اإط����ار  يف  ال��ن��دوة  وت��اأت��ي 
الإماراتيني حيث �شتتناول الق�شايا والتحديات الرئي�شة التي يواجهونها 
اأف�شل  ح��ول  والتوجيهات  امل�شورة  للح�شور  الغرير  معايل  �شيقدم  فيما 

الطرق لبناء عالقات متينة وم�شتمرة مع البنوك.
وتهدف الندوة اإىل خلق مزيد من الوعي لدى رواد الأعمال الإماراتيني 
كيفية  ح��ول  قيمة  روؤى  لهم  يوفر  مما  املتبعة  اجل��دي��دة  ال�شيا�شات  ح��ول 
مع  مثمرة  عالقات  وبناء  تواجههم  التي  التمويل  حتديات  على  التغلب 
ال�شركات  اإن  الغرير  عبدالعزيز  معايل  وق��ال  املالية.  واملوؤ�ش�شات  البنوك 
وت�شكل  الدولة  لقت�شاد  احليوية  الروافد  من  تعد  واملتو�شطة  ال�شغرية 
مناذج  وت��ق��دمي  ال�����ش��ادرات  وتعزيز  العمل  ف��ر���س  خللق  جوهريا  حم��رك��ا 
اأعمال جديدة .. ف�شال عن كونها ت�شكل م�شدرا مهما لالبتكار وا�شتك�شاف 
املواهب يف جمال ريادة الأعمال. واأ�شاف اأن جت�شري امل�شافة بني ال�شركات 
اأي  م��ن  اأهمية  اأك��ر  ب��ات  وامل���ايل  امل�شريف  والقطاع  واملتو�شطة  ال�شغرية 
وقت م�شى يف ظل البيئة القت�شادية احلالية. ونوه معاليه اإىل اأن احتاد 
 49 ال���  للم�شارف  املهنية  التمثيلية  الهيئة  ب�شفته   � الإم����ارات  م�شارف 
م��ن م�شوؤولياته تزويد  ب��اأن  ي��وؤم��ن   � الإم����ارات  دول��ة  العاملة يف  الأع�����ش��اء 
التي يحتاجونها لال�شتفادة  وامل��وارد  باملعلومات  الإماراتيني  الأعمال  رواد 
من قنوات التمويل الر�شمي مما ي�شاعد يف الك�شف عن قدراتهم الكامنة 
الوطني  القت�شادي  النمو  دفع عجلة  اأك��رب يف  اأدوار  تاأدية  ومتكينهم من 
يتمتعون  الإماراتيني  املواطنني  اأن  واأك��د  العمل.  فر�س  من  مزيد  وخلق 
باإمكانات هائلة فيما يتعلق بريادة الأعمال ل �شيما �شمن فئة ال�شباب حيث 
تهدف مثل هذه الفاعليات اإىل تقدمي الن�شح وامل�شورة العملية لهم التي 
من �شاأنها تعزيز قدرتهم التناف�شية وعالقتهم بامل�شارف وتعدهم ملواجهة 

حتديات ال�شوق التي تتجه بوترية ت�شاعدية نحو الرقمنة.

كبار قادة احلكومات وال�سركات ال�سناعية العاملية
 على قائمة املتحدثني يف القمة العاملية لل�سناعة والت�سنيع 

•• اأبوظبي-الفجر: 

لل�شناعة  ال���ع���امل���ي���ة  ال���ق���م���ة  ام�������س  اأع���ل���ن���ت 
يف  للمتحدثني  الأول��ي��ة  القائمة  والت�شنيع 
و�شمت  ال�شناعة.  ق��ط��اع  م�شتقبل  م��وؤمت��ر 
�شناع  م��ن  ب���ارزة  عاملية  �شخ�شيات  القائمة 
القرار من القطاعني العام واخلا�س وممثلي 
املجتمع املدين، الذين يجتمعون يف عا�شمة 
اأبوظبي  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم������ارات  دول����ة 
ال�شناعي  ل��ل��ق��ط��اع  ج���دي���د  م�����ش��ار  ل��ر���ش��م 
التحول  عملية  يف  رئي�شياً  ع��ام��اًل  باعتباره 

نحو بناء الزدهار القت�شادي العاملي. 
العاملية  للقمة  الف��ت��ت��اح��ي��ة  ال����دورة  وت��ع��ق��د 
باري�س  ج��ام��ع��ة  يف  وال��ت�����ش��ن��ي��ع  ل��ل�����ش��ن��اع��ة 
 30 وحتى   27 م��ن  اأب��وظ��ب��ي    - ال�شوربون 
مبادرة  ال��ق��م��ة  وت��ع��ت��رب   .2017 م���ار����س 
دول���ة  يف  الق���ت�������ش���اد  وزارة  ب���ني  م�����ش��رتك��ة 
للتنمية  امل��ت��ح��دة  الأمم  ومنظمة  الإم����ارات 
ال�������ش���ن���اع���ي���ة )ال����ي����ون����ي����دو(، وت���������ش����ارك يف 
 – القت�شادية  التنمية  دائ���رة  ا�شت�شافتها 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  رعاية  اأبوظبي، حتت 
حممد بن زايد اآل نهيان، ويل عهد اأبوظبي 
وتعد  امل�شلحة.  للقوات  الأعلى  القائد  نائب 
ال�شناعي  للقطاع  ع��امل��ي  جتمع  اأول  القمة 
القرار  �شناع  م��ن   1200 م��ن  اأك��ر  يجمع 
م��ن ق���ادة احل��ك��وم��ات وال�����ش��رك��ات ومنظمات 
املجتمع املدين لتبني  نهج حتويل يف �شياغة 
م�شتقبل  م��وؤمت��ر  وي��رك��ز  ال��ق��ط��اع.  م�شتقبل 
اإعادة  يف  القطاع  دور  على  ال�شناعة  ق��ط��اع 
الزدهار  وحتقيق  العاملية  القت�شادات  بناء 
القت�شادي العاملي.  ويجمع املوؤمتر كبار قادة 
املجتمع  وممثلي  واخلا�س  العام  القطاعني 
املدين ملناق�شة التحديات العاملية التي تواجه 
قطاع ال�شناعة، وتركز نقا�شات املوؤمتر على 
التكنولوجيا  وه����ي:  رئي�شية  حم����اور  ���ش��ت��ة 
والبتكار، و�شال�شل القيمة العاملية، واملهارات 
والبيئة،  وال�شتدامة  والتعليم،  والوظائف 
بني  وامل��واءم��ة  وامل��ع��اي��ري،  التحتية،  والبنية 
ال�شناعي.  بالقطاع  ال��ع��الق��ة  ذات  اجل��ه��ات 
وي��ن��اق�����س امل��ت��ح��دث��ون وال���وف���ود امل�����ش��ارك��ة يف 
تبني  من  ال��دول  متّكن  التي  ال�شبل  املوؤمتر 
العاملي،  ال�����ش��ن��اع��ة  ق���ط���اع  يف  حت����ويل  ن��ه��ج 
احتياجات  ت��ل��ب��ي��ة  م���ن  ال��ق��ط��اع  مم���ا مي��ك��ن 
واملجتمعات  وال�����ش��رك��ات  ال����دول  اق��ت�����ش��ادات 
العاملية. وت�شم القائمة الأولية للمتحدثني 
التجارة  ك��اًل من معايل ط��ارق قابيل، وزي��ر 
الدكتورة  و����ش���ع���ادة  امل�������ش���ري؛  وال�����ش��ن��اع��ة 
الإفريقي  الحت���اد  مفو�س  اإب��راه��ي��م،  اإل��ه��ام 
وال���ط���اق���ة؛ وج����و كي�شر،  ال��ت��ح��ت��ي��ة  ل��ل��ب��ن��ي��ة 
التنفيذي  والرئي�س  الدارة  جمل�س  رئي�س 
ل�شركة �شيمن�س العاملية؛ واإلزبيتا بينكو�شكا، 
وريادة  وال�شناعة  الداخلية  ال�شوق  مفو�س 
واملتو�شطة  ال�����ش��غ��رية  وامل�����ش��اري��ع  الأع���م���ال 
اأيهان،  وم�شطفى  الأوروب��ي��ة؛  املفو�شية  يف 
املعلومات  ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  الإق��ل��ي��م��ي  امل���دي���ر 
الأو�شط  وال�����ش��رق  وال��ي��ون��ان  ت��رك��ي��ا  ملنطقة 
و�شمال اأفريقيا يف �شركة “بو�س”؛ والدكتور 

ال�شابق  التنفيذي  الأم���ني  لوبيز،  ك��ارل��و���س 
للجنة الأمم املتحدة القت�شادية لإفريقيا؛ 
وب�����رن�����ارد ت�������ش���ارل���ز، ن���ائ���ب رئ���ي�������س جمل�س 
“دا�شو  ل�شركة  التنفيذي  والرئي�س  الإدارة 
�شويني،  ب��ن��ي��ن��ج��ت��ون  وج����ني  �شي�شتم�س”؛ 
رئي�س ال�شتدامة يف �شركة “ثري اإم«. وتركز 
على  وال��ت�����ش��ن��ي��ع  لل�شناعة  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ق��م��ة 
وذلك  مل��وؤمت��ره��ا،  عملية  خم��رج��ات  حتقيق 
من خالل بحث ومعاجلة التحديات العاملية 
امل�شتدام،  الق��ت�����ش��ادي  ال��ن��م��و  م��ث��ل  امل��ل��ح��ة 
وكيفية ردم الفجوة بني املهارات املطلوبة يف 
القطاع ال�شناعي واملهارات املتوفرة يف �شوق 
العمل، وحتديات الإنتاج وتوفري املوارد. كما 
يبحث املوؤمتر دعم العمل امل�شرتك بني قادة 
املجتمع  وممثلي  واخلا�س  العام  القطاعني 
املدين على م�شتوى العامل ل�شتخدام قطاع 
يف  التقنيات  اأح����دث  اإىل  امل�شتند  ال�شناعة 
اإتاحة فر�س النمو والتغلب على التحديات.

قابيل،  ط����ارق  م��ع��ايل  ي��ت��ن��اول  اأن  وي��ن��ت��ظ��ر 
كلمته  يف  امل�شري،  وال�شناعة  التجارة  وزي��ر 
على  التكنولوجية  ال��ث��ورة  اآث���ار  امل��وؤمت��ر،  يف 
ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة وعلى  ال�����ش��ي��ا���ش��ات  ���ش��ن��ع 
معر�س  ويف  الوطنية.  الق��ت�����ش��ادات  هياكل 
املوؤمتر، قال معايل  امل�شاركة يف  تعليقه على 
ال��ت��ق��ن��ي��ات احلديثة  ت��ل��ع��ب  ق��اب��ي��ل:  ط�����ارق 
�شياغة  اإع�������ادة  يف  م����وؤث����راً  دوراً  امل���ت���ط���ورة 
التجارة العاملية و�شال�شل القيمة والوظائف 
املطلوبة يف �شوق العمل. لذا يتعني على قادة 
الكافية  بال�شرعة  يتمتعوا  اأن  احل��ك��وم��ات 
التكنولوجي لال�شتفادة  التطور  ملواكبة هذا 
م��ن ال��ف��ر���س والإم��ك��ان��ي��ات الإي��ج��اب��ي��ة التي 
ويرعون  يخدمونها  التي  لل�شعوب  يوفرها 
التحول  اع���ت���م���اد  و���ش��ي�����ش��اه��م  م�����ش��احل��ه��ا. 
الإنتاجية  امل���ك���ا����ش���ب  ت���ع���زي���ز  يف  ال���رق���م���ي 
جديدة  اأدوات  وتوفري  التناف�شية  وحت�شني 
الجتماعية،  ال��ت��ح��ت��ي��ة  ال��ب��ن��ي��ة  ل��ت��ح�����ش��ني 
من  وغ��ريه��ا  وامل���دار����س،  امل�شت�شفيات،  مثل 
اخل���دم���ات الج��ت��م��اع��ي��ة الأخ������رى. وتعترب 
الرقمي  ال��ت��ح��ول  لع�شر  ال���ش��ت��ع��داد  مهمة 
ال�شيا�شات  و�شع  و�شمان  ال�شناعي  والتقدم 
تقدم  يف  ت�شاهم  ال��ت��ي  املنا�شبة  ال�شناعية 
وتطور بلداننا مهمة جماعية تتطلب ت�شافر 

وال�شركات  احل��ك��وم��ات  ق����ادة  ج��ه��ود  ج��م��ي��ع 
ومم��ث��ل��ي امل��ج��ت��م��ع امل����دين م��ن اأج����ل حتقيق 
.     و�شرتكز اجلل�شة  ه��ذا الهدف امل�شرتك 
النقا�شية التي ت�شارك فيها �شعادة الدكتورة 
اإلهام حممود اأحمد اإبراهيم، مفو�س البنية 
التحتية والطاقة يف الحتاد الإفريقي، على 
البنية التحتية للم�شتقبل. ويف هذا ال�شدد، 
ال�شركات والدول  “�شتواجه  �شعادتها:  قالت 
ع��ل��ى ح��د ���ش��واء حت��دي��ات ك��ب��رية يف حتقيق 
البنية  توفري  ت�شتطع  اإذا مل  امل�شتدام  النمو 
التحتية الداعمة للثورة ال�شناعية الرابعة. 
ول بد للقطاعني العام واخلا�س من التعاون 
لتطوير بنية حتتية فعالة وقادرة على تلبية 
متطلبات قطاعات ال�شناعة املتنامية، وذلك 
القت�شادي  النمو  من  ق��در  اأق�شى  لتحقيق 
القمة  ج��م��ع  اأن  يف  ���ش��ك  ول  وال�����ش��ن��اع��ي. 
قادة  ل��ك��ب��ار  وال��ت�����ش��ن��ي��ع  لل�شناعة  ال��ع��امل��ي��ة 
املجتمع  وممثلي  واخلا�س  العام  القطاعني 
املدين ي�شكل اخلطوة الأوىل والأكر اأهمية 
باجتاه اعتماد نهج موحد لتحقيق م�شتقبل 

م�شتدام.
وتعليقاً على م�شاركته، قال جو كي�شر، رئي�س 
ل�شركة  التنفيذي  والرئي�س  الدارة  جمل�س 
الرقمي  التحول  ي�شاهم  العاملية:  �شيمن�س 
ال�شناعة  ق��ط��اع  اإح���داث تغري ج���ذري يف  يف 
اإجمايل  من   70% بحوايل  ي�شتاأثر  ال��ذي 
الثورة  اأن  يف  ���ش��ك  ول  ال��ع��امل��ي��ة.  ال���ت���ج���ارة 
هائاًل  ت��اأث��رياً  �شتحدث  ال��راب��ع��ة  ال�شناعية 
�شن�شهد  حيث  الوطنية.  الق��ت�����ش��ادات  على 
زي����ادة ك��ب��رية يف الإن���ت���اج و���ش��رع��ة ه��ائ��ل��ة يف 
ال�شعيفة  ال�شركات  �شتخرج  كما  الب��ت��ك��ار، 
وغ����ري ال����ق����ادرة ع��ل��ى م��واك��ب��ة ال��ت��ط��ور من 
العديد  و�شتختفي  العاملية،  القيمة  �شال�شل 
من الوظائف احلالية لتحل حملها وظائف 
متطورة.  رق��م��ي��ة  م���ه���ارات  تتطلب  ج��دي��دة 
الكبري  التكنولوجي  التطور  هذا  و�شي�شاهم 
للقطاع  ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة  ال���ق���واع���د  ت��غ��ي��ري  يف 
الأ�شا�شي  التحدي  فاإن  وبالتايل،  ال�شناعي. 
هذا  ا���ش��ت��خ��دام  ع��ل��ى  ق��درت��ن��ا  يف  �شيتج�شد 
يحقق  ال���ذي  النحو  على  ال��رق��م��ي  ال��ت��ح��ول 
اأكرب فائدة ملجتمعاتنا. ول �شك يف اأن القمة 
بالغ  العاملية لل�شناعة والت�شنيع تلعب دوراً 

الأه��م��ي��ة يف ه���ذا ال�����ش��دد، ح��ي��ث ت��وف��ر لنا 
فر�شة متميزة ملناق�شة هذا التحول الرقمي 
م�شتقبل  م���الم���ح  ل���ر����ش���م  ����ش���وي���اً  وال���ع���م���ل 

املجتمعات الإن�شانية.
و�شت�شكل القمة العاملية لل�شناعة والت�شنيع 
ال�����ش��ن��اع��ي��ة، مبا  ال��ق��ط��اع��ات  ل��ك��اف��ة  ملتقى 
والتقليدية،  امل��ت��ق��دم��ة  ال�����ش��رك��ات  ذل���ك  يف 
وال�شركات النا�شطة يف القت�شادات النا�شئة 

والدول املتطورة.
ي�شارك  ال��ت��ي  النقا�شية  اجلل�شة  و���ش��رتك��ز 
“تي  اإدارة  رئي�س جمل�س  �شينغ،  مايك  فيها 
كلية  يف  امل��ت��م��ي��ز  وال���زم���ي���ل  جروب”،  ���ش��ي 
ج��ي��ن��دال ل��ل�����ش��وؤون ال��دول��ي��ة يف ال��ه��ن��د، على 
دور  ت�شتعر�س  حيث  اآ���ش��ي��ا،  ج��ن��وب  منطقة 
يف  التكلفة  منخف�شة  ال�شناعية  الن�شاطات 
زي���ادة الن��ت��اج. وق��ال �شينغ يف ه��ذا ال�شدد: 
الهندية  ال��ق��ارة  �شبه  اأج���زاء  بع�س  زال���ت  ل 
تعاين من مظاهر عدم امل�شاواة الجتماعية، 
وظروف العمل ال�شيئة، وانخفا�س م�شتويات 
الأج�����ور. ل���ذا يتعني ع��ل��ى ���ش��ن��اع ال��ق��رار اأن 
يبحثوا �شبل التعاون مع ال�شركات ال�شناعية 
وتطوير  ال��دول��ي��ة  امل��ع��اي��ري  تطبيق  ل�شمان 
وم�شتدامة  متنوعة  �شناعية  ا�شرتاتيجية 
حول  ن��ق��ا���ش��ي��ة  جل�شة  ويف  ذات����ه.  ال��وق��ت  يف 
ال�شناعية،  والتناف�شية  البيئية  امل�شوؤولية 
رئي�س  ���ش��وي��ن��ي،  بنينجتون  ج��ني  ���ش��ت��ت��ن��اول 
بناء  �شبل  اإم”،  “ثري  �شركة  يف  ال�شتدامة 
الزده������ار الق��ت�����ش��ادي م���ع ���ش��م��ان �شالمة 
وب��ي��ئ��ة ال���ع���امل ال����ذي ن��ع��ي�����س ف��ي��ه. ويف هذا 
ال�شياق، قالت �شويني: يعترب كل من البتكار 
وامل�شوؤولية البيئية ركيزتان اأ�شا�شيتان لنجاح 
ال�����ش��ن��اع��ي��ة. ويكمن  ال�����ش��رك��ات  وا���ش��ت��دام��ة 
الفجوة  ل��ردم  البتكار  ا�شتخدام  يف  التحدي 
بني ال�شناعة والبيئة. ولتحقيق هذه الغاية، 
املعايري  توحيد  اإمكانية  بحث  علينا  يتعني 
ل�شمان  ال��ع��امل��ي��ة  وال��ق��ان��ون��ي��ة  ال��ت�����ش��ري��ع��ي��ة 
م��ع احل��ف��اظ على  البيئية  الأه���داف  حتقيق 

التناف�شية ال�شناعية.
وتركز جل�شات النقا�س اجلانبية التي �شتعقد 
على هام�س موؤمتر م�شتقبل قطاع ال�شناعة 
مثل  ال�شناعية  القطاعات  من  العديد  على 
وال�شيارات،  وامل�����ش��روب��ات،  ال��غ��ذاء  ق��ط��اع��ات 

الطريان،  و�شناعة  ال��دوائ��ي��ة،  وال�شناعات 
واملالب�س  وامل��ن�����ش��وج��ات  والإل���ك���رتون���ي���ات، 
اجلاهزة. كما �شرتكز جمموعة من جل�شات 
الق�شايا  ع��ل��ى  الأخ����رى  ال��ن��ق��ا���س اجل��ان��ب��ي��ة 
ال�����ش��ن��اع��ي��ة يف ال�����ش��ي��اق��ات الإق��ل��ي��م��ي��ة، مثل 
اجتاهات قطاع ال�شناعة يف الوليات املتحدة 
واأفريقيا،  واأوروب��ا،  اآ�شيا،  و�شرق  الأمريكية، 

وجنوب اآ�شيا، واأمريكا الالتينية.
جل�شات  يف  امل���ت���ح���دث���ني  ق���ائ���م���ة  وت�������ش���م 
الق�شايا  على  تركز  التي  اجلانبية  النقا�س 
الإقليمية اأ�شماًء بارزة مثل: جان بي، الأمني 
والف�شاء  ال���دف���اع  ���ش��ن��اع��ة  مل��وؤ���ش�����ش��ة  ال���ع���ام 
للمجل�س  امل��ن��ت��خ��ب  وال��رئ��ي�����س  الأوروب����ي����ة، 
الف�شاء؛  �شناعات  جمعيات  لتن�شيق  الدويل 
التنفيذي  الأمني  لوبيز،  كارلو�س  والدكتور 
القت�شادية  املتحدة  الأمم  للجنة  ال�شابق 
املدير  �شيت،  بنجامني  والدكتور  لأفريقيا؛ 
احليوية  الطبية  البحوث  ملعهد  التنفيذي 
والأبحاث  والتكنولوجيا  ال��ع��ل��وم  وك��ال��ة  يف 

)A*Star(، �شنغافورة.
ال�شناعة  قطاع  م�شتقبل  موؤمتر  و�شي�شهد 
املوا�شيع  من  ع��دداً  تتناول  مو�شعة  نقا�شات 
القطاع  تواجه  التي  والتحديات  الرئي�شية 
التكنولوجيا  ق���وة  ذل���ك  يف  مب��ا  ال�����ش��ن��اع��ي، 
والتوقعات  التغيري،  على  الهائلة  احلديثة 
اخلام�شة،  ال�����ش��ن��اع��ي��ة  ب���ال���ث���ورة  امل��ت��ع��ل��ق��ة 
القطاع  العاملة يف  القوة  ووظائف ومهارات 
و�شال�شل  املتحولة،  والقت�شادات  ال�شناعي، 
التوريد العاملية، والبنية التحتية امل�شتقبلية، 
وامل�شوؤولية  التكنولوجي،  التقارب  ومتويل 
القمة  ت�شتقطب  اأن  املتوقع  وم��ن  البيئية. 
العاملية لل�شناعة والت�شنيع اأكر من 1200 
العاملي من  ال�شناعي  القطاع  ق��ادة  كبار  من 
املجتمع  وممثلي  واخلا�س  العام  القطاعني 
املوؤمتر  يف  املتحدثني  قائمة  وت�شم  امل��دين، 
�شخ�شيات بارزة من خمتلف القطاعات مبا 
ال�شيارات،  و�شناعة  الف�شاء،  قطاع  ذل��ك  يف 
والرعاية  الأغ��ذي��ة،  واإن��ت��اج  والتكنولوجيا، 

ال�شحية.
الرئي�س  العلماء،  �شلطان  �شليم  ب��در  وق���ال 
ورئي�س  للت�شنيع  �شرتاتا  ل�شركة  التنفيذي 
لل�شناعة  العاملية  للقمة  التنظيمية  اللجنة 
لل�شناعة  العاملية  القمة  جنحت  والت�شنيع: 
وال��ت�����ش��ن��ي��ع يف ا���ش��ت��ق��ط��اب ن��خ��ب��ة م���ن كبار 
للم�شاركة  ال��ع��امل��ي  ال�شناعي  ال��ق��ط��اع  ق���ادة 
ينتظر  ك��ان  ال��ع��امل  لأن  ن��ظ��راً  فعالياتها،  يف 
احلوار  لتعزيز  ت�شعى  عاملية  من�شة  اإط��الق 
العاملي حول ال�شتدامة ال�شناعية، وت�شليط 
ال�����ش��وء ع��ل��ى احل��اج��ة امل��ل��ح��ة ل��و���ش��ع حلول 
ال���ت���ي تواجه  ال���راه���ن���ة  ل��ل��م�����ش��ك��الت  ف��ع��ال��ة 
املجتمع. ول �شك يف اأن الفر�شة متاحة من 
امل�شرتكة،  وخرباتنا  جهودنا  ت�شافر  خ��الل 
وجمع القمة لكبار قادة احلكومات وال�شركات 
اأنحاء  خمتلف  من  امل��دين  املجتمع  وممثلي 
ال���ع���امل، ل��ل��م�����ش��اع��دة ع��ل��ى ات���خ���اذ اإج�����راءات 
جذرية ميكنها تغيري احلالة الراهنة لعاملنا 

ملا فيه خري الأجيال املقبلة.

بهدف توفري اأف�سل التجارب للزّوار وفقًا الأعلى معايري ال�سالمة 

»دبي لل�سياحة« حتّدث يف القوانني واالنظمة للرحلت الربية واملخيمات ال�سياحية
و�شفافية، من اأجل حت�شني معايري جتارب 
الربية  والرحالت  ال�شحراوية  الأن�شطة 
دبي،  توفرها  التي  ال�شياحية  واملخيمات 
اأولوياتنا  �شلم  �شمن  ي��اأت��ي  الم���ر  وه���ذا 
القائمني على  م��ع  وال��ت��وا���ش��ل  ب��ال��ت��ع��اون 
الدوائر  ال�����ش��ن��اع��ة وال�����ش��رك��اء م��ن  ه���ذه 
لدعمهم  مم��ت��ن��ون  ون���ح���ن  احل���ك���وم���ي���ة. 
امل��ت��وا���ش��ل ون��ع��م��ل ب�����ش��ك��ل ج��م��اع��ي نحو 
هدفنا امل�شرتك املتمثل يف تطوير اأهدافنا 
وخدماتنا من اأجل اإر�شاء اأف�شل املمار�شات 
فيه  ملا  ال�شياحي  القطاع  اأن�شطة  كافة  يف 

منفعة اجلميع من م�شغلني و�شياح.
و�شيتم تطبيق اللوائح والقوانني املحّدثة 
ال�شفاري  ال���ربي���ة  ال����رح����الت  ل�����ش��رك��ات 
واملخيمات ال�شياحية عرب مراحل متعددة 
و�شال�شة.  ب�����ش��ه��ول��ة  ت��ن��ف��ي��ذه��ا  ل�����ش��م��ان 
والت�شويق  ال�����ش��ي��اح��ة  دائ������رة  وت�������ش���ارك 
ال��ت��ج��اري يف دب��ي ك��اف��ة الأط����راف املعنية 
اإجابات  تت�شمن  وافية  معلومات  لتوفري 
املتداولة حول جوانب  الأ�شئلة  على كافة 
توفري  �شمان  مثل  وال�����ش��الم��ة،  ال�شحة 
ال���ت���دري���ب ال�������الزم ل���ف���ري���ق ال���ع���م���ل على 

•• دبي-الفجر: 

اأعلنت دائرة ال�شياحة والت�شويق التجاري 
اإج������راء  ع����ن  لل�شياحة”  “دبي  ب���دب���ي 
جم��م��وع��ة م���ن ال���ت���ع���دي���الت ع��ل��ى نظام 
�شبط معايري اجلودة اخلا�س بالرحالت 
كانت  ال��ذي  ال�شياحية  واملخيمات  الربية 
 .2016 م��اي��و  اأط��ل��ق��ت��ه خ���الل �شهر  ق��د 
وتهدف هذه اخلطوة اإىل حت�شني جتارب 
ت�شتهر  التي  الرّبية  ال�شياحية  الرحالت 
دب������ي، والرت�����ق�����اء مبعايري  م���دي���ن���ة  ب���ه���ا 
دبي  �شمعة  وت��ع��زي��ز  ال�����ش��ي��اح��ي،  ال��ق��ط��اع 
وجتارب  خ��ي��ارات  ت��ق��دم  �شياحية  كوجهة 

م�شّوقة وممتعة للجميع. 
ل��ل�����ش��ي��اح��ة جمموعة  اب��ت��ك��رت دب����ي  وق����د 
م��ت��م��ا���ش��ك��ة م����ن الأن����ظ����م����ة وال���ق���وان���ني 
هذا  تنظيم  يف  العاملة  ال�شياحة  لوكالء 
ال���ن���وع م���ن الأن�����ش��ط��ة وال���ت���ي م���ن �شاأنها 
ت�����ش��ه��ي��ل وت��ب�����ش��ي��ط الج��������راءات. وج���اءت 
امل�شتمر  للتعاون  نتيجة  التعديالت  ه��ذه 
لل�شياحة  دب��ي  ب��ني  امل��ت��وا���ش��ل  والتن�شيق 
الأخرى  احلكومية  الدوائر  من  والعديد 

مب���ا ف��ي��ه��ا ه��ي��ئ��ة ال���ط���رق وامل���وا����ش���الت، 
وبلدية دبي، والدفاع املدين. 

وق���ال خ��ال��د ب��ن ط���وق، امل��دي��ر التنفيذي 
لقطاع الأن�شطة ال�شياحية والت�شنيف يف 
مب�شاعدة  ملتزمون  نحن  لل�شياحة:  دبي 
ال�شفاري  ل���رح���الت  امل��ن��ظ��م��ة  ال�����ش��رك��ات 
وتوفري  ا�شتحداث  خ��الل  من  ال�شياحية 
�شهولة  الأك�������ر  الأن���ظ���م���ة  م����ن  ق���ائ���م���ة 

الأول����ي����ة و�����ش����رورة عر�س  ال����ش���ع���اف���ات 
م��ع��ل��وم��ات ال�����ش��الم��ة ال�������ش���ادرة ع���ن دبي 
الرباعي  الدفع  مركبات  �شمن  لل�شياحة 
اإىل جانب  اجل������ولت  ب���ه���ذه  ت���ق���وم  ال���ت���ي 
معلومات عن املخيمات الربية ال�شياحية 
واملرافق  واخلدمات  التاأمني  وم�شتلزمات 
والقوانني  النظمة  وتتميز  الأ�شا�شية.  
القنوات  ع��رب  تطبيقها  ب�شهولة  املعدلة 

م��ا يتما�شى مع  امل��ع��ت��م��دة وه���و  ال��رق��م��ي��ة 
مبادرات احلكومة الذكية يف دبي. 

كما اأنها تاأتي �شمن اأهداف المارة لتنويع 
ي�شكل  ب����دوره  وه���و  ال�شياحية  ال��ت��ج��ارب 
لل�شياحة  دب��ي  ج��ه��ود  يف  رئي�شياً  عن�شراً 
 ،2020 ال�شياحية  دب��ي  روؤي���ة  لتحقيق 
زائٍر  مليون   20 ا�شتقطاب  اإىل  الرامية 

�شنوياً اإىل الإمارة بحلول عام 2020.

العدد 11961 بتاريخ 2017/3/6   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/01027/2017 / �شكني   
ال�شادر يف الدعوى رقم 02/08215/2016  �شكني- ايجارات بالن�شر

اىل املنفذ �شده : لو�شرين انرتنا�شيونال للمقاولت 
جمهول حمل القامة   

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

الخالء  تاريخ  حتى  ايجارية  قيم  من  ي�شتجد  ما  ب�شداد  �شدها  املنفذ  ال��زام   -1
الفعلي

الزام  مع  ال�شداد  لعدم  ال�شواغل  من  خايل  العقار  باخالء  �شدها  املنفذ  2-ال��زام 
املنفذ �شدها بتقدمي براءة ذمة من الكهرباء واملاء 

ال�شنوي من تاريخ  املنفذ �شدها ب�شداد مبلغ 184800 بدل قيم اليجار  ال��زام   -3
2015/2/4 وحتى تاريخ 2016/2/3 

تاريخ  ي�شتجد حتى  وم��ا  دره��م   7200 ال��غ��از  ر���ش��وم  ب�شداد  �شدها  املنفذ  ال���زام   -4
الخالء الفعلي

5- الزام املدعي عليه بر�شوم وم�شاريف الدعوى 
من  ي���وم  ع�شر  خم�شة  خ���الل  احل��ك��م  ه���ذا  بتنفيذ  مكلفون  ان��ك��م  نعلمكم  ل��ذل��ك 
تاريخ الن�شر ويف حال امتناعكم عن التنفيذ خالل املهلة املبينة �شوف يتم اتخاذ 

الجراءات القانونية املنا�شب لتنفيذه
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد 11961 بتاريخ 2017/3/6   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/01005/2017 / �شكني   
ال�شادر يف الدعوى رقم 02/06917/2016  �شكني- ايجارات بالن�شر

اىل املنفذ �شده : مردا�س ملقاولت البناء -  جمهول حمل القامة   
حيث تقدم طالب التنفيذ : فخر الدين للعقارات   

ال�شادر ل�شاحله يف الدعوى املذكورة اعاله والقا�شي بالتي:
1- القيمة اليجارية املرت�شدة يف ذمة املنفذ �شدها من تاريخ احلكم 2016/11/28 

وحتى الخالء الفعلي بواقع 18960 درهم �شنويا 
2- الزام املنفذ �شدها باخالء املاجور للبيع خايل من ال�شواغل مع تقدمي براءة 

ذمة من هيئة الكهرباء واملاء 
3- الزام املدعي عليها ب�شداد امل�شتحقات اليجارية من 2014/9/26 وحتى تاريخ 

احلكم 2016/11/28 بواقع اجرة �شنوية وقدرها 18960 درهم 
4- الزام املنفذ �شدها ب�شداد ال�شريبة احلكومية بقيمة 20% من قيمة العقد

5- الزام املنفذ �شدها ب�شداد ر�شوم الغاز بقيمة 3160 درهم 
6- الزام املدعي عليه بر�شوم وم�شاريف الدعوى ومقابل اتعاب املحاماة.  

من  ي���وم  ع�شر  خم�شة  خ���الل  احل��ك��م  ه���ذا  بتنفيذ  مكلفون  ان��ك��م  نعلمكم  ل��ذل��ك 
تاريخ الن�شر ويف حال امتناعكم عن التنفيذ خالل املهلة املبينة �شوف يتم اتخاذ 

الجراءات القانونية املنا�شب لتنفيذه
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد 11961 بتاريخ 2017/3/6   
   اعالن ح�شور امل�شتانف �شده  بالن�شر 
يف ال�شتئناف  03/01559/2016 / �شكني  

اىل املدعى عليه : اإلرب�س للعقارات - وايرو�شوفت انرتنا�شيونال للتجارة - �س ذ م م  
 مبا اأن املدعي : غاووتام للتجارة العامة -  �س ذ م م    

قد اأقام �شدكم ال�شئناف 03/01559/2016/ �شكني  امام املركز بطلب بالتايل : 
ال�شكل  يف  جم��ددا-  والق�شاء  امل�شتاأنف  احلكم  الغاء   - جم��ددا  والق�شاء  امل�شتانف  احلكم  الغاء 
قبول ال�شتئناف �شكال للتقرير به يف امليعاد القانوين يف املو�شوع الغاء احلكم امل�شتاأنف والق�شاء 
جمددا بف�شخ عقد اليجار ووقف �شرف �شيكات اليجار ومنع تعر�س امل�شتاأنف �شدها الثانية 
للم�شتاأنفة يف النتفاع وتلتم�س امل�شتاأنفة ندب خبري او مامور تنفيذ لالنتقال اىل العني لبيان 

ان امل�شتاأنفه ل ت�شغل العني.  
مطالبة مالية  - الزام املدعي عليه بر�شوم وم�شاريف الدعوى.  

 2017/3/8 املوافق  الربعاء  يوم  بجل�شة  للح�شور  بالن�شر  اعالنكم  الق�شائية  اللجنة  وق��ررت 
ال�شاعة 3.30 امام اللجنة الق�شائية )اللجنة ال�شتئنافية الوىل( بالدائرة ال�شتئنافية واملنعقدة 
مبقر مركز ف�س املنازعات الإيجارية لنظر الدعوى، وقد اأمر بتق�شري مدة امل�شافة اىل ثالثة 
ايام من تاريخ الن�شر . فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع 

وم�شتندات.  يتم ا�شدار هذه الوثيقة الكرتونيا ول تتطلب اي ختم اوتوقيع

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد 11961 بتاريخ 2017/3/6   
   اعالن حكم بالن�شر 

يف الدعوى 02086122016 جتاري ل�شنة 2016 اإيجارات  
اىل املحكوم عليه : عي�شى حممد عبداهلل لتجارة املواد الغذائية �س ذ م م 

وديني�س نارايانان نارايانان - جمهولني حمل القامة  
نعلمكم بان اللجنة الق�شائية الإبتدائية باملركز حكمت بجل�شتها 2017/2/14 يف الدعوى 

املذكورة اعاله  ل�شالح / العقارات احلديثة - �س ذ م م 
بالزامكم :- 

- الزام املدعي عليهما بت�شليم العني املوؤجرة خالية للمدعية. 
للفرتة من  ايجارية  دره��م كقيمة  وق��دره  27.180.50  بت�شليم مبلغ  املدعي عليهما  ال��زام 
اعتبارا من تاريخ  ايجارية  تاريخ 2016/8/10 وحتى 2016/11/22 وما ي�شتجد من قيمة 

2016/11/23 حتى تاريخ الخالء الفعلي بواقع مبلغ وقدره 95000 درهم كاأجرة �شنوية. 
- الزام املدعي عليها ب�شداد مبلغ وقدره 2000 درهم غرامة ال�شيكات املرجتعة 
- الزام املدعي عليهما بت�شليم املدعية براءة ذمة من هيئة كهرباء ومياه دبي 

- الزام املدعي عليهما بامل�شروفات. 
وملا كان هذا احلكم قد �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد ال مكتوم حاكم 
دبي وتلي علنا مبثابة احل�شوري ، فهو قابل لالإ�شتئناف خالل 15 يوما اعتبارا من تاريخ 

ن�شر هذا الإعالن واإل �شار نهائيا قابال للتنفيذ
مركز ف�ض املنازعات اليجارية

مركز ف�ض املنازعات اليجارية
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�ملال و�لأعمال

تعد االأوىل من نوعها يف املنطقة
�سوق دبي املايل تطلق من�سة متكاملة 
 »ETF« لتداول �سناديق املوؤ�سرات

•• دبي-وام:

ETF يف  املوؤ�شرات  اأطلقت �شوق دبي املايل ام�س من�شة لتداول �شناديق 
املن�شة  وتت�شم  الإقليمية.  امل��ال  اأ�شواق  بني  نوعها  من  الأوىل  تعد  خطوة 
التنظيمية  القواعد  من  حلزمة  امتالكها  حيث  من  بالتكامل  اجل��دي��دة 
الداعمة  الأط��ر  توفري  على  ع��الوة  العاملية  املمار�شات  اأف�شل  وف��ق  املعدة 
لن�شاط خمتلف املتعاملني على �شناديق املوؤ�شرات خ�شو�شا �شناع ال�شوق 
اليوم  امل��ايل  دبي  �شوق  و�شهدت  ال�شيولة.  وموفري  املعتمدين  وامل�شاركني 
املن�شة  اإط���الق  مبنا�شبة  ال�شوق  يف  ال��ت��داول  ب��دء  ج��ر���س  ل��ق��رع  احتفالية 
دبي  ���ش��وق  اإدارة  جمل�س  رئي�س  ك��اظ��م  عي�شى  ���ش��ع��ادة  بح�شور  اجل��دي��دة 
بالإنابة يف هيئة  التنفيذي  الرئي�س  الزعابي  الدكتور عبيد  و�شعادة  املايل 
ال�شركات  م��ن  جم��م��وع��ة  ممثلي  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  وال�����ش��ل��ع  امل��ال��ي��ة  الأوراق 
اأفكار  و�شركة  امل��ايل  دب��ي  �شوق  مع  املتعاونة  واملحلية  والإقليمية  العاملية 
املن�شة اجلديدة خالل  اأول �شندوق موؤ�شرات �شمن  اأدرجت  التي  كابيتال 
 � املحدودة  كابيتال  اأفكار  �شركة  واأعلنت  املن�شة.  لإط��الق  الإع��داد  مراحل 
وهي �شركة خمت�شة يف جمال اإدارة الأ�شول ومقرها الرئي�س يف اأبو ظبي 
� اليوم ان�شمام �شركة الرمز كابيتال كرابع امل�شاركني املعتمدين ب�شندوق 
وهو   »Afkar S&P UAE UCITS ETF« املتداولة  املوؤ�شرات 
اأول �شندوق متكافئ كليا يف ال�شرق الأو�شط يتيح اإمكانية ا�شتبدال اأوراقه 
املالية كافة ويخ�شع لنظام تعهدات ال�شتثمار اجلماعي يف الأوراق املالية 
�شركة  تكليف  مع  بالتزامن  ذل��ك  وياأتي   .»UCITS« للتحويل  القابلة 
هي  �شابقة  يف  لل�شندوق  النقدية  ال�شيولة  موفر  ب��اأع��م��ال  املالية  بلتون 
الأوىل من نوعها يف ال�شرق الأو�شط با�شتخدام �شانع �شوق اأجنبي لتقدمي 
هذه اخلدمة ل�شندوق موؤ�شرات مدرج حمليا. وتاأتي هذه اخلطوة املهمة 
يف اأعقاب قيام �شوق دبي املايل برتخي�س �شركة “الرمز كابيتال” كم�شارك 
معتمد يف ال�شوق وترخي�س �شركة بلتون لتقدمي خدمات توفري ال�شيولة 
اإطار  يف  ال�شوق  اأقرتها  التي  اجل��دي��دة  التنظيمية  القواعد  اإىل  ا�شتنادا 
التي   »ETF« املوؤ�شرات  �شناديق  لتداول  من�شته  ن�شاط  لتعزيز  جهودها 
قواعدها  تكامل  حيث  من  الإقليمي  امل�شتوى  على  نوعها  من  الأوىل  تعد 
اإدارة  جمل�س  رئي�س  كاظم  عي�شى  �شعادة  وق��ال  عملها.  واآليات  التنظيمية 
امل��ايل ل تدخر  اإن �شوق دبي  امل��ايل يف ت�شريح �شحايف له اليوم  �شوق دبي 
و�شعا من اأجل درا�شة وا�شتك�شاف �شبل البتكار والتطوير امل�شتمر خلدماته 
ومنتجاته مبا يتواكب مع الحتياجات والتطلعات املتزايدة يوما تلو الآخر 
ال�شهور  خ��الل  اأق��رت  ال�شوق  اأن  واأو���ش��ح  كافة.  املتعاملني  فئات  قبل  من 
الأر�شية  تهيئة  اإىل  تهدف  تنظيمية  قواعد  ع��دة  ب��اإق��رار  املا�شية  القليلة 
متثل  التي  املوؤ�شرات  �شناديق  لتداول  املتكاملة  من�شتها  لإط��الق  املثالية 
حمطة مهمة اأخرى يف م�شرية ال�شوق احلافلة بالنجاحات وذلك يف اإطار 
كل  مب��ب��ادرة  كاظم  ورح��ب  املتعاملني.  جميع  مع  كاملني  وتن�شيق  ت�شاور 
من اأفكار كابيتال والرمز كابيتال وبلتون املالية لال�شتفادة من اخلطوات 
التطويرية الكثرية التي تنفذها ال�شوق بانتظام لتحديث بنيتها التنظيمية 

وفق اأف�شل املمار�شات العاملية .

»املدى« تطلق م�سروع »روك�سانا ريزدن�س« يف
 قرية جمريا الدائرية بقيمة 200 مليون درهم

•• دبي -وام: 

م�شروع  ام�س   � املنامة  ومقرها   � البحرينية  العقارية  املدى  �شركة  اأطلقت 
جممع روك�شانا ريزدن�س ال�شكني بقيمة 200 مليون درهم اإماراتي حيث 
ي�شتمل على 255 وحدة �شكنية متعددة امل�شاحات يف قرية جمريا الدائرية 
الأول  الربع  يف  ت�شليمه  املتوقع   � ريزدن�س  روك�شانا  جممع  وي�شم  بدبي.  
كل مبنى  ويتكون  ببع�شها  �شكنية مو�شولة  اأربعة مبان   � املقبل  العام  من 
8344 مرتا مربعا فيما  اأربعة طوابق وتبلغ م�شاحة كل مبنى  منها من 
تبلغ امل�شاحة الإجمالية للبناء 35 األفا و673 مرتا مربعا. وقال حممد 
هائل حاكمي املدير التنفيذي ل�شركة املدى يف ت�شريح �شحايف له ام�س اأن 
اأف�شل الأ�شواق  الإم��ارات العربية املتحدة عموما ودبي خ�شو�شا تعد من 
العقارية يف املنطقة ملا تتمتع به من معايري جودة احلياة العالية وبيئة اآمنة 
وم�شتقرة وفر�س عمل وخيارات للرتفيه التي متنح ال�شكان من اجلن�شيات 
كافة فر�شة ال�شتمتاع بحياتهم و�شمان حا�شر م�شرق وم�شتقبل �شعيد لهم 
ولأبنائهم. واأكد اأن �شركة املدى تعمل على تو�شيع ا�شتثماراتها العقارية يف 
منطقة دول جمل�س التعاون اخلليجي ل �شيما يف اإمارة دبي تتمتع به من 
ميزات ا�شتثمارية واعدة و�شوق عقارية م�شتقرة وفر�س جمزية يف خمتلف 
اململكة  يف  العقارية  امل�شاريع  م��ن  ع��ددا  ال�شركة  متتلك  حيث  القطاعات 
العربية ال�شعودية ومملكة البحرين وبريطانيا وتركيا بالإ�شافة اإىل دولة 

الإمارات.

بنك ال�سارقة ي�سدر �سندات دين رئي�سية غري
 م�سمونة مبعدل فائدة ثابتة بقيمة 500 مليون دوالر

•• ال�شارقة-وام:

اأ�شدر بنك ال�شارقة ام�س �شندات دين رئي�شية غري م�شمونة مبعدل فائدة 
ثابتة مببلغ 500 مليون دولر اأمريكي على فرتة ال�شتحقاق متتد خلم�س 

�شنوات مبعدل مقاي�شة زائد 225 نقطة اأ�شا�س لت�شبح 4.23 باملائة.
الجل  املتو�شطة  ال��ي��ورو  �شندات  برنامج  حتت  ال�شندات  ه��ذه  ا���ش��ادر  ومت 
اليرلندية ومت  البور�شة  واملدرجة يف  البنك  قبل  موؤخرا من  ان�شاأ  الذي 
قاعدة  اإىل  ال�شندات  بيع  ومت   .+BBB فيت�س  قبل  من  ال�شندات  تقييم 
متنوعة من امل�شتثمرين يف ا�شواق دول جمل�س التعاون اخلليجي وال�شواق 
املبلغ  الك��ت��ت��اب يف مرحلة معينة  وف���اق  الأوروب���ي���ة  والأ����ش���واق  الآ���ش��ي��وي��ة 
املطلوب ب� 3.8 ا�شعاف حيث حققت طلبات ال�شرتاك ما جمموعه 1.9 
قام  التي  الت�شويقية  الرتويجية  احلملة  بعد  وذل��ك  اأمريكي  دولر  مليار 
بها فريق البنك �شملت دولة الإم��ارات العربية املتحدة ولندن و�شنغافورة 
وهونغ كونغ مما عك�س الهتمام البالغ للم�شتثمرين. ومت ا�شدار �شندات 
اأبوظبي  بنك  قبل  من  م�شرتكة  ب���اإدارة  امل�شمونة  غري  الرئي�شية  الدين 
الوطني واملوؤ�ش�شة العربية امل�شرفية »ABC«- البحرين وبنك الإمارات 
دبي الوطني كابيتال – دبي و جي بي مورغان لالأوراق املالية– مركز دبي 
املايل. و�شوف ت�شتلم املبالغ يوم 7 مار�س اجلاري وت�شتحق ال�شندات يف 7 

مار�س 2022 و�شت�شتخدم الأموال لتمويل الأعمال التجارية للبنك.

خالل لقاء املن�سوري مع وزير التجارة الدولية الكندي

»االقت�ساد« تبحث تعزيز التعاون مع كندا مبجاالت الف�ساء واالبتكار واالمن الغذائي واال�ستثمار
•• اأبوظبي-الفجر:

بحث معايل املهند�س �شلطان بن �شعيد 
امل��ن�����ش��وري وزي���ر الق��ت�����ش��اد م��ع معايل 
فران�شوا فيليب �شامباين وزير التجارة 
تعزيز  وف��ر���س  �شبل  ال��ك��ن��دي  ال��دول��ي��ة 
القطاعات  يف  ال��ب��ل��دي��ن  ب���ني  ال���ت���ع���اون 
خا�شة  ل��ك��ل��ي��ه��م��ا  ال����ه����ام����ة  احل����ي����وي����ة 
والف�شاء  وال�شتثمار  التجارة  مبجالت 
وال��ط��اق��ة امل��ت��ج��ددة والب��ت��ك��ار والم���ن 

الغذائي.
القت�شاد  وزارة  مبقر  الجتماع  ح�شر 
يف اأبوظبي ام�س �شعادة املهند�س حممد 
اح��م��د ب��ن ع��ب��د ال��ع��زي��ز ال�����ش��ح��ي وكيل 
ل��ل�����ش��وؤون الق��ت�����ش��ادي��ة و�شعادة  ال����وزارة 
ل�شوؤون  امل�شاعد  ال��وك��ي��ل  الكيت  جمعة 
م�شعود  و����ش���ع���ادة  اخل���ارج���ي���ة  ال���ت���ج���ارة 
ح�شني �شفري كندا لدى الدولة واع�شاء 
فران�شوا  للوزير  املرافق  الكندي  الوفد 

فيلبيب.
خالل  املن�شوري  ال��وزي��ر  معايل  وا���ش��اد 
ال��ل��ق��اء ب��ع��م��ق ال��ع��الق��ات ال��ث��ن��ائ��ي��ة بني 
املجال  و خا�شة يف  ال�شديقني  البلدين 
القت�شادي والتجاري، لفتا اىل ان هذه 
اأنها  اإل  ومتانتها  قوتها  رغم  العالقات 
ميكن اأن تتعزز اأكر مبزيد من اجلهود 
الهامة  القطاعات  يف  خا�شة  امل�شرتكة 
وال��روؤى والربامج  التي تخدم اخلطط 
اخل���ا����ش���ة ب��ت��ع��زي��ز ال��ن��م��و امل�������ش���ت���دام يف 
البلدين.  ونوه معايل الوزير املن�شوري 
بني  امل�شرتكة  الق��ت�����ش��ادي��ة  اللجنة  ان 
البلدين التي عقدت اجتماعها الأول يف 
اوتاوا يف �شبتمرب املا�شي �شكلت منعطفا 
تعزيز عالقات  حيويا هاما على �شعيد 
البلدين بكافة املجالت احليوية وخا�شة 
التجارة وال�شتثمار والقت�شاد، وقد توج 
الجتماع الأول بتوقيع عدد من مذكرات 
التعاون  تعزيز  على  والت��ف��اق  التفاهم 
يف اأك���ر م��ن 11 ق��ط��اع��اً ح��ي��وي��اً يخدم 
للبلدين،  التنموية  والأه���داف  اخلطط 
وامل�شاريع  وال�شتثمار،  التجارة  وي�شم 
ال�������ش���غ���رية وامل���ت���و����ش���ط���ة، والب����ت����ك����ار، 
وال�����ط�����اق�����ة، وال��������زراع��������ة، واخل�����دم�����ات 
املالية  واخل��دم��ات  والتعليم،  ال�شحية، 
وامل�����ش��رف��ي��ة، واخل���دم���ات اجل���وي���ة، اإىل 

جانب التعاون والتبادل الثقايف.
واأكد الوزير املن�شوري ان دولة المارات 
بنيتها  و  الهام  ال�شرتاتيجي  مبوقعها 
التحتية احلديثة واملتطورة من موانىء 
ومطارات عمالقة مبعايري وموا�شفات 
���ش��ري��ع��ة متكاملة  ع��امل��ي��ة و���ش��ب��ك��ة ط���رق 
حيوية  جت��اري��ة  ب��واب��ة  ت�شكل  وغ��ريه��ا 
ه��ام��ة ل��ل��م��ن��ط��ق��ة وال���ع���امل و مي��ك��ن ان 
ت�����ش��ك��ل م��ن��ف��ذا وب���واب���ة ح��ي��وي��ة لتوزيع 
�شوق  ال��ك��ن��دي��ة اىل  وامل��ن��ت��ج��ات  ال�����ش��ل��ع 

ا�شتهالكية هائلة احلجم. و�شدد معايل 
ال���وزي���ر امل��ن�����ش��وري ع��ل��ى اأه��م��ي��ة تعزيز 
بهذا  ال�شتثمار منوها  ال�شراكة مبجال 
اخل�شو�س بالدور احليوي الذي ميكن 
القطاع  ال�����ش��ع��ي��د  ه���ذا  ع��ل��ى  ي��ل��ع��ب��ه  ان 
م�شتثمرين  م��ن  ال��ب��ل��دي��ن  يف  اخل��ا���س 
و�شركات ورجال اأعمال وغرف التجارة.

اأجندة  و����ش���ع  ان  امل��ن�����ش��وري  واأ�����ش����اف 
التي  الهامة  ال�شتثمارية  بالقطاعات 
ت���خ���دم خ��ط��ط ال��ت��ن��م��ي��ة ال��ط��م��وح��ة يف 
 2021 الم��ارات  روؤي��ة  البلدين ومنها 
وكذلك الروؤى واخلطط ال�شرتاتيجية 
اخلا�س  القطاع  مهمة  �شي�شهل  لكندا 
للدخول  البلدين  يف  مكوناته  مبختلف 
يف �����ش����راك����ات ا����ش���ت���ث���م���اري���ة جم���زي���ة يف 

القطاعات احليوية.
التعاون  تعزيز  باأهمية  املن�شوري  ون��وه 
بقطاعات  امل�����ش��رتك��ة  وال����ش���ت���ث���م���ارات 
والبتكار  التعليم  و  ال�شحية  ال��رع��اي��ة 

الغذائي  والمن  املعلومات  وتكنولوجيا 
والطاقة املتجددة والنفط والغاز، لفتا 
اىل اهمية التعاون لإقامة مراكز ابتكار 

م�شرتكة خا�شة يف المارات.
اأن��ه يف ظل �شعي الإمارات  واأك��د معاليه 
خالل  م��ن  اقت�شادها  تناف�شية  لتعزيز 
بناء اقت�شاد مبني على املعرفة بالرتكيز 
وزارة  حتر�س  والتطوير،  البحث  على 
القت�شاد على تعزيز �شراكاتها اخلارجية 
يف عدد من القطاعات القت�شادية لنقل 
اخل���ربة وامل��ع��رف��ة مب��ا ي��خ��دم الأه����داف 

التنموية للدولة. 
واأك���د م��ع��ايل ال��وزي��ر امل��ن�����ش��وري اأهمية 
ت��ق��ن��ي م�����ش��رتك ملتابعة  ت�����ش��ك��ي��ل ف��ري��ق 
امل�شرتك  ال����ت����ع����اون  ت���ع���زي���ز  خ����ط����وات 
للبلدين  ال��ه��ام��ة  ال��ق��ط��اع��ات  يف  خا�شة 
ومعاجلة وتذليل التحديات التي ميكن 
بهذا  امل�����ش��رتك��ة  اجل���ه���ود  ت���واج���ه���ه  ان 
واق��رتاح جمالت وقطاعات  اخل�شو�س 

الوزير  معايل  واأ���ش��ار  للتعاون.  جديدة 
القطاع  ت��ع��ري��ف  اأه��م��ي��ة  امل��ن�����ش��وري اىل 
ال�شتثماري  ب��امل��ن��اخ  ال��ك��ن��دي  اخل���ا����س 
امل�شجع يف الم��ارات يف ظل ما تتمتع به 

المارات من ا�شتقرار �شيا�شي 
ت�شريعات  م��ن��ظ��وم��ة  ووج�������ود  وام����ن����ي 
اق��ت�����ش��ادي��ة ع�����ش��ري��ة وم��ت��ط��ورة وبنية 
ا�شتثمارية  وف����ر�����س  ح���دي���ث���ة  حت��ت��ي��ة 
جمزية يف الكثري من القطاعات وغريها 
واملحفزة  امل�شجعة  العوامل  من  الكثري 
للم�شتثمرين الكنديني لتعزيز وتو�شيع 

اعمالهم وا�شتثماراتهم يف المارات.
و����ش���دد امل��ن�����ش��وري ع��ل��ى اأه��م��ي��ة تعزيز 
موؤكدا  اجل���وي  النقل  مب��ج��ال  ال��ت��ع��اون 
بالن�شبة  ال��ق��ط��اع احل��ي��وي  اه��م��ي��ة ه���ذا 
التجاري  ل��ت��ب��ادل  ل��دع��م وزي�����ادة ح��ج��م 
ال�شياحة يف الجتاهني  وكذلك ت�شجيع 
القطاع  وع����الق����ات  رواب�������ط  ت���ق���وي���ة  و 

اخلا�س يف البلدين.

اأكد معايل الوزير فران�شوا  ومن جانبه 
ثنائية  بعالقات  تتمتع  كندا  اأن  فيليب 
ق���وي���ة وم��ت��ن��ام��ي��ة م���ع دول�����ة الإم�������ارات 
تعززها العالقات التجارية وال�شتثمارية 
والق��ت�����ش��ادي��ة ال��ق��وي��ة وامل��ت��ن��ام��ي��ة بني 

البلدين ال�شديقني.
 40 ح���وايل  ه��ن��اك  ان  واأ���ش��اف معاليه 
دولة  يف  ويعملون  يعي�شون  كندي  ال��ف 
الم�����ارات يف جم���الت م��ت��ن��وع��ة ك��م��ا اأن 
تعزيز  ت�����ش��اه��م يف  ال��ك��ن��دي��ة  ال�����ش��رك��ات 

برامج وخطط التنمية يف المارات .
وال�شلع  املنتجات  ان  اإىل  معاليه  ولفت 
حوايل  اىل  ت�شل  ال��ك��ن��دي��ة  وال��ب�����ش��ائ��ع 
1.1 مليار م�شتهلك موزعني يف اأ�شواق 
املتحدة  وال���ولي���ات  الأوروب������ي  الحت����اد 
اىل  اخل�شو�س  بهذا  م�شريا  واملك�شيك، 
ان دولة المارات مبوقعها ال�شرتاتيجي 
ال���ه���ام واحل���ي���وي وم���ا مت��ل��ك��ه م���ن بنية 
حتتية حديثة ومرافق متطورة وخا�شة 
بوابة  ت�شكل  ان  ميكن  واملطارات  املوانئ 
رئي�شية حيوية لتجارة كندا مع املنطقة 
املعروفة  ومنتجاتها  �شلعها  ول��ت��وزي��ع 

بجودتها يف اأ�شواق املنطقة ال�شخمة.
واأ�شار الوزير فران�شوا فيليب اىل فر�س 
خا�شة  الف�شاء  مبجال  التعاون  تعزيز 
ا�شرتاتيجية  لديها  الم���ارات  دول��ة  وان 
نوه  ال�شعيد  ه��ذا  على  طموحة  وخطة 

كذلك مبجال الزراعة 
ان  لكندا  ال��غ��ذائ��ي حيث ميكن  والم���ن 
الغذائي  الم���ن  تعزيز  يف  ب��ق��وة  ت�شاهم 
حكومتها  توليه  ال��ذي  الم���ارات  لدولة 

الر�شيدة اهمية كبرية.
ولفت معاليه اإىل اأهمية التعاون مبجال 
امل�شاريع  وك���ذل���ك  ال��ن��ا���ش��ئ��ة  ال�����ش��رك��ات 
ال�شغرية واملتو�شطة حيث يويل البلدين 
لإدراكهما  خا�شة  اأه��م��ي��ة  ال��ق��ط��اع  ه��ذا 
التنمية  تعزيز  يف  الهام  احليوي  ل��دوره 
وايجاد  ال�شباب  جيل  ط��اق��ات  تفجري  و 

املزيد من فر�س العمل.
ونوه الوزير الكندي باملناخ ال�شتثماري 
ب�����الده ال���ت���ي ت��ت��م��ت��ع مثل  احل���ي���وي يف 
وامني  ���ش��ي��ا���ش��ي  ب��ا���ش��ت��ق��رار  الم�������ارات 
وبنية حتتية حديثة وت�شريعات م�شجعة 
ووج�����ود ف���ر����س ا���ش��ت��ث��م��اري��ة واع�����دة يف 

الكثري من القطاعات.
ي��ذك��ر ان حجم ال��ت��ب��ادل ال��ت��ج��اري غري 
 2.1 نحو  �شجل  البلدين  بني  النفطي 
مت�شمنا   ،2015 العام  يف  دولر  مليار 
التجارة يف املناطق احلرة، فيما تتواجد 
�شركة   46 ح�����وايل  ال����دول����ة  ب���اأ����ش���واق 
جتارية كندية، ونحو 86 وكالة جتارية 
و1490 عالمة جتارية كندية م�شجلة 
لدى وزارة القت�شاد. فيما يبلغ اإجمايل 
اأكر  ك��ن��دا  يف  الإم��ارات��ي��ة  ال�شتثمارات 

من 18 مليار دولر.

ينظمان ندوة نقا�سية حتت عنوان »رواد االعمال وامل�سارف«

الغرير: �سنوفر روؤى عملية لرواد االأعمال االإماراتيني حول كيفية التعامل مع التحديات

والقطاع  واملتو�شطة  ال�شغرية  ال�شركات 
امل�شريف واملايل اأكر اأهمية من اأي وقت 
م�شى يف ظل البيئة القت�شادية الراهنة، 
وب�شفتنا اجلهة املمثلة للم�شارف العاملة 
يف الدولة، اإننا نوؤمن باأنه من م�شوؤوليتنا 
الإم����ارات����ي����ني  الأع�����م�����ال  رواد  ت����زوي����د 
يحتاجونها  ال��ت��ي  وامل������وارد  ب��امل��ع��ل��وم��ات 
لال�شتفادة من قنوات التمويل الر�شمي. 
من �شاأن هذا الأمر اأن ي�شاعد يف الك�شف 
عن قدراتهم الكامنة ومتكينهم من لعب 
دور اأكرب يف دفع عجلة النمو القت�شادي 

الوطني وخلق املزيد من فر�س العمل.
واأ����ش���اف م��ع��ال��ي��ه: مي��ت��ل��ك ت��ع��اون��ن��ا هذا 
الإماراتيني  الأع���م���ال  رواد  جمعية  م��ع 

لتعزيز  ن��ت��ط��ل��ع  ح���ي���ث  ب��������ارزة،  اأه���م���ي���ة 
التزامنا امل�شرتك نحو دعم رواد الأعمال 
الإماراتيني واعمالهم من خالل تنظيم 

املزيد من هذه الفعاليات املهمة.
وجتدر الإ�شارة اإىل اأن امل�شاريع ال�شغرية 
90% من  م��ن  اأك���ر  ت�شكل  وامل��ت��و���ش��ط��ة 
جم���م���وع ال�������ش���رك���ات ال���ع���ام���ل���ة يف دول����ة 
ت�شاهم  وه��ي  املتحدة،  العربية  الإم���ارات 
بن�شبة 40% من الناجت املحلي الإجمايل 
ل���ل���دول���ة. وت�����ش��ك��ل ن�����ش��ب��ة ال��ت��وظ��ي��ف يف 
ال�����ش��رك��ات ال�����ش��غ��رية وامل��ت��و���ش��ط��ة %86 
م��ن اإج��م��ايل ع���دد امل��وظ��ف��ني يف �شركات 
اىل  احلكومة  وتتطلع  اخل��ا���س،  القطاع 
ال�شغرية  ال�شركات  قطاع  م�شاهمة  رفع 
واملتو�شطة يف القت�شاد اإىل 70% بحلول 
عام 2021. تعد ال�شاليب التقليدية يف 
التي  الرئي�شية  التحديات  اأحد  التمويل 
ت��واج��ه من��و الأع���م���ال ال��ت��ج��اري��ة لقطاع 
ال�شركات ال�شغرية واملتو�شطة يف الدولة. 
ومتا�شياً مع روؤيتة الداعمة لهذا القطاع، 
يوا�شل احتاد م�شارف الإمارات التن�شيق 
مع امل�شرف املركزي والهيئات احلكومية 
ل��دع��م منو  الأخ����رى  املعنية  والأط�����راف 

قطاع ال�شركات ال�شغرية واملتو�شطة.
املزيد من  اإىل خلق  ويهدف هذا احل��وار 
الإماراتيني  الأع��م��ال  رواد  ل��دى  ال��وع��ي 
مما  املتبعة،  اجل��دي��دة  ال�شيا�شات  ح��ول 
كيفية  ح����ول  ق��ي��م��ة  روؤى  ل��ه��م  ���ش��ي��وف��ر 
ال��ت��غ��ل��ب ع��ل��ى حت���دي���ات ال��ت��م��وي��ل التي 

ت��واج��ه��ه��م وب���ن���اء ع���الق���ات م��ث��م��رة مع 
البنوك واملوؤ�ش�شات املالية.

الغرير:  ال��ع��زي��ز  ع��ب��د  م��ع��ايل  واأ����ش���اف 
باإمكانات  الإم��ارات��ي��ون  املواطنون  يتمتع 
ه��ائ��ل��ة ف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب����ري����ادة الأع����م����ال، 
ونهدف  ال�شباب.  فئة  �شمن  وخ�شو�شاً 
م��ن خ���الل ه���ذه ال��ف��ع��ال��ي��ات اإىل تقدمي 
الن�شح وامل�شورة العملية لهم، والتي من 
التناف�شية،  قدرتهم  من  تعزز  اأن  �شاأنها 
وتعّدهم  ب��امل�����ش��ارف،  ع��الق��ت��ه��م  وت���ع���زز 
مل��واج��ه��ة حت���دي���ات ال�����ش��وق ال���ت���ي تتجه 

بوترية ت�شاعدية نحو الرقمنة.
الب�شتكي،  جا�شم  ال�شيد  قال  جانبه،  من 
الأعمال  رواد  جلمعية  ال��ع�����������ام  الأم����ني 

•• دبي-الفجر:

 تنظم جمعية رواد الأعمال الإماراتيني 
الإم����ارات،  م�شارف  احت��اد  م��ع  بالتعاون 
ال�  للم�شارف  املهنية  التمثيلية  الهيئة 
49  الأع�شاء العاملة يف دولة الإمارات، 
ندوة نقا�شية برئا�شة معايل عبد العزيز 
الإمارات،  م�شارف  احتاد  رئي�س  الغرير، 
الأعمال وامل�شارف”،  “رواد  حتت عنوان 
ال���ق���ادم يف دبي  12 م���ار����س  ي���وم  وذل����ك 
رواد  م��ن   100 ع��ن  ي��زي��د  م��ا  مب�شاركة 

الأعمال الإماراتيني.
��م ه��ذه ال��ن��دوة �شمن اإط���ار جهود  وت��ن��ظَّ
الأعمال  رواد  لدعم  امل�شتمرة  الطرفني 
الق�شايا  ت��ت��ن��اول  و���ش��وف  الإم���ارات���ي���ني، 
يواجهونها.  التي  الرئي�شية  والتحديات 
الغرير  العزيز  عبد  معايل  �شيقدم  كما 
ل��ل��ح�����ش��ور امل�����ش��ورة وال��ت��وج��ي��ه��ات حول 
ل��ب��ن��اء ع���الق���ات متينة  ال���ط���رق  اأف�����ش��ل 

وم�شتمرة مع البنوك.
وق���ال م��ع��ايل عبد ال��ع��زي��ز ال��غ��ري��ر: تعد 
ال�������ش���رك���ات ال�����ش��غ��رية وامل��ت��و���ش��ط��ة من 
ال����رواف����د احل��ي��وي��ة لق��ت�����ش��اد ال���دول���ة، 
ج��وه��ري��اً خللق  ت�شكل حم��رك��اً  اأن��ه��ا  كما 
فر�س العمل وتعزيز ال�شادرات وتقدمي 
كونها  عن  ف�شال  جديدة،  اأعمال  من��اذج 
ت�شكل م�شدراً هاماً لالبتكار وا�شتك�شاف 

املواهب يف جمال ريادة الأعمال.
امل�������ش���اف���ة بني  ب������ات جت�������ش���ري  ويف ح����ني 

وتعزيز  دعم  �شكل  “لطاملا  الإماراتيني: 
ريادة الأعمال يف دولة الإم��ارات العربية 
اأول��وي��ات��ن��ا. وت�شهم  اأب����رز  اأح����د  امل��ت��ح��دة 
وامللتقيات  ال����ن����دوات  ه����ذه  م��ث��ل  اإق���ام���ة 
النوعية والتثقيفية، بح�شور �شخ�شيات 
واخلارج،  الداخل  من  موؤثرة  اقت�شادية 
الأعمال  ري��ادة  باأهمية  الوعي  تعزيز  يف 
الوطني،  بالقت�شاد  الرت��ق��اء  �شبيل  يف 
واأف�شل  اخل����ربات  م�����ش��ارك��ة  ج��ان��ب  اإىل 
املحوري  ال����دور  ���ش��ي��اق  ويف  امل��م��ار���ش��ات. 
توفري  يف  ال��ف��ع��ال��ي��ات  ه���ذه  تلعبه  ال���ذي 
احللول للتحديات التمويلية التي تواجه 
م�شاريع رواد الأعمال، ي�شهم هذا امللتقى 
الأعمال  رواد  ب���ني  ال��ع��الق��ة  ت��ع��زي��ز  يف 
دع��م قطاع  ف��ى  البنوك  ودور  وامل�����ش��ارف 

ريادة الأعمال.                          
رواد  غالبية  يتجه  الب�شتكي:  واأ����ش���اف 
التمويل  الأعمال لالإعتماد على م�شادر 
هذه  ف���اإن  ول��ذل��ك  مل�شاريعهم،  اخل��ا���ش��ة 
توفري  اإىل  ت���ه���دف  ال��ن��ق��ا���ش��ي��ة  ال����ن����دوة 
احللول التمويلية لهذه ال�شريحة الهامة 
من مكونات الإقت�شاد املحلي، ف�شاًل عن 
الإبداع والإبتكار والتنوع  ترويج عنا�شر 
م�شاركة  ونثمن  ال��ت��ج��اري��ة.  امل�شاريع  يف 
م��ع��ايل ع��ب��د ال��ع��زي��ز ال��غ��ري��ر ال��ق��ّي��م��ة يف 
هذه اجلل�شة نظراً ملا يتمتع به من �شجل 
حافل باخلربات والإجن��ازات، اإىل جانب 
بالن�شبة  بها  يحتذى  ق���دوة  ميثل  ك��ون��ه 

اإىل �شريحة رواد الأعمال يف الدولة.

» النقد العربي« يفتتح باأبوظبي دورة » ال�سيا�سة النقدية وال�سريفة االإ�سلمية بالنظام الثنائي«
•• اأبوظبي -وام: 

النقدية  “ ال�����ش��ي��ا���ش��ة  دورة  ام�����س  اأب��وظ��ب��ي  يف  اف��ت��ت��ح��ت 
“ التي يعقدها  وال�شريفة الإ�شالمية يف النظام الثنائي 
العربي  النقد  ب�شندوق  القت�شادية  ال�شيا�شات  معهد 
التابع  الإ�شالمي للبحوث والتدريب  املعهد  بالتعاون مع 
وت�شتمر  28 م�شاركا  للتنمية بح�شور  ال�شالمي  للبنك 

حتى 9 مار�س اجلاري.
وقال معايل الدكتور عبدالرحمن بن عبداهلل احلميدي 
املدير العام رئي�س جمل�س اإدارة �شندوق النقد العربي اإن 
امل�شارف الإ�شالمية متكنت من حتقيق جناحات وا�شحة 
على ال�شعيدين الإقليمي والعاملي من خالل تنامي عددها 
وات�شاع انت�شارها اجلغرايف حيث اأ�شبحت تنت�شر يف اأكر 
من 60 دولة. واأ�شاف كما �شهد هذا القطاع منوا يرتاوح 
بني 15 – 20 يف املائة �شنويا خالل العقد احلايل فيما 
ارتفعت اأ�شول امل�شارف الإ�شالمية اإىل نحو1.5 تريليون 
الكبري  ال��ت��ط��ور  اأن  واع��ت��رب   .  2015 ع��ام  نهاية  دولر 

�شالمة  اإي����الء  يتطلب  الإ���ش��الم��ي��ة  ال�����ش��ريف��ة  ح��ج��م  يف 
احلفاظ  اأج��ل  من  الالزمة  الأهمية  القطاع  هذا  ومتانة 
على ال�شتقرار املايل يف القت�شادات التي تعمل بها هذه 
دورا هاما  تلعب  النقدية  ال�شيا�شة  اأن  واأو�شح  املوؤ�ش�شات. 
يف اقت�شاديات الدول ذلك كونها اأحد العوامل املوؤثرة يف 
ال�شيا�شة القت�شادية الكلية حيث غالبا ما يتم اللجوء اإىل 
اأدواتها ملعاجلة الختاللت القت�شادية من اأجل املحافظة 
على التوازن وال�شتقرار القت�شادي واحلد من الفجوات 
متثل  الإ�شالمية  ال�شريفة  اأن  اإىل  ولفت  الت�شخمية. 
ال��دول العربية  اأهم مكونات النظام املايل خا�شة يف  اأحد 
وت�شهم بال �شك يف دفع عجلة النمو القت�شادي من خالل 
اأدوات ال�شيا�شة النقدية املطورة يف ظل النظرة اىل اآليات 
التمويل ال�شالمي كاأحد عنا�شر حتقيق ال�شتقرار املايل 
وجتنب الآثار الناجتة عن تراكم املخاطر املالية وهو ما 
دفع بع�س املوؤ�ش�شات يف الدول الغربية اإىل دعوة امل�شارف 
التقليدية اإىل درا�شة اآليات التمويل الإ�شالمي وال�شتفادة 

منها يف ا�شتعادة ثقة امل�شتثمرين.
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�ملال و�لأعمال

هزاع بن زايد : مطار اأبوظبي الدويل �سي�سبح بحلول عام 2019 واحدا من اأكرب املطارات يف العامل
•• اأبوظبي-وام:

اأكد �شمو ال�شيخ هزاع بن زايد اآل نهيان نائب 
اأن  اأبوظبي  التنفيذي لإم��ارة  املجل�س  رئي�س 
عام  بحلول  �شي�شبح  ال��دويل  اأبوظبي  مطار 
اأكرب املطارات يف العامل  2019 واح��دا من 
30 مليون  ت��ت��ج��اوز  ا���ش��ت��ي��ع��اب��ي��ة  ق����درة  م��ع 

م�شافر يف ال�شنة .
  جاء ذلك خالل جولة �شموه التفقدية ام�س 
اأبوظبي  ملطار  اجلديد  املطار  مبنى  مل�شروع 
يف  امل�شتجدات  اآخ���ر  على  ل��الط��الع  ال���دويل 

الأعمال الإن�شائية .
وقال �شمو ال�شيخ هزاع بن زايد اآل نهيان اإن 
العمل يف م�شروع تو�شعة املطار جار على قدم 
و���ش��اق وم��الم��ح الإجن���از ب���داأت تتجلى اأكر 
اأبوظبي  اإجن��از مطار  واأ���ش��اف عند   . فاأكر 
مليون   30 ن��ح��و  ���ش��ي�����ش��ت��ق��ب��ل   2019 يف 
واح����دا من  ب��ذل��ك  ���ش��ن��وي��ا لي�شبح  م�����ش��اف��ر 
اأك��رب م��ط��ارات ال��ع��امل، ..ج��اه��زون للتحدي 
وواثقون من الإجن��از » . وتابع �شموه مطار 
ال��ب��ن��ي��ة التحتية  ال����دويل ج��وه��رة  اأب��وظ��ب��ي 
ونقلة نوعية مبعايري عاملية تواكب النه�شة 
التي ت�شهدها العا�شمة على كافة م�شتويات 
التنمية وروؤية �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة 
“حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن 
ال�شمو  ل�����ش��اح��ب  ال���دوؤوب���ة  وامل��ت��اب��ع��ة  اهلل” 
عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ 
اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة 
را�شخة  تكون جذورنا  اأن  حتر�س دوما على 
يف الأر�س بينما نتطلع نحو الآفاق البعيدة 
ومطار اأبوظبي الدويل خري تعبري عن هذه 
الروؤية املتطورة«.   وقال نائب رئي�س املجل�س 
التنفيذي لإمارة اأبوظبي : التطور امللمو�س 

حتت اأ�شخم قو�س لل�شقف والذي ميتد على 
م��دى 180 م��رتا وع��ل��ى ارت��ف��اع 52 مرتا 
مما يجعله من اأكرب الأقوا�س الداخلية على 
م�شتوى العامل. و�شملت الزيارة اطالع �شموه 
امل�شافرين  نقل  نفق  يف  الأع��م��ال  تقدم  على 
والذي �شي�شل مبنى املطار اجلديد باملباين 
التو�شعية  خ��ط��ط  م���ن  ك��ج��زء  امل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة 
املتوقع  للنمو  تلبية  وذل��ك  اأبوظبي  ملطارات 

يف اأعداد امل�شافرين.
هزاع  ال�شيخ  �شمو  تفقد  اجلولة  اأثناء  ويف    
املطار  ال��ع��م��ل يف  ب��ي��ئ��ة  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب���ن 
عام  يف  ل�شتكمالها  حت�شريا  تقدمها  و�شري 
2019. وثمن �شموه جهود كافة القائمني 
ن���ح���و تطوير  ال�����ش��خ��م  ال���ع���م���ل  ع���ل���ى ه�����ذا 

على  انفتاحنا  يرتجم  اأبوظبي  م��ط��ارات  يف 
واخلدمات  الت�شامح  اأج��واء  وبف�شل  العامل 
التناف�شية اأ�شبحت العا�شمة وجهة مف�شلة 

للجن�شيات كافة.
  وكان �شموه ا�شتهل الزيارة امليدانية بجولة 
يف مبنى مناذج البناء حيث اطلع �شموه على 
تقدم الأعمال حتى الآن ثم توجه للمنطقة 
امل��رك��زي��ة داخ���ل مبنى امل��ط��ار اجل��دي��د حيث 
ل��ل�����ش��وق احل���رة  امل��خ�����ش�����ش��ة  امل�����ش��اح��ات  زار 
تنفيذها  �شيتم  التي  الت�شاميم  على  واطلع 
العا�شمة  بوابة  عرب  امل�شافر  جتربة  لإث��راء 
اجلاري  الفندق  �شموه  زار  كما  امل�شتقبلية. 
اإدارة  اإن�شاوؤه داخل املبنى ومرافق املكاتب يف 
للوقوف  املبنى  مدخل  اإىل  توجه  ثم  املطار 

لعا�شمة  اجل��وي��ة  ل��ل��ب��واب��ة  التحتية  البنية 
دولة الإم��ارات العربية املتحدة والتي تدعم 

امل�شاريع الطموحة حلكومة اأبوظبي.
  وقبيل مغادرة املبنى زار �شموه منطقة نزول 
ال�����ش��ي��ارات .. كما  امل��غ��ادري��ن ومبنى م��واق��ف 
املغادرين  امل�شافرين  حركة  اآلية  على  اطلع 
وال���ق���ادم���ني وم�����ش��اف��ري ال���رتان���زي���ت �شمن 

مرافق املبنى املختلفة.
ويف اأعقاب هذه الزيارة �شرح معايل عوي�شة 
مر�شد املرر رئي�س جمل�س مطارات اأبوظبي 
ال��ف��خ��ر با�شت�شافة  ل��ن��ا  ك���ان  “ ل��ق��د  ق��ائ��ال: 
���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ه����زاع ب���ن زاي����د اآل ن��ه��ي��ان يف 
اجلديد  املطار  مبنى  مل�شروع  تفقدية  زي��ارة 
�شموه  م�شاركة  ب�شرف  ذل��ك  لنا  �شمح  فقد 

اأر�س الواقع  اأعمال الإن�شاء على  تقدم �شري 
اأبوظبي لتحقيقه  واإب��راز ما ت�شعى مطارات 
امل�شافرين عرب مطار  نحو الرتقاء بتجربة 
كمركز  اأبوظبي  مكانة  من  وال��رف��ع  الإم���ارة 
رئي�شي للطريان عامليا .. م�شريا اإىل اأن هذه 
لبذل  العاملني  لكافة  حافزا  ت�شكل  ال��زي��ارة 
كافة اجلهود واملوارد املتاحة ل�شمان تقدمي 

�شرح معماري تفخر به دولتنا احلبيبة«.
اأك���رب م�شروع    وي��ع��د مبنى امل��ط��ار اجل��دي��د 
اإن�شائي يف اأبوظبي حاليا و اأحد اأكرب مباين 
ال��ع��امل فهو ميتد على م�شاحة  امل��ط��ارات يف 
بوابة   65 وي�شم  م��رب��ع  م��رت   742،000
لل�شوق  م��رب��ع  م��رت  و35،000  ل��ل��ط��ائ��رات 
احل����رة ل��ي�����ش��ت��وع��ب 30 م��ل��ي��ون م�����ش��اف��ر يف 

ال�شنة عند ت�شغيله.
  راف��ق �شمو ال�شيخ ه��زاع بن زاي��د اآل نهيان 
ذياب  ال�شيخ  �شمو  التفقدية  اجلولة  خ��الل 
وال�شيخ حمد  نهيان  اآل  زاي��د  بن  بن حممد 
اآل ن��ه��ي��ان ومعايل  ب��ن حم��م��د ب��ن ط��ح��ن��ون 
العام  الأم�����ني  امل���زروع���ي  م���ب���ارك  اأح���م���د  د. 
حممد  جا�شم  وم��ع��ايل  التنفيذي  للمجل�س 
التنفيذية  اللجنة  مكتب  رئ��ي�����س  ال��زع��اب��ي 
لإمارة  التنفيذي  املجل�س  اأع�شاء  من  وع��دد 
مر�شد  عوي�شة  املهند�س  وم��ع��ايل  اأب��وظ��ب��ي 
والنقل  البلدية  ال�شوؤون  دائ��رة  رئي�س  امل��رر 
اأبوظبي  ����ش���رك���ة  ادارة  جم��ل�����س  ورئ���ي�������س 
ل��ل��م��ط��ارات وم���ع���ايل ال���ل���واء حم��م��د خلفان 
الرميثي القائد العام ل�شرطة اأبوظبي وعدد 
اأبوظبي  ���ش��رك��ة  اإدارة  جمل�س  اأع�����ش��اء  م��ن 
البنية  قطاع  م�شوؤويل  من  وعدد  للمطارات 
التحتية و�شعادة �شيف املهريي مدير مكتب 
لإمارة  التنفيذي  املجل�س  رئي�س  نائب  �شمو 

اأبوظبي.

كهرباء دبي تبحث التعاون مع »جرنال اإلكرتيك «
•• دبي-وام:

بحث �شعادة �شعيد حممد الطاير الع�شو املنتدب الرئي�س التنفيذي لهيئة 
اإلكرتيك  ج��رنال  �شركة  م��ن  امل�شتوى  رفيع  وف��د  م��ع  دب��ي  وم��ي��اه  كهرباء 

الأمريكية �شبل تعزيز التعاون وتبادل التجارب بني اجلانبني.
اإل��ك��رتي��ك الذي  ل��وف��د �شركة ج���رنال  ال��ط��اي��ر  ا�شتقبال  ج��اء ذل��ك خ��الل 
جرنال  �شركة  يف  ال��ت��ج��اري  امل��دي��ر  الرئي�س  ن��ائ��ب  ���ش��رتازي��ك  �شكوت  �شم 
وغ�شان  الرئي�س  نائب  ما�شرتاجنلو  وج��و  ال��غ��از  طاقة  نظم   - اإلكرتيك 
برغوث الرئي�س والرئي�س التنفيذي ل�شركة جرنال اإلكرتيك-نظم طاقة 
الغاز يف منطقة ال�شرق الأو�شط و�شمال اأفريقيا. ياأتي ذلك يف اإطار �شعي 
هيئة كهرباء ومياه دبي لتعزيز التعاون مع ال�شركات العاملية بهدف تبادل 
تطويرها  على  وال��ع��م��ل  ال��ط��اق��ة  ق��ط��اع  يف  وامل�شتجدات  ال��ت��ج��ارب  اأف�����ش��ل 
اجلانبني.  كال  بها  يتميز  التي  اخلدمات  من  وال�شتفادة  اأو�شع  اآف��اق  اإىل 
ورحب الطاير بوفد جرنال اإلكرتيك متطرقا للم�شروعات ال�شرتاتيجية 
التي تقوم بها الهيئة يف جمال الطاقة املتجددة والنظيفة حتقيقا لروؤية 
الإمارات 2021 وخطة دبي 2021 وا�شرتاتيجية دبي للطاقة النظيفة 
2050 . ولفت اإىل اأن الهيئة تعمل على اإطالق مبادرات طموحة يف جمال 
الطاقة املتجددة والنظيفة لتعزيز البنية التحتية خلدمات الكهرباء واملياه 

يف دبي وفق اأعلى املعايري العاملية.

مليون درهم قيمة   731
ت�سرفات العقارات يف دبي ام�س

•• دبي-وام:

بيع  واج���راءات  وفيالت  و�شقق  اأرا���س  العقارات من  ت�شرفات  قيمة  بلغت 
ورهن واإجارة منتهية بالتملك يف دبي ام�س 731 مليون درهم منها 496 
مليون درهم معامالت بيع اأرا�س و�شقق وفيالت ونحو 235 مليون درهم 
عمليات رهن عقارية. واأفاد التقرير اليومي للت�شرفات الذي ي�شدر عن 
254 مبايعة  ب��اأن الدائرة �شجلت ام�س  دائ��رة الأرا���ش��ي والأم��الك بدبي 
منها 75 لأرا�س بقيمة 207 ماليني درهم و179 مبايعة ل�شقق وفيالت 
بقيمة 289 مليون درهم. وتقدمت اليفرة 2 على باقي مناطق دبي من 
حيث عدد املبايعات بت�شجيلها 30 مبايعة بقيمة 38 مليون درهم فمنطقة 

اليفرة 3 بت�شجيلها 21 مبايعة قيمتها 24 مليون درهم.
وكان اأهم مبايعات الأرا�شي من حيث القيمة مبايعة مببلغ 20.5 مليون 
درهم يف منطقة املطينة تلتها مبايعة بقيمة 12 مليون درهم يف منطقة 
ور�شان الأوىل. بينما كان اأهم مبايعات ال�شقق والفيالت مبايعة بقيمة 20 
11 مليون  التجاري تلتها مبايعة مببلغ  مليون درهم يف منطقة اخلليج 
املناطق  الرابعة  جنوب  الرب�شاء  وت�شدرت   . خليفة  برج  منطقة  يف  دره��م 
من حيث عدد مبايعات ال�شقق والفيالت م�شجلة 33 مبايعة بقيمة 41 
22 مبايعة  مليون درهم تلتها منطقة الرب�شاء جنوب الثالثة بت�شجيلها 
الدائرة ام�س ت�شجيل ره��ون بقيمة  16 مليون دره��م. كما �شهدت  مببلغ 
235 مليون درهم منها 19 لأرا�س مببلغ 155 مليون درهم و52 رهنا 
الرب�شاء  منطقة  يف  اأهمها  ك��ان  دره��م  مليون   80 بقيمة  وفيالت  ل�شقق 
واأخ��رى يف منطقة نخلة جمريا  دره��م  90 مليون  بقيمة  الرابعة  جنوب 

بقيمة 21 مليون درهم.

تفتتح حمطتني جديدتني يف كل من اأبوظبي وراأ�ض اخليمة

اأدنوك للتوزيع تعزز �سبكة حمطات اخلدمة البحرية خلدمة ال�سيادين واأ�سحاب املراكب البحرية 
•• اأبوظبي-الفجر: 

اآل  زايد  ال�شيخ خليفة بن  ال�شمو  ملبادرات �شاحب  تنفيذاً 
التي ج�شدت حر�س  “حفظه اهلل”  الدولة  رئي�س  نهيان 
�شموه على حتقيق الرفاه واحلياة الكرمية لأبناء الإمارات 
البناء والتقدم لتحقيق  وتلم�س احتياجاتهم ودفع عجلة 
يف  الحت��ادي��ة  امل�شرية  دعائم  وتر�شيخ  امل�شتدامة  التنمية 
الرئي�س  الرا�شدي،  مبارك  �شعيد  املهند�س  افتتح  الدولة، 
موؤخراً  للتوزيع”  “اأدنوك  ل�شركة  ب��الإن��اب��ة  التنفيذي 
من  بالقرب  الواقعة  البحرية؛  “غليلة”  خدمة  حمطة 
اخليمة.   راأ�����س  ب���اإم���ارة  غليلة  منطقة  ���ش��ي��ادي��ن  جمل�س 
وح�����ش��ر ح��ف��ل اف��ت��ت��اح امل��ح��ط��ة ك��ل م��ن امل��ه��ن��د���س عبداهلل 
النيادي، رئي�س �شعبة امل�شاريع بديوان ويل عهد اأبوظبي، 
وم��ن��ذر حم��م��د ب��ن ���ش��ك��ر، م��دي��ر ع���ام دائ����رة ب��ل��دي��ة راأ�س 
مدير  احل��م��ادي  اأحمد  حممد  اأحمد  واملهند�س  اخليمة؛ 
ب��الإم��ارة؛ و�شيف  العامة  الأ�شغال واخل��دم��ات  دائ��رة  ع��ام 
البيئة  حماية  لهيئة  التنفيذي  امل��دي��ر  الغي�س،  حممد 

والتنمية بالإمارة، اإىل جانب عدد من م�شوؤويل ال�شركة. 
خدمة  على  بقدرتها  اجل��دي��دة  اخل��دم��ة  حمطة  ومت��ت��از 
ال�شيادين واأ�شحاب املراكب البحرية، واأ�شحاب املركبات؛ 
برّية واحدة،  ت�شمل جزيرة بحرية واح��دة وجزيرة  حيث 
وت��ق��دم ع��رب 3 م�����ش��خ��ات خ���ي���ارات م��ت��ع��ددة م��ن الوقود 
بالإ�شافة   ”95 و”خ�شو�شي   ،”91 بل�س  “اأي  ت�شمل 
افتتاح  ع��ل��ى  تعليقه  ويف  للبيئة.  ال�����ش��دي��ق  ال��دي��زل  اإىل 
مبارك  �شعيد  املهند�س  ق��ال  اجل��دي��دة،  اخل��دم��ة  حمطة 
�شمن  البحرية  غليلة  خدمة  حمطة  ت�شنف  الرا�شدي: 
توفري  على  بقدرتها  ال��ت��ي مت��ت��از  اخل��دم��ة  فئة حم��ط��ات 
الآن  حتى  عددها  يبلغ  والتي  والبحرية  الربية  اخلدمة 
3 حمطات على م�شتوى الدولة، حيث ا�شتطعنا عرب هذا 
النوع اجلديد من املحطات توفري خدماتنا ل�شريحة اأكرب 
من عمالئنا �شمن املناطق اجلغرافية التي ت�شهد تواجداً 
املركبات.  واأ���ش��ح��اب  البحرية،  امل��راك��ب  لأ���ش��ح��اب  كثيفاً 
خمتلف  توظيف  على  للتوزيع”  “اأدنوك  وحر�شت  ه��ذا 
اإمكانياتها وخرباتها لتزويد حمطة اخلدمة هذه باملرافق 

التي تلبي احتياجات عمالئها على اأمت وجه ممكن، حيث 
�شتقدم املحطة خدماتها من املنتجات البرتولية على مدار 
24 �شاعة، بالإ�شافة اإىل خدمة الت�شوق من متجر واحة 
خلدمات  اإي��ج��اري��ه  م�شاحات  املحطة  ت�شمل  كما  اأدن����وك، 
البحرية  حمطاتها  للتوزيع”  “اأدنوك  وت��زّود  خمتلفة.  
ب��ر���ش��ي��ف ب��ح��ري ع��ائ��م م���زود ب��ك�����ّش��اف��ات ���ش��وئ��ي��ة خا�شة 
الليلية، ومي��ت��از هذا  ت��ق��دمي اخل��دم��ة  ب��ج��ودة  ل��الرت��ق��اء 
للحرائق  مقاومة  م��واد  اإىل  امل�شتند  بت�شميمه  الر�شيف 
النريان  ا�شتعال  ملكافحة  خا�شة  اأدوات  على  وا�شتماله 
وممرات  بحواجز  الر�شيف  د  ُزِوّ كما  احلريق.  كطفايات 
ال�شالمة البحرية وفق ما تتطلبه معايري ال�شحة والبيئة 
وك��ب��اق��ي حم��ط��ات اخلدمة  امل��ع��ت��م��دة.  املهنية  وال�����ش��الم��ة 
املحطتني  زّودت  ف��ق��د  ل��ل��ت��وزي��ع،  اأدن����وك  ل�شركة  ال��ت��اب��ع��ة 
وال�شالمة  والأم���ن  ال�شحة  تقنيات  ب��اأح��دث  اجلديدتني 
لرّواد  و�شليم  اآم��ن  مناخ  تهيئة  �شاأنها  من  التي  والبيئة، 
ذلك  يف  مب��ا  املحيطة،  واملنطقة  فيها  والعاملني  املحطة 
نظام الدوائر التلفزيونية املغلقة التي تغطي كافة مرافق 

الزمنية  امل��دة  مبعرفة  خا�شة  ا�شت�شعار  واأجهزة  املحطة، 
املحطة،  ل����رّواد  املخ�ش�شة  امل��واق��ف  يف  امل��رك��ب��ات  ل��وق��وف 
القائمة  املت�شاعدة  الأب��خ��رة  ا���ش��رتداد  ن��ظ��ام  ع��ن  ف�شاًل 
ناقالت  من  املت�شاعدة  الأبخرة  وا�شرتجاع  احتجاز  على 
ال�شركة  واأعلنت  البيئة. هذا  الوقود بهدف احلفاظ على 
البحرية”  “الطويلة  خ��دم��ة  حمطة  افتتاح  ع��ن  ك��ذل��ك 
ال�شمك اجلديد  ق��وارب �شيد  بالقرب من ميناء  الواقعة 
يف منطقة الطويلة �شمن ميناء خليفة يف اأبوظبي، حيث 
وقود  يومياً  تقدم  واح��دة،  واح��دة وم�شخة  ت�شم جزيرة 
خ�شو�شي 95 والديزل ال�شديق للبيئة لأ�شحاب املراكب 
حتى  �شباحاً  ال�شاد�شة  ال�شاعة  من  وال�شيادين  البحرية 
العا�شرة م�شاًء.   وقال الرا�شدي: توا�شل اأدنوك للتوزيع 
احتياجات عمالئها من  بتلبية  املتعلقة  التزاماتها  تنفيذ 
ال�شيادين واأ�شحاب املراكب عرب ا�شتكمال خطط تو�شعة 
�شبكة حمطاتها البحرية وذلك �شمن ا�شرتاتيجية اأكر 
�شمولية تهدف اإىل مواكبة ما ت�شهده خمتلف مناطق دولة 

الإمارات من منو عمراين واقت�شادي متنوع ومتزايد.

العدد 11961 بتاريخ 2017/3/6   
   اعالن حكم بالن�شر 

يف الدعوى  2016/8137 جتاري  اإيجارات    
اىل املحكوم عليهما / رامي طرخون للتجارة - �س ذ م م 

ورامي ه�شام طرخون - جمهويل حمل القامة  
نعلمكم بان اللجنة الق�شائية الإبتدائية باملركز حكمت بجل�شتها املنعقدة 
اع��اله حكما مبثابة احل�شوري  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى   يف  2017/2/26 يف 

ل�شالح /طاهر حممد �شعيد عبد الرحيم ق�شي بالآتي :   
ال�شيك  قيمة  125833دره�����م  وق���دره  مبلغ  ب�شداد  عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام 
والزمته   ،  2015/11/30 حتى   2015/5/3 تاريخ  من  للفرتة  املرجتع 

بامل�شروفات
بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  با�شم �شاحب  قد �شدر  ه��ذا احلكم  ك��ان  ومل��ا 
قابل  فهو   ، احل�شوري  مبثابة  علنا  وتلي  دب��ي  حاكم  مكتوم  ال  را�شد 
واإل  الإع��الن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  اعتبارا  يوما   15 خالل  لالإ�شتئناف 

�شار نهائيا قابال للتنفيذ
مركز ف�ض املنازعات اليجارية

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد 11961 بتاريخ 2017/3/6   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/1337   

                           املنذر / ارتار للتطوير العقاري - ذ م م
املنذر اليه: �شعيد مطر �شعيد مبارك املن�شوري - )جمهول حمل القامة(. 

الذي  درهم   )187.043( واربعون  الف وثالثة  وثمانون  و�شبعة  مائة  مبلغ  بتحويل  قمتم   ،  2016 مار�س   3 بتاريخ 
يعادل وديعة حجز الوحدة رقم 902 يف م�شروع " مدى ريزيدن�شي�س  تاور " منطقة برج خليفة ، دبي ، الإمارات 
اليها  امل�شار  الوحدة  حجز  مت  كما   ، بامل�شروع  اخلا�س  ال�شامن  ح�شاب  اىل  املبلغ  حتويل  مت  وقد  املتحدة  العربية 

اأعاله با�شمكم. 
بتاريخ 16 مار�س 2016 ، وبناء على طلبكم ، زودكم وكيل املبيعات الرئي�شي للمنذر ، فام للو�شاطة العقارية ، بن�شخة 

عن م�شودة اتفاقية البيع وال�شراء املتعلقة بالوحدة امل�شار اليها اأعاله. 
بالأحرف  ال�شفحات  التوقيع على كافة  ، كان يتوجب عليكم  الوحدة رقم 902  اج��راءات حجز  ا�شتكمال  اأجل  من 

الوىل من ا�شمائكم بال�شافة اىل التوقيع على ال�شفحة الخرية من منوذج احلجز. 
حتى هذا التاريخ ، مل تزودوا املنذر او فام للو�شاطة العقارية " بن�شخة موقعة عن اتفاقية البيع وال�شراء كما مل 
ملا هو من�شو�س يف  وفقا   2016 دي�شمرب  و�شهر  يونيو  �شهر  بذمتكم يف  ا�شتحقت  التي  الالحقة  الدفعات  ت�ش�شدوا 

منوذج احلجز. 
لذلك ، ننذركم بوجوب التوقيع على كافة �شفحات اتفاقية البيع وال�شراء وبيان الف�شاح واإعادة تلك امل�شتندات اىل 

فام للو�شاطة العقارية خالل ثالثون )30( يوم من تاريخ هذا الخطار القانوين. 
يف حال ف�شلتم بتنفيذ ما اوردناه يف هذا النذار ، يحتفظ املنذر بكافة احلقوق مبا يف ذلك حقوق بيع العقار اىل اي 

طرف ثالث والحتفاظ بوديعة احلجز الكاملة مبوجب البند 9 من منوذج احلجز واحكام اي�شال ال�شتالم. 
ميكن للمنذر اليه التوا�شل مع املنذر على عنوانه وكيله القانوي التايل : مكتب دبي ال ايه بيرب ميدل اي�شت ال ال 
بي ، الكائن يف و�شط مدينة دبي - اعمار �شكوير ، برج �شتاندرد �شارترد - الطابق 9 - �شندوق بريد : 121662 ، دبي 

، هاتف : 4386325-04 - فاك�س : 4386101-04 - امل�شت�شار القانوين رامي بو رعد. 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11961 بتاريخ 2017/3/6   

   اإعادة اعالن ح�شور املدعي عليه بالن�شر 
يف الدعوى 02/01307/2017 / �شكني  

اىل املدعى عليه : �شماح ح�شن مدين عيد  
مبا اأن املدعي : مينا عماد حلمي خليفه    

بطلب  املركز  ام��ام  ايجارات  /�شكني    02/01307/2017 الدعوى  �شدكم  اأق��ام  قد 
الزامكم بالتايل

 مطالبة مالية - الزام املدعي عليه باإرجاع ال�شيك الثالث مببلغ وقدره 12.000 درهم
ف�شخ عقد ايجار �شاري -  انه ا�شتجر من املدعي عليه املاجور املبني �شلفا ويرغب يف ف�شخ 
 العقد قبل انتهاء املدة لال�شباب التية - اليجاب والقبول )التفاق بني الطرفني( 

 مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�شوم وم�شاريف الدعوى 
الربعاء   يوم  بجل�شة  للح�شور  بالن�شر  اعالنكم  اإع��ادة  الق�شائية  اللجنة  وق��ررت 
اخلام�شة(  )اللجنة  الق�شائية  اللجنة  ام��ام  3.00م  ال�شاعة    2017/3/8 امل��واف��ق 
بالدائرة الإبتدائية واملنعقدة مبقر مركز ف�س املنازعات الإيجارية لنظر الدعوى 
. فاأنت مكلف  الن�شر  اي��ام من تاريخ  امل�شافة اىل ثالثة  اأم��ر بتق�شري مدة  ، وقد 

باحل�شور اأو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�شتندات

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد 11961 بتاريخ 2017/3/6   
اعالن بيع عقار بالن�شر

فى الدعوى رقم  2016/1366   تنفيذ مدين  
طالب التنفيذ: مديه حممد �شالح �شيف اجلافلة  واآخرون   - عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - منطقة القوز - �شارع 34 - منطقة 354 - خلف 
�شوبر ماركت القرية - فيال رقم 1 - املنفذ �شده : فاطمة عيد �شيف اجلافلة - ب�شفتها زوجة املرحوم/ حممد �شالح �شيف - واآخ��رون   - 
عنوانه :  اإمارة دبي - بردبي - منطقة القوز - خلف �شوبرماركت القرية - ال�شارع رقم 2- فيال رقم 1  - طالب التنفيذ : مرمي حممد �شالح 
�شيف اجلافلة   - املنفذ �شده : فاطمة عيد �شيف اجلافلة - ب�شفتها زوجة املرحوم / حممد �شالح �شيف    املنفذ �شده : �شعيد حممد �شالح 
�شيف اجلافلة - ب�شفتها  من ورثة املرحوم / حممد �شالح �شيف   املنفذ �شده : هند  حممد �شالح �شيف اجلافلة - ب�شفتها  من ورثة املرحوم 
/ حممد �شالح �شيف   املنفذ �شده : مبارك  حممد �شالح �شيف اجلافلة - ب�شفته  من ورثة املرحوم / حممد �شالح �شيف  املنفذ �شده : �شاكرة  
حممد �شالح �شيف اجلافلة - ب�شفتها  من ورثة املرحوم / حممد �شالح �شيف  املنفذ �شده : فاطمة  حممد �شالح �شيف اجلافلة - ب�شفتها  
من ورثة املرحوم / حممد �شالح �شيف  املنفذ �شده : عبيد  حممد �شالح �شيف اجلافلة - ب�شفته  من ورثة املرحوم / حممد �شالح �شيف   
املنفذ �شده : را�شد  حممد �شالح �شيف اجلافلة - ب�شفته  من ورثة املرحوم / حممد �شالح �شيف   املنفذ �شده : �شالمة  حممد �شالح �شيف 
اجلافلة - ب�شفتها  من ورثة املرحوم / حممد �شالح �شيف   املنفذ �شده : �شالح  حممد �شالح �شيف اجلافلة - ب�شفته  من ورثة املرحوم / 
حممد �شالح �شيف   املنفذ �شده : �شيف  حممد �شالح �شيف اجلافلة - ب�شفته  من ورثة املرحوم / حممد �شالح �شيف   املنفذ �شده : �شيخة  
حممد �شالح �شيف اجلافلة - ب�شفتها  من ورثة املرحوم / حممد �شالح �شيف   املنفذ �شده : نا�شر  حممد �شالح �شيف اجلافلة - ب�شفته  
من ورثة املرحوم / حممد �شالح �شيف   املنفذ �شده : عو�شة  حممد �شالح �شيف اجلافلة - ب�شفتها  من ورثة املرحوم / حممد �شالح �شيف   
املنفذ �شده : حمده  حممد �شالح �شيف اجلافلة - ب�شفتها  من ورثة املرحوم / حممد �شالح �شيف   املنفذ �شده : ح�شة  حممد �شالح �شيف 
اجلافلة - ب�شفتها  من ورثة املرحوم / حممد �شالح �شيف   املنفذ �شده : موؤ�ش�شة الوقاف و�شوؤون الق�شر -  ب�شفتها  و�شية على بع�س ورثة 
حممد �شالح �شيف -  انه يف يوم الربعاء  املوافق 2017/3/15 ال�شاعة 5.00 م�شاء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى 
www.( الل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  ل��ل��م��زادات  الم���ارات  البيع)�شركة  بها  انيط  التى  اجلهة  ل��دى  ادن���اه  او�شافه  املو�شحة  العقار  بيع 
emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه 
اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون 
الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شارييف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من 
املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل 
الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�شاف املمتلكات  : نوع العقار : ار�س وما عليها من بناء - املنطقة : الو�شل - رقم 
الر�س : 746 - امل�شاحة : 594.58 مرت مربع واملقدرة قيمتها ب��� )3500000(  درهم  - نوع العقار : ار�س وما عليها من بناء - املنطقة 
: اأم ال�شيف - رقم الر�س : 282 - امل�شاحة : 1393.55 مرت مربع واملقدرة قيمتها ب��� )11000000(  درهم  نوع العقار : ار�س وما 
 عليها من بناء - املنطقة : القوز الوىل - رقم الر�س : 1005 - امل�شاحة : 743.22 مرت مربع واملقدرة قيمتها ب��� )4000000(  درهم

مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ض الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11961 بتاريخ 2017/3/6   

اعالن بيع عقار بالن�شر
فى الدعوى رقم  2016/1366   تنفيذ مدين  

طالب التنفيذ: مديه حممد �شالح �شيف اجلافلة  واآخرون   -  عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - منطقة القوز - �شارع 34 - منطقة 354 - خلف 
�شوبر ماركت القرية - فيال رقم 1 -  املنفذ �شده : فاطمة عيد �شيف اجلافلة - ب�شفتها زوجة املرحوم/ حممد �شالح �شيف - واآخرون    عنوانه 
:  اإمارة دبي - بردبي - منطقة القوز - خلف �شوبرماركت القرية - ال�شارع رقم 2- فيال رقم 1   طالب التنفيذ : مرمي حممد �شالح �شيف 
اجلافلة   -  املنفذ �شده : فاطمة عيد �شيف اجلافلة - ب�شفتها زوجة املرحوم / حممد �شالح �شيف    املنفذ �شده : �شعيد حممد �شالح �شيف 
اجلافلة - ب�شفتها  من ورثة املرحوم / حممد �شالح �شيف   املنفذ �شده : هند  حممد �شالح �شيف اجلافلة - ب�شفتها  من ورثة املرحوم / 
حممد �شالح �شيف   املنفذ �شده : مبارك  حممد �شالح �شيف اجلافلة - ب�شفته  من ورثة املرحوم / حممد �شالح �شيف  املنفذ �شده : �شاكرة  
حممد �شالح �شيف اجلافلة - ب�شفتها  من ورثة املرحوم / حممد �شالح �شيف  املنفذ �شده : فاطمة  حممد �شالح �شيف اجلافلة - ب�شفتها  
من ورثة املرحوم / حممد �شالح �شيف  املنفذ �شده : عبيد  حممد �شالح �شيف اجلافلة - ب�شفته  من ورثة املرحوم / حممد �شالح �شيف   
املنفذ �شده : را�شد  حممد �شالح �شيف اجلافلة - ب�شفته  من ورثة املرحوم / حممد �شالح �شيف   املنفذ �شده : �شالمة  حممد �شالح �شيف 
اجلافلة - ب�شفتها  من ورثة املرحوم / حممد �شالح �شيف   املنفذ �شده : �شالح  حممد �شالح �شيف اجلافلة - ب�شفته  من ورثة املرحوم / 
حممد �شالح �شيف   املنفذ �شده : �شيف  حممد �شالح �شيف اجلافلة - ب�شفته  من ورثة املرحوم / حممد �شالح �شيف   املنفذ �شده : �شيخة  
حممد �شالح �شيف اجلافلة - ب�شفتها  من ورثة املرحوم / حممد �شالح �شيف   املنفذ �شده : نا�شر  حممد �شالح �شيف اجلافلة - ب�شفته  
من ورثة املرحوم / حممد �شالح �شيف   املنفذ �شده : عو�شة  حممد �شالح �شيف اجلافلة - ب�شفتها  من ورثة املرحوم / حممد �شالح �شيف   
املنفذ �شده : حمده  حممد �شالح �شيف اجلافلة - ب�شفتها  من ورث��ة املرحوم / حممد �شالح �شيف   املنفذ �شده : ح�شة  حممد �شالح 
�شيف اجلافلة - ب�شفتها  من ورثة املرحوم / حممد �شالح �شيف   املنفذ �شده : موؤ�ش�شة الوق��اف و�شوؤون الق�شر -  ب�شفتها  و�شية على 
بع�س ورثة حممد �شالح �شيف   انه يف يوم الحد  املوافق 2017/3/12 ال�شاعة 5.00 م�شاء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�شى احلال 
�شيجرى بيع العقار املو�شحة او�شافه ادناه  مبقر حماكم دبي  وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�شا�شي قبل 
دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد 
التالية جلل�شة  ايام  الثمن وامل�شارييف خالل ع�شرة  ايداع كامل  املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه  301 من قانون الإج��راءات  باملادة  املبينة 
البيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�شر 
العقار : حق منفعة على  املمتلكات  :نوع  الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�شاف  الثمن على ان يقوم بايداع كامل 
كراج  - املنطقة : راأ�س اخلور ال�شناعية الوىل - رقم الر�س : 42 - امل�شاحة : 3716.12 مرت مربع واملقدرة قيمتها ب��� )1500000( 

درهم -   مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ض الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اإعالن جتديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / را�شم حممد اأبو النجا

بطلب لتجديد ت�شجيل العالمة التجارية: 

املودعة بالرق�م: 101638  
باإ�ش������م: انتيليك�شوال بروبريتي هولدجنز ايه ا�س  

وعنوان����ه: �س ب 1423،فيكا، 0114 اأو�شلو، الرنويج  
وامل�شجلة حتت رقم: 147403                بتاريخ: 2011/06/08  

تاريخ  من  اإع��ت��ب��اراً  اأخ��رى  �شنوات  ع�شر  مل��دة  املفعول  نافذة  احلماية  و�شتظل   
اإنت��هاء احلم��اية يف: 2017/10/25

وفقاً  �شنوات  ع�شر  منها  كل  متتالية  اأخ��رى  ملدد  احلماية  جتديد  ويجوز  هذا 
القانون الإحت��ادي رقم  باملادة )19( من  املن�شو�س عليها  لالأو�شاع وال�شروط 

1992/37 ال�شادر يف �شاأن العالمات التجارية.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  6  مار�ض 2017 العدد 11961

اإعالن جتديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / را�شم حممد اأبو النجا

بطلب لتجديد ت�شجيل العالمة التجارية: 

املودعة بالرق�م:101636  
باإ�ش������م: انتيليك�شوال بروبريتي هولدجنز ايه ا�س  

وعنوان����ه: �س ب 1423،فيكا، 0114 اأو�شلو، الرنويج  
وامل�شجلة حتت رقم: 98317                بتاريخ: 2009/12/13  

 و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اإعتباراً من تاريخ اإنت��هاء 
احلم��اية يف: 2017/10/25

وفقاً  �شنوات  ع�شر  منها  كل  متتالية  اأخ��رى  مل��دد  احلماية  جتديد  ويجوز  ه��ذا 
رقم  الإحت��ادي  القانون  من   )19( باملادة  عليها  املن�شو�س  وال�شروط  لالأو�شاع 

1992/37 ال�شادر يف �شاأن العالمات التجارية.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  6  مار�ض 2017 العدد 11961

اإعالن جتديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / را�شم حممد اأبو النجا

بطلب لتجديد ت�شجيل العالمة التجارية: 

املودعة بالرق�م: 101637  

باإ�ش������م: انتيليك�شوال بروبريتي هولدجنز ايه ا�س  

وعنوان����ه: �س ب 1423،فيكا، 0114 اأو�شلو، الرنويج  

وامل�شجلة حتت رقم: 101282                بتاريخ: 2010/04/04  

تاريخ  من  اإع��ت��ب��اراً  اأخ��رى  �شنوات  ع�شر  مل��دة  املفعول  نافذة  احلماية  و�شتظل   

اإنت��هاء احلم��اية يف: 2017/10/25

وفقاً  �شنوات  ع�شر  منها  كل  متتالية  اأخ��رى  ملدد  احلماية  جتديد  ويجوز  هذا 

القانون الإحت��ادي رقم  باملادة )19( من  املن�شو�س عليها  لالأو�شاع وال�شروط 

1992/37 ال�شادر يف �شاأن العالمات التجارية.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  6  مار�ض 2017 العدد 11961

اإعالن جتديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / را�شم حممد اأبو النجا

بطلب لتجديد ت�شجيل العالمة التجارية: 

املودعة بالرق�م:101635  
باإ�ش������م: انتيليك�شوال بروبريتي هولدجنز ايه ا�س  

وعنوان����ه: �س ب 1423،فيكا، 0114 اأو�شلو، الرنويج  
وامل�شجلة حتت رقم:                بتاريخ: 2015/01/29  

تاريخ  من  اإع��ت��ب��اراً  اأخ��رى  �شنوات  ع�شر  مل��دة  املفعول  نافذة  احلماية  و�شتظل   
اإنت��هاء احلم��اية يف: 2017/10/25

وفقاً  �شنوات  ع�شر  منها  كل  متتالية  اأخ��رى  ملدد  احلماية  جتديد  ويجوز  هذا 
القانون الإحت��ادي رقم  باملادة )19( من  املن�شو�س عليها  لالأو�شاع وال�شروط 

1992/37 ال�شادر يف �شاأن العالمات التجارية.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  6  مار�ض 2017 العدد 11961

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/

اأيه اأي بي تي لإدارة احلقوق وامللكيات الفكرية 

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 88082

با�ش��م: اأ�شربي هولدينجز ليمتد. 

وعنوانه: 167 نيو بوند �شرتيت لندن دبليو 1 اإ�س 4 اأيه اآر. 

وامل�شجلة حتت رقم : ) 88607 (  بتاريخ: 18    05 /2008

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 

احلماية يف : 30/ 11 / 2016  وحتى تاريخ : 30/ 11 / 2026

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  6  مار�ض 2017 العدد 11961

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/

اأيه اأي بي تي لإدارة احلقوق وامللكيات الفكرية 

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 88074

با�ش��م: اأ�شربي هولدينجز ليمتد. 

وعنوانه: 167 نيو بوند �شرتيت لندن دبليو 1 اإ�س 4 اأيه اآر. 

وامل�شجلة حتت رقم : ) 88594 (  بتاريخ:  18 / 05 /2008

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 

احلماية يف : 30/ 11 / 2016  وحتى تاريخ : 30/ 11 / 2026

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  6  مار�ض 2017 العدد 11961

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/

اأيه اأي بي تي لإدارة احلقوق وامللكيات الفكرية 

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 88076

با�ش��م: اأ�شربي هولدينجز ليمتد. 

وعنوانه: 167 نيو بوند �شرتيت لندن دبليو 1 اإ�س 4 اأيه اآر. 

وامل�شجلة حتت رقم : ) 88596 (  بتاريخ: 18 / 05 /2008

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 

احلماية يف : 30/ 11    2016  وحتى تاريخ : 30/ 11 / 2026

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  6  مار�ض 2017 العدد 11961

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / را�ش�م حمم�د اأب�و النج�ا  
بطلب لت�شجيل العالمة التالية:

بتاري��خ: 2016/04/25 املودعة حتت رقم: 252578 
با�ش���م: �س. اأوكتاليت لي�شتكنيك جي اأم بي اأت�س

وعنوان�ه:  ماتيا�س بروغني �شرتا�شه 73، 50829 كولونيا، اأملانيا
وذلك لتمييز الب�شائع/ اخلدمات/ املنتجات التالية:

اأجهزة لالإنارة، اأجهزة ومن�شات لالإ�شاءة، اأجهزة اإ�شاءة لل�شمامات الثنائية لل�شوء ) ال اي دي 
(، م�شابيح، م�شابيح كهربائية، ب�شيالت م�شابيح، اأنابيب م�شيئة لالإ�شاءة، اأدوات ن�شر ال�شوء، 
عاك�شات �شوء امل�شابيح، اأنابيب تفريغ كهربائية لالإ�شاءة، مداخن للم�شابيح، ماأخذ لالأ�شواء 

الكهربائية، فواني�س لالإ�شاءة، اأ�شواء ال�شقف، ثريات، ملبات للمختربات
والواقعة يف الفئة: 11

و�شف العالمة: العالمة عبارة عن الكلمة ) OKTALITE ( مكتوبة بحروف لتينية
فعلى من لديه اإعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�شم العالمات التجاريه يف وزارة الإقت�شاد 

اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  6  مار�ض 2017 العدد 11961

اإعالن جتديد
يعلن ق�ش�م العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / التميمي  وم�شاركوه 

بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودع��ة بال�رقم  : 21351
ب�اإ�ش��م : نيو�شرتاتا كمبني انك

وعنوانه : فور ري�شري�س واي برن�شتون ، فور�شتال �شنرت برن�شتون ، نيوجري�شي 8540 ، امريكا.
بتاريخ : 1998/03/04 وامل�ش�جلة حتت رقم : 13892 

الفئة : 3
تخ�شيب  ا�شا�شات  وخا�شة  بالب�شرة  ال�شخ�شية  والعناية  للزينة  �شطحية  تركيبات   : املنتجات 
ال�شم�س وكرميات وغ�شول )لو�شن( وجل وحماليل وبخاخ ومراهم وم�شاحيق  وطالء واق من 

ورغوة ، زيوت للج�شد والوجه ، اأ�شابع تطرية للب�شرة وال�شعر والأظافر. بالفئة 3
ال�شرتاطات : 

انت��هاء احلماية يف  تاريخ  اعتباراٌ من  اأخ��رى  �ش�نوات  ملدة ع�ش�ر  املفعول  نافذة  و�ش�تظل احلماية 
2017/04/30 وحتى تاريخ 2027/04/30

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  6  مار�ض 2017 العدد 11961

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / التميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية   :

 
املودعة حتت رقم  95526

با�شم  جون�ش�ون اأند جون�ش�ون
وعنوانه  وان جون�شون اأند جون�شون بالزا ، نيو برنزويك ، نيو جري�شي ، 89330 7001- 

، الوليات املتحدة الأمريكية.
بتاريخ  2009/04/21 امل�شجلة حتت رقم  94484  

الفئة  5
املنتجات : م�ش�تح�شرات �شيدلنية ب�شرية.

ال�شرتاطات 
انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �شنوات  ع�شر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�شتظل 

احلماية يف   2017/05/31 وحتى تاريخ  2027/05/31
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  6  مار�ض 2017 العدد 11961

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / التميمي وم�شاركوه
بن�شر انتقال ملكية العالمة التجارية التالية :

بتاريخ: 2015/07/08 املودعة حتت رقم: 236854 
بتاريخ: 2016/11/01 امل�شجلة حتت رقم: 236854 

با�شم : جون�شون اآند جون�شون كون�شيومر اإنك
وعنوانه: 1 رو كاميل دي�شمولن ، تي ا�س ايه 50008 ، 92787 اإي�شي – لو – مولينيك�س �شيديك�س 9 ، فرن�شا.   

رقم وتاريخ الن�شر ال�شابق يف اجلريدة الر�شمية : )    ( – )                 (
ت�شتعمل يف غ�شل وكي  اأخ��رى  وم��واد  الأقم�شة  تبيي�س  : م�ش�تح�شرات  املنتجات / اخلدمات  لتمييز  وذلك 
املالب�س ، م�شتح�شرات تنظيف و�شقل وجلي وك�شط ، عطور وزيوت عطرية ، م�شتح�شرات جتميل ، غ�شول 

)لو�شن( لل�شعر ، منظفات اأ�شنان.  
الواقعة بالفئة: 3

التعديالت على الطلب بعد الن�شر ال�شابق :
تنازل رقم : 1

ا�شم مالك العالمة : فوج اإنرتنا�شيونال ال ال �شي
ا�شم املتنازل له  : جون�شون اآند جون�شون كون�شيومر اإنك

مهنته : م�شنعون وجتار
جن�شيته : فرن�شا

– مولينيك�س  – لو  اإي�شي   92787  ،  50008 اي��ه  ا���س  تي   ، دي�شمولن  كاميل  رو   1  : اإقامته  عنوانه وحم��ل 
�شيديك�س 9 ، فرن�شا.   

تاريخ انتقال امللكية : 2016/10/11
تاريخ التاأ�شري يف ال�شجل : 2016/01/30

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  6  مار�ض 2017 العدد 11961

اإعالن جتديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / را�شم حممد اأبو النجا

بطلب لتجديد ت�شجيل العالمة التجارية: 

املودعة بالرق�م:101634  

باإ�ش������م: انتيليك�شوال بروبريتي هولدجنز ايه ا�س  

 وعنوان����ه: �س ب 1423،فيكا، 0114 اأو�شلو، الرنويج  

وامل�شجلة حتت رقم: 147402                بتاريخ: 2011/06/08 

 و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اإعتباراً من تاريخ اإنت��هاء 

احلم��اية يف: 2017/10/25

وفقاً  �شنوات  ع�شر  منها  كل  متتالية  اأخ��رى  مل��دد  احلماية  جتديد  ويجوز  ه��ذا 

رقم  الإحت��ادي  القانون  من   )19( باملادة  عليها  املن�شو�س  وال�شروط  لالأو�شاع 

1992/37 ال�شادر يف �شاأن العالمات التجارية.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  6  مار�ض 2017 العدد 11961

EAT 105673 EAT 32353 EAT 102373

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / التميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب  ت�شجيل العالمة التجارية   :

بتاريخ: 2016/09/29    املودعة حتت رقم  : 260562 
 تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�شم: ال�شركة الوطنية لل�شمان ال�شحي )�شمان( �س م ع
 وعنوانه : �س.ب. 128888 ، اأبو ظبي ، الإمارات العربية املتحدة.

 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: خدمات التاأمني ، ال�شوؤون التمويلية ، ال�شوؤون املالية ، ال�شوؤون 
العقارية ، التاأمني ال�شحي اخلا�س ، برامج التوفري املتعلقة بال�شحة ، توفري التمويل للرعاية ال�شحية ، 

اإدارة الرعاية ال�شحية م�شبقة الدفع ، خدمات ال�شت�شارات وال�شم�شرة املتعلقة بالتاأمني ال�شحي.
الواقعة بالفئة: 36

Activ باللغة الإجنليزية مت�شل بها الرقم 8 بطريقة مميزة  و�شف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة 
حتتهم خط وعلى ميينهم خط رفيع عامودي بجانبه كلمة �شمان باللغة العربية حتتهاDaman  باللغة 

الإجنليزية فوقهما ر�شم مميز لثالثة خطوط منحنية.
ال�شرتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  6  مار�ض 2017 العدد 11961

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / التميمي وم�شاركوه
بن�شر انتقال ملكية العالمة التجارية التالية :

بتاريخ: 2015/07/08   املودعة حتت رقم: 236854 
بتاريخ: 2016/11/01 امل�شجلة حتت رقم: 236854 

با�شم : �شيالج جي ام بي اإت�س اإنرتنا�شيونال
وعنوانه: جوبيل�شرتا�شي 34 �شي اإت�س ، زوغ 6300 ، �شوي�شرا.   

رقم وتاريخ الن�شر ال�شابق يف اجلريدة الر�شمية : )    ( – )                 (
ت�شتعمل يف غ�شل وكي  اأخ��رى  وم��واد  الأقم�شة  تبيي�س  : م�ش�تح�شرات  املنتجات / اخلدمات  لتمييز  وذلك 
املالب�س ، م�شتح�شرات تنظيف و�شقل وجلي وك�شط ، عطور وزيوت عطرية ، م�شتح�شرات جتميل ، غ�شول 

)لو�شن( لل�شعر ، منظفات اأ�شنان.  
الواقعة بالفئة: 3

التعديالت على الطلب بعد الن�شر ال�شابق :
تنازل رقم : 1

ا�شم مالك العالمة : جون�شون اآند جون�شون كون�شيومر اإنك
ا�شم املتنازل له : �شيالج جي ام بي اإت�س اإنرتنا�شيونال

مهنته : م�شنعون وجتار
جن�شيته : �شوي�شرا.   

عنوانه وحمل اإقامته : جوبيل�شرتا�شي 34 �شي اإت�س ، زوغ 6300 ، �شوي�شرا.   
تاريخ انتقال امللكية : 2016/10/11

تاريخ التاأ�شري يف ال�شجل : 2016/01/30
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  6  مار�ض 2017 العدد 11961

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / التميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب  ت�شجيل العالمة التجارية   :

بتاريخ: 2016/09/29    املودعة حتت رقم  : 260565 
 تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�شم: جمموعة اأغذية �س.م.ع 
وعنوانه : �س.ب. 37725 ، اأبوظبي ، الإمارات العربية املتحدة.

والغالل  والغابات  الب�شاتني  منتجات   ، الزراعية  املنتجات  املنتجات:   / اخلدمات   / الب�شائع  لتمييز  وذلك 
غري الواردة يف فئات اأخرى ، احليوانات احلية ، الفواكه واخل�شروات الطازجة ، البذور والنباتات والزهور 

الطبيعية ، املواد الغذائية اخلا�شة باحليوانات ، ال�شعري املنبت )امللت(.
الواقعة بالفئة: 31

ثم  العربية  باللغة  اأع��الف حيوانية بخط �شغري حتتها ممتاز  كلمات  العالمة عبارة عن  العالمة:  و�شف 
ل�شارة. مميز  ر�شم  داخل  الإجنليزية  باللغة   Animal Feeds حتتها   mumtaz

ال�شرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  6  مار�ض 2017 العدد 11961

اإعالن جتديد
يعلن ق�ش�م العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / التميمي  وم�شاركوه ب

ن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودع��ة بال�رقم  : 93752
ب�اإ�ش��م : األبريتو- كالفر اإنرتنا�شيونال ، اإنك.

وعنوانه : 700 �شيلفان اأفنيو ، اإجنلوود كليف�س ، ان جيه 07632 ، الوليات املتحدة الأمريكية.
بتاريخ : 2008/07/07 وامل�ش�جلة حتت رقم : 90074 

الفئة : 3
املنتجات : م�شتح�شرات العناية بال�شعر.

ال�شرتاطات:
انت��هاء احلماية يف  تاريخ  اعتباراٌ من  اأخ��رى  �ش�نوات  ملدة ع�ش�ر  املفعول  نافذة  و�ش�تظل احلماية 

2017/04/29 وحتى تاريخ 2027/04/29
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  6  مار�ض 2017 العدد 11961

EAT 102066 EAT 102373 EAT 102658 EAT 105575

اإعالن جتديد
يعلن ق�ش�م العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / التميمي  وم�شاركوه

 بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
93932 : املودع��ة بال�رقم  

ب�اإ�ش��م : يونيليفر بي ال �شي
وعنوانه : يونيليفر هاو�س ، 100 فيكتوريا اإمبانكمنت ، لندن ، ئي �شي4واي 0دي واي ، اململكة املتحدة.

بتاريخ : 2010/04/28 وامل�ش�جلة حتت رقم : 102697 
الفئة : 35

املنتجات : خدمات جتميع جمموعة متنوعة من املنتجات للغري لتمكني العمالء من معاينتها و�شراوؤها ب�شهولة 
تر�شيح  اأجهزة  ذلك  ، مبا يف  ال�شاي  بتح�شري  اخلا�شة  والأجهزة  والأواين   ، ومنتجاته  ال�شاي  اأن��واع  بالتحديد 
ال�شاي ونقعه وتخمريه ، واأجهزة ال�شاي الكهربائية ، واأجهزة م�شخنة كهربائياً  لتح�شري ال�شاي بطريقة النقع 
، وقدور ال�شاي ، وكوؤو�س ال�شاي ، وم�شايف ال�شاي ، ومنا�شف للتقدمي مع ال�شاي ، وقطع من القما�س للتقدمي 
مع ال�شاي ، واأواين وحاويات ومعدات للمنازل واملطابخ ، مثل هذه املنتجات ميكن تقدميها من خالل حمالت 
التجارية يف جمال  امل�شاعدات  ، خدمات تقدمي  الكمبيوتر  �شبكات  باجلملة عرب  البيع  بالتجزءة ومنافذ  البيع 
اإدارة واإن�شاء وت�شميم وبناء وجتهيز وت�شغيل كل من قاعات ال�شاي ، والبارات ، واملطاعم ، وغري ذلك من املن�شاآت 
والوحدات امل�شتغلة بتقدمي الأطعمة وامل�شروبات ، خدمات اإر�شادية يف جمال الأعمال تتعلق باإن�شاء وت�شغيل واإدارة 
قاعات ال�شاي ، والبارات ، واملطاعم ، وغري ذلك من املن�شاآت والوحدات امل�شتغلة بتقدمي الأطعمة وامل�شروبات ، 

خدمات اإدارة الأعمال التجارية املتعلقة مبنح المتيازات ملحال بيع ال�شاي ، واملقاهي ، والبارات ، واملطاعم.
ال�شرتاطات:

و�ش�تظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�ش�ر �ش�نوات اأخرى اعتباراٌ من تاريخ انت��هاء احلماية يف 2017/04/30 
وحتى تاريخ 2027/04/30

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  6  مار�ض 2017 العدد 11961

اإعالن جتديد
يعلن ق�ش�م العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / التميمي  وم�شاركوه

 بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودع��ة بال�رقم  : 96975
ب�اإ�ش��م : يونيليفر بي ال �شي

وعنوانه : بورت �شناليت ، ويرال ، مر�شي�شايد ، اإجنلرتا.
بتاريخ : 2010/05/13 وامل�ش�جلة حتت رقم : 103313  

الفئة : 03
 ، املثلج  ال�شاي   ، اأ�شا�شي فيها  ال�شاى عن�شر  التى يكون  امل�شروبات   ، ال�شاي   : املنتجات 

اأع�شاب و م�شتخل�شات غري طبية اأ�شا�شها عن�شر ال�شاي ، الثلج.
ال�شرتاطات:

انت��هاء  تاريخ  من  اعتباراٌ  اأخ��رى  �ش�نوات  ع�ش�ر  مل��دة  املفعول  نافذة  احلماية  و�ش�تظل 
احلماية يف 2017/07/01 وحتى تاريخ 2027/07/01

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  6  مار�ض 2017 العدد 11961

اإعالن جتديد
يعلن ق�ش�م العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / التميمي  وم�شاركوه

 بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودع��ة بال�رقم  : 96976
ب�اإ�ش��م : يونيليفر بي ال �شي

وعنوانه : بورت �شناليت ، ويرال ، مر�شي�شايد ، اإجنلرتا.
بتاريخ : 2009/11/25 وامل�ش�جلة حتت رقم : 98036 

الفئة : 32
املنتجات : املياه املعدنية و املياه الغازية ، امل�شروبات الغري كحولية ، امل�شروبات الغازية 
و الغري غازية ، ع�شائر و م�شروبات الفواكه ، اأ�شربة و م�شتح�شرات اأخرى لتح�شري 

امل�شروبات.
ال�شرتاطات:

انت��هاء  تاريخ  من  اعتباراٌ  اأخ��رى  �ش�نوات  ع�ش�ر  مل��دة  املفعول  نافذة  احلماية  و�ش�تظل 
احلماية يف 2017/07/01 وحتى تاريخ 2027/07/01

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  6  مار�ض 2017 العدد 11961

اإعالن جتديد
يعلن ق�ش�م العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / التميمي  وم�شاركوه 

بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

93931 : املودع��ة بال�رقم  
ب�اإ�ش��م : يونيليفر بي ال �شي

وعنوانه : يونيليفر هاو�س ، 100 فيكتوريا اإمبانكمنت ، لندن ، ئي �شي4واي 0دي واي ، اململكة املتحدة.
بتاريخ : 2008/07/07 وامل�ش�جلة حتت رقم : 90079 

الفئة : 30
املنتجات : ال�شاي ، ال�شاي العطري ، ال�شاي املعالج بالنكهات ، ال�شاي املعالج بنكهات الفاكهة ، �شاي الفاكهة 
وامل�شروبات   ، ف��وري��اً  ر  املح�شَ وال�شاي   ، النقع  بطريقة  م�شتخل�شة  ع�شبية  م�شروبات   ، الع�شبي  ال�شاي   ،
رة بطريقة النقع ، م�شتح�شرات  رة فورياً ، ال�شاي املغلف ، امل�شروبات املغلفة املح�شَ امل�شتخل�شة بالنقع واملح�شَ
رة من  لعمل امل�شروبات ) ال�شاي امل�شَنع من الفاكهة اأو من الأع�شاب( ، م�شروبات ال�شاي ، امل�شروبات املح�شَ
 ، ال�شاي  ب�شكويت   ، ال�شاي  كعك   ، الطبية  الأغ��را���س  اأع��اله لال�شتخدام يف غري  املنتجات  ، وجميع  ال�شاي 
�شيكولتة ال�شاي ، رحيق ال�شاي ، منتجات ال�شاي ، م�شروبات م�شتخل�شة من اأع�شاب ال�شاي اجلافة املطحونة 
 ، التوابل   ، والفطائر   ، واخلبز   ، احلبوب  امل�شنوعة من  وامل�شتح�شرات   ، الدقيق   ، واحللوى  النبات  �شكر   ،

م�شتح�شرات لال�شتخدام يف تبيي�س ال�شاي م�شنفة �شمن هذه الفئة.
ال�شرتاطات:

و�ش�تظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�ش�ر �ش�نوات اأخرى اعتباراٌ من تاريخ انت��هاء احلماية يف 2017/04/30 
وحتى تاريخ 2027/04/30

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  6  مار�ض 2017 العدد 11961

EAT 105576 EAT 105583 EAT 105584 EAT 105591
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العدد 11961 بتاريخ 2017/3/6   
  اعـــــــــالن تغيري ا�شم

تقدم املواطن/ احمد خمي�س حمد العلوي - بطلب اىل حمكمة 
)احمد( من  ا�شمه  بتغيري  التوثيقات  ق�شم  البتدائية-  اأبوظبي 

املذكور  الق�شم  اىل  به  يتقدم  اعرتا�س  لديه  فمن  اىل)حمد(   
باملحكمة خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر العالن.

منى علي املروي - موثق اول 

 حممد �شامل املن�شوري  

قا�شي توثيقات         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء)
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق

العدد 11961 بتاريخ 2017/3/6   
 اعالن ن�شرا        

حيث  وذلك  فكان  خور  مدينة  ومقرها  بوعلي  /�شعاد  عليه  املدعي  اإىل 
اأقام  قد  م�شعود  را�شد  عبداهلل  الوكيل  الناعور  حممد  �شامل  املدعي/  اأن 
�شدكم دعوى ايجارية بالرقم 2017/22  تنفيذ لدى جلنة ف�س  املنازعات 
اليجارية ببلدية مدينة خور فكان فيقت�شي ح�شوركم �شخ�شيا اأو وكيال 
عنكم لتقدمي طلباتكم اأو تنفيذ احلكم ال�شادر يف مدة 15 يوم من تاريخ 
وكيل عنكم يف  اإر�شال  اأو عدم  تخلفكم عن احل�شور  . ويف حالة  الإعالن 

الوقت املحدد فاإن اللجنة �شوف تقوم بنظر الدعوى يف غيابكم
جلنة ف�ض املنازعات اليجارية 
قلم التنفيذ 

 المارات العربية املتحدة
 حكومة ال�شارقة

  بلدية مدينة خورفكان
العدد 11961 بتاريخ 2017/3/6   

اعالن جمموعه )بالن�شر)    
اىل املنفذ �شدها : فينك�س ملقاولت البناء - �س ذ م م 

املبالغ  ب�شداد  لل��زام��ك  وذل��ك  ادن���اه،  بالك�شف  املو�شحة  التنفيذات  اق��ام��وا  التنفيذ  طالبي  ان  مبا 
املو�شحه به خالل )15( يوما من تاريخ التبليغ وعليه فان املحكمة �شتتخذ الج��راءات التنفيذية 

بحكم يف حال عدم اللتزام بالقرار املذكور 

ق�شم الق�شايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم التنفيذ
2017/124 تنفيذ عمايل 
2017/177 تنفيذ عمايل 
2017/126 تنفيذ عمايل 
2017/120 تنفيذ عمايل 
2017/178 تنفيذ عمايل 
2017/179 تنفيذ عمايل 
2017/399 تنفيذ عمايل 

م
1
2
3
4
5
6
7

اجلهة طالبة التنفيذ
فينود جوبتا جايكي�شون جوبتا 

كانهايا �شاوهان 
فيدبراكا�س رام كومار

حممد تنوير حممد �شادق
حممد اليا�س برويز اجمد 

�شاهيدون م�شيح م�شتاق م�شيح
حممد بوتا حممد رفيق  

ر�شم التنفيذ
 900 درهم 
900 درهم 
900 درهم 
900 درهم 
900 درهم 
900 درهم 
900 درهم 

املبلغ املنفذ به
3950 درهم    
4284 درهم   
3955 درهم   
8100 درهم   
4115 درهم   
4615 درهم   
4748 درهم   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11961 بتاريخ 2017/3/6   
اعالن جمموعة ) بالن�شر)      

                      اىل املنفذ �شدها : م�شغل رمي الورىللمالب�س    مبا ان طالبي التنفيذ 
اقاموا التنفيذات املو�شحة بالك�شف ادناه- وذلك للزامك ب�شداد املبالغ املو�شحة به 
خالل )15( يوما من تاريخ التبليغ وعليه فان املحكمة �شتتخذ الجراءات التنفيذية 

بحكم يف حال عدم اللتزام بالقرار املذكور.

 ق�شم الق�شايا العمالية  

ر�شم التنفيذ املبلغ املنفذ به  رقم التنفيذ
900  درهم

900  درهم

6900  درهم

8501  درهم 

اجلهة طالبة التنفيذ 
  عبد الفتاح بروهى نبي 

داد بروهي 
مري حممد بروهي غالم 

م�شطفى بروهي 

 2017/58
تنفيذ عمايل

 2017/59
تنفيذ عمايل

م
1

2

العدد 11961 بتاريخ 2017/3/6   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2015/1441 جتاري كلي                                                
اىل املحكوم عليه/1- �شركة الزاوية الذهبية ل�شالح الط��ارات - ذ م م  2- حامد م�شطفى رحيمي  3- موؤ�ش�شة برج 
ال�شاعة ل�شالح الطارات  4- غالمر�شا كرامي ر�شائي 5- حامد عبدالرحمن فا�شلي جمهويل حمل القامة نعلنكم 
بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ  2016/9/26 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح/ بنك �شادرات ايران حكمت 
املحكمة مبثابة ح�شوري : - اول : بالزام املدعي عليهما الوىل والثاين بالت�شامن والتكافل فيما بينهما بان يوؤديا للبنك 
للمدعي مبلغ مليون ومائة وت�شعة و�شتون الف ومائة واربعة واربعون درهما و�شبعة واربعون فل�شا والفوائد القانونية 
بواقع 9% من تاريخ قيد النزاع يف 2015/8/6 وحتى ال�شداد التام. - ثانيا : - الزام املدعي عليه الثالث باملديونية �شالفة 
البيان بالت�شامن مع املدعي عليها الوىل يف حدود مبلغ خم�شمائة وخ�شمون الف درهم والفوائد القانونية بواقع %9 
عن هذا املبلغ من تاريخ قيد النزاع يف 2015/8/6 وحتى ال�شداد التام.  - ثالثا :- الزام املدعي عليها الرابعة باملديونية 
�شالفة البيان بالت�شامن مع املدعي عليها الوىل يف حدود مبلغ مائتني وثمانية ع�شر الفا و�شتمائة وخم�شون درهم  - 
رابعا الزام املدعي عليهما اخلام�شة وال�شاد�س باملديونية �شالفة البيان بالت�شامن مع املدعي عليها الوىل يف حدود مبلغ 
مائتني واربعة ع�شر الف وثمامنائة وت�شعون درهم.  - خام�شا : الزام املدعي عليهما ال�شابعة والثامن باملديونية �شالفة 
البيان بالت�شامن. حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا 

العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11961 بتاريخ 2017/3/6   

اإعالن بالن�شر
 رقم )2017/1329) 

املنذر : املوثوق للعقارات 
املنذر اليه  : مطعم �شتيب باي �شتيب - �س ذ م م 

تخطر املخطره/املخطر اليه ب�شرورة �شداد امل�شتحقات اليجارية او الخالء العني املذكورة وت�شليمها 
للمنذر باحلالة التي ت�شلمها عليها و�شداد امل�شتحقات اليجارية املرت�شدة بذمته حتى تاريخ الخالء 
املاء والكهرباء وغريها عن مده  التام مع ا�شالح ما قد يكون حلق بالعني من تلف وت�شوية ح�شاب 

�شغله للعني وذلك يف خالل مدة اق�شاها ثالثني يوما من تاريخه ا�شتالمه هذا النذار
من  ي�شتجد  وما  ذكر  مبا  للمطالبة  الالزمة  الق�شائية  الج���راءات  اتخاذ  اىل  املنذرة  �شت�شطر  واإل 
امل�شتاأجر  كامال مبطالبه  بحقه  املوؤجر  ويحتفظ  وال�شرر  للعطل  اجلابر  والتعوي�س  ايجارية  قيمة 
بكافة  اليه  املنذر  املذكور وحتميل  العقار  اخالء  التاأخري يف  وال�شرر على  للعطل  بالتعوي�س اجلابر 

ر�شوم وم�شاريف التقا�شي واتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11961 بتاريخ 2017/3/6   
اإعالن بالن�شر

 رقم )2017/1328) 
املنذر : املوثوق للعقارات 

املنذر اليه  :  - �شرتاند لالعمال الكهربائية وال�شحية 
تخطر املخطره/املخطر اليه ب�شرورة �شداد امل�شتحقات اليجارية او الخالء العني املذكورة وت�شليمها 
للمنذر باحلالة التي ت�شلمها عليها و�شداد امل�شتحقات اليجارية املرت�شدة بذمته حتى تاريخ الخالء 
املاء والكهرباء وغريها عن مده  التام مع ا�شالح ما قد يكون حلق بالعني من تلف وت�شوية ح�شاب 

�شغله للعني وذلك يف خالل مدة اق�شاها ثالثني يوما من تاريخه ا�شتالمه هذا النذار
من  ي�شتجد  وما  ذكر  مبا  للمطالبة  الالزمة  الق�شائية  الج���راءات  اتخاذ  اىل  املنذرة  �شت�شطر  واإل 
امل�شتاأجر  كامال مبطالبه  بحقه  املوؤجر  ويحتفظ  وال�شرر  للعطل  اجلابر  والتعوي�س  ايجارية  قيمة 
بكافة  اليه  املنذر  املذكور وحتميل  العقار  اخالء  التاأخري يف  وال�شرر على  للعطل  بالتعوي�س اجلابر 

ر�شوم وم�شاريف التقا�شي واتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11961 بتاريخ 2017/3/6   
انذار عديل بالن�شر

 رقم )30085-3)  
املنذرة : �شنتميرت كيوب للعقارات 

املنذر اليها  : 1-  الو�شي للخياطه والتطريز  - جمهول حمل القامة 
املفو�س  ال�شخ�س  حل�شور  اليها  للمنذر  العديل  الن��ذار  هذا  تر�شل  املنذرة  فان 
 / �شركة  مقر  اىل  بها  اخلا�شة  وال�شيكات  الي��ج��ار  عقد  على  قانونا  بالتوقيع 
�شنتميرت كيوب للعقارات - باإمارة دبي - منطقة بور�شعيد - بناية العوي�س مكتب 
بالقيمة  اخلا�شة  وال�شيكات  ال�شابقة  ال�شروط  بح�شب  العقد  لتوقيع   M01
موؤ�ش�شة  موؤ�شر  بح�شب  القانونية  الي��ج��اري��ة  ال��زي��ادة  اليها  م�شافا  الي��ج��اري��ة 

التنظيم العقاري يف حينه وذلك بتاريخ 2017/6/21. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11961 بتاريخ 2017/3/6   
انذار عديل بالن�شر
رقم )2017/1340)

املنذرة : فو�شون اأ�س اإيه اإ�س 
اىل املنذر اليها : باري�س جروب - جمهويل حمل القامة 

 ، اإ���س(  اي��ه  اأ���س  امل��ن��ذرة )فو�شون  ، تعلمكم  اع��اله  اليه بالرقم  امل�شار  مبوجب ه��ذا الن���ذار 
بتاريخ  اليها  املنذر  اإخطار  على  بالتاأكيد   2016 نوفمرب   25 يف  املر�شلة  الر�شالة  مب�شمون 
24 اكتوبر 2016 والذي اأ�شارت مبوجبه املنذرة اىل اتفاقية الإمتياز املوؤرخه يف 1 اأغ�شط�س 
2007 واأبدت عدم رغبتها يف الدخول يف اتفاق جديد مع املنذر اليها �شواء بذات ال�شروط او 
 ،  2018 مار�س   31 بتاريخ  انتهائها  عند  وذلك  املذكورة  الإمتياز  لتفاقية  م�شابهة  ب�شروط 
علما باأن ن�شخة من امل�شتندات امل�شار اليها خمفوظة مع الن��ذار املبني اعاله لدى الكاتب 

العدل يف اإمارة دبي 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11961 بتاريخ 2017/3/6   
انذار عديل بالن�شر

 رقم )1317-3)  
املنذرة : �شنتميرت كيوب للعقارات 

 املنذر اليها  : 1-  �شركه الفلق للخدمات الفنية - �س ذ م م - جمهول حمل القامة 
املفو�س  ال�شخ�س  حل�شور  اليها  للمنذر  العديل  الن��ذار  هذا  تر�شل  املنذرة  فان 
 / �شركة  مقر  اىل  بها  اخلا�شة  وال�شيكات  الي��ج��ار  عقد  على  قانونا  بالتوقيع 
�شنتميرت كيوب للعقارات - باإمارة دبي - منطقة بور�شعيد - بناية العوي�س مكتب 
بالقيمة  اخلا�شة  وال�شيكات  ال�شابقة  ال�شروط  بح�شب  العقد  لتوقيع   M01
موؤ�ش�شة  موؤ�شر  بح�شب  القانونية  الي��ج��اري��ة  ال��زي��ادة  اليها  م�شافا  الي��ج��اري��ة 

التنظيم العقاري يف حينه وذلك بتاريخ 2017/6/14. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11961 بتاريخ 2017/3/6   
انذار عديل بالن�شر
رقم )2017/1323)

املنذرة : الأمني للنقل العام - �س ذ م م - بوكالة املحامي / زايد ال�شحي 
املنذر اليه : كوندور ملقاولت ال�شقالت - ذ م م - جمهول حمل القامة 

وقدره  امل��ن��ذرة  ل�شالح  بذمتها  امل��رت���ش��د  املبلغ  ب����اأداء  ال��ي��ه  للمنذر  امل��ن��ذر  يتوجه 
جاء  ما  على  للرد  الن���ذار  ه��ذا  تاريخ  من  اي��ام  �شبعة  ومتهله   ، درهما   )121.784(
القانونية الالزمة قبلكم واللجوء  بالنذار وال �شن�شطر لتخاذ كافة الج��راءات 
اجلابر  والتعوي�س  عنه  القانونية  وال��ف��ائ��دة  امل�شتحق  باملبلغ  للمطالبة  للق�شاء 
ر�شوم  اليها  املنذر  حتمل  مع  املعجل  بالنفاذ  م�شمول  بحكم  ا�شرار  من  ا�شابها  ملا 

وم�شروفات التقا�شي واتعاب املحاماة.  
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11961 بتاريخ 2017/3/6   
انذار عديل بالن�شر

 رقم )1318-3) 
املنذرة : �شنتميرت كيوب للعقارات 

املنذر اليها  : 1-  �شركة �شبيب فرحاين للمعدات البحرية - �س ذ م م
ال��ع��ديل للمنذر اليها  امل��ن��ذرة تر�شل ه��ذا الن���ذار  جمهول حم��ل الق��ام��ة - ف��ان 
حل�شور ال�شخ�س املفو�س بالتوقيع قانونا على عقد اليجار وال�شيكات اخلا�شة 
بها اىل مقر �شركة / �شنتميرت كيوب للعقارات - باإمارة دبي - منطقة بور�شعيد 
- بناية العوي�س مكتب M01 لتوقيع العقد بح�شب ال�شروط ال�شابقة وال�شيكات 
بح�شب  القانونية  اليجارية  الزيادة  اليها  م�شافا  اليجارية  بالقيمة  اخلا�شة 

موؤ�شر موؤ�ش�شة التنظيم العقاري يف حينه وذلك بتاريخ 2017/6/30. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11961 بتاريخ 2017/3/6   

انذار عديل بالن�شر
 رقم )2017/1264) 

املنذرة : هنا ومرمي بنات عبيد حممد عبداهلل احللو - اإماراتي اجلن�شية - ب�شفته موؤجر 
وميثلهم بالوكالة / تامر عبد احلميد ممدوح احمد - 0506645340 

العنوان : مكتب ايه تي اإم لتدقيق احل�شابات - 602- بناية الزرعوين - �شارع الرقة - ديرة - دبي 
املنذر اليه : �شركة قطع الغيار العاملية - �س ذ م م - ب�شفته م�شتاأجر 

العنوان : م�شتودع رقم )1( مبنطقة اخلبي�شي والواقع بالعقار املقام على قطعة ار�س رقم )184( 
املو�شوع : اإخطار بالخالء نظرا لعدم جتديد عقد اليجار وعدم �شداد القيمة اليجارية 

املنذر يخطر املنذر اليه ب�شداد ما ا�شتحق عليه من مبالغ واملرت�شد يف ذمته من القيمة اليجارية حتى تاريخ 
اخالء العني وذلك خالل موعد اق�شاه 30 يوما من تاريخ ن�شر هذا الخطار وال �شت�شطر املنذرة اىل اتخاذ 
كافة الجراءات القانوينة واملطالبة باخالء العقار طبقا لن�س املادة 1/25 من القانون رقم 26 ل�شنة 2007 
وتعديالته . ورفع الدعوى املو�شوعية وا�شتالم القيمة اليجارية حتى تاريخ الخالء التام وا�شتالم العقار 

خاليا من ال�شواغل وحتميل املنذر اليه الر�شوم وم�شاريف التفا�شي واتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11961 بتاريخ 2017/3/6   
انذار عديل بالن�شر
 رقم )2017/1331) 

املنذر / اأميلي جويلوت اريندون- فلبينية اجلن�شية 
املنذر اليه : روديلني البي ايليو ترييو- فلبينية اجلن�شية

جمهولة حمل القامة 
ان املنذرة تنذر املنذر اليها ب�شداد مبلغ 61240 درهم قيمة ال�شيك ويف غ�شون 
خم�شة ايام من تاريخ ن�شر هذا النذار وال �شوف ت�شطر املنذر لتخاذ كافة 
للمطالبة  التجارية  الدعوى  واقامة  اليها  املنذر  �شد  القانونية  الج��راءات 

والفوائد القانونية والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11961 بتاريخ 2017/3/6   

اعالن جمموعه )بالن�شر) 
                         اىل املنفذ �شدها : �شقر املدينة للخدمات الفنية - �س ذ م م  مبا ان طالبي 
التنفيذ اقاموا التنفيذات العمالية املو�شحة بالك�شف ادناه- وذلك للزامك ب�شداد املبالغ 
الجراءات  �شتتخذ  املحكمة  فان  وعليه  التبليغ  تاريخ  يوما من   )15( به خالل  املو�شحة 

التنفيذية بحكم يف حال عدم اللتزام بالقرار املذكور.

 ق�شم الق�شايا العمالية  

ر�شم التنفيذاملبلغ املنفذ به  رقم التنفيذ
 19085 درهم 
20947 درهم 
20714 درهم 
18331 درهم 

6272.13 درهم 

 1537 درهم 
1667 درهم 
1651 درهم 
1484 درهم 
900 درهم 

اجلهة طالبة التنفيذ 
حممد نور العامل حممد عرب علي 
حممد ماأمون الر�شيد حممد نورول

عبد القادر غتزي عبد الرحمن 
ربيع الهارون ر�شيد 

م�شعود ح�شن عبد املتني  

 2016/3994 تنفيذ عمايل 
2016/4003 تنفيذ عمايل 
2016/3998 تنفيذ عمايل 
2016/3996 تنفيذ عمايل 
2016/3992 تنفيذ عمايل 

م
1
2
3
4
5

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11961 بتاريخ 2017/3/6   

اعالن جمموعه )بالن�شر) 
                         اىل املنفذ �شدها : �شقر املدينة للخدمات الفنية - �س ذ م م  مبا ان طالبي 
التنفيذ اقاموا التنفيذات العمالية املو�شحة بالك�شف ادناه- وذلك للزامك ب�شداد املبالغ 
الجراءات  �شتتخذ  املحكمة  فان  وعليه  التبليغ  تاريخ  يوما من   )15( به خالل  املو�شحة 

التنفيذية بحكم يف حال عدم اللتزام بالقرار املذكور.

 ق�شم الق�شايا العمالية  

ر�شم التنفيذاملبلغ املنفذ به  رقم التنفيذ
21646 درهم 

19277.60 درهم 
14680 درهم 
18556 درهم 
13880 درهم

 1716 درهم 
1550 درهم 
1228 درهم 
1500 درهم 
1172 درهم 

اجلهة طالبة التنفيذ 
عبد الوهاب حاجي عبدال�شبحان

�شومون مياه عبدالكرمي
�شهيل مياه ا�شماعيل

ريحان مريدا حممد موهان مريدا
نورنبي حنيف 

 2016/4000 تنفيذ عمايل 
2016/4004 تنفيذ عمايل 
2016/3995 تنفيذ عمايل 
2016/4005 تنفيذ عمايل 
2016/4002 تنفيذ عمايل 

م
1
2
3
4
5

العدد 11961 بتاريخ 2017/3/6   
الدعوى رقم  2016/382 نزاع جتاري تعيني خبري

ال�شادة / هاين اجل�شمي للمحاماة وال�شت�شارات  القانونية 
عناية ال�شتاذ / ح�شام احمد علي  

ا�شمائهم مبوعد  الآتية  باإعالن  التكرم  ، نرجو  املو�شوع اعاله  بال�شارة اىل 
اج��ت��م��اع اخل���ربة املعلن ب��ال��دع��وى امل��ذك��ورة اع���اله ب��ت��اري��خ الرب��ع��اء املوافق 

2017/3/8 م ال�شاعة العا�شرة �شباحا ، وهم 
1- �شيد طالب ح�شني - مدعي عليه اوىل 

2- ور�شة الهدى لل�شيارات - مدعي عليه ثاين 
وموافاتنا ب�شورة من الإعالن.    

حممد مو�سى ال�سواهيني
اخلبري التاأمني املكلف مبحاكم دبي - بطاقة رقم 142  

اإعالن مدعي عليهم بالن�شر 

العدد 11961 بتاريخ 2017/3/6   
انذار عديل بالن�شر
 رقم )2017/1266) 

املنذرة : هنا ومرمي بنات عبيد حممد عبداهلل احللو - اإماراتي اجلن�شية - ب�شفته موؤجر 
وميثلهم بالوكالة / تامر عبد احلميد ممدوح احمد - 0506645340 

العنوان :  مكتب ايه تي اإم لتدقيق احل�شابات - 602 - بناية الزرعوين - �شارع الرقة - ديرة - دبي 
املنذر اليه : �شركة �شعيد خليل للتجارة وميثلها بوجني كي ، ب�شفته م�شتاأجر 

العنوان : مكتب رقم )1( مبنطقة البطني والواقع بالعقار املقام على قطعة ار�س رقم )114/197(  
املو�شوع : اإخطار بالخالء نظرا لعدم جتديد عقد اليجار وعدم �شداد القيمة اليجارية 

املنذر يخطر املنذر اليه ب�شداد ما ا�شتحق عليه من مبالغ واملرت�شد يف ذمته من القيمة اليجارية حتى تاريخ 
اخالء العني وذلك خالل موعد اق�شاه 30 يوما من تاريخ ن�شر هذا الخطار وال �شت�شطر املنذرة اىل اتخاذ 
كافة الجراءات القانوينة واملطالبة باخالء العقار طبقا لن�س املادة 1/25 من القانون رقم 26 ل�شنة 2007 
وتعديالته . ورفع الدعوى املو�شوعية وا�شتالم القيمة اليجارية حتى تاريخ الخالء التام وا�شتالم العقار 

خاليا من ال�شواغل وحتميل املنذر اليه الر�شوم وم�شاريف التفا�شي واتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11961 بتاريخ 2017/3/6   

  اعالن بالن�شر
املرجع : 41

 ، في�شل  بن  اهلل  عبد  حممد  احمد  خليفة  ال�شيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
اإماراتي  اجلن�شية قام بالبيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 100% اىل ال�شيد/ 
وليد حممد ابراهيم ا�شماعيل ، م�شري اجلن�شية ، يف الرخ�شة التجارية امل�شماة 
دائرة  من   )540861( برقم  واملرخ�شة   - والعالن  للدعاية  ال�شود  احل�شان   /

التنمية القت�شادية بال�شارقة. 
 وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة  
2013 يف �شان الكاتب العدل.فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم 
ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن  اليه بعد  امل�شار  الت�شديق  على الجراء 

لديه اي اعرتا�س على ذلك عليه اتباع ال�شبل القانونية حيال ذلك. 
  الكاتب العدل بال�شارقة    

وزارة العدل
 ال�شئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات - ال�شارقة 

العدد 11961 بتاريخ 2017/3/6   
    يف الق�شية رقم 2016/1986 جتاري كلي 

املرفوعة من : بنك ملي ايران - فرع �شركة اجنبية( بوكالة : من�شور عبداهلل حممد 
ال��زرع��وين  �شد : 1- اح�شان حممد علي ترابي  2- ليت�شاين للتجارة - �شركة  احمد 
ي��ار ترابي  - بال�شارة اىل كتاب حمكمة  ال��ه  ذات م�شوؤولية حم���دودة(  3- حممد علي 
دبي البتدائية املوؤرخ يف 2017/03/5 واملت�شمن تكليفي خبريا يف الق�شية املذكورة اعاله 
املوافق  الربعاء  يوم  املذكورة  الق�شية  يف  خربة  اجتماع  عقد  تقرر  بانه  علما  نحيطكم 
2016/03/15 ال�شاعة 11.00 �شباحا  وذلك على العنوان التايل: مكتب اخلبري: احمد 
الوطنية  دب��ي  بناية   302 رق��م  مكتب  الثالث-  الطابق  كابيتال-  الهالل  ل��وت��اه-  ماجد 
للتامني- بجانب ديرة �شيتي �شنرت- بور�شعيد هاتف 2999000-04 لذا ندعوكم للح�شور 

يف املوعد املذكور وتقدمي كافة مالديكم من م�شتندات ومذكرات 
اخلبري/ احمد ماجد لوتاه- رقم قيد )111)

الهالل كابيتال
    اعالن ن�شر اجتماع خربة

العدد 11961 بتاريخ 2017/3/6   
    يف الق�شية رقم 2016/1974 جتاري كلي 

املرفوعة من : امل�شرف العربي لال�شتثمار والتجارة اخلارجية - بوكالة عبداهلل الناخي 
 للمحاماة وال�شت�شارات القانونية �شد : املدعي عليهم : 1- مايكروتوب للكمبيوتر - ذ م م  
2- نور الدين حممد ذياب اليف  بال�شارة اىل كتاب حمكمة دبي البتدائية املوؤرخ 
يف 2017/03/5 واملت�شمن تكليفي خبريا يف الق�شية املذكورة اعاله نحيطكم علما 
بانه تقرر عقد اجتماع خربة يف الق�شية املذكورة يوم الربعاء املوافق 2016/03/15 
ماجد  احمد  اخلبري:  مكتب  التايل:  العنوان  على  وذل��ك   - ظهرا   12.00 ال�شاعة 
 - القطرية(  للتاأمني )اخل��ط��وط  الوطنية  دب��ي  ، مبنى  بور�شعيد   - دب��ي  ل��وت��اه-  
كافة  وتقدمي  امل��ذك��ور  املوعد  يف  للح�شور  ندعوكم  ل��ذا   -  302 مكتب   -3 الطابق 

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

الهالل كابيتال
    اعالن ن�شر اجتماع خربة

العدد 11961 بتاريخ 2017/3/6   

 اإعالن بالن�شر- بالحالة  
 2017/15 جتاري جزئي

اىل املدعي عليها : ايوم يت انني ري�شتام  - اجلن�شية : اندون�شيا 
بناء على طلب / عبداهلل ح�شن مراد 

املدعي  �شد  2017/15 جت��اري جزئي  احلقوقية  الدعوى  اأق��ام  قد  املدعي  ان  حيث 
املدعي  �شفر  ومنع  وامل�شاريف  والر�شوم  للمدعي  درهم   17000 مبلغ  بدفع  عليهما 
ال��دع��وى بحالتها اىل  احالة  ال��ت��ام. وحيث متت  ال�شداد  ال��دول��ة حتى  خ��ارج  عليها 
الثانية  التجارية  املدنية  ال��دائ��رة  اىل  ح�شورك  يقت�شي  مم��ا  املخت�شة  ال��دائ��رة 
التا�شعة �شباحا  ال�شاعة  راأ�س اخليمة يوم الربعاء  املوفق 2017/3/15 م  مبحكمة 

وتقدمي ما لديك من بيانات ودفوع.  
حرر بتاريخ 2017/3/5 

 مكتب اإدارة الدعوى 

 حكومة  را�ض اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 11961 بتاريخ 2017/3/6   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2016/1175 جتاري كلي                                                
اىل املحكوم عليهم/1- مرو�شت للتجارة العامة - �س ذ م م 2- مهرداد منوجهر احتاد مرو�شتي  3- 
حممد علي ح�شن دهقاين حممد  اأبادي جمهويل حمل القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها 
املنعقدة بتاريخ  2017/1/26  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح/بنك �شادرات ايران اول : بالزامهم  
بالت�شامن والتكافل فيما بينهم بان يوؤدوا للنبك املدعي مبلغ ثالثة ماليني و�شتمائة وثمانية و�شتون 
الفا ومائة وثالثة وثمانون درهم واربعة ع�شر فل�شا والفوائد القانونية بواقع 9% �شنويا من تاريخ 
قيد النزاع احلا�شل يف 2016/4/26 حتى ال�شداد التام والزمت املدعي عليهم الوىل والثاين والثالث 
امل�شاريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة. ثانيا : ح�شوريا باإثبات ترك اخل�شومة بالن�شبة 
للمدعي عليهما الرابعة واخلام�س والزام املدعي مب�شاريف الرتك.   حكما مبثابة احل�شوري قابال 
لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11961 بتاريخ 2017/3/6   

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2016/1867 جتاري جزئي 

اىل املحكوم عليه/1- �شركة فوالة التجارية - �س ذ م م - فرع - جمهول حمل القامة 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ  2016/11/23  يف الدعوى املذكورة 
اعاله ل�شالح/�شركة علي ع�شكري كرا�شي للتجارة العامة - �س ذ م م - بالزام املدعي 
درهم  واربعني  و�شتمائة وخم�شة  الف  واربعني  مائة  للمدعية مبلغ  ت��وؤدي  بان  عليها 
 2016/8/4 يف  احلا�شل  الق�شائية  املطالبة  تاريخ  من   %9 بواقع  القانونية  والفائدة 
اتعاب املحاماة.    ال�شداد والزمتها بامل�شروفات ومببلغ  الف درهم مقابل  وحتى متام 
اليوم  م��ن  اعتبارا  يوما  ثالثني  خ��الل  لال�شتئناف  قابال  احل�شوري  مبثابة  حكما 
التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد 

اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 11961 بتاريخ 2017/3/6   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/702  عمايل جزئي

جمهول  �������س.ذ.م.م  الفنية  ل��ل��خ��دم��ات  1-ب���روت���وك���ول   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
حم��ل الق���ام���ة مب��ا ان امل��دع��ي /م��ع��ني ال��دي��ن ���ش��ي��د ع��ل��ي ق��د اأق����ام عليك 
الدعوى ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )13429 درهم( 
ال�شكوى  رق��م   . وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م(   2000( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة 
املوافق  الرب���ع���اء  ي���وم  ج��ل�����ش��ة  ل��ه��ا  وح�����ددت   MB168828138AE
مكلف  ف��اأن��ت  ل���ذا   ch1.A.2:بالقاعة ���س   8.30 ال�����ش��اع��ة   2017/3/8
باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11961 بتاريخ 2017/3/6   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2016/6038  عمايل جزئي
املدعي / ان  القامة مبا  العبد جمهول حمل  / 1-حممد خالد  املدخل  اىل اخل�شم 

ال�شميلي  البي�س  ح�شن  �شامل  مبالكتها/حنان  ممثله   - للمحاماة  ال�شيويف  موؤ�ش�شة 
املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  الباي�س  ح�شن  ���ش��امل  وميثله:حنان 
�شاملة قيمة تذكرة عودة مببلغ وقدره  مب�شتحقات عمالية وقدرها )88.800 درهم( 
)2000 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال 
الثالثاء  ي��وم  جل�شة  لها  وح��ددت   MB164014042AE ال�شكوى  رق��م  كفالة. 
لذا فاأنت مكلف باحل�شور   ch1.A.1:املوافق 2017/3/14 ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11961 بتاريخ 2017/3/6   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/1173  عمايل جزئي
جمهول  الب�شائع  ح���زم  وخ��دم��ات  للنقل  1-ال�����ش��درة   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
اأق��ام عليك  حمل القامة مبا ان املدعي /حممد ا�شفاق حممد ريا�س قد 
الدعوى ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )19913 درهم( 
ال�شكوى  رق��م   . وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م(   1000( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة 
اخلمي�س  ي��وم  جل�شة  لها  وح���ددت   MB167470559AE/2017
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا  القا�شي  مبكتب  ���س   8.30 ال�شاعة   2017/3/16 امل��واف��ق 
باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11961 بتاريخ 2017/3/6   

       اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2016/8258  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-هو�شنارا لالن�شاءات ذ.م.م فرع دبي جمهول حمل القامة 
اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها  مبا ان املدعي /ظفر اقبال حممد اقبال  قد 
املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )10515 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )1000 
 MB166670678AE/2016:درهم( والر�شوم وامل�شاريف  رقم ال�شكوى
�س   8.30 ال�����ش��اع��ة   2017/3/21 امل���واف���ق  ال��ث��الث��اء   ي���وم  جل�شة  ل��ه��ا  وح����ددت 
بالقاعة:ch1.A.5 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام 

على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�ض ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11961 بتاريخ 2017/3/6   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/212  عمايل جزئي
���س.ذ.م.م جمهول حمل  الداخلي  املدعي عليه / 1-ديفيجني 9 للت�شميم  اىل 
القامة مبا ان املدعي /اجيث بايثينيبارامبا  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )42466 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )1000 
 MB166998907AE/2016:درهم( والر�شوم وامل�شاريف  رقم ال�شكوى
�س   8.30 ال�����ش��اع��ة   2017/3/21 امل���واف���ق  ال��ث��الث��اء   ي���وم  جل�شة  ل��ه��ا  وح����ددت 
بالقاعة:ch1.A.5 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام 

على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�ض ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11961 بتاريخ 2017/3/6   

       اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2016/8407  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-ال�شطر للخدمات الفنية �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي /ا�شحاق �شمري حنا �شيحه  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )31132 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
درهم( والر�شوم  وامل�شاريف  رقم ال�شكوى:MB166808528AE وحددت لها 
 ch1.A.2:جل�شة يوم اخلمي�س  املوافق 2017/3/16 ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل، ويف حالة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11961 بتاريخ 2017/3/6   

       اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2016/5373  عمايل جزئي

/ املدعي  ان  مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهول  العبد  خالد  1-حممد   / املدخل  اخل�شم  اىل 
البي�س  ح�شن  ���ش��امل  املحامية/حنان  مبالكتها  ممثله  للمحاماة  ال�شيويف  موؤ�ش�شة 
ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  الباي�س   ح�شن  �شامل  وميثله:حنان  ال�شميلي 
 2000( مببلغ  ع���ودة  وت��ذك��رة  دره���م(   91000( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة 
درهم( والر�شوم  وامل�شاريف  واتعاب املحاماة و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة 
املوافق  اخلمي�س   يوم  جل�شة  لها  وح��ددت   MB164031057AE:ال�شكوى رقم 
من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  لذا   ch1.A.1:بالقاعة �س   8.30 ال�شاعة   2017/3/9
قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك 
اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�ض ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11961 بتاريخ 2017/3/6   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2016/8696  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-�شالون الوداد جمهول حمل القامة مبا ان املدعي /�شازية 
ازاد ازاد �شهزاد  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات عمالية 
وقدرها )24313 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )1500 درهم( والر�شوم وامل�شاريف  
يوم  جل�شة  لها  وح��ددت   MB166774065AE/2016:ال�شكوى رق��م 
الثالثاء  املوافق 2017/3/21 ال�شاعة 8.30 �س مبكتب القا�شي لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور 
م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11961 بتاريخ 2017/3/6   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2017/33  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �شده/1- كورتيم ال�شرق الأو�شط �س.م.ح جمهول حمل القامة 
مبا ان طالب التنفيذ/ميبار امبيل �شوبر اهمانيان راجان وميثله:ابراهيم 
امل��ذك��ورة اعاله  التنفيذية  ال��دع��وى  اأق���ام  عليك  ق��د  امل��ال   ابراهيم  ح�شن 
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )556749( درهم اىل طالب التنفيذ او 
خزينة املحكمة بال�شافة اىل مبلغ )20400( درهم ر�شوم خلزينة املحكمة.  
عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج����راءات  �شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  وعليه 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11961 بتاريخ 2017/3/6   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2017/333  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �شده/1- نيو الهاول لتجارة ال�شكراب �س.ذ.م.م جمهول حمل 
اأقام   قد  رم�شان   حممد  علي  التنفيذ/مق�شود  طالب  ان  مبا  القامة 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
املحكمة بال�شافة  او خزينة  التنفيذ  وقدره )16000( درهم اىل طالب 
املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر���ش��وم  دره��م   )1290( مبلغ  اىل 
بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج����راءات  �شتبا�شر 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11961 بتاريخ 2017/3/6   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2016/4160  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �شده/1- اك�شيلن�س بل�س للخدمات الفنية �س.ذ.م.م جمهول 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/حممد امني حممد �شايف  قد اأقام  
عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )10150( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�شافة اىل 
مبلغ )911( درهم ر�شوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11961 بتاريخ 2017/3/6   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2017/315  تنفيذ عمايل 
حمل  جمهول  ����س.ذ.م.م  ال�شيارات  لتاأجري  كاتانا  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/حممد �شهيد ال�شالم �شي  قد اأقام  عليك 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
اىل  بال�شافة  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )41999(
مبلغ )3110( درهم ر�شوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11961 بتاريخ 2017/3/6   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2016/4161  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �شده/1- اك�شيلن�س بل�س للخدمات الفنية �س.ذ.م.م جمهول 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/نعيم ا�شغر حممد ا�شغر  قد اأقام  
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )8150( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�شافة اىل 
مبلغ )900( درهم ر�شوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11961 بتاريخ 2017/3/6   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2017/439  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �شده/1- هدف التوا�شل للدعاية والعالن �س.ذ.م.م جمهول 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/حممود علي فرحات حلوة  قد اأقام  
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
املحكمة بال�شافة  او خزينة  التنفيذ  وقدره )48619( درهم اىل طالب 
املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر���ش��وم  دره��م   )3577( مبلغ  اىل 
بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج����راءات  �شتبا�شر 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11961 بتاريخ 2017/3/6   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2017/173  تنفيذ عمايل 
جمهول  �����س.ذ.م.م  الفنية  للخدمات  تيك  �شت�س  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/تول�شي تاندهوين  قد اأقام  عليك 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
اىل  ب��ال���ش��اف��ة  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  ط��ال��ب  اىل  دره���م   )5675(
مبلغ )900( درهم ر�شوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11961 بتاريخ 2017/3/6   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2017/79 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �شده/1- كلداري ريدي مك�س ذ.م.م  جمهول حمل القامة 
مبا ان طالب التنفيذ/�شركة بالل للنقل العام ذ.م.م ميثلها/علي ر�شا 
الطاف ح�شني وميثله:حممد احمد علي عبدالرحمن بو ها�شم قد اأقام 
املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  الدعوى  عليك 
املحكمة    او خزينة  التنفيذ  اىل طالب  دره��م   )1108979.62( وق��دره  به 
وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11961 بتاريخ 2017/3/6   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2017/518  تنفيذ عمايل 
�س.ذ.م.م  وال�شكراب  للتجارة  الكا�شمريي  البيت  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/حممد ار�شاد جمال دين  
قد اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ 
املحكمة  او خزينة  التنفيذ  دره��م اىل طالب  وق��دره )12053(  به  املنفذ 
فان  املحكمة.  وعليه  ر�شوم خلزينة  دره��م  بال�شافة اىل مبلغ )1035( 
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �شتبا�شر  املحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11961 بتاريخ 2017/3/6   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2017/24  تنفيذ عمايل 
اجل���اف جم��ه��ول حمل  للغ�شيل  الول  الخ��ت��ي��ار  ����ش���ده/1-  امل��ن��ف��ذ  اىل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/هورمي�س كاريكات توما�س تومان  قد اأقام  
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )3200( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�شافة اىل 
مبلغ )900( درهم ر�شوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11961 بتاريخ 2017/3/6   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2017/529  تنفيذ عمايل 
���س.ذ.م.م جمهول  املتكاملة  للخدمات  املدينة  برج  املنفذ �شده/1-  اىل 
اأقام   التنفيذ/ر�شل مياه دي��دار ح�شني  قد  حمل القامة مبا ان طالب 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
املحكمة بال�شافة  او خزينة  التنفيذ  وقدره )34294( درهم اىل طالب 
املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر���ش��وم  دره��م   )2581( مبلغ  اىل 
بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج����راءات  �شتبا�شر 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11961 بتاريخ 2017/3/6   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

        يف الدعوى رقم 2016/86 بيع عقار مرهون
ان طالب  الق��ام��ة مب��ا  نباخته  جم��ه��ول حم��ل  ���ش��ادق رم�شان  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 

التنفيذ/البنك العربي �س.م.ع وميثله:عبا�س مهدي ال�شيد خلف الطاهري.
قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:2017/2/9 اعالنكم ل�شداد القيمة املطالب بها 
العقار املبني او�شافه  )1.513.764( درهم خالل 30 يوم من تاريخ الع��الن واإل بيع 
ادن����اه ب��ط��ري��ق امل���زاي���دة وف��ق��ا لن�س امل����ادة 295 م��ن ق��ان��ون الج������راءات امل��دن��ي��ة )نوع 
العقار:�شقة �شكنية - املنطقة:جممع دبي لال�شتمثار الول - رقم الر�س:515 - ا�شم 
املبنى:ليك ابارمتنت - رقم الوحدة:5201 - رقم الطابق:2 - م�شاحة العقار:249.94 

قد مربع ( وذلك للعلم مبا جاء فيه ونفاذ مفعوله قانونا
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11961 بتاريخ 2017/3/6   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/67  عقاري كلي
اىل اخل�شم املدخل / 1-الوا�شل للعقارات جمهول حمل القامة مبا ان املدعي /  لطيفة �شامل 
اأقام عليك الدعوى املدعي  ال�شحي قد  العامري وميثله:زايد �شعيد را�شد �شعيد  ر�شا�س علي 
، ثانيا:قبول  عليه ومو�شوعها - اول:الق�شاء بعدم قبول الدعوى لرفعها من غري ذي �شفة 
يثبت يف ذمته  ما  ب��اداء  بالزامه  املدخل  املو�شوع احلكم على اخل�شم  �شكال ويف  الدخ��ال  طلب 
من مبلغ )310.227( درهم ال�شابق دفعه له من قبل املدعي عليها والذي كان يتعني عليه اداءه 
برف�س  ثالثا:الق�شاء   - املحاماة  وات��ع��اب  الدخ���ال  طلب  وم�شروفات  بر�شوم  وال��زام��ه  للبائع 
الدعوى لعدم �شحتها - رابعا:ويف جميع الح��وال ال��زام  املدعية الر�شوم وامل�شروفات ومقابل 
اتعاب املحاماة . وحددت لها جل�شة يوم الربعاء املوافق 2017/3/8   ال�شاعة 11.00 �س بالقاعة 
: Ch 1.B.8  لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11961 بتاريخ 2017/3/6   

       اإعادة اإعالن بالن�شر
   فـي  الدعوى 2017/429  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1-  تداول مي �س.ذ.م.م 2- اك�شنتيال ميدي�شت للو�شاطة التجارية 
مبا  القامة  حمل  جمهويل  ����س.ذ.م.م   لال�شتثمار  ميدي�شت  اك�شنتيال   -3 ����س.ذ.م.م 
اأقام  ان��دره احل��داد وميثله:عبدالرحمن عمر عبداهلل خمري قد  املدعي/ جومانه  ان 
عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�شامن والت�شامم مببلغ 
وقدره )247197.18( درهم اماراتي والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة %12 
من تاريخ ال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام.  وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�س   املوافق  
2017/3/9 ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة Ch 1.B.6 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من 
قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك 

اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11961 بتاريخ 2017/3/6   

       اإعادة اإعالن بالن�شر
   فـي  الدعوى 2017/423  جتاري جزئي

باين  بن  با�شل بن هديبان   -2 ����س.ذ.م.م  البناء  ملقاولت  ال�شرق  ارج��اء    -1  / املدعي عليه  اىل 
باين  بن  فالح  بن  ف��الح   -3 الوىل  عليها  املدعي  ال�شركة  يف  و�شريك  مدير  ب�شفته  الر�شيدي 
املدعي/ميثاء  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جمهويل  ال��ث��اين   عليه  امل��دع��ي  وكيل  ب�شفته  الر�شيدي 
الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  امل�شلم  علي  م�شعود  حمد  وميثله:حممد  عبداهلل  حممد  عبدالعزيز 
ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�شامن والت�شامم فيما بينهم باداء مبلغ وقدره 
)121.863( درهم والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية 9% من تاريخ املطالبة 
الق�شائية وحتى ال�شداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.  وحددت لها جل�شة يوم 
اخلمي�س   املوافق  2017/3/9 ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة Ch 1.B.6 لذا فاأنت مكلف باحل�شور 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11961 بتاريخ 2017/3/6   

       اإعادة اإعالن بالن�شر
   فـي  الدعوى 2016/2209  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1-  كيه ار �شي انرتنا�شيونال م.م.ح جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي/ ال�شركة العمانية للزيوت النباتية وم�شتقاتها ذ.م.م - فرع دبي وميثله:عبداهلل  
الزام  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  املطرو�شي  بخيت  احمد  عبداهلل  م��روان 
القانونية  والفائدة   )326.923.52( وق��دره  مبلغ  املدعي  وت�شليم  برد  عليها  املدعي 
بواقع 9% من تاريخ ال�شتحقاق وحتى تاريخ ال�شداد التام الزام املدعي عليها بالر�شوم 
وامل�شاريف.  وحددت لها جل�شة يوم الربعاء املوافق  2017/3/22 ال�شاعة 8.30 �س 
وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch 1.B.8 بالقاعة 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية



العدد 11961 بتاريخ 2017/3/6   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2017/7   تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �شده/1- احمد علي نقي ا�شعدي  2- نا�شر علي نقي ا�شعدي 3-رحمت 
ا�شعدي   نقي  علي  مع�شومة   -5 ا�شعدي  نقي  علي  رب��اب   -4 ا�شعدي  نقي  علي  اهلل 
 : وميثله  فتحي  اهلل  ف�شل  التنفيذ/احمد  ط��ال��ب  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جم��ه��ول 
ريا�س عبداملجيد حممود الكبان -  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله 
او  التنفيذ  درهم اىل طالب  وق��دره )1719461.91(  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك 
خزينة املحكمة - ب�شحة وتثبيت اإجراءات احلجز التحفظي رقم 27/2013 مدين.  
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  وعليه 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11961 بتاريخ 2017/3/6   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
                         يف الدعوى رقم  2017/482   تنفيذ جتاري  

ب�شفته   - �شليمان  ط��الل  و�شام   -2 م  م  ذ  �س   - للتك�شية  كودبوند  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
ال�شخ�شية وب�شفته مدير و�شريك - �شركة كودبوند للتك�شية - �س ذ م م وم�شتلم الب�شائع 
واملوقع على ال�شيكات 3- �شر�س كومار ك�شافا - ب�شفته ال�شخ�شية وب�شفته مدير و�شريك 
�شركة كودبوند للتك�شية - �س ذ م م - وم�شتلم الب�شائع واملوقع على ال�شيكات جمهويل 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/�شركة بو�شكو للتجارة - ذ م م - وميثله : احمد ح�شن 
اع��اله والزامك  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليك  -  قد  املازمي  حممد عبد اهلل 
املحكمة   او خزينة  التنفيذ  وق��دره )312365.75( درهم اىل طالب  به  املنفذ  املبلغ  بدفع 
.وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11961 بتاريخ 2017/3/6   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
                         يف الدعوى رقم  2017/295   تنفيذ جتاري  

جمهول  عي�شوي  كمال  حممد  عي�شوى  ط��ارق  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/امل حممد مو�شى �شلمان وميثله 
: حممد اأحمد علي عبد الرحمن بو ها�شم  قد اأقام عليك الدعوى 
وقدره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب��دف��ع  وال��زام��ك  اع���اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية 
املحكمة   وعليه فان  او خزينة  التنفيذ  )206188( دره��م اىل طالب 
املحكمة �شتبا�شر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11961 بتاريخ 2017/3/6   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
                         يف الدعوى رقم  2017/370  تنفيذ عمايل 

 اىل املنفذ �شده/1- اخلرباء لل�شياحة وخدمات الر�شاد ال�شياحي - �س ذ م م  
جم��ه��ول حم��ل الق���ام���ة مب��ا ان ط��ال��ب ال��ت��ن��ف��ي��ذ/ حم��م��د ع��ل��ي حممد 
اع��اله والزامك  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليك  حمفوظ   قد 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )40161( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة. بال�شافة اىل مبلغ 2980 درهم ر�شوم خلزينة املحكمة. وعليه 
فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11961 بتاريخ 2017/3/6   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2017/164   تنفيذ �شرعي  
اىل املنفذ �شده/1- امتياز احمد مالك  جمهول حمل القامة مبا ان طالب 
التنفيذ/فاخرة اميتاز اميتاز احمد مالك وميثله : احمد ح�شن حممد عبد 
اهلل املازمي  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بتنفيذ 
احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2016/506 احوال نف�س م�شلمني القا�شي بالزام 
املنفذ ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره )80102(  درهم �شامال للر�شوم وامل�شاريف 
مع اللتزام ب�شداد النفقة ل�شهرية يف تواريخ ال�شتحقاق.  وعليه فان املحكمة 
املذكور  بالقرار  اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �شتبا�شر 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11961 بتاريخ 2017/3/6   

مذكرة اعادة اعالن بالن�شر
يف  الدعوى 2016/1868  ا�شتئناف عمايل    

اىل امل�شتاأنف �شده/ 1-ليلى جنار جمهول حمل القامة مبا ان امل�شتاأنف 
/�شركة وايت لبل ميديا لتنظيم املعار�س - متثلها ال�شيدة/ �شراداباروت 
ال�شادر  احلكم  ا�شتاأنف  قد  ال�شفار   ابراهيم  ح�شن  ا�شماعيل   : وميثله 
بالدعوى رقم : 2016/1926 عمايل جزئي بتاريخ 2016/11/2   وحددت 
�شباحا    10.00 ال�شاعة     2017/3/20 امل��واف��ق  الث��ن��ني   ي��وم  جل�شه  لها 
ميثلكم  م��ن  او  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch2.D.19 رق��م  بالقاعة 

قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف العدد 11961 بتاريخ 2017/3/6   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2017/169  تنفيذ مدين
امل��ن��ف��ذ ����ش���ده/1- ه��ارت��ي��ون �شرج�شيان ه��را���س  جم��ه��ول حمل  اىل 
بابا�شكني  فيكتورفيت�س  التنفيذ/فا�شيلي  ط��ال��ب  ان  مب��ا  الق��ام��ة 
وميثله : يو�شف حممد ح�شن حممد البحر -  قد اأقام عليك الدعوى 
وقدره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب��دف��ع  وال��زام��ك  اع���اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية 
)1179187( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة  .وعليه فان 
املحكمة �شتبا�شر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11961 بتاريخ 2017/3/6   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2016/720  تنفيذ عقاري   
م   م  ذ  �س   - العقاري  للتطوير  انرتنا�شيونال  املنفذ �شده/1-املا�شة  اىل 
اأقام  جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/نادر �شاه ميان   قد 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )1124830( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة  .وعليه 
فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11961 بتاريخ 2017/3/6   
�شهادة بالتاأ�شري يف ال�شجل التجاري بانحالل �شركة

عن�وانها   503332  : الرخ�ش��ة  رق��م  “ )�����س.ذ.م.م(  “ كلربايت   : ال�شركة  ا�ش���م 
ال�شك�ل  ال�شناعية  – بور�شعيد  – دي��رة  �شيف عبيد احلثبور  1 ملك  : مكتب رقم 
القانوين : ذات م�شئولية حمدودة  رقم القيد بال�شجل التجاري : 50474  مبوجب 
هذا تعلن دائرة التنمية القت�شادية بدبي باأنه ، قد مت التاأ�شري يف ال�شجل التجاري 
لديها بانحالل ال�شركة املذكور اعاله ، وذلك مبوجب القرار ال�شادر من اجلمعية 
العمومية لل�شركاء بتارخ )2017/02/12( وامل�شدق لدى ال�شيد الكاتب العدل 
اىل  التقدم  مطالبة  او  اعرتا�س  لديه  من  وعلى    )2017/02/12( بتاريخ 
امل�شفي املعني يف مكتب رقم 408 ملك مركز دبي العقاري - احل�شيبة -  هاتف : 
)3452006 – 04( فاك�س )3452007 – 04( م�شتحبا معه كافة امل�شتندات 

والأوراق الثبوتية وذلك يف خالل 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن .
 دائرة التنمية القت�شادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 11961 بتاريخ 2017/3/6   
�شهادة بالتاأ�شري يف ال�شجل التجاري بتعيني م�شفي

 ا�ش����م امل�شفي : برتان حما�شبون قانونيون  عن���وان����ه : مكتب رقم 408 ملك مركز 
دبي العقاري - احل�شيبة  مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�شادية بدبي باأنه 
للقيام  اع��اله  املذكور  امل�شفي  بتعيني  لديها  التجاري  ال�شجل  يف  التاأ�شري  مت  قد   ،
بت�شفية » كلربايت » )�س.ذ.م.م( وعنوانها  : مكتب رقم 1 ملك �شيف عبيد احلثبور 
– ديرة – بور�شعيد ال�شناعية وذلك مبوجب القرار ال�شادر من اجلمعية العمومية 
بتاريخ  العدل  الكاتب  ال�شيد  ل��دى  وامل�شدق   )2017/02/12( بتارخ  لل�شركاء 
)2017/02/12(   وعلى من لديه اعرتا�س او مطالبة التقدم اىل امل�شفي املعني يف 
 مكتب رقم 408 ملك مركز دبي العقاري - احل�شيبة -  هاتف : )3452006 – 04( 
الثبوتية  والأوراق  امل�شتندات  كافة  معه  م�شتحبا   )04 –  3452007( فاك�س 

وذلك يف خالل 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
 دائرة التنمية القت�شادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 11961 بتاريخ 2017/3/6   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2017/144  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ ���ش��ده/1- جولدن اأب��ل ليمتد - ف��رع دب��ي   جمهول حمل 
قد  غ��الم م�شطفى    التنفيذ/ حممد مكي  ان طالب  الق��ام��ة مب��ا 
املبلغ  بدفع  والزامك  اعاله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام 
املنفذ به وقدره )4300( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
فان  وعليه  املحكمة.  خلزينة  ر�شوم  دره��م   900 مبلغ  اىل  بال�شافة 
املحكمة �شتبا�شر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11961 بتاريخ 2017/3/6   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
                         يف الدعوى رقم  2017/436  تنفيذ عمايل 

حمل  جمهول  م  م  ذ  ���س   - للتجارة  �شيفتيك�س  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
اأقام  القامة مبا ان طالب التنفيذ/ اتول اي�شاك جاياكومار -   قد 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ  ط��ال��ب  اىل  دره���م   )63350( وق���دره  ب��ه 
فان  وعليه  املحكمة.  خلزينة  ر�شوم  دره��م   4592 مبلغ  اىل  بال�شافة 
املحكمة �شتبا�شر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11961 بتاريخ 2017/3/6   
 �شهادة بالتاأ�شري يف ال�شجل التجاري بانحالل �شركة

 : الرخ�ش��ة  رق��م  " )�������س.ذ.م.م(   ال��ع��ام��ة  للتجارة  امي��رت�����س  “ريليتي  ال�����ش��رك��ة:  ا�ش���م 
 – العطار  الرحيم  عبد  خالد  ملك   )1901( رق��م  مكتب   : عن�وانها   570312
بردبي – املركز التجاري  ال�شك�ل القانوين : ذات م�شئولية حمدودة  رقم القيد بال�شجل 
74574 مبوجب هذا تعلن دائ��رة التنمية القت�شادية بدبي باأنه ، قد مت  التجاري : 
مبوجب  وذل��ك   ، اع��اله  امل��ذك��ور  ال�شركة  بانحالل  لديها  التجاري  ال�شجل  يف  التاأ�شري 
وامل�شدق   )2017/01/31( بتارخ  لل�شركاء  العمومية  اجلمعية  من  ال�شادر  القرار 
او  اعرتا�س  لديه  وعلى من  بتاريخ )2017/01/31(    العدل  الكاتب  ال�شيد  لدى 
مطالبة التقدم اىل امل�شفي املعني يف مكتب ) 10-9 ( ملك مركز منت لالعمال - رقة 
م�شتحبا   )04 –  2223773( فاك�س   )04 –  2226266(  : هاتف    - البطني 
ن�شر  ت��اري��خ  م��ن  ي��وم��ا   45 خ��الل  يف  وذل���ك  الثبوتية  والأوراق  امل�شتندات  ك��اف��ة  معه 

هذا العالن .
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 11961 بتاريخ 2017/3/6   
�شهادة بالتاأ�شري يف ال�شجل التجاري بتعيني م�شفي

 ا�ش����م امل�شفي : يو�شف بن خادم لتدقيق احل�شابات  عن���وان����ه : مكتب )10-9( ملك مركز 
منت لالعمال  - رقة البطني  مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�شادية بدبي باأنه ، 
قد مت التاأ�شري يف ال�شجل التجاري لديها بتعيني  امل�شفي املذكور اعاله للقيام بت�شفية 
» ريليتي اميرت�س للتجارة العامة » )���س.ذ.م.م( وعنوانها  : مكتب رقم )1901( ملك 
خالد عبد الرحيم العطار – بردبي – املركز التجاري  وذلك مبوجب القرار ال�شادر من 
الكاتب  ال�شيد  ل��دى  وامل�شدق   )2017/01/31( بتارخ  لل�شركاء  العمومية  اجلمعية 
اىل  التقدم  مطالبة  او  اع��رتا���س  لديه  م��ن  وعلى   )2017/01/31( بتاريخ  ال��ع��دل 
 : البطني - هاتف  - رقة  ( ملك مركز منت لالعمال  املعني يف مكتب )9-10  امل�شفي 
امل�شتندات  كافة  معه  م�شتحبا   )04 –  2223773( فاك�س   )04 –  2226266(

والأوراق الثبوتية وذلك يف خالل 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن .

دائرة التنمية القت�شادية     

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 11961 بتاريخ 2017/3/6   
       اعادة اعالن بالن�شر 

   يف  الدعوى 2016/1847 جتاري كلي  
اىل املدعي عليه / 1-حممد ر�شا عبد الرحمن هومن زاده  جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي/ اأم اأم اإ�س انرتنا�شيونال للتجارة العامة - �س ذ م م وميثله : عامر 
�شيد حممد �شيد حمي رو�شن املرزوقي   قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة 
بالزام املدعي عليها بالت�شامن والتكافل مببلغ وقدره )11000099 درهم( والر�شوم 
وامل�شاريف و اتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ املطالبة  وحتى ال�شداد التام   
وحددت لها جل�شة يوم الثنني   املوافق  2017/3/13   ال�شاعة 9.30 �س بالقاعة 
Ch2.E.22 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل ويف 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11961 بتاريخ 2017/3/6   

       اعادة اعالن بالن�شر 
   يف  الدعوى 2017/65 جتاري كلي  

اىل املدعي عليه / 1-ريك�س كورب للتجارة العامة - �س ذ م م  2- اكرام احلق بهاتي 
للتجارة  ك��ورب  ريك�س  �شركة  ملديونية  �شامن  كفيل  ب�شفته   - جاويد  اقبال  حممد 
العامة - �س ذ م م  جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ بنك دبي التجاري - �س م ع 
وميثله : من�شور عبداهلل حممد اأحمد الزرعوين قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
املطالبة بالزام املدعي عليهما مببلغ وقدره )505.152.42 درهم( والر�شوم وامل�شاريف 
واتعاب املحاماة والفائدة  12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد التام.  وحددت لها 
 Ch2.E.21 جل�شة يوم اخلمي�س  املوافق  2017/3/9   ال�شاعة 9.30 �س بالقاعة
من  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا 
مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك 

فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�ض الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11961 بتاريخ 2017/3/6   

       اعادة اعالن بالن�شر 
   يف  الدعوى 2017/373 جتاري جزئي  

اىل املدعي عليه / 1-اي �شي تي انتجريتورز - �س ذ م م  2- ع��ادل يو�شف احمد �شافعي 
اجل�شمي 3- نذير احمد الك�شمريي حبيب اهلل ماجراي  جمهويل حمل القامة مبا ان 
املدعي/ بنك دبي التجاري - �س م ع وميثله : من�شور عبداهلل حممد احمد الزرعوين   قد 
اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة دعوى للمطالبة بالزام املتنازع �شدهم بالت�شامن 
للر�شوم  وال�شافة  )297.192.82(دره������م  مبلغ  للمتنازع  ي���وؤدوا  ب��ان  والن��ف��راد  والتكافل 
والر�شوم  ال��ت��ام  ال�شداد  وحتى  املطالبة  ت��اري��خ  ن��ت   %12 القانونية  وال��ف��ائ��دة  وامل�شاريف 
وامل�شاريف واتعاب املحاماة.   وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�س  املوافق  2017/3/9  ال�شاعة 
8.30 �س بالقاعة Ch1.B.6 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11961 بتاريخ 2017/3/6   

       اعادة اعالن بالن�شر 
   يف  الدعوى 2017/3 مدين جزئي  

القامة  عبدالروؤف حموده  جمهول حمل  1-يا�شر جابر   / عليه  املدعي  اىل 
مبا ان املدعي/ فتح علي علي مق�شع وميثله : منذر حممد مال اهلل �شليمان 
ال��دع��وى ومو�شوعها املطالبة مببلغ وق��دره =/  اأق��ام عليك  احل��م��ادي -   قد 
5.000.000 درهم والفائدة والر�شوم وامل�شاريف والتعاب.  وحددت لها جل�شة 
 Ch2.E.21 ال�شاعة 9.30 �س بالقاعة  املوافق  2017/3/7    يوم الثالثاء  
لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11961 بتاريخ 2017/3/6   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/228 مدين جزئي  
اىل املدعي عليه / 1-جوربريت �شينغ دالباج �شينغ  جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي/ ا�شماعيل عبداهلل علي احلاج املطري وميثله : كفاح حممد نا�شر حممد 
ال�شح�شي الزعابي   قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليها 
ب�شداد مبلغ وق��دره )400.073 دره��م( و9% فائدة قانونية من تاريخ 2016/8/15 
وحتى ال�شداد التام والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة.   وحددت لها جل�شة يوم 
الثالثاء   املوافق  2017/3/14  ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة Ch2.D.17 لذا فاأنت 
او  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  مكلف باحل�شور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11961 بتاريخ 2017/3/6   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2016/1685 جتاري كلي  

اىل املدعي عليه / 1-خالد �شليمان حميد �شليمان الكعبي  جمهول حمل 
اأقام  الق��ام��ة مبا ان امل��دع��ي/ م�شرف الإم���ارات ال�شالمي - �س م ع   قد 
وقدره  مببلغ  عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك 
)1.747.134.59 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة %9 
من املطالبة وحتى ال�شداد التام.  وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�س  املوافق  
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch2.E.21 بالقاعة  ���س   9.30 ال�شاعة    2017/3/9
باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11961 بتاريخ 2017/3/6   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/140 جتاري جزئي  

اىل املدعي عليه / 1-اك�شبو هاو�س تريدجن - م م ح  2- جريارد �شوبا�شينغ ني�شانكا 
ديا�س جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ راجبوت للتجارة العامة- �س ذ م م 
وميثله : �شعيد مبارك عبيد اأحمد الزحمي - قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
املطالبة بالزام املدعي عليهما مببلغ وقدره )256093 درهم( والر�شوم وامل�شاريف 
واتعاب املحاماة والفائدة  12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد التام.  وحددت لها 
 Ch2.D.19 جل�شة يوم اخلمي�س  املوافق  2017/3/23  ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية العدد 11961 بتاريخ 2017/3/6   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/130 مدين جزئي  
اىل املدعي عليه / 1-ا�شامة ال�شعار للديكور - �س ذ م م  جمهول حمل القامة 
�شعيد   : وميثله  ع  م  �س   - للتاأمني  الوطنية  الفجرية  �شركة  امل��دع��ي/  ان  مبا 
املطالبة  الدعوى ومو�شوعها  اأق��ام عليك  قد    - الزحمي  اأحمد  مبارك عبيد 
بالزام املدعي عليها بان يوؤديا للمدعية  مبلغ وقدره )22030 درهم( والر�شوم 
ال�شداد  وحتى  املطالبة   تاريخ  من   %12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف 
ال�شاعة 8.30  امل��واف��ق  2017/3/9   ي��وم اخلمي�س   ال��ت��ام.  وح��ددت لها جل�شة 
�س بالقاعة Ch2.D.18 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا 
اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

بثالثة اأيام على الأقل
رئي�ض الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11961 بتاريخ 2017/3/6   
       اإعالن حكم متهيدي بالن�شر

   فـي  الدعوى 2016/2869  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1-فورتر�س كابيتال لال�شتثمار �س.ذ.م.م - فرع دبي  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/
املدعي/  ان  لوتاه مبا  موؤ�ش�شة فردية وميثله:ح�شني علي عبدالرحمن   - الت�شويقية  فرت�شو لال�شت�شارات 
فرت�شو لال�شت�شارات الت�شويقية - موؤ�ش�شة فردية قد اقام الدعوى املذكورة اعاله وعليه نعلنكم بان املحكمة 

حكمت بتاريخ:2017/2/23 احلكم التمهيدي التايل:
حكمت املحكمة مبثابة احل�شوري وقبل الف�شل يف مو�شوع الدعوى بندب اخلبري احل�شابي �شاحب الدور 

باجلدول وتكون مهمته كالآتي:
الطالع على ملف الدعوى وامل�شتندات املقدمة فيها وما ع�شى ان يقدمه اخل�شوم ، النتقال ملقرات اطراف 
الدعوى والطالع على املرا�شالت الورقية واللكرتونية املنتظمة وحددت املحكمة مبلغ ع�شرة الف درهم 
وحددت  املحكمة  خلزانة  ب�شدادها  املدعية  والزمت  واتعابه  اخلبري  وم�شروفات  وح�شاب  ذمة  على  كامانة 
، وحددت لها  التقرير  ال�شداد  وجل�شة:2017/3/16 ليداع  الدعوى يف حال عدم  جل�شة:2017/3/2 لنظر 

.ch1.B.6:املحكمة جل�شة يوم اخلمي�س املوافق:2017/3/9 ال�شاعة:08:30 �س يف القاعة
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11961 بتاريخ 2017/3/6   
   اعالن حكم غيابي بالن�شر 
يف الدعوى 9277 ل�شنة 2016  

اىل املحوم عليه : زيرو فايف زيرو تيليكوم
جمهول حمل القامة  

بجل�شتها  حكمت  ب��امل��رك��ز  الإب��ت��دائ��ي��ة  الق�شائية  اللجنة  ب��ان  نعلمكم 
2017/2/6  يف الدعوى املذكورة اعاله  

ل�شالح /ورثة فاروق احمد جاكو�س  
عليها  امل��دع��ي  ب��ال��زام  احل�����ش��وري  مبثابة  اللجنة  حكمت   : ب��ال��زام��ك��م 
بر�شوم  ال��زام��ه��ا  م��ع  دره���م  وق���دره 14.688  للمدعني مبلغ  ت���وؤدي  ب��ان 

وم�شروفات الدعوى. 
بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  �شاحب  با�شم  �شدر  قد  احلكم  ه��ذا  ك��ان  ومل��ا 
قابل  فهو   ، احل�شوري  مبثابة  علنا  وتلي  دب��ي  حاكم  مكتوم  ال  را���ش��د 
واإل  الإع��الن  ه��ذا  ن�شر  تاريخ  اعتبارا من  يوما   15 لالإ�شتئناف خ��الل 

�شار نهائيا قابال للتنفيذ 
مركز ف�ض املنازعات اليجارية

مركز ف�ض املنازعات اليجارية
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•• اأبو ظبي-الفجر: 

بن  نهيان  ال�سيخ  معايل  برعاية  القارئ«  املوظف  جائزة   « مبادرة  اإطالق  عن  املعرفة  وتنمية  الثقافة  وزارة  اأعلنت 
مبارك اآل نهيان وزير الثقافة وتنمية املعرفة لكافة موظفيها باملكتب الرئي�سي باأبوظبي ومكتب دبي وكافة مراكزها 
املوظفني  م�سابقة  بني  الدولة، عن طريق تنظيم  م�ستوى  للقراءة على  �سهرا  مار�ض  �سهر  اإعالن  الثقافية، مبنا�سبة 
االأكرث دخوال على املكتبة الذكية، وعدد مرات الدخول يف ال�سهر، وعدد املو�سوعات التي مت مطالعتها، اعتبارا من 
�سهر مار�ض اجلاري وحتى نهاية العام،  بحيث يتم اختيار 5 موظفني االأكرث قراءة يف حمتويات  املكتبة الذكية يف 
نظام بياناتي لتكرميهم كل �سهر حتفيزا ملنت�سبي الوزارة لالطالع والقراءة، حيث قامت اإدارة املوارد الب�سرية بالوزارة  

بالتعاون مع اإدارة املكتبات بالتخطيط واالإ�سراف على هذه املبادرة. 

ثقافةوفن�ن

34

اختتام فعاليات الدورة الثانية من مهرجان خورفكان الثقايف 

برعاية معايل ال�سيخ نهيان بن مبارك:

وزارة »الثقافة« تطلق »جائزة املوظف القارئ« يف �سهر القراءة
-ال�سابري: اجلائزة عبارة عن مبادرة داخلية لتحفيز عادة القراءة لدى موظفي الوزارة

ومن جانبها اكدت �شعادة عفراء ال�شابري وكيل 
وزارة الثقافة وتنمية املعرفة اأن »جائزة املوظف 
الداخلية لوزارة  امل��ب��ادرات  اإح��دى  ال��ق��ارئ« هي 

ت�شجيع  اإىل  وت��ه��دف  ال��ق��راءة  �شهر  يف  الثقافة 
وجعلها  ال��ق��راءة  على  بها  والعاملني  املوظفني 
الوزارة  اأن  م�شيفة  اجلميع،  لدى  يومية  ع��ادة 

ا�شتغلت مبادرة املكتبة الذكية التي مت اإطالقها 
للموظفني  ل��ي��وف��ر  امل���ا����ش���ي  ال���ع���ام  ن��ه��اي��ة  يف 
مي�شرة  فر�شة  اجلائزة  يف  بامل�شاركة  الراغبني 

لالطالع وممار�شة عادة القراءة من خالل ما 
توفره املكتبة من حمتوى ثقايف ومعريف �شخم 
األ��ف كتاب ال��ك��رتوين، و  ي�شم اأك��ر من 130 
باللغات  كتاب  الف  و400  دورية،  الف   112
الرقم  ادخ���ال  مب��ج��رد  والإجن��ل��ي��زي��ة،  العربية 

الوظيفي.
القارئ  املوظف  جائزة  اأن  ال�شابري  واأ�شافت 
لي�شت املبادرة الداخلية الوحيدة التي اأطلقتها 
اإليها  ال������وزارة يف ���ش��ه��ر م��ار���س واإمن����ا ي�����ش��اف 

»م�شابقة القراءة م�شتقبلنا« 
وه���ي ع��ب��ارة ع��ن اأ���ش��ئ��ل��ة اأ���ش��ب��وع��ي��ة ت��ط��رح على 
ال�شوؤون  اإدارة  عليها  وت�����ش��رف  ال�����وزارة  م��وق��ع 
للفائزين،  ا�شبوعية  ج��وائ��ز  وت��ق��دم  الإداري�����ة 
م���وؤك���دة ان امل���ب���ادرات وال���ربام���ج ال��ع��ام��ة التي 
 160 ت��ت��ج��اوز  ال�شهر  ه���ذا  ال�����وزارة  طرحتها 
الثقافية وهي متاحة  مبادرة يف كافة مراكزها 
مكانة  تاأكيد  اإىل  وتهدف  املجتمع  فئات  لكافة 
القراءة، وتعميق ثقافتها، للو�شول اإىل جمتمع 
واع ومثقف، واأن يكون الكتاب �شواء كان مطبوعا 
الكرتونيا يف متناول اجلميع بحيث تتحول  اأو 

الثقافة واملعرفة اإىل اأ�شلوب حياة.
واأو�شحت ال�شابري اأن كافة املبادرات الداخلية 
وال���ع���ام���ة حت��ظ��ى ب��رع��اي��ة ودع�����م م��ب��ا���ش��ر من 
اآل نهيان وزير  ال�شيخ نهيان بن مبارك  معايل 
اأن  على  ال��ذي يحر�س  املعرفة  وتنمية  الثقافة 
تقوم ال��وزارة بدور رائد يف ن�شر الوعي الثقايف 

اإىل  بتحويله  املجتمع  ق��درات  وتعزيز  وامل��ع��ريف 
جمتمع قارئ يقبل على كافة املعارف ول �شيما 
تعد  التي  وثقافتنا  لغتنا  لدعم  منها،  العربية 
اأحد اهم ركائز هويتنا الوطنية، وهو ما يت�شق 
مع روؤية احلكومة الر�شيدة التي اطلقت اخلطة 
ل��ل��ق��راءة، م��ن خ��الل حم��اوره��ا ال�شت  الوطنية 
لكافة  ثابتة  م��وؤ���ش��رات  ال����وزارة  تعتربها  ال��ت��ي 

مبادراتها وبراجمها يف املرحلة املقبلة.
اأن ارت��ب��اط ج��ائ��زة املوظف  وذك���رت ال�����ش��اب��ري 
ر�شد  ل�شهولة  ي��اأت��ي  ال��ذك��ي��ة  باملكتبة  ال��ق��ارئ 

مرات  وع���دد  الكتب  ون��وع��ي��ة  ال��ق��راءة  م�شتوى 
تر�شد  م��وؤ���ش��رات  وكلها  املكتبة،  على  ال��دخ��ول 
على  ال���وزارة  موظفي  دخ��ول  م�شتوى  بو�شوح 
املكتبة الذكية وال�شتفادة من حمتواها املعريف، 
على  ح�شرا  لي�شت  الذكية  املكتبة  اأن  مو�شحة 
ال�������وزارة ف��ق��ط واإمن�����ا ه���ي مفتوحة  م��وظ��ف��ي 
والهيئات  الحت��ادي��ة  احلكومة  موظفي  لكافة 
األف موظف   85 والذين يتجاوزون  الحتادية 
الرقم  يعد  حيث  »بياناتي«،  تطبيق  طريق  عن 
ُيتاح  لكي  املطلوب  ال�شري  الكود  هو  الوظيفي 
اأمام املوظف كافة املعلومات املتوافرة باملحتوى 

املعريف للمكتبة.
ودعت ال�شابري موظفي وزارة الثقافة وتنمية 
ل��ي�����س للفوز  ل��ل��م�����ش��ارك��ة يف اجل���ائ���زة  امل��ع��رف��ة 
واإمن��ا لتطوير قدراتهم  باإحدى اجلوائز فقط 
م�شتوى  على  تنعك�س  التي  واملعرفية  الثقافية 

الأداء الوظيفي،
امل��وظ��ف مبا  ل��دى  ال��ق��درات اخلا�شة   وتطوير 
ميكنه من اأن يكون مبدعا ومبتكرا فيما يتعلق 

بعمله داخل الوزارة،
املعرفة  وتنمية  الثقافة  وزارة  وكيل  دعت  كما   
بفاعلية  ل��ل��م�����ش��ارك��ة  امل���ج���ت���م���ع  ف���ئ���ات  ك���اف���ة 
وال���ش��ت��ف��ادة م��ن ك��اف��ة ب��رام��ج ال����وزارة يف �شهر 
القراءة والتي تنت�شر يف كافة مراكزها الثقافية 
اأك���ر من  اإم�����ارات ال��دول��ة وت��ت��ج��اوز  مبختلف 

وبرنامج.  فاعلية   160

دور  ير�سد  كتاب   .. " اجلماعي  " النبوغ 
القائد يف �سناعة االبتكار املوؤ�س�سي

النبوغ   « كتابها  يف  هيل  ليندا  تت�شدى 
اأه��م��ي��ة دور ال��ق��ائ��د يف  اجل��م��اع��ي » اإىل 

اإن�شاء قاعدة لالبتكار يف املوؤ�ش�شات.. 
معتربة اأن القائد الناجح يتيح الفر�شة 
اإىل  ال��و���ش��ول  يف  للم�شاهمة  للجميع 

حالة النبوغ اجلماعي املن�شودة.
وجت���ري وك��ال��ة اأن��ب��اء الإم�����ارات » وام » 
قراءة يف الكتاب �شمن مبادراتها ل�شهر 
القراءة والتي تت�شمن ا�شتعرا�شا لأبرز 
املكتبة  ت�شمها  ال��ت��ي  امل���وؤل���ف���ات  واأه�����م 

الإماراتية.
ويف النبوغ اجلماعي..

اأن يبداأ  اأن����ه ي��ج��ب   ���ش��ددت ه��ي��ل ع��ل��ى 
القادة با�شتبدال مبداأ » اتبعني و�شاأريك 
بظهور  ت�����ش��م��ح  ب��ع��ق��ل��ي��ة   « ال���ط���ري���ق 
اإىل  للتو�شل  واح��ت�����ش��ان��ه��ا  اخل���الف���ات 
حلول مبتكرة ت�شب يف �شالح املوؤ�ش�شة.

يت�شدون  الأف��������راد  اأن  اإىل  واأ������ش�����ارت 
عملية  ت��ف��ر���ش��ه��ا  ال����ت����ي  ل���ل���ت���ح���دي���ات 
بانتمائهم  ي�����ش��ع��رون  ع��ن��دم��ا  الب��ت��ك��ار 
هدف  حتقيق  اإىل  ي�شعى  جمتمع  اإىل 
اأه���م م��ن اأه��داف��ه��م ك���اأف���راد واأك����رب من 
اأن يحققه اأي فرد على حده.. م�شيفة 

الذي  املجتمع  دور  يظهر  ه��ن��ا  وم���ن   «
اأفراده  يف  والهوية  النتماء  ينمي ح�س 
فيوؤدون  بالرتابط  اأف���راده  ي�شعر  حيث 
اأدوارهم ب�شغف لدعم ق�شايا ومبادرات 
ي�شعرون  ك��م��ا  وت��ط��وي��ره��ا  جمتمعهم 
بنوع من امل�شوؤولية جتاه هذه الق�شية.

اإبداعي  حل  اإىل  التو�شل  اأن  واأ�شافت 
اأف�شل  لأن  بالب�شيطة  لي�شت  خ��ط��وة 
احللول الإبداعية تقوم على اجلمع بني 
كانت  التي  الأفكار  ذلك  الأفكار مبا يف 
تعترب متناق�شة ومتعار�شة يف وقت من 

الأوقات.
دور  اأهمية  اإىل  لت�شري  الكاتبة  وع���ادت 
القائد يف الو�شول اإىل احلالة الإبداعية 
اأي  ج��وان��ب  ا�شتيعاب  على  ال��ق��ادر  فهو 
وجهات  من  جمموعة  دم��ج  ثم  م�شكلة 

النظر والأفكار حللها.
وا�شت�شهدت املوؤلفة مبقولة بيل كوفران 
جوجل   يف  الهند�شة  ق�شم  رئي�س  نائب 
واإدارتها  ال�شغوط  مع  التعامل  يعترب 

م�شكلة م�شتمرة..
بالثناء  تكتفي  موؤ�ش�شة  تريد  ل  فاأنت   
عليك وتقدمي فرو�س الطاعة والولء 

ك��ي��ان��ا م��وؤ���ش�����ش��ي��ا يحاججك  ت��ري��د  ب���ل 
مواهب  تغذية  عليك  ول��ه��ذا  ويعلمك 
الأفراد مع توجيه تلك املواهب حتى ل 

تنجرف يف دوامة الفو�شى .
النبوغ  دور  اإىل  ال���ك���ت���اب  وي���ت�������ش���دى 
اجلماعي يف جتاوز التحديات امل�شتقبلية 
ويوؤكد اأن معاجلة امل�شكالت والتحديات 
بعدم  بالقتناع  تبداأ  بالعمل  املرتبطة 
التقليدية  ال��ط��رق  ا���ش��ت��خ��دام  ج����دوى 
امل��وؤ���ش�����ش��ات جمموعات  دم����ج  ع���رب  ب���ل 
بل  متناف�شة  غ��ري  كيانات  يف  اخل���ربات 

تعمل ب�شكل تكاملي.
التحديات  اإىل حقيقة  الكتاب  ويخل�س 

التي تواجه موؤ�ش�شات العمل اليوم..
 حيث تت�شف تلك التحديات بالتعقيد 
ال�������ش���دي���د ال������ذي ق����د ي���ت���ج���اوز ق�����درات 
املوؤ�ش�شات القائمة اأو الطرق التقليدية 
ودمج  اجل��ه��ود  ت�شافر  حلها  ويتطلب 
وج���ه���ات ال��ن��ظ��ر واخل�������ربات م���ن عدة 
و�شع  اإىل  احلاجة  اإىل  اإ�شافة  جمالت 
طرق جديدة لالبتكار تخرتق احلدود 
امل��وؤ���ش�����ش��ي و�شول  ل��ل��ع��م��ل  ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة 

حلالة من النبوغ اجلماعي.

وي��ب��ح��ث ال��ك��ت��اب الآل���ي���ات ال��ت��ي متكن 
العمل..  البتكار يف  القادة من بث روح 
القادة  فعلى الرغم من الختالف بني 
يف طرق اإدارة العمل اإل اأنهم ي�شرتكون 
موؤ�ش�شاتهم  ت��زوي��د  ع��ل��ى  ال��رتك��ي��ز  يف 
والتعلم  التعاون  هي  اأ�شا�شية  بعنا�شر 
على  والعتماد  الكت�شاف  على  القائم 

دمج الأفكار ل�شناعة احللول.
التعاون  م��ف��ه��وم  اأن  امل��وؤل��ف��ة  واع��ت��ربت 
من  ملجموعة  الب�شيطة  الرغبة  يفوق 
الأفراد يف العمل مع بع�شهم البع�س .. 
اأع�شاء  يتناغم  اأن  يتطلب  ل  فالبتكار 
بل  فح�شب  بع�س  م��ع  بع�شهم  ال��ف��رق 
بطريقة  الأع�����ش��اء  ه����وؤلء  ي��ت��ع��اون  اأن 
الذي يتمخ�س عن  الأمر  مبتكرة وهو 

نقا�س متحم�س وخالف بناء.
بداية  يعد  الأف��ك��ار  ت�شادم  اأن  وي�شيف 
ت��خ��ل��ق ج����وا م���ن التوتر  ط��ب��ي��ع��ي��ة ق���د 
وال�����ش��غ��ط ب���ني ال����زم����الء ل����ذا حت���اول 
�شكل  اأي  اإخ��م��اد  املوؤ�ش�شات  من  العديد 
اأ�شكال اخلالف للحفاظ على بيئة  من 

العمل الإيجابية.
و�شددت على اأهمية مراعاة اأن الرف�س 

اخلالف  �شور  من  �شورة  لأي  الأعمى 
املبدعة  الأف����ك����ار  ق��ت��ل  اإىل  ي�����وؤدي  ق���د 
يحتاجها  ال���ت���ي  ال��غ��ن��ي��ة  وامل���ن���اق�������ش���ات 

التعاون املبتكر.
اإدارة  يف  يكمن  القائد  دور  اأن  واأ�شافت 
الفرد  عالقة  تواجهها  التي  ال�شغوط 
وجهات  بني  والتوفيق  �شاملة  بطريقه 
الأفكار  ب����زوغ  اإىل  ي�����وؤدي  مم���ا  ال��ن��ظ��ر 
ازده�����ار  اإىل  ب����دوره����ا  ال���ت���ي  اخل���الق���ة 

التعاون املبكر يف اأي موؤ�ش�شة.
اجلماعي  ال��ن��ب��وغ  ك��ت��اب  اأن  اإىل  ي�����ش��ار 
التي  ال���ك���ت���ب  ق���ائ���م���ة  ي����ن����درج ����ش���م���ن 
اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  موؤ�ش�شة  اأع��دت��ه��ا 
مكتوم �شمن مبادرة » كتاب يف دقائق » 
والرامية لن�شر ملخ�شات لأهم املوؤلفات 
العاملية التي تالقي رواجا كبريا وجتمع 
امل�شوق  والإخ���راج  املحتوى  اأ�شالة  بني 

باللغة العربية..
 ب��ح��ي��ث ت���وف���ر ل���ل���ق���راء خ��ال���ش��ة فكر 
ي�شهم  مما  دقائق  يف  واملوؤلفني  الكتاب 
ال��ك��ت��ب املميزة  اأ���ش��ه��ر  ت��روي��ج  ج��ل��ي��ا يف 
�شريحة  اإىل  الغنية  معلوماتها  ون��ق��ل 

وا�شعة من اجلماهري ب�شرعة واإتقان.

اختتمت اأم�س الأول فعاليات الدورة الثانية من مهرجان 
خ���ورف���ك���ان ال��ث��ق��ايف ال���ت���ي ���ش��ه��دت م�����ش��ارك��ة ف����رق فنون 
وال�شعودية وقطر  الإم��ارات  �شعبيني من  و�شعراء  �شعبية 

والبحرين وعمان والكويت والأردن والعراق واليمن.
و�شهد ال�شيخ هيثم بن �شقر القا�شمي نائب رئي�س مكتب 
للمهرجان  اخلتامي  اليوم  فعاليات  بكلباء  احلاكم  �شمو 
التي نظمت على �شاطئ خورفكان ومت خاللها عر�س فيلم 
عن خورفكان » عرو�س ال�شاحل ال�شرقي » وتقدمي فرقة 
مو�شيقى  اإي��ق��اع  على  تراثية  رق�شات  احلربية  امل��ذاري��ب 
الماراتية  واليولة  العيالة  فرقة  تقدمي  تالها  �شعبية 

مناذج من هذه الفنون.

ل��ه بعطاءات  ال�����ش��ف��ريي يف كلمة  ن��ا���ش��ر  ال�����ش��اع��ر  واأ����ش���اد 
بن  �شلطان  ال��دك��ت��ور  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  وتوجيهات 
ال�شارقة  ح��اك��م  الأع��ل��ى  املجل�س  ع�شو  القا�شمي  حممد 
انطالقا من اإميان �شموه بالدور الثقايف املهم لبناء الأمم 

واحل�شارات.
وتغنى ال�شعراء علي القحطاين الإمارات و�شعيد بن مانع 
الإمارات  بدولة  عمان  �شلطنة  الري�شي  و�شيف  ال�شعودية 
الطيبني  وباأبنائها  احلكيمة  وقيادتها  املتحدة  العربية 

الذين يحظون مبحبة ال�شعوب العربية .
كما حيا ال�شعراء مدينة خورفكان ودائرة الثقافة بال�شارقة 
على دورها الريادي ثقافيا واألقى كل �شاعر جمموعة من 

الق�شائد بالتناوب على مدى جولت ثالث .
وقدم املطرب العراقي ح�شام كامل جمموعة من اأغنياته 
كافة  ومدنها  ب�شعبها  وقيادتها  بالإمارات  بالتغني  بداأها 
و�شط تفاعل لفت من اجلمهور الذي �شهر حتى منت�شف 

الليل ومتنيه ملوا�شلة فعاليات املهرجان لأيام اأخرى.
وكرم ال�شيخ هيثم بن �شقر القا�شمي العديد من الدوائر 
املحلية واملوؤ�ش�شات الأهلية التي �شاركت دائرة الثقافة يف 
الغنائية  وال��ف��رق  ال�شعراء  جانب  اإىل  املهرجان  فعاليات 
فعاليات  واك��ب��وا  ال��ذي��ن  وال��ع��رب  املحليني  والإع��الم��ي��ني 

املهرجان .
و�شارك �شعادة عبداهلل ال�شم النقبي رئي�س املجل�س البلدي 

الثقافة  دائ��رة  اإدارة  مدير  ال�شويجي  وحممد  بخورفكان 
باملنطقة ال�شرقية واأ�شواق النقبي م�شوؤولة مكتب الدائرة 
التذكارية  الهدايا  بالتكرمي الذي توج بتبادل  بخورفكان 

مع الفرق الغنائية وال�شعراء.
الثقايف  خورفكان  مهرجان  فعاليات  اختتام  حفل  ح�شر   
�شعادة اأحمد اجلروان الأمني العام للمجل�س ال�شت�شاري 
بال�شارقة وعدد من اأع�شاء املجل�س و�شعادة اأحمد املطوع 
ال�����ش��رق��ي��ة و���ش��ع��ادة حممد  ���ش��رط��ة املنطقة  ن��ائ��ب م��دي��ر 
القوا�شي نائب رئي�س املجل�س البلدي بخورفكان ومدراء 
ال��دوائ��ر املحلية واأع��ي��ان ووج��ه��اء امل��دي��ن��ة. واأ���ش��اد �شعادة 
باملنطقة  الثقافة  دائ���رة  بجهود  النقبي  ال�شم  ع��ب��داهلل 

ال�شمو حاكم  ال�شرقية يف تنفيذ توجيهات وروؤى �شاحب 
ال�شارقة التي ت�شتهدف تنمية الإن�شان ثقافيا ومن خالل 
ريادية  مرتبة  ال�شارقة  تبووؤ  اأثمرت  وجديتها  �شوابيتها 
عا�شمة  ب��األ��ق��اب  حت��ظ��ى  ج����دارة  ع��ن  جعلها  مم��ا  ثقافيا 
الثقافتني العربية والإ�شالمية وغريها من األقاب تتعلق 
بامل�شرح وال�شعر والكتاب وال��رتاث. وقال النقبي يف ختام 

ت�شريحه 
توجيهات  بف�شل  ث��م  اهلل  ب����اإذن  �شتبقى  خ��ورف��ك��ان  اإن   «
واجلمال  اخل��ري  مدينة  ال�شارقة  ح��اك��م  ال�شمو  �شاحب 
وال���وف���اء ل��ل��وط��ن وق��ي��ادت��ه احل��ك��ي��م��ة وع���رو����س ال�شاحل 

ال�شرقي ومدينة ال�شياحة والثقافة« . 
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مطلقة، ومديرة تنفيذية ال ترحم

املذهلة املفاجاآت  من  في�سًا  يخبئ  ت�سويقي  فيلم   Elle
الإن�شان  بقدرة  قوياً  ��راً  م��ذكِّ اأي�شاً   Elle ي�شّكل 
تتملكك  رمبا  ب�شعة.  باأعمال  القيام  على  العادي 
ده�شة، اأو حتى خوف، مما تراه وت�شمعه، غري اأن 
املدرو�شة تتخطى على ما يبدو  الفيلم  ح�شا�شية 

ال�شدمة اأو الغ�شب.

اأ�سالة وتكامل
يتجاوز العمل العتداء الذي تتعّر�س له مي�شيل 
ب�شكل مفاجئ يف م�شتهله، كما لو اأنه يتخّلى عن 
اإىل  اإ���ش��ارة  ي�شّكل  م��ا  البديهية،  الأول��ي��ة  امل�شائل 
فريهوفن  يرف�س  امل��ذه��ل��ني.  وتكامله  اأ���ش��ال��ت��ه 
ركيزة  اإىل  للعنف  تتعّر�س  ام��راأة  م�شهد  حتويل 
يف �شرده، متفادياً يف الوقت عينه تهمي�س معاناة 

مي�شيل.
لعل اأهم ما مييز مي�شيل املمثلة اإيزابيل هوبرت 
اأو  التي توؤدي هذا الدور برباعة واإتقان يعززان، 
بالأحرى يربهنان، �شدق �شهرتها كاإحدى اأف�شل 

املوؤديات على ال�شا�شة يف العامل.

ه��وب��رت عن  ف��ي��ه��ا  ت��ع��رب  م���رة  اأول  لي�شت  ه���ذه 
ا�شطراباً  اأك���ر  م�شالك  يف  لل�شري  ا���ش��ت��ع��داده��ا 
اأعمالها يف هذا  اأبرز  من ال�شلوك الب�شري. ومن 
 ،)The Piano Teacher )2001 املجال
ال������ذي ي����ق����ّدم ف���ي���ه ه��ان��ي��ك��ي درا�����ش����ة ب�������اردة عن 
يف  �شابقاً  نرها  مل  اأننا  اإل  واملا�شو�شية.  ال�شادية 
لالأنفا�س،  اخلاطف  ه��دووؤه��ا  فيه  يت�شابك  عمل 
وذكاوؤها القا�شي، وجراأتها البارزة برباعة واإتقان 

اإىل هذا احلد.
الفيلم  ن��ق��اط  اإح���دى  اإب���راز  كله يف  ذل��ك  ي�شاهم 
النوع  ه��ذا  م��ع  ام���راأة  ك��ل  تتفاعل  ل  الأ�شا�شية: 
والالفت  ال��ع��امل.  خ���رباء  يتوقع  كما  امل��ح��ن  م��ن 
اأننا نالحظ عواطف اخلوف، والغ�شب، والرغبة 
امل��ن��ط��ق��ي��ة يف الن��ت��ق��ام م���ن خ���الل ت��ع��اب��ري وجه 

مي�شيل.
الهدوء  اأم���ام  مذهولني  نقف  ذل���ك،  على  ع���الوة 
ال�����ذي ت���ع���رب ع��ن��ه ه����ذه امل������راأة ب��ع��د دق���ائ���ق من 
الع�����ت�����داء، ف��ي��م��ا ت�����ش��ت��ح��م، ت��ط��ل��ب ق��ل��ي��اًل من 

ال�شو�شي، وت�شتاأنف روتينها اليومي.
احل���ي���اة مت�����ش��ي ق���دم���اً، وم��ي�����ش��ي��ل ام�����راأة كثرية 
وام������راأة جذابة  وم��ق��اول��ة،  اأم،  ف��ه��ي  الن�����ش��غ��ال، 
مرغوبة. وهكذا ت�شّكل حموراً مركزياً يتفّرع منه 
العائلة  واأف��راد  الأ�شدقاء، والزمالء، واجل��ريان، 
كما لو اأنهم ق�شبان عجلة، ولكل منهم دور حمدد 

على ما يبدو.

هجوم م�ساد
الغت�شاب  ع��ن  ت�شويق  بفيلم   Elle ت�شف  ق��د 
والن��ت��ق��ام، ول��ن ت��ك��ون خمطئاً مت��ام��اً. لكن هذا 
التي  الثورية ال�شمنية  الو�شف يتجاهل احلبكة 
يف  اأن��ه��ا م�شواكاً  ل��و  كما  فيه  ك��ل م�شهد  ت��خ��رتق 
عن  الو�شف  ه��ذا  يغفل  كذلك  مقبالت.  قطعة 
اأهداف متعاقبة يركز عليها هجوم الفيلم امل�شاد، 
الذكورية،  وال�����ش��ل��ط��ة  الأن���ث���وي���ة،  احل���رك���ة  م��ث��ل 
والدين املنظم، واآراء امل�شاهد احل�شا�شة والدقيقة 

بالتاأكيد.

Elle يف  اأح�����داث  ت����دور  اأن  امل��ف��رت���س  ك���ان م��ن 
ذك��ر يف عدد  اأن فريهوفن  اإل  املتحدة،  ال��ولي��ات 
من املقابالت اأن كل ممثلة اأمريكية اقرتب منها 
تعالت على الدور. ولكن مع هوبرت ل ميكننا اأن 
ناأمل احل�شول على نتيجة اأكر ا�شتثناء وبراعة، 
بغ�س النظر عما اإذا كان ا�شتعدادها لال�شطالع 
ب�شاأن  ال�شائدة  الف��رتا���ش��ات  ي��ع��ّزز  مماثل  ب��دور 

التزمت الأمريكي والتميز الفرن�شي اأو ل.
ع�����الوة ع��ل��ى ذل�����ك، ن���الح���ظ مل��ح��ة م���ن الهجاء 
بها فريهوفن  التي يتعاطى  الطريقة  والنقد يف 
مع  الت�شوير(  قبل  الفرن�شية  )تعّلم  الهولندي 
بال�شينما  يرتبط  ال��ذي  الراقي  املثقف  الأ�شلوب 
واملحاكاة  التقليد  اأن عملية  اإل  الفرن�شية غالباً. 
اجل��ادة ه��ذه تبقى متقنة رغ��م ذل��ك. ول بد من 
الإ�شارة اإىل اأن Elle، الذي ُعر�س للمرة الأوىل 
يف مهرجان )كان( ال�شينمائي هذه ال�شنة، �شيمثل 
فرن�شا يف �شباق جوائز )الأو�شكار( عن فئة اأفالم 

اللغة الأجنبية.

االأوالد عن  �ساخرة  فرن�سية  خيالية  �سورة   ...Evolution

هادزيهاليلوفيك  لو�شيل  واملخرجة  الكاتبة  فيلم  ينقل 
مقلقة  ب��دق��ة  وامل�����ش��ب��وط  امل��خ��ي��ف   Evolution
ان��ط��ب��اع��اً ه��ج��ي��ن��اً م��ن الن���زع���اج ون����داء ح�����ش��ي��اً �شاحراً 
كافكا.  باأعمال  ت��ذّك��ر  الكوابي�س  م��ن  حالة  م��ع  ي��ت��الءم 
تنذر تطورات هذا العمل بال�شوء، مبقيًة امل�شاهد بعيداً 
يف حالة من انعدام التوازن، فريوح يفت�س با�شتمرار يف 
اأحاٍج من الرموز بحثاً عن معلومات. واإذا �شئمَت الأعمال 
اآ�شرة  جتربة  اإليك  املكررة،  هوليوود  واأف��الم  التجارية 
الق�شة رواية خرافية  الن�شوة. ت�شبه هذه  تدفعك نحو 
داكنة من رواي��ات الأخوين غرمي عن احلمل والأنوثة 
اأو حواراً غريباً عن وقائع احلياة يدور بني ف�شائيني. 
بتقنية  داكو�س  مانويل  ال�شينمائي  امل�شور  العمل  �شّور 
مميزة،  م�����ش��اه��ده  ف��ج��اءت  امل��ذه��ل��ة.  ال��وا���ش��ع��ة  ال�شا�شة 
ت�شتغل اإىل اأق�شى حد ممكن مدى الألوان املحدود عمداً 
 Evolution ُي�شتهل  وا���ش��ح.  نحو  على  واملت�شارب 
م��ك��ان يحمل  اإىل  ال��ب��ح��ر  امل����اء، حم����ّوًل  مب�شاهد حت��ت 
من  ماألوفة  غري  قا�شية  واإي��ح��اءات  الغرابة  من  كثرياً 

فيما  امل���اء،  املحيط حت��ت  ال��ك��ام��ريا يف  تكمن  ال��ب��داي��ة. 
البحر  وع�شب  احلطام  اأج��زاء  ال�شفلية  التيارات  تدفع 

املتمايل على املنحدرات البحرية.
الأع��ل��ى نيكول�س  امل���اء م��ن  ك��ب��رية، يغو�س يف  وب��ق��ف��زة 
10 �شنوات. ولكن  )ماك�س بريبانت( البالغ من العمر 
يعتقد  ب�شعاً.  �شيئاً  ُي�شادف  امل��اء،  حتت  ال�شباحة  اأثناء 
اأنه يرى �شبياً غارقاً على القاع مع جنمة بحر حمراء 

زاهية يف بطن اجلثة الهامدة.
ل���وال���دت���ه )ج�����ويل-م�����اري  راآه  م����ا  ن���ي���ك���ول����س  ي������روي 
تفتقر  غريب،  نحو  على  �شابة  تبدو  التي  بارمونتيه(، 
وبعدما  بنيكول�س.  �شبه  اأي  حتمل  ول  امل�����ش��اع��ر،  اإىل 
راآه جمرد  ما  اأن  اأي عاطفة  بكلمات خالية من  تخربه 
تهيوؤات، ت�شعه يف الفرا�س بعد اأن تطعمه الطبق املعهود 
مما يبدو يخنة ديدان خ�شراء رمادية، ف�شاًل عن كوب 
من الدواء ُيفرت�س اأنه معد من حرب احلبار. ي�شاألها: 
)مَل اأنا مري�س؟(، فتجيبه املراأة، التي ل حتمل اأي ا�شم 
بالتغري  يبداأ  �شنك  مثل  يف  ال�شبي  )لأن  )الأم(:  غري 

وي�شعف(.

اأحداث غريبة
ترتاكم الأح��داث الغريبة وتكر الأدل��ة بوترية هادئة. 
حيث  ال�شكان  قليلة  اجل��زي��رة  يف  ال�شبية  اأن  ن��الح��ظ 
يعي�س نيكول�س ووالدته �شارفوا جميعاً على بلوغ �شن 
غريب:  نحو  على  فمت�شابهات  الن�شاء  اأم���ا  امل��راه��ق��ة. 
نف�شهما،  ال�����ش��وداوان  العينان  عينهما،  واحل��ج��م  ال�شن 
واحل��اج��ب��ان غ��ري امل��رئ��ي��ني ذات��ه��م��ا. ف�����ش��اًل ع��ن ذلك، 
ل  اأن��ه��ن  اإل  قا�شية،  اأو  الطبع  ح��ادة  منهن  اأي  تبدو  ل 

ُيعتربن اأي�شاً اأمهات حنونات.
باإجراء حوارات  الذين ل يلهون مطلقاً،  ال�شبية،  يبداأ 
والداتهن  كانت  اإذا  عما  مت�شائلني  بينهم،  ما  يف  �شرية 
العمليات  ت���ب���دو  ذل�����ك،  اإىل  ب���الإ����ش���اف���ة  خم����ادع����ات. 
قرب  امل��ت��داع��ي  امل�شت�شفى  يف  جُت���رى  ال��ت��ي  اجل��راح��ي��ة 
مقلقًة  الن�شاء،  على  عمله  طاقم  يقت�شر  ال��ذي  البحر، 
بعد  ويثري  املقاومة.  نيكول�س  يقرر  تقدير.  اأق��ل  على 

 la( البحر بني  رابطاً  له  تك�شف  اهتمام ممر�شة  ذلك 
mer( والأم )la mère(. الفيلم مقلق جداً، ويثري 
خم���اوف عميقة رغ���م ح����واره امل��ح��دود وت��ف��ادي��ه اإراق���ة 
اإذا جاز  ي�����ش��ّك��ل،  امل��ع��ه��ودة.  املخيفة  وامل��ف��اج��اآت  ال��دم��اء 
التعبري، جواً ينمو فيه الف�شول ال�شبابي حيال تركيبة 

اجل�شم والرغبة اجلن�شية، ما يفاقم التوتر.
 The Witch، The Babadook، كما راأينا مع
 We Needو  ،Goodnight Mommy
اأف�شل  to Talk About Kevin، ي�شتند بع�س 
ال�شباب  ون���دوب  الطفولة  كوابي�س  اإىل  ال��رع��ب  اأف���الم 
البدائية  امل��خ��اوف  ه��ذه  وت�شّكل  مطلقاً.  تلتئم  ل  التي 
قيد  ك��ل  ف��م��ع   .Evolution وراء  الأول  امل���ح���ّرك 
جديد تفر�شه مرحلة البلوغ وكل تعبري عن ال�شوابط 
اجلامدة اخلالية من العاطفة، يخ�شى امل�شاهد اأن يكرب 
ال�شبية. وهكذا يتحّول الفيلم بوتريته اجلادة وخطره 
يهوون  ال��ذي��ن  للم�شاهدين  غنية  جتربة  اإىل  امل�شتمر 

اأفالم الرعب الهادئة واملبتكرة.

ي�سري العنوان Elle )هي( اإىل مي�سيل لوبالن، وهي اأم مطلقة يف منت�سف العمر، ومديرة تنفيذية ال ترحم، وابنة حلق العار 
بها الأن والدها قاتل مت�سل�سل. لكننا جنهل هذه التفا�سيل كافة عنها يف امل�سهد االأول من فيلم بول فريهوفن الت�سويقي اجلديد، 

الذي يخبئ في�سًا من املفاجاآت املذهلة.
يف اأول م�سهد من فيلم Elle، ُن�سدم من دون اأي اإنذار اأو متهيد بروؤية مي�سيل وهي تتعّر�ض لالغت�ساب يف منزلها بباري�ض على يد 

دخيل يرتدي قناعًا اأ�سود.
املنمقة  العمل  هذا  غرابة  اإىل  مبكرة  اإ�سارة  احلائرة  نظراتها  ت�سّكل  التي  قطتها،  الوح�سي  االعتداء  على  الوحيد  ال�ساهد 
ال�سل�سة. ا�ستوحى ديفيد بريك الفيلم من رواية فيليب دجيان Oh، حمّواًل اإياها اإىل �سيناريو يحفل بالتفافات بارعة. وهكذا 

يتحّول Elle اإىل لغز اآ�سر اأو جولة قوة تقوم على الت�سويق النف�سي ونوع ممتع و�سوداوي من )كوميديا االأخالق(.

فيلم  وه���و   ،Evolution ي�����س��ّك��ل 
غريب، ومتقن، ومليء بالتطورات اإىل 
خيالية  �سورة  بالدوار،  ي�سيبك  حد 
اأنه  اإال  االأوالد،  عن  �ساخرة  فرن�سية 
ال يتوّجه اإليهم بالتاأكيد. فما يحتوي 
واخلوف  بالكاآبة  حاد  �سعور  من  عليه 

الوجودي خم�س�ض للبالغني فح�سب.
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خطر  من  للتقليل  �سحية  طرق   4
االإ�سابة ب�سكتة دماغية

هل تخ�شني من خطر الإ�شابة بال�شكتة الدماغية؟ ثمة طرق اأربع ت�شمن 
لِك الُبعد عن ال�شكتات الدماغية:

الدم والكولي�شرتول والدهون  اأج��ِراء فحو�شات دوري��ة، تت�شّمن �شغط   -
الثالثية وال�شكر والغدة الدرقية.

الطعام  امل�شتطاع عن  بقدر  ابتعد  ال�شحي.  الطعام  تناول  - احر�س على   
تدليل  يف  ترغب  كنِت  اإن  �شرايينك.  يف  تراكمها  لتمنع  بالدهون؛  الغني 

نف�شِك بوجبة خفيفة، فعليِك بال�شوكولتة ال�شوداء.
 - جتنب التدخني والعادات ال�شحية اخلاطئة من قبيل ال�شهر والإرهاق 

والريا�شات اخلِطرة.
 - اطلب امل�شاعدة يف حال �شعرِت اأن الكتئاب بات يهوي بِك نحو اأفكار من 
على  احر�س  �شاغطة.  م�شاعر  من  غريها  اأو  الختناق  اأو  النتحار  قبيل 

�شحة نف�شية جيدة، ومار�س التمارين الريا�شية بقدر امل�شتطاع. 

ملر�س ال�سكري.. 5 اإجراءات جتنبك 
خماطر  املعلبات واالأطعمة اجلاهزة

ويخ�شى  ال�شن،  كبار  ب��ني  �شيما  ل  املنت�شرة  الأم��را���س  م��ن  ال�شكري  داء   
اأن هناك  الأطباء من تزايد عدد املر�شى خالل ال�شنوات القادمة، خا�شة 

املاليني من احلالت التي مل يتم ت�شخي�شها بعد.
لالأطعمة  امل�شنعة  ال�شركات  معظم  فيه  تقوم  ال��ذي  الوقت  يف  ذل��ك  ياأتي 
اإىل منتجاتها، مما ي�شكل خطورة م�شاعفة على  ال�شكر  باإ�شافة  اجلاهزة 
ال�شحة، ولذلك تقدم اأكادميية التغذية وعلم الغذاء هذه الن�شائح املهمة 
خلف�س ال�شكريات امل�شافة وزيادة الوعي حول املنتجات التي حتتوي عليه 

كما يلي:
لل�شكر،  والعلمية  التجارية  الأ�شماء  وتعلم  املكونات جيداً  اقراأ مل�شق   1-

مثل �شراب الذرة، �شكر العنب، حمليات الذرة اأو بلورات الق�شب.
مثل  ال�شحية  الأطعمة  داخ��ل  املخفي  امل�شاف  ال�شكر  على  تعرف   2-
اجلرانول، احلبوب الكاملة، ودقيق ال�شوفان، والفواكه املجففة، والفاكهة 

املعلبة، وال�شل�شات املختلفة، مثل الكات�شاب، الباربكيو.
الطاقة،  وم�شروبات  وامللونة  وال�شناعية،  املحالة  امل�شروبات  جتنب   3-
�شراب  وكل  واملنكهة،  الفواكه،  مع  واملخلوطة  واملخفوق  املعلبة،  والع�شائر 

مكتوب عليه طبيعي، ا�شرب احلليب اأو املاء اأو الفواكه املح�شرة يف املنزل.
على  لأنه  نكهات،  اأو  فواكه  على  يحتوي  الذي  الزبادي  لنب  جتنب   4-

الأغلب يحتوي على الكثري من ال�شكر.
ال�شكر،  وم��ن  الد�شم  م��ن  خالية  اأن��ه��ا  تدعي  التي  املنتجات  جتنب   5-
حتتوي  الأغ��ل��ب  على  لأن��ه��ا  واحل��ل��وي��ات  والب�شكويت  امل��خ��ب��وزات  خ�شو�شاً 

على �شكر �شناعي وهذا �شرره اأ�شوء على اجل�شم.

الكروي؟ ال�سكل  االأر�ض  اتخذة  • ملاذا 
اتخذت الأر�س ال�شكل الكروي لنف�س ال�شبب الذي يجعل قطرة املاء 
الكروي  ال�شكل  ع��ادة  لنف�شه  ال�شائل  يتخذ  ال�شكل  كروية  والفقاعة 
يحدث هذا عندما يهبط ال�شائل من الف�شاء كقطرة املطر اأو يطفوا 
على �شطح املاء كالفقاعة عندما تكونت الأر�س كانت موؤلفة من مواد 
�شائلة �شابحة يف الف�شاء ولهذا اتخذت الأر�س ال�شكل الكروي عندما 

بردت حرارتها وغدت �شلبه احتفظت ب�شكله الكروي  
االأر�ض؟ حجم  هو  • ما 

يبلغ حميط الكرة الأر�شية على خط ال�شتواء 24847 ميال ويبلغ 
الأر�س  7909 ميل  ال���ش��ت��واء  خ��ط  الكرة(عند  )ع��رب  الأر����س  قطر 
ا�شغر من هذا بقليل اإذا قي�شت ما بني القطبني لو اأتيح لنا اأن ن�شع 
الأر�س على ميزان لوجدنا اأنها تزن 3720كنتليون طن)الكنتليون 
املتحدة  ال���ولي���ات  يف  �شفر   18 ميينه  اإىل  واح���د  م��ن  م��وؤل��ف  ع���دد 
الأمريكية وفرن�شا اأو 30 �شفر يف بريطانيا واأملانيا( يزداد وزن الأر�س 

ب�شعة الف من الطنان كل �شنه ب�شبب النيازك التي تقع عليها.  

22% الطبيعي  الع�شل  يف  املاء  ن�شبة  • تبلغ 
لها.  اأ�شرا�س  ل  • الأفعى 

دقيقة.  مائة  الوقت  من  الكيلو(  ون�شف  كيلو  )تزن  النعامة  بي�شة  �شلق  • يتطلب 
بالكامل.  غ�شرويف  لالأ�شماك  العظمي  • الهيكل 

 . الطعم  نف�س  له  لي�س  اأنه  مع   ، العادي  ال�شكر  مميزات  نف�س  له  اخل�شب  • �شكر 
ميوعة.  اأكر  الأبي�س  الزلل  من  حمتواه  ي�شبح  البي�س  يتعفن  • عندما 

بقوائمها.  اجلندب  اأنثى  • ت�شمع 
اإىل  احللزون  اأ�شنان  ت�شل  اأن  وميكن  الل�شان،  بوا�شطة  جر�شها  طريق  عن  ال�شجر  اأوراق  احللزون  • ياأكل 

�شن   25.000
التقيوؤ.  ت�شتطيع  ل  • الفئران 

الكربيتيك حام�س  ال�شيارة  بطارية  اىل  • ي�شاف 
عيون.  لها  لي�س  الأر�س  • دودة 

دائري.  ب�شكل  راأ�شها  تدير  اأن  البومة  • ت�شتطيع 
ج�شمها.  يف  ع�شلة   1.300 لها   ) الفرا�شة  يرقانة   ( • الري�شوع 

الت�شو�س ت�شبب  ل  و  الفراولة  و  التني  من  ت�شتخرج  �شكرية  مادة  )الزايتول(  • اإن 
للتعفن  م�شادة  مادة  به  لأن  الزمن  به  طال  مهما  يتعفن  ل  )الع�شل(  • منتج 

الل�ص العجيب

فاطمة غريب نا�رص
ومتعاونه  درا�ستها..  يف  متفوقة 
والتلوين..  الر�سم  مع زمالئها. تهوى 
يف  مهند�سة  ت�سبح  ان  وتتمنى 
اإىل  �سورتها  وتهدي  امل�ستقبل.. 

جميع الأهل والأ�سدقاء.
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رو�شة حميد �لبادي 
ومتعاونه  درا�ستها..  يف  متفوقة 
والتلوين..  الر�سم  مع زمالئها. تهوى 
يف  معلمة  ت�سبح  ان  وتتمنى 
اإىل  �سورتها  وتهدي  امل�ستقبل.. 

جميع الأهل والأ�سدقاء.

�لرمي �شالح �ملنعي 
ومتعاونه  درا�ستها..  يف  متفوقة 
والتلوين..  الر�سم  مع زمالئها. تهوى 
يف  معلمة  ت�سبح  ان  وتتمنى 
اإىل  �سورتها  وتهدي  امل�ستقبل.. 

جميع الأهل والأ�سدقاء.

رو�شة �حمد �لبل��شي 
ومتعاونه  درا�ستها..  يف  متفوقة 
والتلوين..  الر�سم  مع زمالئها. تهوى 
يف  طبية  ت�سبح  ان  وتتمنى 
اإىل  �سورتها  وتهدي  امل�ستقبل.. 

جميع الأهل والأ�سدقاء.

املوز لق�سر  مذهلة  فوائد   5
اأثبتت درا�شات حديثة، اأن لق�شر املوز 
على  لحتوائه  الفوائد؛  من  العديد 
الأك�شدة  م�شادات  من  كبرية  ن�شبة 
وال��ب��وت��ا���ش��ي��وم، ب��ج��ان��ب ك��م��ي��ات من 
الباحثون  ووج��د  الطبيعية،  الزيوت 
منه  ال���ش��ت��ف��ادة  امل���وز ميكن  ق�شر  اأن 

يف الآتي:
حيث  لالأ�شنان،  طبيعي  منظف   �1
ال�شفراء  ال���ب���ق���ع  م�����ن  ي��خ��ل�����ش��ك 
الناجتة عن ال�شاي والقهوة، فالأمر 
ل ي�����ش��ت��غ��رق ����ش���وى دق��ي��ق��ة واح����دة 

يومياً ملدة اأ�شبوع.
املف�شل  حذائك  خدو�س  ترميم  عليك  فقط  الأحذية،  خدو�س  يعالج   �2

با�شتخدام ق�شر املوز، فهي حتافظ على اجللد وتطيل من عمره.
3 � يخل�س من البثور، وَحّب ال�شباب، والتجعايد، ما عليك �شوى تدليك 
ويعمل  امل�شكالت،  م��ن  التخل�س  على  ي�شاعد  حيث  امل���وز،  بق�شر  الب�شرة 
على �شفائها �شريعاً، فق�شر املوز عالج طبيعي حَلّب ال�شباب والبثور، فقط 

عليك تدليك الب�شرة به ملدة 5 دقائق.
الطبيعية  باملواد  وغني  التحلل  �شريع  فهو  طبيعي،  ك�شماد  ي�شتخدم   �  4
املاء  يف  و�شعه  عليك  لذا  والفو�شفات؛  البوتا�شيوم،  مثل  للنباتات  املفيدة 

امل�شتخدم ل�شقايتها.

انت�شاًرا  الأم��را���س  اأك��ر  م��ن  اللوزتني  التهاب 
الكبري يف  الن��خ��ف��ا���س  م��ع  ال��ن��ا���س خا�شة  ب��ني 
درجات احلرارة ، يقول الدكتور فاروق الطاهر 
ا���ش��ت�����ش��اري ال���ط���ب ال���ب���دي���ل وخ���ب���ري ال���ت���داوي 
5 م�����ش��روب��ات ه��ي الأ�شرع  ي��وج��د   ، ب��الأع�����ش��اب 
اللوزتني  التهابات  على الإط��الق للتخل�س من 

وهي:
لحتوائه  وذل��ك  بالليمون:  ال�شاي  م�شروب   -
م��ن��اع��ة اجل�شم  ي��رف��ع  ال���ذي   C ڤيتامني  ع��ل��ى 
لتح�شني مقاومة اللتهابات والأمرا�س املعدية 
، كما اأنه يوجد بال�شاي مادة طبيعية متخ�ش�شة 

يف عالج الربد .
مواد  على  لحتوائه  وذل��ك  الأخ�شر:  ال�شاي   -
م�شادة لالأك�شدة ، كما اأنه يرفع مناعة اجل�شم 
التهابات  اأن ي�شاعد على عالج  �شاأنه  وذلك من 

اللوزتني .
- الغرغرة باملاء وامللح: حيث اأن امللح يعترب مادة 
احلال،  يف  اأث��ره��ا  و�شينتهي  لاللتهابات  ك��اوي��ة 
وذلك باإ�شافة ملعقتني من امللح اإىل كوب ماء. 

-م�شروب الليمون: �شرورة تناوله م�شافاً اإليه 
ع�شل ال��ن��ح��ل، م��ع م���راع���اة ���ش��رب ال��ل��ي��م��ون يف 

اخلالط بق�شره.

اأ�سرع 4 م�سروبات لعلج التهابات اللوزتني

م�سيفات تقفزن اإىل اأعلى الإلتقاط �سورة خالل افتتاح موؤمتر ال�سعب الوطني يف بكني.  )اأ ف ب(

اعتاد اأحد الل�شو�س ان ي�شرق الدجاج فقط.. وبالطبع هذا ل�س عجيب لكن ل ت�شتعجبوا .. انه ي�شرق الدجاج 
ويربيه ويبيعه ..وقد ا�شتكى النا�س كثريا اإىل القا�شي ولكن دون فائدة حتى اعلن القا�شي انه يئ�س من هذا 
الل�س لكنه �شيقدمه لهم �شباح يوم اجلمعة القادمة قبل ال�شالة .. جاء القا�شي وطلب من زوجته ان حت�شر 
له بع�س الدجاجات من ح�شريتها فلما ت�شاءلت قال لها كيف ميكننا ان نعرف دجاجاتنا حتي اذا �شرقها ل�شا 
و�شلنا اليه و�شبطناه متلب�شا ففكرت الزوجة الذكية قليال ثم قالت اذن عرفت ماذا تق�شد ودع المر يل .. 
الزوجة  اخرجت  اخلمي�س  يوم  م�شاء  ويف  البيت  داخ��ل  وجعلتها  دجاجاتها من احل�شرية  كل  الزوجة  جمعت 
الدجاج اإىل احلظرية وقد �شبغت حتت اجنحته بلون احمر قانىء ثم نرت هذا اللون خارج احلظرية اي�شا 
واختباأت خلف باب بيتها تراقب ح�شريتها حتى انت�شف الليل وجاء الل�س وجمع بع�س الدجاجات يف قف�س 
وذهب م�شرعا ويف ال�شباح املبكر �شار القا�شي وحرا�س ال�شرطة خلف خطوات الل�س الذي تلون حذاوؤه باللون 
الحمر وعندما و�شلوا لبيته دق القا�شي الباب و�شاأل �شاحب البيت هل عندكم حظرية للدجاج فقال الرجل 
بالطبع فانا تاجر للدجاج فقال القا�شي امل ياأت احد بعد ، بل مل ياأت احد يبيعني دجاج منذ ايام فقال القا�شي 
ح�شنا دعنا نرى حظريتك وبعد ان دخل قال نبحث عن دجاج ابطه احمر مثل هذا وام�شك باحدى دجاجات 
زوجته ثم قال والل�س ينتعل حذاء �شبغ اأ�شفله بالحمر مثل هذا ومد يده وام�شك بحذاء الل�س وقال ول�شا 
يداه ملونتان باللون الحمر مثل يديك ..ده�س الل�س الذي مل ينتبه للون الحمر يف يده فقد دخل فرا�شه 
بعد ان انتهى من �شرقاته ف�شحك القا�شي وقال هيا ايها امل�شكني فاأنا يف عجلة من امري اأريد ان ا�شكر زوجتي 

وافكارها ذات اللون الحمر.


