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عقار جديد لعالج ال�شلل الرعا�ش

اقرت وكالة الغذاء والدواء الأمريكية عقاًرا جديًدا لعالج املرحلتني 
هو  الرعا�ش”،  “ال�شلل  الباركن�شن  مر�ش  من  والأخ���رة  املتو�شطة 
الأول من نوعه الذي يحظى باملوافقة املتخ�ش�شة خالل 10 �شنوات. 
وقال موقع بابا ميل الأمريكي اأن العقار امل�شمى �شافينامايد والذي 
يفرت�ش اأن يكون نزل ال�شوق الأمريكي هذا الأ�شبوع، ي�شتخدم متمًما 
اإق��راره ر�شمًيا ملعاجلة  اآخر معروف هو ليفودبو، �شبق وجرى  لعقار 

احلالت املتقدمة من الباركن�شن.
ويعمل العقار اجلديد على اإفراز الدوبامني يف الدماغ، وهو املادة التي 
الإ�شارات  اإر�شال  لإع��ادة  الدماغ  وحتّفز  اجل�شم،  يف  باحلركة  تتحكم 
الع�شبية التي تقود حركة اليدين يف الأكل والكتابة والطباعة على 

الكمبيوتر.
اجلديد  العقار  لهذا  الأمريكية  وال���دواء  الغذاء  وكالة  اإق��رار  وياأتي 
عدة  ا�شتمرت  الأ�شخا�ش  مئات  على  جت��ارب  اأع��ق��اب  يف  للباركن�شن، 

�شنوات.
علًما اأن لدواء ال�شافينامايد اآثاٌر جانبية، قال التقرير اإنها “�شعبة” 
لكنها ل تقلل من كونه ي�شكل اخرتاًقا علمًيا ملر�ش يزداد �شيوعه بني 

الرجال والن�شاء الذين يتخطون ال�شتني من العمر.

التدخني يقتل 1 من بني كل 10 يف العامل
خل�شت درا�شة طبية حديثة اإىل اأن التدخني يقتل 1 من بني كل 10 
اأ�شخا�ش يف العامل، واأنه يعد العامل الثاين امل�شبب للوفاة املبكرة اأو 

العجز التام حال ارتفاع ال�شغط.
واأ�شافت اأن العامل يحتوي على مليار مدخن يف عام 2015، وذلك 
بالرغم من اإجراءات حظر التدخني يف كثر من الأماكن، مع ا�شتمرار 

التوقعات بارتفاع هذا الرقم، وفقا ل�شحيفة الغارديان الربيطانية.
واأو�شحت الدرا�شة اأن واح��د من بني 4 رج��ال وواح��دة من بني 20 
 6.4 اأن  اإىل  لفتة  التدخني،  ب�شبب  املفاجئ  للموت  عر�شة  ام���راأة 
عام  يف  اأ�شبابها  اأح��د  التدخني  ك��ان  ال��ع��امل  ح��ول  وف��اة  حالة  مليون 
2015، واأن ن�شف عدد الوفيات تركز يف 4 دول هي ال�شني والهند 

والوليات املتحدة ورو�شيا.
ولفتت اإىل وقوع حالة وفاة كل 8 ثوان يف العامل ب�شبب التدخني، وهو 
الإي��دز وال�شل  اأمرا�ش  التي تت�شبب بها  الوفيات  اأكرب من عدد  عدد 
واملالريا. ووفقا للدرا�شة، يعترب التدخني امل�شبب الأكرب للعديد من 
الأمرا�ش، اإذ اأن التبغ هو العامل الرئي�شي يف الإ�شابة باأمرا�ش القلب 
تدهور  اإىل  بالإ�شافة  املزمنة،  الكلى  واأم��را���ش  الدماغية  وال�شكتة 

العديد من احلالت، وو�شولها اإىل ال�شرطان.

ملاذا ترتاجع ذاكرة كبار ال�شن؟
من اأبرز الحتياجات احليوية التي قد يوؤثر عدم اإ�شباعها على كبار 
اإذ يوؤدي عدم اأخذ ق�شط كاف من النوم اإىل تنامي  ال�شن، هو النوم، 
خطر فقدان الذاكرة والعديد من ال�شطرابات النف�شية واجل�شدية 

وفًقا لدرا�شة ن�شرتها �شحيفة بولد �شكاي.
وحذر الباحثون من تناول احلبوب املنومة لأنها بديل �شلبي لدورات 

النوم الطبيعية التي يحتاجها الدماغ لكي يعمل ب�شكل جيد.
وتقول درا�شة حديثة مهتمة بهذا ال�شاأن: ل تدع املهدئات تخدعك؛ 
اأن  ا نف�شية وج�شدية كما  اأمرا�شً لأنها نوع من التخدير وقد ت�شبب 
الأمرا�ش الفتاكة لها عالقة بقلة النوم اإذ تق�شر العمر الفرتا�شي.

واأ�شافت علينا حت�شني قدرتنا على النوم فالنوم لفرتات طويلة يربز 
اجلمال ويوؤخر عالمات ال�شيخوخة مثل: التجاعيد وال�شعر الرمادي 
وترتبط قلة النوم باأمرا�ش مثل: الزهامير واأمرا�ش القلب وال�شمنة 

وال�شكري وال�شكتة الدماغية.
اأخرى  واأعرا�ش  الذهني  لل�شباب  الأكرث عر�شة  ال�شن  كبار  ويعترب 
ناجتة عن احلرمان من النوم، اإذ اأو�شح العديد من الدرا�شات اأن قلة 
النوم ت�شعف قدرة الدماغ على الإدراك وتعجز عقول كبار ال�شن عن 

توليد موجات الدماغ البطيئة التي تعزز النوم العميق.
وبطبيعة احلال لي�ش اجلميع عر�شة لتغرات النوم يف احلياة كما اأن 
بع�ش النا�ش قد ليتاأثرون مبا �شبق على الرغم من عدم ح�شولهم 

على القدر الكايف من النوم.
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ملاذا نخاف من الظالم؟!
الظالم مبا يطراأ من تغرات على نظامنا احل�شي  يرتبط خوفنا من 
امل�شيطر، اأي الب�شر. ولهذا ال�شبب تطغى الأفكار اخليالية على الواقع، 

حيث تلعب احلوا�ش الأخرى دوراً يف ذلك، وخا�شة حا�شة ال�شمع.
وتتبادر اإىل اأذهاننا العديد من الأ�شئلة؛ من بينها: هل هناك �شبح؟ اأم 

هو ل�ش ما؟
ول يعترب الليل جمرد غياب مل�شدر ال�شوء؛ بل اأي�شاً يعد اأي�شاً ح�شوراً 
عنا�شر طبيعية اأخرى، على غرار ال�شكون والوح�شة. ويف هذا ال�شياق، 
ياأتي  هنا  م��ن  اأن���ه  الطبيعي،  ال��ت��اري��خ  كتابه  يف  ب��وف��ون،  ال��ك��ات��ب،  ذك��ر 
الليل على كل  النف�شي الذي تفر�شه ظلمة  الإح�شا�ش باخلوف والهلع 

الب�شر تقريباً.
ويف حني يقدر اأغلب البالغني على التعامل مع هذه الأحا�شي�ش، يعجز 
18 و24 �شهراً، ع��ن مقاومة  اأع��م��اره��م ب��ني  ت���رتاوح  ال��ذي��ن  الأط��ف��ال 

ال�شعور باخلوف من الظلمة.
ويعترب الإح�شا�ش باخلوف من الظلمة لدى الأطفال جزءاً من مرحلة 
باخلوف  الإح�شا�ش  ه��ذا  يرتبط  م��ا  وع���ادة  لديهم.  النف�شي  التطوير 

مب�شاعر الوحدة التي تنتابهم يف الأماكن املظلمة.
ويف مرحلة عمرية ما، �شيحاول الطفل ترك فرا�شه لياًل، اإل اأن الظلمة 
�شت�شبب له خلاًل فيما يتعلق بتقديره الف�شاء اخلارجي. ومن املرجح اأن 

يختفي هذا الإح�شا�ش �شيئاً ف�شيئاً عندما يبلغ الطفل 6 �شنوات.
ويف املقابل، ل ميكننا التجرد من غريزة البقاء التي جتربنا دائماً على 

الت�شرف بحذر حلظة وجودنا يف العتمة.

رواد ف�شاء ينهون 
رحلة  لـ6 اأ�شهر

عر�ش تلفزيون اإدارة الطران والف�شاء 
الأمريكية )نا�شا( بثا حيا لهبوط ثالثة 
ورو�شيان، يف  اأمريكي  رواد ف�شاء، وهما 
قازاخ�شتان يف ختام مهمة ا�شتغرقت نحو 

�شتة اأ�شهر يف حمطة الف�شاء الدولية.
�شيوز  الرو�شية  الف�شاء  وغ��ادرت مركبة 
بتوقيت   0800 ال�����ش��اع��ة  يف  امل��ح��ط��ة 
ب��امل��ظ��ل��ة يف جنوب  ج��ري��ن��ت�����ش وه��ب��ط��ت 
�شرقي منطقة جزقازكان يف قازاخ�شتان 

يف ال�شاعة 1120.
كيمربو  �شني  الأمريكي  املركبة  و�شمت 
�شرجي  وال���رو����ش���ي���ني  امل���ح���ط���ة  ق���ائ���د 

ريزيكوف واأندريه بوري�شنكو.
املحطة  اآخرين يف  رواد  ي��زال ثالثة  ول 
دولر  مليار  مئة  ت�شييدها  تكلف  ال��ت��ي 
من  كيلومرت   400 ارت��ف��اع  على  وت��ق��ع 
الأر������ش ت��ق��وده��م ب��ي��ج��ي وت�����ش��ون التي 
رقما  ن��ي�����ش��ان  اب���ري���ل   24 يف  ���ش��ت��ح��ط��م 
يبقى  اأمريكي  رائد ف�شاء  ك��اأول  قيا�شيا 

يف الف�شاء 534 يوما.
اأول  ه��ي  املخ�شرمة  ال��رائ��دة  وويت�شون 

امراأة تتوىل قيادة املحطة مرتني.

اأف�شل العالجات املنزلية 
مل�شكالت اجلهاز التنف�شي �ص 23

امللة.. خبز مغربي 
من الركل ال�شاخن

جتمع  ح����ارة  �شم�ش  اأ���ش��ع��ة  حت��ت 
اأطفال ون�شاء و�شيوخ ورجال من 
اإقليم  يف  ال��غ��زلن  حماميد  بلدة 
املغرب  ����ش���رق���ي  ج���ن���وب  زاك��������ورة 
اإيقاع  ملتابعة حت�شر اخلبز على 
وت�شجيع  ����ش���ح���راوي���ة  اأه�����ازي�����ج 

احلا�شرين.
م����ع����دو اخل����ب����ز وامل����ت����اب����ع����ون يف 
ا�شتمتعوا  ال�����غ�����زلن  حم���ام���ي���د 
ال�شم�ش  وغ���روب  ���ش��روق  مبنظر 
ووحدهم  الرملية،  الكثبان  ب��ني 
ظروف  ي��ق��اوم��ون  املنطقة  اأب��ن��اء 
عاداتهم  ت��غ��ي��ب  ل  ل��ك��ي  ال��ع��ي�����ش، 

وطقو�شهم اجلميلة.
قبل ميل ال�شم�ش للغروب ا�شتعد 
على  للتناف�ش  املنطقة  رجال من 
عليه  يطلق  خبز  اأف�شل  حت�شر 
اخلبز  م���ن  ن����وع  وه����و  "امللة"، 
ل يف ال�شحراء  معروف بني الُرَحّ
م��ع اجلزائر،  ل��ل��ح��دود  امل��ت��اخ��م��ة 
ال�14  ال����������دورة  ����ش���م���ن  وذل�������ك 
الذي  ��ل  ل��ل��ُرَحّ دويل  ل��ل��م��ه��رج��ان 

اأقيم ال�شهر املا�شي.
دقيق وملح وماء

طريقة حت�شر خرب امللة خا�شة 
الدقيق  مي������زج  ح���ي���ث  ل���ل���غ���اي���ة، 
م���ع امل��ل��ح وامل�����اء ث���م ي��ع��ج��ن حتى 
متما�شكة  عجينة  على  احل�شول 
�شكل  يف  ب��اإع��داده��ا  ي�شمح  ب�شكل 

اأقرا�ش.
رمل  يف  العجينة  ت��و���ش��ع  ب��ع��ده��ا 
����ش���اخ���ن ج�����دا ع����ن ط���ري���ق حرق 
ل��ه، وه��و ما ي�شهل  خ�شب متاخم 
دقائق  وبعد  اخلبز،  ن�شج  عملية 
املحفوظ  اخل���ب���ز  ي���ك���ون  ق��ل��ي��ل��ة 
مبنظر  جاهزا  الرمل  حبات  من 

جميل رغم اأنه كان حتت الرمل.
وي����ق����ول ن������ور ال����دي����ن ب���ورك���اب���ة 
من  ينحدر  مغربي  باحث  -وه��و 
اإىل  يلجوؤون  ل  الُرحَّ اإن  املنطقة- 
ال�شهلة  التقليدية  الطريقة  هذه 
تعذر  اإىل  ن��ظ��را  يف ط��ه��ي اخل��ب��ز 

توفر فرن.
اإع�����داد خ��ب��ز امللة  اك��ت��م��ل  اإن  وم���ا 
���ل ع��ل��ى توزيعه  ح��ت��ى ع��م��ل ال���ُرَحّ
الذين جتمعوا حول  ال��زوار  على 
حت�شر  مب�شهد  معجبني  امل��ك��ان 

اخلبز حتت الرمل.
فرحتهم  �������ل  ال�������ُرَحّ ولإك�������م�������ال 
برق�شات  م�شابقتهم  يختتمون 
تلهب حما�ش اجلمهور، يف م�شهد 
ب��ه��ي��ج ي�������رددون خ���الل���ه اأه���ازي���ج 

واأغاين �شحراوية.

كيف تتعامل مع درجات 
احلرارة املرتفعة؟

ترتفع درجة حر�رة �لطق�س يف ف�صل �ل�صيف وقد ت�صل �إىل �أكرث من 
40 درجة مئ�ية. لكن حر�رة �لطق�س �ل�صديدة قد ت�ؤثر على �لدورة 
ينبغي  فكيف  �صم�س.  ب�صربة  �إثرها  �لإن�صان  ي�صاب  وقد  �لدم�ية 

�لتعامل مع �لطق�س �حلار؟
يجب �ل�صرب كثري� لأن �جل�صم يفقد �لكثري من �ل�ص��ئل ب�صبب �حلر�رة 
�ل�صديدة وي�صاب بالدوخة و�لتعب وفقد�ن �لرتكيز. ويف �أ�ص��أ �لأح��ل 
قد ي�ؤدي �حلر �ل�صديد �إىل عدم �نتظام �صربات �لقلب �أو �نهيار �لدورة 
�لدم�ية. ولتفادي ذلك يجب �لإكثار من �صرب �ملاء. وين�صح �لأطباء 
كامل  على  م�زَّع  ب�صكل  �ملاء  من  ليرتين  �إىل  ون�صف  ليرت  ب�صرب  عادة 
�لي�م. ولكن عند درجات �حلر�رة �لعالية يجب �صرب �ملزيد من �ملياه، 
وبالإمكان �لق�ل �إنه ينبغي �صرب �صعف ذلك. وعلى وجه �خل�ص��س 
ولي�س  �مل��اء.  من  �ملزيد  �صرب  �إىل  يحتاج�ن  �ل�صن  يف  �لكبار  �لنا�س 
�ملق�ص�د بذلك �ل�ص��ئل �ملحت�ية على �ل�صكر مثل �مل�صروبات �لغازية، 
ولكن �ملق�ص�د هنا �صرب �ملاء وع�صائر �لف��كه �ملخففة باملاء و�ل�صاي 
�لدورة  يتعب  كثري�  �لكح�ل  �صرب  باأن  علما  ة،  �ملُحلاّ غري  و�لزه�ر�ت 

�لدم�ية بح�صب ما �أورده م�قع �صترين �لإلكرتوين.

جتنب �ل�جبات �لدهنية �لثقيلة
ل ُي�شَتح�َشن تناول الوجبات الدهنية الثقيلة ال�شاخنة يف 
ل  الطق�ش ال�شديد احلرارة، لأنها تتعب اجل�شم، بل ُيَف�شَّ
اأكل الأغذية اخلفيفة مثل: الفواكه وال�شلطة واخل�شار 
واجلنب وال�شمك ومنتجات الألبان واللحوم اخلالية من 
الدهن. وي�شتح�شن تناول الفواكه واخل�شار الغنية باملياه 
)البندورة(،  والطماطم  واخل��ي��ار  وال��ت��وت  البطيخ  مثل 

فهي ت�شاعد على تعوي�ش فقدان ال�شوائل واملعادن.
جتنب اأ�شعة ال�شم�ش املبا�شرة

ينبغي جتنب اأ�شعة ال�شم�ش املبا�شرة، ومن الأف�شل البحث 
عن مناطق الظل اأو الذهاب اإىل مكان بارد جيد التهوية. 
ال�شديدة جتهد  القيلولة بعد الظهر مهمة لأن احل��رارة 
اجل�����ش��د، ول��ذل��ك م��ن الأف�����ش��ل اأخ����ذ ق�����ش��ط ق�����ش��ر من 
وينبغي  العجائب.  تفعل  الق�شرة  فال�شرتاحة  الراحة. 

األ تكون ال�شرتاحة اأطول من 20 اإىل 30 دقيقة.
واإذا اأمكن ينبغي دهن اجل�شم مبرهم �شد اأ�شعة ال�شم�ش 
ف����وق ال��ب��ن��ف�����ش��ج��ي��ة امل���ح���رق���ة. ول���ك���ن ي��ج��ب ع����دم و�شع 
تعويده كذلك  بل يجب  املرهم على اجل�شد،  الكثر من 
تدريجيا على اأ�شعة ال�شم�ش وحمايته خالل ذلك باملراهم 

اخلا�شة.
وذ�ت  �لته�ية  جيدة  ف�صفا�صة  ملب�س  �رت��د�ء 

�أل��ن فاحتة
ومن املهم النتباه اإىل لب�ش مالب�ش منا�شبة، بحيث تكون 
تهوية  توفر  املالب�ش  فهذه  �شيقة،  وغر  التهوية  جيدة 
جيدة للج�شم وت�شاعد على تنظيم توازنه احلراري على 
الفاحتة  ف��الأل��وان  ل��الأل��وان،  بالن�شبة  اأم���ا  اأف�����ش��ل.  نحو 
اأف�شل من الداكنة، لأنها تعك�ش اأ�شعة ال�شم�ش ول تخّزن 

احلرارة مثل الداكنة.

ارتداء قبعة فاحتة اللون
ل ارتداء القبعة، وخا�شة  ُيَف�شَّ

ال�شم�ش  حت�����ت  ل�����الأط�����ف�����ال، 
اأي�شا على  ينطبق  املحرقة. وهذا 

الق�شر  ال�����ش��ع��ر  ذوي  الأ���ش��خ��ا���ش 
لع(.  )ال�شُّ ال����راأ�����ش  ���ش��ع��ر  وع���دمي���ي 
ال�شم�ش  ح���روق  م��ن  حتمي  فالقبعة 

وُتبقي  ال�شم�ش،  �شربات  ومن 
اأنها  اأو  ن�شبيا،  ب����اردا  اجل�����ش��م 
مت���ن���ع م�����ن ازدي����������اد ح����رارت����ه 
ب�شرعة. وكذلك القبعة ينبغي 

اأن ت��ك��ون ف��احت��ة ال���ل���ون ك���ي ل 
ترتاكم حتتها احلرارة.

التنبه اإىل اإرها�شات �شربة ال�شم�ش
مثل  واأع��را���ش  بعالمات  تبداأ  ال�شم�ش  �شربة  اإرها�شات 
وال�شداع.  وال��دوخ��ة  والغثيان  امل��ف��رط  والإج��ه��اد  التعب 
الإ���ش��اب��ة ب�شربة  م��ن مقدمات  اأن يكون  ذل��ك ميكن  ك��ل 
للحرارة  ال��ت��ع��ر���ش  ب�شبب  اجل�����ش��د  ان��ه��ي��ار  اأو  ال�����ش��م�����ش 
اإىل  اأو  الظل  اإىل  ف��ورا  الذهاب  ينبغي  وعندها  املفرطة. 
ال�شوائل  �شرب  ���ش��رورة  اإىل  بالإ�شافة  ب��رودة  اأك��رث  بيئة 

واأكل �شيء مالح.
ممار�صة �لريا�صة يف �أوقات منا�صبة

ينبغي تفادي التمارين ذات اجلهدي البدين الكبر، مثل 
الرك�ش حتت اأ�شعة ال�شم�ش املحرقة. وينبغي تاأجيل مثل 
برودة،  اأك��رث  اجل��و  يكون  حني  امل�شاء  اإىل  الأن�شطة  ه��ذه 
احلالة  ه��ذه  ويف  ال�شباحة،  ري��ا���ش��ة  ذل��ك  م��ن  وي�شتثنى 
ينبغي دهن اجل�شم باملرهم املنا�شب امل�شاد لأ�شعة ال�شم�ش 

واأ�شعتها فوق البنف�شجية.

تربيد �جل�صم
ين�شح تقرير اأعده موقع �شترن الأملاين بتربيد 
اآخ��ر لأن �شدة احل���رارة ل  اإىل  اجل�شم م��ن ح��ني 
تطاق اأحيانا. وبالإمكان فعل ذلك بو�شع قطعة 
ق��م��ا���ش ب�����اردة ع��ل��ى ال��رق��ب��ة واحل���ل���ق. وكذلك 
بارد.  القدمني يف حمام ماء  بالإمكان تغطي�ش 
وكذلك اأثناء غ�شل اليدين من املمكن ترك املاء 
البارد ي�شري لفرتة من الوقت على ال�شاعدين. 
برذاذ  اجل�شم  لر�ش  بخاخ  ا�شتعمال  ممكن  واأي�شا 
امل���اء اأو ب��روائ��ح خ��ا���ش��ة م��ك��ون��ة م��ن زي���وت طيارة 
منع�شة، وبالطبع من املمكن اأي�شا ا�شتخدام املراوح 

الهوائية.
�حلذر من �لأدوية �لفا�صدة

ينبغي الحرتاز من اإف�شاد احلرارة لالأدوية، وهنا جتدر 
تكون ح�شا�شة  الأدوي���ة  اأم���ور: فبع�ش  ع��دة  اإىل  الإ���ش��ارة 
ودرجات  الرطوبة  عن  بعيدا  تخزينها  وينبغي  للحرارة 
ب�شكل  الأدوي��ة  تناول بع�ش  املرتفعة. كما يجب  احل��رارة 
خمتلف حني يكون الطق�ش �شديد احلرارة، مثل: الأدوية 
اخلاف�شة ل�شغط الدم لأنه باإمكان احلرارة التاأثر على 
ال�شيديل  اأو  الطبيب  ا�شت�شارة  ينبغي  ال��دم. وهنا  �شغط 
الأدوي����ة، وك��ذل��ك ينبغي ال�شت�شارة ح��ول ما  ح��ول ه��ذه 
اإذا كان من ال�شروري تعديل اجلرعة الدوائية يف ف�شل 
ال�شيف. ول نن�شى هنا وجود اأدوية وعالجات جتعل اجللد 
امل�شادات  ومنها:  ال�شم�ش،  اأ�شعة  جت��اه  ح�شا�شيًة  اأك���رث 
التي  العالجية  امل�شتح�شرات  اأو  القلب  واأدوي��ة  احليوية 
تدخل يف تكوينها نبتة �شانت جونز )ع�شبة �شيدي يحيى 
اأي�شا  امل��ث��ق��وب(، ويجب يف ه��ذه احل��ال��ة  ال��ع��رن  اأو ع�شبة 

ا�شت�شارة الطبيب.

هل ال�شيب املبكر عالمة 
خطر على القلب؟

رب��ط��ت نتائج در���ش��ة ج��دي��دة ب��ني ت��زاي��د ظهور 
ال�شعر الأبي�ش وبني اأمرا�ش ال�شريان التاجي، 
اأو املتزايد قد يكون  اأن ال�شيب املبكر  واعتربت 

عالمة على خطر يهدد القلب. 
يف  اأخ���راً  ُعر�شت  التي  الدرا�شة  نتائج  وقالت 
اإن  الأوروب��ي��ة  القلب  جلمعية  ال�شنوي  املوؤمتر 
مقدار ال�شيب عالمة على مدى اخلطر الذي 

يهدد �شحة القلب نتيجة ان�شداد ال�شرايني.
ن��ت��ي��ج��ة تراكم  ال�������ش���راي���ني  ان�������ش���داد  وي���ح���دث 
وت�شيب  والكال�شيوم،  وال��ده��ون  الكول�شرتول 
اأمرا�ش ال�شريان التاجي ال�شريانني الأ�شا�شيني 
فيها  ���ش��ارك  ال��ت��ي  ال��درا���ش��ة  وبح�شب  للقلب.  
545 رجاًل خ�شعوا لفحو�شات عديدة للقلب، 

تبني اأنه كلما زاد عدد ال�شعر الأبي�ش كلما كان 
ذلك عالمة على تزايد خطر الإ�شابة بان�شداد 

ال�شرايني واجللطات؛ بغ�ش النظر عن ال�شن.
الأزمات  يف  التاجي  ال�شريان  اأمرا�ش  وتت�شبب 

القلبية وال�شكتات الدماغية وف�شل القلب.
ويتزايد حتّول ال�شعر اإىل اللون الأبي�ش نتيجة 
الإجهاد والتوتر والأك�شدة التي حتدث للخاليا 

ويت�شارع معها معّدل ال�شيخوخة.
ال�شعر  ع��دد  اعتبار  اإىل  ال��درا���ش��ة  نتائج  ودع��ت 
ع��ل��ى م���دى خ��ط��ر الإ�شابة  الأب��ي�����ش م��وؤ���ش��راً 
ب���اأم���را����ش ال�����ش��ري��ان ال��ت��اج��ي، خ��ا���ش��ة عندما 
يتحول ن�شف ال�شعر اإىل الأبي�ش ويزيد العدد 

عن ما تبقى من �شعر اأ�شود. 
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�ش�ؤون حملية

بهدف ت�صجيع �لعمل 

بلدية مدينة العني تكرم امل�شاركني يف جائزة املدير العام ل�شتمرارية الأعمال

تكرمي 41 م�ؤ�ص�صة �أ�صهمت يف تدريب �لطلبة

كلية العلوم الإن�شانية والجتماعية بجامعة الإمارات تكرم �شركاءها ال�شرتاتيجيني

بالتعاون مع جائزة حمد�ن بن ر��صد �آل مكت�م للأد�ء �لتعليمي �ملتميز

جامعة الإمارات تنظم فعاليات اليوم املفتوح للتميز

�لقائم بالأعمال �لإمار�تي ��صتقبلهم يف مقر �ل�صفارة ببكني

وفد من طالب جامعة زايد يزور ال�شني

•• العني –  الفجر

كرم �شعادة الدكتور مطر حممد النعيمي مدير عام 
بلدية مدينة العني اجلهات و القطاعات و الإدارات و 
املن�شقني يف جمال نظام ا�شتمرارية الأعمال ، و ذلك 
ا�شتمرارية  العام يف  املدير  توزيع جائزة  �شمن حفل 
 ، البلدية  م��وؤخ��راً يف م�شرح  اأق��ي��م  ال���ذي  و  الع��م��ال 
على  ال��ق��ط��اع��ات  ت�شجيع  اجل��ائ��زة  ا�شتهدفت  ح��ي��ث 
الوطنية  الهيئة  م��ن  ال�����ش��ادر  امل��ع��ي��ار  �شمن  ال��ع��م��ل 
لإدارة الطوارئ و الأزمات و الكوارث و اخلا�ش بنظام 

ا�شتمرارية العمال .
و مت خالل احلفل تكرمي فريق ا�شتمرارية الأعمال 
ال���ط���وارئ و الأزم�����ات و  ال��وط��ن��ي��ة لإدارة  ال��ه��ي��ئ��ة  يف 

الدليل  اإع��داد  يف  العمل  لدورهم يف  ذل��ك  الكوارث و 
الداعمة  ال��ن��م��اذج  و  الأع��م��ال  ل�شتمرارية  ال��وط��ن��ي 
اجلهات  جاهزية  رف��ع  يف  �شاهمت  التي  و  املب�شطة  و 
قطاع   – الأع��م��ال  ا�شتمرارية  فريق  تكرمي  مت  كما 
الأمن والعدل وال�شالمة يف الأمانة العامة للمجل�ش 
النظام  تطبيق  دعم  يف  مل�شاهمتهم  ذلك  و  التنفيذي 
من خالل الردود على ال�شتف�شارات و الور�ش املقامة 
الأمثل  التطبيق  يف  �شاهمت  ال��ت��ي  و  ال��ن��ظ��ام  ب�����ش��اأن 
الأع���م���ال  ، اىل جانب  ا���ش��ت��م��راري��ة  مل��ع��ي��ار  ل��ل��ن��ظ��ام 
العامة  العالقات  مثل  البلدية  يف  الداعمة  الإدارات 
املرافق و الأمن  التقني و  و الت�شالت و التخطيط 
لدورهم الفعال يف امل�شاهمة يف رفع جاهزية املوؤ�ش�شة 
 ، ، كما �شمل التكرمي املن�شقني املتميزين يف البلدية 

هذا و قد  مت الإعالن عن القطاعات الفائزة بجائزة 
املدير العام حيث ح�شل القطاع ال�شمايل على املركز 
على  ال��غ��رب��ي  و  ال�شرقي  القطاعني  ح�شل  و  الأول 
امل��رك��ز ال��ث��اين م��ك��رر و ح��ل ق��ط��اع و���ش��ط امل��دي��ن��ة يف 
املركز الثالث  ، و قد مت موؤامة اجلائزة  مع معاير 
ا���ش��ت��م��راري��ة الأع����م����ال يف ج���ائ���زة اأب���وظ���ب���ي ل�����الأداء 

احلكومي املتميز .
جلنة  رئي�ش   - الكتبي  را�شد  �شامل  �شرح  جانبه  من 
الطوارئ و الأزمات و الكوارث و ا�شتمرارية الأعمال 
ع��ن م���دى ت��ق��دي��ره ل��دع��م ال��ق��ي��ادة يف ب��ل��دي��ة مدينة 
العني للربامج و امل�شاريع و اطالق املبادرات الرائدة 
يف ج��م��ي��ع امل���ج���الت ، ك��م��ا اأك����د ال��ك��ت��ب��ي ع��ل��ى اهمية 
بناء  دور يف   م��ن  ل��ه  مل��ا  الع��م��ال  ا�شتمرارية  م�شروع 

خدماتها  تقدمي  يف  ال�شتمرار  على  املوؤ�ش�شة  ق��درة 
ومهماتها الأ�شا�شية وال�شرورية ، للمدينة و املجتمع 
اأو  خ���الل الزم�����ات و ال���ط���ارئ دون ت��ع��ط��ي��ل ال��ع��م��ل 
من  املطلوب  امل�شتوى  اإىل  الو�شول  بهدف   ، اإيقافه 
املفاجئة،  ال�شدمات  امت�شا�ش  على  واملقدرة  املرونة 

وال�شتمرارية يف العمل خالل خمتلف الظروف.
اجلدير بالذكر اأن بلدية مدينة العني  تعترب اإحدى 
املوؤ�ش�شات الرائدة يف اإمارة اأبوظبي يف تطبيق املعيار 
الوطني ل�شتمرارية الأعمال من خالل كوادر وطنية 
موؤهلة و مببادرات تطويرية متميزة بالإ�شافة لقيام 
الأعمال  ا���ش��ت��م��راري��ة  ث��ق��اف��ة  ن�شر  و  بنقل  ال��ب��ل��دي��ة 
للجهات الأخ��رى يف الإم��ارة  بهدف حتقيق التكامل 

على م�شتوى الإمارة   

•• العني - الفجر

بجامعة  والجتماعية  الإن�شانية  العلوم  كلية  كرمت 
الإمارات ، �شركائها ال�شرتاتيجيني الذين ا�شهموا يف 
تدريب الطلبة للعام الدرا�شي 2017/2016، باملبنى 
ال��دك��ت��ور ح�شن  ب��احل��رم اجل��ام��ع��ي، بح�شور  ال��ه��اليل 
واأ�شاتذتها،  الكلية  ووك���الء  الكلية-  -عميد  ال��ن��اب��ودة 

وعدد من ممثلي اجلهات احلكومية واخلا�شة.

وق����ال ال��دك��ت��ور ح�����ش��ن ال���ن���اب���ودة: ل��ق��د ق���دم �شركائنا 
الطلبة،  ت���دري���ب  يف  م��ت��م��ي��زاً  دوراً  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ون 
املهنية،  م�شرتهم  لبدء  الالزمة  ب��الأدوات  بتزويدهم 

واإعدادهم لدخول �شوق العمل .
اأ���ش��ه��م��ت يف  ال��ت��ي  "اأ�شكر اجل��ه��ات  ال��ن��اب��ودة  واأ����ش���اف 
ال�شرتاتيجية  اخل��ط��ة  دع���م  وال����ذي  الطلبة  ت��دري��ب 
ومواكبته  والج��ت��م��اع��ي��ة،  الإن�����ش��ان��ي��ة  ال��ع��ل��وم  ل��ك��ل��ي��ة 
لتوجهات جامعة الإمارات". واأ�شاد عميد كلية العلوم 

الإن�����ش��ان��ي��ة والج��ت��م��اع��ي��ة ب��ال��دور ال���ذي ت��ق��دم��ه هذه 
م��ن خ���ربات للطلبة وال���ش��ه��ام يف حتقيق  امل��وؤ���ش�����ش��ات 
بالكلية،  العملي  التدريب  مل�شاق  الأكادميية  املخرجات 
حيث اأ�شهمت اأكرث من 80 موؤ�ش�شة حكومية وخا�شة 
يف الثالث ال�شنوات الأخرة بتدريب اأكرث عن 1300 
طالبة وطالبة كان منهم 472 طالب يف العام الدرا�شي 

الكلية.  خريجي  من   2017/2016
والذي فتح املجال لعقد العديد من ال�شراكات ومذكرات 

التفاهم بني املوؤ�ش�شات املدربة واجلامعة.
وكرمت الكلية يف حفلها اأكرث عن 40 موؤ�ش�شة بح�شور 
عميدها، والدكتور حممد بو احلمام –م�شاعد العميد 
للتنمية املهنية يف كلية العلوم الإن�شانية والجتماعية 
–، كما مت عر�ش فلم حول اأن�شطة التدريب العملي يف 
املوؤ�ش�شات اخلا�شة واحلكومية، اإ�شافة ل�شورة تذكارية 
ل��ل��م��ك��رم��ني يف ن��ه��اي��ة احل��ف��ل م��ع اأ����ش���رة ك��ل��ي��ة العلوم 

الإن�شانية والجتماعية.

•• العني – الفجر

 ، الإم����ارات  بجامعة  الرتبية  كلية  نظمت 
مع  بالتعاون  للتميز،  املفتوح  اليوم  فعالية 
لالأداء  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حمدان  جائزة 
ال�شرتاتيجية  م���ع  مت��ا���ش��ي��اً  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي، 
اأطلقها  والتي  لالبتكار  املتكاملة  الوطنية 
اآل  را�شد  ال�شيخ حممد بن  ال�شمو  �شاحب 
جمل�ش  رئي�ش  الدولة  رئي�ش  نائب  مكتوم 
الوزراء حاكم دبي للو�شول بدولة الإمارات 
اإىل املراكز الأوىل عاملياً يف جمال البتكار، 
وذل���ك ام�����ش ب��احل��رم اجل��ام��ع��ي يف مدينة 
ال��ع��ني. واأك����دت ال��دك��ت��ورة ع��و���ش��ة املهري 
– رئي�ش ق�شم الرتبية اخلا�شة باجلامعة-
منطلق  م��ن  ت��اأت��ي  الفعالية  ه��ذه  اأن  على 
موؤ�ش�شات  مع  التعاون  على  الكلية  حر�ش 
الدولة املختلفة لدعم البتكار واملبتكرين، 
وخلق بيئة علمية لتنفيذ م�شاريع مبتكرة 
الطلبة  ل��دى  البتكار  ن��واة  وزرع  وخالقة، 
اأو�����ش����ع لديهم  اآف������اق  ي�����ش��ه��م يف ف��ت��ح  مم���ا 

اإىل  م�شرة  واق���ع،  اإىل  اأف��ك��اره��م  لتحويل 
ال����دور ال���ذي ت��ق��وم ب��ه ج��ائ��زة ح��م��دان بن 
را�شد اآل مكتوم لالأداء التعليمي املتميز يف 
الرتقاء بالأداء التعليمي ورعاية املوهوبني 
املحلية  الربامج  اأف�شل  تقدمي  خالل  من 
اليجابي مما  والتعاون  للتناف�ش  والعاملية 

ي�شهم يف بناء جمتمع تعليمي متميز.
للتميز  امل��ف��ت��وح  ال��ي��وم  فعاليات  وت�شمنت 
التي  املتميزة  ال��ور���ش  م��ن  جمموعة  على 
يقدمها مدربني وخرباء معتمدين للطلبة 
ال���ت���دري�������ش، م��ث��ل ور�شة  واأع�������ش���اء ه��ي��ئ��ة 
حتفيزية للم�شاركة يف فئة البحث، وور�شة 

معاير فئة الطالب اجلامعي وور�شة فئة 
اأف�شل م�شروع مطبق، بالإ�شافة اإىل وجود 
معر�ش ي�شم اإجنازات امل�شاركني يف خمتلف 

مدار�ش وجامعات الدولة.
لإجن����ازات  ع��ر���ش��اً  امل��ع��ر���ش  يت�شمن  ك��م��ا 
خمترب "فاب لب الإمارات" التابع جلائزة 

حمدان بن را�شد اآل مكتوم لالأداء التعليمي 
املتميز، بالإ�شافة اإىل تواجد املخترب املتنقل 
ال����ذي ب����دوره ي��ع��د مب��ث��اب��ة ور���ش��ة متنقلة 
الرقمي  بالت�شنيع  ال��وع��ي  لن�شر  ت��ه��دف 
للمدار�ش  تعريفية  ج���ولت  بعمل  وي��ق��وم 

واجلامعات والأماكن العامة.

•• اأبوظبي –الفجر

ال�����ش��ام�����ش��ي القائم  ���ش��ع��ادة حم��م��د ع��ب��د اهلل  ا���ش��ت��ق��ب��ل 
ب��الأع��م��ال يف ���ش��ف��ارة ال��دول��ة ببكني وف���داً م��ن طالب 
العلمية  رحلتهم  خ��الل  اأب��وظ��ب��ي،  ف��رع  زاي���د-  جامعة 
التي قاموا بها اإىل ال�شني يف عطلة الربيع وا�شتغرقت 
ع�شرة اأيام.  وا�شتهدفت الرحلة التعرف عن قرب على 
ودرا�شي،  علمي  منظور  م��ن  ال�شيني  ال�شعب  ثقافة 
وال�شخ�شية  الأك��ادمي��ي��ة  وامل���ه���ارات  ال��ق��درات  وتنمية 
للطلبة وتدريبهم على كيفية احل�شول على املعلومات 
ومعاجلتها  الأ�شا�شية  م�شادرها  م��ن  م��ي��داين  ب�شكل 
م�شاريع  تطبيق  يف  منها  لال�شتفادة  ون��ظ��ري��اً  علمياً 

مناظرة يف خدمة جمتمع دولة الإمارات. 
الكليات  م����ن خم��ت��ل��ف  ط�����الب  ع�������ش���رة  ال����وف����د  ����ش���م 

نبيل  حمد  ه��م:  ال��درا���ش��ي��ة  وال�����ش��ن��وات  والتخ�ش�شات 
ال�شام�شي، خالد حممد �شعيد، خليفة وهبي ال�شويدي، 
اأحمد  ال�شنيدي،  عي�شى  �شامل  املنهايل،  ح�شني  حممد 
اهلل  عبد  امل��ن�����ش��وري،  حممد  نا�شر  اجلنيبي،  حممد 
ع�����ش��ام احل�����ش��ن��ي، ���ش��امل ي��و���ش��ف احل���م���ادي، وحممد 
معتوق احلو�شني .. ورافقهم عادل عون من�شق املرا�شم 
والفعاليات باجلامعة.  واألقى القائم الأعمال الإماراتي 
ال�شفارة  ب���دار  ال��ط��الب  وف���د  ا�شتقباله  خ���الل  كلمة 
اأن ال��ع��الق��ات ب��ني دول��ة الإم����ارات وال�شني  اأك���د، فيها 
له  املغفور  دعائمها  اأر�شى  حيث  وعميقة  ا�شرتاتيجية 
ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان، رحمه اهلل، وت�شتمر 
القيادة الر�شيدة برئا�شة �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة 
بن زايد اآل نهيان رئي�ش الدولة، حفظه اهلل، و�شاحب 
نائب رئي�ش  اآل مكتوم  را�شد  ال�شيخ حممد بن  ال�شمو 

ال���وزراء حاكم دب��ي، رع��اه اهلل،  ال��دول��ة رئي�ش جمل�ش 
ومتابعة �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة، 
على هذا النهج وامل�شار بتعزيز العالقات ال�شرتاتيجية 

مع الدول ال�شديقة.
ومنوا  ور���ش��وخ��اً  متانة  ازدادت  ال��ع��الق��ات  اأن  واأو���ش��ح 
حممد  ال�شيخ  ال�شمو  ل�شاحب  الر�شمية  ال��زي��ارة  بعد 
ن��ت��ائ��ج كبرة  ال�����ش��ني، وال���ت���ي ح��ق��ق��ت  ب���ن زاي����د اإىل 

على  �شموه  حر�ش  اإىل  لفتاً  الأ���ش��ع��دة،  خمتلف  على 
اإر���ش��ال وف��ود من الطالب الإم��ارات��ي��ني اإىل ه��ذا البلد 
باجلهود  نوه  كما  لغته،  وتعلم  بثقافته  لالإملام  العريق 
احلكومية الرامية اإىل تعزيز التبادل الثقايف وال�شبابي 
بني البلدين.  واأ�شار اإىل زيادة حجم التبادل التجاري 
بني البلدين، مبا حقق طفرات هائلة جعلت من دولة 
الإمارات اأكرب �شريك جتاري لل�شني يف منطقة ال�شرق 

الأو�شط . 

برعاية نهيان بن مبارك

الثاين" مب�شاركة  املعرفة  "ملتقى  "الثقافة" تنظم 
الإمارات وم�شرحيي  ونا�شري  كتاب  كبار  من   120

•• اأبوظبي- الفجر

اختتمت وزارة الثقافة وتنمية املعرفة ا�شتعداداتها لإطالق ملتقى املعرفة 
حتت  دب��ي  في�شتيفال  انرتكونتيننتال  بفندق  املقبل  الح���د  ي��وم  ال��ث��اين 
120 من كبار كتاب  "من الإلهام اإىل الإبداع" مب�شاركة اأكرث من  �شعار 
الثقافية  املوؤ�ش�شات  وم�شوؤويل  وامل�شرحيني،  والنا�شرين  الإم��ارات  واأدب��اء 

وكتاب  امل�شرح  وكتاب  ال�شباب  واملبدعني 
معايل  برعاية  وذلك  الأطفال،  ق�ش�ش 
ال�شيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان وزير 
امللتقى  ويركز  املعرفة،  وتنمية  الثقافة 
ه���ذا ال��ع��ام ع��ل��ى دع���م ورع���اي���ة املواهب 
ال�شابة، واإطالق برنامج" دعم املوؤلفني 
متكاملة  ح��زم��ة  ي��ق��دم  ال�شباب" ال���ذي 
على  لل�شباب  الثقافية  اخل��دم��ات  م��ن 
ك���اف���ة مقومات  ل��ت��وف��ر  ال���ع���ام،  م�����دار 
الكتابة لدى املوهوبني، كما تنظم وزارة 
ال��ث��ق��اف��ة وت��ن��م��ي��ة امل��ع��رف��ة ع��ل��ى هام�ش 
الذي  الكتاب"  "اأحياء  معر�ش  امللتقى 
ميالد  حلظة  من  الكتاب  رحلة  ير�شد 

و�شول  وحتريرها  تطويرها  اإىل  الفكرة 
اإىل اأن ت�شبح كتاباً بني يدي اجلمهور، اإ�شافة اإىل معر�ش لالإبداع احلي 
خا�ش بالفنانني الت�شكيليني الإماراتيني وي�شارك فيه الدكتورة جناة مكي 
والفنان عبد الرحيم �شامل، والفنانة فاطمة احلمادي والفنانة و�شال اآل 
علي. وقالت �شعادة عفراء ال�شابري وكيل وزارة الثقافة وتنمية املعرفة اإن 
الوزارة تركز على اأن يكون ملتقى املعرفة الثاين فر�شة لتعريف مثقفي 
"اإعداد  ب��ربن��ام��ج  الثقافية  وموؤ�ش�شاتها  ونا�شريها  الإم�����ارات  وم��ب��دع��ي 
املوؤلفني ال�شباب" الذي اأطلقته الوزارة ليمثل نقلة نوعية يف تطوير امل�شهد 
الثقايف الإماراتي من خالل حزمة متكاملة من اخلدمات تقدمها الوزارة 
لل�شراكة  اي�شا  فر�شة  تعد  كما  بالربنامج،  بامل�شاركة  الراغبني  لل�شباب 
مع كافة جهات الن�شر واملوؤ�ش�شات الثقافية لإجناح هذا الربنامج، وطرح 
الأفكار لتطويره من اأجل م�شتقبل املعرفة الإمارتية. واأ�شافت ال�شابري 
اأن امللتقى يحظى بدعم وح�شور معايل ال�شيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان 
وزير الثقافة وتنمية املعرفة الذي �شيلقي كلمة الفتتاح يف هذا امللتقى كما 
امل�شاركة فيه للتعرف على روؤاه��م وافكارهم حول  �شيلتقي بكافة اجلهات 
برنامج الوزارة لدعم املوؤلفني ال�شباب، كما �شيطرح روؤية الوزارة يف هذا 
اأن امللتقى يحظى مب�شاركة كبار ال�شخ�شيات الثقافية يف  ال�شدد، موؤكدة 

الإمارات، يف جمالت الكتابة والتاأليف والن�شر وامل�شرح.
امللتقى هذا  اأن  ال�شابري  اأو�شحت  الثاين  امللتقى  وحول تفا�شيل برنامج 
"من الإلهام اإىل الإبداع" ليوؤ�ش�ش  العام حدد �شعاراً لكافة فعالياته وهو 
افتتاحية تت�شمن كلمة معايل  امللتقى والذي يبداأ بجل�شة  كافة فعاليات 
ال�شيخ نهيان بن مبارك، ثم اجلل�شة العامة التي يتحدث بها معايل حممد 
وتتناول مو�شوع  الوطني الحت��ادي  للمجل�ش  ال�شابق  الرئي�ش  املر  اأحمد 
الأخبار  مركز  مدير  الهاملي  عبيد  علي  ويديرها  املعرفة  ون�شر  اإن��ت��اج 
مبارك  ب��ن  نهيان  ال�شيخ  معايل  جولة  يعقبها  ل��الإع��الم،  دب��ي  مبوؤ�ش�شة 
على اجلل�شات املتخ�ش�شة والتي ت�شم املوؤ�ش�شات الثقافية واملوؤلفني ودور 
اأن  على  وامل�شرحني،  الط��ف��ال  ق�ش�ش  وك��ت��اب  ال�شباب  واملبدعني  الن�شر 
يختتم امللتقى ب6 جل�شات متخ�ش�شة يف �شتى فروع املعرفة، وي�شارك يف 
املوؤ�ش�شات  جل�شة  العميمي  �شلطان  يرتاأ�ش  حيث  �شخ�شاً،   12 جل�شة  كل 
الثقافية، وترتاأ�ش با�شمة يون�ش جل�شة املوؤلفني ويرتاأ�ش يا�شر القرقاوي 
ال�شباب،  املبدعني  املعمري جل�شة  الن�شر، فيما ترتاأ�ش فاطمة  جل�شة دور 
ويرتاأ�ش الدكتور علي عبد القادر احلمادي جل�شة كتاب ق�ش�ش الطفال، 
واأكدت ال�شابري اأن كافة اجلل�شات �شتتناول عدة نقاط رئي�شية تخ�ش�شية 
تهدف اإىل اإثراء كافة جوانب العملية املعرفية ويف ختام كل جل�شة �شيتم 
اخلروج بعدد من التو�شيات من اأجل رفعها اإىل معايل ال�شيخ نهيان بن 
مبارك متهيداً لال�شتفادة منها يف برامج وفعاليات وزارة الثقافة وتنمية 
املعرفة. ونبهت ال�شابري اإىل اأن معايل ال�شيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان 
وتو�شيات  اآراء  من  امللتقى  اإليه  يخُل�ش  ما  اجت��اه  كبراً  اهتماماً  اأب��دى 
باعتبارها ت�شب يف �شالح الثقافة الإماراتية وتخرج من اخلرباء واأ�شحاب 
الكلمة يف هذا املجال احليوي، موؤكدة اأن الدعوة مفتوحة للجميع ملتابعة 

فعاليات امللتقى وح�شور اجلل�شة العامة.

تكرمي �شركة العني للتوزيع جلهودها  يف جمال 
ال�شالمة وال�شحة وتر�شيد ا�شتهالك الطاقة

•• العني - الفجر

اإحدى �شركات  للتوزيع  العني  الغذائية �شركة  اأبوظبي للرقابة  م جهاز  كرَّ
هيئة مياه وكهرباء اأبوظبي جلهودها امل�شتمرة واملتميزة يف تقدمي الدورات 
وال�شالمة  وال�شحة  الأم���ن  جم��ال  يف  التوعوية  واملحا�شرات  التدريبية 
والبيئة و تر�شيد ا�شتهالك الطاقة وعلى التزامها بكل معاير وا�شرتاطات 

جهاز اأبوظبي للرقابة الغذائية ب�شاأن ال�شالمة وال�شحة واخلدمات . 
تر�شيد  ثقافة  ن�شر  يف  امل�شتمرة  جهودها  بف�شل  ال�شركة  ت��ك��رمي  وي��اأت��ي 
و  التدريبية  ال����دورات  ت��ق��دمي  يف  امل��ت��وا���ش��ل  �شعيها  و  ال��ط��اق��ة  ا�شتهالك 
هذا  يج�شد   . والبيئة  وال�شالمة  وال�شحة  الأم���ن  جم��ال  يف  املحا�شرات  
ال�شركات  تكرمي  على  الغذائية  للرقابة  اأبوظبي  جهاز  حر�ش  التكرمي 
ب��ه��دف ت�شجيعهم ع��ل��ى م��وا���ش��ل��ة ج��ه��وده��م لتقدمي  امل��م��ي��زة  وامل��وؤ���ش�����ش��ات 
�شعبة  مدير  الظاهري  جمال  ال�شيد  اجل��ائ��زة  ت�شلم   . للجمهور  الأف�شل 
للمهند�شني  تقدير  �شهادات  ت�شليم  مت  كما  للتوزيع  العني  يف  اخل��دم��ات 

املحا�شرين من ال�شركة . 
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خل �لتفاح:
اآلم   م��ن  احل���د  ك��ب��ر يف  ب�شكل  ال��ت��ف��اح  خ��ل  يفيد 

الركبة.
اخ��ل��ط��ي ملعقتني م��ن خ��ل ال��ت��ف��اح يف ك��وب��ني من 

املاء.
باخلليط  ال���رك���ب���ة  وام�������ش���ح���ي 

اأو ميكنك  اليوم  م��دار  على 
اإ�����ش����اف����ة  ك����وب����ني من 

ماء  اإىل  ال��ت��ف��اح  خ���ل 
ال�شتحمام  ح��و���ش 

ال�شاخن، و انقعي 
املاء  الركبة يف 

مل�����������دة 

اأي����ام.  لب�شعة  ي��وم��ي��اً  واح����دة  م���رة  دق��ي��ق��ة   30
و�شت�شعرين بالفرق.

�لزجنبيل:
ب�شكل  الأمل  تخفيف  على  فائقة  ق��درة  للزجنبيل 
كبر. فعاليته الرائعة تاأتي من 

وجود مركبات م�شادة لاللتهابات فيه.
الزجنبيل  قومي بطحن قطعة �شغرة من جذر 
الطازج واأ�شيفيه اإىل كوب من املاء. اغلي املاء ملدة 
الع�شل  واأ�شيفي  بت�شفيته  قومي  ثم  دقائق،   10

والليمون.
ت��ن��اويل م��ن ه���ذا امل�����ش��روب 2-3 اأك���واب 

يومياً حتى يزول الأمل.
امل�شابة  الركبة  كما ميكنك تدليك 
يومياً  م��رت��ني  ال��زجن��ب��ي��ل  ب��زي��ت 

و�شيختفي الأمل متاماً.

�لكركم :
ي����ع����د ال���ك���رك���م 
ع�����������الج�����������اً 
ف������ع������اًل 

للتخل�ش من اآلم الركبة ب�شبب خ�شائ�شه الرائعة 
ل��الإل��ت��ه��اب. وال��ت��ي ت�شاعد يف احل���د من  امل�����ش��ادة 
الأمل.اأ�شيفي ن�شف ملعقة �شغرة من الزجنبيل 
والكركم اإىل كوب من املاء، وقومي بغليه ملدة 10 

دقائق.

 �أ�صيفي �لع�صل وتناوليه مرتني ي�ميًا. 
ك��وب من احلليب،  الكركم يف  اغلي ملعقة من  اأو 
قومي بتحليته بالع�شل وا�شربي منه  مرة واحدة 

يومياً.

�لليم�ن :
الليمون رائع للحد من  اآلم الركبة الناجمة عن 

التهاب املفا�شل. 
يف  �شعيها  ث��م  �شغرة،  قطع  اإىل  ليمونة  قطعي 

قطعة قما�ش قطنية.
انقعيها يف زيت ال�شم�شم الدافئ.

ملدة  امل�شابة  ال��رك��ب��ة  على  القما�ش  قطعة  �شعي 
العالج مرتني  ه��ذا  ك��رري  10 دقائق،  اإىل  خم�ش 
يومياً حتى يزول الأمل متاماً.ميكنك اأي�شا، تناول 
الدافئ �شباحاً  املاء  الليمون مع كوب من  ع�شر 

على معدة فارغة و�شيزول الأمل.

خطوات طبيعية للتخل�ش من اآلم الركبة

وبالن�شبة بالكحة اأو ال�شعال فهو عر�ش موؤمل، �شببه حماولة 
يف  امل�شرة  والبكتريا  الفرو�شات  م��ن  التخل�ش  الرئتني 
اجلهاز التنف�شي، ويوجد نوعان من الكحة، اجلافة وتكون 

اأكرث اأملاً والرطبة املحملة بالبلغم.
امل�شروبات  م���ن  امل��ه��دئ��ات  ب��ع�����ش  ت��وج��د  ال�������ش���اأن،  ه���ذا  ويف 
الطبيعية والتي ميكن اأن تعالج الكحة وتقلل من اأعرا�شها، 
وميكن اأن ت�شتخدم منفردة اأو بجانب بع�ش الأدوية الطبية 

املعاجلة.
امل�شادات احليوية، لكن هناك  ا�شتخدام  اإىل  البع�ش  ويلجاأ 
ت�شتجيب  ل  التنف�شية،  ال��ف��رو���ش��ات  م��ن  ج��دي��دة  ���ش��اللت 
ا�شتخدامها،  يف  التو�شع  ب�شبب  احليوية  بامل�شادات  للعالج 
وهناك العديد من العالجات املنزلية ال�شريعة التي ت�شاعد، 
ومن  املوؤملة،  واأعرا�شها  الأم��را���ش  بهذه  امل�شابني  اإغاثة  يف 

بينها:

�لعرق �ص��س:
اجلهاز  لأمرا�ش  املنزلية  العالجات  اأف�شل  من  واح��د   –
واجلراثيم  والبكرتيا  للفرو�شات  م�شاد  لأن��ه  التنف�شي؛ 
ول���ه خ�����ش��ائ�����ش م��ه��دئ��ة، وي��ح��ت��وي ع��ل��ى م��رك��ب��ات م�شادة 
يف  ت�شاعد  التي  ال�شابونيني  م��ادة  اإىل  بالإ�شافة  لالأك�شدة 
الناجت  ال�شعال  وتهدئة  الهوائية،  ال�شعب  التهابات  ع��الج 
عنها وهي �شريعة املفعول وتوؤدي اإىل حت�شن املري�ش ب�شكل 

�شريع.
وهو نبات ملطف ومرطب، يطرد البلغم، وي�شتخدم كع�شر 
ولي�ش منقوعا، ول ين�شح با�شتخدامه كثراً ملر�شى �شغط 

الدم املرتفع.

�ل�صنا�صيا:
بني  العلمية  وال��درا���ش��ات  البحوث  من  العديد  ربطت   –
التهابات  من  ال�شريع  ال�شفاء  وب��ني  “القنفذ”،  ال�شنا�شيا 
عالية  م�شتويات  على  احتوائها  بف�شل  التنف�شي،  اجل��ه��از 
من م�شادات الأك�شدة واملركبات امل�شادة لاللتهابات، والتي 
مقاومة  على  وم�شاعدته  املناعي  اجلهاز  تقوية  يف  ت�شاعد 
يف  كبرة  فاعلية  واأثبتت  والبكترية،  الفرو�شية  العدوى 

عالج التهابات اجلهاز التنف�شي.

�جلنكة:
عالج  يف  ت�شاعد  طبيعية  مركبات  على  اجلنكة  – حتتوي 
ال��ت��ه��اب��ات اجل��ه��از ال��ت��ن��ف�����ش��ي، واأك�����دت ال���درا����ش���ات العلمية 
اإنزميات  على  احتوائها  بف�شل  ال��رب��و،  ع��الج  يف  فاعليتها 
املر�ش،  لهذا  امل�شببة  الفرو�شات  ن�شاط  تثبيط  على  تعمل 
ال�شيني  ال�شعبي  الطب  وا�شع يف  ت�شتخدم على نطاق  وهي 

والهندي، يف عالج ال�شعال و�شيق التنف�ش واأزيز ال�شدر.

�آذ�ن �لدب:
املركبات  كمية كبرة من  الدب على  اآذان  ع�شبة  – حتتوي 
طرد  يف  وت�شاعد  اللتهابات  وم�شادات  لالأك�شدة،  امل�شادة 
البلغم واملخاط من املجاري التنف�شية، ما يوؤدي اإىل تهدئة 
تناول  ومي��ك��ن  التنف�ش،  و�شهولة  وال��ك��ح��ة  ال�شعال  ن��وب��ات 

اجلنكة على هيئة �شاي مرة اأو مرتني يوميا.

�لنعناع:
الفعالة  املادة  النعناع على مركب )املنثول( وهو  – يحتوي 
التنف�شية  امل���ج���اري  ت��ط��ه��ر  يف  م��ه��م��ا  دورا  وت��ل��ع��ب  ف���ي���ه، 

الل��ت��ه��اب��ات، وحتييد  امل�شببة وت��ه��دئ��ة  احل������رة  اجل�������ذور 
ل����ه����ا وم�����ق�����اوم�����ة ن����وب����ات 

احل�������ش���ا����ش���ي���ة، وه�����و ما 
ي���ج���ع���ل���ه واح������������دا من 
الع�شبية  ال����ع����الج����ات 

�شعبية  الأك�����������رث 

للتهابات اجلهاز التنف�شي.

�لزعرت:
القوية،  الطبيعية  احليوية  امل�شادات  من  واحد  – الزعرت 
على  يحتوي  اأن��ه  كما  والفطريات  الفرو�شات  تكافح  التي 
ي�شتخدم  ل��ذل��ك  الأك�����ش��دة،  م�����ش��ادات  م��ن  عالية  م�شتويات 
على نطاق وا�شع يف عالج التهابات اجلهاز التنف�شي والربد، 
والإنفلونزا وال�شعال، وميكن تناوله على هيئة �شاي مرتني 

يوميا، وا�شتخدام الزيت اخلا�ش به يف ال�شتن�شاق.
اأمرا�ش  ع��الج  يف  ويفيد  القوية،  برائحته  الزعرت  ويتميز 
للكحة وطارد  فهو معالج قوي  ولذلك  تنقيته  بعد  اجل�شم 

للبلغم.

�لأوريجان�:
امل�شادة  ال���زع���رت  خ�����ش��ائ�����ش  ن��ف�����ش  ل���ه  الوري���ج���ان���و   –
للفرو�شات وامليكروبات واجلراثيم، ويحتوي على م�شادات 
اأكدت  ال���ذي  ال��روزم��اري��ك،  اإىل حم�ش  ب��الإ���ش��اف��ة  اأك�����ش��دة 
الدرا�شات العلمية اأنه م�شاد لاللتهابات والحتقان وي�شاعد 
يف تطهر املجاري التنف�شية من املخاط والبلغم،لذلك فهو 

من العالجات املثالية لأمرا�ش اجلهاز التنف�شي.

�لبل�ط:
اأكدت  التي  املعمرة  الأ�شجار  اأحد  ال�شنديان  اأو  – البلوط 
م�شادة  طبيعية  مركبات  على  احتوائها  العلمية،  الدرا�شات 
لالحتقان  م�شادة  خ�شائ�ش  ولها  واجلراثيم،  للفرو�شات 
والهي�شتامني لذلك ي�شتخدم على نطاق وا�شع يف الوليات 

املتحدة الأمريكية، لعالج التهابات اجلهاز التنف�شي.

- �لث�م:

ي������������ح������������ت������������وي ع������ل������ى 
حيوية  م���������ش����ادات 

م�شادة  ط��ب��ي��ع��ي��ة 
ل����ل����ف����رو�����ش����ات، 
فهو  وك�������ذل�������ك 
للبلغم  ط��������ارد 
وه�����������و م�����ق�����وي 
للمناعة للج�شم 

ب�شكل عام.

- �أور�ق �جل��فة:
ت�شتخدم اأوراق اجلوافة كم�شروب، 

وتعمل على تهدئة اجلهاز التنف�شي، وهي 
تعالج الكحة والنزلت ال�شعبية �شريعاً.

- �لع�صل:
امل�شروبات  م��ن  اأي  على  ك��اإ���ش��اف��ة  ي�شتخدم 
العالجي،  ت���اأث���ره���ا  م���ن  ل��ي��زي��د  الأخ������رى 
يوميا،  ال��داف��ئ  امل���اء  م��ع  ك��ذل��ك  وي�شتخدم 

التخل�ش  على  وي�شاعد  اجل�شم  مناعة  ويزيد 
من الكحة ويطرد البلغم.

- �لزجنبيل:
هو م�شروب م�شاد وطارد للفرو�شات، ي�شتخدم بفاعلية يف 

عالج الكحة.

- �لين�ص�ن:
وه��و ن��ب��ات ع��ط��ري م��ه��دئ وم��ل��ط��ف، ي��ط��رد البلغم ويعالج 

الكحة والزكام.

- �لليم�ن:
لليمون خ�شائ�ش منقية ومنظفة 

اجل�شم  م����ن  ل���ل���ف���رو����ش���ات 
ع����م����وم����ا، وت���ك���ون 

ته  ئد فا

عند  رائ�����ع�����ة 
اإ�شافة الع�شل عليه.

- ع�صري �جلزر:
تناول كوب يومياً من ع�شر اجلزر يعمل على تنقية ال�شدر 

ويعالج الكحة ويزيل البلغم.

- �ملاء و�مللح:
وي�شتخدم امل���اء داف���ئ م��ع اإ���ش��اف��ة امل��ل��ح وي��ت��م ال��غ��رغ��رة به 

فيخفف من الكحة ويقاومها.

للتخل�س من �ل�صعال و�للتهابات �لرئ�ية

اأف�شل العالجات املنزلية مل�شكالت اجلهاز التنف�شي

�لتهابات �جلهاز �لتنف�صي و�لرئتني و�ل�صع�ب �له��ئية، و�حللق و�حلنجرة 
و�جلي�ب �لأنفية، من �لأمر��س �ل�صائعة �لتي يعاين منها كثريون يف ف�صل 
�لتنف�س  �صع�بة  بينها  من  وم�ؤملة  مزعجة  �أعر��س  يف  وتت�صبب  �ل�صتاء، 
و�ل�صعال، و�أمل �ل�صدر و�صعف �ل�صهية و�حلمى و�صيلن �لأنف و�آلم �لأذنني، 
ويف بع�س �لأحيان يتط�ر �لأمر �إىل �للتهاب �لرئ�ي �لذي ي�ؤدي يف بع�س 

�حلالت �إىل �ل�فاة.

يعاين �لكثري من �لأ�صخا�س من �آلم يف منطقة �لركبة خا�صًة كبار �ل�صن من �لن�صاء �لل��تي كثريً� ما ن�صمع �صك��هن من هذه �لآلم.
من  �ملف�صل وغريها  �أو غ�صروف  �لرباط  �إ�صابة يف  ناجت عن  �أو  �لركبة  مثل مف�صل  �لعظام  من  نابع  ماه�  فمنها  �أوجه عديدة  �لركبة  ولآلم 
�مل�صاكل.ومهما كانت �لأ�صباب �أو م�صدر �لآلم فمن �ل�صروري عدم ترك �لركبة بدون علج. ولي�س بال�صرورة �أن يك�ن �لعلج دو�ًء كيميائيًا بل 

هناك بع�س �لعلجات �لطبيعية �لر�ئعة و�لفعالة جدً� يف �حلد من هذه �لآلم �ملزعجة.
و�لتي �صنعرفكم على بع�صها �لي�م:
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العدد 11993 بتاريخ 2017/4/12   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/1489  عمايل جزئي             

 اىل املدعي عليه / 1-النجم الرجواين للتنظيف واخلدمات الفنية - �ش ذ م م  
اأقام  - قد  ف��روز  الدين حممد  املدعي / قمر  ان  القامة مبا  جمهول حمل 
 74133( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك 
درهم( وتذكرة عودة مببلغ )3000 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة 
الحد   ي��وم  جل�شة  لها  وح���ددت   )mb167543565ae(ال�شكوى رق��م 
املوافق 2017/5/7  ال�شاعة 8.30 �ش بالقاعة : Ch1.A.2 لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11993 بتاريخ 2017/4/12   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2017/875  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �شده/1- فن التعبر لتنفيذ الت�شميم الداخلي - �ش ذ م م  
جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ خالد حمي الدين الدانه 
-  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ 
املنفذ به وق��دره )20300( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
فان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر���ش��وم  دره��م   1406 مبلغ  اىل  بال�شافة 
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �شتبا�شر  املحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11993 بتاريخ 2017/4/12   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2017/339 تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �شده/1- ال�شعفار �شتيل �شرفي�شيز - �ش ذ م م  جمهول 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/اأيه جي ئي �شتيل وميثله : هانى 
التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليك  رجب مو�شى عبداهلل اجل�شمي - قد 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )192815( درهم 
�شتبا�شر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل 
املذكور  بالقرار  اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11993 بتاريخ 2017/4/12   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2017/657 تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �شده/1- �شدفة املحيط للمالحة - �ش ذ م م - جمهول 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/موجنا�شا م د م �ش - قد اأقام 
املبلغ  بدفع  والزامك  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك 
التنفيذ او خزينة  املنفذ به وقدره )1188755( درهم اىل طالب 
التنفيذية  الج�����راءات  �شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة. 
بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11993 بتاريخ 2017/4/12   

انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/2264 

�ملنذر :عبد �ل��حد بن �صبيب �لعقارية )حاليا( بن �صبيب �لعقارية )�صابقا(
�ملنذر �إليه : ح�صن علي لغر عبد�هلل   - �صفته �مل�صتاأجر  )جمه�ل حمل �لإقامة(

  

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11993 بتاريخ 2017/4/12   

انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/2265 

�ملنذر :عبد �ل��حد بن �صبيب �لعقارية )حاليا( بن �صبيب �لعقارية )�صابقا(
�ملنذر �إليهما : �لأوىل : كان� تيك للتجارة  �س ذ م م  - �صفتها �مل�صتاأجرة

و�لثاين : حافظ حممد �صفيان علي ميتا حممد منري - حمرر �ل�صيكات وملتزم بالعقد  
 )جمه�ل حمل �لإقامة(

  

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11993 بتاريخ 2017/4/12   

انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/2263 

�ملنذر :عبد �ل��حد بن �صبيب �لعقارية )حاليا( بن �صبيب �لعقارية )�صابقا(
�ملنذر �إليها : ماربيت ماجاند� ماكا�ص� - �صفتها �مل�صتاأجر  )جمه�لة حمل �لإقامة(

  

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11993 بتاريخ 2017/4/12   

انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/2262 

�ملنذر :عبد �ل��حد بن �صبيب �لعقارية )حاليا( بن �صبيب �لعقارية )�صابقا(
�ملنذر �إليه : زهني ج��ن تاجن   - �صفته �مل�صتاأجر  )جمه�ل حمل �لإقامة(

  

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11993 بتاريخ 2017/4/12   

انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/2260 

�ملنذر :عبد �ل��حد بن �صبيب �لعقارية )حاليا( بن �صبيب �لعقارية )�صابقا(
�ملنذر �إليها : �ف�صل �ملز�يا للأعمال �لفنية - �س ذ م م  - �صفتها �مل�صتاأجر  )جمه�ل حمل �لإقامة(

  

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11993 بتاريخ 2017/4/12   

انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/2261 

�ملنذر :عبد �ل��حد بن �صبيب �لعقارية )حاليا( بن �صبيب �لعقارية )�صابقا(
�ملنذر �إليه :  �صيكهر �صاباجني ل�ك بر��صاد - �صفته �مل�صتاأجر  )جمه�ل حمل �لإقامة(

  

الكاتب العدل

العدد 11993 بتاريخ 2017/4/12   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/104   جتاري كلي               
اىل املدعي عليه / 1- نوجا للتجارة العامة - �ش م ح  جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي/ حممد ماجد حممد الوي�شي وميثله : احمد علي حممد من�شور 
اأق��ام عليك الدعوى ومو�شوعها ندب خبر ح�شابي للوقوف  الزيودي   قد 
على احلالة املالية لكل من املدعي واملدعي عليهما.   وحددت لها جل�شة يوم 
لذا   Ch1.B.8 بالقاعة  9.30 �ش  ال�شاعة   2017/4/19 املوافق   الرب��ع��اء  
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من  فاأنت مكلف باحل�شور 
مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11993 بتاريخ 2017/4/12   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/895  جتاري جزئي              
اىل املدعي عليه / 1-جاجن�ش با�شا لال�شتثمار - ذ م م  جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي/ ال�شركة العربية الأمريكية للتكنولوجيا - ارامتك وميثله : منى احمد 
بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد    - ال�شباغ  يو�شف  عبدالعزيز 
املدعي عليها بان توؤدي لل�شركة املدعية مبلغ وقدره )50.361.51 درهم( والر�شوم 
وامل�شاريف  واتعاب املحاماة والفائدة التاأخرية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى 
وحتى ال�شداد التام.   وحددت لها جل�شة يوم الحد  املوافق  2017/4/16  ال�شاعة 
8.30 �ش بالقاعة Ch1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11993 بتاريخ 2017/4/12   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/463  جتاري كلي               
اىل املدعي عليه / 1-عمان لينك للنقل العام - �ش ذ م م  جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي/ بنك ابوظبي الوطني وميثله : نوال زايد �شاملني ظبيك احلو�شني - قد اأقام 
املتنازع �شدهما مت�شامنني وبالتكافل  عليك الدعوى  ومو�شوعها املطالبة بالزام 
فيما بينهما بان يوؤديا للبنك املتنازع املبلغ املطالب به وقدره 704979.3 درهم ا�شافة 
للفائدة  القانونية بواقع 12% من تاريخ  رفع الدعوى حتى ال�شداد التام و �شمول 
احلكم بالنفاذ املعجل. وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�ش  املوافق  2017/4/27  ال�شاعة 
9.30 �ش بالقاعة Ch2.E.21 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11993 بتاريخ 2017/4/12   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/894  جتاري جزئي              
امل��دع��ي عليه / 1-مطعم ث��رون - ذ م م جمهول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان املدعي/  اىل 
عبدالعزيز  احمد  منى   : وميثله  ارامتك   - للتكنولوجيا  الأمريكية  العربية  ال�شركة 
يو�شف ال�شباغ -  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليه بان 
يوؤدعي للمدعية  مبلغ وقدره )51.626.97 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة 
التام. و�شمول  التاأخرية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�شداد  والفائدة 
احلكم بالنفاذ املعجل.   وح��ددت لها جل�شة يوم الح��د  املوافق  2017/4/16  ال�شاعة 
قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch1.C.12 بالقاعة  �ش   8.30
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11993 بتاريخ 2017/4/12   
مذكرة اعادة اعالن بالن�شر

يف  الدعوى 2016/709   ا�شتئناف جتاري   
اجن��ل��رتا  جمهول حمل   - ك��ري��دت  �شوي�ش  1-ب��ن��ك  ���ش��ده/  امل�شتاأنف  اىل 
والتغليف  للطباعة  احلديثة  ال�شروق  /�شركة  امل�شتاأنف  ان  مبا  الق��ام��ة 
وميثله : ماجد حممد ال�شيخ احمد بن ال�شيخ ح�شن اخلزرجي   قد ا�شتاأنف 
بتاريخ  كلي  جت��اري   2015/933  : رق��م  بالدعوى  ال�شادر  احلكم  ال��ق��رار/ 
2016/5/12   وحددت لها جل�شه يوم الثنني  املوافق 2017/5/15  ال�شاعة 
10.00 �شباحا  بالقاعة رقم ch2.D.17 وعليه يقت�شي ح�شوركم او من 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
العدد 11993 بتاريخ 2017/4/12   

مذكرة اعالن بالن�شر
يف  الدعوى 2016/709  ا�شتئناف جتاري   

اىل امل�شتاأنف �شده/ 1-�شركة املزن للتمور  جمهول حمل القامة مبا ان 
ماجد   : وميثله  والتغليف  للطباعة  احلديثة  ال�شروق  /�شركة  امل�شتاأنف 
القرار/  ا�شتاأنف  ق��د  اخل��زرج��ي    ح�شن  ال�شيخ  ب��ن  احمد  ال�شيخ  حممد 
احلكم ال�شادر بالدعوى رقم : 2015/933 جتاري كلي بتاريخ 2016/5/12   
وحددت لها جل�شه يوم الثنني  املوافق 2017/5/15  ال�شاعة 10.00 �شباحا  
ميثلكم  م��ن  او  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch2.D.17 رق��م  بالقاعة 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف

العدد 11993 بتاريخ 2017/4/12   
اعالن حم�شر حجز بالن�شر

يف الدعوى رقم 2017/6 حجز حتفظي عقاري      
وح�شابات  ومنقولت  ع��ق��ارات  على  التحظفي  احلجز  اإي��ق��اع  طلب   : الق�شية  مو�شوع 
املدعي عليها �شمانا للوفاء مببلغ اجمايل قدره )7.761.027.60( درهم )�شبعة ماليني 

و�شبعمائة وواحد و�شتون الفا و�شبعة وع�شرون درهما و�شتون فل�شا(
 طالب العالن : طالب التنفيذ : فالكن �شتي اوف وندورز �ش )�ش ذ م م (

املطلوب اعالنه : املنفذ �شده :1- مع�شومة ا�شدالة نيا خليلي- جمهول حمل القامة. 
مو�شوع العالن : نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�شة وهي عبارة عن فيال - 
املنطقة : نخلة جمرا - رقم الر�ش : 173 - ا�شم املبنى )فيال( : WR02-03 وفاء 

ملبلغ املطالبه و ذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا
رئي�س الق�شم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11993 بتاريخ 2017/4/12   

اعالن حكم متهيدي بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2017/212 جتاري جزئي                               

باقر  الرحيم  عبد  طيب  امل�شوؤول  ومديرها  م  م  ذ  �ش   - للمقاولت  �شي  ان  اي��ه   -  1/ عليهما  املدعي  اىل 
2-طيب عبدالرحيم باقر - جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ م�شندم العاملية للتجارة العامة - �ش 
ذ م م اجلن�شية : الإمارات ومديرها هرجا�ش دوجال جي ا�ش اجلن�شية الهند ، قد اقام الدعوى املذكورة 
املحكمة  : حكمت  التايل  التمهيدي  بتاريخ 2017/3/23 احلكم  املحكمة حكمت  باأن  نعلنكم  اأع��اله وعليه 
ال��دور  يف اجل��دول - ما مل  مبثابة احل�شوري وقبل الف�شل يف املو�شوع بندب اخلبر احل�شابي �شاحب 
املدعي  وال�شركة  املدعية  ال�شركة  اىل  النتقال  مهمته  تكون   ، ا�شبوع  خالل  تعيينه  على  الطرفان  يتفق 
الورقية واللكرتونية  املنتظمة ان كانت مت�شكها  عليها والطالع على �شجالتهما ودفاترهما احل�شابية 
وبيان طبيعة العالقة بني طرفني و�شند ذلك من ا�شول م�شتندات غر املجحودة وبيان ما قدمته املدعية 
عليها  املدعي  على  منفعة  عاد من  ما  وبيان  واملرت�شد  امل�شدد  عليها  املدعي  به  وفت  وما  عليها  للمدعي 
وحددت مبلغ اربعة الف درهم كامانة للخبر وكلفت املدعي ب�شدادها.    وحددت لها املحكمة جل�شة يوم 

Ch1.C.14 اخلمي�ش  املوافق 2017/5/4  ال�شاعة 30 : 8 �شباحا يف القاعة

رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11993 بتاريخ 2017/4/12   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/893  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-�شركة كومودو للمقاولت - ذ م م - فرع دبي  جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي/ كوالتي كت�شن لتجارة املعدات - �ش ذ م م وميثله : حكمت 
بالزام املدعي  اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة  حممود فيا�ش -  قد 
عليها مببلغ وقدره )119573.27 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة 
والفائدة   12% من تاريخ   ال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام  .  وحددت لها جل�شة 
 Ch1.C.12 يوم الثالثاء  املوافق  2017/4/18  ال�شاعة 8.30 �ش 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
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11993 بتاريخ 2017/4/12   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/627  مدين  جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-ح�شن طارق مطر مبارك الدوي�ش جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي/ �شركة البحرة الوطنية للتاأمني وميثله : ماجد حممد ال�شيخ احمد 
بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�شوعها  اأق��ام عليك  ال�شيخ ح�شن اخلزرجي قد  بن 
املدعي عليه مببلغ وقدره )12.000 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة 
والفائدة 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�شداد التام.   وحددت لها جل�شة 
 Ch2.D.18 بالقاعة  ال�شاعة 8.30 �ش  املوافق  2017/4/20   يوم اخلمي�ش  
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من  لذا فاأنت مكلف باحل�شور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11993 بتاريخ 2017/4/12   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/684  مدين  جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-�شاميال اإم باتيل 2-�شاجنام �شنيغ �شادها  جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي/ 911 لتاأجر ال�شيارات - �ش ذ م م وميثله : هاين رجب 
مو�شى عبداهلل اجل�شمي -  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام 
املدعي عليهما بالت�شامن فيما بينهما مببلغ وقدره )144663 درهم( والر�شوم 
ال�شداد  وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة  12% من تاريخ املطالبة  وحتى 
التام.  وحددت لها جل�شة يوم الربعاء  املوافق  2017/5/3  ال�شاعة 8.30 �ش 
قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch1.B.10 بالقاعة 
اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11993 بتاريخ 2017/4/12   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/306  مدين  جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-يو�شف حممد علي احمد بن كلي  جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي/ �شركة البحرة الوطنية للتاأمني وميثله : ماجد حممد ال�شيخ 
املطالبة  الدعوى ومو�شوعها  اأق��ام عليك  قد  ال�شيخ ح�شن اخلزرجي  بن  احمد 
املدعي عليه مببلغ وق��دره )7.000 دره��م( )�شبعة الف دره��م( والفائدة  بالزام 
والر�شوم  التام  ال�شداد  ال��دع��وى  وحتى مت��ام  رف��ع  تاريخ  �شنويا من  بواقع %12 
وامل�شاريف واتعاب املحاماة.  وحددت لها جل�شة يوم الثنني  املوافق  2017/5/1  
ال�شاعة 8.30 �ش بالقاعة Ch1.B.10 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة 

بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11993 بتاريخ 2017/4/12   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/346  مدين  جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-�شركة جيمينى لل�شحن - ذ م م  جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي/ الحتاد الوطني )�شركة ال�شمان العامة لل�شرق الدين( وميثله : �شمر 
بالزام املدعي عليها   اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة  حليم كنعان -  قد 
مببلغ وقدره )4.900 درهم( )اربعة الف وت�شعمائة درهم( والر�شوم وامل�شاريف 
واتعاب املحاماة والفائدة  9% من تاريخ  ال�شداد وحتى ال�شداد التام.  وحددت لها 
 Ch2.D.17 جل�شة يوم الربعاء   املوافق 2017/4/19 ال�شاعة 8.30 �ش 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�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11993 بتاريخ 2017/4/12   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/463  جتاري كلي               

اىل املدعي عليه / 1-جاغربيت �شينغ مالهوترا عن نف�شه وب�شفته مدير �شركة عمان 
لينك للنقل العام - �ش ذ ذ م و�شامن للت�شهيالت امل�شرفية - جمهول حمل القامة  
مبا ان املدعي/ بنك ابوظبي الوطني - وميثله : نوال زايد �شاملني ظبيك احلو�شني 
مت�شامنني  �شدهما  املتنازع  بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد    -
 704979.3 وق��دره  به  املطالب  املبلغ  املتنازع  للبنك  يوؤديا  بان  بينهما  فيما  وبالتكافل 
درهم ا�شافة للفائدة  القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى حتى ال�شداد التام 
و �شمول احلكم بالنفاذ املعجل. وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�ش  املوافق  2017/4/27  
ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch2.E.21 بالقاعة  �ش   9.30 ال�شاعة 
اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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املال والأعمال
برعاية ويل عهد عجمان

معر�ش عجمان حلقوق المتياز والعالمات التجارية وقطاع التجزئة ينطلق الثنني القادم مب�شاركة حملية ودولية وا�شعة

مليون درهم قيمة   632
ت�شرفات العقارات يف دبي ام�ش

•• دبي -وام:

ورهن  بيع  واإج���راءات  وفيالت  و�شقق  اأرا���ش  العقارات من  ت�شرفات  قيمة  بلغت 
و”اإجارة منتهية بالتملك” يف دبي ام�ش 632 مليون درهم منها 389 مليون 
عمليات  دره��م  مليون   243 ونحو  وف��ي��الت  و�شقق  اأرا����ش  بيع  معامالت  دره��م 
رهن عقارية. واأفاد التقرير اليومي للت�شرفات الذي ي�شدر عن دائرة الأرا�شي 
والأمالك بدبي باأن الدائرة �شجلت ام�ش 112 مبايعة منها 20 لأرا�ش بقيمة 

231 مليون درهم و92 مبايعة ل�شقق وفيالت بقيمة 158 مليون درهم.
وتقدمت احلبية الثالثة على باقي مناطق دبي من حيث عدد املبايعات بت�شجيلها 
ثالث مبايعات بقيمة ت�شعة ماليني درهم فمنطقة حدائق ال�شيخ حممد بن را�شد 
بت�شجيلها ثالث مبايعات قيمتها 14 مليون درهم. وكان اأهم مبايعات الأرا�شي 
جنوب  ال��رب���ش��اء  منطقة  يف  دره��م  مليون   60 مببلغ  مبايعة  القيمة  حيث  م��ن 
الرابعة تلتها مبايعة بقيمة 41 مليون درهم يف منطقة الثنية الرابعة بينما كان 
برج  درهم يف منطقة  مليون   18 بقيمة  مبايعة  والفيالت  ال�شقق  مبايعات  اأهم 
خليفة تلتها مبايعة مببلغ ثمانية ماليني درهم يف منطقة اجلداف . وت�شدرت 
 11 جبل علي الأوىل املناطق من حيث عدد مبايعات ال�شقق والفيالت م�شجلة 
 10 بت�شجيلها  خليفة  ب��رج  منطقة  تلتها  دره��م  ماليني  ثمانية  بقيمة  مبايعة 
مبايعات مببلغ 39 مليون درهم. كما �شهدت الدائرة ام�ش ت�شجيل رهون بقيمة 
243 مليون درهم منها 15 لأرا�ش مببلغ 192 مليون درهم و44 رهنا ل�شقق 
وفيالت بقيمة 51 مليون درهم كان اأهمها يف منطقة �شيح �شعيب 2 بقيمة 161 

مليون درهم واأخرى يف منطقة الثنية الرابعة بقيمة 13 مليون درهم.

•• عجمان ـ الفجر 

عمار  ال�شيخ  �شمو  رعاية كرمية من  حتت 
عجمان  ع��ه��د  ويل  ال��ن��ع��ي��م��ي  ح��م��ي��د  ب���ن 
تنطلق  ال���ت���ن���ف���ي���ذي،  امل���ج���ل�������ش  رئ���ي�������ش   �
المتياز  حلقوق  عجمان  معر�ش  فعاليات 
التجزئة  وق���ط���اع  ال��ت��ج��اري��ة  وال���ع���الم���ات 
� “اإف بي اآر عجمان”    FBR Ajman
غرفة  تنظمه  وال���ذي  الثالثة  ن�شخته  يف 
جتارة و�شناعة عجمان بالتعاون مع �شركة 
 17 بتاريخ  واملعار�ش  للموؤمترات  اندك�ش 
اأبريل اجلاري وعلى مدار يومني يف مركز 
الإمارات لل�شيافة مب�شاركة 100 عالمة 
جت���اري���ة حم��ل��ي��ة واإق��ل��ي��م��ي��ة وع���امل���ي���ة من 
قطاعات خمتلفة  ميثلون 13 دولة عربية 

واأجنبية.
جاء ذلك خالل املوؤمتر ال�شحفي لالإعالن 
يف  ل��ه  امل�شاحبة  والفعاليات  املعر�ش  ع��ن 
حممد  بح�شور  عجمان،  فرمونت  فندق 
تنمية  لقطاع  التنفيذي  امل��دي��ر  اجلناحي 
اللجنة  ورئ���ي�������ش  والإ����ش���ت���ث���م���ار  الأع����م����ال 
اأن�ش  واملهند�ش  املعر�ش  لفعاليات  املنظمة 
التنفيذي  والرئي�ش  الرئي�ش  نائب  امل��دين 
وجا�شم  ال���ق���اب�������ش���ة،  ان���دك�������ش  مل��ج��م��وع��ة 
لفران�شايز  التنفيذي  الرئي�ش  الب�شتكي 

�شوق وممثلي الرعاة وو�شائل العالم.
الإمارات  دول��ة  ان  اجلناحي  حممد  واأف���اد 
المتياز  ح��ق��وق  يف  الوىل  ال��وج��ه��ة  ت��ع��د 
ب��امل��ن��ط��ق��ة ب��ح��ي��ث ���ش��ج��ل ال���ق���ط���اع منوا 
م�شاعف خالل ال�شنوات ال�شابقة ، وترتكز 
ال��ن�����ش��ب��ة الأك�����رب م���ن ح��ق��وق الم���ت���ي���از يف 
قطاعي املاأكولت والتجزئة وكذلك الأزياء 
بن�شبة ت�شل اإىل %60، وا�شار اإىل اهمية 
هذا القطاع احليوي ل�شيما ان %50 من 
جت��ارة التجزئة يف العامل ت��دور حول منح 

حقوق المتياز.
واو�شح اجلناحي ان مبيعات قطاع التجزئة 
 260 م���ن  اك���رث  اإىل  �شت�شل  ال���دول���ة  يف 
، وقدر   2021 ال��ع��ام  دره��م خ��الل  مليار 
حجم مبيعات القطاع خالل العام املن�شرم 
وي�شهم   دره��م،  208 مليار  اك��رث من  اإىل 
الناجت  من   11% بحوايل  حالياً  القطاع 
امل��ح��ل��ي الإج���م���ايل ل����الإم����ارات، ه���ذا وتعد 
الإمارات ال�شابعة عامليا يف ال�شتثمارات يف 
تطور  ملوؤ�شر  طبقاً  التجزئة  جت��ارة  جم��ال 

جتارة التجزئة العاملية 2015.
التجارية  ال���ع���الم���ات  ب���اإرت���ف���اع  اف����اد  ك��م��ا 
يزيد  م��ا  اإىل  الق��ت�����ش��اد  ب�����وزارة  امل�شجلة 
ع��الم��ة جت��اري��ة م�شجلة  األ���ف   271 ع��ن 

بالوزارة. 
ه����ذا و���ش��ج��ل ق���ط���اع جت�����ارة ال��ت��ج��زئ��ة يف 
اإمارة عجمان منواً كبراً، خالل ال�شنوات 

ال�شابقة الثالثة املا�شية. 
لتطوير  خ��ط��ة  لتنفيذ  الإم������ارة  وت�����ش��ع��ى 
املراكز التجارية كما ي�شتحوذ القطاع على 
اهتمام �شركات التطوير العقاري بالتو�شع 
املحال  واإن�شاء  بالإمارة،  املراكز  تطوير  يف 
واملراكز التجارية املتخ�ش�شة يف املجمعات 

ال�شكنية اجلديدة.
وا����ش���اد اجل��ن��اح��ي ب��ج��ه��ود ك���اف���ة اجلهات 
ال��دول��ة م��ن توفر  الحت��ادي��ة واملحلية يف 
بتطوير  مهتمة  وم���ب���ادرات  معنية  ج��ه��ات 
التجارية  وال��ع��الم��ات  ال��ت��ج��اري  الم��ت��ي��از 
معظم  ان  ل����ش���ي���م���ا  ال���ت���ج���زئ���ة  وق����ط����اع 
امل�شاريع  على  تعتمد  ال��ع��امل  اقت�شاديات 
املتو�شطة وال�شغرة مو�شحا ان القطاع ل 
ميثل فر�شة فقط لتوفر م�شاريع ناجحة 
فر�ش  ت��وف��ر  يف  ك��ب��ر  ب�شكل  ي�شاهم  ب��ل 
ع��م��ل م��ت��ن��وع��ة ب��ك��اف��ة امل���ج���الت اخلدمية 

والتجارية وال�شناعية وفنية وغرها.

ال���دع���وة لكافة  ت�����ش��ري��ح��ه وج����ه  وخ�����الل 
و�شابات  ����ش���ب���اب  م����ن  الع����م����ال  جم��ت��م��ع 
الع���م���ال ل���زي���ارة امل��ع��ر���ش وال��ت��ع��رف على 
فاملعر�ش  امل�����ش��ارك��ة،  وال���ع���الم���ات  ال�����دول 
ل��ل��ب��اح��ث��ني ع��ن م�شاريع  م��ت��م��ي��زة  ف��ر���ش��ة 
خا�شة وناجحة وذات �شمعة طيبة، واأ�شاف 
“حر�شنا خالل هذا العام من توافر عدد 
ك��ب��ر م��ن ال��ع��الم��ات ال��ت��ج��اري��ة مبختلف 
التخ�ش�شات ليكون املعر�ش انطالقة قوية 

لتنفيذ العديد من امل�شاريع املتميزة«.
يتميز عن  ال��ع��ام  ه��ذا  اأن معر�ش  واو���ش��ح 
ال��ن�����ش��خ ال�����ش��اب��ق��ة ب��وج��ود ث���الث قطاعات 
التجاري  ي�شمها يف جنباته وهي المتياز 
التجزئة،  وق��ط��اع  ال��ت��ج��اري��ة  وال��ع��الم��ات 
وي�شم املعر�ش خالل ن�شخته الثالثة تفوق 
%60 من  بواقع  املحلية  كبر للعالمات 
اجمايل 100 عالمة م�شاركة ميثلون 13 

دولة عربية واجنبية.
“اإف  للمعر�ش  الثالثة  ال����دورة  ان  واك���د  
�شت�شهد تطورا كبرا من  اآر عجمان”  بي 
حيث التنوع وامل�شاركات املحلية واخلارجية 
بني  ال�شفقات  م��ن  ال��ع��دي��د  �شت�شهد  ك��م��ا 

الثالثة  بالقطاعات  واملهتمني  العار�شني 
على  ال��ق��ائ��م��ون  ي�شعى  ك��م��ا  وا���ش��ت��دام��ت��ه��ا 
ت��ن��ظ��ي��م امل��ع��ر���ش م���ن ا���ش��ت�����ش��اف��ة خ���رباء 
وم�شت�شارين ذووي خربة مل�شاعدة الباحثني 
خلو�ش غمار هذا القطاع وال�شتثمار من 
خ��الل��ه و���ش��رح خ��ط��وات��ه ك��ذل��ك ل�شحاب 
ال����ع����الم����ات ال���ت���ج���اري���ة وامل���������ش����ارك����ني يف 

املعر�ش.
من  امل�شتمرة  واملتابعة  التوجيهات  وثمن 
���ش��ع��ادة ع��ب��داهلل امل��وي��ج��ع��ي رئ��ي�����ش جمل�ش 
جمل�ش  واع�������ش���اء  ع��ج��م��ان  غ���رف���ة  اإدارة 
ورواد  رج�����ال  ت��وج��ي��ه  ب�������ش���رورة  الدارة، 
العمال من النخراط والتوجه اإىل قطاع 
ن�شب  ظ��ل  يف  ل�شيما  ال��ت��ج��اري  الم��ت��ي��از 
ت�شل  وال��ت��ي  الفران�شايز  مل�شاريع  النجاح 

اإىل اكرث من 90%. 
خالل  حر�شت  عجمان  غ��رف��ة  ان  م�شرا 
تنظيم  ج���ان���ب  اإىل  ال�����ش��اب��ق��ة  ال�������ش���ن���وات 
امل�شاركة  للمعر�ش،  ال�شابقتني  ال��دورت��ني 
ال��دول��ي��ة داخ���ل دولة  امل��ع��ار���ش  يف خمتلف 
المارات والدول الخرى وتعزيز �شراكات 
غرفة عجمان مع كربى بيوت اخل��ربة يف 

ال��ع��امل ب��ق��ط��اع ال��ف��ران�����ش��اي��ز ك��م��ا حر�شت 
اعمال  ت��ن��م��ي��ة  اإدارة  خ����الل  م���ن  ال��غ��رف��ة 
المتياز التجاري على تنظيم العديد من 
القطاع  بهذا  للتعريف  والندوات  ال��دورات 
ال�شرع منوا والأكرث امانا خالل ال�شنوات 
ال�شابقة، وكذلك م�شاركة الغرفة يف ان�شاء 

رابطة المارات لتنمية الفران�شايز.
وم���ن ج��ه��ت��ه اأث��ن��ى امل��ه��ن��د���ش اأن�����ش املدين 
التنفيذي  وال���رئ���ي�������ش  ال���رئ���ي�������ش  ن���ائ���ب 
كافة  دور  القاب�شة، على  اندك�ش  ملجموعة 
اجلهات الراعية والداعمة ملعر�ش عجمان 
التجارية  وال��ع��الم��ات  التجاري  لالمتياز 
اإف   �  FBR Ajman التجزئة  وقطاع 

بي اآر عجمان . 
ت�شمل  امل��������دين:  اأن���������ش  امل���ه���ن���د����ش  وق�������ال 
 2030-2010 ع��ج��م��ان  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
التنموية  امل�����ش��اري��ع  م��ن  وا���ش��ع��ة  جمموعة 
ت��ل��ب��ي��ة لالأعداد  الإم������ارة  ���ش��ت��ق��ام يف  ال��ت��ي 
وب����دوره  وال�����ش��ائ��ح��ني.  لل�شكان  امل��ت��زاي��دة 
�شي�شاهم معر�ش عجمان لعالمات المتياز 
يف  التجزئة  وقطاع  التجارية  والعالمات 
دعم هذا التطور من خالل توفر من�شة 

التجزئة  المتياز وجتار  لأ�شحاب  مثالية 
لال�شتفادة  التجارية  العالمات  واأ�شحاب 
الإمارة،  الكثرة يف  التجارية  الفر�ش  من 
بعجمان  الق���ت�������ش���ادي  ال���ق���ط���اع  وي���دع���م 
ودول���ة الإم�����ارات وخ��ا���ش��ة ق��ط��اع المتياز 
التجاري من خالل جذب ال�شركات العاملية 

والعالمات التجارية الرائدة.
امل�����دين قائال:  اأن�������ش  امل��ه��ن��د���ش  واأ�����ش����اف 
حدث  اأك������رب  ع���ج���م���ان  م���ع���ر����ش  “يعترب 
والعالمات  المتياز  بعالمات  متخ�ش�ش 
التجارية وقطاع التجزئة ويهدف املعر�ش 
التجاري  المتياز  وتعزيز  ثقافة  ن�شر  اإىل 
الفران�شايز لدى جمتمع الأعمال وخا�شة 
ويعمل  املواطن  ال�شباب  من  الأعمال  رواد 
العاملي.  ال�������ش���وق  ل���دخ���ول  دع��م��ه��م  ع��ل��ى 
هذا  املعر�ش  ب��اأن  نعلن  اأن  ال��ي��وم  وي�شرنا 
العام ي�شتقطب 100 عالمة جتارية منها 
الأعمال  برجال  خا�شة   24% ن�شبته  ما 

من املواطنني.
واك�����د ب����وو ���ش��ي��ن��ج م�����ش��اع��د امل���دي���ر العام 
 � للتجارة  ال�شينية  اخلليجية  للموؤ�ش�شة 
ال��ت��ج��اري ملقاطعة ه��ون��ان يف  ال��ف��رع  ممثل 
منطقة ال�شرق الأو�شط، على التنوع الكبر 
واملميز  لل�شركات امل�شاركة يف معر�ش “اإف 
اأي�شا  “ي�شعدين  وق���ال   عجمان”  اآر  ب��ي 
واإمارة  هونان  مقاطعة  بني  و�شل  كحلقة 
من  امل��زي��د  ت�شهيل  اإىل  اأ�شعى  اأن  عجمان، 
التبادل التجاري والثقايف من خالل قنوات 

خمتلفة بني اجلانبني. 
 20 م�����ش��ارك��ة  �شي�شهد  امل��ع��ر���ش  ان  وق���ال 
من  ه��ون��ان  مقاطعة  م��ن  تناف�شية  �شركة 
تعمل  وال��ت��ي  ال�شعبية،  ال�شني  جمهورية 
املعدات،  ت�شنيع  مثل  يف جم��الت خمتلفة 
 ، وال�شاي  الكهربائية،  وال�شيارات  البناء، 
ال�شراميك،   ، اجللود  �شناعة  امل�شروبات، 
�شناعة الر�شوم املتحركة  واأدوات والتعليم 
مقاطعة  ج��ن��اح  وي�شر  اأخ����رى.  جم���الت  و 
هونان ان ي�شتقبل جميع الزوار �شواء كانوا 
اأو موزعني،  اأو جتار التجزئة،  جتار جملة 

اأو غرها من ال�شركاء املحتملني.
وق�����ال ���ش��اه��ر غ��راي��ب��ة امل���دي���ر ال����ع����ام،  ان 
جمموعة املدين حر�شة على ايجاد  اأف�شل 
رواد  ت�شجيع  تعزز  التي  والو�شائل  الطرق 
قطاع  يف  العاملة  ال�شركات  ودعم  الأعمال 
و�شوف  الإم��������ارة.  ال���ت���ج���اري يف  الم���ت���ي���از 
عالماتها  ج��م��ي��ع  ج����ي(  اإم  )اي  ت��ع��ر���ش 
من  املتنوعة  واملحلية  ال��دول��ي��ة  التجارية 
م��ث��ل مو�شتانغ  والأح����ذي����ة  الأزي������اء  ق�����ش��م 
جينز، وكاتيميني، وكارولينا بويك�ش، ومن 
وكندورة،  الوطني  ال��ث��وب  اخلياطة  ق�شم 
�شارليز  وامل�����ش��روب��ات  الأغ��ذي��ة  ق�شم  وم��ن 
الربزة  و  ب��ار، و مونو  �شتيك، وبيغل  فيلي 
لال�شت�شارات  اأبيك�ش  الهند�شة  ق�شم  ومن 

الهند�شية.
اأكد عمران خان مدير عجمان  من جانبه 
يف  ودوره  املعر�ش  اهمية  على  القاب�شة  اآر 
تطوير جمتمع العمال م�شرا اإىل اهمية 
ال��ت��ن��وع ال��ك��ب��ر ال���ذي ي�شهده امل��ع��ر���ش يف 
التجزئة  الثالثة وا�شاف ان قطاع  ن�شخته 
كبر  ب�شكل  ي�شاهم  ب��ات  اإم���ارة عجمان  يف 
يف املنظومة القت�شادية لالإمارة منوها ان 
القطاع ي�شهد منو متزايد خالل ال�شنوات 

ال�شابقة.
وختاما �شرح حممد اجلناحي ان معر�ش 
فعالية  ي�����ش��اح��ب��ه  عجمان”  اآر  ب��ي  “اإف 
وهو  اآر عجمان”  بي  “اإف  عربات  حمطة 
وبيع  لعر�ش  خ��ارج��ي  معر�ش  ع��ن  ع��ب��ارة 
اآخ����ر اب���داع���ات ال��ع��رب��ات ال��غ��ذائ��ي��ة ل���زوار 
وجمهور الإمارة من ال�شباح وحتى ال�شاعة 

العا�شرة م�شاًء.

% يف 2016  بوهرجنر اإجنلهامي ال�شرق الأو�شط و�شمال اأفريقيا حتقق منوًا يف املبيعات بواقع 16 

»�شياحة ال�شارقة« تعمل على افتتاح مكتب متثيلي لها يف خورفكان

يف �شوء ت�شجيل منو يف املبيعات ال�شافية 
عملية  واإمتامها  العمل  قطاعات  بكافة 
ال��ت��ح��ول ك��م��ا ك���ان خم��ط��ط��اً ل���ه خالل 
امل�شتقبلي  الرتكيز  م��ع   ،2016 ال��ع��ام 
الب�شرية وال�شحة  الأدوي��ة  على �شناعة 
البيطرية والأدوية البيولوجية. و�شمن 
حديثه خالل املوؤمتر ال�شحفي ال�شنوي 
فون  هيوبرتو�ش  قال  ام�ش،  ُعقد  ال��ذي 
باومبا�ش، رئي�ش جمل�ش اإدارة بوهرجنر 
ال�شناعات  من  كل  �شاهمت  اإجنلهامي: 
ال�شحة  واأدوي�������ة  ال��ب�����ش��ري��ة  ال���دوائ���ي���ة 
البيطرية ب�شكل اإيجابي يف اأداء اأعمالنا 
من  جيدة  م�شتويات  حتقيقها  �شوء  يف 
ال��ذي حققناه  النجاح  اأث��ر  وعلى  النمو، 
اأعمالنا،  يف  ال���ت���ح���ول  ع��م��ل��ي��ة  ب����اإجن����از 
الثقة  م��ن  بكثٍر  امل�شتقبل  اإىل  نتطلع 

والإ�شرار.
بوهرجنر  ح��ق��ق��ت   ،2016 ال���ع���ام  يف 
اإجن��ل��ه��امي ���ش��ايف م��ب��ي��ع��ات ب��ل��غ 15.9 
بن�شبة  يعادل منو  ما  وه��و  ي��ورو،  مليار 

•• دبي-الفجر:

اأع��ل��ن��ت ب��وه��رجن��ر اإجن���ل���ه���امي، اإح����دى 
العامل  يف  العمالقة  الدوائية  ال�شركات 
نهجاً  وال��ت��ط��وي��ر  ال��ب��ح��ث  تتبنى  ال��ت��ي 
�شنة  حتقيقها  ع��ن  عملها،  يف  ا���ش��ا���ش��ي��اً 
مالية ناجحة خالل العام 2016، وذلك 

ـــك«  »اأوب خــامــات  �شعر 
اىل  اأمــــ�ــــش  يــ�ــشــل 
53.13 دولرا للربميل

•• فيينا -وام:

للنفط  امل�����ش��درة  ال���دول  منظمة  اأعلنت 
“ اأوب��ك “ اأن �شعر �شلة خاماتها ال�13 
 53.13 اأم�ش الأول الثنني اىل  و�شل 
يوم  ب�����ش��ع��ر  م���ق���ارن���ة  ل��ل��ربم��ي��ل  دولر 
اجلمعة املا�شي الذي و�شل اىل 52.91 

دولر للربميل.
وت�شم �شلة خامات “ اأوبك “ التي تعد 
مرجعا يف م�شتوى �شيا�شة الإنتاج الأنواع 
ال��ت��ال��ي��ة: خ���ام م��رب��ان الإم���ارات���ي وخام 
م��زي��ج ���ش��ح��ارى اجل���زائ���ري والإي����راين 
العراقي  اخل��ف��ي��ف  وال��ب�����ش��رة  ال��ث��ق��ي��ل 
ال�شدر  وخ���ام  الكويتي  الت�شدير  وخ���ام 
النيجري  اخلفيف  ب��وين  وخ��ام  الليبي 
واخلام البحري القطري واخلام العربي 
الفنزويلي  واخل���ام  ال�شعودي  اخلفيف 
الأن����غ����ويل وربيع  م����راي وج���را����ش���ول 
اخلفيف الغابوين واأورينت الكوادوري.

7.3 باملائة �شمن معاير تعديل العملة 
)+7.1 باملائة باليورو(. 

ومع حتقيق زيادة يف الإيرادات الت�شغيلية 
مليار   2.9 اإىل  لت�شل   27% بن�شبة 
ي�����ورو، و���ش��ل��ت امل��ب��ي��ع��ات ال�����ش��اف��ي��ة اإىل 
بلغ   ،2016 ال��ع��ام  وخ��الل   .18.1%
اإجن��ل��ه��امي ما  ب��وه��رجن��ر  ع��دد موظفي 
العامل،  45،700 موظف حول  يقارب 
وم����ع اإمت������ام ���ش��ف��ق��ة ال����ش���ت���ح���واذ على 
ال�شحة  اأع���م���ال  ال���ت���ي مت��ث��ل  م��ري�����ال 
البيطرية يف �شانويف والتي متت يف الأول 
م��ن �شفقة  ك��ج��زء   2017 ي��ن��اي��ر  م��ن 
ت��ب��ادل الأ����ش���ول، ارت��ف��ع ع���دد املوظفني 

لي�شل اإىل نحو 50،000 موظف.
اإنريكي مانزوين،  ال�شياق، قال  ويف هذا 
بوهرجنر  ل�شركة  التنفيذي  الرئي�ش 
وتركيا  الأو�����ش����ط  ال�������ش���رق  اإجن���ل���ه���امي 
التي  امل���ال���ي���ة  ال��ن��ت��ائ��ج  اإن  واأف���ري���ق���ي���ا: 
حققتها ال�شركة يف املنطقة خالل العام 
املا�شي تعك�ش جهودنا املتوا�شلة لإي�شال 

احتياجات  تلبي  التي  املبتكرة  امل��ب��ادرات 
كافة  يف  النتائج  اأف�شل  وحتقق  املر�شى 
اإنعكا�شاً  ياأتي  وهذا  العالجية،  املجالت 
لعدد املنتجات التي مت اإطالقها يف العام 
ااملا�شي والتي و�شلت اإىل اأكرث من 15 
 20 اأك���رث م��ن  منتجاً واحل�����ش��ول ع��ل��ى 

ترخي�شاً لأدوية جديدة مبتكرة.

•• ال�شارقة -وام:
ق���ال ���ش��ع��ادة خ��ال��د ج��ا���ش��م امل���دف���ع رئ��ي�����ش ه��ي��ئ��ة الإمن����اء 
افتتاح  ب�شدد  الهيئة  ان  بال�شارقة  وال�شياحي  التجاري 
ال�شاحل  ع��ل��ى  خ��ورف��ك��ان  م��دي��ن��ة  يف  ل��ه��ا  متثيلي  مكتب 
كوجهة  بالإمارة  الإرتقاء  بهدف  وذلك  لالإمارة  ال�شرقي 
والروؤية  ال�شامية  التوجيهات  تواكب  متكاملة  �شياحية 
بن  �شلطان  ال��دك��ت��ور  ال�شيخ  ال�شمو  ل�شاحب  احلكيمة 

حممد القا�شمي ع�شو املجل�ش الأعلى حاكم ال�شارقة.
يف  �شي�شهم  اجل��دي��د  الهيئة  مكتب  اأن  �شعادته  واأ���ش��اف 
ال�شرقية  املنطقة  يف  للهيئة  ال�شياحية  اخل��دم��ات  تعزيز 
ومواكبة التطور امللحوظ الذي ي�شهده القطاع ال�شياحي 
يف تلك املنطقة كما �شيوفر جميع الحتياجات ال�شياحية 

ال�شاحل  يف  ال�شركاء  مع  التعاون  تعزيز  �شاأنها  من  التي 
ال�شرقي.

ج���اء ذل���ك خ���الل الج��ت��م��اع ال���ذي ع��ق��ده رئ��ي�����ش الهيئة 
والوفد املرافق له مع �شعادة عبد اهلل ال�شم النقبي رئي�ش 
وال��ذي مت خالله بحث  ملدينة خورفكان  البلدي  املجل�ش 
ال�شياحي يف  التطور  لتعزيز  الطرفني  التعاون بني  �شبل 

املنطقة ال�شرقية.
حتت�شن  مواقع  ع��دة  اجلانبان  زار  الإجتماع  اأع��ق��اب  ويف 

جمموعة من امل�شاريع اجلديدة يف مدينة خورفكان.
اأن افتتاح هذا املكتب التمثيلي �شيعزز  اإىل  واأ�شار �شعادته 
�شي�شهم  كما  ال�شياحي  القطاع  يف  ال�شركاء  مع  التوا�شل 
املنطقة  تقدمه  ال���ذي  ال�شياحي  املنتج  مكانة  تعزيز  يف 
التي  الفاخرة  البحرية  الرحالت  �شياح  �شيما  ل  لزوارها 

تزور �شواطئ خورفكان .
ال�شركات  ب��ني  و���ش��ل  حلقة  �شي�شكل  امل��ك��ت��ب  اأن  م���وؤك���دا 
ال�شياحية ورحالت ال�شفن البحرية واجلهات املخت�شة يف 
مدينة خورفكان كما �شيعمل على التن�شيق لتاأمني خدمات 
جولت  تنظيم  و  الرحالت  ه��ذه  ل��زوار  متميزة  واأن�شطة 

ترفيهية وتثقيفية لهم يف منطقة ال�شاحل ال�شرقي.
العمل عليها  التي يتم  امل�شاريع اجلديدة  اأن  املدفع  واأك��د 
اإ�شافة  ت��ع��د  ال�����ش��رق��ي��ة  يف م��دي��ن��ة خ��ورف��ك��ان وامل��ن��ط��ق��ة 
بالإمارة  ال�����ش��ي��اح��ي  ال��ق��ط��اع  م�شلحة  يف  ت�����ش��ب  ك��ب��رة 
واخلدماتية  التحتية  البنى  تطوير  �شيتم  خاللها  فمن 
.. م�شيدا مب�شروع  والعائالت  ال�شياح  املنطقة من  ل��زوار 
طريق خورفكان- ال�شارقة اجلديد و�شد الرفي�شة الذي 
“ بالإ�شافة  �شي  “ وادي  عليه يف منطقة  العمل  يجري 

حممد اجلناحي

بوو �شنج

جا�شم الب�شتكي

جانب من املوؤمتر ال�شحفي 

عمران خان

ان�ش املدين

�شاهر غرايبة

العدد 11993 بتاريخ 2017/4/12   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/01917/2017 / �شكني   
ال�شادر يف الدعوى رقم 02/09403/2016  �شكني- ايجارات بالن�شر

اىل املنفذ �شده : فالينتاين جويلز - �ش م ح  - جمهول حمل القامة   
حيث تقدم طالب التنفيذ : ال�شويب للعقارات - �ش ذ م م 

                        وحممد عبداهلل علي القرقاوي   
ال�شادر ل�شاحله يف الدعوى املذكورة اعاله والقا�شي بالتي:

1- الزام املدعي عليه باخالء العني املوؤجرة وت�شليمها خالية من ال�شواغل
2-بالزام املدعي عليه الول بان يوؤدي لل�شركة املدعية مبلغ )18200 درهم( بدل ايجار عناملدة 
من 2016/8/14 وحتى 2016/12/13 وما ي�شتجد منه اعتبار من اليوم التايل لهذا التاريخ 
وحتى تاريخ حتقق الخالء الفعلي باتفاق الطرفني او حتى اإمتام هذا احلكم بالخالء ، 
املياه والكهرباء.  ا�شتهالك  املدعي عليه الول بتقدمي ذمة من قيمة   ايهما اقرب وبالزام 
3- بالزام املدعي عليه الول بان يوؤدي لل�شركة املدعية مبلغ )1000 درهم( غرامة ال�شيك 

املرجتع املبني بالأوراق.  
4- الزام املدعي عليه بر�شوم وم�شاريف الدعوى. 

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

املنا�شب لتنفيذه
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�س املنازعات اليجارية
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   اعالن حكم بالن�شر 

يف الدعوى  رقم 02/01240/2017 جتاري ل�شنة 2017 اإيجارات    
املحكوم عليه : زين لتكنولوجيا املعلومات - �ش ذ م م  - جمهويل حمل القامة  

الدعوى  يف   2017/3/20 بجل�شتها  حكمت  باملركز  الإبتدائية  الق�شائية  اللجنة  ب��ان  نعلمكم 
املذكورة اعاله  ل�شالح /عبدالواحد بن �شبيب العقارية )بن �شبيب العقارية �شابقا(  

حكمت اللجنة مبثابة احل�شوري :  
اول : الزام املدعي عليها باخالء العني املوؤجرة وت�شليمها للمدعية خالية من �شواغلها 

ثانيا : الزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية متاأخرات بدل اليجار مبلغ وقدره 13.800 درهم 
ما ميثل بدل اليجار حتى تاريخ 2016/11/14 مع ما ي�شتجد من قيمة ايجارية حتى الخالء 

الفعلي بواقع 55.200 كاأجرة �شنوية. 
ثالثا : الزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ 2500 غرامة ارجتاع �شيك. 

والكهرباء  امل��ي��اه  م��ن هيئة  ذم��ة  ب���راءة  للمدعية  ت�شلم  ب��ان  امل��دع��ي عليها الوىل  ال���زام   : راب��ع��ا 
للفواتر امل�شتحقة على املاأجور حتى تاريخ الخالء 

خام�شا : الزام املدعي عليهما باملنا�شب من ر�شوم وم�شروفات الدعوى 
وملا كان هذا احلكم قد �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد ال مكتوم حاكم دبي 
وتلي علنا مبثابة احل�شوري ، فهو قابل لالإ�شتئناف خالل 15 يوما اعتبارا من تاريخ ن�شر هذا 

الإعالن واإل �شار نهائيا قابال للتنفيذ
مركز ف�س املنازعات اليجارية

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 11993 بتاريخ 2017/4/12   
     اعالن ح�شور املدعي عليه بالن�شر 
يف الدعوى 02/02540/2017 / جتاري 

اىل املدعى عليه : كافتريا مينا بازار 
 مبا اأن املدعي : جمل�ش اإدارة الوقاف اجلعفرية اخلرية  - دبي   

قد اأقام �شدكم الدعوى 02/02540/2017 /جتاري ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل
مطالبة مالية - الزام املدعي عليه ب�شداد ما ي�شتجد من بدلت ايجارية من تاريخ 2016/12/31 

وحتى تاريخ اخالء املدعي عليها للعني املوؤجرة. 
اخالء عقار - ان املدعى عليه ميتنع عن �شداد الأجرة للماأجور للفرتة من 2015/12/31 وحتى 
او  بال�شداد  اخطاره  رغم  �شداده  عن  وميتنع  دره��م   72.000 مبلغ  بذمته  فرت�شد    2016/12/31

الإخالء يف 2017/2/2   
 2015/12/31 من  للفرتة  ايجارية  كقيمة  مبلغ  عليه  املدعى  بذمة  تر�شد  انه   - مالية  مطالبة 

وحتى 2016/12/31 و رغم اخطاره يف 2017/2/2  ميتنع عن ال�شداد.
الزام بت�شليم م�شتندات - ان امل�شتاجر هو امللزم بقيمة ا�شتهالك الكهرباء واملياه ولبد من تطهر 

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

وقررت اللجنة الق�شائية اعالنكم بالن�شر للح�شور بجل�شة يوم الحد املوافق 2017/4/16 ال�شاعة 
3.00م امام اللجنة الق�شائية )اللجنة العا�شرة( بالدائرة الإبتدائية واملنعقدة مبقر مركز ف�ش 
املنازعات الإيجارية لنظر الدعوى ، وقد اأمر بتق�شر مدة امل�شافة اىل ثالثة ايام من تاريخ الن�شر. 

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

مركز ف�س املنازعات اليجارية
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املال والأعمال

تعاون بني غرفة اأبوظبي واقت�شادية دبي 
يف الت�شريعات والرتويج ال�شتثماري

•• دبي-وام:

دبي  يف  القت�شادية  التنمية  ودائ���رة  اأبوظبي  و�شناعة  جت��ارة  غرفة  وقعت 
م��ذك��رة ت��ف��اه��م وت��ع��اون ب��ه��دف ت��ب��ادل اخل����ربات وامل��ع��ل��وم��ات ب��ني الطرفني 
والعالقات  امل�������ش���رتك،  اله���ت���م���ام  ذات  الق��ت�����ش��ادي��ة  ال���درا����ش���ات  جم����ال  يف 
واخلطط  والتدريب،  والتميز  واجل��ودة  وال�شادرات”،  “ال�شتثمار  الدولية 
ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة وال��ت�����ش��ري��ع��ات.  وج���اء ت��وق��ي��ع ه���ذه امل��ذك��رة يف اإط����ار جهود 
اأبوظبي  اإم��ارت��ي  روؤي���ة  وحتقيق  تنفيذ  يف  م�شاهمتهما  لتعزيز  املوؤ�ش�شتني 
ودبي ومبا يخدم اقت�شاد دولة الإم��ارات ب�شكل عام. وقع املذكرة يف دبي عن 
غرفة اأبوظبي �شعادة حممد هالل املهري مديرها العام وعن دائرة التنمية 
القت�شادية يف دبي �شعادة �شامي �شاعن القمزي مدير عام الدائرة، وبح�شور 
والغرفة.  ال��دائ��رة  م��ن  الإدارات  وم��دي��ري  التنفيذيني  امل��دي��ري��ن  م��ن  ع��دد 
ومبوجب هذه املذكرة، يتعاون الطرفان يف جمال الدرا�شات القت�شادية من 
امل�شرتك  والهتمام  النفع  ذات  القت�شادية  الدرا�شات  وتوحيد  تبادل  خالل 
وعقد ندوات م�شرتكة وبناء قنوات ات�شال مبا�شرة وتعزيز الدرا�شات احلالية 
فيما بينهما �شعياً لتح�شني وتطوير تلك الدرا�شات، وكذلك تبادل املعلومات 
الإح�شائية �شمن نطاق اخت�شا�شهما. ويف جمال العالقات الدولية �شتتعاون 
اخلا�ش  للقطاع  ج��دي��دة  خ��دم��ات  لتقدمي  دب��ي  واقت�شادية  اأبوظبي  غرفة 
ومنها مراجعة مذكرات التفاهم الثنائية بني ال�شركات، والتن�شيق والتعاون 
يف جمال ا�شتقطاب امل�شتثمرين الأجانب عرب اخلطط الرتويجية املختلفة 
احلكومية  اجل��ه��ات  خمتلف  م��ن  املطلوبة  وامل��ع��ل��وم��ات  بالبيانات  ودع��م��ه��م 
كم�شادر موثوقة، وتوطيد العالقات بني امل�شتثمرين الأجانب ونظرائهم من 
املحليني املتخ�ش�شني ومتابعتها، وال�شتفادة املتبادلة من مكاتبهما اخلارجية 

يف الرتويج جلذب ال�شتثمار الأجنبي.

دولرا للربميل �شعر ت�شوية العقد   54.72
الآجل خلام عمان يف بور�شة دبي للطاقة 

•• دبي-وام:

لدى   � املقبل  يونيو  ت�شليم   � عمان  خل��ام  الآج��ل  العقد  ت�شوية  �شعر  ارتفع 
تداوله يف بور�شة دبي للطاقة ام�ش 0.43 دولر اأمريكي للربميل الواحد 
 12:30 ال�شاعة  عند  دولر   54.72 ليبلغ  اأم�ش  ت�شويته  ب�شعر  مقارنة 

بالتوقيت املحلي 08:30 بتوقيت غرينت�ش.
ال�شرق  منطقة  يف  دولية  بور�شة  اأول  وهي   � للطاقة  دبي  بور�شة  وتهدف 
النفط  اإنتاج  �شركات  تزويد  اإىل   � وال�شلع  الآجلة  الطاقة  لعقود  الأو�شط 
باأ�شعار  ال�شوي�ش  �شرق  تقع  التي  بالأ�شواق  املهتمني  والعمالء  واملتداولني 
تت�شم بال�شفافية للنفط اخلام. وتعد البور�شة منذ افتتاحها عام 2007 
اإحدى البور�شات املتخ�ش�شة على م�شتوى العامل واأ�شبح عقدها الرئي�ش 
وهو العقد الآجل خلام عمان املعيار الأكرث موثوقية للنفط اخلام املتجه 
تعك�ش  التي  والأداة  ال�شوي�ش  �شرق  �شريعا  من��وا  ت�شهد  التي  ال�شوق  اإىل 
اقت�شادات املنطقة الآ�شيوية ب�شورة متفردة واأكرب عقد من نوعه يف العامل 
العامل  يف  اخل��ام  للنفط  �شعري  معيار  وث��ال��ث  الفعلي  الت�شليم  حيث  م��ن 

واملعيار الوحيد للنفط اخلام الذي يتم ت�شديره من عمان ودبي.
وت�شتخدم بور�شة دبي للطاقة يف اأعمالها كافة اأرقى الأنظمة الإلكرتونية 
التي ميكن الو�شول اإليها انطالقا من اأكرث من 20 منطقة منها املراكز 
داخل  البور�شة  وتقع  املتحدة.  والوليات  واأوروب��ا  اآ�شيا  الرئي�شة يف  املالية 
اإن�����ش��اوؤه��ا لتعزيز  � وه��و منطقة مالية ح��رة مت  ال��ع��امل��ي  امل���ايل  م��رك��ز دب��ي 
اإىل قوانني  � وتخ�شع  املتحدة  العربية  الإم��ارات  املالية يف دول��ة  اخلدمات 
�شلطة دبي للخدمات املالية كما تتم مقا�شة و�شمان جميع التداولت من 
دبي  بور�شة  اأن  يذكر  التجارية.  �شيكاغو  لبور�شة  تابعة  جمموعة  خالل 
العماين  ال�شتثمار  و�شندوق  القاب�شة  دبي  م�شروع م�شرتك بني  للطاقة 
عاملية  مالية  موؤ�ش�شات  متتلك  كما  التجارية  �شيكاغو  بور�شة  وجمموعة 
�شاك�ش وجي  الطاقة منها غولدمان  و�شركات متخ�ش�شة يف تداول عقود 
بي مورغان ومورغان �شتانلي و�شل وفيتول وكونكورد اإنرجي اأ�شهما فيها.

»نا�شداك دبي« تتو�شع يف �شوق عقود
 الأ�شهم امل�شتقبلية ب�شم ثالث �شركات جديدة

•• دبي -وام:

الوطني  اأبوظبي  بنك  من  كل  اأ�شهم  ام�ش  دب��ي  نا�شداك  بور�شة  اأ�شافت 
 »DIC« و�شركة دبي لال�شتثمار »DFM« و�شوق دبي املايل »NBAD«
اإىل �شوق عقود الأ�شهم امل�شتقبلية لرتفع بذلك عدد ال�شركات الإماراتية 
الرائدة التي يجري تداول العقود امل�شتقبلية على اأ�شهمها اإىل 12 �شركة.

املتعلقة  ال�شوق  �شناعة  خدمات  تقدمي  كابيتال”  “�شعاع  �شركة  وتتوىل 
ال�شركة  باأن  علما  الثالث  الإ�شافية  ال�شركات  لأ�شهم  امل�شتقبلية  بالعقود 
تقدم خدمات �شناعة ال�شوق املتعلقة بجميع العقود امل�شتقبلية منذ افتتاح 

ال�شوق يف الأول من �شبتمرب 2016. 
املايل  اأبوظبي الوطني و�شوق دبي  اأ�شهم كل من بنك  اإ�شافة  وكان قد مت 
ب��اأن بنك  ال�شهر احل��ايل علما  الثاين من  ال�شوق يف  اإىل  ودب��ي لال�شتثمار 
اأبوظبي الوطني يعد اأكرب كيان م�شريف يف الإم��ارات العربية املتحدة بعد 
عملية دجمه مع بنك اخلليج الأول حيث �شيطلق على الكيان املدمج ا�شم 
“بنك اأبوظبي الأول«.  وقال حامد علي الرئي�ش التنفيذي لنا�شداك دبي 
يف ت�شريح �شحايف له ام�ش اإن اإ�شافة ثالث من اأبرز ال�شركات الإماراتية 
التي يتم تداول اأ�شهمها على نطاق وا�شع ت�شفي مزيدا من العمق والت�شاع 
املتزايد من  الهتمام  وذلك يف ظل  امل�شتقبلية  للعقود  نا�شداك  �شوق  على 

قبل امل�شتثمرين اإزاء تلك العقود باعتبارها اأداة للتحوط وال�شتثمار. 
ال�شتثمار  تعزيز  مزايا  ا�شتغالل  امل�شتثمرين  باإمكان  �شيكون  اأنه  واأ�شاف 
اأو  تنخف�ش  الأ�شا�شية  الأ�شهم  كانت  �شواء  مكا�شب  حتقيق  على  وال��ق��درة 
ترتفع مع تو�شع ال�شوق اأكرث خالل الأ�شابيع والأ�شهر القادمة مبا يف ذلك 

اإ�شافة موؤ�شرات اأ�شعار الأ�شهم.
نا�شداك  األ��ف عقد يف �شوق  اأك��رث من مليون و140  ت��داول  اأن��ه مت  يذكر 
للعقود امل�شتقبلية منذ افتتاحها اإذ ي�شم العقد الواحد 100 �شهم وارتفعت 
التداولت اإىل 184 األف عقد يف ال�شهر املا�شي بزيادة ن�شبتها 14 يف املائة 

مقارنة بال�شهر ال�شابق له .

حاكم عجمان وويل عهده يتفقدان منتجع اأوبريوي بيت�ش مبنطقة الزورا
•• عجمان-وام:

بن  حميد  ال�����ش��ي��خ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  تفقد 
را�شد النعيمي ع�شو املجل�ش الأعلى حاكم 
ع��ج��م��ان ي��راف��ق��ه ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ع��م��ار بن 
رئي�ش  عجمان  عهد  ويل  النعيمي  حميد 
اأوبروي بيت�ش  املجل�ش التنفيذي منتجع 
الزورا” والذي يعترب اأول منتجع �شاطئي 
م��ن ف��ئ��ة اخل��م�����ش جن���وم ي��ت��م اف��ت��ت��اح��ه يف 
تلبي  وفيال  جناحا   113 وي�شم  الإم���ارة 
النزلء وكافة اخلدمات  جميع احتياجات 

الفندقية املتميزة.
و�شملت اجلولة التفقدية خمتلف مرافق 
امل��ن��ت��ج��ع اجل���دي���د ك���اف���ة.. واط���ل���ع �شموه 
ومرافقيه خاللها على ت�شاميمه الفريدة 
التي  ال�����ش��ي��اف��ة ال���ش��ت��ث��ن��ائ��ي��ة  وجت���رب���ة 
يقدمها لزواره والتي اأ�شرفت على اإعدادها 
التي  اإنرتنا�شيونال”  “�شوليدير  �شركة 
العربي  ال��ط��اب��ع  حتمل  وال��ت��ي  بها  يتميز 
الطبيعية  باملناظر  التمتع  لنزلئه  ويتيح 
�شباحة  اأح����وا�����ش  اإىل  اإ����ش���اف���ة  اخل���الب���ة 

وحدائق ومتنزهات و�شواطئ.
واف  �شرح  اىل  واحل�شور  �شموه  وا�شتمع 
ح���ول م���ا ي��ت��م��ي��ز ب���ه امل��ن��ت��ج م���ن ت�شاميم 
العمل يف  ا�شتكمال  يتم  كما  انيقة  داخلية 
وحتر�ش  امل�����ش��روع  م��ن  خمتلفة  م��ن��اط��ق 
�شوليدير على �شمان اإ�شفاء طابع جمايل 
فريد على اأرجائه من خالل اأعمال ت�شوية 
املفتوحة..  امل�شاحات  وت�شميم  الأرا���ش��ي 
واملتكامل  ال��دق��ي��ق  ال��ت�����ش��م��ي��م  وي�����ش��اه��م 
الفريد  الطابع  تعزيز  يف  ال���زورا  مل�شروع 
اأجزائه  بني  تربط  التي  الطرقات  ل�شبكة 
فمنذ عبور البوابة الرئي�شية لكل منطقة 
املرتقبون  وامل�شتثمرون  ال��زوار  �شي�شتمتع 
مبناظر مذهلة تعزز ثقتهم بقوة العوائد 
ا�شتثماراتهم  امل�شروع على  �شيقدمها  التي 
ف��ي��ه. راف���ق ���ش��م��وه خ���الل اجل��ول��ة ال�شيخ 
عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئي�ش دائرة 
التنمية ال�شياحية وال�شيخ را�شد بن حميد 
النعيمي رئي�ش دائرة البلدية والتخطيط 
الزورا  تطوير  �شركة  اإدارة  جمل�ش  رئي�ش 
اإدارة  رئ��ي�����ش جم��ل�����ش  ال�����ش��م��اع  ون���ا����ش���ر 
اإن��رتن��ا���ش��ي��ون��ال وع��م��اد الدنا  ���ش��ول��ي��دي��ر 
الزورا  تطوير  ل��شركة  التنفيذي  الرئي�ش 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����ش  اأوب������روي  وف��ي��ك��رام 
وال��ع�����ش��و امل��ن��ت��دب ل�����م��ج��م��وع��ة اأوب�����روي 
اأوب��روي الع�شو املنتدب ل�شوؤون  واأرج��ون 

ولفيف  اأوب����روي  جمموعة  يف  التطوير 
ال�شيخ  امل�شوؤولني احلكوميني. وتقدم  من 
ال�شكر  بعميق  النعيمي  حميد  ب��ن  را���ش��د 
والتقدير اإىل �شاحب ال�شمو ال�شيخ حميد 
الأعلى  املجل�ش  ع�شو  النعيمي  را�شد  بن 
ح��اك��م ع��ج��م��ان و���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ع��م��ار بن 
اأبدياه  حميد النعيمي ويل العهد على ما 
اأول  مل�شروع  دع��م  من  وقدماه  اهتمام  من 
منتجع �شاطئي يف ال��زورا  الذي �شي�شاهم 
بدور حموري بدعم منو القطاع ال�شياحي 
اإىل الدولة ول  املتوافدين  ال��زوار  واأع��داد 

�شيما يف املناطق ال�شمالية.
�شيافة  وج��ه��ة  ي��ق��دم  املنتجع  ان  واأ���ش��اف 
والفخامة  ال����رق����ي  ع���ن���وان���ه���ا  م��ت��ك��ام��ل��ة 
امل�شروع  افتتاح  وي��اأت��ي  اخل��دم��ات..  ومتيز 
للتمتع  ا�شتثنائية  لل�شيوف فر�شة  ليتيح 
م�شروع  يحت�شنها  التي  املرافق  مبختلف 

الزورا يف بيئة طبيعية �شاحرة.
ونوه اىل ان منتجع اأوبروي بيت�ش الزورا 
الفاخرة  الفنادق  من  نظرائه  عن  ينفرد 
يف دول��ة الإم��ارات العربية املتحدة بف�شل 
ت�شميمه الأنيق وموقعه ال�شتثنائي على 
الطبيعية  امل��اجن��روف  غ��اب��ات  م��ن  مقربة 
مربع  م��رت  مليوين  م�شاحة  على  املمتدة 
بطولت  م��ل��ع��ب  م���ن  ق���رب���ه  اإىل  اإ����ش���اف���ة 
18 ح���ف���رة من  م����ن  امل�����وؤل�����ف  اجل����ول����ف 
اأول   1 ت�شميم نيكالو�ش ديزاين ومارينا 
املرا�شي التي مت اإن�شاوؤها بالكامل يف الزورا 

املائية وهي  الريا�شات  اإىل مرافق  اإ�شافة 
الوجهات التي تتناغم جميعها مع املحيط 

الطبيعي الأخاذ للم�شروع.
م���ن ج��ان��ب��ه اع�����رب ن��ا���ش��ر ال�����ش��م��اع عن 
بيت�ش  اأوب����روي  منتجع  بافتتاح  �شعادته 
�شركة  لروؤية  ال��ذي ميثل جت�شيدا  ال��زورا 
جممل  لتطوير  اإنرتنا�شيونال  �شوليدير 
اأعلى مفاهيم  ال��زورا املتميزة وفق  مرافق 
معاير  وب���اع���ت���م���اد  وال���رف���اه���ي���ة  ال���رق���ي 
املعمارية  الت�شاميم  للجودة يف  ا�شتثنائية 

التي متثل امتدادا لبيئتها الطبيعية.
وقال “ اننا على يقني باأن منتجع اأوبروي 
اإيجابيا  ح���اف���زا  ���ش��ي��م��ث��ل  ال������زورا  ب��ي��ت�����ش 
امل�شروع  يف  ال���ش��ت��ث��م��اري��ة  للبيئة  داع���م���ا 
�شنقوم  التي  املرافق  جممل  وعلى  عموما 
ت��ب��اع��ا م���ع ح��ك��وم��ة عجمان  ب��ت��ط��وي��ره��ا 
وترفيهية  و�شكنية  �شياحية  م�شاريع  من 
�شي�شاهم  ك��م��ا  ل��ل��ح��ي��اة  م��ت��م��ي��زة  ك�����اأم��اك��ن 
افتتاح املنتجع يف تفعيل دور م�شروع الزورا 
كرافد قوي لنمو قطاع ال�شيافة الفاخرة 

يف دولة الإمارات العربية املتحدة«.
وقال عماد الدنا ان منتجع اأوبروي بيت�ش 
ال������زورا مب��وق��ع��ه احل���ي���وي مي��ت��از بوجهة 
امل��ق��اي��ي�����ش ول���ن تقت�شر  ب��ك��ل  ا���ش��ت��ث��ن��ائ��ي��ة 
الفندقية  الإق���ام���ة  ع��ل��ى ح���دود  خ��دم��ات��ه 
بباقة  ال����زوار  ت��زوي��د  لت�شمل  �شتمتد  ب��ل 
متكاملة من خيارات الهدوء وال�شرتخاء 
باحليوية  تنب�ش  ���ش��اح��ل��ي��ة  ب��ي��ئ��ة  ظ��ل  يف 

اأ�شبح يعج باحلركة  امل�شروع  ان  لفتا اىل 
وال��ن�����ش��اط م��ن خ��الل ال��ع��دي��د م��ن لعبي 
اجلولف الذين يلعبون كل اأ�شبوع يف ملعب 
 18 من  املوؤلف  املجاور  اجلولف  بطولت 
ال��ي��خ��وت �شوف  اأ���ش��ح��اب  اأن  ح��ف��رة ح��ت��ى 
باإر�شاء يخوتهم يف مر�شى مارينا  يبداأون 

1 املزمع افتتاحه قريبا.
وت������وىل امل���ه���ن���د����ش امل����ع����م����اري الإي����ط����ايل 
م�شروع  ت�شميم  لي�شوين  ب��رو  ال�شهر 
م��ن��ت��ج��ع اأوب�������روي ب��ي��ت�����ش ال�������زورا ال���ذي 
املنتجع  يف  والفلل  الأج��ن��ح��ة  كافة  حتمل 
اأف�شل  ويوظف  املميزة  الإب��داع��ي��ة  مل�شاته 
املواد الطبيعية يف تفا�شيله ومتتاز غرفه 
املبا�شرة  واإطاللتها  الفاخرة  بت�شاميمها 

على ال�شاطئ.
اجلديد  املنتجع  على  تعليقه  معر�ش  ويف 
الرئي�ش  اأوب���روي  �شينج  بريرتيفاج  ق��ال 
افتتح  ان  اأوب�����روي  ملجموعة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
منتجع اأوبروي بيت�ش الزورا يج�شد اأعلى 
حيث  ال�شيافة  عامل  يف  الفخامة  معاير 
اأوب���روي يف  فنادق  جنحت جمموعة من 

اإثبات مكانتها بني الأف�شل يف العامل.
اأوبروي  “منتجع  ب��اأن  ثقته  ع��ن  واع���رب 
بيت�ش الزورا” يف منطقة الزوراء �شينجح 
ب����دوره يف اإر����ش���اء م��ك��ان��ة مم��اث��ل��ة ل��ه على 
الفريد  م��وق��ع��ه  بف�شل  ال��ع��امل  م�����ش��ت��وى 
عمله  وف��ري��ق  املبهر  اجل��م��ايل  وت�شميمه 
املميز  امل�شتوى  لتقدمي  املتحم�ش  ال�شاب 

من اخلدمة والذي ت�شتهر به جمموعتنا 
لل�شياح من خمتلف اأنحاء العامل.

وو�شط الت�شاميم الداخلية الأنيقة للفندق 
املاأكولت  باأ�شهى  التمتع  لل�شيوف  ميكن 
الإطاللت  اأروع  و�شط  ال�شحية  العاملية 
على �شاطئ البحر وتتاح لل�شيوف فر�شة 
اخ��ت��ي��ار م���ا ي��ط��ي��ب ل��ه��م م���ن الأط���ب���اق يف 
غريل”  “�شي  بالفندق  الرئي�شي  املطعم 
واملاأكولت  الطازجة  الأ�شماك  الذي يقدم 
ال��ب��ح��ري��ة امل���ع���دة ب��اأ���ش��ل��وب ي��ح��اف��ظ على 
مميزة  عائلية  اأج��واء  يف  الغذائية  قيمتها 
وهنالك اأي�شا الردهة الجتماعية املجاورة 
املقبالت  ت��ق��دم  وال��ت��ي  ال�شباحة  حل��و���ش 
من  متنوعة  وت�شكيلة  اخلفيفة  ال�شحية 
الع�شائر الطازجة. ويقدم املركز ال�شحي 
�شن�شيو �شبا من اأوبروي عالجات تدليك 
بالعالمة  واأخ��رى خا�شة  و�شرقية  غربية 
الرتكية  احلمامات  اإىل  اإ�شافة  التجارية 

وعالجات ال� “اأيورفيدا” الهندية.
اأجنحة عالجية  ال�شبا من  ويتاألف مركز 
خا�شة تتوزع يف ممرات ذات اإنارة طبيعية يف 
الهواء الطلق حتيط بها الأ�شجار الوارفة. 
وي�شم املنتجع اجلديد اأي�شا مركز اللياقة 
البدنية الذي ي�شتقبل ال�شيوف على مدار 
ال�����ش��اع��ة وه����و جم��ه��ز ب���اأح���دث الأج���ه���زة 
القلب  اأداء ع�شلة  التي حت�شن  الريا�شية 
الالزمة  والأوزان  امل���ع���دات  اإىل  اإ���ش��اف��ة 
ال�شباحة  وح��و���ش  ال��ري��ا���ش��ي��ة  للتمارين 
اأي�شا مركز رجال الأعمال  املدّفاأ وهنالك 
خا�شة  اجتماعات  بغرف  املجهز  الع�شري 
املتواجدة  ال�����ش��رك��ات  اح��ت��ي��اج��ات  ت��ن��ا���ش��ب 
ع���ل���ى قاعة  ع������الوة  امل�������ش���روع  يف حم���ي���ط 
اإىل  ي�شل  م��ا  امل��ع��دة ل�شتقبال  امل��وؤمت��رات 

220 �شخ�شا.
ومع ا�شتمرار الإعالن عن ا�شتكمال العمل 
حتر�ش  امل�����ش��روع  م��ن  خمتلفة  مناطق  يف 
�شوليدير على �شمان اإ�شفاء طابع جمايل 
فريد على اأرجائه من خالل اأعمال ت�شوية 

الأرا�شي وت�شميم امل�شاحات املفتوحة.
واملتكامل  ال��دق��ي��ق  ال��ت�����ش��م��ي��م  وي�����ش��اه��م 
مل�شروع “الزورا” يف تعزيز الطابع الفريد 
اأجزائه  بني  تربط  التي  الطرقات  ل�شبكة 
فمنذ عبور البوابة الرئي�شية لكل منطقة 
املرتقبون  وامل�شتثمرون  ال��زوار  �شي�شتمتع 
مبناظر مذهلة تعزز ثقتهم بقوة العوائد 
ا�شتثماراتهم  امل�شروع على  �شيقدمها  التي 

فيه.

»�شيدات ال�شارقة« يجمع م�شممات الأزياء ورائدات امل�شاريع ال�شغرية يف »معر�ش اإبريز لالأناقة«
•• ال�شارقة-الفجر:

بهدف دعم امل�شممات الإماراتيات، واملقيمات، و�شاحبات 
يدعو  الإم����ارات،  دول��ة  يف  واملتو�شطة  ال�شغرة  امل�شاريع 
الأزياء  عامل  يف  العامالت  جميع  ال�شارقة،  �شيدات  ن��ادي 
واملو�شة للم�شاركة يف الن�شخة الرابعة من معر�ش “اإبريز 
اأبريل اجلاري، يف   29-27 الذي ينطلق من  لالأناقة”، 
قاعة “كنوز لل�شيافة واملنا�شبات” مبقر النادي بال�شارقة. 
ويفتتح معر�ش “اإبريز 2017” برعاية �شركة ال�شارقة 
يقدمون  م�شاركاً   30 قرابة  اأم��ام  اأبوابه  )بيئة(،  للبيئة 
واملنتجات  ال��ت�����ش��ام��ي��م  اأح�����دث  م���ن  م��ت��ن��وع��ة  جم��م��وع��ة 
والقفاطني،  العباءات،  الن�شائية، حيث يعر�ش نخبة من 
والف�شاتني املختارة، اإ�شافة اإىل املجوهرات، والإك�ش�شوارات 
التقليدية، واحلقائب والأحذية امل�شنوعة يدوياً بخامات 

وجلود ذات جودة عالية. حول جتربة املعر�ش، واأهميته، 
يف  املوؤ�ش�ش�ي  الت�ش�ال  ق�شم  رئي���ش  امل��ه��ري،  دع��اء  قالت 
نادي �شيدات ال�شارقة: ندعو جميع امل�شممات والرائدات 
امل�شاريع  ال���دول���ة، ���ش��اح��ب��ات  وامل��ق��ي��م��ات يف  الإم���ارات���ي���ات 
معر�ش  فعاليات  يف  امل�شاركة  اإىل  واملتو�شطة،  ال�شغرة 
اإبريز لالأناقة يف ن�شخته الرابعة، لعتباره واحد من اأبرز 
لتت�شنى  واجل��م��ال،  الأزي���اء  ع��امل  املتخ�ش�شة يف  املعار�ش 
لهم الفر�شة لتعريف زوار املعر�ش والنادي، مبا يقدمونه 
الأذواق  خمتلف  م��ع  تتنا�شب  وم��ن��ت��ج��ات،  خ��دم��ات  م���ن  
الن�شائية من املالب�ش واحلقائب واملجوهرات والإك�ش�شوار 
وغرها، وم�شاعدتهم يف حتقيق النت�شار، مل�شاعدتهم يف  
تنمية م�شاريعهم واإجناحها . ويق�شم املعر�ش ردهاته اإىل 
عدد من الأق�شام املتخ�ش�شة، حيث حتتوي كل ردهة على 
منتجات ومقتنيات خا�شة متيزها عن غرها من الأق�شام 

الأخرى امل�شاركة، فيخ�ش�ش ركناً لبيع احلقائب الن�شائية 
موؤ�ش�شة  ل��دع��م  ريعها  ي��ذه��ب  ال��ت��ي  امل�شتعملة،  ال��ف��اخ��رة 
القلب الكبر، املوؤ�ش�شة العاملية املعنية مب�شاعدة الالجئني 
ركناً  امل��ع��ر���ش  يخ�ش�ش  كما  ال��ع��امل.  ح��ول  وامل��ح��ت��اج��ني 
جانب  اإىل  ال�شيدات،  جللو�ش  وم�شاحات  الطعام،  لتناول 
منطقة لألعاب الأطفال التي ينظمها كولج مركز املواهب 
لي�شتمتعوا بالر�شم والتلوين على الوجه، وطالء الأظافر 
اإىل جانب بع�ش الفنون واحلرف التقليدية. كما �شي�شع 
منتجع دلوك ال�شحي وبوتيك اأوركيد للجمال ب�شمتهما 
يف املعر�ش من خالل عر�شهم ملنتجات وخدمات ح�شرية. 
اإ�شافة اإىل ذلك، �شتقدم اإدارة فروع نادي �شيدات ال�شارقة 
ور�شة �شناعة املفار�ش وتزيينها وور�شة الديكوباج وتزيني 
للم�شممات  امل�����ش��ارك��ة  فر�شة  امل��ع��ر���ش  وي��وف��ر  امل��داخ��ن. 
الت�شال  عرب  واملتو�شطة،  ال�شغرة  امل�شاريع  و�شاحبات 

على 065067701، قبل 22  اأبريل اجلاري.
املجل�ش  موؤ�ش�شات  اأح��د  ال�شارقة،  �شيدات  ن��ادي  اأن  ي�شار 
 1982 ع��ام  تاأ�شي�شه  منذ  داأب  الأ���ش��رة،  ل�شوؤون  الأع��ل��ى 
لل�شيدات  وثقافية  ترفيهية  واأن�شطة  مرافق  توفر  على 
الفعاليات  م��ن  جمموعة  با�شتمرار  وينظم  والأط��ف��ال.  
والأن�شطة التي تدعم �شوؤون املجتمع والفنون وال�شحة، 
اإ�شافة اإىل الفعاليات اخلرية، واملحا�شرات، والبازارات، 
وامل��ع��ار���ش، وامل���اراث���ون���ات، وال���ن���دوات، وامل��ل��ت��ق��ي��ات ب�شتى 
اأك����رث امل���راك���ز الرتفيهية  اأح����د  اأن���واع���ه���ا. وي��ع��د ال���ن���ادي 
اخل��ا���ش��ة ب��ال�����ش��ي��دات ت��ف��رداً يف دول���ة الإم������ارات العربية 
املتحدة، اإذ يعتمد م�شتويات عالية من اخلدمات الرفيعة، 
ومت جتهيزه مبجموعة وا�شعة من الو�شائل والت�شهيالت، 
اأن ُيو�شف بالأف�شل من نوعه  ا�شتحق معه  ال��ذي  الأم��ر 

على م�شتوى ال�شرق الأو�شط.
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املال والأعمال

الرا�شدي لـ »وام«: اأدنوك للتوزيع ت�شتثمر 750 مليون درهم يف م�شتودع للوقود مب�شروع املطار اجلديد باأبوظبي
•• اأبوظبي-وام:

الرا�شدي  م���ب���ارك  ���ش��ع��ي��د  امل��ه��ن��د���ش  ك�����ش��ف 
“اأدنوك  ل�شركة  بالإنابة  التنفيذي  الرئي�ش 
للتوزيع” عن افتتاح اأدنوك اأحدث م�شتودع 
لتخزين وتزويد الطائرات بالوقود يف مطار 
اأبوظبي الدويل كما ت�شتثمر ال�شركة حواىل 
يف  للوقود  م�شتودع  يف  دره���م  مليون   750
م�����ش��روع امل��ط��ار اجل��دي��د يف اأب��وظ��ب��ي لتلبية 
ت��وق��ع��ات زي����ادة ال��ط��ل��ب م��ن ���ش��رك��ة الحتاد 

للطران.
واأ�شاف يف حوار مع وكالة اأنباء الإم��ارات “ 
وام “ اأن قطاع الطران يف الإمارات ا�شتفاد 
الكبرة  ال���ش��ت��ث��م��ارات  م���ن  امل��ا���ش��ي  ال���ع���ام 
وحت�شني  لتو�شيع  ال�شركة  خ�ش�شتها  التي 
حمطات اخلدمة وم�شتودعات الوقود والتي 

جتاوزت قيمتها 1.5 مليار درهم.
واأك�����د ال���را����ش���دي مب��ن��ا���ش��ب��ة اح��ت��ف��ال دائ���رة 
اأدن���وك مب���رور خم�شة  ال��ط��ران يف  عمليات 
وث���الث���ني ع���ام���ا م���ن ال���ن���ج���اح ع��ل��ى تقدمي 
ال��ط��ائ��رات التجارية  ت��وزي��ع وق���ود  خ��دم��ات 
وال��ع�����ش��ك��ري��ة وف���ق اأع��ل��ى م�����ش��ت��وي��ات اجلودة 
عرب  والدوليني  املحليني  لعمالئها  العاملية 
الإمارات..  يف  الرئي�شية  املطارات  من  �شبعة 
“اأدنوك  ال��ط��ران يف  دائ���رة عمليات  ال��ت��زام 
ملعاجلة  املعدات  اأحدث  با�شتخدام  للتوزيع” 
الوقود وتكنولوجيات الرت�شيح القادرة على 
ت�شفية اأ�شغر ال�شوائب حتى 10 مرات من 

حجم خاليا الدم البي�شاء.
1982 تلبي دائ��رة عمليات  وق��ال منذ ع��ام 
احتياجات  ل��ل��ت��وزي��ع  اأدن������وك  يف  ال���ط���ران 
اإق��ل��ي��م��ي ودويل يف  ع��م��ي��ل   200 اأك����رث م��ن 

تزويد  ع��رب  والع�شكرية  املدنية  القطاعات 
م��ن��ت��ج��ات وخ���دم���ات ت���وزي���ع ع��ال��ي��ة اجل����ودة 
العاملية  املعاير  اأرق��ى  اإىل  ذل��ك  يف  م�شتندة 
وحماية  وال�������ش���الم���ة  ال�����ش��ح��ة  ح���ي���ث  م����ن 
حيث  عملياتها  مراحل  جميع  خالل  البيئة 
تزويد  �شوق  يف  رائ���دة  مكانة  ال��دائ��رة  تتبواأ 
ب��ال��وق��ود وا���ش��ت��ط��اع��ت احلفاظ  ال���ط���ائ���رات 
ع��ل��ى ه���ذه امل��ك��ان��ة ع��رب ال��رتك��ي��ز ع��ل��ى جودة 
م��ع ظروف  التكيف  على  وال��ق��درة  اخل��دم��ة 
التميز يف  �شمان  املتغرة من خالل  ال�شوق 
الب�شرية  الكوادر  اأف�شل  وتوظيف  املنتجات، 
كافة  ان  اىل  امل��ج��ال.. لفتا  ه��ذا  العاملة يف 
 JET A-1 منتجات ال�شركة والتي ت�شمل
مبطابقتها  مت��ت��از   AVGASو  JP8 و 

لأرقى املعاير واملوا�شفات الدولية.
اهتماما  ت��ويل  للتوزيع  اأدن����وك  اأن  واأ���ش��اف 
ك���ب���را يف ت��ط��ب��ي��ق اأك������رث م���ع���اي���ر اجل�����ودة 
���ش��رام��ة ودق����ة اب���ت���داء م���ن م���راح���ل عملية 
الأمر  التوزيع  عملية  اإىل  وو���ش��ول  الإن��ت��اج 
ال��وق��ود يف  اإيجابا على ج��ودة  ينعك�ش  ال��ذي 
كل مرحلة من مراحل التكرير والتخزين.. 
الطائرات  ت���زوي���د  ع��م��ل��ي��ة  ت��ت�����ش��م��ن  ف��ي��م��ا 
وحتليلها  لفح�شها  العينات  اأخ���ذ  ب��ال��وق��ود 
الوقود  اأن��واع  جميع  اأن  من  للتاأكد  خمربيا 

تتوافق مع ال�شروط املن�شو�ش عليها.
الوطنية  اأب��وظ��ب��ي  ب���رتول  ���ش��رك��ة  اأن  وق���ال 
معاير  ل��رف��ع  ال����دوام  على  ت�شعى  للتوزيع 
منتجاتها بالإ�شافة اإىل اخلدمات وفق اأعلى 
املوا�شفات العاملية وذلك للحفاظ على املكانة 
الإم���ارات يف  دول��ة  بها  تتمتع  التي  املرموقة 

تقدمي منتجات وخدمات ذات قيمة عالية.
واأو����ش���ح ال��را���ش��دي اإن جن���اح ���ش��رك��ة اأدن���وك 

ل��ل��ت��وزي��ع ب��ن��ى ع��ل��ى جم��م��وع��ة ���ش��ام��ل��ة من 
عمليات  دائ�������رة  مت��ت��ل��ك  ح���ي���ث  اخل����دم����ات 
 600 اأك��رث من  الطران يف الوقت الراهن 
موقعا   25 ع��ل��ى  امل����وزع����ني  امل��ه��ن��ي��ني  م���ن 
لتزويد وقود الطائرات ب�شتى اأنواع املنتجات 
معاير  لأع��ل��ى  وفقا  والع�شكرية  التجارية 

ال�شالمة واجلودة.
الرامية  ر�شالتها  اأنه من منطلق  اإىل  واأ�شار 
املحرتفة  ال��وط��ن��ي��ة  ال����ك����وادر  ت��ن��م��ي��ة  اإىل 
ح���ر����ش���ت اأدن���������وك ل���ل���ت���وزي���ع ع���ل���ى ت���زوي���د 
التقنيات  ب��اأف�����ش��ل  الإم���ارات���ي���ني  موظفيها 
خرباتهم  تعزيز  من  متكنهم  التي  وامل��راف��ق 
التدريب  العمل من خالل  بيئة  والتفوق يف 
والتعليم املتوا�شل. فقد و�شل عدد املوظفني 
عمليات  بدائرة  حاليا  العاملني  الإماراتيني 
العدد  %67 م��ن  اأك���رث م��ن  ال��ط��ران اىل 
م�شتويات  جميع  على  للعاملني  الإج��م��ايل 
اأن ال��ب��ح��ث ع���ن ال���ك���وادر  الأق���������ش����ام. واك�����د 
العنا�شر  اأح�����د  ه���و  ورع���اي���ت���ه���ا  ل��ت��اأه��ي��ل��ه��ا 
يف  للتوزيع”  “اأدنوك  جن���اح  يف  الرئي�شية 
امل��ج��ال.. وق��ال نحن ن�شعى اإىل تطوير  ه��ذا 
على  ق��ادري��ن  يكونوا  حتى  موظفينا  ق��درات 

دعم وتعزيز جودة خدماتنا ومنتجاتنا ولعب 
ل��ه��ا واحل���ف���اظ على  ال���رتوي���ج  دور م��ه��م يف 
�شمعتنا املميزة خا�شة فيما يخت�ش مبعاير 

ال�شالمة واملوثوقية.
واأ�شاف اأن دائرة عمليات الطران يف اأدنوك 
تزويد  على  ق���ادرة  م��ع��دات  متتلك  للتوزيع 
اإىل  لرت   5.000 ب�شعة  بالوقود  الطائرات 
اأر�شية  م��ع��دات  �شبكة  ع��رب  ل��رت   65.000
القيا�ش  م���ع���دات  اأح������دث  ح�����ش��ب  م�����ش��م��م��ة 
الإلكرتونية واأنظمة ال�شالمة العاملية والتي 
مرت   3.800 اإىل  ي�����ش��ل  م���ا  ���ش��خ  مي��ك��ن��ه��ا 

مكعب يف ال�شاعة.
واأو�شح الرا�شدي اإن ما يهم �شركات الطران 
ب�شاأن اإمدادات الوقود هو املوثوقية واملرونة.
مليزة  للتوزيع”  “اأدنوك  ام��ت��الك  م���وؤك���دا 
موثوقا  م�������ش���درا  ب���اع���ت���ب���اره���ا  ت��ن��اف�����ش��ي��ة 
املتينة  ال��ع��الق��ة  ظ��ل  ل���الإم���دادات خا�شة يف 
املتخ�ش�شة  ت��ك��ري��ر  ب�����ش��رك��ة  ت��رب��ط��ه��ا  ال��ت��ي 
الذي  الأم��ر  الوقود  الأن��واع من  باإنتاج هذه 
�شاهم يف دعم قدرتنا على اإنتاج ما يقرب من 

14 مليون طن من وقود الطائرات �شنويا.
واأكد اأن “اأدنوك للتوزيع” متكنت من تعزيز 

�شركة �شياحية وفندقية تعر�ش فر�شا لل�شباب   15
يف معر�ش »الوظائف« بالتعاون مع »دبي لل�شياحة«

•• دبي-وام: 

تعاونت دائرة ال�شياحة والت�شويق التجاري بدبي دبي لل�شياحة مع �شركائها 
يف قطاعات ال�شياحة وال�شيافة والتجزئة والرتفيه لعر�ش فر�ش وظيفية 
“معر�ش  يف  ال��دائ��رة  جناح  �شمن  وذل��ك  وامل��واط��ن��ات  للمواطنني  متاحة 
دبي  مبركز  ام�ش  فاعلياته  اختتم  ال��ذي   ”2017 للوظائف  الإم����ارات 
15 جمموعة و�شركة من القطاع اخلا�ش  التجاري العاملي حيث عر�شت 

فر�شا واعدة لل�شباب املواطنني.
وقال عي�شى بن حا�شر مدير عام كلية دبي لل�شياحة التابعة ل�دبي لل�شياحة 
يف ت�شريح �شحايف له ام�ش اإن الدائرة تعاونت يف الدورة احلالية للمعر�ش 
الذين عر�شوا بدورهم فر�شا وظيفية واعدة  ال�شركاء  مع جمموعة من 

اأمام ال�شباب الإماراتي للم�شاهمة يف عملية توطني قطاع ال�شياحة. 
م�شوؤولياتهم  �شمن  ت��اأت��ي  ال�شركاء  قبل  م��ن  امل�شاركة  ه��ذه  اأن  واأ���ش��اف 
لل�شياحة  دب��ي  كلية  مبادرتي  ودع��م  ومواطنيه  الوطن  نحو  الجتماعية 
منهم  اإمي��ان��ا  وك��ذل��ك  الإم��ارات��ي  ال�شياحي  وامل��ر���ش��د  م�شياف  يف  املتمثلة 

باأهمية توطني الوظائف يف دولة الإمارات العربية املتحدة.
يف معر�ش  لل�شياحة”  “دبي  املتواجدين يف جناح  ال�شركاء  و�شمت قائمة 
ال��ع��ق��اري��ة وجم��م��وع��ة جمرا  اإع��م��ار  ك��ال م��ن �شركة  الإم�����ارات للوظائف 
دبي  �شانغريال  وف��ن��دق  ري��زورت�����ش  اآن���د  بارك�ش  ودب���ي  �شلهوب  وجمموعة 
غراند  واحل��ب��ت��ور  وروت��ان��ا  اآك���ور  وف��ن��ادق  واملنتجعات  للفنادق  وميلينيوم 
من  عامل  جي  اأم  واآي  والفنادق  للمنتجعات  علي  وجبل  العاملية  وماريوت 

املغامرات وبالزو فر�شات�شي وهيلتون وجمموعة فنادق انرتكونتيننتال.

واملوثوقية  ال�شالمة  لناحية  عامليا  �شمعتها 
لت�شبح الأف�شل على الإطالق يف هذا املجال 
بني مناف�شيها. وقال اإن �شناعة الطران ل 
تتهاون مع اأي اإهمال اأو عجز اأو تق�شر وذلك 
نظرا لالأهمية الكبرة للوقود على الطران 
وينبغي التاأكد من عدم تلوثه باأي �شكل من 
القبيل  هذا  من  تلوث  اأي  اأن  حيث  الأ�شكال 
قد  بطريقة  املحركات  جميع  على  يوؤثر  قد 
ل تكون وا�شحة حتى تقلع الطائرة وحتلق 
يف اجلو وحينها قد ل يتمكن قائد الطائرة 
م�شرا  الو�شع  لإ���ش��الح  �شيء  اأي  فعل  م��ن 
اىل انه لتفادي مثل هذه الحتمالت يتحتم 
ال��ط��ران نظيفا  وق���ود  اإب��ق��اء  ���ش��م��ان  علينا 
وجافا وخاليا من جميع من ال�شوائب طوال 

الوقت.
واأك�����د ال���ت���زام دائ�����رة ع��م��ل��ي��ات ال���ط���ران يف 
“اأدنوك للتوزيع” با�شتخدام اأحدث املعدات 
الرت�شيح  وت��ك��ن��ول��وج��ي��ات  ال���وق���ود  مل��ع��اجل��ة 
حتى  ال�شوائب  اأ�شغر  ت�شفية  على  ال��ق��ادرة 

10 مرات من حجم خاليا الدم البي�شاء.
ونوه اإىل اأنه للحفاظ على م�شتوى عال من 
دائرة  توظف  الأداء  يف  واملوثوقية  النظافة 
من  جمموعة  اأدن����وك  يف  ال��ط��ران  عمليات 
ال�شناعية  والتكنولوجيات  املمار�شات  اأف�شل 
العالج”  م��ن  خ��ر  “الوقاية  مب��ب��داأ  للعمل 
كما  اآم����ن..  ك��ل��ه  ال��ت��وزي��ع  ن��ظ��ام  اأن  ل�شمان 
يتم ت�شميم وت�شغيل العمليات والنظم التي 
ي�شتخدمها الق�شم وفقا للمبادئ التوجيهية 
التفتي�ش  ف���ري���ق  و���ش��ع��ه��ا  ال���ت���ي  ال���دول���ي���ة 
للنقل  ال�����دويل  والحت������اد   JIG امل�����ش��رتك 
املوؤ�ش�شات  م��ن  وغ��ره��ا   IATA اجل����وي 

الدولية ذات العالقة.

جمل�ش اأبوظبي للتخطيط العمراين يتعاون مع كربى 
�شركات التطوير العقاري لإطالق مبادرة عام اخلري 2017 فيكم اخلري

•• اأبوظبي-الفجر: 

للتخطيط  اأب���وظ���ب���ي  جم��ل�����ش  ك�����ش��ف 
ال���ع���م���راين يف خ���ل���وة ع����ام اخل����ر التي 
مبادرة  اإط������الق  ع���ن  م����وؤخ����راً  ن��ظ��م��ه��ا 
امل�����ش��وؤول��ي��ة امل��ج��ت��م��ع��ي��ة ب���ال���ت���ع���اون مع 
10 ���ش��رك��ات اإم��ارات��ي��ة رائ���دة يف جمال 
مع  متا�شياً  وذل���ك  ال��ع��ق��اري،  التطوير 
اإع����الن ���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ خليفة 
بن زايد اآل نهيان رئي�ش الدولة، حفظه 
اهلل، بجعل 2017 عام للخر والعطاء 

يف دولة الإمارات العربية املتحدة.
اأق��ي��م��ت يف  ال��ت��ي  غطت جل�شات اخل��ل��وة 
اأب��وظ��ب��ي يف جزيرة  ف��ن��دق ف��ور���ش��ي��زون��ز 
م�شاركاً   70 من  اأك��رث  مب�شاركة  املارية 
العقاري  التطوير  �شركات  ممثلي  م��ن 
للتخطيط  اأب��وظ��ب��ي  جمل�ش  وموظفي 
الثالثة  الرئي�شية  امل���ح���اور  ال��ع��م��راين 
لعام اخلر وهي امل�شوؤولية الجتماعية، 

والتطوع، وخدمة الوطن. 
ملحور  املخ�ش�شة  اجلل�شة  �شهدت  وق��د 
من  عدد  ح�شور  الجتماعية  امل�شوؤولية 
كبار امل�شوؤولني التنفيذيني �شمن قائمة 
تتعاون  التي  العقاري  التطوير  �شركات 
والتي  امل�����ب�����ادرة،  ه����ذه  امل��ج��ل�����ش يف  م���ع 
و�شركة  العقارية،  ال��دار  �شركة  تت�شمن 
منازل العقارية، و�شركة طموح، و�شركة 
و�شركة  ال�شياحي،  وال�شتثمار  التطوير 
القدرة القاب�شة، و�شركة بلوم القاب�شة، 
و�شركة  لال�شتثمار،  الوطنية  وال�شركة 
و�شركة  للتطوير،  ليد  و�شركة  م��رال، 
تروجان القاب�شة وذلك بهدف مناق�شة 
اآلية تفعيل دور القطاع اخلا�ش ودعمه 
امل�شرة  اأ���ش��ا���ش��ي��اً يف  ���ش��ري��ك��اً  ي��ك��ون  ك��ي 
العمراين،  التطوير  جمال  يف  التنموية 
امل�شوؤولية  نطاق  �شمن  دوره  وممار�شة 

الجتماعية.  
فيديو  بعر�ش  فعاليات اخللوة  افتتحت 
املوؤ�ش�ش  الأب  روؤي����ة  ع��ل��ى  ي��رك��ز  ق�شر 

اآل نهيان طيب  زاي��د بن �شلطان  ال�شيخ 
اهلل ثراه، واأهمية التزام قيادتنا بتحقيق 

اأهداف عام اخلر. 
ق����ام جمل�ش  ����ش���اع���ات،   4 وع���ل���ى م�����دار 
بعر�ش  ال��ع��م��راين  للتخطيط  اأب��وظ��ب��ي 
اإىل  حتتاج  التي  املناطق  م��ن  جمموعة 
تت�شمن  حيوية  جمتمعية  مرافق  بناء 
امل�����ش��اج��د، واحل����دائ����ق، و����ش���اح���ات لعب 
الأط���ف���ال، وامل��الع��ب ال��ري��ا���ش��ي��ة و�شبل 
ت��وف��ر ال���دع���م ال��ل��وج�����ش��ت��ي واخل����ربات 
امل�شاركة.  للجهات  والتن�شيقية  الفنية 
التطوير  ���ش��رك��ات  ن��اق�����ش مم��ث��ل��ي  ك��م��ا 
�شهداء  لتكرمي  الطرق  اأف�شل  العقاري 
دولة الإم��ارات العربية املتحدة وتخليد 

ذكراهم. 
للتخطيط  اأب��وظ��ب��ي  جم��ل�����ش  وي�شتعد 
الكاملة  ال��ت��ف��ا���ش��ي��ل  ل��ن�����ش��ر  ال��ع��م��راين 
م���را����ش���م توقيع  ل��ل��ح��م��ل��ة، م���ن خ����الل 
“فيكم  ات��ف��اق��ي�����ة م����ب����ادرة ع����ام اخل����ر 
الأول  ال��ي��وم  ف��ع��ال��ي��ات  ���ش��م��ن  اخلر” 
من معر�ش �شيتي �شكيب اأبوظبي الذي 
 20 اإىل   18 من  الفرتة  خ��الل  �شيقام 

اأبريل 2017. 

من  املجل�ش  اأطلق  اآخ��ر،  م�شتوى  وعلى 
#فيكم_اخلر  و�شم  اخل��ر  ع��ام  خلوة 
وذلك لتحفيز �شكان اإمارة اأبوظبي على 
عرب  واق��رتاح��ات��ه��م  باأفكارهم  امل�شاركة 
والتي  الج��ت��م��اع��ي،  ال��ت��وا���ش��ل  من�شات 
ودرا�شتها  الع��ت��ب��ار  بعني  اأخ��ذه��ا  �شيتم 
التوا�شل  ق����ن����وات  ت���ع���زي���ز  اأج�������ل  م����ن 
القطاع اخلا�ش  والتعاون مع موؤ�ش�شات 
يف خدمة املجتمع وامل�شاهمة يف م�شرته 

التنموية.
للتخطيط  اأب��وظ��ب��ي  جمل�ش  و�شيتوىل 
م���ب���ادرة  اإدارة  م�������ش���وؤول���ي���ة  ال���ع���م���راين 
امل�������ش���وؤول���ي���ة امل��ج��ت��م��ع��ي��ة ل�������ع���ام اخلر 
اأهم  �شمن  م��ن  ت��ك��ون  ح��ت��ى  وتنظيمها 

املبادرات خالل عام اخلر 2017.
وباعتباره جهة حكومية، �شيعمل جمل�ش 
اأبوظبي للتخطيط العمراين من خالل 
ه���ذه امل���ب���ادرة ع��ل��ى ت��وف��ر ال��ع��دي��د من 
من  اخل��ا���ش  القطاع  ل�شركات  الفر�ش 
اأجل تقدمي الدعم للمجتمع عن طريق 
يف  امل�����ش��ت��دام�����ة  املجتمعية  امل���راف���ق  ب��ن��اء 

جميع مناطق الإمارة. 
األقاها  ال���ت���ي  الف��ت��ت��اح��ي��ة  ك��ل��م��ت��ه  ويف 

قال  “خلوة عام اخلر”،  خالل فعالية 
�شعادة فالح حممد الأحبابي، مدير عام 
العمراين:  للتخطيط  اأبوظبي  جمل�ش 
للتخطيط  اأب��وظ��ب��ي  جم��ل�����ش  يف  ن��ح��ن 
اأه����داف  بتحقيق  م��ل��ت��زم��ون  ال��ع��م��راين 
عام اخل��ر. وبناًء على ذلك فقد بحثنا 
اخلا�ش  القطاع  لإ�شراك  ال�شبل  اأف�شل 
الإيجابية  امل�شاهمات  تقدمي  اأج��ل  م��ن 

للمجتمع الإماراتي .
���ش��ع��داء مب�شتوى  اأن���ن���ا  ك��م��ا  واأ�����ش����اف: 
�شمن  �شركاوؤنا  اأظ��ه��ره  ال��ذي  الل��ت��زام 
لدعمهم  اأن  ���ش��ك  ول  امل�����ب�����ادرة،  ه����ذه 
الو�شول  ت�شمن  بالغة  اأهمية  املتوا�شل 
بناء  يتمثل يف  ال��ذي  املن�شود  اإىل هدفنا 
خمتلف  يف  وم�شتدامة  اآمنة  جمتمعات 

اأنحاء اأبوظبي .
كلمته على  الأحبابي يف  �شعادة  اأكد  كما 
وبف�شل همة  اهلل  بعون  اخل��ر،  ع��ام  اأن 
املجتمع �شيكون حافاًل بالعطاء، وجميعاً 
تر�شيخ  يف  فاعاًل  ج��زءاً  لنكون  �شن�شعى 
ث��ق��اف��ة اخل���ر يف اإم�����ارات اخل����ر، ولذا 
اأول خطوة يف  �شت�شكل  فاإن هذه اخللوة 
اأ�شكاله،  بكل  اخلر  ثقافة  تعزيز  اجتاه 

ا�شرتاتيجية  بناء  يف  بالتايل  والإ�شهام 
الأمد لعمل اخلر حُتّفزنا على  طويلة 
القيادة  امل��زي��د م��ن العطاء يف ظ��ل  ب��ذل 

الر�شيدة.
املدير  اخل�������ش���ر،  ق�����ال حم���م���د  ب�������دوره 
العمراين  التطوير  لقطاع  التنفيذي 
وا�شتدامة يف جمل�ش اأبوظبي للتخطيط 
و�شع  على  معاً  اليوم  عملنا  العمراين: 
امل�شوؤولية  م��ب��ادرة  م��ن  الأوىل  امل��راح��ل 
ا  اأي�شً ق��م��ن��ا  اخل�����ر.  ل���ع���ام  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
مرافق  تتطلب  ال��ت��ي  امل��ن��اط��ق  بتحديد 
جمتمعية وخدمية يف الإمارة، ثم بحثنا 
قدر  باأكرب  �شتعود  التي  امل�شاريع  نوعية 

من الفائدة والنفع على املجتمع. 
ك��م��ا حت��دث��ت ح��م��دة ال�����ش��ام�����ش��ي، مدير 
قطاع  يف  وال���ت���ط���وي���ر  الأب����ح����اث  اإدارة 
جلنة  ورئي�ش  ال�شرتاتيجية  ال�����ش��وؤون 
امل�شوؤولية املجتمعية يف جمل�ش اأبوظبي 
“كانت  بقولها:  ال��ع��م��راين  للتخطيط 
و�شعدنا  للغاية  ومثمرة  مفيدة  اجلل�شة 
م��ن ممثلي  الكبر  ال��ع��دد  ه��ذا  حل�شور 
تت�شافر  التي  اخلا�ش  القطاع  �شركات 
جهودها من اأجل حتقيق اأهداف مبادرة 
عام اخلر. ونخطط الآن لتوظيف هذا 
والقرتاحات  الأف��ك��ار  من  الهائل  الكم 
ال���ت���ي ت��ل��ق��ي��ن��اه��ا ال���ي���وم وحت��وي��ل��ه��ا اإىل 
كافة  يف  ال��ف��ائ��دة  لتعم  عملية  خ��ط��وات 
اأبوظبي، كما نتطلع قدًما  اإم��ارة  اأرج��اء 
لهذه  الكاملة  التفا�شيل  عن  ل��الإع��الن 
احلملة خالل م�شاركتنا يف �شيتي �شكيب 

اأبوظبي«.
وجدير بالذكر اأن �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ش الدولة، 
 2017 ع��ام  اأعلن  قد  ك��ان  اهلل،  حفظه 
للخر والعطاء  الإم��ارات عاماً  يف دولة 
اأجل  م���ن  اخلر”،  “عام  ���ش��ع��ار  حت���ت 
ت�����ش��ج��ي��ع الأ���ش��خ��ا���ش وال�����ش��رك��ات على 
الأفراد  حياة  يف  اإيجابي  تغير  اإح���داث 

واملجتمع والوطن.

العدد 11993 بتاريخ 2017/4/12   
اعالن بيع  عقار بالن�شر     

فى الدعوى رقم 2015/43 تنفيذ عقاري 
طالب التنفيذ : �شركة هوو يونيفر�شال ليمتد

عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - ديرة - �شارع �شارع اآل مكتوم - مبنى رقم 62 ا�شفل البناية بنك راأ�ش اخليمة 
-الطابق الثالث - مكتب رقم 302 - بوكالة املحامي / علي العيدرو�ش. 

املنفذ �شده : �شركة جلوبال كينج تكنولوجي�ش - ليمتد 
عنوانه : اإمارة دبي - مكتب 805 - ط8 - بناية وايت �شوان - �شارع ال�شيخ زايد - بجوار بناية برج �شعيد رقم 

1- الكائن بها بنك الإمارات دبي الوطني  
انه يف يوم الربعاء املوافق 2017/4/19  ال�شاعة 5.00 م�شاء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى 
بيع العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�شركة المارات للمزادات وعلى موقعها 
اللكرتوين ) www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ل يقل عن 20% من 
الثمن الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ش 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�ش غر 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�ش وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�شاف املمتلكات  :
1- الر�ش رقم 219 منطقة مر�شى دبي - رقم املبنى : 1 - ا�شم املبنى اورا مارينا - رقم الوحدة 1307 - امل�شاحة 

: 123.09 مرت مربع - مببلغ : 1457421 درهم 
2-الر�ش رقم 219 منطقة مر�شى دبي - رقم املبنى : 1 - ا�شم املبنى اورا مارينا - رقم الوحدة 707 - امل�شاحة 

: 123.09 مرت مربع - مببلغ : 1457421 درهم
3-الر�ش رقم 219 منطقة مر�شى دبي - رقم املبنى : 1 - ا�شم املبنى اورا مارينا - رقم الوحدة 706 - امل�شاحة 

: 122.43 مرت مربع - مببلغ : 1449606 درهم
4-الر�ش رقم 219 منطقة مر�شى دبي - رقم املبنى : 1 - ا�شم املبنى اورا مارينا - رقم الوحدة 702 - امل�شاحة 

: 123.09 مرت مربع - مببلغ : 1458746 درهم
5-الر�ش رقم 219 منطقة مر�شى دبي - رقم املبنى : 1 - ا�شم املبنى اورا مارينا - رقم الوحدة 701 - امل�شاحة 

: 84.38 مرت مربع - مببلغ : 999991 درهم
6-الر�ش رقم 219 منطقة مر�شى دبي - رقم املبنى : 1 - ا�شم املبنى اورا مارينا - رقم الوحدة 704 - امل�شاحة 

: 84.38 مرت مربع - مببلغ : 999991 درهم
7-الر�ش رقم 219 منطقة مر�شى دبي - رقم املبنى : 1 - ا�شم املبنى اورا مارينا - رقم الوحدة 703 - امل�شاحة 

: 122.43 مرت مربع - مببلغ : 1450924 درهم
8-الر�ش رقم 219 منطقة مر�شى دبي - رقم املبنى : 1 - ا�شم املبنى اورا مارينا - رقم الوحدة 1206 - امل�شاحة 

: 123.15 مرت مربع - مببلغ : 1458131 درهم
9-الر�ش رقم 219 منطقة مر�شى دبي - رقم املبنى : 1 - ا�شم املبنى اورا مارينا - رقم الوحدة 2704 - امل�شاحة 

: 211.86 مرت مربع - مببلغ : 2508483 درهم
مالحظة : يدفع املبلغ فورا

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11993 بتاريخ 2017/4/12   
اعالن بيع  عقار بالن�شر - للمنفذ �شده      

فى الدعوى رقم 2015/43 تنفيذ عقاري 
طالب التنفيذ : �شركة هوو يونيفر�شال ليمتد

عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - ديرة - �شارع �شارع اآل مكتوم - مبنى رقم 62 ا�شفل البناية بنك راأ�ش اخليمة 
-الطابق الثالث - مكتب رقم 302 - بوكالة املحامي / علي العيدرو�ش. 

املنفذ �شده : �شركة جلوبال كينج تكنولوجي�ش - ليمتد 
عنوانه : اإمارة دبي - مكتب 805 - ط8 - بناية وايت �شوان - �شارع ال�شيخ زايد - بجوار بناية برج �شعيد رقم 

1- الكائن بها بنك الإمارات دبي الوطني  
انه يف يوم الربعاء املوافق 2017/4/19  ال�شاعة 5.00 م�شاء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى 
بيع العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�شركة المارات للمزادات وعلى موقعها 
اللكرتوين ) www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ل يقل عن 20% من 
الثمن الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ش 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�ش غر 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�ش وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�شاف املمتلكات  :
1- الر�ش رقم 219 منطقة مر�شى دبي - رقم املبنى : 1 - ا�شم املبنى اورا مارينا - رقم الوحدة 1307 - امل�شاحة 

: 123.09 مرت مربع - مببلغ : 1457421 درهم 
2-الر�ش رقم 219 منطقة مر�شى دبي - رقم املبنى : 1 - ا�شم املبنى اورا مارينا - رقم الوحدة 707 - امل�شاحة 

: 123.09 مرت مربع - مببلغ : 1457421 درهم
3-الر�ش رقم 219 منطقة مر�شى دبي - رقم املبنى : 1 - ا�شم املبنى اورا مارينا - رقم الوحدة 706 - امل�شاحة 

: 122.43 مرت مربع - مببلغ : 1449606 درهم
4-الر�ش رقم 219 منطقة مر�شى دبي - رقم املبنى : 1 - ا�شم املبنى اورا مارينا - رقم الوحدة 702 - امل�شاحة 

: 123.09 مرت مربع - مببلغ : 1458746 درهم
5-الر�ش رقم 219 منطقة مر�شى دبي - رقم املبنى : 1 - ا�شم املبنى اورا مارينا - رقم الوحدة 701 - امل�شاحة 

: 84.38 مرت مربع - مببلغ : 999991 درهم
6-الر�ش رقم 219 منطقة مر�شى دبي - رقم املبنى : 1 - ا�شم املبنى اورا مارينا - رقم الوحدة 704 - امل�شاحة 

: 84.38 مرت مربع - مببلغ : 999991 درهم
7-الر�ش رقم 219 منطقة مر�شى دبي - رقم املبنى : 1 - ا�شم املبنى اورا مارينا - رقم الوحدة 703 - امل�شاحة 

: 122.43 مرت مربع - مببلغ : 1450924 درهم
8-الر�ش رقم 219 منطقة مر�شى دبي - رقم املبنى : 1 - ا�شم املبنى اورا مارينا - رقم الوحدة 1206 - امل�شاحة 

: 123.15 مرت مربع - مببلغ : 1458131 درهم
9-الر�ش رقم 219 منطقة مر�شى دبي - رقم املبنى : 1 - ا�شم املبنى اورا مارينا - رقم الوحدة 2704 - امل�شاحة 

: 211.86 مرت مربع - مببلغ : 2508483 درهم
مالحظة : يدفع املبلغ فورا

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 11993 بتاريخ 2017/4/12   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/1174  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-حممد طيب خلدمات حزم  الب�شائع �ش.ذ.م.م جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي /حممد في�شل حممد ح�شن  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
 1000( مببلغ  عودة  وتذكرة  دره��م(   18334( وقدرها  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة 
 MB167816916AE/2017:ال�شكوى رقم  وامل�شاريف  والر�شوم  درهم( 
8.30 �ش  ال�����ش��اع��ة   2017/4/27 امل���واف���ق  اخل��م��ي�����ش   ي���وم  ج��ل�����ش��ة  ل��ه��ا  وح�����ددت   .
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   ch1.A.1:بالقاعة
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11993 بتاريخ 2017/4/12   

       اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/1165  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-وارملني بارينو للخدمات الفنية �ش.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي /حممد اقتادار علي ذو الفقار علي  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
 1000( مببلغ  عودة  وتذكرة  دره��م(   19900( وقدرها  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة 
 MB168161540AE/2017:ال�شكوى رقم  وامل�شاريف  والر�شوم  درهم( 
8.30 �ش  ال�����ش��اع��ة   2017/4/27 امل���واف���ق  اخل��م��ي�����ش   ي���وم  ج��ل�����ش��ة  ل��ه��ا  وح�����ددت   .
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   ch1.A.1:بالقاعة
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11993 بتاريخ 2017/4/12   

       اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/1456  عمايل جزئي

�����ش.ذ.م.م جم��ه��ول حم��ل القامة  الفنية  ل��الع��م��ال  امل��دع��ي عليه / 1-ل��ي��ه��ان  اىل 
الدعوى ومو�شوعها  اأق��ام عليك  �شاند  قد  املدعي /ا�شوك كومار كري�شان  ان  مبا 
 800( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره���م(   7749( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة 
. وحددت   MB168744839AE:ال�شكوى رقم  وامل�شاريف  والر�شوم  درهم( 
لها جل�شة يوم الثالثاء  املوافق 2017/4/18 ال�شاعة 8.30 �ش مبكتب القا�شي لذا 
فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11993 بتاريخ 2017/4/12   

اعالن حكم بالن�شر
        يف  الدعوى رقم 2017/958  عمايل جزئي 

بان  نعلنكم  القامة  حمل  جمهول  ����ش.ذ.م.م  للمقاولت  عليه/1-اجلندول  املحكوم  اىل 
املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ:2017/3/29 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح/
ت��وؤدي للمدعي مبلغ )مائة  بان  املدعي عليها  بالزام  ابراهيم عرابي  �شعيد  احمد حممد 
وع�شرون الف وثمامنائة و�شتة درهم( وتذكرة العودة اىل موطنه او قيمتها نقدا ما مل 
يكن وقت التنفيذ قد التحق بخدمة �شاحب عمل اخر والزمتها باملنا�شب من امل�شروفات 
واعفت املدعي من ن�شيبه فيها ورف�شت ما عدا ذلك من طلبات. حكما مبثابة احل�شوري 
قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11993 بتاريخ 2017/4/12   
اعالن حكم بالن�شر

        يف  الدعوى رقم 2016/827  عقاري كلي 
اىل املحكوم عليهما/1-�شيد ا�شد علي قوادري �شيد عارف علي قوادري 2- ايروم ا�شد علي �شيد ا�شد جمهويل 
حمل القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ:2017/2/13 يف الدعوى املذكورة اعاله 
ل�شالح/بنك دبي ال�شالمي �ش.م.ع ف�شخ اتفاقية الجارة املنتهية بالتملك ومالحقها املربمة بني املدعي 
واملدعي عليهما بتاريخ:2008/9/24 عن الوحدة العقارية رقم:53/942 الكائنة يف منطقة تالل المارات 
الثالثه املقام على قطعة الر�ش رقم:190 دبي والزام املدعي عليهما بت�شليم الوحدة العقارية خالية من 
ال�شواغل ورد حيازتها للمدعي ومتكني املدعي منها والغاء القيد العقاري - الجارة املو�شوفة يف الذمة 
- ال��واردة يف �شهادة امللكية ل�شالح املدعي عليهما وتكليف دائرة الرا�شي والمالك لتنفيذ ذلك ورف�ش 
ما عدا ذلك من طلبات والزمت املدعي عليهما امل�شاريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة. حكما 
مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11993 بتاريخ 2017/4/12   
       اعالن ب�شحيفة ا�شكال بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/23  ا�شكالت عمايل
مو�شوع الق�شية اإ�شكال يف التنفيذ رقم:2017/131 تنفيذ عمايل

 لوقف الجراءات التنفيذية
طالب الإعالن:م�شت�شكل:العرجون القدمي لالعمال الفنية �ش.ذ.م.م

املطلوب اعالنه:امل�شت�شكل �شده:1 حمي الدين ي�ش يو�شف ، جمهول حمل القامة
مو�شوع العالن:

نعلنكم بانه قد حت��ددت جل�شة ي��وم الح��د امل���واف���ق:2017/4/20 ال�����ش��اع��ة:08:30 �ش 
بالقاعة:ch1.B.8 للنظر يف ال�شكال اعاله والتي يتوجب عليكم ح�شورها ويف حالة 

تخلفكم عن احل�شور �شي�شدر قرار يف غيابكم مع نفاذ اأثره القانوين بحقكم . 
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11993 بتاريخ 2017/4/12   

       مذكرة اعالن مدعي عليه  بالن�شر
   فـي  الدعوى 2017/1037  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1- ريلو اخلليج �ش.ذ.م.م 2- نيل ليمان براي�ش جمهول 
حمل القامة مبا ان املدعي/ �شركة واي.ا�ش.ال.الدولية - موؤ�ش�شة فردية - 
ملالكها/يحيى �شعيد احمد لوتاه/اماراتي اجلن�شية قد اأقام عليك الدعوى 
توؤدي لطالبة مبلغ  بان  املطلوب �شدها المر  بالزام  املطالبة  ومو�شوعها 
 2017/4/16 امل��واف��ق  الح���د  ي��وم  جل�شة  لها  وح���ددت   . دره���م   )122.850(
اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch 1.C.12 بالقاعة  �ش   8.30 ال�شاعة 
م�شتندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11993 بتاريخ 2017/4/12   

       مذكرة اعالن مدعي عليه  بالن�شر
   فـي  الدعوى 2017/1011  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1- ريا�ش اكرم اكرم علي جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ 
اأقام  قد  علي  ال  الناخي  غريب  خمي�ش  وميثله:عبداهلل  ���ش.م.ع  الهالل  م�شرف 
للم�شرف  ي���وؤدي  ب��ان  عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك 
املدعي مبلغ )274.532.02( درهم عبارة عن املديونية املرت�شدة بذمة املدعي عليه 
ت�شمني املدعي عليه الر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة . وحددت لها جل�شة يوم 
الربعاء املوافق 2017/4/19 ال�شاعة 8.30 �ش بالقاعة Ch 1.C.14 لذا فاأنت 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  مكلف باحل�شور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11993 بتاريخ 2017/4/12   
       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�شر
   فـي  الدعوى 2017/664  جتاري كلي

اىل املدعي عليه / 1- ف�شتا دوكيومنت�ش ذ.م.م 2- بطي �شامل حممد ناجم اجلنيبي - ب�شفته 
وميثله:عبداهلل  ����ش.م.ع  التجاري  دب��ي  املدعي/بنك  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جمهويل  الكفيل  
خمي�ش غريب الناخي ال علي قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما 
بالت�شامن والت�شامم والتكافل بان يوؤديا للبنك املدعي مبلغ وقدره )567.263.56( درهم كما يف 
تاريخ:2017/1/12 مع الفائدة القانونية بواقع 12% من هذا التاريخ وحتى رفع الدعوى ومن 
تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�شداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.   وحددت لها 
فاأنت  لذا   Ch 2.E.21 بالقاعة  9.30 �ش  ال�شاعة  املوافق 2017/4/27  يوم اخلمي�ش  جل�شة 
م�شتندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11993 بتاريخ 2017/4/12   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�شر
   فـي  الدعوى 2017/639  جتاري كلي

اىل املدعي عليه / 1-يف - تيك ل�شناعية الزيوت ذ.م.م 2- حممد عبد الرقيب حممد عبد 
الر�شيد جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/بنك دبي التجاري �ش.م.ع وميثله:عبداهلل 
بالزام  امل��ط��ال��ب��ة  ال��دع��وى وم��و���ش��وع��ه��ا  اأق����ام عليك  ق��د  ع��ل��ي  ال  ال��ن��اخ��ي  خمي�ش غ��ري��ب 
وقدره  مبلغ  املتنازع  للبنك  ي��وؤدي��ا  ب��ان  والتكافل  والت�شامم  بالت�شامن  �شدهما  املتنازع 
)8.329.428.13( درهم كما يف تاريخ:2016/10/5 مع الفوائد بواقع 12% من هذا التاريخ 
وحتى رفع الدعوى وحتى ال�شداد التام والر�شوم وامل�شاريف والتعاب.   وحددت لها جل�شة 
فاأنت  ل��ذا   Ch 2.E.21 بالقاعة  �ش   9.30 ال�شاعة   2017/4/27 امل��واف��ق  اخلمي�ش  ي��وم 
مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11993 بتاريخ 2017/4/12   

       اإعادة اإعالن بالن�شر
   فـي  الدعوى 2016/1969  جتاري كلي

انرجي  بيرتو  روي��ال  �شركة   -2 ذ.م.م   - ����ش.م.ح  اند�شرتيز  روي��ل   -1  / عليه  املدعي  اىل 
�ش.م.ح ب�شفته كفيال 3- �شوراب جويال دهارم جويال 4- اوتكا�ش جويال دار ام بال جويال  
اخلارجيه  والتجاره  لال�شتثمار  العربي  امل�شرف  املدعي/  ان  مبا  القامة  حمل  جمهويل 
اأق����ام عليك الدعوى  ال��ن��اخ��ي ال ع��ل��ي ق��د  )امل�����ش��رف( ومي��ث��ل��ه : ع��ب��داهلل خمي�ش غ��ري��ب 
والر�شوم  دره���م(   9.779.823( وق���دره  مببلغ  عليهم  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�شوعها 
و�شمول  التام  ال�شداد  وحتى  رفع  تاريخ  من   %12 الفائدة    و  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف 
 2017/4/27 املوافق  اخلمي�ش  ي��وم  جل�شة  لها  وح��ددت   . كفالة  بال  املعجل  بالنفاذ  احلكم 
ال�شاعة 9.30 �ش بالقاعة Ch 2.E.21 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على 

الأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11993 بتاريخ 2017/4/12   

       اإعادة اإعالن بالن�شر
   فـي  الدعوى 2017/687  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1-  الفوز للمقاولت �ش.ذ.م.م )وميثلها موليكودي �شوبر امانيان 
م��ان��وج ب�شفته ���ش��ري��ك وم��دي��ر ب��ال�����ش��رك��ة(  جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان املدعي/ 
اأقام  ق��د  احل��م��ادي  حممد  ابراهيم  علي   : وميثله  �����ش.ذ.م.م  احل��دي��د  ل�شناعة  بي�شة 
عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )403.394.54 
ا�شتحقاق اخر فاتورة  والفائدة 9% من  املحاماة  واتعاب  والر�شوم وامل�شاريف  دره��م(  
املوافق   التام.  وح��ددت لها جل�شة يوم اخلمي�ش    ال�شداد  ب��ت��اري��خ:2015/8/16 وحتى 
2017/4/20   ال�شاعة 8.30 �ش بالقاعة Ch 1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11993 بتاريخ 2017/4/12   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/178  عقاري كلي
بنك   / املدعي  ان  القامة مبا  / 1-حامد ح�شني جمهول حمل  املدعي عليه  اىل 
اأق��ام عليك  اخلليج الول فرع دبي وميثله : حممد عبدامللك م�شطفى اهلي قد 
الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعى عليه مببلغ وقدره )2.076.544.96( 
والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة بواقع 9% من تاريخ املطالبة وحتى 
متام ال�شداد وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء املوافق 2017/4/18   ال�شاعة 09.30 
قانونيا  اأو من ميثلك  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا    Ch 1.B.8  : بالقاعة  �ش 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11993 بتاريخ 2017/4/12   

مذكرة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/31  ا�شتئناف مدين    

اىل امل�شتاأنف �شده/ 1- اكمل راخيموف  جمهول حمل القامة مبا ان امل�شتاأنف 
�ش.م.ب  امل��ح��دودة  الأو���ش��ط(  )ال�شرق  للتاأمني  الالين�ش  ان��د �شن  روي��ال   /
)فرع دبي( وميثله:حبيب حممد �شريف عبداهلل املال  قد ا�شتاأنف القرار/ 
احلكم ال�شادر بالدعوى رقم 2016/1250 مدين جزئي بتاريخ:2016/8/14 
ال�شاعة 10.00 �شباحا   املوافق 2017/5/28  الح��د   يوم  لها جل�شه  وح��ددت 
بالقاعة رقم ch2.D.17 وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
العدد 11993 بتاريخ 2017/4/12   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2017/405 تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �شده/1-  علي اكرب جالل منجم  جمهول حمل القامة 
اأق��ام عليك  التنفيذ/ماريا بيالر زامربانو دافيال  قد  مبا ان طالب 
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى 
وقدره )84235( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة  .وعليه 
عدم  ح��ال��ة  يف  بحقك  التنفيذية  الج����راءات  �شتبا�شر  املحكمة  ف��ان 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11993 بتاريخ 2017/4/12   

مذكرة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2016/1391  ا�شتئناف جتاري    

ح�شني   -2 امل���رزوق  عبداهلل  بن  حممد  عبداهلل   -1 �شده/  امل�شتاأنف  اىل 
بن علي بن ح�شني الدروي�ش  جمهول حمل القامة مبا ان امل�شتاأنف / 
بن حميدان لل�شيارات  قد ا�شتاأنف القرار/ احلكم ال�شادر بالدعوى رقم 

771/2016 جتاري جزئي بتاريخ:2016/9/15     
وحددت لها جل�شه يوم الثنني  املوافق 2017/5/1 ال�شاعة 10.00 �شباحا  
ميثلكم  م��ن  او  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch2.D.16 رق��م  بالقاعة 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف

العدد 11993 بتاريخ 2017/4/12   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/929  عمايل جزئي
الق��ام��ة مبا  ����ش.ذ.م.م جمهول حمل  م��رزا حممد  املدعي عليه / 1-مطعم  اىل 
املطالبة  ال��دع��وى ومو�شوعها  اأق���ام عليك  ق��د  م��ع��روف   زي��ب  امل��دع��ي /ع���امل  ان 
درهم(   2000( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره���م(   7606( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات 
لها  وح���ددت   .  MB168775538AE:ال�شكوى رق��م  وامل�شاريف  وال��ر���ش��وم 
جل�شة يوم الحد  املوافق 2017/4/30 ال�شاعة 8.30 �ش 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�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11993 بتاريخ 2017/4/12   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/1756  عمايل جزئي
ان  مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهول  الزي���اء  لت�شميم  1-اكا�شيا   / عليه  املدعي  اىل 
املدعي /حممد �شرفراز  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات 
والر�شوم  دره���م(   800( مببلغ  ع���ودة  وت��ذك��رة  دره���م(   5000( وق��دره��ا  عمالية 
وامل�شاريف رقم ال�شكوى العمالية :AE169041652MB . وحددت لها 
 ch1.A.5:جل�شة يوم الحد  املوافق 2017/4/30 ال�شاعة 8.30 �ش 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�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11993 بتاريخ 2017/4/12   

       اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/1350  عمايل جزئي

���ش.ذ.م.م جمهول حمل القامة  اىل املدعي عليه / 1-�شقر ح��وران للنقليات 
مبا ان املدعي /امني احمد ح�شني  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة 
مب�شتحقات عمالية وقدرها )98350 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )1000 درهم( 
والر�شوم وامل�شاريف . وحددت لها جل�شة يوم الحد  املوافق 2017/4/30 ال�شاعة 
8.30 �ش بالقاعة:ch1.A.5 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا 
اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11993 بتاريخ 2017/4/12   

       اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/1414  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-ديزرت برل خلدمات حتميل وتفريغ الب�شائع �ش.ذ.م.م جمهول 
حمل القامة مبا ان املدعي /ابو الفقر �شعيد علي فقر  قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )22173 درهم( وتذكرة عودة مببلغ 
 MB168971442AE:ال�شكوى رق��م  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م(   1000(
8.30 �ش مبكتب  ال�شاعة   2017/4/18 املوافق  الثالثاء   يوم  لها جل�شة  وح��ددت   .
القا�شي لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 
من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل، ويف حالة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11993 بتاريخ 2017/4/12   

       اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/891  عمايل جزئي

فردية  موؤ�ش�شة   - احلرا�شه  خلدمات  انرتنا�شيونال  1-رينجر�ش   / عليه  املدعي  اىل 
جمهول حمل القامة مبا ان املدعي /مني الدين حممد اليا�ش  قد اأقام عليك الدعوى 
املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )52150 درهم( وتذكرة عودة مببلغ  ومو�شوعها 
 MB168034936AE/2017:2000 درهم( والر�شوم وامل�شاريف رقم ال�شكوى(
�ش   8.30 ال�������ش���اع���ة   2017/4/25 امل����واف����ق  ال����ث����الث����اء   ي�����وم  ج��ل�����ش��ة  ل���ه���ا  وح�������ددت   .
بالقاعة:ch1.A.1 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل، ويف 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11993 بتاريخ 2017/4/12   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/1430  عمايل جزئي
�����ش.ذ.م.م جمهول حم��ل الق��ام��ة مبا  املها للمقاولت  امل��دع��ي عليه / 1-ع��ني  اىل 
املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  املعال   عبد  /رازو ح�شني  املدعي  ان 
درهم(   800( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره���م(   12686( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات 
والر�شوم وامل�شاريف يف ال�شكوى العمالية رقم:mb170553825ae . وحددت 
 ch1.A.5:لها جل�شة يوم الحد  املوافق 2017/4/30 ال�شاعة 8.30 �ش بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 
حالة  ويف  الأق���ل،  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  م��ذك��رات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11993 بتاريخ 2017/4/12   

       اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/406  عمايل جزئي

ان  مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهول  للتجارة  يوني�شيف  1-موؤ�ش�شة   / عليه  املدعي  اىل 
املدعي /براديب كومار �شيموجا كري�شنامورثي  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
 1000( مببلغ  عودة  وتذكرة  دره��م(   98391( وقدرها  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة 
وحددت   .  mb167078398ae:ال�شكوى رق��م  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م( 
لها جل�شة يوم الثالثاء  املوافق 2017/4/18 ال�شاعة 8.30 �ش مبكتب القا�شي لذا 
فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11993 بتاريخ 2017/4/12   

اعالن حكم بالن�شر
        يف  الدعوى رقم 2016/7630  عمايل جزئي 

جمهول  ����ش.ذ.م.م  البناء  ومقاولت  املباين  ل�شيانة  �شبيد  عليه/1-كوانتوم  املحكوم  اىل 
حمل القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ:2017/2/28 يف الدعوى 
للمدعي  توؤدي  بان  املدعي عليها  بالزام  ا�شف ممتاز علي  املذكورة اعاله ل�شالح/حممد 
مبلغ )12569( درهم )اثنا ع�شر الف وخم�شمائة وت�شعة و�شتون درهما( وتذكرة عودة اىل 
وطنه عينا او ما يقابلها نقدا مببلغ )1000 درهم( ما مل يكن قد التحق بخدمة �شاحب 
املنا�شب من امل�شاريف واعفت املدعي منها. حكما مبثابة احل�شوري  عمل اخر والزمتها 
قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية



األربعاء   12   إبريل    2017  م   -   العـدد  11993  
Wednesday  12  April   2017  -  Issue No   11993 29

العدد 11993 بتاريخ 2017/4/12   
       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/853  مدين جزئي

اىل املدعي عليه / 1- دوميتي �شاتياناريان مورثي  جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي/ جرنا�ش لتاأجر ال�شيارات موؤ�ش�شة فردية وميثلها/احمد نبى داد 
املطالبة مببلغ  الدعوى ومو�شوعها  اأق��ام عليك  قد  وكالة م�شدقة   مبوجب 
يوم   لها جل�شة  . وحددت  وامل�شاريف  والر�شوم  والفائدة  وقدره )5400( درهم 
الثالثاء املوافق  2017/4/25   ال�شاعة 8.30 �ش بالقاعة Ch 2.D.17 لذا 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11993 بتاريخ 2017/4/12   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/865  مدين جزئي

اىل املدعي عليه / 1- �شريل كارولني كالرك  جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي/ فادي ممدوح ابراهيم تادر�ش  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
والر�شوم  دره���م   )300000( وق����دره  مببلغ  عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام  امل��ط��ال��ب��ة 
وامل�����ش��اري��ف وات��ع��اب امل��ح��ام��اة . وح���ددت لها جل�شة ي���وم  الرب��ع��اء املوافق  
2017/4/19   ال�شاعة 8.30 �ش بالقاعة Ch 2.D.17 لذا فاأنت مكلف 
باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11993 بتاريخ 2017/4/12   

       مذكرة اعالن مدعي عليه  بالن�شر
   فـي  الدعوى 2017/281  جتاري جزئي

ق��ادرن للمقاولت  اقبال �شاجد 2- نا�شورال  اقبال  ا�شد  اىل املدعي عليه / 1- حممد 
�ش.ذ.م.م جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ موؤ�ش�شة ند �شبيب لل�شرف ال�شحي 
وتوزيع املياه وميثله:روؤيا عبداهلل حممد العو�شي  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
الزام املدعي عليهما بالت�شامن فيما بينهما بان يوؤديا للمدعية مبلغ وقدره )29.600( 
دره��م وال��ف��ائ��دة ب��واق��ع 9% �شنويا م��ن ت��اري��خ اق��ام��ة ال��دع��وى حتى ال�����ش��داد ال��ت��ام مع 
لها  وح���ددت   . املحاماة  ات��ع��اب  ومقابل  وامل�شاريف  بالر�شوم  ال�شفة  ب��ذات  الزامهما 
جل�شة يوم الثنني املوافق 2017/5/1 ال�شاعة 8.30 �ش بالقاعة Ch 1.C.13 لذا 
فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11993 بتاريخ 2017/4/12   

       مذكرة اعالن مدعي عليه  بالن�شر
   فـي  الدعوى 2017/1105  جتاري جزئي

ان  الق��ام��ة مبا  الدين جمهول حمل  ادري�����ش حكيم  / 1- ميان  املدعي عليه  اىل 
املدعي/ جيانهوى زهاجن  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها احلكم بالزام املدعي 
من   %9 القانونية  والفائدة  للمدعية  دره��م   )179400( وق��دره  مبلغ  ب�شداد  عليه 
تاريخ ال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام والزامه بالر�شوم وامل�شاريف . وحددت لها 
 Ch 1.C.12 جل�شة يوم الحد املوافق 2017/4/30 ال�شاعة 8.30 �ش 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�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11993 بتاريخ 2017/4/12   
       مذكرة اعالن مدعي عليه  بالن�شر

   فـي  الدعوى 2017/1081  جتاري جزئي
����ش.ذ.م.م جمهول  الغذائية  امل��واد  لتجارة  تب�شم  العزيز  1- عبد   / املدعي عليه  اىل 
حمل القامة مبا ان املدعي/ عبدالروؤوف رازي نقل الركاب باحلافالت �ش.ذ.م.م  قد 
اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )8500( 
ال�شداد  وحتى  الدعوى  ت�شجيل  تاريخ  من   %9 والفائدة  وامل�شاريف  والر�شوم  درهم 
التام . وحددت لها جل�شة يوم الربعاء املوافق 2017/4/19 ال�شاعة 8.30 �ش بالقاعة 
Ch 1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11993 بتاريخ 2017/4/12   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2017/942  تنفيذ عمايل 
ب��ا���ش��ا/ف��رع م��ن ج��اجن�����ش با�شا  امل��ن��ف��ذ ����ش���ده/1- مطعم ج��اجن�����ش  اىل 
لال�شتثمار �ش.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/خني 
اأق��ام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك  ترى ون  قد 
او  التنفيذ  اىل طالب  دره��م   )29064.70( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع 
خزينة املحكمة بال�شافة اىل مبلغ )2206( درهم ر�شوم خلزينة 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�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11993 بتاريخ 2017/4/12   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
يف الدعوى رقم 2017/967 تنفيذ جتاري

اىل امل��ن��ف��ذ ����ش���ده/1- حم��م��د اك���رم حم��م��د ع��ب��داهلل  جم��ه��ول حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/غالم اكرب فل حممد   قد اأقام عليكم 
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى 
وقدره )25520( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   وعليه 
عدم  ح��ال��ة  يف  بحقك  التنفيذية  الج����راءات  �شتبا�شر  املحكمة  ف��ان 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11993 بتاريخ 2017/4/12   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2017/428 تنفيذ مدين  
اميا لك�شمانان  جمهول  �شلفيا لك�شمانان  املنفذ �شده/1-   اىل 
تزويد  لتعهدات  التنفيذ/ايلمنت�ش  طالب  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل 
الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  �����ش.ذ.م.م   اجل��اه��زة  الغذائية  بالوجبات 
وقدره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية 
)10106( 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�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11993 بتاريخ 2017/4/12   

مذكرة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2016/1639  ا�شتئناف جتاري    

 ، البهبهاين  املدخل/ 1- ح�شني عبدالكرمي حممود عو�ش  اىل اخل�شم 
اخل�شم املدخل  2- اجمد عبدالكرمي مو�شى با�شا جمهويل حمل القامة 
مبا ان امل�شتاأنف / بي �شي بي تكنولوجي �ش.م.ح )فرع دبي(  قد ا�شتاأنف / 
احلكم ال�شادر بالدعوى رقم 2016/125 جتاري كلي بتاريخ:2016/11/2     
وحددت لها جل�شه يوم الحد  املوافق 2017/5/7 ال�شاعة 10.00 �شباحا  
ميثلكم  م��ن  او  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch2.E.23 رق��م  بالقاعة 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف

العدد 11993 بتاريخ 2017/4/12   
مذكرة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2016/1502  ا�شتئناف جتاري    
اىل امل�شتاأنف �شده/ 1- كازابر�شتيج خلدمات ت�شميم احلدائق �ش.ذ.م.م 
ال�شيارات  لتاأجر  دبي  �شركة   / امل�شتاأنف  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول 
/ احلكم  ا�شتاأنف  قد  املطوع   ذ.م.م وميثلها/عبدالرحمن ح�شن حممد 
ال�شادر بالدعوى رقم 2016/1147 جتاري جزئي بتاريخ:2016/10/5     

 10.00 ال�شاعة   2017/5/24 امل��واف��ق  الرب��ع��اء   ي��وم  جل�شه  لها  وح���ددت 
من  او  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch2.D.19 رق��م  بالقاعة  �شباحا  

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

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
العدد 11993 بتاريخ 2017/4/12   

       مذكرة اعالن متنازع �شده بالن�شر
                يف  الدعوى 2017/20  نزاع تعيني خربة عقاري

اىل املتنازع �شده / 1-حممد اف�شل علي جمهول حمل القامة مبا ان املتنازع 
/ �شركة داماك العقارية ذ.م.م وميثله:هند حميد علي غدير الكتبي  قد اأقام 
املدعي  ال��زام  املطالبة بندب خبر متخ�ش�ش مع  الدعوى ومو�شوعها  عليك 
الربعاء  ي��وم  جل�شة  لها  امل��ح��ام��اة.وح��ددت  وات��ع��اب  وامل�شاريف  بالر�شوم  عليه 
ف��اأن��ت مكلف  ل���ذا  امل�����ش��ل��ح   ���ش مبكتب  ال�����ش��اع��ة 8.30  امل��واف��ق 2017/4/19   
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور 

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

حماكم دبي

الت�شويات   الودية
العدد 11993 بتاريخ 2017/4/12   

       اعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/416  مدين جزئي

اىل املدعي عليه / 1- نبيل خمي�ش عيد �شعيب  جمهول حمل القامة مبا ان 
اأقام عليك الدعوى  املدعي/ في�شال كايال�ش كايال�ش جا جا ناث كودايف قد 
وامل�شاريف.   وال��ر���ش��وم  دره���م   )60000( وق���دره  مببلغ  املطالبة  ومو�شوعها 
امل��واف��ق  2017/4/25   ال�شاعة 8.30 �ش  ال��ث��الث��اء    ي��وم  وح���ددت لها جل�شة 
قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch 2.D.17 بالقاعة 
اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 
بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.

رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11993 بتاريخ 2017/4/12   

       اعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/138  مدين جزئي

اىل املدعي عليه / 1- حممد عاطف �شيخ حممد انور  جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي/ جرنا�ش لتاجر ال�شيارات موؤ�ش�شة فردية وميثلها/احمد نبى 
داد مبوجب وكالة م�شدقة قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة مببلغ 
وقدره )7200( درهم مع الفائدة والر�شوم وامل�شاريف.  وحددت لها جل�شة يوم 
الثالثاء املوافق  2017/4/25   ال�شاعة 8.30 �ش بالقاعة Ch 2.D.17 لذا 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت 
مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11993 بتاريخ 2017/4/12   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/208  عقاري كلي
امل��دع��ي عليه / 1-اح��م��د م��وم��ار جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان املدعي  اىل 
اأق��ام عليك الدعوى ومو�شوعها  /  م�شرف الم��ارات ال�شالمي ���ش.م.ع  قد 
وقدره  مببلغ  عليه  امل��دع��ي  وال���زام  العقار  وت�شليم  التفاقية  بف�شخ  املطالبة 
امل��ح��ام��اة وال��ف��ائ��دة %9  )866.671.55( دره���م وال��ر���ش��وم وامل�����ش��اري��ف وات��ع��اب 
املوافق  ال�شداد وح��ددت لها جل�شة يوم الح��د  املطالبة وحتى متام  تاريخ  من 
فاأنت مكلف  ل��ذا    Ch 1.B.8  : بالقاعة  11.00 �ش  ال�شاعة     2017/4/16
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11993 بتاريخ 2017/4/12   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/131  عقاري كلي

اىل املدعي عليه / 1-ماك�ش اليك�شاندر باليثوربي 2- اميليا ماري هول جمهويل 
حمل القامة مبا ان املدعي / �شركة ات�ش ا�ش بي �شي ال�شرق الو�شط للتمويل 
اتفاقية  بانهاء وف�شخ  املطالبة  الدعوى ومو�شوعها  اأق��ام عليك  املحدودة  قد 
والغرامة  دره��م   )2966710.84( وق���دره  مبلغ  ودف��ع  العقار  وت�شليم  الج���ارة 
اخلمي�ش  ي��وم  جل�شة  لها  وح��ددت  والت��ع��اب.  وامل�شاريف  والر�شوم  التاأخرية 
فاأنت  ل��ذا    Ch 1.B.8  : بالقاعة  �ش   11.00 ال�شاعة   2017/4/20 امل��واف��ق 
مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11993 بتاريخ 2017/4/12   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/203  عقاري كلي

اىل املدعي عليه / 1-ريا�ش علي عبد احل�شني جمهول حمل القامة مبا ان املدعي 
ال  رم�شان  ح�شن  وميثله:احمد  امل��ح��دود  الو���ش��ط  ال�شرق  �شي  ب��ي  ا���ش  ات�����ش  /ب��ن��ك 
وقدره  عليه مببلغ  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  علي  
وال��ف��ائ��دة 12% من  امل��ح��ام��اة  وات��ع��اب  وامل�����ش��اري��ف  وال��ر���ش��وم  دره���م   )4.380.694.30(
املطالبة وحتى ال�شداد التام وانهاء واحلكم للمدعي بكافة طلباته يف الالئحة. وحددت 
  Ch 1.B.8 : لها جل�شة يوم الثالثاء املوافق 2017/4/18 ال�شاعة 09.30 �ش 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 .
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11993 بتاريخ 2017/4/12   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2017/861  تنفيذ عمايل 
جمهول  ������ش.ذ.م.م  التنظيف  خل��دم��ات  اب  كلني  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
اأقام   قد  خ��ان   غلدار  خ��ان  التنفيذ/احمد  ان طالب  القامة مبا  حمل 
عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )6250( 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�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11993 بتاريخ 2017/4/12   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف الدعوى رقم 2017/973  تنفيذ عمايل 

القامة مبا  املالب�ش جمهول حمل  لكي  البطريق  املنفذ �شده/1-  اىل 
اأق��ام  عليك الدعوى  ان طالب التنفيذ/�شفيق احمد ف��اروق احمد  قد 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )17948( 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�شافة اىل مبلغ )1437( 
الجراءات  �شتبا�شر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر�شوم  درهم 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11993 بتاريخ 2017/4/12   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف الدعوى رقم 2017/916  تنفيذ عمايل 

حمل  جمهول  ����ش.ذ.م.م  للمفرو�شات  روزا  م�شنع  �شده/1-  املنفذ  اىل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/�شراز احمد عبدالر�شيد  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   )5783(
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�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11993 بتاريخ 2017/4/12   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/1315  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-واى �شكوير �ش.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان املدعي /
اأق��ام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة  حممد حم�شن حممد �شابى الدين  قد 
درهم(   2000( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره��م(   11991( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات 
وحددت   .  mb167992462ae/2017:ال�شكوى رقم  وامل�شاريف  والر�شوم 
 ch1.A.2:لها جل�شة يوم اخلمي�ش  املوافق 2017/4/27 ال�شاعة 8.30 �ش بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 
حالة  ويف  الأق���ل،  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  م��ذك��رات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11993 بتاريخ 2017/4/12   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/1642  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-ار ئي دى لالداره الت�شويقيه جمهول حمل القامة مبا ان املدعي 
/راديك خابيبولني وميثله:امل خمي�ش دروي�ش حممد البلو�شي  قد اأقام عليك الدعوى 
املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )94000 درهم( وتذكرة عودة مببلغ  ومو�شوعها 
املطالبة  تاريخ  من   %9 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م(   4000(
رقم ال�شكوى:MB166764904AE/2017 . وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�ش  
اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  لذا  القا�شي  مبكتب  �ش   8.30 ال�شاعة   2017/4/27 املوافق 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل 
اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11993 بتاريخ 2017/4/12   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2016/8827  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-حممد ر�شاد ر�شاد طه اجلوادي جمهول حمل القامة 
ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  للمقاولت  /منا�ش  امل��دع��ي  ان  مب��ا 
املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )12500 درهم( والر�شوم وامل�شاريف. 
رقم ال�شكوى: MB166904176AE/2016 وحددت لها جل�شة يوم 
لذا   ch1.A.1:بالقاعة 8.30 �ش  ال�شاعة  املوافق 2017/4/20  اخلمي�ش 
فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11993 بتاريخ 2017/4/12   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/1965  عمايل جزئي

����ش.ذ.م.م جمهول حمل  الفنية  ن��واز لالعمال  / 1-ح��ق  عليه  املدعي  اىل 
اأق��ام عليك  قد  ليت  املدعي /غ��الم م�شطفى رحيم بخ�ش  ان  القامة مبا 
درهم(   6973( وقدرها  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى 
ال�شكوى:  رق��م  وامل�شاريف.  والر�شوم  دره��م(   2000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة 
املوافق  الرب���ع���اء  ي���وم  جل�شة  ل��ه��ا  وح����ددت   MB170477551AE
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   ch1.A.1:بالقاعة ���ش   8.30 ال�شاعة   2017/4/19
باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11993 بتاريخ 2017/4/12   

اعالن حكم بالن�شر
        يف  الدعوى رقم 2016/7654  عمايل جزئي 

اىل املدعي عليه/1-يف اي بي �شوبر ماركت �ش.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/
حممد علي بهادور خان نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ:2017/3/2 
يف الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح/حممد علي بهادور خان بالزام املدعي عليها بان توؤدي 
للمدعي مبلغ )11014( درهم وتذكرة العودة اىل موطنه او قيمتها نقدا ما مل يكن وقت 
واعفت  امل�شروفات  باملنا�شب من  والزمتها  اخر  بخدمة �شاحب عمل  التحق  قد  التنفيذ 
املدعي من ن�شيبه فيها ورف�شت ما عدا ذلك من طلبات. حكما مبثابة احل�شوري قابال 
التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم  اليوم  لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية



ثقافةوفن�ن

30
�لأيام �لرت�ثية ذ�كرة حية للبيئات �لإمار�تية �ملختلفة

البيئة اجلبلية ت�شارك الزوار باأهم املهن والعادات والتقاليد بتج�شيد واقعي

مراكز ال�شباب والفتيات تختتم فعاليات الربيع
لرعاية  العامة  للهيئة  التابعة  الفتيات  مراكز  اختتمت 
ال�شباب والريا�شة فعاليات الربيع التي ا�شتمرت اأ�شبوعني 
اإقبال كبر من  - خالل فرتة الإج��ازة املدر�شية - و�شط 

املنت�شبات للم�شاركة يف الأن�شطة والربامج املنوعة.
اخليمة  راأ���ش  فتيات  مركز  مدير  ال�شعيبي  م��روة  وقالت 
اأهداف  �شمن  ياأتي  وال��ربام��ج  الأن�شطة  ه��ذه  تنظيم  اإن 
يف  الثقافية  والأن�����ش��ط��ة  ال�����ش��ب��اب  اإدارة  وا���ش��رتات��ي��ج��ي��ات 
الفتيات  ف��راغ  اأوق���ات  ا�شتثمار  اإىل  تهدف  وال��ت��ي  الهيئة 
فيهم  تبني  حياتية  وم��ه��ارات  ج��دي��دة  م��ع��ارف  باكت�شاب 
ال�شخ�شية القيادية ومتكنهم من حتمل امل�شوؤوليات جتاه 

اأنف�شهم واملجتمع.
اأق��ام عددا من  اأن مركز فتيات راأ���ش اخليمة  واأ�شارت اإىل 
الربيع  اأط��ي��اف  م��ه��رج��ان  �شعار  حت��ت  املتنوعة  ال��ربام��ج 
اإمارة  �شملت خم�ش رحالت ترفيهية متنوعة منها داخل 
الريا�شات  ج��ان��ب  اإىل  خ��ارج��ه��ا  واأخ�����رى  اخل��ي��م��ة  راأ�����ش 

الغو�ش  ف��ن��ون  ال��ف��ت��ي��ات  لتعليم  ه��دف��ت  ال��ت��ي  ال��ب��ح��ري��ة 
وكيفية ا�شتخدام معداته ف�شال عن ت�شكيل فريق الفتيات 

للتجديف وهو الأول من نوعه يف الإمارة.
وت�شمن املهرجان برامج واأن�شطة متنوعة مبعدل ثالثة 
الن�شاط الريا�شي والفني  اأن�شطة يومية ثابتة تتمثل يف 
واملهارات احلياتية بجانب تنظيم فعالية اإيروبيك - وهي 
للغذاء  ب��رن��ام��ج  وتفعيل   - مو�شيقية  ب��اإق��اع��ات  ري��ا���ش��ة 
ال�شحي وثالثة ور�ش عمل حول كيفية ال�شرف والدخار 

ال�شليم تغر�ش الثقافة املالية لدى الفتيات.
فتيات  مركز  مديرة  هندي  بن  عفراء  قالت  جانبها  من 
عجمان اإن الفعاليات التي نظمها املركز وجدت اإقبال كبرا 
من الفتيات الالتي انخرطن يف الربنامج الذي �شمل اأربع 
ور�ش عملية وتدريبية قدمها جمموعة خمت�شني اإ�شافة 
كتاب  م��ن  امل�شتوحى  والإي��ج��اب��ي��ة  ال�����ش��ع��ادة  ب��رن��ام��ج  اإىل 
ال�شيخ  ال�شمو  ل�شاحب  والإيجابية  ال�شعادة  يف  ت��اأم��الت 

رئي�ش  ال��دول��ة  رئي�ش  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد 
جمل�ش الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل .

واأو�شحت اأن الربنامج ت�شمن �شرحا ملحاور الكتاب بهدف 
اأن  اإىل  .. م�شرة  ال�شباب  القيادة لدى  تعزيز فكر وروؤى 
اإىل حديقة عامل  ترفيهية  برحلة  فعالياته  اختتم  املركز 

املغامرات IMG world -Dubai يف دبي.
اأ���ش��ار عبد اهلل اخل��م��ري م��دي��ر م��رك��ز �شباب  م��ن جهته 
الغيل اإىل اأن املركز نظم مبادرة اإبداعات �شبابية الهادفة 
اإىل العديد  اإ�شافة  ال�شباب لالإبداع والبتكار  اإىل حتفيز 
من الدورات التدريبية وور�ش العمل منها يف مهارات فك 
ومر�شم  امل�شرحية  وفنون  الإلكرتونية  الأجهزة  وجتميع 
تنظيم  بجانب  وال��ث��ق��ايف  الفني  الن�شاط  ب��ني  ي��دم��ج  ح��ر 
وال�شاعر  الأدي��ب  خاللها  من  تناول  ثقافية  اأدبية  جل�شة 
اأحمد الع�شم رئي�ش احتاد كتاب واأدب��اء الإم��ارات يف راأ�ش 

اخليمة عددا من الق�شائد ال�شعرية الوطنية.
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•• ال�شارقة ـ الفجر 

و�إقبال  �لرت�ثية  �ل�صارقة  لأي���ام  جن��اح  يتل�ه  جن��اح 
جماهريي كبري على خمتلف �لفعاليات و�لجنحة �لتي 
�خلام�صة  ن�صختها  يف  �لرت�ثية  �ل�صارقة  �ي��ام  ت�صمها 
ع�صر، حيث ي�صيد �جلميع مبا حتت�يه �لفعاليات �ملتعددة 
و�لتي ت�صيف �لكثري من �لثقافة �لرت�ثية ومعرفة �أمناط 
�لجتماعية  و�أن�صطتهم  حرفهم  و�هم  �لجد�د  معي�صة 

وعاد�تهم وتقاليدهم.

\جانب من �لبيئة �جلبلية

�لطب �ل�صعبيجتهيز �لقه�ة\جانب من �لبيئة �جلبليةتقطيع �لطبل

الرتاثية  ال�����ش��ارق��ة  ب��اأي��ام  ال��ب��ي��ئ��ات  وت�شهد 
ح�������ش���ور مم���ي���ز وت���ف���اع���ل ك���ب���ر م����ن قبل 
الفجر  ل�  وكان  العمار،  الزائرين مبختلف 
ما  واأه����م  اجلبلية  البيئة  م��ع  خ��ا���ش  ل��ق��اء 
ال�شارقة  اي���ام  يف  م�شاركتها  خ��الل  تقدمه 
ع�شر  اخل���ام�������ش���ة  ن�����ش��خ��ت��ه��ا  يف  ال���رتاث���ي���ة 
احلياة  امن��اط  م��ن  العديد  ت�شمنت  وال��ت��ي 
الغنية  البيئة  لتلك  املختلفة  وال�شناعات 

باملوروث ذات الطابع اخلا�ش.
ابناء  ي�شارك  الظهوري،  حمدان  علي  وق��ال 
قبيلة الظهوريني يف ايام ال�شارقة الرتاثية 
والتقاليد  وال��ع��ادات  العريق  تراثهم  لب��راز 
اأ�شيلة  ع��رب��ي��ة  ق��ب��ي��ل��ة  ب��اع��ت��ب��اره��م  ل���ل���زوار 
بحيث يتم م�شاركة احلرف واملهن والفنون 
والن�شيج  ال���غ���زل  ���ش��ن��اع��ة  وم��ن��ه��ا  اجل��ب��ل��ي��ة 
و���ش��ن��اع��ة ال���ش��ل��ح��ة ال��ق��دمي��ة وب���اب القفل 
واع���داد  ال�شعبي  وال��ط��ب  ال��ط��ب��ل  وتقطيع 
املوا�شي  وع���دة  التقليدي  واللب�ش  ال��ق��ه��وة 

و�شناعتها.
م����ن ج���ان���ب���ه او�����ش����ح ت���رك���ي ال���ظ���ه���وري ان 
للواقع الجتماعي  امل�شاركة تعترب جت�شيدا 
اجلبلي  جمتمعها  يف  القبيلة  تعي�شه  التي 
والثقافة  امل��ف��اه��ي��م  اي�����ش��ال  ع��ل��ى  وت��ع��م��ل 
لالجيال  اجلبلية  البيئة  ع��ن  الجتماعية 
ال��ق��ادم��ة ك��م��ا ت���اأت���ي امل�����ش��ارك��ة ك��ت��ع��ب��ر عن 
التي  ال�شرتاتيجيات  يف  بامل�شاهمة  اجلهود 
تتبعها دولة الم��ارات يف التعريف بالرتاث 

وتعزيز الهوية الوطنية.
واأ�شاد را�شد �شعيد الظهوري بفعاليات اليام 
رابط  انها  م��وؤك��دا  تنوعها  وم��دى  الرتاثية 
ح��ي ب��ني ع����ادات وت��ق��ال��ي��د الب����اء والأج����داد 
التنظيم  على  اأث��ن��ى  كما  ال�شابة  والأج��ي��ال 
املتميز لالأيام الرتاثية واو�شح ان م�شاركة 
العديد  ب�شكل كبر  البيئة اجلبلية ج�شدت 

من املهن واحلرف القدمية.
ايام  ل��زوار  الظهوري  على  عبداهلل  ويو�شح 
ال�شارقة الرتاثية عدة املوا�شي التي ت�شتخدم 
امل�شتخدمة  والدوات  اجل��ب��ل��ي��ة  ال��ب��ي��ئ��ة  يف 
النخل  ليف  من  ت�شنع  والتي  �شناعتها  يف 
والقما�ش واخليوط ل�شتخدامها يف عمليات 
التنقل، وكذلك ا�شتخدام جلود الغنام لنقل 

املياه وال�شمن والع�شل.
وي���ق���دم ع���ب���داهلل ���ش��ع��ي��د ال���ظ���ه���وري خالل 
التقليدي  اللب�ش  بالبيئة اجلبلية  م�شاركته 

والذي يتكون من املق�شر والوزار والعمامة 
واخلزام واملنقا�ش واخلنجر و�شيف القطارة 

واجلرز والبي�شك.
ويربز ار�شود حممد الظهوري للزوار مهنة 
ال��غ��زل وال��ن�����ش��ي��ج وخ��ط��وات��ه��ا، م��و���ش��ح��ا ان 
واملفرو�شات  امل��الب�����ش  لت�شنيع  املهنة  تلك 
القدمية من ال�شعر امل�شتخل�ش من الغنام 
ذلك  بعد  املغزل  خالل  من  اخليوط  وتنتج 
دائ��ري ليتم  يتم جتميعها على هيئة كبيب 

ن�شجها بعد ذلك.
ويقدم �شعيد حممد الظهوري جلمهور ايام 
اليزر  ال�شلحة  �شناعة  الرتاثية  ال�شارقة 
ع�شا  عن  عبارة  واليزر   ، البي�شك  وال�شكني 
ت��ق��ل��ي��دي��ة ق��دمي��ة ب��ه��ا ق��ط��ع��ة ح���دي���دة على 
وكانت  الع�شا  ط��رف  يف  �شغرة  فاأ�ش  �شكل 
من  وغ��ره��ا  النف�ش  ع��ن  للدفاع  ت�شتخدم 
ال�شتخدامات، اما ال�شكني او البي�شك فهي 
عبارة عن قطعة حديد لها مقب�ش خ�شبي 
وت��و���ش��ع داخ����ل غ��م��د م���ن اخل�����ش��ب ت�شمى 
والدفاع  للزينة  ت�شتعمل  وك��ان��ت  القطاعة 
يف  و�شعها  ويتم  الغ��ن��ام  وذب��ح  النف�ش  ع��ن 

منت�شف اجل�شم خلف املخزم.
البيئة  ان  الظهوري،  وق��ال عبداهلل حممد   
اجل��ب��ل��ي��ة ت��ق��دم ل���زواره���ا ط��ري��ق��ة حت�شر 
القهوة، ومعروف عن البيت العربي حر�شه 
على وجود القهوة فيه ب�شكل دائم موؤكدا ان 
التي تعترب  بالقهوة  اهل اجلبال متم�شكني 
القهوة  اإع��داد  ويتم  وال�شيافة،  الكرم  دليل 
م���ن خ����الل حت��م��ي�����ش ب����ذوره����ا ث���م تو�شع 

ت��و���ش��ع يف  ث��م  دق��ه��ا وطحنها  ليتم  امل��ن��ح��از 
وت�شب  ج��اه��زة  لت�شبح  ال��ن��ار  ال��ف��وري على 

بعد ذلك يف النحا�ش.
ح�شن  اأو���ش��ح��ا  الطبل  تقطيع  مهنة  وع��ن 
الظهوري،  را���ش��د  و�شهيل  ال��ظ��ه��وري  ���ش��امل 
املهنة تعتمد على عدة خطوات اولها توفر 
ال�شدر  مثل  متنوعة  ا�شجار  م��ن  الأخ�����ش��اب 
وال�شري�ش والغاف ثم تركها ملدة عام كامل 
باطن  ح��ف��ر  ي��ت��م  ذل����ك  ب��ع��د  ان جت���ف  اإىل 
اخل�����ش��ب وك���ذل���ك اجل����وان����ب، وت��ت��ك��ون من 
وامللحوق  وامل��ط��واق  وامل��ع��الق  املريخة  جبل 
اأخ����ذ اجل��ل��د م���ن الذبائح  ال��ت��ل��ق��ي��م��ة وي��ت��م 
اجللد  جلرد  علقة  �شجرة  وا�شتخدام  ال�شن 
عمر  يكون  ان  ولب��د  ال�شعر،  من  وتنظيفه 

الغنم ل�شتخدام اجللد من 3 �شهور اإىل 6 
�شهور.

يف  امل�����ش��ارك��ة  اجلبلية  البيئة  ت�شم  واخ���را 
ايام ال�شارقة الرتاثية مهنة الطب ال�شعبي، 
وي��و���ش��ح را����ش���د ب���ن ح���ري���ز ال���ظ���ه���وري، ان 
العديد من  ي�شتخدم لعالج  ال�شعبي  الطب 
نبات  وق���ال  واجل����روح،  والك�شور  الم��را���ش 
ال��ظ��ف��ر ي��ت��م ط��ب��خ��ه ث���م و���ش��ع��ه يف قما�ش 
وب���ع���ده���ا ا����ش���رب ب���رف���ق م���وق���ع اخل���ل���ع ثم 
ك��ان��ت عمليات  كما  ال���ش��اب��ة،  م��ك��ان  تبخر 
الكي ت�شتخدم لعالج العديد من المرا�ش 
 ، وال�شابعة  وع��رق اجلنيب  الن�شا  مثل عرق 
وكذلك كان يتم عالج اجلروح والم البطن 
وا�شتخدام امللح باملاء لتطهر العيون وعالج 

ال��ك�����ش��ور ب��ن��ب��ات ال�����ش��رو ب���اأب���اأ ت��ي�����ش ونبات 
ال��غ��ت��ة ل��ع��الج م��ر���ش ال�����ش��ك��ري ون���ب���ات املر 

لالع�شاب.
ه����ذا وت�����ش��م��ل ال��ف��ع��ال��ي��ات امل������دام وال���ذي���د 
وخورفكان  وم��ل��ي��ح��ة  و���ش��ي�����ش  وال��ب��ط��ائ��ح 
احللو  وادي  و  وال��ن��ح��وة  واحل��م��ري��ة  وكلباء 
الأي��ام حتى  ودب��ا احل�شن وت�شتمر فعاليات 
22 ابريل اجلاري مب�شاركة 31 دولة عربية 
واأجنبية وتاأتي ن�شخة الأيام هذا العام حتت 
�شعار: الرتاث مبنى ومعنى وت�شكل فعاليات 
واأن�شطة  برامج  تت�شمن  التي  ال��دورة  ه��ذه 
متنوعة الفر�شة جلميع الدول امل�شاركة كي 
وعنا�شر  ومكونات  جوانب  خمتلف  تعر�ش 
واألعابها  ال�شعبية  وفنونها  الثقايف  تراثها 

التقليدية وخمتلف األوان املو�شيقى ليعي�ش 
تفا�شيل  ال�����رتاث  وع�����ش��اق  وزوار  ج��م��ه��ور 
حيث  ومتنوع  غني  جميل  بانورامي  م�شهد 

يجتمع العامل يف ال�شارقة.
فعلى  وق��وي��ة  مهمة  ج��ذب  حمطة  تعترب  و 
مدار 19 يوما تتحول الفعاليات والأن�شطة 
واملخت�شني  للجمهور  قبلة  اإىل  وال��ربام��ج 
والباحثني  ال������رتاث  وع�������ش���اق  وامل���ت���اب���ع���ني 
ت���راث الإم����ارات من  وال��راغ��ب��ني يف معرفة 
حيويا  وجها  متثل  اأنها  كما  ومقيمني  زوار 
م��ن وج���وه ال����رتاث ال��ث��ق��ايف الإم���ارات���ي مبا 
ت���وف���ره م���ن م��ن��اخ م��ن��ا���ش��ب جل��م��ي��ع ال����زوار 
جماليات  ا�شتك�شاف  م��ن  متكنهم  وخ���ربات 
حياة املا�شي عرب اأن�شطة متعددة تلبي تطلع 

ال��ك��ث��ر م��ن اأب��ن��اء الإم�����ارات ن��ح��و احلفاظ 
واملوروث  الأ�شيلة  والتقاليد  ال��ع��ادات  على 

ال�شعبي الإماراتي.
متنوعة  وبرامج  اأن�شطة  الفعاليات  وت�شم 
واملخت�شني  ل��ل��ج��م��ه��ور  ق��ب��ل��ة  اإىل  ت��ت��ح��ول 
والباحثني  ال������رتاث  وع�������ش���اق  وامل���ت���اب���ع���ني 
ت���راث الإم����ارات من  وال��راغ��ب��ني يف معرفة 
الفعاليات  تت�شمن  .ك��م��ا  وم��ق��ي��م��ني  زوار 
امل�شتعملة  للكتب  ال�����ش��ارق��ة  ���ش��وق  ف��ع��ال��ي��ة 
والتي �شيذهب جزء من ريع بيع الكتب اإىل 
تاأتي  حيث  ال��دول��ة  يف  اخل��ري��ة  اجلمعيات 
ال��ق��راءة كما  ع��ام  م��ع  الفعالية تزامنا  ه��ذه 
اأن للطفل ن�شيب كبر كما جرت العادة يف 

الأيام و مت تخ�شي�ش 240 فعالية لهم.

�صعيد حممد �لظه�ري ر��صد �صعيد �لظه�رير��صد بن حريز �لظه�ري ح�صن �صامل �لظه�ري تركي �لظه�ري عبد�هلل علي �لظه�ري

�صهيل ر��صد �لظه�ري عبد�هلل �صعيد �لظه�ري�ر�ص�د حممد �لظه�ري عبد�هلل حممد �لظه�ري علي حمد�ن �لظه�ري
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ليلى علوي تعتذر عن )ق�شر الع�شاق(
اعتذرت الفنانة ليلى علوي عن عدم امل�شاركة يف م�شل�شل )ق�شر الع�شاق( 
اأزمات  بعد  جم���دداً  معه  ال��ت��ع��اون  رف�شها  ب�شبب  �شاهني  مم��دوح  للمنتج 
�شيما  ل  املا�شي،  رم�شان  يف  ودافن�شي(  )هي  الوحيد  م�شل�شلهما  �شهدها 
التي  الكبرة  ال�شغط  وحالة  العمل  اإجن��از  خ��الل  بالراحة  �شعورها  ع��دم 

تعر�شت لها.

الفخراين يعود اإىل الدراما
الفخراين  يحيى  القدير  الفنان  كمال  الرحيم  عبد  ال�شيناري�شت  ر�شح 

لبطولة م�شل�شل جديد يكتبه على اأن يعر�ش خالل رم�شان 2018.
الن�ش  الفخراين  ينتظر  بينما  بعد،  امل�شل�شل  ا�شم  على  ي�شتقر  مل  كمال 
اأن  يتوقع  ال��ذي  العمل  فكرة  على  املبدئية  موافقته  بعد  موقفه  لتحديد 

يخرجه جنله �شادي الفخراين.

�صجلت جناحًا در�ميًا جديدً� يف بط�لة )فخامة �ل�صك(

�شابني فو�شو: اأحّب التمثيل مبقدار ما اأحب الغناء
- �أنا م�ص�ؤولة عن خيار�تي �لفنية معتمدة على �إح�صا�صي �خلا�س

- �لنج�مية و�لأ�صماء لي�صتا معيارً� مبقد�ر ما ه� �لأد�ء

)فخامة  يف  )ن����ور(  �شخ�شية  ت�شفني  ك��ي��ف   •
ال�شك(؟

ح�ّشا�شة جداً، ينق�شها احلب واحلنان والهتمام 
اأ�شوة بن�شاء كثرات. بعد اكت�شافها خيانة زوجها 
اآخ����ر) ي��ورغ��و �شلهوب(،  ل��ه��ا ت��ق��ع يف ح���ّب رج���ل 
خ�شو�شاً اأن حياتها الزوجية ل ترتكز على احلّب 

يف الأ�شا�ش.
مرّبرة؟ زوجها  خيانتها  اأن  ذلك  يعني  • هل 

اأنها  اكت�شافه  بعد  اجلمهور  معها  �شيتعاطف   -
تخترب احلّب للمرة الأوىل يف حياتها.

هذه  ح��ي��اة  وال��غ��م��و���ش  وال��وج��ع  الأمل  ي��ّل��ف   •
مع  من��ط��ي  ت��ط��ّور  اأي  �شت�شهد  ه��ل  ال�شخ�شية. 

تقّدم احللقات؟
�شخ�شية  لكل  بامتياز.  تراجيدي  م�شل�شل  اإن��ه   -
يكت�شفها  م���ا  ���ش��رع��ان  ال���ت���ي  اخل��ا���ش��ة  ق�����ش��ت��ه��ا 
اجلمهور، ما عدا )نور( التي �شتعرّب تدريجاً عن 

اإح�شا�شها واأفكارها مع تقّدم الأحداث.
اهتمام  اإث����ارة  يف  دوراً  ال��غ��م��و���ش  ي����وؤدي  ه��ل   •

اجلمهور جتاهها؟
يف  عنها  وال��ت��ح��دث  اجلميلة  تها  ق�شّ ب��ل  ك��ال،   -
اهتمام  يثر  م��ا  امل�شل�شل،  حم��ور  كونها  غيابها 
اجل��م��ه��ور اأك���رث ب��ه��ا. اإىل ذل���ك، ثمة ج��ان��ب اآخر 
التمثيلي وكيفية تعبري  الأداء  يتمّثل يف ح�شن 

عن هذه ال�شخ�شية.
املمثل يو�شف حّداد،  الثانية مع  • تلتقني للمرة 

اأخربينا عن هذا التعاون؟
دور  وك��ري�����ش��ت��ي��ن��ا(  )اأح���م���د  م�شل�شل  يف  اأدّي�����ت   -
)فخامة  يف  واأوؤدي  ب�����ش��واه،  امل��غ��رم��ة  خطيبته 
دائماً.  معها  يت�شاجر  التي  ال��زوج��ة  دور  ال�شك( 
اأحّبه على ال�شعيدين ال�شخ�شي والإن�شاين، وهو 

ممثل متمّيز باأدائه املتقن.
يورغو  امل��م��ث��ل  م���ع  ال��ث��ن��ائ��ي��ة  ت�����ش��ف��ني  • ك��ي��ف 

�شلهوب؟
جتربة  وه��ي  باخلطر،  حماطة  جميلة  ثنائية   -
لفتة كوننا مم�شكني بدورينا، ف�شاًل عن اأننا كنا 

ن�شحك كثراً قبل ت�شوير م�شاهدنا معاً.
• ي�شّم امل�شل�شل اأ�شماء فنّية لمعة، فهل �شّكل ذلك 
فعة  ا ر

مل�شتواه؟
- الأداء التمثيلي هو رافعة م�شتوى اأي عمل، لأن 
النجومية والأ�شماء لي�شتا معياراً مبقدار ما هو 
الأداء. يف راأيي، �شّكل اأداوؤنا ونوعية الإخراج رافعة 

امل�شل�شل ل الأ�شماء بحد ذاتها.
اأنها  كلوديا مر�شليان خ�شو�شاً  بقلم  راأيك  • ما 

موؤلفة )اأحمد وكري�شتينا( اأي�شاً؟
�شخ�شية  كل  تتابع  لأنها  اأعمالها  ق��راءة  اأح��ّب   -
عن كثب منذ بداية الن�ش حتى نهايته، فال تكون 
اإليها  ت�شيف  العك�ش  على  بل  هام�شية  منها  اأي 

الأحداث ليكون لها وجودها ودورها يف امل�شل�شل.
اأ�شامة  ال�����ش��وري  امل���خ���رج  اأ���ش��ل��وب  م��ي��زة  م���ا   •

احلمد؟
- يّركز على كيفية تقطيع امل�شاهد، حتى اإن كان 
امل�شهد ب�شيطاً اأو �شغراً، حتى اإن بع�شها ا�شتغرق 
�شاعات من الت�شوير. وهو يعتمد تقنية �شينمائية 
اأو  اأن ُيتعب امل�شاهد  الزوايا كافة من دون  مربزاً 
ة. كذلك يرتك للممثل  ي�شرق النتباه من الق�شّ

حرّية التعبر عن اإح�شا�شه اخلا�ش.
حب�شي  �شمر  امل��خ��رج  وب��ني  بينه  ال��ف��ارق  م��ا   •

)خمرج )اأحمد وكري�شتينا((؟
- هو �شيناري�شت يت�شّرف بالن�ش بال�شكل املنا�شب، 
كنت  امل�شاهد.  ُيغني  ب�شكل  املمثلني  يدير  كذلك 
اأهمية  ي��ويل  لأن���ه  الن��ط��الق معه  حمظوظة يف 

لكل دور واإن كان جمّرد )كومبار�ش(.
• هل تولني اأهمية للع�شر الذي تدور الأحداث 

يف فلكه؟
ما  اأوًل  ة  الق�شّ اأرّك���ز على  ب��ل  ذل��ك،  يهّمني  - ل 
عرو�شاً  تلقيت  ل.  اأم  لالهتمام  مثرة  كانت  اإذا 
��ّور يف  ���شُ ال���ذي  وكري�شتينا(  )اأح��م��د  بعد  ك��ث��رة 
مل  لكنني  ريفية،  وب��اأج��واء  ما�شية  زمنية  حقبة 
الع�شري،  امل�شل�شل  ال�����ش��ّك(  )ف��خ��ام��ة  اإل  اأق��ب��ل 

و�شعرت  بالق�شة  اأُعجبت  لأنني 
�شيحّب  اجل��م��ه��ور  ب����اأن 

املو�شوع املطروح.
اخ������رتت  مل����������اذا   •

ال�������������������درام�������������������ا 
ل���الن���ط���الق يف 

التمثيل بدًل 

من ال�شينما اأو امل�شرح ال�شتعرا�شي مثاًل؟
ب��ل تلقيت  اإىل ه���ذا الأم����ر  اأ���ش��ع  - ���ش��راح��ة، مل 
امل�شكور على هذه  املنتج م��روان حداد  عر�شاً من 
الفر�شة. عندما قراأت دور )كري�شتينا( خ�شيت اأن 
يربط اجلمهور بينها وبني �شخ�شيتي احلقيقية 
انعك�ش  جّيد  ب�شكل  دوري  موؤدية  خاطرت  لكنني 

اإيجاباً على م�شرتي الفنية.
الدراما؟ لك  حتققها  التي  الإ�شافة  • ما 

اأ�شتخدمها؟  ل  فلم  التمثيل  مبوهبة  اأمت��ت��ع   -
اأحب  م��ا  مب��ق��دار  التمثيل  اأح���ّب  اأن��ن��ي  خ�شو�شاً 
اإعجاباً  وال�����ش��ح��اف��ة  اجل��م��ه��ور  اأب�����دى  ال���غ���ن���اء. 
اأع��م��د فيها على  ال��ت��ي  اأدائ���ي اخل��ا���ش��ة،  بطريقة 
ال��ت��ع��ب��ر ال�����ش��ح��ي��ح ع���ن ال���ن�������ّش وال��ك��ل��م��ة كما 
ت�شميع  اأو  مبالغة  اأي  دون  وم��ن  الكاتبة  ت��ري��د 
مهما  الكلمات  بعمق  اأح�����ّش  كذلك  ا�شتظهاري. 
للتعبر  اأي�شاً  �شوتي  م�شتخدمة  ب�شيطة  كانت 

عن اإح�شا�شي وجت�شيد الن�ش.
هذا  ف��ه��ل  ال��ت��م��ث��ي��ل،  ع��ن  ب�شغف  ت��ت��ح��دث��ني   •

انعكا�ش لر�شا �شخ�شي عّما تقّدمني؟
- نعم، واأحمد اهلل على ذلك. ل اأخطط لأي �شيء 
بل اأعي�ش كل يوم بيومه وحني اأتلقى العرو�ش ل 
اأقبل �شوى ما يعجبني وُي�شعدين ويدفعني خطوة 
الأن�شب  العر�ش  دائماً  اأنتظر  لكنني  الأم��ام.  اإىل 
من دون ت�شّرع. والدليل على ذلك اأنني انتظرت 
عاماً بعد )اأحمد وكري�شتينا( رغم العرو�ش التي 
تلقيتها، ول يزال اجلميع ي�شاألني عن دوري فيه 

وهذا هو النجاح.
اآن  ومغنّية يف  الوقوف كممثلة  ترغبني يف  • األ 

على امل�شرح؟
)جرنيك(  اأداء  خ��الل  م��ن  معاً  ومثّلت  غنّيت   -
الطبيعي  من  لكنني  امل�شّورة،  واأعمايل  العملني 
ت��ق��دمي م�����ش��رح غ��ن��ائ��ي يف ح���ال كانت  اأح����ب  اأن 
كما  امل�شرحي،  النوع  ه��ذا  اأن  اإل  جميلة.  الق�شة 
رائجني  لي�شا  الغنائي،  ال�شتعرا�شي  الفيلم 
جماهرياً يف العامل العربي كما هي احلال 

يف الغرب.
املرتقبة؟ الغنائية  م�شاريعك  • ما 

���ش��ارة م�شل�شل  اأغنية  اأخ���راً  ق��ّدم��ت   -
)فخامة ال�شك( بعنوان )قلبي بريء( 
م���ن ك��ل��م��ات ���ش��ل��ي��م ع�����ش��اف واأحل���ان���ه 
وت��وزي��ع ع���ادل ع��ي��ا���ش. واأن����ا يف �شدد 

اختيار اأغاٍن جديدة.
اأي  الغنائية لكن  الألوان  • نّوعت يف 

لون يتماهى مع �شخ�شيتك؟
رومان�شية  ف��اأن��ا  الرومان�شي،  ال��ل��ون   -

جداً.
اإلم   •

تعزين جناح اأعمالك الغنائية؟
- اأعزو ذلك اإىل ح�شن خياري والتوفيق من عند 
اهلل. اأرتكز اإىل اإح�شا�شي جتاه الأغنية واأعرف ما 

يحّب اجلمهور.
املو�شيقار  اأمثال  من  مهمة  اأ�شماء  مع  • تعاونت 
الراحل ملحم بركات واليا�ش الرحباين ومروان 
تثبيت  ذلك من  �شّرع  ع�ّشاف، هل  و�شليم  خ��وري 

خطاك الفنية؟
باأنه  ي�شعر  اأن  يحّب  ف��ّن��ان  م��ن  م��ا  اإمن��ا  - طبعاً، 
الأغنية  لأن  ل��ي��ن��ج��ح  اآخ����ر  ���ش��خ�����ش  اإىل  ي��ح��ت��اج 
اجلميلة تنجح بنف�شها حتى اإن كان موؤلفها ا�شماً 
���ش��اع��داً ولي�ش خم�����ش��رم��اً. ���ش��ودف ت��ع��اوين مع 
عّدة  اأغ��اين  �شمعت  لكنني  ومهمة  كبرة  اأ�شماء 

قبل اختياري الأن�شب.
اأي  الكبرة تخ�شى املخاطرة مع  الأ�شماء  • لكّن 

فّنان، اأولي�شت ثقة مبوهبتك؟
و�شغفي  ال�شوتية  ق��درات��ي  ي��درك��ون  ه��م  اأوًل،   -
بعملي وفّني الذي هو هوايتي وغايتي الوحيدة، 
التي  اأقوم بكل ما يلزم لإجناح الأغنية  وبالتايل 

اأفيها حّقها.
عبد  )كلمات  اخلليجية  )ي��وه(  اأغنية  قّدمت   •
اهلل امللحم، اأحلان املحب، توزيع اأحمد ال�شدي(، 

فكيف يتفاعل اجلمهور اخلليجي مع اأعمالك؟
م���ن اجلمهور  وم��ت��اب��ع��ة  دائ�����م  ت���وا����ش���ل  ث��م��ة   -

اخلليجي، وقد اأبدى اإعجابه بهذه الأغنية.
طرح  ح�شاب  على  املنفردة  لالأغاين  رواج  • ثمة 

لني؟ الألبومات، فاأي اأ�شلوب ترويجي تف�شّ
- قّدمت األبوماً غنائياً بعنوان Stop �شّم اأعمايل 
املنفردة التي طرحتها �شابقاً ف�شاًل عن �شبع اأغاٍن 
جديدة، لكنني اأرى اأن الأغنية )ال�شينغل( اأف�شل، 
ول اأفهم �شبب ال�شتمرار يف طرح الألبومات التي 

مل تعد رائجة حتى يف الغرب.
هل  ل��ل��م��ح��ط��ات،  الإن���ت���اج���ي  ال���رك���ود  ظ���ل  • يف 
ب��ات��ت امل��واق��ع الإل��ك��رتون��ي��ة و)ال��ي��وت��ي��وب( ممراً 

للت�شويق؟
- ن��ت��ّك��ل ك��ث��راً ع��ل��ى ه���ذه امل���واق���ع، وال��دل��ي��ل اأن 
م�شاهدة  ن�شبة  ي�شّجل  )يوتيوب(  على  الفيديو 

اأكرث من اأي ن�ّش من�شور يف �شحيفة.
جناحك  ب�شبب  الغنائي  اإنتاجك  يتاأثر  األ��ن   •

الدرامي وتلقيك عرو�شاً يف هذا الإطار؟
اأب��داً، ما دمت �شغوفة بالثنني واأ�شتمتع كثراً   -
بكل م��ا اأق���وم ب��ه ورا���ش��ي��ة ج���داً م��ن دون قلق اأو 
لئال  عمل  لكل  وقتي  تكري�ش  اأ�شتطيع  اإح��ب��اط، 
ي��اأت��ي ع��ل��ى ح�����ش��اب ع��م��ل اآخ����ر، خ�����ش��و���ش��اً اأنهما 
اإىل  اأع���زو جن��اح��ي  اأخ����رى،  م��ن جهة  خمتلفان. 
جديد  عمل  اأي  لطرح  املنا�شب  التوقيت  اإدراك���ي 
ن�شاطي  م��ع  التمثيلي  ن�����ش��اط��ي  ي��ت��داخ��ل  ل  ك��ي 

الغنائي.
الفنّية؟ خياراتك  لتحديد  تتكلني  • عّمن 

- اأنا م�شوؤولة عن خياراتي الفنية معتمدة على 
اآراء  اإح�����ش��ا���ش��ي اخل��ا���ش. لأن الت��ك��ال ع��ل��ى 
لذا  الأم�����ام،  اإىل  يدفعني  ل��ن  الآخ���ري���ن 
ال�شتماع  من  ب��دل  املخاطرة  ل  اأف�شّ
لن  ال��ذي��ن  الآخ��ري��ن  ن�شائح  اإىل 

يطّبقوها على اأنف�شهم.
املقبلة  م�شاريعك  م��ا   •

بعد امل�شل�شل؟
ب��ع��د من  ن��ن��ت��ه  - مل 
ت�������ش���وي���ر )ف���خ���ام���ة 
ال�����ش��ك(، ل���ذا م��ا من 

م�شاريع مقّررة بعد.
املغنية  م����ن  ج������زء   •
فو�شو  ���ش��اب��ني  وامل��م��ث��ل��ة 
اآخ����ر غربي،  ع��رب��ي وج����زء 
اأّث��ر ذلك يف �شخ�شيتها  فهل 

الفّنية؟ 
)طبعاً،  ال�شاأن:  ه��ذا  يف  تقول   -
اأ�شلوبهّن  العربيات  الفنانات  تغّر 
ليتما�شى مع املو�شيقى الغربية، فيما 
اأملك ذلك بالفطرة بف�شل انتمائي اإىل 
عائلة عربية وولدتي يف ال�شعودية، فيما 
يجري يف دمي عرق غربي اأي�شاً. �شاعدين 

هذا اخلليط على ابتكار �شخ�شيتي الغنائية(.
وت��ت��اب��ع: )ع��ل��ى ك���ٍل، ن��ح��ن ك��ع��رب ن��ح��ّب التقّدم 
ون��ن��ظ��ر اإىل اخل�����ارج لأج����ل ال���ت���ط���ّور، ل��ك��ن��ن��ي ل 
اأحتاج اإىل القيام باأي جمهود يف هذا الإطار على 

�شعيدي ال�شكل اخلارجي والغناء(.

ل  بعد جناحها يف بط�لتها �لدر�مية �لأوىل )�أحمد وكري�صتينا( ُت�صجاّ
بط�لة  يف  جديدً�  در�م��ي��ًا  جناحًا  ف��ص�  �صابني  �للبنانية  �لفنانة 
)فخامة �ل�صك( �لذي ُيعر�س عرب حمطة MTV �للبنانية. كذلك 
ت�صتعد لختيار �أغاٍن جديدة بعد �أد�ئها �أغنية �صارة �مل�صل�صل )قلبي 
بريء( وحتقيقها �نت�صارً� و��صعًا. عن �لتمثيل و�لغناء كان مع �صابني 

هذ� �حل��ر: 
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ل�شحة الظهر.. �شروط 
الو�شعيةال�شليمة عند النوم

بفائدة  يتمتع  النوم  اإن  �شنايدرهان:  راينهارد  الأمل��اين  العظام  ج��ّراح  قال   
الغ�شاريف  وا�شت�شفاء  اإراح��ة  ي�شاعد على  اإنه  الظهر، حيث  كبرة ل�شحة 
اأن حتقق هذه  ���ش��ن��اي��دره��ان،  واأ���ش��اف  وال��ع�����ش��الت.  الفقرية  والأق���را����ش 
بني  التبديل  ينبغي  حيث  ال�شحيحة،  ال��ن��وم  و�شعية  ي�شرتط  ال��ف��ائ��دة 
S، وو�شعية  الفقري �شكل حرف  العمود  التي يتخذ فيها  و�شعية الظهر، 
من  حم��ذرا  م�شتقيماً،  و�شعاً  الفقري  العمود  فيها  يتخذ  التي  اجل��ان��ب 

و�شعية البطن، حيث تتعر�ش فيها املفا�شل والع�شالت لل�شغط.

تعرف على اأف�شل واأ�شواأ 
الأطعمة وامل�شروبات قبل النوم

الأرق م�شكلة تزعج الكثرين، كما اأن حلم اخللود اإىل النوم مبجرد مالم�شة 
الفرا�ش يعترب �شعب املنال بالن�شبة لعدد كبر اأي�شاً من النا�ش.

النوم الهانئ،  فاإذا كنت ممن يق�شون وقتاً طوياًل يف الفرا�ش باحثني عن 
ب�شرعة  ال��ن��وم  يف  ال�شتغراق  على  ت�شاعد  التي  الأطعمة  م��ن  ع��دد  فاإليك 
الأطعمة يتعني عليك جتنبها متاماً  اأخ��رى من  اأن��واع  اإىل  اإ�شافة  مذهلة، 
قبل النوم، وفق ماجاء يف موقع "بولد�شكاي" املعني بال�شحة وهي كالآتي:

اأف�شل الأطعمة لنوم هانئ:
ي�شاعد  ال��ذي  الرتبتوفان  مركب  على  احلليب  يحتوي  احلليب:   –  1
ال�شروتونني  ه��رم��ون  اإن��ت��اج  على  ي�شاعد  كما  ال���ش��رتخ��اء،  على  اجل�شم 

املهدئ.
2 - البطاطا احللوة: لحتوائها على الكربوهيدرات املعقدة والبوتا�شيوم، 

فاإن البطاطا احللوة من الأطعمة التي ت�شاعد على النوم.
على  امل�شاعدين  والبوتا�شيوم  املاغني�شيوم  على  املوز  يحتوي  املوز:   –  3

النوم ب�شكل اأف�شل.
اإىل  اخللود  على  النوم  قبل  الكرز  من  حفنة  تناول  ي�شاعد  – الكرز:   4
وال���ذي ي�شبب  امليالتونني  اإف���راز ه��رم��ون  اأ���ش��رع، لأن��ه يحفز  ب�شكل  ال��ن��وم 

الإح�شا�ش بالنعا�ش لياًل يف الظالم.
ت�شاعد  فهي  لذا  معقدة،  كربوهيدرات  على  الكينوا  حتتوي  – الكينوا:   5

على النوم ب�شكل اأ�شرع.

اأما الأطعمة وامل�شروبات التي يجب تفاديها لياًل فهي:
النوم  اإف�شاد  يف  الكحولية  امل�شروبات  تت�شبب  الكحولية:  امل�شروبات   -  1

بكرثة ال�شتيقاظ لياًل.
الكافيني  على  التي حتتوي  الطاقة  وم�شروبات  القهوة  تعد  – القهوة:   2

من اأ�شواأ ما ميكن تناوله قبل النوم، لذا ين�شح بتجنبها لياًل.
الغنية  الأط��ع��م��ة  ت��ن��اول  ي���وؤدي  احل���ارة:  بالتوابل  الغنية  الأط��ع��م��ة   -  3
باملعدة  ا�شطرابات  ي�شبب  ما  امل��ع��دة،  حم�ش  ارجت��اع  اإىل  احل��ارة  بالتوابل 

تعيق ال�شرتخاء والنوم.

ع�صرين؟  يف  عا�س  �لذي  �ل�صاعر  على  يطلق  • ماذ� 
-�شاعر خم�شرم 

�صعره؟  قتله  �لذي  �ل�صاعر  ه�  • من 
-املتنبي 

غر�ب؟  جمع  ه�  • ما 
-اأغربة ، غربان ، اأغرب 

�ل�صعر�ء؟  �أ�صعر  ه�  • من 
-امروؤ القي�ش 

�أبابيل؟  كلمة  مفرد  • ما 
اأبالة 

ع�صا؟  كلمة  مثنى  ما   84-
-ع�شوان 

يلتئم. حتى  مرات  عدة  جرحه  ي�شمد  �شائاًل  تفرز  بغدد  مملوء  فهو  الدائم  �شالحه  القط  • ل�شان 
وعيدان  ال��ط��ني  با�شتعمال  امل��ك�����ش��ورة  ق��دم��ه  بتجبر  ق��ام  ط��ائ��ر  ع��ن  �شمع  اأن���ه  الباحثني  اأح���د  روى   •

احلطب.
بق�شرها.  ناأكلها  اأن  ينبغي  ولذلك  ق�شرها  يف  يوجد  الفاكهة  فيتامينات  من  جزء  • اأكرب 

بع�ش  اأن  كما  الهواء  لأك�شدة  فيتاميناته  يعر�ش  فالأنتظار  ب�شرعه  تناولة  يجب  وحده  الفاكهة  • ع�شر 
الأنواع تف�شد ب�شرعه واأهمها اجلزر. 

عندما  املخ  يفرزها  لالأمل  م�شكنة  كيمائية  مواد  على  حتتوي  اأنها  تبني  الب�شر  دموع  حتليل  ال  خل  • من 
يبكي الأن�شان.

اأر�شا.  ي�شقط  اأن  قبل  �شاعات  لب�شع  واقفاً  يظل  فانه  واقف  وهو  الفيل  مات  • اإذا 
كيلومرتات   8 م�شافة  على  من  �شماعه  ميكن  الأ�شد  • زئر 

اخلم�شني.  �شن  حتى  التكاثر  على  قادرة  وتظل  عاما   75 حتى  تعي�ش  • النعامة 
اأيام.   10 من  يتاألف  الأ�شبوع  كان  الفرعونية  م�شر  • يف 

نف�شها.  �شته�شم  فاإنها  واإل  اأ�شبوعني  كل  جديدة  خماطية  بطانة  تفرز  اأن  الإن�شان  معدة  على  • يتعني 
النمل  م�شتعمرات  على  غ��ارات  ي�شن  لأنه  وذلك  ال�شفاح(  )النمل  با�شم  ي�شتهر  النمل  من  نوع  هناك   •
العمل  على  وي��ج��ربه  النمل  ذل��ك  م��ن  ع��ددا  يقتاد  ث��م  حمتوياتها  وينهب  ملكاتها  يقتل  حيث  ل��ه  امل��ج��اورة 

كعبيد لديه! 

اال�سد املخادع

مرمي حممد بني ها�شم
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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�شاره ي��شف يا�شني 
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.

اأروى عبداملنعم حمم�د 
ومتعاونه  درا�ستها..  يف  متفوقة 
والتلوين..  الر�سم  مع زمالئها. تهوى 
يف  معلمة  ت�سبح  ان  وتتمنى 
اإىل  �سورتها  وتهدي  امل�ستقبل.. 

جميع الأهل والأ�سدقاء.

�شاره ل�ؤي بني عطا 
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.

�خل�س
املركبة،  العائلة  من  اخل�ش 
وهو من املحا�شيل املرتفعة 
ال��غ��ذائ��ي��ة، كما  ال��ق��ي��م��ة  يف 
اأ�شكال  اأن��ه نبات حويل وله 
يختلف  ول���ذل���ك  م��ت��ن��وع��ة، 
باختالف  الأوراق  ط����ول 
اأ����ش���ن���اف���ه، اأم�����ا ال���ث���م���ار اأو 
ال�������ب�������ذور ف����ه����ي ����ش���غ���رة 
احل��ج��م ول��ون��ه��ا غ��ال��ب��اً بني 
الأ�شود،  اإىل  مي��ي��ل  غ��ام��ق 

واأهم الأ�شناف املنت�شر زراعتها الإتوب والبلدي والرومي. 
من  قليلة  وكميات  ال�شكريات  من  كبرة  ن�شبة  على  اخل�ش  اأوراق  حتتوي 
والكال�شيوم  وال��ف�����ش��ف��ور  واملنجنيز  ال��ب��وت��ا���ش��ي��وم  م��ث��ل  امل��ع��دن��ي��ة  الأم����الح 

واحلديد، وهو م�شدر غنى بالفيتامينات وخا�شة فيتامني )ه�(. 
يوجد يف و�شط اأوروبا ومنطقة البحر الأبي�ش وجنوب رو�شيا. 

الأجزاء امل�شتعملة اجلذور والأوراق. 
الأع�شاب وعالج  تهدئة  فى  وفوائده  اخل�ش  نبات  امل�شريني  قدماء  عرف 

العقم وزيادة اخل�شوبة؛ نظرا لحتوائه على فيتامني )ه�(. 
واخل�ش دواء م�شكن اأو مهدئ ومرطب للب�شرة و�شاف لالأرق 

وي��ع��ت��رب اخل�����ش م��ل��ني ج��ي��د، وي��ف��ي��د ف��ى ح���الت ال���ش��ط��راب��ات الوظيفية 
وت�شلب ال�شرايني 

الريا�شة  التمارين  ملمار�شة  الأف�شل  امل��دة  اإىل  حديثة  درا�شة  تو�شلت 
بع�ش  عر�شت  كما  واجل�شم،  الدموية  ال���دورة  لتن�شيط  ال��ي��وم،  خ��الل 
ممار�شة  جانب  اإىل  احلياة  تنظيم  يف  ت�شاعد  التي  الإ�شافية  النقاط 

التمارين.
 Ryan و   Joshua Millburn قام اخلبران  ال�شياق  ويف هذا 
Nicodemus بدرا�شة بع�ش الطرق التي من �شاأنها حت�شني حياة 
املدة الالزمة  الريا�شية والتي قّدروا  التمارين  اأهمها  ال�شخ�ش، ومن 

للقيام بها ب� 18 دقيقة.
الدموية  وال���دورة  اجل�شم  لتن�شيط  الأن�شب  امل��دة  ه��ي  ه��ذه  اأن  واأك���دا 
وتخفيف التوتر وغرها الكثر من الفوائد، والتمرين ملدة 18 دقيقة 

ُيغنيك عن الذهاب ل�شالت الريا�شة والتدريب ل�شاعات اأطول.
الوحيد  ال��ه��دف  ي��ك��ن  للتمارين مل  الأم��ث��ل  ل��ل��ف��رتة  ال��و���ش��ول  ول��ك��ن 
للدرا�شة، بل ذكروا جمموعة من الأمور الإ�شافية التي من �شاأنها اأن 

تب�ّشط بع�ش الأمور يف حياتك ويف نف�ش الوقت �شتقوم بتح�شينها.

اأعمال اأخرى مفيدة:
لطريقة  قيمة جديدة  ت�شيف  اأن  �شاأنها  التي من  املهمة  الأعمال  اأول 
حياتك هي تنظيمك لأمورك املالية، وذلك عن طريق تخ�شي�ش قائمة 
حلاجياتك تقوم بت�شنيفها ح�شب احلاجة لها )مهمة جًدا، مهمة، �شيئ 

اأنت معجب به(.
ا خالل الدرا�شة اأن تنظيم العالقات مع الآخرين،  وذكر الباحثان اأي�شً
من �شاأنه اأن يح�ّشن من اأ�شلوب حياتك وذلك عن طريق عدم التعّمق يف 

العالقات مع كل معارفك، وذلك حفاظا على الوقت.
واأ�شافا، اأن عدم املبالغة يف عواطفك وا�شتيعاب الأمور وتفهمها بعقالنة 
من �شاأنه اأن يح�ّشن من طريقة العي�ش لالأفراد، وكذلك عدم املبالغة يف 

ا�شتعمال التقنية كالهواتف الذكية.
واأحد الأمور التي تو�شل اإليها الباحثان، خالل الدرا�شة الأثر الكبر 
كنت جتل�ش يف  فلو  �شخ�شيتك،  بك على  املحيط اخلا�ش  للفو�شى يف 

مكان غر مرتب، فهذا من �شاأنه اأن يبعرث اأفكارك.

اأمور ب�شيطة لتنظيم احلياة وتن�شيط الدورة الدموية

فيل ير�س �ل�صياح باملاء يف �لحتفال مبهرجان مياه �ص�نغكر�ن يف مقاطعة �أي�تهايا، �صمال بانك�ك. )رويرتز(

و�شل اإىل الغابة اجلميلة ا�شد �شخم اجل�شم كث اللبدة عيناه وا�شعتان و�شوته عال ي�شم الآذان.. اتخذ من 
احد الكهوف الوا�شعة عرينا له وبعد ان افرت�شه رفع على بابه راية بي�شاء كبرة، ا�شتعجبت حيوانات القرية 
من ذلك لكنه طماأنهم وقال لهم: انا ل اأتناول غر النباتات فقط فقلبي ل يطاوعني على اأكل حلوم ا�شدقائي 
احليوانات ومعدتي مري�شة ل ته�شم اللحم وانا اخلد اإىل النوم كثرا جدا ول وقت عندي لل�شيد، واحب ان 
اجل�ش يف بيتي كثرا فاأرجو من ان ت�شرفوين دائما بزيارتكم ومن لديه م�شكلة اي�شا ا�شتطيع ان احلها له فقد 

كنت حكيم غابتي.
�شدقت احليوانات الطيبة ال�شد املخادع وملدة ا�شبوع كانت احليوانات تدخل عنده تزوره وتخرج �شعيدة من 
تلك الزيارة حتى جاء وقت بداأت بع�ش احليوانات تختفي �شيئا ف�شيئا وبداأت الغابة حت�ش بالقلق منهم من 
يقول هاجرت ومنهم من يقول غادرت لكن الثعلب املكار مل يقل �شيئا بل بداأ يف مراقبة بيت ال�شد مراقبة 
جيدة حتى تاأكد متاما ان هناك من يدخل ول يخرج ولن ال�شد مل يكن نظيفا فقد كان ينتهي من وجبته 
ويلقي العظام داخل الكهف بعيدا عن العني لكن ذلك مل يخف رائحتها العفنة وذهب الثعلب واخرب �شكان 

الغابة مبا يفعله ال�شد املخادع.
اعيت الفكار احليوانات فيما يفعلونه بذلك ال�شد ومل يجدوا الجابة ال عند القط الذي قال: نقوم بزيارة 
جماعية لال�شد ولن ي�شتطيع ان ياأكل منا احدا واأثناء ذلك دعوين ا�شتو�شح الكهف بنف�شي وبعد ان قاموا بتلك 
الزيارة تاأكد للجميع انه لي�ش هناك من خمرج لال�شد غر باب الكهف فقط، لذا ا�شتعد اجلميع لتقدمي بع�ش 
باأعداد كبرة  الكهف  ا�شتطاع من حجارة واجتمعوا يف مدخل  املتوا�شعة لال�شد فحمل كل منهم ما  الهدايا 
وباأيديهم القوية وبقلوبهم احلزينة ورف�شهم لوجود من يخدعهم اخذ اجلميع يف قذف ال�شد باحلجارة وكلما 
انتهت اتوا بغرها حتى اأمتالأ الكهف بها واأ�شبحت �شدا يحول دون خروج ال�شد بل لقد قام الفيل ومبعاونة 
ا�شحابه بحمل جذوع ال�شجار القوية واغلقوا بها باب الكهف متاما وبعد ذلك بيومني كانت رائحة ال�شد امليت 

تعلن عن هزميته �شر هزمية و�شقوط رايته البي�شاء على باب الكهف.


