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�لغذ�ء �ل�ضحي من �أهم مقومات �ضبط 

م�ضتويات �ضكر �لدم خالل رم�ضان
اأكد اأطباء خمت�سون مبر�ض ال�سكري اأن التخطيط والإملام بالبدائل 
فوائد  جلني  ال�سكري  مر�سى  ي��ل��زم  م��ا  ك��ل  ه��و  ال�سحية  ال��غ��ذائ��ي��ة 

ال�سيام خالل �سهر رم�سان املبارك .
واأكد الدكتور �سميم ماجد متو اأخ�سائي الطب الداخلي والغدد يف 
امل�ست�سفى الكندي التخ�س�سي بدبي اأنه يتعني بدء التخطيط لل�سيام 
من ا�ست�سارة الطبيب للتاأكد من تاأثرياته على �سالمة ال�سائمني يف 

�سوء املعطيات ال�سحية لكل منهم.
والحتياجات  البدنية  اللياقة  لتقييم  الطبيب  ا�ست�سارة  ان  واأو�سح 
الغذائية والأمور الواجب القيام بها اأو البتعاد عنها تاأتي على راأ�ض 
الأولويات لفتا اإىل اأن ح�سن اإدارة مر�ض ال�سكري اأو اأي مر�ض اآخر 

من اأمرا�ض احلياة الع�سرية يتيح ال�ستمتاع باحلياة ب�سورة اأكرب .
يف  ال�سريرية  التغذية  اأخ�����س��ائ��ي  ال��دي��ن  تقي  ع��الء  ال��دك��ت��ور  وق���ال 
وجبات   3 تناول  ال�سروري  من  ان��ه  التخ�س�سي  الكندي  امل�ست�سفى 
يوميا خالل ال�سهر الف�سيل وهي وجبة الإفطار واأخ��رى خفيفة يف 
الوجبات  ت��ن��اول  ت��اليف  يف  ذل��ك  ي�ساهم  حيث  ال�سحور  ووج��ب��ة  الليل 
على  يحافظ  م��ا  الإف��ط��ار  ���س��اع��ات  خ��الل  متوا�سل  ب�سكل  اخلفيفة 

م�ستويات �سكر الدم ل�سيما عند مر�سى ال�سكري.
ال��ربوت��ي��ن��ات واملعادن  ن��ظ��ام غ��ذائ��ي م��ت��وازن م��ن  اأن اعتماد  وا���س��اف 
والكربوهيدرات وال�سوائل والألياف مع احلفاظ على م�ستويات �سكر 
الدم حتت ال�سيطرة ت�سكل مبجملها اأبرز عوامل ال�سيام ال�سحي عند 
مر�سى ال�سكري منوها باأن تناول 3 حبات متر وكوب من املياه عند 
�سكر  الطاقة واحلفاظ على م�ستويات  ا�ستعادة  ي�ساعد على  الإفطار 

الدم عند حدودها الطبيعية .
متنح  وه��ي  اجل�سم  خلاليا  مهما  عن�سرا  تعد  الربوتينات  اأن  وذك��ر 
اإح�سا�سا بال�سبع وتقلل ال�سهية لتناول احللويات حيث تعترب اللحوم 
والبقوليات ومنتجات الألبان غنية بالربوتينات لذا يتعني اأن ينطوي 
امل�سادر موؤكدا  تلك  واحد من  ال�سكري على  ملر�سى  الغذائي  النظام 
على �سرورة اأن تنطوي كل وجبة على الكربوهيدرات املركبة مثل الرز 
والبطاطا والربغل والتي يتم امت�سا�سها ببطء يف اجل�سم ما ي�سمن 

�ساعات.  5 اإىل  ا�ستقرار م�ستويات �سكر الدم ملدة ترتاوح من 4 
واأو�سح انه يجب تق�سيم الطبق الرئي�سي اإىل 3 اأق�سام بحيث يحتوي 
ن�سفه على اخل�سار وربعه على مكونات غنية بالكربوهيدرات املركبة 
وربعه الأخري على اللحم الأحمر بدون دهون اأو اأحد بدائل اللحوم 
ما ي�سمن تناول وجبة �سحية ومتوازنة". واأ�سار الدكتور عالء تقي 
الدين اإىل اأن تناول احللويات مبا�سرة بعد الإفطار يوؤدي اىل انتفاخ 
الذي  الأم��ر  ال��دم  �سكر  وتقلبات يف م�ستويات  اله�سم  وب��طء  البطن 
يعزز �سهية مر�سى ال�سكري لتناول مزيد من احللويات مو�سحا اإن 
تناول قطعة حلويات بحجم الإ�سبع يوميا بعد �ساعة اإىل 3 �ساعات 
اإع��داد حلويات منخف�سة  اإمكانية  الأمثل مع  الإفطار هو احلل  من 
ال�سعرات احلرارية يف املنزل منوهااإىل �سرورة احلفاظ على م�ستويات 
اإذ يتعني على مر�سى ال�سكري �سرب  �سليمة من ال�سوائل يف اجل�سم 

الكثري من املياه والقليل من امل�سروبات الرم�سانية .

لهذ� �ل�ضبب.. �غ�ضلي �ضعرك باخلّل
وجمال  �سحة  مفتاح  يعد  اخل��ّل  اأن  "فيتال" الأمل��ان��ي��ة  جملة  ذك��رت 
اإليه  وُيعيد  بال�سحة  مفعماً  مظهراً  ال�سعر  مينح  ان��ه  حيث  ال�سعر، 

ملعانه وبريقه.
بقايا  م��ن  ال�سعر  تخلي�ض  ع��ل��ى  يعمل  اخل���ّل  اأن  امل��ج��ل��ة  واأو���س��ح��ت 
يحارب  اأن��ه  كما  اجل��ريي��ة،  الرت�سبات  تكّون  ومينع  العناية  منتجات 
الق�سرة واحلكة بفروة الراأ�ض، بالإ�سافة اإىل اأنه ي�ساعد على ا�ستعادة 

الأُ�ض الهيدروجيني الطبيعي لل�سعر.
ولهذا  لل�سعر.  كغ�سول  اخل��ل  ا�ستعمال  ميكن  امل��زاي��ا،  بهذه  وللتمتع 
الغر�ض يتم مزج كوب من املاء مع ن�سف كوب من اخلل، ثم تطبيق 
املزيج كغ�سول بعد غ�سل ال�سعر كاملعتاد، ثم �سطف ال�سعر جيداً، كي ل 

ترت�سب بقايا اخلل به.
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�رتفاع �ضغط �لدم 
يهاجم �لأطفال �أي�ضًا

ح���ذرت ال��راب��ط��ة الأمل��ان��ي��ة لأط���ب���اء الأط���ف���ال وامل��راه��ق��ني م��ن اأن ارتفاع 
اكت�سافه  ما يتم  اأنه غالباً  اإىل  اأي�ساً، م�سرية  الدم يهاجم الأطفال  �سغط 

بال�سدفة. 
منتظمة  ب�سفة  وقائية  لفحو�سات  الأط��ف��ال  باإخ�ساع  ال��وال��دي��ن  تو�سي 
يف  الطفل  اإ�سابة  خطر  ف�سريتفع  واإل  مبكرا،  وعالجه  املر�ض  لكت�ساف 
األ  مرحلة لحقة من العمر بالأمرا�ض املرتتبة على ارتفاع �سغط الدم، 
الكلى وتلفيات الأوعية  القلبية وال�سكتة الدماغية وتلفيات  وهي: الأزمة 

الدموية. 
الأطفال يف  الدم لدى  ارتفاع �سغط  اإىل  املوؤدية  وتتمثل عوامل اخلطورة 
العامل  جانب  اإىل  الأم���د،  طويل  النف�سي  والتوتر  احلركة  وقلة  البدانة 

الوراثي.
وميكن مواجهة خطر ارتفاع �سغط الدم لدى الأطفال من خالل اإنقا�ض 
باتباع نظام غذائي �سحي يقوم على  اإ�سراف الطبيب، وذلك  ال��وزن حتت 
الإكثار من اخل�سروات والفواكه ومنتجات احلبوب الكاملة والإقالل من 
الأن�سطة  ممار�سة  على  املواظبة  اإىل  بالإ�سافة  ال�سريعة،  والوجبات  امللح 

احلركية مبعدل ل يقل عن �ساعة يومياً. 
ال�سديدة  املر�سية  احل��الت  يف  ميكن  ال�سحي  احلياة  اأ�سلوب  جانب  واإىل 

اللجوء اإىل العالج الدوائي اأي�ساً. 

فو�ئد مذهلة لعرق �ل�ضو�س!
ال�سو�ض عنا�سر مهمة جداً  ي�سمل عرق 
الدرا�سات  اأظ��ه��رت  اإذ  الإن�����س��ان،  ل�سحة 
اأن�����ه ل���ه م��ن��اف��ع ك���ث���رية يف ع����الج بع�ض 

الأمرا�ض.
وخ����الل ���س��ه��ر رم�����س��ان امل���ب���ارك، يظهر 
ع�����س��ري ع����رق ال�����س��و���ض ب�����س��ك��ٍل رائ����ج يف 
الذي  امل�سروب  هذا  املجتمعات،  خمتلف 
يحتوي على مادة الغل�سرهيزين الأكرث 
كما  ال�������س���ك���ر،  م����ن  م�����رة  ب�50  ح������الوة 
املكونات  400 من  يحتوي على ح��واىل 

املختلفة.
ي�سفي  ال�سو�ض  ع��رق  اأن  يبدو  م��ا  وعلى 
من  يحّد  كما  امل��ع��دة  قرحة  م�سكلة  م��ن 
ويعمل  حدوثها،  عند  باحلرقة  ال�سعور 
ومي��ن��ع منو  ال��دائ��م  ال�سعال  اإزال����ة  على 

البكترييا والفريو�سات والفطريات. 
قدرته  اأثبتت  ال��درا���س��ات  اإح��دى  اأن  كما 
اأمرا�ض خطرية مثل التهاب  على �سفاء 

.C والتهاب الكبد A الكبد
وم����ادة  ال��غ��ل�����س��ره��ي��زي��ن  م�����ادة  اأّن  ك��م��ا 
بكرثة  املتوفران  الغل�سرهيزين  حام�ض 
م���ن تقليل  ال�����س��و���ض مي��ن��ع��ان  ع����رق  يف 
يقلل من  ال��ذي  اجل�سم،  الكورتيزون يف 
يف  وال��ت��ورم  امل�ساحب  والأمل  الل��ت��ه��اب 

موقع الإ�سابة.

م�ضكلة عدم فقد�ن �لوزن رغم 
�ل�ضيام..�ل�ضباب و�حللول �ص 23

�لتعب �مل�ضتمر.. 
عالم يدل؟ 

"كوزموبوليتان"  جم��ل��ة  اأوردت 
بدون  امل�ستمر  التعب  اأن  الأمل��ان��ي��ة 
اأ�سباب وا�سحة ينذر بنق�ض احلديد 
بع�ض  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  اجل�����س��م،  يف 
ال�سداع  مثل  الأخ����رى،  الأع��را���ض 
وال��������دوار و���س��ع��ف ال���رتك���ي���ز، اإىل 
اجلمالية،  الأع��را���ض  بع�ض  جانب 
م��ث��ل ت��ق�����س��ف ال�����س��ع��ر والأظ����اف����ر 

و�سحوب الب�سرة. 
بال�سحة  املعنية  امل��ج��ل��ة  واأ���س��اف��ت 
يهاجم  اأن نق�ض احلديد  واجلمال 
�سبيل  ع��ل��ى  خ��ا���س��ة،  ب�سفة  امل�����راأة 
اأو  ال�سديد  احلي�ض  ب�سبب  امل��ث��ال 
والر�ساعة.  احلمل  فرتتي  خ��الل 
مرحلة  يف  ال�سباب  يهاجم  اأن��ه  كما 
قد  ذل��ك  اإىل  وبالإ�سافة  املراهقة. 
ن��ق�����ض احل���دي���د يف اجل�سم  ي��رج��ع 
القهوة  ����س���رب  يف  الإف���������راط  اإىل 
وال�����س��اي الأ���س��ود وت��ن��اول منتجات 
ا�ست�سارة  وينبغي  الأبي�ض.  الدقيق 
الأعرا�ض  مالحظة  عند  الطبيب 
لإج�����راء فح�سوات  ال��ذك��ر  ���س��ال��ف��ة 
للتحقق من نق�ض احلديد. وميكن 
ع����الج ن��ق�����ض احل���دي���د م���ن خالل 
ت���ن���اول الأط���ع���م���ة ال��غ��ن��ي��ة ب���ه مثل 
البي�ض  و�سفار  والأ�سماك  اللحوم 
وال����ب����ق����ول����ي����ات، ك���ال���ع���د����ض وف����ول 
ال�سويا، واملك�سرات، كاللوز والبندق 
والفواكه  ال��ع�����س��ل��ي،  ال��ق��رع  وب����ذور 
املجففة، كامل�سم�ض والتمر، ورقائق 
ال�����س��وف��ان وح���ب���وب ال��ك��ي��ن��وا. كما 
ميكن اللجوء اإىل تعاطي مكمالت 

احلديد عند ال�سرورة. 

هذه �لأطعمة 
توؤثر على مز�جك

م���ع ت��ن��اق�����ض ع���دد ال�����س��اع��ات التي 
خالل  الطعام  النا�ض  فيها  يتناول 
اأخ�سائيو  ي���دع���و  رم�������س���ان،  ���س��ه��ر 
الطعام،  لنوعية  لالنتباه  التغذية 
ومدى تاأثريه على مزاج الأ�سخا�ض 
وقدرتهم على ال�سرتخاء. واأو�سحت 
اأخ�سائية التغذية يف م�ست�سفى دانة 
الإمارات األي�ض �سابوجني، اأن هناك 
ت�ساعد  ال��ط��ع��ام  م��ن  معينة  اأن�����واع 
وال�سرتخاء،  امل����زاج  حت�سني  ع��ل��ى 
الغذائية  ال����ع����ادات  اأن  اإىل  لف��ت��ة 
ت���وؤث���ر ب�سكل  ال��ري��ا���س��ة  ومم��ار���س��ة 
 ، الإن�����س��ان. وقالت  كبري على دم��اغ 
الأ�سخا�ض  ي�ساعد  املاغني�سيوم  اإن 
ال���ذي���ن ي�����س��ع��رون ب��ال��ت��وت��ر وغري 
النوم، وهو موجود يف  قادرين على 
الداكنة  ال�سوكولتة  مثل  اأط��ع��م��ة 
واخل�سروات  والأف����وك����ادو،  وامل����وز 

اخل�سراء كال�سبانخ.

تتز�يد يف �الآونة �الأخرية ظ�هرة ��ستغن�ء �الأمل�ن عن �ملو�د �حليو�نية يف م�أكوالتهم �لغذ�ئية �أو 

�أم قر�ر �أخالقي و�ٍع  "�خل�سرية" �أو �لطع�م �لنب�تي.. فهل هي مو�سة جديدة  م� يطلق عليه 

للحف�ظ على �لرثوة �حليو�نية؟

�فتتحت �نكيه كوك�س، يف مدينة بون �الأمل�نية، مقهى للم�أكوالت �لنب�تية، وفيه ال تقدم 

بلنب  قهوة  غر�ر  على  �حليو�نية،  �ملو�د  من  خ�لية  منتوج�ت  �سوى  �الأمل�نية  �ل�سيدة 

�للوز �أو �ل�سوي�. بدوره�، بد�أت �أنكيه �س�حبة �ملطعم تتبع منط �لغذ�ء 

�لنب�تي منذ حو�يل خم�س �سنو�ت.

ويف هذ� �ل�سي�ق تو�سح �الأخرية �أن �الأمر ك�ن �سعب� 

حتى  طويال  وقت�  ت�ستغرق  وك�نت  له�  ب�لن�سبة 

جتد يف �ل�سوبرم�ركت منتج�ت تن��سب طريقة 

تغذيته� �لنب�تية هذه. وت�سيف �نكيه "�أ�سبت 

�أّي  بح�لة من �الإحب�ط كلم� كنت �أحتدث مع 

ن�دل يف مطعم �أو طب�خ الأعرب لهم عن �سجري من 

�أكل �الأطب�ق �جل�نبية فقط )ك�الأرز و�ملعكرونة( �خل�لية من �ملنتج�ت �حليو�نية".

ير�سد  اإل��ك��رتوين  موقع  على  العثور  من  انكيه  ومتكنت 
امل��ط��اع��م ال��ت��ي ت��ق��دم م��ث��ل ه���ذه امل����اأك����ولت. وه���و موقع 
يعترب  ال���ذي   )deutschlandistvegan.de(
التغذية.  النوع من  نف�سه مرجعية هامة للمهتمني بهذا 
ويحظى جناح املوقع بنجاح كبري داخل اأملانيا ما يوؤكد اأن 

املاأكولت النباتية باتت يف دائرة اهتمام املجتمع الأملاين.

وعي �خالقي و�هتم�م �سحي
اأم�����ا ال��ع��ام��ل��ون يف ه����ذه امل��ج��ل��ة الإل���ك���رتون���ي���ة ف��ه��م من 
اأخالقي  وع��ي  عن  املبداأ  ه��ذا  اعتنقوا  الذين  اخل�سريني 
الإن�سان.  �سحة  على  ف�سائل  م��ن  ل��ه  مل��ا  ث��م  اأول،  ك��ام��ل 
وح�����س��ب اإح����دى ال��درا���س��ات الأمل��ان��ي��ة ال��ت��ي اأج��ري��ت حول 
املو�سوع، فاإن الكثريين ممن ا�ستغنوا عن املواد احليوانية 
املقام  لدوافع �سحية يف  بذلك  قاموا  فاإنهم  يف طعامهم، 
هذا  اأ�سل  اأن  رغ��م  عموما،  �سحتهم  على  للحفاظ  الأول 
والهتمام  احلفاظ  اإىل  بالأ�سا�ض  يعود  الغذائي  التوجه 

بالرثوة احليوانية.
الأكل النباتي يحتاج اإىل تعامل دقيق مع املنتجات الغذائية 
للتعرف على حمتوياتها، علما اأن غالبية املواد املعرو�سة 
القليل منها فقط  ي��ح��ت��وي  ح��ال��ي��ا  الأمل��ان��ي��ة  الأ����س���واق  يف 
اأو الدهنيات. والطريف يف  على ن�سبة عالية من الأمالح 
الأم��ر، اأنه يف الثمانيات من القرن املا�سي كان ينظر اإىل 
النباتيني على اأنهم يعانون من �سوء التغذية وكان عددهم 
اأما اليوم، فاأ�سبح هذا النمط الغذائي يلقى  �سئيل جدا، 
لدى  واأي�����س��ا  و�سحتهم  بتغذيتهم  املهتمني  ل��دى  رواج���ا 
ذب��ح احليوانات  ال��ذي��ن يرف�سون  ب��احل��ي��وان  ال��رف��ق  دع��اة 

ل�ستهالك حلومها اأو األبانها.

حمية م�ستد�مة
ال�سعور  على  الربوتني  على  حتتوي  التي  الأطعمة  ت�ساعد 
الدهون.  اأي�ساً يف حرق  ت�ساهم  بال�سبع لفرتة طويلة. كما 
بالربوتينات  الغنية  الأغذية  بتناول  اخلرباء  ين�سح  ولهذا 

من اأجل التخفيف من الوزن.
ع��م��ل��ي��ة تخزين  اأن  ع��ل��ى  ال���درا����س���ات  م���ن  ال���ع���دي���د  ت���وؤك���د 
مقارنة  بكثري  اأك���رب  ب�سرعة  مت��ر  اجل�����س��م  يف  ال��ربوت��ي��ن��ات 
ين�سح  ولهذا  بالكربوهيدرات.  الغنية  والأطعمة  بالدهون 
من  للتخفيف  بالربوتني  الغنية  الأغ��ذي��ة  بتناول  اخل��رباء 

الوزن ب�سكل دائم.
ويعترب اخلرباء اأن للربوتني اأهمية كبرية من حيث القيمة 
املفيدة  الأمينية  الأحما�ض  على  لحتوائه  نظراً  احليوية، 
الأن�سجة،  لبناء  الغذائية  املواد  اأن�سب  وال�سحة وهي  للنمو 
فان" لل�سحة.  ف���ور  "فيت  جم��ل��ة  م��وق��ع  ذك���ره  م��ا  ح�سب 
وبالإ�سافة اإىل ذلك، فاإن للربوتينات اأهمية كبرية يف تكوين 
الع�سالت وحرق ال�سعرات احلرارية. وتوجد الربوتينات يف 
وم�ستقات  اللحوم  يف  وخا�سة  الغذائية  امل���واد  م��ن  العديد 
التغذية  خرباء  ين�سح  لذلك  واخل�سار.  واحلبوب  احلليب 

بتناول الربوتينات ب�سكل كاف.
لكن الأغذية الغنية بالربوتني غالباً ما تكون ن�سبة الدهون 
يف  توجد  التي  النباتية  الربوتينات  اأم��ا  اأي�ساً.  عالية  فيها 
القمح والذرة والأرز والفول، فهي اأقل �سرراً على ال�سحة، 

لأن ن�سبة الدهون فيها تكون منخف�سة.
الدكتور  م��ع  مقابلة  بعد  فان"،  ف��ور  "فيت  موقع  واأع��ط��ى 
ديتليف باب، اخلبري يف التغذية، اأمثلة على الأطعمة الغنية 
بالربوتينات بن�سبة دهون منخف�سة والتي ميكنها اأن ت�ساهم 
ب�سكل كبري يف التخفيف من الوزن ومن بينها بيا�ض البي�ض 

واجلنب املجفف وحلوم الدواجن وال�سمك وال�سويا.
هل كل املواد الغذائية �سحية حقا؟

تختلف الآراء حول اأهمية بع�ض املواد الغذائية على �سحة 
اأنها  على  امل��واد  من  الكثري  ت�سنيف  من  فبالرغم  اجل�سم. 
�سحية، اإل اأن هذه الأغذية تلقى انتقادات لدى بع�ض خرباء 
وحليب  ال�سويا  مثل  للجدل  مثرية  يجعلها  م��ا  التغذية، 
الغذائية  امل��واد  الكثري من  الأب��ق��ار وغ��ريه��ا. رغ��م ت�سنيف 
على اأنها �سحية، اإل اأن هناك بع�ض الأغذية التي لها تاأثري 
م�سر لدى البع�ض، ما يجعلها مثرية للجدل كمادة ال�سويا 
عالية  بروتينات  على  ال�سويا  منتجات  حت��ت��وي  اإذ  م��ث��ال. 
اأن  اإل  والفيتامينات.  املعدنية  الأم���الح  جانب  اإىل  القيمة 
مادة  على  ال�سويا لحتوائها  تاأثريات  هناك حتذيرات من 
م�سابهة لهرمون الإ�سرتوجني الأنثوي. لهذا ين�سح املعهد 
بال�سويا  الر�سع  تغذية  بعدم  ال�سحية  للمخاطر  الأمل��اين 
بروتني  ي�سبب  اأن  املمكن  اإذ من  الطبيب.  بعد مراجعة  اإل 

ال�سويا ح�سا�سية لهم.
املنتجات  من  اأي�سا  ال�سحية  التغذية  خرباء  بع�ض  ويحذر 
الغذائية التي ي�ساف اإليها بع�ض املواد الغذائية بهدف زيادة 
الألبان  اإىل  الفاكهة  اأنواع  كاإ�سافة بع�ض  الغذائية،  قيمتها 
الدهنية  الأحما�ض  اإ�سافة  اأو  بالفيتامينات  غنية  لت�سبح 
اإذ ي��رى خرباء  اأن����واع اخل��ب��ز م��ث��ال،  اأوم��ي��غ��ا ث��الث��ة لبع�ض 

التغذية اأن اإ�سافة هذه املواد عدمي الفائدة وم�سر اأي�سا.
اأي�سا،  التغذية  التي يحذر منها خ��رباء  الغذائية  امل��ادة  اأم��ا 
اأ�سا�سيات  م��ن  اع��ت��ب��اره  م��ن  فبالرغم  الأب��ق��ار.  حليب  فهي 
يعزز  احلليب  اأن  ي��رى  من  هناك  اأن  اإل  ال�سليمة،  التغذية 
اللتهابات يف اجل�سم واأن الإن�سان بعد فرتة الر�ساعة لي�ض 

بحاجة اإىل مادة احلليب.

�متنعو� عن ��ضتخد�م 
جمفف �ليدين

اأ���س��ب��ح جم��ف��ف ال��ي��دي��ن اك�����س�����س��واراً ح��ا���س��راً يف 
اأي حّد  اإىل  العاّمة... ولكن  املراحي�ض  خمتلف 

ُيعترب اآمناً؟
املجفف  اأّن  الأب���ح���اث  ب��ّي��ن��ت  ال���واق���ع،  يف 
ال����ه����وائ����ي ي�������س���ّك���ل خ���ط���راً 
اأحد،  ببال  يخطر  ل  خفياً 
التفكري  اإىل  ����س���ي���دف���ع���ك 
ملياً قبل ا�ستخدامه بكرثة، 
خ�������س���و����س���اً م�����ع اأط����ف����ال����ك؛ 
فاملحركات داخل املجفف ت�سدر 
لدرجة  كبري،  ب�سكل  عالياً  �سوتاً 
تهّدد �سالمة اجلهاز ال�سمعي لدى 

من يتعّر�ض له.
ما هي ن�سبة خطورة هذا املو�سوع؟ ي�سري 
اخلرباء يف هذا اخل�سو�ض اإىل اأّن �سوت 

مثقاب  ب�سخبه  ي���وازي  املجففات  اأن����واع  بع�ض 
الطرقات،  اأ���س��غ��ال  يف  ي�����س��ت��خ��دم  ال����ذي  احل��ف��ر 
قد  م��ط��ول  ب�سكل  لها  التعر�ض  ف���اإن  وب��ال��ت��ايل 

يوؤدي اإىل ا�سرار دائمة يف ال�سمع.
ول��ع��ّل الأك����رث ع��ر���س��ة ل�����س��رر ه���ذا ال�����س��وت هم 
والذي  ال�سن،  يف  املتقدمني  ال�سغار،  الأط��ف��ال 

ميتلكون اأ�سا�ساً م�ساكل �سمعية.
الآم���ن ل يحب  ال�سوت  اأّن  اإىل  الإ���س��ارة  جت��در 
اأن���واع  بع�ض  ح��ني  يف   ،dB ال�85  ي��ت��ج��اوز  اأن 
املجففات ت�سدر اأ�سوات بقّوة dB 90 واأحياناً 
اأن  ت��ّدع��ي  امل�سّنعة  ال�����س��رك��ات  اأن  ورغ���م  اأك����رث. 
اأن  اأظهرت  التجارب  اأّن  اإل  بكثري،  اأق��ّل  الأرق��ام 
ال�سوت يكون اأقوى بكثري يف احلمامات العاّمة 
يتّم  التي  باملختربات  مقارنة  ال�سدى،  ب�سبب 

افتحا�ض العينات فيها.

�لطعام �لنباتي مو�ضة 
�أم قناعة �أخالقية؟
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�ش�ؤون حملية

�أبوظبي ت�ضت�ضيف كوجنر�س جمل�س �لتمري�س �لدويل لعام 2021

�أطفال د�ر ز�يد يف زيارة ق�ضم �أور�م �لأطفال يف م�ضت�ضفى تو�م

يف �للق�ء �لرم�س�ين �ل�سنوي

مدير عام فندق هيلي ريحان ي�ضتعر�س �إمكانيات مدينة �لعني �ل�ضياحية

عامًا فى جمال �لفنون �مل�ضرحيةوجامعة نيويورك �أبوظبي   20

•• ابوظبي – الفجر

جمل�ض  كوجنر�ض  با�ست�سافة  اأبوظبي  مدينة  ف��ازت 
2021 والذي  اإقامته عام  التمري�ض الدويل املقرر 

يعقد كل اأربع �سنوات.
مناف�سة  اأبوظبي  الإم��ارات��ي��ة  العا�سمة  خا�ست  وق��د 
�سديدة مع عدد من كربيات املدن العاملية لإ�ست�سافة 
باختيارها  املناف�سة  ه��ذه  وت��وج��ت  الكوجنر�ض،  ه��ذا 
قبل  م���ن  ل��ل��ك��وجن��ر���ض  امل�ست�سيفة  امل��دي��ن��ة  ل��ت��ك��ون 
ملا  وذل���ك  ال���دويل  التمري�ض  جمل�ض  اإدارة  جمل�ض 
ال�ستعدادات  ح���ول  ���س��رح  م��ن  امل��ق��دم  امل��ل��ف  ت�سمنه 
ا�ست�سافة  على  الإم���ارات  ق��درة  تو�سح  التي  الهائلة 

املوؤمترات والأحداث العاملية.
ال�سحية  ل���ل���خ���دم���ات  اأب����وظ����ب����ي  ����س���رك���ة  ت��ف��خ��ر  و 
امل�ست�سيفة  املدينة  لتكون  اأبوظبي  "�سحة" باختيار 
 2021 لعام  ال��دويل  التمري�ض  لكوجنر�ض جمل�ض 
ل�ست�سافة  العاملية  امل��دن  من  العديد  على  وتفوقها 
ال��دويل، فقد عملت  جمعية التمري�ض  هذا احلدث 
الماراتية  و �سركة "�سحة" وهيئة ال�سحة باأبوظبي 
وهيئة �سياحة ابوظبي على ت�سافر اجلهود وتقدمي 
الدعم الالزم لإعداد ملف ا�ست�سافة الكوجنر�ض  يف  

اأبوظبي.
من  ك��ال  الإم��ارات��ي��ة   التمري�ض  جمعية  ت�سكر  كما 
تنمية  ووزارة  ال�سحة  ووزارة  الرئا�سة  �سوؤون  وزارة 
كبري  دع���م  و  ت�سجيع  م��ن  ق��دم��وه  م��ا  ع��ل��ى  املجتمع 
اأب��وظ��ب��ي ل���س��ت�����س��اف��ة هذا  ب���اإم���ارة  للملف اخل��ا���ض 

امل�ستمرة  الثقة  ال��ف��وز  ه��ذا  ويعك�ض  العاملي،  امل��وؤمت��ر 
التي حتظى بها الإمارات حيث متكنت من ا�ست�سافة 
ال��ع��دي��د م���ن ال��ف��ع��ال��ي��ات ال���دول���ي���ة ال��ن��اج��ح��ة على 
املتطورة  اإمكانياتها  بف�سل  الأخ��رية  ال�سنوات  مدى 
وجهودها البارزة. ويف �سل�سلة من الفوز والنجاح التي 
الإم��ارات عامليا فقد فازت دولة الإمارات  حتظى بها 
العربية املتحدة بع�سوية جمل�ض الإدارة لدى جمل�ض 
الأربعة  ل��الأع��وام  الأوىل  للمرة  ال���دويل  التمري�ض 

خالل  م���ن  وذل�����ك   )2021  2017-( امل��ق��ب��ل��ة 
اإنتخاب  جمعية التمري�ض الإماراتية لت�سبح ع�سو 
خالل  ال���دويل  التمري�ض  جمل�ض  اإدارة  جمل�ض  يف 
املنعقد  ال��دويل  التمري�ض  جمل�ض  موؤمتر  فعاليات 
تراأ�ض  وق��د  اإ���س��ب��ان��ي��ا،  يف  بر�سلونة  مدينة  يف  حاليا 
الوفد امل�سارك يف هذا املوؤمتر ال�سيدة عائ�سة املهري 
الإماراتية  التمري�ض  الإدارة جلمعية  رئي�ض جمل�ض 
يف  امل�����س��ان��دة  ال�سحية  واخل��دم��ات  التمري�ض  م��دي��ر 

كال  املرافقني  الأع�ساء  جانب  اإىل  "�سحة"،  �سركة 
اإدارة  جمل�ض  ع�سو  البلو�سي  حليمة  ال�����س��ي��دة  م��ن 
هيئة  رئي�ض  وم�ساعد  الإماراتية  التمري�ض  جمعية 
التمري�ض يف م�ست�سفى الرحبة، د. فاطمة الرفاعي 
ع�سو  ال��ت��م��ري�����ض  ل�����س��وؤون  ال�سحة  وزي���ر  م�ست�سار 
�سكرتري   الإماراتية  التمري�ض  جمعية  اإدارة  جمل�ض 
وال�سيدة  وال��ق��ب��ال��ة  ل��ل��ت��م��ري�����ض  الإم�������ارات  جم��ل�����ض 
التمري�ض  جمعية  اإدارة  جمل�ض  ع�سو  امل��ازم  اأ�سماء 
دولة  اأول  الإم���ارات  ت�سبح  الفوز  وبهذا  الإم��ارات��ي��ة. 
اإىل ع�سوية  عربية مت تر�سيحها بالت�سويت لتن�سم 
جمل�ض الإدارة لدى جمل�ض التمري�ض الدويل، كما 
اأن الإمارات �ستمثل باإن�سمامها اإىل ع�سوية جمل�ض 

الإدارة اجلديد الدول العربية واخلليجية.
يعترب جمل�ض التمري�ض الدويل منظمة عامليه تعنى 
مبهنة التمري�ض ومقره يف مدينة جنيف ب�سوي�سرا. 
1899ميالدية  ع���ام  يف  املجل�ض  ه���ذا  ت��اأ���س�����ض  وق���د 
و ما يقارب  كاأع�ساء  137دولة  املجل�ض  وي�سارك يف 
وقد  اجلن�سيات.  خمتلف  م��ن  ممر�سا  مليون   16
التمري�ض  و���س��وت  التمري�ض  مهنة  لتمثيل  اأن�سئ 
والعمل  التمري�ض  مهنة  اأف���راد  مع  للتوا�سل  دوليا 

على تطوير هذه املهنة ال�سامية يف كافة املجالت.
اإن هذه الإجنازات الرائعة والفوز الذي حتقق لدولة 
الإم������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة ع��ل��ى م�����س��ت��وى املحافل 
لقائد  غاليا  واإه�����داءاً  ت��ذك��ارا جم��ي��دا  يعد  ال��دول��ي��ة 
دولتنا الر�سيد �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد 

اآل نهيان رئي�ض الدولة.

••  العني - الفجر

وف��د من  زار   ) ) اخل��ري فيكم  م��ب��ادرة  �سمن فعاليات 
اأط���ف���ال دار زاي����د ل��ل��رع��اي��ة الأ���س��ري��ة وجم��م��وع��ة من 
مانحات الرعاية وامل�سرفات لزيارة ق�سم اأورام الأطفال 

يف م�ست�سفى توام ، وكانت يف
العالقات  �سابط  العتيبي  م�سبب  ام��ن��ة  ا�ستقبالهم 
العامة ، حيث اأ�سطحبتهم يف جولة قام خاللها اطفال 
الدار بتوزيع الهدايا على الأطفال املر�سى ومتنوا لهم 

ال�سفاء العاجل .
عام  م��دي��ر  ال��ظ��اه��ري  نبيل �سالح  ���س��رح  وم��ن جانبه 

 ( تاأتي �سمن فعاليات مبادرة  ال��زي��ارة  ه��ذه  ال��دارب��اأن 
اخلري فيكم ( وتكري�ساً ملبداأ القيم اخلريية والإن�سانية 

بني خمتلف فئات املجتمع ،
التي  العطاء وقيم اخلري والإن�سانية  وا�ستكماًل لنهج 
غر�سها القائد الوالد املغفور له باإذن اهلل ال�سيخ زايد 
اأبناء  نفو�ض  يف  ث��راه،  اهلل  طيب  نهيان  اآل  �سلطان  بن 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  لدعوة  وتلبية  الإم���ارات،  دول��ة 
خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ض الدولة ) حفظه اهلل ( 
اأن يكون 2017 عام اخلري ولر�سم الب�سمة والفرحة 
والتخفيف عن  املر�سى  وزي��ارة  املحرومني  على وجوه 

اآلمهم والوقوف اإىل جانبهم.

•• العني-الفجر:
ت�صوير-حممد معني:

ا���س��ت��ع��ر���ض ع��م��ر ع���ادل م��دي��ر ع���ام فندق 
العني  مبدينة  روت��ان��ا  م��ن  ري��ح��ان  هيلي 
مدينة  متيز  التي  ال�سياحية  الإمكانيات 

امل������دن يف لقاء  ال���ع���ني ع����ن غ���ريه���ا م����ن 
العاملني  م���ن  ال���ع���دي���د  ���س��م  رم�������س���اين 
اأن  املختلفة موؤكدا على  الإع��الم  بو�سائل 
مدينة العني اأ�سبح لها ح�سورا مميزاعلى 
اإ�سافة  الإم��ارات��ي��ة  ال�سياحية  اخلريطة 
اإىل اأنها تعد مق�سدا �سياحيا للعديد من 

دول اخلليج العربي ويف مقدمتها �سلطنة 
عمان.

وك���ان م��دي��ر ع���ام هيلي ري��ح��ان ق��د وجه 
اللقاء  حل�����س��ور  ل��الإع��الم��ي��ني  ال���دع���وة 
ح�سره  ال�������ذي  ال�������س���ن���وي  ال���رم�������س���اين 
الت�سويق  ت��ن��ف��ي��ذي  ���س��ال��ح  اأب�����و  ف��ي�����س��ل 

وال���ع���الق���ات ال��ع��ام��ة ل����وؤي ���س��ائ��غ مدير 
اأن  اإىل  م�سرياً   . بالفندق  الأطعمة  اإدارة 
الغالب  الطابع  هي  الرم�سانية  الأج��واء 
اأن��ه مت  اإىل  اإ�سافة  الفعاليات  على جميع 
ال�ستعانة بالأ�سكال الرتاثية التي تو�سح 

تراث دولة الإمارات وتعلق اأبنائها بها.

•• اأبوظبي - الفجر

�سيتل  اأبوظبي عن تعيني جوانا  نيويورك  اأعلنت جامعة 
’ق�سم  يف  امل�سرحية  ال��ف��ن��ون  كلية  يف  م�����س��ارك��ة  ك��اأ���س��ت��اذة 
فريق  اإىل  �سيتل  و�ستن�سم  الإن�سانية‘.  والعلوم  الآداب 
 1 من  ب��دءاً  اأبوظبي  نيويورك  امل�سرح يف جامعة  برنامج 
�سبتمرب 2017، حاملًة خربتها التي ت�سل اإىل 20 عاماً 
يف جمال التعليم، بالإ�سافة اإىل م�سريتها الفنية احلافلة 
العر�ض  م���وؤخ���راً  �سيتل  اأخ��رج��ت  م�����س��رح��ي��ة.   كمخرجة 
العاملي الأول من ال�ستعرا�ض املو�سيقي اجلديد )ذا توتال 
رودوالد،  وهيدي  ل�ستيو   )The Total Bent بينت 
وال����ذي مت مت��دي��د ع��ر���س��ه م��رت��ني يف م�����س��رح نيويورك 
ال���ع���ام؛ وت�����س��م��ل جن��اح��ات��ه��ا امل�����س��رح��ي��ة ال��ع��ام��ة الأخ����رى 
عر�ض )اإن دارف��ور In Darfur( للكاتبة وينرت ميلر 
 365 365 يوم  ل� )365 م�سرحية/  والعر�ض الأخ��ري 

بارك،  لوري  �سوزان  للكاتبة   )Plays/365 Days
كما اأخرجت العر�ض العاملي الأول من )ناين بارت�ض اأوف 
هيذر  للكاتبة   )Nine Parts of Desire ديزاير 
رافو يف "م�سرح مانهاتن ان�سامبل" والعديد من العرو�ض 
الالحقة يف العديد من امل�سارح واملتاحف الفنية يف جميع 
عدد  على  حالياً  جوانا  وتعمل  املتحدة.  ال��ولي��ات  اأن��ح��اء 
من العرو�ض العاملية البارزة املزمع عر�سها عام 2018 
مثل )نورا NOURA( للكاتبة هيذر رافو، وهو عمل 
م�سرحي جديد تدور اأحداثه حول عائلة عراقية مهاجرة 
تعي�ض يف نيويورك �سيتم عر�سه يف م�سرح "�سك�سبري ثياتر 
كومباين" يف العا�سمة الأمريكية وا�سنطن �سهر فرباير 
وعر�ض اأوبرا جديد مع "اأوبرا فيالدلفيا" من   ،2018

املقرر عر�سه لأول مرة �سهر �سبتمرب 2018. 
جوانا:  قالت  اجلديد،  من�سبها  يف  تعيينها  على  وتعليقاً 
وجهة  تكوين  فرتة  خالل  خ�ستها  حمادثة  كل  "قادتني 

عميق  راب���ط  على  العثور  اإىل  املن�سب  ه��ذا  ح��ول  ن��ظ��ري 
والعوامل  اأب��وظ��ب��ي  ن��ي��وي��ورك  م��ه��م��ت��ي يف ج��ام��ع��ة  ب���ني 
اأ�سعى  اأن���ا  واأ���س��ت��اذة.  ت��وج��ه عملي كفنانة  ال��ت��ي  ال��داف��ع��ة 
اإىل اكت�ساف املزيد من البيئات اجلديدة يف عملي الفني 
يوؤدي  ال��ذي  الأم���ر  الدرا�سية،  الف�سول  وداخ���ل  اخل��ا���ض 
هو  مما  بال�ستفادة  لال�ستك�ساف  جديدة  اآف��اق  فتح  اإىل 
توجهات  اأبوظبي  نيويورك  جامعة  وت�سم  متوقع.  غري 
اأنحاء  جميع  م��ن  متعددة  اأج��ي��ال  م��ن  متميزة  واأ���س��وات 
العامل من طالب ومدر�سني وموظفني يتوا�سلون يف ما 

بينهم للو�سول اإىل فهم اأعمق للعامل من حولنا."
و�سرح روبرت يونغ، عميد كلية الآداب والعلوم الإن�سانية 
اأرحب بجوانا  اأن  "ي�سرين  اأبوظبي:  نيويورك  يف جامعة 
اأن م�ساهمتها  اأبوظبي، حيث  نيويورك  اأ�سرة جامعة  اإىل 
يف تطوير منهج حملي لالأداء امل�سرحي �سيخدم الفنانني 
اإ�سافة  تعد  والعاملي  املحلي  امل�ستويني  على  واجلماهري 

كاثرين  اجلامعة." وق��ال��ت  امل�����س��رح يف  ل��ربن��ام��ج  م��ث��رية 
كلية  يف  امل�سارك  والأ�ستاذ  امل�سرح  برنامج  رئي�ض  ك��وراي، 
التجريبي يف  امل�سرح  وق�سم  اجلامعة  الفنون اجلميلة يف 
فرع مدر�سة تي�ض العليا للفنون التابع جلامعة نيويورك: 
يف  امل�سرح  برنامج  اإىل  جوانا  الأ�ستاذة  ان�سمام  "يعترب 
تو�سع  لتحقيق  واع��دة  اإ�سافة  اأبوظبي  نيويورك  جامعة 
جمال  يف  �سيما  ول  ال��درا���س��ي��ة،  املناهج  يف  فريد  منتظر 
الإخراج؛ و�ستتمكن جوانا من تقدمي اآفاق غنية يف عامل 
تلقته  الذي  التدريب  اإىل  نظراً  اجلامعة  لطالب  امل�سرح 
الإخراج  ق�سم  من  الأوىل  الدفعة  خريجي  من  ك��واح��دة 
املكت�سبة  خربتها  اإىل  بالإ�سافة  جوليارد‘،  ’مدر�سة  من 
يف الإخ��راج والتعاون لتطوير عرو�ض عاملية متميزة من 
امل�سرحيات الكال�سيكية واجلديدة وامل�سرحيات املو�سيقية، 
ف�ساًل عن التعاون متعدد التخ�س�سات يف جمال الأوبرا 

والأعمال املو�سيقية الفنية."

بلدية مدينة �لعني تنظم 
ملتقى �ضركات تقنية �ملعلومات

•• العني  -  الفجر

 ح��ر���س��ا م���ن   ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة ال��ع��ني ع��ل��ى ت��ع��زي��ز توا�سلها وع��الق��ت��ه��ا مع 
ال�سركات املتخ�س�سة يف جمال تقنية املعلومات ومزودي اخلدمات، نظمت 
لالإدارة  الرامية  ا�سرتاتيجيتها  اإط��ار  يف  املعلومات  تقنية  �سركات  ملتقى 
اأ�سحاب العالقة، لتحقيق روؤية  التكاملية مع ال�سركاء ال�سرتاتيجيني و 
النظام البلدي يف التنمية امل�ستدامة املن�سودة و تعزيز معايري جودة احلياة 

يف اإمارة اأبوظبي .
 ويهدف ملتقى �سركات تقنية املعلومات   اإىل التعرف على اأحدث ال�سركات  
القائمة يف جمال تقنية املعلومات وزيادة قاعدة بيانات �سجل املوردين لدى 
للنتائج  وفقا  اخلدمة  م�ستوى  حت�سني  اإىل  اإ�سافة  العني   مدينة  بلدية 

امل�ستخل�سة من ا�ستبيان م�ستوى ر�سا ال�سركات .
وياأتي تنظيم هذا امللتقى �سمن اخلطة ال�سنوية لق�سم املناق�سات والعقود 
واإدارة تقنية املعلومات، والتي ت�سعى لتقوية وتعزيز العالقات التي جتمع 
البلدية مبورديها وتبادل املعرفة والتوا�سل بالإ�سافة اإىل تذليل ال�سعوبات 
اإىل  تهدف  التي  التوا�سلية  اللقاءات  خ��الل  من  الطرفني  بني  والعقبات 

تعزيز التعاون والرتابط مع املوردين.
وح�سر اللقاء كل من اأحمد النيادي مدير ادارة املناق�سات والعقود  وعبيد 
البلو�سي   ونا�سر  املعلومات ،  تقنية  وعقود  مناق�سات  ق�سم  رئي�ض  املهريي 
مدير ادارة التخطيط التقني ، وحممد الكعبي   رئي�ض ق�سم اإدارة عالقات 
�سركاء تقنية املعلومات  وعدد من املوظفني وجمموعة من  �سركات تقنية 

املعلومات من خمتلف امارات الدولة .
وجاء خالل اللقاء   دعوة ال�سركات املتخ�س�سة يف جمال تقنية املعلومات 
للتعرف على اأحدث النظم املتبعة يف بلدية مدينة العني من حيث ت�سجيل 
امل�ساريع  طبيعة  على  والتعرف  املناق�سات  ط��رح  يف  وامل�ساركة  ال�سركات، 
لبلدية  التقنية   البيئة  على  ق��رب  عن  واطالعهم  حاليا  املطبقة  التقنية 

مدينة العني .
امل�ستقبلية،  التقنية  الح��ت��ي��اج��ات  و  ال�سنوية  امل�ساريع  مناق�سة  مت  كما   
اإ�سافة اإىل فتح باب النقا�ض مت خالله طرح العديد من ال�ستف�سارات حول 
املعوقات وال�سباب التي متنع ال�سركات من امل�ساركة يف املناق�سات وامل�ساريع 
من  وال�ستفادة  الإ�سكاليات،  ه��ذه  وح��ل  لتح�سني  نقاط  وو�سع  اجل��دي��دة 
ور�سا  اخل��دم��ة  م�ستوى  ل��رف��ع  املتبعة  الن��ظ��م��ة  لتطوير  الأف��ك��ار  بع�ض 
اأف�سل العرو�ض والأ�سعار عن  العمالء من ال�سركات �سعيا للح�سول على 

طريق اإحياء روح التناف�ض بني ال�سركات يف تقدمي العطاءات. 
كما ومت خالل القاء �سرح عملية ت�سجيل ال�سركات يف نظام املوارد احلكومية 
املطلوبة  الوثائق  وحتديد  العني  مدينة  بلدية  مناق�سات  على  لالطالع 
جديدة  خا�سية  بتطبيق  املناق�سات  اإدارة  ووجهت  كما  الت�سجيل،  لعملية 
ال�سركات بتحديث بياناتهم عن طريق ر�سالة  امل�سرتيات لتذكري  يف نظام 
ن�سية تردهم ب�سكل دوري، عالوة على توعية واإعالم ال�سركات باملناق�سات 
واملوقع  الر�سمية  وال�سحف  الإلكرتوين   ال��ربي��د  ط��ري��ق  ع��ن  اجل��دي��دة 

الإلكرتوين ومواقع التوا�سل الجتماعي للبلدية.

��ستف�د منه� م� يزيد عن 760 �سخ�س
جمموعة �ملعارف تنظم �ضل�ضلة من ور�س �لعمل 

�لتدريبية �ملتخ�ض�ضة جمانًا �ضمن مبادر�ت عام �خلري 
•• اأبوظبي- الفجر

العمل  وور����ض  التدريبية  ال��ن��دوات  م��ن  �سل�سلة  امل��ع��ارف  جمموعة  نظمت 
اأبوظبي  يف  وامل��دار���ض  املجتمعية  املوؤ�س�سات  من  لنخبة  جماناً  املتخ�س�سة 
واملهنيني  املدر�سني  من   760 عن  يزيد  ما  منها  وا�ستفاد  وال��ع��ني،  ودب��ي 
والطلبة وخمتلف العاملني يف تلك املوؤ�س�سات، حيث تاأتي هذه ال�سل�سلة من 
اأبوظبي لعام اخلري  "ا�سرتاتيجية جامعة  اإطار  الندوات التدريبية �سمن 
نهيان  اآل  زايد  بن  ال�سيخ حمدان  �سمو  رعاية  تاأتي حتت  2017" والتي 

ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة رئي�ض جمل�ض اأمناء جامعة اأبوظبي. 
واأكد الدكتور اأحمد بدر الرئي�ض التنفيذي ملجموعة املعارف على اأن هذه 
الندوات التدريبية وور�ض العمل املتخ�س�سة اإمنا ترتجم حر�ض املجموعة 
التي  والعلوم  املعارف  لن�سر  والعملية  العلمية  مواردها  كافة  تكري�ض  على 
تعود بالنفع على خمتلف فئات و�سرائح املجتمع تزامناً مع توجيهات القيادة 
الر�سيدة ب�ساأن عام اخلري 2017، واإمياناً من املجموعة باأهمية مبادرات 
يف  واخل��ري  والرحمة  وامل���ودة  التكافل  قيم  تعزيز  يف  املجتمعية  امل�سوؤولية 
املجتمع، ودورها الوطني كاإحدى اأرقى موؤ�س�سات دعم احتياجات التدريب 

والتطوير يف دولة الإمارات العربية املتحدة ومنطقة اخلليج العربي. 
نخبة من  ا�ست�سافت  وال��ن��دوات  العمل  ور���ض  اأن  اإىل  ب��در  الدكتور  واأ���س��ار 
امل��ت��ن��وع��ة يف جمالت  خ��ربات��ه��م  ق��دم��وا  ال��ذي��ن  املتخ�س�سني  امل��ت��ح��ّدث��ني 
تعليم اللغة الإجنليزية، وا�ستعدادات اختبارات الأيلت�ض، ومهارات القيادة 
و�ست�ستمر  وغ��ريه��ا،  الأويل  الإ���س��ع��اف  وم��ه��ارات  التعليمية،  املوؤ�س�سات  يف 
املجموعة يف تنظيم هذه الور�ض الندوات التدريبية جماناً ب�سكل يتيح لأي 

فرد من اجلمهور ال�ستفادة منها طوال "عام اخلري 2017".
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الوزن  يفقدوا  اأن  النا�ض  من  الكثري  يتوقع 
يف �سهر رم�سان، وقد ا�ستعدوا متاما لتباع 
ن��ظ��ام غ��ذائ��ي ���س��ح��ي، ف��ي��ه راح����ة للج�سم، 
وتنظيف خلالياه مع ال�سيام، مع الأن�سطة 
اليومية من عمل اأو درا�سة اأو زيارة الأقارب، 

و�سلة الرحم.
اأنه مل يح�سل  املقابل  لكن البع�ض يجد يف 
بالياأ�ض  ف��ي�����س��ع��ر  اإي���ج���اب���ي���ة  ن���ت���ائ���ج  ع���ل���ى 
النتائج  تلك  وراء  ال�سبب  فما   ، والإح��ب��اط 

ال�سلبية؟
التمثيل  عملية  يف  التحكم  عدم  يكون  رمبا 
اأنظمة  هناك  اإن  حيث  ال�سبب،  هو  الغذائي 
م��ت��ب��ع��ي��ه��ا ممار�سة  ع��ل��ى  ت��ف��ر���ض  غ��ذائ��ي��ة 
من  احل��رم��ان  م��ع  مكثف  ب�سكل  ال��ري��ا���س��ة 
دون  النتيجة  وت��اأت��ي  امل���اأك���ولت،  م��ن  ك��ث��ري 

خ�سارة اأي �سيء من الوزن الزائد.
ولكن ال�سوؤال الذي يطرح نف�سه هو ملاذا ل 
نفقد الوزن رغم الإلتزام بال�سيام والنظام 
ال���غ���ذائ���ي، وك��ي��ف ن��ت��الف��ى ال���وق���وع يف هذا 

اخلطاأ؟
اإليِك بع�ض احللول:

�أوال: وجبة �الإفط�ر
ت��ك��ون وجبة  اأن  ع��ل��ى  اأن حت��ر���س��ي  ي��ج��ب 

لتقليل  بالربوتينات  غنية  الإف��ط��ار، 
ال�سكريات،  اإم���ت�������س���ا����ض 

وجبة  ل������ِك  ون�����ق�����دم 
اإفطار كمثال :

مع  م�سوي،  اأو  م�سلوق  دج��اج  �سريحة   2
مالعق   3 مع  رغيف  ورب��ع  خ�سراء  �سلطة 

كبرية اأرز كامل اأو مكرونة.
اأو ���س��ري��ح��ة حل���م م�����س��ل��وق ب����دون ده���ن مع 
طبق �سلطة خ�سراء، وطبق �سغري مكرونة 
بال�سل�سة .\اأو �سمكة حم�سوة باخل�سروات 
)جزر-ب�سل – كرف�ض( م�سلوقة اأو بالفرن 
مدهونة بقليل من زيت الزيتون، مع �سلطة 

خ�سراء و3 مالعق اأرز.
�سرب ) كوب - كوبني ( من امل��اء، وم�سروب 
هندي  - متر  خ��روب   - )كركديه  رم�ساين 
قليل  مع  واحد  كوب  – عرق�سو�ض(  – دوم 

من ال�سكر.

ثانيا: تقليل الطعام يقابله فقدان الوزن
ل يجب حرمان اجل�سم من الطعام، اإعتمادا 

الطعام ميكن على املقولة )كلما قل 
اإن��������ق��������ا���������ض 

ال������������وزن( 
فكلما 

ِت  �سعر

واخل�سروات  ال���ف���واك���ه  ت���ن���اويل  ب����اجل����وع، 
ت��دري��ب اجل�سم على عدم  م��ع  ال��ط��ازج��ة، 

تناول ثالت وجبات بكميات كبرية يف 
تناول  على  والإقت�سار  ال��ي��وم، 

كميات اأقل على مدار اليوم 
)���س��اع��ات الإف���ط���ار وحتى 

ال�سحور(.

مم�ر�سة  ث�لث�: 
�لري��سة

ع�����م�����ل�����ي�����ة ف������ق������دان 
تكون  اأن  يجب  ال���وزن 

املكثفة  فالريا�سة  بنظام، 
والإره�����������اق واحل�����رم�����ان من 

الطعام، قد يعودان عليِك بنتائج 
اإذ يجب عليِك و�سع برنامج  �سلبية، 

ري��ا���س��ي مب�����س��اع��دة اأح�����د امل��خ��ت�����س��ني، مبا 
يتنا�سب مع ج�سمك وقدراِتك، لأن الريا�سة 
تعترب اأحد ركائز فقدان الوزن، ولكن يجب 
وبالتدريج  �سحية،  اأ�س�ض  على  ذلك  يتم  اأن 

حتى تكون النتائج اإيجابية.

ر�ب����ع�����: م��رب��ع 
����س���غ���ري م��ن 
�حل���ل���وى 

�لد�سمة:
ال��رم�����س��ان��ي��ة ذائعة  اأط���ب���اق م���ن احل���ل���وى 
املك�سرات  اأو  بالق�سدة  كنافة  ه��ذه  ال�سيت، 
وه�����ذه ق���ط���ائ���ف، وه�����ذه ق��ط��ع م���ن الكعك 
الد�سم املُحلى باألوان من املُربى وال�سكريات 

عالية الرتكيز.
كل ذلك يقف �سدا منيعا اأمام خطة اإنقا�ض 
ال�����وزن، لب���د م���ن الك��ت��ف��اء مب��رب��ع �سغري 
اإن  من احللوى، والإ�سرار على ذلك، حيث 
للخمول  يدعو  باجل�سم،  ال�سكريات  اإختزان 

والك�سل وزيادة الوزن.

خ�م�س�: وجبة �ل�سحور
�إليِك بع�س �الأمثلة

التو�ست  عي�ض  �سريحة من  مع  م��وزة 
مع كوب من اجلنب القري�ض.

 اأو بي�ستان م�سلوقتان مع )الروب( 
الزبادي اليوناين بدون د�سم.

املدم�ض  ال��ف��ول  م��ن  �سغري  طبق  اأو 
مع الكمون وملعقة زيت زيتون، وكوب 

����س���غ���ري م����ن ال������روب 
م���ن���زوع ال���د����س���م.ل ن��ن�����س��ى اخل�������س���روات يف 
اخل�ض  اأو  اجلرجري  )اأوراق  ال�سحور  وجبة 
اأو اخل���ي���ار م���ع ح��ب��ة ط��م��اط��م م��ت��و���س��ط��ة(.
املدم�ض  والفول  ال��روب  من  ال�سحور  وجبة 
حتافظ على ن�سبة �سكر الدم املنا�سبة لنهار 

رم�سان.

�س�د�س�: تن�ول �مل�ء �لك�يف
لبد من تناول كميات كافية من املاء خالل 
�ساعات الإفطار وحتى ال�سحور واأذان الفجر 
)م��ن 8 – 12 ك��وب م���اء( ي��وم��ي��ا، وه��و ما 
بالأن�سطة  ل��ل��ق��ي��ام  اجل�����س��م  ح��اج��ة  ي��ع��و���ض 
الطعام. وه�سم  الأي�ض  وعمليات  املختلفة، 
امل�سروبات  ب���ت���ن���اول  اله���ت���م���ام  ي��ج��ب  ك��م��ا 
قليل،  ب�����س��ك��ر  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة،  ال���رم�������س���ان���ي���ة 
والمتناع عن �سرب امل�سروبات الغازية على 
الإفطار، وعدم تناول الع�سائر املُحالة، التي 
حتتوي على كميات كبرية من ال�سكر واملواد 

احلافظة.

�لبد�نة توقف وظائف �حلماية 
�ملتوفرة من �خلاليا �جلذعية

الف�سيولوجية  العوامل  عن  النقاب  الأمريكيني  العلماء  من  فريق  ك�سف 
اخلاليا  حماية  اأعمال  تتبع  خالل  من  وال�سمنة  اللتهابات  وراء  الكامنة 

املناعية فى ا�ستجابة التغيريات فى النظام الغذائى.
الأخ��ري من  العدد  فى  ن�سرت  التى  اأبحاثهم  �سياق  – فى  العلماء  واأو�سح 
اأمام  الطريق  ميهد  قد  عملهم  اأن  يعتقدون  اأنهم  "احل�سانة" –  جملة 
حقبة جديدة من الأبحاث، فالآن اأ�سبح لديهم اأهداف عالجية جديدة ملنع 

وال�سيطرة على اللتهابات املرتبطة بال�سمنة واأمرا�ض التمثيل الغذائى.
واأظهر العلماء بقيادة الربوف�سور ليديا لين�ض فى كلية طب جامعة هارفارد 
الأمريكية، اختالل دفاعات اخلاليا املناعية لت�سبح غري قادرة على العمل 
ب�سكل �سحيح مبجرد حدوث البدانة، ما يوؤدى اإىل حدوث التهاب �سديد 

و�سعف فى اآلية التمثيل الغذائى.

رم�ضان يف  بالطاقة  ج�ضمك  ل�ضحن  غذ�ئية  ن�ضيحة   12

و  �ستتناولينها  ال��ت��ي  لالأطعمة  ج���دول  بو�سع  ق��وم��ي   -
اذهبي للت�سوق قبل بداية ال�سهر.

- اجعلي وقتاً حمدداً لك يف املطبخ و ل تق�سي كل وقتك 
فيه.

ال�سحور  و وجبة  الإفطار  باإعداد وجبة  تبداأي  اأن  قبل   -
اح�سلي على ق�سط من الراحة.

و  اللوز  و  املك�سرات مثل اجل��وز  تكون  اأن  احر�سي على   -
الزبيب و التمر بداخل يف نظامك الغذائي لأنها حتتوي 

على الفيتامينات و املعادن التي متد ج�سمك بالطاقة.
عن  ابتعدي  و  �سحيا  الإف��ط��ار  يكون  اأن  على  احر�سي   -
الأطعمة 

امل�سرة.
احر�سي  و  الطعام  �سراء  اأج��ل  ي��وم من  - ل تخرجي كل 

على اأن ترتاحي لوقت كاف يف منزلك و�سط اأ�سرتك.
ت��ن��اول ال��ط��ع��ام يف امل��ط��اع��م و ل تتناويل  اب��ت��ع��دي ع��ن   -

الطعام باإفراط حتى ت�سل اإىل التخمة.
قليال حتى  بامل�سي  ق��وم��ي  الإف��ط��ار  وج��ب��ة  ت��ن��اول  بعد   -

حترقي ال�سعرات احلرارية يف ج�سمك.
- احر�سي على تناول وجبة ال�سحور كل يوم لأنها الوجبة 
التي  الطاقة  متنحك  التي  و  رم�سان  يف  اأهمية  الأك���رث 

تعينك على ال�سيام.
- اهتمي باإعداد اخل�سروات و غ�سلها مبكرا حتى تقومي 

بالطبخ �سريعا بدون اأن ت�سيعي مزيدا من الوقت.
كميات  �سرب  على  حتر�سي  اأن  عليك  يجب   -
وفرية من املياه مبا ل يقل عن ثمانية 
اأكواب بني وجبتي الإفطار و ال�سحور 
ت��رط��ب��ي ج�����س��م��ك و ميكنك  ح��ت��ى 
الأخرى  ال�سوائل  ت��ن��اول  ك��ذل��ك 
م���ث���ل ال��ع�����س��ائ��ر ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة و 
احل���������������س�������اء و 

م�سروبات الأع�ساب.
ك��ل �سيء ف��ال تكرثي م��ن تناول  الإع��ت��دال مطلوب يف   -
الأطعمة و امل�سروبات و ل تقللي منها لأن الأوىل تعر�سك 
لالإ�سابة مب�سكالت املعدة و زيادة الوزن و الثانية تعر�سك 

لفقدان العنا�سر الغذائية التي يحتاج ج�سمك اإليها.
اأن مينحك  النظام الغذائي الذي من �ساأنه  اإتبعي هذا   -

كافة العنا�سر الغذائية التي حتتاجني اإليها:

وجبة �الإفط�ر:
مترتان

 كوب من ح�ساء الفطر مع الطماطم و الذرة
 طبق �سالطة خ�سروات

 ملعقة كبرية من زيت الزيتون
 دجاج م�سوي مع الأرز و الفا�سولياء اخل�سراء

 كوب من اللنب قليل الد�سم
 قطائف بالق�سطة مع ملعقة �سغرية من القطر

وجبة �لليل: 
كوب من الزبادي قليل الد�سم

 كعكة قمح 
ملعقتان كبريتان من اللبنة قليلة الدهون

ن�سف طبق من �سالطة الفواكه

وجبة �ل�سحور :
كوب لنب قليل الد�سم

�����س����غ����رية من  ق���ط���ع���ة   
اخلبز الأ�سمر

ن���������س����ف ك�����وب 
ف������������������������������ول 
بالطماطم 

و 
البقدون�ض 
م���ل���ع���ق���ت���ان 
�سغريتان من 

زيت الزيتون 
 برتقالة

�لري��سة تعترب �أحد رك�ئز فقد�ن �لوزن

م�ضكلة عدم فقد�ن �لوزن رغم �ل�ضيام..�ل�ضباب و�حللول

نتيجة �ل�سي�م و �لقي�م ب�الأعم�ل و �ملتطلب�ت �ليومية ف�إن �جل�سم يتعر�س لالإنه�ك و �لتعب يف �سهر رم�س�ن.  و من �أجل �لتخل�س من �الإنه�ك و �لتعب 
و �سحن �جل�سم ب�لط�قة نقدم �إليِك �لن�س�ئح �لت�لية.

األربعاء   31   مايو    2017  م   -   العـدد  12034  
Wednesday  31   May   2017  -  Issue No   12034



24 األربعاء   31   مايو    2017  م   -   العـدد  12034  
Wednesday  31   May   2017  -  Issue No   12034

العدد 12034 بتاريخ 2017/5/31 العدد 12034 بتاريخ 2017/5/31 العدد 12034 بتاريخ 2017/5/31 العدد 12034 بتاريخ 2017/5/31

العدد 12034 بتاريخ 2017/5/31 العدد 12034 بتاريخ 2017/5/31 العدد 12034 بتاريخ 2017/5/31 العدد 12034 بتاريخ 2017/5/31

العدد 12034 بتاريخ 2017/5/31 العدد 12034 بتاريخ 2017/5/31 العدد 12034 بتاريخ 2017/5/31 العدد 12034 بتاريخ 2017/5/31

العدد 12034 بتاريخ 2017/5/31 العدد 12034 بتاريخ 2017/5/31 العدد 12034 بتاريخ 2017/5/31 العدد 12034 بتاريخ 2017/5/31

العدد 12034 بتاريخ 2017/5/31 العدد 12034 بتاريخ 2017/5/31 العدد 12034 بتاريخ 2017/5/31 العدد 12034 بتاريخ 2017/5/31

العدد 12034 بتاريخ 2017/5/31 العدد 12034 بتاريخ 2017/5/31 العدد 12034 بتاريخ 2017/5/31 العدد 12034 بتاريخ 2017/5/31

العدد 12034 بتاريخ 2017/5/31 العدد 12034 بتاريخ 2017/5/31 العدد 12034 بتاريخ 2017/5/31 العدد 12034 بتاريخ 2017/5/31

العدد 12034 بتاريخ 2017/5/31 العدد 12034 بتاريخ 2017/5/31 العدد 12034 بتاريخ 2017/5/31 العدد 12034 بتاريخ 2017/5/31



األربعاء   31   مايو    2017  م   -   العـدد  12034  25
Wednesday  31   May   2017  -  Issue No   12034

العدد 12034 بتاريخ 2017/5/31 العدد 12034 بتاريخ 2017/5/31 العدد 12034 بتاريخ 2017/5/31 العدد 12034 بتاريخ 2017/5/31

العدد 12034 بتاريخ 2017/5/31 العدد 12034 بتاريخ 2017/5/31 العدد 12034 بتاريخ 2017/5/31 العدد 12034 بتاريخ 2017/5/31

العدد 12034 بتاريخ 2017/5/31 العدد 12034 بتاريخ 2017/5/31 العدد 12034 بتاريخ 2017/5/31 العدد 12034 بتاريخ 2017/5/31

العدد 12034 بتاريخ 2017/5/31 العدد 12034 بتاريخ 2017/5/31 العدد 12034 بتاريخ 2017/5/31 العدد 12034 بتاريخ 2017/5/31

العدد 12034 بتاريخ 2017/5/31 العدد 12034 بتاريخ 2017/5/31 العدد 12034 بتاريخ 2017/5/31 العدد 12034 بتاريخ 2017/5/31

العدد 12034 بتاريخ 2017/5/31 العدد 12034 بتاريخ 2017/5/31 العدد 12034 بتاريخ 2017/5/31 العدد 12034 بتاريخ 2017/5/31

العدد 12034 بتاريخ 2017/5/31 العدد 12034 بتاريخ 2017/5/31 العدد 12034 بتاريخ 2017/5/31 العدد 12034 بتاريخ 2017/5/31

العدد 12034 بتاريخ 2017/5/31 العدد 12034 بتاريخ 2017/5/31 العدد 12034 بتاريخ 2017/5/31 العدد 12034 بتاريخ 2017/5/31



26 األربعاء   31   مايو    2017  م   -   العـدد  12034  
Wednesday  31   May   2017  -  Issue No   12034

العدد 12034 بتاريخ 2017/5/31 العدد 12034 بتاريخ 2017/5/31 العدد 12034 بتاريخ 2017/5/31 العدد 12034 بتاريخ 2017/5/31

العدد 12034 بتاريخ 2017/5/31 العدد 12034 بتاريخ 2017/5/31 العدد 12034 بتاريخ 2017/5/31 العدد 12034 بتاريخ 2017/5/31

العدد 12034 بتاريخ 2017/5/31 العدد 12034 بتاريخ 2017/5/31 العدد 12034 بتاريخ 2017/5/31 العدد 12034 بتاريخ 2017/5/31

العدد 12034 بتاريخ 2017/5/31 العدد 12034 بتاريخ 2017/5/31 العدد 12034 بتاريخ 2017/5/31 العدد 12034 بتاريخ 2017/5/31

العدد 12034 بتاريخ 2017/5/31 العدد 12034 بتاريخ 2017/5/31 العدد 12034 بتاريخ 2017/5/31 العدد 12034 بتاريخ 2017/5/31

العدد 12034 بتاريخ 2017/5/31 العدد 12034 بتاريخ 2017/5/31 العدد 12034 بتاريخ 2017/5/31 العدد 12034 بتاريخ 2017/5/31

العدد 12034 بتاريخ 2017/5/31 العدد 12034 بتاريخ 2017/5/31 العدد 12034 بتاريخ 2017/5/31 العدد 12034 بتاريخ 2017/5/31

العدد 12034 بتاريخ 2017/5/31 العدد 12034 بتاريخ 2017/5/31 العدد 12034 بتاريخ 2017/5/31 العدد 12034 بتاريخ 2017/5/31



األربعاء   31   مايو    2017  م   -   العـدد  12034  27
Wednesday  31   May   2017  -  Issue No   12034

العدد 12034 بتاريخ 2017/5/31 العدد 12034 بتاريخ 2017/5/31 العدد 12034 بتاريخ 2017/5/31 العدد 12034 بتاريخ 2017/5/31

العدد 12034 بتاريخ 2017/5/31 العدد 12034 بتاريخ 2017/5/31 العدد 12034 بتاريخ 2017/5/31 العدد 12034 بتاريخ 2017/5/31

العدد 12034 بتاريخ 2017/5/31 العدد 12034 بتاريخ 2017/5/31 العدد 12034 بتاريخ 2017/5/31 العدد 12034 بتاريخ 2017/5/31

العدد 12034 بتاريخ 2017/5/31 العدد 12034 بتاريخ 2017/5/31 العدد 12034 بتاريخ 2017/5/31 العدد 12034 بتاريخ 2017/5/31

العدد 12034 بتاريخ 2017/5/31 العدد 12034 بتاريخ 2017/5/31 العدد 12034 بتاريخ 2017/5/31 العدد 12034 بتاريخ 2017/5/31

العدد 12034 بتاريخ 2017/5/31 العدد 12034 بتاريخ 2017/5/31 العدد 12034 بتاريخ 2017/5/31 العدد 12034 بتاريخ 2017/5/31

العدد 12034 بتاريخ 2017/5/31 العدد 12034 بتاريخ 2017/5/31 العدد 12034 بتاريخ 2017/5/31 العدد 12034 بتاريخ 2017/5/31

العدد 12034 بتاريخ 2017/5/31 العدد 12034 بتاريخ 2017/5/31 العدد 12034 بتاريخ 2017/5/31 العدد 12034 بتاريخ 2017/5/31



28 األربعاء   31   مايو    2017  م   -   العـدد  12034  
Wednesday  31   May   2017  -  Issue No   12034

العدد 12034 بتاريخ 2017/5/31 العدد 12034 بتاريخ 2017/5/31 العدد 12034 بتاريخ 2017/5/31 العدد 12034 بتاريخ 2017/5/31

العدد 12034 بتاريخ 2017/5/31 العدد 12034 بتاريخ 2017/5/31 العدد 12034 بتاريخ 2017/5/31 العدد 12034 بتاريخ 2017/5/31

العدد 12034 بتاريخ 2017/5/31 العدد 12034 بتاريخ 2017/5/31 العدد 12034 بتاريخ 2017/5/31 العدد 12034 بتاريخ 2017/5/31

العدد 12034 بتاريخ 2017/5/31 العدد 12034 بتاريخ 2017/5/31 العدد 12034 بتاريخ 2017/5/31 العدد 12034 بتاريخ 2017/5/31

العدد 12034 بتاريخ 2017/5/31 العدد 12034 بتاريخ 2017/5/31 العدد 12034 بتاريخ 2017/5/31 العدد 12034 بتاريخ 2017/5/31

العدد 12034 بتاريخ 2017/5/31 العدد 12034 بتاريخ 2017/5/31 العدد 12034 بتاريخ 2017/5/31 العدد 12034 بتاريخ 2017/5/31

العدد 12034 بتاريخ 2017/5/31 العدد 12034 بتاريخ 2017/5/31 العدد 12034 بتاريخ 2017/5/31 العدد 12034 بتاريخ 2017/5/31

العدد 12034 بتاريخ 2017/5/31 العدد 12034 بتاريخ 2017/5/31 العدد 12034 بتاريخ 2017/5/31 العدد 12034 بتاريخ 2017/5/31



األربعاء   31   مايو    2017  م   -   العـدد  12034  29
Wednesday  31   May   2017  -  Issue No   12034

العدد 12034 بتاريخ 2017/5/31

العدد 12034 بتاريخ 2017/5/31

العدد 12034 بتاريخ 2017/5/31

العدد 12034 بتاريخ 2017/5/31 العدد 12034 بتاريخ 2017/5/31 العدد 12034 بتاريخ 2017/5/31

العدد 12034 بتاريخ 2017/5/31 العدد 12034 بتاريخ 2017/5/31 العدد 12034 بتاريخ 2017/5/31

العدد 12034 بتاريخ 2017/5/31 العدد 12034 بتاريخ 2017/5/31 العدد 12034 بتاريخ 2017/5/31

العدد 12034 بتاريخ 2017/5/31 العدد 12034 بتاريخ 2017/5/31 العدد 12034 بتاريخ 2017/5/31

العدد 12034 بتاريخ 2017/5/31 العدد 12034 بتاريخ 2017/5/31 العدد 12034 بتاريخ 2017/5/31

العدد 12034 بتاريخ 2017/5/31 العدد 12034 بتاريخ 2017/5/31 العدد 12034 بتاريخ 2017/5/31

العدد 12034 بتاريخ 2017/5/31 العدد 12034 بتاريخ 2017/5/31 العدد 12034 بتاريخ 2017/5/31

العدد 12034 بتاريخ 2017/5/31 العدد 12034 بتاريخ 2017/5/31 العدد 12034 بتاريخ 2017/5/31 �لعدد 12034 بتاريخ 2017/5/31   
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يف  �لدعوى 2016/100  ��ضتئناف تنفيذ مدين
ايل امل�ستاأنف �سده / حممد �سرو�ض حممد ح�سني ا�سكندري زاده  جمهول 
امل�ستانف / علي غفار علوي  وميثله / مع�سومة  حمل القامة  مبا ان 
ح�سن نا�سر ال�سايغ  قد ا�ستاأنف احلكم ال�سادر بالدعوي رقم 40 /2016  
حجز حتفظي مدين بتاريخ 2016/12/8   وحددت لها جل�سة يوم الربعاء 
وعليه    Ch 1.B.7 بالقاعة  م�ساًء   17.30 ال�ساعة   2017/6/7 املوافق 
�ستجري  تخلفكم  حالة  ويف  قانونياً  ميثلكم  م��ن  او  ح�سوركم  يقت�سي 

حماكمتكم غيابياً 
رئي�ض �لق�ضم

حماكم دبي

حمكمة �ال�ضتئناف

�لعدد 12034 بتاريخ 2017/5/31   
مذكرة �عالن بالن�ضر

يف  �لدعوى 2015/122  ��ضتئناف جتاري   
اىل امل�ستاأنف �سده/ 1-اندراوان�سا �ساماراتوجنا  جمهول حمل القامة 
مبا ان امل�ستاأنف /�سركة اآبيار للتطوير العقاري - م�ساهمة مقفلة وميثله 
: �سيف �سعيد را�سد الغبار ال�سام�سي   قد ا�ستاأنف القرار/ احلكم ال�سادر 
بالدعوى رقم : 2014/855 جتاري كلي بتاريخ 2015/1/27 وحددت لها 
جل�سه يوم الربعاء  املوافق 2017/6/7   ال�ساعة 17.30 م�ساءا  بالقاعة 
رقم ch1.B.8 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض �لق�ضم

حماكم دبي

حمكمة �ال�ضتئناف

�لعدد 12034 بتاريخ 2017/5/31   
مذكرة �عالن بالن�ضر

يف  �لدعوى 2016/253  ��ضتئناف تظلم جتاري   
اىل امل�ستاأنف �سده/ 1- عبدال�ستار علي حمزا بوتيل توتيباراه  جمهول 
حمل القامة مبا ان امل�ستاأنف /بنك ام القيوين الوطني - �ض م ع وميثله 
ال�سادر  احل��ك��م  ال��ق��رار/  ا�ستاأنف  ق��د    - ع��ب��داهلل ح�سني  كلندر  خ��ال��د   :
بالدعوى رقم : 2016/390 تظلم جتاري بتاريخ 2016/10/12    وحددت 
لها جل�سه يوم الربعاء   املوافق 2017/5/31 ال�ساعة 17.30 م�ساءا  بالقاعة 
رقم ch1.B.7 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض �لق�ضم

حماكم دبي

حمكمة �ال�ضتئناف

�لعدد 12034 بتاريخ 2017/5/31   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر

                         يف �لدعوى رقم  2017/1280   تنفيذ جتاري  
جمهول  ال���زرد   حممود  �سالمة  حممد  عاهد  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/م�سرف الإم��ارات ال�سالمي - 
�ض م ع وميثله : احمد ح�سن رم�سان اآل علي  قد اأقام عليك الدعوى 
وقدره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب��دف��ع  وال��زام��ك  اع���اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية 
)719809.38( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان 
املحكمة �ستبا�سر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�ض �ل�ضعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
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للنهو�س ب�لقط�ع من خالل تن�سيق �جلهود وتب�دل �لتج�رب و�خلرب�ت

�ك�ضبو �ل�ضارقة يدعو �أقطاب �ضناعة �ملعار�س لتاأ�ضي�س ر�بطة �ضرق �أو�ضطية

�لحتاد للطري�ن تتو�ّضع يف �ضبكة وجهاتها �مل�ضغلة بالطائر�ت طر�ز بوينغ 787 درمياليرن يف �أوروبا 

بح�سب �أحدث ن�سخة من تقريره للتوقع�ت �ال�ستثم�رية �لع�ملية 

م�ضرف �أبوظبي �لإ�ضالمي ين�ضح �مل�ضتثمرين بزيادة �لوزن �لن�ضبي لالأ�ضهم �خلليجية و�لأوروبية �ضمن حمافظهم �ل�ضتثمارية

•• ال�صارقة-الفجر:

التنفيذي  الرئي�ض  امل��دف��ع  حممد  �سيف  ���س��ع��ادة  دع��ا 
ل�سناعة  الدويل  رئي�ض الحتاد  ال�سارقة  اك�سبو  ملركز 
واأفريقيا  الأو���س��ط  ال�����س��رق  ملنطقة  "اأويف"  امل��ع��ار���ض 
رئي�ض الحتاد العربي للمعار�ض واملوؤمترات الدولية، 
اأقطاب �سناعة املعار�ض يف املنطقة اإىل تاأ�سي�ض رابطة 
�سرق اأو�سطية، على غرار اجلمعيات املهنية املوجودة يف 
العديد من مناطق العامل، تعمل على تن�سيق اجلهود 
وم�ساركة  فيها  العاملني  وتطوير  ال�سناعة  ه��ذه  يف 

التجارب وتبادل اخلربات للنهو�ض بها.
ي�سهدها  التي  املت�سارعة  التغيريات  اأن  املدفع  واعترب 
ال��ف��اع��ل��ني يف قطاع  ال��ع��امل م��ن ح��ول��ن��ا، تتطلب م��ن 
ا�سرتاتيجيات  تطوير  املنطقة  م�ستوى  على  املعار�ض 
جديدة  روؤى  وف��ق  والعمل  املقبلة،  لل�سنوات  خمتلفة 
تاأخذ يف العتبار التحولت القت�سادية احلا�سلة على 
م�ستوى املنطقة والعامل لأن الواقع بات يفر�ض علينا 
حملياً  وحت��رك  عاملياً  فّكر  من  املعادلة  تغيري  جميعاً 

اإىل فكر عاملياً وحترك عاملياً .
امل���دف���ع كمتحدث  ج����اء ذل����ك يف ورق����ة ع��م��ل ق��دم��ه��ا 
رئ��ي�����س��ي يف م��ن��ت��دى اك�����س��ب��و ن���ت���ورك ال�����ذي ع��ق��د يف 
الالعبني  مب�ساركة  م��وؤخ��راً،  دب��ي  فريمومنت  فندق 
الرئي�سيني ومتخذي القرار يف جمال �سناعة املعار�ض 
يف منطقة ال�سرق الأو�سط وبح�سور عدد من موظفي 
مركز اك�سبو ال�سارقة، حيث ناق�ض احلدث م�ستجدات 
وم�ستقبلها،  وحت��دي��ات��ه��ا  وواق���ع���ه���ا  ال�����س��ن��اع��ة  ه����ذه 
واأف�سل  اخل����ربات  ت��ب��ادل  �سبل  ب��ح��ث  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 
ال�سناعة  التجارب بني رواد هذه  املمار�سات وم�ساركة 

والعاملني بهذا املجال يف املنطقة والعامل.
���س��ارك فيها حتت  ال��ت��ي  امل��دف��ع خ��الل اجلل�سة  وق���ال 
الأو�سط"،  ال�سرق  يف  املعار�ض  �سناعة  "واقع  عنوان 

رائ��دة لالأعمال  باتت متثل وجهة  الإم���ارات  دول��ة  اإن 
لي�ض على م�ستوى املنطقة فح�سب واإمنا على م�ستوى 
اإقليمياً  وم��ق��راً  حم���وراً  اأ�سبحت  ف���الإم���ارت  ال��ع��امل، 
واملوؤمترات  املعار�ض  �سناعة  جم��ال  يف  مهمة  و�سوقاً 
تعد  ال�سارقة  اإم��ارة  اأن  م�سيفاً  الدولية،  واملهرجانات 
واح��دًة من املدن التي تقود قطاع �سناعة املعار�ض يف 

املنطقة.
التي  الإلكرتونية  الهجمات  خطورة  من  املدفع  ونّبه 
التي تواجه �سناعة  التحديات  اأب��رز  باتت واح��دة من 
املعار�ض يف العامل، وهو ما ي�ستدعي درا�سة اأبعاد هذا 
التحدي ومدى تاأثريه على املنطقة كاأحد الأولويات 
القت�سادات  على  امل��دم��رة  اآث����اره  ل��ت��ف��ادي  الأ���س��ا���س��ي��ة 
الوطنية. ون�سح املدفع رواد �سناعة املعار�ض يف املنطقة 
يف  التغريات  وتوقع  ك�سركاء،  العار�سني  مع  بالعمل 
اإىل  م�ستقبلها،  وا�ست�سراف  وتتبعها  ال�سناعة  ه��ذه 
جانب جمع املعلومات عن اجتاهاتها الرئي�سية، موؤكداً 
وال�سعي  مبتكرة  ا�سرتاتيجيات  و���س��ع  ���س��رورة  على 
ل�سمان  ج��دي��دة  نظر  وج��ه��ات  على  للح�سول  ال��دائ��م 

النمو املهني والثقايف.
و�سّدد على �سرورة اإيالء اهتمام خا�ض بتطوير قطاع 
ن��ظ��راً لأهميته يف  ب��ه  املعار�ض وامل��وؤمت��رات والرت��ق��اء 
كبديل  القت�سادي  التنويع  وعمليات  �سيا�سات  دع��م 
ال��ن��ف��ط، وت��ول��ي��د ع��ائ��دات �سخمة ت�ساهم  ع��ن ق��ط��اع 
اإىل حد كبري يف زيادة الناجت الإجمايل املحلي، موؤكداً 
ودعم  ال�سناعة  هذه  يف  العاملني  تطوير  اأهمية  على 
اأفكار  تبّني  على  العمل  جانب  اإىل  خرباتهم،  وتعزيز 
والتن�سيق  ال��ت�����س��وي��ق  ع��م��ل��ي��ات  يف  وم��ب��ت��ك��رة  ج���دي���دة 
واملبيعات وغريها من الخت�سا�سات ذات ال�سلة بهذه 

ال�سناعة.
�ك�سبو �ل�س�رقة

يف  ال�سرتاتيجي  التخطيط  اأهمية  اإىل  املدفع  واأ�سار 

ال�سارقة  اك�سبو  مركز  اأن  اإىل  لفتاً  املعار�ض،  �سناعة 
الرئي�سية  املعار�ض  املحافظة على  اأهمية  اأدرك مبكراً 
واملجوهرات  ال�����س��اع��ات  م��ع��ر���ض  م��ث��ل  وت���ط���وي���ره���ا، 
ومعر�ض �ستيل فاب ومعر�ض التعليم وغريها، وذلك 
ب��اأن ه��ذه الأح���داث احليوية ت�سكل رافعة  اإمي��ان��اً منه 
اإقليمية  �سمعة  متتلك  ولكونها  لعراقتها  نظراً  قوية 
والعار�سني  املخت�سني  م�ستوى  على  وا�سعة  وعاملية 

والزوار والتجار.
رئي�ض  ال�سارقة  اك�سبو  ملركز  التنفيذي  الرئي�ض  وراأى 
ملنطقة  "اأويف"  امل��ع��ار���ض  ل�سناعة  ال����دويل  الحت����اد 
وامل�سرتين  العار�سني  اأن  واأفريقيا،  الأو���س��ط  ال�سرق 
اأن  معترباً  ال�سابق،  من  ومهنية  وعياً  اأك��رث  اأ�سبحوا 
يلعب  واملت�سوقني  العار�سني  ور�سا  الناجح  الت�سويق 
حول  ���س��وؤال  على  ورداً  املعار�ض.  جن��اح  يف  كبرياً  دوراً 
عن  ر�ساهم  م��دى  ومعرفة  العار�سني  توقعات  اإدارة 
اإدارة  اأن  املدفع  اأو�سح  ال�سارقة"،  "اك�سبو  يف  املعار�ض 
"اك�سبو" تقوم يف جميع الأحداث التي ينظمها املركز اأو 
ي�ست�سيفها باإجراء ال�ستبيانات والدرا�سات وا�ستطالع 
مكامن  ملعرفة  واخلدمات  املرافق  عن  العار�سني  اآراء 
بالإ�سافة  الع��ت��ب��ار،  بعني  لأخ��ذه��ا  وال��ق��وة  ال�سعف 
اإىل احلوار مع  النخب والعار�سني الرئي�سيني ب�سكل 
دائم للتعرف على اآراءهم بهدف التطوير والتحديث 
قال   ، واملجوهرات  ال�ساعات  معر�ض  وح��ول  امل�ستدام. 
املدفع اإن هذا احلدث الذي يتم تنظيمه مرتني �سنوياً 
اأ�سبح اأحد اأهم واأكرب املعار�ض من نوعه على م�ستوى 
ال�سرق الأو�سط، وهو الوحيد املوجه للتجارة والزوار 
اأن  اإىل  يف الوقت عينه بي تو بي وبي تو �سي، م�سرياً 
زائر،  األف  معدل عدد زواره و�سل يومياً اإىل نحو 11 
ه��ذه الزيادة  اأخ��رى، مرجعاً  وه��و يف ازدي��اد دورة بعد 
اإىل عدة  العار�سني والزائرين  �سواء يف عدد  والنجاح 
ع��وام��ل م��ن اأه��م��ه��ا البيئة ال���س��ت��ث��م��اري��ة اجل��اذب��ة يف 

التحتية  امل��راف��ق واخل��دم��ات والبنية  وت��وف��ر  ال��دول��ة، 
املنا�سبة وال�ستقرار الأمني وال�سيا�سي فيها، اإىل جانب 
حتّول "اك�سبو ال�سارقة" اإىل وجهة مميزة للعار�سني 
اإليه على  ُي�سار  من داخل الدولة وخارجها، حتى بات 
خارطة املعار�ض املميزة يف العامل، م�ستفيداً من تنوع 
وال�سيا�سية  امل��ال��ي��ة  وبيئتها  ال�����س��ارق��ة  اإم����ارة  اقت�ساد 
امل�ستوى  ذات  التحتية  بنيتها  م��ن  وك��ذل��ك  امل�ستقرة، 
العاملي وتكاليف الإنتاج املنخف�سة والقوانني التجارية 
املحفزة التي توفرها للم�ستثمرين كمن�سة ل ت�ساهى 

للنجاح يف املنطقة.
البيانات  يف  املتخ�س�سة  اك�����س��ب��ل��وري  ���س��رك��ة  وك��ان��ت 
والإح�������س���اءات اخل��ا���س��ة ب��امل��ع��ار���ض ال��دول��ي��ة، ك�سفت 
ء دولة الإم��ارات املرتبة  مطلع العام اجل��اري، عن تبوُّ
م�ستوى  على  املعار�ض  وا�ست�سافة  تنظيم  يف  الأوىل 
بتنظيم  وجناحها  واإفريقيا،  الأو�سط  ال�سرق  منطقة 
تلتها   ،2016 عام  خالل  معر�ساً   265 وا�ست�سافة 
ثم  معار�ض،   209 بنحو  اإفريقيا  جنوب  جمهورية 
تركيا بنحو 197 معر�ساً. يف وقت بلغ فيه عدد زوار 
 17 الإم����ارات  بينها  وم��ن  اأو�سطية  ال�سرق  امل��ع��ار���ض 

مليون زائر.
ُي��ذك��ر اأن ال��ف��ع��ال��ي��ات ال��ت��ج��اري��ة ال��ك��ربى والأح�����داث 
على  تتوزع  ال�سارقة"  "اك�سبو  يف  املرموقة  الثقافية 
مدار العام، حيث ينظم املركز وي�ست�سيف عدداً كبرياً 
من املعار�ض واملوؤمترات، ومن اأبرزها معر�ض ال�سارقة 
ال�����دويل ل��ل��ك��ت��اب ال����ذي ت�����س��رف ع��ل��ى ت��ن��ظ��ي��م��ه هيئة 
ال�سارقة للكتاب، واملعر�ض الوطني للتوظيف ومعر�ض 
واملجوهرات  ال�����س��اع��ات  وم��ع��ر���ض  ال�����دويل  ال��ت��ع��ل��ي��م 
الأو�سط  ال�سرق  ومعر�ض  وال�سلب  احلديد  ومعر�ض 
والطباعة  البال�ستيك  ومعر�ض  العقاري  لال�ستثمار 
من  العديد  وغ��ريه��ا  اأراب��ي��ا  فيجن  بال�ست  ومعر�ض 

الأحداث املهمة.

 •• اأبوظبي-الفجر:

اأعلنت الحتاد للطريان ام�ض عن خططها لتعزيز �سبكة وجهاتها الأوروبية 
اإدخالها لطائرات  787 درمياليرن عرب  امل�سغلة بالطائرات طراز بوينغ 

من طراز بوينغ 787-9  خلدمة الرحالت اإىل اأم�سرتدام ومدريد. 
 299 اإىل  تت�سع  التي  املتطورة  اإدخ���ال ط��ائ��رات درمي��الي��رن  امل��ق��رر  وم��ن 
اأم�سرتدام  اإىل  العام  م��دار  املنتظمة على  ال�سركة  رح��الت  مقعداً خلدمة 
اأكتوبر،  الأول م��ن  م��ن  ب���دءاً  الأول م��ن �سبتمرب، واإىل م��دري��د  م��ن  ب���دءاً 
�سبكة  �سمن  وزي��ورخ  دو�سلدورف  اإىل  ومدريد  اأم�سرتدام  بذلك  لتن�سم 
التي تخدمها طائراتها من طراز  لل�سركة  الأخ��رى  الأوروب��ي��ة  الوجهات 

درمياليرن. 
مو�سمياً   9-787 بوينغ  ط��راز  من  طائرة  كذلك  ال�سركة  ت�سّغل  و�سوف 

خلدمة الرحالت اإىل اأثينا خالل اأ�سهر ال�سيف.  

ومع الت�سليم املقرر على مراحل لت�سع طائرات من طراز بوينغ 9-787 
الت�سع تدريجياً خلدمة عدٍد من  اإدخ��ال الطائرات  العام، يتم  خالل هذا 
الوجهات الدولية انطالقاً من مركز الت�سغيل الرئي�سي لل�سركة يف مطار 

اأبوظبي الدويل.
13 طائرة من ط��راز بوينغ  الراهن  الوقت  وت�سّغل الحت��اد للطريان يف 
اإىل 11 وجهة، ت�سمل كاًل من وا�سنطن العا�سمة،  درمياليرن   9-787
و�سنغافورة،  وال��ري��ا���ض،  وَع��ّم��ان،  وجوهان�سربغ،  وزي���ورخ،  ودو���س��ل��دورف، 
و�سنغهاي، وطوكيو، وبريث، وبري�سبني انطالقاً من اأبوظبي. ومن املقرر 
وجهات  �سبكة  اإىل  وملبورن  و�سيئول،  وب��ك��ني،  ب���ريوت،  وج��ه��ات  ان�سمام 
ال�سركة امل�سغلة بالطائرات طراز 787 على مدار الأ�سهر القليلة القادمة.  
و�سوف يحظى ال�سيوف امل�سافرون على وجهة اأم�سرتدام بتجارب ال�سفر 
 30 اإىل  يونيو   2 من  ب��دءاً  787 درمياليرن  الطائرة  املميزة على منت 
م�ستهل  يف  ال���ذروة  ف��رتة  خ��الل  الوجهة  تلك  على  الطلب  لتلبية  يونيو 

اإىل مدريد  اأن تعزز ال�سركة رحالتها  مو�سم ال�سيف. ومن املقرر كذلك 
اإ�سافة رحالت جديدة،  اأ�سبوعياً عرب  اأربع رحالت  امل�سغلة حالياً مبعدل 

لت�سبح مبعدل رحلة يومياً بدءاً من الأول من يونيو.  
وبهذا ال�سدد، قال بيرت بومغارترن، الرئي�ض التنفيذي لالحتاد للطريان: 
مع ان�سمام اثنتني من اأكرث وجهات الحتاد للطريان رواجاً يف اأوروبا اإىل 
العام  وق��ت لح��ق من  787 يف  ط��راز  بالطائرات  امل�سغلة  �سبكة وجهاتنا 
منت  على  ال�سفر  فر�سة  �سيوفنا  من  املزيد  مننح  بذلك  فاإننا  احل��ايل، 

طائراتنا من اجليل التايل .   
واأ�ساف: تلبي رحالتنا من واإىل اأم�سرتدام ومدريد احتياجات امل�سافرين 
لأغرا�ض العمل والرتفيه، ومع الطلب املتنامي فاإن هناك م�سوغات قوية 
لتقدمي طائرات اأكرب حجماً على هذه الوجهات. ويوا�سل الطراز 787 
ومع  امل��دى،  طويلة  لرحالتنا  الفقري  العمود  لي�سبح  املت�سارعة  وتريته 
على  العمل  �سنوا�سل  الطراز،  هذا  من  الطائرات  من  للمزيد  ا�ستالمنا 

ترقية خطوط الوجهات القائمة باملزيد من هذه الطائرات املتطورة . 
وتابع بالقول: منذ اإدخال اأوىل طائراتنا طراز بوينغ 787 اإىل اخلدمة 
�سيوفنا  جانب  من  رائعة  اإ���س��ادة  تلقينا  عامني،  من  اأك��رث  منذ  التجارية 
اأر�ست معايري جديدة مل�ستويات  ب�ساأن املق�سورات الداخلية الفريدة التي 

اخلدمة الراقية يف املنطقة وعلى م�ستوى العامل .
وتت�سمن املق�سورات الداخلية لطائرات الحتاد للطريان من طراز بوينغ 
الأعمال، و271  رجال  درجة  ا�ستوديو   28 املبهرة  درمياليرن   9-787
م�ستويات  اأرق���ى  لل�سيوف  ي��وف��ر  مب��ا  ال�سياحية،  ب��ال��درج��ة  ذك��ي��اً  مقعداً 
الراحة والرتفيه وخدمات الت�سالت على منت الطائرة. وقد ا�ستوحيت 
العربي  الفن  من  الطائرة  منت  على  الإ���س��اءة  واأنظمة  الديكورات  كافة 
الحتاد  طائرات  طالء  لأل��وان  املميز  الت�سميم  مع  يتكامل  مبا  املعا�سر، 
للطريان والذي يحمل ا�سم "معامل من اأبوظبي" الذي اأطلقته ال�سركة 

عام 2014.

•• اأبوظبي-الفجر: 

ن�سح م�سرف اأبوظبي الإ�سالمي يف اأحدث ن�سخة من 
امل�ستثمرين  العاملية،  ال�ستثمارية  للتوقعات  تقريره 
والأوروبية  اخلليجية  لالأ�سهم  الن�سبي  الوزن  بزيادة 
الرتكيز  اإىل  اإ�سافة  ال�ستثمارية،  حمافظهم  �سمن 

على الني الياباين.
دائ���رة اخلدمات  ل��ق��اءات م��ع ع��م��الء  وخ���الل �سل�سلة 
م�ست�ساري  كبار  ق��ام  امل�سرف،  يف  اخلا�سة  امل�سرفية 
ال�ستثمار يف م�سرف اأبوظبي الإ�سالمي با�ستعرا�ض 
من  ال��راه��ن��ة  للفرتة  ال�ستثمارية  التو�سيات  اأب���رز 
عرو�سهم  يف  امل�ست�سارون  ورك��ز  امل�سرف.  نظر  وجهة 
التو�سيحية على اأف�سل ال�سبل لتخ�سي�ض الأ�سول ل 
�سّيما يف وقت ي�سهد فيه العامل منواً متناغماً يتخلّله 
القت�ساد  موؤ�سرات  اأداء  يف  والتقّلبات  التباين  بع�ض 

الكلي.
ويف  ال�����س��دد، ق���ال حم��م��د ال��ع��زب، رئ��ي�����ض جمموعة 
اأبوظبي  امل�����س��رف��ي��ة اخل��ا���س��ة يف م�����س��رف  اخل��دم��ات 
وتزويدهم  عمالئنا  اإىل  الو�سول  يعترب  الإ�سالمي: 
اأمٌر  ال��ع��امل��ي  ال���س��ت��ث��م��اري  امل�سهد  م�ستجدات  ب��اآخ��ر 
ماليني.  كم�ست�سارين  م�سوؤولياتنا  �سمن  اأ���س��ا���س��ٌي 
عالقات  على  واملحافظة  بناء  ب�سرورة  نوؤمن  ونحن 
ط��وي��ل��ة الأم������د م���ع ع��م��الئ��ن��ا، وت���زوي���ده���م بجميع 
وتقييمها  درا�ستها  يتم  وال��ت��ي  ال�ستثمارية  احل��ل��ول 
بعناية فائقة من قبل فريقنا من اخل��رباء يف جمال 
ال�ستثمارات، ومبا يتما�سى مع قيمنا امل�سرفية التي 

تراعي اأعلى درجات الأخالقية والنزاهة.
وتعليقاً على نتائج التقرير، قال قي�ض د�سراوي، رئي�ض 
ق�سم ال�ست�سارات ال�ستثمارية لدى م�سرف اأبوظبي 
العاملية  القت�سادية  ال��ظ��روف  "ت�سهد  الإ���س��الم��ي: 
ت�سهدها  التي  ال�سعود  موجات  ولكن  طفيفاً،  حت�سناً 
اإىل  ت�سري  الأمريكية،  وخا�سة  الرئي�سية،  الأ���س��واق 
ولذلك  العاملية،  الأ�سول  العديد من  تقييمات  زي��ادة 
انتقائي  مبنهج  ال��ت��ق��ّي��د  امل�ستثمرين  ع��ل��ى  ي��ت��وج��ب 
يواكب متغرّيات هذه الفرتة. ورغم اأن املخاطر التي 

عند  تبدو  قد  التقلبات  حجم  حيث  من  قيا�سها  يتم 
املحتمل ظهور  اأنه من  اإل  للغاية،  م�ستويات متدنّية 
تاأتي على  �سديدة قد  اأي �سدمات  خماطر مفاجئة- 
قد  طبيعية-  اأو  اقت�سادية  اأو  �سيا�سية  اأح���داث  �سكل 

تكون ذات تاأثري �سريع وكبري على الأ�سواق".
الأ�سواق  اأن  حقيقة  ع��ل��ى  ال�����س��وء  ال��ت��ق��ري��ر  و���س��ل��ط 
املخاطر  م����واج����ه����ة  يف  م�����رون�����ة  اأك��������رث  اأ����س���ب���ح���ت 
امل�ستثمرون  ي��وا���س��ل  اأن  و����س���رورة  اجل��ي��و���س��ي��ا���س��ي��ة، 
التوقعات  ت�سري  ح��ي��ث  الأ���س��ا���س��ي��ات،  ع��ل��ى  ت��رك��ي��زه��م 
لرفع  يتطلع  الأمريكي  الفدرايل  الحتياطي  اأن  اإىل 
اأداء  حت�سن  مع  بالتوازي  اأك��رب  ب�سكل  الفائدة  اأ�سعار 
القت�ساد الأمريكي. هذا ول تزال ال�سيا�سات النقدية 
املواتية للغاية قائمة على ال�سعيد العاملي، ل�سيما مع 
ا�ستمرار البنك املركزي الأوروبي يف تطبيق اإجراءات 
التي�سري الكمي، و�سعي الحتياطي الفدرايل لتقلي�ض 

ميزانيته العمومية.
اأبوظبي  م�����س��رف  ي��ن�����س��ح  ال���ظ���روف،  ه���ذه  ويف ظ���ل 
الإ�سالمي امل�ستثمرين بزيادة الوزن الن�سبي لالأ�سهم 
لال�ستفادة  ال���س��ت��ث��م��اري��ة  حم��اف��ظ��ه��م  يف  الأوروب���ي���ة 

اأوروب��ا وانح�سار  الظروف القت�سادية يف  من حت�ّسن 
خماطر النكما�ض؛ ويف املقابل تقلي�ض الوزن الن�سبي 
مقومة  اأ�سبحت  لأن��ه��ا  ج��زئ��ي��اً  الأم��ري��ك��ي��ة  لالأ�سهم 

باأعلى من قيمتها ن�سبياً.
وباملقابل، يت�سم الدولر الأمريكي حالياً بكونه مقوماً 
باأعلى من قيمته العادلة مقابل العديد من العمالت 
اأن الني الياباين هو  الأخ��رى، يف حني يرى امل�سرف 
الأكرث جاذبية بني اأزواج العمالت الرئي�سية املقرتنة 
بالدولر، معترباً الني مبثابة اأداة حتّوط جيدة �سد 
غريه  م��ن  اأف�سل  اأداء  لت�سجيل  مييل  لأن��ه  املخاطر 

خالل فرتات ال�سغوط القت�سادية العاملية.
اأبوظبي الإ�سالمي يف  من جهة ثانية، يوؤكد م�سرف 
جزئية  زي��ادة  ت�ستحق  اخلليجّية  الأ�سهم  اأن  تقريره 
مقارنة  جمزية  قيمة  توفر  لأن��ه��ا  الن�سبي  ال���وزن  يف 
بالأ�سواق النا�سئة الأخرى. وقد �ساهم ا�ستقرار اأ�سعار 
للمنطقة  القت�سادية  ال��ت��وق��ع��ات  حت�ّسن  يف  النفط 
عموماً، كما اأن احلكومات اخلليجية مت�سي قدماً يف 
�سيا�سات  باعتماد  �ست�سمح  هيكلية  اإ�سالحات  تطبيق 
اللتزام  جانب  اإىل  الدورية،  للتقلبات  م�سادة  مالية 

�ساأن  وم���ن  الق��ت�����س��ادي.  ال��ت��ن��وي��ع  خ��ط��ط  بتطبيق 
الق��ت�����س��ادي��ة احلد  ال�����دورات  ب��ني  ال�سل�ض  الن��ت��ق��ال 
وت�سجيع  امل�ستثمرين  ل��دى  اليقني  ع��دم  �سعور  م��ن 

ال�ستثمارات ال�سرتاتيجّية طويلة الأجل.
الرتباط  اأن  امل�����س��رف  ي��ع��ت��ق��د  ن��ف�����س��ه،  ال���وق���ت  ويف 
التقليدي ال�سلبي للذهب مع اأ�سعار الفائدة احلقيقية 
قد تال�سى. اإذ اأن اأ�سعار الفائدة املنخف�سة ت�سر جداً 
زيادة  يف�سلون  امل�ستثمرين  واأن  خ��ا���س��ة  ب��ال��ذه��ب، 
حيازاتهم من فئات الأ�سول املدّرة للدخل، مبا ي�سمل 
اأداة  الذهب  ميثل  ذل��ك،  وم��ع  الثابت.  الدخل  اأدوات 
حتّوط مثالّية �سد �سعف الدولر الأمريكي؛ ويلتزم 
يتمتعون  ال��ذي��ن  للعمالء  امل�����س��ورة  بتقدمي  امل�سرف 
ب��ان��ك�����س��اف اأك�����رب ع��ل��ى الأ�����س����ول امل��ق��وم��ة ب���ال���دولر 
هذا  من  ا�ستفادتهم  تعزيز  بهدف  وذل��ك  الأم��ري��ك��ي، 

املعدن الثمني.
يوؤثر  اأن  امل�سرف  يتوقع  ال��ث��اب��ت،  للدخل  وبالن�سبة 
اأك����رب على  امل��ع��ي��اري��ة ب�سكل  ال��ف��ائ��دة  اأ���س��ع��ار  ارت���ف���اع 
يف  ك��ب��رياً  ت�سّيقاً  �سهدت  التي  الأ���س��واق  يف  ال�سكوك 
ذلك،  ومع  الئتمان.  خماطر  مبادلة  اأ�سعار  فروقات 
فاإن هذا التاأثري �سينح�سر نتيجة نق�ض املعرو�ض من 
ال�سكوك، والتوقعات بت�سجيل زيادة معتدلة يف اأ�سعار 

الفائدة.
الإمارات،  دول��ة  يف  ال��رائ��دة  امل�سارف  اأح��د  وباعتباره 
وتقدمي  تطوير  الإ�سالمي  اأبوظبي  م�سرف  يوا�سل 
اأف�����س��ل احل��ل��ول ال��ت��ي تلبي اح��ت��ي��اج��ات ال��ع��م��الء من 
اأف�سل  اق��رتاح  العالية عن طريق  املالية  امل��الءة  ذوي 
املنا�سب  والتخ�سي�ض  الفعال  املايل  التخطيط  اآليات 

لالأ�سول. 
�سل�سلة من  الإ���س��الم��ي  اأب��وظ��ب��ي  وق��د ط���ّور م�سرف 
اخليارات ال�ستثمارية للم�ستثمرين الذين يحر�سون 
على جتّنب املخاطر؛ وكان اآخرها �سهادات ال�ستثمار 
امل��ت��واف��ق��ة م���ع ال�����س��ري��ع��ة الإ����س���الم���ي���ة وال���ت���ي تتيح 
ال���س��ت��ف��ادة م��ن ال��ف��ر���ض امل��ج��زي��ة يف ق��ط��اع الرعاية 
بن�سبة  امل��ال  ل��راأ���ض  وت��وف��ر حماية  ال��ع��امل��ي،  ال�سحية 

ا�ستحقاقها. فرتة  حلول  عند   100%

حما�ضرة حول �إعادة هيكلة ديون 
�ل�ضركات �لتجارية بجامعة عجمان

•• عجمان ـ الفجر 

نظمت كلية القانون يف جامعة عجمان حما�سرة بعنوان "اإعادة هيكلة ديون 
ال�سركات التجارية – التجربة الفرن�سية منوذجاً" قدمها الدكتور با�سكال 
روبلن، ع�سو هيئة التدري�ض بكلية احلقوق يف جامعة بواتييه الفرن�سية، 

وهو ع�سو املجل�ض الوطني للمدراء والوكالء الق�سائيني".
حت���دث ال��دك��ت��ور ب��ا���س��ك��ال ح���ول اآل��ي��ة اإن���ق���اذ امل��دي��ن وف���ق ن��ظ��ام الت�سفية 
الأحكام  مبقت�سى  امل��وج��ودات  كفاية  لعدم  الإع�����س��ار  نظام  اأو  الق�سائية، 

العامة، ومبقت�سى قانون الإجراءات اجلماعية الفرن�سي. 
احلل  غياب  ح��ال  يف  الإلزامية  اجلماعية  الإج���راءات  ر  املحا�سِ تناول  كما 
املرتتبة على  التاجر، والإج��راءات اجلماعية الختيارية والإرادي��ة  لإنقاذ 
اجلميلي،  حميد  لطيفة  الدكتورة  بح�سور  املحا�سرة  عقدت  وق��د  ذل��ك. 
القانون وطلبة  اأ�ساتذة  القانون يف اجلامعة، وعدد كبري من  كلية  عميدة 
باب  فتح  ومت  الأ�سئلة،  من  جمموعة  بطرح  املحا�سرة  واختتمت  الكلية. 

النقا�ض مع الدكتور روبلن.
واأك��دت على  روبلن،  با�سكال  الدكتور  الدكتورة لطيفة  كّرمت  ويف اخلتام، 
اأهمية عقد مثل هذه الأن�سطة حتقيقاً ل�سيا�سة الكلية وروؤيتها الرامية اإىل 
ال�سوؤون  على  الطلبة  واإط��الع  التطبيقي،  باجلانب  النظري  ربط اجلانب 

القانونية والق�سايا املختلفة باختالف القوانني والتجارب الدولية.

بلدية عجمان تد�ضن �مل�ضروع �ل�ضرت�تيجي" 
�ضند " بالتعاون مع �ضركة هو�وي 

•• عجمان-وام:

د�سن �سعادة عبدالرحمن حممد عبد اهلل النعيمي مدير عام دائرة البلدية 
هواوي  �سركة  مع  بالتعاون   " "�سند  ال�سرتاتيجي  امل�سروع  والتخطيط 

عمالق الت�سالت و تكنولوجيا املعلومات .
و يهدف امل�سروع ال�سرتاتيجي �سند لبناء وحتديث خدمات البنية التحتية 
التقنية عن طريق تطبيق احدث التكنولوجيا املتقدمة التي ت�سمن اأمن 
ال�سبكات و�سرعة الأداء و�سهولة التحول لتكنولوجيا خدمات  املعلومات و 

احلو�سبة ال�سحابية و اإنرتنت الأ�سياء.
عالية  اخل��دم��ات  دع��م  اأ�س�ض  ت��وف��ري  نوعية يف  نقلة  امل�����س��روع  ه��ذا  ويعترب 
تعتمد  والتي  ه��واوي  �سركة  مع  بالتعاون  تنفيذه  ومت   ، بالدائرة  التقنية 
العاملية  البيانات  املتبعة يف بناء مراكز  اأف�سل واأحدث الأ�ساليب الع�سرية 
توظيف  والتخطيط لال�ستفادة من  البلدية  دائ��رة  ت�سعى  احلديثة، حيث 
اأحدث ما تو�سلت اإليه التقنيات العاملية يف ت�سهيل عمليات تقدمي جتربة 
ل�سرعة  اإ�سافة  العمالء،  لإر�ساء  خا�ض  ب�سكل  وم�سّممة  حيوية  خدمات 

النتقال ملن�سات التقنية احلديثة.
اإدارة تطوير اخلدمات الذكية  و اكد يو�سف حممد عبداهلل ال�سيبة مدير 
اأ�سا�ساً  ّمم خ�سي�ساً كي يكون  اأن م�سروع �سند ال�سرتاتيجي �سُ  ، بالدائرة 
لبناء جيل جديد من اخلدمات التفاعلية بحيث يدعم توجه الدائرة نحو 
تطبيق اف�سل املمار�سات يف جمال اإنرتنت الأ�سياء واحلو�سبة ال�سحابية و 
زيادة اأمن املعلومات و دميومة اخلدمات .  كما اأنها �ستوفر طاقة انتاجية 
ق�سوى وقدرة برجمية عالية ت�ستجيب من خاللهما لحتياجات العمالء 
تخفي�ض  و  املئة  وتعمل على خف�ض التكاليف الت�سغيلية باأكرث من 40 يف 
اأن  اإىل  اإ�سافة  باملئة   70 بن�سبة  للخدمات  املخ�س�سة  امل�ساحة  ا�ستهالك 
�سرعة  م��ن  وي��زي��د  امل��ع��ّززة  الطلبات  ت��ق��دمي  ت�سهيل  على  �سيعمل  النظام 
اأ�سا�سية  ن���واة  امل�����س��روع  ه��ذا  و�سي�سكل   ، ال��دائ��رة  ل�سبكة  اخل��دم��ات  ت��وف��ري 
اأ�ساد عالء ال�سيمي املدير الإقليمي ونائب  مل�ساريع م�ستقبلية . من جهته 
ملجموعة اأعمال هواوي انرتبرايز لقطاع امل�ساريع واملوؤ�س�سات بروؤية دائرة 
ال�سرتاتيجي  والتطور  العالية  الفنية  وبالإمكانات  التخطيط  و  البلدية 
ومتيز فريقها التقني ، واأو�سح اأن التوجه خالل الفرتة املقبلة ي�سري نحو 
العتماد على اإنرتنت الأ�سياء واحلو�سبة ال�سحابية كو�سيلة اآمنة للتخزين 
ولدميومة وا�ستمرارية اخلدمات. ويف ختام اللقاء كرم �سعادة عبد الرحمن 
هواوي  و�سركة  ال��دائ��رة  موظفي  من  �س��ند  م�سروع  عمل  فريق  النعيمي 

و�سكرهم على جهودهم خلدمة دائرة البلدية والتخطيط بعجمان .

�رتفاع �أ�ضعار �ضلة خامات " �أوبك " 
�إىل 49.67 دولر للربميل

•• فيينا -وام: 

ارتفعت اأ�سعار �سلة خامات منظمة الدول امل�سدرة للنفط " اأوبك " ال� 13 
اأم�ض الأول الإثنني اإىل 49.67 دولر للربميل مقارنة ب�سعر يوم اجلمعة 
 " �سلة خامات  49.48 دولر للربميل.   وت�سم  اإىل  ال��ذي و�سل  املا�سي 
اأوبك " - التي تعد مرجعا يف م�ستوى �سيا�سة الإنتاج - الأن��واع التالية .. 
الثقيل  الإم��ارات��ي وخ��ام مزيج �سحارى اجلزائري والإي���راين  خام مربان 
الليبي  ال�سدر  وخ��ام  الكويتي  الت�سدير  وخ��ام  العراقي  اخلفيف  والب�سرة 
العربي  القطري واخل��ام  البحري  النيجريي واخل��ام  وخام بوين اخلفيف 
وربيع  الأنغويل  الفنزويلي مرياي وجريا�سول  واخلام  ال�سعودي  اخلفيف 

اخلفيف الغابوين واأورينت الكوادوري.
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مب�س�ركة 29 موؤ�س�سة و10 �سرك�ء جمتمع �أع�س�ء يف بر�مج مركز �أخالقي�ت �الأعم�ل �ملتنوعة

غرفة دبي تنظم ور�ضة عمل لبحث مبادر�ت �لقطاع �خلا�س �مل�ضوؤولة يف عام �خلري
•• دبي-الفجر:

جتارة  لغرفة  التابع  الأع��م��ال  اأخ��الق��ي��ات  مركز  نظم 
نقا�ض  ط��اول��ة  الغرفة  مقر  يف  م��وؤخ��راً  دب��ي  و�سناعة 
م�ستديرة  لبحث مبادرات وبرامج م�سرتكة يقوم بها 
القطاع اخلا�ض يف دبي حول ال�سرتاتيجية الوطنية 
ل���ع���ام اخل�����ري، وب���ح���ث ك��ي��ف��ي��ة م����واءم����ة خ��ط��ط هذه 
ال�سركات واملوؤ�س�سات القائمة وامل�ستقبلية مع امل�سارات 

ال�ستة لال�سرتاتيجية.
اأع�����س��اء م��ن �سبكة غ��رف��ة دبي  ال��ف��ع��ال��ي��ة  و����س���ارك يف 
اع�ساء  جمتمعية  وموؤ�س�سات  و���س��رك��ات  لال�ستدامة 
Engage دبي التطوعي، و�سركات �سبق  يف برنامج 
للم�سوؤولية  دب��ي  غرفة  عالمة  على  ح�سلت  وان  لها 
الجتماعية للموؤ�س�سات، حيث و�سل عدد احل�سور اإىل 
�سركاء   10 و  وموؤ�س�سة  �سركة   29 من  م�ساركاً   58

جمتمع.
تعريف  اإىل  امل�����س��ت��دي��رة  ال��ن��ق��ا���ض  ط���اول���ة  وه���دف���ت 
احلا�سرين بال�سرتاتيجية الوطنية لعام اخلري التي 
�ساحب  اإع���الن  بعد  الإم����ارات  دول��ة  حكومة  اأطلقتها 
ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان، رئي�ض الدولة 
ل��ل��خ��ري.  ووفرت  2017 ع��ام��اً  ال��ع��ام  )ح��ف��ظ��ه اهلل( 
ملناق�سة  امل�ساركة  لل�سركات  مثالية  من�سة  الفعالية 

كيفية مواءمة ممار�ساتها امل�سوؤولة وامل�ستدامة احلالية 
وامل�ستقبلية مع ا�سرتاتيجية عام اخلري، بالإ�سافة اإىل 
لربامج  م�ستقبلية  واجت��اه��ات  اأط���ر  وو���س��ع  مناق�سة 
تن�سجم مع عام اخلري، والإط��الع من امل�ساركني على 

مبادراتهم اخلا�سة بعام اخلري.
وت�سمل ال�سرتاتيجية الوطنية لعام اخلري اأكرث من 
م�سارات  �ستة  على  موزعة  وبرنامج،  مبادرة   1000
وال�سراكات  لل�سركات،  الجتماعية  امل�سوؤولية  وه��ي 
وتطوير  والتطوع،  اخل��ا���ض،  والقطاع  احلكومة  بني 
واملنظومة  الإن�����س��ان��ي��ة،  للموؤ�س�سات  التنموي  ال���دور 

والإعالم  عام اخلري،  باأهداف  ال�سلة  ذات  الت�سريعية 
عدٍد  تاأ�سي�ض  على  احل�سور  وات��ف��ق  ال��وط��ن.  وخ��دم��ة 
م��ن ف���رق ال��ع��م��ل مل��ن��اق�����س��ة ق�����س��اي��ا وم��وا���س��ي��ع تتنوع 
لدى  البيئي  الوعي  تعزيز  اإىل  الطعام  ف�سالت  بني 
رت��اب، كبري  بلعيد  الدكتور  واعترب  ال�سغار.  الأطفال 
الأب��ح��اث القت�سادية  ق��ط��اع  الق��ت�����س��ادي��ني، ورئ��ي�����ض 
والتنمية امل�ستدامة يف غرفة دبي اأن الفعالية جنحت 
اإطالق  باأهمية  امل�����س��ارك��ة  ال�����س��رك��ات  روؤى  توحيد  يف 
مبادرات وبرامج نوعية تتما�سى مع اأهمية عام اخلري، 
واخلريي  الإن�ساين  والعمل  العطاء  ثقافة  وتر�سيخ 

والتطوعي لدى موؤ�س�سات القطاع اخلا�ض، التي يقع 
عليها م�سوؤولية م�ساعفة يف هذا املجال. ولفت رتاب 
بدورها  اخلا�ض  القطاع  �سركات  م�ساهمة  اأهمية  اإىل 
ي��وج��د م�سار  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة ع���ام اخل���ري ح��ي��ث  �سمن 
حم���دد ل��ل�����س��راك��ات ب��ني احل��ك��وم��ة وال��ق��ط��اع اخلا�ض، 
للغرفة  التابع  الأع��م��ال  اأخالقيات  مركز  اإن  معترباً 
ال�سركات  اأ�سا�سي يف تفعيل م�ساهمة  ملتزم بلعب دور 
على  وم�ساعدتها  املوؤ�س�سية،  املجتمعية  مب�سوؤوليتها 
اع��ت��م��اد مم��ار���س��ات م�����س��وؤول��ة ت��ع��زز م��ف��ه��وم اخل���ري يف 

ن�ساطاتها وعملياتها الت�سغيلية.
اأخالقيات الأعمال يف غرفة جتارة  وقد تاأ�س�ض مركز 
ي�ساهم  مركز  كاأهم  وب��رز   ،2004 عام  دبي  و�سناعة 
يف الرتويج لأهمية م�سوؤولية املوؤ�س�سات جتاه املجتمع 
يف دول��ة الإم��ارات العربية املتحدة. وجنح املركز منذ 
الأعمال  ثقافة  غر�ض  يف  رئي�سي  دوٍر  بلعب  تاأ�سي�سه  
ال�سركات  وم�����س��اع��دة  الأع���م���ال،  جمتمع  يف  امل�����س��وؤول��ة 
ال�ستدامة  معايري  اعلى  اعتماد  على  دبي  يف  العاملة 
وامل�سوؤولية الجتماعية للموؤ�س�سات يف ا�سرتاتيجياتها 
العملية وذلك من خالل جمموعٍة وا�سعة من املبادرات 
والربامج والأدوات والور�ض التدريبية التي عززت من  
التناف�سية، و�سمعة دبي كبيئة  ال�سركات وقدرتها  اأداء 

عمل تناف�سية وم�ستدامة. 

يجمع نخبة من ممثلي �لقط�عني �لع�م و�خل��س و�سن�ع �لقر�ر يف دورته �لث�لثة

"جمل�س رم�ضان �لقت�ضادي" ير�ضم مالمح �لقت�ضاد �ملبتكر يف �ل�ضارقة
 تنظمه هيئة �ل�س�رقة لال�ستثم�ر و�لتطوير )�سروق( ب�لتع�ون مع غرفة جت�رة و�سن�عة �ل�س�رقة

•• ال�صارقة-الفجر:

تعزيز  اإىل  ال��رام��ي��ة  م�����س��اع��ي��ه��ا  اإط�����ار  يف 
القائمة  القت�سادية  املفاهيم  اأحدث  تبني 
هيئة  اأعلنت  والبتكار،  الإب��داع  تبني  على 
)�سروق(  والتطوير  لال�ستثمار  ال�سارقة 
غرفة  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون  �ست�ست�سيف  اأن���ه���ا 
ال�سارقة  ومكتب  ال�سارقة  و�سناعة  جتارة 
)ا�ستثمر  امل��ب��ا���س��ر  الأج��ن��ب��ي  ل��ال���س��ت��ث��م��ار 
القطاع  ممثلي  م��ن  نخبة  ال�����س��ارق��ة(،  يف 
احلكومي، وال�سفراء، وكبار رجال الأعمال 
ممار�سات  تطوير  ملناق�سة  وال�سناعيني 
لل�سراكات  �سليمة  اأ�س�ض  وب��ن��اء  الأع��م��ال، 
الدورة  فعاليات  �سمن  وذل���ك  ال��ت��ج��اري��ة، 
القت�سادي  رم�سان  "جمل�ض  من  الثالثة 

يف ال�سارقة".
التي  للمجل�ض،  ال��ث��ال��ث��ة  ال�����دورة  وت��رك��ز 
حتمل هذا العام عنوان "القت�ساد املبتكر"، 
ع��ل��ى اأه����م ال��ف��ر���ض وال��ت��ح��دي��ات احلالية 
وامل�ستقبلية، وت�سلط ال�سوء على العوامل 
الرئي�سة التي ت�سكل اأ�سا�ض ال�سرتاتيجية 
املتحدة  العربية  الإم����ارات  ل��دول��ة  العامة 
و�سمان  امل�ستقبل،  لتحديات  الت�سدي  يف 
ت���ط���وي���ر الق���ت�������س���اد الإب������داع������ي، ومن����وه 

وا�ستدامته. 
ينعقد  الذي  املجل�ض،  مناق�سات  وتتمحور 
يف 4 يونيو 2017 ال�ساعة 10:30 م�ساًء 
واملوؤمترات  للمنا�سبات  اجلواهر  مركز  يف 
بال�سارقة، حول تبادل اخلربات والتجارب، 
بالقت�ساد  امل��ت��ع��ل��ق��ة  امل��خ��ت��ل��ف��ة  وامل���ع���ارف 
امل��ب��ت��ك��ر، ب���ه���دف حت��ق��ي��ق اأك�����رب ق����در من 
الفائدة للقطاعني العام واخلا�ض، ل�سيما 
القت�ساد  لتطوير  التعاون  تعزيز  لناحية 
وبناء  ال��ت��ج��اري،  امل�ستوى  على  الإب��داع��ي 

اقت�ساد متنوع على امل�ستوى احلكومي.
التي  فريدة  مقومات  املجل�ض  وي�ستعر�ض 
لل�سركات  املحلية  الأع��م��ال  بيئة  تتيحها 
التي  الكيفية  امل�ساريع، مو�سحاً  واأ�سحاب 
النمو  متطلبات  بني  ال�سارقة  بها  واءم��ت 

بتبينها  امل�ستثمرين  اح��ت��ي��اج��ات  وت��ل��ب��ي��ة 
اق��ت�����س��اداً ق��ائ��م��اً ع��ل��ى امل��ع��رف��ة والإب������داع، 
وتنميتها روح البتكار يف العمل احلكومي 
ودع���م ال��ق��ط��اع اخل��ا���ض، م��ا ح��دا باإطالق 
قيمة  حققت  التي  اخل��دم��ات  م��ن  العديد 

م�سافة لقت�ساد الإمارة.
واملتو�سطة  ال�����س��غ��رية  ال�����س��رك��ات  وحت��ت��ل 
احلجم كبرية يف املناق�سات، باعتبارها اأحد 
ال�سارقة،  اإم��ارة  يف  القت�ساد  عنا�سر  اأه��م 
ال�ستثمارين  ت��ع��زي��ز  يف  ل���دوره���ا  ون���ظ���راً 
التنمية  عجلة  ودف���ع  والأج��ن��ب��ي،  امل��ح��ل��ي 
القت�سادية، ف�ساًل عن الدور البارز الذي 
يلعبه القطاعان العام واخلا�ض يف تطوير 

هذه ال�سركات.
وحول اأهمية ا�ستدامة البتكار يف اقت�ساد 
اإم��ارة ال�سارقة، قال �سعادة خالد بن بطي 
الهاجري مدير عام غرفة جتارة و�سناعة 
اأ�سول  من  اأ�سل  هو  الإب���داع  اإن  ال�سارقة، 
ال����دوؤوب  ال�����س��ارق��ة يف �سعيها  ع��م��ل غ��رف��ة 
اقت�ساد  ت��ط��وي��ر  يف  ال��ف��اع��ل��ة  للم�ساهمة 
اإبداعي م�ستدام يف اإمارة ال�سارقة، ي�سمن 
اأف�سل تنظيم للحياة القت�سادية وازدهار 
واملهنية  وال�سناعية  التجارية  قطاعاتها 
تطبيق  خ��الل  م��ن  امل�ستويات،  ك��اف��ة  على 
اأرق��ى اخلدمات  وتقدمي  املمار�سات  اأف�سل 
واإتاحة الفر�ض املجزية التي حتقق النمو 

والزدهار ملجتمع الأعمال املحلي يف ال�سوق 
العاملي.

واأكد خالد بن بطي على اأهمية هذا املجل�ض 
ب�سكل  تناق�ض  �سنوية  الرم�ساين كمحطة 
���س��وؤون اقت�ساد  ج���دي وم�����س��وؤول وه����ادف 
ال�����س��ارق��ة ب��ني الأط�����راف ال��ف��اع��ل��ة يف هذا 
الإط����ار، ان��ط��الق��اً م��ن احل��ر���ض امل�سرتك 
املبتكر  الق���ت�������س���اد  دع����ائ����م  ت���ع���زي���ز  ع���ل���ى 
روؤية  والإب���داع، ووف��ق  املعرفة  القائم على 
توجيهات  م��ع  تن�سجم  وط��م��وح��ة  ب��ع��ي��دة 
ال���ق���ي���ادة احل���ك���ي���م���ة، مل���وا����س���ل���ة الرت����ق����اء 
باملكانة التناف�سية لل�سارقة على امل�ستويني 

الإقليمي والعاملي.
واأ�سار خالد بن بطي اإىل اأن م�ساركة غرفة 
تاأتي  امل�سرتكة،  الفعالية  هذه  يف  ال�سارقة 
دورها  لرت�سيخ  ال��رام��ي��ة  ج��ه��وده��ا  �سمن 
الواعدة  ال���س��ت��ث��م��ارات  ج���ذب  ال��ف��اع��ل يف 
الإ�ستثمارية  الفر�ض  وط��رح  الإم���ارة  اإىل 
اأو�سع  اإىل  الأعمال  الرائدة، داعياً جمتمع 
الرم�سانية  اجل��ل�����س��ة  ه����ذه  يف  م�����س��ارك��ة 
امل��ه��م��ة ل��ل��خ��روج ب��اأك��رب ق���در م��ن الأفكار 
الإم���ارة  ت��خ��دم م�ستقبل  ال��ت��ي  الإب��داع��ي��ة 
وتدفع باقت�سادها نحو مزيد من البتكار 
وال��ري��ادة. وق��ال �سعادة م���روان ب��ن جا�سم 
ال�سركال، املدير التنفيذي لهيئة ال�سارقة 
ت�سكل  )����س���روق(:  وال��ت��ط��وي��ر  لال�ستثمار 

ب��ادرة متميزة  للمجل�ض  ال���دورة اجل��دي��دة 
ت���ع���زز ال���ع���الق���ات ال��ق��ائ��م��ة ب���ني اأط�����راف 
يف  وت�سلط  ال�سارقة،  يف  الأع��م��ال  جمتمع 
اقت�سادي  ال�����س��وء على م��و���س��وع  ك��ل م��رة 
مهم م�ستعر�ساً خمتلف اجلوانب املتعلقة 
العام  خ��الل  املجل�ض  رك��ز  واأ���س��اف:   . بها 
املا�سي على اأهمية ال�سراكة بني القطاعني 
امل�سوؤولون  ق���دم  ح��ي��ث  واخل���ا����ض،  ال���ع���ام 
واخلرباء خالله طرحاً قيماً ا�ستفاد منها 
احلا�سرون، واليوم، ها هو املجل�ض يتناول 
القت�ساد  وه��و  اأه��م��ي��ة،  يقل  ل  مو�سوعاً 
اأدوار الإبداع  الإبداعي، الذي تتكامل فيه 
القت�سادية  العمل  والبتكار مع منظومة 
املجل�ض  ي��ه��دف  اإذ  ال��ق��ائ��م��ة،  ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة 
تاأ�سي�ض  ح��ول  �ساملة  ب���روؤى  اخل���روج  اإىل 
اقت�ساد اأكرث كفاءة وقدرة على ال�ستجابة 
مع املتغريات وامل�ستجدات التي تطراأ على 

ال�ساحة، حملياً وعاملياً.
حجر  الإب��داع��ي  القت�ساد  ي�سكل  وت��اب��ع: 
تتبناها  التي  التطور  م�سرية  يف  ال��زاوي��ة 
واإم���ارة  امل��ت��ح��دة،  العربية  دول���ة الإم�����ارات 
ال�����س��ارق��ة على وج��ه ال��ت��ح��دي��د، وم��ن هذا 
قيمة  فر�سة  �سيتيح  املجل�ض  ف��اإن  املنطلق 
يتيحها  ال���ت���ي  الإم���ك���ان���ات  اإىل  ل��ل��ت��ع��رف 
املحلي  ال�سعيد  على  الإب��داع��ي  القت�ساد 
والهيئات  وال�����س��رك��ات  الأع��م��ال  لأ���س��ح��اب 

ا�ستثمار  �سبيل  ال�سواء، يف  على  احلكومية 
التي  ال��ف��وائ��د  وتعظيم  امل��ت��اح��ة،  ال��ف��ر���ض 
من  التقليدية  امل�ساريع  جتنيها  اأن  ميكن 

تبني منهجية تدعم الإبداع والبتكار.
من جهته، قال حممد جمعة امل�سرخ، مدير 
مكتب ا�ستثمر يف ال�سارقة : جتمع الدورة 
اأ�سحاب  الثالثة للمجل�ض الرم�ساين بني 
العالية،  اخل��ربة  ذوي  التجارية  الأع��م��ال 
املوؤثرين،  الأج��ن��ب��ي��ة  امل�����س��ال��ح  ومم��ث��ل��ي 
وك���ب���ار امل�����س��وؤول��ني احل��ك��وم��ي��ني يف دائ���رة 
�سنع القرار، ويعمل كمن�سة ا�سرتاتيجية 
ملختلف الن�ساطات التي تعزز فر�ض العمل 
مع ال�سركاء، وتوطيد املزيد من العالقات 

وال�سركات اجلديدة .
واأعرب عن اإميانه باأن التكامل يلعب دوراً 
ب��ارزاً يف حتديد هدف م�سرتك مع املوارد 
وقال  املتخ�س�سة،  وامل���ه���ارات  ال�سخ�سية 
يف  واخل��ا���ض  ال��ع��ام  القطاعني  "التقاء  اإن 
فر�سة  ه��و  اجل��ل�����س��ات  م��ن  ال�سل�سلة  ه���ذه 
���س��ام��ل��ة ومعمقة  ث��م��ي��ن��ة لك��ت�����س��اب روؤي�����ة 
ال��ق��ط��اع��ني، وكيفية  واق����ع خ���دم���ات  ع���ن 
ميكننا  ال��وع��ي  م��ن  ال��ن��وع  ف��ب��ه��ذا  عملها، 
الفر�ض  ل���زي���ادة  امل��ث��ل��ى  ال��ط��ري��ق��ة  اإدراك 
اإمكاناتها  وتطوير  ال�سارقة،  توفرها  التي 
يف  بع�سنا  ن��دع��م  اأن  ون�ستطيع  ال��ك��ب��رية، 
ا�ستقطاب ال�ستثمارات، وت�سهيلها و�سمان 
ا�ستدامتها، وبجهودنا امل�سرتكة جنعل ذلك 
وكانت   . وج��اذب��ي��ة  وك��ف��اءة،  فاعلية،  اأك��رث 
هيئة ال�سارقة لال�ستثمار والتطوير �سروق 
نظمت، بالتعاون مع غرفة جتارة و�سناعة 
رم�سانياً  جمل�ساً  املا�سي  العام  ال�سارقة، 
النظر  "تقريب وجهات  بعنوان  اقت�سادياً، 
واخلا�ض"،  احل���ك���وم���ي  ال��ق��ط��اع��ني  ب���ني 
الأعمال،  رواد  م��ن  ن��خ��ب��ة  خ��الل��ه  ن��اق�����ض 
القت�سادي  املجال  يف  ال�سخ�سيات  وكبار 
ب��دول��ة الإم�����ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة، �سبل 
يف  ودوره  القطاعني،  ب��ني  التناغم  تعزيز 
النهو�ض بواقع املجتمعات يف كل املجالت، 

ل�سيما القت�سادية منها.

بنك �لفجرية �لوطني يعّزز دعمه للبّحارة يف �لإمار�ت 
•• الفجرية -الفجر: 

اأعلن ام�ض بنك الفجرية الوطني ���ض.م.ع عن تقدميه 
م�ساعدة مالية وقدرها 150 األف درهم جلمعية "مهّمة 
 ،Mission to Seafarers "البّحارة اأج��ل  من 
رفاهية  على  احلفاظ  اإىل  تهدف  خريية  م��ب��ادرة  وه��ي 
البّحارة يف الإمارات وتخفيف معاناتهم يف البحر. وقد 
هذه  بدعم  التوايل  على  اخلام�سة  لل�سنة  البنك  تعّهد 
املبادرة نظراً اإىل م�ساهمة البّحارة يف القت�ساد املحلي 

يف الفجرية وخارجها.  
عامي  ب��ني  البّحارة"  اأج��ل  م��ن  "مهّمة  جمعية  �سّغلت 
مركز  وه��و  اإي��ن��ج��ل،  فالينج  ق��ارب  و2017   2007
قبالة  ير�سو  ال��ذي  ال��ع��امل  يف  الوحيد  العائم  البحارة 
البّحارة  ح��اج��ة  تقليل  يف  جن��ح  وق��د  ال��ف��ج��رية.  �ساحل 
الطلب  يف  ارتفاعاً  �سهد  فيما  خدماته  اإىل  املنطقة  يف 
اأخ��رى. فعمدت جمعية مهّمة من اأجل  اأماكن  عليه يف 
اإىل تو�سيع ح�سورها اجلغرايف لتلبية  البّحارة بالتايل 

حاجات البّحارة يف خمتلف املرا�سي واملرافئ يف الإمارات 
العربية املتحدة.

 30 م��ن  اأك���رث  ف��ري��ق عمل اجلمعية  زار   ،2016 ع��ام 
األف بّحار �سمن اإطار جولة يف دولة الإم��ارات العربية 
طاف  كما  منهم.  ل�1،589  امل�����س��اع��دة  وق���ّدم  امل��ت��ح��دة 
2،442 ف���رداً من  ال��ف��ج��رية على  ال��را���س��ي يف  ال��ق��ارب 
الطاقم البحري يف حني مّت توزيع اأكرث من ع�سرة اآلف 

رزمة م�ساعدة يف اأنحاء الدولة.
التنفيذي  الرئي�ض  ك��وك  فين�ض  ق��ال  الإط���ار،  ه��ذا  ويف 
ب�سراكتنا  ك��ث��رياً  "نفخر  ال��وط��ن��ي:  ال��ف��ج��رية  ب��ن��ك  يف 
املتوا�سلة مع جمعية مهّمة من اأجل البّحارة نظراً اإىل 
الراحة  اىل  املحتاجني  البّحارة  دعم  دوره��ا احلا�سم يف 

من ق�سوة احلياة اليومية يف البحر. 
اقت�سادي  قطاع  لدعم  امل�ستمرة  م�ساعينها  تعك�ض  كما 
نتطّلع  ونحن  الفجرية.  ت��ق��ّدم  بتعزيز  والتزامنا  ه��ام 
البّحارة  اأج��ل  م��ن  مهّمة  جمعية  م��ع  تعاوننا  ملوا�سلة 

خالل ال�سنوات املقبلة مع اللتزام مبهمتها احليوية.

غري �لنفطي خالل 2016 �لتج�ري  �لتب�دل  دوالر  ملي�ر   14.6
وز�رة �لقت�ضاد ت�ضدر تقريرً� حول 
مر�جعة �ل�ضيا�ضات �لتجارية لليابان

•• اأبوظبي-الفجر:

اأ�سدرت وزارة القت�ساد تقريراً حول مراجعة ال�سيا�سة التجارية لليابان، 
الياباين  القت�ساد  �سهدها  التي  التطورات  اأبرز  ال�سوء على  األقت خالله 
اتخذتها  التي  اخلطوات  اأه��م  ا�ستعرا�ض  مع  املا�سية،  القريبة  الفرتة  يف 
الثقة  ورفع  العامة  ماليتها  وتعزيز  ال�ستثماري  لتح�سني مناخها  اليابان 
بقطاع الأعمال لديها. كما تناول التقرير اأهم مالمح العالقات التجارية 

بني الإمارات واليابان.
ب���وزارة  ال��ت��ج��ارة اخل��ارج��ي��ة  �سيا�سات  اإدارة  م��دي��رة  ال��ي��وح��ة  ه��ن��د  وق��ال��ت 
احلكومي  القطاعني  وع��ي  حت�سني  على  حت��ر���ض  ال����وزارة  اإن  الق��ت�����س��اد، 
لدولة  الرئي�سيني  ال�سركاء  ل��دى  وال�ستثمار  التجارة  باأنظمة  واخلا�ض 
الإم��ارات من خالل ر�سد وحتليل ما يرد يف التقارير والدرا�سات العاملية 
حول التطورات القت�سادية يف خمتلف دول العامل، م�سرية اإىل اأن الوزارة 
التجارية  ال�سيا�سات  عن  خمت�سرة  دوري��ة  تقارير  ال�سياق  ه��ذا  يف  ت�سدر 
عن  ال�سادرة  التجارية  ال�سيا�سات  مراجعات  اإىل  ا�ستناداً  ال��دول  لبع�ض 
املتعلقة  املعلومات  م�سادر  اأه��م  م��ن  باعتبارها  العاملية،  التجارة  منظمة 

بقواعد وقيود التجارة وال�ستثمار.
ب�ساأن  معمقة  حت��ل��ي��الت  تت�سمن  ال��ت��ق��اري��ر  ه���ذه  اأن  ال��ي��وح��ة  واأو���س��ح��ت 
�سيا�سات واأنظمة التجارة اخلارجية لدى الدول امل�ستهدفة من حيث بيئتها 
ال�سادرات  على  واملوؤثرة  لديها  النافذة  التجارية  واملمار�سات  القت�سادية، 
والواردات والإنتاج وال�ستثمار واخل�سخ�سة، عالوة على حتليل التوجهات 
وال�سيا�سات املطبقة يف القطاعات القت�سادية لهذه الدول، م�سرية اإىل اأن 
العاملية  التجارة  باليابان يرتكز على تقرير منظمة  التقرير اخلا�ض  هذا 

لعام 2017 حول مراجعة �سيا�ساتها التجارية.
بني  النفطية  غري  اخلارجية  التجارة  حجم  اإج��م��ايل  ب��اأن  التقرير  واأف���اد 
الإم��ارات واليابان بلغ نحو 14.6 مليار دولر عام 2016، واأن البلدين 
يعمالن ب�سورة م�ستمرة على تعزيز عالقاتهما القت�سادية وم�ساحلهما 
الأمل��ن��ي��وم غري  ال��ي��اب��ان  اإىل  ت�سّدر  الإم����ارات  دول���ة  اأن  واأو���س��ح  امل�سرتكة. 
والأ�سرطة  والأق��را���ض  الربوبلني،  وبوليمرات  النحا�ض  وخ��ردة  امل�سغول، 
واأجهزة التخزين ال�سلبة امل�ستدمية، فيما ت�ستورد منها ال�سيارات واأجزاء 

ولوازم املركبات و�سيارات نقل الب�سائع واحلافالت والإطارات.
تطور القطاعات القت�سادية

اأن����ه ب��ال��رغ��م م���ن وج����ود ن���وع م���ن ال���ب���طء يف الأداء  اأ����س���ار ال��ت��ق��ري��ر اإىل 
القت�سادي لليابان خالل فرتة الر�سد، والذي متثل با�ستمرار انخفا�ض 
اأن  اإل  ال�سكان،  عدد  وتناق�ض  ال�سيخوخة  ن�سبة  وارتفاع  الت�سخم  معدل 
ال�سلطات املخت�سة تتخذ تدابري �سيا�سية وا�سعة النطاق بهدف تعزيز الثقة 
اأبرزها  من  القت�ساد،  وحت�سني  العامة  املالية  وتعزيز  التجاري  بالقطاع 
ال�سرتاتيجية احلكومية مثل حوافز مالية واإ�سالحات هيكلية يف جمالت 

مثل الزراعة والطاقة والرعاية ال�سحية.
واأو�سح التقرير اأن الناجت املحلي الإجمايل الفعلي لليابان انخف�ض بن�سبة 
انخفا�ض  ال�ستهالك اخلا�ض مع  وانخف�ض   ،2014 عام  يف   %0.03
التوقف  اإىل  ال�سلطات  دفع  ال��ذي  الأم��ر  وال�ستثمار،  ال�سرائية  القدرة  يف 
وم��ن ثم حتقق منو   ،2019 اأكتوبر  ال�ستهالك حتى  زي��ادة �سريبة  عن 
2015. وظل  التايل  العام  %0.5 يف  بن�سبة  الإجمايل  املحلي  الناجت  يف 
اخلدمات  قطاع  ا�ستحوذ  حيث  تقريباً  تغيري  دون  اليابان  اقت�ساد  هيكل 

على احل�سة الكربى منه بن�سبة %72 تقريباً.
لل�سلع  وم�ستورد  م�سدر  اأك��رب  راب��ع  تعترب  اليابان  اأن  اإىل  التقرير  واأ���س��ار 
الب�سائع بني  وال�سادرات من  ال��واردات  وانخف�ست  العامل.  واخلدمات يف 
وانخفا�ض  العاملي  الطلب  �سعف  اإىل  اأدى  مما  و2015،   2014 عامي 
اليابانية.  الب�سائع  جت���ارة  يف  عجز  عنه  ون��ت��ج  الأ���س��ا���س��ي��ة،  ال�سلع  اأ���س��ع��ار 
وانخف�ست ال�سادرات والواردات من اخلدمات خالل الفرتة نف�سها. اإ�سافة 
اإىل ذلك، انخف�ض العجز يف ميزان جتارة اخلدمات، وزاد فائ�ض احل�ساب 
املحلي  الناجت  %3.3 من  ن�سبتها  بلغت   2015 زي��ادة كبرية يف  اجل��اري 

الإجمايل. 
ت�سهيل التجارة

اأبرمتها اليابان، ذكر  ويف جمال التفاقيات التجارية اخلم�ض ع�سرة التي 
التقرير اأن اثنتني منها دخلتا حيز التنفيذ خالل فرتة املراجعة، وهما مع 
اأ�سرتاليا ومنغوليا، ومازال التفاو�ض م�ستمراً ب�ساأن التفاقيات مع ال�سني 
وكوريا والرابطة القت�سادية الإقليمية ال�ساملة والحتاد الأوروبي وكندا 

وكولومبيا وتركيا.
ال�سيا�سات  نف�ض  با�ستخدام  اليابانية  احلكومة  ا�ستمرار  التقرير  واأك���د 
2015. ويف  املعتمدة منذ  الأه����داف  وب���ذات  ت��ق��ري��ب��اً،  ال��ع��ام��ة  ال��ت��ج��اري��ة 
�سبيل حت�سني قدرتها التناف�سية، �ساركت اليابان يف جميع اأعمال منظمة 
التجارة العاملية، و�ساهمت يف املفاو�سات باتفاقيات التجارة احلرة، ووا�سلت 
الإ�سالحات املحلية. اإىل ذلك، ان�سمت اليابان اإىل اتفاقية تي�سري التجارة، 
ومازال �سجلها منذ بداية 2015 خالياً من اأي �سكوى �سدها اأمام جهاز 

ت�سوية النزاعات التجارية باملنظمة.

�لعدد 12034 بتاريخ 2017/5/31   
       مذكرة �إعالن مدعى عليه بالن�ضر
   فـي  �لدعوى 2017/672  جتاري كلي

مبا  القامة  حمل  جمهول  احلكيم  با�سم  احمد   -1  / عليه  املدعي  اىل 
ان املدعي/ عالء جناح يو�سف وميثله يف التوقيع:بهاء جناح يو�سف قد 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بف�سخ عقد �سركة 3 دي �سكاي 
م.د.م.���ض والر�سوم وامل�ساريف.   وح��ددت لها جل�سة يوم الحد املوافق 
2017/5/28 ال�ساعة 10.00 �ض بالقاعة Ch 1.C.15 لذا فاأنت مكلف 
باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�ض �لق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2017/01/30م   املودعة حتت رقم:  267383 
 تاريخ اإيداع الأولوية:  

با�س��م:  بنغاطي هولدجن ليمتد 
وعنوانه: الوحدة  108، الطابق-1، جيت فيليج بيلدجن 6، مركز دبي املايل العاملي، دبي 482010، الإمارات 

العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:

جتميع ت�سكيلة من الب�سائع مل�سلحة الغري مبا ميكن جمهور امل�ستهلكني من القيام ب�سكل مالئم مبعاينة 
و�سراء تلك الب�سائع؛ جتميع ت�سكيلة من الب�سائع مل�سلحة الغري تت�سمن املواد الغذائية وحتديداً احللويات 
القيام  من  امل�ستهلكني  جمهور  ميكن  مبا  وامل�سروبات  كرمي(  )اآي�ض  والبوظة  والكيك  والفطائر  وال�سكاكر 
ب�سكل مالئم مبعاينة و�سراء تلك الب�سائع؛ خدمات البيع باجلملة فيما يخ�ض املواد الغذائية وامل�سروبات؛ 

تقدمي املعلومات للم�ستهلكني حول منتجات الأغذية وامل�سروبات.
 الواق�عة بالفئة:  35 

و�سف العالمة:  كتبت كل�م����ة "اغاتي" بالأحرف العربية.
ال�س��رتاطات:   

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

�إد�رة �لعالم�ت �لتج�رية

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�ضاد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�الأربعاء  31  مايو 2017 �لعدد 12034

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2017/01/30م   املودعة حتت رقم:  267384 
 تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�س��م:  بنغاطي هولدجن ليمتد
وعنوانه: الوحدة  108، الطابق-1، جيت فيليج بيلدجن 6، مركز دبي املايل العاملي، دبي 482010، الإمارات 

العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:

خدمات توفري الأطعمة وامل�سروبات؛ املطاعم وحافالت الطعام واملقاهي ومطاعم تقدمي الوجبات اخلفيفة؛ 
خدمات  وال�سراب؛  الطعام  جتهيز  خدمات  القهوة؛  ورده��ات  املقاهي  خدمات  ال�سفري؛  وخدمات  الأك�ساك 
املطاعم؛ خدمات التزويد بالطعام وال�سراب؛ خدمات مطاعم الوجبات ال�سريعة؛ توفري الوجبات املح�سرة؛ 
باخلدمات  املتعلقة  ال�ست�سارية  اخلدمات  اخل��ارج؛  اأو  الداخل  يف  لتناولها  امل�سروبات  اأو  الأطعمة  حت�سري 

املذكورة اأعاله. 
 الواق�عة بالفئة:  43 

و�سف العالمة:  كتبت كل�م����ة "اغاتي" بالأحرف العربية. 
ال�س��رتاطات:   

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

�إد�رة �لعالم�ت �لتج�رية

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�ضاد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�الأربعاء  31  مايو 2017 �لعدد 12034

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2017/01/30م   املودعة حتت رقم:  267381 
 تاريخ اإيداع الأولوية:  

با�س��م:  بنغاطي هولدجن ليمتد 
الإمارات  دبي 482010،  العاملي،  املايل  دبي  6، مركز  بيلدجن  فيليج  الطابق-1، جيت  ال��وح��دة108،  وعنوانه: 

العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:

جتميع ت�سكيلة من الب�سائع مل�سلحة الغري مبا ميكن جمهور امل�ستهلكني من القيام ب�سكل مالئم مبعاينة 
و�سراء تلك الب�سائع؛ جتميع ت�سكيلة من الب�سائع مل�سلحة الغري تت�سمن املواد الغذائية وحتديداً احللويات 
القيام  من  امل�ستهلكني  جمهور  ميكن  مبا  وامل�سروبات  كرمي(  )اآي�ض  والبوظة  والكيك  والفطائر  وال�سكاكر 
ب�سكل مالئم مبعاينة و�سراء تلك الب�سائع؛ خدمات البيع باجلملة فيما يخ�ض املواد الغذائية وامل�سروبات؛ 

تقدمي املعلومات للم�ستهلكني حول منتجات الأغذية وامل�سروبات.
 الواق�عة بالفئة:  35 

و�سف العالمة:  كتبت كلمة "AGHATTI" بالأحرف الالتينية. 
ال�س��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

�إد�رة �لعالم�ت �لتج�رية

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�ضاد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�الأربعاء  31  مايو 2017 �لعدد 12034

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2017/01/30م   املودعة حتت رقم:  267382 
 تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�س��م:  بنغاطي هولدجن ليمتد 
الإمارات  دبي 482010،  العاملي،  املايل  دبي  6، مركز  بيلدجن  فيليج  الطابق-1، جيت  ال��وح��دة108،  وعنوانه: 

العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:

خدمات توفري الأطعمة وامل�سروبات؛ املطاعم وحافالت الطعام واملقاهي ومطاعم تقدمي الوجبات اخلفيفة؛ 
خدمات  وال�سراب؛  الطعام  جتهيز  خدمات  القهوة؛  ورده��ات  املقاهي  خدمات  ال�سفري؛  وخدمات  الأك�ساك 
املطاعم؛ خدمات التزويد بالطعام وال�سراب؛ خدمات مطاعم الوجبات ال�سريعة؛ توفري الوجبات املح�سرة؛ 
باخلدمات  املتعلقة  ال�ست�سارية  اخلدمات  اخل��ارج؛  اأو  الداخل  يف  لتناولها  امل�سروبات  اأو  الأطعمة  حت�سري 

املذكورة اأعاله.
 الواق�عة بالفئة:  43 

و�سف العالمة:  كتبت كلمة "AGHATTI" بالأحرف الالتينية. 
ال�س��رتاطات:   

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

�إد�رة �لعالم�ت �لتج�رية

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�ضاد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�الأربعاء  31  مايو 2017 �لعدد 12034

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي : عبا�ض احلواى
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم :    266475بتاريخ :  2017/01/15
با�س��م : مطعم جوفينداز )�ض ذ م م(

وعنوانه : �ض ب 7441، دبي، اأ ع م
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

البرية )�سراب ال�سعري( واملياه املعدنية والغازية وغريها من امل�سروبات غري الكحولية، م�سروبات م�ستخل�سة 
من الفواكه وع�سائر الفواكه، اأ�سربة وم�ستح�سرات اأخرى لتخ�سري امل�سروبات

الواق�عة بالفئة   : 32
و�سف العالمة    :  هي عبارة عن كلمة SOMA مكتوبة باللغة الالتينية وباللون الأ�سود ويوجد فوقها 

غ�سن �سجرة عنب مع اأوراق وقطفني من العنب باللون الأ�سود.
ال�س��رتاطات   : دون �سرط

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد والتجارة ، 
اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن . 

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�ضاد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�الأربعاء  31  مايو 2017 �لعدد 12034

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي : عبا�ض احلواى

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم :  266251  بتاريخ :  2017/01/11

با�س��م : �سركة دبليو مارت فري�ض )�ض ذ م م(

وعنوانه : �ض ب 241818، دبي، اأ ع م

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

جتميع جمموعة من املنتجات لتمكني الزبائن من ا�ستعرا�سها و�سراءها ب�سهولة من حمالت ال�سوبرماركت، 

جمموعات املخازن، متاجر الأق�سام، حمالت الت�سوق واملعار�ض

الواق�عة بالفئة   : 35

و�سف العالمة    : هي عبارة عن كلمة  W Mart  مكتوبة باللغة الالتينية وباللون الأ�سود و فى اجلانب 

الأي�سر يوجد مربعني مت�سابكني ب�سكل قائم ويف من�سفهما مربع اآخر �سغري له اإطار باللون الأبي�ض

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد والتجارة ، 

اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن . 

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�ضاد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�الأربعاء  31  مايو 2017 �لعدد 12034

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي : عبا�ض احلواى
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم :    258795بتاريخ :  2016/08/23
با�س��م : النهر الآزرق للكهربائيات )�ض ذ م م(

وعنوانه : �ض ب 39371، دبي، اأ ع م
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

ولالآغرا�ض  املياه  وت��ورد  والتهوية  والتجفيف  والتربيد  والطهي  البخار  وتوليد  والتدفئة  لالإنارة  اأجهزة 
ال�سحية

الواق�عة بالفئة   : 11
و�سف العالمة    :  هي عبارة عن كلمة YU   وكلمة LAN مكتوبة باللغة الالتينية وباللون الأ�سود ، 
ويوجد بينهما دائرة �سغرية مكتوب بداخلها احلرفني   YL واإ�سارة الكهرباء مع �سكل م�سابة النجم فوق 

احلرف Y وجميها باللون الأ�سود
ال�س��رتاطات   : دون �سرط

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد والتجارة ، 
اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن . 

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�ضاد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�الأربعاء  31  مايو 2017 �لعدد 12034

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي : عبا�ض احلواى
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم :    258779بتاريخ :  2016/08/23
با�س��م : النهر الآزرق للكهربائيات )�ض ذ م م(

وعنوانه : �ض ب 39371، دبي، اأ ع م
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

الأجهزة والأدوات العلمية واملالحية وامل�ساحية واأجهزة واأدوات الت�سوير الفوتوغرايف وال�سينمائي والأجهزة 
والأدوات الب�سرية واأجهزة واأدوات الوزن والقيا�ض والإ�سارة واملراقبة )الإ�سراف( والنقاذ والتعليم، اأجهزة 
واأدوات لو�سل اأو فتح اأو حتويل اأو تكثيف اأو تنظيم اأو التحكم يف الطاقة الكهربائية، اأجهزة ت�سجيل اأو اإر�سال 
اأو ن�سخ ال�سوت اأو ال�سور، حامالت بيانات مغناطي�سية، اأقرا�ض ت�سجيل، ماكينات بيع اآلية واآليات لالأجهزة 
التي تعمل بقطع النقد، اآلت ت�سجيل النقد، اآلت حا�سبة، معدات واأجهزة حا�سوب ملعاجلة البيانات، اأجهزة 

اإخماد النريان
الواق�عة بالفئة   : 9

و�سف العالمة    :  هي عبارة عن كلمة YU   وكلمة LAN مكتوبة باللغة الالتينية وباللون الأ�سود ، 
ويوجد بينهما دائرة �سغرية مكتوب بداخلها احلرفني   YL واإ�سارة الكهرباء مع �سكل م�سابة النجم فوق 

احلرف Y وجميها باللون الأ�سود
ال�س��رتاطات   : دون �سرط

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد والتجارة ، 
اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن . 

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�ضاد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�الأربعاء  31  مايو 2017 �لعدد 12034

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�ضاد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�الأربعاء  31  مايو 2017 �لعدد 12034

�لعدد 12034 بتاريخ 2017/5/31   

  �عالن الئحة تنفيذ رقم 04/02891/2017 / �ضكني   
�ل�ضادر يف �لدعوى رقم 02/02366/2017  �ضكني- �يجار�ت بالن�ضر

اىل املنفذ �سده : �سركة /كلوفرليف للحفالت - �ض ذ م م )حاليا( 
ال�سم ال�سابق /�سركة ميغنيفي�سنت للخدمات  - جمهول حمل القامة   

حيث تقدم طالب التنفيذ : كمال حممد  
 ال�سادر ل�ساحله يف الدعوى املذكورة اعاله والقا�سي بالتي:

 1- الزام املنفذ �سده باخالء العني املوؤجرة وت�سليمها للمنفذ خالية من ال�سواغل 
الزام املدعي عليها ب�سداد مبلغ 69500 درهم للفرتة من 2016/6/1 حتى   -2
الخالء  تاريخ  حتى  ايجار  من  ي�ستجد  ما  اىل  بال�سافة   2017/3/12 تاريخ 
براءة  بت�سليم  والزامها  الدعوى  بر�سوم وم�ساريف  عليه  املدعي  ال��زام   ، التام 
تاريخ  حتى  امل��اج��ور  على  امل�ستحقة  للفواتري  وامل��ي��اه  الكهرباء  هيئة  من  ذم��ة 

الخالء الفعلي. 
3- الزام املدعي عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى. 

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

الجراءات القانونية املنا�سب لتنفيذه
 �د�رة تنفيذ �الحكام

مركز ف�ض �ملنازعات �اليجارية

�لعدد 12034 بتاريخ 2017/5/31   

  �عالن الئحة تنفيذ رقم 04/02517/2017 / جتاري    
�ل�ضادر يف �لدعوى رقم 03/00162/2017  جتاري - �يجار�ت بالن�ضر

 اىل املنفذ �سده : �سالون �سالح زيدان -  جمهول حمل القامة   
حيث تقدم طالب التنفيذ : هيلتون دبي كريك )فرع ل�سركة جولدن 

�ساندز ( ذ م م     
ال�سادر ل�ساحله يف الدعوى املذكورة اعاله والقا�سي بالتي:

1- حكمت اللجنة قبول ال�ستئناف �سكال ويف املو�سوع بالغائه والق�ساء 
املوؤجر اىل  امل��اأج��ور  وت�سليم  الطرفني  ب��ني  امل���ربم  العقد   بانف�ساخ 

2-  الزام املدعي عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى. 
لذلك نعلمكم انكم مكلفون بتنفيذ هذا احلكم خالل خم�سة ع�سر 
املهلة  خالل  التنفيذ  عن  امتناعكم  حال  ويف  الن�سر  تاريخ  من  يوم 

املبينة �سوف يتم اتخاذ الجراءات القانونية املنا�سب لتنفيذه
 �د�رة تنفيذ �الحكام

مركز ف�ض �ملنازعات �اليجارية

�لعدد 12034 بتاريخ 2017/5/31   

  �عالن الئحة تنفيذ رقم 04/02826/2017 / �ضكني   
�ل�ضادر يف �لدعوى رقم 02/00556/2017  �ضكني- �يجار�ت بالن�ضر
اىل املنفذ �سده : منازل العقارية -  �ض م ع  - جمهول حمل القامة   

حيث تقدم طالب التنفيذ : �سركة البتيل العقارية - �ض ذ م م   
 ال�سادر ل�ساحله يف الدعوى املذكورة اعاله والقا�سي بالتي:

1- الزام املدعي عليه مبا ي�ستجد حتى الخالء التام 
2- الزام املدعي عليه باخالء املاأجور وت�سليمه للمدعي خايل من ال�سواغل 
 والزام املدعي عليه بان ي�سلم للمدعي براءة ذمة من ا�ستهالك الكهرباء واملياه
قيمة  دره���م(   1146666( مبلغ  للمدعي  ي���وؤدي  ان   عليه  امل��دع��ي  ال���زام   -3

الجرة للفرتة من 2016/4/15 وحتى 2017/1/3 
4- الزام املدعي عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى. 

لذلك نعلمكم انكم مكلفون بتنفيذ هذا احلكم خالل خم�سة ع�سر يوم من 
تاريخ الن�سر ويف حال امتناعكم عن التنفيذ خالل املهلة املبينة �سوف يتم 

اتخاذ الجراءات القانونية املنا�سب لتنفيذه
 �د�رة تنفيذ �الحكام

مركز ف�ض �ملنازعات �اليجارية

�لعدد 12034 بتاريخ 2017/5/31   

  �عالن الئحة تنفيذ رقم 04/02070/2017 / جتاري    
�ل�ضادر يف �لدعوى رقم 02/00016/2017  جتاري - �يجار�ت بالن�ضر

اىل املنفذ �سده : عيدارو�ض للتجارة العامة - �ض ذ م م 
وحممد يو�سف ابراهيم عيدارو�ض - جمهول حمل القامة   

حيث تقدم طالب التنفيذ : �سنتيمرت كيوب للعقارات - �ض ذ م م 
وميثاء علي عبداهلل العوي�ض   

 ال�سادر ل�ساحله يف الدعوى املذكورة اعاله والقا�سي بالتي:
1- الزام املدعي عليهما باخالء املاأجور 

من  للفرتة  درهم   33660 بقيمة  بالت�سامن  اليجارية  امل�ستحقات  �سداد   -2
2016/8/1 ولغاية 2016/11/30 مع ما ي�ستجد حتى الخالء وتقدمي براءة 

الذمة من املاء والكهرباء 
3- مع الزامهما بغرامة ال�سيكات املرجتعة بقيمة 2000 درهم 

4- الزام املدعي عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى 
لذلك نعلمكم انكم مكلفون بتنفيذ هذا احلكم خالل خم�سة ع�سر يوم من 
يتم  �سوف  املبينة  املهلة  التنفيذ خالل  امتناعكم عن  الن�سر ويف حال  تاريخ 

اتخاذ الجراءات القانونية املنا�سب لتنفيذه
 �د�رة تنفيذ �الحكام

مركز ف�ض �ملنازعات �اليجارية

�لعدد 12034 بتاريخ 2017/5/31   
     �عالن ح�ضور �ملدعي عليه بالن�ضر 
يف �لدعوى 02/04330/2017 / �ضكني  

اىل املدعى عليه : بيزون لالعمال الكهروميكانيكية - �ض ذ م م  
مبا اأن املدعي : دبي لال�ستثمار العقاري - �ض ذ م م    

قد اأقام �سدكم الدعوى 02/04330/2017 /�سكني  ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل
ال��زام املدعي عليها مبا ي�ستجد من قيمة ايجارية من تاريخ 2017/5/1 وحتى  - مطالبة مالية - 

تاريخ الخالء التام الفعلي 
للفرتة من 2016/5/1 وحتى  للماجور  الج��رة  �سداد   عليه ميتنع عن  املدعي  ان   - اخ��الء عقار   -
2017/4/30 فرت�سد بذمته مبلغ 26920 درهم وميتنع عن �سداده رغم اخطاره بال�سداد او الخالء 

يف 2017/3/26 
- مطالبة مالية - انه تر�سد بذمة املدعي عيله مبلغ كقيمة ايجارية للفرتة من 2016/5/1 وحتى 

2017/4/30 ورغم اخطاره يف 2017/3/26 ميتنع عن ال�سداد 
- مطالبة مالية - انه تر�سد بذمة املدعي عليه مبلغ ر�سوم خدمات للفرتة من 2016/5/1 وحتى 

2017/4/30 ورغم اخطاره يف 2017/3/26 ميتنع عن ال�سداد 
- مطالبة مالية - ان العقد ت�سمن الن�ض على غرامة ارتداد كل �سيك مبلغ 500 وفق البند رقم )10( 
من عقد اليجار والبند رقم )5/د( من ملحق ر�سوم اخلدمات وقد ارتد عدد )2( �سيك دون �سرف  

- مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى 
وقررت اللجنة الق�سائية اعالنكم بالن�سر للح�سور بجل�سة يوم الثنني املوافق 2017/6/5 ال�ساعة 
1.00بعد الظهر امام اللجنة الق�سائية )اللجنة اخلام�سة( بالدائرة الإبتدائية واملنعقدة مبقر مركز 
اأمر بتق�سري مدة امل�سافة اىل ثالثة ايام من تاريخ  ف�ض املنازعات الإيجارية لنظر الدعوى ، وقد 

الن�سر . فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستندات 

مركز ف�ض �ملنازعات �اليجارية

�لعدد 12034 بتاريخ 2017/5/31   
د�ئرة �الر��ضي و�الأمالك

�عالن حكم - �إعالن حكم غيابي 
يف �لدعوى  رقم 2017/2796  �يجار�ت   

املحكوم له طالب العالن / بوتن�سال للعقارات  - العنوان : دبي - ديرة - �سارع املرقبات - 
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 املحكوم عليه املطلوب اعالنه / باري�ض انرتنا�سيونال ملقاولت الطرق - �ض ذ م م 
العنوان : جمهول حمل القامة 

منطوق احلكم ال�سادر بجل�سة 2017/5/21   حكمت اللجنة مبثابة احل�سوري : 
الزام املدعي عيه :  اخالء العني : وت�سليمه خاليا من ال�سواغل 

الزام بقيمة ايجارية : مبلغ وقدره 44466 درهم القيمة اليجارية للفرتة من 2016/9/15 
ولغاية 2017/3/14 وما ا�ستجد من اجر من تاريخ 2017/3/15 وحتى الخالء الفعلي 

ت�سليم املدعية براءة ذمة :   
الر�سوم وامل�ساريف. 

وحيث ان القانون قد الزم باعالن احلكم الغيابي للمحكوم عليه ليمكن من الطعن لذلك 
نعلنكم باحلكم متهيدا لي�سبح نهائي حالة عدم الطعن عليه يف املواعيد القانونية

مركز ف�ض �ملنازعات �اليجارية

�لعدد 12034 بتاريخ 2017/5/31   

  �عالن الئحة تنفيذ رقم 04/02671/2017 / جتاري    
�ل�ضادر يف �لدعوى رقم 02/02580/2016  جتاري - �يجار�ت بالن�ضر

اىل املنفذ �سده : �سركة القت�ساد لال�ستثمار - ذ م م 
جمهول حمل القامة   

حيث تقدم طالب التنفيذ : عبداهلل حممد عبدالرحمن بن حافظ    
 ال�سادر ل�ساحله يف الدعوى املذكورة اعاله والقا�سي بالتي:
1- الزام املدعي عليه ب�سداد كافة ال�سرار بقيمة 18334 درهم 

2- الزام املدعي عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى. 
لذلك نعلمكم انكم مكلفون بتنفيذ هذا احلكم خالل خم�سة ع�سر يوم 
من تاريخ الن�سر ويف حال امتناعكم عن التنفيذ خالل املهلة املبينة 

�سوف يتم اتخاذ الجراءات القانونية املنا�سب لتنفيذه
 �د�رة تنفيذ �الحكام

مركز ف�ض �ملنازعات �اليجارية

�لعدد 12034 بتاريخ 2017/5/31   

  �عالن الئحة تنفيذ رقم 04/02608/2017 / جتاري    
�ل�ضادر يف �لدعوى رقم 02/02578/2016  جتاري - �يجار�ت بالن�ضر

 اىل املنفذ �سده :  القت�ساد العربي للتجارة العامة - �ض ذ م م 
جمهول حمل القامة   

حيث تقدم طالب التنفيذ : عبداهلل حممد عبدالرحمن بن حافظ    
 ال�سادر ل�ساحله يف الدعوى املذكورة اعاله والقا�سي بالتي:

1- الزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ 118334 درهم لطالب التنفيذ 
2-   الزام املدعي عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى. 

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

املبينة �سوف يتم اتخاذ الجراءات القانونية املنا�سب لتنفيذه
 �د�رة تنفيذ �الحكام

مركز ف�ض �ملنازعات �اليجارية

�لعدد 12034 بتاريخ 2017/5/31   

  �عالن الئحة تنفيذ رقم 04/02601/2017 / جتاري    
�ل�ضادر يف �لدعوى رقم 02/02582/2016  جتاري - �يجار�ت بالن�ضر

اىل املنفذ �سده : تيك�سي تيك للتجارة العامة - �ض ذ م م 
 جمهول حمل القامة   

حيث تقدم طالب التنفيذ : عبداهلل حممد عبدالرحمن بن حافظ    
 ال�سادر ل�ساحله يف الدعوى املذكورة اعاله والقا�سي بالتي:

ت���وؤدي مبلغ وق���دره 31700 درهم  ب��ان  امل��دع��ي عليه  ال���زام  1- احلكم 
والزمتها باملنا�سب من الر�سوم وامل�ساريف 

2- الزام املدعي عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى. 
بتنفيذ هذا احلكم خالل خم�سة ع�سر  انكم مكلفون  نعلمكم  لذلك 
املهلة  خ��الل  التنفيذ  عن  امتناعكم  ح��ال  ويف  الن�سر  تاريخ  ي��وم من 

املبينة �سوف يتم اتخاذ الجراءات القانونية املنا�سب لتنفيذه
 �د�رة تنفيذ �الحكام

مركز ف�ض �ملنازعات �اليجارية

�لعدد 12034 بتاريخ 2017/5/31   
د�ئرة �الر��ضي و�الأمالك

�عالن حكم بالن�ضر  - �إعالن حكم غيابي 
يف �لدعوى  رقم3103 ل�ضنة 2017 �يجار�ت   

ب��ردب��ي - �سارع  اإم���ارة دب��ي -  املحكوم ل��ه طالب الع���الن / ف��وزي��ة علي ع��ب��داهلل  - العنوان : 
ال�سيافة - نف�ض بناية �سمرت مان - الطابق الول - �سقة رقم )3( 

 املحكوم عليه املطلوب اعالنه / 1- الهرية لتجارة القرطا�سية - �ض ذ م م  ، 2- نبيل كوداكان�سريي 
حمي الدين كوتي كوداكان�سريي  - )العنوان : اإمارة دبي - ديرة - منطقة املرر - بناية رقم 

)M1( - حمل رقم 5 - �ض ب : 378491  دبي بناية ملك فوزية علي عبداهلل 
منطوق احلكم ال�سادر بجل�سة 2017/5/9 - حكمت اللجنة مبثابة احل�سوري : 

وت�سليمها  امل��وؤج��رة  العني  ب��اخ��الء  القرطا�سية  لتجارة  ال��ه��رية   / الوىل  عليها  امل��دع��ي  ال���زام 
للمدعية خالية من �سواغلها ، مع الزامها بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره )22000( درهم ، وما 
ي�ستجد من بدل اليجار 2015/12/20 ، وحتى تاريخ الخالء الفعلي )44000( درهم ، وتقدمي 

براءة ذمة من هيئة الكهرباء واملياه والزمتها بامل�ساريف
الزام املدعي عليه الثاين / نبيل كوداكان�سريي حمي الدين كوتي كوداكان�سريي بالت�سامن مع 

املدعي عليها الوىل يف ان يوؤدي للمدعية مبلغ ال�سيكني ومقدارهما 22.000 درهم  
لذلك  الطعن  من  ليمكن  عليه  للمحكوم  الغيابي  احلكم  باعالن  ال��زم  قد  القانون  ان  وحيث 

نعلنكم باحلكم متهيدا لي�سبح نهائي حالة عدم الطعن عليه يف املواعيد القانونية

مركز ف�ض �ملنازعات �اليجارية

�لعدد 12034 بتاريخ 2017/5/31   
�إعالن �إعالن ح�ضور �ملدعي عليه بالن�ضر 

يف �لدعوى 02/04019/2017/ جتاري 
اىل املدعى عليه : تيمبورا لتجارة العامة - �ض ذ م م 

اأن املدعي : ورثة حممد عبداهلل علي اجلا�سم وميثلهم الو�سي على الرتكة ال�سيد ر�سا   مبا 
دروي�ض اآل رحمة  

قد اأقام �سدكم الدعوى 02/04019/2017 /جتاري ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل
مطالبة مالية - ما ي�ستجد من ايجار حتى تاريخ الخالء الفعلي 

اخالء عقار - ان املدعي عليه ميتنع عن �سداد الجرة للماجور للفرتة من 2016/1/1 وحتى 
او  بال�سداد  �سداده رغم اخطاره  2016/12/31 فرت�سد بذمته مبلغ 85000 درهم وميتنع عن 

الخالء يف 2016/12/12 
مطالبة مالية - ان املدعي عليه حرر له عدد )2( �سيك مببلغ )85000 درهم( كقيمة ايجارية 

وتبني عدم كفاية الموال له وميتنع عن �سداد مقابلة 
من  ولب��د  وامل��ي��اه  الكهرباء  ا�ستهالك  بقيمة  امللزم  هو  امل�ستاجر  ان   - م�ستندات  بت�سليم  ال��زام 

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

وقررت اللجنة الق�سائية اإعادة اعالنكم بالن�سر للح�سور بجل�سة يوم الثالثاء  املوافق 2017/6/6  
ال�ساعة 1.00 بعد الظهر امام اللجنة الق�سائية )اللجنة الثالثة( بالدائرة الإبتدائية واملنعقدة 
مبقر مركز ف�ض املنازعات الإيجارية لنظر الدعوى ، وقد اأمر بتق�سري مدة امل�سافة اىل ثالثة 
ايام من تاريخ الن�سر . فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع 

وم�ستندات . 

مركز ف�ض �ملنازعات �اليجارية
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�لعدد 12034 بتاريخ 2017/5/31   
  �عالن بالن�ضر

املرجع : 1017
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ طار�ض حممد طار�ض عبداهلل بن كعب ، اإماراتي اجلن�سية يرغب 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100%  يف الرخ�سة التجارية امل�سماة / بن عي�سى لتجارة 
اك�س�سوارات ال�سيارات - تاأ�س�ست باإمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )519610( - تاأ�س�ست باإمارة 
 ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )522531(  وذلك لكل من ال�سيد/ حممد حجى احل�سني - �سوري اجلن�سية

- مت تغيري ال�سكل القانوين من موؤ�س�سة فردية اىل وكيل خدمات 
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان الكاتب 
العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد 
ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب 

العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  �لكاتب �لعدل بال�ضارقة 

�إجناز�ت للخدمات  �ل�ضناعية 13

وز�رة �لعدل
  �ل�ضئون �لفنية و�لتعاون �لدويل 

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�ضديقات

�لعدد 12034 بتاريخ 2017/5/31   
  �عالن بالن�ضر

املرجع : 1018
اإماراتية  اجلن�سية يرغب يف  ال�سويدي -  ال�سيد/ امنه حممد �سامل املطوع  ليكن معلوما للجميع بان 
البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100%  وذلك اىل ال�سيدة/ عذيجه خلفان علي خلفان ال�سويدي - 
اإماراتية اجلن�سية يف الرخ�سة امل�سماة / �سيده الورود للعبايات وال�سيل ( تاأ�س�ست باإمارة  ال�سارقة مبوجب 

رخ�سة رقم )513143( ال�سادرة من دائرة التنمية القت�سادية بال�سارقة 
تعديالت اخرى : ل يوجد 

الكاتب  �سان  ل�سنة  2013 يف  القانون الحتادي رقم )4(  احكام   املادة )14( فقرة )5( من  وعمالبن�ض 
اليه بعد  امل�سار  الت�سديق  على الجراء  للعلم وانه �سوف يتم  ن�سر هذا العالن  اقت�سى  . فقد  العدل 
ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل 

املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  �لكاتب �لعدل بال�ضارقة 

�إجناز�ت للخدمات  �ل�ضناعية 13

وز�رة �لعدل
  �ل�ضئون �لفنية و�لتعاون �لدويل 

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�ضديقات

�لعدد 12034 بتاريخ 2017/5/31   
  �عالن بالن�ضر

املرجع : 1016
اجلن�سية  اإماراتي    - املازمي  ح�سن  عبدالكرمي  احمد  عبداللطيف  ال�سيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100%  وذلك اىل ال�سيد/ موتريام رام�ساران برادان 
رام�ساران - هندي اجلن�سية يف الرخ�سة امل�ساة )الو�سل لكي املالب�ض( تاأ�س�ست باإمارة ال�سارقة مبوجب 
رخ�سة رقم )210437( ال�سادرة من دائرة التنمية القت�سادية بال�سارقة  - تعديالت اخرى : مت تغيري 

ال�سكل القانوين من )موؤ�س�سة فردية ( اىل )موؤ�س�سة فردية بوكيل خدمات( 
الكاتب  �سان  ل�سنة  2013 يف  القانون الحتادي رقم )4(  احكام   املادة )14( فقرة )5( من  وعمالبن�ض 
اليه بعد  امل�سار  الت�سديق  على الجراء  للعلم وانه �سوف يتم  ن�سر هذا العالن  اقت�سى  . فقد  العدل 
ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل 

املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  �لكاتب �لعدل بال�ضارقة 

�إجناز�ت للخدمات  �ل�ضناعية 13

وز�رة �لعدل
  �ل�ضئون �لفنية و�لتعاون �لدويل 

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�ضديقات

�لعدد 12034 بتاريخ 2017/5/31   
  �عالن بالن�ضر

املرجع : 1019
هندي    - �ساحب  �سبجان  �سريف  مقبول  ال�سيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
 : التجارية  الرتخي�ض  يف  ح�سته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب  اجلن�سية 
مغ�سلة اللم�سة امللكية - ترخي�ض جتاري 543417  وذلك لل�سيد/ حممد افتخار 
�سيخ �سيخ حممد ابراهيم - هندي اجلن�سية  ، حيث مت تنازل �ساحب الرخ�سة 
- وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  
2013 يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم 

الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن.
مكتب  �لكاتب �لعدل بال�ضارقة 

�إجناز�ت للخدمات  �ل�ضناعية 13

وز�رة �لعدل
  �ل�ضئون �لفنية و�لتعاون �لدويل 

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�ضديقات

�لعدد 12034 بتاريخ 2017/5/31   
�عالن حكم بالن�ضر

        يف  �لدعوى رقم 2015/6323 عمايل جزئي 
اىل امل��دع��ي ع��ل��ي��ه/1- �سريين يو�سف اب��و ح��ي��در  جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان 
عبداهلل  حممد  اح��م��د  مالكها/را�سد  وميثلها  وال�سياحة  لل�سفر  امل��دع��ي/م��ودة 
الدعوى  يف    2016/8/30 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم 
املذكورة اعاله ل�سالح/مودة لل�سفر وال�سياحة وميثلها مالكها/را�سد احمد حممد 
للمدعية مبلغ )35468(  توؤدي  بان  املدعي عليها  بالزام  املحكمة  عبداهلل بحكمت 
مبثابة  حكما  امل��ح��ام��اة.   اتعاب  �ساملة  وامل�ساريف  الر�سوم  من  وباملنا�سب  دره��م 
لن�سر  التايل  اليوم  اعتبارا من  احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما 
هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم 

حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض �لق�ضم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12034 بتاريخ 2017/5/31   
  �ضهادة بالتا�ضري يف �ل�ضجل �لتجاري- بانحالل �ضركة     

 ا�س���م ال�سركة : “ امارت�ض جلوبال �ستاندرد لتح�سري الفطائر واملعجنات “ )�ض.ذ.م.م( 
رقم الرخ�س��ة : 673742 عن�وانها : حمل رقم 2 ملك ال�سيخة مرمي بنت را�سد ال 
بال�سجل  ال���ق���ي���د  رق�����م  مكتوم - الرقة ال�سك�ل القانوين    : ذات م�سئولية حمدودة  
 ، باأنه  بدبي  القت�سادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  ه��ذا  مبوجب    1099056  : التجاري 
، وذلك  املذكور اعاله  ال�سركة  التجاري لديها بانحالل  ال�سجل  التاأ�سري يف  قد مت 
 )2017/05/14( بتارخ  لل�سركاء  العمومية  اجلمعية  من  ال�سادر  ال��ق��رار  مبوجب 
لديه  م��ن  وع��ل��ى    )2017/05/14( ب��ت��اري��خ  ال��ع��دل  ال��ك��ات��ب  ال�سيد  ل��دى  وامل�����س��دق 
اعرتا�ض او مطالبة التقدم اىل امل�سفي املعني يف مكتب )10- 9( ملك مركز منت 
 )04 –  2223773( فاك�ض   )04 –  2226266(  : هاتف    - البطني  رق��ة   -  لالعمال 
م�ستحبا معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك يف خالل 45 يوما من تاريخ 

ن�سر هذا العالن .
د�ئرة �لتنمية �القت�س�دية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �القت�ضادية

�لعدد 12034 بتاريخ 2017/5/31   
  �ضهادة بالتا�ضري يف �ل�ضجل �لتجاري- بتعني م�ضفي    

ا�س����م امل�سفي : يو�سف بن خادم لتدقيق احل�سابات
عن���وان����ه : مكتب )10-9( ملك مركز منت لالعمال  - رقة البطني   مبوجب هذا 
التجاري  ال�سجل  يف  التاأ�سري  مت  قد   ، باأنه  بدبي  القت�سادية  التنمية  دائ��رة  تعلن 
�ستاندرد  جلوبال  امارت�ض   « بت�سفية  للقيام  اع��اله  املذكور  امل�سفي  بتعيني  لديها 
لتح�سري الفطائر واملعجنات » )���ض.ذ.م.م( وعنوانها  : حمل رقم 2 ملك ال�سيخة 
اجلمعية  من  ال�سادر  ال��ق��رار  مبوجب  وذل��ك  الرقة   - مكتوم  ال  را�سد  بنت  م��رمي 
العمومية لل�سركاء بتارخ )2017/05/14( وامل�سدق لدى ال�سيد الكاتب العدل بتاريخ 
)2017/05/14(   وعلى من لديه اعرتا�ض او مطالبة التقدم اىل امل�سفي املعني يف 
مكتب )10- 9( ملك مركز منت لالعمال - رقة البطني - هاتف : )2226266 – 04( 
فاك�ض )2223773 – 04( م�ستحبا معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك يف 

خالل 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
د�ئرة �لتنمية �القت�س�دية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �القت�ضادية

�لعدد 12034 بتاريخ 2017/5/31   
�نذ�ر عديل بالن�ضر
 رقم 2017/3372   

املنذرة : �سنتميرت كيوب للعقارات 
املنذر اليهم  : 1- حممد جول للنقليات - �ض ذ م م 

  2- حممد �سادق ديدان كل  - جمهول حمل القامة 
تاريخ  من  اليجارية  القيمة  لدفع  اليهم  للمنذر  العديل  الن���ذار  ه��ذا  تر�سل  امل��ن��ذرة  ف��ان 
اليجار  عقد  ح�سب  عليهم  املرتتبة  ال��غ��رام��ات  اىل  بال�سافة  تاريخه  حتى   2017/4/26
وبال�سافة اىل الر�سوم وامل�ساريف وذلك خالل 30 يوما من تاريخه ، واإل �سوف تتخذ املنذرة 
جتاة املنذر اليهم كافة الجراءات القانونية املنا�سبة لخالء العني املوؤجرة مع حتميلهم كافة 
الر�سوم وامل�ساريف وكافة الغرامات املرتتبة عليهم ح�سب عقد اليجار والفائدة القانونية 

ومطالبتهم بالتعوي�ض املنا�سب عما فتها من ك�سب وما حلقها من خ�سارة. 
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12034 بتاريخ 2017/5/31   
�نذ�ر عديل بالن�ضر
 رقم 2017/3392   

املنذر : البنك العربي املتحد 
املنذر اليه : نائل ال�سيد توفيق ال�سال - جمهول حمل القامة 

وق��دره 1.760.000/00 درهم )فقط مليون  �سداد مبلغ  اليه ب�سرورة  املنذر  املنذر  ينذر   -
و�سبعمائة و�ستني الف درهم ل غري( وما ي�ستجد عليها من فائدة للمنذر خالل ثالثون 
اتخاذ  املنذر يحق له  املهلة فان  ال�سداد خالل هذه  امتناعكم عن  تاريخه وحال  يوما من 
كافة الج��راءات القانونية قبلكم للزامكم بت�سوية املديونية املرت�سدة بذمتكم مبا فيها 
البالغ م�ساحته 131.88  العقار رقم 810 بالطابق رقم 8 مببنى ال�سدف رقم 6  طلب بيع 
مرت مربع واملواقف B304 بقطعة الر�ض رقم 172 مبنطقة مر�سى دبي باإمارة دبي طبقا 
لحكام القانون واملادتني )25( و )26( وما بعدهما من قانون الرهن التاأميني رقم 14 ل�سنة 

2008 باإمارة دبي مع حفظ كافة حقوق املنذر القانونية الخرى.    
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12034 بتاريخ 2017/5/31   

�نذ�ر عديل بالن�ضر
 رقم 2017/3393   

املنذر : البنك العربي املتحد 
املنذر اليه : حممد فرهاد عثمان - جمهول حمل القامة 

وق��دره 1.260.000/00 درهم )فقط مليون  �سداد مبلغ  اليه ب�سرورة  املنذر  املنذر  ينذر   -
ومائتني و�ستني الف درهم لغري( وما ي�ستجد عليها من فائدة للمنذر خالل ثالثون يوما 
اتخاذ كافة  له  املنذر يحق  املهلة فان  ال�سداد خالل هذه  امتناعكم عن  تاريخه وحال  من 
الج��راءات القانونية قبلكم للزامكم بت�سوية املديونية املرت�سدة بذمتكم مبا فيها طلب 
بيع العقار رقم 2109 بالطابق رقم 21 مببنى دبي مول ال�سكن رقم 2 البالغ م�ساحته 56.14 
مرت مربع واملواقف  L8- 8090  بقطعة الر�ض رقم 156 مبنطقة برج خليفة باإمارة دبي  
طبقا لحكام القانون واملادتني )25( و )26( وما بعدهما من قانون الرهن التاأميني رقم 14 

ل�سنة 2008 باإمارة دبي مع حفظ كافة حقوق املنذر القانونية الخرى.    
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12034 بتاريخ 2017/5/31   
�نذ�ر عديل بالن�ضر
 رقم 2017/3383   

املنذر : مركز برجمان لالعمال - �ض ذ م م 
املنذر اليها : رو�سكو ميدل اي�ست فا�سن - �ض ذ م م   -  )جمهول حمل القامة( 

اليها  املنذر  بذمة  املرت�سد  اليجار  بدل  �سداد  ب�سرورة  عليها  وينبه  اليها  املنذر  املنذر  ينذر 
مبلغه وقدره / 305.245.92 درهم )فقط ثالثمائة وخم�سة الف ومائتان وخم�سة واربعون 
امل�ستحقة لقاء اليجار  الرئي�سية  املبالغ  واثنان وت�سعون فل�سا ل غري( مقابل اجمايل  درهم 
عن فرتة �سغل العني بعد انق�ساء مدة اليجار ور�سوم اجمايل حركة املبيعات ور�سوم اخلدمة 
بال�سافة اىل �سداد جميع الفوائد ور�سوم اخلدمة امل�ستحقة وفقا ل�سروط اليجار والتعهد 
بنقل الب�سايع وتعوي�ض موكلنا املنذر عن جميع احل�سائر التي تكبدها جراء عدم اخالء العني 
املوؤجرة وذلك خالل �سهر واحد من تاريخ ا�ستالمهم هذا الخطار وال �سيكون املنذر م�سطر 
لال�ستثمار يف الجراءات القانونية حيال املنذر اليها مع الزامها بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل 

اتعاب املحاماة ، مع حفظ حقوق املنذر الخرى ايا كانت
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12034 بتاريخ 2017/5/31   

�نذ�ر عديل بالن�ضر
 رقم 2017/3359   

املنذر : مارويال فويال �سمانيان 
املنذر اليه : �سفني كوتانرتايل راماكري�سنان

ينذر املنذر - املنذر اليه - ب�سداد املبالغ املرت�سدة يف ذمتك وقدرها 
40.000 درهم وذلك خالل مدة اق�ساها ا�سبوع من تاريخ ن�سر هذا 
النذار وال �سوف �سن�سطر ا�سفني اىل اتخاذ الجراءات القانونية 
ام����ام جل��ن��ة ف�����ض امل���ن���ازع���ات الي���ج���اري���ة م���ع حت��م��ي��ل��ك��م الر�سوم 

وامل�سروفات ومقابل اتعاب املحاماة.    
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12034 بتاريخ 2017/5/31   
  يف �لدعوى  رقم   2016/2847 جتاري جزئي 

مبوجب  اأعاله  املذكورة  الدعوى  يف  املنتدب  مبارك  ال�سيخ  احمد  را�سد  اخلبري/  يعلن 
احلكم ال�سادر عن عدالة هيئة عدالة حمكمة دبي املوقرة بتاريخ 2017/5/25  املرفوعة 
من املدعي/ فوج كلر يور ليف �سالون  يعلن اخلبري املدعي عليه/بيال كون�سيبت للمعدات 
او ما ميثلها حل�سور اجتماع اخلربة احل�سابية يوم  املدعي عليه  الطبية  وذلك لدعوة 
الثالثاء املوافق 2017/6/6  ال�ساعة الثانية ظهرا مبقر مكتبنا بدبي الكائن مبنطقة هور 
العنز �سرق بناية ال�سيخ را�سد بن خليفة بجوار وزارة العمل والعمال  القدمية الدور الول 
مكتب رقم )118.119( واإح�سار كافة الوثائق وامل�سندات التي توؤيد موقفكم يف الدعوى ، 
حتى ن�ستطيع اأداء املهمة املوكلة لنا وفقا للقواعد وال�سول ويف الوقت املحدد لال�ست�سفار 

الت�سال على الرقم : 0509092192  
�خلبري �حل�ضابي 
       ر��ضد �حمد �ل�ضيخ مبارك  

�جتماع  حل�ضور  �عالن 
�لتكميلية  �حل�ضابية  �خلربة 

�لعدد 12034 بتاريخ 2017/5/31   
  �الإعالن بالن�ضر 

اىل املدعى عليه / احمد حممود اجلامو�ض 
نعلمكم بان املدعي /اك�سيوم تيليكوم - ذ م م  يف الدعوى رقم 2017/2649 الدائرة املدنية اجلزئية الوىل  

قد رفع الدعوى املذكورة اعاله يطالب فيها 
والفائدة  درهم   )120.000.00( مبلغ  للمدعية  يوؤديا  بان  بينهما  فيما  بالت�سامن   عليهم  املدعي  الزام 
القانونية بواقع 12% من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�سداد واحلكم ب�سحة وتثبيت احلجز التحفظي 
ال�سادر يف المر على عري�سة رقم 2017/2214 والزام املدعي عليهما بامل�سروفات والر�سوم ومقابل اتعاب 

املحاماة مع �سمول احلكم بالنفاذ املعجل. 
لذا يقت�سي ح�سوركم اأمام مكتب ادارة الدعوى رقم 6  مبحكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية �سخ�سيا 
او بوا�سطة وكيل معتمد ،  وذلك لالجابة على الدعوى وتقدمي ما لديكم من بيانات وذلك يوم الربعاء 
املوافق 2017/6/7 وذلك للنظر يف الدعوى املذكورة ارقامها بو�سفك مدعي عليه ، ويف حال تخلفك عن 

احل�سور او عدم ار�سال وكيل عنك فانه �سيتم ا�ستكمال الجراءات القانونية يف غيابك.
 حمكمة �ل�ضارقة �الحتادية �البتد�ئية 

مكتب �إد�رة �لدعوى  

وز�رة �لعدل 
حمكمة �ل�ضارقة  �الحتادية �البتد�ئية

مكتب �إد�رة �لدعوى 

�لعدد 12034 بتاريخ 2017/5/31   
 �الإعالن بالن�ضر 

اىل املدعى عليه / ري�سنني مويدو �سرييا تايتودات بوتياد 
نعلمكم بان املدعي / بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع  -  يف الدعوى رقم 2017/2596 الدائرة 

املدنية اجلزئية الوىل  قد رفع الدعوى املذكورة اعاله يطالب فيها 
الزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ وقدره )117.907.19( درهم والفائدة القانونية بواقع 

12% من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�سداد والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
البتدائية  الحتادية  ال�سارقة  مبحكمة    6 رقم  الدعوى  ادارة  مكتب  اأمام  ح�سورك  يقت�سي  لذا 
بيانات  الدعوى وتقدمي ما لديكم من  ،  وذلك لالجابة على  بوا�سطة وكيل معتمد  او  �سخ�سيا 
وذلك يوم الثالثاء  املوافق 2017/6/6 وذلك للنظر يف الدعوى املذكورة ارقامها بو�سفك مدعي 
الجراءات  ا�ستكمال  �سيتم  فانه  وكيل عنك  ار�سال  او عدم  ، ويف حال تخلفك عن احل�سور  عليه 

القانونية يف غيابك.
 حمكمة �ل�ضارقة �الحتادية �البتد�ئية 

مكتب �إد�رة �لدعوى  

وز�رة �لعدل 
حمكمة �ل�ضارقة  �الحتادية �البتد�ئية

مكتب �إد�رة �لدعوى 

�لعدد 12034 بتاريخ 2017/5/31   
 مذكرة  �عالن �ملدعى عليه بالن�ضر    

                        اىل املدعي عليه/  نيل �سيتي للمقاولت - �ض ذ م م 
نعلنكم باأن املدعيني قد اقاموا عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت املحكمة 

لها جل�سة 2017/6/4   ال�ساعة 9.00 

م�ستندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديكم  م��ا  ت��ق��دمي  وعليكم  ق��ان��ون��ا  ميثلكم  م��ن  او  باحل�سور 
للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على القل  بال�سافة اىل الر�سوم وامل�ساريف ويف حال 

تخلفكم �سوف ي�سدر احلكم مبثابة احل�سوري. 

ق�ضم �لق�ضايا �لعمالية

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

رقم الق�سية
3655/2017/13 
3656/2017/13

م
1
2

ا�سم املدعي
 اخالق احمد حممد اليا�ض 

ت�سور اقبال حممد ا�سلم 

مبلغ املطالبة
7850 درهم + تذكرة العودة 
8850 درهم + تذكرة العودة

�لعدد 12034 بتاريخ 2017/5/31   
  �ضهادة بالتاأ�ضري يف �ل�ضجل �لتجاري- بانحالل �ضركة     

ا�سم ال�سركة : ��سف �بو وليد لالعم�ل �لكهروميك�نيكية - �س ذ م م   
رقم الرخ�سة : 606369  العنوان : مكتب رقم 103 ملك �سركة اجنازات للتنمية 
العقارية - القوز - هور العنز ال�سكل القانوين : ذات م�سئولية حمدودة رقم 
بدبي  القت�سادية  التنمية  دائ��رة  تعلن   1023198  : التجاري  بال�سجل  القيد 
ال��واردة اعاله وذلك مبوجب  بال�سركة  الغاء الرتخي�ض اخلا�ض  بانهاب�سدد 
الجراءات والنظم املتبعة يف الدائرة .وعلى من لديه اي اعرتا�ض التقدم اىل 

دائرة التنمية القت�سادية بدبي من خالل الربيد اللكرتوين
معه  مرفقا   Suggest_complain@dubaided.gov.ae  
كافة امل�ستندات والوراق الثبوتية وذلك خالل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا 

العالن.
 د�ئرة �لتنمية �القت�ضادية 

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �القت�ضادية

�لعدد 12034 بتاريخ 2017/5/31   
�عالن حكم بالن�ضر

   يف  �لدعوى رقم 2017/288 مدين جزئي                                                
القامة  حم��ل  جمهول  اتيكال   بافا  اتيكال  ب�سري  حممد  عليه/1-  املحكوم  اىل 
الدعوى  يف    2017/4/6 بتاريخ   املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم 
املذكورة اعاله ل�سالح/ مهني كيز هدوم نا�سر نا�سر ب حكمت املحكمة ح�سوريا 
بالن�سبة للمدعي عليها الثانية ومبثابة احل�سوري بالن�سبة للمدعي عليه الول 
: بالزامهما بان يوؤديا بالت�سامن فيما بينهما للمدعي تعوي�سا مقداره 100.000 
درهم )مائة الف درهما( مع الفائدة القانونية عنه بواقع 9% من تاريخ �سريورة 
احلكم نهائيا وحتى - حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني 
يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ 

حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض �لق�ضم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12034 بتاريخ 2017/5/31   

مذكرة �عالن  متنازع �ضده بالن�ضر
   يف  �لدعوى 2017/192  نز�ع تعيني خربة جتاري                     

اىل املتنازع �سده/1-  نيجيندر بال �سارما  جمهول حمل القامة مبا ان 
املتنازع/راجي�ض جوبتا وميثله : هانى رجب مو�سى عبداهلل اجل�سمي - 
قد اقام عليك الدعوى املطالبة بندب خبري متخ�س�ض مع الزام املدعى 
عليه بالر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل 
بال كفالة.   وحددت لها جل�سة يوم الربعاء  املوافق 2017/6/14  ال�ساعة 
9.00 �ض مبكتب امل�سلح  لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة 

بثالثة ايام على القل.  
رئي�ض �لق�ضم                                                

حماكم دبي

�لت�ضويات �لودية

�لعدد 12034 بتاريخ 2017/5/31   
       �عادة �عالن بالن�ضر        

   يف  �لدعوى 2017/326  مدين  جزئي              
الفال�سي  جمهول حمل  عبداهلل  �سالح حممد  1-العنود   / عليه  املدعي  اىل 
القامة مبا ان املدعي/ حممد بن علي بن �سامل الكعبي قد اأقام عليك الدعوى 
درهم(   120.000( وق���دره  مببلغ  عليها  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�سوعها 
يوم  لها جل�سة  وح��ددت      %9 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم 
الحد  املوافق  2017/6/11  ال�ساعة 9.30 �ض بالقاعة Ch1.B.10 لذا فاأنت 
مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�ض �لق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12034 بتاريخ 2017/5/31   
       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�ضر        
   يف  �لدعوى 2017/1760  جتاري جزئي              

حمل  جمهول  م   م  ذ  �ض   - ال�سيارات  غيار  لتجارة  �ستار  1-�سوبر   / عليه  املدعي  اىل 
القامة مبا ان املدعي/ يف تاير اند رابر ليمتد وميثله : هانى رجب مو�سى عبداهلل 
اجل�سمي -  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليها بان توؤدي  
مبلغ وقدره )65.415 دولر امريكي( او ما يعادلها بالدرهم الإماراتي مببلغ وقدره 
متام  وحتى  املطالبة  تاريخ  من   %9 بواقع  القانونية  والفوائد  دره��م(   240.073.05(
ال�سداد والزام املدعي عليها بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.  وحددت لها 
جل�سة يوم الربعاء  املوافق  2017/6/7  ال�ساعة 9.30 �ض بالقاعة Ch1.C.12 لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�ض �لق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12034 بتاريخ 2017/5/31   
       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�ضر        
   يف  �لدعوى 2017/1502  جتاري جزئي              

املدعي/  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جمهول  لوباتينكو   1-ايوجينيو   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
اأقام  حممد فهر عبدالرحمن كالو وميثله : عبدالرحمن عمر عبداهلل خمري -  قد 
ال�سفر  م��ن  عليه  امل��دع��ي  منع  وتثبيت  ب�سحة  املطالبة   ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك 
بان  عليه  املدعي  وال���زام  رق��م 2017/36 جت��اري  على عري�سة  الم��ر  ال�سادر مبوجب 
يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره )48.000 درهم( والفائدة 12% من تاريخ ا�ستحقاق ال�سيك 
حتى ال�سداد التام والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.  وحددت لها جل�سة يوم 
الحد   املوافق  2017/6/4   ال�ساعة 9.30 �ض بالقاعة Ch1.C.12 لذا فاأنت مكلف 
او م�ستندات  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  باحل�سور 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�ض �لق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12034 بتاريخ 2017/5/31   

       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�ضر        
   يف  �لدعوى 2017/122  عقاري كلي                 

اىلاخل�سم املدخل / 1-�سركة �سيلكت للو�ساطة العقارية )موؤ�س�سة فردية( وميثلها مالكها 
ومديرها / ا�سد اهلل ح�سني علي كيخا بخ�سي و اخل�سم املدخل /2-�سامي بن كامل بن حممد 
اأقام عليك الدعوى  داود - جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ ناديزهدا فيليبوفا   قد 
 918.703.82 مقداره  مببلغ  ومطالبة   ، و�سراء  بيع  اتفاقية  ببطالن  املطالبة  ومو�سوعها 
درهم )ت�سعمائة وثمانية ع�سر الف و�سبعمائة وثالثة دراهم واثنان وثمانون فل�ض( والفائدة 
واتعاب  وامل�ساريف  بالر�سوم  وال���زام  التام  ال�سداد  وحتى  املطالبة  تاريخ  من   %9 القانونية 
املحاماة.  وح��ددت لها جل�سة يوم اخلمي�ض  املوافق  2017/6/1 ال�ساعة 11.00 �ض بالقاعة 
Ch1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�ض �لق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12034 بتاريخ 2017/5/31   

مذكرة �عادة �عالن بالن�ضر
يف  �لدعوى 2016/577  ��ضتئناف عقاري    

اىل امل�ستاأنف ���س��ده/ 1-ف��ال���ض ل��ل��ع��ق��ارات  جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مبا 
�سيف   : ال��ر���س��دان وميثله  ع��ب��داهلل حممد  را���س��د  /م���رزوق  امل�ستاأنف  ان 
بالدعوى  ال�����س��ادر  احل��ك��م  ا���س��ت��اأن��ف  ق��د  ال�سام�سي  ال��غ��ب��ار  را���س��د  �سعيد 
جل�سه  لها  وح��ددت   2016/10/19 بتاريخ  كلي  عقاري   2016/429  : رقم 
رقم  بالقاعة  �سباحا    10.00 ال�ساعة    2017/7/17 املوافق  الثنني   يوم 
ch1.C.11 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض �لق�ضم

حماكم دبي

حمكمة �ال�ضتئناف
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�لعدد 12034 بتاريخ 2017/5/31   
       �إعادة �عالن بالن�ضر

   يف  �لدعوى 2017/1728  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-ناندان �سريكل كنان �سريكل جمهول حمل القامة مبا 
الدعوى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  ����ض.ذ.م.م قد  املدعي / خ��وايل لالقم�سة  ان 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )93334 درهم( والر�سوم وامل�ساريف رقم 
ال�سكوى:mb170302023ae/2017  وحددت لها جل�سة يوم الثنني 
املوافق 2017/6/5 ال�ساعة 8.30 �ض مبكتب القا�سي لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
م�ستندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو 
اأي��ام على الأق��ل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم  للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

�سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�ض �ل�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12034 بتاريخ 2017/5/31   
       �إعادة �عالن بالن�ضر

   يف  �لدعوى 2017/1656  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-انترييرولوجي ديزانن لالعمال الفنية �ض.ذ.م.م جمهول حمل 
الدعوى  اأق��ام عليك  قد  �سبابراين  / منور علي علي حممد  املدعي  ان  القامة مبا 
ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )10609 درهم( وتذكرة عوده مببلغ 
  MB168310500AE:ال�سكوى رق��م  وامل�����س��اري��ف  وال��ر���س��وم  دره���م(   2000(
�ض   8.30 ال�������س���اع���ة   2017/6/20 امل����واف����ق  ال���ث���الث���اء  ي�����وم  ج��ل�����س��ة  ل���ه���ا  وح�������ددت 
وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   ch1.A.5:بالقاعة
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على 

الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�ض �ل�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12034 بتاريخ 2017/5/31   
       �إعادة �عالن بالن�ضر

   يف  �لدعوى 2017/2612  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-ابو حنيف حممد نعمان لتجارة املن�سوجات �ض.ذ.م.م جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي / قطب الدين عبدالر�سول قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
 2000( مببلغ  ع��وده  وتذكرة  دره��م(   46721( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة 
درهم( والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:MB168683696AE  وحددت لها 
جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2017/6/20 ال�ساعة 8.30 �ض بالقاعة:ch1.A.2 لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم 

�سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�ض �ل�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12034 بتاريخ 2017/5/31   

       �إعادة �عالن بالن�ضر
   يف  �لدعوى 2017/2492  عمايل جزئي

����ض.ذ.م.م جمهول  املعامالت  ا���ض خلدمات متابعة  دبليو  املدعي عليه / 1-ج��ي  اىل 
حمل القامة مبا ان املدعي /رامي حممد عبدالعزيز احمد قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )27227 درهم( وتذكرة عوده مببلغ 
  AE170872963MB:رقم ال�سكوى  يف  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   900(
�ض   8.30 ال�������س���اع���ة   2017/6/22 امل����واف����ق  اخل��م��ي�����ض  ي�����وم  ج��ل�����س��ة  ل���ه���ا  وح�������ددت 
وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   ch1.A.1:بالقاعة
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على 

الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�ض �ل�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12034 بتاريخ 2017/5/31   

       �إعادة �عالن بالن�ضر
   يف  �لدعوى 2017/3278  عمايل جزئي

���ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان املدعي  اىل املدعي عليه / 1-اك�سل بال�ست 
املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأقام  قد  رانا�سينعهى  كومار  برا�ساد  �سو�سيتا   /
درهم(   800( مببلغ  ع���وده  وت��ذك��رة  دره���م(   34611( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات 
لها  وح���ددت    AE170199092MB:رقم ال�سكوى  يف  وامل�ساريف  وال��ر���س��وم 
جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2017/6/20 ال�ساعة 8.30 �ض بالقاعة:ch1.A.5 لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم 

�سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�ض �ل�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12034 بتاريخ 2017/5/31   
       �إعادة �عالن بالن�ضر

   يف  �لدعوى 2017/2750  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-ابداع امل�ستقبل للطباعه �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي / فاروق ح�سني بالل ح�سني قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
درهم(   1000( مببلغ  ع��وده  وتذكرة  دره��م(   25800( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات 
والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:MB171415407AE/2017  وحددت 
 ch1.A.5:لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2017/6/20 ال�ساعة 8.30 �ض بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 
حالة  ويف  الأق��ل،  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  مذكرات 

تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�ض �ل�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12034 بتاريخ 2017/5/31   
       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  �لدعوى 2017/2703  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-ا�ض جي ب�ست خلدمات مكافحة احل�سرات ���ض.ذ.م.م جمهول 
اأق���ام عليك  ق��د  بيديكاييل   �ساليكاندي  ف��واز  امل��دع��ي /عمر  ان  الق��ام��ة مب��ا  حم��ل 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )51866 درهم( وتذكرة  الدعوى ومو�سوعها 
بالر�سوم  والزامها  دره��م  بقيمة )2000(  ع��ودة  دره��م( وتذكرة  ع��وده مببلغ )2000 
وامل�ساريف رقم ال�سكوىالعمالية:MB170442131AE  وحددت لها جل�سة 
يوم الثالثاء املوافق 2017/6/20 ال�ساعة 8.30 �ض بالقاعة:ch1.A.2 لذا فاأنت 
او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�ض �ل�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12034 بتاريخ 2017/5/31   
       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  �لدعوى 2017/3779  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-�سبيد بارك ���ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان املدعي /
عليم الدين الهام الدين  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات 
عمالية وقدرها )14832 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )800 درهم( والر�سوم وامل�ساريف 
يف ال�سكوىرقم:AE172042536MB  وحددت لها جل�سة يوم الحد املوافق 
2017/6/4 ال�ساعة 8.30 �ض بالقاعة:ch1.A.2 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من 
او م�ستندات للمحكمة قبل  ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ، وامرت املحكمة مع تق�سري املدة .
رئي�ض �ل�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12034 بتاريخ 2017/5/31   
       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  �لدعوى 2017/3677  عمايل جزئي
اىل امل���دع���ي ع��ل��ي��ه / 1-ال����ربك����ة ال��ط��ي��ب��ة ل��ت��ج��ارة امل��الب�����ض اجل���اه���زة �������ض.ذ.م.م 
جمهول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /ن��و���س��اد حم��ي ال��دي��ن ن��ي��دوف��ايل نيدوفايل  
ق���د اأق�����ام ع��ل��ي��ك ال���دع���وى وم��و���س��وع��ه��ا امل��ط��ال��ب��ة مب�����س��ت��ح��ق��ات ع��م��ال��ي��ة وقدرها 
وامل�����س��اري��ف يف  وال���ر����س���وم  ع����وده مب��ب��ل��غ )800 دره�����م(  وت���ذك���رة  )30000 دره�����م( 
املوافق  اخلمي�ض  يوم  لها جل�سة  وح��ددت    AE17006378MB:ال�سكوىرقم
اأو  باحل�سور  فاأنت مكلف  لذا   ch1.A.1:بالقاعة 8.30 �ض  ال�ساعة   2017/6/22
للمحكمة  م�ستندات  او  لديك من مذكرات  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  من ميثلك 

قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�ض �ل�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12034 بتاريخ 2017/5/31   
       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  �لدعوى 2017/3524  عمايل جزئي
ان  مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهول  للحالقة  القيواين  1-�سالون   / عليه  املدعي  اىل 
الدعوى  اأق��ام عليك  دا���ض  قد  �ساندرا دا�ض �سورجو موهون  املدعي /جوجودي�ض 
اجمايل  مبلغ  للمدعي  ت����وؤدي  ب���ان  عليها  امل��دع��ي  ب��ال��زام  امل��ط��ال��ب��ة  وم��و���س��وع��ه��ا 
)11617( درهم وتذكرة عودة بقيمة )2000 درهم( والزامها بالر�سوم وامل�ساريف 
رقم ال�سكوى العمالية:mb171671613ae  وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء 
املوافق 2017/6/6 ال�ساعة 8.30 �ض مبكتب القا�سي لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 

قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�ض �ل�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12034 بتاريخ 2017/5/31   
�عالن حكم متهيدي بالن�ضر

     يف  �لدعوى رقم 2017/1609  عمايل  جزئي 
اىل املدعي عليه/1- وتر لند �سبا �سنرت )حاليا( مركز بر�ستيج غالريي للتجميل 
الدعوى  اق��ام  قد  عزيز  بن  املدعي/مرمي  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  )�سابقا(  
احلكم  ب���ت���اري���خ/2017/5/17  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  وعليه  اع���اله  امل��ذك��ورة 
التمهيدي التايل:حكمت املحكمة ومبثابة احل�سوري بتوجيه اليمني احلا�سمة ملالكة 
املدعي عليها مرغريت مفيد اخلوري لتوؤديها بال�سيغة التية )اق�سم باهلل العظيم 
درهم   3000 مبلغ  الجمايل  راتبها  يكون  ان  على  املدعية  مع  التفاق  يتم  مل  بانه 
�سهريا( وحددت املحكمة جل�سة:2017/6/7 لداء اليمني وعلى مالكة املدعي عليها 
املثول ب�سخ�سها باجلل�سة املحددة وعلى املدعية اعالن مالكة املدعي عليها باحلكم 

وباجلل�سة بالربيد اللكرتوين والفاك�ض وبالن�سر وابقت الف�سل يف امل�سروفات. 
 رئي�ض �لق�ضم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12034 بتاريخ 2017/5/31   
�عالن حكم بالن�ضر

   يف  �لدعوى رقم 2017/6  عقاري كلي 
املدعي/م�سرف  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جم��ه��ول  الي�ض  جامي�ض  رودين  ع��ل��ي��ه/1-  امل��دع��ي  اىل 
بتاريخ 2017/4/30   املنعقدة  املحكمة حكمت بجل�ستها  بان  نعلنكم  ���ض.م.ع  ال�سالمي  الم��ارات 
يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/م�سرف المارات ال�سالمي �ض.م.ع بف�سخ اتفاقية الجارة 
املنتهية بالتملك مو�سوع الدعوى ومالحقها والزام املدعي عليه بت�سليم العقار )ال�سقة ال�سكنية 
 )VENETIAN BUILDING( فينيتيان  ب��ربج  الكائنة  رق��م:6  الطابق  رق���م:206 
مدينة دبي الريا�سية( خايل من ال�سواغل وحمو القيد الذي فحواه )خ�سوع العقار لرتتيبات 
الجارة املنتهية بالتملك ل�سالح املدعي عليه( والزمت املدعي عليه بالر�سوم وامل�ساريف والف 
يوما  لال�ستئناف خالل ثالثني  قابال  . حكما مبثابة احل�سوري  املحاماة  اتعاب  مقابل  دره��م 
اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن 

�سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض �لق�ضم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12034 بتاريخ 2017/5/31   

�عالن حكم بالن�ضر
   يف  �لدعوى رقم 2017/326  جتاري جزئي 

ال��دي��ن حممد  خ��ري   -2 �����ض.ذ.م.م  ال�سيارات  اخل��اج��ة لقطع غيار  امل��دع��ي عليه/1- حممد  اىل 
املدعي/بنك اخلليج الول - فرع دبي وميثله:حممد  ان  م�سطفى جمهول حمل القامة مبا 
عبدامللك م�سطفى اهلي نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2017/3/30  يف 
الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/بنك اخلليج الول - فرع دبي بالزام املدعي عليهما بان يوؤديا 
بالت�سامن والتكافل بينهما للبنك املدعي )بنك اخلليج الول - فرع دبي( مبلغ )153855.12( 
فل�ض(  ع�سر  واث��ن��ي  دره��م  وخم�سون  وخم�سة  وثمامنائة  ال��ف  وخم�سون  وث��الث��ة  )م��ائ��ة  دره��م 
والفائدة بواقع 9% �سنويا من تاريخ املطالبة احلا�سل يف:2017/1/30 وحتى متام ال�سداد ف�سال 
عن الر�سوم وامل�ساريف ومبلغ ثالثمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة . حكما مبثابة احل�سوري 
قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم 

�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض �لق�ضم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12034 بتاريخ 2017/5/31   
�عالن حكم بالن�ضر

   يف  �لدعوى رقم 2016/362  عقاري كلي 
اىل اخل�سم املدخل/1- �سركة اأمنيات بروبرتيز تن ليمتد �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/
�ساهر مروان املو�سلي وميثله:را�سد عبداهلل علي هوي�سل النعيمي نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها 
املنعقدة بتاريخ 2017/1/16  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/�ساهر مروان املو�سلي اول:بعدم قبول 
الدعوى قبل املدعي عليها لرفعها على غري ذي �سفة - ثانيا:بف�سخ عقد البيع املوؤرخ:2012/4/3 املربم 
اخل�سم  وال��زام   ، جيميني  م�سروع:ذا  من  رق���م:1011  العقارية  للوحدة  املدخل  واخل�سم  املدعي  بني 
املدخل برد املبالغ امل�سددة عن الوحدة �سند التداعي مبلغا وقدره )1.085.843( درهما )مليون وخم�سة 
تاريخ  من  �سنويا   %9 بواقع  القانونية  والفائدة  دره��م��ا(  وارب��ع��ون  وثالثة  وثمامنائة  الفا  وثمانون 
املطالبة الق�سائية احلا�سل يف : 2016/5/18 وحتى ال�سداد التام   ثاليا : الزام اخل�سم املدخل بكافة 
الر�سوم وامل�ساريف والف درهم مقابل اتعاب املحاماة ، ورف�ست ما دون ذلك من طلبات.  حكما مبثابة 
الع��الن �سدر  لن�سر هذا  التايل  اليوم  اعتبارا من  احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما 

با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا  
 رئي�ض �لق�ضم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12034 بتاريخ 2017/5/31   
       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  �لدعوى 2017/260  عقاري كلي
القامة مبا  دايل�ض جمهول حمل  / 1-فرانك برينارد مار�سيل  املدعي عليه  اىل 
ان املدعي /  امالك للتمويل )�سركة م�ساهمة عامة( وميثله:عبداللطيف حممد 
اأبوبكر احمد احلمادي  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بف�سخ اتفاقية 
الدعوى خالية  الوحدة مو�سوع  بت�سليم  عليه  املدعي  وال��زام  الج��ارة ومالحقها 
من ال�سواغل ورد احليازة والغاء ا�سارة القيد العقاري والزامه ب�سداد مبلغ وقدره 
لها  وح��ددت  املحاماة.  اتعاب  ومقابل  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م   )411.998.11(
  Ch 1.B.8 : جل�سة يوم الربعاء املوافق 2017/6/7   ال�ساعة 11.00 �ض بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�ض �لق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12034 بتاريخ 2017/5/31   

�عالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 
        يف �لدعوى رقم 2016/122 بيع عقار مرهون

ليمتد  جمهول  �سي  دبليو  ديفولومبنت دي  وات��ر  �سويت  املنفذ �سده/1-  اىل 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/البنك العربي

وميثله:حممد عي�سى �سلطان ال�سويدي.
ق���ررت حمكمة دب��ي الب��ت��دائ��ي��ة ب���ت���اري���خ:2017/5/24 اع��الن��ك��م ل�����س��داد قيمة 
املطالب بها )6000000( درهم خالل 30 يوم من تاريخ العالن وال بيع العقار 
املبني او�سافه ادناه بطريق املزايدة وفقا لن�ض املادة 295 من قانون الجراءات 
املدنية )نوع العقار:ار�ض - املنطقة:مدينة املطار - رقم الر�ض:1 - م�ساحة 

العقار:26096.78 قدم مربع(
رئي�ض �ل�ضعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12034 بتاريخ 2017/5/31   
       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  �لدعوى 2017/104  عمايل كلي
اىل املدعي عليه / 1-اي��ه ام ال اي دي لدارة املن�سات ���ض.ذ.م.م جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي /اتول انانت اونديكار وميثله:حنان �سامل ح�سني الباي�ض  
وقدرها  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د 
)753583 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )3000 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب 
لها  وح���ددت    MB169093191AE/2017:ال�سكوى رق��م  املحاماة 
 ch2.E.22:جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2017/6/6 ال�ساعة 9.30 �ض بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�ض �ل�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12034 بتاريخ 2017/5/31   
       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  �لدعوى 2017/3941  عمايل جزئي
�������ض.ذ.م.م جم��ه��ول حم��ل القامة  امل��دع��ي عليه / 1-ال��وم��ك��و الم�����ارات  اىل 
الدعوى  عليك  اأق���ام  ق��د  توما�ض   مورينجامياليل  /جو�سيف  امل��دع��ي  ان  مب��ا 
وتذكرة  دره���م(   89816( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها 
ع����وده مب��ب��ل��غ )3000 دره�����م( وال���ر����س���وم وامل�����س��اري��ف وات���ع���اب امل��ح��ام��اة رقم 
املوافق  الثالثاء  يوم  لها جل�سة  ال�سكوى:mb171066987ae  وحددت 
2017/6/20 ال�ساعة 8.30 �ض بالقاعة:ch1.A.5 لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
م�ستندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�ض �ل�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12034 بتاريخ 2017/5/31   

       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�ضر
   يف  �لدعوى 2017/2904  عمايل جزئي

ان  مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهول  للتجميل  روي��ز  1-�سالون   / عليه  املدعي  اىل 
املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد  �سليمان   ف��وزي  /يحي  املدعي 
مب�ستحقات عمالية وقدرها )95959 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2000 درهم( 
لها  وح��ددت    mb171070484ae:ال�سكوى رق��م  وامل�ساريف  والر�سوم 
 ch1.A.1:جل�سة يوم الثنني املوافق 2017/6/12 ال�ساعة 8.30 �ض بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�ض �ل�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12034 بتاريخ 2017/5/31   

       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�ضر
   يف  �لدعوى 2017/774  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-مطعم وخمابز الريف اليمني - موؤ�س�سة فردية جمهول 
حمل القامة مبا ان املدعي /كليف ديكالرو  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )9500 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2000 
درهم( والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:mb1691820ae  وحددت لها 
 ch1.A.5:جل�سة يوم الثنني املوافق 2017/6/19 ال�ساعة 8.30 �ض بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�ض �ل�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12034 بتاريخ 2017/5/31   
       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  �لدعوى 2017/3141  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-اب��راء للحفالت جمهول حمل القامة مبا ان املدعي /

املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  ميديل   هرينانديز  ليونيال 
مب�ستحقات عمالية وقدرها )17125 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2000 درهم( 
لها  وح��ددت    mb170484851ae:ال�سكوى رق��م  وامل�ساريف  والر�سوم 
 ch1.A.2:بالقاعة �ض   8.30 ال�ساعة   2017/6/4 املوافق  الحد  يوم  جل�سة 
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�ض �ل�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12034 بتاريخ 2017/5/31   
�عالن حكم بالن�ضر

   يف  �لدعوى رقم 2017/641  عمايل  جزئي 
القامة  ����ض.ذ.م.م  جمهول حمل  البناء  ملقاولت  ال�سباح  املدعي عليه/1- طيف  اىل 
مبا ان املدعي/�سجاد ح�سني حممد علي نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة 
بتاريخ  2017/5/9  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/�سجاد ح�سني حممد علي بالزام 
او  ت��وؤدي للمدعي مبلغ )8880 دره��م( وبتذكرة العودة لوطنه عينا  املدعي عليها بان 
وباملنا�سب من  احلكم  ه��ذا  تنفيذ  عند  اخ��ر  �ساحب عمل  بخدمة  يلتحق  ما مل  نقدا 
قابال  احل�سوري  مبثابة  حكما   . طلبات  من  ذلك  عدا  ورف�ست  وامل�سروفات  الر�سوم 
لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم 

�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض �لق�ضم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12034 بتاريخ 2017/5/31   
       �إعادة �عالن بالن�ضر

   يف  �لدعوى 2017/2232  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-ا�ض اند كيه للحفالت واملنا�سبات �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي / ندى حممد عبداهلل جار النبى قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )71701 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2000 
درهم( والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:mb170794075ae  وحددت لها 
جل�سة يوم الثنني املوافق 2017/6/12 ال�ساعة 8.30 �ض بالقاعة:ch1.A.2 لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن 

احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�ض �ل�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12034 بتاريخ 2017/5/31   

       �إعادة �عالن بالن�ضر
   يف  �لدعوى 2017/3049  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-مكتب امل�ست�سار الوطني املحدودة - فرع دبي جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي / حممد عبدالرحمن حممدان التوم قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )80200 درهم( وتذكرة عوده مببلغ 
  MB168868407AE:ال�سكوى رقم  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   2000(
�ض   8.30 ال�����س��اع��ة   2017/6/22 امل���واف���ق  اخل��م��ي�����ض  ي����وم  ج��ل�����س��ة  ل��ه��ا  وح������ددت 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   ch1.A.1:بالقاعة
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على 

الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�ض �ل�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
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�لعدد 12034 بتاريخ 2017/5/31   
�عالن حكم بالن�ضر

   يف  �لدعوى رقم 2016/2919   جتا ري  جزئي 
اىل املحكوم عليهما/1-�سركة �سبا انرتنا�سيونال التجارية ذ.م.م 2- نا�سر حممد ر�سا 
ها�سم بور  جمهويل حمل القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 
2017/2/27  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/بنك ملي ايران )فرع �سركة اجنبية( 
)ثالثمائة  مبلغ  املدعي  للبنك  يوؤديا  بان  والتكافل  بالت�سامن  عليهما  املدعي  بالزام 
الق�سائية  املطالبة  ت��اري��خ  م��ن  ب��واق��ع %9  القانونية  وال��ف��ائ��دة  دره���م(  ال��ف  وث��الث��ني 
بامل�سروفات  عليهما  امل��دع��ي  وال��زم��ت  ال�سداد  مت��ام  وحتى  يف:2016/7/25  احلا�سل 
ومببلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة . حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف 
با�سم �ساحب  التايل لن�سر هذا الع��الن �سدر  اليوم  اعتبارا من  خالل ثالثني يوما 

ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض �لق�ضم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12034 بتاريخ 2017/5/31   

�عالن حكم بالن�ضر
   يف  �لدعوى رقم 2016/1685  جتا ري  كلي 

اىل املحكوم عليه/1-خالد �سليمان حميد �سليمان الكعبي جمهويل حمل القامة نعلنكم 
اعاله  املذكورة  الدعوى  يف    2017/4/17 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  بان 
بالزام  احل�سوري  مبثابة  املحكمة  حكمت  ���ض.م.ع  ال�سالمي  الم��ارات  ل�سالح/م�سرف 
)مليون   )1747134.59( وق���دره  مبلغ  الول  امل��دع��ي  للم�سرف  ي���وؤدي  ب��ان  عليه  امل��دع��ي 
فل�سا(  وخم�سني  وت�سعة  دره��م  ثالثني  وارب��ع��ة  وم��ائ��ة  ال��ف  وارب��ع��ني  و�سبعة  و�سبعمائة 
احل�سوري  مبثابة  حكما   . املحاماة  اتعاب  مقابل  درهم  الف  ومبلغ  امل�سروفات  والزمته 
قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر 

با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض �لق�ضم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12034 بتاريخ 2017/5/31   
       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  �لدعوى 2017/1632  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1- جولدن �سيجنت�سر للدعاية والعالن �ض.ذ.م.م  2- �سيجون بالن �ساليل

املدير  وميثلها  ����ض.ذ.م.م  بالبخار  للتنظيف  دا�ستيك  املدعي/  ان  مبا  القامة  حمل  جمهويل   
الدعوى  عليك  اأق���ام  ق��د  امل�سلم   علي  م�سعود  حمد  وميثله:حممد  علي  وال�����س��ري��ك/حم��م��د 
ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�سامن والت�سامم فيما بينهم باداء مبلغ وقدره 
واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(  وت�سعة  ال��ف  وع�سرون  وخم�ض  )مائة  دره��م   )125.009(
املحاماة والفائدة القانونية  12% �سنويا من تاريخ ال�ستحقاق وحتى متام ال�سداد و�سمول احلكم 
بالنفاذ املعجل بال كفالة .  وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�ض املوافق 2017/6/15  ال�ساعة 9.30 
�ض بالقاعة Ch 1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل  . 
رئي�ض �لق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12034 بتاريخ 2017/5/31   
       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  �لدعوى 2017/1295  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1- عبداهلل بن علي بن عبداهلل البلو�سي جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي/ ار بي ام لتاجري ال�سيارات �ض.ذ.م.م قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )30000( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة 
والفائدة 12% من املطالبة وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة 
 Ch وحددت لها جل�سة يوم الربعاء املوافق 2017/6/14  ال�ساعة 9.30 �ض بالقاعة .
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك  C.13.1 لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ، علما بانه مت 

احالة ملف الدعوى من مكتب ادارة الدعوى اىل حمكمة التجارية اجلزئية  . 
رئي�ض �لق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12034 بتاريخ 2017/5/31   
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 

    يف �لدعوى رقم 2017/1682  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/1- درمي فلور خلدمات الفنية �ض.ذ.م.م جمهول حمل 
اأقام   قد  حممد   حاجي  حفيظ  التنفيذ/حممد  طالب  ان  مبا  القامة 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )6466.66( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�سافة 
املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر���س��وم  دره���م   )900( مبلغ  اىل 
بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج����راءات  �ستبا�سر 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�ض �ل�ضعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12034 بتاريخ 2017/5/31   

       مذكرة �إعالن مدعى عليه بالن�ضر
   فـي  �لدعوى 2017/1110  جتاري كلي

اىل املدعي عليه / 1-جلوبال باور تيك للتجارة العامة �ض.ذ.م.م 2- �سابور زنكنه خاين 
3- �سركة املي�سور للتجارة العامة ذ.م.م 4- كفاية ها�سم مو�سى احلمادي جمهويل حمل 
القامة مبا ان املدعي/ بنك ملي ايران/فرع �سركة اجنبية وميثله :من�سور عبداهلل 
حممد احمد الزرعوين قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها بالزام املدعي عليه مببلغ 
من   %12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م   )9.160.000( وق��دره 
تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام.   وحددت لها جل�سة يوم الثنني املوافق 2017/6/19 
ال�ساعة 10.00 �ض بالقاعة Ch 2.E.22 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك 
اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�ض �لق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12034 بتاريخ 2017/5/31   
       مذكرة �إعالن مدعى عليه بالن�ضر
   فـي  �لدعوى 2017/993  جتاري كلي

اىل املدعي عليه / 1-ابتمو�ض لتجارة احلا�سب اليل �ض.ذ.م.م 2- مريا كول رافيندير 
كول جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ اناباتا يورب جي ام بي ات�ض ميدل اي�ست - 
فرع منطقة حرة وميثله :را�سد عبداهلل علي هوي�سل النعيمي قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )9678011.61( درهم والر�سوم 
وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ ال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام.   
 Ch وحددت لها جل�سة يوم الثنني املوافق 2017/6/12 ال�ساعة 10.00 �ض بالقاعة
E.22.2 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�ض �لق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12034 بتاريخ 2017/5/31   
       مذكرة �إعالن مدعى عليه بالن�ضر
   فـي  �لدعوى 2017/1080  جتاري كلي

حمل  جم��ه��ول  �����ض.ذ.م.م  لل�سياحة  امللكية  1-ال���روؤي���ة   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
القامة مبا ان املدعي/ مطعم الريحان ���ض.ذ.م.م قد اأقام عليك الدعوى 
وامل�ساريف  والر�سوم  درهم  املطالبة مببلغ وقدره )708.656(  ومو�سوعها 
ومقابل اتعاب املحاماة.   وحددت لها جل�سة يوم الثنني املوافق 2017/6/12 
اأو  Ch 2.E.21 لذا فاأنت مكلف باحل�سور  ال�ساعة 10.00 �ض بالقاعة 
م�ستندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�ض �لق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12034 بتاريخ 2017/5/31   

       �عادة �عالن بالن�ضر
   يف  �لدعوى 2017/1220  مدين جزئي

عبا�سي   كري�ستل  ال�سيدة/زوليفاتو  ومتثله  وود  ابنى  مطعم   -1  / عليه  املدعي  اىل 
اأق��ام عليك  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ عمر ف��اروق حاجي نور حممد قد 
وامل�ساريف  وال��ر���س��وم  دره���م(   5000( وق���دره  مببلغ  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى 
والفائدة 9% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال 
كفالة.  وحددت لها جل�سة يوم الربعاء   املوافق  2017/6/7   ال�ساعة 9.30 �ض بالقاعة 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما  Ch 1.B.10 لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�ض �لق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12034 بتاريخ 2017/5/31   

�عالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 
يف �لدعوى رقم 2017/279  تنفيذ عقاري   

اىل املنفذ �سده/1- بالل ح�ساجني حممود  جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/بنك دبي ال�سالمي )�سركة 
ال�سادر يف الدعوى رق���م:2016/650 عقاري كلي يوم الحد بتاريخ:2017/1/30    م�ساهمة عامة(  نعلنكم باحلكم 
باعتباره �سندا تنفيذيا وذلك: 1- بالزامكم ب�سداد مبلغ وقدره )668468( درهم على �سبيل التعوي�ض وت�سليمه اىل 

طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة خالل 15 يوم من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
2- بف�سخ الت��ف��اق��ي��ة امل��ربم��ة ب��ني امل��دع��ي��ة وامل��دع��ي عليه ب�����س��ان ال��وح��دة ال��ع��ق��اري��ة رق���م ال��وح��دة ال��ع��ق��اري��ة رقم 
)JPJ4V005( فيال الكائنة يف جمريا بارك ، املقامة على قطعة الر�ض رقم:3605 - منطقة الثنية اخلام�سة 
- امارة دبي ، حمل التداعي يف الدعوى الراهنة ، والغاء ا�سارة القيد العقاري ، الجارة املنتهية بالتملك الواردة يف 
�سهادة امللكية ل�سالح املدعي عليه والتي مفادها )تخ�سع ملكية العقار اىل ترتيبات الجارة املنتهية بالتملك طبقا 
لعقد اليجار املنتهي بالتملك وملحقاته املودع لدى الدائرة واملربم بتاريخ:2008/6/10 )4( بالزام املدعي عليه برد 
حيازة الوحدة حمل التداعي للمدعي خالية من ال�سواغل. وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك 

يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن
رئي�ض �ل�ضعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12034 بتاريخ 2017/5/31   

مذكرة �إعادة �عالن بالن�ضر
   يف  �لدعوى 2016/746  ��ضتئناف جتاري    

اىل امل�ستاأنف �سده/ 1- نيهاز دو�سا NEHAZ DOSSA  جمهول حمل 
القامة مبا ان امل�ستاأنف / فادي �سومل  قد ا�ستاأنف القرار/ احلكم ال�سادر 
بالدعوى رقم 2015/1061 جتاري كلي بتاريخ:2016/5/19 وحددت لها 
جل�سه يوم الثالثاء  املوافق 2017/6/20 ال�ساعة 10.30 �سباحا  بالقاعة 
ch2.E.23 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف  رقم 

حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض �لق�ضم

حماكم دبي

حمكمة �ال�ضتئناف

�لعدد 12034 بتاريخ 2017/5/31   
       �إعادة �عالن بالن�ضر

   يف  �لدعوى 2017/231  عقاري كلي
اىل املدعي عليه / 1-او�ستاد فريوز جمهول حمل القامة مبا ان املدعي / بنك ات�ض 
ا�ض بي �سي ال�سرق الو�سط املحدود قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   4.184.333.32( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعى  ب��ال��زام 
واتعاب املحاماة والفائدة 12% من املطالبة وحتى ال�سداد التام. وحددت لها جل�سة 
يوم الربعاء املوافق 2017/6/7   ال�ساعة 11.00 �ض بالقاعة : Ch 1.B.8  لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن 

احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�ض �ل�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12034 بتاريخ 2017/5/31   

       �إعادة �إعالن بالن�ضر
   فـي  �لدعوى 2017/1370  جتاري جزئي

الفنية  الدنيار خلدمات  ���ض.ذ.م.م )�سابقا(  املدعي عليه / 1-  يونايتد لالملنيوم  اىل 
�ض.ذ.م.م )حاليا( 2- نا�سر رو�سن علي نا�سر  جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ 
�سركة بو�سكو لطالء املعادن ذ.م.م وميثله : احمد ح�سن حممد عبداهلل املازمي   قد اأقام 
عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة مببلغ )34.423 درهم( )اربعة وثالثون الف درهم 
واربعمائة وثالثة وع�سرون( . وحددت لها جل�سة يوم الثنني   املوافق  2017/6/19 
اأو من ميثلك  Ch 1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�سور  ال�ساعة 9.30 �ض بالقاعة 
اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�ض �لق�ضم

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12034 بتاريخ 2017/5/31   
       �إعادة �إعالن بالن�ضر

   فـي  �لدعوى 2017/563  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1-  كونهي حممد كيدامبادي  جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي/ عبداجلمال حممد كونهي   قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
مببلغ وقدره )39500 درهم( والفائدة والر�سوم وامل�ساريف . وحددت لها جل�سة 
 Ch 1.C.14 بالقاعة  ال�ساعة 9.30 �ض  امل��واف��ق  2017/6/6  الثالثاء    ي��وم 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من  لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
الأق��ل ويف حالة  اأي��ام على  بثالثة  للمحكمة قبل اجلل�سة  او م�ستندات  مذكرات 

تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�ض �لق�ضم

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12034 بتاريخ 2017/5/31   

       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�ضر
   يف  �لدعوى 2015/422  عقاري كلي

اىل املدعي عليه / 1-تنميات جلوبل للتطوير العقاري �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي /علي ح�سن �سحبتي قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بف�سخ 
وبطالن اتفاقية البيع املوؤرخة يف:2008/3/6 والزام املدعي عليهما مت�سامنني باعادة 
وحتى  املطالبة  تاريخ  من   %9 القانونية  الفائدة  مع  دره��م   )362.100( وق��دره  مبلغ 
الربعاء  يوم  جل�سة  لها  وح��ددت  املحاماة.  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  التام  ال�سداد 
ف��اأن��ت مكلف  ل��ذا    Ch 1.B.8  : بالقاعة  ���ض   11.00 ال�ساعة  امل��واف��ق 2017/6/7   
او م�ستندات  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  باحل�سور 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�ض �لق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12034 بتاريخ 2017/5/31   

�عالن حكم متهيدي بالن�ضر
     يف  �لدعوى رقم 2017/564  جتاري  جزئي 

املدعي/اخلط  ان  الق��ام��ة مبا  �����ض.ذ.م.م  جمهول حمل  ري��دى مك�ض  ك��ل��داري  املدعي عليه/1-  اىل 
ال�ساخن للنقل بال�ساحنات اخلفيفة والثقيلة �ض.ذ.م.م قد اقام الدعوى املذكورة اعاله وعليه نعلنكم 
بان املحكمة حكمت بتاريخ/2017/5/11 احلكم التمهيدي التايل:حكمت املحكمة ومبثابة احل�سوري 
الطرفان  يتفق  مل  ما  اجل��دول  يف  ال��دور  �ساحب  احل�سابي  اخلبري  بندب  املو�سوع  يف  الف�سل  وقبل 
وماع�سى  م�ستندات  من  ومابه  الدعوى  ملف  على  الط��الع  مهمته  تكون  ا�سبوع  خالل  تعيينه  على 
ان يقدم له من ا�سول م�ستندات والنتقال اىل ال�سركة املدعية وال�سركة املدعي عليها والطالع على 
العالقة بينهما و�سند  الورقية واللكرتونية وبيان طبيعة  املنتظمة  �سجالتهم ودفاترهم احل�سابية 
ذلك من ا�سول م�ستندات غري جمحودة وحددت مبلغ اربعة الف درهم تودع خزينة املحكمة كامانة 
حتت ح�ساب اتعاب اخلربه وكلفت املدعي �ساحب عبء الثبات ب�سدادها ، وحددت املحكمة جل�سة يوم 

 .ch1.C.14:اخلمي�ض املوافق:2017/6/22 ال�ساعة:09:30 �سباحا يف القاعة
 رئي�ض �لق�ضم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12034 بتاريخ 2017/5/31   
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 

    يف �لدعوى رقم 2017/1663  تنفيذ عمايل 
���ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة  للتغليف  ال�سليله  املنفذ �سده/1-  اىل 
مبا ان طالب التنفيذ/رانا كومار دي راتون كومار دي  قد اأقام  عليك 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
اىل  بال�سافة  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )12927(
مبلغ )1106( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�ض �ل�ضعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12034 بتاريخ 2017/5/31   

       �إعادة �عالن بالن�ضر
   يف  �لدعوى 2017/1890  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-ح م م حجنيت جمهول حمل القامة مبا ان املدعي / نبيله 
املطالبة مب�ستحقات عمالية  الدعوى ومو�سوعها  عليك  اأق��ام  قد  ا�سغر  علي 
وقدرها )74555 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )1000 درهم( والر�سوم وامل�ساريف  
�ض   8.30 ال�����س��اع��ة   2017/6/15 امل���واف���ق  اخل��م��ي�����ض  ي���وم  جل�سة  ل��ه��ا  وح����ددت 
بالقاعة:ch1.A.2 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام 

على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�ض �ل�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12034 بتاريخ 2017/5/31   

�عالن حكم بالن�ضر
   يف  �لدعوى رقم 2017/1649  عمايل  جزئي 

اىل املحكوم عليه/1-الب�ساتني اخل�سراء لتجارة اخل�سار والفواكه  جمهول حمل 
يف    2017/5/16 ب��ت��اري��خ   املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  الق��ام��ة 
املدعي  بالزام  �سيد  حممد  عبدالرزاق  ل�سالح/م�سطفى  اع��اله  امل��ذك��ورة  الدعوى 
عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ )13700 درهم( وبتذكرة العودة عينا او نقدا ما مل 
يلتحق بخدمة �ساحب عمل اخر وباملنا�سب من الر�سوم وامل�ساريف واعفت املدعي 
لال�ستئناف  قابال  احل�سوري  مبثابة  حكما   . طلبات  من  ذل��ك  ع��دا  ورف�ست  منها 
خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب 

ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض �لق�ضم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12034 بتاريخ 2017/5/31   

مذكرة �إعادة �عالن بالن�ضر
   يف  �لدعوى 2017/31  ��ضتئناف مدين    

اىل امل�ستاأنف ���س��ده/ 1- اك��م��ل راخ��ي��م��وف  جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان 
املحدودة  الو�سط(  )ال�سرق  للتاأمني  الالين�ض  �سن  اند  روي��ال   / امل�ستاأنف 
�ض.م.ب )فرع دبي( وميثله:حبيب حممد �سريف عبداهلل املال  قد ا�ستاأنف 
/ احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 2016/1250 مدين جزئي بتاريخ:2017/1/8 
وحددت لها جل�سه يوم الربعاء  املوافق 2017/7/26 ال�ساعة 10.00 �سباحا  
بالقاعة رقم ch2.D.17 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا 

ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض �لق�ضم

حماكم دبي

حمكمة �ال�ضتئناف

�لعدد 12034 بتاريخ 2017/5/31   
مذكرة �عالن بالن�ضر

   يف  �لدعوى 2017/611  ��ضتئناف مدين    

اىل امل�ستاأنف �سده/ 1- مبارك مطر ملقاولت العزل  جمهول حمل القامة 
مبا ان امل�ستاأنف / بالل ح�سني ابو �ساما وميثله:عادل �سامل عبداهلل �سامل 
ا�ستاأنف / احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 2017/111 مدين  الغافري  قد 
كلي وحددت لها جل�سه يوم اخلمي�ض  املوافق 2017/6/8 ال�ساعة 10.30 
من  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.E.23 رق��م  بالقاعة  �سباحا  

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض �لق�ضم

حماكم دبي

حمكمة �ال�ضتئناف
�لعدد 12034 بتاريخ 2017/5/31   

       مذكرة �عالن متظلم �ضده بالن�ضر  
   يف  �لدعوى 2017/61  تظلم �ضرعي

اىل املتظلم �سده / 1-لرا حممد �سمري جنار امليداين جمهول حمل القامة 
مبا ان املتظلم / حممد مازن عاطف ال�سب�سبي قد اأقام عليكم التظلم املذكور 
اعاله ومو�سوعه تظلم من قرار المر على عري�سة )�سرعي( رقم:1/2016 
بالغاء امر منع البن حممد يزن من ال�سفر والر�سوم وامل�ساريف. وحددت لها 
جل�سة يوم الثنني املوافق 2017/6/5   ال�ساعة 11.00 �ض بالقاعة رقم:)1( 
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
، ويف حالة  الأق��ل  اأي��ام على  او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة  مذكرات 

تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري  .
رئي�ض �ل�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12034 بتاريخ 2017/5/31   

�عالن حم�ضر حجز بالن�ضر 
        يف �لدعوى رقم 2017/35  بيع عقار مرهون   

دبي لال�ستمثار  الكائنة يف جممع  )الفيال(  عبارة عن  بيع مال مرهون  اذن  الق�سية:طلب  مو�سوع 
، ا�سم املبنى جرين ابارمتنت�ض غرب ، روز درايف ، تاون هاو�ض 205 ، على قطعة الر�ض 357  الول 
بكافة  التنفيذ  لطالب  والت�سريح   ، دبي   ، 70/374 مرت مربع  امل�ساحة   ،  598  -  1002 البلدية  رقم   ،

طلباته يف الالئحه.
طالب الإعالن:طالب التنفيذ:بنك ات�ض ا�ض بي �سي ال�سرق الو�سط املحدودة

املطلوب اعالنه:املنفذ �سده:1- ت�سارلز مونتاجو جوي هاتفيلد 2- لي�سا جواين هاتفليد جمهويل 
فيال  عبارة  وه��ي  اخلا�سة  اموالكم  على  احلجز  مت  بانه  نعلنكم  الع��الن:  مو�سوع   - القامة  حمل 
املبنى:جرين  ا�سم   - املبنى:205  رقم   - الر����ض:357  رقم   - الول  لال�ستثمار  دبي  املنطقة جممع   -
، تاون هاو�ض - م�ساحة العقار:4.033.24 قدم مربع  - وف��اءا للمبلغ  ، روز دراي��ف  ابارمتنت�ض غرب 

املطالب به )3.079.431.08( درهم وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�ض �ل�ضعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12034 بتاريخ 2017/5/31   

�عالن حم�ضر حجز بالن�ضر 
        يف �لدعوى رقم 2016/105  بيع عقار مرهون   

الكائنة يف دبي  ال�سكنية  اذن بيع مال مرهون عبارة عن )الفيال(  الق�سية:طلب  مو�سوع 
، على الر���ض رقم  ت��ري ف��ايل  معي�سم الوىل عقارات جمريا قولف ، فيال بي 16 ، لمي 
952 ، رقم البلدية:1-685 ، امل�ساحة:66.10 م م - والت�سريح لطالب التنفيذ با�ستالم كافة 

حقوقه وطلباته يف الالئحة.
طالب الإعالن:طالب التنفيذ:بنك ات�ض ا�ض بي �سي ال�سرق الو�سط املحدودة

املطلوب اعالنه:املنفذ �سده:1- راميوند هوجن هوجن 2- اميا هوجن هوجن جمهويل 
حمل القامة - مو�سوع العالن: نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�سة وهي عبارة 
البلدية:685-1 -  رق��م   - الر����ض:952  رق��م   - الول  املنطقة:معي�سم   - العقار:ار�ض  ن��وع 
للعلم  وذلك  درهم   )6.375.000( به  املطالب  للمبلغ  وف��اءا   - مربع  امل�ساحة:661.10 مرت 

مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�ض �ل�ضعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
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�لعدد 12034 بتاريخ 2017/5/31   
�إخطار عديل بالن�ضر 
رقم )13068  / 2017 (

امل��نذر :  م�سرف اأبوظبي الإ�سالمي 
املنذر اإليها : الحتاد لتاأجري ال�سيارات  .

ينذر املنذر املنذر اإليها ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة )35،606.41( درهم نتيجة 
وذلك  بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��الل 
الإج�����راءات  لت��خ��اذ  امل��ن��ذر  �سي�سطر  واإل  الن�سر  ت��اري��خ  م��ن  اأ���س��ب��وع  خ���الل 
A / عجمان ( من نوع  ال�سيارة رقم ) 53995/ خ�سو�سي/  التنفيذية على 
) تويوتا كورول 1،6_ �سالون ( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ 

كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
  �لك�تب �لعدل

حكومة ر�أ�ض �خليمة
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 12034 بتاريخ 2017/5/31   
�إخطار عديل بالن�ضر 

رقم )12218/ 2017 (
امل��نذر   :  بنك دبي الإ�سالمي 

املنذر اإليها : رو�سيل وارين وودينبريج   .    
درهم   )132،000.00( وق���درة  مبلغ  ���س��داد  ب�سرعة  اإليها  امل��ن��ذر  امل��ن��ذره  تنذر 
بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��الل  نتيجة 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
 ( نوع  من  /ال�سارقة(  خ�سو�سي/2   /98205  ( رقم  ال�سيارة  على  التنفيذية 
جيب جراند �سريوكي  _ ا�ستي�سن ( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع 

حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
  �لك�تب �لعدل

حكومة ر�أ�ض �خليمة
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 12034 بتاريخ 2017/5/31   
�إخطار عديل بالن�ضر 

رقم )13061/ 2017 (
امل��نذره  :  دنيا للتمويل ذ.م.م .

املنذر اإليها : �سناء احلق �سراج احلق   .    
تنذر املنذره املنذر اإليها ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة )14،876.00( درهم نتيجة 
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خالل 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على 
ال�سيارة رقم ) 5840/ خ�سو�سي/B /عجمان( من نوع ) تويوتا كامري    _ 
�سالون ( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من 

اأي نوع كانت،،،
  �لك�تب �لعدل

حكومة ر�أ�ض �خليمة
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 12034 بتاريخ 2017/5/31   
�إخطار عديل بالن�ضر 
رقم )14163  / 2017 (

امل��نذر :  م�سرف اأبوظبي الإ�سالمي 
املنذر اإليها : جالك�سي لتاأجري ال�سيارات واحلافالت   .

ينذر املنذر املنذر اإليها ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة )39،658.35( درهم نتيجة 
وذلك  بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��الل 
الإج�����راءات  لت��خ��اذ  امل��ن��ذر  �سي�سطر  واإل  الن�سر  ت��اري��خ  م��ن  اأ���س��ب��وع  خ���الل 
التنفيذية على ال�سيارة رقم ) 18738/ خ�سو�سي/ B / عجمان ( من نوع ) 
ني�سان �سنرتا _ �سالون ( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
  �لك�تب �لعدل

حكومة ر�أ�ض �خليمة
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 12034 بتاريخ 2017/5/31   
�إخطار عديل بالن�ضر 
رقم )  14160/ 2017 (

امل��نذر :  م�سرف اأبوظبي الإ�سالمي 
املنذر اإليها : زباره لتاأجري ال�سيارات  .

درهم   )193،304.74( وق���درة  مبلغ  ���س��داد  ب�سرعة  اإل��ي��ه��ا  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ي��ن��ذر 
بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��الل  نتيجة 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�سيارة رقم ) 65466/ خ�سو�سي/ ابي�ض / ال�سارقة ( من نوع 
) �سيفرلية كورفيت  _ كوبيه ( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ 

كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
  �لك�تب �لعدل

حكومة ر�أ�ض �خليمة
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 12034 بتاريخ 2017/5/31   
�إخطار عديل بالن�ضر 
رقم )14157  / 2017 (

امل��نذر :  م�سرف اأبوظبي الإ�سالمي 
املنذر اإليه : فهد عبداهلل احمد عبداهلل.

اإليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة )38،350.04( درهم نتيجة  املنذر  املنذر  ينذر 
وذلك  بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��الل 
الإج�����راءات  لت��خ��اذ  امل��ن��ذر  �سي�سطر  واإل  الن�سر  ت��اري��خ  م��ن  اأ���س��ب��وع  خ���الل 
التنفيذية على ال�سيارة رقم ) 49245/ خ�سو�سي/ 12 / اأبوظبي ( من نوع ) 
تويوتا كورول  1،8_ �سالون ( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ 

كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
     

حكومة ر�أ�ض �خليمة
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 12034 بتاريخ 2017/5/31   
�إخطار عديل بالن�ضر 

رقم )13062/ 2017 (
امل��نذره  :  دنيا للتمويل ذ.م.م .

املنذر اإليها : تف�سري �سلطان احمد خان  .    
درهم   )15،870.00( وق���درة  مبلغ  ���س��داد  ب�سرعة  اإل��ي��ه��ا  امل��ن��ذر  امل��ن��ذره  ت��ن��ذر 
بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��الل  نتيجة 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�سيارة رقم ) 58993/ خ�سو�سي/ابي�ض /ال�سارقة( من نوع 
) تويوتا ياري�ض  _ �سالون ( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ 

كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
  �لك�تب �لعدل

حكومة ر�أ�ض �خليمة
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 12034 بتاريخ 2017/5/31   
�إخطار عديل بالن�ضر 
رقم )  14164/ 2017 (

امل��نذر :  م�سرف اأبوظبي الإ�سالمي 
املنذر اإليها : زباره لتاأجري ال�سيارات  .

نتيجة  درهم  �سداد مبلغ وقدرة )24،880.6(  ب�سرعة  اإليها  املنذر  املنذر  ينذر 
وذلك  بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��الل 
الإج�����راءات  لت��خ��اذ  امل��ن��ذر  �سي�سطر  واإل  الن�سر  ت��اري��خ  م��ن  اأ���س��ب��وع  خ���الل 
التنفيذية على ال�سيارة رقم ) 50895/ خ�سو�سي/ 1 / ال�سارقة ( من نوع ) 
ني�سان �سنرتا _ �سالون ( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
  �لك�تب �لعدل

حكومة ر�أ�ض �خليمة
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 12034 بتاريخ 2017/5/31   

اإخطار عديل بالن�ضر 
رقم )13044  / 2017 (

امل��نذر :  بنك دبي ال�سالمي . 
املنذر اإليه : عمر مبارك حمد عبداهلل.

درهم   )130،247.00( وق����درة  مبلغ  ���س��داد  ب�سرعة  اإل��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ي��ن��ذر 
بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��الل  نتيجة 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
اأبوظبي ( من نوع  التنفيذية على ال�سيارة رقم ) 85725/ خ�سو�سي/ 14 / 
املنذر مع حفظ كافة  ) بيجو508 _ �سالون ( واملمولة ل�ساحلكم من قبل 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
  �لك�تب �لعدل

حكومة ر�أ�ض �خليمة
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 12034 بتاريخ 2017/5/31   
�إخطار عديل بالن�ضر 
رقم )  13069/ 2017 (

امل��نذر :  م�سرف اأبوظبي الإ�سالمي 
املنذر اإليها : الحتاد لتاأجري ال�سيارات.

ينذر املنذر املنذر اإليها ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة )35،761.12( درهم نتيجة 
وذلك  بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��الل 
الإج�����راءات  لت��خ��اذ  امل��ن��ذر  �سي�سطر  واإل  الن�سر  ت��اري��خ  م��ن  اأ���س��ب��وع  خ���الل 
التنفيذية على ال�سيارة رقم ) 52142/ خ�سو�سي/ A / عجمان ( من نوع ) 
تويوتا كورول 1،6  _ �سالون ( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ 

كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
  �لك�تب �لعدل

حكومة ر�أ�ض �خليمة
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 12034 بتاريخ 2017/5/31   
�إخطار عديل بالن�ضر 

رقم )11154/ 2017 (
امل��نذره  :  دنيا للتمويل ذ.م.م  

املنذر اإليها : زهرة الريحان لتجارة قطع غيار ال�سيارات   .    
درهم   )117،075.00( وق���درة  مبلغ  ���س��داد  ب�سرعة  اإليها  امل��ن��ذر  امل��ن��ذره  تنذر 
بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��الل  نتيجة 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
 ( نوع  من  /ال�سارقة(  خ�سو�سي/2   /69458  ( رقم  ال�سيارة  على  التنفيذية 
هوندا اكورد    _ �سالون ( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
  �لك�تب �لعدل

حكومة ر�أ�ض �خليمة
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 12034 بتاريخ 2017/5/31   
�إخطار عديل بالن�ضر 
رقم )13071  / 2017 (

امل��نذر :  م�سرف اأبوظبي الإ�سالمي 
املنذر اإليها : مريكوري جلوبال �ض.م.ح .

ينذر املنذر املنذر اإليها ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة )27،068.48( درهم نتيجة 
وذلك  بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��الل 
الإج�����راءات  لت��خ��اذ  امل��ن��ذر  �سي�سطر  واإل  الن�سر  ت��اري��خ  م��ن  اأ���س��ب��وع  خ���الل 
التنفيذية على ال�سيارة رقم ) 82263/ خ�سو�سي/ الفئة ابي�ض / ال�سارقة ( 
من نوع ) هينو 711 _ �سحن ( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ 

كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
  �لك�تب �لعدل

حكومة ر�أ�ض �خليمة
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 12034 بتاريخ 2017/5/31   
�إخطار عديل بالن�ضر 

رقم )13064/ 2017 (
امل��نذره  :  دنيا للتمويل ذ.م.م.

املنذر اإليها : اليوم ال�سعيد لتجاره املواد الغذائية   .    
درهم   )51،336.00( وق���درة  مبلغ  ���س��داد  ب�سرعة  اإل��ي��ه��ا  امل��ن��ذر  امل��ن��ذره  ت��ن��ذر 
بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��الل  نتيجة 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
 ( نوع  30492/ خ�سو�سي/B /عجمان( من   ( رقم  ال�سيارة  على  التنفيذية 
ني�سان تيدا    _ �سالون ( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
  �لك�تب �لعدل

حكومة ر�أ�ض �خليمة
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 12034 بتاريخ 2017/5/31   
�إخطار عديل بالن�ضر 
رقم )  14159/ 2017 (

امل��نذر :  م�سرف اأبوظبي الإ�سالمي 
املنذر اإليها : زباره لتاأجري ال�سيارات  .

درهم   )217،500.46( وق���درة  مبلغ  ���س��داد  ب�سرعة  اإل��ي��ه��ا  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ي��ن��ذر 
بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��الل  نتيجة 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�سيارة رقم ) 49188/ خ�سو�سي/ 1 / ال�سارقة ( من نوع ) 
تويوتا لند كروزر  _ ا�ستي�سن ( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ 

كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
  �لك�تب �لعدل

حكومة ر�أ�ض �خليمة
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 12034 بتاريخ 2017/5/31   
�إخطار عديل بالن�ضر 

رقم )12219/ 2017 (
امل��نذره  :  دنيا للتمويل ذ.م.م.
املنذر اإليها : �سولني ياجن   .    

درهم   )16،341.00( وق���درة  مبلغ  ���س��داد  ب�سرعة  اإل��ي��ه��ا  امل��ن��ذر  امل��ن��ذره  ت��ن��ذر 
بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��الل  نتيجة 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
/ال�سارقة(  الوىل  47576/ خ�سو�سي/الفئة   ( رقم  ال�سيارة  على  التنفيذية 
من نوع ) ني�سان فري�سا_ �سالون ( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع 

حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
  �لك�تب �لعدل

حكومة ر�أ�ض �خليمة
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 12034 بتاريخ 2017/5/31   
�إخطار عديل بالن�ضر 
رقم )14161  / 2017 (

امل��نذر :  م�سرف اأبوظبي الإ�سالمي 
املنذر اإليها : جالك�سي لتاأجري ال�سيارات واحلافالت   .

ينذر املنذر املنذر اإليها ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة )19،337.94( درهم نتيجة 
وذلك  بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��الل 
الإج�����راءات  لت��خ��اذ  امل��ن��ذر  �سي�سطر  واإل  الن�سر  ت��اري��خ  م��ن  اأ���س��ب��وع  خ���الل 
التنفيذية على ال�سيارة رقم ) 18742/ خ�سو�سي/ B / عجمان ( من نوع ) 
ني�سان �سنرتا _ �سالون ( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
  �لك�تب �لعدل

حكومة ر�أ�ض �خليمة
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 12034 بتاريخ 2017/5/31   
�إخطار عديل بالن�ضر 
رقم )  14158/ 2017 (

امل��نذر :  م�سرف اأبوظبي الإ�سالمي 
املنذر اإليها : زباره لتاأجري ال�سيارات  .

نتيجة  درهم  �سداد مبلغ وقدرة )24،880.6(  ب�سرعة  اإليها  املنذر  املنذر  ينذر 
وذلك  بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��الل 
الإج�����راءات  لت��خ��اذ  امل��ن��ذر  �سي�سطر  واإل  الن�سر  ت��اري��خ  م��ن  اأ���س��ب��وع  خ���الل 
( من  ال�سارقة   / ابي�ض  ال�سيارة رقم ) 65603/ خ�سو�سي/  التنفيذية على 
نوع ) ني�سان �سنرتا _ �سالون ( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ 

كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
  �لك�تب �لعدل

حكومة ر�أ�ض �خليمة
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 12034 بتاريخ 2017/5/31   
�إخطار عديل بالن�ضر 

رقم )13418/ 2017 (
امل��نذره  :  دنيا للتمويل ذ.م.م.

املنذر اإليه : حممد �سهيل بازوفاتوبارامبيل  .    
تنذر املنذره املنذر اإليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة )53،229.00( درهم نتيجة 
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خالل 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على 
ال�سيارة رقم ) 94863/ خ�سو�سي/A /عجمان( من نوع )جيب باتريوت  _ 
ا�ستي�سن ( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من 

اأي نوع كانت،،،
  �لك�تب �لعدل

حكومة ر�أ�ض �خليمة
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 12034 بتاريخ 2017/5/31   
�إخطار عديل بالن�ضر 
رقم )13075  / 2017 (

امل��نذر :  م�سرف اأبوظبي الإ�سالمي 
املنذر اإليها : جالك�سي لتاأجري ال�سيارات واحلافالت  .

ينذر املنذر املنذر اإليها ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة )26،611.38( درهم نتيجة 
وذلك  بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��الل 
الإج�����راءات  لت��خ��اذ  امل��ن��ذر  �سي�سطر  واإل  الن�سر  ت��اري��خ  م��ن  اأ���س��ب��وع  خ���الل 
التنفيذية على ال�سيارة رقم ) 18737/ خ�سو�سي/ B / عجمان ( من نوع ) 
ني�سان �سنرتا _ �سالون ( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
  �لك�تب �لعدل

حكومة ر�أ�ض �خليمة
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 12034 بتاريخ 2017/5/31   
�إخطار عديل بالن�ضر 
رقم )  14162/ 2017 (

امل��نذر :  م�سرف اأبوظبي الإ�سالمي 
املنذر اإليها : زباره لتاأجري ال�سيارات.

نتيجة  درهم  �سداد مبلغ وقدرة )24،880.6(  ب�سرعة  اإليها  املنذر  املنذر  ينذر 
وذلك  بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��الل 
الإج�����راءات  لت��خ��اذ  امل��ن��ذر  �سي�سطر  واإل  الن�سر  ت��اري��خ  م��ن  اأ���س��ب��وع  خ���الل 
التنفيذية على ال�سيارة رقم ) 63503/ خ�سو�سي/ 1 / ال�سارقة ( من نوع ) 
ني�سان �سنرتا _ �سالون ( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
     

حكومة ر�أ�ض �خليمة
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 12034 بتاريخ 2017/5/31   
�إخطار عديل بالن�ضر 

رقم )13418/ 2017 (
امل��نذره  :  دنيا للتمويل ذ.م.م.

املنذر اإليه : حممد �سهيل بازوفاتوبارامبيل  .    
تنذر املنذره املنذر اإليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة )53،229.00( درهم نتيجة 
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خالل 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على 
ال�سيارة رقم ) 94863/ خ�سو�سي/A /عجمان( من نوع )جيب باتريوت  _ 
ا�ستي�سن ( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من 

اأي نوع كانت،،،
  �لك�تب �لعدل

حكومة ر�أ�ض �خليمة
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 12034 بتاريخ 2017/5/31   
�إخطار عديل بالن�ضر 

رقم )13415/ 2017 (
امل��نذره  :  دنيا للتمويل ذ.م.م .

املنذر اإليها : جيل�سون كالتيل اك�سافري فرجي�ض كالتيل فرجي�ض  .    
درهم   )76،545.22( وق���درة  مبلغ  ���س��داد  ب�سرعة  اإل��ي��ه��ا  امل��ن��ذر  امل��ن��ذره  ت��ن��ذر 
بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��الل  نتيجة 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
 ( نوع  35592/ خ�سو�سي/B /عجمان( من   ( رقم  ال�سيارة  على  التنفيذية 
رينو دا�سرت   _ ا�ستي�سن ( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
  �لك�تب �لعدل

حكومة ر�أ�ض �خليمة
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 12034 بتاريخ 2017/5/31   
�إخطار عديل بالن�ضر 

رقم )13417/ 2017 (
امل��نذره  :  دنيا للتمويل  ذ.م.م .

املنذر اإليه : �سجري بابو احمد كايا ثاياتوبيديكا  .    
تنذر  املنذره املنذر اإليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة )34،291.00( درهم نتيجة 
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خالل 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على 
ال�سيارة رقم ) 58209/ خ�سو�سي/14 /ابوظبي( من نوع )تويوتا كورول _ 
�سالون ( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من 

اأي نوع كانت،،،
  �لك�تب �لعدل

حكومة ر�أ�ض �خليمة
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 12034 بتاريخ 2017/5/31   
�إخطار عديل بالن�ضر 
رقم )13074  / 2017 (

امل��نذر :  بنك دبي ال�سالمي  .
املنذر اإليها : هبه حممد ح�سن ح�سني �سعود .

ينذر املنذر املنذر اإليها ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة )69،863.00( درهم نتيجة 
وذلك  بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��الل 
الإج�����راءات  لت��خ��اذ  امل��ن��ذر  �سي�سطر  واإل  الن�سر  ت��اري��خ  م��ن  اأ���س��ب��وع  خ���الل 
التنفيذية على ال�سيارة رقم ) 6289/ خ�سو�سي/ ابي�ض / ال�سارقة ( من نوع 
) تويوتا _ ا�ستي�سن برادو ( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
  �لك�تب �لعدل

حكومة ر�أ�ض �خليمة
د�ئرة �ملحاكم
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�لعدد 12034 بتاريخ 2017/5/31   
�إخطار عديل بالن�ضر 

رقم )11267/ 2017 (
امل��نذره  :  دنيا للتمويل ذ.م.م.

املنذر اإليه : ابو اليزيد ابو اليزيد عبدال�سالم ال�ساعر  .    
درهم   )40،519.61( وق���درة  مبلغ  ���س��داد  ب�سرعة  اإل��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذره  ت��ن��ذر  
بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��الل  نتيجة 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
 ( نوع  من  /ال�سارقة(  خ�سو�سي/2   /74596  ( رقم  ال�سيارة  على  التنفيذية 
مع  املنذر  قبل  من  ل�ساحلكم  واملمولة   ) �سالون   _ �سيدان  ك��ورول  تويوتا 

حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
     

حكومة ر�أ�ض �خليمة
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 12034 بتاريخ 2017/5/31   
�إخطار عديل بالن�ضر 
رقم )  14197/ 2017 (

امل��نذر :  م�سرف اأبوظبي الإ�سالمي 
املنذر اإليها : �سماره طارق عبدالرحمن.

درهم   )136،931.53( وق���درة  مبلغ  ���س��داد  ب�سرعة  اإل��ي��ه��ا  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ي��ن��ذر 
بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��الل  نتيجة 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�سيارة رقم ) 22324/ خ�سو�سي/ 1 / ال�سارقة ( من نوع ) 
املنذر مع حفظ كافة  ( واملمولة ل�ساحلكم من قبل  ا�ستي�سن  رجن روف��ر _ 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
  �لك�تب �لعدل

حكومة ر�أ�ض �خليمة
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 12034 بتاريخ 2017/5/31   
�إخطار عديل بالن�ضر 
رقم )14204   / 2017 (

امل��نذر  :  بنك دبي ال�سالمي .
املنذر اإليه : م�سطفي نور حممد.    

ينذر  املنذر املنذر اإليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة )91،543.35( درهم نتيجة 
وذلك  بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��الل 
الإج�����راءات  لت��خ��اذ  امل��ن��ذر  �سي�سطر  واإل  الن�سر  ت��اري��خ  م��ن  اأ���س��ب��وع  خ���الل 
ال�سيارة رقم ) 88712/ خ�سو�سي/10 /اأبوظبى( من نوع )  التنفيذية على 
هوندا اكورد _ �سالون ( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
  �لك�تب �لعدل

حكومة ر�أ�ض �خليمة
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 12034 بتاريخ 2017/5/31   
�إخطار عديل بالن�ضر 
رقم )14200   / 2017 (

امل��نذر  :  بنك دبي ال�سالمي .
املنذر اإليه : ح�سن عيد �سوري ابراهيمي البلو�سي    .

ينذر  املنذر املنذر اإليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة )75،746.00( درهم نتيجة 
وذلك  بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��الل 
الإج�����راءات  لت��خ��اذ  امل��ن��ذر  �سي�سطر  واإل  الن�سر  ت��اري��خ  م��ن  اأ���س��ب��وع  خ���الل 
 ( نوع  من  /ابوظبى(  خ�سو�سي/9   /31116  ( رقم  ال�سيارة  على  التنفيذية 
لكز�ض ال ا�ض 460 _ �سالون ( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ 

كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
     

حكومة ر�أ�ض �خليمة
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 12034 بتاريخ 2017/5/31   
�إخطار عديل بالن�ضر 
رقم )14202   / 2017 (

امل��نذر  :  بنك دبي ال�سالمي .
املنذر اإليه : لورو دي فيجويروا فاريا نيتو.    

ينذر  املنذر املنذر اإليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة )62،087.00( درهم نتيجة 
وذلك  بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��الل 
الإج�����راءات  لت��خ��اذ  امل��ن��ذر  �سي�سطر  واإل  الن�سر  ت��اري��خ  م��ن  اأ���س��ب��وع  خ���الل 
التنفيذية على ال�سيارة رقم ) 36572/ خ�سو�سي/6 /اأبوظبى( من نوع ) كيا 
كادنزا _ �سالون ( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق 

املنذر من اأي نوع كانت،،،
  �لك�تب �لعدل

حكومة ر�أ�ض �خليمة
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 12034 بتاريخ 2017/5/31   
�إخطار عديل بالن�ضر 
رقم )14211   / 2017 (

امل��نذر  :  بنك دبي ال�سالمي .
املنذر اإليه : ال�سيد عبداهلل عطيه حجاج .    

ينذر  املنذر املنذر اإليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة )44،552.00( درهم نتيجة 
وذلك  بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��الل 
الإج�����راءات  لت��خ��اذ  امل��ن��ذر  �سي�سطر  واإل  الن�سر  ت��اري��خ  م��ن  اأ���س��ب��وع  خ���الل 
ال�سيارة رقم ) 47853/ خ�سو�سي/11 /ابوظبى( من نوع )  التنفيذية على 
تويوتا كورول1،6  _ �سالون ( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ 

كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
  �لك�تب �لعدل

حكومة ر�أ�ض �خليمة
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 12034 بتاريخ 2017/5/31   
�إخطار عديل بالن�ضر 
رقم )14205   / 2017 (

امل��نذر  :  بنك دبي ال�سالمي .
املنذر اإليه : عبداهلل احمد عبداهلل باحنحن .    

ينذر  املنذر املنذر اإليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة )97،594.00( درهم نتيجة 
وذلك  بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��الل 
الإج�����راءات  لت��خ��اذ  امل��ن��ذر  �سي�سطر  واإل  الن�سر  ت��اري��خ  م��ن  اأ���س��ب��وع  خ���الل 
ال�سيارة رقم ) 27858/ خ�سو�سي/13 /اأبوظبى( من نوع )  التنفيذية على 
املنذر مع حفظ  واملمولة ل�ساحلكم من قبل   ) ا�ستي�سن  تويوتا اف جيه _ 

كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
  �لك�تب �لعدل

حكومة ر�أ�ض �خليمة
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 12034 بتاريخ 2017/5/31   
�إخطار عديل بالن�ضر 
رقم )  14196/ 2017 (

امل��نذر :  م�سرف اأبوظبي الإ�سالمي 
املنذر اإليها : دجله لتاأجري ال�سيارات.

ينذر املنذر املنذر اإليها ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة )99،801.44( درهم نتيجة 
وذلك  بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��الل 
الإج�����راءات  لت��خ��اذ  امل��ن��ذر  �سي�سطر  واإل  الن�سر  ت��اري��خ  م��ن  اأ���س��ب��وع  خ���الل 
التنفيذية على ال�سيارة رقم ) 15495/ خ�سو�سي/ 1 / ال�سارقة ( من نوع ) 
هايونداي ات�ض 1 _ ا�ستي�سن ( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ 

كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
  �لك�تب �لعدل

حكومة ر�أ�ض �خليمة
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 12034 بتاريخ 2017/5/31   
�إخطار عديل بالن�ضر 
رقم )14212   / 2017 (

امل��نذر  :  بنك دبي ال�سالمي .
املنذر اإليه : حممد خالد المني حممد  .    

درهم   )167،462.00( وق���درة  مبلغ  ���س��داد  ب�سرعة  اإل��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ي��ن��ذر  
بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��الل  نتيجة 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
ال�سيارة رقم ) 40233/ خ�سو�سي/11 /ابوظبى( من نوع )  التنفيذية على 
حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�ساحلكم  واملمولة   ) �سالون   _50 كيو  انفينيتي 

كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
  �لك�تب �لعدل

حكومة ر�أ�ض �خليمة
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 12034 بتاريخ 2017/5/31   
�إخطار عديل بالن�ضر 
رقم )14210   / 2017 (

امل��نذر  :  بنك دبي ال�سالمي .
املنذر اإليه : احمد مبارك خ�سيف زويد النا�سري .    

درهم   )167،740.88( وق���درة  مبلغ  ���س��داد  ب�سرعة  اإل��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ي��ن��ذر  
بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��الل  نتيجة 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
ال�سيارة رقم ) 21413/ خ�سو�سي/11 /ابوظبى( من نوع )  التنفيذية على 
تويوتا لند كروزر _ ا�ستي�سن ( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ 

كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
  �لك�تب �لعدل

حكومة ر�أ�ض �خليمة
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 12034 بتاريخ 2017/5/31   
�إخطار عديل بالن�ضر 
رقم )14199   / 2017 (

امل��نذر  :  بنك دبي ال�سالمي .
املنذر اإليه : طارق حممد علي احمد    .

ينذر  املنذر املنذر اإليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة )17،044.00( درهم نتيجة 
وذلك  بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��الل 
الإج�����راءات  لت��خ��اذ  امل��ن��ذر  �سي�سطر  واإل  الن�سر  ت��اري��خ  م��ن  اأ���س��ب��وع  خ���الل 
ال�سيارة رقم ) 58750/ خ�سو�سي/14 /اأبوظبى( من نوع )  التنفيذية على 
ني�سان باثفايندر _ ا�ستي�سن ( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ 

كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
  �لك�تب �لعدل

حكومة ر�أ�ض �خليمة
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 12034 بتاريخ 2017/5/31   
�إخطار عديل بالن�ضر 

رقم )14207/ 2017 (
امل��نذر :  بنك دبي ال�سالمي .  

املنذر اإليها : نفالء حممد زوجه مفرح حممد هادي الحبابي   .    
درهم   )155،930.34( وق���درة  مبلغ  ���س��داد  ب�سرعة  اإل��ي��ه��ا  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ي��ن��ذر 
بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��الل  نتيجة 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�سيارة رقم ) 41290/ خ�سو�سي/احمر /ابوظبي( من نوع ) 
تويوتا لند كروزر _ ا�ستي�سن ( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ 

كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
  �لك�تب �لعدل

حكومة ر�أ�ض �خليمة
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 12034 بتاريخ 2017/5/31   
�إخطار عديل بالن�ضر 
رقم )14201   / 2017 (

امل��نذر  :  بنك دبي ال�سالمي .
املنذر اإليه : حمدان بن خلفان بن حممد النعيمي    .

ينذر  املنذر املنذر اإليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة )69،036.00( درهم نتيجة 
وذلك  بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��الل 
الإج�����راءات  لت��خ��اذ  امل��ن��ذر  �سي�سطر  واإل  الن�سر  ت��اري��خ  م��ن  اأ���س��ب��وع  خ���الل 
 ( نوع  من  /ابوظبى(  خ�سو�سي/7   /70719  ( رقم  ال�سيارة  على  التنفيذية 
مع  املنذر  قبل  من  ل�ساحلكم  واملمولة   ) �سالون   _ جولف  واج��ن  فولك�ض 

حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
  �لك�تب �لعدل

حكومة ر�أ�ض �خليمة
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 12034 بتاريخ 2017/5/31   
�إخطار عديل بالن�ضر 
رقم )14203   / 2017 (

امل��نذر  :  بنك دبي ال�سالمي .
املنذر اإليه : لوي�ض كو�ستافو كوماريز ريت.    

ينذر  املنذر املنذر اإليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة )71،346.00( درهم نتيجة 
وذلك  بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��الل 
الإج�����راءات  لت��خ��اذ  امل��ن��ذر  �سي�سطر  واإل  الن�سر  ت��اري��خ  م��ن  اأ���س��ب��وع  خ���الل 
ال�سيارة رقم ) 87993/ خ�سو�سي/12 /ابوظبى( من نوع )  التنفيذية على 
فورد تور�ض _ �سالون ( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
  �لك�تب �لعدل

حكومة ر�أ�ض �خليمة
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 12034 بتاريخ 2017/5/31   
�إخطار عديل بالن�ضر 
رقم )14208   / 2017 (

امل��نذر  :  بنك دبي ال�سالمي .
املنذر اإليها : الكو�سه خلدمات الفراح    .

درهم   )129،806.00( وق���درة  مبلغ  ���س��داد  ب�سرعة  اإليها  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ي��ن��ذر  
بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��الل  نتيجة 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
نوع )  ال�سيارة رقم ) 57634/ خ�سو�سي/A /عجمان( من  التنفيذية على 
تويوتا هاي�ض _  فان �سحن ( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ 

كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
  �لك�تب �لعدل

حكومة ر�أ�ض �خليمة
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 12034 بتاريخ 2017/5/31   
�إخطار عديل بالن�ضر 
رقم )14198   / 2017 (

امل��نذر  :  بنك دبي ال�سالمي .
املنذر اإليه : علي خلفان علي احلا�ض ال�سام�سي.

ينذر  املنذر املنذر اإليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة )76،469.00( درهم نتيجة 
وذلك  بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��الل 
الإج�����راءات  لت��خ��اذ  امل��ن��ذر  �سي�سطر  واإل  الن�سر  ت��اري��خ  م��ن  اأ���س��ب��وع  خ���الل 
ال�سيارة رقم ) 13788/ خ�سو�سي/13 /ابوظبى( من نوع )  التنفيذية على 
مر�سيد�ض ا�ض 550_  �سالون ( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ 

كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
  �لك�تب �لعدل

حكومة ر�أ�ض �خليمة
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 12034 بتاريخ 2017/5/31   
�إخطار عديل بالن�ضر 
رقم )14206   / 2017 (

امل��نذر  :  بنك دبي ال�سالمي .
املنذر اإليه : �سلمان داود �سليم .    

درهم   )110،031.00( وق���درة  مبلغ  ���س��داد  ب�سرعة  اإل��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ي��ن��ذر  
بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��الل  نتيجة 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
ال�سيارة رقم ) 29217/ خ�سو�سي/11 /ابوظبى( من نوع )  التنفيذية على 
تويوتا لند كروزر _ ا�ستي�سن ( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ 

كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،، 
  �لك�تب �لعدل

حكومة ر�أ�ض �خليمة
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 12034 بتاريخ 2017/5/31   
�إخطار عديل بالن�ضر 
رقم )14209   / 2017 (

امل��نذر  :  بنك دبي ال�سالمي .
املنذر اإليه : حممد �سامل حممد عبداهلل الكعبي.    

ينذر  املنذر املنذر اإليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة )92،165.00( درهم نتيجة 
وذلك  بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��الل 
الإج�����راءات  لت��خ��اذ  امل��ن��ذر  �سي�سطر  واإل  الن�سر  ت��اري��خ  م��ن  اأ���س��ب��وع  خ���الل 
 ( نوع  من  /ابوظبى(  خ�سو�سي/6   /18552  ( رقم  ال�سيارة  على  التنفيذية 
تويوتا افالون _ �سالون ( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
     

حكومة ر�أ�ض �خليمة
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 12034 بتاريخ 2017/5/31   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر

                         يف �لدعوى رقم 2016/236 تنفيذ عقاري    
اىل املنفذ �سده/1- املا�سة انرتنا�سيونال للتطوير العقاري - �ض ذ م م   جمهول 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ خليل هادي كاظم كاظم وميثله : عبداهلل 
رحمه عبداهلل نا�سر العوي�ض ال�سام�سي - قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ 
2017/5/25 اعالنكم ل�سداد قيمة املطالبة وقدرها )507910( درهم  يف ملف 
رق��م 3 مبنطقة معي�سم  )ار���ض  العقار حمل احلجز  واإلب��ي��ع  اأع��اله  التنفيذ 
الول مبنى لجو في�ستا - �سي وحدة رقم 2003( خالل 30 يوم من العالن.  
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�ض �ل�ضعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12034 بتاريخ 2017/5/31   

�نذ�ر عديل بالن�ضر
 رقم 2017/3339   

املنذر : بنك را�ض اخليمة الوطني - �ض م ع - بوكالة املحامية / موزه اخلظر
املنذر اليه /  حممد فرهاد عثمان - اجلن�سية : جنوب افريقيا 

)جمهول حمل القامة(  ب�سفتنا وكالء عن املنذر / بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع - جئنا ننذرك 
ب�سرورة و�سرعة �سدادك املديونية املرت�سدة يف ذمتك وقدره 1.767.580.75 درهم )مليون و�سبع مائة 
و�سبعة و�ستني الف خم�سمائة وثمانني درهم وخم�سة و�سبعني فل�ض( وذلك يف مدة اق�ساها 30 يوم 
من تاريخ ن�سر هذا النذار ، وال �سن�سطر ا�سفني اللجوء اىل الق�ساء لخت�سامكم قانونا  مطالبني 
بنزع ملكية العقار والكائن : يف منطقة برج خليفة - ا�سم املبنى : برج ليك هوتيل - العنوان  دون 
تاون - رقم العقار 5506 - الطابق 55 رقم املبنى 1 رقم الر�ض 157 - رقم البلدية 827-345  واملرهون 
للبنك املنذر رهنا تاأمينا من الدرجة الوىل رهنا تاأمينيا من الدرجة الوىل حتت رقم 2013/8745 
بتاريخ 2013/12/19 وذلك نظري مبلغ 1.800.000 درهم )مليون وثمامنائة الف درهم( حلني اكتمال 
ال�سداد ومن ثم بيعه ل�سالح البنك عمال باحكام املادتني 25، 26 من القانون رقم 14 ل�سنة 2008 ب�ساأن 

الرهن التاأمني يف اإمارة دبي. 
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12034 بتاريخ 2017/5/31   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر

                         يف �لدعوى رقم  2017/1386   تنفيذ جتاري  
بيتزا   2-اي��ت��زا  م  م  ذ  �ض   - بيتزا  ايتزا  املنفذ �سدهما/1- مطعم  اىل 
ح  م  ���ض   - التنفيذ/اإيتالفود  طالب  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جمهويل 
التنفيذية  ال��دع��وى  اأق���ام عليك  ق��د  : روك��ز ج��ورج حبيقه -  وميثله 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )83271( درهم 
بالت�سامم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة 
�ستبا�سر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�ض �ل�ضعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12034 بتاريخ 2017/5/31   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر

                         يف �لدعوى رقم  2017/1308   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سده/1- الراجحي لالن�ساءات - �ض ذ م م  جمهول حمل 
 القامة مبا ان طالب التنفيذ/اريبيان بيرتوليوم كوربوري�سني - �ض م ح 
وميثله : اإ�سماعيل ح�سن ابراهيم ال�سفار - قد اأقام عليك الدعوى 
وقدره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب��دف��ع  وال��زام��ك  اع���اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية 
فان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )77563(
املحكمة �ستبا�سر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�ض �ل�ضعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12034 بتاريخ 2017/5/31   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر

                         يف �لدعوى رقم 2017/562   تنفيذ مدين  
مالكه  وب�سفتها  ال�سخ�سية  ب�سفتها   - وي��ن��زل  اور���س��ال  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
املوؤ�س�سة فردية امل�سماة بالكوين 8 كومنكي�سن ارتيتكت  جمهول حمل القامة 
وب�سفتها  ال�سخ�سية  ب�سفتها   - لبابيدى  التنفيذ/ر�سا حممود  ان طالب  مبا 
اأقام عليك  مالكه املوؤ�س�سة وميثله : �سيف �سعيد را�سد الغبار ال�سام�سي - قد 
وقدره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب��دف��ع  وال��زام��ك  اع���اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى 
)264625.99( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة 
املذكور  بالقرار  اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�ض �ل�ضعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12034 بتاريخ 2017/5/31   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر

                         يف �لدعوى رقم  2017/1720  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/1- ال�سروق لغ�سيل ال�سيارات وتبديل الزيوت   جمهول 
كلزار  حممد  ميا  بات�سو  حممد  التنفيذ/  طالب  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل 
والزامك  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  اأق���ام عليك  ق��د    - ح�سني 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )9501.60( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
وعليه  املحكمة.  خلزينة  ر�سوم  دره��م   900 مبلغ  اىل  بال�سافة  املحكمة. 
فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�ض �ل�ضعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية



م� معنى �سّكري �حلمل؟
الغلوكوز.  حت��ّم��ل  يف  م�سكلة  اإىل  احل��م��ل  ���س��ّك��ري  ي�سري 
خ����الل احل���م���ل، ت��ت��غ��رّي ع��م��ل��ي��ة الأي�������ض يف ج�����س��م امل����راأة 
لذا  امل�ستجد.  الو�سع  التكّيف مع  البنكريا�ض عن  ويعجز 
ت�سبح اخلاليا مقاِومة لهرمون الأن�سولني الذي ينتجه 
امل�ستقبلية بدءاً  الأم  البنكريا�ض تزامناً مع زيادة حاجات 
ال�سكر يف  يرتفع معدل  نتيجًة لذلك،  الثاين.  الربع  من 

الدم ب�سكل غري طبيعي، حتديداً بعد وجبات الطعام.
بعد الولدة، يختفي �سكري احلمل عموماً لكنه قد يك�سف 
اأحياناً عن م�سكلة كامنة مل تعرف بها املراأة قبل احلمل، 
لذا  احل��ال��ة.  ه��ذه  يف  ال�سكري  من  الثاين  النوع  في�ستمر 
التي تخطط لالإجناب  امل��راأة  ت�ست�سري  اأن  ال�سروري  من 

طبيبها قبل احلمل للتاأكد من عدم اإ�سابتها بال�سكري.

فئ�ت �أكرث عر�سة له
تتعدد العوامل التي تزيد خطر الإ�سابة ب�سكري احلمل: 
ال��وزن الزائد )موؤ�سر كتلة  35 عاماً(،  العمر )اأك��رث من 
اجل�سم اأعلى من 25(، البدانة )موؤ�سر كتلة اجل�سم اأعلى 
ال�سكري،  م��ن  ال��ث��اين  بالنوع  عائلية  اإ���س��اب��ات   ،)30 م��ن 
الإ�سابة بال�سكري يف جتارب احلمل ال�سابقة، اإجناب طفل 

�سمني �سابقاً )اأكرث من 4 كيلوغرامات(.

هل من عو�قب على �لطفل؟
دم  يف  ال�سكر  فائ�ض  لأن  �سريعاً  وي�سمن  اجل��ن��ني  ينمو 
ل��ذا قد تزداد  امل�سيمة.  اإىل جم��رى دم��ه عرب  اأم��ه ينتقل 
راأ�ض  اأو تربز م�ساكل تعيقها: بعد خروج  ال��ولدة تعقيداً 
الطفل، يعلق كتفاه لذا تربز احلاجة اإىل مناورات اإ�سافية 

ل�ستكمال الولدة.

هل من خم�طر على �الأم �مل�ستقبلية؟
وقت  اأي  م��ن  �سيوعاً  اأك���رث  القي�سرية  ال���ولدة  اأ�سبحت 
هذا  ي�سري  اأي�����س��اً.  احلمل  ت�سّمم  احتمال  وي���زداد  م�سى 
وظهور  ال��دم  �سغط  ارت��ف��اع  اإىل  باحلمل  املرتبط  املر�ض 
ي��وؤدي يف حالت  وق��د  البول،  وذم��ات ور�سد بروتينات يف 

نادرة اإىل ت�سّنجات حادة.

كيف ميكن �لك�سف عن �خللل؟
تو�سي اجلهات ال�سحية باإجراء الفح�ض الذي يك�سف عن 
للخطر.  عر�سة  الأك��رث  الن�ساء  لدى  احلمل  ا�سطرابات 
الفح�ض  ي�سبح  ك��ي  واح���د  خطر  ع��ام��ل  يظهر  اأن  يكفي 

�سرورياً. يق�سي الفح�ض ب�سحب الدم على الريق خالل 
�سكر  موؤ�سر  ارتفاع  عن  للك�سف  احلمل  من  الأول  الربع 
الدم الذي ميكن اأن ي�سري اإىل النوع الثاين من ال�سكري. 
اأعلى من  املعدل  اإذا كان  �سكري احلمل  وميكن ت�سخي�ض 

الريق. على  غرام/ليرت   0.92

م� �لعمل عند �لك�سف عنه؟
الأم  تق�سد  اأن  يجب  م��ت��وازن��ة.  حمية  تطبيق  م��ن  ب��د  ل 
اخت�سا�سي  اأو  ال�سماء  بالغدد  اخت�سا�سياً  امل�ستقبلية 

تغذية للح�سول على حمية تنا�سب حاجاتها.
الألياف  ت���ن���اول  ع��ل��ى  اأ���س��ا���س��ي  ب�����س��ك��ل  ت��رك��ز  اأن   وي��ج��ب 
ال��دم )خ�سراوات  �سكر  فيها موؤ�سر  يقّل  التي  وامل��اأك��ولت 
اأرز كامل، عد�ض، حم�ض...( مقابل  خ�سراء، خبز كامل، 

التخلي عن ال�سكريات ال�سريعة.
ومنا�سباً  منتظماً  ج�سدياً  ن�ساطاً  اأي�ساً  متار�ض  اأن  يجب 
للحوامل: م�سي، �سباحة، متارين بدنية �سل�سة... كذلك، 
امل��راأة موؤ�سر ال�سكر يف دمها قبل وجبات  اأن تراقب  يجب 
املاأخوذ من طرف  الدم  وبعدها عرب جهاٍز يحلل  الطعام 

اإ�سبعها.
كافياً  احل��ي��اة  اأ���س��ل��وب  تغيري  ي��ك��ون  احل����الت،  معظم  يف 

للحفاظ على معدل مقبول. 
اإذا مل ي�ستعد موؤ�سر �سكر الدم م�ستوًى متوازناً بعد ع�سرة 
الطبيب حقن  النظام اجل��دي��د، قد ي�سف  ب��دء  اأي��ام على 
الأن�سولني. يبداأ العالج يف امل�ست�سفى وُي�ستكَمل يف املنزل 

حتى موعد الولدة.
لكن من الأف�سل األ تاأخذ املراأة احلامل الأقرا�ض امل�سادة 

لل�سكري.

م�ذ� يح�سل بعد �لوالدة؟
يجب اأن ياأكل الطفل �سريعاً بعد ولدته ول بد من قيا�ض 
ل  ر�ساعة.  جل�سة  اأول  بعد  ج�سمه  يف  ال��دم  �سكر  موؤ�سر 
اأحياناً  ي��ع��اين  ق��د  لكنه  احل���الت  معظم  يف  للقلق  داع���ي 
اأو  ال�سكر  من  قليل  ا�ستهالك  اإىل  ويحتاج  ال�سكر  نق�ض 

الأن�سولني.
اأن تتكرر  اأ�سيبت املراأة ب�سكري احلمل، يزداد احتمال  اإذا 
لذا   .50% بن�سبة  الالحقة  احل��م��ل  جت��رب��ة  يف  امل�سكلة 

اآخر وتتخذ  اإىل  ال�سكري من وقت  تتابع قيا�ض  اأن  يجب 
تدابري وقائية )حمية متوازنة ون�ساط ج�سدي(.

الثاين من  بالنوع  الإ�سابة  ي��زداد خطر   يف هذه احلالة، 
اأ�سعاف!  ب�سبعة  ت��ق��ري��ب��اً  اخل��م�����س��ني  ع��م��ر  يف  ال�����س��ك��ري 

)طبيب  الخت�سا�سات  متعدد  طبي  فريق  حينها  يتوىل 
تغذية،  اخت�سا�سي  �سكري،  طبيب  توليد،  طبيب  ع���ام، 
باملراأة  العتناء  ال�سماء(  الغدد  اأم��را���ض  يف  اخت�سا�سي 

امل�سابة بال�سكري.

قن�ع دقيق �لذرة
• املقادير

- ب��ي��ا���ض ب��ي�����س��ة. ي��ت��األ��ف ب��ي��ا���ض ال��ب��ي�����ض يف ج����زء م��ن��ه من 
الربوتينات ومنها الألبومني الذي يحول هذا املزيج اإىل قناع 
ُيعترب  ق��ّي��م  اأن���زمي  على  يحتوي  ك��ذل��ك،  ي��ج��ف.  ف��اع��ل عندما 
ُيدعى لي�سوزمي يهاجم البكترييا  غالباً م�ساداً حيوياً طبيعياً 

ويق�سي عليها.
بالن�ساء  غني  ال���ذرة  دقيق  ال���ذرة.  دقيق  م��ن  �سغرية  ملعقة   -
لذلك،  الب�سرة.  وتنعم  للفطريات  م�سادة  بخ�سائ�ض  ويتمتع 

ُيعترب منا�سباً لعالج الب�سرة التي تعاين ال�سوائب.
• الطريقة

البخار  على  للوجه  بحمام  اب��دئ��ي   -1
فاعلية  وزي����ادة  امل�����س��ام  ف��ت��ح  بغية 

املاء  من  قلياًل  �سعي  القناع: 
انتظري  وع�����اء،  يف  امل��غ��ل��ي 
ث���م �سعي  ق��ل��ي��ل��ة  دق���ائ���ق 
وغطي  ف����وق����ه  وج����ه����ك 
للحفاط  مبن�سفة  راأ�سك 
ميكنك  ال���ب���خ���ار.  ع���ل���ى 
حمام  اإج�����������راء  اأي���������س����اً 

ال��ب��خ��ار ب��زي��ت ال��ع��رع��ر اأو 
الرز الوارد اأدناه.

البي�ض  ب��ي��ا���ض  اخ��ف��ق��ي   -2
الدقيق  اإليه  اأ�سيفي  ثم  جيداً، 
حت�سلي  اأن  اإىل  اخللط  وتابعي 

على عجينة متجان�سة.
القناع  ���س��ع��ي   -3

على منطقة اجلبني والأنف والذقن لأنها الأكرث دهناً.
4- اتركيه على الوجه كي يجف مدة 15 دقيقة.

5- اغ�سلي الوجه باملاء الفاتر.
6- مي��ك��ن��ك و���س��ع��ه ع��ل��ى ال��ب�����س��رة امل��خ��ت��ل��ط��ة اأو ال��ده��ن��ي��ة كل 

اأ�سبوع.
7- ميكن بعد هذا القناع اأن ت�سعي على هذه املنطقة من الوجه 
كرمياً موؤلفاً من ملعقة �سغرية من خل الرز، ملعقة �سغرية 
من ع�سري الليمون احلام�ض، وملعقة �سغرية من املاء. جففي 

وجهك بعد ذلك بالرتبيت عليه بوا�سطة من�سفة نظيفة.
• الفوائد

- ينظف هذا القناع الوجه برفق ويحول دون ظهور البثور.
- ُيعترب حاًل طبيعياً مينحك ب�سرة ن�سرة.

• مالحظات
ال��ق��ن��اع م��ب��ا���س��رة ول ميكنك  ي��ج��ب حت�����س��ري ه����ذا   -

الحتفاظ به يف الرباد.
تتبعي معايري نظافة عالية  اأن  ال�سروري  - من 

خالل حت�سريه.
وتطهريهما،  يديك  تنظفي  اأن  تن�سي  ل   -
اإىل الأوع���ي���ة  ب��ال��ن�����س��ب��ة  ك���ذل���ك الأم������ر 
والأدوات وال�سطح الذي تعملني عليه.

حم�م بخ�ر زيت �لعرعر
• املقادير

- ماء �ساخن.
اأو  العرعر  10 نقاط من زيت  اإىل   5  -

الرز الأ�سا�سي.
• الطريقة

يف  امل����ك����ون����ات  ����س���ب���ي   -1
وعاء.

2- �سعي وجهك فوقه.

3- غطي راأ�سك مبن�سفة مدة 3 اإىل 4 دقائق.
• الفوائد

- يو�ّسع م�سام الب�سرة قبل ا�ستعمال م�ساحيق العناية بالب�سرة.
- يح�ّسن فاعلية القناع.

عن�ية مطهرة من �ل�سل�س�ل �الأخ�سر
• املقادير

- ملعقة كبرية من م�سحوق ال�سل�سال املجفف.
- قطرتان من زيت البابوجن الأ�سا�سي.

- ع�سارة الألوي فريا النقية.
• الطريقة

ملعقة  بوا�سطة  فريا  الأل��وي  وع�سارة  ال�سل�سال  اخلطي   -1
خ�سبية اإىل اأن حت�سلي على عجينة متجان�سة.

دون  من  الأ�سا�سي  الزيت  من  قطرات  ب�سع  اإليها  اأ�سيفي   -2
التوقف عن التحريك.

3- مدي هذه العجينة على وجهك و�سوًل اإىل عنقك.
4- اتركيها على وجهك مدة 20 دقيقة.
5- اغ�سلي بعد ذلك وجهك باملاء الفاتر.

6- �سعي عليه كرمياً مرطباً.
• الفوائد

- ينقي الب�سرة املختلطة والدهنية.
- يجفف الب�سرة �سرط اأن تو�سع العجينة عليه فح�سب طوال 

الليل.

قن�ع �لع�سل
• �ملق�دير

- 3 قطرات من زيت اإكليل اجلبل الأ�سا�سي.
- 3 قطرات من زيت خ�سب الورد الأ�سا�سي.

- ملعقتان كبريتان من الع�سل.
• الطريقة

1- اخلطي املكونات معاً.
2- �سعي هذا اخلليط على الوجه.

3- اتركيه عليه مدة ل تقل عن 5 دقائق.
4- اغ�سلي الوجه باملاء الفاتر ثم البارد.

• الفوائد
- يزيل التجاعيد برفق.

- يكافح عالمات ال�سيخوخة.

زيت مغذٍّ قبل ال�ستحمام
• املقادير

- مليليرتان من زيت اخلروع.
- 12 مليليرتاً من زيت الأفوكا.

- 10 قطرات من زيت نبتة اليالنغ-يالنغ الأ�سا�سي.
• الطريقة

1- �سعي زيت اخلروع والأفوكا يف قارورة �سغرية.
2- اأ�سيفي اإليهما زيت اليالنغ-يالنغ واخلطيها جيداً.

3- �سعي هذا اخلليط على ال�سعر ل الب�سلة مرتني اأ�سبوعياً.
4- اتركيه مدة ل تقل عن �ساعة واإن اأمكن طوال الليل.

5- اغ�سلي �سعرك بعد ذلك بال�سابون.
• الفوائد

- يعطي ال�سعر ملعاناً.
- يغذي ال�سعر اجلاف. يف هذه احلالة، ميكنك اأي�ساً ا�ستبدال 
زيت اخلروع بزيت جوز الهند والقليل من زبدة ال�سيا الذهبية 

الذائبة.

غري مكلفة ونتيجته� ر�ئعة

�قنعة مفيدة لوجهك وج�ضمك و�ضعرك

ي�سبب �ل�سكري �لذي يظهر خالل فرتة �حلمل 
م�س�عف�ت لالأم و�لطفل معً�.

رع�يتهم�  ت��د�ب��ري  الأن  للهلع  د�ع��ي  ال  لكن   
و�الهتم�م ب�سحتهم� ب�تت منّظمة وف�علة.

ال ترتددي يف جتربة �الأقنعة �لت�لية، فهي مفيدة لوجهك وج�سمك و�سعرك وغري مكلفة �أبدً�. �لتزمي 
ب�ملق�دير و�لطريقة و�ستكون �لنتيجة ر�ئعة.

يختفي بعد �لوالدة لكنه قد يك�سف �أحي�نً� عن م�سكلة ك�منة

�ضّكري �حلمل... ��ضبابه وطرق �لتعامل معه

مــــــــــــــراأة
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فــن عــربـــي

�سرع�ن م� يرت�جع م�ستوى �لت�سويق يف �لفيلم

تتثاءب! �أو  ت�ضرخ...  حني  �ضماعك  ي�ضتطيع  �أحد  ل  �لف�ضاء،  يف   ...Life

هديف �أن �حدد م� ��ستطيع فعله الحدث فرق� حقيقي� يف حي�تي

�إميا و�ت�ضون.. �ضنة �أم�ضتها بعيدً� عن كامري� �لتمثيل

)مل اأ�ساأ اأن اأثبت اأمراً بال�سرورة. فكرُت بكل ب�ساطة 
باأن اأخ�س�ض هذه ال�سنة لنف�سي واأحدد ما اأ�ستطيع 
فعله لإحداث فرق حقيقي(، تقول اإميا وات�سون عن 
عن  بعيداً  اأم�ستها  �سنة  خالل  الكثرية  ان�سغالتها 

كامريا التمثيل.
ت��ت��ق��ا���س��م امل��م��ث��ل��ة ن��ق��اط��اً م�����س��رتك��ة مع 

ا�ستهرت  ال��ت��ي  ه��ريم��ي��ون  �سخ�سية 
 ،Harry Potter �سل�سلة  بها يف 

و�سوًل  امل��ث��ال��ي��ة  نزعتها  م��ن  ب����دءاً 
ال�سواب.  فعل  اإىل  حاجتها  اإىل 

ت���ب���ل���غ وات���������س����ون ال�����ي�����وم 26 
ِب��ح�����ّض ف�سول  وت��ت��م��ت��ع  ع��ام��اً 

اإن��ه��ا ميزة جاذبة  )م��درو���ض(: 
لدى امراأٍة تدرك حجم تاأثريها 

يف هذا العامل امل�سطرب.
باأنها  وات�������س���ون  ت���ع���رتف 
املنزل  يف  امل����ك����وث  حت����ب 
نف�سها  ع��زل  اإىل  وحتتاج 
ع���ن ال���ن���ا����ض ط�����وال 24 
�ساعة كي ت�ستعيد توازنها. 

كذلك تعرّب املمثلة ال�سابة 
للحركة  القوي  دعمها  عن 
باأنها  توحي  لذا  الن�سائية، 

ام����راأة ج��ّدي��ة م��ع اأنها 
م����رح����ة اأك�������رث مما 

ي���ظ���ن ك���ث���ريون. 
وه��������ي ُت���ع���ت���رب 

�سديقة وفية 
ل���ل���م���ق���رب���ني 

منها 

وترّكز خ�سو�ساً على كل ما يتعلق بعائلتها.

)�جلميلة و�لوح�س(
 Beauty and اأخ��رياً يف فيلم  وات�سون  �ساركت 
والوح�ض(.  )اجل��م��ي��ل��ة   the Beast
ن��ال اإع��الن��ه ال��رتوي��ج��ي اأع��ل��ى ن�سبة 
فح�سد  الإط���الق،  على  م�ساهدة 
اأكرث من 127 مليون م�ساهدة 
اأخ������ذت  �����س����اع����ة.   24 خ������الل 
يف  مكثفة  درو����س���اً  وات�����س��ون 
رق�ض الفال�ض والغناء قبل 
تقول  الفيلم.  يف  امل�ساركة 
ع����ن جت���رب���ت���ه���ا الأخ�������رية: 
كان  اإيل،  )بالن�سبة 
اأف�سل  الفيلم  ه��ذا 
واأك��رثه بهجة  خيار 
حافلة.  ���س��ن��ة  ب���ع���د 
ال��ع��م��ل اأ���س��ب��ه مبالذ 
ل���ل���ه���رب م����ن ال���واق���ع 
و�����س����ّورُت����ه ق���ب���ل اأخ����ذ 
�سنة.  ط��وال  ا�سرتاحة 
اأعرتف باأنني ن�سجُت 
ال�سنة  ه����ذه  خ����الل 
وزادت قوتي. يجب 
اأن يتقبل املمثلون 
ت  ل�سخ�سيا ا و
العامة م�ستوًى 
م��������ن ال����ن����ق����د 
يختلف  ل��ك��ن 
ال���������و����������س���������ع 
عند  بالكامل 
ق�سية  ت���ب���ّن���ي 
ك�����ح�����ق�����وق 
املراأة. يف 
ب����ع���������ض 
الأي����������ام، 
������س�����ع�����رُت 

باأنني ل اأ�ستطيع النهو�ض من �سريري. �سرعان ما 
اأدركُت اأنني اأحتاج اإىل 24 �ساعة كي اأهداأ واأم�سي 
ال�سخ�سيات  بع�ض  م��ن  ق��وي��اً  دع��م��اً  تلقيُت  ق��دم��اً. 
اأن  اأتذكر  اأن  يجب  كان  الن�سائية.  للحركة  امل��وؤّي��دة 
النقد لي�ض �سخ�سياً بل اإنه جزء من جمال عملي(.

رمبا تعّلقت اأ�سعب النتقادات بتلك التي وّجهها لها 
الن�سائية،  احلركة  اإىل  الأخ��ري��ات  املنت�ِسبات  بع�ض 
ثرية(  بي�ساء  ام����راأة  )جم����ّرد  وات�����س��ون  ف��اع��ت��ربن 
ن�سمع  اأن  )ي�سعب  املجتمع:  يف  خا�سة  مكانة  ولها 
نف�سها.  القيم  ي�ساركوننا  اأ�سخا�ض  م��ن  ان��ت��ق��ادات 
لكني قررُت متابعة م�ساري ودفعني بع�ض احلوادث 
اأحياناً،  م��ق��ارب��ت��ي.  يف  النظر  واإع����ادة  التفكري  اإىل 
اأت�ساءل  التعليقات.  �سخافة  على  ن�سحك  اأن  يكفي 
اأن�سر ر�سالتي بطريقة  دوم��اً عما ميكنني فعله كي 
مرحة. يف النهاية، ثمة جوانب يف احلياة ل ميكن 

اأن نتعامل معها بجّدية(.
ن�سخاً من  وات�سون  املا�سي، وّزعت  �سهر نوفمرب  يف 
 Mom & Me & Mom ،كتاب مايا اأجنيلو
)اأمي واأنا واأمي(، يف اأنحاء لندن ثم يف حمطة قطار 
الأنفاق يف نيويورك بعد انتخاب ترامب كجزٍء من 
م�����س��روع ن����ادي ال��ك��ت��ب ال����ذي اأط��ل��ق��ت��ه. ل��ك��ن تقول 
بالنظر  من�سغلني  كانوا  النا�ض  اإن  ال�سابة  النجمة 
اأح��داً مل يلحظ وجودها.  اأّن  اإىل هواتفهم لدرجة 
لئحة  الإل���ك���رتوين  موقعها  على  وات�����س��ون  ت��ط��رح 
امراأة  اأن تقراأها كل  التي يجب  املمتازة  الكتب  من 

ويتناق�ض الأع�ساء ب�ساأنها بطريقة مفيدة.

كتب وكت�بة
جريئات  ن�ساء  توؤلفها  التي  الكتب  وات�سون  ل  تف�سّ
عن م�سار حياتهن وحتاول اكت�ساف اأ�سرارهن لأنها 
اكت�ساب  اإىل  ت�سعى  لكنها  جريئة  نف�سها  تعترب  ل 
هذه ال�سفة: )ل اأهتم مبا يقوله النا�ض عني الآن 
التي  ال��ت��وق��ع��ات  م�ستوى  اإىل  ب��ع��د  اأ���س��ل  مل  لكني 
من  �سنة  بعد  متِعب.  و�سع  اإن��ه  لنف�سي.  و�سعُتها 
اأهتم مبعار�سة النا�ض  اأعد  اأ�سعر باأنني مل  الغياب، 
اأو حماولة اإر�سائهم طوال الوقت. اأحياناً، يكفي اأن 

نقوم مبا نريده(.

جّديها  لأن   Persepolis كتاب  وات�سون  حت��ب 
اأم�سيا فرتة يف اإيران وُولد اأبوها هناك: )يجمعني 
رابط مميز بذلك الكتاب لأنه يقدم �سورة عامة عن 

احلركة الن�سائية حول العامل(.

من  لحقة  مرحلة  يف  بالكتابة  وات�سون  تفكر  رمبا 
طويل  وق��ت  اإىل  يحتاج  امل�����س��روع  ه��ذا  لأن  حياتها 
بح�سب راأيها ول ميكن اأن ُتقدم على خطوة ل تربع 
فيها: )يجب اأن اأزي��د معاريف اأوًل. اأنا ل اأق��راأ هذه 
املوؤلفات كلها منذ �سنوات ول اأعرف معلومات كثرية. 
اأ�سعر ب�سغط �سديد اأحياناً لأن النا�ض يفرت�سون اأن 
اأن  النا�ض  مني  ينتظر  حني  اأنزعج  عالية.  ثقافتي 
األقي املحا�سرات عن احلركة الن�سائية لأن الطريق 
ل يزال طوياًل اأمامي. ل�سُت واثقة من اأنني اأ�ستحق 

هذا الحرتام كله لكني اأعمل على تطوير نف�سي(.

موؤلف�ت خفيفة
باأنها  وات�سون  تعرتف  العميقة،  الكتب  جانب  اإىل 
اإىل  ومتيل  اأي�ساً  واملرحة  اخلفيفة  املوؤلفات  حتب 
الكتب التي ت�سّجعها على حت�سني نف�سها لأنها حتب 
قراءة كل ما ميكن اأن يغرّي حياتها. حني �ُسئلت عن 
باتي  اختارت مذكرات  لديها،  املف�سلة  ق�سة احلب 
)جمّرد   Just Kids عنوان  حملت  التي  �سميث 
اأولد( وتروي فيها الكاتبة ق�سة حبها الطويلة مع 
امل�سور روبرت مابلثورب: )�سحرتني الفكرة القائلة 
توازن  اإىل  يحتاج  ك��ون��ه  ال�سفينة  ي�سبه  احل��ب  اإن 
العالقة اجل�سدية  دائ��م، وجت��اوزت ق�ستهما حدود 

ودامت طوال احلياة.
 كانت الق�سة �سابقة لأوانها فعاًل(.

من الالفت اأن تك�سف اإميا وات�سون عن هذا اجلانب 
احل�سا�ض منها ومن املتوقع اأن تزيد ثقتها بنف�سها 
الثالثني. يف  الوقت واقرتابها من عمر  مع م��رور 
النهاية، من الوا�سح اأن هذه املمثلة املميزة اكت�سبت 
ينذر  ما  واأفكارها،  ت�سرفاتها  يف  متزايدة  �سال�سة 
القتداء  ميكن  التي  لل�سخ�سيات  واع��د  مب�ستقبل 

بها يف اأو�ساط احلركة الن�سائية!

عند تقييم فيلم Life وحده، ميكن ر�سد ما يكفي 
من اللحظات امل�سوقة التي جتعله ممتعاً )ل �سيما يف 
ن�سفه الأول( لكنها غري موؤثرة على املدى الطويل.

تدور اأحداث الفيلم يف حمطة ف�سائية دولية ُتكلَّف 
بجمع عينات من �سطح املريخ وحتليلها. اأما الفرتة 
القريب  امل�ستقبل  م��ن  م��رح��ل��ة  يف  فتقع  ال��زم��ن��ي��ة 
اأن الطاقم يطلق دعابات  )قريب مبا يكفي لدرجة 
 Re-Animator امل��ع��روف  ال��رع��ب  فيلم  ع��ن 
اأن ديفيد  1985، ويبدو  ��دد احلياة( من عام  )جُمَ
موير مل يتقدم يف ال�سن كونه ل يزال مذيع الأخبار 
بعيداً مبا  الزمن  يبقى  لكن  �سي(.  بي  )اإي  قناة  يف 
يكفي لدرجة اأن اجلن�ض الب�سري ي�ستطيع ا�ستك�ساف 

املريخ(.
كما يح�سل يف هذا النوع من الأفالم، يرتبط طاقم 

�سداقة  بعالقة  اأ�سخا�ض  �ستة  م��ن  امل��وؤل��ف  العمل 
مرحة، لكن يواجه كل فرد منهم م�ساكله اخلا�سة 

�سمناً.
 Rogue One فيلم  م��ن  ب��اك��اري  )اأري����ون  هيو 
بال�سلل  اإ�سابته  تقّبل  يحاول  لم��ع  ع��امِل  املحتال( 
كوميدياً  ري��ن��ول��دز(  )راي���ن  روي  وي��ب��دو  الن�سفي. 
اأما  الأخ����رى.  ع��واط��ف��ه  لإخ��ف��اء  الفكاهة  ي�ستعمل 
ديفيد )جايك غيلينهال(، فيحب امل�ساركة يف املهام 
معظم  م��ع  التعامل  اإىل  ي�سطر  ل  ك��ي  الف�سائية 
)هريويوكي  �سو  يريد  الأر����ض.  كوكب  على  الب�سر 
�سانادا من فيلم The Wolverine امل�ستذئب( 
املولود  اب��ن��ه  ل��روؤي��ة  دي���اره  اإىل  ي��ع��ود  اأن  م��ن جهته 

حديثاً.
ت���ب���دو م����ريان����دا )ري���ب���ي���ك���ا ف���ريغ�������س���ون م����ن فيلم 

 Mission:Impossible — Rogue
خمادعة(  اأّم����ة  م�ستحيلة:  )م��ه��م��ة   Nation
بدورها من�سبطة لكنها رمبا تكون خمطئة. اأخرياً، 
فيلم  من  ديهوفي�سنايا  )اأولغا  كات  الرو�سية  تظهر 
اأقل  الآخ��ري��ن(  منزل   House of Others
الأمريكي  التعاون  عن  ملحة  تعطي  لكنها  ح�سوراً 

الرو�سي.

)�ملولود �جلديد(
اأنه  يظن  ما  الأحمر  الكوكب  تربة  يف  هيو  يكت�سف 
جم���ّرد ك��ائ��ن خ��ام��د واأح����ادي اخل��ل��ي��ة، فيعيده اإىل 
قابلوا  لأن��ه��م  الفريق  اأع�ساء  جميع  وُي�����َس��ّر  احل��ي��اة 
اأول كائن حي ل ياأتي من كوكب الأر�ض. حتى اأنهم 
يحبون اكت�سافهم لدرجة اأنهم يطلقون عليه ا�سماً: 

خوف  اإىل  ال�سعادة  تتحول  ما  �سرعان  كالفن.لكن 
من )املولود اجلديد( الذي ينمو بال توقف وي�سعر 

باجلوع كجميع الأولد يف مراحل منوهم.
الفيلم  يتطرق  امل��خ��ت��رب،  م��ن  كالفن  ي��ه��رب  بعدما 
هارب  وح�سي  كائن  تنّقل  م��ن  اخل��وف  اإىل  ب��رباع��ة 
والعجز عن اإلقاء القب�ض عليه. �سيكون الو�سع �سيئاً 
مبا يكفي لو كان ذلك الكائن من فئة ال�سرا�سري اأو 
اأو حيوانات الراكون. لكن يختلف الو�سع  اجلرذان 
اإذا كان كائناً ف�سائياً ذكياً ي�سبه الأخطبوط ويقتات 

من حلم الب�سر.

خم�لفة �لتوقع�ت
اللحظات  ه��ذه  تبقى  املاألوفة،  الفيلم  جوانب  رغ��م 
الأوىل م�سوقة فعاًل. ا�ستناداً اإىل �سيناريو من كتابة 
 Deadpool( ويرنيك  وب��ول  ري��ز  ري��ت  الثنائي 
اأر������ض   Zombielandو الأم����������وات  ق���ائ���م���ة 
 Child( ينجح املخرج دانيال اإي�سبينوزا ،)الزومبي
الآمن(  املنزل   Safe House  ،)44 الولد   44
مبخالفة التوقعات عرب حدث مفاجئ ي�سيب اإحدى 

ال�سخ�سيات يف مرحلة مبكرة ن�سبياً.
فيلم  الت�سويق يف  �سرعان ما يرتاجع م�ستوى  لكن 
النهاية  اقرتاب  ماألوفة مع  اأحداثه  وت�سبح   Life
امل�سحكة  ال�سطور  بع�ض  رينولدز  يقول  املتوقعة. 
لكن يرتدد ريز وويرنيك املعروفان بدمج الكوميديا 
م��ع م�����س��اه��د احل��رك��ة يف ���س��خ ج��رع��ة اإ���س��اف��ي��ة من 
الفكاهة وكاأنهما يريدان اأن يقّدما فيلماً مرعباً عن 
لكن  بالثناء  ب�ساطة.اإنه هدف جدير  بكل  الوحو�ض 
ل ينجح فيلم Life يف حتقيقه دوماً. يف الف�ساء، ل 

اأحد ي�ستطيع �سماعك حني ت�سرخ... اأو تتثاءب!

غ�بت �ملمثلة �الإنكليزية �إمي� و�ت�سون عن �ل�س�حة طو�ل �سنة لكن مل 
تكن هذه �ال�سرت�حة ع�دية. ز�رت خالله� مالوي يف جنوب �أفريقي� مع 
�مل�س�و�ة  �مل�ستوى حول  و�ألقت خط�ب�ت ع�لية  �ملتحدة،  ن�س�ء من �الأمم 
من�سور�ت  الإطالق  و�ملمثالت  �لن��سط�ت  من  عددً�  وق�بلت  �جلن�سني،  بني 
ومو�قع �إلكرتونية متنوعة، كذلك ق�بلت رئي�س �لوزر�ء �لكندي ج��سنت 
ب�الإ�س�فة  �لع�مل...  يف  �ل�سب�ب  قي�دة  حول  موؤمتر  يف  للم�س�ركة  ترودو 
يف  كت�ب  مبعدل  كت�بً�،   46 ق��ر�أت  و�لبيئية  �الجتم�عية  ن�س�ط�ته�  �إىل 

�الأ�سبوع.

- �سديقة وفية للمقربني منه� وترّكز خ�سو�سً� على كل م� يتعلق بع�ئلته�
- مل �أعد �أهتم مبع�ر�سة �لن��س �أو حم�ولة �إر�س�ئهم

ي�سبه فيلم Life )حي�ة( حك�ية �خلي�ل �لعلمي �لكال�سيكية �خل�نقة Alien )�لك�ئن �لف�س�ئي( �لتي �أخرجه� ريديل �سكوت ع�م 1979، قبل 38 
�سنة، وته�جم فيه� ك�ئن�ت وح�سية ال ي�س�هيه� �لفيلم �جلديد جمموعة من رو�د �لف�س�ء.
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ن�ضائح مهمة ملد�و�ة �لأطفال حال 
تعر�ضهم لـلدغات �حل�ضر�ت

لدغات  جت��اه  احل�سا�سية  اأن  الأط���ف���ال،  لأط��ب��اء  الأمل��ان��ي��ة  اجلمعية  اأك���دت 
احل�سرات تعد من اأكرث اأنواع احل�سا�سية �سيوعا بني الأطفال، م�سرية اإىل 
اأن لدغة النحلة اأو الدبور للطفل تعترب اأمراً ل ي�ستدعي القلق يف حد ذاته، 

طاملا مل تتجاوز ا�ستجابة اجللد مو�سع اللدغ.
واأو�ست الرابطة بالذهاب اإىل الطبيب اإذا جتاوزت ا�ستجابة اجللد مو�سع 
اللدغ، وذلك لفح�ض موا�سع احمرار اجللد، وعند حتقق الطبيب من اأن 
حينئذ  الوالدين  على  �سيتعني  �سديدة،  حت�س�سية  با�ستجابة  يتعلق  الأم��ر 

ا�سطحاب طقم طوارئ.
ا���س��ت��خ��دام الأدوي�����ة م��ن طبيب  ال��وال��دي��ن ا�ستي�ساح ط��ري��ق��ة  وي��ل��زم ع��ل��ى 
الأطفال، وميكن اأن يكون العالج املناعي وارداً، اإذا كان املري�ض يف مرحلة 
ال�سباب، وذلك مل�ساعدة اجل�سم على التعود ببطء على ال�سم احل�سري خالل 

فرتة ترتاوح بني 3 و5 �سنوات.

عقاقري عالج �ل�ضلع 
ت�ضعف هرمون �لذكورة

العقاقري  بوا�سطة  ال��ع��الج  م��ن  الربيطانيني  الأط��ب��اء  م��ن  ف��ري��ق  ح��ذر 
املعاجلة لل�سلع لدورها يف �سعف النت�ساب، م�سددين على اأن الأ�سخا�ض 
الذين داأبوا على تناول من�سطات لإمناء ال�سعر، عانوا من عجز ملدة بلغت 
من  الرغم  على  العالجية،  املرحلة  انتهاء  بعد  �سنوات   4 متو�سطها  يف 

تناول املن�سطات يف حماولة حلل م�سكالتهم.
تناول عقار" فينا�سرتايد"،  اإن  لندن:  ال�سحة يف جامعة  ويقول خرباء 
هو اأحد عوامل اخلطر لزيادة فر�ض الإ�سابة مبر�ض ال�سكر، �سغط الدم 
املرتفع والتدخني، ف�سال عن م�سكالت يف عملية النت�ساب بني الرجال 

الذين يعانون من ال�سلع.
وقال الدكتور "�ستيفن بلكناب" اأ�ستاذ اأمرا�ض الذكورة بجامعة لندن: اإن 
والتي  امل�ستمر،  النت�ساب  ت�سكل تهديدا لآلية  ال�سلع قد  عقاقري عالج 
على  يعمل  وال��ذي  العقار،  ا�ستخدام  من  �سنوات  اأرب��ع  لقرابة  متتد  قد 
من  ومينعه  ال��ذك��ورة(  )ه��رم��ون  "الت�ستو�ستريون"،  هرمون  حما�سرة 

ال�ستقرار والرتفاع .
يعانون من  رج��ال   11.909 اأك��رث من  اأجريت على  الأبحاث قد  كانت 
 1.4 املعاجلة له، حيث لوحظ معاناة نحو  العقاقري  ال�سلع ويتناولون 
يف  احلالة  هذه  لت�ستمر  امل�ستمر  النت�ساب  يف  م�سكالت  من  % منهم 

املتو�سط اإىل 1.348 يوما.

؟ �ملتحدة  �لوالي�ت  ��ستقالل  �أعلن  • متى 
�سهر  م��ن  ال��راب��ع  يف  المريكية  املتحدة  ال��ولي��ات  ا�ستقالل  اعلن   -  
يوليو لعام 1776 وكان الحتاد من 13 ولية فقط، وكتب توما�ض 
م�ساهري  فيها  عاونه  الع��الن  وثيقة  من  الأعظم  اجل��زء  جيفر�سون 

مثل جون اآدمز - بنيامني فرانكلني 
؟ يطلق  م�  وعلى  ؟  بنغالدي�س  كلمة  معنى  • م� 

يطلق ا�سم بنغالدي�ض على مكان يعرف �سابقا با�سم )باك�ستان ال�سرقية 
( ومعناه البنغال احلر . 

و�لنب�ت�ت؟  �حليو�ن�ت  �أعم�ر  يف  �ل�سحيحة  �لق�عدة  هى  • م� 
القاعدة ال�سحيحة هنا تقول اإنه كلما اأبطاأ النبات اأو احليوان يف منوه 
طال عمره فمن احل�سرات ما ل يعي�ض يف طور البلوغ اأكرث من �ساعات 
بينما يطول عمر ال�سالحف والإن�سان اإىل قرن اأو اأكرث وتعي�ض بع�ض 

الأ�سجار اآلف ال�سنني. 

اليمنى.  الأذن  من  �سمعاً  اأ�سعف  الي�سرى  الأذن  اأن  تعلم  • هل 
 • هل تعلم اأن اأقوى ع�سلة يف ج�سم الإن�سان هي ع�سلة الفك. 

 • هل تعلم اأن اجل�سم يحتمل حرارة حتى 128 درجة مئوية
اأحما�ض  من  حتويه  ما  و  الربوتينات  يحول  اأن  ميكنه  الذي  الوحيد  الع�سو  هو  الكبد  اأن  تعلم  هل   •

اأمينية اإىل مادة اجللوكوز اأو ال�سكر.
واحلنطة  والفول  والأجا�ض  واللحم  والبي�ض  واللنب  اخلمائر  املوجود يف  ب  فيتامني  نق�ض  اأن  تعلم  •هل 
غري امل�سّنعة واحلبوب كالفا�سولياء واللوبياء والبطاطا يوؤخر النمو وي�سّوه وي�سبب تهيجات وا�سطرابات 

يف الأع�ساب وام�ساكا حاّدا . 
الإن�سان  على  �سار  تاأثري  لها  يكون  اأن  ميكن  الباذجنان  و  اخليار  مثل  اخل�سروات  بع�ض  اأن  تعلم  • هل 
�سام  تاأثري  لها  م��واد  نتج عنه  اإىل ال�سفرار  اأن اخليار لو حتول لونه من الخ�سرار  البحوث  اأثبتت  حيث 
على الإن�سان كما اأثبتت اأن اخليارة املرة ذات ال�سكل املعوج لها تاأثري �سام على الإن�سان .. و هذه املادة ال�سامة 

توجد يف قلب اخليارة .. كما اأثبتت البحوث اأن اأكل الباذجنان بكرثة يوؤثر على اجلهاز الع�سبي لالإن�سان. 
ن�سبة  ارتفاع  على  يق�سي  فهو   .. القلبية  بالأزمات  الإ�سابة  مينع  املدم�ض  الفول  تناول  اأن  تعلم  هل   •
اإىل  ت��وؤدي  امل��واد التي  الكول�سرتول يف الدم .. و بذلك يخف�ض تناول الفول املدم�ض ن�سبة واحد باملئة من 

ت�سلب ال�سرايني. 
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فو�ئد �لرم�ن 
حت��ت��وي ث��م��ر ال���رم���ان احللو 
�سكرية،  م���واد   %  10 على 
% حام�ض الليمون، 84   1
رم����اد ق�سر   %  3 م����اء،   %
الرمان بعد جتفيفه وحرقه، 
% األياف  % بروتني، 3   3
وفيتامينات  م���رة  وع��ن��ا���س��ر 
)A، B، C( ومقادير قليلة 
والفو�سفور  احل����دي����د  م����ن 
وال�����ك�����ربي�����ت وال���ك���ال�������س���ي���وم 
والبوتا�ض واملنغنيز ويف بذوره 

.% ترتفع ن�سبة املواد الدهنية 9-7 
بالفيتامينات وله خوا�ض  الغذائية وخا�سة  بعنا�سره  الرمان غني  يعترب 
ويفيد  للحرارة  وخمف�ض  ل��الآلم  م�سكن  فهو  عظيمة  وعالجية  وقائية 
الإ�سهال  وقاب�ض حلالت  الطق�ض احلار  اأثناء  ال�سديد  العط�ض  يف حالت 

ومانع للنزيف وخا�سة الناجت عن البوا�سري والأغ�سية املخاطية.
حيث ع�سري الرمان ي�سفي بع�ض حالت ال�سداع واأمرا�ض العيون وخا�سة 
�سعف النظر واإن مغلي اأزهار الرمان يفيد يف عالج اأمرا�ض اللثة وترهلها، 
ال�سيالن  امل��زم��ن، على قطع  الإ���س��ه��ال  ال��ن��زف وع��الج  اإي��ق��اف  ت�ساعد على 

الأبي�ض من املهبل.

ك�سفت درا�سة اأن اتباع نظام غذائي ي�سبه ال�سيام قد 
عام،  ب�سكل  بالأمرا�ض  الإ�سابة  يقل�ض عوامل خطر 

واأعرا�ض ال�سيخوخة ب�سكل خا�ض. 
اأب��ح��اث العمر  واخ��ت��رب ال��دك��ت��ور م��ني وي م��ن معهد 
اأجنلو�ض  لو�ض  يف  كاليفورنيا  جلامعة  التابع  املديد 
ب��ال�����س��ي��ام على  ن��ظ��ام ح��م��ي��ة �سبيه  ت��اأث��ري  وزم������الوؤه 
وال�سرطان  والقلب  ال�سكري  باأمرا�ض  اإ�سابة  عوامل 

وغريها.
وتناول 48 من امل�ساركني يف الدرا�سة طعامهم ب�سكل 
طبيعي على مدار ثالثة اأ�سهر، فيما اتبع 52 اآخرون 
اأيام كل �سهر،  نظام غذاء �سبيها بال�سيام ملدة خم�سة 
وبعد  الوقت،  باقي  طبيعي  ب�سكل  طعامهم  وتناولوا 

وبرغم  الغذاء،  نظام  املجموعتان  بدلت  اأ�سهر  ثالثة 
اأن  اإل  اأ�سحاء،  كانوا  الدرا�سة  امل�ساركني يف  اأن جميع 
بع�سهم كان يعاين ارتفاعا يف �سغط الدم، وانخفا�ض 
عوامل  اإىل  اإ�سافة  اجليد،  الكولي�سرتول  م�ستويات 

خطورة اأخرى. 
ن�����س��رت يف دوري�����ة �ساين�ض  ال���درا����س���ة -ال���ت���ي  وذك�����رت 
اجل�سم  كتلة  )م��وؤ���س��ر  اأن  ميدي�سن-  تران�سل�سونال 
و���س��غ��ط ال���دم وم�����س��ت��وى ال�سكر وال��ك��ول��ي�����س��رتول يف 
الدم حت�سنت لدى امل�ساركني مع نظام الغذاء ال�سبيه 
عوامل  ي��واج��ه��ون  ك��ان��وا  مل��ن  بالن�سبة  لكن  بال�سيام، 
النظام  لهذا  اجلانبية  الآث���ار  كانت  بالفعل  خ��ط��ورة 

متو�سطة، وت�سمل الإرهاق وال�سعف وال�سداع(.

�ل�ضيام يقلل خطر �ل�ضيخوخة

ويدي رحم�و�تي وفريد� كورني�، ع�سوت�ن بفرقة �حلج�ب تعزف�ن خالل حفل نه�ية �لع�م �لدر��سي يف �ندوني�سي�. )رويرتز(

خرج ال�سياد اإىل البحر كما هي عادته كل يوم ورمى �سباكه اكرث من مرة لكنه مل يخرج ال بب�سع �سمكات 
العني  ت�ستطيع  ال�سم�ض فال  ا�سعة  �سمكة ف�سية تربق حتت  كانت  لقد  مثلها  ير  احداهما غريبة عجيبة مل 
و�سط  تتلوى  التي  ال�سمكة  اإىل  يده  ومد  اعظمك  ما  ربي  �سبحانك  الطيب  ال�سياد  فقال  كثريا  اليها  النظر 
�سمع �سوتا يقول  للعجب فقد  ويا  و�سواء  لتكوين غذاء  النار  ا�سعك فوق  ان  انطلقي فحرام  ال�سماك وقال 
ا�سكرك ايها ال�سياد الطيب فقال �سبحانك يا ربي �سمكة تتكلم اذهبي اذهبي فقالت ل اريد اول ان اعطيك 
مكافاأة فقال اذهبي انت حرة لوجه اهلل الكرمي وعندما حكى لزوجته ما ح�سل ..نهرته الزوجة القا�سية ب�سدة 
وغالظة وقالت ارجع للبحر مر اخرى وناد عليها واطلب مكافاأة ايها الزوج الفا�سل اخلايب فذهب امل�سكني اإىل 
البحر ونادي على ال�سمكة الف�سية التي اطلت عليه من املاء لتقول اعرف ماذا حدث ل حتكي �سيئا �ساألبي لك 
ثالث طلبات فقط واحذر زوجتك مني عد الن و�ستجد مفاجاأة يف انتظارك وعاد ليجد بيته اخل�سبي قد ا�سبح 
جميال لكن الزوجة الطماعة �سرخت وقالت اريد نول ين�سج احلرير وال�سوف وقطيعا من املاعز وحظرية 
مليئة بالدجاج هيا يا زوجي العزيز اذهب هيا فذهب امل�سكني اإىل البحر ليجد ال�سمكة يف انتظاره وقالت عد 
اإىل بيتك و�ستجد ما طلبته زوجتك هناك وعاد بالفعل ووجد ماطلبت زوجته لكنها �سرخت فيه مرة ثالثة 
وقالت عد اليها واطلب منها الذهب والف�سة واجلواهر فقال ال�سياد امل�سكني لقد حذرت انها لن تلبي ال ثالث 
طلبات فاعلمي هذا طلبك الثالث ب�سيط وكفانا ما نحن فيه ولنحمد اهلل فقذفته ببكرة ال�سوف و�سرخت فيه 
اذهب ايها الطائ�ض فعاد ووجد ال�سمكة يف انتظاره وقالت حان الن وقت الراحة عد اإىل بيتك ارجوك وعاد 
ليجد معزة كبرية جتل�ض قرب النول تغزل احلرير وملا راأته �سرخت فيه فقال لها ايتها القا�سية ا�سرخي مرة 
ثانية و�ستكون ال�سكني يف انتظارك ف�سكتت وكانت هذه اخر مرة ت�سرخ فيها وبقيت على حالها حتى جاء ل�ض 

يوما ف�سرقها وباعها لأحد الغنياء لتكون غذاء و�سواء. 


