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بلدية مدينة العني توزع 
اأقفا�شُا خ�شبية على اأ�شجار 

مما�شيها وحدائقها

اأوبرا وينفري:

 اأ�شتطيع الو�شول اإىل اأعلى ال�شالمل 
من دون اأن اأتوقف اللتقاط اأنفا�شي!

املرا�سالت: �ص.ب :505
email:munawaat@alfajrnews.ae

   
توّقفي فورًا عن تناول هذا امل�شروب!

الب�شرة  م�شكالت  ال���ذاك���رة،  �شعف  والإره�����اق،  التعب  ال����وزن،  زي���ادة 
واأعرا�ض كثرية اأخرى قد تكون دلياًل على م�شكالت الغدة الدرقية.

املراأة  ل��دى  ال�شهرية  ال���دورة  على  وامل��وؤث��رة  بالتحديد،  امل�شكلة  ه��ذه 
وعلى حدوث احلمل كذلك الأمر، قد تزداد تعقيداً لدى الإفراط يف 
تناول "حليب ال�شويا" بالذات والذي يعترب من امل�شروبات املفيدة اإل 

اأنك �شتتفاجئني من اأ�شراره غري املتوقعة.
ب�شكل  امل�شروب  ه��ذا  تناول  اأن  اإل  الكثرية،  ف��وائ��ده  من  الرغم  على 
انه يحتوي على مواد  اإذ  الدرقية؛  للغدد  مفرط يجعله م�شراً جداً 
ال�شهرية  دورت��ك  على  �شتوؤثر  فهي  وبالتايل  الغدد  ه��ذه  عمل  تعيق 

واحلمل واكت�شابك للوزن.
اأن ال�شويا يحتوي على حم�ض الفيتيك وال��ذي يخف�ض  ف�شاًل عن 
ن�شبة امت�شا�ض ج�شمك للمعادن التي يحتاجها كالك�شليوم، املغني�شم 
جراء  باحل�شا�شية  ي�شنب  ق��د  الن�شاء  بع�ض  ف���اإن  ك��ذل��ك،  وال��زن��ك. 
احت�شائهن حلليب ال�شويا، والتي تتفاوت اأعرا�شها بني احلكة و�شيق 

التنف�ض واحمرار اجللد.

اكت�شاف جديد لعالج ورم �شرطان املبي�ض
اأعلنت جمموعة من العلماء عما و�شفوه ب�اأكرب اكت�شاف على الإطالق 

يف ال�شنوات الع�شر املا�شية يف جمال ورم املباي�ض املتقدم.
واأ�شار العلماء اإىل اأن نتائج املرحلة الأوىل من درا�شتهم كانت مثرية 
و واعدة بعدما اأظهر املر�شى، الذين ا�شتنفدوا جميع خيارات العالج 
�شحيفة  وفق  اجلديد،  للعالج  لالإعجاب  مثرية  ا�شتجابة  الأخ��رى، 

“اإك�شرب�ض” الربيطانية.
ومت اختبار هذا الدواء، املعروف با�شم ONEX-0801، على 15 
امراأة م�شابة ب�شرطان املبي�ض املتقدم كجزء من جتربة اأو�شع اأجراها 

معهد اأبحاث ال�شرطان وموؤ�ش�شة “رويال مار�شدن” يف لندن.
جيدة  كانت  النتائج  ولكن  ال���دواء،  �شالمة  اختبار  هو  الهدف  وك��ان 
جًدا لدرجة اأن الباحثني اأكدوا حر�شهم على نقل الدواء اإىل املرحلة 

التالية من البحث يف اأقرب وقت ممكن.
ويف التجربة قام العقار اجلديد بتقليل الت�شخم يف 7 من �شمن 15 

امراأة م�شابة ب�شرطان املبي�ض.
اجلزيئي  الهدف  هي  اأورام��ه��ن  كانت  اللواتي  للمري�شات  وبالن�شبة 
 7 اإث��ارة لالإعجاب، مع ا�شتجابة  اأكرث  اخلا�ض للدواء، كانت النتائج 

من كل 10 ن�شاء.
الفوليك  املبي�ض عن طريق حتفيز حم�ض  �شرطان  ال��دواء  ويهاجم 

على دخول اخلاليا ال�شرطانية.
ثم يقتل الدواء هذه اخلاليا عن طريق منع جزيء ي�شمى “�شينثا�ض 

ثيميديالت”، ما يت�شبب يف تلف احلم�ض النووي.

ن�شائح مفيدة ملر�شى الداء البطني
يتعني على مر�شى الداء البطني الإبتعاد عن جميع الأطعمة املحتوية 

على بروتني الغلوتني كاخلبز واملعكرونة.
وقالت اخلبرية الأملانية بيانكا ماورر، اأن ثمن غرام من دقيق القمح، 
جانب  اإىل  املر�شى  على  ل��ذا  مبتاعب،  ال�شعور  يف  يت�شبب  اأن  ميكن 
التخلي عن الأطعمة املحتوية على الغلوتني، الإلتزام بالإ�شرتاطات 
املق�شود  غ��ري  الن��ت��ق��ال  لتجنب  وذل���ك  اأي�����ش��اً،  امل��ط��ب��خ  يف  ال�شحية 

للغلوتني.
وعدم  الطعام،  لإع���داد  مت��ام��اً  نظيفة  عمل  اأ�شطح  اإ�شتخدام  ويجب 
ا���ش��ت��خ��دام اأي���ة اأدوات م��ط��ب��خ، ي��ت��م ب��ه��ا اإع����داد اأط��ع��م��ة حت��ت��وي على 

الغلوتني.
األواح  اأن  كما  اخلبز،  حتمي�ض  جهاز  يف  الفتات  من  الكثري  ويتجمع 
الطهي واملالعق اخل�شبية واخلالطات اليدوية، من ال�شعب اأن تخلو 

من بقايا الغلوتني.
اخلبز  وق��وال��ب  والأواين  امل��ائ��دة  اأدوات  ا�شتخدام  ميكن  املقابل  ويف 
بعد  جيد  ب�شكل  تنظيفها  ب�شرط  ولكن  ال�شيليكون،  م��ن  امل�شنوعة 

ا�شتخدامها يف اإعداد اأطعمة حمتوية على الغلوتني.
ويف خزانة الأطعمة يلزم تغليف الأطعمة اخلالية من الغلوتني ب�شكل 

جيد، وتخزينها فوق الأطعمة املحتوية على الغلوتني.
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هذه العالمات تدل على الثقة بالنف�ض!
يف ما يلي اأمور تدّل على ثقة ال�شخ�ض بالنف�ض: ل يقّدم الأعذار، ل ي�شت�شلم، 
امل�شتمر، ل مياطل، ل  الثناء  اإىل  لي�ض يف حاجة  اأح��د،  الإذن من  ل يطلب 
اأن يقف عقبة  ي�شدر اأحكاماً، ل يتجّنب النزاعات، ل ي�شمح لنق�ض موارده 
الن�شخة  ن�شرت  ال�شياق،  ه��ذا  ويف  املطلقة.  للراحة  ي�شت�شلم  ل  طريقه،  يف 
الأمريكية من موقع "هاف بو�شت" تقريراً ربطت فيه بني دعم العلم نف�شه 
مل�شاألة التمتع بالثقة واأثرها على الفرد، جاء فيه "هناك العديد من الدرا�شات 
التي اأثبتت اأن الثقة هي املفتاح احلقيقي للنجاح". اإذ اكت�شف الباحثون من 
وال��رج��ال يف مادة  الن�شاء  اإم��ك��ان��ات  ب��ني  الفجوة  بفهم  درا���ش��ة عنيت  خ��الل 
يف  الثقة  اأن  املكانية،  العالقات  حتليل  ت�شتوجب  التي  واملهارات  الريا�شيات 
اجلن�شني.  كال  لدى  التفوق  م�شتويات  حتديد  يف  كبرياً  دوراً  تلعب  النف�ض 
فالن�شاء اللواتي طلب منهّن حتديد جن�شهن قبل اجتيازهن لختبار مهارات 
حتليل العالقات املكانية كانت نتائجهن �شعيفة، مقارنة بالن�شاء اللواتي مل 
يطلب منهّن ذلك. ف�شاًل عن ذلك، كانت نتائج الن�شاء اللواتي طلب منهّن 
كال  اأداء  كان  العموم،  يف  ولكن  للغاية،  جيدة  رج��ال  اأنهّن  لو  كما  الت�شرف 
اجلن�شني متميزاً، عندما مت اإعالمهم اأنهم خمولون اأكرث من اجلن�ض الآخر 
اأن  الأب��ح��اث، هو  اأك��رث يف هذه  املهمة. ولكن ما يثري الهتمام  للقيام بهذه 
�شواء  امل�شاركني،  اختفت عندما طلب من جميع  قد  اجلن�شني  الفجوة بني 
املقابل، عندما طلب من  الأ�شئلة. يف  الإجابة عن جميع  الن�شاء  اأو  الرجال 
ي بع�ض الأ�شئلة قمَن بتنفيذ الأوام��ر نظراً لتزعزع ثقتهن يف  الن�شاء تخطِّ
اأنف�شهن. ويف هذا ال�شاأن، نقل عن الر�شام ال�شهري فن�شنت فان جوخ قوله: 
بكل  عليك  تر�شم"،  اأن  ميكنك  "ل  يقول  بداخلك  �شوتاً  �شمعت  ح��ال  "يف 
الو�شائل اأن تر�شم، و�شتتمكن من اإ�شكات ذلك ال�شوت". وجتدر الإ�شارة اإىل 

اأن هناك فرقاً �شا�شعاً ما بني الثقة احلقيقية بالنف�ض والغرور والتعجرف.
يف احلقيقة، عندما يثق ال�شخ�ض يف نف�شه ويف قدراته، ولكن دون اأن يقع يف 

التبجح، �شيتجنب ب�شفة اآلية القيام ببع�ض الأمور.

تعّرفوا على قدرات 
جديدة لّل�شان

اأك�������د ع���ل���م���اء م����ن اأمل����ان����ي����ا وال�����ولي�����ات 
امل��ت��ح��دة ت��و���ش��ل��ه��م ل��ن��ت��ائ��ج ت��ب��ني قدرة 
نكهات  ا�شت�شعار  على  الثدييات  ل�شان 
حاليا.  املعروفة  الأ�شا�شية  غري  اأخ��رى 
اأجروها مع جملة  واأو�شحوا يف مقابلة 
 Nature Neuroscience
ال�شائد  العلمي  الع��ت��ق��اد  اأن  العلمية 
الل�شان  اأن  ي���ق���ول  احل�����ايل  ال���وق���ت  يف 
اأ�شا�شية:  نكهات   4 ا�شت�شعار  على  ق��ادر 
احل��ل��و وامل���ال���ح وامل����ر واحل���ام�������ض، وكل 
منطقة يف الل�شان حتتوي على حليمات 
ا�شت�شعار طعم معني،  ذوقية قادرة على 
ال�شوائل  والل�شان غري قادر على متييز 
التي ل طعم لها كاملاء النقي مثال، لكن 
اأبحاثهم الأخرية بّينت عدم �شحة تلك 

النظريات.
العديد  اأخ��ريا  اأجرينا  "لقد  واأ�شافوا: 
املخربية،  ال��ف��ئ��ران  على  ال��ت��ج��ارب  م��ن 
م�شطنع  ب�شكل  قمنا  التجارب  وخ��الل 
بع�ض  يف  ال��ذوق��ي��ة  احلليمات  بتعطيل 
عمل  كيفية  ملعرفة  األ�شنتها،  يف  املناطق 
ومتييز  ال�شوائل  ا�شت�شعار  على  ل�شانها 

الطعم". 

احلمل بعد �شرطان 
الثدي ال يعيد الورم

ع����ادة م���ا ت��ت��خ��ل��ى ال��ن�����ش��اء الالتي 
عانني من �شرطان الثدي عن حلم 
احلمل  ي��زي��د  اأن  خ�شية  الأم��وم��ة 

فر�ض اإ�شابتهن من جديد.
لكن درا�شة على اأكرث من 1200 
اجتماع  ع���ل���ى  ع���ر����ش���ت  ام�����������راأة 
الأورام  لعلم  الأمريكية  للجمعية 
اأن  تظهر  �شيكاجو  يف  ال�����ش��ري��ري 
زي�����ادة  دون  الإجن��������اب  ب��و���ش��ع��ه��ن 

احتمالت عودة الورم.
وقالت الدكتورة اإريكا ماير خبرية 
دانا  ل���دى معهد  ال��ث��دي  ���ش��رط��ان 
با�شم  ك��ل��م��ة  ل��ل�����ش��رط��ان يف  ف��ارب��ر 
النتائج  ه���ذه  "تطمئن  اجلمعية 
اأن  ال��ث��دي  �شرطان  م��ن  الناجيات 
اإ�شابتهن  ت�شخي�ض  بعد  الإجن��اب 
احتمالت  ي��زي��د  ب��امل��ر���ض رمب���ا ل 

عودة املر�ض".
وع����ادة م��ا ت��ق��ل اح��ت��م��الت اإجناب 
ب�شرطان  اأ���ش��نب  ال��الت��ي  ال��ن�����ش��اء 
الثدي مقارنة بالناجيات من اأنواع 
ال�شرطان الأخرى ب�شبب املخاوف 
ال��ك��ب��رية من  ال��ك��م��ي��ات  ت�����وؤدي  اأن 
اجل�شم  ينتجها  التي  الهرمونات 
منو  اإىل  احل����م����ل  ف������رتة  خ������الل 

اخلاليا ال�شرطانية الكامنة.
اإ���ش��اف��ي��ة تتعلق  وه���ن���اك خم����اوف 
الثدي  ب�شرطان  امل�شابات  بالن�شاء 
هرمون  مل�����ش��ت��ق��ب��الت  الإي����ج����اب����ي 
على  يتغذى  ال���ذي  الإ���ش��رتوج��ني 
امل�شابات  وتتناول  الهرمون.  ه��ذا 
ب��ه��ذا ال��ن��وع م��ن ال�����ش��رط��ان اأدوية 
ت��ك��ب��ح اإف�������راز الإ�����ش����رتوج����ني ملدة 
خم�ض �شنوات واأحيانا ع�شر �شنوات 

لل�شيطرة على ال�شرطان.
ال�شيدات  بالن�شبة لهوؤلء  واحلمل 
ال���ت���وق���ف ع���ن ه����ذا العالج  ي��ع��ن��ي 
اأن���ه ي��ح��ول دون عودة  ال���ذي ث��ب��ت 

ال�شرطان.
�شيدات   1207 الدرا�شة  و�شملت 
ت�شخي�ض  مت  اخلم�شني  �شن  حتت 
اإ���ش��اب��ت��ه��ن ب�����ش��رط��ان ال��ث��دي قبل 
يف  اإ�شابتهن  وكانت   .2008 ع��ام 

مرحلة غري متاأخرة.
يف   57( منهن  الغالبية  واأ�شيبت 
الإيجابي  ال��ث��دي  ب�شرطان  امل��ئ��ة( 
الإ�شرتوجني.  هرمون  مل�شتقبالت 
وم��ن بني العدد الإج��م��ايل حملت 
ثلث  ي��ع��ادل  م��ا  وه��و  �شيدة   333

امل�شاركات يف الدرا�شة.
وبعد نحو ع�شر �شنوات من املتابعة 
ع����ودة  ك���ب���ري يف  ف�����رق  ي���ظ���ه���ر  مل 
الالتي  ال��ن�����ش��اء  ب���ني  ال�������ش���رط���ان 
اأجننب والن�شاء الالتي مل ينجنب.

املغذية  الأطعمة  تناول  اأن  البع�ض  يعتقد 

مثل الفواكه وغريها مفيد دائما، لكن ذلك 

لي�ض �صحيح متاما. فوفقا خلرباء التغذية 

ي�صمح  معينة  اأوق��ات  يف  الأطعمة  تناول 

اأف�صل.  ب�صكل  منها  بال�صتفادة  للج�صم 

ناهيك عن اأن ال�صعور باجلوع مفيد اأي�صا.

العتماد  املمكن  من  مثايل  نظام  يوجد  ل 

عليه يف تناول وجبات الطعام، لكن هناك 

بع�ض الن�صائح التي قد ت�صاعد يف احلفاظ 

ال�صتقالب  و���ص��الم��ة  القلب  �صحة  على 

الغذائي. وفيما يلي بع�ض هذه الن�صائح:

�شروري اأم ل؟ الفطور  هل   .1
كان  اأق��وى مما  ب�شكل  البيولوجية  ب�شاعاته  املرء  يرتبط 
يعتقد حتى الآن، فالإ�شاءة والظالم ل يوؤثران على النوم 
واليقظة فح�شب، بل على هرمونات ال�شتقالب الغذائي 
ب���دوره على كيفية تعامل اجل�شم  ي��وؤث��ر  م��ا  اأي�����ش��ا؛ وه��و 
يتم  ال�شباح  يف  الطعام  وجبة  اأن  يعني  م��ا  ال��ط��ع��ام.  م��ع 
ه�شمها ب�شكل اأ�شرع منه يف امل�شاء، وهو ما يوؤكده الطبيب 
اأندريا�ض بفايفر اأخ�شائي اأمرا�ض الغدد ال�شماء واأمرا�ض 
ال�شتقالب يف م�شفى �شاريتيه يف برلني. وي�شيف بفايفر 
اأنه مهما كانت مكونات وجبة الطعام، فاإنه من الأف�شل 

اأن تكون وجبة ال�شباح اأكرب وجبة امل�شاء.
يف  الطبية  التغذية  معهد  م��دي��ر  ه��اون��ر  ه��ان��ز  الطبيب 
الفطور  ت��ن��اول  اأن  ي���رى  م��ي��ون��ي��خ،  يف  التقنية  اجل��ام��ع��ة 
ك��ان من  اإذا  م��ا  ك��ث��رية ح��ول  ه��ن��اك تكهنات  �شحي، لكن 
املفرت�ض  وم��ن  �شخمة،  الفطور  وجبة  تكون  اأن  املفيد 
ب�شكل  املف�شلة  والأ���ش��ي��اء  ال��ط��ع��ام  من��ط  م��راع��اة  يتم  اأن 

�شخ�شي.
م�شاء؟ الرئي�شية  الوجبة  تناول  عن  2.ماذا 

املفرت�ض  م��ن  الأي�����ض  لعملية  الأ�شا�شية  للقواعد  وفقا 
والظهرية.  ال�شباح  يف  الرئي�شية  الوجبات  تناول  يتم  اأن 
بتناول وجبات خفيفة.  الأف�شل الكتفاء  اأما م�شاء فمن 
وتف�شري ذلك هو اأن منط الغذاء يتوافق مع اأوقات عمل 
نظام ال�شتقالب الغذائي. ويرى هاونر اأنه من الأف�شل 
الأوقات  يف  الرئي�شية  الطعام  وجبات  تناول  عن  التخلي 

املتاأخرة.
وباملقابل حتذر اأخ�شائية التغذية زيلكه لي�شتن�شتاين من 
ذلك  وت��ربر  م�شاء،  الطعام  تناول  بعدم  ال�شارم  الل��ت��زام 
باأن "من يلتزم بعدم تناول الطعام بعد ال�شاعة ال�شاد�شة 
م�شاء ب�شرامة، �شيجد نف�شه م�شطرا لتناول الطعام يف 
ال�شاعة اخلام�شة دون اأن يكون لديه �شعور باجلوع، وهو 

اأمر غري جمد".
م�شرة؟ اخلفيفة  الوجبات  هل   .3

يجمع اأغلب خرباء التغذية على اأن تعدد وجبات الطعام 
م�شرا  يكون  قد  بينها،  فيما  اخلفيفة  الوجبات  وت��ن��اول 
"اإننا  بقوله  ال�شبب  بفايفر  الطبيب  وي�شرح  بال�شحة. 
منيل موؤخرا اإىل تناول الطعام من ثماين اإىل ع�شر مرات 
يف اليوم. لكن ذلك م�شر، فاإمداد اجل�شم بالطعام ب�شكل 

متكرر مينع ا�شتهالك خمزون الطاقة يف اخلاليا".
بالإ�شافة لذلك اأظهرت الدرا�شات اأن تناول الطعام ب�شكل 
متكرر، يزيد من ر�شيد ال�شعرات احلرارية التي يح�شل 
بتخفيف  التغذية  خ��رباء  وين�شح  يوميا،  اجل�شم  عليها 

الوجبات اخلفيفة يف امل�شاء ب�شكل خا�ض.
اأوق����ات  يف  ال��ط��ع��ام  ت���ن���اول  اإىل  ب��ح��اج��ة  ن��ح��ن  ه���ل   .4

حمددة؟
ل يعتمد تكوين اجل�شم على تناول الطعام با�شتمرار ويف 
اأوق���ات حم���ددة. وحت��دي��د اأوق���ات الطعام يتم وف��ق منط 
ال�شعور  اأن  بفايفر  وي��رى  الإن�شان.  يعي�شها  التي  احلياة 

باجلوع مفيد، �شريطة األ يوؤدي اإىل �شوء تغذية. 
وي�����ش��ي��ف ت���ن���اوب ح����الت اجل����وع وال�����ش��ب��ع ي��ع��زز مرونة 
ال�شتقالب وله تاأثري ايجابي طويل الأمد على ال�شحة .
فكرة  هو  التخلي  ال�شروري  اأنه من  لي�شتن�شتاين  وترى 
���ش��رورة ال��ق�����ش��اء ع��ل��ى اجل���وع ف���ور ال�����ش��ع��ور ب���ه. م�شرية 
يعّود اجل�شم  فهو  ال�شحة،  على  فوائد  له  اجل��وع  اأن  اإىل 
على التحمل قليال عو�شا عن اللجوء اإىل تناول وجبات 

خفيفة قد تكون م�شرة.
هذه الأطعمة ت�شاعد على تنظيف اجل�شم من النيكوتني

من  يحد  الفوليك  حم�ض  اأن  العلمية  ال��درا���ش��ة  اأك���دت 
الفوليك  حم�ض  واأن  البنكريا�ض  على  النيكوتني  تاأثري 
يقلل من مفعول النيكوتني ال�شار على اجل�شم. ال�شبانخ 
اخل�شار  من  وغريها  )ب��روك��ويل(  الأخ�شر  والقرنبيط 
التي تتميز بلونها الأخ�شر الداكن، مثل امللفوف والكرنب، 
ما  وه��و  الفوليك،  حم�ض  من  عالية  كمية  على  حتتوي 

يف�شر دورها الفعال يف تنظيف اجل�شم من النيكوتني.
ي�شاعد فيتامني "C" على تنظيف اجل�شم من النيكوتني، 

اأظهرت  املخربية  الفحو�شات  من  الكثري  اأن  عن  ف�شاًل 
ت��اأث��ري ه���ذا ال��ف��ي��ت��ام��ني ع��ل��ى حت��ي��ي��د اخل���وا����ض ال�شامة 
يعتقد   ،"C" فيتامني  ع��ن  احل��دي��ث  وع��ن��د  للنيكوتني. 
البع�ض اأن الربتقال هو امل�شدر الأغنى بهذا الفيتامني، 
الفليفلة، وخا�شة  بالذات يف  الفيتامني  اأن كمية هذا  اإل 

ال�شفراء، تفوق تلك املوجودة يف الربتقال.
رمبا يكون الليمون الهندي )غريب فروت( من احلم�شيات 
لكن  احلم�شيات،  كباقي  وا�شعة  ب�شعبية  حتظى  ل  التي 
واح��د من ع�شريه،  �شرب لرت  اأن  اأظهرت  درا�شة حديثة 
يزيد من �شرعة التخل�ض من النيكوتني يف اجل�شم بن�شبة 
يف املائة. لكن حذار: �شراب هذه الكمية الكبرية من   88
ع�شري الغريب فروت يجب اأن يتم بعد ا�شت�شارة الطبيب 
بالن�شبة ملن يعانون من اأمرا�ض مزمنة ويتعاطون اأدوية 

قد توؤدي اإىل تاأثري �شلبي.
النيكوتني  ا�شتقالب  التي حتدد �شرعة  العوامل  من بني 
يف اجل�شم ن�شبة حمو�شة البول. فارتفاع درجة احلمو�شة 
يزيد من �شرعة التخل�ض من النيكوتني يف الدم. ترتاوح 
و2.5،   2.3 ب��ني  ال���ربي  ال��ت��وت  درج���ة حمو�شة ع�شري 
وهي قيمة تفوق درجة حمو�شة ع�شري الغريب فروت، ما 

يجعله اأكرث فعالية يف تنظيف اجل�شم من النيكوتني.
انح�شار  اأع��را���ض  م��ن  التخل�ض  على  الزجنبيل  ي�شاعد 
تناول  اأن  ع��ن  ف�شاًل  الغثيان،  مثل  امل��األ��وف��ة  النيكوتني 
الزجنبيل يخفف من حالت اجلوع ال�شديدة والتي تظهر 
من  يقلل  كما  النيكوتني.  م��ن  التخل�ض  حم��اول��ة  عند 
ال�شموم يف الدم ب�شبب النيكوتني، وللح�شول على مفعول 
التام للزجنبيل ين�شح خرباء ال�شحة بتناوله ثالث مرات 

يف اليوم.
اأن النيكوتني ي�شبب اجلفاف يف اجل�شم، ما  من املعروف 
املاء مع بع�ض  املاء بكرثة. و�شرب  املهم تناول  يجعل من 
النيكوتني  لطرد  طريقة  اأف�شل  ه��و  ال�شحية  ال�شوائل 
وتطهري اجل�شم. وهنا ين�شح خرباء ال�شحة بالإكثار من 

تناول ال�شاي الأخ�شر لأنه غني مب�شادات الأك�شدة.

هذه اأبرز االأطعمة 
االأ�شا�شية لالإفطار!

ين�شح ال�شائم بتناول اأطعمة �شحية ت�شاعد 
�شوائل  م��ن  فقده  م��ا  تعوي�ض  على  اجل�شم 
والإم�شاك  امل��ع��وي��ة  ال��ت��ل��ب��ك��ات  ع��ن��ه  وت��ب��ع��د 
والب��ت��ع��اد ع��ن الأط��ع��م��ة غ��ري امل��ف��ي��دة وذات 
ال�شعرات احلرارية العالية، وهنا ن�شتعر�ض 
اأبرز الأطعمة ايل يجب اإ�شافتها اإىل مائدة 

الإفطار من اأجل �شوم �شحي.
كبرية  ن�شبة  حتوي  وهي  اخل�شراوات   -  1
وت�شاعد  واخل�ض  اخليار  امل��اء خا�شة يف  من 

اجل�شم على تعوي�ض ما يفقده من �شوائل.
2 - ال�شوربة وتعترب م�شدرا غنيا بال�شوائل 
املعدة ل�شتقبال الطعام وتعترب  حيث تهيئ 

من الأطعمة املهدئة و�شهلة اله�شم.

خالل  للج�شم  ال��ط��اق��ة  مي��ن��ح  ال��ت��م��ر   -  3
ال�شوم وي�شاعد على اإفراز اإنزميات ه�شمية 

ا�شتعدادا للوجبة القادمة.
الكال�شيوم  ع���ل���ى  ي���ح���ت���وي  ال����ل����نب   -  4
وال��ربوت��ي��ن��ات وي��ع��د م��ن الأغ��ذي��ة الوقائية 
واجلهاز  للمعدة  م��ف��ي��دة  بكترييا  وي��ح��وي 

اله�شمي.
اجل�شم  ترطيب  على  وتعمل  الفاكهة   -  5
البطيخ  خ�شو�شا  ال��الزم��ة  بالطاقة  وم��ده 

والأنانا�ض والربتقال.
املاء  من  كافية  كميات  �شرب  اإىل  بالإ�شافة 
ل��ت��ع��وي�����ض م��ا خ�����ش��ره اجل�����ش��م خ���الل فرتة 

النهار.

ال�شوء يوؤثر على التمثيل الغذائي وللجوع فوائد �شحية
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�ش�ؤون حملية

تزامنا مع عام اخلري و حلماية الطيور من الطق�ض احلار وت�صجيعُا لتنوعها البيولوجي

بلدية مدينة العني توزع اأقفا�شُا خ�شبية على اأ�شجار مما�شيها وحدائقها

اأول فندق خم�ض جنوم �شمم خ�شي�شًا لالأطفال

اأم�شيات منارة ال�شعديات الرم�شانية تقدم جتربة اإفطار بلم�شة اإماراتية معا�شرة

•• العني - الفجر

 تزامنا مع عام اخلري وا�شتكماُل للمبادرات الإن�شانية 
لتنفيذها  العني  مدينة  بلدية  ت�شعى  التي  اخلريية 
واملتنزهات  احلدائق  اإدارة  ب��ادرت  امل��ج��الت،  �شتى  يف 
الرتفيهية بتوزيع اأقفا�ض خ�شبية ذات األوان جذابة 
امتداد  على  ال��ط��ي��ور  وم�����ش��رب  مل��اأك��ل  من�شات  متثل 

الأ�شجار الكائنة مبم�شى زايد مبدينة العني.
احلدائق  ب���اإدارة  البلو�شي  ميثة  املهند�شة  واأ���ش��ارت   
ياأتي  ال��ع��ني  مدينة  ببلدية  الرتفيهية  وامل��ت��ن��زه��ات 
تنفيذ مبادرة تركيب من�شات م�شرب وماأكل الطيور 
يف  ت�شاهم  التي  والتطوعية  اخل��ريي��ة  الأع��م��ال  م��ن 
غر�ض القيم ال�شالمية بني اأفراد املجتمع، وذلك ملا 
لإطعام الطيور والبهائم من ال�شدقات والف�شل الذي 
يوؤجر عليه امل�شلم، حيث يعنى عام اخلري بتقدمي كل 
متعددة  ���ش��ور  فللخري  الآخ��ري��ن  وي�شعد  ي��خ��دم  م��ا 

التي ميكن من  واخل��ريي��ة،  الإن�شانية  الأع��م��ال  من 
اخلري  ففعل  واإ�شعادهم،  الآخرين  م�شاعدة  خاللها 
اأو جمال  ل��ه، وه��و ل يتعلق ب�شكل حم��دد  ل ح��دود 
معني.  واأ�شافت البلو�شي ،  ياأتي الهدف من تنفيذ 
، ت�شجيعاُ  لأفراد  زاي��د  امل��ب��ادرة مبوقع مم�شى  ه��ذه 
، و لتح�شني  املجتمع وحثهم على الأعمال اخلريية 
من  ال��ط��ي��ور  اأ���ش��وات  �شت�شفيه  مب��ا  املم�شى  اأج����واء 
جمالية لبيئة املم�شى ،  اإ�شافة اإىل  جتميل اأ�شجاره 
بالأقفا�ض امللونة وامل�شنعة من مواد �شديقة للبيئة  
�شممت  كمن�شات مل�شرب وماأكل الطيور ، اإ�شافة اإىل 
حمايتها من درجات احلرارة املرتفعة التي توؤدي اإىل 
موت الكثري منها فللطيور حقها يف وجود بيئة اآمنة 
وم�شتدامة  حفاظاُ على تنوعها البيولوجي مبدينة 
لت�شبح   املدينة  مما�شي  ب��دوره  �شيخدم  مما   ، العني 
م�شاحات ذات تنوع بيئي جاذبة للمجتمع و �شديقة 

للم�شاة.

فندق خم�ض جنوم �شمم خ�شي�شا لالأطفال يف تركيا 
م�شتوى  على  مثيل  لها  لي��وج��د  ترفيهية  وم��راف��ق 

العامل .
وي�������ش���م ع�����رو������ض ل�����ق�����وارب م���و����ش���ي���ق���ي���ة ون����واف����ري 
بهلوانية  وال����ع����اب   ، امل��و���ش��ي��ق��ى  اأن����غ����ام  ع��ل��ى  ت��ع��م��ل 
ع����ن ح���دي���ق���ة �شخمة  ف�������ش���اًل  غ���ن���ائ���ي���ة  وح����ف����الت 
ترفيهية.  ن�������ش���اط���ات  وع��������دة  امل����ائ����ي����ة   ل����الأل����ع����اب 
م��ث��ال��ي��اً للرتفيه م��ن خالل  ال��ف��ن��دق من��وذج��اً  وي��ع��د 
ودار  م�����ش��رح  ع��ل��ى  واح���ت���وائ���ه  ا،  امل��ع��م��اري  ت�شميمه 
لل�شينما ومركز جتارى للت�شوق ي�شم ا�شهر العالمات 
ال��ت��ج��اري��ة ال��ع��امل��ي��ة وب���رج ع��م��الق وم�����ش��اب��ح وحدائق 

للحيوانات الربية والبحرية والطيور .

72 من  امل��ائ��ي��ة و���ش��ط املنتجع م���زودة ب  واحل��دي��ق��ة 
املزالق املائية و �شينما رباعية الأبعاد و �شفينة مائية 
الليلية  للحفالت  ع��ر���ض  ،���ش��رف��ة  اي�شا  ت�شم  كما   ،
. م��رك��ز ت��رف��ي��ه ع��ائ��ل��ي و ج����ولت ع��ل��ى ال��ن��ه��ر ملتعة 
لل�شهر  وام��اك��ن  م�شابح  ع��دة  اىل  ا�شافة  ال�شيوف. 

والربامج الفنية ومطاعم وكافيهات .
ويعترب  ذي لند اوف ليجند  مبثابة مدينة ترفيهية،  
مفهومها  اأن  حيث  الإث����ارة  و  الت�شويق  م��ن  اوع���امل  
ب��ني الرتفيه،  اإذ جت��م��ع  ن��وع��ه.  ج��دي��د و ف��ري��د م��ن 

الطبيعة، املغامرة. 
الأطفال  ا�شعاد  على  الرتفيهية  املدينة  ه��ذه  وتركز 
فريق  ي�شتقبل  ح��ي��ث   ، الأع���م���ار  ك��اف��ة  م��ن  وال������زوار 

لهم  توفر  بحيث  امللوك  ا�شتقبال  الأطفال  ريك�شو�ض 
و�شولهم  عند  امللكية  بالعائلة  تليق  التي  اخل��دم��ات 
الرتفيهية  املدينة  لهم  وتقدم  مغادرتهم.  وق��ت  اإىل 
كذلك برناجما خا�شا حتت عنوان "ابتكر برناجمك 
اخلا�ض" الذي يده�ض الزوارال�شغار. كما يتم ت�شوير 
الأطفال يف برنامج خا�ض، بعد احل�شول على املوافقة 
�شا�شات  اأم��وره��م، و يتم عر�شه يف جميع  اأول��ي��اء  من 
ب�شعور  ال�شغار  ال���زوار  لي�شعر  الغرف  يف  التلفزيون 

النجوم الكبار.
وي��ع��م��ل يف ار�����ض ال���ش��اط��ري ال��ع��م��الق��ة ، ف��ري��ق من 
م�شاعدتهم  و  الأط��ف��ال  لتدريب  املحرتفني  املدربني 
برامج  خ��الل  م��ن  �شقلها  و  مواهبهم  اكت�شاف  على 

الربامج  ه��ذه  ت�شمل  متنوعة.  تثقيفية  و  تعليمية 
و �شناعة  ال��ري��ا���ش��ة  امل��و���ش��ي��ق��ى،  ل��ل��رق�����ض،  ب���رام���ج 
وال�شباحة  للعب  برامج م�شوقة  ايل  اإ�شافة  الأف��الم. 

مع الدلفني .
ومن املتوقع ان  ت�شتقطب ار�ض الأ�شاطري نحو 15 
التى  الرتفيهية  املدينة  هذه  اىل  �شنويا  زائ��ر  مليون 

ا�شتغرق بناوؤها 30 �شهرا.
 واكرث مامييزها ان لديها كل املرافق الرتفيهية حتت 
مثالية  ليجيندز  اوف  لن��د  يجعل  مما  واح��د،  �شقف 
ال�شاملة.  تبحث عن عطلة اخلدمات  التي  للعائالت 
و بالإ�شافة اإىل ذلك تعد جتربة لند اوف ليجيندز 

اقت�شادية و اأ�شعارها معقولة . 

•• اأبوظبي - الفجر

انطالق  عن  والثقافة  لل�شياحة  اأبوظبي  هيئة  اأعلنت 
ال�شعديات  م����ن����ارة  اأم�������ش���ي���ات  م����ن  الأوىل  ال��������دورة 
الرم�شانية التي تت�شمن فعاليات موائد اإفطار متتاز 
بطابع اإماراتي، بهدف تقدمي مفاهيم فريدة ومبتكرة 
ملعاين الألفة والرتابط بني اأفراد العائلة واملجتمع يف 

الفرتة ما بني 4 حتى 17 يونيو 2017.
�شل�شلة  الرم�شانية  ال�شعديات  منارة  اأم�شيات  وتقدم 
رم�شان  �شهر  خ��الل  الوا�شعة  الثقافية  التجارب  من 
ال�شعديات، من بينها مائدة الإفطار  الكرمي يف منارة 
ال��ف��ري��دة ال��ت��ي ي��ق��دم��ه��ا م��ط��ع��م ف���ر و���ش��ط اأجوائه 
الع�شرية املفعمة بالت�شاميم التقليدية امل�شتوحاة من 
وت�شعينيات  ثمانينيات  خ��الل  الإم��ارات��ي  العمارة  فن 

القرن املا�شي. 
املجتمعية  ال��ربام��ج  م��دي��ر  ال�����ش��وي��دي،  �شمية  وق��ال��ت 
اأم�شيات  تدعو  والثقافة:  لل�شياحة  اأبوظبي  هيئة  يف 
الإفطار يف منارة ال�شعديات جميع ال�شيوف لال�شتمتاع 
اأج���واءه���ا من  ت�شتوحي  ا���ش��ت��ث��ن��ائ��ي��ٍة  اإف���ط���اٍر  ب��ت��ج��رب��ة 
الثقافة الإماراتية �شمن جل�شات جتمع بني الت�شاميم 
والأ�شيلة  العريقة  العنا�شر  مع  احلديثة  الإبداعية 
وذلك  التقليدي،  ال���رتاث  م��ن  ج��ذوره��ا  ت�شتقي  التي 
احتفاًء باأهمية جتّمع العائلة والأ�شدقاء يف هذا ال�شهر 

الكرمي.  
الأزهار  وم�شممة  ال�شويدي  م��رمي  امل�شممة  وتتوىل 
الإم���ارات���ي في�شل  وال�����ش��ي��ف  امل�����ش��ك��ري  �شمية  امل��ب��دع��ة 
نا�شر تنظيم اأم�شيات الإفطار، حيث تتميز مبجموعة 
مبا  الفعالية،  لهذه  خ�شي�شاً  امل�شممة  الطاولت  من 
حتمله من اأواٍن للزينة، ف�شاًل عن الأثاث الفريد الذي 
يعك�ض عنا�شر من الت�شاميم الإماراتية العريقة. كما 
اأ�شول  التعرف عن قرب على  �شيتاح لل�شيوف فر�شة 
املكتوبة  النقو�ض  خالل  من  التقليدية  العنا�شر  هذه 

على مفار�ض طاولت الإفطار.  
ال�شهية  الأط��ب��اق  من  قائمة  الإف��ط��ار  موائد  و�شتقدم 
من  وامل�شتوحاة  نا�شر  في�شل  ال�شيف  بلم�شات  املميزة 

املقبالت  قائمة  فت�شمل  والإم���ارات���ي،  العربي  املطبخ 
تخلو  ل  ال��ت��ي  الكال�شيكية  ال��وج��ب��ات  م��ن  جم��م��وع��ة 
ال�شمبو�شك  التقليدي، ومنها فطائر  املذاق  من �شحر 
وح�شاء العد�ض والفالفل املقلية الطازجة. بينما ت�شم 
من  ب���دءاً  الأط��ب��اق  م��ن  خم��ت��ارات  الرئي�شية  القائمة 
جمبو�ض اجلمربي ومرقوق حلم اخلروف اإىل م�شخن 
الدجاج و�شالونة ال�شمك املقرم�ض، وت�شتكمل القائمة 
جمموعة  ت�شم  ال��ت��ي  ال�شهية  احل��ل��وي��ات  م��ع  روع��ت��ه��ا 
ماء  ك��رمي  اآي�ض  الكرك مع  �شاي  ومنها  الأط��اي��ب  من 
الورد وكعك الرباوين اإىل جانب بودينج التمر واآي�ض 
كرمي الكراميل. و�شيتم  اإطالق الو�شم #فريج_اأول 

لإتاحة   )our_old_neighborhood#(
و�شائل  للتعبري عن جتربتهم عرب  لل�شيوف  الفر�شة 

التوا�شل الجتماعي.
م���ع الرتكيز  ق���ائ���ل���ة:  ال�������ش���وي���دي  ���ش��م��ي��ة  واأ����ش���اف���ت 
ال�شعديات  م��ن��ارة  لأم�شيات  الثقافية  العنا�شر  على 
تقدمها  التي  الفريدة  املفاهيم  �شت�شجع  الرم�شانية، 
والأ�شدقاء  ال��ع��ائ��الت  م��ن  ال�شيوف  الإف��ط��ار  م��وائ��د 
على التعرف عن كثب على القيم ال�شتثنائية والرتاث 
الثقايف الذي تتميز به الإمارات العربية املتحدة، و�شط 
اأجواء ا�شتثنائية تعك�ض فن العمارة الذي طاملا تغّنى به 

تاريخنا العريق. 

اأم�شيات منارة ال�شعديات الرم�شانية برناجماً  وتقدم 
ت��ف��اع��ل��ي��اً مم��ت��ع��اً م��ن ال��ن�����ش��اط��ات وال��ت��ج��ارب الفريدة 
اإبداعية وثقافية متميزة تن�شج اجلوانب  و�شط اأجواء 
التقليدية لتوفر جتربة متكاملة  القيم  الع�شرية مع 
جتمع يف طياتها عنا�شر الرتاث الثقايف الفريد لدولة 

الإمارات. 
7:00 حتى  ال�����ش��اع��ة  م���ن  ي���وم���ي���اً  ال���ربن���ام���ج  ي���ب���داأ 
11:30 م�شاًء، وذلك ابتداًء من 4 ولغاية 17 يونيو 
الغني  الربنامج  تفا�شيل  تتوفر  ال�شعديات.  منارة  يف 
على  املختلفة  وال��ف��ع��ال��ي��ات  العمل  وور����ض  بالأن�شطة 
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جولت ثقافية يف معامل بانكوك ال�صياحية والرتاثية

مبادرة "ووك بانكوك " و زيارة 
االأ�شرحة ذات القيمة التاريخية العريقة  

•• دبي - الفجر

للتجارة  �شكوير  رات�شابرا�شوجن  وجمعية  لل�شياحة  تايالند  هيئة  ت�شتقبل 
جولت  من  ب�شل�شلة  لال�شتمتاع  املحليني،وذلك  وال�شكان  بال�شياح  ر�شمياً 
امل�شي يف منطقة الت�شوق احل�شرية التي يتواجد فيها �شريح رات�شابرا�شوجن 
يف العا�شمة بانكوك،جنباً اإىل جنب مع املم�شى الثقايف الذي ي�شجع النا�ض 

لكت�شاف ثمانية من الأ�شرحة التي تتمتع ب�شمعة عاملية وا�شعة .
لإدارة  التنفيذية  كياتفايبول،املديرة  ،ثاباين  ال�شيدة  قالت  جانبها  ومن 
واملمر  رات�شابرا�شوجن  �شريح  :اإن  لل�شياحة  تايالند  هيئة  يف  الفعاليات 
بانكوك"  "ووك  تدعى  التي  الهيئة  مبادرة  يتجزاأ من  الثقايف هو جزء ل 
واأمناط  املحلية  ال��ت��ج��ارب  بهجة  ومنحهم  ال�شياح  لإ���ش��ع��اد  �شممت  التي 
احلياة التايالندية،ف�شاًل عن تعريف العامل على الوجه احلديث لبانكوك 
باجلوانب  والثقافة  الت�شوق  ع�شاق  ت��زوي��د  اآخ���رى   جهة  ج��ه��ة،وم��ن  م��ن 

الروحية والرتفيهية على حٍد �شواء .
وتتميز املنطقة الثقافية والتاريخية يف العا�شمة ب�شهولة امل�شي مع تواجد 
املعامل املدنية الراقية حول رات�شابرا�شونغ ،وبف�شل م�شاريع البنية التحتية 
موؤخراً،التي �شملت اجل�شوراملعلقة واملمرات التي تربط 18 وجهة �شياحية 
�شعبية مبا يف ذلك مراكز الت�شوق الكربى،الفنادق واملطاعم ، �شجل حوايل 
بالتحرك  للنا�ض  واملمرات  زائر يومياً، وت�شمح هذه اجل�شور   600،000

باأمان وجتنب حركة املرور مما يجعل املنطقة مثالية جلولت امل�شي .
�شكوير  رات�شابرا�شوجن  جمعية  رئي�ض  �شريفيكورن،  ت�شاي  ال�شيد  وق��ال 
رات�شابرا�شوجن   يف  الن�شاطات  هذه  باإطالق  بحفاوة  نرحب  اإننا   : للتجارة 
يف  منوهاً  احل���ايل،  للعام  الأق���دام  على  ال�شري  وبطريقة   والثقايف  وامل���زار 
الهندو�شي  ب��ال��رتاث  يفتخر  م��ه��ت��م   �شخ�ض  ك��ل  اإن  ع��ل��ى   ح��دي��ث��ه  ���ش��ي��اق 
التايالندية،وت�شاهم  احلياة  يف  حيوياً  دوره��ا  تلعب  التي  والثقافة  ،الفن 
يف جذب ال��زوار كافة من دول العامل ؛اإ�شافة اإىل  الهند،ال�شني ،ماليزيا 
واإندوني�شيا، الذين قد يتبعون تقاليد دينية مماثلة يف بلدانهم الأم. وكل 
�شريح من الأ�شرحة يعتمد اأتباع خمتلفة، وهناك طقو�ض متميزة يف كل 

حركة كو�شيلة للتبليغ. 
قبل  تبجل من  رات�شابرا�شونغ  الثمانية يف منطقة  الهندو�شية  واملقد�شات 
على  للح�شول  �شعياً   اإميائاتهم  وت��رك  ي��زورون��ه��م  ال��ذي��ن  التايالنديني 
ال���زوار يف كثري من  رائ��ع، ويفرح  اإج��اب��ات لل�شالة. ه��ذا هو تقليد حملي 
الأحيان للعثور على املعتقدات القدمية والحتفالت التي جتري يف و�شط 

بانكوك احلديثة.
1958 خ��ارج فندق ج��ران��د حياة  ع��ام  اإراوان،ال�����ذي بني يف  ويعد �شريح 
اإراوان، اأ�شهر مزارات رات�شابرا�شوجن، والنا�ض تق�شد ال�شريح للحظ وترك 

عرو�ض البخور وال�شموع. 
اأن نرى الرق�ض التايالندي التقليدي. وت�شم املزارات  اأي�شا  ومن املمكن 
الأخ����رى مت��ث��ال ن��اراي��ان��ا يف ف��ن��دق اإن��رتك��ون��ت��ي��ن��ن��ت��ال ب��ان��ك��وك. و غاني�شا 
وترميورتي اأمام �شينرتالورلد. األهة اأوما ديفي اأمام بيج C؛ ومزار اإندرا 
األوهية،  ثاو جاتولوكبال  واأربعة وج��وه  واأح��دث �شريح،  ب��الزا،  اأمارين  يف 

والتي ميكن العثور عليها يف قرية غاي�شورن.



من الن�شائح التي يقدمها خرباء التغذية يف رم�شان هو جتنب 
الغري  ال��وج��ب��ات  م��ن  لأن���ه  ال�شحور  وج��ب��ة  الد�شم علي  اجل��نب 
املعدة  حمو�شة  اأ�شهرها  خمتلفة  م�شاكل  اإيل  وت���وؤدي  �شحية 
اأن توؤثر علي  ال��ده��ون ميكن  . اجل��نب بطعبيعية احل��ال ع��ايل 
اله�شم  عملية  وتوؤخر  ه�شمها  ال�شعب   من  ويجعل  معدتك 
. هذا ال�شغط  علي الع�شلة العا�شرة للمرئ وي�شل احلم�ض 
اإيل املرئ . ت�شمل اجلنب عايل الدهون اجلنب ال�شيدر، اجلنب 
الد�شم  قليل  اجل��نب  اأن���واع  وم��ن  البارميزان  اجل��نب  الكرميي، 
بكميات  تناولها  ميكنك  والتي  اأخ��ري  وان���واع  الريكوتا  اجل��نب 
���ش��غ��رية ع��ل��ي وج��ب��ة ال�����ش��ح��ور لأن اإ���ش��ت��ه��الك ك��م��ي��ات كبرية 
ع��دد من  اإيل م�شاكل �شحية عند  ي��وؤدي  اأن  من اجل��نب ميكن 

الأ�شخا�ض .
اخليارات  من  يعد  ال�شحور  وجبة  يف  الفول  تناول  اأن  حني  يف 
التي  والأل��ي��اف  بالربوتني  الغنية  العنا�شر  من  لأن��ه  ال�شحية 
ومن   . بالطاقة  اجل�شم  وم��د  ال�شيام  اأث��ن��اء  اجل�شم  يحتاجها 
الدهون  اأن��ه منخف�ض  ه��و  ال�شحور  ال��ف��ول علي  اأه��م مم��ي��زات 
واملغن�شيوم  واحلديد  بالألياف  ومعباأ  ال�شار  والكولي�شرتول 
والفو�شفور  والكال�شيوم  والريبوفالفني  وال��زن��ك  واملنجنيز 
ف��ه��و مثايل  ل��ذل��ك  ج  ف��ي��ت��ام��ني  اأ،  ف��ي��ت��ام��ني  وف��ي��ت��ام��ني ب6، 

لالأ�شخا�ض الذين يف�شلوا فقدان الوزن .
وقد ن�شرت املجلة الأمريكية للتغذية اأن الأفراد الذين بحاجة 
للح�شول علي وجبة �شحور ل توؤدي اإيل زيادة الوزن بب�شاطة 
مثل  بالربوتني  غني  عن�شر  تناول  عند  ذل��ك  حتقيق  ميكنهم 
الفول لأن زيادة حمتوي الربوتني يف الفول ي�شاعدك للتحكم 
23 جرام بروتني  يف �شهيتك طوال اليوم عندما حتتوي علي 
يف وجبة ال�شحور يزيد من ال�شعور بال�شبع والتحكم يف هرمون 

ال�شهية لأطول فرتة من الوقت .

القيمة الغذائية للفول :
الفول حممل بالعنا�شر الغذائية التي يحتاجها اجل�شم لل�شعور 

بال�شبع و هي كما يلي :
تهدئة  ال��دم��اغ،  ���ش��روري خلاليا  وه��و عن�شر   : فيتامني ب   -

الأع�شاب، حت�شني عمل اجلهاز اله�شمي .
- الكال�شيوم : والذي ي�شاعدك يف احل�شول علي اأ�شنان وعظام 

قوية .
اإرتفاع  خم��اط��ر  م��ن  احل��د  يف  ي�شاعد  وال���ذي   : البوتا�شيوم   -

�شغط الدم وال�شكتة الدماغية .
الفوليك  حم�ض  اإيل  ب��ح��اج��ة  اجل�����ش��م   : ال��ف��ول��ي��ك  حم�ض   -

للوقاية من اأمرا�ض القلب وال�شرطان.

الفول غني بالألياف :
وجبة  علي  ال��ف��ول  ت��ن��اول  وراء  الرئي�شي  ال�شبب  ه��ي  الأل��ي��اف 
ال�شحور . ويحتاج البالغون اإيل 25 – 30 جرام األياف  يومياً 
القابلة  الأل��ي��اف  م��ن  ن��وع��ني  الكاملة علي  احل��ب��وب  . حت��ت��وي 
ل��ل��ذوب��ان وال��غ��ري ق��اب��ل��ة ل��ل��ذوب��ان  وك��اله��م��ا ع��ن��ا���ش��ر مفيدة 
ل�شحتك .ت�شاعدك الألياف علي ال�شعور بال�شبع لأطول فرتة 
ومنها  م��ع��روف��ة  ل��الأل��ي��اف  ال�شحية  ال��ف��وائ��د  اأن  .ك��م��ا  ممكنة 
ال�شيطرة علي ن�شبة ال�شكر يف الدم وخف�ض ن�شبة الكولي�شرتول 

ال�شار، تقليل خطر �شرطان القولون .

حت�صني التمثيل الغذائي :
باأمرا�ض  الإ���ش��اب��ة  ف��ر���ض  م��ن  ال��غ��ري م�شبعة  ال��ده��ون  ت��زي��د 
ال��ق��ل��ب ح��ي��ث تنخف�ض ده���ون اأوم��ي��ج��ا 3  وب��ذل��ك ي��زي��د من 
الكاملة هي  احل��ب��وب  وتعد   . القلب  ب��اأم��را���ض  الإ���ش��اب��ة  خطر 
اخليار ال�شحي لالأفراد الذين يعانوا من  اإ�شطرابات التمثيل 
الإ�شطرابات  ه���ذه  م��ن  ال�شائعة  الأن�����واع  وت�شمل   . ال��غ��ذائ��ي 
ال�شمنة احل�شوية، اإرتفاع الدهون الثالثية، اإنخفا�ض م�شتويات 
اأن الفول  ال��ك��ول��ي�����ش��رتول اجل��ي��د . وق���د وج���دت ال��درا���ش��ات 
التمثيل  م�شاكل  ع��الج  يف  وال�شريعة  الفعالة  الطريقة  هي 

الغذائي  والبقاء ب�شحة جيدة طوال حياتك .

منع اإرتفاع �صغط الدم :
فوائد احلبوب الكاملة للقلب ل تتوقف علي اإنخفا�ض ن�شبة 
الكولي�شرتول ال�شار والدهون الثالثية واأي�شاً تقليل �شغط 
اأهمية لالإ�شابة  الأك��رث  اأه��م عوامل اخلطر  ال��دم وه��و من 
اأن خماطر �شغط  القلب .وج���دت درا���ش��ة واح���دة  ب��اأم��را���ض 
النظام  يف  الكاملة  احلبوب  ت��درج  عندما  تقل  املرتقع  ال��دم 

الغذائي .

ي�صاعد الفول علي منع اأمرا�ض القلب : 
اأظهرت الدرا�شات باأن الأ�شخا�ض الذين يتناولوا املزيد من 
.لأنه  القلب  باأمرا�ض  الإ�شابة  اخلطر  لديهم  يقل  الفول 

يحتوي علي مواد كيميائية نباتية حتمي اجل�شم .

الفول يحارب ال�صرطان :
يحتوي الفول علي جمموعة من املواد النباتية التي تقاوم 
ال�شرطان مثل الإي�شوفالفون، فيتو�شرتول�ض والذي اإرتبط 

وجود بتقليل �شرر اخلاليا ال�شرطانية .

حت�صني �صحة اجلهاز اله�صمي :
احلبوب الكاملة تعزز م�شتوي ال�شحة ب�شكل عام، حيث تعمل 
حت�شن   . الن�شاء  ل��دي  خ�شو�شاً  لل�شرطان  مقاومة  ك��م��ادة 
ن�شبة  وت����وازن  ال��غ��ذائ��ي  التمثيل  عملية  ال��ك��ام��ل��ة  احل��ب��وب 
هرمون الأ�شرتوجني والذي غالبا ً ما يوؤدي اخللل يف هذا 
الهرمون اإيل الإ�شابة ب�شرطان الثدي وحل م�شاكل اجلهاز 

اله�شمي املختلفة مثل الإم�شاك .

الفول يقلل ن�صبة الكولي�صرتول :

تلعب  ال��ت��ي  و  ل��ل��ذوب��ان  القابلة  ب��الأل��ي��اف  ال��ف��ول اجل�شم  مي��د 
 . ال��دم  الكولي�شرتول يف  ال�شيطرة علي م�شتويات  دور مهم يف 
10 جرام من الألياف القابلة للذوبان  وتو�شلت الدرا�شة باأن 
ب��ال��ت��ايل تقلل م��ن ن�شبة  2/1 ك��وب ف��ول و  ت��وج��د يف ح���وايل 
يحتوي  الفول  اأن  % .كما   10 ح��وايل  ال�شار  الكولي�شرتول 
علي ال�شابونني و فيتو�شرتول�ض و هذه املواد ت�شاعد يف خف�ض 

الكولي�شرتول .

ي�صاعد الفول يف فقدان الوزن :
ت�شاعد حبوب الفول يف اإنقا�ض الوزن لأنه غني بالألياف التي 
الدم  يف  ال�شكر  ن�شبة  تبطئ  والتي  بال�شبع  ال�شعور  من  تزيد 

ومتد اجل�شم بالطاقة .

زيادة ال�صعور بال�صبع اأثناء ال�صيام :
هناك طريقة واح��دة لل�شيطرة علي  وزن��ك  عن طريق زيادة 
لأن  وذل��ك  الكاملة  احلبوب  تناول  خ��الل  من  بال�شبع  ال�شعور 
 . ه�شمها  يتم  لكي  اأط���ول  وق��ت  اإيل  حت��ت��اج  الكاملة  احل��ب��وب 

وبالتايل ت�شعر باإمتالء املعدة وال�شيطرة علي الوزن ب�شهولة .

الأثار اجلانبية لتناول اجلنب علي ال�شحور :

عدم حتمل الالكتوز :
يعاين بع�ض الأ�شخا�ض من ح�شا�شية عدم حتمل الالكتوز ول 
ميكنه ه�شم الالكتوز املوجود يف منتجات الألبان ومنها اجلنب 
. ونتيجة لذلك فاإن اإ�شتهالك الالكتوز ي�شبب، اإنتفاخ البطن، 

ت�شنجات، الإ�شهال، 
اإ�شتهالك اجل��نب ب2 �شاعة  ع��ادة بعد  وال��ذي يظهر  ال��غ��ازات، 
لالأ�شخا�ض  بالن�شبة   . ال�شيام  اأث��ن��اء  م�شاكل  ي�شبب  ما  وه��ذا 

الذين يعانوا من ح�شا�شية الالكتوز يجب عليهم اإختيار جنب 
م�شاكل  ي�شبب  ل  حتي  الالكتوز  م��ن  اأق��ل  ن�شبة  علي  يحتوي 

بالن�شبة لهم .

ح�صا�صية الألبان :
الألبان  ح�شا�شية  اأو  البقري  الربوتني  ح�شا�شية  عليها  يطلق 
الالكتوز.  حتمل  عدم  ح�شا�شية  عن  احل�شا�شية  هذه  تختلف   .
ل  البقري  ال��ربوت��ني  ح�شا�شية  م��ن  يعانوا  ال��ذي��ن  الأ�شخا�ض 
اأن يح�شلوا علي هذا الربوتني وين�شح اخل��رباء ب�شفة  ميكن 
عامة بتجنب جميع اأنواع اجلنب امل�شنوعة من حليب الثدييات 
لأن  اأعرا�ض ح�شا�شية الألبان ت�شمل الطفح اجللدي، الأكزميا، 

الإ�شهال،  الغازات، الإم�شاك، الربو .

ح�صا�صية الأمينات :
اأحد  وه��و  الأمينات  عن�شر  اإجت��اه  ح�شا�شني  الأ�شخا�ض  بع�ض 
العنا�شر املوجودة يف اجلنب وعند اإ�شتهالك هوؤلء الأفراد هذا 
بال�شداع، الطفح اجللدي، اجلنب،  ال�شعور  العن�شر يت�شبب يف 
ارتفاع �شغط الدم حاول جتنب انواع اجلنب التي حتتوي علي 

هذا العن�شر بقدر الإمكان .

زيادة الوزن واإرتفاع �صغط الدم :
مرتفعة  اأن��ه��ا  اإيل  مت��ي��ل  ال�شلبة  األأن�����واع  وخ�����ش��و���ش��اً  اجل���نب 

ال�شعرات احلرارية وامللح .
 وعند الإ�شتهالك املنتظم يوؤدي اإيل زيادة الوزن واإرتفاع �شغط 

الدم . 
يجب عليك احلد من تناول اجلنب اإذا كنت ترغب يف ال�شيطرة 
علي وزنك اأو احل�شول علي خيارات اأكرث �شحة وهي اخليارات 

منخف�شة ال�شعرات احلرارية .

ياأتي �شهر ال�شوم هذا العام خالل ف�شل ال�شيف، 
ومع ارتفاع درجة احلرارة ب�شكل ملحوظ، يزداد 
ال�شوائل،  م���ن  م��زي��د  اإىل  واحل���اج���ة  ال��ع��ط�����ض، 
يجب  لذا  النهار،  �شيام  خالل  اجل�شم  لتعوي�ض 
لأن  ال�شوائل،  ت��ن��اول  م��ن  يكرث  اأن  ال�شائم  على 
كمية  فى  �شديد  نق�ض  من  يعانى  �شوف  اجل�شم 
املاء، ومن اأهم هذه ال�شوائل الع�شائر، وامل�شروبات 
والعرق�شو�ض  )ك��ال��ت��م��ر  امل��ع��روف��ة  ال��رم�����ش��ان��ي��ة 

واخلروب والكركديه(.
ن��ق��دم ل��ك��م، ب��ع�����ض ال��ن�����ش��ائ��ح ل��ت��ن��اول م��زي��د من 

للتغلب  الع�شائر، 

ع��ل��ى ح����رارة اجل���و خ���الل �شهر رم�����ش��ان و�شهور 
ال�شيف ب�شكل عام.

ومن بني هذه الع�شائر:

ع�صري الربتقال
اأو ���ش��ي وُي��ن�����ش��ح به  ي��ح��ت��وي ع��ل��ى ف��ي��ت��ام��ني )ج( 
لالأطفال واملراهقني يف طور النمو، كما ين�شح به 

الإ�شابة  بعد  النقاهة،  ف��رتة  يف 
اأو  ب�����احل�����م�����ى 

الأن���ف���ل���ون���زا، وه����و م��ت��وف��ر خ����الل ه����ذا ال�شيف 
بكرثة.

ع�صري اخلوخ
للمراهقني،  وم��ف��ي��د  ���ش��ي،  بفيتامني  ج���داً  غ��ن��ي 
وُي��ن�����ش��ح ب���ه دوم������اً ل��ل��ذي��ن ي����زاول����ون الأل���ع���اب 

الريا�شية املرهقة.

ع�صري الأنانا�ض
ي�شاعد على اله�شم، ومفيد جداً للمعدة، كما اأنه 
وُين�شح  اجل�شم،  يف  لل�شموم  وط��ارد  للبول،  م��در 
اله�شم، وع�شري  ال��دم، وع�شر  امل�شابون بفقر  به 
الأنانا�ض لديه قدرة كبرية على تذويب ال�شحوم، 
بال�شمنة  ل��ل��م�����ش��اب��ني  ج�����داً  م��ف��ي��د  ف��ه��و  ل���ذل���ك 

املُفرطة.

ع�صري امل�صم�ض
ُين�شح به الأ�شخا�ض امل�شابون بالوهن 
العقلي  ال��وه��ن  ك��ذل��ك  وال���ه���زال، 
الدم، كما كما  بفقر  وامل�شابون 
لالأطفال  ج����دا  م��ف��ي��د  اأن�����ه 
يف  ف��وائ��ده  اإىل  بالإ�شافة 

مكافحة الإ�شهال.

ع�صري الكرز
غ����������ن����������ي ج���������������داً 
ب�����ال�����ع�����ن�����ا������ش�����ر 
ومقو  امل��ع��دن��ي��ة، 
ملفا�شل اجل�شم، كما 

اأن �شربه ملدة تزيد على يومني ي�شهل عملية طرد 
ال�شموم والف�شالت من اجل�شم.

ولكن يجب التنظيم عند تناول هذه ال�شوائل من 
خالل:

ال�شائم  ي�شاعد  ال�شوم  اأن  املفرت�ض  اأول: من   -
على تنظيم طعامه و�شرابه، حيث ي�شاعد المتناع 
عن الطعام وال�شراب من 14 – 16 �شاعة يوميا، 
الغذاء،  ف�شالت  من  اله�شمي  اجلهاز  خلو  على 
العام،  ط��ول  حدثت  التي  الغذائية،  والرتاكمات 
الإفطار  وجبتي  يتناول  اأن  ال�شائم  على  لذلك 
الوجبات،  هذه  فى  الإ�شراف  عدم  مع  وال�شحور، 
وت��ق��ل��ي��ل ال�����ش��ع��رات احل���راري���ة ال��ي��وم��ي��ة، ليحقق 

اأق�شى ا�شتفادة من ال�شيام.
ال�شائم  يتناولها  التى  ال�شوائل  كمية  ثانيا:   -

ت����ك����ون يف  اأن  ي���ج���ب  الإف������ط������ار،  ع���ن���د 
ي�شاب  ل  حتى  املعقول،  ح��دود 

يتناول  اأن  دون  ب��الم��ت��الء 
ال������ط������ع������ام، ول�����ذل�����ك 

ال��ب��دء بكوب  ي��ج��ب 
م��ن ال��ع�����ش��ري، ثم 

ال�شوربة  ط��ب��ق 
اللحوم  ك�شوربة 
وال������������دواج������������ن 
وال����������ع����������د�����������ض 
النابت،  وال��ف��ول 

وت�����ل�����ك الأن�����������واع 
ن�شبة  ع��ل��ى  حت��ت��وى 

ويعد  امل���اء،  م��ن  عالية 

املعدة واجلهاز اله�شمى ل�شتقبال الغذاء.
الفطور  وجبتى  خ��الل  الأط��ب��اء  ين�شح  ثالثا:   -
وال�شحور، بالإكثار من تناول اخل�شروات الورقية 
والفواكه، التى حتتوى على ن�شبة كبرية من املاء، 
مثل اخل�ض واجلرجري واخليار والبطيخ، لت�شاعد 
اجل�شم  اإن  حيث  امل��اء،  فى  النق�ض  تعوي�ض  على 
داخل  ل��ف��رتة ط��وي��ل��ة  وال�����ش��وائ��ل  ب��امل��اء  يحتفظ 

اجلهاز اله�شمى، ومن هنا يخرج هذا 
املاء على فرتات 

م����ت����ب����اع����دة، 
مم��������������������ا 

ي�شاعد على حتمل ال�شوم.
اأن يرتك  بالأطفال، فيجب  يتعلق  رابعا: فيما   -
لهم احلرية فى امل�شروبات، ويف�شل اأي�شا الإكثار 
من الفاكهة بني الفطور وال�شحور، واخل�شروات 
الورقية، على اأن تكون كلها طبيعية، ول يدخلها 

األوان  اأو  �شناعية  مواد 
�شارة.

�شحة وتغذية
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للتغلب على حرارة اجلو والعط�ض يف رم�صان

ع�شائر طبيعية.. لتعوي�ض اجل�شم خالل �شيام النهار

تت�صاأل يف كثري من الأحيان اإذا كنت تبلي الإحتياجات الغذائية جل�صمك 
يف رم�صان اأو اإذا كنت حت�صل علي الفيتامينات واملعادن التي حتتاج اإليها من 

فيتامينات ومعادن وبروتينات واألياف يف وجبة ال�صحور وهل تناول 
الفول ام اجلنب �صحي علي ال�صحور .  يف حقيقة الأمر ل يجب 

وال�صر  ومتوازن  تناول طعام �صحي  ال�صيام من  يعوقك  اأن 
من  الغذائية  العنا�صر  بب�صاطة يف احل�صول علي  يكمن 
وجبة ال�صحور فهي اأهم وجبة لأنها توفر لك العنا�صر 

الغذائية التي يحتاجها اجل�صم لكي يعمل بكفاءة .
هل تلبي احتياجات ج�صمك الغذائية يف رم�صان؟

الفول اأم اجلبنة ايهما اأف�شل على ال�شحور وملاذا ؟
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العدد 12039 بتاريخ 2017/6/6   
 مذكرة  اإعادة اعالن املدعى عليه بالن�شر    
                       اىل املدعي عليه/ كرمي نواز للخدمات  الفنية - �ض ذ م م 

نعلنكم باأن املدعيني قد اقاموا عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت املحكمة 
لها جل�شة 2017/6/11  ال�شاعة 9.30 

لذا فانتم مكلفون باحل�شور او من ميثلكم قانونا وعليكم تقدمي ما لديكم من مذكرات 
ايام على القل ويف حالة تخلفكم فان احلكم  او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالث 

�شيكون مبثابة ح�شوري. بال�شافة اىل الر�شوم وامل�شاريف 

ق�شم الق�شايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

رقم الق�شية
عمايل جزئي  3104/2017
عمايل جزئي 3099/2016

م
1
2

ا�شم املدعي
 حممد اعجاز
تنوير ح�شني 

مبلغ املطالبة
11714  درهم + تذكرة العودة 
11714  درهم + تذكرة العودة

العدد 12039 بتاريخ 2017/6/6   
اإعادة اإعالن بالن�شر 

  الدعوى رقم 2017/2082  الدائرة املدنية اجلزئية الثانية         
اىل املدعى عليه : جو�شي تانديالكل تنطوين 

نعلمك بان املدعي : توين كروان ملعدات حقول النفط - �ض ذ م م 
يف الدعوى رقم 2017/2082 الدائرة املدنية اجلزئية الثانية  قد رفعت الدعوى املذكورة اعاله 

تطالب فيها : 
بالزام املدعي عليه بدفع اجمايل ال�شرار والبالغة قيمتها 178550 درهم وفائدة تاأخريية 9% من 

تاريخ رفع الدعوى حتى متام ال�شداد وبالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة
انتم مكلفون باحل�شور امام الدائرة اجلزئية الثانية 151 مبحكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية 

بتاريخ 2017/6/13 وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�شفك مدعي عليه. 
حتريرا يف : 2017/5/30 

 حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية
مكتب اإدارة الدعوى  

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية
العدد 12039 بتاريخ 2017/6/6   

  اعالن بالن�شر للح�شور اأمام اإدارة الدعوى 
  يف اال�شتئناف رقم : 2017/487 مدين 

بناء علي طلب امل�شتاأنف /�شركة نعمان بني زادة للتجارة العامة 
 - كاريبال  : عبداهلل حممد  امل�شتاأنف �شده  - اىل  م  م  ذ  �ض   -
اإدارة  مكتب  ام���ام  باحل�شور  مكلف  ان��ت    - اجلن�شية  ه��ن��دي 
الدعوى مبحكمة ا�شتئناف ال�شارقة  �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل 
معتمد وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة 
امل�شتندات وذلك يف يوم الحد املوافق 2017/6/11 يف الدعوى 

املذكور رقمها - بو�شفك م�شتاأنف �شده      
مكتب ادارة الدعوى        

  وزارة العدل
حمكمة ال�شارقة  االحتادية اال�شتئنافية

مكتب ادارة الدعوى

العدد 12039 بتاريخ 2017/6/6   
اعالن اأمر اأداء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2017/65   امر اداء    
اىل املدعى عليه: 1-  ط��ارق حكيم عبد احلكيم خ��ان  جمهول 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/  مدر�شة الإمارات الدولية 
اخلا�شة - �ض ذ م م - طلب ا�شت�شدار امر اداء فقد قررت حمكمة 
ب�شداد  عليه  املدعى  ال��زام  بتاريخ  2017/3/20   البتدائية  دبي 
احلق  ولكم  وامل�شاريف.  والر�شوم  للمدعي  دره��م   28000 مبلغ 
يف التظلم من المر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�شر هذا 

العالن.   
رئي�س الق�شم         

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12039 بتاريخ 2017/6/6   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2017/131 عقاري كلي                                                
جمهويل  هول   ماري  2-اميليا  باليثوربي  اليك�شاندر  ماك�ض  عليهما/1-  املحكوم  اىل 
2017/5/15  يف  بتاريخ   املنعقدة  بجل�شتها  املحكمة حكمت  بان  نعلنكم  القامة  حمل 
للتمويل  الو���ش��ط  ال�شرق  �شي  ب��ي  ا���ض  ات�ض  ل�شالح/�شركة  اع��اله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى 
املحدودة بحكمت املحكمة - مبثابة احل�شوري )1( بف�شخ التفاقية املربمة بني املدعية 
�شركة ات�ض ا�ض بي �شي ال�شرق الو�شط للتمويل املحدودة واملدعي عليهما اميليا ماري 
هال و ماك�ض اليك�شاندر باليثوربي ب�شاأن الوحدة العقارية �شراء الوحدة العقارية فيال  
83- على قطعة الر�ض رقم 1037 - م  حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل 
ال�شمو  با�شم �شاحب  التايل لن�شر هذا العالن �شدر  اليوم  ثالثني يوما اعتبارا من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12039 بتاريخ 2017/6/6   

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2017/494 احوال نف�س م�شلمني 

اىل املحكوم عليه/1- احمد  عتيق حممد بندق القمزي  جمهول حمل القامة نعلنكم بان 
املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ  2017/5/30 �شدر احلكم التايل : حكمت املحكمة 
عليه  املدعي  بحق  وح�شوريا  املذكور  احمد  الول  عليه  املدعي  بحق  احل�شوري   مبثابة 
الثاين خلفان املذكور مبا يلي 1- الذن للمدعية عو�شه املذكور بالزواج من خاطبها املدعي 
عليه الثاين خلفان �شلطان حممد بن تويه ال�شويدي وفق ما قرره ال�شرع بولية والدها 
املدعي عليه الول  احمد عتيق حممد بندق القمزي ويف حالة عدم قيامه بتزويجها تكون 
بولية القا�شي اومن ينيبه  2- الزام املدعي عليهما بالر�شوم وامل�شاريف و 500 درهم اتعاب 
املحاماة.    حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم 
التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12039 بتاريخ 2017/6/6   

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2015/1688 جتاري جزئي 

اىل املحكوم عليه/1- اورجنك�ض لتجارة مواد البناء - ذ م م  جمهول حمل القامة 
الدعوى  يف    2016/5/12 بتاريخ   املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم 
املذكورة اعاله ل�شالح/ �شركة هنيكل بويل بت لل�شناعات املحدودة ذ م م بالزام 
املدعي عليها باداء مبلغ 181.656.00 درهم للمدعية وفائدة 9% من 2014/6/23 
اتعاب  التام والزمت املدعي عليها مب�شاريف الدعوى والف درهم  ال�شداد  وحتى 
املحاماة.  حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا 
من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12039 بتاريخ 2017/6/6   
اعالن �شحيفة طعن بالن�شر

                           يف الطعن   2017/145  طعن جتاري   
تدعو دائرة حماكم دبي - حمكمة التمييز

الطاعن/ بنك ملي ايران وميثله داوود حممد ر�شائي وميثله : حممد 
عي�شى �شلطان ال�شويدي  باعالن املطعون �شده/1-  بنك ملي ايران - 
مركز القروع - ايران وميثله املدير التنفيذي - جمهول حمل القامة.

نعلنكم بان الطاعن اقام عليكم الطعن املذكورة اعاله ويتوجب عليكم 
احل�شور اىل حمكمة التمييز وذلك للرد على �شحيفة الطعن املقدمة 

�شدكم.
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حمكمة التمييز

العدد 12039 بتاريخ 2017/6/6   
      مذكرة اعالن متظلم �شده بالن�شر     

   يف  الدعوى 2017/218    تظلم جتارى               
اىل املتظلم �شده / 1- ارابتك لالن�شاءات - �ض ذ م م   جمهول حمل القامة مبا اأن 
التظلم /�شركة اخلليج للقوارب اخلر�شانية اجلاهزة - ذ م م وميثله : ماجد �شعيد 
حمد اجلالف ال�شويهي قد اقام عليك التظلم املذكور اعاله ومو�شوعه تظلم من 
القرار ال�شادر يف المر على عري�شة  رقم 2017/181 حجز حتفظي جتاري والر�شوم 
وامل�شاريف.   وحددت لها جل�شه يوم الحد  املوافق 2017/6/18  ال�شاعة 8.30 �شباحا 
وعليك  قانونيا  اأو من ميثلك  باحل�شور  فاأنت مكلف  لذا   ch1.B.6 بالقاعة رقم
بتقدمي ما لديك من مذكرات اأو م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على 

الأقل ويف حالة تخلفك فاإن احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري   
            رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12039 بتاريخ 2017/6/6   

مذكرة اعادة اعالن بالن�شر
يف  الدعوى 2016/295  ا�شتئناف تظلم جتاري   

ب�شفته  توتيباراه  بوتيل  حمزا  علي  عبدال�شتار   -1 �شده/  امل�شتاأنف  اىل 
مقرت�ض وكفيل �شامن 2-خليفة دغيم م�شاري عبداهلل - ب�شفته كفيل 
القيوين  ام  /ب��ن��ك  امل�شتاأنف  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جم��ه��ويل   - �شامن 
ا�شتاأنف  قد    - كلندر عبداهلل ح�شني  : خالد  ع وميثله  م  �ض   - الوطني 
ال��ق��رار/ احلكم ال�شادر بالدعوى رق���م    /       وح��ددت لها جل�شه يوم 
رقم  ب��ال��ق��اع��ة  م�����ش��اء    17.30 ال�����ش��اع��ة    2017/6/7 امل���واف���ق  الرب����ع����اء  
حال  ويف  قانونيا  ميثلكم  من  او  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch1.B.7

تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 12039 بتاريخ 2017/6/6   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/1111  جتاري كلي               

اىل املدعي عليه / 1- مطعم اب�شار )�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة( 2-ح�شن غالمر�شا 
بردبار  جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ بنك ملي ايران - فرع �شركة اجنبية 
وميثله : من�شور عبداهلل حممد احمد الزرعوين   قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
و   وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م(   3858000( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة 
اتعاب املحاماة والفائدة  12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد التام و �شمول احلكم 
بالنفاذ املعجل بال كفالة  وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء  املوافق  2017/7/18   ال�شاعة 
قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch1.C.15 بالقاعة  �ض   9.30
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12039 بتاريخ 2017/6/6   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/1457  جتاري جزئي              
اىل املدعي عليه / 1-امنيات للتكنولوجيا - �ض م ح ميثلها مديرها/ ايهم احمد يو�شف 
احمد يو�شف 2- ايهم احمد يو�شف احمد يو�شف  جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ 
ايكو دبي - �ض ذ م م وميثله : روكز جورج حبيقه   قد اأق��ام عليك الدعوى ومو�شوعها 
الفا  وارب��ع��ون  )اربعمائة  دره��م(   440.816( وق��دره  مببلغ  عليها  املدعي  بالزام  املطالبة 
و  والت��ع��اب  وامل�شاريف  والر�شوم  القانونية   الفائدة  مع  دهما(  ع�شر  و�شتة  وثمامنائة 
�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة  وحددت لها جل�شة يوم الحد  املوافق  2017/6/11  
ال�شاعة 9.30 �ض بالقاعة Ch1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا 
اأيام  او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة  وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12039 بتاريخ 2017/6/6   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/1323  جتاري جزئي              
الق��ام��ة مبا  م   جمهول حمل  م  ذ   - للمقاولت  الهدى  1-�شركة  املدعي عليه /  اىل 
ان املدعي/ توينباو لتجارة مواد البناء - ذ م م وميثله : يو�شف حممد ح�شن حممد 
رقم   ال�شمان  خطاب  بالغاء  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  البحر   
يكن  ك��اأن مل  واع��ت��ب��اره  ال��ث��اين  امل��دع��ي عليه  البنك  ل��دى   FIG/CG0900347
ل�شالح  دره��م   235.438.50 وق��دره  قيمته  بت�شييل  الثاين  عليه  املدعي  البنك  وال��زام 
املدعية.   وحددت لها جل�شة يوم الحد  املوافق  2017/6/11  ال�شاعة 9.30 �ض بالقاعة 
ما  بتقدمي  قانونيا وعليك  اأو من ميثلك  فاأنت مكلف باحل�شور  لذا   Ch1.C.12
لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12039 بتاريخ 2017/6/6   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/230  عقاري كلي                 
اىل املدعي عليه / 1-دبي غري�شي لال�شتثمارات العقارية ليمتد وميثلها املدعي عليها 
الوىل  جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ فيا�شي�شالف ايجوروف   قد اأقام عليك 
اإم��ارة دبي  الكائن  املبيع )املحل(  العقار  الدعوى ومو�شوعها املطالبة  بتثبيت ملكية 
، ال 12( - للمدعي وذلك بالق�شاء ب�شحة  - املدنية العاملية - حي اليونان )ا�ض - 6 
بني  احلا�شل  البيع  �شند   2008/12/1 امل��وؤرخ��ه  بينهم  املربمه  التفاهم  مذكرة  ونفاذ 
طرفيه والر�شوم وامل�شاريف والتعاب )جميع الطلبات مو�شحة تف�شيليا يف �شحيفة 
الدعوى(   وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�ض  املوافق  2017/6/15  ال�شاعة 11.00 �ض 
بالقاعة Ch1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل ويف 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12039 بتاريخ 2017/6/6   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/1650  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-احلمد ملقاولت البناء - �ض ذ م م  جمهول حمل القامة مبا 
العازلة - �ض ذ م م وميثله : ابراهيم علي املو�شى  ان املدعي/ �شركة رك��اد للمواد 
بالزام املدعي عليها بان  اأق��ام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة  احلمادي   قد 
واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م(   10.598.24( وق��دره  مببلغ  للمدعية   ت��وؤدي 
املحاماة والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ   ال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام 
و�شم ملف النزاع رقم 2017/779 جتاري - وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء  املوافق  
2017/6/13  ال�شاعة 9.30 �ض بالقاعة Ch1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�شور 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12039 بتاريخ 2017/6/6   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/1155  جتاري كلي               

اىل املدعي عليه / 1-عادليار لتجارة القم�شة - �ض ذ م م 2-حممد فهيم عادليار 
امل��دع��ي/ بنك دب��ي التجاري - �ض م  حممد داود  جمهويل حمل الق��ام��ة مبا ان 
الدعوى  اأق��ام عليك  -  قد  ال��زرع��وين  احمد  : من�شور عبداهلل حممد  ع وميثله 
درهم(   1133596.76( وق���دره  مببلغ  عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�شوعها 
وحتى  املطالبة  ت��اري��خ  م��ن   %12 وال��ف��ائ��دة  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�شاريف  وال��ر���ش��وم 
ال�شداد التام.  وحددت لها جل�شة يوم الربعاء  املوافق  2017/6/21  ال�شاعة 10.00 
قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch2.E.22 بالقاعة  ���ض 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة 

اأيام على الأقل
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12039 بتاريخ 2017/6/6   
علي  امل�شاحي  اخلبري  و�شعادة  �شيخوين  جمال  حممد  الهند�شي  واملحكم  اخلبري  مكتب  من 

احمد حممد �شعيد غافان املهريي ع يف ال�شتئناف عقاري 2014-754 
اىل امل�شتاأنف �شدهما الول - جمموعة ار�ض �شم�ض الإمارات ذ م م  والرابع - �شركة اإن�شاء 

قد اقام عليكم  امل�شتاأنف عبداهلل بن حممد بن خمي�ض ال�شيدي بوكالة ال�شويدي وم�شاركوه 
كما اقام على امل�شتاأنف �شدها الثاين : اإميريت�ض دي ون ليمتد بوكالة املحامية فتوح الن�شار 
والثالث - اإميريت�ض بي يف دبي ليمتد بوكالة ريا�شة عبدالرحمن ولقد مت دعوتكم اىل مكتب 
اخلبري الهند�شي املعلن يف منطقة تيكوم جانب فندق ميديا روتانا مبنى الور�شان مكتب 503  
يوم الحد املوافق 2017/6/11 متام ال�شاعة 11.30 �شباحا حل�شور جل�شة اخلربة والنتقال 
اىل اي جهة تراها اخلربة وفقا ملنطوق املاأمورية ويف حالة عدم متكنكم ار�شال ما لديكم من 

دفوعات خالل 7 ايام من تاريخ العالن بالن�شر على عنوان اخلبري الهند�شي املعلن 
courtexpert66@gmail.com فاك�ض رقم 044563955 

�شيتم اخلبريين اجناز تقرير اخلربة وفقا ملنطوق املهمة.  

 طلب االإعالن بالن�شر

العدد 12039 بتاريخ 2017/6/6   
اعالن بيع  عقار بالن�شر   للمنفذ �شده

فى الدعوى رقم  2017/1   بيع عقار مرهون    
طالب التنفيذ: بنك ابوظبي التجاري - �ض م ع 

عنوانه : اإمارة دبي - منطقة دبي للتعهدات - �شارع املنامه - بناية بنك ابوظبي التجاري رقم 1 - الطابق الثاين 
 JHCWA-A - املنفذ �شده : رو جني  - عنوانه :  اإمارة دبي  - الثنية اخلام�شة - مرتفعات جمريا - املجمع الغربي

AG13 رقم العقار - G رقم املبنى 1 - رقم الطابق
احلال  اقت�شى  ان  التالية  ال��ث��الث  الي���ام  ويف  م�شاء   9.00 ال�شاعة   2017/6/20 امل��واف��ق  ال��ث��الث��اء   ي��وم  يف  ان��ه 
�شيجرى بيع العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�شركة المارات للمزادات وعلى موقعها 
اللكرتوين )www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن 
الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات 
املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه  الإج��راءات  301 من قانون  باملادة  املبينة  املواعيد  للبيع ويف  املحددة  قبل اجلل�شة 
ايداع كامل الثمن وامل�شارييف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد 
على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع 
كامل الثمن املعرو�ض وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�شاف املمتلكات  : �شقة �شكنية - رقم الر�ض : 3705 
- املنطقة : الثنية اخلام�شة - ا�شم املبنى : مرتفعات جمريا - املجمع الغربي A - رقم الوحدة : AG13 - رقم 

الطابق : G - امل�شاحة : 220.09 مرت مربع - مببلغ : 2.371.395 درهم - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12039 بتاريخ 2017/6/6   

اعالن بيع  عقار بالن�شر 
فى الدعوى رقم 2017/1 بيع عقار مرهون    

طالب التنفيذ: بنك ابوظبي التجاري - �ض م ع 
عنوانه : اإمارة دبي - منطقة دبي للتعهدات - �شارع املنامه - بناية بنك ابوظبي التجاري رقم 1 - الطابق الثاين 

 JHCWA-A - املنفذ �شده : رو جني  - عنوانه :  اإمارة دبي  - الثنية اخلام�شة - مرتفعات جمريا - املجمع الغربي
AG13 رقم العقار - G رقم املبنى 1 - رقم الطابق

احلال  اقت�شى  ان  التالية  ال��ث��الث  الي���ام  ويف  م�شاء   9.00 ال�شاعة   2017/6/20 امل��واف��ق  ال��ث��الث��اء   ي��وم  يف  ان��ه 
�شيجرى بيع العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�شركة المارات للمزادات وعلى موقعها 
اللكرتوين )www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن 
الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات 
املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه  الإج��راءات  301 من قانون  باملادة  املبينة  املواعيد  للبيع ويف  املحددة  قبل اجلل�شة 
ايداع كامل الثمن وامل�شارييف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد 
على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع 
كامل الثمن املعرو�ض وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�شاف املمتلكات  : �شقة �شكنية - رقم الر�ض : 3705 
- املنطقة : الثنية اخلام�شة - ا�شم املبنى : مرتفعات جمريا - املجمع الغربي A - رقم الوحدة : AG13 - رقم 

الطابق : G - امل�شاحة : 220.09 مرت مربع - مببلغ : 2.371.395 درهم - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12039 بتاريخ 2017/6/6   

اعالن بيع  عقار بالن�شر     
فى الدعوى رقم  2016/1196   تنفيذ مدين  

طالب التنفيذ : حممد �شريف ح�شني مالك 
عنوانه : اإمارة دبي - مردف - �شارع رقم 64 - فيال رقم 54 - هاتف رقم : 0504529074 

املنفذ �شده : حممد عبدالكرمي ح�شني عبد الكرمي مالك )ب�شفته وريث - عبدالكرمي ح�شني عبد الكرمي مالك(  
واآخرون  - عنوانه : اإمارة دبي دبي - الرا�شدية - �شارع رقم 89 - بيت رقم 41 - هاتف رقم : 02264161   

اقت�شى احلال  ان  التالية  الثالث  الي��ام  5.00 م�شاء ويف  ال�شاعة   2017/1/21 املوافق  الرب��ع��اء   ي��وم  ان��ه يف 
�شيجرى بيع العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�شركة المارات للمزادات وعلى موقعها 
%20 من  اللكرتوين )www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ل يقل عن 
يربره  مب��ا  م��ع��ززا  باعرتا�شه  التقدم  البيع  على  اع��رتا���ض  لديه  م��ن  ولكل  امل��زاي��دة  دخ��ول  قبل  الأ�شا�شي  الثمن 
من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من 
يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شارييف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع وفيما يلي او�شاف املمتلكات  
: ح�شة يف قطعة ار�ض )ف�شاء( - املنطقة : نايف - رقم الر�ض : 179 - امل�شاحة : 114 - مرت مربع - املقدرة 
ب��� )7.129.872( درهم  - ح�شة يف قطعة ار�ض )مبنية( - املنطقة : الرا�ض - رقم الر�ض : 397 - امل�شاحة : 

درهم    )2.668.510( ب����  املقدرة   - مربع  مرت   -  67.6
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12039 بتاريخ 2017/6/6   

اعالن بيع  عقار بالن�شر 
فى الدعوى رقم 2017/2  بيع عقار مرهون            

طالب التنفيذ:  بنك ابوظبي التجاري 
عنوانه : اإمارة دبي - منطقة دبي للتعهدات - �شارع املنامه - بناية بنك  ابوظبي التجاري رقم 1 - الطابق الثاين  

املنفذ �شده : رامان مورثي ماليجار جونان  واآخرون
عنوانه : امارة دبي - �شربجن 5 - �شارع رقم 7 - فيال رقم 11  

احلال  اقت�شى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  م�شاء   9.00 ال�شاعة   2017/6/20 املوافق  الثالثاء  ي��وم  يف  ان��ه 
�شيجرى بيع العقار املو�شحة او�شافه على الراغبني يف ال�شراء اتخاذ اجراءات املزايدة مع  اجلهة التى انيط بها 

البيع )�شركة المارات للمزادات  www.emiratesauction.ae (  وذلك يف التاريخ املحدد اعاله .
املزايدة ولكل  الأ�شا�شي قبل دخول  الثمن  %20 من  تاأمني ل يقل عن  اي��داع  ال�شراء من مواطني  وعلى راغبي 
البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف  من لديه اعرتا�ض على 
املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شارييف 
خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع وفيما يلي او�شاف املمتلكات  : عبارة عن : �شقة �شكنية رقم 881 - املنطقة 
: الرب�شاء جنوب الرابعة - ا�شم ورقم املبنى : اميارت�ض جاردنز 2 ملبريي -1 رقم الوحدة : 210 - امل�شاحة : 

فورا. املبلغ  يدفع   : مالحظة    - درهم   )436325(  - التقديرية  القيمة   - مربع  قدرم   484.81
 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12039 بتاريخ 2017/6/6   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

ا�شم ال�شركة :  الغرير دونيللي - �ض ذ م م 
العنوان :  مكتب رقم 411 - ملك حممد عبداهلل علي بالعبيده - بردبي - عود ميثاء   
ال�شكل القانوين : ذات م�شوؤولية حمدودة. رقم الرخ�شة : 594489  رقم القيد بال�شجل 
مت  قد  باأنه  بدبي  القت�شادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  ه��ذا  مبوجب   1008981  : التجاري 
مبوجب  وذل��ك  اأع��اله،  امل��ذك��ورة  ال�شركة  باإنحالل  لديها  التجاري  ال�شجل  يف  التاأ�شري 
بتاريخ   دب��ي  العدل حماكم  ل��دى كاتب  وامل��وث��ق  بتاريخ 2017/5/14   دب��ي  ق��رار حماكم 
بيه  املعني   امل�شفي  اإىل  التقدم  اأو مطالبة  اعرتا�ض  اأي  لديه  2017/5/14  وعلى من 
ملك   )1801( رق��م  مكتب   : العنوان  دبي   فرع   - اكاونتنت�ض  ت�صارترد   - اف  كي 
�شديقي واولده لال�شتثمار - بردبي /املركز التجاري 2  -  هاتف  3888900-04 فاك�ض : 
3552070-04  م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً 

من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12039 بتاريخ 2017/6/6   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    

ا�شم امل�شفي/بيه كي اف - ت�صارترد اكاونتنت�ض - فرع دبي  
العنوان : مكتب رقم )1801( ملك �شديقي واولده لال�شتثمار - بردبي /املركز التجاري 
2  -  هاتف  3888900-04 فاك�ض : 3552070-04    مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية 
الغرير  القت�شادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�شفي املذكور اأعاله لت�شفية 
بتاريخ 2017/5/14  دب��ي  ق��رار حماكم  دونيللي - �ض ذ م م   وذل��ك مبوجب 
واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2017/5/14  وعلى من لديه 
بدبي  الكائن  مكتبه  يف  املعني  امل�شفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�ض  اأي 
على العنوان املذكور اأعاله، م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق الثبوتية 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12039 بتاريخ 2017/6/6   
اعالن للح�شور امام حمكمة عجمان االحتادية االبتدائية

يف الدعوى رقم 2017/1012 - تظلم  -  بو�شاطة الن�شر          
بناء على طلب حمكمة عجمان الحتاية البتدائية 

اىل املدعى عليه / 1-1 / الت�شور لقطع غيار وا�شباغ ال�شيارات )وكيل خدمات( 2- يف تيك 
ل�شناعة الزيوت - ذ م م   3- حممد عبدالرقيب حممد عبدالر�شيد 4- ري�ض عثماين حممد 

عبدالر�شيد   جن�شيته / اقام املدعي / جن�شيته / عنوانه 
الدعوى برقم /2017/1012 )تظلم( - عجمان 

ومو�شوعها : تظلم 
فانت مكلف باحل�شور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل 
معتمد وذل��ك يف ال�شاعة 8.30 من يوم 21 �شهر يونيو ل�شنة 2017 م  - وذل��ك يف النظر يف 

الدعوى بو�شفك مدعي عليه 
حرر بتاريخ  2017/5/24 

  مكتب اإدارة الدعوى

  االمارات العربية املتحدة
وزارة االإقت�شاد
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العدد 12039 بتاريخ 2017/6/6   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/1137  جتاري كلي               

كمالي�ض  كي�شواين  2-فيجاي  م  م  ذ  �ض   - للتجارة  1-ال�شعب   / عليه  املدعي  اىل 
مبا  القامة  حمل  جمهويل  كي�شواين   لوميكاي  3-اي�شرتيليتا  كي�شواين  كومار 
احمد  : من�شور عبداهلل حممد  ع وميثله  م  �ض   - التجاري  دبي  بنك  املدعي/  ان 
الزرعوين   قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ 
 %12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م(   986686.87( وق��دره 
املوافق   التام.  وح��ددت لها جل�شة يوم الح��د   ال�شداد  املطالبة  وحتى  تاريخ  من 
2017/6/11  ال�شاعة 10.00 �ض بالقاعة Ch1.C.15 لذا فاأنت مكلف باحل�شور 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12039 بتاريخ 2017/6/6   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/1603  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-راجي�ض موكيني برابهاكاران  جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي/ بنك ام القيوين الوطني - �ض م ع وميثله : عبداهلل حمد عبداهلل عمران 
املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  ال�شام�شي    العمران 
والر�شوم  دره��م(   33.568.26( وق��دره  مببلغ  برابهاكاران  موطينى  راجي�ض  عليه 
يف  احلا�شل  ال�شتحقاق  تاريخ  من   %2.49 والفائدة   املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف 
املوافق   الرب��ع��اء   ي��وم  لها جل�شة  ال��ت��ام.  وح���ددت  ال�شداد  2011/11/25    وحتى 
2017/6/7   ال�شاعة 9.30 �ض بالقاعة Ch1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�شور 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12039 بتاريخ 2017/6/6   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/1361  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-براند اند ترندز  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ 
هوي�شل  علي  عبداهلل  را�شد   : وميثله  الهوميل  را�شد  بن  حممد  بن  �شلطان 
عليه   املدعي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد  النعيمي   
وامل�شاريف  بالر�شوم  املدعي عليه  وال��زام  باإعادة مبلغ وقدره )25.000 درهم( 
مع �شمول احلكم بالنفاذ املعجل دون كفالة.   وحددت لها جل�شة يوم الربعاء   
املوافق  2017/6/7  ال�شاعة 9.30 �ض بالقاعة Ch1.C.13 لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12039 بتاريخ 2017/6/6   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/230  عقاري كلي                 

اىل املدعي عليه / 1-مينك بروبارتي انرتبراي�شز 2- �شاميون جون ايفر�شت  جمهويل 
الدعوى  اأق����ام عليك  ق��د  اي���ج���وروف    امل��دع��ي/ فيا�شي�شالف  ان  الق��ام��ة مب��ا  حم��ل 
املدنية   - دبي  اإم��ارة  الكائن  املبيع )املحل(  العقار  بتثبيت ملكية  املطالبة  ومو�شوعها 
العاملية - حي اليونان )ا�ض - 6 ، ال 12( - للمدعي وذلك بالق�شاء ب�شحة ونفاذ مذكرة 
التفاهم املربمه بينهم املوؤرخه 2008/12/1 �شند البيع احلا�شل بني طرفيه والر�شوم 
وامل�شاريف والتعاب )جميع الطلبات مو�شحة تف�شيليا يف �شحيفة الدعوى(   وحددت 
 Ch1.B.8 لها جل�شة يوم اخلمي�ض  املوافق  2017/6/15  ال�شاعة 11.00 �ض بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12039 بتاريخ 2017/6/6   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/1366  مدين  جزئي              

ان املدعي/  اىل املدعي عليه / 1-ف���دران ددي��دك  جمهول حمل القامة مبا 
قد  البناي  علي  ح�شن  علي  ح�شني   : وميثله  فري�ض  هيلجا  كاترين  ���ش��وزان 
وقدره  مببلغ  عليه  املدعي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام 
التعوي�ض والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة واعادة  )30.000 درهم( قيمة 
الربعاء   ي��وم  لها جل�شة  وح��ددت  دره���م(    وت��ق��دره مببلغ )115.000  ال�شيارة 
املوافق  2017/6/14  ال�شاعة 9.30 �ض بالقاعة Ch1.B.10 لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12039 بتاريخ 2017/6/6   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/1725  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-  �شرياتا بويل حممد علي حممد �شرياتا بويل  جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي/ بنك ام القيوين الوطني - �ض م ع وميثله : عبداهلل حمد عبداهلل 
عمران العمران ال�شام�شي قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي 
عليه �شرياتا بويل حممد علي حممد �شرياتا بويل مببلغ وقدره )25.916.50 درهم( 
والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 2.49% من تاريخ  ال�شتحقاق احلا�شل 
يف 2011/11/25 وحتى ال�شداد التام و �شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.  وحددت 
 Ch1.C.12 لها جل�شة يوم الحد  املوافق  2017/6/11  ال�شاعة 9.30 �ض بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12039 بتاريخ 2017/6/6   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/979  جتاري جزئي              

اىل اخل�شم املدخل / 1-�شركة فيجني تامي منطقة حرة -  ذ م م  جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي/ اإيجور دوفنار وميثله : علي خلف ح�شني خلفاين احلو�شني   قد اأقام 
عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )409.867.40 
درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة  12% من تاريخ رفع الدعوى 
وحتى ال�شداد التام  والتعوي�ض مببلغ وقدره )1.000 درهم(   وحددت لها جل�شة يوم 
Ch1.C.13 لذا فاأنت  الثنني  املوافق  2017/6/12  ال�شاعة 9.30 �ض بالقاعة 
او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12039 بتاريخ 2017/6/6   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2012/700  تنفيذ عقاري   
اىل املنفذ �شده/1-�شنايل للعقارات - �ض ذ م م  جمهول حمل القامة 
ال�شادر  احلكم  مبوجب  يعقوب    حممد  التنفيذ/�شبري  طالب  ان  مبا 
يف الدعوى رقم 2009/820 ومبوجب التنفيذ املذكور رقمه اعاله نفيد 
درهم   565376 وق��دره  بذمتكم  املرت�شد  �شداد   -1  -  : يلي   علمكم مبا 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  ي��وم   15 خ��الل  املحكمة  خزانة  او  التنفيذ  لطالب 
الع��الن  وال فان املحكمة �شتتخذ الج��راءات القانونية بحقكم وذلك 

للعلم مبا جاء فيه ونفاذ مفعوله قانونا. 
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12039 بتاريخ 2017/6/6   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2017/264  تنفيذ عقاري   
اىل املنفذ �شده/1-فينتان جوزيف او رورك  جمهول حمل القامة مبا ان طالب 
التنفيذ/لويدز تي ا�ض بي بنك بي ال �شي وميثله : �شمري حليم كنعان   نعلنكم 
بتاريخ   الث��ن��ني  ي��وم  كلي  ع��ق��اري   2016/728 رق��م  ال��دع��وى  يف  ال�����ش��ادر  باحلكم 
وقدره  مبلغ  ب�شداد  بالزامكم   -1 وذل���ك  تنفيذيا  �شندا  باعتباره    2017/1/16
وت�شليمه  ال�شداد  بواقع 9% حتى متام  القانونية  والفائدة  درهم    )3220781.84(
اأو خزينة املحكمة خالل 15 يوم من تاريخ ن�شر هذا العالن     اىل طالب التنفيذ 
اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �شتبا�شر  املحكمة  فان  وعليه 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12039 بتاريخ 2017/6/6   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
                         يف الدعوى رقم  1936  تنفيذ عمايل 

ن��زي��ر  جم��ه��ول حم��ل القامة  ن��زي��ر حممد  اب��راه��ي��م  اىل املنفذ ���ش��ده/1- 
علي  ح�شني   : وميثله  احلرا�شة  خلدمات  باحل�شا  التنفيذ/  طالب  ان  مبا 
اعاله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  ل��وت��اه    عبدالرحمن 
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )19738( درهم اىل طالب التنفيذ او 
ما  نقدا  قيمتها  او  موطنه  اىل  ع��وده  تذكرة  اىل  بال�شافة  املحكمة  خزينة 
مل يكن قد التحق بخدمة �شاحب عمل اآخر.   وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12039 بتاريخ 2017/6/6   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
                         يف الدعوى رقم  2017/509   تنفيذ جتاري  

للتجارة  امل��دن  2-عا�شمة  دوجن��ب��و   واجن  �شدهما/1-  املنفذ  اىل 
العامة - ذ م م وميثلها واجن دوجنبو  جمهويل حمل القامة مبا ان 
طالب التنفيذ/يان جيانهوجن  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )89490( درهم 
اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12039 بتاريخ 2017/6/6   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
                         يف الدعوى رقم 2017/623   تنفيذ مدين  

اىل املنفذ �شده/1- عبدالكرمي �شيان احمد  جمهول حمل القامة 
مبا ان طالب التنفيذ/جرنا�ض لتاأجري ال�شيارات وميثلها / احمد 
نبي داد  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك 
او  التنفيذ  به وق��دره )5708( دره��م اىل طالب  املنفذ  املبلغ  بدفع 
خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية 
يوما من   15 املذكور خالل  بالقرار  اللتزام  بحقك يف حالة عدم 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12039 بتاريخ 2017/6/6   
انذار عديل بالن�شر
   رقم 2017/3332   

املنذر/م�شرف ابوظبي ال�شالمي -  بوكالة املحامي عبا�ض مهدي الطاهري 
املنذر اليه : فرا�ض ب�شام عبدالرحمن حموده     )جمهول حمل القامة(

حيث ان موكلي يداينكم مببلغ وقدره ) 48102.30  درهم( 
مبوجب قر�ض متويل ال�شيارة رقم : 21782  موديل : 2014 ، الفئة : دبي / H ، النوع : فولك�ض 

واجن جيتا - �شالون  ،  اللون : احمر 
يف  امل�شتحقة  املالية  الأق�شاط  �شداد  عن  امتناعكم  ب�شبب  ذمتكم  يف  مرت�شدة  املديونية  وه��ذه 
ال�شداد  اىل  ت��ب��ادروا  مل  انكم  ال  املديونية  ه��ذه  ب�شداد  لكم  مطالبتنا  من  الرغم  وعلى  ذمتكم 
حتى تاريخ هذا النذار ، وعليه نرجو ال�شتجابة لدواعي هذا النذار وذلك ب�شرعة �شداد املبلغ 
ا�شت�شدار  واإل �شوف ن�شطر اىل    ، الن�شر  اي��ام من تاريخ هذا  املرت�شد يف ذمتكم خالل �شبعة 
اأمرا ببيع املال املرهون )ال�شيارة املرهونة( ل�شالح البنك املنذر بال�شافة اىل حتميلكم الر�شوم 

وامل�شروفات مع حفظ كافة حقوق موكل الخرى جتاهكم. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12039 بتاريخ 2017/6/6   
انذار عديل بالن�شر
   رقم 2017/3337   

املنذر/م�شرف ابوظبي ال�شالمي -  بوكالة املحامي عبا�ض مهدي الطاهري 
املنذر اليه : عبداهلل حم�شن عبداهلل عيدرو�ض ال�شقاف      )جمهول حمل القامة(

حيث ان موكلي يداينكم مببلغ وقدره ) 77411.52  درهم( 
مبوجب قر�ض متويل ال�شيارة رقم : 75687  موديل : 2013 ، الفئة : دبي / M ، النوع : جيب 

راجنلر - ا�شتي�شن  ، اللون : ف�شي 
يف  امل�شتحقة  املالية  الأق�شاط  �شداد  عن  امتناعكم  ب�شبب  ذمتكم  يف  مرت�شدة  املديونية  وه��ذه 
ال�شداد  اىل  ت��ب��ادروا  مل  انكم  ال  املديونية  ه��ذه  ب�شداد  لكم  مطالبتنا  من  الرغم  وعلى  ذمتكم 
حتى تاريخ هذا النذار ، وعليه نرجو ال�شتجابة لدواعي هذا النذار وذلك ب�شرعة �شداد املبلغ 
ا�شت�شدار  واإل �شوف ن�شطر اىل    ، الن�شر  اي��ام من تاريخ هذا  املرت�شد يف ذمتكم خالل �شبعة 
اأمرا ببيع املال املرهون )ال�شيارة املرهونة( ل�شالح البنك املنذر بال�شافة اىل حتميلكم الر�شوم 

وامل�شروفات مع حفظ كافة حقوق موكل الخرى جتاهكم. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12039 بتاريخ 2017/6/6   
انذار عديل بالن�شر
   رقم 2017/3336   

املنذر/م�شرف ابوظبي ال�شالمي -  بوكالة املحامي عبا�ض مهدي الطاهري 
املنذر اليه : رائد �شمري احمد قنديل      )جمهول حمل القامة(

حيث ان موكلي يداينكم مببلغ وقدره ) 56960.42  درهم( 
مبوجب قر�ض متويل ال�شيارة رقم : 86953  موديل : 2010 ، الفئة : دبي / O ، النوع : اودي 

A5 - �شالون  ، اللون : ف�شي 
يف  امل�شتحقة  املالية  الأق�شاط  �شداد  عن  امتناعكم  ب�شبب  ذمتكم  يف  مرت�شدة  املديونية  وه��ذه 
ال�شداد  اىل  ت��ب��ادروا  مل  انكم  ال  املديونية  ه��ذه  ب�شداد  لكم  مطالبتنا  من  الرغم  وعلى  ذمتكم 
حتى تاريخ هذا النذار ، وعليه نرجو ال�شتجابة لدواعي هذا النذار وذلك ب�شرعة �شداد املبلغ 
ا�شت�شدار  واإل �شوف ن�شطر اىل    ، الن�شر  اي��ام من تاريخ هذا  املرت�شد يف ذمتكم خالل �شبعة 
اأمرا ببيع املال املرهون )ال�شيارة املرهونة( ل�شالح البنك املنذر بال�شافة اىل حتميلكم الر�شوم 

وامل�شروفات مع حفظ كافة حقوق موكل الخرى جتاهكم. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12039 بتاريخ 2017/6/6   
انذار عديل بالن�شر
   رقم 2017/3340   

املنذر/م�شرف ابوظبي ال�شالمي -  بوكالة املحامي عبا�ض مهدي الطاهري 
املنذر اليه : �شونيل لوي�ض �شتالني بوي لوي�ض �شتالني     )جمهول حمل القامة(

حيث ان موكلي يداينكم مببلغ وقدره ) 50281.88  درهم( 
مبوجب قر�ض متويل ال�شيارة رقم : 52427  موديل : 2013 ، الفئة : دبي / O ، النوع : فورد 

اك�شدي�شن - ا�شتي�شن  ، اللون : ازرق 
يف  امل�شتحقة  املالية  الأق�شاط  �شداد  عن  امتناعكم  ب�شبب  ذمتكم  يف  مرت�شدة  املديونية  وه��ذه 
ال�شداد  اىل  ت��ب��ادروا  مل  انكم  ال  املديونية  ه��ذه  ب�شداد  لكم  مطالبتنا  من  الرغم  وعلى  ذمتكم 
حتى تاريخ هذا النذار ، وعليه نرجو ال�شتجابة لدواعي هذا النذار وذلك ب�شرعة �شداد املبلغ 
ا�شت�شدار  واإل �شوف ن�شطر اىل    ، الن�شر  اي��ام من تاريخ هذا  املرت�شد يف ذمتكم خالل �شبعة 
اأمرا ببيع املال املرهون )ال�شيارة املرهونة( ل�شالح البنك املنذر بال�شافة اىل حتميلكم الر�شوم 

وامل�شروفات مع حفظ كافة حقوق موكل الخرى جتاهكم. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12039 بتاريخ 2017/6/6   
انذار عديل بالن�شر
   رقم 2017/3335   

املنذر/م�شرف ابوظبي ال�شالمي -  بوكالة املحامي عبا�ض مهدي الطاهري 
املنذر اليه : احمد �شكري عبدالعزيز �شلطان      )جمهول حمل القامة(

حيث ان موكلي يداينكم مببلغ وقدره ) 25920.34  درهم( 
مبوجب قر�ض متويل ال�شيارة رقم : 27630  موديل : 2014 ، الفئة : دبي / O ، النوع : هيونداي 

الينرتا - �شالون  ، اللون : ابي�ض 
يف  امل�شتحقة  املالية  الأق�شاط  �شداد  عن  امتناعكم  ب�شبب  ذمتكم  يف  مرت�شدة  املديونية  وه��ذه 
ال�شداد  اىل  ت��ب��ادروا  مل  انكم  ال  املديونية  ه��ذه  ب�شداد  لكم  مطالبتنا  من  الرغم  وعلى  ذمتكم 
حتى تاريخ هذا النذار ، وعليه نرجو ال�شتجابة لدواعي هذا النذار وذلك ب�شرعة �شداد املبلغ 
ا�شت�شدار  واإل �شوف ن�شطر اىل    ، الن�شر  اي��ام من تاريخ هذا  املرت�شد يف ذمتكم خالل �شبعة 
اأمرا ببيع املال املرهون )ال�شيارة املرهونة( ل�شالح البنك املنذر بال�شافة اىل حتميلكم الر�شوم 

وامل�شروفات مع حفظ كافة حقوق موكل الخرى جتاهكم. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12039 بتاريخ 2017/6/6   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/3338   

املنذر/م�شرف ابوظبي ال�شالمي -  بوكالة املحامي عبا�ض مهدي الطاهري 
املنذر اليه : بهاء ا�شماعيل ممدوح الكردي      )جمهول حمل القامة(

حيث ان موكلي يداينكم مببلغ وقدره ) 132917.40  درهم( 
مبوجب قر�ض متويل ال�شيارة رقم : 14363  موديل : 2014 ، الفئة : دبي / E ، النوع : تويوتا 

ابي�ض   : اللون   ، ا�شتي�شن   - كروزر   FJ
يف  امل�شتحقة  املالية  الأق�شاط  �شداد  عن  امتناعكم  ب�شبب  ذمتكم  يف  مرت�شدة  املديونية  وه��ذه 
ال�شداد  اىل  ت��ب��ادروا  مل  انكم  ال  املديونية  ه��ذه  ب�شداد  لكم  مطالبتنا  من  الرغم  وعلى  ذمتكم 
حتى تاريخ هذا النذار ، وعليه نرجو ال�شتجابة لدواعي هذا النذار وذلك ب�شرعة �شداد املبلغ 
ا�شت�شدار  واإل �شوف ن�شطر اىل    ، الن�شر  اي��ام من تاريخ هذا  املرت�شد يف ذمتكم خالل �شبعة 
اأمرا ببيع املال املرهون )ال�شيارة املرهونة( ل�شالح البنك املنذر بال�شافة اىل حتميلكم الر�شوم 

وامل�شروفات مع حفظ كافة حقوق موكل الخرى جتاهكم. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12039 بتاريخ 2017/6/6   
انذار عديل بالن�شر
   رقم 2017/3331   

املنذر/م�شرف ابوظبي ال�شالمي -  بوكالة املحامي عبا�ض مهدي الطاهري 
املنذر اليه : نزار نور ناتاين      )جمهول حمل القامة(

حيث ان موكلي يداينكم مببلغ وقدره ) 61128.48  درهم( 
مبوجب قر�ض متويل ال�شيارة رقم : 72109  موديل : 2010 ، الفئة : دبي / O ، النوع : اودي   

ا�شتي�شن  ، اللون : ابي�ض   -  Q7
يف  امل�شتحقة  املالية  الأق�شاط  �شداد  عن  امتناعكم  ب�شبب  ذمتكم  يف  مرت�شدة  املديونية  وه��ذه 
ال�شداد  اىل  ت��ب��ادروا  مل  انكم  ال  املديونية  ه��ذه  ب�شداد  لكم  مطالبتنا  من  الرغم  وعلى  ذمتكم 
حتى تاريخ هذا النذار ، وعليه نرجو ال�شتجابة لدواعي هذا النذار وذلك ب�شرعة �شداد املبلغ 
ا�شت�شدار  واإل �شوف ن�شطر اىل    ، الن�شر  اي��ام من تاريخ هذا  املرت�شد يف ذمتكم خالل �شبعة 
اأمرا ببيع املال املرهون )ال�شيارة املرهونة( ل�شالح البنك املنذر بال�شافة اىل حتميلكم الر�شوم 

وامل�شروفات مع حفظ كافة حقوق موكل الخرى جتاهكم. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12039 بتاريخ 2017/6/6   
انذار عديل بالن�شر
   رقم 2017/3342   

املنذر/م�شرف ابوظبي ال�شالمي -  بوكالة املحامي عبا�ض مهدي الطاهري 
املنذر اليه : الكرب ا�شكروف  )جمهول حمل القامة(

حيث ان موكلي يداينكم مببلغ وقدره ) 77682.90  درهم( 
 : ال��ن��وع   ،  O  / دب��ي   : الفئة   ،  2014  : م��ودي��ل    82439  : رق��م  ال�شيارة  مبوجب قر�ض متويل 

�شيفروليه امبال - �شالون  ، اللون : ا�شود 
يف  امل�شتحقة  املالية  الأق�شاط  �شداد  عن  امتناعكم  ب�شبب  ذمتكم  يف  مرت�شدة  املديونية  وه��ذه 
ال�شداد  اىل  ت��ب��ادروا  مل  انكم  ال  املديونية  ه��ذه  ب�شداد  لكم  مطالبتنا  من  الرغم  وعلى  ذمتكم 
حتى تاريخ هذا النذار ، وعليه نرجو ال�شتجابة لدواعي هذا النذار وذلك ب�شرعة �شداد املبلغ 
ا�شت�شدار  واإل �شوف ن�شطر اىل    ، الن�شر  اي��ام من تاريخ هذا  املرت�شد يف ذمتكم خالل �شبعة 
اأمرا ببيع املال املرهون )ال�شيارة املرهونة( ل�شالح البنك املنذر بال�شافة اىل حتميلكم الر�شوم 

وامل�شروفات مع حفظ كافة حقوق موكل الخرى جتاهكم. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12039 بتاريخ 2017/6/6   
انذار عديل بالن�شر
   رقم 2017/3347   

املنذر/م�شرف ابوظبي ال�شالمي -  بوكالة املحامي عبا�ض مهدي الطاهري 
املنذر اليه : هاين حممد حممد ال�شامي     )جمهول حمل القامة(

حيث ان موكلي يداينكم مببلغ وقدره ) 162582.70  درهم( 
مبوجب قر�ض متويل ال�شيارة رقم : 65076  موديل : 2015 ، الفئة : دبي / J ، النوع : ني�شان 

بات�شفايندر - ا�شتي�شن  ، اللون : ر�شا�شي  
يف  امل�شتحقة  املالية  الأق�شاط  �شداد  عن  امتناعكم  ب�شبب  ذمتكم  يف  مرت�شدة  املديونية  وه��ذه 
ال�شداد  اىل  ت��ب��ادروا  مل  انكم  ال  املديونية  ه��ذه  ب�شداد  لكم  مطالبتنا  من  الرغم  وعلى  ذمتكم 
حتى تاريخ هذا النذار ، وعليه نرجو ال�شتجابة لدواعي هذا النذار وذلك ب�شرعة �شداد املبلغ 
ا�شت�شدار  واإل �شوف ن�شطر اىل    ، الن�شر  اي��ام من تاريخ هذا  املرت�شد يف ذمتكم خالل �شبعة 
اأمرا ببيع املال املرهون )ال�شيارة املرهونة( ل�شالح البنك املنذر بال�شافة اىل حتميلكم الر�شوم 

وامل�شروفات مع حفظ كافة حقوق موكل الخرى جتاهكم. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12039 بتاريخ 2017/6/6   

انذار عديل بالن�شر
   رقم 2017/3330   

املنذر/م�شرف ابوظبي ال�شالمي -  بوكالة املحامي عبا�ض مهدي الطاهري 
املنذر اليه : طارق الداودي     )جمهول حمل القامة(

حيث ان موكلي يداينكم مببلغ وقدره ) 62519.36  درهم( 
ال��ن��وع :   ،  N ، الفئة : دب��ي /  مب��وج��ب ق��ر���ض مت��وي��ل ال�شيارة رق��م : 76477  م��ودي��ل : 2014 

ميت�شوبي�شي باجريو - جيب  ، اللون : ذهبي 
يف  امل�شتحقة  املالية  الأق�شاط  �شداد  عن  امتناعكم  ب�شبب  ذمتكم  يف  مرت�شدة  املديونية  وه��ذه 
ال�شداد  اىل  ت��ب��ادروا  مل  انكم  ال  املديونية  ه��ذه  ب�شداد  لكم  مطالبتنا  من  الرغم  وعلى  ذمتكم 
حتى تاريخ هذا النذار ، وعليه نرجو ال�شتجابة لدواعي هذا النذار وذلك ب�شرعة �شداد املبلغ 
ا�شت�شدار  واإل �شوف ن�شطر اىل    ، الن�شر  اي��ام من تاريخ هذا  املرت�شد يف ذمتكم خالل �شبعة 
اأمرا ببيع املال املرهون )ال�شيارة املرهونة( ل�شالح البنك املنذر بال�شافة اىل حتميلكم الر�شوم 

وامل�شروفات مع حفظ كافة حقوق موكل الخرى جتاهكم. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12039 بتاريخ 2017/6/6   

       اعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/1114  مدين جزئي

اىل املدعي عليه / 1- اجلر�ض الذهبي للمزاد العلني  جمهول حمل القامة مبا ان 
اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة  املدعي/ امري حممد ولد جمعه حممد قد 
بالزام املدعي عليه بالتنازل عن ال�شيارة او بدفع مبلغ وقدره )9500( درهم والر�شوم 
وامل�شاريف والفائدة 9% من تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ 
املعجل بال كفالة.  وحددت لها جل�شة يوم الثنني   املوافق  2017/7/10   ال�شاعة 8.30 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك  Ch1.B.10 لذا فاأنت مكلف باحل�شور  �ض بالقاعة 
اأي��ام على  او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة  بتقدمي ما لديك من مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12039 بتاريخ 2017/6/6   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/274  عقاري كلي

اىل املدعي عليه / 1-زبري عبدالعزيز جمهول حمل القامة مبا ان املدعي /  �شركة 
الدعوى  اأق��ام عليك  الكتبي  قد  ذ.م.م وميثله:هند حميد علي غدير  مارينا تريي�ض 
ال��وح��دة مبلغ  ���ش��راء  باقي ثمن  ي���وؤدي  ب��ان  امل��دع��ي عليه  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�شوعها 
ايو  �شنويا  بواقع %36  الغرامات  ب�شداد  املدعي عليه  وال��زام  درهم  وق��دره )813.122( 
من  اعتبارا  كذلك  غ��رام��ات  من  ي�شتحق  ما  وب�شداد  دره��م   )446.500( وق��دره  مبلغ 
تاريخ:2017/2/14 وحتى ال�شداد التام والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة. وحددت 
  Ch 1.B.8 : لها جل�شة يوم الربعاء املوافق 2017/6/14   ال�شاعة 11.00 �ض بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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املال والأعمال
اجلهة اجلمركية الأوىل على م�صتوى العامل

جمارك دبي حت�شل على �شهادة "موؤ�ش�شة مبتكرة معتمدة" من املعهد العاملي لالبتكار

ال�صني والهند وتايوان جتذب الزائرين

هاردوير اآند تولز دبي يختتم الدورة الـ 18 ب�شفقات واتفاقيات ملواد البناء واأدوات الت�شييد

•• دبي-الفجر:

مبتكرة  "موؤ�ش�شة  �شهادة  على  دب��ي  ج��م��ارك  ح�شلت 
بذلك  لت�شبح  لالبتكار  العاملي  املعهد  من  معتمدة" 
على  حت�شل  العامل  م�شتوى  على  جمركية  جهة  اأول 
هذه ال�شهادة، ما يعد اإجنازاً مهماً يف م�شرية البتكار 

يف الدائرة.
وي��ع��د امل��ع��ه��د ال��ع��امل��ي ل��الب��ت��ك��ار ه���و اجل��ه��ة العاملية 
البتكار  يف  معتمدة  �شهادات  مبنح  املخولة  الوحيدة 

للهيئات واملوؤ�ش�شات على امل�شتوى العاملي.
واج���ت���ازت دائ����رة ج��م��ارك دب���ي ب��ن��ج��اح ك��ب��ري عمليات 
العاملي  املعهد  خرباء  من  فريق  اأجراها  التي  التقييم 
الرئي�شية"  امل��ع��اي��ري  يف  ك��ام��ل  اأ���ش��ب��وع  ومل���دة  لالبتكار 
البتكار-احلوكمة-الأ�شخا�ض  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة- 
البيئة-التدريب-  ال��ق��ي��ادة-  -امل��ه��ام-ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا- 
املنبثقة  الفرعية  املعايري  امليزانية-التحفيز" وكذلك 
جمارك  مدير  م�شبح  حمبوب  اأح��م��د  واأع���رب  منها. 
�شهادة  على  دب��ي  ج��م��ارك  بح�شول  �شعادته  ع��ن  دب��ي 
"موؤ�ش�شة مبتكرة معتمدة" من املعهد العاملي لالبتكار، 
م�شرياً اإىل اأن الدائرة حتر�ض على ت�شجيع املوظفني 
واملديرين على تبنى خدمات جديدة مبتكره ملواجهة 
الفاعلة  وامل�شاركة  اإجن��ازات،  اإىل  التحديات وحتويلها 
يف دعم القدرات التناف�شية لالقت�شاد الوطني، بعد اأن 
اأ�شبحت دولة الإمارات العربية املتحدة تتقدم ب�شرعة 
يف موؤ�شرات التناف�شية على امل�شتوى العاملي ول تكتفي 

بال�شدارة الإقليمية.
وقال اإن ا�شرتاتيجية الدائرة لالبتكار تدعم تطلعات 
دبي يف ريادة البتكار عاملياً، حيث نحر�ض يف جمارك 

دب���ي ع��ل��ى حتقيق اأف�����ش��ل ال��ن��ت��ائ��ج يف جم���ال الب���داع 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  مبقولة  م�شرت�شدًة  والبتكار 
حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�ض الدولة، رئي�ض 
البتكار  "اأن  اهلل،  رع��اه  دب��ي،  حاكم  ال����وزراء،  جمل�ض 
يومية،  ومم��ار���ش��ة  ح��ك��وم��ي��ة،  ع����ادة  ي�شبح  اأن  ي��ج��ب 
وثقافة موؤ�ش�شية را�شخة، واأن هدف احلكومة اجلديد 
اأن تكون الأكرث ابتكاراً يف العامل، ول�شمان التميز يف 
تطبق  دبي  جمارك  تبدعها  التي  البتكارات  م�شتوى 
ال���دائ���رة يف ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ت��ه��ا ل��الب��ت��ك��ار اأح����دث واأه���م 
املعايري العاملية يف هذا املجال، من خالل تكوين الفرق 
لتتوىل  الدائرة  واإدارات  كافة قطاعات  املتخ�ش�شة يف 
وتقييمها  اجلديدة  البتكارات  وتلقي  الإب��داع  حتفيز 
اإىل  و�شوًل  التنفيذية  املراحل  اإىل  لتحويلها  متهيداً 
تطبيق هذه البتكارات لت�شبح جزءاً من دورة العمل 
اجلمركي يف الدائرة، ويف هذا الإطار  اأطلقت الدائرة 
البتكارات  وت�شنيف  لتقييم  الذكية  املبتكر  من�شة 
حتفيزاً ملبادرة تخ�شي�ض 10 �شاعات �شهرياً لكل اإدارة 
من اإدارات الدائرة للخروج بابتكارات تهدف اإىل تبني 
من��اذج عمل جديدة وتقدمي م��ب��ادرات وخ��دم��ات غري 
م�شبوقة وخارج نطاق التفكري التقليدي، ما ي�شهم يف 
نوعية يف منظومة اخلدمات احلكومية  نقلة  اإح��داث 
ب�شكل عام وخدمات جمارك دبي ب�شكل خا�ض، متا�شياً 

. X 10 مع مبادرة
عززت  الدائرة  طبقتها  التي  البتكارات  ان  اإىل  واأ�شار 
من ريادة الدائرة بح�شولها على اأهم واأكرب اجلوائز 
البتكارات  وال��ع��امل��ي��ة يف جم���ال  والإق��ل��ي��م��ي��ة  امل��ح��ل��ي��ة 
واخلدمات، حيث ح�شلت جمارك دبي على 11 اعتماداً 
اجلوائز  عدد  بلغ  كما  م�شبوقة،  غري  لبتكارات  عاملياً 

الإب����داع  دب���ي يف جم���ال  ال��ت��ي ح�شلت عليها ج��م��ارك 
والبتكار اأكرث من 62 جائزة عاملية واإقليمية وحملية 
بالإ�شافة  هذا   ،2016 عام  حتى   2010 العام  منذ 
الدورة  املبتكرين يف  للموظفني  دبي  و�شام  اإىل جائزة 

ال 20 لربنامج دبي لالأداء احلكومي املتميز.
ابتكار  اإدارة  م��دي��ر  جمعة  ح�����ش��ام  ث��م��ن  ج��ان��ب��ه  وم���ن 
اخلدمات يف جمارك دبي ح�شول الدائرة على �شهادة 
"موؤ�ش�شة مبتكرة معتمدة" من املعهد العاملي لالبتكار 
، موؤكداً ان هذا الإجناز دلياًل عملياً را�شخاً على ريادة 
الدائرة عامليا يف جمال البتكار، م�شرياً اإىل ان القيادة 

متوا�شلة  دب��ي تبذل ج��ه��وداً  دائ���رة ج��م��ارك  العليا يف 
لت�شجيع ودعم البتكار يف اخلدمات من خالل تنظيم 
ال��ت��وع��ي��ة وال���ت���دري���ب يف جم���ال البتكار  ور�����ض ع��م��ل 
وتوفري بيئة عمل حتفز على ال�شتقاللية يف التفكري 
وال�شلوكيات، حيث عقدت الدائرة العديد من الدورات 
ومنها  الب��ت��ك��ار،  ودع��م  لت�شجيع  وال��ور���ض  التدريبية 
60 قيادياً  اأيام ل�   3 تنظيم دورة تدريبية مكثفة ملدة 
تدريبية   دورة  ال��دائ��رة  ونظمت  ال��دائ��رة،  يف  وموظفاً 
يف  ج��دي��د  واب��ت��ك��ار  فر�شة   30 ع��دد  عنها  متخ�شت  

خمتلف جمالت العمل اجلمركي. 

•• دبي-الفجر:

الت�شييد  واأدوات  البناء  م��واد  معر�ض  منظمو  ك�شف 
عن   "2017 الأو���ش��ط  ال�شرق  تولز  اآن��د  "هاردوير 
وتايوان  والهند  ال�شني  من  امل�شاركة  الأجنحة  جناح 
قطاع  م��ن  تعزز  ناجحة  و�شفقات  اتفاقيات  اإب���رام  يف 

الإن�شاء يف املنطقة. 
وحظي املعر�ض التجاري، الذي اختتم اأعماله موؤخرا 
باإقبال  واملعار�ض،  للموؤمترات  ال��دويل  دب��ي  مركز  يف 
البناء  �شوق  يف  والعاملني  املتخ�ش�شني  الزائرين  من 

والت�شييد. 
وق����ال اأح��م��د ب��اول�����ض ال��رئ��ي�����ض ال��ت��ن��ف��ي��ذي يف مي�شي 

فرانكفورت ال�شرق الأو�شط، ال�شركة املنظمة للمعر�ض، 
اإن الهتمام يتزايد من قبل الأفراد والتجار وال�شارين 
اجلادين القادمني من منطقة اخلليج، بالإ�شافة اإىل 
ال�شركات املحلية من املهتمني ب�شوق الإن�شاء يف ال�شرق 
الأو�شط، وهو ما حدث ملعر�ض �شوق املعدات والأدوات 
ال���ذي ج��ذب ال�����ش��اري��ن اجل��ادي��ن، واأ���ش��اف ب��اول�����ض اأن 
ل�شوق  احلالية  القيمة  اإىل  اأ���ش��ارت  العاملية  الأب��ح��اث 
الأدوات واملاكينات يف الإم��ارات والتي ُتقدر باأكرث من 

درهم. مليارات   10
الأو�شط"  ال�����ش��رق  ت��ول��ز  اآن����د  "هاردوير  اأن  واع��ت��رب 
ال�شني  م��ن  للعار�شني  ج��ذاب��ة  اإط���الق  من�شة  ميثل 
والتفاعل مع  الأخ��رى،  املناطق  ومن  وتايوان  والهند 

ال�شرق  يف  القرار  و�شانعي  التجار  من  عري�ض  قطاع 
الأو�شط. 

و�شهد املعر�ض م�شاركة متميزة من ال�شركات ال�شينية 
يف ظل تنامي مكانة ال�شني كواحدة من اأهم امل�شدرين 

لالأدوات واملعدات.
وتوافد اآلف التجار من املنطقة على املعر�ض، و�شهد 
اجلناح ال�شيني زيارة العديد من الزوار من املهتمني 
العار�شني  اأه��م  بني  وم��ن  ال�شنع.  �شينية  باملنتجات 
ال�شينيني يف املعر�ض �شركة فوجان يوجن دوجن تولز 
خمتلفة،  باأحجام  اليدوية  الأدوات  اأطقم  تقدم  التي 
و�شركة �شنزن اأى جي اإل بال�شتك�ض، و�شركة زاجنياجن 
زوجن�شان  و�شركة  النوافذ،  اإط��ارات  تقدم  التي  فنجز 

الكرا�شي  ع��ج��الت  ت�شكيلة  ت��ق��دم  ال��ت��ي  كا�شرت  ف��ي��دا 
ال�شغرية.

املعدات  لت�شنيع  التايوانية  ال�شركات  اأنظار  وتوجهت 
والأدوات اإىل ال�شرق الأو�شط لتعزيز �شادراتهم، على 
التقليدية  الأ���ش��واق  تعانيه  ال��ذي  النمو  ب��طء  خلفية 
زيادة  اإىل  اأدى  ما  وه��و  واأوروب���ا،  ال�شمالية  اأمريكا  يف 

الهتمام باملناطق الديناميكية اجلديدة.
واملعدات  ل����الأدوات  الأو���ش��ط  ال�شرق  معر�ض  ويعترب 
مي�شي  تنظمه  ال���ذي  تولز"،  اآن���د  "هاردوير  والآلت 
ف��ران��ك��ف��ورت، ال��وح��ي��د يف امل��ن��ط��ق��ة امل��خ�����ش�����ض لآلت 
املعدنية  والأدوات  واملعدات  اليدوية  والأدوات  الطاقة 

وماكينات الور�ض والأعمال اخل�شبية. 

م�شرف اأبوظبي االإ�شالمي يوؤجل 
اأق�شاط عمالئه امل�شتحقة خالل رم�شان

•• اأبوظبي-الفجر:

اأعلن م�شرف اأبوظبي الإ�شالمي، جمموعة اخلدمات املالية الإ�شالمية 
التمويالت  ك��اف��ة  اأق�����ش��اط  ���ش��داد  ب��ت��اأج��ي��ل  اأن���ه �شيقوم  ام�����ض  ال���رائ���دة، 
�شهر  خ��الل  عمالئه  على  امل�شتحقة  ال�شيارات  ومت��وي��الت  ال�شخ�شية 
اإطار مبادرته ال�شنوية  اإ�شافية. ياأتي ذلك يف  اأي ر�شوم  يونيو من دون 
امل�شاعدة  خاللها  من  يهدف  والتي  الف�شيل  ال�شهر  مع  تتزامن  التي 
تغطية  العمالء وم�شاعدتهم على  كاهل  املالية عن  الأعباء  يف تخفيف 
املبارك  رم�شان  ب�شهر  ع��ادة  تقرتن  التي  والعالية  الإ�شافية  النفقات 

وعيد الفطر.
وقد باتت هذه املبادرة اإحدى التقاليد ال�شنوية التي يقوم بها امل�شرف 
لتمكينهم  ال�شداد  يف  مرونة  لعمالئه  يتيح  حيث  رم�شان،  �شهر  خالل 
من تغطية نفقاتهم متا�شياً مع التزامه الدائم بتوفري خدمات متميزة 
قطاع  رئي�ض  كينج،  فيليب  ق��ال  املنا�شبة،  ه��ذه  ويف  توقعاتهم.   تتجاوز 
اإن��ن��ا يف  الإ���ش��الم��ي:  اأبوظبي  ل��الأف��راد يف م�شرف  امل�شرفية  اخل��دم��ات 
على  ونحر�ض  لنا،  �شركاًء  عمالءنا  نعترب  الإ�شالمي  اأبوظبي  م�شرف 
توفري خيارات �شداد مرنة لهم يف الفرتات التي تقرتن بزيادة النفقات 
امل�شتمر  التزامنا  مع  متا�شياً  اخلطوة  ه��ذه  وتاأتي  لل�شيولة.  واحلاجة 
مواردهم  اإدارة  على  م�شاعدتهم  �شاأنها  من  بخدمات  عمالئنا  بتزويد 

املالية بفعالية وكفاءة. 
ومن �شاأن هذه اللفتة الطيبة تخفيف الأعباء املالية عن كاهل عمالئنا 
للتخطيط  اأم��ام��ه��م  اأو����ش���ع  واإت���اح���ة ف�شحة  وال��ع��ي��د،  رم�����ش��ان  خ���الل 
لعطالتهم لالأ�شهر القادمة .   و�شيتوا�شل امل�شرف مع العمالء الذين 
ي�شتوفون �شروط تاأجيل �شداد الأق�شاط بناًء على نوعية التمويل و�شجل 
العميل وعدد الدفعات امل�شتحقة، من خالل الر�شائل الن�شية الق�شرية 
)SMS(، علماً باأن هذا العر�ض ي�شري على الأق�شاط امل�شتحقة خالل 
1-30 يونيو اجل��اري، وللعمالء حرية رف�ض العر�ض يف حال  الفرتة 
مل يرغبوا بتاأجيل اأق�شاطهم.    ولكي يتمكن العميل من ال�شتفادة من 
ممن  يكون  اأن  الإ�شالمي  اأبوظبي  م�شرف  ي�شرتط  التاأجيل،  فر�شة 
اآخر ثالثة  ذلك  منتظم، مبا يف  ب�شكل  ال�شهرية  اأق�شاطه  ب�شداد  يلتزم 

اأق�شاط على الأقل، واأن يكون راتبه حموٌل اإىل امل�شرف. 

ال�شعودية تقرر منع �شركات الطريان القطرية 
وطائرات قطر من الهبوط يف مطاراتها فورا 

•• الريا�ض-وام: 

�شركات  ك��اف��ة  منع  ال�شعودية  امل���دين  ل��ل��ط��ريان  ال��ع��ام��ة  الهيئة  ق���ررت 
الطريان القطرية وطائرات دولة قطر من الهبوط يف مطارات اململكة 
�شركات  ك��اف��ة  مبنع  ق��ام��ت  اأن��ه��ا  اإىل  م�شرية  ف���ورا  ال�شعودية  العربية 
الطريان التجارية واخلا�شة امل�شجلة يف اململكة من الت�شغيل اإىل دولة 
قطر املبا�شر وغري املبا�شر وب�شكل فوري. وقالت الهيئة ام�ض اإنها قررت 
عبور  من  قطر  دول��ة  وط��ائ��رات  القطرية  ال��ط��ريان  �شركات  كافة  منع 
ال�شاعة  )اليوم(  الثالثاء  اعتبارا من  ال�شعودية  العربية  اململكة  اأج��واء 
العاملي املوحد مو�شحة اأنه على كافة �شركات  التوقيت  ح�شب   00.01
الطريان والطائرات غري امل�شجلة يف اململكة اأو دولة قطر والراغبة يف 
العامة  الهيئة  التوا�شل مع  واإليها  دولة قطر  اململكة من  اأج��واء  عبور 
الإجراءات  ملعرفة  تاريخه  اأ�شبوع من  ال�شعودي خالل  املدين  للطريان 
وي���اأت���ي هذا  ال�����ش��ع��ودي��ة.  الأج�����واء  الت�شغيل ع��رب  ال���الزم���ة ل���ش��ت��م��رار 
�شركات  لكافة  امل��دين  للطريان  العامة  الهيئة  اأ�شدرته  ال��ذي  التعميم 
الطريان امل�شغلة من مطارات اململكة العربية ال�شعودية واإليها بناء على 
الدبلوما�شية  العالقات  قطع  ب�شاأن  اململكة  حكومة  من  ال�شادر  البيان 

والقن�شلية مع دولة قطر.

افتتاح معر�ض منتجات مركز 
م�شارات بغرفة ال�شارقة

•• ال�شارقة -وام:

ال�شارقة  الهاجري مدير عام غرفة جتارة و�شناعة  افتتح �شعادة خالد 
 2016 ام�ض املعر�ض اخلتامي ملنتجات مركز م�شارات للعام الدرا�شي 
� 2017 �شنع باإيدينا يف مقر الغرفة بح�شور عدد من رجال الأعمال 
وممثلي ال�شركات وخمتلف اجلهات املجتمعية. وا�شاد الهاجري باملهنية 
والتمكني  للتطوير  ملنتجات طالب مركز م�شارات  الرفيعتني  واجل��ودة 
خالل  الهاجري  ا�شتمع  و  الإن�شانية  للخدمات  ال�شارقة  ملدينة  التابع 
جولة يف اأرجاء املعر�ض اإىل �شرح واف عن طبيعة عمل كل ور�شة واآليات 
ال�شرح برباعة الطلبة ذوو  املنتجات التي تقدمها حيث قدم هذا  �شنع 
الإعاقة. وعربت �شعادة منى عبد الكرمي اليافعي مدير مدينة ال�شارقة 
الإعاقة  ذوي  بالطلبة  واع��ت��زازه��ا  فخرها  ع��ن  الإن�����ش��ان��ي��ة  للخدمات 
وا�شحة  ر�شالة  باإيدينا  �شنع  اأن  اإىل  واأ���ش��ارت   . القيمة  ومبنتجاتهم 
الإعاقة  ذوي  الأ�شخا�ض  وم�شاندة  دع��م  لزيادة  املجتمع  اإىل  ومبا�شرة 
وق��درت��ه��م على  وتدريبهم  تعليمهم  ال��دع��م يف  ه��ذا  ب��ه  ي�شهم  مل��ا  ن��ظ��راً 

الندماج بفعالية اأكرث يف املجتمع.
للتطوير  م�شارات  مركز  مدير  حديد  بطي  �شعيد  اأو���ش��ح  جانبه  وم��ن 

. اإبداعية  فنية  قطعة  والتمكني اأن معر�ض �شنع باإيدينا ي�شم 500 

"اإمباور" ت�شتعد لتزويد خدمة تربيد 
املناطق يف منطقة اجلداف بدبي 

•• دبي -وام:

اإ�شتعدادها  اأعلنت موؤ�ش�شة الإمارات لأنظمة التربيد املركزي "اإمباور" عن 
يف  اجل���داف  منطقة  يف  بال�شركة  اخلا�شة  املناطق  تربيد  خدمة  لتوفري 
دب���ي ب��ط��اق��ة ت��ربي��دي��ة ت��ت��ج��اوز ح��اج��ز 30 األ���ف ط��ن ل��الأب��ن��ي��ة وامل�شاريع 
�شعفار  ب��ن  اأح��م��د  وق��ال   . املنطقة  ه��ذه  يف  امل��ت��واج��دة  والتجارية  ال�شكنية 

اإن  لإم��ب��اور  التنفيذي  الرئي�ض 
التو�شع هو ج��زء من منو  ه��ذا 
م�شاريع ال�شركة يف جميع اأنحاء 
"اإمباور"  و�شتقدم  دب��ي  اإم���ارة 
اجلاهزة  للم�شاريع  خدماتها 
وامل�������ش���اري���ع حت����ت الن�������ش���اء يف 

منطقة اجلداف .
تربيد  خ����دم����ة  اأن  واأو�������ش������ح 
امل����ن����اط����ق ه�����ي اأح��������د احل���ل���ول 
مل�����واج�����ه�����ة ال����ت����غ����ري امل����ن����اخ����ي 
الأخ�شر  لالقت�شاد  والتحول 
على  التكاليف  تقلل  فاخلدمة 
بخف�ض  وت�����ش��اه��م  امل�����ش��ت��ه��ل��ك 

وتوفر  ال���ك���رب���ون���ي���ة  ال��ب�����ش��م��ة 
خدمات تربيد اأكرث جودة كما اأن خدمة تربيد املناطق ت�شتهلك طاقة اأقل 
ويف  حاليا  امل�شتخدمة  التقليدية  التربيد  خدمات  من  باملائة   50 بن�شبة 
منطقة حتتاج خدمات التربيد على مدار العام فاإن خدمة تربيد املناطق 

هي احلل املثايل دائما .
يذكر اأنه مت تبني خدمة تربيد املناطق يف العديد من املناطق يف دبي حيث 
النبعاثات  ن�شبة  تقليل  يف  ي�شاهم  للتربيد  فعال  نظاما  اخل��دم��ة  تقدم 
تربيد  حلول  توفري  يف  اإمباور  كفاءة  �شجعت  وقد  كبري  ب�شكل  الكربونية 
مناطق متتاز بالأمان واملوثوقية وبكونها �شديقة للبيئة على تعزيز الثقة 
لل�شركات  اهتمام  حمط  اخلدمة  وجعلها  عموما  املناطق  تربيد  بخدمة 
العامة واخلا�شة على حد �شواء باإعتبارها و�شيلة لتحقيق التنمية امل�شتدامة 

التي ت�شتفيد منها الأجيال احلالية والقادمة.

الدوالر ي�شتقر واالإ�شرتليني يت�شرر 
لفرتة وجيزة بعد هجوم لندن 

الذهب يرتفع الأعلى م�شتوى منذ اأواخر 
اأبريل بعد بيانات اأمريكية �شعيفة 

•• لندن-رويرتز: 

تعافى الدولر ام�ض الثنني من اأدنى م�شتوى يف �شبعة 
اأ�شهر والذي �شجله الأ�شبوع املا�شي مرتفعا اأمام اليورو 
وال���ني لكنه م��ا زال ي��ب��دو م��ه��ددا يف ح��ال��ة جت��دد حالة 
للبنك  النقدية  ال�شيا�شات  جلنة  اجتماع  بعد  التفاوؤل 

املركزي الأوروبي هذا الأ�شبوع.
يتذبذب مدفوعا  الذي  كما تعايف اجلنيه ال�شرتليني، 
العامة  النتخابات  قبيل  املتباينة  ال��راأي  با�شتطالعات 
هجوم  بعد  اخلمي�ض،  ي��وم  بريطانيا  يف  �شتجرى  التي 
اأدى اإىل انخفا�ض وجيز يف  اأم�ض الأول  يف و�شط لندن 

التعامالت املبكرة باآ�شيا.

وهبط اليورو باأكرث من 0.1 باملئة اإىل 1.1270 دولر 
لكنه ما زال قريبا جدا من امل�شتوى املرتفع الذي �شجله 
وارتفعت  دولر.   1.1285 بلغ  عندما  اجلمعة  ي��وم 

العملة الأمريكية 0.1 باملئة اأي�شا اإىل 110.48 ين.
الدول  ع��م��الت جمموعة  ب��ني  اأخ���رى  اأن حت��رك��ات  بيد 
�شبه  الأمريكية  العملة  موؤ�شر  اأب��ق��ت  املتقدمة  الع�شر 
م�����ش��ت��ق��ر م��ق��ارن��ة م���ع اإغ�����الق ي���وم اجل��م��ع��ة ال����ذي بلغ 

.96.756
ومل ي�شجل ال�شرتليني تغريا يذكر مقارنة مع اإغالق 
اجلمعة الذي �شجل فيه 1.2885 دولر وارتفع 0.1 
ال�شاعة  بحلول  بن�ض   87.14 اإىل  ال��ي��ورو  اأم���ام  باملئة 

بتوقيت جرينت�ض.  0906

•• لندن-رويرتز:

ارتفع الذهب لأعلى م�شتوى يف �شتة اأ�شابيع بعد بيانات 
اأ�شعفت  ال��ت��ي  ل��الآم��ال  املخيبة  الأم��ري��ك��ي��ة  ال��وظ��ائ��ف 
يف  الفائدة  لأ�شعار  قوية  ارت��ف��اع��ات  موجة  احتمالت 

اأكرب اقت�شاد يف العامل.
وت��ب��اط��اأ من��و ال��وظ��ائ��ف يف ال��ولي��ات امل��ت��ح��دة يف مايو 
ال�شهرين  التوظيف يف  اأي��ار يف حني تراجعت مكا�شب 
اأن  اإىل  ي�شري  مب��ا  الأول��ي��ة  التقديرات  ع��ن  ال�شابقني 

�شوق العمل يفقد الزخم.
لالأوقية  دولر   1280.10 ع��ن��د  ال��ذه��ب  وا���ش��ت��ق��ر 
)الأون�شة( بحلول ال�شاعة 1132 بتوقيت جرينت�ض 

بعد اأن �شجل مكا�شب 1.1 يف املئة يوم اجلمعة. وبلغ 
دولرا   1282 املبكرة  التعامالت  يف  الأ�شفر  املعدن 

لالأوقية وهو الأعلى منذ 21 اأبريل ني�شان.
وارتفع الذهب يف املعامالت الآجلة بالوليات املتحدة 

لالأوقية. دولر   1282.70 اإىل  املئة  يف   0.2
البالديوم  �شجل  الأخ���رى  النفي�شة  امل��ع��ادن  ب��ني  وم��ن 
عند   2014 اأي��ل��ول  �شبتمرب  منذ  ل��ه  م�شتوى  اأع��ل��ى 

ام�ض. لالأوقية  دولر   847.90
و���ش��ج��ل��ت ال��ف�����ش��ة م�����ش��ت��وى م��رت��ف��ع��ا ع��ن��د 17.59 
اأبريل   26 منذ  الأع��ل��ى  وه��و  اجلل�شة  بداية  يف  دولر 
ني�شان. ونزل البالتني 0.3 يف املئة اإىل 949 دولرا 

لالأوقية.

درهم ..النقد  78.3مليار 
امل�شدر من م�شرف االإمارات 

املركزي خالل 4 �شهور
•• اأبوظبي-وام:

يف  امل�شدر  النقد  اجمايل  بلغ 
78.3 مليار  الم���ارات  دول��ة 
الأول  ال���ث���ل���ث  خ�����الل  دره������م 
ب���زي���ادة   2017 ال����ع����ام  م����ن 
درهم  م��ل��ي��ون   790 ق��دره��ا 
م����ق����ارن����ة م�����ع ن���ه���اي���ة ال���ع���ام 
فيه  و���ش��ل��ت  ال����ذي   2016
 77.55 ن��ح��و  اىل  ال��ق��ي��م��ة 
وذل����ك بح�شب  دره����م  م��ل��ي��ار 
الإمارات  م�شرف  اح�����ش��اءات 
خالل  من  ويت�شح   . املركزي 
امل�شرف  ال�شادرة عن  الرقام 
املركزي اأن اجمايل ا�شداراته 
بلغت  ال��ن��ق��دي��ة  الأوراق  م���ن 
درهم  مل�شار  قيمتها77.2 
ابريل  �شهر  نهاية  يف  تقريبا 
 1% ن�شبتها  ب��زي��ادة  املا�شي 
م����ق����ارن����ة م�����ع ن���ه���اي���ة ال���ع���ام 
فيه  و���ش��ل��ت  ال����ذي   2016
مليار   76.423 ال��ق��ي��م��ة 
درهم . وعلى �شعيد ا�شدارات 
امل���������رك���������زي من  امل�������������ش������رف 
امل�شكوكات النقدية فقد بلغت 
درهم  مليار   1.137 قيمتها 
مليار   1.121 م��ع  م��ق��ارن��ة 
درهم يف نهاية العام 2016. 
قيمة  و�شلت  فقد  وتف�شيال 
ا�شدارات امل�شرف من العملة 
الورقية 76.11 مليار درهم 
يف ���ش��ه��ر ي���ن���اي���ر امل���ا����ش���ي ثم 
ارتفعت اىل 76.413 مليار 
دره���م خ��الل ف��رباي��ر وقفزت 
مليار   78.99 م�شتوى  اىل 
درهم يف مار�ض قبل ان ت�شتقر 
مليار   77.2 ع��ن��د  جم�����ددا 

درهم يف �شهر ابريل .
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املال والأعمال

معهد "�صوات املهني التخ�ص�صي" لتوفري التدريبات يف جمال الطريان وال�صحن وال�صالمة 

بــرنامج جتــار دبــي يـطلق ثـالـث م�شـاريـعه للـعام 2017

الدوحة واإىل  من  رحالتها  جميع  تعلق  دبي  وفالي  والعربية  االإمارات  للطريان" وطريان  "االحتاد 

للطاقة دبي  بور�شة  يف  عمان  خلام  االآجل  العقد  ت�شوية  �شعر  للربميل  دوالرا   48.87

•• دبي-الفجر: 

يف اإط��ار دعمه ل��رواد الأعمال من ال�شباب 
املواطن، وم�شاعدتهم على حتقيق اأفكارهم 
ال���ع���م���ل، د�ّشن  ����ش���وق  ال��ت��ج��اري��ة ودخ������ول 
ب��رن��ام��ج جت���ار دب���ي، اأح���د م���ب���ادرات غرفة 
ريادة  لدعم  النوعية  دبي  و�شناعة  جت��ارة 
جديداً  جتارياً  م�شروعاً  موؤخراً  الأعمال، 
يف  التخ�ش�شي  املهني  ���ش��وات  معهد  وه��و 
ب��دب��ي، مم��ا ي��رف��ع عدد  ال��ق��ره��ود  منطقة 
امل�شاريع التي د�شنها الربنامج منذ اإطالقه 

اإىل 28 م�شروعاً جتارياً. 
املعهد الدكتور عي�شى  اإطالق  و�شهد حفل 
ب�شتكي، رئي�ض جامعة دبي وعدٍد من اأبرز 
اإىل  ال��دول��ة،  بالإ�شافة  رج��ال الأعمال يف 

�شاحب امل�شروع حممد بدر جاين. 
التخ�ش�شي  املهني  ���ش��وات  معهد  ويعترب 
الطريان  جم����ال  يف  م��ت��خ�����ش�����ش��اً  م��ع��ه��داً 
وال�شحن واخلدمات اللوج�شتية وال�شالمة 
التدريبات يف جمال  توفري  اإىل  بالإ�شافة 
ميتاز  حيث  واللغة،  املعلومات  تكنولوجيا 
خرباء  م��ن  امل��ك��ّون  ال��ق��وي  بفريقه  املعهد 
اخل������ربة يف جمال  وم����درب����ني مي��ت��ل��ك��ون 

الطريان وال�شحن. 
اإم  ج��ي  "دي  �شبكة  م��ع  املعهد  ت��ع��اون  كما 
رائ���دة،  دول��ي��ة  منظمة  وه���ي   "DGM

ال��رئ��ي�����ش��ي يف ه��ول��ن��دا، ومعرتف  م��ق��ره��ا 
املواد  وتو�شيل  نقل  يف  كخرباء  دول��ي��اً  بها 
وال��ب�����ش��ائ��ع اخل���ط���رة ع���ن ال��ط��ري��ق اجلو 
يف  متواجدين  اأنهم  حيث  والبحر،  وال��رب 

اأكرث من 45 دولة عرب 6 قارات. 
النائب  ال�����ش��رياوي،  ه�شام  �شعادة  واع��ت��رب 
دبي  غ��رف��ة  اإدارة  جمل�ض  لرئي�ض  ال��ث��اين 
ورئي�ض هيئة الختيار والتحكيم يف برنامج 
جتار دبي، اإن اطالق م�شروع معهد �شوات 
لربنامج  ال��ث��ال��ث  ه��و  التخ�ش�شي  امل��ه��ن��ي 
اأن  جتار دبي خالل العام 2017، م�شرياً 
الربنامج يدعم با�شتمرار الأفكار التجارية 
الربنامج  اأن  م���وؤك���داً  امل���واط���ن،  ل��ل�����ش��ب��اب 
وعمل  التجارية،  الأف��ك��ار  تقييم  يف  �شاهم 
وا�شعة  ع���رب جم��م��وع��ة  ت��ط��وي��ره��ا  ع��ل��ى 
م��ن ال�����دورات ال��ت��دري��ب��ي��ة وال��ن�����ش��ائ��ح من 
وم�شاعدة  متكني  اإىل  بالإ�شافة  اخل��رباء، 

اأ�شحاب الأفكار على تطبيقها بنجاح.
و�شدد ال�شرياوي على اأهمية وجود خطط 
التجارية  الأف����ك����ار  ل��ت��ط��ب��ي��ق  م���درو����ش���ة 
لت�شبح  ال���ع���م���ل  خ�������ربات  م����ع  ودجم����ه����ا 
ملثل  اإط���الق  اأن  م��وؤك��داً  ن��اج��ح��ة،  م�شاريع 
هذه امل�شاريع يج�شد قدرة ال�شباب املواطن 
���ش��وق العمل،  ع��ل��ى الإب�����داع والب��ت��ك��ار يف 
التجارية مع خربات  الأفكار  وكيفية دمج 
العمل لت�شبح م�شاريع ت�شاهم يف النه�شة 

الق��ت�����ش��ادي��ة لإم����ارة دب���ي، م��ع��ت��رباً اأن اأي 
املواطنون هو جناح  ال�شباب  يحققه  جناح 

للوطن واملواطن وبيئة الأعمال. 
دبي  برنامج جتار  ان  اإىل  �شعادته  واأ�شاف 
�شنوات  غ�����ش��ون  يف  م�����ش��روع��اً   28 اأط��ل��ق 
الربنامج  اإل�����ت�����زام  ي��ظ��ه��ر  مم����ا  ق���ل���ي���ل���ة، 
با�شتمرار الدعم لرواد الأعمال املواطنني 
ولهذه امل�شرية، م�شرياً اإىل اأن الربنامج قام 
باإطالق مبادرات وم�شاريع ت�شكل ا�شتكماًل 
والإمكانات  ال��ق��درات  تطوير  يف  جل��ه��وده 
مثل  الأع��م��ال  رواد  م��ن  امل��واط��ن  لل�شباب 
الذكية"،  الأع��م��ال  ل���رواد  "دبي  م�شابقة 
اأ�شبحوا  ال���ث���الث  ال���ف���ائ���زي���ن  اأن  ح��ي��ث 

تلقائياً اأع�شاء �شمن الربنامج. 
وحتدث حممد بدر جاين، �شاحب امل�شروع 
التخ�ش�شي  املهني  �شوات  معهد  وموؤ�ش�ض 
اأن  معترباً  امل�����ش��روع،  بافتتاح  �شعادته  ع��ن 
هو  املعهد  هذا  لإطالقه  الرئي�شي  الهدف 
توفري التدريبات الالزمة لكافة الراغبني 
والتعليمية  العملية  م��ه��ارات��ه��م  بتطوير 
واخلدمات  وال�شحن  ال��ط��ريان  جم��ال  يف 
املتعلقة  ال�شالمة  وجم���الت  اللوج�شتية 
ب���امل���واد وال��ب�����ش��ائ��ع اخل���ط���رة، م�����ش��رياً اأن 
العام  املعهد جاءته يف  لهذا  تاأ�شي�شه  فكرة 
توفري  على  يركز  اأن  اأراد  حيث   2015
جمموعة من الدورات والتدريبات الأكرث 

اأن��ه بعد  حاجة يف دول��ة الإم���ارات، م�شيفاً 
ال��ع��زم والإ���ش��رار نحو هدفه،  عامني م��ن 
اأ�ش�ض املعهد مب�شاعدة فريق قوي ومتميز 
مكّون من خرباء ومدربني لديهم اخلربة 
واخلدمات  وال�شحن  ال��ط��ريان  جم��ال  يف 

اللوج�شتية واملواد اخلطرة. 
واأث��ن��ى ج��اين على ال��دع��م ال��ذي قدمه له 
التدريب  يف  وخ�شو�شاً  دبي  جتار  برنامج 
مب�شروعه  ال��ب��دء  كيفية  ح��ول  وال��ت��وج��ي��ه 
خ��رباء حمليني  له مب�شاعدة  والتخطيط 
بالتو�شع  رغ��ب��ت��ه  اإىل  م�����ش��رياً  وع��امل��ي��ني، 
املراتب  اإىل  مب�شروعه  والن��ت��ق��ال  ق��ري��ب��اً 
رائ�������داً يف  ي���ك���ون م�����ش��روع��ه  ال��ع��ل��ي��ا، واأن 
جم��ال ت��وف��ري ال��ت��دري��ب��ات وال�����دورات على 
ال�شعيدين املحلي والدويل، داعياً ال�شباب 
لعدم الرتدد يف دخول عامل ريادة الأعمال 

واإثبات اأنف�شهم يف �شوق العمل.
برناجماً  دبي"  "جتار  م���ب���ادرة  وت��ع��ت��رب 
مل�شاعدتهم  ال�����ش��ب��اب  ب��ت��اأه��ي��ل  متخ�ش�شاً 
مب�شاريعهم  الأع���م���ال  ع���امل  دخ����ول  ع��ل��ى 
باملعرفة  مت�شلحني  واملتو�شطة،  ال�شغرية 
وامل�����ه�����ارات ال����الزم����ة ال���ت���ي ت�����ش��م��ن لهم 
املبتكرة  واأفكارهم  م�شروعاتهم  يف  النجاح 

والبداعية.
اإيجاد جيل  اإىل  دبي  وتهدف مبادرة جتار 
ال��ت��ج��ار يحاكي م��ه��ارة اجليل  ج��دي��د م��ن 

دب����ي، وذل����ك م���ن خالل  الأول م���ن جت���ار 
اأفكار  وتنمي  ترعى  تطوير  من�شة  توفري 
الأعمال من  ري��ادة  ال�شباب، وتعزز مفهوم 
توا�شل  و���ش��ب��ك��ات  ت��اأه��ي��ل��ي��ة  دورات  خ���الل 
ت�����ش��اع��ده��م يف حتويل  امل���ع���رف���ة،  ل���ت���ب���ادل 
عمٍل  ف���ر����ضٍ  اإىل  الإب����داع����ي����ة  اأف���ك���اره���م 

واقعية.
وتلتزم املبادرة روؤية �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
رئي�ض  نائب  مكتوم،  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد 
دبي  حاكم  ال���وزراء  جمل�ض  رئي�ض  الدولة 
الأعمال هي  ريادة  اأن  اأ�شا�ض  القائمة على 
نهجاً  امل�شرق،  امل�شتقبل  اإىل  الطرق  اأق�شر 

ور�شالًة يف العمل.
ويقوم برنامج جتار دبي على ثالث ركائز 
ومتكني،  وت��ط��وي��ر  تقييم،  وه��ي  اأ�شا�شية 
حيث ان ركيزة "تقييم" ت�شمل تقييم فكرة 
امل�شروع ومدى ا�شتيفائها ملتطلبات النجاح 
يف  تطبيقها،  على  الفكرة  �شاحب  وق���درة 
تطوير  ت�شمل  "تطوير"  رك��ي��زة  ان  ح��ني 
الفكرة،  ����ش���اح���ب  وق���������درات  اإم���ك���ان���ي���ات 
الالزمة  واخل�����ربات  ب���امل���ه���ارات  وت���زوي���ده 
ركيزة  تقوم  بينما  بنجاح،  فكرته  لتطبيق 
الفكرة  ���ش��اح��ب  مت��ك��ني  ع��ل��ى  "متكني" 
من تنفيذ م�شروعه عرب و�شائل خمتلفة، 
م�شروٍع  اإىل  فكرته  لتحويل  وم�شاعدته 

قائم على اأر�ض الواقع.

•• اأبوظبي-دبي -وام:

اأعلنت �شركة الحتاد للطريان تعليق جميع رحالتها 
املتجهة من واإىل الدوحة حتى اإ�شعار اآخر.

اإن اآخر  واأو�شحت الحتاد للطريان يف بيان لها ام�ض 
رحلة �شتغادر من اأبوظبي اإىل الدوحة هي الرحلة رقم 
EY399 يف متام ال�شاعة 02:45 فجرا بالتوقيت 
املحلي بتاريخ 6 يونيو بينما �شتغادر الرحلة الأخرية 
EY390 يف  رقم  اأبوظبي  اإىل  الدوحة  القادمة من 
 6 بتاريخ  املحلي  بالتوقيت  فجرا    04:00 ال�شاعة 
يونيو. ولفتت اإىل اأن الرحالت املقررة ام�ض املوافق 5 

يونيو 2017 �شتعمل ح�شب املعتاد.

واأكدت الحتاد للطريان اأنه يجري يف الوقت احلايل 
توفري خيارات بديلة للم�شافرين ممن لديهم حجوزات 
على منت رحالت الحتاد للطريان املتجهة اإىل ومن 
الدوحة مبا يف ذلك اإعادة قيمة التذكرة بالكامل فيما 
يخ�ض التذاكر غري امل�شتخدمة واإعادة احلجز جمانا 

اإىل اأقرب وجهة بديلة على �شبكة الحتاد للطريان.
ويف دبي اأعلنت �شركة " طريان الإمارات " تعليق جميع 

رحالتها من واإىل الدوحة حتى اإ�شعار اآخر.
اآخر  اإن  ام�����ض..  بيان لها  الإم���ارات يف  وقالت ط��ريان 
كيه  "ئي  رق���م  ال���دوح���ة  اإىل  دب���ي  م���ن  �شتقلع  رح��ل��ة 
بينما  يونيو..   6 ي��وم  فجر   2:30 ال�شاعة   "847
تغادر اآخر رحلة رقم "ئي كيه 848" من الدوحة اإىل 

دبي ال�شاعة 3:50 فجر اليوم ذاته.
واأ�شارت اإىل اأن رحالتها املقررة ام�ض من واإىل الدوحة 

�شتعمل كاملعتاد.
الذين  �شتتيح جلميع عمالئها  اأنها  ال�شركة  واأ�شافت 
حجزوا على رحالتها من واإىل الدوحة خيارات بديلة 
امل�شتخدمة  التذاكر غري  ا�شرتجاع قيمة  مبا يف ذلك 
اأخ���رى لطريان  اإىل وج��ه��ات  احل��ج��ز  اإع���ادة  اأو  كاملة 

الإمارات دون حتمل اأي ر�شوم اإ�شافية.
من جانبها اأعلنت �شركة " العربية للطريان " تعليق 
الثالثاء  اليوم  ابتداء من  الدوحة  واإىل  رحالتها من 

وحتى اإ�شعار اآخر.
واأو���ش��ح��ت ال��ع��رب��ي��ة ل��ل��ط��ريان يف ب��ي��ان��ه��ا ام�������ض.. اأن 

تغيري  ب��اإم��ك��ان��ه��م  ال���دوح���ة  اإىل  اأو  م���ن  امل�����ش��اف��ري��ن 
اأو  �شبكتها  ���ش��م��ن  اأخ�����رى  وج���ه���ات  اإىل  ح��ج��وزات��ه��م 

ا�شرتجاع قيمة التذاكر.
راأ���ض اخليمة  ال�شركة من  اإىل تعليق رحالت  واأ�شارت 

اىل الدوحة ابتداء من اليوم.
كما اأعلنت �شركة " فالي دبي " تعليق جميع رحالتها 

من واإىل الدوحة اعتبارا من اليوم.
امل�شافرين  على  اإن��ه  ام�ض  لها  بيان  ال�شركة يف  وقالت 
والدوحة  دبي  بني  لل�شفر  تذاكر  ب�شراء  قاموا  الذين 
يف  دب��ي  ف��الي  متجر  اأو  �شفرهم  وك��ي��ل  م��ع  التوا�شل 
الدوحة اأو من خالل مركز الت�شال يف دبي ل�شرتجاع 

قيمة التذاكر .

هيئة اأبوظبي لل�شياحة والثقافة: 1,6 

مليون عدد نزالء فنادق اأبوظبي خالل 

االأ�شهر االأربعة االأوىل من عام 2017
•• اأبوظبي-الفجر: 

والثقافة  لل�شياحة  اأبوظبي  هيئة  عن  �شادرة  حديثة  اإح�شاءات  ك�شفت 
عن ت�شجيل الإمارة ا�شتقبال 1،6 مليون نزيل فندقي منذ بداية العام 
احلايل وحتى نهاية �شهر اأبريل، بن�شبة منو قدرها %7 مقارنة بالفرتة 

ذاتها من عام 2016.
ووفقاً للتقرير ال�شهري الذي ن�شرته هيئة اأبوظبي لل�شياحة والثقافة، 
فقد �شجل �شهر اأبريل زيادة يف عدد زوار فنادق الإمارة على اأ�شا�ض �شنوي 
بلغت ن�شبتها %15، وهو ما ي�شتكمل الأداء القوي املحقق خالل الربع 
الدولية  الأ���ش��واق  اأب��رز  يف  املحقق  النمو  مع  ويتزامن  العام،  من  الأول 
واأملانيا،  املتحدة،  وال��ولي��ات  املتحدة،  واململكة  والهند،  لل�شني،  ال�شت 

واململكة العربية ال�شعودية.
املحليني  الفنادق  ن��زلء  زي��ادة ملحوظة يف عدد  اأبريل  �شهر  اأظهر  كما 
والذي بلغ 130 األف �شخ�ض، وذلك يف �شوء التح�شن امل�شجل يف كل من 

مناطق الإمارة الثالث: اأبوظبي ومنطقة العني ومنطقة الظفرة.
ويف هذا ال�شياق؛ قال �شعادة �شيف �شعيد غبا�ض، مدير عام هيئة اأبوظبي 
"نوا�شل جهودنا الرامية حلفز الهتمام بالإمارة،  لل�شياحة والثقافة: 
ول��ع��ل اأك���رث م��ا ي�شجعنا ع��ل��ى امل�����ش��ي ق��دم��اً ه��و ال��ن��ت��ائ��ج امل��ذه��ل��ة التي 
توا�شل حتقيق  والتي  فنادقنا  نزلء  على �شعيد عدد  موؤخراً  حققناها 

منو ملحوظ.
 ونتوقع جذب اهتمام املزيد من الأفراد ل�شتك�شاف روعة الإمارة فيما 
العام  م��دار  على  تقام  التي  بالفعاليات  اخلا�ض  برناجمنا  نطاق  نو�شع 

ونطور معامل جذب �شياحي عائلية وثقافية جديدة.
الأوىل  دورتها  خالل   2017 الثقافية  القمة  جمعت  غبا�ض:  واأ�شاف 
يف اأبريل املا�شي نخبة قادة قطاعات الفن والإعالم وال�شيا�شة الثقافية 
من 80 بلداً خمتلفاً، فيما ا�شتقطب معر�ض اأبوظبي الدويل للكتاب ما 
يزيد على 300 األف زائر. وت�شاهم هاتان الفعاليتان يف تر�شيخ روؤيتنا 

الرامية لتحويل الإمارة اإىل مركز ثقايف متناٍم ووجهة ثقافية عاملية .
وذكرت الهيئة اأن جامع ال�شيخ زايد الكبري قد �شاهم بدوره يف تر�شيخ 
املرتبة  يف  امل�شافرون  �شنفه  حيث  لأبوظبي،  املتنامية  الدولية  املكانة 
الثانية بني الوجهات ال�شياحية املف�شلة يف الإم��ارة لل�شنة الثانية على 
ال�شفر  الإل��ك��رتوين حلجز وتخطيط رح��الت  امل��وق��ع  ال��ت��وايل، بح�شب 
املا�شي  العام  زوار اجلامع يف  اإجمايل عدد  و�شل  اأدف��اي��زر، حيث  تريب 

اإىل 5،209.801
ووفقاً للهيئة، حافظت ال�شني على مكانتها كاأكرب �شوق خارجية م�شدرة 

لل�شياح.
اأبريل  �شهر  نهاية  حتى  منها  فندقياً  نزياًل  حيث �شجلت 131،253 
املتحدة  واململكة  نزياًل،   104،436 �شجلت  التي  الهند  تلتها  املا�شي، 
التي �شجلت 86،529 نزياًل. وقد ارتفع عدد نزلء الفنادق القادمني 
تاأ�شريات  منح  لتب�شيط  الأخ���رية  الإج����راءات  اإ���ش��دار  منذ  ال�شني  م��ن 
ال��دخ��ول ل���زوار الإم����ارة ال��ق��ادم��ني م��ن ال�شني وال��ذي��ن ب��ات باإمكانهم 
احل�شول على التاأ�شرية عند و�شولهم اإىل مطار اأبوظبي الدويل اأو اأي 

نقاط دخول اأخرى يف دولة الإمارات. 
والثقافة،  لل�شياحة  اأب��وظ��ب��ي  هيئة  قادتها  ال��ت��ي  ال��وف��ود  �شاهمت  كما 
تعزيز  يف  لها،  التابعة  ع�شر  الإح���دى  اخلارجية  مكاتبها  مع  بالتعاون 
نطاق حملة الرتويج ال�شياحي حكاية ا�شتثنائية عرب اإقامة �شل�شلة من 
اإىل  والتي ت�شمنت تنظيم زيارات  املعار�ض الإقليمية والدولية موؤخراً 

اململكة العربية ال�شعودية وال�شني واأملانيا وجنوب اأفريقيا.
مبا  ل��الإم��ارة،  ال�شياحي  للقطاع  ت���روج  اإ�شافية  وف���ود  ه��ن��اك  و�شيكون 
ي�شمل الفنادق ووكالء ال�شفر و�شركات اإدارة الوجهات ال�شياحية ومعامل 
اجلذب ال�شياحي، والتي �شتزور الوليات املتحدة واأوروبا والهند خالل 

الأ�شهر املقبلة من العام اجلاري.
وعالوة على القائمة املتنامية من الفعاليات التي تقام على مدار العام 
هذا  وال����زوار  للمقيمني  املخ�ش�شة  الثقافية  وال��ربام��ج  وامل��ه��رج��ان��ات 
العام، ت�شت�شيف اأبوظبي الدورة الأوىل من "اأم�شيات منارة ال�شعديات 
الرم�شانية" خالل الفرتة 4 – 17 يونيو 2017. وهو ما يوفر باقة 
وا�شعة من التجارب الثقافية الفريدة خالل �شهر رم�شان املبارك، وذلك 
البيع  وفر�ض  الإبداعية  والأن�شطة  الطهي  جت��ارب  من  جمموعة  عرب 

بالتجزئة والعرو�ض وور�ض العمل.

•• دبي -وام:

ارتفع �شعر ت�شوية العقد الآجل خلام عمان � ت�شليم 
� لدى تداوله يف بور�شة دبي  املقبل  اأغ�شط�ض  �شهر 
للطاقة ام�ض 0.35 دولر اأمريكي للربميل الواحد 
مقارنة ب�شعر ت�شويته ال�شابق ليبلغ 48.87 دولر 
 08:30 املحلي  بالتوقيت   12:30 ال�شاعة  عند 

بتوقيت غرينت�ض.
وتهدف بور�شة دبي للطاقة � هي اأول بور�شة دولية 
الآجلة  الطاقة  لعقود  الأو���ش��ط  ال�شرق  منطقة  يف 

وال�شلع �
 اإىل تزويد �شركات اإنتاج النفط واملتداولني والعمالء 
باأ�شعار  ال�شوي�ض  �شرق  التي تقع  بالأ�شواق  املهتمني 

تت�شم بال�شفافية للنفط اخلام.
وتعد البور�شة �� منذ افتتاحها عام 2007 �� اإحدى 
واأ�شبح  العامل  املتخ�ش�شة على م�شتوى  البور�شات 
عقدها الرئي�ض وهو العقد الآجل خلام عمان املعيار 
ال�شوق  اإىل  املتجه  اخل��ام  للنفط  موثوقية  الأك���رث 
التي ت�شهد منوا �شريعا �شرق ال�شوي�ض والأداة التي 
تعك�ض اقت�شادات املنطقة الآ�شيوية واأكرب عقد من 

وثالث  الفعلي  الت�شليم  حيث  م��ن  ال��ع��امل  يف  نوعه 
معيار �شعري للنفط اخلام يف العامل واملعيار الوحيد 

للنفط اخلام الذي يتم ت�شديره من عمان ودبي.
وت�شتخدم بور�شة دبي للطاقة يف كافة اأعمالها اأرقى 
اإليها  الأن��ظ��م��ة الإل��ك��رتون��ي��ة ال��ت��ي ميكن ال��و���ش��ول 
املراكز  منها  منطقة   20 م��ن  اأك���رث  م��ن  ان��ط��الق��ا 

املالية الرئي�شة يف اآ�شيا واأوروبا والوليات املتحدة.
� وهو  وتقع البور�شة داخل مركز دبي املايل العاملي 
اخلدمات  لتعزيز  اإن�شاوؤها  مت  ح��رة  مالية  منطقة 
املالية يف دولة الإمارات العربية املتحدة � وتخ�شع اإىل 
قوانني �شلطة دبي للخدمات املالية كما تتم مقا�شة 
و�شمان جميع التداولت من خالل جمموعة تابعة 

لبور�شة �شيكاغو التجارية.
ل��ل��ط��اق��ة م�����ش��روع م�شرتك  ب��ور���ش��ة دب���ي  اأن  ي��ذك��ر 
العماين  ال���ش��ت��ث��م��ار  و���ش��ن��دوق  القاب�شة  دب���ي  ب��ني 
متتلك  كما  التجارية  �شيكاغو  بور�شة  وجمموعة 
و���ش��رك��ات متخ�ش�شة يف  ع��امل��ي��ة  م��ال��ي��ة  م��وؤ���ش�����ش��ات 
تداول عقود الطاقة منها غولدمان �شاك�ض وجي بي 
مورغان ومورغان �شتانلي و�شل وفيتول و كونكورد 

اإنرجي اأ�شهما فيها.

العدد 12039 بتاريخ 2017/6/6   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2017/1936  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �شده/1- ابراهيم نزير حممد نزير جمهول حمل القامة مبا ان 
طالب التنفيذ/باحل�شا خلدمات احلرا�شة  وميثله:ح�شني علي عبدالرحمن 
اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ  لوتاه قد 
املنفذ به وقدره )19738( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�شافة 
اىل تذكرة عودة اىل موطنه او قيمتها نقدا ما مل يكن قد التحق بخدمة �شاحب 
عمل اخر.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12039 بتاريخ 2017/6/6   

       اإعادة اإعالن بالن�شر
   فـي  الدعوى 2017/1354  جتاري جزئي

����ض.ذ.م.م  جمهول حمل القامة  اىل املدعي عليه / 1-  روك بوتوم للتجارة العامة 
مبا ان املدعي/ ال�شماء الزرق لتجارة اللكرتونيات �ض.ذ.م.م قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�شوعها املطالبة بوقف �شرف ال�شيك وا�شرتداد ا�شل ال�شيك رقم )571825( بقيمة 
والر�شوم  الوطني  اخليمة  راأ���ض  بنك  على  وامل�شحوب  ام��ارات��ي  دره��م   )40000( مبلغ 
�ض   9.30 ال�شاعة   2017/6/12 املوافق  الثنني    يوم  جل�شة  لها  وح��ددت  وامل�شاريف. 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch 1.C.12 بالقاعة 
اأي��ام على  او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة  بتقدمي ما لديك من مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12039 بتاريخ 2017/6/6   

       اإعادة اإعالن بالن�شر
   فـي  الدعوى 2017/613  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1-�شركة التميت �شتاندر للخدمات الفنية �ض.ذ.م.م  جمهول 
حمل القامة مبا ان املدعي/ �شيد حممد كا�شف علي قد اأقام عليك الدعوى 
لها جل�شة  وامل�شاريف. وحددت  والر�شوم  �شريك  باخراج  املطالبة  ومو�شوعها 
 Ch 1.C.12 يوم الثنني   املوافق 2017/6/12 ال�شاعة 9.30 �ض بالقاعة 
لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12039 بتاريخ 2017/6/6   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/1360  مدين جزئي

اىل املدعي عليه / 1-رودريجو مارتن ديال ي�شال جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي/ �شولني بينويال دلي قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة 
وامل�شاريف  وال��ر���ش��وم  دره���م(   13.630( وق���دره  مببلغ  عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام 
الثنني  ي��وم   جل�شة  لها  وح��ددت  كفالة.  بال  املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�شمول 
Ch 2.D.17 لذا فاأنت  املوافق  2017/6/19   ال�شاعة 9.30 �ض بالقاعة 
مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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العدد 12039 بتاريخ 2017/6/6   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2017/131  جتاري كلي 
نان�شي   -3 توفيق  حممد  2-توفيق  ابو�شقرة  جراند  ومقهى  عليهم/1-مطعم  املحكوم  اىل 
املنعقدة  املحكمة حكمت بجل�شتها  بان  توفيق حممد توفيق جمهويل حمل القامة نعلنكم 
بتاريخ  2017/4/10  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح/بنك اخلليج الول فرع دبي بالزام 
املدعي عليهم بالت�شامن فيما بينهم بان يوؤدوا للبنك املدعي مبلغ )اربعة ماليني و�شتمائة 
و�شبعة وخم�شون الفا وخم�شمائة وواحد وخم�شون درهما واربعة فلو�ض( والفوائد القانونية 
بواقع 9% �شنويا من تاريخ قيد النزاع يف:2016/9/29 وحتى ال�شداد التام والزامكم امل�شاريف 
. حكما مبثابة  م��ن طلبات  ذل��ك  ع��دا  م��ا  املحاماة ورف�شت  ات��ع��اب  دره��م مقابل  ال��ف  ومبلغ 
احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العالن 
�شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12039 بتاريخ 2017/6/6   

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2017/1056  جتاري جزئي 

اىل املحكوم عليهما/1-فلورال فروت �ض.ذ.م.م 2- ابوبكر فريان كوتى ال�شومباتيل - عن نف�شه 
وب�شفته �شريك واملدير املخول بالتوقيع ل�شركة فلورال فروت �ض.ذ.م.م جمهويل حمل القامة 
املذكورة اعاله  الدعوى  بتاريخ  2017/5/10  يف  املنعقدة  املحكمة حكمت بجل�شتها  بان  نعلنكم 
ل�شالح/بنك ابوظبي الوطني بالزام املدعي عليهما بان يوؤديا بالت�شامن والتكافل للبنك املدعي 
مبلغ )ثالثمائة وت�شعة وت�شعني الف وت�شعمائة وثالثني درهم وت�شعة وت�شعني فل�شا( والفائدة 
القانونية بواقع 9% من تاريخ املطالبة الق�شائية احلا�شل يف:2017/1/30 وحتى متام ال�شداد 
والزمتهما بامل�شروفات ومببلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة . حكما مبثابة احل�شوري قابال 
لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12039 بتاريخ 2017/6/6   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2017/135  عقاري كلي 
اىل املحكوم عليه/1-حممد عبدال�شالم جمهول حمل القامة نعلنكم بان املحكمة 
حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ  2017/4/12  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح/
داماك كراون للعقارات املحدودة بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ وقدره 
املطالبة  تاريخ  به من  املق�شي  املبلغ  على   %9 بواقع  والفائدة  دره��م   )638555.77(
والف  وامل�شاريف  الر�شوم  الزامه  مع  ال�شداد  مت��ام  حتى  يف:2017/2/15  احلا�شل 
خالل  لال�شتئناف  قابال  احل�شوري  مبثابة  حكما   . املحاماة  ات��ع��اب  مقابل  دره��م 
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12039 بتاريخ 2017/6/6   
اعالن حكم بالن�شر

                    يف  الدعوى رقم 2017/494  احوال نف�س م�شلمني 
بان  نعلنكم  الق��ام��ة  حم��ل  جم��ه��ول  القمزي  ب��ن��دق  حممد  عتيق  ع��ل��ي��ه/1-اح��م��د  املحكوم  اىل 
املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2017/5/30 �شدر احلكم التايل:حكمت املحكمة مبثابة 
خلفان  الثاين  عليه  املدعي  بحق  وح�شوريا  املذكور  احمد  الول  عليه  املدعي  بحق  احل�شوري 
املذكور مبا يلي:1-الذن للمدعية عو�شة املذكورة بالزواج من خاطبها املدعي عليه الثاين خلفان 
�شلطان حممد بن تويه ال�شويدي وفق ما قرره ال�شرع بولية والدها املدعي عليه الول احمد 
عتيق حممد بندق القمزي ويف حالة عدم قيامه بتزويجها تكون بولية القا�شي او من ينيبه 
2-الزام املدعي عليهما بالر�شوم وامل�شاريف و 500 درهم اتعاب حماماة . حكما مبثابة احل�شوري 
قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12039 بتاريخ 2017/6/6   

اعالن حكم متهيدي بالن�شر
                    يف  الدعوى رقم 2017/872  جتاري كلي 

عبداملنان   -2 ذ.م.م  الغذائية  امل��واد  لتجارة  كارنيل  عليهم/1-�شركة  املدعي  اىل 
حمل  جمهويل  اع��وان  عبداملنان  زوج��ة  اع��وان  3-�شازية  اوان  اقبال  حممد  اوان 
القامة نعلنكم مبا ان املدعي/بنك دبي التجاري �ض.م.ع قد اقام الدعوى املذكورة 
التمهيدي  احلكم  ب��ت��اري��خ:2017/5/29  املحكمة حكمت  ب��ان  نعلنكم  وعليه  اع��اله 
املخت�ض  امل�شريف  اخلبري  بندب  املو�شوع  يف  الف�شل  وقبل  املحكمة  التايل:حكمت 
�شاحب الدور باجلدول وتكون مهمته وفق منطوق احلكم ال�شادر بتلك اجلل�شة ، 
وحددت لها املحكمة جل�شة يوم الثنني املوافق:2017/6/12 ال�شاعة:10:00 �شباحا 

يف القاعة:ch2.E.21 يف حالة عدم �شداد املدعي امانة اخلبري. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12039 بتاريخ 2017/6/6   
اعالن حكم متهيدي بالن�شر

                    يف  الدعوى رقم 2017/527  جتاري كلي 
���ض.ذ.م.م )�شركة ذات م�شوؤولية  العامة  اىل املدعي عليهما/1-فرونتيري للتجارة 
حمدودة( 2- رامني حممد ح�شن بيداري علمداري جمهويل حمل القامة نعلنكم 
مبا ان املدعي/بنك �شادرات ايران قد اقام الدعوى املذكورة اعاله وعليه نعلنكم بان 
املحكمة حكمت بتاريخ:2017/5/25 احلكم التمهيدي التايل:حكمت املحكمة وقبل 
الف�شل يف املو�شوع بندب اخلبري امل�شريف املخت�ض �شاحب الدور باجلدول وتكون 
مهمته وفق منطوق احلكم ال�شادر بتلك اجلل�شة ، وحددت لها املحكمة جل�شة يوم 
يف   ch2.E.21:القاعة يف  �شباحا  ال�شاعة:10:00  امل���واف���ق:2017/6/5  الثنني 

حالة عدم �شداد املدعي امانة اخلبري. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12039 بتاريخ 2017/6/6   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2017/178  عقاري كلي 
فرع   - الول  اخلليج  املدعي/بنك  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  ح�شني  عليه/1-حامد  املدعي  اىل 
بتاريخ   املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم  اأهلي  م�شطفى  عبدامللك  وميثله:حممد  دبي 
اتفاقية  بف�شخ   - دب��ي  ف��رع   - الول  اخلليج  ل�شالح/بنك  اع��اله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف    2017/5/14
الجارة املنتهية بالتملك )اتفاقية ايجار منتهية بالتملك( ومالحقها مو�شوع الدعوى عن الوحدة 
العقارية رق��م:1501 بالطابق رقم:15 - بناية كلوفر باي )KLOVER BAY( منطقة برج خليفة 
دبي ،وبالزام املدعي عليه بت�شليم الوحدة العقارية للمدعي خالية من ال�شواغل وبالغاء ا�شارة القيد 
العقاري )الجارة املنتهية بالتملك( الواردة ب�شهادة امللكية ل�شالح املدعي عليه التي مفادها )تخ�شع 
ملكية العقار اىل ترتيبات الجارة املنتهية بالتملك طبقا لعقد اليجارة املنتهي بالتملك وملحقاته 
املودع لدى الدائرة( والزمت املدعي عليه بالر�شوم وامل�شروفات ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة 
يوما  ثالثني  خالل  لال�شتئناف  قابال  احل�شوري  مبثابة  حكما   . طلبات  من  ذلك  عدا  ما  ورف�شت 
را�شد بن  ال�شيخ حممد بن  ال�شمو  با�شم �شاحب  الع��الن �شدر  لن�شر هذا  التايل  اليوم  اعتبارا من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12039 بتاريخ 2017/6/6   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/3633  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-الوزة الذهبية للتجارة �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي / �شارفجيت �شينغ لل �شينغ قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة 
مب�شتحقات عمالية وقدرها )11979.05 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )1000 درهم( 
والر�شوم وامل�شاريف رقم ال�شكوى:mb172045379ae  وحددت لها جل�شة 
يوم الثالثاء املوافق 2017/6/13 ال�شاعة 8.30 �ض مبكتب القا�شي لذا فاأنت مكلف 
باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات 
للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �شيكون 

مبثابة ح�شوري ، امرت املحكمة بتق�شري مدة العالن.
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12039 بتاريخ 2017/6/6   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2017/85  تنفيذ عقاري   
طالب  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جمهول  ليمتد   هولدينجز  �شيخ  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 

التنفيذ/اوليفري ناربوين وميثله:عبداهلل حممد حاجي علي العو�شي
ن��ع��ل��ن��ك��م ب��احل��ك��م ال�������ش���ادر يف ال���دع���وى رق�����������م:2016/287 ع���ق���اري ك��ل��ي ي����وم الحد 

بتاريخ:2016/10/26   باعتباره �شندا تنفيذيا وذلك:
1- بالزامكم ب�شداد مبلغ وقدره )4820110( درهم والفائدة القانونية بواقع 9% حتى 
اأو خزينة املحكمة خالل 15 يوم من تاريخ  متام ال�شداد وت�شليمه اىل طالب التنفيذ 

ن�شر هذا العالن. 
وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12039 بتاريخ 2017/6/6   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2017/202  تنفيذ عقاري   
ان  القامة مبا  ذ.م.م  جمهول حمل  العاملية لال�شتثمار  الم���ارات  �شركة  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 

طالب التنفيذ/جاجدي�ض كومار كوداباي نفاديا
نعلنكم باحلكم ال�شادر يف الدعوى رقم:2016/243 عقاري كلي يوم الحد بتاريخ:2016/10/13   

باعتباره �شندا تنفيذيا وذلك:
1- بالزامكم ب�شداد مبلغ وقدره )7913580( درهم والفائدة القانونية بواقع 9% حتى متام ال�شداد 

وت�شليمه اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة خالل 15 يوم من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
2- بطالن العقود املوؤرخة:2013/7/16 املربمة بني املدعي واملدعي عليها الوىل عن الوحدات 

مو�شوع الدعوى .
وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12039 بتاريخ 2017/6/6   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/1319  مدين جزئي

اىل املدعي عليه / 1-كالو�ض جينبلري جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ املجموعة 
عي�شى  حممد  عي�شى  وميثلها/احمد  القانونية  وال���ش��ت�����ش��ارات  للمحاماة  الوطنية 
وميثله:احمد عي�شى حممد عي�شى قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام 
اتعاب املحاماة  املدعي عليه بان يدفع اىل املدعي مبلغ وقدره )100000 درهم( باقي 
املتفق عليها يف عقد التفاق املوؤرخ:2016/4/18 مع الزامه بامل�شاريف والر�شوم واتعاب 
املحاماة و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة. وحددت لها جل�شة يوم  الحد املوافق  
2017/6/11   ال�شاعة 9.30 �ض بالقاعة Ch1.B.10 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12039 بتاريخ 2017/6/6   
       اعالن بورود التقرير بالن�شر

   يف  الدعوى 2016/1853  مدين جزئي

اىل املدعي عليه / 1- فالين كاردوزو جمهول حمل القامة
مبا ان املدعي/منى فخري احمد عبدالفتاح

ب���ت���اري���خ:2017/5/23  امل��ن��ع��ق��دة  بجل�شتها  ق���ررت  املحكمة  ب���ان  نعلمكم 
ت��ق��ري��ر ال�شيد اخلبري  ب����ورود  امل���ذك���ورة اع���اله اخ��ط��ارك��م  ال��دع��وى  يف 
املوافق:2017/6/11  املنتدب يف الدعوى وقد حتددت جل�شة يوم الحد 

ال�شاعة:08:30 �ض بالقاعة:ch2.D.17 للتعقيب على التقرير.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12039 بتاريخ 2017/6/6   
       اإعادة اإعالن بالن�شر

   فـي  الدعوى 2017/1464  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1-  جلو انترييورز ���ض.ذ.م.م 2- انيل ناري�ض نيتنافاري عن نف�شه وب�شفته 
ال�شريك املخول بالتوقيع ل�شركة جلو انترييورز �ض.ذ.م.م وكفيل �شامن للت�شهيالت امل�شرفية 
�شاملني ظبيك  زايد  الوطني وميثله:نوال  ابوظبي  املدعي/ بنك  ان  جمهول حمل القامة مبا 
احلو�شني  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما مت�شامنني مببلغ 
وقدره )466750.06 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ رفع 
املعجل بال كفالة. وحددت لها جل�شة يوم  بالنفاذ  التام و�شمول احلكم  ال�شداد  الدعوى وحتى 
اخلمي�ض املوافق 2017/7/6 ال�شاعة 8.30 �ض بالقاعة Ch 1.C.14 لذا فاأنت مكلف باحل�شور 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12039 بتاريخ 2017/6/6   
       اإعادة اإعالن بالن�شر

   فـي  الدعوى 2017/1530  جتاري جزئي
ان  ع��ب��داهلل حممد احمد جمهول حم��ل الق��ام��ة مب��ا  امل��دع��ي عليه / 1-  �شهيل  اىل 
املدعي/ م�شرف الهالل �ض.م.ع وميثله:علي ا�شماعيل ابراهيم اجلرمن  قد اأقام عليك 
الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغ )41409.05 
املعجل بال  بالنفاذ  �شمول احلكم  املحاماة  اتعاب  وامل�شاريف ومقابل  والر�شوم  درهم( 
كفالة. وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�ض املوافق 2017/6/8 ال�شاعة 9.30 �ض بالقاعة 
Ch 1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12039 بتاريخ 2017/6/6   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2016/3119 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �شده/1- عبداهلل �شامل عثمان مبارك الزعابي  جمهول حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/بنك دبي التجاري �ض.م.ع وميثله:عبداهلل 
التنفيذية  ال��دع��وى  عليكم  اأق���ام  ق��د  ع��ل��ي    اآل  الناخي  غ��ري��ب  خمي�ض 
وق��دره )457277( درهم  به  املنفذ  املبلغ  والزامكم بدفع  اعاله  املذكورة 
�شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة    خزينة  او  التنفيذ  ط��ال��ب  اىل 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12039 بتاريخ 2017/6/6   

مذكرة اعالن بالن�شر
             يف  الدعوى 2017/119  ا�شتئناف تنفيذ جتاري    

القامة  حمل  جمهول  ذ.م.م  العاملية  �شوفيتك   -1 �شده/  امل�شتاأنف  اىل 
مبا ان امل�شتاأنف / البنك العربي املتحد �ض.م.ع وميثله:موزة عبيد ربيع 
 2016/700 رق��م  بالدعوى  ال�شادر  احلكم  ال��ق��رار/  ا�شتاأنف  قد  اخلظر  

تنفيذ جتاري بتاريخ:2017/4/13     
وحددت لها جل�شه يوم الربعاء  املوافق 2017/6/14 ال�شاعة 17.30 م�شاءا  
بالقاعة رقم ch1.B.7 وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا 

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

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف

العدد 12039 بتاريخ 2017/6/6   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/4255  عمايل جزئي
ان  ����ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا  اف��راح لالزياء  املدعي عليه / 1-دار  اىل 
املطالبة  الدعوى ومو�شوعها  اأق��ام عليك  قد  ا�شلم   ان��ور حممد  املدعي /حممد 
درهم(   3000( مببلغ  ع��وده  وتذكرة  دره��م(   12475( وقدرها  عمالية  مب�شتحقات 
لها  وح���ددت    MB172036021AE:ال�شكوى رق��م  وامل�شاريف  وال��ر���ش��وم 
جل�شة يوم الحد املوافق 2017/6/18 ال�شاعة 8.30 �ض بالقاعة:ch1.A.2 لذا 
فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12039 بتاريخ 2017/6/6   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/2430  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-ايكوي�شنز اي تي �شوليو�شينز �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد  �شيفارامان   بوناكل  /بيبني  املدعي  ان  مبا 
املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )35000 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )1000 
درهم( والر�شوم وامل�شاريف رقم ال�شكوى:mb168367800ae  وحددت لها 
جل�شة يوم الثنني املوافق 2017/6/12 ال�شاعة 8.30 �ض بالقاعة:ch1.A.2 لذا 
فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
املحكمة  وام���رت   ، الأق���ل  على  اأي���ام  بثالثة  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او 

بتق�شري مدة العالن .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12039 بتاريخ 2017/6/6   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/3528  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-�شوبرة لل�شتائر جمهول حمل القامة مبا ان املدعي /جنيب 
الرحمن عبدالغفار خان  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات 
والر�شوم  دره���م(   1000( مببلغ  ع���وده  وت��ذك��رة  دره���م(   54680( وق��دره��ا  عمالية 
لها  وح���ددت    MB172038628AE/2017:ال�شكوى رق��م  وامل�����ش��اري��ف 
جل�شة يوم الثنني املوافق 2017/7/3 ال�شاعة 8.30 �ض بالقاعة:ch1.A.1 لذا 
فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12039 بتاريخ 2017/6/6   

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2016/1897  عمايل  جزئي 

الوي�شي  ملالكه/حممد ماجد حممد  فرديه(  )موؤ�ش�شة  عليه/1-مطعم لقونا  املدعي  اىل 
جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/حممد فاروق علي احمد نعلنكم بان املحكمة حكمت 
املذكورة اعاله ل�شالح/حممد فاروق  الدعوى  بتاريخ  2017/6/27  يف  املنعقدة  بجل�شتها 
مبلغ  للمدعي  ت���وؤدي  ب��ان  عليها  امل��دع��ي  ب��ال��زام  احل�شوري  مبثابة  املحكمة  بحكمت  علي 
)8315 درهم( وتذكرة العودة اىل موطنه او قيمتها نقدا ما مل يكن وقت التنفيذ قد التحق 
بخدمة �شاحب عمل اخر والزمتها باملنا�شب من امل�شروفات واعفت املدعي من ن�شيبه فيها 
ورف�شت ما عدا ذلك من طلبات. حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني 
يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12039 بتاريخ 2017/6/6   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/1811  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-ايفانو للتجارة �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان املدعي /
�شيد �شمري حممد عبداملنعم قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات 
عمالية وقدرها )98979 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )1000 درهم( والر�شوم وامل�شاريف 
رقم ال�شكوى:MB168079772AE/2017  وحددت لها جل�شة يوم الربعاء 
املوافق 2017/6/14 ال�شاعة 8.30 �ض بالقاعة:ch1.A.2 لذا فاأنت مكلف باحل�شور 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل 
اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري ، 

وامرت املحكمة بتق�شري ميعاد التكليف باحل�شور خلم�شة ايام .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12039 بتاريخ 2017/6/6   

       اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/286  عقاري كلي

اىل املدعي عليه / 1-مدينة دبي للحياة الع�شرية �ض.ذ.م.م جمهويل حمل القامة مبا ان 
املدعي / بيلو مو�شى عبداللهي وميثله : �شوق حم�شن بدر الكثريي قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�شوعها املطالبة بف�شخ اتفاقية بيع و�شراء موؤرخة:2010/11/22 بني املدعي واملدعي 
الفائدة  دره��م مع   )9.114.136.90( وق��دره  مبلغ  ي��وؤدي  ب��ان  عليه  املدعي  ال��زام  عليه مع 
القانونية بواقع 9% من تاريخ املطالبة الق�شائية حتى متام ال�شداد والر�شوم وامل�شاريف 
واتعاب املحاماة. وحددت لها جل�شة يوم الربعاء املوافق 2017/6/14   ال�شاعة 11.00 �ض 
بالقاعة : Ch 1.B.8  لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل ، ويف حالة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12039 بتاريخ 2017/6/6   

       اإعادة اإعالن بالن�شر
   فـي  الدعوى 2017/1397  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1-  ميخائيل كريفالي�شغيلى جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ 
ايلي فرحات انطون وميثله:ناجي علي احلاج ابراهيم بي�شون  قد اأقام عليك الدعوى 
وقدره  اج��م��ايل  مبلغ  للمدعي  ي���وؤدي  ب��ان  عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�شوعها 
)70.000 درهم( والفائدة بواقع 9% من تاريخ ال�شتحقاق وحتى متام ال�شداد مع الزام 
املدعي عليه الر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة. وحددت لها جل�شة يوم الحد املوافق 
2017/6/11 ال�شاعة 9.30 �ض بالقاعة Ch 1.C.17 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12039 بتاريخ 2017/6/6   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2017/1404  عمايل  جزئي 
اىل املحكوم عليه/1-�شركة املقاولت الكهربائية ذ.م.م فرع دبي جمهول حمل 
القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ  2017/5/10  يف 
املدعي  بالزام  حممد  كيلورو  حميد  ل�شالح/�شاهول  اع��اله  املذكورة  الدعوى 
عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ )22328.20 درهم( وتذكرة العودة اىل موطنه 
او قيمتها نقدا ما مل يكن وقت التنفيذ قد التحقت بخدمة �شاحب عمل اخر 
والزمتها باملنا�شب من امل�شروفات واعفت املدعي من ن�شيبه فيها ورف�شت ما 
عدا ذلك من طلبات . حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني 
ال�شمو  با�شم �شاحب  التايل لن�شر هذا الع��الن �شدر  اليوم  اعتبارا من  يوما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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العدد 12039 بتاريخ 2017/6/6   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/2325  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-النجم العايل لتجارة اللكرتونيات �ض.ذ.م.م جمهول حمل 
ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد  بالنكيايال   /جابر  املدعي  ان  مبا  الق��ام��ة 
املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )78668 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2000 
ال�شكوى:MB170599007AE  وحددت  رقم  وامل�شاريف  والر�شوم  درهم( 
 ch1.A.2:لها جل�شة يوم اخلمي�ض املوافق 2017/6/15 ال�شاعة 8.30 �ض بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12039 بتاريخ 2017/6/6   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/488  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-فتن�ض بالنت )فرع( جمهول حمل القامة مبا ان املدعي /حممد 
امام ابراهيم عثمان  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها يطلب املدعي من عدالة املحكمة 
ت�شجيل الدعوى واعالن املدعي عليها ب�شورة من لئحتها واحلكم بالزامها بان توؤدي 
والزامها  دره��م   )2000( بقيمة  ع��ودة  وتذكرة  دره��م   )32220( اجمايل  مبلغ  للمدعي 
لها  وحددت    mb167714092ae:العمالية ال�شكوى  رقم  وامل�شاريف  بالر�شوم 
لذا   ch1.A.2:بالقاعة �ض   8.30 ال�شاعة   2017/6/21 املوافق  الربعاء  يوم  جل�شة 
فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12039 بتاريخ 2017/6/6   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/3148  عمايل جزئي

اىل امل���دع���ي ع��ل��ي��ه / 1-ال���ن���ج���م ال���ع���ايل ل���ت���ج���ارة الل���ك���رتون���ي���ات ��������ض.ذ.م.م 
جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /ب��ي��ج��و ن��ي��الجن��ارا ك��وجن��ي ب��ال��و  قد 
وقدرها  ع��م��ال��ي��ة  مب�شتحقات  امل��ط��ال��ب��ة  وم��و���ش��وع��ه��ا  ال���دع���وى  ع��ل��ي��ك  اأق����ام 
والر�شوم وامل�شاريف رقم  )96000 دره��م( وتذكرة عوده مببلغ )2000 دره��م( 
اخلمي�ض  ي���وم  جل�شة  ل��ه��ا  وح����ددت    MB170597983AE:ال�شكوى
مكلف  فاأنت  لذا   ch1.A.1:بالقاعة �ض   8.30 ال�شاعة   2017/6/22 املوافق 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12039 بتاريخ 2017/6/6   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/1509  عمايل جزئي

ان  القامة مبا  ذ.م.م جمهول حمل  انرتنا�شيونال  تيك  1-ام   / عليه  املدعي  اىل 
املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  �شيلي�شتيال   لب��رو  /الفريا  املدعي 
درهم(   2000( مببلغ  ع��وده  وتذكرة  دره��م(   42196( وقدرها  عمالية  مب�شتحقات 
والر�شوم وامل�شاريف رقم ال�شكوى:MB167598076AE/2017  وحددت 
 ch1.A.5:لها جل�شة يوم الثنني املوافق 2017/7/3 ال�شاعة 8.30 �ض بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12039 بتاريخ 2017/6/6   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/1771  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-تنوير حممد لتجارة الثاث امل�شتعمل �ض.ذ.م.م جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي /ريا�ض حممد رم�شان قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
 2000( مببلغ  ع��وده  وتذكرة  دره��م(   20381( وقدرها  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة 
درهم( والر�شوم وامل�شاريف رقم ال�شكوى:MB168809420AE  وحددت لها 
جل�شة يوم الربعاء املوافق 2017/6/21 ال�شاعة 8.30 �ض بالقاعة:ch1.A.2 لذا 
فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن  او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12039 بتاريخ 2017/6/6   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/2267  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-جي اف اي كوميونكي�شن �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا 
املطالبة مب�شتحقات  الدعوى ومو�شوعها  اأقام عليك  املدعي /عبا�شي لويل قد  ان 
وبالر�شوم  دره���م(   1100( مببلغ  ع���وده  وت��ذك��رة  دره���م(   47949( وق��دره��ا  عمالية 
لها  وح��ددت    AE170354643MB:رقم العمالية  ال�شكوى  يف  وامل�شاريف 
جل�شة يوم الثنني املوافق 2017/6/12 ال�شاعة 8.30 �ض بالقاعة:ch1.A.2 لذا 
فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن  او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12039 بتاريخ 2017/6/6   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/2922  عمايل جزئي
���ض.ذ.م.م جمهول حمل  القم�شة  لتجارة  كامي�شوكو  / 1-مو�شى  عليه  املدعي  اىل 
القامة مبا ان املدعي /�شمري بويريو قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة 
درهم(   2000( مببلغ  ع��وده  وت��ذك��رة  دره���م(   55860( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات 
لها  وح���ددت    MB168650616AE:ال�شكوى رق��م  وامل�����ش��اري��ف  وال��ر���ش��وم 
لذا   ch1.A.1:بالقاعة �ض   8.30 ال�شاعة   2017/7/3 املوافق  الثنني  يوم  جل�شة 
فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن  او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12039 بتاريخ 2017/6/6   

       اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/2912  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-ال�شورة امل�شتقبلية لالعمال الكهروميكانيكية جمهول حمل 
اأق���ام عليك الدعوى  الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /حم��م��د م��ام��ون ف�شل ال��رح��م��ن ق��د 
ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )37544 درهم( وتذكرة عوده مببلغ 
  MB170478562AE:ال�شكوى رق��م  وامل�شاريف  وال��ر���ش��وم  دره���م(   2000(
�ض   8.30 ال�������ش���اع���ة   2017/7/3 امل�����واف�����ق  الث����ن����ني  ي�����وم  ج��ل�����ش��ة  ل���ه���ا  وح��������ددت 
وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   ch1.A.1:بالقاعة
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12039 بتاريخ 2017/6/6   

       اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/1808  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-راما ادا�ض للخدمات الفنية ���ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي /�شينوج فالته كون�شابو قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة 
درهم(   1000( مببلغ  ع���وده  وت��ذك��رة  دره���م(   8841( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات 
ال�شاعة  املوافق 2017/6/21  الربعاء  يوم  لها جل�شة  .وح��ددت  وامل�شاريف  والر�شوم 
قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  لذا   ch1.A.5:بالقاعة �ض   8.30
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12039 بتاريخ 2017/6/6   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/1296  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-بيبل بريفكت لال�شت�شارات جمهول حمل القامة مبا ان املدعي 
اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها  /�شودهري كامران انور �شودهري حممد انور قد 
 2000( مببلغ  ع��وده  وتذكرة  دره��م(   32860( وقدرها  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة 
  MB166064584AE/2017:ال�شكوى رقم  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م( 
مبكتب  ���ض   8.30 ال�شاعة   2017/6/22 امل��واف��ق  اخلمي�ض  ي��وم  جل�شة  لها  وح���ددت 
القا�شي لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 
من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل، ويف حالة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12039 بتاريخ 2017/6/6   

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2017/272  عمايل  جزئي 

اىل امل��دع��ي ع��ل��ي��ه/1-واي��دوول ل��الن�����ش��اءات �����ض.ذ.م.م جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان 
بجل�شتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  خ��ان  مومن  حممد  خ��ان  كبري  املدعي/حممد 
خان  كبري  ل�شالح/حممد  اع��اله  املذكورة  الدعوى  يف    2017/4/27 بتاريخ   املنعقدة 
حممد مومن خان بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ )13932 درهم( وتذكرة 
التحق  او ما يقابلها نقدا بقيمة )2000 دره��م( ما مل يكن قد  ع��ودة اىل وطنه عينا 
بخدمة �شاحب عمل اخر وقت التنفيذ والزمت املدعي عليها باملنا�شب من امل�شاريف 
واعفت املدعي منها ورف�شت ما عدا ذلك من طلبات. حكما مبثابة احل�شوري قابال 
لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12039 بتاريخ 2017/6/6   

اعالن �شحيفة طعن بالن�شر 
يف الطعن 2017/188 طعن عقاري

تدعو دائرة حماكم دبي - حمكمة التمييز
الطاعن/1- �شركة داماك �شتار العقارية

وميثله:حممد احمد �شعيد ال�شعدي 
باعالن املطعون �شده:1- �شركة باكتي للو�شاطة العقارية جمهول حمل 
القامة نعلنكم باأن الطاعن اأقام عليكم الطعن املذكور اأعاله ويتوجب 
الطعن  للرد على �شحيفة  وذل��ك  التمييز  عليكم احل�شور اىل حمكمة 

املقدمة �شدكم .
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حمكمة    التمييز

العدد 12039 بتاريخ 2017/6/6   
مذكرة اإعادة  اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/409  ا�شتئناف مدين    
اىل امل�شتاأنف �شده/ 1- فاتن بنت حممد توفيق الر�شاع  جمهول حمل 
وميثله:احمد  احمد  حممود  زك��ري��ا  احمد   / امل�شتاأنف  ان  مب��ا  الق��ام��ة 
ح�شن حممد عبداهلل املازمي  قد ا�شتاأنف / احلكم ال�شادر بالدعوى رقم 

2016/818 مدين جزئي بتاريخ:2017/3/26     
وحددت لها جل�شه يوم الحد  املوافق 2017/7/16 ال�شاعة 10.00 �شباحا  
ميثلكم  م��ن  او  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch2.D.17 رق��م  بالقاعة 

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

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 12039 بتاريخ 2017/6/6   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2017/460  تنفيذ �شرعي 
اىل املنفذ �شده/1- علي �شري حممد جمعه املازمي جمهول حمل القامة مبا 
التنفيذية  الدعوى  اأق��ام  عليك  قد  التنفيذ/فاطمة حممد ح�شن   ان طالب 
رق���م:2016/439  الدعوى  يف  ال�شادر  احلكم  لتنفيذ  والزامك  اع��اله  املذكورة 
�شخ�شية  اح��وال  رق����م:2016/994  بال�شتئناف  واملعدل  م�شلمني  نف�ض  اح��وال 
ومواريث القا�شي بالزام املنفذ �شده وفقا ملا ورد مبنطوقه ب�شداد املبلغ املنفذ 
به وقدره )89025( �شامال للر�شوم وامل�شاريف من تاريخ ال�شتحقاق.  وعليه 
فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12039 بتاريخ 2017/6/6   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2017/1410  تنفيذ عمايل 
�ض.ذ.م.م  الفنية  للخدمات  بخ�ض  رم�شان  حممد  �شده/1-  املنفذ  اىل 
التنفيذ/�شعيد احمد غالم فريد   ان طالب  جمهول حمل القامة مبا 
قد اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ 
املحكمة  او خزينة  التنفيذ  دره��م اىل طالب  وق��دره )13070(  به  املنفذ 
فان  املحكمة.  وعليه  ر�شوم خلزينة  دره��م  بال�شافة اىل مبلغ )1101( 
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �شتبا�شر  املحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12039 بتاريخ 2017/6/6   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2017/1086  تنفيذ عمايل 
ال�شيدات  لتجميل  ب��ال��ور  ذاك���رون  �شالون  �شركة  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/فاتو �شي�شي  قد اأقام  عليك 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
اىل  بال�شافة  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )17225(
مبلغ )1382( درهم ر�شوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12039 بتاريخ 2017/6/6   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/1819  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-ا�ض ام يف للخدمات الكهروميكانيكية �ض.ذ.م.م جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي /بوران ماهتو  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة 
مب�شتحقات عمالية وقدرها )17268.5 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2000 درهم( 
والر�شوم وامل�شاريف رقم ال�شكوى:mb169045602ae  وحددت لها جل�شة 
يوم الربعاء املوافق 2017/6/21 ال�شاعة 8.30 �ض بالقاعة:ch1.A.2 لذا فاأنت 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  مكلف باحل�شور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12039 بتاريخ 2017/6/6   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/3958  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-زينث جلف لالنظمة الأمنية �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي /لوؤي ريا�ض م�شطفى يعقوب  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )163688 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2000 
درهم( والر�شوم وامل�شاريف رقم ال�شكوى:mb172257764ae  وحددت لها 
لذا  القا�شي  مبكتب  �ض   8.30 ال�شاعة   2017/6/22 املوافق  اخلمي�ض  ي��وم  جل�شة 
فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12039 بتاريخ 2017/6/6   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/2441  عمايل جزئي
حمل  جمهول  �����ض.ذ.م.م  �شمايا  ومقهى  1-مطعم   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
الدعوى  اأق��ام عليك  ال�شويف  قد  املدعي /ع��الء غ�شان  ان  الق��ام��ة مبا 
درهم(   99938( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  امل��ط��ال��ب��ة  وم��و���ش��وع��ه��ا 
والر�شوم وامل�شاريف .وحددت لها جل�شة يوم الثنني  املوافق 2017/7/3 
اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  لذا   ch1.A.5:بالقاعة �ض   8.30 ال�شاعة 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12039 بتاريخ 2017/6/6   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/3762  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-وايدوول لالن�شاءات �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي /دولل عبداحلكيم علي قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة 
مب�شتحقات عمالية وقدرها )24598 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )1500 درهم( 
يوم  جل�شة  لها  وحددت    MB172198987AE/2017:ال�شكوى رقم 
الثنني املوافق 2017/6/19 ال�شاعة 8.30 �ض مبكتب القا�شي لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور 
م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12039 بتاريخ 2017/6/6   

       اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/2603  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-ح�شن �شودري لالعمال الفنية �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  �شديق  حممد  اله��ي  /اح�شن  املدعي  ان  مبا 
 2000( مببلغ  ع��وده  وتذكرة  دره��م(   23366( وقدرها  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة 
درهم( والر�شوم وامل�شاريف رقم ال�شكوى:MB168967339AE  وحددت لها 
لذا   ch1.A.5:بالقاعة �ض   8.30 ال�شاعة   2017/7/3 املوافق  الثنني  يوم  جل�شة 
فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن  او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12039 بتاريخ 2017/6/6   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/1492  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-ال�شند �شكراب جتارة العامة ���ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي /بابر علي علي �شري �شيخ قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة 
درهم(   3000( مببلغ  ع��وده  وت��ذك��رة  دره���م(   18962( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات 
جل�شة  لها  وحددت    mb168890703ae:ال�شكوى رقم  وامل�شاريف  والر�شوم 
يوم الثنني املوافق 2017/6/19 ال�شاعة 8.30 �ض مبكتب القا�شي لذا فاأنت مكلف 
باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات 
للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �شيكون 

مبثابة ح�شوري ، علما ان الدعوى قد جددت من ال�شطب.
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12039 بتاريخ 2017/6/6   

       اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/1691  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-بن �شمرة خلياطة املالب�ض الرجالية جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي /في�شل خمتار خمتار احمد قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
مببلغ  ع��وده  وت��ذك��رة  دره���م(   21326( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة 
  MB168640733AE:500 درهم( والر�شوم وامل�شاريف رقم ال�شكوى(
ال�شاعة 8.30 �ض مبكتب  املوافق 2017/6/19  وحددت لها جل�شة يوم الثنني 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما  القا�شي لذا فاأنت مكلف باحل�شور 
لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل، 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12039 بتاريخ 2017/6/6   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2017/1414  عمايل  جزئي 
����ض.ذ.م.م  الب�شائع  وتفريغ  حتميل  خ��دم��ات  ب��ريل  ع��ل��ي��ه/1-دي��زرت  املحكوم  اىل 
بتاريخ   املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  الق��ام��ة  حم��ل  جم��ه��ول 
2017/4/25  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح/ابو الفقري �شعيد علي فقري بالزام 
املدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ )7539 درهم( وتذكرة عودة اىل وطنه عينا 
او ما يقابلها نقدا ما مل يكن قد التحق بخدمة �شاحب عمل اخر والزمت املدعي 
عليها باملنا�شب من امل�شاريف واعفت املدعي من ن�شيبه فيها ورف�شت ما عدا ذلك 
من طلبات . حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا 
من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية



زيليدون  ب���ريين  ت��ع��ّر���ض  ع��ل��ى  ���ش��ن��ة   18 م����ّرت 
لإ����ش���اب���ة يف رك��ب��ت��ه اأث���ن���اء ل��ع��ب ك����رة ال���ق���دم مع 
اأولده. ن�شحه الطبيب باجلراحة، اإل اأنه مل يرد 
املخاطرة بالتعر�ض لعدوى ما اأو مواجهة عملية 
تناول  الأمل،  حت��ّم��ل  ل��ذل��ك  ال��ط��وي��ل��ة.  ال��ت��ع��ايف 
لو  كما  و�شار  اأ�شبوعياً،  عدة  مرات  الإيبوبروفني 

اأنه )رجل م�شن �شغري(.
�شنة(   60( زيليدون  ق��راأ  يوليو،  �شهر  يف  ولكن 
عن عيادة جديدة يف منطقة �شارلوت الأمريكية 
عالجات  تقّدم   ،iOrthoBiologix ُتدعى 
غري جراحية لآلم املفا�شل ت�شمل حقن البالزما 
املري�ض  دم  م��ن  امل�شتمدة  بال�شفيحات  الغنية 
�شفاء  عملية  ت��ع��زي��ز  اإىل  وت��ه��دف  نف�شه 
اإ�شابات الأوتار والع�شالت، ف�شاًل 

عن داء املفا�شل.
ع���رف زي��ل��ي��دون اأن 
يلقى  العالج 

اأمثال  املحرتفني  الريا�شيني  بني  كبرياً  رواج���اً 
مانينغ.  وب��ي��ت��ون  ب��ري��ان��ت،  وك��وب��ي  وودز،  ت��اي��غ��ر 
ل�شت�شارة  م��وع��داً  وح��دد  بالعيادة  ات�شل  لذلك 

جمانية.
ركبتي  تاكر  الدكتور جاي�شون  عالج  بعد يومني، 
اأ���ش��ب��وع��ني، اختفى  ي��وم واح���د. وب��ع��د  املري�ض يف 
من  زي��ل��ي��دون  فتمّكن  بالكامل،  حولهما  ال��ت��ورم 
امل�شي بثبات م�شتعيناً بجهاز تقومي، وتخّل�ض من 

الأمل نهائياً.
القالئل،  العظم  اأط��ب��اء  ي��ح��اول  ���ش��ارل��وت، مل  يف 
الغنية  ب���ال���ب���الزم���ا  ال����ع����الج  ق�����ّدم�����وا  ال����ذي����ن 
بال�شفيحات الرتويج لهذا العالج وحر�شوا على 
خالل  ولكن  عجيبة.  بنتائج  املري�ض  ي��ع��دوا  األ 
العالج  اح��ت��ل  امل��ا���ش��ي��ة،  ع�شر  الثمانية  الأ���ش��ه��ر 
جديد  )وع���الج  بال�شفيحات  الغنية  ب��ال��ب��الزم��ا 
اأكرث  مكانة  اجلذعية(  اخلاليا  حقن  على  يقوم 

بروزاً يف �شارلوت.
د( اأو )املرمم  يرّوج املزّودون اجلدد للطب )املجدِّ
اأن���ه ب��دي��ل جل��راح��ة ا�شتبدال  ح��ي��وي��اً( ع��ل��ى 
هذا  اأن  �شحيح  ال��رك��ب��ة.  مف�شل 

ي��ب��دو اأم���راً واع���داً، 

الطبي،  املجتمع  يف  ج��دل  م��ث��ار  ي���زال  ل  اأن���ه  اإل 
كلفة  )ت�شل  الثمن  باهظ  ع��الج  اأن��ه  عن  ف�شاًل 
ول  ال�������دولرات(  م��ن  اآلف  ب�شعة  اإىل  احل��ق��ن��ة 

تغطيه برامج التاأمني.
ي���ق���ّدم ال���دك���ت���ور ب����ات ك����ون����ور، ج�����راح ع���ظ���ام يف 
فرق  وطبيب   OrthoCarolina جمموعة 
 Charlotteو  ،Carolina Panthers
 ،Joe Gibbs Racingو  ،Knights
لبع�ض  بال�شفيحات  الغنية  ب��ال��ب��الزم��ا  ال��ع��الج 
املوازنة  ال�شرورة  )م��ن  يحذر:  اأن��ه  اإل  مر�شاه. 

بني احلما�شة والأمل(.
اأدت ال��ب��ح��وث يف ال��ولي��ات امل��ت��ح��دة واأوروب�����ا اإىل 
نتائج متناق�شة. اأظهر بع�شها حت�ّشن الأعرا�ض، 
اأن العالج ل ُيعترب  يف حني ك�شف بع�شها الآخ��ر 

اأكرث فاعلية من الدواء الوهمي. 
حتى الأطباء الذين يعتقدون اأن العالج بالبالزما 
يخفف  اجلذعية  اخلاليا  اأو  بال�شفيحات  الغنية 
مل  لأ ا
ي����خ����ت����ل����ف����ون 
اإذا  م���ا  ح����ول 
ك���������ان ي�����ج�����ّدد 

الأن�شجة.
يو�شح الدكتور �شكوت 
رودي���������و، ج������راح ع���ظ���ام يف 
اخلا�شة  اجل��راح��ات  م�شت�شفى 
يف مدينة نيويورك: )ت�شتبق عملية 
اأن هذا  العلمية. �شحيح  الأدل��ة  الرتويج 
نحتاج  اأننا  اإل  كبرية،  اإمكانات  يحمل  العالج 
املر�شى  راأي��ت ع��دداً من  البيانات.  اإىل مزيد من 
طائلة  مبالغ  اأنفقوا  بعدما  اآمالهم  خابت  الذين 
من املال. قد يعود العالج بالفائدة على املري�ض 

اأو قد ل يفيده البتة(.
يف املقابل، ي�شري الدكتور �شون وايلن، الذي �شارك 
يعمل  وك��ان   Flexogenix �شركة  تاأ�شي�ض  يف 
�شابقاً يف Gastonia: )ثمة بحوث عدة تدعم 
بال�شفيحات  الغنية  ب��ال��ب��الزم��ا  ال��ع��الج  فاعلية 
وح��ده��ا اأو م���ْع ع��الج��ات اأخ�����رى(. وي�����ش��ي��ف اأن 
كثرياً من ال�شكوك املطروحة اأثاره جراحو عظام 
من  التغيري  ه��ذا  يحّد  اأن  يخ�شون  )تقليديون( 

الطلب على اجلراحة.
اجلراحة  )ل��ن��ت��اأم��ل يف  واي��ل��ن:  ال��دك��ت��ور  ي�شيف 
اجلراحة(،  )���ُش��ّم  �شابقاً  ُدع��ي��ت  البطن.  بتنظري 
اإجراء  اليوم وا�شعة النت�شار و�شارت  لكنها باتت 

طبياً معتمداً(.
موؤ�ش�ض  ت����اك����ر،  ي���ع���ار����ض  مم����اث����ل،  ن���ح���و  ع���ل���ى 
اأنه  موؤكداً  امل�شككني،   ،iOrthoBiologix
كذلك  امل��ر���ش��ى.  ب��ني  اإيجابية  فعل  ردود  لح��ظ 
ي�شري اإىل لئحة طويلة من الدرا�شات، مبا فيها 
البالزما  بحقن  ال��ع��الج  ف��وائ��د  ليدعم  درا���ش��ت��ه، 

الغنية بال�شفيحات واخلاليا اجلذعية.
اأدلة  ل  اأن  ي��دع��ون  َم��ن  اأن  يف  �شك  )ل  ي�شيف: 

تثبت ذلك على خطاأ(.

نتائج مت�صاربة
ت����ق����ّدم  �������ش������ارل������وت،  يف  اأخ������������رى  م���ن���ط���ق���ة  يف 
OrthoCarolina، اإحدى اأكرب جمموعات 
الغنية  ال��ب��الزم��ا  حقن  ال��ب��ل��د،  يف  العظم  اأط��ب��اء 
ب��ال�����ش��ف��ي��ح��ات ك��خ��ي��ار ع��الج��ي مل��ن ي��ع��ان��ون اآلم 
املفا�شل، اإل اأنها ل تروج لهذا العالج يف العيادات 

اجلديدة يف املدينة.
اإن درا����ش���ات ���ش��غ��رية ع���دة تناولت  ي��ق��ول ك��ون��ور 
الغنية  ب��ال��ب��الزم��ا  اإ����ش���اب���ات خم��ت��ل��ف��ة  م��ع��اجل��ة 
بال�شفيحات، اإل اأن النتائج جاءت مت�شاربة. على 
�شبيل املثال، اكت�شفت درا�شة �شملت مر�شى يعانون 
بالبالزما  ال��ع��الج  اأن  امل��اأب�����ض  اأوت����ار  اإ���ش��اب��ات يف 
الغنية بال�شفيحات اأف�شل من العالج الفيزيائي 
وحده، يف حني مل تتو�شل درا�شة اأخرى )اإىل اأي 

اختالف(.
اململكة  يف  باحثون  راج���ع  ال�شنة،  ه��ذه  مطلع  يف 
يعانون  مر�شى  �شملت  �شابقة  درا���ش��ات  امل��ت��ح��دة 
ا�شتعمال  يف  الإف����راط  ج���راء  الكتف  يف  اإ���ش��اب��ات 
الغنية  بالبالزما  العالج  اأن  )فتبني  الع�شالت، 
بال�شفيحات يحقق نتائج اأف�شل بقليل من حقن 
اأف�شل  تكن  مل  النتائج  ه��ذه  اأن  مع  ال�شتريويد، 

مما حققه العالج الوهمي(، وفق كونور.
يتابع مو�شحاً اأن درا�شة هذا العالج �شعبة نظراً 
اإىل ك���رثة امل��ت��غ��ريات، م��ث��ل م��و���ش��ع الإ���ش��اب��ة يف 
حادة  الإ�شابة  كانت  اإذا  وما  الع�شلة،  اأو  املف�شل 
ونقي  ال���دم  معاجلة  عملية  ون��وع��ي��ة  م��زم��ن��ة،  اأو 

العظم.
البالزما  اإن  ك��ون��ور  ي��ق��ول  ذل���ك،  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة 
الغنية بال�شفيحات ت�شّكل عالجاً اآمناً، ف�شاًل عن 
ُتوؤخذ  �شفاء  عوامل  ا�شتخدام  املنطقي(  من  )اأن 
اأنه يقّدم ملر�شاه  من دم املري�ض نف�شه. وي�شيف 
هذا العالج كخيار، اإل اأنه يحر�ض على اإفهامهم 

اأنه )ل يزال قيد الدر�ض(.

حاجة اإىل بيانات اإ�صافية
اإمكانات  على  ن��ي��وي��ورك،  يف  ج���راح  رودي����و،  يثني 
العالج بالبالزما الغنية بال�شفيحات ويلجاأ اإليه 
)اأحياناً(. لكنه يتوخى احلذر عند حتديد مدى 
فاعليته لأن نتائج البحوث ل تزال غري حا�شمة.

ب��خ��الف ب��ع�����ض الدع��������اءات، ي��و���ش��ح اجل�����راح اأن 
حقن البالزما الغنية بال�شفيحات )ل توؤدي اإىل 
يوؤكد  كذلك  التلف(.  وت�شفي  الغ�شروف  جت��ّدد 
التي تتناول حقن اخلاليا اجلذعية  البحوث  اأن 
اأي�شاً حم��دودة، واأن )بيانات قليلة تثبت  ل تزال 
البالزما  وبني  اجلذعية  اخلاليا  بني  اجلمع  اأن 

اأف�شل،  ن��ت��ائ��ج  اإىل  ي����وؤدي  بال�شفيحات  ال��غ��ن��ي��ة 
مقارنة با�شتعمال هذا العالج اأو ذلك(.

بريان هالربن،  الدكتور  يقول  على نحو مماثل، 
والريا�شي  العائلي  ال��ط��ب  يف  متخ�ش�ض  خبري 
زال  م��ا  اإن���ه  اخل��ا���ش��ة،  اجل���راح���ات  م�شت�شفى  يف 
ليكّون  البيانات  من  مزيد  على  احل�شول  ينتظر 
ع��ن حقن اخل��الي��ا اجل��ذع��ي��ة، غري  راأي����اً حا�شماً 
ل��ل��ع��الج ب��ال��ب��الزم��ا الغنية  اأن����ه م��ت��ح��م�����ض ج����داً 
بال�شفيحات وي�شري اإىل عدد من الدرا�شات التي 
ُتظهر فاعلية العالج وحده يف التخفيف من اأمل 

الف�شال العظمي.
الغنية  ب��ال��ب��الزم��ا  ال��ع��الج  اأن  ه��ال��ربن  ي�شيف 

بعدما  ���ش��ن��وات  قبل  اهتمامه  اأث���ار  بال�شفيحات 
خ�شي تاأثريات حقن الكورتيزون الطويلة الأمد. 
قراأ هذا الطبيب عن اأطباء بيطريني ي�شتخدمون 
هذا العالج ملداواة الأح�شنة وفّكر يف اأنه )منطقي 

من الناحية البيولوجية(.
لعدد من مر�شاه، مو�شحاً  قّدمه  لذلك،  نتيجة 
اإذا كان �شيجدي نفعاً(. يخرب  اأعلم ما  لهم: )ل 
)�شفوا  الأوائ�����ل  اخلم�شة  امل��ر���ش��ى  ب���اأن  ه��ال��ربن 
بالكامل. لذلك اقتنعُت بفاعلية العالج(. يختم: 
)املفرح حقاً يف هذا كله اأن مر�شانا ي�شفون ذاتهم. 
على  نرغمهم  ول  ملعاجلتهم،  خالياهم  ن�شتخدم 

اإدخال اأدوية اإىل اأج�شامهم(.

الدراجة الهوائية حتمي القلب
 ك�شفت درا�شتان جديدتان اأن َمن يتنقلون عادًة 
للتنزه  يركبونها  اأو  الهوائية  الدراجة  بوا�شطة 
ُيعتربون اأقل عر�شة بقليل ملر�ض القلب، مقارنة 

مبن ل ي�شتخدمون الدراجة الهوائية.
 1 ع��دد  يف  ُن�شرت  التي  الأوىل،  الدرا�شة  تتبعت 
نوفمرب من جملة Circulation، نحو 45 
واخلام�شة  اخلم�شني  )ب��ني  بالغ  دمن��ارك��ي  األ��ف 
الهوائية  الدراجة  يركبون  العمر(  وال�شتني من 
كو�شيلة  اأو  ال��ع��م��ل  اإىل  ل��ل��ت��وج��ه  اإم����ا  ب��ان��ت��ظ��ام 
اأن  ت��ب��ني  امل��ت��اب��ع��ة،  م��ن  �شنة   20 وب��ع��د  ت�شلية. 
 15 بنحو  ت��راج��ع  قلبية  بنوبة  الإ���ش��اب��ة  معدل 
% بني راكبي الدراجات الهوائية، مقارنًة مبن 

ل ي�شتخدمونها. حتى ن�شف �شاعة من ركوب 
ي��ق��ّدم حماية  الأ���ش��ب��وع  الهوائية يف  ال��دراج��ة 

ال��ق��ل��ب، ح�شبما لح���ظ معدو  م��ر���ض  ���ش��د 
الدرا�شة.

ك�شف التقرير الآخر، الذي ُن�شر يف عدد 
جمعية  جم��ل��ة  م��ن   2016 ن��وف��م��رب 
ال�شويديني  اأن  الأم���ريك���ي���ة،  ال��ق��ل��ب 
البالغني )يف منت�شف العمر اأو اأكرب 
�شناً( الذين يذهبون اإىل العمل على 

ال���دراج���ة ال��ه��وائ��ي��ة ه��م اأق����ل عر�شة 
الإ�شابة  خ��ط��ر  ت��زي��د  ال��ت��ي  ل��ل��ح��الت 

�شغط  ارتفاع  فيها  مبا  القلب،  مبر�ض 
الدم والكول�شرتول ومقدمات

ي�����ش��ت��خ��دم��ون و�شائل  ال�����ش��ك��ري، م��ق��ارن��ة مب���ن 

النقل العام اأو ال�شيارة لبلوغ مكان 
العمل.

اعتمدت الدرا�شتان على املراقبة، 
رك����وب  اأن  ت���ربه���ن���ان  ل  ل���ذل���ك 
الهوائية حت��د م��ن هذا  ال��دراج��ة 

اخل����ط����ر. ول���ك���ن ك���ب���دي���ل لأن������واع 
متارين الأيروبيك الأخ��رى، ي�شّكل 
رك��وب ال��دراج��ة على الأرج��ح �شكاًل 

ج��ذاب��اً ملن 

ال�شوكوالته تقلل من خطر 
االأمرا�ض القلبية الوعائية

ل �شك يف اأن علبة من ال�شوكولتة على �شكل قلب 
اأ�شارت  وكما  طريقة.  م��ن  ب��اأك��رث  قلبك  ت�شعد 

ت��وؤث��ر فالفانولت  ���ش��اب��ق��ة، رمب���ا  درا����ش���ات 
حبوب  يف  نباتية  مغذية  )م��واد  الكاكاو 

اإي���ج���اب���اً يف ع���وام���ل خطر  ال���ك���اك���او( 
وفق  ال��وع��ائ��ي��ة،  القلبية  الأم���را����ض 
املراجعة،  ه��ذه  جديد.جمعت  بحث 
ال���ت���ي ُن�������ش���رت يف جم��ل��ة )ال����غ����ذاء(، 

جتربة   19 م����ن  اأك������رث  اك���ت�������ش���اف���ات 
 1100 ي���ف���وق  ���ش��م��ل��ت م����ا  ����ش���ري���ري���ة 

امل�شتخدمة  ال��ف��الف��ان��ولت  اأت���ت  �شخ�ض. 
يف الدرا�شات من منتجات الكاكاو )مبا فيها 

امل�شروبات(، وال�شوكولتة، ومكمالت معدة من 
الذين  املتطوعون،  اخترب  ال��ك��اك��او.  ف��الف��ان��ولت 
تناولوا 200 اإىل 600 مليغرام من الفالفانولت 
يومياً، تبدلت موؤاتية يف معدلت الدهون يف الدم 

وتراجع موؤ�شرات اللتهاب يف الدم.
تهدف درا�شة كبرية يف هارفارد يف عنوان )درا�شة 
املتعددة(  والفيتامينات  ال��ك��اك��او  مكمالت  نتائج 
كانت  اإذا  م����ا  حت���دي���د  اإىل   )COSMOS(
بنوبة  الإ�شابة  خطر  حقاً  تخف�ض  الفالفانولت 
قلبية اأو �شكتة دماغية. لكنَّ امل�شاركني �شيح�شلون 

ال���وه���م���ي( يف  ال���ع���الج  ال���ف���الف���ان���ولت )اأو  ع��ل��ى 
ك����ب���������ش����ولت ل 
حلوى. 

على  وال�شكاكر  ال�شوكولتة  األ��واح  معظم  يحتوي 
وال�شعرات  وال��ده��ون،  ال�شكر،  م��ن  كبرية  كميات 
اإىل  يدفعك  اإ���ش��اف��ي��اً  �شبباً  ي�شّكل  م��ا  احل���راري���ة، 
تتلقاها مبنا�شبة عيد  التي  ال�شوكولتة  م�شاطرة 

احلب مع الآخرين.

ل يزال مثار جدل يف الو�صاط الطبية ف�صال عن ارتفاع تكاليفه

حقن البالزما بال�شفيحات او اخلاليا اجلذعية لعالج اآالم املفا�شل

عام  يف  كبريًا  اهتمامًا  بال�صفيحات  الغنية  بالبالزما  العالج  نال 
الأمريكي  القدم  ك��رة  فريق  من  لعبان  اأُع��ط��ي  عندما   2009
يف  التواء  عانى  الذي  وارد  )هاينز   Pittsburgh Steelers

رباط الركبة وتروي بولمالو الذي اأُ�صيب ب�صدة يف بطة ال�صاق( حقن 
بالزما، فتعافيا ب�صرعة و�صاركا يف مباراة )ال�صوبر بول(. اأدى هذا اخلرب 
لّبى  وبدورهم  العالج.  هذا  على  املحرتفني  غري  الريا�صيني  تهافت  اإىل 

الأطباء الريا�صيون هذا الطلب، مع اأن الأدلة التي تدعم هذا العالج كانت 
ل تزال حمدودة. ولكن ثمة تطورات عدة يف هذا ال�صاأن نلقي نظرة عليها.
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احدى ا�صهر ن�صاء العامل.. خا�صت معركة حقيقية مع وزنها الزائد

اأوبرا وينفري: اأ�شتطيع الو�شول اإىل اأعلى ال�شالمل من دون اأن اأتوقف اللتقاط اأنفا�شي!
-كنت اأعرف اأنني لن اأندم يومًا على عدم الإجناب لأنني اأ�صعر باأنني اأم لأولد العامل كله

-اإذا كان احلب حقيقيًا، ي�صبح الهتمام �صادقًا ويعطي مفعوله
 Food، Health، and ك���ت���اب���ك  ي����ط����رح   •
وال�شعادة(  وال�شحة  )الطعام   Happiness
الزائد. ما الذي  حقيقة �شراعاتك مع الوزن 

دفعك اإىل كتابته؟
عام  ال������وزن يف  خ�������ش���رُت  ال���ب���داي���ة،  - يف 
النا�ض  م��ن  ر�شائل  وتلقيُت   1988
ع��ادوا يحبونني  اإنهم ما  قالوا فيها 
لأن��ن��ي مل اأع���د اأ���ش��ب��ه��ه��م. اأّث����ر بي 
اأدرك  لكني  ك��ث��رياً.  ال��ك��الم  ذل��ك 
ك��ي��ف ا���ش��ت��ف��دُت يف لوع���ي���ي من 
كلنا  ن�����ش��ت��ع��م��ل  ال����زائ����د.  وزين 
الوزن بطرائق خمتلفة. ميكن 
اعتباره درعاً ملنعنا من ن�شاطات 
عدة. لكني كنت حمظوظة لأين 
ل  جعلتني  م��رح��ل��ة  اإىل  و���ش��ل��ُت 
اأرغب يف الختباء. رمبا يبدو 
هذا الكالم غريباً بالن�شبة 
حتت  �����ش����خ���������ضٍ  اإىل 
كان  لكن  الأ�شواء، 
ال�����زائ�����د  وزين 
درع���������اً واق����ي����اً 
عار  وو���ش��م��ة 

يف اآن.
م�������������������اذا   •
ت��خ��ربي��ن��ن��ا عن 

الكتاب؟
اأ�شبه مبذكرات  اإنه 
اأ����ش���رد فيه  غ��ذائ��ي��ة. 
ق�������ش���ت���ي م�����ع ال���ط���ع���ام 
ورحل���تي ن�ح�����و الت�شال����ح 
معه. ل يقت�شر على تقدمي 
م�شاعري  يعك�ض  بل  الو�شفات، 
الزائد  ال��وزن  وتاأثري  الطعام  ب�شاأن 

يف حياتي ك�شخ�شية عامة.
حالتك؟ يف  تغرّي  الذي  • ما 

يف ت��ل��ك ال����ف����رتة، ك��ن��ت اأت���ن���ق���ل بني 
احل���م���ي���ات ال���غ���ذائ���ي���ة واأب�����ح�����ث عن 
اأن  اأ�شتطيع  اأك���ن  مل  ف��اع��ل��ة.  ح��ل��ول 
اأ�شوم لأكرث من ثالثة اأيام. مل يكن 
كانت  ال��ن��م��ط.  ه���ذا  ي��ت��ق��ّب��ل  ج�شمي 
وعّر�شُت  ف��ع��اًل  حم��ب��ط��ة  ال��ت��ج��رب��ة 
ل�����ش��دم��ة ح��ق��ي��ق��ي��ة. كانت  ج�����ش��م��ي 
و�شع  وزادت  اأي�����ش��اً  �شعيفة  رك��ب��ت��ي 
ممار�شة  اأ���ش��ت��ط��ع  ومل  ����ش���وءاً  ك��اح��ل��ي 
الريا�شة  اأح����ب  اجل�����ش��دي��ة.  ال��ت��م��اري��ن 
م ح�ش�شاً م�شرتكة مع اأ�شدقائي  وكنت اأنظِّ
واأف��راد عائلتي الذين ياأتون اإىل مزرعتي يف 
مل  لأنني  يومياً  املنا�شبات  اأقيم  كنت  ه���اواي. 
للتخّلي عن حياتي الجتماعية.  اأكن م�شتعدة 
�شركة  بي  ات�شلت  وح��ني  يزيد.  وزين  ك��ان  لكن 
اأن  اع����ت����ربُت   ،Weight Watchers
بل  �شيئاً  الأول  اليوم  يكن  ا�شُتجيبت. مل  �شالتي 
كان  اجل��دي��د.  النظام  اأح��ب��ب��ُت  م��ا  �شرعان  ممتعاً. 
اأن يجعلني  الربنامج يح�ّشن بنية ج�شمي من دون 

اأ�شعر باحلرمان.
خ�شرِت؟ كيلوغراماً  • كم 

للمرة  �شعرُت  ���ش��ه��راً.   15 خ��الل  كلغ   20 خ�شرُت   -
وزناً  اأخ�شر  مل  ل��و  حتى  نف�شي  وج���دُت  باأنني  الأوىل 
اإ�شافياً. مل اأكن و�شعُت هدفاً حمدداً يف البداية. اأردُت 
اأن اأ�شتعيد ال�شيطرة على نف�شي بكل ب�شاطة واأل اأ�شعر 
طعام.  وجبة  لتناول  اأجل�ض  كلما  حرباً  اأخو�ض  باأنني 
حياتي  ط��وال  اأ�شعى  كنت  حت���ررُت!  باأنني  اليوم  اأ�شعر 
اإىل اكت�شاب هذا ال�شكل من احلرية. ل �شيء اأف�شل من 

مذاق احلرية!
�شالحاً؟ الطعام  يعد  • اأمل 

تناوله،  يف  اأت���ردد  ول  ك��ث��رياً  ال��ي��وم  بالطعام  اأ�شتمتع   -
اأنا  اإدراك كل جتربة اأعي�شها.  مركزًة على احلا�شر مع 
ممتنة لأنني اأ�شتطيع اأن اأ�شل اإىل اأعلى ال�شالمل من 
الذي  الإجن��از  كان  اأنفا�شي!  للتقاط  اأتوقف  اأن  دون 
�شاعدين  لأنه  روحية يف نظري  اأ�شبه بحركة  حققُته 
اأن  ع��ل��ى اإدراك الأم����ور ك��اف��ة. • مل���اذا ق����ررِت اأخ����رياً 

ت�شتجمعي نف�شك؟
من  فيها  ي�شجرون  مرحلة  اإىل  اجلميع  ي�شل   -
التذمر املتوا�شل ومن اإطالق وعود متالحقة ببدء 
باأن  اأك��رب كذبة على الإط��الق  حمية جّدية. تتعلق 
نقنع نف�شنا ببدء التغيري يف اليوم التايل. حني نكرر 
هذه الوعود على مّر الأيام وال�شنوات، لن نعود قادرين 

على ت�شديق نف�شنا ولن نثق باأننا �شنحقق اأي اأمر.

جّربِتها. التي  الأخرى  احلميات  عن  • اأخربينا 
- جّربُت احلمية التي تخلو من الكربوهيدرات يف منا�شبات متكررة، لكن 
ل ميكن اللتزام بها فرتة طويلة. يف النهاية �شيتوق اجل�شم اإىل العنا�شر 
�شننتفخ  ال��ك��رب��وه��ي��درات،  ا�شتهالك  ن�شتاأنف  وح��ني  اإل��ي��ه��ا.  يفتقر  ال��ت��ي 
اأيام!  ط��وال ثالثة  اأخ�شر  بتناول ع�شري  الكتفاء  اأي�شاً  حاولُت  جم��دداً! 
لكن انتهت تلك الفرتة الآن. يجب اأن تكون عملية فقدان الوزن متما�شكة، 
اأي حلظة  اأ�شعر يف  اأ�شلوب حياة. ل  اأعتربها �شكاًل من احلمية بل  لذا ل 

باأنني اأعي�ض احلرمان.
الطعام؟ مع  ت�شاحلك  بعد  نف�شك  يف  ثقتك  زادت  • هل 

اأ�شعر باخلجل لأنني عجزُت عن  بانعدام الثقة. بل كنت  اأ�شعر يوماً  - مل 
اأ�شيطر عليه. لكن مل جتعلني تلك التجربة  اأن  جتاوز )عائق( كان يجب 
اأفقد الثقة يف نف�شي. كنت اأخ�شى اأن ت�شورين الكامريات من اخللف لكن 
كان ذلك ال�شعور يزول حني اأ�شعد على املن�شة للتكلم. لطاملا �شعرُت بوجود 
وحمرتمة  قّيمة  باأنني  ي�شعرين  وك��ان  اجلمهور  وب��ني  بيني  مميز  راب��ط 

وقوية.
متار�شني؟ التمارين  من  نوع  • اأي 

- ت�شاحلُت مع الريا�شة. بدل اأن اأعتربها جتربة مريعة، اأنظر اإليها الآن 
كطريقة لالحتفال بج�شمي وتكرميه. ي�شّكل الت�شالح مع الطعام جزءاً من 
اأ�شرار ال�شحة وال�شعادة، لكن ل ميكن ال�شمود من دون حتريك اجل�شم. 
اأحياناً اأ�شتعمل جهاز امل�شي اأو اأتنزه مع الكالب بوترية ُت�شّرع نب�شات قلبي. 
اأطّبق هذه التمارين مرتني اأ�شبوعياً، بالإ�شافة اإىل اليوغا. مع التقدم يف 

ال�شن، ي�شبح التوازن واملرونة على راأ�ض الأولويات.
ال�شيخوخة؟ جتاه  �شعورك  • ما 

اأحبها! ت�شمح لنا ال�شيخوخة برفع مقامنا والتفكري بحياتنا ومعناها.   -
اإنها ركيزة الوعي احلقيقي واأعطتني �شعادة فائقة، ما �شمح يل باأن اأ�شعر 
بالر�شا عن احلياة التي اأعي�شها باأف�شل طريقة. لكن لن ي�شعر كل من ل 

ي�شتفيد من حياته بقيمة ال�شيخوخة.
اأو موقعك! بل ا�شتفد من حا�شرك قدر الإمكان وتقّبل  ل تقاوم حياتك 
و�شعك كي تنهي معاناتك. اأحزن حني اأ�شمع النا�ض يقولون اإنهم يتمنون 
مغزى  يكت�شف  اأن  الإن�شان  يحاول  الواقع،  يف  الع�شرين.  عمر  اإىل  العودة 

احلياة يف عمر الع�شرين. من يريد اأن مير بتلك التجربة ال�شاقة جمدداً؟
ي�شعدك؟ الذي  • ما 

- دخلت فتيات من )اأكادميية اأوبرا وينفري للقيادة( اإىل اجلامعات! بداأن 
َيِجدن موقعهن يف احلياة ويكت�شفن دور املراأة يف القرن الواحد والع�شرين. 
اإنه �شعور يفوق توقعاتي. اأردُت اأن اأ�شاعدهّن فاأنارت هذه التجربة حياتي 
بطريقة ل اأ�شتطيع تف�شريها. حني كان النا�ض ي�شغطون علّي كي اأتزوج، 
اأم  باأنني  اأ�شعر  الإجن��اب لأنني  ع��دم  على  اأن��دم يوماً  اأنني لن  اأع��رف  كنت 
لأولد العامل كله. ل حدود للحب! اإذا كان احلب حقيقياً، ي�شبح الهتمام 
�شادقاً ويعطي مفعوله. كانت التجربة مثالية بالن�شبة اإيّل لأنني مل اأرغب 
اإذ ل اأحتلى بال�شرب الكايف لأكون  يف الإجن��اب. مل اأكن لأ�شبح اأماً جيدة، 
والدة. لكن كانت جتربتي قّيمة جداً... اأعرف كثريين حققوا �شهرة وا�شعة 
اأن  اأ�شواأ ما ميكن  اإن��ه  بال�شالم.  ي�شعرون  لكنهم ل  ث��روات طائلة  وك�شبوا 

يح�شل!
يف  دعمك  كيف  �شنة.   30 منذ  غراهام  �شتيدمان  �شريكك  مع  • تعي�شني 

�شراعاتك كلها؟
- اكت�شف قبلي اأن امل�شكلة كلها تتعلق بالطعام. كنت اأتدرب ب�شرا�شة فيقول 
�شريكاً  اأطلب  اأن  بالطعام!(. ما كان ميكن  امل�شكلة احلقيقية  يل: )تتعلق 
اأن يجد  اإن�شان يف  اأنا. يرغب كل  اأحّبني كما  اأف�شل منه يف حياتي. لطاملا 
اأك��رب دعم  ك��ان  وه��و  ك��اف��ة،  م��راح��ل حياته  الأف�شل يف  ل��ه  يتمنى  �شخ�شاً 
بالن�شبة اإيّل، اإذ اأحبني بغ�ض النظر عن وزين وي�شعر اليوم بال�شعادة من 
اأنها قالت يل حني  اأتذكر  اأي�شاً يف �شديقتي غايل.  الدعم  اأجلي. وج��دُت 
خ�شرُت الوزن يف عام 1988: )�شعيدة من اأجلك لكني مل اأعتربك �شمينة 

يوماً(. فقلُت لها: )لأنك تنظرين اإيل من منظور ال�شداقة(.

ل اأهدر طاقتي يف م�صائل �صلبية
بعدما انتهت معركة اأوبرا وينفري مع الطعام والوزن، هل تدّلل نف�شها؟ 
ما  ب�شبب  يومياً  نف�شنا  نعاقب  اأن  املريع  من  )نعم.  ال�شاأن:  هذا  يف  تقول 
اأكلناه يف الليلة ال�شابقة. عّلمتني جتربتي اأن اأ�شتفيد من حياتي اإىل اأق�شى 
اأه��درُت طاقتي ب�شبب احلمية و�شراعي معها. لكني  حد! هذا ما فعلُته! 

اأمتتع اليوم بطاقة اإ�شافية لأنني ل اأهدرها على م�شائل �شلبية(.

يجد اأغلب النجوم �صعوبة كبرية يف الك�صف عن تفا�صيل حياتهم ال�صخ�صية، 
لون دائمًا الظهور باأبهى  خ�صو�صًا تلك املتعلقة بطفولتهم القا�صية، اإذ ُيف�صّ

�صورة اأمام جمهورهم.
عقدة املا�صي ل ُيعاين منها جميع جنوم هوليوود، واأكرب دليل على ذلك 
الإعالمية اأوبرا وينفري ، اإحدى اأقوى ن�صاء العامل، التي مل ت�صَع يومًا 

اإىل اإ�صدال ال�صتار على طفولتها القا�صية وامل�صتتة وحياتها ال�صعبة.
مع  حقيقية  معركة  وخا�صت  العامل،  ن�صاء  اأ�صهر  اإحدى  وينفري  اأوبرا 
ال�صحي  الأكل  �صر  اكت�صافها  عن  تتحّدث  املقابلة  هذه  يف  الزائد.  وزنها 

وفوزها بحربها اأخريًا...

ما ال تعرفونه عن حياة اأوبرا وينفري
من  ال�63  ال��ي��وم  تبلغ  ال��ت��ي   ، اأوب����را  عا�شت   -
ع��م��ره��ا، يف ع��ائ��ل��ة ف���ق���رية ج�����داً، وت���رّب���ت مع 
جّدها وجدتها يف املي�شي�شيبي حتى اأ�شبحت يف 

ال�شاد�شة من عمرها.
مدر�ّشة  راأت  الأط��ف��ال،  رو���ش��ة  دخولها  بعد   -
تنتمي  الأط��ف��ال، ول  باقي  ُت�شبه  اأنها ل  اأوب��را 
اإىل بيئتهم، فطلبت من املدير نقلها اإىل ال�شف 
الأّول، لأّن ن�شبة ذكائها توؤهلها للحلول يف �شف 

الرو�شة الأوىل.
- ك��ان��ت وي��ن��ف��ري م��ن اأك���رب امل��ع��ج��ب��ات بالنجم 
دائماً  ت�شّجع  وك��ان��ت  جاك�شون،  مايكل  العاملي 
ع��ل��ى ح�����ش��ور ح��ف��الت��ه ال��غ��ن��ائ��ي��ة، ب��ال��رغ��م من 

و�شعها املادّي ال�شيئ.
 East Nashville High مدر�شة  يف   -
School، ح�شلت وينفري على لقب الطالبة 
ع��الق��ت��ه��ا اجلّيدة  اإىل  ن��ظ��راً  ���ش��ع��ب��ي��ة،  الأك����رث 

بجميع الأ�شاتذة والتالميذ والزمالء.
مركز  اإىل  اأُر�����ش����ل����ت  م���راه���ق���ت���ه���ا،  خ������الل   -
الأحداث،  تاأهيل  لإع��ادة   juvenile hall
ع��ل��ي��ه��ا وعلى  ال�����ش��ي��ط��رة  ف��ق��دت  وال��دت��ه��ا  لأّن 

ت�شرفاتها اخلارجة عن احلدود.

ف��رتة م��ن حياتها، على  وي��ن��ف��ري يف  اأدم��ن��ت   -
بها  وتطّور  واملهلو�شة،  املخّدرة  احلبوب  تناول 

الأمر اإىل حّد تعاطي الهريويني والكوكايني.
 Tennessee اوب��را من جامعة  - تخرّجت 
على  ح��ازت  كما  زمالئها،  جميع  على  وتفوقت 
 Miss Black Tennessee ل���ق���ب 
جامعة  يف  الإدارة  اأ�������ش������ول  ع���ل���ّم���ت  ث������ّم   ،
و   1999 عامي  بني   Northwestern

.2000
- عانت وينفري طوال حياتها من زيادة وزنها، 
و�شّكل لها هذا الأمر عقدة، لأنها مل تكن را�شية 

عن �شكلها بتاتاً.
- بداية حياة اوبرا العملية كانت يف �شن ال� 17 

حيث دخلت اإىل الإذاعة.
يف  لعمل  ال�19  �شن  يف  انتقلت   بعدها  م��ن   -
اإنها  حينها  وق��ي��ل   ،Nashville ت��ل��ف��زي��ون 

اأ�شغر مذيعة يف تاريخ املحطة.
- يف عام 1986، عا�شت عالقة حّب مع الكاتب 
 ،Stedman Graham الأع��م��ال  ورج��ل 
ال����زواج يف  على  وات��ف��ق��ا  اأع��ل��ن��ا خطوبتهما،  ث��ّم 

ال�1992، اإل اأّن هذا الزواج مل يتّم.

- خالل عملها يف Baltimore، وقعت اوبرا 
يف غ���رام رج��ل م��ت��زوج، وا���ش��ت��م��ّرت عالقتها به 
اأو  4 �شنوات. لكّنها رف�شت الك�شف عن هويته 

اإ�شمه.
- اوبرا  حّلقت بعد ف�شل يف اأّول م�شريتها، فهي 
كمرا�شلة  الأخ���ب���ار  ن��ق��ل  ع��ن��د  ع��اط��ف��ّي��ة  ُت�شبح 
منتج  اأخ��رج  مما  امل�شائّية،  الن�شرة  يف  اإخبارّية 
WJZ-TV عن ط��وره، فف�شلها  الأخبار يف 
برنامج  يف  دوراً  عليها  وع��ر���ض  ال��ن�����ش��رة،  م��ن 

نهارّي.
- ا�شتقطب برنامج وينفري املاليني من حول 
العامل، وحققت من خالله ثروة كبرية جعلت 
اليوم  ال��ع��امل، وه��ي  ام���راأة يف  اأغنى  منها ثالث 

متلك طائرة خا�شة.
- انتقال اوبرا وينفري من حياة الفقر وال�شقاء 
اإىل حياة ال�شهرة والرفاهية مل يغرّيها، فرغم 
ت�شدرها قائمة النجوم الأكرث نفوذاً يف العامل 
حول  الإن�����ش��ان��ي��ة  ال�شخ�شيات  اأك���رث  م��ن  ف��ه��ي 
العامل، حيث اإنها اأ�ّش�شت العديد من اجلمعيات 
للفقراء  م�����ش��ت��م��ّر  ب�����ش��ك��ل  وت���ت���رّبع  اخل���ريي���ة، 

واملحتاجني.
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البنجر والبقدون�ض وال�شبانخ لتح�شني 
الذاكرة وتذكر الكلمات واالأرقام

اأظهرت درا�شة اأجرتها خبرية التغذية الفرن�شية هيلني هودك، فى جامعة 
الع�شبى  الناقل  ي�شاعد  حيوانى  بروتني  ب��دون  ال��غ��ذاء  تناول  اأن  باري�ض، 
وفهم  التذكري  على  اإيجاًبا  لتوؤثر  املخ  م�شتوى  اإىل  الو�شول  "غابا" على 
ن�شيان  ظ��اه��رة  لديهم  الأ�شخا�ض  بع�ض  اأن  م��وؤك��دة  وال��ع��ب��ارات،  الكلمات 
الع�شبية  اخللية  ه��ذه  على  املحافظة  يجب  ل��ذل��ك  وال��ت��واري��خ،  الأم��اك��ن 

الو�شيط والناقلة للمخ لأنها ت�شاعد على الهدوء وال�شرتخاء.
وت�شري الدرا�شة اإىل اأن بع�ض اأنواع الأطعمة التى ت�شاعد على تعزيز الناقل 
الع�شبى "غابا"، وت�شمل ح�شاء اخل�شراوات املتنوعة الغنية بفيتامني )ب( 
املوز  مثل  والفاكهة  وال�شبانخ  واملقدون�ض  والبنجر  ال��ث��وم  على  وحت��ت��وى 

وبودرة اللوز والع�شل وعني اجلمل وال�شعري والربوكلى ونبات الناردين.

درا�شة كندية تب�شر بعالج نهائى 
لـل�شكري من النوع الثانى

نتائج مب�شرة جدا اأظهرتها درا�شة حديثة فى كندا تقول اأنه قد يكون هناك 
عالج فعال متاما ملر�ض ال�شكرى من النوع الثانى، لتهدم املعتقدات ال�شابقة 
جامعة  فى  باحثون  بها  ق��ام  لل�شفاء.الدرا�شة  قابل  غري  املر�ض  ه��ذا  ب��اأن 
 Journal of Clinical دوري��ة  فى  ون�شرت  كندا  فى  ما�شرت  م��اك 
العالج  اإن  وق��ال��ت   ،Endocrinology and Metabolism
يعتمد على احلفاظ على ا�شتقرار م�شتوى ال�شكر فى الدم، من خالل اتباع 
نظام عالج جديد يت�شمن مزيجاً من الأدوية والتمارين الريا�شية وحمية 

غذائية معينة يحددها الطبيب املعالج وفقا للحالة.
وخالل الدرا�شة، مت اختبار العالج اجلديد على مر�شى ال�شكرى من النوع 
املر�شى فى  %40 من  اأ�شهر، دخل بعدها   4 ا�شتغرق  برنامج  الثانى فى 
دون  عنهم  ال�شكرى  اأدوي��ة  باإيقاف  لالأطباء  �شمحت  ن�شبى  ا�شتقرار  حالة 
اأخذ  التوقف عن  البقاء فى حالة م�شتقرة بعد  خ��وف، ومتكن ه��وؤلء من 
اأدوية ال�شكرى بعدة اأ�شهر. وقد ت�شهم هذه الدرا�شة فى جعل عالج مر�ض 
ال�شكرى ياأخذ منحى جديدا، بدًل من اجلرعات التقليدية التى حتافظ 
النمط  ه��ذا  خ��الل  وم��ن  اأن���ه  اإذ  ال���دم،  ف��ى  ال�شكر  م�شتوى  ا�شتقرار  على 
اجلديد من العالج يتم م�شاعدة املري�ض للو�شول اإىل حالة م�شتقرة ت�شمح 
الأطباء  دائ��م من قبل  ب�شكل  ال�شكر، مع مراقبته  اأدوي��ة  بالتوقف عن  له 

ملالحظة اأى عالمات دالة على خلل اأو تغيري فى حالته قد ينذر باخلطر.
راحة  ف��رتة  البنكريا�ض  اإعطاء  على  اجلديدة  العالج  طريقة  وتعمل  ه��ذا 
اإنتاج  يح�شن من  ال��ذى  الأم��ر  اجل�شم،  فى  املخزنة  ال��ده��ون  وتخفف من 

الأن�شولني فى اجل�شم وقدرة اجل�شم على ال�شتفادة منه.
وي�شكل منط العالج اجلديد اأماًل ودافعا ملر�شى ال�شكرى من النوع الثانى 
لتغيري حياتهم، اإذ اأن نتائج هذه الدرا�شة اأظهرت اأن تغيري منط حياتهم 
لالأف�شل ب�شكل جدى من املمكن له وبالفعل حت�شني حالتهم وم�شاعدتهم 
امل�شتقبل  فى  التقليدية  ال�شكرى  مر�ض  اأدوي��ة  من  نهائياً  التخل�ض  على 

القريب.

؟ احل�صاب  يف  �صفر  اول  �صاحب  • من 
مو�شى  ب��ن  حممد  امل�شلم  ال��ع��امل  ه��و  احل�شاب  يف  �شفر  اول  �شاحب 
اخلوارزمي وهو اول من ادخل ال�شفر يف احل�شاب وكان اكت�شافه هذا 
يف علم احل�شاب نقله كبرية وعظيمة يف درا�شة الأرقام وتغيرياً جذرياً 

ملفهوم الرقم . 
؟  الكرتوين  حا�صوب  اول  كان  •  متى 

اول حا�شوب الكرتوين يعمل بالكهرباء كان يف امريكا عام 1946 وهو 
وي�شتهلك  املفرغه  بال�شمامات  تعمل  التى  القدمية  احلوا�شيب  من 

قدراً كبرياً من الطاقة كما انه ي�شغل حيزاً كبرياً 
؟  حديث  علم  املثلثات  ح�صاب  علم  • هل 

ل .. اثبت العلماء ان علم ح�شاب املثلثات علم قدمي واأول من ا�شتخدمه 
هم الفراعنه القدماء و�شاعدهم ذلك يف بناء الهرامات ال�شهرية وقد 
طور العرب امل�شلمون ذلك العلم وو�شعوا ا�ش�شه احلديثة جلعله علماً 
ابوعبداهلل  املثلثات  لعلم ح�شاب  املوؤ�ش�شني  اوائل  ومن  بذاته  م�شتقاًل 

البتاين ون�شر الدين الطو�شي 

نق�شي  اأننا  اأي  يومياً  �شاعات   8  :  7 ما بني  البالغ  الإن�شان  النوم ترتاوح عند  �شاعات  اأن عدد  تعلم  • هل 
اأكرث من ثلث العمر يف النوم فالإن�شان الذي عا�ض �شتني عام .. نام منها حوايل ع�شرين عام. 

ال�شعر رقيقاً  و كلما كان   .. ال�شليم  الراأ�ض  �شعرة يف  األف   120 يبلغ نحو  الراأ�ض  �شعر  اأن عدد  تعلم  • هل 
األف   90 اإذ يبلغ  اأقل كثافة  ال�شعر الأحمر عموماً  ال�شعر الأ�شود و  اأكرث من  ال�شعر الأ�شقر  .. و  اأكرث  كان 

�شعرة .. و يتجدد هذا العدد بوجه عام خالل خم�شة اأعوام حيث ي�شقط كل يوم ما بني 50 : 60 �شعرة. 
 • هل تعلم اأن املخ يحتاج اإىل �شد�ض كمية الدم التي ي�شخها القلب و خم�ض الأوك�شجني الذي يدخل اجل�شم 

.. رغم اأن املخ ل يزن اأكرث من واحد على خم�شني من اجل�شم كله. 
. خلية  بليون   32 نحو  الإن�شان  ج�شم  يف  يوجد  اأنه  تعلم  • هل 

بني  ما  ت��رتاوح  العرق  من  كمية  تفرز  عرقية  غدة  مليوين  من  اأك��رث  الإن�شان  ج�شم  يف  اأن  تعلم  هل   •
ن�شف لرت اإىل لرت ون�شف كل 24 �شاعة بال توقف �شيفاً و �شتاًء مع املجهود و احلركة ومع ارتفاع درجة 

احلرارة. 
كانت  كما  تعود  لكي  يوم  مائة  تاأخذ  فاإنها  �شبب  لأي  فقدت  اأو  جراحياً  اأزيلت  اإذا  الأظافر  اأن  تعلم  • هل 

مرة اأخرى. 
 ( ت�شمى  ت�شمم  حالة  حدوث  و  البولينا  ن�شبة  ارتفاع  اإىل  يوؤدي  اجل�شم  يف  البول  احتبا�ض  اأن  تعلم  • هل 

الت�شمم البوليني(. 

ال�شيخ ال�شجاع 
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فوائد املاجنو 
ادوية  م�شتودع  املاجنو  فاكهة  تعترب 
الهنود  ع�����رف  ح���ي���ث  وف��ي��ت��ام��ي��ن��ات 
املاجنو منذ اأربعة اآلف �شنة، ومتثل 
يف بع�ض الثقافات كالثقافة الهندية 

رمزاً للحياة.
بتزويد  كفيلة  واح��دة  ماجنو  فثمرة 
اجل�����ش��م ب��رب��ع ح��اج��ت��ه ال��ي��وم��ي��ة من 
ح���اج���ت���ه من  وث���ل���ث���ي  ج،  ف���ي���ت���ام���ني 
من  ج����ي����داً  وم�����ق�����داراً  اأ،  ف��ي��ت��ام��ني 
ب��ج��ان��ب الأل����ي����اف. كما  ف��ي��ت��ام��ني د 

يقلل  ال��ذي  والبوتا�شيوم  والفو�شفور،  املغن�شيوم،  مثل  مبعادن  غنية  اأنها 
اأف�شل م�شادر  املاجنو من  ثمرة  وتعترب  ال��دم.  ارتفاع �شغط  من خطورة 
ال�شرطانية  لالأمرا�ض  م�شادة  بخ�شائ�ض  تتميز  التي  الأك�شدة  م�شادات 
حيث متنع تدهور خاليا اجل�شم وبالتبعية عدم تكّون اخلاليا ال�شرطانية 

اأو الإ�شابة باأمرا�ض القلب والأوعية الدموية وال�شيخوخة املبكرة.
الغنية  الأطعمة  تناول  بني  الوثيق  الرتباط  الأبحاث حديثاً  ك�شفت  وقد 
بالألياف بكرثة وقلة خطورة الإ�شابة بالأمرا�ض ال�شرطانية التي ت�شيب 

اجلهاز اله�شمي ك�شرطان املعدة والقولون وغريهما.
بالأنيميا  وامل�شابون  احلامل  ُتن�شح  لذلك  باحلديد،  غني  املاجنو  اأن  كما 
ان�شداد م�شام  اأن��ه فعال يف عالج  دوري��ة. كما  بتناولها ب�شفة  ال��دم(  )فقر 

اجللد وتقي من حمو�شة املعدة و�شوء اله�شم

كري�شتيان  ال�شوي�شرية  ب���ازل  ج��ام��ع��ة  يف  الأ���ش��ت��اذ  ق���ال 
املعرو�شة  الأل��وان  اأن  توؤكد  درا�شات  هناك  اإن  كايوخن: 
على  وبالتايل  العني؛  على  توؤثر  اأن  ميكن  ال�شا�شة  على 
اإىل  الأح��ي��ان  بع�ض  يف  امل�شتخدم  ويحتاج  ال��ن��وم.  ج��ودة 
احتياجاته،  م��ع  يتنا�شب  مب��ا  احل��وا���ش��ب  �شا�شة  �شبط 
وهنا يتعني عليه التعرف على بع�ض امل�شطلحات الفنية 
ودرجة  والتباين،  واحل���دة،  ال�شطوع،  مثل:  ومدلولها 
الألوان. ومن خالل تعديل قيم ال�شبط بهذه القوائم، 
ل امل�شتخدم على �شورة اأف�شل مع اإمكانية اخللود  َيْح�شُ
القوائم  راحة. وتختلف طريقة عمل  اأكرث  ب�شكل  للنوم 
والبنود، التي ميكن تعديلها من موديل اإىل اآخر ل�شبط 
ال�شا�شات  كل  ت�شتمل  ما  َغاِلَباً  ولكن  احلوا�شب،  �شا�شة 
خمتلف  تنا�شب  التي  ال�شبط،  اأو���ش��اع  من  الكثري  على 
اأو ت�شفح  العمل،  ك��ان لأغ��را���ض  ���ش��واء  ال���ش��ت��خ��دام��ات، 

الويب، اأو الألعاب، اأو حترير ال�شور والفيديو.

واأَْو�َشَح ليوبولد هولتز اأبفيل، من جملة “�شيب” الأملانية، 
للم�شتخدمني  خ��ي��ار  اأف�شل  تعترب  الإع�����دادات  ه��ذه  اأن 
ال��ت��ي مت  ال�شبط،  اأو���ش��اع  لأن معظم  َن��َظ��راً  ال��ع��ادي��ني؛ 

اإعدادها ُم�ْشَبَقاً توفر للم�شتخدم ما تعد به.
اخل�شائ�ض  مبجموعات  امل�شتخدم  اقتناع  عدم  حال  ويف 
فيمكنه  املختلفة،  ال�شركات  تقدمها  التي  الفرتا�شية، 
اأن يتعرف  اأجل  تغيري بع�ض قيم ال�شبط بنف�شه. ومن 
امل�شتخدم على القيمة ال�شحيحة يت�شمن نظام ت�شغيل 
والتي   ،DCCW املعايرة  اأداة  ويندوز  مايكرو�شوفت 
بخطوة،  خطوة  ال�شحيحة  الإع���دادات  امل�شتخدم  ت�شرح 
ال��وي��ب بالكثري م��ن �شور  وَب���َدًل م��ن ذل��ك تزخر �شبكة 
الختبار. وهناك قاعدة اأ�شا�شية تن�ض على اأنه كلما زاد 
يظل  امل�شتخدم  ف��اإن  ال�شا�شة،  من  الأزرق  ال�شوء  اإ�شعاع 
النوم  �شعوبة  لديه  ت��زداد  كما  اأط��ول،  لفرتة  م�شتيقظاً 

لياًل، اإذا ا�شتمر يف العمل ل�شاعات متاأخرة من الليل.

ل�شحة عينيك.. ن�شائح ذهبية ل�شبط �شا�شة الكمبيوتر 

كيلي اأوزبورن خالل ح�صورها مهرجان املو�صيقى 2016 يف جزيرة راندال يف مدينة نيويورك. )ا ف ب(

اراد بع�ض الغزاة ان يهاجموا مدينة جميلة بغر�ض ال�شتيالء عليها فار�شلوا بع�ض رجالهم ليتج�ش�شوا على 
تلك املدينة ويعرفوا ما فيها واين يخبيء النا�ض �شالحهم وكم لديهم من جند وكيف هو حال ح�شونهم .. 
فقام اجلوا�شي�ض بالذهاب اإىل املدينة لتنفيذ امر قائدهم ولكنهم ف�شلوا يف ذلك فلم ي�شتطيعوا الت�شلل اإىل 
داخلها لكنهم ا�شتطاعوا ان يقب�شوا على رجل وابنه من اهل املدينة وجاءوا به اإىل القائد الذي �شاأله عن كل 
مايريد فلم يجبه الولد ول البن فاأمر القائد جنوده بتعذبهم وبالفعل، قام اجلنود بتعذيب ال�شجينني ولكن 
دون جدوى وملا طال التعذيب بهم جاء القائد اإىل الرجل وقال ان مل تنطق قتلتك فقال له الرجل �شاأنطق 
القائد ماهو، قال الرجل اقتل ول��دي اول وبعد ذلك �شاأقول لكم كل �شيء  ولكن يل طلب واح��د فقط فقال 
فا�شتعجب القائد من ذلك الطلب وقال له اقتل ابنك فقال نعم فلتقتل ابني اول حتى ليذهب بعد ذلك اإىل 
املدينة وي�شي بي فغ�شب القائد وقال ايها اجلبان كيف تكون ابا ،كيف تتحمل ان ترى ولدك يقتل ف�شحك 
ال�شيخ وقال وكيف ت�شدق اين �شاأقول لك كل �شيء.. طلبت قتل ابني حتى ليتعذب من بعدي ويخاف وينطق 
مبا لدينا، فقال القائد هل يعني ذلك انك لن تقول لنا �شيئا فقال الرجل لوقطعت من ج�شدي قطعا وانا حي 
لن ابوح لك ب�شيء، فغ�شب القائد وقال جلنوده كيف نغلب بلدا هكذا نا�شها .. ان وطنيته احرقتني واذلتني 
.. هيا �شيطول ح�شارنا ورمبا وقعنا نحن يف ايديهم .. وترك القائد الرجل وانطلق بجنوده بعيدا ومل يفكر 

بالعودة مرة اخرى .


