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كيف نحارب ال�سمنة؟
يعاين ما يقرب من %40 من البالغني يف العامل من زيادة يف الوزن، 

و%13 يعانون من ال�صمنة املفرطة، وفقا ملنظمة ال�صحة العاملية.
اأن  وهي  عموما  ال�صائدة  الفكرة  العامليون  ال�صحة  خببراء  ويدح�ض 
م�صكلة الوزن الزائد تن�صاأ ب�صبب الإفراط يف تناول الأطعمة الدهنية 
الدرا�صات  مببن  العديد  ت�صري  اإذ  فقط.  احلببراريببة  ال�صعرات  وعالية 
اأخرى  اأ�صا�صية  م�صكلة  هو  املختلفة  وبدائله  ال�صكر  اأن  اإىل  العلمية 

لوباء الع�صر األ وهو ال�صمنة.
الببذرة عايل"الفركتوز"،  �صراب  ا�صتخدام  اأن  اأكببدوا  الباحثني  اأن  كما 
امل�صروبات  يف  "الغلوكوز"  الببعببادي  ال�صكر  مببن  بببدل  ي�صتخدم  الببذي 
واحللويات، ينتهك عملية الأي�ض، وبالتايل ي�صاهم يف تطور اأمرا�ض 
متالزمة التمثيل الغذائي ومر�ض ال�صكري واأمرا�ض القلب والأوعية 

الدموية "الأمرا�ض التي ترافق ال�صمنة عادة".
ويو�صي العلماء اليابانيون وزمالوؤهم من 136 دولة بالإقبال على 
تناول املزيد من الأرز. ووفقا حل�صاباتهم فاإن تناول الفرد 50 غراما 
يف  ال�صمنة  م�صتوى  تقليل  يف  ي�صاعد  الأقبببل،  على  يوميا،  الأرز  مببن 

العامل بن�صبة 1 باملئة.
اأخ�صائيو التغذية بعدم تناول وجبات د�صمة، خا�صة احللوة  وين�صح 
امل�صروبات  عن  والبتعاد  ال�صريعة  الوجبات  عن  والتخلي  والدهنية، 
و�صرب  الغذائية  الببعببادات  وتغيري  بدائله.  اأو  بال�صكر  الغنية  الغازية 

املزيد من املاء وممار�صة متارين اللياقة البدنية.

ل ترتكوا الأطفال جال�سني بهذه الطريقة
الأطببفببال ولفرتة  ت�صيب  قببد  التي  الآلم  مببن  حببذر خببراء �صحيون 
طويلة، من جراء جل�صوهم فرتة طويلة على �صكل احلرف الإجنليزي 
"ال�صن" الريطانية، عن خراء قولهم اإن  �صحيفة  ونقلت   ."W"
هذه الطريقة �صائعة بني الأطفال، وهي عبارة عن توازي الركبتني 

مع اأ�صفل اجل�صم والقدمني.
الذي  التلفزيون،  ي�صاهدون  عندما  ال�صكل  بهذا  الأطببفببال  ويجل�ض 
اإىل  يتابعونه يف العادة ل�صاعات طويلة، لذلك يدعوا اخلراء الآببباء 

و�صع حد لهذا الأمر.
ونقلت ال�صحيفة عن مركز عالج الأطفال، اأن حدوث الأمر لالأطفال 
يف عببمببر الببعببامببني، رمببببا يببوقببف تببطببور الببثبببببات الببو�ببصببطببي والتوازن 

اجل�صمي.
والرك�ض،  القفز  يوؤثر على قدرتهم على  الببذي قد  الأمببر  اإن  وقالوا 

ف�صال عن م�صكلة خلع الورك.
اأن جلو�ض  تببريببفببدي،  اأفببنببي  الببعببظببام،  تببقببومي  اخت�صا�صية  واأو�ببصببحببت 
امل�صكالت  الكثري من  يت�صبب يف  W، قد  �صكل حببرف  الأطببفببال على 

لالأطفال، ورمبا تظل مدى احلياة.
اإىل �صغط كبري  اأن يوؤدي  اأن اجللو�ض لفرتة طويلة ميكن  واأ�صافت 

على الرقبة والكتفني ومنطقة اأعلى الظهر.
اأطفالهم، وذلك عر دعوتهم  ولذلك، ين�صح الآباء بت�صويب جل�صة 

لو�صع اأقدامهم فوق بع�صها البع�ض، اأو �صعها يف اجتاه الأمام.

البي�ض وقوة النظر.. درا�سة تك�سف النفع الكبري
ين�صح الكثريون يف العادة بتناول اجلزر للحفاظ على �صحة العيون 
وتقوية حا�صة الب�صر، لكن اخلراء يو�صون بغذاء اآخر قلما يخطر 

ببالنا ويقولون اإنه يعود بنفع اأكر على النظر.
وح�صبما نقلت ال�صحيفة الطبية "جورنال كلينيكال نيوتر�صن"، فاإن 
تناول البي�ض يقي الإن�صان مر�ض التنك�ض البقعي الذي يداهم العني 

مع التقدم يف العمر، وقد يوؤدي به اإىل فقدان الب�صر.
عاما،   15 مببدى  على  �صخ�صا   3654 اأ�صرتاليون  باحثون  وواكبببب 
بي�صات   3 اإىل  بي�صة  من  يتناولون  كانوا  من  اأن  النتائج  واأظببهببرت 
اأقل عر�صة لالإ�صابة مبر�ض التنك�ض البقعي،  خالل الأ�صبوع، كانوا 

بن�صبة 49 باملئة مقارنة مبن ياأكلون اأقل من بي�صة يف الأ�صبوع.
�صحة  عببلببى  كبببببري  ب�صكل  تببوؤثببر  مهمة  مبببواد  عببلببى  البي�ض  ويببحببتببوي 
العني، وحتد من تفاقم التنك�ض البقعي مثل فيتامني اللوتني ومادة 
و"ب6"  "د"  مثل  اأخببرى  فيتامينات  البي�ض  وي�صم  الزياك�صانثني. 
و"ب12"، اإ�صافة اإىل عدد من املعادن والروتينات. ويحذر البع�ض 
من البي�ض بالنظر اإىل احتوائه على ن�صبة عالية من الكولي�صرتول، 

لكن اخلراء يقولون اإنه ل ي�صر اإذا جرى تناوله بكمية معتدلة.
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الوقت الأمثل ملمار�سة الريا�سة يف رم�سان؟
ل�صهر رم�صان طبيعة خمتلفة عن بقية اأيام ال�صنة، اإذ تنقلب وترية حياة 
اإياها،  ال�صائمني، فيرتك كثري من الأ�صخا�ض الذين ميار�صون الريا�صة 

ب�صبب نق�ض ال�صوائل والطاقة يف اجل�صم.
لكن التخلي عن الريا�صة �صهرا قد ل يكون حال، ملا للتمرينات من اأهمية 
كرى على �صحة ال�صخ�ض اجل�صدية والنف�صية على حد �صواء، فهي حت�صن 
من تدفق الدورة الدموية وتقوي الع�صالت، تهدئ الأع�صاب وتخفف من 

ال�صغط النف�صي، بح�صب موقع "ويب طب".
واإذا ما ترافق ترك الريا�صة، الأمر مع زيادة حجم الطعام الذين يتناوله 
ال�صائمون خا�صة يف الليل، فقد يوؤدي ذلك اإىل خ�صارة جهودهم البدنية يف 

ال�صهور ال�صابقة، ويزداد وزنهم.
الفطور  بببني  هببو  الريا�صة  للممار�صة  وقببت  اأف�صل  اأن  على  اإجببمبباع  وثمة 
وال�صحور، وميكن يف ظروف معينة ممار�صة الريا�صة لفرتة حمدودة قبيل 

ال�صحور.
من جانبها، ذكرت وزارة ال�صحة ال�صعودية يف تغريدة لها عر "تويرت" اأن 

اأف�صل وقت للممار�صة الريا�صة هو بني الإفطار وال�صحور.
واأ�صارت اإىل اأهمية األ يرهق ال�صائم ج�صده كثريا يف الريا�صة، موؤكدة اأن 

تتم اأهمية ممار�صة التمرينات البدينة يف جو معتدل وتهوية جيدة.
اأف�صل وقت ملمار�صة الريا�صة  اإن  "ويب طب" ال�صحي  بببدوره، قال موقع 
هو قبل اأو بعد الفطار بثالث اإىل اأربع �صاعات، حيث يكون اجل�صم قد اأمت 

عملية ه�صم الطعام براحة دون التعر�ض مل�صاكل ع�صر اله�صم.
واأ�صار اإىل اأن اأنه ميكن ممار�صة التمرينات البدنية قبل الإفطار ب�صاعة اإىل 
�صاعة ون�صف، بحيث ينتهى الن�صاط الريا�صي قرب وقت الفطار ل�صرعة 

تعوي�ض اجل�صم بال�صوائل والأمالح املعدنية والطاقة املفقودة.

احذر ا�ستخدام الهاتف 
اأثناء الت�سوق 

ل بببد واأنببببك ذهبببببت يف اأحببببد الأيبببببام اإىل 
املببتببجببر، ونبب�ببصببيببت متبببامببباً مبببا كببنببت تنوي 
�ببببصببببراءه، ووجببببببدت نببفبب�ببصببك متبببباًل عربة 
ببباأ�ببصببيبباء ل حتببتبباجببهببا. ويقول  الببتبب�ببصببوق 
اأثناء  الببهبباتببف  ا�ببصببتببخببدام  اإن  اخلبببببراء 

الت�صوق ميكن اأن يزيد الأمور �صوءا. 
اأو  الببدرد�ببصببة،  اأن  اإىل  الأببببحببباث  وتبب�ببصببري 
اإر�صال الر�صائل الن�صية، اأو التحقق من 
اأو ال�صتماع  ر�صائل الريد الإلكرتوين، 
اإىل املو�صيقى على الهاتف اأثناء الت�صوق 
املهمة  عببن  النببتببببباه  يبب�ببصببرف  اأن  ميببكببن 

الأ�صا�صية ب�صهولة.
عندما  حتى  ال�صلبي،  التاأثري  وي�صتمر 
الت�صوق  الهاتف وتتابع يف عملية  ترتك 
داخل املتجر، بح�صب �صحيفة ديلي ميل 

الريطانية.
وطبببلبببب الببببببباحبببثبببون مبببن جمببمببوعببة من 
املتطوعني اإكمال مهمة حماكاة للت�صوق 
يف 3 و�صعيات: دون ا�صتخدام الهاتف، اأو 
ب�صكل  اأو  ب�صكل متقطع،  ا�صتخدامه  مع 
قائمة  منهم  كببل  ت�صليم  ومت  م�صتمر، 
كان  مببا  مببقببارنببة  منهم  وطببلببب  للت�صوق، 
يفرت�ض اأن ي�صرتوه، مع العنا�صر التي 

انتهت يف �صلة الت�صوق.

التمر لتخفي�ض الكولي�سرتول 
وحت�سني �سحة العظام �ص 23

ن�سائح �سريعة لنظام 
غذائي �سحي يف رم�سان

الأ�صخا�ض  من  العديد  هناك  ال�صنة،  هذه  املبارك  رم�صان  �صهر  بداية  مع 
الذين ي�صتغلون الأمر لتباع نظام غذائي �صحي ومفيد ي�صاعد يف تنظيف 

اجل�صم وخ�صارة بع�ض الكيلوغرامات الزائدة.
هناك جمموعة من الن�صائح التي يقدمها خراء التغذية لل�صائمني ولكل 

من يرغب يف خ�صارة الوزن الزائد، بح�صب جملة "لها" اإليكم اأبرزها:
- �صرب كافية من املاء والع�صائر الطبيعية لتجنب اجلفاف واإزالة ال�صموم 

من اجلهاز اله�صمي.
كل احلار حلماية املعدة من ع�صر اله�صم  - جتنب قدر الإمكان املقليات والأ

والثقل وزيادة الوزن.
باحللويات  بببالببدهببون،  الغنية  الرم�صانية  احلببلببويببات  با�صتبدال  ين�صح   -

الأخرى املنخف�صة ال�صعرات احلرارية مثل املهلبية والكاتو والكيك.
املدم�ض  الببفببول  مببثببل  البب�ببصببحببور  يف  اله�صم  بطيئة  طببعببمببة  الأ اأكبببل  يف�صل   -

البطاط�ض امل�صلوقة بق�صرتها لتجنب ال�صعور باجلوع خالل النهار
التفاح بق�صرته يعطي  ال�صحور، خا�صة  الزبادي والفاكهة يف  اللنب  تناول   -

�صعوراً بال�صبع اأثناء ال�صيام.

بببذور البطيخ، التي قد  اأبببرز فوائد  ومببن 
تناولها  عببلببى  للحر�ض  الببكببثببرييببن  تببدفببع 

�صمن حمياتهم الغذائية:

تعزيز اخل�صوبة
يحتوي بذر البطيخ على اأحما�ض اأمينية 
مهمة لتح�صني ال�صحة اجلن�صية وتعزيز 
البببرجبببال الذين  لببببدى  البببرغبببببببة، خببا�ببصببة 
اأو يف  اخلبب�ببصببوبببة  مببن م�صاكل يف  يببعببانببون 

احليوانات املنوية.

تقوية العظام
تقوية  على  اأي�صا  البطيخ  بببذور  وت�صاعد 
العظام وحمايتها من اله�صا�صة وال�صعف 

والتك�صر، عند تناولها بانتظام.
مر�ض  حتببديببدا  البببببذور  هببذه  تكافح  كما 
باملغني�صيوم  غنية  كونها  العظام،  ه�صا�صة 
الأخرى  املببعببادن  اإىل  بالإ�صافة  حتببديببدا، 

ال�صرورية ل�صحة العظام.

ن�صارة الب�صرة
حتتوي بذور البطيخ على ن�صبة عالية من 

اأحما�ض اأوميغا 3 ال�صحية، التي ت�صاعد 
عند احل�صول عليها بكميات منا�صبة يوميا 

على حت�صني �صحة ون�صارة الب�صرة.
وي�صاعد تناول بذر البطيخ على احلفاظ 
ت�صبغاتها،  ومببنببع  الببببب�ببصببرة  رطببوبببة  عببلببى 
التجاعيد الظاهرة وبقع  كما يخفف من 
ومينع  ال�صباب  حب  ويكافح  ال�صيخوخة، 
ظببببهببببوره، حبب�ببصببب مبببا ذكببببر مبببوقبببع "ويب 

طب".

�صحة ال�صعر
مببن فببوائببد ببببذور البببببطببيببخ، قببدرتببهببا على 
ما  ب�صبب  ال�صعر،  �صحة  على  املحافظة 
حتببتببويببه مببن مببعببادن �ببصببروريببة يحتاجها 
واملغني�صيوم  البببنبببحبببا�بببض  مبببثبببل  الببب�بببصبببعبببر، 

واحلديد.
كما ميكن ال�صتفادة من زيت بذر البطيخ 
وو�صعه على ال�صعر بانتظام، حلمايته من 

الت�صاقط وتكثيف ال�صعر اخلفيف.

م�صدر للطاقة
بال�صعرات  البببببطببيببخ  بببببببذور  غبببنبببى  رغبببببم 

احلببببراريببببة، فببببباإن اخلببببر اجلبببيبببد هببنببا هو 
الدهون  هبببو  البب�ببصببعببرات  هبببذه  مبب�ببصببدر  اأن 
ال�صحية يف هذه البذور، اإذ اأن تناول كوب 
واحد فقط من بذور البطيخ ي�صاعد على 

حت�صني عمليات الأي�ض وزيادة كفاءتها.
تقوية مناعة اجل�صم

ويحتوي بذر البطيخ على ن�صبة عالية من 
املجموعة  وفيتامينات  الأك�صدة  م�صادات 
ب، مما يجعل هذه البذور م�صدرا ممتازا 
جهاز  يحتاجها  التي  املغذيات  مببن  ملزيج 

املناعة.

ال�صيطرة على م�صتويات �صكر الدم
بذور  تناول  اأن  الدرا�صات  واأظهرت بع�ض 
البببببطببيببخ بببانببتببظببام يبب�ببصبباعببد عببلببى احلفاظ 
على م�صتويات �صكر الدم حتت ال�صيطرة، 
حبباد يف  هبببببوط  اأو  وميببنببع ح�صول �صعود 
ال�صكر، وهو اأمر قد يكون خطريا بالن�صبة 

ملر�صى ال�صكري على وجه اخل�صو�ض.
ومبببن الببفببوائببد الأخببببرى لبببببذور البطيخ، 
ال�صيء  الكولي�صرتول  م�صتويات  خف�ض 
املرتفع،  الببدم  �صغط  وخف�ض  اجل�صم،  يف 

وحت�صني وظائف وعمل اجلهاز الع�صبي.

كيفية احل�صول على فوائد بذور البطيخ
ولببيببتببمببكببن البببنبببا�بببض مبببن ال�بببصبببتبببفبببادة من 
املبببغبببذيبببات البببعبببديبببدة املبببتبببواجبببدة يف ببببذور 
الطرق  مببن  العديد  هناك  فبباإن  البطيخ، 
وذلك  منها،  امل�صتقة  واملنتجات  لتناولها، 
مببن خبببالل "نقع" البببببببذور الببطببازجببة يف 
اأيام   3-2 املاء ليلة كاملة، ثم تركها ملدة 
حتى تبداأ البذور بالإنبات، وتركها جتف 

واإ�صافتها لحقا لأطباقك املتنوعة.
البطيخ،  بببببذور  "حتمي�ض"  ميببكببن  كببمببا 
تتدنى  الغذائية  قيمتها  اأن  مببن  بالرغم 
بها  وال�صتمتاع  لها  امللح  واإ�صافة  قليال، 
بتحمي�صها  ُين�صح  لكن  خفيفة،  كوجبة 
حرارية  �بببصبببعبببرات  اأي  لببتببجببنببب  بببباملبببنبببزل، 
املحم�صة  البذور  يف  تتواجد  قد  اإ�صافية 

واملعلبة جتاريا.
وميببكببن اأيبب�ببصببا ال�ببصببتببفببادة مببن زيببت بذور 
اأو  الببفببم،  عببر  تببنبباولببه  ميكن  اإذ  البطيخ، 
لال�صتفادة  ال�صعر  على  مو�صعيا  تطبيقه 

منه.

بذور البطيخ.. فوائد ل تخطر على البال

اإنرتنت اجليل اخلام�ض.. 
ثورة تقنية ت�سبب ذعرا اأمنيا

ت�صريب  مبببببن  املبببببخببببباوف  تببب�بببصبببكبببل 
لدى  هاج�صا  الأمببنببيببة،  املعلومات 
حبببكبببومبببات الببببعببببامل، يببببرتافببببق مع 
تقنية اجليل اخلام�ض اأو ما يعرف 
ال�صني،  يبب�ببصببع  ممببببا   ،"5G" بببببب 
اأكببببر تقنية  تببطببويببر  البب�ببصببببباقببة يف 
الآن،  حتى  الب�صر  عرفها  ات�صال 
يف دائبببرة التببهببام، فلماذا كببل هذه 
املببخبباوف؟ ومببا الببذي متثله تقنية 

اجليل اخلام�ض؟.
اخلام�ض  اجلببيببل  تقنية  و�ببصببتببغببري 
اإذ تتميز  الب�صر ب�صكل كبري،  حياة 
من  مبببببرة   100 اأ�ببببصببببرع  بببكببونببهببا 
ب�صرعة  البببراببببع،  اجلببيببل  اإنبببرتنبببت 
غيغابت،   20 اإىل  تبب�ببصببل  خبببارقبببة 
و�ببصببرعببة ا�ببصببتببجببابببة اأقببببل مببن ملي 

ثانية.
 :5G ومببن اأهبببم ا�ببصببتببخببدامببات الببب
وحتليل  الذكية،  املببدن  يف  التحكم 
وم�صاعدة  البب�ببصببخببمببة  البببببببيبببانبببات 
البببدول يف اتببخبباذ البببقبببرارات املهمة 
القيادة  ذاتببيببة  البب�ببصببيببارات  وت�صيري 
وت�صغيل الروبوتات املزودة بالذكاء 

ال�صطناعي يف امل�صانع الكبرية.
الطائرات  عمل  بتن�صيق  تقوم  كما 
للقيام  طببيببار  دون  مببن  البب�ببصببغببرية 
وم�صاعدة  الببتببو�ببصببيببل،  بببعببمببلببيببات 
اجلراحية،  العمليات  يف  الأطببببباء 
الببفببيببديببو اجلماعية  األببعبباب  ودفبببع 

وبطولت الريا�صة الإلكرتونية.
وتكنولوجيا  اأمن  وقال اخلبري يف 
لب"�صكاي  �صامي،  عمر  املعلومات، 
�صنوات   10 "كل  عربية":  نببيببوز 
تببقببريبببببا يببظببهببر جببيببل جبببديبببد من 
اأجببببيببببال التبببب�ببببصببببالت، وقببببد ظهر 
اجليل الأول 1980، اإل اأن اجليل 
اخلبببامببب�بببض اجلببببديببببد هببببو اأكبببرهبببا 

خطرا".
اأن اخلطورة ترجع  واأو�صح �صامي 
الإنرتنت  �ببصبببببكببة  عببلببى  لببتبباأثببريهببا 
"لن  وطبببريبببقبببة عببمببلببهببا، قببببائببببال: 
توؤثر تقنيات اجليل اخلام�ض على 
ومواقع  الإنبببرتنبببت  �صبكة  ت�صفح 
اأي�صا  �صتوؤثر  بل  ح�صب،  التوا�صل 
الأ�ببصببا�ببصببيببة للدول،  البببببنببيببات  عببلببى 
ن�صتخدمه  جببهبباز  كبببل  لأن  نببظببرا 
مثل  بببالإنببرتنببت،  مت�صال  �صيكون 
اإ�بببصبببارات املببببرور واأعبببمبببدة الإنبببببارة، 
و�ببصببيببتببم الببتببحببكببم بببهببا مبببن خالل 

اجليل اخلام�ض".
يف  ال�صباقة  الببدولببة  ال�صني  وتعد 
جمال تكنولوجيا اجليل اخلام�ض، 
حول  فببقببط  �ببصببركببات   5 تبببقبببوم  اإذ 
العامل باإنتاج اأجهزة �صبكات اجليل 
اخلام�ض 5، هي هواوي ال�صينية، 
و"زد تي اإيه" ال�صينية، و�صركتني 
واإريك�صون،  نوكيا  هما  اأوروبيتني 
اجلنوبية،  كببببوريببببا  مببببن  و�بببصبببركبببة 

بح�صب �صامي.

اأنواع الفواكه ال�صيفية التي  يعترب البطيخ اأحد 
التي  بذورها،  اأن  اإال  النا�س،  من  الكثري  يف�صلها 
عليها  يقبل  "امل�صليات" التي  اأن��واع  اأكرث  من  تعد 
بقوة، بالرغم من اختالف االآراء ب�صاأن فوائدها. 
�صحية  هي  وهل  البطيخ،  بذور  حقيقة  هي  فما 

بالفعل؟.
املواد  من  عالية  ن�صب  على  البطيخ  بذر  ويحتوي 
الغذائية املهمة، وتنبع العديد من فوائد البذور 
فيتامينات  من  عالية  ن�صبة  على  احتوائها  من 
والدهون  االأمينية  واالأح��م��ا���س  ب  املجموعة 

املفيدة املتنوعة.
فاإنها  البطيخ،  بذور  فوائد  من  بالرغم  ولكن 

كوبا  اإن  اإذ  احل��راري��ة،  لل�صعرات  م�صدر 
اأو  املجففة  البطيخ  بذور  من  واح��دا 

يقارب  ما  على  يحتوي  املحم�صة، 
حراري. �صعر   600
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�ش�ؤون حملية

ا�ستحداث تخ�س�سات دقيقة يف 
ق�سم العيون يف م�ست�سفى توام 

•• العني - الفجر

 ك�صف "م�صت�صفى توام" و الذي يعد اإحدى من�صاآت �صركة اأبوظبي للخدمات 
ال�صحية "�صحة" عن حتديثات جوهرية يف ق�صم طب وجراحة العيون يف 
املتخ�ص�صة  الببكببوادر الطبية   ا�صتقطاب  تببوام وذلببك من خببالل   م�صت�صفى 
يف اجلراحات الدقيقة للعني و ا�صتخدام اأحدث الأجهزة واملعدات الطبية 

الت�صخي�صية والعالجية. 
واأفاد الدكتور: عمر حديد  – ا�صت�صاري ورئي�ض ق�صم العيون يف م�صت�صفى 
عن  يزيد  مببا  �صنوياً  ي�صتقبل  تببوام  م�صت�صفى  يف  العيون  ق�صم  "اإن  تبببوام: 

عمليات  لإجراء  مراجع    15،000
ت�صمل : املاء الأبي�ض، زراعة القرنية 
 ، النظر  لت�صحيح  العد�صات  حقن   ،
اأورام حمجر العني واإن�صداد  عمليات 
، جراحة  اجلفون  الدمعية  القنوات 
العالجية والتجميلية ، عالج اعتالل 
والليزر  باحلقن  ال�صكري  ال�صبكية 
بببببالإ�ببببصببببافببببة لأ�ببببصببببتببببحببببداث جبببراحبببة 

اأنف�صال ال�صبكية".
ويعد ق�صم العيون يف م�صت�صفى التوام 
املزود الوحيد لعمليات زراعة القرنية 

يف مدينة العني بالإ�صافة لعمليات ت�صحيح النظر بحقن العد�صات الأوىل 
"�صحة"  والتي  ال�صحية  اأبوظبي للخدمات  �صركة  من نوعها يف من�صاآت 
حققت جناحاً كبرياً منذ بدايتها يف  يناير 2017 بقيادة  جراحة الفرنية 

وت�صحيح النظر  الدكتورة هدى �صيف  الظاهري .
العيون  ق�صم  تببرتد على  التي  اأن معظم احلببالت  دكتور عمر حديد  واأكببد 
العني  اأورام حمجر   ، الأبي�ض  املاء  ال�صكري،   ال�صبكية  اأعتالل  هي حالت 
املخروطية  القرنية  يف  املتمثله  القرنية  لأمببرا�ببض  بالأ�صافة  واجلببفببون  

وعتامة القرنية لدى كبار ال�صن.
اٌلقرنية املخروطية : " هو ا�صطراب ي�صيب العني، حيث حتدث تغيريات 
هيكلية داخل القرنية جتعلها اأكر دقة وي�صحبها تغيري اإىل �صكل خمروطي 
اأكر من ال�صكل الطبيعي. القرنية املخروطية ميكن اأن ي�صبب ت�صويه كبري 
من الروؤية، مع �صور متعددة، وال�صعف واحل�صا�صية لل�صوء ،هذا غالبا ما 
اأفاد به املري�ض. وعادة ما ي�صاب به املراهقني. اإذ تتاأثر كلتا العينني ب�صكل 
كبري ، وتدهور يف الروؤية ميكن اأن توؤثر على قدرة املري�ض على قيادة �صيارة 

اأو قراءة الطباعة العادية."
اعتالل ال�صبكية ال�صكري :  " هو اأحد م�صاعفات العني الناجمة عن مر�ض 
م�صتويات  على  ال�صيطرة  على  اجل�صم  قببدرة  على  يوؤثر  مر�ض  ال�صكري، 
ال�صوائل  وتببراكببم  الببتببورم  هببو  ال�صفراء  البقعة  وذمببة   ... البببدم.  يف  ال�صكر 
احلا�صل يف ال�صبكية، ويحدث عندما تت�صرب ال�صوائل من الأوعية الدموية 
املركزية." ان�صداد  الببروؤيببة  يف  انخفا�ض  اإىل  يبببوؤدي  ممببا  العني  �صبكية  يف 
نظام  يف  الكامل  اأو  اجلزئي  لالن�صداد  نتيجة  يحدث  الدمعية:  القنوات 
ت�صريف الدموع. ي�صيع املر�ض بني حديثي الولدة و كذلك بني البالغني. 
عببدم  متكن الدموع من ال�صيل ب�صورة طبيعية يببوؤدي اإىل زيببادة التدميع 
وتهيج العني. كما ان ركود الدمع يف قناوات الت�صريف ي�صبب منو و تن�صيط 
واللتهاب  بالعدوى  العني  اإ�صابة  اإىل  تببوؤدي  اأن  ميكنها  والتي  البكترييا 
املتكررين. التدميع امل�صتمر هو قابل للعالج. تتوفر يف م�صت�صفى توام كافة 
الو�صائل العالجية ملر�ض التدميع مبا يف ذلك عملية فتح ممر لت�صريف 

الدمع عن طريق الناظور داخل الأنف بدون ترك ندبة خارجية.

مواعيد �سهر رم�سان يف حديقة 
احليوانات بالعني

•• العني -  الفجر

ومواعيد  الرم�صاين  برناجمها  عببن  بالعني  احلببيببوانببات  حديقة  اأعلنت   
جتارب  وتقدمي  الف�صيل  ال�صهر  طبيعة  مع  يتنا�صب  مبا  الببزوار  ا�صتقبال 

اأكر متعة مع اأجواء رم�صان امل�صائية املبهجة.
وت�صتقبل احلديقة زوارها خالل رم�صان يوميا من متام ال�صاعه 3 و حتى 

جميع اأفراد العائلة. تنا�صب  وجتارب  جولت  مع  م�صاء   9
ملحبي  ال�صيقة  ال�صفاري  جبببوالت  بتجربة  رم�صان  يف  احلديقة  تتميز  و 
الإثببارة ومتعة التعرف على احلياة الرية ، ف�صال عن جتاربها املثرية يف 
، بالإ�صافة لركوب  اإطعام احليوانات املرحة كالبطاريق والببزراف وغريها 
اخليل والبوين ، وموعد ممتع مع الزواحف يف �صرح مف�صل مع مر�صدي 

احلديقة.
الت�صويق والت�صال  اإدارة  البلو�صي مدير  املنا�صبة قال عمر يو�صف  وبهذه 
املوؤ�ص�صي يف حديقة احليوانات بالعني" نحن اأ�صرة حديقة احليوانات بالعني 
نرحب بجميع الزوار خالل ال�صهر الف�صيل حيث با�صتطاعت الزائر خو�ض 
جتارب رم�صانية ممتعة ممتعة تبداأ من الثالثة ظهراً حتى قبل التا�صعة 
لياًل  يف قلب احلديقة اخل�صراء مع روائع احلياة الرية والتجارب املحببة 
وخيارات الطعام املتنوعة".  و اأ�صاف :" تقدم احلديقة جتارب متنوعة من 
بينها جتربة ال�صفاري  حر�صا من احلديقة على تقدمي اأف�صل اخلدمات 
بهجة  من  رم�صان  اأجبببواء  به  تتميز  ملا  لببزوارهببا  الثقافية  و  ال�صتك�صافية 
جتعل زيارة احلديقة اأمرا مثريا للمتعة و دافعا م�صاعدا لكت�صاف احلياة 
الرية يف اأجمل حالتها من خالل جولة يف الراري الأفريقية اخلالبة 
جديد  طابع  يف  الرية  احلياة  اكت�صاف  و  املغامرة  و  الت�صويق  بني  جتمع 

يتفاعل فيه الزائر مع احلياة يف ال�صفاري".

جامعة اأبوظبي تكرم املبتكرين ال�سباب يف م�سابقة »عامل الفكرة« ال�سنوية لالبتكار 

ظل لغزًا ملدة 43 عامًا

فريق بحثي من معهد جامعة نيويورك اأبوظبي ي�سهم يف اكت�ساف �سر ظاهرة تكّون امل�سّطحات املائية و�سط اجلليد البحري

طحنون بن خليفة ي�سارك »كلنا �سرطة« توزيع وجبات الإفطار

•• اأبوظبي - الفجر

ال�صاد�صة  الببدورة  فببرق يف  اأربببع  اأبوظبي   كرمت جامعة 
اأقيمت  "عامل الفكرة" ال�صنوية لالبتكار التي  مل�صابقة 
يف احلرم اجلامعي الرئي�ض يف اأبوظبي، وا�صتهدفت طلبة 
الإمارات  اأنحاء  خمتلف  من  الثانوية  املدر�صية  املرحلة 
لتعزيز مفاهيم ريادة الأعمال بني فئة ال�صباب وحتقيق 
اأثر اإيجابي وطويل الأمد على الأفراد والأعمال يف دولة 

الإمارات العربية املتحدة. 
نظم امل�صابقة كل من مركز البتكار وكلية اإدارة الأعمال 
اأعمال  �صيدات  بالتعاون مع جمل�ض  اأبوظبي  يف جامعة 
م�صاركة   115 الببعببام  هبببذا  دورة  يف  وتببلببقببت  اأبببوظبببببي، 
توزعت بني فئات امل�صابقة الأربع: املدن الذكية والبتكار 
يف التكنولوجيا، وا�صتدامة الأعمال، وال�صحة وال�صعادة، 
�ببصببارك يف  115 فريق  بببني  املجتمعي. ومببن  والبببتببكببار 
الإمارات،  اأنحاء  35 مدر�صة من خمتلف  امل�صابقة من 
وفائز بفئة ال�صحة وال�صعادة طلبة من مدر�صة جيم�ض 
كامريدج انرتنا�صيول اخلا�صة  – اأبوظبي، فيما فاز يف 
فئة املدن الذكية والبتكار يف التكنولوجيا طلبة ثانوية 
التكنولوجيا التطبيقية، وطلبة املدر�صة الفنية الثانوية 

يف فئتي البتكار املجتمعي وا�صتدامة الأعمال. 
فبباروق، عميد  الدكتورة �صريين  ال�صدد، قالت  ويف هذا 
من  "انطالقاً  اأبوظبي:  جامعة  يف  الأعمال  اإدارة  كلية 
م�صتدام  اقببتبب�ببصبباد  لبببببنبباء  رئي�صي  كببحببافببز  البببتببكببار  دور 
اأبوظبي على ت�صجيع التفكري  ومتنوع، حتر�ض جامعة 
الإبداعي ومتكني الأجيال ال�صابة ليكونوا قادة امل�صتقبل 
يف  الفكرة  عامل  م�صابقة  ت�صهم  حيث  التغيري،  ورواد 

الأعببمببال لدى  ريببادة  الإبببداعببيببة ومفاهيم  الثقة  تعزيز 
طلبة املدار�ض من خالل تزويدهم مبن�صة متكنهم من 

التعاون والتعلم و�صقل اأفكار مبتكرة.
وجاء ت�صميم فئات امل�صابقة لتغطي عدداً من جمالت 
البببببحببث والبببتببكببار املببحببوريببة يف دولبببة الإمببببببارات والتي 
واأ�صواق  الدولة  املتغرية يف  ا�صتجابة لالحتياجات  تاأتي 
العمل العاملية وت�صلط ال�صوء على الفجوات يف املهارات 

املهنية.      
مبببن جببهببتببهببا، قببالببت البببدكبببتبببورة ببببرتا تبببوركبببامبببا، مديرة 
البتكار يف اجلامعة: "نوؤمن بقدرة البتكار على حتقيق 
ما،  م�صكلة  حلل  ا�صتخدامه  يتم  عندما  النتائج  اأف�صل 

العام من  هببذا  ن�صخة  توفريه يف  على  ما حر�صنا  وهببو 
واأفكار  العملية  احلببلببول  عببلببى  ركببزنببا  حببيببث  املبب�ببصببابببقببة، 
احللول الجتماعية التي من �صاأنها الت�صدي للتحديات 
على  الطلبة  ت�صاعد  اأ�صا�صية  مببهببارات  وبببنبباء  اليومية 
خببو�ببض غببمببار مبب�ببصببريتببهببم املببهببنببيببة بببنببجبباح. لببقببد اأظهر 
العام  هببذا  امل�صابقة  �صهدتها  الببتببي  املبب�ببصبباركببات  م�صتوى 
ومتكينها  الرائدة  امل�صروعات  لتطوير  املتاحة  الفر�ض 
لت�صنع فرقاً يف امل�صتقبل. واأهنئ الفرق الفائزة واأ�صكر 

جميع الطلبة على امل�صاركات املتميزة التي قدموها." 
يف  م�صاركاته  لعر�ض  فريق  كل  اأمببام  الفر�صة  واتيحت 
التي �صمت كل من:  التحكيم  جلنة  اأمببام  دقيقة   15

جمل�ض  اإدارة  جمل�ض  ع�صو  املطرو�صي  هدى  الدكتورة 
ا�صحاق  حممد  فاطمة  و�صعادة  اأبوظبي  اأعمال  �صيدات 
اأعمال  �ببصببيببدات  جمل�ض  اإدارة  جمل�ض  ع�صو  العو�صي 
الإمببببارات و�ببصببعببادة جنببالء اأحببمببد املببطببوع ع�صو جمل�ض 
، واأع�صاء الهيئة  اأعمال الإمببارات  اإدارة جمل�ض �صيدات 
فيول  جبباكببوب،  جببويل  اأبوظبي:  جامعة  يف  التدري�صية 

جيلبيجاج، واأناند دويفيدي، والدكتورة برتا توركاما. 
الرامج  امل�صابقة  خببالل  اأبوظبي  جامعة  وا�صتعر�صت 
ذلك:  يف  مبا  امل�صتقبلية  الرتكيز  وحمبباور  الأكببادميببيببة 
برامج "فنتيك" وتكنولوجيا الأعمال وحتليل الأعمال، 
اإىل اعتزامها توفري فرق ومتطوعني يقدمون  م�صرية 

للطلبة الدعم والإر�صاد الالزمني يف هذه الرامج.  
ومتببا�ببصببيبباً مببن روؤيببببة حببكببومببة دولبببة الإمببببببارات العربية 
املتحدة الرامية اإىل دعم البتكار وتكنولوجيا املعلومات 
والببتببطببويببر، اأعببلببنببت جامعة اأبببوظبببببي مببوؤخببراً عببن طرح 
تخ�ص�صات اأعمال جديدة وهي ماج�صتري اإدارة الأعمال 
اإدارة  ماج�صتري  اجلبببودة،  واإدارة  التنظيمي  التميز  يف 
اإدارة  ماج�صتري  املببخبباطببر،  واإدارة  الببتبباأمببني  يف  الأعببمببال 
برامج  اإىل  اإ�صافة  ال�صرتاتيجية،  الإدارة  يف  الأعببمببال 
اأعمال وهند�صة جديدة بدرجة البكالوريو�ض ل زالت قيد 
العتماد من اجلهات املعنية وهي تخ�ص�ض بكالوريو�ض 
اإدارة  بكالوريو�ض  الأعبببمبببال،  حتليل  يف  الأعببمببال  اإدارة 
الأعمال يف ا�صتدامة الأعمال، بكالوريو�ض اإدارة الأعمال 
ال�صطناعي  الببذكبباء  الببدولببيببة.، وتخ�ص�ض  الأعببمببال  يف 
والبببروببببوتبببات، وهببنببد�ببصببة اأمببببن الببفبب�ببصبباء الإلبببكبببرتوين، 
ال�صناعية،  والببهببنببد�ببصببة  احلببيببويببة،  الطبية  والببهببنببد�ببصببة 

وهند�صة الرجميات،   

•• اأبوظبي - الفجر 

عاملة  فرن�صي�ض،  ديانا  بقيادة  العلماء  من  فريق  جنح 
اأبوظبي،  نبببيبببويبببورك  جببامببعببة  مببعببهببد  لببببدى  الأبببببحبببباث 
وم�صاهمة الباحثان كلري اأيرز وديفيد هولند، جميعهم 
من مركز التغريات احليوية يف م�صتوى �صطح البحر، 
ك�صف  يف  اإي�صت،  باري�ض  جامعة  مببن  كوي�صتا،  وخبببوان 
امل�صّطحات  تكّون  بظاهرة  املحيطة  الغام�صة  الأ�صرار 
والتي  املببحببيببطببات،  اجلببلببيببد يف منت�صف  و�ببصببط  املببائببيببة 
اأربعة  مببدى  على  "بولينيا"،  م�صطلح  عليها  ُيطلق 
عامني  نحو  قبل  للظهور  بولينيا  عببادت  حيث  عببقببود، 
بني  ال�صتاء  ف�صل  اجلنوبية خالل  القطبية  القارة  يف 

الكتل اجلليدية البحرية.
اإليها  ُي�صار  التي  اجُلغرافية  الظاهرة  هببذه  ر�صد  ومت 
منت�صف  يف  املرتفعة‘  املحيطية  ’اله�صبة  با�صم  اأي�صاً 
كتلة  و�ببصببط  وذلببببك   ،2017 عبببام  مببن  �صبتمر  �ببصببهببر 
جليدية بحرية تراكمية يف بحر لزاريف مبنطقة القارة 
العلماء  ت�صاوؤل  اأثببار  الببذي  الأمببر  اجلنوبية،  القطبية 
حول كيفية حدوث هذه الظاهرة خالل �صهور ال�صتاء 
الكثيفة.  البحرية  الثلج  طبقات  ذات  الببرودة  قار�ض 
ا�صتعان  املنطقة،  هببذه  اإىل  الو�صول  ل�صعوبة  ونببظببراً 
بنتائج  اأبوظبي  نيويورك  جامعة  يف  الأبببحبباث  علماء 
ال�صطناعية  الأقببمببار  عر  واملراقبة  الر�صد  عمليات 
والبيانات التحليلية، واكت�صفوا اأن الأعا�صري ال�صديدة 
"مثل الفئة 11 على مقيا�ض بوفورت" والرياح العاتية 

ُمعاك�صة،  اجتاهات  اإىل  اجلليد  م�صار  بتحّول  تت�صبب 
مما يوؤدي اإىل ظهور ظاهرة "بولينيا".

م�صاحة  بلغت  الببظبباهببرة،  هببذه  اكت�صاف  فببرتة  وخبببالل 
املبب�ببصببّطببحببات املببائببيببة و�ببصببط اجلببلببيببد حببببوايل 9،500 
كيلومرت مربع "اأي ما يعادل ثالث مرات م�صاحة اإمارة 
دبي"؛ وقد ات�صعت هذه امل�صاحة بن�صبة تفوق 700% 
كيلومرت  األببف   80 اإىل  واحببد  �صهٍر  غ�صون  يف  لت�صل 
بببالنببدمبباج مع  املائية  امل�صّطحات  هببذه  وببببداأت  مببربببع. 
املفتوح مبجرد بدء اجلليد البحري بالذوبان  املحيط 
والرتاجع يف بداية ال�صيف يف الّن�صف اجلنوبّي للكرة 
الأر�صّية. وقبل عام 2017، مت ر�صد اأكر حجم لهذه 
الظاهرة يف �صبعينيات القرن املا�صي، وذلك عندما بداأ 

ال�صطناعية؛  الأقمار  عر  املراقبة  اأنظمة  ا�صتخدام 
ومنذ حينها ظهرت "بولينيا" عدة مرات ولكن ب�صكل 
يف  لها  ظهور  اأول  منذ  العلماء  ف�صول  مثريًة  اأ�صغر، 

ال�صبعينات.
وعببمببل ديببفببيببد هبببولنبببد �ببصببابببقبباً عببلببى اجلبببانبببب املتعلق 
بالر�صومات البحرية لظاهرة بولينيا، حيث قال: "�صبق 
اأ�صفل  اأن وجود ه�صبة طينية يف قاع البحر  واكت�صفنا 
امل�صّطحات غري املتجمدة و�صط اجلليد يوفر الظروف 
�صطح  اإىل  الببدافببئببة  العميقة  املببيبباه  لرتبببفببباع  املببواتببيببة 
ت�صكيل  ومنع  حرارته  على  احلفاظ  وبالتايل  املحيط، 
حميطي  و�ببصببع  �صك  بببال  وهببو  الكثيف.  البحر  جليد 
اأن  العاتية  اجلببويببة  لالأعا�صري  وميكن  م�صتقر،  غببري 

املائية و�صط اجلليد فوق  امل�صّطحات  اإىل ت�صكل  تببوؤدي 
اله�صبة املحيطية كما راأينا هنا. وقد ت�صتمر الظاهرة 
انتهاء  من  طويلة  فببرتة  مببرور  بعد  حتى  اأ�صهر،  لعدة 
يوا�صل  الببذي  املحيط  ا�صتقرار  عببدم  ب�صبب  الإع�صار، 

الت�صبب بارتفاع املياه العميقة الدافئة".
هذه  "ُتعتر  فرن�صي�ض:  ديببانببا  الأبببحبباث  عاملة  وتببقببول 
املبب�ببصببّطببحببات املببائببيببة مبببثببابببة ممبببرات عببر كببتببل اجلليد 
البحري؛ حيث ت�صاهم يف نقل كمياٍت هائلة من الطاقة 
لكونها كبرية  ونببظببراً  والببغببالف اجلبببوي.  املحيط  بببني 
الظواهر يف منت�صف  فبباإن حببدوث مثل هببذه  احلببجببم، 
ت�صاهم  كونها  وعاملياً،  اإقليمياً  املناخ  على  يوؤثر  البحر 
يف تعديل دوران تيارات املحيط. واإنه ملن الهام بالن�صبة 
لتح�صني  الظاهرة  تكون هذه  اأ�صباب  على  التعرف  لنا 

مكانتها كموؤثر يف املناخ".
حددتها  التي  العالقة  �صوء  "يف  فرن�صي�ض:  واأ�صافت 
درا�صتنا بني ظاهرة بولينيا والأعا�صري، نتوقع تكرار 
ارتببفبباع درجببات حرارة  حببدوث مثل هببذه الظواهر مع 
عر�صة  اأكببر  �صتكون  املناطق  هببذه  واأن  خا�صة  املببنبباخ، 
ال�صابقة  الدرا�صات  اأظهرت  وقببد  العاتية.  لالأعا�صري 
اأن ارتفاع درجببات احلببرارة �صيقرتن مع ازديبباد ن�صاط 
الأعا�صري  م�صار  �صيتحّول  كما  القطبّية،  الأعا�صري 
الذي  الأمببر  القطبية اجلنوبية،  الببقببارة  نحو  املببداريببة 
البحرية،  اجلليدية  امل�صطحات  امببتببداد  من  يقلل  قد 
وبجعل من املناطق التي متهد لظهور ظاهرة بولينيا 

اأقرب اإىل نطاق تكّون الأعا�صري ال�صديدة".

•• العني - الفجر

حممد  بن  خليفة  بن  طحنون  ال�صيخ  �صارك   
التنفيذية  اللجنة  رئي�ض  نهيان  اآل  خالد  بن 
جلمعية واجب التطوعية مع اأع�صاء من "كلنا 
�صرطة" يف توزيع مئات الوجبات الرم�صانية 
بالتعاون  اأبببوظبببببي  يف  ال�صائمني  جموع  على 
مبببع اجلببمببعببيببة   ومببب�ببصبباركببة مببديببريببة املببببرور 
اإ�صهاماً يف  ال�صعادة، وذلك  والدوريات ودوريببة 
اأجواء ال�صتقرار والت�صامح والإخبباء بني  دعم 

جميع فئات املجتمع.
واو�صح العقيد الدكتور حمود �صعيد العفاري 
اأمن  بقطاع  املجتمعية  ال�صرطة  اإدارة  مدير 

رم�صان  �صهر  اأن  ابببوظبببببي  ب�صرطة  املجتمع 
املبارك  يعد فر�صة ثمينة للتوا�صل الإن�صاين 
بني افراد املجتمع مبختلف اطيافه و�صرائحه 
مبببا يببوطببد الببعببالقببة بببني البب�ببصببرطببة واملجتمع 
م�صيداً  وال�ببصببتببقببرار  بببالمببان  ال�صعور  ويببعببزز 
بببدعببم  الببقببيببادة الببر�ببصببيببدة   ورعببايببتببهببا  مل�صرية 
الأمن والأمان .  واأثنى على التعاون امل�صرتك 
لثقافة  تكري�صاً  الببعببام  النفع  موؤ�ص�صات  مببع  
خدمة  يف  ال�صباب   جهود   با�صتثمار  التطوع  
اإىل   املجتمع وق�صاياه الإن�صانية النبيلة لفتاً 
اأن العاملني  يف املجال  الإن�صاين  ي�صاركون يف 
تقدمي ر�صالة اإن�صانية راقية  كونهم اأهل خري 

وعطاء يف خدمة وطنهم.
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يجيب  القولون؟  اأو  املعدة  بدون  العي�س  االإن�صان  ي�صتطيع  هل   
يف  ع�صوًا  ع�صر  اثني  وير�صد  الت�صاوؤل،  هذا  على  طريف  تقرير 
ج�صم االإن�صان ميكن اال�صتغناء عنها والعي�س بدونها؛ حيث تقوم 

اأع�صاء اأخرى بوظائفها.
ويقول موقع قناة )احلرة(: لكل ع�صو يف اجل�صم وظيفته اخلا�صة؛ 
لكن هل تعلم اأننا ميكن اأن نحيا بدون وجود بع�س االأع�صاء، ومن 

االأع�صاء التي ميكن لالإن�صان العي�س بدونها:

ال�صحية،  االأطعمة  اأف�صل  من  التمر 
حيث حتتوى على كمية كبرية من املواد 
واملعادن  الفيتامينات  مثل:  الغذائية، 
اأنه  كما  واالأل��ي��اف،  وال�صكر  والطاقة 

واحلديد  الكال�صيوم  على  يحتوي 
والبوتا�صيوم  والفو�صفور 

وامل���غ���ن���ي�������ص���ي���وم 
فى  وال����زن����ك، 

التقرير  هذا 
ن����ت����ع����رف 
التمر  على 

ف������وائ������ده 
ما  بح�صب  واأ���ص��راره، 

.”ndtv food ” ذكر موقع

املرارة  1-
للمرارة وظيفتها يف عملية اله�صم؛ لكن ميكن ال�صتغناء عنها؛ فبع�ض 
املر�صى ُيجرون جراحة ل�صتئ�صالها، وميار�صون بعدها حياتهم الطبيعية، 
اأو  املببرارة  وعببادة جُترى هذه العملية ب�صبب جتمع للح�صوات الكبرية يف 

لتكرار تكّون هذه احل�صوات.

الطحال  2-
املت�صررة،  اأو  القدمية  الدم  بالتخل�ض من خاليا  ويقوم  العدوى  يحارب 
ومع اأهميته؛ ميكن لالإن�صان اأن يحيا بدونه؛ اأي بعد اإزالته نتيجة حادث 

اأو كاإجراء عالجي.

الدودية الزائدة   3-
اأ�صدقائنا عن قيامهم بعمليات جراحية ل�صتئ�صال  ما ن�صمع من  كثرياً 
ال�صائعة  العمليات  من  اجلراحية  العملية  تلك  تعتر  الببدوديببة،  الببزائببدة 

وغري اخلطرية.

يف  املناعي  اجلهاز  ي�صاعد  ليمفاوي  ن�صيج  الدودية  بالزائدة  يوجد   4-
مكافحة العدوى؛ لكن اأي�صاً ن�صتطيع اأن نعي�ض بدونها.

الكلية  5-
باإنتاج  ويقوم  الببدم،  يف  ال�صموم  من  التخل�ض  يف  ي�صاعد  الكلوي  النظام 

الهرمونات التي تنظم �صغط الدم.
وبرغم الأهمية الكبرية لها، ميكن العي�ض بكلية واحدة؛ لذلك قد ت�صمع 

عن �صخ�ض ترع باإحدى كليتيه وعا�ض بعدها.
اخلطر هنا فقط هو حدوث �صرر للكلية الوحيدة؛ لكن يف هذه احلالة؛ 

�صي�صطر ال�صخ�ض لالعتماد على الغ�صيل الكلوي.

الرئة  6-
ميكنك اأي�صاً اأن تعي�ض برئة واحدة، رغم اأهميتها؛ فهي تقوم بامت�صا�ض 
اأك�صيد  ثببباين  مببن  وتتخل�ض  لببلببدم،  وتببنببقببلببه  نتنف�صه  الببببذي  الأكبب�ببصببجببني 

الكربون.
كل رئة جمهزة مبا حتتاجه لال�صتغناء عن الرئة الأخرى؛ لذلك ت�صتطيع 

اأن تعي�ض بواحدة فقط.

القولون  7-
القولون )الأمعاء الغليظة( من الأع�صاء املهمة يف اجلهاز اله�صمي، ومع 
ذلك ن�صتطيع اأي�صاً اأن نحيا بدونها؛ بف�صل العمليات اجلراحية احلديثة 
التي ت�صمح لالإن�صان باإخراج الف�صالت خارج اجل�صم من دون احلاجة اإىل 

القولون )بالطبع يف حالت ال�صرورة(.
املثانة  8-

رمبا ل ت�صتطيع تخيل العي�ض بال مثانة؟ لكن يف الواقع هذا الأمر يحدث، 
وقد ي�صطر الطبيب لإزالتها عندما ي�صّكل وجودها خطراً، كما يف حالة 

اإ�صابتها باأمرا�ض مثل ال�صرطان.

املعدة  9-
اأنواع  بببدون وجببود معدتك؟ بع�ض  اأنببك ت�صتطيع تناول الطعام  هل تعلم 
ال�صرطان والأمرا�ض الوراثية قد تكون �صبباً لإزالة املعدة، ويف هذه احلالة 

يتم ربط املريء مبا�صرة بالأمعاء الدقيقة.

اللوزتان  10-
تدخل  التي  اجلراثيم  بالتقاط  الأمببرا�ببض  مكافحة  على  اأي�صاً  تعمالن 

اجل�صم عن طريق الفم؛
 لكن هناك و�صائل دفاع اأخرى تعزز مناعة اجل�صم؛ لذلك ميكن ال�صتغناء 

عنها. وكثرياً ما ن�صمع عن عمليات جراحية ب�صيطة لإزالتهما.

الدرقية الغدة   -  11
برغم اأهميتها يف تنظيم عملية الأي�ض يف اجل�صم؛ لكن ميكن اأي�صاً العي�ض 

من دون الغدة الدرقية بتعاطي اأدوية تعوي�صية.

العيون  12
ب�صبب  الب�صر  الإن�صان  يفقد  وقد  اأعيننا.  بدون  نعي�ض  اأن  بالطبع ميكن 

حادث، اأو قد يولد بدون حا�صة الإب�صار،
 ومع ذلك يعي�ض حياته ب�صورة طبيعية.

�صدق اأو ال ت�صدق.. 

دونها العي�ض  ميكنك  ج�سمك  يف  ع�سوًا   12

تدفعه اإىل جرائم عنيفة بعد البلوغ

عدوى ت�سيب الطفل يف 
مقتبل عمره 

 ك�صفت درا�صة عن عدوى ت�صيب الأطفال ب�صنوات عمرهم الأوىل، وتت�صبب 
يف دفعهم اإىل ارتكاب جرائم عنيفة بعد مرحلة البلوغ.

ال�صويدية  بالعا�صمة  كارولين�صكا،  معهد  اأجرها  التي  الدرا�صة  واعتمدت 
�ببصببتببوكببهببومل، عببلببى نببتببائببج فببحبب�ببض �ببصببمببل اأكببببر مببن 2.2 مببلببيببون �صخ�ض، 
الأطفال  ت�صيب  التي  املببركببزي،  الع�صبي  اجلهاز  عببدوى  اأن  اإىل  وتو�صلت 
%20 لرتكاب جرائم يف  اأكر عر�صة بن�صبة  يف مقتبل حياتهم جتعلهم 

مراحل لحقة من العمر، وفًقا ل�صحيفة )ديلي ميل( الريطانية.
التهاب  تت�صمن  املببركببزي  الع�صبي  اجلببهبباز  عببدوى  اأن  الباحثون  واأو�ببصببح 
يت�صبب  اأن  يحتمل  البببذي  الهرب�ض  وفببريو�ببض  الببدمبباغ  والببتببهبباب  ال�صحايا 
يرفع  ما  املناعي،  اجلهاز  على  اإليها  امل�صار  العدوى  توؤثر  حيث  قببروح؛  يف 
تاأثري مماثل على تطور مناطق  احتمالت حدوث اللتهابات، ف�صاًل عن 
الدماغ امل�صوؤولة عن تنظيم العدوان والعنف، وهو ما تظهر اآثاره على املدى 

البعيد.
وتابعت الدار�صة، اأن تاأثري ال�صلوك العنيف الناجم عن العوامل الوراثية اأو 
البيئة املحيطة، ل يزال �صبًبا للجدل على امل�صتوى العلمي، مرجحني ربط 
اأخرى،  العدوى التي ُي�صاب بها الطفل يف �صن مبكرة بالإ�صابة باأمرا�ض 

مثل العمى وال�صمم وحتى الإعاقات الذهنية و�صعف الإدراك.
والتي مل  ال�صابقة،  الدرا�صات  لنتائج  الباحثون  تو�صل  التي  النتائج  وتعد 
بارتكاب  ترتبط  الطفولة  الدماغ يف مرحلة  التهابات  كانت  اإذا  ما  تتناول 
اأعمال اإجرامية عنيفة عند البلوغ من عدمه؛ حيث عكف الفريق البحثي 
األف �صخ�ض ولدوا يف ال�صويد بني  اأكر من مليونني و200  على حتليل 
يف  للم�صاركني  الطبية  البب�ببصببجببالت  وفببحبب�ببصببوا  و1995،   1973 عببامببي 
البحث؛ لتحديد عدد الإ�صابات التي تعر�صوا لها قبل بلوغهم �صن الب14 
من العمر.وعقد الفريق البحثي مقارنة بني النتائج التي جمعها وبني اأي 
اإدانات مدرجة يف �صجل اجلرائم التي مت تنفيذها يف الفرتة بني �صن 15 
و38 عاًما، وتبني اأن امل�صاركني الذين خ�صعوا للعالج بامل�صت�صفيات جراء 
%14؛ لإدانتهم  بن�صبة  اأكر عر�صة  كانوا  الطفولة،  العدوى يف مرحلة 
العدوى  رفعت  بينما  العمر،  فببرتات لحقة من  بارتكاب جرائم عنيفة يف 
التي حدثت خالل ال�صنة الأوىل من العمر ن�صبة اخلطر اإىل %20، وهو 
ي�صكل  الطفل  عمر  من  الأول  العام  )اأن  مفادها  طبية  حقيقة  يدعم  ما 

الفرتة الأهم يف منو الدماغ(.

فوائد التمر
- يخف�ض الكول�صرتول

القليل  على  ويحتوي  الكولي�صرتول  مببن  خببايل  التمر 
اأقل يف نظامك  بكميات  ت�صمينه  فاإن  لذا  الدهون،  من 
الغذائي اليومي ميكن اأن ي�صاعدك يف مراقبة م�صتوى 

الكولي�صرتول يف الدم.

غنى بالربوتني
التي  للروتينات  غنياً  مبب�ببصببدراً  التمر 
لياقتك  على  احلفاظ  يف  ت�صاعدك 
الع�صالت،  وببببنببباء  البببببببدنبببيبببة، 
واحلفاظ على 

كتلة 

العظام لأنه غنى بالروتني.

غني بالفيتامينات
 B3 و   B2 و   B1 التمر على فيتامينات مثل  يحتوي 
كميات  تببنبباولببت  اإذا  لببذلببك   ،C و   A1 وكببذلببك   ،B5 و 
قليلة من البلح كل يوم، فلن ت�صطر اإىل تناول مكمالت 
لديك  الطاقة  م�صتوى  يح�صن  اأنببه  كما  الفيتامينات، 
اجللوكوز  مببثببل  الطبيعية  البب�ببصببكببريببات  عببلببى  لحببتببوائببه 
ا، لذلك فهو يعمل ب�صكل جيد  وال�صكروز والفركتوز اأي�صً

كوجبة خفيفة �صريعة.

يح�صن �صحة العظام
البلح غنى بال�صيلينيوم واملنجنيز والنحا�ض واملغني�صيوم، 
وكلها مطلوبة عندما يتعلق الأمر باحلفاظ على �صحة 

العظام ومنع حدوث اأمرا�ض مثل ه�صا�صة العظام.

يقوي اجلهاز الع�صبي
يببحببتببوى البببببلببح عببلببى البببببوتببا�ببصببيببوم البببذى يببحببافببظ على 
ومينع  الببدم  يف  الكولي�صرتول  ويقلل  الع�صبي  النظام 

خطر الإ�صابة ب�صكتة دماغية.

غني باحلديد
على  ببا  اأيبب�ببصً التمر  يحتوي 

احلببببببببديببببببببد، البببببببذي 
ب�صدة  ببببه  يببنبب�ببصببح 
ملن يعانون من نق�ض 

كما  الأنيميا،  اأو  احلببديببد 
اأنه رائع لتنقية الدم.

يح�صن اله�صم

 ، يومًيا  وم�صغها  املبباء  يف  التمور  بع�ض  بنقع  قمت  اإذا 
للغاية،  جيد  ب�صكل  اله�صمي  اجلببهبباز  يتح�صن  ف�صوف 
التى  الألياف،  ن�صبة عالية من  نظًرا لأنه يحتوي على 

تعالج م�صكلة الإم�صاك.

يح�صن اجللد
على  البلح  فببى  املببوجببودة   D و   C الفيتامينات  تعمل 
فوائد  مببع  ناعمة  ب�صرتك  تبقي  كما   ، ب�صرتك  مببرونببة 

م�صادة لل�صيخوخة.

ي�صاعد فى زيادة الوزن
والروتينات  البب�ببصببكببر  يبب�ببصبباعببد 

املوجودة  الأخببرى  والفيتامينات 
يف التمر يف زيادة الوزن ملن يعانون 

من النحافة.

ا�صرار التمر
ن�صبة  عببلببى  الببتببمببر  -يبببحبببتبببوي 
عببالببيببة مببن البب�ببصببكببر، لبببذا يجب 

يببببكببببون  اأن 

ال�صكر يف  ن�صبة  التحكم يف  الذين يحاولون  الأ�صخا�ض 
تناول  عند  حببذر  لديهم   ، ال�صكري  مر�صى  مثل  البببدم، 
يوؤثر  ل  حتى  باعتدال  يتناولوه  اأن  ميكنهم  لذا  التمر، 

على ن�صبة ال�صكر فى الدم.
يببببوؤدى الفبببببراط فببى تناول  البب�ببصببمببنببة، قببد  -قبببد ي�صبب 
والروتينات  ال�صكر  على  لحتوائه  ال�صمنة  اإىل  التمر 

والعنا�صر الغذائية الأخرى.
ال�صحية  امل�صاكل  من  اله�صمى،  اجلهاز  فى  -ا�صطراب 

التى قد حتدث نتيجة الفراط فى تناول التمر.

التمر لتخفي�ض الكولي�سرتول وحت�سني �سحة العظام
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

 املودعة حتت رقم: 158601    بتاريخ:  15 يونيو 2011 
 تاريخ اإيداع الأولوية    

 با�صببم:  الحتاد للطريان 
 وعنوانه:�ض.ب.:35566، طريق املطار اجلديد، اأبو ظبي، الإمارات العربية املتحدة 

 وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات: 
املطارات  وت�صغيل  بتطوير  املتعلقة  وال�صت�صارات  الإدارة  املكتبي؛ خدمات  الن�صاط  تفعيل  الأعمال؛  توجيه  الأعمال؛  اإدارة  والإعببالن؛  الدعاية 
امل�صاحات  وتاأجري  التجزئة  م�صاحات  وتاأجري  ببيع  املتعلقة  والرتويج  الإعببالن  خدمات  املطارات؛  مع  بال�صرتاك  ت�صغيلها  يتم  التي  والأعمال 
الإعالنية يف اأو على الأرا�صي والبنايات؛ خدمات الرتويج ال�صياحي وخدمات الت�صويق املتعلقة بال�صفر؛ جتميع ت�صكيلة من اخلدمات حل�صاب 
الغري لتمكني جمهور امل�صتهلكني من اختيار واحل�صول على تلك اخلدمات على نحو مالئم؛ خدمات الأعمال وت�صمل التوجيه وال�صت�صارات 
الغري  حل�صاب  ال�صلع  من  ت�صكيلة  جتميع  والإعبببالن؛  الدعاية  ن�صو�ض  ون�صر  الدعاية  العامة؛  العالقات  والإدارة؛  واملعلومات  واللوج�صتية 
لتمكني جمهور امل�صتهلكني من معاينة و�صراء تلك ال�صلع على نحو مالئم؛ خدمات التاأجري املتعلقة بالدعاية والإعالن والأعمال والت�صويق؛ 
الإدارة التجارية لرتخي�ض �صلع وخدمات الغري؛ تقييم الأعمال؛ امل�صاعدة يف اإدارة الأعمال التجارية اأو ال�صناعية؛ خدمات وكالت ال�صترياد 
والت�صدير؛ توظيف الأفراد؛ خدمات توفري اأو تاأمني لالآخرين؛ عر�ض ال�صلع على و�صائل ات�صالت لغايات البيع بالتجزئة؛ الأبحاث التجارية؛ 
جتميع وتنظيم املعلومات يف قواعد بيانات حا�صوب؛ حتليل اأ�صعار التكلفة؛ خدمات خراء الكفاية؛ اإعداد ك�صوف الرواتب؛ خدمات الفوترة؛ 
اإدارة وتنظيم  ال�صكرتارية؛ خدمات الرتويج والت�صويق بالطائرات وال�صفر عر �صركات الطريان؛  ال�صراء؛ خدمات  الإداريببة لطلبات  املعاجلة 
والإ�صراف على برامج الرتويج واحلوافز املتعلقة جميعها بالطائرات وال�صفر عر �صركات الطريان؛ برامج حوافز العمالء لرتويج بيع منتجات 
وخدمات الغري مبا يف ذلك تنظيم واإجراء واإدارة برامج مكافاأة الولء واإدارة املنافع واملكافاآت املت�صلة بهذه الرامج للغري؛ الرتويج ل�صركات 
الطريان والفنادق واملطاعم والطعام وامل�صروبات واملنتجعات وال�صبا ومالعب اجلولف والفعاليات الريا�صية وعرو�ض ال�صفر وجولت ال�صفر 
واحلدائق ذات الطابع املميز للغري عن طريق برنامج العميل املف�صل الذي يوفر بطاقة ممغنطة لت�صهيل عملية جتميع النقاط والتي ميكن 
ا�صرتدادها مقابل �صلع اأو خدمات؛ الرتويج خلدمات ال�صفر وا�صتخدام بطاقات الئتمان وتاأجري ال�صيارات والإقامة يف الفنادق من خالل اإدارة 
برامج املكافاآت واجلوائز؛ توفري خدمات املعلومات وال�صت�صارات وامل�صورة فيما يتعلق بكافة هذه اخلدمات مبا يف ذلك توفري املعلومات عن هذه 

اخلدمات عر �صبكة حا�صوب عاملية.
 الواقبعة بالفئة: 35 

الالتينية.  و�صف العالمة: كتبت عبارة "THE NATIONAL AIRLINE OF THE UNITED ARAB EMIRATES" باللغة 
 ال�صببرتاطات:   

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد اأو اإر�صاله بالريد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، 
وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س 9 مايو  2019 العدد 12627 

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

بتاريخ:  13 يناير 2019   املودعة حتت رقم: 304621 
 تاريخ اإيداع الأولوية     

 با�صببم:  تيكوم لال�صتثمارات منطقة حرة-ذ.م.م 
 وعنوانه:مبنى رقم 4، الطابق الأول، دبي، الإمارات العربية املتحدة 

 وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات: 
اإدارة  ال�صناعية؛  واملجمعات  التجارية  املجمعات  تطوير  الببعببقبباري؛  التطوير  خببدمببات  الت�صييد؛  خببدمببات 
م�صاريع الت�صييد والتطوير العقاري؛ تق�صيم الأرا�صي للغايات ال�صكنية والتجارية؛ ت�صييد املجمعات للغايات 
التجارية وال�صكنية؛ �صيانة العقارات؛ خدمات الرتكيب؛ تنظيف وجتديد وترميم وتزيني املباين؛ الإ�صراف 
ت�صييد  اخلببامببات؛  ا�صتخراج  املببوانببئ؛  ت�صييد  امل�صاعد؛  واإ�ببصببالح  تركيب  املباين؛  هببدم  املباين؛  ت�صييد  على 
ذلك  بكافة هذه اخلدمات مبا يف  يتعلق  فيما  املعلومات  توفري  الطرق؛  ر�صف  الأنابيب؛  و�صيانة خطوط 

توفري املعلومات املتعلقة بهذه اخلدمات عر �صبكة حا�صوب عامة.
 الواقبعة بالفئة:  37  

و�صف العالمة:  كتبت عبارة " دبي ملجمعات الأعمال " باللغة العربية.
ال�صببرتاطات: عدم املطالبة بحق ح�صري عند ا�صتخدام الكلمة )دبي( مبعزل عن العالمة لعتبارها ا�صم 

منطقة جغرافية
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد اأو اإر�صاله 

بالريد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س 9 مايو  2019 العدد 12627 

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

بتاريخ:  13 يناير 2019   املودعة حتت رقم: 304614 
 تاريخ اإيداع الأولوية    

 با�صببم:  تيكوم لال�صتثمارات منطقة حرة-ذ.م.م 
 وعنوانه:مبنى رقم 4، الطابق الأول، دبي، الإمارات العربية املتحدة 

 وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات: 
اإدارة  ال�صناعية؛  واملجمعات  التجارية  املجمعات  تطوير  الببعببقبباري؛  التطوير  خببدمببات  الت�صييد؛  خببدمببات 
املجمعات  ت�صييد  والتجارية؛  ال�صكنية  للغايات  الأرا�ببصببي  تق�صيم  العقاري؛  والتطوير  الت�صييد  م�صاريع 
للغايات التجارية وال�صكنية؛ �صيانة العقارات؛ خدمات الرتكيب؛ تنظيف وجتديد وترميم وتزيني املباين؛ 
اخلامات؛  ا�صتخراج  املوانئ؛  ت�صييد  امل�صاعد؛  واإ�صالح  تركيب  املباين؛  هدم  املباين؛  ت�صييد  على  الإ�صراف 
مبا  اخلدمات  هذه  بكافة  يتعلق  فيما  املعلومات  توفري  الطرق؛  ر�صف  الأنابيب؛  خطوط  و�صيانة  ت�صييد 

 يف ذلك توفري املعلومات املتعلقة بهذه اخلدمات عر �صبكة حا�صوب عامة.  
 الواقبعة بالفئة:  37 

و�صف العالمة:  كتبت عبارة " DUBAI BUSINESS DISTRICTS" باللغة الجنليزية.
ال�صببرتاطات: عدم املطالبة بحق ح�صري عند ا�صتخدام الكلمة )Dubai( مبعزل عن العالمة لعتبارها 

ا�صم منطقة جغرافية
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد اأو اإر�صاله 

بالريد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س 9 مايو  2019 العدد 12627 

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

بتاريخ:  10 اإبريل 2019   املودعة حتت رقم: 309443 
 تاريخ اإيداع الأولوية    

 با�صببم:  دبي للعقارات )�ض.ذ.م.م( 
 وعنوانه:اأبراج الإمارات، الطابق 49، دبي، الإمارات العربية املتحدة  

 وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات: 
اخلدمات العقارية؛ اإدارة العقارات؛ خدمات العقارات التجارية والتجزئة وال�صكنية؛ اإدارة وتوجيه وتاأجري 
واإجرائها  تقدميها  يتم  التي  العقارات  وا�صتئجار  تاأجري  خدمات  وال�صكنية؛  والتجزئة  التجارية  العقارات 
والعقارات  والببفببنببادق  واملببرا�ببصببي  واملنتجعات  ال�صحية  والببنببوادي  واملببكبباتببب  والببفببيببالت  بال�صقق  يتعلق  فيما 
ال�صناعية ومراكز الت�صوق وقرى الت�صوق؛ خدمات الإدارة املالية للم�صتاأجرين؛ اإدارة �صقق وفيالت الإيجار؛ 
خدمات الو�صاطة العقارية؛ خدمات حت�صيل الإيجارات؛ خدمات تقييم العقارات؛ ال�صتثمارات الراأ�صمالية؛ 
ال�صناديق  ال�صناديق؛ خدمات  اإدارة  ال�صتثمار؛ خدمات  الأ�صول؛ خدمات  اإدارة  املالية؛ خدمات  اخلدمات 
العقارات  اإدارة  خدمات  العقاري؛  التقييم  خدمات  العقاري؛  التمويل  خدمات  التاأمني؛  خدمات  العقارية؛ 
وخدمات اإدارة املحافظ العقارية؛ خدمات ال�صتثمار العقاري؛ خدمات الو�صاطة العقارية؛ خدمات التاأمني 
العقارات  و�ببصببراء  واختيار  وتثمني  الأرا�ببصببي  �صراء  خدمات  وحتببديببدا  الأرا�ببصببي  تطوير  خدمات  العقاري؛ 
للتطوير وال�صتثمار؛ �صراء الأرا�صي لتاأجريها؛ توفري املعلومات فيما يتعلق بجميع هذه اخلدمات مبا يف 

ذلك توفري املعلومات عر �صبكة حا�صوب عاملية.
 الواقبعة بالفئة:  36 

 و�صف العالمة:  كتبت عبارة  " LA ROSA " بحروف لتينية. 
ال�صببرتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد اأو اإر�صاله 
بالريد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س 9 مايو  2019 العدد 12627 

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

بتاريخ:  21 اإبريل 2019   املودعة حتت رقم: 310011 
 تاريخ اإيداع الأولوية  23 نوفمر 2018 

 با�صببم:  جميال جروب ليمتد 
 وعنوانه:بريدجووتر بلي�ض، وتر لني،  ليدز ال ا�ض 11 5بي زد، اململكة املتحدة 

 وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات: 
جمففات ال�صعر؛ اأدوات جتفيف اأو ت�صخني ال�صعر؛ علب لها ؛ قطع غيار ولوازم واإك�ص�صوارات لكافة املنتجات 

املذكورة اأعاله.
 الواقبعة بالفئة:  11 

و�صف العالمة:  كتبت عبارة  " GHD GOOD HAIR DAY " باللغة الجنليزية.  
 ال�صببرتاطات:   

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد اأو اإر�صاله 
بالريد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س 9 مايو  2019 العدد 12627 

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

بتاريخ:  13 يناير 2019   املودعة حتت رقم: 304610 
 تاريخ اإيداع الأولوية    

 با�صببم:  تيكوم لال�صتثمارات منطقة حرة-ذ.م.م 
 وعنوانه:مبنى رقم 4، الطابق الأول، دبي، الإمارات العربية املتحدة 

 وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات: 
توفري واإدارة ت�صهيالت مكتبية؛ اإدارة اأعمال املجمعات التجارية؛ اإدارة اأعمال املجمعات ال�صناعية؛ خدمات 
اإدارة  يف  امل�صاعدة  التجارية؛  الأعببمببال  اإدارة  خدمات  والإعبببالن؛  الدعاية  وكببالت  خدمات  واإعبببالن؛  دعاية 
الأعمال التجارية؛ تقييم الأعمال؛ اإدارة الأعمال التجارية وال�صت�صارات التنظيمية؛ اإدارة الأعمال التجارية 
اأو  التجارية  الأعمال  اإدارة  امل�صاعدة يف  الأعمال )للغري(؛  اإدارة  التجارية؛  الأعمال  اإدارة م�صاريع  للفنادق؛ 
ال�صناعية؛ خدمات الت�صويق؛ خدمات الدعاية والإعالن والعالقات العامة؛ جتميع ت�صكيلة من الب�صائع 
ي�صر؛  و  ب�صهولة  الب�صائع  هذه  �صراء  و  معاينة  من  الزبائن  يتمكن  حتى  النقل(  الغري)با�صتثناء  حل�صاب 
خدمات توفري اأو تاأمني لالآخرين؛ الإدارة ال�صناعية؛ اإدارة املعار�ض واملعار�ض التجارية للغايات التجارية 
ال�صوق  اأبحاث  الإعببالم؛ خدمات  تاأجري وقت لالإعالن يف و�صائل  الإعالنية؛  امل�صاحات  تاأجري  والإعالنية؛ 
فيما يتعلق بو�صائل الإعالم؛ خدمات التعهيد )باعتبارها م�صاعدة يف اإدارة الأعمال(؛ اإدارة املزادات العلنية؛ 
توفري املعلومات فيما يتعلق بكافة هذه اخلدمات مبا يف ذلك توفري املعلومات املتعلقة بهذه اخلدمات عر 

�صبكة حا�صوب عامة- الواقبعة بالفئة:  35
و�صف العالمة:  كتبت عبارة " DUBAI BUSINESS DISTRICTS" باللغة الجنليزية.

ال�صببرتاطات: عدم املطالبة بحق ح�صري عند ا�صتخدام الكلمة )Dubai( مبعزل عن العالمة لعتبارها 
ا�صم منطقة جغرافية

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد اأو اإر�صاله 
 بالريد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن. 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س 9 مايو  2019 العدد 12627 

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

بتاريخ:  27 فراير 2019   املودعة حتت رقم: 306961 
 تاريخ اإيداع الأولوية    

 با�صببم:  جمريا �صنرتال ديفيلومبنت ماجنمنت �ض.ذ.م.م. 
– ام �صقيم 3، �ببض.ب. 66000،  – مكتب رقم 1  – ملك جمريا هيلز ديفيلومبنت  وعنوانه:املقر الرئي�صي لدبي القاب�صة 

دبي - الإمارات العربية املتحدة
 وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات: 

اخلدمات العقارية؛ اإدارة العقارات؛ خدمات العقارات التجارية والتجزئة وال�صكنية؛ اإدارة وتوجيه وتاأجري العقارات التجارية 
والتجزئة وال�صكنية؛ خدمات تاأجري وا�صتئجار العقارات التي يتم تقدميها واإجرائها فيما يتعلق بال�صقق والفيالت واملقاهي 
والنوادي ال�صحية واملنتجعات ومالعب اجلولف واملرا�صي والفنادق والعقارات ال�صناعية ومراكز الت�صوق  وقرى الت�صوق؛ 
خدمات الإدارة للم�صتاأجرين؛ اإدارة �صقق وفيالت الإيجار؛ خدمات الو�صاطة العقارية؛ خدمات حت�صيل الإيجارات؛ خدمات 
اإدارة  خدمات  ال�صتثمار؛  خدمات  الأ�صول؛  اإدارة  خدمات  املالية؛  اخلدمات  الراأ�صمالية؛  ال�صتثمارات  العقارات؛  تقييم 
العقاري؛ خدمات  التقييم  العقاري؛ خدمات  التمويل  التاأمني؛ خدمات  العقارية؛ خدمات  ال�صناديق  ال�صناديق؛ خدمات 
اإدارة العقارات وخدمات اإدارة املحافظ العقارية؛ خدمات ال�صتثمار العقاري؛ خدمات الو�صاطة العقارية؛ خدمات التاأمني 
العقاري؛ خدمات تطوير الأرا�صي؛ خدمات �صراء الأرا�صي؛ تثمني واختيار و�صراء العقارات للتطوير وال�صتثمار؛ �صراء 
الأرا�صي لتاأجريها؛ توفري املعلومات فيما يتعلق بجميع هذه اخلدمات مبا يف ذلك توفري املعلومات فيما يتعلق بجميع هذه 

اخلدمات مبا يف ذلك توفري املعلومات عن هذه اخلدمات عر �صبكة حا�صوب عاملية. الواقبعة بالفئة:  36
كتبت عبارة " JUMEIRA VIEWS " باأحرف لتينية.   و�صف العالمة:  

ا�صم  لعتبارها  العالمة  عن  مبعزل   )JUMEIRA( الكلمة  ا�صتخدام  عند  ح�صري  بحق  املطالبة  ال�صببرتاطات:عدم 
منطقة جغرافية

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد اأو اإر�صاله بالريد امل�صجل 
للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س 9 مايو  2019 العدد 12627 

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

بتاريخ:  13 يناير 2019   املودعة حتت رقم: 304619 
 تاريخ اإيداع الأولوية     

 با�صببم:  تيكوم لال�صتثمارات منطقة حرة-ذ.م.م 
 وعنوانه:مبنى رقم 4، الطابق الأول، دبي، الإمارات العربية املتحدة 

 وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات: 
توفري واإدارة ت�صهيالت مكتبية؛ اإدارة اأعمال املجمعات التجارية؛ اإدارة اأعمال املجمعات ال�صناعية؛ خدمات 
اإدارة  يف  امل�صاعدة  التجارية؛  الأعببمببال  اإدارة  خدمات  والإعبببالن؛  الدعاية  وكببالت  خدمات  واإعبببالن؛  دعاية 
الأعمال التجارية؛ تقييم الأعمال؛ اإدارة الأعمال التجارية وال�صت�صارات التنظيمية؛ اإدارة الأعمال التجارية 
اأو  التجارية  الأعمال  اإدارة  امل�صاعدة يف  الأعمال )للغري(؛  اإدارة  التجارية؛  الأعمال  اإدارة م�صاريع  للفنادق؛ 
ال�صناعية؛ خدمات الت�صويق؛ خدمات الدعاية والإعالن والعالقات العامة؛ جتميع ت�صكيلة من الب�صائع 
ي�صر؛  و  ب�صهولة  الب�صائع  هذه  �صراء  و  معاينة  من  الزبائن  يتمكن  حتى  النقل(  الغري)با�صتثناء  حل�صاب 
خدمات توفري اأو تاأمني لالآخرين؛ الإدارة ال�صناعية؛ اإدارة املعار�ض واملعار�ض التجارية للغايات التجارية 
ال�صوق  اأبحاث  الإعببالم؛ خدمات  تاأجري وقت لالإعالن يف و�صائل  الإعالنية؛  امل�صاحات  تاأجري  والإعالنية؛ 
فيما يتعلق بو�صائل الإعالم؛ خدمات التعهيد )باعتبارها م�صاعدة يف اإدارة الأعمال(؛ اإدارة املزادات العلنية؛ 
توفري املعلومات فيما يتعلق بكافة هذه اخلدمات مبا يف ذلك توفري املعلومات املتعلقة بهذه اخلدمات عر 

�صبكة حا�صوب عامة- الواقبعة بالفئة:  35 
و�صف العالمة:  كتبت عبارة " دبي ملجمعات الأعمال " باللغة العربية.

ال�صببرتاطات: عدم املطالبة بحق ح�صري عند ا�صتخدام الكلمة )دبي( مبعزل عن العالمة لعتبارها ا�صم 
منطقة جغرافية

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد اأو اإر�صاله 
بالريد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س 9 مايو  2019 العدد 12627 

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

بتاريخ:  21 اإبريل 2019   املودعة حتت رقم: 310006 
 تاريخ اإيداع الأولوية  23 نوفمر 2018 

 با�صببم:  جميال جروب ليمتد 
 وعنوانه:بريدجووتر بلي�ض، وتر لني،  ليدز ال ا�ض 11 5بي زد، اململكة املتحدة 

 وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات: 
ال�صابون؛ العطور؛ الزيوت العطرية؛ م�صتح�صرات التجميل؛ م�صتح�صرات للب�صرة وفروة الراأ�ض وال�صعر 
واجل�صم؛ غ�صول )لو�صن( لل�صعر؛ �صامبو؛ اأ�صباغ لل�صعر؛ ملونات لل�صعر؛ بل�صم لل�صعر؛ منتجات ت�صفيف 

ال�صعر.
 الواقبعة بالفئة:  3 

و�صف العالمة:  كتبت عبارة  " GHD GOOD HAIR DAY " باللغة الجنليزية.  
 ال�صببرتاطات:   

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد اأو اإر�صاله 
بالريد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س 9 مايو  2019 العدد 12627 

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

بتاريخ:  29 اإبريل 2019   املودعة حتت رقم: 310390 
 تاريخ اإيداع الأولوية    

 با�صببم:  دبي للعقارات �ض.ذ.م.م 
 وعنوانه:اأبراج الإمارات، الطابق 49، دبي، الإمارات العربية املتحدة  

 وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات: 
اخلدمات العقارية؛ اإدارة العقارات؛ خدمات العقارات التجارية والتجزئة وال�صكنية؛ اإدارة وتوجيه وتاأجري 
واإجرائها  تقدميها  يتم  التي  العقارات  وا�صتئجار  تاأجري  خدمات  وال�صكنية؛  والتجزئة  التجارية  العقارات 
والعقارات  والببفببنببادق  واملببرا�ببصببي  واملنتجعات  ال�صحية  والببنببوادي  واملببكبباتببب  والببفببيببالت  بال�صقق  يتعلق  فيما 
ال�صناعية ومراكز الت�صوق وقرى الت�صوق؛ خدمات الإدارة املالية للم�صتاأجرين؛ اإدارة �صقق وفيالت الإيجار؛ 
خدمات الو�صاطة العقارية؛ خدمات حت�صيل الإيجارات؛ خدمات تقييم العقارات؛ ال�صتثمارات الراأ�صمالية؛ 
ال�صناديق  ال�صناديق؛ خدمات  اإدارة  ال�صتثمار؛ خدمات  الأ�صول؛ خدمات  اإدارة  املالية؛ خدمات  اخلدمات 
العقارات  اإدارة  خدمات  العقاري؛  التقييم  خدمات  العقاري؛  التمويل  خدمات  التاأمني؛  خدمات  العقارية؛ 
وخدمات اإدارة املحافظ العقارية؛ خدمات ال�صتثمار العقاري؛ خدمات الو�صاطة العقارية؛ خدمات التاأمني 
العقارات  و�ببصببراء  واختيار  وتثمني  الأرا�ببصببي  �صراء  خدمات  وحتببديببدا  الأرا�ببصببي  تطوير  خدمات  العقاري؛ 
للتطوير وال�صتثمار؛ �صراء الأرا�صي لتاأجريها؛ توفري املعلومات فيما يتعلق بجميع هذه اخلدمات مبا يف 

ذلك توفري املعلومات عر �صبكة حا�صوب عاملية.
 الواقبعة بالفئة:  36 

 و�صف العالمة:  كلمة  " ASAYEL " مبتكرة لي�ض لها معنى باللغة العربية.  
 ال�صببرتاطات:   

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد اأو اإر�صاله 
بالريد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س 9 مايو  2019 العدد 12627 

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

بتاريخ:  13 يناير 2019   املودعة حتت رقم: 304624 
 تاريخ اإيداع الأولوية     

 با�صببم:  تيكوم لال�صتثمارات منطقة حرة-ذ.م.م 
 وعنوانه:مبنى رقم 4، الطابق الأول، دبي، الإمارات العربية املتحدة 

 وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات: 
خدمات التعليم؛ خدمات التدريب؛ ت�صهيالت التدريب ؛ توفري خدمات دور احل�صانة؛ خدمات الرتفيه؛ 
اللياقة  جيمنازيوم  ت�صهيالت  توفري  والثقافية؛  الريا�صية  الأن�صطة  لالأعمال؛  التدريب  ت�صهيالت  توفري 
ال�صباحة؛  برك  ت�صهيالت  توفري  التن�ض؛  ت�صهيالت  توفري  اجلولف؛  مالعب  ت�صغيل  ال�صحية؛  والنوادي 
تنظيم واإدارة املوؤمترات واللقاءات واملعار�ض والدورات التدريبية وور�ض العمل والجتماعات واملحا�صرات؛ 
ال�صينما؛ توفري  الكتب؛ توفري ت�صهيالت دور  ن�صر  الطابع اخلا�ض؛  توفري حدائق املالهي واحلدائق ذات 
الت�صهيالت الريا�صية؛ توفري ت�صهيالت اأزقة البولينج؛ توفري ت�صهيالت ال�صتجمام؛ خدمات ا�صتوديوهات 
خدمات  الت�صجيل؛  ا�صتوديوهات  ت�صهيالت  توفري  الأفبببالم؛  ا�صتوديوهات  خببدمببات  ال�صوتي؛  الت�صجيل 
توفري  الت�صجيل؛  ا�صتوديوهات  تاأجري  والراديو؛  والفيديو  والتليفزيون  لالأفالم  الت�صجيل  ا�صتوديوهات 
املعلومات فيما يتعلق بكافة هذه اخلدمات مبا يف ذلك توفري املعلومات املتعلقة بهذه اخلدمات عر �صبكة 

حا�صوب عاملية. 
 الواقبعة بالفئة:  41  

و�صف العالمة:  كتبت عبارة " دبي ملجمعات الأعمال " باللغة العربية.
ال�صببرتاطات: عدم املطالبة بحق ح�صري عند ا�صتخدام الكلمة )دبي( مبعزل عن العالمة لعتبارها ا�صم 

منطقة جغرافية
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد اأو اإر�صاله 

 بالريد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن. 
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س 9 مايو  2019 العدد 12627 

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

بتاريخ:  13 يناير 2019   املودعة حتت رقم: 304617 
 تاريخ اإيداع الأولوية     

 با�صببم:  تيكوم لال�صتثمارات منطقة حرة-ذ.م.م 
 وعنوانه:مبنى رقم 4، الطابق الأول، دبي، الإمارات العربية املتحدة 

 وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات: 
خدمات التعليم؛ خدمات التدريب؛ ت�صهيالت التدريب ؛ توفري خدمات دور احل�صانة؛ خدمات الرتفيه؛ 
اللياقة  جيمنازيوم  ت�صهيالت  توفري  والثقافية؛  الريا�صية  الأن�صطة  لالأعمال؛  التدريب  ت�صهيالت  توفري 
ال�صباحة؛  برك  ت�صهيالت  توفري  التن�ض؛  ت�صهيالت  توفري  اجلولف؛  مالعب  ت�صغيل  ال�صحية؛  والنوادي 
تنظيم واإدارة املوؤمترات واللقاءات واملعار�ض والدورات التدريبية وور�ض العمل والجتماعات واملحا�صرات؛ 
ال�صينما؛ توفري  الكتب؛ توفري ت�صهيالت دور  ن�صر  الطابع اخلا�ض؛  توفري حدائق املالهي واحلدائق ذات 
الت�صهيالت الريا�صية؛ توفري ت�صهيالت اأزقة البولينج؛ توفري ت�صهيالت ال�صتجمام؛ خدمات ا�صتوديوهات 
خدمات  الت�صجيل؛  ا�صتوديوهات  ت�صهيالت  توفري  الأفبببالم؛  ا�صتوديوهات  خببدمببات  ال�صوتي؛  الت�صجيل 
توفري  الت�صجيل؛  ا�صتوديوهات  تاأجري  والراديو؛  والفيديو  والتليفزيون  لالأفالم  الت�صجيل  ا�صتوديوهات 
املعلومات فيما يتعلق بكافة هذه اخلدمات مبا يف ذلك توفري املعلومات املتعلقة بهذه اخلدمات عر �صبكة 

حا�صوب عاملية.
 الواقبعة بالفئة:  41  

و�صف العالمة:  كتبت عبارة " DUBAI BUSINESS DISTRICTS" باللغة الجنليزية.
ال�صببرتاطات: عدم املطالبة بحق ح�صري عند ا�صتخدام الكلمة )Dubai( مبعزل عن العالمة لعتبارها 

ا�صم منطقة جغرافية
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد اأو اإر�صاله 

بالريد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س 9 مايو  2019 العدد 12627 

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

بتاريخ:  10 اإبريل 2019   املودعة حتت رقم: 309445 
 تاريخ اإيداع الأولوية    

 با�صببم:  دبي للعقارات )�ض.ذ.م.م( 
 وعنوانه:اأبراج الإمارات، الطابق 49، دبي، الإمارات العربية املتحدة  

 وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات: 
اخلدمات العقارية؛ اإدارة العقارات؛ خدمات العقارات التجارية والتجزئة وال�صكنية؛ اإدارة وتوجيه وتاأجري 
واإجرائها  تقدميها  يتم  التي  العقارات  وا�صتئجار  تاأجري  خدمات  وال�صكنية؛  والتجزئة  التجارية  العقارات 
والعقارات  والببفببنببادق  واملببرا�ببصببي  واملنتجعات  ال�صحية  والببنببوادي  واملببكبباتببب  والببفببيببالت  بال�صقق  يتعلق  فيما 
ال�صناعية ومراكز الت�صوق وقرى الت�صوق؛ خدمات الإدارة املالية للم�صتاأجرين؛ اإدارة �صقق وفيالت الإيجار؛ 
خدمات الو�صاطة العقارية؛ خدمات حت�صيل الإيجارات؛ خدمات تقييم العقارات؛ ال�صتثمارات الراأ�صمالية؛ 
ال�صناديق  ال�صناديق؛ خدمات  اإدارة  ال�صتثمار؛ خدمات  الأ�صول؛ خدمات  اإدارة  املالية؛ خدمات  اخلدمات 
العقارات  اإدارة  خدمات  العقاري؛  التقييم  خدمات  العقاري؛  التمويل  خدمات  التاأمني؛  خدمات  العقارية؛ 
وخدمات اإدارة املحافظ العقارية؛ خدمات ال�صتثمار العقاري؛ خدمات الو�صاطة العقارية؛ خدمات التاأمني 
العقارات  و�ببصببراء  واختيار  وتثمني  الأرا�ببصببي  �صراء  خدمات  وحتببديببدا  الأرا�ببصببي  تطوير  خدمات  العقاري؛ 
للتطوير وال�صتثمار؛ �صراء الأرا�صي لتاأجريها؛ توفري املعلومات فيما يتعلق بجميع هذه اخلدمات مبا يف 

ذلك توفري املعلومات عر �صبكة حا�صوب عاملية. 
 الواقبعة بالفئة:  36 

 و�صف العالمة:  كتبت عبارة  " ل روزا " باللغة العربية.  
 ال�صببرتاطات:   

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد اأو اإر�صاله 
بالريد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س 9 مايو  2019 العدد 12627 

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

بتاريخ:  21 اإبريل 2019   املودعة حتت رقم: 310020 
 تاريخ اإيداع الأولوية   23 نوفمر 2018 

 با�صببم:  جميال جروب ليمتد 
 وعنوانه:بريدجووتر بلي�ض، وتر لني،  ليدز ال ا�ض 11 5بي زد، اململكة املتحدة 

 وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات: 
املذكورة  املنتجات  لكافة  واإك�ص�صوارات  ولببوازم  �صعر؛ قطع غيار  اأم�صاط؛ علب لالأم�صاط؛ فرا�صي  فرا�صي؛ 

اأعاله.
 الواقبعة بالفئة:  21 

و�صف العالمة:  كتبت عبارة  " GHD GOOD HAIR DAY " باللغة الجنليزية.  
 ال�صببرتاطات:   

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد اأو اإر�صاله 
بالريد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س 9 مايو  2019 العدد 12627 

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

بتاريخ:  13 يناير 2019   املودعة حتت رقم: 304612 
 تاريخ اإيداع الأولوية    

 با�صببم:  تيكوم لال�صتثمارات منطقة حرة-ذ.م.م 
 وعنوانه:مبنى رقم 4، الطابق الأول، دبي، الإمارات العربية املتحدة 

 وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات: 
التجارية  العقارات  وتاأجري  اإدارة  ال�صكنية؛  والعقارات  التجارية  العقارات  خدمات  العقارات؛  اإدارة  العقارية؛  اخلدمات 
والعقارات ال�صكنية؛ خدمات تاأجري وا�صتئجار العقارات التي يتم تقدميها واإدارتها بالن�صبة للمجمعات التجارية واملجمعات 
واملارينا  واملنتجعات ومالعب اجلولف  املعدنية  املياه  ومنتجعات  واملكاتب  والفيالت  الفندقية  وال�صقق  وال�صقق  ال�صناعية 
الفندقية  ال�صقق  اإدارة  للم�صتاأجرين؛  الإدارة  خدمات  الت�صوق؛  وقببرى  الت�صوق  ومراكز  ال�صناعية  واملمتلكات  والفنادق 
خدمات  الإيببجببارات؛  حت�صيل  خدمات  للعقارات؛  الو�صاطة  خدمات  التجارية؛  واملببقببار  واملكاتب  الإيببجببار  وفيالت  و�صقق 
تثمني العقارات؛ ا�صتثمار روؤو�ض الأموال؛ اخلدمات املالية؛ خدمات اإدارة الأ�صول؛ خدمات ال�صتثمار؛ خدمات ال�صتثمار 
التاأمني؛  العقارية؛ خدمات  ال�صناديق  الأ�صهم؛ خدمات  الأمببوال يف  ا�صتثمار  ال�صناديق؛ خدمات  اإدارة  اجلماعي؛ خدمات 
املحافظ  اإدارة  العقارات وخدمات  اإدارة  العقارات؛ خدمات  العقاري؛ خدمات تقييم  التمويل  امل�صرفية؛ خدمات  اخلدمات 
الأرا�صي  تطوير  خدمات  العقاري؛  التاأمني  خدمات  العقارية؛  الو�صاطة  خدمات  العقاري؛  ال�صتثمار  خدمات  العقارية؛ 
وحتديدا خدمات متلك الأرا�صي؛ تثمني واختيار ومتلك العقارات لأغرا�ض التطوير وال�صتثمار؛ متلك الأرا�صي بغر�ض 
تاأجريها؛ الإدارة العقارية للمجمعات التجارية؛ الإدارة العقارية للمجمعات واملقار ال�صناعية؛ توفري املعلومات فيما يتعلق 

بكافة هذه اخلدمات مبا يف ذلك توفري املعلومات املتعلقة بهذه اخلدمات عر �صبكة حا�صوب عامة- الواقبعة بالفئة:  36
كتبت عبارة " DUBAI BUSINESS DISTRICTS" باللغة الجنليزية. و�صف العالمة:  

ا�صم منطقة  العالمة لعتبارها  الكلمة )Dubai( مبعزل عن  ا�صتخدام  املطالبة بحق ح�صري عند  ال�صببرتاطات:عدم 
جغرافية

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد اأو اإر�صاله بالريد امل�صجل 
للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س 9 مايو  2019 العدد 12627 

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

بتاريخ:  27 فراير 2019   املودعة حتت رقم: 306962 
 تاريخ اإيداع الأولوية    

 با�صببم:  جمريا �صنرتال ديفيلومبنت ماجنمنت �ض.ذ.م.م. 
– ام �صقيم 3، �ببض.ب. 66000،  – مكتب رقم 1  – ملك جمريا هيلز ديفيلومبنت  وعنوانه:املقر الرئي�صي لدبي القاب�صة 

دبي - الإمارات العربية املتحدة
 وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات: 

اخلدمات العقارية؛ اإدارة العقارات؛ خدمات العقارات التجارية والتجزئة وال�صكنية؛ اإدارة وتوجيه وتاأجري العقارات التجارية 
والتجزئة وال�صكنية؛ خدمات تاأجري وا�صتئجار العقارات التي يتم تقدميها واإجرائها فيما يتعلق بال�صقق والفيالت واملقاهي 
والنوادي ال�صحية واملنتجعات ومالعب اجلولف واملرا�صي والفنادق والعقارات ال�صناعية ومراكز الت�صوق  وقرى الت�صوق؛ 
خدمات الإدارة للم�صتاأجرين؛ اإدارة �صقق وفيالت الإيجار؛ خدمات الو�صاطة العقارية؛ خدمات حت�صيل الإيجارات؛ خدمات 
اإدارة  خدمات  ال�صتثمار؛  خدمات  الأ�صول؛  اإدارة  خدمات  املالية؛  اخلدمات  الراأ�صمالية؛  ال�صتثمارات  العقارات؛  تقييم 
ال�صناديق؛ خدمات ال�صناديق العقارية؛ خدمات التاأمني؛ خدمات التمويل العقاري؛ خدمات التقييم العقاري؛ خدمات اإدارة 
العقارات وخدمات اإدارة املحافظ العقارية؛ خدمات ال�صتثمار العقاري؛ خدمات الو�صاطة العقارية؛ خدمات التاأمني العقاري؛ 
الأرا�صي  �صراء  للتطوير وال�صتثمار؛  العقارات  الأرا�صي؛ تثمني واختيار و�صراء  �صراء  الأرا�صي؛ خدمات  خدمات تطوير 
لتاأجريها؛ توفري املعلومات فيما يتعلق بجميع هذه اخلدمات مبا يف ذلك توفري املعلومات فيما يتعلق بجميع هذه اخلدمات 

 مبا يف ذلك توفري املعلومات عن هذه اخلدمات عر �صبكة حا�صوب عاملية.- الواقبعة بالفئة:  36 
و�صف العالمة: كتبت عبارة " اإطاللت جمريا " باللغة العربية.

منطقة  ا�صم  لعتبارها  العالمة  عن  مبعزل  )جمريا(  الكلمة  ا�صتخدام  عند  ح�صري  بحق  املطالبة  عببدم  ال�صببرتاطات: 
جغرافية

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد اأو اإر�صاله بالريد امل�صجل 
للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س 9 مايو  2019 العدد 12627 

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

بتاريخ:  13 يناير 2019   املودعة حتت رقم: 304620 
 تاريخ اإيداع الأولوية     

 با�صببم:  تيكوم لال�صتثمارات منطقة حرة-ذ.م.م 
 وعنوانه:مبنى رقم 4، الطابق الأول، دبي، الإمارات العربية املتحدة 

 وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات: 
التجارية  العقارات  وتاأجري  اإدارة  ال�صكنية؛  والعقارات  التجارية  العقارات  خدمات  العقارات؛  اإدارة  العقارية؛  اخلدمات 
والعقارات ال�صكنية؛ خدمات تاأجري وا�صتئجار العقارات التي يتم تقدميها واإدارتها بالن�صبة للمجمعات التجارية واملجمعات 
واملارينا  واملنتجعات ومالعب اجلولف  املعدنية  املياه  ومنتجعات  واملكاتب  والفيالت  الفندقية  وال�صقق  وال�صقق  ال�صناعية 
الفندقية  ال�صقق  اإدارة  للم�صتاأجرين؛  الإدارة  خدمات  الت�صوق؛  وقببرى  الت�صوق  ومراكز  ال�صناعية  واملمتلكات  والفنادق 
خدمات  الإيببجببارات؛  حت�صيل  خدمات  للعقارات؛  الو�صاطة  خدمات  التجارية؛  واملببقببار  واملكاتب  الإيببجببار  وفيالت  و�صقق 
تثمني العقارات؛ ا�صتثمار روؤو�ض الأموال؛ اخلدمات املالية؛ خدمات اإدارة الأ�صول؛ خدمات ال�صتثمار؛ خدمات ال�صتثمار 
التاأمني؛  العقارية؛ خدمات  ال�صناديق  الأ�صهم؛ خدمات  الأمببوال يف  ا�صتثمار  ال�صناديق؛ خدمات  اإدارة  اجلماعي؛ خدمات 
املحافظ  اإدارة  العقارات وخدمات  اإدارة  العقارات؛ خدمات  العقاري؛ خدمات تقييم  التمويل  امل�صرفية؛ خدمات  اخلدمات 
الأرا�صي  تطوير  خدمات  العقاري؛  التاأمني  خدمات  العقارية؛  الو�صاطة  خدمات  العقاري؛  ال�صتثمار  خدمات  العقارية؛ 
وحتديدا خدمات متلك الأرا�صي؛ تثمني واختيار ومتلك العقارات لأغرا�ض التطوير وال�صتثمار؛ متلك الأرا�صي بغر�ض 
تاأجريها؛ الإدارة العقارية للمجمعات التجارية؛ الإدارة العقارية للمجمعات واملقار ال�صناعية؛ توفري املعلومات فيما يتعلق 

بكافة هذه اخلدمات مبا يف ذلك توفري املعلومات املتعلقة بهذه اخلدمات عر �صبكة حا�صوب عامة
  36  الواقبعة بالفئة:  

و�صف العالمة: كتبت عبارة " دبي ملجمعات الأعمال " باللغة العربية.
ال�صببرتاطات:عدم املطالبة بحق ح�صري عند ا�صتخدام الكلمة )دبي( مبعزل عن العالمة لعتبارها ا�صم منطقة جغرافية

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد اأو اإر�صاله بالريد امل�صجل 
للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س 9 مايو  2019 العدد 12627 

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

بتاريخ:  21 اإبريل 2019   املودعة حتت رقم: 310010 
 تاريخ اإيداع الأولوية  23 نوفمر 2018 

 با�صببم:  جميال جروب ليمتد 
 وعنوانه:بريدجووتر بلي�ض، وتر لني،  ليدز ال ا�ض 11 5بي زد، اململكة املتحدة 

 وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات: 
مكاوي لل�صعر؛ اأدوات واأجهزة كهربائية تدار باليد لت�صفيف ال�صعر؛ اأدوات واأجهزة غري كهربائية تدار باليد 
لت�صفيف ال�صعر؛ مق�صات؛ ماكينات حالقة؛ ماكينات حالقة واأدوات ق�ض ال�صعر؛ علب وقطع غيار ولوازم 

واإك�ص�صوارات لكافة املنتجات املذكورة اأعاله.
 الواقبعة بالفئة:  8 

و�صف العالمة:  كتبت عبارة  " GHD GOOD HAIR DAY " باللغة الجنليزية.  
ال�صببرتاطات

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد اأو اإر�صاله 
بالريد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س 9 مايو  2019 العدد 12627 

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

بتاريخ:  29 اإبريل 2019   املودعة حتت رقم: 310399 
 تاريخ اإيداع الأولوية    

 با�صببم:  دبي للعقارات �ض.ذ.م.م 
 وعنوانه:اأبراج الإمارات، الطابق 49، دبي، الإمارات العربية املتحدة  

 وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات: 
اخلدمات العقارية؛ اإدارة العقارات؛ خدمات العقارات التجارية والتجزئة وال�صكنية؛ اإدارة وتوجيه وتاأجري 
واإجرائها  تقدميها  يتم  التي  العقارات  وا�صتئجار  تاأجري  خدمات  وال�صكنية؛  والتجزئة  التجارية  العقارات 
والعقارات  والببفببنببادق  واملببرا�ببصببي  واملنتجعات  ال�صحية  والببنببوادي  واملببكبباتببب  والببفببيببالت  بال�صقق  يتعلق  فيما 
ال�صناعية ومراكز الت�صوق وقرى الت�صوق؛ خدمات الإدارة املالية للم�صتاأجرين؛ اإدارة �صقق وفيالت الإيجار؛ 
خدمات الو�صاطة العقارية؛ خدمات حت�صيل الإيجارات؛ خدمات تقييم العقارات؛ ال�صتثمارات الراأ�صمالية؛ 
ال�صناديق  ال�صناديق؛ خدمات  اإدارة  ال�صتثمار؛ خدمات  الأ�صول؛ خدمات  اإدارة  املالية؛ خدمات  اخلدمات 
العقارات  اإدارة  خدمات  العقاري؛  التقييم  خدمات  العقاري؛  التمويل  خدمات  التاأمني؛  خدمات  العقارية؛ 
وخدمات اإدارة املحافظ العقارية؛ خدمات ال�صتثمار العقاري؛ خدمات الو�صاطة العقارية؛ خدمات التاأمني 
العقارات  و�ببصببراء  واختيار  وتثمني  الأرا�ببصببي  �صراء  خدمات  وحتببديببدا  الأرا�ببصببي  تطوير  خدمات  العقاري؛ 
للتطوير وال�صتثمار؛ �صراء الأرا�صي لتاأجريها؛ توفري املعلومات فيما يتعلق بجميع هذه اخلدمات مبا يف 

ذلك توفري املعلومات عر �صبكة حا�صوب عاملية.
 الواقبعة بالفئة:  36 

 و�صف العالمة:  كتبت كلمة " اأ�صايل " بالحرف العربية. 
 ال�صببرتاطات:   

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد اأو اإر�صاله 
بالريد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س 9 مايو  2019 العدد 12627 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بن�صر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 املودعة حتت رقم: 31216 
 با�صببم: ريجال كرمي برودكت�ض بي تي واي األ تي دي 

 وعنوانه:15 �صوان درايف، دارميوت،  فيكتوريا 3030، اأ�صرتاليا 
 وذلك لتمييز الب�صائع/اخلدمات     

   29  الواقبعة بالفئة:  
 وامل�صجلة حتت رقم 31006 بتاريخ:  2002/02/16 

انتهاء  تبباريببخ  مببن  اعببتببببباراً  اأخبببرى  �صنوات  ع�صر  ملببدة  املفعول  نببافببذة  احلماية  و�صتظل 
احلماية يف 08 /2019/05  وحتى تاريخ: 08 /2029/05

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س 9 مايو  2019 العدد 12627 
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العدد 12627 بتاريخ 2019/5/9   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 615
ليكن معلوما للجميع بان ال�صيد/ عزيز اهلل كينجه زاده - افغان�صتان اجلن�صية يرغب يف 
البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة 100%  وذلك اىل ال�صيد/ اول حممد خان حممد 
- افغان�صتان اجلن�صية ، يف الرخ�صة امل�صماة / ق�صر بروان لتجارة قطع غيار ال�صيارات 
دائرة  من  ال�صادرة   )547208( رقم  رخ�صة  مبوجب  ال�صارقة  باإمارة  تاأ�ص�صت  امل�صتعملة 

التنمية القت�صادية بال�صارقة. 
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف 
�صان الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على 
الجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 12627 بتاريخ 2019/5/9   

  اعالن بالن�سر
املرجع : 617

ليكن معلوما للجميع بان ال�صيدة / نور النهر حممد عبدالروف - بنغالدي�ض اجلن�صية 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة 100% وذلك اىل ال�صيد/ حممد لقمان 
حممد مو�صى - بنغالدي�ض اجلن�صية يف )�صوبر ماركت النهر( تاأ�ص�صت باإمارة ال�صارقة 

مبوجب رخ�صة رقم )736284(
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف 
�صان الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على 
الجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 12627 بتاريخ 2019/5/9   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 125
اجلن�صية  بنغالدي�ض   - با�صار  ابول  مامون  حممد  ال�صيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
امل�صماة /  التجارية  البالغة 100%  يف الرخ�صة  البيع والتنازل عن كامل ح�صته  يرغب يف 
الف�صيلة لتجارة الرخام والبالط - مبوجب رخ�صة رقم )522957( وذلك لل�صيد/ يو�صف 
عبدالرحمن عبداهلل حممد الزرعوين - اإماراتي اجلن�صية  تعديالت اخرى : تنازل مالك 
الرخ�صة ال�صابق ل�صاحبها احلايل ، ومت تغيري ال�صكل القانوين للرخ�صة : من )موؤ�ص�صة 

فردية بوكيل خدمات( لي�صبح )موؤ�ص�صة فردية(. 
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف �صان 
الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على الجراء 
امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب الكاتب العدل  

وزارة العدل
 ال�سئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات   
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اإعالن مبح�سر حجز تنفيذي على عقار - عن طريق الن�سر

حمكمة راأ�س اخليمة الإبتدائية - دائرة التنفيذ
 2018/1151 تنفيذ

تعلن حمكمة را�ض اخليمة - دائرة التنفيذ انه بناء على طالب احلاجز / لويدز تي 
ا�ض بي بنك ال �صي - انه مت توقيع احلجز التنفيذي على العقار بتاريخ 2019/3/26 
ال�صاعة 45 : 10�صباحا �صد املحكوم عليهم/1-�صرييدين باتليو ال جيدي داريو�ض 
بورجوريجي باتليو ال 2- اف�صل ح�صني جيدي �صجاد ح�صني جيدي على العقار 
املو�صح باجلدول : وثيقة الإنتقال )2012/1164( �صقة يف منطقة اجلزيرة احلمراء 
نفاذا لالأمر ال�صادر من قا�صي التنفيذ يف امللف 2018/1151 تنفيذ را�ض اخليمة 

وفاء ملبلغ 586020 �صاملة الر�صوم. وذلك للعلم واتخاذ الالزم.
�سعيد ال�سحي 
مندوب التنفيذ  

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم
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  يف الدعوى رقم 2018/2411 اإ�ستئناف جتاري 

املقامة من امل�صتاأنف/�صركة ريت�ض جمبو للتجارة العامة 
لل�صحن  & �صكاي�صيل  للمالحة  اك�صر�ض  امباكت  �صدهما/�صركة  امل�صتاأنف  �صد 
وامل�صاريع - نعلن نحن اخلبرية احل�صابية/ اليازية خليفة املري ، اأنه مت تعيننا من 
قبل حمكمة دبي املوقرة لتنفيذ مهمة اخلرة احل�صابية الواردة بحكم املحكمة يف 
لل�صحن  )�صكاي�صيل  الثانية  امل�صتاأنف �صدها  نعلن  وعليه  اعاله  املذكورة  الدعوى 
وامل�صاريع( حل�صور اجتماع اخلرة املقرر له جل�صة يوم الأحد املوافق 2019/5/12  
بناية   - بور�صعيد   - ديرة   - دبي  يف  الكائن  مكتبنا  مبقر  وذلك    1.00 ال�صاعة 
 : فاك�ض   - العربية  املالحة  �صركة  بجوار   702 رقم  مكتب  �صنرتال  بزن�ض  و�صل 

97142997739  ، هاتف : 97142997711   
اخلبرية احل�سابية 
اليازية خليفة املري 

اعالن اجتماع اخلربة
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انذار عديل بالن�سر
رقم )2019/3390(

املنذر : �صركة تطوير جممع دبي لالإ�صتثمار - ذ م م 
املنذر اليه : توما�ض برذر�ض لت�صنيع املعدات ال�صناعية )�صركة ذات م�صوؤولية حمدودة( - ا�صم ال�صخ�ض املعني : ال�صيد / �صكري عزار 

)جمهول حمل الإقامة( - فان املنذرة تنذر املنذر اليه عن اخاللها بتنفيذ ال�صروط املن�صو�ض عليها يف اتفاقية التطوير ومن ثم ، متنح 
اليها فرتة زمنية وقدرها 4 ا�صابيع من تاريخ ا�صتالم "انذار الإخالل" للقيام مبا يلي :- �صداد ما قيمته 88. 3.082.616 )ثالثة ماليني 
واثنان وثمانون الفا و�صتمائة و�صتة ع�صر درهما وثمان وثمانون فل�صا فقط ل غري(. باعتباره اإجمايل قيمة املبالغ الرئي�صية امل�صتحقة 
)و�صريبة  الدفع  اىل غرامة عدم  بالإ�صافة  ور�صوم اخلدمة  الر�ببض  ايجار  على  املطبقة  امل�صافة  القيمة  و�صريبة  ر�صوم اخلدمة  لقاء 
 )n( 4 حم�صوبة كما بالتاريخ املرجعي ، ت�صحيح اإخاللت املنذر اليه الخرى فيما يتعلق بالإخالل باأحكام املادة )القيمة امل�صافة املطبقة
و p( 4( من اتفاقية اليجار مبا يحقق ر�صى وقبول موكلتنا ، ويف حال عدم التزام املنذر اليه مبا ورد اعاله ، عند ئذ يتم انهاء وف�صخ 
اتفاقية اليجار دون اأي اإجببراءات اأو اعمال اخرى يف التاريخ املوافق لليوم الواقع فيه تاريخ النتهاء فرتة الثالثة ال�صهر اعتبارا من 
تاريخ ا�صتالم املنذر اليه اخطار الإخالل والإنهاء ، مع العلم بان موكلتنا ، �صتبقي خمولة ب�صكل كامل بدخول واإعادة حيازة العني املوؤجرة 
، كما اأنه ب�صرف النظر عما ذكر ، فاإن الإنهاء لن يوؤول على انه ابراء اأو اإعفاء املنذر اليه من اأي من التزاماته وم�صوؤولياته مبا يف ذلك 
دون الإقت�صار على الإلتزمات التالية :1 - القيام بتحويل جميع املبالغ امل�صتحقة عليهم حتى تاريخ الإنتهاء 2- دفع كافة وجميع الغرامات 
امل�صتحقة عليهم ح�صب اأحكام وبنود اتفاقية اليجار ، املرتتبة جراء عدم دفع اأي من املبالغ امل�صتحقة عليهم 3- التعهد باإخالء املوقع 
وتعوي�ض موكلتنا عن كافة اخل�صائر املتكبدة جراء انهاء اليجار قبل املوعد املحدد لنتهائه - ل يخل ول مي�ض اإخطار الإخالل والإنهاء 

احلايل باأي حقوق متاحة ملوكلتنا مبوجب القانون و / اأو مبقت�صى العقد. يعتر جميع حقوقها حمفوظة.   
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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انذار عديل بالن�سر
رقم )2019/3400(

املنذر/�صيف غامن را�صد ذياب املزروعي - اإماراتي اجلن�صية 
املنذر اليه/ا�صتيفن اوغ�صت�ض لوي�ض - بريطاين اجلن�صية - جمهول حمل الإقامة 

ثالثة  )فقط  درهببم   83.000 وقببدره  مبلغ  �صداد  ب�صرورة  اليه  املنذر  اىل  املنذر  ينذر 
وثمانون الف درهم ل غري( ملوكلنا املخطر ال�صيد/�صيف غامن را�صد  ذياب املزروعي 
 54 رقببم  ال�صيك  وقيمة  درهببم   25000 بقيمة   2017/4/1 املبببوؤرخ   52 رقببم  ال�صيك  قيمة 
، وذلك  التجاري  ابوظبي  املببوؤرخ 2017/4/1 بقيمة 58000 درهم وامل�صحوب على بنك 
خالل خم�صة ايام من تاريخ ا�صتالمكم هذا الإعالن اإعمال وتطبيقا ل�صريح ن�ض املادة 
)1/144( من قانون الإجراءات املدنية الإحتادي ، وال �صن�صطر اآ�صفني لتخاذ ما يلزم 

من اإجراءات قانونية جتاهكم حلفظ حقوق موكلنا. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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يف الدعوى رقم 2019/1045 جتاري كلي - ال�سارقة  

املدعي / البنك العربي املتحد 
املدعي عليه / �صركة الو�صيطة الإمارات خلدمات التموين - ذ م م 

بناء على تكليفنا مبهمة اخلرة امل�صرفية من قبل حمكمة ال�صارقة الإحتادية الإبتدائية 
يف الدعوى رقم 2019/1045 جتاري كلي واملقامة من املدعي / البنك العربي املتحد ، 
وتنفيذا للمهمة يدعو اخلبري امل�صريف املنتدب بالدعوى املذكورة اعاله املدعي عليها حل�صور 
ع�صر  احلادية  ال�صاعة   2019/5/14 املوافق  الثالثاء  يوم  عقده  املقرر  اخلرة  اجتماع 
�صباحا - �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد وذلك مبقر اخلبري الكائن باإمارة دبي - ديرة 
- ابوهيل - بناية دار ال�صفية - طابق امليزانني - بجانب حمطة مرتو اأبوهيل - بناية مركز 
القبائل - مكتب رقم M6- M7 ، ويف حال تخلفكم عن احل�صور فان اخلرة �صتبا�صر 

اعمالها وتقدم تقريرها للمحكمة من واقع امل�صتندات املتاحة.   
اخلبري امل�سريف 
ماهر عادل امل�ساعيد 

اإجتمـــــاع خبــــــرة
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اإعالن احلكم -  اعالن حكم ن�سرا 
يف الدعوى رقم )2018/135( جتاري كلي - اأم القيوين 

من املدعي/فادمي ديرك�ض بوكالة املحامي/ب�صار عبداهلل امل�صايبة - عنوانه/اإمارة دبي - �صارع ال�صيخ 
زايد - برج لطيفة - جهة املكاتب - الطابق اخلام�ض - مكتب رقم )505( قبل فندق كرون بالزا - 

هاتف رقم )043266669( بوكالة املحامي / ب�صار عبداهلل امل�صايبة.  
اىل املدعي عليها / �صركة مدائن ام القيوين العقارية - �ض ذ م 

عنوانه : يعلن ن�صرا يف اأحد ال�صحف املحلية
بالوحدات  املدعي  انتفاع  واملت�صمن   2012/2/12 املببوؤرخ  النتفاع  عقد  بف�صخ  املحكمة  حكمت  حيث 
العقارية رقم 1 و 2 بالطابق الثامن ع�صر والوحدات ارقام 1 و 2 و 3 بالطابق التا�صع ع�صر بالعقار 
)برج مرجان( باإمارة ام القيوين والزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ وقدره 3.377.584 
درهم )ثالثة ماليني وثالثمائة و�صبعة و�صبعون الفا وخم�صمائة واربعة وثمانون درهما( وفوائدها 
القانونية بواقع 2% �صنويا اعتبارا من تاريخ رفع الدعوى احلا�صل يف 2018/4/9 وحتى متام ال�صداد 

والزامها بامل�صاريف ومبلغ 500 درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ض ما عدا ذلك من طلبات. 
 حرر بتاريخ 2019/5/2 م 

مركز �سعادة املتعاملني - نوره �سلطان              

دولة الإمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

حمكمة ام القيوين الحتادية البتدائية
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دائرة الق�ساء - حمكمة ابوظبي الإبتدائية 
يف الدعوى رقم 2018/2998 جتاري جزئي  

اىل املدعي عليهما 1- �صوبر ماركت اأهال - ذ م م  2- تالبرمبيل فالياكت عبدالغفور 
يف الدعوى املذكورة اأعاله املرفوعة �صدكما من املدعيني 1- �صركة الرابية التجارية - ذ م م  
2-�صركة الرابية لل�صناعات الغذائية - �ض ذ م م - نعلمكما باأنه قد حتدد يوم الربعاء املوافق 
15 مايو 2019 ال�صاعة 11 �صباحا موعدا لجتماع خرة. لذا فاإنه يلزم ح�صور من ميثلكما 
قانونا يف هذا امليعاد امام اخلبري احل�صابي املنتدب / حممد �صوقي العيوطي �صخ�صيا او 
بوا�صطة وكيل معتمد لتقدمي دفاعكما وم�صتنداتكما والرد على الدعوى على عوان املدعي 
عليهما الوىل بدبي - ديرة - راأ�ض اخلور - املنطقة ال�صناعية الثالثة - �صارع رقم 22 - بجوار 
�صوق ال�صيارات ، علما بانه يف حال عدم ح�صوركما يف امليعاد �صيبا�صر اخلبري ماأموريته على 

�صوء املعلومات وامل�صتندات املتاحة.  
اخلبري املنتدب 
حممد �سوقي العيوطي  

اإعالن مبوعد اإجتماع خربة
العدد 12627 بتاريخ 2019/5/9   

اإعالن عن بيع �سفينة باملزاد العلني
عن طريق الن�سر 

يف الق�سية التنفيذية رقم 2018/645 را�س اخليمة 
Mahesh 1( حتمل   (  1 التنفيذ عن بيع �صفينة ماهي�ض  دائببرة  راأ�ببض اخليمة البتدائية -  تعلن حممكة 
الرقم الر�صمي )M7666( ميناء الت�صجيل الهند مومباي ويبلغ طولها الكلي 85 مرت وعر�صها 23.2 مرت 
وحمولتها 3508 وحدة حمولة متواجدة يف ميناء راأ�ض اخليمة والعائد ملكيتها للمنفذ �صدها : �صركة بوجن 
لويد ليميتد والقيمة التقديرية ل�صفينة )5.302.560( درهم اإماراتي وذلك تنفيذ للحكم ال�صادر يف الدعوة 
رقم 397/2015 مدين كلي والقا�صي بالزام املحكوم عليهما 1 - �صركة بوجن لويد ليميتد -2 بوجن لويد 
�صعودي اريبيا ب�صداد املبالغ املحكوم به ل�صالح املحكوم لها / �صركة ال مبارك عر البحار مبلغ اإجمايل وقدره 
)6826469.47( درهم بتاريخ 2019/5/13 عن طريق �صركة الإمارات للمزادات وذلك يف متام ال�صاعة 
الثانية ع�صر ظهرا ، علما بان قيمة التاأمني %20 تدفع نقدا. فعلى من يرغب بال�صرتاك او العرتا�ض او 
الطالع الدخول على املوقع الإلكرتوين ل�صركة الإمارات للمزادات www.emiratesauction.ae او 

مراجعة دائرة التنفيذ اأثناء الدوام الر�صمي وحتى جل�صة املزاد املذكورة 
ماأمور التنفيذ/ �سعيد ال�سحي 

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم
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اإعالن عن بيع �سفينة باملزاد العلني

عن طريق الن�سر 
يف الق�سية التنفيذية رقم 2018/645 را�س اخليمة 

تعلن حممكة راأ�ض اخليمة البتدائية - دائرة التنفيذ عن بيع �صفينة كوبري Kuber حتمل الرقم الر�صمي 
)M7715( ميناء الت�صجيل الهند مومباي ويبلغ طولها الكلي 120 مرت وعر�صها 31.7 مرت وحمولتها 
16781 وحدة حمولة متواجدة يف ميناء راأ�ض اخليمة والعائد ملكيتها للمنفذ �صدها : �صركة بوجن لويد 
ليميتد والقيمة التقديرية ل�صفينة )16.638.224( درهم اإماراتي وذلك تنفيذ للحكم ال�صادر يف الدعوة 
رقم 397/2015 مدين كلي والقا�صي بالزام املحكوم عليهما 1 - �صركة بوجن لويد ليميتد -2 بوجن لويد 
�صعودي اريبيا ب�صداد املبالغ املحكوم به ل�صالح املحكوم لها / �صركة ال مبارك عر البحار مبلغ اإجمايل وقدره 
)6826469.47( درهم بتاريخ 2019/5/13 عن طريق �صركة الإمارات للمزادات وذلك يف متام ال�صاعة 
الثانية ع�صر ظهرا ، علما بان قيمة التاأمني %20 تدفع نقدا. فعلى من يرغب بال�صرتاك او العرتا�ض او 
الطالع الدخول على املوقع الإلكرتوين ل�صركة الإمارات للمزادات www.emiratesauction.ae او 

مراجعة دائرة التنفيذ اأثناء الدوام الر�صمي وحتى جل�صة املزاد املذكورة 
ماأمور التنفيذ/ �سعيد ال�سحي 

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم
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اعالن حم�سر حجز بالن�سر

يف الدعوى رقم 2017/76  بيع عقار مرهون 
مو�صوع الق�صية : طلب اذن بيع الفيال 8 ، القطاع �صي ، جيه بيه �صي 3 يف ا�ض ، 
الواقعة على قطعة الر�ض 2975 ، القطاع ج ، اجلمريا بارك ، الثنية اخلام�صة ، 
م�صاحتها 79/742 م م دبي ، واحلكم لطالب التنفيذ بكافة طلباته يف الالئحة 

طالب العالن : طالب التنفيذ : بنك ات�ض ا�ض بي �صي ال�صرق الو�صط املحدودة  
املطلوب اعالنه : املنفذ �صده : 1- با�صل فوزي �صقرة - جمهول حمل القامة. 

مو�صوع الإعالن : نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�صة وهي عبارة عن ار�ض 
: 742.79 مرت  امل�صاحة   - الثنية اخلام�صة   : املنطقة   -  2975 : : رقم الر�ببض  بياناتها 
مربع وذلك يف حدود قيمة املطالبة )4.244.000( درهم ذلك للعلم مبا جاء به ونفاذ 

مفعوله قانونا
رئي�س الق�سم   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اعالن حم�سر حجز بالن�سر
يف الدعوى رقم 2019/52 بيع عقار مرهون 

مو�صوع الق�صية : طلب اذن بيع عقار مرهون برقم 1402 مبنطقة برج خليفة / 
بناية اي�صت هايت�ض 1 رقم 11 / الطابق 14  

طالب العالن : طالب التنفيذ : بنك را�ض اخليمة الوطني - �ض م ع - املطلوب 
حمل  جمهول   - مبباتببوين  فرجي�ض  كاليكال  كوت�صو   -1  : �صده  املنفذ   : اعببالنببه 
اموالكم اخلا�صة وهي  بانه مت احلجز على  نعلنكم   : الإعببالن  القامة. مو�صوع 
عبارة عن �صقة �صكنية بياناتها : رقم الر�ض : 412 - املنطقة : برج خليفة - املبنى 
امل�صاحة : 195.38 مرت  ال�صقة 1402 -  املبنى : 11 رقم  اي�صت هايت�ض 1 - رقم   :
للعلم مبا جاء  املطالبة )1811530.42( درهم وذلك  مربع وذلك يف حدود قيمة 

ونفاذ مفعوله قانونا
رئي�س الق�سم   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12627 بتاريخ 2019/5/9   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2019/291 عقاري كلي 

اىل املدعي عليه / 1-حممد ح�صني نا�صر يحيى بور  جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي/ متويل م�صاهمة خا�صة قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها 
درهم   )280.000( مببلغ  مطالبة  مع  بالتملك  منتهية  ايجارة  عقد  ف�صخ 
التعاب.  وحددت  ومقابل  وامل�صاريف  الر�صوم  مع   ، التعوي�ض  �صبيل  على 
بالقاعة  �ببض   11.00 ال�صاعة    2019/5/12 املببوافببق   الحببد  يببوم  جل�صة  لها 
وعليك  قانونيا  ميثلك  مببن  اأو  باحل�صور  مكلف  فبباأنببت  لببذا   Ch1.B.8
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة 

اأيام على الأقل
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12627 بتاريخ 2019/5/9   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2019/1615  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1- حممد زهيب مالبوراث �صوري�ض جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي/ انديغو رنت ايه كار )م د م �ض( وميثلها مديرها / خ�صر ايوب 
الطاف ح�صني وانتايل وال وميثله / حممد احمد حممد عبداهلل   قد اأقام عليك 
الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )29172 درهم( 
ال�صتحقاق  تاريخ   من   %12 والفائدة   املحاماة  واتعاب  وامل�صاريف  والر�صوم 
 2019/5/14 املببوافببق  الثالثاء  يببوم  جل�صة  لها  وحبببددت  الببتببام.   ال�صداد  وحتى 
اأو من  Ch1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�صور  ال�صاعة 10.00 �ض بالقاعة 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة 

قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12627 بتاريخ 2019/5/9   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2018/3660  تنفيذ جتاري 
�ض.ذ.م  العامة  للتجارة  ري�صور�صز  مري�صنت  كو�صمو�ض  �ببصببده/1-  املنفذ  اىل 
 -3 �صخ�صي(  )كببفببيببل  البق�صني  عبببببدالببعببزيببز  عبببببدالببرحببمببن  يببو�ببصببف  احببمببد   -2
حمل  جمهول  �صخ�صي(  )كفيل  البق�صني  عبدالرحمن  يو�صف  عبدالرحمن 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/امل�صرف العربي لال�صتثمار والتجارة اخلارجية 
اأقام   قببد  ال�صام�صي   جابر  �صليمان  حمد  وميثله:نا�صر  دبببي  فببرع  )املبب�ببصببرف( 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)3470309.98( درهم بالت�صامن اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه 
فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12627 بتاريخ 2019/5/9   

مذكرة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2018/2513  ا�ستئناف جتاري    

اىل امل�صتاأنف �صده/ 1- كاين ديزاين للخدمات التقنية �ض.ذ.م.م  جمهول 
حمل القامة مبا ان امل�صتاأنف / كلرد درميز للمجوهرات �ببض.ذ.م.م  قد 
ا�صتاأنف القرار/ احلكم ال�صادر بالدعوى رقم 2018/434 جتاري جزئي 

بتاريخ:2018/11/7     
وحددت لها جل�صه يوم الحد  املوافق 2019/5/12 ال�صاعة 10.00 �صباحا  
ميثلكم  مببن  او  ح�صوركم  يقت�صي  وعليه   ch2.E.23 رقببم  بالقاعة 

قانونيا ويف حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 12627 بتاريخ 2019/5/9   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2019/3445  عمايل جزئي
�ببببصبببباه جمببببهببببول حمل  ببببخبببتبببيبببار  �ببببصبببباه  املببببدعببببي عبببلبببيبببه / 1-�بببصبببفبببيبببان  اىل 
القبببببامبببببة مبببببا ان املببببدعببببي /�بببصبببببببيبببد ببببببببارك قببببد اأقببببببببام عبببلبببيبببك الببببدعببببوى 
رقم  درهببببم(   9500( وقببدرهببا  عمالية  مب�صتحقات  املببطببالبببببة  ومببو�ببصببوعببهببا 
يوم  جل�صة  لها  وحببددت   MB192411429AE/2019:ال�صكوى
لذا   ch1.A.1:بالقاعة 08.30 �ض  ال�صاعة  املوافق 2019/5/15  الربعاء 
فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12627 بتاريخ 2019/5/9   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2019/3290  عمايل جزئي

�ببض.ذ.م.م جمهول  التنظيف  الغد خلدمات  املدعي عليه / 1-اأ�صطورة  اىل 
حمببل القبببامبببة مبببا ان املببدعببي /حبب�ببصببن عبببالم عببلببي ح�صن قببد اأقببببام عليك 
 15750( وقبببدرهبببا  عببمببالببيببة  مب�صتحقات  املببطببالبببببة  ومببو�ببصببوعببهببا  البببدعبببوى 
درهم( درهم وتذكرة عودة مببلغ )2000( درهم والر�صوم وامل�صاريف رقم 
ال�صكوى:MB192732529AE وحددت لها جل�صة يوم الحد املوافق 
مكلف  فبباأنببت  لببذا   ch1.A.1:بالقاعة �ببض   09.30 ال�صاعة   2019/5/19
باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12627 بتاريخ 2019/5/9   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2019/3030  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-مطعم ومقهى اوبرا بلو �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
املطالبة  الدعوى ومو�صوعها  عليك  اأقببام  قد  قيبو  املدعي /طببارق  ان  مبا 
مب�صتحقات عمالية وقدرها )25900 درهم( درهم وتذكرة عودة مببلغ )3000( 
 MB192623387AE:ال�صكوى رقببم  وامل�صاريف  والببر�ببصببوم  درهببم 
�ض   8.30 ال�صاعة   2019/5/16 املببوافببق  اخلمي�ض  يببوم  جل�صة  لها  وحبببددت 
قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  لببذا   ch1.A.5:بالقاعة
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة 

بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12627 بتاريخ 2019/5/9   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2019/3146  عمايل جزئي

حمل  جمهول  ذ.م.م  الفنية  للخدمات  الدلتا  1-و�صط   / عليه  املدعي  اىل 
القببامببة مبببا ان املببدعببي /�ببصببامببي احببمببد حمببمببد حمببمببود حببمببدي قببد اأقام 
 60191( وقدرها  عمالية  املطالبة مب�صتحقات  ومو�صوعها  الدعوى  عليك 
درهم( درهم وتذكرة عودة مببلغ )2000( درهم والر�صوم وامل�صاريف رقم 
اخلمي�ض  يببوم  جل�صة  لها  وحبببددت   mb192472606ae:ال�صكوى
فاأنت  لببذا   ch1.A.2:بالقاعة �ض   09.30 ال�صاعة   2019/5/23 املببوافببق 
من  لببديببك  مببا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  مببن  اأو  باحل�صور  مكلف 

مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12627 بتاريخ 2019/5/9   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2019/3147  عمايل جزئي
حمل  جمهول  ذ.م.م  الفنية  للخدمات  الدلتا  1-و�صط   / عليه  املدعي  اىل 
القببامببة مبببا ان املببدعببي /زكببريببا ابببراهببيببم املببتببويل ح�صانني قببد اأقبببام عليك 
 56846( وقبببدرهبببا  عببمببالببيببة  مب�صتحقات  املببطببالبببببة  ومببو�ببصببوعببهببا  البببدعبببوى 
درهم( درهم وتذكرة عودة مببلغ )2000( درهم والر�صوم وامل�صاريف رقم 
اخلمي�ض  يببوم  جل�صة  لها  وحبببددت   mb192471390ae:ال�صكوى
فاأنت  لببذا   ch1.A.2:بالقاعة �ض   09.30 ال�صاعة   2019/5/23 املببوافببق 
من  لببديببك  مببا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  مببن  اأو  باحل�صور  مكلف 

مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12627 بتاريخ 2019/5/9   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2019/3145  عمايل جزئي

حمل  جمهول  ذ.م.م  الفنية  للخدمات  الدلتا  1-و�صط   / عليه  املدعي  اىل 
القامة مبا ان املدعي /حممد نور الدين حممد علي �صبيع قد اأقام عليك 
الدعوى ومو�صوعها املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )59645 درهم( 
درهبببم وتببذكببرة عبببودة مببلغ )2000( درهبببم والببر�ببصببوم واملبب�ببصبباريببف واتعاب 
يوم  جل�صة  لها  وحددت   mb192473454ae:ال�صكوى رقم  املحاماة 
اخلمي�ض املوافق 2019/5/23 ال�صاعة 09.30 �ض بالقاعة:ch1.A.2 لذا 
فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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يف اإطار �صعي ال�صركة لتقدمي االأف�صل لعمالئها 
راأ�ض اخليمة العقارية تعلن 
عن تخفي�ض ر�سوم اخلدمات

•• راأ�س اخليمة -الفجر:

الرائدة،  العقاري  التطوير  �صركة  العقارية،  راأ�ض اخليمة  �صركة  اأعلنت 
املقبلة، كجزء  الفرتة  الفيالت خالل  ر�صوم اخلدمات يف  عن تخفي�ض 
من �صعيها لإيجاد منوذج اأعمال اأكر ا�صتدامة ي�صتجيب ملتطلبات البيئة 
اإعادة  وتاأتي  املنازل.  بتملك  الراغبني  احتياجات  ويلبي  اأف�صل،  ب�صورة 
هيكلة ر�صوم اخلدمات جزءاً من جهود عاملية ت�صارك بها دولة الإمارات، 

من  ال�صتفادة  اإىل  وت�صعى 
املتجددة  الببطبباقببة  مبب�ببصببادر 
والرتكيز  فبببعبببال  ببب�ببصببكببل 
التدوير  اإعببادة  اأهمية  على 

وتبني خطط ا�صتدامة.
وتببببببهببببببدف �ببببصببببركببببة راأ�ببببببببض 
اخلبببيبببمبببة الببببعببببقبببباريببببة من 
خببببالل هببببذه املبببببببببادرة اإىل 
الإمبببارة  بجهود  التعريف 
من  وال�ببصببتببفببادة  البيئية، 
طويلة  القت�صادية  املزايا 
الطاقة  وا�صتخدام  الأجببل 
ملزايا  وت�صجيعاً  البببببديببلببة. 
جزءاً  ت�صتمد  منازل  �صراء 
الطاقة  مببن  طبباقببتببهببا  مببن 

ال�صركة  قبببامبببت  املببببتببببجببببددة، 
م�صاريعها، يف خطوة  على  تخفي�ض ر�صوم اخلدمات من %8 اإىل 6% 

�صحية حظت با�صتح�صان مالك الفيالت. 
اخليمة  راأ�ببض  ل�صركة  التنفيذي  الرئي�ض  �صديقي،  الدين  �صميع  وقببال 
العقارية: "قطعت �صركة راأ�ض اخليمة العقارية اأ�صواطاً كبرية لرت�صيد 
من  امل�صتمدة  الطاقة  ت�صتخدم  منازل  تطوير  واإعبببادة  املياه  ا�صتهالك 
البحرية  مم�صى  يف  �صم�صية  األببواح  مبجموعة  متمثلة  اخلا�صة  �صبكتنا 
على  اإيجاباً  يعك�ض  مما  البيئة  على  التاأثري  من  الأدنببى  احلببد  ل�صمان 
مالك الفيالت. و�صنوا�صل امل�صي قدماً نحو م�صتقبل اأخ�صر من خالل 

جت�صيد القيم التي نتم�صك بها". 
وت�صمل بع�ض مبادرات ال�صتدامة تركيب اأول حمطة طاقة �صم�صية يف 
ميغاواط،   1 اإىل  ت�صل  اإنتاجية  بقدرة  العرب  مبيناء  البحرية  مم�صى 
من املتوقع اأن تغطي م�صاحة 7،000 مرت مربع. كما تخطط ال�صركة 
عر  الطاقة  توفري  يف  ُت�صهم  اأن  املتوقع  من  ترفيهية  حديقة  لإن�صاء 
لوحة �صم�صية �صوئية بقدرة اإنتاجية 375 كيلو واط. وبالإ�صافة اإىل 
العامة  والببطببرق  ال�صوارع  لإنبببارة  منببوذج  التخطيط لعتماد  يتم  ذلببك، 
بالطاقة ال�صم�صية خارج ال�صبكة الكهربائية با�صتخدام م�صابيح الطاقة 
الإمكان.  وت�صم  الكهربائية قدر  ال�صم�صية للحد من احلاجة للطاقة 
من  كل  العرب  ميناء  يف  لل�صركة  اجلببديببدة  ال�صكنية  امل�صاريع  حمفظة 
ا�صتثنائية  مبزايا  امل�صاريع  هذه  وتتميز  و"ماربيا"،  ريزيدن�ض"،  "باي 
من حيث الت�صميم، واملواد، والعمارة. و�صتوا�صل ال�صركة الرتكيز على 
كفاءة  عنا�صر  اإببببراز  مببع  املببعببمبباري،  اجلببمببال  فيها  مباين جتمع  ت�صييد 

الطاقة وال�صتدامة.

ال�سراف  اأجهزة  عدد   5279
الآيل بالدولة يف نهاية مار�ض

•• اأبوظبي- وام:

بلغ عدد اأجهزة ال�صراف الآيل للبنوك العاملة يف دولة الإمببارات 5279 
جاهزا   5274 مع  مقارنة   2019 العام  من  الأول  الربع  خببالل  جهازا 
خالل الفرتة ذاتها من العام 2018 وذلك بح�صب ما اأعلن عنه م�صرف 

الإمارات املركزي.
الإلكرتونية  اخلببدمببات  توفري  على  الببدولببة  يف  العاملة  البنوك  وحتر�ض 
لعمالئها ويف مقدمتها خدمة ال�صحب والإيداع عر اأجهزة ال�صراف الآيل 
وذلك يف اإطار �صعيها لأمتتة خدماتها للت�صهيل على العمالء والتقليل من 

كلفة الت�صغيل.
لتح�صني  �صنوات  عببدة  منذ  جببهببوده  املببركببزي  امل�صرف  يوا�صل  جانبه  مببن 
اأجهزة ال�صراف الآيل حيث اأ�صدر العديد من التعاميم للبنوك العاملة يف 

الدولة لرفع م�صتوى اأمن اأجهزتها من خالل فر�ض متطلبات معينة.
اأجهزة  حت�صني  جلهة  كبرية  اإجنبببازات  حتقيق  يف  املركزي  امل�صرف  وجنببح 
البب�ببصببراف الآيل مببن الخبببرتاق وذلببك بعد اإقببببراره خببالل الببفببرتة املا�صية 
البنوك اللتزام بها ومن �صمنها  التي يجب على  الإجببراءات  العديد من 
تثبيت الدرع الواقي من التج�ص�ض على رقم التعريف ال�صخ�صي يف جميع 

اأجهزة ال�صراف الآيل يف الدولة.
ثقبية  كببامببريات  تثبيت  جمببال  يف  عالية  الإجنببباز  ن�صبة  كانت  فقد  كذلك 
الآيل  البب�ببصببراف  اأجببهببزة  على  امل�صجلة  ال�صخ�صي  التعريف  اأرقبببام  ور�ببصببد 
للبنوك العاملة يف الدولة اإ�صافة اإىل تركيب اأجهزة مكافحة الك�صط ملنع 

قراءة بيانات ال�صريط املغناطي�صي بوا�صطة الكا�صطات.
اأ�ببصببدرهببا املبب�ببصببرف املببركببزي اخلا�صة  اأحببببدث الأرقبببببام الببتببي  اأن  يبب�ببصببار اإىل 
اجلاري  الببعببام  مببن  الأول  الببربببع  خببالل  القطاع  �صهدها  التي  بالتطورات 
اأظهرت اأن عدد البنوك الوطنية بلغ 22 بنكا .. فيما انخف�ض عدد فروعها 
من 733 فرعا وارتفع عدد وحدات اخلدمة امل�صرفية الإلكرتونية التابعة 
لهذه البنوك من 32 يف مار�ض 2018 اإىل 33 وحدة خالل ال�صهر ذاته 

من العام 2019.

2018 من  ذاتها  بالفرتة  مقارنة  % زيادة   60

اقت�سادية دبي ت�سدر 2,805 رخ�سة جديدة يف اأبريل 2019 مبعدل 93 رخ�سة يوميًا باإمارة دبي

م�صاكنها م�صغولة يف العطالت بن�صبة 90 % 

قرية احلمرا تواكب تطور احلياة مب�ساكن ع�سرية وخدمات خمف�سة 

نفط الهالل توقع عقد رعاية ملوؤمتر الطاقة العاملي الرابع والع�سرين

بنك الفجرية الوطني يح�سد جائزة ارتباط املوظف �سمن جوائز  متيز الأعمال الدولية 2019

•• دبي-الفجر: 

اأظبببهبببر تببقببريببر حبببركبببة الأعببببمببببال الببب�بببصبببادر عبببن قطاع 
التنمية  دائببببرة  يف  الببتببجبباري  والببرتخببيبب�ببض  الت�صجيل 
اجلديدة  الرخ�ض  عدد  اإجمايل  اأن  بدبي  القت�صادية 
التي مت اإ�صدارها خالل �صهر اأبريل 2019 و�صل اإىل 
2،805 رخ�صة بن�صبة زيادة ت�صل اإىل %60 مقارنًة 
الرخ�ض  �صجلت  املا�صي حيث  العام  الفرتة من  بنف�ض 
يف   ،1،753 اإجمايل   2018 اأبريل  �صهر  يف  ال�صادرة 
 8،375 اإ�ببصببافببة  يف  اجلببديببدة  الرخ�ض  �صاهمت  حببني 
على  الرخ�ض  تلك  وتببوزعببت  العمل،  �صوق  اإىل  وظيفة 
بن�صبة  املهنية  الأن�صطة  مقدمتها  يف  جاء  اأن�صطة  عدة 
 ،2.3% وال�صياحية   ،48.1% والتجارية   ،49%

وال�صناعية 0.6%.
الأعمال‘،  ’خارطة  عن  ال�صادرة  الأرقبببام  هببذه  وتببوؤكببد 
املن�صة الرقمية املعلوماتية التابعة لقت�صادية دبي، اأنه 
يتم اإ�صدار رخ�ض جديدة مبعدل 93 رخ�صة يومياً يف 
الذي  الأمر  اإمارة دبي خالل �صهر اأبريل من 2019 
الطموحة لقت�صاد  التنموية  امل�صرية  ا�صتمرارية  يعزز 
دبي نحو التميز، وتر�صيخ مكانة الإمارة كمركز للمال 
والأعمال على م�صتوى املنطقة والعامل. وتظهر النتائج 
ت�صهيل  جمببال  يف  دبببي  اقت�صادية  تبذلها  التي  اجلهود 
مببزاولببة الأعبببمبببال والأنبب�ببصببطببة الببتببجبباريببة، حببيببث ت�صهم 
ثقة رجال  رفببع  فعال يف  ب�صكل  تطلقها  التي  املبببببادرات 
الأعمال مبتانة القت�صاد املحلي، واأن القطاع احلكومي 
ل�صمان  اخلا�ض  القطاع  من  �صركائه  جانب  اإىل  يقف 

ا�صتمرارية ومنو ال�صركات التجارية.
الت�صجيل  مببعببامببالت  اإجبببمبببايل  اأن  الببتببقببريببر  واأو�بببصبببح 
والرتخي�ض التجاري املنجزة خالل �صهر اأبريل 2019 
اإىل  ت�صل  زيبببادة  بن�صبة  معاملة   29،813 اإىل  و�صل 
2018 حيث  العام  مقارنًة بنف�ض الفرتة من   13%
عملية  وبلغت  معاملة.   26،393 اإىل  الببعببدد  و�ببصببل 

زيادة  بن�صبة  اإجببراء   4،513 التجارية  الأ�صماء  حجز 
 2018 اأبريل من  ب�صهر  %36.6 مقارنًة  اإىل  ت�صل 
)3،305(، يف حني بلغ عدد املوافقات املبدئية 3،664 

اإجراء.
معاملة   13،140 نحو  التجديد  معامالت  و�صّكلت 
اإىل  2019 بن�صبة زيببادة ت�صل  اأبريل من  خالل �صهر 
من  اأبببريببل  �صهر  يف  املعامالت  بعدد  مقارنًة   3.8%
12،660 معاملة، كما مت اإجناز  بلغت  والتي   2018
ب�صكل  التجارية  للرخ�ض  جتديد  معاملة   6،259
تلقائي من خالل الر�صائل الن�صية بن�صبة زيادة ت�صل 
 2018 مبببن  البببفبببرتة  بببنببفبب�ببض  مببقببارنببًة   85.2% اإىل 

.)3،380(
وبببلببغ عبببدد الببرخبب�ببض الببفببوريببة الببتببي يببتببم اإ�ببصببدارهببا يف 
واإعببفبباء من  الأوىل  لل�صنة  بببدون موقع  واحببدة  خطوة 
بن�صبة  رخبب�ببصببة   185 الببفببرتة،  لبببذات  التاأ�صي�ض  عببقببد 

من  اأبريل  ب�صهر  مقارنًة   112.6% اإىل  ت�صل  زيببادة 
 166 تاجر  بلغ عدد رخ�صة  )87(، يف حني   2018
رخ�صة بن�صبة زيادة ت�صل اإىل %19.4 مقارناً بنف�ض 
الببفببرتة الببعببام املببا�ببصببي حببيببث و�ببصببل الببعببدد اإىل 139 
املتواجدة يف خمتلف  التعهيد  رخ�صة. واأجنببزت مراكز 
املناطق بدبي 20،724 معاملة خالل �صهر اأبريل من 
2019، الأمر الذي يظهر الدور احليوي لهذه املراكز 
متعاملي  مببن  للجمهور  مببتببمببيببزة  خببدمببات  تببقببدمي  يف 

اقت�صادية دبي.
وببببالبببنببب�بببصبببببببة لببببتببببوزيببببع البببرتاخبببيببب�بببض اجلبببببديبببببدة وفبببق 
تلتها  الأوىل،  املرتبة  يف  بنجالد�ض  جبباءت  اجلن�صيات، 
والأردن  وال�صني  وبريطانيا  وم�صر  وباك�صتان  الهند 

وال�صعودية والفلبني واأفغان�صتان.
و�ببصببّلببط تببقببريببر حببركببة الأعبببمبببال البب�ببصببوء عببلببى توزيع 
الرخ�ض اجلديدة خالل �صهر اأبريل من 2019 ح�صب 

منطقة  حببازت  حيث  دبببي،  اإمبببارة  يف  الرئي�صية  املناطق 
ديرة الن�صبة الأكر باإجمايل 1،445 رخ�صة، ومن ثم 
بواقع  حتا  ومنطقة  رخ�صة،   1،357 دبي  بر  منطقة 
توزيع  التقرير  واأو�ببصببح  جببديببدة.  جتبباريببة  رخبب�ببض   3
والتي  فرعية،  مناطق  ع�صر  لأعلى  اجلديدة  الرخ�ض 
�صكلت ن�صبة %60.5 من اإجمايل جميع املناطق، حيث 
جاءت منطقة القرهود يف املرتبة الأوىل )14.7%(، 
تلتها برج خليفه )%10.8(، وبور �صعيد )6.8%(، 
الأول  البببتبببجببباري  واملببببركببببز   ،)6.4%( واخلبببببيبب�ببصببي 
الرمول  ام   ،)4.3%( الأوىل  والر�صاء   ،)5.8%(
 ،)2.7%( ميثاء  وعود   ،)2.9%( واملببرر   ،)3.6%(

ونايف )2.5%(. 
وبح�صب توزيع الأن�صطة القت�صادية للرخ�ض اجلديدة 
وخدمات  "التجارة  حببازت   ،2019 اأبريل  �صهر  خالل 
تلتها  الأن�صطة،  ح�صة  مببن   34% على  الإ�صالح" 
 ،27.8% الأعمال"  وخدمات  والتاأجري  "العقارات 
و"بناء   ،11.6% و�صخ�صية"  جمتمعية  "خدمات 
وات�صالت"  وتببخببزيببن  و"نقل،   ،11.2% وت�صييد" 
و"�صناعة   ،4.3% الفنادق"  و"جمموعة   ،4.6%
 ،1.4% مالية"  و"و�صاطة   ،2.4% حتويلية" 
 ،1% و"التعليم"   ،1.2% والعمل"  و"ال�صحة، 
من  دببببي  اقببتبب�ببصبباديببة  تبب�ببصببعببى   .0.5% و"الزراعة" 
خالل من�صة خارطة الأعمال اإىل ت�صليط ال�صوء على 
املناخ القت�صادي لإمارة دبي، مبا يرز حركة الن�صاط 
ال�صركات  دخببول  حلركة  املببوؤ�ببصببرات  واأببببرز  القت�صادي 
اإ�صدار  حركة  يف  الببزيببادة  وم�صتوى  �صهرياً،  التجارية 
الرخ�ض اجلديدة. وتوفر خارطة دبي لالأعمال ت�صور 
وتببوجببهببات رجال  الببرخبب�ببض،  كببل فئة مببن  متكامل عببن 
الأعمال  حركة  تقرير  وي�صمل  �صهري.  ب�صكل  الأعمال 
دبي،  يف  الأعببمببال  لببواقببع  مبببراآة  ت�صكل  مو�صعة  بببيببانببات 
ومعطيات دقيقة عن عدد الرخ�ض اجلديدة وتوزيعها 

على القطاعات وغريها من البيانات املهمة.

•• راأ�س اخليمة – الفجر:

�صكنية   ، وجهة  راأ�ببض اخليمة  ت�صكل قرية احلمرا يف 
الببعببريببق مع  املببحببلببي  الببببرتاث  نببفببحببات  فيها  تتناغم   ،
اأهمية ا�صة مبوقعها  الت�صاميم الع�صرية. وتكت�صب 
حفرة،   18 من  املببوؤلببف  اجلولف  ملعب  من  بالقرب 
اأبرز  وو�ببصببط  ال�صاحرة،  الرملية  ال�صواطئ  وبببجببوار 

املعامل ال�صياحية يف راأ�ض اخليمة.
وت�صمن قرية احلمرا ل�صكانها فر�صة ال�صتفادة من 
تكاليف معي�صة منخف�صة باملقارنة مع مدن ومواقع 
مف�صلة  كوجهة  مكانتها  تر�صيخ  وتببوا�ببصببل  اأخببببرى، 
ملنازل العطالت والإجازات املحلية. وي�صجل امل�صروع 
معدل اإ�صغال دائم يبلغ 74 باملئة، وت�صل هذه الن�صبة 
اإىل 90 باملئة خالل عطالت نهاية الأ�صبوع، يف �صوء 
العربية  الإمببببارات  دولبببة  يف  املقيمني  اهتمام  تنامي 
املتحدة باقتناء منزل للعطالت �صمن قرية احلمرا. 

رجال االأعمال :
قيمة  احلمرا  قرية  تعد  الأعببمببال  لرجال  وبالن�صبة 
كبرية ، واأ�صعار تاأجري منا�صبة، تتيح لهم ال�صتمتاع 
بنمط حياة مريح ومفعم بال�صرتخاء، �صمن وحدات 
باقة  من  مقربة  وعلى  اأنيقة،  ت�صاميم  ذات  �صكنية 
متكاملة من املرافق الع�صرية التي تلبي احتياجاتهم 
على كافة امل�صتويات. وميكن لل�صكان اأي�صاً ال�صتفادة 
مببن خببفبب�ببض تببكببالببيببف فببواتببري اخلبببدمبببات، ول �صيما 
الحتادية  الهيئة  اإعببالن  �صوء  يف  التريد،  تكاليف 
ليدفع  الكهرباء،  تعرفة  خف�ض  عن  واملبباء  للكهرباء 
وباملثل،  كيلوواط.  كل  عن  فقط  فل�صاً   28 ال�صكان 
ر�صوم  بخف�ض  الببعببقبباري  لببلببتببطببويببر  احلببمببرا  قببامببت 

الذي  الأمببر  كيلوواط،  لكل  فل�صاً   28 اإىل  التريد 
�صي�صمن توفرياً اأكر لل�صكان. 

ويف هبببذا البب�ببصببيبباق قبببال بببيببنببوي كبببوريبببان، مببديببر عام 
احلمرا  قرية  "ر�صخت  العقاري:  للتطوير  احلمرا 
ا�صتقطاباً  ال�صكنية  الوجهات  اأبببرز  كاإحدى  مكانتها 
لالهتمام على م�صتوى راأ�ض اخليمة، ودولة الإمارات 
العربية املتحدة ب�صكل عام. ونقدم لعمالئنا حمفظة 
احليوية،  املواقع  ذات  ال�صكنية  العقارات  من  وا�صعة 
من  متكاملة  لباقة  واحت�صانها  البناء  بجودة  متتاز 
ال�صكنية  م�صاريعنا  تتميز  كما  واخلببدمببات.  املببرافببق 
باأ�صعار التاأجري الأكر تناف�صيًة بالنظر اإىل موقعها 
مف�صاًل  خياراً  بذلك  لتكون  مزايا،  من  تقدمه  وما 

نحو  حياتهم  بنمط  بببالرتببقبباء  الببراغبببببني  للعمالء 
قيمة  من  ال�صتفادة  مع  والتميز،  من  جديدة  اآفبباق 

م�صافة". 

يف مواجهة البحر :
اإيبببجبببارات ال�صقق يف رويبببال بببريببز، البببذي ي�صم  تبببببداأ 
اإطبببببباللت خببالبببة على  اأبببببببراج �ببصببكببنببيببة ذات  خببمبب�ببصببة 
اخلببلببيببج الببعببربببي وو�ببصببط البببرببببوع اخلبب�ببصببراء لنادي 
فقط.  �صنوياً  درهببم  األببف   24 للجولف، من  احلمرا 
"مر�صى  الإيببببجببببار يف مبب�ببصببروع  اأ�بببصبببعبببار  تبببببببداأ  بببيببنببمببا 
 24500 من  املببذهببل،  املر�صى  على  احلمرا" املطلة 
حياة  اأ�صلوب  لل�صكان  امل�صروع  ويوفر  �صنوياً،  درهببم 

ال�صتمتاع  لهم  يتيح  البحرية  الواجهة  على  مثايل 
مبختلف مرافق مر�صى احلمرا ونادي اليخوت، مبا 
يف ذلك املطعم والردهة الجتماعية واملقهى ومتاجر 
اأول  "احلمرا للجولف"،  التجزئة. ول يزال م�صروع 
الوجهات التي طورتها احلمرا، يحظى ب�صعبية كبرية 
التاأجري  اأ�ببصببعببار  بف�صل  والبب�ببصببكببان  امل�صتثمرين  بببني 
التناف�صية التي تبداأ من 24000 درهم لال�صتديو.

خدمات االأطفال :
وت�صم قرية احلمرا، التي حتفل اأرجاوؤها بالت�صاميم 
ومناطق  و�ببصبباحببات  مبب�ببصبببببحبباً،  ع�صر  اأرببببعبببة  الأنببيببقببة، 
وركوب  للجري  وم�صارات  الأطفال،  للعب  خم�ص�صة 
البببدراجبببات الببهببوائببيببة. ويببقببدم مببول احلببمببرا لل�صكان 
والزوار مزيجاً مثالياً من خيارات الت�صوق والرتفيه، 
ويقع على م�صافة دقائق فقط من امل�صاريع ال�صكنية 
من  عبببدداً  القرية  وحتت�صن  الببقببريببة.  ت�صمها  الببتببي 
املدار�ض احلديثة، بالإ�صافة اإىل مركز راأ�ض اخليمة 
الببطبببببيببة وال�صحية  يببقببدم اخلبببدمبببات  الببببذي  الببطبببببي 

لل�صكان.
راأ�ببض اخليمة  اإمبببارة  "متتاز  قببائبباًل:  كببوريببان  واختتم 
اإلببيببه من  الببو�ببصببول  ي�صهل  البببذي  احلببيببوي  مبوقعها 
يف  املتحدة،  العربية  الإمبببارات  دولببة  مناطق  خمتلف 
الوقت الذي تقع فيه م�صاريع احلمرا ال�صكنية على 
والفنادق  الت�صوق  مببراكببز  اأببببرز  مببن  قريبة  م�صافة 
مبالغ  توفري  لل�صكان  يتيح  مما  ال�صياحية،  واملعامل 
لإمارات  يف  يعملون  كببانببوا  ولببو  حتى  �صهرياً،  كبرية 
جمببببباورة. وبببباإمبببكبببان البب�ببصببكببان الببتببنببقببل ببب�ببصببهببولببة اإىل 
املبببدن الأخببببرى، والببعببودة كببل يببوم اإىل راأ�بببض اخليمة، 

وال�صتمتاع باأ�صلوب احلياة الهادئ يف منازلهم". 

•• اأبوظبي-الفجر: 

العاملي  الببطبباقببة  ملببوؤمتببر  التنظيمية  اللجنة  اأعببلببنببت 
رعاية  عقد  توقيع  عببن  الإعبببالن  والع�صرين  الببرابببع 
املوؤمتر  كببراعببي ف�صي يف  الببهببالل  نببفببط  �ببصببركببة  مببع 
املزمع انعقاده يف العا�صمة الإماراتية اأبو ظبي حتت 
رعاية �صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 
رئي�ض الدولة، حفظه اهلل، خالل الفرتة من 9 اإىل 
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للمعار�ض.
ف�صياً  راعياً  ب�صفتها  الهالل  نفط  �صركة  �صت�صيف 
اأول واأكببر �صركة خا�صة تعمل يف جمال  والتي تعد 
الكت�صاف و التطوير و النتاج يف املنطقة اىل حمور 
الزدهار" الذي �صيتبناه املوؤمتر،  اأجل  من  "الطاقة 
اإقليم  يف  �صتنفذها  الببتببي  املبب�ببصبباريببع  �صتعر�ض  حيث 
كرد�صتان العراق و من �صمنها املبادرات و ال�صهامات 
الببقببيببمببة يف هبببذه املببنببطببقببة. و�ببصببُتببرز نببفببط الهالل 
املمار�صات  اف�صل  املببوؤمتببر  يف  م�صاركتها  خببالل  مببن 
امل�صاريع وال�ببصببتببثببمببارات يف جمال  واهببم  والببتببجببارب 
الكت�صاف والتطوير حقول النفط والغاز يف مناطق 

المتياز التي تعمل فيها ال�صركة. 
ومتتلك �صركة نفط الهالل اأكر من 48 عاماً من 
اخلرة التي نفذت خاللها عدة م�صاريع يف خمتلف 
الدول منها م�صر وكندا وتون�ض واليمن والأرجنتني، 
بالإ�صافة اإىل م�صاريعها اجلارية يف الإمارات العربية 
املتحدة والعراق.  ويف هذا الإطار، قال ال�صيد جميد 
"نحن يف  الهالل:  التنفيذي لنفط  الرئي�ض  جعفر، 
الهام  احلببدث  لهذا  برعايتنا  �صعيدون  الهالل  نفط 
اأبوظبي باعتبارها مدينة  اإمارة  والعاملي الذي يرز 
عاملية امل�صتوى واملعايري و التي تتبواأ مكانة ريادية يف 
جمال الطاقة. وعلى مدى 50 عاماً، نحن نعد من 
رواد الطاقة يف دولة المارات العربية املتحدة ونحن 
فخورون مب�صاركتنا يف هذا احلدث الفريد من نوعه.  
ومن جانبه، قال �صعادة الدكتور مطر النيادي، وكيل 
التنظيمية  اللجنة  ورئي�ض  وال�صناعة  الطاقة  وزارة 
"تفتخر  والع�صرين:  الرابع  العاملي  الطاقة  ملوؤمتر 
الهالل  نفط  �صركة  بان�صمام  التنظيمية  اللجنة 
لقائمة الرعاة احل�صرية من �صركات الطاقة الرائدة، 
وذلك لكونها عن�صراً حمورياً ل يتجزاأ من اجلهود 
م�صتوى  على  القت�صادي  التنويع  لتعزيز  املبذولة 

الإمببارات، وكذلك لدورها العظيم يف الت�صجيع على 
ت�صخري الغاز الطبيعي كمحرك رئي�صي ودافع حيوي 

نحو ع�صر الطاقة اجلديد."
�صتقام  الببعببام  هببذا  املببوؤمتببر  دورة  اأن  بالذكر  اجلببديببر 
و�صيجمع  الزدهار"،  اأجببل  من  "الطاقة  �صعار  حتت 
املوؤمتر قادة القطاع يف العامل لتحديد ا�صرتاتيجية 
مبتكرة وم�صتدامة مل�صتقبل قطاع الطاقة تقوم على 

املبب�ببصببرتك ومبببا ي�صهم يف حتقيق الزدهبببار  الببتببعبباون 
الجببتببمبباعببي والببتببجبباري واملببجببتببمببعببي. وتببعببتببر هذه 
الببدورة هي الأوىل التي يتم فيها ا�صت�صافة املوؤمتر 
يف مدينة من منطقة ال�صرق الأو�صط، فيما �صتكون 
"اأوبك" واأول  دولببة يف منظمة  اأول  الإمببببارات  دولببة 
الذي  تاريخه  طوال  املوؤمتر  ت�صت�صيف  عربية  دولة 

ميتد اإىل 95 عاماً.

•• دبي-الفجر: 

اأعلن بنك الفجرية الوطني )�ض.م.ع( عن فوزه بجائزة 
متيز  "جوائز  تبببوزيبببع  حببفببل  يف  املوظف"  "ارتباط 
الأعمال الدولية" لعام 2019. بالإ�صافة اإىل حتقيقه 
وذلك  توظيف"،  جهة  "اأف�صل  جائزة  يف  الثاين  املركز 
على الرغم من املناف�صة ال�صديدة التي اأبداها امل�صاركون 
دولة  داخببل  الرائدة  مكانته  على  يوؤكد  اجلائزة، مما  يف 

الإمارات وخارجها.
عامها  يف  الدولية"  الأعبببمبببال  متببيببز  "جوائز  وحتببتببفببي 

التي  الببنببجبباح  بق�ص�ض  فئاتها  خمتلف  وعببر  اخلببامبب�ببض 
نفذوا  الببذيببن  ومنت�صبيها،  ال�صركات  مببن  كببل  ت�صطرها 

مبادرات مميزة على م�صتوى العامل.
وتعليقاً على هذا الفوز، قال عبداهلل العطر، رئي�ض اإدارة 
هي  "تلك  الوطني:  الفجرية  بنك  يف  الب�صرية  املبببوارد 
الدولية"،  الأعببمببال  متيز  "جوائز  يف  الأوىل  م�صاركتنا 
املميز  اأننا �صجلنا هذا احل�صور  دواعببي فخرنا  واإنببه ملن 
و�صط عدد كبري من الالعبيني الدوليني امل�صاركني ، يف 
اإ�صارة قوية على جناح خططنا وقدرتنا على تنفيذها بكل 
مواقع  يف  ودجمها  املواهب  اأف�صل  تنمية  بهدف  اقتدار 

العمل وتعزيز قدراتها، ف�صاًل عن التزامنا بتوفري بيئة 
عمل م�صجعة وحمفزة لكل املوظفني."

وباعتباره اإحدى اأهم جهات التوظيف يف دولة الإمارات، 
بنك  يف  الب�صرية  املبببوارد  ا�صرتاتيجية  ارتببكببزت  فلطاملا 
الفجرية الوطني على توفري بيئة عمل تتيح للموظفني 
التقدم واإبراز كامل اإمكانياتهم. فارتباط املوظفني يبقى 
الفجرية  بنك  يف  الب�صرية  املبببوارد  ا�صرتاتيجية  اأ�صا�ض 
الوطني كونه ينعك�ض اإيجاباً على الأعمال والأداء املايل. 
اإىل  لال�صتماع  متعددة  قببنببوات  البنك  اأطببلببق  وبببالببتببايل، 
موظفيه واإىل اآرائهم ومعرفة متطلباتهم واحتياجاتهم.  

جدير بالذكر اأن تلك لي�صت اجلائزة الأوىل التي يح�صل 
عليها بنك الفجرية الوطني. فمنذ مطلع عام 2019، 
ح�صد البنك ثالث جوائز يف حفل توزيع "جوائز جتربة 
اإدارة املوارد  املوظف يف اخلليج العربي"، تكرمياً جلهود 
�صاملة"،  جتببربببة  "اأف�صل  جببائببزة  نبببال  حببيببث  الببببب�ببصببريببة، 
ر�صد  و"جائزة  املوظفني"،  و�ببصببعببادة  "ارتباط  وجببائببزة 
كما  القيا�صية".  الب�صرية  املببوارد  وبيانات  املوظفني  اآراء 
كما حّل ثانياً يف فئة جائزة "متكني املوظفني". وتكرمياً 
الفجرية  بببنببك  البببتبببوطبببني، حبب�ببصببد  جلبببهبببوده يف جمببببال 
العام"،  يف  توطني  مبادرة  "اأف�صل  جائزة  على  الوطني 
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لدعمها املحافظة على حقوق امللكية الفكرية

دائرة التنمية القت�سادية يف دبي تكرم جمموعة هواوي لأعمال امل�ستهلكني 

بتنظيم من )�صروق( وغرفة ال�صارقة ومكتب )ا�صتثمر يف ال�صارقة(

جمل�ض رم�سان القت�سادي ير�سد دور الت�سريعات احلكومية يف جذب ال�ستثمارات الأجنبية 

•• اأبوظبي-الفجر: 

يببدعببو مببنببتببجببع دانبببببات جبببببل الببظببنببة، املببببالذ العائلي 
ا�صتجمام  بببتببجببربببة  لببال�ببصببتببمببتبباع  �ببصببيببوفببه  الببفبباخببر، 
مقربة  على  املميز  موقعه  من  ت�صاهى،  ل  �صاطئية 

من جزيرة �صري بني يا�ض ال�صاحرة. 
ورحب املدير العام اجلديد ملنتجع دانات جبل الظنة، 
دولة  مببن  بببالببعببائببالت  وفببريببقببه  تبب�ببصببانببدران  رينجيث 
التي   ، الببدول اخلليجية  المببارات وال�صعودية وبقية 
منتجع  "اإن  قائاًل:  املو�صم  هببذا  املنتجع  زيببارة  تنوي 
دانات جبل الظنة هو املالذ الأمثل للعائالت الراغبة 
وال�صحة  والببريببا�ببصببة  واملببيبباه  بال�صاطئ  بال�صتمتاع 

واملرافق الرتفيهية املتوفرة يف املنتجع. 
وذكر ان غالبية ال�صياح اخلليجيني ياأتون من اململكة 
يف  مريحة  بعطالت  لال�صتمتاع  ال�صعودية  العربية 
منتجع دانات جبل الظنة الذي يتمتع ب�صاطئ خا�ض 
جًدا ميتد مل�صافة 800 مرت ذو اإطاللة خالبة على 

بحر العرب".
واأ�صاف " لقد �صارف ف�صل الربيع على النتهاء، ومل 
باإجازة  لال�صتمتاع  الوقت  من  القليل  �صوى  يتبقى 
" يتاألف منتجع دانببات جبل الظنة  عائلية ل تن�صى، 
133 وحدة فاخرة مطلة على البحر، تت�صمن  من 
تنفيذية،  واأجنحة  رئا�صية،  واأجنحة  �صاطئية،  فلل 
بطريقة  جميًعا  ت�صميمها  مت  وقببد  عبباديببة.  وغبببرف 
الع�صريني  وامل�صافرين  العائالت  احتياجات  تالئم 
من خمتلف اأجنبباء الببعببامل. عببالوة على ذلببك، ميكن 
لل�صيوف الختيار ما بني الإقامة مع وجبة فطور، اأو 
الإقامة مع وجبة فطور ووجبة اأخرى من اختيارهم، 

�صعر  �صمن  اخلببدمببات  جلميع  ال�صاملة  الببببباقببات  اأو 
الغرفة الأ�صلي.  وقال ال�صيد ت�صاندران معلًقا حول 
التي  منتجاتنا  تقدمي  " ي�صرفنا  الإقببامببة:  خببيببارات 
تبحث عن اخل�صو�صية  كنت  ف�صواء  اجلميع،  تالئم 
اأو الراحة، جميعها لدينا.  اأو الفخامة  اأو احل�صرية 
علينا اأن نكون قادرين على تخطي توقعات ال�صيوف 
ا  خ�صي�صً امل�صممة  والببببباقببات  الببتببجببارب  خبببالل  مببن 

ملالئمة كل �صيف على حًدا". 
وخبببببالل الببببيببببوم، ميببكببن لببلببعببائببالت ال�بببصبببرتخببباء يف 
باخل�صو�صية،  متببتبباز  الببتببي  ال�صاطئية  ال�صاليهات 
التي  الظنة  جبل  دانببات  �صباحة  بركة  يف  وال�صباحة 
تتميز بخا�صية التحكم بدرجة حرارة مياهها، وخلق 

الريا�صات  يف  امل�صاركة  خببالل  من  تن�صى  ل  ذكببريببات 
يف  ممببيببزة  تدليك  بجل�صة  اأنف�صهم  وتدليل  املببائببيببة، 
يف  امل�صاركة  اأو  الرتفيهي،  �صول"  اآنببد  "بودي  نببادي 
املائي.  التن�ض الأر�صي وال�صكوا�ض، والبولو  مباريات 
كما ميكن لل�صيوف ال�صتمتاع بروائع مدينة اأبوظبي 
و�صحاري ليوا وجزيرة �صري بني يا�ض، فجميعها تقع 

على مقربة من املنتجع.
وتابع حديثه قائاًل: "متتاز مدينة اأبوظبي الأيقونية 
اخلالبة  الطبيعية  املببواقببع  بني  ما  املتميز  مبوقعها 
عن  الناجمة  املميزة  والثقافية  التاريخية  واملببواقببع 
مببزيببج احلبب�ببصببارة الغنية ومنببط احلببيبباة الببفببريببد من 
ال�صياحية  الببوجببهببات  اأحبببد  يجعلها  مببا  وهبببذا  نببوعببه، 

الأف�صل يف املنطقة. اإنه لأمر مذهل، مراقبة �صرعة 
تطور هذه املدينة ومنوها يف ظل قيادتها احلكيمة، 
والتي  العامل  ال�صياحية يف  املراكز  اأهببم  اأحببد  لت�صبح 
والت�صلية  الببرتفببيببه  جمبببببالت  يف  مبببا  اأفبب�ببصببل  تبببوفبببر 

والأعمال وال�صيافة". 
املببمببيببزة، فيمكنهم  الببذوقببيببة  الببتببجببارب  اأمببببا عبب�ببصبباق 
لببذ وطاب  مببا  بكل  تببزخببر  فبباخببرة  بببولئببم  ال�صتمتاع 
من  مميزة  طعام  وقوائم  فخمة  بوفيهات  �صكل  على 
ال�صتة  واملقاهي  املطاعم  تتوفر يف  فئة خم�ض جنوم، 
تايدز،  مببطببعببم  تببتبب�ببصببمببن  والبببتبببي  للمنتجع  الببتببابببعببة 
الرتفيهي  والببببببالوجن  زيبببتبببون  الإيببببطببببايل  واملببطببعببم 

الع�صري لتيتود. 

•• دبي-الفجر:

قطاع  يف  الفكرية  امللكية  حقوق  حماية  اإدارة  كرمت 
لدائرة  التابعة  امل�صتهلك  وحماية  التجارية  الرقابة 
التنمية القت�صادية يف دبي، فريق جمموعة هواوي 
لأعمال امل�صتهلكني يف دولة الإمارات العربية املتحدة 
املتحدة  العربية  الإمببارات  املتوا�صل حلكومة  لدعمه 

وتعاونه امل�صتمر معها. 
وتف�صياًل، زار فريق دائرة التنمية القت�صادية مقر 
التقدير مل�صوؤويل  �صركة هواوي يف دبي وقّدم �صهادة 
ال�صركة تعبرياً عن �صكر اجلهات احلكومية للم�صاعدة 
امللكية  املحافظة عل حقوق  هببواوي يف  تقدمها  التي 
الفكرية ومكافحة الب�صائع املقلدة يف قطاع التجزئة 

يف دولة الإمارات العربية املتحدة.
حببمببايببة حقوق  اإدارة  مببديببر  ببببهبببزاد  اإببببراهبببيبببم  وقببببال 
يف  القببتبب�ببصبباديببة  التنمية  دائببببرة  يف  الببفببكببريببة  امللكية 
جًدا  مهمة  ركيزة  الفكرية  امللكية  حماية  »اإدارة  دبي 
لببلببمببمببار�ببصببات الببتببجبباريببة يف الببعببامل احلببديببث، ولي�ض 

مع  ت�صامح  اأي  القت�صادية  التنمية  دائببرة  يف  لدينا 
اأي نببوع مببن الحببتببيببال الببتببجبباري. ونحقق ذلببك بناء 
على عدة ركائز من اأهمها اللتزام ال�صارم والتعاون 
اأن  من ال�صركات التجارية حلماية امل�صتهلكني، ونود 
امل�صتهلكني  حلماية  هبببواوي  جمموعة  فببريببق  ن�صكر 
على  الحببتببيببال  مكافحة  يف  لببنببا  املببتببوا�ببصببل  لدعمهم 
امللكية الفكرية وال�صلع املزيفة. واحلقيقة اأن �صراكتنا 
تعززت منذ �صنوات طويلة ونتطلع اإىل تقويتها اأكر 

م�صتقباًل.«
وجتدر الإ�صارة اإىل اأن م�صاألة حماية امللكية الفكرية 
مو�صوع خ�صع لنقا�ض على نطاق وا�صع بني ال�صركات 
وامل�صتهلكني يف دولة الإمارات العربية املتحدة لتاأثريه 
الكبري على اإيرادات ال�صركات ور�صا العمالء. ويتلف 
املقلدة  ال�صلع  القت�صادية  التنمية  دائبببرة  م�صوؤولو 
الدراهم  من  املاليني  مئات  اإىل  قيمتها  ت�صل  التي 
كببل عبببام. وهبببذا جبببزء مببن مهمتها الببدائببمببة حلماية 
الإمارات  دولببة  يف  وامل�صتهلكني  التجارية  العالمات 

العربية املتحدة.

•• ال�شارقة-الفجر:

تنظم هيئة ال�صارقة لال�صتثمار والتطوير )�صروق( 
ال�صارقة  ومكتب  ال�صارقة  و�صناعة  جتببارة  وغببرفببة 
ال�صارقة(  يف  )ا�صتثمر  املبا�صر  الأجنبي  لال�صتثمار 
رم�صان  "جمل�ض  فببعببالببيببات  مببن  اخلببامبب�ببصببة  الببببدورة 
مركز  يف  املببقبببببل  الأحببببد  ال�صارقة"،  يف  القببتبب�ببصببادي 

جواهر للمنا�صبات واملوؤمترات بال�صارقة.
ويبب�ببصببتبب�ببصببيببف املببجببلبب�ببض، نببخبببببة مبببن ممببثببلببي القطاع 
احلبببكبببومبببي والبببب�ببببصببببفببببراء، وكبببببببببار رجبببببببال الأعببببمببببال 
�صل�صلة  ملناق�صة  والببدولببة،  ال�صارقة  يف  وامل�صتثمرين 
املجل�ض  بببببدورة  املتعلقة  واملبببحببباور  املببو�ببصببوعببات  مببن 
اجلديدة التي حملت عنوان "الت�صريعات احلكومية 

واإ�صهاُمها يف ا�صتقطاب ال�صتثمارات الأجنبية".
والت�صريعات  القوانني  اأهم  الببدورة على  وتركز هذه 
وعلى  عام  ب�صكل  الدولة  م�صتوى  على  �صدرت  التي 
للنهو�ض  اخلبب�ببصببو�ببض،  وجببه  على  الإمببببارة  م�صتوى 
نحو  ونقله  املبا�صر  الأجنبي  ال�صتثمار  بواقع قطاع 
مراحل متقدمة من النمو والزدهار والتنوع، اإ�صافة 
ا�صتقطاب  عملية  ت�صهيل  يف  الت�صريعات  هببذه  لببدور 

ال�صتثمارات اإىل الدولة والإمارة ال�صارقة.
كما يتناول املجل�ض اأهمية تعزيز البيئة ال�صتثمارية 
جميع  يف  الأعببمببال  ممببار�ببصببة  ت�صجيع  يف  ي�صهم  مبببا 
املجالت القت�صادية وتر�صيخ موقع الدولة والإمارة 
على  لببال�ببصببتببثببمببار  املف�صلة  الببوجببهببات  خببارطببة  عببلببى 

ال�صعيد الإقليمي والعاملي.
اإدراك دولة الإمببارات واإمارة ال�صارقة  وانطالقاً من 
جزءاً  ت�صكل  املبا�صرة،  الأجنبية  ال�صتثمارات  ببباأن 
واإحدى  الببوطببنببي،  القببتبب�ببصببادي  مببن احلبببراك  رئي�صاً 
امل�صتدامة،  التنمية  لعجلة  الدافعة  املهمة  الببروافببع 
يف  وا�صرتاتيجيتها  الدولة  روؤيببة  املجل�ض  ي�صتعر�ض 

الواعدة،  احلقيقي  القت�صاد  قطاعات  نحو  التوجه 
على  كافة  القطاعات  يف  �صامل  منببو  اإىل  يبببوؤدي  مبببا 

م�صتوى اقت�صاد الإمارة والدولة ككل.
اأكبببد �ببصببعببادة مببببروان بببن جببا�ببصببم البب�ببصببركببال، الرئي�ض 
والتطوير  لال�صتثمار  البب�ببصببارقببة  لهيئة  التنفيذي 
الإمببارات عموماً، تنتهج منظومة  اأن دولة  )�صروق( 
ت�صريعية تواكب التطورات القت�صادية وال�صتثمارية 
والعاملي،  الإقببلببيببمببي  املبب�ببصببتببوى  عببلببى  والتكنولوجية 
لتحافظ على تناف�صيتها، ولتبقى يف مقدمة الدولة 
اقت�صاداً  اجلاذبة لال�صتثمارات من خالل امتالكها 

قوياً يوفر جميع العنا�صر املحفزة لنمو الأعمال.
ي�صكل  املببجببلبب�ببض  هبببذا  تنظيم  اأن  البب�ببصببركببال  واأو�بببصبببح 
الواقع ال�صتثماري يف الدولة  من�صة مهمة ملناق�صة 
واإمارة ال�صارقة، حيث يجمع نخبة من اأبرز العاملني 
القت�صادي،  بال�صكل  واملتخ�ص�صني  واملبب�ببصببوؤولببني 
انطالقاً من روؤية )�صروق( لأهمية التكامل والتعاون 
بني جميع املوؤ�ص�صات والدوائر احلكومية واخلا�صة. 
لببال�ببصببتببثببمببار ودعم  املببحببفببزة  البببعبببوامبببل  اإىل  واأ�ببببصببببار 
مرونة  ناحية  مببن  ال�صارقة  اإمبببارة  يف  الإعببمببال  بيئة 
تاأ�صي�ض  عملية  وت�صهيل  ال�صتثمارية  الت�صريعات 
ما  وكببذلببك  املببواتببيببة،  التنظيمية  والبببببيببئببة  الأعبببمبببال 
بوابة  منها  جتببعببل  متينة  حتتية  بنية  مببن  تببوفببره 
العاملية،  الإقببلببيببمببيببة  الأ�ببببصببببواق  اإىل  للم�صتثمرين 
فبب�ببصبباًل عببن البببقبببدرة املببالببيببة الببقببويببة لبببالإمبببارة التي 
متكنها من ال�صتمرار يف �صخ الأموال على امل�صاريع 
املرافق  يف  التحتية  البنية  ومبب�ببصبباريببع  الببتببطببويببريببة 
واملببجببالت احلببيببويببة. وبببببدوره، قببال �ببصببعببادة عبداهلل 
جتارة  غرفة  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  العوي�ض  �صلطان 
احلكومية  الت�صريعات  حزمة  اأن  ال�صارقة،  و�صناعة 
دولة  موقع  من  تر�صخ  بال�صتثمار  املتعلقة  وخا�صة 
لال�صتثمار  املف�صلة  الوجهات  خارطة  يف  الإمبببارات 

على ال�صعيد العاملي، حيث حتتل الدولة مكانة بارزة 
الأجنبي  لال�صتثمار  جاذبة  وجهات   10 اأف�صل  بني 
الناظمة  والت�صريعات  القوانني  اأن  ل�صيما  املبا�صر، 
العامليني  امل�صتثمرين  اأمببام  الباب  ُت�صرع  لال�صتثمار 
وفقاً  حمببددة  قطاعات  يف  مل�صاريعهم  كامل  لتملك 
لبب�ببصببروط يببحببددهببا الببقببانببون، وو�ببصببعببت الببدولببة حزم 
للم�صتثمرين  تقدمها  التي  والت�صهيالت  احلببوافببز 
العامليني، يف املجالت التي تن�صجم مع روؤية المارات 
اىل  يبببوؤدي  البببذي  الأمبببر   ،2021 لببعببام  القت�صادية 
ترغب  التي  ال�صخمة  العاملية  ال�صركات  ا�صتقطاب 

بالتواجد يف دولة الإمارات.
واملحفزات  القانونية  البيئة  اأن  العوي�ض  واأ�ببصبباف 
احلكومية الكبرية، مثل قوانني التملك احلر، وحق 
بع�ض  يف  بالدولة  املقيمني  غري  لالجانب  النتفاع 
الكثري  ال�صارقة وغريها  امارة  العقارية يف  امل�صاريع 
لال�صتثمار،  احلببافببزة  والببتبب�ببصببريببعببات  الببقببوانببني  مببن 
اإ�صافة اىل التعاون الوثيق بني املوؤ�ص�صات احلكومية 
وت�صافر جهود القطاع اخلا�ض قد اثمرت عن ك�صب 
لالإمارة  لفببتبباً  حبب�ببصببوراً  وحققت  امل�صتثمرين،  ثقة 
من  وزاد  املبا�صر،  الجنبي  ال�صتثمار  خارطة  على 
اأرقببام غرفة  توؤكده  جاذبيتها ال�صتثمارية، وهذا ما 
عدد  يف  منببو  حققت  التي  ال�صارقة  و�صناعة  جتببارة 
العام  مببن  الول  الببربببع  اجلببديببدة خببالل  الع�صويات 
الع�صويات  نبب�ببصبببببة  ومنبببت   16% بببنبب�ببصبببببة  اجلببببباري 
املجددة %6 مقارنًة بنف�ض الفرتة من العام املا�صي، 
القت�صادي  النمو  بببو�ببصببوح  احلببقببائببق  هببذه  وتعك�ض 
ال�صعد،  خمتلف  على  ال�صارقة  اإمببارة  ت�صهده  الببذي 
بال�صارقة  امل�صتثمرين  ثببقببة  تببنببامببي  يظهر  والببببذي 
الإمببببارة  كببوجببهببة مثالية ل�ببصببتببثببمبباراتببهببم، وجبباذبببيببة 

كمركز اإقليمي هام يف حركة التجارة العاملية.
من جهته، لفت حممد جمعة امل�صرخ، املدير التنفيذي 

ملكتب ال�صارقة لال�صتثمار الأجنبي املبا�صر )ا�صتثمر 
املتكاملة  الإمبببببارات  دولبببة  اإىل جببهببود  البب�ببصببارقببة(،  يف 
وال�صيا�صات والت�صريعات املرنة التي تنظمها ل�صالح 
ال�صرتاتيجي  اجلغرايف  باملوقع  منوهاً  امل�صتثمرين، 
البيئة  التي توفر  املتقدمة  التحتية  والبنية  للدولة 
النقل  املوانئ وخطوط  اخل�صبة لنمو الأعمال، من 
واملناطق ال�صناعية واملناطق احلرة و�صبكة ات�صالت 
وا�صعة اإ�صافة اإىل �صبكة م�صرفية متطورة منت�صرة 

على امتداد الدولة.
اإمارة ال�صارقة تعمل با�صتمرار على دعم  اأن  واأو�صح 
امل�صتثمرين  ت�صجيع  بببهببدف  ال�ببصببتببثببمبباريببة  بيئتها 
لتو�صيع  ال�صتثمارات  املزيد من  احلاليني على �صخ 
اأعمالهم يف الإمارة، وكذلك ت�صجيع م�صتثمرين جدد 
اأ�صواق  اإىل  لأعمالهم  منطلقاً  ال�صارقة  اتخاذ  على 
املنطقة، نتيجة ال�صتقرار الذي تنعم به واملحفزات 
ال�صتثمارية التي تقدمها لقطاع الأعمال"، م�صرياُ 
اإىل اأن هذه التدفقات ال�صتثمارية، ت�صب يف خدمة 
الإمبببارة وارتببفبباع معدلت منببوه، من خالل  اقت�صاد 
وزياد  العاملة  اليد  املزيد من  ت�صغيل  م�صاهمتها يف 

الإنتاج ومنو حركة ال�صادرات.  
وكانت هيئة ال�صارقة لال�صتثمار والتطوير )�صروق(، 
و�صناعة  جتببارة  غرفة  مببع  املا�صي،  الببعببام  يف  نظمت 
الأجنبي  لال�صتثمار  البب�ببصببارقببة  ومببكببتببب  البب�ببصببارقببة، 
من  الرابعة  الببدورة  ال�صارقة(،  يف  )ا�صتثمر  املبا�صر 
بعنوان  ال�صارقة،  يف  القت�صادي  رم�صان  "جمل�ض 
"احلوافز والت�صهيالت الت�صجيعية ملمار�صة الأعمال" 
 200 نحو  للمنا�صبات، ح�صرها  اجلواهر  يف مركز 
ال�صخ�صيات وامل�صوؤولني، وال�صفراء والقنا�صل،  كبار 
ال�صارقة  مبببن  احلبببكبببومبببي  البببقبببطببباع  عبببن  وممببثببلببني 
والإمارات، ورجال الأعمال وامل�صتثمرين، اإ�صافة اإىل 

عدد كبري من املهتمني بال�صاأن القت�صادي.

اأرباح  درهم  مليار   5.51
بنوك �سوق دبي املايل

•• اأبوظبي -وام:

بلغ �صايف الأرباح املجمعة للبنوك املدرجة يف �صوق دبي املايل 5.51 مليار 
درهم خالل الربع الأول من العام 2019 بنمو ن�صبته 17 % مقارنة مع 

اأرباح قدرها 4.69 مليار درهم خالل نف�ض الفرتة من العام.
وارتفعت موجودات البنوك املجمعة املدرجة يف �صوق دبي املايل اىل 1.058 
تريليون درهم خالل الربع الأول من العام اجلاري بزيادة ن�صبتها 10% 
مقارنة بالفرتة املماثلة من عام 2018 كما ارتفعت ودائع العمالء بن�صبة 
% لت�صل اإىل 718 مليار درهم وكذلك القرو�ض بن�صبة 8 % لت�صل   7
660.2 مليار درهم يف نف�ض فرتة الر�صد. وجاء الرتفاع يف الأرباح  اإىل 
املجمعة للبنوك املدرجة يف �صوق دبي، مدعوما بزيادة الإيرادات الت�صغيلية 
وتراجع املخ�ص�صات لغالبية هذه البنوك. وعلى م�صتوى البنوك فقد �صاهم 
لقطاع  املجمعة  الأربببباح  مببن  الأكبببر  بالن�صبة  الوطني  دبببي  الإمببببارات  بنك 
درهم  مليار  البنوك بنهاية الربع الأول 2019 بعدما بلغت اأرباحه 2.74 
 24 بن�صبة  الإ�صالمي  دبي  بنك  تاله   50% نحو  بلغت  م�صاهمة  وبن�صبة 
وت�صدر م�صرف الإمارات  درهم.  مليار   1.34 قدرها  اأرباحا  % حمققا 
نتيجة   %  97 وبن�صبة  للنمو  حتقيقا  الأكببر  البنوك  قائمة  الإ�صالمي 
جاء  حببني  يف   2019 الأول  الببربببع  خبببالل  الت�صغيلية  الإيببببببرادات  ارتببفبباع 
% وذلك نتيجة   26 الثانية بن�صبة منو قدرها  "م�صرف عجمان باملرتبة 
زيادة جمموع الإيرادات الت�صغيلية بنحو 26 % تاله "بنك دبي التجاري" 
% وذلك   18 بن�صبة  الت�صغيلية  الإيبببرادات  ارتفاع  % نتيجة   22 بن�صبة 

بح�صب ما تظهره البيانات املالية للبنوك املدرجة يف �صوق دبي املايل.

اأ�سواق  مبيعات  اخل�سروات  من  طنا   260
املزارعني باأبوظبي خالل 6 اأ�سهر

•• اأبوظبي- وام:

وال�صالمة  للزراعة  اأبوظبي  هيئة  تنظمها  التي  املزارعني  اأ�صواق  اختتمت 
الغذائية اأن�صطتها للمو�صم الزراعي احلايل على اأن تعاود العمل من جديد 
اأواخر �صهر اأكتوبر القادم حيث حققت مبيعات تقدر بنحو 260 طنا من 
اخل�صروات الطازجة خالل الفرتة من نهاية اأكتوبر 2018 وحتى نهاية 

اأبريل 2019.
باأبوظبي  وديرفيلد مول  ال�صهامة  اأ�صواق يف كل من  الهيئة ثالثة  وتقيم 
واخلبي�صي بالعني مل�صاعدة املزارعني على ت�صويق منتجاتهم من اخل�صروات 

والفواكه والتمور والع�صل مبا�صرة للجمهور خالل عطلة نهاية الأ�صبوع.
وم�صاعدة  املحلية  املنتجات  لت�صويق  هامة  قنوات  املببزارعببني  اأ�ببصببواق  وتعد 
اأ�صحاب املزارع على البيع مبا�صرة جلمهور امل�صتهلكني وزيادة دخل اأ�صحاب 
اأهمية خا�صة للمزارعني وامل�صتهلكني  املزارع حيث يتم اختيار مواقع ذات 
�صريحة من  اأكبببر  اإىل  املحلية  املببنببتببجببات  بببهببدف و�ببصببول  �ببصببواء  عببلببى حببد 
اأبوظبي للزراعة وال�صالمة  امل�صتهلكني على م�صتوى الإمارة وتوفر هيئة 
مبا�صرة  البببببواردة  الببطببازجببة  املببنببتببجببات  لببعببر�ببض  مظللة  من�صات  الببغببذائببيببة 
بيع  للم�صاركني  الفر�صة  اإتاحة  على  حتر�ض  حيث  املواطنني  مببزارع  من 
اإطببار خطة  وذلببك يف  واآمببنببة  اأجبببواء �صحية  امل�صتهلكني يف  اإىل  منتجاتهم 

الرتويج للمنتجات املحلية وامل�صاهمة يف زيادة دخل املزارعني.
ويتمتع املزارعون امل�صاركون يف هذه الأ�صواق بحرية مطلقة يف حتديد اأ�صعار 
البيع حيث ل تتدخل الهيئة يف ت�صعري منتجاتهم من اخل�صروات والفواكه 
والورقيات والتمور والع�صل وغريها ما يعود على املزارع بالنفع والفائدة 

كما يك�صب املزارعني خرة يف التجارة والبيع مبا�صرة للم�صتهلكني.
اخل�صروات  مببن  احببتببيبباجبباتببهببم  تبب�ببصببويببق  للجمهور  الأ�بببصبببواق  هبببذه  وتببتببيببح 
ومن  واحببد  مكان  مببن  الطازجة  املحلية  املنتجات  مببن  وغببريهببا  والفاكهة 
املحلي  املنتج  لدعم  طريقة  اأف�صل  يعد  مما  مبا�صرة  املواطنني  املببزارعببني 
خمتلف  يف  املحلي  املجتمع  دعببم  اإىل  بالإ�صافة  املحليني  املنتجني  ودعببم 

مناطق الإمارة.

جامعة ال�سارقة بفرع كلباء تنظم ندوة علمية 
حول دور القانون يف جذب وت�سجيع ال�ستثمار

•• ال�شارقة-الفجر:

"دور  بعنوان  نببدوة  كلباء  بفرع  ال�صارقة  جامعة  يف  القانون  كلية  نظمت 
القانون يف جذب وت�صجيع ال�صتثمار" بح�صور الدكتورة فاطمة املرا�صدة 
النائب الأكادميي مل�صاعد مدير اجلامعة ل�صوؤون الأفرع بكلباء، والدكتور 
علي الزعابي النائب الإداري واملايل مل�صاعد مدير اجلامعة ل�صوؤون الأفرع 
بخورفكان، وعدد من اأع�صاء الهيئتني التدري�صية والإدارية، والطلبة، حيث 
عقدت الندوة على جل�صتني وت�صمنت جمموعة من املحاور املختلفة، واأدار 
القانون  لكلية  الأكببادميببي  املن�صق  الروبي  اأ�صامة  الدكتور  الأوىل  اجلل�صة 
النجيفي  م�صطفى  الدكتور  اجلل�صة  يف  و�صارك  وكلباء  خورفكان  بفرعي 
اإجازة ال�صتثمار املبا�صر الأجنبي"،  "دور الإدارة يف منح  بورقة عمل حول 
الإغراق  "م�صكلة  حول  عمل  بورقة  الفيل  زهري  ندى  الدكتورة  و�صاركت 
وتاأثريها على ال�صتثمار يف املجال ال�صناعي"، كما �صارك الدكتور حممد 
"احلماية اجلنائية للمعلومات املتعلقة  نور الدين �صيد بورقة عمل حول 
الثانية  اجلل�صة  اأمببا  الماراتي"،  القانون  يف  الأجنبي  ال�صتثمار  مب�صروع 
بالكلية،  العام  الببدويل  القانون  اأ�صتاذ  عطاهلل  نعمان  الدكتور  اأدارهببا  فقد 
"ال�صمانات  بعنوان  عمل  بورقة  زيببن  حممد  اأميببن  الدكتور  فيها  و�صارك 
حممد  الدكتور  و�صارك  العقاري"،  النتفاع  حقوق  ل�صتثمار  والتحديات 
"دور قببانببون الإفببال�ببض المبباراتببي اجلببديببد يف  بببورقببة عمل بعنوان  مر�صي 

ت�صجيع ال�صتثمار".
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العدد 12627 بتاريخ 2019/5/9   
اعالن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده   

فى الدعوى رقم  2017/194 بيع عقار مرهون 
اإمببارة دبي ، دبي ، مكتب الإدارة ال�صرق  طالب التنفيذ: بنك ات�ض ا�ض بي �صي ال�صرق الو�صط املحدود ، عنوانه : 

الو�صط ، مدينة دبي لالإنرتنت ، �ض ب ، 66 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة 
اإمببارة دبي - دبي ، جممع دبي لال�صتثمار الأول - جرين  املنفذ �صده : حممد ر�صا برويز مري�صبنج - عنوانه : 

كوميونيتي ، �صقة ال�صرفة 2 ، بلوك جي ، �صقة 4053 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة 
2.00 م�صاء ويف اليببام الثالث التالية ان اقت�صى احلال  2019/5/15  ال�صاعة  يببوم  الأربببعبباء  املوافق  انه يف 
�صيجرى بيع العقار املو�صحة او�صافه على الراغبني يف ال�صراء اتخاذ اجراءات املزايدة مع  اجلهة التى انيط بها 

البيع )�صركة المارات للمزادات  www.emiratesauction.ae (  وذلك يف التاريخ املحدد اعاله.
وعلى راغبي ال�صراء من مواطني ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل من 
لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�صه معززا مبا يرره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد 
املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة 

ايام التالية جلل�صة البيع وفيما يلي او�صاف املمتلكات  : اأو�صاف العقار : - 
�صقة )حق منفعة( ينتهي بتاريخ 2092/7/22 - رقم الر�ض : 353 - املنطقة : جممع دبي لال�صتثمار الأول - 
ا�صم املبنى : تريا�ض ابارمتنت  -2 رقم الوحدة : 4053 - امل�صاحة : 320.52 مرت مربع - القيمة التقديرية 

: 2587533  درهم لعلى عطاء - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.
 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12627 بتاريخ 2019/5/9   
اعالن بيع  عقار بالن�سر  للمنفذ �سده 

فى الدعوى رقم  2017/196  بيع عقار مرهون 
طالب التنفيذ: البنك العربي املتحد  عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - بور�صعيد - بناية البزن�ض بوينت مكتب رقم 401 خلف 

وكالة الني�صان لل�صيارات - هاتف : 04/2946945 هاتف : 0508650437 رقم مكاين : 3244594826 
املنفذ �صده : مارجريت �صميث - واآخرون - عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - منطقة جممع دبي لال�صتثمار الثاين - مبنى 

ريتاج G - الطابق رقم 1 - العقار رقم 112 - رقم مكاين : 1521766151 
انه يف يوم الأربعاء املوافق 2019/5/15  ال�صاعة 2.00 م�صاء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�صى احلال �صيجرى 
بيع العقار املو�صحة او�صافه على الراغبني يف ال�صراء اتخاذ اجراءات املزايدة مع  اجلهة التى انيط بها البيع )�صركة 

المارات للمزادات  www.emiratesauction.ae (  وذلك يف التاريخ املحدد اعاله.
وعلى راغبي ال�صراء من مواطني ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه 
اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�صه معززا مبا يرره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة ايام التالية 

جلل�صة البيع وفيما يلي او�صاف املمتلكات  : 
اأو�صاف العقار :-  نوع العقار : حق منفعة على �صقة �صكنية - املنطقة : جممع دبي لالإ�صتثمار الثاين - رقم الر�ض 
: 5 - ا�صم املبنى : ريتاج G - رقم الوحدة : 112 - الطابق 1 - امل�صاحة : 316.07 مرت مربع واملقدرة قيمتها بببب 

)3.402.145.00( درهم ، يباع لعلى عطاء -  مالحظة : يدفع املبلغ فورا.
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وعلى راغبي ال�صراء من مواطني ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه 
اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�صه معززا مبا يرره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة ايام التالية 

جلل�صة البيع وفيما يلي او�صاف املمتلكات  : اأو�صاف العقار : - 
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اعالن بيع  عقار بالن�سر 

فى الدعوى رقم 2017/196 بيع عقار مرهون 
طالب التنفيذ: البنك العربي املتحد - عنوانه : اإمارةدبي - ديرة - بور�صعيد - بناية البزن�ض بوينت مكتب رقم 401 خلف 

وكالة الني�صان لل�صيارات - هاتف : 04/2946945 هاتف : 0508650437 رقم مكاين : 3244594826 
املنفذ �صده : �صارلز كري�صتوفر �صميث - واآخرون - عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - منطقة جممع دبي لال�صتثمار الثاين 

- مبنى ريتاج G - الطابق رقم 1 - العقار رقم 112 - رقم مكاين : 1521766151 
انه يف يوم الأربعاء املوافق 2019/5/15  ال�صاعة 2.00 م�صاء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�صى احلال �صيجرى 
بيع العقار املو�صحة او�صافه على الراغبني يف ال�صراء اتخاذ اجراءات املزايدة مع  اجلهة التى انيط بها البيع )�صركة 

المارات للمزادات  www.emiratesauction.ae (  وذلك يف التاريخ املحدد اعاله.
وعلى راغبي ال�صراء من مواطني ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه 
اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�صه معززا مبا يرره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة ايام التالية 

جلل�صة البيع وفيما يلي او�صاف املمتلكات  : اأو�صاف العقار : - 
نوع العقار : حق منفعة على �صقة �صكنية - املنطقة : جممع دبي لالإ�صتثمار الثاين - رقم الر�ض : 5 - ا�صم املبنى : ريتاج 
G - رقم الوحدة : 112 - الطابق 1 - امل�صاحة : 316.07 مرت مربع واملقدرة قيمتها بببب )3.402.145.00( درهم 

، يباع لعلى عطاء -  مالحظة : يدفع املبلغ فورا.
 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12627 بتاريخ 2019/5/9   
اعالن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده   

فى الدعوى رقم  2017/223 بيع عقار مرهون  
طالب التنفيذ: البنك العربي - �ض م ع - عنوانه : اإمارة دبي - بجوار دبي مول - بناية اعمار ا�صكوير رقم 2 - الطابق ال�صاد�ض - 

وحمله املختار الثقة للمحاماة وال�صت�صارات القانونية الكائن ال�صارقة الق�صباء برج الهند . 11 - 1112 
املنفذ �صده : لورينتيو مارتيان يانكو - واآخرون - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - مدينة : دبي - الر�صاء الثانية - بردبي - 

الر�صاء جنوب الرابعة مبنى اخلريف 2 - �صقة رقم 226 املبنى رقم 1 لدى البلدية 171 - 681 - رقم الر�ض 953 
2.00 م�صاء ويف اليببام الثالث التالية ان اقت�صى احلببال �صيجرى بيع  2019/5/15 ال�صاعة  يببوم  الأربببعبباء  املوافق  انه يف 
www.( العقار املو�صحة او�صافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�صركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين
%20 من الثمن الأ�صا�صي قبل دخول املزايدة  emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�صراء ايداع تاأمني ل يقل عن 
ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�صه معززا مبا يرره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد 
املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة ايام التالية 
جلل�صة البيع ولكل �صخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�صرة ايام التالية لر�صوم املزاد ب�صرط ال تقل هذه 

الزيادة  عن ع�صر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�صاف املمتلكات  : 
نوع العقار : �صقة �صكنية - املنطقة : الر�صاء جنوب الرابعة - رقم الر�ض : 953 - امل�صاحة : 150.64 مرت مربع - رقم املبنى 

: 1  - ا�صم املبنى اخلريف 2 - رقم الوحدة : 226 - مببلغ : 1.135.031.00 درهم )يباع لعلى عطاء( 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12627 بتاريخ 2019/5/9   
اعالن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده   

فى الدعوى رقم  2018/283 بيع عقار مرهون   
طالب التنفيذ: بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع - عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - بور�صعيد - بناية البزن�ض بوينت مكتب رقم 401 

خلف وكالة الني�صان لل�صيارات - هاتف : 04/2946945  هاتف : 0508650437 رقم مكاين : 32445 94826 
املنفذ �صده : حميد ر�صا ا�صمعيل كاركر ديزجي 

عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - منطقة تالل الإمارات الوىل - العقار رقم 400 - رقم مكاين : 15359 73866  
بيع  �صيجرى  احلببال  اقت�صى  ان  التالية  الثالث  اليببام  ويف  م�صاء   2.00 ال�صاعة   2019/5/15 املببوافببق  الأربببعبباء  يببوم  يف  انببه 
www.( العقار املو�صحة او�صافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�صركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين

emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�صراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�صه معززا مبا يرره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة ايام التالية جلل�صة 
البيع ولكل �صخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�صرة ايام التالية لر�صوم املزاد ب�صرط ال تقل هذه الزيادة  

عن ع�صر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�صاف املمتلكات  : 
نوع العقار : قطعة ار�ض وما عليها من بناء -  رقم الر�ض : 400 - املنطقة : الثنية اخلام�صة - امل�صاحة : 1001.95 مرت 

مربع - التقييم )7.500.000( درهم 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12627 بتاريخ 2019/5/9   
اعالن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده   

فى الدعوى رقم  2014/715 تنفيذ عقاري   
طالب التنفيذ: غوبالكري�صنان فاتاكات - واآخرون 

عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - �صارع ال�صيخ زايد - مبنى مكاتب ال�صاحة ب - �صقة جناح رقم 313 - برج خليفة 
املنفذ �صده : �صركة بافاريا جلف �صاندوفال ليمتد وميثلها ال�صريك الوحيد ال�صيد/ راميوند ليفيفر - واآخرون 

عنوانه :  الإمارات - اإمارة دبي - بردبي - �صارع ال�صيخ زايد - برج جروفرن هاو�ض التجاري - �صقة مكتب رقم 1308 
اقت�صى احلال �صيجرى  ان  التالية  الثالث  اليببام  2.00 م�صاء ويف  ال�صاعة   2019/5/15 املوافق  الأربعاء  انه يف يوم 
بيع العقار املو�صحة او�صافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�صركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�صراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�صا�صي قبل 
دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�صه معززا مبا يرره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة 
للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف 
خالل ع�صرة ايام التالية جلل�صة البيع ولكل �صخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�صرة ايام التالية 
لر�صوم املزاد ب�صرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�صر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة 
املحكمة وفيما يلي او�صاف املمتلكات  : نوع العقار : قطعة ار�ض وما عليها من بناء - رقم الر�ض : 546 - املنطقة : 

الر�صاء جنوب الرابعة - رقم املبنى : 10 - امل�صاحة : 316.15 مرت مربع - التقييم )2.900.000( درهم 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12627 بتاريخ 2019/5/9   
اعالن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده   

فى الدعوى رقم  2018/243 بيع عقار مرهون   
طالب التنفيذ: بنك را�ض اخليمة الوطني - �ض م ع - عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - بور�صعيد - بناية البزن�ض بوينت مكتب رقم 
401 خلف وكالة الني�صان لل�صيارات ، هاتف : 04/2946945 هاتف 0508650437 رقم مكاين : 32445 94826 
اإمببارة دبي - بردبي - منطقة الثنية الرابعة - قطعة الر�ض رقم  املنفذ �صده : حممد ابراهيم ابراهيم بني ا�صدي - عنوانه : 

 71607  16308  : مكاين  رقم   ،  207/187  : رقم  العقار   -  6205
بيع  اقت�صى احلببال �صيجرى  ان  التالية  الثالث  اليببام  2.00 م�صاء ويف  ال�صاعة   2019/5/15 املوافق  الأربببعبباء   يببوم   انببه يف 
www.( العقار املو�صحة او�صافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�صركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين
املزايدة  دخول  قبل  الأ�صا�صي  الثمن  %20 من  يقل عن  تاأمني ل  ايداع  ال�صراء  راغبي  وعلى    )emiratesauction.ae
املواعيد  التقدم باعرتا�صه معززا مبا يرره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف  البيع  ولكل من لديه اعرتا�ض على 
املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة ايام التالية 
جلل�صة البيع ولكل �صخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�صرة ايام التالية لر�صوم املزاد ب�صرط ال تقل هذه 

الزيادة  عن ع�صر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�صاف املمتلكات  : 
نوع العقار : فيال - رقم الر�ض : 6205 - املنطقة : الثنية الرابعة - رقم املبنى : 187/207 - رقم البلدية : 3824 - 394 

- امل�صاحة : 227.59 مرت مربع - القيمة الكلية : 2.000.000.00 درهم 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12627 بتاريخ 2019/5/9   
اعالن بيع  عقار بالن�سر 

فى الدعوى رقم  2017/223 بيع عقار مرهون  
طالب التنفيذ: البنك العربي - �ض م ع - عنوانه : اإمارة دبي - بجوار دبي مول - بناية اعمار ا�صكوير رقم 2 - الطابق ال�صاد�ض - 

وحمله املختار الثقة للمحاماة وال�صت�صارات القانونية الكائن ال�صارقة الق�صباء برج الهند . 11 - 1112 
املنفذ �صده : لورينتيو مارتيان يانكو - واآخرون - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - مدينة : دبي - الر�صاء الثانية - بردبي - 

الر�صاء جنوب الرابعة مبنى اخلريف 2 - �صقة رقم 226 املبنى رقم 1 لدى البلدية 171 - 681 - رقم الر�ض 953 
2.00 م�صاء ويف اليببام الثالث التالية ان اقت�صى احلببال �صيجرى بيع  2019/5/15 ال�صاعة  يببوم  الأربببعبباء  املوافق  انه يف 
www.( العقار املو�صحة او�صافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�صركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين
%20 من الثمن الأ�صا�صي قبل دخول املزايدة  emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�صراء ايداع تاأمني ل يقل عن 
ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�صه معززا مبا يرره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد 
املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة ايام التالية 
جلل�صة البيع ولكل �صخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�صرة ايام التالية لر�صوم املزاد ب�صرط ال تقل هذه 

الزيادة  عن ع�صر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�صاف املمتلكات  : 
نوع العقار : �صقة �صكنية - املنطقة : الر�صاء جنوب الرابعة - رقم الر�ض : 953 - امل�صاحة : 150.64 مرت مربع - رقم املبنى 

: 1  - ا�صم املبنى اخلريف 2 - رقم الوحدة : 226 - مببلغ : 1.135.031.00 درهم )يباع لعلى عطاء( 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12627 بتاريخ 2019/5/9   
اعالن بيع  عقار بالن�سر  

فى الدعوى رقم  2018/283 بيع عقار مرهون   
طالب التنفيذ: بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع - عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - بور�صعيد - بناية البزن�ض بوينت مكتب رقم 401 

خلف وكالة الني�صان لل�صيارات - هاتف : 04/2946945  هاتف : 0508650437 رقم مكاين : 32445 94826 
املنفذ �صده : حميد ر�صا ا�صمعيل كاركر ديزجي 

عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - منطقة تالل الإمارات الوىل - العقار رقم 400 - رقم مكاين : 15359 73866  
بيع  �صيجرى  احلببال  اقت�صى  ان  التالية  الثالث  اليببام  ويف  م�صاء   2.00 ال�صاعة   2019/5/15 املببوافببق  الأربببعبباء  يببوم  يف  انببه 
www.( العقار املو�صحة او�صافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�صركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين
emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�صراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�صه معززا مبا يرره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة ايام التالية جلل�صة 
البيع ولكل �صخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�صرة ايام التالية لر�صوم املزاد ب�صرط ال تقل هذه الزيادة  

عن ع�صر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�صاف املمتلكات  : 
نوع العقار : قطعة ار�ض وما عليها من بناء -  رقم الر�ض : 400 - املنطقة : الثنية اخلام�صة - امل�صاحة : 1001.95 مرت 

مربع - التقييم )7.500.000( درهم 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12627 بتاريخ 2019/5/9   
اعالن بيع  عقار بالن�سر  

فى الدعوى رقم  2014/715 تنفيذ عقاري   
طالب التنفيذ: غوبالكري�صنان فاتاكات - واآخرون 

عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - �صارع ال�صيخ زايد - مبنى مكاتب ال�صاحة ب - �صقة جناح رقم 313 - برج خليفة 
املنفذ �صده : �صركة بافاريا جلف �صاندوفال ليمتد وميثلها ال�صريك الوحيد ال�صيد/ راميوند ليفيفر - واآخرون 

عنوانه :  الإمارات - اإمارة دبي - بردبي - �صارع ال�صيخ زايد - برج جروفرن هاو�ض التجاري - �صقة مكتب رقم 1308 
اقت�صى احلال �صيجرى  ان  التالية  الثالث  اليببام  2.00 م�صاء ويف  ال�صاعة   2019/5/15 املوافق  الأربعاء  انه يف يوم 
بيع العقار املو�صحة او�صافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�صركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�صراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�صا�صي قبل 
دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�صه معززا مبا يرره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة 
للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف 
خالل ع�صرة ايام التالية جلل�صة البيع ولكل �صخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�صرة ايام التالية 
لر�صوم املزاد ب�صرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�صر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة 
املحكمة وفيما يلي او�صاف املمتلكات  : نوع العقار : قطعة ار�ض وما عليها من بناء - رقم الر�ض : 546 - املنطقة : 

الر�صاء جنوب الرابعة - رقم املبنى : 10 - امل�صاحة : 316.15 مرت مربع - التقييم )2.900.000( درهم 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12627 بتاريخ 2019/5/9   
اعالن بيع  عقار بالن�سر 

فى الدعوى رقم  2018/243 بيع عقار مرهون   
طالب التنفيذ: بنك را�ض اخليمة الوطني - �ض م ع - عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - بور�صعيد - بناية البزن�ض بوينت مكتب رقم 
401 خلف وكالة الني�صان لل�صيارات ، هاتف : 04/2946945 هاتف 0508650437 رقم مكاين : 32445 94826 
اإمببارة دبي - بردبي - منطقة الثنية الرابعة - قطعة الر�ض رقم  املنفذ �صده : حممد ابراهيم ابراهيم بني ا�صدي - عنوانه : 

 71607  16308  : مكاين  رقم   ،  207/187  : رقم  العقار   -  6205
بيع  اقت�صى احلببال �صيجرى  ان  التالية  الثالث  اليببام  2.00 م�صاء ويف  ال�صاعة   2019/5/15 املوافق  الأربببعبباء   يببوم   انببه يف 
www.( العقار املو�صحة او�صافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�صركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين
املزايدة  دخول  قبل  الأ�صا�صي  الثمن  %20 من  يقل عن  تاأمني ل  ايداع  ال�صراء  راغبي  وعلى    )emiratesauction.ae
املواعيد  التقدم باعرتا�صه معززا مبا يرره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف  البيع  ولكل من لديه اعرتا�ض على 
املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة ايام التالية 
جلل�صة البيع ولكل �صخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�صرة ايام التالية لر�صوم املزاد ب�صرط ال تقل هذه 

الزيادة  عن ع�صر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�صاف املمتلكات  : 
نوع العقار : فيال - رقم الر�ض : 6205 - املنطقة : الثنية الرابعة - رقم املبنى : 187/207 - رقم البلدية : 3824 - 394 

- امل�صاحة : 227.59 مرت مربع - القيمة الكلية : 2.000.000.00 درهم 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12627 بتاريخ 2019/5/9   
اعالن بيع  عقار بالن�سر 

فى الدعوى رقم 2017/1945 تنفيذ عمايل   
طالب التنفيذ: بافيران تولبارم  - عنوانه : دبي ، ديرة ، هور العنز �صارع 17A ، بناية ال�صميل للعقارات ، الدور الأول، 

�صقة رقم 105 ، بالقرب من طالل ماركت 
املنفذ �صده : اي ان �صي القاب�صة - �ض ذ م م - عنوانه :  دبي القوز ال�صناعية 4 ، �صارع رقم 26 ، بناية اى ان �صي ، الدور 

الر�صي مكتب اى ان �صي ، بالقرب من ابيك�ض 
انه يف يوم  الأربعاء  املوافق 2019/5/15 ال�صاعة 2.00 م�صاء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�صى احلال �صيجرى 
بيع العقار املو�صحة او�صافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�صركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
الأ�صا�صي  الثمن  من   20% عن  يقل  ل  تاأمني  ايببداع  ال�صراء  راغبي  وعلى    )www.emiratesauction.ae(
قبببببل دخبببول املبببزايبببدة ولببكببل مببن لببديببه اعببرتا�ببض عببلببى البببببيببع الببتببقببدم ببباعببرتا�ببصببه مببعببززا مبببا يبببرره مببن م�صتندات قبل 
اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة ايام التالية جلل�صة البيع ولكل �صخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل 
الع�صرة ايام التالية لر�صوم املزاد ب�صرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�صر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض 
469 - املنطقة   : العقار : ار�ض ف�صاء - رقم الر�ببض  املمتلكات  : نوع  وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�صاف 
1858.06 مرت مربع - القيمة الكلية :  599 - امل�صاحة :   - 1794 : جبل علي ال�صناعية الوىل - رقم البلدية : 

فورا. املبلغ  يدفع   : مالحظة   - درهم   5.999.991.00

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12627 بتاريخ 2019/5/9   

انذار عديل بالن�سر
رقم )2019/3414 (

املنذر : احمد حممد بن �صلوم الفال�صي بوكالة ق�صر امللوك للعقارات - �ض م خ 
املنذر اليه : ال�صندل للنقل بال�صاحنات الثقيلة 

يوجه املنذر النذار العديل املاثل اىل املنذر اليه ويخطره بطلب �صداد مبلغ وقدره 26.500 درهم 
)�صتة وع�صرون الف وخم�صمائة درهم( القيمة اليجارية امل�صتحقة ال�صداد وذلك خالل ثالثون 
يوما من تاريخ اإعالن النذار العديل املاثل ويطالبه املنذر �صداد الزيادة اليجارية مببلغ 6300 
، ويخطر املنذر املنذر اليه انه بعد انتهاء املهلة القانونية  درهم و 5% �صريبة القيمة امل�صافة 
دون �صداد القيمة اليجارية )26.500 درهم( يحق للمنذر اتخاذ كافة الجراءات القانونية التي 
يراها منا�صبة طبقا للقانون بخ�صو�ض املطالبة بالإخالء مع املطالبة ب�صداد القيمة اليجارية 
القيمة  متثل  التي  اليجارية  القيمة  كامل  اليه  املنذر  مطالبة  او  التام  الخببالء  تاريخ  حتى 

اليجارية لعام كامل وال�صريبة امل�صتحقة مع حتميل املنذر اليه الر�صوم وامل�صروفات. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12627 بتاريخ 2019/5/9   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2019/1487  تنفيذ جتاري 
حمل  جمهول  علي  �صوكت  كببازمببي  توحيد  حممد  �ببصببده/1-  املنفذ  اىل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/يو�صف احلمادي للمحاماة وال�صت�صارات 
القانونية وميثله:يو�صف حممد احمد يو�صف احلمادي  قد اأقام  عليك 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)34729( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة 
بالقرار  اللببتببزام  عببدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الجببببراءات  �صتبا�صر 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12627 بتاريخ 2019/5/9   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2019/1874  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1-اندري جاوثيري 2- مو مو�صا نيكو كون�صارى جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي/احمد ماهر عرفات النونو وميثله:حممد مرت�صى يعقوب مرت�صى برهان 
وقدره  مببلغ  عليه  املدعي  بببالببزام  املطالبة  مو�صوعها  الببدعببوى  عليك  اأقببام  قد  الها�صمي 
واتعاب  وامل�صاريف  والببر�ببصببوم  درهبببم(  وع�صرون  ت�صعة  وثالثمائة  الف  و�صتة  )اربعمائة 
بالنفاذ  احلكم  و�صمول  الببتببام  ال�صداد  وحتى  املطالبة  تبباريببخ  مببن   %12 والببفببائببدة  املحاماة 
املعجل بال كفالة.وحددت لها جل�صة يوم اخلمي�ض املوافق:2019/5/30 ال�صاعة:9:30 �ض 
بالقاعة:ch1.C.13  لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12627 بتاريخ 2019/5/9   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2019/1705  جتاري جزئي

املدعي/ ان  القامة مبا  داقيو�ض جمهول حمل  �صارمينتو  املدعي عليه / 1-رجدلني  اىل 
اأقام  قد  حببرز  بن  من�صور  حبيب  وميثله:عبداحلكيم  �ببض.م.ع  الوطني  اخلمية  راأ�ببض  بنك 
وقدره  اجببمببايل  مبلغ  للمدعي  يبببوؤدي  بببان  عليه  املببدعببي  البببزام  الببدعببوى مو�صوعها  عليك 
اعتبارا من  التاأخريية بواقع 9% وذلك  بالغرامة  املدعي عليه  الزام  )183.273.00( درهم 
ومقابل  وامل�صاريف  الر�صوم  كافة  عليه  املدعي  الببزام  التام  ال�صداد  وحتى  املطالبة  تاريخ 
�ض  ال�صاعة:9:30  املبببوافبببق:2019/5/14  الثالثاء  يببوم  جل�صة  لها  املببحببامبباة.وحببددت  اتعاب 
بالقاعة:ch1.C.12  لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12627 بتاريخ 2019/5/9   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2019/1449  جتاري جزئي

ان  القامة مبا  احمد جمهول حمل  اح�صان  احمد  1-عببدنببان   / عليه  املدعي  اىل 
املدعي/م�صرف الهالل �ض.م.ع وميثله:نا�صر حمد �صليمان جابر ال�صام�صي قد اأقام 
عليك الدعوى مو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )41596.34( 
احلكم  و�صمول  التام  ال�صداد  وحتى  املحاماة  واتعاب  وامل�صاريف  والر�صوم  درهببم 
املوافق:2019/5/14  الثالثاء  يببوم  جل�صة  لها  كفالة.وحددت  بال  املعجل  بالنفاذ 
ال�صاعة:8:30 �ض بالقاعة:ch1.C.13  لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة 

بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12627 بتاريخ 2019/5/9   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2019/1865  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1-اي ا�ض اي تي ئي - منطقة حرة - ذ.م.م وميثلها ماهي�ض اينيكا فايدياناثان - 
ب�صفته مدير ال�صركة 2- ماهي�ض اينيكا فايدباناثان ب�صخ�صه وب�صفته مدير �صركة اي ا�ض اي تي ايه 
ئي منطقة حرة ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/انرتبري�ض �صي�صتم�ض للتجارة �ض.ذ.م.م 
وميثلها مديرها/بويا بار�صافر وميثله:حممد احمد �صعيد ال�صعدي قد اأقام عليك الدعوى مو�صوعها 
بتاريخ:2019/1/21  ال�صادر  جتبباري  حتفظي  حجز  رقببببم:39/2018  التحفظي  احلجز  �صحة  دعببوى 
وقدره  مبلغ  ببباداء  بينهم  فيما  والتكافل  والت�صامم  بالت�صامن  عليهما  املدعي  بالزام  احلببق  وثبوت 
 2017/1/22 يف  احلا�صل  ال�صتحقاق  تاريخ  من   %12 بواقع  القانونية  والفوائد  درهببم   )572.151(
ال�صاعة:9:30 �ض  املببوافببق:2019/5/28  الثالثاء  يوم  لها جل�صة  الفعلي.وحددت  ال�صداد  وحتى متام 
بالقاعة:ch1.C.12  لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12627 بتاريخ 2019/5/9   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2019/819  مدين جزئي

اىل املدعي عليه / 1-عثمان بيج نعيم بيج 2- ح�صن بيج نعيم بيج 3- عهد حممد من�صور 
ال�صديفات جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/�صامياك �صاندراكانت فريا وميثله:موزه 
�صيف �صامل �صيف اجلابري قد اأقام عليك الدعوى مو�صوعها الزام املدعي عليهم بالت�صامن 
والت�صامم والتكافل فيما بينهم برد )940.000( درهم حت�صلو عليها من املدعي بدون وجه 
تاريخ  من   %9 القانونية  الفائدة  مع  احتيالية  و�صائل  وا�صتعمال  التهديد  طريق  عن  حق 
رفع الدعوى حتى متام ال�صداد مع التعوي�ض املنا�صب التي تراه عدالة املحكمة.وحددت لها 
جل�صة يوم الربعاء املوافق:2019/5/15 ال�صاعة:9:30 �ض بالقاعة:ch1.B.10  لذا فاأنت 
مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات 

للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12627 بتاريخ 2019/5/9   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2019/922  مدين جزئي

ان  اىل املدعي عليه / 1-في�صل علي حيدر قيزي �صنقور جمهول حمل القامة مبا 
املدعي/�صركة المارات لالت�صالت املتكاملة �ض.م.ع قد اأقام عليك الدعوى مو�صوعها 
وامل�صاريف  والر�صو  درهببم   )20.333.84( وقببدره  مببلغ  عليه  املدعي  بببالببزام  املطالبة 
لها جل�صة  ال�صداد.وحددت  الدعوى وحتى متام  رفع  تاريخ  12% من  املحاماة  واتعاب 
يوم الثنني املوافق:2019/5/13 ال�صاعة:9:30 �ض بالقاعة:ch2.D.17  لذا فاأنت 
او  مببذكببرات  مببن  لديك  مببا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  مببن  اأو  باحل�صور  مكلف 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12627 بتاريخ 2019/5/9   

       اعالن اأمر اأداء بالن�سر
   يف  الدعوى 2019/344  اأمر اأداء

اىل املدعي عليه / 1- رو�صى توما�ض ليغا�صى جمهول حمل القامة
مبا ان املدعي/اأمري عبا�ض حممود عبداهلل .

البتدائية  دببببببي  حمببكببمببة  قببببببررت  فبببقبببد  اأداء  اأمببببببر  ا�بببصبببتببب�بببصبببدار  طبببلبببب 
بان  ليغا�صى  توما�ض  رو�صى  عليها  املدعي  بببالببزام  بببتبباريببخ:2019/4/22 
درهم  الف  ع�صرة  مبلغ  عبببببداهلل  حممود  عبا�ض  اأمببري  للمدعي  تبببوؤدي 
والزمتها الر�صوم وامل�صاريف .  ولكم احلق يف ا�صتئناف من الأمر خالل 

15 يوم من اليوم التايل لن�صر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اإنذار عديل بالن�سر 
رقم )2019/11016 (

املنذره : �صركة احليل اأوريك�ض للتمويل �ض.م.خ 
املنذر اإليها :  اخلط الذهبي لبيع وتوزيع مواد البناء ذ م م.  

تنذر املنذره املنذر اإليها ب�صرعة �صداد مبلغ وقدرة )17،807.00( درهم نتيجة   الإخالل 
اأ�صبوع من  بالتق�صيط  وذلك خالل   البيع  املتعلقة بعقد  ال�صهرية  الأق�صاط  ب�صداد 
ال�صيارة رقم )  التنفيذية على  الإجببراءات  املنذر لتخاذ  واإل �صي�صطر  الن�صر  تاريخ 
 TOYOTA  ( نوع  ( من   PRIVATE /6/ ABU DHABI /33925
واملمولة    )WHITE  ( الببلببون   )  2008( مببوديببل   ) هات�صباك     –  YARIS

ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
 الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم
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اإنذار عديل بالن�سر 
رقم ) 2019/12060 (

املنذر :  بنك اأبوظبي التجاري �ض.م.ع.
املنذر اإليه : جيجار راجي�صكومار دي�صاي راجي�صكومار بالفانرتاي دي�صاي .

اإليه ب�صرعة �صداد مبلغ وقدرة )20،666.61( درهم نتيجة  املنذر  املنذر  ينذر 
وذلك  بالتق�صيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�صهرية  الأق�صاط  ب�صداد  الإخببالل 
الإجبببببراءات  لتببخبباذ  املببنببذر  �صي�صطر  واإل  الن�صر  تبباريببخ  مببن  اأ�ببصبببببوع  خبببالل 
التنفيذية على ال�صيارة رقم ) 84726/ خ�صو�صي /الفئة  N / دبي ( من نوع 
) رينو دا�صرت  _ ا�صتي�صن ( موديل )2015 ( اللون ) اأ�صود لوؤلوؤي(  واملمولة 

ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
 الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم
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اإنذار عديل بالن�سر 
رقم )2019/12058 (

املنذر :  بنك اأبوظبي التجاري �ض.م.ع.
املنذر اإليه  : �صهباز خان فيا�ض احمد خان .

اإليه ب�صرعة �صداد مبلغ وقدرة )78،981.44( درهم نتيجة  املنذر  املنذر  ينذر 
وذلك  بالتق�صيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�صهرية  الأق�صاط  ب�صداد  الإخببالل 
الإجبببببراءات  لتببخبباذ  املببنببذر  �صي�صطر  واإل  الن�صر  تبباريببخ  مببن  اأ�ببصبببببوع  خبببالل 
التنفيذية على ال�صيارة رقم ) 21389/ خ�صو�صي /الفئة 3/ ال�صارقة ( من 
نوع )ني�صان التيما 2،5  _ �صالون ( موديل )2017 ( اللون ) رمادي(  واملمولة 

ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
 الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم
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اإنذار عديل بالن�سر 
رقم ) 2019/12062 (

املنذر :  بنك اأبوظبي التجاري �ض.م.ع.
املنذر اإليه :  با�صل حممد خريي طلعت حموده.

نتيجة  درهببم  وقبببدرة )56،567.35(  �ببصببداد مبلغ  ب�صرعة  اإلببيببه  املببنببذر  املببنببذر  ينذر 
الإخالل ب�صداد الأق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط  وذلك خالل 
التنفيذية على  الإجببراءات  املنذر لتخاذ  �صي�صطر  واإل  الن�صر  تاريخ  اأ�صبوع من 
الفا روميو   نببوع )  ( من  دبببي   / M رقببم ) 45516/ خ�صو�صي /الفئة   ال�صيارة 
واملمولة  اأبببيبب�ببض(    ( الببلببون   )  2015( مببوديببل   ) هات�صباك   _  GIULIET

ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
 الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم
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اإنذار عديل بالن�سر 
رقم ) 2019/12054 (

املنذر :  بنك اأبوظبي التجاري �ض.م.ع.
املنذر اإليه :  ريزوان احمد  .

اإليه ب�صرعة �صداد مبلغ وقدرة )69،377.04( درهم نتيجة  املنذر  املنذر  ينذر 
وذلك  بالتق�صيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�صهرية  الأق�صاط  ب�صداد  الإخببالل 
الإجبببببراءات  لتببخبباذ  املببنببذر  �صي�صطر  واإل  الن�صر  تبباريببخ  مببن  اأ�ببصبببببوع  خبببالل 
 ) اأبوظبي   /  15 /الفئة   خ�صو�صي   /98451  ( رقببم  ال�صيارة  على  التنفيذية 
من نوع ) اودي كيو 7 _ ا�صتي�صن ( موديل )2015 ( اللون ) بيج(  واملمولة 

ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
 الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم
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اإنذار عديل بالن�سر 
رقم ) 2019/12063 (

املنذر :  بنك اأبوظبي التجاري �ض.م.ع.
املنذر اإليه :  كا�صف اقبال حاجي حممد يعقوب.

اإليه ب�صرعة �صداد مبلغ وقدرة )56،031.54( درهم نتيجة  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخالل ب�صداد الأق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط  وذلك خالل 
اأ�صبوع من تاريخ الن�صر واإل �صي�صطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على 
)ني�صان  نوع  اأبوظبي( من   /  12 /الفئة   73259/ خ�صو�صي   ( رقم  ال�صيارة 
التيما _ �صالون( موديل )2012( اللون )بيج(  واملمولة ل�صاحلكم من قبل 

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

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم
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اإنذار عديل بالن�سر 
رقم ) 2019/12042 (

املنذر :  بنك اأبوظبي التجاري �ض.م.ع.
املنذر اإليها :  الكنز ل�صناعه املواد الغذائيه ذ م م  .

اإليها ب�صرعة �صداد مبلغ وقدرة )27،206.11( درهم نتيجة  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخالل ب�صداد الأق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط  وذلك خالل 
اأ�صبوع من تاريخ الن�صر واإل �صي�صطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على 
ال�صيارة رقم ) 21938/ خ�صو�صي /الفئة  الويل / ال�صارقة ( من نوع ) تويوتا 
هاي ا�ض  _ فان ثالجه خ�صروات ( موديل )2014 ( اللون ) اأبي�ض(  واملمولة 

ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
 الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12627 بتاريخ 2019/5/9   

اإنذار عديل بالن�سر 
رقم ) 2019/12061 (

املنذر :  بنك اأبوظبي التجاري �ض.م.ع.
املنذر اإليه : ح�صني عبدالعظيم عبدالعظيم عبدالرزاق .

اإليه ب�صرعة �صداد مبلغ وقدرة )54،566.11( درهم نتيجة  املنذر  املنذر  ينذر 
وذلك  بالتق�صيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�صهرية  الأق�صاط  ب�صداد  الإخببالل 
الإجبببببراءات  لتببخبباذ  املببنببذر  �صي�صطر  واإل  الن�صر  تبباريببخ  مببن  اأ�ببصبببببوع  خبببالل 
التنفيذية على ال�صيارة رقم ) 91590/ خ�صو�صي /الفئة  16 / اأبوظبي ( من 
اأبي�ض(  واملمولة  نوع ) كيا �صبورجت _ ا�صتي�صن ( موديل )2017 ( اللون ) 

ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
 الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم
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اإنذار عديل بالن�سر 
رقم ) 2019/12053 (

املنذر :  بنك اأبوظبي التجاري �ض.م.ع.
املنذر اإليه :  فهد �صياء افريدي �صاهد �صياء.

اإليه ب�صرعة �صداد مبلغ وقدرة )40،905.20( درهم نتيجة  املنذر  املنذر  ينذر 
وذلك  بالتق�صيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�صهرية  الأق�صاط  ب�صداد  الإخببالل 
الإجبببببراءات  لتببخبباذ  املببنببذر  �صي�صطر  واإل  الن�صر  تبباريببخ  مببن  اأ�ببصبببببوع  خبببالل 
التنفيذية على ال�صيارة رقم ) 47336/ خ�صو�صي /الفئة  16 / اأبوظبي( من 
اللون ) ف�صي(  واملمولة   ) ( موديل )2014  اكببورد _ �صالون  نببوع )هببونببدا 

ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
 الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم
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اإنذار عديل بالن�سر 
رقم ) 2019/12041 (

املنذر :  بنك اأبوظبي التجاري �ض.م.ع.
املنذر اإليه : ب�صام ع�صام نادا .

نتيجة  درهببم   )41،742.58( وقببدرة  مبلغ  �صداد  ب�صرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخالل ب�صداد الأق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط  وذلك خالل 
اأ�صبوع من تاريخ الن�صر واإل �صي�صطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على 
ال�صيارة رقم ) 27793/ خ�صو�صي /الفئة  14 / اأبوظبي ( من نوع ) ميت�صوبي�صي 
اي ا�ض اك�ض _ ا�صتي�صن ( موديل )2013 ( اللون ) اأ�صود(  واملمولة ل�صاحلكم 

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

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم
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اإنذار عديل بالن�سر 
رقم )2019/12057 (

املنذر :  بنك اأبوظبي التجاري �ض.م.ع.
املنذر اإليه  : �صيد ر�صاد جاين �صيد احمد جاين .

نتيجة  درهببم   )32،204.20( وقببدرة  مبلغ  �صداد  ب�صرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخالل ب�صداد الأق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط  وذلك خالل 
اأ�صبوع من تاريخ الن�صر واإل �صي�صطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على 
 CERATO  ( من نوع ) دبي /V ال�صيارة رقم ) 54988/ خ�صو�صي /الفئة
�صالون ( موديل )2015 ( اللون ) اأبي�ض(  واملمولة ل�صاحلكم من   _   KIA

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

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم
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اإنذار عديل بالن�سر 
رقم )2019/12039 (

املنذر :  بنك اأبوظبي التجاري �ض.م.ع.
 املنذر اإليه  : حممد ذو الفقار بول  .

اإليه ب�صرعة �صداد مبلغ وقدرة )52،244.78( درهم نتيجة  املنذر  املنذر  ينذر 
وذلك  بالتق�صيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�صهرية  الأق�صاط  ب�صداد  الإخببالل 
الإجبببببراءات  لتببخبباذ  املببنببذر  �صي�صطر  واإل  الن�صر  تبباريببخ  مببن  اأ�ببصبببببوع  خبببالل 
التنفيذية على ال�صيارة رقم ) 88985/ خ�صو�صي /الفئة K / دبي( من نوع 
)هوندا اكورد  _ كوبيه ( موديل )2009 ( اللون )ف�صي(  واملمولة ل�صاحلكم 

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

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم
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اإنذار عديل بالن�سر 
رقم )2019/11017 (

املنذره : �صركة احليل اأوريك�ض للتمويل �ض.م.خ 
املنذر اإليها :  اخلط الذهبي لبيع وتوزيع مواد البناء ذ م م.  

تنذر املنذره املنذر اإليها ب�صرعة �صداد مبلغ وقدرة )17،807.00( درهم نتيجة   
الإخالل ب�صداد الأق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط  وذلك خالل  
اأ�صبوع من تاريخ الن�صر واإل �صي�صطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على 
ياري�ض  تويوتا   ( نوع  ( من  اأبوظبي  ) 30432/ خ�صو�صي /8/  رقم  ال�صيارة 
اأبي�ض (  واملمولة ل�صاحلكم من قبل   ( اللون   ) ( موديل )2008  –  �صالون  

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

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم
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اإنذار عديل بالن�سر 
رقم ) 2019/12055 (

املنذر  :  بنك اأبوظبي التجاري �ض.م.ع.
املنذر اإليها : جينيفر ترينداد ريجالدو .

ينذر املنذر املنذر اإليها ب�صرعة �صداد مبلغ وقدرة )43،274.28( درهم نتيجة 
وذلك  بالتق�صيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�صهرية  الأق�صاط  ب�صداد  الإخببالل 
الإجبببببراءات  لتببخبباذ  املببنببذر  �صي�صطر  واإل  الن�صر  تبباريببخ  مببن  اأ�ببصبببببوع  خبببالل 
التنفيذية على ال�صيارة رقم ) 37036/ خ�صو�صي /الفئة R/ دبي ( من نوع 
) هيونداي فلو�صرت  _ هات�صباك ( موديل )2017 ( اللون ) اأبي�ض(  واملمولة 

ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
 الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم
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اإنذار عديل بالن�سر 
رقم ) 2019/12052 (

املنذر :  بنك اأبوظبي التجاري �ض.م.ع.
املنذر اإليه :  �صادق ح�صني حممد �صكيل  .

ينذر املنذر املنذر اإليه ب�صرعة �صداد مبلغ وقدرة )109،920.63( درهم نتيجة 
الإخالل ب�صداد الأق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط  وذلك خالل 
اأ�صبوع من تاريخ الن�صر واإل �صي�صطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على 
 7 كيو  )اودي  نوع  ( من  دبي   /  G  ال�صيارة رقم ) 53378/ خ�صو�صي /الفئة
_ ا�صتي�صن ( موديل )2015 ( اللون ) رمادي(  واملمولة ل�صاحلكم من قبل 

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

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم
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اإنذار عديل بالن�سر 
رقم ) 2019/12040 (

املنذر :  بنك اأبوظبي التجاري �ض.م.ع.
املنذر اإليها : بريتي ا�صي�ض جويل .

ينذر املنذر املنذر اإليها ب�صرعة �صداد مبلغ وقدرة )20،419.49( درهم نتيجة 
الإخالل ب�صداد الأق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط  وذلك خالل 
اأ�صبوع من تاريخ الن�صر واإل �صي�صطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على 
ال�صيارة رقم ) 42419/ خ�صو�صي /الفئة T/ دبي ( من نوع ) ني�صان تيدا  _ 
هات�صباك ( موديل )2013 ( اللون ) اأحمر(  واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر 

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

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم
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اإنذار عديل بالن�سر 
رقم )2019/12056 (

املنذر :  بنك اأبوظبي التجاري �ض.م.ع.
املنذر اإليه  : �صوبراهمونيابابو ديفاكاران ديفاكاران .

اإليه ب�صرعة �صداد مبلغ وقدرة )75،509.64( درهم نتيجة  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخالل ب�صداد الأق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط  وذلك خالل 
اأ�صبوع من تاريخ الن�صر واإل �صي�صطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على 
)ني�صان  نوع  ( من  اأبوظبي   /  16 /الفئة  87792/ خ�صو�صي   ( رقم  ال�صيارة 
اك�ض تريل  _ اأ�صتي�صن ( موديل )2015 ( اللون ) اأبي�ض(  واملمولة ل�صاحلكم 

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

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم
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اإنذار عديل بالن�سر 
رقم ) 2019/11336 (

املنذر :  بنك اأبوظبي التجاري �ض.م.ع.
املنذر اإليه :  مارين جيديون جوني�ض.

اإليه ب�صرعة �صداد مبلغ وقدرة )52،214.58( درهم نتيجة  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخالل ب�صداد الأق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط  وذلك خالل 
اأ�صبوع من تاريخ الن�صر واإل �صي�صطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على 
ال�صيارة رقم )31895/ خ�صو�صي /الفئة  Q / دبي( من نوع )جيب راجنلر 
_ ا�صتي�صن( موديل )2014( اللون ) ا�صود(  واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر 

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

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم
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اإنذار عديل بالن�سر 
رقم ) 2019/12045 (

املنذر :  بنك اأبوظبي التجاري �ض.م.ع.
املنذر اإليه : انوب رافيندران مول�صريي رافيندران .

ينذر املنذر املنذر اإليه ب�صرعة �صداد مبلغ وقدرة )112،143.26( درهم نتيجة 
الإخالل ب�صداد الأق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط  وذلك خالل 
اأ�صبوع من تاريخ الن�صر واإل �صي�صطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على 
ال�صيارة رقم ) 11294/ خ�صو�صي /الفئة  G / دبي ( من نوع ) جيب جراند 
�صريوكي _ ا�صتي�صن ( موديل )2017 ( اللون ) رمادي(  واملمولة ل�صاحلكم 

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

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم
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اإنذار عديل بالن�سر 
رقم ) 2019/12051 (

املنذر  :  بنك اأبوظبي التجاري �ض.م.ع.
املنذر اإليه :  ريا�ض كل امري نواز خان  .

نتيجة  درهببم   )60،545.93( وقببدرة  مبلغ  �صداد  ب�صرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخالل ب�صداد الأق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط  وذلك خالل 
اأ�صبوع من تاريخ الن�صر واإل �صي�صطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على 
 TOYOTA ( من نوع ) دبي / V  ال�صيارة رقم ) 45648/ خ�صو�صي /الفئة
اأبي�ض(  واملمولة ل�صاحلكم  YARIS _ �صالون ( موديل )2017 ( اللون ) 

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

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم
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اإنذار عديل بالن�سر 
رقم )2019/11833 (

املنذر :  م�صرف اأبوظبي الإ�صالمي.
املنذر اإليها : ق�صر الإمارات لتاأجري ال�صيارات �ض ذ م م   .

اإليها ب�صرعة �صداد مبلغ وقدرة )25،554.40( درهم نتيجة  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخالل ب�صداد الأق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط  وذلك خالل 
اأ�صبوع من تاريخ الن�صر واإل �صي�صطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على 
ال�صيارة رقم ) 84231/ خ�صو�صي /الفئة A/ راأ�ض اخليمة ( من نوع )ني�صان 
تيدا   _ هات�صباك( موديل )2015 ( اللون ) ازرق (  واملمولة ل�صاحلكم من 

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

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم
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اإنذار عديل بالن�سر 
رقم ) 2019/12043 (

املنذر :  بنك اأبوظبي التجاري �ض.م.ع.
املنذر اإليه :  ت�صيتيبابو اكومارتي ناجورو مريا �صاهيبو اكومارتي .

نتيجة  درهم  وقببدرة )18،611.30(  �صداد مبلغ  ب�صرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخالل ب�صداد الأق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط  وذلك خالل 
اأ�صبوع من تاريخ الن�صر واإل �صي�صطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على 
ال�صيارة رقم ) 52848/ خ�صو�صي /الفئة  M / دبي ( من نوع ) تويوتا ياري�ض  
_ هات�صباك ( موديل )2014 ( اللون ) اأبي�ض لوؤلوؤي(  واملمولة ل�صاحلكم من 

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

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم
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اإنذار عديل بالن�سر 
رقم ) 2019/11337 (

املنذر :  بنك اأبوظبي التجاري �ض.م.ع.
املنذر اإليه :  �صيد حمي الدين بوخاري.

اإليه ب�صرعة �صداد مبلغ وقدرة )60،839.22( درهم نتيجة  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخالل ب�صداد الأق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط  وذلك خالل 
اأ�صبوع من تاريخ الن�صر واإل �صي�صطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على 
ال�صيارة رقم ) 1872/ خ�صو�صي /الفئة  M / دبي ( من نوع ) هوندا اكورد 
_ �صالون ( موديل )2014 ( اللون ) ا�صود(  واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر 

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

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم
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اإنذار عديل بالن�سر 
رقم )2019/11834 (

املنذر :  بنك دبي الإ�صالمي �ض.م.ع
املنذر اإليه :  منر �صالح منر اجلعفراوي             

اإليه ب�صرعة �صداد مبلغ وقدرة )81،586.00( درهم نتيجة  املنذر  املنذر  ينذر 
وذلك  بالتق�صيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�صهرية  الأق�صاط  ب�صداد  الإخببالل 
الإجبببببراءات  لتببخبباذ  املببنببذر  �صي�صطر  واإل  الن�صر  تبباريببخ  مببن  اأ�ببصبببببوع  خبببالل 
التنفيذية على ال�صيارة رقم ) 39683/ خ�صو�صي /الفئة 6/ اأبوظبي( من نوع 
)بي ام دبليو   _ كوبيه( موديل )2009 ( اللون )اأبي�ض(  واملمولة ل�صاحلكم 

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

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم
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فوائد مذهلة ل�سابون الكربيت 
على الب�سرة

  
ال�صابون ل ميكن ال�صتغناء عنه للب�صرة، وفيه الكثري من الأنواع املختلفة، 
على  حتتوي  والتي  الكريت،  �صابونة  �صمنها  من  ب�صرة،  نوع  كل  بح�صب 
الب�صرة  بخا�صة  الب�صرة،  م�صاكل  مببن  الكثري  تعالج  التي  الكريت  مببادة 

الدهنية.

فوائد �صابونة الكريت
اللمعان  ت�صبب  والببتببي  للب�صرة،  الدهنية  الطبقة  اإزالبببة  على  تعمل   –

الزائد.
ما  بها،  العالقة  واجلراثيم  والأو�ببصبباخ  ال�صوائب،  من  الب�صرة  تنّقي   –

ي�صمن لِك ب�صرة نظيفة خالية من العيوب.
ظهورها. من  واحلّد  ال�صباب،  حّب  معاجلة  على  – ت�صاعدِك 

الب�صرة. لون  وتوحيد  الداكنة،  البقع  اإزالة  يف  كبرياً  دوراً  – تلعب 
لل�صم�ض. الدائم  التعر�ض  ي�صبّبها  التي  البقع  من  – تخّل�صِك 

و�صحّياً. ن�صراً  يبدو  وجتعله  الوجه،  ترطيب  على  – تعمل 
اجللد  خاليا  لإزالبببة  الببوجببه،  تق�صري  على  الكريت  �صابونة  تعمل   –

امليتة.

طريقة ا�صتخدام �صابونة الكريت
– عن طريق فركها على الوجه املبّلل، واتركيها لدقائق عدة، ثم ا�صطفي 

وجهِك جيداً باملاء.
احل�صا�صية. �صديدة  ب�صرتِك  كانت  اإذا  ا�صتخدامها  جتّنب  – حاويل 

باليوم. فقط  مرتني  اإىل  مرة  ا�صتخدامها  – ميكن 

اأخطار الولدة يف �سن متاأخرة
متاأخرة،  �صن  يف  لأبوين  يولدون  الذين  الأطفال  اأن  مو�صعة  درا�صة  ك�صفت 
�صيكونون عر�صة للقدوم اإىل احلياة قبل الأوان، الأمر الذي قد يوؤثر على 

�صحة الطفل، ويتطلب رعاية مكثفة.
املتمثل  الببرجببال مببن اخلببطببر املحتمل  اإنبببه ينبغي حتببذيببر  الببببباحببثببون  وقبببال 
تاأخري  عببدم  الن�صاء  على  اأن  كما  اآببباء،  ي�صبحوا  اأن  قبل  النتظار طويال  يف 
الإجنببببباب ملببا لببذلببك مببن اأ�بببصبببرار عببلببى اخلبب�ببصببوبببة، وفببقبباً ملببا ذكبببرت �صحيفة 

“التاميز” الريطانية.
واأكببدوا اأن التغريات التي تطراأ على احليوانات املنوية مع تقدم الرجال يف 
اإليها، يف حني قال خراء  العمر، ميكن اأن تكون وراء النتائج التي تو�صلوا 
اآخرون اإن العادات ال�صيئة مثل التدخني و�صرب الكحول، وهي اأكر �صيوعا 
بني كبار ال�صن، قد تكون هي ال�صبب.ون�صرت نتائج الدرا�صة اجلديدة جملة 
BMJ، حيث ا�صتخدم الباحثون من جامعة �صتانفورد يف كاليفورنيا بيانات 
ب�صاأن جميع الولدات البالغ عددها 40.5 مليون ولدة يف الوليات املتحدة 
اأخبببرى مثل  عببوامببل  العببتبببببار  الأخبببذ يف  2007 و2016.ومع  بببني عامي 
التدخني و�صرب الكحول والتعليم 
والرعاية قبل الولدة، وجدت 
اأن الأطبببفبببال من  الببدرا�ببصببة 
اآببببباء تببزيببد اأعببمببارهببم عن 
اأكر  كبببانبببوا  �ببصببنببة،   45
عر�صة بن�صبة 14 باملائة 
الأوان،  قبببببببل  لبببببلبببببولدة 
الذين  اأولببببئببببك  مبببع  مبببقبببارنبببة 
اأعمارهم بني  اآباء ترتاوح  لديهم 

�صنة. و34   25
باملائة   5 ولبببببد  ببببريبببطبببانبببيبببا  ويف 
املا�صي  البببعبببام  يف  الأطبببفبببال  مبببن 
عاما.   45 �ببصببن  فبببوق  لآبببببباء 
البببتبببقبببديبببرات اإىل  وتبب�ببصببري 
الآباء  عمر  متو�صط  اأن 
الببببذيببببن يببنببجبببببون يف 
ارتفع  متاأخرة  �صن 
�صبعينات  مببببنببببذ 
الببببببقببببببرن املبببا�بببصبببي 

وبلغ 33 عاما.
املخاطر  ومن بني 
عبببببلبببببى الأطبببببببفبببببببال 
الببببببذيببببببن يبببببولبببببدون 
�بببصبببن مبببتببباأخبببرة،  لأببببببويبببببن يف 
البببوزن املببتببدين )اأقبببل مببن 2.5 
كيلوغرام(، والدخول اإىل غرف 
الببرعببايببة اخلببا�ببصببة بببعببد الببببولدة، 
الإ�صابة  احتمالت  اإىل  بالإ�صافة 

بنوبات �صرع.

يوؤكد اخلرباء دائًما اأن هناك 
جمموعة من العادات ال�صيئة 
اخل��ا���ص��ة ب��ال��ع��ني، ي��ج��ب اأن 
بها؛  ال��ق��ي��ام  مت��اًم��ا  تتجنب 
الأنها قد تكلفك ب�صرك، وقد 
يجب  مبا  قائمة  هوؤالء  و�صع 

التوقف عنه فوًرا:

الببببب�ببصببرة اجلببافببة مببن م�صاكل كثرية،  عبببادة مببا تببعبباين 
يت�صبب يف ظهور  البببدهبببون، ممبببا  اإفبببببراز  قببلببة  ببب�ببصبببببب 

احلبوب والبقع الداكنة، لذلك اأنت بحاجة دائمة اإىل 
ما�صكات طبيعية، اأ�صا�صها ترطيب الب�صرة.

الببببببب�بببببببصبببببببببببببببار يبببببحبببببتبببببوي 
طبيعية  مببببببببببواد  عببببلببببى 
على  تعمل  وفيتامينات، 
وترطب  اخلبباليببا،  جتديد 
على  يحتوي  كما  الببببب�ببصببرة، 
ي�صمح  اأكبببب�ببببصببببدة  مبببب�ببببصببببادات 
بالإ�صافة  بالتنف�ض،  لوجهك 
اإىل توحيد لونه، واإزالة البقع 

الداكنة.
عبببادة مببا تببعبباين الببببب�ببصببرة اجلافة 
مبببن مبب�ببصبباكببل كبببثبببرية، ببب�ببصبببببب قلة 
اإفراز الدهون، مما يت�صبب يف ظهور 
اأنت  لذلك  الداكنة،  والبقع  احلبوب 
طبيعية،  ما�صكات  اإىل  دائببمببة  بحاجة 

اأ�صا�صها ترطيب الب�صرة.
ال�صبار يحتوي على مواد طبيعية 
وفيتامينات، تعمل على جتديد 
الب�صرة،  وتببرطببب  اخلببباليبببا، 
م�صادات  على  يحتوي  كما 
لوجهك  يبب�ببصببمببح  اأكببب�بببصبببدة 
اإىل  بببالإ�ببصببافببة  بالتنف�ض، 

توحيد لونه، واإزالة البقع الداكنة.

خلطات طبيعية من ال�صبار:

ما�صك ال�صبار والع�صل
ال�صبار هالم  من  كبرية  – ملعقة 

املهرو�ض املوز  من  �صغرية  – ملعقة 
الزبادي من  �صغرية  – ملعقة 

اخلطي املكونات ، ووزعيها على ب�صرتك ب�صكل مت�صاٍو.
اتركي اخلليط على وجهك ملدة 30 دقيقة.

اأزيلي اخلليط باملاء الفاتر.

ما�صك ال�صبار وزيت الزيتون
ال�صبار هالم  من  كبرية  – ملعقة 

زيتون زيت  كبرية  – ملعقة 
حليب �صغرية  – ملعقة 

اخلطي املكونات ووزعيها على ب�صرتك.
اتركي اخلليط ملدة 30 دقيقة.

اأ�ببصبببببوعببيببا لببرتطببيببب م�صاعف  املببا�ببصببك مببببرة  كبببببرري 
لب�صرتك.

ما�سك ال�سبار للب�سرة اجلافة 

الزخرفية:  الال�صقة  العد�صات  ارتداء   1-
امل�صرحية،  الببال�ببصببقببة  الببعببد�ببصببات  بببا  اأيببب�بببصً تبب�ببصببمببى  قبببد 
مكان؛  اأي  مببن  عليها  احل�صول  اإن�صان  كببل  وي�صتطيع 

حيث ل تتطلب و�صفة طبية،
 وح�صب اخلراء فاإن ا�صتخدامها ولو ب�صكل موؤقت قد 
يببوؤدي اإىل اإحلبباق ال�صرر بالعني اأو اإحببداث عببدوى بل 
�صطح  �صرر يف  اإىل  تببوؤدي  فقد  بالعمى،  الإ�صابة  حتى 
الأطباء  وح�صب  الب�صر.  فببقببدان  اإىل  يتطور  الببعببني، 
ينا�صب  واحببد  مقا�ض  ذات  عد�صة  ا�صمه  �صيء  يوجد  ل 
اجلببمببيببع، فببلببدى الببعببيببون تببقببو�ببض وتبب�ببصبباريبب�ببض معقدة 
للغاية، يجب قيا�صها بعناية قبل احل�صول على اأي نوع 

من العد�صات. 

الال�صقة: بالعد�صات  النوم   2-
 قد ل يبدو الأمر وكاأنه م�صكلة كبرية، ويف الواقع قد 
تعلن بع�ض ال�صركات عد�صات ل�صقة اآمنة للنوم، لكن 
ببباأل ت�صدق ذلببك، فقد ل حتدث  اخلببراء ين�صحونك 
امل�صاكل يف املرة الأوىل التي تنام فيها بعد�صاتك، لكنها 
قد حتدث بالفعل يف مرات اأخرى؛ لأنك حترم القرنية 

من الأك�صجني وتعزز منو البكترييا امل�صببة للعدوى.

للعد�صات  م��ن��زيل  م��ل��ح��ي  حم��ل��ول  ���ص��ن��ع   3-
الال�صقة: 

رمبا اكت�صفت فجاأة اأن املحلول امللحي اخلا�ض بحفظ 
ول  متاأخر  وقببت  يف  لكن  نفد،  قد  الال�صقة  عد�صاتك 

وهنا  املزيد،  على  للح�صول  املتجر  اإىل  الرك�ض  تريد 
لتح�صري  ال�صنبور  مببباء  امللح  بع�ض  تخلط  اأن  قببررت 
حملول ملحي منزيل، ويف حني اأن هذه طريقة مغرية 
حلل م�صكلتك ب�صرعة، اإل اأنها قد تكلفك الكثري؛ حيث 
قد ينتهي بك الأمر تعاين من كائنات حية �صيئة تعي�ض 
يف عينيك، فاملحلول الذي ت�صرتيه هو بال�صرورة خاٍل 
ال�صنبور مع  تببخببرج مببن  اأن  الببتببي ميكن  الأ�ببصببيبباء  مببن 
نف�صك  تعطي  اأن  املنزيل ميكنك  احلببل  مع  لكن  املياه، 

عدوى طفيلية قد ت�صبب فقدان الب�صر.

بنف�صك: جفنك  من  االآفات  اإزالة   4-
 اإذا كان لديك نتوء �صغري اأو كي�ض دهني على جفنك، 

فال حتاول العبث به كما لو اأنه �صظية اأ�صابت قدمك، 
فجلد اجلفن هو اأرق جلد يف اجل�صم، ولذلك فاإن خطر 
الببعببدوى والبب�ببصببرر الببدائببم كبببببري، وببببدًل مببن تعري�ض 
على  ورطبببببة  دافببئببة  من�صفة  �ببصببع  حببببادة،  لأداة  نف�صك 
جفنك ملدة دقيقة اأو اثنتني، مرتني اأو ثالث مرات يف 
اإذا ازدادت احلالة �صوًءا،  اأو  اليوم، واإذا مل ي�صاعد ذلك 
فاجته اإىل الطبيب، خا�صة اإذا كانت تنمو اأو اإذا تغريت 
باأي �صكل من الأ�صكال اأو اإذا كان لونها داكًنا اأو ت�صبب 

فقداًنا للرمو�ض اأو اإذا كانت متق�صرة.

الرمو�س: اإزالة   5-
اأو كببل الرمو�ض  بببعبب�ببض  اإزالبببببة  يببجببب جتببنببب   وكببذلببك 
هذه  يف  تببوؤثببر  حببادة  اأدوات  اأي  ا�صتخدام  اأو  حلقها،  اأو 
توؤدي  ثم  بها، ومن  الدهنية  تزيل اخلاليا  اأو  املنطقة 

اإيل اجلفاف واللتهاب ومنو البكرتيا والفطريات.

العني:  ماكياج  اأو  عالجات  م�صاركة   6-
الذي  لل�صخ�ض  فقط  خم�ص�ض  طبية  بو�صفة  العالج 
و�ببصببف لبببه، وقبببد تعني مبب�ببصبباركببة عببالجببات الببعببني دون 
احلياة  واأ�صكال  البكترييا  تتبادلني  اأنببك  طبية  و�صفة 
غبببري املبببرغبببوب فببيببهببا مبببع �ببصببخبب�ببض اآخبببببر اأو حببتببى بني 
على  ال�صيء  نف�ض  وينطبق  املالم�صة،  حال  يف  العينني 
ظالل العيون والبطانة وامل�صكرة والعد�صات الال�صقة، 
وميكن للفريو�ض الذي ي�صبب العني الوردية مثاًل اأن 
يعي�ض على املاكياج لعدة اأ�صابيع، وميكن اأن يكون يتطور 

وينتقل ب�صهولة، اأو غريه من الفريو�صات الأخرى.

حماية  دون  االآل��ي��ة  امل��ع��دات  ا�صتخدام   7-
العني:

 لن تكون معدات حماية العني بالتاأكيد اأكر جاذبية، 
اخلراء  ويببوؤكببد  البب�ببصببرورة،  عند  عينيك  حتمي  لكنها 
اآلية  معدة  ت�صغيل  مفتاح  متتلك  كنت  طاملا  اأنببه  دائًما 
نظارة  اأو  لعينيك  واقببيببة  اأداة  ببا  اأيبب�ببصً متتلك  اأن  يجب 

�صالمة تلتف حول جوانب وجهك.

عينيك توؤذى  �سيئة  ن�سائية  عادات   7
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عايدة �سربا : نحن بحاجة اإىل 
م�سل�سالٍت تعالج موا�سيع من بيئتنا

املمثلني  بببني  اأنببببِك  وا�ببصببحبباً  • يبببببدو 
على  البببظبببهبببور  اإىل  عببببببادوا  البببذيبببن 
و�صتكون  الببب�بببصبببغبببرية  البب�ببصببا�ببصببة 
م�صل�صل  يف  املقبلة  اإطبباللببتببك 
الذين  فبببمبببا  مببببببني(.  )اإنببببتببببي 

تغرّي بني اليوم والأم�ض؟
اأحببببببببببببببُت البببنببب�بببض الببببذي   -
اإيلي  ُعر�ض علّي، واملُْخِرج 
اأن  �صبق  البببذي   - حبيب 
ات�صل   - مببعببه  تببعببامببلببُت 
بببببببي عببببنببببدمببببا اخببببتببببار 
واأخرين  )الكا�صت( 
لدوٍر  اخببتببارين  باأنه 
يف امل�صل�صل، واأر�صل 
يل الن�ض ووافقُت 
اأحبببب جداً  عببلببيببه. 
معه،  الببببتببببعببببامببببل 
جّيد  َتعاُمله  لأن 
وهبببببببببببو يببب�بببصبببتبببمبببع 
لببببببالقببببببرتاحببببببات، 
َيحر�ض  اأنبببه  كما 
يكون  اأن  عببببلببببى 
ذا  منفَّ البببعبببمبببل 
طريقة  ببباأفبب�ببصببل 
ممببببببكببببببنببببببة وهبببببببو 
متطّلب جداً ول 
�صيء  ببببببباأي  يببقبببببل 
اأن  يف  �ببصببك  ل  كبببببان. 
اأجرى  قببد  يكون  املمثل 
ومع  لل�صخ�صية،  درا�بببصبببة 
بني  باأنه  ي�صعر  حبيب  اإيلي 

اأيٍد اأمينة.
كوميدي؟ • العمل 

بببل هببو درامببببا كببومببيببديببة، واأطلق   -
عليه املُْخِرج ت�صمية )دراميدي(.

كوميدي؟ دوُرك  • وهل 
اأقّدمها  التي  ال�صخ�صية  احلببالببة.  بح�صب   -
حياتها،  عن  امل�صل�صل  يف  حتكي  وهي  ق�صة،  لها 

ِحكة واأخرى درامية. وتكون لها مواقف ُم�صْ
النا�ض  عبببنبببد  ا�بببصبببمبببك  يبببرتبببببببط  ملبببببباذا  راأيبببببببك  يف   •

بالكوميديا؟
- مع اأن دوري يف )جنى العمر( و)طالبني القرب( و)اأحلى بيوت را�ض 
اأعماًل كوميدية، ورمبا )مْرت عمي  بريوت( و)بقايا �صور( مل تكن 

جناح( هو اأكر عمل يتذّكرونه.
لتجربتك؟ ظلماً  فيه  وترين  الأمر  هذا  ُيْزعجك  • هل 

النا�ض.  األببوم  اأن  ول ميكن  يعرفونه،  يرتبط مبا  الأمببر  لأن  كببال،   -
اجليل اجلديد ل يعرف اأعمايل القدمية.

الدراما  و�ببصببع  اإىل  جبببداً  مطمئنون  الببدرامببا  و�ببصببّنبباع  املببمببّثببلببون   •
الببلبببببنببانببيببة، خبب�ببصببو�ببصبباً اأن عبببدد الإنبببتببباجبببات الببلبببببنببانببيببة يبب�ببصبباوي عدد 
اللبنانية  البببدرامبببا  تببريببن ان  املبب�ببصببريببة يف رمبب�ببصببان. هببل  الإنببتبباجببات 

نه�صْت فعاًل؟
اأن يكون.  - هذا الأمببر يب�ّصر باخلري. ما يح�صل حالياً هو ما يجب 
يف املا�صي مل يكن )ال�صّباح( )لالإنتاج( يعمل يف لبنان، بل كان يرّكز 
كبار  ُمْنِتجون  اللبنانية  ال�صوق  دخل  عندما  ولكن  م�صر،  يف  اأعماله 
درامية،  فورة  وح�صلت  الو�صع  تغرّي  �صنان،  وجمال  ال�صباح  ك�صادق 
باإنتاج  يكتفيان  ول  املادية  الإمكانات  الأخريْين ميلكان  اأن  خ�صو�صاً 
م�صل�صل واحد، ول �صيما مع وجود كّم من الف�صائيات، وهذا ما �صّجع 
على اإنتاج اأكر من عمل، خ�صو�صاً الإنتاجات امل�صرتكة التي �صاعدت 

يف مكان ما.
م�صتواها؟ عن  را�صية  اأنِت  • وهل 

اأنببنببي متطلبة جبببداً، ولذلك  ُيببعببرف عني  اأفبب�ببصببل.  اأن تكون  اأمتببنببى   -
اأقول اإن اخلمرية موجودة، ولكن نحن بحاجة اإىل م�صل�صالٍت تعالج 
قليل  عببدد  ولببكببن يف  يتحقق  ببببداأ  الأمبببر  وهبببذا  بيئتها،  مببن  موا�صيع 
ُت�ْصِبُهنا. هناك ق�ص�ض كثرية وميكن  الغالبية فال  اأما  من الأعمال، 

معاجلتها بطرق خمتلفة، 
وحّبتني(،  )حّبها  الببدرامببا  على  معّينة  �صمة  تطغى  اأن  يفرت�ض  ول 
وهذا ما ميّيز عمل كارين رزق اهلل هذه ال�صنة. ق�صة امل�صل�صل ماأخوذة 

من الواقع وق�صة احلب فيه عفوية وتلقائية ولي�صت الأ�صا�ض.
الأ�صا�ض؟ هو  • ما 

يجمع  �صّر  وهناك  املت�صابكة،  الق�ص�ض  من  الكثري  امل�صل�صل  ي�صّم   -
اأنه يتطرق  عدداً من ال�صخ�صيات، واأحببداث تتك�صف مع الوقت. كما 

اإىل م�صاكل النا�ض وتاأثريها على �صلوكهم نتيجة الواقع واملعاناة.
�صّدها؟ اأو  امل�صرتكة  الدراما  مع  اأنِت  • هل 

- اأنا معها اإذا عرْفنا كيف ن�صتفيد من خرات الآخر، و ما �صاهدناه مل 
َيْظَهر اأََثُره ب�صكل جّيد.

كافة؟ امل�صتويات  على  تق�صدين  • هل 
- تقنياً ل اأعرف كيف مّتت ال�صتفادة، ورمبا كان يفرت�ض اأن يعملوا 
مببن خالل  اأكبببر، ولي�ض  هببذه اخلبببرات  تتبلور  كببي  اأخبببرى  بطريقة 

ال�صتعانة باملمّثلني فقط.
 ما �صاهْدناه يف بع�ض الأعمال كان م�صحكاً، الأم من جن�صية والبن 

من جن�صية خمتلفة. املختلط ل يكون كذلك، بل هو يتطّلب مْنطقاً.
امل�صرتكة؟ الدراما  يف  امل�صاركة  ترف�صني  اأنك  يعني  هذا  • هل 

- توجد ق�ص�ض م�صرتكة كثرية، كالزيجات املختلطة والنتقال من 
بيئة اإىل اأخرى. يفرت�ض اأن تكون الق�ص�ض ماأخوذة من الواقع، وهذا 

ما حاولوا تقدميه يف م�صل�صل )ال�صهبندر(.
يف  للتهمي�ض  منهم  واأنببِت  الكبار  الفنانني  بع�ض  تعّر�ض  لطاملا   •
وببباتببوا يح�صلون على حقوقهم  الببيببوم  الببو�ببصببع  َتببَغببريَّ  هببل  البببدرامبببا، 

املادية واملعنوية؟
ُتكتب  ومل  �صغرية،  باأعمار  وبطلة  لبطٍل  ُتكتب  الق�ص�ض  تببزال  ل   -
القرب(  )طالبني  يف  عببدا  مببا  متقدمة  باأعمار  ملمثلني  اأعببمببال  فعلياً 
اأي�صاً يف م�صل�صل )�صنعود بعد  ملروان جنار. رمبا لحْظنا هذا الأمر 

قليل(.
تبيع؟ اأ�صماء  يريدون  اإنهم  يقولون  • املُْنِتجون 

يا  )حْلوجني  قّدمنا  اأن  �َصَبَق  يببغببامببرون.  ل  ولكنهم  �صحيح،  هببذا   -
اأن  وعببربببيبباً، وهبببذا يعني  لفببتبباً حملياً  ا�صماعيل( وهببو حببّقببق جنبباحبباً 

الق�صة هي الأ�صا�ض.
كل  وجببباءت  اللبنانية  الببدرامببا  عببن  �صفحتي  على  با�صتفتاء  قببمببُت   
املغامرة  اجلببمببهببور.  ُتببْر�ببصببي  ل  اأنببهببا  يعني  وهبببذا  �صلبيًة،  الإجببباببببات 

�صرورية، والنتيجة تكون اإيجابية اإذا مت التنفيذ ب�صكل جيد.
ا�صت�صهاًل؟ هناك  اأن  ترين  • هل 

- ل يوجد عندنا ُمْنِتجون فنانون، بل ُمْنِتجون )بدن مي�ّصوا ال�صوق(. 
الإنتاجات امل�صرية يف الأعوام الأخرية كانت اأكر من رائعة من بينها 
)اأفراح القبة( الذي اأعتره حتفة فنية لأن ُمْنِتجه فنان، اأو )جراند 

اأوتيل( اأو )واحة الغروب(.
اأدببببباء  اإىل ق�ص�ض  وت�صتند  الببنببواحببي  كببل  مببن  جببيببدة  اأعبببمبببال  كببلببهببا   

مهّمني.
بينما  امل�صرية،  ال�صوق  على  تببراهببن  امل�صرية  الإنببتبباجببات  ولكن   •
الإنبببتببباجبببات الببلبببببنببانببيببة، خبب�ببصببو�ببصبباً املبب�ببصببرَتكببة، تبببراهبببن عببلببى ال�صوق 

اخلارجية وت�صعى اإىل تقدمي اأعمال تر�صي املُ�صاهد العربي؟
- يف العامني الأخريْين حَت�ّصنْت الإنتاجات امل�صرتكة لناحية الكتابة 

واختيار املمثلني.
)الرهجة(  ي�صتحق  وهل  الأف�صل،  هو  )الهيبة(  اأن  ترين  وهل   •

التي ترافقه؟
- تابعُت حلقات معدودة منه، وهو حظي بالرهجة ل�صبب واحد وهو 
عن  يبحثون  والنا�ض  ال�صائد،  عن  خمتلف  مو�صوٍع  اإىل  تطّرق  اأنببه 

اجلديد.
 ولكنني �صّد اأن ُيقّدم منه 3 اأجببزاء، وهذا ا�صمه اإفال�ض فكري. هل 
يعقل اأن يتم تقدمي 11 جزءاً من )باب احلارة( )وهم( غرّيوا املمثلني 
واختلطت الق�ص�ض، اأمل يكن من الأف�صل تقدمي عمل جديد؟ الأمر 

يتطلب جهداً من الكاتب واجلهة املُْنِتجة.

اأحمد حلمي ومنى زكي يدعمان 
يا�سمني عبد العزيز بعد طالقها

حلمي  اأحببمببد  الببنببجببمببان  يكتف  مل 
بدعم  زكببي  منى  النجمة  وزوجببتببه 
بعد  العزيز  عبد  يا�صمني  النجمة 
التواجد  اأزمببة طالقها من خالل 
قررا  بببل  املنا�صبات،  مبعظم  معها 
اجلديد  مب�صل�صلها  ببا  اأيبب�ببصً دعمها 
نف�ض" والذي تخو�ض من  "لآخر 
الرم�صاين  الببدرامببا  �صباق  خالله 

املقبل.
ونبببب�ببببصببببرت مببببنببببى زكبببببببي الببببرومببببو 
عبد  يببا�ببصببمببني  مل�صل�صل  الببدعببائببي 
)مروك  عليه:  وعلقت   ، العزيز 

حبيبتي(.
ا الرومو  ون�صر اأحمد حلمي اأي�صً
الببببدعببببائببببي لببلببمبب�ببصببلبب�ببصببل، وكبببتبببب: 
�ببصبباء اهلل  يببا�ببصببمببني وان  )مببببروك 
بببالببنببجبباح والببتببوفببيببق دائبببًمبببا.. وكل 

�صنة وانتي طيبة(.
اأعببلببنببت طالقها  يببا�ببصببمببني  وكببانببت 
من رجببل الأعببمببال حممد حالوة، 
من  لأكبببببر  ا�ببصببتببمببر  زواج  لببتببنببهببي 
بببعببد �صهور  اأنبببه  اإل  اأعبببببوام،  عبب�ببصببرة 

تبني زواجه من ريهام حجاج .

منى عبدالغني �سعيدة 
مب�ساركتها يف )اأفراح اإبلي�ض ـ 2(

بالظهور  �صعادتها  عن  عبدالغني،  منى  امل�صرية  والإعالمية  الفنانة  اأعربت 
بني جنوم دراما 2019 من خالل م�صل�صل )اأفراح اإبلي�ض( بجزئه الثاين.

واأ�صافت منى يف ت�صريح اأنها �صتظهر ب�صخ�صية املراأة ال�صعيدية، التي حتمل 
اأحداث  خببالل  الآخببريببن،  مببع  تعاملها  يف  والق�صوة  والببقببوة  ال�صر  مببن  جانباً 
امل�صل�صل.ولفتت اإىل اأنها مل جت�صد مثل هذا الدور من قبل، معربة عن مدى 
باأن عودتها �صتكون بدور خمتلف وجديد، بخالف ما قدمته  اأي�صاً  �صعادتها 

العام املا�صي يف م�صل�صل )فوق ال�صحاب( مع الفنان هاين �صالمة.
2( من بطولة جمال �صليمان، �صابرين، حممود عبداملغني،  ب  اإبلي�ض  )اأفراح 
�صياء  ر�صاد،  نادية  �صيائي،  تامر  ر�صاد،  رية، عفاف  اأبو  كمال  اأحمد �صفوت، 
وليلى  حامد  رجببوى  �صماحة،  رنببا  مهنى،  هنادي  ال�صريف،  اأمببرية  املريغني، 
واإخراج  اهلل،  عبد  لببوؤي  اإنتاج  �صابر،  الكاتب جمببدي  تاأليف  وهببو من  ح�صن، 

اأحمد خالد اأمني.

تطّل املمثلة عايدة �صربا يف املو�صم الرم�صاين 2019 من خالل م�صل�صل )اإنتي 
مني( من كتابة وبطولة كارين رزق اهلل وعّمار �صلق واإخراج اإيلي حبيب.

كما  الواقع،  ُتالِم�س  التي  بفكرته  اجلديد  العمل  هذا  على  �صربا  تراهن 
ِرٍج ت�صعر معه باأنها بني اأيٍد اأمينة، خ�صو�صًا اأنها  لكونها تعمل حتت اإدارة ُمْ

متطّلبة جدًا.
ُمْنِتجون  بل  فنانون،  ُمْنِتجون  عندنا  يوجد  )ال  لبنان  يف  اأنه  يف  راأت  �صربا 
بدن مي�ّصوا ال�صوق(، الفتة اإىل اأن االإنتاجات امل�صرية يف االأعوام االأخرية 

كانت اأكرث من رائعة.
وفيما اأكدت اأن املُْنِتجني يقولون اإنهم يريدون اأ�صماء تبيع، اأو�صحت اأنهم ال 

يغامرون، معتربة اأن الق�صة هي االأ�صا�س.
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عادات غذائية تعر�سك 
خلطر الوفاة

اأن  بببرازيببلببيببة  جامعة  مببن  علماء  اأجببراهببا  حديثة  طبية  درا�ببصببة  ك�صفت 
قبل  ويبباأكببلببون  الببفببطببور،  تببنبباول وجبة  عببن  الببذيببن ميتنعون  الأ�صخا�ض 

النوم، هم الأكر عر�صة للوفاة ب�صبب الأزمات القلبية.
 60 اأعمارهم  متو�صط  يبلغ  ا،  مري�صً  113 على  اإجرائها  مت  الدرا�صة 
عاًما، حيث مت ت�صخي�ض اإ�صابتهم باحت�صاء ع�صلة القلب، وذلك بوا�صطة 

جهاز تخطيط القلب الكهربائي.
على  امل�صاركني  فيه  اأجبباب  ا�صتطالع  على  درا�صتهم  يف  العلماء  واعتمد 
النوم  اأم م�صاء قبل  اإذا كانوا يتناولون طعامهم �صباًحا  اأ�صئلة حول ما 

ب�صاعتني.
وكانت اإجابات %58 من امل�صاركني يف الدرا�صة اأنهم امتنعوا عن تناول 
وجبة الفطور، يف مقابل %51 منهم تناولوا وجبة الع�صاء قبل النوم، 

بينما كان هناك %41 منهم يفعل هذا وذاك.
اأن الأ�صخا�ض الذين ميتنعون عن تناول الفطور،  اإىل  العلماء  وخل�ض 
بالنوبات  بالإ�صابة  عر�صة  اأكر  يكونون  متاأخرين،  الع�صاء  ويتناولون 

القلبية والذبحات ال�صدرية بب 4-5 مرات.

هل تختفي املكيفات قريبًا؟ 

ابتكار بديل ل ي�سر البيئة
طور باحثون اأملان منوذجاً اأولياً لنظام تريد وتدفئة، يولد 3 اأ�صعاف 
كفاءة اأجهزة تكييف الهواء احلالية، معتمداً على �صغط وتفريغ اأ�صالك 
من النيكل والتيتانيوم دون ا�صتخدام غازات التريد، ما يعني اأنه و�صيلة 
 New( صديقة للبيئة لتريد اأو تدفئة اأي م�صاحة، وذلك وفق موقع�

.)Atlas
ومتت�ض معادن الأ�صالك امل�صتخدمة يف اجلهاز كميات كبرية من احلرارة 

ثم تطلقها، مبا يحافظ على معدل اجلو بدرجة 20 مئوية.
فيما يتم توزيع الهواء من خالل غرف �صغرية على جوانب اجلهاز. ما 

مينح اأجواء املنازل هواًء بارداً اأو �صاخناً ح�صب الرغبة.
اجلهاز  على  جتاربه  يجري  الأملانية،  �صارلند  جامعة  فريق  يببزال  ول 
اأكر فرق ممكن  ملعرفة التقارب الأمثل لالأ�صالك امل�صتخدمة، لتوليد 

بني درجات احلرارة املمت�صة واملنبعثة.
البحث  قائد  ويقول  للغاية،  م�صجعة  النتائج  اأن  البحث  فريق  ويوؤكد 

الروفي�صور �صتيفان �صيليك: 
)اإن تقنيتنا اجلديدة �صديقة للبيئة، اإذ تنعدم عوادم غازات التريد، ما 
يعني اأنها ل ت�صبب اأي اأ�صرار للمناخ، لآن اآلية نقل احلرارة ل ت�صتخدم 

ال�صوائل اأو الأبخرة(.

العتاهيه؟  اأبو  لل�صاعر  احلقيقي  االإ�صم  • ما 
- اإ�صماعيل بن القا�صم 
االآجر؟  هو  • ما 

- الطني 
الظئر؟  هي  • ما 

- احلا�صنة التي تتوىل ح�صانة الطفل ورعايته. 
البيان؟  اأمري  لقب  �صاحب  • من 

- �صكيب اأر�صالن 
االزدواجيه؟  هي  • ما 

- ا�صرتاك عن�صرين يف �صئ واحد. 
االأدمة؟  هي  • ما 

- القرابة وتطلق اأي�صا على ال�صواد يف الب�صرة 

الأخ�صر  فهي  الثانوية  الثالثة  الألوان  اأما   ، والأزرق  والأ�صفر  الأحمر  هي  الرئي�صية  الثالثة  • الألوان 
والرتقايل والأرجواين. 

دومنيكا.  جزيرة  يف  الرجال  لغة  عن  تختلف  لغة  تتكلم  • الن�صاء 
 9 هو  واحدة  بي�صة  داخل  لل�صفار  القيا�صي  • الرقم 

فيها  وخ�صر  خمتلفة  انتخابات  يف  مرة   41 نف�صه  ر�صح  تورمان  جون  • الكندي 
مولوداً  و�صعت  التي  ميدينا  لينا  البريوفية  الطفلة  الآن هي  امل�صجل حتى  التاريخ  �صنا يف  الأ�صغر  • الأم 

عندما كان عمرها 5 �صنوات و7 اأ�صهر فقط وكان ذلك يف الببعام 1939. 
العام  حتى  ا�صتمرت  متوا�صل  عط�ض  نببوبببة  يف  بريطانية  فببتبباة  انببخببرطببت   ،1981 الببعببام  مطلع  يف   •

 .1984
 . الإن�صان  اأ�صابع  ب�صمات  مع  كبري  حد  اإىل  تت�صابه  القنافذ  اأ�صابع  • ب�صمات 

ي�صن  النحل  وان  باخلوف  ال�صعور  عند  معينة  رائحة  لها  مادة  يفرز  الإن�صان  ج�صم  اأن  العلماء  • اكت�صف 
النحل  فببباإن  اآخبببر  وبتعبري   ، للكالب  بالن�صبة  احلبببال  وكببذلببك  الببرائببحببة  تلك  م�صدر  �صد  جماعياً  هجوماً 

والكالب ت�صم رائحة اخلوف. 

الثعبان الكاذب 
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النعناع 

 يعتر النعناع النعناع امل�صروب املف�صل واملنع�ض لأفراد الأ�صرة. 
وي�صتخدم النعناع للعالج من احتقان احلنجرة وا�صطرابات املعدة والأمعاء 
تعمل على  اأن  طببيببارة ميكن  زيببوت  الببطببري على  الع�صب  هببذا  كما يحتوي 

تخفيف الإجهاد ورفع املعنويات والتخل�ض من ال�صعور بال�صيق. 
�صنع  يف  اأخببرى  عطرة  اأع�صاب  مع  مبزجه  النعناع  من  ال�صتفادة  وميكن 

�صراب يعمل على رفع احلالة املعنوية. 
ولتح�صني مذاق ال�صاي ميكن اأن ي�صاف النعناع اإليه كما اأن ا�صتخدام النعناع 
الأ�صخا�ض  ويو�صى  الدرقية  وظيفة  تنظيم  اإىل  يببوؤدي  اأن  ميكن  كعالج، 

امل�صابون بالتهاب الغدة الدرقية ب�صرورة ا�صتخدام النعناع بروية.

طفلة تعانق متثال البوند بول بينما عائلتها تلتقط �صورة لها يف �صنغهاي. ا ف ب

فقد الثعبان الكبري فردة حذائه اثناء طريانه فوق الغابة اجلميلة.. فحزن ونزل ب�صرعة يبحث عنها يف كل 
يبكي حذائه  امه حزيناً  ايل  فعاد  فائدة  وهناك ول  هنا  قلب احل�صائ�ض  والزهبببار،  ال�صجار  فت�ض بني  مكان، 
الذي �صاع، هنا جمعت امه كل افراد العائلة وال�صدقاء للبحث عن احلذاء لكن ل فائدة فاجتمعوا يتناق�صون 
حتى جاءهم الع�صفور الطنان ال�صغري اجلميل بفكرة رائعة، هي عمل اعالن يوزع يف كل انحاء الغابة للبحث 
عن احلذاء فاأح�صر الثعبان ع�صري التوت الحمر واخذ يكتب بطرف ذيله العالن على ورق ال�صجار يف كل 

مكان.
الثعبان  الثلوج وق�صى  الثلج يت�صاقط واختفت معامل الر�ببض وال�صجارحتت  مر وقت طويل ول فائدة وبببداأ 
�صبقته وخرجت تطل  ان ي�صرتي حذاء جديد، ولكن �صم�صنا اجلميلة  �صتاءه حزين بال حذاء حتى قرر  ايام 
على الغابة فحولت ثلجها البي�ض اإىل ماء وجوها البارد اإىل دفء جميل، فخرج اجلميع يلعبون وميرحون 
ويف هذه الثناء �صرخ احلمار بقوة وقببال وجدتها وجببدت فببردة احلببذاء، اجتمع اجلميع عند احلمار واخذوا 
اإىل الثعبان ولكن لال�صف انقطعت فردة احلذاء قطع �صغرية  يتجاذبون فردة احلذاء وكل يريد ان يحملها 
وكثرياً جداً عندما جاء الثعبان وراآها بكى كثرياً و�صالت دموعه بغزارة مما جعل اجلميع يخجلون ويذهبون 
م�صرعني خوفاً من غ�صبه ال.. احلمار فقد وقف وقال للثعبان انا خمطئ، انا حمار، لو مل اقل اين وجدتها 
�صاأجعلك وجبتي الن و�صاأ�صنع من جلدك حذاء ايها اجلبان  ما حدث ما حدث فغ�صب الثعبان وقال ح�صناً 
فخاف احلمار وابتعد عن الثعبان ثم.. توقف احلمار ونظر اإىل الثعبان وقال ب�صوته الغريب.. انا ل�صت حماراً 
ايها الثعبان.. انت احلمار، فغ�صب فقال احلمار كيف تقول ان حذائك �صقط منك اثناء طريانك فوق الغابة.. 
وانت ل ت�صتطيع الطريان واي�صا لي�ض لك ارجل.. فكيف واين تلب�ض احلذاء؟ �صكت الثعبان واخذ يفكر.. وحتى 

الن مازال يفكر!

حون اأ�سباب ال�سخري.. ودرجات خطورته خرباء يو�سِّ
قد تكون بع�ض اأمناط ال�صخري مدعاة للقلق، وذلك اإذا بدا اأنَّ ال�صخ�ض يتوقف 
اأربببع ثببواٍن، ثم  اأو  اأو يعاين من التنف�ض ال�صحل جًدا ملدة ثالث  عن التنف�ض 
اجل�صم  وكبباأنَّ  ال�صديد،  الهببتببزاز  من  بنوع  م�صحوب  اختناق  اأو  قرقرة  هناك 

يحاول اأن ي�صتيقظ، هنا يكون من ال�صروري مراجعة الطبيب.
وفًقا لإح�صاءات موؤ�ص�صة النوم الوطنية الأمريكية، فاإنَّ واحًدا تقريًبا من كل 
3 رجال، وامراأة من كل 4 ن�صاء، ي�صخرون اأثناء النوم تقريًبا كل ليلة، فلماذا 
اأثناء النوم؟ ح�صب اخلراء، فعندما نكون نائمني، فاإننا منيل  النا�ض  ي�صخر 
اإىل فقدان تناغم الع�صالت، مبعنى اأنَّ الل�صان يتخبط والأن�صجة والع�صالت 
يف احللق والأنف اأثناء ال�صهيق والزفري، ويت�صبب الهواء الذي ميّر عر هذه 

الأن�صجة وبينها يف اهتزازها، مما يوؤّدي بدوره اإىل حدوث هذا ال�صخري.
لل�صخري، منها  ال�صخ�ض  اإىل ميل  تببوؤّدي  التي  العوامل  وهناك جمموعة من 
زيادة الوزن، وعموًما لدينا جميًعا اأ�صرة �صمينة عند قاعدة الل�صان وعلى طول 
احللق العلوي، وعندما ت�صغل هذه م�صاحة اأكر ميكنها دفع الع�صالت ومنعها 
اإىل زيببادة ا�صرتخاء الع�صالت  يببوؤّدي �صرب الكحول  اأن  عن العمل، كما ميكن 

والأن�صجة يف جمرى الهواء، وبالتايل تعزيز ال�صخري، كما ميكن للنوم اخللفي 
اأن يت�صبب يف تراجع ل�صانك يف حلقك، حيث قد يوؤدي اإىل  ا  اأي�صً علي الظهر 
العوامل  من  العديد  هناك  اأن  الهببتببزازات .كما  وزيبببادة  الببهببواء  تدفق  تقييد 
املنحرف، وهو عندما  اأحدها هو احلاجز  ال�صخري،  اإىل  ا  اأي�صً تببوؤّدي  الهيكلية 
اأنفك منحرًفا،  اأنفك والببذي يف�صل بني فتحتي  املوجود داخببل  يكون اجلببدار 
وبالتايل يقرع من دوران الهواء، ولكن اخلر ال�صار هو اأن ال�صخري يف معظم 

احلالت ل ميّثل م�صكلة، ولكن هناك بالتاأكيد ا�صتثناءات.
اأنَّ  والتنف�ض،  النوم  2016 ون�صرت يف جملة  اأجريت عام  درا�صة  وقد وجدت 
توقف  با�صم  ا  اأي�صً املببعببروف  الطويل  التنف�ض  توقف  اإىل  بالإ�صافة  ال�صخري 
الإ�صابة  خطر  م�صاعفة  بببزيببادة  يرتبط  الببنببوم،  اأثببنبباء  النبب�ببصببدادي  التنف�ض 
باأمرا�ض القلب والأوعية الدموية، فانقطاع التنف�ض اأثناء النوم قد يوؤّدي اإىل 
نق�ض الأك�صدة املتقطع، وهي حالة طبية ل تتلقى فيها اأن�صجة اجل�صم كمية 
الن�صداد  اأو  ال�صرايني  تلف  اإىل  يببوؤدي  اأن  وهببذا ميكن  الأك�صجني،  كافية من 

واللتهابات وتغيريات ال�صغط غري ال�صحية داخل ال�صدر.


