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»جيميل« ي�سجل م�سرتيات امل�ستخدمني منذ �سنوات
ي�ستخدم بريد غوغل  بو�سع من  �أن��ه  ك�سف خ��ر�ء رقميون، موؤخر�، 
��سرت�ها  �لتي  �لأ�سياء  قائمة  على  يطلع  �أن  "جيميل"،  �لإلكرتوين 

طيلة �سنو�ت.
وبح�سب ما نقل موقع "م�سابل"، فاإن "جيميل" يحتفظ يف "�لريد 
�لو�رد" بن�سخة عن و�سل كافة �لأ�سياء �لتي ��سرتيتها وتلقيت و�سال 

عنها.
�لقيام  يتطلب  �مل�سرتيات  قائمة  ح��ذف  �أن  رقميون،  خ��ر�ء  و�أو���س��ح 

بعمليات مملة بالنظر �إىل ما ت�ستغرقه من وقت.
خدمات  ط��ري��ق  ع��ن  �مل�ستخدم  ����س��رت�ه  م��ا  ك��ل  �لقائمة  ه��ذه  وت�سم 
و"غوغل  �إك�سري�س"  و"غوغل  �ستور"  ب��الي  "غوغل  مثل  غوغل 
�إىل  ت��اأك��ي��د  ب��و���س��ل  بعثت  �ل��ت��ي  �مل�����س��رتي��ات  ع��ن  ف�سال  �أ�سي�ستنت"، 

�لريد �لإلكرتوين.
ويف �أول تعليق على �لقائمة �ملثرية، قالت "غوغل"، �إن �ساحب �لريد 
ما  �لط��الع على  ي�ستطيع  �ل��ذي  �لوحيد  �ل�سخ�س  �لإل��ك��رتوين هو 

��سرت�ه.
و�أ���س��اف��ت �ل�����س��رك��ة �أن��ه��ا ل ت�ستخدم ب��ي��ان��ات �ل�����س��ر�ء لأج���ل �أه���د�ف 
"�لعالية" �لتي  �خل�سو�سية  درج��ة  على  حر�سها  و�أك���دت  �إع��الن��ي��ة، 

يحظى بها م�ستخدمو "جيميل".
�إىل  ي��ذه��ب  �أن  �مل�ستخدم  ع��ل��ى  ينبغي  �مل��ع��ل��وم��ات،  ع��ل��ى  وللح�سول 
http:// أو ت�سفح� ق�سم م�سرتيات يف ح�ساب �لريد �لإلكرتوين، 

وعندها،   ،".myaccount.google.com/purchases
�سيجد قائمة طويلة بكل ما �قتناه.

»الين« ي�سيف خا�سية حذف للر�سائل اآليًا
"لين" �أحدث  �ل�سهري  �ل��ي��اب��اين  �ل��ف��وري��ة  �مل��ح��ادث��ة  تطبيق  �أ���س��ب��ح 
على  للر�سائل  �لتلقائي  �حل��ذف  خا�سية  ت�ستن�سخ  �لتي  �لتطبيقات 

طريقة تطبيق �لتو��سل �لجتماعي �ل�سهرية "�سناب �سات".
خا�سية  �أ���س��اف��ت  �أن��ه��ا  �لتطبيق  ت��دي��ر  "لين" �ل��ت��ي  �سركة  وذك���رت 
حذف �مل�ساركات بعد 24 �ساعة من ن�سرها. وقد مت توفري �خلا�سية 
يف  �ل��ر���س��ائ��ل  ح���ذف  خ��ا���س��ي��ة  ت�سبه  وه���ي  للم�ستخدمني  �جل���دي���دة 
تطبيقات "�سناب" و"�إن�ستغر�م" وغريها �لتي تتيح خيار حتديد فرتة 

بقاء �أي ر�سالة ثم حذفها �آلياً.
ونقل موقع "تك كر�ن�س" �ملتخ�س�س يف مو�سوعات �لتكنولوجيا عن 
�سركة "لين" �لقول �إنه "مع حذف �مل�ساركات بعد 24 �ساعة، لن تكون 
هناك حاجة �إىل �لقلق من زيادة عدد �مل�ساركات عن �حلدود �ملطلوبة 
�أو ��ستمر�ر م�ساركات معينة على ح�ساب �مل�ستخدم .. �لق�س�س ت�سمح 
لين"  "تامي  يوميات  على  �لفورية  �ملعلومات  مبعرفة  لالأ�سدقاء 

�ملتاحة يف نف�س �للحظة".
حيث  �آ�سيا  منطقة  يف  خا�س  ب�سكل  "لين" ينت�سر  تطبيق  �أن  يذكر 
مليون   164 ح���و�يل  �إىل  �ملنطقة  ه��ذه  يف  م�ستخدميه  على  ي�سل 
م�ستخدم منهم 80 مليون م�ستخدم يف �ليابان و44 مليون م�ستخدم 

. �إندوني�سيا  يف  مليون  يف تايالند و21 مليون يف تايو�ن و19 

تطبيق اإلكرتوين لت�سخي�ض اأمرا�ض النباتات
�بتكرت طالبة يف �لوليات �ملتحدة تطبيقاً �إلكرتونياً ميكنه ت�سخي�س 

�أمر��س �لنباتات.
وك���ان���ت �ل��ط��ال��ب��ة ���س��ذ� م��ه��دي ت��ع��ي�����س يف م��ن��زل �أ���س��رت��ه��ا يف مدينة 
�أن  لحظت  عندما  �سنو�ت،  ع��دة  قبل  �ملتحدة  بالوليات  لور�ن�سفيل 

�لنباتات يف حديقة �ملنزل بد�أت تظهر عليها �أعر��س مر�سية. 
وحاولت مهدي �لتعرف على طبيعة هذه �لأمر��س عن طريق �لبحث 
�لنباتات على �سبكة �لنرتنت ثم مقارنتها ب�سور  �أمر��س  عن �سور 

�لنباتات �ملري�سة يف حديقتها.
�لأبحاث  يف  �ملتخ�س�س  �أورج"  دوت  "فيز  �لإل��ك��رتوين  �مل��وق��ع  ونقل 
�لعلمية عن مهدي قولها: "لقد �أ�سبحت ماهرة يف ت�سخي�س �أمر��س 
�ل��ن��ب��ات��ات ب��ه��ذه �ل��ط��ري��ق��ة، وع��ن��دئ��ذ و�ت��ت��ن��ي ف��ك��رة �أن �أق���وم بتدريب 

�لكمبيوتر على �لقيام بالأمر ذ�ته".
ت�سخي�س  على  ق��ادر  �إل��ك��رتوين  تطبيق  تطوير  على  مهدي  وعكفت 
�أم���ر�����س �ل��ن��ب��ات��ات �ع��ت��م��اد�ً ع��ل��ى ق��اع��دة ب��ي��ان��ات حت��ت��وي ع��ل��ى �سور 

للنباتات �ملري�سة.
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م�سري جمهول لطبيب 
طلب من امراأة خلع نقابها

يف  لتحقيق  خ�سوعه  بعد  مهنته،  ع��ن  للتخلي  بريطاين  طبيب  يخطط 
"�لتمييز �سد �مر�أة م�سلمة" طالبها بنزع نقابها، وفق ما ذكرت  �تهامات 

�سحيفة "ديلي ميل" �لريطانية.
�أن �لدكتور كيث وولفر�سون، �لذي ي�ستغل طبيبا عاما يف  �مل�سدر  و�أو�سح 
�أنه  �أون ترينت، يزعم  مركز طبي بجامعة رويال �ستوك يف مدينة �ستوك 
ق��ادر� على  يكن  لأن��ه مل  ولباقة"،  �أدب  "بكل  نقابها  ن��زع  �م���ر�أة  طلب من 

�سماعها وهي ت�سرح �أعر��س �بنتها �ملري�سة.
وبعدها باأ�سبوع، تلقى وولفر�سون ر�سالة من �ملجل�س �لطبي �لعام، ملطالبته 

باخل�سوع للتحقيق ب�ساأن "�لتمييز �لعن�سري".
�لنظر عن  "بغ�س  �أنه  23 عاما،  �ملهنة منذ  �لذي ميار�س  �لدكتور،  وذكر 

نتائج �لتحقيق �لذي �ساأخ�سع له، فاإنني �أعتزم ترك وظيفتي".
�لنقاب  �إز�ل��ة  تريد  �إنها ل  �لطبيب  �أخ��رت  �مل��ر�أة  "ديلي ميل" �إن  وقالت 
لأ�سباب دينية، لكن وولفر�سون كان ي�سر على ذلك ورف�س مو��سلة �حلو�ر 

ما مل تنفذ �لطلب.
�إليها بطريقة  كان وقحا ونظر  �لطبيب  �أن  �ل�سكوى،  �مل��ر�أة، يف  و�أو�سحت 

�سيئة، م�سرية �إىل �أنها �سعرت باأنها �سحية متييز عن�سري.
�ل�سروري  "من  �ملتحدة  �ململكة  يف  �لأطباء  جمعية  با�سم  متحدث  وك�سف 
�حرت�م �لرغبات �لدينية ملر�سانا و�أقاربهم.. ومع ذلك، فاإن بع�س �حلالت 

ت�ستلزم �إز�لة �لنقاب �أو �لرقع للتقييم و�لعالج �لطبي".

ترامب الر�سيع يحلق جمددًا
 ���س��ي��ط��ري ب���ال���ون ي�����س��ور دون���ال���د تر�مب 
�للون  برتقايل  غا�سب  ر�سيع  هيئة  على 
يرتدي حفا�سا خارج �لرملان �لريطاين 
للرئي�س  ر����س���م���ي���ة  زي��������ارة  م����ع  ت���ز�م���ن���ا 
�لأم��ري��ك��ي �ل�����س��ه��ر �مل��ق��ب��ل. وب���دع���وة من 
�مللكة �إليز�بيث، من �ملقرر �أن يزور تر�مب 
و�ل�سيدة �لأوىل ميالنيا تر�مب بريطانيا 
بني �لثالث و�خلام�س من يونيو حزير�ن 
�ل��ك��ث��ري م���ن مظاهر  ���س��ت��ح��م��ل  زي�����ارة  يف 
يف  بالعربة  ج��ول��ة  ذل��ك  يف  مب��ا  �لفخامة 
لندن وماأدبة يف ق�سر بكنجهام. وعالقة 
بريطانيا بالوليات �ملتحدة، �لتي تو�سف 
باأنها عالقة خا�سة، و�حدة من حتالفات 
بع�س  لكن  �ملا�سي،  �ل��ق��رن  م��ن  م�ستمرة 
ي����رون تر�مب  �ل��ري��ط��ان��ي��ني  �ل��ن��اخ��ب��ني 
لقيمهم  ومعار�سا  ومتقلبا  فظا  �سخ�سا 
�إىل  �حل����ر�ري  �لح��ت��ب��ا���س  م��ن  يف ق�سايا 
معاملته للن�ساء. و��ستقبل �لبالون تر�مب 
عندما ز�ر بريطانيا يف عام 2018، فيما 
بعدم  ي�سعر  جلعله  حم��اول��ة  ب��اأن��ه  و�سفه 
�أطلق  �ل�����ذي  �ل���رج���ل  �ل���رتح���ي���ب. وق�����ال 
�ل�سابقة  �لزيارة  خالل  �لعمالق  �لبالون 
�إنه �سيطلقه جمدد� �إذ� متكنت حملة من 
جمع 30 �ألف جنيه �إ�سرتليني جلماعات 
تدعم ق�سايا خمتلفة من �لتحرك ب�ساأن 

�ملناخ �إىل حقوق �ملر�أة.

فقدان الوزن.. تغيريات 
ب�سيطة يف نظامك الغذائي  �ص 23

متى يعالج ارتفاع 
�سغط الدم باالأدوية؟ 
�للجوء  ق��ر�ر  �إن  �لقطاع �ل�سحي  ق��ال معهد �جل��ودة يف 
�إىل �لأدوية �خلاف�سة ل�سغط �لدم �ملرتفع يتوقف على 
مدى خطر �لإ�سابة باأمر��س �لقلب و�لأوعية �لدموية، 
�أمر��س  وهي  �لدماغية،  و�ل�سكتة  �لقلبية،  �لأزم��ة  مثل 
و�أ�ساف  �ل���دم.  �سغط  ب��ارت��ف��اع  �أ���س��ا���س��ي،  ب�سكل  ت��ق��رتن 
�ملعهد �لأملاين �أن قر�ر �للجوء �إىل �لأدوية يرتبط �أي�ساً 
بعو�مل �أخرى مثل �لعمر، و�جلن�س، و�لأمر��س �ملزمنة، 

مثل �ل�سكري من �لنوع �لثاين.
�ل����دم مي��ك��ن جتنب  �ل��ط��ف��ي��ف ل�سغط  وع��ن��د �لرت���ف���اع 

وومو�جهته  ف������ور�ً،  �لأدوي�������ة  �إىل  �ل��ل��ج��وء 
�ملو�ظبة على ممار�سة  �أخرى مثل  بو�سائل 
�لأن�����س��ط��ة �حل��رك��ي��ة، و�لإق������الل م��ن �مللح، 

و�إنقا�س �لوزن. 

�لدر��سة يف معهد  فريق  قادت  �لتي  كالوز�،  وقالت جو�نا 
�ملدخنني  ك��ل  ع��ل��ى  ي��ج��ب  �إن���ه  ب�ستوكهومل،  كارولين�سكا 
و�خل�سر�و�ت  �لفاكهة  يتناولو�  �أن  �ل�سابقني  و�ملدخنني 
قدر �لإمكان. و�أ�سافت لوكالة رويرتز: "كل ح�سة �إ�سافية 
من �لفاكهة و�خل�سر تقل�س ب�سكل كبري �حتمال �لإ�سابة 

بالن�سد�د �لرئوي �ملزمن.
�لتنف�س وميكن  �ملزمن عملية  �لرئوي  �لن�سد�د  وُي�سعب 
�ملر�س  �سيوعاً من هذ�  �لأك��ر  و�لنوع  �ل�سعال.  ي�سبب  �أن 
هو �نتفاخ �لرئة و�لتهاب �ل�سعب �ملزمن، وعادة ما ي�سيبان 
�ملدخنني �أو �ملدخنني �ل�سابقني. وكتب �لباحثون يف دورية 
�لأك�سدة �ملوجودة يف �خل�سرو�ت  م�ساد�ت  "ثور�ك�س" �أن 
�لأ�سر�ر  م��ن  �ل��رئ��ت��ني  ح��م��اي��ة  يف  ت�ساعد  ق��د  و�ل��ف��و�ك��ه 

�لناجمة عن �لتدخني.
من جانبه، �أو�سح �لدكتور �سيف �ساهني، �أ�ستاذ طب �جلهاز 
�سارك يف  و�ل��ذي  بلندن،  م��اري  �مللكة  �لتنف�سي يف جامعة 
على  �لعتماد  �أن  �ل��در����س��ة،  ن�سر  ر�ف��ق��ت  �فتتاحية  و�سع 
م�ساد�ت �لأك�سدة مثل تلك �ملوجودة يف �لفاكهة و�خل�سر 
حتمي �لرئة من �ملو�د �ل�سارة �ملوجودة يف دخان �ل�سجائر 
�لغذ�ئي  �لنظام  �أن  �أك��د  �ساهني  لكن  �ل��ه��و�ء.  تلوث  وم��ن 
�أن  �إىل  م�سري�ً  �لتدخني،  �آث���ار  ك��ل  لعالج  يكفي  ل  وح��ده 
�لإ�سابة  �حتمالت  من  للحد  به  �لقيام  ميكن  �سيء  �أه��م 
بالن�سد�د �لرئوي �ملزمن هو عدم �لتدخني �أو �لتوقف عن 

�لتدخني نهائياً.

عليك بفاكهة الكاكي - حلوة املذاق و�صحية
تختلف ت�سميات هذه �لفاكهة باختالف �للغات و�ختالف 
". هي  " كاكي  با�سم  تعرف  �لعربية  ولكنها يف  �لثقافات، 

فاكهة �ستوية تغيب بظهورها فو�كه �أخرى، مذ�قها �سديد 
�حلالوة، لكنها مفعمة باملنافع ومفيدة لل�سحة.

�لكاكي، فاكهة �سفر�ء فاقعة �للون، م�ستديرة �أو بي�سوية، 
�أ�سيا.  �سرق  ومياه  برتبة  م�سبع  م��ذ�ق  لها  �للب  ن�سيجية 
و�ملو�د  و�مل��ع��ادن  بالفيتامينات  غني  حلمي  طابع  ذي  لبها 
�مل�سادة لالأك�سدة �لتي يحتاجها �جل�سم. فالكاكي م�سدر 
مم��ت��از ل��ف��ي��ت��ام��ني ���س��ي �ل����ذي مي��ن��ح �جل�����س��م م��ن��اع��ة �سد 
فيتامني  مبركبات  غني  �أن��ه  كما  بالفايرو�سات.  �لإ�سابة 
وكل  ب��ي.  وفيتامني  �لفوليك،  وحو�م�س  كومبليك�س  بي 
�لأنزميات  �إف����ر�ز�ت  تنظم  و�لفيتامينات  �لعنا�سر  ه��ذه 
يف �جل�����س��م ف�����س��ال ع���ن ك����ون ع��ل��ى ذل����ك، ف��ال��ك��اك��ي غني 
و�لنحا�س وكلها مهمة ل�سحة  و�ملغني�سيوم،  بالبوتا�سيوم، 
�لكاكي  لفاكهة  �لأم  �ل��وط��ن  �أع�����س��ائ��ه.  ووظ��ائ��ف  �ل��ب��دن 
�لكورية  �جل��زي��رة  �سبه  �إىل  �نت�سرت  ومنها  �ل�سني،  ه��و 
فاليابان، ثم وفدت �إىل كاليفورنيا خالل منت�سف �لقرن 
نهاية  �لأو���س��ط  �ل�سرق  �أ���س��و�ق  دخلت  وق��د  ع�سر.  �لتا�سع 
ت�ساعد هذه  �لع�سرين.  �لقرن  �لتا�سع ع�سر مطلع  �لقرن 
�لنخالة،  م��ادة  على  ق�سرته  لحتو�ء  �له�سم  على  �لثمرة 
وحلمها ن�سيجي خماطي �خلو��س، وهي نافعة يف معاجلة 
�لإ�سهال و�ل�سعال، ح�سب تقرير ن�سره موقع غزوندهايت 
ب�سرب  �ل��دم  �سغط  باإمر��س  �مل�سابون  وين�سح  �لأمل���اين. 
بعد  �لكاكي  تناول  . ويف�سل  �لنا�سج  �لكاكي غري  ع�سري 
مع  ت��ن��اول��ه  ي��ح��ب��ون  �لبع�س  ك��ن  �ل�سميكة،  ق�سرته  ن���زع 
ق�سرته ويتناقلون حكمة قدمية تفيد مبنافع هذه �لق�سرة 
ت�سمي  �لأ�سيوية  �لثقافات  �له�سم. بع�س  لت�سهيل عملية 
لل�سحة  مفيدة  حلوة  فهي  �لآل��ه��ة،  بثمرة  �لكاكي  ثمرة 

عطرة �لر�ئحة .

ملاذا اليو�صفي اأكرث فائدة لل�صحة من الكلمنتينا؟
ك��اله��م��ا م��ن ف��و�ك��ه �ل�����س��ت��اء �مل��ع��روف��ة، وي��ح��ت��وي��ان على 
�ملتاجر.  �سر�وؤهما يف  لل�سحة. وميكن  �ملهم  �سي  فيتامني 
نتعرف هنا  بينهما كبري.  �لفرق  نف�سه، لكن  �ل�سكل  لهما 
على �لفرق بني �ليو�سفي و�لكلمنتينا. فاأيهما �أحلى وملاذ� 

�أحدهما �أكر فائدة؟
"�ملندرين" نحو  �ل��ي��و���س��ف��ي  م���ن  و�ح�����دة  ث���م���رة  ت��غ��ط��ي 
يف  �سي  فيتامني  �إىل  �لبالغ  �لإن�سان  حاجة  من   43%
�مل�ستهلكني  �لو�حد، بح�سب موقع خدمة معلومات  �ليوم 
ي��ح��دث فيها  �ل��ت��ي  �ل���ب���اردة  �ل�سنة  ف�����س��ول  �لأمل��ان��ي��ة. ويف 
�ل���زك���ام ف����اإن ه���ذه �ل��ف��اك��ه��ة ت��ق��وي ج��ه��از �مل��ن��اع��ة. وُيعدُّ 
حُمَتوى �ليو�سفي من �ل�سيلينيوم هو �لأعلى مقارنًة بكل 
�أنو�ع �حلم�سيات �لأخرى. و�ل�سيلينيوم مادة مهمة جل�سم 
�حتمال  زي��ادة  �إىل  ونق�سه  �إليها  �لفتقار  ي��وؤدي  �لإن�سان، 
ب �خل��الي��ا وت��ك��اث��ر هذه  �لإ���س��اب��ة ب��ال�����س��رط��ان، �أي ت��خ��رُّ
�خلاليا �لفا�سدة. وبالتايل فاإن �ليو�سفي م�ساد لالأك�سدة 
�أي �أنه يحمي خاليا �جل�سم من �لف�ساد ويتمتع بدور هام 
يف عملية تخر �لدم ويف وظيفة �لغدة �لدرقية �لتي يلعب 

عن�سر �ل�سيلينيوم دور� مهما يف عملها.
�لأبي�س  �ل��ب��ح��ر  م��ن��اط��ق  م���ن  ف��اأ���س��ل��ه��ا  �لكلمنتينا  �أم����ا 
�مل���ت���و����س���ط. وه����ي ع���ب���ارة ع���ن ث���م���رة مت��ث��ل ت��ق��اط��ع��اً بني 
من  ثخانة  �أك���ر  ت��ك��ون  وق�سرتها  و�ل��رت��ق��ال،  �ليو�سفي 
�سهرين  �إىل  ب��ارد  مكان  يف  حفظها  وب��الإم��ك��ان  �ليو�سفي، 
ب�سهولة  �ليو�سفي  تق�سري  ميكن  ب��اأن��ه  علما  �ل��زم��ن،  م��ن 
�أكر ح��الوًة ولي�س فيها نوى د�خلية،  �أك��ر. و�لكلمنتينا 
"�أوغ�سبورَغر  كما يقول �لخت�سا�سي بنيامني ديل ملوقع 

�ألغماينه" �لأملاين.

غوغل يحتفي بذكرى 
ميالد عمر اخليام

يف ب��������ادرة ع�����رف�����ان، ق������ام حم���رك 
�ل�سبت،  ي����وم  "غوغل"،  �ل��ب��ح��ث 
عمر  م��ي��الد  ع��ي��د  ذك����رى  بتخليد 
971، من خالل و�سع  �ل�  �خليام 
�ل�������س���ه���ري على  �����س����ورة ل��ل�����س��اع��ر 
�خليام  وعمر  �لرئي�سة.  �ل�سفحة 
يف  ول��د  م�سلم،  و���س��اع��ر   فيل�سوف 
يف  �أي  خ��ر����س��ان،  ني�سابور،  مدينة 
1038 و1048  ب��ني  �إي����ر�ن، م��ا 
ل���ل���م���ي���الد، وت�������ويف ف���ي���ه���ا م����ا بني 

1123 و1124.
�لريا�سيات،  يف  �خليام  وتخ�س�س 
و�لفلك، و�للغة، و�لفقه، و�لتاريخ، 
�مل�سهورة،  �لرباعيات  �ساحب  وهو 
�لعديد  �إىل  �أ�سعاره  ترجمة  ومتت 

من �للغات �لعاملية.
�خ����رتع  م����ن  �أول  �خل����ي����ام  وي���ع���د 
و�ملعادلت  �ملثلثات  ح�ساب  طريقة 
عن  �لثالثة  �لدرجة  من  �جلرية 

طريق قطع �ملخروط.
�سخ�سية  �إىل  �خل����ي����ام  وحت�������ول 
وكتب  �مل��ع��ا���س��ر،  �لأدب  يف  �سهرية 
�أمني  �للبناين،  �لفرن�سي  �لرو�ئي 
"�سمرقند" عن  رو�ي��ت��ه  م��ع��ل��وف، 

�ل�ساعر عمر �خليام.

�سا�سات جديدة لع�ساق 
االألعاب من اإت�ض بي

�ث��ن��ني من  ب��ي  �إت�����س  �سركة  �أطلقت 
�ملخ�س�سة  �جل����دي����دة  �ل�������س���ا����س���ات 
و�أو�سحت  �لفيديو.  �أل��ع��اب  لع�ساق 
�ل�سا�سات  �أن  �لأم��ري��ك��ي��ة  �ل�����س��رك��ة 
 Omen" و "Omen X 25"
 TN ب��ل��وح��ة  م�����زودة   "X 25f
 1080×1920 ب���دق���ة  وت��ع��م��ل 

بيك�سل وب�سرعة 240 هرتز.
 "Omen X 25" وتدعم �سا�سة
�ملوديل  �أم�����ا   ،G-Sync ت��ق��ن��ي��ة 
"Omen X 25f" فيدعم تقنية 
�سركة  تخلت  وقد   ،FreeSync
 Omen X �ل�سا�سة  يف  بي  �إت�س 
�أو  �لعايل  �لتباين  نطاق  عن   25f
نطاق �لألو�ن �لكبري، وتقوم �للوحة 
 sRGB 8 بت بعر�س نطاق �ألو�ن
بن�سبة ت�سل �إىل %100، و�أ�سارت 
زم���ن  �أن  �إىل  ب�����ي  �إت�����������س  ����س���رك���ة 
ثانية.  مللي  و�حد  يبلغ  �ل�ستجابة 
ومتتاز �ل�سا�سات �جلديدة باإمكانية 
و�لرتفاع،  �مليل  حيث  من  �سبطها 
وي���ت���م ن��ق��ل �إ�����س����ار�ت �ل�������س���ورة عن 
ومنفذ   HDMI م��ن��ف��ذ  ط��ري��ق 
وحم������ور   DisplayPort
�لتباين  ن�����س��ب��ة  وت���ب���ل���غ   ،USB
�ل�سطوع  ودرج����������ة   1000:1

�لق�سوى 400 قنديلة-م2.
و�أع��ل��ن��ت �ل�����س��رك��ة �لأم��ري��ك��ي��ة عن 
طرح �ل�سا�سات �جلديدة يف �لأ�سو�ق 
"متوز"  يوليو  من  �عتبار�ً  �لعاملية 
�مل��ق��ب��ل ب�����س��ع��ر ي�����رت�وح ب���ني 450 

و550 دولر �أمريكي.

تناول اخل�سروات والفاكهة 
يحد من االن�سداد الرئوي

يقتل التدخني ما ي�صل اإىل �صتة ماليني �صخ�ص حول العامل كل عام 
ح�صب منظمة ال�صحة العاملية. درا�صة حديثة تو�صلت اإىل اأن تناول 
املدخنني للمزيد من اخل�صروات والفاكهة يحد من االن�صداد الرئوي 

املزمن.
وال�صابقني  احلاليني  املدخنني  تناول  اإن  �صويدية  درا�صة  قالت 
للمزيد من اخل�صروات والفواكه قد يقلل خطر االإ�صابة مبر�ص 
فاإن  رجل،  األف   40 من  اأكرث  بني  ومن  املزمن.  الرئوي  االن�صداد 

املدخنني احلاليني الذي يتناولون خم�ص ح�ص�ص اأو اأكرث من 
الفاكهة واخل�صروات يوميًا كانوا اأقل عر�صة بن�صبة 

املزمن،  الرئوي  باالن�صداد  لالإ�صابة  باملئة    40
مقارنة باملدخنني الذين يتناولون ح�صتني من 
ح�صة  كل  وارتبطت  اأق��ل.  اأو  االأطعمة  هذه 
برتاجع  والفواكه  اخل�صروات  من  اإ�صافية 

خطر االإ�صابة ثمانية  باملئة.
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�ش�ؤون حملية

جمل�ض �سرطة اأبوظبي الن�سائي يناق�ض  دور االإعالم يف ن�سر الت�سامح يف املجتمع 

خالل م�صاركته يف القمة اخلام�صة لتمكني املراأة بالقاهرة

 جمل�ض �سيدات اأعمال اأبوظبي يقدم جتربة دولة االإمارات يف جمال متكني املراأة يف املجال االقت�سادي والتنموي

•• اأبوظبي - الفجر

و�لت�سامح"  �لذي  "�ملر�أة  مبجل�س  �مل�ساركات   ناق�ست 
�ملو�رد  بقطاع  �لن�سائية  �ل�سرطة  �سوؤون  مكتب  نظمه 
�ملجتمعية  �ل�سرطة  و�إد�رة  �أبوظبي  ب�سرطة  �لب�سرية 
بقطاع �أمن �ملجتمع ب�سرطة �أبوظبي ، دور �لإعالم يف 

ن�سر وتر�سيخ مفهوم �لت�سامح يف �ملجتمع . 
و��ست�ساف �ملجل�س، �ل�سيدة �سلوى عبد�حلميد ح�سني، 
  ، �أب��وظ��ب��ي  مب��دي��ن��ة   �لع�سكرية   �لنه�سة  منطقة  يف 
تعد  فر�سة جيدة  �لرم�سانية  �ملجال�س  �أن  مو�سحة  
ر�ئد   دور  ولها  �لجتماعي،  و�لتو��سل  �لأه��ل  لتجمع 
�أف��ر�د �ملجتمع، وحماية  �لأخ��وة بني  �أو����س��ر  يف تقوية 

�لن�سيج �لجتماعي �ملتما�سك.
و�أد�رت �جلل�سة �مل�ساعد �أول عائ�سة بري �لبلو�سي، من 
�لرم�سانية  �ملجال�س  ب��دور  م�سيدًة  �أبوظبي،   �سرطة 
�لأمني و�لجتماعي  �لوعي  و�أهميتها يف رفع م�ستوى 
لأفر�د �ملجتمع، وموؤكدة  دورها  يف ن�سر قيم �لت�سامح  
�سعار"�سالم..ت�سامح.. تبني  خ��الل  م��ن  �ملجتمع   يف 

عبد�حلميد  ���س��ل��وى  �ل�����س��ي��دة  و�أ����س���ادت  �إيجابية".    
يف  �أبوظبي  �سرطة  بجهود  �ملجل�س،  ب�سيوف  ح�سنني 
�أ�سبحت  حيث  للمتعاملني،  �خل��دم��ات  �أف�سل  تقدمي 
�ملوؤ�س�سات  وت�ساهي  �لكلمة  مبعنى  ع�سرية  �سرطة 
�أهمية  موؤكدة  �لعامل،  يف  �ملتطورة  و�لأمنية  �ل�سرطية 
تعزيز  يف  ودوره��ا  �ملجتمعية  �أبوظبي  �سرطة  مبادر�ت 

�ل�سرطة و�أفر�د �جلمهور، ويف �ملحافظة  �ل�سر�كة بني 
على �لأمن و�ل�ستقر�ر.

�إ�سر�ك  �لتي تعزز  �إىل دعم �لأفكار و�ملقرتحات  ودعت 
ل��الإ���س��ه��ام يف حماية  �مل���و�ط���ن���ني و�مل��ق��ي��م��ني و�ل�������زو�ر 
و�ل���س��ت��ق��ر�ر يف  �لأم����ن  �ل��وط��ن��ي��ة وحت��ق��ي��ق  �ملكت�سبات 
�مل��ن��ه��ايل، رئي�س  �ل�سعد عمر  �ل��وط��ن. وحت��دث��ت  رب��وع 
عن  �لعربية،  جيوغر�فيك  �لنا�سونال  جملة  حترير 
��ستعر�ست  كما  �ل�����س��ام��ل،  مبفهومه  �لت�سامح  معنى 
قيم �لت�سامح �لتي حث عليها موؤ�س�س �لدولة  �ملغفور 
ثر�ه  �هلل  "طيب  نهيان،  �آل  ز�ي��د  �ل�سيخ  �هلل   ب��اإذن  له 
هذه  ن�سر  يف  �ل��ب��الد  يف  �خل��ري  م�سرية  وتو��سلت   "
بني  �مل�سرتكة  �لنقاط  �إىل  وتطرقت  �لنبيلة.    �لقيم 

و�لأعر�ف  �لديانات  �ختالف  من  �لرغم  على  �لأف��ر�د 
ن�سر قيم  �لإيجابي يف  �لإع���الم  و�لأج��ن��ا���س، وع��ن دور 
�لت�سامح بني �لنا�س، و�مل�سادر �لر�سمية �لتي يجب �أن 
ن�ستقي منها �ملعلومات و�لبتعاد عن ت�سديق ما يروج 

من ��ساعات يف و�سائل �لتو��سل �لجتماعي.
�أبنائها و�لإرتقاء  �لأ���س��رة يف دع��م  �إىل دور  �أ���س��ارت  كما 
بهم نحو �لتميز، كما و��ستعر��ست �أهم �لتحديات �لتي 

قد تو�جه �لن�سان �ملتميز وكيفية �لتغلب عليها.
�ملجال�س  بتكثيف  �ملجل�س  �أو���س��ى  �جلل�سة  نهاية  ويف 
ملا  �مل�سمون،  �لجتماعية  و�مل��ح��ا���س��ر�ت  �لرم�سانية  
�ملجتمع  ثقافة  م�ستوى  رفع  يف  �إيجابي  عائد  من  لها 

و�لرتقاء به نحو �لأف�سل.

•• اأبوظبي - الفجر

�أك����دت ���س��ع��ادة م���رمي حم��م��د �ل��رم��ي��ث��ي رئ��ي�����س �لهيئة 
يف  �مل��ر�أة  �أن  �أبوظبي،  �أعمال  �سيد�ت  ملجل�س  �لتنفيذية 
دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة يف ظل قيادتها �لر�سيدة 
�إط���ار �لتمكني،  �ل��ع��دي��د م��ن �لإجن�����از�ت يف  ق��د حققت 
�ملجتمع  متكني  مرحلة  �إىل  �لتمكني  مرحلة  لتتجاوز 
ذل���ك خ���الل كلمتها وعر�سها  �مل�����ر�أة. ج���اء  م��ن خ���الل 
و�لتي  �مل����ر�أة  لتمكني  �خل��ام�����س��ة  �ل��ق��م��ة  �ل��ت��ق��دمي��ي يف 

�أقيمت يف �لقاهرة.
وقالت �لرميثي �إن رحلة متكني �ملر�أة �لإمار�تية بد�أت 
�ملتحدة  يف  �لعربية  �لإم��ار�ت  تاأ�سي�س �حتاد دولة  قبل 
موؤ�س�س  �هلل  ب���اإذن  ل��ه  �ملغفور  ي��د  على  1971م  ع��ام 
من  نهيان  �آل  �سلطان  ب��ن  ز�ي���د  �ل�سيخ  �لحت���اد  دول���ة 
تعنى  �لتي  �ملوؤ�س�سات  و�إن�ساء  �مل���ر�أة  تعليم  دع��م  خ��الل 
ب�سوؤون �ملر�أة وتوفر �حتياجاتها وتدعم متكينها وتعزيز 
م�ساركتها �لفاعلة يف �ملجتمع و�سار على هذ� �لنهج قادة 
�ل�سيخ  �ل�سمو  �ملتحدة، �ساحب  �لعربية  �لإم��ار�ت  دولة 
خليفة بن ز�يد �آل نهيان - رئي�س �لدولة -حفظه �هلل-، 
مكتوم-  �آل  ر����س��د  ب��ن  حممد  �ل�سيخ  �ل�سمو  و�ساحب 
دبي  حاكم  �ل��وزر�ء  جمل�س  رئي�س  �لدولة  رئي�س  نائب 
-رعاه �هلل-، و�ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ز�يد �آل 
نهيان - ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت 
�مل�سلحة -حفظه �هلل-، و�أ�سحاب �ل�سمو حكام �لإمار�ت 
متكني  م�سروع  ق��ادت  لقد  و�أ���س��اف��ت:  �هلل-.  -حفظهم 
�ملر�أة يف دولة �لإمار�ت �سمو �ل�سيخة فاطمة بنت مبارك 
�لرئي�س  �لعام،  �لن�سائي  �لحت��اد  رئي�س  �هلل-  -حفظها 
�لأعلى ملوؤ�س�سة �لتنمية �لأ�سرية، رئي�س �ملجل�س �لأعلى 
لالأمومة و�لطفولة، �لرئي�سة �لفخرية ملجل�س �سيد�ت 
 8 يف  �سموها  و�أطلقت  �لتاأ�سي�س  منذ  �أبوظبي،  �أعمال 
لتمكني  �لوطنية  �ل�سرت�تيجية   ،2015 ع��ام  مار�س 
وريادة �ملر�أة يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 2015-

عمل  �إط��ار  �لوطنية  �ل�سرت�تيجية  وتوفر   ،.2021
وموؤ�س�سات  �خل���ا����س،  و�ل��ق��ط��اع  �حل��ك��وم��ي،  ل��ل��ق��ط��اع 
ت�سهم يف  وب��ر�م��ج عمل،  لو�سع خطط  �مل��دين  �ملجتمع 
جعل دولة �لإمار�ت يف م�ساف �لدول �لأكر تقدماً يف 
�ملر�أة  �أن متكني  وريادتها، م�سرية  �مل��ر�أة  جم��ال متكني 
وق��د مثله قول  �لقيادة،  فكر  ر��سخ يف  نهج  �لإم��ار�ت��ي��ة 

�سمو �ل�سيخة فاطمة:
ما  ب��ك��ل  �ل��ب��ن��اء  ع��م��ل��ي��ة  يف  �ل���رج���ل  ���س��ري��ك��ة  "�ملر�أة 
�أ�سرية  تعد  مل  �ل��ي��وم  فالفتاة  م��ع��ان..  م��ن  للم�ساركة 
دورها �لتقليدي د�خل �لبيت.. بل �نفتحت �أمامها �آفاق 

�أو�سع و�أ�سبحت ع�سو�ً كاماًل يف جمتمعها«.
من  وم�ساهمة   2015 ع��ام  يف  �أن��ه  �لرميثي  و�أ���س��ارت 

رقم  �لهدف  لتحقيق  �ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت  دول��ة 
تاأ�سي�س  مت  حيث  �مل�ستد�مة،  �لتنمية  �أهد�ف  "5" من 
يهدف  �ل��ذي  �جلن�سني  بني  للتو�زن  �لإم���ار�ت  جمل�س 
�لتو�زن  وحتقيق  �جلن�سني  ب��ني  �لفجوة  تقلي�س  �إىل 
بينهما يف مر�كز �سنع �لقر�ر، حتقيقاً لروؤية �لإمار�ت 
باأن تكون من �أف�سل 25 دولة يف موؤ�سر �لتو�زن بحلول 

 .2021
ومتتلك �ملر�أة يف دولة �لإمار�ت وفق �لد�ستور و�لقو�نني 
�لقت�سادية،  �مل�����و�رد  يف  م��ت�����س��اوي��ة  ح��ق��وق��اً  �ل��وط��ن��ي��ة 
�مللكية  وحق  �ملالية،  �خلدمات  على  ح�سولها  و�إمكانية 
و�لت�سّرف يف �لأر��سي وغريها من �ملمتلكات. و�أو�سحت 
�سعادة مرمي �لرميثي بع�س �لن�سب �لتي ت�سغلها �لن�ساء 
يف عدد من �لقطاعات، ومن ذلك، %22 �لن�سبة �ملئوية 
�لوطني،  �ل��رمل��ان  يف  �ل��ن�����س��اء  ت�سغلها  �ل��ت��ي  للمقاعد 
بن  خليفة  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  لتوجيهات  ووف��ق��اً 
�ملر�أة  متثيل  ن�سبة  ُترفع  ز�يد �آل نهيان "حفظه �هلل"، 
�إىل  �لحت���ادي  �لوطني  �ملجل�س  مقاعد  يف  �لإم��ار�ت��ي��ة 
%50 بدء�ً من �لدورة �لنتخابية 2019، كما متثل 
�ملر�أة 40 % من جمموع �لعاملني يف وكالة �لإمار�ت 
للف�ساء، كل تلك �ملوؤ�سر�ت تبني مدى متكني �مل��ر�أة يف 
قطاع  يف  ل�سيما  �ل�ساملة،  و�لتنمية  �لعمل  قطاعات 
�لأعمال و�ملجال �لقت�سادي حيث ت�سكل �سيد�ت �أعمال 
�إجمايل �سيد�ت �لأعمال يف  %21 من  �لإم��ار�ت نحو 
�لن�سبة  تعتر  وبذلك  �خلليجي  �لتعاون  جمل�س  دول 
�خلليجي،  �لتعاون  جمل�س  دول  م�ستوى  على  �لأع��ل��ى 
 45 �إم��ار�ت��ي��ة، مبعدل  �أع��م��ال  �أل��ف �سيدة   12 وه��ن��اك 
�لعمل  يف  وي�ساهمن  ��ستثمار�تهن،  حجم  دره��م  مليار 

و�إد�رة 22 �ألف م�سروع �قت�سادي وجتاري.
ل��ل��م��ر�أة من  �لتمكني �لق��ت�����س��ادي  وح���ول ور���س��ة عمل 
خالل �لنهو�س بها يف �لإد�ر�ت �لعملية، قدمت �سعادة 
مرمي �لرميثي، ورقة عمل حول جتربة دولة �لإمار�ت 
�لعربية �ملتحدة �لر�ئدة يف جمال متكني �ملر�أة �لإمار�تية 
يف �ملنا�سب �لإد�ري��ة، و�أ�سارت �لرميثي �إىل جهود دولة 
�لإد�رة  جمال�س  يف  �لن�ساء  تو�جد  تعزيز  يف  �لإم���ار�ت 
و�ملنا�سب �لتنفيذية، وقالت �إن دولة �لإمار�ت �لعربية 
�ملتحدة هي �أول بلد عربي و�لثاين على م�ستوى �لعامل 
�لن�ساء يف جمال�س  �أع�ساء من  �إلز�مية تعيني  يف طرح 
فر�س  وتوفري  �حلكومية  و�ملوؤ�س�سات  �ل�سركات  �إد�ر�ت 
�لعمل  ميادين  خمتلف  يف  للم�ساركة  للمر�أة  مت�ساوية 
يف �لقطاعني �حلكومي و�خلا�س، منوهة �إىل �أن هيئة 
�أ�سدرت   2018 �أب���ري���ل  يف  و�ل�����س��ل��ع   �مل��ال��ي��ة  �لأور�ق 
�سو�بط �حلوكمة ومعايري �لن�سباط �ملوؤ�س�سي تفر�س 
من خالله على �ل�سركات عند ت�سكيل جمل�س �لإد�رة �أن 
�أل تقل ن�سبة متثيل �ملر�أة يف جمال�س �إد�ر�ت �ل�سركات 
جمل�س  ت�سكيل  �مل�ساهمة �لعامة عن "20  باملئة" من 
تعزيز  �سبل  ت��در���س  �لق��ت�����س��اد  وز�رة  �أن  كما  �لإد�رة، 
متثيل �ملر�أة يف �ملنا�سب �لتنفيذية ورفع ن�سب متثيلها 
�لقطاع  يف  وحت���دي���د�ً  �ل�����س��رك��ات  �إد�ر�ت  جم��ال�����س  يف 
�خلا�س يف دولة �لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة. كما تكللت 
جهود دولة �لإمار�ت يف تعزيز تو�جد �لن�ساء يف جمال�س 
�لتو�زن  ” دليل  باإ�سد�ر  �لتنفيذية  و�ملنا�سب  �لإد�ر�ت 
ُت�ساِعد �ملوؤ�س�سات  بني �جلن�سني” كمرجع و�أد�ًة �ساملة 
�جلن�سني،  بني  �لتو�زن  دعم  على  و�خلا�سة  �حلكومية 
�لتي  �مللمو�سة  �ملقايي�س و�خلطو�ت  من خالل تو�سيح 

يجب �تباعها لتنفيذ متطلبات هذ� �لتو�زن، و�ملو�سوعة 
وفقاً للمعايري �لدولية، مبا يتفق مع �لقو�نني �ملحلية 
�أن  �لرميثي  و�أك��دت  �ملتحدة.  �لعربية  �لإم���ار�ت  لدولة 
لتحقيق  ح��دي��ث��اً  �مل�سّممة  �ل��وط��ن��ي��ة  �مل��وؤ���س��ر�ت  ه��ن��اك 
و�لتي تركز على ثالثة جو�نب  �لتو�زن بني �جلن�سني 
عليا، متثيل  قيادية  ملنا�سب  �مل��ر�أة  تويل  وه��ي:  رئي�سة 
�أماكن  وتهيئة  ومتخ�س�سة،  تقنية  جم��الت  يف  �مل���ر�أة 
تطبيق  �سيتم  كما  �جلن�سني.  بني  �ل��ت��و�زن  تدعم  عمل 
موؤ�س�سات  ���س��م��ن  �جل��ن�����س��ني  ب���ني  �ل���ت���و�زن  م���وؤ����س���ر�ت 
�ل��ق��ط��اع��ني �ل���ع���ام و�خل���ا����س ع��ل��ى ح���د ����س���و�ء، و�سوف 
�جلهات  ثم  �أول،  �لحتادية  �لهيئات  يف  تطبيقها  يبد�أ 
�لقطاع  موؤ�س�سات  د�خل  تطبيقها  �إىل  و�سوًل  �ملحلية، 
�مل�سوؤولية عن  موؤ�س�سة  كل  م��در�ء  و�سيتحمل  �خلا�س. 
�لإبالغ عن �لتقدم �ملُحرز و�لو�سول �إىل �أهد�ف معينة 
مرتبطة بكل موؤ�سر من موؤ�سر�ت �لتو�زن بني �جلن�سني 

و�ملوؤ�س�سة نف�سها.
�لقمة  يف  �مل�ساركات  �ل�سيد�ت  �أ���س��ادت  �آخ��ر،  جانب  من 
�خلام�سة لتمكني �ملر�أة بالقاهرة، و�مل�ساركات يف �ملوؤمتر 
نظم  و�ل��ذي  �لأعمال،  ل�سيد�ت  ع�سر  �لثاين  �لأفريقي 
خ���الل �ل��ق��م��ة، بتجربة �مل����ر�أة �لإم���ار�ت���ي���ة �ل���ر�ئ���دة يف 
�مليادين  �ستى  و�لنجاحات يف  �لإجن��از�ت  جمال حتقيق 
�لالتي  �مل�ساركات  �أ���س��ادت  كما  �مل�ستويات،  جميع  وعلى 
���س��ي��دة ق��ي��ادي��ة مي��ث��ل��ن معظم   100 جت����اوز ع���دده���ن 
�ل����دول �لأف��ري��ق��ي��ة و�ل��ع��رب��ي��ة، ب���ال���دور �ل���ر�ئ���د لدولة 
�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة يف ما حققته من متكني �ملر�أة 
�ل�سركات  �ل��رتك��ي��ز على دع��م  �لق��ت�����س��ادي م��ن خ��الل 
�ل�سغرية و�ملتو�سطة وبناء �لقدر�ت و�لتعليم و�لتدريب 
و�حلا�سنات،  �لأع���م���ال  تنمية  م��ر�ك��ز  �إىل  و�ل��و���س��ول 
�لأعمال  ري���ادة  وتعزيز  للمر�أة  �لقت�سادي  و�لتمكني 
�ل�سابات  �ل��ن�����س��اء  �ل�����س��اب��ات وم�����س��اري��ع  �ل��ن�����س��اء  ل���دى 
كمبتكر�ت للمهن وممار�سة جيدة لتعزيز ريادة �لأعمال 
�لأدو�ر  �إىل  م�سرية  و�مل��ب��دع��ات،  �ل�سابات  �لن�ساء  ل��دى 
�لإمار�تية وجمال�س  �لتجارة  �لتي تلعبها غرف  �ملهمة 
�سيد�ت �لأعمال يف دولة �لإم��ار�ت يف دعم متكني �ملر�أة 
�ل�ساملة  �لقت�سادية  �لتنمية  يف  م�ساركتها  وخ��دم��ة 
�أن م�ساركة جمل�س  لالقت�ساد �لوطني. جدير بالذكر 
�سيد�ت �أعمال �أبوظبي يف قمة متكني �ملر�أة يف �لقاهرة 
كانت �لأكر من حيث عدد �مل�ساركات، فقد �سم �لوفد 
كل من �سعادة مرمي �لرميثي رئي�س �لهيئة �لتنفيذية 
هن  للمجل�س  �لتنفيذية  �لهيئة  وع�سو�ت  للمجل�س، 
�ل�سيدة  �مل��زروع��ي،  عليا  �ل�سيدة  �لظاهري،  ريد  �سعادة 
و�ل�سيدة  �ملطرو�سي،  �لدكتورة هدى  �ملزروعي،  فاطمة 
�سفيقة �لعامري �ملدير �لتنفيذي للمجل�س، وعدد كبري 

من �ل�سيد�ت �ملنت�سبات للمجل�س. 

برعاية وح�صور �صامل بن ركا�ص
جمعية اأ�سدقاء البيئة تنظم 

اأن�سطة وفعاليات رم�سانية
•• العني - الفجر

ع�سو  �لعامري  ركا�س  بن  حممد  �سامل  �لدكتور  �ل�سيخ  وح�سور  برعاية 
�لبيئة فعاليات  �أ�سدقاء  �أقامت جمعية  �سابقا،  �لوطني  �ملجل�س �لحت��ادي 
كما  �لعني،  �سرطة  �سباط  ن��ادي  يف  وذل��ك  �ملبارك  رم�سان  �سهر  و�أن�سطة 
ح�سر �لفعاليات �لدكتور �إبر�هيم علي رئي�س جمل�س �إد�رة جمعية �أ�سدقاء 
وم�ساركة  �لفعاليات  �أن�سطة  من�سقا  �لنقيب  و�أمين  حممد  ورو�سة  �لبيئة 

عدد من �ملتطوعني  وفريق �لهالل �لأحمر وطالب �جلامعات و�ملد�ر�س .
"�سحورك  �سعار  حتت  �خل��ريي  �لبيئي  �لباز�ر  �إقامة  �لفعاليات  وت�سمنت 
عندنا " باإ�سر�ف تريز بريوتي، كما �ساركت مدر�سة �لدهماء ومدر�سة نعمة 
يف تقدمي فقر�ت تر�ثية ورم�سانية وقدم �لفنان م�سطفى �لكعبي جمموعة 
من �مل�سابقات �لبيئة وكذلك قدم حممد عبد �لبديع فقرة �حلكو�تي �إىل 
جانب �أن�سطة وفقر�ت متنوعة من �أجو�ء �سهر رم�سان �لكرمي. ويف ختام 
و�ملد�ر�س  �مل�ساركة  بتكرمي �جلهات  �سامل بن ركا�س  �ل�سيخ  قام  �لفعاليات 
" فريق �لتنظيم �ملتميز" �ملوؤلف من �سالح �لنعيم و�إيهاب  كما مت تكرمي 

رفعت و�لدكتورة هبة �هلل عبد�لفتاح ومي�سون قر�سيفي وجورج عبد�هلل.

فى الذكرى ال�15 لتاأ�صي�صها

جامعة اأبوظبي تنظم حفل اإفطار ملتقى اخلريجني 
•• اأبوظبي - الفجر

نظمته  �إفطار  �أبوظبي يف حفل  100 خريج من جامعة  �أك��ر من  �لتقى   
�جلامعة �حتفاًء بالذكرى �ل�سنوية �خلام�سة ع�سرة لتاأ�سي�س �جلامعة، وذلك 

بح�سور عدد من �ل�سركاء و�أع�ساء �لهيئتني �لتدري�سية و�لإد�رية. 
"نعتز  �أبوظبي:  بجامعة  �لطلبة  ���س��وؤون  مديرة  بولدوين،  ريت�سل  وقالت 
بالحتفاء بخم�سة ع�سر عاماً من �لتميز و�لتطور �مل�ستمر �إىل جانب كوكبة 
من خريجي �جلامعة �لذين كانو� عن�سر�ً �أ�سا�سياً من ق�سة جناحنا و�لذين 
و��سلو� م�سريتهم ومتيزو� باإجناز�تهم وعادو� �إىل �جلامعة لي�ساركو� ق�س�س 
�لإجن��از من  ثقافة  �أبوظبي  وتدعم جامعة  �لطلبة.  زمالئهم  مع  متيزهم 
خالل �أكادمييني متميزين، و�سهاد�ت �عتماد مرموقة و�سر�كات عاملية، وبيئة 
طالبية متعددة �جلن�سيات، حيث تفتخر �جلامعة ب�سجل حافل بالإجناز�ت 

�ملوؤ�س�سية على خمتلف �لأ�سعدة �لأكادميية و�لبحثية و�ملجتمعية." 
لل�سيار�ت،  �لغربية  ذل��ك  يف  مب��ا  �ل�سركاء  م��ن  ع��دد  برعاية  �حلفل  و�أق��ي��م 
�لطبي  �ليزيه  �للوؤلوؤ لالأ�سنان، ومركز  ب�سمة  �لأمرية، وعيادة  وجموهر�ت 
جل��ر�ح��ة �ل��ي��وم �ل��و�ح��د. وذه���ب ج��زء م��ن ري��ع �حل���دث ل��دع��م ب��ر�م��ج �ملنح 
تدريبية يف  ف��ر���س  �حل�����س��ول على  �ل��ر�غ��ب��ني يف  �لطلبة  ل��دع��م  �ل��در����س��ي��ة 

"�سعد�ء مبا �سهده �ملتلقى من م�ساركة طغت  �خل��ارج.  و�أ�سافت بولدوين: 
�لذي جمع �خلريجني  �لرت�بط  و��سحة يف  بدت  �لتي  �لت�سامح  قيم  عليها 
حتت مظلته خالل �حلفل. وبهذه �ملنا�سبة، تتقدم جامعة �أبوظبي بخال�س 
يف  وم�ساهمتهم  دعمهم  على  �لر�عية  �جلهات  جميع  �إىل  و�لعرفان  �ل�سكر 
لل�سيار�ت:  �لغربية  �إجن��اح هذ� �حلدث."  وق��ال مالكومل كوبر، مدير عام 
لتعزيز  �لفر�سة  �أمامنا  �أت��اح  �ل��ذي  �خلريجني  ملتقى  يف  بامل�ساركة  "نعتز 
�أبوظبي، حيث  �إم��ارة  �جلامعات يف  بكريات  �لتي جتمعنا  �لتعاون  عالقات 
حر�ست �لغربية لل�سيار�ت على �لعمل مع جامعة �أبوظبي يف عدة منا�سبات 
�أع�ساء  لي�سبحو�  و�خلريجني  �لطلبة  متكني  �إىل  �لر�مية  جهودها  لرفد 
فاعلني يف �ملجتمع وقادرين على و�سع ب�سمة يف م�سرية �لتطور �لقت�سادي 
للدولة."  من جهتها، قالت كيلي �آن بالكبورن، مدير �أول يف ق�سم �لتوظيف 

وعالقات �خلريجني يف �جلامعة: "�أ�سعدنا با�ست�سافة خريجي �جلامعة يف 
�إىل �لإم��ار�ت خ�سي�ساً حل�سور  �مللتقى، و�ل��ذي قدم بع�سهم من بلده  هذ� 
�سهدتها  �لتي  �لتطور�ت  و��ستعر��س  تكرميهم  على  حر�سنا  حيث  �حلفل، 
�أمامهم."  وكجزء من �حل��دث، كرمت �جلامعة  �ل�سنني  �جلامعة على مر 
خريجة �لهند�سة �لكيميائية، ف�سيلة حنيفة، على �إ�سهاماتها �ملتميزة يف دعم 
م�سرية طلبة �جلامعة �ملهنية ودخولهم �سوق �لعمل، حيث �ساعدت عدد�ً من 

�لطلبة يف �حل�سول على فر�س وظيفية يف موؤ�س�سات مرموقة يف �لدولة. 
ومتكن �خلريجون من �لدخول يف �ل�سحب على �سيارة جيب كومبا�س موديل 

من �لغربية لل�سيار�ت وطقم �أملا�س من جموهر�ت �لأمرية.   2019
و�سمل �حلفل رعاية باقة من �ملوؤ�س�سات و�ل�سركات �ملرموقة �ملحلية و�لعاملية 
دب��ي، فندق  99، فندق و�أجنحة م��اري��وت مرفاأ  �لأخ���رى مبا يف ذل��ك ليفل 

�سكاي هوب جريوكوبرت،  دو�سيت،  كنز   2 دي  فندق  دب��ي،  ميلينيوم  جر�ند 
�ساكور  �أبوظبي،  عياد�ت جويل  كورنر،  كيه  �لطبية،  للرعاية  مركز �جلودة 
بر�ذرز، متجر �سكارفيت، يوروبكار، �سركة "يو بي �آي �أم"، ليفالين ويلن�س، 
ليت�س  كافية  �ملثايل،  �ل��وزن  نيت�سر، مركز  �وف  ديفيز، مركز هاو�س  فيم�س 
تالك ل�سي �ند تي، باندور�، نادي �ساطئ �ل�سعديات، نيل هوليك�س د�ي �سبا، 
منذ  �أبوظبي  جامعة  وخرجت  لندن.  �أُف  ليوبولدز  ومطعم  يتيم،  نظار�ت 
تاأ�سي�سها عام 2003 �أكر من 16،000 طالبا وطالبة مبا يف ذلك كوكبة 
من �خلريجني و�خلريجات لدفعة عام �لت�سامح �لتي بلغت 1782 خريجاً 
لر�مج  دره���م  مليون   13 نحو  خ�س�ست  ق��د  �جلامعة  وك��ان��ت  وخ��ري��ج��ة. 
�لدر��سي  �لعام  �لثاين من  �لف�سل  �ملالية خالل  و�مل�ساعد�ت  �لدر��سية  �ملنح 
وتقدم �جلامعة بر�مج �ملنح �لدر��سية و�مل�ساعد�ت �ملالية   .2019-2018
منذ  �سملت  حيث  �مل��ح��دود،  �ل��دخ��ل  م���و�رد  ذوي  �أو  �ملتفوقني  �لطلبة  �إىل 
تاأ�سي�سها 8،643 طالبا وطالبة حتت مظلة هذه �لر�مج عر منح در��سية 

وم�ساعد�ت مالية بلغت قيمتها �أكر من 151 مليون درهم. 
وخالل �ل�سهر �لف�سيل، �أطلقت �جلامعة مع �سندوق �لزكاة �حلملة �مل�سرتكة  
�أمانة وزكاتنا ح�سانة 1440" مل�ساعدة 500 طالب وطالبة من  "�سبابنا 

خمتلف �جلن�سيات 

تخ�صي�ص جزء من ريع احلفل لربامج املنح الدرا�صية لدعم الطلبة 
الراغبني يف احل�صول على فر�ص تدريبية يف اخلارج
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اأحيانًا، قد توؤدي تغيريات ب�صيطة اإىل حتقيق نتائج مهمة. غالبًا، يتعلق فقدان الوزن حتديدًا باحت�صاب االأرقام. تقول بيث 
مويث، اخت�صا�صية تغذية يف م�صت�صفى بيلفيل )يف اإلينوي(: )يكفي اأن نفكر باأن اجل�صم ي�صبه االآلة. يجب اأن تكون ال�صعرات 
احلرارية التي تدخله م�صاوية لتلك التي تخرج منه. لكن غالبًا ما تفوق ال�صعرات احلرارية التي ي�صتهلكها اجل�صم تلك التي 

ي�صرفها عند معظم النا�ص. يكفي اإحداث تغيري ب�صيط لتح�صني الو�صع(.
ال بد من ا�صتهالك 3500 �صعرة حرارية الكت�صاب ن�صف كيلوغرام. بالتايل، اإذا فقدت مئة �صعرة حرارية يوميًا طوال �صنة 

)من خالل تخفيف كمية الطعام امل�صتهلكة اأو تكثيف التمارين الريا�صية(، فيمكنك اأن تفقد خم�صة كيلوغرامات �صنويًا.
غري اأن اللجوء اإىل حمية غذائية �صارمة تفر�ص التخلي عن جميع ماأكوالتك املف�صلة لن ينفع على املدى الطويل. تعترب 
كايتي دوغان، اخت�صا�صية تغذية يف جامعة �صانت لوي�ص لل�صحة العامة، اأن تعليم النا�ص كيفية اإحداث تغيريات ب�صيطة يف 

نظامهم هو الطريقة الوحيدة التي ت�صمن حتقيق النتائج املن�صودة.

يف �أمل جديد للم�سابني مبر�س مناعي نادر ومميت يعرف 
جينيًّا  عالًجا  �لباحثون  ��ستخدم  )�لفقاقيع(،  مر�س  با�سم 
ف��اإن هذ�  ع��الج حمتمل، وح�سب �خل��ر�ء  جتريبيًّا لتطوير 
�لذين  �لأطفال  ب�سبب طفرة جينية، جتعل  �ملر�س يحدث؛ 
تعمل  ول  �ل�سديد،  �ملناعة  نق�س  م��ن  يعانون  بها  ي��ول��دون 
عر�سة  يجعلهم  ما  �سحيح؛  ب�سكل  �ملناعية  �خلاليا  معهم 

كل  بني  من  و�ح���ًد�  ت�سيب  حالة  وه��ي  بالعدوى،  لالإ�سابة 
ملنع  متطرفة  �إج���ر�ء�ت  وتتطلب  جديد،  مولود  �أل��ف   50
�لإ�سابة، ويف �إحدى �حلالت �ل�سهرية، عا�س �سبي يف فقاعة 
بال�ستيكية معقمة حتى وفاته يف عمر 12 عاًما،  ومن هنا 

جاءت ت�سمية �ملر�س.
�ل�سعبة يعتمد  �أف�سل عالج لهذه �حل��الت  كان  �لآن  وحتى 

مع  �ملتطابقة  �لأ�سقاء  من  �لعظم  نخاع  زرع  ��ستخد�م  على 
�لأن�سجة ل�ستعادة �ملناعة، لكن نظًر� لأن �لعديد من �ملر�سى 
ل يتمتعون باأخوة متطابقة، يلجاأ �لأطباء غالًبا �إىل مترعني 
�آخرين، ومثل هذه �لترعات ميكن �أن حت�سن �سحة �ملر�سى، 
كاملة،  تنتج مناعة  �أن  �لأحيان ل ميكن  لكنها يف كثري من 
للغاية،  و�ع��ًد�  يبدو  �لعالج �جليني  �أن  �ل�سبب يف  هو  وه��ذ� 
ومع ذلك فاإن تقنيات �لعالج �جليني �ل�سابقة �إما مل ت�ستعد 
�آثار جانبية خطرية،  �أ�سفرت عن  �أو  �ملناعة  بالكامل وظيفة 

مثل �سرطان �لدم.
در��سة  يف  �ملو�سوف  �جلينات  ع��الج  يف  تقدًما  �أن  يبدو  �لآن 
جديدة �سادرة عن جملة نيو �إجنلند �لطبية، �أدى �إىل �إنتاج 
ما  �سغار؛  مر�سى  ثمانية  يف  باأمان  قوية  مناعية  ��ستجابة 
ثمانية  �سارك  �أم��اًل جديًد�؛ حيث  و�لأطباء  �لعائالت  مينح 
�أعمارهم  ت���رت�وح  جميعهم  �ل��ت��ج��رب��ة،  يف  م�سابون  �أط��ف��ال 
بني 2 و14 �سهًر�، ومل يكن لدى �أي منهم �أخوة متطابقة، 
عالج  ومت  �سابقة،  بالتهابات  م�سابني  كانو�  منهم  و�لعديد 

�أربعة منهم يف م�ست�سفى و�أربعة يف م�ست�سفى �آخر.
�أخذ �لأطباء عينات من نخاع عظام كل طفل جلمع �خلاليا 
�جل��ذع��ي��ة �مل��ك��ون��ة ل��ل��دم، ث��م تلقى ك��ل ط��ف��ل ج��رع��ات عالج 
و�إعد�دهم  لديهم،  �مل��وج��ودة  �ملناعة  على  للق�ساء  كيميائي 
لإعادة بناء خاليا �سليمة بن�سخة م�سححة من �جلني �ملتحور 
�لذي ت�سبب يف حدوث هذه �لطفرة من �لأ�سا�س، و�لذي �أدخله 
�لباحثون يف �خلاليا �جلذعية �ملكونة للدم للر�سع با�ستخد�م 
فريو�س غري ن�سط، ثم مت �سخها يف �لأطفال حديثي �لولدة 
على �أمل �أن يحفز وظيفة �ملناعة �لطبيعية، وبعد ثالثة �إىل 
�أربعة �أ�سهر، كان �سبعة من �لأطفال ينتجون �أنو�ًعا متعددة 

��ستجابة مناعية  �لطبيعية، ويحققون  �ملناعية  من �خلاليا 
�سحية عاجلت �لعديد من �لإ�سابات �ل�سابقة للر�سع.

وجن���ح ه���ذ� �ل��ع��الج ب�سكل ك����اٍف؛ ب��ح��ي��ث مت��ك��ن �أرب���ع���ة من 
دفعات  على  �حل�سول  عن  �لتوقف  من  �لنهاية  يف  �لأط��ف��ال 
م�سادة لالأج�سام �مل�سادة، و�لتي ي�ستخدمها �لأطباء غالًبا؛ 
ا ��ستجابات طبيعية للقاحات  لتعزيز �ملناعة، كما ظهرت �أي�سً

طبيعي  ب�سكل  ويتطورون  ينمون  �لأط��ف��ال  وظ��ل  �لطفولة، 
خالل فرتة ت�سل �إىل عامني من �ملتابعة، �نتهت يف �سبتمر 
من  مزيًد�  وحتتاج  �أولية،  �لنتائج  �أن  من  وبالرغم  �ملا�سي، 
�حلاليني،  للمر�سى  �لأج��ل  طويلة  �ملتابعة  وكذلك  �لبحث، 
لكن �لباحثني ياأملون يف �أن توفر هذه �لتقنية م�ستقباًل �أكر 

�إ�سر�ًقا للعائالت �لتي تعاين من هذ� �لت�سخي�س �ملوؤمل.

اأمل جديد.. عالج جيني حمتمل لـمر�ض الفقاقيع املميت

�لهدف  �ل���وزن  ف��ق��د�ن  يكون  كثريين،  �إىل  )بالن�سبة  تو�سح: 
بالن�سبة  د�ئ��م  �سر�ع  �إن��ه  ج��دي��دة.  �سنة  كل  بد�ية  يف  �لأ�سا�سي 
ماليني  ي��ج��ّرب  �لأوق�����ات،  جميع  يف  �لأم��ريك��ي��ني.  معظم  �إىل 
�سرعان  لكن  �ل���وزن،  لفقد�ن  خمتلفة  غذ�ئية  حميات  �لنا�س 
عاد�تهم  ي�سرتجعون  حني  فقدوه  �ل��ذي  �ل��وزن  ي�ستعيدون  ما 
�لغذ�ئية �لقدمية. تق�سي �خلطوة �لأ�سا�سية باإحد�ث تغيري�ت 
على  للحفاظ  للتنفيذ  وقابلة  وو�قعية  منطقية  تكون  ب�سيطة 
دوماً  عمالئها  من  تطلب  �إنها  دوغ��ان  �ملحققة(.تقول  �لنتائج 
ذلك  بعد  يفكرو�  �أن  على  وي�سربونه  ياأكلونه  م��ا  ك��ل  ت��دوي��ن 
فرتة  )خ��الل  يطّبقوها:  �أن  ميكن  �لتي  �ل�سغرية  بالتغيري�ت 
و�سبعة  ث��الث��ة  ب��ني  ف��ق��د�ن  يف  ب�سيط  تغيري  ي�ساهم  ق��د  �سنة، 
�أن  �أظن  �سيء.  �لنف�س من كل  كيلوغر�مات. ل د�عي حلرمان 
�لنا�س ل يحققون هدفهم ب�سبب هذه �ل�سو�بط كلها. ل د�عي 

للتخلي عن طعامك �ملف�سل(.
�إىل  و����س��ت��ن��اد�ً  �ل�����س��ح��ة  �خت�سا�سيي  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 

 24 ت�سمل  يلي لئ��ح��ة  م��ا  نعر�س يف  جت��ارب��ه��م، 
طريقة لفقد�ن �لوزن:

�حلليب  م�ستقات  ��ستهالك  م��ن  حت��ّول   1-
�لد�سم.  قليلة  منتجات  �إىل  �لد�سم  �لكاملة 
غذ�ئية  وج���ب���ات  ث����الث  ت�����س��ت��ه��ل��ك  ك��ن��ت  �إذ� 
يومياً، فيمكنك توفري مئتي �سعرة حر�رية 
�أنك ت�ستطيع فقد�ن ع�سرة  يومياً، ما يعني 

كيلوغر�مات يف �ل�سنة �ملقبلة.
�لطبق  تقا�سم  �ملطعم،  �إىل  �لذهاب  عند   2-
كنت  �إذ�  �ل���وج���ب���ة.  ك��م��ي��ة  ن�����س��ف  وت����ن����اول 
فقط،  �لأ���س��ب��وع  م��رت��ني يف  �مل��ط��ع��م  تق�سد 

لفقد�ن  تكفي  ح��ر�ري��ة  �سعر�ت  ف�ستوّفر 
خم�سة كيلوغر�مات �سنوياً.

��ستهالك  تخفيف  على  �ح��ر���س   3-
ع�سري  ��ستعمل  و�ملارغرين.  �لزبدة 

�لزيت.  ب���دل  �لأط���ب���اق  �ل��ت��ف��اح يف 
ج������ّرب ���س��ل�����س��ات خ���ال���ي���ة من 

بنكهة  ومطّعمة  �ل��د���س��م 

�مللح(.  با�ستهالك  لك  ت�سمح  ل  �سحتك  كانت  �إذ�  )�إل  �لزبدة 
�ملحم�س �سباحاً  �لزبدة مع �خلبز  تناول  �ل�ستغناء عن  يكفي 

لفقد�ن خم�سة كيلوغر�مات.
مع  �ليخنة  �أو  �لع�سيدة  �أو  �حل�ساء  حت�سري  على  �حر�س   4-
نزع طبقة �لدهون �لتي تطفو على �سطح �لطبق. ي�ساهم هذ� 

�لأمر يف توفري مئة �سعرة حر�رية يف �حل�سة �لغذ�ئية.
�خرت  �لدهون.  قليل  حب�س  �أو  دجاج  �أو  بقر  حلم  تناول   5-
�أن��و�ع��اً ل حتتوي على ده��ون كثرية و�ح��ر���س على ن��زع جميع 

�لأجز�ء �لدهنية من �للحوم.
-6 هل �أنت معتاد على �سرب كوب كبري من �لع�سري �سباحاً؟ 
�أي منتج ت�سربه بكوب من ع�سري �لرتقال �لطبيعي  ��ستبدل 
نف�سه  �لوقت  و�ستح�سل يف  �سعرة حر�رية  مئة  بذلك  و�ستوفر 

على بع�س �لألياف �ملفيدة.
ت�سبه  �لتي  �للحمية  غري  �ملنتجات  تتو�فر   7-
على  حتتوي  ل  لكنها  و�ل��رغ��ر،  �لنقانق 
حل����وم ط��ب��ي��ع��ي��ة يف ج��م��ي��ع �لأ�����س����و�ق. 
حت��ت��وي ه���ذه �مل��ن��ت��ج��ات غ��ال��ب��اً على 
ن�سف �ل�سعر�ت �حلر�رية �ملوجودة 

يف �للحوم �لعادية.
�لقهوة  ���س��رب  يف  ت��ف��رط  ل   8-
�لكابوت�سينو  ����س��ت��ب��دل  ي��وم��ي��اً. 
�ل�سكر  مع  �لعادية  بالقهوة  مثاًل 
�ل���س��ط��ن��اع��ي ل��ف��ق��د�ن �أك���ر من 
خ��م�����س��ة ك���ي���ل���وغ���ر�م���ات يف 

�ل�سنة.
و��ستبدلها  �ملقلية  �لبطاطا  رقائق  ��ستهالك  عن  �متنع   9-
 90 �ستوفر بذلك  �أو م�سوية(.  �ملطبوخة )م�سلوقة  بالبطاطا 
�سعرة حر�رية. �إذ� و�ظبت على ذلك يومياً، ف�ستخ�سر �خلم�سة 

كيلوغر�مات �ملن�سودة.
�لريا�سية  �لتمارين  من  دقائق   10 ت�سيف  �أن  تعّلم   10-
�لريا�سة  ممار�سة  �إىل  �لتو�سل  هو  �لأ�سا�سي  �لهدف  يومياً. 
ثالث  �مل�سي  على  �لأم���ر  �قت�سر  ل��و  )ح��ت��ى  دقيقة   30 ط���و�ل 
مر�ت يومياً مدة 10 دقائق يف كل مرة(. بهذه �لطريقة، تفقد 

�ستة كيلوغر�مات هذه �ل�سنة.
حر�رية  ���س��ع��ر�ت  ع��ل��ى  ي��ح��ت��وي  �ل���ذي  �خل��ب��ز  ����س��ت��ب��دل   11-
م��رت��ف��ع��ة ب��خ��ب��ز �ل��ق��م��ح ح��ب��ة ك��ام��ل��ة. ه��ك��ذ� ت��وف��ر م��ئ��ة �سعرة 
�حلبوب  منافع  من  وت�ستفيد  �لو�حد  �ل�سندويت�س  يف  حر�رية 

�لكاملة.
-12 غرّي �أنو�ع �جلبنة �لتي ت�ستهلكها. ��ستبدل جبنة �ل�سيدر 
�أو �جلبنة �لأمريكية باملوز�ريال �خلالية من �لد�سم و�ستخ�سر 

خم�سة كيلوغر�مات هذه �ل�سنة.
-13 ��ستبدل ملعقتني كبريتني من �ملايونيز �لعادي مبلعقتني 

كبريتني من �ملايونيز قليل �لد�سم يف �ل�سندويت�سات.
�ل�سفار  يحتوي  �لبي�س.  �سفار  ��ستهالك  عن  توقف   14-
عن  بديلة  �أن��و�ع��اً  ت��ن��اول  و�لكول�سرتول.  �ل��ده��ون  جميع  على 
بدل  و�سفة  �أي  يف  بي�ستني  زلل  ��ستعمال  ميكنك  �أو  �لبي�س 

و�سع بي�سة كاملة.
فال  �ملايكرويف،  يف  ر  ُيح�سَّ �لذي  �لف�سار  حتب  كنت  �إذ�   15-
�لد�سم  �لقليل  �ل��ن��وع  ت�ستهلك  �أن  يكفي  ع��ن��ه.  للتخلي  د�ع���ي 
وفقد�ن  �حل��ر�ري��ة  و�ل�����س��ع��ر�ت  �ل��ده��ون  م��ن  كثري  لتوفري 

خم�سة كيلوغر�مات �إذ� كنت تتناوله كل ليلة.
�لعادي  �ل�سكر  م��ك��ان  �ل�سكر  ب��دي��ل  ��ستعمل   16-
�سكر  م��ل��ع��ق��ت��ي  ت�����س��ع  ك��ن��ت  �إذ�  �لأط����ب����اق.  يف ج��م��ي��ع 
�أخرتني  وملعقتني  �ملثّلج  �ل�ساي  ك��وب  يف  �سغريتني 
ب�سهولة  ت��ف��ق��د  �أن  فيمكنك  �ل��ف��ط��ور،  ح��ب��وب  ف���وق 

خ��م�����س��ة ك��ي��ل��وغ��ر�م��ات م���ن خ���الل �ل��ل��ج��وء �إىل 
�ل�سكر �لبديل.

-17 ��ستبدل �مل�سروب �لغازي �لذي تتناوله 
بعد �لظهر مب�سروب غازي يخلو من �ل�سكر 

لتوفري 150 �سعرة حر�رية يومياً.
�لغازي  �مل�����س��روب  تتقبل  ل  ك��ن��ت  �إذ�    18-

�خل�����ايل م���ن �ل�����س��ك��ر، ي��ك��ف��ي ت��خ��ف��ي�����س ح�سة 
تتناول  ك��ن��ت  �إذ�  �مل�����س��ت��ه��ل��ك��ة.  �ل���غ���ازي  �مل�������س���روب 

�لأ�سغر  باحلجم  ��ستبدله  �ل�سباح،  يف  �لكبري  �حلجم 
لتوفري 200 �سعرة حر�رية يومياً، ما يعني فقد�ن حو�ىل 

�ل�سنة. هذه  كيلوغر�مات   10
-19 �لتحكم بحجم �حل�سة �لغذ�ئية �أمر �أ�سا�سي عند تناول 
غر�ماً.   85 ح���و�ىل  �ل��و�ح��دة  �للحم  ح�سة  ت�����س��اوي  �ل��ل��ح��وم. 
هذه  �أ���س��ع��اف  ث��الث��ة  �أو  �سعَفي  �ل��ن��ا���س  معظم  ي�ستهلك  لكن 

�لكمية. حاول �لكتفاء بح�سة و�حدة يف كل وجبة غذ�ئية.
�إذ�  �لعمل.  يف  �مل�سعد  ب��دل  يومياً  �ل�سالمل  ��ستعمل   20-
م�����ر�ت مثاًل(،  �أرب������ع  �أو  ي��ك��ف��ي )ث�����الث  ون���زل���ت مب���ا  ���س��ع��دت 

ف�ستوفر مئة �سعرة حر�رية �أي�ساً.
-21 توقف عن ��ستهالك �سل�سات �ل�سلطة �جلاهزة )حتتوي 
بكمية  و��ستبدلها  ح��ر�ري��ة(  �سعرة   150 على  ملعقتني  ك��ل 
مو�زية من �ل�سل�سات �خلالية من �لد�سم )حو�ىل 40 �سعرة 

حر�رية( لتوفري مئة �سعرة تقريباً. 
�ستوفر  �ل��ط��ع��ام.  م��ن  ن��وع  �أي  ��ستهالك  يف  تفرط  ل   22-
�لكبرية  �لرغر  وجبة  ��ستبد�ل  عند  ح��ر�ري��ة  �سعرة   300
�أ�سبوعياً  مرتني  �لقاعدة  ه��ذه  تطبيق  يكفي  �سغرية.  بوجبة 

لفقد�ن كيلوغر�مات كثرية.

�سعرة  مئة  لتوفري  طبخه  بعد  �لدجاج  �سدر  جلد  �نزع   23-
حر�رية يف كل مرة.

�ل�سوكول  �أو  �ل�سكاكر  �أو  �لب�سكويت  بر�س  ر���س  ب��دل   24-
�لتوت  �لكتفاء مبلعقتني �سغريتني من  �ملثلجات، ميكن  على 

�لطازج لتوفري مئة �سعرة حر�رية.

ا�صرتاتيجيات على املدى الطويل
تق�سي  و)�لعجائبية(!  �لر�ئجة  �حلميات  ب��اأح��دث  تهتمو�  ل 
��سرتجاع  دون  م����ن  �ل�������وزن  ل���ف���ق���د�ن  �ل���وح���ي���دة  �ل���ط���ري���ق���ة 
وتكثيف  �لطعام  من  �أقل  كمية  بتناول  �ملفقودة  �لكيلوغر�مات 
�لتمارين �لريا�سية. تبدو �لعملية ب�سيطة، لكنها تتطلب كثري�ً 

من �لن�سباط.

املرحلة االأولية
�لوزن.  فقد�ن  �إىل  يدفعك  �ل��ذي  �ل�سبب  حت��دد  �أن  يجب   •
ذلك  فعل  �أر�دو�  �إذ�  �إل  �لغذ�ئية  حميتهم  يف  �لنا�س  ينجح  ل 
�أو  )زوج���ة  �آخ���ر  ل�سخ�س  �إر����س���اًء  ولي�س  �خل��ا���س��ة  مل�سلحتهم 
�لزمالء  ل���ق���اء  م��ع��ي��ن��ة )م���ث���ل  م��ن��ا���س��ب��ة  �أو حل�����س��ور  ح��ب��ي��ب( 

�لقد�مى(.
• قبل بدء �حلمية، من �لأف�سل 

حت�������������س������ري ي������وم������ي������ات 
ل���ت���دوي���ن �مل����اأك����ولت 

و�مل�������������س������روب������ات 
�مل�������س���ت���ه���ل���ك���ة 
وح�������������ج�������������م 
�ل���ت���م���اري���ن 
�سية  يا لر �
خ�����������������������الل 
ب�سعة �أيام. 
ك  عد ت�سا

زيادة  يف  �ل�سبب  كانت  �لتي  �ل��ع��اد�ت  حتديد  يف  �خل��ط��وة  ه��ذه 
وزنك.

حتريك اجل�صم
�لأقد�م،  على  �سري�ً  �إ�سافية  م�سافة  �قطع  باحلركة:  �ب��د�أ   •
بعيد  مكان  يف  �ل�سيارة  �رك��ن  �مل�سعد،  ب��دل  �ل�سالمل  ��ستعمل 
من موقف �ل�سيار�ت… �ملهم هو �أن تقوم بكل ما يلزم لتعزيز 

�لن�ساط �جل�سدي.
• �تبع برناجماً ريا�سياً: مار�س �لن�ساطات �لتي حتبها )م�سي، 
 30 م��دة  �مل�سي  ي�ساهم  يومياً.  دقيقة   30 م��دة  �سباحة…( 

دقيقة يومياً يف حرق �لدهون وفقد�ن �لوزن.

اختيار الطعام املنا�صب
و�ل�سعر�ت  �ل���ده���ون  ����س��ت��ه��الك  تخفي�س  ع��ل��ى  �ح���ر����س   •
�ملاأكولت ملجرد  �إ�سافية من  تناول كمية  �حلر�رية. ل ميكنك 

�أنها خالية من �لدهون.
�لطازجة،  و�ل��ف��اك��ه��ة  �خل�����س��ار  م��ن  ك��ب��رية  ك��م��ي��ة  ت��ن��اول   •
و�للحوم  �لد�سم،  قليلة  �حلليب  وم�ستقات  �لكاملة،  و�حلبوب 
غ���ري �ل��ده��ن��ي��ة، و�ل����دو�ج����ن و�لأ�����س����م����اك، وك��م��ي��ة ق��ل��ي��ل��ة من 

�حللويات.
يومياً. ماء  �أكو�ب  وثمانية  �ستة  بني  • ��سرب 

على  حتتوي  �لتي  �ملف�سلة  ماأكولتك  من  نف�سك  حترم  • ل 
ن�����س��ب��ة م��رت��ف��ع��ة م���ن �ل�����س��ع��ر�ت �حل����ر�ري����ة، ب���ل ي��ك��ف��ي تنظيم 
وقٍت  م��ن  د�سمة  وج��ب��ة  ت��ن��اول  ميكنك  ��ستهالكها.  طريقة 

�إىل �آخر. تذكر �أنك م�سوؤول عما تاأكله.
بحذر. �ملاأكولت  �أغلفة  • �قر�أ 

حتكم بحجم احل�ص�ص الغذائية
�إحدى �لطرق �لأكر  �لغذ�ئية هو  �لتحكم بحجم �حل�سة 

فاعلية لفقد�ن �لوزن �لز�ئد وعدم ��سرتجاعه.
• ��ستعمال �أطباق �سغرية: تناول �لطعام يف طبق �ل�سلطة 
بدل �لطبق �لرئي�س �لكبري. قد ت�سعر باأنك 
�أكر حجماً  �لطبق  كان  �إذ�  تاأكل كثري�ً 

ومليئاً بالطعام.
�سهرياً:  �لوجبات  حجم  مر�قبة   •
من  للتاأكد  معيناً  مقيا�ساً  ��ستعمل 

عدم زيادة حجم �حل�سة �لو�حدة.
بالألياف  غنية  م��اأك��ولت  تناول   •
ك��ث��رية ون�سبة  ���س��و�ئ��ل  حت��ت��وي على 
�حلر�رية:  �ل�سعر�ت  من  منخف�سة 
بال�سبع من  �ست�سعر  �لطريقة  بهذه 
ك���ب���رية من  ن�����س��ب��ة  ����س��ت��ه��الك  دون 

�ل�سعر�ت.
وجتنب  ب���ب���طء  �ل���ط���ع���ام  ت���ن���اول   •

�لإفر�ط يف �لأكل.

ال داعي للتخلي عن طعامك املف�صل

فقدان الوزن.. تغيريات ب�سيطة يف نظامك الغذائي 
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منوذج اإعالن الن�صرعن التجديد 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /      

�ملالك : �لتميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم :  119076
باإ�سم: �حلياة ببلي�سنغ كومبني ليمتد

وعنو�نه: كينزينجتون �سنرت ، 66  هامر�سميث رود ، لندن، دبليو 14
8 يو دي ، �جنلرت�.

بتاريخ:2011/01/31 و�مل�سجلة حتت �لرقم : 130456 
�صورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�سلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :16
�ل�سحف.

�حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�سر �سنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء حلماية يف: 2018/09/09 
وحتى تاريخ: 2028/09/09

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�شاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء 21 مايو  2019 �لعدد 12637 

EAT 37270

منوذج اإعالن الن�صرعن التجديد 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /      

�ملالك: �لتميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: 125049
باإ�سم : مبادلة كابيتالند  للعقار�ت - ذ.م.م  

وعنو�نه: �س.ب. 30398، �أبوظبي،  �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
بتاريخ: 2011/02/14 و�مل�سجلة حتت �لرقم: 125049 

�صورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�سلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :16
�حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�سر �سنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء حلماية يف: 2019/01/25 

وحتى تاريخ: 2029/01/25

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�شاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء 21 مايو  2019 �لعدد 12637 

EAT 38130

منوذج �إعالن �لن�سرعن �لتجديد 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /      

�ملالك: �لتميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: 125051
باإ�سم : مبادلة كابيتالند  للعقار�ت - ذ.م.م  

وعنو�نه: �س.ب. 30398، �أبوظبي،  �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
بتاريخ: 2011/02/14 و�مل�سجلة حتت �لرقم: 125051 

�صورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�سلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :35
�حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�سر �سنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء حلماية يف: 2019/01/25 

وحتى تاريخ: 2029/01/25

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�شاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء 21 مايو  2019 �لعدد 12637 

EAT 38131

منوذج اإعالن الن�صرعن التجديد 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /      

�ملالك: �لتميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: 125052
باإ�سم : مبادلة كابيتالند  للعقار�ت - ذ.م.م  

وعنو�نه: �س.ب. 30398، �أبوظبي،  �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
بتاريخ: 2011/02/14 و�مل�سجلة حتت �لرقم: 125052 

�صورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�سلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :36
�حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�سر �سنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء حلماية يف: 2019/01/25 

وحتى تاريخ: 2029/01/25

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�شاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء 21 مايو  2019 �لعدد 12637 

EAT 38132

منوذج اإعالن الن�صرعن التجديد 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /      

�ملالك: �لتميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: 125057
باإ�سم : مبادلة كابيتالند  للعقار�ت - ذ.م.م  

وعنو�نه: �س.ب. 30398، �أبوظبي،  �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
بتاريخ: 2011/02/14 و�مل�سجلة حتت �لرقم: 125057 

�صورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�سلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :45
�حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�سر �سنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء حلماية يف: 2019/01/25 

وحتى تاريخ: 2029/01/25

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�شاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء 21 مايو  2019 �لعدد 12637 

EAT 38137

منوذج اإعالن الن�صرعن التجديد 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /      

�ملالك: �لتميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: 119065
باإ�سم : كالولوجي �سكينكري �إل �إل �سي

�لوليات   ،  90272 كاليفورنيا   ، بالي�سيد�س  با�سيفيك   ،32 رقم  �نتيوك،  �سارع   15332 وعنو�نه: 
�ملتحدة �لأمريكية.    

بتاريخ:2011/01/31  و�مل�سجلة حتت �لرقم: 130510 
�صورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�سلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :3
م�ستح�سر�ت جتميل. 

�حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�سر �سنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء حلماية يف: 2018/09/08 
وحتى تاريخ: 2028/09/08

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�شاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء 21 مايو  2019 �لعدد 12637 

EAT 38136

منوذج اإعالن الن�صرعن التجديد 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /      

�ملالك: �لتميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: 119064
باإ�سم : �فكو نيوزيالند ليمتد

وعنو�نه:  مكتب �فكو �لرئي�سي ، �ستيت هاي و�ي 1 ، هوروتيو ، و�يكاتو ، نيوزيالند�.
بتاريخ:2015/10/04  و�مل�سجلة حتت �لرقم: 119064 

�صورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�سلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :29
�لزيوت   ، �لأخ���رى  �لأل��ب��ان  ومنتجات  �حلليب   ، �للحوم  خال�سات   ، �للحوم  ومنتجات  �للحوم 

و�لدهون �ل�ساحلة لالأكل. 
�حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�سر �سنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء حلماية يف: 2018/09/08 

وحتى تاريخ: 2028/09/08

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�شاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء 21 مايو  2019 �لعدد 12637 

EAT 39990

منوذج اإعالن الن�صرعن التجديد 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /      

�ملالك: �لتميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: 31596
باإ�سم : جون�س�ون �أند جون�س�ون

�لوليات    ،  08933  ، ، نيوجري�سي  ، نيو برنزويك  �أند جون�سون بالز�  وعنو�نه: و�ن جون�سون 
�ملتحدة �لأمريكية.   

بتاريخ: 2000/10/07 و�مل�سجلة حتت �لرقم: 31596 
�صورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�سلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :10
�حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�سر �سنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء حلماية يف: 2019/06/01 

وحتى تاريخ: 2029/06/01

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�شاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء 21 مايو  2019 �لعدد 12637 

EAT 42276

منوذج اإعالن الن�صرعن التجديد 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /      

�ملالك: �لتميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: 125053
باإ�سم : مبادلة كابيتالند  للعقار�ت - ذ.م.م  

وعنو�نه: �س.ب. 30398، �أبوظبي،  �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
بتاريخ: 2011/02/14 و�مل�سجلة حتت �لرقم: 125053 

�صورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�سلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :37
�حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�سر �سنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء حلماية يف: 2019/01/25 

وحتى تاريخ: 2029/01/25

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�شاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء 21 مايو  2019 �لعدد 12637 

EAT 38133

منوذج اإعالن الن�صرعن التجديد 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /      

�ملالك: �لتميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: 125054
باإ�سم : مبادلة كابيتالند  للعقار�ت - ذ.م.م  

وعنو�نه: �س.ب. 30398، �أبوظبي،  �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
بتاريخ: 2011/02/14 و�مل�سجلة حتت �لرقم: 125054 

�صورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�سلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :40
�حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�سر �سنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء حلماية يف: 2019/01/25 

وحتى تاريخ: 2029/01/25

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�شاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء 21 مايو  2019 �لعدد 12637 

EAT 38134

منوذج اإعالن الن�صرعن التجديد 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /      

�ملالك: �لتميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: 125055
باإ�سم : مبادلة كابيتالند  للعقار�ت - ذ.م.م  

وعنو�نه: �س.ب. 30398، �أبوظبي،  �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
بتاريخ: 2011/02/14 و�مل�سجلة حتت �لرقم: 125055 

�صورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�سلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :41
�حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�سر �سنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء حلماية يف: 2019/01/25 

وحتى تاريخ: 2029/01/25

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�شاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء 21 مايو  2019 �لعدد 12637 

EAT 38135

منوذج اإعالن الن�صرعن التجديد 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /      

�ملالك: �لتميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: 125056
باإ�سم : مبادلة كابيتالند  للعقار�ت - ذ.م.م  

وعنو�نه: �س.ب. 30398، �أبوظبي،  �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
بتاريخ: 2011/02/14 و�مل�سجلة حتت �لرقم: 125056 

�صورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�سلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :43
�حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�سر �سنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء حلماية يف: 2019/01/25 

وحتى تاريخ: 2029/01/25

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�شاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء 21 مايو  2019 �لعدد 12637 

EAT 39740

منوذج اإعالن الن�صرعن التجديد 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /      

�ملالك: �لتميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: 31594
باإ�سم : جون�س�ون �أند جون�س�ون

�لوليات    ،  08933  ، ، نيوجري�سي  ، نيو برنزويك  �أند جون�سون بالز�  وعنو�نه: و�ن جون�سون 
�ملتحدة �لأمريكية.   

بتاريخ: 2000/10/04 و�مل�سجلة حتت �لرقم: 31594 
�صورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�سلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :10
�حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�سر �سنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء حلماية يف: 2019/06/01 

وحتى تاريخ: 2029/06/01

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�شاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء 21 مايو  2019 �لعدد 12637 

EAT 42289

منوذج اإعالن الن�صرعن التجديد 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /      

�ملالك: �لتميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: 128518
باإ�سم : �ل�سركة �لبحرية و�لتجارة �لعاملية �س.ذ.م.م.

وعنو�نه: �س.ب. 70 ، دبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
بتاريخ: 2011/02/14 و�مل�سجلة حتت �لرقم: 128518 

�صورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�سلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :32
�حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�سر �سنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء حلماية يف: 2019/04/23 

وحتى تاريخ: 2029/04/23

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�شاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء 21 مايو  2019 �لعدد 12637 

EAT 44140

منوذج اإعالن الن�صرعن التجديد 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /      

�ملالك: �لتميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: 128519
باإ�سم : �ل�سركة �لبحرية و�لتجارة �لعاملية �س.ذ.م.م.

وعنو�نه: �س.ب. 70 ، دبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
بتاريخ: 2011/02/14 و�مل�سجلة حتت �لرقم: 128519 

�صورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�سلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :35
�حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�سر �سنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء حلماية يف: 2019/04/23 

وحتى تاريخ: 2029/04/23

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�شاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء 21 مايو  2019 �لعدد 12637 

EAT 44141

منوذج اإعالن الن�صرعن التجديد 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /      

�ملالك: �لتميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: 128520
باإ�سم : �ل�سركة �لبحرية و�لتجارة �لعاملية �س.ذ.م.م.

وعنو�نه: �س.ب. 70 ، دبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
بتاريخ: 2011/02/14 و�مل�سجلة حتت �لرقم: 128520 

�صورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�سلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :32
�حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�سر �سنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء حلماية يف: 2019/04/23 

وحتى تاريخ: 2029/04/23

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�شاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء 21 مايو  2019 �لعدد 12637 

EAT 44146

منوذج اإعالن الن�صرعن التجديد 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /      

�ملالك: �لتميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: 128521
باإ�سم : �ل�سركة �لبحرية و�لتجارة �لعاملية �س.ذ.م.م.

وعنو�نه: �س.ب. 70 ، دبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
بتاريخ: 2011/02/14 و�مل�سجلة حتت �لرقم: 128521 

�صورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�سلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :35
�حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�سر �سنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء حلماية يف: 2019/04/23 

وحتى تاريخ: 2029/04/23

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�شاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء 21 مايو  2019 �لعدد 12637 

EAT 44147

منوذج اإعالن الن�صرعن التجديد 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /      

�ملالك: �لتميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: 128522
باإ�سم : �ل�سركة �لبحرية و�لتجارة �لعاملية �س.ذ.م.م.

وعنو�نه: �س.ب. 70 ، دبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
بتاريخ: 2011/02/14 و�مل�سجلة حتت �لرقم: 128522 

�صورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�سلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :32
�حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�سر �سنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء حلماية يف: 2019/04/23 

وحتى تاريخ: 2029/04/23

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�شاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء 21 مايو  2019 �لعدد 12637 

EAT 44152

منوذج اإعالن الن�صرعن التجديد 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /      

�ملالك: �لتميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: 128523
باإ�سم : �ل�سركة �لبحرية و�لتجارة �لعاملية �س.ذ.م.م.

وعنو�نه: �س.ب. 70 ، دبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
بتاريخ: 2011/02/14 و�مل�سجلة حتت �لرقم: 128523 

�صورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�سلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :35
�حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�سر �سنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء حلماية يف: 2019/04/23 

وحتى تاريخ: 2029/04/23

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�شاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء 21 مايو  2019 �لعدد 12637 

EAT 44153

منوذج اإعالن الن�صرعن التجديد 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /      

�ملالك: �لتميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: 129700
باإ�سم : جون�س�ون �أند جون�س�ون

�لوليات    ،  08933  ، ، نيوجري�سي  ، نيو برنزويك  �أند جون�سون بالز�  وعنو�نه: و�ن جون�سون 
�ملتحدة �لأمريكية.   

بتاريخ: 2011/02/03 و�مل�سجلة حتت �لرقم: 129700 
�صورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�سلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :44
�حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�سر �سنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء حلماية يف: 2019/05/27 

وحتى تاريخ: 2029/05/27

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�شاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء 21 مايو  2019 �لعدد 12637 

EAT 44840
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منوذج اإعالن الن�صرعن التجديد 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /      

�ملالك: �لتميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: 131547
باإ�سم : بريت�س �أمريكان توباكو  )بر�ند�س( ليمتد 

وعنو�نه: جلوب هاو�س ، 4 متبل بلي�س  ، لندن ، دبليو �س�ي2�آر 2بي جي ،    �ململكة �ملتحدة. 
بتاريخ: 2011/02/10 و�مل�سجلة حتت �لرقم: 131547 

�صورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�سلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :34
�حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�سر �سنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء حلماية يف: 2019/07/12 

وحتى تاريخ: 2029/07/12

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�شاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء 21 مايو  2019 �لعدد 12637 

EAT 45522

منوذج اإعالن الن�صرعن التجديد 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /      

�ملالك: �لتميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: 131675
باإ�سم : بريت�س �أمريكان توباكو  )بر�ند�س( ليمتد 

وعنو�نه: جلوب هاو�س ، 4 متبل بلي�س  ، لندن ، دبليو �س�ي2�آر 2بي جي ،    �ململكة �ملتحدة. 
بتاريخ: 2011/02/10 و�مل�سجلة حتت �لرقم: 131675 

�صورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�سلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :34
�حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�سر �سنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء حلماية يف: 2019/07/15 

وحتى تاريخ: 2029/07/15

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�شاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء 21 مايو  2019 �لعدد 12637 

EAT 45571

منوذج اإعالن الن�صرعن التجديد 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /      

�ملالك: �لتميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: 131677
باإ�سم : بريت�س �أمريكان توباكو  )بر�ند�س( ليمتد 

وعنو�نه: جلوب هاو�س ، 4 متبل بلي�س  ، لندن ، دبليو �س�ي2�آر 2بي جي ،    �ململكة �ملتحدة. 
بتاريخ: 2011/02/10 و�مل�سجلة حتت �لرقم: 131677 

�صورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�سلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :34
�حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�سر �سنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء حلماية يف: 2019/07/15 

وحتى تاريخ: 2029/07/15

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�شاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء 21 مايو  2019 �لعدد 12637 

EAT 45572

منوذج اإعالن الن�صرعن التجديد 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /      

�ملالك: �لتميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: 131674
باإ�سم : د�نهيل توباكو �أوف لندن  ليمتد 

وعنو�نه: جلوب هاو�س ، 4 متبل بلي�س  ، لندن دبليو �سي2�آر 2بي جي ،  �ململكة �ملتحدة.
بتاريخ: 2011/02/10 و�مل�سجلة حتت �لرقم: 131674 

�صورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�سلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :34
�حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�سر �سنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء حلماية يف: 2019/07/15 

وحتى تاريخ: 2029/07/15

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�شاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
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EAT 45584

منوذج اإعالن الن�صرعن التجديد 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /      

�ملالك: �لتميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: 132764
باإ�سم : �أمريكان- �سيجاريت  كومباين )�وفر�سيز( ليمتد

 وعنو�نه: روت دي فر�ن�س 17 ،  بونكورت 2926 ، �سوي�سر�.
بتاريخ: 2011/1/12 و�مل�سجلة حتت �لرقم: 132764 

�صورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�سلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :34
�حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�سر �سنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء حلماية يف: 2019/08/13 

وحتى تاريخ: 2029/08/13

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�شاد
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EAT 00000 تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / 
بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 184316     بتاريخ :  2012/12/27
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:  /  /  200م

با�س��م: نينغبو ينزهو �سيلف فوتو�لكرتون تكنولوجي كو.، ليمتد 
بروفين�س،  زهيجيانغ  �سيتي،  نينغبو  �إي��ري��ا،  �سنرت  ينزهو  ت��اون،  زهونغونغمياو  فيلج،  كيانزهو  وعنو�نه: 

315194 �ل�سني
وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات : 

معد�ت �نقاذ، خا�سة �نو�ر �لإ�سارة �خلا�سة بالنقاذ ؛ �أنو�ر �لإ�ساءة �خلا�سة بالنقاذ يف �حلالت �لطارئية 
؛ �لأنو�ر �لدو�رة )لالإ�سار�ت( ؛ �أ�سو�ء وما�سة لالإنقاذ )��سار�ت �سوئية( ؛ مفاتيح كهربائية ؛ عدد �إ�سار�ت 
�ملرور �إدو�ت ��سارة ؛ مكر�ت �سوت ؛ �أجهزة �لإنذ�ر وتر�كيب �جهزة �لإنذ�ر ؛ �سريينات �جهزة �إ�سارة تطلق 
�سوت  و�ر�سال  ب�سرية  �دو�ت   LED لل�سوء  باعثة  ثنائيات  بنظام  تعمل  كهربائية  لوحات  ؛  و�سوت  �سوء 

و�سورة
�لو�ق�عة بالفئة: 9

ب�الل�ون �لأبي�س على خلفي�ة  911SIGNALمكتوب���ة بالأح�رف �لالتيني�ة  و�سف �لعالمة :    �لكلم�ة    
و�لكلمة ر�سم هند�سي مميز عبارة عن  �لأرق��ام  –مزدوج- ويف�سل بني  بالتكر�ر  بي�س��اء بنمط كتابة مميز 
خطني منحنني ي�سكالن �سبه قو�سني من �لي�سارلليمني. �خلطني �ملنحنني يبد�آن من �لنقطة بني �لرقم 1 

L وينتهيان يف �أعلى نقطة من �حلرف S و�حلرف
�ل�س��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد ، �أو �إر�ساله 
بالريد �مل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية
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تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /
 جيتيندر� للملكية �لفكرية

بن�سر �لتعديالت �ملو�سحة �أدناه على طلب ت�سجيل
GLOSSYGLOBE :لعالمة �لتجارية �لتالية�

�ملودعة حتت رقم: 284460 بتاريخ: 2017/12/13
�مل�سجلة حتت رقم: 284460 بتاريخ: 2018/08/27

با�س��م: �ي �م كيه �سنغافورة �لقاب�سة �خلا�سة �ملحدودة 
وعنو�نه: 16�سارع كولري رقم 21-07 �نكام بر�فلز �سنغافورة 049318 

وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات: 
تطبيقات �ملوبايل؛ برجمة �لكمبيوتر �أو �ملوبايل؛ ��ست�سار�ت بر�مج �لكمبيوتر وتطبيقات �ملوبايل؛ ت�سميم 
بر�مج �لكمبيوتر وتطبيقات �ملوبايل؛ تاأجري بر�مج �لكمبيوتر و�ملوبايل؛ حتميل بر�مج �لكمبيوتر وتطبيقات 
�لتحاليل و�لأبحاث  �ملتعلقة بها، خدمات  �لبحث و�لت�سميم  �لعلمية و�لتقنية وخدمات  �ملوبايل، �خلدمات 

�ل�سناعية، خدمات ت�سميم وتطوير عتاد وبر�مج �لكمبيوتر، وجميع �خلدمات يف �لفئة 42.
�لو�ق�عة بالفئة: 42 

رقم وتاريخ �لن�سر �ل�سابق يف �جلريدة �لر�سمية: )189( )2018/06/28(
�لتعديالت علي �لطلب بعد �لن�سر �ل�سابق:

باأحرف   )GLOSSYGLOBE( �لكلمات  بد�خله  كتبت  بي�ساوي  �سكل  لت�سبح  �لعالمة  �سكل  تعديل 
لتينية بخط مميز باللون �لأبي�س، وذلك فوق خلفية باللون �لأ�سود. 
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املال والأعمال
اأبوغزالة: االتفاق مع جمل�ض الوحدة االقت�سادية �سي�سهم يف تطوير القدرات على م�ستوى الوطن العربي

تكري�صًا لكفاءة ال�صناعة البحرية يف االإمارات، وقبل موعد الت�صليم املتفق عليه

جراندويلد لبناء ال�سفن تد�سن القارب العا�سر من اأ�سطول قوارب �سركة نفط الكويت

من يوليو 2019 اإىل يناير 2020 �ست�سيف هيئة كهرباء ومياه دبي 600 ميجاوات من الطاقة النظيفة اإىل �سبكتها

•• القاهرة –الفجر:

للمحا�سبني  �لعربي  �ل��دويل  �ملجمع  وّق��ع 
و�لبحوث  �ل��ت��دري��ب  وم��رك��ز  �ل��ق��ان��ون��ي��ني 
و�ل�����در�������س�����ات ب���اأم���ان���ة جم��ل�����س �ل���وح���دة 
�لق��ت�����س��ادي��ة �ل��ع��رب��ي��ة – ج��ام��ع��ة �ل���دول 
ت��ه��دف للتعاون  ت��ف��اه��م  �ل��ع��رب��ي��ة م��ذك��رة 
تطوير  جم������الت  يف  و�ل���ت���ق���ن���ي  �ل��ع��ل��م��ي 
�سل�سلة  خ����الل  م���ن  �ل��ب�����س��ري��ة  �ل����ق����در�ت 
وبر�مج  �لتدريبية  �لر�مج  من  متكاملة 
�لتطوير �لإد�ري و�ملحا�سبي للم�ساهمة يف 

�لتنمية �لقت�سادية بالدول �لعربية. 
�ل��ط��رف��ان على  �سيعمل  ل��ل��م��ذك��رة،  ووف��ق��اً 
ت��دري��ب��ي��ة وور������س ع��م��ل يف  �إق���ام���ة دور�ت 
�مل�سرتك،  �له��ت��م��ام  ذ�ت  �ل��ع��م��ل  جم���الت 
�إطالق  تنفيذ  يف  �ل��ت��ع��اون  خ��ا���س  وب�سكل 
�لدولية  �ملحا�سبة  معايري  "خبري  �سهادة 
�لعام )IPSAS(" و�لتدريب  �لقطاع  يف 
�لتدقيق  م��ع��اي��ري  دل��ي��ل  ����س��ت��خ��د�م  ع��ل��ى 
ومتو�سطة  �ل�سغرية  �ملن�ساآت  يف  �لدولية 

�حلجم يف �لدول �لعربية.   
وخالل حفل �لتوقيع، �أكد �سعادة �لدكتور 
�ملجمع،  ورئي�س  موؤ�س�س  �أبوغز�لة،  طالل 
�ملهنية  ت��ب��ادل �خل���ر�ت  �مل��ذك��رة يف  �أهمية 
وتاأهيل �لقياد�ت �لإد�رية يف بر�مج تطوير 

�ل�سوق �ملايل و�لعربي و�لر�مج �مل�سرفية 
و�ملالية.  من جانبه، �أعرب �لدكتور �سامي 
�سعادته  عن  للمركز  �لعام  �ملدير  كري�سان 
بتوقيع �لتفاقية و�لتي تعك�س روؤية �سعادة 
ملجل�س  ع��ام  �أم��ني  �لربيع  حممد  �ل�سفري 
�لوحدة �لقت�سادية �لعربية باإتاحة فر�س 
و�لتقارير  و�ل��در����س��ات  �مل��ع��ل��وم��ات  ت��ب��ادل 
و�لأبحاث �ل�سادرة عن �لطرفني بالإ�سافة 
�إىل عقد �لدور�ت �لتدريبية وور�س �لعمل 
�لو�سائط  وت��ب��ادل  و�مل���وؤمت���ر�ت  و�ل���ن���دو�ت 
بالفائدة  تعود  �لتي  �لعلمية  و�لإ���س��د�ر�ت 

على منت�سبي �ملركز و�ملجمع. 

وتاأ�س�س �ملجمع �لدويل �لعربي للمحا�سبني 
غري  حما�سبية  مهنية  كهيئة  �لقانونيني 
�ململكة  ل���ن���دن-  يف   1984 ع����ام  رب��ح��ي��ة 
عمان  يف  ر���س��م��ي��اً  ت�سجيله  ومت  �مل��ت��ح��دة، 
�إىل �لرتقاء  1994، ويهدف  بتاريخ عام 
و�ملو��سيع  و�ل���ت���دق���ي���ق  �مل��ح��ا���س��ب��ة  ب��ع��ل��م 
�مل�ستوى  ع���ل���ى  �ل���ع���الق���ة  ذ�ت  �لأخ��������رى 
�مل��ح��اف��ظ��ة على  �إىل  ب��الإ���س��اف��ة  �ل�����دويل، 
و�سمان  للمحا�سبني  �ملهنية  �ل�ستقاللية 
�لإ�سر�ف  معايري  وتطبيق  لهم  �حلماية 
مبهنتي  ل��الرت��ق��اء  كو�سيلة  عليهم  �ملهني 

�ملحا�سبة و�لتدقيق.

�لقت�سادية  �ل���وح���دة  جم��ل�����س  وت��اأ���س�����س 
�جلهاز  ب�����س��ف��ت��ه   1964 ع����ام  �ل��ع��رب��ي��ة 
�ل���وح���دة  �ت���ف���اق���ي���ة  �إد�رة  ع����ن  �مل���������س����وؤول 

�أر�س  �إىل  و�إخر�جها  �لعربية  �لقت�سادية 
�لو�قع، ويهدف �إىل قيام وحدة �قت�سادية 

كاملة بني دول �جلامعة �لعربية.

•• دبي-الفجر: 

�ل�سفن،  لبناء  ج��ر�ن��دوي��ل��د  �سركة  �أعلنت 
�ملتحدة،  �لعربية  �لإم���ار�ت  دول��ة  ومقرها 
�ل�ساد�س،  �لإر������س�����اد  ق�����ارب  ت��د���س��ني  ع���ن 
و�ل�����ذي مي��ث��ل �ل���ق���ارب �ل��ع��ا���س��ر و�لأخ����ري 
���س��م��ن ع��ق��ده��ا ل��ب��ن��اء �أرب���ع���ة ق�����و�رب نقل 
�سركة  ل�سالح  �إر�ساد  ق��و�رب  و�ستة  طو�قم 
 .2017 �لعام  نفط �لكويت، يف مايو من 
�لتي  لل�سفن  �لكلي  �لعدد  يكتمل  وبذلك 
�لنتهاء  و�سيتم  وتد�سينها،  �إجن��ازه��ا  مت 
من ت�سليم �ل�سفن �لأربع �ملتبقية يف �سهر 
فح�سها  ف��رتة  �إمت���ام  بعد   2019 يونيو 

و�لقيام بتجربة �أد�ئها يف �لإبحار.
ويف متيز لفت من قبل �سركة جر�ندويلد 
�جلديد  �لقارب  تد�سني  مت  �ل�سفن،  لبناء 
خ�سي�ساً  ت�سميمه  مت  و�لذي  "مي�سكان"، 
وفق �ملتطلبات �لفنية �لتي تلبي �حتياجات 
�ملحدد  �مل��وع��د  قبل  �ل��ك��وي��ت،  نفط  �سركة 
ح�����س��ب �جل�����دول �ل��زم��ن��ي �مل��ت��ف��ق ع��ل��ي��ه يف 
م��ع��اي��ري هيئة  وف����ق  ب����ن����اوؤه  �ل���ع���ق���د، ومت 
ريج�سرت"  "لويدز  �لريطانية  �لت�سنيف 
�لكفاءة  م���ع���دلت  �أع���ل���ى  ت��وف��ري  ل�����س��م��ان 

و�لت�سغيل و�ل�سالمة.
وب��ه��ذه �مل��ن��ا���س��ب��ة، ���س��رح �مل��ه��ن��د���س جمال 
جر�ندويلد،  ل�سركة  �ل��ع��ام  �مل��دي��ر  عبكي، 
بناء  ب���اأن ننجز  ب��وع��دن��ا  ن��ف  "مل  ق��ائ��اًل: 
وبني  بيننا  عليها  �ملتفق  �لع�سرة  �ل��ق��و�رب 
�ملحدد  �مل���وع���د  �ل���ك���وي���ت يف  ن��ف��ط  ���س��رك��ة 
ونقوم  �ل��وع��د  ه���ذ�  ب��ل جت��اوزن��ا  فح�سب؛ 
�ل��ي��وم ب��ت��د���س��ني �ل���ق���ارب �ل�����س��اد���س �سمن 
ق��و�رب �لإر���س��اد، و�لعا�سر و�لأخ��ري �سمن 
جمموع �لقو�رب �لتي تعاقدنا على بنائها، 
قبل �ملوعد �ملحدد، ونفخر �أننا جمدد�ً نوؤكد 
دورة  و�سبط  �ل��وق��ت  �إد�رة  �أن  لعمالئنا، 
�ملو�عيد  يف  ل��الإجن��از  م�ساريعنا  يف  �لعمل 
�ملحددة �إن مل يكن قبلها، من �أهم �ل�سمات 
�لتي نتميز بها، على عك�س ما هو ماألوف 
�ل�����س��ف��ن يف جت���اوز مو�عيد  ب��ن��اء  ���س��وق  يف 

�لذي  �ملو��سفات،  �لت�سليم وتغيري  جد�ول 
�لفر�س  م��ن  �ل��ع��دي��د  ت��ف��وي��ت  يف  يت�سبب 
على مالك �ل�سفن �لذين يرتقبون موعد 
نزول قو�ربهم �إىل �ملاء وحتقيق �لإير�د�ت، 
ولي�س خ�سارة عقود �لت�سغيل ب�سبب تاأجيل 

مو�عيد �لت�سليم".
�أثناء  جتاوزناه  �آخر  "�أمر  عبكي:  و�أ�ساف 
�إذ  ب��ن��اء ه��ذ� �ل��ق��ارب يتعلق ب��امل��و����س��ف��ات؛ 
�لقارب  �سرعة  تكون  �أن  على  �لعقد  ين�س 
�لقارب  �سممنا  ولكننا  بحرية،  عقدة   22
عقدة   24 �إىل  ���س��رع��ت��ه  ل��ت�����س��ل  وب��ن��ي��ن��اه 
ي�سري�ً يف جمال  لي�س  ف��ارق  وه��و  بحرية، 
و�أن  ل�سيما  �لنوع،  هذ�  من  �لقو�رب  بناء 
هذ� �لإجناز مت حتقيقه من قبل مهند�سينا 
�خلر�ء يف �لت�سميم و�لبناء من دون زيادة 
طلب  يتم  مل  كما  �لعميل،  على  تكلفة  �أي 
تاأجيل  �أو  �مل�����س��روع  ج���دول  يف  ت��ع��دي��ل  �أي 
�لثانية  �ل�سمة  هي  وه��ذه  �لت�سليم،  ملوعد 

�لتي متيزنا �أي�ساً عن غرينا يف �سوق بناء 
�ل�سفن، وهي �أننا ن�سمن لعمالئنا حتقيق  
عائد �أعلى على ��ستثمار�تهم يف بناء �ل�سفن 
عند �ختيارهم مل�سنعنا، ي�سمن لهم قيمة 
�أكر  ت�سغيلياً  وم����ردود�ً  �أك���ر،  �قت�سادية 
بالفخر  ن�سعر  يجعلنا  كله  وه��ذ�  ج��دوى، 
ونحن نحقق �لتميز �لذي يليق باأن ن�سع 
�لقو�رب  على  �لإمار�ت"  يف  "�سنع  و���س��م 

�لتي نبنيها".

�صراكة قائمة على القيمة امل�صافة
مدير  �ل�����س��ّو�غ،  �سامي  ���س��رح  جهته،  م��ن 
�ل��ب��ح��ري��ة يف �سركة  �ل��ع��م��ل��ي��ات  جم��م��وع��ة 
هذه  ت���د����س���ني  "يكتمل  �ل���ك���وي���ت:  ن���ف���ط 
�لقو�رب يف وقت غاية يف �لأهمية بالن�سبة 
�إد�رة  يف  مهامنا  نطاق  تو�سع  �إذ  ل�سركتنا، 
�لعمليات �لبحرية يف �سركة نفط �لكويت 
م����ع تطوير  م�������س���ط���رد، ل���س��ي��م��ا  ب�����س��ك��ل 

�أعمالنا لن�سبح �لذر�ع �لبحري �لتنفيذي 
لل�سركات  �ل���ب���ح���ري���ة  �ل��ع��م��ل��ي��ات  ل���ك���اف���ة 
حتدد  وقد  �لكويت،  نفط  ملوؤ�س�سة  �لتابعة 
�لتي  �ل��ق��و�رب  ه��ذه  ت�سغيل  ج���دول  �سلفاً 
ونحن  �لكبري  بالفخر  ون�سعر  بناوؤها،  مت 
عن  �لبحرية  طو�قمنا  كافة  ر�سى  نر�سد 
تلك �لقو�رب، و�نبهارهم من قوتها وكفاءة 
�لوقود،  ��ستهالك  يف  و�قت�سادها  �أد�ئ��ه��ا 
جر�ندويلد  �ختيارنا  يف  �ل�سبب  هو  وه��ذ� 

من �أجل �إجناز هذ� �مل�سروع �لهام".
�مل�سروع،  ه���ذ�  "خالل  �ل�����س��ّو�غ:  و�أو����س���ح 
مل ن��ك��ن ن�����س��ع��ر ب����اأن ع��الق��ت��ن��ا م���ع �سركة 
ج���ر�ن���دوي���ل���د ق��ائ��م��ة ع��ل��ى �ل��ت��ع��ام��ل بني 
�مل���ورد و�ل��ع��م��ي��ل، و�إمن���ا ك��ان��ت قائمة على 
�أ����س���ا����س �ل�����س��ر�ك��ة؛ ف��ق��د ���س��اه��م��ت فرقنا 
بناء  م��ر�ح��ل  كافة  خ��الل  بيد  ي��د�ً  �لفنية 
�لقو�رب، �بتد�ء من �لت�سميم، ثم حتديد 
�مل�ساركة  �إىل  و�سوًل  و�لقطع،  �ملو��سفات 

مر�حل  ومتابعة  �مل�سروع  �إد�رة  يف  �لكاملة 
�ل�ستعانة  ع��دم  �إىل  دفعنا  ما  وه��و  �لبناء، 
�مل�ساريع،  �إد�رة  خر�ء  من  خارجي  بفريق 
و�إمنا �عتمدنا على فريقنا �لد�خلي للقيام 
كافة  �لأد�ء  م�ستوى  تخطى  وق��د  ب��ذل��ك، 
�ملتفق  �لت�سليم  ج��د�ول  وتعدى  �لتوقعات 
عليها، وهذ� ما ن�سميه �ل�سر�كة �حلقيقية 
�لقائمة على �لقيمة �مل�سافة، كما كان من 
�مل�ساريع �لنادرة �لتي مل ت�سهد �أي تغيري يف 
نطاق �لعمل �أو تفا�سيل �لتنفيذ، لقد كان 
�لفني  �ل�سعيد  على  حقيقية  جن��اح  ق�سة 
مبزجه  �ل��ق��ارب  ه���ذ�  ومي��ت��از  و�لإد�ري". 
تركيب  و�لأل���وم���ي���ن���ي���وم يف  �حل���دي���د  ب���ني 
�لثبات  من  �ملزيد  لإعطائه  وذل��ك  �لبدن، 
و�ل���س��ت��ق��ر�ر يف ك��ل م��ن و���س��ع �لإب��ح��ار �أو 
�لناقالت،  ���س��ف��ن  م���ن  ب��ال��ق��رب  �ل��ت��وق��ف 
�أثناء  �ل��ب��ح��ري  �مل��ر���س��د  ���س��الم��ة  ل�����س��م��ان 
�إر�سادها  �سيتم  �لتي  �ل�سفن  �إىل  �سعوده 
وت�����س��ل �ل�����س��رع��ة �ل��ق�����س��وى ل��ل��ق��ارب �إىل 
ي�سل  �إب��ح��ار  مب��دى  ب��ح��ري��ة،  ع��ق��دة   24
ت�سميم  مت  وق��د  بحرياً.  مياًل   250 �إىل 
�أ�سد  يف  �لإبحار  على  ق��ادر�ً  ليكون  �لقارب 
�لقدرة  �لظروف �جلوية �سعوبة، ل�سمان 
ت��و���س��ي��ل ط��و�ق��م �لإر����س���اد �لبحرية  ع��ل��ى 
مد�ر  على  �لر�سو  على  �ل�سفن  وم�ساعدة 
�ل�ساعة خالل كافة �أيام �ل�سنة، ومبا يتالءم 
على  �ملوجودة  �لبحرية  �ملو�نئ  مع طبيعة 
�أو �لأر�سفة �لبحرية �ملوجودة يف  �ل�ساحل 
دولة  منها  و�ل��ت��ي متتلك  �ل��ب��ح��ر،  ع��ر���س 
�لف�سل يف  وي��ع��ود  �أر���س��ف��ة،  �أرب��ع��ة  �لكويت 
�لت�سميم  �إىل  ل��الأد�ء  �لعالية  �لقدرة  هذه 
عدة  تعديله  مت  و�ل����ذي  ل��ل��ق��ارب،  �ملتميز 
لعدد  عملية  فحو�سات  �إج���ر�ء  بعد  م��ر�ت 
�أن  كما  �مل���اء.  يف  �لتجريبية  �ل��ن��م��اذج  م��ن 
بجودتها  بنائه متتاز  �مل�ستخدمة يف  �مل��و�د 
�لوليات  يف  ت�سنيعها  مت  وق���د  �ل��ع��ال��ي��ة، 
�ملتحدة و�أوروبا و�ليابان، ما يعطي �لقارب 
قدرة عالية على �ملناورة بدرجة كبرية من 

�ل�ستقر�ر و�لثبات �أثناء �لإبحار.

•• دبي-الفجر: 

�لع�سو  ز�ر �سعادة �سعيد حممد �لطاير، 
�ملنتدب �لرئي�س �لتنفيذي لهيئة كهرباء 
 300 بقدرة  �لثاين  �مل�سروع  دبي  ومياه 
�لتي  �ل��ث��ال��ث��ة  �مل��رح��ل��ة  م��ي��ج��او�ت �سمن 
جممع  يف  ميجاو�ت   800 قدرتها  تبلغ 
للطاقة  م��ك��ت��وم  �آل  ر�����س���د  ب���ن  حم��م��د 
�ملحرز  �لتقدم  ملتابعة  وذل��ك  �ل�سم�سية، 
يف �مل�������س���روع. وُي���ع���د جم��م��ع حم��م��د بن 
�أكر  �ل�سم�سية  للطاقة  مكتوم  �آل  ر��سد 
جم��م��ع ل��ت��ول��ي��د �ل���ط���اق���ة �مل���ت���ج���ددة يف 
�ملنتج  �لعامل، وفق نظام  و�ح��د يف  موقع 
�إىل  �لإنتاجية  قدرته  و�ست�سل  �مل�ستقل، 
 2030 عام  بحلول  ميجاو�ت   5000

با�ستثمار�ت تبلغ 50 مليار درهم. 
�ل��ط��اي��ر يف  ���س��ع��ادة �سعيد حممد  ور�ف���ق 
�سلمان،  ول��ي��د  �ملهند�س  م��ن  ك��ل  زي��ارت��ه 
لقطاع  ل��ل��رئ��ي�����س  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �ل���ن���ائ���ب 
و�ملهند�س  و�ل��ت��م��ي��ز،  �لأع���م���ال  ت��ط��وي��ر 
�لرئي�س  نائب  �حل��م��ادي،  �ساهني  جمال 
– �لطاقة �لنظيفة و�ملتنوعة، وعدد من 

م�سوؤويل �لهيئة.
بتنفيذ  دب��ي  وم��ي��اه  وت��ق��وم هيئة كهرباء 
�مل�ستقل  �مل���ن���ت���ج  ن���ظ���ام  وف�����ق  �مل���������س����روع 
ب��ال�����س��ر�ك��ة م���ع �ل��ت��ح��ال��ف �ل����ذي تقوده 
�سركة �أبوظبي لطاقة �مل�ستقبل )م�سدر( 
�إف(  دي  )�إي  ف��رن�����س��ا  ك��ه��رب��اء  و���س��رك��ة 
نوفل"  �ن��رج��ي  �إف  دي  "�إي  �سركة  ع��ر 
�لتابعة لها. ويجري بناء �ملرحلة �لثالثة 
�لألو�ح  وبتقنية  ميجاو�ت   800 بقدرة 
�ل��ك��ه��رو���س��وئ��ي��ة، ع��ل��ى 3 م��ر�ح��ل، حيث 
تعد �لأوىل من نوعها يف منطقة �ل�سرق 

ت�ستخدم  �لتي  �إفريقيا  و�سمال  �لأو�سط 
�ملحور  �أح�����ادي  �ل�سم�سي  �ل��ت��ت��ب��ع  ن��ظ��ام 
ترت�وح  بن�سبة  �لطاقة  �إنتاجية  ل��زي��ادة 
بني 20 �إىل %30 مقارنة بالرتكيبات 
�ل��ه��ي��ئ��ة رق���م���اً عاملياً  �ل��ث��اب��ت��ة. و���س��ج��ل��ت 
جديد�ً يف جمال تكلفة �لطاقة �ل�سم�سية 
�ملجمع  من  �ملرحلة  لهذه  �لكهرو�سوئية 
بلغ  عاملي  �سعر  �أدن��ى  على  ح�سولها  بعد 
�ساعة  للكيلو�ت  �أمريكي  �سنت    2.99

بنظام �ملنتج �مل�ستقل.
و�طّلع �سعادة �لطاير وب�سكل مّف�سل على 
تقدم �سري �لعمل يف تنفيذ �مل�سروع �لثاين 

�سيتم  ح��ي��ث   ، م��ي��ج��او�ت   300 ب���ق���درة 
ت�سغيله يف �آو�خر �سهر يونيو �ملقبل.  وقد 
بد�أ �لعمل بامل�سروع �لثالث بقدرة 300 
م��ي��ج��او�ت يف ب��د�ي��ة  ه��ذ� �ل��ع��ام، و�سيتم 

ت�سغيله يف عام 2020.
 200 ومت  ت�سغيل �مل�سروع �لأول بقدرة 
ميجاو�ت يف �سهر مايو من �لعام 2018، 
ت�سمل  �ل��ت��ي  �ملبتكرة  بالتقنيات  ومي��ت��از 
�أل����ف خلية   800 م���ن  �أك����ر  ����س��ت��خ��د�م 
�لذ�تي  �لتنظيف  بتقنية  تتميز  �سم�سية 
كفاءتها.  يعزز  مبا  �ل��روب��وت��ات  بو��سطة 
�لنظيفة  �لطاقة  �لأول  �مل�سروع  وي��وف��ر 

لنحو 60 �ألف م�سكن، ويقلل 270 �ألف 
طن من �نبعاثات �لكربون �سنوياً. 

وق���د �أ���س�����س��ت ه��ي��ئ��ة ك��ه��رب��اء وم��ي��اه دبي 
�مل�سروع  لتنفيذ   ،  "  2– "�سعاع  �سركة 
وذلك   ، �أ�سهمها  من   60% ومتتلك   ،
ب��ال�����س��ر�ك��ة م���ع �ل��ت��ح��ال��ف �ل����ذي تقوده 
�سركة �أبوظبي لطاقة �مل�ستقبل "م�سدر" 
وجمموعة "�إي دي �إف" عر �سركة "�إي 
دي �إف �نرجي نوفل" �لتابعة لها، و�لذي 
من  �ملتبقية  �لأ�سهم  من   40% ميتلك 
"م�سدر" 24  مت��ت��ل��ك  ح��ي��ث  �ل�����س��رك��ة، 
�نرجي  �إف  دي  "�إي  متتلك  فيما   %

�لئتالف  ي��ت��وىل  فيما   ،% نوفل" 16 
�لدويل �لذي تقوده �سركة "جر�ن�سولر" 
�لإ����س���ب���ان���ي���ة �مل��ت��خ�����س�����س��ة يف م���ق���اولت 
�لطاقة �ملتجددة، وي�سم �سركتي �أك�سيونا 
�أعمال  �لإيطالية،  و"جيلال"  �لإ�سبانية 
�ل��ه��ن��د���س��ة و�مل�������س���رتي���ات و�لإن���������س����اء�ت 

.)EPC(
جممع  م��ن  �لأوىل  �مل�����رحلة  وب�����������������د�أت 
للطاقة  م��ك��ت��وم  �آل  ر�����س���د  ب���ن  حم��م��د 
يف  م���ي���ج���او�ت  �ل�����س��م�����س��ي��ة ب���ق���درة 13 
�لألو�ح  تقنية  با�ستخد�م   2013 �لعام 
�ملرحلة  �ف���ت���ت���اح  ومت  �ل��ك��ه��رو���س��وئ��ي��ة، 
م���ي���ج���او�ت من   200 لإن����ت����اج  �ل��ث��ان��ي��ة 
�لكهرو�سوئية  �لأل��و�ح  بتقنية  �لكهرباء 

يف مار�س 2017.
�مل�����������������ق��رر �لن��ت��ه��اء م���ن �ملرحلة   وم�����������ن 
بتقنية  م��ي��ج��او�ت   800 ب��ق��درة  �لثالثة 
�لأل��������و�ح �ل��ك��ه��رو���س��وئ��ي��ة ب��ال��ك��ام��ل يف 
�لر�بعة  �مل��رح��ل��ة  وت��ع��د   .2020 �ل��ع��ام 
يف  ��ستثماري  م�سروع  �أك��ر  �ملجمع  م��ن 
�لعامل يجمع  و�ح��د على م�ستوى  موقع 
�ملركزة  �ل�سم�سية  �ل��ط��اق��ة  تقنيتي  ب��ني 
وفق  �لكهرو�سوئية  �ل�سم�سية  و�لطاقة 
�إىل  ت�سل  وب��ق��درة  �مل�ستقل،  �ملنتج  نظام 

ميجاو�ت.  950
و�أع��ل��ن��ت ه��ي��ئ��ة ك��ه��رب��اء وم��ي��اه دب���ي عن 
�إ�سد�ر تقدمي طلبات �لتاأهيل للمطورين 
�ملرحلة  م�سروع  وت�سغيل  لبناء  �ملوؤهلني 
�خل��ام�����س��ة م���ن �مل���ج���م���ع، ب���ق���درة 900  
�ل�سم�سية  �لأل�����و�ح  وبتقنية  م��ي��ج��او�ت، 
�لكهرو�سوئية ووفق نظام �ملنتج �مل�ستقل،  
بدء�ً  مر�حل  على  ت�سغيلها  يتم  �أن  على 

من �لربع �لثاين من عام 2021.

معر�ض اأبوظبي الدويل للقوارب 2019 ا�ستقطب خالل دورته 
االأوىل اأكرث من 21 األف زائر و270 عار�ض من 25 دولة 

•• اأبوظبي-الفجر:

"�ل�سويدي  م�ساركة  "�أدنيك"،  للمعار�س  �لوطنية  �أبوظبي  �سركة  �أعلنت 
�لبحرية"، �سركة ت�سنيع �لقو�رب �لإمار�تية، كر�ٍع ذهبي ر�سمي للمعر�س 

يف ن�سخته �لثانية �لتي �ستقام خالل �سهر �أكتوبر �ملقبل.
وتعتر �سركة "�ل�سويدي �لبحرية" �لإمار�تية من �ل�سركات �لر�ئدة �لتي 
يف  ومقرها  �لوطنية،  �لبحرية  �ل��ق��و�رب  �سانعي  جمعية  بع�سوية  حتظى 
�لعتماد  على  للح�سول  �ل�سركة  تعمل  كما  �لأمريكية،  �ملتحدة  �لوليات 
�إىل تاريخها �لعريق يف خدمة عمالئها يف منطقة �ل�سرق  �لكامل ��ستناد�ً 

�لأو�سط.
�أيدك�س  ل�سركة  �لتنفيذي  �ملدير  �ملن�سوري،  �سعيد  ق��ال  �ملنا�سبة،  وبهذه 
�لتابعة ل�سركة �أبوظبي �لوطنية للمعار�س: "ي�سرنا يف هذ� �لعام �أن نعلن 
�أبوظبي  ملعر�س  ر�سمي  ذهبي  ك���ر�ٍع  �لبحرية"  "�ل�سويدي  م�ساركة  ع��ن 
�ملا�سي  �لعام  يف  للفعالية  �لكبري  �لنجاح  بعد   ،2019 للقو�رب  �ل��دويل 
25 دولة  270 عار�س من  �أل��ف ز�ئ��ر، وم�ساركة   21 �أك��ر من  باجتذ�ب 
�ملعر�س،  �أك��ر من  ن�سخة  تنظيم  �إىل  نتطلع  �لعام،  �لعامل. ويف هذ�  حول 
ل�سناعة  �ملهتمني  �لدوليني  و�لعار�سني  �لز�ئرين  من  مزيد  و��ستقطاب 
�لقو�رب، مبا يعود باملكا�سب �لقت�سادية على �لقطاع �لبحري يف �لعا�سمة 

�لإمار�تية".
ومن جانبه، قال حممد �ل�سويدي، رئي�س جمل�س �إد�رة �ل�سويدي �لبحرية: 
للقور�ب �أف�سل منتجات �سناعة �لقو�رب،  �لدويل  �أبوظبي  "يقدم معر�س 
هذه  م��ن  �لثانية  للن�سخة  ر�سمي  ذه��ب��ي  ك���ر�ٍع  مب�ساركتنا  �سعد�ء  ون��ح��ن 
�لبحري  �لقو�رب و�لرتفيه  �لباب لعامل جديد من  �ستفتح  �لتي  �لفعالية 
يف دولة �لإمار�ت، وتوفر فر�س �أعمال و�عدة لل�سركات �لعاملة يف �لقطاع 

�لبحري خالل عام 2019 وما ور�ءه".
�ل��دويل للقو�رب جنح يف دورته  �أبوظبي  ومن �جلدير بالذكر �ن معر�س 
�لأوىل عام 2018 با�ستقطاب �أكر من 21 �ألف ز�ئر و270 عار�س من 
جميع �نحاء �لعامل، و�لتي تنوعت بني �ملخت�سني يف قطاع  من  دولة   25
للعائالت  �لفر�سة  �أي�سا  ووفر  �لعمال،  ورجال  �لرتفيه  وقطاع  �لبحري 

�لتي تتطلع �إىل لق�ساء يوم ممتع على مقربة من �لبحر.
 وكان ل�سركة "�ل�سويدي �لبحرية" ح�سور مميز يف �لدورة �لأوىل للمعر�س 
حيث �ثمرت جهودها لتطوير عالقات �ل�سر�كة يف منطقة �خلليج �لعربي 
عن توقيع �تفاقية توكيل مع "ياماها �لكويت"، كما و�أطلقت �ل�سركة خالل 

 .ASM 29 F م�ساركتها �لوىل قارب
�ل�سويدي �لبحرية ��سافة نوعية  يف �لدورة  �ملنتظر تكون م�ساركة  و من 
مركز  يف  �ستقام  �لتي   2019 للقو�رب  �ل���دويل  �أبوظبي  ملعر�س  �لثانية 
.2019 �أكتوبر  16 و19  �أبوظبي �لوطني للمعار�س خالل �لفرتة بني 

�مام  و�مل��ت��ط��ورة  �ل��ف��اخ��رة  ق��و�رب��ه��ا  �أح���دث  م��ن  جمموعة  �ستعر�س  حيث 
�لبحري،  �لقطاع  يف  و�ملتخ�س�سني  و�ملهتمني  �لع��م��ال  ورج��ال  �جلمهور 
 ،ASM 37 Cو  ASM 34 F و   ASM 29 F منها  " �لقو�رب

.Limo Sea 46 Oو Limo Sea 46 C بالإ�سافة �إىل قاربي
وُي�سار �إىل �أن معر�س �أبوظبي �لدويل للقو�رب يهدف �إىل تعزيز �إمكانات 
�ل�سياحة �لبحرية �ملتنامية يف �إمارة �أبوظبي، مع �لعمل �أي�ساً على تر�سيخ 

مكانة �لعا�سمة �لإمار�تية كمركز عاملي لقطاع �لرتفيه �لبحري.
�حلالية2019  دورت��ه  يف  للقو�رب  �ل��دويل  �أبوظبي  معر�س  �سيوفر  كما 
�أحدث  �ملحليني و�لدوليني فر�سة لتقدمي  ة فريدة تتيح للعار�سني  من�سّ
و�ملهتمني  �لع��م��ال  رج���ال  م��ن  متميز  جمهور  �أم���ام  و�خل��دم��ات  �ملنتجات 
و�ملتخ�س�سني يف �لقطاع �لبحرية و�لهو�يات �لبحرية، كما �سيتيح �لفر�س 
�مام �لزو�ر حل�سور عرو�س مثرية لليخوت �لفاخرة �لتي تنتجها وت�سنعها 
كرى �ل�سركات �ملحلية و�لدولية �ملتخ�س�سة يف �سناعات �لبحرية، و�سر�ء 
�ل�سيد �حلديثة، ف�ساًل  �لبحرية وقو�رب وم�ستلزمات  �لتجهيز�ت  �أحدث 

عن �ل�ستمتاع بالريا�سات �ملائية وغريها من فعاليات �لرتفيه �جلذ�بة.

ة معًا اأف�صل  باإطالق من�صّ
بنك االإمارات دبي الوطني ميّكن 

العمالء من امل�ساركة يف م�سرية االبتكار
•• دبي-الفجر: 

�ملنطقة،  يف  �ل��ر�ئ��دة  �مل�سرفية  �ملجموعة  �لوطني،  دب��ي  �لإم���ار�ت  بنك  �أطلق 
مبادرة ر�ئدة متّكن �لعمالء من �مل�ساركة وو�سع ب�سمتهم يف م�سرية �لبتكار 
�مل�ستمرة يف �لبنك. و�ستجمع من�سة بنك �لإمار�ت دبي �لوطني �جلديدة "معاً 
�أف�سل" جلنة من �لعمالء من قطاعات خمتلفة للم�ساركة بفاعلية يف �سياغة 
�بتكار�ت جديدة و�ختبارها جتريبياً، عالوة على تنفيذ مهام �لت�سوق �ل�سري 
ي�ساعد يف حت�سني جتربة  �لذي  �لأم��ر  �مل�سرفية،  ومنتجاته  �لبنك  خلدمات 

�مل�ستخدمني ور�سا �لعمالء.
مع  �لعمالء  م��ن  �ستتعاون جمموعة خم��ت��ارة  �جل��دي��د،  �ل��رن��ام��ج  �إط���ار  ويف 
بنك �لإمار�ت دبي �لوطني للم�ساركة يف �سياغة وت�سميم منتجات وخدمات 
م�سرفية جديدة قبيل طرحها للعمالء، و�سيحظون بفر�سة م�ساركة �أفكارهم 
و�آر�ئهم حولها. و�ست�ساعد �للجنة بالقيام بالت�سوق �ل�سري عر فروع �لبنك 
ذلك مقرتحات  �لتجارب مبا يف  �أر�ًء مف�سلة عن  و�ستقّدم  �لرقمية  وقنو�ته 
�أحمد  ق��ال  �مل��ب��ادرة،  ه��ذه  تعليقه على  بها. ويف معر�س  و�لرت��ق��اء  لتح�سينها 
�ملرزوقي، نائب رئي�س تنفيذي �أول و�ملدير �لعام للخدمات �مل�سرفية لالأفر�د 
يف بنك �لإمار�ت دبي �لوطني: "تعّد من�سة ’معاً �أف�سل‘ مبادرة هي �لأوىل من 
نوعها يف �لقطاع �مل�سريف باملنطقة، وتن�سجم يف �مل�سمون و�لأهد�ف مع قيمنا 
�لرئي�سية �لر�مية لو�سع �لعميل د�ئماً يف �ملقام �لأول وتر�سيخ �لبتكار لإ�سفاء 

�ملزيد من �لب�ساطة و�ل�سهولة على �لتجربة �مل�سرفية وجعلها �أكر بد�هة".
و�أ�ساف: "من خالل �سمان جعل �حتياجات �لعمالء و�أفكارهم و�آر�ئهم حمور�ً 
لعمليات �لبتكار �مل�ستمرة يف بنك �لإمار�ت دبي �لوطني، فاإن هدفنا لن يكون 
مقت�سر�ً على حت�سني حلولنا �مل�سرفية فح�سب، بل �سيتو�سع تاأثريه ليغطي 

عمليات �لرتقاء برحلة �لعمالء وجتارب �مل�ستخدمني".
�لوطني  دب��ي  �لإم����ار�ت  بنك  برنامج  �إط���ار  �أف�سل" يف  "معاً  م��ب��ادرة  وت��ن��درج 
"ن�سعى  �ملتو��سل لتح�سني خدمة �لعمالء، وتاأتي مدفوعة بروؤيته �ل�ساملة: 
كل يوم جلعل حياة عمالئنا �أكر �سهولة من خالل تقدمي حلول ت�ساعدهم 
�إر�ساء  �لوطني  دبي  �لإم��ار�ت  بنك  ويو��سل  �ملالية".  تطّلعاتهم  حتقيق  على 
��ستثمار�ت كبرية بهدف تعزيز �لتميز يف خدمة �لعمالء، ويوجه تركيزه �إىل 
�سّباقة  تقنية  حلول  وتبني  موظفيه  بني  �ملثلى  للخدمة  قوّية  ثقافة  غر�س 
لتعزيز وتب�سيط م�ساركة �لعمالء. وقد ح�سد �لبنك مطلع �لعام �جلاري عدد�ً 
من �جلو�ئز �ملرموقة خالل حفل توزيع "جو�ئز جتربة �لعمالء يف �خلليج"، 
وت�سم تغيري �لأعمال و�لتحول؛ و�أف�سل ��سرت�تيجية لتجربة �لعمالء؛ وفئة 

فريق �سكاوى �لعمالء وجتربة �لعمالء.
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دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�شاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء 21 مايو  2019 �لعدد 12637 

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�شاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء 21 مايو  2019 �لعدد 12637 

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�شاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء 21 مايو  2019 �لعدد 12637 

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�شاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء 21 مايو  2019 �لعدد 12637 

�لعدد 12637 بتاريخ 2019/5/21   
�إعالن عن بيع عقار باملز�د �لعلني 

عن طريق �لن�شر بجريدتني ر�شميتني 
يف �لق�شية �لتنفيذية رقم 2014/1007 ر�أ�س �خليمة

رقم  وثيقة  �لعقار  بيع  ع��ن  �لتنفيذ  د�ئ���رة   - �لب��ت��د�ئ��ي��ة  �خليمة  ر�أ����س  حممكة  تعلن 
�جلزيرة  منطقة  يف  �سكنية  �سقة   10755-2008 رق��م  خمطط   2009/646
�حلمر�ء بناية �جلولف رقم GB �سقة رقم 105 بدون �سعر ��سا�سي و�لعائدة ملكيتها 
للمحكوم عليهم /1 - �سكري �حمد 2 - ونهيد نزيل �حمد باملز�د �لعلني ل�سالح �ملحكوم 
�ل�ساعة  2019/5/29 وذلك يف متام  بتاريخ  �ل�سرق �لو�سط  �ت�س بي �سي  له/ بنك 
يرغب  م��ن  فعلى  ن��ق��د�.   تدفع   20% �لتاأمني  قيمة  ب��ان  علما   ، ظهر�  ع�سر  �لثانية 
بال�سرت�ك �و �لعرت��س �و �لطالع �لدخول على �ملوقع �لإلكرتوين ل�سركة �لإمار�ت 
�أثناء  �لتنفيذ  د�ئ���رة  مر�جعة  �و   www.emiratesauction.ae ل��ل��م��ز�د�ت 

�لدو�م �لر�سمي وحتى جل�سة. 
رئي�س ق�شم �لتنفيذ

     حكومة  ر��س �خليمة      
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 12637 بتاريخ 2019/5/21   
�إعالن عن بيع عقار باملز�د �لإلكرتوين - عن طريق �شركة �لإمار�ت للمز�د�ت 

�عالن �ملنفذ �شدهما / 1 - �شكري �حمد  2- نهيد نزيل �حمد  - عن طريق �لن�شر 
يف �لق�شية �لتنفيذية رقم 2014/1246 ر�أ�س �خليمة

�نتقال  ملكية  �لعقار  بيع  �لتنفيذ عن  د�ئ��رة   - �لبتد�ئية  ر�أ���س �خليمة  تعلن حممكة 
�جلزيرة  منطقة  يف   2 م   55 م�ساحتها   )GB-004( �سكنية  �سقة   2009/274
�حلمر�ء بر��س �خليمة بدون �سعر ��سا�سي ، و�لعائدة ملكيتها للمحكوم عليهم / 1 - 
�سكري �حمد 2 - نهيد نزيل �حمد بتاريخ 2019/5/29 عن طريق �سركة �لإمار�ت 
 20% �لتاأمني  بان قيمة  ، علما  �لثانية ع�سر ظهر�  �ل�ساعة  للمز�د�ت وذلك يف متام 
تدفع نقد�.  فعلى من يرغب بال�سرت�ك �و �لعرت��س �و �لطالع �لدخول على �ملوقع 
�و   www.emiratesauction.ae للمز�د�ت  �لإم���ار�ت  ل�سركة  �لإل��ك��رتوين 

مر�جعة د�ئرة �لتنفيذ �أثناء �لدو�م �لر�سمي وحتى جل�سة �ملز�د �ملذكورة
رئي�س ق�شم �لتنفيذ

     حكومة  ر��س �خليمة      
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 12637 بتاريخ 2019/5/21   
�إعالن عن بيع عقار باملز�د �لعلني 

�عالن �ملنفذ �شدهم 1- �شكري �حمد ، 2- نهيد نزيل �حمد  عن طريق �لن�شر 
يف �لق�شية �لتنفيذية رقم 2014/1007 ر�أ�س �خليمة

رقم  وثيقة  �لعقار  بيع  ع��ن  �لتنفيذ  د�ئ���رة   - �لب��ت��د�ئ��ي��ة  �خليمة  ر�أ����س  حممكة  تعلن 
�جلزيرة  منطقة  يف  �سكنية  �سقة   10755-2008 رق��م  خمطط   2009/646
�حلمر�ء بناية �جلولف رقم GB �سقة رقم 105 بدون �سعر ��سا�سي و�لعائدة ملكيتها 
ل�سالح  �لعلني  ب��امل��ز�د   - �حمد  ن��زيل  ونهيد   -  2 �حمد  �سكري   -  1/ عليهم  للمحكوم 
2019/5/29 وذلك يف متام  �ل�سرق �لو�سط بتاريخ  �ت�س بي �سي  �ملحكوم له/ بنك 
من  فعلى  ن��ق��د�.   تدفع   20% �لتاأمني  قيمة  ب��ان  علما   ، ظهر�  ع�سر  �لثانية  �ل�ساعة 
ل�سركة  �لإلكرتوين  �ملوقع  على  �لدخول  �لط��الع  �و  �لعرت��س  �و  بال�سرت�ك  يرغب 
�لتنفيذ  د�ئرة  مر�جعة  �و   www.emiratesauction.ae للمز�د�ت  �لإم��ار�ت 

�أثناء �لدو�م �لر�سمي وحتى جل�سة. 
رئي�س ق�شم �لتنفيذ

     حكومة  ر��س �خليمة      
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 12637 بتاريخ 2019/5/21   
 �عـــــــالن       

�ل�سيد/   : خ��ورف��ك��ان   و�لت�سديقات-  �ل��ع��دل  �لكاتب  ب���اد�رة  �ل��ع��دل  �لكاتب  �ن��ا  �يل  ت��ق��دم 
يعقوب يو�سف �حمد �خلياط �حلمادي ، �جلن�سية : �لإمار�ت وطلب �لت�سديق على حمرر 
 ، للخياطة  �لر�قية  �للم�سة  �لتجاري  �ل�سم  يف   %100 �لبالغة  ح�سته  يف  )تنازل(  يت�سمن 
ن�ساط �لرخ�سة خياطة �ملالب�س �لرجالية ، تف�سيل وخياطة �ملالب�س �لع�سكرية ، و�ملرخ�س 
بتاريخ  �ل�سادر   563650 رق��م  مهنية  رخ�سة  خورفكان  يف  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ��رة  من 
كوجنانام  ممد  �ل�سيد/كونهي  �ىل  بخورفكان.  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ��رة  يف   2008/6/26
�لعدل يف  �لكاتب  بان  �لهند.  ليكن معلوما للجميع   : ، �جلن�سية  كاتيل كونهي موديدين 
مدينة خورفكان �سيقوم بالت�سديق على توقيعات ذوي �ل�ساأن يف �ملحرر �ملذكور بعد �نق�ساء 

��سبوعني من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن.
مكتب �لكاتب �لعدل خورفكان
د. عائ�شة حممد علي 

  �ل�شئون �لفنية و�لتعاون �لدويل
  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات

�لكاتب �لعدل- خورفكان
�لعدد 12637 بتاريخ 2019/5/21   
 مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�شر

 يف  �لدعوى 2017/358 عقاري كلي 
�ىل �ملدعي عليه /1- �سركة بريدج و�ي بروبرتيز ليمتد - جزر �لعذر�ء �لريطانية  جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/ 
ماهي�س �سري�ساند تور�ين - ب�سفته �ل�سخ�سية وب�سفته �ملالك و�ملمثل �لقانوين ل�سركة �م �ر تي جروب هولدينجز ليمتد   
قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �حلكم مبو�جهة كافة �لطر�ف �لدعوى مبا  فيهم �ملدعية ��سليا / �ملدعي عليها تقابال 
ريكا تور�ين ب�سحة ونفاذ عقد �لبيع �ملرم بني �خل�سم �ملدخل / �ملدعية تقابال �سركة �م �ر تي جروب هولدينجز ليمتد 
)�مل�سرتية( و�خل�سم �ملدخل/ �سركة بريدج و�ي بروبرتيز ليمتد )�لبائعة( على قطعة �لر�س رقم 368 - رقم �لبلدية 498-
394 منطقة �لثنية �لر�بعة و�لفيال �ملقامة عليها بتاريخ 2016/3/17 و�لز�م �خل�سم �ملدخل / �سركة بريدج و�ي بروبرتيز 
ليمتد بت�سليم �لعقار �مل�سار �ليه �عاله خاليا من �ل�سو�غل و�ية �لتز�مات وبعدم �لتعر�س للخ�سم �ملدخل / �سركة بريدج 
و�ي بروبرتيز ليمتد بت�سليم �لعقار �مل�سار �ليه �عاله خاليا من �ل�سو�غل و�ية �لز�مات وبعدم �لتعر�س للخ�سم �ملدخل / 
�ملدعية تقابال �سركة �م �ر تي جروب هولدينجز ليمتد يف ملكيتها لقطعة �لر�س رقم 368 - رقم �لبلدية 498-394 منطقة  
�لثنية �لر�بعة و�لفيال �ملقامة عليها. - رف�س �لدعوى �ل�سلية �ملقامة من �ملدعية / �ملدعي عليها تقابال ريكا تور�ين لعدم 
�ل�سحة و�لثبوت وملخالفتها �لثانية بالأور�ق و�مل�ستند�ت. - �لز�م �ملدعي ��سليا / �ملدعي عليها تقابال ريكا تور�ين ، و�خل�سم 
�ملدخل / �سركة بريدج و�ي بروبرتيز ليمتد بكافة �لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة. وحددت لها جل�سة يوم �لحد  �ملو�فق  
2019/5/26  �ل�ساعة 11.00 �س بالقاعة Ch1.B.8 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل.

رئي�س �لق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية �لعدد 12637 بتاريخ 2019/5/21   
       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  �لدعوى 2019/632  مدين جزئي              

�ىل �ملدعي عليه / 1-عي�سى حممد جمعة خلفان �لبحر جمهول حمل 
�ساره   / وميثله  كوندي  مو�ستا�سي�سا  جو�سيفا  �ملدعي/  �ن  مبا  �لقامة 
�ساه بيك حممد �لبلو�سي - قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة 
و�مل�ساريف  و�لر�سوم  دره��م(   50000( وق��دره  عليه مببلغ  �ملدعي  بالز�م 
�ملو�فق  2019/5/26   �لح��د   يوم  لها جل�سة  �ملحاماة.  وح��ددت  و�تعاب 
�ل�ساعة 9.30 �س بالقاعة Ch1.B.10 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت 

للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل
رئي�س �لق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12637 بتاريخ 2019/5/21   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف �لدعوى رقم 2019/927 تنفيذ مدين  
�ىل �مل��ن��ف��ذ ���س��ده/1-ع��ب��د�هلل حم��م��د ع��ب��د�ل��ك��رمي �ل��ري�����س ع��ن نف�سه 
حمل  جمهول  للعقار�ت  �لري�س  /ع��ب��د�هلل  موؤ�س�سة  �ساحب  وب�سفته 
�أق���ام عليك  �لق��ام��ة مب��ا �ن ط��ال��ب �لتنفيذ/نا�سر ح��ام��د ري��ت��ال  ق��د 
�لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
فان  وعليه  �ملحكمة.   خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  دره��م   )860034(
�للتز�م  ع��دم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �لج���ر�ء�ت  �ستبا�سر  �ملحكمة 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12637 بتاريخ 2019/5/21   
 مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�شر 
 يف  �لدعوى 2019/3152  عمايل جزئي 

�ىل �ملدعي عليه / 1-كي جي كي د�ميوندز �ند جولري - م د م �س  
ر�ه���ول جوتا جوبالد��س  �مل��دع��ي /  �ن  جمهول حم��ل �لق��ام��ة مب��ا 
عمالية  مب�ستحقات  �ملطالبة  ومو�سوعها  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد 
وقدرها )184510 درهم( و�لر�سوم و�مل�ساريف.  وحددت لها جل�سة 
بالقاعة  ����س    10.00 �ل�����س��اع��ة   2019/6/12 �مل��و�ف��ق  �لرب���ع���اء  ي���وم 
قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذ�    Ch1.A.1
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل 

�جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�س �لق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12637 بتاريخ 2019/5/21   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف �لدعوى رقم  2019/1340  تنفيذ عمايل 
م   جم��ه��ول حمل  م  ذ  ���س   - )دب���ي(  لل�سناعات  �ل��ك��رتو  ���س��ده/1-  �ملنفذ  �ىل 
�ساره   / لينجام وميثله  ر�دج��ي فايتيا  �لتنفيذ/ كي�سينا  �ن طالب  �لقامة مبا 
�أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله  �ساه بيك حممد �لبلو�سي - قد 
�و  �لتنفيذ  دره��م �ىل طالب  وق��دره )186736(  به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�لز�مك 
خزينة �ملحكمة. بال�سافة �ىل مبلغ 8568 درهم ر�سوم خلزينة �ملحكمة. وعليه 
فان �ملحكمة �ستبا�سر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر 

�ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن. 
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12637 بتاريخ 2019/5/21 
�عالن بيع  عقار بالن�شر  للمنفذ �شدهم   

فى �لدعوى رقم  2016/163 بيع عقار مرهون   
طالب �لتنفيذ: بنك �بوظبي �لتجاري - �س م ع 

عنو�نه : �إمارة دبي - منطقة دبي للتعهد�ت - �سارع �ملنامة - بناية بنك �بوظبي �لتجاري رقم 1 - �لطابق �لثاين 
�ملنفذ �سده : جاني�س كهور�نا بلديب ر�ج كهور�نا )�ل�سم طبقا ملا هو و�رد بالإقامة( جاني�س كور�نا �ل�سم طبقا ملا هو و�رد 
600 - فيال   - 8475 4331 - رق��م �لبلدية  �ل�سبا - رق��م �لر���س  �إم���ارة دب��ي - ند  مبلكية �لعقار( و�آخ���رون - عنو�نه :  
wr09 - 58 - منفذ �سده : �سارو كور�نا جاني�س كهور�نا - �نه يف يوم �لربعاء �ملو�فق 2019/5/29 �ل�ساعة 2.00 م�ساء 
ويف �ليام �لثالث �لتالية �ن �قت�سى �حلال �سيجرى بيع �لعقار �ملو�سحة �و�سافه �دناه لدى �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع )�سركة 
�لمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �للكرتوين )www.emiratesauction.ae(  وعلى ر�غبي �ل�سر�ء �يد�ع تاأمني ل 
يقل عن %20 من �لثمن �لأ�سا�سي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��س على �لبيع �لتقدم باعرت��سه معزز� مبا يرره 
من م�ستند�ت قبل �جلل�سة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه 
على  يزيد  �ن  �مل��ز�ي��دة  من  ممنوع  غري  �سخ�س  ولكل  �لبيع  جلل�سة  �لتالية  �ي��ام  ع�سرة  خ��الل  و�مل�ساريف  �لثمن  كامل  �ي��د�ع 
�لثمن خالل �لع�سرة �يام �لتالية لر�سوم �ملز�د ب�سرط �ل تقل هذه �لزيادة  عن ع�سر �لثمن على �ن يقوم بايد�ع كامل �لثمن 
�ل�سبا - رقم �لر���س :  �ملعرو�س و�مل�سروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي �و�ساف �ملمتلكات  : عبارة عن �ر�س - �ملنطقة : ند 
4331 - رقم �لبلدية : 8475 - 600 - �مل�ساحة : 720.18 مرت مربع �لقيمة �لتقديرية : 5000000 درهم ، يباع 

لعلى عطاء  - مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�س �لق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12637 بتاريخ 2019/5/21   
       مذكرة �عالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  �لدعوى 2019/1116  مدين جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-�أفتاب �حمد خدمت علي جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
�أقام عليك �لدعوى مو�سوعها تلتم�س  �ملدعي/حممد نزير �سيخ �ل�سالم قد 
�ملدعية من عد�لة �ملحكمة �ملوقرة قيد �لدعوى وحتديد جل�سة لنظرها و�عالن 
�خل�سم ب�سورة عن �سحيفتها وبعد �لطالع و�لثبوت �حلكم بالز�م �ملدعي عليه 
بان يوؤدي للمدعية مبلغ )3.000( درهم و�لر�سوم و�مل�ساريف.وحددت لها جل�سة 
  ch1.B.10:بالقاعة �س  �ل�ساعة:9:30  �مل���و�ف���ق:2019/5/29  �لربعاء  يوم 
لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�س �ل�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12637 بتاريخ 2019/5/21   

       مذكرة �عالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  �لدعوى 2019/673  جتاري كلي

�ىل �مل���دع���ي ع��ل��ي��ه / 1-وي ج��ي��ان��ف��ا 2- ي��وج��ي��ه ت�����س��او جم��ه��ول حم���ل �لق���ام���ة مب���ا �ن 
عليك  �أق��ام  قد  �ل�سويدي  �لر�سة  خلفان  عبيد  وميثله:حممد  تيان  �ملدعي/هوجنيان 
�لد�رة  جمل�س  �جتماعات  عن  �ل�سادرة  �ل��ق��ر�ر�ت  ب�سحة  �ملطالبة  مو�سوعها  �لدعوى 
بتاريخ:2018/3/18 و 2018/3/25 و�خلا�سة با�ستقالة �ملدعية من من�سب مدير �ل�سركة 
مع �لز�م �ملدعي عليهما باز�لة ��سم �ملدعية من �لرخ�سة �لتجارية و�ل�سجالت �لتجارية 
�لحد  ي��وم  جل�سة  لها  �مل��ح��ام��اة.وح��ددت  �ت��ع��اب  ومقابل  و�مل�ساريف  و�ل��ر���س��وم  لل�سركة 
�ملو�فق:2019/5/26 �ل�ساعة:9:30 �س بالقاعة:ch1.C.15  لذ� فاأنت مكلف باحل�سور 
�أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل 

�جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�س �ل�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية �لعدد 12637 بتاريخ 2019/5/21   
�عالن حكم بالن�شر

   يف  �لدعوى رقم 2018/2425  جتاري كلي
م.ذ.م.�س  غلوبال  جي  بي  �م   -2 �ل�سخ�سية  ب�سفته   - و�لكر  ج��اري  عليه/1-  �ملدعي  �ىل 
)مايجور كون�سالت م.د.م.�س �سابقا( ميثلها مديرها جاري و�لكر جمهول حمل �لقامة مبا 
�ن �ملدعي/ ت�سنج�سنان قيو وميثله:عبد�حلكيم حبيب من�سور بن حرز نعلنكم بان �ملحكمة 
حكمت بجل�ستها �ملنعقدة بتاريخ 2019/3/25  يف �لدعوى �ملذكورة �عاله ل�سالح/ت�سنج�سنان 
قيو بالز�م �ملدعي عليهما )�م بي جي غلوبال و جاري و�لكر( بالت�سامن بان يوؤديا للمدعي 
)ت�سنج�سنان قيو( مبلغ )807.400( درهم قيمة �ل�سيك �سند �لدعوى و�لفائدة 9% من تاريخ 
�ل�ستحقاق 2017/9/3 وحتى متام �ل�سد�د و�لزمت �ملدعي عليهما بالت�سامن يف �مل�ساريف 
ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة . حكما مبثابة �حل�سوري قابال لال�ستئناف 
خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �لعالن �سدر با�سم �ساحب �ل�سمو 

�ل�سيخ حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س �لق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12637 بتاريخ 2019/5/21   
       مذكرة �عالن مدعي عليه بالن�شر

   يف  �لدعوى 2019/1402  جتاري جزئي
مبا  �لقامة  حمل  جمهول  �لبلو�سي  ح�سن  علي  حممد  1-من�سور   / عليه  �ملدعي  �ىل 
عليك  �أق��ام  قد  �ملهري  �حلر�سي  �حمد  �سامل  وميثله:عي�سى  للتمويل  �ملدعي/مو�رد  �ن 
وخم�سون  و�ست  )مائة  وق��دره  مببلغ  عليه  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  مو�سوعها  �لدعوى 
�ل��ف وث��الث��م��ائ��ة دره���م و�ث��ن��ان و���س��ت��ون فل�س( و�ل��ر���س��وم و�مل�����س��اري��ف و�ت��ع��اب �ملحاماة 
بالنفاذ  �ل��ت��ام و�سمول �حلكم  �ل�سد�د  �ل��دع��وى وحتى  �ق��ام��ة  ت��اري��خ  م��ن  و�ل��ف��ائ��دة %12 
�ملعجل بال كفالة.وحددت لها جل�سة يوم �لثالثاء �ملو�فق:2019/5/28 �ل�ساعة:9:30 �س 
بالقاعة:ch1.C.14  لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 

ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�س �ل�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12637 بتاريخ 2019/5/21   

       مذكرة �عالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  �لدعوى 2019/2002  جتاري جزئي

���س.ذ.م.م 2-  �ملوؤجرة  �ىل �ملدعي عليه / 1-�سلها حممد �سيد لنقل �لركاب باحلافالت 
�ن �ملدعي/مو�رد للتمويل  �س.م.خ  �سلها ليو�ه حممد �سيد جمهول حمل �لقامة مبا 
وميثله:عي�سى �سامل �حمد �حلر�سي �ملهري قد �أقام عليك �لدعوى مو�سوعها �ملطالبة 
و�تعاب  و�مل�ساريف  و�لر�سوم  دره��م   )104178.85( وق��دره  مببلغ  عليهما  �ملدعي  بالز�م 
�ملحاماة و�لفائدة 12% من تاريخ رفع �لدعوى وحتى �ل�سد�د �لتام و�سمول �حلكم بالنفاذ 
�ملعجل بال كفالة.وحددت لها جل�سة يوم �لثنني �ملو�فق:2019/5/27 �ل�ساعة:9:30 �س 
بالقاعة:ch1.C.12  لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 

ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�س �ل�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12637 بتاريخ 2019/5/21   

�عالن حكم بالن�شر
   يف  �لدعوى رقم 2018/3733  جتاري جزئي

 -3 �سور�ن�سون  �لن   -2 ���س.ذ.م.م  �لعامة  للتجارة  �لعاملية  ليدن  عليه/1-  �ملدعي  �ىل 
�ير�ن  ���س��ادر�ت  بنك  �ملدعي/  �ن  �لقامة مبا  ز�ده جمهول حمل  بهلول  ك��اوه حممد 
  2019/1/29 بتاريخ  �ملنعقدة  بجل�ستها  حكمت  �ملحكمة  بان  نعلنكم  �لرئي�سي(  )�لفرع 
يف �لدعوى �ملذكورة �عاله ل�سالح/بنك �سادر�ت �ير�ن )�لفرع �لرئي�سي( بالز�م �ملدعي 
درهم   )230323.71( مبلغ  �مل��دع��ي  للبنك  ي���وؤدو�  ب��ان  بينهم  فيما  بالت�سامن  عليهم 
�ل�سد�د و�لزمتهم �مل�سروفات  وفو�ئده بو�قع 9% من تاريخ رفع �لدعوى وحتى متام 
�ملحاماة. حكما مبثابة �حل�سوري قابال لال�ستئناف خالل  �تعاب  و�لف درهم مقابل 
ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �لعالن �سدر با�سم �ساحب �ل�سمو 

�ل�سيخ حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س �لق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
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�لعدد 12637 بتاريخ 2019/5/21   
  �عالن بالن�شر

�ملرجع : 651
�جلن�سية  �إمار�تي   - حممد  �حمد  ح�سن  �ل�سيد/حممد  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
�لبالغة 100%  وذلك �ىل / ر��سد �سالح  �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�ستها  ترغب يف 
وت�سجيالت  )مكتبه  با�سم  �لرخ�سة  يف  �جلن�سية  �إمار�تي   - غريب  ولد  �سعيد  �سامل 
وعمالبن�س   .)628675( رقم  رخ�سة  مبوجب  �ل�سارقة  باإمارة  تاأ�س�ست  �لد�ر(  درو�س 
�ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان �لكاتب 
�لعدل . فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لعالن للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على �لجر�ء 
�مل�سار �ليه بعد ��سبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��س حيال ذلك 

عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
مكتب  �لكاتب �لعدل بال�شارقة 
�إجناز�ت للخدمات  �ل�شناعية 13

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

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات
�لعدد 12637 بتاريخ 2019/5/21   

  �عالن
�ملرجع : 649

�بر�هيم  حممد  �بر�هيم  حممد  �قبال  �ل�سيد/حممد  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
�لبالغة 100%  يف  �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�س�سه  - هندي �جلن�سية يرغب يف 
جاني�سر�م  �ل�سيد/  �ىل  وذلك   )751201( رقم  رخ�سة   - �ل�سم�س  �سفاء  بقالة 

�سيثور�مالينجام �سيثور�مالينجام - هندي �جلن�سية 
ل�سنة    )4( رقم  �لحتادي  �لقانون  �حكام   من   )5( فقرة   )14( �ملادة  وعمالبن�س 
2013 يف �سان �لكاتب �لعدل . فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لعالن للعلم و�نه �سوف يتم 
�لت�سديق  على �لجر�ء �مل�سار �ليه بعد ��سبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه 

�ي  �عرت��س على ذلك عليه �تباع �ل�سبل �لقانوين حيال ذلك. 
مكتب  �لكاتب �لعدل بال�شارقة 

�إجناز�ت للخدمات  �ل�شناعية 13

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

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات

�لعدد 12637 بتاريخ 2019/5/21   
مذكرة �إعالن بالن�شر للح�شور �أمام �خلربة 

بالدعوى رقم )2018/1581( مدين ��شتئناف �ل�شارقة
�مل�ستاأنف �سدها / �سقليه للتجارة �لعامة - �س ذ م م 

من/  �سدكم  �ملرفوعة  بالق�سية  ح�سابي  كخبري  �نتد�بنا  مت  �نه  علما  نحيطكم 
�ملوؤ�س�سة �لوطنية للتجارة و�لمناء وعليه فانتم مكلفني �و من ميثلكم قانونا ح�سور 
�جتماع �خلرة �ملقرر عقده يوم �خلمي�س �ملو�فق 2019/5/23 �ل�ساعة �لو�حدة ظهر� 
وذلك مبقر م�ستوعات �مل�ستاأنفه مبنطقة �م �لرمول �سارع 9 بالقرب من في�ستيفال 
�سيتي لذ� يرجى �حل�سور باملوعد و�ملكان �ملحدد و�إح�سار �مل�ستند�ت �ملوؤيدة لدفاعكم 
بالدعوى علما باأنه يف حال تخلفكم عن �حل�سور فاإن �خلرة �ستبا�سر �عمالها وفقا 

لل�سالحيات �ملخولة لها قانونيا. لال�ستف�سار �لت�سال : 0509359988 
�خلبري/ �مين �شعيد �لنجار 
خبري ح�شابي  

�إجتمـــــاع خبــــــرة

�لعدد 12637 بتاريخ 2019/5/21   
117 /  2019SCT  : رقم �ملطالبة

هيئة مطالبة �لدعاوى �ل�سغرية 
�ىل �ملدعي عليه : جمال نا�سر �بر�همي و�سركة �ميال لل�سياحة و�ل�سفر - �س ذ م م  

بتاريخ 2019/3/2 قد مت تقدمي مطالبة �سدك من بنك �بوظبي �لتجاري ويجب عليك �ما 
�لعرت�ف باملطالبة �و تقدمي �لدفاع عن �ملطالبة �و تقدمي طلب للطعن يف �لخت�سا�س 
مدعوما بالدلة على ��ستمارة �إقر�ر �خلدمة �ملقدمة من �للجنة �لد�ئمة �ملعينة بقانون 
�لعالمات �لتجارية ، يجب عليك �ن تقدم مع دفاعك �ي م�ستند�ت ترغب يف �لعتماد 
عليها يف �جر�ء�ت �لت�ساور ، ونحيكم علما باأنه يف حالة عدم �لرد على هذه �ملطالبة �سيقوم 
م�سجل هيئة حتكيم �لدعاوى �ل�سغرية باإجر�ء�ت �لت�ساور يف غ�سون 7 �يام من �نتهاء مدة 
تقدمي �لدفاع ، �ذ� مل تتمكن من ح�سور �إجر�ء�ت �لت�ساور يجوز لقا�سي للجنة �لد�ئمة �ن 

يقر �ملطالبة �ل�سغرية وي�سدر �أمر� �سدك

حماكم مركز دبي �ملايل �لعاملي  

�لعدد 12637 بتاريخ 2019/5/21   
       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  �لدعوى 2018/468  عقاري كلي                 

�ىل �خل�سم �ملدخل/ 1- بنج�س للعقار�ت  جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/ من�سور فتحعلي ويل ز�ده وميثله / 
حممد عبد�هلل جان علي �لر�سا - قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة قد �قام عليك �لدعوى ومو�سوعها 
�ملطالبة - 1- بف�سخ �تفاقية �لبيع �ملوؤريخة بتاريخ 2008/7/21 و�لز�م �ملدعي عليها �لوىل تقابال / بان جلوبال 
ديفيلومبنت - �س ذ م م و�خل�سم �ملدخل )بنج�س للعقار�ت( بالت�سامن و�لت�سامم برد �ملبلغ �ملدفوع من ثمن �لوحدة 
�لعقارية - �ل�سقة - مو�سوع �تفاقية �لبيع وت�سليمه �ىل �ملدعيني �لأول و�لثانية تقابال وقدره )812.633 درهم( ما 
تو�سل �ليه �ل�سيد �خلبري �حل�سابي + 105.464 قيمة �ل�سيكات يف حال ما مت �حت�سابهم من قبل �ملحكمة باجمايل 
مبلغ 918097 درهم و�لفائدة �لقانونية 9% من وقت �سريورة �حلكم نهائي حلني متام �ل�سد�د - 2- يف حال رف�س 
طلب �لف�سخ �حلكم بالز�م �ملدعية ��سليا و�خل�سم �ملدخل بالت�سامن و�لت�سامم بتعوي�س �ملدعيان تقابال / �ملدعي 
عليهما ��سليا مبلغ وقدره 100.000 درهم تعوي�سا ماديا و�دبيا عن �ل�سر�ر �لتي ��سابتهما نتيجة نق�س م�ساحة 
�تعاب  ومقابل  بامل�سروفات  �ملدخل  و�خل�سم  تقابال  عليهما  �ملدعي  �ل��ز�م   -3  -  %35 بلغت  و�لتي  �ملباعة  �لوحدة 
فاأنت  لذ�   Ch1.B.8 بالقاعة  10.00 �س  �ل�ساعة  �ملو�فق 2019/5/26  �لح��د  يوم  لها جل�سة  وح��ددت  �ملحاماة.  
مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة 

بثالثة �أيام على �لأقل. )علما باأنه مت تعديل �لطلبات(. 
رئي�س �لق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12637 بتاريخ 2019/5/21   

مذكرة �عالن بالن�شر
يف  �لدعوى 2018/900 ��شتئناف �حو�ل �شخ�شية ومو�ريث

ج���وده  جمهول حمل  عماد  1-دمي���ه حممد  ���س��ده/  �مل�ستاأنف  �ىل 
�لقامة مبا �ن �مل�ستاأنف /عبد�هلل عبد�حلليم �سخطه  قد ��ستاأنف 
�ح����و�ل نف�س  رق���م 2018/413  ب��ال��دع��وى  �ل�����س��ادر  �ل��ق��ر�ر/�حل��ك��م 
م�سلمني.  وحددت لها جل�سه يوم �لحد  �ملو�فق 2019/5/26 �ل�ساعة 
�ل�سخ�سية يف  �لأح��و�ل  بالقاعة رقم )14( يف مبنى  10.00 �سباحا 
منطقة �لقرهود.  وعليه يقت�سي ح�سوركم �و من ميثلكم قانونيا 

ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س �لق�شم

حماكم دبي

حمكمة �ل�شتئناف
�لعدد 12637 بتاريخ 2019/5/21   

مذكرة �عالن بالن�شر
يف  �لدعوى 2019/627  ��شتئناف جتاري   

رم�����س��ان جم��ه��ول حمل  ع��ا���س��ور حممد  ���س��ده/1-حم��م��د  �مل�ستاأنف  �ىل 
 / �لع�ساف وميثله  علي  بن  بنت ح�سني  /غ��ادة  �مل�ستاأنف  �ن  �لقامة مبا 
بالدعوى  �ل�سادر  �حلكم  ��ستاأنف  قد  خ��وري  حممد  ك��رم  علي  �بر�هيم 
رقم : 2018/1970 جتاري كلي بتاريخ 2019/3/18م. وحددت لها جل�سه 
رقم  بالقاعة  �سباحا   10.00 �ل�ساعة   2019/5/26 �مل��و�ف��ق  �لح���د  ي��وم 
ch2.E.23 وعليه يقت�سي ح�سوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س �لق�شم

حماكم دبي

حمكمة �ل�شتئناف
�لعدد 12637 بتاريخ 2019/5/21   

مذكرة �عالن بالن�شر
يف  �لدعوى 2018/2820 ��شتئناف جتاري   

�ىل �مل�ستاأنف �سده/ 1-دميرييو�س بابا كون�ستا نتنويو جمهول حمل 
�لقامة مبا �ن �مل�ستاأنف / هيني�سي - �س ذ م م وميثله / �سمري حليم 
كنعان قد ��ستاأنف �حلكم �ل�سادر بالدعوى رقم 2017/670 جتاري 
�ملو�فق  �لح��د  ي��وم  جل�سه  لها  وح���ددت   2018/12/17 بتاريخ  كلي 
 ch2.D.19 رق��م  بالقاعة  �سباحا    10.00 �ل�ساعة    2019/6/2
�و من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم  وعليه يقت�سي ح�سوركم 

�ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س �لق�شم

حماكم دبي

حمكمة �ل�شتئناف

�لعدد 12637 بتاريخ 2019/5/21   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف �لدعوى رقم 2019/985  تنفيذ مدين  
�ىل �ملنفذ �سده/1- رجا �سالح رجا عبد�لهادي 2-فتحية جمعة ح�سني 
�لتنفيذ/�مل�ست�سفى  ط��ال��ب  �ن  مب��ا  �لق���ام���ة  حم��ل  جم��ه��ويل  �دري�������س  
�لأمريكي - دبي )فرع من حممد وعبيد �ملال( �س ذ م م وميثله / طالل 
حممد ح�سن �لتميمي  قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله 
دره��م �ىل طالب  وق��دره )163926.48(  به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�ل��ز�م��ك 
�لج���ر�ء�ت  �ستبا�سر  �ملحكمة  ف��ان  وعليه  �ملحكمة.   خزينة  �و  �لتنفيذ 
�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12637 بتاريخ 2019/5/21   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف �لدعوى رقم  2019/1524  تنفيذ جتاري  
�ىل �ملنفذ �سده/1- ريفا ديجيتال منطقة حرة - ذ م م  جمهول حمل 
�لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/بيكو �نرتنا�سيونال - ذ م م )فرع م د 
�أق��ام عليك �لدعوى  م �س( وميثله/خالد حممد �سعيد بوج�سيم قد 
وقدره  ب��ه  �ملنفذ  �ملبلغ  ب��دف��ع  و�ل��ز�م��ك  �ع���اله  �مل��ذك��ورة  �لتنفيذية 
)6001363( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.  وعليه فان 
�ملحكمة �ستبا�سر �لج��ر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
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 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف �لدعوى رقم 2019/1196 تنفيذ جتاري  
�ىل �ملنفذ �سده/1- �سركة ميزو �لتجارية - ذ م م جمهول حمل �لقامة 
 مبا �ن طالب �لتنفيذ/ �لتجهيز�ت �لطبية �ملتحدة )يونيمد( �س ذ م م
�لدعوى  ع��ل��ي��ك  �أق����ام  ق��د   - �لتميمي  ح�����س��ن  ومي��ث��ل��ه/ط��الل حم��م��د 
ب��ه وقدره  �مل��ن��ف��ذ  �مل��ب��ل��غ  ب��دف��ع  و�ل���ز�م���ك  �ع���اله  �مل���ذك���ورة  �لتنفيذية 
فان  وعليه  �ملحكمة.   خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  دره��م   )24631(
�للتز�م  عدم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �لج��ر�ء�ت  �ستبا�سر  �ملحكمة 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
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 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف �لدعوى رقم 2019/871 تنفيذ جتاري  
2-نعمت  م  م  ذ  ���س   - �لغذ�ئية  ل��ل��م��و�د  �ل��غ��رب  ن�سيم  ���س��ده��م��ا/1-  �ملنفذ  �ىل 
للمو�د  �لغرب  ن�سيم  ل�سركة  مدير�  وب�سفته  ب�سخ�سه  باوندبور  علي�ساه  �ل��ه 
�ر  �لتنفيذ/�ي بي  �لغذ�ئية - �س ذ م م جمهويل حمل �لقامة مبا �ن طالب 
�يه �م للتجارة �لعامة - �س ذ م م وميثله / �سعيد �حمد حممد حممود �لعو�سي  
�ملنفذ  �ملبلغ  �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع  �لتنفيذية  �لدعوى  �أقام عليك  قد 
به وقدره )2541303( درهم بالت�سامن  �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.  
وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12637 بتاريخ 2019/5/21   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف �لدعوى رقم 2019/1630 تنفيذ جتاري  
�سادق  ح�سن  2-ع��ب��ا���س  م  م  ذ   - ب��ورم��ا  منجرة  ���س��ده��م��ا/1-  �ملنفذ  �ىل 
حممد  ربيع  �حمد  �لتنفيذ/ربيع  طالب  �ن  مبا  �لقامة  حمل  جمهويل 
عليك  �أق���ام  ق��د   - �ح��م��د  علي  ح�سني  وميثله/حممود  �لعو�سي  �سريف 
�ملبلغ �ملنفذ به وقدره  �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع 
)692135( درهم مت�سامنني �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.  وعليه 
فان �ملحكمة �ستبا�سر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
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 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف �لدعوى رقم 2019/1710 تنفيذ جتاري  
�ىل �ملنفذ �سده/1- حممد يعقوب عبد�للطيف �ل�سويطر �ل علي  جمهول 
 - �ل���س��الم��ي  �لإم�����ار�ت  �لتنفيذ/م�سرف  ط��ال��ب  �ن  �لق��ام��ة مب��ا  حم��ل 
قد   - �ل�سالمي  ر��سد  جابر  حممد  ر��سد  جابر   / وميثله  عامة  م�ساهمة 
�أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ 
به وقدره )1803760.5( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.  وعليه 
�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م  فان �ملحكمة �ستبا�سر �لج��ر�ء�ت 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
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 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف �لدعوى رقم 2019/920 تنفيذ جتاري  
�ىل �ملنفذ �سده/1- مرو�ن خاطر عبد�هلل ياقوت �ل�سعدي  جمهول حمل 
�لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/�ي بي �ر �يه �م للتجارة �لعامة - �س ذ م م 
وميثله/�سعيد �حمد حممد حممود �لعو�سي - قد �أقام عليك �لدعوى 
�لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )805116( 
درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.  وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر 
�لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
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 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف �لدعوى رقم  2019/1646  تنفيذ عمايل 
�ىل �ملنفذ �سده/1- بوزيتيف �ستار لتاأجري �حلافالت  جمهول حمل 
�أق���ام عليك  ق��د  �لتنفيذ/زرفيد ج��اوي��د خ��ان  �ن طالب  �لق��ام��ة مب��ا 
به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�ل��ز�م��ك  �ع��اله  �مل��ذك��ورة  �لتنفيذية  �ل��دع��وى 
وقدره )5584( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة. بال�سافة 
�ملحكمة  ف��ان  وعليه  �ملحكمة.  خلزينة  ر���س��وم  دره���م   694 مبلغ  �ىل 
�ستبا�سر �لج��ر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر 

�ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن. 
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
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يف �لدعوى رقم 2018/3528 مدين جزئي - عجمان

�ملقامة من / حممود حممد حامد قا�سم  
�سد / 1- حمدي ر�ساد جنيدي  2- حممود حممد حامد قا�سم 

نعلن نحن �خلبري �حل�سابي / حممد �سليمان �ل�سيد عمر ، �نه مت تعيننا من حمكمة 
بحكم  �لو�ردة  �حل�سابية  لتنفيذ مهمة �خلرة  �ملوقرة  �لبتد�ئية  �لإحتادية  عجمان 
�ملدعي  نعلن  كما   - �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  بجل�سة 2018/3/21 يف  �ل�سادر  �ملحكمة 

عليهما 1 ( حمدي ر�ساد جنيدي 2( �حمد �سعد �حمد فوؤ�د 
حل�سور �جتماع �خلرة �ملقرر له جل�سة يوم �لحد �ملو�فق 2019/6/2 يف متام �ل�ساعة 
12.30 �سباحا وذلك مبقر مكتبنا �لكائن مبركز �لد�نة - مكتب رقم 601 ، �سارع �آل 

مكتوم - ديرة - دبي.  
خبري ح�شابي

حممد �شليمان �ل�شيد عمر 

�إعالن �إجتمــاع خبـرة
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 �شهادة بالتا�شري يف �ل�شجل �لتجاري- بانحالل �شركة

��سم �ل�سركة : �صركة دينامك�ص للياقة البدنية - ذ م م  
�لعنو�ن : فيال ملك ورثة كامل ها�سم م�سطفوي - �م �سقيم �لأوىل - �ل�سكل �لقانوين 
 : �لتجاري  بال�سجل  �لقيد  رق��م   654763  : �لرخ�سة  رق��م   ، حم���دودة  م�سوؤولية  ذ�ت   :
يف  �لتاأ�سري  مت  قد  باأنه  بدبي  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ��رة  تعلن  ه��ذ�  مبوجب   1077263
، وذلك مبوجب قر�ر حماكم  �أعاله  باإنحالل �ل�سركة �ملذكورة  �ل�سجل �لتجاري لديها 
  2019/4/25 بتاريخ   دبي  �لعدل حماكم  كاتب  لدى  و�ملوثق    2019/4/25 بتاريخ   دبي 
كنعان وم�صاركوه  �ملعني  �مل�سفي  �إىل  �لتقدم  �أو مطالبة  �أي �عرت��س  لديه  وعلى من 
حما�صبون قانونيون  �لعنو�ن : مكتب رقم 1502 ملك �دوني�س حليم كنعان - �خلليج 
�لتجاري -  هاتف : 5546867-04  فاك�س : 5530720-04  م�سطحباً معه كافة �مل�ستند�ت 

و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لإعالن
دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية

�لعدد 12637 بتاريخ 2019/5/21   
 �شهادة بالتا�شري يف �ل�شجل �لتجاري- بانحالل �شركة

��سم �ل�سركة : ج�صت فور يو لتجارة املن�صوجات واالقم�صة - �ص ذ م م  
�لعنو�ن : مكتب 1301 ملك فرد�ن علي فرد�ن �لفرد�ن - �لرقة - �ل�سكل �لقانوين : ذ�ت 
م�سوؤولية حمدودة ،  رقم �لرخ�سة : 687835 رقم �لقيد بال�سجل �لتجاري : 1114577 
�ل�سجل  يف  �لتاأ�سري  مت  ق��د  ب��اأن��ه  بدبي  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن  ه��ذ�  مبوجب 
�لتجاري لديها باإنحالل �ل�سركة �ملذكورة �أعاله ، وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ  
2019/3/20  و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ  2019/3/20  وعلى من لديه 
احل�صابات   لتدقيق  بل�ص  �صكور  �ملعني  �مل�سفي  �إىل  �لتقدم  مطالبة  �أو  �عرت��س  �أي 
�لعنو�ن : مكتب رقم 914 ملك موؤ�س�سة حممد بن ر��سد لدعم م�ساريع �ل�سباب - ديرة - 
بور�سعيد -  هاتف : 2973060-04  فاك�س : 2973071-04 م�سطحباً معه كافة �مل�ستند�ت 

و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لإعالن
دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية

�لعدد 12637 بتاريخ 2019/5/21   
�شهادة بالتا�شري يف �ل�شجل �لتجاري- بتعني م�شفي 

��سم �مل�سفي : كنعان وم�صاركوه حما�صبون قانونيون
�لعنو�ن : مكتب رقم 1502 ملك �دوني�س حليم كنعان - �خلليج �لتجاري - 
هاتف : 5546867-04  فاك�س : 5530720-04 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية 
�صركة  �أعاله لت�سفية   �ملذكور  �مل�سفي  باأنه قد مت تعيني  �لقت�سادية بدبي 
بتاريخ   دب��ي  ق��ر�ر حماكم  وذل��ك مبوجب  م  م  ذ   - البدنية  للياقة  دينامك�ص 
2019/4/25 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 2019/4/25 وعلى 
من لديه �أي �عرت��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�سفي �ملعني يف مكتبه �لكائن 
و�لأور�ق  �مل�ستند�ت  كافة  معه  م�سطحباً  �أع��اله،  �ملذكور  �لعنو�ن  على  بدبي 

�لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لإعالن
دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية

�لعدد 12637 بتاريخ 2019/5/21   
�شهادة بالتا�شري يف �ل�شجل �لتجاري- بتعني م�شفي 

��سم �مل�سفي : �صكور بل�ص لتدقيق احل�صابات 
�لعنو�ن : مكتب رقم 914 ملك موؤ�س�سة حممد بن ر��سد لدعم م�ساريع �ل�سباب 
- ديرة - بور�سعيد -  هاتف : 2973060-04  فاك�س : 2973071-04 مبوجب هذ� 
�أعاله  باأنه قد مت تعيني �مل�سفي �ملذكور  �لتنمية �لقت�سادية بدبي  تعلن د�ئرة 
لت�سفية ج�صت فور يو لتجارة املن�صوجات واالقم�صة - �ص ذ م م   وذلك مبوجب 
قر�ر حماكم دبي بتاريخ 2019/3/20 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 
2019/3/20 وعلى من لديه �أي �عرت��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�سفي �ملعني يف 
مكتبه �لكائن بدبي على �لعنو�ن �ملذكور �أعاله، م�سطحباً معه كافة �مل�ستند�ت 

و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لإعالن
دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية

�لعدد 12637 بتاريخ 2019/5/21   
يف  �لق�شية 2018/3761 جتاري جزئي - عجمان

�ملرفوعة من "�ملدعي" :  بنك دبي �لتجاري - �س م ع 
�سد "�ملدعي عليه" : �حمد �سري ناجي نز�ل  

�لتجارية  �لد�ئرة   - �لبتد�ئية  �لحتادية  عجمان  حمكمة  تكليف  على  بناء 
�جلزئية �لثانية - بندبي خبري� م�سرفيا يف �لدعوى �ملذكورة �عاله.

على �ملدعي عليه �حل�سور �سخ�سيا �و بو��سطة وكيل معتمد لجتماع �خلرة 
�ملقرر عقده يوم �لثالثاء �ملو�فق 2019/5/28 يف متام �ل�ساعة 12.00 ظهر� ، 
وذلك مبقر �خلبري �لكائن يف �إمارة �بوظبي �سارع حمد�ن بناية �سامل �إبر�هيم 
�ل�سامان - �ملدخل �لمين - �لطابق 13 مكتب رقم 20 - م�سطحبني معكم 
كافة �مل�ستند�ت �لتي ترغبون يف تقدميها. للتو��سل : موبايل : 0504110038 

فاك�س : 02-6780767 
�خلبري �مل�شريف / معن ناظم �آل بريج  

�عالن بالن�شر 
حل�شور �جتماع �خلربة �مل�شرفية   

�لعدد 12637 بتاريخ 2019/5/21   
�عالن بالن�شر للح�شور �مام حمكمة عجمان  )د�ئرة �ليوم �لو�حد( 

مبحكمة عجمان �لإحتادية �لبتد�ئية  
 يف �لدعوى رقم  2018/3174 جتاري جزئي  

�ىل �ملدعى عليه / 2- عالء عبد�حلميد �ل�سر�وي - م�سري �جلن�سية 
نعلمك بان �ملدعي / ع�سام حمد�ن م�سطفى عبد�هلل - �ردين �جلن�سية 

قد رفع �لدعوى �ملذكورة �عاله يطالب فيها ب���� :
�ملطالبة مببلغ وقدره 45000 درهم 

عجمان  مبحكمة  �جل��زئ��ي��ة(  �ل��د�ئ��رة   - عجمان  )حمكمة  �م���ام  باحل�سور  مكلف  �ن��ت 
�لقاعة  �ل�ساعة 9.30 �سباحا -  �ملو�فق 2019/5/23  �لحتادية �لبتد�ئية يوم �خلمي�س 
، ويف حال تخلفكم  بيانات  �لدعوى وتقدمي ما لديكم من  رقم 5 وذلك لالإجابة على 
�لقانونية يف  �لج���ر�ء�ت  ��ستكمال  �سيتم  فانه  عنكم  وكيل  �ر�سال  �و عدم  عن �حل�سور 

غيابيكم.  
 مكتب �د�رة �لدعوى

  وز�رة �لعدل
حمكمة عجمان �لحتادية �لبتد�ئية

مكتب �د�رة �لدعوى

�لعدد 12637 بتاريخ 2019/5/21   

�عـالن تغيري ��شـم
تقدم �ملو�طن )حممد �لغامن وحيد غان �سهاب( بطلب �ىل 
��سمه  �لتوثيقات بتغيري  �أبوظبي �لبتد�ئية - ق�سم  حمكمة 

من )حممد �لغامن( �ىل)حممد(
�ملذكور خالل 15  �لق�سم  فمن لديه �عرت��س يتقدم به �ىل 

يوما من تاريخ ن�سر �لعالن
عو�طف �ل�شريف - كاتب عدل

 �لقا�شي / حممد فا�شل ولد حممد �شامل - قا�شي �لتوثيقات           

   �مارة �بوظبي )د�ئرة �لق�شاء(
�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لتوثيق
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�لعدد 12637 بتاريخ 2019/5/21 
�عالن بيع  عقار بالن�شر  للمنفذ �شده 

فى �لدعوى رقم 2017/182 بيع عقار مرهون 
طالب �لتنفيذ:بنك �بوظبي �لوطني - �سابقا - بنك �بوظبي �لأول - حاليا 

عنو�نه : �إمارة دبي - ديرة - بور�سعيد - بناية بزن�س بوينت - مكتب رقم 401 - خلف وكالة �لني�سان لل�سيار�ت 
�ملنفذ �سده : منوهر ر�م�سند ر�م�سند�ين 

عنو�نه :  �إمارة دبي - بردبي - منطقة �لثنية �خلام�سة - �لعقار رقم 663 - رقم مكاين : 72595 - 13769 
�حلال  �قت�سى  �ن  �لتالية  �لثالث  �لي��ام  ويف  م�ساء   2.00 �ل�ساعة   2019/5/29 �مل��و�ف��ق  �لأرب��ع��اء  ي��وم  �ن��ه يف 
�سيجرى بيع �لعقار �ملو�سحة �و�سافه على �لر�غبني يف �ل�سر�ء �تخاذ �جر�ء�ت �ملز�يدة مع  �جلهة �لتى �نيط بها 

�لبيع )�سركة �لمار�ت للمز�د�ت  www.emiratesauction.ae (  وذلك يف �لتاريخ �ملحدد �عاله.
وعلى ر�غبي �ل�سر�ء من مو�طني �يد�ع تاأمني ل يقل عن %20 من �لثمن �لأ�سا�سي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من 
لديه �عرت��س على �لبيع �لتقدم باعرت��سه معزز� مبا يرره من م�ستند�ت قبل �جلل�سة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد 
�ملبينة باملادة 301 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�ساريف خالل ع�سرة 

�يام �لتالية جلل�سة �لبيع وفيما يلي �و�ساف �ملمتلكات  : �أو�ساف �لعقار : - 
نوع �لعقار : �ر�س وما عليها من بناء - �ملنطقة : �لثنية �خلام�سة - رقم �لر�س : 663 - �مل�ساحة : 998.68 مرت 

مربع و�ملقدرة قيمتها ب��� )7500000( درهم لعلى عطاء 
مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�س �لق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12637 بتاريخ 2019/5/21 
�عالن بيع  عقار بالن�شر    للمنفذ �شده   

فى �لدعوى رقم  2018/42 بيع عقار مرهون             
�إم��ارة دبي - دبي - بردبي - �سارع �ل�سيخ ز�ي��د - مبنى �سما  طالب �لتنفيذ: يونايتد بنك ليمتد - عنو�نه : �لإم��ار�ت - 

تاور - �لطابق 1 - مكتب 105 بجو�ر فندق فريمونت 
�ملنفذ �سده : �ي�سو�ر لل -  عنو�نه : �لإمار�ت - �إمارة  دبي - جبل علي - جبل علي - بردبي - �سارع �لثنية �خلام�سة - مبنى 

جولد كري�ست فيوز 2 - �لطابق 36 �سقة 3601 
�حلال  �قت�سى  �ن  �لتالية  �لثالث  �لي��ام  ويف  م�ساء   2.00 �ل�ساعة   2019/5/29 �مل��و�ف��ق  �لأرب��ع��اء  ي��وم  �ن��ه يف 
�سيجرى بيع �لعقار �ملو�سحة �و�سافه على �لر�غبني يف �ل�سر�ء �تخاذ �جر�ء�ت �ملز�يدة مع  �جلهة �لتى �نيط بها 

�لبيع )�سركة �لمار�ت للمز�د�ت  www.emiratesauction.ae (  وذلك يف �لتاريخ �ملحدد �عاله.
وعلى ر�غبي �ل�سر�ء من مو�طني �يد�ع تاأمني ل يقل عن %20 من �لثمن �لأ�سا�سي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من 
لديه �عرت��س على �لبيع �لتقدم باعرت��سه معزز� مبا يرره من م�ستند�ت قبل �جلل�سة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد 
�ملبينة باملادة 301 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�ساريف خالل ع�سرة 

�يام �لتالية جلل�سة �لبيع وفيما يلي �و�ساف �ملمتلكات  : �أو�ساف �لعقار : - 
�سقة �سكنية - رقم �لر�س : 33 - �ملنطقة : �لثنية �خلام�سة - ��سم �ملبنى : جولد كر�ست فيوز 2 - رقم �لوحدة : 
3601 - رقم �لطابق : 36 - رقم �لبلدية : 393 - 973 - �مل�ساحة : 93.81 مرت مربع - �لقيمة �لتقديرية 

: 908785 -  مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.
 رئي�س �لق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12637 بتاريخ 2019/5/21 
�عالن بيع  عقار بالن�شر    للمنفذ �شده   

فى �لدعوى رقم  2017/82 بيع عقار مرهون             
طالب �لتنفيذ: حبيب بنك �يه جى زيورخ 

عنو�نه : �إمارة دبي - بردبي - �م �ل�سيف - �سارع �ل�سيخ ز�يد - خمرج رقم 41 - حمطة مرتو بنك �خلليج �لأول 
�ملنفذ �سده : �سارو�ن �سينغ لل �سينغ بهوجال 

394 ب�سفته �سريك يف �سركة   - 2295  : 2019 - رقم �لبلدية  �لثنية �لر�بعة - �ر�سى رقم  �إم��ارة دبي -    : عنو�نه 
برولوجيك�س - �بر�ج بحري�ت جمري� رقم 4 - بناية برج �سوي�س �لطابق 16 - �سقة رقم 1602 

�حلال  �قت�سى  �ن  �لتالية  �لثالث  �لي��ام  ويف  م�ساء   2.00 �ل�ساعة   2019/5/29 �مل��و�ف��ق  �لأرب��ع��اء  ي��وم  �ن��ه يف 
�سيجرى بيع �لعقار �ملو�سحة �و�سافه على �لر�غبني يف �ل�سر�ء �تخاذ �جر�ء�ت �ملز�يدة مع  �جلهة �لتى �نيط بها 

�لبيع )�سركة �لمار�ت للمز�د�ت  www.emiratesauction.ae (  وذلك يف �لتاريخ �ملحدد �عاله.
وعلى ر�غبي �ل�سر�ء من مو�طني �يد�ع تاأمني ل يقل عن %20 من �لثمن �لأ�سا�سي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من 
لديه �عرت��س على �لبيع �لتقدم باعرت��سه معزز� مبا يرره من م�ستند�ت قبل �جلل�سة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد 
�ملبينة باملادة 301 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�ساريف خالل ع�سرة 

�يام �لتالية جلل�سة �لبيع وفيما يلي �و�ساف �ملمتلكات  : �أو�ساف �لعقار : - 
�ر�س - رقم �لر�س : 2019 - �ملنطقة : �لثنية �لر�بعة - رقم �لبلدية : 2295 - 394 - �مل�ساحة : 553.33 

مرت مربع - �لقيمة �لتقديرية - 4764791 درهم لعلى عطاء - مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.
 رئي�س �لق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12637 بتاريخ 2019/5/21 
�عالن بيع  عقار بالن�شر    للمنفذ �شده   

فى �لدعوى رقم  2017/1794 تنفيذ جتاري 
طالب �لتنفيذ:حبيب بنك �ي جي زيوريخ 

عنو�نه : �إمارة دبي - بردبي - �م �ل�سيف - �سارع �ل�سيخ ز�يد - خمرج رقم )41( حمطة مرتو بنك �خلليج �لأول 
�إم��ارة دبي - جممع دبي لال�ستثمار - بلوك  �ملنفذ �سده : ج��ودم كا�سرو ماهار�ج كي�سن كا�سرو  - و�آخ��رون - عنو�نه :  

بالإر�ساد   - م  م  ذ   - لتجارة  �نرتنا�سيونال  ريالئبل  �سركة   -  1 رقم  في�س   16 رقم  م�ستودع   -  3
�حلال  �قت�سى  �ن  �لتالية  �لثالث  �لي��ام  ويف  م�ساء   2.00 �ل�ساعة   2019/5/29 �مل��و�ف��ق  �لأرب��ع��اء  ي��وم  �ن��ه يف 
�سيجرى بيع �لعقار �ملو�سحة �و�سافه على �لر�غبني يف �ل�سر�ء �تخاذ �جر�ء�ت �ملز�يدة مع  �جلهة �لتى �نيط بها 

�لبيع )�سركة �لمار�ت للمز�د�ت  www.emiratesauction.ae (  وذلك يف �لتاريخ �ملحدد �عاله.
وعلى ر�غبي �ل�سر�ء من مو�طني �يد�ع تاأمني ل يقل عن %20 من �لثمن �لأ�سا�سي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من 
لديه �عرت��س على �لبيع �لتقدم باعرت��سه معزز� مبا يرره من م�ستند�ت قبل �جلل�سة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد 
�ملبينة باملادة 301 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�ساريف خالل ع�سرة 
�يام �لتالية جلل�سة �لبيع وفيما يلي �و�ساف �ملمتلكات  : �أو�ساف �لعقار : -  مكتب - �ملنطقة : �خلليج �لتجاري - رقم 
�لر���س : 74 - رقم �لبلدية : 596 - 346 - رقم �ملبنى : 1 - ��سم �ملبنى : �سوبها �يفوري -2 رقم �لوحدة : 

عطاء    لعلى  درهم   1650000  : �لتقديرية  �لقيمة   - مربع  مرت   138.43  : �مل�ساحة   -  404
مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�س �لق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12637 بتاريخ 2019/5/21 
�عالن بيع  عقار بالن�شر    للمنفذ �شده   

فى �لدعوى رقم  2018/504 تنفيذ عقاري             
طالب �لتنفيذ: �لبنك �لعربي - �س م ع - عنو�نه : �إمارة دبي - بجو�ر دبي مول - بناية �عمار ��سكوير رقم )2( �لطابق 

�ل�ساد�س ، وحمله �ملختار مكتب �لثقة للمحاماة و�ل�ست�سار�ت �لقانونية 
�ملنفذ �سده : �لبنك �لعربي - �س م ع - �س م ع  - عنو�نه : �إمارة دبي - بجو�ر دبي مول - بناية �عمار ��سكوير رقم )2( 

�لطابق �ل�ساد�س ، وحمله �ملختار مكتب �لثقة للمحاماة و�ل�ست�سار�ت �لقانونية 
�حلال  �قت�سى  �ن  �لتالية  �لثالث  �لي��ام  ويف  م�ساء   2.00 �ل�ساعة   2019/5/29 �مل��و�ف��ق  �لأرب��ع��اء  ي��وم  �ن��ه يف 
�سيجرى بيع �لعقار �ملو�سحة �و�سافه على �لر�غبني يف �ل�سر�ء �تخاذ �جر�ء�ت �ملز�يدة مع  �جلهة �لتى �نيط بها 

�لبيع )�سركة �لمار�ت للمز�د�ت  www.emiratesauction.ae( وذلك يف �لتاريخ �ملحدد �عاله.
وعلى ر�غبي �ل�سر�ء من مو�طني �يد�ع تاأمني ل يقل عن %20 من �لثمن �لأ�سا�سي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من 
لديه �عرت��س على �لبيع �لتقدم باعرت��سه معزز� مبا يرره من م�ستند�ت قبل �جلل�سة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد 
�ملبينة باملادة 301 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�ساريف خالل ع�سرة 
�يام �لتالية جلل�سة �لبيع وفيما يلي �و�ساف �ملمتلكات  : �أو�ساف �لعقار : -  �سقة �سكنية - �ملنطقة : �لر�ساء جنوب 
�لر�بعة - رقم �لر�س : 953 - رقم �ملبنى : 1  - ��سم �ملبنى : �خلريف 2 - رقم �لعقار : 305 - رقم �لطابق : 

عطاء لعلى  درهم   )780.598.00( مببلغ   - مربع  مرت   90.65  : �مل�ساحة   -  3
مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�س �لق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12637 بتاريخ 2019/5/21 
�عالن بيع  عقار بالن�شر  للمنفذ �شده   

فى �لدعوى رقم 2016/161  بيع عقار مرهون 
طالب �لتنفيذ: بنك �ت�س ��س بي �سي �ل�سرق �لو�سط �ملحدودة 

عنو�نه : مكتب �لإد�رة �ل�سرق �لو�سط ، مدينة دبي لالنرتنت ، �س ب 66 دبي  
�ملنفذ �سده : بيفرييل تري�سا روزوو جوتلينج - و�آخرون

عنو�نه : دبي ، جممع دبي لال�ستثمار �لأول ، ��سم �ملبنى جرين �بارمتنت�س غرب ب ، �ل�سقة رقم 3104 ، �لطابق 2 ، رقم 
�ملبنى 2 ، دبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة ، جو�ل : 0505512289 

�نه يف يوم �لأربعاء �ملو�فق 2019/5/29 �ل�ساعة 2.00 م�ساء ويف �ليام �لثالث �لتالية �ن �قت�سى �حلال �سيجرى بيع 
�لعقار �ملو�سحة �و�سافه على �لر�غبني يف �ل�سر�ء �تخاذ �جر�ء�ت �ملز�يدة مع  �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع )�سركة �لمار�ت 

للمز�د�ت  www.emiratesauction.ae (  وذلك يف �لتاريخ �ملحدد �عاله.
وعلى ر�غبي �ل�سر�ء من مو�طني �يد�ع تاأمني ل يقل عن %20 من �لثمن �لأ�سا�سي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه 
�عرت��س على �لبيع �لتقدم باعرت��سه معزز� مبا يرره من م�ستند�ت قبل �جلل�سة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 
301 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�ساريف خالل ع�سرة �يام �لتالية جلل�سة 
�لبيع وفيما يلي �و�ساف �ملمتلكات  : �أو�ساف �لعقار : - حق منفعة على وحدة عقارية - �ملنطقة : جممع دبي لال�ستثمار 
�لأول - رقم �لر�س : 355 - رقم �ملبنى : 2 - ��سم �ملبنى : جاردن �بارمتنت�س وي�ست بي - رقم �لوحدة : 3104 �مل�ساحة : 

فور�. �ملبلغ  يدفع   : مالحظة  درهم    1540873  : �لتقديرية  �لقيمة  مربع  مرت   178.94
 رئي�س �لق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12637 بتاريخ 2019/5/21 
�عالن بيع  عقار بالن�شر  

فى �لدعوى رقم 2017/182 بيع عقار مرهون 
طالب �لتنفيذ:بنك �بوظبي �لوطني - �سابقا - بنك �بوظبي �لأول - حاليا 

عنو�نه : �إمارة دبي - ديرة - بور�سعيد - بناية بزن�س بوينت - مكتب رقم 401 - خلف وكالة �لني�سان لل�سيار�ت 
�ملنفذ �سده : منوهر ر�م�سند ر�م�سند�ين 

عنو�نه :  �إمارة دبي - بردبي - منطقة �لثنية �خلام�سة - �لعقار رقم 663 - رقم مكاين : 72595 - 13769 
�حلال  �قت�سى  �ن  �لتالية  �لثالث  �لي��ام  ويف  م�ساء   2.00 �ل�ساعة   2019/5/29 �مل��و�ف��ق  �لأرب��ع��اء  ي��وم  �ن��ه يف 
�سيجرى بيع �لعقار �ملو�سحة �و�سافه على �لر�غبني يف �ل�سر�ء �تخاذ �جر�ء�ت �ملز�يدة مع  �جلهة �لتى �نيط بها 

�لبيع )�سركة �لمار�ت للمز�د�ت  www.emiratesauction.ae (  وذلك يف �لتاريخ �ملحدد �عاله.
وعلى ر�غبي �ل�سر�ء من مو�طني �يد�ع تاأمني ل يقل عن %20 من �لثمن �لأ�سا�سي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من 
لديه �عرت��س على �لبيع �لتقدم باعرت��سه معزز� مبا يرره من م�ستند�ت قبل �جلل�سة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد 
�ملبينة باملادة 301 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�ساريف خالل ع�سرة 

�يام �لتالية جلل�سة �لبيع وفيما يلي �و�ساف �ملمتلكات  : �أو�ساف �لعقار : - 
نوع �لعقار : �ر�س وما عليها من بناء - �ملنطقة : �لثنية �خلام�سة - رقم �لر�س : 663 - �مل�ساحة : 998.68 مرت 

مربع و�ملقدرة قيمتها ب��� )7500000( درهم لعلى عطاء 
مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�س �لق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12637 بتاريخ 2019/5/21 
�عالن بيع  عقار بالن�شر 

فى �لدعوى رقم 2018/42  بيع عقار مرهون             
�إم��ارة دبي - دبي - بردبي - �سارع �ل�سيخ ز�ي��د - مبنى �سما  طالب �لتنفيذ: يونايتد بنك ليمتد - عنو�نه : �لإم��ار�ت - 

تاور - �لطابق 1 - مكتب 105 بجو�ر فندق فريمونت 
�ملنفذ �سده : �ي�سو�ر لل -  عنو�نه : �لإمار�ت - �إمارة  دبي - جبل علي - جبل علي - بردبي - �سارع �لثنية �خلام�سة - مبنى 

جولد كري�ست فيوز 2 - �لطابق 36 �سقة 3601 
�حلال  �قت�سى  �ن  �لتالية  �لثالث  �لي��ام  ويف  م�ساء   2.00 �ل�ساعة   2019/5/29 �مل��و�ف��ق  �لأرب��ع��اء  ي��وم  �ن��ه يف 
�سيجرى بيع �لعقار �ملو�سحة �و�سافه على �لر�غبني يف �ل�سر�ء �تخاذ �جر�ء�ت �ملز�يدة مع  �جلهة �لتى �نيط بها 

�لبيع )�سركة �لمار�ت للمز�د�ت  www.emiratesauction.ae (  وذلك يف �لتاريخ �ملحدد �عاله.
وعلى ر�غبي �ل�سر�ء من مو�طني �يد�ع تاأمني ل يقل عن %20 من �لثمن �لأ�سا�سي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من 
لديه �عرت��س على �لبيع �لتقدم باعرت��سه معزز� مبا يرره من م�ستند�ت قبل �جلل�سة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد 
�ملبينة باملادة 301 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�ساريف خالل ع�سرة 

�يام �لتالية جلل�سة �لبيع وفيما يلي �و�ساف �ملمتلكات  : �أو�ساف �لعقار : - 
�سقة �سكنية - رقم �لر�س : 33 - �ملنطقة : �لثنية �خلام�سة - ��سم �ملبنى : جولد كر�ست فيوز 2 - رقم �لوحدة : 
3601 - رقم �لطابق : 36 - رقم �لبلدية : 393 - 973 - �مل�ساحة : 93.81 مرت مربع - �لقيمة �لتقديرية 

: 908785 -  مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.
 رئي�س �لق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12637 بتاريخ 2019/5/21 
�عالن بيع  عقار بالن�شر 

فى �لدعوى رقم 2017/82 بيع عقار مرهون 
طالب �لتنفيذ: حبيب بنك �يه جى زيورخ 

عنو�نه : �إمارة دبي - بردبي - �م �ل�سيف - �سارع �ل�سيخ ز�يد - خمرج رقم 41 - حمطة مرتو بنك �خلليج �لأول 
�ملنفذ �سده : �سارو�ن �سينغ لل �سينغ بهوجال 

394 ب�سفته �سريك يف �سركة   - 2295  : 2019 - رقم �لبلدية  �لثنية �لر�بعة - �ر�سى رقم  �إم��ارة دبي -    : عنو�نه 
برولوجيك�س - �بر�ج بحري�ت جمري� رقم 4 - بناية برج �سوي�س �لطابق 16 - �سقة رقم 1602 

�حلال  �قت�سى  �ن  �لتالية  �لثالث  �لي��ام  ويف  م�ساء   2.00 �ل�ساعة   2019/5/29 �مل��و�ف��ق  �لأرب��ع��اء  ي��وم  �ن��ه يف 
�سيجرى بيع �لعقار �ملو�سحة �و�سافه على �لر�غبني يف �ل�سر�ء �تخاذ �جر�ء�ت �ملز�يدة مع  �جلهة �لتى �نيط بها 

�لبيع )�سركة �لمار�ت للمز�د�ت  www.emiratesauction.ae (  وذلك يف �لتاريخ �ملحدد �عاله.
وعلى ر�غبي �ل�سر�ء من مو�طني �يد�ع تاأمني ل يقل عن %20 من �لثمن �لأ�سا�سي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من 
لديه �عرت��س على �لبيع �لتقدم باعرت��سه معزز� مبا يرره من م�ستند�ت قبل �جلل�سة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد 
�ملبينة باملادة 301 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�ساريف خالل ع�سرة 

�يام �لتالية جلل�سة �لبيع وفيما يلي �و�ساف �ملمتلكات  : �أو�ساف �لعقار : - 
�ر�س - رقم �لر�س : 2019 - �ملنطقة : �لثنية �لر�بعة - رقم �لبلدية : 2295 - 394 - �مل�ساحة : 553.33 

مرت مربع - �لقيمة �لتقديرية - 4764791 درهم لعلى عطاء - مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.
 رئي�س �لق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12637 بتاريخ 2019/5/21 
�عالن بيع  عقار بالن�شر   

فى �لدعوى رقم 2017/1794 تنفيذ جتاري 
طالب �لتنفيذ:حبيب بنك �ي جي زيوريخ 

عنو�نه : �إمارة دبي - بردبي - �م �ل�سيف - �سارع �ل�سيخ ز�يد - خمرج رقم )41( حمطة مرتو بنك �خلليج �لأول 
�إم��ارة دبي - جممع دبي لال�ستثمار - بلوك  �ملنفذ �سده : ج��ودم كا�سرو ماهار�ج كي�سن كا�سرو  - و�آخ��رون - عنو�نه :  

بالإر�ساد   - م  م  ذ   - لتجارة  �نرتنا�سيونال  ريالئبل  �سركة   -  1 رقم  في�س   16 رقم  م�ستودع   -  3
�حلال  �قت�سى  �ن  �لتالية  �لثالث  �لي��ام  ويف  م�ساء   2.00 �ل�ساعة   2019/5/29 �مل��و�ف��ق  �لأرب��ع��اء  ي��وم  �ن��ه يف 
�سيجرى بيع �لعقار �ملو�سحة �و�سافه على �لر�غبني يف �ل�سر�ء �تخاذ �جر�ء�ت �ملز�يدة مع  �جلهة �لتى �نيط بها 

�لبيع )�سركة �لمار�ت للمز�د�ت  www.emiratesauction.ae (  وذلك يف �لتاريخ �ملحدد �عاله.
وعلى ر�غبي �ل�سر�ء من مو�طني �يد�ع تاأمني ل يقل عن %20 من �لثمن �لأ�سا�سي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من 
لديه �عرت��س على �لبيع �لتقدم باعرت��سه معزز� مبا يرره من م�ستند�ت قبل �جلل�سة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد 
�ملبينة باملادة 301 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�ساريف خالل ع�سرة 
�يام �لتالية جلل�سة �لبيع وفيما يلي �و�ساف �ملمتلكات  : �أو�ساف �لعقار : -  مكتب - �ملنطقة : �خلليج �لتجاري - رقم 
�لر���س : 74 - رقم �لبلدية : 596 - 346 - رقم �ملبنى : 1 - ��سم �ملبنى : �سوبها �يفوري -2 رقم �لوحدة : 

عطاء    لعلى  درهم   1650000  : �لتقديرية  �لقيمة   - مربع  مرت   138.43  : �مل�ساحة   -  404
مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�س �لق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12637 بتاريخ 2019/5/21 
�عالن بيع  عقار بالن�شر      

فى �لدعوى رقم  2018/504 تنفيذ عقاري             
طالب �لتنفيذ: �لبنك �لعربي - �س م ع - عنو�نه : �إمارة دبي - بجو�ر دبي مول - بناية �عمار ��سكوير رقم )2( �لطابق 

�ل�ساد�س ، وحمله �ملختار مكتب �لثقة للمحاماة و�ل�ست�سار�ت �لقانونية 
�ملنفذ �سده : �سيز�ر ميخائيل -  عنو�نه : �إمارة دبي - �لر�ساء جنوب �لر�بعة - مبنى �خلريف 2 - �سقة رقم )305( - 

�لطابق )3( �ملبنى رقم 1 - رقم �لعقار لدى �لبلدية )681-171( - رقم �لر�س 953   
�حلال  �قت�سى  �ن  �لتالية  �لثالث  �لي��ام  ويف  م�ساء   2.00 �ل�ساعة   2019/5/29 �مل��و�ف��ق  �لأرب��ع��اء  ي��وم  �ن��ه يف 
�سيجرى بيع �لعقار �ملو�سحة �و�سافه على �لر�غبني يف �ل�سر�ء �تخاذ �جر�ء�ت �ملز�يدة مع  �جلهة �لتى �نيط بها 

�لبيع )�سركة �لمار�ت للمز�د�ت  www.emiratesauction.ae( وذلك يف �لتاريخ �ملحدد �عاله.
وعلى ر�غبي �ل�سر�ء من مو�طني �يد�ع تاأمني ل يقل عن %20 من �لثمن �لأ�سا�سي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من 
لديه �عرت��س على �لبيع �لتقدم باعرت��سه معزز� مبا يرره من م�ستند�ت قبل �جلل�سة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد 
�ملبينة باملادة 301 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�ساريف خالل ع�سرة 
�يام �لتالية جلل�سة �لبيع وفيما يلي �و�ساف �ملمتلكات  : �أو�ساف �لعقار : -  �سقة �سكنية - �ملنطقة : �لر�ساء جنوب 
�لر�بعة - رقم �لر�س : 953 - رقم �ملبنى : 1  - ��سم �ملبنى : �خلريف 2 - رقم �لعقار : 305 - رقم �لطابق : 

عطاء لعلى  درهم   )780.598.00( مببلغ   - مربع  مرت   90.65  : �مل�ساحة   -  3
مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�س �لق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12637 بتاريخ 2019/5/21 
�عالن بيع  عقار بالن�شر 

فى �لدعوى رقم 2016/161  بيع عقار مرهون 
طالب �لتنفيذ: بنك �ت�س ��س بي �سي �ل�سرق �لو�سط �ملحدودة 

عنو�نه : مكتب �لإد�رة �ل�سرق �لو�سط ، مدينة دبي لالنرتنت ، �س ب 66 دبي  
�ملنفذ �سده : بيفرييل تري�سا روزوو جوتلينج - و�آخرون

عنو�نه : دبي ، جممع دبي لال�ستثمار �لأول ، ��سم �ملبنى جرين �بارمتنت�س غرب ب ، �ل�سقة رقم 3104 ، �لطابق 2 ، رقم 
�ملبنى 2 ، دبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة ، جو�ل : 0505512289 

�نه يف يوم �لأربعاء �ملو�فق 2019/5/29 �ل�ساعة 2.00 م�ساء ويف �ليام �لثالث �لتالية �ن �قت�سى �حلال �سيجرى بيع 
�لعقار �ملو�سحة �و�سافه على �لر�غبني يف �ل�سر�ء �تخاذ �جر�ء�ت �ملز�يدة مع  �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع )�سركة �لمار�ت 

للمز�د�ت  www.emiratesauction.ae (  وذلك يف �لتاريخ �ملحدد �عاله.
وعلى ر�غبي �ل�سر�ء من مو�طني �يد�ع تاأمني ل يقل عن %20 من �لثمن �لأ�سا�سي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه 
�عرت��س على �لبيع �لتقدم باعرت��سه معزز� مبا يرره من م�ستند�ت قبل �جلل�سة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 
301 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�ساريف خالل ع�سرة �يام �لتالية جلل�سة 
�لبيع وفيما يلي �و�ساف �ملمتلكات  : �أو�ساف �لعقار : - حق منفعة على وحدة عقارية - �ملنطقة : جممع دبي لال�ستثمار 
�لأول - رقم �لر�س : 355 - رقم �ملبنى : 2 - ��سم �ملبنى : جاردن �بارمتنت�س وي�ست بي - رقم �لوحدة : 3104 �مل�ساحة : 

فور�. �ملبلغ  يدفع   : مالحظة  درهم    1540873  : �لتقديرية  �لقيمة  مربع  مرت   178.94
 رئي�س �لق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12637 بتاريخ 2019/5/21 
�عالن بيع  عقار بالن�شر    للمنفذ �شده   

فى �لدعوى رقم 2017/561 تنفيذ عقاري     
طالب �لتنفيذ: بنك �لإمار�ت دبي �لوطني - �س م ع 

عنو�نه : دبي - ديرة - �سارع بني يا�س - بناية بنك �لإمار�ت دبي �لوطني 
�ملنفذ �سده : منوجهر رم�سان جهانفر 

عنو�نه :  دبي ، منطقة برج خليفة - ��سم  �ملبنى بالز� بوتيك 16 ، رقم �لعقار �سقة �سي 102 ، �لطابق �لأول - بناية رقم 
  043215125  : ت   ،  0504565422  : جو�ل   ، دبي   ،  412 �لر�س  رقم   ،  27

�قت�سى �حلال �سيجرى  �ن  �لتالية  �لثالث  �لي��ام  2.00 م�ساء ويف  �ل�ساعة   2019/5/29 �ملو�فق  �نه يف يوم �لربعاء 
بيع �لعقار �ملو�سحة �و�سافه �دناه لدى �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع )�سركة �لمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �للكرتوين 
)www.emiratesauction.ae( وعلى ر�غبي �ل�سر�ء من مو�طني �لدولة  �يد�ع تاأمني ل يقل عن %20 من 
�لثمن �لأ�سا�سي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��س على �لبيع �لتقدم باعرت��سه معزز� مبا يرره من م�ستند�ت 
قبل �جلل�سة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �لإج��ر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع 

كامل �لثمن و�مل�ساريف خالل ع�سرة �يام �لتالية جلل�سة �لبيع. وفيما يلي �و�ساف �ملمتلكات  : 
�سقة �سكنية - �ملنطقة : �خلليج �لتجاري - رقم �لر�س : 11 - رقم �ملبنى : 27 - ��سم �ملبنى : بالز� بوتيك 16 - رقم 

�لعقار : C102 - �مل�ساحة : 391.49 مرت مربع - �ملقدرة ب��� )4.213.959( درهم 
مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�س �لق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12637 بتاريخ 2019/5/21 

�عالن بيع  عقار بالن�شر    
فى �لدعوى رقم 2017/561  تنفيذ عقاري 

طالب �لتنفيذ: بنك �لإمار�ت دبي �لوطني - �س م ع 
عنو�نه : دبي - ديرة - �سارع بني يا�س - بناية بنك �لإمار�ت دبي �لوطني 

�ملنفذ �سده : منوجهر رم�سان جهانفر 
عنو�نه : دبي ، منطقة برج خليفة - ��سم  �ملبنى بالز� بوتيك 16 ، رقم �لعقار �سقة �سي 102 ، �لطابق �لأول - بناية رقم 

  043215125  : ت   ،  0504565422  : جو�ل   ، دبي   ،  412 �لر�س  رقم   ،  27
�قت�سى �حلال �سيجرى  �ن  �لتالية  �لثالث  �لي��ام  2.00 م�ساء ويف  �ل�ساعة   2019/5/29 �ملو�فق  �نه يف يوم �لربعاء 
بيع �لعقار �ملو�سحة �و�سافه �دناه لدى �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع )�سركة �لمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �للكرتوين 
)www.emiratesauction.ae( وعلى ر�غبي �ل�سر�ء من مو�طني �لدولة  �يد�ع تاأمني ل يقل عن %20 من 
�لثمن �لأ�سا�سي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��س على �لبيع �لتقدم باعرت��سه معزز� مبا يرره من م�ستند�ت 
قبل �جلل�سة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �لإج��ر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع 

كامل �لثمن و�مل�ساريف خالل ع�سرة �يام �لتالية جلل�سة �لبيع. وفيما يلي �و�ساف �ملمتلكات  : 
�سقة �سكنية - �ملنطقة : �خلليج �لتجاري - رقم �لر�س : 11 - رقم �ملبنى : 27 - ��سم �ملبنى : بالز� بوتيك 16 - رقم 

�لعقار : C102 - �مل�ساحة : 391.49 مرت مربع - �ملقدرة ب��� )4.213.959( درهم 
مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�س �لق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12637 بتاريخ 2019/5/21 

�عالن بيع  عقار بالن�شر    للمنفذ �شده   
فى �لدعوى رقم  2018/288 بيع عقار مرهون   

طالب �لتنفيذ: بنك ر��س �خليمة �لوطني - �س م ع
عنو�نه : �إمارة دبي - ديرة - بور�سعيد - بناية �لبزن�س بوينت مكتب رقم 401 خلف وكالة �لني�سان لل�سيار�ت ، هاتف : 

 94826  32445  : مكاين  رقم    0508650437  : هاتف    04/2946945
�ملنفذ �سده : ر�سا قنر علي �بو �لقا�سم  - عنو�نه : �إمارة دبي - بردبي - منطقة تالل �لإمار�ت �لثالثة - �لعقار رقم : 
6204 - رقم مكاين : 15321 73900 - �نه يف يوم �لربعاء �ملو�فق 2019/5/29 �ل�ساعة 2.00 م�ساء ويف �ليام 
�لبيع )�سركة  بها  �نيط  �لتى  �دن��اه لدى �جلهة  �و�سافه  �ملو�سحة  �لعقار  بيع  �قت�سى �حلال �سيجرى  �ن  �لتالية  �لثالث 
�لمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �للكرتوين )www.emiratesauction.ae(  وعلى ر�غبي �ل�سر�ء �يد�ع تاأمني 
ل يقل عن %20 من �لثمن �لأ�سا�سي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��س على �لبيع �لتقدم باعرت��سه معزز� 
مبا يرره من م�ستند�ت قبل �جلل�سة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �لإج��ر�ء�ت �ملدنية وعلى 
�لبيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من  �لتالية جلل�سة  �ي��ام  و�مل�ساريف خالل ع�سرة  �لثمن  �ي��د�ع كامل  من يعتمد عطاوؤه 
�ملز�يدة �ن يزيد على �لثمن خالل �لع�سرة �يام �لتالية لر�سوم �ملز�د ب�سرط �ل تقل هذه �لزيادة  عن ع�سر �لثمن على �ن 

يقوم بايد�ع كامل �لثمن �ملعرو�س و�مل�سروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي �و�ساف �ملمتلكات  : 
�مل�ساحة :   - 192/212  : �ملبنى  �لثنية �لر�بعة - رقم  6204 - �ملنطقة :   : �ر���س وما عليها من بناء - رقم �لر���س 

فور�. �ملبلغ  يدفع   : مالحظة   - درهم   )1.800.000( ب���  �ملقدرة   - مربع  مرت   211.97

 رئي�س �لق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12637 بتاريخ 2019/5/21 

�عالن بيع  عقار بالن�شر 
فى �لدعوى رقم  2018/288 بيع عقار مرهون 

طالب �لتنفيذ: بنك ر��س �خليمة �لوطني - �س م ع
عنو�نه : �إمارة دبي - ديرة - بور�سعيد - بناية �لبزن�س بوينت مكتب رقم 401 خلف وكالة �لني�سان لل�سيار�ت ، هاتف : 

 94826  32445  : مكاين  رقم    0508650437  : هاتف    04/2946945
�ملنفذ �سده : ر�سا قنر علي �بو �لقا�سم  - عنو�نه : �إمارة دبي - بردبي - منطقة تالل �لإمار�ت �لثالثة - �لعقار رقم : 

 73900  15321  : مكاين  رقم   -  6204
�قت�سى �حلال �سيجرى  �ن  �لتالية  �لثالث  �لي��ام  2.00 م�ساء ويف  �ل�ساعة   2019/5/29 �ملو�فق  �نه يف يوم �لربعاء 
بيع �لعقار �ملو�سحة �و�سافه �دناه لدى �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع )�سركة �لمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �للكرتوين 
)www.emiratesauction.ae( وعلى ر�غبي �ل�سر�ء من مو�طني �لدولة  �يد�ع تاأمني ل يقل عن %20 من 
�لثمن �لأ�سا�سي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��س على �لبيع �لتقدم باعرت��سه معزز� مبا يرره من م�ستند�ت 
قبل �جلل�سة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �لإج��ر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع 

كامل �لثمن و�مل�ساريف خالل ع�سرة �يام �لتالية جلل�سة �لبيع. وفيما يلي �و�ساف �ملمتلكات  : 
�مل�ساحة :   - 192/212  : �ملبنى  �لثنية �لر�بعة - رقم  6204 - �ملنطقة :   : �ر���س وما عليها من بناء - رقم �لر���س 

فور�. �ملبلغ  يدفع   : مالحظة   - درهم   )1.800.000( ب���  �ملقدرة   - مربع  مرت   211.97

 رئي�س �لق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12637 بتاريخ 2019/5/21 
�عالن بيع  عقار بالن�شر 

فى �لدعوى رقم  2016/163 بيع عقار مرهون   
طالب �لتنفيذ: بنك �بوظبي �لتجاري - �س م ع 

عنو�نه : �إمارة دبي - منطقة دبي للتعهد�ت - �سارع �ملنامة - بناية بنك �بوظبي �لتجاري رقم 1 - �لطابق �لثاين 
�ملنفذ �سده : جاني�س كهور�نا بلديب ر�ج كهور�نا )�ل�سم طبقا ملا هو و�رد بالإقامة( جاني�س كور�نا �ل�سم طبقا ملا هو و�رد مبلكية 
 wr09 - 58 لعقار( و�آخرون - عنو�نه :  �إمارة دبي - ند �ل�سبا - رقم �لر�س 4331 - رقم �لبلدية 8475 - 600 - فيال� 
بيع  �سيجرى  �حل��ال  �قت�سى  �ن  �لتالية  �لثالث  �لي��ام  2.00 م�ساء ويف  �ل�ساعة   2019/5/29 �ملو�فق  �لربعاء  يوم  �نه يف 
www.( لعقار �ملو�سحة �و�سافه �دناه لدى �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع )�سركة �لمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �للكرتوين�
emiratesauction.ae( وعلى ر�غبي �ل�سر�ء �يد�ع تاأمني ل يقل عن %20 من �لثمن �لأ�سا�سي قبل دخول �ملز�يدة 
ولكل من لديه �عرت��س على �لبيع �لتقدم باعرت��سه معزز� مبا يرره من م�ستند�ت قبل �جلل�سة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد 
�ملبينة باملادة 301 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�ساريف خالل ع�سرة �يام �لتالية 
جلل�سة �لبيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من �ملز�يدة �ن يزيد على �لثمن خالل �لع�سرة �يام �لتالية لر�سوم �ملز�د ب�سرط �ل تقل 
هذه �لزيادة  عن ع�سر �لثمن على �ن يقوم بايد�ع كامل �لثمن �ملعرو�س و�مل�سروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي �و�ساف �ملمتلكات 
: عبارة عن �ر�س - �ملنطقة : ند �ل�سبا - رقم �لر�س : 4331 - رقم �لبلدية : 8475 - 600 - �مل�ساحة : 720.18 مرت 

مربع �لقيمة �لتقديرية : 5000000 درهم ، يباع لعلى عطاء
مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�س �لق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12637 بتاريخ 2019/5/21 
�عالن بيع  عقار بالن�شر    للمنفذ �شده   

فى �لدعوى رقم 2016/25 بيع عقار مرهون
طالب �لتنفيذ: �مل�سرف �لعربي لال�ستثمار و�لتجارة �خلارجية 

عنو�نه : �إمارة دبي/ ديرة �سارع / بني يا�س / برج �مل�سرف 
�ملنفذ �سده : �سركة �رمن �لعاملية - ذ م م - وميثلها مديرها / �سعيد ح�سني من�سئي - عنو�نه :  �إمارة دبي - �سلطة �ملنطقة 

�حلرة بجبل علي / �ملنطقة �جلنوبية / �سارع 55 / بجو�ر م�سنع جرين لين / قطعة �لر�س 520504 ��س 
�قت�سى �حلال �سيجرى  �ن  �لتالية  �لثالث  �لي��ام  2.00 م�ساء ويف  �ل�ساعة   2019/5/29 �ملو�فق  �نه يف يوم �لربعاء 
بيع �لعقار �ملو�سحة �و�سافه �دناه لدى �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع )�سركة �لمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �للكرتوين 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى ر�غبي �ل�سر�ء �يد�ع تاأمني ل يقل عن %20 من �لثمن �لأ�سا�سي قبل 
دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��س على �لبيع �لتقدم باعرت��سه معزز� مبا يرره من م�ستند�ت قبل �جلل�سة �ملحددة 
للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�ساريف 
خالل ع�سرة �يام �لتالية جلل�سة �لبيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من �ملز�يدة �ن يزيد على �لثمن خالل �لع�سرة �يام �لتالية 
لر�سوم �ملز�د ب�سرط �ل تقل هذه �لزيادة  عن ع�سر �لثمن على �ن يقوم بايد�ع كامل �لثمن �ملعرو�س و�مل�سروفات خزينة 
�ملحكمة وفيما يلي �و�ساف �ملمتلكات  : عبارة عن قطعة �ر�س - مبنطقة : جبل علي يف �ملنطقة �حلرة - رقم �لر�س : 

درهم.   21.800.000  : �لقيمة   -  S20504
مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�س �لق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12637 بتاريخ 2019/5/21 
�عالن بيع  عقار بالن�شر  للمنفذ �شده   

فى �لدعوى رقم  2015/539 تنفيذ عقاري   
طالب �لتنفيذ: ماهر �بو �سالح - عنو�نه : �إمارة دبي - مردف - �سارع رقم 73/ د فيال رقم 8 

�ملنفذ �سده : كامل خان �ن�سار علي خان ب�سفته �ل�سخ�سية وب�سفته �ملالك و�ملمثل �لفعلي للمدعي عليها �لثانية : �سركة 
�سنديكيت بروبرتي�س هولدينجز - ذ م ، عنو�نه :  �لإم��ار�ت - �إمارة دبي - دبي - �لر�ساء �لثانية - بردبي - �سارع �سارع 

�ل�سيخ ز�يد - مبنى برج خروز فانور - �سقة مكتب 2913 
�قت�سى �حلال �سيجرى  �ن  �لتالية  �لثالث  �لي��ام  2.00 م�ساء ويف  �ل�ساعة   2019/5/29 �ملو�فق  �نه يف يوم �لربعاء 
بيع �لعقار �ملو�سحة �و�سافه �دناه لدى �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع )�سركة �لمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �للكرتوين 
)www.emiratesauction.ae( وعلى ر�غبي �ل�سر�ء �يد�ع تاأمني ل يقل عن %20 من �لثمن �لأ�سا�سي قبل 
دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��س على �لبيع �لتقدم باعرت��سه معزز� مبا يرره من م�ستند�ت قبل �جلل�سة �ملحددة 
للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�ساريف 
خالل ع�سرة �يام �لتالية جلل�سة �لبيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من �ملز�يدة �ن يزيد على �لثمن خالل �لع�سرة �يام �لتالية 
لر�سوم �ملز�د ب�سرط �ل تقل هذه �لزيادة  عن ع�سر  �لثمن على �ن يقوم بايد�ع كامل �لثمن �ملعرو�س و�مل�سروفات خزينة 
625 - رقم  �ملحكمة وفيما يلي �و�ساف �ملمتلكات  : �سقة �سكنية - �ملنطقة : �لر�ساء جنوب �خلام�سة - رقم �لر�س : 
مرت   141.05  : �مل�ساحة   -  101 �لعقار  رق��م   -  MANGOLIA  : �ملبنى  ��سم   -  MANGOLIA  : �ملبنى 

مربع - �ملقدرة ب��� )1.062.773( درهم يباع لعلى عطاء. مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�س �لق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12637 بتاريخ 2019/5/21 
�عالن بيع  عقار بالن�شر    للمنفذ �شده   

فى �لدعوى رقم  2016/3076 تنفيذ جتاري   
طالب �لتنفيذ: م�سرف �لإمار�ت �ل�سالمي - �س م ع 

عنو�نه : �إمارة دبي - بردبي - مدينة دبي �لطبية - مبنى رقم 16 - �لطابق �لثالث - �س ب : 75555 
�ملنفذ �سده : دميبل جري�س ر�جون�سي - و�آخرون 

عنو�نه :  �لإمار�ت - �إمارة دبي - دبي - بردبي - مبنى مارينا كر�ون - �سقة 4001 - دبي مارينا - بالإر�ساد 
�قت�سى �حلال �سيجرى  �ن  �لتالية  �لثالث  �لي��ام  2.00 م�ساء ويف  �ل�ساعة   2019/5/29 �ملو�فق  �نه يف يوم �لربعاء 
بيع �لعقار �ملو�سحة �و�سافه �دناه لدى �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع )�سركة �لمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �للكرتوين 
)www.emiratesauction.ae( وعلى ر�غبي �ل�سر�ء �يد�ع تاأمني ل يقل عن %20 من �لثمن �لأ�سا�سي قبل 
دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��س على �لبيع �لتقدم باعرت��سه معزز� مبا يرره من م�ستند�ت قبل �جلل�سة �ملحددة 
للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�ساريف 
خالل ع�سرة �يام �لتالية جلل�سة �لبيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من �ملز�يدة �ن يزيد على �لثمن خالل �لع�سرة �يام �لتالية 
لر�سوم �ملز�د ب�سرط �ل تقل هذه �لزيادة  عن ع�سر �لثمن على �ن يقوم بايد�ع كامل �لثمن �ملعرو�س و�مل�سروفات خزينة 
�ملحكمة وفيما يلي �و�ساف �ملمتلكات  : نوع �لعقار : �سقة �سكنية - �ملنطقة : �لثنية �خلام�سة - رقم �لر�س : 64 - ��سم 

�ملبنى : ون ليك بالز� - رقم �لوحدة : 604 - �مل�ساحة : 124.95 مرت مربع - �لتقييم : 1.075.959.00 درهم 
مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�س �لق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12637 بتاريخ 2019/5/21 
�عالن بيع  عقار بالن�شر   

فى �لدعوى رقم  2016/163 بيع عقار مرهون   
طالب �لتنفيذ: بنك �بوظبي �لتجاري - �س م ع 

عنو�نه : �إمارة دبي - منطقة دبي للتعهد�ت - �سارع �ملنامة - بناية بنك �بوظبي �لتجاري رقم 1 - �لطابق �لثاين 
�ملنفذ �سده : �سارو كور�نا جاني�س كهور�نا - و�آخرون

 wr09 - 58 عنو�نه : �إمارة دبي - ند �ل�سبا - رقم �لر�س 4331 - رقم �لبلدية 8475 - 600 - فيال
بيع  �سيجرى  �حل��ال  �قت�سى  �ن  �لتالية  �لثالث  �لي��ام  2.00 م�ساء ويف  �ل�ساعة   2019/5/29 �ملو�فق  �لربعاء  يوم  �نه يف 
www.( لعقار �ملو�سحة �و�سافه �دناه لدى �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع )�سركة �لمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �للكرتوين�
emiratesauction.ae(  وعلى ر�غبي �ل�سر�ء �يد�ع تاأمني ل يقل عن %20 من �لثمن �لأ�سا�سي قبل دخول �ملز�يدة 
ولكل من لديه �عرت��س على �لبيع �لتقدم باعرت��سه معزز� مبا يرره من م�ستند�ت قبل �جلل�سة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد 
�ملبينة باملادة 301 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�ساريف خالل ع�سرة �يام �لتالية 
جلل�سة �لبيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من �ملز�يدة �ن يزيد على �لثمن خالل �لع�سرة �يام �لتالية لر�سوم �ملز�د ب�سرط �ل تقل 
هذه �لزيادة  عن ع�سر �لثمن على �ن يقوم بايد�ع كامل �لثمن �ملعرو�س و�مل�سروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي �و�ساف �ملمتلكات  
: عبارة عن �ر�س - �ملنطقة : ند �ل�سبا - رقم �لر�س : 4331 - رقم �لبلدية : 8475 - 600 - �مل�ساحة : 720.18 مرت 

مربع �لقيمة �لتقديرية : 5000000 درهم ، يباع لعلى عطاء
مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�س �لق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12637 بتاريخ 2019/5/21 
�عالن بيع  عقار بالن�شر 

فى �لدعوى رقم 2016/25 بيع عقار مرهون
طالب �لتنفيذ: �مل�سرف �لعربي لال�ستثمار و�لتجارة �خلارجية 

عنو�نه : �إمارة دبي/ ديرة �سارع / بني يا�س / برج �مل�سرف 
�ملنفذ �سده : �سركة �رمن �لعاملية - ذ م م - وميثلها مديرها /�سعيد ح�سني من�سئي - عنو�نه :  �إمارة دبي - �سلطة �ملنطقة 

�حلرة بجبل علي / �ملنطقة �جلنوبية / �سارع 55 / بجو�ر م�سنع جرين لين / قطعة �لر�س 520504 ��س 
�قت�سى �حلال �سيجرى  �ن  �لتالية  �لثالث  �لي��ام  2.00 م�ساء ويف  �ل�ساعة   2019/5/29 �ملو�فق  �نه يف يوم �لربعاء 
بيع �لعقار �ملو�سحة �و�سافه �دناه لدى �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع )�سركة �لمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �للكرتوين 
)www.emiratesauction.ae( وعلى ر�غبي �ل�سر�ء �يد�ع تاأمني ل يقل عن %20 من �لثمن �لأ�سا�سي قبل 
دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��س على �لبيع �لتقدم باعرت��سه معزز� مبا يرره من م�ستند�ت قبل �جلل�سة �ملحددة 
للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�ساريف 
خالل ع�سرة �يام �لتالية جلل�سة �لبيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من �ملز�يدة �ن يزيد على �لثمن خالل �لع�سرة �يام �لتالية 
لر�سوم �ملز�د ب�سرط �ل تقل هذه �لزيادة  عن ع�سر �لثمن على �ن يقوم بايد�ع كامل �لثمن �ملعرو�س و�مل�سروفات خزينة 
�ملحكمة وفيما يلي �و�ساف �ملمتلكات  : عبارة عن قطعة �ر�س - مبنطقة : جبل علي يف �ملنطقة �حلرة - رقم �لر�س : 

درهم.   21.800.000  : �لقيمة   -  S20504
مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�س �لق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12637 بتاريخ 2019/5/21 
�عالن بيع  عقار بالن�شر 

فى �لدعوى رقم  2015/539 تنفيذ عقاري 
طالب �لتنفيذ: ماهر �بو �سالح - عنو�نه : �إمارة دبي - مردف - �سارع رقم 73/ د فيال رقم 8 

�ملنفذ �سده : كامل خان �ن�سار علي خان ب�سفته �ل�سخ�سية وب�سفته �ملالك و�ملمثل �لفعلي للمدعي عليها �لثانية : �سركة 
�سنديكيت بروبرتي�س هولدينجز - ذ م ، عنو�نه :  �لإم��ار�ت - �إمارة دبي - دبي - �لر�ساء �لثانية - بردبي - �سارع �سارع 

�ل�سيخ ز�يد - مبنى برج خروز فانور - �سقة مكتب 2913 
�قت�سى �حلال �سيجرى  �ن  �لتالية  �لثالث  �لي��ام  2.00 م�ساء ويف  �ل�ساعة   2019/5/29 �ملو�فق  �نه يف يوم �لربعاء 
بيع �لعقار �ملو�سحة �و�سافه �دناه لدى �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع )�سركة �لمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �للكرتوين 
)www.emiratesauction.ae( وعلى ر�غبي �ل�سر�ء �يد�ع تاأمني ل يقل عن %20 من �لثمن �لأ�سا�سي قبل 
دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��س على �لبيع �لتقدم باعرت��سه معزز� مبا يرره من م�ستند�ت قبل �جلل�سة �ملحددة 
للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�ساريف 
خالل ع�سرة �يام �لتالية جلل�سة �لبيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من �ملز�يدة �ن يزيد على �لثمن خالل �لع�سرة �يام �لتالية 
لر�سوم �ملز�د ب�سرط �ل تقل هذه �لزيادة  عن ع�سر  �لثمن على �ن يقوم بايد�ع كامل �لثمن �ملعرو�س و�مل�سروفات خزينة 
625 - رقم  �ملحكمة وفيما يلي �و�ساف �ملمتلكات  : �سقة �سكنية - �ملنطقة : �لر�ساء جنوب �خلام�سة - رقم �لر�س : 
مرت   141.05  : �مل�ساحة   -  101 �لعقار  رق��م   -  MANGOLIA  : �ملبنى  ��سم   -  MANGOLIA  : �ملبنى 

مربع - �ملقدرة ب��� )1.062.773( درهم يباع لعلى عطاء. مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�س �لق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12637 بتاريخ 2019/5/21 
�عالن بيع  عقار بالن�شر   

فى �لدعوى رقم 2016/3076 تنفيذ جتاري   
طالب �لتنفيذ: م�سرف �لإمار�ت �ل�سالمي - �س م ع 

عنو�نه : �إمارة دبي - بردبي - مدينة دبي �لطبية - مبنى رقم 16 - �لطابق �لثالث - �س ب : 75555 
�ملنفذ �سده : دميبل جري�س ر�جون�سي - و�آخرون 

عنو�نه :  �لإمار�ت - �إمارة دبي - دبي - بردبي - مبنى مارينا كر�ون - �سقة 4001 - دبي مارينا - بالإر�ساد 
�قت�سى �حلال �سيجرى  �ن  �لتالية  �لثالث  �لي��ام  2.00 م�ساء ويف  �ل�ساعة   2019/5/29 �ملو�فق  �نه يف يوم �لربعاء 
بيع �لعقار �ملو�سحة �و�سافه �دناه لدى �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع )�سركة �لمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �للكرتوين 
)www.emiratesauction.ae( وعلى ر�غبي �ل�سر�ء �يد�ع تاأمني ل يقل عن %20 من �لثمن �لأ�سا�سي قبل 
دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��س على �لبيع �لتقدم باعرت��سه معزز� مبا يرره من م�ستند�ت قبل �جلل�سة �ملحددة 
للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�ساريف 
خالل ع�سرة �يام �لتالية جلل�سة �لبيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من �ملز�يدة �ن يزيد على �لثمن خالل �لع�سرة �يام �لتالية 
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حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية



البي�ص مفيد ب�صكل كبري للكثري من االأمور، وال تخفى فوائده 
ال�صحية على اأحد، ولكن ماذا عن فوائده اجلمالية؟ اإليك 
البي�ص  بيا�ص  ا�صتخدام  فوائد وحماذير  نعرفه عن  ما  كل 

للوجه.
حل  وي�صتطيع  مفيد  بالفعل  للوجه  البي�ص  بيا�ص  ه��ل 
العديد من م�صاكل الب�صرة؟ ما هي فوائد هذا املا�صك؟ وهل 

له خماطر؟ كافة التفا�صيل فيما يلي:

مــــــــــــــراأة
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 تعتر هذه �لفرتة هي �لوقت �لذهبي من �أجل تفتيح �ليدين قبل بدء �ل�سيف، 
حيث �أن �لتعر�س لأ�سعة �ل�سم�س �أقل من �ل�سيف و�سوف حت�سدين نتائج جيدة 
��سمر�ر  تزيدين من  �لأم��ر  بهذ�  فاإنك  بهذه �خلطوة  �لقيام  �أهملت  �إذ�  بينما 

يديك و�سوف ي�سعب عليك تفتيحهما بعد فرتة.
ولذ� �سوف نعرفك على طرق تفتيح �ليدين با�ستخد�م �لليمون، �ختاري من 

هذه �لطرق �لأن�سب لك و�مل�سي �لنتيجة بنف�سك.

اأ�صباب ا�صمرار اليدين:
- �لتعر�س �ملبا�سر لأ�سعة �ل�سم�س لفرت�ت طويلة.

- جفاف �ليدين �سبب رئي�سي ل�سمر�ر �ليدين.
- �لور�ثة قد تلعب دور�ً يف زيادة ��سمر�ر �ليدين.

- �لقيادة حتت �أ�سعة �ل�سم�س ب�سكل متو��سل دون مر�عاة �أي حماية لليدين.

طرق تفتيح اليدين با�صتخدام الليمون:
- قومي بفرك يديك يومياً بع�سري �لليمون �لطبيعي.

�لبني، ومن ثم �فركي  �لليمون و�ل�سكر  - �مزجي كمية مت�ساوية من ع�سري 
يديك جيد�ً باخلليط و�تركيه ملدة 15 دقيقة، قومي بهذه �لعملية مرتني يف 

�لأ�سبوع.
5 مالعق م��ن ع�سري �لليمون يف ك��وب م��ن �مل��اء �ل��د�ف��ىء يف وعاء  - �م��زج��ي 
و�نقعي يديك فيه ملدة 30 دقيقة ومن ثم ��سطفيها باملاء �لفاتر فقط ورطبي 

يديك.
- �م�����زجي مل������عقتني من ع�س��������ري �لليمون مع ملعقتني من �لف������ازلني ومن 
ط��������و�ل  فيه�������ا  ون�������امي  قف��������ازين  و�رت��دي  باخلل��������يط  يديك  رط�������بي  ثم 
�لليل، ومن بع������دها ��سط������في يديك يف �ل�س�������بح بال�س�������ابون �للط�����يف و�مل�������اء 

�لبارد.

تفتيح يديك با�ستخدام الليمون

فوائد بيا�ص البي�ص للوجه
�لتي تعتر  �لروتينات  للوجه من  �لبي�س  بيا�س  تنبع فو�ئد 
�ملكون �لرئي�سي لبيا�س �لبي�س، ويعتقد �لبع�س �أن �لروتينات 
و�لفيتامينات و�ملعادن �ملوجودة يف �لبيا�س وعند تطبيقها على 

�لوجه ت�ساعد على:
و�ساباً. م�سدود�ً  مظهر�ً  �لب�سرة  • منح 

�لب�سرة. من  �لز�ئدة  و�لدهون  �لزيوت  • �مت�سا�س 
و��سحة. ن�سارة  �لب�سرة  • منح 

ل  عموماً  �لب�سرة  �أن  �إىل  هنا  �لتنويه  بنا  �جل��دي��ر  م��ن  ولكن 
متت�س كافة �ملغذيات �ملوجودة يف قناع بيا�س �لبي�س بكفاءة.

ا�صتخدام بيا�ص البي�ص للوجه ح�صب نوع الب�صرة
هناك طرق وو�سفات خمتلفة من �ملمكن �تباعها عند ��ستخد�م 
على  ولكنك  �ل�سخ�س،  ب�سرة  لنوع  تبعاً  للوجه  �لبي�س  بيا�س 
�ل��ع��م��وم ل��ن حت��ت��اج �أك���ر م��ن ب��ي��ا���س بي�سة و�ح����دة ل��ك��ل مرة 

��ستخد�م.

املختلطة للب�صرة  للوجه  البي�ص  بيا�ص   1-
�ملختلطة  �لب�سرة  �إنعا�س  على  هنا  �لبي�س  بيا�س  قناع  ي�ساعد 

وتغذيتها بالإ�سافة �إىل منحها �ملظهر �مل�سدود �ملطلوب، وهذه 
هي طريقة عمل و��ستخد�م �ملا�سك:

لرغوة  يتحول  �أن  �إىل  ج��ي��د�ً  �لبي�س  بيا�س  بخفق  ق��م   •
كرميية بي�ساء.

�لع�سل  م��ن  ملعقة  م��ع  �مل��خ��ف��وق  �ل��ب��ي��ا���س  مب���زج  ق��م  ث��م   •
وع�سري �لليمون.

دقيقة.  15 مدة  و�تركه  �لوجه  على  �لناجت  �ملزيج  • �سع 
د�فئ-بارد. مباء  جيد�ً  �لوجه  بغ�سل  • قم 

�أو �حل��رق��ان عند  �لل�سعة  ن��وع م��ن  ب��اأي  ولكن ويف ح��ال �سعرت 
تطبيق �ملا�سك على �لوجه، قم بغ�سل وجهك مبا�سرة وب�سرعة 

باملاء.

الدهنية للب�صرة  للوجه  البي�ص  بيا�ص   2-
�لدهنية  للب�سرة  مثالياً  ع��م��وم��اً  �لبي�س  بيا�س  ق��ن��اع  يعتر 
حتديد�ً، خا�سة �إذ� ما مت مزج بيا�س �لبي�س مع �لليمون، وهذه 

هي طريقة عمل �ملا�سك:
يف  ليمونة  ن�سف  ع�سري  مع  جيد�ً  بي�سة  بيا�س  مبزج  • قم 

وعاء عميق.
و�تركه  �لوجه،  ب�سرة  على  �ملزيج  من  رقيقة  طبقة  �سع  • ثم 

مدة 10 دقائق فقط.
د�فئ-بارد. مباء  جيد�ً  �ملا�سك  بغ�سل  قم  • ثم 

ومن �ملمكن لأ�سحاب �لب�سرة �لدهنية ��ستخد�م هذ� �ملا�سك 3 
مر�ت �أ�سبوعياً للح�سول على �لنتائج �ملرجوة.

عامة الوجه  لتغذية  البي�ص  بيا�ص   3-
بغر�س  ب�سرة  ن��وع  لأي  �لبي�س  بيا�س  ��ستعمال  �ملمكن  م��ن 
هي  وه��ذه  �جل��اف��ة.  لذويالب�سرة  خا�سة  وترطيبها،  تغذيتها 

طريقة عمل و��ستخد�م �ملا�سك:
يف  �لعنب  م��ن  ح��ب��ات   7-6 م��ع  بي�سة  بيا�س  بخفق  ق��م   •

�خلالط �لكهربائي.
 15 مدة  و�تركه  �لوجه  ب�سرة  على  �ملزيج  بتطبيق  قم  • ثم 

دقيقة.
د�فئ-بارد. مباء  ذلك  بعد  جيد�ً  �لقناع  • �غ�سل 

ومن �جلدير بالذكر �لتنويه هنا �إىل �أنه يف�سل ��ستخد�م حبات 
منها  لال�ستفادة  �ل��ب��ذور  وت���رك  �ل��ب��ذور  على  �ملحتوية  �لعنب 
لأنها قد تخرج عند طحنها �لقليل من زيت بذور �لعنب �ملفيد 
للب�سرة.ويف�سل تطبيق مرطب على �لب�سرة مبا�سرة بعد غ�سل 

�لقناع.

حماذير ا�صتخدام بيا�ص البي�ص للوجه
�لنتباه  عليك  للوجه،  �لبي�س  بيا�س  ل�ستخد�م  �للجوء  قبل 

�إىل جمموعة من �ملحاذير و�ملخاطر �ملحتملة �لتالية:
عند  للوجه  �حل�سا�سية  من  بنوع  �لبي�س  بيا�س  يت�سبب  • قد 
�أوًل بو�سع طبقة خفيفة منه  �ختباره  لذ� يف�سل  ��ستخد�مه، 
مل���دة 15 دق��ي��ق��ة ع��ل��ى �إح����دى �مل��ن��اط��ق �ل��ت��ال��ي��ة: ظ��اه��ر �لكف، 

�أ�سفل �لذقن، خلف �لأذن.
�لأطفال  ب�سرة  على  �لبي�س  بيا�س  ��ستخد�م  جتنب  يجب   •

و�لر�سع خوفاً من �حل�سا�سية.

على  ي��ح��ت��وي  ق��د  �ل��ن��يء  �لبي�س  �أن  �إىل  �لن��ت��ب��اه  عليك   •
�لبي�س  بيا�س  ��ستخد�م  عند  �حل���ذر  يجب  ل��ذ�  �ل�ساملونيال، 
ت��ن��اول ول���و �لقليل م��ن��ه دون  �أو  �مل��ا���س��ك  ل��ل��وج��ه وجت��ن��ب ل��ع��ق 

ق�سد.
�لبي�س  مع  �لتعامل  وبعد  قبل  ج��د�ً  �ليدين  غ�سل  يجب   •

لعمل �ملا�سكات �ملذكورة هنا.
للجروح  �لبي�س  بيا�س  ق��ن��اع  مالم�سة  ب��ات��اً  منعاً  مينع   •
�أو �خلدو�س خوفاً من ت�سلل �أي بكترييا متو�جدة يف  �ملفتوحة 

�لبي�س �إىل د�خل �جل�سم.

ي�صتطيع حل العديد من م�صاكل الب�صرة

فوائد وحماذير ا�ستخدام
 بيا�ض البي�ض للوجه

زيت اللوز وزهرة الربيع
 للتخل�ض من التجاعيد

تو�جه كثري من �لن�ساء م�سكلة ب�سبب ظهور �لتجاعيد وعالمات �لزمن 
على �لب�سرة مع �لتقدم فى �ل�سن، خا�سة عندما تفقد �لب�سرة رطوبتها 
ف��ى و�سفة  م��ن خ��الل �سحتك  �ل��زم��ن،  ع��الم��ات  وت�سبح جافة وتظهر 
نتعرف على و�سفة طبيعية من زيت �للوز وزيت زهرة �لربيع ت�ساعد على 
�لتخل�س من �لتجاعيد فى �جللد ليعود لطبيعته، بح�سب ما ن�سر موقع 

.step to health

و�صفة زيت اللوز وزهرة الربيع للتخل�ص من التجاعيد
- �ملكونات

�لربيع زهرة  زيت  من  كبرية  ملعقة   2
�لورد زيت  ملعقة   1

4 مالعق كبرية من 

زيت �للوز
�ل�سبار جل  من  كبرية  مالعق   4

الطريقة
-１ �مزجى �لزيوت مع جل �ل�سبار.

-１ ���س��ع��ي��ه��ا يف زج���اج���ة م��غ��ل��ق��ة و ل��ي�����س م���ن �ل�������س���روري ت��خ��زي��ن��ه��ا يف 
�لثالجة.

على  �سعيها   １-
و�أي  وج������ه������ك 
م��ن��اط��ق �أخ���رى 
�لتجاعيد  م���ع 
)�ل���������ي���������دي���������ن 
و�ل��������رق��������ب��������ة ، 
ذلك(  �إىل  وم���ا 

مرتني يف �ليوم.



فــن عــربـــي

35
اأنا مع كل عمل درامي ميلك العنا�صر البّناءة التي تو�صل اإىل نتيجة جيدة

نهلة داوود: كل عمل �ساركُت
 به �سّكل مف�ساًل يف م�سريتي الفنية

فهمي.  و�أحمد  بوغ�سن  ماغي  مع  )بروفا(  م�سل�سل  يف  • ت�ساركني 
فهل �أحببِت �أن تكون �إطاللتك كوميدية يف رم�سان؟

- �مل�سل�سل لي�س كوميدياً ول تر�جيدياً، بل هو عمل 
خمتلط ويتطّرق �إىل مو��سيع �جتماعية 

خمتلفة فيها مو�قف )ليت( ولكنها 
مهمة  �جتماعية  ر���س��ال��ة  تت�سّمن 

جد�ً.
• ق�سة �مل�سل�سل تتمحور حول 

م�ساكل �ملر�هقني؟
�ملدر�سة  يف  ُم����ر�ِه����ق  ك���ل   -

وق�����س��ت��ه معي،  ق�����س��ة  ل����ه 
ق�س�س  يتناول  �أن��ه  كما 
)ليال(  وق�سة  �ملعلمني 
)ماغي بوغ�سن( �لتي 
للعمل  �ملدر�سة  تق�سد 
�آت��ي��ة م��ن خلفية  ف��ي��ه��ا 
معينة.  �ج���ت���م���اع���ي���ة 

�مل�����س��ل�����س��ل م����ن����ّوع ول���ن 
ي�سعر �ملُ�ساِهد بامللل �أبد�ً 

عند متابعته.
يف  دورك  وم����������ا   •

�مل�سل�سل؟
حياتها  ولها  �بنها،  فيها  يدر�س  �لتي  �ملدر�سة  يف  ناظرة  دور  �ألعب   -
كل  مت�سي  �لتي  �لعاملة  �مل���ر�أة  على  �ل�سوء  ي�سلط  دوري  �خلا�سة. 
حياتها  ب��اأن  وت�سعر  تعمل،  وهي  �لعمر  ومي�سي  �لعمل  يف  حياتها 
�أن تنتف�س وتبد�أ حياتها من  �خلا�سة تدهورت، ولذلك تقرر 

جديد.
�لعاملة؟ �ملر�أة  �سد  موّجه  �لدور  • وكاأن 

�مل�ساكل  على  �ل�سوء  ي�سّلط  هو  بل  �لإط���الق.  على   -
�لتي تعانيها �ملر�أة �لعاملة. ل توجد �مر�أة عاملة �إل 
�ل�سوء  ت�سليط  يتم  وعندما  م�ساكل،  من  وتعاين 
ن�ستعر�سها  �أن  بد  ل  �لجتماعية،  �مل�ساكل  على 
ب��ُح��ل��وه��ا وُم���ّره���ا. ك��ل �م����ر�أة ع��ام��ل��ة ت��ع��اين من 
منوذج  يج�سد  ودوري  �ملجتمع.  يف  �ل�سعوبات 
�مل������ر�أة �ل���ت���ي ت��ت��ع��ر���س ل��ل��ك��ث��ري م���ن �لأم������ور يف 

حياتها.
�لأول  ��سمك هو  �أن  �مل�سل�سل  • �لالفت يف هذ� 

يف ترتيب �أ�سماء �ملمثلني؟
���س��ن��و�ت ط��وي��ل��ة م��ن �لعمل  �إن���ه نتيجة ج��ه��د   -
يجب  فيلمز(.  )�إي��غ��ل  �سركة  َرْت��ه��ا  َق��دَّ و�لتعب، 
)ثو�ين(  م�سل�سل  يف  )م��ن��ى(  دور  �أن  نن�سى  �أل 
َتَرَك ب�سمة كبرية و�سّكل �إ�سافًة �إىل م�سريتي 
�أن ماغي  �أحرتم �ل�سركة كثري�ً كما  و��سمي. 

هي �سديقتي منذ فرتة طويلة. 
�ملو�سوع؟ هذ�  �إىل  بادرو�  • هم 

- نعم.
فرْحِت؟ �أنِك  �سك  • ول 

ر�سا  �ملُ��ْخ��ِرج��ة  �أن  خ�سو�ساً  ط��ب��ع��اً،   -
م�سرية  ب��ه��ا  تربطني  �ل��ت��ي  �سربتجي 
ع��م��ل م��ن��ذ ف���رتة ب��ع��ي��دة ب��ارك��ْت هذه 
باأن ما ح�سل هو  و�سعرُت  �خلطوة، 
مبثابة رّد جميل لفنان يقّدم �أعماًل 
ج��ي��دة ت���رتك ���س��دى �إي��ج��اب��ي��اً. �إنه 
��سمي  و���س��ع  ي��ت��م  �أن  جميل  لأم���ر 
دون  م��ن  م��ك��اٍن  يف  تلقائي  ب�سكل 
�لقيام بجهد �أو و��سطة �أو متّن. 
ل �سك يف �أن هذ� �لأمر �أَْفَرَحني 

ومّدين باملعنويات.
غابت  �����س����ورت����ك  ول����ك����ن   •
و�لرومو  �ل��ب��و���س��رت�ت  ع��ن 
�لتي  بامل�سل�سل  �خل��ا���س��ة 
ت���ق���ت�������س���ر ع����ل����ى م���اغ���ي 
ب�����وغ�����������س�����ن و�أح�������م�������د 

فهمي؟
و�أح�����م�����د  م�����اغ�����ي   -
�لعمل،  بطال  هما 
�ملُْنِتجة  و�ل�سركة 
يهّمها �لت�سويق 

�لأم���ور، ونحن  ه��ذه  �أتدخل يف  �أن��ا ل  �سروط معينة.  لعملها ولديها 
�سعد�ء بالعمل و�لأجو�ء �إيجابية جد�ً، وكل م�سل�سل يجب �أن تكون له 

�سورة معّينة يتم �لرتويج له على �أ�سا�سها.
• كيف تنظرين �إىل �ملناف�سة �لرم�سانية يف لبنان هذه �ل�سنة و�لتي 

تبدو �سر�سة جد�ً؟
توؤكد  تليها  �لتي  �ل�سنة  حلول  وم��ع  نف�سه،  �ل��ك��الم  نقول  ع��ام  ك��ل   -
�سركات �لإنتاج و�لنجوم و�ملمثلون تو�جدهم على �ل�ساحة من خالل 
�أعمال جيدة. ل �سيء �أجمل من �ملناف�سة �لبّناءة لأنها حتّفز  تقدمي 

على تقدمي �لأف�سل و�لأجمل، و�جلمهور هو �لذي يك�سب.
�مل�سرتكة؟ �لدر�ما  يف  �لعمل  لني  تف�سّ • هل 

- �أنا مع كل �أنو�ع �لدر�ما، �مل�سرتكة و�ملحلية و�ل�سورية و�مل�سرية. �أنا 
نتيجة  �إىل  تو�سل  �لتي  �لبّناءة  �لعنا�سر  ميلك  در�م��ي  عمل  كل  مع 
جيدة على م�ستوى �لإخر�ج و�لكتابة و�لتمثيل. �لتمثيل مهنتنا ونحن 

نفرح عندما تتطور بطريقة �إيجابية وت�سل �ىل �أماكن متقدمة.
يف  ت�ساهم  �أنها  �ملمّثل  على  �مل�سرتكة  �لدر�ما  ف�سل  �أن  ترين  • هل 

ن�ْسر ��سمه عربياً؟
)نبّي�س  باأعمالنا  ونحن  بعيدة،  ف��رتة  منذ  عربياً  منت�سر  ��سمي   -
وجوهنا و��سم لبنان(. �ساركُت يف جمموعة �أعمال خارج لبنان وكانت 
ُيْفِرُحني  �لأم���ر  وه���ذ�  د�ئ��م��اً،  ي�سبقني  و����س��م��ي  �إي��ج��اب��ي��ة،  �لأ����س���د�ء 

وُي�ْسِعُرين باأن تعبي مل يذهب �سدى.
• لو ُخرّيِت بني عملنْي باملو��سفات ذ�تها، �لأّول د�خل لبنان و�لثاين 

يف �خلارج �أّيهما تختارين؟
- هذ� �لأمر ح�سل معي �أخري�ً وكان يجب �أن �أختار بني عمل يف تركيا 
لُت �لعمل �للبناين و�مل�ساركة يف �أعمال رم�سانية  وعمل يف لبنان، فف�سّ
�آخر،  بعمل  مرتبطة  كنُت  �أنني  عن  ع��د�  عائلتي،  جانب  �إىل  و�لبقاء 
وهذ� �لأمر كان �سَيت�سّبب يل مب�ساكل من ناحية �لتو�جد. كان لدّي 
خارج  باليتم  ي�سعر  �لإن�سان  ولكن  لبنان،  خارج  �لتجارب  من  �لكثري 
�لعمل  ل  �أف�سّ �لإن��ت��اج.  و�سركات  باملمثلني  حماطاً  كان  لو  حتى  بلده 
ت وتوقيُته ل  ُي��َف��وَّ ك��ان �لعر�س من �خل��ارج مغٍر ول  �إذ�  �إل  يف لبنان 

يتعار�س مع عملي يف لبنان.
به؟ �رتبطِت  �لذي  �لآَخر  �لعمل  • وما 

مهنا،  ن��دمي  و�إخ����ر�ج  و�إن��ت��اج  مر�سليان  كلوديا  كتابة  م��ن  م�سل�سل   -
و�سنبا�سر ت�سويره بعد �نتهاء رم�سان.

�لفنية؟ م�سريتك  يف  مْف�سلياً  تعترينه  �لذي  �لعمل  • ما 
- كل عمل �ساركُت به �سّكل مف�ساًل، وكل دور قّدمُته هو دور حياتي. ل 
�أمّيز بني �أدو�ري لأنها كانت �حلجر �لأ�سا�س يف م�سريتي �لفنية �لتي 

م�سيُت بها دْرجة بعد دْرجة.
تنتظرينه؟ �لذي  �لدور  • وما 

جمموعة  هناك  طبعه.  يف  ط��ّم��اع  و�ملمثل  كثرية  �أدو�ر  على  عيني   -
عرو�س، و�أمتنى �أن يكون يل ن�سيب فيها.

• و�سينمائياً؟
كلوديا  كتابة  م��ن  وخم�سة(  ون�س  )�ساعة  فيلم  يف  �أخ���ري�ً  �ساركُت   -
مر�سليان و�إنتاج و�إخر�ج ندمي مهنا. وهو ل يز�ل يف �سالت �ل�سينما 

و�لأ�سد�ء حوله �يجابية جد�ً.
للممّثل؟ لَة  �ملَُف�سَّ هي  �ل�سينما  �إن  �لقول  ميكن  • وهل 

�مل�ْسرح و�لتلفزيون  ُيَخريَّ بني  �أن  �ملمّثل يحب كل �سيء. ول ميكن   -
و�ل�سينما. لكن بالن�سبة �إلينا كخّريجي م�سْرح ن�سعر باأنه �لأ�سا�س.

دمية قندلفت باحلجاب 
�خلا�سة  �سفحتها  عر  �ملتابعني  قندلفت   �ل�سورية  دمية  �ملمثلة  �ساركت 
�لتو��سل �لإجتماعي �سورة لها ظهرت فيها هي ترتدي  �أحد مو�قع  على 
�إن عدلو�، ديني  و  �إن مالو�  �لنا�س  بالقول:)مايل و مال  �حلجاب وعّلقت 

لنف�سي و دين �لّنا�س للنا�س(.
ومن ناحية �خرى كانت �ن�سمت قندلفت ر�سمياً �إىل �أبطال �جلزء �لر�بع 

ع�سر من م�سل�سل )بقعة �سوء(، مع �ملخرج �سيف �ل�سيخ جنيب.
ومتيزت  �لكوميدية،  �ل�سل�سلة  ه��ذه  م��ن  �أج���ز�ء  ع��دة  يف  �ساركت  قندلفت 

بالعديد من �للوحات �لتي ما ز�لت عالقة يف �لأذهان.
ويعد هذ� �لعمل �لثالث لها هذ� �ملو�سم، بعد )ورد �أ�سود( مع �ملخرج �سمري 

ح�سني، و)ممالك �لنار( مع �ملخرج بيرت وير.

مي �سليم: متفائلة بعر�ض 
فيلمها )حممد ح�سني(

 " �جلديد  فيلمها  بعر�س  متفائلة  �أنها  �سليم   �لأردن��ي��ة  مي  �لفنانة  �أك��دت 
حممد ح�سني "، �لذي ت�سارك فى بطولته �إىل جانب �ملمثل �مل�سري  حممد 
�سعد ، وذلك يف عيد �لفطر �ملقبل، لفتة �أنها مل تكن تعلم باأن �لعمل �سيتم 

طرحه يف هذ� �ملو�سم، ولكن �سركة �لإنتاج قررت ذلك يف �لنهاية.
�إكت�ساف نف�سه من جديد يف �لفيلم، ويقّدم  �أن �سعد يعيد   ، و�أ�سارت �سليم 
�أن  �ل�سابقة، مو�سحة  �أفالمه  نف�سه ب�سكل خمتلف متاماً عما ظهر به يف 
�أن  �لفيلم، متمنية  �سعد ممثل كبري وموهوب وبذل جمهود كبري يف هذ� 

يلقى دورها و�لفيلم �إعجاب �جلمهور بعد م�ساهدته.
�لفيلم من بطولة حممد �سعد، مي �سليم، فريال يو�سف، و�سمري �سري، 

من تاأليف �سريف عادل، و�إخر�ج حممد علي.

غادة عبد الرازق: اأحب ال�سر وال اأخ�سى 
كراهية اجلمهور!

ق����ّررت غ����ادة ع��ب��د �ل�����ر�زق �أن ت��و�ج��ه ج��م��ه��وره��ا ه���ذ� �ملو�سم 
�لرم�ساين (حكاية  �أحد�ث م�سل�سلها  "مرة" �سمن  ب�سخ�سية 

مرة(؛ وهو �لعمل �لذي تقّدم من
بدون  �ن�ستغر�م  على  �ل��ر�زق  عبد  غادة  �لفنانة  ن�سرتها  �سورة 
�أجل �ملال وتقتل  �أولده��ا من  �أم تبيع  كريدت خالله �سخ�سية 

زوجها بهدف �ل�ستمتاع باملال مبفردها،
�أن تبد�أ رحلة �لبحث عن  �إىل   ولكن تظل �لكو�بي�س تطاردها 
�أولدها مرة �أخرى، وقد جنحت يف �أن حتقق ترند عر توتري 
فور عر�س �حللقة �لأوىل من �مل�سل�سل و�لتي تت�سّمن م�ساهد 

دفنها لأولدها لنكت�سف فيما بعد �أنها خدعة.

اأول مرة
�أن��ه��ا وق��ع��ت يف غر�م  �ل���ر�زق يف ت�سريحاتها  غ���ادة عبد  �أّك���دت 
�نتهاء  ق��ب��ل  �ل����ورق  ع��ل��ى  كتابتها  ب��د�ي��ة  م��ن��ذ  م����ّرة  �سخ�سية 
خاللها  من  جت�ّسد  �لتي  �لأوىل  �مل��رة  فهي  كاماًل؛  �ل�سيناريو 

�سخ�سية �سريرة، 
وه��و �سر غ��ري ع���ادي ب��ل دون م��رر ه��دف��ه �ل�سر ف��ق��ط، �لأمر 
�لذي ��ستفّزها فنياً لتقدميها هذ� �ملو�سم بعد �أن كانت ترغب 

يف �حل�سول على فرتة ر�حة.
و�أ�سافت غادة �أنها مل تخ�َس كره �جلمهور لها بهذه �ل�سخ�سية 
�ل��ك��ايف ليف�سل بني  �ل��وع��ي  ل��دي��ه  �أ���س��ب��ح  �أن �جل��م��ه��ور  خا�سة 
�حل��ق��ي��ق��ة و�ل��ت��م��ث��ي��ل؛ ف��ه��ي يف �ل��ن��ه��اي��ة ف��ن��ان��ة جت�����ّس��د �ل���دور 

فح�سب.

و�صفات خا�صة
�أّك����دت غ���ادة عبد  م��ن ناحية �أخ����رى، 

�ل������ر�زق �أن���ه���ا ت��ع�����س��ق ج��م��ي��ع �أن�����و�ع 
من  فهي  �أي�ساً؛  و�حل��م��ام  �ملح�سي 
ل  �ل��ت��ي تف�سّ �ل��رئ��ي�����س��ة  �لأط���ب���اق 

�لإف��ط��ار يف  م��ائ��دة  تناولها على 
رم�سان.

مقلب رامز
هذ� وتطّل غادة عبد �لر�زق 

�سمن جنوم مقلب "ر�مز 
يف �ل�سالل" هذ� �ملو�سم، 
�سّورت  قد  كانت  حيث 
بد�ية  ق���ب���ل  ح��ل��ق��ت��ه��ا 
م�سل�سلها  ت�����س��وي��ر 

�لرم�ساين، ويرتدد 
�أن��������ه��������ا ح�������س���ل���ت 

�أل�����ف   40 ع���ل���ى 
مقابل  دولر 

�إطاللتها.

ماغي  جانب  اإىل  احلايل  الرم�صاين  املو�صم  يف  داوود  نهلة  اللبنانية  املمثلة  تطّل 
بوغ�صن واأحمد فهمي يف م�صل�صل )بروفا(، وهو عمل كوميدي اجتماعي من كتابة 

مّي م�صهدي ومت ت�صويره حتت اإدارة املخرجة ر�صا �صربتجي.
الالفت اأن ا�صم داوود ي�صبق بطلة امل�صل�صل ماغي بوغ�صن يف ترتيب االأ�صماء، وهو 

ما قالت عنه داوود يف هذا احلوار انه )جاء مببادرة من �صركة االإنتاج ومباركة 
يف  العمل  بني  متّيز  ال  )طماع(،  باأنه  املمثل  ت�صف  التي  املُْخِرجة(.داوود 

امل�صرح  اأن خّريجي  ّتعترب  امل�صرح، واإن كانت  او  التلفزيون  اأو  ال�صينما 
مييلون عادة اإىل هذا املجال، الفتة اإىل اأن كل دور قدمته يف م�صريتها 

تعتربه دور حياتها.

الثالثاء    21   مايو    2019  م   -   العـدد  12637  
Tuesday   21   May   2019  -  Issue No   12637



ريا�سات حتارب اآالم الظهر
�حلركية  �لأن�سطة  ممار�سة  �إن  �ل�سحي:  �لقطاع  يف  �جل���ودة  معهد  ق��ال 
ممار�سة  ب�سرط  �ملتكررة،  �لظهر  �آلم  ملحاربة  فعاًل  �سالحاً  تعد  بانتظام 

�لريا�سات �ملنا�سبة.
و�أو�سح �ملعهد �لأملاين، �أن �لريا�سات �ل�سديقة للظهر هي �لريا�سات، �لتي 
تعمل على تقوية و��ستقر�ر �لع�سالت �ملحيطة باجلزء �ل�سفلي من �لظهر، 

مثل �لتاي ت�سي و�لبيالت�س و�ليوغا.
�أ�سار �خلر�ء �لأملان �إىل �أن �آلم �لظهر �ملتكررة وغري  ومن ناحية �أخرى، 
�لظهر  ع�سالت  �سعف  مثل  خمتلفة  ع��و�م��ل  �جتماع  �إىل  ت��رج��ع  �ملميزة 

و�لتحميل �خلاطيء و�لتوتر �لنف�سي وعو�مل نف�سية �أخرى.
كان  �إذ�  �إل  �حلركية  و�لأن�سطة  �لريا�سة  ممار�سة  عن  �لتوقف  يجوز  ول 

�لطبيب مينع ذلك ب�سكل قاطع.

الفوائد ال�سحية املده�سة 
والعديدة للربوكلي

لأنه غني  �أي حمية غذ�ئية،  �أ�سا�سيا يف  �لروكلي عن�سر�  يكون  �أن  ميكن 
بالعنا�سر �لغذ�ئية �لطبيعية �لتي تعزز �سحة �جل�سم بطرق خمتلفة.

ومنذ فرتة لي�ست بالبعيدة ن�سرت نتائج در��سة علمية، تثبت باأن �لروكلي 
ي�ساعد حتى يف مكافحة �لف�سام لحتو�ئه على مركب �سولفور�فان �لذي 

ي�سحح �لتو�زن �لكيميائي يف �لدماغ �ملرتبط بالف�سام.
كما �أثبتت �لدر��سة �أن �لروكلي يعمل على تعزيز �سحة �لقلب و�لأوعية 
�لدهون  م�����س��ت��وى  وت��ق��ل��ي��ل  �ل���دم  �سغط  تخفي�س  ط��ري��ق  ع��ن  �ل��دم��وي��ة، 

�لثالثية.
وين�سح �لأ�سخا�س �لذين يعانون من �لتهابات خمتلفة بتناول �لروكلي، 
�ل��ت��ي تكافح  ل��الأك�����س��دة،  �مل�����س��ادة  لأن���ه يحتوي على م���ادة غ��ل��وك��ور�ف��ان��ني 

�للتهابات وتقوي مناعة �جل�سم يف مكافحة �لجهاد �لتاأك�سدي.
ين�سح  ل��ذل��ك  �له�سمي،  �جل��ه��از  �سحة  حت�سني  يف  �ل��روك��ل��ي  يفيد  كما 
باإ�سافته �إىل خمتلف �لأطباق، خا�سة �إذ� كان �ل�سخ�س يعاين من م�سكالت 
يف ج��ه��از �ل��ه�����س��م و�لإم�����س��اك و�ل��ق��رح��ة و�ل��ت��ه��اب �مل��ع��دة وح��ت��ى �سرطان 

�لأمعاء.
يخف�س  لأن���ه  �ل�سكري  مب��ر���س  �مل�سابني  حتى  يفيد  �ل��روك��ل��ي  و�أخ����ري�، 
�لثالثية وه��ذ� مهم ج��د� يف حالة  و�ل��ده��ون  �لتاأك�سدي  �لإج��ه��اد  م�ستوى 

�لإ�سابة مبر�س �ل�سكري.
�ملفيدة  �لغذ�ئية  �مل���و�د  �أف�سل  �أح��د  �لروكلي  ب��اأن  �ل��ق��ول  ميكن  وعموما 
�إ�سافة لدوره يف تعزيز مناعة �جل�سم يحتوي على �سعر�ت  للج�سم، حيث 
حر�رية قليلة )كوب و�حد من �لروكلي �ملطبوخ يعطي 40 �سعرة حر�رية 
فقط(. كما يزود �جل�سم بفيتامينات C وA وK، �إ�سافة �إىل ن�سبة عالية 

من �لبوتا�سيوم �لتي تفيد يف حت�سني �سحة �جلهاز �لع�سبي لالإن�سان.
وغ�سله  �لروكلي  من  �لطازجة  �لأن��و�ع  ب�سر�ء  �لأطباء  ين�سح  ما  وغالبا 
�ملفيدة.  جيد� ويف�سل طبخه بالبخار دقائق معدودة لكي ل يفقد مو�ده 

ويف�سل تناول ثالث وجبات منه يف �لأ�سبوع.

العتاهيه؟  اأبو  لل�صاعر  احلقيقي  االإ�صم  • ما 
- �إ�سماعيل بن �لقا�سم 
االآجر؟  هو  • ما 

- �لطني 
الظئر؟  هي  • ما 

- �حلا�سنة �لتي تتوىل ح�سانة �لطفل ورعايته. 
البيان؟  اأمري  لقب  �صاحب  • من 

- �سكيب �أر�سالن 
االزدواجيه؟  هي  • ما 

- ��سرت�ك عن�سرين يف �سئ و�حد. 
االأدمة؟  هي  • ما 

- �لقر�بة وتطلق �أي�سا على �ل�سو�د يف �لب�سرة 

�لأخ�سر  فهي  �لثانوية  �لثالثة  �لألو�ن  �أما   ، و�لأزرق  و�لأ�سفر  �لأحمر  هي  �لرئي�سية  �لثالثة  • �لألو�ن 
و�لرتقايل و�لأرجو�ين. 

دومنيكا.  جزيرة  يف  �لرجال  لغة  عن  تختلف  لغة  تتكلم  • �لن�ساء 
 9 هو  و�حدة  بي�سة  د�خل  لل�سفار  �لقيا�سي  • �لرقم 

فيها  وخ�سر  خمتلفة  �نتخابات  يف  مرة   41 نف�سه  ر�سح  تورمان  جون  • �لكندي 
مولود�ً  و�سعت  �لتي  ميدينا  لينا  �لبريوفية  �لطفلة  �لآن هي  �مل�سجل حتى  �لتاريخ  �سنا يف  �لأ�سغر  • �لأم 

عندما كان عمرها 5 �سنو�ت و7 �أ�سهر فقط وكان ذلك يف �ل��عام 1939. 
�لعام  حتى  ��ستمرت  متو��سل  عط�س  ن��وب��ة  يف  بريطانية  ف��ت��اة  �ن��خ��رط��ت   ،1981 �ل��ع��ام  مطلع  يف   •

 .1984
 . �لإن�سان  �أ�سابع  ب�سمات  مع  كبري  حد  �إىل  تت�سابه  �لقنافذ  �أ�سابع  • ب�سمات 

ي�سن  �لنحل  و�ن  باخلوف  �ل�سعور  عند  معينة  ر�ئحة  لها  مادة  يفرز  �لإن�سان  ج�سم  �أن  �لعلماء  • �كت�سف 
�لنحل  ف���اإن  �آخ���ر  وبتعبري   ، للكالب  بالن�سبة  �حل���ال  وك��ذل��ك  �ل��ر�ئ��ح��ة  تلك  م�سدر  �سد  جماعياً  هجوماً 

و�لكالب ت�سم ر�ئحة �خلوف. 
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حلم التونة 
�ل����ت����ون����ة، على  ي���ح���ت���وى حل����م 
�لفيتامينات  م��ن  عالية  ن�سبة 
�إ�سافة  �لأمينية،  و�لأح��م��ا���س 
�ملفيد   -3 �لأوم��ي��ج��ا  زي��ت  �إىل 
ف������ى دع��������م �����س����ح����ة �جل���������س����م، 
ُتعد  كما  �ملناعة،  جهاز  وتقوية 
�أ�سماك �لتونة من �أهم م�سادر 

�لروتني.
يرهق  ل��ن  حيث  �أ�سبوعيا  م��رت��ني  �لتونة  �سمك  بتناول  �لأط��ب��اء  وين�سح 
�أنو�ع �لروتني، ويوؤكد  ميز�نية �لأ�سرة فهو رخي�س �لثمن مقارنة بباقى 
خبري �لتغذية �لدكتور مايكل مكرم، �أّن �لتونة قادرة على عالج 5 م�ساكل 
ع�سري  م��ن  ن��ق��اط  و�إ���س��اف��ة  زيتها  م��ن  �ل��ت��ون��ة  ت�سفية  يف  تتمثل  �سحية 

�لليمون تزيد من معدلت �حلرق باجل�سم ومتده بالطاقة �لالزمة.
وذكر �أّن �سمك �لتونة ي�ساعد فى منع �لإ�سابة بالأزمات �لقلبية و�ل�سكتات 
“�أوميجا3” ومادة  مب��ادة  غنية  زي��وت  على  حتتوى  �أن��ه��ا  كما  �لدماغية، 
�لقلب  �سربات  وقف  فى  فاعليتها  �أثبتت  �لتى  �ملو�د  من  “�إن3-” وهما 

�لغري منتظمة �لتى توؤدى �إىل حدوث �لأزمة �لقلبية.
كبري�  دور�ً  تلعب  �لتى  )�ل�سيلينوم(  �لتونة حتتوى على مادة  �أّن  و�أ�ساف، 
كم�ساد لالأك�سدة وحماية خاليا �لدم �حلمر�ء من �لتلف، بجانب �إحتو�ئه 
على مادة )�لنيا�سني( وفيتامني ب2- �لذى يعمل على تقليل �لكول�سرتول 

�ل�سيئ وزيادة معدلت �لكول�سرتول �جليد باجل�سم.

جمموعة من الغوريال يف االأرا�صي املنخف�صة الغربية مبتنزه ايفيندو الوطني يف اجلابون. اأ ف ب

عندما حان موعد �سروق �ل�سم�س ومع �ول خيوطها �لذهبية �طلت �ملولودة بوجهها �ل�سغري �لر�ئع .. و�سرخت 
�لقابلة مروك �نها بنت ر�ئعة �جلمال وجهها م�سرق وجاءت للدنيا بات�سامة جميلة فهلل �لب �لذي ينتظر 
�سنو�ت كثرية تكر فيها �سروق  �ساأ�سميها �سروق. مرت   .. �نها �سروق  �سنو�ت طويلة وقال  �للحظة منذ  هذه 
وتكر حتى �سارت عرو�س فاتنه �سعرها مبثل خيوط �ل�سم�س �لذهبية ووجها �جمل ما تر�ه يف �لبلدة �لمنة 
كان  �بنتك ولكن هنا فالمر خمتلف فقد  يتقدم منها من يقول زوجيني  �م حني  تنظره كل  ي��وم  حتى ج��اء 
لي�ست  �بنتني  كلمته  �لب  ق��ال  زوج��ة وعندما  ولي�ست  بيته جارية  ولكنه يريدها يف  �لوزير هو من ج��اء  �ب��ن 
تلك  �سروق  كانت كلمة  �لكلمة هنا  لكن  له كلمة  بالقتل و�خل��ر�ب ملن يع�سي  وه��دد  �ل�ساب  جارية �سرخ هذ� 
�لذكية �جلميلة �لفاتنه و�ملاكرة، نعم ماكرة فهي تعرف �ن �باها لن ي�ستطيع حماربة �بن �لوزير وقد عرف 
يف  وك��ان  ذهب  لتاأخذين،  وتعاىل  �ي��ام  ب�سعة  �تركني  �ل�ساب  �يها  ح�سنا  �لدماء،  و�سفك  �ل�سريع  �لغ�سب  عنه 
قمة �سعادته ف�ستكون عنده جارية �جمل من كل جو�ري �مللك بل �لدنيا با�سرها. م�ساء �رتدت �سروق �حلى ما 
عندها، جتملت وهي �جلميلة، تزينت وهي زينة فتيات �ملدينة وت�سللت بهدوء �إىل �لق�سر، نعم طلبت مقابلة 
�مللك وعندما �سمع رئي�س �حلر�س مبطلبها �سحك، وقال منده�سا �مللك نف�سه تريدين مقابلته فقالت و�ستندم 
�ن مل تبلغه ذلك، �وؤكد لك �نك �ستندم �ن مل تبلغه، و�سل �لكالم �إىل �مللك وكان يجل�س مع عائلته للع�ساء �مللكة 
و�بنتيها و�بنها .. �مري� و�سيم تتمناه كل فتاه، �نحنت �سروق بتحية رقيقة وب�سوت هادىء قالت جئت ��ستجري 
مبولي �مللك �ن ��ستطاع �ن يجريين فانتف�س �مللك، وقال و�ن مل �جريك �نا فمن ي�ستطيع غريي هاتي ما 
عندك .. حكت ما حدث و��سافت �نها لن تكون جارية لحد و�ن �ر�دها زوجة فهي �ي�سا لن تقبل به فان يده 
ملوثة بالدماء ومن ل يخاف �مللك ل يتورع عن عمل �ي �سيء، فكيف تاأمن على نف�سها زوجة له .. �سوت جميل 
وكالم يدخل �لقلوب خا�سة �ن كان قلب مثل قلب �لمري �لو�سيم وقلب �مللكة �لم �لتي �عجبت ب�سجاعة تلك 
�لفتاة �لتي ت�سلح بكلماتها وهدوئها وجمالها �ن تكون زوجة �مري، و�سيقدر �ل�سعب كثري� �ن تكون زوجة �مللك 
�لقادم فتاه من وطنهم تك�سب ودهم وت�سع �ململكة بني يديها ويد زوجها .. ح�سنا كل �سىء ي�سري كما �ر�دت 
�سروق �ر�سل �مللك يف طلب و�لد �سروق ليطلب �بنته زوجة لالمري و�علنت �لفر�ح و�رت�سمت �ل�سعادة على كل 
وجه ما عد� وجه �بن �لوزير، فكيف له �ن يتحدى �مللك وعندما �علن غ�سبه بطريقته عند بيت �سروق وجد 
�لعر�س  و�بنه مل يح�سر� ذلك  �لوزير  �ملدينة عر�س �لمري و�لم��رية ولكن  �نتظاره، ح�سرت كل  �حلر�س يف 

فلي�س من �ملتبع �ن يخرج �ل�سجناء من �سجونهم ليح�سرو� �لعر��س و�حلفالت .

اأف�سل م�سادر احلديد للحوامل اأثناء ال�سيام
�حلديد معدن �سديد �لأهمية مُيكِّن �جل�سم من �إنتاج خاليا �لدم 
وخالل  �ل��رح��م.  د�خ��ل  للجنني  �لأك�سجني  حتمل  �لتي  �حل��م��ر�ء 
بتو�سيل  لتقوم  �ل��دم  �ملزيد من خاليا  ينتج �جل�سم  فرتة �حلمل 

�حتياجات �لطفل من �أك�سجني وطعام.
و�لهبوط؛  بالتعب  �لإن�سان  ي�سعر  �حلديد  يف  نق�س  وج��ود  وعند 
�لتي  �حل��دي��د  م�����س��ادر  �أف�����س��ل  �إل��ي��ك  �لأك�����س��ج��ني.  نق�س  نتيجة 

يحتاجها ج�سمك خا�سة خالل �سهر رم�سان:
كبد �لدجاج �أو �لبقر من �أغنى �مل�سادر باحلديد، لكنه غني �أي�ساً 

بالدهون و�لكولي�سرتول؛ لذلك ينبغي �أكله باعتد�ل.
تناول  وميكنك  �لنباتي،  للحديد  مهم  م�سدر  و�ل��ب��ذور  �ملك�سر�ت 
كوجبات  للح�سول  �ل��ي��ق��ط��ني  وب����ذور  و�ل���ل���وز  �ل�����س��ود�ين  �ل��ف��ول 

خفيفة.
�لفول  تناويل  لذلك  للحديد؛  �أي�ساً  ر�ئ��ع  نباتي  م�سدر  �لبقول 

�ل�سود�ء  �ل��ع��ني  ذ�ت  و�ل��ل��وب��ي��ا  �ل��ب��ي�����س��اء  و�ل��ف��ا���س��ول��ي��ا  و�ل��ع��د���س 
ل��ل��ح�����س��ول ع��ل��ى ح�����س��ة ج��ي��دة م��ن �مل���ع���دن، ل��ك��ن ي��ح��ت��اج �حلديد 
�لنباتي �إىل فيتامني “�سي” لتح�سني �مت�سا�س �جل�سم له، وتوفر 

�لطماطم )�لبندورة( هذ� �لفيتامني.
حلوم �لدجاج و�لبقر و�لأ�سماك غنية باحلديد، وي�ستطيع �جل�سم 
�مت�سا�س ن�سبة �أكر من �حلديد �حليو�ين ت�سل �إىل 20 باملائة 

من �لكمية، بينما ميت�س 5 باملائة �أو �أكر من �حلديد �لنباتي.
و�خل�س  و�ل��روك��ل��ي  كال�سبانخ  �خل�����س��ر�ء  �ل��ورق��ي��ة  �خل�����س��ر�و�ت 

و�مللوخية من �مل�سادر �جليدة ملعدن �حلديد.
ومن �ل�سروري تناول �ملزيد من �لأطعمة �لغنية بفيتامني )�سي( 
�ل�سلطة ح�سة جيدة من  ليمت�س �جل�سم �حلديد، ويوفر �سحن 
كنت  �إذ�  خا�سة  رئي�سياً،  طبقاً  �عتبارها  عليك  لذلك  �لفيتامني؛ 

ت�ستطيعني �ل�سيام.


