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مكونات بديلة للبي�ض يف و�صفات 
الطعام خالل العزل

ا�ستخدامه  للنا�س  اأفكار حول ما ميكن  بريطانية عن  ام��راأة  ك�سفت 
من  ينفذ  البي�س  ب��داأ  اأن  بعد  الطعام،  و�سفات  يف  البي�س  من  ب��داًل 
بع�س املتاجر ب�سبب تهافت النا�س على تخزين االأطعمة خالل العزل 

ال�سحي.
وتت�سمن ن�سائحها املفيدة عدة مكونات ميكن ا�ستخدامها بداًل من 
البي�س، وت�سمل: املوز النا�سج وبذور ال�سيا والكتان املطحون وبروتني 

ال�سويا و�سل�سة التفاح وزبدة الفول ال�سوداين.
وقالت الطاهية يف من�سورها على في�س بوك "تبذل املتاجر ق�سارى 
العثور  من  تتمكن  مل  واإذا  للنا�س،  االأ�سا�سية  ال�سلع  لتاأمني  جهدها 

على البي�س، فهناك بدائل اأخرى ميكنك ا�ستخدامها".
اأومع  مب��ف��رده،  مكون  ك��ل  ا�ستخدام  ميكن  الو�سفة،  على  واع��ت��م��اداً 

اإ�سافة املاء للح�سول على عجينة.
ولكل ملعقة كبرية من بذور الكتان املطحونة، يجب ا�ستخدام ثالث 
البي�س، يف حني  ي�سبه  �سميك  ل�سنع خليط  امل��اء  مالعق كبرية من 
ميكن ا�ستخدام كل من زبدة الفول ال�سوداين واملوز النا�سج و�سل�سة 

التفاح غري املحالة ب�سكل منف�سل.

ن�صائح للتخطيط للحمل مع 
ارتفاع ال�صكر بالدم

ال�سكري لديك واأنت تخططني  اأو ما قبل  ال�سكري  اإذا مت ت�سخي�س 
االإخ�ساب.  ح���دوث  قبل  ب��ال��دم  ال�سكر  ن�سبة  �سبط  عليك  للحمل 
فال�سيطرة على معّدل اجللوكوز قدر االإمكان بحيث يكون اأقرب اإىل 
الن�سبة الطبيعية اأحد مفاتيح احلمل ال�سحي. كذلك �سيكون عليك 
ال�سيطرة على ن�سبة ال�سكر بالدم طوال رحلة احلمل حلماية اجلنني 

من م�ساعفات ارتفاع ال�سكر.
�سبط ن�سبة اجللوكوز قبل االإخ�ساب وخالل احلمل �سرورة للوقاية 

من م�ساعفات عديدة تهدد �سحة االأم والطفل
على �سحة احلامل  �سلباً  يوؤثر  ال�سكري  باأن  الطبية  التقارير  وتفيد 
واجلنني، كما اأن احلمل ميكن اأن يكون �سبباً يف تدهور حالة ال�سكري 

بحدوث م�ساعفات على العيون اأو الكلى.
كما حتّذر التو�سيات الطبية من ارتفاع ال�سكر اأثناء احلمل الأن ذلك 
قد يوؤدي اإىل انزياح امل�سيمة، وهي اأداة عبور املغذيات واالأك�سجني اإىل 

اجلنني داخل الرحم.
الطفل  زي��ادة وزن  املرتفع لدى احلامل  ال�سكر  وتت�سمن م�ساعفات 
يهدد  م��ا  وه��و  ل��ذل��ك،  نتيجة  التي حت��دث  وال�سعوبات  ال���والدة  عند 
حياة االأم واجلنني. اإىل جانب ت�سوهات النمو، وزيادة احتمال الوالدة 

املبكرة، وكذلك خطر االإجها�س.

حلول  لفراغات �صعر الذقن
�سعر  اإىل من��و  االف��ت��ق��ار  اإن  ال��رج��ل  االأمل��ان��ي��ة ل�سحة  ق��ال��ت اجلمعية 
م�سكلة  اإىل  ي�سري  ورمب���ا  جمالية،  م�سكلة  جم��رد  م��ن  اأك���ر  ال��ذق��ن 
امل�سكلة،  وراء  عدة تقف  اأ�سباباً  اأن  واأو�سحت اجلمعية  اأي�ساً.  �سحية 
هرمون  ونق�س  الفيتامينات،  ونق�س  ال��وراث��ي،  العامل  يف  وتتمثل 
اأي�ساً  عليه  اال�ستدالل  ميكن  وال��ذي  "الت�ستو�ستريون"،  ال��ذك��ورة 

برتاجع الرغبة اجلن�سية، و�سمور الع�سالت، وزيادة دهون اجل�سم. 
اإم��داد اجل�سم بالفيتامينات، خا�سًة    ولزيادة منو �سعر الذقن يجب 
با�سم "البيوتني"، وفيتامني A وE، وا�ستخدام  اأي�ساً  املعروف   B7
وزيت  االأرغ�����ان،  زي��ت  مثل  ال�سعر،  من��و  على  ت�ساعد  ال��ت��ي  ال��زي��وت، 
اأ�سباب  ال�ستبعاد  الطبيب  ا�ست�سارة  يجب  االأح���وال  كل  ويف  اخل��روع. 

مر�سية اأخرى.
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كيف تعتني ن�صاء العامل بجمالهن؟
فر�س العزل ال�سحي ملنع انت�سار فريو�س كورونا يف العامل تغيري العديد 
اليومية  العناية  وروت��ني  الريا�سة،  اإىل  الطعام  اليومية، من  العادات  من 

بالب�سرة.
اأثناء العزل ال�سحي،  الن�ساء على هدف واحد  ويف الوقت الذي تتفق فيه 
احلفاظ على جمالهن، تختلف العادات والروتني من بلد الآخر ومن امراأة 

الأخرى.
و�ساركت ن�ساء من حول العامل روتني العناية اليومي بجمالهن اأثناء العزل 

ال�سحي، ح�سب ما اأورد موقع هو وات اإيفر.
جنوب اأفريقيا- بام

الروتني اليومي: النوم، الراحة، اال�ستماع اإىل املو�سيقى، التاأمل واليوغا.
احلركة: تنظيف وترتيب املنزل.

بالنظافة  والعناية  اليدين  غ�سل  ب�سرورة  ب��ام  تن�سح  باجلمال:  العناية 
ت�سقق  ملنع  املنا�سبة  الكرميات  وا�ستخدام  ك��ورون��ا،  فريو�س  من  للحماية 

وجفاف الب�سرة.
فرن�سا- فراين

الروتني اليومي: منذ بداية عام 2020 بداأت الرتكيز على نف�سي، فاحلياة 
جتعلنا نن�سى اأنف�سنا اأحياناً، واأحاول اأن اأ�سمتع اإىل ال�سوت الداخلي الذي 
الذي  ال�سخ�س  اأك��ون  حتى  يومي  ب�سكل  واأعمل  اإيجابية،  الأك��ون  يدفعني 

اأريده.
احلركة: اأ�ستعني بان�ستغرام ملمار�سة 3 متارين ريا�سية ملدة 10 دقائق يف 

اليوم.
من  ق��ن��اع��اً  واأ���س��ع   RE-MOVE ب���ودرة  ا�ستخدم  ب��اجل��م��ال:  العناية 

ال�سل�سال االأخ�سر على وجهي مع الالفندر، وزيت �سجرة ال�ساي.

مزين �صعر ميغان ماركل 
يك�صف بع�ض احلقائق 

ك�����س��ف ج����ورج ن���ورث���وود، خ��ب��ري اجلمال 
بع�س  م��ارك��ل،  ميغان  باملمثلة  اخل��ا���س 
اإهتم  اأن����ه  احل��ق��ائ��ق ع��ن��ه��ا، م�����س��رياً اىل 
اأح��ب العمل  مل��دة ع��ام��ني، واأن���ه  ب�سعرها 

معها اإىل حد كبري جداً.
قال  "فوغ"،  جملة  م��ع  مقابلة  وخ���الل 
اإب��ت��ك��ر ال�سينيون  اإن���ه ه��و م��ن  ن��ورث��وود 
ال��ط��ب��ي��ع��ي، ال����ذي اإع��ت��م��دت��ه م��ي��غ��ان يف 

الكثري من املنا�سبات.
الت�سريحة تنا�سب  "كانت تلك  واأ�ساف: 
يف  بالع�سرية  وتت�سم  امللكية  التقاليد 

الوقت نف�سه".
يوم  قبيل  �سعرها  �سفف  من  اأن��ه  وتابع 
ح��د كبري  اإىل  االأن��ظ��ار  ولفتت  زف��اف��ه��ا، 
ج������داً، وظ���ه���رت م���رت���دي���ة ف�����س��ت��ان��اً من 

.Stella McCartney
ن��ورث��وود ميغان يف ك��ل رحالتها  وراف���ق 
اأ�سرتاليا  اإىل  وخ�سو�ساً  اخل����ارج،  اإىل 
اأع��ل��ن خ���الل املقابلة  ون��ي��وزي��ل��ن��دا، ك��م��ا 
عليها  واأث��ن��ى  معجبيها  م��ن  اأن���ه  اأي�����س��اً 
اأ�سبحا  اأنهما  اإىل  الف��ت��اً  متكرر،  ب�سكل 

مقربني جداً.

الة يف  طرق وخلطات فعَّ
اإزالة البقع من املالب�ض �ص 23

اأغذية تخفف اأعرا�ض الربو
�سوؤال يطرحه املري�س  اأول  االآن؟"  اأتناولها  اأن  يجب  االأطعمة  "اأي 
ال�سيطرة  الغذائي يلعب دورا كبريا يف  بالربو. لنظام  بعد ت�سخي�سه 
اأغذية على قائمة ن�سائح اخلرباء   5 املزعجة للربو.  االأعرا�س  على 

لتاأثريها االإيجابي على جمرى التنف�س.
ال يوجد حتى االآن عالج �سحري يحقق ال�سفاء التام من مر�س الربو، 
لكن تغيري النظام الغذائي ميكنه امل�ساعدة يف تقليل االأعرا�س املزعجة 
. ويتفق االأطباء على اأهمية التغذية املتوازنة وال�سحية، كما ين�سحوا 
مري�س الربو بت�سجيل يوميات يدون فيها االأعرا�س واالأغذية التي 

يتناولهما ب�سكل يومي، ليتعرف ب�سكل اأف�سل على املنا�سب حلالته.
لكن ب�سكل عام هناك بع�س االأطعمة املنا�سبة ملر�سى الربو، وفقا ملوقع 

"األرغي برياتونغ"االأملاين:
الزجنبيل 

فبع�س  فح�سب،  البطن  اآالم  ع��الج  على  الزجنبيل  فوائد  تقت�سر  ال 
وبالتايل  التنف�سية  املجاري  فتح  على  ت�ساعد  منها  يتكون  التي  امل��واد 

تقلل من حدة اأعرا�س الربو.
ال�سبانخ

لدرا�سة  ووفقا  املعدنية.  وامل��واد  بالفيتامينات  الغنية  من اخل�سروات 
االإ�سابة  خم��اط��ر  اأن  اإىل  ال��ب��اح��ث��ون  خل�س   ،2016 ع���ام  ن�����س��رت 
باأمرا�س التنف�س تزيد لدى االأطفال الذين ال يح�سلون على كميات 

منا�سبة من حم�س الفوليك وفيتامني دي.

حماية  اإن  اخلرباء  يقول  الهدوء:  على  احلفاظ   -  1
احلر�س  االآب���اء  على  لذلك  الكبار،  م�سوؤولية  ال�سغار 
باالأمان وعدم  ي�سعرون  اأطفالهم وجعلهم  �سالمة  على 

اخلوف من كورونا.
وتقول نوبل: "من املهم اأن نفهم اأن االأطفال يلتقطون 
اإنهم  والعائلة، حيث  واالأ���س��دق��اء  االآب���اء  االإ���س��ارات من 
ي���راق���ب���ون ك��ي��ف ي�����س��ت��ج��ي��ب االأ����س���خ���ا����س م���ن حولهم 
الأخ���ب���ار ك���ورون���ا، ل��ذل��ك ي��ج��ب احل���ف���اظ ع��ل��ى الهدوء 

والطماأنينة".
تن�سح نوبل باأهمية تخ�سي�س  التوا�سل �سروري:   -  2
واحلديث  طفلتك  اأو  طفلك  م��ع  للجلو�س  معني  وق��ت 
تدور يف  التي  لالأ�سئلة  واال�ستماع  كورونا،  عن فريو�س 
اأذهانهم بهذا اخل�سو�س وحماولة االإجابة عليها، الأنه 

الغمو�س لديهم من املر�س زاد قلقهم". زاد  "كلما 
االأطفال  م�سارحة  العيب  من  لي�س  ال�سراحة:   -  3
كورونا،  وب���اء  ب�����س��اأن  �سيما  ال  االأ���س��ي��اء،  حقيقة  وك�سف 
املعلومة  اإي�سال  طريقة  معرفة  ال�سروري  من  اأن��ه  اإال 

بكيفية تنا�سب اأعمارهم.
االإعالمية  املنابر  ك��ل  االإع����الم:  و�سائل  م��ن  احل��د   -4
مبا  ك��ورون��ا،  ف��ريو���س  م�ستجدات  الوحيد  همها  حاليا 

فيها من�سات التوا�سل االجتماعي.
وت��ن�����س��ح ن��وب��ل ب���اأن���ه م���ن امل��ف��ي��د احل���د م��ن��ه��ا بالن�سبة 

لالأطفال، الأن ذلك �سيحميهم من القلق والتوتر.
كورونا: ين�سح اخلرباء باإدماج االأطفال  مكافحة   -  5
يف عملية الوقاية من كورونا، وذلك من خالل تعليمهم 

كيف يحمون اأنف�سهم وغريهم.
باملاء  ال��ي��دي��ن  غ�سل  تقنيات  "علمهم  ن��وب��ل:  وت�سيف 
وال�سابون، وكيفية تغطية الفم واالأنف عند العط�س اأو 

ال�سعال".

كيف جتعل العمل من املنزل اأكر راحة لظهرك؟
ومن  التحديات،  من  العديد  املنزل  من  العمل  يفر�س 
بينها جتنب اآالم وم�ساكل الظهر الناجتة عن اجللو�س 

لوقت طويل خلف املكتب.
فر�س  ب�سبب  امل��ن��زيل  للعمل  الكثريين  ا���س��ط��رار  وم��ع 
نقدم  ال���ع���امل،  دول  م���ن  ال��ع��دي��د  ال�����س��ح��ي يف  ال���ع���زل 
اأكر  املنزل  من  العمل  لتجعل  الن�سائح  من  جمموعة 

راحة لظهرك، بح�سب �سحيفة �سي اإن بي �سي:

تغيري الو�ضعية
اأن  امل�����ه�����م  م������ن 

و�سعيتك  ت��غ��ري 
م������ن وق��������ت الآخ��������ر، 

الأن اجللو�س يف نف�س 
الكر�سي  اأو  ال��و���س��ع 
اأن  اليوم ميكن  طوال 
اآالم الظهر  اإىل  ي��وؤدي 

والكتفني.  وال���رق���ب���ة 
قد  امل��ث��ال،  �سبيل  فعلى 

طاولة  على  يومك  ت��ب��داأ 
امل���ط���ب���خ، ث����م ت��ن��ت��ق��ل اإىل 

و�سعية الوقوف اأو جتل�س على االأريكة، ومن االأف�سل 
تغيري الو�سعية كل �ساعة.

�ضع و�ضادة على الكر�ضي
على  املقعد  اأو  الكر�سي  على  ناعمة  و�سادة  و�سع  ي�ساعد 
واإذا مل جتد و�سادة منا�سبة،  اأك��ر راح��ة،  جعل اجللو�س 
ميكنك طي من�سفة للح�سول على نف�س التاأثري، وميكن 
فعل ال�سيء نف�سه على اجلزء اخللفي من ال�سرير ملزيد 

من ال�سعور بالراحة.

دعم اأ�ضفل الظهر
اإذا كنت تعاين من اأمل اأ�سفل الظهر، ين�سح بو�سع و�سادة 
لدعم الفقرات القطنية لظهرك، وهذا يزيد من ال�سعور 
���س��راء و�سادة  اإىل  اأث��ن��اء اجل��ل��و���س. وال حت��ت��اج  ب��ال��راح��ة 
ال��ت��اأث��ري، حيث ميكن ط��ي من�سفة  ه��ذا  لتحقيق  ف��اخ��رة 

ناعمة وو�سعها بني كر�سيك واأ�سفل ظهرك.

ارفع قدميك
ي�ساعد رفع قدميك على �سطح مرتفع اأو متديد �ساقيك 
على زيادة وحت�سني الدورة الدموية ويزيد من �سعورك 
اأن  يجب  املثالية،  الناحية  وم��ن  واال���س��رتخ��اء،  بالراحة 
عندما  درج���ة   90 زاوي���ة  الفخذين  م��ع  ال��ورك��ان  ي�سكل 

جتل�س على كر�سيك.

ارفع جهاز الكمبيوتر املحمول
من  العلوي  اجل��زء  يكون  اأن  يجب  املثالية،  الناحية  من 

حتى  العني،  م�ستوى  من  بقليل  اأدن��ى  الكمبيوتر  �سا�سة 
تدعيم  ومي��ك��ن  ل��ل��ق��راءة،  رقبتك  اإج��ه��اد  اإىل  ت�سطر  ال 
الكمبيوتر املحمول اخلا�س بك على جمموعة من الكتب 
اأو �سناديق االأحذية حتى يكون على م�ستوى مريح للعني. 
بعد ذلك، عندما حتتاج اإىل الكتابة، ميكنك خف�سه اإىل 

م�ستوى ي�سمح بانحناء ذراعيك بزاوية 90 درجة.

خذ فرتات راحة
ا�سرتاحة  واأخ��ذ  للتجول من وقت الآخر  الكثريون  يلجاأ 
الراحة  اأج���واء  لكن  ال�سركة،  يف  املكتب  م��ن  العمل  عند 

واال�سرتخاء يف املنزل جتعلهم يهملون ذلك.
ومن ال�سروري اأخذ ا�سرتاحة كل 30 دقيقة ملدة 3 اإىل 
5 دقائق من و�سعية اجللو�س املرهقة لظهرك، وميكنك 
املنبه للتاأكد من ح�سولك على هذه اال�سرتاحة،  �سبط 
اأرجاء املنزل  اأن تنه�س خاللها وتتم�سى يف  التي يف�سل 

اأو تقوم ببع�س التمارين الريا�سية الب�سيطة.

اإذا كنت ترغب ب�ضراء كر�ضي
ن�سبياً  ط��وي��ل  ل��وق��ت  �سيمتد  امل��ن��زل  م��ن  العمل  ك��ان  اإذا 
عن  تبحث  اأن  يجب  منا�سب،  كر�سي  ���س��راء  يف  وت��رغ��ب 
الكرا�سي التي تتميز مبيزات قابلة للتعديل، مثل ارتفاع 
اأ�سفل  ودع���م  ال����ذراع،  وم�ساند  ال��ظ��ه��ر،  وم�سند  امل��ق��ع��د، 

الظهر. 

ن�صائح ذهبية 
لأمان املنزل الذكي

اأك�������د امل���ك���ت���ب االحت����������ادي الأم������ان 
اأهمية  امل���ع���ل���وم���ات  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
االه���ت���م���ام ب���اأم���ن ال���ب���ي���ان���ات عند 
بخدمات  اال���س��ت��ع��ان��ة  يف  ال��رغ��ب��ة 
التجهيزات  حلماية  الذكي،  املنزل 

من القرا�سنة.
وي��ن�����س��ح خ�����رباء امل��ك��ت��ب االأمل�����اين 
التي  ب����ال����وظ����ائ����ف،  ب����االك����ت����ف����اء 
والتحقق  الذكي،  املنزل  يحتاجها 
جتهيزات  ات�������س���ال  �����س����رورة  م����ن 

املنزل الذكي ب�سبكة االإنرتنت.
وي��ن�����س��ح اخل�����رباء ب��ت��غ��ي��ري جميع 
املعدة م�سبقا حللول  املرور  كلمات 
فغالبا  التثبيت،  فور  الذكي  املنزل 
تخمينها  ال�����س��ه��ل  م���ن  ي���ك���ون  م���ا 
هجمات  م���ن  ال��ن��ظ��ام  حت��م��ي  وال 

املت�سللني.
كلمات  تتكون  ب��اأن  املكتب  وين�سح 
على  ع������الم������ات   8 م������ن  امل�����������رور 
مزيجاً  ت��ك��ون  اأن  وي��ف�����س��ل  االأق����ل 
م���ن االأح�����رف اخل��ا���س��ة واالأرق�����ام 
واالأح��رف الكبرية وال�سغرية، مع 
املرور،  اأنه كلما طالت كلمة  العلم 

كلما كان ذلك اأف�سل.
متخ�س�سة  ����س���رك���ة  ث��ب��ت��ت  واإذا 
احل��ل��ول يف امل��ن��زل ال��ذك��ي، فيجب 
يتوىل  ال���ذي  م��ن  بعناية  التحقق 
اأع���م���ال ال�����س��ي��ان��ة وامل�������س���وؤول عن 
الذي  وم��ن  املنتظمة،  التحديثات 
املطلوب  وم��ا  امل��رور،  ميلك كلمات 

لتغيري �سركة ال�سيانة.

الطريقة ال�صحيحة ملا�صك 
زيت اخلروع على ال�صعر 

اإك�سري  مب���ث���اب���ة  اخل���������روع  زي������ت 
اإذ ميده  لل�سعر،  ال�سحة واجلمال 
ت�ساعده  التي  املغذية،  بالعنا�سر 

على النمو.
"هاوت. اجلمال  بوابة  واأو�سحت 

اخل����روع  زي����ت  اأن  االأمل���ان���ي���ة  دي" 
 ،E غ��ن��ي ب��اأوم��ي��غ��ا 6، وف��ي��ت��ام��ني
م��ا يعمل على منو  وال��ربوت��ي��ن��ات، 
ال�����س��ع��ر، وت��ق��وي��ة ب��ن��ي��ت��ه، وزي�����ادة 
م��ظ��ه��راً المعاً  وم��ن��ح��ه  ك��ث��اف��ت��ه، 
وبراقاً.  ك�����م�����ا مي������ت������از زي�����ت 
للبكترييا،  م�ساد  بتاأثري  اخل��روع 
الراأ�س،  ف���روة  ال��ت��ه��اب��ات  وي��ح��ارب 

التي توؤثر على منو ال�سعر.
ولهذا الغر�س ميكن و�سع ما�سك 
اأواًل  ال�سعر  بغ�سل  اخل����روع،  زي��ت 
مب�����اء داف������ئ ل��ف��ت��ح م�������س���ام ف����روة 
امت�سا�س  ي�ساعد على  الراأ�س، ما 
الزيت، ثم و�سع الزيت على ال�سعر 
تغطيته  مراعاة  مع  دقيقة،   15
ثم  الدقيقة،  االألياف  من  بعمامة 

�سطفه جيداً بال�سامبو.

كيف تتحدث مع طفلك عن فريو�ض 
كورونا؟ 5 ن�صائح من اخلرباء

مع ارتفاع املخاوف ب�ضاأن تداعيات فريو�س كورونا امل�ضتجد يف 
"التوا�ضل  اأهمية  على  اخلببراء  ي�ضدد  العامل،  اأنحاء  خمتلف 

ال�ضحيح" مع الأطفال ب�ضاأن اإعطائهم معلومات عن املر�س، 
للحر�س على �ضالمتهم ال�ضحية والنف�ضية.

عن  الأمريكية  اإ�س"  اإن  جي  "دابليو  اإذاعببة  موقع  ونقل 
قولها  نوبل،  بريتني  الأطببفببال  �ببضببوؤون  يف  الأخ�ضائية 

مع  ال�ضحيحة  احلديث  طريقة  معرفة  الآبببباء  على  اإن 
19"، بهدف تهدئة خماوفهم  "كوفيد  اأطفالهم ب�ضاأن وباء 

وطماأنتهم.
وقدمت نوبل جمموعة من الن�ضائح يف هذا ال�ضدد، اأهمها:
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عر بوابته الذكية للتعليم امل�ضتمر 

اأبو ظبي التقني يد�صن منظومة تعلم بال حدود لتدريب اجلميع طوال الـ 24 �صاعة جمانا
مبارك ال�ضام�ضي: املنظومة تت�ضمن 203 دورة هند�ضية وتكنولوجية وتعليمية وثقافية 

�صرطة اأبوظبي حتذر من الروابط الوهمية امل�صبوهة 

عر حملة...  �ضكرًا لكم يا اأبطال!

طالب الدار للتعليم يكرمون املدافعني يف اخلطوط الأمامية �صد فريو�ض كورونا 
اأكرث من 100 طالب قام بت�صوير ر�صائل الدعم تقديرًا لعاملي الرعاية ال�صحية يف الإمارات 

•• اأبوظبي  – الفجر 

ت��ن��ف��ي��ذا ل��ت��وج��ي��ه��ات ال��ق��ي��ادة ال��ر���س��ي��دة، وت��ف��اع��ال مع 
بعد"  ع��ن  للتعلم  التقني  "اأبوظبي  منظومة  تطوير 
مركز  عام  مدير  ال�سام�سي  �سعيد  مبارك  �سعادة  اأعلن 
اأبوظبي للتعليم والتدريب التقني واملهني اأم�س ال�سبت 
الكرتونياً عن تد�سني مبادرة "تعلم بال حدود" للتعلم 
اأبوظبي التقني للتعليم االإلكرتوين  الذكي عرب بوابة 
تعد  التي   "ACTVET ICampus"امل�ستمر
التي  االأو����س���ط  ال�����س��رق  منطقة  يف  ن��وع��ه��ا  م��ن  االأوىل 
حتتوي على منظومة متكاملة من اخلدمات التدريبية 
تدعم  التي  املجاالت  خمتلف  يف  واملقيمني  للمواطنني 

نظام الكفاءات وتتوافق مع متطلبات �سوق العمل.
اليوم  "نطلق  ال�سام�سي:  �سعيد  م��ب��ارك  �سعادة  وق��ال 
امل�����ب�����ادرة اجل����دي����دة ل��ل��ت��ع��ل��ي��م ال����ذك����ي امل�����س��ت��م��ر وهي 
بال  التعلم  اأو"   "iTeach on iCampus"
التقني"  "اأبوظبي  حر�س  اإط��ار  يف  تاأتي  حدود" التي 
توجيهات  مع  وامل��درو���س  الفوري  التفاعل  على  الدائم 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأ���س��ار  حيث  ال��ر���س��ي��دة،  ال��ق��ي��ادة 
حممد بن زايد ال نهيان  اإىل اأن اأزمة " كورونا " و�سعت 
احلكومة والقطاع اخلا�س يف العديد من دول العامل يف 
اختبار كبري، هو احلفاظ على �سحة النا�س من ناحية 

وت�سيري عجلة العمل واالقت�ساد واحلياة يف موؤ�س�ساتنا 
وبالدنا وعدم تاأثر اخلدمات املقدمة للنا�س من ناحية 
اأخرى، ومن هذا املنطلق حر�س مركز اأبوظبي التقني 
املجانية  التدريبية  ال���دورات  م��ن  العديد  توفري  على 

واللغة  وال��ق��ي��ادة،   ، التكنولوجيا  يف  ع���دة  جم���االت  يف 
واملو�سيقى  وال��ف��ن��ون،  والثقافة،  والتجويد،  العربية، 
بالتجزئة،  والبيع  العمل،  بيئة  يف  وال�سالمة  وال�سحة 
وغريها.  الريا�سية  والتمارين   ، التوا�سل  وم��ه��ارات 

العربية  االإم������ارات  دول����ة  اأر�����س  ع��ل��ى  م��ن يعي�س  ل��ك��ل 
تاريخ  يف  امل�سبوقة  غري  املرحلة  ه��ذه  وخ��الل  املتحدة، 
الوباء  هذا  تاأثريات  مع  التعاي�س  يحاول  ال��ذي  العامل 
والتعلم  اجل���اد  بالعمل   ، ال���دويل  املجتمع  �سحة  على 
الذكي الذي ي�سمن ا�ستمرار التقدم واالزدهار يف كافة 
املجتمع،  اأب��ن��اء  كافة  ل��دى  امل��ه��ارات  ولتطوير  ال��دول��ة، 
للجميع  متاحة  واأنها  ب�سموليتها  البوابة  تتميز  حيث 
https:// :التايل الرابط  �ساعة عرب   ال�24  طوال 

/www.icampus.ac.ae
كما جتمع بني خدمات التعليم عن بعد و متكني املتعلم 
باالأدلة  املدعم  االإلكرتوين  التدريبي  ملفه  توثيق  من 
عن  والتعليم  للتدريب  واملقيمني  امل�سرفني  ومتابعة 
طريق نظام الكفاءات من خالل االختبارات االإلكرتونية 
وتقييم االأدل��ة  لالإثبات قدرة املتعلم وكفاءته، م�سرياً 
اأن املن�سة متكن املتدربني من االلتحاق بالدورات  اإىل 
الوقت  ع��ل��ى  االع��ت��م��اد  االف��رتا���س��ي��ة دون  ال��ت��دري��ب��ي��ة 
ت��ك��وي��ن جمتمع اف��رتا���س��ي يتفاعل  وامل���ك���ان، وم���ن ث��م 
املنت�سبني له مع اأقرانهم من املتخ�س�سني بهدف تبادل 
حتتوي  اأنها  اإىل  اإ�سافة  املمار�سات،  واأف�سل  اخل��ربات 
التدريبية، وجمموعة من اخلدمات  على دليل للمواد 
طريق  عن  والتعلم  املي�سر  التوا�سل  مثل  االإلكرتونية 

الهواتف الذكية والتقنيات احلديثة.

•• اأبوظبي - الفجر

الوهمية  ال����رواب����ط  م���ن  اأب���وظ���ب���ي  ���س��رط��ة  ح�����ذرت 
امل�سبوهة عرب مواقع التوا�سل االجتماعي اأو الربيد 

االلكرتوين وعدم ن�سرها اأو تداولها للغري .
الر�سائل  م��ع  ال��ت��ع��ام��ل  ع���دم  اإىل   ودع���ت اجل��م��ه��ور 
التي حتمل روابط االإلكرتونية م�سبوهة وجمهولة 
امل�سدر التي ت�سل اىل هواتفهم اأو عن طريق الربيد 
ال���وق���وع ���س��ح��ي��ة للجرائم  االل���ك���رتوين خ��وف��ا م���ن 
االلكرتونية ، خا�سة تلك التي تطلب تعبئة البيانات 
على  حل�����س��ول  اأو  م��ال��ي��ة  ج��وائ��ز  ل��رب��ح  ال�سخ�سية 
اأنها  امل�ستقبل  اأو ربح بطاقات �سحن، وتوهم  وظيفة 
اأو  توظيف  �سركات  اأو  ات�ساالت  �سركات  عن  �سادرة 
موؤ�س�سات جتاريه اأو حتى وزارات اأو موؤ�س�سات وطنية 
وغ��ريه��ا ، ورواب�����ط م��واق��ع ط����ريان ال�����س��ف��ر الإلغاء 
احلجوزات ب�ساأن كورونا وكذلك روابط تنزيل فالتر 
لبع�س برامج التوا�سل االجتماعي ، وتبني اأن بع�س 
تلك الروابط فايرو�س جرى اإعداده ل�سرقة البيانات 

ال�سخ�سية.
مبتزون  امل�سبوهة  امل��واق��ع  اأ���س��ح��اب  ب���اأن  واأو���س��ح��ت 

التوا�سل  م���واق���ع  ع��ل��ى  وه��م��ي��ة  رواب������ط  ي��ن�����س��وؤون 
اأ�سماء م�ستعارة ال�سطياد  االجتماعي وي�ستخدمون 

ال�سحايا .
اإىل  االجتماعي  التوا�سل  وحثت م�ستخدمي مواقع 

املحتالني  ير�سلها  التي  ل��ل��رواب��ط  االن��ت��ب��اه  ���س��رورة 
الذين يطلبون من ال�سحايا للحفاظ على ح�ساباتهم 
على الوات�س اأب اأو �سناب �سات اأو غريها من الربامج، 
الربيد  وكتابة عنوان  الروابط  تلك  اإىل  "الدخول 

االإلكرتوين والرقم ال�سري للم�ستخدم يف الربنامج 
" فيقعون �سحية ل�سرقة ح�ساباتهم واحل�سول على 

بياناتهم اخلا�سة ثم تهديدهم بدفع مبالغ مالية. 
املواقع  ه��ذه  م�سداقية  م��ن  التحقق  اأهمية  واأك���دت 
وع����دم االإف�������س���اح ع���ن م��ع��ل��وم��ات��ه��م ال�����س��ري��ة وعدم 
الر�سوخ لالبتزاز، اأو اإر�سال اأي مبالغ مالية حتت اأي 
تهديد مبا�سر وااللتزام با�سرتاطات اجلهات املعنية، 
وحتذيراتها املتعلقة مبكافحة اجلرائم االإلكرتونية 
و�سرعة االإبالغ عن عمليات االبتزاز والتهديد، عرب 
"8002626" حلماية  ال��رق��م  ع��ل��ى  اأم����ان  ب��دال��ة 
اأفراد املجتمع من املجرمني، للتمكن من تعقب تلك 

اجلرائم والت�سدي لها  .
االأبناء  ت��وع��ي��ة  يف  االأ����س���رة  دور  اأه��م��ي��ة  اإىل  ول��ف��ت��ت 
وال�سباب حلمايتهم من خماطر اجلرائم االإلكرتونية 
التوا�سل  لو�سائل  االآم��ن  اال�ستخدام  ثقافة  وتعزيز 
اإىل  م�سرية  احلديثة،  التقنيات  وك��اف��ة  االجتماعي 
حر�سها امل�ستمر على تعزيز ون�سر التوعية   مبخاطر 
الربيد  عرب  للتوا�سل  ودع��ت  االإلكرتونية  اجلرائم 
ecrime@adpolice.gov.  - االإل��ك��رتوين 

. االإلكرتونية  اجلرائم  عن  االإبالغ  ب�ساأن   -  ae

•• اأبوظبي - الفجر 

واملزود  اأب��وظ��ب��ي  يف  للتعليم  ال���دار  موؤ�س�سة  ك��رم��ت 
وموظفي  عاملي  ال��ع��ني،  مدينة  يف  ال��رائ��د  التعليم 
الرعاية ال�سحية لعملهم اجلاد والتفاين الالحمدود 
االأمامية  اخل��ط��وط  يف  امل��داف��ع��ني  ميثلون  وك��ون��ه��م 
انت�سار  م��ن  للحد  املتحدة  العربية  االإم����ارات  ب��دول��ة 
فريو�س كورونا )كوفيد19-(، حيث كر�ست ونظمت 
يوما خا�سا لهم حتت عنوان " �سكراً لكم يا اأبطال!" 

."Thank you، Heroes
ومت اإظهار التقدير واالعرتاف بقيمة عملهم العظيم 
على م�ستوى جمموعة الدار للتعليم بتاريخ 2 اأبريل 
احل���ايل، وُط��ل��ب م��ن ك��اف��ة ال��ط��الب ت��ذك��ر اخلدمات 
الرعاية  قطاع  يف  العاملني  بها  يقوم  التي  اجلليلة 
االأمامية  اخل���ط���وط  يف  وامل��ت��خ�����س�����س��ني  ال�����س��ح��ي��ة 
ذلك  خ�سم  ويف  ال�سادقة.  دعمهم  ر�سائل  وم�ساركة 
100 طالب من ثقافات وجن�سيات  اأك��ر من  �سجل 
حني  يف  القلب،  من  النابعة  ال�سكر  ر�سائل  خمتلفة 
ت�سغيل  نظام  بوا�سطة  االأم  بلغته  منهم  كثري  حتدث 
مبينني  وال��ر���س��وم��ات  ال�سخ�سية  وال�����س��ور  الفيديو 
يعملون  ال��ذي��ن  الأول���ئ���ك  ال�����س��دي��د  تعاطفهم  م���دى 
حل��م��اي��ة و����س���ون ���س��الم��ة االأم������ة. م���ن ج��ه��ة ثانية، 
ع��رب ال��ط��الب ع��ن ج��ل ت��ق��دي��ره��م اأي�����س��اً م��ن خالل 
التجمعات  اأث��ن��اء  ر�سائلهم  وم�ساركة  االأغ���اين  غناء 
االفرتا�سية وم�ساركة جل�ساتهم امل�سجلة على �سفحة 

االن�ستغرام ال�سهرية.
فيديو  يف  ال��ر���س��ائ��ل  جت��م��ي��ع  مت  االإط�������ار،  ه����ذا  ويف 
على  اأي���������س����اً  ن�������س���ر  ال�������ذي  “�سكر"،  ا�����س����م  ح���م���ل 
و����س���ائ���ل ال��ت��وا���س��ل االج��ت��م��اع��ي ك���ج���زء م���ن حملة 
يف  اأط��ل��ق��ت  ال���ت���ي    ThankYouHeroe#
وق��ت �سابق م��ن ه��ذا االأ���س��ب��وع حت��ت رع��اي��ة �ساحب 
ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حم��م��د ب���ن را����س���د اآل م��ك��ت��وم نائب 
دب��ي- ح��اك��م  ال����وزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س 

على  ال�سوء  ت�سليط  احلملة  وا�ستهدفت  اهلل-  رع��اه 
اجلهد الدوؤوب للعاملني يف جمال الرعاية ال�سحية 
والذين  االأوىل  االأم��ام��ي��ة  اخل��ط��وط  يف  املتواجدين 
من  للخطر  املعر�سني  اأول��ئ��ك  حماية  على  يعملون 

الوباء العاملي.
م���ن ج��ان��ب��ه��ا ق��ال��ت ال�����س��ي��دة ���س��ح��ر ك���وب���ر، الرئي�س 
التنفيذي ملوؤ�س�سة الدار للتعليم، تعد احلملة فر�سة 
باأن  منوهة  امل��در���س��ي،  املجتمع  م��ع  للتوا�سل  ثمينة 
االأطباء واملمر�سات والعاملني االآخرين يف اخلطوط 
العامل، يعملون على مدار  اأنحاء  االأمامية يف جميع 
ال�����س��اع��ة ل��ل��وق��وف يف وج���ه ه���ذا ال��ف��ريو���س وخدمة 

االآخرين ب�سكل غري اأناين وبهدف اإن�ساين نبيل.
واأك�����دت ك��وب��ر يف ك��ل��م��ت��ه��ا، ب����اأن يوم" ���س��ك��ًرا ل��ك��م يا 
لنا من  بالن�سبة  ا�ستثنائي مهمة  " هو وقت  اأبطال! 
اأجل االحتفال بتفاين هوؤالء االأبطال املجهولني مع 
طالبنا وتوجيه ر�سالة �سكر تعرب عن مدى ت�سمننا 

ووقفنا معهم يف الظرف الراهن.
واأ�سافت كوبر بقولها: لقد �سارك الطالب من جميع 

االأعمار واجلن�سيات ر�سائل التقدير القلبية الرائعة 
واأن��ا فخور بهم للغاية لكونهم كانوا ج��زءاً من هذه 
لروؤية  حقاً  معنوياتنا  رفعت  التي  اخلالقة،  املبادرة 
واخ��ت��ت��م��ت حديثها  وع���ائ���الت���ه���م.  االأط����ف����ال  ����س���ور 
باالإ�سارة اإىل اإن عدم روؤية الطالب يف املدر�سة كل يوم 
ميثل جتربة غريبة لنا جميعاً، لكن هذا التمرين قد 
بنى اإح�سا�ساً كاماًل باملجتمع وبرهن على اأننا جميعاً 

يعنينا هذا االأمر ويرتبط بجوهر حياتنا.
امل��ن��ى، لوجني يون�س  اأك��ادمي��ي��ة  م��ن  الطالبة  وق��ال��ت 
11 عاماً، والتي �ساركت ر�سالتها  البالغة من العمر 
اأدرك  جعلني  الو�سع  ه��ذا  اإن  الفيديو:  مقطع  على 
واملمر�سات  االأطباء  يلعبه  الذي  والقيم  الهام  الدور 
من  كبريا  �سكرا  اأق��دم  اأن  فقط  واأردت  جمتمعنا،  يف 

قبل اأ�سدقائي وعائلتي جلميع هوؤالء االأبطال.

حممد غلوم اخلوري ي�صع مبنى 
�صكنيا حتت ت�صرف وزارة ال�صحة

•• العني - الفجر

لدعم  والتجار  االأعمال  ورج��ال  لل�سركات  املجتمعية  امل�ساهمات  توايل  مع 
جهود الدولة يف مواجهة تداعيات انت�سار فريو�س »كورونا«، حر�س املواطن 
حممد غلوم اخلوري ؛ رئي�س جمل�س اإدارة مركز ال�سدارة لرعاية وتاأهيل 
حتت  جاهز  �سكني  مببنى  ال�سحة  وزارة  بدعم   ، بالعني  الهمم  اأ�سحاب 

املجتمع،  ووقاية  ال�سحة  وزارة  ت�سرف 
الوطنية  امل�����ب�����ادرات  ���س��م��ن  وذل������ك 
فريو�س"كورونا"،  النت�سار  للت�سدي 
ماتراه  وف��ق  املبنى  ال�ستخدام  وذل��ك 

الوزارة منا�سًبا.
واأك���د حممد غ��ل��وم اخل���وري حر�سه 
واهتمامه بامل�ساهمة يف دعم املبادرات 
و�سالمة  �سحة  اأج���ل  م��ن  ال��وط��ن��ي��ة 
تاأتي  »كرد اجلميل«  املجتمع. والتي 
وتقدمي  وال��وط��ن،  الر�سيدة  للقيادة 
واإظهار  للدولة،  ووف���اء  �سكر  ر�سالة 
الر�سمية خالل هذه  للجهود  الدعم 

وال���ت���ي تتطلب  ال�����س��ع��ب��ة،  ال���ظ���روف 
ت�سافر كافة اجلهود ملواجهة التحديات. والتي تاأتي يف اإطار حر�سه على 
تقدمي ر�سالة �سكر للوطن وللقيادة الر�سيدة عما قدمته االإمارات الأبنائها 

طوال العقود املا�سية.

�ش�ؤون حملية

يف مبادرة تربوية هي الأوىل من نوعها لت�ضجيع الطلبة على تقدمي التوعية من فريو�س كورونا
جمل�ض اأولياء اأمور الطالبة والطالبات باملنطقة الو�صطى 

يعلن الفائزين يف م�صابقته الطالبية لأف�صل فيديو توعوي 
من خالل تقييم الأعمال عن بعد ويكرم 25 فيلما توعويا 

•• الذيد-الفجر

التابع  الو�سطى  باملنطقة  والطالبات  الطالبة  اأم��ور  اأول��ي��اء  جمل�س  اأعلن 
م�سابقته  يف  الفائزين  اأ�سماء  ال�سارقة  بحكومة  للتعليم  ال�سارقة  ملجل�س 
ال��ط��الب��ي��ة ال��رتب��وي��ة ال��ت��وع��وي��ة ال��ت��ي اأط��ل��ق��ه��ا م��وؤخ��را ب��ع��د ال��ت��ح��ول اإىل 
التعلم عن بعد لتوجيه الطلبة نحو اإطالق مواد فلمية م�سورة تدعو اإىل 

اال�ستفادة من اأوقاتهم يف املنازل وعدم اخلروج.
وتعد امل�سابقة هي يف مبادرة تربوية االأوىل من نوعها لت�سجيع الطلبة على 

تقدمي التوعية من فريو�س كورونا
�سواء  امل��دار���س  كافة  من  الكبري  التجاوب  الق��ت  التي  امل�سابقة  يف  وتفاعل 
من احلكومية واخلا�سة يف املنطقة الو�سطى الإمارة ال�سارقة وتقدم 100 
طالب وطالبة بعر�س موادهم امل�سورة التي �سملت مقاطع توعوية قيمة .

الطلبة  الإل���زام  ت�سجيعي   اإط��ار حتفيزي  وه��ي يف  امل�سابقة  تنظيم  وج��رى 
بالبيت حتت م�سمى اأف�سل فيديو توعوي لاللتزام بالتعليمات االحرتازية 
ا�ستجابة  وذل��ك  كورونا  فريو�س  انت�سار  من  للحد  الدولة  بها  تقوم  التي 
الظروف  ظ��ل  يف  بعد  ع��ن  العمل  ي��ك��ون  ب���اأن  العليا  الوطنية  للتوجيهات 
احلالية. �سارك بامل�سابقة 100 فيديو من خمتلف املراحل التعليمية من 
مدار�س املنطقة الو�سطى. واجتمع اأع�ساء جلنة امل�سابقة عرب التطبيقات 
و�سمت  الفائزين  واختيار  امل�ساركة  الفيديوهات  لتقييم  بعد  عن  الذكية 
الطالبة  اأم���ور  اأول��ي��اء  جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب  ال��ن��دا���س  �سيف  علي  اللجنة 
االأن�سطة  املحيان رئي�س جلنة  را�سد  الو�سطى وحّماد  باملنطقة  والطالبات 
اهلل  ع��ب��د  واالإع���الم���ي  املجل�س  ع�سو  الكعبي  ���س��امل  و�سهيل  وال��ف��ع��ال��ي��ات 
اإعالمي  �سقري  اأب��و  عدنان  و�سياء  الذيد  من  الو�سطى  قناة  من  القايدي 
و�سكرتري باملجل�س. ومت خالل اللقاء الذكي االطالع على االأعمال املقدمة 
التعليمية  امل��راح��ل  خمتلف  م��ن  الطلبة  ب��ه  ت��ق��دم  فيديو   100 وع��دده��ا 
وع�سرين  خم�سة  اإع���الن  ليتم  ال��ع��ر���س  وف��ن��ي��ات  امل��ح��ت��وى  تقييم  وج���رى 
فائزا من قبل االأعمال املقدمة وذلك لتميزها ومتكن الطلبة من تقدمي 
حمتويات ب�سكل جميل ومبدع . واأ�سفرت النتائج عن فوز الطالبة �سالمة 
نا�سر باملركز االأول وحلت العنود الطنيجي باملركز الثاين ويف املركز الثالث 
اخلام�س  املركز  ويف  الكتبي  علي  حممد  املرابع  املركز  ويف  الدحدوح  �سهد 

ذياب حممد بن نومه بجانب ع�سرين اآخرين .
اأمور الطالبة والطالبات  اأولياء  الندا�س نائب رئي�س جمل�س  واأ�ساد �سيف 
باملنطقة الو�سطى باالإقبال الكبري والتواجد من قبل الطلبة يف امل�ساركة يف 
امل�سابقة واإعداد فيديوهات متثل من�سات للتوعية ب�ساأن اجللو�س يف البيت 
وذكاء  مبهارة  بعد  عن  التعلم  على  ع��الوة  العامة  ال�سحة  على  واحلفاظ 

خالل تلك الفرتة.
ال��ت��ي قاموا  100 ط��ال��ب وط��ال��ب��ة باأعمالهم  ت��ق��دم  ب��اأن��ه  ال��ن��دا���س  واأ���س��ار 
اأن  اإىل  الفتا  للتكرمي  اأف�سلها  اختيار  ليتم  املتحرك  بالهاتف  بت�سويرها 
التكرمي يف البداية كان خم�س�سا الأول خم�سة فائزين اإال اأن اللجنة ارتاأت 
اأن اجلوائز تبداأ  اإىل  25 فائزا الفتا  اإىل تكرمي  املقدمة  االأعمال  ولتميز 
اأمور  اأولياء  ب��اأن جمل�س  الندا�س  واأو�سح   . للفائز  دره��م  اآالف  من ثالثة 
اأوجه   خمتلف  دع��م  على  يحر�س  الو�سطى  باملنطقة  والطالبات  الطلبة 
يف  التعليم  منظومة  يف  نوعية  نقلة  الإح��داث  املتوا�سلة  الرتبوية  اجلهود 
املبتكرة  امل�سابقات  خالل  من  بعد  عن  التعلم  فرتة  خالل  ال�سيما  الدولة 
والتي ت�سكل حلقة من حلقات تعزيز الطلبة ف�سال عن تطوير خمرجات 

تعليمية ت�سهم بدور فاعل يف نه�سة وتطور الدولة.
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اأنواع  لإزالببة  ُمعيَّنة  خلطة  اأو  تقنية  توجد  ل 
البقع كافة من املالب�س، اإذ لكلِّ بقعٍة مواد معّينة 
الة يف التنظيف، عند مراعاة  تتمتع بخ�ضائ�س فعَّ
عدد من اخلطوات يف عملية اإزالتها، ومنها عدم 
ويف  املالب�س.  على  جتّف  اأن  اإىل  البقعة  ترك 
الة يف  ل عن طرق وخلطات فعَّ الآتي، ملف مف�ضَّ

اإزالة البقع من املالب�س.

اإزالة البقع من املالب�س
للتخّل�س من  االآتية  ال�سهلة  الطرق  اإح��دى  باعتماد  ُين�سح 

البقع نهائًيا عن املالب�س:
اأن  اإىل  نوعها،  عن  النظر  بغ�سِّ  البقع،  ترك  عدم  • يجب 
امل��الب�����س حت��ت �سنبور املاء  املُ�����س��ارع��ة اإىل و���س��ع  ب��ل   ، جت���فَّ
ال�����س��وائ��ل من  ال���ب���ارد، م��ع ال��رتب��ي��ت عليها ك��ي ي��ت��مَّ �سحب 

البقع، فال تنت�سر اأكر على املالب�س.
املاء  )اأو  املبا�سرة  امل��ك��واة  ح��رارة  جتنُّب  ال�سروري  من   •
ال�ساخن( فوق البقع، مع البعد عن فركها بل نقع املالب�س 

يف املاء البارد ل�ساعات.
مادة  ��ة  اأيَّ )اأو  الزيت  بقع  من  االأط��ف��ال  ب��ودرة  ُتخلِّ�س   •
ده��ن��ّي��ة(، وذل���ك م��ن خ��الل ر����ّس ك��ّم ك��اف م��ن ال��ب��ودرة على 
ال����ب����ودرة، ثم  ��ه��ا  اأن مت��ت�����سَّ اإىل  ف��االن��ت��ظ��ار  ال���زي���ت،  ب��ق��ع��ة 

التخّل�س منها وغ�سل قطعة املالب�س يف املاء الدافئ.
على  يحتوي  ��ه  الأنَّ احلام�س  الليمون  ع�سري  ُي�ستخدم   •
يو�سع  االإط����ار،  ه��ذا  ويف  التبيي�س.  يف  للغاية  الة  فعَّ م��واد 
البقعة،  على  احلام�س  الليمون  ع�سري  من  قطرات  ب�سع 

، ثّم غ�سلها كاملعتاد. مع تركها يف ال�سم�س اإىل اأن جتفَّ
املالب�س  والعطور عن  ق  التعرُّ بقع  الإزالة  • ُي�ستخدم اخلل 
البقع  وف��رك  نقعها،  طريق  عن  وذل��ك  البي�ساء،  القطنية 
األ�����وان املالب�س،  ال��ق��دمي��ة ب��اخل��ل. ول��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى 
اإ�سراًقا،  اأك����ر  وج��ع��ل��ه��ا 

الة، خالل  ُي�ساف ن�سف الكوب من اخلل االأبي�س اإىل الغ�سَّ
دورة ال�سطف.

املالب�س  عن  ال�سمع  بقع  اإزالة  حالة  يف  املكواة،  • ُت�ستخدم 
يو�سع  االإط������ار،  ه���ذا  ح�����س��ًرا. ويف  ال��ط��اول��ة  ���س��را���س��ف  اأو 
فوقها،  اآخ���ر  قطني  ومنديل  البقعة،  حت��ت  قطني  منديل 

حتى  ال�سمع  على  ب��امل��ك��واة  ي�سغط  ي������ذوب، ث��ّم 
ه املناديل القطنيَّة. فتمت�سّ

ط�����الء  م������زي������ل  ُي�������زي�������ل   •
بقع  )اأ�سيتون(  االأظ��اف��ر 

ط������الء االأظ������اف������ر عن 
كانت  اإذا  امل����الب���������س، 
االأخ����رية قطنّية  ه��ذه 

وبي�ساء اللون.
اجللي�سريين  يبدو   •

ال�سيدليَّات  يف  املتوافر 
بقع  م��ن  للتخل�س  مثاليًّا 

عن  واخل�����ردل  ال�"كات�سب" 
امل����الب���������س. 

يف  و
ه����ذا 

��ة اإىل اأن  االإط������ار، ه��و ي��و���س��ع ف���وق ال��ب��ق��ع��ة، وُي���ف���رك ب��خ��فَّ
تختفي البقعة. ثمَّ ُتغ�سل املالب�س كاملعتاد.

من  وذل��ك  ال���دم،  بقع  م��ن  والثلج  ال��ب��ارد  امل��اء  ُيخلِّ�س   •
ال��ب��ارد خلم�س دق��ائ��ق، ث��ّم اإح�سار  امل��اء  خ��الل فركها حت��ت 

قطعة من الثلج وو�سعها عليها، مع الدعك، حتَّى زوالها.

 ازالة البقع من املالب�س البي�ضاء
العديد  هناك  ولكن  �سعبًة،  البي�ساء  املالب�س  بقع  تعترب 
منها،  التخّل�س  يف  ت�ساعد  التي  واخللطات  الطرق  من 
كنقع البقع يف ع�سري الليمون احلام�س، وتركها جانًبا 
لربع ال�ساعة، ثّم غ�سلها باملاء وال�سابون. ومن الطرق 

املتعلِّقة:
فُتفرك  ل�ساعة،  ال�����س��ودا  بعجينة  البقع  ى  تغطَّ  •
االإطار،  قبل غ�سلها. ويف هذا  اأ�سنان قدمية،  بفر�ساة 
4 م��الع��ق كبرية  ��ر عجينة ال�����س��ودا ع��رب م��زج  حُت�����سَّ

من البايكينغ ال�سودا، مع ربع الكوب من املاء.
ُتفرك  ث���مَّ  وامل��ل��ح،  امل���اء  مب��ح��ل��ول  امل��الب�����س  ب��ق��ع  ��ى  • ت��غ��طَّ
باإ�سافة  عرب  املحلول  ه��ذا  ر  ُيح�سّ ا�سفنجة.  با�ستخدام 

الفاتر. املاء  من  ليرت  اإىل  امللح  من  مالعق   4

ازالة البقع الزرقاء من املالب�س 
البي�ضاء

اخلل  من  �سغرية  ملعقة  ُت�ساف 
ة من امل��اء، فرُي�ّس  اإىل اأك��واب ع��دَّ

اخلليط على البقع الزرقاء
يف  �سعوبًة  الن�ساء  غالبيَّة  تواجه 
املالب�س  من  الزرقاء  البقع  اإزال��ة 
ة  عدَّ هناك طرق  اأنَّ  لو  البي�ساء، 
للتخلُّ�س من هذه امل�سكلة، ومنها 
غ�����س��ل ق��ط��ع��ة امل��الب�����س حت���ت امل���اء 
ال��ب��ارد، م��ع ���س��رورة جت��ّن��ب غ�سلها 
باملاء ال�ساخن حيث اإّنه يزيد البقعة 

"عناًدا".
ومن الطرق املُ�ساعدة املُتعلِّقة :

•ُيخلط كمٌّ من امللح مع كمٍّ ُمنا�سٍب 
ع��ج��ي��ن��ة. تو�سع  ل��ت��ك��وي��ن  امل������اء  م����ن 
فتفرك  مبا�سرة،  البقعة  على  العجينة 
البقعة.  ت��زول  اأن  اإىل  املالب�س جيًِّدا  قطعة 

تغ�سل قطعة املالب�س باملاء البارد الإزالة امللح منها.
على  االأ���س��ن��ان  معجون  م��ن  منا�سٌب  ك��مٌّ  يو�سع   •

البقع، 
، تغ�سل قطعة  ��ى ي��ج��فَّ مت���اًم���ا. ث����مَّ م��ع ت��رك��ه ح��تَّ
املالب�س باملاء البارد الإزالة معجون االأ�سنان منها. 

تغ�سل قطعة املالب�س بال�سابون واملاء البارد، حتَّى تتال�سى 
البقع الزرقاء نهائًيا.

من  ة  ع��دَّ اأك���واب  اإىل  اخل��ّل  من  �سغرية  ملعقة  ُت�ساف   •
اإىل  بلطٍف  مُت�سح  التي  البقع،  على  اخلليط  ف��رُي���ّس  امل���اء، 

�سودا  من  �سغرية  ملعقة  و�سع  ميكن  نهائًيا.  تتال�سى  اأن 
الدافئ.  باملاء  املالب�س  تبليل قطعة  البقعة بعد  اخلبز على 
غ�سلها  قبل  ال��وق��ت  لبع�س  وت���رتك  املالب�س  قطعة  ت��ف��رك 

باملاء.

الة يف اإزالة البقع من املالب�ض طرق وخلطات فعَّ

ي��ج��ه��ل ب��ع�����س ال�������س���ي���دات ط����رق احل���ف���اظ على 
اإىل  مو�سم  م��ن  وترتيبها  ال��ت��ل��ف،  م��ن  االأح��ذي��ة 
اأنَّ االأح��ذي��ة تتعّر�س، مع  اإىل  اآخ��ر، مع االإ���س��ارة 
مرور الوقت، اإىل تال�سي االألوان وت�سّقق اجللد.

كيف حتافظني على الحذية من التلف؟
من  حمايته  املمكن  من  احل��ذاء،  �سراء  لدى   •
خ����الل و���س��ع ب��اط��ن م���ن امل���ط���اط داخ���ل���ه، بغية 
اأمر  اأي  اأو  ال��ت��ع��ّرق  م��ن  اجل��ل��دي  باطنه  حماية 

قد يتلفه، مع ا�ستبدال هذا الباطن االإ�سايف كل 
�س  اإذا كان نعل احل��ذاء رقيًقا فُيخ�سَّ ��ا  اأمَّ فرتة. 
احلفاظ  بغية  ل��ه،  الرقيق  الكاوت�سوك  من  نعل 
لالنزالق  احتمال  اأي  ومنع  الت�سّقق،  م��ن  عليه 

اأثناء ال�سري.
واجللد  ب��ال�����س��ك��ل  حم��ت��ف��ًظ��ا  احل�����ذاء  ي��ب��ق��ى   •
���اع، ع��ن��د االم���ت���ن���اع ع���ن ارت���دائ���ه،  امل�������س���دود ال���ل���مَّ
وحفظه  ج��ّي��ًدا  بتهويته  ا  اأي�سً ي�سمح  م��ا  يوميًّا، 

من التعفن.
• حتتاج االأحذية اجللد اإىل التلميع بامل�ستح�سر 
اأنَّه  اإىل  اخلا�ّس بها من حني الآخ��ر، مع االإ�سارة 
بعد اخللع، حيث  احل��ذاء مبا�سرة  تنظيف  يجب 
با�ستخدام  واأو�ساخ  به من غبار  كّل ما علق  ينزع 

فر�ساة اأ�سنان قدمية اأو اأيَّة فر�ساة منا�سبة.
البعد عن تخزين االأحذية يف  ل  • ُيف�سَّ
باملُقابل، هي  وداف��ئ��ة.  رطبة  اأم��اك��ن 
تو�سع يف مكان بارد وجاّف من 

اأجل احلفاظ عليها.
يف  احل����ذاء  • ُي��ح��ف��ظ 
�سندوق  اأو  ع��ل��ب��ة 
بعيًدا  م��غ��ل��ق، 
ع����������������ن 

االأت����رب����ة وال���غ���ب���ار ال���ت���ي ت��ق�����س��ي ع��ل��ى ترطيب 
اجللد.

ة  بخا�سّ االأحذية،  اإىل  املاء  ت�سّرب  منع  • يجب 
ت��ع��ر���س احل����ذاء للمطر يجب  ف����اإذا  ال�����س��ت��اء،  يف 
ة  ال���ت���اأّك���د م���ن ج��ف��اف��ه مت���اًم���ا ق��ب��ل ان��ت��ع��ال��ه مرَّ
اأخ����رى، وح�����س��وه ب���ورق اجل��رائ��د خ��الل جتفيفه 

للحفاظ على �سكله.
• ُتنّظف االأحذية بي�ساء اللون عن طريق �سنع 
�سودا،  البيكنج  م��ن  ك��ب��رية  ملعقة  م��ن  معجوٍن 
ُت�ستخدم  ث����ّم،  امل�����اء.  م���ن  ك��ب��ريت��ني  وم��ل��ع��ق��ت��ني 
وباالإمكان  البقع،  لتق�سري  قدمية  اأ�سنان  فر�ساة 

ا غ�سلها ب�سابون اجللي املُخّفف باملاء. اأي�سً
ال�سمواه،  االأحذية  • ُتنّظف 

بقع  الإزال����ة  ورق���ة �سنفرة  اأو  امل���ربد  ب��ا���س��ت��خ��دام 
اأخ��رى عنها. واإذا كان احلذاء  ��ة بقع  اأيَّ اأو  الطني 

مت�سًخا للغاية،
 يجب و�سعه فوق بخار الغالية ب�سع ث��وان، ثّم 

اإزالة البقع باملربد.
فر�ساة  با�ستخدام  اجل��ل��د،  االأح��ذي��ة  ُت��ن��ّظ��ف   •
احلذاء،  ب�سطح  عالق  �سيئ  اأي  اإزال��ة  يف  االأ�سنان 
و�سابون  امل��اء  من  حملول  عمل  باالإمكان  كذلك 
باملحلول  ُمبلَّلة  قما�س  فا�ستخدام قطعة  اجللي، 
املذكور لغ�سل �سطح احلذاء، ثم ا�ستخدام قما�سة 

جافة للتجفيف.

يقال اأن الغرية بني االإخوة ت�سبب مر�س الطفل 
االأم  الكبار، ولكن  اأنها تقتل  ال��ذي يغار، يف حني 
قد ال تعرف ما هي عالمات الغرية عند طفلها 
مع  عادية  ب�سورة  وتتعامل  اجلديد،  املولود  من 
ال�سغري والكبري من اأوالدها، وال تدرك اأن هناك 

من يعاين ويعاين من الغرية.
نظرك  تلفت  ماجد  روال  النف�سية  االخت�سا�سية 
لهذه العالمات التي تدل على اأن الطفل الكبري 

يغار من املولود اجلديد وهي:
- يطلب اأن ير�سع من زجاجة ر�ساعة املولود.

- ينام يف �سرير الر�سيع اجلديد اأو فوقه.
- يتبول يف مالب�سه.

اأو  امل�سي  فريف�س  اأم���ه  حتمله  اأن  على  ي�سر   -
يدعي املر�س.

- ي�سرب املولود اأو يقر�سه.
- يحاول اإطعام املولود بنف�سه.

مزعجاً  وي�سبح  ع��ن��ده  الغ�سب  ن��وب��ات  ت���زداد   -
وي�سبب ال�سو�ساء.

اأم��ا عن ط��رق ع��الج الغرية من املولود اجلديد، 
فيمكن اإتباع اخلطوات التالية:

اق�����س وق���ت���اً خ��ا���س��اً م���ع ال��ط��ف��ل ال��ك��ب��ري، دلليه 
واأح�سنيه.

- ام��ن��ح��ي ال��ط��ف��ل ال��غ��ي��ور ال��ف��ر���س��ة ل��ك��ي يعتني 
فوطة  ي����ن����اول����ك  اأن  م���ث���ل  امل�����ول�����ود  ب�����س��ق��ي��ق��ه 

اال�ستحمام.
حتى  ال��ر���س��ي��ع  للطفل  يغني  اأن  م��ن��ه  اط��ل��ب��ي   -

ينام.
- ا�سحبيه معك اإىل ال�سوق لكي يختار مالب�س 

وحاجيات للر�سيع.
- يجب اأن تتجاهلي ال�سلوكيات اخلاطئة للكبري 
الأنه يتعمدها، تخريي كل �سلوك ح�سن وكافئيه 

عليه.
اأطلبي م�سورته يف كيفيه حل م�سكلة ال�سغري   -
مثل اأن تقويل له: ماذا نفعل لكي نقلل من بكاء 
ملقرتحاته  ا�ستمعي  الليل؟،  يف  ال�سغري  و�سراخ 

واأثني عليها

طفلك  اأن  على  تدل  عالمات   7
يغار من املولود اجلديد

كيف حتافظني على الحذية من التلف؟ 
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/

قم�سية للملكية الفكرية

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 140648

با�س��م: رامي حممد �سهري اأحمد بدران

وعنوانه: �سارع امللك عبد اهلل الثاين، 137 م�سنات بالزا، الطابق االول، عمان، االردن

وامل�سجلة حتت رقم : )140648(  بتاريخ: 2016/05/15

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �سنوات  ع�سر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�ستظل 

احلماية يف : 2020/03/30 وحتى تاريخ : 2030/03/30

اإدارة العالمات التجارية

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�الأحد  5  �إبريل  2020 �لعدد 12901 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/

قم�سية للملكية الفكرية

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 141124

با�س��م: ال�سيدة دانية �سافعي

وعنوانه: جدة 21414 ، �س.ب 13515 ، اململكة العربية ال�سعودية

وامل�سجلة حتت رقم : )154269(  بتاريخ: 2011/10/02

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 

احلماية يف : 2020/04/12 وحتى تاريخ : 2030/04/12

اإدارة العالمات التجارية

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�الأحد  5  �إبريل  2020 �لعدد 12901 

العدد 12901 بتاريخ 2020/4/5

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�شاد - �إد�رة �لعالمات �لتجارية

العدد 12901 بتاريخ 2020/4/5

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�شاد - �إد�رة �لعالمات �لتجارية

العدد 12901 بتاريخ 2020/4/5

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�شاد - �إد�رة �لعالمات �لتجارية

العدد 12901 بتاريخ 2020/4/5

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�شاد - �إد�رة �لعالمات �لتجارية

العدد 12901 بتاريخ 2020/4/5

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�شاد - �إد�رة �لعالمات �لتجارية

العدد 12901 بتاريخ 2020/4/5

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�شاد - �إد�رة �لعالمات �لتجارية

العدد 12901 بتاريخ 2020/4/5

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�شاد - �إد�رة �لعالمات �لتجارية

العدد 12901 بتاريخ 2020/4/5

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�شاد - �إد�رة �لعالمات �لتجارية

منوذج اإعالن الن�ضرعن التعديل )بيان املنتجات( 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

التميمي وم�ساركوه
طلب لتعديل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم : 316807    بتاريخ : 2019/09/09
امل�سجلة بالرقم : 316807    بتاريخ : 2019/11/18

باإ�سم املالك: : اإم جي اأيه اإنرتتينمنت، اإنك.
وعنوانه : 16380 رو�سكو بوليفارد ، فان ناي�س ، كاليفورنيا 91406 ، الواليات املتحدة االأمريكية.

�ضورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 28
وبالنقد  اأتوماتيكياً  تعمل  التي  اللعب  واآالت  املتحركة  ال�سخ�سيات  حتديداً  اللعب  واأدوات  واللعب  االألعاب 
قابلة  لعب  و�سخ�سيات  لالأطفال  لعب  جتميل  وم�ستح�سرات  ال��ورق  واألعاب  اللوحية  واالألعاب  والبالونات 
للتجميع وزينة ل�سجر عيد امليالد )ماعدا مواد االإ�ساءة اأو احللويات( ونثار الورق امللون والُدمى ومالب�س 
الُدمى واأثاث الُدمى، االأقرا�س الطائرة وكرات القدم وكرات امللعب وورق اللعب )�سدة( واالألعاب امل�سنوعة 
من املخمل والُدمى املتحركة واالأحاجي واألعاب الركوب واألعاب تقُم�س االأدوار وزالجات ذات عجالت واألواح 
تزلج، و�سخ�سيات اللعب املتحركة وجمموعات �سخ�سيات اللعب املتحركة واألعاب املركبات وجمموعات األعاب 

املركبات و�سكوترات )دراجات تدفع بالرجل( )األعاب( واألعاب بنواب�س.
بيانات التعديل:

تعديل بيان املنتجات كما هو مو�سح
تاريخ التعديل: 2019/11/26    تاريخ التاأ�سري: 2020/04/02

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�الأحد  5  �إبريل  2020 �لعدد 12901 

EAT 140852

منوذج اإعالن الن�ضرعن التعديل )بيان املنتجات( 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

التميمي وم�ساركوه
طلب لتعديل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم : 294481 بتاريخ : 2018/06/27
امل�سجلة بالرقم :   294481       بتاريخ : 2018/12/20

باإ�سم املالك: كاتربيلر موتورين جي ام بي اإت�س & كو. كي جي
وعنوانه : فالكين�ستايرن �سرتا�سي 2،  24159 كييل، اأملانيا.

�ضورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 7
اآالت لل�سفن ومكائن ال�سفن وعدد اآلية، حمركات ومكائن 

)عدا ما كان منها للمركبات الربية(، قارنات اآلية وعنا�سر
 نقل احلركة عدا ما كان منها للمركبات الربية(،

 حمركات ومكائن )عدا ما كان منها للمركبات الربية(
 حتديداً مكائن الديزل لال�ستعماالت البحرية، وقطع 

املنتجات املذكورة اآنفاً )طاملا اأنها واردة يف الفئة 7(،
 جمموعات املولدات لال�ستعماالت البحرية، 

جميع ما ذكر اآنفاً يتعلق باالأنظمة البحرية االآلية.
بيانات التعديل:

تعديل بيان املنتجات كما هو مو�سح
تاريخ التعديل: 2019/11/28    تاريخ التاأ�سري: 2020/04/02

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�الأحد  5  �إبريل  2020 �لعدد 12901 

EAT 85002

منوذج اإعالن الن�ضرعن التعديل )بيان املنتجات( 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

التميمي وم�ساركوه
طلب لتعديل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم : 294482بتاريخ : 2018/06/27
امل�سجلة بالرقم :   294482 بتاريخ : 2018/12/20

باإ�سم املالك: كاتربيلر موتورين جي ام بي اإت�س & كو. كي جي
وعنوانه : فالكين�ستايرن �سرتا�سي 2،  24159 كييل، اأملانيا.

�ضورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 12
اأجهزة النقل البحري، قوارب و�سفن )�سفن بحرية( وغريها 

من املركبات البحرية، اأجزاء املنتجات املذكورة اآنفاً 
)طاملا اأنها وارة يف الفئة 12(.

بيانات التعديل:
تعديل بيان املنتجات كما هو مو�سح

تاريخ التعديل: 2019/11/28 تاريخ التاأ�سري: 2020/04/02

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�الأحد  5  �إبريل  2020 �لعدد 12901 

EAT 85003

منوذج اإعالن الن�ضرعن التعديل )بيان املنتجات( 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

التميمي وم�ساركوه
طلب لتعديل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم :         294483بتاريخ : 2018/06/27
امل�سجلة بالرقم :   294483 بتاريخ : 2018/12/20

باإ�سم املالك: كاتربيلر موتورين جي ام بي اإت�س & كو. كي جي
وعنوانه : فالكين�ستايرن �سرتا�سي 2،  24159 كييل، اأملانيا.

�ضورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 37
خدمات اإ�سالح ال�سفن ومكائن ال�سفن، خدمات الرتكيب 

اأو التجميع، خدمات اإ�سالح وت�سليح و�سيانة املكائن
 واملحركات حتديداً مكائن الديزل وقطع املنتجات 

املذكورة اآنفاً وقطع االآالت كونها جمموعات مولدات
 لال�ستعماالت البحرية والقوارب وال�سفن وغريها من
 املركبات البحرية، جميع ما ذكر اآنفاً يتعلق باالأنظمة

 البحرية االآلية.
بيانات التعديل:

تعديل بيان املنتجات كما هو مو�سح
تاريخ التعديل: 2019/11/28    تاريخ التاأ�سري: 2020/04/02

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�الأحد  5  �إبريل  2020 �لعدد 12901 

EAT 85004

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
قم�سية للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 178261         بتاريخ: 2012/08/22
با�س��م: كيكميكر انرتنا�سيونال انك 

وعنوانه: 0319 �سا�سكات�سوان درايف، اإدمونتون، األربتا، تي6 ئي 4اأر7، كندا
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

وال�سراب؛  بالطعام  التموين  خدمات  ال�سيافة؛  خدمات  الكحولية(،  )غ��ري  وامل�سروبات  االأطعمة  توفري 
الكافيهات؛ الكافيرتيات؛ املطاعم؛ مطاعم اخلدمة الذاتية؛ منافد بيع االأطعمة لتناوله خارجا؛ املقاهي؛ 

مطاعم تقدمي الوجبات اخلفيفة؛اإعداد االأطعمة وامل�سروبات )غري الكحولية(
الواق�عة بالفئة: 43

ب�سكل  THE CHEESECAKE CAFE مكتوبة  الكلمات  العالمة من  تتكون  العالمة:  و�سف 
مميز باللغة االجنليزية، والكلمة CHEESECAKE تقع بني كلمتي THE و CAFE وجميعها 
والكلمات   ،CHEESECAKE الكلمة  على  يحتوي  اأفقيا  مم��ط��وط  و�سطي  ج��زء  م��ع  دائ���رة  داخ���ل 
اكرب حيث تظهر كانها  دائرة  داخل  بالغة االجنليزية  RESTAURANT مكتوبة  و   BAKERY

تدعم الدائرة االوىل
 BAKERYRESTAURANT كلمات  ا�ستخدام  املطالبة بحق ح�سري عند  اال�س��رتاطات: عدم 

العالمة عن  مبعزل  حدا  على  كال    CAFE CHEESECAKE
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�الأحد  5  �إبريل  2020 �لعدد 12901 

�لعدد 12901 بتاريخ 2020/4/5   
�عالن بالن�شر 

                      يف �لتنفيذ رقم 1379/2020/207 تنفيذ جتاري  
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2019/1833 اأمر اأداء ، ب�سداد 

املبلغ املنفذ به وقدره )4131 درهم( ، �سامال للر�سوم وامل�ساريف 
طالب االإعالن : دوكون لل�سناعة - �س م ح - فرع دبي - �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 

وميثله : علي ابراهيم  حممد احلمادي - �سفته بالق�سية : وكيل
املطلوب اإعالنه : 1- ليك�ستون للمقاوالت - �س ذ م م - �سفته بالق�سية : منفذ �سده

جمهول حمل االإقامة 
مو�سوع االإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ 
او خزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة  التنفيذ  املنفذ به وق��دره )4131( درهم اىل طالب 
�ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ

�لعدد 12901 بتاريخ 2020/4/5   
�عالن بالن�شر 

                      يف �لتنفيذ رقم 1757/2020/207 تنفيذ جتاري  
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 1397/2019 جتاري جزئي ، واملوؤيد 
باالإ�ستئناف رقم 3220/2019 ا�ستئناف جتاري ، ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )350008.80 

درهم( ، �سامال للر�سوم وامل�ساريف 
طالب االإعالن : م�سرف االإمارات االإ�سالمي - �سركة م�ساهمة عامة  �سفته بالق�سية : طالب 

التنفيذ  - وميثله : جابر را�سد حممد جابر را�سد ال�سالمي -  �سفته بالق�سية : وكيل
املطلوب اإعالنهما : 1- باري للنقل - ذ م م  2-عبدالباريد بري باد�ساه - كفيل �سامن - �سفتهما 

بالق�سية : منفذ �سدهما - جمهويل حمل االإقامة 
مو�سوع االإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )350008.80( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
تاريخ  املذكور خالل 15 يوما من  بالقرار  االلتزام  التنفيذية بحقكم يف حالة عدم  االج��راءات 

ن�سر هذا االعالن.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ

�لعدد 12901 بتاريخ 2020/4/5   
�عالن بالن�شر 

                      يف �لتنفيذ رقم 7187/2019/207 تنفيذ جتاري  
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 1562/2019 جتاري جزئي ، واملوؤيد 

باالإ�ستئناف رقم 2171/2019 ا�ستئناف جتاري ، ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره ) 468022 درهم( ، 
�سامال للر�سوم وامل�ساريف 

طالب االإعالن : م�سرف االإمارات االإ�سالمي - �سركة م�ساهمة عامة  �سفته بالق�سية : طالب 
التنفيذ  - وميثله : جابر را�سد حممد جابر را�سد ال�سالمي -  �سفته بالق�سية : وكيل

الع�سرية )موؤ�س�سة فردية( ميثلها مالكها/خالد خ�سر  العيون  : 1- عيادة  اإعالنهما  املطلوب 
علي العبادي 2- خالد خ�سر علي العبادي املن�سوري )كفيل �سامن( - �سفتهما بالق�سية : منفذ 
�سدهما جمهويل حمل االإقامة. مو�سوع االإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة 
خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )468022( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��اله 
املحكمة. وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ

�لعدد 12901 بتاريخ 2020/4/5   
�عالن بالن�شر 

                      يف �لتنفيذ رقم 6967/2019/207 تنفيذ جتاري  
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 1483/2019 جتاري جزئي ، ب�سداد 

املبلغ املنفذ به وقدره ) 467256.05 درهم( ، �سامال للر�سوم وامل�ساريف 
طالب االإعالن : م�سرف االإمارات االإ�سالمي - �سركة م�ساهمة عامة  �سفته بالق�سية : طالب 

التنفيذ  - وميثله : جابر را�سد حممد جابر را�سد ال�سالمي -  �سفته بالق�سية : وكيل
�سيد  راج���ا  2-رب��ي��ك  م  م  ذ   - امل��ب��اين  لتنظيف  الف�سي  النجم  �سركة   -1  : اإع��الن��ه��م��ا   املطلوب 

عبدالقادر �سيد عبدالقادر )كفيل �سامن( - �سفتهما بالق�سية : منفذ �سدهما
جمهويل حمل االإقامة 

مو�سوع االإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )467256.05( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
تاريخ  املذكور خالل 15 يوما من  بالقرار  االلتزام  التنفيذية بحقكم يف حالة عدم  االج��راءات 

ن�سر هذا االعالن.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ

�لعدد 12901 بتاريخ 2020/4/5   
�عالن بالن�شر 

                      يف �لتنفيذ رقم 1270/2020/207 تنفيذ جتاري  
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 3459/2019 جتاري جزئي ، 

ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره ) 195480.18 درهم( ، �سامال للر�سوم وامل�ساريف 
طالب االإعالن : م�سرف االإم��ارات االإ�سالمي - �سركة م�ساهمة عامة  �سفته بالق�سية : 
 طالب التنفيذ  - وميثله : جابر را�سد حممد جابر را�سد ال�سالمي -  �سفته بالق�سية : وكيل

املطلوب اإعالنه  : 1- لولوه ماجد بالل مرزوق العلي - �سفته بالق�سية : منفذ �سده
جمهول حمل االإقامة 

مو�سوع االإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ 
فان  وعليه  املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )195480.18( وق��دره  به  املنفذ 
املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
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�لعدد 12901 بتاريخ 2020/4/5   
�عالن حكم بالن�شر

يف  �لدعوى رقم 43/2020/20 جتاري كلي   
مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ وقدره لقاء مبلغ وقدره )10.271.460.00 درهم( 

)ع�سرة ماليني ومائتني واحد و�سبعون الف واربعمائة و�ستون درهم( والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ اإيداع التقرير 
بالنزاع رقم 17/2017 والواقع يف 2019/10/28 وحتى ال�سداد التام ، مع �سمول االأمر بالنفاذ املعجل وبغري كافة طبقا لن�س 

املادة )229/1( من قانون االإجراءات املدنية.  
طالب االإعالن :  كميل الر�ستم  - �سفته بالق�سية : مدعي  

املطلوب اإعالنه : 1- جيهان نيللي جا�ستون ماري بو�سارد - �سفته بالق�سية : مدعي عليه  - جمهول حمل االإقامة 
مو�سوع االإعالن : نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2020/3/10 يف الدعوى املذكورة اأعاله ل�سالح/ كميل 
الر�ستم. 1- بالزام املدعي عليها ان توؤدي اىل املدعي مبلغ 8.423.906.79 درهم )ثمانية ماليني واربعمائة وثالثة وع�سرون 
احلا�سل يف  الق�سائية  املطالبة  تاريخ  �سنويا من   %9 بواقع  الفائدة  مع  فل�سا(  و�سبعون  ت�سعة  درهما  و�ستة  وت�سعمائة  الفا 
2020/1/2 وحتى ال�سداد التام.  2- بالزام املدعي عليها ان توؤدي اىل املدعي مبلغ 200.000 درهم )مائتا الف درهم( تعوي�س 
مادي ومعنوي ، وبالفائدة بواقع 9% �سنويا من تاريخ �سريورة هذا احلكم نهائيا وحتى متام ال�سداد.  3- وب�سمول هذا احلكم 
بالنفاذ املعجل بكفالة والزمتها بالر�سوم وامل�ساريف ومببلغ الفي درهم مقابل اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�سوري قابال 
لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 

بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س �لق�شم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي �البتد�ئية  �لتجارية  

�لعدد 12901 بتاريخ 2020/4/5 
�عالن حكم بالن�شر

يف  �لدعوى رقم 4847/2019/16 جتاري جزئي   
مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره 171.079 درهم مائة وواحد و�سبعون الف وت�سعة و�سبعون 

درهما اإماراتي ، مع الفائدة القانونية  12% �سنويا من تاريخ اإقامة الدعوى وحتى ال�سداد التام والر�سوم وامل�ساريف 
واتعاب املحاماة. 

طالب االإعالن : فري�س اك�سرب�س - �س ذ م م - �سفته بالق�سية : مدعي وميثله : احمد ح�سن حممد عبداهلل املازمي - 
�سفته بالق�سية : وكيل. املطلوب اإعالنه  : 1- فندق جي دبليو ماريوت دبي - موؤ�س�سة فردية ملالكها ال�سيد/ را�سد �سيف 

را�سد �سعيد حمر عني - �سفته    بالق�سية : مدعي عليه - جمهول حمل االإقامة. 
اأعاله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف   2020/3/10 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم   : االإع���الن  مو�سوع 
ل�سالح/ فري�س اك�سرب�س - �س ذ م م بالزام املدعي عليه / را�سد �سيف را�سد �سعيد حمر عني )مالك املوؤ�س�سة الفردية 
/ فندق جي دبليو ماريوت دبي( بان توؤدي اىل املدعية مبلغا وقدره 171.079 درهم )مائة وواحد و�سبعون الف وت�سعة 
و�سبعون درهما( م�سافا اليه فائدة قانونية ب�سيطة قدرها 9% �سنويا اعتبارا من تاريخ املطالبة الق�سائية احلا�سل يف 
2019/12/12 حتى متام  ال�سداد والزمت املدعي عليه بامل�ساريف وخم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة. حكما مبثابة 
احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو 

ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س �لق�شم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي �البتد�ئية  �لتجارية  
�لعدد 12901 بتاريخ 2020/4/5 

�عالن حكم بالن�شر
يف  �لدعوى رقم 8570/2019/13 عمايل جزئي   

مو�سوع الدعوى : يلتم�س  املدعي من املحكمة املوقرة وبحق الق�ساء له مبا ياأتي : 
اأوال : الزام ال�سركة املدعية عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ وقدره 58999 درهم )ثمانية وخم�سون الف وت�سعمائة ت�سعة وت�سعون 
درهم( وهو التقدير املبدئي مل�ستحقات املدعي العمالية املرت�سدة يف ذمة ال�سركة املدعية عليها.  ثانيا : �سمول احلكم بالنفاذ 
املعجل طليق من اأي قيد او الكفالة لوروده على مادة عمالية عمال باحكام املادة 229 من قانون االإجراءات املدنية االحتادي رقم 

11 ل�سنة 1992 وتعديالته.  رابعا : الزام ال�سركة املدعية عليها الر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.  
طالب االإعالن :  حممد فتحي �سيد يون�س  - �سفته بالق�سية : مدعي  
وميثله : العنود ال�سيبة علي �سامل الدرمكي -  �سفته بالق�سية : وكيل 

املطلوب اإعالنه  : 1- ار�س اخلربة لالعمال  الفنية - �س ذ م م - �سفته  بالق�سية : مدعي عليه - جمهول حمل االإقامة 
مو�سوع االإعالن : نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2019/10/17 يف الدعوى املذكورة اأعاله ل�سالح/حممد 
فتحي �سيد يون�س بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ 58999 درهم ثمانية وخم�سون الف وت�سعمائة وت�سعة وت�سعون 
درهما والزمتها املنا�سب من امل�سروفات واعفت املدعي من ن�سيبه فيها ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات.  حكما مبثابة احل�سوري 
قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 

را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س �لق�شم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي �البتد�ئية  �لعمالية   

�لعدد 12901 بتاريخ 2020/4/5   
 �عالن بالن�شر

يف  �الإ�شتئناف رقم 586/2020/305 ��شتئناف جتاري  
مو�سوع االإ�ستئناف: اإ�ستئناف احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 336/2018 جتاري كلي 

والر�سوم وامل�ساريف واالتعاب.   
طالب االإعالن : بنك �سادرات ايران )الفرع الرئي�سي(  - �سفته بالق�سية : م�ستاأنف

وميثله :  ابراهيم حممد احمد حممد القا�سم - �سفته  بالق�سية : وكيل
تيمور  دو���س��ت  �سب   -2 - مكتب متثيل   ح  م  م   - للتجارة  ان  ا���س  ام   -1  : اإعالنهم  املطلوب 

ماالمريي 3- فلفاجر جرنال تريدينغ - م م ح - �سفتهم بالق�سية : م�ستاأنف �سدهم. 
جمهويل حمل االإقامة 

مو�سوع االإعالن : وحددت لها جل�سه يوم االربعاء املوافق 2020/5/6 ال�ساعة 17.30 م�ساءا 
بالقاعة رقم ch1.B.8 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم 

�ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س �لق�شم

حماكم دبي

حمكمة �ال�شتئناف
�لعدد 12901 بتاريخ 2020/4/5   

 �عالن بالن�شر
يف  �الإ�شتئناف رقم 1788/2019/305 �إ�شتئناف جتاري  

مو�سوع االإ�ستئناف: اإ�ستئناف احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 606/2019 جتاري 
جزئي والر�سوم وامل�ساريف واالتعاب.   

طالب االإعالن : بنك �سادرات ايران - الفرع الرئي�سي  - �سفته بالق�سية : م�ستاأنف
 املطلوب اإعالنه : 1- مهنا عبا�سعلي يو�سفي - �سفته بالق�سية : م�ستاأنف �سده.

جمهول حمل االإقامة 
مو�سوع االإعالن : قد ا�ستاأنف احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 2019/606 جتاري جزئي  
بالقاعة  ال�ساعة 10.00 �سباحا  املوافق 2020/4/22  االأربعاء  يوم  لها جل�سه  وحددت 
رقم ch2.D.16 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم 

�ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س �لق�شم

حماكم دبي

حمكمة �ال�شتئناف

�لعدد 12901 بتاريخ 2020/4/5 
 �عالن بالن�شر

يف  �الإ�شتئناف رقم 80/2020/322 ��شتئناف عقاري  
مو�سوع االإ�ستئناف : اإ�ستئناف احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 424/2017 عقاري كلي 

والر�سوم وامل�ساريف واالتعاب.   
طالب االإعالن : بيت الكيماويات - �س ذ م م - وميثلها قانونا ال�سريك واملدير/ �سهيل 

ماجد �سقر املري - �سفته بالق�سية : م�ستاأنف
وميثله :  فاطمة مو�سى علي - �سفته  بالق�سية : وكيل

 املطلوب اإعالنه :1- �سليفادي كو�ستا - �سفته  بالق�سية : م�ستاأنف �سده.
جمهويل حمل االإقامة 

مو�سوع االإعالن : وحددت لها جل�سه يوم االربعاء املوافق 2020/6/10 ال�ساعة 17.30 
قانونيا ويف  او من ميثلكم  يقت�سي ح�سوركم  وعليه   ch1.B.8 رقم  بالقاعة  م�ساءا 

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

حماكم دبي

حمكمة �ال�شتئناف

�لعدد 12901 بتاريخ 2020/4/5 
�عالن بالن�شر 

                      يف �لتنفيذ رقم 1548/2019/207 تنفيذ جتاري  
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر من حمكمة التحكيم الدولية بالزام املنفذ �سدهما ب�سداد 

مبلغ وقدره )95294396.97 درهم( �سامال الر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة. 
طالب   : بالق�سية  �سفته  م   م  ذ  �س   - افريقيا  جنوب   لاللكرتونيات  �سام�سوجن   : االإع���الن  طالب 
اإعالنهما  املطلوب  : وكيل  بالق�سية  امل��ال-  �سفته  التنفيذ- وميثله : حبيب حممد �سريف عبداهلل 
: 2- ميدكوم - م م ح  1- ون�ستو للتجارة - �س ذ م م - �سفتهما بالق�سية : منفذ �سدهما- جمهويل 
حمل االإقامة  مو�سوع االإعالن : قررت حمكمة دبي االإبتدائية بتاريخ )2020/3/31( اخطاركم ب�سداد 
املبلغ املنفذ به وقدره )95294396.97 درهم( خالل 15 يوم من تاريخ التبليغ واإال بيع )العقارات رقم 
4401 - 4402 - 4403 - 4404 - 4405 - 4501 - 4502 - 4503 - 4503 - 4504 - 4505 ( الكائنة على رقم 
االر�س 847 - ا�سم املبنى : مزايا بزن�س افينيوا بي بي 1( والعائدة لكم بطريق املزايدة وفقا ملقت�سيات 
ن�س املادة 295 من قانون االإجراءات املدنية.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك 

يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
�لعدد 12901 بتاريخ 2020/4/5 

�عالن بالن�شر
                         يف �لدعوى رقم 952/2020/60 �مر �د�ء    

مو�سوع الدعوى : املطالبة با�سدار االأمر بالزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ 761.624.56 درهم والفائدة 
القانونية بواقع 12% من تاريخ االإ�ستحقاق احلا�سل لكل �سيك وحتى ال�سداد التام مع �سمول االمر بالنفاذ 

املعجل مع الزامهم والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.   
طالب االإعالن : ابا�سيا برتوتيك - م د م �س - �سفته بالق�سية : مدعي 

وميثله : خالد كلندر عبداهلل ح�سني - �سفته بالق�سية : وكيل
املطلوب اإعالنه : 1- زبري دي�سموخ - �سفته بالق�سية : مدعي عليه  -جمهويل حمل االإقامة 

دي�سموخ  )زبري  عليهم  املدعى  بالزام   2020/3/5 بتاريخ  االبتدائية  دبي  : قررت حمكمة  االإع��الن  مو�سوع 
م �س مبلغ  د  م  ابا�سيا برتوتيك  ي��وؤدوا للمدعية  بان  اأن��ك(  اي�ست  اورن هيدروكربونز ميدل   ، ، رجمي الل 
وقدره )761.624.56 درهم( )�سبعمائة وواح و�ستون الف و�ستمائة واربعة وع�سرون درهم و�ستة وخم�سون 
فل�س( والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ االإ�ستحقاق كل �سيك وحتى ال�سداد التام مع الزامهم بالر�سوم 
املعجل بال كفالة.  ولكم  بالنفاذ  االأم��ر  املحاماة. و�سملت  اتعاب  وامل�ساريف ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل 

احلق يف اإ�ستئناف االأمر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن.
رئي�س �لق�شم         

حماكم دبي

حمكمة  دبي �البتد�ئية  �لتجارية  

�لعدد 12901 بتاريخ 2020/4/5 
�إعالن مبوعد جل�شة �إد�رة دعوى بالن�شر   

رقم �لدعوى 2020/50 جتاري كلي 
بناء على طلب مدعي / حممد عبدالعزيز ربيع املهريي

ب�سفته مالك موؤ�س�سة جنة للفنادق واملنتجعات اجلن�سية / االإمارات العربية املتحدة 
اىل مدعي عليه / نعمه عماد دروي�س اجلن�سية / لبنان 

مدعي عليه / حابي كابا�سي�س اي�سرتيال اجلن�سية / الفلبني 
فانت مكلف باحل�سور امام حمكمة راأ�س اخليمة االإبتدائية �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد عنك يف ال�ساعة : 9.00 
من يوم االأربعاء املوافق 2020/4/8 لالإجابة على الدعوى وتقدمي ما لديك من بيانات ودفوع ، ويف حالة تخلفك 
عن احل�سور او ار�سال وكيل عنك يف الوقت املحدد فاإن املحكمة �ستبا�سر الدعوى غيابيا. طلبات املدعي :- الق�ساء 
بندب - خبري ح�سابي - تكون مهمته بعد االطالع على االوراق وامل�ستندات و�سماع اأقوال الطرفني ، بيان العالقة بني 
الطرفني وعما اإذا كانا املدعي عليهما لهما ال�سفة القانونية ال�سحيحة يف اإدارة املوؤ�س�سة امل�ستوىل على اأموالهامن 
عدمه ، واالإنتقال اىل مقر املوؤ�س�سة - �سند الدعوى - واالإطالع على ك�سوف ح�سابها وكذا �سماع اأقوال ال�سهود لبيان 
حقيقة املبالغ التي ا�ستوىل عليها املدعي عليهما ويف اأي املوؤ�س�سات وال�سركات مت اإيداع تلك املبالغ وبيان عما اإذا كانا 
قاما املدعي عليهما برد تلك املبالغ من عدمه وبيان قيمتها ويف اأي احل�سابات مت اإيداعها اإن وجدت وما تراها املحكمة 
املوقرة من عنا�سر يكن معها الو�سول للحقيقة ال�سائعة باالأوراق ، مع حفظ حق املدعي يف تعديل طلباته والق�ساء 

ومبا ي�سفر عنه تقرير اخلربة. 
مدير دعوى

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

�لعدد 12901 بتاريخ 2020/4/5 
�عالن بالن�شر 

                      يف �لتنفيذ رقم 7532/2019/207 تنفيذ جتاري  
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2019/1761 اأمر اأداء ، ب�سداد املبلغ 

املنفذ به وقدره )105586 درهم( ، �سامال للر�سوم وامل�ساريف 
طالب االإعالن : ايرانادان برين�س فاتاكارا - �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 

وميثله : خليفة عبداهلل �سعيد عبداهلل بن هويدن الكتبي -  �سفته بالق�سية : وكيل
املطلوب اإعالنه : 1- باب االمل للتجارة العامة )�س ذ م م( - �سفته  بالق�سية : منفذ �سده - 

جمهول حمل االإقامة 
مو�سوع االإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
�ستبا�سر  او خزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة  التنفيذ  به وقدره )105586( درهم اىل طالب 
تاريخ  يوما من   15 املذكور خالل  بالقرار  االلتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  االج���راءات 

ن�سر هذا االعالن.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ

�لعدد 12901 بتاريخ 2020/4/5   
�عالن بالن�شر 

                      يف �لتنفيذ رقم 2323/2020/207 تنفيذ جتاري  
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 1083/2020 امر اداء ، ب�سداد 

املبلغ املنفذ به وقدره ) 54400 درهم( ، �سامال للر�سوم وامل�ساريف 
طالب االإعالن : حنان حممد حمي الدين حممد حممد العامل - �سفته بالق�سية : طالب 

التنفيذ  وميثله : اأمل عمري ال�سبيعي - �سفته بالق�سية : وكيل
املطلوب اإعالنهما : 1- اجلذور حلفر اال�سا�سات - �س ذ م م 2-ه�سام حممود فتحي حممد 

اجلبايل - �سفتهما  بالق�سية : منفذ �سدهما - جمهويل حمل االإقامة 
مو�سوع االإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )54400( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة 
�ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
�لعدد 12901 بتاريخ 2020/4/5   

�عالن بالن�شر 
                      يف �لتنفيذ رقم 1173/2020/207 تنفيذ جتاري  

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2019/1588 امر اأداء ، ب�سداد 
املبلغ املنفذ به وقدره )6483 درهم( ، �سامال للر�سوم وامل�ساريف 

دب��ي - �سفته بالق�سية : طالب  ف��رع  االإع���الن : دوك��ون لل�سناعة - �س م ح -  طالب 
التنفيذ - وميثله : علي اإبراهيم حممد احلمادي -  �سفته بالق�سية : وكيل

: منفذ  بالق�سية  م - �سفته  م  ذ  - �س  للكهروميكانيك  ال�سقر   -1 : اإعالنه  املطلوب 
�سده - جمهول حمل االإقامة 

املذكورة اعاله والزامك بدفع  التنفيذية  اأقام عليك الدعوى  االإع��الن : قد  مو�سوع 
املبلغ املنفذ به وقدره )6483( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه فان 
املذكور  بالقرار  االلتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  االج��راءات  �ستبا�سر  املحكمة 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
�لعدد 12901 بتاريخ 2020/4/5   

�عالن بالن�شر 
                      يف �لتنفيذ رقم 1381/2020/207 تنفيذ جتاري  

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2019/1590 اأمر اأداء ، ب�سداد 
املبلغ املنفذ به وقدره ) 7989 درهم( ، �سامال للر�سوم وامل�ساريف 

دب��ي - �سفته بالق�سية : طالب  ف��رع  االإع���الن : دوك��ون لل�سناعة - �س م ح -  طالب 
التنفيذ - وميثله : علي اإبراهيم حممد احلمادي -  �سفته بالق�سية : وكيل

املطلوب اإعالنه : 1- مرزوق بخيت للمقاوالت البناء - �س ذ م م - �سفته بالق�سية : 
منفذ �سده - جمهول حمل االإقامة 

املذكورة اعاله والزامك بدفع  التنفيذية  اأقام عليك الدعوى  االإع��الن : قد  مو�سوع 
املبلغ املنفذ به وقدره )7989( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه فان 
املذكور  بالقرار  االلتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  االج��راءات  �ستبا�سر  املحكمة 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
�لعدد 12901 بتاريخ 2020/4/5   

�عالن بالن�شر 
                      يف �لتنفيذ رقم 1327/2020/207 تنفيذ جتاري  

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2019/1593 امر اأداء ، ب�سداد 
املبلغ املنفذ به وقدره ) 5945 درهم( ، �سامال للر�سوم وامل�ساريف 

طالب االإعالن : دوكون لل�سناعة - �س م ح - فرع دبي - �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ - 
وميثله : علي اإبراهيم حممد احلمادي -  �سفته بالق�سية : وكيل

 - 2-ا�سرف عزيز عبد حامد  م  م  ذ  �س   - البناء  ملقاوالت  كونتيك   -1  : اإعالنهما  املطلوب 
�سفتهما بالق�سية : منفذ �سدهما - جمهويل حمل االإقامة 

مو�سوع االإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ 
او خزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة  التنفيذ  املنفذ به وق��دره )5945( درهم اىل طالب 
�ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ

�لعدد 12901 بتاريخ 2020/4/5   
�عالن بالن�شر 

                      يف �لتنفيذ رقم 937/2020/207 تنفيذ جتاري  
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2019/1594 امر اداء ، ب�سداد املبلغ 

املنفذ به وقدره )30706 درهم( ، �سامال للر�سوم وامل�ساريف 
طالب االإعالن : دوكون لل�سناعة - �س م ح - فرع دبي - �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 

وميثله : علي اإبراهيم حممد احلمادي -  �سفته بالق�سية : وكيل
م 2- عاطف حممود حممود  م  ذ  البناء - �س  ال��زرع ملقاوالت  : 1-  -1جمال  اإعالنهم  املطلوب 

جهازنايف 3-�سارميال رامي�س �سوكال - �سفتهم بالق�سية : منفذ �سدهم
جمهويل حمل االإقامة 

مو�سوع االإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
�ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.  او خزينة  التنفيذ  اىل طالب  دره��م   )30706( وق��دره  به 
تاريخ  يوما من   15 املذكور خالل  بالقرار  االلتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  االج���راءات 

ن�سر هذا االعالن.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
�لعدد 12901 بتاريخ 2020/4/5   

�عالن بالن�شر 
                      يف �لتنفيذ رقم 285/2020/207 تنفيذ جتاري  

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 905/2018 جتاري جزئي ، ب�سداد 
املبلغ املنفذ به وقدره ) 101197.57 درهم( ، �سامال للر�سوم وامل�ساريف 

طالب االإعالن : �سركة ا�س اي فودز اند �سيب�ساندلرز - �س ذ م م - �سفته بالق�سية : طالب 
التنفيذ  وميثله : علي ابراهيم حممد احلمادي -  �سفته بالق�سية : وكيل

املطلوب اإعالنه : 1- موؤ�س�سة بريلينت لتجارة املواد الغذائية - �سفتهما بالق�سية : منفذ 
�سدهما - جمهول حمل االإقامة 

مو�سوع االإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ 
فان  وعليه  املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )101197.57( وق��دره  به  املنفذ 
املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
�لعدد 12901 بتاريخ 2020/4/5   

�عالن بالن�شر 
                      يف �لتنفيذ رقم 232/2020/207 تنفيذ جتاري  

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 1010/2018 جتاري جزئي ، 
ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )432415.91 درهم( ، �سامال للر�سوم وامل�ساريف 

طالب االإعالن : ا�س اي فودز اند �سيب�ساندلرز - �س ذ م م - �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ  
وميثله : علي اإبراهيم حممد احلمادي -  �سفته بالق�سية : وكيل

املطلوب اإعالنه : 1- املتكاملة للخدمات الغذائية - ذ م م - �سفته بالق�سية : منفذ �سده  
- جمهول حمل االإقامة 

مو�سوع االإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ 
فان  وعليه  املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )432415.91( وق��دره  به  املنفذ 
املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
�لعدد 12901 بتاريخ 2020/4/5   

�عالن بالن�شر 
                      يف �لتنفيذ رقم 103/2020/207 تنتفيذ جتاري  
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 1175/2018 جتاري جزئي ، 

ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )338.121.8 درهم( ، �سامال للر�سوم وامل�ساريف 
طالب االإعالن : ا�س اي فودز اند �سيب�ساندلرز �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 

وميثله : علي ابراهيم حممد احلمادي -  �سفته بالق�سية : وكيل
املطلوب اإعالنه : 1- مطعم ال�سوكة الذهبية - �س ذ م م - �سفته بالق�سية : منفذ �سده - 

جمهول حمل االإقامة 
مو�سوع االإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ 
فان  وعليه  املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )338.121.8( وق��دره  به  املنفذ 
املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ

�لعدد 12901 بتاريخ 2020/4/5   
�عالن بالن�شر 

                      يف �لتنفيذ رقم 1231/2020/207 تنفيذ جتاري  
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2019/2467 اإ�ستئناف جتاري ، 

ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره ) 102643 درهم( ، �سامال للر�سوم وامل�ساريف 
طالب االإعالن : الك�سري �ستون للخدمات الفنية - �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 

وميثله : هاين رجب مو�سى عبداهلل اجلم�سي -  �سفته بالق�سية : وكيل
املطلوب اإعالنه : 1- عادل علي عي�سى عبداهلل امريي - �سفته بالق�سية : منفذ �سده

جمهول حمل االإقامة 
مو�سوع االإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )102643( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة 
�ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ

�لعدد 12901 بتاريخ 2020/4/5   
�عالن بالن�شر 

                      يف �لتنفيذ رقم 2502/2020/207 تنفيذ جتاري  
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2018/2154 جتاري جزئي عن 

الدعوى نزاع 2018/481 جتاري ، ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره ) 82136.5 درهم( ، 
�سامال للر�سوم وامل�ساريف 

طالب االإعالن : مريك للتجارة العامة - �س ذ م م  - �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 
املطلوب اإعالنه : 1-  ات�س جي تي للمقاوالت - �س ذ م م - �سفته بالق�سية : منفذ �سده

جمهول حمل االإقامة 
مو�سوع االإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )82136.50( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة 
�ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ

�لعدد 12901 بتاريخ 2020/4/5   
�عالن بالن�شر 

                      يف �لتنفيذ رقم 2167/2020/207 تنفيذ جتاري  
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2019/212 جتاري كلي ، ب�سداد 

املبلغ املنفذ به وقدره ) 1034319.89 درهم( ، �سامال للر�سوم وامل�ساريف 
طالب االإعالن : �سركة اجلائزة للتكنولوجيا - �س ذ م م - �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ  

وميثله : هاين رجب مو�سى عبداهلل اجلم�سي - �سفته بالق�سية : وكيل
املطلوب اإعالنهما : 1- �سبينة اوبياجيلي اوكومه 2-جنوم الرباري لالزياء - ذ م م- �سفتهما  

بالق�سية : منفذ �سدهما - جمهويل حمل االإقامة 
مو�سوع االإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ 
فان  وعليه  املحكمة.  او خزينة  التنفيذ  دره��م اىل طالب  وق��دره )1034319.89(  به  املنفذ 
املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
�لعدد 12901 بتاريخ 2020/4/5   

�عالن بالن�شر 
                      يف �لتنفيذ رقم 346/2020/207 تنفيذ جتاري  

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2019/2329 اأمر اداء ، ب�سداد 
املبلغ املنفذ به وقدره ) 418835.23 درهم( ، �سامال للر�سوم وامل�ساريف 

طالب االإعالن : �سمايل �ستي لالعمال الفنية - �س ذ م م - �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ  
وميثله : هاين رجب مو�سى عبداهلل اجلم�سي -  �سفته بالق�سية : وكيل

املطلوب اإعالنه : 1- اي ايه ا�س لوتاه للمقاوالت موؤ�س�سة فردية ملالكها ح�سن ابراهيم �سعيد 
لوتاه - �سفته  بالق�سية : منفذ �سده - جمهول حمل االإقامة 

مو�سوع االإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ 
فان  وعليه  املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )418835.23( وق��دره  به  املنفذ 
املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
�لعدد 12901 بتاريخ 2020/4/5   

�عالن بالن�شر
                         يف �لدعوى رقم 754/2020/60 �مر �د�ء    

مو�سوع الدعوى :املطالبة با�سدار االأمر بالزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ 155.000 درهم مائة وخم�سة 
وخم�سون الف درهم مع الفائدة القانونية بواقع 12% �سنويا من تاريخ امر االأداء احلا�سر وحتى ال�سداد  التام 

والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.   
طالب االإعالن : مرمي بهاميني حممد بهاميني غابيلي - �سفته بالق�سية : مدعي 

وميثله : احمد ح�سن حممد عبداهلل املازمي - �سفته بالق�سية : وكيل
املطلوب اإعالنه : 1- ال�سيد اأحمد نور ال�سيد حممد الها�سمي - �سفته بالق�سية : مدعي عليه  

جمهويل حمل االإقامة 
مو�سوع االإعالن :  طلب ا�ست�سدار اأمر اأداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ 2020/2/16 بالزام املدعى 
غابيلي  بهاميني  بهاميني حممد  / مرمي  للمدعية  ي��وؤدي  بان  الها�سمي  ال�سيد حممد  نور  اأحمد  ال�سيد  عليه 
مبلغ 155.000 درهم )مائة وخم�سة وخم�سون الف درهم( والفائدة القانونية بواقع 9% �سنويا من تاريخ املطابة 
الق�سائية يف 2020/2/9 وحتى ال�سداد التام. والر�سوم وامل�ساريف ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة.  

ولكم احلق يف اإ�ستئناف االأمر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن.
رئي�س �لق�شم         

حماكم دبي

حمكمة  دبي �البتد�ئية  �لتجارية  

�لعدد 12901 بتاريخ 2020/4/5   
�عالن بالن�شر

                         يف �لدعوى رقم 853/2020/60 �مر �د�ء    
مو�سوع الدعوى :املطالبة با�سدار االأمر بالزام امل�ستدعى �سدهما بالت�سامن والتكافل بان يوؤديا للم�ستدعية 

مبلغ وقدره 61800 درهم اإماراتي الغري مبوجب ال�سيك رقم 000070 امل�سحوب على البنك التجاري الدويل فرع 
امللك في�سل ، وامل�ستحق ال�سداد بتاريخ 2018/11/10 اليقابله ر�سيد قائم ح�سب اإفادة البنك املذكور مع الفائدة 

القانونية بواقع 9% من تاريخ االإ�ستحقاق والزام امل�ستدعي �سدهما بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.   
طالب االإعالن : بارك واي العاملية للمقاوالت - �س ذ م م - �سفته بالق�سية : مدعي 

وميثله :  احمد عبداهلل حممد ملك اأنوهي -  �سفته بالق�سية : وكيل
املطلوب اإعالنه : 1- �سركة الرحمة للديكور - ذ م م - �سفته بالق�سية : مدعي عليه - جمهويل حمل االإقامة 

مو�سوع االإعالن : قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ 2020/2/19 بالزام املدعى عليهما �سركة الرحمة للديكور 
- ذ م م و عبدال�سالم  بهاتى حاجي بان يوؤديا بالت�سامن للمدعية بارك واي العاملية للمقاوالت - �س ذ م م مبلغ 
االإ�ستحقاق  تاريخ  �سنويا من  بواقع %9  القانونية  والفائدة  دره��م(  الف وثمامنائة  و�ستون  61800 درهم )واح��د 
بتاريخ 2018/11/10 وبالر�سوم وامل�ساريف ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة.  ولكم احلق يف اإ�ستئناف 

االأمر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن.
رئي�س �لق�شم         

حماكم دبي

حمكمة  دبي �البتد�ئية  �لتجارية  



كثرًيا ما جند الفتيات والن�ضاء ي�ضعون نحو الو�ضول اإىل ال�ضعر ال�ضحي و الطويل و اجلذاب، ويف 
�ضبيل حتقيق هذا احللم جند الكثري منهن يتكبدون تكاليف باهظة يف �ضراء امل�ضتح�ضرات املختلفة 
التي مت ت�ضنيعها لهذا الهدف ويف احلقيقة ل تاأتي الرياح كثرًيا مبا ت�ضتهي ال�ضفن، حيث تعمل تلك 

امل�ضتح�ضرات على منحِك نتائج موؤقتة وكثرًيا ما ت�ضبب �ضرر بالغ بال�ضعر على املدى الطويل.

خطوات يومية ل�ضعر ناعم و�ضحي
-ق�س ال�ضعر بانتظام:

ت��ع��ت��رب ن��ه��اي��ات ال�����س��ع��ر م���ن اأك����ر امل��ن��اط��ق التي 
والتي جتعل  با�ستمرار  ال�سعر  للتلف يف  تتعر�س 
واأقل  ���س��وًءا  اأك��ر  يبدو  اخل��ارج��ي  ال�سعر  مظهر 
ج���م���ااًل وج���اذب���ي���ة الأن���ه���ا ت���ك���ون ه�����س��ة وجمعدة 
حول  التجميل  خ���رباء  ك��ل  جن��د  ل��ذا  ومق�سفه، 
ب�سكل  ال�سهر  ن��ه��اي��ات  بق�س  ين�سحون  ال��ع��امل 
وجماله  ال�����س��ع��ر  ���س��ح��ة  ع��ل��ى  ل��ل��ح��ف��اظ  دوري 
وحمايته من التق�سف، ويتم ق�س نهايات ال�سعر 
على االأق��ل مرة كل �سهرين لتحفيز وزي��ادة منو 
ال�سعر ال�سحي من جديد، وحلماية جذع ال�سعر 

من متدد التق�سف اإليه.

-التدليك:
ب��ا���س��ت��م��رار يعترب من  ال���راأ����س  ف���روة  ت��دل��ي��ك  اأن 
االأمور الهامة يف تن�سيط الدورة الدموية والتي 
يجعلها  مما  ال�سعر  ب�سيالت  اإىل  بالغذاء  ت�سل 
وتقويته،  ال�سعر  من��و  على  ق��درة  واأك���ر  ن�سيطة 
يجب ا�ستخدام اأطراف االأ�سابع ب�سكل لطيف يف 
يومًيا  مرة  دائرية  بحركات  الراأ�س  فروة  تدليك 

على االأقل.

-الروتينات واملكمالت الغذائية:
يعترب الغذاء من اأهم م�سادر القوة لل�سعر حيث 
طريق  عن  الالزمة  تغذيته  على  ال�سعر  يح�سل 
ال��دم لذلك ف��اإن اإت��ب��اع نظام غ��ذائ��ي غ��ري �سحي 
وغري م�سبع بالعنا�سر ال�سرورية التي يحتاجها 
وب���روت���ي���ن���ات ومعادن  ف��ي��ت��ام��ي��ن��ات  م���ن  ال�����س��ع��ر 
على  �سلبي  ب�سكل  ذل��ك  يوؤثر  وغريها  واأحما�س 
اال�ستغناء عن  يف�سل  لهذا  وقوته،  ال�سعر  �سحة 
باأنواع  وا�ستبداله  �سحي  الغري  الغذائي  النظام 
العنا�سر  ب��ك��ل  غنية  ت��ك��ون  ال��ط��ع��ام  م��ن  �سحية 
املكمالت  ت��ن��اول  م��ع  وال�����س��ع��ر،  للج�سم  امل��ف��ي��دة 
حتتوي  وال��ت��ي  بال�سيدليات  امل��ت��وف��رة  ال��غ��ذائ��ي��ة 
واملعادن  املختلفة  والفيتامينات  الربوتينات  على 

واالأحما�س الدهنية.

-�ضرب املاء:
على  كنِت حتاولني احل�سول  اإذا  ال�سروري  منن 
�سعر جذاب اأن تتناويل كمية كبرية من املاء يومًيا 
عملية  وتي�سري  ال�سعر  ت��رط��ي��ب  ع��ل��ى  للحفاظ 

و�سول الغذاء اإليه بال�سكل املطلوب.

-زيت بذر الكتان:
يعترب زيت بذر الكتان من اأكر الزيوت الطبيعية 
الغنية باال وميجا 3 اأو االأحما�س الدهنية وهي 
اأن��ه��ا ���س��روري��ة يف عالج  ه��ام��ة ج���ًدا لل�سعر ك��م��ا 
م�سكالت ت�ساقط ال�سعر و�سعفه، كما اأنه يحتوي 
ي�سرع  ال���ذي   E فيتامني  م��ن  عالية  ن�سبة  على 
من عملية منو ال�سعر ويزيد من كثافته، ين�سح 
ب�سكل  ال�سعر  على  ال��ك��ت��ان  ب��ذر  زي��ت  با�ستخدام 
على  للح�سول  ا  اي�سً ال��راأ���س  ف��روة  وعلى  يومي 
زيت  كحمام  ا�ستخدامه  ميكن  كما  ف��وائ��ده،  ك��ل 

لل�سعر.

-نوع ال�ضامبو:
م�����ن ال���������س����روري 

نوع  اخ���ت���ي���ار 

ا�ستخدام  ي�سبب  حيث  ل�سعرِك  املنا�سب  ال�سامبو 
ال�سامبو الغري منا�سب لنوع ال�سعر يف الكثري من 
امل�سكالت منها اجلفاف والت�ساقط لهذا يجب اأن 
تهتمي باختيار نوع ال�سامبو املنا�سب ل�سعرِك قبل 

ا�ستخدامه.

طرق املحافظة على ال�ضعر
ا�ستخدام  ب��وا���س��ط��ة  ال�����س��غ��ي��ف  ���س��ع��رك  غ����ذي 

ال�سيليكون
ان ال�سعر ال�سعيف، اجلاف واخلايل من احليوية 
حيث  بتاتا.  ال��ه��واء  مكيفات  يحب  ال  بطبيعته، 
متعبا  ال�����س��ع��ر  اب��ق��اء  اىل  ال���ه���واء  تكييف  ي����وؤدي 
ال�سعر عن طريق  ال�سكل. ين�سح بتغذية  وعدمي 
ا�ستخدام قطرات او رذاذ ال�سيليكون قبل ت�سغيل 
مرونة  ال�سيليكون  مينح  حيث  الهوائي.  املكيف 
من  ال�سعر  بحماية  يقوم  ان��ه  كما  لل�سعر  وتالقا 

املكيفات الهوائية.

تناويل احلبوب واملك�ضرات
الربوتينات،   ،3 اوم��ي��ج��ا  امل��ك�����س��رات،  احل���ب���وب، 
الفا�سوليا،  اخل���������س����راء،  االوراق  ال�������س���م���ك، 
واخل�����س��روات االخ����رى ه��ي ج��ي��دة ج���دا لل�سعر. 
ال�سعر ومتنحه مظهرا  الياف  بتعزيز  فهي تقوم 

�سحيا وجميال.
ال�سريعة ت�سبب  الغذائية  وباملقابل فان احلميات 
ي����وؤدي نق�س  ف��ق��د  ك��ذل��ك  ���س��ررا ه��ائ��ال لل�سعر. 
ال��ف��ي��ت��ام��ي��ن��ات وامل���ع���ادن يف اجل�����س��م م��ث��ل الزنك 
و�سقوط  تك�سر  اىل  ال��ربوت��ي��ن��ات،  او  وال��ب��ي��وت��ني 

ال�سعر.

بوا�ضطة  وملببعببانببه  ال�ضعر  عببلببى  احلببفبباظ 
ا�ضتخدام املاء الدافئ

ال��را���س من  ف���روة  بتنظيف  ال�ساخن  امل���اء  ي��ق��وم   
يف  ول��ك��ن  وتنظيفها.  عليها  امل��رتاك��م��ة  ال��ده��ون 
الوقت نف�سه متنح هذه الدهون اللمعان والربيق 
ل��ل�����س��ع��ر. ول���ذل���ك ف����ان احل����ل االو����س���ط ه��ن��ا هو 
ا�ستخدام املاء الدافئ. اغ�سلي �سعرك باملاء الدافئ 
بدال من املاء ال�ساخن واثناء ذلك قومي بتدليك 

فروة را�سك بلطف.

قومي با�ضالح اطراف ال�ضعر املتق�ضفة عن 
طريق تناول الروتني

�سعر،  ت�����س��ري��ح��ات 
ال�سعر،  ���س��ب��غ 

ت���ف���ت���ي���ح ل���ون 

ال�سعر،  متويج  ال�سم�س،  ال�سعة  ال�سعر،التعر�س 
ت�سرر  اىل  جميعها  ت����وؤدي  ق��د  ال�����س��ع��ر،  متلي�س 
ال�سعر وت�سبب بتق�سف اطراف ال�سعر. للحفاظ 
ع��ل��ى اط������راف ال�����س��ع��ر وم���ن���ع ت��ق�����س��ف��ه��ا، ين�سح 
حتتوي  ال��ت��ي  ال�����س��ع��ر  م�ستح�سرات  ب��ا���س��ت��خ��دام 
على الربوتينات. فهي تخرتق اىل اعماق ال�سعر 
املتق�سفة  ال�سعر  اط����راف  ام���ا  تق�سفه.  ومت��ن��ع 

م�سبقا فين�سح ق�سها باملق�س.

ل تعاجلي ق�ضرة الرا�س بوا�ضطة الزيت
مبا ان �سبب ن�سوء الق�سرة هو يف الواقع الب�سرة 
ال��ده��ن��ي��ة ول��ي�����س ب�����س��ب��ب ال��ب�����س��رة اجل���اف���ة، فان 
اىل  �سيوؤدي فقط  الرا�س  ف��روة  الزيت على  دهن 
تفاقم ظهور الق�سرة. لذلك ا�ستخدمي ال�سامبو 
املخ�س�س للعناية بق�سرة الرا�س. واذا كانت ق�سرة 
من  للطبيب  التوجه  فبامكانك  �سديدة  ال��را���س 

اجل احل�سول على و�سفة طبية ل�سامبو طبي.

قومي بخف�س درجة حرارة جمفف ال�ضعر
عند ذهابنا ل�سراء جمفف ال�سعر، فاننا دائما ما 
قوة وطاقة  االك��ر  ال�سعر  ب�سراء جمفف  نرغب 
من اجل جتفيف ال�سعر ب�سرعة. ولكن يف الواقع 
فان  اك���رب،  ال�سعر  ق��وة جمفف  ك��ان��ت  كلما  ف��ان��ه 
ال�سعر يت�سرر بقوة و�سرعة اكرب. جمفف ال�سعر 
ذا قوة منخف�سة جدا قد ي�سيع لك ب�سع دقائق 
�سرر  ح��دة  م��ن  �سيقلل  ولكنه  ال�سباح  يف  ثمينة 

�سعرك.

جتنبي  البب�ببضببعببر؟  عببلببى  احلببفبباظ  كيفية 
ت�ضريحات ال�ضعر التي ميكن ان ت�ضر به

امل�سدودة  احل�����س��ان  ذي����ل  ت�����س��ري��ح��ة  ت�����س��ب��ب  ق���د 
ال�سعر وحتى �سحبه من فروة  بتك�سر  وال�سفائر 
الرا�س. ال�سعر الرطب هو اكر ه�سا�سة من ال�سعر 
ال�سعر  م�سط  جتنب  ي�ستح�سن  ول��ذل��ك  اجل���اف 

الرطب وربطه بوا�سطة االربطة املطاطية.

ا�ستخدمي �سبغة ال�سعر اخلالية من االمونيا
ي��ن�����س��ح ب�����س��ب��غ ال�����س��ع��ر ب��وا���س��ط��ة ���س��ب��غ��ات �سعر 
م��ع��ت��دل��ة حت��ت��وي ع��ل��ى اق���ل م��ا مي��ك��ن م��ن امل���واد 
تقدمنا  كلما  بتلفه.  تت�سبب  ال  حتى  الكيميائية 
�سبغ  ف��ان  االبي�س،  ال�سعر  ظهور  وم��ع  ال�سن  يف 
ال�سعر ي�سبح من االن�سطة االكر �سيوعا مما 
با�ستخدام  ين�سح  ال�����س��ع��ر.  ت��ل��ف  م��ن  ي��زي��د 
ال�سبغة التي �ستحافظ على �سحة ال�سعر 
و�سحتنا عندما ن�سم رائحة ابخرة هذه 
املواد. اذا كنت ت�سبغني �سعرك، فعليك 
لل�سعر  املخ�س�س  ال�سامبو  ا�ستخدام 

امل�سبوغ.

ملنع  ال�ضعر  ملطف  ا�ضتخدمي 
الكهرباء ال�ضاكنة

قريبة  ال�������س���اك���ن���ة  ال���ك���ه���رب���اء  ان 
هنالك  ف��م��ث��ل��م��ا  ال�����رط�����وب�����ة.  م�����ن 
خلف�س  امل��ع��دة  لل�سعر  م�ستح�سرات 
حجم ال�سعر يف اعقاب زيادة الرطوبة يف 
م�ستح�سرات  يوجد  فانه  ال�سيف،  ف�سل 
االمتداد  م��ن  عليه  للحفاظ  امل��ع��دة  لل�سعر 

على اجلوانب ب�سبب الكهرباء ال�ساكنة.

مت�ضطيه  ل  املجعد  ال�ضعر  على  للحفاظ 
بالفر�ضاة

ين�سح  ولذلك  التك�سر،  اىل  املجعد  ال�سعر  مييل 
ا�ستخدمي  ال��ف��ر���س��اة.  بوا�سطة  مت�سيطه  ب��ع��دم 

امل�����س��ط ال��ب��ال���س��ت��ي��ك��ي م���ن اج����ل ت��رت��ي��ب ال�سعر 
املجعد. واذا رغبت دائما بان يكون �سعرك امل�سا، 
ولكن  ال�سعر،  ممل�س  بوا�سطة  متلي�سه  بامكانك 
املفرط  اال�ستخدام  الن  ا�ستخدامه  يف  تبالغي  ال 
مبمل�س ال�سعر قد ي�سبب �سررا ج�سيما يف ال�سعر 

وحتى انه قد يغري من لونه.

جتنبي �ضبغ �ضعرك بالوان متطرفة
به  تلحقني  فانك  �سعرك  لون  بتغيري  قمت  كلما 

ال�سرر،
باوقات  ال�سعر  ل��ون  تغيري  ب��ع��دم  ين�سح  ل��ذل��ك   

متقاربة.
 يو�سي اطباء اجللد ب�سبغ ال�سعر بالوان مماثلة 

للون ال�سعر الطبيعي ولي�س �سدها متاما.

حافظي على �ضعرك من ا�ضعة ال�ضم�س
ال�سنة،  ك��ل ف�سول  البيت يف  م��ن  ك��ل خ��روج  قبل 
ي��ن�����س��ح ب��ا���س��ت��خ��دام م�����س��ت��ح�����س��رات ال�����س��ع��ر التي 
ع��ام��ل احلماية  م��ن  ع���ال  ع��ل��ى م�ستوى  حت��ت��وي 

.SPF ال�سم�سية

حو�س  اىل  الببدخببول  قبببببل  �ببضببعببرك  بللي 
ال�ضباحة او البحر

ميت�س ال�سعر املبلل كمية اقل من املواد الكيميائية 
قبل  ول��ذل��ك  اجل���اف.  بال�سعر  مقارنة  واالم���الح 
الدخول اىل املياه يف البحر او يف حو�س ال�سباحة 
ين�سح برتطيب ال�سعر ومن ثم الدخول او ميكن 

ا�ستخدام قبعة البحر.

عالج ت�ضاقط ال�ضعر
مم��ك��ن ال��ت��خ��ف��ي��ف م���ن ت�����س��اق��ط ال�����س��ع��ر بف�سل 
اخلريف ، و ذلك عن طريق عمل تدليك م�ستمر 
ل��ف��روة ال��راأ���س ب��اأ���س��اب��ع ال��ي��د مل��دة خم�س دقائق 
فرور  و  الب�سيلة  تقوية  على  ذل��ك  �ساعد  يومياً، 

الراأ�س و ي�ساعد بتن�سيط الدورة الدموية .
االإ�سرتخاء و التقليل من حدة التوتر و الع�سبية 

النجمة من ظروف احلياة .
يف اأثناء احلمل حاويل تهدئة نف�سك و ال تفكري 
يزيد  بذلك  اأن  حيث  كثريا�س  ال�سعر  بت�ساقط 
من االأمر �سوءاً ، فقط حافظي على نظام غذائك 
و  بدائله  و  ال�سمك  خ�سو�ساً  و  املتوازن  ال�سحي 

الكال�سيوم .
الغذاء اجليد املتنوع لالأم املر�سعة كامل العنا�سر 
الغذائية مع الرتكيز على االأغذية املحتوية على 

الزنك و زيت ال�سمك و اللحوم احلمراء .
حتدث  التي  القا�سية  الغذائية  احلميات  جتنب 

ال�سرر بدورها لكامل اجل�سم و ت�سعف بنيته .
بغ�ستخدام  لالأعلى  االأ�سفل  من  ال�سعر  مت�سيط 
اأف���راد  م��ن  ف��رد  ك��ل  و  اأ���س��ن��ان عري�سة  ذو  م�سط 
لتجنب  خا�س  م�سط  له  يكون  اأن  يجب  العائلة 

اإنتقال العدوى بالق�سرة اأو اي م�ساكل جلدية .
عمل حمامات زيت ب�سكل اأ�سبوعي منتظم ب�سرط 
اأن ال حتتوي على املواد الكيماوية بل تقت�سر على 
و  الغار  و  الزيتون  زيت  مثل   ، الطبيعية  الزيوت 

اخلروع .
التي  ال�سعر  م��ل��ون��ات  و  ال�����س��ب��غ��ات  م��ن  التقليل 
اإ���س��ت��ب��دال��ه��ا باحلّنة  حت��ت��وي ع��ل��ى ال��ك��ي��ن��اوي��ات و 

الطبيعية ،
اأّن احلّنة لها فوائد عظيمة و كثرية منها   حيث 
تقوية الب�سيلة و ت�سريع بنمو ال�سعر و تهدئته و 

فات و تك�سرات ال�سعر . اإزالة التق�سّ

بدون تكبد اأي تكاليف ل�ضراء امل�ضتح�ضرات

اأهم اخلطوات اليومية ل�صعر �صحي وناعم

للع�سل فوائد عديدة ال ميكن توقعها، 
م�ساد  وهو  ويرطبها  الب�سرة  يغذي 

جّيد للجراثيم، 
من  للعديد  معالج  كبل�سم  ويعمل 

امل�ساكل،
 واإن كنت تعانني من ف�ستذهلك 
النتائج مع اإ�سافة بيا�س البي�س 

.E والفيتامني
بكونه  ال��ب��ي�����س  ب���ي���ا����س  ي��ت��م��ي��ز 
الفيتامينات  م��ن  بالعديد  غني 
وال�سيلينيوم  الريبوفالفني  مثل 

 ،A والفيتامني
على  ويعمل  للكوالجني  وم�����س��در 
الب�سرة وتزداد  امل�سام و�سد  ت�سييق 
ف��ع��ال��ي��ت��ه اأك����ر م���ع اإ����س���اف���ة بع�س 

املكونات الطبيعية االأخرى.
الفيتامني  ي�ساعد  اأخ��رى  ناحية  من 
ال�سم�س  اأ�سعة  �سد  احلماية  على   E

ا: واأي�سً
- احلد من االإحمرار.

ال���ف���وق  اأ�������س������رار اال�����س����ع����ة   -
بنف�سجية.

- يكافح �سرطان اجللد.
- يقلل حروق ال�سم�س.

- يقلل التورم.
- يخفف ت�سبغات اجللد.

االأوع������ي������ة  -ن������ظ������ام  ُي����ح���������س����ن   -
الدموية.

املكونات:
الفيتامني  اأق��را���س  ل��وح��ة م��ن   -

.E
- ع�سل.

- بيا�س بي�سة.

طريقة التح�ضري:
اأق�����را������س  اأف������رغ������ي حم����ت����وى   -

.E الفيتامني
البي�س  ب��ي��ا���س  اإل��ي��ه��ا  اأ���س��ي��ف��ي   -

وملعقة من الع�سل.
- اخلطي املكونات جيًدا وطبقيها 

على املناطق املحيطة بالعينني.
 10 ملدة  يتفاعل  القناع  اتركي   -

دقائق ثم ا�سطفي باملاء الفاتر.

قناع الع�صل والفيتامني E يخل�صك من الهالت ال�صوداء

مـــــــــــــر�أة
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الدنيا(؟ )�سندوق  فيلم  يف  دورك  عن  • ماذا 
ال�سندوت�سات  بائعة  )زب���ادي(  �سخ�سية  اأج�سد   -
ال�سعبية التي تعمل على عربة يف اإحدى احلارات، 
تربطها عالقة عاطفية ب�سخ�س يعي�س معها يف 

نف�س احلارة.
ال�سخ�سية؟ اأداء  يف  �سعوبة  وجدت  • هل 

تفا�سيلها،  من  تنبع  ال�سخ�سية  �سعوبة   -
اأنها جميلة جدا، لكنها يف  )زب��ادي( تعلم 
كبائعة  ال�����س��ارع  يف  تعمل  ال��وق��ت  نف�س 
�سعبية، لذلك تظهر اأحيانا ب�سخ�سية 
اأخرى تظهر  اأحيانا  ناعمة رقيقة، 
اأحد،  فيها  يطمع  ال  حتى  قوية 
انها �سخ�سيتان متناق�ستان اأو 

باالأ�سح �سخ�سية مركبة.
الفيلم؟ ر�سالة  • ما 

يتناول  اجتماعي،  الفيلم   -
جمموعة من الق�س�س التي 
املجتمع،  ط���ب���ق���ات  ك����ل  مت�������س 
الذين  ت��ع��ام��ل  ط��ري��ق��ة  ي��و���س��ح 
ينتمون ل�سرائح طبقية خمتلفة مع 

مواقف احلياة.
الثالث  اجل��زء  يف  دورك  ترين  كيف   •

من م�سل�سل )ن�سيبي وق�سمتك(؟
الطماعة  )م����روة(،  �سخ�سية  ج�سدت   -
االنتهازية املتطلعة، التي ت�سعى للزواج 
من والد �سديقتها امللياردير طمعا يف 

ماله، �سمن ق�سة )من طفى النور(.
الفعل؟ ردود  كانت  • كيف 

- احلمد هلل حققت جناحا كبريا، الأن 
�سخ�سية )مروة( ا�ستفزت اجلمهور 
تكون  اأحيانا  معها،  تفاعل  ال��ذي 
جادة،  اأخ���رى  واأح��ي��ان��ا  كوميدية 
ال��ب��ع�����س ع��رب مواقع  ه��اج��م��ن��ي 
املختلفة،  التوا�سل االجتماعي 
وو������س�����ف�����وين ب����االن����ت����ه����ازي����ة 
ي�������دل على  وامل�������ادي�������ة، مم�����ا 
اإق��ن��اع اجلمهور  جن��اح��ي يف 
يف  وجن��اح��ي  ب�سخ�سيتها 

تقدميها.

خاللها؟ من  بتقدميها  قمت  التي  الر�سالة  • ما 
لالإيقاع  وجمالها  اأن��اق��ت��ه��ا،  بنف�سها،  تهتم  جميلة،  ف��ت��اة  )م����روة(   -
�سخ�سية  ه��ذه  وال��ث��ورة،  امل��ال  يف  طمعا  تتزوجهم  االأغنياء،  بالرجال 
لهذا  ر�سالة  امل�سل�سل  كان  لهذا  لالأ�سف،  الواقع  يف  موجودة  حقيقية 
النهاية ولن  اأنه منوذج �سيئ �سيخ�سر كل �سيء يف  الن�ساء،  النوع من 
زوجها  ي��د  على  امل�سل�سل  نهاية  يف  )م���روة(  ط��رد  مت  اإذ  ب�سيء،  يفوز 

وخ�سرت كل �سيء وف�سلت خطتها يف اال�ستيالء على اأمواله وثروته.
املال  يف  طمعا  ال���زواج  يف  يفكرن  ال��الت��ي  للفتيات  تقولني  م��اذا   •

ولي�س من اأجل اال�ستقرار؟
- اأهم �سيء يف الزواج هو احلب، التفاهم، املودة، االحرتام، والكرامة، 
هذه اأمور اأ�سا�سية حتى ي�ستمر احلب والزواج، اإما الزواج من اأجل املال 

فهذا لي�س زواجا وال حبا، بل �سفقة وبزن�س،
 من يفكرن بهذه الطريقة لن ينجحن اأبدا يف حياتهن ولن يح�سلن 

على �سيء يف النهاية،
ال�سعادة،  �سيفقدن  االأم��وال  باحل�سول على  لو حققن حلمهن   حتى 

اال�ستقرار، اإح�سا�سهم باحلب، ال�سعادة ال تتحقق بدون حب.
�سامح  الفنان  مع  �سورتك  اأثارته  الذي  اجلدل  مع  تعاملت  • كيف 

ال�سريطي؟
التمثيل  يف  طويلة  خ��ربة  �ساحب  الأن���ه  معه  بالعمل  ج��دا  �سعدت   -

والفن، 
اأما فيما  كان بيننا ان�سجام ظهر على ال�سا�سة وزاد من جناح ال��دور، 
امل�سل�سل،  كوالي�س  يف  برفقته  واأن��ا  ن�سرتها  فقد  ال�سورة  بهذه  يتعلق 

كتبت عليها )زوجي حبيبي(، 
واتهامات  ب��ردود فعل  اأننا تزوجنا فعال، لذا فوجئت  فظن اجلمهور 
اأنني تزوجت من رجل يف عمر وال��دي من اأجل امل��ال، مل اأغ�سب من 

التعليقات، بل �سعدت بها جدا،
 �سعرت بتفاعل النا�س مع امل�سل�سل.

هذا؟ حدث  ملاذا  جدال،  كواكب(  )الراق�سة  �سخ�سية  اأثارت  • اأي�سا 
- ق��دم��ت ال�����س��خ�����س��ي��ة ف���ى م�����س��ل�����س��ل)زل��زال(، اع��ت��ربه��ا م���ن اأق���رب 
ال�سخ�سيات الفنية لقلبي الأنها جريئة، قوية، ومميزة للغاية، �سنعت 

لنف�سها جمتمعا خا�سا، 
حكمته، واأ�سبحت رئي�سته، لعبت دور الرجل واملراأة يف احلياة، تعمل، 

تكافح، تتخذ قرارات �سعبة وحادة، وتتحكم يف عملها.
اأحببتها؟ • ملاذا 

- حبي لها كان نابعا من حبي لنموذج املراأة القوية، اأمتنى اأن تكون كل 
�سيدة وكل امراأة يف العامل منوذجا الإمراة قوية و�ساحبة قرار وغري 

تابعة الأحد، ال اأحب اأن تكون املراأة مك�سورة اأو �سعيفة.
ال�سخ�سية؟ هذا  لك  متثل  • ماذا 

- ال�سخ�سية اأثارت جدال كبريا، حققت جناحا مل اأتوقعه، تفاعل معها 

اجلمهور باإيجابية، تلقيت العديد من التعليقات التي تدل على جناح 
اأعتربه مبثابة حمطة فا�سلة يف  ال��دور، احلمد هلل على هذا النجاح 

م�سواري الفني.
الفني؟ العمل  جناح  عوامل  • ما 

العمل والدور،  النجاح يتوقف على عدة عوامل، بداية من اختيار   -
ال�سخ�سية  وتركيزه يف  املمثل يف عمله  يبذله  ال��ذي  باملجهود  م��رورا 

حتى تخرج للجمهور ب�سورة جيدة وقوية.
وتاألقك؟ جناحك  عن  • ماذا 

- حبي الختيار االأدوار اجلريئة واملختلفة، الأنها بال �سك �ستكون اأدوارا 
مميزة، ب�سكل عام اأحب االأدوار وال�سخ�سيات اجلريئة، اأحب اخلروج 

عن املاألوف يف التمثيل واأكرة النمطية واالأدوار التقليدية.
املقبل؟ رم�سان  يف  دراميا  �ست�ساركني  • هل 

وتاأليف  اإخ��راج  من  )الربن�س(  م�سل�سل  ت�سوير  على  حاليا  اأعكف   -
حممد �سامي الذي ر�سحني لهذا العمل، 

خمرج متميز كل اأعماله حظيت بنجاح كبري وله ا�سم براق يف عامل 
االإخراج.

لل�سخ�سية؟ حم�سك  الذي  • ما 
- ق�سة امل�سل�سل رائعة، �سخ�سيتي خمتلفة متاما عما قدمته من قبل، 

اأمتنى اأن تنال اإعجاب اجلمهور.
التمثيل؟ اإىل  ال�سيدلة  مهنة  من  انتقالك  �سبب  • ما 

االآن،  حتى  بها  اأعمل  �سيدلية  اأمتلك  االأ�سا�سية،  مهنتي  ال�سيدلة   -
اأثبت  اأن  اأح��اول  الفنية،  املوهبة  اأمتلك  الأنني  التمثيل  جمال  دخلت 

نف�سي باأعمايل واأدواري املختلفة.
دراميا؟ حمظوظة  نف�سك  ترين  • هل 

القبيلة  زعيم  بنت  )اأج��وج��ا(  �سخ�سية  قدمت  اذ  ج��دا،  حمظوظة   -
ال�سومايل، 

مع عادل اإمام يف م�سل�سل )فرقة ناجي عطاهلل(، كان اأول واأهم اأدواري 
الأنه عمل كبري وحظي بنجاح ال مثيل له.

ال�سينما؟ عن  • ماذا 
- �ساركت يف فيلم )االأمل��اين(، الذي حقق جناحا كبريا جدا، ج�سدت 
اأحالم  وال  مطالب  ال  التي  الرقيقة  الطيبة  )حبيبة(  �سخ�سية  فيه 

لها، تطيع والدها،
 لهذا اأرى نف�سي حمظوظة جدا يف ال�سينما اأي�سا.

وال�سيدلة؟ التمثيل  بجانب  هواياتك  • ما 
اأي�سا اليوغا  اأتعلمه حاليا بدرو�س خا�سة،  - اأحب الرق�س ال�سرقي، 

والريا�سة.
و�سفاته؟ الفلكي  برجك  • ما 

اأ�سعر  وال�سحف  الكتب  يف  ال��ربج  �سفات  اأق���راأ  عندما  العقرب،  ب��رج 
وكاأنها ُكتبت من اأجلي، جميعها تنطبق علي حرفيا.

اأحمد اأبو ه�صيمة يحقق 
حلم يا�صمني �صربي

تتواىل مفاجاآت يا�سمني �سربي التي اأعلنت خطبتها اإىل رجل االأعمال اأحمد اأبو ه�سيمة خالل 
الفرتة املا�سية، بعد الكثري من االأخبار عن عالقتهما التي احتّلت �سفحات االنرتنت يف الفرتة 

املا�سية.

خط اأزياء
كانت يا�سمني �سربي قبل فرتة قد اأعلنت يف لقاء تلفزيوين عن رغبتها يف 

اأن ي�سبح لديها خط اأزياء خا�س بها، ولكنها ال متلك الوقت لتنفيذ 
حقيقة،  اأ�سبح  حلمها  اأن  ويبدو  احل��ايل،  الوقت  يف  امل�سروع  ه��ذا 
خا�س  م�سنع  تاأ�سي�س  على  يعمل  ه�سيمة  اأب���و  اأن  ي���رتدد  حيث 

لالأزياء ليهديه خلطيبته يا�سمني �سربي مبنا�سبة خطوبتهما.

حملة اإعالنية
اإعالنية  حملة  ت�سوير  �سربي  يا�سمني  اأنهت  اآخ��ر،  �سعيد  على 
مع  بالتعاون  العاملية  احللويات  �سركات  اإح��دى  مل�سلحة  جديدة 
�سركة ات�ساالت، وقد ظهرت يف كوالي�س احلملة وهي تك�سف عن 
اأ�سرارها اخلا�سة، وعن حبها للمكاملات الطويلة مع من  بع�س 

حتب.
اأما بالن�سبة اإىل مكاملات العمل، فدائماً حتر�س على اأن تكون 

مدتها ق�سرية، 
اأن تفرح مبفردها يف كثري من  اأنها اعتادت  اإىل  اأ�سارت  فيما 
الو�سط  داخ��ل  اأ�سدقاء من  لديها  لي�س  اأن  االأوق���ات، خا�سة 

الفني، ويف حال جلوئها اإىل �سخ�س ت�ساركه فرحتها ف�ستكون 
�سديقة من خارج الو�سط الفني.

باقة ورد
وكانت يا�سمني قد ن�سرت �ستوري خا�ساً لها لتك�سف عن الهدايا التي 

تلّقتها من الكثري من ال�سركات العاملية لتهّنئها بخطوبتها، وكانت الهدايا 
كلها عبارة عن باقات من الورود احلمراء مع ر�سائل تهنئة.

نهى نبيل تتخّطى الهجوم عليها 
بحملة توعية

نحو  �سهامهم  متابعون  ���س��ّوب 
الفا�سني�ستا  االأزي�������اء  ع��ار���س��ة 
خمالفتها  ب����ع����د  ن���ب���ي���ل  ن����ه����ى 
ق���واع���د احل���ج���ر ال�����س��ح��ي اإث���ر 
عودتها اأخرياً من اإحدى الدول 
االأوروب��ي��ة، حيث كانت يف زيارة 

�سريعة لفرن�سا،
جنيف  اإىل  ب��ع��ده��ا  واجت���ه���ت   
لتختم رحلتها بالعودة اإىل دولة 
احلايل  ال�سهر  ب��داي��ة  ال��ك��وي��ت 

مار�س.
اجلمهور  غ�������س���ب  اأث���������ار  وم������ا 
وج��وده��ا ب��رف��ق��ة جم��م��وع��ة من 
الكويت  بنك  لزيارة  االأ�سخا�س 
الدويل للدم اإىل جانب العديد 

من الفرق التطّوعية.
و�سع  عن  اأخبار  انت�سرت  فيما   
نهى نبيل حتت احلجر ال�سحي 
االإجباري على خلفية خمالفتها 
اأن  اأك��������دت  ل��ك��ن��ه��ا  ال����ق����وان����ني، 
واأنها  ���س��ح��ي��ح  غ���ري  امل���و����س���وع 
ب�سبب  البيت  يف  نف�سها  حجرت 
متتلكه،  ال���ذي  امل�سوؤولية  ح�س 
اأي  م��ن  اأم���ر  اأي  تتلَقّ  واأن��ه��ا مل 
ب��اأه��م��ي��ة احلجر،  ج��ه��ة ر���س��م��ي��ة 
اإىل  ال�سائعات  وطالبت مرّوجي 
ال��ك��ف ع��ن ت���داول ه��ذه االأخبار 
اأهلها  ي��خ��ي��ف  ب��ن��ح��و  ال���ك���اذب���ة 

وحمّبيها.

 فح�س الكورونا
اأ�سدرت وزارة   ويف وقت الح��ق، 
ذكرت  بياناً  الكويتية  الداخلية 
اإدخ����ال مواطنة  اأن���ه ج��رى  فيه 
ال�سحي  احل��ج��ر  اإىل  ك��وي��ت��ي��ة 
مل��خ��ال��ف��ت��ه��ا ال��ت��ع��ل��ي��م��ات وع����دم 
امل��ن��زيل كاإجراء  ال��ت��زام احل��ج��ر 
يظهر  لفيديو  ون�سرها  وق��ائ��ي 
عدم التزامها، من دون ذكر ا�سم 

نهى نبيل.
انت�سار  وبعد  الفا�سني�ستا،  لكن   
خرب و�سعها يف احلجر ال�سحي، 
تلّقت  اأن��ه��ا  اأع��ل��ن��ت  اأن  لبثت  م��ا 
كورونا  فح�س  الإج�����راء  ب��الغ��اً 
ك���اإج���راء اح�����رتازي رغ���م مرور 
اأ����س���ب���وع���ني ع���ل���ى ع���ودت���ه���ا من 

�سوي�سرا.
 

حتّدي غ�ضل اليدين
فرتة  ا�ستغّلت  نهى  اأن  وي��ب��دو   
لن�سر  امل������ن������زل  يف  وج�������وده�������ا 
ت��وع��وي��ة للحد من  ف��ي��دي��وه��ات 
عنوان  امل����ر�����س، حت���ت  ان��ت�����س��ار 
و   املنزيل"،  احل��ج��ر  "فعاليات 
"حتّدي غ�سل اليدين" واختبار 
داعيًة  اأبنائها،  اأح��د  مع  الفلفل 
وهو  اليدين  غ�سل  �سرورة  اإىل 
ال�����س��الح االأق�����وى مل��ح��ارب��ة هذا 

الفايرو�س.

ل اأحب اأن تكون املراأة مك�ضورة اأو �ضعيفة

مروة الأزيل: ال�صعادة ل تتحقق 
بدون حب

اأداء �ضخ�ضية الراق�ضة )كواكب( مب�ضل�ضل )زلزال(،  تاألقت يف 
م�ضل�ضل  ت�ضوير  حاليا  وتوا�ضل  املا�ضي،  رم�ضان  يف  عر�س  الذي 
عر�س  بداأ  كما  املقبل،  رم�ضان  يف  لعر�ضه  ا�ضتعدادا  )الرن�س( 

اأحدث اأفالمها )�ضندوق الدنيا(.
عن اأعمالها، كان مع املمثلة ال�ضابة مروة الأزيل، هذا احلوار:
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هم�س

اعداد ال�شاعر
عبد اهلل العكربي

عام - زايد

تركي الدغيلبي

ي����اط����ر و����ض���ب���ت���ك ب���ت���دري���ب 

امل���ه���اري���ب  ال����رب����د  ط������ارن  يل 

ماتخيب  ع�����ض��اك  ل��ه��ن  ال��ق��ف 

خ��م��ة ب���را����ض���ه خ��م��ت ال��ذي��ب 

خ���ل ال���ه���ب���وب ت�����روح وت��ي��ي��ب

طيب ب���ا  ط����ره  ���ض��ب��ق  وال���ل���ي 

اب���غ���ي ا�����ض����اوع ب����ك ه�����دادي

ال����ع����وادي م����ن  ذاي����������رات  يل 

واق�������ض���د ل���ق���اي���ده���ن ع���ن���ادي

وع����ل����ي����ك م���اظ���ن���ي���ه ب�����ادي

ري�������ش ���ض��ع��ي��ع ع��ق��ب امل�����ض��ادي

ي����ن����ادي ح�����زم�����ه  يف  ي����ت����م 

ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان ) طيب اهلل ثراه (  

ع��ن ال�م��ضافح وال��ضام اأع�ذرونا

                       وع��ن ال�تزاور وال��ضله وال�م�ضاير

ا�ضت�ضعرو حجم اخلطر من #كرونا

                      واأخ�ذو ل��ضحتكم ج�ميع ال�تدابر

حكمــــــــة

E-mail:xhms@hotmail.com :للتواصل

ريــتـ�يــت
 

كانت ُمفيدة �ضعر ، مو م�ضتفيدة

خبلة طموح .. وعنجهية م�ضاعر

ع�ضان ينقال ا�ضمها يف ق�ضيدة ؟

�ضارت حتّب ) 24 ( .. �ضاعر !

******

�ضّدة املقفي عن املقبل كليفة

واأنت ما ق�ضرت يف مّد الكالفة

غّن ما للب اآه يف �ضدرك طريفة

املقّفي ما ترّجعه احل�ضافة

كلنا خليفة
يببا �ببضببيببدي طبببببت يبببوم اخلبببري يف يببّدك

خّدك ك�ضى  اللي  العظيم  البيا�س  هذا 

البب�ببضببامببخ عببلببى وّدك وميببيببنببك حمببمببد 

يا )راعببي البببدار( كل الببدار لك )فببدوة(

والببقببدوة ال�ضعب  عببز  يببا  قلبك  بببيببا�ببس 

ر�ضوة مببن  و�ضيف  عببز  �ضيف  �ضيدي  يببا 

عبداهلل علي ال�سام�سي
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