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الأطفال اأكرث عر�ضة لالحتيال على الإنرتنت
اليافعني من  باأن  اأجريت م�ؤخراً يف بريطانيا،  اأظهرت درا�سة جديدة 
الربيطانيني يت�رط�ن يف اجلرائم الإلكرتونية اأكرث من اأي فئة عمرية 
اأخرى.  وقالت الدرا�سة باأن الأطفال دون �سن الثانية ع�سرة هم اأكرث 
عر�سة من غريهم ليك�ن�ا �سحايا اجلرائم الإلكرتونية، وذلك لعدم 
امتالكهم للخربة والن�سج يف هذا املجال.  كما وجد باحث�ن يف كل من 
اململكة املتحدة وه�لندا باأن اأكرث اجلرائم الإلكرتونية �سي�عاً يف وقتنا 
الإنرتنت،  عرب  الت�س�ق  يف  والحتيال  اله�ية  ب�سرقة  تتعلق  احل��ايل 
وبح�سب  اأب��داً.  ت�سل  �سلع ل  مقابل  الإنرتنت  م�ستخدم�  يدفع  حيث 
وال�ستني  اخلام�سة  اأعمارهم  تتجاوز  الذين  الأ�سخا�ص  فاإن  الدرا�سة، 
هم الأقل عر�سة لعمليات الحتيال واجلرائم الإلكرتونية، وذلك يع�د 
اإىل اأنهم اأكرث حذراً من غريهم من الفئات العمرية الأخ��رى.  وقال 
اإن" التي  بي  يف  "ن�رد  الرقمي  الأم��ن  �سركة  من  مارك��س�ن،  دانييل 
اأجرت الدرا�سة، يف ت�سريح ل�سحيفة ديلي ميل الربيطانية: "ي�ستخدم 
الأ�سخا�ص الأ�سغر �سناً اخلدمات امل�سرفية عرب الإنرتنت يف كثري من 

الأحيان، وهذا يجعلهم اأكرث عر�سة لعمليات الحتيال".

الفواكه ال�ضتوائية ل�ضناعة اخلاليا ال�ضم�ضية
���س��رائ��ح رقيقة  ع��ل��ى  ال�سم�سية  م��ن اخل��الي��ا  ع��دي��دة  اأن������اع  حت��ت���ي 
م�سن�عة من مادة اأوك�سيد التيتاني�م. وتتطلب �سناعة هذه ال�سرائح 

درجات حرارة مرتفعة وتكن�ل�جية متط�رة وتكلفة باهظة.
ولكن باحثني من جامعة ديلفت للتكن�ل�جيا يف ه�لندا ابتكروا تقنية 
ع�س�ية متاماً ل�سناعة هذه ال�سرائح بدرجات حرارة منخف�سة ن�سبياً، 

عرب ا�ستخدام انزميات م�ستخل�سة من ف�اكه ا�ست�ائية.
وا�ستخدم فريق الدرا�سة انزميا يحمل ا�سم "بابني"، ويتم ا�ستخال�سه 
من ثمار فاكهة الباباي ال�ست�ائية، من اأجل �سناعة �سرائح رقيقة يف 
درجات حرارة ل تتجاوز حرارة الأفران املنزلية التقليدية، حيث يتم 
جتفيف �سرائح الفاكهة وتبخري ال�س�ائل التي بداخلها، بحيث يك�ن 
الناجت �سرائح عالية امل�سامية من مادة التيتانيا، وهي نف�ص املادة التي 
"تيك  الإلكرتوين  امل�قع  ونقل  ال�سم�سية.  اخلاليا  �سناعة  يف  تدخل 
ماكميالن  دنكان  الباحث  عن  التكن�ل�جيا  يف  املتخ�س�ص  اإك�سبل�ر" 
اأجهزة  احلالية  الت�سنيع  و�سائل  "تتطلب  ق�له:  ديلفت  جامعة  من 
درجة   600 اإىل  ت�سل  ح��رارة  ودرج���ات  تفريغ  وعمليات  متخ�س�سة 
اأن  واأ���س��اف  للغاية".  مكلفة  الت�سنيع  عملية  يجعل  ما  وه���  مئ�ية، 
الطريقة اجلديدة املعتمدة على النزميات الع�س�ية ت�ؤدي اإىل ت�سنيع 
تقليدية.  منزلية  اأف����ران  ويف  دق��ائ��ق،  غ�س�ن  يف  الرقيقة  ال�����س��رائ��ح 
واأ�ساف اأن تقنية الت�سنيع اجلديدة، التي من ال�سهل ا�ستخدامها على 
نطاق وا�سع، تفتح الباب على م�سراعيه اأمام �سناعة �سرائح منخف�سة 
لت�ليد  �سرائح  ت�سمح ب�سناعة  اأنها  التكلفة وبطريقة م�ستدامة، كما 

الطاقة ال�سم�سية ميكن دجمها يف ن�افذ املنازل واملكاتب".

ما هي اأف�ضل طريقة لتعقيم هاتفك؟
اأن اله�اتف املحم�لة هي من اأكرث الأدوات التي ن�ستخدمها  ل �سك 
ك�رونا  ف��ريو���ص  لنقل  خ�سبة  بيئة  ت�سكل  اأن  ومي��ك��ن  ال��ي���م،  ط����ال 
امل�ستجد.  وكانت العديد من الدرا�سات ال�سابقة قد اأظهرت اأن اله�اتف 
املحم�لة حتت�ي على كمية كببرية من اجلراثيم والبكترييا، وت�سري 
درا�سة بريطانية اإىل اأن 1 من بني كل 6 ه�اتف يحت�ي على ف�سالت 
ك�رونا،  لفريو�ص  لنقل  املحتملة  ال�سط�ح  اأح��د  يجعله  مما  ب�سرية، 
جاغدي�ص  وت��ق���ل  الأم��ري��ك��ي��ة.  ب��ست  هافينغت�ن  �سحيفة  بح�سب 
"من�سي  �ستيت  ب���ل  جامعة  يف  ال�سحة  عل�م  اأ�ستاذة  خ�ب�سانداين، 
�ساعتني ي�مياً على الأقل يف مل�ص ه�اتفنا، ومن ال�ا�سح اأنها ميكن اأن 
النا�ص ه�اتفهم".  اإذا ت�سارك  تك�ن و�سيلة لن�سر الفريو�ص، وخا�سة 
وت�سيف خ�ب�سانداين "من ال�سروري اأن يك�ن معدل تكرار تنظيف 
الهاتف قريباً من عدد مرات ا�ستخدامه. واإذا كنت ت�ستخدم هاتفك يف 
مكان مل�ث، فمن ال�سروري اأن تق�م بتعقيمه". واإذا كنت قد �سمعت 
يف  اجلراثيم  على  تق�سي  التي  البنف�سجية  ف���ق  الأ�سعة  اأجهزة  عن 
امليكروبات  من  للتخل�ص  الج��ه��زة  ه��ذه  ا�ستخدام  فيمكن  اله�اتف، 
ع��ام، ل  وب�سكل  املثالية فقط.  الظروف  الدقيقة، ولكن يف  والأح��ي��اء 
يعد ا�ستخدام اأجهزة الأ�سعة ف�ق البنف�سجية اأف�سل ممار�سة قائمة 
رخي�سة  ولي�ست  مريحة،  لي�ست  فهي  الفريو�ص.  انت�سار  ملنع  بذاتها 

وغري متاحة على نطاق وا�سع مثل املطهرات الأخرى.
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هجوم اإلكرتوين 
ي�ضتهدف مر�ضى كورونا

"ك�رونا"  ب��ف��ريو���ص  م�سابة  �سيدة  يعالج  ك��ان  ت�سيكي  م�ست�سفى  ت���ق��ف 
امل�ستجد، عن العمل، بعدما تعر�ص لهج�م اإلكرتوين.

برن�  م�ست�سفى  ف��اإن  ميل" الربيطانية،  "ديلي  �سحيفة  ذك��رت  ما  ووف��ق 
اجلامعي يجري ما ي�سل اإىل 20 اختبارا للفريو�ص ي�ميا منذ بدء تف�سي 

املر�ص.
واأ�سافت اأنه كان يحت�سن امراأة م�سنة اأ�سيبت ب�"ك�رونا" قبل اأيام قليلة.

الطبية  املن�ساأة  ح�ا�سيب  اإن  زارا،  بافيل  امل�ست�سفى  با�سم  املتحدث  وق��ال 
املر�سى، على  بيانات  ا�ستهدف  اإلكرتوين  لهج�م  م�ساء اخلمي�ص  تعر�ست 

ما يبدو ل�ستخدامها يف الأبحاث.
اأجهزة  ت�سغيل  اإع��ادة  من  امل�ست�سفى  م�ظف�  منع  مت  الهج�م،  اأعقاب  ويف 

الكمبي�تر اخلا�سة بهم اإىل حني التاأكد من �سالمتها.
لالأمن  ال�طنية  ال�كالة  اإن  بابي�ص  اأندريه  الت�سيكي  ال���زراء  رئي�ص  وق��ال 
الإلكرتوين واملعل�ماتية فتحت حتقيقا يف الهج�م الإلكرتوين الذي طال 

احل�ا�سيب.
رئي�سا  �ستك�ن هدفا  املن�ساآت  اإن  الإلكرتوين  الأم��ن  وق��ال متخ�س�س�ن يف 
اأزم��ة �سحية عاملية متمثلة يف  ال��ف��رتة، مع وج���د  ه��ذه  للقرا�سنة خ��الل 
بالأ�سا�ص  �سي�ستهدف�ن  املخرتقني  اأن  اإىل  م�سريين  "ك�رونا"،  فريو�ص 
بيانات امل�سابني. ي�سار اإىل اأنه مت ت�سخي�ص احلالة الأوىل امل�سابة بفريو�ص 
العدد  يرتفع  اأن  قبل  اجل��اري،  مار�ص   1 ي���م  الت�سيك  يف   "19 "ك�فيد 

الإجمايل اإىل 117 اإ�سابة.

بطولة كرة قدم يف حمب�س رونالدينيو 
اأح���د  رون��ال��دي��ن��ي��� يف  اأن حم��ن��ة  ي���ب���دو 
���س��ج���ن ال��ع��ا���س��م��ة ال��ب��اراغ���ان��ي��ة كانت 
خ�س��سا  هناك،  للنزلء  �سعادة  م�سدر 
من ع�ساق كرة القدم، وحتديدا اأ�سط�رة 

الكرة الربازيلية.
ويقبع رونالديني� )39 عاما( و�سقيقه 
اأ�سي�ص م�ريرا، داخل �سجن  روبرت� دي 
بعد  اأ�س�ن�سي�ن منذ اجلمعة،  يف مدينة 
�سفر  بج�ازي  البالد  بدخ�ل  اتهامهما 

مزورين.
اإل اأن ال�سجناء يف "املجمع املتخ�س�ص"، 
يف  ك�سجن  ي�ستعمل  حك�مي  مبنى  وه��� 
تخطر  مل  بفر�سة  حظي�ا  اأ�س�ن�سي�ن، 
على البال، خل��ص لقاءات كرة قدم مع 

اأف�سل لعب يف العامل �سابقا.
النزلء ب�ج�د رونالديني�  ومنذ ف�جئ 
اإقامة  ف��ك��رة  اأع��ي��ن��ه��م  مل��ع��ت يف  ب��ي��ن��ه��م، 
ما  ب��اأ���س��رع  ال�سجن  ق��دم يف  ك��رة  بط�لة 
ميكن، حتى ي�سارك�ا النجم الفائز بكاأ�ص 

العامل دقائق �ستخلد يف ذاكراتهم.
�سي"  بي  "اأيه  تلفزي�ن  حمطة  وح�سب 
�سي�سارك  رونالديني�  فاإن  الباراغ�انية، 
يف بط�لة لكرة القدم مع �سباط و�سجناء 
ممن هم ف�ق ال�35 عاما، وه� ما مثل 
خربا �سارا للجميع، لكن يف ال�قت ذاته 

�سّكل مع�سلة اأي�سا.

ت�ضعـــة اأغــــذية يومـــية 
قد تقتلــــك ببـــطء �ص 23

النعناع لـعالج ال�ضداع �ضريعًا
 هل تعانني من اأمل يف الراأ�ص؟ وهل ي�سبب لك الت�تر اأو التعب والإجهاد اأو 

ال�سيام �سداعاً يف الراأ�ص؟
اأول  عند  ا�ستخدميه  ب�سرعة.  الأمل  على تخفيف  كفيل مب�ساعدتك  النعناع 

اإ�سارة اأمل. كيف؟
النعناع الفلفي ه� ن�ع هجني من النعناع املدبب وحبق املاء، ميتلك خ�سائ�ص 

مهدئة ت�ساعد على ت�سكني الأمل وي�ستهر مبحاربته ل�سداع الراأ�ص.
فّعال  الفلفي  للنعناع  الأ�سا�سي  العطري  الزيت  اأّن  �سريرية  درا�سة  واأثبتت 
الناجت  ال��راأ���ص  اأمل  لتخفيف  البارا�سيتام�ل  م��ن  ملغم   1000 ي��ع��ادل  مب��ا 
عن الت�تر. ولدى و�سعه على اجللد يعمل ب�سكل فّعال وكاأنه "مكعب ثلج" 

لتخفيف الأمل. وخالل ب�سع ث�ان ي�سعر الإن�سان بالراحة.
خمفًفا  الأ�سا�سي  العطري  النعناع  زيت  من  نقطتني  الأ�سبع  على  • �سعي 

بالقليل من اأي ن�ع من الزيت النباتي  زيت الزيت�ن اأو زيت عباد ال�سم�ص.
اإىل  الزيت  يتغلغل  دائرية لكي  الراأ�ص بحركات  جانبي  اأو  اجلبهة  دلكي   •

اجللد.
و�سع زيت النعناع الفلفي قريباً من العينني لأنه ي�سبب تهيجهاً  • احذري 

واغ�سلي يديك جيداً بعد النتهاء.
ا�ستلقي يف مكان هادىء وبارد اإىل اأن تنتهي اأزمة ال�سداع. اأمكن،  • واإذا 

مالحظة: ل ُي�ستخدم لالأطفال والن�ساء احل�امل اأو املر�سعات اأو الأ�سخا�ص 
الذين يعان�ن من ن�بات ال�سرع.

يف  الك���ل  يف�سل�ن  ال��ذي��ن  م��ن  ال�سخ�ص  ك���ان  اإذا  اأم���ا 
اأن ي��اأك��ل يف ال�����س��ب��اح، ث��م يدخل  ال�����س��ب��اح يف الأف�����س��ل 
ال�سيام ملدة 16 �ساعة، واأي�سا ب�س�رة متقطعة، على اأن 

ياأكل فقط خالل وقت حمدد داخل 8 �ساعات.
والهدف من تلك النظرية على ما يبدو تقليل الفرتات 
اإن  حتى  الأك��ل  على  خاللها  ق��ادرا  الإن�سان  يك�ن  التي 
كان غري جائع، وهي الفرتات التي ت�ستغل ب�سكل �سيئ 
اأن ال�سيام يعمل على �سبط  اأغلب الأحيان. واعترب  يف 
اأن  اإذ  امل��ع��دة،  ال��داخ��ل، وخا�سة يف  م��ن  اأو���س��اع اجل�سم 
المتناع عن الطعام ينظف اجل�سم. لكن الأمر الأ�سعب 
م�اجهة  ميكن  كيف  ه���  ذل��ك  فعل  يف  ال��راغ��ب��ني  على 

اجل�ع؟، يت�ساءل اخلبري الأمريكي.
على  ت�سيطر  ال��ت��ي  الأط��ع��م��ة  بع�ص  ه��ن��اك  اأن  ويجيب 
الزبدة  مثل  بال�سبع،  �سع�را  اجل�سم  وتعطي  ال�سهية 

ميكن ا�ستخدامها.

خ�سارة الوزن اأ�سعب يف ال�ستاء وال�سبب؟
من  التخل�ص  اأن  اإنديا"،  اأوف  "تاميز  �سحيفة  كتبت 
ف�س�ل  باقي  يف  منه  ال�ستاء،  يف  اأ�سعب  ال��زائ��د  ال����زن 

العام.
ومن اأبرز الأ�سباب التي اأوردتها ال�سحيفة:

 - البقاء يف املنزل
ع��ن��دم��ا ي��ك���ن ال��ط��ق�����ص ب�����ارداً يف اخل�����ارج، من��ي��ل ب�سكل 
الرغبة  الدافئة، وتغيب  املنزل  اأج�اء  للبقاء يف  طبيعي 
ي�ؤثر  ما  الريا�سية،  ال�سالة  اإىل  وال��ذه��اب  اخل��روج  يف 

�سلباً على فقدان ال�زن.
 - النهار الق�سري

يق�سر النهار يف ال�ستاء، لذلك فاإن اخلروج ملمار�سة اأي 
ي�ساهم يف  م��ا  العمل، حم���دود،  م��ن  ال��ع���دة  بعد  ن�ساط 

زيادة ال�زن اأكرث.
 - تناول املزيد من الطعام

ال�ساخن  ال���ط���ع���ام  ت���ن���اول  يف  ت���زي���د  ال�����س��ت��اء  ف�����س��ل  يف 
واحلل�يات والأطعمة امل�سنعة، وب�سبب الربد تقل وترية 

احلركة، ما ي�ؤدي بدوره اإىل زيادة ال�زن.
 - ال�سطرابات العاطفية

مي��ث��ل ال�����س��ت��اء ب�����س��ب��ب اأج����ائ���ه ال��غ��ائ��م��ة، عند 
اإىل  ت����ؤدي  ال��ت��ي  وال�سلبية  ال��ك��اآب��ة  م��سم  كثريين 

تناول املزيد من الطعام للتنفي�ص هذه امل�ساعر.
واأداء  املنزل  م��غ��ادرة  رف�ص  اإىل  الكتئاب  ي���ؤدي  كما 

الأن�سطة، ما ي�ساهم يف زيادة ال�زن.

وجبات خفيفة 
عليها  العتماد  التي ميكن  الأطعمة  اأب��رز  اإليكم 
قليلة،  احل��راري��ة  �سعراتها  وتك�ن  ال�جبات  بني 

ويف نف�ص ال�قت تك�ن غنية بالألياف لت�ساعد على 
ال�سع�ر بال�سبع، وهي كما ن�سرت "الك�ن�ستل�":

الف�سار
املفيدة  بالألياف  الغنية  الأطعمة  اأب��رز  الف�سار من  يعد 
لتح�سني عملية اله�سم، وت�ساعد على ال�سع�ر بالمتالء 
حرارية  �سعرات  على  يحت�ي  اأن��ه  كما  ط�يلة،  لفرتات 
وعدم  �سحية  بطريقة  حت�سريه  ب�سرط  ولكن  قليلة، 
ا�ستخدام ده�ن كثرية، فيكفي ملعقة واحدة من الزيت 

النباتي، وكذلك عدم ا�ستخدام اإ�سافات اأخرى.

حبوب الإفطار الكاملة
اخلفيفة  ال���ج��ب��ات  م��ن  الكاملة  الإف��ط��ار  حب�ب  وتعد 
والفيتامينات  باملعادن  بغناها  تتميز  ال�قت  نف�ص  ويف 
ي�ساعد يف منح اجل�سم  والألياف ما  املفيدة  والن�س�يات 
الطاقة الالزمة له وال�سع�ر بال�سبع، ب�سرط حت�سريه 

بلنب خايل الد�سم، وعدم اإ�سافة ال�سكر اإليه.

البطاطا امل�سوية
والتي  ال��ل��ذي��ذة  ال���ج��ب��ات  اأك���رث  م��ن  امل�س�ية  البطاطا 
الأك�سدة  م�����س��ادات  واأي�����س��ا  ب���الأل���ي���اف،  ب��غ��ن��اه��ا  تتميز 
A ، C، ف�ساًل عن غناها  اأهمها فيتامني  وفيتامينات 

ب�"بيتا كريبت�زانتني" املفيد يف عالج اللتهابات املزمنة 
و"بيتا كرواتني".

الذرة
ال�سعرات  قليلة  الأطعمة  امل�سل�قة من  اأو  امل�س�ي  الذرة 
احلرارية، ومرتفعة القيمة الغذائية، فهي مفيد ل�سحة 
اأنها  كما  اله�سمي  وللجهاز  واملفا�سل  والكلى  القلب 

م�سدر مهم للفيتامينات واملعادن.

احلم�ص
احل��م�����ص غ��ن��ي ب���الأل���ي���اف ال��ت��ي ت�����س��اع��د ع��ل��ى ال�سبع، 
واحلفاظ على �سكر الدم، واأي�سا الكرب�هيدرات املعقدة 
التي تاأخذ وقت ط�يل يف اله�سم، ف�سال عن �سعراتها 
احل����راري����ة امل��ن��خ��ف�����س��ة، وغ���ن���اه ب��احل��دي��د وال���ربوت���ني 

وم�سادات الأك�سدة وحم�ص الف�ليك.

الرتم�ص
الرتم�ص اأي�سا من الأطعمة اللذيذة التي حتت�ي على 
�سعرات حرارية منخف�سة، ون�سبة مرتفعة من الألياف، 
و�سلقه  نقعه  ُي�����س��رتط  ول��ك��ن  وامل���ع���ادن،  والفيتامينات 

جيًدا.

ترامب فعل كل املحظورات
 يف خطاب الطوارئ

يتعر�ص  وا���س��ع��ة  ���س��خ��ري��ة  ح��م��ل��ة 
دونالد  الأم���ريك���ي  ال��رئ��ي�����ص  ل��ه��ا 
األقاه،  الذي  ترامب، بعد اخلطاب 
اجل��م��ع��ة، ال�����ذي حت����دث ف��ي��ه عن 
ك�رونا  ف���ريو����ص  م���اج��ه��ة  خ��ط��ة 
امل�ستجد، بالتزامن مع قيامه بكل 
املحظ�رات التي ل بد من البتعاد 
عنها لتجنب الإ�سابة بالفريو�ص.

واأع��ل��ن ت��رام��ب يف اخل��ط��اب، حالة 
انت�سار  ال�طنية مل�اجهة  الط�ارئ 
اأنها  اإىل  م�����س��ريا  ك�����رون����ا،  وب�����اء 
���س��ت��ع��زز ال��ت��م���ي��ل مل��ك��اف��ح��ة تف�سي 
�سي�سمح  ب��ذل��ك  واإن����ه  ال��ف��ريو���ص، 
ب��ت��ف��ع��ي��ل خطط  ل��ل��م�����س��ت�����س��ف��ي��ات 

ال�ستعداد للط�ارئ.
اإمكانية  �سيتيح  ذل��ك  اأن  واأو���س��ح 
 50 م��ن  يقرب  م��ا  على  احل�س�ل 
مكافحة  ل��ت��ع��زي��ز  دولر  م���ل���ي���ار 

ال�باء.
ك��م��ا ���س��ت��ت��ي��ح ه���ذه احل���ال���ة ل�زير 
وا�سعة  ج���دي���دة  ���س��ل��ط��ة  ال�����س��ح��ة، 
النطاق للتنازل عن بع�ص الق�انني 
الرعاية  م�����س��غ��ل��ي  مل��ن��ح  وال���ل����ائ���ح 

ال�سحية املزيد من املرونة.
ال�سلطات  اأن  ت���رام���ب  واأ�����س����اف 
يح�سل  اأن  ت��ري��د  ل  الأم���ريك���ي���ة 
فريو�ص  اخ��ت��ب��ار  على  الأ���س��خ��ا���ص 
اإليه،  ي��ح��ت��اج���ا  مل  اإذا  ك�����رون����ا 
الفح�ص  عمليات  اأن  اأو���س��ح  لكنه 
ال�سريع  الفح�ص  اأي�سا  �ستت�سمن 

يف ال�سارع لل�سائقني.
الرئي�ص  ك����ان  ال�����ذي  ال����ق���ت  ويف 
ي���ت���ح���دث ع����ن خطة  الأم������ريك������ي 
م����اج���ه���ة ك�����رون����ا، والإج���������راءات 
ال�������س���روري���ة ل��ت��ج��ن��ب ال����ع����دوى، 
�سبطته الكامريات وه� يق�م بكل 

ما ل ينبغي القيام به.
ترامب  مل�������ص  اخل����ط����اب،  وخ������الل 
امل���ي���ك���روف����ن وامل��ن�����س��ة ع�����ددا من 
امل����رات، ك��م��ا اأن���ه ���س��اف��ح ع���ددا من 
التعليمات  متجاهال  الأ�سخا�ص، 

ال�سحية الأ�سا�سية.
الأط������ب������اء يف ظل  ح������ذر  وط�����امل�����ا 
اأيدي  انت�سار ك�رونا من مالم�سة 
داعني  الأ�سطح،  حتى  اأو  الآخرين 
اأو  ال��ي��دي��ن  ت��ع��ق��ي��م  ����س���رورة  اإىل 
الإ�سابة  لتجنب  ب�سرعة  غ�سلها 

بالفريو�ص.
املحرجة،  ال��ل��ق��ط��ات  اإح�����دى  ويف 
اأحد  لي�سلم على  ي��ده  ت��رام��ب  م��د 
مالم�سة  رف�ص  الذي  الأ�سخا�ص، 
منه مبرفقه،  واق��رتب  ترامب  يد 
لل�سالم  ج����دي����دة  ط���ري���ق���ة  وه�����ي 
الأ�سخا�ص  م���ن  ال��ك��ث��ري  ي��ت��ب��ع��ه��ا 

لتجنب مالم�سة اأيدي الآخرين.
ترامب  اب��ت�����س��م  امل����ق���ف،  وخ�����الل 
مرفقه  و���س��رب  احل���رج،  ليتجنب 
ال�س�رة  اأن  اإل  ال�سخ�ص،  مبرفق 
ك���ان���ت ك���اف���ي���ة ل��ت��ث��ري م����ج���ة من 
الت�ا�سل  م���اق��ع  ع��ل��ى  ال�سخرية 

الجتماعي.

بطريقة �ضهلة وجديدة.. كل ما تريد 
واخ�ضر من وزنك

لطاملا ي�سدد خرباء التغذية على اأهمية اختيار نوعيات معنية من 
اأراد ال�سخ�ص خ�سارة وزنه الزائد، لكن واحدا  الأغذية، يف حال 

من هوؤلء اخلرباء خرج عن تلك القاعدة املاألوفة.
ويقول خورخي كروز، خبري التغذية الذي يعتمد عليه العديد من امل�ساهري 

يف الوليات املتحدة، اإنه يف و�سع الإن�سان اأن يخ�سر رطال 45 % من الكيلوغرام 
من دهون البطن يوميا اإذا اتبع طريقته

ال�سيام يف  الأمر يعتمد على  نيوز" اأن  "فوك�ص  ل�سبكة  ويو�سح كرزو يف حديث 
فرتات متقطعة خالل اليوم، مينع فيها منعا باتا تناول الطعام.

اإذا كان ال�سخ�ص من الذين يف�سلون تناول الطعام يف  اإنه  اأمثلة، فقال  واأعطى 
امل�ساء، في�ستح�سن تناول الوجبة عند مغيب ال�سم�ص، ثم ي�سوم لنحو 16 �ساعة، 

لكن لي�ص ب�سكل م�ستمر، بل على فرتة متقطعة، ت�سمل النوم.
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برئا�سة نورة الكعبي

جمل�س جامعة زايد يعتمد الربامج الأكادميية يف مرحلتي البكالوريو�س واملاج�ضتري

مفهوم جديد للمنتجات الزراعية املحلية 

توظيف تقنيات متطورة للزراعة املائية احلديثة

تت�سمن براجمًا وور�ص عمل تدريبية وجلانًا للوقوف على جاهزية املدار�ص اخلا�سة 

هيئة ال�ضارقة للتعليم اخلا�س تطلق مبادرة »مدار�س ال�ضارقة ت�ضتعد«

•• دبي -  الفجر

عقد جمل�ص جامعة زايد اجتماعه الأول للعام 2020 
برئا�سة معايل ن�رة بنت حممد الكعبي وزيرة الثقافة 
فرع  يف  وذل���ك  زاي����د،  ج��ام��ع��ة  رئي�سة  امل��ع��رف��ة  وتنمية 

اجلامعة بدبي.  
ح�����س��ر الج���ت���م���اَع ك���ٌل م���ن م��ع��ايل ����س���ارة ب��ن��ت ي��سف 
رئي�ص  ن��ائ��ب  املتقدمة  للعل�م  دول���ة  وزي���رة  الأم����ريي، 
البل��سي،  اإ�سماعيل  نا�سر  و�سعادة  اجلامعة،  جمل�ص 
امل�ساعد  وال�كيل  بالإنابة  املجتمع  تنمية  وزارة  وكيل 
النا�سر  عبد  و���س��ع��ادة  الجتماعية،  ال��رع��اي��ة  ل�����س���ؤون 

ب�زارة  القت�سادية  لل�س�ؤون  ال�زير  م�ساعد  ال�سعايل 
الها�سمي  �سذى  و�سعادة  ال��دويل،  والتعاون  اخلارجية 
مدير اإدارة مركز حممد بن را�سد لالبتكار احلك�مي، 
و�سعادة حميد مطر �سامل الظاهري، الرئي�ص التنفيذي 
للمعار�ص  ال���ط��ن��ي��ة  اأب����ظ���ب���ي  ���س��رك��ة  ل��ل��م��ج��م���ع��ه، 
رئي�ص  ن��ائ��ب  غبا�ص  �سعيد  م��رمي  و���س��ع��ادة  )اأدن���ي���ك(، 
جمل�ص اإدارة �سركة اأب�ظبي لال�ستثمار، وال�سيد �سعيد 
اأع��م��ال، و د. روب���رت ويالن،  �سلطان ال��ظ��اه��ري، رج��ل 
ال�سرتاتيجي،  التخطيط  يف  وخ��ب��ري  ف��خ��ري  اأ���س��ت��اذ 
جمل�ص  اأع�ساء  اأع��م��ال،  رج��ل  النجار،  ح�سن  وال�سيد 
اجلامعة  مديرة  الي��سف  بهجت  والدكت�رة  اجلامعة، 

بالإنابة. 
باأع�ساء  ب���داي���ة الج��ت��م��اع  ال��ك��ع��ب��ي يف  ن�����رة  ورح���ب���ت 
يق�م�ن  ال��ت��ي  املخل�سة  ب��اجل��ه���د  م�����س��ي��دًة  امل��ج��ل�����ص، 
الذي حتققه  التقدم  لتعزيز  الدوؤوبة  وم�ساعيهم  بها، 
اجلامعة على خمتلف الأ�سعدة، الأكادميية والبحثية 
مل�سرية  املت�ا�سلة  ومتابعتهم  واملجتمعية،  والإداري����ة 

اجلامعة. 
النجار،  ال�������س���اب ح�����س��ن  الأع����م����ال  ك��م��ا ه���ن���اأت رج����ل 
اأحد  ب��اع��ت��ب��اره  باملجل�ص،  ج��دي��داً  ع�����س���اً  لن�سمامه 
ال�����س��ب��اب ال��ث��الث��ة وال��ث��الث��ني ال��ذي��ن اع��ت��م��د جمل�ص 
اإدارة  جمال�ص  اإىل  لل�سباب  كممثلني  �سمهم  ال����زراء 

اجلهات الحت��ادي��ة، معربة عن تطلعاتها لأْن ترى يف 
يف  الناه�سة  ال�سباب  ل���روح  متثياًل  وهمته  حما�سته 

الأجيال الإماراتية اجلديدة.
مديرة  ل�سعادة  تقدميي  ع��ر���ص  على  املجل�ص  ��ل��ع  واطَّ
اجلامعة ب��الإن��اب��ة ح���ل م��ا مت اإجن���ازه خ��الل الف�سل 
للجامعة  ال�سرتاتيجية  والأه���داف  احل��ايل  الدرا�سي 
خمتلف  على  الأداء  تط�ير  وخطط  املقبلة  للمرحلة 
الت�سغيلية للجامعة  امليزانية  الأ�سعدة، وكذلك ناق�ص 

واخلطط املقرر تنفيذها يف الفرتة املقبلة.  
واأقر املجل�ص الربامج الأكادميية التي تقدمها اجلامعة 

لطلبتها يف مرحلتي البكال�ري��ص واملاج�ستري. 

•• دبي - الفجر

يف الزراعة املائية  فارمز‘،الرائدة  ’اأرميال 
الإمارات  دول��ة  يف  للخ�ص  املنتجني  واأك��رب 
ت�ستخدم مفه�ماً رائداً وجديدا للمنتجات 
امل��ح��ل��ي��ة ع��رب ت���ظ��ي��ف تقنيات  ال��زراع��ي��ة 
زراعية متط�رة ت�سمل نظم الزراعة املائية 
املناخية،  ال��ع���ام��ل  يف  التحكم  احل��دي��ث��ة، 
امل��ح��ل��ي، حيث  وال��ت���ري��د  ،التعبئة  الن��ت��اج 
التجاري  الإن��ت��اج  يف  ن�عية  ق��ف��زة  حققت 
اإذ  وت���زي��ع��ه،  وت��غ��ل��ي��ف��ه  وال��ك��رن��ب  للخ�ص 
 1.6 اإىل  حالياً  الإنتاجية  قدرتها  ت�سل 
ملي�ن راأ�ص خ�ص، اأي ما يعادل 330 طن 
�سن�ياً. وت�ا�سل ال�سركة التزامها بت�فري 
حمليا،  مزروعة  طازجة،  زراعية  منتجات 
عالية اجل�دة و خالية متاما من املبيدات 

الزراعية.
وتتميز دولة الإم��ارات عاملياً بتبنيها لنهج 
يجمع بني القيم الأ�سا�سية لإرثها الزراعي 
واأح����دث الب��ت��ك��ارات وال��ت��ق��ن��ي��ات. ويف هذا 
ال�سياق، ت�يل وزارة التغري املناخي والبيئة 
اه��ت��م��ام��اً ك���ب���رياً ل��ت��ع��زي��ز الع���ت���م���اد على 
والتحكم  التربيد  وتقنيات  املائية  امل���زارع 

املتمثلة  التحديات  على  للتغلب  امل��ن��اخ  يف 
ال�ساحلة  والأرا���س��ي  املائية  امل����ارد  بندرة 
للزراعة ومل�حة املياه اجل�فية والظروف 
البيئية ال�سعبة وتكاليف الإنتاج املرتفعة. 
جاهدًة  فارمز‘  ’اأرميال  ت�سعى  وب��دوره��ا، 
معايري  وو���س��ع  العملية  ب��ه��ذه  ل��الرت��ق��اء 
جديدة للقطاع الزراعي يف دولة الإمارات.
عامني  متخ�س�ص  فريق  اأم�سى  وقد  هذا 
اإىل  لل��س�ل  والتط�ير  البحث  جمال  يف 
الزراعية  وال���س��ال��ي��ب  ال��ت��ق��ن��ي��ات  اأف�����س��ل 
وال���ظ���روف امل��ن��اخ��ي��ة الأم���ث���ل ق��ب��ل ح�ساد 
ومنذ  اأول حم�س�ل يف اأغ�سط�ص 2018. 
’اأرميال فارمز‘ نهجاً  ذلك احلني، ط�رت 
حمدداً لزيادة الإنتاج ب�سكل مت�سارع لتلبية 
اح��ت��ي��اج��ات ال�����س���ق امل��ح��ل��ي ح��ت��ى و�سلت 
ال�قت احلايل  النتاجية يف  الزيادة  ن�سبة 
لفتتاح  ح��ال��ي��اً  وت�ستعد   .   250% اإىل 
الأول  الربع  اأب�ظبي يف  من�ساأة جديدة يف 
مزرعة  �ست�سم  وال��ت��ي   ،2021 ع��ام  م��ن 
خ�����ص م��ت��ط���رة وم����ؤمت���ت���ة ب��ال��ك��ام��ل على 
امتداد اأكرث من 3 هكتارات، لتك�ن بذلك 
اأكرب م�سروع زراع��ي عايل التقنية يف دول 

اخلليج العربي.

املنتج  بت�سليم  فارمز‘  ’اأرميال  وت��ل��ت��زم 
ال���زراع���ي م��ب��ا���س��رًة ع��ق��ب احل�����س��اد، بدون 
اأو م���ع احل���د الأدن�����ى م���ن ال����ق���ت ال���الزم 
لتزويد  وذل�����ك  ال�����س��ح��ن،  اأو  ل��ل��ت��خ��زي��ن 
امل�ستهلكني مبنتجات طازجة ونكهة معززة 
وق��ي��م��ة غ��ذائ��ي��ة اأك�����رب، ف�����س��اًل ع���ن مدة 
التقنيات  ه��ذه  و�ست�فر  اأط����ل.  �سالحية 
معق�لة  وباأ�سعار  �سحية  اأغذية  املتط�رة 
الهتمام  ����س����ء  يف  ���س��ي��م��ا  ول  ل��ل��ج��م��ي��ع، 
امل��ت��زاي��د ب��الأم��ن ال��غ��ذائ��ي يف دول جمل�ص 

التعاون اخلليجي.
�ساه،  اأف���ري  ال�سيد  ق���ال  ال�����س��دد،  ه���ذا  ويف 
الرئي�ص التنفيذي وم�ؤ�س�ص �سركة ’اأرميال 
فارمز‘: "نحن يف ’اأرميال فارمز‘، نهدف 
ج�دة  ذات  حم��ل��ي��ة  م��ن��ت��ج��ات  ت���ف��ري  اإىل 
وتعزز  للم�ستهلكني،  عالية  وقيمة غذائية 

من احلياة ال�سحية يف دولة الإمارات".
وب����دوره����ا، ق��ال��ت ال�����س��ي��دة رات�����س��ان��ا �ساه، 
املديرة وامل�ؤ�س�سة امل�ساركة ل�سركة ’اأرميال 
معظم  ي���غ���ف���ل  ع�������ام،  "ب�سكل  فارمز‘: 
حملية  املحا�سيل  اأن  حقيقة  امل�ستهلكني 
اإنتاجها  يتم  التي  تلك  �سيما  ول  الإن��ت��اج، 
اأعلى  منتجات  ت�فر  ل  امل��ائ��ي��ة،  امل���زارع  يف 

ج�دًة فح�سب، اإمنا اأ�سعاراً خمف�سة اأي�ساً، 
�س�اء من  للعمالء  ما ي�فر قيمة جمزية 
ال�سركة  وتعتزم  امل�ستهلكني".  اأو  التجار 

قريباً  امل��ع��ل���م��ات  م��ن  امل��زي��د  ع��ن  الك�سف 
ح�����ل ب��رن��اجم��ه��ا امل���رت���ق���ب وغ���ريه���ا من 

املبادرات الفاعلة التي �ست�سدر قريباً.

•• ال�شارقة-الفجر:

اخلا�ص  للتعليم  ال�����س��ارق��ة  هيئة  اأط��ل��ق��ت 
ت�ستعد(،  ال�������س���ارق���ة  )م�����دار������ص  م����ب����ادرة 
ال��ع��دي��د م��ن الربامج  امل���ب���ادرة  وت��ت�����س��م��ن 
ملبادرة  ب��ال���س��ت��ج��اب��ة  اخل��ا���س��ة  وال�����ر�����ص 
)ال��ت��ع��ل��م ع���ن ب��ع��د( ال��ت��ي اأط��ل��ق��ت��ه��ا دولة 
الإم�����ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة ع��ل��ى م�ست�ى 
مدار�ص الدولة كافة، وذلك يف ظل ال��سع 
ال�طنية  والإج���������راءات  احل����ايل  ال�����س��ح��ي 
الأمرا�ص  على  للق�ساء  املتبعة  والعاملية 
النا�سئة  ال��ع��دوى  اآث���ار  وتط�يق  والأوب��ئ��ة 

عنها.
وتت�سمن مبادرة )مدار�ص ال�سارقة ت�ستعد( 
املعلمني  ل���ت���دري���ب  ع��م��ل خم��ت��ل��ف��ة  ور������ص 
وال����ق����ي����ادات ال����رتب�����ي����ة، وت�����س��ك��ي��ل جلان 
على  لل�ق�ف  الهيئة  قبل  من  متخ�س�سة 
مدى جاهزية املدار�ص اخلا�سة يف تطبيق 
للنه��ص  ودعمها  بعد،  عن  التعلم  مبادرة 
التجربة  اجن�����اح  اأج�����ل  م���ن  ب��اإم��ك��ان��ات��ه��ا 
احلديثة  التعليمية  الأ���س��ال��ي��ب  وم���اك��ب��ة 

التي اأقرت يف اإطار التعليم املذك�ر.
حمدثة  د.  �سعادة  قالت  املنا�سبة  ه��ذه  ويف 
للتعليم  ال�سارقة  هيئة  رئي�سة  الها�سمي 
�سمن  امل����ب����ادرة  ه����ذه  اخلا�ص:"اأطلقنا 
للتعليم  متينة  اأر�سية  بناء  يف  م�س�ؤوليتنا 

اخل���ا����ص يف اإم�����ارة ال�����س��ارق��ة، ول����س���ك اأن 
البيئة التعليمية احلالية منا�سبة لتطبيق 
اإ�سافة لحت�اء  مثل هذه التجارب املهمة، 
ع���ل���ى ع�امل  ال��ت��ع��ل��ي��م  ال����ن�����ع م����ن  ه�����ذا 
امل�ستجدات  مع  للتفاعل  ومهمة  م�ساعدة 
العاملية، وتاأكيد قدرة التعليم اخلا�ص على 
باأولياء  ونهيب  فيها،  وال��ت��ف���ق  م�اكبتها 
هذا  لتحقيق  م�����س��اع��دت��ن��ا  ال���ك���رام  الأم������ر 

الهدف املهم والكبري". 
اأم�ص  ���س��ب��اح  ان��ط��ل��ق��ت  ذات������ه،  الإط�������ار  يف 
اخلا�ص  للتعليم  ال�سارقة  هيئة  وبتنظيم 

التنمية  ل�سب�ع  التعليمية  ال�ر�ص  برامج 
املهنية بالتعاون مع مركز التعليم امل�ستمر 
مب�ساركة  وذل��ك  هل�سنكي،  جلامعة  التابع 
مدر�سة   116 من   ونائباً  مديراً   147

خا�سة يف اإمارة ال�سارقة.
ال�سارقة  هيئة  مدير  احل��سني  علي  وق��ال 
الأول  ال���ي����م  اخلا�ص:"حظي  ل��ل��ت��ع��ل��ي��م 
بتفاعل  بعد  ع��ن  املهنية  التنمية  لأ���س��ب���ع 
ملدار�ص  الرتب�ية  القيادات  قبل  من  كبري 
ل���الآراء  وك���ان  للتعليم اخل��ا���ص،  ال�����س��ارق��ة 
�سدى  املتخ�س�سني  ق��ب��ل  م��ن  امل��ط��روح��ة 

التجارب  م��ن  ال��ك��ث��ري  ت�سم  ك���ن��ه��ا  ك��ب��رياً 
ب��ي��ئ��ة تعليمية  ب���ن���اء  ب���اجت���اه  ت���دف���ع  ال���ت���ي 
حم��ف��زة وم���ث���م���رة، ون��ح��ن ���س��ع��داء مبدى 
برامج  م�سامني  مع  والإ�ستجابة  التفاعل 
املزيد  ل��ه  ونت�قع  امل��ذك���ر  املهني  الأ���س��ب���ع 

من التفاعل والنجاح الكبري". 
)�سمان  الأول  ال��ربن��ام��ج  وت�����س��م��ن  ه���ذا 
عن  التعلم  يف  الرتب�ية  املمار�سات  اأف�سل 
هيم�  ف��ال��ني  كر�سي  د.  القته  ال���ذي  ب��ع��د( 
-اخلبرية يف تاأ�سي�ص بيئات التعلم عن بعد 
يف جامعة هل�سنكي- بيان الأ�ساليب التقنية 
للتعلم عرب ال�سبكة العنكب�تية، وذلك من 
الدرا�سية  امل��س�عات  عر�ص  اتاحة  خالل 
الطلبة،  اهتمام  ج��ذب  م��ع  ين�سجم  ب�سكل 
خمرجات  تنا�سب  متينة  لبيئة  وي���ؤ���س�����ص 

التعلم عن بعد.
احلديثة  التقنية  فالني:"اإن  د.  وا�سافت 
تلعب دوراً كبرياً يف مد ا�سل�ب التعلم عن 
تثري  التي  اجل��ذب  نقاط  بالكثري من  بعد 
اللكرتونية  ك��الأل��ع��اب  ال��ط��ال��ب  اه��ت��م��ام 
والرتكيز على اجل�انب الب�سرية والفنية 
والبداعية بخالف غرفة الدر�ص، ومن هنا 
فاإن الباب مفت�ح ب�سكل وا�سع اأمام الهيئات 
التي  املجربة  الأ�ساليب  التعليمية لختيار 
مبا�سر  وا�ستيعاب  متميز،  منهج  بناء  تتيح 
م��ن ق��ب��ل ال��ط��ل��ب��ة لي��ج��اد ث��م��رة حقيقية 

وملم��سة".
على �سعيد مت�سل قالت ماري�ت �سادهاري� 
الألكرتوين  التعليم  تط�ير  اخت�سا�سية 
اخلطة  تنظيم  هل�سنكي:"ان  ج��ام��ع��ة  يف 
القيادات  ق��ب��ل  م���ن  امل�����س��ب��ق��ة  ال��ت��دري�����س��ي��ة 
الرتب�ية يف جمال التعلم عن بعد �ست�سهم 
يف ال���س��ت��ف��ادة م��ن ال��ربن��ام��ج ع��ل��ى اأف�سل 
ال���ط���رق، وذل����ك ع��ن ط��ري��ق اإع�����داد قائمة 
و  للدرو�ص،  املت�خاة  التعلم  اأه���داف  ت�سم 
وطرق  العلمية،  للمادة  اجل��دي��د  الإع����داد  
امل�ستعملة،  التعليمية  وال��سائل  التدري�ص 
اأهمية  مبينة  حتقيقها"،  املت�قع  والنتائج 
ح�����س���ل ب��ي��ئ��ة ال��ت��ع��ل��ي��م ع��ل��ى ج��ان��ب اآمن 
على  وق����ادرة  حم��ف��زة  بيئة  جعلها  ي�سمن 

حتقيق النتائج الباهرة.
هذا و�سيقام �سباح هذا الي�م يف مقر مبنى 
الربنامج  اخلا�ص  للتعليم  ال�سارقة  هيئة 
متكامل  ن���ظ���ام  "بناء  ال���ث���اين  ال��ت��دري��ب��ي 
القي�سي  كاتيا  باإ�سراف  بعد"  عن  للتعلم 
يف  الفنلندي  التعليم  بيت  م�ؤ�س�سة  مديرة 
هل�سنكي،  جامعة  ع��ن  واملمثلة  الإم�����ارات، 
تتناول فيه عدداً من ال��سائل والإجراءات 
احلديثة التي ميكن تطبيقها يف بناء بيئات 
اأف�سل  وف���ق  ب��ع��د  ع��ن  من���ذج��ي��ة  تعليمية 
جامعات  يف  امل��ت��ب��ع��ة  التعليمية  ال��ت��ج��ارب 

عريقة ومنها جامعة هل�سنكي.

قائد عام �ضرطة اأبوظبي: الإمارات 
رائدة عامليًا يف حماية الطفل

•• اأبوظبي - الفجر

اأك���د م��ع��ايل ال���ل����اء رك���ن ط��ي��ار ف��ار���ص خ��ل��ف امل���زروع���ي ق��ائ��د ع���ام �سرطة 
رائ��دة عامليا يف حماية  املتحدة تعترب  العربية  الإم��ارات  اأن دول��ة  اأب�ظبي، 
15 مار�ص من كل  الإم��ارات��ي يف  الطفل  ي���م  م��ب��ادرة  اأن  الطفل م��سحاً 
عام ت�ؤكد نهج الدولة يف اإعطاء الأول�ية لحرتام حق�ق الأ�سرة والطفل، 
حق�ق  باحرتام  اخلا�سة  الدولية  واملعاهدات  بامل�اثيق  اللتزام  واق��ع  من 

الطفل، والتي تعك�ص طبيعة املجتمع 
الذي يعتز بقيمه وعاداته  الإماراتي 

الأ�سيلة.
ال�سيخة  �سم�  مب��ب��ادرة  معاليه  اأ���س��اد 
الحتاد  رئي�سة  م��ب��ارك  بنت  فاطمة 
الن�سائي العام رئي�سة املجل�ص الأعلى 
لالأم�مة والطف�لة الرئي�سة الأعلى 
مل�ؤ�س�سة التنمية الأ�سرية، بالحتفال 
والتي  �سن�ياً  الإماراتي  الطفل  بي�م 
�سم�ها  له���ت���م���ام  جت�������س���ي���داً  ت����اأت����ي 
ب���الأ����س���رة وال���ط���ف���ل وان���ط���الق���اً من 
ت���ج��ي��ه��ات ق��ي��ادت��ن��ا ال��ر���س��ي��دة والتي 
مل ت����األ ج��ه��دا يف ال����ق����ف م��ع الأم 

النه��ص بهم والأخ��ذ بيدهم نح�  �سبيل  الكثري يف  واأطفالها، لتقدم لهم 
التقدم.

والتي  الأطفال  الر�سيدة جتاه  القيادة  روؤية وت�جيهات  ن�ستلهم  اإننا  وقال 
وفرت لهم الدعم والرعاية �سحيا وترب�يا ونف�سيا وفق روؤية وا�سحة، تهتم 
ب�سحته،  العناية  جانب  اإىل  للطفل،  والجتماعية  الفكرية  املكانة  برفع 
روح  با�ستمرار،  الطفل  ل��دى  يعزز  ه��ادف،  وثقايف  اجتماعي  مناخ  وتهيئة 

الإبداع، والتميز، والبتكار".
 واأ�ساف: اإننا نعتز باإجنازات الإم��ارات يف الهتمام بالطف�لة حيث وفرت 
على تخطي  وم�ساعدتهم  تطلعاتهم،  بتحقيق  والهتمام  والدعم  الرعاية 
التنمية  م�سرية  ليق�دوا  للم�ستقبل  ا�ستعدادا  و�سه�لة  بي�سر  عمرهم  اأي��ام 
وكثفت  والرفاهية،  احلماية  و�سبل  برامج  اأف�سل  لهم  ووف��رت  بالدهم  يف 
اأم  اه��ت��م��ام  اأن  واأو���س��ح  الأ���س��ري وال���رتاح���م.    التما�سك  ج��ه���ده��ا لتعزيز 
الإمارات بهذا اجلانب الهام يج�سد املعاين الإن�سانية الكبرية التي ر�سخها 
املغف�ر له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان، طيب اهلل ثراه، تعزيزاً ملبادئ 
الدولة  اهتمام  اأول���ي��ات  مقدمة  يف  اأ�سبح  ال���ذي  الطفل  ح��ق���ق  اح���رتام 

بت�فري الرعاية املتكاملة للطفل يف بيئة الإبداع والبتكار والتميز. 

يف الذكرى ال�سنوية الثانية لإطالق البطاقة
برج خليفة واملجمعات واملراكز التجارية 

و�ضوارع دبي حتتفي بـ »اإ�ضعاد«
•• دبي-الفجر:

احتفى برج خليفة واملجمعات واملراكز التجارية و�س�ارع دبي ب�سعار بطاقة 
اخل�س�مات "اإ�سعاد " وذلك يف الذكرى ال�سن�ية الثانية لإطالق البطاقة 
الذي ي�سادف 13 مار�ص 2020م، حيث بداأت املجمعات واملراكز التجارية 
ي�م  يف  �سباحاً  ال�سابعة  ال�ساعة  م��ن  دب��ي  ���س���ارع  يف  املنت�سرة  وال�سا�سات 
 " فيدي�   " بعر�ص  اخلمي�ص، 
ق�سري  ُيظهر �سعار  �سرطة 
دبي و�سعار  بطاقة " اإ�سعاد 
"، ويت�سمن عبارات ت�سري 
ال�سن�ية  ال�����ذك�����رى  اإىل 
لن���ط���الق ال��ب��ط��اق��ة ، ويف 
ب���رج خليفة  ت��زي��ن  امل�����س��اء 
" ب�س�رة  " اإ���س��ع��اد  ب�سعار 
الرائع  امل�����س��ت���ى  ع��ك�����س��ت 
الذي و�سلت اإليه البطاقة 
مار�ص  يف  اإط���الق���ه���ا  م��ن��ذ 

2018م.
وح�������س���ر ال���ع���ر����ص ال����ذي 
�سهده برج خليفة، وفد من 
جلنة بطاقة اإ�سعاد برئا�سة 
العامري،  م��ن��ى  الأ���س��ت��اذة 
رئ����ي���������ص ال���ل���ج���ن���ة وع������دد 
القطاعات  روؤ������س�����اء  م����ن 
اإىل  بالإ�سافة  والأع�����س��اء، 

مئات الزوار الذين كان�ا مت�اجدين اأثناء العر�ص.
 )IMG( ك��م��ا ���س��ه��دت ال��ق��ري��ة ال��ع��امل��ي��ة، وم��دي��ن��ة الأل���ع���اب ال��رتف��ي��ه��ي��ة 
�سركة  اأر�سلت  كذلك  لإ�سعاد،  ال�سن�ية  بالذكرى  اخلا�ص  للفيدي�  عر�ص 
الت�سالت املتكاملة )دو( ر�سائل اإىل كافة امل�سرتكني ت�سري اإىل احتفالت 
بطاقة اإ�سعاد بذكراها، و�ساركت كذلك يف هذه الذكرى اجلميلة، ال�سركات 
واملطاعم والفنادق وامل�ؤ�س�سات التجارية املن�سمة اإىل برنامج " اإ�سعاد" ، من 
 ، بها  اخلا�سة  الجتماعي  الت�ا�سل  وو�سائل  اللكرتونية  م�اقعها  خالل 
وكل تلك املظاهر الحتفالية اأعطت اإ�سارة وا�سحة اإىل قدرة هذه البطاقة 
واإمكانيتها الكبرية على ال�ستمرار يف حتقيق املزيد من الإجنازات والتميز  
اأن�سئت مببادرة  " التي  " اإ�سعاد  بطاقة اخل�س�مات  وانطلقت   . م�ستقباًل 
ب��ه��دف  حتقيق    2018 13 م��ار���ص  دب��ي يف  العامة ل�سرطة  ال��ق��ي��ادة  م��ن 
ال�سعادة  مل�ظفي �سرطة  دبي، وفق  برنامج  طم�ح  لعب  دوراً  كبرياً  يف 
رف��ع  م�ست�ى  ال�سعادة  ل��دى  امل�ظفني  خ��الل  ف��رتة  وجيزة ، ما جعل  
البطاقة  م�سدراً مهماً  للم�ساهمة يف حتقيق الفرح وال�سعادة  للم�ظفني  
واأقاربهم من ال��درج��ة  الأوىل، الأم��ر  ال��ذي  جعل  العديد  من اجلهات  
احلك�مية  و�سبه  احلك�مية  تطلب  الن�سمام  اإىل  هذا  الربنامج،  وه�  
ما حتقق  حتى  و�سل  عدد  حاملي  البطاقة  خالل  عامني  اإىل  147  
األف  م�ظف  ميثل�ن 230  دائرة  حك�مية  و�سبه  حك�مية  على  م�ست�ى  
الدولة ، يتمتع�ن  مبا يقرب  من 5000 األف  عر�ساً  خل�س�مات يف اأكرث  

من 46 دولة  ح�ل  العامل .
وخطط  بربامج  الثالث  " عامها  " اإ�سعاد  بطاقة  تدخل  ال��ذك��رى  وبهذه 

طم�حة حتت �سعارها املميز " اأ�سعدمت النا�ص فت�جب علينا اإ�سعادكم ".

�ش�ؤون حملية
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من املحتمل اأن تتخذ �سناعة الأغذية 
املعلبة بع�ص الطرق ال�سهلة واخلطرية 
التي  باملكونات  الأم��ر  يتعلق  عندما 
ت�سعها يف اأطعمتها. فبدل من تقدمي 
نكهات  على  حتتوي  معقدة  و�سفات 
والأع�ساب  الأط��ع��م��ة  م��ن  خمتلفة 
امللح  بب�ساطة  ت�سيف  ال��ل��ذي��ذة، 

وال�سكر والدهون للمنتجات.

ويف تقريره قال م�قع )ن�تري�سني اإيك�سباليند( الأمريكي، 
اإنه رغم مذاقها اللذيذ، فاإن هذه الأطعمة تقتلك ببطء. 
وت�سمل خماطر ا�ستهالكها ب�سكل منتظم الإ�سابة ببع�ص 
امل�ساكل ال�سحية اأهمها ال�سمنة وارتفاع �سغط الدم وارتفاع 
الك�لي�سرتول واأمرا�ص القلب وال�سكري واألزهامير، وحتى 

ال�سرطان.
ونتعرف هنا على 9 اأغذية قد تقتلك ببطء:

املايكرويف يف  املطبوخ  الف�سار    1-
عادة ما تك�ن اأم�سيات م�ساهدة الأفالم مع العائلة مف�سلة، 
حيث اإنه ل �سيء اأف�سل من م�ساهدة فيلم واأكل الف�سار. ويف 
�سكله الطبيعي، يعد الف�سار يف ال�اقع وجبة خفيفة �سحية 
للغاية. يف املقابل، يعترب الف�سار املطب�خ باملايكرويف كارثة 
يعتقد  ملا  وفقا  ال�سرطان  مر�ص  يف  تت�سبب  اأن  �ساأنها  من 
مادة  على  حتت�ي  م��ا  غالبا  الأك��ي��ا���ص  لأن  نظرا  البع�ص، 
التي  الأوكتان�يك”،  بريفل�رو  “حم�ص  ت�سمى  كيميائية 

تت�سرب اإىل الف�سار اأثناء الطهي.
الأ�سيتيل  ثنائي  على  يحت�ي  ال��ذي  الف�سار  ُيعر�ص  كما 
ورغم  للخطر.  امل�ستهلكني  “الزبدة”  نكهة  يف  امل���ج���د 
من  الأ�سيتيل  ثنائي  اأزال���ت  امل�سنعة  ال�سركات  معظم  اأن 
املك�ن  اأن  م��ن  ي�ستك�ن  امل��داف��ع��ني  بع�ص  ف���اإن  منتجاتها، 
امل�ستخدم ل�ستبدال ثنائي الأ�سيتيل ه� بالأ�سا�ص م�سن�ع 

من املادة ذاتها، واإمنا با�سم خمتلف.
ون�سح امل�قع بجعل الف�سار ُيطهى على امل�قد 
ب���ا���س��ط��ة زي���ت ال��زي��ت���ن اأو الأف����ك���ادو 
املف�سلة  والت�ابل  الأع�ساب  بنكهة 

لديك.

الغازية امل�سروبات    2-
لزيادة  ال�س�دا  على  يعتمدون  النا�ص  اأغلب  اأن  امل�قع  اأك��د 
مزيج  اأن  امل�ؤكد  وم��ن  باخلم�ل.  ي�سعرون  عندما  الطاقة 
لن  حيث  بالن�ساط،  ي�سعرك  اأن  ميكن  والكافيني  ال�سكر 
اأن  اإىل  الإ���س��ارة  يح�سل ذلك �س�ى لفرتة وجيزة. وجت��در 
اأ�سباغ  من  الكثري  على  اأي�سا  حتت�ي  الغازية  امل�سروبات 

الطعام وامل�اد احلافظة التي ت�ؤثر على 
هرم�ناتك.

بالإ�سافة اإىل ذلك، ل جتعلك 
الفارغة  احل��راري��ة  ال�سعرات 

يف ال�س�دا ت�سعر بالمتالء، 
املحتمل  م����ن  اأن������ك  ح���ت���ى 
ب�سكل  الطعام  تتناول  اأن 
مفرط اإثر �سربها. لذلك، 
اأن حت�سل  الأف�����س��ل  م��ن 
على الكافيني من م�سادر 

على  اأخ�����������������رى، 
القه�ة  غ�����رار 

وال���������������س�������اي، 
حتت�ي  التي 
ف�ائد  ع���ل���ى 
�������س������ح������ي������ة 

متعددة.

  3 -
ال���ل���ح���وم 
املحفوظة

اأيا  امل�سنعة  واللح�م  امل�س�ية  اللح�م  اأن  اإىل  امل�قع  اأ���س��ار 
نظرا لطريقة  تعترب خطرة  النقانق(  ن�عها )خا�سة  كان 
ت�سمن  امل�سافة  وامل����اد  وال�����س���دي���م  فالنيرتات  حفظها، 
ح��ف��ظ ال��ل��ح��م ل��ف��رتة اأط������ل، ول��ك��ن��ه��ا ت�سكل خ��ط��را على 

ج�سمك.
املحف�ظة  اللح�م  تناول  ت�سمل خماطر  اأخ��رى،  من جهة 
وال�سكري،  القلب  واأم��را���ص  ال�سرطان  مب��ر���ص  الإ���س��اب��ة 
التعلم  و�سع�بات  ال�سل�كية  امل�ساكل  ظه�ر  يف  وت�ساهم 
لدى الأطفال. تبعا لذلك، من الأف�سل حتديد كمية 
اللح�م يف وجباتنا الغذائية ب�سكل عام، و�سرائها من 

اجلزار املحلي.

والزبدة  املهدرجة  النباتية  الزيوت    4-
النباتية

التقابلية  الده�ن  على  املهدرجة  الزي�ت  حتت�ي 
)trans fats( التي ميكن اأن ت�ؤدي اإىل اأمرا�ص 
وال�سرطان  وال�سمنة  الدم�ية  والأوعية  القلب 

ومر�ص األزهامير.
م�سن�عة  فهي  النباتية  ال��زب��دة  اأم���ا 
املهدرجة،  ال��ن��ب��ات��ي��ة  ال����زي�����ت  م���ن 
بقلبك  �ست�سر  تقابلية  ده���ن  وه��ي 
والأوع���ي���ة ال��دم���ي��ة، و���س��ت���ؤدي اإىل 

ارتفاع م�ست�يات الك�لي�سرتول.
وع������س��ا ع���ن ه���ذه امل��ن��ت��ج��ات ميكن 
تناول الزي�ت النباتية ال�سحية مثل 
تناول  اأي�����س��ا ميكن  ال��زي��ت���ن.  زي��ت 

الزبدة احلقيقية ولكن باعتدال.

البطاط�ص رقائق    5-
املطب�خة  الأطعمة  اأن  امل�قع  اأو�سح 
يف درج��ة ح��رارة عالية، 
ال����ق����ل����ي،  يف  ك�����م�����ا 
مادة  على  حتت�ي 
ت�سمى  م�سرطنة 
كريالميد(.  )الأ
وم���ن امل���ع���روف اأن 
م������ادة الأك���ري���الم���ي���د 
ت�������زي�������د م��������ن خ���ط���ر 
ب�سرطان  الإ�����س����اب����ة 
ال�����ق������ل������ن وال�����ث�����دي 
وامل�ستقيم.  والربو�ستات 
البطاط�ص  رق��ائ��ق  وحت��ت���ي 
ع��ل��ى ه���ذه امل����ادة، اإ���س��اف��ة اإىل 
العالية،  وال��ده���ن  امل��ل��ح  ن�سبة 
يحتاجها  ال��ت��ي  الكمية  م��ن  اأك���رث 
ج�����س��م��ك يف ي�����م واح�����د، ن��اه��ي��ك عن 

الأل�ان ال�سناعية وامل�اد احلافظة.
امل��ح��م��رة بالفرن  ال��ب��ط��اط�����ص  ت��ع��د  ل���ذل���ك، 
وقليل  والأع�����س��اب  الزيت�ن  زي��ت  من  امل�سن�عة 

من امللح، بديال لذيذا.

التجارية ال�سلطة  �سل�سات    7-
عايل  ال����ذرة  ب�����س��راب  مليئة  ال��ت��ج��اري��ة  ال�سلطة  �سل�سات 

الفركت�ز الذي ي�سر بالكبد.
 كما تعتمد �سل�سات ال�سلطة اأي�سا على الكثري من املل�نات 

الكيميائية للحفاظ على جاذبية مظهر املنتج.

الإفطار حبوب    8-
ت�ستفيد حب�ب الإفطار من اأ�ساليب ت�س�يق فعالة، وخا�سة 

تلك التي ت�ستهدف الأطفال، 
وهي مليئة بال�سكريات، وحتت�ي احلب�ب املكررة والأل�ان 
غذائية  قيمة  على  الكيميائية  احلافظة  وامل���اد  ال�سناعية 

قيمة  “ذات  اأن��ه��ا  ال�����س��ن��دوق  على  ُك��ت��ب  اإذا  حتى  �سئيلة، 
غذائية ثرية”.

ال�سريعة الوجبات    9-
وال�سكر  امل�سبعة  غري  بالده�ن  مليئة  ال�سريعة  ال�جبات 
اإىل جانب  امل�سافة واملل�نة،  وامللح وامل���اد احلافظة وامل���اد 

م�اد كيميائية اأخرى.
اأن تزيد من خطر الإ�سابة مبر�ص  وميكن لهذه املك�نات 
الدم�ية  والأوعية  القلب  واأمرا�ص  ال�زن  وزيادة  ال�سكري 
وال�سرطان، وا�سطرابات املزاج، وت�سبب اختاللت يف عملية 

التح�ل الغذائي

رغم مذاقها اللذيذ

ت�ضعـــة اأغــــذية يومـــية قد تقتلــــك ببـــطء
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هل البي�ص اآمن لالأطفال؟
اأظهرت درا�سات حديثة اأن �سفار البي�ص ميكن اإدراجه باأمان 
يف نظام الأطفال الغذائي بدًءا من عمر ثمانية اأ�سهر، على 
الرغم من اأنه ل ينبغي اإدخ��ال البيا�ص اإل بعد مرور اثني 

ع�سر �سهًرا على ولدة الطفل.

يعد البي�ص م�سدًرا غنيًنا بالربوتني، لكنه لي�ص اأف�سل اأن�اع 
الربوتينات مقارنة بتلك امل�ج�دة يف حليب الثدي، وحتت�ي 
البي�سة الكاملة على ثالثة ع�سر ن�ع من املعادن ال�سرورية 
وال�سيليني�م،  وال���زن���ك،  ال��ن��ح��ا���ص،  م��ث��ل:  الأط���ف���ال،  لنم� 
والكال�سي�م، واحلديد، والأحما�ص الدهنية، والفيتامينات، 

حم�ص الف�ليك.

البيا�ص
يعد بيا�ص البي�ص م�سدًرا جيًدا لل�سيليني�م والريب�فالفني، 
اإىل  وعقله،  الطفل  قلب  لتط�ير  يجعله خياًرا غذائًيا  مما 

جانب العنا�سر الغذائية الأخرى.
البي�ص  يف  امل�ج�د  الربوتني  غالبية  على  البيا�ص  يحت�ي 
الذي ي�سل اإىل ح�ايل اأربعة غرامات، يف املقابل يفتقر اإىل 

الكرب�هيدرات والده�ن.

�سفار البي�ص
ي��ح��ت���ي ���س��ف��ار ال��ب��ي�����ص ع��ل��ى ال���ده����ن وال���ده����ن امل�سبعة 
والك�لي�سرتول، الأمر الذي قد ي�سبب القلق لك، لكن وج�د 
هذه الده�ن اإىل جانب العنا�سر الغذائية الأخرى رمبا تعد 

اأمًرا ل�سحة طفلك.

فوائد البي�ص للر�سع
فيما يلي بع�ص ف�ائد تغذية البي�ص لطفلك:

والزنك  وال�سيليني�م  احل��دي��د  ي�����س��اع��د  امل��ن��اع��ة:  ي��ق���ي   -
امل�ج�د يف البي�ص، يف اإن�ساء نظام املناعة ق�ي، واإنتاج خاليا 

جديدة عند الر�سع.
- ي�سهل اله�سم: ي�سهل على الأطفال تناول �سفار البي�ص 

وه�سمه.
- ي��ن��م��ي ال���دم���اغ: ي��ح��ت���ي ���س��ف��ار ال��ب��ي�����ص ع��ل��ى الك�لني 

والك�لي�سرتول املرتبط بنم� الدماغ عند الر�سع.
يف  امل���ج���د  الك�لني  ي�ساعد  القلب:  �سحة  على  يحافظ   -
البي�ص على حت�سني عمل القلب والأوعية الدم�ية واجلهاز 

الع�سبي.
على  البي�ص  بيا�ص  يحت�ي  ال��ع��ظ��ام:  لتنمية  ���س��روري   -

فيتامينات -A،D،H،K - قابلة للذوبان يف الده�ن، التي 
تعترب �سرورية لنم� العظام.

- �سحي للكبد: ي�ساعد حمت�ى الكربيت امل�ج�د يف البي�ص، 
 ،B12 يف اإنتاج الكرياتني والك�لجني، وامت�سا�ص فيتامني

وه� اأمر �سروري لإمتام الكبد وظائفه.

هــــل تنــــاول البيـــ�س اآمن لر�ضيعـــك ؟
هل اأ�سبح طفلك يتناول الأطعمة ال�سلبة وترغب يف اإدراج البي�ص يف غذائه، وتت�ساءل حول اإذا ما كان البي�ص اآمن ل�سحته؟ نقدم 

ع. لك كافة املعلومات حول تاأثري البي�ص على �سحة الر�سّ
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العدد 12884 بتاريخ 2020/3/16   
  اإعالن �سطب قيد

 : )اجلن�سية  ان��ك  با�سفيك  ا�سيا  ت��راك  �سركة  ال�سادة/  ب��اأن  القت�ساد  وزارة  تعلن   
ال�ليات املتحدة( قد تقدمت بطلب �سطب قيد فرع ال�سركة يف امارة دبي )العن�ان 
: مكتب 11 ملك طريان الإمارات - بردبي - برج خليفة - 346 - 125 �ص ب 72245(  

واملقيدة حتت رقم )1661( يف �سجل ال�سركات الأجنبية بال�زارة.
وتنفيذاً لأحكام القان�ن الحتادي رقم )2( ل�سنة 2015 يف �ساأن ال�سركات التجارية 
وتعديالته والقرار ال�زاري رقم )377( ل�سنة 2010م يف �سان اعتماد دليل اإجراءات 

الرتخي�ص لفروع ومكاتب املن�ساآت امل�ؤ�س�سة باخلارج واملناطق احلرة بالدولة.
يرجى من ال�سادة اأ�سحاب احلق يف العرتا�ص ان يتقدم�ا باعرتا�سهم اىل ال�زارة 

يف ميعاد ل يتجاوز �سهر من تاريخ الن�سر على العن�ان التايل:
وزارة القت�ساد  - ادارة الت�سجيل التجاري

 �ص.ب )3625( دبي 

  االمارات العربية املتحدة
وزارة االإقت�ساد

العدد 12884 بتاريخ 2020/3/16   
ق�سم التنفيذ - اخطار بالن�سر 

اخطار دفع بالن�سر يف الق�سية التنفيذية 3013 ل�سنة 2019 
اىل املحك�م عليهما / 1- ي��سف م��سى جب�ر  2-اك�سي�ص العامل للتجارة العامة - ذ م م 
بحقكما  ا�سدرت  قد  الإبتدائية  الحتادية  ال�سارقة  حمكمة  بان  لديكما  معل�ما  ليكن 

حكما بالزامكما بدفع مبلغ وقدره )10352200( درهم 
بالإ�سافة اىل الفائدة القان�نية ب�اقع 5% من تاريخ 2018/1/10 

ل�سالح املحك�م له/ رومان تراند افيل�ف 
وحيث ان املحك�م له قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم و�سجل برقم امل�سار اليه اعاله، لذا 
حال  ويف  للن�سر.  التايل  الي�م  تاريخ  من  ي�ما   15 خالل  القرار  تنفيذ  عليكم  يت�جب 
الق�سية  النظر  �ستبا�سر  املحكمة  فان  املحدد  والتاريخ  امليعاد  يف  احل�س�ر  عن  تخلفك 

يف غيابك
 مدير مكتب اإدارة التنفيذ 
مبحكمة ال�سارقة االحتادية االبتدائية                   

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

  حمكمة ال�سارقة االحتادية االبتدائية         
العدد 12884 بتاريخ 2020/3/16   

  اعالن بالن�سر
املرجع : 58

باك�ستاين   ، ح�سني  حممد  ايجاز  حممد  ال�سيد/  بان  للجميع  معل�ما  ليكن 
اجلن�سية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100%  وذلك اىل 
املهنية  الرخ�سة  يف  وذلك  اجلن�سية  افغان�ستاين  روحيال  عبدالعليم  ال�سيد/ 

امل�سماة )خمبز بيت القمح( تاأ�س�ست ال�سارقة برخ�سة مهنية رقم )753140(
وعمالبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القان�ن الحتادي رقم )4( ل�سنة  
2013 يف �سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �س�ف 
يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سب�عني من تاريخ هذا العالن 
فمن لديه اي اعرتا�ص حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذك�رة 

لتباع الجراءات القان�نية
 الكاتب العدل  

وزارة العدل
 ال�سئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات   

العدد 12884 بتاريخ 2020/3/16   
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

ا�سم ال�سركة : اي تي ان للتجارة - �ص ذ م م  
ال�سكل   - الكبري  ال�س�ق   - العقارية  دب��ي  م�ؤ�س�سة  ملك   19 رق��م  مكتب   : العن�ان 
بال�سجل  القيد  الرخ�سة : 765275 رقم  ، رقم  : ذات م�س�ؤولية حم��دودة  القان�ين 
قد  باأنه  بدبي  القت�سادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  هذا  1244540 مب�جب   : التجاري 
وذلك   ، اأع��اله  امل��ذك���رة  ال�سركة  باإنحالل  لديها  التجاري  ال�سجل  يف  التاأ�سري  مت 
العدل حماكم  كاتب  ل��دى  وامل���ث��ق  بتاريخ 2020/3/4   دب��ي  ق��رار حماكم  مب�جب 
دبي بتاريخ 2020/3/4  وعلى من لديه اأي اعرتا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي 
املعني ايه تي ام رمي النعيمي لتدقيق احل�سابات العن�ان : مكتب رقم 602 ملك 
عبدالرحيم حممد الزرع�ين - ديرة - املرقبات - هاتف : 2517720-04  فاك�ص : 
2517721-04 م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثب�تية وذلك خالل )45( 

ي�ماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�سادية

العدد 12884 بتاريخ 2020/3/16   
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

ا�سم امل�سفي : ايه تي ام رمي النعيمي لتدقيق احل�سابات
العن�ان : مكتب رقم 602 ملك عبدالرحيم حممد الزرع�ين - ديرة - املرقبات 
دائرة  تعلن  ه��ذا  مب�جب    04-2517721  : فاك�ص    04-2517720  : هاتف    -
لت�سفية  اأع��اله  املذك�ر  امل�سفي  تعيني  مت  قد  باأنه  بدبي  القت�سادية  التنمية 
بتاريخ   دب��ي  ق���رار حم��اك��م  وذل���ك مب���ج��ب  اي تي ان للتجارة - �ص ذ م م 
2020/3/4 وامل�ثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2020/3/4 وعلى من 
لديه اأي اعرتا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي 
على العن�ان املذك�ر اأعاله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثب�تية 

وذلك خالل )45( ي�ماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�سادية

العدد 12884 بتاريخ 2020/3/16   
اإعالن بالن�سر حل�سور اإجتماع اخلربة )1( 

يف الدعوى رقم 2019/2890 جتاري جزئي اأبوظبي  
اإىل املدعي عليه / بن دمل�ج للمقاولت العامة  

بناء على الدع�ى املذك�رة اأعاله نبلغكم ب�ج�ب ح�س�ر اإجتتماع اخلربة الأول املقرر 
مكتب  مبقر  وذلك  م  مار�ص 2020  امل�افق 28  ال�سبت  ي�م  ظهرا  ال�ساعة 12  يف  عقده 
باحلاج للمحاماة وال�ست�سارات القان�نية الكائن يف �سارع املطار - مقابل ق�سر احل�سن 
- الطابق الثالث مكتب 304 - هاتف : 024464440 باأب�ظبي. م�سطحبني معكم ن�سخة 
عن امل�ستندات واملذكرات املقدمة اىل / من الأطراف اىل املحكمة واأي م�ستندات اخرى 
يرغب الأطراف يف تقدميهما للخبري. ويف حال تخلفكم فاإن اأعمال اخلربة �ست�ستمر 

مبثابة احل�س�ر. وهذا يعترب مبثابة اإعالن للجميع مب�عد الإجتماع الأول 
للتوا�سل/ 0567779003 
اخلبري الهند�سي / �سالح فكري اأحمد  

اإجتمـــــاع خبــــــرة

العدد 12884 بتاريخ 2020/3/16   
 اعـــــــالن       

تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�سديقات- خ�رفكان  : ال�سيد/ 
اإبراهيم احمد حممد احلمادي ، اجلن�سية : الإم��ارات  وطلب الت�سديق  حممد 
للتجارة واملرخ�ص من  التجاري اجلميل  ال�سم  على حمرر يت�سمن )تنازل( يف 
بتاريخ  ال�سادر   736405 رق��م  جت��اري��ة  رخ�سة  ال�سارقة  يف    القت�سادية  التنمية  دائ���رة 
2015/9/14 دائرة التنمية الإقت�سادية بخ�رفكان. اىل ال�سيد/يا�سر را�سد حممد 
را�سد احلفيتي ، اجلن�سية : الإمارات. ليكن معل�ما للجميع بان الكاتب العدل يف 
املذك�ر  املحرر  ال�ساأن يف  ذوي  ت�قيعات  بالت�سديق على  �سيق�م  مدينة خ�رفكان 

بعد انق�ساء 14 ي�م من تاريخ ن�سر هذا العالن.
�سهيل علي �سعيد خلف النقبي
الكاتب العدل العام 

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل
  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

الكاتب العدل- خورفكان
العدد 12884 بتاريخ 2020/3/16   

 اعـــــــالن       
 : خ���رف��ك��ان   والت�سديقات-  ال��ع��دل  الكاتب  ب���ادارة  ال��ع��دل  الكاتب  ان��ا  ايل  تقدم 
الإم����ارات  وطلب   : اجلن�سية   ، احل��م��ادي  احمد حممد  اإبراهيم  ال�سيد/ حممد 
للتجارة  الذيد  ركن  التجاري  ال�سم  يف  )تنازل(  يت�سمن  حمرر  على  الت�سديق 
واملرخ�ص من دائرة التنمية القت�سادية يف ال�سارقة رخ�سة جتارية رقم 572121 ال�سادر 
بتاريخ 2009/6/15 دائرة التنمية الإقت�سادية بخ�رفكان. اىل ال�سيد/يا�سر را�سد 
حممد را�سد احلفيتي ، اجلن�سية : الإم��ارات. ليكن معل�ما للجميع بان الكاتب 
العدل يف مدينة خ�رفكان �سيق�م بالت�سديق على ت�قيعات ذوي ال�ساأن يف املحرر 

املذك�ر بعد انق�ساء 14 ي�م من تاريخ ن�سر هذا العالن.
�سهيل علي �سعيد خلف النقبي
الكاتب العدل العام 

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل
  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

الكاتب العدل- خورفكان

العدد 12884 بتاريخ 2020/3/16   
انذار عديل بالن�سر
رقم )2020/1795(

املنذر : ال�ميل تيك جلف )ذ م م( 
املنذر اليه : املا�سة ل�سناعة الملني�م - ذ م م )جمه�ل حمل الإقامة( 

ا�ستنادا لحكام القان�ن وبتكليف من م�كلنا نخطركم ب�سداد م�ستحقات م�كلنا لديكم حيث انه 
املرجتعة  ال�سيكات  قيمة  عن  م�كلنا  ل�سالح  دره��م   1.500.000  /= وق��دره  مبلغ  بذمتكم  تر�سد 
مل�كلنا ومل تلتزم�ا بال�سداد رغم وع�دكم املتكررة وقد مت ت�جيه اكرث من مطالبة ل�سركتكم اإل 

انكم مل تق�م�ا بال�سداد. 
وحر�سا منا على العالقات ال�دية طلب م�كلنا ان ننذركم ب�سداد املبالغ املرت�سدة بذمتكم وقدره 
=/ 1.500.000 درهم خالل خم�سة ايام من تاريخ الن�سر ما مل فان م�كلنا واحلق بجانبه �سيق�م 
باتخاذ الإجراءات القان�نية الكفيلة بحفظ حق�قه مع حتميلكم الر�س�م وامل�ساريف والتع�ي�سات 

املقررة عن تاأخركم يف ال�سداد. مع حفظ كافة احلق�ق الخرى من اي ن�ع كانت.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12884 بتاريخ 2020/3/16   
اعالن بيع  عقار بالن�سر          

فى الدعوى رقم  2019/63 بيع عقار مرهون   
طالب التنفيذ: بنك اأب�ظبي الأول �ص م ع )حاليا( بنك اخلليج الأول )�سابقا( 

0504250774 ه��ات��ف رقم  اأب���ب��ك��ر ال�����س��دي��ق - ب��ج���ار م��رك��ز ال��ق��ب��ائ��ل - م���ب��اي��ل رق���م  اإم�����ارة دب���ي - دي����رة - ���س��ارع  ع��ن���ان��ه : 
Email/wael.younes@fgb.ae  -  3185095299 مكاين  رقم   04/6075105

املنفذ �سده : واروز مريزاخان كال��ستانيان - وفقا لتاأ�سرية الإقامة بج�از ال�سفر / فروج مريزاخان - وفقا ل�سهادة ملكية العقار  
عن�انه :  اإمارة دبي - بردبي - منطقة برج خليفة ، برج ويند�س�ر مان�ر - مبنى رقم )Windsor Manor( )1( الطابق رقم )7( 

ال�حدة رقم )714( هاتف رقم 042672500 هاتف اأخر 048852472 - م�بايل رقم 0505519127 
بيع  �سيجرى  احل���ال  اقت�سى  ان  ال��ت��ال��ي��ة  ال��ث��الث  الي����ام  ويف  م�����س��اء   5.00 ال�����س��اع��ة   2020/3/25 امل���اف��ق  الأرب���ع���اء  ي����م  يف  ان���ه 
www.( الل��ك��رتوين  م�قعها  وعلى  للمزادات  الم���ارات  البيع)�سركة  بها  انيط  التى  اجلهة  ل��دى  ادن��اه  او�سافه  امل��سحة  العقار 

emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�سا�سي قبل دخ�ل املزايدة ولكل من 
لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف امل�اعيد املبينة باملادة 301 
من قان�ن الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ص 
غري ممن�ع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية لر�س�م املزاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على 
ان يق�م بايداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�ساف املمتلكات  : ن�ع العقار : �سقة �سكنية - رقم 
الر�ص : 48 - املنطقة : اخلليج التجاري - ا�سم املبنى : ويند�س�ر مان�ر - رقم املبنى : 1 - امل�ساحة : 102.01 مرت مربع - رقم 

ال�حدة 714 مببلغ 768.617.00 درهم يباع لعلى عطاء. مالحظة : يدفع املبلغ ف�را.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12884 بتاريخ 2020/3/16   

اعالن بيع  عقار بالن�سر          
فى الدعوى رقم  2018/235 بيع عقار مرهون   

طالب التنفيذ: بنك راأ�ص اخليمة ال�طني - �ص م ع - عن�انه : اإمارة دبي - الق�سي�ص - �سارع دم�سق - بناية نهال - مقابل �سان رايز 
�س�برماركت - وخلف فندق جراند بالزا - مكاين 3779397176 

املنفذ �سده : مروان عبداجل�اد الدي�ك - عن�انه :  اإمارة دبي - احلبية الأوىل - مبنى تريي�ص ابارمتنت 3 - رقم العقار - ايه 
1290275602 مكاين   -  6 الر�ص  رقم   - الأول  الطابق   -  11

بيع  �سيجرى  احل��ال  اقت�سى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  م�ساء   5.00 ال�ساعة   2020/3/25 امل���اف��ق  الأرب��ع��اء  ي���م  يف  ان��ه 
www.( العقار امل��سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة المارات للمزادات وعلى م�قعها اللكرتوين
emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�سا�سي قبل دخ�ل املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف امل�اعيد املبينة 
باملادة 301 من قان�ن الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة 
البيع ولكل �سخ�ص غري ممن�ع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية لر�س�م املزاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  

عن ع�سر الثمن على ان يق�م بايداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�ساف املمتلكات  : 
ن�ع العقار : �سقة �سكنية - املنطقة : احلبية الوىل - رقم الر�ص 6 - امل�ساحة : 405.12 مرت مربع - رقم املبنى 3 - ا�سم املبنى 

تريي�ص ابارمتنت 3 - رقم ال�حدة : A-11 - القيمة الكلية : 3.052.469.00 درهم.
مالحظة : يدفع املبلغ ف�را.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12884 بتاريخ 2020/3/16   

اعالن بيع  عقار بالن�سر          
فى الدعوى رقم  2019/406 تنفيذ عقاري   

طالب التنفيذ: بنك الإمارات دبي ال�طني - �ص م ع 
04/3874225 م�بايل رقم  ، هاتف رقم  دي��رة - �سارع بني يا�ص - بج�ار غرفة جت��ارة و�سناعة دبي  اإم��ارة دبي -   : عن�انه 

Email/maliklaw@Emirates.net.ae  )3113783794( مكاين  رقم   055/7016552
املنفذ �سده : فيكا�ص اجروال رام ك�مار اجروال - عن�انه :  اإمارة دبي - بردبي - منطقة برج خليفة - مبنى خليفة تاور زون 2 بي 
)Khalifa Tower Zone 2B( ال�حدة رقم )3205( الطابق رقم )32( م�بايل رقم 050/1884377 رقم مكاين 

Email/vc@accil  -  2611687939
بيع  �سيجرى  احل��ال  اقت�سى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  م�ساء   5.00 ال�ساعة   2020/3/25 امل���اف��ق  الأرب��ع��اء  ي���م  يف  ان��ه 
www.( العقار امل��سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة المارات للمزادات وعلى م�قعها اللكرتوين
emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�سا�سي قبل دخ�ل املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف امل�اعيد املبينة 
باملادة 301 من قان�ن الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة 
البيع ولكل �سخ�ص غري ممن�ع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية لر�س�م املزاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  
عن ع�سر الثمن على ان يق�م بايداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�ساف املمتلكات  : �سقة 
�سكنية - املنطقة : برج خليفة - رقم الر�ص 155 - ا�سم املبنى : برج خليفة املنطقة 2 ب - رقم املبنى : 1 - رقم العقار : 3205 

- امل�ساحة 152.27 مرت مربع - املقدرة ب��� )2.458.528( درهم -  مالحظة : يدفع املبلغ ف�را.
 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12884 بتاريخ 2020/3/16   
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

ا�سم ال�سركة : دميه للمقاولت - �ص ذ م م  
ال�سكل   - العنز  ه���ر   - دي��رة   - احلبت�ر  خليفة  �سلطان  ملك   m02 مكتب   : العن�ان 
بال�سجل  القيد  رق��م   581831  : الرخ�سة  رق��م   ، حم���دودة  م�س�ؤولية  ذات   : ال��ق��ان���ين 
التجاري : 81098 مب�جب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي باأنه قد مت التاأ�سري 
يف ال�سجل التجاري لديها باإنحالل ال�سركة املذك�رة اأعاله ، وذلك مب�جب قرار حماكم 
  2020/2/26 بتاريخ  دب��ي  حماكم  العدل  كاتب  ل��دى  وامل���ث��ق    2020/2/26 بتاريخ  دب��ي 
وعلى من لديه اأي اعرتا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني ات�ص ايه ام لتدقيق 
م�ساريع  لدعم  را�سد  بن  حممد  م�ؤ�س�سة  ملك   914 رقم  مكتب   : العن�ان  احل�سابات  
ال�سباب - ديرة - ب�ر�سعيد -  هاتف : 2973060-04  فاك�ص : 2973071-04 م�سطحباً معه 

كافة امل�ستندات والأوراق الثب�تية وذلك خالل )45( ي�ماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�سادية

العدد 12884 بتاريخ 2020/3/16   
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

ا�سم ال�سركة : �سيلفري واي لل�سحن - �ص ذ م م  
العن�ان : مكتب رقم 105 ملك فاطمة عبداهلل الر�س�ان - نايف - ال�سكل القان�ين 
: ذات م�س�ؤولية حمدودة ، رقم الرخ�سة : 611804 رقم القيد بال�سجل التجاري : 
التاأ�سري  باأنه قد مت  التنمية القت�سادية بدبي  دائ��رة  1029813 مب�جب هذا تعلن 
، وذلك مب�جب قرار  اأع��اله  املذك�رة  ال�سركة  باإنحالل  التجاري لديها  ال�سجل  يف 
حم��اك��م دب��ي ب��ت��اري��خ 2020/3/3  وامل���ث��ق ل��دى ك��ات��ب ال��ع��دل حم��اك��م دب��ي بتاريخ 
املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اع��رتا���ص  اأي  لديه  م��ن  وعلى    2020/3/3
: 0527060853   فاك�ص  :      هاتف  العن�ان  اأم لتدقيق احل�سابات   ايه  ات�ص 
:    م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثب�تية وذلك خالل )45( ي�ماً من 

تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�سادية

العدد 12884 بتاريخ 2020/3/16   
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

ا�سم امل�سفي : ات�ص ايه ام لتدقيق احل�سابات
العن�ان : مكتب رقم 914 ملك م�ؤ�س�سة حممد بن را�سد لدعم م�ساريع ال�سباب 
- ديرة - ب�ر�سعيد -  هاتف : 2973060-04  فاك�ص : 2973071-04 مب�جب هذا 
تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذك�ر اأعاله 
لت�سفية دميه للمقاولت - �ص ذ م م   وذلك مب�جب قرار حماكم دبي بتاريخ  
2020/2/26 وامل�ثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2020/2/26 وعلى من 
لديه اأي اعرتا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي 
الثب�تية  والأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  اأع��اله، م�سطحباً  املذك�ر  العن�ان  على 

وذلك خالل )45( ي�ماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�سادية

العدد 12884 بتاريخ 2020/3/16   
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

ا�سم امل�سفي : ات�ص ايه اأم لتدقيق احل�سابات
العن�ان :     هاتف : 0527060853   فاك�ص :       مب�جب هذا تعلن دائرة 
التنمية القت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذك�ر اأعاله لت�سفية 
�سيلفري واي لل�سحن - �ص ذ م م وذلك مب�جب قرار حماكم دبي بتاريخ  
2020/3/3 وامل�ثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2020/3/3 وعلى 
من لديه اأي اعرتا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن 
امل�ستندات والأوراق  اأعاله، م�سطحباً معه كافة  املذك�ر  العن�ان  بدبي على 

الثب�تية وذلك خالل )45( ي�ماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�سادية

العدد 12884 بتاريخ 2020/3/16   
اعالن بالن�سر        

يف  الدعوى 471/2019/72 تظلم جتاري  
م��س�ع الدع�ى : تظلم من القرار ال�سادر يف الدع�ى رقم 1269/2019 والر�س�م وامل�ساريف  

طالب الإعالن / 1- من�س�ر بن عبدالكرمي بن احمد ال�س�يحي  - �سفته بالق�سية : متظلم 
وميثله : حممد احمد علي احمد اللنجاوي - �سفته بالق�سية : وكيل 

الن�ساري  ام��ان حممد عمر قري�سي 2- حممد بن حمم�د بن حممد  اإعالنهما :1-  املطل�ب 
مالك �سركة ا�س�ص لل��ساطة التجارية- �سفته بالق�سية : متظلم �سده

جمه�يل حمل القامة
م��س�ع الإعالن : قد اقام عليكم التظلم املذك�رة اعاله وم��س�عه تظلم من القرار ال�سادر 
امل�افق   ي���م الح���د  ال��دع���ى رق��م 1269/2019 وال��ر���س���م وامل�����س��اري��ف.  وح���ددت لها جل�سة  يف 
اأو من ميثلك  Ch1.A.5 لذا فاأنت مكلف باحل�س�ر  2020/3/22 ال�ساعة 8.30 �ص بالقاعة 
قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام 

على الأقل ، ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيك�ن مبثابة ح�س�ري. 
رئي�س الق�سم         

حماكم دبي

حمكمة دبي االبتدائية   التجارية 
العدد 12884 بتاريخ 2020/3/16   

اعالن بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم  491/2018/211 تنفيذ عقاري  

م��س�ع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدع�ى رقم 2017/202 عقاري كلي ، ب�سداد 
املبلغ املنفذ به وقدره )747091.19 درهم( ، �سامال للر�س�م وامل�ساريف 

طالب الإعالن : حممد جاويد يحيى �ساب�ين - �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 
وميثله : عائ�سة حممد ح�سن طاهر -  �سفته بالق�سية : وكيل

املطل�ب اإعالنه : 1- �س�ن اإنف�ستمنتز ليمتد - �سفته بالق�سية : منفذ �سده 
جمه�يل حمل الإقامة 

م��س�ع الإع��الن : نعلنكم بانه مت احلجز على ام�الكم اخلا�سة وهي عبارة عن وحدات 
عقارية - املنطقة : جممع دبي لال�ستثمار الأول - رقم الر�ص : 29 - ا�سم املبنى : �س�ن 
بزن�ص بارك - رقم ال�حدات : RETAIL 32 + 312 + 140 + 239 وفاء للمبلغ املطالب به 

، وذلك للعلم مبا جاء   ونفاذ مفع�له قان�نا.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 12884 بتاريخ 2020/3/16   
اعالن بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  2065/2019/207 تنفيذ جتاري  
م��س�ع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدع�ى رقم 2017/2011 جتاري كلي ، 

ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )5363011 درهم( ، �سامال للر�س�م وامل�ساريف 
طالب الإعالن : م�سرف الهالل - �ص م ع - �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 

املطل�ب اإعالنهما : 2- بري�س��ص تاميز م د م �ص  1- دامبري �ساندها مان�رهار لل 
�ساندها - �سفته بالق�سية : منفذ �سده - جمه�يل حمل الإقامة 

م��س�ع الإعالن : قررت حمكمة دبي الإبتدائية بتاريخ 2020/3/12 خماطبتكم 
لتح�يل احلجز التحفظي جتاري رقم 53/2019 اىل حجز تنفيذي يف حدود مبلغ 

وقدره )5363011( درهم وذلك وفقا لالإجراءات. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 12884 بتاريخ 2020/3/16   
 اعالن بالن�سر

 اعالن �سحيفة الطعن رقم 2020/160 
ب�كالة املحامي / حممد علي املازمي 

1- ي�نيفر�سال براند �سباليز �ص م ح اىل 
2-هرميت بركا�ص به�ج�اين  3-جيك�سن بريومال به�ج�اين   

ال�سادر بتاريخ  ليكن معل�ما لديكم بان احلكم ال�ستئناف رقم 2019/1282 جتاري 
جايك�سني  الطاعن/بركا�ص  ط��رف  م��ن  بالنق�ص  عليه  الطعن  مت  ق��د   2020/1/20
اليه اعاله وعليكم ايداع  امل�سار  ، يف الطعن  به�ج�اين تامي م�سني للتجارة - ذ م م 
مذكرة بدفاعكم م�سف�عة ب�سند ت�كيل املحامي امل�كل عنكم وبامل�ستندات التي يرى 
تقدميها لدى مكتب ادارة الدع�ى يف م�عد اق�ساه خم�سة ع�سر ي�ما من تاريخ ن�سر 

هذا العالن.
ليلى حممد ال�سكيلي
مدير مكتب ادارة الدعوى

 االمارات العربية املتحدة
املحكمة االحتادية العليا

العدد 12884 بتاريخ 2020/3/16   
 اعالن بالن�سر للح�سور اأمام اإدارة الدعوى 

يف الدعوى رقم 2019/2454 مدين 
بناء علي طلب امل�ستاأنف / الراية للتعبئة والتغليف 

اىل امل�ستاأنف �سده : حمم�د ر�سيد زهره 
اجلن�سية : فل�سطني 

ال�سارقة  مبحكمة  الدع�ى  اإدارة  مكتب  امام  باحل�س�ر  مكلف  انت 
ي�م  يف  وذل���ك  معتمد  وك��ي��ل  ب���ا���س��ط��ة   - ال�ستئنافية  الحت���ادي���ة 
 - اأع��اله  امل��ذك���ر رقمها  ال��دع���ى  امل���اف��ق 2020/3/24 يف  الثالثاء 

ب��سفك م�ستاأنف �سده. 
مكتب ادارة الدعوى       

  وزارة العدل
حمكمة ال�سارقة  االحتادية اال�ستئنافية

مكتب ادارة الدعوى

العدد 12884 بتاريخ 2020/3/16   
اعالن بالن�سر        

يف  الدعوى 266/2020/11 مدين جزئي  
م��س�ع الدع�ى : املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )225750 درهم( والر�س�م وامل�ساريف 

واتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ وحتى ال�سداد التام و�سم�ل احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.  
طالب الإعالن :  ن�ن فريديريك� انط�ني�ص دو نا�سكيمينت�  - �سفته بالق�سية : مدعي  

وميثله : بدر عبداهلل خمي�ص عبداهلل - �سفته بالق�سية : وكيل 
املطل�ب اإعالنه  : 1- �سلمان اف�سل ا�سغر جهاجنري اأ�سغر - �سفته بالق�سية : مدعي عليه 

جمه�ل حمل الإقامة 
عليه مببلغ وقدره  املدعي  بالزام  املطالبة  الدع�ى وم��س�عها   اأق��ام عليك  قد   : الإع��الن  م��س�ع 
التام  ال�سداد  وحتى  تاريخ  من   %9 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�س�م  دره��م(   225750(
و�سم�ل احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة. وحددت لها جل�سة ي�م الربعاء  امل�افق  2020/3/18  ال�ساعة 
8.30 �ص بالقاعة Ch1.B.10 لذا فاأنت مكلف باحل�س�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

املحكمة  االإبتدائية   املدنية 
العدد 12884 بتاريخ 2020/3/16   

اعالن بالن�سر        
يف  الدعوى 311/2020/11 مدين جزئي  

م��س�ع الدع�ى : املطالبة بالزام املدعي عليهما بالت�سامن والت�سامم مببلغ وقدره )954000 
درهم( والر�س�م وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ ا�ستحقاق وحتى ال�سداد التام.  

طالب الإعالن : كارل ج��سيف ب�تز - �سفته بالق�سية : مدعي  
وميثله : ب�سار عبداهلل علي ابراهيم امل�سايبة - �سفته بالق�سية : وكيل 

املطل�ب اإعالنهما : 1- رايف �سانكار ماجنيب�دى  2-اجايف لتجارة املعادن - �ص ذ م م - �سفتهما بالق�سية 
: مدعي عليهما   جمه�يل حمل الإقامة 

بالت�سامن  عليهما  املدعي  بالزام  املطالبة  وم��س�عها   الدع�ى  عليك  اأق��ام  قد   : الإع��الن  م��س�ع 
والت�سامم مببلغ وقدره )954000 درهم( والر�س�م وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ 
8.30 �ص  ال�ساعة  امل�افق 2020/3/22  الحد  ي�م  لها جل�سة  وح��ددت  التام.  ال�سداد  ا�ستحقاق وحتى 
بالقاعة Ch2.D.17 لذا فاأنت مكلف باحل�س�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

املحكمة  االإبتدائية   املدنية 
العدد 12884 بتاريخ 2020/3/16   

اعالن بالن�سر        
يف  الدعوى 1030/2020/13 عمايل جزئي  

م��س�ع الدع�ى : املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )6397 درهم( والر�س�م 
   )MB992774319AE( وامل�ساريف. ورقم ال�سك�ى

طالب الإعالن :  الباي للمقاولت - �ص ذ م م  - �سفته بالق�سية : مدعي  
املطل�ب اإعالنه : 1- ديليف كانتي دا�ص �س�در �سان دا�ص - �سفته بالق�سية : مدعي عليه  

جمه�ل حمل الإقامة 
م��س�ع الإعالن :  قد اأقام عليك الدع�ى وم��س�عها  املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها 
)6397 درهم( والر�س�م وامل�ساريف. ورقم ال�سك�ى )MB992774319AE( وحددت 
 Ch2.E.22 بالقاعة  8.30 �ص  ال�ساعة    2020/3/24 امل�افق   الثالثاء   ي�م  لها جل�سة 
لذا فاأنت مكلف باحل�س�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية  العمالية 
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العدد 12884 بتاريخ 2020/3/16   
اعالن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده   

فى الدعوى رقم  2019/266 تنفيذ جتاري   
طالب التنفيذ: بنك برودا - عن�انه : الإم��ارات - اإمارة دبي - بردبي -  ال�س�ق الكبري - ملك عقارات حك�مة دبي - مكتب رقم 

 )2809195296 )مكاين   201
املنفذ �سده : �سركة الرابية للعناية ال�سحية وجتارة م�ستح�سرات التجميل )�ص ذ م م( )واآخرون( 

عن�انه : دبي - ديرة - �سارع الرا�ص - بناية الفهيم - الطابق 3 - �سقة 301 - رقم مكاين )2822495541( 
بيع  �سيجرى  احل��ال  اقت�سى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  م�ساء   5.00 ال�ساعة   2020/3/25 امل���اف��ق  الأرب��ع��اء  ي���م  يف  ان��ه 
www.( العقار امل��سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة المارات للمزادات وعلى م�قعها اللكرتوين
emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�سا�سي قبل دخ�ل املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف امل�اعيد املبينة 
باملادة 301 من قان�ن الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة 
البيع ولكل �سخ�ص غري ممن�ع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية لر�س�م املزاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  

عن ع�سر الثمن على ان يق�م بايداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�ساف املمتلكات : 
حق منفعة على وحدة عقارية ينتهي يف 2107/5/21 املنطقة : ند ح�سة - رقم الر�ص : 953  - رقم املبنى : 1 - ا�سم املبنى 
يباع  دره��م   793.105.00  : التقديرية  القيمة  105.26 مرت مربع   : امل�ساحة   -  209  : ال�حدة  رق��م   - ار���ص  �سيليك�ن   :

لعلى عطاء. مالحظة : يدفع املبلغ ف�را.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12884 بتاريخ 2020/3/16   
اعالن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده   

فى الدعوى رقم  2019/266 تنفيذ جتاري   
طالب التنفيذ: بنك برودا - عن�انه : الإم��ارات - اإمارة دبي - بردبي -  ال�س�ق الكبري - ملك عقارات حك�مة دبي - مكتب رقم 

 )2809195296 )مكاين   201
املنفذ �سده : راه�ل جارج �سيام ك�مار جارج - )واآخرون( 

عن�انه : دبي - ديرة - �سارع الرا�ص - بناية الفهيم - الطابق 3 - �سقة 301 - رقم مكاين )2822495541( 
بيع  �سيجرى  احل��ال  اقت�سى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  م�ساء   5.00 ال�ساعة   2020/3/25 امل���اف��ق  الأرب��ع��اء  ي���م  يف  ان��ه 
www.( العقار امل��سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة المارات للمزادات وعلى م�قعها اللكرتوين

emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�سا�سي قبل دخ�ل املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف امل�اعيد املبينة 
باملادة 301 من قان�ن الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة 
البيع ولكل �سخ�ص غري ممن�ع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية لر�س�م املزاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  

عن ع�سر الثمن على ان يق�م بايداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�ساف املمتلكات : 
حق منفعة على وحدة عقارية ينتهي يف 2107/5/21 املنطقة : ند ح�سة - رقم الر�ص : 953  - رقم املبنى : 1 - ا�سم املبنى 
يباع  دره��م   793.105.00  : التقديرية  القيمة  105.26 مرت مربع   : امل�ساحة   -  209  : ال�حدة  رق��م   - ار���ص  �سيليك�ن   :

لعلى عطاء. مالحظة : يدفع املبلغ ف�را.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12884 بتاريخ 2020/3/16   
اعالن بيع  عقار بالن�سر 

فى الدعوى رقم  2018/1063 انابات مدنية   
طالب التنفيذ: احمد ي�ن�ص عبدالهادي الدربي  - عن�انه : الإمارات - اإمارة را�ص اخليمة 

املنفذ �سده : كري�ستيان ه�نري  - واآخرون  - عن�انه : الإمارات - اإمارة راأ�ص اخليمة 
�سيجرى  احل��ال  اقت�سى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  5.00 م�ساء ويف  ال�ساعة   2020/3/25 امل�افق  الأرب��ع��اء  ي�م  انه يف 
بيع العقار امل��سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة المارات للمزادات وعلى م�قعها اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�سا�سي قبل 
دخ�ل املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة 
للبيع ويف امل�اعيد املبينة باملادة 301 من قان�ن الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف 
خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ص غري ممن�ع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية 
لر�س�م املزاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان يق�م بايداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�سروفات خزينة 
املحكمة وفيما يلي بيان او�ساف املمتلكات  :  ن�ع العقار : �سقة �سكنية - رقم الر�ص 77 - املنطقة : مر�سى دبي - رقم 
البلدية : 572 - 392 - امل�ساحة : 155.04 مرت مربع - ا�سم املبنى : البطني ري�سيدن�سز جي بي اآر - رقم ال�حدة : 

ف�را. املبلغ  يدفع   : مالحظة  درهم.   2.002.602.00 القيمة   -  2708

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12884 بتاريخ 2020/3/16   
اعالن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده   

فى الدعوى رقم  2018/1063 انابات مدنية   
طالب التنفيذ: احمد ي�ن�ص عبدالهادي الدربي  - عن�انه : الإمارات - اإمارة را�ص اخليمة 

املنفذ �سده : باولينا كري�ستينا لباريل - واآخرون  - عن�انه : الإمارات - اإمارة راأ�ص اخليمة 
�سيجرى  احل��ال  اقت�سى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  5.00 م�ساء ويف  ال�ساعة   2020/3/25 امل�افق  الأرب��ع��اء  ي�م  انه يف 
بيع العقار امل��سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة المارات للمزادات وعلى م�قعها اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�سا�سي قبل 
دخ�ل املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة 
للبيع ويف امل�اعيد املبينة باملادة 301 من قان�ن الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف 
خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ص غري ممن�ع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية 
لر�س�م املزاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان يق�م بايداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�سروفات خزينة 
املحكمة وفيما يلي بيان او�ساف املمتلكات  :  ن�ع العقار : �سقة �سكنية - رقم الر�ص 77 - املنطقة : مر�سى دبي - رقم 
البلدية : 572 - 392 - امل�ساحة : 155.04 مرت مربع - ا�سم املبنى : البطني ري�سيدن�سز جي بي اآر - رقم ال�حدة : 

ف�را. املبلغ  يدفع   : مالحظة  درهم.   2.002.602.00 القيمة   -  2708

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12884 بتاريخ 2020/3/16   
اعالن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده   

فى الدعوى رقم 2014/22 بيع عقار مرهون   
طالب التنفيذ: بنك دبي التجاري 

عن�انه : الإمارات - اإمارة دبي - مدينة : دبي - ديرة - منطقة ب�ر�سعيد - بج�ار �سيتي �سنرت 
املنفذ �سده : جمتبى م�سع�د كا�سف حقيقي - عن�انه : اإمارة دبي - نزيل ال�سجن املركزي 

�سيجرى  احل��ال  اقت�سى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  5.00 م�ساء ويف  ال�ساعة   2020/3/25 امل�افق  الأرب��ع��اء  ي�م  انه يف 
بيع العقار امل��سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة المارات للمزادات وعلى م�قعها اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�سا�سي قبل 
دخ�ل املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة 
للبيع ويف امل�اعيد املبينة باملادة 301 من قان�ن الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف 
خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ص غري ممن�ع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية 
لر�س�م املزاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان يق�م بايداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�سروفات خزينة 
 - 1133 6 - رقم الر���ص :  املحكمة وفيما يلي بيان او�ساف املمتلكات  :  قطعة ار���ص )مبنية( املنطقة : وادي ال�سفا 

امل�ساحة : 704.02 مرت مربع - املقدرة ب��� )4200000( درهم يباع لعلى عطاء.
مالحظة : يدفع املبلغ ف�را.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12884 بتاريخ 2020/3/16   
اعالن بيع  عقار بالن�سر 

فى الدعوى رقم  2019/266 تنفيذ جتاري   
طالب التنفيذ: بنك برودا - عن�انه : الإم��ارات - اإمارة دبي - بردبي -  ال�س�ق الكبري - ملك عقارات حك�مة دبي - مكتب رقم 

 )2809195296 )مكاين   201
املنفذ �سده : �سركة الرابية للعناية ال�سحية وجتارة م�ستح�سرات التجميل )�ص ذ م م( )واآخرون( 

عن�انه : دبي - ديرة - �سارع الرا�ص - بناية الفهيم - الطابق 3 - �سقة 301 - رقم مكاين )2822495541( 
بيع  �سيجرى  احل��ال  اقت�سى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  م�ساء   5.00 ال�ساعة   2020/3/25 امل���اف��ق  الأرب��ع��اء  ي���م  يف  ان��ه 
www.( العقار امل��سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة المارات للمزادات وعلى م�قعها اللكرتوين
emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�سا�سي قبل دخ�ل املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف امل�اعيد املبينة 
باملادة 301 من قان�ن الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة 
البيع ولكل �سخ�ص غري ممن�ع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية لر�س�م املزاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  

عن ع�سر الثمن على ان يق�م بايداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�ساف املمتلكات : 
حق منفعة على وحدة عقارية ينتهي يف 2107/5/21 املنطقة : ند ح�سة - رقم الر�ص : 953  - رقم املبنى : 1 - ا�سم املبنى 
يباع  دره��م   793.105.00  : التقديرية  القيمة  105.26 مرت مربع   : امل�ساحة   -  209  : ال�حدة  رق��م   - ار���ص  �سيليك�ن   :

لعلى عطاء. مالحظة : يدفع املبلغ ف�را.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12884 بتاريخ 2020/3/16   
اعالن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده   

فى الدعوى رقم  2019/266 تنفيذ جتاري   
طالب التنفيذ: بنك برودا - عن�انه : الإم��ارات - اإمارة دبي - بردبي -  ال�س�ق الكبري - ملك عقارات حك�مة دبي - مكتب رقم 

 )2809195296 )مكاين   201
املنفذ �سده : �سيام ك�مار جارج  - )واآخرون( 

عن�انه : دبي - ديرة - �سارع الرا�ص - بناية الفهيم - الطابق 3 - �سقة 301 - رقم مكاين )2822495541( 
بيع  �سيجرى  احل��ال  اقت�سى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  م�ساء   5.00 ال�ساعة   2020/3/25 امل���اف��ق  الأرب��ع��اء  ي���م  يف  ان��ه 
www.( العقار امل��سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة المارات للمزادات وعلى م�قعها اللكرتوين
emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�سا�سي قبل دخ�ل املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف امل�اعيد املبينة 
باملادة 301 من قان�ن الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة 
البيع ولكل �سخ�ص غري ممن�ع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية لر�س�م املزاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  

عن ع�سر الثمن على ان يق�م بايداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�ساف املمتلكات : 
حق منفعة على وحدة عقارية ينتهي يف 2107/5/21 املنطقة : ند ح�سة - رقم الر�ص : 953  - رقم املبنى : 1 - ا�سم املبنى 
يباع  دره��م   793.105.00  : التقديرية  القيمة  105.26 مرت مربع   : امل�ساحة   -  209  : ال�حدة  رق��م   - ار���ص  �سيليك�ن   :

لعلى عطاء. مالحظة : يدفع املبلغ ف�را.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12884 بتاريخ 2020/3/16   
اعالن بيع  عقار بالن�سر  

فى الدعوى رقم  2018/1063 انابات مدنية   
طالب التنفيذ: احمد ي�ن�ص عبدالهادي الدربي  - عن�انه : الإمارات - اإمارة را�ص اخليمة 

املنفذ �سده : باولينا كري�ستينا لباريل - واآخرون  - عن�انه : الإمارات - اإمارة راأ�ص اخليمة 
�سيجرى  احل��ال  اقت�سى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  5.00 م�ساء ويف  ال�ساعة   2020/3/25 امل�افق  الأرب��ع��اء  ي�م  انه يف 
بيع العقار امل��سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة المارات للمزادات وعلى م�قعها اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�سا�سي قبل 
دخ�ل املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة 
للبيع ويف امل�اعيد املبينة باملادة 301 من قان�ن الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف 
خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ص غري ممن�ع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية 
لر�س�م املزاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان يق�م بايداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�سروفات خزينة 
املحكمة وفيما يلي بيان او�ساف املمتلكات  :  ن�ع العقار : �سقة �سكنية - رقم الر�ص 77 - املنطقة : مر�سى دبي - رقم 
البلدية : 572 - 392 - امل�ساحة : 155.04 مرت مربع - ا�سم املبنى : البطني ري�سيدن�سز جي بي اآر - رقم ال�حدة : 

ف�را. املبلغ  يدفع   : مالحظة  درهم.   2.002.602.00 القيمة   -  2708

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12884 بتاريخ 2020/3/16   
اعالن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده   

فى الدعوى رقم  2018/1063 انابات مدنية   
طالب التنفيذ: احمد ي�ن�ص عبدالهادي الدربي  - عن�انه : الإمارات - اإمارة را�ص اخليمة 

املنفذ �سده : كري�ستيان ه�نري  - واآخرون  - عن�انه : الإمارات - اإمارة راأ�ص اخليمة 
�سيجرى  احل��ال  اقت�سى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  5.00 م�ساء ويف  ال�ساعة   2020/3/25 امل�افق  الأرب��ع��اء  ي�م  انه يف 
بيع العقار امل��سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة المارات للمزادات وعلى م�قعها اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�سا�سي قبل 
دخ�ل املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة 
للبيع ويف امل�اعيد املبينة باملادة 301 من قان�ن الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف 
خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ص غري ممن�ع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية 
لر�س�م املزاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان يق�م بايداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�سروفات خزينة 
املحكمة وفيما يلي بيان او�ساف املمتلكات  :  ن�ع العقار : �سقة �سكنية - رقم الر�ص 77 - املنطقة : مر�سى دبي - رقم 
البلدية : 572 - 392 - امل�ساحة : 155.04 مرت مربع - ا�سم املبنى : البطني ري�سيدن�سز جي بي اآر - رقم ال�حدة : 

ف�را. املبلغ  يدفع   : مالحظة  درهم.   2.002.602.00 القيمة   -  2708

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12884 بتاريخ 2020/3/16   
اعالن بيع  عقار بالن�سر 

فى الدعوى رقم 2014/22 بيع عقار مرهون   
طالب التنفيذ: بنك دبي التجاري 

عن�انه : الإمارات - اإمارة دبي - مدينة : دبي - ديرة - منطقة ب�ر�سعيد - بج�ار �سيتي �سنرت 
املنفذ �سده : جمتبى م�سع�د كا�سف حقيقي - عن�انه : اإمارة دبي - نزيل ال�سجن املركزي 

�سيجرى  احل��ال  اقت�سى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  5.00 م�ساء ويف  ال�ساعة   2020/3/25 امل�افق  الأرب��ع��اء  ي�م  انه يف 
بيع العقار امل��سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة المارات للمزادات وعلى م�قعها اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�سا�سي قبل 
دخ�ل املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة 
للبيع ويف امل�اعيد املبينة باملادة 301 من قان�ن الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف 
خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ص غري ممن�ع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية 
لر�س�م املزاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان يق�م بايداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�سروفات خزينة 
 - 1133 6 - رقم الر���ص :  املحكمة وفيما يلي بيان او�ساف املمتلكات  :  قطعة ار���ص )مبنية( املنطقة : وادي ال�سفا 

امل�ساحة : 704.02 مرت مربع - املقدرة ب��� )4200000( درهم يباع لعلى عطاء.
مالحظة : يدفع املبلغ ف�را.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12884 بتاريخ 2020/3/16   
اعالن بيع  عقار بالن�سر       

فى الدعوى رقم  2018/152 بيع عقار مرهون   
طالب التنفيذ: بنك ات�ص ا�ص بي �سي ال�سرق الو�سط املحدود عن�انه : اإمارة دبي - دبي ، مكتب الإدارة ال�سرق الو�سط ، مدينة 

دبي لالإنرتنت ، �ص ب 66 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة رقم مكاين : 1412776600 
املنفذ �سده : ابراهيم حممد حمدان الطر�ص

عن�انه :  اإمارة دبي ، دبي ، جممع ند ح�سة ، ب�ابات ال�سيلك�ن 1 ، �سقة دي 1201 ، الطابق 12 ، على قطعة الر�ص 1115 ، 
دبي ، الإمارات العربية املتحدة ، ت : 042958202 رقم مكاين : 3778478874 

بيع  �سيجرى  احل��ال  اقت�سى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  م�ساء   5.00 ال�ساعة   2020/3/25 امل���اف��ق  الأرب��ع��اء  ي���م  يف  ان��ه 
www.( العقار امل��سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة المارات للمزادات وعلى م�قعها اللكرتوين

املزايدة  دخ�ل  قبل  الأ�سا�سي  الثمن  %20 من  يقل عن  تاأمني ل  ايداع  ال�سراء  راغبي  وعلى    )emiratesauction.ae
امل�اعيد  التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف  البيع  ولكل من لديه اعرتا�ص على 
املبينة باملادة 301 من قان�ن الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية 
جلل�سة البيع ولكل �سخ�ص غري ممن�ع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية لر�س�م املزاد ب�سرط ال تقل هذه 
الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان يق�م بايداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�ساف املمتلكات  
:  حق منفعة ايجار 15 - 12 - 2007 اىل 15 - 12 - 2106 رقم الر�ص : 1115 - املنطقة : ند ح�سة - ا�سم املبنى : 
�سيليك�ن جيت 1 - رقم ال�حدة : D - 1201 رقم املبنى : 1 - رقم الطابق 12 - رقم البلدية B1 - 148 - القيمة التقديرية 

ف�را. املبلغ  يدفع   : مالحظة  عطاء.  لعلى  درهم   970171
 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12884 بتاريخ 2020/3/16   

اعالن بيع  عقار بالن�سر       
فى الدعوى رقم  2019/65 بيع عقار مرهون   

طالب التنفيذ: بنك اب�ظبي التجاري 
عن�انه : الإمارات - اإمارة دبي - ب�ر�سعيد - ديرة - بناية البزن�ص ب�ينت مكتب رقم 401 خلف وكالة الني�سان لل�سيارات 

املنفذ �سده : عدوان احمد رفيعي 
عن�انه : الإمارات - اإمارة دبي - بردبي - منطقة وادي ال�سفا 2 - العقار رقم 142 

�سيجرى  احل��ال  اقت�سى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  5.00 م�ساء ويف  ال�ساعة   2020/3/25 امل�افق  الأرب��ع��اء  ي�م  انه يف 
بيع العقار امل��سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة المارات للمزادات وعلى م�قعها اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�سا�سي قبل 
دخ�ل املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة 
للبيع ويف امل�اعيد املبينة باملادة 301 من قان�ن الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف 
خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ص غري ممن�ع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية 
لر�س�م املزاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان يق�م بايداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�سروفات خزينة 
املحكمة وفيما يلي بيان او�ساف املمتلكات :  عبارة عن ار�ص وما عليها من بناء - املنطقة : وادي ال�سفا 2 - رقم الر�ص : 

درهم   )2.300.000( مببلغ   - مربع  مرت   414.56  : امل�ساحة   -  643  -  9405  : البلدية  رقم   -  142
مالحظة : يدفع املبلغ ف�را.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12884 بتاريخ 2020/3/16   
 اعالن بالن�سر باللغة العربية  

اىل املدعى عليهم / 1- �سركة مدينة التكن�ل�جيا ذ م م  2- عبداهلل حممد عبيد الق�سري النعيمي 
- اإماراتي اجلن�سية 3- اندره جرج�ص من�س�ر - لبناين اجلن�سية 

نعلمكم بان املدعي / ج�زف جرج�ص من�س�ر - رقم 2019/5434 الكلية الثانية 
قد رفع الدع�ى املذك�رة اعاله يطالب فيها :  

احلكم بحل وت�سفية ال�سركة املدعي عليها الأوىل �سيتي تك ذ م م - �سركة ذات م�س�ؤولية حمدودة 
- ال�سم التجاري : مدينة التكن�ل�جيا ذ م م وتعيني م�سفيا لت�سفيتها ، وت�سمني املدعي عليهما 

الر�س�م وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
الحتادية  ال�سارقة  مبحكمة  الثانية  الكلية  دائرة   4 الدع�ى  اإدارة  اأمام  ح�س�رك  يقت�سي  لذا 
البتدائية �سخ�سيا او ب�ا�سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة ج�ابية على الدع�ى مرفقا بها كافة 
امل�ستندات ، وذلك ي�م اخلمي�ص امل�افق 2020/3/19 ، ال�ساعة 8.30 �سباحا  وذلك للنظر يف الدع�ى 
املذك�ر امل�سار اليها اأعاله - ب��سفك مدعي عليه ويف حال عدم ح�س�رك �سيتم اتخاذ الجراءات 

القان�نية بحقك غيابيا. 
 حمكمة ال�سارقة االحتادية االبتدائية 
مكتب اإدارة الدعوى  

وزارة العدل 
حمكمة ال�سارقة  االحتادية االبتدائية

مكتب اإدارة الدعوى

العدد 12884 بتاريخ 2020/3/16   
بالدعوى رقم )2019/26( اإجراءات اإفال�س - دبي 

املدعي عليهم / 1- احلبت�ر بروبريتيز - �ص ذ م م 2-طارق را�سد احلبت�ر 
3- را�سد خلف احمد احلبت�ر  4- حمم�د م�سطفى جمدي حممد مربوك 

نحيطكم علما اأنه قد مت انتدابنا كخبري يف �س�ؤون اإعادة التنظيم املايل والإفال�ص بالق�سية 
املذك�رة اأعاله ، واملرف�عة �سدكم من :  املدعي / ل�يجي �سانت�رو

وعليه فانتم مكلفني او من ميثلكم قان�نا بح�س�ر اجتماع اخلربة املقرر عقده ي�م الربعاء 
امل�افق 2020/3/18 يف متام ال�ساعة 11.00 ظهرا مبقر مكتب اخلربة الكائن : بدبي - منطقة 
اخلليج التجاري - خلف فندق جي دابلي� ماري�ت - بري�سيم تاور- الطابق الثامن - مكتب  
بالدع�ى  امل�ؤيدة لدفاعكم  امل�ستندات  واإح�سار  املحدد  واملكان  بامل�عد  ، يرجى احل�س�ر   805
لل�سالحيات  وفقا  اعمالها  �ستبا�سر  اخل��ربة  ف��ان  احل�س�ر  عن  تخلفكم  ح��ال  يف  بانه  علما 

املخ�لة لها قان�نا.  لال�ست�سفار الت�سال ب : 04/4341111 - 5254440 056
خبري �سئون اإعادة التنظيم املايل واالإفال�س

اأحمد علي احلو�سني            

اإعالن بالن�سر
للح�سور اأمام اخلربة 

العدد 12884 بتاريخ 2020/3/16   
اعالن حكم بالن�سر

يف  الدعوى رقم 22/2019/16 جتاري جزئي   
م��س�ع الدع�ى : املطالبة بف�سخ العقد بني املدعي واملدعي عليها الوىل والزام املدعي عليهما مببلغ وقدره )137.760 

درهم( والف�ائد القان�نية ب�اقع 12% من تاريخ 2016/12/12 حتى ال�سداد التام والزامهم باأداء مبلغ وقدره )50.000 درهم( 
تع�ي�ص للمدعي والف�ائد القان�نية 12% من تاريخ رفع الدع�ى حتى ال�سداد التام والر�س�م وامل�ساريف والتعاب. 

طالب الإعالن :  �سيد اآرام عبا�ص نق�ي - �سفته بالق�سية : مدعي  
اإعالنهما : 1- �س�فريين ك�رب�ريت �سريفي�سز - م د م �ص 2- رافيندر �سنيغ بارمار  - �سفتهما بالق�سية : مدعي  املطل�ب 

عليهما - جمه�يل حمل الإقامة 
ل�سالح/ اأع��اله  املذك�رة  الدع�ى  يف   2020/1/16 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم   : الإع��الن  م��س�ع 

�سيد اآرام عبا�ص نق�ي اأول : بالزام املدعي عليها الأوىل بان ت�ؤدي للمدعي مبلغ وقدره 55.379 درهم خم�سة وخم�س�ن الف 
دره��م واحد  و 71  وق��دره 307  للمدعي مبلغ  ي���ؤدي  بان  الثاين  املدعي عليه  وبالزام  ثانيا  دره��م  و�سبع�ن  وت�سعة  وثالثمائة 
وحتى متام   2016/12/12 احلا�سل يف  ال�ستحقاق  تاريخ  9% من  القان�نية  والفائدة  درهم  و�سبعة  وثالثمائة  الف  و�سبع�ن 
مبثابة  حكما  طلبات.   من  ذلك  عدا  ما  ورف�ست  املحاماة  اتعاب  مقابل  دره��م  وال��ف  وامل�ساريف  الر�س�م  والزامهما  ال�سداد 
احل�س�ري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني ي�ما اعتبارا من الي�م التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سم� ال�سيخ 

حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكت�م حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية  التجارية  
العدد 12884 بتاريخ 2020/3/16   

حمكمة ال�سارقة االحتادية االبتدائية
اعالن حكم بالن�سر

يف  الدعوى رقم 2020/690 امر اداء

املرف�عة من املدعي/ ابك�ص تكن�ل�جي - �ص م ح 
اىل املدعي عليه / بريون اميلكار اوربالنا 

نعلمكم بانه قد �سدر قرار بتاريخ 2020/2/4 يف الأمر الأداء املذك�ر 
اأعاله - ناأمر بالزام املدعي عليهما بالت�سامن فيما بينهما بان ي�ؤديا 
للمدعي مبلغ وقدره/627184/ درهم والزمتهما بالفائدة ب�اقع %5 
�سن�يا اعتبارا من تاريخ قيد الدع�ى وحتى متام ال�سداد والزمتهما 

بامل�سروفات.
مكتب اإدارة الدعوى 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 12884 بتاريخ 2020/3/16   
 اعالن بالن�سر

يف  االإ�ستئناف رقم 2444/2019/315 اإ�ستئناف عمايل  
م��س�ع الإ�ستئناف: اإ�ستئناف احلكم ال�سادر يف الدع�ى رقم 2018/12259 والر�س�م 

وامل�ساريف والتعاب. 
طالب الإعالن : ج�د حام�ص - �سفته بالق�سية : م�ستاأنف

املطل�ب اإعالنه : 1- 1776 جل�بال اإنك بي بي �سي )�سابقا( - ي�ني�ن جل�بال اإنك بي 
بي �سي )حاليا( وذلك ب�سفتها مالك واملقر الرئي�سي ل�سركة 1776 ميدل اي�ست منطقة 

حرة - ذ م م  - �سفته  بالق�سية : م�ستاأنف �سده.  جمه�ل حمل الإقامة 
عمايل   2018/12259 رق��م  بالدع�ى  ال�سادر  احلكم  ا�ستاأنف  ق��د   : الإع���الن  م��س�ع 
جزئي  وحددت لها جل�سه ي�م الحد امل�افق 2020/4/19 ال�ساعة 10.00 �سباحا بالقاعة 
ch2.D.18 وعليه يقت�سي ح�س�ركم او من ميثلكم قان�نيا ويف حال تخلفكم  رقم 

�ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة اال�ستئناف
العدد 12884 بتاريخ 2020/3/16   

 اعالن بالن�سر
يف  االإ�ستئناف رقم 3406/2019/315 ا�ستئناف عمايل  

م��س�ع الإ�ستئناف: اإ�ستئناف احلكم ال�سادر يف الدع�ى رقم 2018/480 عمايل كلي والر�س�م 
وامل�ساريف والتعاب.   

طالب الإعالن : ب�سرى حيدر �سعيب - �سفته بالق�سية : م�ستاأنف
وميثله :  عي�سى �سامل احمد احلر�سي املهري  - �سفته  بالق�سية : وكيل

املطل�ب اإعالنهم : 1- على ابراهيم لال�ست�سارات الإدارية 2- النيل والهرام للعقارات - �ص ذ م 
م 3- فاريتز خلدمات ال�سحن - �ص ذ م م  4-فاريتز لل�سياحة - �ص ذ م م 5- على ابراهيم حممد 
احلمادي )مالك املدعي عليها الأوىل و�سريك يف اخل�س�م املدخلة الأول والثاين والثالث والرابع( 

- �سفتهم بالق�سية : م�ستاأنف �سدهم - جمه�يل حمل الإقامة 
ال�ساعة 11.00 �سباحا  امل�افق 2020/3/16   : وح��ددت لها جل�سه ي�م الثنني  الإع��الن  م��س�ع 
تخلفكم  ح��ال  ويف  قان�نيا  ميثلكم  من  او  ح�س�ركم  يقت�سي  وعليه   ch1.A.4 رق��م  بالقاعة 

�ستجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة اال�ستئناف
العدد 12884 بتاريخ 2020/3/16   

اعالن بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم 15/2020/211 تنفيذ عقاري  

م��س�ع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدع�ى رقم 2018/254 عقاري كلي ، 
ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )46897.5 درهم( ، �سامال للر�س�م وامل�ساريف + تنفيذ 

احلكم وفق منط�قه 
طالب الإعالن : بنك ن�ر - م�ساهمة عامة - �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 

وميثله : جابر را�سد حممد جابر را�سد ال�سالمي -  �سفته بالق�سية : وكيل
املطل�ب اإعالنه : 1- نا�سر علي خان ريا �ست علي خان - �سفته بالق�سية : منفذ �سده  

جمه�ل حمل الإقامة 
املذك�رة اعاله والزامك بدفع  التنفيذية  اأقام عليك الدع�ى  الإع��الن : قد  م��س�ع 
املبلغ املنفذ به وقدره )46897.5( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه 
فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذك�ر 

خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 12884 بتاريخ 2020/3/16   

اعالن بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم 1643/2020/207 تنفيذ جتاري  

م��س�ع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدع�ى رقم 2019/2280 امر اأداء ، ب�سداد 
املبلغ املنفذ به وقدره )114183 درهم( ، �سامال للر�س�م وامل�ساريف 

طالب الإعالن : فقري بخ�ص بري بخ�ص - �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 
وميثله : ي��سف احمد علي اآل علي -  �سفته بالق�سية : وكيل

منفذ   : بالق�سية  �سفته   - احمد  غل�م  معروف  ح�سني  جا�سم   -1  : اإعالنه  املطل�ب 
�سده - جمه�ل حمل الإقامة 

املذك�رة اعاله والزامك بدفع  التنفيذية  اأقام عليك الدع�ى  الإع��الن : قد  م��س�ع 
املبلغ املنفذ به وقدره )114183( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه فان 
املذك�ر  بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  الج��راءات  �ستبا�سر  املحكمة 

خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 12884 بتاريخ 2020/3/16   
 اعالن بالن�سر للح�سور اأمام مكتب اإدارة الدعوى 

 الدعوى رقم )2020/470( الدائرة العمالية اجلزئية  
اىل املدعى عليه / اك�سلنت لتجارة العبايات - ذ م م 

نعلمك بان املدعي /  ن�ر امل�سطفى عبدالكرمي - بنغالدي�ص اجلن�سية 
يف الدع�ى رقم 2020/470 الدائرة العمالية اجلزئية قد رفع الدع�ى املذك�رة اعاله يطالب فيها 
ب���� : الزام املدعي عليه بان ي�ؤدي للمدعي مبلغ )12.510 درهم( مع الفائدة ب�اقع 5% �سن�يا من 
تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام مع الزام املدعي عليه بت�سليم املدعي ج�از �سفره والغاء اإقامته 

وتذكرة الطريان والزام املدعي عليه بدفع كافة الر�س�م وامل�ساريف. 
لذا انت مكلف باحل�س�ر امام مكتب اإدارة الدع�ى رقم 8 مبحكمة عجمان الحتادية البتدائية  
بتاريخ 2020/3/18 يف متام ال�ساعة 3.30 م�ساءا ، وذلك لالإجابة على الدع�ى وتقدمي ما لديكم 
ا�ستكمال  �سيتم  فانه  عنكم  وكيل  ار���س��ال  ع��دم  او  احل�س�ر  ع��ن  تخلفكم  ح��ال  ويف   ، بيانات  م��ن 

الجراءات القان�نية يف غيابيكم.  
حمكمة عجمان االإحتادية االإبتدائية 
مكتب اإدارة الدعوى 

  وزارة العدل
حمكمة عجمان االحتادية االبتدائية

مكتب ادارة الدعوى
العدد 12884 بتاريخ 2020/3/16   

اعالن بيع  عقار بالن�سر       
فى الدعوى رقم  2015/335 تنفيذ  عقاري   

طالب التنفيذ: �سركة ديار للتط�ير - �ص م ع 
عن�انه : اإمارة دبي - منطقة الرب�ساء 1 - خلف م�ل الإمارات - بج�ار فندق �س�يت ن�ف�تيل - بناية ديار - ط6 

املنفذ �سده : �سركة تريد هاو�ص املحدودة )ذ م م( فرع دبي 
عن�انه : اإمارة دبي - بردبي - �سارع الرول - بناية ال�ليد - �سقة رقم 101 - مقابل �سيدلية الرول 

انه يف ي�م الأربعاء امل�افق 2020/3/25 ال�ساعة 5.00 م�ساء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع العقار امل��سحة 
www.emiratesauction.( او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة المارات للمزادات وعلى م�قعها اللكرتوين

ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�سا�سي قبل دخ�ل املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ص على البيع 
التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف امل�اعيد املبينة باملادة 301 من قان�ن الإجراءات املدنية 
وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ص غري ممن�ع من املزايدة ان يزيد 
على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية لر�س�م املزاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان يق�م بايداع كامل الثمن املعرو�ص 
وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�ساف املمتلكات : 1 - �سقة �سكنية - املنطقة : برج خليفة - رقم الر�ص 155 رقم البلدية 
 6110  : ال���ح��دة  رق��م   - 3 املنطقة  ب��رج خليفة   : املبنى  ا�سم    3  : املبنى  رق��م  247.40 مرت مربع -   : امل�ساحة   -  345  -  829  :
مببلغ )4.793.375( درهم ، 2 - �سقة �سكنية - املنطقة : مر�سى دبي - رقم الر�ص 131 رقم البلدية : 438 - 392 - امل�ساحة 
: 81.48 مرت مربع - رقم املبنى : 1 ا�سم املبنى : مارينا بريل - رقم ال�حدة : 216 مببلغ )789.338( درهم ، 3 - �سقة �سكنية - 
املنطقة : برج خليفة - رقم الر�ص 155 رقم البلدية : 829 - 345 - امل�ساحة : 175.40 مرت مربع - رقم املبنى : 3  ا�سم املبنى : 

برج خليفة املنطقة 3 - رقم ال�حدة : 6705 مببلغ )3.398.378( درهم - مالحظة : يدفع املبلغ ف�را.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12884 بتاريخ 2020/3/16   

اعالن بيع  عقار بالن�سر       
فى الدعوى رقم  2019/141 بيع عقار مرهون   

طالب التنفيذ: بنك دبي التجاري - �ص م ع 
عن�انه : الإمارات - اإمارة دبي - بردبي - ا�سبكت تاور - مكتب 404 - اخلليج التجاري - الطابق الرابع 

املنفذ �سده : نيل�س�ن رافيل ج�نز اليز - عن�انه :  الإمارات - اإمارة دبي - بردبي - مبنى ج�لدن ميل B9 - رقم املبنى 3 - رقم 
الطابق 5 - مبنطقة نخلة جمريا - �سقة رقم 9509 - رقم الر�ص 1975 

بيع  �سيجرى  احل��ال  اقت�سى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  م�ساء   5.00 ال�ساعة   2020/3/25 امل���اف��ق  الأرب��ع��اء  ي���م  يف  ان��ه 
www.( العقار امل��سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة المارات للمزادات وعلى م�قعها اللكرتوين
emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�سا�سي قبل دخ�ل املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف امل�اعيد املبينة 
باملادة 301 من قان�ن الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة 
البيع ولكل �سخ�ص غري ممن�ع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية لر�س�م املزاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  
عن ع�سر الثمن على ان يق�م بايداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�ساف املمتلكات  :  ن�ع 
العقار : نخلة جمريا - رقم الر�ص : 1975 - امل�ساحة : 166.09 مرت مربع - رقم املبنى : 3 - ا�سم املبنى : ج�لدن ميل 

عطاء.  لعلى  درهم   1.966.553.00  : الكلية  القيمة   -  9509  : ال�حدة  رقم   -  9
مالحظة : يدفع املبلغ ف�را.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12884 بتاريخ 2020/3/16   

اعالن بيع  عقار بالن�سر       
فى الدعوى رقم  2019/143 بيع عقار مرهون   

طالب التنفيذ: بنك دبي التجاري - �ص م ع  - عن�انه : الإمارات - اإمارة دبي - بردبي - اخلليج التجاري - مبنى ا�سبكت تاور - 
الطابق الرابع - �سقة 404/ مكتب نا�سر ال�سام�سي للمحاماة وال�ست�سارات القان�نية 

املنفذ �سده : امري �سيد علي لج���ردي - عن�انه : الإم��ارات - اإم��ارة دبي - تالل الإم��ارات الأوىل �سابقا - الثنية اخلام�سة رقم 
الر�ص 632 - رقم البلدية : 180 - 393 

بيع  �سيجرى  احل��ال  اقت�سى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  م�ساء   5.00 ال�ساعة   2020/3/25 امل���اف��ق  الأرب��ع��اء  ي���م  يف  ان��ه 
www.( العقار امل��سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة المارات للمزادات وعلى م�قعها اللكرتوين
emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�سا�سي قبل دخ�ل املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف امل�اعيد املبينة 
باملادة 301 من قان�ن الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة 
البيع ولكل �سخ�ص غري ممن�ع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية لر�س�م املزاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  

عن ع�سر الثمن على ان يق�م بايداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�ساف املمتلكات  : 
عبارة عن ار�ص وما عليها من بناء - املنطقة : الثنية اخلام�سة - رقم الر�ص : 632 - رقم البلدية : 180 - 393 - امل�ساحة : 

عطاء.  لعلى  يباع  درهم   6.000.000.00  : الكلية  القيمة   - مربع  مرت   929.66
مالحظة : يدفع املبلغ ف�را.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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•• ال�شارقة-الفجر:

ت��زام��ن��اً م���ع ي����م ال��ط��ف��ل الإم����ارات����ي، 
ال�����ذي ي�����س��ادف 15 م���ار����ص م���ن كل 
التابعة  ال�سارقة  اإذاع��ة  خ�س�ست  عام، 
والتلفزي�ن،  لالإذاعة  ال�سارقة  لهيئة 

الأثري  برنامج  م��ن  ا�ستثنائية  حلقة 
الإم�����ارات يف  ب��روؤي��ة دول���ة  ، للتعريف 
دورهم  على  والتاأكيد  الأطفال  تن�سئة 
كمرتكز يف بناء امل�ستقبل، واإبراز جه�د 
خمتلف اجلهات وامل�ؤ�س�سات املحلية يف 
الرتقاء مب�اهب وقدرات و�سخ�سيات 

اجليل اجلديد. وت�ست�سيف الإعالمية 
التي  احللقة  خ��الل  احلم�دي  عائ�سة 
تبث من ال�ساعة ال�سابعة وحتى التا�سعة 
���س��ب��اح��اً، ال��ط��ف��ل��ة م��زن��ة جن��ي��ب التي 
بح�س�ر  الربنامج  تقدمي  �ست�ساركها 
يف  املتميزين  الأط��ف��ال  م��ن  جمم�عة 

ما قبل  املجالت �سمن فقرة  خمتلف 
وروؤاهم  اأفكارهم  ليطرح�ا   ، الطاب�ر 
للم�ستقبل.وت�ستقبل  ال���ط���م����ح���ة 
مداخالت  الربنامج  خالل  احلم�دي 
ه��ات��ف��ي��ة م��ن م����دراء وم�����س���ؤول��ني من 
بالعمل  ُتعنى  حك�مية  وهيئات  جهات 
يف املجالت التي تخت�ص بالطفل مثل 
ال�سارقة  مكتب  و   ، ال�����س��ارق��ة  اأط��ف��ال 
�سالمة  اإدارة  و   ، ل��ل��ط��ف��ل  ���س��دي��ق��ة 
الطفل ، كما ت�ست�سيف جمم�عة من 
لالأطفال  ال�ست�ساري  املجل�ص  ممثلي 
 منهم را�سد الطنيجي، و�سهد النقبي،

ال��ط��ن��ي��ج��ي، ويحّل  ���س��ي��ف  و���س��الم��ة   
ب�  امل��ل��ّق��ب  الطفل  احللقة  على  �سيفاً 
مي�سي الإمارات للحديث عن جتربته 
يف جم����ال ك����رة ال���ق���دم وي��ت��ح��دث عن 
مل�هبته.  وامل�ساندين  الداعمني  اأب���رز 
وح������ل ه����ذا ال���ربن���ام���ج ق���ال���ت عبري 
ال�سارقة :  اإذاع��ة  ال�ساوي مدير  �سامل 
املعرفة  الأجيال اجلديدة على  تن�سئة 
يخدم  ال�سليمة  ال�سحيحة  والثقافة 
و�سحيح،  �سليم  ب�سكل  املجتمع  ب��ن��اء 
ولقد عملت دولة الإمارات منذ بداية 

ال�ستثمار  على  النه�س�ي  م�سروعها 
والنه��ص  واإب����داع����ات����ه  الإن�������س���ان  يف 
ب��ف��ك��ره وم��ع��ارف��ه، وم���ن ه���ذا املنطلق 
ج���اء ي����م ال��ط��ف��ل الإم����ارات����ي ليك�ن 
الأجيال  دور  ع��ل��ى  ال��ت��اأك��ي��د  مب��ث��اب��ة 
اجلديدة يف �سناعة امل�ستقبل الطم�ح 
على  العمل  مل�ا�سلة  ودع����ة  ل��ل���ط��ن، 
ت�فري خمتلف ال�سبل من اأجل حتقيق 
الأهداف التنم�ّية املن�س�دة . وتابعت: 
ان�سجاماً مع روؤيتها الإعالمية حتتفي 
والتلفزي�ن  ل��الإذاع��ة  ال�سارقة  هيئة 
ب��ه��ذا ال��ي���م م��ن خ��الل ال���ق���ف على 
ال�سرتاتيجية  واخل���ط���ط  اجل���ه����د 
الإم��ارات، وعملت  التي و�سعتها دولة 
ب��ه��ا خم��ت��ل��ف اجل���ه���ات م���ن اأج����ل بناء 
ليك�ن  الأوىل  ال��ن�����س��اأة  م��ن��ذ  الإن�����س��ان 
م�����س��ت��ق��ب��ل��ه، لهذا  ف���اع���اًل يف  ع��ن�����س��راً 
ارتاأينا يف الإذاعة لأن نعّرف بكّل تلك 
اجله�د ونفتح منرباً مثالياً لالأطفال 
اأقرانهم  م���ن  امل�����س��ت��م��ع��ني  ل��ي�����س��ارك���ا 
املجتمع  اأف����راد  وخم��ت��ل��ف  ومعلميهم 
روؤاه�����م ال��ط��م���ح��ة ال��ت��ي ن��ت��ط��ل��ع لأن 

ت�سهم يف بناء غد م�سرق . 

•• ال�شارقة-الفجر:

وتراث  ال�سام  لبالد  الفني  الإب���داع  فيها  احت�سد  ليلة  يف 
الفل�سطيني  ال�ساعر  ميالد  ذكرى  ويف  اجلزائري،  الغناء 
ي�م  بال�سارقة  امل��ج��از  م�سرح  ا�ست�ساف  دروي�����ص،  حمم�د 
الكبري  اللبناين  الفنان   ،2020 م��ار���ص   13  ، اجلمعة 
يف  م��ا���س��ي،  �سعاد  اجل��زائ��ري��ة  وال��ف��ن��ان��ة  خليفة،  مار�سيل 
“هال  امل��سم اجلديد لأم�سيات  حفل غنائي ممّيز �سمن 
الثقافية  ال���ج��ه��ة  امل�����س��رح،  ي�ست�سيفها  ال��ت��ي  باملجاز” 

والرتفيهية املتكاملة والفريدة من ن�عها يف ال�سارقة. 
وا�ستهّلت الفنانة اجلزائرية �سعاد ما�سي احلفل ب�ق�فها 
للجمه�ر  قّدمت  حيث  امل��ج��از،  م�سرح  خ�سبة  على  الأول 
اجلديد  األب�مها  “اأمنية” من  باأغنية  بالدها  من  حتية 
�سهرة  بعدها  لتبداأ  ذات��ه��ا،  الأغ��ن��ي��ة  ع��ن���ان  يحمل  ال���ذي 
الهادئة،  وم��سيقاها  العذب  ب�س�تها  غّلفتها  ا�ستثنائية 

بلهجتها  “داب”  باأغنية  اأتبعتها  التي  “حياتي”،  لتغني 
“كل ي�م”  باأغنيتها  اجلزائرية، لتتحف اجلمه�ر بعدها 
الغنائي  بالفلكل�ر  واملمتزجة  ال�سريعة  الإي��ق��اع��ات  ذات 

اجلزائري. 
وت��ع��ب��رياً ع��ن ل���ع��ة ال��غ��رب��ة والب��ت��ع��اد ع��ن ال���ط��ن، اأدت 
“البلد الأم” التي  اأغنية باللغة الفرن�سية بعن�ان  ما�سي 
اإح�سا�ص  م��ن  قّدمته  مل��ا  اجلمه�ر  ل��دى  ا�ستح�ساناً  لق��ت 
اإبداعاتها وتاأخذ اجلمه�ر  عاٍل خاللها، لت�ا�سل الفنانة 
باأغنية  العريق  الق�سبة” اجلزائري  “حّي  اإىل  ج�لة  يف 
لتخ�ص بعدها جمه�ر م�سرح املجاز  البئر”،  “طليت على 
بعن�ان  وال��دت��ه��ا  ت��األ��ي��ف  م��ن  الأم��ازي��غ��ي��ة  باللغة  باأغنية 

ال�حدة«.  “نداء  تعني  والتي  “ثغري”، 
قلبي”  “يا  غ��ّن��ت  حيث  الإب����داع  ع��ن  ما�سي  تت�قف  ومل 
روح  اإىل  باأغنية مهداة  تلتها  واللحن،  الإيقاع  بعذوبة يف 
جدها بعن�ان “دار جدي”، لتقدم بعدها اأغنية “اأمي�سا”، 

بعدها  امل�سرية،  باللهجة  “�سالم”  جلمه�رها  غنت  ثم 
برائعتها  حفلها  لتتختم  قلبي”،  يا  “ن��سيك  يف  اأبدعت 
اجلمه�ر  قل�ب  اإىل  طريقها  وجدت  التي  الراوي”  “يا 
الذي تفاعل معها ومع فرقتها امل��سيقية بقيادة املاي�سرتو 

رابح خالفة. 
ب��داي��ة احلفل  ت�ّجهت يف  ق��د  الفنانة اجل��زائ��ري��ة  وك��ان��ت 
لها  الفر�سة  اإتاحة  على  املجاز  م�سرح  اإدارة  اإىل  بال�سكر 
اأغنياتها  وت��ق��دمي  ال�سارقة  اأر����ص  على  جمه�رها  للقاء 
قرب،  ع��ن  اجل��زائ��ري  ب��ال��رتاث  وتعريفهم  لهم  املحببة 
مثّمنة اجله�د التي يبذلها امل�سرح يف جمع املبدعني من 

خمتلف اأنحاء العامل للح�ار بالفن وامل��سيقى والإبداع. 
اأما قطب ال�سهرة الثاين، الفنان الكبري مار�سيل خليفة، 
الذي عاد بعد اأربعة اأع�ام اإىل م�سرح املجاز، افتتح حفله 
من  انطلق  م��سيقية  مبقدمة  اخل��ا���س��ة،  طريقته  على 
ق�سيدة  عالبال”،  اطلعي  “ق�مي  حتفته  لغناء  خاللها 
ال�ساعر اللبناين الكبري طالل حيدر، ليبداأ احلفل بتحية 
الراحل  الفل�سطيني  ال�����س��اع��ر  روح  اإىل  وج��ه��ه��ا  خ��ا���س��ة 
حمم�د دروي�ص، حيث ي�سادف 13 مار�ص ذكرى ميالده 
ال�ساحة  على  واأث���ره  الط�يل  تاريخه  م�ستذكراً  ال�79، 

الأدبية العربية والفل�سطينية ودوره يف م�سريته الفنية. 
وب�����داأ  اب����ن  ب��ل��دة “عم�سيت” ت��ق��دمي  اإب���داع���ات���ه  حيث 
فيها  �ساركه  التي  والبندقية”،  “ريتا  دروي�ص  رائعة  غّنى 
اجلمه�ر، ليغني لهم بعدها، ومبا ل يخل� من احلما�ص 
ال�ساعر  ق�سيدة  اأم�سي”،  القامة  “منت�سب  واجل��م��ال، 
الفل�سطيني الراحل �سميح القا�سم، لياأخذ بعدها احل�س�ر 
“تانغ�  مبقط�عة  العالية  امل��سيقى  واأزّق����ة  ح���ارات  اإىل 

لعي�ن حبيبتي ».
�سعاد  الفنانة  لت�سعد  احل��ّد  ه��ذا  عند  الإب���داع  يقف  ومل 
ما�سي على خ�سبة امل�سرح وتقّدم ق�سيدة ال�ساعر حمم�د 
دروي�ص “اأجمل حّب”، على طريقتها اخلا�سة رفقة ع�د 
باإح�سا�ص كبري و�سط حتية  اأدتها  والتي  وفرقة مار�سيل، 

كبرية من اجلمه�ر، ليكمل خليفة الأم�سية برائعة طالل 
حيدر “رك�ة عرب”، بعدها اأدى جنله الفنان رامي خليفة 
كانت  والتي  لبريوت”،  “قّدا�ص  بعن�ان  م��سيقية  و�سلة 
مبثابة التحية لبالده، وانفرد خليفة بامل�سرح، مع ع�ده، 

وغّنى لالأم،
 ق�سيدة “اأحُن اإىل خبز اأمي” من اأ�سعار حمم�د دروي�ص، 
وقلعتها  ال�سيادين  ميناء  م��ن  جمه�ره  مار�سيل  ل��ي���ّدع 
“يا بحرية ». وكان خليفة قّد عرّب  برائعة معروف �سعد 
جمه�ره  ولقاء  املجاز  م�سرح  على  لت�اجده  �سعادته  عن 
ب��ع��د غ��ي��اب ���س��ن���ات، م��ث��ّم��ن��اً اجل��ه���د ال��ت��ي ت��ب��ذل��ه��ا اإدارة 
من  واملبدعني  الفنانني  بني  امل�سافات  تقريب  يف  امل�سرح 
اأجمل  ملحبيهم  ويقدم�ا  ليلتق�ا  ال��ع��امل  اأن��ح��اء  خمتلف 
املجاز  م�سرح  اأن  يذكر  امل��سيقية.  واملقط�عات  الأغنيات 
على  امل��سيقية  امل�اهب  من  متن�عة  جمم�عة  ا�ست�ساف 
مدار العامني املا�سيني؛ مبن فيهم الأ�سط�رة امل��سيقية 

خ�لي�  الالتينية  امل��سيقى  واأ���س��ط���رة  ي���اين،  الي�نانية 
ون�ال  عبده،  حممد  العربي  الطرب  وجن���م  اإغلي�سيا�ص، 
والفنانة  اجل�سمي،  ح�سني  الإم��ارات��ي  والفنان  الك�يتية 
ا�ست�ساف  كما  بلقي�ص،  ال��ع��ذب  ال�س�ت  �ساحبة  ال�سابة 
ع��الم��ة، وحمب�ب  راغ���ب  �ستار  ال�س�بر  م��ن  ك���اّلً  امل�����س��رح 
ال��ك���ي��ت��ي نبيل �سعيل،  ع�����س��اف، وال��ف��ن��ان  ال��ع��رب حم��م��د 
العراقي  والنجم  ك��رم،  جن�ى  اللبنانية  الأغنية  و�سم�ص 

ماجد املهند�ص، وغريهم من النج�م.
ي�سار اإىل اأن امل�سرح جمّهز بخيارات تنا�سب اجلمه�ر من 

ذوي الإعاقة، 
اإىل  ال�����س��ي��ارات،  ل��رك��ن  منا�سبة  اأم��اك��ن  لهم  يت�ّفر  حيث 
جانب وج�د فريق مدرب ب�سكل احرتايف على م�ساعدتهم 
يت�سنى  كما  اجل��ل������ص،  ب��اأم��اك��ن  يتعلق  فيما  ومرافقتهم 
الآن عرب  ت����ذاك����ر احل���ف���ل  �����س����راء  اإم���ك���ان���ي���ة  ل��ل��ج��م��ه���ر 
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�سمن اأم�سيات “هال باملجاز” وبالتزامن مع ميالد ال�ساعر الفل�سطيني حممود دروي�ص

مار�ضيل خليفة و�ضعاد ما�ضي يغنيان للحب واحلياة على خ�ضبة م�ضرح املجاز بال�ضارقة

من خالل برامج الأثري ومب�ساركة الطفلة مزنة جنيب

اإذاعة ال�ضارقة حتتفي بيوم الطفل الإماراتي وتوؤّكد 
دوره كمرتكز يف بناء امل�ضتقبل
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اعالن باحلكم 
يف  الدعوى رقم 2019/2437 ت ج 

املرف�عة من املدعي/ �سركة عجمان للخدمات البحرية - ذ م م 
اىل املدعي عليه / مارين الهند�سية خلدمات الغ��ص - ذ م م

عن�ان / بدللة املدعي 
حكمت املحكمة : مبثابة احل�س�ري بالزام املدعي عليها بان ت�ؤدي للمدعية مبلغ 166.841.41 
درهم والفائدة القان�نية بن�سبة 5% من املبلغ من تاريخ 2019/5/15 وحتى متام ال�سداد ، 
على ال يجاوز اأ�سل املبلغ املق�سى به والزمت املدعي عليها بالر�س�م وبامل�سروفات  ، ومبلغ 
خم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة.  حكما قابال لال�ستئناف خالل ثالثني ي�ما اعتبارا 
اليه  امل�سار  احلكم  على  منكم  طعن  دون  امليعاد  هذا  وبف�ات   ، لالعالن  التايل  الي�م  من 

و�ستتخذ بحقكم الجراءات القان�نية لتنفيذه �سدكم. 
مكتب اإدارة الدعوى 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 12884 بتاريخ 2020/3/16   
اعالن حكم بالن�سر

يف  الدعوى رقم 267/2019/20 جتاري كلي   
م��س�ع الدع�ى : املطالبة بتعيني م�سفى لت�سفية ال�سركة املدعي عليها الأوىل وتكليفه بجرد ما لل�سركة من اأم�ال وما عليها 

من التزامات والر�س�م وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.  
طالب الإعالن :  خالد عبداهلل عبدالرحيم الفهيم  - �سفته بالق�سية : مدعي  

وميثله : مها على اإ�سماعيل علي الفهيم - �سفته بالق�سية : وكيل 
املطل�ب اإعالنه : 1- �سعاد عبداهلل عبدالرحيم عبدالرزاق الفهيم - �سفته بالق�سية : مدعي عليه  جمه�ل حمل الإقامة 

اأعاله ل�سالح/ خالد  املذك�رة  الدع�ى  بتاريخ 2019/5/19 يف  املنعقدة  بان املحكمة حكمت بجل�ستها  : نعلنكم  الإع��الن  م��س�ع 
م�س�ؤولية  ذات  �سركة   - لال�ستثمار  ميليني�م  )الفهيم  الأوىل  عليها  املدعي  ال�سركة  وت�سفية  بحل  الفهيم  عبدالرحيم  عبداهلل 
حمدودة( وتعيني اخلبري �ساحب الدور باجلدول م�سفيا لها ، وذلك بتكليفه ب�سهر حكم الت�سفية وجرد كافة اأ�س�ل ال�سركة - 
وح�سر ما لها من حق�ق وما عليها من التزامات وعلى مدير ال�سركة حترير قائمة مف�سلة باأم�ال ال�سركة وميزانيتها ومالها 
من حق�ق لدى الغري وما عليها من التزامات ودي�ن وتكليف امل�سفي ببيع  م�ج�دات ال�سركة بطريق املزاد العلني ، واإيداع ح�سيلة 
البيع يف اإحدى امل�ساريف حل�ساب ال�سركة حتت الت�سفية ، واإخطار دائني ال�سركة وت�سفية جميع الدي�ن امل�ستحقة على ال�سركة 
وحت�سيل حق�قها لدى الغري و�سداد دي�نها ، وت�زيع ماتبقى من اأم�ال على ال�سركاء كل بح�سب ح�سته ، وحددت مبلغ اثني ع�سر 
الف درهم حتت ح�ساب م�ساريف واجر امل�سفي ت�ساف على  عاتق الت�سفية والزمت املدعي عليها الأوىل بامل�ساريف وخم�سمائة 
درهم مقابل اتعاب املحاماة. حكما مبثابة احل�س�ري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني ي�ما اعتبارا من الي�م التايل لن�سر هذا 

العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سم� ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكت�م حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية  التجارية  
العدد 12884 بتاريخ 2020/3/16   

اعالن بالن�سر        
يف  الدعوى 344/2020/20 جتاري كلي  

م��س�ع الدع�ى : الت�سريح بت�سجيل الدع�ى املاثلة وحتديد اأقرب جل�سة ممكنة لنظر م��س�عها واعالن املدعي عليه 
ب�س�رة من لئحتها وم�عد انعقاد اأول جل�سة لنظر م��س�عها الق�ساء بف�سل واإخراج املدعي عليه من ال�سركة املدعية 

الأوىل لال�سباب امل�سار اليها اعاله عمال باحكام ن�ص املادة 1/677 من قان�ن املعامالت املدنية رقم 5 ل�سنة 1985 م وبالزام 
املدعي عليه بر�س�م وم�ساريف الدع�ى املاثلة ومقابل اتعاب املحاماة. 

)ايراين  ب���ر  ف��ري��دون هدايت  ر�سا حمم�د  على   / م( وميثلها مديرها  م  ذ  )���ص  العامة  للتجارة  اأراء    : الإع���الن  طالب 
اجلن�سية( - �سفته بالق�سية : مدعي - املطل�ب اإعالنه : 1- من�س�ر غالحم�سني مظاهريان )ايراين اجلن�سية( - �سفته 

بالق�سية : مدعي عليه - جمه�ل حمل الإقامة 
اأق��رب جل�سة ممكنة  املاثلة وحتديد  اأق��ام عليك الدع�ى وم��س�عها  الت�سريح بت�سجيل الدع�ى  م��س�ع الإع��الن : قد 
لنظر م��س�عها واعالن املدعي عليه ب�س�رة من لئحتها وم�عد انعقاد اأول جل�سة لنظر م��س�عها الق�ساء بف�سل واإخراج 
املدعي عليه من ال�سركة املدعية الأوىل لال�سباب امل�سار اليها اعاله عمال باحكام ن�ص املادة 1/677 من قان�ن املعامالت 

املدنية رقم 5 ل�سنة 1985 م وبالزام املدعي عليه بر�س�م وم�ساريف الدع�ى املاثلة ومقابل اتعاب املحاماة.  
وحددت لها جل�سة ي�م الثنني  امل�افق  2020/3/23  ال�ساعة 9.30 �ص بالقاعة Ch2.E.22 لذا فاأنت مكلف باحل�س�ر اأو 

من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية  التجارية  
العدد 12884 بتاريخ 2020/3/16   

اعالن بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم 109/2020/211 تنفيذ عقاري  

م��س�ع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدع�ى رقم 2017/527 عقاري كلي ، واملعدل 
بالإ�ستئناف رقم 2018/45 اإ�ستئناف عقاري ، ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره ) 119117092 درهم(، 

�سامال للر�س�م وامل�ساريف 
طالب الإعالن : ماجي�ستيك ه�لدينجز ليمتد - �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 

وميثله : ريا�ص عبداملجيد حمم�د الكبان - �سفته بالق�سية : وكيل
املطل�ب اإعالنه  : 1- �سيخ حمب�ب احمد - �سفته بالق�سية : منفذ �سده

جمه�ل حمل الإقامة 
م��س�ع الإعالن : قد اأقام عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )119117092( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
تاريخ  ي�ما من   15 املذك�ر خالل  بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  الج���راءات 

ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ



فــن عــربـــي
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الفني؟ جديدك  • ما 

الكبري..  )ال��ب��ي��ت  م�سل�سل  يف  دوري  ت�س�ير  اأت��اب��ع   -
اجلزء الثالث(، امل�سل�سل بط�لة جمدي كامل، �س��سن 
ب���در، عبري ���س��ربي، ط���ارق ���س��ربي، ه���ادي اجليار، 
وغريهم، من تاأليف اأحمد �سبحي واإخراج حممد 

النقلي.
�سيعر�ص؟ • متى 

اإحدى  على  �سيعر�ص  اأن���ه  اأعتقد  قريبا،   -
خ�س��سا  امل�����س��ري��ة،  الف�سائية  ال��ق��ن���ات 
فنيا  وال���ث���اين  الأول  ج��زئ��ي��ه  ب��ع��د جن���اح 

وجماهرييا.
�سخ�سيات  ال���ع���م���ل  ���س��ي�����س��م  ه����ل   •

جديدة؟
- نعم، ي�جد ممثل�ن جدد ان�سم�ا 
�سناء  م��ث��ل  ال���ث���ال���ث،  اجل����زء  اإىل 
جيهان  �سالمة،  اإمي��ان  ي��سف، 
داود، ح�سام  اأب���  قمري، حممد 
فار�ص، وغريهم، لأن هذا اجلزء 
ي�سهد تط�رات مهمة �س�اء يف 
ال�سخ�سيات،  اأو  الأح��������داث 
ب�سكل  ي���ع���ت���م���د  ف���امل�������س���ل�������س���ل 
الأح����داث،  ت�ساعد  ع��ل��ى  ك��ب��ري 
هذا  ال�سريع،  والإي��ق��اع  الت�س�يق 
اأحد اأهم اأ�سباب جناحه، كما يعتمد 

على تعدد ال�سخ�سيات واحلكايات.
مل�سل�سل  راب�����ع  ج����زء  ي����ج���د  ه���ل   •

)ن�سيبي وق�سمتك(؟
- �ساركت يف اجلزاأين الثاين والثالث، 
ل اأعلم هل هناك جزء رابع اأم ل، هذا 
ي��ت���ق��ف ع��ل��ى امل����ؤل���ف ع���م���رو حمم�د 

يا�سني.
مل�سل�سل  م�سابها  جناحا  حقق  هل   •

)البيت الكبري(؟
كتابات  ه��ذا ما لحظته من  نعم،   -
اجلمه�ر  واإ�����س����ادة  ال����درام����ا  ن���ق���اد 
الجتماعي  ال��ت���ا���س��ل  م���اق��ع  يف 
اأتابع  ك��ن��ت  ع��ن��دم��ا  بامل�سل�سلني، 
)ن�سيبي  م�����ن  الأول  اجل��������زء 
ب�سدة  اأع���ج���ب���ن���ي  وق�������س���م���ت���ك( 
اأن ي��ك���ن ل��ه ج���زء ثان  ومت��ن��ي��ت 
واأ�سارك فيه، احلمد هلل �ساركت 

فيه وحتققت اأمنيتي.
امل�سل�سل؟ جناح  �سبب  • ما 

تناول  ال�����ذي  ال�����س��ي��ن��اري���   -
على  ق�س�ص  ع�سر  م��ن  اأك��رث 
م�������دار خ��م�����س��ني ح���ل���ق���ة، كل 
5 حلقات،  م��ن  ت��ت��ك���ن  ق�����س��ة 
ك��ل ق�سة حقها  ن��ال��ت  ب��ال��ت��ايل 
يف ال�سرد والتف�سيل، كما ناق�ص 
امل��راأة املختلفة يف الزواج،  ق�سايا 

املجتمع، العمل وغريها.

التمثيل؟ يف  �سارك  • من 
- �سعدت كثريا بامل�ساركة مع اأبطال الق�س�ص الع�سر، اإميان العا�سي، عبري 

�سربي، مريهان ح�سني، هاين عادل، ال�س�ري فرا�ص �سعيد وغريهم.
بامللل؟ امل�ساهد  ي�سيب  قد  ال�احدة  الق�سة  ذا  امل�سل�سل  اأن  ترين  • هل 

- اأحيانا يحدث هذا، لكن لي�ص مع كل امل�سل�سالت، فم�سل�سل )البيت الكبري( 
بكل اأجزائه حقق جناحا كبريا ب�سبب �سخ�سياته الكثرية والأحداث املتعددة 
واملتالحقة التي جعلت من ال�سعب اأن ي�ساب امل�ساهد باأي ملل، خ�س��سا اأن 

الأحداث مكت�بة ب�سكل متميز وال�سخ�سيات ت�سهد تط�ر م�ستمر.
الآن؟ حتى  البنات(  )وجع  م�سل�سل  يعر�ص  مل  • ملاذا 

- انتهينا من ت�س�يره منذ اأكرث من 4 �سن�ات، اأمتنى عر�سه قريبا، لأنه 
تراودهن  الالتي  البنات  ق�س�ص  من  ع��ددا  ويتناول  املتميزة  الأع��م��ال  من 
الأحالم وم�ساكلهن العاطفية، القت�سادية، الزواج، الطالق وغريها، من 
خالل حياة جمم�عة من البنات الالتي ي�سافرن للغردقة بحثا عن التغيري 

وال�ظيفة، تروي كل واحدة منهن م�ساكلها اخلا�سة.
فيه؟ دورك  • ما 

- اأوؤدي دور م�سردة فقرية تعي�ص يف ال�س�ارع، تبحث عن مكان تبيت فيه كل 
ليلة، يف نهاية امل�سل�سل تظهر مفاجاأة كربى لها.

التمثيل؟ يف  ي�سارك  • من 
�سريع،  اأب���  هبة  مثل  وال�سابة،  اجل��دي��دة  ال���ج���ه  على  امل�سل�سل  يعتمد   -
يا�سمني رحمي، وفاء قمر، تغريد ال�سحار، مي �سالح، اأ�سماء ع�سام، عبري 
حمم�د، روان الف�ؤاد، منة جالل، عالء حمم�د مر�سي، ح�سام �سعبان، احمد 

�سادق وغريهم، من تاأليف واإخراج اأحمد النحا�ص.
امل�سل�سل؟ جناح  مق�مات  • ما 

الأول  املقام  يف  يعتمد  م�سرحي(  تلفزي�ين،  )�سينمائي،  عمل  اأي  جن��اح   -
على ق�سة العمل وج�دة ال�سيناري� املكت�ب، ر�سم ال�سخ�سيات ب�سكل متميز، 
اأداء كل ممثل دوره باإتقان، خمرج متميز له خربة كبرية، هذا ما حتقق يف 

م�سل�سل )البيت الكبري(.
ظاهرة؟ اأ�سبحت  م�سر  يف  الأجزاء  دراما  • هل 

- ل اأعتقد، لأن امل�سل�سل عندما يحقق جناحا فنيا وجماهريا كبريا، وتك�ن 
ق�سته قابلة ل�ج�د اأجزاء اأخرى ي�سبح من ال�سروري تقدمي اأجزاء جديدة 
منه، اأعتقد اأن اأغلب الأعمال الدرامية التي تعر�ص يف �سهر رم�سان تك�ن 

من جزء واحد فقط.
مب�ساهدة  حتظى  رم�سان  خ��ارج  تعر�ص  التي  امل�سل�سالت  �سارت  مل��اذا   •

كبرية؟
انتهى  ال���درام���ا يف م�سر  م������س��م  ه���  رم�����س��ان  �سهر  ي��ك���ن  اأن  م������س���ع   -
متاما واأ�سبح من املا�سي، الآن ي�جد العديد من الأعمال الدرامية التي 
واحدة  دفعة  جديدة  درامية  اأعمال   4 حاليا  يعر�ص  العام،  ط���ال  تعر�ص 
الدرامية  الأعمال  عدد من  �سيتم عر�ص  مار�ص  كبرية، يف  ف�سائيات  على 

اجلديدة رغم اأننا اقرتبنا من ال�سهر الف�سيل.
واجلمه�ر؟ الدراما  �سناع  قبل  من  التح�ل  هذا  �سبب  • ما 

- دراما رم�سان مل تعد م��سما كبريا للدراما، مل يعد عر�ص امل�سل�سل يف 
رم�سان من اأهم اأهداف �سناع امل�سل�سالت، خ�س��سا اأن اجلميع يعلم �سيق 
النا�ص بالعبادات وطق��ص رم�سان، فلم  اأغلب  ال�قت يف رم�سان وان�سغال 

يعد اأحد ي�ستطيع متابعة اأكرث من عمل اأو اثنني.
ال�سينما؟ من  اأنت  • اين 

ال��ذي ميثل  املنا�سب  ال��دور  انتظر  لكنني  ال�سينما  البتعاد عن  اأتعمد  - ل 
ا�سافة لر�سيدي الفني.

امل�سرح؟ عن  • ماذا 
- اأقدم حاليا م�سرحية دي� دراما بعن�ان )فطائر التفاح(، من بط�لتي مع 
واإخ��راج حممد  العال  اب�  اأجم��د  ال�س�داين  الكاتب  تاأليف  الرافعي،  اأحمد 

مت�يل.

ما حقيقة خالف هند �ضربي واأحمد عز ؟
���س��اف��رت ه��ن��د ���س��ربي حل�����س���ر ع��ر���ص الأزي������اء ال��ع��امل��ي ل����دار الأزي����اء 
بعالقة  تعتز  انطلق يف مدينة ميالن�، حيث  "اإترو" ال��ذي  الإيطالية 
ت�ساميمهم يف  ارت��دت من  اأن  منذ  وبينهم  بينها  ن�ساأت  التي  ال�سداقة 

مهرجان فيني�سيا بدورته ال�سابقة العام املا�سي.
وف�ر اإنهاء هند �سربي زيارتها يف اإيطاليا، �ستع�د على الف�ر ل�ستكمال 
ت�س�ير م�ساهدها �سمن اأحداث م�سل�سلها الرم�ساين اجلديد "هجمة 

مرتدة"؛ وه� ال�سم املبدئي للعمل الذي �سيجمعها باأحمد عز للمرة 
الأوىل يف الدراما التلفزي�نية يف م��سم رم�سان 2020.

ترت العمل
مبجرد اأن ُيعلن عن عمل درامي جديد، �س�اء �سينمائي اأو درامي ي�سّم 
جن�ماً من ال�سف الأول، تبداأ التكّهنات عن خالف الأبطال يف ما يتعّلق 

برتتيب الأ�سماء على ترت العمل.
 ولكن هذه املرة مل ن�سمع عن خالفات بنب بطلي امل�سل�سل الرم�ساين 

اجلديد "هجمة مرتدة"، 
�سن�ات  ق���ي��ة منذ  ���س��ربي �سداقة  ع��ز وه��ن��د  اأح��م��د  ب��ني  حيث جتمع 
ط�يلة؛ فكانت انطالقتهما معاً يف العمل ال�سينمائي ال�سهري "مذكرات 

مراهقة".
 واتفقت اجلهة املنتجة مع بطلي العمل على ترتيب اأ�سمائهم بال�سكل 
ال���ذي يليق ب��ت��اري��خ وم�����س���ار ك��ل منهما؛ وه��� الأم���ر ال���ذي ت��رك��ه كل 
منهما للجهة املنتجة من دون �سروط لثقتهم بال�سركة اخلا�سة باإنتاج 

العمل.

ر�ساقة هند �سربي
اأح��دث ظه�ر لها عرب عر�ص  اأطّلت هند �سربي يف  اآخ��ر،  على �سعيد 
لفتت  واإطاللة  وا�سحة  بر�ساقة  بدت  وقد  اإيطاليا،  يف  العاملي  الأزي��اء 

النتباه كثرياً حملت ت�قيع دار اإترو اأي�ساً.
وكانت هند قد اكت�سبت بع�ص الكيل�غرامات خالل الفرتة املا�سية؛ ما 
جعلها تلجاأ اإىل حمية غذائية خا�سة قبل بداية ت�س�ير اأحدث اأعمالها 

الدرامية.

�سينمائيا.. انتظر الدور املنا�سب الذي ميثل ا�سافة لر�سيدي الفني

تي�ضري عبدالعزيز:
 رم�ضان مل يعد مو�ضما كبريا للدراما

تخرجت يف معهد الفنون امل�سرحية تخ�س�ص متثيل واإخراج العام 2006، لفتت النتباه يف اأول عمل درامي لها م�سل�سل 
)الإمرباطور(، لت�سارك بعده يف العديد من الأعمال املميزة، تاألقت اأخريا يف م�سل�سل )البيت الكبري(، وتنتظر عر�ص 
اجلزء الثالث قريبا.عن امل�سل�سل ودورها فيه، ملاذا تقاطع ال�سينما، الدور الذي تتمناه، واأعمالها امل�سرحية، كان مع 

املمثلة ال�سابة تي�سري عبدالعزيز، هذا احلوار.

هيفاء يف اليونان لت�ضور
 )اأ�ضود فاحت( 

حدد القائم�ن على م�سل�سل )اأ�س�د فاحت(، للنجمة اللبنانية هيفاء وهبي، 
الي�نان لت�س�ير امل�ساهد اخلارجية لأحداث العمل، حيث ي�ستعد الأبطال 
لل�سفر اإىل هناك خالل الأ�سابيع القليلة املقبلة، بعد النتهاء من ت�س�ير 
جزء من الأحداث على مدار الأ�سابيع الثالثة املا�سية يف العا�سمة اللبنانية 

)بريوت(، التي تدور فيها 90 يف املئة من امل�ساهد.
اأمني جمال، واإخراج كرمي العدل، وبط�لة:  م�سل�سل )اأ�س�د فاحت( تاأليف 
هيفاء وهبي و�سالمة وروجينا واأحمد فهمي ومعت�سم النهار و�سربي ف�از 
وعمر ال�سعيد وفرا�ص �سعيد ورانيا من�س�ر وح�سام اجلندي وحنان �سليمان 
العمل يف  اأح��داث  وت��دور  الدين.  ن���ر  ونبيل  �سيف  ونا�سر  ونان�سي �سالح 

اإطار اجتماعي ل يخل� من الت�س�يق.
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كيفية اإزالة رائحة الرطوبة عن املالب�س 
وقد  ب��الإزع��اج،  ال�ستاء  مالب�ص  يف  تنت�سر  التي  الرط�بة،  رائحة  تت�سبَّب 
اإزالة رائحة الرط�بة  ة. يف الآتي، طريقة  حتمل تاأثرًيا �سلبيًّا على ال�سحَّ

عن املالب�ص يف ال�ستاء.
• من ال�سروري العث�ر على م�سدر رائحة الرط�بة يف املنزل، وذلك من 
ال�سهل  من  يك�ن  الأح��ي��ان  بع�ص  ويف  ��ة.  ت��امَّ ب�س�رة  منها  التخّل�ص  اأج��ل 
يف  امل��رتوك��ة  املبّللة  املالب�ص  مثل:   ، الرط�بة  رائ��ح��ة  م�سدر  على  العث�ر 
حقيبة مقفلة، اإلَّ اأنه قد ي�سعب يف اأحيان اأخرى، فقد تظهر الرط�بة يف 
اإىل املراتب وك�س�ة  اد والأث��اث، و�س�ًل  اأي مكان يف املنزل، بدًءا من ال�سجَّ

اجلدار اخل�سب.
م�ؤلَّف  خليط  يف  البيا�سات  نقع  يف  ال�سائعة  ال��ط��رق  اإح���دى  تتمّثل   •
م�سح�ق  با�ستخدام  كاملعتاد  املالب�ص  غ�سل  ث��ّم  ل�ساعة،  وامل���اء  اخل���ّل  م��ن 

الغ�سيل.
والذي  املتاجر،  يف  املت�افر  الرائحة  مزيل  با�ستخدام  املالب�ص  ُتغ�سل   •
اأّن م��زي��الت رائحة  اأو م�����س��ح���ق. ع��ل��ًم��ا  ���س��ائ��ل  ي��ك���ن ع��ل��ى �سكل  ع���ادة م��ا 
اإتالف  دون  الكريهة من  الروائح  ا لمت�سا�ص  ي�سً الرط�بة م�سّممة خ�سِّ

املالب�ص.
من  يخّفف  ا  ممَّ واأخ��رى،  مالب�ص  قطعة  كل  بني  جاّفة  اأوراق  ت��سع   •

انت�سار الرائحة بني املالب�ص.
بعدم  الرغبة  ح��ال  يف  وذل���ك  ال��ه���اء،  م��ن  مفرغة  اأك��ي��ا���ص  ُت�ستخدم   •
تباع  التي  الأكيا�ص  العاديَّة، وهذه  ال�سناديق  اأو  الأوراق اجلافة،  ا�ستخدام 
و�سع  بعد  الكامل  اله�اء  تفريغ  خا�سّية  على  حتت�ي  املحلية  الأ�س�اق  يف 
ا يحّد من انت�سار البكترييا وتراكم غازاتها املنبعثة منها،  املالب�ص فيها، ممَّ

اأو قتلها اإن وجدت.
حرارة  ويف  ال��رط���ب��ة،  ع��ن  بعيدة  منا�سبة  اأم��اك��ن  يف  املالب�ص  ت��سع   •
معتدلة، وجاّفة، كما يجب البتعاد عن الأدوار ال�سفلية لأنَّ احلرارة فيها 

اأو الرط�بة تف�سدان املالب�ص.
• ُينّظف مكان التخزين قبل و�سع املالب�ص للتاأكد من خلّ�ه من الأو�ساخ 

والأتربة.
البيكنج  اأو  املالب�ص،  بني  و�سعها  خالل  من  القه�ة  حب�ب  ُت�ستخدم   •

�س�دا اأو اخلّل وذلك يف وعاء بغرفة التخزين.
وجتفيف  العطرية،  املنظفات  ا�ستخدام  م��ع  ج��ّي��ًدا،  امل��الب�����ص  ُتغ�سل   •

املالب�ص متاًما.
وتبّخر  الرط�بة  قتل  من  للتاأّكد  املنظفات  مع  ال�ساخنة  املياه  • ت�ستخدم 
املاء  يف  ل��سعها  قابلة  غ��ري  الأقم�سة  كانت  ح��ال  ويف  الكريهة.  ال��رائ��ح��ة 

ة. ال�ساخن، يجب و�سعها يف ماء بارد، مع غ�سل املالب�ص لأكرث من مرَّ
ُين�سح بعد ذلك با�ستخدام الطرق ال�سابقة قبل التخزين لتفادي امل�سكلة 

مرة اأخرى.
رائحة  على  يبقي  فه�  وف��ّع��ال،  ق���ي  للغ�سيل  ر  ُمعطِّ ا�ستخدام  عند   •
الرائحة  تعلق  ال��ت��ي  باملالب�ص  ال��ب��دء  يجب  كما  ط���ي��اًل،  جميلة  املالب�ص 
اإىل  التي تدخل  الدقيقة  والكائنات احلية  امليكروبات  املعطر  اإذ يزيل  بها، 
املالب�ص نظًرا لنت�سارها يف املحيط، وتنف�سها يف هذا املكان املغلق واإخراجها 

لغازات ل ن�سعر بها ترتاكم وتن�ساأ الرائحة.
• يجب التاأّكد من جفاف املالب�ص متاًما قبل تخزينها لأّن الرط�بة تعّد 

ال�سبب الأول لظه�ر الرائحة الكريهة للمالب�ص بعد التخزين.
• يجب احلر�ص على و�سع املالب�ص التي يراد تخزينها يف اأ�سعة ال�سم�ص، 

واله�اء الطلق قبل تخزينها.

الفلوكرو�سي�ص؟ مبر�ص  اأ�سيب  اإذا  الإن�سان  يفقده  الذي  • ما 
ال�سعر

الديناميت؟ اكت�سف  • من 
العامل ال�س�يدي "الفرد ن�بل"

الرياح؟ تهب  • ملاذا 
ت�سخن حرارة ال�سم�ص اله�اء فيتحرك حمدث الرياح .تتحرك الرياح 
املناطق  يف  الأر�سية  الكرة  اأنحاء  خمتلف  ف�ق  جدا  �سخمة  بحركات 
ناحية  من  وزن��ا  اقل  ي�سبح  ال��ذي  اله�اء  ال�سم�ص  ت�سخن  ال�ست�ائية 
حتدث  الأخ���رى  هي  جديدة  ه�ائية  حتركات  حمدثة  ال�ست�اء  خط 
حتركات جديدة وهكذا دواليك بحيث تلف حركة الرياح اأقا�سي الدنيا 

الأربع
 • ما �سبب ملوحة مياه البحر؟

مياه البحر ماحلة حلت�ائها على ملح ذائبة غلبية هذا امللح ه� ملح 
التي  الأن��ه��ار  مياه  امللح  ه��ذا  م�سدر  الب�سر  ي�ستخدمه  ال��ذي  الطعام 
التي  ال�سخ�ر  ملح  اإذاب���ة  على  الأن��ه��ار  ه��ذه  تعمل  البحار  يف  ت�سب 

تعرت�ص طريقها وحتمله اىل البحر 

�سنة ثالثني  املت��سط  يف  يتجاوز  ل  القرد  عمر  اأن  تعلم  • هل 
ال�احدة الثانية  يف  مرة   )32( ح�ايل  جناحها  تهز  الذبابة  اأن  تعلم  • هل 

املر�ص ب�سبب  تنتحر  لكنها  و  مت�ت  ل  الن�س�ر  اأن  تعلم  • هل 
الثديية احلي�انات  اأذكى  ه�   - الدلفني   - اأن  تعلم  • هل 

مرة  24 التاريخ  مدى  على  احتلت  القد�ص  ان  تعلم  • هل 
ج�سر  عن  عبارة  ه�  و  تركيا  يف  يقع  و  م  ق   850 اإىل  تاريخه  يع�د  العامل  يف  ج�سر  اقدم  اأن  تعلم  • هل 

حجري ف�ق نهر ملي�ص يف تركيا 
 4.5 مبقدار  البحر  �سطح  م�ست�ى  عن  تنخف�ص  منطقة  يف  يقع  به�لندا  بروتدام  مطار  اأن  تعلم  • هل 

مرت 
ميل  ملي�ن   93 ح�ايل  تبعد  و  ال�سم�ص  هي  الأر�ص  اإىل  جنم  اأقرب  اأن  تعلم  • هل 

جلد  و   ، ملم   25 يبلغ  الفيل  جلد  �سمك  و   ، ملم   2 عن  يزيد  ل  الإن�سان  جلد  �سمك  اأن  تعلم  هل   •
الإن�سان يحت�ي على عدة اآلف من الغدد التي تفرز العرق بينما جلد الفيل خال من هذه الغدد با�ستثناء 

جف�ن العينني

جحا والأرانب 
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جوزة الطيب
اأف������ادت درا����س���ة ح��دي��ث��ة ب����اأن)ج�����زة 
حت�سني  ع����ل����ى  ت�������س���اع���د  ال����ط����ي����ب( 
الإن�سان  حت��م��ي  وق���د  ال��ك��ب��د،  �سحة 
ح�سب  ال��ك��ب��د،  لتليف  التعر�ص  م��ن 
م���ا ذك���رت���ه ���س��ح��ي��ف��ة )دي���ل���ي ميل( 

الربيطانية.
واأجرى الدرا�سة باحث�ن من جامعة 
ن��اجن��ي��ن��غ ال�����س��ي��ن��ي��ة ب���ال���ت���ع���اون مع 

بعدما  وذل��ك  ال�سني؛  يف  الرئي�سي  والتط�ير  للبحث  ال�طني  الربنامج 
لحظ�ا اأن ت�ابل ج�زة الطيب ظلت ت�ستخدم ل�سن�ات يف الطب التقليدي 

ال�سيني لعالج جمم�عة من الأمرا�ص املع�ية.
جل�زة  ال�قائية  التاأثريات  واختبار  لتجربة  فئران  الباحث�ن  وا�ستخدم 
يحارب  الت�ابل  من  الن�ع  ه��ذا  اأن  النتائج  واأظ��ه��رت  الكبد.  على  الطيب 
�سرر  مكافحة  اإىل  بالإ�سافة  ال��دم،  �سكر  وف��رط  ال��دم،  يف  الده�ن  ارتفاع 

اأن�سجة القلب وتليف الكبد.
ووجد الباحث�ن اأن ج�زة الطيب حتت�ي على مركب خا�ص له تاأثري وقائي 

ق�ي �سد تليف الكبد.
وج���زة الطيب هي ن�اة ثمرة �سجرة ج�زة الطيب، التي تنم� يف املناطق 

ال�ست�ائية فقط. وعادة ما ت�ستخدم ج�زة الطيب على �سكل م�سح�ق.

اأع�ساء يف الدفاع املدين العراقي يقومون بتطهري زقاق �سوقي يف البلدة القدمية ملدينة كربالء. اأ ف ب

اأن  وق��رر  رقيقة  رمادية  وانثى  ابي�ص جميل  بذكر  ال�ل�د فجاء  الأران���ب  زوج��ا من  ال�س�ق  ا�سرتى جحا من 
يربيهما يف البيت. وفى الطريق قرر اأن ي�سرتيح قليال فجل�ص يف ظل �سجرة وو�سع �سلته التي كانت الرانب قد 
قر�ست جزءا منها على الر�ص وو�سع ف�ق منها عمامته وجبته حتى ل تخرج الرانب من ال�سلة ثم فرد ج�سده 
على الر�ص وا�سعا يده حتت راأ�سه ك��سادة واغم�ص عينيه واأخذ يحلم بزوج الأرانب كيف �سريبيهما ثم يت�الد 
فياأتيان باأربعة ازواج وتت�الد تلك الزواج بعد ان تكرب فياأت�ا بازواج كثرية من الرانب. اذن �سيت�الد الم والب 
والبناء و�سي�سدر عنه جمم�عه كبريه يف فرته زمنية ق�سريه لن الرانب حتمل وتلد ب�سرعه و�سيخلى لهما 
عن غرفه كبرية يف بيته و�سيغرقهما بالطعام ليكربوا ويكتنزوا ويت�الدوا ويبيع منهم وي�سرتى زوجا من البط 
ليبي�ص ويفق�ص بطا �سغريا ويكرب ليبي�ص اي�سا و�سي�سرتى بعد ذلك زوجا من الوز ثم من املمكن ان ي�سرتى 
معزة �سغريه حل�با وتلد اي�سا ومتتلىء الغرفة لت�سبح غرفتني ثم ثالثا ثم قطعه ار�ص كاملة ول ي�ستطيع ان 
يراعيها وحده فهناك زوجته واولده.ورمبا ياأتي بعاملني للنظافة والطعام واغم�ص عينه ليحلم اكرث بذلك 
امل�سهد الرائع ملزرعته وقطعان املا�سية جتري فيها ومترح وت�سمن فيبيع البط والوز والدجاج والرانب فلن 
يك�ن بحاجة اليها لنه ا�سرتى ما�سية وهذه فعنده تكفي كثريا.. وا�ستيقظ من الن�م مرتاحا مب�س�طا و�سعيدا 
جداً واخذ عمته وعباءته من ال�سلة ولب�سهما وحني جاء دور ال�سلة ف�جىء بها خالية فقد قر�سها زوج الرانب 
وخرج منها هاربا اإىل تلك املزروعات اجلميلة ليعي�ص هناك يلد ويتكاثر بعيدا عن بيت جحا مل يتمالك جحا 
نف�سه فاأخذ ي�سرخ ويلطم خديه ملا حدث وعندما جتمع ح�له النا�ص اخذ يق�ل يا وياله فقدت الرانب والوز 

والبط والغنم واملا�سية وفقدت نق�دي كلها ورجعت كما كنت فقريا يا وياله.. واحالماه. 

املقرم�سات  اأكيا�ص  ل يكاد يخل� بيت من 
ولكن  وال��ب��ال��غ���ن،  الأط��ف��ال  يحبها  التي 
من  ي��ح��ّذر  ت��ق��ري��راً  ن�سر  خمت�سا  م�قعا 
امل��ق��رم�����س��ات، فهي  ت���ن���اول  الإف��������راط يف 
الأ�سا�سية  الغذائية  العنا�سر  من  خالية 
م���ث���ل الأل�����ي�����اف، وم���������س����ادات الأك�������س���دة، 
اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  وامل��ع��ادن،  والفيتامينات، 
احت�ائها على ن�سبة كبرية من ال�سكريات 

والكرب�هيدرات.
وق�����د اأو�����س����ح����ت اجل���م���ع���ي���ة الأم���ريك���ي���ة 
بال�سكر  الغنية  الأطعمة  تناول  اأن  للقلب 

ثالثي  ارت�����ف�����اع  ي�����س��ب��ب  وال���������س�����دي�����م 
الإفراط  اأن  يعني  ال��دم، ما  الغل�سريد يف 
من  العديد  ي�سبب  املقرم�سات  ت��ن��اول  يف 
اإىل  بالن�سبة  �سيما  ل  ال�سحية،  الأ�سرار 
رقيقة  اأج�����س��اداً  ال��ذي ميتلك�ن  الأط��ف��ال 

ومناعة �سعيفة. 
التقرير اأ�سار اإىل احت�اء اأكيا�ص املقرم�سات 
احلرارية  ال�سعرات  م��ن  كبري  ع��دد  على 
ال���ت���ي ت�����س��ب��ب زي������ادة ال�������زن والإ����س���اب���ة 
بال�سمنة، وهي اأحد اأكرب م�سببات مر�ص 

ال�سكري من الن�ع الثاين.

عالوة على احت�اء املقرم�سات على ن�سبة 
تتح�ل  التي  الكرب�هيدرات،  من  عالية 
اإىل �سكريات ترتاكم على الأ�سنان م�سببة 

الت�سّ��ص. 
الب��ت��ع��اد عن  ب�����س��رورة  الأط��ب��اء  وين�سح 
تناول املقرم�سات والأطعمة ال�سريعة غري 
الأطعمة  تناول  على  والرتكيز  ال�سحية، 
ال�����س��ح��ي��ة ال��ط��ازج��ة ال��ت��ي حت��ت���ي على 
الغذائية  وامل����اد  والفيتامينات  الأل��ي��اف 
النم�  عملية  وت��دع��م  اجل�سم  تفيد  التي 

ال�سحي.

الإفراط يف تناول املقرم�ضات قد ي�ضيب طفلك مبر�س ال�ضكري


