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م�ؤ�شرات على وجهك تدل على 
اإ�شابتك بن�بة قلبية

10500 من  ح���وايل  �شملت  ال��دمن��ارك  يف  �شاملة  درا���ش��ة  اأظ��ه��رت 
الدمناركيني اأن خطر الإ�شابة بنوبة قلبية ميكن توقعه من مالمح 

وجه املري�ض.
اآن ت��ي��ب��رغ ه��ان�����ش��ن، الأ���ش��ت��اذة وك��ب��رة الأط���ب���اء يف جامعة  وق��ال��ت 
جتاعيد  اأن  اإىل  ت�شر  اإليها  تو�شلنا  ال��ت��ي  النتائج  "اإن  كوبنهاغن 
ال�شلع،  وبقع  اجلفون،  على  الكولي�شرتول  وتر�شبات  الأذن،  �شحمة 
فقط  ولي�ض  للج�شم  البيولوجي  العمر  تعك�ض  ال�شعر،  خط  وتراجع 

العمر الزمني".
وزيادة  العالمات  هذه  بني  رابطاً  درا�شتنا  "اأن�شاأت  هان�شن  واأ�شافت 
خطر الإ�شابة بنوبة قلبية، وهي م�شتقلة عن العمر الزمني وعوامل 
م�شتويات  ارت��ف��اع  مثل  القلب،  لأم��را���ض  امل��ع��روف��ة  الأخ���رى  اخلطر 

الكولي�شرتول و�شغط الدم والتدخني".
ومت فح�ض اأكرث من 10000 �شخ�ض تزيد اأعمارهم عن 20 عاماً 
على مدار 35 عاماً، بحثاً عن عالمات ال�شيخوخة الوا�شحة، مبا يف 
ذلك درجة �شيب ال�شعر والتجاعيد وال�شلع يف �شكل بقعة �شلعاء، اأو 
انح�شار خط ال�شعر، وجتاعيد �شحمة الأذن وتر�شبات الكولي�شرتول 

يف اجلفون والقرنية.
الدم  و�شغط  الكولي�شرتول  وم�شتويات  الوزن  الباحثون  فح�ض  كما 
وبعد  ال�شكري،  مر�ض  مثل  املحتملة  والأم��را���ض  التدخني  وع���ادات 
وجود  الباحثون  لح��ظ  عليها،  احل�شول  مت  التي  النتائج  مراجعة 
�شلة بني املوؤ�شرات ال�شابقة، وخطر الإ�شابة باأمرا�ض القلب وخا�شة 

النوبات القلبية.

هكذا  تتخل�ض من البع��ض ب�شكل طبيعي
ا�شتخدام مواد كيميائية للتخل�ض من  اإىل  النا�ض  يلجاأ العديد من 
البعو�ض، لكن هناك و�شائل طبيعية فعالة ورفيقة بالبيئة اأف�شل من 
بني  من  البعو�ض.  على  تق�شي  اأن  اأي�شا  ميكنها  احل�شرية  املبيدات 

هذه الو�شائل العديد من النباتات املعروفة، فما هي؟
خالل ا�شتمتاعك بليلة هادئة يف جو �شيفي جميل بحديقة منزلك، 
ال�شيفية  باأم�شيتك  ا�شتمتاعك  البعو�ض  وج���ود  عليك  يعكر  ق��د 
اإىل  النا�ض  الكثر من  تلجاأ مثل  اللطيفة. يف مثل هذه احلالة قد 
املواد الكيميائية للتخل�ض من البعو�ض اأو تنهي جل�شتك وتغادر اإىل 

داخل املنزل. 
لكن يف املقابل هناك عدة طرق تخل�شك ب�شهولة وبطريقة طبيعية 
من اإزعاج البعو�ض كاللجوء اإىل بع�ض النباتات التي تبعد احل�شرات 
"تي  م��وق��ع  اأورد  كما  رائ��ح��ت��ه��ا،  خ��الل  م��ن  ب�شكل طبيعي  امل��زع��ج��ة 

اأونالين" الأملاين.
من بني هذه النباتات جند نبتة امل�شك املعطرة واخلزامى الطازجة 
نباتات  كلها  والثوم، فهذه  الربي  والنعناع  والريحان  واإكليل اجلبل 

تزعج روائحها البعو�ض وح�شرات اأخرى مماثلة. 
تاأثر  كذلك  لها  الأذري��ون  لنباتات  الربتقالية  اأو  ال�شفراء  الزهور 
رادع للبعو�ض، بالإ�شافة اإىل رائحة الليمون من الرتجنان املخزين 
والإذخر الليموين، ول نن�شى الطماطم التي اأتثبت فعاليتها يف �شد 

البعو�ض واحل�شرات.
ب��دوره��ا، اأك���دت عاملة الأح��ي��اء الأمل��ان��ي��ة ك��اري��ن غ��راي��ر يف ح��وار مع 
كارين غراير  الأملانية  الأحياء  عاملة  اأك��دت  بدورها،  "راديو  حمطة 
فعالية  الأملانية على  بافاريا" الإذاع��ي��ة  "راديو  ح��وار مع حمطة  يف 
ا�شتخدام النباتات �شد البعو�ض. وقالت غراير "قدميا كانت يف كل 
مزرعة �شجرة جوز بالقرب من اأك��وام ال��روث. رائحة  هذه ال�شجرة 
هروب  اإىل  اأي�شا  بل  فح�شب  البعو�ض  اإب��ع��اد  اإىل  فقط  لي�ض  ي��وؤدي 

اخلوتعيات وذباب اخليل".
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العالج ببالزما الدم.. 
ماذا يحدث يف م�شر؟

التربع  على  ك��ورون��ا  ف��رو���ض  م��ن  املتعافني  م�شر  يف  ال�شلطات  حت��ث 
حالتهم  ���ش��اءت  وال��ذي��ن  ب��ع��د،  يتعافوا  مل  ال��ذي��ن  للمر�شى  بالبالزما 
ال�شحية، اإذ جتري احلكومة جتارب على العالج بالبالزما يف حماولة 

ملكافحة املر�ض الناجت عن الإ�شابة بفرو�ض كورونا امل�شتجد.
وقالت وزارة ال�شحة امل�شرية، يف بيان على الإنرتنت، اإن جتارب العالج 
ال�شناعي  التنف�ض  لأج��ه��زة  املر�شى  احتياج  وتقلل  ناجحة،  بالبالزما 

وتزيد معدلت ال�شفاء.
ا�شتخدام  العامل  م�شتوى  على  كوفيد19-  الباحثون يف عالج  ويدر�ض 
جتاوزوا  م��ن  دم  م��ن  م�شتخل�شة  اأخ���رى  وع��الج��ات  املتعافني،  ب��الزم��ا 
املر�ض، والذي يعتقد اأنه غني بالأج�شام امل�شادة التي ميكن اأن ت�شاعد 

النظام املناعي باجل�شم على مقاومة الفرو�ض.
ويقول مدير عام خدمات نقل الدم القومية، اإيهاب �شراج الدين "فكرة 
الأج�شام  على  حتتوي  التي  البالزما  بناخد  احنا  اإن  املتعافني  بالزما 
امل�شادة ونحقن بيها مري�ض اآخر، جهازه املناعي غر قادر لوحده على 

مواجهة الفرو�ض".
للتربع  امل��واط��ن��ني  ل��دع��وة  امل�����ش��ري��ة حملة  ال�����ش��ح��ة  وزارة  ب����داأت  وق���د 

بالبالزما، اإذا ا�شتوفوا �شروطا معينة.

»اإل جي« تطلق �شل�شلة 
ال�شا�شات Ergo اجلديدة

ال�شا�شات  �شل�شلة  جي  اإل  �شركة  اأطلقت 
بتقنية  متتاز  والتي  اجلديدة،   Ergo
العملية  ال��و���ش��وح واخل�����ش��ائ�����ض  ف��ائ��ق��ة 

املريحة.
اأن  واأو�شحت ال�شركة الكورية اجلنوبية 
بلوحة  ال�شا�شات اجلديدة متتاز  �شل�شلة 
العينني، مع  على  حتافظ  التي   ،IPS
حامل مريح وموفر يف امل�شاحة، وبالتايل 
املنا�شبة  اخل����ي����ارات  م���ن  ت��ع��ت��رب  ف��اإن��ه��ا 
لالأ�شخا�ض، الذين يق�شون وقتا طويال 
اأمام احلا�شوب. وتعول �شركة اإل جي يف 
حامل  على  اجل��دي��دة  ال�شا�شات  �شل�شلة 
م���وف���ر ل��ل��م�����ش��اح��ة ب�����ش��ك��ل ك���ب���ر؛ حيث 
املكتب  حافة  على  ال�شا�شة  تثبيت  ميكن 
دون  ل��ول��ب��ي  ب��وا���ش��ط��ة م�شبك  م��ب��ا���ش��رة 
فقدان م�شاحة كبرة على �شطح املكتب، 
التيار  كابل  مترير  اإمكانية  على  ع��الوة 
يتيح  وال���ذي  احل��ام��ل،  ع��رب  الكهربائي 
اأي�شاً اإمكانية تعديل �شبط ال�شا�شة من 
حيث الرتفاع والإمالة والتدوير اأو حتى 
خالل  وم���ن  ع���م���ودي،  ب�شكل  ت��دوي��ره��ا 
احلامل املريح ولوحة ال�شا�شة املحافظة 
ع��ل��ى ال��ع��ي��ن��ني ي��ت��ج��ن��ب امل�����ش��ت��خ��دم اآلم 

الظهر وجفاف العينني اأثناء العمل.

اأطعمة مقاومة لل�شرطان... 
ال�قاية تبداأ من طبقك �ص 23

العزل املنزيل يزيد من 
ال�شخري لهذا ال�شبب

قال خبر اأمريكي اإن الكثرين ي�شخرون اأكرث يف الوقت احلايل ب�شبب 
ج�شدية  قيود  اإىل  ت��وؤدي  اأن  ميكن  احلالية  فالقيود  املنزيل،  العزل  اآث��ار 

اأي�شاً على التنف�ض.
ويف حني اأننا ندرك متاماً الآثار ال�شلبية جلوانب احلياة املختلفة يف حالة 
رعاية  مع  املنزل  من  العمل  بني  التوفيق  اإىل  ال�شطرار  مع  الإغ���الق، 
الأطفال اأو ال�شعور بامللل، يعتقد اأحد اخلرباء اأن الو�شع احلايل قد يكون 

مرتبطاً مب�شاكل �شحية اأخرى يغفل عنها الكثرون.
ال��ع��ظ��ام واملدير  ت��ق��ومي  اأخ�����ش��ائ��ي��ي  ك��ب��ر  م��اك��ي��ن��دي،  �شتيفني  وي��ع��ت��ق��د 

Perfect Balance Clinic ال�شريري لعيادة
اأن بع�ض امل�شاكل مثل ال�شخر اأ�شبحت اأ�شواأ بالن�شبة لبع�ض الأ�شخا�ض، 
يتجلى  اإح�شا�ض  وه��و  حميطهم،  يف  حما�شرون  باأنهم  ي�شعرون  لأن��ه��م 
الذين يعانون  الأ�شخا�ض  الأعرا�ض لدى  اإىل تفاقم  يوؤدي  ج�شدياً، مما 

من ال�شخر.

تقليد الر�شع جرى بالأ�شكال التالية:
*تقليد كل ما يفعله الطفل كما لو اأن املقلد مراآة تعك�ض 

اأفعال الر�شيع
ب��ط��ري��ق��ة مقلوبة  ول���ك���ن  ال���ر����ش���ي���ع  ح����رك����ات  *ت��ق��ل��ي��د 

الجتاهات
*تقليد حركات الر�شيع اجل�شدية دون اإظهار تعبر معني 

على وجه املقلد
الر�شيع  ي�����ش��ت��ج��ي��ب  ح���ني  م��غ��اي��ر  ب��ف��ع��ل  *ال����ش���ت���ج���اب���ة 

للحركة.
الأ�شلوب الأخر يدعى "ال�شتجابة املحتملة" وهو يتطابق 
مع ما يفعله اأغلب الآباء والأمهات مع اأطفالهم، مبعنى اأن 
ال�شتجابة تاأتي لتلبي حاجة الطفل وتتطابق مع اأفعاله.

ور���ش��د ال��ب��اح��ث��ون اأن الأط���ف���ال اأط���ال���وا ال��ن��ظ��ر وع���ززوه 
بابت�شامات طويلة حني قلد اأحد البالغني حركاتهم مثل 

مراآة.
اأطفالهن  وانفعال  �شعادة  مب��دى  الر�شع  اأم��ه��ات  فوجئت 
لعبة  اأعينهم.  اأم��ام  غريب  يحاكيها  التي  التقليد  بلعبة 
الر�شع،  على  ظهرت  جتريبية  حركات  ت�شمنت  التقليد 
من�شدة  ع��ف��وي��اً  الر�شيع  ي��د  ت�شرب  امل��ث��ال  �شبيل  فعلى 
في�شرب  الطفل  ليعود  ال��ب��اح��ث،  فيقلده  ق��رب��ه،  �شغرة 
فعل  رد  بانتباه  يتاأمل  وه��و  متكرر  ب�شكل  الطاولة  عمداً 

الباحث.
عاطفية  م�شاعر  اأي  يظهر  األ  الباحث  تعمد  حني  وحتى 
اأو حركاته، فقد ا�شتمر الر�شع بتمييز حركة  على وجهه 

التقليد ال�شادرة عنه، وكرروها بطريقة جتريبية.

ويالحظ العلماء منذ مدة طويلة اأن تعّري�ض الّر�شع لفعل 
الأمناط  لتعلم  يدفعهم  بالغني،  عن  ال�شادر  حماكاتهم 
اأن  مييزون  ويجعلهم  الروتينية،  الفعل  وردود  الثقافية 
متداخلة  تاأتي  لها  يتعر�شون  التي  املحاكاة  اأن���واع  بع�ض 
الثابتة  التجريبية  الأدل��ة  لكن  عاطفية.  وم�شاعر  بنوايا 

لدعم مثل هذه النظريات ما زالت غائبة حتى الآن.

لثغ الطفل بحرف ال�سني طبيعي حتى اخلام�سة
رغم قدرة الأطفال الفائقة على تعلم اللغات يف ال�شغر، اإل 
اأن معظمهم يلثغ يف لفظ بع�ض احلروف كال�شني والراء. 
ه���ذا اأم���ر طبيعي ح��ت��ى ���ش��ن اخل��ام�����ش��ة، ي��ق��ول اخل���رباء. 
تقع  ال��ت��ي  احل����وادث  اإن معظم  الإح�����ش��ائ��ي��ات فتقول  اأم���ا 
اإذا لثغ الطفل  لالأطفال حتدث يف البيت. ل داعي للقلق 
ب��ح��رف ال�����ش��ني وق���ال ث��م��ر ب���دل م��ن ���ش��م��ر. ف��ك��ل طفل 
تقريبا يلثغ اأثناء اكت�شاب اللغة حتى �شن اخلام�شة، وبعد 
هذه ال�شن يجب اأن يلفظ ال�شني وجميع الأح��رف ب�شكل 
اللغة  اللثغ ا�شطرابا يف  واإذا مل يحدث هذا يكون  �شليم. 
ويحتاج اإىل عالج خا�ض. وال�شبب يف هذه احلالة هو ترّهٌل 
يف ع�شالت الل�شان والفم. ففي حالة اللثغ بحرف ال�شني 
يالم�ض الل�شان ُ الأ�شنان. ويكمن العالج يف هذه احلالة يف 
تقوية ع�شالت الل�شان اأول، وبعد ذلك يتم تعليم الطفل 

لفظ حرف ال�شني ب�شكل �شليم.

معظم حوادث الأطفال تقع يف البيت 
يعتقد معظم الآب��اء والأمهات اأن اأكرب خطر على الطفل 

ه��ذا خطاأ  لكن  ال�شارع.  م��رور يف  يتعر�ض حل��ادث  اأن  هو 
60 باملئة من ح��وادث الأطفال  ف��ادح: ففي احلقيقة يقع 
يف املنزل، ح�شب الإح�شائيات الأملانية. ويقول اخلرباء اإن 
خطر احلوادث يف املنزل يزداد اإذا كانت النوافذ غر مغلقة 
مرتفعا  مكانا  اأو  طاولة  الأم  اختارت  اإذا  اأو  حمكم  ب�شكل 
اأو  اأو فوطة الطفل الر�شيع،  غر موؤّمن لتغير مالب�ض 

اإذا كان الطفل قريبا من ماء اأو �شاي �شاخن.
الأ�شياء  ع��ل��ى  للتعرف  وق���ت  اإىل  ال��ط��ف��ل  ي��ح��ت��اج  وبينما 
اخل��ط��رة م��ن ح��ول��ه، يجب اأن ي��راع��ي ال��وال��دان معاير 

ال�شالمة يف املنزل ب�شكل ل يعر�ض ال�شغار للخطر.

واإليكم بع�ض الن�سائح:
ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة يف م��ك��ان ل ت�شله  و���ش��ع ج��م��ي��ع الأج����ه����زة 
عدم  ح��ال  يف  الكهربائي  ال��ت��ي��ار  ع��ن  وف�شلها  الطفل  ي��د 
ا���ش��ت��خ��دام��ه��ا. ك��ذل��ك ت��اأم��ني ق��واب�����ض ال��ك��ه��رب��اء ب�شكل ل 

يتمكن الطفل فيه من اإدخال ج�شم غريب يف القاب�ض.
ك��واب��ل من  اأو  اأن ل تتدىل خيوط وح��ب��ال  احل��ر���ض على 
قد  الطفل  لأن  مرتفع،  مكان  اأي  اأو  الطاولة  اأو  اخلزانة 
اجل�شم  اأو  اجل��ه��از  ويقع  اإل��ي��ه،  الكابل  اأو  اخليط  ي�شحب 
و�شع  واأي�شا  راأ���ش��ه.  على  الكابل  اأو  اخليط  بهذا  املرتبط 
قناين الزجاج والأوعية يف مكان ل ي�شله الطفل والتاأكد 
ال��زج��اج��ة. كذلك يجب و�شع  م��ن ع��دم ق��درت��ه على فتح 
ي�شع  ل  كي  الطفل،  متناول  عن  بعيدا  املنزلية  النباتات 
زهورها اأو اأوراقها يف فمه، لأن بع�شها يحتوي على مواد 

�شامة.

على  التغريات  اأهم 
بالقطار  ال�����ش��ف��ر 
ك�رونا جائحة  بعد 

كورونا  ف���رو����ض  اأزم�����ة  ت�����ش��ب��ب��ت 
بالقطارات  النقل  خدمة  بتوقف 
ال����ع����امل،  دول  م����ن  ال���ع���دي���د  يف 
هذه  ل�شتئناف  ال�شتعداد  وم��ع 
اخلدمة، حتاول ال�شركات امل�شغلة 
لتجنب  ج��دي��دة  ق��واع��د  تطبيق 

انت�شار الفرو�ض.
وف��ي��م��ا ي��ل��ي جم��م��وع��ة م���ن اأهم 
بالقطار،  النقل  على  التغيرات 

بح�شب موقع اإم اإ�ض اإن:
وقطع  ال����ن����ق����دي  غ�����ر  ال�����دف�����ع 
ال���ت���ذاك���ر ب��ال��ه��ات��ف: ن���ظ���راً لأن 
اإىل  يتطلعون  القطارات  م�شغلي 
الإمكان،  ق���در  الت�����ش��ال  تقليل 
النقدي  غ��ر  ال��دف��ع  اأ�شبح  فقد 
و�شيتم  امل���ف�������ش���ل���ة،  ال���ط���ري���ق���ة 
ت�����ش��ج��ي��ع ح���ج���ز ال����ت����ذاك����ر عرب 
الهاتف  وت��ط��ب��ي��ق��ات  الإن����رتن����ت 
امل��ح��م��ول، وال��ت��ذاك��ر ال��ت��ي ميكن 
الهاتف  م����ن  ����ش���وئ���ي���اً  م�����ش��ح��ه��ا 

الذكي اخلا�ض بالعميل.
حم�شنة:  تنظيف  ب��روت��وك��ولت 
ك��م��ا ه���و احل�����ال يف ال��ع��دي��د من 
مقدمو  �شيعمل  العامة،  امل��راف��ق 
على  احلديدية  ال�شكك  خدمات 
تكثيف عمليات التنظيف وتعقيم 
�شائعة  وامل���������ش����اح����ات  الأ�����ش����ط����ح 
القطارات  تقوم  كما  ال�شتخدام، 
وامل����ح����ط����ات ب��ت��ط��ب��ي��ق ح���واج���ز 
وقائية يف بع�ض الأماكن حلماية 

العمالء واملوظفني.
ك����م����ام����ات ال����وج����ه:ال����ك����م����ام����ات 
ال��وج��ه ه��ي يف الأ�شا�ض  واأغ��ط��ي��ة 
لالأ�شخا�ض  م���ن���ه  ب����د  ل  اأم�������ر 
العامة  الأم��اك��ن  يدخلون  الذين 
ال��داخ��ل��ي��ة ه���ذه الأي������ام، والأم����ر 
بالتاأكيد.  القطارات  ينطبق على 
ت���رت���دي  اأن  ال���������ش����روري  وم������ن 
اإىل  ال�������ش���ع���ود  ق���ب���ل  ك���م���ام���ت���ك 
الوقاية  ف��ر���ض  ل��زي��ادة  ال��ق��ط��ار، 

من فرو�ض كورونا.
التباعد الجتماعي:بات التباعد 
الج��ت��م��اع��ي ق��اع��دة ع��ام��ة ل بد 
من اللتزام بها يف جميع املناطق 
العامة، ويجب اأن تكون القطارات 
م�����ش��م��ول��ة ب��ه��ذا الإج�������راء، حيث 
م�شافة  ع��ل��ى  ب��احل��ف��اظ  ي��ن�����ش��ح 
اأق��دام على الق��ل بني ركاب  �شتة 

القطار.

ع يحب�ن من يقلدهم ويت�ا�شل�ن معهم الُر�شّ

اأ�سهر   6 اأعمارهم  تبلغ  الذين  الر�سع  يتاأمل 
اأقرب  ويعدونه  واأ�سواتهم  حركاتهم  يقلد  من 
�سويدية  درا���س��ة  ك�سفت  ك��م��ا  ل�سداقتهم، 
يجعل  الر�سيع  للطفل  الكبري  تقليد  حديثة. 
له  ويبت�سم  فيها  ويفكر  عنده  يتوقف  الأخري 

ملدة اأطول مما يفعل مع الكبار عادة.
ُر�سعًا  ال�سويد  يف  لوند  جامعة  من  باحث  زار 
من  معهم  ولعب  بيوتهم،  يف  اأ�سهر   6 اأعمارهم 
حول  درا���س��ة  ليعد  خمتلفة  اأمن���اط   4 خ��ال 
مع  عاقاتهم  تاأ�سي�ض  يف  واأثره  الر�سع  تقليد 

ن�سر  ال��ب��ال��غ��ني، وق���د  ع���امل 
ديلي"  "�ساين�ض  م���وق���ع 
العلوم  باأخبار  املتخ�س�ض 

موجزًا عن الدرا�سة.
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�ش�ؤون حملية
بالتعاون مع موؤ�س�سة تويرت ال�سرق الأو�سط 

وزارة الت�شامح تنظم دورة تدريبية لل�شباب العربي لال�شتفادة من من�شات الت�ا�شل يف تعزيز قيم الت�شامح والأخ�ة الإن�شانية
نهيان بن مبارك: من�سات التوا�سل اأ�سبحت امليدان الأهم لل�سباب ومن هنا ظهرت اأهميتها لتعزيز التعاي�ض ونبذ الكراهية

 ا�ستفاد منه نحو 3000 مري�ض

م�شت�شفى العني يد�شن اأول جهاز من ن�عه للت�ش�ير املقطعي باحلا�شب الآيل لت�شخي�ض اللتهاب الرئ�ي الناجم عن فريو�ض ك�رونا 

 �شرطة اأب�ظبي تدعم بنك 
الدم بالي�م العاملي للمتربعني

•• اأبوظبي-الفجر

الإن�شانية  التعاي�ض والت�شامح والأخ��وة  اإط��ار حر�شها على دعم قيم    يف 
ومواجهة التع�شب والتطرف بكافة اأ�شكاله،  نظمت وزارة الت�شامح اأم�ض 
مع  بالتعاون  العربي  ال�شباب  م��ن  كبر  لعدد  افرتا�شية  تدريبية  دورة 
موؤ�ش�شة تويرت ال�شرق الأو�شط للتعرف على اأف�شل املمار�شات، وال�شتفادة 
منها  القلب  ويف  الراقية،  الإن�شانية  القيم  تعزيز  يف  تويرت  اإمكانات  من 
يكون  لكي   ، تويرت  الجتماعي  التوا�شل  موقع  على  والتعاي�ض  الت�شامح 
اآرائهم  ع��ن  والتعبر  امل��واق��ع  ه��ذه  ع��رب  الت�شامح  �شفراء  ال�شباب  ه���وؤلء 
وتقبل  الآخ��ري��ن  واح���رتام  الإن�شانية  والأخ���وة  التعاي�ض  واأف��ك��اره��م ح��ول 
التعاون  الب�شر على  التي حتفز  الإن�شانية  القيم  الختالف، وغرها من 
التطرف  ومواجهة  املقيتة،  للتناف�شية  بديال  وال�شراكة  لل�شراع،  بديال 
جانبا  ح�شر  واملجتمعية،  وال�شيا�شية  الدينية  ���ش��وره  بكافة  والتع�شب 
الت�شامح  وزي��ر  مبكتب  العام  املدير  ال�شابري  عفراء  �شعادة  ال���دورة  من 
التي رحبت باجلميع وطالبتهم ببذل اأق�شى جهد ممكن لال�شتفادة مما 
تقدمه هذه الدورات، موؤكدة اأن الوزارة �شت�شتمر يف تقدمي كل �شور الدعم 
ال�شرق  تويرت  اخل��رباء مبوؤ�ش�شة  كما ح�شرها عدد من  العربي،  لل�شباب 
الأو�شط. كما قامت ال��وزارة موؤخرا بتدريب جمموعة كبرة من فر�شان 
بالإ�شافة  الإم���ارات،  اأر���ض  على  املقيمة  اجلن�شيات  الت�شامح من خمتلف 
12 دول��ة عربية  اأك��رث من  ال�شباب العرب من  اإىل تدريب جمموعة من 
الت�شامح، ليكونوا روادا لالإعالم احلديث ومواقع  �شمن برنامج فر�شان 
والخوة  والتعاي�ض  الت�شامح  بقيم  يتعلق  ما  كل  يف  الجتماعي  التوا�شل 

الإن�شانية على امل�شتوى املحلي والعربي والعاملي.
وقال معايل ال�شيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان ع�شو جمل�ض الوزراء وزير 

الت�شامح اإن تنظيم الوزارة لهذه النوعية من الدورات وّفر فر�شا مميزة 
لتدريب عدد كبر من ال�شباب العربي على كيفية ال�شتفادة من اإمكانات 
اجلمهور  اإىل  ر�شالتهم،  لإي�شال  الجتماعي،  التوا�شل  من�شات  وق��درات 
بطبيعة  يتعلق  فيما  اإب��داع��ي��ة  ق���درات  م��ن  ذل��ك  يتطلب  وم��ا  امل�شتهدف، 
باملعلومات  تتعلق  جوانب  من  تت�شمنه  وما  �شياغتها،  واأ�شلوب  الر�شالة 
والإب��داع وفقا لطبيعة كل من�شة، موؤكدا اأن م�شاركة خرباء من موؤ�ش�شة 
حول  لل�شباب  وا�شحة  روؤي���ة   تقدمي  يف  اأ�شهم  ال�شباب  تدريب  يف  تويرت 
الإمكانات املتوافرة على من�شات التوا�شل، وكيفية التعامل معها ب�شورة 
حتقق الأه��داف املرجوة،  لن�شر وتعزيز قيم الت�شامح والإخ��وة الإن�شانية 

ومواجهة النزلق اإىل التطرف والتع�شب والكراهية.
اإىل  ي��ه��دف  املقبلة  امل��رح��ل��ة  يف  ال�شباب  اإىل  ال��ت��وج��ه  اأن  معاليه  واأو���ش��ح 
ودعم  وال��ك��راه��ي��ة،  والتع�شب  ال��ت��ط��رف  �شد  ال��ق��ادم��ة  الأج��ي��ال  حت�شني 
قيمهم الإن�شانية واملجتمعية الأ�شيلة التي تدعو اإىل الت�شامح والتعاي�ض 
ال���وزارة �شتقوم بذلك من  اأن  الآخ��ر وقبول الخ��ت��الف، موؤكدا  واح��رتام 
التي  الجتماعي  التوا�شل  التعاون مع مواقع  اآليات متعددة منها  خالل 
من  يح�شلون  واأ�شبحوا  العامل،  �شباب  ملعظم  الرئي�شية  املن�شة  اأ�شبحت 
خاللها على الت�شلية والرتفيه واملعلومات والعمل اأي�شا، ومن اأجل ذلك 
اآفاق التعاون مع هذه املن�شات ول�شيما تويرت  ال��وزارة على فتح  حر�شت 
الإن�شانية من خالل  القيم  الت�شامح والتعاي�ض وتعزيز  اأجل بث روح  من 

املحتوى الكبر لهذه املن�شة.
�شوف  املن�شات  تويرت وغرها من  ال��وزارة مع  تعاون  اأن  واأ�شاف معاليه 
ر�شائل  ب��ث  يف  املن�شة  ه��ذه  م��ن  ال�شتفادة  على  ال�شباب  لتدريب  ي�شتمر 
والعامل،  العربية  املنطقة  اإىل  الختالف  واح��رتام  التعاي�ض  عن  اإيجابية 
ال��دورات هي جمرد بداية يتبعها تعاون ممتد لن�شر كل ما يتعلق  الوالد وه��ذه  فينا  غر�شها  ال��ت��ي  ال��راق��ي��ة  الإن�شانية  وال��ق��ي��م  الت�شامح  بتعزيز 

املوؤ�ش�ض ال�شيخ زايد بن �شلطان- طيب اهلل ثراه- وتتبناها قيادتنا الر�شيدة 
درعاً  التوا�شل  مواقع  ولتكون  املتحدة،  العربية  الإم��ارات  دولة  ومواطنو 
والتطرف  التع�شب  وثقافات  وح��رك��ات  موجات  كافة  مواجهة  يف  متينة 
الطريق على كل من يروجون لالأفكار  اأ�شكالها، لقطع  بكافة  والكراهية 

املتطرفة، ويعبثون بعقول ال�شباب.
ونّبه معاليه اإىل اأهمية اأن يتمكن ال�شباب العربي امل�شارك يف هذه الأن�شطة 
من احل�شول على حمتوى معريف جيد حول الت�شامح والأخوة الإن�شانية 
وما يتعلق بها من كافة اجلوانب، وهو ما توفره الوزارة ب�شفة م�شتمرة، 
وعليه اأي�شا اأن يكون خبرا بطبيعة مواقع التوا�شل الجتماعي ليتمكن 
من تقدمي ر�شالة جيدة ومقنعة لأقرانه من ال�شباب وكافة فئات املجتمع 
حمليا وعربيا وعامليا، م�شيدا باجلدية التي اأبداها ال�شباب خالل �شاعات 

الدورة، ورغبتهم يف تنمية قدراتهم التقنية واملعلوماتية.
اأ�شاد ال�شباب العربي بدور وزارة الت�شامح يف احت�شانهم       من جانبهم 
واحلر�ض على تقدمي كافة و�شائل الدعم لهم لكي يتمكنوا من اأن يكون 
اإيجابية  �شورة  وليقدموا  الإن�شانية  والأخ��وة  والتعاي�ض  للت�شامح  �شفراء 
للعامل حول اإبداعات وقناعات ال�شباب العربي يف مواجهة ال�شور ال�شلبية 
املتعلقة بالتطرف والعنف والكراهية، مثمنني اهتمام معايل ال�شيخ نهيان 

بن مبارك �شخ�شياً مبتابعة كافة الأن�شطة املتعلقة بهم.

•• العني- الفجر

اأبوظبي  ل�����ش��رك��ة  ال���ت���اب���ع  ال���ع���ني  م�����ش��ت�����ش��ف��ى  د����ش���ن 
يف  نوعه  من  جهاز  " اأول  "�شحة  ال�شحية  للخدمات 
املحو�شب،  املحوري  الطبقي  للت�شوير  الإم��ارات،  دولة 
لت�شخي�ض  الآيل(  ب��احل��ا���ش��ب  امل��ق��ط��ع��ي  )ال��ت�����ش��وي��ر 
الل��ت��ه��اب ال��رئ��وي ال��ف��رو���ش��ي، ال��ن��اج��م ع��ن الإ�شابة 

بفرو�ض كورونا امل�شتجد ) كوفيد 19(.
املتحرك اجلديد  املقطعية  الأ�شعة  اإدخ��ال جهاز  وجاء 
كوفيد19، حر�شاً  لت�شوير مر�شى   ) �شريحة   16  (
من �شركة "�شحة" على تقدمي الرعاية الطبية عالية 
اجل����ودة، ووف��ق��اً لأع��ل��ى امل��ع��اي��ر ، ويف اإط����ار جهودها 

ملكافحة فرو�ض كورونا امل�شتجد، والك�شف املبكر عنه.
ملر�شى  الرئتني  لت�شوير  اجلديد  اجلهاز  وي�شتخدم 
الك�شف  يف  ي�شهم  مم��ا  ج���داً  عالية  ب��دق��ة   19 كوفيد 
عن  ناجتة  الرئتنني  يف  تغيرات  اأي  وج��ود  عن  املبكر 
الإ�شابة بالفرو�ض، وقد مت اإجراء الت�شوير با�شتخدام 
هذا اجلهاز لنحو 3000 مري�ض منذ بدء ت�شغيله يف 

بداية �شهر اأبريل املا�شي. وحتى الآن. 
معهد  رئي�ض  القطي�ض  ال��دي��ن  ج��م��ال  ال��دك��ت��ور  وق���ال 
م�شت�شفى  يف  التداخلية  الأ���ش��ع��ة  وا�شت�شاري  الأ���ش��ع��ة 
يوفر  اجلهاز   ه��ذا  اأن  "�شحة"،  ل�شركة  التابع  العني 
ويقدم  ال�شرعة،  ع��ايل  وه��و  ج���داً،  عالية  بدقة  ���ش��وراً 
����ش���ورة وا���ش��ح��ة ل��ل��ط��ب��ي��ب امل��ع��ال��ج ع���ن م���دى ت�شرر 

ت��غ��ي��رات يف  اأي  وج���ود  ع��ن  املبكر  والك�شف  ال��رئ��ت��ني، 
الرئتنني، مما ي�شاعد الطبيب يف اإعطاء العالج املنا�شب 
للمري�ض. واأ�شاف اأن هذا اجلهاز املتطور يعمل بتقنية 
املادة  وتقنية  املخف�شة،  ال��ذك��ي��ة  ال�شعاعية  اجل��رع��ة 
الظليلة املخف�شة، وتقنية احلجم الديناميكي ال�شريع 
ميكنه  اإذ  ال���رئ���وي���ة،  الإ����ش���اب���ة  ع���ن  ال�����ش��ري��ع  للك�شف 
اآمن  ال�شاعة الواحدة، وهو  ت�شوير ثمانية مر�شى يف 
امل�شابني  املر�شى  ت�شوير  يف  ا�شتخدامه  يتم  اإذ  متاماً 
بفرو�ض كورونا امل�شتجد، دون اأي تالم�ض، �شواء بني 
يقمون  الذين  الأ�شعة  وفنيي  املر�شى  بني  اأو  املر�شى، 
ال�شور  باأخذ  الأ�شعة  فني  يقوم  اإذ  الت�شوير،  بعملية 
الالزمة باأ�شرع وقت ممكن مع التاأكد من توفر جميع 

ال�شور الت�شخي�شية الالزمة وار�شالها لطبيب الأ�شعة 
بقراءة  الأ�شعة  طبيب  ليقوم  معاجلتها  بعد  املخت�ض 
للفريق  وتقدميه  الأ�شعة  تقرير  وكتابة  ال�شور  ه��ذه 
الطبي املعالج. ويعد جهاز الت�شوير الطبقي املحوري 
الفرو�شي،  ال��رئ��وي  اللتهاب  لت�شخي�ض  املحو�شب، 
اإ�شافة قيمة مل�شت�شفى العني الذي يحر�ض على توفر  
تقدمي  على  ت�شاعد  التي  الأج��ه��زة  واأح���دث  التقنيات 
املوؤ�ش�شات  ك���ربى  ت�����ش��اه��ي  م��ت��ك��ام��ل��ة  ط��ب��ي��ة  خ��دم��ات 
وفق  متميزاً،  طبياً  تكون �شرحاً  واأن  العاملية،  الطبية 
املجال  ه��ذا  يف  عليها  امل��ت��ع��ارف  العاملية  املعاير  اأح���دث 
من حيث العناية ال�شحية الفائقة واخلدمات الطبية 

املتطورة.

•• اأبوظبي-الفجر

ب��ال��ي��وم العاملي  اأب��وظ��ب��ي  ���ش��رط��ة  اح��ت��ف��ل��ت 
اأهمية  ع��ل��ى  ت���اأك���ي���داً  ب���ال���دم،  ل��ل��م��ت��ربع��ني 
توفر الدم املاأمون للعالج اأو للحالت التي 

ت�شتدعي التدخل ال�شريع.
بقطاع  ال��ط��ب��ي��ة  اخل���دم���ات  اإدارة  ون��ظ��م��ت 
املنا�شبة  ب��ه��ذه  ف��ع��ال��ي��ة  امل��ال��ي��ة واخل���دم���ات 
للمتربعني  العاملي  اليوم  حملة  مع  تزامناً 
بالدم حتت �شعار "الدم املاأمون ينقذ الأرواح 

ال�شيخ  ال��دم - مدينة  بنك  مع  بالتعاون   "
خليفة الطبية.

الفعالية  خ���الل  ال�����ش��رط��ة  منت�شبو  وت���ربع 
بدمائهم وفق اأف�شل املمار�شات الحرتازية 
وال���وق���ائ���ي���ة خ����الل ع��م��ل��ي��ة ال���ت���ربع لدعم 
جهود بنك الدم وتعزيز الوعي باأهمية هذا 
املر�شى  اآلم  لتخفيف  الإن�����ش��اين  اجل��ان��ب 

واملحتاجني. 
امل�شاركني ب�شهادات تقديرية  وجرى تكرمي 

جلهودهم يف هذا العمل الإن�شاين. 

تنظمها دائرة الثقافة وال�سياحة - اأبوظبي وتتناول مو�سة الأزياء املحت�سمة
معر�ض اأب�ظبي الدويل للكتاب يختتم �شل�شلة 

جل�شاته الفرتا�شية مع كاتبة امل��شة حف�شة ل�دي
•• اأبوظبي- الفجر 

للكتاب  ال��دويل  اأبوظبي  ملعر�ض  الفرتا�شية  اجلل�شات  �شل�شلة  اختتمت 
فعالياتها يوم اخلمي�ض املا�شي بندوة مع ال�شحفية والكاتبة حف�شة لودي، 

حتدثت فيها عن كتابها اجلديد "التوا�شع يف مفارقة املو�شة". 
مفارقة  التوا�شع يف  الكتابة:  اإىل  ال�شحافة  "من  عنوان  يف جل�شة حملت 
املو�شة"، ناق�شت لودي تنامي توجهات الأزياء املحت�شمة و�شعودها لت�شبح 
كيف  حت��دث��ت  كما  ال�����دولرات.  مب��الي��ني  ُت��ق��در  و�شناعة  �شيا�شية  ح��رك��ة 
�شاعدها "اإن�شتجرام" وو�شائل التوا�شل الجتماعي الأخرى يف التح�شر 
يف  الطموحني  املوؤلفني  مل�شاعدة  الن�شائح  من  جمموعة  وقدمت  لكتابها، 
اأبوظبي الدويل  اأعمالهم.  بعد تاأجيل الدورة الثالثني من معر�ض  ن�شر 
دائرة  نظمت  "كوفيد19-"،  وب��اء  اأزم���ة  ب�شبب  ال��ق��ادم  ال��ع��ام  اإىل  للكتاب 
الفرتا�شية  احلوارية  اجلل�شات  من  �شل�شلة  اأبوظبي  وال�شياحة-  الثقافة 
ا�شتعا�ض فيها عدد من املوؤلفني والفنانني عن م�شاركتهم التي كانت مقررة 
10 �شنوات، مبا  ل��ودي يف جمال �شحافة الأزي��اء ملدة  يف املعر�ض.  عملت 
يف ذلك العمل مع �شحيفة "ذا نا�شيونال" وغرها. ثم حتولت اإىل تاأليف 
كتابها الواقعي حول جذور مو�شة الأزياء املحت�شمة عاملياً، واأبرز حتدياتها 

ولعبيها. 
لرتداء  �شعيها  ح��ول  ال�شخ�شية  ل���ودي  ح��ي��اة  م��ن  ق�ش�شاً  الكتاب  ي���روي 
ف�شتان  عن  بحثها  ق�شة  مثاًل،  ذات��ه.  الوقت  يف  واأنيقة  حمت�شمة  مالب�ض 
حلفلة التخرج عندما كانت تعي�ض يف الوليات املتحدة، لكن املتاجر الكربى 
مل تعر�ض �شوى املالب�ض املك�شوفة، مما ا�شطرها يف النهاية ل�شراء اأحدها، 
اجلل�شة  ل��ودي  اختتمت  احت�شاماً.   اأك��رث  جلعله  بتعديله  والدتها  وقامت 
الأزي���اء  مو�شة  ب���اأن  واع��ت��ق��اده��م  ال��غ��رب  يف  التجزئة  جّت���ار  ع��ن  بحديثها 
احلقيقة  يف  لكنها  ب�شرعة،  �شتزول  �شيحة  اأو  بدعة  اإل  هي  ما  املحت�شمة 
اأكرث من ذلك بكثر، فهي اأ�شلوب حياة لدى العديد من الن�شاء، وبالتايل 
�شتحافظ على ح�شورها دوماً.  بداأت �شل�شلة اجلل�شات الفرتا�شية ملعر�ض 
اأبوظبي الدويل للكتاب يف �شهر اأبريل املا�شي، وا�شت�شافت كوكبة من اأبرز 
النا�ض  الكّتاب واخل��رباء يف العامل الذين �شاركوا ق�ش�شهم وجتاربهم مع 
ميثاء  الإم��ارات��ي��ة  والر�شامة  الطفل  اأدب  موؤلفة  ومنهم  الإن��رتن��ت؛  عرب 
ال�شلوك  وخبر  اأم���ني،  �شهد  ال�شعودية  ال�شينمائية  واملخرجة  اخل��ي��اط، 
الأمريكي  احل�شرية  الزراعة  وخبر  واملعّلم  اإريك�شون،  توما�ض  ال�شويدي 
اأثيوبي ليم �شي�شاي، واآنابيل  اأ�شل  �شتيفن ريتز، وال�شاعر الربيطاين من 

كارمل؛ املوؤلفة املعروفة يف جمال كتب الطبخ لالأطفال. 

خال جل�سة نقا�سية اإلكرتونية بعنوان »ل تفّوت اأزمة جيدة«
معهد الإمارات للدرا�شات امل�شرفية واملالية يناق�ض 

التغريات يف قطاع الأعمال بعد ك�فيد- 19
•• دبي - الفجر

 وا�شل معهد الإمارات للدرا�شات امل�شرفية واملالية، املعهد الإقليمي الرائد 
يف التعليم والتدريب املايل وامل�شريف، ريادته يف املبادرة اإىل ا�شت�شافة العديد 
من جل�شات التدريب الفرتا�شية احلية والندوات احلوارية عرب الإنرتنت 
و�شط  واملايل  امل�شريف  القطاع  العاملني يف  "ويبينار" بهدف دعم جمتمع 

اأزمة "كوفيد19-" التي ن�شهدها حالياً. 
ويف هذا ال�شياق، عقد املعهد اأول ندوة "ويبينار" له بعنوان "ل تفّوت اأزمة 
جيدة" ناق�شت اأثر اأزمة "كوفيد19-" احلالية وكيف تقود ال�شركات اإىل 
ا�شتك�شاف  على  وت�شجيعها  بها  اخلا�شة  النجاح  معاير  يف  التفكر  اإع��ادة 
اإىل تعزيز انت�شار جل�شات التدريب وتوفر الدعم  وقائع جديدة.  و�شعياً 
للمجتمع دون انقطاع، تهدف �شل�شلة الندوات احلوارية الإلكرتونية التي 
وتوفر  وحلولها  الراهنة  الق�شايا  من  ع��دد  مناق�شة  اإىل  املعهد  يقيمها 
من�شة م�شرتكة يدعم من خاللها الأفراد بع�شهم بع�شاً عرب جل�شات التعلم 
املحا�شبة  اأ�شتاذ  تاغو،  نويل  الدكتور  الندوة كل من  و�شارك يف  واحل��وار.  
والإدارة يف كلية اإدارة الأعمال بجامعة نوتينغهام ونائب الرئي�ض التنفيذي 
ال�شابق يف CIMA – AICPA وم�شت�شار لعدد من ال�شركات املدرجة 
التعلم  اأهلوواليا، مديرة  اإىل ديبتي  اإ�شافة  املرموقة،  لدى جملة فورب�ض 
ال�شرتاتيجية  �شريك  اأه��وج��ا،  وجيتو  الأول،  اأبوظبي  بنك  يف  والتطوير 
بق�شم املحا�شبة الإدارية يف CIMA – AICPA، وراديكا جني، مديرة 

منتجات الرثوات يف م�شرف الإمارات الإ�شالمي. 
و�شلطت الندوة التفاعلية ال�شوء على الطرق التي ميكن لل�شركات والقطاع 
وكيف  عملها،  اأ�شلوب  يف  التفكر  لإع��ادة  الفرتة  ه��ذه  يف  اتباعها  امل�شريف 
العالقات،  لبناء  فر�شة  اإىل  وحتويلها  الأزم���ة  ه��ذه  من  ال�شتفادة  ميكن 
وتعليم الأف��راد، وفهم احتياجات الأعمال، واإج��راء التغيرات ال�شرورية، 
والثقة باأن هذه الأزمة هي الوقت املثايل لإعادة التخيل والتفكر بالطرق 

التي كانت متبعة �شابقاً. 
املالية وانقطاعات  الأزم��ة  التي تت�شمن  العوائق  وناق�ض اخلرباء خمتلف 
ال�����ش��رك��ات، كما متت  ل��دى  ال��ت��ي تت�شبب مب��خ��اوف ج��ّم��ة  ال��ت��وري��د  �شل�شلة 
وقد  للم�شتقبل.  م�شبوق  ال�شطالع مب�شار غر  على  الوباء  اأثر  مناق�شة 
�شريعة  بوترة  الرقمنة  تبني  اإىل  موؤخراً  وامل��ايل  امل�شريف  القطاع  ا�شطر 
الأهمية يف  بالغ  دوراً  توؤدي  التكنولوجيا  واأ�شبحت  القائم،  الو�شع  ب�شبب 
العمالء  خدمة  تقدمي  موا�شلة  على  املالية  واملوؤ�ش�شات  البنوك  م�شاعدة 
اأي  ال��وب��اء عن  ه��ذا  امل�شاركون عن وج��ه اختالف  ونيل ر�شاهم.  وحت��دث 
اأزمة �شابقة اأخرى، اإذ اأ�شبح النا�ض ينظرون اإىل الأ�شياء مبنظور خمتلف 
اأن  وكيف  الآخ��ري��ن  على  ق��رارات��ه��م  اأث��ر  ح��ول  لديهم  ال�شورة  وتو�شحت 
ال��ت��غ��رات وال��ت��ح��ولت الهائلة.  ال�����ش��رك��ات مل تعد مب��ن��اأى ع��ن مثل ه��ذه 
بع�ض  ات��خ��ذت  لكن  خمتلفة،  كانت  للوباء  ال�شتجابة  ب��اأن  اخل���رباء  ون��وه 
خططاً  وو�شعت  الأع��م��ال  ا�شتمرارية  ل�شمان  �شائبة  خطوات  ال�شركات 
املعنية  الأط��راف  الثقة والطمئنان لدى  اأن تعزز روح  �شاأنها  وا�شحة من 
املنا�شبة، قال جمال  اخلارجية واملوظفني وكل من يعتمد عليهم.  وبهذه 
اجل�شمي، مدير عام معهد الإمارات للدرا�شات امل�شرفية واملالية: "ي�شرفنا 
اإلكرتونية  اأول ندوة حوارية  اأن ن�شت�شيف هذه املجموعة من اخلرباء يف 
لنا، كما ي�شرنا اأن نطلق �شل�شلة الندوات ون�شعى اإىل �شمان ا�شتمراريتها. 
ون�شاهد حاليا العديد من مناذج الأعمال وهي تتغر، وبداأ النا�ض بتغير 
التحولت  م��ن  ال��ع��دي��د  ن�شهد  واأ���ش��ب��ح��ن��ا  ت��ف��ك��ره��م،  وط����رق  عقلياتهم 
القت�شادية".   واأ�شاف: "نهدف من ندوتنا الإلكرتونية اليوم اإىل مناق�شة 
اأف�شل ما ميكن اأن تفعله ال�شركات والأفراد ل�شتغالل هذه الفرتة بال�شكل 
الأمثل. لقد ت�شببت الأزمة احلالية مبخاوف واآثار ملمو�شة على حياتنا، 

لكن ميكن لل�شركات اأن ت�شتغل هذا الوقت لإعادة التفكر والبتكار. 



اأعرا�ض فريو�ض الهرب�ض
الهرب�ض لي�ض فرو�شاً واحداً، بل هو عائلة متكاملة 
عن  م�شوؤول  بع�شها  فرو�شات،  ثمانية  من  مكونة 
اأمرا�ض  ع��ن  م�����ش��وؤول  الآخ���ر  وبع�شها  ال��ت��ق��رح��ات، 
هذه  اإىل  ن��ت��ع��رف  ول��ك��ي  الإن�������ش���ان،  ت�شيب  اأخ����رى 
الأنواع ومدى خطورة كل منها، وما ميكن للفرو�ض 

الثمانية  الأخ���رى  بالأ�شكال  اأو  الأ�شا�شي  -ب�شكله 
املتفرعة منه- اأن يفعله، ميكن عرب التقرير التايل 
اأن��واع فرو�ض الهرب�ض بالتفا�شيل  اإىل  اأن نتعرف 

وخطورة كل منها.

الهرب�ض  م��ر���ض  ال��ه��رب�����ض:  ف��ريو���ض  اأن����واع 

الفموي
وُي���ع���د ه����ذا ال���ن���وع الأك�����رث ���ش��ي��وع��اً، وُي��ط��ل��ق عليه 
فرو�ض  با�شم  اجلميع  يعرفه  "HHV1" الذي 
عن  وينتقل  ُمعٍد،  فرو�ض  وه��و  الب�شيط،  الهرب�ض 
امل�شاب  ال�شخ�ض  بني  املالم�شة  عرب  اجللد،  طريق 

والآخرين.
اأدوات  اأو  اأواين الطعام  وينت�شر الفرو�ض مب�شاركة 
احلالقة، وغرها من الأدوات التي تنتقل العدوى 
بها، ويت�شبب هذا الفرو�ض يف القروح الباردة حول 

الفم بع�ض الأحيان

هل الهرب�ض الفموي خطر؟
الفم،  للغاية متال�شقة حول  ظهور حبوب �شغرة 
يعد هذا النوع من فرو�ض الهرب�ض ُمزعجاً للغاية 
وخطراً بالن�شبة اإىل البع�ض؛ لأنه ي�شاهم يف ت�شويه 
الغالب  ويرتبط يف  متكررة،  ب�شورة  البع�ض  �شورة 
ب��ن��زلت ال���ربد، وي��ت��ك��رر ب��وج��ود احل��ب��وب ال�شغرة 
املزعجة هذه عند الأ�شخا�ض امل�شابني بالفرو�ض؛ 
ما ي�شوه مظهرهم اجلمايل، وتتلخ�ض تلك احلبوب 

يف الهرب�ض الفموي.

فريو�ض الهرب�ض اجللدي
"HHV3" من  الهري�ض  النوع من فرو�ض  هذا 
ويطلق  امل���اء،  ج��دري  ي�شبب  كونه  الأن����واع؛  اأ�شعب 
الفرو�ض  م��ن  ال��ن��وع  ال���ن���اري، وه���ذا  عليه احل����زام 
اأن يتكرر من خالل اجللد،  اأن��ه ميكن  معٍد لدرجة 

وي�شيب خاليا اجللد واخلاليا الع�شبية.

كما ي�شبب العديد من القرح التى تنتهي اإىل الألياف 
الع�شبية على خاليا اجللد، ويت�شبب هذا النوع يف 
جمموعة من التجمعات اأو الآفات التي تتجمع على 

اجللد، وت�شبب احلكة امل�شتمرة وامل�شاحبة بالأمل.

فريو�ض الهرب�ض عند الأطفال

بال�شم  ال��ف��رو���ض  م��ن  ال��ن��وع  ه��ذا  ُي��ع��رف  ك�شابقه 
نف�شه، ولكن مع تغير الأرقام "HHV4"، ولكن 
هذا النوع ي�شبب عدوى كرات الدم البي�شاء املعدية 
التقبيل،  مر�ض  عليها  وُيطلق  ب�شهولة،  لالآخرين 
وال�شعال  العط�ض  اأو  اللعاب  تنتقل عن طريق  التي 
اأدوات  تقا�شم  ب��ع��دم  املتخ�ش�شون  وُي��ح��ذر  اأي�����ش��اً، 

الطعام مع الباقيني، وهذا النوع خطر؛ لأنه ينتقل 
ب�شرعة عالية للغاية.

ت��ك��ون مقلقة عندما  ال��ت��ى  احل����الت  ب��ع�����ض  ه��ن��اك 
املر�ض  اإن  الأطفال؛ حيث  الهرب�ض  ي�شيب فرو�ض 
الأكرث  على  باجل�شد،  متفرقة  مناطق  يف  ينت�شر 

عندما ي�شيب الأطفال يف عمر ال�6 اأ�شهر.

ال�سرطان: الأطعمة الواقية
اإذاً علينا احلّد من ا�شتهالك الأطعمة اخلطرة، مثل اللحوم 
ال�شحة  منظمة  تعتربها  التي  احل��م��راء  وال��ل��ح��وم  ال��ب��اردة 
العاملّية "مواد م�شرطنة حمتملة". كذلك، علينا تبني طرق 
�شامة،  مركبات  ي��وّل��دان  وال�شواء  القلي  لأّن  لطيفة،  طهي 
من �شاأنها اأن توؤدي اإىل ال�شرطان. اإمّنا انتبهوا، اإذ لي�ض ِمن 
اأطعمة معجزة قادرة على الق�شاء على جميع املخاطر. غر 
اأّن بع�شها يحتوي على مكّونات ن�شطة تبطئ ظهور الأورام 

وتطّورها. لذا مَل ل ن�شتفيد منها؟

امللفوف والربوكلي
بالفيتامني  غناها  بف�شل  لالأك�شدة،  م�شادة  اخل�شار  هذه 
للجذور  ال�شارة  والآثار  تتعار�ض  لذا  كاروتني.  والبيتا   C
احلّرة التي ميكن اأن حتّرك طفرات اخلاليا وبالتايل توؤدي 
والربوكلي  امللفوف  يحتوي  حيث  بال�شرطان.  الإ�شابة  اإىل 
اأثناء  اإطالقها  يتم  التي  الكثر من اجللوكو�شينولت  على 
امل�شرطنة،  امل��واد  من  اجل�شم  تخّل�ض  "ت�شّرع  والتي  امل�شغ 
التغذية  اخ��ت�����ش��ا���ش��ّي��ة  ت��ق��ول  م��ا  بح�شب  البنزين"،  م��ث��ل 

تبطئ  اأّنها  عن  ف�شاًل   .•Véronique Liégeois
اأي�شاً من انت�شار اخلاليا اخلبيثة، خ�شو�شاً يف الرئتني 
ويف الثدي والربو�شتاتا واملثانة. لذلك اطهيها يف طبق 
ت�شبق  ال��ت��ي   al dente درج���ة  اإىل  ب��خ��ار  اأو  ط��اج��ن 

ال�شتواء الكامل لتجنب ت�شويه مكّوناتها الواقية.

الطماطم والب�سل والثوم
حتتوي الطماطم على �شبغة ثمينة هي الليكوبني، 
مّم��ا يقلل م��ن عمل اجل��زي��ئ��ات امل�����ش��وؤول��ة ع��ن منو 
ال��ورم. ل��ذا، من خ��الل دم��ج الطماطم بانتظام يف 
املعدة  �شرطان  �شبح  ت��زي��ل  ف��اإّن��ه��ا  ال��ط��ع��ام،  لئ��ح��ة 
والبنكريا�ض والقولون. لكن على عك�ض العتقاد 

ال�شائع، من الأف�شل تناول الطماطم مطبوخة 
جدران  ت��دّم��ر  احل����رارة  لأّن  ن��ّي��ئ��ة،  منها  اأك���رث 
املحا�شر  الليكوبني  وتطلق  النباتّية  اخلاليا 

مّم��ا يجعله متاحاً  ال��داخ��ل،  يف 
اأكرث.

م��ع ال��ق��ل��ي��ل م��ن رذاذ 
زيت الزيتون، متت�ض 

القناة اله�شمّية الثوم 
اأف�شل.  ب�شكل  والب�شل 
ويعّد كّل منهما م�شدراً 
لل�شيلينيوم،  رائ�����ع�����اً 
يحبط  م�����ع�����دن  وه��������و 

من������و اجل�����������ذور احل��������ّرة 
بعد  اجللد  يف  تطلق  التي 

األي�شني،  على  يحتويان  فاإّنهما  كذلك،  لل�شم�ض.  التعّر�ض 
وه���و م��رك��ب ك��ربي��ت يعيق ت��ط��ّور ���ش��رط��ان احل��ل��ق وامل���ريء 
واملبي�ض. هذا وتقلل من خطر الإ�شابة ب�شرطان القولون 

وامل�شتقيم بن�شبة ٪30 و�شرطان املعدة بن�شبة 50٪.

ال�ساي الأخ�سر
يطلق  اأن���ه  اإىل  ن��ظ��راً 
ال���ك���ث���ر م����ن م����ادة 
ال���ب���ول���ي���ف���ي���ن���ول 
 400 )ح����وايل 
جمم لكّل كوب 
لوكالة  وف��ًق��ا 
الأغ���������ذي���������ة 
 ، ) طنّية لو ا
يثبت  فاإنه 
ن���ف�������ش���ه 

امل�������ش���ادة ل���الأك�������ش���دة. اأحدها  امل�������ش���روب���ات  اأك�����رث  ب��اع��ت��ب��اره 
خا�ض:  ب�شكل  فّعاًل  يعترب  الذي  غالتي  اليبيغالوكات�شني 
كذلك،  ال�شرطانّية.  للخاليا  ال��ذات��ي  التدمر  ي��ع��زز  فهو 
ال�شاي الأخ�شر يقلل من  اأّن  اأظهرت الكثر من الدرا�شات 

خطر الإ�شابة ب�شرطان الفم واحللق.
ل اختيار ال�شاي الأخ�شر الياباين لأّنه الأكرث  اإذا اأمكن، يف�شّ
غنى مب�شادات الأك�شدة. تف�شياًل، يجب نقع الأوراق ملدة 5 
اأن تغلي. كذلك،  دقائق على الأقل يف ماء �شاخنة، من دون 
غالتي.  اليبيغالوكات�شني  ج��داً  غنّي  الأبي�ض  ال�شاي  ف��اإّن 
وين�شح بنقعه ملدة 15 دقيقة للح�شول على اأكرب قدر من 

الفوائد.

الرّمان والفواكه احلمراء
يقول الدكتور Richard Belliveau: اإّن هذه الأطعمة 
والبوليفينولت،  بالفيتامينات  غنّية  احلم�شّية  اخل��ارق��ة 
م�شادة  ق��ّوة  مينحها  "الذي  الإيالجيك  حم�ض  خ�شو�شاً 
حتتوي  كذلك،  الأحمر".  النبيذ  قوة  اأ�شعاف   3 لالأك�شدة 
طريق  ع��ن  ال�شرطانات  ت��ط��ّور  تبطئ  التي  التانينات  على 
اأن  �شاأنها  التي م��ن  ال��دم��وّي��ة  الأوع��ي��ة  احل��ّد م��ن تكوين 

تغذيها.
الربو�شتاتا  �شرطانات  على  فعالّيتها  اأثبتت  وبالفعل، 
الرئتني.  ���ش��رط��ان  اأن����واع  وبع�ض  وال��ق��ول��ون  وال��ث��دي 
وبالتايل، يت�شّدر الرمان والتوت والك�شم�ض والتوت 
ل تناولها  قائمة النباتات امل�شادة لل�شرطان. ويف�شّ
فواكه  ع�شر  �شكل  على  اأو  جم��ّم��دة  اأو  ط��ازج��ة 

طبيعي بدون اأّي اإ�شافات.

عادات جّيدة للقيام بها يف املطبخ
- اإزالة اأكرب قدر ممكن من الدهون احليوانّية 
املنتجات  وكذلك  الغذائّي  نظامك  من  امل�شّبعة 
نعة )الوجبات اجلاهزة( وتلك احللوة  امل�شّ

كثراً.
الأط����ع����م����ة  ت���ف�������ش���ي���ل   -
واملو�شمّية  ال���ع�������ش���وّي���ة 

واملحلّية.
من  اللحوم،  اإىل  بالن�شبة   -
اللحوم  ا�شتهالك  الأف�شل 
ال��ب��ي�����ش��اء م��ث��ل ال���دواج���ن 
)بدون اأكل اجللد(. كذلك، 
م���ن امل��ح��ّب��ذ ال��ت��ق��ل��ي��ل من 
ا�����ش����ت����ه����الك ال���ل���ح���وم 
ال�������ب�������اردة وال����ل����ح����وم 
احل��م��راء )3 ح�ش�ض 
كحد  الأ�������ش������ب������وع  يف 
�شوائها  وع����دم  اأق�������ش���ى( 

اأبداً.
م��ن ج��ه��ة الأ���ش��م��اك، ي��ج��ب ت��وخ��ي احل���ذر يف 

الربّية  يف  �شيدها  مّت  ال��ت��ي  ت��ل��ك  اخ��ت��ي��ار 
نذكر  امل��زرع��ة.  يف  ترّبت  التي  تلك  ولي�ض 
الرجنة  اأ�شماك  جداً  اجليدة  الأمثلة  من 

وال�شردين و�شمك القد وحتى املاكريل.
ال�شمن الذي يحمل  - عدم العتماد على 

اختيار  ب��ل   ،"3 ب��الأوم��ي��ج��ا  "غّني  ع��الم��ة 
مثل  طبيعي  ب�شكل  ب��ه��ا  ال��غ��ن��ّي��ة  الأط��ع��م��ة 

بذور الكتان.
مبادئ  تطبيق  امل�شتح�شن  ع��ام، من  ب�شكل   -

النظام الغذائّي الكريتّي حرفّياً.
ا�شطرابات  م����ن  احل������ذر   -

املوجودة  ال�شّماء  الغدد 
ال��ت��ي يكرث  امل���ع���ّدات  يف 

ا������ش�����ت�����خ�����دام�����ه�����ا يف 
الطهي.

ا�شتخدام  ع��دم   -
ط������������ب������������ق������������ة 

�شتيكّية  بال
ل���ت���غ���ط���ي���ة 
الأط�����ب�����اق 
وع��������������������دم 
ينها  تخز

ت�شخينها  و
�شناديق  يف 

 ، �شتيكّية بال
اإمّنا يف عبوات 

اأو  زج����اج����ّي����ة 
خزفّية.

اإىل  -بالن�شبة 
من  ال�����ط�����ه�����ي، 

اختيار  الأف�������ش���ل 
م����ق����ايل م�����ن ال����ف����ولذ 

وجتّنب  ل��ل�����ش��داأ  امل���ق���اوم 
ت��ل��ك ال��ت��ي حت��ت��وي على 
خ�شو�شاً  تفلون،  ط��الء 

اإذا كانت تالفة.
ع����ن  ال������������ع������������دول   -
مناديل  ا����ش���ت���خ���دام 
لتنظيف  م����ب����ّل����ل����ة 
ال��������������ث��������������الج��������������ة، 
وا�������ش������ت������ب������دال������ه������ا 
وال�شابون  ب���امل���اء 

فح�شب.

معظم ال�سابات ناجتة عن اأ�سلوب حياة غري مائم

اأطعمة مقاومة لل�شرطان... ال�قاية تبداأ من طبقك

اأعرا�ض الإ�شابة ب� )فريو�ض الهرب�ض(

من املمكن اأن ميّثل حمتوى اأطباقنا �ساحًا فعاًل ملنع تطور الأورام اخلبيثة، 
لذا  لل�سرطان.  امل�ساّدة  اخل�سائ�ض  ذات  لاأطعمة  مكانة  نعطي  اأن  ب�سرط 

اإليك الن�سائح التي عليك اّتباعها عند �سرائك الأطعمة يف املّرة القادمة.
يف  الوقائّي  الطب  يف  الباحث   ،Richard Béliveau الربوفي�سور  يقول 

اإّن   Les Aliments Anticancerكتاب وموؤلف  كيبيك  جامعة 
"معظم ال�سرطانات ل يف�ّسرها علم الوراثة اأو ال�سيخوخة، اإمّنا هي 

اأ�سلوب حياة غري مائم". بدءًا من الطعام، فاإّن ٪20  ناجتة عن 
من ال�سرطانات ترتبط مبا�سرة يف ما ناأكله.

يعد فريو�ض الهرب�ض من الفريو�سات املُزعجة خا�سة يف ف�سل ال�ستاء؛ كونه ي�سيب ال�سخ�ض اأكرث من مرة، ويرتبط فريو�ض ال�)هرب�ض 
Herpes( ب�سكل كبري بالقرح الكي�سية على ال�سفاه والأع�ساء، وت�سدم بع�ض الدرا�سات التى اأُجريت يف الوليات املتحدة الأمريكية 

العامل، باأن اأكرث من 90٪ من الأ�سخا�ض البالغني حتى �سن ال�50 قد تعر�سوا لأنواع خمتلفة من فريو�ض الهرب�ض.

�شحة وتغذية
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�لعدد 12962 بتاريخ 2020/6/16
�عالن حكم بالن�شر

يف  �لدعوى رقم 1263/2020/16 جتاري جزئي   
مو�شوع الدعوى : املطالبة بالزامها بان تدفع للمدعية مبلغ وقدره =/ 6572 درهم والفائدة القانونية بواقع 

95 منذ تاريخ ال�شتحقاق وحتى متام ال�شداد وتعوي�ض عن التاأخر يف ال�شداد واملقدر مببلغ 5000 درهم 
والر�شوم وامل�شروفات ومقابل اتعاب املحاماة ، مع �شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.  

طالب الإعالن :  دي ا�ض ا�ض للحديد - �ض ذ م م  - �شفته بالق�شية : مدعي  
وميثله : عبدالرحمن ح�شن حممد املطوع - �شفته بالق�شية : وكيل 

املطلوب اإعالنه : 1- برج الإمارات للهند�شة - ذ م م - �شفته   بالق�شية : مدعي عليه
جمهول  حمل الإقامة 

اأعاله  مو�شوع الإعالن : نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2020/6/2 يف الدعوى املذكورة 
ت��وؤدي للمدعية مبلغ وق��دره 6572 �شتة الف  ل�شالح/دي ا�ض ا�ض للحديد - �ض ذ م م بالزام املدعي عليها بان 
ال�شداد  مت��ام  وحتى   2019/2/18 من  �شنويا   ٪9 بواقع  القانونية  والفائدة  دره��م  و�شبعون  واثنان  وخم�شمائة 
والزمتها بامل�شاريف ومبلغ خم�شمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�شت ما عدا ذلك من طلبات. حكما مبثابة 
احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب 

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

حماكم دبي

حمكمة  دبي �البتد�ئية  �لتجارية  

�لعدد 12962 بتاريخ 2020/6/16
�عالن حكم بالن�شر

يف  �لدعوى رقم 13955/2019/13 عمايل جزئي   
مو�شوع الدعوى : املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )41800 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 

  )mb992194080ae( والر�شوم وامل�شاريف رقم ال�شكوى )درهم
طالب الإعالن : �شريف احمد عو�ض بحري - �شفته بالق�شية : مدعي

املطلوب اإعالنه : 1- م�شارات التقدم لتنظيف املباين - �شفته  بالق�شية : مدعي عليه - جمهول 
حمل الإقامة. مو�شوع الإعالن : نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2020/4/22 
يف الدعوى املذكورة اأعاله ل�شالح/�شريف احمد عو�ض بحري بالزام املدعي عليه ان يوؤدي للمدعي 
مبلغ )55.194 درهم( خم�شة وخم�شون الف ومائة واربعة وت�شعون درهما والفائدة بواقع 9٪ اعتبارا 
من تاريخ املطالبة الق�شائية بها بتاريخ 2019/12/15 وحتى متام ال�شداد ، وتذكرة عودة اىل وطنه 
عليهما  املدعي  والزمت  اخ��ر  عمل  �شاحب  بخدمة  التحق  قد  يكن  مل  ما  نقدا  يقابلها  ما  او  عينا 
حكما  طلبات.  من  ذل��ك  ع��دا  ما  ورف�شت  منها  ن�شيبه  من  املدعي  واعفت  امل�شاريف  من  باملنا�شب 
مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العالن 

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

حماكم دبي

حمكمة  دبي �البتد�ئية  �لعمالية 
�لعدد 12962 بتاريخ 2020/6/16

 �عالن بالن�شر
يف  �الإ�شتئناف رقم 1113/2020/305 ��شتئناف جتاري  

مو�شوع الإ�شتئناف : اإ�شتئناف احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 1796/2018 جتاري كلي 
، والر�شوم وامل�شاريف والتعاب.   

طالب الإعالن : فا�شت تيليكوم للتجارة العامة - �ض ذ م م  - �شفته بالق�شية : م�شتاأنف  
وميثله :  جابر را�شد حممد جابر را�شد ال�شالمي - �شفته  بالق�شية : وكيل

املطلوب اإعالنهما: 1- فا�شت لينك دبي )�ض م ح(  2-جمموعة فا�شت لين لال�شتثمار - 
�شفتهما بالق�شية : م�شتاأنف �شدهما - جمهويل حمل الإقامة 

مو�شوع الإعالن : قد ا�شتاأنف القرار/احلكم ال�شادر بالدعوى رقم 2018/1796 جتاري 
كلي  وحددت لها جل�شه يوم الربعاء املوافق 2020/6/24 ال�شاعة 10.00 �شباحا بقاعة 
تخلفكم  حال  ويف  قانونيا  ميثلكم  من  او  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه  بعد  عن  التقا�شي 

�شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س �لق�شم

حماكم دبي

حمكمة �ال�شتئناف

�لعدد 12962 بتاريخ 2020/6/16
 �عالن بالن�شر

يف  �الإ�شتئناف رقم 3406/2019/315 ��شتئناف عمايل  
مو�شوع الإ�شتئناف: اإ�شتئناف احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2018/480 عمايل كلي 

والر�شوم وامل�شاريف والتعاب.   
طالب الإعالن : ب�شرى حيدر �شعيب - �شفته بالق�شية : م�شتاأنف

وميثله :  عي�شى �شامل احمد احلر�شي املهري - �شفته  بالق�شية : وكيل
 املطلوب اإعالنه : 1- عبدال�شالم مولي - �شفته بالق�شية : م�شتاأنف �شده.

جمهول حمل الإقامة 
ال�شاعة 11.00  مو�شوع الإع��الن :  وح��ددت لها جل�شه يوم الثنني املوافق 2020/7/6 
قانونيا ويف  او من ميثلكم  يقت�شي ح�شوركم  بعد وعليه  التقا�شي عن  بقاعة  �شباحا 

حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا. 
رئي�س �لق�شم

حماكم دبي

حمكمة �ال�شتئناف
�لعدد 12962 بتاريخ 2020/6/16

 �عالن بالن�شر
يف  �الإ�شتئناف رقم 411/2020/300 ��شتئناف مدين  

مو�شوع الإ�شتئناف: اإ�شتئناف احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 1081/2019 مدين جزئي ، اأ/بخ�شو�ض الدعوى 
ال�شلية : 1- بتعديل احلكم امل�شتاأنف فيما ق�شى به من الزام املدعي عليه الثاين بان يوؤدي للمدعي مبلغ 
50.000 )خم�شون الف درهم( والفائدة القانونية بواقع 9٪ من تاريخ املطالبة وحتى تاريخ ال�شداد وفقا ملا 
جاء بالئحة الدعوى مببلغ 200.000 درهم )مائتي الف درهم( ،  2- الزام امل�شتاأنف �شدهم من الأول للثالث 
الف درهم(  للم�شتاأنف مبلغ وقدره )200.000 درهم( )مائتي  ي��وؤدوا  بان  بينهم  والت�شامم فيما  بالت�شامن 
تعوي�شا ماديا وادبيا عما ا�شابه من ا�شرار  ،  ب/ يف الدعوى املتقابلة : - تاأييد احلكم امل�شتاأنف فيما ق�شى به 

3- الزام امل�شتاأنف �شدهم بامل�شاريف والر�شوم ومقابل اتعاب املحاماة عن درجتي التقا�شي.   
طالب الإعالن : حممد عبدالقادر ا�شعد  - �شفته بالق�شية : م�شتاأنف

املطلوب اإعالنه : 1- يو�شف عبدالقادر اجلوري - �شفته  بالق�شية : م�شتاأنف �شده.
جمهول حمل الإقامة 

وحددت  جزئي  م��دين   2019/1081 رق��م  بالدعوى  ال�شادر  ال��ق��رار/احل��ك��م  ا�شتاأنف  ق��د   : الإع���الن  مو�شوع 
يقت�شي  وعليه  بعد  التقا�شي عن  بقاعة  �شباحا   10.00 ال�شاعة   2020/6/22 املوافق  الثنني  يوم  لها جل�شه 

ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س �لق�شم

حماكم دبي

حمكمة �ال�شتئناف

�لعدد 12962 بتاريخ 2020/6/16
�عالن حكم بالن�شر

يف  �لدعوى 3956/2019/16 جتاري جزئي  
مو�شوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليهم بالتكافل والت�شامن مببلغ وقدره )763.970.92 درهم( والر�شوم وامل�شاريف 

واتعاب املحاماة والفائدة التاأخرية التفاقية بواقع 14٪ من تاريخ ال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام )الطلبات مو�شحة 
تف�شيال يف �شحيفة الدعوى(  

طالب الإع��الن : بنك �شادرات اي��ران )الفرع الرئي�شي( - �شفته بالق�شية : مدعي   وميثله : ابراهيم حممد احمد حممد 
القا�شم - �شفته بالق�شية : وكيل -املطلوب اإعالنهم : 1- �شركة حالجي التجارية )ذ م م( 2-يو�شف احمد حالجي 3- ايرج 
احمد حالجي 4- ايرج احمد حالجي 5- �شركة كرم�شري التجارية - ذ م م  6- فتاح واخوانه للتجارة العامة - �ض ذ م م - 

�شفتهم بالق�شية : مدعي عليهم  7- فتح اله جعفر فتاح - �شفته بالق�شية : اخل�شم املدخل  - جمهويل حمل الإقامة 
ل�شالح/بنك  اأعاله  املذكورة  الدعوى  بتاريخ 2020/2/23 يف  املنعقدة  املحكمة حكمت بجل�شتها  بان  نعلنكم   : الإع��الن  مو�شوع 
�شادرات ايران  )الفرع الرئي�شي( بالزام ال�شركة املدعي عليها الوىل بالت�شامن مع املدعي  عليهم الثاين والثالثة والرابع باي 
فل�شا(  وت�شعون  و�شبعة  الف وخم�شة درهما  واربعون  وت�شعة  املدعي مبلغا وقدره 749.005.97 درهم )�شبعمائة  للبنك  ي�شددوا 
م�شافا اليه فائدة قانونية ب�شيطة قدرها 9٪ �شنويا اعتبارا من تاريخ رفع الدعوى احلا�شل يف تاريخ 2018/12/26 حتى ال�شداد 
التام ، وذلك بالت�شامن مع ال�شركة املدعي عليها اخلام�شة ومبا ليجاوز 363.450 درهم )ثالثمائة وثالثة و�شتون الف واربعمائة 
الف واربعمائة  ال�شاد�شة ومبا ل يجاوز 76.400 درهم )�شتة و�شبعون  املدعي عليها  ال�شركة  وخم�شون درهما( وبالت�شامن مع 
وت�شعمائة  الف  درهم )ت�شعة وع�شرون  يتجاوز 29.900  فتاح( ومبا ل  اله جعفر  املدخل )فتح  وبالت�شامن مع اخل�شم  دره��م( 
درهم( والزمت املدعي عليهم واخل�شم املدخل بامل�شاريف وخم�شمائة درهم مقابل اتعاب حماماة. حكما مبثابة احل�شوري قابال 
لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 

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

حماكم دبي

حمكمة  دبي �البتد�ئية  �لتجارية  

�لعدد 12962 بتاريخ 2020/6/16
�عالن بالن�شر        

يف  �لدعوى 1107/2020/16 جتاري جزئي  
مو�شوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليها بان يوؤديا للمدعي بالت�شامن فيما بينهما 
مببلغ وقدره )110.468 الف درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12٪ من 

تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�شداد التام.  
طالب الإعالن :  اأحمد �شليمان اإدري�ض عو�ض - �شفته بالق�شية : مدعي  

املطلوب اإعالنهما : 1- فورته لال�شتثمار - ذ م م   2- علي ح�شن علي قمرب - �شفتهما  بالق�شية 
: مدعي عليهما  - جمهويل حمل الإقامة 

اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليها بان يوؤديا  مو�شوع الإعالن : قد 
للمدعي بالت�شامن فيما بينهما مببلغ وقدره )110.468 الف درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب 
املحاماة والفائدة 12٪ من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�شداد التام.  وحددت لها جل�شة يوم الحد  
املوافق  2020/6/21  ال�شاعة 8.30 �شباحا يف قاعة التقا�شي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�شور 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة 

بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س �لق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �البتد�ئية  �لتجارية  
�لعدد 12962 بتاريخ 2020/6/16

�عالن بالن�شر        
يف  �لدعوى 559/2020/20 جتاري كلي  

مو�شوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )1983718.04 درهم( والر�شوم 
وامل�شاريف واتعاب املحاماة وحتى ال�شداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة  

طالب الإعالن :  نور بنك )م�شاهمة عامة( بنك نور الإ�شالمي )�ض م ع( �شابقا  - �شفته بالق�شية 
: مدعي  - وميثله : جابر را�شد حممد جابر را�شد ال�شالمي - �شفته بالق�شية : وكيل 
املطلوب اإعالنه : 1- وليد حممد العرابي علي ح�شن - �شفته  بالق�شية : مدعي عليه 

جمهول حمل الإقامة 
مو�شوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره 
التام و�شمول احلكم  ال�شداد  املحاماة وحتى  )1983718.04 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب 
بالنفاذ املعجل بال كفالة وحددت لها جل�شة يوم الحد املوافق 2020/6/21 ال�شاعة 9.30 �شباحا 
يف قاعة التقا�شي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س �لق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �البتد�ئية  �لتجارية  

�لعدد 12962 بتاريخ 2020/6/16
�عالن بالن�شر        

يف  �لدعوى 2020/352 جتاري كلي  
مو�شوع الدعوى : املطالبة بحذف ا�شم املدعي من الرخ�شة التجارية العائدة للمدعي عليه 

واملم�شى - فندق رامادا �شيل�شي - الرب�شاء ، واإخطار كافة اجلهات احلكومية مبا فيها دائرة التنمية 
الإقت�شادية يف دبي بهذا احلذف والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة.  

طالب الإعالن :  �شيد حممد ا�شد زيدي  - �شفته بالق�شية : مدعي  
وميثله : �شمر حليم كنعان - �شفته بالق�شية : وكيل 

املطلوب اإعالنه : 1- فندق رامادا �شيل�شي - الرب�شاء - �شفته  بالق�شية : مدعي عليه
جمهول حمل الإقامة 

مو�شوع الإعالن : نود اإعالمكم بانه قد مت ت�شجيل الق�شية املذكور بياناتها اعاله �شدكم ، لذا يرجى 
التكرم بالعلم واحل�شور عرب برنامج الت�شال املرئي )miro softteams( تاريخ 202/6/21 
املرئي  او احل�شور  9.30 �ض(  ال�شاعة  تبداأ جل�شاتها  )والتي  الثانية  التجارية  الكلية  الدائرة  امام 

من خالل مراكز اخلدمة املعتمدة ع�شيد لتقدمي جوابكم على �شحيفة الدعوى. 
رئي�س �لق�شم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي �البتد�ئية  �لتجارية 

�لعدد 12962 بتاريخ 2020/6/16
�عالن بالن�شر 

                      يف �لتنفيذ رقم 6603/2019/207 تنفيذ جتاري  
مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2019/1991 جتاري جزئي ، 

ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره ) 121664.79 درهم( ، �شامال للر�شوم وامل�شاريف 
طالب الإعالن : ال�شهيل لل�شحن اجلوي - �ض ذ م م - �شفته بالق�شية : طالب التنفيذ 

وميثله : كفاح حممد نا�شر حممد ال�شح�شي الزعابي -  �شفته بالق�شية : وكيل
املطلوب اإعالنه : 1- �شوكي�ض كومار روت افيمانيا روت - �شفته بالق�شية : منفذ �شده

جمهول حمل الإقامة 
مو�شوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ 
فان  وعليه  املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )121664.79( وق��دره  به  املنفذ 
املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

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

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ

�لعدد 12962 بتاريخ 2020/6/16
�عالن بالن�شر 

                      يف �لتنفيذ رقم 552/2020/207 تنفيذ جتاري  
مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2019/3131 جتاري جزئي ، 

ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره )854069 درهم( ، �شامال للر�شوم وامل�شاريف 
طالب الإعالن : بنك دبي الإ�شالمي - �شركة م�شاهمة عامة - �شفته بالق�شية : طالب 
التنفيذ  ، املطلوب اإعالنه : 1- اأحمد علي حممد اأحمد اجلمري - �شفته  بالق�شية 

: منفذ �شده
التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع  اأقام عليك الدعوى  مو�شوع الإعالن : قد 
املبلغ املنفذ به وقدره )854069( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه فان 
املذكور  بالقرار  التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام  �شتبا�شر الج��راءات  املحكمة 

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

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
�لعدد 12962 بتاريخ 2020/6/16

�عالن بالن�شر 
                      يف �لتنفيذ رقم 3767/2020/207 تنفيذ جتاري  

مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 1332/2019 نزاع جتاري ، 
ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره ) 8032915 درهم( ، �شامال للر�شوم وامل�شاريف 
طالب الإعالن : بنك دبي التجاري )�ض م ع( - �شفته بالق�شية : طالب التنفيذ 

املطلوب اإعالنه : 1- حممود حدرج رمييل - �شفته  بالق�شية : منفذ �شده
جمهول حمل الإقامة 

التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع  اأقام عليك الدعوى  مو�شوع الإعالن : قد 
املبلغ املنفذ به وقدره )8032915( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه 
بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقكم  التنفيذية  الج����راءات  �شتبا�شر  املحكمة  ف��ان 

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

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
�لعدد 12962 بتاريخ 2020/6/16

�عالن بالن�شر 
                      يف �لتنفيذ رقم 6611/2019/207 تنفيذ جتاري  

مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2221/2017 جتاري كلي واملوؤيد 
باحلكم ال�شادر يف الإ�شتئناف رقم 1315/2019 جتاري ب�شداد مبلغ التنفيذ 

�شامال للر�شوم وامل�شاريف
طالب الإعالن : ابراهيم جواد فرهمندى - �شفته بالق�شية : طالب التنفيذ 

وميثله : خالد حممد �شعيد بوج�شيم - �شفته بالق�شية : وكيل
املطلوب اإعالنه : 1- حممد �شالح حممود زيدان - �شفته بالق�شية : منفذ �شده

جمهول حمل الإقامة 
مو�شوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )1551235( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة 
�شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ

�لعدد 12962 بتاريخ 2020/6/16
�عالن حكم بالن�شر

يف  �لدعوى رقم 697/2020/16 جتاري جزئي  
مو�شوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�شامن والت�شامم والتكافل بان يوؤديا للم�شرف املدعي مبلغ وقدره 07. 

895.734 درهم )ثمامنائة وخم�شة وت�شعون الف و�شبعمائة واربعة وثالثون درهم و�شبعة فل�ض( والفوائد القانونية بواقع ٪12 
من تاريخ 2020/1/13 وحتى تاريخ رفع الدعوى ومن تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�شداد التام ، و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل 

بال كفالة ، والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة.  
طالب الإعالن : امل�شرف العربي لال�شتثمار والتجارة اخلارجية - امل�شرف  - �شفته بالق�شية : مدعي  

املطلوب اإعالنهم : 1- علي التميمي للمقاولت - �ض ذ م م  2- خيم راج رام باركا�ض 3- اربني راج - �شفتهم بالق�شية : مدعي 
عليهم - جمهويل حمل الإقامة 

مو�شوع الإعالن : نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2020/5/18 يف الدعوى املذكورة اأعاله ل�شالح/امل�شرف 
)امل�شرف  للمدعي  ي��وؤدوا  بان  والتكافل  بالت�شامن  عليهم  املدعي  بالزام   : )امل�شرف(  اخلارجية  والتجارة  لال�شتثمار  العربي 
واربعة وثالثني  و�شبعمائة  الف  وت�شعني  درهم )ثمامنائة خم�شة   895.734  .07 والتجارة اخلارجية( مبلغ  العربي لال�شتثمار 
املدعي  ال�شداد والزمت  الإ�شتحقاق يف 2020/1/14 وحتى متام  تاريخ  القانونية 9٪ من  والفائدة  درهم وثمانية و�شبعة فل�ض( 
عليهم بالت�شامن يف امل�شاريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�شت ما عذا ذلك من طلبات.  حكما مبثابة احل�شوري 
قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 

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

حماكم دبي

حمكمة  دبي �البتد�ئية  �لتجارية  

�لعدد 12962 بتاريخ 2020/6/16
�نذ�ر عديل بالن�شر
رقم )2020/2781(

املنذر : اربيان وود كريفت - �ض ذ م م 
املنذر اليه : اي�شيك العاملية للمقاولت - �ض ذ م م 

تنبه املخطرة على املخطر اليهما مبوجب هذا الخطار وحثه على الوفاء بالتزاماته 
الف  و�شبعني  وت�شعة  وثالثمائة  مليون  اثنني  )فقط  دره��م   2379332.20 ب�شداد 
وثالثمائة واثنني وثالثني درهم وع�شرون فل�ض( والفائدة القانونية بواقع 9٪ من 
تاريخ الإ�شتحقاق احلا�شل يف 2017/9/12 وحتى متام ال�شداد والر�شوم وامل�شاريف 
واتعاب املحاماة وذلك حتت طائلة اتخاذ كافة الإج��راءات القانونية والزامه باملبلغ 
عن  الإمتناع  يف  ال�شتمرار  حال  الق�شائية  وامل�شروفات  للر�شوم  بالإ�شافة  املذكور 
ال�شداد وذلك جميعه خالل مدة اأق�شاها خم�شة ايام من تاريخ اإ�شتالم املخطر اليهما 

لهذا الإخطار قانونا. 
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

�لعدد 12962 بتاريخ 2020/6/16
�نذ�ر عديل بالن�شر
رقم )2020/2783(

املنذر: �شريف �شبحي حممد عيد قنديل - م�شري اجلن�شية 
املنذر اليه : احمد �شيف جمعه ال�شواية النعيمي - اإماراتي اجلن�شية 

الوفاء  على  وح��ث��ه  الخ��ط��ار  ه��ذا  مب��وج��ب  اليهما  املخطر  على  امل��خ��ط��رة  تنبه 
بالتزاماته ب�شداد 30.000 درهم )ثالثون الف درهم( والفائدة القانونية بواقع 
9٪ من تاريخ الإ�شتحقاق احلا�شل يف 2017/9/28 وحتى متام ال�شداد والر�شوم 
وامل�شاريف واتعاب املحاماة وذلك حتت طائلة اتخاذ كافة الإج��راءات القانونية 
والزامه باملبلغ املذكور بالإ�شافة للر�شوم وامل�شروفات الق�شائية حال ال�شتمرار 
اأق�شاها خم�شة ايام من تاريخ  يف الإمتناع عن ال�شداد وذلك جميعه خالل مدة 

اإ�شتالم املخطر اليهما لهذا الإخطار قانونا. 
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

�لعدد 12962 بتاريخ 2020/6/16
�عالن بالن�شر

                         يف �لدعوى رقم 1789/2020/60 �مر �د�ء    
مو�شوع الدعوى : املطالبة با�شدار الأمر بالزام املدعي عليه ب�شداد مبلغ 66.812 درهم مع الفائدة 

القانونية 12٪ من تاريخ هذه الدعوى وحتى ال�شداد التام. ت�شمني امل�شتدعي �شده 
بالر�شوم وامل�شاريف.   

طالب الإعالن : ارابيان �شنرت مول - �ض ذ م م - �شفته بالق�شية : مدعي 
املطلوب اإعالنه : 1- غ�شان عبدالقادر ديناوي - �شفته بالق�شية : مدعي عليه  

جمهول حمل الإقامة 
التجاري  العقد  بانفاذ    : اأول   2020/5/6 بتاريخ  البتدائية  دبي  ق��ررت حمكمة   : الإع��الن  مو�شوع 
املربم بني الطرفني. ثانيا : بالزام املدعي عليه غ�شان عبدالقادر ديناوي بان يوؤدي للمدعية ارابيان 
�شنرت مول )�ض ذ م م( مبلغ 66.812 درهم )�شتة و�شتون الفا وثمامنائة واثني ع�شر درهما(والفائدة 
والر�شوم  ال��ت��ام  ال�شداد  وحتى   2020/4/30 يف  الق�شائية  املطالبة  ت��اري��خ  م��ن  �شنويا   ٪9 القانونية 

وامل�شاريف. ولكم احلق يف اإ�شتئناف الأمر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�شر هذا العالن.
رئي�س �لق�شم         

حماكم دبي

حمكمة  دبي �البتد�ئية  �لتجارية  

�لعدد 12962 بتاريخ 2020/6/16
�عالن بالن�شر 

                      يف �لتنفيذ رقم 3602/2020/207 تنفيذ جتاري  
مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 447/2019 جتاري جزئي ، ب�شداد 

املبلغ املنفذ به وقدره ) 108815 درهم( ، �شامال للر�شوم وامل�شاريف 
طالب الإعالن : منتجع احلبتور للبولو - ذ م م - �شفته بالق�شية : طالب التنفيذ 

وميثله : هاين رجب مو�شى عبداهلل اجل�شمي -  �شفته بالق�شية : وكيل
املطلوب اإعالنه  : 1- ذا غلف اإيليت اإيكوي�شرتاين ليغ م د م �ض  - �شفته بالق�شية : منفذ 

�شده - جمهول حمل الإقامة 
مو�شوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )108815( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة 
�شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ

�لعدد 12962 بتاريخ 2020/6/16
�عالن بالن�شر        

يف  �لدعوى 1468/2020/16 جتاري جزئي  
امل��دع��ي مبلغ وقدره  للبنك  ي��وؤدي��ا  ب���ان  امل��دع��ي عليهما  ب��ال��زام  امل��ط��ال��ب��ة   : ال��دع��وى  م��و���ش��وع 
 )421800.00 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.  
طالب الإعالن : نور بنك )م�شاهمة عامة( بنك نور الإ�شالمي )�ض م ع( �شابقا  - �شفته بالق�شية 

: مدعي - وميثله : جابر را�شد حممد جابر را�شد ال�شالمي - �شفته بالق�شية : وكيل 
املطلوب اإعالنه : 1- حممد جعفر عطا املنان  2- �شارة الفاحت خليل حممد - �شفته بالق�شية : 

مدعي عليهما - جمهويل حمل الإقامة 
مو�شوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها  املطالبة بالزام املدعي عليهما بان يوؤديا 
و�شمول  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م(   421800.00( وق��دره  مبلغ  املدعي  للبنك 
احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة. وحددت لها جل�شة يوم الربعاء  املوافق  2020/7/1  ال�شاعة 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch1.C.13 بالقاعة  �ض   8.30

بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س �لق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �البتد�ئية  �لتجارية  
�لعدد 12962 بتاريخ 2020/6/16

�عالن حكم بالن�شر
يف  �لدعوى رقم 1081/2019/11 مدين جزئي

مو�شوع الدعوى : اأول : الزام املدعي عليه الثالث برد املركبة ماركة مر�شيد�ض طراز S 500 موديل 2014 ، �شوداء اللون، 
�شا�شي رقم WDDUGB8CBXEA010843 حمرك رقم 27892930143033 عينا للمدعي مع الغاء 

رخ�شتها احلالية لدى هيئة الطرق واملوا�شالت واإعادتها با�شم املدعي. 
ثانيا : الزام املدعي عليه الأوىل الثاين والثالث بالت�شامن بان يوؤدوا للمدعي مبلغ وقدره )مائتان الف درهم( تعوي�شا ماديا 
واأدبيا عما اأ�شاب املدعي من ا�شرار وما فاته من ك�شب وما حاق به من خ�شارة جراء غ�شب املركبة حمل التداعي مع فائدة 

قانونية قدرها %12 من تاريخ املطالبة حتى متام التنفيذ مع الزامهم بالر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة و�شمول احلكم 
بالنفاذ املعجل بال كفالة.   

طالب الإعالن : حممد عبدالقادر ا�شعد - �شفته بالق�شية : مدعي  
املطلوب اإعالنه : 1- يو�شف عبدالقادر اجلوري - �شفته  بالق�شية : مدعي عليه - جمهول حمل الإقامة 

مو�شوع الإعالن : نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2020/2/11 يف الدعوى املذكورة اأعاله ل�شالح/حممد 
عليه   للمدعي  ح�شوري  ومبثابة  املدخل  واخل�شم  والثالث  الأول  عليهما  للمدعي  ح�شوريا  املحكمة  بحكمت  ا�شعد  عبدالقادر 
اأ�ض موديل 2014  املركبة من نوع مر�شيد�ض طراز 500  برد  الثالث  املدعي عليه  بالزام   /1 : الدعوى ال�شلية  اأول يف  الثاين: 
وحتمل الرقم 43668 و�شطب رخ�شتها احلالية لدى هيئة الطرق.  حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني 
يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم 

دبي وتلى علنا. 
 رئي�س �لق�شم                                                     

حماكم دبي

�ملحكمة  �الإبتد�ئية   �ملدنية 

�لعدد 12962 بتاريخ 2020/6/16
�عالن بالن�شر        

يف  �لدعوى 233/2020/18 عقاري جزئي  
RT09 بربج رابونزيل ، املرحلة ال�شاد�شة ، مب�شروع ال�شاطر   - مو�شوع الدعوى : ف�شخ عقد بيع الوحدة ال�شكنية والتي حتمل رقم 1011 
ال�شكنية وادي ال�شفا 3 )دبي لند( دبي - اأ.ع.م واملربم فيما بني املدعي واملدعي عليهم.  ثانيا : الزام املدعي عليهم بالت�شامن والت�شامم بان يوؤديا 
للمدعي 411.732.37 درهم )اربعمائة واحدى ع�شر الف و�شبعمائة واثنان وثالثون درهم و�شبعة وثالثون فل�ض( بالإ�شافة اىل الفائدة املقررة 
قانونا بواقع 12٪ من تاريخ قيد الدعوى وفقا ملا اأنتهت اليه اخلربة يف النزاع رقم 133/2019 نزاع تعيني خربة عقاري.  ثالثا : الزام املدعي عليهم 
بان يوؤديا للمدعي مبلغ وقدره 200.000 درهم كتعوي�ض عن الأ�شرار املادية الدبية والك�شب الفائت الذي حاق باملدعي جراء اإخاللهما بالعقد املربم 

فيما بينهما وفقا ملا انتهت اليه اخلربة يف النزاع رقم 133/2019 نزاع 
طالب الإعالن : ابراهيم نا�شر م�شبح خمي�ض الكلباين  - �شفته بالق�شية : مدعي وميثله : حممد �شليم �شهيل علي ال�شود العامري - �شفته 
بالق�شية : وكيل ،  املطلوب اإعالنهما : 1- تنميات جلوبل للتطوير العقاري - �ض ذ م م   2-تنميات لال�شتثمار والتطوير العقاري - ذ م م - �شفتهما 

بالق�شية : مدعي عليهما  جمهويل حمل الإقامة 
 ، RT09 بربج رابونزيل   -  1011 اأق��ام عليك الدعوى ومو�شوعها  ف�شخ عقد بيع الوحدة ال�شكنية والتي حتمل رقم  مو�شوع الإع��الن : قد 
املرحلة ال�شاد�شة ، مب�شروع ال�شاطر ال�شكنية وادي ال�شفا 3 )دبي لند( دبي - اأ.ع.م واملربم فيما بني املدعي واملدعي عليهم.  ثانيا : الزام املدعي 
عليهم بالت�شامن والت�شامم بان يوؤديا للمدعي 411.732.37 درهم )اربعمائة واحدى ع�شر الف و�شبعمائة واثنان وثالثون درهم و�شبعة وثالثون 
فل�ض( بالإ�شافة اىل الفائدة املقررة قانونا بواقع 12٪ من تاريخ قيد الدعوى وفقا ملا اأنتهت اليه اخلربة يف النزاع رقم 133/2019 نزاع تعيني خربة 
عقاري.  ثالثا : الزام املدعي عليهم بان يوؤديا للمدعي مبلغ وقدره 200.000 درهم كتعوي�ض عن الأ�شرار املادية الدبية والك�شب الفائت الذي حاق 
باملدعي جراء اإخاللهما بالعقد املربم فيما بينهما وفقا ملا انتهت اليه اخلربة يف النزاع رقم 133/2019 نزاع.  وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء  املوافق  
2020/6/23  ال�شاعة 11.00 �شباحا يف قاعة التقا�شي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

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

حماكم دبي

حمكمة  دبي �البتد�ئية   �لعقارية 
�لعدد 12962 بتاريخ 2020/6/16

�عالن حكم بالن�شر
يف  �لدعوى رقم 1471/2018/20 جتاري كلي   

مو�شوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�شامن والتكافل والت�شامم مببلغ وقدره )18845822.86 درهم( 
والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12٪ من تاريخ املطالبة الق�شائية وحتى ال�شداد التام.  

طالب الإعالن : البنك العربي املتحد - �شفته بالق�شية : مدعي  
وميثله : موزة عبيد ربيع اخلظر - �شفته بالق�شية : وكيل 

املطلوب اإعالنهم : 1- م�شاريع ا�شواق �شاحل بحر عمان )�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة(  2- �شهاب احمد رم�شان جمعه 
- وب�شفته من ورثة املرحوم - احمد رم�شان جمعه ابراهيم  3-حممد احمد رم�شان جمعه - وب�شفته من ورثة املرحوم - 
احمد رم�شان جمعه ابراهيم - �شفتهم  بالق�شية : مدعي عليهم - جمهويل حمل الإقامة. مو�شوع الإعالن : نعلنكم بان 
املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2019/4/8 يف الدعوى املذكورة اأعاله ل�شالح/البنك العربي املتحد بالزام  املدعي 
عليهم من الوىل وحتى اخلام�ض فقط بالت�شامن فيما بينهم بان يوؤدوا للبنك املدعي مبلغ وقدره 18614706.1 ثمان ع�شر 
مليون و�شتمائة واربعة ع�شر الف و�شبعمائة و�شتة درهم وفل�ض واحد ف�شال عن فائدة ب�شيطة بواقع 9٪ �شنويا تبداأ من 
تاريخ 2018/7/30 وحتى متام ال�شداد والزمتهم امل�شروفات ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�شت ما عدا ذلك 
من طلبات.  حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العالن 

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

حماكم دبي

حمكمة  دبي �البتد�ئية  �لتجارية  
�لعدد 12962 بتاريخ 2020/6/16

 �عالن بالن�شر
يف  �الإ�شتئناف رقم 456/2020/300 ��شتئناف مدين  

مو�شوع الإ�شتئناف: اإ�شتئناف احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2019/355 مدين كلي 
والر�شوم وامل�شاريف والتعاب.   

طالب الإعالن : نقول�ض فريدريك ماري فورنر - �شفته بالق�شية : م�شتاأنف
وميثله :  عائ�شة حممد ح�شن طاهر - �شفته  بالق�شية : وكيل

 املطلوب اإعالنه : 1- �شفيان بن احلبيب كانون - �شفته بالق�شية : م�شتاأنف �شده.
جمهول حمل الإقامة 

مو�شوع الإعالن : قد ا�شتاأنف القرار/احلكم ال�شادر بالدعوى رقم 2019/355 مدين 
كلي.  وحددت لها جل�شه يوم الثنني املوافق 2020/6/29 ال�شاعة 10.00 �شباحا بقاعة 
تخلفكم  حال  ويف  قانونيا  ميثلكم  من  او  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه  بعد  عن  التقا�شي 

�شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س �لق�شم

حماكم دبي

حمكمة �ال�شتئناف

�لعدد 12962 بتاريخ 2020/6/16
يف �لدعوى رقم 2020/337 جتاري كلي 

ال�شادة �شركة �شيمبلك�ض انفرا �شرتك�شرز املحدودة )فرع دبي( 
حمكمة  ان  نعلنكم  كلي  جتاري   2020/337 الدعوى  يف  عليها  املدعي 
دبي الإبتدائية قد اأحالت اإلينا الدعوى املذكورة لإعداد تقرير اخلربة 
الربعاء  يوم  الأول  اخلربة  اجتماع  مبوعد  ونعلنكم  فيها  الهند�شي 
2020/6/24 ال�شاعة 3.00 بعد الظهر.  يطلب منكم التوا�شل مع اخلبر 
حيث �شيتم الجتماع عن بعد بو�شيلة الإت�شال املرئي   اخلبر/ فرا�ض 

عبدالكرمي �شراج )موبايل 4777139- 050( 
af_sarraj1@hotmail.com : بريد

�خلبري
فر��س عبد�لكرمي �شر�ج  

�إجتماع خربة 
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املودعة بالرقم: 36982
 باإ�شم : بربري ليمتد

وعنوانه: هور�شفري هاو�ض،  هور�شفري رود، لندن ا�ض دبليو  1بيه 2 اإيه دبليو  ،
اململكة املتحدة.

بتاريخ: 2003/11/18 وامل�شجلة حتت الرقم: 36982 
�سورة العامة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :3
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2020/06/18 

وحتى تاريخ: 2030/06/18

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لثالثاء  16  يونيو  2020 �لعدد 12962 

منوذج اإعان الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /

 املالك: التميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم328445 تاريخ: 2020/04/06
بيانات الأولوية: رقم : 88644929 بتاريخ: 2019/10/07

ال�شم: ليف تك ري�شور�شز، ال ال �شي 
وعنوانه: 9540 جادة كوزيكروفت ، ت�شات�شوورث ، كاليفورنيا 91311 ، الوليات املتحدة الأمريكية.

�سورة العامة   
    

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:3
الرمو�ض،  تكييف  معالج  ال��رم��و���ض،  حتديد  قلم  للرمو�ض،  مكثف  حت��دي��داً  جتميل  م�شتح�شرات  جتميل،  م�شتح�شرات 
م�شكرة، م�شتح�شرات جتميل احلواجب، مكثف للحواجب، معالج تكييف احلواجب، اأقالم احلواجب، ظالل للعيون، كحل، 
م�شتح�شرات ال�شفاه، طالء ال�شفاه، ملمع لل�شفاه، قلم حتديد ال�شفاه، كرمي اأ�شا�ض، اأحمر اخلدود، م�شتح�شرات التجميل 
كرميات  للوجه،  )لو�شن(  غ�شولت  للوجه،  م�شاحيق  مكياج،  طبية،  غر  بالب�شرة  العناية  م�شتح�شرات  بالب�شرة،  للعناية 
للوجه، كرميات فرك للوجه، م�شتح�شرات تنظيف للوجه، اأقنعة للوجه، غ�شولت )لو�شن( للج�شم، كرميات فرك للج�شم، 
اأقنعة جتميلية، م�شتح�شرات العناية بال�شفاه غر  اأقنعة جتميلية للب�شرة، غ�شولت للب�شرة، اأم�شال للب�شرة غر طبية، 
طبية، م�شتح�شرات نفخ ال�شفاه غر طبية، م�شتح�شرات العناية بال�شعر، بل�شم لل�شعر، م�شتح�شرات جتميل لل�شعر وفروة 
اأقنعة ورقية لأغرا�ض العناية بالب�شرة، معالج ترطيب ال�شفاه غر  اأقنعة جافة و  اأقنعة جتميلية للوجه حتديداً  الراأ�ض، 
طبي لأغرا�ض التجميل، اأم�شال غر طبية للوجه، جل غر طبي للوجه، مزيل مكياج،  معاجلات غر طبية لل�شعر وفروة 

الراأ�ض لأغرا�ض التجميل.
و�شف العالمة : العالمة عبارة عن كلمة NEUCOSMETICS باللغة الإجنليزية.

  ال�شرتاطات: 
اإر�شاله بالربيد  اأو  اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�شاد  فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك 

امل�شجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�شدار هذا الإعالن.

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لثالثاء  16  يونيو  2020 �لعدد 12962 

منوذج اإعان الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /

 املالك: التميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم328447 تاريخ: 2020/04/06
بيانات الأولوية: رقم : 88857463 بتاريخ: 2020/04/02

ال�شم: ليف تك ري�شور�شز، ال ال �شي 
وعنوانه: 9540 جادة كوزيكروفت ، ت�شات�شوورث ، كاليفورنيا 91311 ، الوليات املتحدة الأمريكية.

�سورة العامة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:5
م�شتح�شرات تعقيم اليدين.

و�شف العالمة : العالمة عبارة عن كلمة NEUCOSMETICS باللغة الإجنليزية.
ال�شرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�شاد اأو 
اإر�شاله بالربيد امل�شجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�شدار هذا الإعالن.

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لثالثاء  16  يونيو  2020 �لعدد 12962 

منوذج اإعان الن�سرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /      

املالك: التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 143933
 باإ�شم : فر�شت �شولر، اإنك.

وعنوانه: 350 وي�شت وا�شنطن  �شرتيت ، �شويت 600 ، تيمب ،  اأريزونا 85821 ،
 الوليات املتحدة  الأمريكية.  

بتاريخ: 2011/12/04 وامل�شجلة حتت الرقم: 143933 
�سورة العامة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :7
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2020/06/23 

وحتى تاريخ: 2030/06/23

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لثالثاء  16  يونيو  2020 �لعدد 12962 

منوذج اإعان الن�سرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /      

املالك: التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 143934
 باإ�شم : فر�شت �شولر، اإنك.

وعنوانه: 350 وي�شت وا�شنطن  �شرتيت ، �شويت 600 ، تيمب ،  اأريزونا 85821 ، 
الوليات املتحدة  الأمريكية.  

بتاريخ: 2011/12/04 وامل�شجلة حتت الرقم: 143934 
�سورة العامة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :9
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2020/06/23 

وحتى تاريخ: 2030/06/23

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لثالثاء  16  يونيو  2020 �لعدد 12962 

منوذج اإعالن الن�شرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /      

املالك: التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 143941
 باإ�شم : فر�شت �شولر، اإنك.

وعنوانه: 350 وي�شت وا�شنطن  �شرتيت ، �شويت 600 ، تيمب ،  اأريزونا 85821 ، 
الوليات املتحدة  الأمريكية.  

بتاريخ: 2011/12/04 وامل�شجلة حتت الرقم: 143941 
�سورة العامة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :9
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2020/06/23 

وحتى تاريخ: 2030/06/23

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لثالثاء  16  يونيو  2020 �لعدد 12962 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك: بيكر اآند ماكينزي حبيب املال
 بطلب لت�شجيل العالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم: 328664  بتاريخ : 2020/04/12
با�شم: جرال موتورز ال ال �شي

وعنوانها: 300 ريني�شانز �شنرت، ديرتويت، ولية مي�شيغان 48265-3000، الوليات املتحدة الأمريكية
اخل���ا����ش���ة  ال����ك����ي����م����اوي����ات   -  1  : ب���ال���ف���ئ���ة  ال�����واق�����ع�����ة  اخل������دم������ات  اأو  ال�������ش���ل���ع  ل���ت���م���ي���ي���ز  وذل���������ك 
م�شتح�شرات وب����ال����ت����ح����دي����د،  ج������اه������زة؛  )خ�����ل�����ط�����ات(  خم����ال����ي����ط  ط���ب���ي���ع���ة  ع����ل����ى   ب����ال���������ش����ي����ارات 

وقود  لنظام  كيميائية  والديزل، منظفات  )البرتول(  للبنزين  الكيميائية  املحرك  واإ�شافات معاجلة 
اإ�شافات  طبيعة  على  ال�شيارات  ملحرك  كيميائية  منظفات  كيميائية،  اإ�شافات  طبيعة  على  ال�شيارات 

كيميائية. 
و�شف العالمة: العالمة هي عبارة TOP TIER مكتوبة بطريقة مميزة باللغة الالتينية. 

ال�شرتاطات: ل يوجد
فعلى من لديه اإعرتا�ض على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو 

اإر�شاله بالربيد امل�شجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا الإعالن.
ادارة العامات التجارية

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لثالثاء  16  يونيو  2020 �لعدد 12962 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك: بيكر اآند ماكينزي حبيب املال 

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم: 328667  بتاريخ : 2020/04/12

با�شم: جرال موتورز ال ال �شي

وعنوانها: 300 ريني�شانز �شنرت، ديرتويت، ولية مي�شيغان 48265-3000، الوليات املتحدة الأمريكية

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :4 - الوقود وبالتحديد البنزين )البرتول( والديزل 

و�شف العالمة: العالمة هي عبارة TOP TIER مكتوبة بطريقة مميزة باللغة الالتينية. 

ال�شرتاطات: ل يوجد

فعلى من لديه اإعرتا�ض على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو 

اإر�شاله بالربيد امل�شجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا الإعالن.

ادارة العامات التجارية

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لثالثاء  16  يونيو  2020 �لعدد 12962 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك: بيكر اآند ماكينزي حبيب املال
 بطلب لت�شجيل العالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم: 328671  بتاريخ : 2020/04/12
با�شم: جرال موتورز ال ال �شي

وعنوانها: 300 ريني�شانز �شنرت، ديرتويت، ولية مي�شيغان 48265-3000، الوليات املتحدة الأمريكية
اخل���ا����ش���ة  ال����ك����ي����م����اوي����ات   -  1  : ب���ال���ف���ئ���ة  ال�����واق�����ع�����ة  اخل������دم������ات  اأو  ال�������ش���ل���ع  ل���ت���م���ي���ي���ز  وذل���������ك 
م�شتح�شرات وب����ال����ت����ح����دي����د،  ج������اه������زة؛  )خ�����ل�����ط�����ات(  خم����ال����ي����ط  ط���ب���ي���ع���ة  ع����ل����ى   ب����ال���������ش����ي����ارات 

وقود  لنظام  كيميائية  والديزل، منظفات  )البرتول(  للبنزين  الكيميائية  املحرك  واإ�شافات معاجلة 
اإ�شافات  طبيعة  على  ال�شيارات  ملحرك  كيميائية  منظفات  كيميائية،  اإ�شافات  طبيعة  على  ال�شيارات 

كيميائية. 
و�شف العالمة: العالمة تتكون من عبارة TOP TIER مكتوبة بطريقة مميزة باللغة الالتينية 

واأي�شا تتكون من ت�شميم فريد من نوعه ل�شكل �شيارة.  
ال�شرتاطات: ل يوجد

فعلى من لديه اإعرتا�ض على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو 
اإر�شاله بالربيد امل�شجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا الإعالن.

ادارة العامات التجارية

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لثالثاء  16  يونيو  2020 �لعدد 12962 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك: بيكر اآند ماكينزي حبيب املال

 بطلب لت�شجيل العالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم: 328672  بتاريخ : 2020/04/12

با�شم: جرال موتورز ال ال �شي

وعنوانها: 300 ريني�شانز �شنرت، ديرتويت، ولية مي�شيغان 48265-3000، الوليات املتحدة الأمريكية

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :4 - الوقود وبالتحديد البنزين )البرتول( والديزل 

و�شف العالمة: العالمة تتكون من عبارة TOP TIER مكتوبة بطريقة مميزة باللغة الالتينية 

واأي�شا تتكون من ت�شميم فريد من نوعه ل�شكل �شيارة.

ال�شرتاطات: ل يوجد

فعلى من لديه اإعرتا�ض على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو 

اإر�شاله بالربيد امل�شجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا الإعالن.

ادارة العامات التجارية

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لثالثاء  16  يونيو  2020 �لعدد 12962 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك: بيكر اآند ماكينزي حبيب املال
 بطلب لت�شجيل العالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم: 328673  بتاريخ : 2020/04/12
با�شم: جرال موتورز ال ال �شي

وعنوانها: 300 ريني�شانز �شنرت، ديرتويت، ولية مي�شيغان 48265-3000، الوليات املتحدة الأمريكية
اخل���ا����ش���ة  ال����ك����ي����م����اوي����ات   -  1  : ب���ال���ف���ئ���ة  ال�����واق�����ع�����ة  اخل������دم������ات  اأو  ال�������ش���ل���ع  ل���ت���م���ي���ي���ز  وذل���������ك 
م�شتح�شرات وب����ال����ت����ح����دي����د،  ج������اه������زة؛  )خ�����ل�����ط�����ات(  خم����ال����ي����ط  ط���ب���ي���ع���ة  ع����ل����ى   ب����ال���������ش����ي����ارات 

وقود  لنظام  كيميائية  والديزل، منظفات  )البرتول(  للبنزين  الكيميائية  املحرك  واإ�شافات معاجلة 
اإ�شافات  طبيعة  على  ال�شيارات  ملحرك  كيميائية  منظفات  كيميائية،  اإ�شافات  طبيعة  على  ال�شيارات 

كيميائية. 
و�شف العالمة: العالمة تتكون من ت�شميم فريد من نوعه ل�شكل �شيارة.

ال�شرتاطات: ل يوجد
فعلى من لديه اإعرتا�ض على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو 

اإر�شاله بالربيد امل�شجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا الإعالن.
ادارة العامات التجارية

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لثالثاء  16  يونيو  2020 �لعدد 12962 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك: بيكر اآند ماكينزي حبيب املال

 بطلب لت�شجيل العالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم: 328674  بتاريخ : 2020/04/12

با�شم: جرال موتورز ال ال �شي

وعنوانها: 300 ريني�شانز �شنرت، ديرتويت، ولية مي�شيغان 48265-3000، الوليات املتحدة الأمريكية

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 4 - الوقود وبالتحديد البنزين )البرتول( والديزل 

و�شف العالمة: العالمة تتكون من ت�شميم فريد من نوعه ل�شكل �شيارة.

ال�شرتاطات: ل يوجد

فعلى من لديه اإعرتا�ض على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو 

اإر�شاله بالربيد امل�شجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا الإعالن.

ادارة العامات التجارية

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لثالثاء  16  يونيو  2020 �لعدد 12962 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك: بيكر اآند ماكينزي حبيب املال

 بطلب لت�شجيل العالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم: 328852 بتاريخ: 2020/04/16

با�شم: �شركة ات�ض & ات�ض لال�شتثمار والتطوير )ذ.م.م(

دبي،  الأوىل،  جمرا  دب��ي،  بر  مكتوم،  ال  را�شد  بنت  �شيخة  ال�شيخة  ملك   ،13 رق��م  فيال  وعنوانها: 

المارات العربية املتحدة

ال���������ش����وؤون  ال������ع������ق������ارات،   -  36 ب����ال����ف����ئ����ة:  ال�����واق�����ع�����ة  اخل������دم������ات  اأو  ال�������ش���ل���ع  ل���ت���م���ي���ي���ز  وذل���������ك 

ت����اأج����ر ال�����ع�����ق�����اري�����ة،  ال������ش�����ت�����ث�����م�����ارات  ال������ع������ق������ارات،  ت������اأج������ر  ال������ع������ق������ارات،  ادارة   ال�����ع�����ق�����اري�����ة، 

واإدارة املمتلكات .

و�شف العالمة: العالمة هي H&H مكتوبة بطريقة مميزة جدا باللغة الالتينية.

ال�شرتاطات: ل يوجد

فعلى من لديه اإعرتا�ض على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو 

اإر�شاله بالربيد امل�شجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا الإعالن.

ادارة العامات التجارية

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لثالثاء  16  يونيو  2020 �لعدد 12962 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك: بيكر اآند ماكينزي حبيب املال

 بطلب لت�شجيل العالمة التجارية التالية: 

املودعة حتت رقم: 328871 بتاريخ: 2020/04/16

با�شم: �شركة ات�ض & ات�ض لال�شتثمار والتطوير )ذ.م.م(

دبي،  الأوىل،  جمرا  دب��ي،  بر  مكتوم،  ال  را�شد  بنت  �شيخة  ال�شيخة  ملك   ،13 رق��م  فيال  وعنوانها: 

المارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 42 - خدمات الت�شميم، الت�شميم الداخلي، ت�شميم 

الديكور الداخلي، فنون وعلوم ت�شميم واقامة املباين، الهند�شة.

و�شف العالمة: العالمة هي H&H مكتوبة بطريقة مميزة جدا باللغة الالتينية.

ال�شرتاطات: ل يوجد

فعلى من لديه اإعرتا�ض على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو 

اإر�شاله بالربيد امل�شجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا الإعالن.

ادارة العامات التجارية

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لثالثاء  16  يونيو  2020 �لعدد 12962 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك: بيكر اآند ماكينزي حبيب املال

 بطلب لت�شجيل العالمة التجارية التالية: 

املودعة حتت رقم: 328872 بتاريخ: 2020/04/16

با�شم: �شركة ات�ض & ات�ض لال�شتثمار والتطوير )ذ.م.م(

دبي،  الأوىل،  جمرا  دب��ي،  بر  مكتوم،  ال  را�شد  بنت  �شيخة  ال�شيخة  ملك   ،13 رق��م  فيال  وعنوانها: 

المارات العربية املتحدة

اإن�شاء املباين وال�شالح وخدمات  اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 37 - الإن�شاءات،  وذلك لتمييز ال�شلع 

الرتكيب اأو التجميع.

و�شف العالمة: العالمة هي H&H مكتوبة بطريقة مميزة جدا باللغة الالتينية.

ال�شرتاطات: ل يوجد

فعلى من لديه اإعرتا�ض على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو 

اإر�شاله بالربيد امل�شجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا الإعالن.

ادارة العامات التجارية

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لثالثاء  16  يونيو  2020 �لعدد 12962 

EAT 151584

EAT 50717

EAT 151585 EAT 50712

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء  16  يونيو  2020 �لعدد 12962 

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء  16  يونيو  2020 �لعدد 12962 
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دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�شاد - �إد�رة �لعالمات �لتجارية
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دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�شاد - �إد�رة �لعالمات �لتجارية
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•• دبي-الفجر: 

الرتاث،  لإحياء  بن حممد  واإ���ش��راف مركز حمدان  برعاية 
وبتنظيم مدر�شة اأبو حنيفة للتعليم الأ�شا�شي، انطلقت ام�ض 
ال�شاد�شة  ال��دورة  متتالني،  يومني  ومل��دة  يونيو   15 املوافق 

الأجيال اجلديدة  تاأهيل  لت�شتمر يف  املتو�شف  م�شابقة  من 
وتراثهم  لغتهم  من  ومتكينهم  واملعرفة  بالعلم  وت�شليحهم 

وقيمهم املجتمعية.
املتبع  التعليمي  للنهج  وف��ق��اً  ال��ع��ام  ه��ذا  امل�شابقة  وتختلف 
و�شرورة  – كوفيد-19،  ك��ورون��ا  جائحة  ظ��ل  يف  ب��ال��دول��ة 

وزارة  م��ع  امل�شبق  وبالتنظيم  ُب��ع��د.  ع��ن  وال��ع��م��ل  ال��درا���ش��ة 
الرتبية والتعليم ومنطقة دبي التعليمية �شوف تبداأ امل�شابقة 
يف ال�شاعة 5 م�شاء اأم�ض الثنني، للحلقتني الأوىل والثانية، 
وتبداأ غداً الثالثاء، يف  عرب برنامج “مايكرو�شوفت تيم”. 
والهيئة  الثالثة  احللقة  م�شابقة  والو�شيلة،  التوقيت  نف�ض 

التدري�شية والدارية واأولياء الأمور. 
املتو�شف”  “م�شابقة  ت�شتمر  املا�شية،  ال�شنوات  غرار  وعلى 
حتت �شعارها املقتب�ض من اأقوال املغفور له ال�شيخ زايد، طيب 
اهلل ثراه “من ل ما�شي له، ل حا�شر له ول م�شتقبل” يف 
ا�شتهداف طالب وطالبات مراحل التعليم الأ�شا�شي احللقة 
احلكومية  املدار�ض  ف�ي  ال�ث��ان�وي  والتعليم  والثانية  الأوىل 

بالإ�شافة اإىل اأولياء الأمور والهيئة التدري�شية والإدارية.
اإدارة  مدير  حريز،  بن  �شيف  فاطمة  اأو�شحت  ال�شدد  بهذا 
ال��ب��ح��وث وال��درا���ش��ات يف م��رك��ز ح��م��دان ب��ن حممد لإحياء 
على  املركز  با�شر  الراهنة،  ال��ظ��روف  من  بالرغم  ال���رتاث: 
الدورة  لإط��الق  املعنية  اجلهات  مع  بالتعاون  اأ�شهر،  م��دار 
ال�شاد�شة من امل�شابقة وتهيئة اآلية الختبارات املرتبطة بها 
عن ُبعد، وبالتايل حتقيق الغايات املن�شودة منها والتاأكد من 
ا�شتمراريتها كمنهج ثقايف توعوي يجتاز حتديات الظروف 

الراهنة. 
رواجاً  املتو�شف”  “م�شابقة  لقت  �شيف:  فاطمة  واأ�شافت 
الأمور  اأول��ي��اء  و���ش��ط  املا�شية  القليلة  ال�����ش��ن��وات  يف  ك��ب��راً 

�شجلت  اأن  بعد  وال��ط��ال��ب��ات  والطلبة  التدري�شية  والهيئة 
املراحل  و�شفوف  والطلبة  املدار�ض  اأع��داد  يف  متزايداً  من��واً 
التعليمية التي اندرجت حتت امل�شابقة لتت�شع دائرتها ومتنح 
يف  املتمثل  املعرفة  حت��دي  بخو�ض  للراغبني  اأو���ش��ع  فر�شاً 
ل  لكوننا  ف��خ��ورون  نحن  ومعانيها.  املحلية  امل��ف��ردات  زخ��م 

البناءة لتمكني  الوطنية  امل�شرة  ن�شكل جزءا من هذه  زلنا 
لديهم من منظور غر  الوطن  ب��ذرة حب  وغر�ض  النا�شئة 
الإماراتية  والأمثال  ال�شعبي  الأدب  اإط��ار  يف  ي�شب  تقليدي 
املاأخوذة من كتاب املتو�شف الذي يجمع اأكرث من 400 مثل 

وحكمة.

•• اأبوظبي-الفجر: 

عن  اأبوظبي  نيويورك  بجامعة  الفن  رواق  اأعلن 
اإطالق اأر�شيفه الرقمي الثالث واخلا�ض مبعر�ض 
“طرق الإب�شار” حتت اإ�شراف القيمني الفنيني 
�شل�شلة  �شمن  وذل��ك  ف��ل��رات،  وتيل  ب��ردوي��ل  �شام 
الفعاليات الفنية الفرتا�شية التي حتمل عنوان 

 23 يوم الثالثاء  اأر�شيفات ولقاءات”،  “تق�شي: 
يونيو اجلاري، ال�شاعة 7:30 م�شاًء بتوقيت دولة 
الإمارات العربية املتحدة، عرب تطبيق املحادثات 
الفرتا�شية زوم. وافتتح املعر�ض للمرة الأوىل يف 
موؤ�ش�شة “اآرتر” الفنية، وهي م�شاحة خم�ش�شة 
للفنون يف مدينة اإ�شطنبول الرتكية عام 2017، 
لتتم  للمعر�ض  اإع��داد ت�شّور جديد  بعد ذلك مت 

ا�شت�شافته يف موؤ�ش�شة “بوغو�شيان - فيال اإمبان” 
بعدها  لي�شل  بروك�شل،  البلجيكية  العا�شمة  يف 

اإىل رواق الفن يف جامعة نيويورك اأبوظبي. 
و�شتجمع الفعالية الفنية املميزة القيمني الفنيني 
�شام بردويل وتيل فلرات، مع لوما �شالمة مديرة 
األ��ي�����ش��ون رئي�شة  ب��وغ��و���ش��ي��ان، وم���اي���ا  م��وؤ���ش�����ش��ة 
اأبوظبي  القيمني الفنيني لدى جامعة نيويورك 
كيف  ل�شتك�شاف  الفن،  ل��رواق  التنفيذي  واملدير 
املعر�ض  ت�شور  اإع���ادة  الفنيني  القيمني  ا�شتطاع 

مبا يتنا�شب مع كل دولة عر�ض فيها. 
وم����ن ج��ان��ب��ه��ا ق���ال���ت م���اي���ا األ���ي�������ش���ون: “يف ظل 
انت�شار  ب�����ش��ب��ب  ن��ت��ع��اي�����ض م��ع��ه��ا  ال��ت��ي  ال���ظ���روف 
ال�شفر  ح��رك��ة  وتقييد  )كوفيد-19(،  ف��رو���ض 
يتغر مفهومنا  اأن  املمكن  من  هل  العامل،  ح��ول 
ل��ل��م��ك��ان خ��ا���ش��ة يف ظ��ل ح�����ش��ورن��ا امل��ت��زاي��د على 

ال�شبكات الفرتا�شية؟«.
ت�شكيلة  للمعر�ض  الرقمي  الأر�شيف  و�شيت�شمن 
وا�شعة من ال�شور ومقتطفات من الكتاب، ون�شخ 
اإلكرتونية من كتيب املعر�ض، هذا بالإ�شافة اإىل 

دليل اإر�شادات اجلماهر اليافعة.
وي�شار اإىل اأن معر�ض “طرق الإب�شار” م�شتوحى 
الثقايف  للناقد  الطبقات  متعددة  النقا�شات  من 
امل��ع��ر���ض اإىل عودة  ب���رج���ر، ح��ي��ث ي��دع��و  ج���ون 

ويعالج  يفهم  الذي  املاهر  التقني  ب�شفته  الفنان 
اخل�شائ�ض الر�شمية للعملية الإبداعية ليذكرنا 
اأننا نعرفه  ن��راه وم��ا نعتقد  ب��اأن العالقة بني ما 
لي�شت ب�شيًطة، واأن الروؤية يف جوهرها هي عبارة 

عن فعل ذو طبيعة �شيا�شية.
 2018 �شبتمرب  يف  اأق��ي��م  ال��ذي  املعر�ض  وجمع 
41 عماًل  ب���رواق ال��ف��ن، 26 ف��ن��اًن��ا ق��دم��وا م��ع��اً 

بالر�شم  ب�����دءاً  ال��ف��ن��ي��ة  ال��و���ش��ائ��ط  م���ن خم��ت��ل��ف 
اإىل  و���ش��وًل  ال��ف��وت��وغ��رايف،  والت�شوير  وال��ن��ح��ت 
الأعمال ال�شوتية وال�شينمائية والرتكيبية، ومن 
عامر  غ��ادة  املعر�ض  يف  امل�شاركني  الفنانني  ب��ني 
وفريديريك بورغيال وجيم�ض كا�شيبر وديفيد 
فيلدمان  وه��ان��ز-ب��ي��رت  دايل  و���ش��ل��ف��ادور  كلربو 
واأن����دري����ا�����ض غ���ور����ش���ك���ي، وم���ن���ى ح���اط���وم وب���ول 

ومارلني كو�ض واألي�شيا كواِده ولطيفة بنت مكتوم 
مونيز  وفيك  مولتون  و�شانا  ميتزغر  وغو�شتاف 
وغراي�شون بري وميكل اأجنلو بي�شتوليتو وفريد 
�شريف  وح�����ش��ن  �شينوالد  وم��ارك��و���ض  ���ش��ان��دب��اك 
و���ش��ي��ن��دي ���ش��رم��ان وي��واك��ي��م ك��ورت��ي�����ض واأدري����ان 
وكيم  �شرتوث  وتوما�ض  �شبيد  وج��ون  �شوندراإكر 

ت�شانغ-يول وجيم�ض توريل وجيم�ض ويب.

رواق الفن يف جامعة ني�ي�رك اأب�ظبي يطلق اأر�شيفه 
الرقمي الثالث واخلا�ض مبعر�ض طرق الإب�شار

اأطلقت اأطفال ال�شارقة - التابعة ملوؤ�ش�شة ربع قرن 
الربامج  من  حزمة   - واملبتكرين  القادة  ل�شناعة 
ت��ن��م��ي��ة مواهب  اإىل  ت��ه��دف  ب��ع��د  والأن�����ش��ط��ة ع���ن 
جميع  وت�شتهدف  ط��اق��ات��ه��م  وا���ش��ت��ث��م��ار  الأط���ف���ال 
اإم���ارة  م�شتوى  على  امل��راك��ز  خمتلف  يف  الأط��ف��ال 
 12 حتى   6 م��ن  العمرية  الفئة  �شمن  ال�����ش��ارق��ة 

�شنة.
من  جم��م��وع��ة  بعد”  ع���ن  “الأن�شطة  ت��ت�����ش��م��ن 
ال���ور����ض وال�������دورات ال��ت��دري��ب��ة ال��ت��ي ت��ق��ام �شمن 
العلوم  ال�شارقة وهي:  اأطفال  املعتمدة يف  امل�شارات 
والتكنولوجيا والآداب واللغات والريا�شة والفنون 

واملهارات احلياتية والأن�شطة وريادة الأعمال.
من  العديد  والتكنولوجيا  العلوم  م�شار  وي�شمل 
ل��الأط��ف��ال ف��ر���ش��ة ا�شتثمار  ت��ت��ي��ح  ال��ت��ي  ال�����دورات 
اأوق����ات����ه����م مب����ا ي���ع���ود ع��ل��ي��ه��م ب���ال���ن���ف���ع اأب�����رزه�����ا: 
والإلكرتونيات  ال�شطناعي  وال��ذك��اء  ال��ربجم��ة 
الب�شيطة والتطبيقات الهواتف الذكية و التجارب 
الفرتا�شية وبرنامج الأردوينو اإ�شافة اإىل عبقري 

الريا�شيات �شمن خمتلف امل�شتويات.
الور�ض  م��ن  جم��م��وع��ة  ال��ف��ن��ون،  م�����ش��ار  ويت�شمن 
واملو�شيقي  الفني  احل�����ض  تنمية  اإىل  ت��ه��دف  ال��ت��ي 
اجلانب  لتنمية  و�شعيا  املنت�شبني،  لدى  وامل�شرحي 

م�شار  �شمن  ال��ور���ض  م��ن  ع��دد  تنفيذ  يتم  الثقايف 
الآداب واللغات حول ال�شرد الق�ش�شي و ال�شينما و 
القراءة و ور�ض ال�شعر والإلقاء واحلكايات والكتابة 

والألعاب القرائية.
 .. العامة  والأن�شطة  احلياتية  امل��ه��ارات  م�شار  اأم��ا 
في�شمل العديد من الأن�شطة يف املجالت املختلفة 
�شالمتي  وب��رن��ام��ج  �شخ�شية  م���ع  “لقاء  م��ن��ه��ا: 
و�شناعة احلقائب والأزي��اء .. وحفاظا على لياقة 
وتدريبات  ور����ض  تنفيذ  ي��ت��م  و�شحتهم  الأط���ف���ال 
وذلك �شمن م�شار الريا�شة  “ عن بعد”  ريا�شية 

كال�شطرجن واجلودو واللياقة البدنية.

ال�شارقة  اأط���ف���ال  م��دي��ر  ال��ك��ع��ب��ي  ع��ائ�����ش��ة  وق���ال���ت 
ب��الإن��اب��ة : ت��ه��دف خطة ال��ربام��ج والأن�����ش��ط��ة اإىل 
جديدة  مهارات  واإك�شابهم  الأطفال  مواهب  �شقل 
الفكرية  قدراتهم  تنمية  يف  ت�شاهم  اأن  �شاأنها  من 
والتكنولوجية  والعلمية  واحل��رك��ي��ة  والإب��داع��ي��ة 
واك���ت�������ش���اف م��ي��ول��ه��م ورغ���ب���ات���ه���م وك���ذل���ك �شقل 
واحل����وار  ال��ق��ي��ادة  جم���ال  يف  وتنميتها  م��ه��ارات��ه��م 
والإلقاء والكتابة وال�شعر والتمثيل والعزف وتنمية 
لتعريفهم  لهم  الفر�شة  واإت��اح��ة  لديهم  اخل��ي��ال 
مبجال التكنولوجيا ومتطلباته بالإ�شافة اإىل بناء 

الثقة لديهم وغر�ض القيم الإيجابية يف نفو�شهم.

»اأطفال ال�شارقة« تطلق اأن�شطة وبرامج عن بعد لتنمية املهارات

متا�سيًا مع الإجراءات الحرتازية املتبعة

مركز حمدان بن حممد لإحياء الرتاث ينظم الدورة ال�شاد�شة من م�شابقة املت��شف عن ُبعد



فــن عــربـــي

27

�شريين عبد ال�هاب ت�اجه �شائعات انف�شالها 

�سائعة خاف
رغم انت�شار خرب خالف �شرين عبد الوهاب وح�شام حبيب عرب رواد مواقع التوا�شل 
الجتماعي وتدّخل املطرب اأحمد �شعد لإنهاء اخلالف، نفى م�شدر املو�شوع، موؤكداً 
اأن ل �شحة ملا تردد عن هذه ال�شائعات ول نية لتفكر �شرين بالنف�شال؛  فالأمور 
وابنتيها  يرام وهي حالياً موجودة يف منزلها مع زوجها  بينها وبني ح�شام على ما 

هنا ومرمي.
اأما اأحمد �شعد، فهو برفقة اأ�شدقائه يوا�شل بع�ض التح�شرات الفنية اجلديدة 
التي �شيك�شف عنها خالل الفرتة املقبلة ورف�ض التعليق  بخ�شو�ض هذه ال�شائعات 

التي ل يعرف م�شدرها، بح�شب تعبره.

مايني �سريين عبد الوهاب
على �شعيد اآخر، ح�شلت بنت النيل على لقب الفنانة الأكرث متابعة عرب اليوتيوب 

يف اأفريقيا؛ حيث و�شل عدد متابعيها اإىل ما يقرب من ثالثة ماليني متابع.
اأما اللقب الثاين التي ح�شلت عليه فهو �شاحبة الفيديو الأكرث م�شاهدة يف فيديو 
"حكاية حياة"  مل�شل�شل  �شنوات كترت  "م�شاعر" التي قّدمتها قبل  ال�شهرة  اأغنيتها 

لغادة عبد الرازق وح�شد الفيديو ما يقرب من 200 مليون م�شاهدة حتى الآن.
وزن  بزيادة  فيها  ب��دت  عبدالوهاب،  ل�شرين  حديثة  �شورة  ظهرت  اأخ��رى  جهة  من 
كبرة. الفنانة امل�شرية ظهرت يف ال�شورة مرتدية عباءة ف�شفا�شة ملونة ك�شفت عن 

زيادة وزنها ب�شكل كبر، كما اأطلت بدون م�شاحيق جتميلية على وجهها.
جمهور �شرين ت�شاءل عن �شر زيادة وزنها بهذا ال�شكل، فيما تكهن البع�ض باأنها حامل 

يف طفلها الأول من زوجها الفنان ح�شام حبيب.
وكانت الفنانة امل�شرية �شرين عبدالوهاب قد خ�شعت منذ عدة اأ�شهر لعملية جراحية 
لإزالة تليف كبر على الرحم، وك�شفت الفنانة اأن التليف على الرحم تعاين منه عدد 

كبر من ال�شيدات.
�شرين اأ�شافت: )ثالثة اأرباع ال�شيدات يف العامل بيكون عندهم تليف على الرحم، ب�ض 

اللي عندي كان التليف حجمه كبر، ع�شان كده �شيلته بعملية كبرة(.
قي�شري،  ول��دت  ك��اأين  البطن،  فتح  ا�شتدعت  كبرة  بعملية  التليف  )�شيلت  وتابعت: 
ع�شان كده منطقة البطن عندي زادت، وكل ج�شمي زاد، ب�ض اأنا م�ض م�شايقة بالعك�ض 

مب�شوطة(.
تتناول  اأنها   ،the insider برنامج  يف  ا�شت�شافتها  خ��الل  وك�شفت، 
اأدوية حتب�ض املياه يف اجل�شم، ولكنها يف نف�ض الوقت تخ�شع جلل�شات 

م�شاج، وت�شر على نظام غذائي من اأجل عودتها لوزنها الطبيعي.
واأ�شافت اأنها كان اأمامها خيارين اإما اأن جتل�ض يف املنزل حتى ت�شتعيد 
قائلة:  الن��ت��ق��ادات،  ع��ن  النظر  بغ�ض  ت�شتغل  ت��ن��زل  اأن  واإم���ا  وزن��ه��ا، 
ا�شتغل  اأنزل  البيت واأرف�ض احلفالت، لإما  اأقعد يف  اأنا لإما  )ما هو 

وميهمني�ض الكالم ده، فانا بنزل ا�شتغل(.

ي��وا���ش��ل معت�شم ال��ن��ه��ار ت�����ش��وي��ر م�����ش��اه��ده ���ش��م��ن اأح����داث 
من  خ��رج  اأن  الآخر" بعد  "من  اجل��دي��د  ال��درام��ي  م�شل�شله 
توقف  نتيجة  ال���وق���ت،  ل�شيق  الأخ����ر  ال��رم�����ش��اين  امل��و���ش��م 
انت�شار  اأزم���ة  ب�شبب  ال��درام��ي��ة  الأع��م��ال  م��ن  الكثر  ت�شوير 
فرو�ض كورونا يف العامل، والعمل يج�ّشد من خالله معت�شم 

النهار �شخ�شية خمتلفة كثراً عن �شخ�شّياته ال�شابقة.
يف  معت�شم  بخطة  اخلا�شة  التفا�شيل  بع�ض  نك�شف   ، وهنا 

الفرتة املقبلة.
عمل قريب

التلفزيوين  العر�ض  الآخر" وبني  "من  تف�شل بني م�شل�شل 
مو�شمه  �شباح  ���ش��ادق  �شركة  ب��ه  �شيفتتح  حيث  قليلة،  اأي���ام 

الدرامي اجلديد خارج املناف�شة الرم�شانية.
املناف�شة  م��ع��ت�����ش��م  ي��خ��و���ض  العمري"،  "ورد  وب�����ش��خ�����ش��ي��ة 

ب�شخ�شية مدّر�ض  �شيظهر  اأنه  نواعم  اجلديدة؛ حيث علمت 
املتابعني  م��ن  وال��ع��دي��د  اليوتيوب  ع��رب  ق��ن��اة  ول��دي��ه  جامعي 
ال��ذي��ن يقتنعون ب���اآرائ���ه، ول��ك��ن ل��دي��ه ���ش��راع��ات م��ت��ع��ددة يف 
وزوجته  الوحيد  ابنه  اأو  والديه  مع  �شواء  الأ�شرية  عالقاته 

التي جت�ّشد دورها ريتا حرب.
حيث  امل�شل�شل،  اأح��داث  �شمن  جديداً  لوكاً  معت�شم  ويعتمد 
م�شاهد  م��ع��ظ��م  يف  ط��ب��ي��ة  ون���ظ���ارة  كثيفة"  ب�"حلية  ي��ظ��ه��ر 

العمل.
دراما م�سرية

اأكرث  اأن لدى معت�شم  اف��ادت م�شادر فنية  اآخ��ر،  على �شعيد 
على  تعاقد  حيث  املقبلة،  الفرتة  خ��الل  درام��ي  م�شروع  من 
عمل جديد ينتمي للدراما الطويلة بعنوان "خرزة زرقاء" مع 
اآخر ينتمي للدراما  �شركة �شادق ال�شباح، كما لديه م�شروع 

اأح��داث��ه خالل  ت��دور  الق�شرة، حيث 
15 حلقة فقط، ومن املقرر عر�شه 

الإلكرتونية  �شاهد  من�شة  عرب 
ُي�شتقر  مل  الآن  وح��ت��ى  اأوًل، 

على ا�شم العمل النهائي.
هذا وي�شارك معت�شم النهار 

يف بطولة م�شل�شل "هجمة 
مرتّدة" لأحمد عز وهند 

�شربي حيث وافق على 
العمل  يف  امل�������ش���ارك���ة 
اأيام ليخو�ض به  قبل 
الرم�شانية  املناف�شة 

لعام 2021.

بلقي�ض فتحي تتعر�ض 
لهج�م كبري 

من  اختيارها  مت  ان  بعد   ، �شديد  لهجوم  فتحي  بلقي�ض  الفنانة  تعر�شت 
ِقبل جملة Piaget لتتحدث عن جتربتها كامراأة ناجحة. ويف التفا�شيل 
�شمن  الوحيد  العربي  ال��وج��ه  لتكون  فتحي  بلقي�ض  "بياجيه"  اخ��ت��ارت 
جمموعة من الن�شاء ال�شتثنائيات يف العامل للم�شاركة يف احلملة العاملية 

ملجوهرات بياجيه يف جميع اأنحاء العامل.
وك�شفت النجمة بلقي�ض فتحي عن �شعادتها بعد اختيارها. ويبدو اأّن اختيار 
اأع��ادوا م�شهد موقفها من  املتابعني حيث  بلقي�ض فتحي مل يعجب بع�ض 
اإثر  التي فارقت احلياة على يد �شقيقها  اإ�شراء غريب  الفل�شطينية  مقتل 
تعر�شها للتعذيب والعنف، حيث هوجمت حينها بلقي�ض ما دفعها حلذف 

ت�شريحاتها.

بعد غيابه عن رم�شان..
 ع�دة ق�ّية ملعت�شم النهار !

يف )الفتوة( بذلنا جمهودًا كبريًا لينال اإعجاب اجلمهور

يا�شر جالل: اأرف�ض مفه�م البط�لة املطلقة
الفعال،  ب��ردود  �شعادته  عن  ج��الل،  يا�شر  امل�شري  الفنان  اأع��رب 
به  ال��ذي خا�ض  )ال��ف��ت��وة(،  اأح���داث ونهاية حلقات م�شل�شل  جت��اه 

املناف�شة يف ال�شباق الدرامي الرم�شاين الأخر.
وعن التجربة، قال: )الفتوة( عمل خمتلف، يدور يف ع�شر بعيد 
ع��م��ا من��ر ب��ه ح��ال��ي��اً، وب��ذل��ن��ا ف��ي��ه جم��ه��وداً ك��ب��راً ل��ي��ن��ال اإعجاب 
اجلمهور.وعن ظروف الت�شوير، يف ظل انت�شار فرو�ض )كورونا( 
الإطالق،  )بالفعل، فرتة غريبة وجتربة غر معتادة على  قال: 
وظروف الت�شوير مل تكن هّينة، ويف ظل الإج��راءات الحرتازية 
ومتابعة تطورات كورونا، كنا نحاول طوال الوقت اأن نكون يف اأمان 

مع فريق العمل الذي تعر�ض لإرهاق كبر(.
الت�شوير  لتوقف  تدعو  كانت  التي  ال��دع��وات  )اأن��ا �شد  واأ���ش��اف: 
وال�شعوب  امل�شري  ال�شعب  فلماذا نحرم  الفرو�ض،  انت�شار  ب�شبب 

العربية، التي ارتبط رم�شان لديها بامل�شل�شالت؟(.
وعن امل�شوؤولية، التي اأ�شبحت على عاتقه، منذ ت�شدر )البطولة 
املطلقة(، خ�شو�شاً يف )موا�شم الدراما الرم�شانية(، قال: )العمل 
البطولة  مفهوم  اأرف�ض  ولكن  �شهاًل،  لي�ض  الوقت  ط��وال  الفني 
تعاون  )ال��ف��ت��وة(،  ويف  جماعي،  عمل  ال��وق��ت  ط��وال  فهو  املطلقة، 
جن��وم ك��ب��ار، م��ع جن��وم �شباب م��ن بينهم ري��ا���ض اخل��ويل واأحمد 
خليل وهنادي مهنى واأحمد خالد �شالح وليلى اأحمد زاهر ومها 
ن�شار وغ��ادة طلعت واأحمد جمال �شعيد وجمدي فكري وعهدي 
تاأليف  العمل من  اأن  ع��ادل، علماً  وع��زوز  وغ��ف��ران حممد  �شادق 
يعود  ع�شر  اختيار  املنباوي(.وعن  ح�شني  واإخ��راج  �شرحان  هاين 
اإىل 100 عام، لتدور فيه اأحداث )الفتوة(، قال: )اأحببت جتربة 
البعد عن الزمن الذي نحياه، وكان ل بد من وجود تفا�شيل اأكرث 
�شعوبة من تقدمي �شخ�شية عادية يف م�شل�شل اجتماعي حديث، 

لناحية حت�شرات املالب�ض وطريقة الأداء(.واأردف يا�شر جالل: 
ال��ع��ادات والتقاليد  اأن��ن��ا نفتقد منذ ف��رتة احل��دي��ث ع��ن  )وج��دن��ا 
والرجل الذي يراعي الأ�شول والواجب مع اأهل منطقته، ويدافع 
عن )الغلبان(... اأردنا تقدمي منوذج م�شرف لرجل م�شري ينتمي 

اإىل احلارة امل�شرية والنا�ض يقتدون به ويقلدونه(.
وعن املعارك، التي ت�شمنتها الأحداث، قال: )هذه املعارك، كانت 
�شمة من مظاهر هذا الع�شر، فاملعارك كانت تعتمد على )النّبوت( 
امل��ع��ارك، لأن اجلمهور  النوعية من  ه��ذه  والأي���دي، وتدربنا على 

اأحب  ل  مقارنات  ويعقد  والتمييز،  الذكاء  من  عالية  درج��ة  على 
)اأنا  ق��ال:  التمثيل،  اإىل  جنله  اجت��اه  �شاحلنا(.وعن  يف  تكون  األ 
اأج��زم م�شره، ولكن لن اأقف  اأن  من عائلة فنية، ول اأمتكن من 
رامز  الفنان  �شقيقه  م��ا يقدمه  راأي���ه يف  اخ��ت��ي��ارات��ه(.وح��ول  اأم���ام 
جالل، خ�شو�شاً الربامج التي تثر اجلدل يف كل موا�شم رم�شان 
فنان  )رام���ز  ق��ال:  املن�شرم،  رم�شان  يف  الأم���ر  وك��ذل��ك  املا�شية، 
ناجح، وله جمهور كبر يف العامل العربي، واجلمهور يحب اأعماله 

وبرناجمه كل عام(.

ت�سّدرت �سريين عبد الوهاب ترند ال�سو�سيال ميديا قبل �ساعات ، بعد انت�سار خرب خافها مع زوجها املطرب ح�سام حبيب ، الأمر 
الذي و�سل بها اإىل اللجوء اإىل �سديقهما املقّرب ، اأحمد �سعد ليتدخل بينهما وينهي اخلاف.

ولكن ما حقيقة هذه الأخبار؟ وهل فعًا �سريين عبد الوهاب طلبت النف�سال من ح�سام حبيب بعد 
زواج وق�سة حب قوية طوال ال�سنوات املا�سية؟ وهل �سحيح اأنها تركت منزلها وذهبت اإىل 

منزل والدتها خوفًا من البقاء يف منزل واحد مع ح�سام حبيب بعد امل�ساجرة بينهما؟
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طرق ال�قاية من الأمرا�ض 
املعدية وكيفية انتقالها

الأمرا�ض املعدية هي الأمرا�ض التي ميكن اأن تنتقل من �شخ�ض اإىل اآخر، 
اأو من م�شادر التلوث املختلفة اإىل الإن�شان، وقد يكون هذا امل�شدر �شخ�شاً 
م�شاباً باملر�ض، اأو حيواناً م�شاباً، كما ميكن اأن حتدث الإ�شابة اأي�شاً نتيجة 
اأو  اأو التعّر�ض لعوامل بيئية حتتوي على فرو�شات  تناول الطعام امللوث، 

بكتريا اأو فطريات اأو طفيليات.
وي�شاحب الإ�شابة بالأمرا�ض املعدية ظهور اأعرا�ض عديدة، منها: ارتفاع 
درجة حرارة اجل�شم، فقدان ال�شهية وال�شعور ب�شعف عام يف اجل�شم، ف�شاًل 
ب�شكل جيد،  احل��رك��ة  ال��ق��درة على  وع��دم  الع�شالت  ب���اآلم يف  ال�شعور  ع��ن 

و�شعوبة التنف�ض...

 طرق انتقال الأمرا�ض املعدية
ميكن انتقال الأمرا�ض املعدية بعدة طرق، منها:

مثل  املبا�شر  الحتكاك  اأو  اللم�ض  طريق  عن  وذل��ك  املبا�شر:  الت�شال   -
م�شافحة املري�ض.

ن��اق��ل للمر�ض مثل  اأو  امل��ب��ا���ش��ر: ويتطلب وج���ود ح��ام��ل  الت�����ش��ال غ��ر   -
الناقالت بالهواء.

- تناول املاء اأو الطعام امللوث.
- التعّر�ض لع�شات اأو ل�شعات احليوانات واحل�شرات، اأو مالم�شة اإفرازاتها 

اأو ف�شالتها.
- مالم�شة الأ�شطح امللوثة.

طرق الوقاية من الأمرا�ض املعدية
وللوقاية من الأمرا�ض املعدية، ميكن اتباع عدد من الإر�شادات، وهي:

على  ثانية   20 ملدة  وال�شابون  باملاء  متكرر،  ب�شكل  اليدين  غ�شل   -  1
الأقل.

الأ�شنان  كفر�شاة  الآخرين،  مع  ال�شخ�شية  املقتنيات  م�شاركة  عدم   -  2
واملنا�شف و�شفرات احلالقة واملناديل ومق�شات الأظافر؛ لأنَّ هذه الأدوات 
والفرو�شات  بالبكتريا  ال��ع��دوى  ان��ت��ق��ال  م�����ش��ادر  اأح���د  ت��ك��ون  اأن  ميكن 

والفطريات.
العط�ض. اأو  ال�شعال  عند  الفم  تغطية   -  3

نقل  ي�شبب  ذلك  لأنَّ  باليدين؛  والأن��ف  والأذن  العينني  مل�ض  عدم   -  4
امليكروبات اإىل داخل اجل�شم ب�شهولة، وبالتايل انت�شار العدوى.

تنمو على جميع  امليكروبات  لأنَّ  الآمنة؛  الطهي  ا�شتخدام ممار�شات   -  5
�شاعتني  بعد  الثالجة  الأط��ع��م��ة يف  م��ن حفظ  ب��د  ل  ل��ذا  الغذائية،  امل���واد 

من التح�شر، حيث ي�شاعد التربيد على اإيقاف منو معظم امليكروبات.
تنتقل  التي  العدوى  تعدُّ  اإذ  احليوانات،  مع  بحذر  التعامل  �شرورة   -  6
اإجراء  ال�����ش��روري  ل��ذا م��ن  اإىل الإن�����ش��ان الأك���رث �شيوعاً،  م��ن احل��ي��وان��ات 
والتاأكد  املنزل،  تربيتها يف  يتم  التي  الأليفة  للحيوانات  فحو�ض منتظمة 

من ابتعاد الأطفال ال�شغار عن براز احليوانات.

ماذا تعرف عن قوة ن�سيج العنكبوت ؟
اإن اخليط الذي ين�شجه العنكبوت اأقوي بكثر من �شلك م�شنوع من 

الفولذ له �شمك خيط العنكبوت نف�شه .
كم هي �سرعة النظام ال�سم�سي ؟

الف�شاء  يف  يجري  الأر����ض  ه��ذه  اليه  تنتمي  ال��ذي  ال�شم�شي  النظام 
ب�شرعة 400 كيلو مرت يف الثانية الواحدة 

متى ظهر اأول قط على وجه الب�سيطة ؟
يقدر العلماء ان اأول قط ظهر على وجه الر�ض قبل 40 مليون عام 

يف الع�شر ال�شخري الدنى. 

�شرعته  تبلغ  حيث  ال�شقر  هو  املخلوقات  واأ�شرع  الفهد  هو  الأر�ض  على  احليوانات  اأ�شرع  اأن  تعلم  • هل 
اأثناء انق�شا�شه على فري�شته من اجلو حوايل 360 كلم يف ال�شاعة. 

 21 اإىل  واأن منها من ي�شل طولها  الأفاعي،  نوع خمتلف من   2000 اأكرث من  العامل  اأن يف  تعلم  • هل 
مرتاً وت�شمى هذه الأفعى )الأناكندة( وهي تعي�ض يف اأمركا اجلنوبية، وهناك حية هي الأق��وى يف العامل 
اأمتار، وهي تعي�ض يف اأمركا الو�شطى واجلنوبية،   5 اأن طولها ل يتجاوز  اأفعى )البوا املفرت�شة( مع  وهي 
وكذلك هناك اأفعى الكوبرا اخلطرة واحلية ذات الأجرا�ض املا�شية الظهر التي تعترب اأثقل الأفاعي ال�شامة 
اأقل  يف  نف�شه  ي��وؤذي  اأن  بدون  حاد  �شكني  حافة  طول  على  يزحف  اأن  ي�شتطيع  احللزون  اأن  تعلم  هل   •
�شيء. يف احلقيقة احللزون هو خملوق عجيب بطرق عدة. فهو ل ي�شيع، فلديه فطرة تر�شده بالعودة اإىل 
خمبئه مهما جتول بعيداً، ومع اأن احللزون قد يزن اأقل من 15 غ، فهو ي�شتطيع اأن يجر خلفه وزناً قد ي�شل 
450 غ. واحللزون الذي يعي�ض يف ال�شدفة له ج�شم يتالءم مع لفة ال�شدفة، وله ع�شالت  اإىل اأكرث من 
اإ�شافية عندما يكون  قوية متكنه من جر ج�شمه بكامله داخل ال�شدفة عندما يحيق به اخلطر. وكوقاية 

اجل�شم يف ال�شدفة، هناك قر�ض قرين عند الطرف يغلق الفتحة باإحكام. 
خالل  ين�شط  اأنه  فمعلوم  الفاأر،  هو  اأ�شهر  �شتة  وي�شتيقظ  اأ�شهر  �شتة  ينام  الذي  احليوان  اأن  تعلم  • هل 
الأر���ض حيث يرقد فيه  اإىل خمبئه حتت  ي��اأوي  ال�شتاء فاإنه  ال�شيف لياًل نهاراً. وعند جميء ف�شل  ف�شل 

حتى انق�شاء ف�شل ال�شتاء. 
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فوائد اليو�سفي

فاكهة اليو�شفي اأحد اأنواع الفاكهة اّللذيذة التي تعود على اجل�شم بالعديد 
الفواكه  م��ن  وه��ي  وفيتامينات جمة  م��ع��ادن  ال��ف��وائ��د، وحت��ت��وي على  م��ن 

املف�شلة خالل ال�شتاء.
وفى هذا ال�شياق، ك�شف املوقع الطبي الأمريكي )Health Line(عن 

5 فوائد مذهلة لليو�شفي، وت�شتمل الآتي:
بال�شرطان. الإ�شابة  خطر  يقلل   1-

.)C( 2- غنى بفيتامني

الكولي�شرتول. يقلل   3-
الدم. �شغط  من  يقلل   4-

الوزن. خف�ض  على  ي�شاعد   5-

فنان يخرج النار من فمه خال احتجاج لتكرمي الأ�سخا�ض الذين ماتوا من فريو�ض كورونا خال تف�سي املر�ض يف الربازيل. رويرتز

 اعتاد احد املت�شولني اأن مير على حينا كل يوم ليت�شول من اجلال�شني على املقاهي او املحال اوحتى العابرين 
مما يجودون به وبالطبع كان مير على اأماكن اخرى لندري عنها �شيئا لكنني يف يوم ما ملحته يف احد الحياء 
املعروفه يت�شول بجانب امل�شجد هنا، ويف جل�شة على احد املقاهي بني ثالثة �شبان قال احدهم ان هذا الرجل 
يت�شول يف اليوم ما يقب�شه احدنا يف ن�شف �شهر وانا واثق انه مليونر فقال �شديقاه لكنه يف النهاية مت�شول، 
لكن احدهم ا�شرع وقال رمبا يت�شنع الت�شول ويف اخر الليل يذهب لي�شرف كل ذلك على هواه .. ملاذا ل نراقبه 
انده�ض اجلميع من هذه الفكرة املجنونة التي طراأت فجاأة، فقال احدهم نعم، مل ل .. رمبا عرفنا ما يفعله بكل 

ما يت�شوله طوال النهار واعتقد ان الن الوقت متاأخر وبعد ان مير من هنا علينا ان ن�شر وراءه .
وكان لهم ما ارادوه فقد �شاروا يراقبونه بدون ان يدري حتى تعبت ارجلهم من ال�شر فقد اخذ مي�شي قرابة 
ي�شكنها  خ�شبية  واك��واخ  ع�ش�ض  وكلها  الفقراء  مب��اأوى  معروفه  منطقة  اإىل  و�شل  حتى  ويزيد  �شاعة  الن�شف 
انا�ض قاحطون .. وعندما و�شل املت�شول فعل �شيئا غريبا وعجيبا .. فقد اخذ مير على تلك الكواخ اخل�شبية 
والع�ش�ض ويخبط عليها او ينادي او ي�شفق بيده فتخرج امراأة لتمد يدها وتاأخذ بع�ض املال وت�شكره وتدعو 
له بطول العمر .. هكذا �شار احلال حتى نهاية ذلك احلي فلم مير بباب اإل ونادى على من فيه ليعطيهم ما 
فيه الن�شيب والكل يدعون له وعندما انتهى من التوزيع دخل احد الكواخ اخل�شبية ليغيب داخلها رمبا 10 
دقائق وملا هممنا بالن�شراف راأيناه يخرج علي دقات احد الطبول التي كان يقرعها �شبي �شغر مليح الوجه .. 
وخرج اجلميع اي�شا اندجموا يف غناء �شعبي جميل وبع�ض املو�شحات ثم اقاموا ما ي�شبه حلقات الذكر يف املولد 
..فان�شرفنا من هناك ونحن منده�شني من ذلك املت�شول وكلنا ت�شاوؤلت عما راأيناه لذا كررنا ما قمنا به لعدة 
اأو رجال م�شنون ومقعدون وينتهي  الفقراء ومعظمهم �شيدات  ايام وكلها مت�شابهة يت�شول ليعطي اهل حيه 

يومه ب�شهرة و�شط ذلك اجلمع الذي يعتربه ابا روحيا لهم .

ت�شاعد يف  اأن  امل�شي ميكن  �شرعة  اأن  درا�شة جديدة  ك�شفت 
اخلرف،  فيها  مبا  قاتلة  باأمرا�ض  الإ�شابة  بخطر  التنبوؤ 

قبل عقود من ظهور الأعرا�ض.
اأن  الباحثني  م��ن  فريق  اكت�شف  ميل"،  ل�"الديلي  ووف��ق��اً 
اأدم��غ��ة واأج�����ش��اد الأ���ش��خ��ا���ض ال��ذي��ن مي�شون ب��ب��طء، ت�شيخ 
ب�شرعة اأكرب مع بلوغهم 45 عاما، مقارنة بغرهم ومتيل 
حالة  يف  تكون  اأن  اإىل  املناعي  واجل��ه��از  والأ���ش��ن��ان  الرئتان 

اأ�شواأ.
 :Duke وقالت لني را�شمو�شن عاملة الأع�شاب يف جامعة
"الأمر املذهل حقا هو اأن هذا يحدث لدى من هم يف �شن 

45 عاما، ولي�ض لدى مر�شى ال�شيخوخة".

اأن���ه ق��د تكت�شف ع��الم��ات اعتالل  واأو���ش��ح��ت را���ش��م��و���ش��ن، 
ب�شيط  اخ��ت��ب��ار  خ���الل  م���ن  ال��ع��م��ر،  منت�شف  يف  ال�����ش��ح��ة 
امل�شي  اأن  وج��دت  الدرا�شة  اإن  البحث  فريق  وق��ال  للم�شي. 
البطيء ميثل عالمة م�شكلة �شحية قبل عقود من العمر.

�شملت  طويلة،  درا���ش��ة  من  بيانات  اإىل  الدرا�شة  وا�شتندت 
اأفراد ولدوا خالل عام واحد يف دونيدن بنيوزيلندا   904

وحلل الباحثون حياتهم باأكملها حتى بلوغهم 45 عاما.
امل�����ش��ي كمقيا�ض  وم��ن��ذ ف����رتة ط��وي��ل��ة، ت�����ش��ت��خ��دم ���ش��رع��ة 
اأن  لل�شحة وال�شيخوخة لدى مر�شى ال�شيخوخة. وميكن 
ملر�ض  الطفولة  برنامج فح�ض  اإط��الق  اإىل  النتائج  ت��وؤدي 

الزهامير، وغرها من احلالت التي تهدد احلياة.

امل�شي البطيء قد يت�شبب يف اأمرا�ض قاتلة!


