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كيف ت�صاهم بتوعية اأطفالك عن العن�صرية ؟
مينيابولي�س  مدينة  يف  ال�شرطة  ي��د  على  اأ���ش��ود  رج��ل  مقتل  �شلط 
الأمريكية ال�شوء على العن�شرية يف خمتلف اأنحاء العامل. اإذن كيف 

يجب اأن يتحدث الآباء مع اأطفالهم ب�شاأن هذا املو�شوع املعقد؟  
امل�شارك  واملدير  الأفريقية  الدرا�شات  اأ�شتاذة  اأبراكو  جوزيفني  جيب 
جامعة  يف  واملحا�شرة  برلني  يف  التمييز  م��ن  اخل��ايل  التعليم  ملعهد 
اأهم  بع�س  ع��ن  العا�شمة،  يف  التطبيقية  للعلوم  ���ش��ال��وم��ون  األ��ي�����س 

الأ�شئلة امللحة يف هذا ال�شاأن.
ف����رداً ع��ل��ى ال�����ش��وؤال ع��ن كيفية ال��ت��ح��دث م��ع ال��ط��ف��ل ع��ن الأح����داث 
يف  ال�شرطة  ي��د  على  فلويد  ج��ورج  مقتل  عقب  املتحدة  ال��ولي��ات  يف 
مينيابولي�س، اأعربت اأبراكو عن اعتقادها اأنه يجب عدم طرح ق�شية 

العن�شرية كثرياً بناء على حادثة بعينها.
وتقول: "الو�شع يف الوليات املتحدة لي�س جديدا اأو فريدا. اإن حادث 
القتل هذا لي�س �شوى غي�س من في�س.. من املهم التحدث مع الطفل 
يف ق�شية العن�شرية ب�شكل عام والتي ميكن اأن تكون احلادثة احلالية 

بالطبع نقطة بداية لها".
وفيما يتعلق ب�شوؤال عن مدى ا�شتيعاب الأطفال ال�شغار للعن�شرية، 
تقول اأبراكو اإن الأطفال ي�شبحون على دراية باأين يقفون يف الت�شل�شل 
الهرمي يف مرحلة مبكرة للغاية، وهذا فيما يتعلق بانتمائهم ملجموعة 

مميزة اأو جمموعة مقموعة.

حتذير من اال�صتخدام املفرط ملواد التعقيم
املفرط  ال���ش��ت��ع��م��ال  م���ن  امل��خ��اط��ر  لتقييم  الحت�����ادي  امل��ع��ه��د  ح���ذر 
ال��ك��ورون��ا، حيث  زم��ن  امل��ن��زل حتى يف  التعقيم يف  وم���واد  للمطهرات 

ي�شكل ذلك بيئة مثالية لتكاثر كائنات دقيقة ذات مقاومة.
واأ�شاف املعهد الأملاين اأن املطهرات ومواد التعقيم ل تقتل البكترييا 
ال�شارة فح�شب، بل تق�شي على البكترييا النافعة اأي�شاً، التي تعمل 

على تقوية جهاز املناعة.
املطهرات  الكثري من  الفعالة يف  امل��واد  تت�شبب  ذل��ك،  اإىل  وبالإ�شافة 
الإ�شابة  ف���ر����س  م���ن  وت���ع���زز  اجل���ل���د  اإج����ه����اد  ال��ت��ع��ق��ي��م يف  وم������واد 

باحل�شا�شية.
بتو�شية من  اإل  التعقيم  وم���واد  امل��ط��ه��رات  ا���ش��ت��خ��دام  ي��ج��وز  ل��ذا ل 
الطبيب، كما هو احلال عند وجود �شخ�س م�شاب بعدوى يف املنزل، 
الب�شيطة  ال�شحية  ب��ال��ت��داب��ري  الل���ت���زام  الأ���ش��ح��اء  ي��ك��ف��ي  ح��ني  يف 
الأ�شطح  وتنظيف  وال�شابون  باملاء  اليدين  غ�شل  على  املواظبة  مثل 

ومقاب�س الأبواب بانتظام بوا�شطة املنظفات املنزلية العادية.

ملاذا يتمرد ال�صباب على ارتداء الكمامة؟  
ينتهك  رائ���ع،  والظهور مبظهر  ل���أوام��ر  الإذع���ان  لعدم  يف حم��اول��ة 
الأماكن  يف  الكمامات  ارت���داء  تتطلب  التي  القواعد  ال�شباب  بع�س 

العامة وي�شغطون على اأ�شدقائهم ليحذوا حذوهم.  
الأملانية:  ميونخ  مدينة  من  ليبمان  ك��ريا  الأ�شرية  املعاجلة  وتقول 
"ب�شكل عام يرف�س ال�شباب �شغار ال�شن كل �شيء مطلوب منهم عمله 
اأ�شا�شاً يف فرتة البلوغ". فكلما ي�شر الآباء على اأن يفعل هوؤلء ال�شباب 
�شيئا ما، زاد احتمال اأن يفعلوا العك�س متاماً. وتقول ليبمان: "وهكذا 
�شعورهم  ال�شباب لإظهار  لكثري من  رائعة  الكمامة هي طريقة  فاإن 
الذي يعني قولهم /اأنا �شد هذا/، حيث يكت�شب ال�شاب الأكرث جراأة 
يف املجموعة ال�شمعة الأكرب". وهناك عن�شر اآخر وهو اأن الكثري من 
الآخرون  ينظر  وكيف  اخلارجي  مبظهرهم  مهتمون  ال�شباب  ه��وؤلء 
اأف�شل.  نحو  على  الوجه  يبدو  لكي  منا�شبة  لي�شت  والكمامة  لهم، 
يكون من  املظهر،  على  اأك��رث  اإن�شتغرام  تطبيق  يركز  وخا�شة عندما 
البلوغ،  "خ�ل فرتة  قائلة:  ليبمان  وتو�شح  اإخفائه.  قبول  ال�شعب 
الت�شرفات  عن  امل�شوؤول  امل��خ  يف  اجل��زء  اإىل  الو�شول  تقريباً  ي�شعب 
والأفكار املنطقية واملعقولة". ويجب على الآباء، على اجلانب الآخر، 
اأن ي�حظوا ما اإذا كانوا هم اأنف�شهم مثال يحتذى به لرتداء الكمامة، 
هل يدخلونها يف حياتهم اليومية؟ اأم هل يعربون عن غ�شبهم لأنهم 

ل ي�شتطيعون التنف�س خ�ل ارتدائها؟

اخلميس    18   يونيو   2020  م    -   العـدد   12964  
Thursday     18    June   2020  -  Issue No   12964

االأطفال واملراهقون اأقل 
عر�صة للإ�صابة بكورونا

كوفيد19-  الإ�شابة مبر�س  الع�شرين خطر  �شن  دون  الأ�شخا�س  يواجه 
اأقل بن�شبة %50 من بقية فئات املجتمع، على ما اأظهرت عملية حماكاة 
تظهر  ل  بالفريو�س  امل�شابني  ال�شباب  من   80% اأن  اإىل  اأ�شارت  جديدة 

عليهم اأعرا�س.
احلكومات  مدي�شني"،  "نيت�شر  جملة  يف  ن�شرت  التي  ال��درا���ش��ة،  وت�شاعد 
تتعر�س ل�شغوط كبرية لفتح  واأنها  التالية خ�شو�شاً  اتخاذ اخلطوات  يف 

املدار�س واجلامعات املغلقة منذ بدء انت�شار اجلائحة.
احلارة،  املناطق  وط��ب  ال�شحية  للنظافة  لندن  كلية  يف  اخل���رباء،  وو�شع 
مناذج لنتقال عدوى كوفيد19- بال�شتناد اإىل العمر وبال�شتعانة ببيانات 
كندا  عن  ف�شً�  و�شنغافورة،  واليابان  واإيطاليا  ال�شني  هي  دول  �شت  من 

وكوريا اجلنوبية.
الإ�شابة  م��ع��دلت  �شابقة ح��ول  اأب��ح��اث��اً  اأي�����ش��اً  الع��ت��ب��ار  العلماء يف  واأخ���ذ 
وحدة الأعرا�س. وقدر الفريق اأن الأ�شخا�س دون �شن الع�شرين يواجهون 
ل�إ�شابة  الع�شرين  �شن  فوق  هم  الذي  اأولئك  من   50% ب�  اأقل  خطرا 

بالفريو�س.
فقد  بالعمر،  ارت��ب��اط  الأع��را���س على  يف  كبرياً  تفاوتاً  اأي�شاً  وج��دوا  وه��م 
تظهر اأعرا�س على %21 فقط من امل�شابني بني �شن العا�شرة والتا�شعة 

ع�شرة يف مقابل %69 ملن هم فوق �شن ال�شبعني.
عا�شمة   146 يف  كوفيد19-  انت�شار  ذلك مبحاكاة  بعد  الباحثون  وق��ام 

عرب العامل ملعرفة تاأثري اإغ�ق املدار�س على هذا النت�شار.

ما هي متلزمة رائحة ال�صمك؟
رائ��ح��ة كريهة  ان��ب��ع��اث  البع�س م��ن  ي��ع��اين 
من ج�شمهم ت�شبه رائحة ال�شمك الفا�شد. 
ال�شوؤال  هذا  ل�إجابة عن  ذلك؟  �شبب  فما 
اإن  ال�شحية  للتوعية  الحت��ادي  املركز  قال 
رائحة  مت�زمة  با�شم  تعرف  احلالة  ه��ذه 
ال�����ش��م��ك، وه���ي خ��ل��ل اأي�����ش��ي وراث�����ي ن���ادر. 
واأو�شح املركز اأن �شبب اخللل نق�س يف اإنتاج 
احلاوي   3 الأوك�شجينيز  "اأحادي  اإن���زمي 
مادة  حتويل  على  يعمل  ال��ذي  للف�فني"، 
بع�س  ه�شم  بعد  اأمني"،  ميثيل  "ث�ثي 
اأمني،  ميثيل  ث�ثي  اأك�شيد  اإىل  الأغ��ذي��ة، 
تراكم  ع��ل��ى  الن����زمي  نق�س  يعمل  ول��ذل��ك 
واإفرازه  اجل�شم  يف  اأمني"  ميثيل  "ث�ثي 
عليهم  والزفري م�شفياً  والبول،  العرق،  يف 
ويعد  الفا�شد.  ال�شمك  رائحة  ت�شبه  رائحة 
ق��ي��ا���س ن�����ش��ب��ة ال��ث���ث��ي م��ي��ث��ي��ل اأم����ني اإىل 
ن�شبة اأك�شيد الث�ثي ميثيل اأمني يف البول 
املر�س،  لت�شخي�س  ال��ن��م��وذج��ي  الخ��ت��ب��ار 
املر�س  ح���دة  زي����ادة  ت��ع��ن��ي  الن�شبة  ف���زي���ادة 
اليوم  ع����ج  ي��وج��د  ول  �شحيح.  وال��ع��ك�����س 
ول��ك��ن مي��ك��ن تخفيف حدة  امل���ر����س،  ل��ه��ذا 
الرائحة بتجنب تناول البي�س، والأ�شماك، 
املحتوية  والأغ��ذي��ة  اللحوم،  اأن���واع  وبع�س 
والنيرتوجني،  والكارنتني،  الكولني،  على 
والكربيت مثل اأح�شاء احليوان، والبقوليات، 

والكرنبيات، ومنتجات ال�شويا.

جتنبي بدانة اأطفالك يف 
احلجر املنزيل بهذه الو�صفات �ص 23

ما اأهمية اليود 
للج�صم؟

بافاريا  ب��ولي��ة  امل�شتهلك  ح��م��اي��ة  م��رك��ز  ق���ال 
الأملانية اإن اليود يتمتع باأهمية كبرية لل�شحة، 
حيث حتتاج اإليه الغدة الدرقية لأداء وظيفتها 

املتمثلة يف تن�شيط عملية الأي�س.
البالغ يحتاج  ال�شخ�س  اأن ج�شم  املركز  واأو�شح 
اإىل اليود بجرعة يومية تبلغ 200 ميكروغرام، 
يف ح��ني ت���زداد ه��ذه اجل��رع��ة قليً� ل��دى املراأة 

خ�ل فرتتي احلمل والر�شاعة.
باليود يف ملح  الغنية  الغذائية  امل�شادر  وتتمثل 
والأ�شماك  الأل��ب��ان  ومنتجات  ال��ي��ودي  الطعام 
والرجنة(  وامل���اك���ري���ل  )ك��ال�����ش��ل��م��ون  ال��ب��ح��ري��ة 

وفواكه البحر.

اأن فيتامني  ببال الكثريين  يخطر  ل  قد  الأدوي��ة:   -  1
بالقلق  بالنوم وقد ي�شيبه  اأو دواء ما ل ع�قة له  معني 
اإفراز  يف  تت�شبب  الطبية  العقاقري  فبع�س  الليل.  ط��وال 
مادة  على  يحتوي  وبع�شها  اجل�شم  يف  معينة  هورمونات 
الكافيني التي توؤثر على اخل�يا الع�شبية ب�شكل مبا�شر 
النوم، لذا فاإن احلر�س على معرفة  وت��وؤدي ل�شطرابات 
حمتويات وتاأثريات اأي عقار تتناوله، مهما كان �شرورية 

للتمتع بنوم هادئ.
من  بقطعة  البع�س  ين�شح  ال��داك��ن��ة:  ال�شوكولتة   -  2
اأحما�س  على  لحتوائها  للنوم  الذهاب  قبل  ال�شوكولتة 
اأمينية لها تاأثري مهدئ على اجل�شم، لكن الأمر قد ياأتي 
ح�شا�شية  لديهم  ال��ذي��ن  الأ�شخا�س  على  عك�شي  بتاأثري 
�شديدة جتاه الكافيني والذين ميكن اأن يحرمهم فنجان 

قهوة يف اخلام�شة ع�شراً من النوم طوال الليل.
هل ت�شعر ب�شي�ن الأنف وحرقان  املنزلية:  الأتربة   -  3
ال��ع��ني مب��ج��رد دخ��ول��ك لل�شرير رغ��م اأن���ك ل ت��ع��اين من 
اإذن مما  اأو نوع معني من احل�شا�شية؟ رمبا تعاين  ال��ربد 
فيها  تت�شبب  وال��ت��ي  املنزيل"  الأث���اث  ب�"ح�شا�شية  يعرف 
ذرات الرتاب الرقيقة على الو�شادة اأو الفرا�س اأو ال�شجاد.

يبذلون  وم���ن  ال��ري��ا���ش��ي��ون  ي��ح��ت��اج  ال���ن���وم:  ك���رثة   -  4
اأم���ا م��ن ل  اأك���رث،  ن��وم  ك��ب��رياً، ل�شاعات  جم��ه��وداً ع�شلياً 
يبذل اأي جمهود طوال النهار ويحر�س على القيلولة، ول 
ميكنه النوم ليً� فهو ل يعاين من ا�شطرابات النوم بل اإن 
ج�شمه بب�شاطة مل يعد بحاجة للنوم. وين�شح اخلرباء يف 
هذه احلالت بالتوقف عن القيلولة وتاأخري وقت الذهاب 

للنوم وحماولة بذل جهد بدين خ�ل اليوم.
املو�شيقى  عك�س  ع��ل��ى  وال��ك��م��ب��ي��وت��ر:  ال��ت��ل��ي��ف��زي��ون   -  5

الهادئة، ل ي�شلح التليفزيون كو�شيلة م�شاعدة على النوم 
التوتر.  التي تبعث على  الأخبار  اأو  اأف�م احلركة  خا�شة 
قبل  الكمبيوتر  �شا�شة  اأم��ام  اجللو�س  اإن  اخل��رباء  ويقول 
النوم مبا�شرة يوؤدي ل�شعوبة النوم وين�شحون على الأقل 

بتخفي�س درجة اإ�شاءة ال�شا�شة يف الفرتات الليلية.
قد  الأ�شنان  طبيب  اأن  الكثريون  ي�شتبعد  الأ�شنان:   -  6
ي��ك��ون ل��دي��ه احل��ل مل�شك�ت ا���ش��ط��راب ال��ن��وم، لكن م��ا ل 
والتي ل ميكن  والأ�شنان  الفك  ت�شنجات  اأن  هو  يدركونه 
هدوء  ع��ل��ى  اأي�����ش��اً  ت��وؤث��ر  الأح���ي���ان،  بع�س  يف  م�حظتها 

النوم.
جيدة  و�شيلة  ع��ادة  الريا�شة  الريا�شة:  يف  املبالغة   -  7
ل��شتمتاع بنوم هادئ، لكن اختيار الوقت اخلاطئ لها قد 
قبل  العنيفة  الريا�شة  فممار�شة  �شلبية.  بتاأثريات  ياأتي 

�شاعتني من النوم غري حمبذة على الإط�ق.
الكريهة: عدم تهوية غرفة النوم يوؤدي اإىل  الروائح   -  8
القدرة  اأ�شباب عدم  اأهم  بها وهو من  الهواء  عدم جتديد 
ن��ق��ي وروائ�����ح غري  ه����واء غ��ري  يت�شبب يف  اإذ  ال��ن��وم  ع��ل��ى 

حمببة.
النوم  ت�شاعد على  التدفئة اجليدة  الأغطية:  كرثة   -  9
الأغطية  ا�شتخدام عدد كبري من  املبالغة يف  الهادئ لكن 

ياأتي بنتيجة عك�شية.

خماطر مرعبة 
اأب��ح��اث ح���ول اجللو�س  اأمل����ان اإىل ن��ت��ائ��ج  ت��و���ش��ل ب��اح��ث��ون 
لفرتات طويلة على اجل�شم. واأث��ارت النتائج الذعر لدى 
الباحثني وخا�شة مدى تاأثرياتها ال�شلبية الوا�شحة على 

م�شتويات ال�شكر يف الدم.

اأجرى فريق باحثني من املعهد الأملاين للتاأهيل الريا�شي 
لفرتات  اجللو�س  اأ���ش��رار  ع��ن  اأب��ح��اث��اً  كولونيا  جامعة  يف 
طويلة على �شحة الإن�شان. وقام الباحثون بدرا�شة ن�شبة 
ال��دم يف اجل�شم، لأن��ه ميثل دل��ي��ً� ه��ام��اً على مدى  �شكر 
وال�شرب.  الأكل  امل�شتقاة من  الطاقة  ا�شتفادة اجل�شم من 
من  اجل�شم  يف  وامل���اء  ال��ده��ون  ن�شب  ب��اأخ��ذ  العلماء  وق���ام 

الأ�شخا�س الذين اأجريت التجارب عليهم.
وبعد ذلك مت و�شع الأ�شخا�س يف اأماكن للجلو�س وطلب 
منهم قراءة الكتب اأو ا�شتعمال الإنرتنت، ومل ُي�شمح لهم 
الأثناء  ه��ذا  ويف  متتالية.  �شاعات  خم�شة  مل��دة  بالوقوف، 
ذلك  وبعد  منتظمة.  ف��رتات  يف  القلب  نب�شات  قيا�س  مت 
ُطلب من الأ�شخا�س تناول الطعام ومن ثم اإكمال عملهم 
خماوف  واأك���دت  وا�شحة  كانت  الدرا�شة  نتائج  اجللو�س. 
الأ�شخا�س  ال��دم يف  ال�شكر يف  ن�شبة  ارتفعت  اإذ  الباحثني، 
اإىل  ت�شل  عالية  بن�شبة  عليهم  التجارب  اأج��ري��ت  ال��ذي��ن 
م�����ش��ت��وى م��ر���س ال�����ش��ك��ري، وذل����ك ب��ع��د ي���وم خ���ال متاماً 
اجللو�س  ف��رتة  قطع  حالة  ويف  احل��رك��ة.  اأو  الن�شاط  م��ن 
مبمار�شة متارين ريا�شية اأو امل�شي يقل م�شتوى ال�شكر يف 
الدم اإىل الثلث. عن ذلك يقول الدكتور اإنغو فروبوزه من 
باأنه  الريا�شي يف جامعة كولونيا  للتاأهيل  الأمل��اين  املعهد 
ُذعر بعد م�شاهدته النتائج، لأنه اإذا بقي املرء دون حركة 
معدلت  اإىل  ترتفع  دم��ه  يف  ال�شكر  ن�شبة  اأن  يعني  فهذا 
والطعام مل  عالية ج��داً، وذل��ك لأن اجل�شم يبقى متوتراً 

ُيه�شم ب�شورة جيدة.
ون�����ش��ح خ����رباء امل��ع��ه��د الأمل�����اين مب��م��ار���ش��ة ح��د اأدن����ى من 
لتفادي  وامل�شي،  امل�شعد  بدًل عن  الدرج  الن�شاط، ك�شعود 

اأمرا�س ال�شكر وال�شمنة.

ملاذا يتوجب علينا غلق 
غطاء املرحا�ض للحد 

من تف�صي كورونا؟
�شددت درا�شة ن�شرت موؤخرا على 
اإح��ك��ام غ��ط��اء املرحا�س  ���ش��رورة 
للحد من انت�شار مر�س كوفيد-

من  اأك��رث  ب��ه  اأ�شيب  ال��ذي   19
العامل  اأنحاء  يف  م�يني  ثمانية 
العدوى  ت�شاعد  م��ع  الآن،  حتى 
والوليات  ال�تينية  اأم��ريك��ا  يف 
ملوجة  ال�شني  وتعر�س  املتحدة، 

جديدة من التف�شي.
ميل"  "ديلي  �شحيفة  وبح�شب 
درا�شة  خل�شت  فقد  الربيطانية، 
غطاء  اإغ�������ق  اأن  اإىل  ج���دي���دة 
دفع  التربز، وقبل  بعد  املرحا�س 
الف�ش�ت باملاء، يحد من انت�شار 

فريو�س كورونا امل�شتجد.
ووف���ق���ا ل���درا����ش���ة ج��ام��ع��ة ياجنو 
كورونا  ف��ريو���س  ف���اإن  ال�شينية، 
ل��دي��ه ق���درة ع��ل��ى ال��ت��ح��م��ل، وقد 
يبقى حيا عرب رحلته يف اجلهاز 
حالت  ويف  ل���إن�����ش��ان،  اله�شمي 
كثرية ميكن العثور عليه يف براز 
اأ�شابيع  بعد  بالفريو�س،  امل�شاب 

من زوال الأعرا�س.
الربيطانية  ال�شحيفة  وذك����رت 
من  ل��ل��ت��خ��ل�����س  امل�������اء  ����ش���ب  اأن 
الف�ش�ت يف املرحا�س قد ينجم 
ع��ن��ه رذاذ ي��رت��ف��ع ن��ح��و م��رت عن 
م�����ش��ت��وى امل����اء، وق���د ي��ح��م��ل هذا 

الرذاذ فريو�س كورونا.
وق�����د ي�����ش��ي��ب ه�����ذا ال��������رذاذ من 
لحقا  امل�����رح�����ا������س  ي�������ش���ت���خ���دم 
على  ي�شتقر  ق��د  اأو  ب��ال��ف��ريو���س 
اأو �شنبور املياه  مقاب�س الأب��واب 
الأ���ش��ط��ح، ح�شبما  م��ن  اأو غريها 

تقول الدرا�شة.
اإغ�ق  باإحكام  الباحثون  واأو�شى 
للتخل�س  امل��اء  �شب  قبل  الغطاء 

من الف�ش�ت.
وكانت درا�شات عدة اأ�شارت اإىل اأن 
ميكنه  امل�شتجد  ك��ورون��ا  ف��ريو���س 

النتقال عرب الرباز.
اإىل ما هو معروف عن  وا�شتنادا 
فريو�شات كورونا امل�شابهة، يقول 
اإن فريو�س  خ��رباء يف الأم��را���س 
كورونا امل�شتجد ينت�شر بالأ�شا�س 
اأو  بني الب�شر عن طريق ال�شعال 
�شخ�س  براز  العط�س، وم�م�شة 
تنقل  اأن  اأي�������ش���ا  مي��ك��ن  م�����ش��اب 

العدوى.

اأ�صباب غري متوقعة ت�صرق النوم من عينيك!

م�س�ؤولية  الع�سبي  ال�سغط  يحمل  ما  غالبًا 
ال��ع��دي��د من  ال��ن���م، لكن ه��ن��اك  ا���س��ط��راب��ات 
بال  على  يخطر  ال  ال��ت��ي  االأخ���رى  االأ���س��ب��اب 
الكثريين منا اأنها قد "ت�سرق" الن�م من عي�نهم. 
عناء  رحلة  عليك  ي�فر  االأ�سباب  هذه  معرفة 

ط�يلة.
م�سكالت  يف  الن�م  وا�سطرابات  قلة  تت�سبب 
وقد  كله  اجل�سم  وب�ظائف  الدم�ية  بالدورة 
ت�ؤدي اأحيانًا اإىل االإ�سابة باالكتئاب. وبعيدًا 

عن القلق والت�تر، هناك العديد من 
املت�قعة  غري  االأخ���رى  االأ�سباب 

والتي  ال��ن���م  قلة  ت�سبب  التي 
ف�ك��س  جملة  ا�ستعر�ستها 

االأملانية وهي:
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�ش�ؤون حملية
كلية الرتبية بجامعة االإمارات تناق�س اأطروحة دكت�راة عن بعد

االأن�صطة اللمنهجية وال�صعور باالأمان وعلقات االأقران تعزز  �صعور الطلبة املراهقني باالنتماء للمدر�صة

ريادتها بتاأ�سي�س من�ذج رائد مل�اجهة االأزمات

االأكادميية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري يف ال�صارقة تنجح بتطبيق تكنولوجيا التعلم عن بعد

جامعتا هرييوت وات وال�صارقة توا�صلن اأبحاثهما الإنتاج جهاز مبتكر للك�صف عن كورونا

•• العني-الفجر

اأج�����ازت ك��ل��ي��ة ال��رتب��ي��ة ب��ج��ام��ع��ة الإم�����ارات 
بعد  دكتوراة عن  اأطروحة  املتحدة  العربية 
قدمتها الباحثة وفاء حممد علي الزعرتي 
م���ن ق�����ش��م اأ����ش���ول ال��رتب��ي��ة ب���ع���ن���وان: اأثر 
املراهق  الطالب  �شعور  على  املدر�شي  املناخ 
بطريقة  درا���ش��ة  امل��در���ش��ة:  اإىل  ب��الن��ت��م��اء 
امل��ن��ه��ج امل��خ��ت��ل��ط، ب���اإ����ش���راف ال��دك��ت��ور علي 
امل�شارك  الرتبية  اأ���ش��ول  اأ�شتاذ   - اإبراهيم 
وم�شاعد العميد للبحث العلمي والدرا�شات 
املناق�شة  اأع�����ش��اء جل��ن��ة  ال��ع��ل��ي��ا، وب��ح�����ش��ور 
ال��ت��ي �شمت الأ���ش��ت��اذ ال��دك��ت��ور داي��ف��د هال 
باململكة  اإك�شتري  بجامعة  ال��رتب��ي��ة  اأ���ش��ت��اذ 
دويار  اإبراهيم  الدكتور  والأ�شتاذ  املتحدة، 
اأ�شتاذ الرتبية بجامعة الإمارات، والدكتورة 
ريت�شيل تكريتي رئي�س ق�شم املناهج وطرق 
الإمارات،  جامعة  الرتبية  بكلية  التدري�س 
وعدد من اأع�شاء الهيئة التدري�شية وطلبة 

اجلامعة عن بعد.
وهدفت الدرا�شة اإىل اكت�شاف عوامل املناخ 
املدر�شي التي قد توؤثِّر على اإح�شا�س الطلبة 
با�شتخدام  للمدر�شة  بالنتماء  املراهقني 
نظرية البيئة املدر�شية كاإطار عام لتف�شري 
نتائج الدرا�شة والتي ترى باأن املدر�شة نظام 
م�شغر ي��وؤث��ر وي��ت��اأث��ر ب��الأن��ظ��م��ة الأخ���رى 

باملجتمع. 
نظام  ب��اأن  حممد  وف��اء  الباحثة  واأو�شحت 
املتحدة  العربية  الإم��ارات  التعليم يف دول��ة 
متزايًدا  اهتماما  ُي��ويل  ن�شق  �شمن  يعمل 
ال��ط��ل��ب��ة وذل����ك مت��ا���ش��ي��اً مع  واأداء  ب��ن��ت��ائ��ج 
للدولة  ال��وط��ن��ي��ة  الأج����ن����دة  م�����ش��ت��ه��دف��ات 
2021 ومتطلبات التناف�س العاملي لتقدمي 
الإمارات.  لطلبة  الأول  الطراز  من  تعليم 
الع�قة  طبيعة  اأن  اإىل  الدرا�شة  وتو�شلت 
بني املعلم والطالب، والمتحانات املتكررة، 
العدواين  وال�����ش��ل��وك  ال��درا���ش��ي��ة،  وامل��ن��اه��ج 
الرئي�شية  الأ���ش��ب��اب  ك��ان��ت  الطلبة  لبع�س 
املراهقني  بع�س  رغبة  نق�س  وراء  الكامنة 

و���ش��ع��وره��م ب�شعف  امل��در���ش��ة،  اإىل  ال��ذه��اب 
الع�قات  كانت  وباملقابل،  اإليها.  النتماء 
الإيجابية بني الأقران، والح�شا�س بالأمن 
اأ�شباباً  ال��شفية  والأن�شطة  وال�ش�مة، 
جتعلهم ي�شعرون بالنتماء اإىل مدر�شتهم. 
اإحاطة  اأه��م��ي��ة  اإىل  ال��درا���ش��ة  اأو���ش��ت  وق��د 
ال�شيا�شات  و����ش���ن���اع  امل�����دار������س  م����دي����ري 
ال��ت��ي من  امل��دار���س  امل��م��ار���ش��ات يف  بتح�شني 
�شاأنها تلبية الحتياجات التنموية النف�شية 
الطلبة  لن���ت���م���اء  زة  امل����ع����زِّ والج���ت���م���اع���ي���ة 
ال�شخ�شية  ب��ن��اء  اإىل  والن��ت��ب��اه  امل��راه��ق��ني 
والتح�شيل،  الإجن������������از  ف����ق����ط  ول����ي���������س 
وال�شتفادة من املعارف واملهارات والأن�شطة 
ال���درا����ش���ي، وتعزيز  ال�����ش��ف  ���ش��ي��اق  خ�����ارج 
التوا�شل  وم��ه��ارات  الجتماعية  امل��ه��ارات 
لدى الطلبة.  وبح�شب الدرا�شة يجب على 
الطلبة  بني  جيدة  ع�قات  تعزيز  املدر�شة 
ال�شداقة  اأهمية  على  التاأكيد  خ���ل  م��ن 
املزيد من اجلهد  والعمل اجلماعي. وبذل 
بني  العدواين  وال�شلوك  التنمر  من  للحد 

وا�شحة  ق��واع��د  و���ش��ع  خ����ل  م��ن  الطلبة 
و�شارمة وتثقيفهم وتوعيتهم حول احرتام 
غ�شبهم.  يف  ال��ت��ح��ك��م  وك��ي��ف��ي��ة  الآخ���ري���ن 
��اأ ب�شرورة منح  اأي�����شً ال��درا���ش��ة  اأو���ش��ت  كما 
الأن�شطة  لإع����داد  ال��ك��ايف  ال��وق��ت  املعلمني 
املحفزة للتفكري والتي تتما�شى مع مهارات 
ال��ق��رن احل����ادي وال��ع�����ش��ري��ن و���ش��م��ات هذا 
ا  اجليل من املتعلمني. ومن ال�شروري اأي�شً
على  للتعرف  ال��ك��ايف  ال��وق��ت  املعلمني  منح 
ومنحهم  قرب  عن  معهم  والعمل  ط�بهم 
فر�س اأكرب للتعبري عن اآرائهم. كما ميكن 
الأق���ران  ب��ني  التفاعل  ت�شجيع  للمعلمني 
العمل اجلماعي  الإ���ش��راف على  من خ�ل 
وت�شجيع الطلبة على امل�شاركة يف الأن�شطة 
ال�منهجية باعتبار اأن هذه الأن�شطة تعلم 
اأن  وميكن  والتوا�شل  الجتماعية  املهارات 
توؤثر ب�شكل اإيجابي على ال�شعور بالنتماء. 
الدعم  ن��ق�����س  ت��ع��وي�����س  امل��ع��ل��م��ني  وع���ل���ى 
الطالب  طبيعة  تفهم  خ���ل  م��ن  الأب����وي 
امل����راه����ق واله���ت���م���ام ب����ه. ك��م��ا ي��ج��ب على 

اإحراجهم  اأو  الطلبة  اإهانة  املعلمني جتنب 
كونها  العقاب  ا�شتخدام  اأو  اأق��ران��ه��م  اأم���ام 
انتماء  اإىل �شعف  ت��وؤدي  التي  الأ�شباب  من 
الطالب ملدر�شته. ي�شار اإىل اأن الباحثة قد 
اأطروحتها م�شحاً جلمع  طورت من خ�ل 
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احلادي  ال�شف  يف  طالبة  و227  ط��ال��ب��اً، 
ع�شر، و264 من معلميهم. ومت ا�شتخدام 
النحدار اخلطي املتعدد لتحليل ا�شتبيانات 
الطلبة واملعلمني. كما اأنها قامت مبقاب�ت 
م��ع ع���دد م��ن امل��راه��ق��ني ال���ذك���ور والإن����اث 

ومعلميهم يف مدار�س مدينة العني.

•• ال�شارقة - الفجر 

تكون  ب���اأن  ال�شرتاتيجية  روؤي��ت��ه��ا  �شمن 
الأكادميية الرائدة عاملياً يف جمال التعليم 
العربية  الأك���ادمي���ي���ة  مت��ك��ن��ت  ال���ب���ح���ري، 
يف  البحري  والنقل  والتكنولوجيا  للعلوم 
عن  التعلم  منظومة  تطبيق  من  ال�شارقة 
ب��ع��د ب��ن��ج��اح يف ك��ل��ي��ة ال��ن��ق��ل ال��ب��ح��ري، يف 
تكنولوجيا  فيها، وهما  التعليم  تخ�ش�شي 
الهند�شة  وت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ال��ب��ح��ري  ال��ن��ق��ل 
الأكادميية  م��ن�����ش��ة  وت�����ش��ه��م  ال��ب��ح��ري��ة. 
الإلكرتونية التفاعلية يف حتقيق جمموعة 
من الأه��داف؛ تتمثل يف فتح الأبواب اأمام 
وال�شتفادة  ال��ت��ع��ل��م،  مل��وا���ش��ل��ة  اجل��م��ي��ع 
وتبني  امل��وؤه��ل��ة،  التعليمية  ال��ط��اق��ات  م��ن 
التعليمية.  العملية  يف  احلديثة  التقنيات 
كما مت تدريب اأع�شاء هيئة التدري�س على 
اإىل  اإ�شافة  اإلكرتونياً،  املحا�شرات  تقدمي 

توفري كافة الدعم ال�زم للط�ب.
الأ���ش��ت��اذ الدكتور  اأو����ش���ح  ال�����ش��دد  وب��ه��ذا 
اإ�شماعيل عبد الغفار اإ�شماعيل فرج، رئي�س 
والتكنولوجيا  للعلوم  العربية  الأكادميية 
مبادرتنا  "تاأتي  قائً�:  البحري،  والنقل 
للتعليم عن بعد �شمن امل�شوؤولية اجلماعية 
التي يجب اأن تكون �شعاراً للمرحلة املقبلة 
ل�شون املكت�شبات والإجنازات التي حتققت 
منذ بداية الأزمة؛ وامل�شي قدماً يف جهود 
احتوائها واخلروج منها وموا�شلة م�شرية 
القطاعات.  مبختلف  امل�شتدامة  التنمية 
باحرتافية  الإم�����ارات  دول���ة  تعاملت  ك��م��ا 
التي  الأزم����ة  ه��ذه  م��ع  التعامل  ك��ب��رية يف 
بدايتها على  حر�س خ�لها اجلميع منذ 
اأداء دوره باأكمل وجه. فقد قمنا من جانبنا 
بتعزيز قنوات التعلم الذكي يف الأكادميية 
التعليمية  ر�شالتنا  اأداء  موا�شلة  ل�شمان 
ب��ه��ا تعليمنا  ن��ق��دم  ال��ت��ي  ب��ن��ف�����س اجل�����ودة 
كافة  تكثيف  التقليدي. وعليه، متكّنا من 
لتطبيق  ا�شتعداداتنا  وا�شتكمال  جهودنا 
نظام التعلم عن بعد خ�ل فرتة قيا�شية، 
واأع�شاء  ط���ب��ن��ا  ���ش���م��ة  ل��ع��زي��ز  وذل����ك 
لتعليمات  وا�شتجابة  التدري�شية،  الهيئة 

الوقاية من اأخطار فريو�س كورونا".

ال�شتفادة  "حتققت  عبدالغفار:  واأ���ش��اف 
من النظام اجلديد لكافة ط�بنا من حيث 
والتطبيقية  النظرية  املحا�شرات  توفري 
الإلكرتونية  امل��ن�����ش��ات  ع��رب  وامل��خ��ت��ربات 
اإ�شافة اإىل توفري  والربامج التخ�ش�شية، 
م�������ش���ادر ال��ت��ع��ل��م الإل���ك���رتون���ي���ة واإع������داد 
ت�شكيل  مت  كما  التعليمية.  امل��واد  وتطوير 
ال��ت��ق��ن��ي وال��ف��ن��ي لتقدمي  ل��ل��دع��م  ف���ري���ق 
احل��ل��ول وال��دع��م ل��ك��اف��ة ال��ع��ن��ا���ش��ر. وهنا 
اإىل الدور  جتدر الإ�شارة على وجه خا�س 
احل��ي��وي ال���ذي ق���ام ب��ه اأول���ي���اء الأم�����ور يف 
لأبنائهم  منا�شبة  تعليمية  بيئة  ت��وف��ري 
ت��ع��ط��ي��ه��م اخل�����ش��و���ش��ي��ة وال�����ق�����درة على 
النجاح  يكفل  ال��ذي  النحو  على  الرتكيز، 
مرحلة  لتمثل  ب��ع��د،  ع��ن  التعليم  مل��ب��ادرة 

جديدة يف تطور املنظومة التعليمية".
عفيفي،  ه�شام  ال��دك��ت��ور  ���ش��رح  جهته  م��ن 
وامل�شوؤول  الأك���ادمي���ي���ة  رئ��ي�����س  م�����ش��ت�����ش��ار 
قائً�:  خورفكان،  يف  الأكادميية  فرع  عن 
اأحد  الأك���ادمي���ي���ة  ت��ك��ون  اأن  اإىل  "نطمح 
اأهم الركائز الأ�شا�س يف بناء ا�شرتاتيجية 
جديدة  اقت�شادية  ق��درات  خللق  متكاملة 
ال��ع��رب��ي��ة م�شتقلة  وامل��ن��ط��ق��ة  الإم�����ارات  يف 
عن قطاع النفط، وهنا ياأتي قطاع التعليم 
ال�شرتاتيجية،  ل���ه���ذه  رئ���ي�������س  ك����داع����م 
وب���الأخ�������س يف ال���ق���ط���اع ال���ب���ح���ري ال���ذي 
ي��ع��د م���ن اأه�����م اأرك�������ان اق��ت�����ش��اد ال���دول���ة 

على  يرتكز  وال��ذي  امل�شتقبل،  يف  امل�شتدام 
املوقع ال�شرتاتيجي للدولة يف قلب طرق 
البنية  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  ال��ع��امل��ي��ة.  ال��ت��ج��ارة 
متتلكها  التي  املتطورة  البحرية  التحتية 
مرتبة  لح����ت�����ل  واأه���ل���ت���ه���ا  الإم�����������ارات، 
التميز  موؤ�شرات  من  العديد  يف  ال�شدارة 
العاملية  البحرية  املراكز  كاأف�شل  العاملية، 

ح�شب العديد من التقارير الدولية."
ت�شتعد  "لذلك،  ق��ائ���:  عفيفي  واأو���ش��ح 
حتديات  اأي  مل��واج��ه��ة  دوم�����اً  الأك���ادمي���ي���ة 
التعليم،  ا�شتمرارية  على  توؤثر  اأن  ميكن 
وم�����ن ���ش��م��ن ت���ل���ك ال�����ش����ت����ع����دادات نظام 
املناهج  ي��ق��دم  ال���ذي  ُبعد"  ع��ن  "التعلم 
الطلبة  جل��م��ي��ع  ال���درا����ش���ي���ة  وامل�������ش���اق���ات 
بطريقة تفاعلية حتاكي الواقع يف الف�شل 
الطلبة  وج��ود  من  الرغم  على  الدرا�شي. 
منحهم  مت  وب��ذل��ك  منازلهم،  يف  بعد  ع��ن 
اأف�شل الفر�س لتعليم جيد ومنا�شب عرب 
وزارة  من  املعتمدة  الإلكرتونية  من�شتنا 
حمتوى  ت��وف��ر  وال��ت��ي  والتعليم،  ال��رتب��ي��ة 
تعليمياً متكامً�، وتدعم احللول البديلة 
واملنا�شبة ل�شتمرارية العملية التعليمية". 
اأحمد  ال��دك��ت��ور  اأ����ش���ار   ، ال�����ش��ي��اق ذات����ه  يف 
البحري  النقل  كلية  عميد  نائب  يو�شف، 
قائً�:  ال�����ش��ارق��ة،  ب��ف��رع  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
مع  بالتوا�شل  قمنا  الأزم���ة،  بداية  "منذ 
كافة الط�ب واأولياء الأمور، واأر�شلنا لهم 

املعلومات الإر�شادية حول ا�شتخدام النظام 
اجلديد يف اإطار م�شاعفة جهودنا لتوفري 
�ش�مة ط�بنا وتاأكيد جاهزيتهم للتعامل 
مع النظام. كما اأكدنا على �شرورة ح�شور 
املحا�شرات عرب الإنرتنت يف الوقت املحدد 
نف�شه وب�شكل يومي، بحيث يتمكن الط�ب 
من ال�شرتاك مع زم�ئهم واأ�شاتذتهم يف 
اإلكرتونية  بيئة  عرب  نقا�شية  حما�شرات 
م�شتويات  اأع��ل��ى  حتقيق  ت�شمن  تفاعلية 
�شاعات  اإت��اح��ة  عن  ف�شً�  التعليم.  ج��ودة 
امل��ح��ا���ش��ري��ن ل�إجابة  اإ���ش��اف��ي��ة م��ن ق��ب��ل 
على اأي ت�شاوؤلت اأو ا�شتف�شارات فور انتهاء 
املحا�شرة. ويف حال مل يتمكن الطالب من 
امل��ح��دد لأي  ال��وق��ت  امل��ح��ا���ش��رة يف  ح�شور 
نهاية  عقب  فيجرى  الأ���ش��ب��اب،  م��ن  �شبب 
الكامل  الت�شجيل  حتميل  حم��ا���ش��رة  ك��ل 
اخلا�س  التعليمي  امل�����ش��اق  يف  للمحتوى 
كما  الإلكرتونية،  من�شتنا  على  بالطالب 
اإر����ش���ال ال��ن�����ش��خ امل��ط��ب��وع��ة م��ن الكتب  مت 
مراكز  خ���ل  م��ن  ال��ط���ب  اإىل  املنهجية 

توزيع متفق عليها م�شبقا".
واأفاد يو�شف قائً�: "تتميز برامج التعليم 
بال�ش��شة  الأك���ادمي���ي���ة  يف  الإل����ك����رتوين 
التعليمية  العملية  لت�شهيل  التعامل  يف 
الإلكرتونية وب�شكل مب�شط و�شهل للجميع؛ 
كافة  تقدمي  الربامج  ه��ذه  ت�شمن  بحيث 
بفاعلية  والعملية  التطبيقية  املحا�شرات 

وك��ف��اءة ع��ن ط��ري��ق ت��دري��ب��ات عملية مثل 
اأ�شغال خريطة امل�حة ال�شاحلية، وامل�حة 
الفلكية، وت�شميم وبناء ال�شفن، والهند�شة 
البحر.  ف���ن  اإىل  ب���الإ����ش���اف���ة  ال��ب��ح��ري��ة، 
ن��ه��اي��ة الف�شل  اإج�����راء اخ��ت��ب��ارات  ك��م��ا مت 
وبا�شتخدام  ب��ع��د  ع���ن  احل����ايل  ال���درا����ش���ي 
ت��ق��ن��ي��ات امل���راق���ب���ة امل���ت���ط���ورة ل��ل��ت��اأك��د من 
ال��ن��زاه��ة وال�����ش��ف��اف��ي��ة، وب��ال��ت��ايل حتقيق 
خمرجات التعليم لكل م�شاق وكل برناَمج 
النقل  ُك��ْل��َي��ة  وت���وف���ر  وجه".  اأك���م���ل  ع��ل��ى 
هما:  رئي�شنْي،  تخ�ش�شني  حالياً  البحري 
يحتوي  ال��ذي  البحري  النقل  تكنولوجيا 
عمليات  وهما  فرعيني؛  تخ�ش�شني  على 
الداعمة  ال��ب��ح��ري��ة  وال��ع��م��ل��ي��ات  امل���وان���ئ 
 "Offshore Operations"
للح�شول  اخل��ري��ج��ون  �شيتاأهل  وب��ال��ت��ايل 
اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  البكالوريو�س  درج���ة  على 
منحهم �شهادات �شابط ثان. اأما التخ�ش�س 
تكنولوجيا  ق�����ش��م  ف��ه��و  ال���ث���اين  ال��رئ��ي�����س 
البحرية، ويح�شل اخلريج على  الهند�شة 
درجة بكالوريو�س يف تكنولوجيا الهند�شة 
مهند�س  �شهادة  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  البحرية 
يوؤه�ن  التخ�ش�شني  وك�  بحري،  ثالث 
التجارية  ال�����ش��ف��ن  ع��ل��ى  للعمل  ال��ط���ب 
البرتولية  واخل����دم����ات  الإم�������داد  و���ش��ف��ن 
يف  للعمل  ال�زمة  اخل��ربة  اإىل  بالإ�شافة 

كافة املوؤ�ش�شات البحرية .
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توا�شل جامعة هرييوت وات يف دبي متابعة 
ابتكار  ب��اأح��دث  اخلا�شة  البحثية  امل��راح��ل 
حملي  والذي قامت اإدارة اجلامعة برعايته 
روىل  الدكتورة  املبتكرة  الباحثة  دعم  عرب 
الهند�شة  بكلية  امل�شاعد  الأ�شتاذ  ال�شرقي 
هرييوت  ج��ام��ع��ة  يف  الفيزيائية  وال��ع��ل��وم 
براءة  ت�شجيل  اإىل  للو�شول  دب��ي،  يف  وات 
ف��ور احل�شول على  ب��ه  الخ���رتاع اخلا�شة 
التجريبية   ل��ل��م��رح��ل��ة  ال��ن��ه��ائ��ي��ة  ال��ن��ت��ائ��ج 

بال�شراكة مع جامعة ال�شارقة. 
الأ�شتاذ  ال�شرقي،  روىل  ال��دك��ت��ورة  وق��ال��ت 
امل�شاعد بكلية الهند�شة والعلوم الفيزيائية 
" لقد  دب����ي،  وات يف  ه���ريي���وت  يف ج��ام��ع��ة 

ان��ط��ل��ق��ت ع��م��ل��ي��ة ال��ب��ح��ث ا����ش���ت���ن���ادا على 
للمر�شى  الطبية  وال�����ش��ج���ت  امل��ع��ل��وم��ات 
امل�����ش��اب��ني ب��ف��ريو���س ك���ورون���ا امل���ت���وف���رة يف 
حول  الكاملة  املعلومات  اإىل  اإ�شافة  دب��ي، 
الفحو�س التي مت اإجراوؤها للحالت امل�شتبه 
بها مما و�شع بني اأيدي فريق البحث كمية 
�شاعدت  التي  املوثقة  املعلومات  من  كبرية 
ع��ل��ى اخ��ت�����ش��ار م����دة ال��ب��ح��ث وال���ت���ي كان 
خمططاً لها فرتة ما بني �شهر  اإىل ث�ثة 
الأربعة   ح���وايل   منها  تبقى  وال��ت��ي  اأ�شهر 
املبا�شر من جامعة  الإ�شراف  اأ�شابيع حتت 
واجلادة  الفاعلة  وامل�شاركة  وات  ه��ريي��وت 
 : ال�شرقي  واأ�شافت  ال�شارقة.  جامعة  من 
ويتميز اجلهاز اجلديد بكون عملية اإنتاجه 
جتارية غري مكلفة ماديا حيث تبلغ تكلفة 

ما  الفح�س  جلهاز  الواحدة  الوحدة  اإنتاج 
ل يزيد عن اخلم�شمئة دولر دون احت�شاب 
مت  وال��ت��ي  للباحثني  العمل  ���ش��اع��ات  كلفة 
للم�شروع   الأولية  امليزانية  �شمن  ر�شدها 
بقيمة ع�شرين األف دولر. واأ�شارت ال�شرقي 
اإىل م�شاركة جامعة ال�شارقة فقالت : لقد 
من  ك��اظ��م  نا�شر  منى  ال��دك��ت��ورة  �شاهمت 
املو�شوي  حيدر  والدكتور  ال�شارقة  جامعة 
الأ�شعة  درا�شة  والدكتور حممد مدكور يف 
والإح�������ش���اء وال��ت��ح��ال��ي��ل امل��خ��ت��ربي��ة حيث 
اأ�شارت الدكتورة منى اإىل وجود ترابط مهم 
جداً بني ال�شورة احلرارية و�شورة الأ�شعة 
ال��ت��ي ت��ظ��ه��ر ب��و���ش��وح امل��ن��اط��ق امل�����ش��اب��ة يف 
الرئة التي ميكن اأن تكون قد تكونت ب�شبب 
اإلتهاب بكتريي اأو فريو�شي مثل ذات الرئة 

وفريو�س كورونا امل�شتجد. وحول اخلطوة 
التالية للم�شروع البحثي العلمي اأو�شحت 
التثبت  بعد  اأن��ه  ال�شرقى  روىل  ال��دك��ت��ورة 
و  للجهاز  التجريبي  ال��ن��م��وذج  جن���اح  م��ن 
ت�شجيل براءات الخرتاع اخلا�شة به �شيتم 
التوجه من خ�ل جامعة هرييوت – وات 
اىل اجلهات امل�شنعة املتخ�ش�شة لت�شنيعه 
ال���ت���ج���اري. و م���ن اجلدير  امل�����ش��ت��وى  ع��ل��ى 
بالذكر اأن هذا اجلهاز مع بع�س الإ�شافات 
اأو التغيريات الب�شيطة ميكن ا�شتخدامه يف 
اخت�شا�شات طبية متعددة اأخرى يف جمال 
امل�شاكل  على  للتعرف  الإل���ك���رتوين  امل�شح 
اإىل  اإ�شافة  املثال  �شبيل  على  "النف�شية" 
الطبيعة  ال�����ش��ج���ت  "وحفظ  "توليد 
ال�شهادات  وا����ش���ت���خ���راج  الأف�������راد  جل��م��ي��ع 

من  ال�ش�مة  و���ش��ه��ادات  ال���زم��ة  الطبية 
الأمرا�س املعدية.

حما�صرة باأكادميية �صيف بن زايد حول 
م�صتقبل العمل ال�صرطي يف عامل فوكا

•• اأبوظبي - الفجر

عن  حما�شرة  والأمنية  ال�شرطية  للعلوم  زاي��د  بن  �شيف  اأكادميية  نظمت 
بعد حول م�شتقبل العمل ال�شرطي يف “عامل فوكا "وخ�شائ�شه وحتدياته، 
القيادة  ودور  ال�شرطي  العمل  م�شتقبل  على  واأثرها  احلديثة  والتوجهات 

املرنة واملهارات املطلوبة.
للعلوم  زايد  �شيف بن  اأكادميية  ال�شام�شي، مدير  العميد ثاين بطي  واأكد 
الأك��ادمي��ي مع  ال��ت��ع��اون  بتعزيز  الأك��ادمي��ي��ة  اه��ت��م��ام  والأم��ن��ي��ة  ال�شرطية 
التعليمية  العملية  الرئي�شي لإثراء وتطوير  الدور  جامعة دبي يف حتقيق 

والتدريبية.
الدرا�شات  مركز  مدير  ال��ظ��اه��ري،  �شعيد  الدكتور  املحا�شرة  يف  وحت��دث 
الربامج مبركز  �شتة مدير  اأب��و  ف��واز  والدكتور  دبي  امل�شتقبلية يف جامعة 

الدرا�شات امل�شتقبلية يف جامعة دبي.
واأ�شا�شيات  املتغريات  الناقد ملواجهة  التفكري  ا�شتخدام  وركزت على كيفية 

التخطيط بال�شيناريوهات وبناء القدرات املوؤ�ش�شية ملواجهة عامل الفوكا.
وتاأتي املحا�شرة يف اإطار اهتمام الأكادميية بتعريف منت�شبي �شرطة اأبوظبي 

مبجالت املعرفة ومواكبة التطورات يف جمال العمل ال�شرطي والأمني. 

حديقة احليوانات بالعني تطلق برنامج اإكثار 80 
غزاال من الداما االأفريقي �صمن ا�صرتاتيجيتها 2028

•• العني - الفجر

�شمن جهودها حلماية غزال الداما امل�شنف يف القائمة احلمراء للحيوانات 
برناجما  بالعني  احليوانات  حديقة  تنفذ   IUCN بالنقرا�س  املهددة 

لإكثار 80 فرداً من نوعي الأدرا واملهر املتواجدين يف احلديقة.
ب�شكل عايل اخلطورة  بالفناء  املهددة  الغزلن  الأفريقي من  الداما  ويعد 
حيث ل تتجاوز اأعداده يف الربية 100 غزال فيما تعد املجموعة املوجودة 
يف حديقة احليوانات بالعني هي الأك��رب على م�شتوى حدائق احليوان يف 

العامل من نوعي الأدرا واملهر.
وت�شع حديقة احليوانات بالعني �شون الداما �شمن اأولوياتها حيث اأ�شدرت 
الدول  م��ن  خمت�شني  مب�شاركة  وحمايته  حلفظه   2028 ا�شرتاتيجية 
الأفريقية و ممثلي حدائق وحمميات ت�شم غزال الداما يف جمموعاتها، 
حيث تهدف الإ�شرتاتيجية اإىل مراجعة وحتديث اأهداف وخطط ال�شون 
وو�شع الإجراءات املّتبعة للحد من خماطر انقرا�شه داخل وخارج البيئات 

الطبيعية.
وتركز على حتديث اأهم املعلومات املتعلقة بغزال الداما من حيث اأعداده 
البيئات الطبيعية، والإج��راءات التي تتبعها الدول يف  ومواقع تواجده يف 
حمايته للحد من انقرا�شه، ومناق�شة فر�س اإعادة اإط�قه يف الربية اإىل 
نتائج  الإط����ق، وع��ر���س  اإع���ادة  ل��ربام��ج  املحتملة  امل��واق��ع  جانب مراجعة 
الربية  يف  ال��غ��زلن  بني  املحتملة  الوراثية  والتحديات  اجلينية  الأب��ح��اث 
الحتياجات  درا�شة  على  الإ�شرتاتيجية  تعمل  كما  واملحميات.  واحلدائق 
يف  املعنني  جميع  يحتاجها  التي  املتخ�ش�شة  الفنية  وال���دورات  التدريبية 
ال�زمة ل�أبحاث  العينات  واأخذ  الغزلن  ونقل  امليدانية،  الأبحاث  جمال 
اأفريقيا  يف  الطبيعية  موائله  من  ل�نح�شار  الداما  ويتعر�س  وغ��ريه��ا.  
اأعداد  وزي��ادة  الطبيعية وال�شيد اجلائر  املوائل  وتدمري  للت�شحر  نتيجة 
الكبري  لهذا النح�شار  تلك املناطق، ونتيجة  يف  احل��روب  وكذلك  املا�شية 
ما  للحفاظ على  املعنية  واملوؤ�ش�شات  العاملية من اجلهات  تظافرت اجلهود 

تبقى منه واإكثاره ورعايته.
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مع قلة احلركة والك�سل الذي ينتاب االأوالد يف ظل 
غياب النظام املدر�سي الذي يفر�س ا�ستيقاظا باكرا 
واالأكل،  واللعب  الدر�س  باأوقات  والتزاما  وحركة 
يجنح االأوالد اإىل الرتاخي والتكا�سل، واجلل��س اأمام 
�سا�سات التلفزة واالأجهزة الذكية باأن�اعها، وت�سبح 
االأف���اه على  يدور يف  والطعام  قليلة جدا،  احلركة 
مدار ال�قت االأمر الذي قد يت�سبب ببدانة االأطفال 

يف وقت قيا�سي.

لي�س ج�عا.. اإنه امللل
اإنها تواجه يف عملها  تقول اخت�شا�شية التغذية دانا برجي 
اأنه  وتعترب  الغذائية،  الأطفال  م�شكلة  الإنرتنت  عرب  الآن 
وقت م�ئم لياأخذ الأولد وزنا اإ�شافيا ب�شبب عدم احلركة 
اإن  وتقول  ع�شوائية،  بطريقة  الطعام  وت��ن��اول  ك��اف،  ب�شكل 
الأطفال ل ياأكلون بداعي اجلوع يف ظرف كهذا، اإمنا بدافع 

ال�شجر واخلمول وامللل يف البيت.
وت�����ش��ي��ف اأن اأم���ري���ن ي���وؤدي���ان ل���زي���ادة ال�����وزن، ق��ل��ة احلركة 
اليومية واحلركة غري الريا�شية التي تخت�شر بالذهاب اإىل 
التي مل تعد  ال�شف و�شواها من احلركات  املدر�شة ودخ��ول 
متار�س بغياب املدر�شة، وتناول كميات اأكرب من قبل للت�شلية 

ومللء الوقت.
وهنا ياأتي دور الأهل ليميزوا متى يجب على الأولد تناول 
يومية  م��درو���ش��ة  خ��ط��ة  بح�شب  ع��ن��ه  ال��ت��وق��ف  اأو  ال��ط��ع��ام 

يلتزمون بها.

خطة وبرنامج لالأوالد
الأولد  املبكر كون  بال�شتيقاظ  تبداأ اخلطة  اأن  دانا  تقرتح 
فيكون  ال��ب��دان��ة،  يف  ي�شاهم  وه��ذا  اأط���ول  وقتا  الآن  ينامون 
والن�شف، ويكون  والثامنة  الثامنة  ال�شاعة  ال�شتيقاظ بني 
ال�شغار  الأط��ف��ال  عن  هنا  )احلديث  التا�شعة  عند  الفطور 
والن�شف  بعد(، وعند احلادية ع�شرة  بال�شوم  املكلفني  غري 
يتناولون مقب�ت، بعدها عند الواحدة ميكن القيام بن�شاط 
معني، ثم الغداء عند الواحدة والن�شف تقريبا، ثم يتفرغون 

للريا�شة يف املنزل.
وما ي�شجعهم على ذلك براأيها هي الريا�شة العائلية، حيث 
ت�شاعد على حرق ال�شعرات ل�شاعة، وميكن متابعة يوتيوب 

ال��ري��ا���ش��ة اجلماعية  اأن  ك��م��ا  ال��غ��ر���س،  ل��ه��ذا 
الوقت ل ميكن لهم  مبهجة وم�شلية، وهذا 

وعي،  دون  من  فيه  ياأكلوا  اأن 
وبهذا ل ترتكز ت�شليتهم 

على الأكل فقط.
اأن  دان���������ا  وت����ع����ت����رب 
اجلدول يرتب حياة 
والأف�شل  الأولد، 

اللتزام به، فكل �شاعتني اأو ث�ث �شاعات ي�شتطيع اأن يتناول 
وجبة اأو مقب�ت. على اأن يكون لديه ث�ث وجبات وث�ث 

مقب�ت كحد اأق�شى.
ولإخراجهم من امللل تقرتح دانا م�شاركة الأولد يف الطبخ، 
وم�شاعدة الأم يف التح�شري واإعداد الطعام ال�شحي، وبذلك 
يخرجون من الروتني ومن التفكري الدائم بالأكل، اإ�شافة 

للقليل من احلركة واحل�س بامل�شوؤولية والتعاون.

طعام �سحي ولذيذ
و�شع  ميكن  كما  ب��ال��ف��و���ش��ار،  تو�شي  ال�شحي  ال��ط��ع��ام  م��ن 
ونكهات  الأح��م��ر  والفلفل  اجلبنة  ب��ه��ار  مثل  عليه  ب��ه��ارات 
الفول  اأو  الرتم�س  اأو  الزيت،  ب��دل  باملاء  وحت�شريه  اأخ��رى 
الذرة،  وعراني�س  الآن،  مو�شمه  ي�شادف  ال��ذي  الأخ�شر 
ال�شكر،  القليل من  ال��ذرة )ك��ورن فليك�س( مع  ورقائق 

والعيدان اململحة املخبوزة.
اأثناء  وال��ف��واك��ه  اخل�شار  ت��ن��اول  لأهمية  وت�شري 
نوعنا  قد  نكون  باألوانها  نوعنا  “فكلما  اجل��وع، 
ب��ال��ف��ي��ت��ام��ي��ن��ات وامل����ع����ادن ال���ت���ي ي��ح�����ش��ل عليه 

اجل�شم”.
يف  وو�شعها  ال��ف��واك��ه  تقطيع  ميكن  دان���ا  وبح�شب 
جم��ف��ف ال��ف��واك��ه م���ع ال��ق��ل��ي��ل م���ن ال���ب���ه���ارات لت�شبح 
القرفة،  ع��ل��ي��ه  ي���و����ش���ع  ف���ال���ت���ف���اح  م��ق��رم�����ش��ة، 
والربتقال يجفف ويغم�س بال�شوكولتة 
التو�شت  حتمي�س  وميكن  ال�شوداء، 
واإ����ش���اف���ة ال��زب��ي��ب ل���ه وو���ش��ع��ه يف 

الفرن.
اأمهاتهم  الأولد  ي�شاعد  اأن  وتقرتح 
يف �شناعة احللويات الرم�شانية، كما 
احللويات،  بتح�شري  امل�شاعدة  ميكنهم 

باحلليب  واحل��ل��ي��ب  بال�شكرين،  ال�شكر  ا���ش��ت��ب��دال  ومي��ك��ن 
اخلايل من الد�شم لتقليل ال�شعرات احلرارية، بح�شب دانا.

و�سفات ل�سناك منزيل
تقدم دانا و�شفات �شهلة ملقب�ت ومقرم�شات ميكن �شناعتها 
ب�شناعتها  الأولد  م�شاركة  اأن  دان��ا  وت��رى  بب�شاطة،  منزليا 
اإىل  اأكرث على تناولها، ويتحول الأمر مع الوقت  حتم�شهم 

روتني يومي �شحي ومفيد.

كرات ال�س�فان بال�سك�التة الداكنة
املكونات:

- كوب وربع من دقيق ال�شوفان
- ن�شف كوب من بذور الكتان املطحون
- ن�شف كوب من زبدة الفول ال�شوداين

- ث�ثة اأرباع كوب ع�شل
- ملعقتان كبريتان من رقائق اأو قطع ال�شكولتة الداكنة

طريقة التح�شري:
-  يو�شع دقيق ال�شوفان مع بذور الكتان وت�شاف زبدة الفول 

والع�شل.
- تخلط املكونات جيدا ثم تعجن باليد حتى احل�شول على 

عجينة طرية ومتما�شكة.
 ت�شاف بعدها رقائق ال�شكولتة الداكنة وتدمج مع العجينة 

جيدا.
- ثم ت�شكل كرات متو�شطة احلجم وتو�شع يف الث�جة ملدة 

ل تقل عن �شاعة.

اللنب مع ال�س�فان
املكونات:

- 200 ملليلرت لنب
- 200 غرام فاكهة طازجة

من  ���ش��غ��رية  ال�����ش��وف��ان،  وملعقة  م��ن  ك��ب��ريت��ان  ملعقتان   -
القلوبات النيئة، وقرفة.

 
طريقة التح�شري:

ال�شوفان والفواكه جيدا، ثم يو�شع يف  اللنب مع  -  يخلط 
يف  ويو�شع  ال��ق��رف��ة،  م��ع  النيئة  القلوبات  وت�شاف  �شينية 

الث�جة ملدة �شاعة قبل تناوله.
- كما تقرتح دانا تقطيع التفاح ب�شكل دوائر وجعل الأولد 

ي�شاركون يف تغطيتها بزبدة الف�شتق اأو زبدة اللوز وتزيينها 
بالزبيب واللوز املق�شر وجوز الهند.

مقرم�سات لذيذة و�سحية
البطاطا  رقائق  حت�شري  تقرتح  و�شحية  لذيذة  ملقرم�شات 

)الت�شيب�س( منزليا دون قلي.
تقطع البطاطا ب�شكل دائري ورقيق، ثم تنقع يف املاء البارد 

ملدة 10 دقائق، وجتفف جيدا بفوطة اأو حمارم ورقية.
تو�شع بعدها يف امليكرويف ملدة 7 دقائق، وير�س فوقها امللح 

ونكهات من البهار، وت�شبح جاهزة للقرم�شة.

ياأكل�ن بدافع ال�سجر واخلم�ل وامللل

جتنبي بدانة اأطفالك يف احلجر املنزيل بهذه الو�صفات

اجلنني يف ال�سهر الثالث:
املبكر،  احلمل  اأث��ن��اء  ال�شغري  طفلك  حجم  ل�شغر  ن��ظ��راً 
فمن غري املرجح اأن ت�شعري باأي نوع من حركة اجلنني يف 

الثلث الأول من احلمل.
الأثلوث  يف  بالت�شريع(  )املعروفة  الأوىل  احل��رك��ات  تبداأ 
الثاين. يف البداية، قد ل تعرف احلامل حتى ما يحدث، 

ل يزال طفلك �شغرياً، لذلك لن تكون الرك�ت قوية، قد 
ت�شعرين باإح�شا�س غريب ل ميكنك و�شفه اإل كرفرفة.

قليً�،  اأق��ل  )اأو  معدتك  يف  ت�شبح  �شغرية  �شمكة  تخيلي 
حقاً(، وهذا على الأرجح هو ما �شت�شعرين به، تلك احلركات 

الأوىل، ميكن اأن تبداأ يف ال�شهر الثالث من احلمل.
 

حركة الت�ائم من االأجنة يف ال�سهر الثالث:
يحمل التوائم اأو التوائم الث�ثية م�شاحة اأقل يف الرحم، 
مبكر  وق��ت  اأي  يف  باحلركة  ت�شعري  اأن  املرجح  غري  فمن 
عند احلمل مب�شاعفات. )ولكن ميكنك اأن تتوقعي حركات 

اأقوى واأكرث، مع تقدم احلمل.

كم مرة ينتقل الطفل يف الرحم؟
احلركة  تواتر  اأن  اعتبارك  يف  ت�شعي  اأن  اأي�شاً  املهم  من 
اأن طفلك  �شيتغري يف مراحل خمتلفة من احلمل، ملجرد 
اأن���ه �شيحدث  ي��ب��داأ ال��ت��ح��رك يف الأث��ل��وث ال��ث��اين ل يعني 

طوال اليوم. 
اأمر طبيعي، لذلك حتى  الواقع، حركة غري متنا�شقة  يف 
ب��اأي حركة يف ي��وم من الأي���ام، ف� تدخلي  لو مل ت�شعري 

يف حالة من الذعر، تذكري اأن طفلك ل يزال �شغرياً، من 
غري املرجح اأن ت�شعري بكل تقلب اأو لفة، لن ت�شعري ب�شيء 
كل يوم حتى ي�شبح طفلك اأكرب، قد تبدئني يف م�حظة 

اأمناط احلركة املعتادة.
هدوءاً  واأك���رث  ال�شباح،  يف  ن�شاطاً  اأك��رث  طفلك  يكون  ق��د 

يعتمد حقاً  ذلك  العك�س.  اأو  وامل�شاء،  الظهر  بعد  يف فرتة 
تنام  ال��ذي  الطفل  حركاتك  تهدئ  قد  نومهم،  دورة  على 
املزيد  اأن��ك قد ت�حظني  يف  اأي�شاً  ال�شبب  فيه. وه��ذا هو 
النوم،  حت��اول  كما  مت��ام��اً  ت�شتلقني،  عندما  الن�شاط  م��ن 

ت�شتيقظ اأحدث الإ�شافات التي �شت�شبح قريباً.

معلومات مهمة حول حركة اجلنني يف ال�صهر الثالث 
اأمرة  اأن تك�ن كل  الثالث، فمن االأرجح  اأو  اأو الثاين  �س�اًء كان احلمل االأول 
حامل، حري�سة على ال�سع�ر بهذه اخلط�ة االأوىل اأو الركلة، هل �سعرت بحركة 
اجلنني يف ال�سهر الثالث، واإذا مل ت�سعر باأي �سيء بعد، فقد تت�ساءل فقط عن 
م�عد حدوث ذلك، الدكت�رة اأميمة فاروق ا�ست�ساري الن�ساء والت�ليد، ت��سح 

حركة اجلنني يف ال�سهر الثالث.
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بطلب لت�شجيل الع�مة التجارية:

املودعة حتت رقم : 329491           بتاريخ : 2020/05/07
رقم الألولية : 018148804    

تاريخ الألولية : 2019/11/07
البلد الألولية: الحتاد الوروبي

با�ش��م: في�شبوك، انك.
وعنوانه: 1601 ويلو رود، مينلو بارك، كاليفورنيا 94025، الوليات املتحدة الأمريكية

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
وم�شفرة(؛  اآمنة  بطريقة  للتغيري  قابلة  غري  ببيانات  )حفظ  بلوك�شني  الكمبيوتر؛  اأج��زاء  الربجميات؛ 
برجميات  امل�����ش��ف��رة؛  ال��ع��م���ت  م��ع  ل��شتخدام  ب��رجم��ي��ات  ال��رق��م��ي��ة؛  العملة  م��ع  ل��شتخدام  ب��رجم��ي��ات 
برجميات  ال��ربجم��ي��ات؛  تطوير  اأدوات  الرقمية؛  العملة  حمفظة  الفرتا�شية؛  العملة  م��ع  ل��شتخدام 
ل��شتخدام كواجهة برجمة التطبيقات )ايه بي اي(؛ واجهة برجمة التطبيقات  )ايه بي اي( ل��شتخدام 
يف بناء تطبيقات الربجميات؛ برجميات جلمع البيانات واملعلومات واإدارتها وحتريرها وتنظيمها وتعديلها 
ونقلها وم�شاركتها وتخزينها؛ برجميات لدفع العملة الرقمية ومعام�ت ال�شرافة؛ برجميات ل�شتخدامها 
بلوك�شني  و  الرقمية  والأ���ش��ول  امل�شفرة  والعملة  الفرتا�شية  والعملة  الرقمية  العملة  حمافظ  اإدارة  يف 
احل�شابات  دفرت  من�شة  برجميات  املنفعة؛  ورم��وز  امل�شفرة  والرموز  الرقمية  والرموز  الرقمية  والأ���ش��ول 
املوزعة؛ برجميات ت�شهل قدرة امل�شتخدمني على عر�س وحتليل وت�شجيل وتخزين ومراقبة واإدارة وجتارة 
وتداول العم�ت الرقمية والعملة الفرتا�شية والعم�ت امل�شفرة والأ�شول الرقمية  وبلوك�شني وال�شول 
الرقمية والرموز الرقمية والرموز امل�شفرة ورموز املنفعة؛ برجميات لإر�شال وا�شتقبال وقبول و�شراء وبيع 
وتخزين ونقل وجتارة وتبادل العم�ت الرقمية والعملة الفرتا�شية والعم�ت امل�شفرة والأ�شول الرقمية  
وبلوك�شني وال�شول الرقمية والرموز الرقمية والرموز امل�شفرة ورموز املنفعة؛ برجميات لتنفيذ وت�شجيل 
على  املالية  املعام�ت  حول  املعلومات  واإدارة  على  واحلفاظ  احل�شابات  لإن�شاء  برجميات  املالية؛  املعام�ت 
املايل؛  ال��ت��داول  يف  ل��شتخدام  برجميات  نظري؛  اإىل  نظري  من  الدفع  و�شبكات  امل��وزع��ة  احل�شابات  دف��رت 
برجميات ل��شتخدام يف التبادل املايل؛ برجميات للو�شول اإىل املعلومات املالية وبيانات ال�شوق والجتاهات؛ 
برجميات لت�شوية املعام�ت املالية؛ برجميات لتوفري م�شادقة اأطراف املعاملة املالية؛ برجميات ل�شيانة 
دفرت احل�شابات املوزعة للمعام�ت املالية؛ برجميات لإدارة اأمان الت�شفري ل�إر�شال الإلكرتوين عرب �شبكات 
الكمبيوتر؛ برجميات لت�شفري ومتكني النقل الآمن للمعلومات الرقمية عرب الإنرتنت؛ برجميات لل�شماح 
للم�شتخدمني بح�شاب املتغريات املتعلقة باملعام�ت املالية؛ برجميات دفرت احل�شابات املوزعة ل��شتخدام يف 
معاجلة املعام�ت املالية؛ برجميات لتحويل الأموال الإلكرتونية؛ برجميات لتحويل العم�ت؛ برجميات 
جلمع البيانات وتوزيعها؛ برجميات ملعام�ت الدفع؛ برجميات لتو�شيل اأجهزة الكمبيوتر بقواعد البيانات 
املحلية و�شبكات الكمبيوتر العاملية؛ برجميات لإن�شاء قواعد بيانات قابلة للبحث عن املعلومات والبيانات؛ 
برجميات لإدارة والتحقق من �شحة العملة الرقمية والعملة الفرتا�شية وعملة الت�شفري والموال الرقمية 
برجميات  املنفعة؛  رم��وز  واملعام�ت  الت�شفري  ورم��ز  الرقمي  والرمز  الرقمية  والأ�شول  الت�شفري  وا�شول 
لإن�شاء واإدارة العقود الذكية؛ برجميات لإدارة معام�ت الدفع والتبادل؛ الربجميات والأجهزة ل��شتخدام 
الربجميات  اف��رتا���ش��ي��ة؛  عملة  كمحفظة  ل��شتخدام  والأج���ه���زة  ال��ربجم��ي��ات  رق��م��ي��ة؛  عملة  كمحفظة 
اأ�شول رقمية؛ الربجميات والأجهزة ل��شتخدام كمحفظة رموز رقمية؛  والأجهزة ل��شتخدام كمحفظة 
كمحفظة  ل��شتخدام  والأجهزة  الربجميات  رمزية؛  ت�شفري  كمحفظة  ل��شتخدام  والأجهزة  الربجميات 
رموز املنفعة؛ الربجميات لإن�شاء عملة رقمية لمركزية ومفتوحة امل�شدر ل�شتخدامها يف املعام�ت القائمة 
على بلوك�شني؛ الربجميات لإن�شاء عملة افرتا�شية لمركزية ومفتوحة امل�شدر ل�شتخدامها يف املعام�ت 
القائمة على بلوك�شني؛ برجميات لإن�شاء عملة م�شفرة لمركزية ومفتوحة امل�شدر ل�شتخدامها يف املعام�ت 
املعام�ت  امل�شدر ل�شتخدامه يف  اأ�شل رقمي لمركزي ومفتوح  بلوك�شني؛ برجميات لإن�شاء  القائمة على 
املعام�ت  يف  ل��شتخدام  امل�شدر  ومفتوح  لمركزي  رقمي  رمز  لإن�شاء  برجميات  بلوك�شني؛  على  القائمة 
املنتجات با�شتخدام العملة الرقمية والعملة  القائمة على بلوك�شني؛ برجميات للم�شتخدمني ل�شراء وبيع 
الفرتا�شية وعملة الت�شفري  والموال الرقمية وبلوك�شني  والأ�شول الرقمية والرموز الرقمية والرموز 
الرقمية  العملة  با�شتخدام  واملدفوعات  املعام�ت  لت�شهيل  الربجميات  من�شات  ؛  املنفعة  ورم��وز  امل�شفرة 
الرموز  اأو  الرقمية  الأ�شول  اأو  وبلوك�شني   الرقمية  الأ�شول  اأو  الت�شفري  عملة  اأو  الفرتا�شية  العملة  اأو 
الرقمية اأو الرموز امل�شفرة اأو رموز املنفعة التي ت�شمح للم�شتخدمني بال�شراء من وبيع املنتجات واخلدمات 
اإىل بلوك�شني واملعنى بها برامج التبادل  ل�آخرين؛ برجميات تطبيقات الكمبيوتر لجل من�شات امل�شتندة 
البكوينز  اأو  بلوك�شني  اإىل  امل�شتندة  الرموز  واإدارة  وبيع  لإن�شاء  برجميات  الفرتا�شية؛  للعنا�شر  الرقمي 
اإلكرتونية؛ برجميات ملعاجلة  التطبيقات(؛ برجميات ل��شتخدام يف من�شات مالية  )بروتوكول لقت�شاد 
الرقمية والعملة  العملة  املدفوعات الإلكرتونية ولتحويل الأموال من واإىل الآخرين؛ برجميات لتحويل 
والرموز  الرقمية  والرموز  الرقمية  والأ�شول  وبلوك�شني  الرقمية  والأ�شول  امل�شفرة  والعملة  الفرتا�شية 
امل�شفرة والرموز املنفعة بني الأطراف؛ برجميات من�شة بلوك�شني؛ برجميات ل��شتخدام يف اإدارة وتنفيذ 
الرقمية   والأ�شول  بلوك�شني  و  الرقمية  والأ�شول  امل�شفرة  والعملة   الفرتا�شية  والعملة  الرقمية  العملة 
بلوك�شني  من�شة  واإدارة  لإن�شاء  برجميات  املنفعة؛  لرموز  ومعام�ت  امل�شفرة  والرموز  الرقمية  والرموز 
ل�شتخدامه يف اإدارة العم�ت الرقمية والعملة الفرتا�شية والعم�ت امل�شفرة والأ�شول الرقمية وبلوك�شني 
والأ�شول الرقمية والرمز الرقمي ورمز الت�شفري وح�شابات رموز املنفعة؛ برجميات لإدارة ح�شابات العملة 
با�شتخدام  وال�شتثمارات  وامل�شرتيات  الدفع  عمليات  يف  ل�شتخدامها  برجميات  الرقمية؛  والعملة  امل�شفرة 
الرقمية  والأ���ش��ول  وبلوك�شني  الرقمية  والأ���ش��ول  الت�شفري  وعملة  الفرتا�شية  والعملة  الرقمية  العملة 
ورموز املنفعة؛ برجميات ل��شتخدام يف متكني التحويل الإلكرتوين ل�أموال من واإىل الآخرين؛ برجميات 
الرقمية  والأ���ش��ول  امل�شفرة  والعملة  الفرتا�شية  والعملة  الرقمية  العملة  حتويل  اإدارة  يف  ل�شتخدامها 
وبلوك�شني والأ�شول الرقمية والرموز الرقمية والرموز امل�شفرة ورموز املنفعة اإىل عملة �شعبة؛ برجميات 
لتطوير ون�شر واإدارة تطبيقات الربجميات ودمج تطبيقات الربجميات للعملة الرقمية والعملة الفرتا�شية 
والعملة امل�شفرة والأ�شول الرقمية وبلوك�شني والرموز الرقمية والرموز الرقمية وح�شابات رموز املنفعة؛ 
برجميات ل�شتخدامها يف ت�شهيل ا�شتخدام بلوك�شني اأو دفرت احل�شابات املوزعة الإلكرتوين لتنفيذ وت�شجيل 
الفرتا�شية  والعملة  الرقمية  العملة  با�شتخدام  تتم  التي  املالية  ال��ت��داولت  بها  واملعنى  املالية  املعام�ت 
والعملة امل�شفرة والأ�شول الرقمية وبلوك�شني والأ�شول الرقمية والرموز الرقمية ورموز الت�شفري الرموز 
املنفعة؛ الربجميات والأجهزة امل�شتخدمة يف تبادل العم�ت اإلكرتونيا للعملة الرقمية والعملة الفرتا�شية 
والعملة امل�شفرة والأ�شول الرقمية وبلوك�شني والرموز الرقمية ورموز الت�شفري الرموز املنفعة؛ برجميات 
ل�شتخدامها كواجهة برجمة تطبيقات )اي بي اي( لتطوير واختبار ودمج برجميات تطبيقات بلوك�شني؛ 
اأجهزة كمبيوتر للعملة الرقمية والعملة الفرتا�شية والعملة امل�شفرة والأ�شول الرقمية وبلوك�شني وتعدين 
الأ�شول الرقمية؛ اأجهزة رموز الأمان؛ حمولت العم�ت الإلكرتونية؛ الربجميات واملعني بها من�شة مالية 
وبيئة  ايه  و بي دي  املتكامل  واملعام�ت يف هاتف حممول  الدفعات  اأن��واع متعددة من  ت�شتوعب  اإلكرتونية 
تعتمد على الويب؛ برنامج لإن�شاء الرموز التي يتم ا�شتخدامها لدفع ثمن املنتجات واخلدمات والتي ميكن 
الرقمية  للعملة  الآم��ن  التحويل  اإدارة  يف  ل�شتخدامها  برجميات  النقدية؛  بالقيمة  ا�شتبدالها  اأو  تداولها 
الرقمية  والرموز  الرقمية  والأ�شول  وبلوك�شني  الرقمية  والأ�شول  امل�شفرة  والعملة  الفرتا�شية  والعملة 
والرموز امل�شفرة والرموز املنفعة اإىل العملة ال�شعبة؛ برجميات لإدارة العملة الرقمية والعملة الفرتا�شية 
امل�شفرة   وال��رم��وز  الرقمية  وال��رم��وز  الرقمية  والأ���ش��ول  وبلوك�شني  الرقمية  والأ���ش��ول  امل�شفرة  والعملة 
املالية ونقل ال�شلعة؛ برجميات لت�شهيل حتويل الأم��وال وحتوي�ت  ومدفوعات رموز املنفعة والتحوي�ت 
ال�شلع وحتويل دفع الفواتري وحتويل الأم��وال بني الأط��راف؛ برجميات  الأم��وال الإلكرتونية وحتوي�ت 
الكمبيوتر؛  اأجهزة  اداة  حتديد  يف  ل��شتخدامها  اي(  بي  )اي  التطبيق  برجميات  كواجهة   ل�شتخدامها 
برجميات ل��شتخدامها يف م�شادقة دخول امل�شتخدم اإىل اأجهزة الكمبيوتر و�شبكات الكمبيوتر؛ برجميات 
ل��شتخدامها يف ت�شهيل املعام�ت الآمنة؛ برجميات ل��شتخدامها يف الو�شول والقراءة والتتبع وتقنية 
والتطبيقات  املعلومات  م��وارد  اإىل  الو�شول  وحقوق  الهوية  معلومات  لإدارة  واجهزة  برجميات  بلوك�شني؛ 
الأمان؛  لأغ��را���س  والإدارة  التوثيق  وخ��دم��ات  ال�شبكة  هوية  م��ن  للتحقق  برجميات  امل�شادقة؛  ووظ��ائ��ف 
بطاقات  الكمبيوتر؛  و�شبكات  الكمبيوتر  اأجهزة  مع  والت�شالت  الو�شول  يف  للتحكم  امل�شادقة  برجميات 
يف  ت�شتخدام  برجميات  الأمنية؛  الرموز  الت�شفري؛  اأجهزة  مغناطي�شيا؛  امل�شفرة  الدفع  وبطاقات  الئتمان 
اإ�شدار العملة الرقمية والعملة الفرتا�شية والعملة امل�شفرة والأ�شول الرقمية بلوك�شني والأ�شول الرقمية 
والرموز الرقمية والرموز امل�شفرة والرموز املنفعة؛ ا�شتخدام برجميات يف تدقيق العملة الرقمية والعملة 
والرموز  الرقمية  والرموز  الرقمية  والأ�شول  بلوك�شني  الرقمية  والأ�شول  امل�شفرة  والعملة  الفرتا�شية 

امل�شفرة والرموز املنفعة
بالفئة: 9

و�شف الع�مة: عبارة عن ر�شمة 3 اأمواج باللون ال�شود
ال�ش��رتاطات: 

اأو   ، لإدارة الع�مات التجارية يف وزارة القت�شاد  التقدم به مكتوباً  فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك 
اإر�شاله بالربيد امل�شجل ، وذلك خ�ل )30( يوماً من تاريخ هذا الإع�ن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  18  يونيو  2020 العدد 12964 

تعلن اإدارة الع�مات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
دايودبوتا انرتنا�شيونال

بطلب لت�شجيل الع�مة التجارية:

املودعة حتت رقم : 330031            بتاريخ : 2020/05/26
رقم الألولية : 080196 

تاريخ الألولية : 2020/03/30  - البلد الألولية: جامايكا
با�ش��م: في�شبوك، انك.

وعنوانه: 1601 ويلو رود، مينلو بارك، كاليفورنيا 94025، الوليات املتحدة الأمريكية
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

التطبيق )ايه  الكمبيوتر؛ خدمات مزود خدمة  الكمبيوتر والربجميات؛ خدمات  اأجهزة  ت�شميم وتطوير 
ا�س(؛  ايه  ايه  ا���س(؛ من�شة كخدمة  اخلدمات )بي  ايه  ايه  ب��ي(؛ الربجميات كخدمة اخلدمات )ا���س  ا�س 
الرقمية  العملة  يف  ال�شتثمار  من  امل�شتخدمني  متكن  برامج  توفري  ال�شحابية؛  احلو�شبة  برامج  توفري 
الرقمية  والرموز  الرقمية  والأ�شول  وبلوك�شني  الرقمية  والأ�شول  امل�شفرة  والعملة  الفرتا�شية  والعملة 
والرموز امل�شفرة ورموز املنفعة؛ توفري تكنولوجيا دفرت احل�شابات املوزعة؛ توفري برجميات ل�شتخدامها 
وبلوك�شني  الرقمية  والأ���ش��ول  امل�شفرة  والعملة  الفرتا�شية  والعملة  الرقمية  العملة  حمافظ  اإدارة  يف 
التي ت�شهل  املنفعة؛ توفري الربامج  امل�شفرة والأ�شول رموز  والأ�شول الرقمية والرموز الرقمية والرموز 
الرقمية  العملة  وتبادل  واإدارة وتداول  امل�شتخدمني على عر�س وحتليل وت�شجيل وتخزين ومراقبة  قدرة 
الرقمية  والرموز  الرقمية  والأ�شول  وبلوك�شني  الرقمية  والأ�شول  امل�شفرة  والعملة  الفرتا�شية  والعملة 
ونقل  وتخزين  وبيع  و�شراء  وقبول  وا�شتقبال  لإر���ش��ال  برجميات  توفري  املنفعة؛  ورم��وز  امل�شفرة  وال��رم��وز 
وبلوك�شني  الرقمية  والأ���ش��ول  امل�شفرة  والعملة  الف��رتا���ش��ي��ة  والعملة  الرقمية  العملة  وت��ب��ادل  وت���داول 
وت�شجيل  لتنفيذ  ب��رام��ج  توفري  املنفعة؛  ورم���وز  امل�شفرة  وال��رم��وز  الرقمية  وال��رم��وز  الرقمية  والأ���ش��ول 
املعام�ت املالية لإن�شاء ح�شابات واحلفاظ على واإدارة املعلومات حول املعام�ت املالية على دفاتر احل�شابات 
وحتويل  الإلكرتونية  املدفوعات  ملعاجلة  برجميات  توفري  نظري؛  اإىل  نظري  من  الدفع  و�شبكات  امل��وزع��ة 
ل��شتخدام  برامج  توفري  الإلكرتونية؛  املالية  املن�شة  الربجميات  توفري  الآخ��ري��ن؛  واإىل  من  الأم���وال 
كواجهة برجمة تطبيقات )ايه بي اي( لتطوير تطبيقات واختبار ودمج تطبيقات برامج بلوك�شني؛ توفري 
وبلوك�شني  الرقمية  والأ���ش��ول  امل�شفرة  والعملة  الفرتا�شية  والعملة  الرقمية  العملة  لنقل  برجميات 
الأط���راف؛ توفري الربجميات  املنفعة بني  ورم��وز  امل�شفرة  وال��رم��وز  الرقمية  وال��رم��وز  الرقمية  والأ���ش��ول 
ل������ش��ت��خ��دام يف ال���ت���داول امل����ايل؛ ت��وف��ري ال��ربجم��ي��ات ل������ش��ت��خ��دام يف ال��ت��ب��ادل امل����ايل؛ ت��وف��ري برجميات 
لت�شوية  برجميات  ت��وف��ري  والجت���اه���ات؛  ال�شوق  وب��ي��ان��ات  املالية  املعلومات  اإىل  ال��و���ش��ول  يف  ل��شتخدام 
املعام�ت املالية لتوفري م�شادقة اأطراف املعاملة املالية للحفاظ على دفرت احل�شابات املوزعة للمعام�ت 
اأمان الت�شفري ل�إر�شال الإلكرتوين عرب �شبكات الكمبيوتر؛ توفري برامج  املالية؛ توفري برجميات لإدارة 
ل��شتخدام مع العملة الرقمية؛ توفري برامج ل��شتخدام مع العملة امل�شفرة؛ توفري برامج ل��شتخدام 
مع العملة الفرتا�شية؛ توفري برامج ل��شتخدام مع حمفظة العملة الرقمية وخدمات التخزين؛ توفري 
برامج للدفع بالعملة الرقمية ومعام�ت التبادل؛ توفري برجميات الدفرت احل�شابات املوزعة ل��شتخدام 
ب��رام��ج لتحويل  ت��وف��ري  ت��وف��ري ب��رجم��ي��ات لتحويل الأم����وال الإل���ك���رتوين؛  امل��ال��ي��ة؛  امل��ع��ام���ت  يف معاجلة 
العم�ت؛ توفري برجميات جلمع البيانات وتوزيعها؛ توفري الربجميات ملعام�ت الدفع؛ توفري برجميات 
لتو�شيل اأجهزة الكمبيوتر بقواعد البيانات املحلية و�شبكات الكمبيوتر العاملية؛ توفري برامج لإن�شاء قواعد 
العملة  معام�ت  �شحة  من  والتحقق  لإدارة  برامج  توفري  والبيانات؛  املعلومات  عن  للبحث  قابلة  بيانات 
والرموز  الرقمية  والأ�شول  وبلوك�شني  الرقمية  والأ�شول  امل�شفرة  والعملة  الفرتا�شية  والعملة  الرقمية 
الذكية؛ توفري برامج لإدارة  العقود  واإدارة  املنفعة؛ توفري برامج لإن�شاء  امل�شفرة ورموز  الرقمية والرموز 
والعملة  الرقمية  العملة  لج��ل  للعملة  الإل��ك��رتوين  للتبادل  ب��رام��ج  ت��وف��ري  وال��ت��ب��ادل؛  ال��دف��ع  معام�ت 
والرموز  الرقمية  والرموز  الرقمية  والأ�شول  وبلوك�شني  الرقمية  والأ�شول  امل�شفرة  والعملة  الفرتا�شية 
واإىل  من  ل�أموال  الإل��ك��رتوين  التحويل  متكني  يف  ل��شتخدام  برجميات  توفري  املنفعة؛  ورم��وز  امل�شفرة 
الآخرين؛ توفري برامج لإن�شاء عملة رقمية لمركزية ومفتوحة امل�شدر ل�شتخدامها يف املعام�ت القائمة 
على بلوك�شني؛ توفري برامج لإن�شاء عملة افرتا�شية لمركزية ومفتوحة امل�شدر ل�شتخدامها يف املعام�ت 
يف  ل�شتخدامها  امل�شدر  ومفتوحة  لمركزية  م�شفرة  عملة  لإن�شاء  برنامج  توفري  بلوك�شني؛  على  القائمة 
امل��ع��ام���ت ال��ق��ائ��م��ة ع��ل��ى بلوك�شني؛ ت��وف��ري ب��رام��ج لإن�����ش��اء اأ���ش��ول رق��م��ي��ة لم��رك��زي��ة وم��ف��ت��وح��ة امل�شدر 
رقمية لمركزية ومفتوحة  رموز  لإن�شاء  برامج  توفري  بلوك�شني؛  القائمة على  املعام�ت  ل�شتخدامها يف 
الآمن  النقل  ومتكني  لت�شفري  برامج  توفري  بلوك�شني؛  على  القائمة  املعام�ت  يف  ل�شتخدامها  امل�شدر 
توفري  احلو�شبة؛  اأجهزة  بني  الأخ��رى  الت�شال  و�شائل  عرب  وكذلك  الإن��رتن��ت  عرب  الرقمية  للمعلومات 
لدفرت  من�شة  برجميات  املالية؛  باملعام�ت  املتعلقة  العوامل  بح�شاب  للم�شتخدمني  لل�شماح  برجميات 
احل�شابات املوزعة ل��شتخدام يف معاجلة املعام�ت املالية؛ توفري برجميات لتحويل الأموال الإلكرتونية 
والعملة  الرقمية  العملة  لتحويل  الآم��ن��ة  الإدارة  يف  ل�شتخدامها  برجميات  توفري  ال��ع��م���ت؛  وحت��وي��ل 
والرموز  الرقمية  والرموز  الرقمية  والأ�شول  وبلوك�شني  الرقمية  والأ�شول  امل�شفرة  والعملة  الفرتا�شية 
القابلة  غري  واملن�شورات  امل��دون��ات  ت�شم  الويب  بوابة  توفري  ال�شعبة؛  العملة  اىل  املنفعة  ورم��وز  امل�شفرة 
للتنزيل يف طبيعة املقالت والأعمدة والأدلة املعلوماتية يف جمالت العم�ت الفرتا�شية والأ�شول الرقمية 
وبلوك�شني واجتاهات ال�شوق والتداول؛ توفري بوابة الويب للم�شتخدمني للو�شول اإىل املعلومات يف جمال 
العم�ت الفرتا�شية والأ�شول الرقمية وبلوك�شني؛ من�شة برنامج كخدمة )بي ايه ايه ا�س( الذي يتميز 
والأ�شول  امل�شفرة  والعملة  الفرتا�شية  والعملة  الرقمية  العملة  و�شراء  لبيع  الكمبيوتر  برامج  مبن�شات 
الرقمية وبلوك�شني والأ�شول الرقمية والرموز الرقمية والرموز امل�شفرة ورموز املنفعة؛ الربنامج كخدمة 
)ا�س ايه ايه ا�س( الذي يتميز مبن�شات برامج الكمبيوتر لبيع و�شراء العملة الرقمية والعملة الفرتا�شية 
والعملة امل�شفرة والأ�شول الرقمية وبلوك�شني والأ�شول الرقمية والرموز الرقمية والرموز امل�شفرة ورموز 
العملة  و�شراء  لبيع  الإنرتنت  على  مبا�شرة  افرتا�شية  بيئة  اإن�شاء  بها  واملعنى  الكمبيوتر  خدمات  املنفعة؛ 
والرموز  الرقمية  والأ�شول  وبلوك�شني  الرقمية  والأ�شول  امل�شفرة  والعملة  الفرتا�شية  والعملة  الرقمية 
يتميز مبن�شات  ال��ذي  ا���س(  ايه  ايه  برنامج كخدمة )بي  املنفعة؛ من�شة  امل�شفرة ورم��وز  والرموز  الرقمية 
من�شة  امل��وزع��ة؛  الكمبيوتر  التخزين  لأنظمة  املدفوعة  والرمزية  بلوك�شني  لإدارة  الكمبيوتر  برجميات 
والرمزية  بلوك�شني  لإدارة  الكمبيوتر  يتميز مبن�شات برجميات  ال��ذي  ا���س(  ايه  ايه  )ا���س  برنامج كخدمة 
امللفات  بها توفري نظام تخزين  واملعنى  الكمبيوتر  املوزعة؛ خدمات  الكمبيوتر  التخزين  املدفوعة لأنظمة 
توفري  بها  واملعنى  الكمبيوتر  خدمات  امل�شدر؛  مفتوحة  �شحابية  تخزين  ومن�شة  ال�مركزي  الإلكرتوين 
بلوك�شني  من  ومدعوم  النهاية  اىل  نهايى  ت�شفري  لجل  ال�مركزية  الإلكرتونية  الأ�شياء  تخزين  من�شة 
الآمنة  امل�شفرة  ال�شحابية  التخزين  خدمات  توفري  بها  واملعنى  الكمبيوتر  خدمات  بلوك�شني؛  واملدفوعات 
واخلا�شة؛ خدمات الكمبيوتر واملعنى بها توفري تخزين بيانات نظري اإىل نظري اإلكرتوين يتم توزيعه عرب 
موارد التخزين الإلكرتونية للعميل غري امل�شتخدمة؛ خدمات الكمبيوتر واملعنى بها توفري من�شة تخزين 
بلوك�شني  بتكنولوجيا برجميات  تتميز  التي  البيانات  ت�شفري  امل�شدر؛ خدمات  �شحابية لمركزية مفتوحة 
اإلكرتوين  وتخزين  توزيع  وم�شفر؛  وخا�س  اآم��ن  �شحابي  تخزين  لتوفري  نظري  اإىل  نظري  وب��روت��وك��ولت 
للو�شائط الإلكرتونية واملعنى بها البيانات وامل�شتندات وامللفات والن�شو�س وال�شور والر�شومات واملو�شيقى 
امل�شفرة؛  العملة  كمحفظة  ل��شتخدام  الربامج  توفري  املتعددة؛  الو�شائط  وحمتوى  والفيديو  وال�شوت 
العقود  خ���ل  م��ن  الفرتا�شية  للعنا�شر  دميقراطية  بطريقة  الرقمية  ال��ت��ب��ادلت  لإدارة  ب��رام��ج  توفري 
الذكية؛ بيانات التعدين؛ توفري برجميات ل�شتخدامها يف تداول وت�شوية واإر�شال وا�شت�م وتخزين وتاأكيد 
الفرتا�شية  والعملة  الرقمية  العملة  جم��الت  يف  ال�شرف  �شوق  ملعام�ت  امل��ايل  ال��ت��داول  خماطر  واإدارة 
والعملة امل�شفرة والأ�شول الرقمية وبلوك�شني والأ�شول الرقمية والرموز الرقمية والرموز امل�شفرة ورموز 
واملطابقة  والتي�شري  للم�شادقة  برجمية  من�شات  ي�شم  ا���س(  ايه  ايه  )بي  كخدمة  برنامج  من�شة  املنفعة؛ 
املعام�ت  تفا�شيل  وتبادل  التجارية  البيانات  وتقدمي  ونقل  وتتبع  وا�شت�م  وتخزين  وت�شوية  واملعاجلة 
ايه ا�س( ي�شم من�شات برجمية  ايه  ال�شاملة؛ برجميات كخدمة )ا�س  التداول  التجارية واإدارة دورة حياة 
للم�شادقة والتي�شري واملطابقة واملعاجلة وت�شوية وتخزين وا�شت�م وتتبع ونقل وتقدمي البيانات التجارية 
وتبادل تفا�شيل املعام�ت التجارية واإدارة دورة حياة التداول ال�شاملة؛ توفري الربجميات ل��شتخدام مع 
الت�شوية  التي تتميز بربجميات لجل  ايه ا�س(  ايه  تكنولوجيا بلوك�شني؛ خدمات برجميات كخدمة )ا�س 
والتخ�شي�س والمتثال والت�شجيل والت�شديد للتداول املتعلق بالعملة الرقمية والعملة الفرتا�شية والعملة 
امل�شفرة والأ�شول الرقمية وبلوك�شني والأ�شول الرقمية والرموز الرقمية والرموز امل�شفرة ورموز املنفعة؛ 
والتخ�شي�س  الت�شوية  لج��ل  بربجميات  تتميز  التي  ا���س(  اي��ه  اي��ه  )ب��ي  كخدمة  برنامج  من�شة  خ��دم��ات 
امل�شفرة  والعملة  الفرتا�شية  والعملة  الرقمية  بالعملة  املتعلق  للتداول  والت�شديد  والت�شجيل  والمتثال 
والأ�شول الرقمية وبلوك�شني والأ�شول الرقمية والرموز الرقمية والرموز امل�شفرة ورموز املنفعة؛ من�شة 
برنامج كخدمة )بي ايه ايه ا�س( ي�شم من�شات برجمية لت�شهيل املعام�ت واملدفوعات با�شتخدام العملة 
والرموز  الرقمية  والأ�شول  وبلوك�شني  الرقمية  والأ�شول  امل�شفرة  والعملة  الفرتا�شية  والعملة  الرقمية 
الرقمية والرموز امل�شفرة ورموز املنفعة التي ت�شمح للم�شتخدمني بال�شراء من املنتجات وبيعها واخلدمات 
ل�آخرين؛ من�شة برنامج كخدمة )ا�س ايه ايه ا�س( ي�شم من�شات برجمية لت�شهيل املعام�ت واملدفوعات 
والأ�شول  وبلوك�شني  الرقمية  والأ�شول  امل�شفرة  والعملة  الفرتا�شية  والعملة  الرقمية  العملة  با�شتخدام 
الرقمية والرموز الرقمية والرموز امل�شفرة ورموز املنفعة التي ت�شمح للم�شتخدمني بال�شراء من املنتجات 
وبيعها واخلدمات ل�آخرين؛ من�شات الربامج القائمة على بلوك�شني ومن�شات برجميات احلو�شبة املوزعة 
والأمن  التدقيق  ب��رام��ج  وتنفيذ  وتطوير  ت�شميم  الرقمية؛  وال��رم��وز  املعلومات  م��ن  والتحقق  للتدقيق 
توفري  الآم��ن��ة؛  امل��ع��ام���ت  ت�شهيل  يف  ل��شتخدام  ب��رجم��ي��ات  ت��وف��ري  بلوك�شني؛  على  القائمة  للمن�شات 
وبلوك�شني  الرقمية  والأ���ش��ول  امل�شفرة  والعملة  الفرتا�شية  والعملة  الرقمية  العملة  لتدقيق  برجميات 
ل�ت�شالت  الربجميات  من�شات  املنفعة؛  ورم��وز  امل�شفرة  وال��رم��وز  الرقمية  وال��رم��وز  الرقمية  والأ���ش��ول 
ال�مركزية بنمط بلوك�شني؛ من�شات الربجميات لتتبع ودعم معام�ت البيانات؛ ت�شميم وتطوير وتنفيذ 
وتطوير  ت�شميم  بلوك�شني؛  الربجميات  وتنفيذ  وتطوير  ت�شميم  املوزعة؛  احلو�شبة  ملن�شات  الربجميات 
العملة  لجل  الربجميات  وتنفيذ  وتطوير  ت�شميم  الرقمية؛  العم�ت  لأمن  الربجميات  للحلول  وتنفيذ 
والرموز  الرقمية  والأ�شول  وبلوك�شني  الرقمية  والأ�شول  امل�شفرة  والعملة  الفرتا�شية  والعملة  الرقمية 
طرف  من  التحقق  خدمات  برجميات  وتنفيذ  وتطوير  ت�شميم  املنفعة؛  ورم��وز  امل�شفرة  والرموز  الرقمية 
ت�شمل عملة  التي  املعام�ت  املثال ل احل�شر  �شبيل  الرقمية مبا يف ذلك على  بالعم�ت  للمعام�ت  ثالث 
البيتكوين؛ توفري ا�شتخدام موؤقت للربامج غري القابلة للتنزيل ل�شتخدامها يف جمع ونقل وتلقي وتتبع 
البيتكوين؛ توفري برجميات ل��شتخدام يف جمع ونقل وتلقي وتتبع وتخزين ونقل  وتخزين ونقل عملة 
عملة الند للند؛ توفري برجميات للم�شتخدمني ل�شراء وبيع املنتجات با�شتخدام العملة الرقمية والعملة 
والرموز  الرقمية  والرموز  الرقمية  والأ�شول  وبلوك�شني  الرقمية  والأ�شول  امل�شفرة  والعملة  الفرتا�شية 
امل�شفرة ورموز املنفعة؛ توفري من�شات برجمية لت�شهيل املعام�ت واملدفوعات با�شتخدام العملة الرقمية اأو 
العملة الفرتا�شية اأو العملة امل�شفرة اأو الأ�شول الرقمية وبلوك�شني اأو الأ�شول الرقمية اأو الرموز الرقمية 
وبيعها  واخل��دم��ات  املنتجات  م��ن  بال�شراء  للم�شتخدمني  ت�شمح  التي  املنفعة  رم��وز  اأو  امل�شفرة  ال��رم��وز  اأو 
وتتبعها  وق��راءت��ه��ا  بلوك�شني  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  اإىل  ال��و���ش��ول  يف  ل������ش��ت��خ��دام  ب��رجم��ي��ات  ت��وف��ري  ل���آخ��ري��ن؛ 
وا�شتخدامها؛ خدمات ال�شت�شارات التقنية املتعلقة بالعملة الرقمية والعملة الفرتا�شية والعملة امل�شفرة 
رموز  ومعام�ت  امل�شفرة  وال��رم��وز  الرقمية  وال��رم��وز  الرقمية  والأ���ش��ول  وبلوك�شني  الرقمية  والأ���ش��ول 
وتطوير  الكمبيوتر  لنظام  الكمبيوتر  ي�شم من�شات برجميات  ا�س(  ايه  ايه  )بي  املن�شات كخدمة  املنفعة؛ 
لنظام  الكمبيوتر  برجميات  من�شات  ي�شم  ا�س(  ايه  ايه  )ا�س  التطبيقات؛ برجميات كخدمة  واإدارة  ون�شر 
الكمبيوتر وتطوير ون�شر واإدارة التطبيقات؛ توفري الربجميات التي متكن امل�شتخدمني من تطوير وبناء 
وت�شغيل التطبيقات املوزعة من خ�ل من�شة مفتوحة لل�شبكات الند للند الذكية للدفع مفتوحة امل�شدر؛ 
ال�شحابية لأغرا�س  الكمبيوتر  ال�شبكة  القائمة على  الهوية والتوثيق والإدارة  التحقق من  توفري خدمات 
املتعلقة  الهوية  ومعلومات  العتماد  وبيانات  امل��رور  كلمات  واإدارة  وتخزين  امنة  م�شت�شافة  اإدارة  اأمنية؛ 
اأجهزة  اإىل  اأمنية؛ توفري برامج امل�شادقة للتحكم يف الو�شول  بالأ�شخا�س واحل�شابات والأجهزة لأغرا�س 
العنا�شر  ت��ب��ادل  يف  ل������ش��ت��خ��دام  ب��رجم��ي��ات  ت��وف��ري  م��ع��ه��ا؛  والت�����ش��الت  الكمبيوتر  و���ش��ب��ك��ات  الكمبيوتر 
العم�ت  تطبيق  اأو  بلوك�شني  على  القائمة  ال��رم��وز  واإدارة  وت���داول  لبيع  برجميات  توفري  الفرتا�شية؛ 
املعدنية؛ توفري ت�شريف العلمات الرقمي؛ توفري برجميات ل�شتخدامها يف اإ�شدار العملة الرقمية والعملة 
والرموز  الرقمية  والرموز  الرقمية  والأ�شول  وبلوك�شني  الرقمية  والأ�شول  امل�شفرة  والعملة  الفرتا�شية 
امل�شفرة ورموز املنفعة؛ توفري خدمات التحقق من الهوية والتوثيق والإدارة القائمة على ال�شبكة ال�شحابية 
امل�شفرة والأ�شول  العملة الرقمية والعملة الفرتا�شية والعملة  اأمنية؛  توفري برجميات لإدارة  لأغرا�س 
املنفعة   رم���وز  وم��دف��وع��ات  امل�شفرة  وال��رم��وز  الرقمية  وال��رم��وز  الرقمية  والأ����ش���ول  وبلوك�شني  الرقمية 
والتحوي�ت املالية ونقل ال�شلع؛ توفري برجميات لت�شهيل حتويل الأموال وحتوي�ت الأموال الإلكرتونية 

وحتوي�ت ال�شلع ودفع الفواتري وحتويل الأموال بني الأطراف
بالفئة: 42

و�شف الع�مة: عبارة عن كلمة NOVI  باحرف لتينية باللون ال�شود
ال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة الع�مات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو 
اإر�شاله بالربيد امل�شجل ، وذلك خ�ل )30( يوماً من تاريخ هذا الإع�ن.
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بطلب لت�شجيل الع�مة التجارية:

املودعة حتت رقم : 330028           بتاريخ : 2020/05/26
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وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
املعلومات؛  وخ��دم��ات  ال�شوق  اأب��ح��اث  توفري  الأع��م��ال؛  معلومات  وال��رتوي��ج؛  والإع����ن  الت�شويق  خ��دم��ات 
والإع�نات؛  الأعمال  خدمات  والت�شالت؛  الكمبيوتر  �شبكات  عرب  ل�آخرين  واخلدمات  لل�شلع  الرتويج 
الكمبيوتر  �شبكات  عرب  ثالث  لطرف  ومنتجات  خدمات  وبيع  تبادل  ت�شهيل  ال�شوق؛  ا�شتع�مات  خدمات 
والت�شالت؛ توفري الأ�شواق عرب الإنرتنت لبائعي ال�شلع و/اأو اخلدمات؛ توفري الت�شهي�ت عرب الإنرتنت 
لربط البائعني بامل�شرتين؛ توفري موقع على �شبكة الإنرتنت ي�شم �شوقا مبا�شر على الإنرتنت لبيع ال�شلع 
واإج��راء منا�شبات  الإنرتنت؛ ترتيب  التداول عرب  اآخرين؛ خدمات  الفرتا�شية وتداولها مع م�شتخدمني 
خا�شة ل�أغرا�س التجارية اأو الرتويجية اأو الإع�نية؛ ترتيب واإجراء منا�شبات خا�شة لأغرا�س جتارية؛ 
بلوك�شني )حفظ ببيانات غري قابلة للتغيري بطريقة اآمنة وم�شفرة( كخدمة واملعنى بها ن�شيحة الأعمال 

واملعلومات يف جمال تكنولوجيا بلوك�شني
بالفئة: 35

و�شف الع�مة: عبارة عن كلمة NOVI  باحرف لتينية باللون ال�شود
ال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة الع�مات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خ�ل )30( يوماً من تاريخ هذا الإع�ن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  18  يونيو  2020 العدد 12964 

تعلن اإدارة الع�مات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
ك�يد اند كو ال ال بي

بطلب لت�شجيل الع�مة التجارية:
بتاريخ:  18 مايو 2020 املودعة حتت رقم: 329839 

 تاريخ اإيداع الأولوية    
 با�ش��م:  �شانيل ا�س ايه ار ال 

 وعنوانه: كاي دي جرنال-جوي�شن 24، 1204 جنيف، �شوي�شرا 
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:

الكبرية وال�شاعات وال�شاعات  اآلت لل�شاعات  اليد / �شيور �شاعات؛  اأحزمة ل�شاعات  �شاعات؛ �شوار �شاعات / 
ال��ك��ب��رية وع��ل��ب ل��ل�����ش��اع��ات وع��ل��ب ل��ل�����ش��اع��ات ال��ك��ب��رية وك��رن��وم��رتات )م��وؤق��ت��ات دق��ي��ق��ة( ووج����وه ال�شاعات 
واليد؛  اجل��ي��ب  و���ش��اع��ات  احل��ائ��ط  �شاعات  علب  ع��م��وم��ا(؛  وال�����ش��اع��ات  الكبرية  ال�شاعات  )�شناعة  امل��درج��ة 
جموهرات؛  لل�شاعات؛  بلور   / �شاعات  زج��اج  لل�شاعات؛  �ش��شل  �شناديق(؛  اأو  )علب  للمجوهرات  علب 
اأ����ش���اور )جم����وه����رات(؛ دب��اب��ي�����س ل��ل��زي��ن��ة )جم����وه����رات(؛ زم���ام���ات )م���راب���ط( لأك���م���ام ال��ق��م�����ش��ان؛ اأحجار 
نفي�شة؛  م��ع��ادن  م��ن  للقبعات  اأق���راط؛ حلي  �ش��شل )جم��وه��رات(؛ حلى �شغرية )جم��وه��رات(؛  ك��رمي��ة؛ 
العنق؛  رب��ط��ات  دبابي�س  )جم��وه��رات(؛  خ��وامت  )جم��وه��رات(؛  ق�ئد  ميداليات؛  )جم��وه��رات(؛  دبابي�س 
جموهرات مقلدة )جموهرات غري ثمينة(؛ جموهرات؛ �شاعات منبهة؛ �شناديق من معادن نفي�شة؛ علب 

 للمجوهرات )علب اأو �شناديق(؛ حلقات للمفاتيح )حلي �شغرية اأو �ش��شل �شغرية(. 
 الواق�عة بالفئة:  14 

نقطة  مع  مميزة  لتينية  بحروف  مكتوبتني   »BOY  « و   »PREMIERE  « و�شف الع�مة:  كلمتي 
بينهما.

ال�ش��رتاطات:  
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم الع�مات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله 

 بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خ�ل 30 يوماً من هذا الإع�ن. 
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  18  يونيو  2020 العدد 12964 

تعلن اإدارة الع�مات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
دايودبوتا انرتنا�شيونال

بطلب لت�شجيل الع�مة التجارية:

املودعة حتت رقم : 330027           بتاريخ : 2020/05/26
رقم الألولية : 080196 

تاريخ الألولية : 2020/03/30
البلد الألولية: جامايكا

با�ش��م: في�شبوك، انك.
وعنوانه: 1601 ويلو رود، مينلو بارك، كاليفورنيا 94025، الوليات املتحدة الأمريكية

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
وم�شفرة(؛  اآمنة  بطريقة  للتغيري  قابلة  غري  ببيانات  )حفظ  بلوك�شني  الكمبيوتر؛  اأج��زاء  الربجميات؛ 
برجميات  امل�����ش��ف��رة؛  ال��ع��م���ت  م��ع  ل��شتخدام  ب��رجم��ي��ات  ال��رق��م��ي��ة؛  العملة  م��ع  ل��شتخدام  ب��رجم��ي��ات 
ل��شتخدام مع العملة الفرتا�شية؛ حمفظة العملة الرقمية وخدمات التخزين؛ اأدوات تطوير الربجميات؛ 
بي  )اي��ه  التطبيقات   برجمة  واج��ه��ة  اي(؛  ب��ي  )اي��ه  التطبيقات  برجمة  كواجهة  ل��شتخدام  برجميات 
وحتريرها  واإدارتها  واملعلومات  البيانات  جلمع  برجميات  الربجميات؛  تطبيقات  بناء  يف  ل��شتخدام  اي( 
ال�شرافة؛  الرقمية ومعام�ت  العملة  لدفع  ونقلها وم�شاركتها وتخزينها؛ برجميات  وتعديلها  وتنظيمها 
والأ�شول  امل�شفرة  والعملة  الفرتا�شية  والعملة  الرقمية  العملة  حمافظ  اإدارة  يف  ل�شتخدامها  برجميات 
الرقمية و بلوك�شني والأ�شول الرقمية والرموز الرقمية والرموز امل�شفرة ورموز املنفعة؛ خدمات املحفظة 
عر�س  على  امل�شتخدمني  ق��درة  ت�شهل  برجميات  املوزعة؛  احل�شابات  دفرت  من�شة  برجميات  الإلكرتونية؛ 
وحتليل وت�شجيل وتخزين ومراقبة واإدارة وجتارة وتداول العم�ت الرقمية والعملة الفرتا�شية والعم�ت 
امل�شفرة والأ�شول الرقمية  وبلوك�شني وال�شول الرقمية والرموز الرقمية والرموز امل�شفرة ورموز املنفعة؛ 
الرقمية والعملة  برجميات لإر�شال وا�شتقبال وقبول و�شراء وبيع وتخزين ونقل وجتارة وتبادل العم�ت 
الفرتا�شية والعم�ت امل�شفرة والأ�شول الرقمية  وبلوك�شني وال�شول الرقمية والرموز الرقمية والرموز 
امل�شفرة ورموز املنفعة؛ برجميات لتنفيذ وت�شجيل املعام�ت املالية؛ برجميات لإن�شاء احل�شابات واحلفاظ 
اإىل  نظري  من  الدفع  و�شبكات  امل��وزع��ة  احل�شابات  دف��رت  على  املالية  املعام�ت  ح��ول  املعلومات  واإدارة  على 
نظري؛ برجميات ل��شتخدام يف التداول املايل؛ برجميات ل��شتخدام يف التبادل املايل؛ برجميات للو�شول 
لتوفري  برجميات  املالية؛  املعام�ت  لت�شوية  برجميات  والجتاهات؛  ال�شوق  وبيانات  املالية  املعلومات  اإىل 
املالية؛ برجميات  للمعام�ت  املوزعة  املالية؛ برجميات ل�شيانة دفرت احل�شابات  املعاملة  اأطراف  م�شادقة 
لإدارة اأمان الت�شفري ل�إر�شال الإلكرتوين عرب �شبكات الكمبيوتر؛ برجميات لت�شفري ومتكني النقل الآمن 
للمعلومات الرقمية عرب الإنرتنت؛ برجميات لل�شماح للم�شتخدمني بح�شاب املتغريات املتعلقة باملعام�ت 
لتحويل  برجميات  املالية؛  املعام�ت  معاجلة  يف  ل��شتخدام  امل��وزع��ة  احل�شابات  دف��رت  برجميات  املالية؛ 
الأموال الإلكرتونية؛ برجميات لتحويل العم�ت؛ برجميات جلمع البيانات وتوزيعها؛ برجميات ملعام�ت 
الدفع؛ برجميات لتو�شيل اأجهزة الكمبيوتر بقواعد البيانات املحلية و�شبكات الكمبيوتر العاملية؛ برجميات 
العملة  والتحقق من �شحة  لإدارة  والبيانات؛ برجميات  املعلومات  للبحث عن  قابلة  بيانات  لإن�شاء قواعد 
الرقمية والعملة الفرتا�شية وعملة الت�شفري والموال الرقمية وا�شول الت�شفري والأ�شول الرقمية والرمز 
الرقمي ورمز الت�شفري واملعام�ت رموز املنفعة؛ برجميات لإن�شاء واإدارة العقود الذكية؛ برجميات لإدارة 
معام�ت الدفع والتبادل؛ الربجميات والأجهزة ل��شتخدام كمحفظة عملة رقمية؛ الربجميات والأجهزة 
رقمية؛  اأ���ش��ول  كمحفظة  ل��شتخدام  والأج��ه��زة  ال��ربجم��ي��ات  اف��رتا���ش��ي��ة؛  عملة  كمحفظة  ل��شتخدام 
كمحفظة  ل��شتخدام  والأج��ه��زة  الربجميات  رقمية؛  رم��وز  كمحفظة  ل��شتخدام  والأج��ه��زة  الربجميات 
ت�شفري رمزية؛ الربجميات والأجهزة ل��شتخدام كمحفظة رموز املنفعة؛ الربجميات لإن�شاء عملة رقمية 
عملة  لإن�شاء  الربجميات  بلوك�شني؛  على  القائمة  املعام�ت  يف  ل�شتخدامها  امل�شدر  ومفتوحة  لمركزية 
افرتا�شية لمركزية ومفتوحة امل�شدر ل�شتخدامها يف املعام�ت القائمة على بلوك�شني؛ برجميات لإن�شاء 
عملة م�شفرة لمركزية ومفتوحة امل�شدر ل�شتخدامها يف املعام�ت القائمة على بلوك�شني؛ برجميات لإن�شاء 
اأ�شل رقمي لمركزي ومفتوح امل�شدر ل�شتخدامه يف املعام�ت القائمة على بلوك�شني؛ برجميات لإن�شاء رمز 
رقمي لمركزي ومفتوح امل�شدر ل��شتخدام يف املعام�ت القائمة على بلوك�شني؛ برجميات للم�شتخدمني 
الرقمية  الت�شفري  والم��وال  الرقمية والعملة الفرتا�شية وعملة  العملة  با�شتخدام  املنتجات  ل�شراء وبيع 
الربجميات  من�شات  ؛  املنفعة  ورم��وز  امل�شفرة  وال��رم��وز  الرقمية  وال��رم��وز  الرقمية  والأ���ش��ول  وبلوك�شني  
اأو  الت�شفري  عملة  اأو  الفرتا�شية  العملة  اأو  الرقمية  العملة  با�شتخدام  وامل��دف��وع��ات  املعام�ت  لت�شهيل 
املنفعة  رم��وز  اأو  امل�شفرة  الرموز  اأو  الرقمية  الرموز  اأو  الرقمية  الأ�شول  اأو  وبلوك�شني   الرقمية  الأ�شول 
التي ت�شمح للم�شتخدمني بال�شراء من وبيع املنتجات واخلدمات ل�آخرين؛ برجميات تطبيقات الكمبيوتر 
الرقمي للعنا�شر الفرتا�شية؛ برجميات  التبادل  اإىل بلوك�شني واملعنى بها برامج  امل�شتندة  لجل من�شات 
لإن�شاء وبيع واإدارة الرموز امل�شتندة اإىل بلوك�شني اأو البكوينز )بروتوكول لقت�شاد التطبيقات(؛ برجميات 
اإلكرتونية؛ برجميات ملعاجلة املدفوعات الإلكرتونية ولتحويل الأموال من  ل��شتخدام يف من�شات مالية 
واإىل الآخرين؛ برجميات لتحويل العملة الرقمية والعملة الفرتا�شية والعملة امل�شفرة والأ�شول الرقمية 
وبلوك�شني والأ�شول الرقمية والرموز الرقمية والرموز امل�شفرة والرموز املنفعة بني الأطراف؛ برجميات 
من�شة بلوك�شني؛ برجميات ل��شتخدام يف اإدارة وتنفيذ العملة الرقمية والعملة الفرتا�شية والعملة  امل�شفرة 
لرموز  ومعام�ت  امل�شفرة  والرموز  الرقمية  والرموز  الرقمية   والأ�شول  بلوك�شني  و  الرقمية  والأ�شول 
املنفعة؛ برجميات لإن�شاء واإدارة من�شة بلوك�شني ل�شتخدامه يف اإدارة العم�ت الرقمية والعملة الفرتا�شية 
والعم�ت امل�شفرة والأ�شول الرقمية وبلوك�شني والأ�شول الرقمية والرمز الرقمي ورمز الت�شفري وح�شابات 
رموز املنفعة؛ برجميات لإدارة ح�شابات العملة امل�شفرة والعملة الرقمية؛ برجميات ل�شتخدامها يف عمليات 
الدفع وامل�شرتيات وال�شتثمارات با�شتخدام العملة الرقمية والعملة الفرتا�شية وعملة الت�شفري والأ�شول 
الرقمية وبلوك�شني والأ�شول الرقمية ورموز املنفعة؛ برجميات ل��شتخدام يف متكني التحويل الإلكرتوين 
ل�أموال من واإىل الآخرين؛ برجميات ل�شتخدامها يف اإدارة حتويل العملة الرقمية والعملة الفرتا�شية 
والعملة امل�شفرة والأ�شول الرقمية وبلوك�شني والأ�شول الرقمية والرموز الرقمية والرموز امل�شفرة ورموز 
املنفعة اإىل عملة �شعبة؛ برجميات لتطوير ون�شر واإدارة تطبيقات الربجميات ودمج تطبيقات الربجميات 
الرقمية  وال��رم��وز  وبلوك�شني  الرقمية  والأ���ش��ول  امل�شفرة  والعملة  الفرتا�شية  والعملة  الرقمية  للعملة 
دفرت  اأو  بلوك�شني  ا�شتخدام  ت�شهيل  يف  ل�شتخدامها  برجميات  املنفعة؛  رموز  وح�شابات  الرقمية  والرموز 
تتم  التي  املالية  ال��ت��داولت  بها  واملعنى  املالية  املعام�ت  وت�شجيل  لتنفيذ  الإل��ك��رتوين  املوزعة  احل�شابات 
والأ�شول  وبلوك�شني  الرقمية  والأ�شول  امل�شفرة  والعملة  الفرتا�شية  والعملة  الرقمية  العملة  با�شتخدام 
تبادل  يف  امل�شتخدمة  والأج��ه��زة  الربجميات  املنفعة؛  الرموز  الت�شفري  ورم��وز  الرقمية  وال��رم��وز  الرقمية 
وبلوك�شني  الرقمية  والأ�شول  امل�شفرة  والعملة  الفرتا�شية  والعملة  الرقمية  للعملة  اإلكرتونيا  العم�ت 
)اي  املنفعة؛ برجميات ل�شتخدامها كواجهة برجمة تطبيقات  الرموز  الت�شفري  الرقمية ورموز  والرموز 
والعملة  الرقمية  للعملة  كمبيوتر  اأجهزة  بلوك�شني؛  تطبيقات  برجميات  ودم��ج  واختبار  لتطوير  اي(  بي 
الفرتا�شية والعملة امل�شفرة والأ�شول الرقمية وبلوك�شني وتعدين الأ�شول الرقمية؛ اأجهزة رموز الأمان؛ 
حمولت العم�ت الإلكرتونية؛ الربجميات واملعني بها من�شة مالية اإلكرتونية ت�شتوعب اأنواع متعددة من 
الدفعات واملعام�ت يف هاتف حممول املتكامل و بي دي ايه وبيئة تعتمد على الويب؛ برنامج لإن�شاء الرموز 
اأو ا�شتبدالها بالقيمة النقدية؛  التي يتم ا�شتخدامها لدفع ثمن املنتجات واخلدمات والتي ميكن تداولها 
امل�شفرة  والعملة  الفرتا�شية  والعملة  الرقمية  للعملة  الآم��ن  التحويل  اإدارة  يف  ل�شتخدامها  برجميات 
اإىل  املنفعة  والرموز  امل�شفرة  والرموز  الرقمية  والرموز  الرقمية  والأ�شول  وبلوك�شني  الرقمية  والأ�شول 
العملة ال�شعبة؛ برجميات لإدارة العملة الرقمية والعملة الفرتا�شية والعملة امل�شفرة والأ�شول الرقمية 
والتحوي�ت  املنفعة  رم��وز  ومدفوعات  امل�شفرة   والرموز  الرقمية  والرموز  الرقمية  والأ�شول  وبلوك�شني 
املالية ونقل ال�شلعة؛ برجميات لت�شهيل حتويل الأموال وحتوي�ت الأموال الإلكرتونية وحتوي�ت ال�شلع 
وحتويل دفع الفواتري وحتويل الأموال بني الأطراف؛ برجميات ل�شتخدامها كواجهة  برجميات التطبيق 
الكمبيوتر؛ برجميات ل��شتخدامها يف م�شادقة دخول  اأجهزة  اداة  اي( ل��شتخدامها يف حتديد  بي  )اي 
امل�شتخدم اإىل اأجهزة الكمبيوتر و�شبكات الكمبيوتر؛ برجميات ل��شتخدامها يف ت�شهيل املعام�ت الآمنة؛ 
برجميات ل��شتخدامها يف الو�شول والقراءة والتتبع وتقنية بلوك�شني؛ برجميات واجهزة لإدارة معلومات 
الهوية وحقوق الو�شول اإىل موارد املعلومات والتطبيقات ووظائف امل�شادقة؛ برجميات للتحقق من هوية 
والت�شالت  الو�شول  للتحكم يف  امل�شادقة  الأم��ان؛ برجميات  والإدارة لأغرا�س  التوثيق  ال�شبكة وخدمات 
اأجهزة  مغناطي�شيا؛  امل�شفرة  الدفع  وبطاقات  الئتمان  بطاقات  الكمبيوتر؛  و�شبكات  الكمبيوتر  اأجهزة  مع 
والعملة  الفرتا�شية  والعملة  الرقمية  العملة  اإ�شدار  يف  ت�شتخدام  برجميات  الأمنية؛  الرموز  الت�شفري؛ 
امل�شفرة والأ�شول الرقمية بلوك�شني والأ�شول الرقمية والرموز الرقمية والرموز امل�شفرة والرموز املنفعة؛ 
الرقمية  والأ���ش��ول  امل�شفرة  والعملة  الفرتا�شية  والعملة  الرقمية  العملة  تدقيق  يف  برجميات  ا�شتخدام 

بلوك�شني والأ�شول الرقمية والرموز الرقمية والرموز امل�شفرة والرموز املنفعة
بالفئة: 9

و�شف الع�مة: عبارة عن كلمة NOVI  باحرف لتينية باللون ال�شود
ال�ش��رتاطات: 

اأو   ، لإدارة الع�مات التجارية يف وزارة القت�شاد  التقدم به مكتوباً  فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك 
اإر�شاله بالربيد امل�شجل ، وذلك خ�ل )30( يوماً من تاريخ هذا الإع�ن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  18  يونيو  2020 العدد 12964 

تعلن اإدارة الع�مات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  دايودبوتا انرتنا�شيونال
بطلب لت�شجيل الع�مة التجارية:

املودعة حتت رقم : 330032           بتاريخ : 2020/05/26
رقم الألولية : 080196 

تاريخ الألولية : 2020/03/30
البلد الألولية: جامايكا

با�ش��م: في�شبوك، انك.
وعنوانه: 1601 ويلو رود، مينلو بارك، كاليفورنيا 94025، الوليات املتحدة الأمريكية

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
خدمات الت�شديق؛ خدمات ال�شبكات الجتماعية عرب الإنرتنت؛ �شبكة ال�شتثمار الجتماعي عرب الإنرتنت 
يف طبيعة خدمات التوا�شل الجتماعي عرب الإنرتنت يف جمال ال�شتثمارات؛ خدمات التحقق من امل�شتخدم؛ 
خدمات التحقق من الهوية؛ توفري موقع على �شبكة الإنرتنت يعر�س معلومات عن تطوير اخل�شو�شية 
ا�شت�شارات المتثال  البيانات؛  املوزعة وقانون حوكمة  بلوك�شني وتقنيات دفرت احل�شابات  والأمان وتقنيات 
وبلوك�شني  الرقمية  والأ�شول  امل�شفرة   والعملة  الفرتا�شية  والعملة  الرقمية  العملة  التنظيمي يف جمال 
والأ�شول الرقمية والرموز الرقمية والرموز امل�شفرة وتطبيقات رموز املنفعة؛ خدمة ال�شبكات الجتماعية 
والعملة  الرقمية  العملة  وتبادل  املالية  بال�شفقات  ي�شمحون  الذين  للم�شتثمرين  الإنرتنت  عرب  مبا�شرة 
الفرتا�شية والعملة امل�شفرة والأ�شول الرقمية وبلوك�شني والأ�شول الرقمية والرموز الرقمية  والرموز 

امل�شفرة ورموز املنفعة؛ توفري خدمات م�شادقة امل�شتخدم 
بالفئة: 45

و�شف الع�مة: عبارة عن كلمة NOVI  باحرف لتينية باللون ال�شود
ال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة الع�مات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خ�ل )30( يوماً من تاريخ هذا الإع�ن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  18  يونيو  2020 العدد 12964 

تعلن اإدارة الع�مات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
دايودبوتا انرتنا�شيونال

بطلب لت�شجيل الع�مة التجارية:

املودعة حتت رقم : 330030           بتاريخ : 2020/05/26
رقم الألولية : 080196 

تاريخ الألولية : 2020/03/30
البلد الألولية: جامايكا

با�ش��م: في�شبوك، انك.
وعنوانه: 1601 ويلو رود، مينلو بارك، كاليفورنيا 94025، الوليات املتحدة الأمريكية

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
املايل  والتنبوؤ  املايل  والتخطيط  املالية  الإدارة  بها  واملعنى  املالية  ال�شوؤون  املايل؛  التبادل  املالية؛  اخلدمات 
واإدارة املحافظ املالية والتحليل املايل وال�شت�شارات؛ املعلومات املالية املقدمة بالو�شائل الإلكرتونية؛ خدمات 
ال�شم�شرة؛ خدمات التاجر؛ العملة الرقمية؛ العملة امل�شفرة؛ العملة الفرتا�شية؛ حمفظة العملة الرقمية 
وخدمات التخزين؛ اخلدمات امل�شرفية الإلكرتونية عرب �شبكة الكمبيوتر العاملية؛ تداول العم�ت؛ خدمات 
الرقمية  والأ�شول  امل�شفرة  والعملة  الفرتا�شية  والعملة  الرقمية  العملة  ت��داول  خدمات  الدفع؛  معاجلة 
ل�آخرين  معاجلة  خدمات  املنفعة؛  ورم��وز  امل�شفر  والرمز  الرقمي   والرمز  الرقمية  والأ�شول  وبلوك�شني 
الرقمية  والأ���ش��ول  وبلوك�شني  الرقمية  والأ���ش��ول  امل�شفرة  والعملة  الفرتا�شية  والعملة  الرقمية  للعملة 
توفري  ؛  الإلكرتونية  النقدية  امل��ع��ادلت  حتويل  ت�شهيل  املنفعة؛  ورم��وز  امل�شفر  وال��رم��ز  الرقمي   وال��رم��ز 
املعلومات املالية يف طبيعة العملة الرقمية والعملة الفرتا�شية والعملة امل�شفرة والأ�شول الرقمية وبلوك�شني 
والأ�شول الرقمية والرموز الرقمية والرموز امل�شفرة  وت�شنيفات رموز املنفعة؛ توفري املعلومات املالية يف 
والأ�شول  وبلوك�شني  الرقمية  والأ���ش��ول  امل�شفرة  والعملة  الفرتا�شية  والعملة  الرقمية  العملة  جم��الت 
الرقمية والرموز الرقمية والرموز امل�شفرة  واأ�شواق رموز املنفعة؛ خدمات تقارير الأخبار يف جمال الأخبار 
املالية؛ اخلدمات املالية واملعنى بها توفري خدمات العملة الفرتا�شية ل�شتخدامها من قبل اأع�شاء جمتمع 
الرقمية  العملة  اإدارة  القيمة؛  ذات  الرموز  اإ�شدار  العاملية؛  الكمبيوتر  �شبكة  عرب  الإنرتنت  عرب  مبا�شرة 
الرقمية  والرموز  الرقمية  والأ�شول  وبلوك�شني  الرقمية  والأ�شول  امل�شفرة  والعملة  الفرتا�شية  والعملة 
الرقمية  العملة  لتداول  مايل  تبادل  توفري  بها  واملعنى  املالية  اخلدمات  املنفعة؛  ورم��وز  امل�شفرة  والرموز 
الرقمية  والرموز  الرقمية  والأ�شول  وبلوك�شني  الرقمية  والأ�شول  امل�شفرة  والعملة  الفرتا�شية  والعملة 
والرموز امل�شفرة ورموز املنفعة؛ خدمات تداول العملة امل�شفرة؛ خدمات تبادل العملة امل�شفرة؛ معاجلة دفع 
املحفظة  خدمات  خ�ل  من  الإلكرتونية  املدفوعات  معاجلة  الإلكرتوين؛  الدفع  خدمات  امل�شفرة؛  العملة 
الإلكرتونية؛ خدمات اإدارة العم�ت؛ خدمات حتويل العم�ت؛ اخلدمات املالية واملعنى بها توفري التحويل 
الإلكرتوين للعملة الرقمية والعملة الفرتا�شية والعملة امل�شفرة والأ�شول الرقمية وبلوك�شني والأ�شول 
الرقمية  العملة  جمال  يف  املالية  ال�شت�شارات  املنفعة؛  ورم��وز  امل�شفرة  والرموز  الرقمية  والرموز  الرقمية 
الرقمية  والرموز  الرقمية  والأ�شول  وبلوك�شني  الرقمية  والأ�شول  امل�شفرة  والعملة  الفرتا�شية  والعملة 
والرموز امل�شفرة ورموز املنفعة؛ توفري املعاجلة الإلكرتونية وتتبع حتوي�ت الأموال الإلكرتونية؛ خدمات 
ل�موال  ال�شتثمارية  املحافظ  اإدارة  النقود؛  �شرف  خدمات  ال�شتثمار؛  اإدارة  خدمات  العم�ت؛  �شرف 
الرقمية؛ خدمات الو�شاية للموؤ�ش�شات املالية وال�شناديق؛ اإدراج وتداول املقاي�شات وم�شتقاتها على العملة 
والرموز  الرقمية  والأ�شول  وبلوك�شني  الرقمية  والأ�شول  امل�شفرة  والعملة  الفرتا�شية  والعملة  الرقمية 
الرقمية والرموز امل�شفرة ورموز املنفعة؛ ال�شرافة النقدية، تبادل املال؛ ت�شفية احل�شابات وت�شوية املعام�ت 
املالية؛ حتويل الأموال الإلكرتوين؛ خدمات املعلومات املالية؛ خدمات التجارة املالية الإلكرتونية؛ التداول 
املايل الإلكرتوين واملعنى به تداول يف جمال الأ�شول الرقمية؛ توفري معلومات مالية عند الطلب ويف الوقت 
الفعلي حول العملة الرقمية والعملة الفرتا�شية والعملة امل�شفرة والأ�شول الرقمية وبلوك�شني والأ�شول 
الرقمية والرموز الرقمية والرموز امل�شفرة ورموز املنفعة؛ توفري موقع على �شبكة الإنرتنت ي�شم معلومات 
مالية تتعلق بالعملة الرقمية والعملة الفرتا�شية والعملة امل�شفرة والأ�شول الرقمية وبلوك�شني والأ�شول 
ال�شتثمار  املعلومات يف جمالت  املنفعة؛ توفري  امل�شفرة ودفعات رموز  الرقمية والرموز  الرقمية والرموز 
والتمويل عرب �شبكات الكمبيوتر و�شبكة الت�شالت العاملية؛ التداول الإلكرتوين ل�أدوات املالية؛ خدمات 

الدفع التجارة الإلكرتونية
بالفئة: 36

و�شف الع�مة: عبارة عن كلمة NOVI  باحرف لتينية باللون ال�شود
ال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة الع�مات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خ�ل )30( يوماً من تاريخ هذا الإع�ن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  18  يونيو  2020 العدد 12964 

العدد 12964 بتاريخ 2020/6/18   
االمارات للمزادات

تنفيذ رقم 2020/3612

اإعلن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�صرَا (
�سينعقد  باأنه  دبي  يف  االإيجارية  املنازعات  ف�س  مركز  تكليف  على  وبناء  للمزادات  االم��ارات  تعلن 
ال�ساعة  متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  االمارات  م�قع  على  علني  مزاد 
2020/06/24 لبيع املحج�زات العائدة ملكيتها للمنفذ �سده كراج انقرة  6:00 م�ساءا ي�م االربعاء 

لل�سيارات �س.ذ.م.م و او�ساف املحج�زات على النح� التايل :
                                                                 ال��سف              �سعر التقييم  

                                                   معدات �سيانة املركبات                 20،000   
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�سيك �سمان وللمزيد من املعل�مات التف�سل بزيارة 
باعرتا�سه  التقدم  له اعرتا�س  من  . وعلى كل   www.emiratesauction.ae امل�قع االلكرتوين

معززا اإياه مبا يربره من م�سنتدات قبل امل�عد املحدد للبيع بثالثة اأيام على االأقل .
االمارات للمزادات

مركز ف�س املنازعات االيجارية

العدد 12964 بتاريخ 2020/6/18
 يف الدعوى رقم 2020/18 جتاري كلي     

اخلبري/حممد علي �شلطان اخل�شر
اع�ن املدعي عليهما مبوعد اجتماع خربة

املدعي عليها الوىل:�شركة الكوكب الخ�شر للتجارة العامة ذ.م.م
املدعي عليها الثانية:�شركة اأبيك�س تريدجن م.م.ح

يعلن اخلبري احل�شابي/ حممد علي �شلطان اخل�شر ان اعمال اخلربة املحا�شبية مبوجب احلكم ال�شادر 
عن حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:2020/5/18 الدعوى رقم 2020/18 جتاري كلي واملقامة من/اإجنازيو 
& �شي ا�س بي ايه .. واخلبري يعلن املدعي عليهما او من ميثلهما قانونا مبوعد اجتماع خربة  مي�شينا 
لتقدمي كافة ما لديها من م�شتندات مع ترجمة ما يلزم قانونا وذلك يوم الربعاء املوافق 2020/6/24 
بناية   - دي��ره   - دب��ي  ام���ارة  يف  والكائن  اخلبري  مكتب  مبقر  وذل��ك  ظهرا  ع�شر  الثانية  ال�شاعة  مت��ام  يف 
 -  910 مكتب  التا�شع  الطابق   - داناتا  مقابل   - ني�شان  توكيل   - لل�شيارات  العربية  ال�شركة  خلف  مكاتب 

info@isiauditing.com:هاتف:042947002 - فاك�س:042947003 - بريد الكرتوين
 اخلبري/حممد علي اخل�سر

اإعالن بالن�سر

العدد 12964 بتاريخ 2020/6/18
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

ا�شم ال�شركة : �سمال وان العقاريه �س.ذ.م.م  
العنوان : مكتب ملك خا�س - ندال�شبا - ال�شكل القانوين : ذات م�شوؤولية حمدودة 
هذا  مبوجب   1128422  : التجاري  بال�شجل  القيد  رقم   701628  : الرخ�شة  رقم   ،
تعلن دائرة التنمية القت�شادية بدبي باأنه قد مت التاأ�شري يف ال�شجل التجاري لديها 
باإنح�ل ال�شركة املذكورة اأع�ه ، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2020/6/3 
واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2020/6/3 وعلى من لديه اأي اعرتا�س 
اجلريودي للتدقيق واملحا�سبة العنوان :  اإىل امل�شفي املعني  اأو مطالبة التقدم 
مكتب رقم 204 - ملك عبداهلل ال�شعايل - ديرة - هور العنز - هاتف : 04-2389721  
فاك�س : 2389722-04 م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق الثبوتية وذلك خ�ل 

)45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإع�ن
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�سادية

العدد 12964 بتاريخ 2020/6/18
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

ا�شم امل�شفي : اجلريودي للتدقيق واملحا�سبة
العنوان : مكتب رقم 204 - ملك عبداهلل ال�شعايل - دي��رة - هور العنز - هاتف : 
2389721-04  فاك�س : 2389722-04  مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�شادية 
�سمال وان العقاريه  اأع���ه لت�شفية  املذكور  امل�شفي  باأنه قد مت تعيني  بدبي 
ق��رار حماكم دبي بتاريخ 2020/6/3 واملوثق لدى  وذل��ك مبوجب  ���س.ذ.م.م 
اأو  اعرتا�س  اأي  لديه  من  وعلى   2020/6/3 بتاريخ  دبي  حماكم  العدل  كاتب 
مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور 
 )45( خ�ل  وذل��ك  الثبوتية  والأوراق  امل�شتندات  كافة  معه  م�شطحباً  اأع���ه، 

يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإع�ن
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�سادية
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العدد 12964 بتاريخ 2020/6/18
اعالن بالن�سر        

يف  الدعوى 271/2020/26 عقاري كلي  
مو�شوع الدعوى : املطالبة بف�شخ عقد اليجار املربم لإ�شتحالة الإ�شتمرار يف تنفيذه لكون ان الأجرة باهظة 

وي�شتحيل على املدعية الوفاء بها لوجود الإخ�لت الوا�شحة من املدعي عليها ن واحتياطيا : تخفي�س الجرة 
واإنقا�شها بن�شبة 50% حلني اإنتهاء مدة الإيجار ويف جميع الحوال وحتميل املدعي عليها الر�شوم وامل�شاريف 

ومقابل اتعاب املحاماة.  
طالب الإع�ن : جلف فيلم �س ذ م م - �شفته بالق�شية : مدعي  
وميثله : خالد حممد �شعيد بوج�شيم - �شفته بالق�شية : وكيل 

املطلوب اإع�نه : 1- اأي ام جي القاب�شة - �س ذ م م - �شفته   بالق�شية : مدعي عليه - جمهول حمل الإقامة 
مو�شوع الإع�ن : قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بف�شخ عقد اليجار املربم لإ�شتحالة الإ�شتمرار يف 
تنفيذه لكون ان الأجرة باهظة وي�شتحيل على املدعية الوفاء بها لوجود الإخ�لت الوا�شحة من املدعي عليها ن 
واحتياطيا : تخفي�س الجرة واإنقا�شها بن�شبة 50% حلني اإنتهاء مدة الإيجار ويف جميع الحوال وحتميل املدعي 
ال�شاعة    2020/6/30 املوافق  الث�ثاء  يوم  جل�شة  لها  وح��ددت  املحاماة.  اتعاب  ومقابل  وامل�شاريف  الر�شوم  عليها 
10.00 �س بقاعة 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 بث�ثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية   العقارية 
العدد 12964 بتاريخ 2020/6/18

اعالن بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم 3805/2020/207 تنفيذ جتاري  
مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2019/3224 جتاري جزئي ، 

ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره )129.493.44 درهم( ، �شام� للر�شوم وامل�شاريف 
طالب الإع�ن : دار التمويل - �س م ع - �شفته بالق�شية : طالب التنفيذ 

وميثله : �شيخه حممد �شيف علي املحرزي -  �شفته بالق�شية : وكيل
منفذ   : بالق�شية  �شفته   - العلي  �شمري حممود  في�شل  عبدالعزيز   -1  : اإع�نه  املطلوب 

�شده - جمهول حمل الإقامة 
مو�شوع الإع�ن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اع�ه والزامكم بدفع املبلغ 
فان  وعليه  املحكمة.  او خزينة  التنفيذ  اىل طالب  دره��م   )129.493.44( وق��دره  به  املنفذ 
املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خ�ل 

15 يوما من تاريخ ن�شر هذا الع�ن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 12964 بتاريخ 2020/6/18

اعالن بالن�سر        
يف  الدعوى 606/2020/11 مدين جزئي  

مو�شوع الدعوى : اأول : قيد الدعوى املاثلة وحتديد اأقرب موعد لنظرها واإع�ن املدعي عليهما ، ثانيا : الزام املدعي 
عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغا وقدره 8.000.000 )ثمانية م�يني( درهما والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ املطالبة 

الق�شائية وحتى ال�شداد التام مع �شمول احلكم بالنفاذ املعجل.  احتياطيا  
ندب جلنة خرباء تكون مهمتهما احت�شاب ما ت�شتحقه املدعية من تعوي�س جابر ملا حلقها من اأ�شرار.  ثالثا : ويف جميع 

الأحوال الزام املدعي عليه بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة.  
طالب الإع�ن : دريك اآند �شكل انرتنا�شيونال - �شركة م�شاهمة عامة  - �شفته بالق�شية : مدعي  وميثله : حبيب حممد 
اإع�نه : 1- خلدون ر�شيد �شعيد الطربي - �شفته  بالق�شية :  �شريف عبداهلل امل� - �شفته بالق�شية : وكيل  املطلوب 
مدعي عليه  - جمهول حمل الإقامة. مو�شوع الإع���ن : قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها اأول : قيد الدعوى املاثلة 
وحتديد اأقرب موعد لنظرها واإع�ن املدعي عليهما ، ثانيا : الزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغا وقدره 8.000.000 
)ثمانية م�يني( درهما والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ املطالبة الق�شائية وحتى ال�شداد التام مع �شمول احلكم 

بالنفاذ املعجل.  احتياطيا   
ندب جلنة خرباء تكون مهمتهما احت�شاب ما ت�شتحقه املدعية من تعوي�س جابر ملا حلقها من اأ�شرار.  ثالثا : ويف جميع 
الأحوال الزام املدعي عليه بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة.    وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�س  املوافق  2020/7/2  
ال�شاعة 8.30 �شباح 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 بث�ثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

املحكمة  االإبتدائية   املدنية 

العدد 12964 بتاريخ 2020/6/18
اعالن بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم 3821/2020/207 تنفيذ جتاري  
مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2019/392 جتاري كلي ، واملعدل بالإ�شتئناف 

رقم 2019/3114 ا�شتئناف جتاري ، ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره ) 49092221.92 درهم( ، 
�شام� للر�شوم وامل�شاريف 

طالب الإع�ن : بنك ملي ايران - �شفته بالق�شية : طالب التنفيذ 
وميثله : ريا�س عبداملجيد حممود الكبان -  �شفته بالق�شية : وكيل

املطلوب اإع�نهم : 1- الذهبية لعمال حفر ابار املياه و�شيانتها �س ذ م م 2-�شيد حممد �شيد نعمت اله 
احمديان  3-نيما حممد مهدي طبيبي كي�ين- �شفتهم بالق�شية : منفذ �شدهم

جمهويل حمل الإقامة 
املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اع���ه  امل��ذك��ورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد   : الإع���ن  مو�شوع 
الر�شوم.  وعليه فان  او خزينة املحكمة �شاملة  التنفيذ  به وق��دره )49093201.92( درهم اىل طالب 
املحكمة �شتبا�شر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خ�ل 15 يوما 

من تاريخ ن�شر هذا الع�ن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 12964 بتاريخ 2020/6/18
انذار عديل بالن�سر

رقم 2020/2817 
املنذر : ال�شويب للعقارات ذ م م   

املنذر اليه  : ب�شت ويل للخدمات الفنية  نا�شر حممد زركر خان  
ينذر املنذر املنذر اليه ب�شداد قيمة املتاأخرات الغري مدفوعة بح�شب عقد 
انتهاء عقد اليجار بتاريخ  ا�شتحقاق حيث  اليجار لوجود فرتة بدون 
2020/2/29 وجتدده من تلقاء نف�شه ملدة ايجارية جديدة بذات ال�شروط 
والقيمة ومل ت�شدد قيمتها ومبهلة مدتها )30( يوما من تاريخ ن�شر هذا 
املتبعة  املاأجور ذلك ح�شب الج��راءات  الع���ن والإ الخ���ء وت�شليمنا 

لدى مركز ف�س املنازعات اليجارية.
الكاتب العدل   

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12964 بتاريخ 2020/6/18
انذار عديل بالن�سر

رقم 2020/2815 
املنذر : ال�شويب للعقارات ذ م م   

املنذر اليه : ال�شليلة للتغليف - �س ذ م م 
ينذر املنذر املنذر اليه ب�شداد قيمة املتاأخرات الغري مدفوعة بح�شب عقد 
انتهاء عقد اليجار بتاريخ  ا�شتحقاق حيث  اليجار لوجود فرتة بدون 
2020/3/15 وجتدده من تلقاء نف�شه ملدة ايجارية جديدة بذات ال�شروط 
والقيمة ومل ت�شدد قيمتها ومبهلة مدتها )30( يوما من تاريخ ن�شر هذا 
املتبعة  املاأجور ذلك ح�شب الج��راءات  الع���ن والإ الخ���ء وت�شليمنا 

لدى مركز ف�س املنازعات اليجارية.
الكاتب العدل   

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12964 بتاريخ 2020/6/18
انذار عديل بالن�سر

رقم 2020/2818 
املنذر : ال�شويب للعقارات ذ م م   

املنذر اليه  : فريز بوينت للخدمات الفنية - �س ذ م م  )�شانتو�س كومار(  
عقد  بح�شب  مدفوعة  الغري  امل��ت��اأخ��رات  قيمة  ب�شداد  اليه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ينذر 
الي���ج���ار ل��وج��ود ف���رتة ب���دون ا���ش��ت��ح��ق��اق ح��ي��ث ان��ت��ه��اء ع��ق��د الي���ج���ار بتاريخ 
�شداد  ب����دون  ج��دي��دة  اي��ج��اري��ة  مل���دة  نف�شه  ت��ل��ق��اء  م��ن  وجت����دده   2020/5/15
درهم   2500 بقيمة   2020/2/10 امل��وؤرخ  ال�شيك  بقيمة  اىل مطالبته  بالإ�شافة 
وال�شيك املوؤرخ 2020/3/10 بقيمة 2000 درهم ومبهلة مدتها )30( يوما من 
تاريخ ن�شر هذا الع�ن والإ الخ�ء وت�شليمنا املاأجور ذلك ح�شب الجراءات 

املتبعة لدى مركز ف�س املنازعات اليجارية.
الكاتب العدل   

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12964 بتاريخ 2020/6/18
انذار عديل بالن�سر

رقم 2020/2816 
املنذر : ال�شويب للعقارات ذ م م   

املنذر اليه : ات�س ايه كيه للتجارة العامة - �س ذ م م 
ينذر املنذر املنذر اليه ب�شداد قيمة املتاأخرات الغري مدفوعة بح�شب 
عقد اليجار لوجود فرتة بدون ا�شتحقاق حيث �شيك اليجار املرجتع 
بتاريخ  2020/3/6 بقيمة 7500 درهم ومبهلة مدتها )30( يوما من 
املاأجور ذلك ح�شب  تاريخ ن�شر هذا الع�ن والإ الخ�ء وت�شليمنا 

الجراءات املتبعة لدى مركز ف�س املنازعات اليجارية.
الكاتب العدل   

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12964 بتاريخ 2020/6/18
انذار عديل بالن�سر
رقم )2020/1/2796(

املنذرة : مرحبا لتلميع ال�شيارات - رقم الرخ�شة التجارية )683032( 
الإماراتية  ال��ه��وي��ة  رق���م  اجلن�شية   - افغان�شتان   - ���ش��ردار  ه��م��اي��ون   : ال��ي��ه  امل��ن��ذر 

)784197737481529( - جمهول حمل الإقامة 
الف  ���ش��داد مبلغ 10300 )ع�شر  ب�����ش��رورة   : بالتايل  ال��ي��ه   امل��ن��ذر  امل��ن��ذرة على  تنبه 
وث�ثمائة درهم( والفائدة القانونية وذلك خ�ل �شبعة ايام تبداأ من تاريخ اإع�نكم  
املنذر لتخاذ كافة الإج��راءات الق�شائية واملدنية  الإن��ذار واإل �شوف  ي�شطر  بهذا 
حت�شي�  وذل��ك  منقولة  وال��غ��ري  املنقولة  اموالكم  على  واحل��ج��ر  واجل��زائ��ي��ة  منها 
الق�شائية  وامل�شاريف  الر�شوم  كافة  حتميلك  مع  الزامكم  اىل  بالإ�شافة  حلقوقنا 

واتعاب املحاماة مع حقوق املنذر الخرى.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12964 بتاريخ 2020/6/18
انذار عديل بالن�سر

رقم 2020/2819 
املنذر : ال�شويب للعقارات ذ م م   

املنذر اليه : فريو �شكوير للتجارة العامة - �س ذ م م )ت�شوكو ومايجم مادو( - 
ينذر املنذر املنذر اليه ب�شداد قيمة املتاأخرات الغري مدفوعة بح�شب عقد اليجار 
 2020/4/24 بتاريخ  اليجار  عقد  انتهاء  ب�شبب  ا�شتحقاق  بدون  فرتة  لوجود 
وجتدده من تلقاء نف�شه ملدة ايجارية جديدة بدون �شداد بالإ�شافة اىل ارجتاع 
�شيك اليجار امل��وؤرخ 2020/2/1 - 7500 درهم  ومبهلة مدتها )30( يوما من 
تاريخ ن�شر هذا الع�ن والإ الخ�ء وت�شليمنا املاأجور ذلك ح�شب الجراءات 

املتبعة لدى مركز ف�س املنازعات اليجارية.
الكاتب العدل   

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12964 بتاريخ 2020/6/18
انذار عديل بالن�سر

رقم 2020/2812 
املنذر : ال�شويب للعقارات ذ م م   

املنذر اليه : )فينايان تيفاليل( �شارفا للخدمات الفنية - �س ذ م م
ينذر املنذر املنذر اليه ب�شداد قيمة املتاأخرات الغري مدفوعة بح�شب عقد 
انتهاء عقد اليجار بتاريخ  ا�شتحقاق حيث  اليجار لوجود فرتة بدون 
2020/2/19 وجتدده من تلقاء نف�شه ملدة ايجارية جديدة بذات ال�شروط 
والقيمة ومل ت�شدد قيمتها ومبهلة مدتها )30( يوما من تاريخ ن�شر هذا 
املتبعة  املاأجور ذلك ح�شب الج��راءات  الع���ن والإ الخ���ء وت�شليمنا 

لدى مركز ف�س املنازعات اليجارية.
الكاتب العدل   

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12964 بتاريخ 2020/6/18
انذار عديل بالن�سر

رقم 2020/2820 
املنذر : ال�شويب للعقارات ذ م م   

املنذر اليه  : لتينيوم جرين للمقاولت - �س ذ م م  
ينذر املنذر املنذر اليه ب�شداد قيمة املتاأخرات الغري مدفوعة بح�شب 
�شيك  رج���وع  ب�شبب  ا�شتحقاق  ب���دون  ف��رتة  ل��وج��ود  الي��ج��ار  عقد 
درهم   28500 بقيمة   2020/1/31 بتاريخ  الي��ج��ار  �شيك  الي��ج��ار 
مبهلة مدتها )30( يوما من تاريخ ن�شر هذا الع�ن والإ الخ�ء 
املتبعة لدى مركز ف�س  املاأجور ذلك ح�شب الج��راءات  وت�شليمنا 

املنازعات اليجارية.
الكاتب العدل   

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12964 بتاريخ 2020/6/18
اعالن بالن�سر        

يف  الدعوى 1046/2020/16 جتاري جزئي  
مو�شوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )105982.88 درهم( والتعوي�س )5000 
درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�شداد التام 

و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل ب� كفالة.  
طالب الإع�ن :  دوكون لل�شناعة - �س م ح - فرع دبي - �شفته بالق�شية : مدعي  

وميثله : علي اإبراهيم حممد احلمادي - �شفته بالق�شية : وكيل 
املطلوب اإع�نه  : 1- جميله بيغم فاروق - �شفته  بالق�شية : مدعي عليه - جمهول حمل الإقامة 

وقدره  مببلغ  عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د   : الإع�����ن  م��و���ش��وع 
12% من  والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م(   5000( والتعوي�س  دره��م(   105982.88(
تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�شداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل ب� كفالة. وحددت لها جل�شة يوم 
اخلمي�س  املوافق  2020/6/25  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 بث�ثة 

اأيام على الأقل
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية  التجارية  

العدد 12964 بتاريخ 2020/6/18
اعالن بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم 7632/2019/207 تنفيذ جتاري  
مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 3369 ل�شنة 2017 جتاري واملعدل 

بال�شتئناف رقم 540 ل�شنة 2018 ا�شتئناف جتاري ، ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره )90280.50 
درهم( ، �شام� للر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية حتى تاريخ 2019/12/8 

طالب الإع�ن : موؤ�ش�شة بري�شايز ويل ل�شناعة املباين - �شفته بالق�شية : طالب التنفيذ 
وميثله : كفاح حممد نا�شر حممد ال�شح�شي الزعابي -  �شفته بالق�شية : وكيل

املطلوب اإع�نه : 1- ديكوري�شتا للخدمات الفنية - �س ذ م م - �شفته  بالق�شية : منفذ �شده  
- جمهول حمل الإقامة 

مو�شوع الإع�ن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اع�ه والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )90280.50( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
تاريخ  يوما من   15 املذكور خ�ل  بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  الج���راءات 

ن�شر هذا الع�ن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 12964 بتاريخ 2020/6/18

اعالن بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم 6225/2019/209 تنفيذ عمايل 

مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى العمالية رقم 2018/11466 عمايل جزئي، 
ب�شداد املبالغ املنفذ بها وقدرها )175024 درهم( ل�شالح العامل ، ومبلغ )8155( درهم 

ر�شوم ل�شالح املحكمة. 
طالب الإع�ن : عبدالرحمن ع�م عبدالرحمن خليفة - �شفته بالق�شية : طالب التنفيذ 

وميثله : علي اإبراهيم حممد احلمادي -  �شفته بالق�شية : وكيل
املطلوب اإع�نه : 1- كونيكت ام بي يو )م د م �س( - �شفته بالق�شية : منفذ �شده

جمهول حمل الإقامة 
مو�شوع الإع�ن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اع�ه والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
او خزينة املحكمة. بالإ�شافة اىل مبلغ )8155(  التنفيذ  به وقدره )175024( درهم اىل طالب 
درهم ر�شوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة 

عدم اللتزام بالقرار املذكور خ�ل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا الع�ن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 12964 بتاريخ 2020/6/18

اإعالن مدعي عليه بالن�سر 
لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان املحكمة االإبتدائية املدنية االإحتادية 

)جزئي(  مدين   AJCFICIREA2020 /0000599 يف  الدعوى رقم
اإىل املدعي عليه : زيد ا�شماعيل �شبحي عمر �شع�شاعة 

جمهول حمل الإقامة : عجمان - منطقة النعمية 1 - في� رقم 8 - بجوار 
كافترييا جنمة اخلليج 

انت مكلف باحل�شور بجل�شة 2020/6/23 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة 
عجمان املحكمة الإبتدائية املدنية - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى رقم 
8( �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد - وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى 
من  ايام  ع�شرة  على  تزيد  ل  مدة  خ�ل  وذلك  امل�شتندات  كافة  بها  مرفقا 
تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اع�ه - بو�شفك مدعي 

عليه.     حرر بتاريخ 2020/6/16 م
مدير اخلدمات الق�سائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 12964 بتاريخ 2020/6/18
اعالن بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم 3339/2020/207 تنفيذ جتاري  
مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 3128/2019 جتاري جزئي ، 

ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره ) 298772.15 درهم( ، �شام� للر�شوم وامل�شاريف 
طالب الإع�ن : البنك التجاري الدويل - �س م ع - �شفته بالق�شية : طالب التنفيذ 

وميثله : حممد عي�شى �شلطان ال�شويدي -  �شفته بالق�شية : وكيل
اإع�نه : 1- الوليد حممد على حممد عبدالرحمن - �شفته  بالق�شية : منفذ  املطلوب 

�شده - جمهول حمل الإقامة 
مو�شوع الإع�ن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اع�ه والزامكم بدفع املبلغ 
فان  وعليه  املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )298772.15( وق��دره  به  املنفذ 
املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خ�ل 

15 يوما من تاريخ ن�شر هذا الع�ن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 12964 بتاريخ 2020/6/18
انذار عديل بالن�سر

)2840/2020(  
املنذر : �شركة الرابيه لل�شناعات الغذائية 

بوكالة املحامية / روؤيا العو�شي 
�شد   املنذر اليه : مهران مروان حمود 

ت�شلمتموها  التي  امل���واد  قيمة  وذل��ك  دره���م(   25568( وق���دره  مبلغ  ب�شداد  ننذركم 
ب�شفتكم عن مطعم ميامه ال�شام )موؤ�ش�شة فردية( واملحرر عنها �شيكات بتوقيعكم 
وذلك من املنذرة دون �شداد قيمتها رغم مطالبتكم الودية  عدة مرات ، وذلك خ�ل 
خم�شة ايام من تاريخ الن�شر واإل �شي�شطر املنذر باتخاذ كافة الإجراءات القانونية 
بالإ�شافة  وامل�شروفات والتعاب  الر�شوم  للحفاظ على حقوق موكله مع حتميلكم 

للفوائد القانونية بواقع 12% من تاريخ الإ�شتحقاق وحتى ال�شداد التام. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12964 بتاريخ 2020/6/18
انذار عديل بالن�سر

رقم  2020/2803 اإنذار عديل 
املنذرة / كلني او كليك للخدمات 

املنذر اليه / عا�شم عدنان عبدال�شتار 
مبوجب الإنذار رقم 2020/1/60746 اإنذار عديل وامل�شجل لدى كاتب العدل بدبي 

فاإن املنذرة تنذر املنذر اليه ب�شرورة �شداد املبلغ املرت�شد بذمته والبالغ قدرها 33.033 
درهم )ث�ثة وث�ثون الف وث�ثة وث�ثون درهما( واملحرر ب�شاأنهما ال�شيكني رقمي 
000018 و 000019 وال�شالف ذكرهما بهذا الإنذار وذلك خ�ل خم�شة ايام من تاريخ ن�شر 
هذا الإنذار واإل �شوف ت�شطر املنذرة اآ�شفة لتخاذ كافة الإج��راءات القانونية ال�زمة  
وامل�شاريف  الر�شوم  اىل  بالإ�شافة  بذمته  املرت�شد  املبلغ  ب�شداد  لل��زام��ه  وذل��ك  قبله 
والتعاب والفائدة التاأخريية بواقع 9% �شنويا من تاريخ اإ�شتحقاق اخر �شيك احلا�شل يف 

2019/3/4 وحتى ال�شداد التام. هذا مع حفظ كافة حقوق املنذرة الخرى،،،
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12964 بتاريخ 2020/6/18
انذار عديل بالن�سر

رقم  2020/2838 اإنذار عديل 
املنذرة / ال�شاحب لتجارة مواد البناء - ذ م م  

املنذر اليه / امللكي الف�شي لل�شناعات املعدنية واجلب�س - ذ م م 
مبوجب الإنذار رقم 2019/1/240225 اإنذار عديل وامل�شجل لدى كاتب العدل بدبي 

فاإن املنذرة تنذر املنذر اليها ب�شرورة �شداد املبلغ املرت�شد بذمتها والبالغ قدره 113.759.60 
)مائة وث�ثة ع�شر الف و�شبعمائة وت�شعة وخم�شون درهما و�شتون فل�شا(  واملحرر ب�شاأنهم 
ال�شيكات �شالفة الذكر بهذا الإنذار وذلك يف خ�ل خم�شة اأيام من تاريخ ن�شر هذا الإنذار 
وذلك  قبله  ال�زمة  القانونية  الإج���راءات  كافة  لتخاذ  اآ�شفة  املنذرة  ت�شطر  �شوف  واإل 
للزامها ب�شداد املبلغ املرت�شد بذمتها بالإ�شافة اىل الر�شوم وامل�شاريف والتعاب والفائدة 
التاأخريية بواقع 9% �شنويا من تاريخ اإ�شتحقاق اخر �شيك احلا�شل يف 2018/12/15 وحتى 

ال�شداد التام. هذا مع حفظ كافة حقوق املنذرة الخرى،،،
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12964 بتاريخ 2020/6/18
الق�سية رقم 2020/831 جتاري جزئي 

املدعية : موارد للتمويل 
اىل املدعي عليه : طيب حممد اإبراهيم  عبداهلل ال علي 

يف الدعوى رقم 2020/931 جتاري جزئي - دبي لقد تقرر عقد جل�شة اخلربة 
ال�شاعة   2020/6/25 املوافق  اخلمي�س  يوم  اع���ه  الدعوى  يف  الأوىل  امل�شرفية 
 - �شيتي  �شرياميك  )بناية  الحت��اد  ببناية  الكائن  مبكتبنا  وذل��ك  ظهرا   12.00
ال�شياد لدوات ال�شيد( خلف �شيتي �شنرت ديرة - الطابق الثالث - مكتب رقم 301 
، هاتف رقم 04/2588900 وفاك�س رقم 04/2581055 لذا يرجى منكم احل�شور 
او من ميثلكم يف املوعد املذكور اأع�ه مع اح�شار كافة دفوعكم وم�شتنداتكم وما 

ترونه منا�شبا لتي�شري اعمال اخلربة يف الدعوى
اخلبري املحا�سبي / امل�سريف 
عبداهلل فايز ال�سام�سي 

دعــــــوة
اإجتماع اخلربة امل�سرفية االأول

العدد 12964 بتاريخ 2020/6/18
اعالن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده   

فى الدعوى رقم  2017/174 تنفيذ عقاري   
طالب التنفيذ: قرية جمريا - �س ذ م م - عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - �شارع ال�شيخ زايد - منطقة ال�شفوح الوىل العقارية 

اإن اإيه - مركز مبيعات نخيل - هاتف : 043903333 
املنفذ �شده : اإيفيل ديفلوبرز ليمتد 

 p39 عنوانه :  اإمارة دبي - بردبي - ت�ل الإمارات - ن�شرين 1 - في� رقم
املنفذ �شده : ايفيل ديفلوبرز ليمتد 

�شيجرى  احل��ال  اقت�شى  ان  التالية  الث�ث  الي��ام  ويف  م�شاء   5.00 ال�شاعة   2020/6/24 املوافق  الرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
البيع)�شركة الم��ارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين  بها  انيط  التى  ادن��اه لدى اجلهة  او�شافه  املو�شحة  العقار  بيع 
الأ�شا�شي قبل  الثمن  %20 من  تاأمني ل يقل عن  ايداع  ال�شراء  )www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي 
دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة 
للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف 
خ�ل ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خ�ل الع�شرة ايام التالية 
الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة  الزيادة  عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل  املزاد ب�شرط ال تقل هذه  لر�شوم 

املحكمة وفيما يلي بيان او�شاف املمتلكات  : 
ار�س ف�شاء - رقم الر�س 160 - املنطقة : الرب�شاء جنوب الرابعة - امل�شاحة : 260255 مرت مربع - القيمة التقديرية 

فورا. املبلغ  يدفع   : م�حظة   - درهم   15127337

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12964 بتاريخ 2020/6/18
اعالن بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم 2845/2020/209 تنفيذ عمايل  
مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 760/2019 عمايل 

جزئي ، ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره ) 65497 درهم( ل�شالح العامل
طالب الإع�ن : �شرييل اي�شو جون - �شفته بالق�شية : طالب التنفيذ 

املطلوب اإع�نه : 1- جرين مودلينج للمقاولت - �س ذ م م - �شفته بالق�شية : 
منفذ �شده - جمهول حمل الإقامة 

املذكورة اع�ه والزامكم  التنفيذية  الدعوى  اأقام عليك  : قد  الإع���ن  مو�شوع 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )65497( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خ�ل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا الع�ن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 12964 بتاريخ 2020/6/18
اعالن حكم بالن�سر

يف  الدعوى رقم 3665/2019/16 جتاري جزئي   
مو�شوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )885522.76 درهم( والر�شوم 

وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ الإ�شتحقاق وحتى ال�شداد التام و�شمول احلكم 
بالنفاذ املعجل ب� كفالة.  

طالب الإع�ن : ري�ين�س للمقاولت العامة )ذ م م(  - �شفته بالق�شية : مدعي  
املطلوب اإع�نه : 1- �شركة تقنية البراج للمقاولت - ذ م م - فرع دبي - �شفته   بالق�شية : مدعي 

عليه - جمهول حمل الإقامة 
الدعوى  يف   2020/1/13 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم   : الإع���ن  مو�شوع 
املذكورة اأع�ه ل�شالح/ ري�ين�س للمقاولت العامة )ذ م م( بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية 
مبلغ وقدره )885.522.76 ثمامنائة وخم�شة وثمانون الف وخم�شمائة واثنان وع�شرون درهما و�شتة 
والزمتها  ال�شداد  متام  حتى   2019/5/27 من  �شنويا   %9 بواقع  القانونية  والفائدة  فل�شا  و�شبعون 
بامل�شاريف ومبلغ خم�شمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة. حكما مبثابة احل�شوري قاب� ل��شتئناف 
خ�ل ث�ثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا الع�ن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ 

حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية  التجارية  
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•• ال�شارقة-الفجر:

بهدف تنمية الذائقة الفنية لدى طالبات اجلامعة نحو 
يف  واحلياة  احل�شارة  مظاهر  لتج�شيد  متنوعة  ابداعات 
فنون م�شتوحاة من الطبيعة والبيئة املحلية نظم املر�شم 
القا�شمية  باجلامعة  الطالبات  ���ش��وؤون  بعمادة  اجلامعي 
روؤية  م��ع  ت���ق��ت  املائية  الأل����وان  ل�شتخدام  فنية  ور���ش��ة 
فنون  نحو  الطالبات  اأوق���ات  م��ن  ال�شتفادة  يف  اجلامعة 

مفيدة .
الداخلي  ال�شكن  يف  املقيمات  للطالبات  الور�شة  خ�ش�شت 
ل��ل��ج��ام��ع��ة وج�����رى ت��ن��ف��ي��ذه��ا ب��ات��خ��اذ ك���اف���ة الإج�������راءات 
الطلبة مع تطبيق  �ش�مة  الوقائية ل�شمان  الحرتازية 

�شيا�شات التباعد الجتماعي.
وتفاعلت الطالبات امل�شاركات يف املر�شم مع املر�شم جتلى 
يف  املختلفة  ال�����ش��روح  تلقوا  اأن  بعد  وذل��ك  ر�شوماتهم  يف 
املنا�شبة  الر�شوم  اختيار  وطرق  الفر�شاة  ا�شتخدام  كيفية 

الأل���وان يف  م��زج  اأبعادها بطرق فنية ف�ش� عن  وت��وزي��ع 
لوحات فنية تت�ءم مع ا�شتخدام الألوان املائية .

وعربت  املعربة  الر�شومات  اختيار  يف  الطالبات  واأب��دع��ت 
حر�س  عك�شت  فنية  وق����درات  م��واه��ب  على  خ�لها  م��ن 

املهارات  بتنمية  ال��دائ��م  واهتمامها  القا�شمية  اجلامعة 
�شقل  يف  ي�شهم  مما  والر�شم  الب���داع  فنون  يف  الط�بية 
ويوجهها  الفنون  ه��ذه  يف  ملكاتهم  وينمي  �شخ�شياتهم 

نحو التفوق والنجاح .

•• ابوظبي-الفجر:

ي��وا���ش��ل الأر���ش��ي��ف ال��وط��ن��ي ج��ه��وده من 
اأج����ل اإ�����ش����دار اجل����زء ال���ث���اين م���ن كتاب 
املعنيون يف  داأب  اإذ  تاريخنا”؛  “ذاكرتهم 
ق�شم التاريخ ال�شفاهي ودرا�شات الأن�شاب 
املرحلة من  ه��ذه  ُبعد يف  ع��ن  العمل  ع��ن 
اأج����ل اإجن�����از اجل����زء ال���ث���اين م���ن الكتاب 

املذكور.
ويجمع اجلزء الثاين من الكتاب مرويات 
امللهمة  ال�شخ�شيات  م��ن  ل��ع��دٍد  �شفاهية 
وامل����وؤث����رة يف ���ش��ن��ع ال���ت���اري���خ الإم����ارات����ي 
الدولة  ق��ي��ام  ح��ت��ى  ال��غ��و���س  م��ن��ذ حقبة 
الغنية  رواي���ات���ه���م  .وت��ع��ت��رب   1971 يف 
باملواقف والذاكرة احلية  تكملة للوثائق 
بها  يحتفظ  ال��ت��ي  امل��ت��ن��وع��ة  ال��ت��اري��خ��ي��ة 
الأر���ش��ي��ف ال��وط��ن��ي، ف��ف��ي ذاك����رة الكنوز 
الب�شرية  ما يرثي ويوثق ذاكرة الوطن 

وي��ع��م��ق ف��ه��م الأج���ي���ال ال��ن��ا���ش��ئ��ة مباآثر 
الإمارات  اأبناء  الآب��اء والأج��داد، وبعادات 
املحلية  لهجتهم  مبفردات  و  وتقاليدهم 
والولء  للوطن  النتماء  عنا�شر  لتعزز 
اأن تِرَد  امل��ق��رر  ل��ق��ي��ادت��ه احل��ك��ي��م��ة، وم���ن 
ال��ع��دي��د م���ن ال����رواي����ات ال�����ش��ف��ه��ي��ة التي 
على  ل��ق��رائ��ه   ال��ث��اين  اجل����زء  �شيقدمها 
اأ�شماوؤهم  22 راوي��اً وراوي��ة، رتبت  ل�شان 
اأب��ج��دي��اً، وه���م: اإب��راه��ي��م م��و���ش��ى ح�شن 
اإب�����راه�����ي�����م حممد  ال�����زع�����اب�����ي،  حم���م���د 
ذيبان  �شامل  بخيت  امل��زروع��ي،  بالقطري 
ب����ن ح����م����دان حميد  امل���ن�������ش���وري، ح���م���د 
فار�س  �شيف  حممد  خ�شيبة  املطرو�شي، 
املزروعي، خليفة خمي�س اإ�شماعيل جمعة 
اأنور ن�شيبة، را�شد بن  املعا�شمي، د. زكي 
عبيد  حم��م��د  رف��ي��ع��ة  امل���زروع���ي،  هميلة 
���ش��ي��ف اخل����م����ريي، ����ش���امل ج��م��ع��ة �شامل 
الكتبي،  ال�شمطي  حممد  ���ش��امل  ال����روم، 

���ش��ي��ف را����ش���د ال���ده���م���اين، ���ش��ال��ح اأحمد 
حممد حنبلوه ال�شحي، �شلطان مراد علي 
اجلوكر، �شهيل عبد اهلل �شريع املزروعي، 
امل�شعود املحريبي، عبيد  عبد اهلل حممد 
�شعيد  بن  حممد  الهاملي،  غّنام  حممد 
يعروف  بن  حممد  امل��زروع��ي،  الرقراقي 
النايلي  ���ش��ي��ف  امل��ن�����ش��وري، حم��م��د ع��ل��ى 
ال�شام�شي، حممد عي�شى حممد املهريي، 

ناعمة حمد علي �شلطان العرياين. 
كبرياً  الوطني جتاوباً  الأر�شيف  وي�قي 
التعاون  يف  ال�شن  وكبار  ال���رواة  قبل  من 
عن ُبعد من اأجل توثيق مقاب�تهم، وهم 
الرقمي  التوا�شل  تقنيات  يعتمدون على 
و�شرح  التوا�شل  يف  تفيد  التي  املتطورة 
امل���ف���ردات وت��و���ش��ي��ح ك���ل م���ا ه���و غام�س 
واملقتنيات  ال�������ش���ور  وت���وف���ري  ل��ل��ب��اح��ث 

املتعلقة مبوا�شيع البحث.
وياأتي تعاون الأر�شيف الوطني مع الرواة 

وك��ب��ار امل��واط��ن��ني ع��ن ب��ع��د؛ ع��رب و�شائل 
الحرتازية  للتدابري  تنفيذاً  التوا�شل 
الهادفة لتحقيق اأعلى م�شتويات الوقاية 
للتوجيهات  وا�شتجابة  كوفيد19،  م��ن 
ال�شحة  منظمة  وت��ع��ل��ي��م��ات  احل��ك��وم��ي��ة 
العاملية يف مراعاة التباعد الجتماعي ول 
�شيما مبا يخ�ّس كبار ال�شن وهم الأكرث 

تعر�شاً خلطر الإ�شابة.
اأحد  تاريخنا”  “ذاكرتهم  ك��ت��اب  وي��ع��ّد 
اأهم اإ�شدارات الأر�شيف الوطني و�شي�شم 
– كما اجل��زء الأول-  اجل��زء الثاين منه 
عدداً من املقاب�ت مع الرواة واملعمرين 
وكبار ال�شن الذين �شردوا بع�س احلكايات 
اإىل  ت�شري  ال��ت��ي  وامل��ج��ري��ات  وال��ق�����ش�����س 
الإماراتي  املجتمع  ك��ان  ال��ت��ي  الف�شائل 

يتمتع بها.
املزيد  بر�شد  الوطني  الأر���ش��ي��ف  وي��ق��وم 
من املرويات ال�شفهية التي توثق جوانب 

من ذاكرة الوطن، وبذلك يدّون حمطات 
مهمة م��ن ت���راث الإم�����ارات ال��ع��ري��ق من 
وماآثر  الآب���اء  واآث���ار  والتقاليد،  ال��ع��ادات 

الأجداد التي تعزز الهوية الوطنية. 
التاريخ  ق�����ش��م  يف  امل��خ��ت�����ش��ون  وي���ت���اب���ع 
ال��وط��ن��ي تفريغ  ب��الأر���ش��ي��ف  ال�����ش��ف��اه��ي 
ال��ت�����ش��ج��ي���ت اخل��ا���ش��ة ب��امل��ق��اب���ت، ثم 
وا�شحة،  ���ش��ه��ل��ة  ع��رب��ي��ة  ب��ل��غ��ة  ت��دوي��ن��ه��ا 
وامل�شطلحات  الأل��ف��اظ  الإب��ق��اء على  م��ع 
و�شرحها  الإم����ارات،  جمتمع  يف  العامية 
وملا  ال�����ش��ف��ح��ات،  ح��وا���ش��ي  يف  وتف�شريها 
امل�شادر  م���ن  ال�����ش��ف��اه��ي  ال���ت���اري���خ  ك����ان 
فقد  بتاريخها  ُتعنى  التي  ل�أمة  املهمة 
الوطني بجمعه وحفظه،  الأر�شيف  اهتم 
وتدوينه يف اإ�شداراته التي تتيح للباحثني 
النظر يف الأحداث املا�شية نظرة ع�شرية 
وي�شلطوا  التاريخ  معطيات  يف  ويتمعنوا 

ال�شوء عليها ب�شمولية وم�شداقية.

تطبيقًا للتدابري االحرتازية، وحر�سًا على �سحة الرواة وكبار امل�اطنني و�سالمتهم 

االأر�صيف الوطني يوا�صل جهوده عن ُبعد الإجناز
 اجلزء الثاين من كتاب )ذاكرتهم تاريخنا(

•• ال�شارقة-الفجر:

�شفحات  كلباء  من  ال�شرقية  قناة  �شا�شة  تقلب 
ال���ربام���ج النوعية  ال���ت���اري���خ، ع���رب ث���ث��ة م���ن 
النتماء  وت��ع��زز  ال���رتاث،  تر�شيخ  اىل  ال��رام��ي��ة 
للهوية الوطنية، من خ�ل ت�شليط ال�شوء على 
العادات  حياة الآب���اء والأج����داد، وال��وق��وف عند 
والجتماعية  التاريخية  واحلكايات  والتقاليد 

التي عا�شها �شكان البيئة البحرية.
ال��ت��ي تقدمها منتج  ال��ث���ث��ة  ال��ربام��ج  وت���روي 
ال����ربام����ج  ب���دري���ة ال���درم���ك���ي ت���اري���خ ال����رتاث 
امل�شاهدين  ال��درم��ك��ي  ت��اأخ��ذ  حيث  الإم���ارات���ي، 
يف  وتغو�س  العربي،  اخلليج  مياه  اىل  رحلة  يف 

اأعماقه، بحثا عن حكايات
على  للم�شاهدين  تنقلها  ب��ح��ري��ة،  وم��غ��ام��رات 
ل�����ش��ان ���ش��ي��وف ول����دوا وك����ربوا وه���م ي�شتمعون 

اىل تلك احل��ك��اي��ات م��ن الأم��ه��ات، وم��ن الآباء 
على  و�شكنوا  البحر،  اأح��ب��وا  ال��ذي��ن  والأج����داد، 

تخومه واعتمدوا عليه يف البحث عن الرزق.
القناة  رواي�����ة  ع���ن  ت��ع��رب  ال���ربام���ج  ان  وت���وك���د 
تاريخ  ا���ش��ت��ع��را���س  اىل  ال��رام��ي��ة  وت��وج��ه��ات��ه��ا 
وتقدميه  واحل������دي������ث،  ال�����ق�����دمي  الإم�������������ارات 
ثري  اع�مي  حمتوى  خ�ل  من  للم�شاهدين 
ويعزز  اجل��دي��دة،  الأج��ي��ال  ذاك���رة  يغني  و�شيق، 

فيهم قيم الهوية الوطنية.
باملو�شوعات  اهتمامها  ان  ال��درم��ك��ي  وت��و���ش��ح 
نابع  الإم���ارات���ي،  ب��ال��رتاث  املتعلقة  التاريخية 
لدولة  ال��ت��اري��خ��ي  ب���ال���رتاث  �شغفها  واق���ع  م��ن 
الإمارات، ورغبتها يف حتفيز ذاكرة امل�شاهدين، 
منها يف  رغ��ب��ة  وال��ي��اف��ع��ني،  الأط���ف���ال  �شيما  ل 
ملوا�شلة  والأج������داد،  الآب����اء  مب��ا���ش��ي  تعريفهم 

البناء والزدهار وامل�شي قدما نحو امل�شتقبل.

على ال�سيفة.. حكايات من البحر
ال��ت��ي ت�شتهدف  ال��ث���ث��ة  ال���ربام���ج  ب���ني  وم����ن 
بعناوينها  وت��ت��م��ي��ز  امل��ج��ت��م��ع،  ف���ئ���ات  خم��ت��ل��ف 
وم�شامينها، وواقعية حكاياتها، يطل الربنامج 
ال�شيفة”  عنوان”على  يحمل  ال���ذي  ال��رتاث��ي 
7:00 من  ع��ل��ى م�����ش��اه��دي��ه يف مت���ام ال�����ش��اع��ة 
م�شاء ي��وم الأح���د، وي��ع��اد يف ال��ي��وم ال��ت��ايل عند 

و1:15ظهراً.  ، �شباحا ً  6:15
ال��ربن��ام��ج اح���د رواي����ع م��ا ت�شتعر�شه  وي��ع��ت��رب 
البحرية  احلياة  على  يركز  اذ  ال�شرقية،  �شا�شة 
ال��ق��دمي��ة ال��ت��ي ع��ا���ش��ه��ا الأج�������داد، ودور امل���راة 
الإماراتية يف ذلك احلني، كما يبحث يف ا�شاليب 
التي  واملخاطر  التحديات  مع  التعامل  وط��رق 
رئي�س  �شريان  باعتباره  البحر،  يف  واجهوها 
ونافذة  العي�س،  ومقومات  ب���أدوات  يرفدهم 

يطلون من خ�لهاعلى العامل.
على  ل��ل��ح��ك��اي��ات  ���ش��رده  يف  ال��ربن��ام��ج  وي�شتند 
للرتاث،  ال�����ش��ارق��ة  معهد  م��ن  معتمدين  رواة 
�شيف  الربنامج،  ا�شت�شافهم  الذين  بني  وم��ن 
مطر الزعابي الذي روى للم�شاهدين حكايات 
الثاين  ال�شيف  ا�شتعاد  فيما  كلباء،  مدينة  عن 
حممد عبداهلل النقبي ذاكرة مدينة خورفكان.

أما حممد عبد الرحمن �شالح، وهو ال�شيف 
الثالث فقد ا�شتح�شر تاريخ مدينة دبا احل�شن، 
حيث تقاطعت حكايات ال�شيوف والتقت يف مياه 
الفوارق  عن  أذ حتدثوا جميعاً  اخلليج،  بحر 
يف احلياة البحرية بني املناطق ال�شرقية، وعن 
املواقف التي تعر�شوا لها أثناء أبحارهم يف 
رح�ت �شيد الأ�شماك، أو الغو�س بحثاً عن 

اللؤلؤ.
الأ�شماك  أن���واع  أىل  ال��ربن��ام��ج  تطرق  كما 
البحرية، وموا�شم ال�شيد، والأ�شفار، والغو�س 
بحثاً عن اللؤلؤ، بالإ�شافة اىل امل�شطلحات 
البحرية،  الأدوات  على  تطلق  التي  وامل�شميات 
و�شبل ال�شتدلل على الطرق البحرية، وكيفية 

تعاون البحارة يف مواجهة املخاطر.

اليل�سة تاريخ ترويه اجلدات
وت��ف��ت��ح ال��ق��ن��اة ن���اف���ذة جل��م��ه��وره��ا م���ن خ�ل 
ي�شتهدف  الذي  برناجمها الرتاثي” اليل�شة”، 
ال�����ش��ي��دات، وي��ب��ث ع��ن��د 7:00 م��ن م�����ش��اء يوم 

الأثنني، 
ويعاد يف اليوم التايل عند 6:15 �شباحاً، وعند 

ال�شاعة 1:15ظهراً.
ودبا  وكلباء،  “اليل�شة” مدن خورفكان،  وي��زور 
والنحوة،  و���ش��ي�����س،  احل���ل���و،  ووادي  احل�����ش��ن، 
امل�����رأة يف احلياة  دور  ع��ل��ى  ال�����ش��وء  وي�����ش��ل��ط 

الأ�شرية،
املنطقة  يف  والق���ت�������ش���ادي���ة  والج���ت���م���اع���ي���ة،   
والتقاليد  ال��ع��ادات  أىل  بالإ�شافة  ال�شرقية، 
ي��ع��اي�����ش��ه��ا اجل��ي��ل اجل���دي���د، ل �شيما  ال��ت��ي مل 
يف  الأه���ايل  عند  متوارثا  ي��زال  ل  بع�شها  أن 

املنطقة.
ال��ربن��ام��ج يف ع���دد م��ن حلقاته أىل  وت��ط��رق 
عدد من املوا�شيع والعادات الجتماعية قدميا 
كال�شيافة، والأعرا�س، وزينة املرأة، وامل�ب�س، 
والتعليم،  ال�شعبية،  والأك����ت  الأب��ن��اء،  وتربية 
البارز للمرأة  الدور  أىل جانب توقفه عند 
يف العمل وم�شاعدة رب الأ�شرة يف توفري لقمة 

القدمية،  امل�����ش��ط��ل��ح��ات  ع���ن  ف�����ش���  ال��ع��ي�����س، 
وعادات ال�شنع،والأمثال ال�شعبية، واخلرافات.

الرتاث يف ظل ال�سمرة 
وتوا�شل �شا�شة قناة ال�شرقية من كلباء تر�شيخ 
املوروث التاريخي، عرب برنامج “ظل ال�شمرة”، 
 4:15 الذي تبثه يومي اجلمعة وال�شبت عند 
م�شا ًء، ويعاد بثه يوم ال�شبت يف متام ال�شاعة ال� 

وال�شاعة 11:15 ليً�. �شباحاً،   6:45
املوا�شيع  خم��ت��ل��ف  يف  ال����ربن����ام����ج  وي���غ���و����س 
الرتاثية، وي�شرب اأغوار احلياة القدمية يف مدن 
املنطقة ال�شرقية، حيث يرافق خليفة ال�شاحي 
أىل جانب  دائم،  الربنامج ك�شيف  حلقات 
اأ�شاليب  يف  للبحث  حلقة،  كل  يف  جديد  �شيف 

احلياة والعمل والتجارة يف تلك الأزمان.
ال����ربن����ام����ج ع������ددا م����ن جوانب  ي���ت���ن���اول  ك���م���ا 

حلها،  و�شبل  ك��اخل���ف��ات  وتفا�شيلها،  احل��ي��اة 
التنقل،  وط��رق  ال�شعبية،  والأدوي��ة  والع�جات 
وال��ت��وا���ش��ل، وال��ت��ج��ارة، وامل��ج��ال�����س، والإع�����م، 
وال�شيد،  ال�شيف،  واإك��رام  الع�شكرية،  واحلياة 
والتعليم،  الرعي،  ومهنة  الأك��ل،  حفظ  وط��رق 
الع�شل،  وجمع  وال�شناعة،  والبناء،  وال��زراع��ة، 

وغريها من املوا�شيع.
وا�شحة  اأه��داف  على  الث�ث  الربامج  وتلتقي 
تعزيز  أىل  ال��ق��ن��اة  خ�لها  م��ن  ت�شعى  حيث 

الهوية الوطنية،
 وت��اأ���ش��ي��ل ال��ع��ادات وال��ت��ق��ال��ي��د، ع��رب الق�ش�س 
ب�شيطة  بلغة  ُتعر�س  التي  اجلميلة،  ال�شعبية 

�شيقة،
 وت��ق��دم ���ش��وراً وم�����ش��اه��د م��ن ج��وان��ب الرتاث 
والتقاليد،  وال�����ع�����ادات  وال��������ربي،  ال���ب���ح���ري، 

والأهازيج ال�شعبية، والريا�شات الرتاثية.

تعر�س 3 برامج تقدمها االإعالمية بدرية الدرمكي

ال�صرقية من كلباء تاأخذ م�صاهديها يف رحلة اىل تاريخ املنطقة ال�صرقية

املر�صم اجلامعي بعمادة �صوؤون الطالبات 
باجلامعة القا�صمية ينظم ور�صة االألوان املائية
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نهال نبيل من داخل العزل :
حمتاجة دعواتكم اأنا وماما

نبيل،  نهال  ال�شابة  املطربة  فيها  تتواجد  التى  العزل  داخل م�شت�شفى  من 
امل�شحة  اأن  امل�شت�شفى هى ووالدتها، ب�شبب  اإنها مازالت تتواجد فى  قالت، 

التانية ظهرت نتيجتها اإيجابى. 
واأ�شافت نهال قائلة :" اأنا عندى اأمل كبري تبقى �شلبى قريب واأنا وماما 

�شابرين، وحمتاجني دعواتكم". 
 وتابعت نهال حديثها :"ماما ل�شة علي جهاز تنف�س �شناعى ويارب تقوم 
بال�ش�مة.. الفرتة اللى فاتت كلها كان نف�شى �شيق و ممنوعة من الك�م 
تعبان  ���ش��دري  ل�شة  ب�س  الأول،  ع��ن  احل��م��د هلل  دل��وق��ت��ى  اأح�����ش��ن  اأن���ا  لكن 
املوبايل  اأب�س على  ق��درت  واإن  اأن��ام ب�شهولة،  و نف�شي �شيق و  م�س بعرف 
واأ�شكر كل  اأ�شوفكم بخري،  ت�شلموىل كلكم  باعتلى بعمل كدة   اأ�شوف مني 
اأ�شدقائى  يدعولنا،  اأنا وماما، واأرج��و من كل  من حاول الإطمئنان عليا 

اإحنا حمتاجني كل دعوة اأنا وماما". 
واحتجزت املطربة نهال نبيل ووالدتها يوم 31 من �شهر مايو املا�شى بعد 
نهال  �شقيق  نبيل  خالد  ك�شف  حيث  كورونا  بفريو�س  اإ�شابتهما  تاأكد  اأن 
نبيل اأن �شقيقته ووالدته اأ�شيبا بارتفاع فى درجة احلرارة، ومت نقلهما اإىل 
م�شت�شفى العزل مبعرفة وزارة ال�شحة، واأنه اأجرى حتليل فريو�س كورونا 

وقتها وجاءت النتيجة �شلبية.
وبداأت املطربة نيهال نبيل م�شوارها يف ا�شتوديو الفن عام 2003، وقدمها 
 ،2005 ع��ام  �شارة  م�شل�شل  ترت  لتغني  عبدالرحمن  ليا�شر  حجاب  �شيد 
"نهال"  قدمت  و  اأوقات"،  باعي�س  بعيني،  "با�شوف  اأغنيتني  بعدها  غنت 
�شندري�" ثم غنت  "بالعربي  لفيلم  العام  نف�س  لل�شينما يف  اأغنياتها  اأول 
اأغنية  موؤخرا  وطرحت   ،2009 اليمام" عام  "�شياد  فيلم  يف  اأغنيات   5

�شي". "فيها 

املمث�ت  م��ن  ج��دي��دة  اأ���ش��م��اء  ر  ��دُّ َت�����شَ ال�شنة  ه���ذه  لف��ت��اً  • ب���دا 
ا�شمك الذي ت�شّدر )اجلينرييك(.  اللبنانيات يف الدراما بينها 
ف��ه��ل ���ش��اه��م غ��ي��اب بع�س الأع���م���ال والأ���ش��م��اء عن 
الأمر،  الدرامي يف هذا  املو�شم  �شباق 
خ�شو�شاً اأن املناف�شة انح�شرت 
بعدد حمدود من الأعمال؟

الأع���م���ال  اأن  يف  ���ش��ك  ل   -
ببطولتها  ي�����ق�����وم  ال�����ت�����ي 
بن�شبة  حتظى  فهد  عابد 
م�����ش��اه��دة ع��ال��ي��ة، لكن 
بغياب الأعمال املُناِف�شة 
مت الرتكيز على متابعة 
)ال�شاحر(  م�����ش��ل�����ش��ل 
بكرثة  تناُوله  وجرى 
يف الإع�م. وُعر�س 
 17 امل�شل�شل  م��ن 
حلقة لأن ت�شويره 
ومل  ي���ك���ت���م���ل،  مل 
ي�����ت�����م�����ّك�����ن�����وا 
م����ن اإرج������اء 

عر�شه.
وه�����������ل   •
َخ�������������������َدَم ه������ذا 
امل�شل�شل  الأم����ر 
به  اأحْل�������������ق  اأم 

ال�شرر؟
اأَح�����ب�����وا  ك�����ث�����ريون   -
واأبدوا  امل�شل�شل  نهاية 
مل��ت��اب��ع��ة جزئه  ح��م��ا���ش��ًة 
هناك  اأن  ع��ل��م��اً  ال���ث���اين، 
ال���ك���ث���ري م����ن املَ�������ش���اه���د مل 
ب�شبب  ت�شويرها  نتمكن من 
ومثً�  )ك����ورون����ا(.  ت��داع��ي��ات 
احل�����ارة ال��ت��ي ����ش���ّوْرن���ا ف��ي��ه��ا مل 

نتمّكن من دخولها جمدداً.
يف  الأم������ور  ه����ذه  ت�����ش��ّب��ب��ت  • ه���ل 

توتري اأجواء الت�شوير؟
اأََخ�������ْف من  - ك�����. ���ش��خ�����ش��ي��اً مل 
)كورونا(. بينما رودريغ �شليمان 

خاف كثرياً وكذلك عابد فهد.
التمثيل؟ در�شِت  • هل 

- نعم، وهذه ال�شنة �شاركُت يف 
)العودة( و)ال�شاحر( و)�شكر 
زيادة(، كما �شاركُت �شابقاً يف 

)احلب احلقيقي(. ولكنني دخلُت املجال بال�شدفة. كنت اأعمل يف جمال 
الديكور، وح�شل اإ�شكال بني املُْخِرج واإحدى املمث�ت، فحللُت مكاَنها يف 

امل�شل�شل.
التمثيل؟ يف  �شة  متخ�شّ اأنك  • مع 

- هذا �شحيح، ولكن التمثيل مل يكن يهّمني. در�شُت التمثيل يف جامعة 
)LAU( كمادة عامة ولي�س اأ�شا�شية كما يف اجلامعة اللبنانية.

�شبقه؟ الذي  اجليل  عن  خمتلف  املمث�ت  من  اجلديد  اجليل  • هل 
ُز طاقتي  - اأحب اأن األعب اأدواراً مرّكبة اأحتدى نف�شي من خ�لها، وُترْبِ
التمثيلية. دوري يف )ال�شاحر( مل يعتمد على ال�شكل، بل هو مرّكب اإىل 
حد ما. مل اأظهر مب�ب�س ُتْظِهُر تفا�شيل ج�شمي ومل اأ�شع املاكياج، ولكن 
يتطّلب  ال��دور  كان  اإذا  ال�شكل  على  ترتكز  اأدواراً  امل�شتقبل  األعب يف  رمبا 

ل تاأدية كل الأدوار واأن اأنّوع فيها. ذلك. �شخ�شياً اأف�شّ
اأمامك؟ الأبواب  َفَتَح  )ال�شاحر(  • هل 

ال�شابق.  عليه يف  كنُت  كممثلة عما  جاً  ن�شْ اأكرث  اأ�شبحُت  باأنني  اأ�شعر   -
التمثيل، ب�شرف النظر عن وجود املوهبة من عدمها، يحتاج اإىل خربة 
اأقّدمه ومن كل ممثل  َم�ْشَهٍد  اأتعّلم من كل  اأن  اأح��اول  كبرية ج��داً، واأن��ا 
اأقف اأمامه. هذه ال�شنة وقفُت اأمام عابد فهد ورودريغ �شليمان و�شتيفاين 
�شليبا، كما وقفُت اأمام نبيلة عبيد ونادية اجلندي وهالة فاخر يف )�شكر 
زيادة(، وقد تعّلمت من هذه التجارب كثرياً، حتى اإنني اأ�شاأل كثرياً لأنني 
فهد يف  عابد  اأ�شت�شري  كنت  مثً�،  اخل��ربة.  اأ�شحاب  اأتعّلم من  اأن  اأح��ب 

الربوفات واأطلب منه الن�شيحة.
يف  الفارق  ما  ولبنانيني.  و�شوريني  م�شريني  ممثلني  اأم��ام  وقفِت   •

التجربة ك�)تكنيك( متثيل؟
نادية  ب��اأن  �شعرُت  ولكنني  الت�شوير.  ول  التكنيك  يف  ف��ارق  يوجد  ل   -
يف  ج���داً  وطبيعيتان  عفويتان  اخل���ربة،  نتيجة  عبيد،  ونبيلة  اجل��ن��دي 

التمثيل، ول يوجد لديهما ت�شنج كالت�شنج واخلوف املوجود عندنا.
فاخر؟ وهالة  اجلندي  ونادية  عبيد  نبيلة  من  تعّلمِت  • ماذا 

- ما مل�شته هو التوا�شع الكبري عندهن، رغم كل ما حققنه وهذا الأمر 
لفتني كثرياً واأحرتمه جداً فيهن.

فهد؟ عابد  • وِمن 
- تعّلمُت من عابد فهد، كيف اأنه يجل�س مع نف�شه قبل ت�شوير كل َم�ْشهد، 
بالرغم من خربته الكبرية، وكم يتعامل بجدية مع الفن، وكم هو ملتزم 
مبواعيده، وحّبه الكبري لعمله وحْر�شه على القيام بربوفات قبل ت�شويِر 
الوقوف  برهبٍة قبل  اأ�شعر  كنُت  فاجاأين كثرياً.  الأم��ر  َم�ْشهد. وهذا  اأّي 
اأراحني  الأمر  وهذا  وتلقائياً  كان عفوياً  الربوفات،  ولكن خ�ل  اأمامه، 

كثرياً.
)ال�شاحر(؟ بعد  عرو�شاً  تلّقيت  • هل 

- طبعاً، ولكنها عرو�س �شفوية. ل اأحد يعرف �شيئاً بالن�شبة اإىل امل�شتقبل 
ثاٍن  �شيتّم ت�شوير جزء  كان  اإذا  ما  اإننا ل نعرف  ب�شبب )كورونا(، حتى 

من )ال�شاحر(.
املقبل؟ عملك  يف  البطولة  دور  تلعبي  اأن  يجب  اأنه  ترين  • هل 

- ل يوجد �شيء معنّي ميكن اأن اأقوله يف هذا املجال، ولكن يف حال ُعر�س 
علّي دوُر بطولٍة ُينا�ِشُبني ويليق بي واأ�شتطيع تقدميه ب�شكل جّيد، مِلَ ل. 

ولكنني ل اأقول اإنني اأنتظر دور البطولة، بل دوراً جيداً وراقياً.

فى  ف��وؤاد  بيومى  الفنان  ي�شارك 
بطولة حكاية "اأمل حياتى" مع 
واملخرج  م��ط��اوع  ح��ن��ان  الفنانة 
اأح���م���د ح�����ش��ن، ���ش��م��ن اأح�����داث 
م�شل�شل "اإل اأنا"، الذى يت�شمن 
حيث  حكاية،  لكل  حلقات   10
للم�شاركة  ر�شمياً  بيومى  وق��ع 
اإنط�ق  امل���ق���رر  امل�����ش��ل�����ش��ل،  ف���ى 

ت�شويره الفرتة املقبلة.
وفى ال�شياق ذاته، تربم ال�شركة 
التعاقدات  باقى  حالياً  املنتجة 
خ�ل الأيام املقبلة، وذلك للبدء 
فى ت�شويره، حيث من املقرر اأن 
�شا�شة  ع��ل��ى  احل���ك���اي���ة  ت��ع��ر���س 
القناة  اأن  ل���ش��ي��م��ا   ،DMC
"بنات  عر�شت من قبل حكايتي 
فواز،  مو�شى" للفنانني �شربى 
ج����ودة  لأروى  وع������دت  و����ش���ن���ني 
واأح���م���د ���ش��ف��وت، وم����ن اإخ�����راج 

اأحمد �شفيق.
اأن بيومى فوؤاد �شارك  اإىل  ي�شار 
"خيانة  م�����ش��ل�����ش��ل  ب��ط��ول��ة  ف���ى 

عهد" مع النجمة ي�شرا، وعر�س 
فى �شهر رم�شان املا�شى، و�شارك 
فى بطولته خالد �شرحان، عبري 
اأمني  تاأليف  واأخ���رون،  �شربى، 
اإخراج  الكتابية،  وور�شته  جمال 

�شامح عبد العزيز.
" ق�شة ي�شرى  اأن��ا  "اإل  م�شل�شل 
 60 يف  تدوراأحداثه  الفخرانى، 

حلقة، 
وه���و ع���ب���ارة ع���ن جم��م��وع��ة من 
ال��ق�����ش�����س امل�����ش��ت��ق��ل��ة، ك���ل ق�شة 
حلقات،   10 ف���ى  ت�����دور  م��ن��ه��ا 
ال��ق�����ش�����س وقائع  ت��ل��ك  وت�����ش��رد 
معظمها  ف��ى  حقيقية  واأح����داث 
تتعر�س ملو�شوعات تهم املجتمع 
ب�شفة  وامل���������راأة  ع���ام���ة  ب�����ش��ف��ة 
مو�شوعات  وت���ت���ن���اول  خ��ا���ش��ة، 
مهمة مثل )ال�شمت الزوجى - 
طموح وكفاح املراأة والعنف �شد 
للمراأة  امل��ج��ت��م��ع  ون��ظ��رة  امل�����راأة 
�شا�شة  على  وي��ع��ر���س  املطلقة" 

 .dmc

بيومى فوؤاد وحنان مطاوع فى حكاية )اأمل حياتي( 

�ساركْت يف 3 اأعمال وفر�ست نف�سها يف عامل التمثيل 

رنني مطر: در�صُت التمثيل 
كمادة عامة ولي�ض اأ�صا�صية

�ساركْت املمثلة اللبنانية رنني مطر يف امل��سم الرم�ساين املن�سرم يف 
3 اأعمال هي )ال�ساحر( و)الع�دة( و)�سكر زيادة(، ولكنها لفتت 
يف  نف�سها  تفر�س  اأن  وا�ستطاعت  االأول،  خالل  من  اإليها  االأنظار 

عامل التمثيل يف لبنان.
التزام  من  تعلمت،  كما  تفاجاأت،  اإنها  احل�ار  هذا  يف  قالت  مطر، 
الفنان ال�س�ري عابد فهد، وكيف اأنه يجل�س مع نف�سه قبل ت�س�ير 
كل َم�ْسهد، وكم ه� ملتزم مب�اعيده، وحْر�سه على القيام بربوفات 
قبل  برهبٍة  ت�سعر  كانت  اأنها  اإىل  الفتة  َم�ْسهد،  اأّي  ت�س�يِر  قبل 
اأمام  لل�ق�ف  الديك�ر،  من  انتقلت  التي  اأمامه.مطر،  ال�ق�ف 
املمثالت، كّرت  واإحدى  املُْخِرج  اإ�سكاٍل ح�سل بني  ب�سبب  الكامريا، 

معها ال�سبحة، ووجدت نف�سها يف مهنة التمثيل الذي احرتفْته.
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طرق خمتلفة ومتنوعة 
لعلج �صيق التنف�ض

�شيق التنف�س من احلالت املزعجة، حيث جتعل الأ�شخا�س امل�شابني بها 
الذي  الأك�شجني  باأنَّ  ب�شكل �شحيح، في�شعرون  التنف�س  قادرين على  غري 
اأو دقائق  الإح�شا�س لثوان  الرئتني غري كاف؛ وقد ي�شتمر هذا  اإىل  ي�شل 

معدودة، مما ي�شبب لهم التوتر واخلوف ال�شديدين.
وتتمثل اأ�شباب �شيق التنف�س يف الإ�شابة بالأمرا�س التح�ش�شية مثل الربو، 
اأو  احللق  والتهاب  الرئة،  يف  ال�شوائل  جتمع  اأو  القلب،  ع�شلة  يف  ف�شل  اأو 

الق�شبات الهوائية، وال�شيق يف املجاري التنف�شية.
طرق  عدة  تقدمي  على  ف�شً�  التنف�س،  �شيق  اأعرا�س  على  نطلعك  وهنا 
ا�شت�شاري  من�شور،  مي�شاء  الدكتورة  بح�شب  لع�جه،  ومتنوعة  خمتلفة 

الأمرا�س ال�شدرية والتنف�شية:
ال�شداع والإرهاق من اأعرا�س �شيق التنف�س

ي�شاحب �شيَق التنف�ِس اأعرا�ٌس عديدة منها:
- الإح�شا�س بالختناق وال�شعور ب�شيق ال�شدر.

- ال�شفري.
- ال�شداع.

- الإرهاق والأرق ب�شبب عدم النتظام يف النوم.
- تغري لون الب�شرة اإىل اللون الرمادي.
- تلون الأظافر وال�شفاه باللون الأزرق.

- كرثة التعرق.

طرق خمتلفة ومتن�عة للعالج 
�شيق  ع��ن  ال��ن��اجت  التنف�س  يف  �شيق  م��ن  ي��ع��اين  ال�شخ�س  ك��ان  اإذا   1-
فيكون  الق�شبي،  الن�����ش��داد  اأو  ال��رب��و  م��ر���س  ب�شبب  ال��ه��وائ��ي��ة  الق�شبات 
بخاخات  اأو  تبخريات  الهوائية من  الق�شبات  مو�شعات  الع�ج عن طريق 

اأو كورتيزون.
يكون  بكتريي،  اأو  جرثومي  التهاب  عن  ناجتاً  التنف�س  �شيق  كان  اإذا   2-
ال��ع���ج يف ه��ذه احل��ال��ة م��ن خ���ل ت��ن��اول امل�����ش��ادات احل��ي��وي��ة، واأح��ي��ان��اً ل 
كالإ�شابة  فريو�شياً  ال�شبب  ك��ان  اإذا  ع���ج  اإىل  امل�شاب  ال�شخ�س  يحتاج 

بالإنفلونزا، فكل ما يحتاجه املري�س هو الراحة فقط.
اأمرا�س خطرية مثل جلطات الرئة،  اإذا كان �شيق التنف�س ناجتاً عن   3-
اأو تخرث الدم(، والتي تختلف  فيكون الع�ج بامل�شي�ت )م�شادات جتلط 

ح�شب حالة املري�س.
الطبيب  ت�شخي�س  بعد  نف�شية  لأ�شباب  يعود  التنف�س  �شيق  كان  اإذا   4-
ثبت  ف���اإذا  التنف�شي.  اجل��ه��از  يتعلق  ع���ج  اإىل  املري�س  يحتاج  ل  للحالة، 
اأدوية  اإع��ط��اوؤه  فيتم  خ��وف،  اأو  قلق  اأو  هلع  ن��وب��ات  م��ن  يعاين  املري�س  اأّن 
امل�شاب  ويكتفي  اأي ع�ج  اإىل  ل يحتاج  واأحياناً  الأعرا�س،  تلك  تقلل من 
بالتحدث اإىل الطبيب فقط عن حالته، والتاأكد من اأن ما يتعر�س له اأمر 

طبيعي وغري ُمقلق.

اأقدم  ومل  كرمًا  اأبي  )اأعطاين  املثل  هذا  ا�سل  •  ما 
له عنق�دًا واحدًا( ؟

ارميني
الفنلندية؟ ت�روك�  ت�ستهر  •  مباذا 

�شناعة ال�شفن
عام  مات  الذي  االجنليزي  العاملي  االديب  ه�  • من 

؟ امل�سرح  خ�سبة  على  1870م 
ت�شارلز ديكنز

؟ اجل�الن  معنى  ما  �س�ريا  يف  اجل�الن  ه�سبة  • تقع 
الرتاب واحل�شى

رئا�سة  تت�ىل  االأمريكي  التاريخ  يف  امراأة  اأول  من   •
جمل�س الن�اب وذلك اإثر انتخابات ن�فمرب 2006م؟

نان�شي بيلو�شي.

• يحتوي ال�شاي الأخ�شر على ن�شبة %50 من فيتامني C اأكرث من ال�شاي الأ�شود.
العامل. حول  �شعبية  اخل�شروات  اأكرث  هو  • اخل�س 

الربد. نزلت  يف  الت�شبب  عن  امل�شوؤولة  الفريو�شات  من  نوع   100 من  اأكرث  • يوجد 
جرداء. �شخرية  كتلة  عن  عبارة   2% والباقي  جليد   98% عن  عبارة  هي  اجلنوبية  • القارة 

الرجال. من  منهم   80% ال�شواعق،  �شربتهم  الذين  الب�شر  كل  بني  • من 
جدا. جدا  جدا  �شديدة  حرارة  لدرجة  تعري�شه  هو  املا�س  على  يوؤثر  اأن  ميكنه  الذي  الوحيد  • ال�شيء 

اأن  قبل  ولكن  بال�شلل  لإ�شابتها  ومييل  ب�شرعة  الأع�شاب  خ�يا  يدخل  خمدر،  هو  الكحول  اأن  تعلم  • هل 
يقوم املخدر بال�شلل فاإنه ينبه خ�يا الأع�شاب وي�شعها يف حالة من الإثارة والتهيج. كيف يوؤثر الكحول على 
الدماغ؟ التاأثري الأول هو ال�شعور بالتنبه فيت�شارع العمل والك�م وتزداد الب�شرة احمراراً ويرتفع �شغط الدم 

وتت�شارع دقات القلب والتنف�س. ثم ت�شاب الوظائف العليا للدماغ بال�شلل فقوة التحكم بالأمزجة ت�شيع. 
اأربعة.  الإن�شان  ج�شم  يف  القلب  �شمامات  عدد  اأن  تعلم  • هل 

حتى  ل�أعلى  رج�ه  ترفع  ثم  ظهره  على  باإ�شجاعه  يكون  عليه  للمغمى  الأويل  ال�شعاف  اأن  تعلم  • هل 
ينزل الدم اإىل الراأ�س وتعود الدورة الدموية للعمل من جديد، وين�شق حملول الن�شاء اإن وجد اأو اأي عطور 
امل�شاب. وبعد  للم�شاب وما حوله ومن لون وجه  املتفح�شة  النظرة  بوا�شطة  الإغماء  �شبب  اأخ��رى. ويحدد 
اأن ميدد امل�شاب يفح�س بدقة، ثم يدفاأ قليً� ويعطي �شوائل �شاخنة اإذا اأفاق واإذا بدا على وجه املغمى عليه 

الإرهاق فهذا يعني اأنه م�شاب بالختناق فيقت�شي ذلك نقله اإىل مركز �شحي. 

الفار�س واحلاكم 
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عث الطعام 

املحتوية  الأغذية  تناول  من  �شابر�شكي  اآنيته  الأملانية  التغذية  خبرية  حذرت 
على عث الطعام، حيث قد يوؤدي اإىل م�شاكل �شحية خطرية مثل احل�شا�شية 
واأمرا�س اجللدية واجلهاز اله�شمي. لذا يجب التخل�س من الأغذية امل�شابة 

بالعث على الفور.
واأ�شافت �شابر�شكي اأن الفخاخ ال��شقة لي�شت كافية ملحاربة هذه احل�شرة التي 

قد ترد للمنزل مع م�شرتيات كالأرز والدقيق والتوابل.
لذا يجب تنظيف جميع اخلزانات جيدا بوا�شطة اخلل، وكذلك املناطق التي 
ال�شعر،  ال�شاخن ملجفف  الهواء  بوا�شطة  ال�شقوق،  اإليها مثل  الو�شول  ي�شعب 
املكافحة  البتعاد عن  الأف�شل  املوجود. ومن  والبي�س  الريقات  اأجل قتل  من 
الكيميائية بوا�شطة املبيدات احل�شرية، واللجوء بدل منها اإىل املواد الطاردة 
ال�فندر  مثل  العطرية  والزيوت  الروائح  على  تعتمد  التي  الكيميائية  غري 

وخ�شب الأرز والنعناع والقرنفل لطرد العث.

الغ�ريال جم�ك� تلعب بالزينة التي مت تعليقها احتفااًل باإعادة افتتاح حديقة حي�ان لندن، بعد اإغالق ب�سبب فريو�س ك�رونا - رويرتز

يف احدى املدن ال�شينية حدث قدميا ان جاءهم حاكما ظاملا اراد ان ميتلك اهل املدينة مثلما ميتلك اخليول 
واجلواهر والموال فاأعلن احكاما قا�شية عليهم وا�شتعبدهم، ولنهم �شعفاء وفقراء مل ي�شتطع ان يقف امامه 
احد. وجاء يوم �شمع اجلميع عن فار�س خرج يف الليل على قافلة احلاكم ونهب كل مافيها وعندما انتهى هذا 
النهار كان هناك من يدق البواب لي� ليعطي الفقراء نقودا لي�شرتوا بها ما ي�شد جوعهم ومينحهم دواء ي�شفي 
امرا�شهم، وا�شتمر احلال هكذا.. هناك من ي�شرق احلاكم ويعطي الفقراء امل�شاكني لكنهم مل ينطقوا باية كلمة 
فقد اخفى كل منهم ال�شر ظنا انه ياأتي اليه وحده فقط، بعد ذلك ا�شبح ذلك الغريب يدفع اليهم باوراق كتب 
فيها من يف ا�شتطاعته ان يقف معه وي�شانده للق�شاء على الظلم والظامل فلياأتي اإىل ا�شفل اجلبل وينتظر هناك 
فجرا. قبيل الفجر كان الفار�س يختبئ هناك فهو يعرف مبدى اخلوف الذي يتلب�س قلوب اهل املدينة ولذلك 
فهو اي�شا يعرف متاما انه لن ياأتي اليه احد وان اأتي �شيكون احلاكم نف�شه.  وبالفعل هناك خائن اخرب امللك 
عن كل �شيء فخرج امللك املغرور القا�شي لي�شتمتع -كما قال- بذبح ذلك الفار�س ال�شجاع، بل اق�شم انه �شيقطعه 
ا�ش�ء و�شمنح اهل املدينة ك� منهم قطعة من ج�شد الفار�س، وجاء احلاكم مبجموعة من رجاله اخلونة فوقف 
يلتفت ميينا وي�شارا بحثا عن الفار�س لكن احد رجاله قال: الوقت مبكر يامولي لنختباأ ونفاجاأهم جميعهم، 
وتفرق اجلميع ليختباأ كل منهم يف مكان وهذا ما كان يريده الفار�س الذي يعرف عمله جيدا، وعندما مر الوقت 
وبداأ نور النهار يظهر، كان هناك رج� يجرجر جثثا ويرمي بها فوق بع�شها البع�س، لكنه كان قد قيد احدهم 
وتركه جانبا ثم جره خلف ح�شانه حتى و�شط املدينة واعلن لهم موت امللك، وقال: اما هذا فانتم احرار فيه انه 
اخلائن الذي ينقل ا�شراركم اإىل احلاكم فاأنهالت اليدي ت�شرب وته�شم عظام ذلك اخلائن وذهب رجال كرث اإىل 
ا�شفل اجلبل لينظروا احلاكم م�شرجا يف دمائه فهللوا وتكاثفوا وخرجوا جميعهم اإىل ق�شره لينظفوه من باقي 

اخلونة واق�شموا وتعاهدوا على عدم اخلوف وانه لن يحكمهم ظامل منذ ذلك الوقت.

الكثريين  عند  املحببة  الأك��ل��ة  ه��ي  امللوخية 
على  حت��ت��وي  كما  وال�����ش��غ��ار،  الكبار  ويحبها 
والعنا�شر  ال��ف��ي��ت��ام��ي��ن��ات  م��ن  ع��ال��ي��ة  ن�شبة 
الغذائية التي تعمل على تعزيز �شحة اجل�شم 
وهي  والفريو�شات،  الأم��را���س  من  وحمايته 
حتتوي على فيتامني �شي وك ومواد م�شادة 
ومغن�شيوم،  وكال�شيوم  وبوتا�شيوم  ل�ك�شدة 
على  تعمل  ال��ت��ى  اخل�شائ�س  م��ن  وجميعها 

تعزيز �شحة اجل�شم.
عالية  ن�شبة  على  امللوخية  لح��ت��واء  ون��ظ��را 
الفيتامينات فاأن لها فوائد عديدة على  من 

اجل�شم وهي :
من  عالية  ن�شبة  على  امللوخية  1:حتتوي 

�شحة  تعزيز  على  تعمل  التي  الفيتامينات 
امل��ن��اع��ي وحت���د م��ن خ��ط��ر الإ�شابة  اجل��ه��از 

بالفريو�شات والعدوى.
من  عالية  ن�شبة  على  امللوخية  2:حتتوي 
الذي يعمل على �شبط م�شتوى  البوتا�شيوم 
ال�شغط  مر�شى  ين�شح  لذلك  ال��دم،  �شغط 

املرتفع بتناول امللوخية دائما.
عالية  ن�شبة  على  امللوخية  لحتواء  3:نظرا 
فقر  على ع�ج  تعمل  فهي  الفيتامينات  من 

الدم وتعو�س احلديد الناق�س يف اجل�شم.
من  عالية  ن�شبة  على  امللوخية  4:حتتوي 
�شحة  تعزيز  على  تعمل  التي  الفيتامينات 
اجل�����ش��م واجل���ه���از ال��ه�����ش��م��ي وح��م��اي��ت��ه من 

ال�شطرابات اله�شمية وع�شر اله�شم.
5:تناول امللوخية يعمل على �شبط م�شتوى 
التي  امل�شاكل  م��ن  وال��وق��اي��ة  ال���دم  يف  ال�شكر 

يتعر�س لها مر�شى ال�شكر.
وذلك  دائ���م���ا  امل��ل��وخ��ي��ة  ب��ت��ن��اول  6:ين�شح 
ال��ق��ل��ب والأوعية  ت��ق��وي��ة  ت��ع��م��ل ع��ل��ى  لأن���ه���ا 
ال�شرايني  ت�شلب  م��ن  وح��م��اي��ت��ه  ال��دم��وي��ة 
كبرية  ن�شبة  على  حتتوى  حيث  واجللطات، 

من الفيتامينات الهامة ل�شحة القلب.
من  عالية  ن�شبة  على  امللوخية  7:حتتوي 
تعمل  التي  الغذائية  والعنا�شر  الفيتامينات 
على تعزيز �شحة ون�شارة الب�شرة وحمايتها 

من ع�مات التجاعيد والهالت ال�شوداء.

واملناعة اجل�صم  �صحة  على  للملوخية  فوائد   7


