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كلية الطب والعلوم ال�صحية بجامعة الإمارات 
ت�صارك يف اإ�صدار الدليل التوجيهي الطبي 
COVID-19 العاملي ملكافحة فايرو�س كرونا
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جهاز ذكي يتتبع ال�سعال والعط�س 
يحاول الباحثون يف جامعة ما�سات�سو�ست�س اأمهري�ست التخفيف من 
الفريو�سية،  بالأمرا�س  بالتنبوؤ  اخلا�سة  للبيانات  الفتقار  م�سكلة 
عرب ا�ستخدام نظام اآيل جديد ي�سمونه " فلو �سن�س" بهدف مراقبة 
تتعلق  باأمرا�س  امل�سابني  الأ�سخا�س  عدد  واإح�ساء  العامة،  الأماكن 
كامريا  من  اأ�سا�سي  �سن�س" ب�سكل  "فلو  ويتكون  التنف�سي.   باجلهاز 
حرارية وميكروفون ونظام حو�سبة م�سغوط حممل بنموذج مدرب 

على اكت�ساف الأ�سخا�س واأ�سوات ال�سعال. 
وللحفاظ على اخل�سو�سية، ل تقوم الكامريا بالتعرف على الوجوه، 
واإمنا ت�ستخدم ت�سوير الوجوه لإح�ساء عدد الأ�سخا�س املتواجدين 
يف املكان، ومن ثم مقارنة عدد اأ�سوات ال�سعال التي يكت�سفها اجلهاز 
اأخرى مثل  اأ�سوات وموؤ�سرات  بعدد الأ�سخا�س. كما يكت�سف اجلهاز 

العط�س وكمية الكلمات التي ينتجها الأ�سخا�س. 
القدرة  لديه  �سن�س  فلو  اأن  " نعتقد  توحيدر رحمان:  الباحث  وق��ال 
للتنبوؤ  امل�ستخدمة  ال�سحية  امل��راق��ب��ة  اأدوات  تر�سانة  تو�سيع  على 
الفريو�سية،  التنف�سية  الأمرا�س  من  وغريها  املو�سمية  بالإنفلونزا 
ف��ه��م تدفق  خ���ال  " م��ن  ال�سار�س" واأ����س���اف:  اأو   19 ك��وف��ي��د  م��ث��ل 
ديناميكيات الأعرا�س يف مواقع خمتلفة ميكننا اأن نفهم ب�سكل اأف�سل 
�سدة الأمرا�س اجلديدة، وبهذه الطريقة ميكننا اأن نفر�س التدخل 

ال�سحي العام الازم مثل العزل اأو التطعيم".

العمل من ال�سرير ي�سر ب�سحتك 
العمل  املواطنني الربيطانيني من خماطر  حّذرت طبيبة بريطانية 
من ال�سرير خال فرتة العزل ال�سحي املفرو�سة يف بريطانيا لتجنب 
انت�سار فريو�س كورونا.  ويف حني يبدو العمل من و�سعية ال�ستلقاء 
على ال�سرير جذاباً، تقول الدكتورة �سويف بو�ستوك اإن القيام بذلك 
اإىل  بالإ�سافة  الإنتاجة،  ويقلل من  ال�سحة،  �سلبي على  ب�سكل  يوؤثر 

التاأثري على النظافة ال�سخ�سية يف ال�سرير.
مكاتب  باإن�ساء  املتحدة  اململكة  اأن��ح��اء  جميع  يف  امل��اي��ني  ق��ي��ام  وم��ع 
موؤقتة يف منازلهم، تقول الدكتورة بو�ستوك اإن من املهم بذل بع�س 

اجلهد لو�سع حدود بني العمل والراحة.
واإذا  الليل،  يف  ال�سوء  تطفىء  "عندما  بو�ستوك  الدكتورة  واأ�سافت 
كنت يف �سريرك طوال اليوم، فمن املرجح اأن ت�ستمر بالتفكري بالعمل. 
وباملثل، فاإن ق�ساء الكثري من الوقت يف ال�سرير يزيد من احتمالية 

�سعورك بالنعا�س خال النهار، مما يقلل من اإنتاجيتك".
وت�سري الدرا�سات اإىل اأن %89 من الربيطانيني يعانون من م�ساكل 
ال�سرير  رب��ط  ���س��رورة  بو�ستوك على  وت��وؤك��د  الليل،  ال��ن��وم خ��ال  يف 
املهم  من  امل��ن��زل،  من  العمل  وخ��ال  العمل.  عن  بعيداً  فقط  بالنوم 
اأي�ساً العثور على مكان غري غرفة النوم املظلمة، حيث ي�ساعد ال�سوء 

الطبيعي يف احلفاظ على م�ستويات مرتفعة للطاقة.
واأو�سحت بو�ستوك "التعر�س لل�سوء الطبيعي خال النهار، وخا�سة 
البيولوجية  ج�سمك  �ساعة  اإي��ق��اظ  على  اأي�����س��اً  ي�ساعد  ال�سباح،  يف 

بالكامل، بحيث يكون ج�سمك جاهزاً للنوم يف الليل".

حيلة ذكية ملنع اأطفالك من الإفراط يف الطعام
الوجبات  كمية  لتقليل  ال��ذك��ي��ة  فكرتها  بريطانية  ام����راأة  ���س��ارك��ت 
فرتة  يف  املنزل  يف  تواجدهم  اأثناء  الأط��ف��ال  يتناولها  التي  اخلفيفة 
العزل ال�سحي.  وقالت الأم، التي ن�سرت املن�سور على الفي�سبوك، اإنها 
خ�س�ست لكل طفل من اأطفالها �سلة واحدة، متلوؤها يف ال�سباح بكمية 

كافية من الوجبات اخلفيفة. 
واأ�سافت: " لكل طفل �سلة ملونة خا�سة به. يف ال�سباح اأ�سع الوجبات 
الوجبات، ل يح�سلون على  �سلة، وعندما تنفذ هذه  اخلفيفة يف كل 
املزيد" وتتاألف الوجبات التي تعدها املراأة لأطفالها، من قطعة فاكهة 

واحدة، ووجبات خفيفة معباأة م�سبقاً وزجاجة ع�سري، وكوباً فارغاً. 
وذكرت الأم، باأن هذه الطريقة ل حتد فقط من كمية الطعام التي 
تتبع  على  اأي�ساً  الآب���اء  ت�ساعد  ولكنها  امل��ن��زل،  يف  الأط��ف��ال  يتناولها 
نوعية الوجبات اخلفيفة التي يتناولها اأطفالهم.  وقد لقي املن�سور 
رواجاً كبرياً على في�سبوك، حيث ح�سل على اأكرث من 600 اإعجاب، 
وعرّبت الكثري من الأمهات عن رغبتهن يف جتربة هذه الطريقة مع 

اأطفالهن، وفق ما ورد يف �سحيفة ديلي ميل الربيطانية. 
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خرب �سار.. دواء لعالج 
القطط قد ينفع لكورونا 
ياأمل اخلرباء يف اأن يعمل دواء خم�س�س للقطط على عاج فريو�س كورونا 
اأنحاء  جميع  يف  �سخ�س  األف   277 من  اأكرث  اأ�ساب  الذي  )كوفيد19-( 

العامل، وت�سبب بوفاة 11 األف حالة، ح�سب منظمة ال�سحة العاملية.
الذي   Retromad1 ك��ان  اإذا  م��ا  ملعرفة  الخ��ت��ب��ارات  جت��رى  وح��ال��ي��ا 
ي�ستخدم لعاج �سرطان الدم وفريو�س م�سابه لكورونا ي�سيب القطط، قد 

يعالج مر�س كوفيد19- اأي�سا.
لعائلة  القطط  ي�سيب  ال��ذي  ال�سنوري  املعدي  الربيتون  التهاب  وينتمي 
"ذا  نقلت �سحيفة  م��ا  بح�سب  الإن�����س��ان،  ت�سيب  ال��ت��ي  ك��ورون��ا  ف��ريو���س��ات 

�سن".
ووف��ق��ا ل��ل��دك��ت��ور ن��غ ���س��ري ي���و، ال��رئ��ي�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل�����س��رك��ة "بيوفالن�س 
ي�ستخدم يف  املاليزية  ال�سركة  الذي طورته  ال��دواء  فاإن هذا  تكنولوجيز"، 

العيادات البيطرية يف �سنغافورة.
وبح�سب ال�سحيفة الربيطانية، فاإن الدواء كان من املفرت�س اأن ي�ستخدم 
لعاج مر�س الهرب�س الفريو�سي الذي ي�سيب الب�سر، لكن مل يتم اختباره 

ر�سميا لا�ستخدام الب�سري.
الب�سر،  على  ال���دواء  اختبار  اإىل  الآن  تكنولوجيز"  "بيوفالن�س  وتتطلع 
ومعرفة اأثره على فريو�س كورونا امل�ستجد. لكن الأمر قد ي�ستغرق �سنوات 

حتى يتم اختبار الدواء بالكامل واملوافقة عليه �سريريا.
وقال متحدث با�سم "بيوفالن�س تكنولوجيز" اإن العقار اجلديد �سي�ستخدم 
ل  لذلك  لقاحا،  "لي�س  اأن��ه  م��وؤك��دا  كوفيد19-،  بعدوى  امل�سابني  لعاج 

ميكن ا�ستخدامه على الأفراد الأ�سحاء ملنعهم من الإ�سابة".

ليني كيم م�ساب 
بفريو�س كورونا 

كيم  ليني  ال�����س��اب  ال��ك��ن��دي  املغني  اأع��ل��ن 
امل�ستجد،  ك��ورون��ا  بفريو�س  م�ساب  اأن��ه 
"م�سوؤولية  اإظ���ه���ار  اإىل  حم��ب��ي��ه  داع��ي��ا 
املت�سلة  التدابري  واح��رتام  اجتماعية" 

باحلجر املنزيل.
18 ع��ام��ا املتحدر  ال��ب��ال��غ  امل��غ��ن��ي  وق���ال 
الناطقة  الكندية  كيبيك  مقاطعة  م��ن 
اأحد  يف  لفح�س  خ�سع  اإن��ه  بالفرن�سية 
ظهرت  ب��ع��دم��ا  م��ون��رتي��ال  م�ست�سفيات 
ب��ي��ن��ه��ا اآلم  اأع�����را������س  ل���دي���ه ووال�����دت�����ه 
الع�سات وال�سعال واأوجاع الراأ�س، على 
عرب  ن�سره  م�سور  ت�سجيل  يف  روى  م��ا 

اإن�ستغرام.
وقد اأثبتت الفحو�س اإ�سابتهما مبر�س 

كوفيد19-.
كورونا  "فريو�س  ك��ي��م  ل��ي��ن��ي  واأ����س���اف 
عنيف للغاية وينتقل ب�سهولة فائقة. لقد 
الحتياطات  اأخ��ذن��ا  اأننا  رغ��م  به  اأ�سبنا 
الازمة. عندما ندعوكم ملازمة املنزل 

فالأمر جاد: الزموا منازلكم".
وقد اأح�ست كندا حتى بعد ظهر ال�سبت 
بفريو�س  اإ����س���اب���ة   1300 م���ن  اأك�����رث 
 19 بحياة  اأودى  ال��ذي  امل�ستجد  كورونا 

�سخ�سا يف الباد.
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تقنية غري جراحية لإزالة 
دهون اجل�سم الزائدة 

ك�سفت طبيبة بريطانية كيف ميكن تذويب دهون اجل�سم يف غ�سون �ساعة 
با�ستخدام طريقة ذكية غري جراحية ل تتطلب اأي وقت للتعايف؟ 

وت�ستخدم الدكتورة ديني�س مايني، مالكة وموؤ�س�سة عيادة زينيث التجميلية 
ذلك  يف  مبا  معينة،  عنيدة  مناطق  ت�ستهدف  والتي   Bodytite طريقة 

الذراعني والبطن والظهر والفخدين وحتى الوجه.
عبد،  ب��ول  مثل  امل�ساهري  بع�س  قبل  م��ن  املحبوبة  الطريقة  ه��ذه  وتعتمد 
واإذابة  بالليزر،  الدهون  �سد  للتحكم يف  الا�سلكية،  بالرتددات  العاج  على 
اخلايا الدهنية بلطف حتى ميكن اإزالتها ب�سهولة من اجل�سم من خال 

اأنبوب �سغري.
وتختلف اأ�سعار هذه العملية التي تزيل الدهون وت�سد اجللد يف نف�س الوقت، 
ولكن ال�سعر يبداأ ب�سكل عام من 3300 جنيه اإ�سرتليني )4200 دولر( 

اعتماداً على املنطقة املعاجلة واجلهاز امل�ستخدم.
ويف حديثها ل�سحيفة ديلي ميل، قالت الدكتورة مايني "يتم اإجراء العملية 
با�ستخدام خمدر مو�سعي، مما يعني اأنها لي�ست اأكرث اإزعاجاً من احل�سول 
املنطقة  ت��خ��دي��ر  الأ���س��ن��ان، ومب��ج��رد  ع��ي��ادة طبيب  ع��ل��ى حقنة خم���درة يف 

املعاجلة، ل ي�سعر املري�س باأي اأمل".

توم روز وجاك بانيت معلمان ومدربان ريا�سيان يف الوقت 
نف�سه، ويريدان ن�ساطا ي�ساعد الأطفال يف التعلم عن بعد، 
حيث قام الثنان ببث جتربتهما بهذا املجال عرب مقاطع 

�سوتية يف الإنرتنت.
اإبقاء  اأجل  5 ن�سائح رئي�سية من  اإن هناك  وقال الثنان 
الدرو�س،  م��ع  متفاعلني  منهم  ال�سغار  خا�سة  الطلبة 
مع جعل الأمر ممتعا بالن�سبة لهم وحمافظا اأي�سا على 

�سامتهم:

الأ�سا�سية املواد  الأولويات:   .1
على الأهايل وخ�سو�سا اأولئك الذين ل يعملون يف حقل 
اتباع  حم��اول��ة  اأم���ا  واق��ع��ي��ة،  اأه��داف��ا  ي�سعوا  اأن  التعليم، 
ي��ك��ون جم��دي��ا، و�سي�سع  ب��ح��ذاف��ريه ل��ن  ال��درا���س��ي  املنهج 
الأهايل والأطفال يف جو متوتر، خا�سة اإذا كان الوالدان 

يعمان من البيت.
مادتي  اإىل  الأول���وي���ة  تعطى  اأن  الأف�����س��ل  م��ن  ول���ذل���ك، 
الريا�سيات والإجنليزية "ح�سب حالة اململكة املتحدة هنا، 
ورمبا تكون العربية الأولوية يف الباد العربية"، اإذ هناك 
وفرة من الدرو�س املجانية على الإنرتنت، بالإ�سافة اإىل 
تلك التي قد تر�سلها املدار�س، ول يظل اأمام الأهايل �سوى 
كاأن  الأطفال،  �سيتلقاه  ملا  والتخطيط  الأولويات  حتديد 

حتدد وظيفة لكل يوم من اأيام الأ�سبوع.

ملاذا؟ ب�سوؤال  البدء   .2

قال اخلبريان اإنهما وجدا اأن الإجابة عن �سوؤال "ملاذا؟" 
على  الإجابة  ت�ساعدهم  اإذ  اأ�سا�سي،  عن�سر  الأطفال  مع 
ال��ف��رو���س الدرا�سية  ال��غ��ر���س م��ن  ال�����س��وؤال يف فهم  ه��ذا 

وفهم ملاذا يجب عليهم اأداء هذه الفرو�س؟
و�ستكون هناك "ملاذا؟" كبرية تتعلق ب�سبب اأهمية وجود 
التعليم يف املنزل و"ملاذا؟" �سغرية يف كل در�س، ويختلف 
ال�سوؤال الكبري من عائلة اإىل اأخرى، فمثا نقول لاأبناء 
"اإننا نتعلم يف املنزل حتى نواكب درو�سنا، لأنهم )الأبناء( 

�سيعودون اإىل املدرا�س يف وقت لحق".
الأبناء  منح  ميكن  "ملاذا؟"،  ���س��وؤال  على  الإج��اب��ة  وب��ع��د 
حرية الختيار للمو�سوعات التي يريدون تعلمها ومتى؟ 

مع التاأكيد على اأولويات التعليم.

القواعد �سع   .3
يقول اخلبريان يف جمال التعليم اإن الأطفال والبالغني 
على حد �سواء يتفاعون اأكرث يف حال وجود قواعد معينة، 
بتخ�سي�س م�ساحة معينة  املنزل  وميكن تطبيق هذا يف 

للتعلم فيها.
والتعلم،  املكان  هذا  بني  الأبناء  يربط  الطريقة،  وبهذه 
اأنهم باتوا خارج املنطقة  واإذا ما خرجوا منه �سيعتربون 

التعليمية.
الطعام  لتناول  معينة  اأوق���ات  و�سع  اإىل  الأم���ر  ويحتاج 
بتجربتهم  مت�سلني  يظلوا  حتى  ال��راح��ة،  اأو  اللعب  اأو 

الدرا�سية التقليدية.

الرئي�سية الدرو�س  اأجل  من  ن�سائح   .4
تديره  ال���ذي  ال��درا���س��ي  الف�سل  �سيكون  احل���ظ،  حل�سن 
�سيء  يركزوا على  �سغريا، وهذه فر�سة لأطفالك حتى 

ما ول ين�سغلوا باأقرانهم.
اأن  اأبنائك در�سا ما،  اأن تنتهي من تدري�س  وميكنك بعد 

تقلب ال�سورة وتطلب منهم اأن يعلموك ما تعلموه.
ويف ح��ال مل ت�سر الأم��ور على ما ي��رام ، فا تكن قا�سيا 
على نف�سك اأو على ف�سلك الدرا�سي. ول ترتدد يف تعديل 

اخلطة التعليمية.

الريا�سية والتمارين  ال�سحي  الطعام   .5
اأنك  خ��ا���س��ة  م��ره��ق��ة،  ال��ت��دري�����س  م��ه��م��ة  اأن  �ستكت�سف 
يف  تكن  مل  اأخ���رى  لوج�ستية  اأم���ور  ع��ن  م�سوؤول  �ستكون 
يكون  اأن  يف�سل  حيث  املدر�سة،  مق�سف  مثل  احل�سبان 
ال�سحية  بالأطعمة  مليئا  املنزلية"  "املدر�سة  مق�سف 
مثل اخل�����س��راوات وال��ف��اك��ه��ة وال��ك��ث��ري م��ن امل���اء وتفادي 

ال�سكريات.
ون�سح اخلبريان اأي�سا اأن ميار�س الوالدان مع اأطفالهم 
متارين ريا�سية �سباحية خا�سة يف وقت مبكر لتن�سيط 
ميار�سها  التي  كتلك  متاما  لإره��اق��ه��م،  ولي�س  الأط��ف��ال 

طلبة املدار�س.
فعلى  الأط��ف��ال،  اإىل  بالن�سبة  مقنعا  الأم��ر  يكون  وحتى 
اأن يتناول طعاما  اأن يكونا قدوة لهما، مبعنى  والديهما 

�سحيا وميار�سا التمارين الريا�سية.

فريو�س كورونا.. 
كيف تدير الأزمة 

باأقل موارد؟ 
املتاجر  يف  املنتجات  نق�س  ظ��ل  يف 
ب�سبب  لوظائفه  البع�س  وخ�سارة 
�سي�سطر  ك���ورون���ا،  ف��ريو���س  وب���اء 
نظامهم  ت���غ���ي���ري  اإىل  ك�����ث�����ريون 
الغذائي لا�ستفادة من الإمدادات 

ال�سحيحة، وامليزانيات املحدودة.
الفيديو،  ومقاطع  �سور  واأظهرت 
التوا�سل الجتماعي،  على و�سائل 
ق���وائ���م ان���ت���ظ���ار ط���وي���ل���ة، واأرف�����ف 
ف��ارغ��ة يف العديد م��ن امل��ت��اج��ر، يف 

عدد من دول العامل.
وم���ن اأج���ل احل�����س��ول ع��ل��ى قائمة 
حتدثت  غنية،  غذائية  م�سرتيات 
وكاتبة  ال�سيف  نيوز" مع  "�سكاي 
طوم�سون،  كلري  واملوؤلفة  الأغذية 
 The الطعام  م��دون��ة  تدير  التي 
 ،5 O'Clock Apron
الن�سائح  ب��ع�����س  ع��ل��ى  ل��ل��ح�����س��ول 
ب�ساأن كيفية تناول الطعام يف ظل 

هذه الأزمة.
البقول والتوابل

اب����ح����ث ع�����ن ال����ب����ق����ول وال���ع���د����س 
املعلبة،  وال��ط��م��اط��م  والفا�سوليا 
بالعنا�سر  الغنية  الأط��ع��م��ة  تلك 
ال��غ��ذائ��ي��ة. ع��ن��دم��ا ي��ت��ع��ل��ق الأم����ر 
بالبقوليات املعّلبة مقابل املجففة، 
فاإن  ال��ب��ازلء،  اأو  الفا�سوليا  مثل 
نقعها  ومي��ك��ن��ك  اأرخ�����س  املجففة 

طوال الليل ثم غليها.
ب���ال���ع���د����س، فهو  ي��ت��ع��ل��ق  وف���ي���م���ا 
كما  الطهي.  و�سريع  جدا  رخي�س 
اأو�ست ال�سيف ب�سراء التوابل مثل 
ال��ك��زب��رة ورقائق  وب����ذور  ال��ك��م��ون 
ال��ف��ل��ف��ل وال��ق��رف��ة. وه���ي رخي�سة 

للغاية كذلك.
ال���زي���ت واخل�����ل مهمان  ي��ع��د  ك��م��ا 
ال��ق��ائ��م��ة. ول ���س��رر من  يف ه���ذه 

احل�سول على زيت عباد ال�سم�س.
خذ الوقت الكايف للتجربة

تقول ال�سيف اإنه يف اأوقات ال�سدة، 
تكون الفر�سة متاحة اأكرث لتجربة 
حتتاج  فقد  تنوعا،  اأك��رث  و�سفات 
اإىل ا�ستخدام القمح البلغاري بدل 
بدل من  النودلز  اأو  الك�سك�س  من 

املعكرونة.
و�سائل  م��ن  الكثري  ه��ن��اك  اأن  كما 
واأي�سا  بالطبخ،  املخت�سة  الإع��ام 
ال��ك��ث��ري م��ن ال��ك��ت��ب وق���ن���وات على 
يوتيوب، وح�سابات على اإن�ستغرام. 
بالكثري  امل��ن��زيل  ال��ع��زل  و�سي�سمح 
من الوقت لتجرية اأكات خمتلفة 
باهظة  ت���ك���ون  اأن  ����س���رط���ا  ل��ي�����س 

الثمن.

التعليم من املنزل يف زمن الكورونا .. 5 ن�سائح لنجاح التجربة

انقطع ماليني الطلبة يف العامل عن تلقي درو�شهم، ب�شبب الإجراءات التي اتخذتها ال�شلطات للحد من انت�شار فريو�س كورونا، 
وكان اأبرزها اإغالق املدار�س. ومل يكن من �شبيل اأمام عدد من الدول العربية والأجنبية �شوى تفعيل نظام التعليم عن بعد، اأو 

التعليم من املنزل، والذي يعد نوعا ما جتربة جديدة على كل من املعلمني والطلبة على حد �شواء.
وطرحت �شبكة "�شكاي نيوز" اأ�شئلة على عدد من خرباء التعليم ب�شاأن كيفية جعل التعليم عن بعد فّعال وحمفزا للطلبة، 

والأهم من ذلك اأن يكون منا�شبا ل�شحتهم يف ظل تف�شي فريو�س كورونا.

حمية 
اأوكيناوا 

اليابانية..  
ج�سم 

متنا�سق 
وب�سرة 

�سابة وعمر 
طويل
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وزير التغري املناخي والبيئة يلقي الكلمة الرئي�شية 

املدينة امل�ستدامة تقرر حتويل موؤمتر »عامل التنقل الذكي« اإىل من�سة رقمية عن بعد ودون جمهور

اإجناز بحثي جديد

COVID-19 كلية الطب والعلوم ال�سحية بجامعة الإمارات ت�سارك يف اإ�سدار الدليل التوجيهي الطبي العاملي ملكافحة فايرو�س كرونا
الدكتور فايز ال�شام�شي و عدد من الباحثني ي�شارك يف اإ�شدار حملة للوقاية

كهرباء ومياه دبي تطلق مبادرات 
تفاعلية مبنا�سبة اليوم العاملي للمياه

•• دبي - الفجر

 امتثاًل لاإجراءات الحرتازية التي اتخذتها احلكومة 
�سامة  ل�سمان  امل��ت��ح��دة  العربية  الإم�����ارات  دول���ة  يف 
املواطنني واملقيمني وال��زوار واحلفاظ على �سحتهم، 
النبعاثات  م�ستويات  خف�س  على  حر�سها  اإط��ار  ويف 
امل�����س��ت��دام��ة، اأول جمتمع  اأع��ل��ن��ت امل��دي��ن��ة  ال��ك��رب��ون��ي��ة، 
ن�سق  الأو�سط، عن تغيري  ال�سرق  بالكامل يف  م�ستدام 
اإىل  وحتويله  الذكي"،  التنقل  "عامل  موؤمتر  انعقاد 
اإلكرتونية يتم بث جل�ساتها مبا�سرة عن بعد،  من�سة 
بالعتماد على اأحدث التقنيات الرقمية خال الفرتة 
و�سيتابع جمريات  اجل��اري.  مار�س   25 اإىل   24 من 
ال��زي��ودي، وزي��ر التغري  احل��دث معايل الدكتور ث��اين 
املناخي والبيئة يف دولة الإمارات العربية املتحدة، كما 

�سيلقي كلمة ليخاطب امل�ساركني واملتابعني. 
املدينة  اأجرتها  درا���س��ة متاأنّية  بعد  ال��ق��رار  ه��ذا  وج��اء 
مت  حيث  املا�سية،  القليلة  الأ�سابيع  خ��ال  امل�ستدامة 
تقييم كافة التطورات املتعلقة بانت�سار فريو�س كورونا 
، الأمر الذي يعك�س التزامها وحر�سها على ال�سامة 
و�سركائها  وع��م��ائ��ه��ا  م��وظ��ف��ي��ه��ا  و���س��ح��ة  ال���ع���ام���ة، 
ال�سادرة  التو�سيات  مع  بالن�سجام  عموًما،  واملجتمع 
املعنية  العاملية  وامل��راك��ز  العاملية  ال�سحة  منظمة  عن 

بال�سيطرة على انت�سار الأوبئة.
الزيودي  ث��اين  الدكتور  معايل  يلقى  اأن  املتوقع  وم��ن 
مبا�سرة  بثه  �سيتم  ال��ذي  امل��وؤمت��ر  متابعي  على  كلمة 
ا عرب العديد من القنوات، مبا يف ذلك "في�سبوك"  اأي�سً
و "لينكدين" و "يوتيوب" و "تويرت". و�سيوفر فر�سة 
فريدة للتفاعل مع احلكومة واملتخ�س�سني والطاب 
وامل�����س��ت��ه��ل��ك��ني ال���ذي���ن ق���د ي��ع��م��ل��ون م���ن م��ن��ازل��ه��م اأو 

ا�سطرتهم الظروف لعدم مغادرتها.
���س��ي��ع��ق��د امل���وؤمت���ر يف امل���وع���د امل���ح���دد ل���ه مل����دة يومني، 

الذين  البارزين  اخل��رباء  من  جمموعة  و�سي�ستقطب 
اإح��داث تغيريات جوهرية يف عامل النقل  ي�سهمون يف 
ال��ذك��ي وامل�����س��ت��دام، اإ���س��اف��ة اإىل اجل��ه��ات ال��ت��ي تعمل 
على تطوير احل��ل��ول وت��وف��ريه��ا، وع��دد م��ن املبدعني 
وقادة  ال�سيا�سات  �سناعة  على  والقائمني  واملبتكرين 
الفكر من جميع اأنحاء العامل. و�سيتعاون جميع هوؤلء 
النتقال  لت�سريع  الرامية  اجل��ه��ود  توحيد  اأج��ل  م��ن 
اأوروب��ا واآ�سيا  اإىل حلول التنقل الكهربائي والذكي يف 
روجر  من  كل  و�سيتوىل  واأفريقيا.  الأو�سط  وال�سرق 
اأت��ك��ي��ن��ز، ون��ي��ك��ي ���س��ي��ل��دز، وه��م��ا م��ن امل��وؤث��ري��ن يف رفع 
فعاليات  تنظيم  امل�ستدام،  النقل  اأهمية  ح��ول  الوعي 
املن�سة التي �ستكون متابعتها متاحة  باملجان للجميع. 
العرو�س  م��ن  العديد  تقدمي  فعالياتها  و�ستت�سمن 
التو�سيحية للمنتجات، كما �ستعقد اجلل�سات احلوارية 
واحللقات النقا�سية التي �سيتم خالها طرح الأ�سئلة 
وتقدمي الإجابات مبا�سرة، مع �سمان التفاعل املبا�سر 

مع اجلمهور الرقمي الذين �سيتابعون احلدث.
امل��وؤ���س�����س وال��رئ��ي�����س التنفيذي  ���س��ع��ي��د،  وق����ال ف��ار���س 
املطورة  ال�����س��رك��ة  ديفلوبرز"   "داميوند  ل�����س��رك��ة 
للمدينة امل�ستدامة: "نراقب الو�سع عن كثب لتقييم 
امل�ستجدات ومتابعة الإجراءات الوقائية التي تتخذها 
باأحدث  ال�ستعانة  ق��ررن��ا  ذل��ك،  �سوء  وعلى  ال��دول��ة. 
احل���ل���ول ال��رق��م��ي��ة امل��ت��اح��ة ل��ت��ح��وي��ل م���وؤمت���ر "عامل 
عرب  م��ب��ا���س��رة  رق��م��ي��ة  من�سة  اإىل  الذكي"  ال��ت��ن��ق��ل 
���س��م��ان �سحة  ال��ط��ري��ق��ة، ميكننا  وب��ه��ذه  الإن���رتن���ت. 
و�سامة امل�ساركني، واحلفاظ على موظفينا وعمائنا 

و�سركائنا واملقيمني يف املدينة واملجتمع باأ�سره". 
ي�سهم يف  ا�ست�سافة هذا احل��دث رقمياً  "اإن  واأ���س��اف: 
تقليل الب�سمة الكربونية، نظًرا لعدم حاجة امل�ساركني 
ي�سمح  م��ا  النقل،  و�سائل  خمتلف  وا�ستخدام  لل�سفر 
اإن  بامل�ساركة.  ال��ع��امل  ح��ول  املهتمني  م��ن  اك��رب  ل��ع��دد 
اإىل  وال��ت��ح��ول  م��وع��ده  امل��وؤمت��ر يف  حر�سنا على عقد 

التزامنا  يوؤكد  بعد،  عن  وتوفريه  الرقمية،  التقنيات 
حلول  ا�ستخدام  على  اجلميع  واإل��ه��ام  امل��ع��رف��ة  بن�سر 
ال��ت��ن��ق��ل الأذك������ى ال��ت��ي ت�����زداد اأه��م��ي��ت��ه��ا يف م��ث��ل هذه 

الظروف احلرجة التي مير بها العامل".
و�ستظل فعاليات املوؤمتر متاحة عرب القنوات الرقمية 
املدينة  وت�سجع  العربية.  باللغة  الرتجمة  توفري  مع 
اإىل اجلل�سات، يف  املهتمني لان�سمام  امل�ستدامة كافة 
التزام اجلميع نحو غد م�ستدام  اأخ��رى تظهر  خطوة 
ونظيف، مع �سرورة القيام بالت�سجيل امل�سبق لإر�سال 
املوؤمتر  ي�سهد  اأن  املتوقع  وم��ن  املبا�سر.  ال��ب��ث  راب���ط 
كما يحظى  التفاهم،  على عدد من مذكرات  التوقيع 
ال�سركاء، مبن فيهم:  بالدعم من قبل جمموعة من 
وزارة التغري املناخي والبيئة، واملجل�س الأعلى للطاقة 
يف دبي، وان�سم كل من "ياموتور" و "�سكيت فا�س" 
لعرو�س  "�سيمينز" ك�سريك  و  باتينيني،  ك�سريكني 

البث.

•• العني- الفجر

حققت جامعة الإمارات اإجنازاً بحثياً مهماً 
من  ال�سام�سي  ف��اي��ز  ال��دك��ت��ور  ب��ه  ���س��ارك 
ق�سم الطب الباطني بكلية الطب والعلوم 
ال�سحية وا�ست�ساري العناية املركزة يتعلق 
احلرجة  للحالت  العاجية  بالتو�سيات 

من امل�سابني بكوفيد 19.
واأ�سار الدكتور الباحث فايز ال�سام�سي اإىل 
اأنه ا�ستناداً اإىل الو�سع الراهن واملعلومات 
العدوى  من  الوقاية  تدابري  تعد  املتاحة، 
ومكافحتها حا�سمة ملنع النت�سار املحتمل 
اجل���دي���د يف مرافق  ك����ورون����ا   ل���ف���ريو����س 
الرعاية ال�سحية. ويف نهاية عام 2019 
ي�سمى   ، ج���دي���د  ت���اج���ي  ف���ريو����س  اأدى   ،
 2 احل����ادة  التنف�سية  امل��ت��ازم��ة  ف��ريو���س 
مر�س  وباء  اإىل   ،  )SARSCoV-2(
و�سفته  ال�سني   ، ووه���ان  يف  ح��اد  تنف�سي 
فريو�س  ب��ا���س��م  ال��ع��امل��ي��ة  ال�سحة  منظمة 

.)COVID-19( 2019 كورونا
ال���وق���ت  "بحلول  ال�������س���ام�������س���ي:   وذك�������ر 
اأ�سبح   ، الدليل  اإع���داد ه��ذا  ال��ذي مت فيه 
عدد  على  واأث���ر  وب���اًء   COVID-19
 ، العامل  الأف���راد يف معظم دول  كبري من 
واأ�سفر عن وفيات حول العامل، وقد اأ�سدرت 
الوليات  ومركز  العاملية  ال�سحة  منظمة 
والوقاية منها  الأمرا�س  ملكافحة  املتحدة 
اأولية حول مكافحة  اإر���س��ادات   )CDC(
البلد،  والت�سخي�س يف  والفح�س  العدوى 
ت��وج��ي��ه��ات حم�����دودة ب�ساأن  ول��ك��ن ه��ن��اك 
امل�سابني  للمر�سى  الح��رتازي��ة   التدبري 

باأمرا�س حرجة يعانون من مر�س �سديد  
COVID- ك��رون��ا-  ف��اي��رو���س  ب�سبب 

.19
توجيهي  دل��ي��ل  ب��اإع��داد  قمنا  لقد  وق���ال: 
ي���ت�������س���م���ن ال���ت���و����س���ي���ات ل����دع����م اأط����ب����اء 
واملهنيني  امل���م���ر����س���ني  و  امل�����س��ت�����س��ف��ي��ات 
و�سناع  والفنيني  والإداري�����ني  ال�سحيني 
امل�ساركني يف رعاية  و  ال�سحية  ال�سيا�سات 
املر�سى العاملون يف اخلط الأمامي الذين 
بفايرو�س  وامل�سابني  البالغني  يعاجلون 
وح����دة  يف   COVID-19  - ك����رون����ا 
العناية املركزة )ICU(، حيث ل يت�سنى 
املر�سى  التعّرف يف وقت مبكر على  دائماً 
امل�سابني بعدوى الفريو�س لأن الأعرا�س 
املبكرة للفريو�س غري حمّددة- على غرار 
لذا   الأخ���رى-  التنّف�سّية  ال��ع��دوى  ح��الت 
الرعاية  جم��ال  يف  العاملني  على  ينبغي 
ال�سحية اأن يطبقوا الحتياطات املعيارية 
وفق هذا الدليل على جميع املر�سى ب�سكل 
مّت�سق، بغ�ّس النظر عن ت�سخي�س حالتهم، 
العدوى  اح��ت��ي��اط��ات  اإ���س��اف��ة  ينبغي  ك��م��ا 
الوقاية  تدابري  اإىل  بالقطريات  املنقولة 
للمر�سى  ال��رع��اي��ة  تقدمي  عند  املعيارية 
ال���ذي���ن ت��ظ��ه��ر ع��ل��ي��ه��م اأع����را�����س ع���دوى 
الحتياطات  ُت�ساف  واأن  ح���ادة،  تنّف�سية 
عند  العينني  وحماية  باملخالطة  املتعلقة 
رعاية حالت حمتملة اأو موؤكدة لاإ�سابة 
ب���ع���دوى ال���ف���ريو����س، ف�����س��ًا ع���ن تطبيق 
عند  بالهواء  املنقولة  العدوى  احتياطات 

القيام باأعمال يتوّلد عنها هباء جوي.
ومن خال العمل امل�سرتك مع الباحثني 

وال��ع��ل��م��اء واخل����رباء يف ف��ري��ق العمل من 
حول العامل اإىل التو�سل اإىل ما يقرب من 
اأف�سل  حول    4 بينها   من  تو�سية،   54
الت�سخي�س  املمار�سات عند احل�سول على 
وتركيز  الفايرو�س  اكت�ساف  ل��اأع��را���س  
املتعلقة  املوا�سيع  من  ع��دد  ح��ول  الأ�سئلة 
مكافحة   : منها  ال��ف��اي��رو���س  بت�سخي�س 
وكيفية   ، امل��خ��ت��رب  واج�������راءات  ال���ع���دوى، 
حول  وكذلك  العينات،  وجمع  الت�سخي�س 
دع��م ال����دورة ال��دم��وي��ة ودع���م التهوية يف 
 ،COVID 19 كرونا  فايرو�س  ع��اج 
اللجنة عدد  اإ�سدار  يف  وج��اءت اخلا�سة 
دعم  يف  للم�ساعدة  الهامة  التو�سيات  من 
ال�سحية  ال���رع���اي���ة  جم����ال  يف  ال��ع��ام��ل��ني 
ال��ذي��ن ي��ق��وم��ون ب��رع��اي��ة م��ر���س��ى وحدة 
حالة  م��ن  يعانون  ال��ذي��ن  امل��رك��زة  العناية 
�سنقوم   .COVID-19 م��ع  خ��ط��رية 
اأخرى  اإ���س��دارات  اأدل���ة ج��دي��دة يف  تقدمي 

م���ن ه���ذه امل���ب���ادئ ال��ت��وج��ي��ه��ي��ة ب��ن��اء على 
املجات  يف  تن�سر  نتائج  م��ن  ي�ستجد  م��ا 

الطبية.
اختيار  على  العلمية  اللجنة  عملت  وق��د 
اأع�ساء الفريق واخلرباء والعمل امل�سرتك 
وف���ق ج�����داول زم��ن��ي��ة ���س��ي��ق��ة ل��ل��غ��اي��ة من 
اأج���ل اإ����س���دار ه���ذه ال��ت��و���س��ي��ات يف الوقت 
تطوير  يف  خ���رباء  �سمت  وال��ت��ي  املنا�سب 
املبادئ التوجيهية ملكافحة انت�سار العدوى 
املعدية وخ��رباء من  الأم��را���س  ومكافحة 
احلرجة  والرعاية  الدقيقة  الأحياء  علم 
وط����ب ال����ط����وارئ وال��ت��م��ري�����س ح��ي��ث مت 
ال��ت��ق�����س��ي��م وف�����ق 4 جم���م���وع���ات وه�����ي : 
العدوى  ع��ل��ى  ال�سيطرة  جم��م��وع��ة    1-
الدورة  دع��م  وجمموعة   2-  ، واختبارها 
التهوية  دع��م  وجمموعة    3-  ، الدموية 
املبادئ  ل��ت��ق��دمي  ال��ع��اج  جم��م��وع��ة  ،-4و 
عملية  ت��ل��خ��ي�����س  مت  وق����د  ال��ت��وج��ي��ه��ي��ة. 
ت��ط��وي��ر امل���ب���ادئ ال��ت��وج��ي��ه��ي��ة ع��ل��ى �سكل 
اأ�سئلة قابلة للتنفيذ املنظم والعملي، كما 
كل  يف  والأ�ساليب  املحتوى  خ��رباء  �سارك 
التوجيهية  الأ�سئلة  تطوير  يف  جمموعة 
كبري  ب��ج��زء  اع��ت��م��دن��ا  ل��ق��د   .)PICO(
النتان  م��ن  ال�سفاء  حملة  منهجية  على 
 Surviving Sepsis(   احلاد نف�سها
 Campaign Guidelines
ركزنا   ، ذل��ك  على  وب��ن��اء   2020(  5-
الأحداث  ونتائج  امل�ست�سفيات  وفيات  على 
ال�����س��ل��ب��ي��ة اخل���ط���رية  ،ك��م��ا ���س��م��ل��ت نتائج 
اأخ������رى ت��ع��ت��رب ح��ا���س��م��ة ل�����س��ن��ع ال���ق���رار. 
نتائج  يف  ن��درة  هناك  �سيكون  اأن��ه  توقعنا 

وبالتايل   CoVID-19 ع��ن  اأب���ح���اث 
ال�سابقة  الأب���ح���اث  ن��ت��ائ��ج  ا���س��ت��خ��دم��ن��ا    ،
التنف�سية  الأو���س��ط  ال�سرق  متازمة  عن 
 )MERS-CoV( التاجي  الفريو�س 
، وم���ت���ازم���ة الل���ت���ه���اب ال����رئ����وي احل���اد 
التاجية  وال���ف���ريو����س���ات   ،  )SARS(
اعتربنا   ، نف�سها   وبالطريقة  ؛  الأخ���رى 
املن�سورة  البيانات   ، مبا�سر  غري  كدليل   ،
العناية  وح��دة  يف  الداعمة  الرعاية  ح��ول 
النفلونزا  ع��ل��ى  ال���درا����س���ات  م��ن  امل���رك���زة 
الفريو�سية  الل���ت���ه���اب���ات  م����ن  وغ����ريه����ا 
التنف�سية  ال�سائقة  ومتازمة  التنف�سية 
بالتو�سيات  يتعلق  وفيما  الإن��ت��ان.  ح��ادة 
و�سياغتها قال فايز ال�سام�سي: ا�ستخدمنا 
املبادئ املو�سحة يف الأدلة لإ�سدار القرار 
)EtD( ل�سياغتها وقامت كل جمموعة 
ب�سياغة  الأرب��ع  الفرعية  املجموعات  من 
عبارة  ن�����س��ت��خ��دم  الأول�����ي�����ة.  ال��ت��و���س��ي��ات 
"نحن نو�سي "لتو�سيات قوية و" نقرتح 
"لاقرتاحات )اأي تو�سيات �سعيفة(. كما 
مت و�سع التو�سيات من خال حلقة نقا�س 
التو�سيات  الت�سويت على  الآراء؛  وتوافق 
لدينا  �سيكون  حتديثاتها،  على  وال��ع��م��ل 
يتم  دوري��ة  اآلية  اإلكرتونية  بحث  عمليات 
كل  املعينني  الفريق  اأع�ساء  اإىل  اإر�سالها 
اأ���س��ب��وع اإىل حت��دي��د الأدل���ة اجل��دي��دة ذات 
فايز  الدكتور  ونوه  ظهورها.  عند  ال�سلة 
املبادئ  م��ن  امل��زي��د  اإ���س��دار  �سيتم  اأن���ه  اإىل 
لزم  اإذا  التو�سيات،  لتحديث  التوجيهية 
اأو �سياغة تو�سيات جديدة ح�سب  الأم��ر، 

التطورات وامل�ستجدات يف هذا ال�ساأن.

•• دبي- وام:

للمياه  ال��ع��امل��ي  ال��ي��وم  مبنا�سبة 
املياه  ���س��ع��ار   ال���ذى ينظم حت��ت 
اط���ل���ق���ت هيئة  امل�����ن�����اخ   وت����غ����ري 
كهرباء ومياه دبي جمموعة من 
مواقع  على  التفاعلية  امل��ب��ادرات 
التوا�سل الجتماعي لرفع وعي 
ق�سايا  ح����ول  امل��ع��ن��ي��ني  ج��م��ي��ع 
املياه التي ي�سهدها العامل وعلى 
امل�سادر وتلوثها. ويف  راأ�سها �سح 
اإط����ار امل���ب���ادرات ال��ت��وع��وي��ة التي 
العام  م��دار  الهيئة على  تنظمها 
عملت الهيئة موؤخراً على توزيع 
اأجهزة  معاجلة الهواء لتحويله 

على  لل�سرب   �ساحلة  م��ي��اه  اإىل 
متكامل  م�سروع  �سمن  وذلك  املدار�س  جمموعة من 
ي�ستهدف  وال��ت��ع��ل��ي��م  ال��رتب��ي��ة  وزارة  م��ع  بالتن�سيق 
الأوىل  املرحلة  و�سملت  احلكومية  التعليمية  املن�ساآت 
اإمارة  يف  تعليمية  من�ساأة   16 على  الأج��ه��زة  ت��وزي��ع 

دبي.
املنتدب  الع�سو  ال��ط��اي��ر  حممد  �سعيد  م��ع��ايل  وق���ال 
تلتزم  دب��ي   ومياه  كهرباء  لهيئة  التنفيذي  الرئي�س 
طويلة  ال��وط��ن��ي��ة  امل���ب���ادرة  اأه�����داف  بتحقيق  ال��ه��ي��ئ��ة 
بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  اأطلقها�ساحب  التي  امل��دى 
جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�سد 
ال�����وزراء ح��اك��م دب���ي رع���اه اهلل حت��ت ���س��ع��ار  اقت�ساد 

م�ستدامة   لتنمية  اأخ�����س��ر 
للحد  دب���ي  وا���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
الكربونية  الن��ب��ع��اث��ات  م��ن 
بن�سبة  الن��ب��ع��اث��ات  لتقليل 
 2021 %16 بحلول عام 
الطلب  اإدارة  وا�سرتاتيجية 
ع��ل��ى ال��ط��اق��ة وامل���ي���اه للحد 
بن�سبة  ال����س���ت���ه���اك  م����ن 
 2030 %30 بحلول عام 
حتقيق  م����ع  ي��ن�����س��ج��م  مب����ا 
الهدف ال�ساد�س من اأهداف 
للتنمية  امل����ت����ح����دة  الأمم 
الذي   2030 امل�����س��ت��دام��ة 
ي��ن�����س ع��ل��ى  ���س��م��ان توافر 
ال�سرف  وخ����دم����ات  امل����ي����اه 
ال�سحي للجميع. ودعا اأفراد 
املجتمع للحفاظ على املوارد الطبيعية ل �سيما املياه 
لرفع  ا�سرتاتيجية متكاملة  الهيئة  تبني  م�سريا اىل 
الكهرباء  ا�ستهاك  تر�سيد  باأهمية  الوعي  م�ستوى 
واملياه واإ�سراك جميع املتعاملني واأفراد املجتمع حيث 
حققت برامج ومبادرات الرت�سيد التي اأطلقتها هيئة 
كهرباء ومياه دبي بني عامي 2009 و2019 وفراً 
ترياوات   2.2 بلغ  امل�ستهدفة  الفئات  �سمن  تراكمياً 
�ساعة من الكهرباء و7.8 مليار جالون من املياه مبا 
يعادل توفري مليار و300 مليون درهم يف القطاعات 
املن�ساآت  اإىل  اإ�سافة  وال�سناعية  والتجارية  ال�سكنية 

التعليمية واملوؤ�س�سات احلكومية و�سبه احلكومية.

يف مواجهة فريو�س كورونا امل�شتجد
الإمارات تتخذ تدابري ومعايري 

عاملية ل�سمان اأعلى م�ستويات 
ال�سالمة للمر�سى واملوظفني 

•• دبي - الفجر 

على  ان��ت�����س��اره   COVID-19 "كورونا "فريو�س  وب���اء  م��وا���س��ل��ة  م��ع 
على  القائمة  الأ�سا�سية  ومهاّمها  م�سوؤوليتها  �سياق  ويف  العامل،  م�ستوى 
الأم��ريك��ي��ة لإج�����ازة مرافق  "اجلمعية  ق��ام��ت  امل��ر���س��ى،  ���س��ام��ة  ���س��م��ان 
اجلراحة الإ�سعافية" AAAASF بتوجيه مرافق الرعاية ال�سحية اإىل 

�سرورة اتخاذ تدابري 
اإ�سافية ل�سمان اأعلى 
ال�سامة  م�ستويات 
واملوظفني  للمر�سى 
خ�����س��و���س��اً، واأف������راد 
امل���ج���ت���م���ع ب���������س����ورٍة 

عامة.
ي����ت����م����ح����ور ال����������دور 
الأ�سا�س ل� "اجلمعية 
الأم���ريك���ي���ة لإج����ازة 
م�����راف�����ق اجل����راح����ة 
حول  الإ�سعافية" 
اأّن  م�����ن  ال����ت����ح����ّق����ق 
خ�سعوا  امل����ر�����س����ى 
للفحو�سات ال�ساملة 
لك�سف  وامل��خ�����س�����س��ة 
خم����اط����ر الإ�����س����اب����ة 
وبهذا  م���ر����س،  ب�����اأّي 

ال�ستجابة  على  امل��ن�����س��اأة  ق���درة  ج��ان��ب  اإىل  حت��دي��داً،  امل�ستجّد  ال��ف��ريو���س 
مكافحة  على  املن�ساأة  ق��درة  ت�سّكل  ذل��ك،  اإىل  بالإ�سافة  الطارئة.  للحالت 
من  احل��ّد  على  امل�ساعدة  ال�سروط  �سمن  حا�سماً  معياراً  ال��ع��دوى  انت�سار 

انت�سار هذا الفريو�س، وحماية املجتمع بكامله منه.
اجلراحة  م��راف��ق  لإج���ازة  الأم��ريك��ي��ة  "اجلمعية  توجيهات  اإىل  وا���س��ت��ن��اداً 
تعزيز  للمرافق  احل���ايل  الو�سع  ي�ستدعي   ،AAAASF الإ�سعافية" 
الإجراءات الروتينية ملكافحة العدوى مبا يتوافق مع التدابري املعتمدة من 
ومراكز   )WHO( العاملية ال�سحة  املعنية، مثل منظمة  ال�سلطات  ِقبل 
املتحدة  الوليات  يف   )CDC( عليها  وال�سيطرة  الأم��را���س  من  الوقاية 

الأمريكية.
الأمريكية  "اجلمعية  ح��ّددت  بها،  اخلا�سة  ال��ط��وارئ  خطط  �سمن  وم��ن 
لإجازة مرافق اجلراحة الإ�سعافية" لئحًة جديدة من املعايري التي ينبغي 

على جميع املرافق الطبية اعتمادها:
انت�سار  ملكافحة  وا�سحة  �سيا�سٌة  الطبية  املن�ساأة  ل��دى  تكون  اأن  يجب   .1
كورونا  فريو�س  واأب��رزه��ا  املخاطر  لكل  ت�ستجيب  ط��وارئ  وخطة  العدوى، 

.COVID-19 امل�ستجّد
الإ�سابة  ب��اأع��را���س  ال�����س��ل��ة  ذات  ال��ف��ح��و���س��ات  اإج�����راء  امل��ن�����س��اأة  ع��ل��ى   .2
بالفريو�س، مثل ال�سعال واحلّمى و�سيان الأنف واأمل احللق، عند و�سول 
املري�س، واتخاذ اإجراءات العزل املنا�سبة يف حال دعت احلاجة؛ اأما املر�سى 
اأو اأمرا�ٍس ذات  الذين جتاوزوا اخلم�سني من العمر ويعانون من اأعرا�ٍس 
للحالت  وقائية  تدابري  اتخاذ  اأو  الازمة،  العناية  فينبغي منحهم  �سلة، 

غري املّلحة.
العامة والأ�سطح واعتماد  البيئة  التاأكد من نظافة  املن�ساأة  3. ينبغي على 
كل  بعد  الفح�س  غ��رف  تنظيف  التعقيم؛  مب���واّد  لها  امل�ستمر  التنظيف 
فح�س ُيجرى ملري�س؛ واإزالة الأدوات التي ت�ستدعي اللم�س، مثل الكتّيبات 

وغريها.
4. على كل الأق�سام يف املن�ساأة ح�ّس العاملني فيها وت�سجيعهم على الإباغ 
عن اأية اأعرا�ٍس يعانون منها، ومنح املوظف اإجازًة مر�سية يف حال ال�ستباه 
COVID- امل�ستجّد  ك��ورون��ا  بفريو�س  عائلته  اأف���راد  اأح��د  اأو  باإ�سابته 

.19
4. على املن�ساأة و�سع من�سوراٍت ولفتاٍت بالإر�سادات الوقائية حول فريو�س 
كورونا امل�ستجّد، مثل:"اأوقفوا انت�سار الفريو�س"؛ مرفقة بتوجيهاٍت حول 
كيفية ال�سعال والعط�س واآداب التعاطي مع النا�س يف هذه املرحلة، واأهمية 

غ�سل اليدين.
5. يجب اأن تكون جميع اأق�سام املن�ساأة مزّودًة مبا يكفي من املناديل الورقية 
والقفازات  الكّمامات  مثل  ال�سخ�سية،  الوقاية  واأدوات  الأي��دي  ومعقّمات 

والنظارات التي على املوظفني واملر�سى ا�ستخدامها.
ينبغي على املن�ساأة و�سع خطٍة لتنظيم الإغاق التام اإذا دعت احلاجة،   .4
الإج���راءات اخلا�سة ملواقع ح�سا�سة، مثل  مع تدابري ط��وارئ للتحقق من 

املخازن املعّقمة والأدوية املرّبدة.
الإ�سعافية"  اجل��راح��ة  م��راف��ق  لإج���ازة  الأم��ريك��ي��ة  "اجلمعية  طلبت  كما 
ال�ستجابة  تقييمات  املعتمدة حتديث  املن�ساآت  جميع  من   AAAASF
ا�ستجابتها  ي�سمن  مبا  لديها،  الطوارئ  حلالت  وال�ستعدادات  للمخاطر 
عن  النظر  بغ�س  ال�سحية،  للرعاية  من�ساأة  فكل  ال��وب��اء.  انت�سار  ملواجهة 
موقعها اأو تخ�س�سها، ُتعترب جزءاً من البنية التحتية املجتمعية، وعليها اأن 
تاأخذ يف العتبار دورها الأ�سا�سي يف م�ساعدة امل�ست�سفيات على ال�ستجابة 

ملواجهة تف�سي الفريو�س.
العتماد  الإ�سعافية  اجل��راح��ة  مرافق  لإج���ازة  الأمريكية  اجلمعية  متنح 
لآلف املرافق يف جميع اأنحاء العامل، ما يجعلها اإحدى اأكرب املنظمات غري 
ال�سحي  القطاع  يف  يعمل  من  كل  اخلارجيني.  باملر�سى  للعناية  الربحية 
يقّر باأّن اجلمعية الأمريكية لإجازة مرافق اجلراحة الإ�سعافية هي التي 

ت�سع "املعيار الذهبي لاعتماد".

�ش�ؤون حملية
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بلوغ الـ 100 من العمر هو اأمر �شهل بالن�شبة ل�شّكان جزيرة Okinawa الإ�شتوائية التي تقع يف جنوب 
غرب اليابان. هذه املنطقة معروفة ب�شّكانها الذين تتجاوز اأعمارهم الـ 100 عام والذين يرف�شون الوقوع 
بعد  حّتى  اإعتيادي  ب�شكٍل  ون�شاطاتهم  اأعمالهم  وُيكملون  احلياة  بطعم  في�شتمتعون  ال�شيخوخة،  �شحّية 
جتاوز �شن التقاعد ب�شنواٍت عديدة. بح�شب الدرا�شات العلمّية، هم قادرون على العي�س بن�شبة 40% اأكرث 
من باقي �شكان العامل. ال�شّيدة املتقّدمة يف ال�شن يف اأوكيناوا، باإمكانها التفّوق على �شابة يف الـ30 من عمرها 
يف مناطق اأخرى، من حيث الن�شاط، القّوة البدنّية، الب�شرة امل�شرقة واجل�شم الر�شيق! اأّما ال�شّر فيكمن يف 

اتباع نظام غذائي معروف بحمية اأوكيناوا، تيمنًا باإ�شم اجلزيرة. 

معظم احلميات الغذائية املعروفة، حتتوي على ن�سبة عالية من الربوتينات 
يعمل  فهو  اأوكيناوا،  لريجيم  بالن�سبة  اأم��ا  الكاربوهيدرات.  من  والقليل 
ب�سكل معاك�س، اإذ يت�سمن ماأكولت غنّية بالكاربوهيدرات مع ن�سبة قليلة 
من الربوتني، الدهون وال�سعرات احلرارّية. من هنا، يعتمد هذا النظام 
ب�سكٍل اأ�سا�سي على اإدراج اخل�سار ال�سفراء، الربتقالية واخل�سراء، �سمن 
من  التي  املعّقدة  بالكربوهيدرات  غنّية  كونها  اليومّية،  الوجبات  قائمة 
�ساأنها مّد اجل�سم بالطاقة والن�ساط والقّوة الإدراكّية مع التقّدم بالعمر. 
والتوابل. ف�سًا عن  الأع�ساب  الريجيم جمموعة من  يت�سمن هذا  كما 
�سكان  باقي  اأقل من   30% بن�سبة  ال�سكر  اأوكيناوا  �سكان  ي�ستهلك  ذلك، 
اليابان، مما يدفعهم للمحافظة على ج�سم مم�سوق رغم مرور ال�سنني. 
كل هذه العوامل تف�ّسر حمافظة �سكان هذه اجلزيرة، بالتحديد الن�ساء، 

على �سباب الب�سرة، اجل�سم النحيف واإمكانّية العي�س طيلة 100 عام!

حمية  يف  اأ�شا�شية  اأوكيناواخطوات 
اأردِت احل�سول على  ه�������ذه يف حال 

املنافع، ل بّد لِك من اتباع 
ال���غ���ذائ���ي على  ال���ن���ظ���ام 
جزيرة  ���س��ك��ان  ط��ري��ق��ة 
اأوك������ي������ن������اوا وال����ق����ي����ام 

باخلطوات التالية:

الأرز  ـــبـــدال  ـــت ـــش ا�
بالبطاطا  ــ�ــس  ــي الأب

احللوة
ت���ع���ت���رب ال���ب���ط���اط���ا احل���ل���وة 

الغنّية  امل����اأك����ولت  ب���ني  م���ن 
الفيتامني   ،A بالفيتامني 

 ،  Eالفيتامني  ،C
الكال�سيوم والبوتا�سيوم. 
ه�������ي م�������ن امل��������اأك��������ولت 
نظام  يف  الأ�����س����ا�����س����ّي����ة 
الأوكيناوا ويتم تناولها 

يف الوجبات بدل الأرز.

تناول حبوب ال�شويا
ك��م��ا ذك��رن��ا اأع�����اه، نظام 

الأوكيناوا الغذائي هو قليل الربوتينات، لذلك، يتّم احل�سول على ن�سبة 
الربوتني الكافية من حبوب فول ال�سويا. مت اختيار هذه احلبوب كم�سدر 
الربوتينات كونها غنّية باملركبات النباتّية التي تعمل كم�سادات لاأك�سدة، 

تعالج الإلتهابات يف اجل�سم، وحتميه من ال�سرطان.

اإدراج نبات احلنظل يف ال�شلطات
ميكنِك  امل����ّر.  بالبطيخ  وي��ع��رف  ال��ق��رع  ف�سيلة  م��ن  ه��و  احل��ن��ظ��ل  ن��ب��ات 
ا�ستخدامه يف ال�سلطات اأو حتى قليه وتناوله على طريقة �سكان اأوكيناوا. 
هو غنّي بالألياف والفيتامني C ويحتوي على العديد من املواد النباتّية 

املفيدة.

اإدراج فطر ال�شيتاكي يف الطبخ
الفطر  يتمّيز بحجمه الكبري، وهو واحد من املكّونات الأ�سا�سّية هذا 

يف املطبخ الآ�سيوي. ي�ساعد على تقوية املناعة 
يف اجل�سم وتنظيم م�ستوى الكولي�ستريول، 
لذلك اجعليه واحد من املكّونات الأ�سا�سّية 

يف الأطباق املطبوخة.

تناول الأع�شاب البحرّية
نظام  يف  �����س����ّر  اأه��������م 
هو  الأوك���������ي���������ن���������اوا 
البحرّية  الأع�ساب 
ع����ل����ى اأن�����واع�����ه�����ا 
م���ث���ل ال����ن����وري، 
ال�������ك�������وم�������ب�������و 
وامل������وزوك������و. 
مي��������ك��������ن��������ِك 
ت��ن��اول��ه��ا مع 
ال���������س����ل����ط����ات 
غنّية  ك���ون���ه���ا 

باليود، حم�س الفوليك، الكال�سيوم، احلديد واملغني�سيوم.

تناول التوابل
تناول التوابل والأع�ساب مثل الكركم، الفلفل، وبذور 

ال�سمر، له منافع �سحّية كثرية، مما يجعل هذه 
اخلطوة اأ�سا�سّية يف ريجيم اأوكيناوا.

تناول اخل�سار والفواكه اخل�سراء، 
الربتقالّية وال�سفراء

اخل�ّس، اخليار، الذرة، الفليلة 
ال�������س���ف���راء، ال���ك���ي���وي، امل����وز، 
وغريها  ال��ل��ي��م��ون  امل���ان���غ���و، 
التي  والفاكهة  اخل�سار  من 
ال�سفراء،  ب��األ��وان��ه��ا  ت��ت��م��ّي��ز 

من  هي  والربتقالّية  اخل�سراء 
الأوكيناوا  نظام  حمتويات  اأف�سل 

كونها غنّية بالكاروتني والفيتامينات.

ومنتجات  اللحوم  تناول  عن  الإبتعاد 
احلليب

اأو  امل�����س��وي  بال�سمك  ال�����س��وي��ا،  ب��ف��ول  ا�ستبدليها 
احلليب  منتجات  اأع��اه.  ذكرنا  كما  احللوة  بالطاطا 

حت��ت��وي ع��ل��ى ال��ك��ث��ري م���ن ال��غ��ل��وت��ني ال����ذي ي�����وؤدي اإىل 
اإ�سطرابات يف اجلهاز اله�سمي والأمعاء.

عدم تناول الطعام املثّلج واملاأكولت املعّلبة
توؤدي  والتي  بال�سّحة  امل�سّرة  احلافظة  باملواد  غنّية  هي 

اإىل ال�سعور بالتخمة. 
�سراء  م��ن  ب���دًل  الطبخ  يف  م��ه��ارات��ِك  تنمية  اإذاً  ح���اويل 

املاأكولت اجلاهزة.
���س��ب��ب اآخ����ر لإت���ب���اع ح��م��ي��ة اأوك���ي���ن���اوا؟ بح�سب 
ال��درا���س��ات، تبنّي اأن �سكان ه��ذه اجل��زي��رة ل 
يتمتعون فقط بب�سرة �سابة، ج�سم متنا�سق 

بال�سعادة  ي�سعرون  هم  اأي�ساً  بل  وعمر طويل، 
وي��ت��م��ت��ع��ون ب��ط��اق��ة اإي��ج��اب��ي��ة، اأك����رث م���ن باقي 

مناطق العامل حتى يف عمر متقّدم جداً!

تعتمد على اإدراج اخل�شار ال�شفراء، الربتقالية واخل�شراء

حمية اأوكيناوا اليابانية..  ج�سم متنا�سق 
وب�سرة �سابة وعمر طويل

وقالت الطبيبة النف�سية الأملانية اإيري�س 
يعانون  الأ���س��خ��ا���س  بع�س  اإن  ه���اوت 
�سيئة  ومزاجية  نف�سية  حالة  من 
ب�سبب  ال�ستاء  ف�سل  خ��ال 
والربد  والغيوم  الظام 
ال������ق������ار�������س وه�����ط�����ول 

الأمطار.
هذه  اأن  واأو���س��ح��ت 
احل�������ال�������ة ت����ع����رف 
ط�����ب�����ي�����ا ب����ا�����س����م 
)ال�������س������ط������راب 
ال�������ع�������اط�������ف�������ي 
امل�����و������س�����م�����ي(، 
وت���������ع���������رف يف 
الدارجة  اللغة 
)اكتئاب  ب��ا���س��م 

ال�ستاء(.

ل�سوء  التعر�س  قلة  ب�سبب  ال���س��ط��راب  ه��ذا  وي��ح��دث 
الهرمونات، حيث  ت��وازن  اإىل اختال  ي��وؤدي  النهار، مبا 
اإف����راز  ال��ن��ه��ار يف زي�����ادة  ل�����س��وء  ال��ت��ع��ر���س  تت�سبب ق��ل��ة 
بالتعب  ال�سعور  اإىل  ي��وؤدي  ال��ذي  )املياتونني(  هرمون 

واخلمول.
ومن الأعرا�س الأخرى لا�سطراب العاطفي املو�سمي، 
اعتال املزاج و�سرعة ال�ستثارة ونوبات اجلوع ال�سديدة.

 
التنزه يف �شوء النهار

�سوء  يف  بالتنزه  ه��اوت  تن�سح  ال�ستاء،  اكتئاب  وملواجهة 
النهار ملدة ن�سف �ساعة يوميا، لأن ذلك ي�ساعد اجل�سم 
على اإفراز هرمون ال�سعادة )ال�سريوتونني( الذي يعمل 

على تن�سيط اجل�سم وحت�سني املزاج.
الربوفي�سور  الأمل��اين  النف�سي  الطبيب  قال  جانبه،  من 
�سوء  خ��ال  التنزه  يفلح  مل  اإذا  اإن��ه  هيغريل  اأول��ري�����س 
ال��ن��ه��ار يف م��واج��ه��ة اك��ت��ئ��اب ال�����س��ت��اء، ف��ي��ن��ب��غ��ي حينئذ 
ت�سري  قد  الأع��را���س  ه��ذه  لأن  نظرا  الطبيب،  ا�ست�سارة 
اإىل اأمرا�س ع�سوية مثل ق�سور الغدة الدرقية اأو نق�س 

فيتامني )بي12(.

ياأ�س و�شعور بالذنب
اأي�سا  ت��ن��ذر  اأن ه���ذه الأع���را����س ق��د  واأ����س���اف ه��ي��غ��ريل 
م�سحوبة  كانت  اإذا  خا�سة  حقيقي،  باكتئاب  بالإ�سابة 
واإهمال  ،ب��ال��ذن��ب  وال�سعور  وال��ي��اأ���س  ال�سديد  ب��احل��زن 

الذات والدرا�سة اأو العمل، 
واإه���م���ال ال��ه��واي��ات وال��ع��اق��ات الج��ت��م��اع��ي��ة.ويف هذه 
النف�سي،  للعاج  الأمر اخل�سوع  يتطلب  احلالة، 
مع اإمكانية تعاطي م�سادات الكتئاب، نظرا 
لأن ع���دم ع���اج الك��ت��ئ��اب احل��ق��ي��ق��ي قد 

يدفع املري�س اإىل التفكري يف النتحار.

 اكتئاب ال�ستاء والكتئاب احلقيقي كيف تفرق بينهما؟
تت�شبب الأحوال اجلوية ال�شيئة خالل ف�شل ال�شتاء يف اعتالل املزاج وال�شعور بالكاآبة فيما يعرف باكتئاب ال�شتاء، غري اأن ا�شتمرار 

هذه امل�شاعر قد ي�شري اإىل الإ�شابة باكتئاب حقيقي ي�شتلزم اخل�شوع للعالج النف�شي.
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ق�صم التنفيذ - اخطار بالن�صر 

اخطار دفع بالن�صر يف الق�صية التنفيذية رقم  3481 ل�صنة 2019    
ال�سناعية  والكيماويات  ال�سباغ  لتجارة  الذهبية  موؤ�س�سة   -1 عليهما/  املحكوم  اىل 
ملالكها/ احمد عزت فريد كياين 2/ حممود ح�سن ابو�سعدة - ليكن معلوما لديكما بان 
حمكمة ال�سارقة الحتادية الإبتدائية قد ا�سدرت بحقكما بالزامكما بدفع مبلغ وقدره 

)1.262831( درهم بالإ�سافة اىل الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ 2016/1/11 
ل�سالح املحكوم له/بنك الإحتاد الوطني. وحيث ان املحكوم له قد تقدم بطلب لتنفيذ 
احلكم و�سجل برقم امل�سار اليه اعاه، لذا يتوجب عليكم تنفيذ القرار خال 15 يوما 
من تاريخ اليوم التايل للن�سر. ويف حال تخلفك عن احل�سور يف امليعاد والتاريخ املحدد 

فان املحكمة �ستبا�سر النظر الق�سية يف غيابك.
 مدير مكتب اإدارة التنفيذ 
مبحكمة ال�صارقة الحتادية البتدائية                   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

  حمكمة ال�صارقة الحتادية البتدائية         
العدد 12890 بتاريخ 2020/3/23   

اعالن بالن�صر
�صادر عن حمكمة عجمان ال�صرعية 

يف  الدعوى رقم 2020/80 احوال 
اىل املدعي عليه / حممد احمد عوف ال�سيد حممود ح�سن - م�سري اجلن�سية

جمهول حمل الإقامة خارج الدولة 
مبا اأن املدعي / دميا عبدالكرمي احمد ثابت 

قد اقامت عليك الدعوى ال�سرعية املذكورة بالرقم اأعاه. امام هذه املحكمة 
للمطالبة ب��� / طاق لل�سرر وطلبات اخرى 

فاأنت مكلف   ، الدعوى  املوافق 2020/4/12م للنظر يف  : الحد  املحكمة جل�سة  وقد حددت 
باحل�سور �سخ�سيا او من ينوب عنك ر�سميا امام هذه املحكمة يف املوعد املذكور للرد على 
الدعوى، ويف حالة تخلفك عن احل�سور يف املوعد املحدد ، فاإن املحكمة �ستنظر يف الدعوى 

وت�سدر حكمها غيابيا. 
حتريرا يف يوم الأربعاء املوافق 2020/3/18 م  

القا�صي   

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 12890 بتاريخ 2020/3/23   
 اعالن بالن�صر للح�صور اأمام مكتب اإدارة الدعوى

باللغتني احداها ت�صدر باللغة الجنليزية  
يف الإ�صتئناف رقم 2019/444 عمايل

بناء علي طلب امل�ستاأنف : اجرة ال�سارقة 
اىل امل�ستاأنف �سده : حممد �سري علي جان اخرت جان

مبحكمة  ال���دع���وى  اإدارة  مكتب  ام���ام  ب��احل�����س��ور  مكلف  ان���ت 
وذلك  معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا   - ال�سارقة  ا�ستئناف 
يف يوم الأربعاء املوافق 2020/4/22 يف املذكورة رقمها اأعاه - 

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

  وزارة العدل
حمكمة ال�صارقة  الحتادية ال�صتئنافية

مكتب ادارة الدعوى
العدد 12890 بتاريخ 2020/3/23   

 اعالن بالن�صر للم�صتاأنف �صدهما للح�صور اأمام مكتب اإدارة الدعوى
يف �صحيفتني اإحداهما ناطقة باللغة الجنليزية  

يف الإ�صتئناف رقم 2020/412 مدين
بناء علي طلب امل�ستاأنف : حبيب بنك اي جي زيورخ 

اىل امل�ستاأنف �سدهما : 1-ا�سكندر �سلطان خواجه - باك�ستاين اجلن�سية
2-ماجد �سلطان خواجه - باك�ستاين اجلن�سية

انت مكلف باحل�سور امام مكتب اإدارة الدعوى رقم )2( مبحكمة ا�ستئناف 
ال�سارقة او بوا�سطة وكيل معتمد وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى 
مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك يف يوم الثاثاء املوافق 2020/3/31 يف 

الدعوى املذكور رقمها اأعاه - بو�سفك م�ستاأنف �سده.
مدير ادارة الدعوى       

  وزارة العدل
حمكمة ال�صارقة  الحتادية ال�صتئنافية

مكتب ادارة الدعوى
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 �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة

ا�سم ال�سركة : �شركة ركاد للمواد العازلة - ذ م م  
 - بردبي   - البحري  احمد  عبداهلل  ح�سني  دب��ي(  )حكومة  ملك   18 م�ستودع   : العنوان 
القوز ال�سناعية - ال�سكل القانوين : ذات م�سوؤولية حمدودة ،  رقم الرخ�سة : 577756 
القت�سادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  ه��ذا  مبوجب   78677  : التجاري  بال�سجل  القيد  رق��م 
اأعاه  املذكورة  ال�سركة  باإنحال  لديها  التجاري  ال�سجل  التاأ�سري يف  باأنه قد مت  بدبي 
، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2020/3/7 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم 
امل�سفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اع��رتا���س  اأي  لديه  م��ن  وعلى   2020/3/7 بتاريخ  دب��ي 
ميثاء الزعابي لتدقيق احل�شابات العنوان : مكتب رقم 1710 برج �سيتاديل  املعني 
- اخلليج التجاري - دبي - الإمارات العربية املتحدة - هاتف : 8768662-04-971 فاك�س 
:   م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خال )45( يوماً من تاريخ 

ن�سر هذا الإعان
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية
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�صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي 

ا�سم امل�سفي : ميثاء الزعابي لتدقيق احل�شابات
العنوان : مكتب رقم 1710 برج �سيتاديل - اخلليج التجاري - دبي - الإمارات   
العربية املتحدة - هاتف : 8768662-04-971 فاك�س :       مبوجب هذا تعلن 
دائرة التنمية القت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور اأعاه لت�سفية 
�شركة ركاد للمواد العازلة - ذ م م   وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  
2020/3/7 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2020/3/7 وعلى من 
لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي 
الثبوتية  والأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  اأع��اه، م�سطحباً  املذكور  العنوان  على 

وذلك خال )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعان
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 12890 بتاريخ 2020/3/23   
اإعالن بالن�صر باحل�صور اأمام مكتب اإدارة الدعوى ال�صتئناف 

الرقم 2020/40 ا�صتئناف مدين
امل�ستاأنفة/ �سركة ميثاق للتاأمني التكافل 

امل�ستاأنف �سده  الثاين / عبدالرزاق كوتاراتيل ابريان كايالت 
راأ����س اخليمة مما  م��دين  ا�ستئناف  رق��م 2020/40  ال��دع��وى  اق��ام��ت عليك  ق��د 
 2020/3/26 املوافق  اخلمي�س  يوم  الدعوى  اإدارة  مكتب  اإىل  ح�سورك  يقت�سي 
املحدد وذلك لاإجابة  الوقت  اإر�سال وكيل عنك يف  اإو  التا�سعة �سباحا  ال�ساعة 
عن  تخلفك  حالة  ويف  ودف���وع  بيانات  م��ن  لديك  م��ا  وت��ق��دمي  ال�ستئناف  على 
احل�سور او اإر�سال وكيل عنك يف الوقت املحدد فان مكتب اإدارة الدعوى �سيبا�سر 

نظر ال�ستئناف غيابيا.  
مدير اإدارة الدعوى   
حممد طنينة                   

      حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد  10747 بتاريخ 2013/3/23   
 اإعالن حكم بالن�صر    

 رقم الدعوى 2019/510 - جتاري جزئي 
بناء على طلب مدعي/ احمد حممد علي جا�سم الظاهري - اجلن�سية/الإمارات العربية 

املتحدة - اىل مدعي عليه / يزن حممود ال�سحناوي اجلن�سية / �سوريا  
يرجى الحاطة باأن املحكمة بتاريخ 2019/9/30 ا�سدرت بحقك احلكم التايل:

والزمت  وامل��وؤرخ 2018/11/1  الدعوى  �سيند  البيع  ونفاذ عقد  ب�سحة   -: املحكمة  حكمت 
املدعي عليه امل�سروفات ومبلغ مائة درهم مقابل اتعاب املحاماة.

 حكما ق��اب��ا لا�ستئناف خ���ال ث��اث��ون ي��وم��ا اع��ت��ب��ارا م��ن ال��ي��وم ال��ت��ايل ل��اإع��ان به 
تتخذ  ���س��وف  املحكمة  ف���اإن  اإل��ي��ه  امل�سار  احل��ك��م  على  الطعن  دون  امليعاد  ه��ذا  وبانق�ساء   ،

الإجراءات القانونية لتنفيذه.
املاحظات : الإمارات / را�س اخليمة / اجلزيرة احلمراء( احلمرا مول - امور كافيه

 اإداري �صعادة متعاملني 
عياء احمد النعيمي 

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12890 بتاريخ 2020/3/23   
انذار عديل بالن�صر

لالإخطار العديل برقم املحرر )2020/884(
املنذر / برجميت �سينغ كولهي - هندي اجلن�سية 

املنذر اليها / المري لتجارة الزيوت امل�ستعملة - ذ م م 
العدل  كاتب  ل��دى  وامل�سجل  ع��ديل  اإن���ذار   2020/884 امل��ح��رر  برقم  ال��ع��ديل  الإن���ذار  مبوجب 
قدره  والبالغ  بذمتها  املرت�سد  املبلغ  �سداد  ب�سرورة  اليها  املنذر  املنذر  وينبه  ينذر  بال�سارقة 
وذلك يف  درهما  الف وثاثمائة وع�سرون  واربعة ع�سر  و�ستمائة  درهم( مليون   1.614.320(
اآ�سفا لتخاذ كافة  اإع��ان هذا الإن��ذار واإل �سوف ي�سطر املنذر  اي��ام من تاريخ  خال خم�سة 
ب��اأداء ذلك  بالزامها  الأم��ر  با�ست�سدار  وذل��ك  اليها  املنذر  الازمة قبل  القانونية  الإج���راءات 
املبلغ بالإ�سافة اىل الفائدة التاأخريية من تاريخ الإ�ستحقاق وحتى ال�سداد التام مع الر�سوم 

وامل�ساريف والتعاب ومع �سمول المر بالنفاذ املعجل با كفالة. 
الكاتب العدل

حمكمة ال�صارقة
 

العدد 12890 بتاريخ 2020/3/23   
انذار عديل بالن�صر
رقم )1952/2020(

املنذر : بنك ام  القيوين الوطني )�س م ع( 
1-ناند كي�سور ناجديف - هندي اجلن�سية املنذر اليهم    : 

2- ان ان ان ا�س انرتنا�سيونال ملتد - �سركة اوف�سور   
املو�سوع : انذار عديل ل�سداد املنذر اليها املبالغ املرت�سدة يف ذمتهم ل�سالح املنذر والبالغ قدرها 6.174.002.96 
الت�سهيات  بخ�سو�س  فل�سا(  وت�سعون  و�ستة  دره��م  واثنان  الف  و�سبعون  واربعة  ومائة  مايني  )�ستة  دره��م 
املمنوحة كما هو الر�سيد بتاريخ 2020/1/6 بالإ�سافة اىل الفوائد التفاقية حتى تاريخ ال�سداد حيث رهن 
املنذر اليه الثاين العقار اململوك ذو الرقم )7992- 645( 358 الواقعة يف منطقة وادي ال�سفا 3 دبي وم�ساحتها 
17.873.04 قدم مربع وما عليها من مبان )القائمة او التي �سيتم ان�ساءها عليه يف امل�ستقبل رهنا من الدرجة 
الأوىل ل�سالح البنك املنذر املرتهن وذلك يف موعد اق�ساه 30 يوم من تاريخ ت�سلمكم هذا الإعان ويف حالة 
عدم ال�سداد خال الجل ال�سالف �سي�سطر املنذر اىل اتخاذ كافة الإجراءات القانونية جتاهكم املتمثلة يف بيع 

العقار امل�سار اليه بطريق املزاد العلني مع حتميلكم كافة الر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12890 بتاريخ 2020/3/23   
انذار عديل بالن�صر
رقم )1953/2020(

املنذر : �سركة اك�سن للخدمات العاملية - ذ م م 
املنذر اليهم : �سركة كيلي للمقاولت - ذ م م 

م��وؤرخ يف 2014/12/30 تقوم مبوجبة  اليها  واملنذر  املنذرة  تعامل وتعاقد بني  : - مبوجب  املو�سوع 
، وقد  البناء  اليها باعمال نزح مياه جوفيه ومياه �سطحية من موقع  املنذر  املنذرة ل�سالح  ال�سركة 
تر�سد ل�سالح املنذرة يف ذمة املنذر اليها مبلغ وقدره )199.523( درهم فقط مائة وت�سعة وت�سعون 
اليها مل ت�ستجيب للمحاولت الودية  املنذر  الف وخم�سمائة وثاثة وع�سرون الف درهم وحيث ان 
ان��ذارا قانونيا عرب  التي بذلتها املنذرة معها بطلب �سداد املبلغ امل�سار اليه فقد وجهت املنذرة اليها 
الربيد اللكرتوين بتاريخ 2019/11/6 ب�سرورة �سداد املبلغ املرت�سد يف ذمتها ، فاملنذرة تنذر املنذر 
اليها ب�سرورة �سداد املبلغ املذكور وقدره )199.523( درهم فقط مائة وت�سعة وت�سعون الف وخم�سمائة 
وثاثة وع�سرون الف درهم ويف حالة عدم ال�سداد وحل النزاع ب�ساأنه وديا خال مدة 14 يوم �سوف 

تقوم املنذرة باجراءات املطالبة الق�سائية.  
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12890 بتاريخ 2020/3/23   
اعالن بيع  العقار بالن�صر 

فى الدعوى رقم  2017/847 تنفيذ 
طالب التنفيذ : �سعيد احمد غالب بن زياد - ميني اجلن�سية - عنوانه : دبي - ديرة - �سارع الرقة - مقابل بنك ابوظبي التجاري 

- بناية الزرعوين - الطابق اخلام�س - مكتب رقم 501 - هاتف رقم 0557748666
املنفذ �سده : �سركة �سويت هومز هولدجنز - �س م ح - ومن ميثلهم قانونيا - عنوانه : عجمان - الرا�سدية 2 - �سارع رقم 19 - 

بناية فالكون B1 - الطابق اخلام�س - رقم مكاين 4397110155 - هاتف رقم 067499090 
بيع  �سيجرى  احل��ال  اقت�سى  ان  التالية  الثاث  الي��ام  ويف  12.00ظهرا  ال�ساعة   2020/3/30 امل��واف��ق  الثنني  ي��وم  يف  ان��ه 
www.( العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�سركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين
emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خال ع�سرة ايام التالية جلل�سة 
البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خال الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  

عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�ساف املمتلكات: 
اأو�ساف العقار :  نوع العقار : �سقة - املنطقة : الرا�سدية 1 - اأبراج اخلور B4 - الوحدة العقارية رقم 1302 رقم ال�سند املميز 
 350.000.00 C امل�ساحة : 168.43 مرت مربع - القيمة التقديرية :   -  0-1-02-  02  -  139  -  B4  -  1302  :

)ثاثمائة وخم�سون الف درهم( ويباع لعلى عطاء.  ماحظة : يدفع املبلغ فورا.
    يو�صف حممد بن خر�صم 
مدير اخلدمات الق�صائية 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 12890 بتاريخ 2020/3/23   
اعالن بيع  عقار بالن�صر          

فى الدعوى رقم  2018/570 تنفيذ عقاري     
طالب التنفيذ: بنك اخلليج الأول - فرع دبي 

عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - املرقبات - �سارع ابوبكر ال�سديق 
املنفذ �سده : بيرت وليام باتريك بري�سكوت - واآخرون - عنوانه : اإمارة دبي - منطقة الرب�ساء جنوب الرابعة )قرية 

جمريا الأوىل( فيا رقم 16 على قطعة ار�س رقم 257 رقم بلدية 1621 - 681 
انه يف يوم الربعاء املوافق 2020/4/8 ال�ساعة 5.00 م�ساء ويف اليام الثاث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع 
العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ل يقل عن 20% 
من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من 
م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد 
عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خال ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع. وفيما يلي بيان او�ساف املمتلكات  : قطعة 
16 - املنطقة : الرب�ساء جنوب الرابعة - امل�ساحة :  257 - رقم املبنى :  ار�س وما عليها من بناء - رقم الر���س : 

فورا. املبلغ  يدفع   : ماحظة  درهم.    )2.500.000( ب���  املقدرة  مربع-  مرت   195.19
 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12890 بتاريخ 2020/3/23   

اعالن بيع عقار بالن�صر          
فى الدعوى رقم  2018/128 تنفيذ عقاري   

طالب التنفيذ: بنك اخلليج الأول - فرع دبي 
عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - املرقبات - �سارع ابوبكر ال�سديق 

املنفذ �سده : �سعيد ح�سني من�سئى 
عنوانه : اإمارة دبي - العوير - الإدارة العامة للمن�ساأت العقابية - ال�سجن املركزي 

5.00 م�ساء ويف اليام الثاث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع العقار  انه يف يوم الربعاء املوافق 2020/4/8 ال�ساعة 
www.( الل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  ل��ل��م��زادات  الم����ارات  البيع)�سركة  بها  انيط  التى  اجلهة  ل��دى  ادن���اه  او���س��اف��ه  املو�سحة 
emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خال ع�سرة ايام التالية جلل�سة 
البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خال الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  

عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�ساف املمتلكات  : 
نوع العقار : �سقة �سكنية - املنطقة : الثنية اخلام�سة - رقم الر�س : 907 - رقم املبنى : 1 - ا�سم املبنى : جمريا باي تاور اك�س 

عطاء لعلى  يباع  درهم   )2065958( ب��  قيمتها  واملقدرة  مربع  مرت   319.89  : امل�ساحة   3603  : الوحدة  رقم   -  3
ماحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12890 بتاريخ 2020/3/23   
اإعالن بالن�صر باللغة العربية والجنليزية
املو�صوع/ الدعوى 2019/4497 جتاري جزئي

ال�سيد/ عبدالعزيز احمد حممد علي  
مبا ان هنالك دعوى مرفوعة من قبل املدعني / خليفة حممد حميد بن عيه ال�سام�سي واخرين 

ادخالكم  مت  وحيث  دبي  حماكم  امام  عامة(  م�ساهمة  )�سركة  ال�سامي  الإمارات  م�سرف   / �سد 
بالدعوى من قبل املدعي عليه واأننا اخلبري امل�سريف املعني بالدعوى اعاه مبوجب احلكم ال�سادب به 
فاإننا نطلب منكم تزويدنا بكافة امل�ستندات واملذكرات بخ�سو�س مو�سوع الدعوى خال اجل اق�ساه 

 intrafinance@intra.ae 2020/3/30 وذلك عرب الربيد اللكرتوين للخربة
امليزان  بناية   - بريوت  �سارع   -  4 حمي�سنة   - دبي  املالية  لا�ست�سارات  انرتا   / اخلربة  مكتب  مقر 
)اجلزيرة �سابقا( - الطابق الثالث - مكتب  303  مقابل مركز كلداري لتعليم قيادة ال�سيارات - وبذات 

البناية هيئة كهرباء ومياه دبي ، تليفون : 04-2206899 ، 04-2206244  
يرجى الإطاع وتزويدنا بكافة ما لديكم من م�ستندات خال املوعد املحدد اعاه. 

اخلبري املحا�صبي وامل�صريف  
د. علي را�صد الكيتوب 

اإعــالن بالن�صـر

العدد 12890 بتاريخ 2020/3/23   
انذار عديل بالن�صر
رقم )2020/1954(

املنذرة / ار�س املدينة للنقليات )�س ذ م م( 
املنذر اليها : حول العامل لهدم املباين )�س ذ م م( 

تتوجه املنذرة للمنذر اليها ب�سرورة و�سرعة اآدا املبلغ املرت�سد بذمتها ل�سالح املنذرة 
بالإ�سافة  درهم(  وثمانون  و�سبعمائة  الف  وثاثون  )ثمانية  درهم   )38780( والبالغ 
اىل الفائدة القانونية بواقع 9% �سنويا من تاريخ الإ�ستحقاق وحتى ال�سداد التام وذلك 
خال موعد اق�ساها خم�سة ايام من تاريخ ن�سر هذا الإنذار ، ويف حالة التزامها موقفا 
القانونية  الإج���راءات  كافة  باتخاذ  امل��ن��ذرة  تقوم  �سوف   ، ال�سداد  بعدم  رده��ا  او  �سلبيا 
الزام  اىل  بالإ�سافة  الإن��ذار  ب�سدر  عنها  املنوة  القانونية  والفوائد  باملبلغ  للمطالبة 

املنذر اليها ب�سداد الر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12890 بتاريخ 2020/3/23   
 اعالن بالن�صر

يف  الإ�صتئناف رقم 1850/2019/315 اإ�صتئناف عمايل  
مو�سوع الإ�ستئناف : اإ�ستئناف احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 3978/2019 

والر�سوم وامل�ساريف والتعاب.   
طالب الإعان : كري�ستو�س زافريوبولو�س  - �سفته بالق�سية : م�ستاأنف

املطلوب اإعانه : 1- فونك�س ف�سيلتيز ماجنمنت �سريفي�س  - �س ذ م م - �سفته 
بالق�سية : م�ستاأنف �سده - جمهول حمل الإقامة 

مو�سوع الإعان : قد ا�ستاأنف احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 2019/3978 عمايل 
جزئي وحددت لها جل�سه يوم الحد املوافق 2020/4/26 ال�ساعة 10.00 �سباحا 
بالقاعة رقم ch2.D.18 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف 

حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف

العدد 12890 بتاريخ 2020/3/23   
اعالن بالن�صر        

يف  الدعوى 821/2020/16 جتاري جزئي  
مو�سوع الدعوى : نلتم�س ت�سجيل الدعوى واعان املدعي عليهم بها وتكليفهم باحل�سور ل�سماع احلكم بالزام املدعي 
عليهما على وجه الت�سامن او النفراد بان يوؤديا للمدعية مبلغ وقدره -/143.093 درهم مبلغ 5000 درهم تعوي�س عن 

التاأخري يف ال�سداد والفائدة بواقع 9% منذ تاريخ ال�ستحقاق وحتى متام ال�سداد مع الزامهما بالر�سوم وامل�سروفات 
ومقابل اتعاب املحاماة ، مع �سمول احلكم بالنفاذ املعجل با كفالة.  

طالب الإعان :  �سناعات يونيفر�سال لانابيب والبا�ستيك املحدودة - �سفته بالق�سية : مدعي 
وميثله : عبدالرحمن ح�سن حممد املطوع - �سفته بالق�سية : وكيل.

املطلوب اإعانهما : 1- طريق �سمنان لتجارة الدوات ال�سحية والكهربائية  2- فينود كومار �سانامال �سيندهي �سانامال 
�سفتهما بالق�سية : مدعي عليهما - جمهويل حمل الإقامة. مو�سوع الإعان : قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها  نلتم�س 
ت�سجيل الدعوى واعان املدعي عليهم بها وتكليفهم باحل�سور ل�سماع احلكم بالزام املدعي عليهما على وجه الت�سامن او 
النفراد بان يوؤديا للمدعية مبلغ وقدره -/143.093 درهم مبلغ 5000 درهم تعوي�س عن التاأخري يف ال�سداد والفائدة بواقع 
9% منذ تاريخ ال�ستحقاق وحتى متام ال�سداد مع الزامهما بالر�سوم وامل�سروفات ومقابل اتعاب املحاماة ، مع �سمول احلكم 
 Ch1.C.13 بالنفاذ املعجل با كفالة. وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�س املوافق  2020/4/23 ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة 

بثاثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  التجارية  

العدد 12890 بتاريخ 2020/3/23   
اعالن بالن�صر 

                      يف التنفيذ رقم 2184/2020/207 تنفيذ جتاري  
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2019/3604 امر اأداء ، ب�سداد 

املبلغ املنفذ به وقدره )324572 درهم( ، �ساما للر�سوم وامل�ساريف 
طالب الإعان : توم�سون �سوبر ماركت )�س ذ م م( - �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 

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

- جمهول حمل الإقامة 
مو�سوع الإعان : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )324572( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة 
�ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال 15 يوما 

من تاريخ ن�سر هذا العان.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 12890 بتاريخ 2020/3/23   

اعالن بالن�صر 
                      يف التنفيذ رقم 5791/2019/207 تنفيذ جتاري  

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2018/3904 جتاري جزئي ، 
ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )27271 درهم( ، �ساما للر�سوم وامل�ساريف 

�سفته   - م  م  ذ  �س   - واخلفيفة  الثقيلة  بال�ساحنات  للنقل  ريليبيل   : الإع��ان  طالب 
بالق�سية : طالب التنفيذ

املطلوب اإعانه : 1- �سركة حديد الإمارات للمقاولت - ذ م م - �سفته بالق�سية : منفذ 
�سده   جمهول حمل الإقامة 

املذكورة اعاه والزامك بدفع  التنفيذية  اأقام عليك الدعوى  الإع��ان : قد  مو�سوع 
املبلغ املنفذ به وقدره )27271( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه فان 
املذكور  بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  الج��راءات  �ستبا�سر  املحكمة 

خال 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العان.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 12890 بتاريخ 2020/3/23   
اعالن بالن�صر 

                      يف التنفيذ رقم 54/2020/211 تنفيذ عقاري  
وقدره  به  املنفذ  املبلغ  ب�سداد   ، كلي  عقاري   2019/423 رقم  الدعوى  يف  ال�سادر  احلكم  تنفيذ   : التنفيذ  مو�سوع 

)46407.5 درهم( �ساما للر�سوم وامل�ساريف + تنفيذ احلكم وفق منطوقه. 
طالب الإعان : نور بنك )م�ساهمة عامة( بنك نور ال�سامي )�س م ع( �سابقا - �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 

وميثله : جابر را�سد حممد جابر ال�سامي  �سفته بالق�سية : وكيل
املطلوب اإعانه : 1- �ساهرخ منوجهر نيكبور - �سفته  بالق�سية : منفذ �سده - جمهول حمل الإقامة 

مو�سوع الإعان :
قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بتنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2019/423 عقاري 
كلي ، بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )46407.5( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  2- ف�سخ اتفاقية الجارة 
املنتهية بالتمليك املربمة بني املدعي واملدعي عليه لتمويل الوحدة رقم 3301 بولفارد T2 برج اعمال دبي اإمارة 
دبي وبالزام املدعي عليه بت�سليم العقار مو�سوع اتفاقية الجارة املنتهية بالتملك خاليا من ال�سواغل ، ورد حيازته 
للمدعي وخماطبة دائرة الرا�سي والماك بدبي ل�سطب اي ا�سارة لهذه التفاقية مو�سوع الدعوى من �سهادة 

امللكية اخلا�سة بالعقار مو�سوع التفاقية �سند التداعي.
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال 15 يوما من 

تاريخ ن�سر هذا العان.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 12890 بتاريخ 2020/3/23   
اعالن بالن�صر 

                      يف التنفيذ رقم 55/2020/211 تنفيذ عقاري  
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2019/187 عقاري جزئي ، ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )36080 
درهم( ، �ساما للر�سوم وامل�ساريف + �سحة ونفاذ عقد البيع وال�سراء املربم بني طالبة التنفيذ وبني املنفذ �سدها الأوىل 

ب�ساأن وحدة التداعي رقم B-17E ببناية امباير هايت�س - اخلليج التجاري - الطابق ال�سابع ع�سر مع عدد 2 موقف 
 14F-B-05 سيارة وامل�سجلة بال�سجل العقاري املبدئي برقم�

طالب الإعان : نها �سابناين - �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 
وميثله : فاطمة مو�سى علي - �سفته بالق�سية : وكيل

املطلوب اإعانه : 1- جي بي دي اإنف�ستمنتز اإ�س بي يف ون ليمتد - �سفته بالق�سية : منفذ �سده - جمهول حمل الإقامة 
رقم  الدعوى  ال�سادر يف  بتنفيذ احلكم  وال��زام��ك  اع��اه  امل��ذك��ورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليك  قد   : الإع��ان  مو�سوع 
البيع وال�سراء  املبلغ وقدره 36080 درهم �ساما للر�سوم وامل�ساريف + �سحة ونفاذ عقد  2019/187 عقاري جزئي ب�سداد 
B-17E ببناية امباير هايت�س - اخلليج  املنفذ �سدها الأوىل ب�ساأن وحدة التداعي رقم  املربم بني طالبة التنفيذ وبني 
         14F-B-05 ب��رق��م  املبدئي  ال��ع��ق��اري  بال�سجل  وامل�سجلة  �سيارة  م��وق��ف   2 ع��دد  م��ع  ع�سر  ال�سابع  الطابق   - ال��ت��ج��اري 
عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج��راءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  وت�سليمه 

اللتزام بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العان.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 12890 بتاريخ 2020/3/23   
اعالن بالن�صر 

 يف التنفيذ رقم 142/2019/250 بيع عقار مرهون 
مو�سوع التنفيذ : طلب اذن بيع مال مرهون عبارة عن الوحدة العقارية التي بيانها رقم 5903 نوع العقار �سقة 
�سكنية - رقم الطابق 59 - ا�سم املبنى / خليفة تاور زون 3 - رقم املبنى : 3 - مبنطقة برج خليفة - رقم الر�س 

1778 متهيدا لبيعها باملزاد العلني واملرهونة للبنك امل�ستدعى وفاء للمبلغ  155 م�ساحة العقار بالقدم املربع 
املنفذ به اإجمايل والبالغ قدره 7.729.078.47 درهم )�سبعة مايني و�سبعمائة وت�سعة وع�سرون الف وثمانية 

و�سبعون درهما و�سبعة واربعون فل�سا(  
طالب الإعان : بنك دبي التجاري )�س م ع(  �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 

وميثله :  نا�سر حمد �سليمان جابر ال�سام�سي - �سفته بالق�سية : وكيل
املطلوب اإعانه : 1 - علري�سا رجبعلي مقدم - �سفته بالق�سية : منفذ �سده - جمهول حمل الإقامة 

مو�سوع الإعان : قررت حمكمة دبي الإبتدائية بتاريخ 2019/10/6 خماطبتكم ل�ستام املنقولت الكائنة يف 
برج خليفة رقم الر�س 155 - ا�سم املبنى : برج خليفة 3 - رقم الوحدة : 5903 - رقم البلدية : 829 - 345 
امل�ساحة : 165.18 مرت مربع - رقم املبنى : 3 - ا�سم املبنى : برج خليفة املنطقة 3 - ذلك للعلم مبا جاء به ونفاذ 

مفعوله قانونا. مدة اق�ساها خم�سة ع�سر يوما واإل �سيتم ت�سليمها للمزاد بعد �سداد قيمتها.

رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 12890 بتاريخ 2020/3/23   

اعالن بالن�صر
رقم )2020/1950(

املنذر : علي نا�سر عبداهلل العوي�س 
الغربية  املنطقة  اق�سام  ومتجر  م��ارك��ت  �سوبر  �سركة   : اليه  امل��ن��ذر 
اجل��دي��دة ���س ذ م م - )جم��ه��ول حم��ل الإق���ام���ة(.  ف���اإن امل��ن��ذر يكلف 
املنذر اليه بالوفاء ب�سرعة �سداد الدين املرت�سد بذمته مببلغ وقدره 
)9863( درهم وذلك يف خال خم�سة ايام ويف حال عدم ال�سداد خال 
القانونية  الإج�����راءات  ك��اف��ة  ات��خ��اذ  ف��اإن��ه يحق للمنذر  امل��ح��دد  امل���دد 

لت�سجيل امر الأداء لدى مركز ف�س املنازعات اليجارية. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  23  مار�س  2020 العدد 12890 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  23  مار�س  2020 العدد 12890 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  23  مار�س  2020 العدد 12890 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  23  مار�س  2020 العدد 12890 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  23  مار�س  2020 العدد 12890 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  23  مار�س  2020 العدد 12890 

تعلن ادارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/ املالك: بيكر اآند ماكينزي حبيب املا
 بطلب لت�سجيل العامة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 323578
بتاريخ: 2020/01/07 

با�سم: �سركة جنمة طيبة لتجارة املواد الغذائية ذ.م.م.
وعنوانه: مكتب رقم 3301، ملك برامي 25 ليمتد - بردبي -  اخلليج التجاري، ا�ستدامة بي، دبي، المارات 

العربية املتحدة
وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة 29: اللحوم والأ�سماك وحلوم الدواجن وال�سيد، خا�سات 

اللحم، الفواكه واخل�سروات املحفوظة 
واملجمدة واملجففة واملطبوخة، هام )جيلي( ومربيات وفواكه مطبوخة بال�سكر، البي�س، واحلليب، واجلنب، 

والزبدة، واللنب الرائب )زبادي( ومنتجات احلليب الأخرى، الزيوت والدهون ال�ساحلة لاأكل.
الفئة: 29

الغامق  والأزرق  الأ�سفر  باللونني  �سكل مميز خلطيني متوازيني  عبارة عن  العامة هي  العامة:  و�سف 
"taiba farms" مكتوبة باللون الأحمر بطريقة مميزة باللغة الاتينية وحتت ال�سكل  وبينهما كلمة 

عبارة "the taste that you trust" اأي�سا مكتوبة باللون الأزرق الغامق باللغة الاتينية. 
ال�سرتاطات: ل يوجد

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل، وذلك خال ثاثني يوما من تاريخ هذا الإعان.

ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  23  مار�س  2020 العدد 12890 

تعلن ادارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/ املالك: بيكر اآند ماكينزي حبيب املا
 بطلب لت�سجيل العامة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 326726
بتاريخ: 2020/03/02 

با�سم: �سركة جرنال موتورز ال ال �سي
الوليات   ،3000-48265 مي�سيغان  ولية  ديرتويت،  اوف  �سيتي  �سنرت،  ريني�سانز   300 وعنوانه: 

املتحدة الأمريكية
دراجات  امل��ح��رك،  ذات  الربية  املركبات   :12 بالفئة  الواقعة  اخل��دم��ات  اأو  ال�سلع  لتمييز  وذل��ك 

هوائية، اأجهزة النقل الربي.
الفئة:12 

و�سف العامة: العامة هي كلمة HUMMER مكتوبة بطريقة مميزة باللغة الاتينية. 
ال�سرتاطات: ل يوجد

وزارة  يف  التجارية  العامات  لإدارة  مكتوبا  به  يتقدم  اأن  ذل��ك  على  اع��رتا���س  لديه  من  فعلى 
القت�ساد اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل، وذلك خال 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعان.

ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  23  مار�س  2020 العدد 12890 

تعلن ادارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/ املالك: بيكر اآند ماكينزي حبيب املا
 بطلب لت�سجيل العامة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 326710
بتاريخ: 2020/03/02 

با�سم: �سركة جرنال موتورز ال ال �سي
املتحدة  ال��ولي��ات   ،3000-48265 مي�سيغان  ولي��ة  دي��رتوي��ت،  اوف  �سيتي  �سنرت،  ريني�سانز   300 وع��ن��وان��ه: 

الأمريكية
ذل�����ك  يف  مب�������ا  ال���������ربام���������ج   :9 ب�����ال�����ف�����ئ�����ة  ال�������واق�������ع�������ة  اخل���������دم���������ات  اأو  ال�����������س�����ل�����ع  ل����ت����م����ي����ي����ز  وذل������������ك 
 ب��������رام��������ج الأم������������������ان وب���������رام���������ج ن�������ظ�������ام ت���������س����غ����ي����ل امل�������رك�������ب�������ة، اأج���������ه���������زة لإر������������س�����������ال ال������ب������ي������ان������ات،

للتحكم  والأدوات  الأج��ه��زة  ال�سغرية،  املعاجلات  الت�سالت،  واأدوات  اأج��ه��زة  الت�سغيلية،  احلا�سوب  اأج���زاء 
ومراقبة املركبات؛ اأجهزة املاحة للمركبات؛ اأجهزة البطارية الكهربائية ذو الت�سال الا�سلكي.

الفئة: 9
 VEHICLE INTELLIGENT PLATFORM كلمة  ه��ي  ال��ع��ام��ة  ال��ع��ام��ة:  و���س��ف 

VIP(( مكتوبة باللغة الاتينية. 
ال�سرتاطات: ل يوجد

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل، وذلك خال ثاثني يوما من تاريخ هذا الإعان.

ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  23  مار�س  2020 العدد 12890 

تعلن ادارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/ املالك: بيكر اآند ماكينزي حبيب املا 
بطلب لت�سجيل العامة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 327400
بتاريخ: 2020/03/15 

با�سم: �سركة جرنال موتورز ال ال �سي
الوليات   ،3000-48265 مي�سيغان  ولية  ديرتويت،  اوف  �سيتي  �سنرت،  ريني�سانز   300 وعنوانه: 

املتحدة الأمريكية
وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: ال�سيارات.

الفئة: 12
و�سف العامة: العامة هي كلمة BLACKWING مكتوبة باللغة الاتينية. 

ال�سرتاطات: ل يوجد
وزارة  يف  التجارية  العامات  لإدارة  مكتوبا  به  يتقدم  اأن  ذل��ك  على  اع��رتا���س  لديه  من  فعلى 

القت�ساد اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل، وذلك خال ثاثني يوما من تاريخ هذا الإعان.
ادارة العامات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  23  مار�س  2020 العدد 12890 

منوذج اإعالن الن�شر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.
طلب لت�سجيل بيانات العامة التجارية :  

 املودعة بالرقم: 327503   بتاريخ: 2020/3/16
بيانات الأولوية: 

باإ�سم :    هايز بيه اإل �سي
وعنوانة :  فورث فلور، 20 ترايتون �سرتيت، لندن، اإن دبليو 1  3بي اف، اململكة املتحدة

�شورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 35
خدمات  الأف����راد؛  وتوظيف  التوظيف  وك���الت  خ��دم��ات  وامل��وؤق��ت��ة؛  وال��دائ��م��ة  التعاقدية  التوظيف  خ��دم��ات 
التوظيف  عملية  اإدارة  للتوظيف؛  الب�سرية  وامل��وارد  املوظفني  �سوؤون  اإدارة  خدمات  املتخ�س�سة؛  التوظيف 
وخدمات ال�ستعانة مب�سادر خارجية للموارد الب�سرية املتعلقة بالتوظيف؛ تقييم وتطوير املر�سحني، مثل 
هذه اخلدمات يف جمال التوظيف؛ اإدارة مواهب املوظفني املتعلقة بالتوظيف؛ الدرا�سات ال�ستق�سائية عن 

الرواتب لأغرا�س التوظيف.
 HAYS TALENT SOLUTIONS( ال��ك��ل��م��ات  م���ن  ت��ت��ك��ون  ال��ع��ام��ة  ال���ع���ام���ة:  و���س��ف 
مميز. ب�سكل  كتبت  الإجنليزية  باللغة   )HELPING ORGANISATIONS THRIVE

ال�سرتاطات: 
فعلي من لدية اعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعان 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  23  مار�س  2020 العدد 12890 

العدد 12890 بتاريخ 2020/3/23   
انذار عديل بالن�صر
 رقم 1951/2020   

                               املنذر : بنك ام القيوين الوطني - �س م ع 
املنذر اليه الأول : ا�سكا للمقاولت - �س ذ م م  رخ�سة جتارية رقم )220853(  - املنذر اليه الثاين : جيه كيه العقارية )موؤ�س�سة فردية 

ملالكها نا�سر علي حممد الزعابي(  - املنذر اليه الثالث : جكدي�س كودو مال جي�سواين )هندي اجلن�سية(
املو�سوع : انذار عديل ل�سداد املنذر اليهما املبالغ املرت�سدة يف ذمتهم ل�سالح املنذر والبالغ قدرها 41.561.961.86 درهم )واحد 
واربعون مليون درهم وواحد و�ستون الف وت�سعمائة وواحد و�ستون وثمانون فل�سا( بخ�سو�س الت�سهيات املمنوحة كما هو الر�سيد 
بتاريخ 2019/12/9 مبوجب اتفاقيات ت�سهيات م�سرفية اىل املنذر اليها الأوىل املقرت�س )ا�سكا للمقاولت �س ذ م م( مقابل الآتي 
- عقار مملوك اىل املنذر اليه الثاين ذو الرقم )295- 343( 758 منطقة الو�سل دبي - م�ساحته 19816 قدم مبوجب عقد رهن 

م�سدق حتت رقم )2013/1900( 
- عقار مملوك املنذر اليه الثالث العقار ذو الرقم )886 - 681( 918 منطقة الرب�ساء جنوب الرابعة - دبي وم�ساحته 2352.72 مرت 

مبوجب عقد رهن م�سدق حتت رقم )578- 2015( 
- عقار مملوك املنذر اليه الثالث العقار ال ذو الرقم )1315 - 673( 142 منطقة الرب�ساء جنوب الثالثة - دبي وم�ساحته 3120.24 

مرت مربع مبوجب عقد رهن م�سدق حتت رقم )4633- 2014(  
- عقار مملوك املنذر اليه الثالث العقار ال ذو الرقم )0 - 591( 2599 الواقع يف منطقة جبل علي الأوىل- دبي وم�ساحته 29.517.55 

قدم مربع ومبوجب عقد رهن م�سدق حتت رقم )3564- 2016(
- عقار مملوك املنذر اليه الثالث العقار ذو الرقم )7618 - 643( 1315 منطقة اوادي ال�سفا 2 - دبي وم�ساحته 3000.02 مرت مربع 

مبوجب عقد رهن م�سدق حتت رقم )3459- 2015(
وم�ساحته  دب��ي   - دب��ي   2 �سعيب  �سيح  منطقة   122  )531  -  112( الرقم  ذو  له  اململوك  العقار  الثالث  اليه  املنذر  مملوك  عقار   -

75.271.92 قدم مربع مبوجب عقد رهن م�سدق حتت رقم )3563- 2016(
- عقار مملوك املنذر اليه الثالث العقار اململوك له ذو الرقم )9728 - 684( 537 منطقة الرب�ساء جنوب اخلام�سة - دبي  �سعيب 2 

دبي - دبي وم�ساحته 24.703.17 مرت مربع مبوجب عقد رهن م�سدق حتت رقم )6850- 2017(
اتخاذ  اىل  املنذر  �سي�سطر  البيان  �سالف  الج��ل  خ��ال  ال�سداد  ع��دم  ح��ال  الإع���ان يف  منتاريخ  يوما   30 اق�ساها  وذل��ك يف موعد 
الإجراءات القانونية جتاهكم واملتمثلة يف بيع العقارات امل�سار اليه ب�سدر الإنذار بطريق املزاد العلني وحتميلكم الر�سوم وامل�ساريف 

ومقابل اتعاب املحاماة. 
 الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12890 بتاريخ 2020/3/23   
اعالن بالن�صر 

                      يف التنفيذ رقم 6224/2019/209 تنفيذ عمايل  
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2019/8498 عمايل جزئي ، ب�سداد 

املبلغ املنفذ به وقدره )84074 درهم( �سالح العامل ، بالإ�سافة اىل مبلغ وقدره )1682 درهم( 
ر�سوم تنفيذ احلكم ومبلغ )4539 درهم( ر�سوم الدعوى الإبتدائية ل�سالح املحكمة. 

طالب الإعان : عديل الطاهر جندى احمد - �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 
وميثله : �ساحلة خليفة لحج خليفة الب�سطي -  �سفته بالق�سية : وكيل

: منفذ �سده -  بالق�سية  م( - �سفته  م  ذ  )���س  للمقاولت  رم��ال اخلليج   -1  : اإعانه  املطلوب 
جمهول حمل الإقامة 

مو�سوع الإعان : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )84074( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بالإ�سافة اىل مبلغ )6221( درهم 
ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

اللتزام بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العان.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 12890 بتاريخ 2020/3/23   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2019/222  تنفيذ عقاري   
اىل املنفذ �سده/1- اأنوبرا�س مي�سيكي�س جمهول حمل القامة مبا ان طالب 
رج��ب مو�سى  ه��اين   / م( وميثله  م  ذ  )���س  ون���دورز  اوف  �ستي  التنفيذ/فالكن 
عبداهلل اجل�سمي - قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك 
املبلغ  بدفع   ، كلي  عقاري   2016/223 رقم  الدعوى  يف  ال�سادر  احلكم  بتنفيذ 

املنفذ به وقدره )1631657.97( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
2- ف�سخ العقد املربم بني املدعية واملدعي عليه بتاريخ 2008/4/2 

وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 
بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العان.

رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية 

العدد 12890 بتاريخ 2020/3/23   
 �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة

�شما  حممد  نذير  حممد  ملالكها  فاكتوري  يوغرت  فــروزون  ذي   : ال�سركة  ا�سم 
�شركة ال�شخ�س الواحد - �س ذ م م  العنوان : حمل رقم ا�س اف - 186 - 10 ملك 
دبي مول / �سركة اإعمار العقارية - بردبي - �س ال�سيخ زايد - ال�سكل القانوين : �سركة 
ذات م�سوؤولية حمدودة - ال�سخ�س الواحد - ذ م م - رقم الرخ�سة : 632156 رقم القيد 
بال�سجل التجاري : 1329215 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي باأنه قد 
مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها باإنحال ال�سركة املذكورة اأعاه ، وذلك مبوجب 
بتاريخ  دب��ي  حماكم  العدل  كاتب  ل��دى  وامل��وث��ق   2020/3/18 بتاريخ  دب��ي  حماكم  ق��رار 
2020/3/18 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني اقباليون 
حما�شبون قانونيون - ذ م م - العنوان : مكتب of203 ملك موؤ�س�سة دبي العقارية 
كافة  معه  2365651-04 م�سطحباً   : فاك�س    04-2365650  : هاتف   - الكبري  ال�سوق   -

امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خال )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعان
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 12890 بتاريخ 2020/3/23   
�صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي 

ا�سم امل�سفي : اقباليون حما�شبون قانونيون - ذ م م
العنوان : مكتب of203 ملك موؤ�س�سة دبي العقارية - ال�سوق الكبري - هاتف : 
2365650-04  فاك�س : 2365651-04 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية 
ذي فروزون يوغرت  اأعاه لت�سفية  باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور  بدبي 
فاكتوري ملالكها حممد نذير حممد �شما �شركة ال�شخ�س الواحد - �س 
ذ م م  وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  2020/3/18 واملوثق لدى كاتب 
العدل حماكم دبي بتاريخ 2020/3/18 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة 
اأعاه،  املذكور  العنوان  على  بدبي  الكائن  مكتبه  يف  املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم 
الثبوتية وذلك خال )45( يوماً من  امل�ستندات والأوراق  م�سطحباً معه كافة 

تاريخ ن�سر هذا الإعان
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 12890 بتاريخ 2020/3/23   
 يف الدعوى  رقم 2019/340 مدين كلي

املدعي عليهم : 1( طه حممد حممد  2( نبيل حممود امني حممد 
3( حممد حمدي احمد احلو�سي  - العنوان : 

بناء على حكم حمكمة دبي البتدائية بندب خبري عقاري �ساحب الدور باجلدول 
املوافق  الإثنني  يوم  اخلربة  لجتماع  احل�سور  املذكورة  الأطراف  من  يرجى   ،
2020/3/23 ال�ساعة احلادية ع�سر والن�سف �سباحا )11.30( يف مكتب رقم 110 
- الطابق الأول - مبنى م�سرف الإمارات الإ�سامي - بجانب نادي بالرميثة - 
منطقة ند احلمر. يرجى تزويد اخلبري مبذكرة �سارحة مع حافظة م�ستندات 

توؤيد ادعاكم. 
 اخلبري املهند�س / علي احمد غافان    
 نقال : 050-6969653

 Email: ghafan69@gamail.com 

اإعالن بالن�صر لجتماع خربة

العدد 12890 بتاريخ 2020/3/23   
 اعالن بالن�صر

يف  الإ�صتئناف رقم  1/2020/322  اإ�صتئناف عقاري  
مو�سوع الإ�ستئناف : اإ�ستئناف احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2019/486 

عقاري كلي والر�سوم وامل�ساريف والتعاب.   
طالب الإعان : مي�ساء ازويتان  - �سفته بالق�سية : م�ستاأنف

 املطلوب اإعانه : 1- �سركة ابيار العقارية - �سفته بالق�سية : م�ستاأنف �سده .
جمهول حمل الإقامة 

مو�سوع الإعان :  وحددت لها جل�سه يوم الربعاء املوافق 2020/4/22 ال�ساعة 
من  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch1.C.11 رق��م  بالقاعة  �سباحا   10.00

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف

العدد 12890 بتاريخ 2020/3/23   
اعالن بالن�صر 

                      يف التنفيذ رقم 1731/2020/207 تنفيذ جتاري  
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2019/2843 جتاري جزئي ، 

ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )712527 درهم( ، �ساما للر�سوم وامل�ساريف 
طالب الإعان : اأظهر اإقبال وليت خان - �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 

للنقل  �ساهني  عبدالرحمن   -1 اأ�سغر  حممد  ح�سني  �سفدر   -2  : اإعانهما  املطلوب 
بال�ساحنات الثقيلة )�س ذ م م( - �سفتهما بالق�سية : منفذ �سدهما - جمهويل حمل 
الإقامة.  مو�سوع الإعان : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك 
املحكمة.  او خزينة  التنفيذ  دره��م اىل طالب  وق��دره )712527(  به  املنفذ  املبلغ  بدفع 
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العان.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 12890 بتاريخ 2020/3/23   

اعالن بالن�صر 
                      يف التنفيذ رقم 205/2020/207 تنفيذ جتاري  

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2019/3457 جتاري جزئي ، 
ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )218894 درهم( ، �ساما للر�سوم وامل�ساريف 

طالب الإعان : م�سرف الإمارات الإ�سامي )�سركة م�ساهمة عامة( �سفته بالق�سية 
: طالب التنفيذ  وميثله : جابر را�سد حممد جابر را�سد ال�سامي -  �سفته بالق�سية 
: وكيل ، املطلوب اإعانه  : 1- عبدالفتاح فتحي مو�سى الزبيدي - �سفته  بالق�سية : 

منفذ �سده - جمهول حمل الإقامة 
املذكورة اعاه والزامك بدفع  التنفيذية  اأقام عليك الدعوى  الإع��ان : قد  مو�سوع 
املبلغ املنفذ به وقدره )218894( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه فان 
املذكور  بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  الج��راءات  �ستبا�سر  املحكمة 

خال 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العان.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 12890 بتاريخ 2020/3/23   
اعالن بالن�صر 

                      يف التنفيذ رقم 335/2020/209 تنفيذ عمايل  
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى العمالية رقم 6083/2018 عمايل جزئي 
، واملعدل بالإ�ستئناف رقم 1410/2019 اإ�ستئناف عمايل و ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )3422 
درهم( �سالح العامل  ومبلغ )101 ر�سم التنفيذ و 520 ر�سم الإبتدائي و 270 ر�سم ال�ستئناف 

درهم( ر�سوم ل�سالح املحكمة. 
طالب الإعان :رم�سان ال�سيد حممود على - �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 

بالق�سية : منفذ �سده -  م م - �سفته  ذ  الفنية -  : 1- فاينل فيجن للعمال  اإعانه  املطلوب 
جمهول حمل الإقامة 

مو�سوع الإعان : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )3422( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بالإ�سافة اىل مبلغ )891( درهم 
ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

اللتزام بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العان.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 12890 بتاريخ 2020/3/23   

اعالن بالن�صر 
                      يف التنفيذ رقم 624/2020/207 تنفيذ جتاري  

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2019/602 جتاري جزئي ، ب�سداد املبلغ 
املنفذ به وقدره )267896 درهم( ، �ساما للر�سوم وامل�ساريف 

�سابقا - ا�سرتاجتيز دى �سي حاليا �سفته  ا�سرتاتيجيز انرتنا�سيونال  الإع��ان : �سركة  طالب 
بالق�سية : طالب التنفيذ. وميثله : ريا�س عبداملجيد حممود الكبان - �سفته بالق�سية : وكيل
املطلوب اإعانه : 1- جيجكو لك�سري للتجارة العامة )�س ذ م م( - �سفته بالق�سية : منفذ �سده   

جمهول حمل الإقامة 
مو�سوع الإعان : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
�ستبا�سر  او خزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة  التنفيذ  به وقدره )267896( درهم اىل طالب 
تاريخ  يوما من   15 املذكور خال  بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  الج���راءات 

ن�سر هذا العان.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
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ن��ت��ي��ج��ة ال��ع��م��ل��ي��ات ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة والإف���������راط يف 
من  كثري  ي�سبح  احليوية،  امل�سادات  ا�ستخدام 
اأك����رث خطورة  ����س���الت ال��ب��ك��ت��ريي��ا اخل���ط���رية 
احليوية،  امل�����س��ادات  لبع�س  مقاومة  بتطويره 
تلك الأدوية التي ي�سفها الأطباء عادًة ملعاجلة 

بكترييا  اأن  العتقاد  البكتريية.ي�سود  الأخماج 
)ميكروبات  اأي�������س���اً  )ُت���دع���ى  مم��اث��ل��ة  ع��ن��ي��دة 
ال���وف���اة كل  ح����الت  اآلف  وراء  ت��ق��ف  خ���ارق���ة(( 
من  روبرت�س  جينيفر  الربوف�سورة  قادت  �سنة. 
الدرا�سة،  اأجرى  الذي  الفريق  كن�سا�س  جامعة 

القطب  دائ���رة  منطقة  يف  ال��دائ��م  الثلج  مذيباً 
ال�����رنوي�����ج. ك�����ان هدف  ال���ن���ائ���ي���ة يف  ال�������س���م���ايل 
امليثان  غ��از  ارت��ب��اط  كيفية  فهم  الأول  الفريق 
ال����ذي ي���ح���رره ه���ذا اجل��ل��ي��د ال���ذائ���ب بالتغري 
امل��ن��اخ��ي ع��ل��ى م�����س��ت��وى ال���ع���امل. ول��ك��ن عندما 
من  الرتبة  من  عينات  يحللون  الباحثون  ب��داأ 
بالرنويج،  �سفالبارد  يف  كونغ�سفيوردن  منطقة 
به  فوجئوا  اأم��راً  اكت�سفوا  قاعدتهم،  تقع  حيث 
اخلارقة  البكترييا  م��ن  جم��م��وع��ة  واأخ��اف��ه��م: 
األ تكون مقيمة هناك.  من املفرت�س بالتاأكيد 
تو�سح الربوف�سورة روبرت�س: )قّدمت الدرا�سة 
عن  بحثاً  الرتبة  عينات  لختبار  جيدة  فر�سة 
جينات م�سادات حيوية. وانطلقنا من فر�سية 
اأن �سفالبارد منطقة نائية ومعزولة جداً، لذلك 
م��ن امل��ف��رت���س األ ن��ع��رث ف��ي��ه��ا ع��ل��ى اأدل����ة على 
عرثنا  امل��ق��اب��ل،  )يف  ت�سيف:  مم��اث��ل��ة(.  جينات 
بكترييا  جينات  بع�سها  منها،  كبري  ع��دد  على 
للم�سادات احليوية مثل جينة  خارقة مقاومة 
نيودلهي التي ن�ساأت اأول مرة يف الهند قبل وقت 
الوا�سح  �سكلت هذه مفاجاأة: من  ببعيد.  لي�س 
ُن��ق��ل��ت خال  عليها  ع��رثن��ا  ال��ت��ي  اجل��ي��ن��ات  اأن 
اكُت�سفت فيها يف  التي  الفرتة  وقت ق�سري بني 
القطب  عليها يف  ُعثور جمموعتنا  وبني  الهند 

ال�سمايل بعد ب�سع �سنوات(.
وت���داع���ي���ات هذا  اك��ت�����س��ف��وه  م���ا  ال��ع��ل��م��اء  روى 
الك��ت�����س��اف يف ت��ق��ري��ر درا����س���ة ج��دي��د ُن�����س��ر يف 

)جملة البيئة الدولية(.
حلل الباحثون 40 عينة تربة من ثمانية مواقع 
خمتلفة يف �سفالبارد. فك�سف ت�سل�سل احلم�س 
النووي الذي اأجروه وجود 131 جينة مقاومة 

للم�سادات احليوية. ت�سمل اجلينات التي فوجئ 
ال�سمايل  القطب  تربة  يف  بوجودها  الباحثون 
اأول  العلماء  اكت�سفها  التي   blaNDM-1
2007. يف  ع���ام  ال��ه��ن��د  ن��ي��ودل��ه��ي يف  م���رة يف 
مقاومة   blaNDM-1 اأظهرت  البكترييا، 
جمموعة  وه��ي  احليوية،  كاربابينيم  مل�سادات 
اإل  الأط���ب���اء  ي�ستعملها  ل  الأدوي�����ة  م��ن  ف��اع��ل��ة 
ل��ع��اج الأم���را����س امل��ع��دي��ة ال��ت��ي ل تتفاعل مع 
الذي  ال�سوؤال  الأخ��رى.ك��ان  احليوية  امل�سادات 
ن�����س��اأ م��ن ه���ذا الك��ت�����س��اف: ك��ي��ف و���س��ل��ت هذه 
النائية  املنطقة  ه��ذه  اإىل  اخل��ارق��ة  امليكروبات 
الربوف�سورة  تفرت�س  ال�سمايل؟  القطب  م��ن 
روبرت�س وزماوؤها اأن ثمة طرقاً خمتلفة عدة 

احليوية  للم�سادات  املقاومة  ال�سالت  لبلوغ 
مكاناً بعيداً اإىل هذا احلد.

ت��و���س��ح ال��ربوف�����س��ورة روب��رت�����س: )ن�����س��اأت على 
الأرج������ح م���ن مم��ر���س��ات ت��ع��ر���س��ت م����رات عدة 
بهذه  احليوية.  امل�����س��ادات  م��ن  خمتلفة  لأن���واع 
املقاومة  ال�سالت  هذه  على  نح�سل  الطريقة 
جلوئنا  رغ��م  ت�ستمر  التي  احليوية  للم�سادات 

اإىل عاجات احللول الأخرية(.
حيث  امل��واق��ع  بع�س  يبعد  )ل  م���وؤك���دة:  ت��ت��اب��ع 
عن  ك��ث��رياً  نيودلهي  �سالة  جينة  على  عرثنا 
احتمال  ثمة  لذلك  الرئي�سة.  البحوث  قاعدة 
امل�سوؤول(.حتدد  الإن�����س��ان  ف�����س��ات  ت��ك��ون  اأن 
تكون  قد  اآخرين  م�سارين  اأي�ساً  الباحثة  ه��ذه 

انتقالها  �سلكتهما يف عملية  املقاومة  ال�سالت 
)م�ستعمرات  ع��رب  الأول  مم��اث��ل��ة.  اأم��اك��ن  اإىل 
الأماكن  يف  ان��ت�����س��رت  ال��ت��ي  املع�س�سة(  ال��ط��ي��ور 
عالية  مركزة  )ن�سباً  العلماء  فيها  لحظ  التي 
من هذه اجلينات(. والثاين عرب تنقات بع�س 
قد  التي  الثعالب،  مثل  ال�سغرية،  احل��ي��وان��ات 
تلتقط البكترييا من حفر املاء التي تت�ساطرها 

مع الطيور.
اأرادوا  اأخ���رى.  م�سكلة  ذل��ك  بعد  العلماء  واج��ه 
اأن يحددوا اأياً من اجلينات املقاومة للم�سادات 
يف  اأن��ه��ا حت���دث طبيعياً  اأي  احل��ي��وي��ة حم��ل��ي��ة، 
املنطقة، واأياً منها )انتقلت( اإىل منطقة القطب 

ال�سمايل من اأجزاء اأخرى من العامل.

ال�سفر  اأن  النا�س تخيلوا  الكثري من  اإن  �سارة روم��ريو  قالت 
اإىل الف�ساء �سي�سبح ن�ساطا روتينيا بعد الهبوط الأول على 
�سطح القمر يف عام 1969، وظنوا اأنهم �سيتمكنون من زيارة 
كواكب اأخرى يف نظامنا ال�سم�سي وحتى املغامرة يف الف�ساء 
بني النجوم مع بداية القرن احلادي والع�سرين. لكن ل�سوء 
وعلى  اليوم.  اإىل  التطلعات  اأي من هذه  تتحقق  احل��ظ، مل 
حقا  ال�سروري  من  كان  اإذا  عما  البع�س  يت�ساءل  النقي�س، 

اإجراء مزيد من الرحات الف�سائية ب�سبب كلفتها العالية.

اإنرتي�سنتي  ن�سرته جملة )موي  الكاتبة يف تقرير  واأ�سافت 
ب��خ��و���س مغامرة  ال�����س��غ��وف��ني  الأ���س��خ��ا���س  اأن  (الإ���س��ب��ان��ي��ة، 
ا�ستك�ساف الف�ساء يوؤكدون اأن هذه التجربة لها فوائد عملية 
يف جمالت مثل ال�سحة والتعدين وال�سامة. وقد مت تطوير 
قائمة طويلة من الأدوات لربنامج الف�ساء الأمريكي. لكن 
قبل  م��ن  م�سممة  منها  الكثري  تطبيقات  ال��واق��ع  يف  يوجد 
وكالة نا�سا، التي تبحث عن طرق لإعادة ا�ستخدام تكنولوجيا 

الف�ساء كمنتجات.
واأردفت الكاتبة اأن الهواتف الذكية، اإىل جانب الواقع املعزز، 
متثل طريقة رائعة لكت�ساف ال�سماء وعجائب الكون. وتعمل 
بطريقة  ال��ن��ج��وم  وم�����س��اه��دة  الفلك  علم  تطبيقات  معظم 
املواقع  نظام حتديد  با�ستخدام  موقعنا  فهي حتدد  مماثلة، 
امل��وج��ودة يف اجلهاز،  الإلكرتونية  والبو�سلة  اأ���س(  بي  )ج��ي 
توجيه  خ���ال  م��ن  بب�ساطة  ال��ك��ون  ب���روؤي���ة  ل��ن��ا  ي�سمح  مم��ا 
اأي اجتاه، بدل روؤيته  اللوحي يف  اأو جهاز احلا�سوب  الهاتف 

با�ستخدام معدات مهنية باهظة الثمن.

تطبيق نا�شا
)نا�سا(  والف�ساء  اجل��وي��ة  للماحة  الوطنية  الإدارة  توفر 
ومعلومات  الفيديو  ومقاطع  ال�سور  باأحدث  مليئا  تطبيقا 
الأخبار  من  الكثري  جانب  اإىل  بها،  تقوم  التي  املهمات  عن 
تلفزيون  اإىل  الو�سول  حتى  وتتيح  والتغريدات،  والق�س�س 

نا�سا. 
حوايل  من  يتكون  ب�سيطا  ت�سميما  نا�سا  تطبيق  وي�ستخدم 
ت�سعة مربعات مو�سوعة يف �سكل �سبكة على ال�سا�سة الرئي�سية 

للتطبيق.
جدا  ال�سهل  من  لذلك  املحتوى،  من  فئة  مربع  كل  وميثل 
النتقال اإىل املوا�سيع التي تهمك. وباإمكانك اأي�سا م�ساركة 
اأي حمتوى على مواقع التوا�سل الجتماعي بلم�سة واحدة، 
اأو حفظه با�ستخدام ميزة الإ�سارات املرجعية. وتعرف وكالة 
رائعة  خلفيات  ت�سكل  العميقة  الف�ساء  �سور  اأن  جيدا  نا�سا 
على  حفظها  للم�ستخدمني  تتيح  لذلك  الهواتف،  ل�سا�سات 

اأجهزتهم املحمولة.

تطبيق �شكاي ماب
قد يبدو هذا التطبيق مماثا لتطبيق خرائط غوغل �سكاي، 
ل�ستك�ساف  اأداة  ع��رب  ال�سماء  م�ساهدة  فر�سة  يتيح  ال���ذي 

الف�ساء اخلارجي.
على  ي�سهل  اأن  يف  التطبيق  هذا  اأن�ساأ  ال��ذي  الفريق  ويرغب 
امل�ستخدم مهمة التعرف على ال�سماء ليا. اإن تطبيق �سكاي 
ماب متوفر جمانا على متجر غوغل باي، ول يت�سمن اأي 
10 مايني �سخ�س.  اأك��رث من  بتنزيله  وق��ام  �سراء.  عملية 

البو�سلة  القيام به بعد تثبيته هو معايرة  واأول �سيء يجب 
على الهاتف املحمول.

ومن خال اتباع بع�س اخلطوات الب�سيطة، �سيكون التطبيق 
بتوجيه  ثم قم  ث��واين.  ب�سع  جاهزا لا�ستخدام يف غ�سون 
ال�سماء. وميكنك  ملعرفة ما يحدث يف  اأي مكان  اإىل  اجلهاز 
ال�سماوية لكت�ساف ما  الأج��رام  اأن��واع خمتلفة من  ت�سنيف 
ي�سار  على  املوجودة  الرموز  با�ستخدام  ب�سهولة  عنه  تبحث 

ال�سا�سة. وميكنك اأي�سا البحث عن كوكب اأو جنم معني.

تطبيق �شكاي فيو تريمينال اإليفني
ودليا  النجوم  مل�ساهدة  الأم��ث��ل  اخل��ي��ار  التطبيق  ه��ذا  يعد 
ل��ل��ت��ع��رف ع��ل��ى حم��ت��وي��ات ال�����س��م��اء. ي�����س��ت��خ��دم ���س��ك��اي فيو 
ال�سا�سات واأجهزة ا�ست�سعار خا�سة بالهاتف املحمول لتمكيننا 
من م�ساهدة ما يحدث يف ال�سماء عرب الواقع املعزز. باإمكاننا 
حتويل هواتفنا الذكية واأجهزة احلا�سوب اللوحي اإىل منظار 

للواقع املعزز لتحديد النجوم والكواكب والأبراج.
الأج�سام  م��ع��ل��وم��ات ح���ول  ف��ي��و  ���س��ك��اي  ي��ع��ر���س تطبيق  ك��م��ا 
اأي�سا وظيفة  املحددة والكواكب والأقمار ال�سناعية وي�سمل 
)ال�سفر عرب الزمن(، التي تتيح لنا روؤية ال�سماء كما لو كنا 
اأو كما �ستبدو يف امل�ستقبل، وذلك اعتمادا على ما  يف املا�سي 

يعرفه علم الفلك حول حتركات كل ج�سم.

تطبيق نايت �شكاي
يعترب تطبيق نايت �سكاي امل�سمم للهواتف التي تعمل بنظام 
الت�سغيل اأي اأو اأ�س ونايت �سكاي ليت على اأجهزة اأندرويد، 
بالكامل من نظام  ت�ستفيد  التي  التطبيقات  اأف�سل  من بني 
�سماوية  خ��ري��ط��ة  ي��وف��ر  ال���ذي  امل��ح��م��ول��ة،  الأج���ه���زة  ت�سغيل 
روؤية  للم�ستخدمني  وميكن  رائ��ع��ة.  بجوانب  امل��ع��زز  للواقع 
الآلف من النجوم والأقمار ال�سناعية والكواكب. وبالن�سبة 
مل�ستخدمي الهواتف التي تعمل بنظام اأي اأو اإ�س، وبدعم من 

�ساعة اأبل، �ستكون اخلريطة ال�سماوية يف معا�سمنا.
غوغل  خ��رائ��ط  لتطبيق  مم��اث��ا  ي��ب��دو  م��اب  �سكاي  تطبيق 
�سكاي الذي يتيح فر�سة م�ساهدة ال�سماء عرب اأداة ل�ستك�ساف 

الف�ساء اخلارجي )مواقع التوا�سل(

تطبيق �شتار ووك 2
ه��ذا التطبيق ه��و ع��ب��ارة ع��ن عينة م��ن جن��وم ال��واق��ع املعزز 
الذي يعر�س النجوم والكواكب املوجودة يف ال�سماء. يت�سمن 
املتعلقة  والأ�ساطري  التاريخ  التطبيق معلومات مف�سلة عن 
ع��ن عر�س  وال��ك��واك��ب، ف�سا  وال��ن��ج��وم  الأب�����راج  مبختلف 

لاإحداثيات لتكون مرجعا �سها.
الزمن(  لآلة  )امل�سابه  املوؤقت  التمرير  �سريط  لنا  و�سي�سمح 
من  اأي�سا  و�سيمّكننا  امل�ستقبل،  اأو  املا�سي  يف  ال�سماء  بروؤية 
وهذا  عنها.  التفا�سيل  املزيد من  ملعرفة  فردية  كائنات  مل�س 

التطبيق متاح على جميع اأجهزة اأندرويد واأي اأو اإ�س.

تطبيق �شكاي �شفاري
وهو  كبرية،  ب�سعبية  ويحظى  للغاية  مف�سل  التطبيق  ه��ذا 
متاح على اأجهزة اأندرويد واأي اأو اإ�س. ويحتوي �سكاي �سفاري 

ع��ل��ى ق��اع��دة ب��ي��ان��ات ث��ري��ة م��ن ال��ن��ج��وم وال��ك��واك��ب. ويوفر 
م�ساهد متحركة ملجموعة متنوعة من الظواهر، على غرار 
جانب  اإىل  مف�سلة،  وتقارير  النيزكي،  والنهمار  الك�سوف 
معلومات فلكية حول جمموعة كبرية ومتنوعة من الأجرام 

ال�سماوية.

تطبيقات.. متثل طريقة رائعة لكت�ساف ال�سماء وعجائب الكون

 )امليكروبات اخلارقة( هل تنهي ع�سر امل�سادات احليوية؟

بالن�شبة للكثري من الأ�شخا�س، تعد معرفة املزيد 
من خفايا الف�شاء اأمرا ممتعا. ورغم اأننا ل نزال 
غري قادرين على ق�شاء عطلة يف الف�شاء، فاإن ذلك 
املزيد  ملعرفة  الفر�س  من  العديد  وجود  ينفي  ل 
ميكن  الأخـــرى.  والــعــوامل  ال�شم�شي  نظامنا  عن 
القيام بذلك با�شتخدام بع�س التطبيقات املتاحة 

مل�شاهدة الكون.

يعرب الباحثون عن قلقهم من التطور والنت�شار ال�شريعني لـ)امليكروبات اخلارقة(، وهي بكترييا ل تتفاعل مع امل�شادات احليوية. 
اكت�شف العلماء للمرة الأوىل ميكروبات خارقة عنيدة يف منطقة نائية من دائرة القطب ال�شمايل يف الرنويج، وهم يخ�شون اأن 

ذلك ل يب�ّشر باخلري بالن�شبة اإىل م�شتقبل العالجات بامل�شادات احليوية.
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اأختار العمل ال�شينمائي بعناية �شديدة بحيث يكون مميزًا

جميلة عو�س: ل اأهتم كثريًا بح�سابات 
وم�سميات ال�سوق

ن�سيحة هند 
�سربي ملواجهة 

كورونا
لاآن يحاول م�ساهري الغرب وال�سرق تقبل واقع 

و�سرعة  بوح�سية  العامل  كورونا  فريو�س  اجتياح 
اخلا�س  راأي���ه  منهم  واح���د  ول��ك��ل  غ��ري��ب��ة،  قيا�سية 

كورونا"املعروف  "فريو�س  خطر  مواجهة  كيفية  يف 
التون�سية،  املمثلة  .فعلقت   "19 "كوفيد  با�سم  عاملياً 

هند �سربي، على انت�سار فريو�س "كورونا" امل�ستجد امل�سبب 
ملر�س "كوفيد19-"، وا�ستمرار تف�سيه حول العامل يف ح�سابها 

الثاين  اجل��زء  من  ال�سهرية  بجملتها  هند  .واكتفت  ال�سخ�سي 
اإ�سارة  يف  اح���ذر(،  ول��ك��ن  تخف  الأزرق(:)ل  )الفيل  فيلم  م��ن 
منها اإىل اأنها تن�سح جمهورها بعدم اخلوف من )كورونا(، مع 

�سرورة اأخذ الإجراءات الحرتازية الوقائية منه .
عام  لأح����داث  اأن جملتها ملخ�س  ���س��ربي  ه��ن��د  اع��ت��ربت  ك��م��ا 

. الآن  حتى   2020
ويعترب فيلم )الفيل الأزرق 2(، هو �ساحب اأعلى اإيراد يف تاريخ 
ال�سينما امل�سرية،بعد اأن بلغت اإيراداته يف �سباك التذاكر 100 

مليون جنيه م�سري يف عام 2019 .
و)الفيل الأزرق 2( من بطولة كرمي عبد العزيز وهند �سربي 
اأح��م��د م���راد، ومن  تاأليف  واإي���اد ن�سار، وه��و م��ن  ونيللي ك��رمي 

اإخراج مروان حامد .

اإميي طلعت زكريا : هذا الرجل 
الوحيد الذي مد يل يده

اإميي  امل�سرية  الفنانة  ك�سفت 
طلعت زكريا، عن فنان وحيد 
و�ساندها  ج��ان��ب��ه��ا  اإىل  وق���ف 
الفنان  وال����ده����ا  رح���ي���ل  ب��ع��د 
ط��ل��ع��ت زك���ري���ا. اإمي����ي طلعت 
زك����ري����ا، ن�������س���رت �����س����ورة لها 
غامن،  �سمري  ال��ف��ن��ان  ب��رف��ق��ة 
ال�سخ�سية  ���س��ف��ح��ت��ه��ا  ع���رب 
)كلمة  قائلة:  عليها  وعلقت 
غ��امن،  الراجل  �سمري  ح��ق  يف 
ال���ل���ي مديل  ال��وح��ي��د  ه���و  ده 
اإيده بعد وفاة بابا و�سمم اإين 
جنبه  بوقويف  و�سجعني  اأكمل 
امل�سرح، وده طبعاً  على خ�سبة 
مربيني  اإن����ه  ل��ي��ا  غري  ���س��رف 

من �سغري(. 
واأ�سافت: �سكراً يا اأ�ستاذ بجد 
��ن��ت ال��ع��ي�����س وامل��ل��ح وحبك  ���سُ
ل��ب��اب��ا اهلل ي��رح��م��ه م�����س كام 
حياتنا  يف  نعمة  يدميك  ربنا 
اأي�����س��ا  املنتج  اأن�����س��ى  م��ق��در���س 
اأ�ستاذ اأحمد الإبياري  العظيم 
دع��م��ه اأي�������س���اً ل��ي��ا األ����ف �سكر 
ي��ا اأ���س��ت��اذ واأك�����ون ع��ن��د ح�سن 

ظنك(. 
ت�سارك  زك��ري��ا،  طلعت  اإمي���ي 
ب���ط���ول���ة  يف  غ��������امن  �����س����م����ري 
يلعب(  مل��ا  )ال��زه��ر  م�سرحية 
مع �سريين، وطارق الإبياري، 
اإنتاج  ط��ارق  الإبياري،  اإخ���راج 

وتاأليف اأحمد الإبياري.
وقال الفنان �سمري غامن، عن 
ت��ر���س��ي��ح��ه لإمي�����ي: )اخ����رتت 
ل�سببني  ط��ل��ع��ت  ب��ن��ت  اإمي�����ي 
الإن�سان  ه���ذا  يف  ح��ًب��ا  الأول 
لأن���ه ط���وال ف��رتة عمله معي 
ال�سحك،  م����ن  ي���وت���ن���ي  ك�����ان 
حمتاجة  اأن����ه����ا  ع���ل���ى  ع������اوة 
زك���ري���ا  ط���ل���ع���ت  لأن  ل��ل��ع��م��ل 
�ساء  واإن  ���س��يء  ب���دون  تركهم 

اهلل هتكون كوي�سة(.  
يذكر اأن الفنان طلعت زكريا، 
رحل عن عاملنا يوم 8 اأكتوبر، 
ت��ع��ر���س��ه لزم����ة �سحية  ب��ع��د 
دخ�����ل ع���ل���ى اأث�����ره�����ا لإح�����دى 
وبها  اخل��ا���س��ة  امل�����س��ت�����س��ف��ي��ات 
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عاًما.

تنتمي اإىل عائلة فنية عريقة، ومنذ بدايتها يف م�شل�شل )حتت 
ال�شيطرة( يف العام 2015، لفتت الفنانة جميلة عادل 
ثابتة.  بخطوات  موهبتها  واأثبتت  الأنظار،  عو�س 

له:  حما�ستها  و���س��ب��ب  ث��ان��وي(  )ب��ن��ات  ع��ن  جميلة  ت��ق��ول 
املرحلة  يف  وال�سباب  البنات  ع��امل  يتناول  فيلم  )ت��ق��دمي 
ال�سيناريو  ع��ل��ّي  ُع��ر���س  رائ���ع���ة، وع��ن��دم��ا  ف��ك��رة  ال��ث��ان��وي��ة 
م هذا الدور من قبل، فال�سخ�سية  حتم�ست له، لأنني مل اأقدِّ
فيها الكثري من التحدي، ورغم تخويف من جت�سيدها ورد فعل 

اجلمهور حتديت نف�سي وقِبلت املغامرة(.
الدور  جت�سيد  على  وراه��ن��ت  �سكلي،  اأغ��ريِّ  اأن  )رف�سُت  تو�سح: 
العمل  ن��ال  ال�سديد،  الإره����اق  ورغ���م  ال�سخ�سية،  م��ف��ردات  واإب����راز 

اإعجاب اجلمهور(.
وذكية،  قوية  )بنت  ق��ال��ت:  اأدت��ه��ا  التي  )���س��ايل(  �سخ�سية  طبيعة  ع��ن 
تتمتع ب�سفات مميزة، حاولت اأن اأعتني بكل تفا�سيلها وطريقة الأداء، 
لأن ال�سخ�سية كتبها ال�سيناري�ست اأمين �سامة جيداً، وعندما قراأتها 
�سحيح،  اأداء  اإىل  ترتجم  اأن  فقط  وينق�سها  بدقة  مر�سومة  وجدتها 

ف�سنعت لها ماحمها(.
اأيام درا�ستي الثانوية لأمتكن من  اإىل  واأو�سحت )قررُت العودة بالذاكرة 
جت�سيد ال�سخ�سية ب�سكل �سحيح، كما تتبعت الفتيات وال�سباب يف الفرتة 
تكون  املرحلة، حتى  تلك  على  ط��راأ  ال��ذي  اجل��دي��د  اإىل  لأت��ع��رف  احلالية 

ال�سورة مواكبة للم�ستجدات(.
واأ�سافت: )تركيزي على التفا�سيل جعل الدور خمتلفاً وجنح مع 
جت�سيد  ه��و  واجهته  ال��ذي  ال�سعب  بينما  اجلمهور، 
تنتمي  التي  الفئة  لأن  عمرياً،  جت��اوزُت��ه  دور 
اإىل هذه املرحلة �سيكون حكمها قا�سياً يف 

كل احلالت(.
ال��ت��ي ُوجهت  الن���ت���ق���ادات  وع���ن 
اإعانه  ط��رح  بعد  للفيلم 
واتهامه  ال��رتوي��ج��ي، 
الف�سق  ب�����رتوي�����ج 
ر�����س����ال����ت����ه  واأن 
قالت  �سطحية، 
ج��م��ي��ل��ة وف���ق 
نت  بند ند ا (
ع����رب����ي����ة(: 
)مب�����ج�����رد 
ط����������������������رح 

الإعان فوجئت بتوجيه البع�س انتقادات للعمل مبالغ فيها، رغم اأن الفيلم ل يوجد فيه اأي �سيء 
يدعو اإىل الف�سق اأو اخلروج عن التقاليد، بدليل اأنه ح�سل على ت�سريح رقابي ي�سمح ملن هم يف �سن 
12 عاماً مب�ساهدته. اأما القول اإن ر�سالته �سطحية فهو غريب، لأن الفيلم يقدم ر�سالة مهمة ويف 

نف�س الوقت ب�سيطة وغري مبا�سرة(.
اإىل  بالإ�سافة  املفتي،  الغيطي وهدى  ميار  هنادي مهنى،  فيه  وي�سارك  الفيلم بطولة جماعية  يعد 

حممد ال�سرنوبي، فهل كانت هناك مناف�سة اأو تخوف من وجود العديد من الأبطال؟
م بطولة مبفردي، بل اأحب اأن اأناف�س واأجتهد  ترد جميلة: )املناف�سة �سرورية يف اأي عمل، لأنني لن اأقدِّ
ل�سالح العمل، واأن اأكون و�سط فريق من املتحم�سني، ففي هذه احلالة يخرج كل فنان اأف�سل ما لديه، 

و�سخ�سياً ا�ستمتعت بامل�ساركة مع هذه النخبة من النجوم(.
تقول:  لكنها  الفيلم،  بو�سرت  ت�سدرها  بعد  جلميلة  اأوىل  مطلقة  بطولة  الفيلم  اأن  البع�س  اعترب 
ر  اأو ت�سدُّ اأو اجلماعية  الثانية  اأو  املطلقة  البطولة  ال�سوق مثل  بح�سابات وم�سميات  اأهتم كثرياً  )ل 
نَّاع ال�سينما واملنتجون، ويهتم بها بع�س املمثلني،  املل�سقات الدعائية، فكلها م�سطلحات اأوجدها �سُ
لكن بالن�سبة اإيّل ل تهمني، ويعنيني اأكرث الدور واملحتوى والتاأثري وهل ما اأقدمه �سيكون نقلة يف 
اأو  ال��دور  الوحيد يف الختيارات ولي�س حجم  اأم جمرد حت�سيل حا�سل، هذا معياري  الفنية  حياتي 

ترتيب الأ�سماء(.
واأكدت جميلة )رف�سُت العديد من البطولت املطلقة يف ال�سينما والتلفزيون، لأنني �سعرُت اأنها لن 
ت�سيف اإيّل جديداً، بل على العك�س قد تكون خطوة غري حم�سوبة وحُتدث ردود فعل غري جيدة يل، 

خ�سو�ساً اأن الت�سرع يف البطولت نتائجه حتماً عك�سية(.
اإمام  حممد  ح�سني،  تامر  مثل  لنجوم  اأخ��رى  اأعمال  عر�س  مع  ثانوي(  )بنات  عر�س  يف  راأيها  عن 
ورانيا يو�سف قالت: )�سعدُت بنجاح الفيلم ومل اأخ�َس املناف�سة، لأن العمل خمتلف كلياً ورمبا جمهوره 
اأي�ساً خمتلف عن الأفام الأخرى، وكان حتقيقه اإيرادات كبرية خرباً �سعيداً لأ�سرة الفيلم، خ�سو�ساً 
ل�ست مهمومة مب�ساألة  فعلياً  لكنني  و�ساخن،  كبار ويف مو�سم مهم  اأف��ام جنوم  يناف�س  بالفعل  اأن��ه 

الإيرادات و�سباك التذاكر(.
تتابع )هناك اأفام حتقق اإيرادات كبرية ول تكون جيدة اأو موؤثرة فنياً ول ت�سيف اإىل املمثل، وبالن�سبة 

اإيّل يهمني فقط النجاح احلقيقي والتاأثري يف النا�س ولي�س الإيرادات التي ت�سعد املنتج اأكرث مني(.
اأحمد  ال�ساوي،  ر�سا، خالد  �سريين  )ال�سيف( مع  فيلم  اإىل م�ساركتها يف  ال�سابة  الفنانة  وتطرقت 
مالك، واإخراج هادي الباجوري، قائلة: )حتم�ست لهذا العمل، لأنه من تاأليف الكاتب اإبراهيم عي�سى، 
التي  اكت�ساف حقائق غري  اإىل  الإن�سان  يقود  واأن ذلك قد  البحث عن احلقيقة  وت��دور فكرته حول 

يعتقدها(.
�ساركت جميلة اأي�سا يف فيلم )�سبع الربمبة( مع الفنان رامز جال، وعنه قالت: )الفيلم كوميدي 
خفيف، قدمني ب�سكل جيد، وكنت اأمتنى اأن اأقدم عمًا من هذه النوعية، وا�ستمتعت بالعمل مع رامز 
الذي يحظى بجمهور كبري، كما قدمُت بع�س م�ساهد احلركة للمرة الأوىل، والعمل ككل خمتلف عن 

اأدواري ال�سابقة(.
بداأت جميلة، م�سريتها يف م�سل�سل )حتت ال�سيطرة( يف العام 2015، عن هذا العمل قالت: )ذهبت 
اأنني كنت  اأحد، وكان الدور �سعباً ومع جنوم كبار، واأعترب  اأن يعلم  لإج��راء اختبار كامريا من دون 
حمظوظة باأن يكون هذا الدور بداية انطاقتي الفنية، اإذ حّقق يل النجاح، ثم تاأكد النجاح يف فيلم 
)هيبتا(، لذلك مل ت�سغلني فكرة النت�سار بعد هذين العملني، واأحاول الرتكيز يف القيمة الفنية اأكرث 

من اأي �سيء(.
اأن زخم  الأم��ر  وك��ل ما يف  ذل��ك،  اأتعمد  التلفزيونية: )ل  ال��درام��ا  قلة م�ساركاتها يف  وت��ربر جميلة 
ال�سينما اأكرب، وُتعر�س عليَّ اأدوار مميزة ومتنوعة، بينما الدراما �سعبة وتتطلب جهداً اأكرب، ولذا 
اأختار العمل ال�سينمائي بعناية �سديدة بحيث يكون مميزاً، وحينما يتوافر ذلك اأوافق على العمل، 

ولكن لاأ�سف قد ل اأجد هذه النوعية من الأعمال التي اأمتنى امل�ساركة فيها(.
جميلة من اأ�سرة فنية، 

فوالدها املخرج عادل عو�س، ووالدتها الفنانة راندا وجدها الفنان الكوميدي الراحل حممد 
يف  ا�ست�سريه  ال��ذي  اأب��ي  خ�سو�ساً  بعائلتي  الفني  م�سواري  يف  )ت��اأث��رت  قالت:  عنها  عو�س، 
الكثري من الأمور، وكوين من عائلة فنية، فهذا جعلني اأكرث تفهماً لطبيعة الفن والتمثيل 

وتفا�سيل ال�سناعة.
 لكن اأ�سرتي ل تتدخل يف اختياراتي الفنية، وقد ير�سحون يل دوراً ل اأميل اإليه اأو العك�س، 

م اإل ما اأحبه ويوؤثر يّف فقط(. لكنني عموماً ل اأقدِّ

�شاركت يف اأفالم مميزة، منها )�شبع الربمبة(، )هيبتا(، )ال�شيف( و)لف ودوران(، بخالف دورها يف 
م�شل�شل )ل تطفئ ال�شم�س(.

اأخريا اأثارت الفنانة ال�شابة اجلدل بدورها يف فيلم )بنات ثانوي(، الذي يعر�س حاليًا بنجاح كبري، 
ويتناول ق�ش�شًا من حياة طلبة الثانوية.
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قواعد لتجّنب اخلالفات مع 
زوجك ب�ساأن تربية الأطفال

على  تنطبق متاماً  احلكمة  يف�سلون، هذه  واملنق�سمون  يفوزون،  املتحدون 
اأف�سل  اإىل  التو�سل  اإمكانية  يعني  زوج��ك  مع  فاحتادك  الأط��ف��ال،  تربية 
الف�سل  يعني  ون��اج��ح��ني، واخل���اف معه  اأ���س��وي��اء  اأط��ف��ال  لتن�سئة  ال��ط��رق 
لرتبية  واح��د  كفريق  زوج��ك  م��ع  العمل  عليِك  لهذا  الأط��ف��ال.  تربية  يف 
اأطفالكما، واأن تطّبقي القواعد اخلم�س التالية من اأجل جتّنب اخلافات 

ب�ساأن تربية الأطفال..

العري�سة اخلطوط  و�سع   -  1
هناك قيم اأ�سا�سية يجب اأن تتفقا على تعليمها لأطفالكما، هذه القيم تكون 
مبثابة اخلطوط العري�سة التي ل ميكن جتاوزها باأّي �سكل من الأ�سكال، 

وهي متثل موؤ�سر التوازن الذي ُيرجع اإليه عند حدوث خاف بينكما.
 

احلالية التحديات  ملناق�سة  بانتظام  اجللو�س   -  2
الأطفال يتطّورون، وتتطّور معهم م�ساكلهم وق�ساياهم، الأمر بحاجة اإىل 
متابعة دورية، واجتماع دوري مع زوجك من اأجل طرح التحديات اجلديدة 
ومعاجلة  اأطفالكما،  وت��ط��ّور  من��ّو  ب�ساأن  يجري  م��ا  ومتابعة  ومناق�ستها، 
زوجك  م��ع  منتظماً  م��وع��داً  ح���ّددي  ل��ذا  تتفاقم،  اأن  قبل  مبكراً  امل�ساكل 
اأعمالك حتى ل  اأطفالكما، و�سعي هذا املوعد على جدول  للحديث ب�ساأن 

تفّوتيه.
 

واحد  كفريق  اظهرا  اخلاف،  مع  حتى   -  3
اأمامهم،  الأط��ف��ال  ���س��وؤون  اأوًل ل ت�سمحي بحدوث ج��دال مع زوج��ك عن 
اخلافات  ه��ذه  ا�ستغال  اإىل  ويدفعهم  ب��ق��رارات��ك��م��ا،  الثقة  ي��زع��زع  ه��ذا 
والتاعب. ثانياً حتى اإن كان اخلاف م�ستمراً بينكما ب�ساأن اأمر ما يخ�س 
اأحد اأطفالكما، يجب اأن تخفي هذا اخلاف، وتظهرا اأمام الأطفال كفريق 
بالفعل، هذا يقّوي من قيمة  بينكما  القرار مّتفق عليه  اأن  لو  واح��د، كما 
قراراتكما يف عيون اأطفالكما، ويدفعهم اإىل احرتام هذه القرارات واللتزام 

بها.
 

اأطفالكما �سوؤون  وبني  الزوجية،  م�ساكلكما  بني  اف�سلي   -  4
قد يكون هذا خياراً �سعباً اأمام الآباء املطلقني خ�سو�ساً، لكن الف�سل بني 
م�سلحة  ت�سعان  اأنكما  يعني  اأطفالكما،  �سوؤون  وبني  اخلا�سة،  م�ساكلكما 
هذا  حتقيق  على  فاحر�سي  عليها،  وحت��اف��ظ��ان  اأعينكما،  اأم���ام  الأط��ف��ال 

الهدف، وحتّلي بال�سرب والهدوء واحلكمة.
 

فر�سة زوجك  امنحي   -  5
بطبيعة الأمر يكون دور الأم اأكرب يف حياة اأطفالها، لهذا فاإن اأحد اأدوارك 
الثانوية يكون اإتاحة الفر�سة لزوجك من اأجل تويّل بع�س الأمور، واتخاذ 
بع�س القرارات التي تخ�ّس الأطفال، حتى اإن كان لديِك بع�س العرتا�سات 
املقبولة، ميكنِك جتاهل الأمر وجتاوز هذه العرتا�سات، يف مقابل اإف�ساح 

املجال لزوجك لإبراز دوره كاأب.

الب�شر  مكفوف  كان  الذي  العربي  ال�شاعر  هو  • من 
ومع ذلك ا�شتطاع قتل اأحد اجلنود التتار؟ 

- جمال الدين ال�سر�سري.
ل�شقراط؟  تلميذا  كان  الذي  الفيل�شوف  هو  • من 

- اأفاطون 
يف  التوحيدي  حيان  اأبو  األفه  الذي  الكتاب  هو  • ما 

ال�شداقه وال�شديق؟ 
- ال�سداقه وال�سديق 

املعري؟  العالء  اأبو  ولد  • اأين 
- يف معرة النعمان يف �سوريا 

�شوقي؟  اأحمد  ال�شاعر  فيها  تعلم  التي  اجلامعة  هي  • ما 
- جامعة مونبلييه الفرن�سية 

ال�شجرة؟  طالع  يا  م�شرحية  �شاحب  العربي  الأديب  هو  • من 
- توفيق احلكيم 

اأو �سل�سية م�سبعة بالقار. وهو مادة �سلبة  • هل تعلم اأن ال�سفلت الطبيعي خليط موؤلف من مواد كل�سية 
خمتلف  يف  ال�سفلت  وي�ستخدم  مئوية.  و100°  مئوية   50° بني  تلني  ال�سواد  اإىل  �سارب  بني  ل��ون  ذات 

اأنحاء العامل لتعبيد ال�سوارع والطرقات. 
لعوامل  ومقاومته  املنخف�سة  كثافته  اإىل  نظراً  ج��داً.  �سلب  اأبي�س  معدن  هو  التيتان  اأن  تعلم  هل   •
التاآكل ي�ستعمل التيتان يف جمالت �سناعية خمتلفة: قطع للمحركات التوربينية النفاثة، قطع للطائرات 

وال�سواريخ وغريها، �سفائح واأ�ساك وق�سبان معدنية. 
النقي يف  الزئبق  ملاع �سائل عند درجة احلرارة الطبيعية. ي�ستعمل  اأبي�س  الزئبق هو معدن  اأن  • هل تعلم 
ال�سباكة. يحل  اأو كبديل لل�سمع يف  البارومرت...(  القيا�س )ميزان احل��رارة،  اأجهزة  اأو  الكهربائية  الأجهزة 

الزئبق عدداً من املعادن، وخ�سو�ساً الذهب والف�سة فيعطي ُملجمات ت�ستعمل يف جمالت عدة.
طبيعياً،  اإما  الأ�سجار(  )وخ�سو�ساً  النباتات  بع�س  تفرزها  متعادلة  لزجة  مادة  هو  ال�سمغ  اأن  تعلم  • هل 
واإما بتاأثري حالة مر�سية اأو عامل خارجي )�سق يف اجلذع، وجود طفيليات، جفاف اجلو(. ي�ستعمل ال�سمغ 
يف امل�ستح�سرات ال�سيدلية، ويف �سناعة مواد التجهيز والغراء والربنيق. وي�ستخدم ال�سمغ اأي�ساً يف الت�سوير 

الفوتوجرايف، ويف �سناعة الورق وتثبيت الألوان. 

عاقبة الغرور
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الكركم وال�شرطان
نبات  اأن ج��ذور  برازيلية  درا���س��ة  اأظ��ه��رت 
ال��ك��رك��م حت��ت��وي ع��ل��ى م��رك��ب مي��ك��ن اأن 
املعدة  �سرطان  من  الوقاية  على  ي�ساعد 

وعاجه.
ب��اح��ث��ون يف جامعتي  ال��درا���س��ة  واأج�����رى 
الربازيل،  الحت��ادي��ة يف  وب��ارا  باولو  �ساو 

ون�سرت يف جملة )اإيبيجونيمك�س( )Epigenomics(  العلمية.
واكت�سف الباحثون اأن مركب الكركمني يحدث تغيريات جينية توؤثر على 

بنية و�سامة اجلينوم يف العديد من الأورام، مبا يف ذلك �سرطان املعدة.
اأخرى  اأن ه��ن��اك م��رك��ب��ات  ال��ب��اح��ث��ون  ال��ك��رك��م��ني، وج���د  اإىل  وب��الإ���س��اف��ة 
مركب  مثل  ال�����س��رط��ان،  اأورام  مكافحة  يف  رئي�سيا  دورا  تلعب  اأن  ميكن 
العنب، و)كري�سيتني(  رئي�سي يف بذور  ب�سكل  املوجود  )كوليكال�سيفريول( 

الذي يتوافر يف التفاح والربوكلي والب�سل.
اأنه  اأرودا،  دي  ماريليا  الدكتورة  البحث  فريق  قائدة  عن  الدرا�سة  ونقلت 
ميكن لهذه املركبات الطبيعية اأن تقمع اجلينات املرتبطة بتطور �سرطان 

املعدة، عن طريق احلث على املوت املربمج للخايا ال�سرطانية.
للمركبات  لل�سرطان  امل�سادة  التاأثريات  لتو�سيح  الآن  نخطط  واأ�سافت: 
الن�سطة بيولوجيا، وامل�ستمدة من النباتات يف الأمازون، بهدف ا�ستخدامها 

يف امل�ستقبل يف الوقاية والعاج من �سرطان املعدة.

�شابط يف اإدارة حماية الغابات يحمل �شغري اإن�شان الغاب يف بيكانبارو ، بعد اأن مت اإنقاذه من حماولة تهريب 
با�شتخدام احلافالت بني املدن، كب�شائع. اأ ف ب

عندما اأ�سرقت �سم�س هذا ال�سباح ح�سر اإىل الغابة جمموعه من ال�سيادين يحملون �سباكهم ومعدادهم ل�سيد 
الذين ط��اروا يف كل مكان لتحذير من مل  واخ��رب رفاقه  الغراب لذلك فهرع  انتبه  الطيور واحليوانات وقد 

يروهم. 
الكبرية  ال�سغرية يف جحورها وبيوتها ومل يبق غري احليوانات  اختباأ كل طائر يف ع�سه واختفت احليوانات 
فقط، لكن جاءت احلمامة لت�سرخ وتخرب اجلميع ان ال�سيادين ل يريدون غري الطيور واحليوانات ال�سغرية 
الن  لكنهم  ل��اأب��د  يختبئوا  ان   ي�ستطيعوا  ل��ن  باأنهم  وف��ك��روا  اجلميع  خ��اف  هنا   .. الزينة  يف  لي�ستعملوها 

�سيحرت�سون حتى ي�سلوا معاً اإىل حل وعاد كل منهم اإىل خمبئه يف امان. 
اخذ ال�سيادون يف التجول هنا وهناك وهم يف عجب.. اين الطيور؟، اين احليوانات؟، هل لبد من ان نبحث 
داخل جتاويف الأ�سجار وننب�س اجلحور؟ ..هل هذا معقول، ب�سع طيور وحيوانات جتعلنا نتاأخر عن العودة 
لبيوتنا؟، هنا ويف هذا الوقت بالتحديد كان الطاوو�س املغرور املعجب بنف�سه قد ن�سى احليطة واحلذر وخرج 
وهناك  هنا  اي�ساً  ويجري  بل  بزهو  العالية  �سيحته  وي�سيح  العجيب  اجلميل  ري�سه  ين�سر  وه��و  مكمنه  من 
ليرتي�س ويحرك ذيله باألوانه اجلميلة الرباقة يف دلل.. فلمحه احد ال�سيادين و�سرخ يوجد هنا طاوو�س، اآه 

وقعنا على اجمل ما يف الغابه.. كم نحن يف حاجة اإىل هذا الطاوو�س، �سنجني من ورائه ثروة هيا... 
يف دقائق معدودة كان ال�سيادين قد التفوا حوله وا�ستطاعوا ان ياأ�سروا الطاوو�س املغرور وي�سعوه يف قف�س 

كبري �سخم وحملوه وذهبوا. 
من  حذرته  ذلك  ي�ستحق  انه  الغراب  فقال  الطاوو�س،  ال�سيادون  اختطف  رفاقي  يا  ت�سيح  احلمامة  خرجت 
اخلروج لكنه قال انه يريد ان ين�سر ذيله ويجفف ري�سه حتى ل يفقد رونق الوانه وها هو يدفع الثمن ب�سبب 

غروره . 
بقدر حزن اجلميع عليه، حزن الطاوو�س على نف�سه فقد حمله ال�سيادون اإىل مكان مغلق ل يجد فيه طيور 
اخرى ول حيوانات فقط ب�سر يتفرجون على ري�سه وذيله.. فظل حزيناً مهموماً ومر�س ب�سدة وت�ساقط ري�سه 
اجلميل ومل يبقى له ما يفتخر به لذلك حمله ال�سيادون بعد فرتة طويلة ليلقوا به يف الغابة ليموت هناك 
فهم يريدون طاوو�سا مكتمل اجلمال ولي�س طاوو�سا فاقداً للجمال وهناك عاد له بهاوؤه و�سحته بني ا�سدقائه 

واأحبائه ومل يفكر يف ن�سر ذيله اإىل ان اأح�س بالأمان. 

التفاح هو واحد من اأكرث الفواكه �سعبية، وذلك 
اإنها ثمرة �سحية ا�ستثنائية  ل�سبب وجيه، حيث 
غنية بالعديد من الفوائد املدعومة من الأبحاث 
. وفيما يلي 5 فوائد �سحية رائعة للتفاح جتعله 

يرتبع على عر�س الفواكه
للبوليفينول غني  م�سدر  التفاح   1-

على الرغم من اأن عامات التغذية ل تدرج هذه 
م�سوؤولة  اأنها  املحتمل  فمن   ، النباتية  املركبات 
وللح�سول  ال�سحية،  الفوائد  م��ن  العديد  ع��ن 
 ، ات��رك اجللد   ، التفاح  ا�ستفادة من  اأق�سى  على 
من  والعديد  الألياف  ن�سف  على  يحتوي  حيث 

البوليفينول.
الوزن لتخفيف  جيدا  يكون  قد  التفاح   .2

طرق،  بعدة  ال��وزن  فقدان  يف  ي�ساعد  قد  التفاح 
حمتواها  ب�سبب  خ��ا���س  ب�سكل  مت���اأ  اأن��ه��ا  ك��م��ا 

العايل من الألياف.
لقلبك جيدا  يكون  قد  التفاح   .3

على  يحتوي  التفاح  اأن  الأ�سباب  اأح��د  يكون  قد 
ال��ذي ميكن  النوع  وه��و   - للذوبان  قابلة  األياف 
اأن ي�ساعد يف خف�س م�ستويات الكولي�سرتول يف 
والتي   ، بوليفينول  على  اأنها حتتوي  كما  ال��دم، 

لها تاأثريات م�سادة لاأك�سدة.

ال�سكري مبر�س  الإ�سابة  خطر  يخف�س   .4
التفاح  تناول  الدرا�سات  العديد من  ربطت  وقد 
من  الثاين  بالنوع  الإ�سابة  خطر  انخفا�س  مع 
الكبرية  الدرا�سات  اإح��دى  ويف  ال�سكري،  مر�س 
بخف�س  مرتبًطا  ال��ي��وم  يف  تفاحة  ت��ن��اول  ك��ان   ،
ن�سبة خطر الإ�سابة بالنوع الثاين من ال�سكري 

مبعدل 28% .
اجليدة الأمعاء  بكترييا  يعزز   .5

ي��ح��ت��وي ال��ت��ف��اح ع��ل��ى ال��ب��ك��ت��ني ، وه���و ن���وع من 
اأنه  يعني  وه��ذا  حيوية،  كخايا  يعمل  الأل��ي��اف 

يغذي البكترييا اجليدة يف اأمعائك.

فوائد التفاح جتعله يرتبع على عر�س الفواكه


