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علماء يوؤكدون: الهواء يحمل فريو�س كورونا
ذكرت �صحيفة نيويورك تاميز، اأن مئات العلماء يقولون اإنهم خل�صوا 
الأ�صغر  اجل�صيمات  يف  امل�صتجد  كورونا  فريو�س  ب��اأن  تفيد  اأدل��ة  اإىل 
بالهواء ميكنه اأن ي�صيب الب�صر، م�صيفة اأنهم يدعون منظمة ال�صحة 

العاملية اإىل مراجعة اإر�صاداتها.
وقالت منظمة ال�صحة، اإن الفريو�س ينتقل يف الأ�صا�س من �صخ�س اإىل 
اآخر من خالل الرذاذ ال�صغري الذي يخرج من اأنف اأو فم ال�صخ�س 

امل�صاب عند التحدث اأو ال�صعال اأو العط�س.
وذكرت ال�صحيفة اأن 239 عاملاً من 32 دولة قدموا يف خطاب مفتوح 
للمنظمة يعتزمون ن�صره يف دورية علمية الأ�صبوع املقبل، اأدلة تظهر 

اأن اجل�صيمات ال�صغرية من الفريو�س قادرة على اإ�صابة الإن�صان.
ومل ترد منظمة ال�صحة العاملية على طلب لرويرتز للتعليق حتى الآن. 
وقال العلماء، اإن الهواء يحمل الفريو�س وينقل العدوى لالإن�صان عند 
الهواء  ب�صرعة يف  تنتقل  رذاذ كبرية  �صواء حملته قطرات  ا�صتن�صاقه 
داخل  نقطة  اآخ��ر  حتى  تطري  كثرياً  اأ�صغر  قطرات  اأو  العط�س،  بعد 
اأن  للفريو�س  ميكن  اأن��ه  على  الدلئل  اإن  قالت  املنظمة  لكن  غرفة. 
ينتقل عرب الهواء لي�صت مقنعة. ونقلت نيويورك تاميز عن الدكتورة 
بينيديتا اأجلرانزي، الرئي�صة التقنية للوقاية من العدوى يف املنظمة 
قولها: "يف ال�صهرين املا�صيني على وجه اخل�صو�س اأكدنا مراراً اأننا 
نعترب انتقال العدوى عرب الهواء اأمراً ممكناً، لكن ذلك غري مدعوم 

بالتاأكيد باأدلة ملمو�صة اأو حتى وا�صحة".

ن�ضائح ذهبية حلماية الأطفال من اأ�ضرار احلقائب 
ب�صبب  الأطفال  ظهور  على  جديدة  واأعباء  معاناة  تبداأ  الدرا�صة  مع 
احلقائب واملكاتب غري املنا�صبة؛ لذا يتعني على الآباء مراعاة بع�س 

النقاط املهمة عند اختيار احلقيبة واملكتب.
احلقيبة: اأو�صح الدكتور باتريك رايت�صه اأن احلقيبة املنا�صبة ينبغي 
وحتتوي  جيدا  مبطنة  تكون  واأن  الإم��ك��ان،  ق��در  بالظهر  تلت�صق  اأن 
النحناء  م��ن  الظهر  حلماية  وب��ذل��ك  عري�صني،  كتف  ح��زام��ي  على 

والتقو�س.
وين�صح طبيب العظام الأملاين اأي�صا ب�صراء احلقائب ال�صغرية ن�صبياً، 
ل�صمان عدم زيادة الوزن بها وت�صكيل �صغط زائد على الظهر ي�صبب 

له امل�صاكل.
اأن يتيح كالهما  اأهم �صيء هنا هو  اأن  اأو�صح رايت�صه  املكتب واملقعد: 
مع  بالتكيف  لهما  ي�صمح  مما  الرت��ف��اع،  حيث  من  التعديل  اإمكانية 
املكتب  الأطفال على  األ يجل�س  عام  ب�صكل  املهم  الطفل. ومن  حجم 

لفرتة طويلة؛ حيث ينبغي النهو�س والتحرك من اآن لآخر.
ويحذر رايت�صه من اأن ي�صع الطفل راأ�صه على يده، كما يحب العديد 
من الأطفال؛ فهذا الو�صع املائل يجهد الع�صالت والأقرا�س الفقرية 

والعمود الفقري باأكمله.

فوائد نوم الر�ضيع على بطنه .. تعرف عليها
الر�صيع  نوم  اإن  واملراهقني  الأطفال  لأطباء  الأملانية  الرابطة  قالت 
الع�صالت  تدريب  على  ي�صاعد  اإن��ه  ع��دة؛ حيث  فوائد  له  بطنه  على 
اأجل  واملهارات احلركية لديه، والتي يحتاجها الر�صع فيما يعد من 
اجللو�س واللتفاف. كما ت�صاعد و�صعية النوم على البطن يف جتنب 

ت�صوهات الراأ�س الناجمة عن النوم على الظهر.
من  الفرتة  يف  بطنه  على  بالنوم  للر�صيع  ال�صماح  للوالدين  وميكن 
عمر �صهر واحد اإىل 3 �صهور؛ حيث يبداأ الر�صيع خالل هذه الفرتة 

تطوير مهارة التحكم يف موؤخرة الرقبة.
الو�صعية على  الطفل يتخذ هذه  للوالدين جعل  البداية ميكن  ويف 
�صدرهم ملدة ترتاوح بني 3 و5 دقائق، مع زيادة املدة تدريجيا وتركه 

يتخذ هذه الو�صعية على ال�صرير.
البطن  على  النوم  و�صعية  اأثناء  م�صتيقظا  الطفل  يكون  اأن  وُيراعى 
يتخذ  اأن  يجب  بينما  ال��ي��وم،  يف  واح���دة  �صاعة  ع��ن  امل���دة  ت��زي��د  واأل 
الر�صيع و�صعية ال�صتلقاء على الظهر عند اخللود اإىل النوم، وذلك 

لتجنب خطر املوت املفاجىء.
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حفلة وحيدة بال جمهور 
�ضمن مهرجانات بعلبك 

�صعت "مدينة ال�صم�س" بعلبك غناء وفرحا م�صاء الأحد املا�صي خالل حفل 
مو�صيقي �صخم من دون جمهور هو الوحيد لهذا العام يف اإطار املهرجان 
اللبناين العريق، يف حدث يرتدي رمزية كبرية يف ظل اأزمة غري م�صبوقة 

ت�صهدها البالد.
التلفزيونية  املحطات  اللبنانيون عرب  تابع  الوقت،  �صاعة من  وعلى مدى 
عنوان  حملت  ال��ت��ي  احلفلة  ه��ذه  الجتماعي  التوا�صل  وو���ص��ائ��ل  املحلية 
الوطنية اللبنانية  الفيلهارمونية  الأورك�صرتا  ال�صمود" واأحيتها  "�صوت 

بقيادة املاي�صرتو هاروت فازليان.
وتوزع اأكرث من 150 م�صاركا بني عازفني ومغني كور�س على اأرجاء باحة 
معبد باخو�س يف القلعة الرومانية املدرجة على قائمة اليون�صكو للرتاث، 
فر�صه  ال��ذي  اجل�صدي  التباعد  مقت�صيات  على  كبرية  بدرجة  حمافظني 

تف�صي فريو�س كورونا امل�صتجد.
م�صرحية  وم�صهدية  مانغي  لوي  جان  توقيع  من  لفتة  �صينوغرافيا  ويف 
متقنة راعت خ�صو�صية املوقع التاريخي ورمزيته، حتّلق امل�صاركون داخل 
املعبد الروماين �صمن حلقة دائرية مع هالة نور مبا ي�صبه �صم�صا �صاطعة 

بخيوط ذهبية يف قلب "مدينة ال�صم�س".
كذلك تنقل امل�صاهدون مع الكامريا بني زوايا معبد باخو�س الذي اأ�صيئت 
اأعمدته باألوان خمتلفة طغى عليها الأحمر، مع اإخراج تلفزيوين ا�صُتخدمت 
اأظهرت  اأحدث التقنيات الب�صرية مبا ي�صمل خ�صو�صا لقطات جوية  فيه 
اأدراجها كبار الفنانني يف لبنان والعامل  القلعة التاريخية التي وقف على 

منذ انطالق مهرجانات بعلبك قبل اأكرث من �صتة عقود.

بريطانيا ت�ضخ ملياري 
دولر يف قطاع الفنون 

بوري�س  ال��ربي��ط��اين  ال����وزراء  رئي�س  ق��ال 
نحو  �صت�صتثمر  بريطانيا  اإن  جون�صون 
الثقافية  امل��وؤ���ص�����ص��ات  يف  دولر  م��ل��ي��اري 
جائحة  اأ�صابته  قطاع  مل�صاعدة  والفنية 
العام  ال���ع���زل  واج���������راءات  كوفيد19- 
الأوبرا  ودور  امل�صارح  واأ�صبحت  بال�صلل. 

و�صركات الباليه بال جمهور منذ �صهور.
اأن���ه مي��ك��ن للمتاحف  وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن 
ودور ال�صينما ا�صتئناف ن�صاطها باإجراءات 
تباعد اجتماعي �صارمة يف اأحدث تخفيف 
ل��ل��ع��زل ال��ع��ام ب����داأ ي���وم ال�����ص��ب��ت م��ا زالت 
اإق��ام��ة حفالت  ع��دم  الإر����ص���ادات تفر�س 

مبا�صرة يف امل�صارح اأو قاعات املو�صيقى.
اأزم��ة وجودية لكثري  اإىل خلق  واأدى هذا 
م��ن ه���ذا ال��ق��ط��اع ال���ذي ك���ان وا���ص��ح��ا يف 

دعوة احلكومة للح�صول على دعم.
املبلغ  "هذا  اإن  ب��ي��ان  يف  جون�صون  وق���ال 
اأجل  م��ن  القطاع  حماية  على  �صي�صاعد 
ت�صتطيع  اأن  و���ص��م��ان  امل��ق��ب��ل��ة  الأج���ي���ال 
اجلماعات واملنتديات الفنية عرب اململكة 
العاملني يف  ودع��م  ال�صتمرار  املتحدة يف 
زال���ت مغلقة  م��ا  اأب��واب��ه  اأن  رغ��م  القطاع 

و�صتائره م�صدلة".

كيف ميكنك اإجراء مكاملة 
جمانية من هاتفك �ص 23

اأف�ضل زيت طهي للتخفيف 
من التهاب املفا�ضل

اأن  امل��ف��ا���ص��ل ه��و ح��ال��ة �صائعة مي��ك��ن  ال��ت��ه��اب 
ويقول  الأع��م��ار،  الب�صر من جميع  على  توؤثر 
اخلرباء اإن زيت الزيتون هو اأف�صل زيت طهي 

للتخفيف من اأعرا�س هذا املر�س.
اإىل عدد  امل��ف��ا���ص��ل  ال��ت��ه��اب  ي����وؤدي  اأن  ومي��ك��ن 
م��ن الأع��را���س امل��وه��ن��ة، ال��ت��ي ي��رغ��ب املر�صى 
بتجنبها، وعادة ما ت�صبح هذه الأعرا�س اأكرث 

�صوءاً عند تنفيذ املهام والأعمال اليومية.
يف  الب�صيطة  التغيريات  لبع�س  ميكن  ولكن، 
ت�صاعد  اأن  الغذائية،  وال��ع��ادات  احلياة  اأمن��اط 
ع��ل��ى م��ن��ع وال��ت��خ��ف��ي��ف م���ن اأع���را����س التهاب 

امل��ف��ا���ص��ل، واأح����د اأ���ص��ه��ل ه���ذه ال��ت��غ��ي��ريات هي 
ا�صتخدام زيت الزيتون بانتظام يف الطهي.

وي�صكل زيت الزيتون جزءاً من النظام الغذائي 
اأنه  ُيعتقد  وال���ذي  ع��امل��ي��اً،  ال�صهري  املتو�صطي 
التهاب  اأع��را���س  م��ن  التخفيف  على  ي�صاعد 
حماربة  يف  ه��ام��اً  دوراً  يلعب  ف��ه��و  امل��ف��ا���ص��ل، 

التهابات اجل�صم.
اأي�����ص��اً على  وحت��ت��وي حمية ال��ب��ح��ر امل��ت��و���ص��ط 
واخل�صروات،  وال��ف��واك��ه،  الزيتية،  الأ���ص��م��اك 
�صحيفة  ب��ح�����ص��ب  ال���ب���ق���ول،  اإىل  ب���الإ����ص���اف���ة 

اإك�صربي�س الربيطانية.
اأو  ع��دم وج��ود وجبات طعام  الرغم من  وعلى 
اإل  املفا�صل،  التهاب  لعالج  غذائية  مكمالت 
اأعرا�صهم  اأن  ي��ج��دون  الأ���ص��خ��ا���س  بع�س  اأن 

تتح�صن نتيجة لتغيري نظامهم الغذائي.

 قل ال 
اأُجريت درا�صات طويلة يف جميع اأنحاء الحتاد الأوروبي 
هو  ال��غ��ر���س  الأط���ف���ال.  فيها  ين�صاأ  ال��ت��ي  البيئة  لبحث 
الحتاد  يف  املراهقني  بني  املتزايدة  ال�صمنة  اأ�صباب  فهم 
الوحيدة  ال��ط��ري��ق��ة  اأن  ال���درا����ص���ات  ك�����ص��ف��ت  الأوروب�������ي. 
بالأمرا�س  ل��الإ���ص��اب��ة  ال��ت��ع��ر���س  م���ن  ط��ف��ل��ك  حل��م��اي��ة 
القلبية وال�صمنة وال�صكري والكبد الدهني هي اأن ترف�س 
م�صببات تلك الأمرا�س، لذلك ل ترتدد يف رف�س بع�س 
الأمور التي يطالبك بها طفلك، اإذ ميكنك اأن تقول بكل 
اأ�صبح ابنك ي�صتخدم  اإذا  ". على �صبيل املثال  "ل  و�صوح 
الأجهزة اللكرتونية ب�صكل مبالغ فيه، اأو يتناول الكثري 
غري  الأطعمة  اأو  ال�صكولتة،  اأو   البطاط�س  رقائق  من 

ال�صحية، فقل له بكل حزم "ل ".

امل�ساواة
يجب اأن يعتاد الطفل على امل�صاواة بني الذكور والإناث، 
يعاين  ك��ب��رية  نف�صية  م�صاكل  تخلق  بينهما  فالتفرقة 
وتن�صح  العمر.  من  متقدمة  مراحل  يف  اجلن�صني  منها 
ديويكار - والتي ح�صلت على لقب واحدة من اأقوى 50 
�صخ�صية يف الهند ملجلة بيبول الأمريكية عام -2012 
عند  للمراأة  التقليدية  النظرة  على  الق�صاء  يجب  اأن��ه 
الرجل يف بع�س ال��دول، والتي حت�صرها يف �صكل املربية 
اأن  يجب  ال�صغر  فمنذ  املنزلية.  الأع��ب��اء  بكل  والقائمة 
�صقيقاتهم  اأو  اأمهاتهم  م�صاعدة  الذكور   الأطفال  يتعلم 
من الإناث حتى يقدر ويحرتم املراأة وي�صعر بامل�صاواة بني 

اجلن�صني.

تعليم الطهي
يرى خرباء التغذية يف خمتلف الدول يف العامل �صرورة 
م�صاركة الأطفال يف الطهي عند بلوغهم 4 �صنوات، واأن 
مهارة  الطهي  الدرا�صي.  املنهج  من  ج��زًءا  الطهي  يكون 
ت�صتمر مع الأطفال طيلة حياتهم وتعلمهم العتماد على 

النف�س وتعطي جماًل لإب��داع الطفل يف ابتكار الأطعمة 
املختلفة ذات املذاق املحبب له. الطهي هنا يعني الطهي 
ال�صحي وتركيب املكونات الغذائية املفيدة للطفل، ولي�س 

طهي الوجبات الد�صمة واملقلية التي تدمر �صحته.

القراءة   
من الأمور التي يجب اأن يعتاد عليها ال�صغار هي القراءة، 
خا�صة مع اقرتاب العطلة ال�صيفية التي متثل وقًتا رائًعا 
اإرين روبلز على القراءة ملدة  لال�صتمتاع بالكتب. ت�صجع 
القيام  والأم���ه���ات  ل��الآب��اء  "ميكن  ي��وم��ي��اً:  دقيقة   30
برحالت اإىل املكتبة املحلية اأو ت�صجيع الطفل على قراءة 
الق�صة".  يف  لراأيهم  ملخ�س  وكتابة  يحبها  التي  الكتب 
القوة  م��ن  حت�صن  اأن  �صاأنها  م��ن  الأن�����ص��ط��ة  ه��ذه  وم��ث��ل 

الذهنية والع�صبية للطفل، كما يرى خرباء الرتبية. 

النوم اأولوية
ال���ن���وم يومًيا  م���ن  ���ص��اع��ة   12-10 ب����  الأط���ب���اء  ي��و���ص��ي 
ل��الأط��ف��ال ال��ذي��ن ت���رتاوح اأع��م��اره��م ب��ني 5-12 �صنة و 
دوًرا  يلعب  فالنوم  للبالغني.  الليلة  يف  �صاعات   8-7
والتمثيل  ال�صحي  املناعة  نظام  على  احلفاظ  يف  حا�صًما 
الأخرى.  احليوية  والوظائف  والذاكرة  وامل��زاج  الغذائي 
مب�صاهدة  لالأطفال  ال�صماح  بعدم  اخل���رباء  ين�صح  كما 
مبا�صرة  ال��ن��وم،  قبل  الفيديو  األ��ع��اب  ممار�صة  اأو  التلفاز 

نظراً لتاأثريها ال�صديد على عملية النوم العميق.

اللعب مع االأطفال
 قد يكون اللعب هو اأف�صل طريقة ملنع ال�صمنة يف مرحلة 
اأطفالك  م��ع  للعب  وق��ت  حتديد  خ��الل  فمن  الطفولة. 
واحليوية  ال��ن�����ص��اط  ع��ل��ى  حت�صل  ال��ي��وم��ي��ة،  ح��ي��ات��ك  يف 
بالإ�صافة اإىل حت�صن احلالة النف�صية للطفل الذي ي�صعر 
باقرتاب الوالدين مل�صتوى تفكريه وم�صاركتهما له حتى 

يف اأب�صط الأمور.

عليك احلذر!
بال�صتيكية  باألعاب  الت�صلية  يحبون  الأطفال  من  الكثري 
اأثناء ال�صتحمام. لكن درا�صة حديثة دقت ناقو�س اخلطر 
�صحة  على  البال�صتيكية  الألعاب  هذه  اأ�صرار  بخ�صو�س 

الأطفال خالل ال�صتحمام. كيف ذلك؟
اأجرى علماء من الوليات املتحدة و�صوي�صرا اختبارا على  
اأثناء  الأط��ف��ال  بها  يلعب  بال�صتيكية  لعبة  ع�صرة   ت�صع 
هذه  م��ن  امل��ائ��ة  يف  ثمانني  اأن  اإىل  وخل�صوا  ال�صتحمام  
اللعب حتتوي على بكترييا واأن اأكرث من ن�صفها يحتوي 
على فْطريات ت�صكل خطرا على �صحة الطفل، ح�صب ما 

جاء يف موقع "�صبيغل اأولين" الأملاين.
يف  للتكنولوجيا  ال��ف��ي��درايل  املعهد  م��ن  الباحثون  وق���ام   
زيوريخ وجامعة اإلينوي الأمريكية بو�صع األعابا جديدة يف 
مياه نظيفة واأخرى م�صتعملة يف مياه ا�صتحمام اأخرى بها 

بقايا �صابون  وعرق ج�صم الإن�صان.
التي خ�ص�صها  امل��دة  وه��ي  اأ�صبوعا،  ع�صر  اأح��د  م��رور  بعد 
ال��ب��اح��ث��ون ل��ه��ذه ال��درا���ص��ة، ق���ام ال��ف��ري��ق ال��ع��ل��م��ي بقطع 
الألعاب اإىل ن�صفني ملعاينتها جمهريا. واأظهرت النتيجة 
اأن جميع األعاب ال�صتحمام اأ�صبحت مليئة بالبكترييا، واأن 

بن�صبة البكترييا اأعلى بالن�صبة لالألعاب القدمية.
 NPJ Biofilms" ون�صر الباحثون يف املجلة العلمية 
ماليني   5 ب��ني  م��ا  اأن   "and Microbiomes
و73 مليون من البكترييا الت�صقت ب�صنتيمرت مربع من 
اجلدار الداخلي لألعاب ال�صتحمام ما يجعلها فعال خطرا 

ي�صر ب�صحة الطفل.
اأنه  يعرفون  الوالدين  معظم  اأن  اأي�صا  الدرا�صة  يف  وج��اء 
منها  يخرج  ال�صتحمام  لعبة  على  الطفل  ي�صغط  عندما 
الفريو�صات  ع��امل  وق��ال  بنيا.  لونه  يكون  م��ا  غالباً  م��اء، 
ي��ق��وي جهاز  ق���د   اإن ذل���ك  امل��ج��ه��ري��ة ف��ري��دري��ك هامي�س 
املناعة ومن ثم يكون اإيجابيا اإىل حد ما، لكنه ميكن اأي�صا 
اجلهاز  يف  م�صاكل  اأو  والأذن  ال��ع��ني  يف  تهيجا  ي�صبب  اأن 

اله�صمي، كما جاء يف موقع "دي فيلت" الأملاين.

�ضتائر ذكية تعمل 
بالأوامر ال�ضوتية

للمفرو�صات،  اإيكيا  �صركة  ط��ورت 
ا�صم  عليها  اأط��ل��ق��ت  ذك��ي��ة  �صتائر 
من  اأ���ص��ع��اره��ا  ت��ب��داأ  “فريتور” 
وت���دع���م  ف����ق����ط،  دولراً   129
عرب  ال�����ص��وت��ي��ة  التحكم  عنا�صر 

�صريي واأليك�صا وم�صاعد غوغل.
الذكية  ف��ريت��ور  �صتائر  وت��ت��وف��ر 
خمتلفة،  اأح��ج��ام  ثمانية  يف  الآن 
الذي  احلجم  عن  النظر  وبغ�س 
حت��ت��اج��ه، ���ص��ت��اأت��ي ال�����ص��ت��ارة التي 
ت�صرتيها مع قما�س تعتيم رمادي 
�صناعي.  م��ع��دين  ومظهر  ب��اه��ت 
كما �صتاأتي كل �صتارة فريتور مع 
بطارية ليثيوم اأيون قابلة لإعادة 
ال�����ص��ح��ن، وج��ه��از حت��ك��م ع��ن بعد 

ل�صلكي، واأقوا�س تثبيت.
املعتمة،  ال�����ص��ت��ارة  تثبيت  مب��ج��رد 
Micro- ك���اب���ل  ���ص��ت�����ص��ت��خ��دم 
لإعطاء البطارية  املرفق   USB
ث��م ق��م بو�صعها  ���ص��ري��ع��اً،  ���ص��ح��ن��اً 
عند  ال�����غ�����الف.  يف  م���ك���ان���ه���ا  يف 
ه������ذه ال���ن���ق���ط���ة، ���ص��ت��ت��م��ك��ن من 
الأزرار  م���ن  زوج  ع��ل��ى  ال�����ص��غ��ط 
غ����ري ال���وا����ص���ح���ة ع���ل���ى ال������ربوز 
لتحريك ال�صتارة لأعلى ولأ�صفل. 
ق���م ب��ت��و���ص��ي��ل م��ك��رر اإ�����ص����ارة من 
اإق���ران  م��ن  و�صتتمكن  قطعتني، 
وح����دة ال��ت��ح��ك��م ال��ال���ص��ل��ك��ي��ة مع 

�صتائرك اأي�صاً. 
ب��ال��ن�����ص��ب��ة ل��ع��ن��ا���ص��ر ال��ت��ح��ك��م يف 
اإىل  �صتحتاج  وال�صوت،  التطبيق 
 Ikea's Tradfri ت��و���ص��ي��ل 
التوجيه  ب��ج��ه��از   Gateway
ب��ي��ع��ه ب�صكل  ي��ت��م  ب����ك.  اخل���ا����س 
دولراً،   35 م���ق���اب���ل  م��ن��ف�����ص��ل 
 Philips م��ث��ل  وي��ع��م��ل مت��ام��اً 
اإ��������ص�������ارات  وي������رتج������م   ،Hue
اأ�صواء  تر�صلها  التي   Zigbee
Tradfri اخلا�صة بك و�صتائر 
فريتور اإىل �صيء ميكن ل�صبكتك 
تطبيق  يت�صمن  فهمه.  املنزلية 
حتكم  عنا�صر  اأي�صاً   Tradfri
مل����ك����ربات ال�������ص���وت ال���ذك���ي���ة من 

اإيكيا.
من خالل تثبيت كل �صيء ب�صكل 
�صحيح، �صتتمكن من رفع وخف�س 
 Android ال�صتائر من جهاز
برجمة  اأي�صاً  ميكنك   .iOS اأو 
وفقاً  واإغالقها  لفتحها  �صتائرك 
جل���دول زم��ن��ي م��وؤمت��ت. والأه���م 
التطبيق  ي����خ����ربك  ذل�������ك،  م����ن 
الأق�صى  احل���د  حت��دي��د  ب��ك��ي��ف��ي��ة 

لطول التمدد لكل �صتارة.

هذه الن�ضائح من اأجل حياة �ضحية اأف�ضل لأطفالنا

اأطفالنا هم ثروتنا واال�ستثمار احلقيقي لنا، لذا فاحلفاظ على �سحتهم 
مع  لها  نتعر�ض  التي  امل�سكالت  مواجهة  يف  ي�ساعد  والنف�سية  البدنية 
منوهم. فما هي ن�سائح اخلرباء النف�سيني حلماية االأطفال ورعايتهم 

باأف�سل الطرق؟
مبنا�سبة اقرتاب ف�سل ال�سيف وانتهاء مو�سم 

الدرا�سة يف خمتلف الدول، تنظم املوؤ�س�سات 
التعليمية والرتفيهية العديد من االأحداث 

اأوق��اٍت  لق�ساء  واالأب��ن��اء  االآب��اء  جتمع  ايل 
مركز  يف  وبالتحديد  ومفيدة،  ممتعة 

�سانت ماري الطبي بالواليات املتحدة. 
وتقدم خبريتان، هما روجوتا ديويكار، 

اإحدى اأ�سهر اأخ�سائي التغذية يف الهند، 
يف مقال لها على موقع فيت "ذا كونت" املهتم 

مديرة  روبلز،  واإري��ن  واالأط��ف��ال،  بال�سحة 
اأحد الربامج التعليمية والرتفيهية لالأطفال 

تريبيون"،  "�سيكاغو  على  مقال  يف  اأمريكا،  يف 
جمموعة من الن�سائح، نختار منها �ستة:
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�ش�ؤون حملية

�سمن براجمها لرعاية احليوانات امل�سادرة 

حديقة احليوانات بالعني تقدم التاأهيل والتعزيز ال�ضلوكي الإيجابي للفهود وفق اأعلى املعايري

�ضرطة اأبوظبي تنظم ور�ضة عمل »عن بعد« حول ا�ضتمرارية الأعمال 

ت الدائم« رواق الفن بجامعة نيويورك اأبوظبي يعلن عن اإطالق اأر�ضيفه الرقمي الرابع مبعر�س »املوؤقَّ

املخدرات اإدمان  حول  اأ�سئلة   8 مع  متفاعل  األف   44

ن�ضف مليون م�ضاهدة مل�ضابقة حماية الدويل على ان�ضتغرام �ضرطة دبي

•• العني - الفجر 

والتعزيز  ال��ت��اأه��ي��ل  ت��ق��دمي  يف  خلططها  ا���ص��ت��ك��م��ال 
ال�����ص��ل��وك��ي ل��ل��ح��ي��وان��ات امل�������ص���ادرة؛ ت��وا���ص��ل حديقة 
والبيطري  البيئي  الدعم  برامج  بالعني  احليوانات 
موؤخرا  احلديقة  ا�صتقبلتها  التي  للفهود  والغذائي 
حماولة  اثناء  م�صادرتها  بعد  املخت�صة  اجلهات  من 

متريرها عرب احلدود الإماراتية ال�صعودية.
وقال ميا�س اأحمد القرقز مدير ق�صم رعاية احليوانات 
مرحلة  قطعنا  لقد   " بالعني  احليوانات  حديقة  يف 
توفري  حيث  من  امل�صادرة  الفهود  مع  ج��دا  متقدمة 
ال�صلوك  وحتفيز  الأ�صلية  ملوائلها  املطابقة  البيئة 
الطبيعي لديها من الناحية الف�صيولوجية والذهنية 
التي  الو�صائل  اأه��م  من  وهي  والبيطرية،  والغذائية 

ن�صتخدمها لرفاه احليوانات يف حديقتنا."
  2019 امل��ا���ص��ي  ال���ع���ام  ب���داأن���ا خ���الل  "لقد  واأ����ص���ار 
ا�صتهدف  احل��ي��وان��ات  ل��ت��دري��ب  متكامال  ب��ران��اجم��ا 
يف  املرحلة الأوىل ع��ددا من الن��واع املختارة كان يف 
مقدمتها الفهود ، يهدف اإىل تعزيز ال�صلوك الإيجابي 
لدى هذه الأنواع وت�صهيل عمل مالحظي احليوانات 
وتطويرال�صلوك  وال���رع���اي���ة  ال��ت��ع��ام��ل  يف  ال��ي��وم��ي 
التفاعلي الطبيعي لديها، وي�صم الربنامج بالإ�صافة 
الأف��ري��ق��ي��ة والبطاريق  ال���ك���الب  م����ن   ك���ل  ل��ل��ف��ه��ود 

والغوريال والذئاب العربية."

عملنا  " لقد  احليوانات  رعاية  ق�صم  مدير  واأ���ص��اف 
على دمج الفهود مع قرنائهم من احليوانات الخرى 
الب�صر  تواجد  على  لالعتياد  وتدريبهم  احلديقة  يف 
حولهم وكان من التجارب التي تدربت عليها الفهود 

ولقت رواجا لفتا لدى الزوار؛ جتربة �صباق الفهود 
ال��زوار احليوان الأ�صرع على وجه  التي ي�صاهد فيها 
120 كم يف ال�صاعة مب�صاركة  الأر���س يعدو ب�صرعة 
الرعاية  وال�صقور". وعلى �صعيد  ال�صلوقية  الكالب 

على  بالعني  احل��ي��وان��ات  حديقة  حت��ر���س  ال��غ��ذائ��ي��ة 
تطبيق اأعلى معايري اجلودة وال�صالمة الغذائية من 
وان�صاء مرافق خا�صة  املنتجات  اأف�صل  توفري  خالل 
لتح�صري وتخزين وتوزيع الغذية وتطوير اجلداول 
الف�صيولوجية  املتطلبات  م��ع  يتوافق  مب��ا  الغذائية 
وكميات الطاقة التي يحتاجها كل فهد ح�صب عمره 
ون�صاطه، فاحلديقة توفر ما يزيد عن 200 �صنف 
من اأجود اأنواع اخل�صار والفواكه واللحوم والأع�صاب 
والأع������الف. و���ص��م��ن ب��راجم��ه��ا ال��ب��ي��ط��ري��ة حر�صت 
احلديقة على توفري الرعاية الطبية الالزمة للفهود 
فوز  احلديقة  قامت  حيث  مبا�صرة  م�صادرتها  منذ 
من  والتاأكد  ال�صحي  احلجر  يف  بو�صعها  ا�صتالمها 
خلوها من المرا�س حفاظا على �صالمتها و�صالمة 
امل��وظ��ف��ني واحل��ي��وان��ات الخ����رى، ب��ال���ص��اف��ة لتلقي 
ا�صتقرارها  على  للحفاظ   والتطعيمات  الفحو�صات 

ال�صحي.
و�صمن  بالعني  احليوانات  حديقة  ان  بالذكر  جدير 
 2020 الراأ�صمالية  م�صاريعها  من  الثانية  احلزمة 
%63 من م�صروع مركز رعاية وتاأهيل  اأجنزت  قد 
احل��ي��وان��ات امل�����ص��ادرة واخل���ط���رة امل��خ�����ص�����س لإي����واء 
احل��ي��وان��ات ال��ربي��ة اخل��ط��رة وامل�����ص��ادرة م��ن ال�صكان 
الرعاية  ت��ق��دمي  و  اأح��ج��ام��ه��ا  و  اأن��واع��ه��ا  مبختلف 
امل��ن��ا���ص��ب��ة ل��ه��ا و اإع������ادة ت��اأه��ي��ل��ه��ا ح�����ص��ب ط��ب��ي��ع��ة كل 

حيوان.

•• اأبوظبي-الفجر:

العمليات  قطاع  يف  وال��ك��وارث  الأزم���ات  اإدارة  نظمت 
افرتا�صية  عمل  ور���ص��ة  اأب��وظ��ب��ي  ب�صرطة  امل��رك��زي��ة 
اأثناء  الأعمال  ا�صتمرارية  مفاهيم  حول  بعد(  )عن 

الأزمات والكوارث.
و�صارك بالور�صة مديرية �صرطة العا�صمة ومديرية 
التابعة  التنظيمية  وال���وح���دات  اخل��ارج��ي��ة  امل��ن��اط��ق 
لقطاع الأمن اجلنائي بالتن�صيق مع مركز التدريب 
الفرتا�صي باأكادميية �صيف بن زايد للعلوم ال�صرطية 
والأمنية. واأو�صح العقيد اأحمد نا�صر الكندي مدير 
تاأتي  ال��ور���ص��ة  ه���ذه  اأن  وال����ك����وارث،  الأزم�����ات  اإدارة 
�صمن اخلطة ال�صنوية للتمارين والور�س التوعوية 

والدورات املعتمدة خالل العام 2020.
 وذكر اأن الور�صة تهدف اإىل رفع م�صتوى املعرفة لدى 
التي  بالأ�ص�س  والكوارث  الأزم��ات  اإدارة  املنت�صبني يف 
الأعمال وال�صتعداد لال�صتجابة  ا�صتمرارية  ت�صمن 
الوطني  املعيار  متطلبات  وفق  الظروف  خمتلف  يف 
ل�صتمرارية الأعمال والذي يعترب متطلب حكومي 
اأبوظبي، واملعيار  التنفيذي لإم��ارة  من قبل املجل�س 

الدويل ل�صتمرارية الأعمال.
واأ�صار املقدم طالل عبد الرحيم الأحمد مدير مركز 
ا�صتعر�صت  ال��ور���ص��ة  اأن  اإىل  الف��رتا���ص��ي  ال��ت��دري��ب 
امل��ف��ه��وم ال��ع��ام ل��ن��ظ��ام ا���ص��ت��م��راري��ة الأع���م���ال والتي 
ال�صرطة يف  ا�صتهدفت �صباط و�صباط �صف مراكز 

اإمارة اأبوظبي.

•• اأبوظبي-الفجر:

اأعلن رواق الفن بجامعة نيويورك اأبوظبي عن اإطالق 
ت  " املوؤقَّ مبعر�س  واخل��ا���س  ال��راب��ع  الرقمي  اأر�صيفه 
الفعاليات  �صل�صلة  م��ن  ي��اأت��ي كجزء  وال���ذي   ،" ال��دائ��م 
اأر�صيفات  "تق�صي:  ب��ع��ن��وان  الف���رتا����ص���ي���ة  ال��ف��ن��ي��ة 
ولقاءات"، والتي تت�صمن جمموعة من ع�صر فعاليات 
واإ�صدارات اأر�صيفية �صتتيح للمتابعني واملهتمني فر�صة 
جدول  وف��ق  ال�صابقة،  الفن  رواق  معار�س  ا�صتك�صاف 
اأ�صبوعني  ك��ل  م���واده  حتميل  �صيجري  متجدد  عر�س 
باإطالق  الفن  رواق  و�صيحتفي  ال�صيف.  ف�صل  خالل 

ا�صت�صافة  خ��الل  من  معر�س  بكل  اخلا�س  الأر�صيف 
جل�صة مع الفنانني امل�صاركني فيه. و�صتجمع الفعالية 
الفنانة  الدائم"  ���ت  امل���وؤقَّ "تق�صي:  اخل��ا���ص��ة  الفنية 
القّيمني  مع  بيتي  األي�صاندرو  والفنان  ه��الل  �صاندي 
الفنيني على املعر�س �صلوى املقدادي وبانة قّطان، اإىل 
جانب مايا األي�صون، املدير التنفيذي لرواق الفن، لتتبع 
املعر�س، حتى عر�صه يف  لن�صاأة هذا  املختلفة  الأ�صول 
اإع���ادة عر�صه يف متحف  ث��م   ،2018 ع��ام  الفن  رواق 
�صي�صتك�صف  حيث   ،2019 ع��ام  باإيندهوفن  اأب��ي  ف��ان 
امل�صاركني يف اجلل�صة احلوارية كيف يعمل ال�صياق على 

تغيري معنى املعر�س واأهميته واأهدافه ور�صالته.

•• دبي-الفجر:

التابع لالإدارة  ال��دويل  ح�صدت م�صابقة مركز حماية 
العامة ملكافحة املخدرات يف �صرطة دبي، والتي اأطلقها 
املجتمع  ووق��اي��ة  ال�صحة  وزارة  م��ع   بالتعاون  امل��رك��ز 
ومركز اإرادة للعالج والتاأهيل، اأكرث من ن�صف مليون 
حيث  دب��ي،  �صرطة  "ان�صتغرام"  موقع  على  م�صاهدة 
اأع��م��اره��م بني  ت���رتاوح  األ��ف �صخ�س،   44 تفاعل نحو 
خماطر  ح��ول  توعوية  اأ�صئلة   8 مع  عاماً   35-25
كاإحدى  �صعار"وعيك حماية"،  املخدرات، حتت  اإدم��ان 
ملكافحة  ال��ع��امل��ي  ال��ي��وم  حلملة  الرئي�صية  ال��ف��ع��ال��ي��ات 

املخدرات 2020. 
مركز  يف  رئي�صي  تنفيذي  ���ص��امل،  ط��ه  م��ي��ع��اد  وق��ال��ت 
على  ال���دويل  حماية  مركز  "يحر�س  ال���دويل  حماية 
تطوير وحتديث اأ�صاليب واأدوات التوعية حول خماطر 
التوعوية �صمن  امل�صابقة  �صكلت  املخدرات، وقد  اإدمان 
عرب   2020 امل��خ��درات  ملكافحة  ال��ع��امل��ي  ال��ي��وم  حملة 

امتداداً هادفاً لعدة حمالت  دبي،  "ان�صتغرام" �صرطة 
توعوية مت تنفيذها عن ُبعد يف اإطار التدابري الوقائية 
فريو�س  تف�صي  م��ن  للحد  الح���رتازي���ة  والإج������راءات 
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خربات مرتاكمة
التوعوية  والفعاليات  الن�صاطات  توقف  مع  وتابعت: 
حماية  م��رك��ز  عمل  ك��ورون��ا،  جائحة  ظ��ل  يف  امليدانية 
ال����دويل ع��ل��ى ت��وظ��ي��ف خ��ربات��ه امل��رتاك��م��ة ع��ل��ى مدار 
ال�����ص��ن��وات و���ص��راك��ات��ه ال��داخ��ل��ي��ة واخل��ارج��ي��ة، لتنفيذ 
4 ح��م��الت ت��وع��وي��ة ح��ول اأ���ص��رار املخدرات،  واإجن����اح 
كان  الآخ����ر  وال��ب��ع�����س  ق�ص�صيا،ً  ط��اب��ع��اً  اأخ���ذ  بع�صها 
اإخبارياً، وقد حظيت جميعها باهتمام خمتلف و�صائل 
ودعماً،  وت��روي��ج��اً  ن�صراً  الإخ��ب��اري��ة  وامل��واق��ع  الإع���الم 
وت��اب��ع��ه��ا اأك����رث م���ن ن�����ص��ف م��ل��ي��ون م�����ص��ت��خ��دم ملواقع 
مدى  على  الرقمي  الف�صاء  يف  الجتماعي  التوا�صل 

الأ�صهر الثالثة املا�صية )مار�س واإبريل ومايو(. 

اآالف  6
اأث��م��ر جناحاً  ال��واح��د  الفريق  ب��روح  العمل  واأ���ص��اف��ت: 
ومتيزاً واإبداعاً، و�صوًل اإىل قاعدة جماهريية عري�صة، 
وقد تعددت اأ�صكال التوعية حول اأ�صرار املخدرات �صمن 
حيث   ،2020 امل��خ��درات  ملكافحة  العاملي  اليوم  حملة 
�صممناها بالرتكاز على الإح�صائيات الداخلية اخلا�صة 
باملركز ومبا يتوافق واحتياجات اجلمهور، وبال�صتعانة 
يف  واملتخ�ص�صني  والباحثني  اخل��رباء  من  كبري  بعدد 
والتثقيف  النف�صية  وال�صحة  والتاأهيل  العالج  جمال 
املكتب  وه��م  �صركائنا  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  قدمنا  ال�صحي، 
واجلرمية،  باملخدرات  املعني  املتحدة  لالأمم  الإقليمي 
املجتمع  تنمية  املجتمع، وهيئة  ووقاية  ال�صحة  ووزارة 
واملركز  الحت���ادي،  امل��خ��درات  مكافحة  وجمل�س  بدبي، 
اإرادة  وم��رك��ز  اأب��وظ��ب��ي،  يف  وال��ت��اأه��ي��ل  للعالج  الوطني 
للعالج والتاأهيل، وجمعية توعية ورعاية الأح��داث يف 
دبي، وموؤ�ص�صة دبي لالإعالم ممثلة ب�صحيفة الإمارات 
واجلل�صات  التفاعلية  ال��ن��دوات  من  كبرية  باقة  اليوم، 

ال��ن��ق��ا���ص��ي��ة وامل��ح��ا���ص��رات وور������س ال��ع��م��ل ع���رب من�صة 
امل�صتفدين  6 اآلف �صخ�س،  عدد  جتاوز  وقد  "زووم"، 
انتهاء  م��ع  اأو���ص��ع  �صريحة  اإىل  ال��و���ص��ول  اإىل  ونطمح 

فعاليات احلملة يف 15 يوليو اجلاري. 

للت�سميم واالإرادة الكلمة االأقوى
طالبة تتجاوز ظرفها ال�ضحي وحتقق 
معدل عامليا يف المتحانات النهائية 

•• اأبوظبي - الفجر

اأحرزت اإحدى طلبة اأكادميية البطني التابعة لأكادمييات الدار للتعليم 
على  متغلبًة  النهائية،  الدولية  البكالوريا  امتحانات  يف  مميزة  درج��ة 
الظرف ال�صحي الذي اأبعدها عن متابعة م�صريتها الدرا�صية ملدة �صتة 
الذي  الأك��رب  والوقع  الأق��وى  الكلمة  والإرادة  للت�صميم  ك��ان  اإذ  اأ�صهر، 
النهائية  الم��ت��ح��ان��ات  يف  نقطة   35 بنيل  اأث��م��رت  ج��ه��ود  ل��ب��ذل  دفعها 

لُتحقق معدل يفوق املعدل العاملي املُ�صجل وبفارق كبري. 
اإىل  لل�صفر  18 عاماً  البالغة من العمر  ا�صطرت الطالبة جلني را�صد 
مبر�س  اإ�صابتها  ت�صخي�س  بعد  عاجلة،  جراحية  عملية  لإج���راء  كندا 
الذي  للعالج  وخ�صعت  ال��ف��ق��ري.  للعمود  جانبي  انحناء  وه��و  اجلنف 
لأكرث  الدرا�صية  حل�ص�صها  ح�صورها  دون  ح��ال  طويلة  لفرتة  ا�صتمر 
من �صتة اأ�صهر خالل درا�صتها يف برنامج البكالوريا الدولية يف اأكادميية 
البطني املمتد على مدار 18 �صهراً  وا�صلت جلني م�صريتها الدرا�صية 
عالجها  ورحلة  معاناتها  من  الرغم  على  حلمها  حتقيق  على  واأ�صرت 
الطويلة، التي تخللتها زيارات عديدة للم�صايف وتناول الأدوية وامل�صكنات 
درجة  ونيلها  تفوقها  دون  حائاًل  تكن  مل  التي  اآلم��ه��ا،  من  للتخفيف 

مميزة 
اأن�صاأت  الدرا�صية،  احل�ص�س  عن  غيابها  لتغطية  جلني  للطالبة  دعماً 
تعليمي  اأ���ص��ل��وب  اعتمادها  قبل  بعد  ع��ن  للتعلم  ب��رن��اجم��اً  الأك��ادمي��ي��ة 
جراء التداعيات ال�صحية للجائحة العاملية، وهو خري دليل على النهج 

الأكادميي املبتكر الذي تنتهجه اأكادمييات الدار.
وعربت �صاهر جابر والدة جلني عن معاناة ابنتها واإ�صرارها على حتقيق 
حلمها: "بذلت جلني جهوداً جبارة خالل م�صريتها الدرا�صية وخ�صو�صاً 
بعد الظرف ال�صحي ال�صعب الذي عا�صته، ومل�صت اإ�صرارها على متابعة 
درا�صتها على الرغم من الآلم اجل�صدية واملعاناة النف�صية التي واجهتها 

بحزم وتغلبت عليها بنيل اأعلى الدرجات". 
وتابعت: "اأ�صعر بالفخر لالإجناز الذي حققته ابنتي، واإ�صرارها النابع 
من املعاناة والذي �صيجعل منها مثاًل يحتذي وم�صدر اإلهام للكثريين 
واملدر�صني  املدر�صة  اأ���ص��رة  اأ�صكر  اأن  واأود  النجاح.  حتقيق  ي��ودون  ممن 
"نقدر اجلهود  والآب��اء الذين قدموا لنا الدعم الإيجابي".  واأ�صافت: 
اللحظات  اأ�صعد  جل��ني  ق�صت  حيث  البطني  اأك��ادمي��ي��ة  ل��ك��ادر  امل��ب��ذول��ة 
ب�صحبة املعلمني الذين تفهموا و�صعها ال�صحي واحتياجاتها، و�صجعوها 
على امل�صي قدماً يف م�صريتها وغر�صوا فيها التفكري باإيجابية لتحقيق 

حلمها املن�صود والتغلب على التحديات ال�صحية". 
"خ�صعت لعملية  وم���ن ج��ان��ب��ه��ا حت��دث��ت جل��ني ع��ن جت��رب��ت��ه��ا ق��ائ��ل��ة: 
جراحية دقيقة لدمج فقرات عمودي الفقري و�صاعدين ارتداء الدعامة 
بع�س  عني  وخفف  ال�صحي  و�صعي  ا�صتقرار  على  املحافظة  يف  الطبية 
حتقيق  على  بقدرتي  الإمي���ان  نف�صي  يف  التجربة  ه��ذه  غر�صت  الأمل، 
نيلها  بعد  جلني  تطمح  التحديات وجتاوزها"   والتغلب على  اأه��دايف 
ومتابعة  وال�صيافة  ال�صياحة  جمال  دخول  الدولية  البكالوريا  ل�صهادة 
حت�صيلها العلمي يف الكلية الأوربية الدولية يف اأبوظبي يف �صهر �صبتمرب 

املقبل. 
لدخول  ب�صوق  واأتطلع  حتقيقه  ا�صتطعت  مب��ا  م�صرورة  "اأنا  وتابعت: 
اأكادميية  اأ�صاتذتي يف  ل�صكر  الفر�صة  اغتنم  درا�صتي،  اجلامعة ومتابعة 
وكندا،  اأبوظبي  تواجدي يف  اأثناء  الدعم  كل  الذين قدموا يل  البطني 
وال�صكر املو�صول لوالدي اللذين كانا منبع قوتي واإ�صراري على التفوق 

ومواجهة كل العقبات والتغلب عليها". 
 96% نتائج مميزة مبعدل جناح  بت�صجيل  البطني  اأكادميية  احتفلت 
نقطة   32 اإح��راز  ا�صتطاع طلبتها  اإذ   .2017 عام  منذ  الأعلى  ليكون 
يف البكالوريا الدولية لتتفوق بفارق كبري عن املعدل العاملي على مدى 

ال�صنوات اخلم�س املا�صية. 
نقطة   40 اأك��رث من  على  البطني  اأكادميية  %15 من طلبة  وح�صل 
الدولية على  البكالوريا  %5 من طلبة  اأف�صل  ، ومت ت�صنيفهم �صمن 
التعلم عن بعد  رائ��ع  مع مراعاة حتديات  اإجن��از  العامل، وهو  م�صتوى 
الأكادميية  ا�صم  رف��ع  م��ار���س، مما  منذ  الطالب  واجهها  التي  الأخ���رية 

عالياً وعزز متيزها التعليمي على م�صتوى الإمارات والعامل. 
الدار  ل�صركة  التنفيذي  الرئي�س  كوبر،  �صحر  �صرحت  املنا�صبة  وبهذه 
لهذا  مميزة  نتائج  باإحراز  اأهدافهم  طالبنا  حتقيق  "ي�صعدنا  للتعليم: 
العام الدرا�صي. اأود اأن اأتوجه بال�صكر جلميع اأع�صاء هيئة التدري�س على 
18 �صهًرا املا�صية. فالتزامهم  ال�  جهودهم اجلبارة املبذولة على مدار 
التح�صيل  على  اإيجابي  اأث��ر  له  كان  امل�صتمر  ودعمهم  ال��دوؤوب  وعملهم 
العلمي لطلبة البكالوريا الدولية، واأوجه ر�صالة تهنئة لطالبنا الأعزاء 

الذين اأحرزوا درجات مميزة ونتائج رائعة". 
الرتقاء مب�صتوى طلبتنا  الدار على  اأكادمييات  "نحر�س يف  واأ�صافت: 
وتطوير مهاراتهم، والنتائج التي حققوها خري دليل على جناح اأ�صلوبنا 
العاملي  املعدل  اأن يحرز طلبتنا معدلت تزيد عن  التعليمي، وي�صعدين 
ليمثل  التوايل،  على  اخلام�صة  لل�صنة  الدولية  البكالوريا  امتحانات  يف 
هذا النجاح م�صدر اإلهام لنا جميعاً ويج�صد منهجنا وروؤيتنا، اإذ تعامل 
الطلبة مبرونة مطلقة وتفاعلوا مع الأ�صلوب اجلديد يف التعلم، واأ�صروا 
على مواجهة التحديات ال�صتثنائية التي ظهرت خالل العام الدرا�صي 
احلايل، باجلد والجتهاد وبذل جهود م�صاعفة لينالوا اأعلى الدرجات 

ويحققوا اأف�صل النتائج " 
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 -)jailbreak( اأ�سدر مت�سللون ومطورون موؤخرا اأول عملية ك�سر حماية عامة -اأو ما يعرف بجيلربيك
لنظام الت�سغيل )اآي اأو اإ�ض( )iOS( من اآبل منذ مدة طويلة. ويقولون اإنه يعمل على جميع اأجهزة )اآي اأو 
اإ�ض( من خالل اال�ستفادة من ثغرة اأمنية يف نظام الت�سغيل ال تدركها اآبل، اأو ما ي�سمى بهجوم يوم ال�سفر، 

على حد قولهم.
ويدعم جيلربيك الذي اأ�سدره فريق اأنكوفر )unc0ver( جميع اأجهزة اآيفون التي تعمل بنظام اآي اأو 

اإ�ض 11 واالإ�سدارات االأحدث، مبا يف ذلك االإ�سدار 13.5 الذي اأطلقته اآبل هذا االأ�سبوع.

ما جيلربيك؟ وما اأهميته؟
نهج )احلديقة  اآبل يف حتديثاتها لأجهزتها على  وحافظت 
امل�صّورة(، من خالل ال�صماح فقط بالتطبيقات والتخ�صي�صات 
امل�صتخدمني قدرة  دون منح  توافق عليها يف متجرها  التي 
التحرر  املت�صللون  وح���اول  اخل���ارج،  م��ن  ب��رام��ج  تنزيل  على 
مما �صموه )ال�صجن(، ومن هنا جاءت ت�صمية هذه الربامج 

.)jailbreak( )ب�)الهروب من ال�صجن
ويقوم املت�صللون بعمل برنامج جيلربيك عن طريق العثور 
الت�صغيل،  نظام  يف  �صابقا  عنها  الك�صف  يتم  مل  ثغرة  على 
تخرتق بع�س القيود العديدة التي ت�صعها اآبل ملنع الو�صول 

اإىل الربامج الأ�صا�صية التي ت�صكل قلب نظام الت�صغيل.
اأج��ل الأمان  باأنها تفعل ذلك من  ال�صيا�صة  اآب��ل هذه  وت��ربر 
املتخ�ص�صني  املطورين  لكن  التج�ص�س،  برامج  متنع  وحتى 
القيود  هذه  ك�صر  اإن هدفهم من  يقولون  احلماية  ك�صر  يف 
هو تخ�صي�س هواتف اآيفون اخلا�صة بهم كما هو معمول به 

عند معظم م�صتخدمي اأندرويد.
الذي  اآبل  لأجهزة  احلماية  ك�صر  برنامج  اإن  اأنكوفر  وتقول 
احلماية  ك�صر  من�صتي  با�صتخدام  تثبيته  ومي��ك��ن  ط���وروه 
ي�صتنزف  اآلت�صتور )AltStore( و�صيديا )Cydia(، ل 
اآبل الأخرى مثل  اأو مينع ا�صتخدام خدمات  عمر البطارية 
على  حتافظ  اأنها  املجموعة  وتزعم  ب��الي،  اآب��ل  اأو  اآي��ك��الود 
حماية بيانات م�صتخدم اآبل ول تقّو�س اأمان و�صع احلماية 
ب�صكل  الربامج  ت�صغيل  اإ���س، مما يحافظ على  اأو  اآي  لنظام 
التي ل  البيانات  اإىل  الو�صول  تتمكن من  منف�صل حتى ل 

ينبغي لها الو�صول اإليها.
اإن دي(  20 دب��ل��ي��و  اإن  امل��دع��و )ب���ي دب��ل��ي��و  وق���ال 

وهو  م�����ص��ت��ع��ار-  -ا���ص��م   )Pwn20wnd(
امل���ط���ور ال��رئ��ي�����ص��ي ل��ف��ري��ق اأن���ك���وف���ر، ملوقع 
املتخ�ص�س   )WIRED( )واي������������رد( 
هذه  احل��م��اي��ة  ك�صر  عملية  )اإن  بالتقنية، 

ت�صيف ب�صكل اأ�صا�صي ا�صتثناءات للقواعد 
م��ن قراءة  اإن��ه��ا متكن فقط  احل��ال��ي��ة.. 
واأجزاء  اجلديدة  احلماية  ك�صر  ملفات 
على  حتتوي  ل  التي  امللفات  نظام  م��ن 

بيانات امل�صتخدم(.
وي������ح������ذر خ���������رباء الأم�������ن 

مني  مل�صتخد ا

ذلك  يفتح  اأن  املحتمل  من  لأن  اأجهزتهم  حماية  ك�صر  من 
اأجهزتهم لأ�صكال اأخرى من الهجمات. ول ميكن التحقق يف 
هذا الوقت من ادعاء فريق اأنكوفر باأن اجليلربيك املتاح ل 

يقوم بتثبيط اآليات الأمان يف نظام الت�صغيل.

هل انتهى االأمان يف اآيفون؟
ياأتي هذا الإ�صدار من برنامج جيلربيك يف وقت 
اآبل.  ل�صركة  القوية  الأم��ان  تتال�صى فيه �صورة 
زيرودمي  �صركة  ق��ال��ت  امل��ا���ص��ي،  الأ���ص��ب��وع  ففي 
)Zerodium( -وهي و�صيط لبيع الثغرات 
اإن��ه��ا ل��ن ت�����ص��رتي ب��ع��د الآن بع�س  الأم��ن��ي��ة- 
عدد  لوجود  نظرا  اآيفون  يف  ال�صعف  نقاط 
كبري جدا منها، كما ذكر موقع )مذربورد( 
هذا الأ�صبوع اأن املت�صللني تو�صلوا 
الإ������ص�����دار  اإىل 
لنظام  ال��ق��ادم 
ال����ت���������ص����غ����ي����ل 
 14 اإ����س  اأو  اآي 
)iOS 14( قبل عدة 

اأ�صهر من اإطالقه.
م�����ذرب�����ورد من  م���وق���ع  ي��ت��م��ك��ن  ومل 
ت�صريب  كيفية  م��ن  م�صتقل  ب�صكل  التحقق 
اآب��ل، لكن خم�صة م�صادر على  ال��ق��ادم من  الإ���ص��دار 

اأن �صخ�صا ما ح�صل  اإنهم يعتقدون  بالت�صريب قالت  دراية 
خا�س  اآي��ف��ون  جهاز  على  املا�صي  الأول  دي�صمرب/كانون  يف 
14 اجلديد، الذي  اإ�س  اأو  اآي  باملطورين يعمل على اإ�صدار 

مت اإن�صاوؤه لي�صتخدم فقط من قبل مطوري اآبل.
ووف��ق��ا ل��ه��ذه امل�����ص��ادر، ا���ص��رتى ه��ذا ال�صخ�س ال��ه��ات��ف من 
البنية  ا�صتخرج  ثم  ال���دولرات،  ب��اآلف  ال�صني  يف  البائعني 
ك�صر  جمتمع  على  ووزعها   14 اإ���س  اأو  اآي  لنظام  الداخلية 

احلماية والقر�صنة على اآيفون.
اأحد  ال��ت�����ص��ري��ب، وق���ال  اآب���ل التعليق ع��ل��ى  ���ص��رك��ة  ورف�����ص��ت 
الك�صف  ملوقع مذربورد -طالب عدم  اآبل احلاليني  موظفي 
اأم��ر �صيئ لو ك��ان حقيقيا(، يف حني قال  عن هويته- )ه��ذا 
اإن فريقه  الإلكرتوين  الأم��ن  م�صدر متخ�ص�س يف �صناعة 
لديه ن�صخة م�صربة من نظام اآي اأو اإ�س 14، وهم يدر�صون 
اآليات الأمان فيها.تفا�صيل الثغرة الأمنية التي ا�صتخدمها 
ولكن  معروفة،  غري  احلماية  ك�صر  برنامج  لبناء  املت�صللون 
اأدوات  تعمل  الأب��د. فمثلما  اإىل  ت�صتمر  اأن  املتوقع  من غري 
ك�صر احلماية على اإيجاد طريقة للدخول، تعمل اآبل ب�صرعة 

على اإ�صالح العيوب والثغرات واإغالق ك�صر احلماية.
الثغرة  حتديد  من  �صتتمكن  اآب��ل  اأن  اأنكوفر  فريق  ويرجح 
الأمنية وتعمل على �صدها، وقال )عاجال اأم اآجال، �صيفعلون. 
ول��ك��ن ه���ذه ه���ي ط��ب��ي��ع��ة الخ����رتاق����ات(، واأ����ص���اف الفريق 
اأ�صابيع على   3 اأو  اأ�صبوعني  )�صي�صتغرق الأمر على الأرجح 

الأقل لإطالق ت�صحيح(.

ثغرة اأمنية يف نظام ت�ضغيل اآيفون

وهناك العديد من م�صغلي الهواتف يف بع�س الدول، ومنها 
على  امل��وج��ودة  اخلا�صية  بهذه  ي�صمحون  ل  عربية،  دول 
اخلدمة  هذه  من  ت�صتفيد  اأن  فيمكن  احلديثة،  الهواتف 
ال�صريحة  غ���رّيت  اإذا  بعدها  وتختفي  معينة،  �صبكة  م��ع 

وانتقلت ل�صبكة اأخرى.
اإجراء  اخلا�صية  ه��ذه  ل��دي��ه  ال���ذي  امل�صتخدم  وي�صتطيع 
مكاملات خلوية جمانية خ�صو�صا عند عدم وجود تغطية 
اأو  املنزل  كقبو  منه  املكاملة  يجري  ال��ذي  املكان  يف  خلوية 

احلقل.
فنظرا  ف��اي،  ال��واي  عرب  لالت�صال  عديدة  مزايا  وهناك 

الدقة،  ال�صوت عايل  ت�صمى خدمة  تقنية  ت�صتخدم  لأنها 
فاي  ال���واي  �صبكة  ع��رب  تتم  التي  املكاملات  تكون  م��ا  غالبا 
اأكرث و�صوحا واأ�صهل. ومع ذلك، �صيعتمد ذلك على �صرعة 

ات�صالك بالإنرتنت.
يجب  اخلا�صية،  ه��ذه  وتفعيل  ا�صتخدام  كيفية  ولتعرف 
واتباع  ن�صبيا،  ح��دي��ث  ه��ات��ف  ا���ص��ت��خ��دام  م��ن  ال��ت��اأك��د  اأول 

اخلطوات التالية:

ت�سغيل مكاملات الواي فاي على اآيفون
- افتح تطبيق اإعدادات هاتفك.

�صبكة  ق��ائ��م��ة  لفتح  اجل�����ّوال(  )�صبكة  خ��ي��ار  ع��ل��ى  ان��ق��ر   -
اجلوال.

- اب��ح��ث ع��ن خ��ي��ار الت�����ص��ال ع��رب ال����واي ف���اي، وا�صغط 
عليه.

بحيث  الي�صار،  اإىل  فاي  واي  ات�صال  مفتاح  بتبديل  قم   -
يتحول اإىل اللون الأخ�صر.

- ���ص��ت��ظ��ه��ر ن����اف����ذة م��ن��ب��ث��ق��ة، مم����ا مي��ن��ح��ك امل����زي����د من 
التفا�صيل عن نوع املعلومات التي يتم اإر�صالها اإىل �صركة 
الهاتف املحمول اخلا�صة بك عند متكني ات�صال واي فاي. 
اأنك موافق على ال�صروط، ثم انقر على  اقراأ للتاأكد من 

)تفعيل(.
- �صتظهر نافذة منبثقة اأخرى تطلب منك تاأكيد عنوانك 
ال��ف��درال��ي��ة. ق��د يتغري   911 اأج���ل الم��ت��ث��ال للوائح  م��ن 
الناقل  على  اعتمادا  قليال  املنبثقة  النافذة  ه��ذه  مظهر 

اخللوي. 
- اأكد عنوانك، ثم ا�صغط على )التايل(.

- اتبع الإر�صادات التي تظهر على ال�صا�صة من م�صغل �صبكة 
اجلوال لإنهاء اإعداد ات�صال واي فاي على جهازك.

ت�صغيل مكاملات واي فاي على اأندرويد
- افتح برنامج الت�صال بهاتفك -ال�صا�صة التي تكتب فيها 
الزاوية  ال��ث��الث يف  النقاط  ال��ه��وات��ف- وان��ق��ر على  اأرق���ام 

العلوية اليمنى.
- حدد )الإعدادات(.

واي  عرب  )الت�صال  على  انقر  تظهر،  التي  القائمة  يف   -
اإىل  املفتاح املجاور لها حتى يتحول  انقر على  ، ثم  ف��اي( 

اليمني.
- �صُيطلب منك تاأكيد رغبتك يف متكني مكاملات واي فاي، 
ث��م ادخ���ل ع��ن��وان��ك. مب��ج��رد الن��ت��ه��اء م��ن كليهما، �صيتم 

متكني الت�صال عرب واي فاي.

ال حتتاج �سبكة خلوية اأو تطبيقات

كيف ميكنك اإجراء مكاملة جمانية من هاتفك
يختلف مبداأ االت�سال عرب الواي فاي عن ا�ستخدام تطبيقات الإجراء املكاملات مثل وات�ساب اأو فايرب اأو اإمو، ولهذا يح�سل 

دائما ارتباك عندما ياأتي ذكر مكاملات الواي فاي.
ويعرف االت�سال عرب الواي فاي باأنه اإجراء مكاملة هاتفية بوا�سطة �سبكة الواي فاي املت�سلة بالهاتف بدال من ا�ستخدام 

ال�سبكة اخللوية مل�سغل �سبكة الهاتف اخللوي يف بلدك.
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�لعدد  12980 بتاريخ 2020/7/7
�عالن حكم بالن�شر

يف  �لدعوى رقم 273/2020/16 جتاري جزئي   
مو�صوع الدعوى  املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )28. 99.562 درهم( والر�صوم وامل�صاريف واتعاب 

املحاماة والفائدة 9% من تاريخ املطالبة وحتى ال�صداد التام و�صمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة
طالب الإعالن :  م�صرف الإمارات الإ�صالمي - �صركة م�صاهمة عامة  - �صفته بالق�صية : مدعي

وميثله : فهد احمد علي حممد بن متيم - �صفته بالق�صية : وكيل 
املطلوب اإعالنه : 1- را�صد علي �صهيل زهران �صهيل - �صفته  بالق�صية : مدعي عليه - جمهول حمل الإقامة 

اأعاله  مو�صوع الإعالن : نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ 2020/3/5 يف الدعوى املذكورة 
ل�صالح/م�صرف الإمارات الإ�صالمي - �صركة م�صاهمة عامة 

و�صتون  واثنني  وخم�صمائة  ال��ف  وت�صعون  )ت�صعة  دره��م   99.562  /28 مبلغ  اليه  ي��وؤدي  ب��ان  عليه  املدعي  بالزام 
الدعوى احلا�صل يف  رفع  املطالبة  تاريخ  �صنويا وذلك من  بواقع %9  والفائدة  فل�س(  درهما وثمانية وع�صرون 
2020/1/20 وحتى ال�صداد التام والزمته بامل�صروفات ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�صت ما عدا ذلك 
من طلبات.  حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا 

العالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض �لق�شم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية  �لتجارية  

�لعدد  12980 بتاريخ 2020/7/7
�عالن حكم بالن�شر

يف  �لدعوى رقم 272/2020/16 جتاري جزئي   
مو�صوع الدعوى : تلتم�س املدعية من عدالة املحكمة املوقرة 

الت�صريح بالدعوى وحتديد اأقرب موعد لنظرها واإعالن املدعي عليهما ب�صورة عنها 
احلكم بالزام املدعي عليهما بان يوؤدوا للمدعية بالت�صامن والتكافل مبلغ وقدره 00. 664.184 )�صتمائة واربعة و�صتون الف ومائة 
واربعة وثمانون درهما( مع الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ الإ�صتحقاق وحتى متام ال�صداد ، مع �صمول احلكم ال�صادر 
بالنفاذ املعجل وبدون كفالة  ، الزام املدعي عليهما بان يوؤدوا للمدعية مبلغ 50.000 درهم تعوي�صا عن ال�صرار املادية والدبية 

جراء التاأخري يف �صداد املبلغ ، الزام املدعي عليهما بالر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة.  
طالب الإعالن :  �صركة ميثاق للتاأمني التكافلي - �س  م ع  - فرع دبي  - �صفته بالق�صية : مدعي  ،  وميثله : عي�صى �صامل اأحمد 
احلر�صي املهري - �صفته بالق�صية : وكيل  املطلوب اإعالنهما : 1- ال�صركة الهلية العامة لو�صطاء التاأمني - ذ م م  2- فوؤاد ح�صن 

ح�صني عو�س - �صفتهما  بالق�صية : مدعي عليهما  - جمهويل حمل الإقامة 
مو�صوع الإعالن : نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ 2020/3/4 يف الدعوى املذكورة اأعاله ل�صالح/�صركة ميثاق 
للتاأمني التكافلي - �س م ع فرع دبي - بالزام املدعي عليهما بالت�صامن فيما بينهما ان يوؤديا اىل املدعي مبلغ وقدره 664.184.00 
�صتمائة واربعة و�صتون الف ومائة واربعة وثمانون درهما والفائدة القانونية على ذلك املبلغ بواقع 9% من تاريخ ا�صتحقاق كل 
�صيك وحتى متام ال�صداد والزمتهما الر�صوم وامل�صاريف والف درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�صت ما عدا ذلك من طلبات.  حكما 
مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا العالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو 

ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض �لق�شم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية  �لتجارية  

�لعدد  12980 بتاريخ 2020/7/7
�عالن بالن�شر        

يف  �لدعوى 747/2020/16 جتاري جزئي 
مو�صوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )140000 درهم( والر�صوم وامل�صاريف واتعاب 

املحاماة والفائدة التاأخريية بواقع 12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�صداد التام والر�صوم وامل�صروفات 
ومقابل اتعاب املحاماة 

طالب الإعالن :  ار بي ام لتاأجري ال�صيارات - ذ م م - �صفته بالق�صية : مدعي  
وميثله : حممد مرت�صى يعقوب مرت�صى برهان الها�صمي - �صفته بالق�صية : وكيل 

املطلوب اإعالنه : 1- ح�صني حممد يو�صف - �صفته بالق�صية : اخل�صم املدخل 
جمهول حمل الإقامة 

مو�صوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )140000 
درهم( والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة التاأخريية بواقع 12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�صداد 
التام والر�صوم وامل�صروفات ومقابل اتعاب املحاماة. وحددت لها جل�صة يوم الحد املوافق 2020/7/12 ال�صاعة 
8.30 �صباحا يف قاعة التقا�صي عن بعد  لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�ض �لق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية  �لتجارية  

�لعدد  12980 بتاريخ 2020/7/7
�عالن بالن�شر        

يف  �لدعوى 16/2020/1211 جتاري جزئي  
مو�صوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�صامن والت�صامم فيما بينهم بان ي�صددوا للمدعية 

31.092.600 درهم قيمة الب�صاعة حمل املطالبة بالإ�صافة اىل مبلغ وقدره 10000 درهم تعوي�س عما حلق بها 
من خ�صارة بالإ�صافة اىل الفائدة بواقع 12% من تاريخ 2018/11/8 وحتى ال�صداد التام مع الزام املدعي عليهم 

بالر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة.  
طالب الإعالن :  �صركة م�صر التجارية )ذ م م(  - �صفته بالق�صية : مدعي  

املطلوب اإعالنهما : 1- كل جديد ملنتجات اجلب�س والرخام �س ذ م م 2- نا�صر بطي عمري يو�صف املهريي ب�صفته 
بالق�صية : مدعي  م -  �صفتهما   م  ذ  ال�صخ�صية وب�صفته مدير �صركة كل جديد ملنتجات اجلب�س والرخام - �س 

عليهما - جمهويل حمل الإقامة 
مو�صوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها  املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�صامن والت�صامم فيما 
بالإ�صافة اىل مبلغ وقدره 10000  املطالبة  الب�صاعة حمل  للمدعية 31.092.600 درهم قيمة  ي�صددوا  بان  بينهم 
ال�صداد  تاريخ 2018/11/8 وحتى  بواقع 12% من  الفائدة  اىل  بالإ�صافة  بها من خ�صارة  تعوي�س عما حلق  دره��م 
املوافق  اتعاب املحاماة. وحددت لها جل�صة يوم الثنني  الزام املدعي عليهم بالر�صوم وامل�صاريف ومقابل  التام مع 
2020/7/13 ال�صاعة 8.30 �صباحا يف قاعة التقا�صي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 

بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�ض �لق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية  �لتجارية  

�لعدد  12980 بتاريخ 2020/7/7
�عالن بالن�شر 

                      يف �لتنفيذ رقم 2952/2020/207 تنفيذ جتاري  
مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2020/764 امر اداء ، ب�صداد املبلغ 

املنفذ به وقدره ) 20334 درهم( ، �صامال للر�صوم وامل�صاريف 
طالب الإعالن : ويذر ميكرز انرتنا�صيونال لتجارة املعدات - �س ذ م م - �صفته بالق�صية : 

طالب التنفيذ - وميثله : علي عبداهلل علي القوا�صي احلمادي - �صفته بالق�صية : وكيل
اإعالنه : 1- اب�صولوت بولز انرتنا�صيونال - �س ذ م م - �صفته بالق�صية : منفذ  املطلوب 

�صده - جمهول حمل الإقامة 
مو�صوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )20334( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة 
�صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�ض �ل�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
�لعدد  12980 بتاريخ 2020/7/7

�عالن بالن�شر 
                      يف �لتنفيذ رقم 3919/2020/207 تنفيذ جتاري  

مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 575/2020 اأمر اأداء ، ب�صداد املبلغ 
املنفذ به وقدره ) 5. 255.033 درهم( ، �صامال للر�صوم وامل�صاريف 

اإقبال عثمان حممد  طالب الإعالن : يونيبك�س ملنتوجات الألبان املحدودة وميثلها مديرها / 
لطيف - �صفته بالق�صية : طالب التنفيذ 

وميثله : ب�صار عبداهلل علي ابراهيم امل�صايبة - �صفته بالق�صية : وكيل
املطلوب اإعالنهما : 2- فايف اإيلمنت انترييرز )�س ذ م م(  1- بونام جوروارا جايديف غاروارا - 

�صفتهما بالق�صية : منفذ �صدهما - جمهول حمل الإقامة 
مو�صوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )255033.5( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة �صتبا�صر 
تاريخ  املذكور خالل 15 يوما من  بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقكم يف حالة عدم  الج��راءات 

ن�صر هذا العالن.
رئي�ض �ل�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ

�لعدد  12980 بتاريخ 2020/7/7
�عالن بالن�شر 

                      يف �لتنفيذ رقم 251/2020/207 تنفيذ جتاري  
مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2019/2284 جتاري جزئي ، ب�صداد 

املبلغ املنفذ به وقدره ) 235578.25 درهم( ، �صامال للر�صوم وامل�صاريف 
امل��واد الغذائية - �س ذ م م - �صفته بالق�صية : طالب  طالب الإع��الن : الليان لتجارة وتوزيع 

التنفيذ  - وميثله : عائ�صة حممد ح�صن طاهر - �صفته بالق�صية : وكيل
املطلوب اإعالنه : 1- فودبوينت للتجارة العامة - �س ذ م م - �صفته بالق�صية : منفذ �صده

جمهول حمل الإقامة 
مو�صوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )235578.25( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة �صتبا�صر 
تاريخ  املذكور خالل 15 يوما من  بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقكم يف حالة عدم  الج��راءات 

ن�صر هذا العالن.
رئي�ض �ل�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
�لعدد  12980 بتاريخ 2020/7/7

�عالن بالن�شر 
                      يف �لتنفيذ رقم 3852/2020/207 تنفيذ جتاري  

مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2019/1210 جتاري جزئي ، 
ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره ) 130.193.50 درهم( ، �صامال للر�صوم وامل�صاريف 

طالب   : بالق�صية  �صفته   - م  م  ذ   - الفنية  ل��ل��م��ق��اولت  طبا�صكو   : الإع����الن  ط��ال��ب 
التنفيذ 

املطلوب اإعالنه : 1- دونريت لالعمال الكهروميكانيكية - �س ذ م م - �صفته بالق�صية 
: منفذ �صده  - جمهول حمل الإقامة 

التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع  اأقام عليك الدعوى  مو�صوع الإعالن : قد 
املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )130.193.50( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ 
وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�ض �ل�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ

�لعدد  12980 بتاريخ 2020/7/7
�عالن بالن�شر 

                      يف �لتنفيذ رقم 3387/2020/207 تنفيذ جتاري  
مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2020/235 امر اأداء ، ب�صداد 

املبلغ املنفذ به وقدره )421.820 درهم( ، �صامال للر�صوم وامل�صاريف 
طالب الإعالن : يعقوب ها�صم ها�صميان - �صفته بالق�صية : طالب التنفيذ 

وميثله : اأحمد ح�صن رم�صان اآل علي -  �صفته بالق�صية : وكيل
املطلوب اإعالنه : 1- يو�صف حممد ح�صني اجل�صمي - �صفته  بالق�صية : منفذ �صده

جمهول حمل الإقامة 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع  اأقام عليك الدعوى  مو�صوع الإعالن : قد 
املبلغ املنفذ به وقدره )421820( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه فان 
املذكور  بالقرار  التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام  �صتبا�صر الج��راءات  املحكمة 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�ض �ل�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ

�لعدد  12980 بتاريخ 2020/7/7
�عالن بالن�شر

                         يف �لدعوى رقم 1810/2020/60 �مر �د�ء    
مو�صوع الدعوى : املطالبة باإ�صدار الأمر بالزام املدعي عليها ب�صداد مبلغ 35.000 

درهم والر�صوم وامل�صاريف   
طالب الإعالن : احمد حممد ح�صن علي البلو�صي - �صفته بالق�صية : مدعي 

املطلوب اإعالنه : 1- ليال بيندون بوريجا - �صفته بالق�صية : مدعي عليه  
جمهول  حمل الإقامة 

املدعى  بالزام   2020/5/11 بتاريخ  البتدائية  دبي  حمكمة  ق��ررت   : الإع��الن  مو�صوع 
عليها ليال بيندون بوريجا بان توؤدي للمدعي احمد حممد ح�صن علي البلو�صي مبلغ 
خم�صمائة  ومبلغ  وامل�صاريف  والر�صوم  دره��م(  ال��ف  وثالثون  )خم�صة  دره��م   35.000
اإ�صتئناف الأم��ر خالل 15 يوم من اليوم  درهم مقابل اتعاب املحاماة.  ولكم احلق يف 

التايل لن�صر هذا العالن.
رئي�ض �لق�شم         

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية  �لتجارية  

�لعدد  12980 بتاريخ 2020/7/7
�نذ�ر عديل بالن�شر
رقم )2020/3332(

املنذرة / �صركة الغاز املتحدة - يونيغاز - ذ م م 
بوكالة املحامية / �صيخة احمد 

املنذر اليها الأوىل / �صركة �صيزان خلدمات التموين - ذات م�صوؤولية حمدودة 
املنذر اليها الثانية / اراجنويل كانديل عبداهلل - هندي اجلن�صية 

تنذر املنذرة كال من املنذر اليهما الأوىل والثانية باأداء مبلغ وقدره 150.000 
اي��ام من تاريخ  دره��م )مائة وخم�صون الف دره��م( للمنذرة وذل��ك خالل )5( 
هذا الإنذار ، واإل �صت�صطر املنذرة اىل اتخاذ كافة الإجراءات القانونية �صدكم 
مع حتميلكم كافة امل�صاريف والر�صوم واتعاب املحاماة ومن تاريخ ال�صتحقاق 

والتعوي�س  عما ا�صابها من �صرر نتيجة التاأخري يف ال�صداد.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

�لعدد  12980 بتاريخ 2020/7/7
�إعالن بالن�شر

رقم )2020/3287(
املنذر : كوندور لتجارة اللكرتونيات - �س ذ م م

)املعروفة حاليا با�صم ام تي بي لتجارة اللكرتونيات ذ م م( 
املنذر اليه : مرحبا لبيع الهواتف املتحركة - ذ م م 

يتوجه املنذر بهذا النذار اىل املنذر اليها لنذارها بالآتي : 
ب�صرورة �صداد مبلغ وقدره  =/ 9.494.37 درهم )ت�صعة الف واربعمائة واربعة وت�صعون درهم و�صبعة 
اإ�صتحقاق املبلغ املتاأخر وحتى ت�صجيل الق�صية  وثالثون فل�صا( بالإ�صافة اىل فائدة 12% من تاريخ 
اللجوء  اىل  امل��ن��ذر   / موكلنا  ي�صطر  �صوف  القانوين  الإن���ذار  ه��ذا  ن�صر  م��ن  اي��ام  خم�صة  يف غ�صون 
ا�صتكمال مطالبته ويف تلك احلالة �صوف  اليه من  املنذر  املنا�صبة �صد  اىل رفع الدعاوى الق�صائية 
يتحمل املنذر اليه كافة م�صروفات الدعوى مبا يف ذلك ر�صوم املحكمة والتعاب وامل�صروفات النرثية 

واملتنوعة ذات ال�صلة بالتقا�صي واي تكاليف اخرى ناجتة عن ذلك.  
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

�لعدد  12980 بتاريخ 2020/7/7
�نذ�ر عديل بالن�شر
رقم )2020/3243(

املنذر : �صاديكو للديكور - ذ م م 
املنذر اليها الأوىل : جالريي ون - �س ذ م م 

املنذر اليه الثاين : جريج هيكتور �صيدجويك - بريطاين اجلن�صية 
تنبه املخطرة على املخطر اليهما مبوجب هذا الإخطار وحثهما على الوفاء بالتزاماتهما 
الف وثمان وثمانون درهم وخم�س و�صتون  ب�صداد مبلغ 105088.65 درهم )مائة وخم�صة 
الإ�صتحقاق احلا�صل يف 2020/3/1 وحتى  تاريخ  بواقع 9% من  القانونية  والفائدة  فل�س( 
متام ال�صداد والر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة. حتت طائلة اتخاذ كافة الإجراءات 
القانونية والزامه باملبلغ املذكور بالإ�صافة للر�صوم وامل�صروفات الق�صائية حال ال�صتمرار 
اإ�صتالم  تاريخ  اي��ام من  اأق�صاها خم�صة  وذل��ك جميعه خالل مدة  ال�صداد  الإمتناع عن  يف 

املخطر اليهما لهذا الإخطار قانونا. 
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

�لعدد  12980 بتاريخ 2020/7/7
�نذ�ر عديل بالن�شر
رقم )2020/3244(

املنذر : فخر الدين للعقارات 
املنذر اليها : اليادات بوتان فيتيل �صليمان )هندي اجلن�صية( 

ت��ن��ب��ه امل��خ��ط��رة ع��ل��ى امل��خ��ط��ر ال��ي��ه��م��ا مب��وج��ب ه���ذا الإخ���ط���ار وح��ث��ه��م��ا ع��ل��ى الوفاء 
الف  وخم�صون  ومائة  ماليني  )ثالثة  دره��م   3.150.000 مبلغ  ب�صداد  بالتزاماتهما 
 2019/9/5 يف  احلا�صل  الإ�صتحقاق  تاريخ  من   %9 بواقع  القانونية  والفائدة  دره��م( 
اتخاذ  طائلة  حتت  املحاماة.  اتعاب  ومقابل  وامل�صاريف  والر�صوم  ال�صداد  متام  وحتى 
وامل�صروفات  للر�صوم  بالإ�صافة  امل��ذك��ور  باملبلغ  وال��زام��ه  القانونية  الإج����راءات  كافة 
اأق�صاها  وذلك جميعه خالل مدة  ال�صداد  الإمتناع عن  ال�صتمرار يف  الق�صائية حال 

خم�صة ايام من تاريخ اإ�صتالم املخطر اليهما لهذا الإخطار قانونا. 
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

�لعدد  12980 بتاريخ 2020/7/7
�نذ�ر عديل بالن�شر
رقم )2020/3328(

املنذر :جلف �صنرت ل�صناعة م�صتح�صرات التجميل - ذ م م 
املنذر اليها الأوىل : داريل جلوبال - �س م ح 

املنذر اليه الثاين : املدينة الفاخرة للتجارة العامة - �س ذ م م
بالتزاماتهما  ال��وف��اء  على  وحثهما  الإخ��ط��ار  ه��ذا  مبوجب  اليهما  املخطر  على  املخطرة  تنبه 
وثمانية  ال��ف  وارب��ع��ون  وخم�صة  وت�صعمائة  مليون  )فقط  دره��م   1.945.078  .62 مبلغ  ب�صداد 
وحتى  الإخطار  تاريخ  من   %9 بواقع  القانونية  والفائدة  فل�س(  و�صتني  واثنني  دره��م  و�صبعني 
الإجراءات  كافة  اتخاذ  طائلة  حتت  املحاماة.  اتعاب  ومقابل  وامل�صاريف  والر�صوم  ال�صداد  متام 
ال�صتمرار يف  الق�صائية حال  وامل�صروفات  للر�صوم  بالإ�صافة  املذكور  باملبلغ  والزامه  القانونية 
املخطر  اإ�صتالم  تاريخ  اي��ام من  اأق�صاها خم�صة  وذل��ك جميعه خالل مدة  ال�صداد  الإمتناع عن 

اليهما لهذا الإخطار قانونا. 
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

�لعدد  12980 بتاريخ 2020/7/7
�نذ�ر عديل بالن�شر
رقم )2020/3245(

املنذر : يونيبود�س - ذ م م 
املنذر اليها : وات�س لالن�صاءات العاملية - ذ م م 

ت��ن��ب��ه امل��خ��ط��رة ع��ل��ى امل��خ��ط��ر ال��ي��ه��م��ا مب��وج��ب ه���ذا الإخ���ط���ار وح��ث��ه��م��ا ع��ل��ى الوفاء 
بالتزاماتهما ب�صداد مبلغ 48. 829.624 درهم )ثمامنائة وت�صع وع�صرون الف و�صتمائة 
واربع وع�صرون درهم وثمان واربعون فل�س( مع الفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ 
املحاماة.  اتعاب  ومقابل  وامل�صاريف  والر�صوم   2019/5/15 يف  احلا�صل  الإ�صتحقاق 
حتت طائلة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والزامه باملبلغ املذكور بالإ�صافة للر�صوم 
وامل�صروفات الق�صائية حال ال�صتمرار يف الإمتناع عن ال�صداد وذلك جميعه خالل مدة 

اأق�صاها خم�صة ايام من تاريخ اإ�صتالم املخطر اليهما لهذا الإخطار قانونا. 
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

�لعدد  12980 بتاريخ 2020/7/7
�نذ�ر عديل بالن�شر
رقم )2020/3242(

املنذر : �صركة الحتاد للك�صارات - ذ م م 
املنذر اليها : حممد اكرم خان حاجي نواب خان )باك�صتاين اجلن�صية( 

ت��ن��ب��ه امل��خ��ط��رة ع��ل��ى امل��خ��ط��ر ال��ي��ه��م��ا مب��وج��ب ه���ذا الإخ���ط���ار وح��ث��ه��م��ا ع��ل��ى الوفاء 
والفائدة  دره��م  واثنان  ال��ف  وثمانون  )�صبع  دره��م   87002 مبلغ  ب�صداد  بالتزاماتهما 
القانونية بواقع 9% من تاريخ الإ�صتحقاق احلا�صل يف 2016/10/5 وحتى متام ال�صداد 
الإج����راءات  كافة  ات��خ��اذ  طائلة  حت��ت  امل��ح��ام��اة.  ات��ع��اب  ومقابل  وامل�صاريف  وال��ر���ص��وم 
حال  الق�صائية  وامل�����ص��روف��ات  للر�صوم  بالإ�صافة  امل��ذك��ور  باملبلغ  وال��زام��ه  القانونية 
ايام من  اأق�صاها خم�صة  ال�صداد وذلك جميعه خالل مدة  الإمتناع عن  ال�صتمرار يف 

تاريخ اإ�صتالم املخطر اليهما لهذا الإخطار قانونا. 
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

�لعدد  12980 بتاريخ 2020/7/7
 �شهادة بالتا�شري يف �ل�شجل �لتجاري- بانحالل �شركة

ا�صم ال�صركة : ا�سوار املدينة لال�ست�سارات الهند�سية - �ض ذ م م  
العنوان : مكتب رقم 304 ملك ال�صيد عبداهلل ال�صيد حممد الها�صمي - ديرة - هور 
: 735645 رقم  الرخ�صة  ، رقم  : ذات م�صوؤولية حم��دودة  القانوين  ال�صكل   - العنز 
التنمية القت�صادية  التجاري : 1174629 مبوجب هذا تعلن دائرة  بال�صجل  القيد 
بدبي باأنه قد مت التاأ�صري يف ال�صجل التجاري لديها باإنحالل ال�صركة املذكورة اأعاله 
العدل  بتاريخ  2020/6/30 واملوثق لدى كاتب  ق��رار حماكم دبي  ، وذل��ك مبوجب 
حماكم دبي بتاريخ 2020/6/30 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل 
امل�صفي املعني دوكيوبيليتي لتدقيق احل�سابات العنوان : مكتب رقم 1006 ملك 
ديار للتطوير - بردبي - برج خليفة  هاتف : 4421762-04 فاك�س : 04-4421764 
م�صطحباً معه كافة امل�صتندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ 

ن�صر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية

�لعدد  12980 بتاريخ 2020/7/7
�شهادة بالتا�شري يف �ل�شجل �لتجاري- بتعني م�شفي 

ا�صم امل�صفي : دوكيوبيليتي لتدقيق احل�سابات
دي��ار للتطوير - بردبي - برج خليفة  هاتف  العنوان : مكتب رقم 1006 ملك 
التنمية  دائ����رة  تعلن  ه���ذا  مب��وج��ب   04-4421764  : ف��اك�����س   04-4421762  :
ا�سوار  لت�صفية   اأع��اله  امل��ذك��ور  امل�صفي  تعيني  مت  قد  باأنه  بدبي  القت�صادية 
املدينة لال�ست�سارات الهند�سية - �ض ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي 
بتاريخ 2020/6/30 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2020/6/30 
مكتبه  يف  املعني  امل�صفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�س  اأي  لديه  من  وعلى 
امل�صتندات  ك��اف��ة  معه  م�صطحباً  اأع����اله،  امل��ذك��ور  ال��ع��ن��وان  على  ب��دب��ي  ال��ك��ائ��ن 

والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية

�لعدد  12980 بتاريخ 2020/7/7
  �عالن بالن�شر

املرجع : 90
 - الدين  حممد  حاجي  �صعيد  احمد  قاري  ال�صيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
  %100 البالغة  ح�صته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب  اجلن�صية  افغان�صتان 
وذلك اىل ال�صيد/ حممد دين عمر دين - باك�صتان اجلن�صية يف الرخ�صة )خمبز 
ال�صادرة   )606211( رقم  رخ�صة  مبوجب  ال�صارقة  باإمارة  تاأ�ص�صت  البحر(  نور 
من دائرة التنمية الإقت�صادية بال�صارقة.  وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من 
احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف �صان الكاتب العدل . فقد اقت�صى 
اليه بعد  امل�صار  الت�صديق  على الجراء  ن�صر هذا العالن للعلم وانه �صوف يتم 
ا�صبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة 

مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  �لكاتب �لعدل بال�شارقة 

�إجناز�ت للخدمات  �ل�شناعية 13

وز�رة �لعدل
  �ل�شئون �لفنية و�لتعاون �لدويل 

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات

�لعدد  12980 بتاريخ 2020/7/7
  �عالن بالن�شر

املرجع : 320
ليكن معلوما للجميع بان ال�صيد/ عبداهلل ح�صني ح�صن عبداهلل البلو�صي - الإمارات اجلن�صية 
مي�صره  ا�صامه  ال�صيد/  ان  كما  ح�صة   %50 البالغة  ح�صته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب 
عبداحلميد الفيومي - م�صر اجلن�صية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة )%50( 
ح�صة اىل ال�صيد/ ريحان بت حممد ار�صاد بت - باك�صتان اجلن�صية يف الرخ�صة املهنية : ملحمة 
ودخول  �صركاء  ان�صحاب  مت  حيث   : اخرى  تعديالت    )608676( رقم  ترخي�س   ، ال�صام  امراء 
بوكيل خدمات ودخول  اعمال مهنية اىل موؤ�ص�صة فردية  �صركة  القانوين من  ال�صكل  وحتويل 
وكيل خدمات جديد عليها.  وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم 
)4( ل�صنة  2013 يف �صان الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه �صوف يتم 
الت�صديق  على الجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س 

حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  �لكاتب �لعدل بال�شارقة 

�إجناز�ت للخدمات  �ل�شناعية 13

وز�رة �لعدل
  �ل�شئون �لفنية و�لتعاون �لدويل 

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات
�لعدد  12980 بتاريخ 2020/7/7

�عالن بالن�شر للم�شتاأنف �شده للح�شور �أمام مكتب �إد�رة �لدعوى 
يف �لإ�شتئناف رقم 2020/799 مدين 

بناء علي طلب امل�صتاأنف : بيوتات للتطوير العقاري 
�صعودي   - اجل��وي��ر  حممد  عبدالعزيز  �صعود   : ���ص��ده  امل�صتاأنف  اىل 
اإدارة الدعوى رقم )2(  اجلن�صية  انت مكلف باحل�صور امام مكتب 
معتمد  وكيل  بوا�صطة  او  �صخ�صيا   - ال�صارقة  ا�صتئناف  مبحكمة 
امل�صتندات  كافة  بها  مرفقا  الدعوى  على  جوابية  مذكرة  وتقدمي 
وذلك يف يوم الأربعاء املوافق 2020/7/15 يف الدعوى املذكور رقمها 

اأعاله - بو�صفك م�صتاأنف �صده.
مكتب �إد�رة �لدعوى 

  وز�رة �لعدل
حمكمة �ل�شارقة  �لحتادية �ل�شتئنافية

مكتب �د�رة �لدعوى
�لعدد  12980 بتاريخ 2020/7/7

�عالن بالن�شر للح�شور �أمام مكتب �إد�رة �لدعوى
يف �لإ�شتئناف رقم 2020/534 جتاري

 بناء علي طلب امل�صتاأنفة:ال�صركة الإ�صالمية لال�صتثمار اخلليجي - ال�صارقة
�صعودية   - �صليم  ها�صم  ب��ن  حممد  بنت  عائ�صة   : �صدها  امل�صتاأنف  اىل 

اجلن�صية 
انت مكلف باحل�صور امام مكتب اإدارة الدعوى )مكتب رقم 1( مبحكمة 
وتقدمي  معتمد  وكيل  بوا�صطة  او  �صخ�صيا   - ال�صتئنافية  ال�صارقة 
مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�صتندات وذلك يف يوم 

الأحد املوافق 2020/7/12
رئي�ض مكتب �إد�رة �لدعوى 
د/ندى حممد حممود        

  وز�رة �لعدل
حمكمة �ل�شارقة  �لحتادية �ل�شتئنافية

مكتب �د�رة �لدعوى
�لعدد  12980 بتاريخ 2020/7/7

�عالن بالن�شر
                         يف �لدعوى رقم 1694/2020/60 �مر �د�ء    

درهم   2.500.000 وق��دره  مبلغ  للمدعي  ي��وؤدي  ب��ان  عليه  املدعي  ب��ال��زام  احلكم   : اأول   : ال��دع��وى  مو�صوع 
)مليونني وخم�صمائة الف درهم( والفائدة القانونية بواقع 9% �صنويا اعتبارا من تاريخ الإمتناع احلا�صل يف 
2017/12/19 وحتى ال�صداد التام مع �صمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.  ثانيا : ت�صمني املدعي عليه 
بالر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة  مع حفظ كافة احلقوق الخرى للمدعي اأيا كان نوعها �صواء 

ال�صابقة او احلالية او امل�صتقبلية 
طالب الإعالن : امين حممد منري كوجان - �صفته بالق�صية : مدعي 

وميثله : فهد �صلطان علي لوتاه - �صفته بالق�صية : وكيل
املطلوب اإعالنه : 1- حممد غزوان م�صباح اخلادم - �صفته بالق�صية : مدعي عليه

جمهول  حمل الإقامة 
مو�صوع الإعالن : قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ 2020/4/14 الزام املدعى عليه حممد غزوان م�صباح 
اخلادم بان يوؤدي للمدعي امين حممد منري كوجان مبلغ وقدره 2.500.000 درهم )مليونان وخم�صمائة 
درهم( والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ ا�صتحقاق كل �صيك وحتى ال�صداد التام ، وبالر�صوم وامل�صاريف 
ومبلغ خم�صمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة و�صملت الأمر بالنفاذ املعجل بال كفالة. ولكم احلق يف اإ�صتئناف 

الأمر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�صر هذا العالن.
رئي�ض �لق�شم         

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية  �لتجارية  
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / 
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم :  327642     بتاريخ :  2020/3/18
تاريخ اإيداع الأولوية:  /  /  200م

با�ص��م: �صيكويا انف�صتمنت�س انرتنا�صونال ليمتد
وعنوانه:    �س ب 123374 – دبي – المارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات : 
اأو  املباريات  تنظيم  م�صابقات اجلمال؛  تنظيم  والثقافية؛  الريا�صية  والأن�صطة  التدريب  الرتفيه،  خدمات 
املناف�صات )للتعليم اأو الرتفيه(؛ خدمات النوادي )للرتفيه اأو التعليم(؛ خدمات النوادي ال�صحية )خدمات 
تدريب الياقة البدنية واحلفاظ على ال�صحة(؛ خدمات النوادي الليلية؛ حجز املقاعد للعرو�س امل�صرحية؛ 
تنظيم املباريات الريا�صية؛ التدريب الريا�صي؛ تنظيم واإدارة املوؤمترات؛ تنظيم واإدارة احللقات الدرا�صية ؛ 

تنظيم واإدارة ور�صات العمل )تدريب(.
الواق�عة بالفئة: 41

و�صف العالمة : الكلمات BLACK CLUB   بالأحرف الالتينية باللون الأ�صود على خلفية من اللونني 
  .K مكتوبة بنمط خط مبتكر ويتميز بوجود نقطتني حتت احلرف BLACK الذهبي والأ�صود. الكلمة

الكلمة BLACK  يف �صطر وبحجم خط كبري والكلمة CLUB ا�صفل منها وباللون الذهبي.
ال�ص��رتاطات:

 فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�شاد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لثالثاء  7  يوليو  2020 �لعدد 12980 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / 
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 329084     بتاريخ :  2020/4/23
تاريخ اإيداع الأولوية:  /  /  200م

با�ص��م: جمموعة ال�صري )�س. ذ. م. م.(
وعنوانه:  �س ب 6647 ، دبي ، المارات العربية املتحدة  

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات : 
واخل�صروات  – الفواكه  اللحوم  – م�صتخرجات  ال�صيد  وطيور  وحيوانات  وال��دواج��ن  والأ�صماك  اللحوم 
املحفوظة املجففة واملطهية – جيلى ، املربى ، الفواكهة املطبوخة بال�صكر – البي�س واللنب احلليب وغري 

ذلك من منتجات الألبان – الزيوت والأدهان ال�صاحلة لالأكل . 
الواق�عة بالفئة: 29

الأ�صود  باللون  الالتينية  ب��الأح��رف   EAT WELL LIVE WELL الكلمات   : العالمة  و�صف 
على خلفية بي�صاء .

ال�ص��رتاطات:
 فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله 

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

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�شاد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لثالثاء  7  يوليو  2020 �لعدد 12980 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / 
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 329085     بتاريخ :  2020/4/23
تاريخ اإيداع الأولوية:  /  /  200م

با�ص��م:       جمموعة ال�صري )�س. ذ. م. م.(
وعنوانه:  �س ب 6647 ، دبي ، المارات العربية املتحدة  

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات : 
القهوة وال�صاي والكاكاو والقهوة ال�صطناعية؛ الأرز؛ التابيوكا وال�صاغو؛ الدقيق وامل�صتح�صرات امل�صنوعة 
اخلمرية  الأ���ص��ود؛  والع�صل  النحل  ع�صل  املثلجة؛  احللويات  واحل��ل��وي��ات؛  والفطائر  اخلبز  احل��ب��وب؛  م��ن 

وم�صحوق اخلبيز؛ امللح؛ اخلردل؛ اخلل وال�صل�صات )التوابل(؛ البهارات؛ الثلج.. 
الواق�عة بالفئة: 30

الأ�صود  باللون  الالتينية  ب��الأح��رف   EAT WELL LIVE WELL الكلمات   : العالمة  و�صف 
على خلفية بي�صاء .

ال�ص��رتاطات:
 فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله 

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

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�شاد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لثالثاء  7  يوليو  2020 �لعدد 12980 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / 
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 329088     بتاريخ :  2020/4/23
تاريخ اإيداع الأولوية:  /  /  200م

با�ص��م: جمموعة ال�صري )�س. ذ. م. م.(
وعنوانه:  �س ب 6647 ، دبي ، المارات العربية املتحدة  

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات : 
خدمات عر�س ال�صلع ل�صالح الآخرين على النرتنت؛ خدمات الن�صح واملعلومات التجارية للزبائن )ن�صح 
قواعد  يف  املعلومات  تنظيم  والإع��الن؛  الدعاية  اإعالنية؛  اأو  جتارية  لغايات  املعار�س  تنظيم  امل�صتهلكني(؛ 
بيانات الكمبيوتر؛ حما�صبة ؛ تاأجري اآلت البيع ؛ بحث الكفالت؛ تاأجري وقت للدعاية والإعالن يف و�صائل 
الت�صال ؛ خدمات جتميع ت�صكيلة من الب�صائع ل�صالح الغري، وذلك لتمكني عا مة الزبائن من معاينتها 
ه��ذه اخلدمات من خالل  تقدم مثل  وق��د  ؛  النقل(  ذل��ك على خدمة  ينطوي  (ول  و�صرائها عند احلاجة  
متاجر البيع بالتجزئة، اأ�صواق البيع باجلملة، كتالوجات الطلب عرب الربيد املبا�صر اأو بوا�صطة الأو�صاط 
حترير  اأو  ن�صخ  اأوت�صجيل   خدمات  التلفزيونية؛  الت�صوق  برامج  اأو  الإلكرتونية  املواقع  مثل  الإلكرتونية، 
اأو  ريا�صية  بيانات  اأي��ة  جتميع  اأو  ا�صتغالل  وكذلك  اخلطية،  والت�صجيالت  املرا�صالت  تنظيم  اأو  جتميع  اأو 
اأو من  مبا�صرة  التعريفية،  الن�صرات  توزيع  وكذلك خدمات  والإع��الن  الدعاية  وك��الت  اإح�صائية، خدمات 

خالل الربيد، اأو توزيع العينا ت.
الواق�عة بالفئة: 35

الأ�صود  باللون  الالتينية  ب��الأح��رف   EAT WELL LIVE WELL الكلمات   : العالمة  و�صف 
على خلفية بي�صاء .

ال�ص��رتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله 

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

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�شاد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لثالثاء  7  يوليو  2020 �لعدد 12980 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / 
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 328166     بتاريخ :  2020/3/29
تاريخ اإيداع الأولوية:  /  /  200م

با�ص��م: جيبا�س ال�صرق الأو�صط �س م ح
وعنوانه:    �س ب 3843 – جبل علي – دبي – المارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات : 
اأخرى،  ال��واردة يف فئات  املواد غري  املقلدة واملنتجات امل�صنوعة من هذه  اجللود املدبوغة واجللود املدبوغة 
ال�صياط  والع�صي،  وال�صما�صي  املظالت  ال�صفرية،  ال�صناديق واحلقائب  املدبوغة،  اأو  جلود احليوانات اخلام 

واأطقم احليوانات وال�صروج.
الواق�عة بالفئة: 18

و�صف العالمة :  الكلمة  LINELLE بالأحرف الالتينية باللونني الأبي�س والأ�صود . 
ال�ص��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�شاد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لثالثاء  7  يوليو  2020 �لعدد 12980 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / 
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 328165     بتاريخ :  2020/3/29
تاريخ اإيداع الأولوية:  /  /  200م

با�ص��م:       جيبا�س ال�صرق الأو�صط �س م ح
وعنوانه:    �س ب 3843 – جبل علي – دبي – المارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات : 
)لو�صن(  غ�صول   ، عطرية،  وزي��وت  عطور  �صابون،  ؛  مكياج  م�صتح�صرات  ؛  مكياج  ؛  جتميل  م�صتح�صرات 

لل�صعر، منظفات اأ�صنان.
الواق�عة بالفئة: 3

و�صف العالمة :  الكلمة  LINELLE بالأحرف الالتينية باللونني الأبي�س والأ�صود . 
ال�ص��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�شاد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لثالثاء  7  يوليو  2020 �لعدد 12980 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / 
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 326510     بتاريخ :  2020/2/27
تاريخ اإيداع الأولوية:  /  /  200م

با�ص��م: جيبا�س ال�صرق الأو�صط �س م ح
وعنوانه:    �س ب 3843 – جبل علي – دبي – المارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات : 
القهوة وال�صاي والكاكاو والقهوة ال�صطناعية؛ الأرز؛ التابيوكا وال�صاغو؛ الدقيق وامل�صتح�صرات امل�صنوعة 
اخلمرية  الأ���ص��ود؛  والع�صل  النحل  ع�صل  املثلجة؛  احللويات  واحل��ل��وي��ات؛  والفطائر  اخلبز  احل��ب��وب؛  م��ن 

وم�صحوق اخلبيز؛ امللح؛ اخلردل؛ اخلل وال�صل�صات )التوابل(؛ البهارات؛ الثلج.    
الواق�عة بالفئة: 30

و�صف العالمة :  الكلمة NANMA    بالأحرف الالتينية باللونني الأبي�س والأ�صود . 
ال�ص��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�شاد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لثالثاء  7  يوليو  2020 �لعدد 12980 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / 
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 163823     بتاريخ :  2011/10/16
تاريخ اإيداع الأولوية:  /  /  200م

با�ص��م:       �صينزهن بنهاو لغيج اآند باغ كو.، ليمتد
وعنوانه:  منرب. 58 و 59 بلدينج اوف نانهوان رود، هينغكينغ اند�صترييال زون، جينزهويويان كوميونيتي ، 

جوجنمنغ �صرتيت ، باو’ان دي�صرتيكت، �صينزهن �صيتي، جواندونغ بروفين�س
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات : 

؛  املحافظ  ؛  الأخ��رى  ال�صناف  يف  ال���واردة  وغ��ري  منهما  امل�صنوعة  وال�صلع  املقلد  واجللد  الطبيعي  اجللد 
حقائب اليد؛ حقائب الظهر ؛ حقائب ال�صفر ؛ حقائب اليد ال�صغرية ؛ حقائب امل�صتندات ؛ جلود احليوان 

؛ املظالت وال�صم�صيات
الواق�عة بالفئة: 18

و�صف العالمة : الكلمة RUBY GOLF بالأحرف الالتينية باللون الأ�صود على خلفية بي�صاء .
ال�ص��رتاطات:

 فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�شاد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لثالثاء  7  يوليو  2020 �لعدد 12980 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / 
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 328860     بتاريخ :  2020/4/16
تاريخ اإيداع الأولوية:  /  /  200م

با�ص��م: ترينا �صولر كو.، ليمتد
وعنوانه:  منرب 2 ترينا رود، ترينا بي يف بارك، اك�صينبي دي�صرتيكت، �صانغزهو، جياجن�صو، جمهورية ال�صني 

ال�صعبية 213031
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات : 

مات عك�صية )كهربائية(؛ دارات  بطاريات كهربائية؛ بطاريات �صم�صية ؛ بطاريات كهربائية للمركبات ؛ مقوِّ
متكاملة؛ رقائق )دارات متكاملة(؛ �صناديق تو�صيل )كهربائية(؛ �صناديق توزيع )كهربائية(؛ دواليب توزيع 

)كهربائية( .
الواق�عة بالفئة: 9

و�صف العالمة : الكلمة  ertex  بالأحرف الالتينية باللون الأزرق والرمز )�صح( باللون الأحمر كما يف 
ال�صكل اعاله.
ال�ص��رتاطات:

 فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�شاد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لثالثاء  7  يوليو  2020 �لعدد 12980 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / 
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 326512     بتاريخ :  2020/2/27
تاريخ اإيداع الأولوية:  /  /  200م

با�ص��م: جيبا�س ال�صرق الأو�صط �س م ح
وعنوانه:    �س ب 3843 – جبل علي – دبي – المارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات : 
املطبوعات؛ مواد  اأخ���رى؛  فئات  واردة يف  وغ��ري  امل��واد  ه��ذه  امل�صنوعة من  واملنتجات  املقوى  وال���ورق  ال��ورق 
جتليد الكتب؛ ال�صور الفوتوغرافية؛ القرطا�صية؛ مواد الل�صق امل�صتعملة يف القرطا�صية اأو لغايات منزلية؛ 
اأو التلوين؛ الآلت الكاتبة واللوازم املكتبية )عدا الأثاث(؛ مواد التوجيه  ومواد الفنانني؛ فرا�صي الدهان 
الطباعة؛  اأخ��رى(؛ حروف  ال��واردة يف فئات  البال�صتيكية )غري  التغليف  الأجهزة(؛ مواد  والتدري�س )عدا 

الكلي�صيهات )الرا�صمات(. 
الواق�عة بالفئة: 16

و�صف العالمة :  الكلمة EVERFINE بالأحرف الالتينية. 
ال�ص��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�شاد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لثالثاء  7  يوليو  2020 �لعدد 12980 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / 
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 326511     بتاريخ :  2020/2/27
تاريخ اإيداع الأولوية:  /  /  200م

با�ص��م: جيبا�س ال�صرق الأو�صط �س م ح
وعنوانه:    �س ب 3843 – جبل علي – دبي – المارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات : 
اأخرى ت�صتعمل يف غ�صل وكي املالب�س، م�صتح�صرات تنظيف و�صقل  الأقم�صة ومواد  م�صتح�صرات تبيي�س 
منظفات  لل�صعر،  )لو�صن(  غ�صول  جتميل،  م�صتح�صرات  عطرية،  وزي��وت  عطور  �صابون،  وك�صط،  وجلي 

اأ�صنان. 
الواق�عة بالفئة: 3

و�صف العالمة :  الكلمة EVERFINE بالأحرف الالتينية. 
ال�ص��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�شاد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لثالثاء  7  يوليو  2020 �لعدد 12980 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / 
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 329102     بتاريخ :  2020/4/23
تاريخ اإيداع الأولوية:  /  /  200م

با�ص��م: جيبا�س ال�صرق الأو�صط �س م ح
وعنوانه:    �س ب 3843 – جبل علي – دبي – المارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات : 
ُدمى م�صنوعات حدادة؛ اأقفال معدنية )غري كهربائية(؛ مقاب�س معدنية؛ مقاب�س معدنية لالأبواب؛ اأقفال 
ذات حلقات؛ حلقات لولبية؛ براغي معدنية؛ براغي ربط معدنية للكبالت؛ معادن غري نفي�صة وكل خليط 
منها، مواد بناء معدنية، مباين متنقلة معدنية، مواد معدنية خلطوط ال�صكك احلديدية، حبال واأ�صالك 
غري كهربائية من معادن غري نفي�صة، م�صنوعات حدادة، خردوات معدنية �صغرية، موا�صري واأنابيب معدنية، 
خزائن حفظ الوثائق والأ�صياء الثمينة، منتجات م�صنوعة من معادن غري نفي�صة غري واردة يف فئات اأخرى، 

خامات معادن. 
الواق�عة بالفئة: 6

باللونني  والعالمة  مميزة  كتابة  بطريقة  الالتينية  بالأحرف   GEEPAS الكلمة    : العالمة  و�صف 
الأبي�س والأ�صود

ال�ص��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله 

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

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�شاد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لثالثاء  7  يوليو  2020 �لعدد 12980 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / 
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 155948     بتاريخ :  2011/4/18
تاريخ اإيداع الأولوية:  /  /  200م

با�ص��م:       �صينزهني كريي�صن جويلريي كو ليمتد
وعنوانه:  6 فلور ، وي�صت فلور 4 اآند اإب�صت فلور 2 ، بيلدينج 4 ، �صويبي اند�صرتيال بارك ، ليوهو دي�صرتيك 

، �صينزهني ، جمهورية ال�صني ال�صعبية
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات : 

خدمات الدعاية والإعالن، امل�صاعدة يف اإدارة الأعمال ، اإدارة الأعمال بالوكالة ، ترويج املبيعات )لالآخرين(، 
اإ�صت�صارات اإدارة �صوؤون املوظفني، خدمات نقل الأعمال ، جتميع املعلومات يف قواعد بيانات حا�صوب ، خدمات 

جرد الأعمال، رعاية البحث ، تقدمي اأ�صعار متميزة للعطاءات.
الواق�عة بالفئة: 35

و�صف العالمة : ر�صم هند�صي �صبه دائري مبتكر بخط اأ�صود ورمادي متداخلني بطريقة مبتكرة . ا�صفل منه 
الكلمات JEWELRY SHUIBEI بالأحرف ال�صينية والالتينية

ال�ص��رتاطات:
 فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله 

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

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�شاد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لثالثاء  7  يوليو  2020 �لعدد 12980 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / 
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 326513     بتاريخ :  2020/2/27
تاريخ اإيداع الأولوية:  /  /  200م

با�ص��م: جيبا�س ال�صرق الأو�صط �س م ح
وعنوانه:    �س ب 3843 – جبل علي – دبي – المارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات : 
اأو  التلوين  فرا�صي  )ع��دا  فرا�صي  واأ�صفنج،  اأم�صاط  وللمطبخ،  املنزيل  لال�صتعمال  واأوع��ي��ة  واأواين  اأدوات 
�صبه م�صغول )عدا  زجاج  اأو  �صلك جلي، زجاج غري م�صغول  تنظيف،  اأدوات  الفرا�صي،  الدهان(، مواد �صنع 

الزجاج امل�صتعمل يف املباين(، اأواين زجاجية واأواين خزف �صيني واأواين خزفية غري واردة يف فئات اأخرى 
الواق�عة بالفئة: 21

و�صف العالمة :  الكلمة  SPANISH HOME بالأحرف الالتينية 
ال�ص��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله 
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لدي 3 م�ساريع �سينمائية خالل الفرتة احلالية

وفاء عامر: العمل 
اجليد يفر�س نف�ضه على 

امل�ضاهد يف اأي توقيت

على  الفعل  ردود  وجدت  • كيف 
جتربتك يف م�صل�صل "اإل اأنا"؟

)بنات  وه���ي  ح��ك��اي��ات��ه  اأوىل  ق�����راأت  ع��ن��دم��ا   -
مكتوبة  ف��ال��ق�����ص��ة  ل���ه���ا،  حت��م�����ص��ت  م���و����ص���ى( 
اإهدار املرياث  بطريقة جيدة، وتتناول ق�صية 
للفتيات، وهي امل�صكلة التي لتزال موجودة يف 
خمالفتها  من  بالرغم  مب�صر،  مناطق  عدة 
قراأتها  عندما  والق�صة  والقانون،  لل�صرع 
�صعرت باأهمية الق�صية التي تناق�صها، 
من  ق��وي��اً  فعل  رد  تلقى  اأن  وتوقعت 
اجلمهور، وهو ما حدث بالفعل عند 

العر�س يف الأيام القليلة املا�صية.
مل  امل�صل�صل  عر�س  توقيت  • لكن 

ي�صعرك بالقلق؟
- اعتدت تقدمي الأعمال الدرامية 
طوال العام، �صواء يف �صهر رم�صان 
اأو خارجه، وقناعتي ال�صخ�صية اأن 
على  نف�صه  يفر�س  اجل��ي��د  العمل 
يف  وثقتي  توقيت،  اأي  يف  امل�صاهد 
فيها،  اأ���ص��رتك  جعلتني  ال��ت��ج��رب��ة 
واحلقيقة اأن رد الفعل على احلكاية 
جاء  ف��ي��ه��ا  ���ص��ارك��ت  ال���ت���ي  الأوىل 
الظروف  اأن  كبرياً جداً، خ�صو�صا 
احلايل  ال���وق���ت  يف  نعي�صها  ال��ت��ي 
مع  اأك��رب  م�صاهدة  فر�صة  منحت 

بقاء املواطنني يف منازلهم.
مع  ال����ت����ع����اون  ع�����ن  ح���دث���ي���ن���ا   •
والكتاب  الفخراين  ي�صري  الكاتب 

ال�صباب؟
ممتعة،  جتربة  كانت  بالتاأكيد   -
ال�صيناريو  كتاب  اأن  خ�صو�صا 
واحلوار قدموا عماًل رائعاً 
اأثتاء  ب��ال��ف��خ��ر  ���ص��ع��رت 
قراءته للمرة الأوىل، 
وه���������م اأ������ص�����ح�����اب 
ال������ف�������������ص������ل يف 
ال�������ن�������ج�������اح 
ال����������������ذي 
حققه 

امل�صل�صل، واأتوقع اأن يكون لهم �صاأن كبري يف الكتابة خالل ال�صنوات 
املقبلة، خ�صو�صا اأن لديهم موهبة ظهرت ب�صكل وا�صح يف العمل.

ب�صكل  اأ�صبحت جتذب اجلمهور  الق�صرية  الأعمال  اأن  ترين  • هل 
اأكرب؟

يف  �صاركت  ومثلما  حلقاته،  ع��دد  تفر�س  التي  هي  العمل  -طبيعة 
"حكاية بنات مو�صى" يف 10 حلقات قدمت اأي�صاً جتارب يف الدراما 
الطويلة، فالأمر مرتبط دائماً بالأحداث املكتوبة، وتكون هي البطل 
احلقيقي لعدد احللقات ولي�س اأي �صيء اآخر، وهذا اأمر يجب و�صعه 
يف العتبار عند تقييم اأي عمل، فرمبا يكون حلقاته ق�صرية وغري 

جذاب والعك�س �صحيح.
ال�صخ�صي؟ امل�صتوى  على  الفرتة  هذه  مع  تتعاملني  • كيف 

- ل اأجد م�صكلة بالن�صبة اإيل لأنني اأف�صل البقاء يف املنزل مع عائلتي 
احلالية  الفرتة  خالل  باأعمال  ارتباطات  لدي  يكن  ومل  با�صتمرار، 
بالن�صبة يل  امل�صاألة  الأم��ر  �صاعد هذا  للت�صوير، ورمب��ا  اأخ��رج  حتى 
تعلنها  التي  الإج��راءات الحرتازية  واتبع  فبقيت يف منزيل،  كثرياً 
ومع  ال�صخ�صي  امل�صتوى  على  كامل  ب�صكل  املعنية يف م�صر  اجلهات 

اأفراد عائلتي.
غري  اأم��ر  ال��ظ��روف  ه��ذه  يف  الت�صوير  ا�صتمرار  اأن  ترين  ه��ل   •

مطمئن؟
والأعمال  امل�����ص��وؤول��ون،  يتخذها  التي  ال��ق��رارات  يف  بالثقة  اأ�صعر   -
امل�صتمرة يف الت�صوير لديها �صوابط كثرية يقوم �صناعها بها حلماية 
بالإجراءات  ملتزمون  وهم  وانت�صاره  كورونا  فريو�س  من  اأنف�صهم 
الحرتازية، واأعتقد اأنه كان هناك خطر من ا�صتمرار الت�صوير لتم 
اتخاذ قرار بوقفه على الفور، لأنه ل يوجد اأغلى من �صحة الإن�صان، 

وهذا الأمر ل جدال فيه.
بهذه  تفكرين  ه��ل  دائ��م��اً  البطولة  ينتظرون  الفنانني  بع�س   •

الطريقة؟
النظر ع��ن م��دة ظهوري  ب��ه بطولة بغ�س  اأق���وم  ك��ل عمل  اأع��ت��رب   -
اإيل،  بالن�صبة  التجربة مهمة وموؤثرة  اأن تكون  الأح��داث، فاملهم  يف 
واأعتقد اأنني حمظوظة بال�صرتاك يف اأكرث من جتربة مميزة خالل 
الفرتة املا�صية تركت فيها ب�صمة اإيجابية ب�صهادة اجلمهور والنقاد، 

فالبطولة وحدها ل تكفي.
الفرتة  يف  تعي�صنها  التي  ال�صينمائية  النتعا�س  حالة  �صبب  ما   •

احلالية؟
اأحر�س  اأن��ن��ي  خ�صو�صا  التوقيت،  يف  امل�صادفة  يتجاوز  ل  الأم���ر   -
على انتقاء الأعمال التي اقدمها، واأركز يف هذا الأمر جيداً، ولدي 
قيد  م�صاريع  بني  ما  احلالية  الفرتة  خالل  �صينمائية  م�صاريع   3
انتهيت منها، وه��ذا الأم��ر جمرد م�صادفة، لأن  التح�صري واأخ��رى 
الذي  العيد"،  "ليلة  فيلم  مثل  ف��رتة  منذ  موؤجلة  م�صاريع  هناك 
�صنقوم بت�صويره بعد �صهر رم�صان، وهو من امل�صروعات التي وافقت 

عليها من قبل، لكن تاأجل ت�صويره فرتة طويلة.
تيول"؟ "خان  فيلم  يف  جتربتك  عن  • حدثينا 

���ص��خ�����ص��ي��ة م���ه���رية، وه����ي م��رك��ب��ة ومليئة  ال��ف��ي��ل��م  اأج�����ص��د يف   -
بالتفا�صيل،

التفا�صيل عنها وعن حياتها   ون�صاهد يف الأح��داث كثريا من 
قدرتها  وع��دم  ومعاناتها  خ�صبية،  دمية  مع  حديثها  بينها  من 
اإط���ار من  اأح��داث��ه يف  ت���دور  فالفيلم  اب��ن��ه��ا،  وف���اة  على ت�صديق 

الرعب ومليء بالتفا�صيل املمتعة.
و�صكينة"؟ ريا  "براءة  فيلم  و�صل  اأين  • اإىل 

- مل اأنته من ت�صوير الفيلم بعد حتى الآن، حيث يتبقى عدد كبري 
اأع��رف موعد  العمل متوقف لأ�صباب رقابية، ول  امل�صاهد، لكن  من 

ا�صتئناف ت�صويره ب�صكل دقيق.

)التهويدة(... �ضينما الرعب
يف اجت�����اه ل�����ص��ي��ن��م��ا ال���رع���ب، ب��ع��د الجت������اه ل�����ص��ي��ن��م��ا اخل���ي���ال ال��ع��ل��م��ي يف 
ال�صتديوهات امل�صرية اأخرياً، ي�صتعد فريق عمل فيلم )التهويدة( لدخول 

بالتوه الت�صوير، مطلع �صبتمرب املقبل.
وقال املخرج امل�صري طارق العريان: اإن الفرتة املا�صية �صهدت حت�صريات 
كثرية، واختيار فريق العمل، خ�صو�صاً اأن )�صينما الرعب(، لي�صت معتمدة 
اأن  اإىل  لفتاً  قوية،  اإ�صافة  الفيلم  ميثل  اأن  متمنياً  امل�صرية،  ال�صينما  يف 

التح�صريات قاربت على النتهاء.
ال�صركة املنتجة، قالت اإن خطة الت�صوير، ُت�صري اإىل الإ�صراع للحاق بنهاية 

مو�صم ال�صينما ال�صيفي، بعد قرار عودة فتح دور العر�س يف م�صر.
اإنه �صعيد باكتمال فريق العمل، الذي  وب��دوره، قال الفنان عمرو يو�صف، 

ي�صم الفنانة دينا ال�صربيني.

ماجد امل�ضري .. �ضخ�ضية مرّكبة 
ومعقدة يف )الوجه الآخر(

اأعلن الفنان امل�صري ماجد امل�صري، عن ا�صتعداده لأداء دوره الذي يقدمه 
اأوًل  متناق�س،  ب�صكل  يظهر  حيث  الآخ���ر(،  )ال��وج��ه  اجلديد  م�صل�صله  يف 
ب�صخ�صية املهند�س الأمني �صاحب الأخالق واملُثل العليا وال�صمري، الذي 
ل يخ�صع لأي ابتزاز، ويف اخلفاء هو �صخ�س ميتلك من انعدام ال�صمري ما 

يجعله يفعل اأي �صيء للح�صول على املال ويعمل يف جتارة املخدرات.
واأ�صاف اأن )ال�صخ�صية مرّكبة ومعقدة، وهي بحاجة اإىل جهد خا�س يف كل 

�صكل، وهنا ل بد من البحث عن �صمات كل �صخ�صية لإبرازها جيداً(.
امل�صل�صل ينتمي اإىل نوعية اأعمال ال�60 حلقة، وي�صارك يف بطولته كل من 

ن�صرين طاف�س، مادلني طرب وعماد ر�صاد.

بعدما تلقت ردود فعل اإيجابية على جتربتها يف بطولة م�سل�سل 
"اإال اأنا"، جتهز الفنانة وفاء عامر مل�ساريع �سينمائية جديدة. 
امل�سل�سل،  يف  جتربتها  عن  وف��اء  تتحدث  احل��وار  ه��ذا  ويف 
التفا�سيل،  من  وغريها  اجلديدة،  ال�سينمائية  وم�ساريعها 

فماذا قالت؟..

اأحمد حامت يروج لفيلم )الغ�ضالة(
ي����ج���������ص����د ال�����ف�����ن�����ان اأح�����م�����د 
اأح������داث فيلم  ح����امت ���ص��م��ن 
دكتور  �صخ�صية  )الغ�صالة( 
يتعرف  ال����ع����ل����وم  ك���ل���ي���ة  يف 
ع��ل��ى ���ص��خ�����ص��ي��ات ك���ث���رية يف 
طرحه  املقرر  ومن  اجلامعة 
بع�����د  املقبلة  الفت�����رة  خالل 
العر�س  دور  ف���ت���ح  اإع���������ادة 
من  والنته�����اء  ال�صينم�����ائي 

اأزم����ة كورونا.
حامت  اأح���م���د  ال��ف��ن��ان  ورّوج 
)الغ�صالة(  اجل��دي��د  فيلمه 
م��ن  العمل،  ب�����ص��ورة  اأخ�����رياً 
جمله  ب�����اإح�����دى  م�����ص��ت��ع��ي��ن��ا 
تن�صى  ل  ق���ائ���اًل:  احل���واري���ة 

اأخطاء  املا�صي... اغ�صلها. 
تاأليف  )ال��غ�����ص��ال��ة(  وف��ي��ل��م 
ع���������ادل ����ص���ل���ي���ب، واإخ�����������راج 
واإنتاج  احلميد،  عبد  ع�صام 
�����ص����ي����رج����ي ف���ي���ل���م���ز ون���ي���و 
م�صر  واأف���������الم  ���ص��ي��ن�����ص��ري 

العاملية، وي�صارك  يف بطولته 
ك���ل م���ن اأح���م���د ح����امت، وهنا 
حميدة،  وحم���م���ود  ال���زاه���د، 
وحم����م����د ������ص�����الم، واأح����م����د 
اأبوليلة،  وط����اه����ر   فتحي، 
الفنانني  م����ن  اآخ������ر  وع������دد 
يف  وت����دور  اأحداثه  ال�����ص��ب��اب، 

اإطار رومان�صي.    
التعاون  ال��ف��ي��ل��م  وي�����ص��ج��ل 
هنا  ب��ني  ال��ث��اين  ال�صينمائي 
حامت،بعد  واأح���م���د  ال���زاه���د 
ال��ذي مت  فيلم )ق�صة ح��ب( 
عر�صه يف مو�صم عيد احلب 
حلامت  ع��ر���س  ك��م��ا   املا�صي، 
اأخ��رياً م�صل�صل )طاقة حب( 
على اإحدى القنوات امل�صفرة، 
اأعمال  ن��وع��ي��ة  م��ن  وال��ع��م��ل 
يف  وي�������ص���ارك  ح��ل��ق��ة،  ال�60 
ب���ط���ول���ت���ه ي�������ص���را ال�����ل�����وزي، 
واأنو�صكا، و�صامح ال�صريطي، 

ومن اإخراج اأحمد ي�صري.
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ال�ضباب  حب  لظهور  اأ�ضباب   5
والبثور ب�ضكل مفاجئ

البثور،  تكوين  خطر  تواجه  الفئات  جميع   ، ام���راأة  اأو  رج��ل  عجوز،  اأو  �صاب 
وحب ال�صباب عبارة عن بثور كبرية اأحياًنا تكون مليئة بال�صديد )مادة ت�صبه 
ال�صوائل(، وهي عدوى بكتريية �صائدة حتدث ب�صكل عام للمراهقني وال�صباب.  
ال�صخ�س   يتعني على  ي��زال  ل  ولكن  ا معًديا،  لي�س مر�صً ال�صباب  ولكن حب 
اتخاذ الحتياطات الالزمة لذلك، وملواجهة حب ال�صباب ، هناك العديد من 

كرميات املطهر وم�صتح�صرات التجميل الأخرى املتاحة يف ال�صوق.
اأ�صباب ظهور حب ال�صباب املفاجئ

موقع  لتقرير  وف��ق��ا  ن��الح��ظ  اأن  نن�صى   ، ع��ام  ب�صكل  امل��زدح��م��ة  ج��داول��ن��ا  يف 
ال�صباب،  البثور وحب  تنت�صر  التي  العوامل  بع�س   "onlymyhealth"

ا اإىل ظهور حب ال�صباب: وفيما يلي 5 اأ�صياء مفاجئة ميكن اأن توؤدي اأي�صً
�صفرك خالل  الرطوبة  انخفا�س   .1

لبد اأنك لحظت اأنه بعد ال�صفر من الرحلة تظهر بع�س البثور.، يحدث هذا 
ب�صبب التغريات يف البيئة، فال�صفر بالطائرة يغري الرطوبة لأن الرطوبة يف 
املق�صورة اأثناء الرحلة ت�صل اإىل 20 % ، ولكن الرطوبة يف املتو�صط   ترتفع 
حتى 30 %،  كل هذا يحدث ب�صبب انخفا�س الرطوبة ، مما ي�صمح باإنتاج 

املزيد من الزيت الناجت عن ظهور البثور املوؤملة.
اأ�صنانك معجون   .2

هل ح�صلت على برثة بالقرب من فمك؟ اإذا كانت الإجابة بنعم ، فاإن ال�صبب 
هو معجون اأ�صنانك! نعم ، وفًقا جلو�صوا زي�صر ، دكتوراه يف الطب يف مدينة 
طفًحا  ي�صبب  اأن  ميكن  املفلور  الأ�صنان  معجون  بع�س  اإن  يقول   ، نيويورك 
ولتجنب  للغاية،  موؤملًا  يكون  قد  الفم مما  بالقرب من  ال�صباب  بحب  �صبيًها 

ذلك ، ا�صتخدم معجون الأ�صنان الع�صوي غري املفلور.
البثور تفجري   .3

كثري من النا�س لديهم عادة تفرقع البثور، ولكن ميكن اأن يوؤدي اإىل تفاقم 
والبكترييا  القيح  تنفجر  فاإنها   ، ب��رثة  تثقب  اأو  تفرقع  عندما  لأن��ه  املوقف 
اأن توؤدي اإىل املزيد من  والدم وخاليا اجللد امليتة على جلدك والتي ميكن 
ا ، وقد تظهر البثور  البثور، وقد ي�صيب القيح مناطق اأخرى من وجهك اأي�صً
ا اإىل زيادة اللتهاب واأحياًنا ترك ندبة دائمة  هناك. ميكن اأن يوؤدي ذلك اأي�صً
على وجهك،  لذلك اإذا كنت ل تريد املزيد من البثور والعيوب ، فقاوم نف�صك 

من تفجريها
التمرين بعد  روتينك   .4

، تتعرق كثرًيا، و ميكن لهذا  الريا�صية  التمارين  اأو  الريا�صة  عند ممار�صة 
العرق اأن يلتقط الأو�صاخ والزيوت على اجللد ويوؤدي اإىل حدوث ك�صر اإذا مل 
تغ�صله ، لذا تاأكد من غ�صل وجهك ب�صكل �صحيح بعد جل�صة التمرين، و من 
بال�صوائل  ب�صكل كاف  نف�صك  املاء وترطيب  الكثري من  ا�صتهالك  ال�صروري 
لأن بعد العمل نفقد املاء من اأج�صامنا وندرة املاء ميكن اأن توؤدي اإىل البثور.

تنظيفها تن�صي  التي  املكياج  فر�س   .5
كل فتاة حتب و�صع املاكياج ، ولكن اإىل جانب ذلك ، من ال�صروري تنظيف 
وب�صكل  بانتظام  تنظيفها  يتم  مل  اإذا  و  التجميل،  وخ��الط��ات  املاكياج  فر�س 
يف  املتبقي  وامل��اك��ي��اج  امليتة  اجللد  وخ��الي��ا  وال��زي��ت  الغبار  ف�صيبداأ   ، �صحيح 
البناء عليها، ثم تنت�صر هذه املجموعة من القذارة على اجللد ، مما قد ي�صد 

م�صامك ويزيد من خطر الإ�صابة بالبثور.

االت�ساع؟ حيث  من  العامل  يف  حميطات  ثالث  اأكرب  هي  • ما 
- املحيط الهادي - املحيط الأطل�صي - املحيط الهندي

والكتلة؟ احلجم  يف  االأر�ض  يقارب  الذي  الكوكب  • ما 
- الزهرة

ال�سمالية؟ اأمريكا  قارة  يف  دولة  • كم 
- دولتان

االإن�سان؟ ج�سم  يف  مادة  اأ�سلب  هي  • ما 
- املينا بالأ�صنان

العادي؟ االإن�سان  ج�سم  يف  �سلعًا  • كم 
- 24 �صلعاً

الذاكرة؟ فقدان  يعني  الذي  الطبي  امل�سطلح  • ما 
- اأميبيا

بريطانيا  يف  موجودة  كانت  العامل  يف  دبابة  اول  اأن  تعلم  • هل 
مرات باأربع  ال�صم�س  اأ�صعة  من  اأقوى  الليزر  اأ�صعة  اأن  اأن  تعلم  • هل 
العربية باللغة  تاأثراً  اللغات  اأكرث  هي  املالطية  اللغة  اأن  تعلم  • هل 

العطور �صناعة  يف  قيمة  مادة  وهو  العنرب  حوت  اأمعاء  من  ي�صتخرج  العنرب  اأن  تعلم  • هل 
اأيام ثالثة  م�صرية  من  ال�صيء  تب�صر  كانت  اليمامة  زرقاء  اأن  تعلم  • هل 

العرب الأطباء  هم  املثانة  يف  احل�صى  تفتيت  اإىل  اأ�صاروا  من  اأول  اأن  تعلم  • هل 
الهدف على  النظر  لت�صديد  اإدارتهما  و  العينني  حتريك  تعني   - الراأراأة   - اأن  تعلم  • هل 

الأر�س على  اجلاذبية  �صد�س  ت�صاوي  القمر  على  اجلاذبية  اأن  تعلم  • هل 
بالقرياط املا�س  و  باجلرام  يوزن  الذهب  اأن  تعلم  • هل 
بح�راً ع�صر  �ص�تة   : هو  ال�صعر  بحور  عدد  اأن  تعلم  • هل 

الكواكب  ارتفاع  لقيا�س  فلكية  الة  ال�صطرلب  الة  اأن  تعلم  • هل 
الدينا�صور هو  التاريخ  يف  قدميه  على  �صار  حيوان  اول  اأن  تعلم  • هل 

فرنا�س بن  عبا�س  وا�صمه  عربي  ا�صل  من  هو  الطريان  حاول  ان�صان  اول  اأن  تعلم  • هل 
اجلراحة  يف  اخليوط  ا�صتخدم  من  اول  الرازي  اأن  تعلم  • هل 

املرياث
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ع�سري اجلزر
تقوية  على  اجل��زر  فوائد  تقت�صر  ل 
ول��ك��ن��ه يحمل  الإب���������ص����ار؛  وت���ع���زي���ز 
التي  ال�صحية  الفوائد  م��ن  العديد 
الغذائية  العنا�صر  اأه���م  م��ن  جتعله 
فوائده  بني  وم��ن  عنها،  التي لغنى 
الزائد  ال�����وزن  ق���درت���ه ع��ل��ى خ��ف�����س 
ولهذا يعترب م�صروًبا جيًدا ملن يتبع 

نظاًما للتخ�صي�س.
حلمي  حم����م����د  دك������ت������ور  وي����ن���������ص����ح 
العالجية  ال���ت���غ���ذي���ة  ا����ص���ت�������ص���اري 

وال�صمنة والنحافة بتناول ع�صري اجلزر كجزء من نظام التخ�صي�س قائاًل 
اإنه ي�صهم يف رفع معدل احلرق وخف�س الوزن.

ع�صري  بها  يتمتع  التي  املتعددة  الفوائد  اإىل  التغذية  ا�صت�صاري  اأ�صار  كما 
اجلزر قائاًل اإنه مفيد جًدا يف عالج الأنيميا خا�صة لدى الأطفال.

واأ�صاف، اأن ع�صري اجلزر عند اإ�صافة الرمان اإليه ي�صاعد يف زيادة خ�صوبة 
وقاية  اجل��زر  تركيبة  توفر  كما  لديهم،  اجلن�صية  الرغبة  وزي��ادة  الرجال 

وعالًجا ملر�س الن�صداد الرئوي املزمن.
حرارية،  �صعرة   94 على  يحتوي  اجل��زر  م��ن  ع�صري  ك��وب  اأن  اإىل  واأ���ص��ار 
الدهون، و21.9 جرام  الربوتني، و0.35 ج��رام من  و2.24 ج��رام من 

من الكربوهيدرات.
اأنواع   3 وبح�صب درا�صات عديدة، يحمي تناول ع�صري اجلزر بانتظام من 

من ال�صرطان ت�صيب الدم )اللوكيميا(، واملعدة، والثدي. 

ابا �صالح رجل عجوز عا�س حياته ي�صقى ويتعب حتي ا�صبح من اغنياء قريته، يف احد اليام جل�س يف داره ينظر 
لبنه �صالح وهو حزين.. مل يكن لديه غريه لذلك كان يوفر له كل ما يتمناه ورغم ذلك جاءت المور على 
عك�س ما متنى الب فلم يكن �صالح ال فتى مدلال وحيدا ل ياأبه ب�صيء ،ل يعمل، ول يفكر يف العمل، لذلك قال 
ابو �صالح لزوجته ام ابنه: عندما اموت لن يعرف �صالح قيمة املال بل �صي�صرفه على هواه وملذاته و�صينتهي 

املال يف زمن قليل بعدها رمبا تعي�صون يف فقر ورمبا ل جتدون ما تعي�صون فيه فكيف ن�صلح حاله؟..
فكرت ام �صالح كثريا ثم قالت اترك المر يل رمبا ا�صتطعت ان افعل معه �صيئا.. ذهبت الم بطيبتها وحنانها 
اإىل ابنها وقد احنت راأ�صها وظهر عليها احلزن وعندما اقرتب منها �صالح و�صاألها ماذا بك يا امي.. بكت بحرارة 
من كل قلبها وبالطبع فهي تبكي حلزنها على ولدها لكنها ادعت ان حزنها �صببه ل يهمه.. فقال بل يهمني كل 
ما يجري هنا احكي يل ارجوك.. فقالت وتق�صم ان ل تقول لبيك فقال اق�صم فقالت الم ان اباك مير بظروف 
مالية �صيئة جدا وقد خ�صر معظم ماله يف احدى ال�صفقات والن نحن على و�صك ان ل جند قوت يومنا وهو ل 
يريد ان يخربك فهو يقول انك فتى مدلل ول�صت برجل حتى تتحمل هذا اخلرب وانك لن تهتم بالمر وتعي�س 

على امل ان ترث ما �صيرتكه لتعبث به فكيف لو عرفت انه لن يرتك لنا غري الفقر.
حزن �صالح ب�صب ما ا�صاب والده واي�صا حزن لن والده ل يراه ال فتى مدلال.. فنام ليلته قلقا ويف ال�صباح كان 
قد عزم على امر ما، فخرج مبكرا يبحث عن عمل يقوم به ويك�صب منه ما ي�صد احتياجاته واحتياجات ابيه وامه 
.. وبالفعل مع �صعيه اجلاد وجد عمال وقبله بل وداوم عليه منذ ال�صباح اإىل امل�صاء ويف نهاية ال�صبوع الول 
منحه �صاحب العمل اجرته فاخذها وهو �صعيد ويكاد قلبه ان يقفز فرحا وحمل املال لوالده وكاأنه يحمل كنزا، 
وقال له يا ابي هذا املال ك�صبته من عملي.. فام�صك الب الدنانري والقى فيها يف املوقد فانزعج �صالح وا�صرع 

وام�صك الدنانري وكاد ان يحرق ا�صابعه وقال ملاذا.. انا تعبت يف هذا املال لآتي به.. وملاذا تفعل ذلك.
ابت�صم الب واخد املال من يده وقال الن انت بالفعل ولدي وهذا املال ك�صبته من تعبك واح�ص�صت بطعمه وكيف 

هو غايل لقد ا�صعدت قلبي وت�صتحق ان ترث اموايل بعد ان عرفت كيف تعبت لوفر لك هذا املال.

ال�����ص��ك��ر مي��ك��ن اأن ي��دم��ر ���ص��ح��ت��ك ب��ط��رق م��ت��ع��ددة، وداء 
ال�صتهالك  ي�صببه  ال��ذي  الوحيد  امل��ر���س  لي�س  ال�صكري 
ا الكولي�صرتول وال�صمنة و�صحة  الزائد لل�صكر ولكن اأي�صً

القلب. ملاذا �صحة القلب؟. 
اأن  اأن تناول ال�صكر الزائد ميكن  تظهر التقارير الأخ��رية 
يوؤدي اإىل تر�صب الدهون حول قلبك، وهذا ميكن اأن يعوق 
عمله ويعر�صك خلطر الإ�صابة باأمرا�س القلب والأوعية 
اأجل  امل�صتطاع من  املكرر قدر  ال�صكر  الدموية، لذا جتنب 

حياة �صحية و�صعيدة.
 

ال�سكر و�سحة القلب
يعرف معظم النا�س اأن ال�صكر ي�صبب اختالل توازن ال�صكر 
يف الدم يف اجل�صم والذي يوؤدي اإىل مر�س ال�صكري ، وهو 
مر�س ي�صتمر مدى احلياة،  ولكن ما قد ل تعرفه اأنه يوؤثر 

توؤدي  التي  الثالثية  الدهون  معاجلة  لعدم  ج�صمك  على 
اإىل زيادة الوزن، اإىل جانب ذلك ، فاإن ال�صكر يغمر قلبك 
بروا�صب الدهون. ن�صرت املجلة الأوروبية لأمرا�س القلب 
ي�صتهلكون  الذين  الأ�صخا�س  اأن  تظهر  درا�صة  الوقائية،  
البطن  ح��ول  كبرية  دهنية  روا���ص��ب  لديهم  ال��زائ��د  ال�صكر 
م��ن جامعة   ،  So Yun Yi ال��ب��اح��ث  وق���ال  وال��ق��ل��ب، 
الكثري  ن�صتهلك  "عندما  املتحدة:  ال��ولي��ات   ، ميني�صوتا 
اإىل دهون وتخزينها، و  الفائ�س  ، يتم حتويل  ال�صكر  من 
تطلق الأن�صجة الدهنية املوجودة حول القلب ويف البطن 
اأن تكون �صارة بال�صحة.  مواد كيميائية يف اجل�صم ميكن 

نتائجنا تدعم احلد من تناول ال�صكر امل�صاف.
ح�صل فريق البحث على بيانات من تطور خماطر ال�صريان 
التاجي لدى ال�صباب البالغني )CARDIA(، و�صملت 
الدرا�صة اأكرث من 3000 بالغ �صليم ترتاوح اأعمارهم بني 

30 يف هذه الدرا�صة، حيث  قدم الفريق جدوًل  اإىل   18
ل�صتهالك الطعام وال�صراب على مدار 20 عاًما، بعد ذلك 
، اأجروا عمليات ت�صوير مقطعي حمو�صب للبطن وال�صدر 

للعثور على كميات الدهون.

 ال�سكر يعني املزيد من الدهون
الأط����ع����م����ة  اأن  اإىل  ال����ف����ري����ق  خ���ل�������س 

ن�صتهلكها  التي  ال�صكرية  وامل�صروبات 
يف وق�����ت م��ب��ك��ر م����ن احل����ي����اة ، 

���ص��ي��ك��ل��ف ���ص��ح��ة ال��ق��ل��ب يف 
وقت لحق، حيث يظهر 
تناول كميات كبرية من 
لتحفيز  امل��ك��رر  ال�صكر 
روا���ص��ب ال��ده��ون حول 

كيف ميكن لتناول ال�ضكر الزائد اأن يهدد �ضحة قلبك؟

امراأتان ترتديان اأقنعة واقية للحماية يلتقطن �سورة �سيلفي على �ساطئ ال�ض كاتيدرال�ض اأثناء االإغالق 
و�سط انت�سار فريو�ض كورونا يف ريباديو ، اإ�سبانيا.  )رويرتز(


