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االهتمام بالفنون قد يطيل العمر 
ت�سري درا�سة اأجريت يف اإجنلرتا اإىل اأن كبار ال�سن الذين يرتددون على 
امل�سرحية واحلفالت  الفنية واملتاحف ويح�سرون العرو�ض  املعار�ض 

املو�سيقية قد يعي�سون اأطول من اأولئك الذين ال يفعلون ذلك.
وحتى بعد ح�ساب جمموعة وا�سعة من العوامل ال�سحية واالجتماعية 
االأخرى، وجد باحثون من كلية لندن اجلامعية اأن االأ�سخا�ض الذين 
الفنية  االأن�سطة  50 عاما ويقبلون على متابعة  اأعمارهم عن  تزيد 
كانوا اأقل عر�سة للوفاة بن�سبة 31 يف املئة خالل متابعة ا�ستمرت 14 

عاما مقارنة باأقرانهم الذين ال يعطون اأهمية كبرية للفنون.
يف  االأوب��ئ��ة  وعلم  النف�ض  علم  م�ساعد  اأ�ستاذ  فانكورت  دي��زي  وقالت 
"اإن هذه النتائج تدعم التحليالت االإح�سائية  كلية لندن اجلامعية 
وجود  احتمال  اإىل  ت�سري  التي  االأنرثوبولوجية  واالأب��ح��اث  ال�سابقة 

فوائد للفنون مع التقدم يف العمر".
الدرا�سة  نتائج  اأن  الربيطانية  الطبية  الدورية  يف  الباحثون  وكتب 
ت�ساعد  قد  الفنون  اأن  اإىل  اأ���س��ارت  التي  ال�سابقة  االأب��ح��اث  مع  تت�سق 
يف طول العمر من خالل حت�سني ال�سحة العقلية وتعزيز العالقات 

االجتماعية والن�ساط البدين وتقليل ال�سعور بالوحدة.

عادات اإيجابية يتبعها كل رجل اأنيق
يف ع�سرنا احلايل، ال يحتاج الرجل اإىل معرفة اأحدث توجهات املو�سة 
اتباع جمموعة من  اأي�ساً  اأناقته، ولكن ينبغي  فح�سب للحفاظ على 

العادات واالإجراءات التي ت�سمن له االأناقة با�ستمرار.
فيما يلي جمموعة من العادات التي يتبعها الرجل االأنيق للحفاظ 
اإنديا  اأوف  ت��امي��ز  �سحيفة  نقلت  م��ا  وف���ق  ب��ا���س��ت��م��رار،  اأن��اق��ت��ه  ع��ل��ى 

اأونالين: 
- التخطيط يف وقت مبكر  1

يف  كافياً  وقتاً  للرجل  ي�سمن  ال�سابقة،  الليلة  يف  املالب�ض  اإع���داد  اإن 
والعجلة  الت�سرع  الأن  املختارة،  مالب�سه  الرت��داء  التايل  اليوم  �سباح 
الناجمة عن عدم وجود وقت كاف، قد يدفع الرجل اإىل خيارات توؤثر 

�سلباً على اأناقته، ويحول دون اعتنائه بالتفا�سيل. 
امل�ستمر التحديث   -  2

املو�سة  �سيحات  اآخ���ر  تتبع  ع��ل��ى  ال��رج��ل  يعمل  اأن  ال�����س��روري  م��ن 
وحتديث مالب�سه ب�سكل م�ستمر لي�سمن مواكبته لكل جديد، وهذا 

ي�ساهم ب�سكل كبري يف ظهوره ب�سكل اأنيق ومميز على الدوام. 
- احلفاظ على رائحة مميزة  3

ال بد من اأن يلتزم الرجل باحلفاظ على رائحة مميزة، عرب اال�ستحمام 
امل�ستمر، وا�ستخدام كرميات احلالقة ذات الرائحة املميزة، اإ�سافة اإىل 

اختيار عطر جميل الرائحة كلما هم باخلروج من املنزل. 

فالتر الهواء يف املدار�س حت�سن درجات الطالب
ت�سري درا�سة حديثة اإىل اأن تركيب فالتر الهواء يف الف�سول الدرا�سية 
اأحجام  بقدر خف�ض  التالميذ  درج��ات  رف��ع  فعااًل يف  يكون  اأن  ميكن 

الف�سول.
وال�سيانة  للرتكيب  دوالر   850 ح��وايل  كلفت  التي  لالأنظمة  وك��ان 
يف  الطالب  نتائج  على  التاأثري  نف�ض  االأمريكية،  امل��دار���ض  بع�ض  يف 
امتحانات الريا�سيات واللغة االإجنليزية الذي نتج عن خف�ض اأحجام 

الف�سول مبقدار الثلث.
املح�سنة  النتائج  اإن  الدرا�سة،  هذه  وراء  يقفون  الذين  العلماء  وقال 

تعادل حوايل �سهرين ون�سف ال�سهر من التعلم االإ�سايف.
اإزالة  ال��ه��واء، م��ن خ��الل  ال��ه��واء على حت�سني ج���ودة  ف��الت��ر  وتعمل 
امل��ن��ب��ع��ث��ة م��ن ال�سيارات  امل��ل��وث��ات  ال�����س��ام��ة، مب��ا يف ذل���ك  اجل��زي��ئ��ات 
تت�سرب  ال�سغرية  امللوثات  ه��ذه  اأن  اإىل  االأب��ح��اث  وت�سري  وامل�سانع، 
اإىل جمرى الدم عند ا�ستن�ساقها، وت�سبب االلتهابات، مما يوؤثر على 

الرتكيز والذاكرة.
يف  مدر�سة   18 اإىل  نيويورك  جامعة  اأجرتها  درا�سة  اأح��دث  ونظرت 
لو�ض اأجنلو�ض، مت تزويدها بالفالتر يف عام 2016 بعد اأكرب ت�سرب 

للغاز يف تاريخ الواليات املتحدة.
ووجدت الدرا�سة اأن مر�سحات الهواء، كانت مرتبطة بزيادة 0.20 يف 
درجات الريا�سيات و 0.18 يف نتائج اللغة االإجنليزية، وهو ما يعادل 
حجم  فيها  نق�ض  التي  االأخ���رى  الف�سول  يف  �سوهدت  التي  النتائج 

الف�سول مبقدار الثلث، و ا�ستمر هذا التح�سن يف العام التايل.
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تلوث الهواء مرتبط بارتفاع �سكر الدم 
ال��ه��واء وه��م ال  اأن االأط��ف��ال الذين تعر�سوا لتلوث  اأظ��ه��رت درا���س��ة طبية 
الطفولة  ال��دم خالل  �سكر  االأرح��ام معر�سون الرتفاع م�ستوى  يزالون يف 
من  يكون  قد  الدقيقة  باجل�سيمات  التلوث  اأن  م�سيفة  بغريهم  مقارنة 

عوامل اخلطر البيئية وراء االإ�سابة بال�سكري.
2.5 وهي جمموعة  الدقيقة  باجل�سيمات  ت�سمى  ما  الباحثون على  وركز 
2.5 ميكرومرت ومنها  اأقل من  من اجل�سيمات ال�سلبة وال�سائلة قطرها 
ال�سابق  يف  اجل�سيمات  هذه  وارتبطت  والدخان.  وال�سخام  واالأتربة  الغبار 
باالإ�سابة باأ�سرار يف الرئة وزيادة خماطر االإ�سابة باأمرا�ض القلب وال�سكتة 

الدماغية وال�سكري.
مل�ستويات  تعر�سوا  �سيتي  مك�سيكو  مبدينة  طفال   365 الدرا�سة  و�سملت 
لكل  املتو�سط  يف  يوميا  ميكروجرام   22.4 بلغت  تلوث باجل�سيمات 2.5 
مرت مكعب من الهواء يف فرتة احلمل وهي اأعلى بكثري من م�ستوى 12 

ميكروجراما التي حتددها اجلهات التنظيمية املك�سيكية.
واأو�سح الباحثون اأن تعر�ض االأطفال وهم اأجنة للتلوث باجل�سيمات بهذا 
ال�سكري  الهيموجلوبني  يف   0.25 بن�سبة  �سنوية  بزيادة  ارتبط  امل�ستوى 

لديهم بعد جتاوزهم �سن اخلام�سة وحتى ال�سابعة.
وقالت الدكتورة اإمييلي اأوكن بجامعة هارفارد يف بو�سطن التي �ساركت يف 
للتلوث  املبا�سر  للتاأثري  اإنه توجد عدة تف�سريات حمتملة  الدرا�سة  اإع��داد 
على م�ستوى �سكر الدم لدى االأطفال منها اأن "التلوث ي�سبب قدرا كبريا 
توؤثر  قد  اأخ��رى  التهاب  مل�سببات  التعر�ض  اأن  نعلم  ونحن  االلتهاب.  من 
والع�سالت  والكبد  والبنكريا�ض  املخ  مثل  ووظائفها  االأع�ساء  تطور  على 
اآثار  لها  ال��دم بطرق  ال�سكر يف  ن�سبة  تنظيم  ت�سارك يف  وكلها   - والدهون 

طويلة االأمد".

فيلم »1917« 
يف �سدارة اإيرادات 

ال�سينما 
ت�سدر  م����ن   »1917« ف��ي��ل��م  مت���ك���ن 
اإيرادات ال�سينما يف اأمريكا ال�سمالية يف 
مليون   36.5 االأ�سبوع حمققا  مطلع 

دوالر.
بينما تراجع اجلزء اجلديد من �سل�سلة  

 Star Wars: النجوم  اأفالم  حرب 
 The Rise of Skywalker
الثاين  امل���رك���ز  اإىل  االأول  امل���رك���ز  م���ن 

حمققا 15.1 مليون دوالر.
وت�����راج�����ع ف��ي��ل��م احل����رك����ة وامل���غ���ام���رة 
 Jumanji: The Next Level
م�سجال  الثالث  اإىل  الثاين  املركز  من 

دوالر. مليون   14
 Like a واح��ت��ل امل��رك��ز ال��راب��ع فيلم

دوالر. ماليني   10 حقق  اإذ   Boss
امل����رك����ز اخل���ام�������ض فيلم  ك���م���ا ج�����اء يف 
ع�سرة  حم��ق��ق��ا   guest merci

ماليني دوالر.

اأهم خم�سة فحو�سات للقلب 
ميكن اأن تنقذ حياتك �ص 23

دح�س �سائعة خطورة االآي�س 
كرمي مع نزالت الربد

كات�سي�ستفو(  )رو���ض  للجودة  الرو�سية  املنظومة  يف  م�سدر  ك�سف 
ملاذا يجب تناول االآي�ض كرمي حتى عند االإ�سابة باأمرا�ض الربد.

ووفقا للخرباء، لن يفاقم االآي�ض كرمي )البوظة( املر�ض، خالفا 
اأعرا�سه،  على  التغلب  يف  �سي�ساعد  ب��ل  وال�سائع،  ال�سائد  ل��ل��راأي 

ويخفف االأمل يف احلنجرة.
كما اأن االآي�ض كرمي يحتوي على مواد مغذية عديدة لذلك يجب 

اإ�سافته اإىل النظام الغذائي للمري�ض.
تناول  ال��ربد يجب  باأمرا�ض  االإ�سابة  اأن��ه عند  اإىل  امل�سدر  واأ�سار 
C، وتناول  كمية اأكرب من املواد الغذائية املحتوية على فيتامني 

منقوع البابوجن والع�سل.

ما هو ال�سر؟
100.902 م�سارك مت تق�سيمهم  الدرا�سة  و�سارك يف هذه 
بانتظام،  ال�����س��اي  ت�����س��رب  اإح���داه���م  ك��ان��ت  اإىل جم��م��وع��ت��ني، 
اأك���واب يف   3 اأق���ل م��ن  ال�ساي مب��ع��دل  بينما ت�سرب االأخ���رى 
حيث  �سنوات،   7 م��دار  على  امل�ساركني  تقييم  ومت  االأ���س��ب��وع، 
كانوا  بانتظام  ال�ساي  ي�سربون  الذين  اأن  التحليالت  ك�سفت 
الدماغية،  وال�سكتة  القلب  باأمرا�ض  لالإ�سابة  عر�سة  اأق��ل 
وعا�سوا يف املتو�سط 1.26 �سنة اأطول ممن ي�سربون ال�ساي 
نادرا. وعلى الرغم من اأن ال�سبب غري وا�سح، اإال اأن الباحثني 
ي�سريون اإىل اأن ذلك رمبا يعود اإىل البوليفينول املوجود يف 
ال�ساي، وهي مادة كيميائية ذات خ�سائ�ض م�سادة لالأك�سدة.

غو:  فنغ  دون��غ  الرئي�سي،  الدرا�سة  موؤلف  يقول  جانبه،  من 
بيولوجيا  الن�سطة  املركبات  اأن  االآليات  درا�سات  "اقرتحت 
يف ال�ساي، وهي البوليفينول، ال تخزن يف اجل�سم على املدى 
الطويل، لذلك يكون تاأثري ال�ساي على القلب مرتبط بتناول 

ال�ساي ب�سكل متكرر على مدى فرتات طويلة".

الآثار الوقائية اأكرث و�سوحًا لدى الرجال
االأخ�سر،  ال�ساي  تاأثري  يعود  اأن  الباحثون  يتوقع  ذل��ك،  اإىل 
اأو الأنه  لكونه اأكرث ثراء من ال�ساي االأ�سود يف البوليفينول، 
يتم تقدمي ال�ساي االأ�سود مع احلليب يف الكثري من االأحيان، 
وهو ما قد يحمل تاأثريا �سلبيا على وظائف القلب. يف الوقت 
نف�سه، وجدت الدرا�سة اأي�سا اأن االآثار الوقائية لل�ساي كانت 

اأكرث و�سوحا للرجال عنها يف الن�ساء.
ا�ستهالك  ه��و  ذل��ك  اأ�سباب  اأح��د  "لعل  وان���غ:  الدكتور  يتابع 
%20 فقط  م��ع  باملقارنة  ال�ساي  م��ن  اأك��رب  لكمية  ال��رج��ال 

من الن�ساء، كذلك فكانت ن�سبة وفيات الن�ساء جراء االإ�سابة 
باأمرا�ض القلب وال�سكتات الدماغية اأقل بكثري من الرجال، 

وهو ما يربز دالالت هذه االإح�سائية بني الرجال".
ال��درا���س��ات ح���ول هذا  ال��ب��اح��ث��ون يف متابعة  ي��اأم��ل  يف ح���ني، 
ين�سحون  اأن��ه��م  اإال  لل�ساي،  الوقائية  االآث���ار  لفهم  املو�سوع 
ب��ال��ت��ع��ام��ل م��ع ت��ل��ك ال��ن��ت��ائ��ج ب��ح��ذر، ح��ي��ث ي��ق��ول اأخ�سائيو 
هو  "كما  ميلور:  دوان  الدكتور  اأ�ستون،  جامعة  يف  التغذية 
احلال مع جميع الدرا�سات التي اأجريت على جمموعات مثل 
هذه، ال يوجد دليل على وجود عالقة �سببية بالوفيات، �سوى 
اأن تكون  املمكن  اأط��ول، فمن  ال�ساي مرتبط بحياة  �سرب  اأن 
اأ�سياء اأخرى قد فعلوها بعد اأن توقفوا عن �سرب ال�ساي هي 

ما زادت من املخاطر".

ت�سدقها ل  ال�ساي..  عن  �سائعة  خرافات   5
ب�ساأن  ت�سديقها  ميكن  ال  خ��راف��ات  النا�ض  من  كثري  يتناول 
"يبتكر"  فيما  عامليا،  الوا�سعة  ال�سعبية  ذات  النبتة  ال�ساي، 
اإ���س��اف��ة م�سروبات  اإذا م��ا مت��ت  اأف��ك��ارا غ��ري منطقة  اآخ����رون 

اأخرى اإليه.
النا�ض  من  كثري  يتداولها  �سائعة  خرافات   ن�ستعر�ض هنا 6 
اأن��ه��ا غ��ري �سحيحة على  العلم واخل���رباء  اأث��ب��ت  ال�ساي،  ع��ن 

االإطالق، وفق ما ذكر موقع "�ستاندرد ميديا".

الأخ�سر اأف�سل من الأ�سود
اأف�سل  االأخ�سر  ال�ساي  ك��ان  اإذا  ما  ب�ساأن  اثنان  يت�سارع  قد 
النوعني  كال  ف��اإن  احلقيقة،  يف  لكن  العك�ض،  اأو  االأ���س��ود  من 
ياأتي من نبات واحد ي�سمى "كاميليا �سينين�سي�ض"، ويحتوي 

كالهما على كميات مت�ساوية من م�سادات االأك�سدة واملعادن.

اأي نبات ع�سبي �ساي
االأع�ساب  م��ن  امل�سنوعة  ف��امل�����س��روب��ات  �سحيحا،  لي�ض  ه���ذا 
مباء  معاجلتها  يتم  النباتية،  امل��واد  من  غريها  اأو  والتوابل 
لهذه  يخ�سع  ف��ال  ال�ساي  اأم���ام  اإل��ي��ك،  ت�سل  اأن  قبل  �ساخن 
فاإن  الكافيني،  م���ادة  على  ال�����س��اي  يحتوي  وبينما  العملية. 

االأع�ساب ال حتتوي على هذه املادة التي متيز ال�ساي.

الربيطانيون اخرتعوا اأكيا�س ال�ساي
اأكيا�ض  اخ����رتع  م���ن  اإن  ب���ل  ذل����ك،  ال��ربي��ط��ان��ي��ون  ي��ف��ع��ل  مل 
ال�ساي اأمة اأكرث ارتباطا بالقهوة، اإنهم االأمريكيون. وت�سري 
املعلومات اإىل اأن اأول كي�ض �ساي ابتكره تاجر ال�ساي االأمريكي 

توما�ض �سوليفان.

اإ�سافة احلليب لل�ساي تقلل فاعليته
يعتقد كثريون اأن اإ�سافة احلليب اإىل ال�ساي تقلل من فاعلية 
اإىل ج�سم  اأ���س��ارت  ع��دة  درا���س��ات  لكن  باعتباره منبها،  ال�ساي 
كان  �سواء  الكافيني،  م��ادة  الكمية من  نف�ض  االإن�سان ميت�ض 

ال�ساي نقيا اأو خملوطا مب�سروب اآخر.

تخزين ال�ساي لفرتة طويلة يف�سده
مظلم  مكان  يف  حفظه  مت  طاملا  انتهاء،  ت��اري��خ  لل�ساي  لي�ض 
اإن تلك االأوراق ال�سغرية الطازجة  وبارد. قد يقول البع�ض 
التخزين،  اأو تفقد نكهتها بعد عام من  اأ�سهر،   6 تف�سد بعد 

لكن هذا غري �سحيح اإن اأح�سنت تخزين ال�ساي.

عالج ثوري ملر�سى 
انتفاخ الرئة احلاد

الوطنية  ال�����س��ح��ة  ه��ي��ئ��ة  ك�����س��ف��ت 
اإج�������راء جديد  ال��ربي��ط��ان��ي��ة ع���ن 
االأ�سخا�ض  م�����س��اع��دة  اإىل  ي��ه��دف 
امل�����س��اب��ني ب��ان��ت��ف��اخ ال���رئ���ة احل���اد، 
وهو مر�ض �سائع يف الرئة ي�سيب 
اأعمارهم  تزيد  الذين  االأ�سخا�ض 

عن 50 عاماً. 
دق��ي��ق��ة فقط،   15 غ�����س��ون  ف��ف��ي 
االأن�سجة  معاجلة  لالأطباء  ميكن 
التالفة يف الرئتني من خالل �سخ 
بخار املاء ال�ساخن، الذي ي�ساهم يف 
انكما�ض الن�سيج التالف خالل عدة 
اأيام مما يوفر م�ساحة يف الرئتني 

ويجعل التنف�ض اأ�سهل. 
الرائد  ال��ع��الج  ت��ق��دمي  االآن  وي��ت��م 
ب���ال���ب���خ���ار، ال�����ذي مت ت���ط���وي���ره يف 
م�ست�سفيني  يف  املتحدة،  ال��والي��ات 
الوطنية  ال�����س��ح��ة  لهيئة  ت��اب��ع��ني 

الربيطانية. 
اأنبوب  اإدخ���ال  يتم  العملية،  اأث��ن��اء 
ي��ح��ت��وي ع��ل��ى ك���ام���ريا م���ن خالل 
املنطقة  واإىل  ال��رئ��ت��ني  اإىل  ال��ف��م 
االأك���رث ت�����س��رراً وال��ت��ي حت��ت��اج اإىل 
ع����الج. وم���ن ث��م ي��ت��م ���س��خ جرعة 
االأنبوب  خ���الل  م���ن  ال��ب��خ��ار  م���ن 
مل��دة ت���رتاوح ب��ني ث��الث اإىل ع�سر 
اإزالة  تتم  ث��ان��ي��ة،   20 بعد  ث���وان. 
االأن���ب���وب. ومي��ك��ن ت��ك��رار االإج���راء 
بعد ب�سعة اأ�سهر، لعالج اأي اأجزاء 
اإ�سافية من الرئة.  وقال الدكتور 
الرئتني،  ب���اأم���را����ض  االأخ�����س��ائ��ي 
االإج����راء  "هذا  م��ن��اف��ف��ار:  حم��م��د 
حياة  حت�سني  اإىل  يهدف  اجلديد 
انتفاخ  من  يعانون  الذين  املر�سى 
ب���داأ تطبيق  ال�����س��دي��د. لقد  ال��رئ��ة 
م�ست�سفيات  يف  االإج����������راء  ه�����ذا 
النك�ساير التعليمية التابعة لهيئة 

ال�سحة الوطنية الربيطانية."

�ساعة حتذر من انقطاع النف�س
 Withings ����س���رك���ة  ك�����س��ف��ت 
الذكية  ال�����س��اع��ة  ع���ن  ال��ف��رن�����س��ي��ة 
التي  اجلديدة،   Scanwatch
النف�ض  انقطاع  عند  اإن���ذاراً  ُتطلق 
 Sleep apnea( ال��ن��وم  اأث��ن��اء 
من  وذل������ك   ،)syndrome
ت�سبع  م�����ع�����دل  ق����ي����ا�����ض  خ��������الل 

االأك�سجني بالدم.
بوظائف  ال�������س���اع���ة  ت��ت��م��ت��ع  ك���م���ا 
النب�ض  اأخ��رى مثل قيا�ض  �سحية 
كما  ال��ق��ل��ب،  كهربائية  وتخطيط 
البيانات  م�ساركة  لل�ساعة  ميكن 
بال�سركة  اخل���ا����ض  ال��ت��ط��ب��ي��ق  م���ع 
وت��ط��ب��ي��ق��ات ���س��ح��ي��ة اأخ�����رى عرب 

.Bluetooth LE تقنية
وت�����س��ت��م��ل ال�����س��اع��ة ال���ذك���ي���ة على 
بطارية تدوم ملدة �سهر تقريبا دون 

احلاجة اإىل �سحنها.
ومن املقرر اإطالق ال�ساعة الذكية 
يف الربع الثاين من العام اجلاري 

نظري نحو 250 يورو. 

امل�سروب االأكرث ا�ستهالكًا على االأر�س.. هل يطيل العمر؟

يعترب كوب ال�ساي، باختالف اأنواعه وطرق �سنعه، لي�س 
للماليني  اليومية  احلياة  من  جزء  بل  م�سروب  جمرد 
امل�سروب  وه��و  التاريخ،  من  ج��زء  واأي�سًا  العامل  ح��ول 
الثاين الأكرث ا�ستهالكًا على الأر�س بعد املاء، حتى اإنه 
يجد �سهرة يف كثري من الثقافات ويف العديد من املنا�سبات 

الجتماعية املختلفة.
ورغم اأن نبات ال�ساي واحد لكن تختلف اأنواعه؛ فال�ساي 
بخ�سائ�سه  فيحتفظ  بالبخار  �سريعًا  يجفف  الأخ�سر 
ولذلك هو اأكرث فائدة من ال�ساي الأ�سود، بينما الأ�سود 

وكال  جتفف.  ث��م  وتتخمر  وتعجن  الأوراق  تفرم 
النوعني بهما كافيني طبيعي يعمل على تن�سيط 

اجلهاز الع�سبي.
هذا وك�سف باحثون من الأكادميية ال�سينية 

ال�ساي ثالث  اأن �سرب  للعلوم الطبية يف بكني، 
عمر  يطيل  اأن  ميكن  الأ�سبوع  يف  الأقل  على  مرات 
الإن�سان ملدة عام على الأقل. وقال موؤلف الدرا�سة 
الدكتور، �سينيان وانغ، اإن ا�ستهالك ال�ساي املعتاد 
باأمرا�س  الإ�سابة  خماطر  بانخفا�س  يرتبط 
امل��وت،  ت�سبب  التي  الدموية  والأوع��ي��ة  القلب 
اأكرث لل�ساي  اأن الفوائد ال�سحية تعود  اإىل  واأ�سار 
الأخ�سر، ول�سرب ال�ساي على املدى الطويل وفق ما 

ذكرته �سحيفة "مريور".
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�ش�ؤون حملية

درا�سات اإماراتية اأول م�ساق لطلبة التعليم العايل بالدولة

جامعة االإمارات تطلق املجموعة االأوىل من م�ساقاتها عرب من�ستها االإلكرتونية الدولية

من 49 جن�سية ت�سمل قارات العامل ال�ست

م�ستفيدًا من دورات ق�سم �سوؤون الدار�سني يف مركز حممد بن را�سد للثقافة االإ�سالمية عام 2019  1,248

جمل�س �ساحية ال�سبيحية بخورفكان يزور عددًا من  كبار ال�سن ويطمئن على اأو�ساعهم ال�سحية

•• العني - الفجر

الف�سل  يف  درا�سي  يوم  اأول  بدء  مع  تزامناً 
الدرا�سي الثاين من العام اجلامعي احلايل  
اأعلنت جامعة االإمارات العربية املتحدة عن 
طرح بع�ض امل�ساقات عرب من�ستها الدولية 
UAEUX والتي متثل باكورة ال�سراكة 
وموؤ�س�سة  اجل��ام��ع��ة  ب���ني  اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة 

العاملية.  edX
واأك���د االأ���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور غ��ال��ب احل�سرمي 
اأن  على  باالإنابة  اجلامعة  مدير  الربيكي- 
خا�سة  اأهمية  ي�سكل  امل�ساقات  هذه  اإط��الق 
االأوىل  ه��ي  االإم����ارات  جامعة  اأن  وباعتبار 
العايل  التعليم  م��وؤ���س�����س��ات  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى 
التي توقع �سراكة مع هذه املوؤ�س�سة العاملية 
املرموقة وان�سجاماً مع  اجلهود والتوجهات 
م�سروع  �سمن  االإم����ارات  جلامعة  احلالية 
منوذجاً  متثل  والتي  امل�ستقبل"  "جامعة 
ن���وع���ه يف تقدمي  م���ن  ف����ري����داً  م�����س��ت��ق��ب��ل��ي��اً 
خدماتها التعليمية والذي يبنى على اأ�سا�ض 

التحول الرقمي وذلك متا�سياً مع توجهات 
ملتطلبات  وا���س��ت��ه��داف��اً  ال��ر���س��ي��دة  احل��ك��وم��ة 

االأجندة الوطنية يف دولة االإمارات. 
عميد  �سليم  ح�سان  الدكتور  االأ�ستاذ  ون��وه 
املجموعة  ه���ذه  اأن  اإىل  اجل��ام��ع��ي��ة  الكلية 
تت�سمن ثالث م�ساقات: االأول هو "درا�سات 
اإماراتية"، وهو متطلب درا�سي عام لغالبية 
االإم����ارات؛  دول���ة  يف  ال��ع��ايل  التعليم  طلبة 
والهوية  االنتماء  تعزيز  يف  الأهميته  وذلك 
الوطنية.  االإجن������ازات  وت��ق��دي��ر  ال��وط��ن��ي��ة، 
ويركز امل�ساق على تعريف املتعلمني بالقيم 
االإماراتي  للمجتمع  الرئي�سية  االجتماعية 
وت���راث���ه، وت��ق��دمي ���س��ورة دق��ي��ق��ة وا�سحة 
باالإ�سافة  وجغرافيتها،  الدولة  تاريخ  عن 
التي  واخل��ارج��ي��ة  الداخلية  ال�سيا�سة  اإىل 
االجتماعية  والتنمية  ال���دول���ة،  تنتهجها 
واخلدمات التي تقدمها الدولة للمواطنني 
واملقيمني، مبا يف ذلك متكني املراأة ودورها 
العربية  باللغة  امل�ساق  وُيطرح  املجتمع.  يف 
دولة  داخ���ل  ال��ع��ايل  التعليم  طلبة  جلميع 

���س��خ�����ض حول  والأي  وخ��ارج��ه��ا  االإم�������ارات 
امل�ساقات  ن��ظ��ام��ي:  ���س��م��ن  وذل����ك  ال���ع���امل، 
اأو   ،)MOOCs( امل��ف��ت��وح��ة  ال���ك���ربى 
 .)SPOCs( امل�ساقات ال�سغرى اخلا�سة
ال��ث��اين وال��ث��ال��ث فُيطرحان  امل�����س��اق��ان  اأم���ا 
مل�����س��اع��دة ط��ل��ب��ة امل����دار�����ض ال���ث���ان���وي���ة على 

االإجنليزية؛  ال��ل��غ��ة  يف  م��ه��ارات��ه��م  ت��ط��وي��ر 
وحتقيق معايري القبول يف جامعات الدولة 
عامة  ب�سفة  ال��ع��ايل  التعليم  وم��وؤ���س�����س��ات 
وامل�ساق  خا�سة.  ب�سفة  االم���ارات  وجامعة 
يهدف  املتو�سط(  امل�ستوى  قبل  )ما  الثاين 
اللغة  يف  امل��ت��ع��ل��م��ني  م���ه���ارات  ت��ط��وي��ر  اإىل 
ت��ن��م��ي��ة مهارات  م���ن خ����الل  االإجن���ل���ي���زي���ة، 
القراءة واال�ستماع والكتابة يف �سياق اأكادميي 
على  االإقبال  ت�سجيع  اإىل  باالإ�سافة  فاعل، 
املو�سوعات االأكادميية. كذلك يطور امل�ساق 
من فهم املتعلمني وا�ستخدامهم للمفردات 
زيادة  اإىل  باالإ�سافة  ال�سائعة،  االأك��ادمي��ي��ة 
وا�ستخدامهم  للمتعلمني،  املعريف  النطاق 
الدقيق للبنى النحوية يف اللغة االإجنليزية. 
وامل�ساق الثالث واالأخري يف املجموعة االأوىل 
���س��ت��ط��رح��ه��ا جامعة  ال���ت���ي  امل�������س���اق���ات  م���ن 
 UAEUX امل��ت��ح��دة   العربية  االم����ارات 
م�ساق  هو  الدولية  الرقمية  من�ستها  على 
لغة  بو�سفها  املتو�سطة  االإجنليزية  اللغة 
ثانية، الذي �سي�ساعد املتعلمني على تطوير 

واال�ستماع  والكتابة  ال��ق��راءة  يف  مهاراتهم 
وامل���ح���ادث���ة وال���ق���واع���د. وم����ن خ����الل هذا 
امل��ت��ع��ل��م��ون م���ن تطوير  ���س��ي��ت��م��ك��ن  امل�����س��اق 
مهارتي  يف  االخ��ت��ب��اري��ة  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ات��ه��م 
الختبار  يوؤهلهم  مم��ا  واال���س��ت��م��اع  ال��ق��راءة 
االإجنليزية  ال��ل��غ��ة  يف  ال��ق��ي��ا���س��ي  االم�����ارات 
دمج  اإىل  ي���ه���دف  ك���م���ا   .)EmSAT(
وتو�سعة  االأ���س��ا���س��ي��ة  ال��ن��ح��وي��ة  امل��ف��اه��ي��م 
الدار�سني  ا�ستخدام  تطوير  واإىل  نطاقها، 
ال��ع��ام��ة، وكذلك  ل��ل��م��ف��ردات االإجن��ل��ي��زي��ة 
مهارات  تطوير  واإىل  والتحدث،  اال�ستماع 

التفكري الناقد.
الثالثة  امل�ساقات  هذه  وتعترب   
بداية واعدة مل�ساقات كثرية )عامة وخا�سة(  
ومتنوعة تعزم جامعة االإمارات على طرحها 
من خالل من�ستها UAEUX  خلدمة 
حيث  امل��وظ��ف��ني.  و  املحا�سرين  و  الطلبة 
التطوير  ب��رام��ج  م��ن  ال��ك��ث��ري  ط���رح  �سيتم 
هيئة  واأع�ساء  و  املوظفني  من  لكل  املهني 

. UAEUX التدري�ض  عرب

•• دبي-الفجر

للثقافة  را����س���د  ب���ن  م���رك���ز حم��م��د  اأع���ل���ن   
االإ�سالمية التابع لدائرة ال�سوؤون االإ�سالمية 
ع���دد الطالب  اأن  ب��دب��ي،  وال��ع��م��ل اخل����ريي 
ال���ت���ي نظمها  ال��������دورات  امل�����س��ت��ف��ي��دي��ن م���ن 
عام  خ��الل  املركز  يف  الدار�سني  �سوؤون  ق�سم 
2019 قد و�سل اإىل 1،248 م�ستفيداً من 
49 جن�سية على امتداد قارات العامل ال�ست. 
واأ�سارت البيانات ال�سادرة عن املركز اإىل اأن 
اأعمار الدار�سني امل�ساركني يف الدورات التي 
نظمها الق�سم تراوحت بني 9 �سنوات و72 
املركز  دورات  �سمولية  ع��ل��ى  دالل���ة  يف  �سنة 

ومواءمتها مع خمتلف اأفراد املجتمع. 
�سوؤون  ق�سم  نظمها  التي  ال���دورات  و�سملت 
دورات  امل���ا����س���ي  ال����ع����ام  خ�����الل  ال����دار�����س����ني 
مبا  الدولة  يف  املقيمة  للجاليات  تخ�س�سية 
والباك�ستانية  الفلبينية  اجلاليات  ذل��ك  يف 
والفرن�سية  وال�������س���ن���غ���اف���وري���ة  وال���ه���ن���دي���ة 
وال���رتك���ي���ة واالأث����ي����وب����ي����ة، ب���االإ����س���اف���ة اإىل 
وامللتقى  اجل��دد،  وامل�سلمات  امل�سلمني  دورات 
ال�سيفية،  االأط���ف���ال  ودورات  ال��رم�����س��اين، 
�سهدت هذه  العلم، حيث  زاد طالب  ودورات 
املركز  منت�سبي  من  وا�سعاً  اإقبااًل  الفعاليات 

والدينية  الثقافية  اخللفيات  خمتلف  م��ن 
الدين  �سماحة  بالتعرف على  الراغبني  من 

االإ�سالمي والثقافة االإ�سالمية. 
وتعليقاً على ذلك، اأكدت هند حممد لوتاه، 
حممد  مركز  ر�سالة  اأن  امل��رك��ز  اإدارة  مدير 

ح�سارية  هي  االإ�سالمية  للثقافة  را�سد  بن 
واإن�سانية يف املقام االأول، حيث ي�سعى املركز 
االإ�سالمية،  والو�سطية  الت�سامح  قيم  لن�سر 
احل�سارة  ب��رثاء  املقيمة  اجلاليات  وتعريف 
لوتاه  واأ������س�����ادت  واالإ�����س����الم����ي����ة.  ال���ع���رب���ي���ة 

مب�ساهمة دائرة ال�سوؤون االإ�سالمية والعمل 
اخلريي بكافة اإداراتها ومراكزها التابعة يف 
دعم الدورات الذي نظمها املركز من خالل 
توفري املحا�سرين واالأ�ساتذة الذين �ساهموا 
يف  التخ�س�سية  بخرباتهم  ال���دورات  باإغناء 

خمتلف املجاالت املعرفية.
�سفيع،  بن  �سم�سة حممد  قالت  من جهتها، 
رئ��ي�����ض ق�����س��م ����س���وؤون ال���دار����س���ني: "حر�ض 
ال��ق�����س��م خ����الل ال���ع���ام امل��ا���س��ي ع��ل��ى متكني 
م�سلمني  م���ن  ال����دول����ة  يف  امل��ق��ي��م��ني  ك���اف���ة 
دوراته  م��ن  اال���س��ت��ف��ادة  م��ن  وغ��ري م�سلمني 
والتي مت  متنوعة،  التخ�س�سية يف جماالت 
تقدميها بلغات متعددة بهدف تو�سيع قاعدة 
و�سماحة  قيم  على  وتعريفهم  امل�ستفيدين 
ال�سامية.  ور����س���ال���ت���ه  االإ����س���الم���ي  ال���دي���ن 
و�سنعمل خالل العام احلايل على البناء على 
ما حققناه خالل الفرتة املا�سية، من خالل 
التعليمية  االأ�ساليب والطرق  اأف�سل  اعتماد 
احلديثة التي ت�ستقطب املزيد من املقيمني 
الثقافة  يف الدولة للتعرف على غنى وثراء 

االإ�سالمية."
للثقافة  را�����س����د  ب����ن  حم���م���د  م���رك���ز  وك������ان 
ن��ه��اي��ة �سهر دي�سمرب  ن��ظ��م  ق��د  االإ���س��الم��ي��ة 
ال��دار���س��ني املتميزين  ت��ك��رمي  امل��ا���س��ي ح��ف��ل 
ممن �ساركوا يف خمتلف دورات ق�سم �سوؤون 
اأكرث  بح�سور   ،2019 العام  يف  الدار�سني 
وال����دار�����س����ات  ال����دار�����س����ني  م����ن   150 م����ن 
واملوظفني  املتعاونني  واملعلمني  واأه��ال��ي��ه��م 

يف املركز.  

•• خورفكان –الفجر

�سوؤون  ل��دائ��رة  التابع  ال�سبيحية  �ساحية  جمل�ض  يوا�سل 
براجمه  خ��الل  من  املجتمع  مع  تفاعله  والقرى  ال�سواحي 
واالأهايل  االأ�سر  مع  والتالقي  التوا�سل  تعزيز  اإىل  الرامية 
ال�سن يف  املجل�ض بزيارة لعدد من كبار  ق��ام  االإط��ار  ويف ه��ذا 

مدينة خورفكان .
وحر�ض جمل�ض �ساحية ال�سبيحية اإىل تعزيز التوا�سل مع 
كبار ال�سن و زيارتهم وم�سامرتهم واالطمئنان على �سحتهم 

لتكون الزيارة لعدد ممن اأجروا عمليات جراحية موؤخرا.
ونفذت هذه الزيارات وفق توجهات امارة ال�سارقة يف االهتمام 
بكبار ال�سن كاإمارة مراعية لل�سن ا�ستندا لقيم ديننا اال�سالمي 
احلنيف وما درجت عليه العادات والتقاليد من زيارة االآباء 

والرقي يف التعامل معهم واحرتامهم وتقديرهم.
ال�ساحية  جمل�ض  رئي�ض  النقبي  الغاوي  اأحمد  حممد  وق��ام 
ال�ساحية  رئي�ض جمل�ض  نائب  النقبي  يرافقه خلفان �سالح 
ال�سن يف  كبار  لعدد من  بزيارة  واالأه��ايل  ال�ساحية  واأع�ساء 
اأجروا  اأن  بعد  ال�سحية  اأو���س��اع��ه��م  ع��ن  وال�����س��وؤال  منازلهم 

عمليات جراحية تكللت بالنجاح .
قبل جمل�ض  ال��زي��ارة من  بهذه  �سعادتهم  ال�سن  كبار  واأب��دى 
الدائم والذي  التوا�سل  واأثنوا على هذا  ال�سبيحية  �ساحية 

ي�سعرهم بالفرح ويخفف من اآالمهم .
واأك����د حم��م��د اأح��م��د ال���غ���اوي ال��ن��ق��ب��ي ع��ل��ى اأه��م��ي��ة توا�سل 
م��ب��ادرات جمل�ض ال�ساحية م��ن قبل االأع�����س��اء واالأه���ايل يف 
االداري  النطاق  ال�سن يف مدينة خورفكان �سمن  زيارة كبار 
من  حتققه  وم���ا  ال�سبيحية  �ساحية  جمل�ض  الخ��ت�����س��ا���ض 
معطيات �سرعية واأخرى اجتماعية وما بها من قيم اإن�سانية 
موؤ�س�ساتها  باختالف  ال�سارقة  اإم��ارة  حلر�ض  ترتجم  نبيلة 

وخا�سة ال�سواحي ورعايتها الدائمة بكبار ال�سن.
اأج��روا عمليات  اأن زيارة كبار ال�سن وخا�سة ممن  اإىل  واأ�سار 
لغايات  ترتجم  اأ���س��ره��م  ب��ني  منازلهم  اإىل  وع���ادوا  جراحية 
عديدة ومنها اأهداف يف التوا�سل االجتماعي والتكافل لن�سر 
واالطمئنان  ال�سن  كبار  عيادة  واأهمية  وااليجابية  ال�سعادة 

على اأو�ساعهم فهم االآباء واالأجداد .

حديقة اأم االإمارات ت�ست�سيف 
فعاليات املهرجان التايلندي

•• اأبوظبي-الفجر

التايلندي"،  "املهرجان  فعاليات  ال�ست�سافة  االإم���ارات  اأم  حديقة  ت�ستعد   
ال�سياحة  هيئة  مع  بالتعاون  اأبوظبي  يف  التايلندية  ال�سفارة  تنظمه  الذي 
الثقافة  جوانب  لي�ستعر�ض  اجل���اري،  يناير  و18   17 يومي  التايلندية 

والتقاليد التايلندية من خالل باقة من العرو�ض واالأن�سطة املميزة.  
و�سي�سهد املهرجان جمموعة من الفعاليات كالعرو�ض الثقافية واملاأكوالت 
التقليدية املح�سرة من فنادق ومطاعم مرموقة يف االإم��ارات، اإ�سافة اإىل 
ور�ض الطهي والنق�ض على الفواكه واخل�سروات وحلبة املالكمة التايلندية 
وغريها من الفعاليات. وتدعو حديقة اأم االإمارات الزوار من الراغبني يف 
التعرف اأكرث على الثقافة التايلندية التوجه اإىل امل�سرح املفتوح من ال�ساعة 
املزيد حول  ملعرفة  بالفعاليات.  10 م�ساًء لال�ستمتاع  وحتى  �سباحاً   10

الفعاليات واملهرجانات يف حديقة اأم االإمارات.

مب�ساركة 6 �سعراء من 5 دول عربية
ع�ساق ال�سعر النبطي على موعد مع رابع 
احللقات املبا�سرة من برنامج �ساعر املليون

•• اأبوظبي-الفجر

رابع  باأبوظبي،  الراحة«  »�ساطئ  م�سرح  من  الثالثاء  اليوم  م�ساء  تنطلق 
اإدارة  جلنة  تنتجه  ال��ذي  املليون،  �ساعر  برنامج  من  املبا�سر  البث  حلقات 
املهرجانات والربامج الثقافية والرتاثية يف اأبوظبي، يف اإطار ا�سرتاتيجيتها 
الثقافية الهادفة ل�سون الرتاث وتعزيز االهتمام باالأدب وال�سعر العربي، 
)االإم����ارات،  عربية  دول   5 م��ن  �سعراء   6 م�ساركة  احللقة  �ست�سهد  حيث 

ال�سعودية، عمان، االأردن، العراق(.
�سلطنة عمان، و�سامل  6 وهم تركي احلب�سي من  ال�  الفر�سان  و�سيتناف�ض 
�سعود  املجيد  االإم���ارات، وع��ادل و�سل اهلل احلارثي وعبد  املال من  حممد 
ال��غ��ي��داين م��ن ال�����س��ع��ودي��ة، وغ���ازي ال��ع��ون ال�����س��ردي م��ن االأردن، وحممد 
ح�سني ال�سمري من العراق، يف تقدمي روائعهم ال�سعرية اأمام اأع�ساء جلنة 
احل�سن  غ�سان  والدكتور  العميمي  �سلطان  االأ�ستاذ  من  املوؤلفة  التحكيم 
وال�ساعر حمد ال�سعيد. وكانت احللقة املا�سية من الربنامج قد اأ�سفرت عن 
تاأهل كل من حمدة املر من االإمارات بنتيجة 50/47، وخالد الق�سريي 
التحكيم،  جلنة  اأع�ساء  بقرار   ،50/47 بنتيجة  ال�سعودية  من  اجلهني 
فيما ينتظر بقية �سعراء احللقة وهم )اأنور عو�ض ال�سخري من االأردن، 
وراكان بن وليد الرا�سد من ال�سعودية، و�سلطان احلويقل العتيبي بنتيجة 
50/45، وم�سعود بيت �سعيد من االأهواز يف اإيران(، اإىل حني انتهاء فرتة 
احللقة  بداية  املليون  �ساعر  وتطبيق  موقع  خالل  من  اجلمهور  ت�سويت 
الرابعة، حيث �سيعلن مقدمي الربنامج ح�سني العامري واأ�سمهان النقبي 

عن نتائج الت�سويت واملتاأهل للمرحلة التالية.
ويتم  حلقة،   16 املليون  �ساعر  املبا�سرة  لربنامج  اأن عدد احللقات  يذكر 
تق�سيمها لعدة مراحل، حيث يتم يف املرحلة االأوىل م�ساركة ال� 48 �ساعراً 
�سمن ثماين اأم�سيات ي�سارك يف كل منها 6 �سعراء ويتاأهل منهم 3 �سعراء 
بقرار اللجنة وت�سويت اجلمهور، و�سواًل اإىل املرحلة الثانية والتي تت�سمن 
 12 �ستة �سعراء ليتاأهل يف نهايتها  اأي�ساً  اأربع حلقات ي�سارك يف كل منها 
اأم�سيتني  على  تق�سيمهم  يتم  �ساعراً   12 تظم  الثالثة  واملرحلة  �ساعراً، 

�سعراء. يتاأهل يف نهاية كل اأم�سية 3 
اأما املرحلة الرابعة )االأم�سية ن�سف النهائية( فيقدم ال�سعراء ق�سائدهم 
اأي  ا�ستبعاد  % دون   30 اإعطاوؤهم درج��ات من  اأم��ام جلنة التحكيم ويتم 
اأحد، ومن ثم ينتقلون اإىل مرحلة الت�سويت التي ت�ستمر ملدة اأ�سبوع ولها 
)االأم�سية النهائية( يعود ال�سعراء ال�ست  اخلام�سة  املرحلة  ويف   ،%  40
اأمام جلنة التحكيم التي متنحهم درجات من  ليقدموا روائعهم ال�سعرية 
التحكيم  يتم جمع درج��ات جلنة  االأخ��رية  االأم�سية  ختام  وم��ع   ،%  30
الرتاكمية الأخر اأم�سيتني مبجموع )60 %( باالإ�سافة اإىل ن�سبة ت�سويت 

اجلمهور )40 %(، ليتم ترتيب الفائزين من االأول اإىل ال�ساد�ض.
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يرى املخت�سون اأنه اإذا كانت نتائج اختبارات القلب لديك �سيئة فاإنه من 
املرجح اأن ت�ساب باأمرا�س القلب اأكرث بع�سرين مرة من الأ�سخا�س 

الذين ل يعانون من اأي م�سكلة �سحية.
)ري��درز  جملة  ن�سرته  ال��ذي  تقريرها  ويف 
دايج�ست( الأمريكية، حتدثت الكاتبة اآبي 
�سوبرت عن اأهم خم�سة فحو�سات للقلب من 
القلب  اأمرا�س  ت�سخي�س  على  ت�ساعد  اأن  �ساأنها 

ب�سكل اأكرث جناعة.

ال������ق������ل������ب  ت������خ������ط������ي������ط   1-
)Electrocardiogram(

الذي  قطبا   12 ذو  النمطي  القلب  تخطيط 
القلب،  كهربائية  تخطيط  با�سم  اأي�سا  يعرف 
كذلك  خال  وهو  جراحيا،  تدخال  ي�ستوجب  ال 

من االأمل، 
دقائق  ع�سر  اإىل  ي�ستغرق من خم�ض  ما  وع��ادة 

فقط. 
لتقييم خماطر  الطرق  اأف�سل  يعترب من  وهو 

االإ�سابة باأمرا�ض القلب،
كهربائية  اأق��ط��اب  ع�سرة  طبيبك  ي�سع  حيث   

�سغرية على اأطرافك و�سدرك لقيا�ض الن�ساط 
هناك  كانت  اإذا  ما  وحتديد  لقلبك  الكهربائي 

اإيقاعات واأمناط غري طبيعية،
القلبية  ب��ال��ن��وب��ات  ت��رت��ب��ط  م���ا  ع�����ادة  وال���ت���ي   
اخلطرية  واحل��االت  القلبي  الُنظم  وا�سطراب 

االأخرى على غرار اأمرا�ض القلب واالأوعية.

التاجية  لل�سرايني  الكل�سي  امل�سح   2-
)Coronary calcium scan(

يك�سف  املنخف�ض  باالإ�سعاع  املقطعي  الت�سوير 
ال�سرايني  يف  امل��رتاك��م  الكال�سيوم  م��ق��دار  ع��ن 

التاجية.
 وعندما نالحظ وجود الكال�سيوم يف ال�سريان 

التاجي،
 فهذا يعني وجود درجة من ت�سلب ال�سرايني اأو 

احلماأة باالأنابيب،
اإىل  وت���وؤدي  ال��دم  تدفق  ُتعطل  اأن  التي ميكن   

نوبة قلبية اأو �سكتة دماغية،
طبيب  وه�����و  فرمي�����ان،  اأن����درو  د.  ل���  وفق�������ا   
باأم�����را�ض  اخل�����ا�ض  الطبي  للم�������ركز  ومدير 
اليه������ودي  ال��ق��وم��ي  للم����ركز  ال����تابع  القلب 
وال�����رئي�ض  نيوي�����ورك  مب�������دينة  لل�سح������ة 
امل�س�����ارك الت������ابع لفريق متابعة اأمناط التغذية 
املخت�سة  االأم��ريك��ي��ة  بالكلية  احل��ي��اة  واأ���س��ل��وب 

بطب القلب.

)بروتني  ب���  اخل��ا���س  ال���دم  فح�س   3-
 Blood test for( امل��ت��ف��اع��ل-���س��ي( 

)C-reactive protein
كمية الربوتني املتفاعل )�سي بي اآر( ترتفع يف 

جمرى الدم مع زيادة االلتهاب يف اجل�سم،
 وه���و م��ا ي��ع��د ح��ال��ة رك��ي��زة -ع��ل��ى ح��د ق���ول د. 
ال�سحية  امل�ساكل  من  العديد  لن�ساأة  فرميان- 

على غرار اأمرا�ض القلب.

مدر  )ببتيد  اخلا�س  ال��دم  اختبار   4-
ب��ي(  اأن  )ب����ي  ال���دم���اغ���ي  ال�����س��ودي��وم 
 Blood test for NT-proBNP(

)or BNP
القلب  ينتجه  هرمون  الت�سل�سلي  الببتيد 

واالأوعية  ال��ق��ل��ب  ع�����س��الت  ا���س��ت��ج��اب��ة الإج���ه���اد 
الدموية. 

من  عاليا  م�ستوى  ف��اإن  ف��رمي��ان،  يو�سح  وكما 
الدم  بالدماغ يف جمرى  ال�سوديوم  ببتيد مدر 
اإ�سارة حمراء تدل على اأن ع�سلة القلب  يعترب 
اأن ت�سرتخي ب�سكل جيد  قد ت�سلبت وال ميكن 
اأو اأنها قد �سُعفت ومل يعد مبقدورها �سخ الدم 

ب�سكل فعال. 
ع��دم ممار�سة  ع��ن  ناجتا  ه��ذا  يكون  م��ا  )غالبا 

الن�ساط البدين ب�سكل منتظم(.
الق�سور  ب��ا���س��م  ف��ع��ل��ي��ا  امل���ر����ض  ه����ذا  وُي����ع����رف 
االنب�ساطي، وقد يكون هذا موؤ�سرا مبكرا على 

ق�سور القلب.

ل�  احل�����س��ا���س��ي��ة  ع���ايل  دم  ف��ح�����س   5-
 High sensitivity( تي(  )تروبونني 

)blood test for Troponin T
قلبك  ي��واج��ه  عندما  اإف���رازه  يتم  بروتينا  يعد 

�سغطا كبريا اأو يتعر�ض للتلف.
 مُيكّنك اإجراء هذا االختبار من التقاط كميات 

كبرية فقط من الربوتني،
 مبا فيها تلك التي يقع اإنتاجها اأثناء االأحداث 
غرار  )ع��ل��ى  قلبك  ي�ست�سعرها  ال��ت��ي  االأل��ي��م��ة 
اأو االإ���س��اب��ة بنوبة  امل���اراث���ون  مم��ار���س��ة ري��ا���س��ة 

قلبية(.
وم����ع ذل����ك، مي��ك��ن ل��ل��ن�����س��خ��ة اجل���دي���دة عالية 
من  بكثري  اأق��ل  م�ستويات  اكت�ساف  احل�سا�سية 

تروبونني تي، 
القلب يف  تلف  ببدء عالج  ي�سمح لالأطباء  مما 

من �ساأنها اأن ت�ساعد على ت�سخي�س اأمرا�س القلب ب�سكل اأكرث جناعة

اأهم خم�سة فحو�سات للقلب ميكن اأن تنقذ حياتك
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لذا  كبري  ب�سكل  ال�ستاء  يف  املعدية  االأمرا�ض  تكرث 
يتوجب غ�سل االأيدي، خ�سو�سا يف هذا الوقت من 
ال�سنة، بني الفينة واالأخرى لتفادي انتقال اأمرا�ض 

�ستوية �سائعة ت�سببها االلتهابات الفريو�سية.
يجب اأن يكون غ�سل االأيدي اأمرا طبيعيا واعتياديا 
وقبل تناول كل وجبة، ورغم ذلك، فاإن واحدا من 

اأملان ي�ستغني عن هذه الطقو�ض، ح�سب  كل ثالثة 
ن��ت��ائ��ج درا����س���ة اأج��رت��ه��ا ���س��رك��ة ال��ت��اأم��ني ال�سحي 

)كاوفماني�سه( وذكرها موقع )مريكور( االأملاين.
الذين  االأ�سخا�ض  ثلث  اأن  اأي�سا  الدرا�سة  وج��اء يف 
جرى ا�ستجوابهم ميتنعون عن غ�سل اأيديهم عند 
خم�ض  اأن  حني  يف  العمل،  من  البيت  اإىل  عودتهم 
االأ�سخا�ض الذين �ساركوا يف هذه الدرا�سة يغ�سلون 

اأيديهم مرة واحدة يف ال�ساعة يوميا. 
وي��ق��ول ب��ات��ري��ك ���س��ت��ام امل�����س��وؤول ع��ن ف��ري��ق �سركة 
ال��ت��اأم��ني ال�����س��ح��ي مب��دي��ن��ة م��ي��ون��ي��خ ال����ذي اأجنز 
الفريو�سات  م��ن  ال��ع��دي��د  تنت�سر  ال��درا���س��ة:  ه���ذه 
ب��ني ال��ن��ا���ض خ��ا���س��ة ع��ن ط��ري��ق االأي�����دي، ك��م��ا جاء 
يف م��وق��ع )م���ريك���ور(. واأ����س���اف ���س��ت��ام: ل��ق��د ثبت 
من  يقلل  و�سامل  منتظم  ب�سكل  االأي���دي  غ�سل  اأن 
وغريها  واالإنفلونزا  ال��ربد  بنزالت  االإ�سابة  خطر 
االأطباء  ين�سح  ذلك  اإىل  باالإ�سافة  االأمرا�ض.  من 
االآباء بت�سجيع اأطفالهم على غ�سل اأيديهم بانتظام 

خا�سة بعد عودتهم من دار احل�سانة اأو املدر�سة.
منظمة  م��ن  غايفن  بيرت  هان�ض  الطبيب  وي��ق��ول 
بال�سابون  ال��ي��دي��ن  غ�سل  ل��الإغ��اث��ة:  )ي��وه��ان��ي��ت��ه( 
عادة ما يكون كافيا، اأما غ�سل اليدين مبادة تنظيف 
يزاولون  ال��ذي��ن  لالأ�سخا�ض  فقط  فهي  اإ�سافية 
اأو  ال�سحة  ق��ط��اع  يف  ال��ع��م��ل  م��ث��ل  ح�����س��ا���س��ة،  مهنا 
التغذية، ح�سب ما جاء يف موقع )غراب�سن-�سيتي-

نيوز( االأملاين.

غ�سل اليدين يحميك من 
اأمرا�س ال�ستاء

ق����ال����ت ج�����ّراح�����ة ال����ع����ظ����ام االأمل�����ان�����ي�����ة  ك����ارول����ني 
مع  ت��رتاج��ع  امل��ف��ا���س��ل  ح��رك��ي��ة  اإن  فريكماي�سرت 
ب��دءا  من منت�سف االأربعينيات  التقدم يف العمر، 

تقريبا.
واحليلولة  امل��ف��ا���س��ل  ح��رك��ي��ة  ت���راج���ع  ومل��واج��ه��ة 
االأن�سطة  بدمج  فريكماي�سرت  تن�سح  تاآكلها  دون 
احلركية يف احلياة اليومية، وذلك ك�سعود الدرج 
العمل  اإىل  وال��ذه��اب  امل�سعد  ا�ستخدام  م��ن  ب��دال 

بوا�سطة الدراجة الهوائية بدال من ال�سيارة.
ومن املهم اأي�سا املواظبة على ممار�سة الريا�سات 
املنا�سبة للمفا�سل مثل ال�سباحة والتمارين املائية 
با�ستخدام  وامل�����س��ي  ال��ه��وائ��ي��ة  ال���دراج���ات  ورك����وب 

الع�سي.
واملف�سل هو مكان التقاء عظمني اأو اأكرث، وتكون 
نهاية العظم مغطاة بطبقة من الغ�ساريف حتميه 
من االحتكاك والتاآكل، كما يحاط املف�سل بغالف 
الفراغ  يف  ويوجد  ال�سام،  الن�سيج  من  )كب�سولة( 
ب���ني ال�����س��ط��ح��ني ال��غ�����س��روف��ي��ني جت��وي��ف مملوء 
ال��ذي يعمل  ال��زاليل،  مب��ادة �سائلة ت�سمى ال�سائل 

على ت�سهيل حركة املف�سل.
وحلماية املفا�سل ين�سح باحلفاظ على وزن �سحي، 
وال�سحة،  والقلب  للمفا�سل  �سيئ  الزائد  فالوزن 
املفا�سل  بالتهاب  االإ�سابة  وقد يزيد من خماطر 

اأو يفاقمها اإذا كان ال�سخ�ض م�سابا بالفعل.
ال��ن�����س��اط وممار�سة  ب��احل��ف��اظ ع��ل��ى  ي��ن�����س��ح  ك��م��ا 
كما  و�سحته،  ال�سخ�ض  مفا�سل  تنا�سب  ريا�سة 

من  ومفا�سله  نف�سه  حماية  ال�سخ�ض  على  يجب 
اأو  الريا�سة  ممار�سة  اأثناء  واحل��وادث  الر�سو�ض 

العناية باملنزل.

بدءا من عمر 45.. اعتني 
مبفا�سل ج�سمك
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العدد 12831 بتاريخ 2020/1/14 

اإع����������الن
ال�س�����ادة/�سموخ  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

اال�سايل للمقاوالت العامة
 رخ�سة رقم:CN 2124498 تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
االعالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12831 بتاريخ 2020/1/14 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/اخلياط 

فهيم - فرع
 رخ�سة رقم:CN 1105190-1 تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
االعالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12831 بتاريخ 2020/1/14 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/فيتا برو مل�ستح�سرات التجميل

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2837492 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/غالب عبداهلل �سلطان �سيف الكعبي من مالك اىل �سريك

تعديل ن�سب ال�سركاء/ غالب عبداهلل �سلطان �سيف الكعبي من 100% اىل %51
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة منار عدنان حممد ال�سمايله %49

تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�ساحة null* null اىل 1*1
تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

تعديل ا�سم جتاري من/فيتا برو مل�ستح�سرات التجميل  
VITA PRO COSMETICS

اىل/فيتا برو مل�ستح�سرات التجميل ذ.م.م
VITA PRO COSMETICS LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12831 بتاريخ 2020/1/14 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/كافترييا وادي النور 

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1121661 
تعديل ا�سم جتاري من/كافترييا وادي النور  

WADI AL NOOR CAFETERIA

اىل/كافترييا باخي
BAKHI CAFETERIA

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12831 بتاريخ 2020/1/14   
اعالن بالن�شر

             يف  الدعوى رقم 546/2019/100 احوال نف�س م�شلمني  
مو�سوع الدعوى : املطالبة بالطالق لل�سرر ونفقة عدة ونفقة اأوالد �ساملة وموخر ال�سداق وم�سكن �سرعي وتقرير احل�سانة واجرة حا�سنة 
واجرة خادمة والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة طالب االإعالن :  �سولبان ا�سيموفا  - �سفته بالق�سية : مدعي  وميثله:�سعيد ثاين علي 
خليفة بن غليطة املهريي - �سفته بالق�سية : وكيل املطلوب اإعالنه : 1- ن�سال يو�سف �سيا  �سفته بالق�سية : مدعي عليه جمهول حمل 
�سولبان  ل�سالح/  اأع��اله  املذكورة  الدعوى  بتاريخ 2019/8/29 يف  املنعقدة  بجل�ستها  املحكمة حكمت  بان  نعلنكم   : االإع��الن  االإقامة  مو�سوع 
ا�سيموفا حكمت املحكمة مبثابة احل�سوري للمدعية �سولبان ا�سيموفا على املدعى عليه ن�سال يو�سف �سيا باالتي 1- عدم قبول طلبات املدعية 
بخ�سو�ض االبن عبدالرحيم 2- تطليق املدعية بطلقة بائنة لل�سرر وعلى املدعية اح�ساء عدتها ال�سرعية اعتباراً من تاريخ �سريورة احلكم 
باتا 3- مد ح�سانتها لولديها مروان وا�سراء حتى بلوغ االبن وزواج البنت 4- الزامة ب�سداد فاتورة املاء والكهرباء واالنرتنت والهاتف وال�سيانة 
مببلغ ال يزيد عن )1700( الف و�سبعمائة درهم �سهرياً اعتبارا من تاريخ املطالبة الق�سائية 5- الزامه بنفقة عده مبقدار 8000  )ثمانية اأالف( 
درهم عن كامل املدة 6- الزامه بنفقة بنوة مقدار 4000 )اربعة االلف( درهم �سهرياً منا�سفة بني الولدين مروان وا�سراء �ساملة عدا ال�سكن 
اعتباراً من تاريخ املطالبة الق�سائية 7- الزامه بالنفقة الزوجية مبقدار 2500 درهم )الفان وخم�سمائة( درهم �سهرياً اعتباراً من تاريخ رفع 
الدعوى وحتى �سريورة احلكم بالتطليق باتا 8- الزام املدعى عليه ب�سداد الر�سوم  الدرا�سية للولدين مروان وا�سراء وفقاً ملا حتدده اجلهات 
الدرا�سية املخت�سة واملنت�سبني اليها وحتى التخرج من اجلامعة عن كل �سنه 6- الزامه اأن يوؤدي لها موؤخر �سداقها البالغ خم�ض لريات ذهب 
10- الزامه بتوفري �سائق مع م�ساريف ا�ستقدامة وفقاً ملا حتددة اجلهة املخت�سة و�سداد اجرته مببلغ  2000  )الفا درهم �سهرياً( وم�ساريف 
الوقود و�سالك وال�سيانة مببلغ 1500 )الف وخم�سمائة( درهم �سهرياً اعبتارا من تاريخ املطالبة 11- رف�ض ما عدا ذلك  12- الزام املدعى عليه 
مب�ساريف الدعوى. حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم 

�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  الأحوال ال�شخ�شية
العدد 12831 بتاريخ 2020/1/14   

ق�شم التنفيذ  
اخطار دفع بالن�شر يف الق�شية التنفيذية 2983 ل�شنة 2019    

اىل املحكوم عليه / و�سيم ابراهيم عويد  
ا�سدرت  قد  االإبتدائية  االحت��ادي��ة  ال�سارقة  حمكمة  ب��ان  لديكم  معلوما  ليكن 
بحقكم حكما  بالزامكم بدفع مبلغ وقدره )22105( درهم اال�سافة اىل الفائدة 

القانونية بواقع 5% من تاريخ املطالبة 2019/7/24 وحتى ال�سداد التام
ل�سالح املحكوم له/ �سريف �سبحي حممد عيد قنديل 

اليه  امل�سار  برقم  و�سجل  احلكم  لتنفيذ  بطلب  تقدم  قد  له  املحكوم  ان  وحيث 
اعاله، لذا يتوجب عليكم تنفيذ القرار خالل 15 يوما من تاريخ اليوم التايل 
املحكمة  فان  املحدد  والتاريخ  امليعاد  يف  احل�سور  عن  تخلفك  حال  ويف  للن�سر. 

�ستبا�سر النظر الق�سية يف غيابك
 رئي�س ق�شم التنفيذ 

حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية                   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

  حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية         

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  14  يناير  2020 العدد 12831 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  14  يناير  2020 العدد 12831 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  14  يناير  2020 العدد 12831 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  14  يناير  2020 العدد 12831 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  14  يناير  2020 العدد 12831 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  14  يناير  2020 العدد 12831 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

 املودعة حتت رقم: 306724 بتاريخ:  24 فرباير 2019 
 تاريخ اإيداع االأولوية    

 با�س��م: املجموعة االعالمية العربية )�ض ذ م م( 
وعنوانه:�ض. ب 73000 مكتب )ط 43( ملك اأبراج االإمارات، �سارع ال�سيخ زايد، دبي، االإمارات العربية املتحدة

 وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 
والت�سويق  واالإع���الن  الدعاية  م��واد  ن�سر  وال��رتوي��ج؛  والت�سويق  واالإع���الن  الدعاية  خدمات  واالإع���الن؛  الدعاية  خدمات 
امل�ساعدة يف  اإدارة االأعمال؛  والرتويج؛ تنظيم العرو�ض لغايات الدعاية واالإع��الن؛ الدعاية واالإع��الن اخلارجي؛ خدمات 
اإدارة االأعمال؛ ا�ست�سارات اإدارة وتنظيم االأعمال؛ اإدارة اأعمال املطاعم والفنادق واحلدائق ذات الطابع اخلا�ض واملهرجانات 
وحدائق املهرجانات والكرنفاالت واحلفالت املو�سيقية وحدائق املالهي؛ اإدارة اأعمال منافذ التجزئة واأك�ساك التجزئة؛ اإدارة 
اأعمال منافذ الطعام وال�سراب؛ اإدارة م�ساريع االأعمال؛ اإدارة االأعمال )لالآخرين(؛ امل�ساعدة يف االإدارة التجارية اأو ال�سناعية؛ 
خدمات الت�سويق؛ خدمات الدعاية والعالقات العامة؛ توفري املرافق املكتبية؛ خدمات التجزئة؛ خدمات التجزئة املبا�سرة؛ 
خدمات التجزئة املتعلقة بالطعام وال�سراب؛ خدمات التجزئة املتعلقة باملالب�ض واالإك�س�سوارات والتذكارات؛ اإعداد العرو�ض 
ال�سمعية والب�سرية لغايات الدعاية واالإعالن؛ توفري امل�ساحات االإعالنية؛ جتميع ت�سكيلة من املنتجات حل�ساب الغري مبا 
ميكن جمهور امل�ستهلكني من معاينة و�سراء تلك املنتجات ب�سكل مالئم؛ خدمات توفري اأو تاأمني لالآخرين؛ االإدارة ال�سناعية؛ 
تنظيم املعار�ض واملعار�ض التجارية لغايات جتارية اأو دعائية؛ تاأجري امل�ساحات االإعالنية؛ تاأجري وقت للدعاية واالإعالن يف 
و�سائل االإعالم؛ خدمات اأبحاث ال�سوق فيما يتعلق بو�سائل االإعالم؛ خدمات التجميع )امل�ساعدة يف االأعمال(؛ بيع العقارات 
باملزاد العلني؛ خدمات ال�سراء االإعالمي؛ ت�سويق الفعاليات؛ ترويج الفعاليات اخلا�سة؛ ترويج بيع منتجات وخدمات الغري؛ 
عر�ض ال�سلع على و�سائل االت�ساالت لغايات البيع بالتجزئة؛ خدمات برامج الوالء واحلوافز واملكافاآت؛ توفري املعلومات فيما 

 يتعلق بكافة هذه اخلدمات مبا يف ذلك توفري معلومات عن هذه اخلدمات عرب �سبكة حا�سوب عاملية. 
 الواق�عة بالفئة: 35 

 و�سف العالمة: كتبت عبارة » القري����ة العاملي����ة » باللغة العربية.  
 اال�س��رتاطات:   

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل 
للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  14  يناير  2020 العدد 12831 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:  24 فرباير 2019   املودعة حتت رقم: 306725 
 تاريخ اإيداع االأولوية    

 با�س��م: املجموعة االعالمية العربية )�ض ذ م م( 
وعنوانه:�ض. ب 73000 مكتب )ط 43( ملك اأبراج االإمارات، �سارع ال�سيخ زايد، دبي، االإمارات العربية املتحدة

 وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 
والت�سويق  واالإع���الن  الدعاية  م��واد  ن�سر  وال��رتوي��ج؛  والت�سويق  واالإع���الن  الدعاية  خدمات  واالإع���الن؛  الدعاية  خدمات 
امل�ساعدة يف  اإدارة االأعمال؛  والرتويج؛ تنظيم العرو�ض لغايات الدعاية واالإع��الن؛ الدعاية واالإع��الن اخلارجي؛ خدمات 
اإدارة االأعمال؛ ا�ست�سارات اإدارة وتنظيم االأعمال؛ اإدارة اأعمال املطاعم والفنادق واحلدائق ذات الطابع اخلا�ض واملهرجانات 
وحدائق املهرجانات والكرنفاالت واحلفالت املو�سيقية وحدائق املالهي؛ اإدارة اأعمال منافذ التجزئة واأك�ساك التجزئة؛ اإدارة 
اأعمال منافذ الطعام وال�سراب؛ اإدارة م�ساريع االأعمال؛ اإدارة االأعمال )لالآخرين(؛ امل�ساعدة يف االإدارة التجارية اأو ال�سناعية؛ 
خدمات الت�سويق؛ خدمات الدعاية والعالقات العامة؛ توفري املرافق املكتبية؛ خدمات التجزئة؛ خدمات التجزئة املبا�سرة؛ 
خدمات التجزئة املتعلقة بالطعام وال�سراب؛ خدمات التجزئة املتعلقة باملالب�ض واالإك�س�سوارات والتذكارات؛ اإعداد العرو�ض 
ال�سمعية والب�سرية لغايات الدعاية واالإعالن؛ توفري امل�ساحات االإعالنية؛ جتميع ت�سكيلة من املنتجات حل�ساب الغري مبا 
ميكن جمهور امل�ستهلكني من معاينة و�سراء تلك املنتجات ب�سكل مالئم؛ خدمات توفري اأو تاأمني لالآخرين؛ االإدارة ال�سناعية؛ 
تنظيم املعار�ض واملعار�ض التجارية لغايات جتارية اأو دعائية؛ تاأجري امل�ساحات االإعالنية؛ تاأجري وقت للدعاية واالإعالن يف 
و�سائل االإعالم؛ خدمات اأبحاث ال�سوق فيما يتعلق بو�سائل االإعالم؛ خدمات التجميع )امل�ساعدة يف االأعمال(؛ بيع العقارات 
باملزاد العلني؛ خدمات ال�سراء االإعالمي؛ ت�سويق الفعاليات؛ ترويج الفعاليات اخلا�سة؛ ترويج بيع منتجات وخدمات الغري؛ 
عر�ض ال�سلع على و�سائل االت�ساالت لغايات البيع بالتجزئة؛ خدمات برامج الوالء واحلوافز واملكافاآت؛ توفري املعلومات فيما 

 يتعلق بكافة هذه اخلدمات مبا يف ذلك توفري معلومات عن هذه اخلدمات عرب �سبكة حا�سوب عاملية. 
 35  الواق�عة بالفئة:  

العالمة عبارة عن �سكل لكرة اأر�سية ب�سكل مميز.          و�سف العالمة:  
 اال�س��رتاطات:   

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل 
للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  14  يناير  2020 العدد 12831 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

 املودعة حتت رقم: 306723  بتاريخ:  24 فرباير 2019 
 تاريخ اإيداع االأولوية    

 با�س��م: املجموعة االعالمية العربية )�ض ذ م م( 
وعنوانه:�ض. ب 73000 مكتب )ط 43( ملك اأبراج االإمارات، �سارع ال�سيخ زايد، دبي، االإمارات العربية املتحدة

 وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 
والت�سويق  واالإع���الن  الدعاية  م��واد  ن�سر  وال��رتوي��ج؛  والت�سويق  واالإع���الن  الدعاية  خدمات  واالإع���الن؛  الدعاية  خدمات 
امل�ساعدة يف  اإدارة االأعمال؛  والرتويج؛ تنظيم العرو�ض لغايات الدعاية واالإع��الن؛ الدعاية واالإع��الن اخلارجي؛ خدمات 
اإدارة االأعمال؛ ا�ست�سارات اإدارة وتنظيم االأعمال؛ اإدارة اأعمال املطاعم والفنادق واحلدائق ذات الطابع اخلا�ض واملهرجانات 
وحدائق املهرجانات والكرنفاالت واحلفالت املو�سيقية وحدائق املالهي؛ اإدارة اأعمال منافذ التجزئة واأك�ساك التجزئة؛ اإدارة 
اأعمال منافذ الطعام وال�سراب؛ اإدارة م�ساريع االأعمال؛ اإدارة االأعمال )لالآخرين(؛ امل�ساعدة يف االإدارة التجارية اأو ال�سناعية؛ 
خدمات الت�سويق؛ خدمات الدعاية والعالقات العامة؛ توفري املرافق املكتبية؛ خدمات التجزئة؛ خدمات التجزئة املبا�سرة؛ 
خدمات التجزئة املتعلقة بالطعام وال�سراب؛ خدمات التجزئة املتعلقة باملالب�ض واالإك�س�سوارات والتذكارات؛ اإعداد العرو�ض 
ال�سمعية والب�سرية لغايات الدعاية واالإعالن؛ توفري امل�ساحات االإعالنية؛ جتميع ت�سكيلة من املنتجات حل�ساب الغري مبا 
ميكن جمهور امل�ستهلكني من معاينة و�سراء تلك املنتجات ب�سكل مالئم؛ خدمات توفري اأو تاأمني لالآخرين؛ االإدارة ال�سناعية؛ 
تنظيم املعار�ض واملعار�ض التجارية لغايات جتارية اأو دعائية؛ تاأجري امل�ساحات االإعالنية؛ تاأجري وقت للدعاية واالإعالن يف 
و�سائل االإعالم؛ خدمات اأبحاث ال�سوق فيما يتعلق بو�سائل االإعالم؛ خدمات التجميع )امل�ساعدة يف االأعمال(؛ بيع العقارات 
باملزاد العلني؛ خدمات ال�سراء االإعالمي؛ ت�سويق الفعاليات؛ ترويج الفعاليات اخلا�سة؛ ترويج بيع منتجات وخدمات الغري؛ 
عر�ض ال�سلع على و�سائل االت�ساالت لغايات البيع بالتجزئة؛ خدمات برامج الوالء واحلوافز واملكافاآت؛ توفري املعلومات فيما 

 يتعلق بكافة هذه اخلدمات مبا يف ذلك توفري معلومات عن هذه اخلدمات عرب �سبكة حا�سوب عاملية.   
 35  الواق�عة بالفئة:  

كتبت عبارة »GLOBAL VILLAGE« باللغة االجنليزية.    و�سف العالمة:  
 اال�س��رتاطات:   

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل 
للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  14  يناير  2020 العدد 12831 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم املالك /
مطعم جورميه  الب ذ.م.م

 بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:       

املودعة حتت رقم :  315386      بتاريخ  09 / 2019/08 
تاريخ اإيداع االأولوية:  /  /  

با�س��م: مطعم جورميه  الب ذ.م.م   
وعنوانه: مدينة خليفة ، اأبوظبي. 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
 خدمات  تقدمي االأطعمة و امل�سروبات  الواردة بالفئة 43 .

 GOURMET االجنليزية   باللغة  التينية  بحروف  كلمات  عن  عبارة  العالمة:   و�سف 
LAB restaurant Gstronomique

.اال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد 

، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  14  يناير  2020 العدد 12831 

العدد 12831 بتاريخ 2020/1/14   
انذار عديل بالن�شر

رقم 2020/232 
املنذر : ا�ض كي.ام للتكييف ذ.م.م 

املنذر اليهما/النق�ض للمقاوالت �ض.ذ.م.م - رخ�سة جتارية:226054 �سادرة عن دائرة 
التنمية االقت�سادية يف دبي 2- برامود كومار ارورا - هندي اجلن�سية - جواز �سفر رقم 

)M0554055( ب�سفته املخول بالتوقيع عن �سركة النق�ض للمقاوالت �ض.ذ.م.م 
بذمتهما  املرت�سدة  املبالغ  اليهما  املنذر  على  تنبه  الن��ذار  ه��ذا  ومبوجب  املنذرة  ف��ان 
درهم   )73.124( وق��دره��ا  اجمالية  بقيمة   )000391  -  000390( ال�سيكني  واملتمثلة 
ام��ارات��ي ثالثة و�سبعون ال��ف وم��ائ��ة وارب��ع��ة وع�����س��رون دره��م - وذل��ك خ��الل خم�سة 
ايام من تاريخ االعالن بالن�سر لهذا االنذار واال �سن�سطر اىل اتخاذ كافة االجراءات 
عليه  امل�ستحقة  القانونية  والفائدة  املذكور  املبلغ  ب�سداد  اللزامكم  الالزمة  القانونية 
ف�سال عن احلجز على كافة اموالكم املنقولة والغريوبيعها باملزاد العلني باال�سافة اىل 
باملنذرة  التي حلقت  املادية واالدبية  التعوي�ض عن كافة اال�سرار  حتميلكم م�سوؤولية 

والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة
الكاتب العدل   

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

امل�����دع�����وة / ادري�����ا  ف����ق����دت 
مورالي�ض موراديل ، ا�سبانيا   
�سفرها  ج���واز   - اجلن�سية 
 )097630PAA( رقم
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������س���ال 

0567479577

فقدان جواز �سفر
ف��ق��د امل���دع���و / م���ريا ديال 
الفلبني     ، زام��������ورا  ك������روز 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )a9470063p( رق���م 
ت�سليمه  ع��ل��ي��ه  ي��ج��ده  م���ن 
او  الفلبينية  ال�سفارة  اىل 

اأقرب مركز �سرطة

فقدان جواز �سفر

دهانوجا   / امل����دع����و  ف���ق���د 
�سريكانت  ب��را���س��ان��اك��وم��ار 
الهند     ، بيالى  �سيفادا�سان 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )T8855636( رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������س���ال 

0505146610

فقدان جواز �سفر
ف��ق��د امل��دع��و / ع��ل��ي ر�سى 
باك�ستاين     ، اهلل  اح�������س���ان 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )9899073JJ( رق����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������س���ال 

0505146610

فقدان جواز �سفر
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العدد 12831 بتاريخ 2020/1/14   
اعالن بالن�شر

يف  الدعوى رقم 1852/2019/16 جتاري جزئي  
مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره )222.433.08( درهم مع 

الفوائد القانونية بواقع 12% من تاريخ ا�ستحقاق املبلغ واحلا�سل يف 2018/1/8 اىل ال�سداد التام
طالب االإعالن :  فلور�ض اند كاريت�ض �ض.ذ.م.م  - �سفته بالق�سية : مدعي 

املطلوب اإعالنه : 1- فندق جراند مريكيور �ض.ذ.م.م  �سفته بالق�سية : مدعي عليه 
 جمهول حمل االإقامة 

مو�سوع االإع��الن : نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2019/10/29 يف الدعوى 
املذكورة اأعاله ل�سالح/فلور�ض اند كاريت�ض �ض.ذ.م.م بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ 
)222433.08( درهم وفوائده بواقع 9% من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�سداد والزمتها امل�سروفات 
يوما  قابال لال�ستئناف خالل ثالثني  املحاماة حكما مبثابة احل�سوري  اتعاب  درهم مقابل  والف 
اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن 

�سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  التجارية  

العدد 12831 بتاريخ 2020/1/14   
 اعالن بالن�شر

  يف  الإ�شتئناف رقم 3216/2019/305 ا�شتئناف جتاري 
مو�سوع االإ�ستئناف: اإ�ستئناف احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2668/2019 جتاري جزئي 

والر�سوم وامل�ساريف واالتعاب  
طالب االإعالن : �سركة دبي لتاأجري ال�سيارات )ذات م�سوؤولية حمدودة(  - �سفته بالق�سية : 

م�ستاأنف  - وميثله:عبدالرحمن ح�سن حممد املطوع - �سفته بالق�سية : وكيل
 املطلوب اإعالنه : 1- مطعم تورو تورو ذ.م.م  - �سفته بالق�سية : م�ستاأنف �سده.

جمهول حمل االإقامة 
جزئي    جت��اري   2019/2668 رق��م  بالدعوى  ال�سادر  احلكم  ا�ستاأنف  قد   : االإع��الن  مو�سوع 
رقم  بالقاعة  �سباحا   10.00 ال�ساعة    2020/1/21 املوافق  الثالثاء  يوم  جل�سه  لها  وح��ددت 
�ستجري  تخلفكم  قانونيا ويف حال  او من ميثلكم  يقت�سي ح�سوركم  وعليه   ch2.E.23

حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
العدد 12831 بتاريخ 2020/1/14   

 اعالن بالن�شر
  يف  الإ�شتئناف رقم 2869/2019/305 ا�شتئناف جتاري 

مو�سوع االإ�ستئناف: اإ�ستئناف احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2019/668 جتاري كلي 
والر�سوم وامل�ساريف واالتعاب  

طالب االإعالن : احمد �سلطان خليفة بالر�سيد ال�سويدي  - �سفته بالق�سية : م�ستاأنف  
- وميثله:عائ�سة حممد ح�سن طاهر - �سفته بالق�سية : وكيل

 املطلوب اإعالنه : 1- احمد حممود هنيدي  - �سفته بالق�سية : م�ستاأنف �سده.
جمهول حمل االإقامة 

كلي    2019/668 جت��اري  رقم  بالدعوى  ال�سادر  ا�ستاأنف احلكم  قد   : االإع��الن  مو�سوع 
بالقاعة  �سباحا   10.00 ال�ساعة    2020/1/26 امل��واف��ق  االح��د  ي��وم  جل�سه  لها  وح���ددت 
قانونيا ويف حال تخلفكم  او من ميثلكم  يقت�سي ح�سوركم  ch2.E.23 وعليه  رقم 

�ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف

العدد 12831 بتاريخ 2020/1/14   
 اعالن بالن�شر

  يف  الإ�شتئناف رقم 3027/2019/305 ا�شتئناف جتاري 
مو�سوع االإ�ستئناف: اإ�ستئناف احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2018/1087 جتاري كلي 

والر�سوم وامل�ساريف واالتعاب  
طالب االإعالن : �سرييك بيموخانبيتوف  - �سفته بالق�سية : م�ستاأنف  

 املطلوب اإعالنه : 1- حمزه خالد الطالب  - �سفته بالق�سية : م�ستاأنف �سده.
جمهول حمل االإقامة 

مو�سوع االإع��الن : قد ا�ستاأنف احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 2018/1087 جتاري كلي   
بالقاعة  �سباحا   10.00 ال�ساعة    2020/1/29 املوافق  االرب��ع��اء  ي��وم  جل�سه  لها  وح��ددت 
ch2.D.19 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم  رقم 

�ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف

العدد 12831 بتاريخ 2020/1/14   
اعالن بالن�شر        

يف  الدعوى 12496/2019/13 عمايل جزئي 
مو�سوع الدعوى : املطالبة مب�ستحقات عماليه وقدرها )10000( درهم  والر�سوم وامل�ساريف 

 MB199165832AE:رقم ال�سكوى
طالب االإعالن / 1-يونيفورم اك�سربي�ض �ض.ذ.م.م �سفته بالق�سية : مدعي 

وميثله:مرمي احمد �سامل م�سلم املحرمي - �سفته بالق�سية : وكيل
املطلوب اإعالنه :  1-  دوروثي ثرينيداد ايفا�سكو  �سفته بالق�سية : مدعي عليه  

 جمهول حمل االقامة 
املطالبة مب�ستحقات عماليه وقدرها  الدعوى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  :  قد  االإع��الن  مو�سوع 
لها  ال�سكوى:MB199165832AE. وحددت  وامل�ساريف رقم  والر�سوم  )10000( درهم  
جل�سة يوم االثنني  املوافق  2020/2/3  ال�ساعة 08.30 �ض بالقاعة Ch1.A.1 لذا فاأنت مكلف 
باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 

قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  العمالية 

العدد 12831 بتاريخ 2020/1/14   
اعالن بالن�شر        

يف  الدعوى 4578/2019/16 جتاري جزئي 
مو�سوع الدعوى :املطالبة بالزام املدعي مببلغ وقدره )180000( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب 

املحاماة والفائدة 12% من تاريخ القب�ض وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة �سم 
ملف النزاع التجاري رقم 1907/2019 
طالب االإعالن / 1-حممد عبدالهادي الكربا  �سفته بالق�سية : مدعي  

وميثله:مريه علي حممد ح�سن اجلالف - �سفته بالق�سية : وكيل
املطلوب اإعالنه:  1-  باتريك جون م�سافري  �سفته بالق�سية : مدعي عليه 

 جمهول حمل االقامة 
مو�سوع االإعالن : قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي مببلغ وقدره )180000( درهم 
و�سمول احلكم  التام  ال�سداد  القب�ض وحتى  تاريخ  والفائدة 12% من  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم 
بالنفاذ املعجل بال كفالة �سم ملف النزاع التجاري رقم 1907/2019. وحددت لها جل�سة يوم االثنني  املوافق  
قانونيا  اأو من ميثلك  باحل�سور  فاأنت مكلف  لذا   Ch1.C.13 بالقاعة  8.30 �ض  ال�ساعة    2020/1/20

وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  التجارية  
العدد 12831 بتاريخ 2020/1/14   

اعالن بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  2664/2019/208 تنفيذ مدين 

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 580 ل�سنة 2018 ب�سداد املبلغ املنفذ به 
وقدره ) 618522 درهم( ، �سامال للر�سوم وامل�ساريف 

طالب االإعالن : م�ست�سفى زليخه �ض.ذ.م.م �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ  وميثله :  يون�ض 
حممد عبداهلل ح�سن البلو�سي  �سفته بالق�سية : وكيل

املطلوب اإعالنهما : 1- افتاب بدري عامل بدري عامل 2- �سديق بدراهلل �سديق عبداهلل - �سفته 
بالق�سية : منفذ �سده  - جمهويل حمل االإقامة 

مو�سوع االإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )618522( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
تاريخ  يوما من   15 املذكور خالل  بالقرار  االلتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  االج���راءات 

ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 12831 بتاريخ 2020/1/14   
اعالن بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2787/2019/60 امر اداء    
مو�سوع الدعوى :الزام امل�ستدعي �سدهما بالت�سامن والتكافل بان يوؤديا للم�ستدعي مبلغ وقدره )83000( درهم ثالثة 

وثمانون الف درهم اماراتي ال غري مبوجب ال�سيك رقم 000487 امل�سحوب على البنك العربي املتحد فرع ال�سيخ زايد بدبي 
وامل�ستحق ال�سداد بتاريخ:2019/5/9 والذي ال يقابله ر�سيد قائم لل�سحب ح�سبما افاد البنك مع الفائدة القانونية بن�سبة 

12% من تاريخ ا�ستحقاق ال�سيك والزام امل�ستدعي �سدهما بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة  
طالب االإعالن : حممود حممد �سالح علي اجل�سمي �سفته بالق�سية : مدعي 

وميثله :  احمد عبداهلل حممد ملك اأنوهي  �سفته بالق�سية : وكيل
عليهما    مدعي   : بالق�سية  �سفته   - توفيق  خاتون  فريده   -2 ����ض.ذ.م.م  للمقاوالت  ح�سن  فا�سل   -1  : اإعالنهما  املطلوب 

جمهويل حمل االإقامة 
مو�سوع االإعالن : 

قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ 2019/11/6 بالزام املدعى عليهما فا�سل ح�سن للمقاوالت �ض.ذ.م.م  و فريده خاتون 
توفيق بان يوؤديا بالت�سامن للمدعي حممود حممد �سالح علي اجل�سمي مبلغ )83000( درهم ثالثة وثمانون الف درهم 
والفائدة القانونية بن�سبة 9% �سنويا من تاريخ ا�ستحقاق ال�سيك بتاريخ:2019/5/9 وحتى ال�سداد التام وبالر�سوم وامل�ساريف 

ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة 
ولكم احلق يف اإ�ستئناف االأمر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن.

رئي�س الق�شم         

حماكم دبي

  حماكم دبي البتدائية التجارية
العدد 12831 بتاريخ 2020/1/14   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
يف الدعوى رقم 2018/516 تنفيذ جتاري

اىل املنفذ �سده/1- عبدالرحيم حممود ارجمند 2- مرمي عبدالرحمن علي 3- فاروق حممود 
حممد  حممود  بدرية   -5 ارجمند  حممود  حممد  حممود  رفيعة   -4 ارجمند  حممود  حممد 
ارجمند 6- هادية حممود حممد ارجمند 7- فكرية حممود حممد ارجمند 8- فاطمة حممود 
حممد ارجمند 9-حممد حممود حممد ارحمند 10-فريد علي حممد ارجمند 11-فريده علي 
الب�ستكي 13-حممد علي حممد بهزاد   الب�ستكي 12-عبدالقادر علي حممد علي بهزاد  حممد 
جمهويل حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/احمد يعقوب مرت�سى ا�سحاق الها�سمي   قد اأقام 
عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )5942973( درهم 
اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 1- يف الدعوى االأ�سلية بالزام املدعي عليه ا�سليا باخالء 
العقار الكائن على قطعة االر�ض رقم 57 مبنطقة جمريا الثانية بامارة دبي وت�سليمه لهم خاليا 
االلتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  االج��راءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان  ال�سواغل وعليه  من 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12831 بتاريخ 2020/1/14   

اعالن باحلكم ال�شادر اأمام حمكمة ابوظبي الحتادية البتدائية 
 يف الدعوى رقم 2015/194 اإداري كلي 

بناء على طلب املدعية:الهيئة العامة لل�سوؤون اال�سالمية واالوقاف
العنوان:تنوب عنه اإدارة ق�سايا الدولة - وزارة العدل
اىل املدعي عليها:اأر�ض امل�ستقبل لال�ستثمار العقاري

عنوانه:ن�سرا
ليكن معلوما لديكم ان الق�سية االدارية امل�سار اليها اعاله قد حكم فيها مبثابة 
احل�سوري بجل�سة 2018/10/31 امام الدائرة االدارية الكلية )مرفق �سورة من 
احلكم( حكما قابال لال�ستئناف خالل مدة ثالثني يوما تبداأ من اليوم التايل 

لتبليغكم هذا االعالن
 مدير اخلدمات الق�شائية

الإمارات العربية املتحدة

  وزارة العدل
العدد 12831 بتاريخ 2020/1/14   

 اعـــــــالن       
 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�سديقات- خورفكان  : ال�سيد/ خالد 

عمر عبداهلل عمر النقبي ، اجلن�سية االمارات
وطلب الت�سديق على حمرر يت�سمن )تنازل( يف ح�سته البالغه 100% يف اال�سم التجاري 
االقت�سادية  التنمية  دائ��رة  من  واملرخ�ض   ، �سياحة  الرخ�سة  ن�ساط   ، لل�سياحة  الفار�ض 
ب��ت��اري��خ:2013/1/14 يف دائ��رة التنمية  يف خورفكان رخ�سة جتارية رق���م:626146 ال�سادر 
االقت�سادية بخورفكان اىل ال�سيد/�سامل را�سد �سامل عبداهلل النقبي ، اجلن�سية:االمارات 
على  بالت�سديق  �سيقوم  خورفكان  مدينة  يف  ال��ع��دل  الكاتب  ب��ان  للجميع  معلوما  ليكن 
توقيعات ذوي ال�ساأن يف املحرر املذكور بعد انق�ساء ا�سبوعني من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
مكتب الكاتب العدل خورفكان

د. عائ�شة حممد علي 

  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل
  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

الكاتب العدل- خورفكان

العدد 12831 بتاريخ 2020/1/14   
اعالن بالن�شر        

يف  الدعوى 747/2018/26 عقاري كلي 
مو�سوع الدعوى :املطالبة بف�سخ عقد البيع املوؤرخ بتاريخ:2018/6/10 واملحلق له املحرر بتاريخ:2018/6/10 
والزام املدعي عليهم من االول حتى اخلام�ض بدفع مثل مبلغ العربون وهو مبلغ وقدره )258.680.00( درهم 
والزام املدعي عليه ال�ساد�ض برد ال�سيكات مببلغ وقدره )258.680( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماه 

طالب االإعالن / 1-ال�سوب وال�سوب للو�ساطة العقارية   �سفته بالق�سية : مدعي  
املطلوب اإعالنهما:  1-  كمال طالب خ�سري 2- نورا طالب خ�سري خ�سري  �سفتهم بالق�سية : مدعي عليهما 

 جمهويل حمل االقامة 
مو�سوع االإعالن :قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي واملدعي عليهم من االول وحتى 
اخلام�ض بقيمة ال�سيك رقم 7 بقيمة )56280( درهم على �سبيل التكافل والت�سامن بينهما. وحددت لها جل�سة 
يوم الثالثاء  املوافق  2020/1/14  ال�ساعة 9.30 �ض بالقاعة Ch1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من 
اأي��ام على  او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة  ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

االأقل ، علما بانه مت اعادة الدعوى للمرافعة
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  العقاريه  

العدد 12831 بتاريخ 2020/1/14   
انذار عديل بالن�شر

رقم 2020/237 
رقم املحرر:2019/1/257043

املنذرة : االمني للتجهيزات الطبية �ض.ذ.م.م 
�سد املنذر اليها /م�ست�سفى اليف الين �ض.ذ.م.م  

املنذرة موؤ�س�سة �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة تعمل يف جمال جتارة النظارات الطبية والعد�سات الال�سقة 
بتوريد  امل��ن��ذرة  قامت  اليها  امل��ن��ذر  م��ن  ال�سادر  ال�سراء  اوام���ر  على  بناء  واجل��راح��ة  الطب  اج��ه��زة  وجت���ارة 
م�ستهلكات خا�سة بفح�ض وجراحة العيون لل�سركة املنذر اليها وا�سدرت عن تلك التوريدات فواتري قامت 
تنذر  فاملنذرة  ال�سداد  عن  امتنعت  انها  اال  ودي��ة  مبطالبات  اليها  املنذرة  ال�سركة  مبطالبة  املنذرة  ال�سركة 
املنذر اليها بان توؤدي لها مبلغ وقدرها )81.380( واحد وثمانون الف وثالثمائة وثمانون درهم مع الفائدة 
القانونية بواقع 12% من تاريخ اال�ستحقاق وذلك خالل �سبعة ايام من خالل الن�سر لهذا االعالن ويف حال 
االجراءات  مببا�سرة  بحقها  حتتفظ  املنذرة  فان  ال�سابقة  الفقرة  يف  اليه  امل�سار  املبلغ  ب�سداد  قيامكم  عدم 
ال�سفر  من  املديرين  ال�سفر  من  ومنع  التحفظي  احلجز  فيها  مبا  اليها  املنذر  �سد  والقانونية  التحفظية 
يكفل  مبا  واجلزائية  املدنية  املطالبة  طرق  جميع  اتخاذ  اىل  باال�سافة  احلق  مبو�سوع  الدعوى  ومبا�سرة 

حفظ حقوقها وتعوي�سها عما يلحقها من �سرر.
الكاتب العدل   

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12831 بتاريخ 2020/1/14   
انذار عديل بالن�شر

رقم 2020/229 
املنذر : راج كومار �سيواكر امانى - هندي اجلن�سية 

�سد املنذر اليهما /1- كافترييا زغاريد 2- روؤوف كونه عبداهلل كيزاهيل - هندي اجلن�سية جمهوال العنوان  
حيث انه مبوجب معاملة جتارية بني املنذر واملنذر اليهم قام املنذر بت�سليم املنذر اليهم ب�ساعة اقم�سة بقيمة 
)150000( درهم وهو االمر الثابت مبوجب فاتورة �سادرة من حمل خمي�ض لالقم�سة مذيلة بتوقيع املنذر 
اليه الثاين واي�سا مبوجب �سيك �سادر من املنذر اليها االوىل بقيمة الب�ساعة ، قام املنذر اليهما ب�سداد مبلغ 

)50000( درهم نقدا من اجمايل مما يرت�سد بذمتهما مبلغ )100000( درهم،
 )100.000( والبالغ  ذمتكم  امل�ستحق يف  املبلغ  ب�سداد  يقوموا  ب��ان  وذل��ك  االن��ذار نخطركم  بهذا  فاننا  ل��ذا  
اال�ستحقاق احلا�سل  تاريخ  بواقع 9% من  القانونية  الفائدة  الن�سر مع  تاريخ هذا  ا�سبوع من  درهم خالل 
الالزمة  االج��راءات  واتخاذ  للقانون  ملقا�ساتكم وفقا  �سنلجاأ  فاننا  واال  التام  ال�سداد  يف 2019/11/6 وحتى 
الناجمة عن اجراءات  التكاليف  بالتعوي�ض مع حتميلكم كافة  والكفيلة بحفظ حقوق موكلنا ومطالبتك 

التقا�سي من ر�سوم واتعاب حماماة وغريها.
الكاتب العدل   

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12831 بتاريخ 2020/1/14   
انذار عديل بالن�شر

رقم 2020/238 
املنذر : نقوال اأنطون مو�سلي 

�سد املنذر اليها /فاطمة حممد نور عرفاين - ايرانية اجلن�سية
املو�سوع:تكليف بالوفاء �سداد مبلغ وقدره )100.000( مائة الف درهم  

ب�سفتنا وكالء عن املنذر وتطبيقا الحكام املادة )63( الفقرة )1( من الالئحة التنظيمية لقانون االجراءات 
املدنية نخطر املنذر اليها ونكلفها بوفاء مديونيتها وبان ت�سدد للمنذر مبلغ وقدره )100.000( مائة الف 
درهم وذلك خالل )5( ايام من تاريخ الن�سر لهذا االنذار القانوين ويف حال عدم اال�ستجابة اىل ذلك فان 
موكلنا �سيقوم باتخاذ كافة االجراءات القانونية الالزمة يف مواجهة املنذر اليها اللزامها ب�سداد بدفع قيمة 

ال�سيك مو�سوع هذا االنذار مع الزامها بكافة الر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.
بالوكالة/ح�سام م�سطفى ح�سيني اأبو زيد

مبوجب الوكالة التي حتمل املحرر رقم:2019/1/204074 ال�سادرة عن كاتب عدل دبي - الرب�ساء
الكاتب العدل   

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12831 بتاريخ 2020/1/14   
انذار عديل بالن�شر

رقم 2020/236 
مقدمة من املخطر ليام جيم�ض هاتلون - بوكالة املحامي/مو�سى العامري

�سد املخطر اليه/�سعيد را�سد حممد فيوح
املو�سوع/اخطار ب�سداد مبلغ وقدره )120000( درهما

ب�سفتنا وكالء عن املنذرة ننذركم مبوجب هذا االنذار ب�سرورة �سداد املبلغ املرت�سد 
يف ذمتكم وقدره )120000( مائة وع�سرون الف درهم ، يف خالل خم�سة ايام من تاريخ 
الالزمة وحتميلكم  القانونية  االن��ذارواال ن�سطر التخاذ االج��راءات  ا�ستالمكم لهذا 
ت��اري��خ املطالبة  ب��واق��ع 12% م��ن  القانونية  ال��ف��ائ��دة  ال��دع��وى م��ع  ر���س��وم وم�����س��اري��ف 

الق�سائية وحتى ال�سداد التام.
الكاتب العدل   

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12831 بتاريخ 2020/1/14   
انذار عديل بالن�شر

رقم 2020/228 
املنذر : راج كومار �سيواكر امانى - هندي اجلن�سية 

�سد املنذر اليه /1- بركت اهلل فاداكوجنارا بن فاداكوجنارا حممد كوتي - هندي اجلن�سية جمهول العنوان  
حيث انه مبوجب قر�ض �سخ�سي بني املنذر واملنذر اليه قام املنذر بت�سليم املنذر اليه مبلغ وقدره )100000( 
درهم قام على اثرها املنذر اليه بتحرير �سيك ل�سالح املنذر من ح�ساب �سركته امل�سماه املبا�سر لتجارة قطع 
غيار ال�سيارات ذ.م.م باعتبارها �سامنة للمبلغ مع املنذر اليه قام املنذر اليه ب�سداد مبلغ )25000( درهم نقدا 

من اجمايل املبلغ مما يرت�سد يف ذمته مبلغ )75000( درهم،
لذا  فاننا بهذا االن��ذار نخطرك بان تقوم ب�سداد املبلغ امل�ستحق يف ذمتك والبالغ )75000( درهم )خم�سة 
و�سبعون الف درهم( ال�سداد خالل ا�سبوع من تاريخ هذا الن�سر مع الفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ 
واتخاذ  للقانون  وفقا  ملقا�ساتكم  �سنلجاأ  فاننا  واال  التام  ال�سداد  وحتى  احلا�سل يف 2014/8/6  اال�ستحقاق 
التكاليف  كافة  حتميلك  مع  بالتعوي�ض  ومطالبتك  موكلنا  حقوق  بحفظ  والكفيلة  الالزمة  االج���راءات 

الناجمة عن اجراءات التقا�سي من ر�سوم واتعاب حماماة وغريها.
الكاتب العدل   

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12831 بتاريخ 2020/1/14   
اعالن مدعي عليه بالن�شر

لدى حمكمة عجمان املحكمة البتدائية املدنيه الحتادية
يف الدعوى رقم:AJCFICICIV2019/0001587 مدين كلي

اىل:�سركة ا�سالم للعقارات ذ.م.م - جمهول حمل االقامة
امارة عجمان - اجلرف - مقابل مبنى ات�ساالت - بالقرب من �سيتي �سنرت و�سالون انطاليا للحالقة مكاين 

رقم 4640909782
نعلمكم بان املدعي )ة( حممد عبدالقادر حممد ابراهيم العنوان/حمل االقامة:امارة دبي ديرة - مركز حمر 
عني - الطابق االول - املدخل رقم 10 - مكتب رقم 1 رقم الهاتف:971567175466 قد اقام الدعوى املذكورة 
اعاله للمطالبة ب������:ت�سجيل الدعوى واعالن املدعي عليها ف�سخ العقد الزام املدعي عليها بالتعوي�ض وفقا ملا 
تقدره املحكمة الزام املدعي عليها بدفع مبلغ )439560( والفائدة القانونية 9% الزام املدعي عليها بالر�سوم 
حمكمة  االوىل  الكلية  والعمالية  والتجارية  املدنية  الدائرة  ام��ام  احل�سور  عليكم  يتوجب  لذا   ، وامل�ساريف 
عجمان �سباح يوم املوافق:2020/1/19 ال�ساعة:09:00 لتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستندات ويف حالة عدم 

ح�سوركم او ار�سال وكيل معتمد ينوب عنكم فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات القانونية يف غيابكم
         مدير اخلدمات الق�شائية

المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

حمكمة عجمان البتدائية املدنيه الحتاديه
العدد 12831 بتاريخ 2020/1/14   

تبليغ حكم بالن�شر
يف الدعوى رقم 2019/282 مدين )كلي ( 

اىل املحكوم عليه :�سركة ا�سالم للعقارات ذ.م.م - ب�سفتها املطور الرئي�سي مل�سروع جرين �سيتي 
عجمان/امارة عجمان مقابل مبنى االت�ساالت - بالقرب من �سيتي �سنرت - هاتف:067401044 
هذه  عليكم  حكمت  قد   2019/10/27 بتاريخ  بانه  علما  نحيطكم  م���ك���اين:4640909782   رق��م   -
املحكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم اأعاله ل�سالح بول رو�سيل لوجنفيلد  بالتايل: حكمت املحكمة 
اوال:بف�سخ عقد ال�سراء املوؤرخ يف:2008/2/12 بني املدعي واملدعي عليها االوىل واملبني بال�سحيفه 
دره��م مليون ومائة  وق��دره )1.178.000(  للمدعي مبلغ  ت��وؤدي  بان  املدعي عليها االوىل  وال��زام 
وثمانية و�سبعون الف درهم - وفائدة قانونية بواقع 5% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام 
الدعوى  قبول  ثانيا:بعدم   - املحاماة  اتعاب  درهم مقابل  ومبلغ خم�سمائة  بامل�ساريف  والزمتها 

للمدعي عليه الثاين لرفعها على غري ذي �سفه. ثالثا: رف�ض ما عدا ذلك من طلبات.
حكما قابال لالإ�ستئناف خالل 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل العالنك بهذا التبليغ 

        مكتب اإدارة الدعوى 

المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

العدد 12831 بتاريخ 2020/1/14   
اإعالن للح�شور يف الدعوى رقم 2019/421 

 نزاع تعيني خربة جتاري 
مبنا�سبة النزاع املقام من املتنازعة �سكاتفورفالتنجن )هيئة ال�سرائب الدامناركية( بوكالة 
مكتب/عمر اآل عمر وحممد ال�سباح للمحاماة واال�ست�سارات القانونية نعلنكم باأنه يتعني 
دبليو  دي  ال  ليمتد  هولدينجز  اإزار   ، ليمتد  هولدينجز  ني�سا  �سركات  ال�سادة  على ممثلي 
كون�سالتنت�ض ، اأ�ض كيه.كيه كون�سالتانت�ض م.م.ح ، تن رينغز م.م.ح ، احل�سور اىل مقر اإدارة 
 C اخلربة وت�سوية املنازعات مببنى احل�سيبة للجوائز - �سارع الثاين من دي�سمرب مبنى
طابق امليزانني ملقابلة اخلبري املحا�سبي/اأحمد حمدي حممود واإح�سار الوثائق التي توؤيد 

موقفهم يف الدعوى اعاله وذلك بعد اأ�سبوع من ن�سر هذا االعالن.
اإدارة اخلربة وت�سوية املنازعات
اخلبري املحا�سبي
اأحمد حمدي حممود 

اإعالن بالن�شر

العدد 12831 بتاريخ 2020/1/14   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 2020/9
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ ندمي خان اني�ض خان ، هندي اجلن�سية يرغب يف البيع 
والتنازل والتنازل عن كامل احل�س�ض البالغة 100% يف جنمة الورقاء للخياطة والتطريز 
موفني  حممد  الرحمن  ف�سيم  ال�سيد/حممد  اىل  وذلك  رقم:746279  رخ�سة  مبوجب 

احمد ، هندي اجلن�سية
تعديالت اخرى:تنازل �ساحب الرخ�سة الخر

وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان 
على  الت�سديق   يتم  �سوف  وانه  للعلم  االعالن  هذا  ن�سر  اقت�سى  فقد   . العدل  الكاتب 
االجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال 

ذلك تقدمي طلب مكتب الكاتب العدل املذكور التباع االجراءات القانونية
مكتب الكاتب العدل  

وزارة العدل
 ال�شئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات   
العدد 12831 بتاريخ 2020/1/14   

اعالن بالن�شر
                           يف الدعوى رقم 1208/2019/100 احوال نف�س م�شلمني    
مو�سوع الدعوى :املطالبة بوقف نفقة االبنة )فر�سته( املقررة يف احلكم املرفق �سورة عنه �سند امللف التنفيذي رقم:1149/2018 تنفيذ 

�سرعي كون احلا�سنة غادرت الدولة دون رجعة احلكم با�سقاط ح�سانة املدعي عليها عن ابنتها املح�سونة )فر�سته( والق�ساء جمددا بح�سانة 
املدعي البنته )فر�سته( مع الزام املدعي عليها بت�سليمه كافة الوثائق الر�سمية اخلا�سة باملح�سونة )جواز ال�سفر وبطاقة هوية مقيم ، بطاقة 

ال�سمان ال�سحي( الق�ساء بالغاء النفقة املقررة يف احلكم املرفق �سورة عنه يف الدعوى رقم:439/2018 احوال نف�ض م�سلمني - ا�ستنادا 
الرتباط النفقة باحل�سانة والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة  

طالب االإعالن : ا�سعد علوي   �سفته بالق�سية : مدعي 
وميثله :  جو�سلني �سبلي خري اهلل   �سفته بالق�سية : وكيل

املطلوب اإعالنه : 1- عاي�سه اح�سن اح�سن كمال �سفته بالق�سية : مدعي عليه      جمهول حمل االإقامة 
مو�سوع االإعالن : 

مو�سوع االإعالن : نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2019/11/26 حكمت املحكمة مبثابة احل�سوري للمدعي ا�سعد علوي/على 
املدعي عليها/عاي�سه اح�سن اح�سن كمال باالتي:1- ا�سقاط ح�سانة املدعي عليها للمح�سونة فر�سته و�سمها اىل املدعي 2- الغاء النفقة املفرو�سة 
باحلكم 439/2018 احوال نف�ض م�سلمني وذلك اعتبارا من تاريخ ا�ستالم املدعي للمح�سونة فر�سته 3- الزام املدعي عليها بت�سليم املدعي كافة الوثائق 
الر�سمية خا�سة املح�سونة من جواز �سفر وبطاقة هوية وبطاقة ال�سمان ال�سحي 4- الزام املدعي عليها باملنا�سب من الر�سوم وامل�سروفات ومبلغ 
خم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر 

با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
رئي�س الق�شم         

حماكم دبي

حمكمة  الأحوال ال�شخ�شية
العدد 12831 بتاريخ 2020/1/14   

اعالن بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  6507/2019/207 تنفيذ جتاري 

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2019/1282 جتاري جزئي ، ب�سداد 
املبلغ املنفذ به وقدره ) 51049 درهم( ، �سامال للر�سوم وامل�ساريف 

طالب االإعالن : توب كلني للخدمات البيئية �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ
وميثله :ابراهيم علي املو�سى احلمادي  �سفته بالق�سية : وكيل

املطلوب اإعالنهم : 1- ليربتي �سريفي�ض �سنرت �ض.م.م �سفته بالق�سية : منفذ �سده  
 جمهول حمل االإقامة 

مو�سوع االإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
�ستبا�سر  املحكمة  املحكمة.  وعليه فان  او خزينة  التنفيذ  به وق��دره )51049( درهم اىل طالب 
تاريخ  يوما من   15 املذكور خالل  بالقرار  االلتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  االج���راءات 

ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 12831 بتاريخ 2020/1/14   

 اعالن بالن�شر
  يف  الإ�شتئناف رقم 2882/2019/305 ا�شتئناف جتاري 

مو�سوع االإ�ستئناف: اإ�ستئناف احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2018/554 جتاري كلي والر�سوم 
وامل�ساريف واالتعاب  

���ض.م.ع عن نف�سه وب�سفته وكيال عن 1- بنك اخلليج  طالب االإع��الن : بنك الفجرية الوطني 
التجاري )اخلليجي( �ض.م.ق.ع 2- البنك العربي املتحد �ض.م.ع 3- بنك دبي اال�سالمي �ض.م.ع 
4- م�سرف عجمان �ض.م.ع 5- م�سرف ال�سارقة اال�سالمي �ض.م.ع 6- بنك اخلليجي فرن�سا �ض.م  

- �سفته بالق�سية : م�ستاأنف  
املطلوب اإعالنهم : 1- با�سيفيك الأنظمة املراقبة �ض.ذ.م.م 2- با�سيفيك كونرتول كالود �سريفيز 

 �ض.م.م.ح 3- دليب راهوالن  - �سفتهم بالق�سية : م�ستاأنف �سدهم.
جمهويل حمل االإقامة 

مو�سوع االإعالن : قد ا�ستاأنف احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 2018/554 جتاري كلي   وحددت لها 
جل�سه يوم االثنني املوافق 2020/2/3  ال�ساعة 10.00 �سباحا بالقاعة رقم ch2.D.16 وعليه 

يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف



ثقافة وفن�ن
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•• ال�شارقة-الفجر

العدد  ل��ل��رتاث  ال�سارقة  معهد  ع��ن  م��وؤخ��راً  ���س��در 
االأخري من جملة »مراود« حمتفياً يف ملف خا�ض 
ب��امل��ع��ه��د واإجن����ازات����ه حت��ت ع��ن��وان »روع����ة االإجن����از 
وب���راع���ة االإع����ج����از«، م��ت��ت��ّب��ع��اً اأ����س���داء االإجن������ازات 
الكربى التي حققها املعهد لدى املوؤ�س�سات الثقافية 
والباحثني  واخل��رباء  املثقفة  والنخب  والتعليمية، 
يف جم���ال ال�����رتاث، م���ن خ���الل م��ت��اب��ع��ة وق���ع هذا 

التتويج امل�ستحق يف نفو�سهم وروؤيتهم له.
رئي�ض  امل�����س��ّل��م،  عبدالعزيز  ال��دك��ت��ور  ���س��ع��ادة  وق���ال 
“ياأتي  التحرير:  رئي�ض  ل��ل��رتاث،  ال�سارقة  معهد 
العمل  م�سرية  حل�ساد  وتوثيقاً  احتفاًء  العدد  هذا 
املعهد  ب���ّواأت  التي  ال��ك��ربى،  واالإجن����ازات  املتوا�سل 
مبنحه  ُتّوجت  الدولية،  املحافل  يف  �سامقة  مكانة 
�سفة »مركز من فئة 2«، حتت رعاية »اليون�سكو«، 
وهو اإجناز وطني مهّم وملهم، وحمّفز قوي للم�سي 
قدماً يف ا�ستكمال روؤيته اال�ست�سرافية نحو التمكني 
االإم����ارات����ي، وح��ف��ظ��ه وت��وث��ي��ق��ه و�سونه،  ل��ل��رتاث 
وت�سخري اجلهود كافة؛ من اأجل اال�سطالع بهذه 
على  نف�سه  ال��وق��ت  يف  واالن��ف��ت��اح  النبيلة،  ال��غ��اي��ة 
ودعم  الثقايف،  ال��رتاث  جمال  يف  العاملية  التجارب 
عن  اأثمرت  والتي  املجال،  هذا  يف  املبذولة  اجلهود 

الثقايف،  ل��ل��رتاث  الدولية  املنظمات  مركز  افتتاح 
�سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمّو  �ساحب  ِقبل  م��ن 
حاكم  االأعلى  املجل�ض  ع�سو  القا�سمي،  حممد  بن 
املركَز  ليكون   ،2019 دي�سمرب   22 يف  ال�سارقة، 
منظمات  �ست  وي�سم  املنطقة،  يف  نوعه  من  االأول 
هي:  الثقايف،  ال��رتاث  جمال  يف  متخ�س�سة  دولية 
م��رك��ز اإي���ك���روم ���� ال�����س��ارق��ة، وم��رك��ز اإق��ل��ي��م ال�سرق 
للفن  الدولية  للمنظمة  اإفريقيا  و�سمال  االأو�سط 
مهرجانات  ملنظمات  ال����دويل  وامل��ج��ل�����ض  ال�سعبي، 
االألعاب  واأوملبيا�ض  ال�سعبية،  والفنون  الفولكلور 
االأو�سط  ال�����س��رق  )م��ك��ت��ب  ���س��ردي��ن��ي��ا  يف  ال�سعبية 
الثقايف  للتبادل  ال�سيني  واملركز  اإفريقيا(،  و�سمال 
االآثار  لعلوم  الوطني  واملعهد  )جامعة زيهجيانغ(، 
والرتاث يف الرباط )مكتب ال�سرق االأو�سط و�سمال 

اإفريقيا(”.
واأ�سار امل�سّلم اإىل اأن العدد يربز االإ�سهامات الكربى 
التي قّدمها املعهد على مدى ال�سنوات املا�سية، يف 
واملراكز  االإدارات  ودور  االإم��ارات��ي،  ال��رتاث  خدمة 
مبا  تنفيذها،  على  ت�سهر  ال��ت��ي  للمعهد،  التابعة 
يتوافق مع اأهداف املعهد ور�سالته، ويت�سق مع روؤيته 
اإىل تعزيز الوعي بالرتاث  اال�سرتاتيجية الرامية 
به،  لالحتفاء  الالئقة  ال�سورة  وت�سدير  الثقايف، 

وتقدير اجلهود املبذولة يف هذا ال�سياق.  

والفعاليات  االأن�����س��ط��ة  اأخ���ب���ار  ال��ع��دد  وا���س��ت��ع��ر���ض 
خالل  ن��ف��ذه��ا  اأو  امل��ع��ه��د  نظمها  ال��ت��ي  وال���ربام���ج 
اأهمية  ال��ت��اأك��ي��د على  امل��ا���س��ي��ة، ودوره����ا يف  ال��ف��رتة 
اجلهات  خمتلف  ب��ني  الثقايف  وال��ت��ب��ادل  التوا�سل 
وامل��وؤ���س�����س��ات واالأف�����راد واجل��م��اع��ات، داخ���ل الدولة 
الثقايف  اأ�سابيع الرتاث  وخارجها، والتي من بينها 
ال��ع��امل��ي، ال��ت��ي ج��ع��ل��ت ال�����س��ارق��ة ح��ا���س��ن��ة ال���رتاث 
واألوانه، ومبختلف عنا�سره  اأنواعه  بكل  االإن�ساين 
ورم������وزه، ب��االإ���س��اف��ة اإىل امل�����س��ارك��ات ال��دول��ي��ة يف 
�سبكة  ورب��ط  الكتب،  ومعار�ض  الفكرية  امللتقيات 
من العالقات واالت�ساالت مع الهيئات واملوؤ�س�سات 
العامل.  اأن��ح��اء  خمتلف  يف  واالأك��ادمي��ي��ة  العلمية 
وا���س��ت��م��ل ال��ع��دد ع��ل��ى ال��ف��ع��ال��ي��ات ال�����س��ه��ري��ة التي 
لدولة  الر�سمية  باملنا�سبات  احتفااًل  املعهد،  نظمها 
ويوم  الَعلَم،  يوم  املتحدة، وهي:  العربية  االإم��ارات 

ال�سهيد، واليوم الوطني، واليوم العاملي للت�سامح.
وقّدم العدد �سورة �ساملة ومتكاملة، تظهر اجلهود 
الكبرية التي ي�سطلع بها املعهد، واالآفاق الواعدة 
الأن�سطته وبراجمه التي تتوخى النهو�ض بالرتاث 
ف���ك���رة وم���و����س���وع���اً، ودرا�����س����ة وحت��ق��ي��ق��اً، وتوعية 
روؤيته  م��ع  يت�سق  مب��ا  وتكويناً،  وتعليماً  وتثقيفاً، 

اال�سرتاتيجية.  
املحتوى  اإدارة  بونعامة، مدير  مّن�ي  الدكتور  وقال 

والن�سر، مدير التحرير، اإن معهد ال�سارقة للرتاث 
غدا اأيقونة الرتاث العربي بف�سل دعم وتوجيهات 
�سلطان بن حمّمد  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
ال�سارقة،  حاكم  االأع��ل��ى  املجل�ض  ع�سو  القا�سمي، 
اإىل  ال��رام��ي  ال��رائ��د  االإح��ي��ائ��ي  الثقايف  وم�سروعه 
واملحافظة على رموزه  االإم��ارات��ي،  ال��رتاث  اإح��ي��اء 
معهد  تاأ�سي�ض  وم��ا  ب��ه،  يّت�سل  ما  وك��ل  وعنا�سره، 
وحيوي،  وملهم  مهم  موؤ�سر  اإال  للرتاث،  ال�سارقة 
يعّزز ذلك التوّجه ويدعمه بقوة؛ من اأجل املحافظة 

على الرتاث و�سونه من ال�سياع واالندثار.
ثقافية  �سيا�سات  بو�سع  ق��ام  املعهد  اأن  اإىل  واأ���س��ار 
مكينة، وخطط تراثية متقنة، اأ�سرف على تنفيذها 
عن طريق الفعاليات الرئي�سة، واالأن�سطة الثقافية 
التي تعنى باال�سطالع بهذا اجلانب، ومنها: ملتقى 
الرتاثية،  ال�سارقة  واأيام  للراوي،  الدويل  ال�سارقة 
واأ�سابيع  التقليدية،  ل��ل��ح��رف  ال�����س��ارق��ة  وملتقى 
الرتاث الثقايف العاملي يف ال�سارقة، وب�سارة القيظ، 
وليلة »الن�ض«، باالإ�سافة اإىل �سل�سلة من الندوات 
التي  والفكرية  العلمية  وامللتقيات  وامل��ح��ا���س��رات، 
التوعية  اأج��ل  ال��ع��ام، من  م��دار  تنظيمها على  يتم 
من  و���س��ون��ه  وحفظه  ال���رتاث  باأهمية  والتثقيف 
املهنية  الدبلومات  على  ع��الوة  واالن��دث��ار،  ال�سياع 
والن�سر العلمي، وقد تّوجت تلك اجلهود بح�سيلة 

متمّيزة، حتى غدا املعهد، يف غ�سون خم�ض �سنوات، 
اخلربات،  وتكوين  ال��ق��درات،  لتنمية  دولياً  مركزاً 
امل�ستغلة  ل���الأف���راد وامل��ج��م��وع��ات  امل���ه���ارات  وت��ع��زي��ز 
بالرتاث، من خالل التدريب والتكوين والتدري�ض 
والتعليم والتوعية والتثقيف، وهو نهج قومي انبنت 
تركت  التي  واإ�سهاماته  وعك�سته  املعهد  روؤي��ة  عليه 
واملهتمني  ب��اق��ي��اً يف اجل��م��ه��ور  واأث����راً  ق��وي��ة  ب�سمة 
املعهد �سفة  م��وؤخ��راً مبنح  وت���ّوج  ك��اف��ة،  ب��ال��رتاث 

»اليون�سكو«.  رعاية  حتت  مركز من فئة 2 
اخلارجية  م�ساركاته  ع��رب  اأوج���د،  املعهد  اأن  واأك���د 
ال��ف��اع��ل��ة، ���س��ب��ك��ة م���ن ن��ق��اط ال��ت��وا���س��ل مبختلف 
مناطق  يف  الرتاثية  واملوؤ�س�سات  الثقافية  الهيئات 
م�ستمر،  اط����راد  يف  الت����زال  ال���ع���امل،  م��ن  خمتلفة 

امل�ستوى  ع��ل��ى  اإىل دع���م ج��ه��وده وح�����س��وره  ���س��ع��ي��اً 
العاملي، وخا�سة بعد افتتاح مركز املنظمات الدولية 
للرتاث الثقايف، الذي يحت�سن �ست منظمات دولية 

متخ�س�سة يف الرتاث الثقايف.
واأ�سار اإىل اأن املعهد يتطلع اإىل تفعيل دوره الثقايف 
مبختلف  عالقاته  وتطوير  والتكويني،  والرتاثي 
بر�سالته،  النهو�ض  اأج��ل  من  واملوؤ�س�سات؛  اجلهات 
ال�سدارة  ل��ي��ك��ون يف  اأدائ�����ه؛  واالرت���ق���اء مب�����س��ت��وى 
دائماً، كما ي�سعى اإىل تنفيذ حزمة من امل�سروعات 
الرتاثية املهمة، واالرتقاء بالعمل يف جمال الرتاث، 
عن طريق تطوير م�ستوى االأداء يف اجلانب الثقايف 
واجلانب  بالفعاليات،  املرتبطني  التوعية،  وجانب 

التكويني املتعلق بالربنامج االأكادميي.

•• ال�شارقة-الفجر:

غادر م�سافرو مطار ال�سارقة الدويل، يوم اخلمي�ض 
الكتب  حاملني  العامل،  اأنحاء  خمتلف  اإىل  املا�سي، 
قدمتها  متنّوعة  موا�سيع  �سمن  اخ��ت��اروه��ا  ال��ت��ي 
ل��رواد املطار، خالل يوٍم  مبادرة »ثقافة بال ح��دود« 
حمل  الثقافية  الفعاليات  من  العديد  �سهد  حافٍل 

ا�سم »�سافر مع كتاب«. 
ومل يقت�سر اليوم املعريف على االختالط بامل�سافرين 
والتفاعل معهم وتوزيع 250 كتاباً عليهم، باللغتني 
والرواية  االأدب  بني  تنّوعت  واالإجنليزية  العربية 
والرتبية،  وال��ت��اري��خ  ال��دي��ن  وك��ت��ب  ال���ذات  وتطوير 
ملكتبة  كتاباً   150 ح���دود«  ب��ال  »ثقافة  اأه���دت  فقد 

الثقافة«  »ع��رب��ة  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة  امل���ط���ار،  م��وظ��ف��ي 
بعناوين  كتباً  ت�سمل  وهي عبارة عن مكتبة متنقلة 
امل�سافرين  باإمكان  ليكون  خمتلفة،  ولغاٍت  متنّوعة 
من  م�ستمر  ب�سكٍل  اال�ستفادة  اجلن�سيات  كافة  من 
االنتظار  وقت  وا�ستثمار  املكتبة  يف  املوجودة  الكتب 
الكتب يف مكتبة »ثقافة  القراءة، كما مت جتديد  يف 
بال حدود« املوجودة اأ�ساًل يف املطار ورفدها بعناوين 
برامج  �سل�سلة  اإىل  الفعالية  هذه  وُت�ساف  جديدة. 
واأن�سطة »ثقافة بال حدود«، التي ت�ستهدف موؤ�س�ساٍت 
عادة  لتعزيز  وامل�ست�سفيات،  امل��دار���ض  مثل  خمتلفة، 
القراءة وحب الكتاب وتنمية ال�سعور باأهميته ون�سر 

املكتبات يف املوؤ�س�سات احلكومية واملجتمعية. 
اأهداف هذه الفعالية قالت مرمي احلمادي،  وحول 

مدير مبادرة »ثقافة بال حدود«: »ن�سعى ومن خالل 
خطٍة متكاملة، اإىل ن�سر وتر�سيخ عادة القراءة لدى 
اجلمهور يف كافة اأماكن تواجده، ونرّكز ب�سكٍل خا�ض 
على االأماكن العامة التي يق�سي فيها النا�ض اأوقاتاً 
طويلة، حتى يت�سّنى لهم ملوؤها بالقراءة واملعرفة«.

اجلمهور  لعالقة  ننظر  »نحن  احلمادي:  واأ�سافت 
على  ودل��ي��اًل  ح�����س��اري��اً  م�سهداً  بو�سفها  ب��ال��ك��ت��اب، 
امل�سرتكة جتاه  بامل�سوؤولية  واالإح�سا�ض  العام  الوعي 
امل�ستقبل، ونعترب اأن القراءة هي اأ�سا�ُض منهج التعلُّم 
بت�سارع  يت�سم  زم��ن  يف  �سرورياً  ب��اَت  ال��ذي  املُ�ستمّر 

التطّورات والتحّوالت يف خمتلف جوانب احلياة«. 
وت��اب��ع��ت احل��م��ادي: »اإن ال��ربام��ج واالأن�����س��ط��ة التي 
مع  تتكامل  ح��دود«،  بال  »ثقافة  وتنّفذها  ت�سّممها 

ج��ه��ود وم�����س��اع��ي امل��وؤ���س�����س��ات وال��ه��ي��ئ��ات االأخ����رى يف 
الذي  اجلميل  م�سهدها  لالإمارة  لرت�سم  ال�سارقة، 
حققتها  ال��ت��ي  الرفيعة  الثقافية  امل��ك��ان��ة  ع��ن  ي��ع��رّب 
على امل�ستويني املحلي والدويل وح�سولها على لقب 
علياء  قالت  جانبها  من  للكتاب«.  العاملية  العا�سمة 
واالت�سال  الت�سويق  اإدارة  م��دي��ر  ال�سام�سي  عبيد 
:«نحن  ال���دويل  ال�سارقة  مطار  هيئة  يف  املوؤ�س�سي 
اإطالق  » ثقافة بال ح��دود« يف  بالتعاون مع  �سعداء 
ت�ساهم  التي  املبادرة  وهي  كتاب«  مع  »�سافر  فعالية 
للكتاب  ع��امل��ي��ة  كعا�سمة  ال�����س��ارق��ة  ا���س��م  تر�سيخ  يف 
وتهدف اإىل ت�سجيع امل�سافرين عرب مطار ال�سارقة 
على القراءة، وتعزز يف نفو�سهم حّب املطالعة، وتاأتي 
العاملي  باللقب  ب��االح��ت��ف��اء  امل��ط��ار  م�ساهمة  �سمن 

الذي ح�سلت عليه االمارة من منظمة االأمم املتحدة 
»اليون�سكو«.واأ�سافت  وال��ث��ق��اف��ة  وال��ع��ل��م  للرتبية 
�سمن  ي��اأت��ي  امل���ب���ادرة  ه���ذه  اإط����الق  »ان  ال�سام�سي: 
 2020 للعام  اأع��دت��ه��ا  ال��ت��ي  الهيئة  ا�سرتاتيجية 
املجتمعية  امل���ب���ادرات  م��ن  ال��ع��دي��د  تت�سمن  وال��ت��ي 
والثقافية التي ت�ساهم يف تعزيز م�ستوى اخلدمات 
اآثارها االإيجابية على  التي يقدمها املطار وتنعك�ض 
خمتلف ال�سرائح املجتمعية.وو�سل عدد الكتب التي 
2 مليون  اأك��رث من  اإىل  االآن،  امل��ب��ادرة حتى  وزعتها 
ك��ت��اب، ك��م��ا و���س��ل ع���دد امل��ك��ت��ب��ات ال��ت��ي مت توزيعها 
يف  مكتبة  األ����ف   42 م��ن  اأك����رث  اإىل  جم���اين  ب�سكل 
اإمارة ال�سارقة. ُيذكر اأن مبادرة »ثقافة بال حدود«، 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  من  كرمية  برعايٍة  انطلقت 

الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي، ع�سو املجل�ض 
االأعلى حاكم ال�سارقة، ومبتابعة من ال�سيخة بدور 
بنت �سلطان القا�سمي، رئي�ض اللجنة املنظمة لثقافة 
اأف���راد املجتمع  ب��ال ح���دود. بهدف ن�سر ال��وع��ي ب��ني 
للمعرفة  �سبياًل  باعتبارها  ال��ق��راءة  اأهمية  وتعزيز 
تر�سيخ  اإىل  ح���دود«،  بال  »ثقافة  واالرتقاء.وت�سعى 
ا���س��م اإم�����ارة ال�����س��ارق��ة ك��ع��ا���س��م��ة ل��ل��ث��ق��اف��ة يف دولة 
االإمارات العربية املتحدة، من خالل تنظيم برنامٍج 
والن�ساطات  العمل  وور����ض  املحا�سرات  م��ن  مكثٍف 
وتعمل  واملكتبات.  واجلامعات  للمدار�ض  التثقيفية 
النمو  ال���ق���راءة يف عملية  دور  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى  امل���ب���ادرة 
الفكري لدى االأطفال، باالإ�سافة اإىل تعميق املعرفة 

العامة لدى جميع اأفراد املجتمع املحلي.

وّزعت 250 كتاًبا على امل�سافرين واأهدت املطار عربة الثقافة و150 عنواًنا ملكتبة موّظفيه 

»ثقافة بال حدود« تنظم فعالية »�سافر مع كتاب« بالتعاون مع مطار ال�سارقة 

•• ال�شارقة –الفجر

ك�سف الدكتور عي�سى احلمادي مدير املركز 
ال���رتب���وي ل��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة ل����دول اخل��ل��ي��ج يف 
بعنوان:  درا�سة  املركز  اإ�سدار  عن  ال�سارقة 
العربية  ال��ل��غ��ة  م��ع��ل��م  اإع�������داد  “مقرتح 
اأن  اإىل  اأخرى”م�سريا  ب��ل��غ��ات  ل��ل��ن��اط��ق��ني 
ال���درا����س���ة ت��ع��د م�����س��روع��ا م��ت��ك��ام��ال بهدف 

بلغات  للناطقني  العربية  اللغة  اإعداد معلم 
اأخرى حتقيقا الأهدف املركز الرتبوي للغة 
تطوير  يف  بال�سارقة  اخلليج  ل��دول  العربية 
اأ�س�ض  على  وتعلمها  العربية  اللغة  تعليم 
تربوية وعلمية ومهنية متميزة ويعد امتداد 
الإ�سداري املركز ال�سابقني بعنوان: )تطوير 
معايري اختيار واإعداد وتدريب معلمي اللغة 

و2019م. العربية( لعامي 2017م، 

ت�سّورا  الدرا�سة  خالل  من  امل�سروع  ويقدم 
متكامال لربنامج اإعداد معلم اللغة العربية 
املعايري  �سوء  على  اأخ��رى  بلغات  للناطقني 
االأجنبية، من  اللغات  الإع��داد معلم  العاملية 
معلم  اإع����داد  مبعايري  قائمة  اإع����داد  خ��الل 
ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة ل��ل��ن��اط��ق��ني ب��ل��غ��ات اأخ����رى، 
وخ���ط���ة درا����س���ي���ة م��ق��رتح��ة الإع�������داد معلم 
اأخ��رى على  بلغات  للناطقني  العربية  اللغة 
�سوء املعايري املعا�سرة الإعداد معلم اللغات 
مقرتح  و���س��ف  اإىل  ب���االإ����س���اف  االأج��ن��ب��ي��ة، 
للربنامج ولكل مقرر من مقررات امل�ستويات 

الدرا�سية للربنامج.
ويهدف امل�سروع اإىل اإعداد معلم خمت�ض يف 
تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات اأخرى، 
ُمِلم  التعليم  يف  التقنية  توظيف  على  ق��ادٍر 
م�ستخدم  التدري�ض  اإ�سرتاتيجيات  باأحدث 
اأن�����س��ب اأ���س��ال��ي��ب ال��ت��ق��ومي ال��ل��غ��وي واأدوات����ه، 
اإعداد  على  بالربنامج  امللتحقني  مل�ساعدة 
التي  الق�سايا  بع�ض  ح��ول  اإجرائية  بحوث 
العربية  ال��ل��غ��ة  تعليم  اأث���ن���اء  يف  ت��واج��ه��ه��م 

للناطقني بلغات اأخرى.
اإىل  امل�����س��روع  ي�����س��ع��ى  اإىل ذل���ك  ب��االإ���س��اف��ة 
العلمية  االأ�س�ض  على  َمْبِنّي  برنامج  تقدمي 
الإعداد معلم اللغة العربية للناطقني بلغات 
اأخرى، مما ي�سهم يف �سد الفراغ احلا�سل يف 
االأكادميية  الربامج  قلة  عن  الناجت  امليدان 

املخت�سة باإعداد هذا املعلم.
واأ�سار الدكتور عي�سى احلمادي باأن امل�سروع 
درا�سة  عن  عبارة  االأول  جملدين؛  يت�سمن 
مقرتح  برنامج  بو�سع  مرتبطة  تاأ�سيلية 
الإعداد معلم اللغة العربية للناطقني بلغات 
اأخ����رى وف��ًق��ا ل��ل��م��ع��اي��ري امل��ع��ا���س��رة الإع����داد 
معلم اللغات االأجنبية، واملجلد الثاين دليل 

تطبيقي )تو�سيف الربنامج واملقررات(.
من  يتكامل  امل�سروع  ب��اأن  احلمادي  واأو���س��ح 
اإع�����داد اخل��ط��ة ال��درا���س��ي��ة املقرتحة  ح��ي��ث 
اللغة  معلم  اإع�����داد  ب��ك��ال��وري��و���ض  ل��ربن��ام��ج 

ال��ع��رب��ي��ة ل��ل��ن��اط��ق��ني ب��ل��غ��ات اأخ������رى حيث 
اإع����داد املعلم؛  روع���ي ال��ن��ظ��ام ال��ت��ك��ام��ل��ي يف 
حيث اإن هناك نظامني م�سهورين يف اإعداد 
الذي  وه��و  التكاملي:  هما:النظام  امل��ع��ل��م، 
والرتبوية،  �سية،  التخ�سُّ امل��ق��ررات  م  ي��ق��ِدّ
والثقافية، يف مرحلة تعليمية واحدة، بحيث 
اأن  على  ق���ادًرا  ويكون  الطالب  منها  ينتهي 
يعمل معلًما ب�سورة مبا�سرة دون احل�سول 

على درا�سات تاأهيلية يف اجلانب الرتبوي.
ُم فيه  ال��ن��ظ��ام ال��ت��ت��اب��ع��ي: وه���و ال����ذي ُت����َق����ِدّ
الطالب،  ويدر�سها  �سية،  التخ�سُّ امل��ق��ررات 
وبعدما ينتهي منها، يلتحق باإحدى اجلهات 
املعنيَّة بتاأهيل املعلمني، ثم يح�سل منها على 
َن  كَّ تاأهيل منا�سب، اأو �سهادة تدل على اأنه مَتَ
م��ن اجل��وان��ب ال��رتب��وي��ة ال��ت��ي ت��وؤه��ل��ه اِلأَْن 
يتخرج  فيمن  احل��ال  هو  كما  معلًما،  يعمل 
العربية(،  اللغة  �ض  )تخ�سًّ االآداب  كلية  يف 
فاإنه اإذا اأراد اأن يعمل معلًما فاإنه يجب عليه 
ويدر�ض  الرتبية،  كليات  باإحدى  يلتحق  اأن 
العمل يف مهنة  ُنه من  ِكّ مُتَ تربوية  رات  مقرَّ

التعليم.
وت��اب��ع ف���اإن اخل��ط��ة ال��درا���س��ي��ة احل��ال��ي��ة مت 
اإع�����داده�����ا ب��ح��ي��ث ت���ك���ون يف اأرب����ع����ة اأع������وام، 
�سية  التخ�سُّ املقررات  الطالب  فيها  يدر�ض 
ُنُه من تعليم  ِكّ )اللغوية(، واملقررات التي مُتَ
اللغة، واملقررات الرتبوية والثقافية بجانب 
الدرا�سية،  امل���ق���ررات  طبيعة  ب��ني  ال���ت���وازن 
عند  ُت��َراَع��ى  التي  الن�سبية  الأهميتها  وف��ًق��ا 
بناء اخلطط الدرا�سية لربامج اإعداد املعلم 
العربية  اللغة  معلم  واإع���داد  ��ٍة،  ع��امَّ ب�سورة 
للناطقني بلغات اأخرى، ومت توزيع املقررات 
ومقررات  اللغوية،  امل��ق��ررات  ي  ُتَغِطّ بحيث 
الرتبوية  وامل��ق��ررات  العربية،  اللغة  تعليم 

والثقافية.
واأكد احلمادي على اأهميته يف الرتكيز على 
املقررات اللغوية )االأكادميية( يف امل�ستويات 
اللغة  تعليم  م��ق��ررات  ث��م  االأوىل،  االأرب���ع���ة 

ال��ع��رب��ي��ة يف امل�����س��ت��وي��ات االأرب���ع���ة االأخ����رية، 
ا  بحيث يتم تاأ�سي�ض امللتِحق بالربنامج لغوًيّ
منذ البداية، وليتمكن يف النهاية من كيفية 
ز اإىل  نقل هذه الكفاءة اللغوية باإتقان ومتيُّ
املتعلمني من خالل ما يدر�سه يف امل�ستويات 
العربية،  اللغة  تعليم  االأخ��رية من مقررات 
وثقافية  تربوية  مقررات  من  يدعمها  وم��ا 
والتكامل بني اجلانبني النظري والتطبيقي 
�َض جانب تطبيقي  ُخ�سِّ امل��ق��ررات؛ حيث  يف 
اإىل جانب تطبيقي؛  التي حتتاج  للمقررات 
النظرية  م��ن  ب��ال��ربن��ام��ج  امللتِحق  ليتمكن 

والتطبيق.
النظرية  ال�����س��اع��ة  اع��ت��ب��ار  واأ����س���اف روع����ي 
)وحدة درا�سية كاملة(، وال�ساعة التطبيقية 
يتوافق مع  وه��ذا  درا���س��ي��ة(،  )ن�سف وح��دة 
الدرا�سية  الربامج  من  كثري  يف  به  املعمول 
اللغات  معلم  اإع����داد  معايري  م��ع  وال��ت��واف��ق 
االأجنبية املعا�سرة، والتي من اأهمها معايري 
االأجنبية  اللغات  لتعليم  االأمريكي  املجل�ض 
ج يف  وال���ت���درُّ امل��ع��ل��م  الإع����داد   )ACTFL(

توزيع املقررات على امل�ستويات الدرا�سية
النحو  اأن ذلك يت�سح يف توزيع  اإىل  م�سريا 
مقرًرا  الطالب  يدر�ض  بحيث  وتطبيقاته، 
الف�سول  درا�سي من  النحو يف كل ف�سل  يف 
للدرا�سة  �����س��ة  امل��خ�����سَّ ال�����س��ب��ع��ة  ال��درا���س��ي��ة 
العملية  الرتبية  يف  امليداين  التدريب  قبل 
بحيث  وت��اري��خ��ه،  االأدب  م���ق���ررات  وت���وزي���ع 
االإ�سالمي  ثم  اجلاهلي،  ب��االأدب  البدء  يتم 
واالأم�������وي، ث���م ال��ع��ب��ا���س��ي واالأن���دل�������س���ي، ثم 
احلديث واملعا�سر بجانب العمل على توزيع 
بحيث  اللغوية،  باملهارات  اخلا�سة  املقررات 
ال��ب��دء مب��ه��ارات اال���س��ت��م��اع والتحدث،  ي��ت��م 
امل��ق��روء، واأخ����رًيا مهارات  ث��م م��ه��ارات فهم 
ال��ك��ت��اب��ة وال��ت��ح��ري��ر ال��ع��رب��ي وال��ت��ن��وي��ع يف 
العربية  ال��ل��غ��ة  بتعليم  اخل��ا���س��ة  امل���ق���ررات 
بني  فيها  واجلمع  اأخ��رى،  بلغات  للناطقني 
النظري والتطبيقي، بحيث يتمكَّن امللتِحق 

بالربنامج من املعلومات واملعارف النظرية 
خروجه  وقبل  الدرا�سة  اأثناء  يف  وتطبيقها 

للميدان.
واأردف احلمادي مع مراعاة اأن يكون عر�ض 
اللغات  ت��دري�����ض  باإ�سرتاتيجيات  يتعلق  م��ا 
االأجنبية - ب�سورة عامة- �سابًقا للمقررات 
باإ�سرتاتيجيات تدري�ض مهارات  التي تتعلق 
اللغة، واإ�سرتاتيجيات تدري�ض عنا�سر اللغة 
والتكامل يف بع�ض املقررات، بحيث ال تزيد 
املقررات وما يرتتب على ذلك من زيادة يف 
التي  املقررات  اأهم  ال�ساعات، وكان من  عدد 
العربية،  الثقافة  تكاملية،  َمْت يف �سورة  ُقِدّ

والثقافة االإ�سالمية، والتاريخ، والبالغة.
اأم���ا ع��ن��د اإع�����داد و���س��ف ال��ربن��ام��ج وو�سف 
يف  متوافًقا  يكون  اأن  ُروِع���َي  فقد  امل��ق��ررات، 
���س��ك��ل��ه ال���ع���ام م���ع ك��ث��ري م���ن من����اذج هيئات 
االعتماد االأكادميي؛ مما ي�سهل على اجلهات 
التي تتبنَّى هذا الربنامج تكييفه مع مناذج 

االعتماد االأكادميي التي تعمل عليها.
لنو�سي  ال��ف��ر���س��ة  ننتهز  احل��م��ادي  واأ����س���ار 
العربية  ال��ل��غ��ة  ب��ت��ع��ل��ي��م  ��ة  امل��ع��ن��يَّ اجل���ه���ات 
�سات  واملوؤ�سَّ اأخ��������رى،  ب���ل���غ���ات  ل��ل��ن��اط��ق��ني 
اللغة  معلم  ب��اإع��داد  تهتم  ال��ت��ي  واملنظمات 
هذه  ُت���ويِل  اأن  وت��دري��ب��ه،  وتاأهيله  العربية 
الدرا�سة - وما ت�سمنته من خطة درا�سية، 
وما ورد فيها من و�سف للربنامج املقرتح، 
اخلطة  ت�سمنتها  التي  للمقررات  وو���س��ف 
ْت  ا؛ حيث اإنها اأُِعدَّ الدرا�سية- اهتماًما خا�سًّ
اإعداد  يف  املتََّبَعة  العلمية  للمنهجية  وف��ًق��ا 

اخلطط الدرا�سية.
روؤية  تقدم  فيما  ميثل  امل�سروع  باأن  واأو�سح 
ل��ل��م��رك��ُز ال����رتب����ويُّ ل��ل��غ��ِة ال��ع��رب��ي��ِة ل����دوِل 
اخلليِج بال�سارقِة اأنَّ املعلِّم هو حجُر الزاوية 
من  ب��ه  وااله��ت��م��ام  التعليمية،  العملية  يف 
الف�سُل  ���ه ال مي��ك��ُن  اإنَّ اإذ  االأه��م��ي��ِة مب��ك��اٍن؛ 
بنَي م�سوؤولياِت املعلِّم والتغيرياِت االأ�سا�سيِة 
املركُز  فَعِمَل  حتقيُقها؛  امل��اأم��وِل  واالأه���داِف 

الرتبويُّ وما زاَل َيعمُل على دعم املعلِِّم حتى 
العربيِة وتعليمها  اللغِة  تعلُّم  ُكْفًئا يف  يكون 
ا، وتربويًّا م�سريا  ا، ومهنًيّا، وجمتمعًيّ علمًيّ
للناطقني  العربيَّة  اللُّغة  تعليم  تطور  اإىل 
ًرا م��ل��م��و���ًس��ا يف االآون����ة  ب��ل��غ��ات اأخ�����رى ت���ط���وُّ
اللُّغة  ب��ت��ع��ل��ي��م  االأخ�������رية، وك����ون االه���ت���م���ام 
يف  غ��اي��ة  اأم����ًرا  بغريها  للناطقني  ��ة  ال��ع��رب��يَّ
ال�����س��رورة، وك��ذل��ك ِق��لَّ��ة ال��ربام��ج اخلا�سة 
باإعداد معلم اللغة العربية للناطقني بلغات 

اأخرى من ناحية،
 وال��ت��ط��ور ال��ك��ب��ري يف م��ع��اي��ري اإع����داد معلم 
�سات  موؤ�سَّ و�سعتها  التي  االأجنبية  اللغات 
بع�ض  ووج�����ود  خم��ت��ل��ف��ة،  دول  يف  م��ت��ن��وع��ة 
املعلمني  اإع�����������داد  ب�����رام�����ج  يف  امل�������س���ك���الت 
معلم  اإع���داد  اأهمية  اإىل  م�سريا  وتاأهيلهم؛ 
اللغة العربية للناطقني بلغات اأخرى يجب 
املعا�سرة  امل��ع��اي��ري  م��ع  م��ت��واف��ًق��ا  ي��ك��ون  اأن 
مع  ًة  خا�سَّ االأجنبية،  اللغات  معلم  الإع��داد 
ِقلَِّة الربامج الر�سمية التي ُتِعدُّ هذا املعلم، 
اأمور يف اخلطة الدرا�سية  وقد روعيت عدة 
التي اقرتحتها هذه الدرا�سة، باالإ�سافة اإىل 
عدة اأمور يف و�سف الربنامج ب�سورة عامة، 

وو�سف املقررات الدرا�سية ب�سورة خا�سة.

يت�سمن )برنامج بكالوريو�س اإعداد معلم اللغة العربية للناطقني بلغات اأخرى(

اإ�سدار جديد للمركز الرتبوي للغة العربية لدول اخلليج بال�سارقة درا�سة بعنوان:
 »مقرتح اإعداد معلم اللغة العربية للناطقني بلغات اأخرى«

عدد ثري ومتنوع
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اأينت عامر مع يا�سمني �سربي
 يف )فر�سة تانية(

ت�سارك الفنانة اأينت عامر يف بطولة م�سل�سل 
�سربي،  يا�سمني  للنجمة  ت��ان��ي��ة(  )ف��ر���س��ة 
وحوار  و�سيناريو  ب�سري،  �سيد  حممد  فكرة 
مرق�ض  واإخ������راج  ه��ا���س��م،  ج��م��ال  م�سطفى 
عادل، واملقرر عر�سه يف �سهر رم�سان املقبل، 
اأ�سرة  اإىل  املن�سمني  ثالث  اأي��نت  تعد  حيث 

العمل بعد اأحمد جمدي ودياب.
ك��م��ا ت��وا���س��ل اأي����نت ت�����س��وي��ر م�����س��اه��ده��ا يف 
 45 م���ن  امل���ك���ون  ال��ك��ب��ري(  )االأخ  م�����س��ل�����س��ل 
واإخراج  عبدالفتاح  اأحمد  تاأليف  من  حلقة 
اإ���س��م��اع��ي��ل ف�����اروق، وب��ط��ول��ة حم��م��د رجب، 
فوؤاد،  ودي��ن��ا  ���س��ربي، وهبة جم��دي،  وعبري 
وحممد عز، واأ�سرف زكي، وحممود حجازي، 

واإيهاب فهمي، وراندا البحريي، وغريهم.
)عطل  م�سرحية  لعر�ض  اأي��نت  ت�ستعد  كما 
8 يناير  فني( يف مو�سم الريا�ض، بدءا من 
املقبل ل� 5 ليال، حيث ت�سارك يف بطولتها اإىل 
و�سيكو،  ماجد،  وه�سام  ح�سني،  اأك��رم  جانب 
فرغلي،  واإ���س��م��اع��ي��ل  م�����س��ط��ف��ى  ون�������س���وى 
اأم��ري طعيمة،  واأ�سعار  تاأليف  واأوت��اك��ا، ومن 
ومو�سيقى  �ساكر،  اأحمد  الكتابة  يف  و�سارك 

اأحمد وحيد كينج، واإخراج اأوتاكا.

كل اأغنية جديدة اأطرحها هي مبثابة جناح جديد يل

لني احلايك: الفن هو جمرد 
هواية ولي�س مهنة

 The( مع اأنها حظيْت ب�سهرة وا�سعة بعد فوزها باملو�سم الأول من برنامج
Voice Kids(، ولكن اللبنانية لني احلايك ل تبدو وكاأنها تريد احرتاف 

الغناء، لأنها تعترب اأن الفن ل اأمان له وهو �سيبقى جمّرد هواية يف حياتها.
حايك، ابنة ال�16 عامًا، والتي تعترب اأن النا�س عرفوها وهي �سغرية، تتوقع اأن تكون 
هناك �سعوبة يف تقبلها عندما ت�سبح كبرية، لفتة اإىل اأنها خّططْت مل�ستقبلها يف 

جماٍل حتبه )واأتخذه مهنة دائمة يل( ولن يكون الفّن، كما توؤكد.

عادل اإمام انتهى
 من ت�سوير )فالنتينو(

بعد  )فالنتينو(،  م�سل�سل  ت�سوير  من  االنتهاء  اإم��ام  رام��ي  املخرج  اأعلن 
ا�ستعداداً  )امل��ون��ت��اج(،  مرحلة  حالياً  ليبداأ  املتوا�سل،  العمل  من  �سهرين 

لعر�سه يف مو�سم دراما رم�سان املقبل.
�ساحب  اأع��م��ال  رج���ل  دور  )ف��الن��ت��ي��ن��و(،  اأح����داث  �سمن  ال��زع��ي��م  ويج�سد 
طوال  ويواجه  فالنتينو،  عبداملجيد  ن��ور  يدعى  دولية  مدار�ض  جمموعة 
االأحداث م�ساكل واأزمات تتعر�ض لها �سل�سلة املدار�ض التي ميتلكها، اإ�سافة 
اإىل دخوله يف ق�س�ض عاطفية عديدة، وتتوا�سل االأحداث يف اإطار ت�سويقي 

اجتماعي.
وداليا  عبدالعزيز،  دالل  من  كل  الزعيم  جانب  اإىل  البطولة  يف  وي�سارك 
البحريي ووفاء �سادق، وطارق االإبيارى، وهدى املفتي، وحممد كيالين، 
طلبة،  وبدرية  عيد،  و�سليمان  عبدالبديع،  واإلهام  يا�سني،  حممود  ورانيا 

واأحمد فريد وعدد اآخر من الفنانني.

رانيا يو�سف توا�سل ت�سوير 
)االآن�سة فرح(

ت�سور الفنانة رانيا يو�سف م�ساهد اجلزء الثاين من م�سل�سل )االآن�سة فرح(، 
عبدالعزيز  هبة  الفنانة  وبني  بينها  امل�ساهد  وجتمع  امل�سلمي،  ا�ستوديو  يف 

وعدد من النجوم.
 ،)Jane the virgin( االأمريكي امل�سل�سل  ماأخوذ من  )االآن�سة فرح( 
22 حلقة، بطولة رانيا  4 موا�سم، كل جزء يتكون من  ومقرر عر�سه يف 
اأبواليزيد، حممد كيالين، هبة عبدالعزيز، هدى جمدي،  اأ�سماء  يو�سف، 
عارفة عبدالر�سول، جيالن عالء، مرمي اخل�ست، حممد عمرو�سي، واخراج 

اأحمد اجلندي، وي�ستكمل العمل املخرج وائل فرج.
وم�سر  واأك��ت��وب��ر  بالقاهرة  املناطق  م��ن  العديد  يف  امل�سل�سل  ت�سوير  ومت 
املو�سم  عر�ض  النطالق  موعد  حتديد  وج��ار  الغردقة،  ومدينة  اجلديدة 
م��ن نوفمرب  االأول  االأ���س��ب��وع  ب��دء عر�سه يف  م��ق��ررا  ك��ان  االأول منه، حيث 

املا�سي، وا�ستقر �سناع العمل على عر�سه يف يناير املقبل.

ت�سعرين  فهل  الفنية،  م�سريتك  يف  الرابعة  هي  جديدة  اأغنيًة  • طرحِت 
ق���در امل�ستطاع كي  ت��ب��ذل��ني  اأن���ك  اأم  ف��ن��ي��اً  ت��ري��دي��ن��ه  ب��اأن��ك حتققني ك��ل م��ا 

تتمكني من التوفيق بني فنك ودرا�ستك؟
اأنني  خ�سو�سا  يل،  جديد  جن��اح  مبثابة  هي  اأطرحها  جديدة  اأغنية  كل   -
ال اأزال يف ال�16 من عمري واأكمل درا�ستي، ولذا اأحاول اأن اأوّفق بني فني 
ودرا�ستي. ولكن الفن بالن�سبة اإيّل هو جمرد هواية. ويهّمني اأن َيْفرح النا�ض 
مبا اأقّدمه من خالل طرح اأغنيات تليق بي وُتنا�ِسبني وذات م�ستوى، ولكن 
اأظ��ل ناجحة ط��وال الوقت. ال  اأن  اأنني يجب  اأفكر  الفن لي�ض هاج�سي وال 
اأقّدمه،  امل�ستوى الذي  اأحافظ على  اأن  النجاح �سروري، وال بد  اأن  �سك يف 

ولكن الفن هو جمرد هواية ولي�ض مهنة.
وما  اجلامعة،  من  ِجك  َتَخرُّ بعد  حتى  هواية  جمرد  الفن  �سيبقى  • هل 

خمططاتك ملرحلة ما بعد اجلامعة؟
امل��ج��ال الذي  ب��ل �سيبقى جم��رد ه��واي��ة و�ساأعمل يف  ال��ف��ن،  اأح���رتف  ل��ن   -

�ساأتخ�س�ض به يف اجلامعة.
• ملاذا؟

اأن  اأول��وي��ًة يف حياتي تتقّدم على  اأري��ده  اأن يبقى الفن هواية وال  ل  اأف�سّ  -
اأعمل يف جمال اخت�سا�سي م�ستقباًل. اأحب العلوم، ومن اأجل الفن ال ميكن 

اأن اأتخلى عن ال�سيء الذي اأحبه.
اأهلك؟ ن�سيحة  اأنها  اأم  قناعتك  هي  • هل 

اأنها قناعتي ال�سخ�سية.  اأهلي يقّدمون يل الن�سيحَة، كما  اأن  - ال �سك يف 
مل اأعد �سغرية جداً، واأنا اأفكر مب�ستقبلي. ال�سنة املقبلة �ساأدخل اجلامعة، 

واأحاول اأن اأكون منطقية يف خمططاتي وبدعٍم من ن�سائح اأهلي.

واملحاماة  كالطب  مهمة  مهناً  تركوا  الفنانني  بع�ض  اأن  ن�سمع  لكننا   •
نني نف�سك كي ال تكرري جتاربهم؟ وغريهما من اأجل الفن. كيف حت�سّ

- اأخّطط منذ االآن مل�ستقبلي وال ميكن اأن اأتخلى عن ال�سيء الذي اأحبه من 
اأجل الفن. ب�سراحة، الفن ال اأمان له، واأريد العمل يف جمال اأحبه واأتخذه 

مهنة دائمة يل.
و30   20 من  اأكرث  منذ  ال�ساحة  على  موجودون  فنانني  هناك  • ولكن 

عاماً؟
مدى  ي�ستمروا  اأن  ميكن  ال  غريهم  وك��ث��ريون  ا�ستثناء،  ُي��ع��ّدون  ه���وؤالء   -
 The Voice( اأن جت��رب��ة اأع��ت��ق��د  م��ن ح��ال��ت��ي، ال  احل��ي��اة. وان��ط��الق��اً 
Kids( �ستتيح اأمامي الفر�سة كي اأ�ستمر مدى احلياة. وب�سراحة، اأعتقد 
لون اأن يروين �سغرية دائماً وهذا االأمر ال ميكن اأن يتحقق،  اأن النا�ض يف�سّ
ولذا و�سعُت ن�سب عينّي خمططاً جديداً وهو التخ�س�ض يف اجلامعة على 

اأن يبقى الفن جمرد هواية.
اأن  ميكن  م��ا  على  ُم�����ْس��َب��ق  ب�سكل  حتكمني  اأن���ك  ت��ري��ن  اأال   •

يطراأ؟
ن نف�سي كي ال اأندم على دخويل الفن. - كال، بل اأنا اأح�سّ

لك؟ يعنيان  اأال  وال�سهرة  االأ�سواء  اإىل  • وبالن�سبة 
م�����س��واري مع  ب���داأُت  النا�ض كيف  يتذكر  اأن  واأح���ب  ب��ل��ى،   -
الفن  يكون  اأن  دون  من  لكن   ،)The Voice Kids(

وال�سهرة واالأ�سواء اأولوية يف حياتي.
 The Voice( يف  ����س���ارك���ِت  مل������اذا  االأ�����س����ا�����ض  يف   •

Kids(؟
- الأنني حظيُت بالت�سجيع من كل النا�ض ومن اأهلي، عدا 

اأردُت من خالله الت�سلية واكت�ساب  اأنه برنامج جديد  عن 
جتربة جديدة، ولكنني مل اأخّطط الحرتاف الفن.

تفكريك  م���و����س���وع  م����ن  ال�������س���اه���ر  ك���اظ���م  م���وق���ف  م����ا   •
مب�ستقبلك الفني؟

اأن نعطي االأول��وي��ة للعلم  اإن���ه يجب  - ه��و ك��ان ي��ق��ول دائ��م��اً 
قبل اأي �سيء، واأنا كنُت اأفكر بهذه الطريقة يف االأ�سا�ض. 

اأن يحدث  اأح��د يعرف م��اذا ميكن  اأواًل، وال  التعليم 
م�ستقباًل.

يف  التمثيل  جتربة  تخو�سي  اأن  ميكن  هل   •
اأنك  خ�سو�ساً  ُم��ن��ا���ِس��ب��اً،  ع��ر���س��اً  تلقيِت  ح���ال 

متلكني �سكاًل جمياًل؟
- اأحب التمثيل، ولن اأرف�ض عر�ساً مماثاًل 

يف حال كان ُمنا�ِسباً وُيالئم عمري.
اأغنياتك؟ تختارين  • كيف 

الكلمات  تكون  اأن  يهّمني  كما  اأهلي.  - مب�ساعدة 
واللحن منا�سبنْي لعمري ولالأجواء التي نعي�ض فيها، 

كما لالأ�سخا�ض الذين هم من عمري ويحبون عادًة �سماع 
الطرب  �سماع  اإىل  مييلون  وال  االإنكليزية،  باللغة  )ال��ب��وب( 

كثرياً.
جتربتك  م��ث��ل  خ��و���ض  ع��ل��ى  ع��م��رك  يف  ه��م  َم���ن  ت�سّجعني  ه��ل   •

بامل�ساركة يف برامج هواة؟
اأث���راً فيها. من  - ه��ذه التجربة ه��ي االأج��م��ل يف حياتي وغ��رّيْت��ه��ا وت��رك��ْت 
اجلميل اأن ن�سارك موهبتنا مع النا�ض واأن نتعرف على اأنا�ض جدد، وَتَعلُّم 

تقنيات جديدة.
درا�سته؟ يف  ترغبني  الذي  التخ�س�ض  • ما 

- ال اأعرف، ولكنني اأميل اإىل )البيولوجي( والكيمياء.
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قد  خطرية  اأمرا�س   4
تظنينها جمرد اإنفلونزا !

تكون تخّبىء  اإنفلونزا، قد  اأنها  التي قد تظنني  املَر�سية  االأعرا�ض  بع�ض 
ا خطرًيا. ومن هذه االأعرا�ض:احلمى، وال�سعال، والتوعك، وفقدان  مر�سً
تلك  ت��ك��ون  فقد  احل���ذر  عليِك  ل��ذا  اجل�����س��م...  يف  خمتلفة  واآالم  ال�سهية، 
باأمرا�ض  باإ�سابتِك  الإخ���ب���ارِك  ج�سمِك  وحم��اول��ة  ل��ِك  اإن�����ذاًرا  االأع���را����ض 
ت�ستدعي تلقي العالج الالزم لل�سفاء. علًما اأّن اإ�سابتِك باالإنفلونزا يف حّد 
باأعرا�سها  �سعورِك  فور  الالزمة  ال�سحية  الرعاية  تلقيِك  تتطلب  ذاتها، 
املعروفة، الأّن اإهمال حالتِك قد ي�سبب م�ساعفات �سحية تتعلق بالتنف�ض، 

واحتمال االإ�سابة باجلفاف ال�سديد.
التي قد تقعني يف فخ  االأمرا�ض اخلطرية  ع��دًدا من  املو�سوع  اكت�سفي يف 

اأنها "جمرد اإنفلونزا":

اللتهاب الرئوي
امل�ساب  ب�سببه  وي��ع��اين  ال�����س��ع��ال،  يف  ويت�سبب  ال��رئ��ت��ني  ي�سيب  ت��ل��وث  ه��و 
�سعوبة بالغة يف التنف�ض. قد ي�سيب هذا املر�ض االإن�سان فجاأة، وقد ياأتي 
ب�سبب م�ساعفات �سحية بعد االإ�سابة باالإنفلونزا. ومن اأعرا�سه ال�سعال 
املتوا�سل مع اآالم يف ال�سدر، واالإ�سابة باحلمى وفقدان ال�سهية، كما ي�سعر 
اأعرا�سه ت�سبه  امل�ساب ب�سعف عام يف اجل�سم وخمول واحتقان يف احللق. 

اإىل حد كبري اأعرا�ض االإنفلونزا.

التهاب ال�سحايا
وهو التهاب االأغ�سية )ال�سحايا( املحيطة بالدماغ واحلبل ال�سوكي، ويحدث 
عادة نتيجة لعدوى فريو�سية، ويف معظم احلاالت يحتاج امل�ساب بها رعاية 
طبية طارئة، الأنها قد تهدد احلياة. ومن اأعرا�ض هذا املر�ض، حمى �سديدة 
مفاجئة، واالرتباك و�سعوبة الرتكيز، والغثيان وفقدان ال�سهية. لذلك اإذا 
ا�ستبهِت باإ�سابتِك بهذا املر�ض، عليِك التوجه اإىل الطبيب فوًرا، فالعالج 

املبّكر ميكنه منع تطور املر�ض وحدوث م�ساعفات �سحية خطرية.

حمى اجلبال ال�سخرية
هي عدوى بكتريية ُتنقل بوا�سطة القرود، وميكن اأن تلحق �سرًرا �سديًدا 
يف االأع�ساء الداخلية باجل�سم، مثل الكليتني والقلب، اإذا مل يتلقَّ امل�ساب 
اأع��را���ض ه��ذا امل��ر���ض، احلمى  ال��ع��الج املنا�سب على وج��ه ال�����س��رع��ة. وم��ن 
وال�سداع ال�سديدان ي�سحبهما ظهور طفح جلدي على مع�سمي وكاحلي 

امل�ساب. وميكن اأن يتح�سن امل�ساب فوًرا مع تلقيه العالج ال�سحيح املبّكر.

 التهاب ال�سعب الهوائية
التي  هي  نف�سها  الفريو�سات  اإنَّ  بل  االإنفلونزا،  املر�ض  هذا  اأعرا�ض  ت�سبه 
ولكن  احلمى،  الهوائية  ال�سعب  التهاب  ي�ساحب  وال  املر�سني،  يف  تت�سبب 
فاإذا  اأ�سابيع.  ثالثة  اإىل  ت�سل  قد  مل��دة  ال�سديد  ال�سعال  به  امل�ساب  يعاين 
اإىل  التوجه  ال�سعال الأ�سابيع، عليِك  التنف�ض مع توا�سل  �سعرِت ب�سيق يف 

الطبيب فوًرا لتلقي العالج املنا�سب قبل تفاقم احلالة ال�سحية.

من هم اأول من ا�ستخدم التفريخ ال�سطناعي للدواجن؟
امل�سريون القدماء

ما املق�سود باحلكم العريف؟
احلكم الذي ال تراعى فيه قواعد القانون العام

ما املق�سود بال�ستاطيقا؟
علم اجلمال وكل ما هو جميل

ما هو معنى ا�سم اأدي�س اأبابا؟
الزهرة اجلديدة

من مكت�سف معدن اليورانيوم ؟
الكيميائي االملاين مارتن كالبروت هو مكت�سف اليورانيوم .

مرات باأربع  ال�سم�ض  اأ�سعة  من  اأقوى  الليزر  اأ�سعة  اأن  اأن  تعلم  • هل 
العربية باللغة  تاأثراً  اللغات  اأكرث  هي  املالطية  اللغة  اأن  تعلم  • هل 

العطور �سناعة  يف  قيمة  مادة  وهو  العنرب  حوت  اأمعاء  من  ي�ستخرج  العنرب  اأن  تعلم  • هل 
العرب االأطباء  هم  املثانة  يف  احل�سى  تفتيت  اإىل  اأ�ساروا  من  اأول  اأن  تعلم  • هل 

الهدف على  النظر  لت�سديد  اإدارتهما  و  العينني  حتريك  تعني   - الراأراأة   - اأن  تعلم  • هل 
االأر�ض على  اجلاذبية  �سد�ض  ت�ساوي  القمر  على  اجلاذبية  اأن  تعلم  • هل 

بالقرياط املا�ض  و  باجلرام  يوزن  الذهب  اأن  تعلم  • هل 
بح�راً ع�سر  �س�تة   : هو  ال�سعر  بحور  عدد  اأن  تعلم  • هل 

م  400 من  اأكرث  البحر  مياه  يتخلل  ال  ال�سم�ض  �سوء  اأن  تعلم  • هل 
و�سيع  بحر  يف  ي�سقط  الكوكب  هذا  جعلت  لو  انك  بحيث  جدا  قليلة  زحل  كوكب  كثافة  اأن  تعلم  هل   •

لطفا على �سطحه
اجلرافيت  من  م�سنوع  الر�سا�ض  قلم  اأن  تعلم  • هل 

الكواكب  ارتفاع  لقيا�ض  فلكية  اآلة  االإ�سطرالب  الة  اأن  تعلم  • هل 
الدينا�سور هو  التاريخ  يف  قدميه  على  �سار  حيوان  اول  اأن  تعلم  • هل 

فرنا�ض بن  عبا�ض  وا�سمه  عربي  ا�سل  من  هو  الطريان  حاول  ان�سان  اول  اأن  تعلم  • هل 
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امل�سم�س 

الكبد احليواين يف  الغذائية  امل�سم�ض يعادل قيمته  اأن  اإىل  تو�سل باحثون 
�سنع كريات الدم احلمراء يف الدم، كما اأن امل�سم�ض ي�ساعد يف تن�سيط حدة 
االإب�سار، ويزيد من قوة اجل�سم الدفاعية �سد االأمرا�ض لوجود فيتامني 

جداً. عالية  بن�سب  "ايه" فيه 
اأنه  كما  ال��دم،  بفقر  للم�سابني  ج��داً  امل�سم�ض مفيد  اأن  الباحثون  واأو���س��ح 
جيد  ومكافح  لل�سهية  ف��احت  وه��و  اجللد  وخاليا  واالأوردة  لالأع�ساب  مقٍو 

لالإم�ساك ومهدئ لالأع�ساب ومزيل لالأرق.
ويو�سف امل�سم�ض لالأ�سخا�ض الذين يبذلون جهداً ذهنياً؛ وذلك الإحتوائه 

على عن�سرين مهمني للمخ وهما الفو�سفور واملاغن�سيوم. 

زوار يلتقطون �سورا و�سط العر�س ال�سنوي لل�سوء يف حديقة، �سرقي �سول.   اأ ف ب

كان هناك رجل يتنكر يف ثياب الهائمني يف حب اهلل فكانت النا�ض تلجاأ اليه ليباركها من املر�ض ومن اإحدى 
ال�سوداء الأنهم كانوا يت�سحون بال�سواد فال ترى منهم غري عيون  الع�سابة  التي كان يطلق عليها  الع�سابات 
النا�ض وقد قتلت ورميت يف  البنات ثم يجدها  اإحدى  بارزه �سريرة ي�سلبونهم ما ميلكون واأحيانا يختطفون 

اجلبل بعد ايام من اختطافها.
 ا�ستمر احلال هكذا مع هذه القرية ال�سعيفة ياأتي افراد الع�سابة ي�سرخون طالبني مااًل وغالاًل وحيوانات ثم 
يختفون حتى جاء وقت اقرتب احد ال�سباب من ابيه وقال: ابي اريد ان اأ�سرح لك ب�سيء يف �سدرى.. ان �سوت 

زعيم هذه الع�سابة ي�سبه �سوت واعظ القرية، واق�سم اين عندما �سمعته ظننته هو، فانا ابداً مل ارحت اليه.
 فنظر االأب العجوز وقال: كان يف �سدري هذا ال�سئ ومل ا�ستطع البوح به.. لن نتكلم كثرياً ، اذهب واجمع من 

اأ�سدقائك من حتب ودعهم ياأتون �سراً .
واتفق اجلميع على خطة تتطلب  ي��زداد عددهم  يوم  ايام وكل  لعدة  �سراآً  واأ�سدقائه يجتمعون  ال�ساب  ا�ستمر 
احلر�ض التام، ويف اليوم املنتظر كان احد احلمالني يجر عربته وعليها كمية كبرية من الق�ض، ف�سقطت على 
االأر�ض وتفرقت وامتالأ املكان بها، كان املكان هو مركز مرور اأفراد الع�سابة، انه مكاناً �سيق ملدخل �ساحة وا�سعة 
هي القرية و�سوقها.. جاء من �سكب الزيت على الق�ض وبع�ض املواد التي ت�ستعل، وجاء من ذر البارود ووقفوا 
على املدخل ال�سيق ليمنعوا خروج النا�ض، وهنا اندلعت النريان فجاأة من حتت اأرجلهم لتطوقهم بخيولهم 
التي �سرخت و�سهلت كثريا واألقت بهم على االأر�ض و�سط النريان، وقاموا يجرون م�سرعني ليطفئوا النار 
اأم�سكت به  راأ�سه الذي  اأم�سكت بهم و�سط طلقات ر�سا�ض �سباب القرية، وحني نزع زعيمهم عنه غطاء  التي 
النريان فاذا به واعظ القرية، وهنا فقط عرف النا�ض ما ع�سوا فيه من خداع وغ�ض، يومها مل ينجو احد من 

تلك الع�سابة بل حر�ض ال�سباب على قتلهم جميعاً وقتل ذلك الكابو�ض الذي عا�سوا فيه زمناً. 

طريقة ب�سيطة وفعالة للتخل�س من الوزن الزائد
يف الوقت الذي يتبع فيه البع�ض طرقا عدة 
التخل�ض  اأجل  من  بالقا�سية  اأحيانا  تو�سف 
من الوزن الزائد، تو�سلت درا�سة اإىل طريقة 
الزائد  ال���وزن  م�سكلة  على  للتغلب  وفعالة  ب�سيطة 

واحل�سول على قوام ر�سيق، فما هذه الطريقة؟
تو�سلت درا�سة اإىل اأن االمتناع عن تناول الطعام ملدة 
12 �ساعة على االأقل، يعد طريقة 
م�سكلة  م����ن  ل��ل��ت��خ��ل�����ض  ف���ع���ال���ة 
ال������وزن ال����زائ����د، ح�����س��ب م���ا ذكر 

.)nau.ch( موقع
 12 بحمية  الطريقة  هذه  وت�ستهر 
�ساعة، حيث ي�سوم ال�سخ�ض يف ن�سف اليوم 

واأو�سحت  االآخ����ر.  الن�سف  يف  ف��ق��ط  ال��ط��ع��ام  وي��ت��ن��اول 
الدرا�سة ال�سادرة عن معهد )�سالك( للدرا�سات ال�سحية 
بالواليات املتحدة االأمريكية اأن حمية 12 �ساعة، ت�ساعد 
احلرارية،  وال�����س��ع��رات  ال��ده��ون  م��ن  الكثري  ح��رق  على 

وتخف�ض بالتايل من الوزن الزائد.
واعتمدت النتائج على درا�سة اأجريت على حوايل 400 
ويف  خمتلفة  وج��ب��ات  على  ال��ف��ئ��ران  فيها  ح�سلت  ف���اأر، 

فرتات زمنية خمتلفة.
فقد خ�سعت بع�ض الفئران لنظام غذائي غني بالدهون 
فئران  جمموعة  وح�سلت  ال�سكر،  م��ن  عالية  ن�سبة  اأو 
اأخرى على نظام غذائي متوازن، يف حني �ُسمح ملجموعة 
الثالثة بتناول الطعام يف فرتة حمددة، ح�سب  الفئران 

.)t-online( ما اأورد موقع
والحظ اخلرباء اأن الفئران التي �ُسمح لها بتناول الطعام 
ملدة 12 �ساعة يف اليوم، كانت اأقل وزنا من الفئران، التي 
تناولت الكمية نف�سها من الطعام لكن دون قيود زمنية 
)طيلة اليوم(، واأ�سافوا اأن الفئران التي كانت تعاين من 
ال�سمنة فقدت الوزن مع انخفا�ض ن�سبة الدهون لديها، 
 12 اقت�سر طعامها على فرتة ال تتعدى  وذلك بعدما 

�ساعة.
ويف ال�سياق نف�سه، اأكد اخلرباء اأن نتائج الدرا�سة تقت�سر 
على  مبا�سرة  تطبيقها  ميكن  وال  ال��ف��ئ��ران  على  فقط 
الب�سر، اإذ يجب القيام بدرا�سات اإ�سافية من اأجل التاأكد 

من اأن حمية 12 �ساعة هي نظام غذائي مثايل.


