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رقاقة ال�صقة ملراقبة �صحتك
ابتكر فريق من املهند�سني يف جامعة كاليفورنيا يف الواليات املتحدة 
لقيا�س  الذكية  ال�ساعات  الداخلي من  تثبت يف اجلزء  رقاقة ال�سقة 

املوؤ�سرات احليوية للم�ستخدم اأثناء ارتداء ال�ساعة.
الكيميائية  ال����دالالت  بع�س  ق��ي��ا���س  ال��ا���س��ق��ة  ال��رق��اق��ة  وت�ستطيع 
امل���وج���ودة يف ال��ع��رق وا���س��ت��خ��دام��ه��ا ل��ل��وق��وف ع��ل��ى احل��ال��ة ال�سحية 
"�ساين�س ديلي" املتخ�س�س يف  للم�ستخدم.  واأف��اد املوقع االإلكرتوين 
التكنولوجيا باأن الرقاقة ت�ستطيع قيا�س م�ستويات بع�س املواد مثل 
اجلولوكوز والاكتات وغريه من املواد احليوية التي تتواجد بن�سب 
�سئيلة يف العرق. ونقل املوقع عن الباحث �سام اإمام جاد رئي�س فريق 
الدرا�سة والباحث بق�سم الهند�سة الكهربائية واحلو�سبية يف جامعة 
كاليفورونيا قوله اإن "الفكرة وراء ابتكار هذه الرقاقة هي اأن هناك 
العامل،  ارت��داوؤه��ا ح��ول  يتم  �ساعة ذكية  اأك��ر من مئة مليون  حالياً 
جمع  على  فائقة  وق���درات  حو�سبية  ب��ق��درات  ال�ساعات  ه��ذه  وتتميز 
ا�ستخدام هذه  فكرة  "لذلك جاءتنا  واأ�ساف:  وتخزينها".  املعلومات 
واحل�سول  للم�ستخدم  احليوية  الوظائف  ملراقبة  كمن�سة  ال�ساعات 
ج�سم  داخ���ل  للكيمياويات  اجل��زي��ئ��ات  م�ستوى  على  معلومات  على 
الرقاقة  م��ن  االن�����س��ان  جللد  املام�س  اجل���زء  وي�ستطيع  االن�سان". 
حتليل الرتكيب الكيميائي للعرق الذي يفرزه امل�ستخدم، يف حني اأن 
االإ�سارات  بتحويل  يقوم  الداخل  من  ال�ساعة  ل�سوار  املام�س  اجل��زء 
قراءتها  الذكية  ال�ساعة  ت�ستطيع  كهربائية  نب�سات  اإىل  الكيميائية 

وحتويلها اإىل معلومات يطلع عليها امل�ستخدم.

ت اأزمة كورونا نظرتنا اإىل االأزياء؟ كيف غيرّ
فر�سة  الكثريين  الأ�سابيع  امتدت  التي  الطويلة  العزل  ف��رتة  منحت 
حتول  ب��اإح��داث  ت�سببت  نف�سه   الوقت  ويف  ماب�سهم،  خزانة  لتحديث 
قبل  متوقع  غ��ري  وب�سكل  ع��ام.  ب�سكل  ماب�سنا  يف  تفكرينا  طريقة  يف 
هي  والبيجامات  النوم  وماب�س  الريا�سية  املاب�س  باتت  العام،  بداية 
االجتاهات االأبرز لاأزياء يف عام 2020 ب�سبب وباء كورونا. ويف حديث 
اإنها  ملوقع ميرتو الربيطاين، قالت امل�سممة كيت اأولدفيلد من لندن 
غريت وجهة نظرها ب�سكل كبري جتاه املاب�س والت�سوق عرب االإنرتنت 
خال االأ�سهر القليلة املا�سية. وتقول كيث "كنت يف البداية �سد الت�سوق 
عرب االإنرتنت، حيث كنت اأ�سعر اأنه ال داعي لتعري�س املت�سوقني خلطر 
اأكر  اأن تنفق  اأ�سياء غري �سرورية". وترغب كيت االآن  احل�سول على 
ال�سريعة،  املو�سات  من  ب��داًل  اأط��ول،  لفرتة  ت�ستمر  التي  املاب�س  على 
االإنرتنت  الرخي�سة عرب  االأ�سياء  الكثري من  اأ�سرتي  "لن  حيث تقول 
بعد االآن، �ساأقوم باإنفاق املزيد على االأ�سياء التي ميكنني ارتداوؤها مع 
الكثري من املاب�س املختلفة". وخال مرحلة االإغاق، تغريت خزانة 
ولكنها  مريحة  ف�ساتني  االآن  ترتدي  باتت  حيث  حرفياً،  كيت  ماب�س 
املنزل.  العمل من  - خا�سة عند  املنزل  تكون يف  مثرية وملونة عندما 
وت�سيف كيت "اأعتقد اأنني �ساأ�ستمر بالتاأكيد يف ارتداء ماب�س اأكر كل 
يوم. لقد الحظت اأن ذلك يحدث فرقاً كبرياً يف الطريقة التي اأ�سعر بها، 

مما يجعلني اأجنز الكثري من املهام". 

زهرة النيل جتفف اأنهار العراق
االأرجوانية  ال��زه��ور  بتلك  ُي��ذه��ل  اأن  ل��ل��م��رء  مي��ك��ن  االأوىل  للوهلة 
واأوراقها اخل�سراء الكبرية الزاهية التي تطفو على �سطح املياه، لكن 
النيل"  "زهرة  تهدد  الفرات،  نهر  يف  عميقاً  الغارقة  جذورها  بطول 

العراق، ولقبه املعروف منذ القدم با�سم "باد الرافدين".
املاء،  اإىل خم�سة ليرتات من  اأربعة  ما بني  زه��رة يومياً  ومتت�س كل 
وميكنها اأن جتفف م��وارد املياه يف واح��د من ال��دول االأك��ر ح��ّراً يف 
العامل. وال توفر هذه الزهرة �سيئاً، من اأهوار املياه املدرجة على الئحة 
الرتاث العاملي لليوني�سكو، اإىل االأ�سماك وال�سيادين واملزارعني وحتى 
مياه ال�سرب. ويف زمن وباء كوفيد19-، واحلظر التام يف العراق، مل 

يتبق الكثري من االأيدي العاملة ملحاولة وقف انت�سارها.
"ال�سيادين  اأن  بر�س  فران�س  لوكالة  ال�سريفي  ج��اب  يوؤكد  لذلك، 
ي��رزح حتت  ال��ذي  ال��زراع��ي  العراق  فقدوا م�سادر رزقهم" يف جنوب 

وطاأة اجلفاف املتزايد وال�سدود املبنية يف تركيا واإيران املجاورتني.
اإدخالها  مت  التي  النيل" االأنيقة  "زهرة  ف��اإن  خ��ّداع��ة،  املظاهر  والأن 
اإىل العراق قبل نحو 20 عاماً بعدما انت�سرت يف كل مكان يف العامل 

تقريباً، تختنق حتتها كل حياة.
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تعديالت على الديكور متنحك 
�صعورًا بالتجدد بعد العزل

من  ال��ع��زل،  خ��ال  طويلة  لفرتة  املنزل  يف  للبقاء  الكثريين  ا�سطرار  مع 
�سعوراً  امل��ن��زل متنحك  دي��ك��ور  ع��ل��ى  ال��ت��ع��دي��ات  اإج����راء بع�س  ال�����س��روري 

بالن�ساط والتجدد.
وفيما يلي اأهم التعديات التي ميكن اأن تدخلها على ديكور املنزل، بح�سب 

�سحيفة �سيكاغو تريبيون:
املراتب يعطيك جودة اأف�سل للنوم،  املراتب: تعديل وحتديث  1 - حتديث 
اأق��وى. وين�سح اخل��رباء بالبحث  اأف�سل ومناعة  اإىل �سحة  وهو مايرتجم 
عن مراتب حتتوي على اأكرب قدر ممكن من املواد الطبيعية، مع الرتكيز 

على توفري الدعم املنا�سب وتخفيف ال�سغوط على الظهر والعنق.
2 - اإعادة التفكري يف االإ�ساءة: توؤثر االإ�ساءة على احلالة املزاجية والرتكيز 
الدافئ  ال�سوء  اأف�سل حتت  الب�سرة  لون  درجات  وتبدو جميع  واالإنتاجية، 
من ال�سوء البارد، وين�سح ب�سراء م�سابيح توفر اإ�ساءة خافتة ورومان�سية يف 

املنزل، اإىل جانب امل�سابيح التي توفر اإ�ساءة منا�سبة لراحة العينني.
كر�سي مكتب العمل: يجب اأن تكون بيئة العمل منا�سبة عند  حتديث   -  3
ميكن  امل��ائ��دة  كر�سي  اأن  البع�س  ويعتقد  منزلية،  مكتبية  م�ساحة  اإن�ساء 
ا�ستخدامه يف مكتب العمل، لكن وظيفة كل منهما تختلف عن االآخر، واأهم 
للج�سم  املنا�سب  وال��دع��م  ال��راح��ة  هو  املكتب  كر�سي  يف  يتوفر  اأن  يجب  ما 
والظهر، كما يجب اأن تاأخذ املواد امل�ستخدمة ل�سنع الكر�سي باحل�سبان عند 

�سرائه.

هكذا �صتكون نظارات اأبل اجلديدة
تقني  ع�����امل  ن���ح���و  ج����دي����دة  خ���ط���وة  يف 
البدء  اأب�������ل  ����س���رك���ة  ق�������ررت  م���ت���ك���ام���ل، 
بذكاء  ج����دي����دة  ن�����ظ�����ارات  ت�����س��م��ي��م  يف 
عام  ت�سدر  اأن  املتوقع  م��ن  ا�سطناعي، 
وفقا  امل��ع��ل��وم��ات  ه��ذه  وت��اأت��ي   .2022
لتقرير اأ�سدره موقع "بلومبريغ"، الذي 
حلل منتجات �سركة اأبل القادمة بالواقع 

املعزز، ومن �سمنها نظارات جديدة.
وتوقع التقرير اأن ياأتي اإ�سدار النظارات 
2023، ولن  اأو يف   2022 املتطورة يف 

يتم اإ�سدارها يف اأي وقت مبكر االآن.
تيك" قد  ب��ي��ج  "فرونت  ب��رن��ام��ج  وك���ان 
املتعلقة  ال��ت��ف��ا���س��ي��ل  ب��ع�����س  ع���ن  ك�����س��ف 
الذي  �سعرها  منها  اجل��دي��دة،  بالنظارة 
املتوقع  وم����ن  دوالر.  ب�500  ���س��ي��ب��داأ 
اآيفون،  ب��ه��وات��ف  ال��ن��ظ��ارات  ت��رت��ب��ط  اأن 
اأمام  باحلركة  باإعداداتها  التحكم  ويتم 
كا  للربنامج،  ووف��ق��ا  ال��ن��ظ��ارة.  عد�سة 
م�ساهدة،  نظام  بهما  �سيكون  العد�ستني 
م������زودة  ����س���ت���ك���ون  االإط������������ارات  اأن  ك���م���ا 
بح�سا�سات لا�ست�سعار. و�سيكون باإمكان 
م�����س��ت��خ��دم��ي ال���ن���ظ���ارات ال��ط��ب��ي��ة طلب 
عد�سات خا�سة بدرجة و�سفتهم الطبية 
الذي  االأ�سخا�س  �سيتمكن  كما  املعينة، 
ال يرتدون النظارات عادة من ا�ستخدام 

نظارات اأبل من دون و�سفة طبية.

هكذا يراقب املديرون 
موظفيهم العاملني عن بعد �ص 23

هل يتمتع النباتيون 
ب�صحة اأكرث؟

هناك العديد من االأ�سباب، التي تدعو املرء للتحول للنظام الغذائي 
النباتي، منها االعتقاد باأن النباتيني يعي�سون ب�سكل اأكر �سحة. فما 

مدى �سحة هذا االعتقاد؟
زابينه  االأملانية  التغذية  اأخ�سائية  اأو�سحت  ال�سوؤال  لاإجابة عن هذا 

هونت اأنه ال ميكن اجلزم بهذا يف جميع املجاالت.
وهناك بالفعل درا�سات تظهر اأن النباتيني يعي�سون ب�سحة اأف�سل، ومع 
ذلك ال ميكن اأن يعزى هذا دائماً اإىل التنازل عن اللحوم، فالنباتيون 

عادة ما يعتنون باأنف�سهم واأج�سادهم.
وهذا يعني ب�سكل ملمو�س اأن النباتيني غالبا ما يتبعون نظاماً غذائياً 
ونادراً  بانتظام  الريا�سة  وميار�سون  اأكرب،  ب�سكل  ومتوازناً  وعياً  اأكر 

ما يدخنون.
التغذية  اأ���س��ا���س  اأن  للتغذية  االأمل��ان��ي��ة  اجلمعية  ت���رى  جانبها  وم���ن 
ال�سحية ه��و ال��ن��ظ��ام ال��غ��ذائ��ي ال��ن��ب��ات��ي م��ع جم��م��وع��ة م��ت��ن��وع��ة من 
الكاملة  احلبوب  ومنتجات  واحلبوب  والفواكه  والبقوليات  اخل�سار 
وكذلك البطاط�س واملك�سرات والبذور الزيتية والزيوت النباتية عالية 

اجلودة.

بالتق�سري  ال��رق��ب��ة،  مبنطقة  العناية  خ��ط��وات  اأوىل  وت��ب��داأ 
االأ�سبوعي با�ستخدام امل�ستح�سرات املخ�س�سة الإزالة خايا 
هذا  الأن  الب�سرة  تق�سري  يف  املبالغة  يجب  وال  امليتة.  اجللد 
قد يت�سبب يف حدوث التهابات وح�سا�سية ال�سيما الأ�سحاب 
م�ستح�سرات  ���س��راء  م��ن  وب���دال  اجل��ف��اف.  ���س��دي��دة  الب�سرة 
وملح  كال�سكر  طبيعية  مب��واد  اال�ستعانة  ميكن  التق�سري، 
ب�سرة  تدليك  ثم  اللوز  زي��ت  من  كمية  مع  وخلطها  البحر 
على  ال�سغط  دون  دائ��ري��ة  ح��رك��ات  �سكل  على  بها  ال��رق��ب��ة 
اجللد. وتغ�سل الب�سرة بعد ذلك باملاء البارد ل�سد امل�سام التي 

توؤدي عملية التق�سري لفتحها.
ومن املهم ا�ستخدام نف�س املا�سكات )االأقنعة( التي ت�ستخدم 
اللون  ل�سمان  اأي�سا  الرقبة  منطقة  على  ال��وج��ه،  لب�سرة 
منطقة  ب�سرة  الأن  ونظرا  والرقبة.  للوجه  املوحد  واملظهر 
درجة  بنف�س  وغ��ريه��ا  الطق�س  ل��ع��وام��ل  ح�سا�سة  ال��رق��ب��ة 
الرتطيب  كرميات  ا�ستخدام  يجب  الوجه،  ب�سرة  ح�سا�سية 
التجاعيد  ظهور  لتجنب  اأي�سا،  للرقبة  والليلية  النهارية 

الناجتة عن نق�س الرتطيب يف الرقبة. 
تعاين الرقبة من عادة اجللو�س اخلطاأ وال�ساعات الطويلة 
اأمام الكمبيوتر  والنوم غري املريح  التي نق�سيها يف العمل 
وغريها من االأمور التي ميكن اأن توؤدي اللتهابات وم�ساكل 
�سحية وخيمة. ولتجنب هذه امل�سكات ين�سح اخلرباء وفقا 

ملوقع "بي�سر غيزوند ليبني" االأملاين بعمل تدليك )م�ساج( 
يومي ملنطقة الرقبة ملدة 5 اإىل 10 دقائق عن طريق دهن 
تدليك  وع��م��ل  املرطبة  الطبيعية  ال��زي��وت  ب��اأح��د  االأ���س��اب��ع 

للرقبة يف نهاية اليوم.
ويجب االهتمام بتدليك املنطقة ال�سفلية للذقن للم�ساعدة 
على �سخ الدم فيها، من اأجل جتنب تكون اأي ترهات غري 

حمببة يف تلك املنطقة.
الذي  ببع�سها(،  االأ�سنان  )احتكاك  االأ�سنان  �سرير  وي��وؤدي 
ت�����س��ن��ج ع�����س��ات الرقبة  اإىل  ال���ن���وم،  اأث���ن���اء  ي��ح��دث غ��ال��ب��ا 
ملوقع  وفقا  وين�سح اخلرباء  التجاعيد.  واالإ�سراع يف ظهور 
ملنطقة  ب�سيطة  بتمارين  االأمل��اين،  ليبني"  غيزوند  "بي�سر 
الفك قبل النوم ت�ساعد على اال�سرتخاء وتقلل من �سرير 

االأ�سنان اأثناء النوم.
هل ت�سكل طقطقة املفا�سل م�سكلة �سحية كبرية؟

يلجاأ البع�س اإىل طقطقة الرقبة اأوالظهر واالأ�سابع اأي�ساً، 
على  الطقطقة  خ��ط��ورة  م��دى  ح��ول  البع�س  يختلف  وق��د 
اجل�سم. فالبع�س يرى اأنها غري �سحية للمفا�سل والعظام، 
يف حني يرى اآخرون اأنها ال متثل م�سكلة كبرية. فماذا يقول 

اخلرباء بخ�سو�س ذلك؟
يعتقد  بينما  م��ق��ززا  اأم���را  املفا�سل  طقطقة  البع�س  يجد 
اآخرون اإنها رائعة. ففيما يتعمد البع�س طقطقة اأ�سابعهم، 

القرف�ساء  اآخ��رون طقطقة ركبهم عندما  يجل�سون  ي�سمع 
دون اأن ي�سعوا اإىل ذلك. فماذا تعني طقطقة املفا�سل على 

وجه الدقة؟
العظام  جتبري  يف  متخ�س�سة  وه��ي  فركميا�سرت،  كارولينه 
بامل�ست�سفى اجلامعي يف اإبندورف بهامبورغ، ال ميكنها �سرح 
اأ�سباب ذلك، حيث اأكدت اأنها  "ال تعرف" معنى ذلك. لكن 
الكثري من العلماء حاولوا جاهدين معرفة كيف يظهر هذا 

ال�سوت الغريب.
مييل  ال�سائل  اأن  بالتاأكيد  يعرفونه  الذي  الوحيد  وال�سيء 
اأق��ل، زادت  للتحول اإىل غاز واأن��ه كلما كان ال�سغط املناخي 
احتمالية حدوث ذلك. وهذا هو �سبب غليان املياه عند مئة 
املنخف�سة وعند درجات حرارة  درجة مئوية يف االرتفاعات 

اأقل يف االرتفاعات االأعلى.
وهذا ما يحدث على االأرجح بال�سبط مع بع�س االأ�سخا�س، 
حتت  غ��از  اإىل  املف�سلية  املحفظة  يف  ال�سائل  يتحول   حيث 
ينخف�س  عندما  م��ي��اه  اإىل  مفاجئ  ب�سكل  وي��ع��ود  ال�سغط 

ال�سغط. وهذه العملية حتدث �سوت طقطقة.
"اإنه ال توجد بب�ساطة درا�سات   وت�سري فركماي�سرت قائلة: 
تقول  نفعل؟  اأن  ينبغي  م���اذا  اإذن  ال�ساأن".  ه��ذا  يف  ك��ب��رية 
ال�ساأن  هذا  يف  لاأبحاث  ال�سعيفة  النتائج  اإن  فركماي�سرت 
تقودنا اإىل اأنها لي�ست م�سكلة كبرية باأي حال من االأحوال.

يف ظل كورونا.. 
ما اأهمية معرفة 

ف�صيلة الدم؟
اأن  اإىل  ال��درا���س��ات  بع�س  ت�سري 
تطور بع�س االأمرا�س قد يرتبط 
بف�سيلة الدم، مثل مر�س كوفيد 
كورونا  فريو�س  عن  الناجم   19

.Sars-CoV-2
اال�ستف�سارات  بع�س  يلي  وفيما   
امل���ه���م���ة واإج����اب����ات����ه����ا ح�����ول هذا 

املو�سوع.

ما هي ف�صائل الدم املوجودة؟
و   A و   AB ال���دم  ف�سائل  ت��ع��د 
و O هي االأكر �سهرة، ويتم   B
ذك��ر ن��وع ف�سيلة ال��دم م��ع عامل 
ف���اإن ف�سيلة  ري���زو����س، وب��ال��ت��ايل 
�سلبية.  اأو  اإي��ج��اب��ي��ة  ت��ك��ون  ال���دم 
وهناك الكثري من اأنظمة ف�سائل 
الدم االأخرى، مثل نظام م�ست�سد 
كيل Kell )كيل اإيجابي اأو كيل 

�سلبي(.

ف�صيلة  معرفة  املفيد  م��ن  ه��ل 
الدم يف حاالت الطوارئ؟

ف�سيلة  حت���دي���د  ي���ت���م  م����ا  ع������ادة 
العمليات  اإج����������راء  ق���ب���ل  ال�������دم 
الطوارئ  ح���االت  ويف  اجل��راح��ي��ة 
اأطباء  وبح�سب  اأ���س��ا���س��ي،  ب�سكل 
العملية  ه����ذه  ف�����اإن  امل���خ���ت���ربات 

ت�ستغرق 45 دقيقة.

اإىل  امل��رء  احتاج  اإذا  العمل  ما 
نقل دم على الفور؟

الدم  ف�سيلة  حتديد  يتم  اأن  اإىل 
 O مي���ك���ن ن���ق���ل ف�����س��ي��ل��ة ال�������دم
بهذه  التربع  ميكن  حيث  �سلبي، 
ب�سكل  امل�سابني  الف�سيلة جلميع 

عام.

ما اأهمية معرفة ف�صيلة الدم؟
ال���ت���ربع بالدم  اأو���س��ح��ت خ��دم��ة 
اأ�سحاب  االأ�سخا�س  اأن   DRK
ميكنهم  ال  ���س��ل��ب��ي   O ف�����س��ي��ل��ة 
حت��م��ل ف�����س��ائ��ل ال����دم االأخ�����رى، 
وال ي�سلح معهم �سوى املتربعني 
اأ�سحاب نف�س الف�سيلة، وبالن�سبة 
الأ�سحاب ف�سيلة الدم AB فاإنه 
الأي  ب��ال��ب��ازم��ا  ال��ت��ربع  ميكنهم 

�سخ�س اآخر.

العناية بالرقبة .. اأمر حيوي لكنه مهمل!

بب�صرة  اهتماما كبريا  الن�صاء  تويل 
مهمة  منطقة  يهملن  قد  و  الوجه 
توؤثر على املظهر العام وهي الرقبة، 
�صرورة  على  اخل��راء  ي�صدد  التي 
ب�صرة  مع  منتظم  ب�صكل  ترطيبها 
الوجه، فما هو التعامل االأف�صل مع 

هذا اجلزء الهام يف اجل�صم؟
اإال  وال�صحة  للمظهر  اأهميتها  رغم 
للإهمال،  تتعر�ض  م��ا  ك��ث��ريا  اأن��ه��ا 
العناية  حتتاج  التي  الرقبة  اإنها 
والريا�صة حتى ال تبدو اأنها هرمة، 
خا�صة اأن منطقة الرقبة قد توؤثر 

على مظهرنا العام وتاألقنا؟
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�ش�ؤون حملية

بح�صور اأكرث من 100 معلم ومعلمة

جامعة االإمارات تعقد امللتقى الثالث لربنامج التنمية املهنية يف تدري�س املوهوبني عن بعد

برعاية حممد بن حم

ختام ماراثون القراءة العربي مب�صاركة 606 طالب و105 مدار�س

احتاد كترّاب واأدباء االإمارات مينح الع�صوية لـ 22 
من الكتاب واالأدباء االإماراتيني والعرب املقيمني 

املوؤ�ص�صة االأ�صرتالية يف قطاع التعليم العايل

جامعة ولونغونغ بني اأف�صل اجلامعات على م�صتوى العامل

•• العني - الفجر

التنمية  لربنامج  الثالث  امللتقى  الرتبية  كلية  عقدت 
املهنية يف تدري�س املوهوبني واملتفوقني "االفرتا�سي"، 
اأبوظبي،  باإمارة  واملعرفة  التعليم  دائ��رة  مع  بالتعاون 
التعليمية  واملخرجات  املمار�سات  اأف�سل  عر�س  بهدف 
مل��ع��ل��م��ي ال��ط��ل��ب��ة امل���وه���وب���ني. ح�����س��ر ال��ل��ق��اء ع���دد من 
ودائرة  الرتبية  بكلية  والتعليمية  الرتبوية  القيادات 

معلم   100 م��ن  اأك���ر  ومب�����س��ارك��ة  وامل��ع��رف��ة  التعليم 
كان عدد احل�سور  كما  الرتبوي.  امليدان  ومعلمة من 
حوايل 109. واأكدت الدكتورة جنوى احلو�سني عميد 
يف  املهنية  التنمية  برامج  اأن   ، باالإنابة  الرتبية  كلية 
تدري�س املوهوبني  يعد فر�سة لتعزيز املعارف واالطاع 
على اأحدث الربامج والتجارب الرتبوية يف هذا املجال 
ب��ج��ام��ع��ة االإم�����ارات  ال��رتب��ي��ة  ك��ل��ي��ة  اأن   اإىل   م�����س��رية 
حت��ر���س ع��ل��ى ت��ط��وي��ر ب��راجم��ه��ا ب��ا���س��ت��م��رار لتخريج 

املوهوبني  ت��دري�����س  يف  املهنية  ب��ال��ربام��ج  تهتم  ك���وادر 
ن��وع��ي ومتيز  تعليم  ل��اإ���س��ه��ام يف حتقيق  وامل��ت��ف��وق��ني 
وك��ذل��ك تقدمي ال��دع��م وامل�����س��ورة االأك��ادمي��ي��ة للهيئات 
باأنه  احلو�سني  الدكتورة  وذكرت  الرتبوية  واملوؤ�س�سات 
الراهنة جراء جائحة فريو�س كوفيد  للظروف  نظراً 
الكلية باأن يتم عقد هذا الربنامج  ارتاأت  امل�ستجد   19
الكبري  باحل�سور  اأ���س��ادت  كما  بعد  عن  "افرتا�سياً" 
املعلمني  يوؤكد على حر�س  ال��رتب��وي مما  امل��ي��دان  من 

واملعلمات على اال�ستفادة من برامج التنمية املهنية يف 
احلوير�س  هالة  الدكتورة  ذكرت  املوهوبني.   تدري�س 
بكلية الرتبية اإن هذا  اخلا�سة  الرتبية  ق�سم  –رئي�س 
ما  بكل  التعليمي  ال��ك��ادر  تعريف  اإىل  ي��ه��دف  امللتقى 
التفوق واملوهبة باعتباره يتناول  هو جديد يف ميدان 
فئة املوهوبني واملتفوقني والتي نعول عليها كثرياً يف 
االرتقاء مبهارات هذه الفئة املهمة من الطلبة وتعزيز 

التقدم والتميز يف جمتمع دولة االإمارات.

•• العني - الفجر

ب��رع��اي��ة ال�����س��ي��خ ال��دك��ت��ور حم��م��د ب���ن م�����س��ل��م ب���ن حم 
ال��ع��ام��ري ، اخ��ت��ت��م ف��ري��ق ع��ون��ك ي��ا وط���ن التطوعي 
االأوىل  دورت���ه  ال��ع��رب��ي يف  ال��ق��راءة  م��اراث��ون  م�سابقة 
اأكر من 100 مدر�سة  بعد" مب�ساركة  عن  "القراءة 

و606 طاب  و500 ويل اأمر ومعلم .
وركز املاراثون يف دورته االأوىل على "القراءة عن بعد" 
وذلك تطبيقاً للتباعد االجتماعي وعمًا باالإجراءات 
االحرتازية املعمول بها يف الدولة وحر�ساً على �سامة 
و�سحة امل�ساركني، ويهدف املاراثون اإىل تنمية القدرة 
احل�س  وت��غ��ذي��ة  املطالعة  اأه��م��ي��ة  ون�سر  ال��ق��راءة  على 

الثقايف واملعريف.
متابعة  على  ح��م  ب��ن  حممد  الدكتور  ال�سيخ  وح��ر���س 
ال��دائ��م ع��ل��ى امل�ساركات  امل���اراث���ون واالط����اع  م��راح��ل 
و�سدد على اأهمية القراءة فهي الرافد احلقيقي لثقافة 
املختلفة  واملعارف  العلوم  تلقي  على  وقدرته  االإن�سان 
بني  االإن�سان  يتنقل  فبالقراءة  عديدة  اآفاقاً  له  وتفتح 
�ساأنه  م��ن  وه��ذا  واالأدب��ي��ة،  العلمية  امل��ج��االت  خمتلف 
والذاكرة  العقل  الفكر ويحافظ على �سحة  يحّفز  اأن 

والتفكري املتوّقد.
تر�سيخ  القيادة احلكيمة على  بن حم: حر�ست  وتابع 
قيم املعرفة والعلم يف املجتمع واأكدت على اأهمية بناء 
وطناً  نبني  واملعرفة  فبالعلم  قدراته  وتنمية  االإن�سان 
ال�سدارة  على  ال��ع��امل  دول  ي��زاح��م  معا�سراً  متقدماً 
بالعلم  دوؤوب��اً  واعياً  املجاالت ونخلق جيًا  يف خمتلف 
على  ت�ساعد  التي  املهارات  واكت�ساب  باالطاع  �سغوفاً 

تطور الدولة وتقدمها

اأهمية هذه املبادرات التي ت�سهم يف  واأك��د بن حم على 
تر�سيخ حب االطاع والقراءة كممار�سة واأ�سلوب حياة 
يف الدولة، ودعم راأ�س املال الب�سري وتنميته، وامل�ساهمة 
يف ب��ن��اء ال���ق���درات ال��ذه��ن��ي��ة وامل��ع��رف��ي��ة ل��ك��اف��ة اأطياف 
عونك  ف��ري��ق  من�سق  ال��ق��ا���س��م  ���س��ام  وق��ال��ت  املجتمع 
ماراثون  من  االأوىل  ال���دورة  " :اإن  التطوعي  ياوطن 
القراءة العربي �سمت جميع فئات املجتمع املحلي من 
طاب الرو�سة وحتى ال�سف الثالث االبتدائي موزعة 
فئة  املبتكرة،  القراءة  فئة  الذكية،  القراءة  فئة  على: 
املنزل.  يف  للقراءة  رك��ن  اأف�سل  فئة  العائلية،  ال��ق��راءة 
، وب��ل��غ ع���دد ال��ف��ائ��زي��ن 58 ف��ائ��زاً يف امل��راك��ز الثاث 
�سهادات  توزيع  وكذلك   ، الفائزين  تكرمي  االأوىل ومت 

اإلكرتونية على جميع الفئات امل�ساركة. 
وم���ن ج��ان��ب��ه��ا اأو���س��ح��ت اآم�����ال االإم������ام امل��ن�����س��ق العام 
للم�سابقة " اأن "ماراثون القراءة العربي" �ساعد على 
الظروف  مع  بعد  عن  التعلم  ا�ستمرارية  و  التوا�سل 
اأو من خال  الطارئة من خ��ال ال��ق��راءة مع االأ���س��رة 
تنمية  خ��ال  من  اأو  املنزل  يف  افرتا�سية  مكتبة  عمل 
اأو جم�سم  م�سروع  اأو  فكرة  اأف�سل  االبتكار من خال 
ا�ستخدام  على  الطفل  ت�سجيع  يف  ���س��اع��دت  و  ق��رائ��ي 
من�سات التعلم الذكية يف القراءة الذكية االإلكرتونية 
ا�ستخدام  ع���ل���ى  ال���ط���ف���ل  ت�����س��اع��د  ك��ل��ه��ا  و   ، اأي�������س���ا 
ا�سرتاتيجيات القرن 21 من حيث التوا�سل واالبتكار 
و  التعاوين  العمل  و  الناقد  التفكري  و  امل�سكات  وحل 

كذلك حقق اأهداف املدر�سة االإماراتية، م�سرية : اأتوقع 
اأن يكون هناك زيادة يف ال�سنوات املقبلة  بن�سبة 50% 
هذا  حققته  ال��ذي  ال�سديد  لاإقبال  ،و  للنجاح  نظرا 
العام يف دورتها االأوىل وحتت هذه الظروف الكورونية 
، فقد طالبنا الكثري من اأولياء اأمور ومعلمني اأن  نقوم 
م�ساركات  با�ستام  نقوم  واأن  امل�سابقة  وق��ت  بتمديد 
قمنا  التي  الت�سغيلية  باخلطة  التزمنا  ولكننا  اأخ��رى 

باإعدادها مع فريق العمل.
ي��و���س��ح ر�سا  ا�ستبيان  ع��م��ل  اأن���ه مت  االإم����ام  واأ���س��اف��ت 
ملعرفة  تطبيقه  وج�����اري  امل�����س��اب��ق��ة،  ع���ن  امل��ت�����س��اب��ق��ني 
يف  واجهتهم  ال��ت��ي  وال��ع��وائ��ق  وال�سلبيات  االإي��ج��اب��ي��ات 

امل�سابقة لتجنبها يف الدورات املقبلة.

•• ال�شارقة -الفجر

وافق جمل�س اإدارة احتاد كتاب واأدب��اء االإم��ارات على 
قرار جلنة الع�سوية القا�سي مبنح الع�سوية الثنني 
والعرب  االإم��ارات��ي��ني  واالأدب���اء  الكتاب  من  وع�سرين 
امل��ق��ي��م��ني يف االإم�������ارات. و���س��م��ل ق����رار ال��ل��ج��ن��ة منح 
ال�سبلي  �سامل  اأ���س��م��اء   : م��ن  ك��اًّ  العاملة  الع�سوية 
اأ�سماء يو�سف احلمادي )�ساعرة وقا�سة(،  )روائية(، 
د.ح��م��دة ح�سن احل��م��ادي )ن��اق��دة(،  �سيماء خمي�س 
)قا�س  ال��ع��ام��ري  ���س��امل  عمر  )روائ���ي���ة(،  احلو�سني 
وروائي(، د.فاطمة عبد اهلل الدربي )باحثة(، د.لطيفة 
احلاج )روائية(، لطيفة عبد اهلل احلمادي )ناقدة(، 
حممد اأحمد احلب�سي )�ساعر وروائي(،  حممد عمر 
الها�سمي )روائي(، مرمي م�سبح الرميثي )قا�سة(. 

اإميان  املنت�سبة لكل من:  كما منح االحتاد الع�سوية 
اأوغلي  خالد البهن�سي )قا�سة �سورية(، ح�سان فاح 
)باحث �سوري(، ح�سن يو�سف بحمد )باحث لبناين(، 
د.�سعبان  فل�سطيني(،  )قا�س  ح�سني  حممد  �سامي 
ال�سيخ  يحيى  طريف  م�سري(،  )ن��اق��د  بدير  اأح��م��د 
الرحيم  عبد  العليم  عبد   ، ���س��وري(  )�ساعر  عثمان 
ح��ري�����س )���س��اع��ر وروائ�����ي م�����س��ري(، م��ه��ن��د �سريف 
عاب����دين  �سمري  مريا  فل�سطيني(،  )�ساعر  ال�سريف 
���س��ل��ي��م��ان )�ساعر  ن�����ادر حم��م��د  اأردن�����ي�����ة(،  )ب���اح���ث���ة 
م�سري(، د.ن����هلة زه�����دي ال�س����لبي )ب���احثة اأردنية(. 
وق����ال ال��دك��ت��ور حم��م��د ح���م���دان ب���ن ج��ر���س االأم���ني 
" نقدم التهنئة  العام الحت��اد كتاب واأدب���اء االإم���ارات 
لاأع�ساء اجلدد، اآملني اأن ياأخذوا دورهم الفعال  يف 

احلراك االأدبي واالإبداعي والثقايف".

•• دبي-الفجر 

املوؤ�س�سة  ول���ون���غ���ون���غ،  ج���ام���ع���ة  ���س��ّج��ل��ت 
التعليم  ق��ط��اع  يف  ال����رائ����دة  االأ����س���رتال���ي���ة 
مرتبة،   16 جت��اوزت  نوعية  قفزة  العايل، 
196 �سمن ت�سنيف  اإىل الرتتيب  لت�سل 
مت  وال���ذي  للجامعات،  العاملي  اإ����س(  )كيو 
االإع�����ان ع��ن��ه يف وق���ت ���س��اب��ق ه���ذا العام، 
اأكر  مع  ولونغونغ  جامعة  تناف�ست  حيث 
اأكادميية عاملية، مبا  1600 موؤ�س�سة  من 
اأ�سرتالية.  تعليمية  م��وؤ���س�����س��ة   36 ف��ي��ه��ا 
وخال 6 �سنوات، ارتقت جامعة ولونغونغ 
87 مرتبة بف�سل اأن�سطتها البحثية التي 

حظيت باعرتاف عاملي وا�سع النطاق.
االقتبا�سات  يف  امللحوظ  التح�سن  واأ�سهم 
االأك���ادمي���ي���ة امل����اأخ����وذة ع���ن اأع�����س��اء هيئة 
التدري�س يف جامعة ولونغونغ، يف االرتقاء 
بت�سنيف اجلامعة على مقيا�س )كيو اإ�س( 
بدرجة مذهلة و�سواًل اإىل املركز 75 على 
من  التح�سن  ه��ذا  وك���ان  ال��ع��امل،  م�ستوى 
اأهم عوامل تبّوء اجلامعة ملكانتها الرائدة 

بني اأف�سل 200 مركز اأكادميي عاملي.
وياأتي ت�سنيف )كيو اإ�س( العاملي للجامعات 
�سمن ن�سرة �سنوية حتدد مراتب اجلامعات 
على امل�ستويني العامليني، العام واملو�سوعي، 
وهي من اأكر الت�سنيفات اجلامعية قراءة 
حول العامل، حيث تقوم �سركة )كواكواريل 
�سيموند�س( بتقييم اجلامعات اعتماداً على 
االأكادميية،  ال�سمعة  ت�سمل  معايري  �ستة 
و���س��م��ع��ة ال��رئ��ي�����س، ون�����س��ب��ة اأع�����س��اء هيئة 
واالقتبا�سات  ال����ط����اب،  اإىل  ال��ت��دري�����س 
التدري�س،  ه��ي��ئ��ة  اأع�����س��اء  م���ن  امل�����س��ت��ّم��دة 
الدولية،  التدري�س  هيئة  اأع�����س��اء  ون�سبة 

ون�سبة الطاب الدوليني يف كل جامعة.
ويف معر�س تعليقه على الت�سنيف اجلديد، 
ق���ال ال��ربوف��ي�����س��ور حم��م��د ����س���امل، رئي�س 
جامعة ولونغونغ يف دبي: "تتميز ت�سنيفات 
مبعايريها  للجامعات  العاملية  اإ���س(  )كيو 
ال�سارمة، وياأتي ت�سنيف جامعة ولونغونغ 
نحو  �سعينا  موا�سلة  على  تاأكيداً  اجلديد 
يعك�س  ومبا  العامل،  م�ستوى  على  الريادة 
اجلهود احلثيثة التي يبذلها اأع�ساء هيئة 

يف  وطابها،  اجلامعة  وموظفو  التدري�س 
املجاالت االأكادميية والبحثية".

للو�سع  "نظراً  ����س���امل:  حم��م��د  واأ����س���اف 
احل���ايل وال��ق��ي��ود امل��ف��رو���س��ة ع��ل��ى ال�سفر، 
ي�سهد االلتحاق بالتعليم العايل االأ�سرتايل 
و�سي�سكل  وا�سحاً.  املنطقة طلباً  املتميز يف 
اإىل  الت�سنيف اجلديد جلامعة ولونغونغ، 
ج��ان��ب اف��ت��ت��اح احل����رم اجل��ام��ع��ي اجلديد 

دبي،  ول��ون��غ��ون��غ  ج��ام��ع��ة  �ستطلقه  ال����ذي 
اإىل  ال��ط��احم��ني  للطاب  اإ���س��اف��ي��اً  ح��اف��زاً 
 10 اأف�����س��ل  اإح�����دى  يف  تعلميهم  م��ت��اب��ع��ة 
االإمارات.  دول��ة  يف  هنا  اأ�سرتالية  جامعات 
فر�سة  دبي  يف  املتميز  اجلامعة  فرع  يوفر 
فريدة للطاب غري القادرين على ال�سفر 
االن��ت��ق��ال الحقا  و  دب��ي  تعليمهم يف  ل��ب��دء 
اأ���س��رتال��ي��ا مبجرد  ول��ون��غ��ون��غ  يف  بجامعة 
املنتظم  االرتفاع  اإن  ال�سفر.  قيود  تخفيف 
ولونغونغ  جل��ام��ع��ة  ال��ع��امل��ي  الت�سنيف  يف 
حول العامل  ليوؤكد التزامنا الرا�سخ جتاه 
طابنا هنا يف دبي" تعّد جامعة ولونغونغ 
يف دبي جزءاً من عائلة ولونغونغ التعليمية 
االأكادميية  م��ن��اه��ج��ه��ا  وت��ع��ك�����س  ال��ع��امل��ي��ة، 
جامعة  اأ���س��ال��ي��ب  التعليمية  ومم��ار���س��ات��ه��ا 
املعتمدة  اأ���س��رتال��ي��ا، وج��ودت��ه��ا  ول��ون��غ��ون��غ 
العايل  التعليم  ومعايري  ج��ودة  هيئة  لدى 
يف اأ�سرتاليا، مبا يعني اأن خريجي جامعة 
اإ�سدار  ب��خ��ي��ار  ي��ح��ظ��ون  دب����ي  ول��ون��غ��ون��غ 
�سهاداتهم اجلامعية من جامعة ولونغونغ 
اأ���س��رتال��ي��ا. ويف  ول��ون��غ��ون��غ  اأو جامعة  دب��ي 

يف  التميز  لتحقيق  الرامية  جهودها  اإط��ار 
االأكادميية،  وامل�ساركة  والبحث،  التعليم، 
جامعة  ���س��ت��ف��ت��ت��ح  ال������ط������اب،  وجت�����رب�����ة 
 2020 ع����ام  دب����ي خ����ال  ول���ون���غ���ون���غ يف 
حرمها اجلامعي اجلديد، والذي مت اإن�ساوؤه 
لهذا الغر�س على م�ساحة ت�سل اإىل 200 
للمعرفة.  دبي  األ��ف قدم مربعة يف جمّمع 
ولونغونغ  جلامعة  اجلديد  احلرم  ويتميز 
التقنيات،  الأح�����دث  ب��ا���س��ت��خ��دام��ه  دب���ي  يف 
ومزيجه  الع�سرية،  املعمارية  وبهند�سته 
التقليدية  التعليم  م�ساحات  ب��ني  الفريد 
جتربة  اجلديد  احلرم  و�سيوفر  واملبتكرة. 
الطاب  اح��ت��ي��اج��ات  تلبي  ث��ري��ة  تعليمية 
التدريب  اأع�����س��اء هيئة  ب��دع��م م��ن  ال��ي��وم، 
وامل�������س���اري���ع ال��ب��ح��ث��ي��ة امل���ت���م���ي���زة. وجت����در 
دبي  يف  ولونغونغ  جامعة  اأن  اإىل  االإ���س��ارة 
واملوؤ�س�سة  االأوىل،  ال��دول��ي��ة  اجلامعة  ه��ي 
يف  ت�سنيفاً  االأعلى  االأ�سرتالية  التعليمية 
دول��ة االإم���ارات، وتقدم لطابها اأك��ر من 
 10 �سمن  العايل  للتعليم  برناجماً   20

تخ�س�سات. 

م�صت�صفى الزهراء بدبي خاٍل من كورونا
•• دبي - الفجر

منذ و�سول جائحة كورونا عمل القطاعان يف املجال ال�سّحي العام واخلا�س 
جنًبا اإىل جنب ل�سمان �سامة مواطني و�سكان االإمارات العربية املتحدة. 
وقد كان م�ست�سفى الزهراء بدبي يف طليعة هذه املواجهة بنجاح من خال 
الك�سف الطبي و الفح�س املعملي الآالف املر�سى بالطوارئ باالإ�سافة اإىل 
املركزة ومع  العناية  و  الداخلية  باالأق�سام   640 مري�سا  اأك��ر من  عاج 
انخفا�س عدد احلاالت االإيجابية التي مت ت�سخي�سها حديًثا، وعودة الباد 
اإىل القدرة الت�سغيلية الكاملة يف جميع ال�سناعات، �سمحت هيئة ال�سحة 
يف دبي لعدد قليل من امل�ست�سفيات املختارة يف دبي باأن ت�سبح مرافق �سحية 

خالية من )كوفيد19-( .
املبذولة  بتناق�س وا�سح يف  احل��االت االإيجابية ويف  اأ�سفرت تلك اجلهود 
الزهراء بدبي من قبل هيئة  م�ست�سفى  اعتماد  مت   ،  2020 يونيو   13
" وال يلبي �سوى   19 " كوفيد -  ال�سحة يف دبي مرفقا �سحيا خ��اٍل من 
ل�سمان  ذل��ك يف حماولة  وق��د مت   .  19  - بكوفيد  امل�سابني  املر�سى غري 
ا�ستمرارية تقدمي خدمات الرعاية ال�سحية للمر�سى الذين يعانون من 

اأمرا�س مزمنة اأو حادة ويحتاجون اإىل الرعاية الطبية امل�ستمرة. 
بدبي واحدا من اأكرب مرافق عاج ال�سرطان  الزهراء  م�ست�سفى  "ميتلك 
امل�سابني  املر�سى  م��ن  العديد  ال�ستقبال  باالإ�سافة  ال��دول��ة،  يف  اخلا�سة 
باأمرا�س مزمنة مثل مر�س ال�سكري واال�سطرابات الروماتيزمية واأمرا�س 
القلب واحلاالت احلرجة مثل النوبات القلبية وال�سكتات الدماغية وحاالت 
الر�سع. تتيح هذه ال�سهادة تلبية احتياجات املر�سى غري امل�سابني بكوفيد 

- 19 مما ي�سمح لهم مبوا�سلة عاجاتهم بطريقة اآمنة وواثقة " .
على الرغم من عدم ا�ستقبال مر�سى كوفيد - 19 ، �سوف ي�ستمر امل�ست�سفى 
يف تنفيذ االإجراءات الوقائية ال�سارمة ل�سمان ال�سامة املطلقة للمر�سى  
، مثل فر�س اإلزامية التباعد االجتماعي ، ونظافة اليدين ، وقيا�س درجة 
احلرارة ، وارتداء الكمامات عند زيارة امل�ست�سفى. يف حني مت و�سع عبوات 
التعقيم يف جميع اأنحاء امل�ست�سفى ب�سكل ظاهر. كما �سيتم اإجراء اختبارات 
الطوارئ  مدخل  تق�سيم   ومت   ، امل�ست�سفى  مبنى  خ��ارج    19  - كوفيد 
وتخ�سي�س م�سارات منف�سلة للمر�سى الذين يعانون من اأعرا�س اجلهاز 
التنف�سي. وبذلك ي�سبح م�ست�سفى الزهراء بدبي اأول مرفق �سحي خايل 
مناطق  ل�سكان  االآمنة  ال�سحّية  اخلدمات  لتقدمي   )  19  - كوفيد   ( من 
الرب�ساء ، مر�سى دبي ، اأبراج بحريات جمريا ، م�ساكن �ساطئ جمريا ، تال 

االإمارات ، نخلة جمريا وجبل علي. 

خريجان من جامعة نيويورك اأبوظبي يحظيان 
مبنحة »اإيرا�صمو�س موندو�س« العاملية 

•• اأبوظبي - الفجر

دفعة  خريجي  م��ن  اثنني  ح�سول  ع��ن  اأبوظبي  نيويورك  جامعة  اأعلنت   
2020، وهما الطالب حممد �سهريار حميد، ودوفراها ماهي�سوارا�سارما، 
على منحة "اإيرا�سمو�س موندو�س" العاملية املرموقة، �سمن الربنامج الذي 

�سينطلق يف �سبتمرب املقبل. 
الطاقة  اأنظمة  درا���س��ة  برنامج  من  االأوىل  الن�سخة  اإىل  حميد  و�سين�سم 
الذكية الامركزية )DENSYS(، بينما �ستن�سم ماهي�سوارا�سارما اإىل 

.)SARENA( برنامج التطبيقات النووية االآمنة واملوثوقة
وتخرج الطالب حممد حميد باك�ستاين االأ�سل من مدينة الهور، من كلية 
مبجاالت  مهتم  وه��و  م��وؤخ��راً،  البكالوريو�س  بدرجة  امليكانيكية  الهند�سة 
الطاقة املتجددة وهند�سة الطريان وتكنولوجيا الرعاية ال�سحية.  ومّثل 
على  الهند�سية  امل�سابقات  العديد من  اأبوظبي يف  نيويورك  حميد جامعة 
مدى االأعوام القليلة املا�سية، وحظي بفر�س عديدة لل�سفر واال�ستك�ساف 

كجزء من م�سريته االأكادميية.
"اأنظمة  جم��ال  يف  املتخ�س�سة  الدرا�سية  املنحة  اأن  اإىل  اجلامعة  واأ���س��ارت 
للطاب  و�ستتيح  ع��ام��ني،  مل��دة  �ست�ستمر  الامركزية"،  الذكية  الطاقة 
الذي  ال��ربن��ام��ج  �سمن  املاج�ستري  درج���ة  ن��ي��ل  ف��ر���س��ة  عليها  احل��ا���س��ل��ني 
امللكي  واملعهد  فرن�سا،  يف  لورين  جامعة  بني  م�سرتك  تعاون  ثمرة  يعترب 
للتكنولوجيا يف ال�سويد، وجامعة بوليتكنيك كاتالونيا يف اإ�سبانيا، ومعهد 
فر�سة  توفري  اإىل  الربنامج  ويهدف  اإيطاليا.   يف  تورينو  يف  بوليتكنيك 
التدريب على اأنظمة الطاقة الذكية الامركزية، التي تلعب دوًرا حمورياً 
لتحقيق  ال��ط��اق��ة،  اأنظمة  م��ع  امل��ت��ج��ددة  الطاقة  ب��ني م�سادر  االن��دم��اج  يف 
الربنامج  ي�سعى  كما  الكربونية.  االنبعاثات  من  للحد  الرامية  االأه��داف 
وتدريب  املهند�سني  كبار  وثقافة  اط��اع  تعزيز  اإىل  التخ�س�سات  متعدد 
"وفرت يل  �سهريار حميد:  االإط��ار، قال حممد  امل�ستقبل. ويف هذا  علماء 
العديد  ج��زًءا من  الأك��ون  بثمن  تقدر  اأبوظبي من�سة ال  نيويورك  جامعة 
من جتارب التعلم املجزية وامللهمة التي دفعتني اإىل التواجد يف هذا املكان 
حما�س  بكل  اأب���داأ  وبينما  تتكرر،  ال  مهمة  بفر�سة  اأح��ظ��ى  فاليوم  ال��ي��وم. 
الامركزية،  الذكية  الطاقة  اأنظمة  درا�سة  برنامج  من  االأوىل  الن�سخة 
اأن�سح االآخرين بالتوا�سل واال�ستفادة من هذه الفر�س الفريدة، والتم�سك 
اأن  اأنه يف بع�س االأحيان ميكن  بها. فمن خال جتربتي اخلا�سة، وجدت 
ا�ستثنائية ال  اإىل جتارب  املتوقعة  التجارب غري املخطط لها وغري  ت��وؤدي 
تن�سى". واأ�ساف حميد: "يف امل�ستقبل، اأود اأن اأح�سل على درجة الدكتوراة 
يف تخ�س�س �سمن املجال ذاته  ، ومن ثم امل�ساعدة يف تطوير وتو�سيع اأنظمة 
الطاقة املتجددة يف باك�ستان، واأعتقد اأن هذا الربنامج �سي�سعني يف االجتاه 
ال�سحيح لتحقيق هذه االأهداف". وتخرجت الطالبة ماهي�سوارا�سارما يف 
مايو 2020، وهي �سريانكية االأ�سل من والية تاميل نادو وتقيم حالياً يف 
والية تاميل نادو الواقعة يف الهند، حيث تخ�س�ست يف الهند�سة امليكانيكية 
اأبوظبي. وعملت  نيويورك  البكالوريو�س من جامعة  وح�سلت على درجة 
الهند�سة  بني  ت��رتاوح  خمتلفة  مل�ساريع  فرق  قيادة  على  ماهي�سوارا�سارما 
البيولوجية وتقنيات اللم�س والواقع املعزز. وجاء اهتمامها ببدائل الطاقة 
باأنواعها املتجددة وامل�ستدامة نتيجة م�سروع تخرجها، حيث �سممت من�ساأة 
حتويل  تقنية  ت�ستخدم  وال��ت��ي  اأب��وظ��ب��ي،  يف  طاقة  اإىل  النفايات  لتحويل 
البازما اإىل غاز عن طريق موجات امليكروويف، لتحويل النفايات ال�سلبة 

اإىل غاز ا�سطناعي ي�سهم يف اإنتاج الطاقة.
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احلكومية  واملوؤ�ص�صات  ال�صركات  من  الكثري  تدار 
فريو�ض  انت�صار  اأدى  اأن  بعد  املنزل  من  واخلا�صة 
كورونا امل�صتجد اإىل فر�ض احلظر يف اأغلب دول 
املوؤ�ص�صات  ه��ذه  اإدارات  زال��ت  ما  ولكن  ال��ع��امل، 
العمل  اأداء  ملراقبة  طرق  عن  تبحث  وال�صركات 
املراقبة  برامج  با�صتخدام  وذل��ك  امل��ن��زل،  من 

والكامريات.

ويف تقريره الذي ن�سرته �سحيفة وا�سنطن بو�ست 
فريو�س  اإن  هارويل  درو  الكاتب  قال  االأمريكية، 
اإغ��اق مقر جملة )هاي  اأدى اإىل  كورونا عندما 
باينز( التي يقع مقرها يف كان�سا�س، وهي جملة 
ومربي  للفاحني  الزراعية  امل��واد  بتجارة  تعنى 
الت�سويق  مدير  ق��رر  االأو���س��ط،  الغرب  يف  املا�سية 
املكتب  جتربة  خلق  اإع���ادة  لو�س  جيم�س  الرقمي 

بالكامل عرب االإنرتنت.
فقد ُطلب من املوظفني العاملني يف املجلة اإن�ساء 
���س��ورة �سخ�سية رق��م��ي��ة وق�����س��اء ي���وم ال��ع��م��ل يف 
مكتب افرتا�سي مليء بغرف الدرد�سة، وبه مربد 
حمادثاتهم  اإج����راء  للعاملني  ميكن  حيث  م��ي��اه 
ب��اإب��ق��اء كامريات  امل��وظ��ف��ون  ُن�سح  وق��د  امل��ع��ت��ادة. 
ال��وي��ب اخل��ا���س��ة ب��ه��م وامل��ي��ك��روف��ون��ات يف املنزل 
الطبيعية  املحادثات  يجعل  مما  وجاهزة،  �سغالة 

املبا�سرة على بعد نقرة فقط.
اإىل  ال��ع��امل  اأن���ح���اء  ال�����س��رك��ات يف جميع  وت�����س��ع��ى 
اإيجاد طرق ل�سمان اإنتاجية موظفيها عن طريق 
املراقبة والتتبع، بهدف التاأكد من اأنهم ملتزمون 

بالعمل من املنزل.

برامج املراقبة يف كل مكان
ت�ستخدم اآالف ال�سركات برامج مراقبة لت�سجيل 
العمل  و�ساعات  للويب  املوظفني  ت�سفح  عمليات 
املوظفني  مبراقبة  اأي�سا  تقوم  اأنها  كما  الفعلية، 
قيد  ال��وي��ب  ك��ام��ريات  يبقون  وجعلهم  اأنف�سهم 
من  ال��ت��اأك��د  عملية  ب��رجم��ة  م��ع  دائ��م��ا  الت�سغيل 

احل�سور ثاث مرات يوميا.

يقول قادة ال�سركات اإن االأنظمة م�سممة لتعزيز 
ال��ت��ي يوفرها  ال��ه��ادئ��ة  العزلة  االإن��ت��اج��ي��ة وج��ع��ل 
العمل عن بعد اأكر متعة وات�ساال، غري اأن بع�س 
املوظفني اأفادوا باأن جميع اآليات املراقبة زعزعت 
احلدود بني عملهم وحياتهم ال�سخ�سية، مما زاد 
من توترهم واإجهادهم يف وقت �سعب على جميع 
يف  م�ستمر  ب�سكل  التواجد  ب�سبب  االأ���س��رة  اأف���راد 

املنزل.
دي��ف��ي��د ه��اي��ن��ي��م��ار هان�سون  ال��ك��ات��ب ع���ن  ون��ق��ل 
لربامج  كامب(  )باي�س  ل�سركة  امل�سارك  املوؤ�س�س 
على  تفر�س  ال�سركات  اإن  قوله  بعد،  عن  العمل 
املوظفني اآليات مراقبة �سارمة ب�سبب عدم ثقتها 

يف بقائهم حمفزين للعمل مبفردهم.
التام  االإغ������اق  ع��م��ل��ي��ات  اأن  ه��ان�����س��ون  واأ����س���اف 

ال��ن��اج��م��ة ع���ن ان��ت�����س��ار ال���ف���ريو����س دف��ع��ت بع�س 
لغة  اأنها  على  املراقبة  هذه  تقدمي  اإىل  املديرين 
الع�سر اجلديدة جلمع �سمل املوظفني واإبقائهم 
متحفزين، مت�سرتين بذلك على حقيقة اأن هذه 

االآليات يف احلقيقة ملراقبة املوظفني.
هو  فعا  النا�س  اإليه  يتوق  ما  اأن  هان�سون  واأك��د 
عمل  على  حت�سل  ل��ن  ف��اأن��ت  الب�سري،  االت�����س��ال 
اإخ�ساع  اإب��داع��ا من خ��ال  اأف�سل واأع��م��ق واأك��ر 
النا�س الإجراءات مراقبة اأ�سد من اأي وقت م�سى. 
ال�سركات  م��ن  العديد  ي�سمح  ذل��ك،  ع��ن  وف�سا 
ل��ل��م��دي��ري��ن ب��ال��ت��ق��اط ���س��ور ل�����س��ا���س��ات املوظفني 
بانتظام، وت�سنيفهم ح�سب ن�ساطهم وعدد �ساعات 

عملهم خال االأيام ال�سبعة ال�سابقة.
وذكر الكاتب اأنه ميكنك تنزيل نظام )اإنرتغارد( 
بطريقة خمفية على حوا�سيب املوظفني، واإن�ساء 
ج����دول زم��ن��ي دق��ي��ق ل��ك��ل ت��ط��ب��ي��ق وم���وق���ع ويب 
النظام كل واحد منهم  ي�ساهدونه، حيث ي�سنف 
ب��ح�����س��ب )درج���ة  م��ن��ت��ج(  اأو )غ���ري  اإىل )م��ن��ت��ج( 
حال  يف  املديرين  النظام  ينبه  كما  اإنتاجيتهم(، 

قال اأحد املوظفني �سيئا مريبا.
ب��االإ���س��اف��ة اإىل ذل����ك، مي��ك��ن ل��ن��ظ��ام اإن���رتغ���ارد 
ت�سجيل جميع ر�سائل الربيد االإلكرتوين للعمال 
والتقاط  املفاتيح،  و�سغطات  الفورية  والر�سائل 
ثوان،  خم�س  كل  متكررة  ب�سفة  ال�سا�سات  �سور 
وهو ما ميكن للمديرين االطاع عليه كما يحلو 

لهم.
ويف هذا ال�سدد، قال براد ميلر الرئي�س التنفيذي 
تيكنولوجيز(  )اأوارن���ي�������س  ل��ن��ظ��ام  االأم  لل�سركة 
مزدهر  العمل  اإن  كونيتيكت،  يف  مقرها  وال��واق��ع 
ال�سركات  اإن مئات  االآن بالن�سبة لنظامهم، حيث 
ا�ستخدام  اإم��ك��ان��ي��ة  ع��ن  االآن  ت�����س��األ  االأ���س��ب��وع  يف 

التي  ال�سركات  وو�سف  املوظفني،  مراقبة  اأدوات 
ال تراقب عن كثب العمل اليومي ملوظفيها باأنها 

)غري م�سوؤولة ماليا(.
وقالت األي�سون غرين التي تعد مدونتها امل�سهورة 
الن�سائح  لتقدمي  عمود  مبثابة  م��دي��را(  )ا���س��األ 
اإنها الحظت قلق العمال من  ب�ساأن مكان العمل، 
من  العمل  خ��ال  لروؤ�سائهم  امل��ت��زاي��دة  املطالب 

املنزل.
واأو�سح الكثري من املوظفني اأنهم يواجهون توترا 
كبريا حول تغري م�سوؤولياتهم الوظيفية، يف وقت 
�سعب ب�سبب احتمالية ت�سريح �سركاتهم للعمال 
اأو قطع االأجور، ويف ظل عدم اليقني مما اإذا كان 
قطاعهم ال�سناعي �سيبقى �سامدا خال االأزمة.

ال��ت��ح��دث ع��ن املراقبة  اأن��ه��م م�����رتددون يف  غ��ري 
امل�ستمرة، خوفا من اأن يوؤدي اأي انتقاد ي�سّرحون 
به اإىل االن�سمام اإىل �سفوف اأكر من 30 مليون 
ل��ان��ت��ف��اع مب�ساعدات  ق��دم��وا م��ط��ال��ب  اأم��ريك��ي 

البطالة منذ منت�سف مار�س/اآذار املا�سي.
اأنك  ت�سعر  اأن  املحبط حقا  واأ�سافت غرين )من 
قمت بعمل جيد ل�سركة ما، رمبا الأعوام عديدة، 
ول����ك ���س��ج��ل ع��م��ل ق����وي وم����وث����وق ب����ه، ولكنهم 
يعاملونك كما لو كنت تق�سي يومك يف م�ساهدة 
اليوتيوب. اإن النا�س ال يعملون ب�سكل جيد يف ظل 
هذا النوع من املراقبة وحتى يف اأف�سل االأوقات(.

يف املقابل، قالت عاملة ت�سويق رقمي يف تيني�سي 
ع��ن هويتها خ��وف��ا من  الك�سف  ع��دم  -ا���س��رتط��ت 
عمليات  من  الهائل  العدد  اإن  عملها-  رب  عقاب 
االإلكرتونية  ال��ر���س��ائ��ل  ع���رب  احل�����س��ور  اإث���ب���ات 
وامل���ك���امل���ات وال���ر����س���ائ���ل ال��ن�����س��ي��ة وامل���ك���امل���ات عرب 
فريقها  جعلت  زوم،  تطبيق  با�ستعمال  الفيديو 

ي�سعر )بال�سغط ب�سكل ال ي�سدق(.

على  نف�سها  التطبيقات  كل  ت�سور  ال  ال��واق��ع،  يف 
اأن��ه��ا )���س��رط��ة ع��م��ل(، فتطبيق )ب��راغ��ل��ي( مثا 
بع�سا.  بع�سهم  املوظفني من  تقريب  يعمل على 
اأن  )ب��راغ��ل��ي(  يف  التنفيذيون  ال��روؤ���س��اء  وي��زع��م 
-على  العمل  يف  للتوا�سل  التقليدية  ال��و���س��ائ��ل 
االإلكرتوين-  الربيد  خ��ال  من  التوا�سل  غ��رار 
بالتوا�سل  االأم���ر  يتعلق  عندما  نفعا  جت��دي  ال 
االجتماعي، نظرا الأنها لي�ست فعالة يف مكافحة 
العمل  عند  التوا�سل  وتعزيز  بالوحدة  ال�سعور 
من املنزل. يف املقابل، ي�ساهم نظام الدرد�سة عرب 
الفيديو يف نظام )براغلي( يف خلق هذا االإح�سا�س 

بالعمل اجلماعي.
يوؤمن  حيث  االإنتاجية،  لتعزيز  )براغلي(  �سمم 
الروؤ�ساء التنفيذيون لل�سركة باأن االإنتاجية حتقق 

�سعادة املوظفني ور�ساهم. يقي�س نظام )براغلي( 
وال����ف����اأرة للموظفني  امل��ف��ات��ي��ح  ل��وح��ة  ا���س��ت��خ��دام 
لتقييم مدى فعاليتهم اأثناء العمل وما اإذا كانوا 
قيد العمل اأم ال، اأي بعد مرور اأكر من 15 ثانية 
املوظف،  ن�ساط  يثبت  دليل  اأي  وج��ود  ع��دم  على 
اإىل  )ن�سط(  املوظف من  و�سع  يتحول  اأن  ميكن 
�سخ�س  الأي  التطبيق  ي�سمح  كما  ن�سط(.  )غ��ري 
ب��ب��دء حم��ادث��ة ف��ي��دي��و ب�سكل ف����وري م��ن خال 
النقر على �سورة اأي زميل. لذلك، تو�سي خدمة 
كامريات  على  باحلفاظ  امل�ستخدمني  التطبيق 
الويب وامليكروفونات اخلا�سة بهم قيد الت�سغيل 

يف جميع االأوقات.
قال ديل كوري املوؤ�س�س امل�ساعد لتطبيق )�سنيك(، 
اإن هذا التطبيق ي�سمح للموظفني باإر�سال �سور 
م�سحكة لزمائهم يطلق عليها )�سنيك �سناب(. 
ممت  ال��دوري��ة �سُ اأن ه��ذه ال�سور  واأو���س��ح ك��وري 
باإح�سا�س  ال�سعور  على  البعيدة  ال��ف��رق  مل�ساعدة 
اأن  كما  ال��وي��ب.  ع��رب  وال��ت��ق��ارب  العمل اجلماعي 
الربيد  من  اإن�سانية  اأك��ر  يكون  قد  النظام  ه��ذا 
االإل���ك���رتوين وط����رق اأخ����رى ل��ل��ت��وا���س��ل يف مكان 

العمل.
وتطرق الكاتب اإىل العوائق الناجمة عن املراقبة 
مثل  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا،  تدعمها  ال��ت��ي  االج��ت��م��اع��ي��ة 
)زوم(  تطبيق  يف  امل��وظ��ف(  انتباه  )تتبع  خ��دم��ة 
انتباه  يت�ستت  عندما  املكاملة  م�سيف  تنبه  التي 
الذي  االأم��ر  املكاملة،  اإج��راء  اأثناء  امل�ساركني  اأح��د 
العديد من املوظفني. وتبعا لذلك،  يثري غ�سب 

جلاأ التطبيق اإىل اإزالة هذه اخلا�سية.

با�صتخدام برامج املراقبة والكامريات

هكذا يراقب املديرون موظفيهم العاملني عن بعد

مع تزايد العادات اخلاطئة، �سواء العادات الغذائية 
االأم���اك���ن يف ج�سمك  ب��ع�����س  ت���ب���داأ  ال��ي��وم��ي��ة،  اأو 
يظهر  حيث  اللغد،  منطقة  بينها  وم��ن  بلتغري، 
اللغد  التخل�س من  ولكن  م��زدوج،  بذقن  وجهك 
لي�س باالأمر ال�سعب فاإليك متارين التخل�س من 
املنزل  يف  ممار�ستها  ميكنك  التي  امل���زدوج  الذقن 

بخطوات ب�سيطة.

متارين للتخل�ض من الذقن املزدوج
من  التخل������������س  متاري����������������ن  ممار�س�������������ة 
من  الكث������������ري  ل�����������������ه  امل����زدوج  ال�������������ذق�����ن 
كل  فق����������ط  املذه���������لة،  االإيج����������ابية  النت���������������ائج 
من  دقائ���������ق   10 تخ������������س������ي�س  هو  عليك  ما 
لتت��������خلي  التمارين  هذه  ملمار�س��������������ة  يوم�����������ك 

م�����������������ن الل�����������غ�����������������������د

التمرين االأول
ابدئي يف  الطبيعي، ثم  - قفي وراأ�سك يف و�سعه 
رفعه اإىل اأعلى حتى ت�سعرين ب�سد منطقة الذقن، 

ثم اخف�سيه اإىل ال�سدر.
30مرة  اإىل   20 م���ن  ال��ت��م��ري��ن  ه���ذا  ك����رري   -

يومياً

التمرين الثاين
وكاأنك حتاولني  ورفعه  الل�سان  اإخ��راج  ح��اويل   -
مل�س االأنف، اإىل اأن ت�سعري ب�سد يف منطقة اأ�سفل 

الذقن.
من  ب����داًل  ال�سفلية  ال�����س��ف��ة  ا���س��ت��خ��دام  ومي��ك��ن��ك 
الذقنن  منطقة  �سد  على  تعملني  بحي  الل�سان، 
وا�ستمري يف ذلك ملدة 10 ثوان ثم توقفي قليًا 

وكرري هذه احلركة ملدة ال تقل عن 15 مرة.

التمرين الثالث
يف  واب��دئ��ي  ال��ذق��ن،  اأ�سفل  اليد  قب�ستي  �سعي   -
اأعلى بحي  اإىل  اأ�سفل ويديك  اإىل  راأ�سك  حتريك 

يكون االجتاهني معاك�سني.
اأعلى يف عك�س اجتاه دفع الراأ�س  - رفع اليد اإىل 
من متارين القوة التي ت�ساعدك يف �سد ترهات 

الذقن.
- ا�ستمري يف هذا الو�سع من 10 اإىل 20 ثانية 
ث��م توقفي وك���رري احل��رك��ة مب��ا ال يقل ع��ن 10 

مرات.

التمرين الرابع
- افردي ظهرك ووجهك اإىل االأمام، ثم ابدئي يف 
حتريك راأ�سك اإىل اجلانب االأمين باجتاه الكتف، 

ثم كرري باجتاه الكتف ال�سمال.
- اح��ر���س��ي على حت��ري��ك ال��راأ���س ب��ه��دوء م��ع مد 
املبالغ  ال�سد  يت�سبب  ال  حتى  االأ�سفل  م��ن  الفك 

فيه لع�سات الرقبة يف م�سكات �سحية لها.
كرري التمرين من 15 اإىل 30 مرة.

ن�صائح لتجنب الذقن املزدوج
- احر�سي على تناول الوجبات الغذائية ال�سحية 
مل���ا ل��ه��ا م���ن ت���اأث���ريات ���س��ح��ي��ة وج��م��ال��ي��ة �سلبية 

عليك.
- جتنبي االإفراط يف تناول الدهون واحللويات.

- احر�سي على ا�ستخدام هاتفك املحمول يف اأثناء 
الت�سفح عليه ب�سكل �سحيح، فوجود الهاتف اإىل 
اإليه وهو ما  الرقبة للنظر  اأ�سف يجعلك حتنني 

ي�ساعد يف ارتخاء منطقة الذقن وظهور اللغد.
- احر�سي على جعل جهاز الكمبيوتر على طاولة 
م��رت��ف��ع��ة ق��ل��ي��ًا ب��ح��ي��ث ال ي��ج��ربك ع��ل��ى اإن����زال 
بو�سعه  ا�ستخدامه  وجتنبي  اأ�سفل،  اإىل  الرقبة 
على الفخذين، فتزيد هذه الو�سعية من انحناء 

الرقبة وترهل الذقن.

من ا�صبابها ا�صتخدام املوبايل والنظر اليه بو�صعية ج�صم خاطئة

الذقن املزدوج.. متارين للتخل�س منه ون�صائح لتجنبه
مع طول فرتة البقاء يف املنزل، ب�صبب ما فر�صه انت�صار فريو�ض كورونا، ي�صبح ا�صتخدامك لهاتفك املحمول وجهاز الكمبيوتر اخلا�ض بك متزايد عن 
االأوقات الطبيعية، اإال اأن االإفراط يف ا�صتخدام هذه االأجهزة والنظر اإليها بو�صعية ج�صم خاطئة له كثري من التاأثريات ال�صلبية على ج�صمك ومن 

اأهمها ظهور الذقن املزدوج اأو )اللغد(، والذي ينعك�ض على مظهرك.
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اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  23  يونيو  2020 العدد 12968 

EAT 146816

منوذج اإعلن الن�صرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

التميمي وم�ساركوه
بطلب انتقال ملكية العامة التجارية التالية :

املودعة بالرقم: 104173بتاريخ 2007/12/11
امل�سجلة بالرقم : 104173بتاريخ : 2010/06/10

باإ�سم املالك :  جون�س�ون اأند جون�س�ون 
وعنوانة: وان جون�سون اأند جون�سون  بازا ، نيو برنزويك ، نيوجري�سي ،   08933 

  الواليات املتحدة  االأمريكية.   
 ا�سم املتنازل له: اليف�سكان اآي بيه  هولدينجز، ال ال �سي 

وعنوانة: 360 نورث كري�سنت  درايف، بيفريل هيلز،  كاليفورنيا 90210،  الواليات املتحدة االأمريكية.
بتاريخ:  واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:  
�صورة العلمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 10
تاري�خ انتقال امللكية: 2019/12/09      

  تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل : 2020/06/02   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  23  يونيو  2020 العدد 12968 

EAT 146816

منوذج اإعلن الن�صرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

التميمي وم�ساركوه
 بطلب انتقال ملكية العامة التجارية التالية :
املودعة بالرقم:   104174: بتاريخ 2007/12/11
امل�سجلة بالرقم : 104174بتاريخ : 2010/06/07

باإ�سم املالك :  جون�س�ون اأند جون�س�ون 
وعنوانة: وان جون�سون اأند جون�سون  بازا ، نيو برنزويك ، نيوجري�سي ،   08933 

  الواليات املتحدة  االأمريكية.   
 ا�سم املتنازل له: اليف�سكان اآي بيه  هولدينجز، ال ال �سي 

وعنوانة: 360 نورث كري�سنت  درايف، بيفريل هيلز،  كاليفورنيا 90210،  الواليات املتحدة االأمريكية.
بتاريخ:  واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:  
�صورة العلمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 1
تاري�خ انتقال امللكية: 2019/12/09      

تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل : 2020/06/02   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  23  يونيو  2020 العدد 12968 

EAT 146816

منوذج اإعلن الن�صرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

التميمي وم�ساركوه
 بطلب انتقال ملكية العامة التجارية التالية :
املودعة بالرقم:   104175: بتاريخ 2007/12/11
امل�سجلة بالرقم : 104175بتاريخ : 2011/02/02

باإ�سم املالك :  جون�س�ون اأند جون�س�ون 
وعنوانة: وان جون�سون اأند جون�سون  بازا ، نيو برنزويك ، نيوجري�سي ،   08933 

  الواليات املتحدة  االأمريكية.   
 ا�سم املتنازل له: اليف�سكان اآي بيه  هولدينجز، ال ال �سي 

وعنوانة: 360 نورث كري�سنت  درايف، بيفريل هيلز،  كاليفورنيا 90210،  الواليات املتحدة االأمريكية.
بتاريخ:  واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:  
�صورة العلمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 5
تاري�خ انتقال امللكية: 2019/12/09      

  تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل : 2020/06/02   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  23  يونيو  2020 العدد 12968 

EAT 146816

منوذج اإعلن الن�صرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

التميمي وم�ساركوه
 بطلب انتقال ملكية العامة التجارية التالية :

املودعة بالرقم:  12782بتاريخ : 1995/09/19
امل�سجلة بالرقم : 12782 بتاريخ : 1996/12/28

باإ�سم املالك :  جون�س�ون اأند جون�س�ون 
وعنوانة: وان جون�سون اأند جون�سون  بازا ، نيو برنزويك ، نيوجري�سي ،   08933 

  الواليات املتحدة  االأمريكية.   
 ا�سم املتنازل له: اليف�سكان اآي بيه  هولدينجز، ال ال �سي 

وعنوانة: 360 نورث كري�سنت  درايف، بيفريل هيلز،  كاليفورنيا 90210،  الواليات املتحدة االأمريكية.
بتاريخ:  واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:  
�صورة العلمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 1
تاري�خ انتقال امللكية: 2019/12/09      

  تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل : 2020/06/02   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  23  يونيو  2020 العدد 12968 

EAT 146816

منوذج اإعلن الن�صرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

التميمي وم�ساركوه
 بطلب انتقال ملكية العامة التجارية التالية :

املودعة بالرقم: 134442بتاريخ : 2009/10/07
امل�سجلة بالرقم : 134442بتاريخ : 2011/02/13

باإ�سم املالك :  جون�س�ون اأند جون�س�ون 
وعنوانة: وان جون�سون اأند جون�سون  بازا ، نيو برنزويك ، نيوجري�سي ،   08933 

  الواليات املتحدة  االأمريكية.   
 ا�سم املتنازل له: اليف�سكان اآي بيه  هولدينجز، ال ال �سي 

وعنوانة: 360 نورث كري�سنت  درايف، بيفريل هيلز،  كاليفورنيا 90210،  الواليات املتحدة االأمريكية.
بتاريخ:  واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:  
�صورة العلمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 10
تاري�خ انتقال امللكية: 2019/12/09      

  تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل : 2020/06/02   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  23  يونيو  2020 العدد 12968 

EAT 146816

منوذج اإعلن الن�صرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

التميمي وم�ساركوه
 بطلب انتقال ملكية العامة التجارية التالية :
املودعة بالرقم: 138811 بتاريخ : 2010/02/04

امل�سجلة بالرقم : 138811 بتاريخ : 2011/02/09
باإ�سم املالك :  جون�س�ون اأند جون�س�ون 

وعنوانة: وان جون�سون اأند جون�سون  بازا ، نيو برنزويك ، نيوجري�سي ،   08933 
  الواليات املتحدة  االأمريكية.   

 ا�سم املتنازل له: اليف�سكان اآي بيه  هولدينجز، ال ال �سي 
وعنوانة: 360 نورث كري�سنت  درايف، بيفريل هيلز،  كاليفورنيا 90210،  الواليات املتحدة االأمريكية.

بتاريخ:  واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:  
�صورة العلمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 10
تاري�خ انتقال امللكية: 2019/12/09      

  تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل : 2020/06/02   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  23  يونيو  2020 العدد 12968 

EAT 146816

منوذج اإعلن الن�صرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

التميمي وم�ساركوه
 بطلب انتقال ملكية العامة التجارية التالية :

املودعة بالرقم: 143588بتاريخ 2010/06/14
امل�سجلة بالرقم : 143588بتاريخ : 2011/12/04

باإ�سم املالك :  جون�س�ون اأند جون�س�ون 
وعنوانة: وان جون�سون اأند جون�سون  بازا ، نيو برنزويك ، نيوجري�سي ،   08933 

 الواليات املتحدة  االأمريكية.   
 ا�سم املتنازل له: اليف�سكان اآي بيه  هولدينجز، ال ال �سي 

وعنوانة: 360 نورث كري�سنت  درايف، بيفريل هيلز،  كاليفورنيا 90210،  الواليات املتحدة االأمريكية.
بتاريخ:  واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:  
�صورة العلمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 5
تاري�خ انتقال امللكية: 2019/12/09      

  تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل : 2020/06/02   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  23  يونيو  2020 العدد 12968 

EAT 146816

منوذج اإعلن الن�صرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

التميمي وم�ساركوه
 بطلب انتقال ملكية العامة التجارية التالية :
املودعة بالرقم:   104177: بتاريخ 2007/12/11
امل�سجلة بالرقم : 104177بتاريخ : 2010/06/10

باإ�سم املالك :  جون�س�ون اأند جون�س�ون 
وعنوانة: وان جون�سون اأند جون�سون  بازا ، نيو برنزويك ، نيوجري�سي ،   08933 

 الواليات املتحدة  االأمريكية.   
 ا�سم املتنازل له: اليف�سكان اآي بيه  هولدينجز، ال ال �سي 

وعنوانة: 360 نورث كري�سنت  درايف، بيفريل هيلز،  كاليفورنيا 90210،  الواليات املتحدة االأمريكية.
بتاريخ:  واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:  
�صورة العلمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 10
تاري�خ انتقال امللكية: 2019/12/09      

  تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل : 2020/06/02   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  23  يونيو  2020 العدد 12968 

EAT 146816

منوذج اإعلن الن�صرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

التميمي وم�ساركوه
 بطلب انتقال ملكية العامة التجارية التالية :

املودعة بالرقم: 109817بتاريخ 2008/03/26
امل�سجلة بالرقم : 109817بتاريخ : 2010/08/18

باإ�سم املالك :  جون�س�ون اأند جون�س�ون 
وعنوانة: وان جون�سون اأند جون�سون  بازا ، نيو برنزويك ، نيوجري�سي ،   08933 

  الواليات املتحدة  االأمريكية.   
 ا�سم املتنازل له: اليف�سكان اآي بيه  هولدينجز، ال ال �سي 

وعنوانة: 360 نورث كري�سنت  درايف، بيفريل هيلز،  كاليفورنيا 90210،  الواليات املتحدة االأمريكية.
بتاريخ:  واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:  
�صورة العلمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 5
تاري�خ انتقال امللكية: 2019/12/09      

  تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل : 2020/06/02   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  23  يونيو  2020 العدد 12968 

EAT 146816

منوذج اإعلن الن�صرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

التميمي وم�ساركوه
 بطلب انتقال ملكية العامة التجارية التالية :

املودعة بالرقم: 109818بتاريخ 2008/03/26
امل�سجلة بالرقم : 109818بتاريخ : 2010/10/24

باإ�سم املالك :  جون�س�ون اأند جون�س�ون 
وعنوانة: وان جون�سون اأند جون�سون  بازا ، نيو برنزويك ، نيوجري�سي ،   08933

  الواليات املتحدة  االأمريكية.   
 ا�سم املتنازل له: اليف�سكان اآي بيه  هولدينجز، ال ال �سي 

وعنوانة: 360 نورث كري�سنت  درايف، بيفريل هيلز،  كاليفورنيا 90210،  الواليات املتحدة االأمريكية.
بتاريخ:  واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:  
�صورة العلمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 10
تاري�خ انتقال امللكية: 2019/12/09      

  تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل : 2020/06/02   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  23  يونيو  2020 العدد 12968 

EAT 146816

منوذج اإعلن الن�صرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

التميمي وم�ساركوه
 بطلب انتقال ملكية العامة التجارية التالية :

املودعة بالرقم:  12748بتاريخ : 1995/09/18
امل�سجلة بالرقم : 12748 بتاريخ : 1996/12/26

باإ�سم املالك :  جون�س�ون اأند جون�س�ون 
وعنوانة: وان جون�سون اأند جون�سون  بازا ، نيو برنزويك ، نيوجري�سي ،   08933 ، 

 الواليات املتحدة  االأمريكية.   
 ا�سم املتنازل له: اليف�سكان اآي بيه  هولدينجز، ال ال �سي 

وعنوانة: 360 نورث كري�سنت  درايف، بيفريل هيلز،  كاليفورنيا 90210،  الواليات املتحدة االأمريكية.
بتاريخ:  واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:  
�صورة العلمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 5
تاري�خ انتقال امللكية: 2019/12/09      

  تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل : 2020/06/02  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  23  يونيو  2020 العدد 12968 

EAT 146816

منوذج اإعلن الن�صرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

التميمي وم�ساركوه
بطلب انتقال ملكية العامة التجارية التالية :

املودعة بالرقم: 143589بتاريخ 2010/06/14
امل�سجلة بالرقم : 143589بتاريخ : 2011/12/04

باإ�سم املالك :  جون�س�ون اأند جون�س�ون 
وعنوانة: وان جون�سون اأند جون�سون  بازا ، نيو برنزويك ، نيوجري�سي ،   08933 

  الواليات املتحدة  االأمريكية.   
 ا�سم املتنازل له: اليف�سكان اآي بيه  هولدينجز، ال ال �سي 

وعنوانة: 360 نورث كري�سنت  درايف، بيفريل هيلز،  كاليفورنيا 90210،  الواليات املتحدة االأمريكية.
بتاريخ:  واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:  
�صورة العلمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 10
تاري�خ انتقال امللكية: 2019/12/09      

  تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل : 2020/06/02  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  23  يونيو  2020 العدد 12968 

EAT 146816

منوذج اإعلن الن�صرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

التميمي وم�ساركوه
 بطلب انتقال ملكية العامة التجارية التالية :
املودعة بالرقم:   151485: بتاريخ 2011/01/09
امل�سجلة بالرقم : 151485بتاريخ : 2012/02/23

باإ�سم املالك :  جون�س�ون اأند جون�س�ون 
وعنوانة: وان جون�سون اأند جون�سون  بازا ، نيو برنزويك ، نيوجري�سي ،   08933 

  الواليات املتحدة  االأمريكية.   
 ا�سم املتنازل له: اليف�سكان اآي بيه  هولدينجز، ال ال �سي 

وعنوانة: 360 نورث كري�سنت  درايف، بيفريل هيلز،  كاليفورنيا 90210،  الواليات املتحدة االأمريكية.
بتاريخ:  واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:  
�صورة العلمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 9
تاري�خ انتقال امللكية: 2019/12/09      

  تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل : 2020/06/02   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  23  يونيو  2020 العدد 12968 

EAT 146816

منوذج اإعلن الن�صرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

التميمي وم�ساركوه
 بطلب انتقال ملكية العامة التجارية التالية :
املودعة بالرقم:   151486: بتاريخ 2011/01/09
امل�سجلة بالرقم : 151486بتاريخ : 2012/02/23

باإ�سم املالك :  جون�س�ون اأند جون�س�ون 
وعنوانة: وان جون�سون اأند جون�سون  بازا ، نيو برنزويك ، نيوجري�سي ،   08933 

  الواليات املتحدة  االأمريكية.   
 ا�سم املتنازل له: اليف�سكان اآي بيه  هولدينجز، ال ال �سي 

وعنوانة: 360 نورث كري�سنت  درايف، بيفريل هيلز،  كاليفورنيا 90210،  الواليات املتحدة االأمريكية.
بتاريخ:  واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:  
�صورة العلمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 10
تاري�خ انتقال امللكية: 2019/12/09      

  تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل : 2020/06/02   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  23  يونيو  2020 العدد 12968 

EAT 146816

منوذج اإعلن الن�صرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

التميمي وم�ساركوه
 بطلب انتقال ملكية العامة التجارية التالية :

املودعة بالرقم:   167795بتاريخ 2012/01/12
امل�سجلة بالرقم : 167795بتاريخ : 2013/04/03

باإ�سم املالك :  جون�س�ون اأند جون�س�ون 
وعنوانة: وان جون�سون اأند جون�سون  بازا ، نيو برنزويك ، نيوجري�سي ،   08933 

  الواليات املتحدة  االأمريكية.   
 ا�سم املتنازل له: اليف�سكان اآي بيه  هولدينجز، ال ال �سي 

وعنوانة: 360 نورث كري�سنت  درايف، بيفريل هيلز،  كاليفورنيا 90210،  الواليات املتحدة االأمريكية.
بتاريخ:  واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:  
�صورة العلمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 10
تاري�خ انتقال امللكية: 2019/12/09      

  تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل : 2020/06/02  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  23  يونيو  2020 العدد 12968 

EAT 146816

منوذج اإعلن الن�صرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

التميمي وم�ساركوه
 بطلب انتقال ملكية العامة التجارية التالية :

املودعة بالرقم: 203891بتاريخ 2014/01/06
امل�سجلة بالرقم : 203891بتاريخ : 2014/10/28

باإ�سم املالك :  جون�س�ون اأند جون�س�ون 
وعنوانة: وان جون�سون اأند جون�سون  بازا ، نيو برنزويك ، نيوجري�سي ،   08933 

  الواليات املتحدة  االأمريكية.    
 ا�سم املتنازل له: اليف�سكان اآي بيه  هولدينجز، ال ال �سي 

وعنوانة: 360 نورث كري�سنت  درايف، بيفريل هيلز،  كاليفورنيا 90210،  الواليات املتحدة االأمريكية.
بتاريخ:  واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:  
�صورة العلمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 10
تاري�خ انتقال امللكية: 2019/12/09      

  تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل : 2020/06/02   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  23  يونيو  2020 العدد 12968 

EAT 146816

منوذج اإعلن الن�صرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

التميمي وم�ساركوه
 بطلب انتقال ملكية العامة التجارية التالية :
املودعة بالرقم: 234546 بتاريخ : 2015/05/28

امل�سجلة بالرقم : 234546بتاريخ : 2015/11/11
باإ�سم املالك :  جون�س�ون اأند جون�س�ون 

وعنوانة: وان جون�سون اأند جون�سون  بازا ، نيو برنزويك ، نيوجري�سي ،   08933 
  الواليات املتحدة  االأمريكية.   

 ا�سم املتنازل له: اليف�سكان اآي بيه  هولدينجز، ال ال �سي 
وعنوانة: 360 نورث كري�سنت  درايف، بيفريل هيلز،  كاليفورنيا 90210،  الواليات املتحدة االأمريكية.

بتاريخ:  واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:  
�صورة العلمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 5
تاري�خ انتقال امللكية: 2019/12/09      

  تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل : 2020/06/02   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  23  يونيو  2020 العدد 12968 

EAT 146816

منوذج اإعلن الن�صرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

التميمي وم�ساركوه
 بطلب انتقال ملكية العامة التجارية التالية :

املودعة بالرقم: 234548بتاريخ : 2015/05/28
امل�سجلة بالرقم : 234548بتاريخ : 2015/11/11

باإ�سم املالك :  جون�س�ون اأند جون�س�ون 
وعنوانة: وان جون�سون اأند جون�سون  بازا ، نيو برنزويك ، نيوجري�سي ،   08933 

  الواليات املتحدة  االأمريكية.   
 ا�سم املتنازل له: اليف�سكان اآي بيه  هولدينجز، ال ال �سي 

وعنوانة: 360 نورث كري�سنت  درايف، بيفريل هيلز،  كاليفورنيا 90210،  الواليات املتحدة االأمريكية.
بتاريخ:  واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:  
�صورة العلمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 9
تاري�خ انتقال امللكية: 2019/12/09      

  تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل : 2020/06/02   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  23  يونيو  2020 العدد 12968 

EAT 146816

منوذج اإعلن الن�صرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

التميمي وم�ساركوه
 بطلب انتقال ملكية العامة التجارية التالية :

املودعة بالرقم: 234549بتاريخ : 2015/05/28
امل�سجلة بالرقم : 234549بتاريخ : 2015/11/11

باإ�سم املالك :  جون�س�ون اأند جون�س�ون 
وعنوانة: وان جون�سون اأند جون�سون  بازا ، نيو برنزويك ، نيوجري�سي ،   08933 

 الواليات املتحدة  االأمريكية.   
 ا�سم املتنازل له: اليف�سكان اآي بيه  هولدينجز، ال ال �سي 

وعنوانة: 360 نورث كري�سنت  درايف، بيفريل هيلز،  كاليفورنيا 90210،  الواليات املتحدة االأمريكية.
بتاريخ:  واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:  
�صورة العلمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 10
تاري�خ انتقال امللكية: 2019/12/09      

  تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل : 2020/06/02   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  23  يونيو  2020 العدد 12968 

EAT 146816
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املال والأعمال
الثالثاء    23   يونيو   2020  م    -   العـدد   12968  

Tuesday     23    June   2020  -  Issue No   12968

اأدنوك للتوزيع تت�صدر قائمة فورب�س الأف�صل 100 
عالمة جتارية يف ال�صرق االأو�صط يف قطاع التجزئة 

•• اأبو ظبي-الفجر: 

ت�سدرت اأدنوك للتوزيع، الرائدة على م�ستوى الدولة يف قطاع الوقود ومتاجر 
عامة   100 الأف�����س��ل  ف��ورب�����س  قائمة  يف  االأوىل  امل��رت��ب��ة  للتوزيع  التجزئة 
وقد ح�سلت اأدنوك  جتارية يف ال�سرق االأو�سط بقطاع التجزئة للعام 2020. 
املدرجة  ال�سركات  واأجن���ح  اأك��رب  �سمل  تقييم  بعد  املرتبة  ه��ذه  على  للتوزيع 
اأ�سواق  كافة  من  بها  ال��ت��زّود  مت  وتفا�سيل  بيانات  على  واالّط���اع  املنطقة  يف 
واملبيعات  ال�سوقية  القيمة  لتحليل  اإ�سافة  العربية،  ال��دول  يف  املالية  االأوراق 
اأدنوك  احتلت  عامة  وب�سورة  ال�سركات.  بتلك  اخلا�سة  واالأرب����اح  واالأ���س��ول 
اإماراتية ومثلت �سركات دول  21 �سركة  52، و�سمل التقييم  للتوزيع املرتبة 
جمل�س التعاون اخلليجي %90 من 100 �سركة. وبهذه املنا�سبة قال ال�سيد 
“نحن  للتوزيع:  اأدنوك  ل�سركة  باالإنابة  التنفيذي  الرئي�س  ال�سام�سي،  اأحمد 
فخورون للغاية بلقب اأف�سل عامة جتارية يف قطاع التجزئة باملنطقة لهذا 
العام، ويج�سد هذا االإجناز التزامنا وعملنا الدوؤوب لتوفري كافة �سبل الراحة 

لعمائنا والريادة يف بيع الوقود والتجزئة«.

اليوم.. بدء تداول حقوق االكتتاب 
على جلفار بقيمة 500 مليون درهم 

•• اأبوظبي - وام:

اأعلن �سوق اأبوظبي لاأوراق املالية اإ�سافة حقوق اكتتاب �سركة اخلليج لل�سناعات 
يف  امل�سجلني  ال�سركة  مل�ساهمي  % تقريبا   76.31 بن�سبة  “جلفار”  الدوائية 
تاريخ 18 يونيو اجلاري، حيث مت ت�سجليها يف ح�سابات التداول واحلفظ االأمني 
واملقا�سة من خال النظام االآيل لاإدارة و�سيتم التداول بحقوق االكتتاب اعتبارا 
اأن ترفع ال�سركة راأ�س مالها  23 يونيو. ومن املقرر  من اليوم الثاثاء املوافق 
درهم  مليار   1.155 اإىل  دره��م  مليون   655.2 من  االكتتاب  حقوق  مبوجب 
لل�سهم  دره��م   1 البالغة  اال�سمية  بالقيمة  �سهم  مليون   500 طرح  طريق  عن 
وبدون عاوة اإ�سدار. و�ست�ستخدم الزيادة يف راأ�س املال يف �سداد التزامات ال�سركة 
العائدات من  ا�ستخدام  اآخر �سيتم  املالية، ومن جانب  احلالية وتعزيز مائتها 
اأجل البحث عن وتطوير منتجات جديدة تدعم تطور اأعمال ال�سركة وخططها 
االإمارات  دولة  ن�سبة م�ساهمة مواطني  تقل  اأال  اأنه يجب  اإىل  ي�سار  امل�ستقبلية. 

العربية املتحدة عن %51 من راأ�س مال ال�سركة امل�سدر.

العاملية لالأمن تطلق اأول زورق من نوعه يف ال�صرق 
االأو�صط للمراقبة االأمنية ذاتي القيادة بالكامل

•• دبي -وام:

والتابعة  امل��ت��ط��ورة  االأم��ن��ي��ة  احل��ل��ول  ذراع   - لاأمن”  “العاملية  �سركة  اأطلقت 
االأو�سط  ال�سرق  اأول زورق من نوعه يف   - االإم��ارات  اإقليم   - العاملية  دبي  ملوانئ 
ذاتي الت�سغيل بالكامل للقيام باأعمال املراقبة االأمنية يف املرافق البحرية والتي 
دولة  اأخ��رى يف  ومرافق  وميناء احلمرية  را�سد  وميناء  علي  ميناء جبل  ت�سمل 
االأمنية  التكنولوجيا  اإليه  باأحدث ما تو�سلت  املعزز  القارب  االإم��ارات. وي�سيف 
بهدف  لاأمن  العاملية  تقدمها  التي  واحل��ل��ول  اخل��دم��ات  ملحفظة  جديدا  بعدا 
مواكبة املتطلبات التي فر�ستها املتغريات يف بيئة العمل الناجمة عن “ جائحة 
وميثل تد�سني هذا القارب املتطور نقلة نوعية يف تعزيز مكانة   .« كوفيد - 19 
كمزود رائد يف قطاع خدمات االأم��ن البحري يف دبي ويربز  “العاملية لاأمن” 

املبتكرة  التكنولوجيا  تبني  يف  اأ�سبقيتها 
ل���ت���وف���ري اأف�������س���ل م�������س���ت���وي���ات االأم������ان 
االأط����راف  ل��ك��اف��ة  الت�سغيلية  وال��ك��ف��اءة 
وميتاز  االأم��ن��ي��ة.  ب��اخل��دم��ات  املرتبطة 
ذاتي  ب�سكل  العمل  على  بقدرته  القارب 
بعد  ع��ن  ب��ه  التحكم  خيار  م��ع  بالكامل 
امل���راق���ب���ة وميتلك  ق��ب��ل م�������س���وؤول  م���ن 
ونهارا  ليا  العمل  على  القدرة  القارب 
ويتمتع بخ�سائ�س “تتبع امل�سار لنقطة 
وميكن تطويره عرب برجمة  حمددة” 
مع  للتعامل  ال���ربوت���وك���والت  م��ن  ع���دد 
“اال�ستجابة  ���س��ي��ن��اري��وه��ات  خم��ت��ل��ف 
الأغ���را����س  االأعطال”  خ����ال  االآم���ن���ة 
املميزات  وت�سمل  واالعرتا�س.  احلماية 

الرئي�سة االأخرى قدرات روبوتية متطورة وجتهيزات فائقة للمراقبة من �سمنها 
وجود كامريا حممولة على ذراع توازن مثبت لل�سورة ملنع اهتزازها وقدرة على 
التقاط �سور الفيديو البانورامية املبا�سرة ومن دون انقطاع تغطي نطاق روؤية 
�سامل مبقدار 360 درجة كما ميتلك القارب جهاز ر�سد �سوتي بعيد املدى /

معزز بات�سال حي ومبا�سر مع حمطة القيادة والتحكم.  /LRAD

•• اأبوظبي -وام:

ع��ق��د ���س��ع��ادة حم��م��د ���س��ي��ف ال�����س��وي��دي، م��دي��ر عام 
�سندوق اأبوظبي للتنمية، اجتماعاً عن بعد عرب تقنية 
االت�سال املرئي مع معايل مردان اآنادورداييف رئي�س 
تركمان�ستان  دول��ة  يف  امل��رك��زي  البنك  اإدارة  جمل�س 

بح�سور عدد من امل�سوؤولني من اجلانبني.
الثنائية  العاقات  االجتماع  خال  اجلانبان  وبحث 
بني ال�سندوق وتركمان�ستان وامل�ساريع امل�سرتكة التي 
الرتكمانية  احلكومة  مع  بالتعاون  ال�سندوق  مولها 
اإىل  االجتماع  تطرق  كما  الباد،  يف  التنموي  ودوره 
فر�س التعاون امل�ستقبلية يف متويل م�ساريع تنموية 
ا�ستثمارية  م�ساريع  يف  ال��دخ��ول  واإم��ك��ان��ي��ة  ج��دي��دة 
من  البلدين  ك��ا  يف  اخل��ا���س  القطاع  ب��ني  م�سرتكة 
خال امل�ساهمة يف اإن�ساء �سندوق ا�ستثماري م�سرتك 

يهدف اإىل متويل عدد من القطاعات احليوية.
وا�ستعر�س ال�سندوق خال االجتماع احللول املالية 
للم�سرتي  لل�سادرات  اأبوظبي  مكتب  يوفرها  التي 
اإماراتية  وخدمات  �سلع  با�سترياد  الراغب  اخلارجي 
من  املرتتبة  امل�سافة  القيمة  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة  املن�ساأ 
اأو  االإم��ارات��ي  ���س��واء للم�سدر  املقدمة  امل��ي��زات  خ��ال 
امل�ستورد اخلارجي، واأ�ساد اجلانب الرتكماين بالدور 
الذي يقوم به “اأبوظبي لل�سادرات” يف متويل وتعزيز 
اال�ستفادة  اأهمية  على  و�سدد  االإم��ارات��ي��ة،  ال�سادرات 

من خدماته يف تعزيز التجارة بني البلدين.
وحكومة  ال�������س���ن���دوق  “ي�سعى  ال�������س���وي���دي:  وق�����ال 
اال�سرتاتيجية  ال��ع��اق��ات  تطوير  اإىل  تركمان�ستان 

امل�سرتكة واإعطائها زخماً اأكرب لتكون منوذجاً يحتذى 
بني  امل�سرتكة  امل�سالح  وحتقيق  ال��ب��ن��اء  للتعاون  ب��ه 
�سراكتنا  اإىل تطوير  “نتطلع   : واأ�ساف  اجلانبني”. 
واال�ستثماري  ال��ت��ن��م��وي  ن�ساطنا  ت��ع��زي��ز  خ���ال  م��ن 
ومن  امل�ستدامة”.  االق��ت�����س��ادي��ة  التنمية  لتحقيق 
الذي  الهام  بالدور  اآن��ادورداي��ي��ف  معايل  اأ�ساد  جانبه 
يلعبه �سندوق اأبوظبي للتنمية يف امل�ساهمة بتحقيق 
 : وق��ال  ال��ع��امل،  دول  خمتلف  يف  امل�ستدامة  التنمية 
م�سلحة  ف��ي��ه  مب��ا  ال��ت��ع��اون  اآف����اق  لتو�سيع  “نتطلع 
ب��ه ع��اق��ات��ن��ا بتاريخ  ال��ط��رف��ني، ون��ف��خ��ر مب��ا تتميز 

م���ن ال���ت���ع���اون امل�����س��رتك ي���ع���ود الأك�����ر م���ن ع�سرين 
مهمة  م�ساريع  تاأ�سي�س  خالها  من  ا�ستطعنا  عاماً، 
م�ستوى  على  اإي��ج��اب��اً  انعك�ست  ال�سحي  ال��ق��ط��اع  يف 
وناأمل  �سعبنا،  الأف����راد  امل��ق��دم��ة  ال�سحية  اخل��دم��ات 
ا�سرتاتيجية  مل�ساريع  امل�سرتك  التعاون  اآفاق  بتو�سيع 

اأخرى حتقق الغايات امل�سرتكة«.
للتنمية مول  اأب��وظ��ب��ي  ���س��ن��دوُق  اأن  ب��ال��ك��ر  اجل��دي��ر 
ال�سحي  ال��ق��ط��اع  يف  م�����س��روع��ني   1999 ع���ام  م��ن��ذ 
حكومة  م�ساعدة  بهدف  دره��م  مليون   182 بقيمة 
االقت�سادي  االإ�ساح  خطة  تنفيذ  على  تركمان�ستان 

والتي   2020 ع��ام  لغاية  تبنتها  التي  واالجتماعي 
ال�سحية  الرعاية  خدمات  ج��ودة  حت�سني  على  تركز 
من  ال��وف��ي��ات  ن�سبة  وتخفي�س  ال��ب��اد،  يف  لل�سكان 
الدرجة  م���ن  تخ�س�سية  م�ست�سفيات  ب��ن��اء  خ���ال 
اإىل  باالإ�سافة  امل�ستع�سية  االأم��را���س  لعاج  االأوىل 
مول  حيث  تكلفة.  باأقل  العاجية  اخلدمات  تقدمي 
ال�سندوق م�سروع مركز الأمرا�س الكلى يف العا�سمة 
وم�سروع اإعادة تاأهيل م�سحة اآر�سمان  “ع�سق اآباد”، 
ال�سحية وتزويدها بكامل االأجهزة واملعدات الطبية 

احلديثة.

مب�صاركة 30 وزارة وجهة حكومية احتادية يف الدولة

وزارة املالية تنظم ور�صة عمل تعريفية عن ُبعد حول القرار الوزاري
ب�صــاأن قواعــد فتــح واإغــالق احل�صـابات واإدارة العمليـات امل�صرفيـة

% اإجناز تطوير م�صروع ال�صوق املركزي مبدينة زايد بن�صبة 100 

•• ابوظبي-الفجر: 

قرار  تنفيذ  على  حر�سها  من  انطاقاً 
املوقر و�سمان تطبيقه  ال��وزراء  جمل�س 
بال�سكل االأمثل من قبل اجلهات املعنية 
موؤخراً  املالية  وزارة  نظمت  ال��دول��ة،  يف 
ور����س���ة ع��م��ل ت��ع��ري��ف��ي��ة ع���ن ُب���ع���د حول 
القرار الوزاري ب�ساأن قواعد فتح واإغاق 
امل�سرفية  العمليات  واإدارة  احل�����س��اب��ات 
لدى م�سرف االإم��ارات العربية املتحدة 
امل����رك����زي وال���ب���ن���وك وامل�������س���ارف داخ���ل 
يونيو  و22   21 يومي  وذل��ك  ال��دول��ة، 
احل���ايل.  وه��دف��ت ال��ور���س��ة التي �سارك 

 30 امل���دراء املاليني م��ن  فيها ع��دد م��ن 
وزارة وجهة حكومية احتادية يف الدولة، 
امل�سرفية  االإج����راءات  اأه��م  تو�سيح  اإىل 
امل�سرفية  احل�����س��اب��ات  ب������اإدارة  امل��ت��ع��ل��ق��ة 
العمليات  م���ث���ل  االحت�����ادي�����ة  ل��ل��ج��ه��ات 
التوقيع  وح���دود  ب�ساحيات  اخل��ا���س��ة 
واالإجراءات االأخرى املنظمة لاإجراءات 
املر�سوم  ي��ت��م��ا���س��ى م��ع  امل�����س��رف��ي��ة ومب���ا 

بقانون احتادي ب�ساأن املالية العامة.
اأف��ادت �سعادة مرمي  وتعليقاً على ذل��ك؛ 
امل�ساعد  ال���وزارة  االأم���ريي وكيل  حممد 
ب���اأن  ال���ع���ام���ة،  امل��ال��ي��ة  االإدارة  ل�������س���وؤون 
يهدف  التعريفية  العمل  ور�سة  تنظيم 

اإىل التعريف باأبرز بنود القرار الوزاري 
واإغ����اق احل�سابات  ف��ت��ح  ق��واع��د  ب�����س��اأن 
واإدارة العمليات امل�سرفية لدى م�سرف 
املركزي  امل���ت���ح���دة  ال��ع��رب��ي��ة  االإم���������ارات 
والبنوك وامل�سارف داخل الدولة، و�سرح 
اآليات تطبيقه بال�سورة االأمثل من قبل 
ذات  االحتادية  واجلهات  ال���وزارات  كافة 
“توا�سل  ���س��ع��ادت��ه��ا:  وق��ال��ت  ال��ع��اق��ة. 
تطوير  ع���ل���ى  ال���ع���م���ل  امل����ال����ي����ة  وزارة 
وتعزيز  الت�سريعية،  ال��ب��ن��ي��ة  وحت��دي��ث 
اأف�سل  وف��ق  ال��دول��ة  يف  املالية  املنظومة 
امل��ع��ت��م��دة يف هذا  ال��ع��امل��ي��ة  امل���م���ار����س���ات 
يف  العاملية  ريادتها  ير�سخ  ومب��ا  امل��ج��ال، 

ال��وزارة على  امل��ايل. كما حتر�س  املجال 
تقدمي الدعم وامل�ساندة لكافة �سركائها 
اال���س��رتات��ي��ج��ي��ني واجل���ه���ات امل��ع��ن��ي��ة يف 
القرارات  تطبيق  �سمان  بهدف  الدولة 
احلكومية ذات العاقة بنجاح، وحتقيق 
 ،2021 م�����س��ت��ه��دف��ات روؤي����ة االإم������ارات 
ودف����ع م�����س��رية ال��ت��ن��م��ي��ة امل�����س��ت��دام��ة يف 
الدولة.« وتناولت الور�سة �سرح تفا�سيل 
ذلك  يف  مب��ا  تطبيقه  واآل���ي���ات  ال��ق��ان��ون 
التعريف باخت�سا�سات الوزير والوزارة، 
واالإج����������راءات امل��ن��ظ��م��ة ل��ف��ت��ح واإغ�����اق 
الدولة،  داخ����ل  امل�����س��رف��ي��ة  احل�����س��اب��ات 
داخل  فتحها  امل�سموح  احل�سابات  واأن��واع 

•• الظفرة -الفجر:

التابعة  الظفرة  بلدية منطقة  اأجنزت 
بالتعاون  وال��ن��ق��ل  ال��ب��ل��دي��ات  ل���دائ���رة 
م�سروع  لا�ستثمار  املارينا  املطور  مع 
اجلديد  امل�����رك�����زي  ال�������س���وق  ت���ط���وي���ر 
مب��دي��ن��ة زاي����د ح��ي��ث مت االن��ت��ه��اء من 
ن�سبة %100 من االن�ساءات واملباين 
اجلديد  ال�سوق  مبنى  )بناء  اجلديدة 
100 حمل  وال��ذي يحتوي على ع��دد 
�سوق  م��ب��ن��ى  اىل  ب���االإ����س���اف���ة  جت�����اري 
وجاري  واال�سماك(  واللحوم  اخل�سار 
ال�سوق  مبنى  تطوير  اعمال  يف  البدء 
ال���ق���دمي ح��ي��ث ���س��ي��ت��ك��ون م���ن حمات 
ومنطقة  للمطاعم  ومنطقة  جت��اري��ة 

لاأطفال. 
ويهدف امل�سروع اإىل ت�سجيع اال�ستثمار 
وال�سراكة مع القطاع اخلا�س وحتقيق 
م��ت��ط��ل��ب��ات وح���اج���ات امل��ج��ت��م��ع وزي����ادة 
الت�سوق  لن�ساط  املنطقة  اح��ت��ي��اج��ات 
التطور  م���ع  ي��ت��واف��ق  وال���رتف���ي���ه مب���ا 
الظفرة  الذي ت�سهده منطقة  ال�سامل 
قيادتنا  ودع��م  توجيهات  من  انطاقاً 
للرتويج  اأي�������س���اً  وي���ه���دف  ال��ر���س��ي��دة. 

امل�ستثمرين  جل��ذب  ال��ع��ق��ارات  لقطاع 
من خال التحفيز وتوفري االمتيازات 

والت�سهيات للم�ستثمرين. 
دائرة  روؤية  مع  امل�سروع متا�سياً  وياأتي 
تعزيز  اإىل  الرامية  والنقل  البلديات 
املتكامل  وال��ن��ق��ل  ال��ع��م��راين  التطوير 
لتعزيز جودة احلياة، وتنظيم وتطوير 
ب�سكل  والنقل  العمراين  النمو  واإدارة 
توفري  خ��ال  م��ن  وم�����س��ت��دام  متكامل 
رائدة  وخ��دم��ات  وم��راف��ق  حتتية  بنية 
املجتمع.  و����س���ع���ادة  ل��رف��اه��ي��ة  وذك���ي���ة 
وت�سعى حكومتنا الر�سيدة اإىل توظيف 
وتتبنى  وم�����وارده�����ا  االإم��������ارة  ث������روات 
خطط التحول لتعزيز وتنويع اقت�ساد 
االإم��ارة االأمر الذي يعزز التعاون بني 
واخل���ا����س ويدعم  ال���ع���ام  ال��ق��ط��اع��ني 
لاقت�ساد  امل�����س��ت��دام  ال��ن��م��و  ا���س��ت��م��رار 
جلميع  ك��ربى  منافع  وحتقيق  املحلي 

االأطراف ذات العاقة.
وي��ت��ك��ون امل�����س��روع م���ن ط��اب��ق��ني حيث 
ماركت  هايرب  االأر���س��ي  الطابق  ي�سم 
وحمات  بالتجزئة  للبيع  وحم���ات 
وي�سم  ع�����ام�����ة.  ورده�����������ات  جت�����اري�����ة 
وحم����ات  م���ط���اع���م  االأول  ال���ط���اب���ق 

باالإ�سافة  واأك�����س��اك،  بالتجزئة  البيع 
وحمات  اأط��ف��ال  األ��ع��اب  منطقة  اإىل 
العامة  وال����رده����ات  ���س��ح��ي��ة  وم���راف���ق 
�سينما،  وق����اع����ة  ان���ت���ظ���ار،  وم��ن��ط��ق��ة 
وق��اع��ات م��ت��ع��ددة االأغ���را����س. ويتميز 

اجلودة  عنا�سر  من  بالعديد  امل�سروع 
املنطقة  يف  امل��ك��ان  روح  على  كاحلفاظ 
وا�ستخدام  ال���ع���ام.  ال���رتاث���ي  وال�����س��ك��ل 
ال��ب��ي��ئ��ة العامة  امل����واد امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى 
باالأذواق  املعرفة  وكذلك  واال�ستدامة، 

التوقيع  ال��دول��ة، و���س��اح��ي��ات وح���دود 
ع��ل��ى امل��ع��ام��ات امل�����س��رف��ي��ة، و���س��ب��ل فتح 
اإ�سافة  اخل��ا���س��ة،  امل�سرفية  احل�سابات 
حال  يف  املتبعة  اخل��ط��وات  تو�سيح  اإىل 
اإلغاء اأو اإعادة هيكلة اأي من الوزارات اأو 
اجلهات االحتادية، ومفهوم الت�سهيات 
جانب  اإىل  البنكية،  والت�سويات  املالية، 
يتعلق  فيما  ال�����وزارة  متطلبات  ع��ر���س 
للجهات  امل�����س��رف��ي��ة  احل�����س��اب��ات  ب��ف��ت��ح 
االحت����ادي����ة، وب��ع�����س االأح���ك���ام االأخ����رى 
املتعلقة بالقرار. كما مت يف نهاية ور�سة 
ا�ستف�سارات  ك��اف��ة  على  االإج��اب��ة  العمل 

واأ�سئلة احلا�سرين.

وحتر�س  وت��ل��ب��ي��ت��ه��ا.  واالح���ت���ي���اج���ات 
تقدمي  ع��ل��ى  ال��ظ��ف��رة  منطقة  ب��ل��دي��ة 
كافة الت�سهيات والدعم وتذليل كافة 
ال�����س��ع��وب��ات وال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي تواجه 

امل�ستثمرين ورجال االأعمال.

اأبوظبي للتنمية يبحث تعزيز التعاون مع تركمان�صتان

عمومية اإعمار العقارية جتيز توزيع اأرباح مرحلية ن�صف اأو ربع �صنوية
•• دبي -وام:

�سادقت اجلمعية العمومية ل�سركة اإعمار العقارية خال اجتماعها الذي عقد اأم�س االأول على تعديل املادة 57 
من النظام االأ�سا�سي لل�سركة، وذلك باإ�سافة بند جديد يجيز توزيع اأرباح مرحلية على اأ�سا�س ن�سف �سنوي اأو ربع 
�سنوي. واأكدت ال�سركة - يف بيان ن�سر على املوقع االإلكرتوين ل�سوق دبي املايل - اأن جمعيتها العمومية وافقت خال 
االجتماع على تقرير جمل�س االإدارة عن ن�ساط ال�سركة ومركزها املايل وتقرير مدققي احل�سابات والبيانات املالية 
املوحدة عن ال�سنة املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2019 ومكافاأة اأع�ساء جمل�س االإدارة غري التنفيذيني عن ال�سنة 
املالية املنتهية عن العام املا�سي. كما جرى خال االجتماع اإبراء ذمة اأع�ساء جمل�س االإدارة عن ال�سنة املالية املنتهية 

يف 31 دي�سمرب 2019 واإبراء ذمة مدققي احل�سابات عن ال�سنة املالية املنتهية.

ا�سرف  ب���ال  امل��دع��و /  ف��ق��د 

باك�ستان   ، ا�����س����رف  حم���م���د 

�سفره ج�������واز   -  اجل��ن�����س��ي��ة 

رقم )NJ1846391( من 

يجده عليه االت�سال بتليفون 

رقم:0547718877   

فقدان جواز �صفر
زاه��������ر اهلل   / امل�����دع�����و  ف���ق���د 
باك�ستان   ، ع����ب����داهلل  خ������ان 
�سفره ج�������واز   -  اجل��ن�����س��ي��ة 
 )4101043UD( رق���م 
م���������������ن ي�������������ج�������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
االت�������������������س���������ال ب����ت����ل����ي����ف����ون 

رقم:0547718877   

فقدان جواز �صفر
علم  ج������ان   / امل�����دع�����و  ف���ق���د 
باك�ستان   ، خ����ان  ا���س��م��اع��ي��ل 
�سفره ج�������واز   -  اجل��ن�����س��ي��ة 

 )1754812CK( رق���م 
م���������������ن ي�������������ج�������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
االت�������������������س���������ال ب����ت����ل����ي����ف����ون 

رقم:0509829532   

فقدان جواز �صفر
عثمان  العقيد   / املدعو  فقد 
ال�������س���ودان   ، ال���ع���و����س  ع���ل���ي 
�سفره ج�������واز   -  اجل��ن�����س��ي��ة 

 )P03764979( رق�����م 
اىل  ت�سليمه  عليه  يجده  من 
اأقرب  او  ال�سودانية  ال�سفارة 

مركز �سرطة   

فقدان جواز �صفر
ف��ق��د امل��دع��و / حم��م��د �سليم 
احمد جابيد علي ، بنغاد�س 
�سفره ج�������واز   -  اجل��ن�����س��ي��ة 
 )BH0864503( رق���م 
اىل  ت�سليمه  عليه  يجده  من 
اأق���رب  ���س��ف��ارة ب��ن��غ��اد���س او 

مركز �سرطة   

فقدان جواز �صفر
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بالتعاون والتني�صق بني اجتماعية واقت�صادية ال�صارقة    

�صـارقة بال كوفيد فر�صة تطوعية لتنظيم االإجراءات االإحرتازية باملراكز التجارية 

مالية املجل�س الوطني االحتادي توا�صل مناق�صة م�صروع 
قانون احتادي يف �صاأن تنظيم وحماية حقوق امللكية ال�صناعية 

•• ال�شارقة-الفجر:

فر�سة  للتطوع؛  ال�سارقة  مركز  ط��رح 
با  “�سارقة  بعنوان  ميدانية  تطوعية 
التنمية  دائ��رة  اطلقتها  والتي  كوفيد” 
اأفراد  لتنظيم  بال�سارقة،  االقت�سادية 
التجارية  امل��راك��ز  م��رت��ادي  من  املجتمع 
والت�سوق يف اإطار االإجرءات االحرتازية 
حلماية  تطبقها  يتم  ال��ت��ي  وال��وق��ائ��ي��ة 
اأفراد املجتمع يف ظل الظروف الراهنة، 
والتدابري  الوقائية  االإج���راءات  لتعزيز 
االحرتازية ملنع انت�سار فريو�س كورونا.
امليدانية؛  التطوعية  الفر�سة  وتهدف 
كوفيد”  ب���ا  “ال�سارقة  حت��م��ل  ال��ت��ي 
للو�سول اإىل املراكز التجارية والت�سوق 
ال�سارقة  باإمارة  الكربى  البيع  ومنافذ 
ل���ت���ن���ظ���ي���م االإج���������������راءات االح������رتازي������ة 
والتباعد اجل�سدي بني اجلمهور خال 
ن�سر  وك��ذل��ك   امل�ساهمة   الت�سوق  ف��رتة 

الوعي لدى اجلمهور عن كوفيد 19
اإدارة  م��دي��ر  احل���م���ادي؛  ح�سة  وق��ال��ت 
التاحم املجتمعي بالدائرة؛ ن�سعى اإىل 
عرب  وت�سجيلهم  املتطوعني  ا�ستقطاب 
من�سة مركز ال�سارقة للتطوع يف خمتلف 

وتوحيد  امل���وؤ����س�������س���ات  ب����ني  ال��ت��ك��ام��ل��ي 
امل��ج��ت��م��ع وحماية  خ��دم��ة  ج��ه��وده��م يف 
مع  التعاون  اأن  اإىل  م�سرية  �سامتهم؛ 
اأطلقت  دائرة التنمية االقت�سادية التي 
هذا  ج��ه  اأو  اأح���د  التطوعية،  الفر�سة 
ال���ت���ع���اون ال��ت��ك��ام��ل��ي م���ع ال���ع���دي���د من 

اجلهات.
واأ�سارت مدير اإدارة التاحم املجتمعي؛ 
اإىل اأن املتطوعني امل�ساركني يف الفر�سة؛ 
باملعلومات  وت��زوي��ده��م  ت��دري��ب��ه��م  ي��ت��م 
وطرق  ال��ازم��ة  والتوعوية  االإر���س��ادي��ة 
انت�سار  م���ن  ال��وق��اي��ة واحل��م��اي��ة  ���س��ب��ل 
بكيفية  تدربهم  على  ع��اوة  الفريو�س، 
امل�سافة  ت��رك  باأهمية  املت�سوقني  اإر���س��اد 
اأثناء  اجل���م���ه���ور  اأف�������راد  ب���ني  امل����ح����ددة 

الت�سوق.
املجتمعي؛  التاحم  اإدارة  مدير  ودع��ت 
وامل�ساركة  التفاعل  اإىل  املجتمع  اأف���راد 
مل�ساعدة  ال���ت���ط���وع���ي���ة  ال���ف���ر����س���ة  يف 
الوطن يف  لنداء خدمة  تلبية  املجتمع؛ 
مركز  اأن  اإىل  م�سرية  االأوق����ات،  جميع 
اأفراد  جميع  ي�ستقبل  للتطوع  ال�سارقة 
املجتمع الراغبني بامل�ساركة يف الفر�س 
ال��ت��ط��وع��ي��ة ع���رب امل���وق���ع االإل����ك����رتوين 

الفر�س التطوعية املعنية بحماية افراد 
امل��ج��ت��م��ع م���ن ع����دوى ان��ت�����س��ار فريو�س 
كورونا، حيث هناك الفر�س التطوعية 
اأفراد املجتمع  وامليدانية متكن خمتلف 

للم�ساركة فيها.
�سعار  حتمل  ال��ت��ي  الفر�سة  ه��ذه  وت��ع��د 
ا�ستقطاب  اإىل  كوفيد”   ب��ا  “�سارقة 
على  وت���وزي���ع���ه���م  م��ت��ط��وع��اً   70 ن��ح��و 
امل���راك���ز ال��ت��ج��اري��ة وم��ن��اف��ذ ب��ي��ع امل���واد 
للدور  تعزيزاً  ياأتي  بال�سارقة،  الغذائية 

ال�سارقة  مركز  دور  اأن  علماً  ل��ل��دائ��رة. 
الفر�س  دوره يف طرح  يكمن  ؛  للتطوع 
املوؤ�س�سات  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون  ال��ت��ط��وع��ي��ة 
وا�ستقطاب  واالأه����ل����ي����ة،  احل���ك���وم���ي���ة 
وامل�ساركة  الفر�س  لتنفيذ  املتطوعني 

فيها.

جهود تكاملية حلماية املجتمع..
من جانبه �سرح عبدالعزيز عمر املدفع، 
احلكومي  االت�����س��ال  اإدارة  م��دي��ر  ن��ائ��ب 

بال�سارقة؛  االقت�سادية  التنمية  بدائرة 
ج��اءت ه��ذه امل��ب��ادرة من منطلق حر�س 
ال�سيا�سات  ت��ط��ب��ي��ق  ع���ل���ى  ال������دائ������رة 
االحرتازية والوقائية على جميع اأفراد 
املجتمع من مرتادي املن�ساآت االقت�سادية 
يف ظل جائحة كورونا، من خال اإطاق 
امليدانية  ال��ت��ط��وع��ي��ة  ال��ف��ر���س��ة  ه����ذه 
“�سارقة با كوفيد 19” بالتعاون مع 
دائرة اخلدمات االجتماعية عرب مركز 
ال�سارقة للتطوع الذي يعهد اإليه تنظيم 

االأعمال التطوعية.
واأ�ساد املدفع؛ بالدور املحوري وامل�ساهمة 
اخلدمات  دائ��رة  بها  تقوم  التي  البناءة 
خمتلف  يف  ب���ال�������س���ارق���ة  االج���ت���م���اع���ي���ة 
املجاالت واأكد على حر�س الدائرة على 
ت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون امل�����س��رتك م��ع خمتلف 
اجلهات احلكومية الأهميته يف االرتقاء 
التطوير  ع��م��ل��ي��ات  وت�����س��ري��ع  ب��ال��ع��م��ل، 

وتعزيز العمل احلكومي التكاملي.
؛  للتطوع  ال�سارقة  مركز  دور  اأن  علماً 
يكمن دوره يف طرح الفر�س التطوعية 
احلكومية  امل��وؤ���س�����س��ات  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون 
واالأهلية، وا�ستقطاب املتطوعني لتنفيذ 

الفر�س وامل�ساركة فيها.

•• ابوظبي-الفجر:

املالية  ال�����������س�����وؤون  جل���ن���ة  وا�����س����ل����ت   
للمجل�س  وال�سناعية  واالق��ت�����س��ادي��ة 
اجتماع  خ����ال  االحت��������ادي،  ال���وط���ن���ي 
�سعيد  �سعادة  برئا�سة  بعد،  عقدته عن 
م�سروع  اللجنة،  رئي�س  العابدي  را�سد 
قانون احتادي يف �ساأن تنظيم وحماية 
بح�سور  ال�����س��ن��اع��ي��ة،  امل��ل��ك��ي��ة  ح��ق��وق 
ويهدف  االق���ت�������س���اد.  وزارة  مم��ث��ل��ي 
 80 م�سروع القانون الذي يتكون من 
التطورات على  اآخر  اإىل مواكبة  مادة، 
م�ستوى حقوق امللكية ال�سناعية ومبا 
اإطار  ال��دول��ة يف  ال��ت��زام��ات  يتوائم م��ع 
الفكرية  للملكية  ال��دول��ي��ة  امل��ن��ظ��م��ة 

ومنظمة التجارة العاملية.
�سعادة  ع�سويتها  يف  ال��ل��ج��ن��ة  وت�����س��م 
نا�سر حممد  �سلطان  م��ريه  م��ن:  ك��ل 
طارق  ود.  اللجنة،  م��ق��ررة  ال�سويدي 
وعائ�سة  الطاير،  حممد  مطر  حميد 
اأحمد  واأ���س��ام��ه  ال��ب��ريق،  ر���س��ا ح�سني 
را�سد  وع��ائ�����س��ة  ال�����س��ع��ف��ار،  ع���ب���داهلل 
عبيد  وم��روان  علي،  اآل  ليتيم  �سلطان 

علي عبيد املهريي.
وقال �سعادة �سعيد را�سد العابدي رئي�س 
اللجنة اإن اللجنة توا�سل مناق�سة بنود 
عملها  خطة  �سمن  ال��ق��ان��ون  م�����س��روع 
اجلهات  م��ع  ل��ق��اءات  عقد  ت�سمل  التي 
التقت  حيث  القانون،  مب�سروع  املعنية 
اجتماعها،  يف  االقت�ساد  وزارة  ممثلي 
حول  النظر  وجهات  تبادل  خاله  مت 
القانون،  بنود  على  اللجنة  تعديات 

االحتاد الدويل للنقل اجلوي 
 ISAGO مينح دناتا �صهادة

•• اأربيل- دبي-وام:

منح االحتاد الدويل للنقل اجلوي اياتا �سركة داناتا” �سهادة اياتا لتدقيق 
االنتهاء  بعد  وذل��ك  العراق  يف   »ISAGO« االأر�سية  العمليات  �سامة 
بنجاح من تدقيق �سامل لل�سركة وعمليات املناولة االأر�سية التي تقوم بها 

يف مطار اأربيل الدويل.
بهذا  نحتفل  اأن  “ ي�سعدنا  اأربيل  دناتا  عام  األوين جونز مدير  توم  وق��ال 
واالأم��ن من خال ح�سولنا  بال�سامة  امل�ستمر  التزامنا  املهم يف  االإجن��از 
التدريب  يف  با�ستمرار  ن�ستثمر  ونحن  املرموقة   ISAGO �سهادة  على 
العمليات  جميع  يف  امل��ه��رة  موظفينا  ون�سرك  والتكنولوجيا  والعمليات 
ويعد  العاملية  ال�سامة  معايري  اأع��ل��ى  وف��ق  لعمائنا  اخل��دم��ات  لتقدمي 
اإكمال تدقيق اياتا ال�سامل بنجاح �ساهداً على قدرتنا حتقيق اأعلى املعايري 

با�ستمرار«.
وتقدم دناتا خدمات �ساحة الطائرات ومناولة الركاب والب�سائع الأكر من 
اأكر من  العراق من  ال�سركة يف  اأربيل ويتاألف فريق  ناقلة جوية يف   40
300 موظف من ذوي املهارات العالية �ساعدوا 1.8 مليون م�سافر وكفلوا 

عمليات �سل�سة واآمنة ل�10000 رحلة طريان يف عام 2019.
 »ISAGO« االأر���س��ي��ة  العمليات  �سامة  لتدقيق  اي��ات��ا  “�سهادة  وت��ع��د 
برنامج تدقيق ل�سركات املناولة االأر�سية التي تخدم �سركات الطريان يف 
املطارات ويغطي الربنامج جماالت التنظيم واالإدارة والتحكم يف احلمولة 
ومناولة الركاب واالأمتعة ومناولة الطائرات وحتميلها وحركة الطائرات 
االأر�سية كما يقدم الربنامج مزايا ل�سركات الطريان ومقدمي اخلدمات 

االأر�سية وال�سلطات التنظيمية وكذلك �سلطات املطارات.

�صراكة بني االحتاد للطيان وميديكو�س 
الإطالق اأداة رقمية لتقييم خماطر كورونا

•• اأبوظبي -وام:

اأعلنت االحتاد للطريان عن اإبرام �سراكة مع ميديكو�س للذكاء اال�سطناعي، 
املتخ�س�سة يف تقنيات الرعاية ال�سحية والتي تتخذ من النم�سا مقراً لها، 
بهدف اإطاق اأداة لتقييم املخاطر املتعلقة بفريو�س كورونا امل�ستجد، مبا 

ي�ساعد �سيوف ال�سركة على اتخاذ قرارات واعية حول ال�سفر.
و�سوف تعمل اأداة تقييم املخاطر، التي تعتمد على تقنيات �سركة ميديكو�س 
احتمال  تقييم  اأث��ن��اء  االحت���اد  �سيوف  اإر���س��اد  على  اال�سطناعي،  للذكاء 
التعر�س لاإ�سابة بفريو�س كورونا امل�ستجد، وذلك من خال االإجابة على 
22 �سوؤااًل.. وي�ستغرق التقييم اأقل من خم�س دقائق وي�ستند اإىل توجيهات 

منظمة ال�سحة العاملية التي يتم حتديثها يومياً.
احتمالية  على  ال�سيوف  يطلع  ���س��وف  امل��خ��اط��ر،  تقييم  اأداة  خ��ال  وم��ن 
من  متكنهم  التي  والتو�سيات  االإ���س��ع��ارات  جانب  اإىل  بالعدوى  اإ�سابتهم 

اتخاذ قرارات واعية حول ال�سفر.
االحتاد  يف  الرقمية  للعمليات  التنفيذي  الرئي�س  م��ي��ري،  ف��ران��ك  وق���ال 
العوامل  ت��دخ��ان ���س��م��ن  ال�����س��ح��ة وال�����س��ام��ة  اأن  “ ن����درك  ل��ل��ط��ريان: 
نلتزم  ونحن  ل�سيوفنا  بالن�سبة  ال�سفر  ق���رارات  يف  توؤثر  التي  الرئي�سية 
ب�سمان �سامتهم وراحة بالهم عندما يختارون ال�سفر على منت االحتاد 
التنفيذي  الرئي�س  احلكيم،  باهر  الدكتور  ق��ال  جانبه  م��ن  للطريان”. 
للطريان  االحت��اد  بدعم  “نفخر  اال�سطناعي:  للذكاء  ميديكو�س  ل�سركة 
يف جهودها ل�سمان �سامة امل�سافرين والطاقم اجلوي مع البدء يف عودة 
احلياة اإىل طبيعتها.. و�سعينا منذ بداية االأزمة اإىل توفري اأدوات التقييم 
واملراقبة، واالآن مع البدء يف عملية التحول، فقد تطورت جهودنا مل�ساعدة 

�سركائنا من اأجل العودة اإىل حياتهم اليومية بطريقة اآمنة«.
وماحظات اللجنة على بع�س بنوده.

اأي�سا االطاع  اأنه مت  �سعادته  واأ�ساف 
دعم  يف  االق��ت�����س��اد  وزارة  ج��ه��ود  ع��ل��ى 
واإج��������راءات حماية  ال�����س��ن��اع��ة  ق��ط��اع 
الدولة،  يف  ال�سناعية  امللكية  ح��ق��وق 
وم���ا ت��ق��وم ب���ه ال������وزارة م���ن اإج������راءات 
حقوق  جت���اوز  اأو  غ�����س  الأي  للت�سدي 
اإىل  �سعادته  م�سرياً  ال�سناعية،  امللكية 
با�ستفا�سة  ردوا  ال������وزارة  مم��ث��ل��ي  اأن 
اللجنة  اأع�ساء  �سعادة  ت�����س��اوؤالت  على 
حول العديد من االأمور التي ت�سب يف 

�سالح دعم ال�سناعة الوطنية.  

  واأ�سار �سعادته اإىل اأنه نظراً للتطورات 
ال���ع���ل���م���ي���ة وال�����دول�����ي�����ة ال����ت����ي ط������راأت 
ع��ل��ى م�����س��ت��وى ح��م��اي��ة ح��ق��وق امللكية 
م��ن��ط��ل��ق احلر�س  وم����ن  ال�����س��ن��اع��ي��ة، 
ودعم  العلمية  التطورات  مواكبة  على 
امل��ع��رف��ة واالب��ت��ك��ار يف ال���دول���ة، ارت����اأت 
قانون  م�������س���روع  اق�������رتاح  احل���ك���وم���ة 
احتادي يف �ساأن تنظيم وحماية حقوق 

امللكية ال�سناعية.
ويت�سمن م�سروع قانون احتادي يف �ساأن 
تنظيم وحماية حقوق امللكية ال�سناعية 
بح�سب املذكرة االي�ساحية )8( اأبواب 

تناولت  م�����ادة،   )80( ع��ل��ى  م��ق�����س��م��ًة 
والعبارات  الكلمات  لبع�س  تعريفات 
ال���������واردة ���س��م��ن م�������س���روع ال���ق���ان���ون، 
باالإ�سافة اإىل نطاق �سريانه، واالأحكام 
و�سهادة  االخ�������رتاع  ب������رباءة  امل��ت��ع��ل��ق��ة 
االإجبارية،  وب��ال��رتاخ��ي�����س  امل��ن��ف��ع��ة، 
وبالتخلي عن براءة االخرتاع اأو �سهادة 
واالأحكام  منها،  ك��ل  وح���االت  املنفعة، 
املتعلقة بطلب براءة االخرتاع الدويل، 
ال�سناعية،  ب��ال��ت�����س��ام��ي��م  وامل��ت��ع��ل��ق��ة 
واالأحكام  ال��ت��ع��اق��دي��ة،  وال��رتاخ��ي�����س 
التخطيطية  بالت�سميمات  املتعلقة 

غري  وباملعلومات  املتكاملة،  ل��ل��دوائ��ر 
بالتعوي�س  وباملطالبة  عنها،  املف�سح 
الوقائية  وال����ت����داب����ري  ال�������س���رر  ع����ن 

والعقوبات.
القانون،  م�����س��روع  ب��ن��ود  ت��ن��اول��ت  ك��م��ا 
امل��ت��ع��ل��ق��ة ببع�س  االأح���ك���ام اخل��ت��ام��ي��ة 
موظفي  ع���ل���ى  امل����ح����ظ����ورة  االأع�����م�����ال 
ال�������وزارة، وت�����س��ك��ي��ل جل��ن��ة ال��ف�����س��ل يف 
ال��ت��ظ��ل��م��ات واالع����رتا�����س����ات، واإل���غ���اء 
والر�سوم  للقانون،  املخالفة  االأح��ك��ام 
الازمة لتنفيذ هذا القانون، واإ�سدار 
املنفذة  والقرارات  التنفيذية  الائحة 
باللوائح  العمل  وا���س��ت��م��رار  ل��ل��ق��ان��ون، 
للقانون  تنفيذاً  ال�����س��ادرة  وال���ق���رارات 
يحل  م���ا  ����س���دور  ح���ني  اإىل  ال�����س��اب��ق 
القانون  ن�سر  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة  حملها، 
العمل  وت��اري��خ  الر�سمية  اجل��ري��دة  يف 

باأحكامه.
املالية  ال�����������س�����وؤون  جل���ن���ة  وت���خ���ت�������س 
بدرا�سة  وال�����س��ن��اع��ي  واالق���ت�������س���ادي���ة 
واملو�سوعات  ال���ق���وان���ني  م�����س��روع��ات 
ال���ع���ام���ة واالت����ف����اق����ي����ات وامل����ع����اه����دات 
الدولية ذات ال�سلة وال�سيا�سات املالية، 
وال�������س���ي���ا����س���ات واخل����ط����ط وال����ربام����ج 
وم�سروع  وال���ت���ج���اري���ة،  االق��ت�����س��ادي��ة 
واحل�سابات  للدولة،  العامة  امليزانية 
و�سوؤون  ال�سناعة،  و�سوؤون  اخلتامية، 
االإح�ساء، وما يحيله املجل�س اأو رئي�سه 
ال���راأي،  واب����داء  ل��ل��درا���س��ة  اللجنة  اإىل 
وغ���ري ذل���ك م��ن امل�����س��ائ��ل ال��ت��ي تدخل 
املعنية بعمل  ال��وزارات  يف اخت�سا�سات 

اللجنة.

احلدث االفرتا�صي ل�صوق ال�صفر العربي يحقق جناحًا الفتًا با�صتقطاب نحو 12,000 زائر
•• دبي-الفجر: 

االفرتا�سي  احل�����دث  م���ن  االأوىل  ال��ن�����س��خ��ة  ح��ق��ق��ت 
ثاثة  م��دار  على  اأقيمت  التي  العربي،  ال�سفر  ل�سوق 
جناحاً  يونيو،  �سهر  م��ن  الثالث  حتى  االأول  م��ن  اأي���ام 
اخلرباء  الآالف  ا�ستقطابها  عرب  قوياً،  وح�سوراً  الفتاً 

واملتخ�س�سني يف �سناعة ال�سفر ال�سياحة.  
رك����ز احل�����دث ال���رق���م���ي ال�����ذي اج���ت���ذب م���ا ي���ق���رب من 
كافة  م��ن  دول��ة   140 م��ن  افرتا�سي  زائ��ر   12،000
ال�سرق  منطقة  يف  ال�سياحة  قطاع  على  العامل،  اأنحاء 
والفر�س  النا�سئة،  االجت��اه��ات  ت��ن��اول  كما  االأو����س���ط، 
والتحديات التي توؤثر ب�سكل مبا�سر على �سناعة ال�سفر 
وال�سياحة يف ظل تف�سي جائحة كوفيد-19 يف العامل، 

وغريها من املوا�سيع الرئي�سية ذات ال�سلة.
اجتماعاً   11،301 ان��ع��ق��اد  احل���دث  �سهد  امل��ج��م��ل،  يف 
%92 منها  م��ن  اأك���ر  ح���از  م�سبقاً،  ث��ن��ائ��ي��اً جم���دول 
اأ�سل  م��ن  خم�سة  اأو  اأرب��ع��ة  بلغ  متقدم  ت�سنيف  على 
االجتماعات  م��ن  �سل�سلة  ع��ق��د  مت  ك��م��ا  جن���وم.  خم�س 
الثنائية املجدولة م�سبقاً ملدة 30 دقيقة بني املحررين 
وال��ع��ار���س��ني وامل�����س��رتي��ن، و23 ج��ل�����س��ة ف��ي��دي��و عرب 

راأي  وا�ستطاع  واأجوبة  اأ�سئلة  ت�سمنت  املبا�سر،  البث 
اإىل جنب مع عرو�س تقدميية بهدف  احل�سور، جنباً 
الندوات  حققت  ع���ام،  ب�سكٍل  اجل��م��ه��ور.  تفاعل  تعزيز 
الرقمية اأكر من 24،000 م�ساهدة على مدى ثاثة 

اأيام متتالية. 
يف هذه املنا�سبة، قالت دانييل كورتي�س مديرة معر�س 
اإىل  “بالنظر  ال�سرق االأو�سط:  ال�سفر العربي يف  �سوق 
كانت  النتائج  ف��اإن  االأوىل،  للمرة  احل��دث  ه��ذا  تنظيم 
مبهرة واأكدت جمدداً ا�سرتاتيجيتنا الوا�سحة يف دعم 
اإن ال�سمة االأبرز  �سناعة ال�سفر وال�سياحة يف املنطقة. 
التي  والت�سميم  امل��رون��ة  ه��ذا احل��دث، هي  التي ميزت 

اأبداها جميع امل�ساركني لتجاوز هذه االأوقات ال�سعبة.
كما اأكد احلدث االفرتا�سي ل�سوق ال�سفر العربي على 
التزامنا الكامل بتنظيم فعالية حتمل نهجاً بّناًء وروؤية 
فر�س  ت��وف��ري  ع��ن  ف�سًا  املقبلة،  للمرحلة  اإي��ج��اب��ي��ة 

التوا�سل �سمن جمتمع ال�سياحة وال�سفر«. 
النقاط  م��ن  الكثري  ه��ن��اك  “كان  كورتي�س:  واأ���س��اف��ت 
اإليها خال  التطرق  التي مت  املهمة  واملوا�سيع  البارزة 
احلدث، بحيث ي�سعب اختيار اأو ت�سليط ال�سوء ب�سكٍل 
القول  االإن�ساف  اأخ��رى. وم��ن  حم��دد على جل�سة دون 

اأهمية وفائدة، وهو ما مل�سناه  باأن احلدث ككل كان ذو 
من خال ردود اأفعال واآراء امل�ساركني«.

كانت اأبرز اأحداث اليوم االفتتاحي، املقابلة التي اأجراها 
جون �سرتيكاند مع ال�سري تيم كارك رئي�س طريان 
الطريان،  �سناعة  يف  اخل����رباء  اأب����رز  واأح����د  االإم�����ارات 
كوفيد-19  جائحة  تاأثري  اإىل  خالها  تطرق  وال��ذي 
على قطاع الطريان، واالإجراءات التي اتخذتها ال�سركة 

ملواجهة تبعات واآثار هذه اجلائحة.  
ومن اجلل�سات البارزة التي اأقيمت خال اليوم االأول، 
جل�سة بعنوان: وكاالت ال�سفر عرب االإنرتنت والتوزيع 
املرتبط باجلوالت ال�سياحة ومناطق اجلذب يف مرحلة 
ما بعد كوفيد-19، حيث ركزت على تنامي دور وكاالت 
التعايف من  ناق�ست مرحلة  االإنرتنت، كما  ال�سفر عرب 
الرحات  منظمي  على  وت��اأث��ريه��ا  كوفيد-19  اأزم���ة 
ومناطق اجلذب ال�سياحي يف منطقة ال�سرق االأو�سط.  

اأما يف اليوم الثاين، فقد �سلط منتدى ال�سياحة ال�سينية 
ال�سوء عن كثب على الفر�س املتاحة التي يوفرها �سوق 
ال�سفر ال�سيني اخلارجي، كما ناق�س اخلطوات الواجب 
ع��ل��ى ال��وج��ه��ات وم��ع��امل اجل���ذب ال�����س��ي��اح��ي يف العامل 
وجهاتهم  ب���اأن  ال�سينيني،  ال�سياح  لطماأنة  ات��خ��اذه��ا 

ناق�س  اأي�ساً،  الثاين  اليوم  لزيارتها.  يف  اآمنة وجاهزة 
التعايف:  مرحلة  جل�سة  خ��ال  اخل��رباء  من  جمموعة 
ا�سرتاتيجية ال�سياحة للم�ستقبل ا�سرتاتيجيات التنمية 
حيث  جم��دداً،  ال�سياحة  �سناعة  تعايف  لبدء  ال�سياحية 
اأكد فيها كيث تان الرئي�س التنفيذي لهيئة ال�سياحة يف 
�سنغافورة، على الدور الذي تلعبه احلكومات يف ت�سهيل 
اخل�سراء”  “املمرات  خال  من  ال�سياحة  قطاع  تعايف 
واالت��ف��اق��ي��ات امل�سرتكة يف جم��ال ال��ط��ريان، واأ���س��ار يف 
اإجن��ازه بني �سنغافورة وال�سني  اإىل ما مت  ذات��ه  الوقت 

لو�سع معايري م�سرتكة لل�سماح بال�سفر بني البلدين.
واأق��ي��م��ت يف ال���ي���وم االأخ�����ري م���ن احل�����دث، م��ق��اب��ل��ة مع 
جوزيف فارادي الرئي�س التنفيذي ل�سركة “ويز اإير”، 
الت�سغيلية ل�سركة  اأكد فيها عزمه بدء العمليات  الذي 
الطريان االقت�سادي منخف�س التكلفة يف اأبوظبي، كما 
املوؤمتر  فيها  مبا  رقمية  ون���دوات  جل�سات  ع��دة  اأقيمت 
امل�سوؤولة،  ال�سياحة  قمة  ال�سفر،  لا�ستثمار يف  الدويل 
امل�سوؤولة،  ال�سيافة  ع��ل��ى  امل��رتت��ب��ة  كوفيد-19  اآث����ار 
باالإ�سافة اإىل تفاعل مع املوؤثرين ليكونوا جزءاً اأ�سا�سياً 
من خطط الت�سويق يف مرحلة التعايف من اأزمة كوفيد-

.19



27

املال والأعمال
الثالثاء    23   يونيو   2020  م    -   العـدد   12968  

Tuesday     23    June   2020  -  Issue No   12968

االإمارات تت�صدر املركز االأول يف دعم العمل االقت�صادي اخلليجي امل�صرتك

ي�صتمر 3 اأ�صهر مع تطبيق كافة االإجراءات االحرتازية

�صوق اجلبيل بال�صارقة يطلق الن�صخة اخلام�صة من مهرجان الرطب

�صراء موؤ�ص�صي يعيد االأخ�صر اإىل �صا�صات اأ�صواق املال االإماراتية

•• ال�شارقة-الفجر:

اأط��ل��ق ���س��وق اجل��ب��ي��ل ب��ال�����س��ارق��ة، يوم 
الن�سخة  ي����ون����ي����و،   ،18 اخل���م���ي�������س 
الذي  الرطب،  اخلام�سة من مهرجان 
حتى  اأ�سهر،   3 ملدة  فعالياته  تتوا�سل 
ال� 17 من �سبتمرب 2020، مت�سمناً 
بدولة  الرطب  لتجار  مميزة  م�ساركة 
والتمور  امل��ت��ح��دة،  ال��ع��رب��ي��ة  االإم�����ارات 
اأن���واع  ج��ان��ب  اإىل  وامل�����س��ت��وردة  املحلية 

التمور املتوفرة يف ال�سوق.

والزوار  للمت�سوقني  املهرجان  ويوفر 
ت�����س��ك��ي��ل��ة وا���س��ع��ة م���ن خم��ت��ل��ف اأن�����واع 
كالنغال،  وامل�ستوردة،  املحلية  الرطب 
واخلنيزي، والرتانا، واجلبايل وغريها 
كبرياً،  اإق���ب���ااًل  ت�سهد  وال��ت��ي  ال��ك��ث��ري، 
املت�سوقني  ج��م��ي��ع  اح��ت��ي��اج��ات  وت��ل��ب��ي 
من االأف��راد والتجار، ملا لها من قيمة 
وت��دخ��ل يف  ع��ال��ي��ة،  �سحية وغ��ذائ��ي��ة 
�سناعة الكثري من احللويات واالأكات 

ال�سعبية. 
واأكد املهند�س حامد الزرعوين، مدير 

الن�سخة  اأن  ال�سارقة،  يف  اجلبيل  �سوق 
ال���رط���ب، تنطلق  مل��ه��رج��ان  اخل��ام�����س��ة 
مب�ساركة 6 اأك�ساك، تفتح اأبوابها يومياً 
مع  اجلبيل،  �سوق  عمل  �ساعات  خال 
االجتماعي  ال��ت��ب��اع��د  ق��واع��د  تطبيق 
وكافة االإجراءات االحرتازية اخلا�سة 
منعاً  ال�������س���وق،  يف  ال���ع���ام���ة  ب��ال�����س��ح��ة 
الن��ت�����س��ار اأي���ة ع����دوى، ول��ل��ح��ف��اظ على 
ال�سوق  يقدمه  ال��ذي  املتميز  امل�ستوى 

للمتعاملني.
املهرجان هذا  اأن  ال��زرع��وين،  واأ���س��اف 

ونوعية،  متميزة  م�ساركة  ي�سهد  العام 
َكن امل�ستهلكني يف دولة االإمارات من  متمٌ
الرطب  ان���واع  خمتلف  على  احل�سول 
جانب  اإىل  تناف�سية،  باأ�سعار  والتمور 
الرائعة  الت�سكيلة  على  ال��زوار  تعريف 
ال����دول����ة، والتي  ف��ي��ه��ا  ت�����س��ت��ه��ر  ال���ت���ي 
ي��وف��ره��ا امل��ع��ر���س وف���ق اأع��ل��ى معايري 
اجلودة. ويعد مهرجان الرطب، حدثاً 
املحلي،  ال�سعيد  ع��ل��ى  مم��ي��زاً  ���س��ن��وي��اً 
ملا ت�سكله الرطب من رمز كبري  نظراً 
ع��ل��ى م���ائ���دة ال�����س��ي��اف��ة االإم���ارات���ي���ة، 

•• اأبوظبي -وام:

جن��ح��ت اأ�����س����واق امل�����ال االإم����ارات����ي����ة يف 
االإغ����اق على امل��رب��ع االأخ�����س��ر خال 
بدعم  وذلك  االأ�س���بوع  جل�سة منت�سف 
���س��راء م��وؤ���س�����س��ي نف���ذت  م��ن ع��م��ل��ي��ات 
البنوك  اأ���س��ه��م  م���ن  �س�������ريحة  ع��ل��ى 
ال�سوقية  القيمة  والعق������ار،وك�سبت 
املتداول������ة  ال�����س��������������������رك��ات  الأ�س��������هم 
خت�����ام  يف  دره�����م  م��ل��ي��ار   5.9 ن��ح��و 

التعامات.
و�سجل �سوق دبي املايل الن�ساط االأكرب 
ب���ق���ي���ادة قطاع  خ�����ال ج��ل�����س��ة ام�������س 
جمموعة �سركات اإعمار التي تعمل يف 
وال�سيافة  والتطوير  العقار  قطاعات 
وذلك بعد االنتهاء من عقد جمعياتها 
على  االإق���ب���ال  ارت��ف��ع  ح��ي��ث  العمومية 
اأ�سهمها مما دفعاه اإىل حتقيق مكا�سب 

جيدة.
وارت����ف����ع امل���وؤ����س���ر ال���ع���ام ل��ل�����س��وق اإىل 

2090 نقطة بزيادة ن�سبتها  م�ستوى 
ال�سابق  ال��ي��وم  م��ع  م��ق��ارن��ة   1.55%
ال���ع���ام ل�سوق  امل���وؤ����س���ر  اأغ���ل���ق  ..ف���ي���م���ا 
 4347 عند  املالية  ل��اأوراق  اأبوظبي 

نقطة بنمو ن�سبته 0.28%.
وتف�سيا على م�ستوى حركة االأ�سهم 
الرابحة يف �سوق دبي فقد ارتفع �سهم 
اإعمار العقارية اإىل 2.79 درهم وتبعه 
اإىل  للتطوير  اإعمار  نف�سه  االجت��اه  يف 
2.14 درهم واإعمار مولز اإىل 1.35 

درهم .
الن�ساط  ق������اد  البن��������وك  قط��������اع  ويف 
الوطني  دب���ي  االإم������ارات  بن�����ك  ���س��ه��م 
،كما  دراه���م   9 م�ستوى  اإىل  ال�ساعد 
ارتفع �سهم طريان العربية اإىل 1.20 

درهم .
اأما يف �سوق العا�سمة فقد ارتفع �سهم 
قطاع  ويف   ، دره����م   1.78 اإىل  ال����دار 
اأبوظبي  ب��ن��ك  ���س��ه��م  ���س��ع��د  ال���ب���ن���وك 
وم�سرف  دره��م   5.14 اإىل  التجاري 

درهم   3.76 اإىل  االإ�سامي  اأبوظبي 
،كما ارتفع �سهم ات�ساالت اإىل 16.86 

درهم .

فقد  ال��ت��داوالت  �سيولة  يخ�س  وفيما 
ب��ل��غ��ت ق��ي��م��ة ال�����س��ف��ق��ات امل����ربم����ة يف 
درهم  م��ل��ي��ون   330 ن��ح��و  ال�����س��وق��ني 

والرت��ب��اط��ه��ا ب���ال���رتاث امل��ح��ل��ي، حيث 
وخا�سة  مهمة  اأيقونة  النخلة  ت�سكل 
االإمارات،  لدولة  التاريخي  املوروث  يف 
تعاقبت االأجيال على زراعتها والعناية 
للدولة  الر�سيدة  القيادة  واأولتها  بها، 
بزراعة  االإرت��ق��اء  بهدف  كبرية،  عناية 
من  كجزء  تناف�سيتها  وتعزيز  النخيل 
حتى  ودول��ي��اً،  حملياً  االإقت�ساد  رواف��د 
وت�سديرها  النخيل  زراع���ة  اأ�سبحت 
االقت�ساد  رواف���د  م��ن  يتجزاأ  ال  ج���زءاً 

بالدولة.

املتداولة  االأ���س��ه��م  ع��دد  و���س��ل  فيما   ..
خال  م��ن  ن��ف��ذت  �سهم  مليون   268

4801 �سفقة.

قطاع االت�صاالت يدعم االأن�صطة االقت�صادية 
والتجارية وال�صحية بـ 19 حمفزا خالل 3 اأ�صهر

•• اأبوظبي -وام:

لعبت هيئة تنظيم االت�ساالت وبالتعاون مع امل�سغلني يف قطاع االت�ساالت 
واالأن�سطة  واالق��ت�����س��اد  والتعليم  ال�سحة  ق��ط��اع��ات  دع��م  يف  ري��ادي��ا  دورا 
نحو  اأ�سدرت  حيث  املا�سية  الثاثة  االأ�سهر  خال  االإم���ارات  يف  التجارية 
ن�ساطها،  ا�ستدامة  القطاعات على  اأ�سهمت يف حمافظة هذه  19 حمفزا، 

وهو ما عزز بدوره ا�ستمرار التنمية ال�ساملة يف الدولة.
وك���ان ال��ق��ط��اع ال�����س��ح��ي م��ن اأك���ر ال��ق��ط��اع��ات ال��ت��ي حظيت ب��دع��م هيئة 
اإت���اح���ة جم��ان��ي��ة ال��ت�����س��ف��ح اأك����ر م���ن 800 موقع  االت�������س���االت ح��ي��ث مت 
اإلكرتوين يتعلق بال�سحة والتعليم وتوفري خدمات االت�ساالت جمانا لعدد 
من املواقع اخلا�سة باحلجز ال�سحي وامل�ساركة بفاعلية يف حمات التوعية 
ال�سحية التي �سهدتها الدولة خال الفرتة من مار�س وحتى بداية يونيو 

اجلاري بح�سب ر�سد اأعدته الهيئة االحتادية للتناف�سية واالح�ساء.
االإنرتنت  بيانات  اإتاحة  اأي�سا  ال�سحي  القطاع  دعم  حمفزات  �سملت  كما 
قطاع  من�سات  تطبيقات  ا�ستخدام  عند  املتحرك  الهاتف  ع��رب  املجانية 
للم�ست�سفيات  الا�سلكية  الت�ساريح  جميع  �ساحلية  ومت��دي��د  ال�سحة 
واملراكز الطبية وتوفري حزمة من الرتددات الا�سلكية االحتياطية لدعم 

منظومة االت�ساالت الا�سلكية يف القطاع ال�سحي بالدولة.
�سركة  مع  بالتن�سيق  مت  فقد  التعليم  لقطاع  املقدم  الدعم  م�ستوى  وعلى 
“الياه �سات” لتوفري االأنرتنت جمانا عرب االأقمار ال�سناعية للطاب يف 
املناطق النائية يف اأبوظبي بهدف دعم التعليم عن بعد. كما مت اعفاء اأولياء 
اأمور طلبة اأ�سحاب الهمم واملعلمات من الر�سوم لتوظيف التطبيقات مما 

�ساهم يف دعم العملية التعليمية يف الدولة.
االت�ساالت  ق��ط��اع  يف  امل�سغلني  م��ع  بالتن�سيق  ذل���ك  ق��ب��ل  ال��ه��ي��ئ��ة  وك��ان��ت 
لي�س  التي  لاأ�سر  جمانا  املتحرك  الهاتف  ع��رب  االإن��رتن��ت  توفري  ق��ررت 
اإتاحة جمموعة من  لديها خدمات االإنرتنت املنزيل وذلك باالإ�سافة اىل 
التطبيقات ب�سكل ا�ستثنائي لدعم التعلم عن بعد. والعمل على تعزيز قدرة 
عن  والعمل  التعلم  جتربة ُ  لت�سهيل  هند�ستها  واإع���ادة  االت�ساالت  �سبكة 

بعد.
كما �سملت قائمة املحفزات التي اطلقتها هيئة تنظيم االت�ساالت بالتعاون 
اإي��ق��اف خدمات  بتعليق  اخل��دم��ات  م���زودي  ح��ث  ال��ق��ط��اع  امل�سغلني يف  م��ع 
اخلدمة  ا�ستمرارية  ل�سمان  الفواتري  دف��ع  ع��دم  ب�سبب  املتحرك  الهاتف 
لتمكني العمل والتعلم عن بعد وتوفري بيانات اإنرتنت جمانية عرب الهاتف 
املتحرك الإتاحة الفر�سة للم�ستهلكني من التوا�سل عرب برامج االت�سال 
ال�سركات  ح�سابات  جتميد  و  ر�سوم  ب��دون  االأنرتنت  عرب  واملرئي  ال�سوتي 
ال�سغرية واملتو�سطة والغري قادرة على ممار�سة اأعمالها وذلك اىل جانب 
اإدارة  مثل  اخلدمة  مل��زودي  املتحرك  الهاتف  تطبيقات  ا�ستخدام  ت�سجيع 

ح�ساب اأو دفع الفواتري.
وعلى م�ستوى دعم العمل عن بعد فقد عملت الهيئة على توفري جمموعة 
العمل عن بعد مبا يف ذلك  من اخلدمات لتمكني اجلهات احلكومية من 
واخلدمات  الفيديو  ات�سال  االجتماعات عرب  واأدوات  االفرتا�سي  التعاون 

ال�سحابية وزيادة قدرات البنية التحتية.
الت�سوق  ع��ل��ى  ال��ه��ي��ئ��ة  ف��ق��د �سجعت  ال��ت��ج��اري  ل��ل��ق��ط��اع  دع��م��ه��ا  اإط����ار  ويف 
يف  االإل��ك��رتوين  الت�سوق  تطبيقات  قائمة  بن�سر  قامت  حيث  االل��ك��رتوين 

الدولة ً لي�ستخدمها امل�ستهلكون بدال من الت�سوق التقليدي.

•• اأبوظبي-وام:

العمل  دع����م  يف  االأول  امل���رك���ز  االإم��������ارات  دول�����ة  ت��ت�����س��در 
ال�سوق  ق��رارات  وتطبيق  امل�سرتك  اخلليجي  االقت�سادي 
اخلليجية امل�سرتكة يف العديد من املجاالت اإذ تعد االأوىل 
يف عدد مواطني دول جمل�س التعاون العاملني يف القطاع 
احلكومي بالدول االأع�ساء االأخرى بعدد 4،077 �سخ�سا 

ون�سبة %42 من االإجمايل.
امل�����س��م��ول��ني من  وا���س��ت��ح��وذت ع��ل��ى امل��رك��ز االأول يف ع���دد 
مواطني دول املجل�س يف التقاعد بالدول االأع�ساء االأخرى 
بعدد 8،803 ون�سبة %60 من االإجمايل وفقا للبيانات 

ال�سادرة عن وزارة املالية.
كما ا�ستحوذت االإمارات على املركز االأول يف عدد امل�سمولني 
من مواطني دول املجل�س يف التاأمينات االجتماعية بالدول 
االأع�ساء االأخرى بعدد 4،393 ون�سبة %36 ف�سا عن 
العام  التعليم  ال��ط��اب يف  ع��دد  اإج��م��ايل  االأول يف  امل��رك��ز 
بالدول  احلكومية  املدار�س  يف  املجل�س  دول  مواطني  من 
 6،659 ب��ع��دد  االب��ت��دائ��ي��ة  للمرحلة  االأخ����رى  االأع�����س��اء 
اإىل املركز االأول يف عدد مواطني  اإ�سافة   33% وبن�سبة 
دول املجل�س املتملكني للعقارات بالدول االأع�ساء االأخرى 

بعدد تراكمي بلغ 214،413 وبن�سبة 68%.
الرتاخي�س  ع���دد  يف  االأول  امل��رك��ز  يف  االإم������ارات  وج����اءت 
االأن�سطة  مل��م��ار���س��ة  امل��ج��ل�����س  دول  مل���واط���ن���ي  امل��م��ن��وح��ة 
االق��ت�����س��ادي��ة ب��ال��دول االأع�����س��اء االأخ����رى ب��ع��دد تراكمي 
.. يف حني  االإجمايل  %47 من  وبن�سبة   27،364 بلغ 
ت�سدرت املركز االأول يف عدد امل�ساهمني من مواطني دول 
املجل�س يف ال�سركات امل�ساهمة ملواطني دول املجل�س بالدول 
 54% 192،746 وبن�سبة  االأع�ساء االأخ��رى بعدد بلغ 

من االإجمايل.
امل�سرتكة  اخلليجية  ال�سوق  حققت   – مت�سل  �سياق  ويف 
العديد من النتائج االقت�سادية امل�سرتكة يف دولة االإمارات 
متثلت يف منو الن�ساط االقت�سادي واال�ستثماري اخلليجي 
اال�ستثمارات  بلغت قيمة  االأخ��رية حيث  االآون��ة  بدولة يف 
حني  يف   .8.3% قدرها  ب��زي��ادة  دره��م  مليار   41،025
االإمارات  يف  للخليجيني  العقارية  ال�سفقات  قيمة  بلغت 

الرتاخي�س  اأع��داد  ازدادت  كما  دره��م.  مليار   1،294.2
االقت�سادية على  االأن�سطة  ملمار�سة  للخليجيني  املمنوحة 
 .. رخ�سة   27،364 لتبلغ   12% بن�سبة  الدولة  اأر���س 
اخلا�س  القطاع  يف  اخلليجيني  العاملني  ع��دد  بلغ  فيما 
اإج���م���ايل عدد  ب��ل��غ  ع��ام��ا يف ح���ني   6،344 االإم����ارات����ي 
اخلليجيني امل�ستفيدين من التقاعد يف االإمارات 8،803 
م�ستفيدين بينما بلغ اإجمايل عدد الطاب اخلليجيني يف 
التعليم العام الفني واملهني يف االإمارات 13،036 طالبا 
.. كما بلغ عدد اخلليجيني العاملني يف القطاع احلكومي 

. االإماراتي 2،008 
يف  مهما  ع��ام��ا  اخلليجي  االق��ت�����س��ادي  التكامل  وي�سكل 
م�سرية  وتعزيز  امل�ستدامة  االقت�سادية  التنمية  حتقيق 
ال��ن��م��و االق��ت�����س��ادي يف جم��ل�����س ال��ت��ع��اون ل����دول اخلليج 
العربية وذل���ك م��ن خ��ال حت��ري��ر ح��رك��ة االإن��ت��اج واإزال���ة 
االقت�سادية  ال�سيا�سات  وتن�سيق  التجارية،  العوائق  كافة 
التكامل  م��ن  متقدمة  م��راح��ل  اإىل  و���س��وال  وت��وح��ي��ده��ا 
االقت�سادي الذي يعزز قدرة اقت�ساد املنطقة على مواجهة 

التحديات العاملية.
ويف �سياق مت�سل .. تقود وزارة املالية جهود دولة االإمارات 
يف حتقيق التكامل االقت�سادي اخلليجي من خال دورها 
واملايل  االق��ت�����س��ادي  التكامل  عملية  م��راح��ل  متابعة  يف 
املوحدة ومتثيل  االقت�سادية  االتفاقية  وتنفيذ  اخلليجي 
الدولة يف جلنة التعاون املايل واالقت�سادي ومتابعة �سري 
الوزارات  وتطبيق  امل�سرتكة  اخلليجية  ال�سوق  يف  العمل 
لقرارات  الدولة  م�ستوى  على  املعنية  واجلهات  والهيئات 
املجل�س االأعلى وجلنة التعاون املايل واالقت�سادي واللجان 

ذات العاقة بال�سوق اخلليجية امل�سرتكة.
اخلليجي  ال���ت���ع���اون  جم����ال  يف  امل��ال��ي��ة  وزارة  و���س��اه��م��ت 
م�ساهمة  من���و  ن�����س��ب��ة   14.25% ب��ت��ح��ق��ي��ق  امل�������س���رتك 
يف  وال�سركات  االأف��راد  التعاون من  دول جمل�س  مواطني 
العديد  تقدمي  جانب  اإىل  االقت�سادية  باملجاالت  الدولة 
من املقرتحات �سمن اجتماعات جلنة وزراء مالية جمل�س 
املايل  ال��ت��ع��اون  – جلنة  العربية  اخلليج  ل���دول  ال��ت��ع��اون 

واالقت�سادي واللجان الفنية التابعة لها .
االتفاقية  وتنفيذ  متابعة  مبهمة  املالية  وزارة  وت�سطلع 

وتطبيق مراحل  التعاون  املوحدة يف جمل�س  االقت�سادية 
خمتلف  �سمن  اخل��ل��ي��ج��ي  االق��ت�����س��ادي  ال��ت��ك��ام��ل  عملية 
جلنة  يف  ال��دول��ة  ومتثيل  ال��دول��ة  يف  احلكومية  اجل��ه��ات 
املالية  وزارة  ت�سطلع  كما  واالق��ت�����س��ادي.  امل��ايل  ال��ت��ع��اون 
االإم����ارات يف  دور  لتعزيز  واالأن�����س��ط��ة  امل��ه��ام  م��ن  بالعديد 
اخلليجي  التعاون  جمل�س  دول  مع  االقت�سادي  التكامل 
التكامل  لتعزيز  الوطني  الفريق  ت�سكيل   ، اأهمها  وم��ن 
املايل واالقت�سادي اخلليجي الذي ي�سم 34 جهة احتادية 
وحملية، وعقد اجتماعات دورية ممثلي القطاع اخلا�س 
الندوات  وكبار رجال االأعمال وعقد وتنظيم العديد من 
ب��ال��ت��ك��ام��ل االق��ت�����س��ادي اخلليجي،  امل��ت��ع��ل��ق��ة  وامل��ن��ت��دي��ات 
تعميم  اإىل  باالإ�سافة  التعريفية يف اجلامعات،  واللقاءات 
ر�سائل اإعامية على �سبكات التوا�سل االجتماعي، واإ�سدار 
االقت�سادي  بالتكامل  للتوعية  واأف���ام  تعريفية  كتيبات 
اخلليجي، وعقد ور�سة تدريبية لتنمية مهارات وكفاءات 
االقت�سادي  ب��ال��ع��م��ل  ال���دول���ة  يف  امل��خ��ت�����س��ني  امل��وظ��ف��ني 
اخلا�سة  ال��ب��ي��ان��ات  جمع  ج��ان��ب  اإىل  امل�����س��رتك  اخلليجي 
بالتكامل االقت�سادي اخلليجي وحتليلها واإ�سدار التقرير 

االإح�سائي اخلليجيون يف االإمارات.
واأطلقت وزارة املالية يف العام 2014 نظام “جي �سي �سي 
تكامل” لي�سكل نافذة موحدة توفر للمتعاملني اخلدمات 
الدولة  وخ��ارج  داخ��ل  اخلليجي  التكامل  مبجال  املتعلقة 
ويقوم على ربط اجلهات املعنية االحتادية منها واملحلية 
ل��ل��رد على  ال��دول��ة،  ذك��ي على م�ستوى  اإل��ك��رتوين  بنظام 
التكامل  وال�سكاوى يف جمال  واال�ستف�سارات  االقرتاحات 
االقت�سادي اخلليجي. ويربط النظام 26 جهة حكومية 
اإىل اجلهات  الو�سول  يي�سر  النافذة مما  بهذه  الدولة  يف 
املعنية ملتابعة حالة املعامات، وخف�س الوقت الازم الأداء 
اأنواع  جميع  عن  دقيقة  بيانات  توفري  عن  ف�سًا  امل��ه��ام، 
ال�سكاوى واال�ستف�سارات واملقرتحات االأكر اهتماماً من 

قبل املتعاملني، وتقييم جودة اخلدمات املقدمة.
ودعماً للعمل االقت�سادي اخلليجي امل�سرتك، وافقت دولة 
االإمارات على نقل نظام “جي �سي �سي تكامل” من وزارة 
اخلليج  ل��دول  التعاون  ملجل�س  العامة  االأمانة  اإىل  املالية 
العربية، ليتم تطبيقه على امل�ستوى اخلليجي خال العام 

جل�سة  م��وؤخ��راً  نظمت  ق��د  املالية  وزارة  وك��ان��ت   .2020
اخلليجي  االق��ت�����س��ادي  التكامل  ح��ول  مبا�سرة  تعريفية 
امل�ستجدات والربامج  اآخر  األقت من خالها ال�سوء على 
اخلليجي  االقت�سادي  العمل  لتعزيز  الهادفة  وال��ق��رارات 
امل��ت��ح��دة يف هذا  العربية  االإم�����ارات  دول���ة  ودور  امل�����س��رتك 

املجال.
�سعادة  م��ن  ك��ل  قدمها  حم��اور  ثاثة  اجلل�سة  وت�سمنت 
يون�س حاجي اخلوري وكيل وزارة املالية و�سعادة خليفة بن 
�سعيد العربي االأمني العام امل�ساعد لل�سوؤون االقت�سادية 
والتنموية و جنيب ال�سام�سي مدير عام امل�سار للدرا�سات 
االقت�سادية والن�سر حيث �سم املحور االأول احلديث عن 
والقرارات  امل�سرتك  اخلليجي  االقت�سادي  العمل  م�سرية 
واللجان  ال��ت��ع��اون  ملجل�س  االأع��ل��ى  املجل�س  ع��ن  ال�����س��ادرة 
الوزارية واملحور الثاين حول دور دولة االإمارات يف تعزيز 
الثالث  وامل��ح��ور  امل�����س��رتك،  اخلليجي  االقت�سادي  العمل 
العمل االقت�سادي  وال��روؤى لتعزيز  التطلعات  حتّدث عن 

اخلليجي امل�سرتك.
ون��اق�����س ���س��ع��ادة ي��ون�����س ح��اج��ي اخل����وري خ���ال اجلل�سة 
اخلليجي  واال�ستثماري  االقت�سادي  الن�ساط  التعريفية 
يف دول��ة االإم����ارات واأب���رز اإجن���ازات ال��دول��ة يف دع��م العمل 
ال�سوء  �سعادته  واأل��ق��ى  امل�سرتك.  اخلليجي  االقت�سادي 
االتفاقية  وت��ن��ف��ي��ذ  م��ت��اب��ع��ة  يف  امل��ال��ي��ة  وزارة  دور  ع��ل��ى 
وتطبيق مراحل  التعاون  املوحدة يف جمل�س  االقت�سادية 
خمتلف  �سمن  اخل��ل��ي��ج��ي  االق��ت�����س��ادي  ال��ت��ك��ام��ل  عملية 

اجلهات احلكومية يف الدولة.
من جانبه ا�ستعر�س �سعادة خليفة العربي املزايا والفر�س 
املايل  للتعاون  امل�سرتكة  اخلليجية  ال�سوق  تقدمها  التي 
اخلليجي،  االقت�سادي  التكامل  تعزيز  يف  واالق��ت�����س��ادي 
اخلليجية  لل�سوق  االق��ت�����س��ادي��ة  النتائج  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة 

امل�سرتكة.
والروؤى  االأف��ك��ار  ال�سام�سي  جنيب  ا�ستعر�س  جهته  م��ن 
امل�ستقبلية لدول جمل�س التعاون اخلليجي، وتقييم مراحل 
التكامل االقت�سادي اخلليجي، كما ناق�س اأبرز التاأثريات 
االقت�سادية على دول جمل�س التعاون واقت�ساداتها يف ظل 

االأزمات التي مرت بها دول العامل.
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املنذر : اربيان وود كرافت - �س ذ م م 
املنذر اليه : اي�سك العاملية للمقاوالت - �س ذ م م 

تنبه املخطرة على املخطر اليهما مبوجب هذا االخطار وحثه على الوفاء بالتزاماته 
الف  و�سبعني  وت�سعة  وثاثمائة  مليون  اثنني  )فقط  دره��م   2379332.20 ب�سداد 
وثاثمائة واثنني وثاثني درهم وع�سرون فل�س( والفائدة القانونية بواقع 9% من 
وذلك  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  ال�سداد  متام  وحتى   2017/9/12 تاريخ 
حتت طائلة اتخاذ كافة االإجراءات القانونية والزامه باملبلغ املذكور باالإ�سافة للر�سوم 
وامل�سروفات الق�سائية حال اال�ستمرار يف االإمتناع عن ال�سداد وذلك جميعه خال 

مدة اأق�ساها خم�سة ايام من تاريخ اإ�ستام املخطر اليهما لهذا االإخطار قانونا. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  23  يونيو  2020 العدد 12968 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  23  يونيو  2020 العدد 12968 

العدد 12968 بتاريخ 2020/6/23
االمارات للمزادات

تنفيذ رقم 2020/4104

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�صرَا (
�صينعقد  باأنه  دبي  يف  االإيجارية  املنازعات  ف�ض  مركز  تكليف  على  وبناء  للمزادات  االمارات  تعلن 
مزاد علني على موقع االمارات للمزادات www.emiratesauction.ae وذلك يف متام ال�صاعة 
املحجوزات العائدة ملكيتها للمنفذ �صده هاي مون  لبيع   2020/06/29 االثنني  يوم  م�صاء   6:00

ديكوري�صن �ض.ذ.م.م و او�صاف املحجوزات على النحو التايل :
                                                      الو�صف    �صعر التقييم  
                                          ماكينة تقطيع اخل�صب       250،000 

التف�صل  املعلومات  من  وللمزيد  �صمان  ب�صيك  او  نقدي  بتاأمني  يتقدم  ان  باملزايدة  يرغب  من  فعلى 
التقدم  اعرتا�ض  له  من  كل  وعلى   .  www.emiratesauction.ae بزيارة املوقع االلكرتوين

باعرتا�صه معززا اإياه مبا يرره من م�صنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثلثة اأيام على االأقل .
االمارات للمزادات

مركز ف�س املنازعات اليجارية
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منوذج اإعلن الن�صرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

التميمي وم�ساركوه
بطلب انتقال ملكية العامة التجارية التالية :
املودعة بالرقم:  234551بتاريخ : 2015/05/28

امل�سجلة بالرقم :  234551بتاريخ : 2015/11/09
باإ�سم املالك :  جون�س�ون اأند جون�س�ون 

وعنوانة: وان جون�سون اأند جون�سون  بازا ، نيو برنزويك ، نيوجري�سي ،   08933 
  الواليات املتحدة  االأمريكية.   

 ا�سم املتنازل له: اليف�سكان اآي بيه  هولدينجز، ال ال �سي 
وعنوانة: 360 نورث كري�سنت  درايف، بيفريل هيلز،  كاليفورنيا 90210،  الواليات املتحدة االأمريكية.

بتاريخ:  واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:  
�صورة العلمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 16
تاري�خ انتقال امللكية: 2019/12/09      

تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل : 2020/06/02

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  23  يونيو  2020 العدد 12968 

EAT 146816

منوذج اإعلن الن�صرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

التميمي وم�ساركوه
 بطلب انتقال ملكية العامة التجارية التالية :
املودعة بالرقم:  234552بتاريخ : 2015/05/28

امل�سجلة بالرقم :  234552بتاريخ : 2015/11/09
باإ�سم املالك :  جون�س�ون اأند جون�س�ون 

وعنوانة: وان جون�سون اأند جون�سون  بازا ، نيو برنزويك ، نيوجري�سي ،   08933 
  الواليات املتحدة  االأمريكية.   

 ا�سم املتنازل له: اليف�سكان اآي بيه  هولدينجز، ال ال �سي 
وعنوانة: 360 نورث كري�سنت  درايف، بيفريل هيلز،  كاليفورنيا 90210،  الواليات املتحدة االأمريكية.

بتاريخ:  واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:  
�صورة العلمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 41
تاري�خ انتقال امللكية: 2019/12/09      

تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل : 2020/06/02   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  23  يونيو  2020 العدد 12968 

EAT 146816

منوذج اإعلن الن�صرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

التميمي وم�ساركوه
 بطلب انتقال ملكية العامة التجارية التالية :
املودعة بالرقم:   238705: بتاريخ 2015/08/16
امل�سجلة بالرقم : 238705بتاريخ : 2016/01/11

باإ�سم املالك :  جون�س�ون اأند جون�س�ون 
وعنوانة: وان جون�سون اأند جون�سون  بازا ، نيو برنزويك ، نيوجري�سي ،   08933 

  الواليات املتحدة  االأمريكية.   
 ا�سم املتنازل له: اليف�سكان اآي بيه  هولدينجز، ال ال �سي 

وعنوانة: 360 نورث كري�سنت  درايف، بيفريل هيلز،  كاليفورنيا 90210،  الواليات املتحدة االأمريكية.
بتاريخ:  واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:  
�صورة العلمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 10
تاري�خ انتقال امللكية: 2019/12/09      

  تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل : 2020/06/02   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  23  يونيو  2020 العدد 12968 

EAT 146816

منوذج اإعلن الن�صرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

التميمي وم�ساركوه
 بطلب انتقال ملكية العامة التجارية التالية :
املودعة بالرقم:  239015بتاريخ : 2015/08/20

امل�سجلة بالرقم : 239015بتاريخ : 2016/01/11
باإ�سم املالك :  جون�س�ون اأند جون�س�ون 

وعنوانة: وان جون�سون اأند جون�سون  بازا ، نيو برنزويك ، نيوجري�سي ،   08933 ،
 الواليات املتحدة  االأمريكية.   

 ا�سم املتنازل له: اليف�سكان اآي بيه  هولدينجز، ال ال �سي 
وعنوانة: 360 نورث كري�سنت  درايف، بيفريل هيلز،  كاليفورنيا 90210،  الواليات املتحدة االأمريكية.

بتاريخ:  واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:  
�صورة العلمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 5
تاري�خ انتقال امللكية: 2019/12/09      

تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل : 2020/06/02  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  23  يونيو  2020 العدد 12968 

EAT 146816

منوذج اإعلن الن�صرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

التميمي وم�ساركوه
 بطلب انتقال ملكية العامة التجارية التالية :
املودعة بالرقم:   247745: بتاريخ 2016/01/31
امل�سجلة بالرقم : 247745بتاريخ : 2016/09/04

باإ�سم املالك :  جون�س�ون اأند جون�س�ون 
وعنوانة: وان جون�سون اأند جون�سون  بازا ، نيو برنزويك ، نيوجري�سي ،   08933 

  الواليات املتحدة  االأمريكية.   
 ا�سم املتنازل له: اليف�سكان اآي بيه  هولدينجز، ال ال �سي 

وعنوانة: 360 نورث كري�سنت  درايف، بيفريل هيلز،  كاليفورنيا 90210،  الواليات املتحدة االأمريكية.
بتاريخ:  واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:  
�صورة العلمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 10
تاري�خ انتقال امللكية: 2019/12/09      

تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل : 2020/06/02   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  23  يونيو  2020 العدد 12968 

EAT 146816

منوذج اإعلن الن�صرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

التميمي وم�ساركوه
 بطلب انتقال ملكية العامة التجارية التالية :

املودعة بالرقم: 252957بتاريخ : 2016/05/02
امل�سجلة بالرقم : 252957بتاريخ : 2016/11/08

باإ�سم املالك :  جون�س�ون اأند جون�س�ون 
وعنوانة: وان جون�سون اأند جون�سون  بازا ، نيو برنزويك ، نيوجري�سي ،   08933 

  الواليات املتحدة  االأمريكية.   
 ا�سم املتنازل له: اليف�سكان اآي بيه  هولدينجز، ال ال �سي 

وعنوانة: 360 نورث كري�سنت  درايف، بيفريل هيلز،  كاليفورنيا 90210،  الواليات املتحدة االأمريكية.
بتاريخ:  واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:  
�صورة العلمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 10
تاري�خ انتقال امللكية: 2019/12/09      

تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل : 2020/06/02   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  23  يونيو  2020 العدد 12968 

EAT 146816

منوذج اإعلن الن�صرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

التميمي وم�ساركوه
 بطلب انتقال ملكية العامة التجارية التالية :
املودعة بالرقم:  271863بتاريخ : 2017/04/20

امل�سجلة بالرقم : 271863 بتاريخ : 2017/10/29
باإ�سم املالك :  جون�س�ون اأند جون�س�ون 

وعنوانة: وان جون�سون اأند جون�سون  بازا ، نيو برنزويك ، نيوجري�سي ،   08933 
  الواليات املتحدة  االأمريكية.   

 ا�سم املتنازل له: اليف�سكان اآي بيه  هولدينجز، ال ال �سي 
وعنوانة: 360 نورث كري�سنت  درايف، بيفريل هيلز،  كاليفورنيا 90210،  الواليات املتحدة االأمريكية.

بتاريخ:  واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:  
�صورة العلمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 5
تاري�خ انتقال امللكية: 2019/12/09      

تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل : 2020/06/02   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  23  يونيو  2020 العدد 12968 

EAT 146816

منوذج اإعلن الن�صرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

التميمي وم�ساركوه
 بطلب انتقال ملكية العامة التجارية التالية :
املودعة بالرقم:  271864بتاريخ : 2017/04/20

امل�سجلة بالرقم : 271864 بتاريخ : 2017/10/29
باإ�سم املالك :  جون�س�ون اأند جون�س�ون 

وعنوانة: وان جون�سون اأند جون�سون  بازا ، نيو برنزويك ، نيوجري�سي ،   08933 
  الواليات املتحدة  االأمريكية.   

 ا�سم املتنازل له: اليف�سكان اآي بيه  هولدينجز، ال ال �سي 
وعنوانة: 360 نورث كري�سنت  درايف، بيفريل هيلز،  كاليفورنيا 90210،  الواليات املتحدة االأمريكية.

بتاريخ:  واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:  
�صورة العلمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 9
تاري�خ انتقال امللكية: 2019/12/09      

تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل : 2020/06/02   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  23  يونيو  2020 العدد 12968 

EAT 146816

منوذج اإعلن الن�صرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

التميمي وم�ساركوه
 بطلب انتقال ملكية العامة التجارية التالية :
املودعة بالرقم:  239016بتاريخ : 2015/08/20

امل�سجلة بالرقم : 239016 بتاريخ : 2016/05/22
باإ�سم املالك :  جون�س�ون اأند جون�س�ون 

وعنوانة: وان جون�سون اأند جون�سون  بازا ، نيو برنزويك ، نيوجري�سي ،   08933
  الواليات املتحدة  االأمريكية.   

 ا�سم املتنازل له: اليف�سكان اآي بيه  هولدينجز، ال ال �سي 
وعنوانة: 360 نورث كري�سنت  درايف، بيفريل هيلز،  كاليفورنيا 90210،  الواليات املتحدة االأمريكية.

بتاريخ:  واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:  
�صورة العلمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 9
تاري�خ انتقال امللكية: 2019/12/09      

تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل : 2020/06/02   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  23  يونيو  2020 العدد 12968 

EAT 146816

منوذج اإعلن الن�صرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

التميمي وم�ساركوه
 بطلب انتقال ملكية العامة التجارية التالية :
املودعة بالرقم:  239017بتاريخ : 2015/08/20

امل�سجلة بالرقم : 239017 بتاريخ : 2016/05/22
باإ�سم املالك :  جون�س�ون اأند جون�س�ون 

وعنوانة: وان جون�سون اأند جون�سون  بازا ، نيو برنزويك ، نيوجري�سي ،   08933 
  الواليات املتحدة  االأمريكية.   

 ا�سم املتنازل له: اليف�سكان اآي بيه  هولدينجز، ال ال �سي 
وعنوانة: 360 نورث كري�سنت  درايف، بيفريل هيلز،  كاليفورنيا 90210،  الواليات املتحدة االأمريكية.

بتاريخ:  واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:  
�صورة العلمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 10
تاري�خ انتقال امللكية: 2019/12/09      

تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل : 2020/06/02   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  23  يونيو  2020 العدد 12968 

EAT 146816

منوذج اإعلن الن�صرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

التميمي وم�ساركوه
 بطلب انتقال ملكية العامة التجارية التالية :
املودعة بالرقم:  239018بتاريخ : 2015/08/20

امل�سجلة بالرقم : 239018 بتاريخ : 2016/05/22
باإ�سم املالك :  جون�س�ون اأند جون�س�ون 

وعنوانة: وان جون�سون اأند جون�سون  بازا ، نيو برنزويك ، نيوجري�سي ،   08933 
  الواليات املتحدة  االأمريكية.   

 ا�سم املتنازل له: اليف�سكان اآي بيه  هولدينجز، ال ال �سي 
وعنوانة: 360 نورث كري�سنت  درايف، بيفريل هيلز،  كاليفورنيا 90210،  الواليات املتحدة االأمريكية.

بتاريخ:  واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:  
�صورة العلمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 16
تاري�خ انتقال امللكية: 2019/12/09      

تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل : 2020/06/02   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  23  يونيو  2020 العدد 12968 

EAT 146816

منوذج اإعلن الن�صرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

التميمي وم�ساركوه
 بطلب انتقال ملكية العامة التجارية التالية :
املودعة بالرقم:  239019بتاريخ : 2015/08/20

امل�سجلة بالرقم : 239019 بتاريخ : 2016/05/22
باإ�سم املالك :  جون�س�ون اأند جون�س�ون 

وعنوانة: وان جون�سون اأند جون�سون  بازا ، نيو برنزويك ، نيوجري�سي ،   08933
  الواليات املتحدة  االأمريكية.   

 ا�سم املتنازل له: اليف�سكان اآي بيه  هولدينجز، ال ال �سي 
وعنوانة: 360 نورث كري�سنت  درايف، بيفريل هيلز،  كاليفورنيا 90210،  الواليات املتحدة االأمريكية.

بتاريخ:  واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:  
�صورة العلمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 41
تاري�خ انتقال امللكية: 2019/12/09      

تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل : 2020/06/02   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  23  يونيو  2020 العدد 12968 

EAT 146816

منوذج اإعلن الن�صرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

التميمي وم�ساركوه
 بطلب انتقال ملكية العامة التجارية التالية :
املودعة بالرقم:  271866بتاريخ : 2017/04/20

امل�سجلة بالرقم : 271866 بتاريخ : 2017/10/29
باإ�سم املالك :  جون�س�ون اأند جون�س�ون 

وعنوانة: وان جون�سون اأند جون�سون  بازا ، نيو برنزويك ، نيوجري�سي ،   08933 
 الواليات املتحدة  االأمريكية.   

 ا�سم املتنازل له: اليف�سكان اآي بيه  هولدينجز، ال ال �سي 
وعنوانة: 360 نورث كري�سنت  درايف، بيفريل هيلز،  كاليفورنيا 90210،  الواليات املتحدة االأمريكية.

بتاريخ: واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:  
�صورة العلمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 10
تاري�خ انتقال امللكية: 2019/12/09      

تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل : 2020/06/02   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  23  يونيو  2020 العدد 12968 

EAT 146816

منوذج اإعلن الن�صرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

التميمي وم�ساركوه
 بطلب انتقال ملكية العامة التجارية التالية :
املودعة بالرقم:  271867بتاريخ : 2017/04/20

امل�سجلة بالرقم : 271867 بتاريخ : 2017/10/29
باإ�سم املالك :  جون�س�ون اأند جون�س�ون 

وعنوانة: وان جون�سون اأند جون�سون  بازا ، نيو برنزويك ، نيوجري�سي ،   08933 
  الواليات املتحدة  االأمريكية.   

 ا�سم املتنازل له: اليف�سكان اآي بيه  هولدينجز، ال ال �سي 
وعنوانة: 360 نورث كري�سنت  درايف، بيفريل هيلز،  كاليفورنيا 90210،  الواليات املتحدة االأمريكية.

بتاريخ:  واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:  
�صورة العلمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 44
تاري�خ انتقال امللكية: 2019/12/09      

تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل : 2020/06/02   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  23  يونيو  2020 العدد 12968 

EAT 146816

منوذج اإعلن الن�صرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

التميمي وم�ساركوه
 بطلب انتقال ملكية العامة التجارية التالية :

املودعة بالرقم: 272199بتاريخ 2017/04/26
امل�سجلة بالرقم : 272199بتاريخ : 2017/11/20

باإ�سم املالك :  جون�س�ون اأند جون�س�ون 
وعنوانة: وان جون�سون اأند جون�سون  بازا ، نيو برنزويك ، نيوجري�سي ،   08933 

الواليات املتحدة  االأمريكية.   
 ا�سم املتنازل له: اليف�سكان اآي بيه  هولدينجز، ال ال �سي 

وعنوانة: 360 نورث كري�سنت  درايف، بيفريل هيلز،  كاليفورنيا 90210،  الواليات املتحدة االأمريكية.
بتاريخ:  واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:  
�صورة العلمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 10
تاري�خ انتقال امللكية: 2019/12/09      

تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل : 2020/06/02   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  23  يونيو  2020 العدد 12968 

EAT 146816

منوذج اإعلن الن�صرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

التميمي وم�ساركوه
 بطلب انتقال ملكية العامة التجارية التالية :

املودعة بالرقم: 280086بتاريخ 2017/09/26
امل�سجلة بالرقم : 280086بتاريخ : 2018/07/11

باإ�سم املالك :  جون�س�ون اأند جون�س�ون 
وعنوانة: وان جون�سون اأند جون�سون  بازا ، نيو برنزويك ، نيوجري�سي ،   08933 

 الواليات املتحدة  االأمريكية.   
 ا�سم املتنازل له: اليف�سكان اآي بيه  هولدينجز، ال ال �سي  

وعنوانة: 360 نورث كري�سنت  درايف، بيفريل هيلز،  كاليفورنيا 90210،  الواليات املتحدة االأمريكية.
بتاريخ:  واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:  
�صورة العلمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 10
تاري�خ انتقال امللكية: 2019/12/09      

تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل : 2020/06/02   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  23  يونيو  2020 العدد 12968 

EAT 146816

منوذج اإعلن الن�صرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

التميمي وم�ساركوه
 بطلب انتقال ملكية العامة التجارية التالية :

املودعة بالرقم: 285604بتاريخ 2018/01/08
امل�سجلة بالرقم : 285604بتاريخ : 2018/10/08

باإ�سم املالك :  جون�س�ون اأند جون�س�ون 
وعنوانة: وان جون�سون اأند جون�سون  بازا ، نيو برنزويك ، نيوجري�سي ،   08933 

 الواليات املتحدة  االأمريكية.   
 ا�سم املتنازل له: اليف�سكان اآي بيه  هولدينجز، ال ال �سي 

وعنوانة: 360 نورث كري�سنت  درايف، بيفريل هيلز،  كاليفورنيا 90210،  الواليات املتحدة االأمريكية.
بتاريخ:  واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:  
�صورة العلمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 10
تاري�خ انتقال امللكية: 2019/12/09      

تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل : 2020/06/02   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  23  يونيو  2020 العدد 12968 

EAT 146816

منوذج اإعلن الن�صرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

التميمي وم�ساركوه
 بطلب انتقال ملكية العامة التجارية التالية :

املودعة بالرقم:   56792بتاريخ 2003/10/28
امل�سجلة بالرقم : 56792بتاريخ : 2005/05/28

باإ�سم املالك :  جون�س�ون اأند جون�س�ون 
وعنوانة: وان جون�سون اأند جون�سون  بازا ، نيو برنزويك ، نيوجري�سي ،   08933 

  الواليات املتحدة  االأمريكية.   
 ا�سم املتنازل له: اليف�سكان اآي بيه  هولدينجز، ال ال �سي 

وعنوانة: 360 نورث كري�سنت  درايف، بيفريل هيلز،  كاليفورنيا 90210،  الواليات املتحدة االأمريكية.
بتاريخ:  واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:  
�صورة العلمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 5
تاري�خ انتقال امللكية: 2019/12/09      

تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل : 2020/06/02   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  23  يونيو  2020 العدد 12968 

EAT 146816

منوذج اإعلن الن�صرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

التميمي وم�ساركوه
 بطلب انتقال ملكية العامة التجارية التالية :

املودعة بالرقم:   56793: بتاريخ 2003/10/28
امل�سجلة بالرقم : 56793بتاريخ : 2004/05/31

باإ�سم املالك :  جون�س�ون اأند جون�س�ون 
وعنوانة: وان جون�سون اأند جون�سون  بازا ، نيو برنزويك ، نيوجري�سي ،   08933 

 الواليات املتحدة  االأمريكية.   
 ا�سم املتنازل له: اليف�سكان اآي بيه  هولدينجز، ال ال �سي 

وعنوانة: 360 نورث كري�سنت  درايف، بيفريل هيلز،  كاليفورنيا 90210،  الواليات املتحدة االأمريكية.
بتاريخ:  واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:  
�صورة العلمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 10
تاري�خ انتقال امللكية: 2019/12/09      

تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل : 2020/06/02   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  23  يونيو  2020 العدد 12968 

EAT 146816

منوذج اإعلن الن�صرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

التميمي وم�ساركوه
 بطلب انتقال ملكية العامة التجارية التالية :

املودعة بالرقم:   57248بتاريخ 2003/11/23
امل�سجلة بالرقم : 57248بتاريخ : 2004/06/01

باإ�سم املالك :  جون�س�ون اأند جون�س�ون 
وعنوانة: وان جون�سون اأند جون�سون  بازا ، نيو برنزويك ، نيوجري�سي ،   08933 

  الواليات املتحدة  االأمريكية.   
 ا�سم املتنازل له: اليف�سكان اآي بيه  هولدينجز، ال ال �سي 

وعنوانة: 360 نورث كري�سنت  درايف، بيفريل هيلز،  كاليفورنيا 90210،  الواليات املتحدة االأمريكية.
بتاريخ:  واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:  
�صورة العلمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 10
تاري�خ انتقال امللكية: 2019/12/09      

تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل : 2020/06/02   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  23  يونيو  2020 العدد 12968 

EAT 146816
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منوذج اإعلن الن�صرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

التميمي وم�ساركوه
 بطلب انتقال ملكية العامة التجارية التالية :

املودعة بالرقم: 62363: 2004/10/17
امل�سجلة بالرقم : 62363بتاريخ : 2006/08/15

باإ�سم املالك :  جون�س�ون اأند جون�س�ون 
وعنوانة: وان جون�سون اأند جون�سون  بازا ، نيو برنزويك ، نيوجري�سي ،   08933 

 الواليات املتحدة  االأمريكية.   
 ا�سم املتنازل له: اليف�سكان اآي بيه  هولدينجز، ال ال �سي 

وعنوانة: 360 نورث كري�سنت  درايف، بيفريل هيلز،  كاليفورنيا 90210،  الواليات املتحدة االأمريكية.
بتاريخ:  واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:  
�صورة العلمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 5
تاري�خ انتقال امللكية: 2019/12/09      

تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل : 2020/06/02   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  23  يونيو  2020 العدد 12968 

EAT 146816

منوذج اإعلن الن�صرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

التميمي وم�ساركوه
 بطلب انتقال ملكية العامة التجارية التالية :

املودعة بالرقم: 63247بتاريخ 2004/08/28
امل�سجلة بالرقم : 63247بتاريخ : 2005/04/09

باإ�سم املالك :  جون�س�ون اأند جون�س�ون 
وعنوانة: وان جون�سون اأند جون�سون  بازا ، نيو برنزويك ، نيوجري�سي ،   08933 

 الواليات املتحدة  االأمريكية.   
 ا�سم املتنازل له: اليف�سكان اآي بيه  هولدينجز، ال ال �سي 

وعنوانة: 360 نورث كري�سنت  درايف، بيفريل هيلز،  كاليفورنيا 90210،  الواليات املتحدة االأمريكية.
بتاريخ:  واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:  
�صورة العلمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 10
تاري�خ انتقال امللكية: 2019/12/09      

تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل : 2020/06/02   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  23  يونيو  2020 العدد 12968 

EAT 146816

منوذج اإعلن الن�صرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

التميمي وم�ساركوه
 بطلب انتقال ملكية العامة التجارية التالية :

املودعة بالرقم:   64213: بتاريخ 2004/10/11
امل�سجلة بالرقم : 64213بتاريخ : 2005/10/22

باإ�سم املالك :  جون�س�ون اأند جون�س�ون 
وعنوانة: وان جون�سون اأند جون�سون  بازا ، نيو برنزويك ، نيوجري�سي ،   08933 

  الواليات املتحدة  االأمريكية.   
 ا�سم املتنازل له: اليف�سكان اآي بيه  هولدينجز، ال ال �سي  

وعنوانة: 360 نورث كري�سنت  درايف، بيفريل هيلز،  كاليفورنيا 90210،  الواليات املتحدة االأمريكية.
بتاريخ:  واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:  
�صورة العلمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 1
تاري�خ انتقال امللكية: 2019/12/09      

تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل : 2020/06/02   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  23  يونيو  2020 العدد 12968 

EAT 146816

منوذج اإعلن الن�صرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

التميمي وم�ساركوه
 بطلب انتقال ملكية العامة التجارية التالية :

املودعة بالرقم: 82880بتاريخ 2006/07/16
امل�سجلة بالرقم : 82880بتاريخ : 2008/03/02

باإ�سم املالك :  جون�س�ون اأند جون�س�ون 
وعنوانة: وان جون�سون اأند جون�سون  بازا ، نيو برنزويك ، نيوجري�سي ،   08933

 الواليات املتحدة  االأمريكية.   
 ا�سم املتنازل له: اليف�سكان اآي بيه  هولدينجز، ال ال �سي 

وعنوانة: 360 نورث كري�سنت  درايف، بيفريل هيلز،  كاليفورنيا 90210،  الواليات املتحدة االأمريكية.
بتاريخ:  واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:  
�صورة العلمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 5
تاري�خ انتقال امللكية: 2019/12/09      

تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل : 2020/06/02   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  23  يونيو  2020 العدد 12968 

EAT 146816

منوذج اإعلن الن�صرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

التميمي وم�ساركوه
 بطلب انتقال ملكية العامة التجارية التالية :

املودعة بالرقم: 83956بتاريخ 2006/08/07
امل�سجلة بالرقم : 83956بتاريخ : 2007/07/24

باإ�سم املالك :  جون�س�ون اأند جون�س�ون 
وعنوانة: وان جون�سون اأند جون�سون  بازا ، نيو برنزويك ، نيوجري�سي ،   08933 

  الواليات املتحدة  االأمريكية.   
 ا�سم املتنازل له: اليف�سكان اآي بيه  هولدينجز، ال ال �سي 

وعنوانة: 360 نورث كري�سنت  درايف، بيفريل هيلز،  كاليفورنيا 90210،  الواليات املتحدة االأمريكية.
بتاريخ:  واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:   
�صورة العلمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 10
تاري�خ انتقال امللكية: 2019/12/09      

تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل : 2020/06/02   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  23  يونيو  2020 العدد 12968 

EAT 146816

منوذج اإعلن الن�صرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

التميمي وم�ساركوه
 بطلب انتقال ملكية العامة التجارية التالية :

املودعة بالرقم: 83957بتاريخ 2006/08/07
امل�سجلة بالرقم : 83957بتاريخ : 2007/07/19

باإ�سم املالك :  جون�س�ون اأند جون�س�ون 
وعنوانة: وان جون�سون اأند جون�سون  بازا ، نيو برنزويك ، نيوجري�سي ،   08933 

  الواليات املتحدة  االأمريكية.   
 ا�سم املتنازل له: اليف�سكان اآي بيه  هولدينجز، ال ال �سي 

وعنوانة: 360 نورث كري�سنت  درايف، بيفريل هيلز،  كاليفورنيا 90210،  الواليات املتحدة االأمريكية.
بتاريخ:  واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:   
�صورة العلمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 10
تاري�خ انتقال امللكية: 2019/12/09      

تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل : 2020/06/02   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  23  يونيو  2020 العدد 12968 

EAT 146816

منوذج اإعلن الن�صرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

التميمي وم�ساركوه
 بطلب انتقال ملكية العامة التجارية التالية :

املودعة بالرقم: 84250بتاريخ 2006/08/14
امل�سجلة بالرقم : 84250بتاريخ : 2007/05/29

باإ�سم املالك :  جون�س�ون اأند جون�س�ون 
وعنوانة: وان جون�سون اأند جون�سون  بازا ، نيو برنزويك ، نيوجري�سي ،   08933 

  الواليات املتحدة  االأمريكية.   
 ا�سم املتنازل له: اليف�سكان اآي بيه  هولدينجز، ال ال �سي 

وعنوانة: 360 نورث كري�سنت  درايف، بيفريل هيلز،  كاليفورنيا 90210،  الواليات املتحدة االأمريكية.
بتاريخ:  واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:  
�صورة العلمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 5
تاري�خ انتقال امللكية: 2019/12/09      

تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل : 2020/06/02   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  23  يونيو  2020 العدد 12968 

EAT 146816

منوذج اإعلن الن�صرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

التميمي وم�ساركوه
 بطلب انتقال ملكية العامة التجارية التالية :

املودعة بالرقم: 84493بتاريخ 2006/08/20
امل�سجلة بالرقم : 84493بتاريخ : 2007/05/29

باإ�سم املالك :  جون�س�ون اأند جون�س�ون 
وعنوانة: وان جون�سون اأند جون�سون  بازا ، نيو برنزويك ، نيوجري�سي ،   08933 

 الواليات املتحدة  االأمريكية.   
 ا�سم املتنازل له: اليف�سكان اآي بيه  هولدينجز، ال ال �سي 

وعنوانة: 360 نورث كري�سنت  درايف، بيفريل هيلز،  كاليفورنيا 90210،  الواليات املتحدة االأمريكية.
بتاريخ:  واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:  
�صورة العلمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 10
تاري�خ انتقال امللكية: 2019/12/09      

تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل : 2020/06/02   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  23  يونيو  2020 العدد 12968 

EAT 146816

منوذج اإعلن الن�صرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

التميمي وم�ساركوه
 بطلب انتقال ملكية العامة التجارية التالية :

املودعة بالرقم:   82882: بتاريخ 2006/07/16
امل�سجلة بالرقم : 82882بتاريخ : 2008/03/04

باإ�سم املالك :  جون�س�ون اأند جون�س�ون 
وعنوانة: وان جون�سون اأند جون�سون  بازا ، نيو برنزويك ، نيوجري�سي ،   08933 

  الواليات املتحدة  االأمريكية.   
 ا�سم املتنازل له: اليف�سكان اآي بيه  هولدينجز، ال ال �سي 

وعنوانة: 360 نورث كري�سنت  درايف، بيفريل هيلز،  كاليفورنيا 90210،  الواليات املتحدة االأمريكية.
بتاريخ:  واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:  
�صورة العلمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 5
تاري�خ انتقال امللكية: 2019/12/09      

تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل : 2020/06/02   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  23  يونيو  2020 العدد 12968 

EAT 146816

منوذج اإعلن الن�صرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

التميمي وم�ساركوه
 بطلب انتقال ملكية العامة التجارية التالية :

املودعة بالرقم:   82882: بتاريخ 2006/07/16
امل�سجلة بالرقم : 82882بتاريخ : 2008/01/13

باإ�سم املالك :  جون�س�ون اأند جون�س�ون 
وعنوانة: وان جون�سون اأند جون�سون  بازا ، نيو برنزويك ، نيوجري�سي ،   08933 

 الواليات املتحدة  االأمريكية.   
 ا�سم املتنازل له: اليف�سكان اآي بيه  هولدينجز، ال ال �سي 

وعنوانة: 360 نورث كري�سنت  درايف، بيفريل هيلز،  كاليفورنيا 90210،  الواليات املتحدة االأمريكية.
بتاريخ:  واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:  
�صورة العلمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 10
تاري�خ انتقال امللكية: 2019/12/09      

تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل : 2020/06/02   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  23  يونيو  2020 العدد 12968 

EAT 146816

منوذج اإعلن الن�صرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

التميمي وم�ساركوه
 بطلب انتقال ملكية العامة التجارية التالية :

املودعة بالرقم: 83954بتاريخ 2006/08/07
امل�سجلة بالرقم : 83954بتاريخ : 2007/07/19

باإ�سم املالك :  جون�س�ون اأند جون�س�ون 
وعنوانة: وان جون�سون اأند جون�سون  بازا ، نيو برنزويك ، نيوجري�سي ،   08933 

  الواليات املتحدة  االأمريكية.   
 ا�سم املتنازل له: اليف�سكان اآي بيه  هولدينجز، ال ال �سي 

وعنوانة: 360 نورث كري�سنت  درايف، بيفريل هيلز،  كاليفورنيا 90210،  الواليات املتحدة االأمريكية.
بتاريخ:  واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:  
�صورة العلمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 5
تاري�خ انتقال امللكية: 2019/12/09      

تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل : 2020/06/02   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  23  يونيو  2020 العدد 12968 

EAT 146816

منوذج اإعلن الن�صرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

التميمي وم�ساركوه
 بطلب انتقال ملكية العامة التجارية التالية :

املودعة بالرقم: 83955بتاريخ 2006/08/07
امل�سجلة بالرقم : 83955بتاريخ : 2007/07/19

باإ�سم املالك :  جون�س�ون اأند جون�س�ون 
وعنوانة: وان جون�سون اأند جون�سون  بازا ، نيو برنزويك ، نيوجري�سي ،   08933 

 الواليات املتحدة  االأمريكية.   
 ا�سم املتنازل له: اليف�سكان اآي بيه  هولدينجز، ال ال �سي 

وعنوانة: 360 نورث كري�سنت  درايف، بيفريل هيلز،  كاليفورنيا 90210،  الواليات املتحدة االأمريكية.
بتاريخ:  واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:  
�صورة العلمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 10
تاري�خ انتقال امللكية: 2019/12/09      

تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل : 2020/06/02   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  23  يونيو  2020 العدد 12968 

EAT 146816

منوذج اإعلن الن�صرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

التميمي وم�ساركوه
 بطلب انتقال ملكية العامة التجارية التالية :

املودعة بالرقم:   84496 بتاريخ 2006/08/20
امل�سجلة بالرقم : 84496بتاريخ : 2007/05/29

باإ�سم املالك :  جون�س�ون اأند جون�س�ون 
وعنوانة: وان جون�سون اأند جون�سون  بازا ، نيو برنزويك ، نيوجري�سي ،   08933 

  الواليات املتحدة  االأمريكية.   
 ا�سم املتنازل له: اليف�سكان اآي بيه  هولدينجز، ال ال �سي 

وعنوانة: 360 نورث كري�سنت  درايف، بيفريل هيلز،  كاليفورنيا 90210،  الواليات املتحدة االأمريكية.
بتاريخ:  واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:  
�صورة العلمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 5
تاري�خ انتقال امللكية: 2019/12/09      

تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل : 2020/06/02   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  23  يونيو  2020 العدد 12968 

EAT 146816

منوذج اإعلن الن�صرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

التميمي وم�ساركوه
 بطلب انتقال ملكية العامة التجارية التالية :

املودعة بالرقم: 84806بتاريخ 2006/08/29
امل�سجلة بالرقم : 84806بتاريخ : 2007/05/29

باإ�سم املالك :  جون�س�ون اأند جون�س�ون 
وعنوانة: وان جون�سون اأند جون�سون  بازا ، نيو برنزويك ، نيوجري�سي ،   08933 

 الواليات املتحدة  االأمريكية.   
 ا�سم املتنازل له: اليف�سكان اآي بيه  هولدينجز، ال ال �سي 

وعنوانة: 360 نورث كري�سنت  درايف، بيفريل هيلز،  كاليفورنيا 90210،  الواليات املتحدة االأمريكية.
بتاريخ:  واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:  
�صورة العلمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 5
تاري�خ انتقال امللكية: 2019/12/09      

تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل : 2020/06/02   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  23  يونيو  2020 العدد 12968 

EAT 146816

منوذج اإعلن الن�صرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

التميمي وم�ساركوه
 بطلب انتقال ملكية العامة التجارية التالية :

املودعة بالرقم:   84808بتاريخ 2006/08/29
امل�سجلة بالرقم : 84808بتاريخ : 2007/05/29

باإ�سم املالك :  جون�س�ون اأند جون�س�ون 
وعنوانة: وان جون�سون اأند جون�سون  بازا ، نيو برنزويك ، نيوجري�سي ،   08933 

 الواليات املتحدة  االأمريكية.   
 ا�سم املتنازل له: اليف�سكان اآي بيه  هولدينجز، ال ال �سي 

وعنوانة: 360 نورث كري�سنت  درايف، بيفريل هيلز،  كاليفورنيا 90210،  الواليات املتحدة االأمريكية.
بتاريخ:  واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:  
�صورة العلمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 10
تاري�خ انتقال امللكية: 2019/12/09      

تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل : 2020/06/02   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  23  يونيو  2020 العدد 12968 

EAT 146816

منوذج اإعلن الن�صرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

التميمي وم�ساركوه
 بطلب انتقال ملكية العامة التجارية التالية :

املودعة بالرقم:  85628بتاريخ : 2006/09/24
امل�سجلة بالرقم : 85628 بتاريخ : 2008/03/02

باإ�سم املالك :  جون�س�ون اأند جون�س�ون 
وعنوانة: وان جون�سون اأند جون�سون  بازا ، نيو برنزويك ، نيوجري�سي ،   08933

  الواليات املتحدة  االأمريكية.   
 ا�سم املتنازل له: اليف�سكان اآي بيه  هولدينجز، ال ال �سي 

وعنوانة: 360 نورث كري�سنت  درايف، بيفريل هيلز،  كاليفورنيا 90210،  الواليات املتحدة االأمريكية.
بتاريخ:  واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:  
�صورة العلمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 10
تاري�خ انتقال امللكية: 2019/12/09      

تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل : 2020/06/02   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  23  يونيو  2020 العدد 12968 

EAT 146816

منوذج اإعلن الن�صرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

التميمي وم�ساركوه
 بطلب انتقال ملكية العامة التجارية التالية :

املودعة بالرقم: 86679بتاريخ 2006/07/16
امل�سجلة بالرقم : 86679بتاريخ : 2008/03/02

باإ�سم املالك :  جون�س�ون اأند جون�س�ون 
وعنوانة: وان جون�سون اأند جون�سون  بازا ، نيو برنزويك ، نيوجري�سي ،   08933 

 الواليات املتحدة  االأمريكية.   
 ا�سم املتنازل له: اليف�سكان اآي بيه  هولدينجز، ال ال �سي 

وعنوانة: 360 نورث كري�سنت  درايف، بيفريل هيلز،  كاليفورنيا 90210،  الواليات املتحدة االأمريكية.
بتاريخ:  واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:  
�صورة العلمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 10
تاري�خ انتقال امللكية: 2019/12/09      

تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل : 2020/06/02   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 
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منوذج اإعلن الن�صرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

التميمي وم�ساركوه
 بطلب انتقال ملكية العامة التجارية التالية :

املودعة بالرقم:  92507بتاريخ : 2007/04/02
امل�سجلة بالرقم : 92507 بتاريخ : 2008/06/19

باإ�سم املالك :  جون�س�ون اأند جون�س�ون 
وعنوانة: وان جون�سون اأند جون�سون  بازا ، نيو برنزويك ، نيوجري�سي ،   08933 

  الواليات املتحدة  االأمريكية.   
 ا�سم املتنازل له: اليف�سكان اآي بيه  هولدينجز، ال ال �سي 

وعنوانة: 360 نورث كري�سنت  درايف، بيفريل هيلز،  كاليفورنيا 90210،  الواليات املتحدة االأمريكية.
بتاريخ:  واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:  
�صورة العلمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 10
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منوذج اإعلن الن�صرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

التميمي وم�ساركوه
 بطلب انتقال ملكية العامة التجارية التالية :

املودعة بالرقم: 92508بتاريخ 2007/04/02
امل�سجلة بالرقم : 92508بتاريخ : 2008/06/19

باإ�سم املالك :  جون�س�ون اأند جون�س�ون 
وعنوانة: وان جون�سون اأند جون�سون  بازا ، نيو برنزويك ، نيوجري�سي ،   08933 

  الواليات املتحدة  االأمريكية.   
 ا�سم املتنازل له: اليف�سكان اآي بيه  هولدينجز، ال ال �سي 

وعنوانة: 360 نورث كري�سنت  درايف، بيفريل هيلز،  كاليفورنيا 90210،  الواليات املتحدة االأمريكية.
بتاريخ:  واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:  
�صورة العلمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 10
تاري�خ انتقال امللكية: 2019/12/09      

تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل : 2020/06/02   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  23  يونيو  2020 العدد 12968 
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تختتم موؤ�س�سة ال�سارقة للفنون ومن�سة حبيبي كولكتيف الرقمية �سل�سلة عرو�سهما على االإنرتنت، 
بعر�س الفيلم الروائي الطويل “�سيدة البحر” للمخرجة ال�سعودية �سهد اأمني من اإنتاج اإميج ني�سن 

اأبوظبي وذلك م�ساء يوم اجلمعة املوافق 26 يونيو اجلاري.
فيها عر�س  �ستيم  التي  االأوىل  امل��رة  �ستكون هذه  الدولية،  املهرجانات  العديد من  م�ساركته يف  وبعد 
جل�سة  العر�س  و�سيتبع   ، الحقا  ال�سينما  �ساالت  يف  اإطاقه  قبل  مبا�سرة  البحر” للجمهور  “�سيدة 
روزين  كولكتيف  حبيبي  من�سة  وموؤ�س�سة  اأم��ني  �سهد  الفيلم  خمرجة  من  كل  فيها  ي�سارك  ح��واري��ة 

تبوين.

�سهد اأمني خمرجة وكاتبة �سيناريو �سعودية، ولدت مبدينة جدة، وهي حا�سلة على درجة البكالوريو�س 
كتابة  يف  �سهادة  وحتمل  لندن،  وي�ست  جامعة  من  ال�سينمائية  الفنية  وال��درا���س��ات  الفيديو  اإن��ت��اج  يف 
يف  عر�س  ال��ذي  ليلى«  و»نافذة  »مو�سيقانا«،  الق�سريين  الفيلمني  اأعمالها  قائمة  وت�سم  ال�سيناريو. 
»حورية  وفيلم  ال�سعودية،  اأف��ام  مهرجان  يف  فيلم  اأف�سل  بجائزة  وفاز  ال�سينمائي،  اخلليج  مهرجان 

وعني« الذي حقق ح�سورا عامليا و�سارك يف العديد من املهرجانت الدولية.
ميكن الت�سجيل حل�سور البث املبا�سر للفيلم عرب موقع »اإميج ني�س اأبوظبي« من خال الرابط التايل: 
https://imagenationabudhabi.com/webinars/scales-virtual-

screening/ وتعد “اإميج ني�سن” اإحدى ال�سركات الرائدة احلائزة على اجلوائز يف قطاع �سناعة 
املحتوى االإعامي والرتفيهي،

اآف��اق جديدة وهي متخ�س�سة يف تطوير   واكت�سبت �سمعة رائ��دة يف دفع حدود االإب��داع واالبتكار نحو 
املحتوى  م��ن  وغ��ريه��ا  الوثائقية  وال��ربام��ج  التلفزيونية  وامل�سل�سات  ال�سينمائية  االأف����ام  واإن��ت��اج 
العديد  ون��ال��ت  دويل  �سينمائي  مهرجان   400 م��ن  اأك��ر  يف  الفنية  اإنتاجاتها  الرتفيهي،وعر�ست 
االأكادميية  من  وجائزة  اأو�سكار  جائزتي  ذلك  يف  مبا  ال�سناعة  يف  املرموقة  واجلوائز  التكرميات  من 

الربيطانية لفنون االأفام والتلفزيون بافتا وجائزة اإميي .

اأطلق بينايل ال�سارقة لاأطفال - الذي ت�سرف عليه 
اأطفال ال�سارقة التابعة ملوؤ�س�سة ربع قرن ل�سناعة 
عرب  افرتا�سياً  فنياً  معر�ساً   - واملبتكرين  القادة 
موقع التوا�سل االجتماعي للبينايل ان�ستغرام@

.  scbiennial
ياأتي املعر�س حتت و�سم “ كن جزءاً من عاملهم” 
االأطفال  اأنامل  ابتكرتها  واخرتاعات  اأعمال  لبيع 
اأقيمت  وال���ت���ي  ال�����س��اد���س��ة  دورت�����ه  امل�����س��ارك��ون يف 
ال�����س��م��و ح��اك��م ال�سارقة  ب��رع��اي��ة ق��ري��ن��ة ���س��اح��ب 
�سمو ال�سيخة جواهر بنت حممد القا�سمي رئي�سة 
موؤ�س�سة ربع قرن ل�سناعة القادة واملبتكرين حتت 
مع  بالتعاون  خيالك”  بحدود  “امل�ستقبل  �سعار: 

ال�سغار«. “املخرتعون 
“الكر�سي  ه���ي  اأع���م���ال  ���س��ت��ة  امل��ع��ر���س  ي��ت�����س��م��ن 
املعجزة” وهو عبارة عن كر�سى مزود باأجنحة مت 

اخلا�سة  االحتياجات  ل��ذوي  خ�سي�ساً  اخ��رتاع��ه 
اإىل  م��ك��ان  م��ن  ب�سهولة  االن��ت��ق��ال  م��ن  ليمكنهم 
ا�ستخدامها  ميكن  للنفخ”  قابلة  “و�سادة  و  اآخ��ر 
حاجة  ويف  امل��ن��زل  خ���ارج  ال�سخ�س  ي��ك��ون  ع��ن��دم��ا 
اإىل اأخذ ق�سط من الراحة باالإ�سافة اإىل اخرتاع 
“�سندوق االخرتاع” وهو عبارة عن جهاز ي�ساعد 
اأو كلمات  اإ�ستعادة الذكريات على �سكل �سور  على 
واخرتاع “م�سد االأطفال” عبارة عن بزة ماب�س 
تفتح تلقائياً عندما تكت�سف اأن الطفل على و�سك 
ال�سقوط اأو التعر�س الأي مكروه اىل جانب “حذاء 
و  الكهرباء  توليد  ميكنه  ح���ذاء  وه��و  الر�ساقة” 
املحافظة على  و  الطاقة  ي�ساعد يف حل م�سكات 
مكن�سة  اخ��رتاع  اإىل  باالإ�سافة  االأ�سخا�س  ر�ساقة 

التلوث.
48 عمًا من  ال�  املعر�س من �سمن  اأعمال  تاأتي 

ويافعون من  اأطفال  التى قدمها  الفنية  االأعمال 
اإىل   6 العمرية من  الفئة  العامل يف  خمتلف دول 
اإىل مناذج مبدئية و  البينايل  وحولها  �سنة   18

اخرتاعات حقيقية على يد اأبرز الفنانني من داخل 
“موؤ�س�سة  اإىل  ريعها  و�سيذهب  وخارجها  الدولة 

القلب الكبري” مل�ساعدة االأطفال الاجئني .

ت��ن��اول امل���وؤمت���ر ال��ع��دي��د م��ن امل��وا���س��ي��ع ال��ه��ام��ة ال��ت��ي ل��ه��ا ع��اق��ة بالرتاث 
واالأ�سباب  املظاهر  املخطوطات:  املخطوط مثل: مو�سوع اخلطاأ يف فهر�سة 
�سيخ  ،وم��ن��ه��ج  امل��خ��ط��وط��ة  امل�����س��اح��ف  ال�سحيح يف حتقيق  امل��ن��ه��ج  و���س��م��ات   ،
اجل���ام���ع االأزه���ر)ال���ع���ا����س���ر( اأح���م���د ب���ن ع��ب��د امل��ن��ع��م ال��دم��ن��ه��وري يف كتابة 
لة بني  املخطوطات ون�سخها ، وتوثيق الن�سبة يف املخطوطات من خال ال�سِّ

ال��رتاث .وقد متثلت م�ساركة  ، وجت��ارب املحققني يف حتقيق  اال�سم والُكْنَية 
رئي�سة ق�سم  املطريي،  �سيخة عبد اهلل  االأ�ستاذة  متها  املركز يف حما�سرة قدَّ
جمعة  مركز  جهود  عن  فيها  ثت  حتدَّ العامة،  والعاقات  الوطنية  الثقافة 
اإن�ساء  املاجد للثقافة والرتاث يف احلفاظ على الرتاث االإن�ساين من خال 
ة  العامل وخا�سَّ دول  والرتميم يف عدد من  الت�سوير  العديد من خمتربات 

اأجل  املركز من  رئي�س  املاجد  بذله جمعة  ال��ذي  ، واجلهد  اإفريقيا  غ��رب  يف 
يف  وتي�سيت  مايل  يف  متبكتو  مدينة  يف  العربية  واملخطوطات  الوثائق  اإنقاذ 
االأ�ستاذة  حتدثت  املركز.كما  فيها  �سارك  التي  الدولية  وامل�ساريع  موريتانيا 
�سيخة عن اخلدمات التي يقدمها املركز للباحثني من توفري الكتب والوثائق 
واملخطوطات املهمة التي يحتاج الباحث اإليها يف درا�سته واإمكانية التوا�سل 

عقدها  التي  واالتفاقيات  وي�سر،  �سهولة  بكل  املركز  مكتبة  مع  االإل��ك��رتوين 
املركز مع عدد كبري من املوؤ�س�سات الثقافية والتعليمية حول العامل يف جمال 
اإياد  الدكتور  االأ�ستاذ  �سكر  امل��وؤمت��ر  نهاية  املخطوطات.ويف  وحفظ  ت�سوير 
ال�سامرائي، عميد كلية الرتبية يف جامعة �سامراء بالعراق، االأ�ستاذة �سيخة 

على دورها الفاعل يف اإجناح فعاليات املوؤمتر وقدم لها �سهادة �سكر وتقدير .

بتنظيم من جامعة �صامراء يف العراق

مركز جمعة املاجد ي�صارك يف املوؤمتر العلمي الدويل االفرتا�صي للرتاث

•• ال�شارقة-الفجر:

للتوا�سل  الرامية  ا�سرتاتيجيتها  اإط��ار  يف 
اأثناء  مبهاراتهن  واالرتقاء  منت�سباتها  مع 
اإجراءات  فرتة البقاء يف البيت متا�سياً مع 
“مفو�سية  ن��ظ��م��ت  اجل�������س���دي،  ال��ت��ب��اع��د 
خال  عمل  ور���س��ت��ي  ال�سارقة”  م��ر���س��دات 
�سهر يونيو اجلاري، تعلمت خالها الفتيات 
اإىل  باالإ�سافة  الكعك،  َخبز  ف��ن  اأ�سا�سيات 
على  امل��ق��درة  وتعزيز  ال���ذات،  تنمية  مبادئ 

فهم العواطف ال�سخ�سّية والتعامل معها.
تعزيز  ت�سميمهما  يف  ال��ور���س��ت��ان  وراع����ت 
و�سمان  ل��ل��م��ن��ت�����س��ب��ات  احل��ي��ات��ي��ة  امل���ه���ارات 
االإنتاجية  االأن�سطة  مع  والتفاعل  امل�ساركة 
املر�سدات  �ساعدت  كما  ُبعد(،  )ع��ن  املثمرة 
واملر�سدات  ع��ام��اً(،   16-12 العمر  )م��ن 
 18-16 العمرية  الفئة  )م��ن  املتقدمات 
الثقة بالنف�س  امل�ساركات على تعزيز  عاماً( 

واالرتقاء بالذكاء العاطفي.
ويف ور�سة العمل االأوىل التي حملت عنوان 
مع  جت��رب��ة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  ال��ت��وت  “كعكة 
خطوات  امل�ساركات  تعلمت  عبري”،  ال�سيف 
ال��ت��وت وط��ري��ق��ة خ��ب��زه��ا يف  حت�سري كيكة 
الفرن، بعد التعرف على الو�سفة وطريقة 

قبل  املطلوبة  املكونات  وم��ق��دار  التح�سري 
فيها  ���س��ارك��ن  ال��ت��ي  االف��رتا���س��ي��ة  اجلل�سة 

)عن ُبعد( من خال تطبيق “زووم«.
وحر�ست ال�سيف عبري على جمع الفتيات يف 
اأج��واء تعليمية وترفيهية يف الوقت نف�سه، 
مع  الكيك،  َخبز  اأ�سا�سيات  الفتيات  وعّلمت 
خطوة  حت�سريها  عملية  خ��ال  اإر�سادهن 
يرتكبنها  اأخ���ط���اء  اأي  وت�����س��ح��ي��ح  ب��خ��ط��وة 
عملية  من  االنتهاء  وبعد  �سل�سة،  بطريقة 

اإىل اخلطوة  ب��ه��ن  ان��ت��ق��ل��ت  ال��ك��ع��ك،  خ��ب��ز 
ت��زي��ي��ن��ه��ا بحبات  االأخ�������رية وه����ي م��رح��ل��ة 
كافة  بعدها  ح�سلت  فنية،  بطريقة  التوت 
الفن” يف  “�سارة  على  امل�ساركات  املر�سدات 

نهاية الور�سة.
بعلم  امل��ع��ن��ي��ة  ال��ث��ان��ي��ة  ال��ع��م��ل  ور����س���ة  ويف 
“تفهم  ع��ن��وان  اأق��ي��م��ت حت��ت  ال��ت��ي  النف�س 
وا�ست�سافت  عليها”  ال�سيطرة  و  امل�ساعر 
اإكلينيكي،  نف�سية  معاجلة  احلمراين،  �سّما 

، �ساركت  مرخ�سة من هيئة ال�سحة بدبي 
متقدمات  وم���ر����س���دات  م���ر����س���دات  ث���م���اين 
)14 – 18 عاماَ( من منت�سبات املفو�سية 
ُبعد(  )عن  جماعية  نف�سي  عاج  جل�سة  يف 
العاطفي”  “الذكاء  باأهمية  الوعي  لتعزيز 
وك���ي���ف مي��ك��ن ل��ل��ع��واط��ف اأن ت����رتك اأث�����راً 
�سلبياً على االإن�سان يف حال عدم معاجلتها 

بطريقة �سحّية و�سليمة.
التوازن  حتقيق  طريقة  امل�ساركات  وتعّلمت 

منها  واال����س���ت���ف���ادة  ع��واط��ف��ه��ن  اإدارة  يف 
احلياة  يف  ال���واق���ع  اأر�����س  ع��ل��ى  ل�ساحلهن 
ال��ور���س��ة ح�سلن على  خ��ت��ام  ال��ي��وم��ي��ة، ويف 
املهارات  و”�سارة  الذات”  تطوير  “�سارة 

االجتماعية«.
وج�����اءت ال��ور���س��ت��ان ���س��م��ن ب��رن��ام��ج �سهر 
من  للتاأكد  املفو�سية  اأطلقته  ال��ذي  يونيو 
ُبعد(  )ع��ن  املنت�سبات  ك��اف��ة  م��ع  ال��ت��وا���س��ل 
اأن�سطة  يف  وامل�����س��ارك��ة  ال��ت��ف��اع��ل  و���س��م��ان 
واالأم����ان يف  ال�سامة  ت��راع��ي معايري  ع��دة 
بيوتهن، ف�سًا عن �سمان موا�سلة عملية 
ودرو�س  ج��دي��دة  م��ه��ارات  واكت�ساب  التعّلم 

حياتية عملية يف جماالت خمتلفة.
ال�سارقة”  م��ر���س��دات  “مفو�سية  وت��ع��م��ل 
حاكم  ال�سمو  �ساحب  قرينة  رع��اي��ة  حت��ت 
ال�سارقة، �سمو ال�سيخة جواهر بنت حممد 
ل�سوؤون  االأع��ل��ى  املجل�س  رئي�سة  القا�سمي، 
امل�ستقبل  فتيات  اإلهام  اإىل  وتهدف  االأ�سرة، 
مواطنات  لي�سبحن  املقبلة  االأج��ي��ال  م��ن 
ت��ن��م��ي��ة بادهن  ع���ل���ى  ق��������ادرات  ع���امل���ي���ات، 
واالإ�سهام يف بناء غد اأف�سل وتطوير العامل 
ت��وف��ري من�سة منا�سبة  خ��ال  م��ن  اأج��م��ع، 
واال�ستفادة  متكنهن من تطوير مهاراتهن 

من اإمكاناتهن.

خلل ور�صتني عقدتا )عن بعد( �صمن برنامج �صهر يونيو الأن�صطة املفو�صية

بن فنيات �صناعة احللويات فن على مفهوم الذكاء العاطفي وُيجررّ منت�صبات »مر�صدات ال�صارقة« يتعررّ

ال�صارقة للفنون ومن�صة حبيبي كولكتيف تختتمان �صل�صلة عرو�صهما على االإنرتنت

بينايل ال�صارقة لالأطفال يطلق معر�صا فنيا افرتا�صيا 

•• دبي - د.حممود علياء: 

اختتم مركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث م�صاركته يف 
املوؤمتر العلمي الدويل االفرتا�صي الثاين بعنوان “تراثنا 
كلية  ِقَبِل  من  بعد  عن  َم  ُنظِّ والذي   ،“ اأعناقنا  يف  اأمانة 
الرتبية يف جامعة �صامراء بالعراق، مب�صاركة وا�صعة من 
مثل:  الدولية  والتعليمية  الثقافية  املوؤ�ص�صات  من  عدد 
يف  طيبة  وجامعة   ، م�صر  يف  العربية  املخطوطات  معهد 
 ، القرى  اأم  ،وجامعة  امل�صرية  الكتب  ودار   ، ال�صعودية 

ومركز جمعة املاجد للثقافة والرتث 
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مي �صليم ت�صتكمل 
ت�صوير )خيط حرير(

)خيط  م�سل�سل  ت�سوير  �سليم  م��ي  االأردن��ي��ة  وامل��ط��رب��ة  الفنانة  ت�ستكمل 
حرير(، مطلع يوليو املقبل، وت�سارك يف بطولته اإىل جانب الفنانة امل�سرية 
مي عز الدين، وكان يفرت�س عر�سه يف دراما رم�سان املا�سي، لكنه تاأجل 
ب�سبب انت�سار فريو�س كورونا وتعطل الت�سوير، حتى قرر املخرج اإبراهيم 
فخر ا�ستكمال ت�سوير ما تبقى من م�ساهد امل�سل�سل بعد اأن اأعد خطة وفق 

�سوابط.
وا�سار فخر، اإىل اأن امل�سل�سل يتطلب الت�سوير يف بع�س الدول، لذلك قررنا 
امل�ساهد  بتنفيذ  �سنقوم  الطريان جمددا  بعد عودة خطوط  ولكن  تاأجيله 
اخلارجية املتبقية، الأنه رف�س ا�ستبدال ت�سوير امل�ساهد اخلارجية مب�ساهد 
دول��ة طبيعتها  تقع يف  اإنها  يفرت�س  العمل  اأح���داث  الأن  اأخ��رى يف م�سر، 

خمتلفة عن م�سر.
ي�سارك يف بطولة )خيط حرير(، اإىل جانب مي عز الدين ومي �سليم، كل 
اأحمد  نيكوال معو�س، هنادي مهنى،  بدر،  �سو�سن  من حممود عبداملغني، 
ال�سريف،  والء  الطوخي،  �سفاء  �سليمان،  حممد  عثمان،  يو�سف  خليل، 
حنان �سليمان، اأحمد �سيام، يا�سمني رحمى، ون�سمة النجار، تاأليف حممد 

�سليمان عبداملالك، واإخراج اإبراهيم فخر.
بع�س  يتخلله  رومان�سي  اجتماعي  اإط��ار  يف  حرير(  )خيط  اأح���داث  ت��دور 
املهمة،  االج��ت��م��اع��ي��ة  الق�سايا  م��ن  ح���ول جم��م��وع��ة  ال��ك��وم��ي��دي��ة  امل��واق��ف 
وميثل العمل ثالث تعاون للفنانة مي عزالدين مع املوؤلف حممد �سليمان 

عبداملالك واملخرج اإبراهيم فخر.

غابت الفنانة ال�سورية ن�سرين طاف�س عن دراما رم�سان هذا العام، 
م�سري  م�سل�سل  وه��و  ال��ول��ي��د(،  ب��ن  )خ��ال��د  م�سل�سل  ت��اأج��ي��ل  بعد 
تنفيذه  �سيتم  اأن��ه  مو�سحة  )�سيرنجي(،  �سركة  اإنتاج  من  تاريخي 

قريبا بعد التعاي�س مع فريو�س )كورونا( امل�ستجد.
وقالت طاف�س ملوقع )اإرم نيوز(، اإنه بالن�سبة لها فاإنها ال تعترب جناح 
اأو ح�سور الفنان يقت�سر على �سهر رم�سان فقط، الأنه اأ�سبح هناك 
م�سل�سات تعر�س خارج رم�سان وتاقي جناحا كبريا مثل م�سل�سل 

)ختم النمر(،
 الذي �ساركت فيه مب�سر وعر�س قبل رم�سان: )احلمد هلل �سعيدة 

من  اأو  النقاد  م��ن  ���س��واء  احل��ل��وة  باأ�سدائه  و�سعيدة  بنجاحه  ج��داً 
لها  النجومية يف م�سر  اأن  �سيما  ال  واأح��ب��وه،  تابعوه  الذين  النا�س 
التي عرفتها  ال�سورية  بالدراما  نكهة وطعم خا�سان، ومع فخرها 
ال�سرق(  )ه��ول��ي��وود  ه��ي  لكن م�سر  ال��ع��رب��ي��ة،  ال��درام��ا  ك��اف��ة  على 

بالن�سبة لكل العرب(.
تكون  اأن  يفرت�س  ك��ان  اأن��ه��ا  ن�سرين  ك�سفت  املقبلة،  اأعمالها  ع��ن 
الفنان ماجد  االآخ��ر( مع  االآن يف مرحلة ت�سوير م�سل�سل )الوجه 
)كورونا(  اأزم��ة  على  التغلب  وبعد  )�سيرنجي(،  اإنتاج  من  امل�سري، 

�سيتم الت�سوير يف م�سر.

ال�سفر  ب�سبب ظروف وقف  اإنه  تاأثري كورونا يف حياتها، قالت  عن 
بع�سا،  بع�سنا  مقابلة  من  كعائلة  منعتنا  ال��دول  يف  العام  واحلظر 
ول��ك��ن بف�سل م��واق��ع ال��ت��وا���س��ل االج��ت��م��اع��ي مي��ك��ن ال��ت��وا���س��ل مع 
اأن جائحة )كورونا( فيها عربة ومنحى  االأهل واالأ�سحاب، موؤكدة 
تفا�سيل  تقدير  مثل  جديدة  اأ�سياء  وتعلم  اأك��ر  ذوات��ن��ا  الكت�ساف 
اأكر  اأ�سبحنا االآن ن�سعر بقيمتها  حياتنا الروتينية اليومية، التي 

و�سنتعامل معها بقيمة اأكرب.
املنا�سبات  بجميع  االح��ت��ف��ال  وحت��ب  بيتوتية  اأن��ه��ا  طاف�س،  واأك���دت 

واالأعياد بغ�س النظر عن الظروف املحيطة.

ن�صرين طاف�س: جناح الفنان
 ال يقت�صر على �صهر رم�صان فقط

ن�صب  اأعلى  اأن حتقق  العزيز يف  يا�صمني عبد  ليه"، جنحت  "ونحب تاين  م�صل�صل  من خلل 
م�صاهدة حتى االآن، فب�صاطة العمل وواقعية اأحداثه جعلتها تناف�ض وبقوة على قمة ال�صباق 

الرم�صاين هذا املو�صم.

يعد فيلم )فتاة امل�صنع(، اأول اأعمالها يف ال�صينما مع املخرج حممد خان، لكنه يف الوقت نف�صه 
كان �صببًا يف تراجعها عن امل�صاركة يف اأي فيلم �صينمائي بعده، حتى عادت بعد �صنوات من 

الغياب بفيلم )ملا بنتولد(، الذي �صارك يف اأكرث من مهرجان خلل الفرتة االأخرية، 
اإذ ال ت�صعى اإىل االنت�صار بقدر بحثها عن عمل مميز ي�صبع رغبتها يف التمثيل، كما 

�صاركت هذا العام يف الدراما الرم�صانية مب�صل�صل )فر�صة ثانية(.
عن اأعمالها الفنية، كان مع املمثلة ال�صابة ابتهال ال�صريطي، هذا احلوار.

اأريد تقدمي اأعمال ترتك ب�صمة يف اأذهان اجلمهور

ابتهال ال�صريطي: اأ�صعى دائما الأن 
اأكون خمتلفة يف اختيار اأدواري

ثانية(؟ )فر�سة  الرم�ساين  للم�سل�سل  ر�سحك  • من 
- املوؤلف حممد �سيد ب�سري واملخرج عادل مرق�س.

فيه؟ للم�ساركة  حم�سك  الذي  • ما 
االأخ����رى، وه��و من  م��ع  ك��ل ق�سة  ت��داخ��ل  ال�سيناريو ج��ي��د،   -

الدراما اجلاذبة لذا حقق االإقبال والنجاح.
�سخ�سيتك؟ وجدت  • كيف 

- اأعجبتني تركيبة )رنا املحامية( التي حتدث لها العديد من 
املناو�سات واخلافات مع زوجها، رغم احلب الكبري بينهما.

خا�س؟ ا�ستعداد  لها  كان  • هل 
واقع  من  لكن  املحاكم،  يف  م�ساهد  اأي��ة  لل�سخ�سية  توجد  ال   -
على  التعرف  اأردت  املحاميات  ب�سديقاتي  وعاقتي  خربتي 
ت�سرفاتهن يف املنزل مع اأزواجهن واأ�سرهن، خ�سو�سا اأ�سلوبهن 

يف احلديث مما اأفادين يف جت�سيد ال�سخ�سية.
اإدوارد؟ الفنان  مع  جتمعك  كوميدية  م�ساهد  نر  • مل 

- ال�سعوبات التي نتعر�س لها جعلت اأحداث امل�سل�سل درامية، 
الكوميدية  امل�ساهد  بع�س  توجد  لكن  للكوميديا،  مكان  وال 

و)االإفيهات( من اإدوارد.
�سربي؟ يا�سمني  مع  ن�ساهدك  • مل 

- لاأ�سف مل جتمعني بها م�ساهد.
امل�سل�سل؟ ر�سالة  • ما 

وتقدمي  االأزواج  ت��واج��ه  ال��ت��ي  ال�سعوبات  ر���س��د   -
حلول لها.

دراميا؟ تواجدك  قلة  �سبب  • ما 
- اأ�سعى دائما الأن اأكون خمتلفة يف اختيار اأدواري، 
غري  �سخ�سية  وتقدمي  االنت�سار  فكرة  اأحبذ  ال 
وال�سام(،  �سخ�سية  اأي  اأقبل  )ال  بها،  مقتنعة 
ل�ست نادمة على ذلك، �سعيدة بكل عمل قدمته، 

حققت جناحا كبريا واجلمهور اأ�ساد بي جدا، 
الذي  بال�سكل  ال��ن��ج��اح  يهمني،  ال���ذي  ه���ذا 

اأريده ي�سبع رغبتي يف التمثيل.
الأدوارك؟ اختيارك  معايري  • ما 

ال������دور  ي�������س���دين  اأن   -

اأحيانا  اأب��ع��اد مهمة وم��وؤث��رة يف االأح����داث،  وي��ك��ون عميقا ول��ه 
اأرغب يف التواجد بالعمل، اأي�سا يجب اأن يكون ال�سيناريو جيدا، 

كذلك ا�سم املخرج.
االنت�سار؟ عن  • ماذا 

تعلمت من  كما  ه��و جيد  م��ا  ك��ل  تقدمي  يهمني  ت�سغلني،  ال   -
اأه��ل��ي، اأري���د ت��ق��دمي اأع��م��ال ت��رتك ب�سمة يف اأذه����ان اجلمهور 

و�سخ�سيات توؤثر يف النا�س.
لها؟ ر�سحت  اإذا  كوميدية  �سخ�سية  تقدمي  تقبلني  • هل 

ال��ك��وم��ي��دي��ا وم�����س��اه��دة االأعمال  اأح����ب  ����س���اأواف���ق،  ب��ال��ت��اك��ي��د   -
م�سل�سل  يف  كوميدية  �سخ�سية  قبل  م��ن  قدمت  الكوميدية، 
)�سابع جار(، لي�س لدي مانع يف تقدمي الكوميديا مرة اأخرى.

ال�سينما؟ عن  ابتعادك  �سبب  • ما 
- كنت حمظوظة ويف الوقت نف�سه كان االأمر �سعبا، الأن بدايتي 
املخرج  م��ع  امل�سنع(  )ف��ت��اة  فيلم  خ��ال  م��ن  كانت  ال�سينما  يف 
حممد خان، م�ساحة ال�سخ�سية كانت كبرية ومن ال�سخ�سيات 
كثرية،  عرو�سا  بعده  تلقيت  الرئي�سية، 
ب���اأدوار  امل�����س��ارك��ة  رف�ست  لكنني 
اأق����ل، ح��ت��ى ���س��ارك��ت يف فيلم 
)ملا بنتولد( الذي عر�س 

العام اجلاري.
على  واف��ق��ت  • مل���اذا 
فيلم  يف  امل�ساركة 

)ملا بنتولد(؟
- كان خمتلفا 
مزج  مت���ام���ا، 
الغناء  ب����ني 

نف�س  م��ع ممثلني يف  �ساركت  ال��دع��اب��ة،  م��ن  وبع�س  وال��درام��ا 
عمري، اهتم املخرج واملنتج بكل تفا�سيل الفيلم، �سعدت بالعودة 

اإىل ال�سينما بهذا الفيلم.
الت�سوير؟ اأرهقك  • هل 

- اأي عمل يتم ت�سويره يف اأماكن حقيقية اأمر مرهق، االأجواء 
كانت �سعبة اإذ كان الت�سوير يف )عزبة( واأماكن واقعية اأخرى 
مع اجلمهور، لكن عندما عر�س الفيلم وكان رد فعل اجلمهور 

اإيجابيا، اأن�ساين اأية �سعوبات مررت بها.
الت�سوير؟ فرتة  طول  اأرهقك  • هل 

- نعم، فرتة الت�سوير كانت طويلة، ال�سعوبة تكمن يف تقم�س 
احلمد  لكن  للت�سوير،  نعود  ثم  توقف  يحدث  ثم  ال�سخ�سية 
عدم  يف  العمل  فريق  املخرج  مع  التدريب  جل�سات  �ساعدت  هلل 

اخلروج من ال�سخ�سية.
للمهرجانات؟ تر�سح  اأفام  يف  امل�ساركة  تتعمدين  • هل 

ماذا  اأع��ل��م  ال  فني  عمل  يف  امل�ساركة  على  اأواف����ق  عندما  ال،   -
���س��ي��ح��دث ل���ه، اع��ت��رب م�����س��ارك��ت��ه يف م��ه��رج��ان ت��وف��ي��ق م��ن اهلل 
بامل�ساركة  ال�سحيح،  الطريق  اأن و�سعني على  �سبحانه وتعاىل 
اجلمهور  اإ���س��ادة  وي��ن��ال  م��ه��رج��ات  يف  للعر�س  ير�سح  عمل  يف 
والنقاد، بل يح�سل على جوائز، هذا جناح بالن�سبة يل، لكنني 

�سد تو�سيف )اأفام املهرجانات(.
جت�سيدها؟ تتمنني  التي  ال�سخ�سيات  • ما 

�سخ�سية  اآخ���ر،  زم��ن  م��ن  �سخ�سية  �سعبية،  بائعة  �سخ�سية   -
تاريخية، اأحاول تقدمي �سخ�سيات متنوعة، حتى ال يح�سرين 

اأحد يف قالب بعينه.
معه؟ التعاون  يف  ترغبني  • من 

ك��رمي عبدالعزيز،  اح��ب  لكنني  م��ع اجلميع،  ال��ت��ع��اون  اأري���د   -
م�سطفى �سعبان، اأحمد ال�سقا، �ساأكون �سعيدة بالتعاون معهم، 

اأي�سا من هم اأ�سحاب خربة خ�سو�سا عادل اإمام.
العام؟ يف  واحد  عمل  يف  بامل�ساركة  تكتفني  • ملاذا 

اأحيانا  يكفيني،  واح��د فقط  اأن عمل  اأرى  الوقت احل��ايل  - يف 
اأكر من  امل�ساركة يف  اأف�سل من  عمل واحد يتذكره اجلمهور 
عمل ال يرتك ب�سمة، مع اكت�ساب اخلربة قد اأ�سارك يف اأكر من 
عمل يف وقت واحد، ال توجد م�سكلة مع من ي�ستطيع فعل ذلك 

ويوؤهل نف�سه نف�سيا وع�سبياً لتج�سيد اأكر من �سخ�سية.
التمثيل؟ جمال  يف  طموحك  • ما 

- اأن اأ�سل اإىل اجلمهور، اأمل�س م�ساعره ب�سخ�سية تبهره، يقتنع 
بها، اأر�سم الب�سمة وال�سحكة على الوجوه.

�سامح  وال��������دك  راأي  ا����س���ت���ط���اع  ع���ل���ى  حت���ر����س���ني  ه����ل   •
ال�سريطي؟

- اأخريا اأ�سبحت اأفعل ذلك، عندما عر�س علي �سخ�سية )رنا 
املحامية(، عر�ستها عليه، واأ�سماء فريق العمل.

حياتك؟ يف  الأحد  ثانية(  )فر�سة  تعطي  اأن  ميكن  • هل 
ال  حياتنا،  يف  ثانية  فر�سة  مننحهم  اأ�سخا�س  يوجد  اأك��ي��د،   -

م�سكلة، اأحيانا االإن�سان جتربه الظروف على ت�سرف معني،
 اإذا اتيحت له فر�سة ثانية يف ظروف خمتلفة �سيكون ت�سرفه 
خمتلفا، لذلك اأمنحه فر�سة اأخرى اإذا كانت �سحتي النف�سية 
ت�سمح بهذا، اأي�سا اإذا كنت يف عاقة قوية مع �سخ�س واأخطاأ يف 

حقي ثم طلب فر�سة ثانية �ساأمنحها له.
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طرق تقوية مناعة اجل�صم طبيعيًا
هل تبحثني عن طرق لتقوية مناعة اجل�سم طبيعياً؟ ما عليك اإذن �سوى 
االأطعمة  وتناول  بانتظام  الريا�سية  التمارين  ممار�سة  بوفرة،  املاء  �سرب 

ال�سحية الداعمة جلهاز املناعة.

الع�صل و�صمغ النحل )العكر(
قدرته  عنه  ُيعرف  كذلك  القدم،  منذ  معروفة  الطبيعي  بالع�سل  امل���داواة 
الهائلة على تقوية جهاز املناعة وحت�سني املجاري التنف�سية. لذلك قومي 

باإدراج الع�سل اإىل الئحة طعامك االأ�سا�سية اليومية.
ف��اإنَّ لديه قدرة هائلة على حماربة  النحل،  العكرب، وهو �سمغ  وال تن�سي 

اأكر من 300 نوع من الفريو�سات والبكترييا والفطريات.

 احلم�صيات
تعترب احلم�سيات )الليمون احلام�س، اجلريب فروت، الربتقال و�سواها( 
الإنتاج  ال�سروري   C �سي  بالفيتامني  ج��داً  الغنية  الغذائية  العنا�سر  من 

كريات الدم البي�ساء يف الدم وتقوية جهاز املناعة.
تناول  اأك��ري من  العام،  الفرتة من  الفريو�سات خال هذه  للوقاية من 

احلم�سيات.

البطيخ
لتقوية  رائ��ع  فهو  وبالتايل   ،C �سي  للفيتامني  ج��داً  البطيخ م�سدرمٌ مهممٌ 
ج��ه��از امل��ن��اع��ة يف اجل�����س��م، وي��ح��ول دون ت��ل��ف اخل��اي��ا. وي�����س��اه��م حمتوى 
B6 يف ا�ستقاب الطاقة وي�سارك يف تكوين  البطيخ من الفيتامني بي6 
االأن�سجة. واأخرياً، فاإنَّ الفيتامني اأ A الذي يحتويه البطيخ رائع ل�سحة 
قوياً  م�ساّداً  ويعترب  الب�سرة  يف  الكوالجني  نوعية  على  ويحافظ  العينني 

لاأك�سدة.

التمر والبلح
العنا�سر  العديد من  التي حتتوي على  االأطعمة  التمر والبلح من  يعترب 
ال��غ��ذائ��ي��ة ال��ه��اّم��ة للج�سم وم�����س��ادات االأك�����س��دة، ل���ذا ف����اإنَّ ت��ن��اول هذين 
االإ�سابة  التخفيف من خطر  املناعة وعلى  ي�ساعد على تقوية  العن�سرين 

باالأمرا�س املختلفة.

الب�صل
التي تعترب  الفينول  ملحتواه من مرّكبات  املناعة نظراً  الب�سل يعزز جهاز 
من اأهم املواد امل�ساّدة لاأك�سدة التي تقي اجل�سم من اجلذور احلّرة، ومن 

االأمرا�س.
والب�سل واحد من اأهم العنا�سر الغذائية التي ت�ساعد يف تطهري املعدة من 

ال�سموم واجلراثيم والفريو�سات.

بالدهون  الغنية  اجل��اه��زة  وتلك  امل�سّنعة  امل��اأك��والت  ع��ن  تخلي  ن�سيحة: 
ت��ن��اول اخل�سر  وال�سكريات وال��ف��ق��رية مب�����س��ادات االأك�����س��دة، واأك���ري م��ن 
والفواكه على اأنواعها نظراً لغناها بالفيتامينات واملعادن التي حتّفز جهاز 

املناعة يف اجل�سم.

• من هو رئي�ض الوزراء الريطاين الذي وقع اتفاقية 
بلفا�صت ال�صهرية مع اجلي�ض اجلمهوري االيرلندي؟

توين بلري
• من اأمرا�ض احلجر ال�صحي وباء )احلمى ال�صفراء(، 

فلماذا ي�صمى بهذا اال�صم ؟
ي�سبب احلمى ال�سفراء نوعا من اجلراثيم التي يحملها البعو�س، واإذا 
اأ�سيب االإن�سان بهذه اجلراثيم فاإنها توؤثر على كبده فيدمر خاياه 

في�ساب االإن�سان باال�سفرار وي�سبح مثل امل�ساب بالريقان.
اخلليه؟ اأوليات  يف  اخللية  حجم  يبلغ  • كم 

من 0.1 اإىل 0.5 ميكرومرت يف املتو�سط
اوراقها  �صنتمرتا  ثمانني  ارتفاع  اىل  تنموا  نبتة   •
م�صننة واالزهار متزاحمة عند العقد والثمرة م�صننة 

امل�صاريع وتنموا يف الرتبة املاحلة فما هي ؟
ار�سية ال�ساق البي�ساء

للرتبة  جيداً  �سماداً  تعترب  الديدان  تاأكلها  التي  ال�سجر  اأوراق  ه�سم  عن  الناجتة  املخلفات  اأن  تعلم  • هل 
اأ�سهر من االأوراق التي التهمتها  اأن تغطي االأر�س بطبقة من ال�سماد خال ثاثة  اأن الديدان ت�ستطيع  و 

خال عام تقريباً. 
 • هل تعلم اأن اأطول احل�سرات عمراً من ف�سيلة اخلناف�س حتمل ا�سم � اخلنف�ساء الرائعة � اإذ اأن حتولها من 

طور الريقة اإىل طور العذراء فقط يحتاج اإىل 47 �سنة كاملة. 
 • هل تعلم اأن اأقدم جي�س نظامي اأوربي هو احلر�س ال�سوي�سري يف الفاتيكان اإذ يعود تاريخ تاأ�سي�سه اإىل عام 

1400م. 
حرف.   72 حروفها  عدد  يبلغ  التي  الكمبودية  اللغة  حروف  هي  لغة  يف  حروف  عدد  اأكرب  اأن  تعلم  • هل 
• هل تعلم اأن ع�سري الفاكهة و حده اأو خملوط يجب تناوله يف احلال فاالنتظار عليه يعر�س فيتاميناته 

الأك�سدة الهواء كما اأن بع�س االأنواع تف�سد ب�سرعة و يف مقدمتها ع�سري اجلزر 
 • هل تعلم اأن اأغرب اإح�سائية عن ال�سمنة اأفادت اأن م�ساهدة التليفزيون امللون توؤدي اإىل ال�سمنة املفرطة. 

 • هل تعلم اأن القطط غنية باألبانها و لبنها مغذ و يائم جميع الثدييات. 
اأي  )ف��ورم��وزا(  ا�سم  م   1580 ع��ام  الربتغاليون  امل�ستك�سفون  عليها  اأطلق  ت��اي��وان  جزيرة  اأن  تعلم  • هل   

اجلميلة. 
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الكرز 
وجدت درا�سة حديثة 
ع�سري  ت�����ن�����اول  اأن 
الطبيعى  ال������ك������رز 
كبري  ب�سكل  ي�����س��اع��د 
�سغط  خ����ف���������س  يف 
ال���������������دم امل������رت������ف������ع. 
وق��ال��ت ال��درا���س��ة اإن 
الذين  االأ����س���خ���ا����س 
60 ملم من  تناولوا 
املركز  ال��ك��رز  ع�سري 
باملاء  ت��خ��ف��ي��ف��ه  ب��ع��د 
�سغطهم  اأن  وج����دوا 
بن�سبة  انخف�س  ق��د 
�سبعة باملئة يف غ�سون 

ثاث �ساعات. وكان هذا كافياً خلف�س خطر اال�سابة ب�سكتة دماغية بن�سبة 
باملئة.  23 بن�سبة  القلب  مر�س  اأو  باملئة   38

اإن  وقال الباحثون يف جامعة نورثمربيا يف مدينة نيوكا�سيل الربيطانية 
الدم.  �سغط  الرتفاع  امل�سادة  االأدوي��ة  لتاأثري  م�سابه  تاأثري  الكرز  لع�سري 
-حام�س  الفينولية  ب��االأح��م��ا���س  ال��ك��رز  غنى  اإىل  ذل��ك  ال��ب��اح��ث��ون  وع���زا 

الكافيك وحام�س فانيليت�س- وهي من م�سادات االأك�سدة الطبيعية.

اراد جحا ان يتاجر يف �سيئ جديد مل يتاجر فيه احد.. فعمل تاجرا للحظ .
نعم جل�س على قارعة الطريق وقد افرت�س امامه بع�س علب الكارتون التي لفت بعناية علب �سغرية وعلب 

كبرية واخذ ينادي عليها بدينار ..علبة بدينار.
 فمر عليه جمموعة من النا�س وقفوا يتهام�سون.. فقال احدهم :علبة �سغرية بدينار وعلبة كبرية بدينار؟

 فقال جحا: نعم.. لذلك فانها جتارة احلظ .
فاقرتب احدهم وقال: لك دينار، فاعطني علبة.

 فقال له: اخرت انت وحظك، فاختار الرجل علبة �سغرية وفتحها فوجد بها قطعة من احلرير ت�ساوي 3 دينار، 
وقام  جمعيا..  العلب  انتهت  وب�سرعة  علبة،  ي�سرتي  منهم  كل  واخ��ذ  واقرتبوا  النا�س  فانده�س  لذلك،  ففرح 
جحا وم�سى تاركا النا�س كل منهم يفتح علبته ب�سرية تامة حتى يفرح مبا فيها، وبالطبع هناك من فرح قليا 

وهناك من خ�سر الدينار.. لكن جحا ك�سب كثريا.
 وعندما اجتمع اجلميع وذهبوا لي�سكوا جحا اإىل القا�سي مما فعله جحا نادي القا�سي على جحا و�ساأله: ملا 
فعلت ذلك ..فقال جحا .. عفوا انها جت��ارة احلظ وان��ا قلت لهم ليختار كل منكم علبته فهذا حظه وان��ا مل 
اأ�سحك عليهم بل قلت لهم ان فيها حظهم.. �سحك القا�سي وقال: بالفعل هو مل يجربكم على ال�سراء ومل 

يكذب عليكم ولكن حكمنا على جحا بان ال يعمل بائع حظ مرة ثانية .

هل اأنت من هواة ا�ستعمال الهليون يف مطبخك؟ اإذا مل تكوين كذلك، فبعد 
اإىل  حتماً  املهم  الغذائي  العن�سر  ه��ذا  ُتدخلني  �سوف  ال�سطور  ه��ذه  ق���راءة 

مائدتك وطبخاتك.

نبات الهليون يحارب االكتئاب
ي�ساعد تناول الهليون على حماربة الكاآبة وذلك الحتوائه على ن�سبة مهمة 

من حم�س الفوليك، ناهيك عن ح�سناته يف تنظيم دورات النوم وال�سهية.

فوائد نبات الهليون يف مكافحة االأمرا�ض ال�صرطانية
ميلك الهليون قدرة هائلة يف حماربة االأمرا�س ال�سرطانية، اأبرزها �سرطان 
م�سادات  على  الحتوائه  ن�سبة  وذل��ك  والبنكريا�س  املعدة  القولون،  ال��ث��دي، 
اإىل  الهليون  ب��اإدراج  نن�سحك  لذلك  بوفرة.  واملعادن  والفيتامينات  االأك�سدة 

الئحة غذائك اليومية لا�ستفادة الق�سوى من منافعه.

 فوائد الهليون للقدرات الذهنية
الهليون  يعزز  االأ�سا�سية،  الفيتامينات  م��ن  جمموعة  على  احتوائه  بف�سل 
وظائف الدماغ ومينع تدهورها. ويحارب تردي القدرات الذهنية مع التقدم 

بالعمر.

فوائد نبات الهليون يف حماربة علمات التقدم بال�صن
ن�سبًة الحتواء الهليون على العديد من م�سادات االأك�سدة، يكافح ويقاوم نبات 

الهليون ال�سيخوخة املبكرة ويقي من عامات التقدم بال�سن.

نبات الهليون يحمي القلب
القلب  �سحة  ي��ع��زز  فهو   ،  B ب��ي  بالفيتامينات  غني  الهليون  ن��ب��ات  اأنَّ  مب��ا 
اأحبائك نن�سحك باالإكثار من تناول هذا  وال�سرايني. حلماية قلبك وقلوب 

العن�سر الغذائي اجلّبار.

تعرفوا على فوائد نبات الهليون ال�صحية ممتازة

اأع�صاء جمموعة هريمني برونري لليوغا يعلقون الفتات اأثناء قيامهم برق�صة الأغنية هندية من اأجل ال�صلم العاملي واالحتجاج 
على العن�صرية واإظهار دعمهم حلركة »حياة ال�صود مهمة«، يف باري�ض، خلل املهرجان الفرن�صي للمو�صيقى. ا ف ب


